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 محیط زیست  انرژ   طب  کیمیا  بیولوژ  و زراعت میباهد.صنعخی  
 

 :هیات تحریر

 احمد   گلدیپلوم انجنیر رحمت سرمحقق 

 سرمحقق دوکخور حلیمه رزاقی

 غالم یحیی هومادیپلوم انجنیر سرمحقق 

 محقق داکخر میرویس حقمل

 فضلیاحمد امید اانجنیر محقق 

----------------------- 

  ق دیپلوم انجنیر غالم یحیی هوماسرمحق :مدیر مسوول

 محقق رفیع هللا نصرتی :مهخمم

 دیزاین: محقق رفیع هللا نصرتیکمپوز و 

  ش. هـ  1368سیس  سال تأ

  لد 500 تیراژ

 صدف ۀمحل طبع: مطبع

 اکادمی علوم  ۀطالعا  و ارتباط عامناهر: ریاست ا

 .USD لردا 2کشور  از افغانی و در خارج 50در سطح کشور  :قیمت مجله

 نو کابل  افغانسخان.انک تیل ههرراهی انصار   مقابل تآدرس: چهار

  0799098495: تماس ۀهمار

 hooma.yahya@yahoo.com :ایمل آدرس

 

 



     73شمارۀ 
 

3  

  

و مرکز علوم  علوم زمین های مرکزتحقیقی سیمینار -مجموعه مقاالت علمی 

 ، بیولوژی و زراعتکیمیا

                     تحت عنوان  مینتحقیقی مرکز علوم ز -مجموعه مقاالت علمی 

 بررسی استفادۀ مؤثر از مواد ساختمانی طبیعی کشور" "

 فهرست مطالب

 صفحه و ارائه کننده نویسنده عنوان شماره

 4 اسالمی افغانسخان  مهور  رئیس دولت  یام 1

 5 وزار  معادن و  خرولیم  یام 2

 7 امور ههر ساز  وزار   یام 3

 9 حفاظت محیط زیست ملی ۀادار  یام 4

 11 کابل  وهنخون  ولی تخنیکریاست   یام 5

 12 وم لریاست اکادمی ع افخخاحیه  ۀینبیا 6

7 
طبقه بند   نخیکی و کاربرد 

 کشور صنعخی سنگها  ساخخمانی
 13 نجم الدین ترین سرمحقق دوکخور

8 

 کیفیت و اهمیت اقخصاد 

مرمرها  معدن چشت هریم 

 والیت هرا 

  احمد امید نقیب هللا سهاک د دوکخور وهان

 افضلی و انجنیر محمد هاد  اسد 
21 

9 
سخفادۀ مؤثر از مواد ساخخمانی ا

 محلی  هت اعمار ... طبیعی
 37 سرمحقق انجنیر حیا  هللا امینی

 47 کتور سکندر حسینیوړنپوه ديڅ ارزونه ... واد د ځنګلی زیرمويد ه 11

 56 سرمحقق انجینر عبدالرئیس الینی ... ېتیکي ډبرینو توکو لوېسد کال 11

12 
ثر در ؤبررسی فکخورها  مهم و م

 ساخخمانی مناسب گانخخاب سن
 68 احمد امید افضلیانجنیر محقق 

13 
بررسی مؤثریت اقخصاد  مواد 

 ر افغانسخانخام تولید سمنت د
 79 معاون محقق رفیع هللا نصرتی

14 
بررسی نحوۀ اسخفادۀ مؤثر از 

 افغانسخان سنگ مرمر
 92 معاون محقق مریم سادا 

15 
از گچ به عنوان  ثرؤاسخفاده م

 تزئینی -مصالح ساخخمانی 
 111 محقق عبدالوهاب همدرد

16 
بررسی اسخفادۀ مؤثر از ریگ و 

 ها  کانکریخی غل در ساخخمان
 113 هجاع قریشیه محقق دیپلوم انجنیر ها

17 
برد مواد ساخخمانی بررسی کار

 ۀ سرامیک ...ظور تهیطبیعی به من
 124 محقق انجنیر محمد مرتضی  هیرزو 

18 
ثریت خشت در اعمار ؤیابی مارز

 هاساخخمان
 132 معاون محقق مهندس مریم کوهسخانی

19 
اسخفاده از چوپ در امور 

 ساخخمانی 
 143 محقق عبدالرحمن لطیم

 151  قطعنامه 21
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 بسم هللا الرحمن الرحیم

 ه الکریمنحمده و نصلی علی رسول

 یس جمهوری اسالمی افغانستان به مناسبتیپیام جاللتمآب ر

 تحقیقی -مینار علمی یس

 "بررسی استفادۀ مؤثر از مواد ساختمانی طبیعی کشور" 

خانه و سر ناه از نیازهاا  اساسای زنادگی اسات کاه انساان باا آن اناس فطار  

  به خود گرفخه دارد. در درازنا  زندگی انسان  خانه ساز  هکل و همایل مخفاو

 است. با گذهت زمان خانه ساز  هم علمی و فنی هده و هم زیبا و قشنگ.

کشور ما دارا  مناابع و معاادن ماواد سااخخمانی فاراوان اساتع اناواع سانگها  

ریااگ   غاال  چااوب  گااچ  گاال و مااواد خااام ساامنت در ایاان وطاان مو ااود اساات  

خه ها  طبیعی و معادن مرمرها  افغانسخان ههر   هانی دارد. الزم است که داه

   روسس و مدیریت هود تاا از یکطارف کشور به هکل علمی و اساسی اسخخراج 

        تعمیراتاااای را باااارآورده کنااااد و از  ۀرور  هااااا  بنیااااادین داخلاااای در عرصااااضاااا

رهااد اقخصاااد کشااور سااهم  بااا صااادر کااردن آن بااه بازارهااا   هااان در دیگاارسااو  

 بگیرد.

 -مینار علمی یار  میکنم که این سزپاسگم ساز مرکز علوم زمین اکادمی علو

تحقیقی را به منظور بررسی نحوۀ اسخفاده از معادن مواد ساخخمانی در کشور  راه 

انداز  کرده اند. امیدوارم محققان و کارهناسان بخوانند با میکانیزم ها  علمی و 

 .بها  کشور را فراهم کنند  اسخفاده از این منابع طبیعی  رعملی  راه ها

مینار و سااالمخی هاارکت کننااده گااان آن را از یفقیاات سااؤدر اخیاار کامیااابی و م

 خداوند منان آرزومندم.

 محمد اشرف غنی

 یس جمهوری اسالمی افغانستانیر
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 تحقیقی -علمی  سیمینارمناسب  هب پیام وزارت معادن و پترولیم

 موثر از مواد ساختمانی طبیعی کشور ۀاستفادتحت عنوان بررسی 

محخارم  ۀر را کاه باه ابخکاار و اهخماام ادارزار  این سایمیناگت از همه برنخس

 ویم.گهما تبریک و تهنیت می ۀه هماکادمی علوم افغانسخان راه اندازه هده است ب

اهی گدر نفس خود یک محل آ تین یک مناسباین سیمینار برا  چن  حقیقتدر

سااااخخمانی صااانایع ثر از ؤا  در رابطاااه باااه بررسااای واساااخفاده ماااو تباااادل معلومااا

 کشوراست.

رهااد و توسااعه صاانایع ساااخخمانی در یااک کشااور ارتباااط اقخصاااد آن دارد و 

 یشرفت یک مملکت مربوط به مناابع مخخلام ز زراعات  صانعت  تاوریزم  مناابع 

طبیعای یااا زیاار زمیناای  تجااار  و غیااره   اساات. زیاارا کشااور عزیااز مااا افغانسااخان 

صانایع اساخخرا ی میخواناد سااهم  نکشاافدارا  ذخاایر غنای ماواد معادنی میباهااد. ا

کااه یکاای از اهااداف  نمایاادایفااا  افغانسااخان ۀمین خودکفااایی در آیناادأی را در تااگاابزر

 اساسی دولت  مهور  اسالمی افغانسخان میباهد.

تثبیات و انکشاااف مناابع مااذکور ضارور  بااه یاک سلسااله اقااداما   باارا  ء  بناا

دار   تفحا،  اکخشااف مناابع دیګر  چون فعالیت ها  منرالی که هامل نقشاه بار

 طبیعی و فعالیت ها  صنایع اسخخرا ی بوده میخواند.

 خارولیم افغانساخان از بادو  و ریاست عمومی سرو   یولو ی وزار  معاادن

یار  گم  داده اند و دست آورد هاا  چشام تاسیس خویش تا فعال کارها  وسیع انجا

  نقطه منرالای را کاه هاامل ۳۲۴۱نایل آمده که از  مله میخوان از تثبیت و کشم ز

کشاور ناام بارد. باا در نظار  معادن  ظواهر معدنی و عالیم معدنی در نقاط مخخلام

صنایع  ۀار  سکخور خصوصی در عرصذگذب سرمایه ا  فوق زمینه  کداهت ن

ردد. مااواد گااو کشااور بطاارف رهااد و انکشاااف سااوق می هااده اسااخخرا ی مساااعد

   منرالی در سکخور صانایع اساخخرا ی باااز فعالیت ها ثرؤم ۀساخخمانی و اسخفاد

 سخنی باهم دارند.گهم سلسله زنجیره ا  و ارتباط نا

   هاات ذاهااخهگرا  شاات سر گافغانساخان سااه دهااه  نا  کاه واضااح اسااتطوری

ساخت و ساز تعمیرا  ام ها  عملی را در گد و انکشاف منابع مواد ساخخمانی ره

باه منظاور ت هاا  مهام کشاور   بنادها و ساایر زیار سااخمدنی ـ صنعخی  سرک ها

آن ارتباط به مادیریت ساالم و  ۀمواد مذکور برداهخه  رهد و توسع ثر ازؤم ۀاسخفاد

ترتیااب  ااالن هااا  توسااعو  درساات میباهااد تااا بااه مقاصااد و اهااداف خااود برساایم و 
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ا دنباال آن در ی کامل دارد که بگر وابسخگیت ها  مذکور در ذا  خود به یکدیفعال

ام عملی و اکمال  الن ها  توسعو  با حقایق و اهداف اساسی گحقیقت با برداهخن 

 خویش نایل خواهیم آمد.

الزم  ۀونگها  کشورخود را به  به امید روز  که قادر باهیم تمام زیر ساخت

و سااز نماایم و کشاور را بطارف خاود کفاایی ساوق داده و هموطناان عزیاز  ساخت

 همکار  نماییم.خود را در رفاه و آسایش قرار داده  معاونت و 

 دکتور داود شاه صبا

 وزیر معادن و پترولیم
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 سازی جمهوری اسالمی افغانستانپیام وزیر امور شهر

ثر از مواد ؤم ۀپژوهشی بررسی استفاد -سیمینار علمی  به مناسب تدویر 

 ساختمانی طبیعی کشور

در  هااان  از مناااطقی کشااور باسااخانی و زیبااا  مااا افغانسااخان  بااه عنااوان یکاای

و  عاست ی ههر نشینی در آن آغاز هدهگباز بدینسو  زنده هناخخه میشود که از دیر

  هاارا   غزنااه  قناادهار و بلاا    ملااه ها  مااا ازقاادمت تاااریخی برخاای از هااهر

 هزاران سال است در حافظه تاری   هان ثبت هده است.   ازبامیان

سارو ساامان دادن باه محایط ی ههر  را گروهن است که اساس ههر و زنده 

 دهد.ه از منابع و معمار  آن تشکیل میو مو ودیت ساخخمانها  هیوه ها  اسخفاد

اها  تاریخی و باسخانی کشور  یداست  مردماان تا ایی که از بازمانده ها  بن

ذهااخه هاا  دور  از ذوق عااالی در انخخااب مااواد و مناابع ساااخخمانی گماا  از هماان 

داهخه اند  از داهخه ها  محیطی خاویش حاد اکثارا اساخفاده برخوردار بوده و سعی 

 را نمایند.

وناه گ   ساین  همانها  مصیبت بار در دهاه هااگسفانه  به نسبت تداوم  نأمخ

  ون هاد  در بسایارگارگی ما از هم  اهایده و دگاکثریخی از امور زنده  ۀکه هیراز

  بیشاخر باه مناابع خه ایما و امکانا  ملی خود  خواساز امور بدون تو ه به داهخه ه

از مااواد   بااه همااین دلیاال اساات کااه امااروز بساایار امکانااا  خااار ی اتکااا نماااییم  و

بااه دساات کمخاار و کیفیاات بهخاار از کشااور خااود  ۀانیم بااا هزیناارا کااه میخااو ساااخخمانی

 نماییم.بیاوریم  از خارج وارد می

ما بااه   کشااوراهی دارنااد  ده سااال آینااده بااراگااکااه دانشاامندان محخاارم ا ونااهگآن

ذار  هده است و هدف از نام فوق  این اسات کاه بخاوانیم تاا گتحول نام  ۀعنوان ده

 .ردیمگار ی  به خودکفایی اقخصاد  نایل ده سال آینده  بدون نیاز به منابع خ

به خاود کفاایی اقخصااد    یکی از راه ها  بسیار مهم و اساسی  برا  رسیدن

باهد  تا بخوانیم اتکاا  خاود را باه ر میاز مواد ساخخمانی طبیعی کشو ثرؤکاربرد م

واردا  مواد ساخخمانی از خارج کمخار سااخخه و از مناابع عظایم و دسات نااخورده 

 .خود اسخفاده نماییم

از هیاااا  محخااارم رهبااار  و دانشااامندان اکاااادمی علاااوم  مهاااور  اساااالمی 

 رکاه د رمازگ ژوهشای در کشاور سپاسا -سخان  منحیا  عاالیخرین نهااد علمای افغان

ثر از ماواد ؤما ۀبررسای اساخفاد ز اوم فعالیخها  علمی خویش  موضوع ارزهامندتد
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  را در ساایمینار علماای  ژوهشاای هااکوهمند امااروز    ساااخخمانی طبیعاای کشااور

 دهند.مورد کنکاش قرار می

  آرزومناادم از ورا  مباحاا  علماای ایاان ساایمینار  راهکارهااا و رهنمااود هااا

ه ئاز مواد ساخخمانی طبیعای کشاور ارااثر ؤم ۀسودمند و مشخ، به منظور اسخفاد

 ردد.گ

 بااحترام

 سید سعادت منصور نادری

 شهرسازی وزیر امور
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 ملی حفاظت محیط زیست  ۀپیام ادار

 ثر از مواد ساختمانی طبیعی کشورؤبررسی استفادۀ م

 اکادمی علوم افغانستان

در منطقه و  هان است که افغانسخان یکی از کشورها  غنی از منابع طبیعی 

در آن میخوان از معادن مخخلم مانند عناصر فلز   غیرفلز   سنگ ها  قیمخی  

 نفت و گاز و مواد ساخخمانی نام برد.

غیر  ایدار مواد طبیعی از یکسو  ۀرب  هان نشان داده است که اسخفادتجا

گاه ناه انب دیگر باع  تخریب زمین   باع  اتالف منبع طبیعی گردیده و از 

حیوانا   تغییر مسیر آب  افزایش آسیب  ذیر  در مقابل سیالب و بحرانی تر از 

ها  محیط زیسخی برا  منابع آبی  خاک و هوا آلوده گیهمه سبب بو ود آوردن 

 هده است.

 انسخان طوریکه دیده میشود سکخورها  اخیر در والیا  بزرگ افغ در سال

مواد ساخخمانی طبیعی موده است و از صنعت ساخخمانی افزایش قابل مالحظه ن

در این مورد میخوان از معادن  غل و سنگ  .وسیع صور  میگیرد ۀمحلی اسخفاد

ها  ساخخمانی در ساحا  نزدیک ههر کابل  ههر مزارهریم  ههر  الل آباد  

بر آن در ساحا  مجاور ههرها  مخذکره و  هبرد. عالو را  و غیره نامــههر ه

 ا  خشت  ز  به وسعت بزرگ فعالیت دارند.هداه  سایر ههرها

مطالعا  و ارزیابی ها  را که ادارۀ ملی حفاظت محیط زیست در قبال این 

بیشخرین نقش   فعالیت ها  ساخخمانی در ههرها  بزرگ در طی چند سال دارند

ش ها و داصوصا  آلوده گی هوا همین ریگریشنرا در آلوده گی محیط زیست خ

که مشخصا  مقدار ذرا  معلق را در ترکیب هوا به مراتب ها  خشت  ز  دارند 

نسبت به حالت سخندرد بلند برده است و باع  امراض مخخلم طرق تنفسی و 

 غیره برا  هموطنان ما میگردد.

داره نشان میدهد که بیشخرین زمینها  زراعخی و خاک همچنان ارزیابی این ا

یشود که ساالنه ص داده مر بخاطر تولید خشت ساخخمانی اخخصاحاصلخیز کشو

الزم   هتاین ی را از دست میدهیم  از ــها  زراعخ زمین ۀساحا  قابل مالحظ

 است تا بدیل ها  مناسب با اسخفاده از این تحقیقا  برا  آن  سخجو گردد.

 ایدار  از بسخر دریاها بخاطر عرضه ل یاد آوریست که بهره بردار  غیرقاب

ک مشکل عمده میباهد که سواحل آن تخریب و زمینۀ و تولید مواد ساخخمانی نیز ی
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تخریبا  مالی و  انی برا  سیالب ها  فصلی مساعد میشود که در نخیجه صدمۀ 

 بیشخر و بزرگخر آن به محیط زیست بر میگردد.

افغانسخان را  ادارۀ ملی حفاظت محیط زیست این گام اکادمی علوم  بنابراین

خخمانی طبیعی به دیدۀ قدر مینگرد و از تمام ثر از مواد ساؤدر مورد اسخفادۀ م

ها  ساخخمانی و  لخی  غیردولخی سکخور خصوصی  هرکتارگانها  ذیربط دو

  هموطنان عزیز تقاضا مینمایند از این مواد طبق اصول انکشاف  ایدار که همانا 

   است  اسخفاده نمایند. خماع  اقخصاد و محیط زیست ا ز

فواید  مهم اقخصاد     یدار از این منبع طبیعیصور  اسخفادۀ مؤثر و  ادر

ا اگر ا خماعی  محیط زیسخی  صحی و تخنیکی برا  کشور ببار خواهد آمد  ام

که امروز ادامه دارد صور  گیرد  هما هاهد  طور نا ایدار و یا به همین ۀاسخفاد

ها دالر نم در آینده باید به میلیوــیم و هم منبع را از دست میدهــخواهید بود که ه

ها   وده گیــبرا  کاهش و  لوگیر  از آلسرمایه گذار  صور  گیرد تا تدابیر 

 محیط زیسخی اتخاذ گردد.

ر در اخیر تأکید میداریم تا تمام منابع طبیعی خویش را که ـیکبار دیگ  بنابرآن

واد ساخخمانی را بشکل  ایدار ـــافغانسخان سرهار از آن است یا بالخصوص م

 اییم تا یک کشور آباد  مرفه و سرسبز داهخه باهیم.اسخفاده نم
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 پیام پوهنتون پولی تخنیک کابل 

اساتید  وهنخون  ولی تخنیک کابل صمیمانه ترین تبریکا    هیا  رهبر  و

ؤثر از م ۀبررسی اسخفاد  " علمی تحت عنوان سیمینار خویش را مبنی بر تدویر

ان گطوریکه به هم  وه میداردعال تقدیم داهخه "مواد ساخخمانی طبیعی کشور

هار طبیعی مملو بوده از لحاظ داهخن مواد ساخخمانی سر افغانسخان  روهن است

از آنها اسخفاده به  وسایل نهایت عقب مانده قسما   مخخلم تاریخی با که در ادوار

  سنگ مرمر  گچ  چونه    بل السراج و سمنت غور  که میخوان ازعمل می آمد 

تزئین آن بکار  اعمار تعمیرا  و . این مواد دریر مواد نام بردسا ریگ و  امرخ

از صنعت کاهی ساز  والیت باسخانی هرا  و  میخوان بطور فشرده .برده میشود

 را  و غیره نام برد.ــدر بعضی والیا  چون کابل  کندهار  ه صنایع حجار 

ده که بسزایی را دارا بو انکشاف صنعت در رهد اقخصاد  کشور رول عمده و

برگزار  اینگونه سیمینارها در  .این راسخا الزمی  نداهخه میشود عطم تو ه در

باهد  زیرا مواد راه دسخرسی به مواد ساخخمانی کشور نهایت با ارزش می

بدون آن  ساخخمان از  مله سخون فقرا  آن بشمار میرود و ۀساخخمانی در رهخ

نظر داهت اهمیت ت. با درا  انجنیر  را اعمار ساخسیسأه تنمیخوان هیچگون

صمیمانه ترین تبریکا  خویش   وهنخون  ولی تخنیک کابل یکبار دیگر  موضوع

 ها  مفید علمی را تهیه وسیمینارعلوم افغانسخان که همچو  را به منسوبین اکادمی

 .ن را از ایزد مخعال تمنا مینمایدفقیت هاؤم وده وـنمسپاس اظهار   تدارک دیده

 با احترام

ل دوکتور عزت هللا عامدپوهنوا  

یس پوهنتون پولی تخنیک کابلیر  
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 به نام خالق یکتا

حضار فرهیخته، دانشمندان گرامی، مهمانان عالیقدر، خواهران و برادران 

 عزیز!

 هللا و برکاته؛ ةعلیکم و رحم سالما

مینار یخه گان عزیز را در سا ازه دهید قبل از همه تشریم آور  هما فرهیخ

   از صمیم قلب خیر مقدم گویم.امروز 

انسانها  هت مبارزه با حوادث مخصوصا  زلزله که از  دانشمندان عالیقدر 

حفظ  ان  مال و بقا  خویش  خاطرترین و فا عه بارترین آن است ب  مله مخرب

ق تجار  و صنعت به ــ  آسایش  رونتعمیرا    منازل هخصی و  ناه زبه سر

گی  انخقال مواد اولیۀ ه زند ها  مدنی برا  سهولت - اعمار تعمیرا  صنعخی

ف   رهد زراعت  بهبود محیط زیست  سفر راحت با وقت و مصارضرور 

انواع   ها  خطوط آهن لتعمیرا   راهها      :کمخر به اعمار زیربناها  مانند

 د که همۀرفت ضرور  دارن خطوط  ایپ الین گاز  نفت  آب و بد بندها  آبی 

ریگ   غل  چوب   ناها به مواد ساخخمانی طبیعی نظیر انواع سنگها این زیرب

ست غنی از ه ضرور  داهخه و افغانسخان کشوریگچ  گل  مواد خام سمنت و غیر

 منابع و معادن این مواد که در مناطق مخخلم کشور گسخرش دارد.

به منظور اسخخراج   روسس و سرمایه گذار  این معادن به هکل علمی و 

رو  این ملحوظ در  آن نیاز به مدیریت سالم و تحت کنخرول میباهد.اساسی 

ؤثر از مواد ساخخمانی طبیعی ــ" بررسی اسخفادۀ م روز  تحت عنوانــمینار امیس

 تخنیکی - ز علوم زمین معاونیت بخش علوم طبیعیـــکشور" که به اهخمام مرک

 انبه قرار گرفخه  تدویر می یابد  موضوعا  یاد هده تحت مطالعه و تحقیق همه

 است.

وم زمین و سایر اهخراک کننده گان این نشست علمی ــلاز مرکز ع فر امدر

روز  قناعت بخش بوده و درخور ــنشست امقدردانی نموده و امیدوارم نخایج 

 ها  ذیربط واقع هده بخواند.اسخفادۀ ارگان

 من هللا الخوفیق و

 نجم الدین ترینسرمحقق داکخر 

 تخنیکی - طبیعیم بخش علومعاون 
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 نجم الدین تریندوکتور سرمحقق 
 

 رد صنعتی سنگهای ساختمانی کشورطبقه بندی جنتیکی و کارب  

خند که انسانها  اولیه آنها را فلز  اولین مواد  هسسنگها و منرالها  غیر

ت که حاکی از آن اس اندست آمده از کاوهها  باسخان هناسآثار ب کار برده است.ب

که دو نوع کوارتس اند و دیگر سنگها  سخت  چر  و یه از فلینتانسانها  اول

و همچنین خاک رس و  ها اسخفاده نموده انده غارمبرا  ساخخن اسلحه و کندن 

ده هگفت انگیز مورد اسخفاده قرار دااخخن ظروف گلی و اهرام سسنگ را برا  

 اند.

  دهم تا در هزاره ها  براساس مطالعا  گذهخه و هواهد  یولو ی تاریخی

    نرال اولیه ده الی  انزده نوع سنگ و م  انسان ها  هفخم قبل از میالد مسیح

فلز  را می هناخخه است. حخی تعداد  از آنها را در نقاهی و حکاکی مورد غیر

 اسخفاده قرار داده است.

اکنون سوال اینست که اصطالح سنگها  ساخخمانی به کدام نوع حجر اطالق  

هسخند که  ور  است که سنگها  ساخخمانی  سنگها  طبیعی ییگردد؟  واب طمی

    نرال ه بعضی هان اساسا  مخشکل از یک مک  امد زمین را تشکیل داده اند قشر

کوارتزیت مثال سنگها  آهکی  سنگ گچ  دولومیت  مرمر    طور نرالمونو م ز

اد و مصالح که از مهمخرین مو   نرال ولی م نرال زــی از چند مــو غیره و برخ

تولید سمنت مخخلم   واد اولیۀـــیشوند. از سنگها منحی  مساخخمانی محسوب م

برا  تزئین و  وهش  برا  تهیۀ کانکریت  ساخخن دیوارها  عظیم و کوچک 

   ساخخن  له  وهش کم زمین داخلی دیواره ها  ساخخمان  سطح بیرونی و

نی بامها  در فرش  اده  منازل   وهش بیرو ها  یشرو  کلکین  دیوارۀ بخاری

و مخروها  ههر   تأسیسا   راه آهنهاتهداب  ها  فرش میدانها و خیابانها  ل ایۀ    

بند  ه ساز  در بخش الکخرونیک  سرامیک و هیش و کوره ها  بلند ذوب فلزا  

ا  ه لوگیر  از فرسایش خاک کنار دریاها برا  ساز   محکم کردن سواحل دریا

غیره اسخفاده میشود.  خره در گورسخانها و  باآلمه ساز سنگ تراهی و مجس در

ناها  تاریخی از سنگ بناها  تاریخی از  مله دیوار چین و اهرام مصر و سایر ب

  . 1ز  بنا هده اند 

خخمانی و صانعخی نیاز از برا  تولید مواد ثاانو  ماورد نیااز چاه در بخاش ساا

فاده میشاود از  ملاه: تولیاد الیااف مواد اولیه اسخ ۀسنگها و منرالها  طبیعی به مثاب
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ساانگی  انااواع ساامنت  ساامنت ساابک  گااچ  آهااک  انااواع خشاات  بلوکهااا  رساای  

 ریگی و یا بازالخی  خاکها  رسی  ریگ و  غل را میخوان نام برد.

ه در بنااد  دقیااق ساانگها باادانیم کاا در نخساات باارا  طبقااهحااال الزم اساات کااه 

نی میااان دانشاامندان علااوم زمااین و نرالهااا  ساااخخمانامگااذار  و تقساایم ساانگها و م

 سنگ هناسی با تجار و اسخفاده کننده گان سنگها وحد  نظر و ود دارد یا خیر؟

که از بررسی موضوع بر مای آیاد در ایان زمیناه یگاانگی نظار مو اود طوری

یاا تجاار  کنناده نبوده  بلکه همیشه نامگذار  سانگها از  اناب صااحبان معاادن و 

هباهت ها  هکل ظااهر  و یاا باه رنگ  محل  یدایش   گان سنگها اغلب بر اساس

ناام ال گااهی برخای از سانگها  مرمار بثامل دیگر صاور  گرفخاه اسات. طوریدال

کای میاده داناه و نسابخا  بالعکس نامیده میشود. یاا برخای از سانگها  آه گرانیت و یا

ناااام سااانگ مرمااار خواناااده میشاااوند. درینجاااا تاااالش میشاااود کاااه سااانگها  مخبلاااور ب

  در مقایساه باا ناام تجاار   سانگ هناسای نی بر اساس تقسیم بند  علمای زساخخما

 سنگها مورد بررسی قرار گیرد.

سنگها  ساخخمانی را میخوان از لحاظ  نخیکی بر اساس سیسخم علمی هناخت 

ساانگها   -1  بااه سااه گااروه اساساای:  ترکیااب  منشاااء و هاارایط تشااکیل ساانگها ز

سنگها  مخحوله  تقسیمبند  نماود کاه  -3 یسنگها  رسوب -2   ناریه ز مگماتیکی

 هر گروه به دسخه ها  کوچکخر تفکیک میگردد:

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها  ساخخمانی از لحاظ  نخیکی.گروه بند  سنگ  :1زهیما  

   سانگهایی هساخند کاه از انجمااد ماواد ماذاب  ناریاه ها  مگمااتیکی زسنگ -1

 یگردد تشکیل گردیده اناد سیلیکاتی از اعماق زمین صعود نموده و بنام مگما یاد م

   . 4ز 
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 تقسیما   نخیکی احجار مگماتیکی  :1ز  دول

ه  ارچاز تخریب  تجمع و ترسب ذرا    سنگها  رسوبی احجار  اند که -2

آیند. از  ها  سنگها  مو ود  بقایا  گیاهان و  انوران در سطح زمین بو ود می

           ها  مر ااانی را نااام بااردآهااک و ساانگ انااواع آنهااا میخااوان ریااگ   غاال  ساانگ

 :  2  دول ز

 

 احجار مگماتیکی

 نظر به عمق شرایط تشکیل SiO2نظر به مقدار 

 تیزابی متوسطه قلوی ماورای قلوی
    پلتونیت

 )انتروزیفی(

 ولکانیت

 Sio2 < 45% Sio2 = 45-52% SiO2 = 52-65% Sio2 > 65% )اکستروزیفی(

 مثالها

احجار عمقی 

و نیمه عمقی 

 یمگماتیک

احجار ولکانیکی 

 شبه ولکانیکیو 

 دونیت ها

 پیروکسینیتها

 پیریدودیتها

 لیپاریت گرانیت اندیزیت دیوریت بزالت گبرو

 مثالها

 گرانیت

 گبرو

دیوریت 

 و غیره

لیپاریت، 

، اندیزیت

بزالت و 

 غیره

 برخی ساحات گسترش آنها در کشور

مناطق 

 مرکزی

لوگر، کابل، 

پکتیا، 

بدخشان و 

 غیره

اطق شرقی من

پیچ  ۀدر - کشور

کنر، منطقۀ نیالو 

 لغمان

 

 

 

تمزان، در والیت 

دایکندی در قسمت 

های مرکزی در 

 والیت کنر

 

کمپلکس لغمان، 

هندوکش، 

بهارک، 

 ارغنداب و غیره

 

 

 

 

کمپلکس 

گرانیتی 

لغمان، 

هندوکش، 

 بهارک و

 غیره در

مناطق 

شرقی و 

شمال 

شرقی 

 کشور

در دشت ناور غزنی، 

غزنی، در والیات 

ارزگان، هلمند، 

 نیمروز و غیره
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   احجار رسوبی تقسیما   نخیکی ز  :2ز  دول
 احجار کالستیکی بیوکیمیاوی احجار احجار کیمیاوی

 احجار دارای منشاء عضوی احجار غیر عضوی

درجات  مستحکم و غیر مستحکم با احجار

 متفاوت استحکام

 ø < o.oo2mmپیالیت ها 

  0.06mm - 2 پسمایت ها

 2mm - 60پسفایت ها 

 مثالها مثالها مثالها

احجار کاربناتی، سلفاتی، گچ، 

انهایدرایت، سنگ چونه، 

دولومایت، نمکها، انواع کلی و 

 غیره

سنگ چونه مرکب،از پارچه های 

قشرهای حیوانات بحری، نباتات 

 و مرجانها

 جغله ها،والون ها، شیل، ریگ و غیره

ا، شیل ها، ریگ کانگلومیراتها، بریکسی

 سنگ، کاولینیت،انواع کلی و غیره

 ساحات گسترش آن در کشور ساحات گسترش آن در کشور ساحات گسترش آن در کشور

والیت هرات، بغالن، سمنگان، 

کابل، تخار، طاقچه خانه، بامیان 

 شمالی و جنوبی

مناطق شمالی و  والیت بغالن،

 جنوبی سمنگان و غیره
 غزنی، لوگر وغیرهوالیت کابل، بدخشان، 

  سنگهایی اند که از احجار قبلی رسوبی و مگماتیکی در احجار مخحوله -3

ومی از حالت   یک تغییر هکل عم فشار و حرار  اثر تأثیرا  بعضی عوامل ز

صور    و ود آمده استنرالها  که حجر از آن باول مخصوصا  در قسمت م

النس یا کوارتزیت ها  گرانولیت و سگرفخه باهد. از انواع آن میخوان از مرمرها  

 :  3  دول ز هیست ها و غیره نام برد

 تقسیما   نخیکی احجار مخحوله : 3ز دول 
 احجار متحوله

 تکتونیکی احجار متحولۀ احجار متحوله کانتکتی احجار متحوله منطقوی یا عمومی

 مثالها مثالها مثالها

 میالنیت ها و غیره همرمرها، سکارن و غیر کوراسیت، گنایس، سالنس

 ساحه گسترش ساحه گسترش گسترش ساحۀ

 مناطق شرقی، مرکزی و شمال شرق
مناطق شرقی، مرکزی و شمال غرب 

 کشور

پنجشیر و ساحات  درۀ

 مرکزی و شرقی کشور
 

امل مهم در اسخفاده اکنون با در نظرداهت توضیحا  فوق میخوان گفت که عو

عخی و ساخخمانی  به نوع کار  محل اسخفاده  نرالها  چه در بخش صناز سنگها و م

خره خاواص یب و خواص کیمیاو  به ویژه نوع منرالها  تشکیل دهناده و بااآلترک

سااخخی  وزن مخصااوص  تخلخاال  تخریااب  فزیکاای ساانگ از  ملااه رنااگ  نرماای 

هاا  کیمیاایی سانگها در مقابال هاوا  آب   در مقابل گرما و سارما و واکانش سنگها

بساخگی داهاخه و مو اب اساخفاده از ایان و یاا ناوع دیگار  ل دهندهو مواد صیقباران 

بدین اساس میخوانیم   سنگها در بخش ها  هنر   ساخخمانی و صنعخی هده میخواند
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  :  4  دول ز نعخی هان طور ذیل طبقه بند  نمودسنگها را از نگاه کاربرد ص

 طبقه بند  کاربرد  صنعخی سنگها  ساخخمانی : 4ز  دول
 های ساختمانیگروپ سنگ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

مواد خام 

 سمنت

پرکننده 

ها و 

عایق 

های 

حرارتی و 

 صوتی

سنگهای 

تزئینی و 

سرامیک 

 ها

مصالح 

 ساختمانی

تصفیه و 

بیرنگ 

 کننده ها

دیرگدازو

کمک ذوب 

 ها

صیقل 

دهنده 

 ها

کودهای 

 کیمیاوی

صنایع 

مجسمه 

سازی و 

 نقاشی

 آهک،

 مارل،

 بوکسیت

 گچ

 پوزوالن

ای اکسیده

 آهن

 پامیس

 پرلیت

 شیل

 سیلت

سنگ 

 آهک

 گچ

 بنتونیت

 دیاتمیت

نفلین 

 سیانیت

 پگماتیت

نفلین 

 سیانیت

 گرانیت
 کوارتزیت

خاک 

های 

 رسی

 مرمرها

 دیوریت

 سرپانتین

سنگهای 

 مگماتیکی

سنگ آهک 

ریگ و 

 جغل

 گچ

خاکهای 

 رسی

 بنتونیت

دیاتمیت 

 پرلیت

 

 بوکسیت

خاک رس 
 آتشخوار

 کوارتزیت

 مگنزیت

 دولومیت

 آهک

 کوارتزیت

 گرانیت

سنگ 

 ریگی

 پرلیت

بازالت 

 کوارتس

 )چرت(

 فاسفوریت

 گچ،

سنگ 

 یگیر

گالکونیت 

 دار

 مرمر

 اونیکس

 رخام

 گچ

طوریکه به مشاهده میرسد  گروپ سنگها  سااخخمانی منادرج  ادول هاذا در 

غیار مساخقیم اهمیات کااربرد  داهاخه کاه اکثر هقوق صانایع  دیاد طاور مساخقیم یاا 

واع ساخخمانها  اساخخراج ساوخت ها  بندها و ان لوط راه آهن       خطسرک ساز 

ها  هیشه  کاغذ و ماواد خاوراکی  تهیاه لی و تولید مواد کیمیاو   سرامیکفسی ها 

 ها و ضاارورتهایی کااه درایاان مااواد باارا  نیازمناادی نااد.ا هااده همااه بااه آنهااا نیازمنااد

  . 3  ز ی میباهدمهم و الزم  وامع مدرن صنعخی بر مبنا  آن رهد کرده اند 

عوامل اقخصااد  و محال  سلیقه  هکل مصرف  به کاراما تجار در بازار نظر

 ها  ساخخمانی را طور دیگر  دسخه بند  کرده اند:سنگ ۀاسخفاد

ساانگهایی کااه کااار ویااژه باار رو  آنهااا صااور  نمیگیاارد و بشااکل قطعااا   -1

ه هااا  در هااا  دیااوار خانااکوچااک و باازرگ در ساااخخن دیااوار باغ طبیعاای مو ااود 

ها  خااکی  ل  بند    ۀرا  خفاظت از فرسایش  ساخخن   ایدها   ساحل  دریاها  ب

 ها و فضا  سبز مورد اسخفاده قرار میگیرند.ه در  ارکسنگ فرش خیابانها  اسخفاد

: از  ملااه ساانگهایی کااه باارا  تااراش و یااا ساااخخن ساااخخمانها  تاااریخی -2

  ساانگ فاارش میااادین هااهرها  زرگبااد  کلیساااها  آرامگاههااا  حااوض هااا  مسااا 

هااا کااه نیاااز بااه تااراش داهااخه ولاای نیاااز  بااه  اادول خیابانهااا  ساانگ فاارش  یاااده رو

 صیقل دادن آنها نیست.
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مسخطیلی و مربعی  گز بشکل قطعا  کوچک و بزر آن دسخه از سنگهایی -3

  که برا  تزئین بیرونی ساخخمانها  بزرگ مساکونی و تجاار  و نیاز کام  هکل

صاالون هاا  ورزهای  اه آهن میدان ها  هوایی  حوض ها  کالن ایسخگاهها  ر

 و غیره مورد اسخفاده قرار میگیرند.

آن دسااخه از ساانگها  تراهاایده و صاایقل داده هااده کااه باارا  تاازئین داخلاای  -4

دیوارها  ساخخمانها  مسکونی و تجار   کلیساها و مسا د  حوض ها  کاالن و 

 ده قرار میگیرند.ساخخمانها  ادار  و تجار  مورد اسخفا

سنگهایی که بیشخر در بخش هنار  و سنگخراهای در مقیاساها  کوچاک و  -5

 بزرگ مورد اسخفاده قرار میگیرند.

هنار  و مجساامه سااز  آثااار هناار   ۀآن دساخه از ساانگهایی کاه در عرصاا -6

 بسیار ظریم بکار برده میشود.

 نگی ظاروف سا سنگهایی کاه بارا  سااخخن وساایل خاانگی از  ملاه میاز  -7

 و نیز برا  نگهدار   واهرا  مورد اسخفاده قرار میگیرند. خاکسخر دانی سگر 

قطعااا  تکنیکاای مااورد اسااخفاده قاارار  ۀابااآن دسااخه از ساانگهایی کااه بااه مث -8

از  مله: غلطاک هاا  سانگی  سااخخن ابازار سانگی بارا  صایقل و تیاز  میگیرند.

 کردن ا سام نرمخر  تهداب ماهین ها  صنعخی و غیره.

یکاااه در بخشاااها  مخخلااام صااانایع ماااورد اساااخفاده قااارار یسااانگها و منرالها -9

 میگیرند.

د  فوق را صارف کاار  کاه بااال  قابل ذکر  نداهخه میشود که اساس دسخه بن

حالیکاه خاواص در عآنها تشکیل میدهد ۀر مذکور صور  گرفخه و محل اسخفادااحج

  . 1ز   ز اهمیت میباهدیی و کیمیاو  احجار فوق العاده حافزیک

ما  احجار ساخخمانی کشور  طوریکه از مطالعا  فوق اسخنباط میگردد نتایج:

افغانسخان فوق العاده مخنوع و گسخرش وسایع دارناد. حخای در بعضای  اهاا احجاار 

هاو قارار و  رسوبی که قبال  ا سام انخروزیفی را  وهاانده بودناد در معارض هسات

کاه میخاوان از باتولیات  ه هاده اناداتیکی در ساطح زماین برهنااحجاار مگما گرفخه و

عالوتا  انواع احجار راسابه و مخحولاه  سالنگ و خنجان نام برد. قندهار  ها  مقر 

فزیکای و کیمیاااو   نیاز وساایعا  تشاکیل گردیااده و دارا  کیفیات خااوبی اناد. خااواص

آنهاا در بخشاها  مخخلام  ۀاساخفاد ۀن کننادیکاه تعیا ز اهمیت بودهیور حاـاحجار مذک

شامندان دیده اسات. عالوتاا  در نامگاذار  و تصانیم آنهاا باین تجاار و دانصنایع گر
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اناه را ارائاه کارده کدام آنها طبقه بند   داگعلوم زمین وحد  نظر نبوده  بلکه هر

 که نمایانگر خصوصیا  کار  آنها میباهد. اند

 پیشنهادات:

خه و از اینکه معادن و ذخایر مواد ساخخمانی وسیعا  در کشور گسخرش داها -1

ملکیت دولت اند. بمنظور  لوگیر  از ضایعا  و تنظیم بهخر اسخفاده از ذخایر آن 

باید دولت مکلفیت خویش را از لحاظ مدیریت و وضع قوانین و مقررا  در بخاش 

 مواد ساخخمانی اداء نماید.

با در نظر داهت ذخایر عظیم مواد ساخخمانی کشور  دولت مکلم است تا  -2

 ق مخخلم صنایع ساخخمانی را در کشور مساعد سازد.زمینۀ انکشاف هقو

از اینکاااااه ماااااواد سااااااخخمانی طاااااور طبیعااااای از ارزش کمخااااار در باااااازار  -3

برخوردارنااد.  یشاانهاد میگااردد تااا بعااد از انجااام یااک سلسااله کارهااا  تخنیکاای کااه 

ی ایجااد یااهاخغال زا ۀبدهد عرضه هود تا از یک طرف زمیناکیفیت مواد را تغییر 

 ر باع  بلند رفخن قیمت مواد گردد.و از سو  دیگ

ساااخخمانی دولاات بایااد زمینااۀ ساارمایه  مااواد  هاات اسااخفادۀ مااوثر از ذخااایر -4

 گذار  مخشبثین خصوصی را باال  معادن مواد ساخخمانی مهیا نماید.

بمنظور اسخفادۀ وسیع و بهخار از سانگها  سااخخمانی کشاور دولات بایاد از  -5

خخمانی باازار کشاور را کنخارول نماوده و هام در واد ساـنگاه واردا  و صادرا  م

قسمت اسخفاده از مواد ساخخمانی داخلی قواعد  را وضع نموده تاا ماردم بیشاخر از 

 مواد محلی اسخفاده نماید.

 :منابع و مآخذ

ابع معاادنی از دیاادگاه و  ژمااان  لطاام هللا. هااناخت   یاادایش کانسااارها و مناا -1

  مجماوع 1384ا   مهرگال  تهاران  ساال کیمیااو   چااپ اول  انخشاارمبانی  یو

  . 442 ز صفحا 

   ن  ای. اساکینز  مناابع زماین  یمز آر. گریاک  دیویاد  ای. ووگاان  برایاا -2

هران  اه تچاپ اول  مرکز نشر دانشگ      کاربرد و اثرا  زیست محیطیمنشاء ز

  . 572 ز   مجموع صفحا 1388سال 

صاااد  کاااربرد   چاااپ اول  محمااد حساان  زمااین هناساای اقخ کااریم  ااور. -3

  . 414 ز   مجموع صفحا 1368سال  ایران  مشهد. انخشارا   اوید 

 یولو ی عماومی باا اساساا   یولاو ی افغانساخان  چااپ  سالوین  ا. . و -4
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  . 344 ز   مجموع صفحا 1984 سال اول  انخشارا  "میر" مسکو 

5- SHARE ABDULLAH, V.M.CHMYRIOV, K.F. STAZHILO -

ALEKSEEV, V.I. DRONOV, P. j. GANNON, B.K.LUBEMOV, 

A.KH.KAFARSKIY, E.P. MALYAROV. MINERAL RESOURCES OF 

AFGHANISTAN, EDITION: 2 Kabul years (1356) pp. (411). 



     73شمارۀ 
 

21  

  

دکتور نقیب هللا سهاک پوهاند  

 دیپلوم انجنیراحمد امید افضلی

 دیپلوم انجنیر محمد هادی اسدی
 

 قتصادی مرمر های معدن چشت شریف والیت هراتکیفیت و اهمیت ا

خرین سنگ ها  سااخخمانی تزئینای باوده کاه مهم ۀسنگ مرمر از  مل مقدمه:

سااخخمان تاا سانگ   موارد مخخلم اسخفاده در ساخخمان هاا را دارا میباهاد. از نماا

ها  تزئینی  بخاار  هاا  دیاوار   فاواره ش  کخاره ها  مخنوع و مخخلم  میزفر

عماده  و غیاره ماورد اساخفاده قارار میگیارد. جسمه هاا  مخخلام الشاکلآب  مها  

تارین دلیاال اسااخفاده از ساانگ مرماار در سااخخمان هااا  و اهاایا  تزئیناای همانااا نمااا  

و خاصاایت خااوب صاایقل گیاار  آن میباهااد کااه ایاان مقبااول و  ااذاب  ناارم بااودن 

 مخخلم تزئینی و مجسامه  امکان تراش کار  و ساخخن اهیا هاخصوصیت مرمر

مرمرها چه در گذهخه ها و هام درحاال  ها  مخخلم الشکل را امکان  ذیر میسازد.

ه ی خااص و سافید  آن حخای در باین ادبیاا  و اهاعار نویساندیحاضر به علت زیباا

گان و هنرمندان نیز  ایگاه خاص را دارا میباهد چنانچه در اهعار و آثار هاعرا  

             ی مرمر تشبیه میکردند.یو بدن معشوقه را به سفید  و زیبامخعدد آمده 

و زرد سبز ه  سیا   خاكسخر  سفید گ هاااااااااااااااا ناع رنوا  داراسنگ مرمر 

  ها گهو رها  نگهااایر  اسااات. رسفید دارا  رناااگ مرمر خال، اماااا هد. یباااام

  اولیاااه کاربنااااتی میباهااادسنگ اه همر  ها  ناخالص ۀن دهنااادبا مرمر نشااه همر

                            .6ز

آزمایشاااا  هااادف از تحریااار ایااان مقالاااه باااه اسااااس مااادارک : هددددف تحقیدددق

ایان معادن و تحلیال آنهاا   ۀالبرتوار  و تحلیال آنهاا و بررسای قارار دادهاا  منعقاد

سانگ مرمار چشات هاریم  نماودن کیفیات و دور نماا  اقخصااد  عبار  از تعیین

 والیت هرا  میباهد.

بااه اساااس ماادارک آزمایشااا   میخودولااوژ  تحقیااق ایاان مقالااه: میتددود تحقیددق

ل و مقایسااه آنهااا بااا ماادارک سااخندرد و بررساای بااازار البراتااوار  نمونااه هااا  تحلیاا

اسااخوار  فااروش مرمرهااا  افغااانی و مرمرهااا  وارداتاای از کشااورها  خااار ی

 میباهد.

خااص  یولاو یکی  در افغانسخان به علت مو ودیت هارایط: موضوع تحقیق

ه و در والیا  مخخلم معادن آن و ود دارد کاه ها تشکیل گردیدمعادن مخعدد مرمر
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از طرف اهخاص و هرکت ها  ملی اسخخراج   روسس و تولید هده که هم بارا  

ها  همسااایه مااورد اسااخفاده قاارار ف داخلاای و هاام  هاات صااادرا  بااه کشااورمصاار

در والیاااا  مخخلااام میخاااوان از مرمرهاااا   میگیااارد. از معاااادن مهااام ایااان سااانگ

هاا  گازگ و غیاره در باغ  مرمرهاا  تاره خیال  مرمر خیرخانه  مرمرها  بادام

ا هاالی خوگیانی والیات ننگرهاار  مرمروایت در ولسو - والیت کابل  مرمر افغان

هااا  ساافید در والیاات میاادان وردک  معااادن بینظیاار رخااام در والیاات هلمنااد  مرمر

ط افغانسخان یااد آور  نماود و معادن مرمر در اکثر نقا هریم والیت هرا  چشت

 طاور خااص . ایان مقالاه ب1ز  کدام در نوع خود دارا  کیفیات عاالی میباهادهر که

یم والیاات هاارا  هااا  معاادن چشاات هااررو  کیفیاات و اهمیاات اقخصاااد  مرمر

 تمرکز یافخه است.

 121هاااا  چشااات هاااریم در ولساااوالی چشااات هاااریم واقاااع در معااادن مرمر

کیلااااومخر  هاااارق هااااهر هاااارا  موقعیاااات دارد. ایاااان معاااادن در بااااین ترساااابا  

قاارار داهااخه و از نگاااه تقساایما   یولااو یکی در زون هناادوکش   روتوروزوئیااک

ها   یولو یکی مو وده در آرهیم ریاست بی قرار میگیرد. در آثار و را ورغر

سرو   یولو ی افغانسخان در ارتباط به این معدن کدام را ور و یا گزارش خاص 

یان معادن گردیاده تاا و ود نادارد  هماین موضاوع باعا  عالقاه مناد  محققاین باه ا

قادم کاوچکی را در ارتبااط تحقیق رو  سنگ مرمر این معدن انجام داده و بخوانناد 

 این معدن بردارند. ۀبه مطالع

عدد نموناه هاا  سانگ معادن مرمار چشات هاریم طباق ساخندرد  35به تعداد 
1
ASTM   از طبقاااا  معااادنی  هااات آزمایشاااا  مخخلااام میخاااانیکی و مطالعاااا

یااد و هاار نمونااه بعااد از هااماره گااذار  مسلساال و تحریاار  خروگرافیکاای اخااذ گرد

در بین خریطه  ... و مونه گیر   هدف نمونه گیر مشخصا  هامل تاری   محل ن

ها   السخیکی بطور  داگانه بسخه بند  هده و به احخیااط باه البراتاوار انخقاال داده 

 هد.

 :الف. مطالعات پتروگرافیکی

I-  کاه باه ایان  ی خروگرافای از نموناه هاایساالید  هات مطالعاا   17به تعاداد

منظور آورده هده بود تهیه و تحات میکروساکوپ  والریزهانی مطالعاه گردیاد کاه 

 خالصه این مطالعه قرار ذیل است:

به سه  ا  ، بودن مجموعــدن چشت هریم نظر به در ه خالــها  معمرمر
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 کخگور  صنم بند  میشوند:

ه و از کلسیت خال، تشکیل خال، بود 99%  ها تامراین مر درجه اول: -1

یافخه در ه منرالیزیشن  ائین بوده و نظر به سخرکچر مخفی کرسخالی میباهند. این 

مرمر ها نظر به مطالعا  مکروسکو ی دارا  رنگ سفید هیر   نما  مقبول و 

 عار  از هر نوع رنگ ها  اضافی میباهد.

هبکه در این کخگور  ناخالصی ها  اندک که اکثرآ در  درجه دوم: -2

کرسخالی کلسیت ها  منرال ها و عناصر دیگر مداخله کرده و باع  تغییر رنگ 

بسیار کم گردیده اند یعنی رنگ از سفید هیر  به کریمی کم رنگ تغییر کرده 

است  میباهد. در این کخگور  در ه منرالیزیشن نیز اندکی بزرگ تر هده و 

منرالیزهن اکثرآ باع  کاهش  ملی مخر میرسند. در ه 1.2اندازه منرال ها تا به 

  ذابیت در نما  مرمر ها میگردد. 

رسیده که حخی  3در این کخگور  مقدار ناخالصی ها تا به%  درجه سوم: -3

توسط چشم عاد  نیز قابل دید میباهند. این ناخالصی ها عبار  از منرال ها  

ر گلی و کوارتز بوده که بصور  ثانو  در درز ها و  اینت ها  که در اث

 حرکا  تکخونیکی ایجاد هده اند   ابجا هده و بصور  رگه ها دیده میشوند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ها  چشت هریم.تصاویر میکرسکو ی کخگوریها  مخخلم مرمر : 1ز هکل

1. ASTM: American Society for Testing and Materials 

تبصره: منرال ها  کلسیت با اندازه ها  

 مخخلم در تحت میکرسکوپ  والریزیشن.

الم: بسیار خورد دانه یا مخفی کرسخالی 

 نماینده کخگور  در ه اول.

 ب: مخوسط دانه نماینده کخگور  در ه دوم.

ج: منرال ها  کلسیت با ناخالصی ها  

و منرال ها  گلی نماینده کخگور   کوارتز

 در ه سوم.

 

ال

 ف

 ج

 ب
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II-  خروگرافی توسط میخود XRF
 

کخگور    هت مطالعا  بیشخر نمونه زیک یک نمونه از هر  3به تعداد 

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نخیجه ا  آن با مطالعا   XRFتوسط میخود 

 میکروسکو ی مقایسه گردید و چنین نخیجه گیر  گردیده است:

یه زندگی از کخگور  در ه اول مورد تجکه به نمای HA-003نمونه هماره 

ه و تقریبآ خال، گفخه میشود ناخالصی بود 1قرار گرفخه است دارا  کمخر از% 

 که مطابقت کامل با مطالعا  میکروسکو ی مینماید.

که به نمایندگی از کخگور  در ه دوم مینماید   HA-012هماره  ۀنمون

ناخالصی بوده که عمده ناخالصی آن مقدار بیشخر آهن بوده که  2دارا  حدود% 

میشود و این تغییر  ها را باع میباهد و تغییر رنگ در مرمر 1.147تقریبا % 

 رنگ در مطالعا  میکروسکو ی نیز اهاره گردیده است.

کاه از کخگاور  در اه ساوم نماینادگی مینمایاد دارا   HA-015نمونه هماره 

ناخالصاای بااوده کااه عمااده تاارین آن عبااار  ازساالیکان بااوده کااه مقاادار 3حاادود% 

در تعیاااین گردیاااده اسااات کاااه ایااان موضاااوع  1.1سااالیکان بعاااد از تجزیاااه حااادود %

       العااا  میکروساااکو ی بااه عناااوان منرالهااا  ثاااانو  کااوارتز و منرالهاااا  گلااایمط

هاا بشامار عنصار عماده تشاکیل دهناده ایان منرالیاد آور  گردیده است که سالیکان 

 میرود.

  : فیصد  عناصر در نمونه ها  منرال مرمر 1 دول ز 

 :ب. آزمایشات میکانیکی

ها  چشت هریم در نظر میکانیکی که برا  سنگ معدنی مرمرآزمایشا  

 گرفخه هده عبار  اند از:

 ASTM C  -  170(8)مقاومت یک محوره غیر محصور طبق ستندرد  -1

 عناصر
 و فیصدی عناصر در آنها نمبر نمونه ها

HA – 03 HA – 12 HA – 15 

 Cr 0.018 0.018 0.018کروم 

 Fe 0.101 0.147 0.209آهن 

 S 0.285 0.285 0.261سلفر 

 Pb 0.003 0.002 0.002سرب 

 Al 0.361 0.377 0.435المونیم 

 Ti 0.069 0.085 0.055تیتانیم 

 P 0.775 0.764 0.700فاسفور 

 Si 0.585 0.608 1.125سلیکان 
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سنگ  ایش را در تحت ماهین تعیین مقاومتـورد آزمـا مــنمونه ه : 2هکل ز

 ز آزمایشالم: قبل از آزمایش. ب: بعد ا نشان میدهد.

  نخایج آزمایش یک محوره سنگ مرمر چشت هریم در حالت 2 دول ز

 کامال  خشک

شماره 

 نمونه

 مقاومت مشخصات نمونه

طول  

(cm) 

عرض 

(cm) 

ارتفاع  

(cm) 
Kg/cm PSI MPa 

1 3.1 9.6 3.7 1206.00 17153.89 118.27 

2 3.7 3.7 3.7 1317.00 18732.73 129.16 

7 3.7 3.7 9.6 1196.00 17011.65 117.29 

 121.57 17632.76 1239.67 اوسط
 

 . 3ز  طبقه بند  ها  سنگ براساس مقاومت یک محور  : 3 دول ز
 

(MPa) توصیف معادل مقاومت فشاری یک محوره 

 بلند مقاومت شدیدا   197 <

 مقاومت خیلی بلند 97 -197

 مقاومت بلند  19 - 97

 مقاومت متوسط 5 -19

 مقاومت پایین 1 / 9 - 5

 مقاومت خیلی پایین 7 / 5  -1 / 9

 پایین مقاومت شدیدا   < 7 / 5

میگا  اسکال بوده  121سنگ معدن مرمر چشت هریم دارا  مقاومت حدود 

در سنگ میباهد و کیفیت عالی این  ۀکه مقاومت بسیار باال بوده و نشان دهند

" قرار  مقاومت خیلی بلند ها در کخگور  "مقایسه با  دولها  معیار  سایر مرمر

 میگیرد.

   ASTM D - 7012 (6) ضریب تغییر شکل پذیری -2

 ب الف
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د که  هت ـنشان میده ورد آزمایش را در تحت ماهینـنمونه ها م : 3هکل ز

فخه است. الم: قبل بدست آوردن ضریب تغییر هکل  ذیر  مورد آزمایش قرار گر

 از آزمایش. ب: بعد از آزمایش

نخیجه آزمایشا  ضریب تغییر هکل  ذیر  سنگ مرمر چشت هریم در 

  دول ذیل آمده است.

  و  مودول یونگ کل  ذیر  زـــنخایج آزمایش ضریب تغییر ه : 4 دول ز

 سنگ مرمر چشت هریم ۀضریب  واسون در آزمایش یک محور
 

شماره 

 نمونه

 مونهمشخصات ن

مقاومت نهائی 

(MPa) 

مودول یونگ 

(GPa) 
طول   ضریب پواسون

(cm) 

عرض 

(cm) 

ارتفاع  

(cm) 

1 3.7 9.6 3.1 118.23 76.16 7.27 

2 3.7 3.7 3.7 126.19 68.69 7.62 

7 3.7 3.7 9.6 113.26 79.66 7.25 

 7.7 61.55 121.53 اوسط

ضریب تغییر هکل  ذیر  سنگ معدن مرمر چشت هریم دارا  انخروال 

گیگا  اسکال بوده که ضریب بسیار باال بوده و نشان دهنده کیفیت عالی  48 - 36

این سنگ ها میباهد. و در مقایسه با  دول ضریب هکل  ذیر  سایر مرمر ها در 

 کخگور  خوب قرار میگیرد.

 ASTM C - 97(3) ذب آب وزن مخصوص، وزن حجمی و ج -7

 ب الف
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 ب الف

 

 

 

 

 
 

 نمونه ها مورد آزمایش  هت بدست آوردن وزن مخصوصه  وزن  : 4زهکل

مورد آزمایش قرار گرفخه است. الم: در حالت خشک. ب:  حجمی  و  ذب آب

 ساعت اهباع. ج: وزن در بین آب. 24بعد از 

نخیجه آزمایشا  وزن مخصوصه و  ذب آب سنگ مرمر چشت هریم در 

 یل آمده است. دول ذ

سنگ  نخایج آزمایش وزن مخصوص  وزن حجمی و  ذب آب : 5 دول ز  

 مرمر چشت هریم

شمار
ونه ۀ

نم
 

 مشخصات نمونه
 وزن مخصوصه جذب آب به %

وزن حجمی 

(gr/cm3) (  طولcm) ( عرضcm) (  ارتفاعcm) 

1 3.1 9.6 3.7 7.78 2.32 2.98 

2 3.7 3.7 3.7 7.73 2.37 2.96 

7 3.7 3.7 9.6 7.78 2.37 2.96 

6 3.7 9.6 3.7 7.78 2.32 2.96 

5 3.7 3.7 9.6 7.78 2.37 2.98 

9 3.7 9.6 3.1 7.78 2.32 2.98 

 2.985 2.325 7.78 اوسط
 

  وزن 2.725سنگها  معدن مرمر چشت هریم دارا  وزن مخصوصه 

 میباهد. 1.18  بوده و مقدار  ذب آب آن در حدود% 2.685حجمی 

 ASTM D - 6431(11) ار نقطوی مقاومت ب -6
 

 

 

 

 

 
 

  الم: قبل از آزمایش  ونه سنگ در تحت دسخگاه بار نقطو ــــنم : 5هکل ز

 ب: بعد از آزمایش

ال

 ف

 ب ج
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نخیجه آزمایشا  هاخ، بار نقطو  سنگ ها  مرمر چشت هریم در  دول 

 ذیل آمده است.

 سنگ مرمر چشت هریم نخایج آزمایش هاخ، بار نقطو  : 6 دول ز

 شماره

 نمونه

 مشخصات نمونه

 (MPaشاخص بار نقطوی )
 (cmطول  )

عرض 

(cm) 

ارتفاع  

(cm) 

1 3.1 9.6 3.7 6.1 

2 3.7 3.7 3.7 6.3 

7 3.7 3.7 9.6 6.2 

6 3.1 9.6 3.7 6.6 

5 3.7 3.7 9.6 6.1 

9 3.7 9.6 3.1 6.2 

 6.7 اوسط
 

  3نقطه ا  ز اس مقاومت باراس طبقه بند  ها  سنگ بکر بر : 7 دول ز
 

 مقاومت بارنقطه ای
 رده توصیف

 (MPa)ازدیر  (MPa)ازبنیاوسکی 

 Aیا   1 مقاومت خیلی باال 17< 8<

 Bیا   2 مقاومت باال 17-5 8-6

 Cیا   3 مقاومت متوسط 5-5/2 6-2

 Dیا   4 مقاومت پایین 5/2-5/1 2-1

 Eیا   5 مقاومت خیلی پایین 5/1-7 1-7

گها  معدن مرمر چشت هریم دارا  مقاومت هاخ، باار نقطاو  حادود سن

میگااا  اسااکال بااوده کااه نطاار بااه  اادول انخااروال سااایر احجااار در کخگااور   4.3

 "مقاومت بلند" قرار میگیرد.

  ASTM D - 4644(17) آزمایش شاخص دوام سنگ  -5

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 دسخگاه آزمایش دوام سنگ : 6هکل ز
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 اخ، دوام سنگ مرمر چشت هریمنخایج آزمایش ه : 8 دول ز

شماره 

 نمونه

 مشخصات نمونه

وزن نمونه  شاخص دوام %

 اولیه

وزن نمونه بعد از 

 مرحله اول

وزن نمونه بعد از 

 مرحله دوم

1 572.95 526.76 528.13 66.19 

2 665.28 662.57 667.32 66.78 

 66.12 اوسط
 

 

  3اریدگی اولین مرحله زها براساس هاخ، دوام هرده بند  سنگ : 9 دول ز 
 

 شاخص دوام شاریدگی اولین مرحله با)%( رده بندی

 خیلی ضعیف

 ضعیف

 متوسط

 مقاوم

 خیلی مقاوم

 شدیدا مقاوم

25-7 

57-25 

35-57 

67-35 

65-67 

177-65 

  2رده بند  سنگ ها براساس هاخ، دوام دومین مرحله ز : 11 دول ز  
 

 )%(ه له بشاخص دوام وارفتگی دومین مرح رده بندی

 خیلی ضعیف

 ضعیف

 متوسط

 کمی مقاوم

 مقاوم

 خیلی مقاوم

77-7 

97-77 

85-97 

65-85 

68-65 

177-68 
 

سااانگها  معااادن مرمااار چشااات هاااریم بعاااد از دوماااین مرحلاااه ساااایش دارا  

بوده که نظر به  دول سایر احجاار در کخگاور   99.12%  مقاومت هاخ، دوام

 گیرد. "خیلی مقاوم" و "هدیدا  مقاوم" قرار می

 ج. اهمیت و دور نمای اقتصادی مرمر های چشت شریف والیت هرات 

کیلاومخر  هارق هااهر  61معادن مرمار هاا  چشات هاریم والیات هارا  از 

کیلومخر  الی نزدیکی هاا  بناد سالما  71هرا  هروع هده و و به طول بیشخر از 

  چاون مخار نیاز میرساد 51 ر در بعضی نقاط الیـرمـامخداد دارد. ضخامت طبقه م

   از   روتوروزوئیاک میلون سال عمر میباهند ز 1311ها دارا  حدود این مرمر

همااین ساابب از حرکااا  تکخااونیکی مخاااثر گردیااده و درز دار هااده انااد چنانچااه در 

بعضاای قساامت هااا بااه مشااکل قابلیاات بااالک دهاای دارد. امااا ایاان عواماال در مجمااوع 

چ و ااه از کیفیاات و اهمیاات باارا  معاادن تاااثیرا  قاباال مالحظااه نااه نمااوده و بااه هاای
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 اقخصاد  آن نمیکاهد.

بر طباق معلوماا  بدسات آماده از مادیریت عوایاد  مادیریت عماومی کدساخر   

هارکت اساخخرا ی  11ریاست عمومی معادن والیت هارا ع هام اکناون در حادود 

در نقااط و محاال  مخخلام   فعال در معدن چشت هریم فعالیت دارند که هر کادام

ا  خااویش را بااه  اایش میبرنااد. از مطالعااه قاارار داد هااا  ایاان ایاان معاادن فعالیاات هاا

هرکت ها که در مدیریت کدسخر  ریاست عماومی معاادن والیات هارا  نگهادار  

الای  611میشود چنین بار میآیاد کاه ایان هارکت هاا سانگ معادن را باه قیمات هاا  

ه ههر ل ب افغانی فی تن از دولت به قرار داد گرفخه و بعد از اسخخراج و انخقا 831

هرا  وزن گردیده و تعرفه بانکی اخذ و  ول آنرا باه حسااب دولات بصاور  رباع 

  .4ز  وار تسلیم مینمایند

خالصه هرکت ها  محل فعالیت  مد  قرار داد  مبالغ قرار داد  و  : 11 دول ز

  .4ز  آنها  ظرفیت قرار دارد اسخخراج ساالنه

کس  میباهد که این معادن افغانی برا  سنگ رخام زاون 3511ها  قیمخ نوت:

 به تحقیق مفصل و  داگانه نیاز دارد.

ها میباهد و از تحلیل آن چنین دادرارــصفحه ق 511حدود  ۀاین  دول خالص

ولسوالی نام معدن و منطقه

مدت 

قرارداد به 

سال

قیمت کل 

)افغانی(

قیمت فی 

تن )افغانی(

ظرفیت 

استخراج ساالنه 

به تن )افغانی(

نام شرکت شماره

چشت شریف اسفرز 10 2978500 805 3700 عقاب سنگ  1

چشت شریف کبوتر خانه 10 6640000 830 8000 سنگ مرمر افغانستان 2

چشت شریف بیشه 2 1822500 810 2250 برادران عادل 3

چشت شریف اسفرز 10 2304000 768 3000 سنگ مرمر میکا 4

چشت شریف کبوتر خانه 10 4680000 780 6000 احمد افضلی 5

چشت شریف کبوتر خانه 10 15750000 600 26250 سرمایه گذاری معادن 6

چشت شریف کبوتر خانه 10 22990500 3510 6550 افغان هرات مرمر 7

چشت شریف کبوتر خانه 10 5427000 810 6700 افغان هرات مرمر 8

چشت شریف کبوتر خانه 10 2730000 780 3500 جمال آسیا 9

چشت شریف قریه مرغه 10 25623000 3510 7300 افغان قسمت 10

90945500 73250 مجموع
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میلیون افغانی از درک این معدن عاید دولت  91آید که ساالنه حدود  بر می

رمر ها این مبلغ افغانسخان میشود. با تو ه به اندازه این معدن و کیفیت عالی این م

افغانی فی  831الی  611ها را به مبلغ اچیز است و این که دولت این مرمربسیار ن

و ناچیز است. از  انب دیگر هرکخها   کم ن به فروش میرساند که قیمت بسیارت

ها را بعد از اسخخراج بعضا   ابجا در باال  معدن به اسخخراج کننده این مرمر

میفروهند و این تفاو  آهکار قیمت بین خرید و افغانی فی تن  25111مبلغ 

 فروش دلیل براثبا  ادعا  مولفین میباهد.

ها میباهد مقاله بازاریابی و فروش این مرمرموضوع دیگر قابل بح  در این 

که نظر به هرایط بازار فعلی مرمر ها  داخلی و مرمر ها  وارداتی به آن 

با و ود داهخن کیفیت فوق العاده  رداخخه هده است. مرمر ها  ها  چشت هریم 

عالی بازار بسیار خوب ندارد به دلیل اینکه این مرمر در بازار به قیمت بسیار 

بلند عرضه میشود که بسیار محدود افراد توانائی خرید آنرا دارند  در مقابل مرمر 

ها  وارداتی بخصوص مرمر ها   اکسخانی به قیمت بسیار نازل در بازار 

نظر به تحلیل اوضاع ولسوالی چشت هریم و هرایظ امنیخی عرضه میشود. 

ساحه معدن و سایر عوامل را که در طی سفر مولفین به ساحه معدن مورد تحقیق 

قرار گرفت در میان سایر عوامل سه دلیل عمده باع  بلند بودن قیمت مرمر 

 چشت هریم گردیده است.

ا در اخخیار دارند  نبود امنیت: سه گروه تروریسخی کنخرول ساحه معدن ر -1

بدون باج دادن به این گروه ها هیچ معدنکار نمیخواند سنگ اسخخراج هده را به 

 ههر هرا  انخقال دهد.

نبود برق در ساحه معدن: هر معدن کار ساالنه حدود بیشخر از ده میلیون  -2

د برق به مصرف میرساند که این ینراتور  هت تولــی را برا  تهیه تیل  ــافغان

 تاثیر بسیار زیاد  باال  قیمت مرمر ها میگذارد. موضوع

 131ها  باربر  فاصله قیر از معدن الی ههر هرا : موتر نبود سرک -3

ساعت میپیمایند. زمان  14الی  12کیلومخر  معدن الی ههر هرا  را در مد  

ها در مد  کم هالک و فرسوده هدن موتربسیار زیاد و خرابی سرک باع  اسخ

 ما  باال  قیمت ها  مرمر تاثیرا  منفی دارد.گردیده که مسخقی

مولفین هرگاه دولت بخواند این موانع را از سر راه معدن کاران بردارد 

بازار داخلی    تکافو ۀعالومطمئن هسخند که معدن مرمرها  چشت هریم بر
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میخواند ساالنه به ارزش میلون ها دالر صادرا  داهخه باهد که در هرایط فعلی 

 ار برا  این مرمر ها امارا  مخحده عربی و کشور ها  خلیج میباهد.بهخرین باز

دولت با تقویت معدنکاران فعلی و تشویق سایر معدنکاران خار ی و داخلی  

برا  سرمایه گذار  در این معدن میخواند عاید به مراتب بیشخر  نسبت به عاید 

کیلومخر طول  41فعلی از درک این معدن کسب کند. چون این معدن بیشخر از 

دارد و میخوان بیشخر از یک صد هرکت اسخخرا ی را میزبانی نماید که این مسئله 

از دو طریق باع  تقویت اقخصاد کشور میگردد  اول اینکه به تعداد هزاران 

هموطن مشغول کار هده و از طریق آنها هزاران فامیل صاحب زندگی خوب و 

یش یافخه که میخواند مصارف داخلی را مرفه میگردند و ثانیا  سطح تولیدا  افزا

کفایت نموده و هم برا  صادار  به خارج و از طریق آن اقخصاد کشور را از 

 وابسخگی به کمک ها  خار ی رهائی بخشید.

های چشت شریف والیت ات مرمرمؤثر و ارتقای صادر ۀراهکارهای استفاد

رار داد دادن معادن با تو ه به ظرفیت فعلی افغانسخان  به نظر ما به ق :هرات

فلز  دیگر عینک و یا سایر معادن فلز  و غیربزرگ مانند آهن حا ی گک  مس 

درست نیست  چون در هرایط فعلی افغانسخان قادر به اسخخراج و غنی ساز  آنها 

نیست و هم به قرار داد دادن اینگونه معادن بزرگ و بی نظیر در سطح منطقه  

اال است که مخاسفانه افغانسخان در هرایط کنونی نیازمند تجربه و تخص، بسیار ب

آنرا ندارد   س با در نظر داهت ظرفیت و هرایط کنونی  یشنهاد میگردد تا دولت 

افغانسخان تمرکز خویش را باال  معادن کوچک و مخوسط و در راس آنها معادن 

ی مرمر مبذول نماید چرا که مرمر ها به آسانی قابل اسخخراج است  هیچ نوع غن

ساز  خاص نیاز ندارد و هم بازار فروش بسیار خوب دارد که از هر  انب مفید 

گونه معادن به تجربه و ثر است چون با اسخخراج و یا هم به قرارداد دادن اینؤو م

 یران افزوده هده و هم به اقخصاد کشور مفید واقع میگردد.تخص، انجن

دد کاه افغانساخان باه ها   هانی سانگ مرمار معلاوم میگار از مطالعه مارکیت

ساده و ساریع لحاظ موقعیت و  وتانسیل معدنی سنگ مرمر با کیفیت میخواند بسیار 

 3.5ها   هان االنه واردا  سنگ مرمر در مارکیخس حجم  وارد این مارکیت هود

لیاون یم 811تاا  711خواناد سااالنه باه ارزش د دالر تخمین هده و افغانسخان میملیار

هاااا   هاااانی مرمااار ضاااعیت مارکیخو. را صاااادر نمایااادالااار سااانگ مرمااار  هاااان د

نشاندهنده آن اسات کاه تقاضاا ایان سانگ معادنی در ممالاک عربای و حاهایه خلایج 
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د رسایده و نیاز ایان تقاضاا در کشاورها  آسایا  میاناه و فارس به حاد اعظمای خاو

با تو ه به ظرفیت کمی و کیفی  ء  بنا  زایش یافخه استابل مالحظه اطور قروسیه ب

ها  نیازمند ما میخوانیم باه یاک غانسخان و موقعیت آن در بین کشورمرمر اف معادن

در میان ار حیت به معدن مرمر چشات هاریم  مارکیت بزرگ مرمر مبدل هویم.

مرمار چشات هاریم والیات  ماؤثر از معادن ۀوالیت هرا  داده هود.  هت اساخفاد

 ها  ذیل در نظر گرفخه هده میخواند:رهرا  راهکا

ر چشت هریم ـرمـد  سنگ مـجارب البراتوار  نشان میده. طوریکه ت1

اگر    ستنظیر ا منطقه کم در وردار میباهد کهـکیفیت عالی برخرا  از ـوالیت ه

آن با نرخ فوق  زیرا نرخ ها  داخلی زعد از  روسس بدون عرضه به مارکیخآنرا ب

 وارد مارکیت  ا  مسخقیم   خواندکم کیفیت وارداتی معادل بوده نمیالعاده نازل مرمر 

ها  بین المللی و منطقو  سازیم در این حالت عاید چندین برابر را از آن بدست 

آورده میخوانیم که بعدا  با سرمایه گذار  در باال  معادن مرمر دیگر که دارا  

را با تو ه به قیمت  عین کیفیت و یا کیفیت نسبخا  کمخر باهد تقاضا مارکیت داخلی

 ها  همسایه مرفوع نموده میخوانیم. وررقابخی مرمرها  کش

یکه یصادر نمود از آنجا . یک قسمت سنگ مرمر چشت هریم را به خارج2

به مصرف آن در داخل کشاور میباهاد. یاک  عاید بدست آمده از آن چند برابر نظر

در مارکیات  به خاطر فاروش سانگ مرمار چشات هاریم مقدارعاید بدست آمده را

  بازار داخلی و فروش آن تخصای، داددلیل تعادل بها  داخلی بطور سب ساید  

به این هکل این سنگ معادنی هام در داخال و هام در خاارج از کشاور اساخفاده هاده 

 میخواند. 

 :نتایج و پیشنهادات

 اسکال میگا 121مقاومت یک محوره سنگ مرمر چشت هریم در حدود  .1

میباهد  بنااء  ایان  گا اسکال  می141 - 51ها در حدود زبوده و انخروال سایر مرمر

آنهااا قناعاات بخااش ارزیااابی  ۀ  مقاوماات بساایار عااالی بااوده و نخیجااهااا دارامرمر

 4.3ها  مرماار معاادن چشاات هااریم دارا  هاااخ، بااار نقطااو  ساانگ میگااردد.

باال"  میگا اسکال بوده که نظر به  داول سایر احجار در کخگور  "مقاومت بسیار

 ها میباهد. این مرمرکیفیت باال   ۀقرار میگیرد که نشان دهند

هااا  معاادن اخ، دوام ساانگ نشااان میدهااد کااه مرمرها  هاانخااایج آزمایشاا .2

ساخندرد اچشت هریم دارا  هاخ، دوام فوق العاده باال بوده طوریکه در  داول 
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وق العاده باال محسوب میکنناد  را در کخگور  دوام ف 98%   هانی هاخ، باال 

را نشان میدهد.  99.1%  باال ها  چشت هریم عدد درحالیکه هاخ، دوام سنگ

میکااانیکی  دارا   - فزیکاایه ع ساانگ مرماار معاادن چشاات هااریم از نگااامجمااودر

 ها   هان قرار میگیرد. عالی بوده و در ردیم بهخرین مرمرکیفیت بسیار 

ساط هایج ارگاان و نهااد چون تا به حال ایان معادن از نگااه  یولاو یکی تو .3

بناء  برا  دولات خصوصاا    رفخه استدولخی مطالعه دقیق صور  نگدولخی و غیر

وزار  معادن و  طرولیم و ریاسات سارو   یولاو ی افغانساخان  یشانهاد میگاردد 

 ن معدن هر چه عا ل تر اقدام کند.تا در قسمت مطالعا   یولو یکی ای

بااه علاات عاادم مطالعااا   یولااو یکی و نبااود یااک سیسااخم ماانظم و کارآمااد  .4

اسخخراج آن بیشخر است که از ایان  ۀانداز   ضایعا  این معدن نسبت بهاسخخرا ی

مخار مکعاب سانگ ضاایع هاده و زیاان ماالی بازرگ مخو اه   درک ساالنه هازاران

 ه صور  گیرد.  فغانسخان میشود که به آن باید تودولت و ملت ا

مسخقیم دولت از درک ایان معادن  ها کل عایدحجم قرار داد ۀنظر به محاسب .5

کاه ایان مبلاغ در برابار ایان معادن بسایار  میباهاد میلیون افغانی ساالنه 91 حدوددر

ناااچیز اسااتع بناااء  دولاات بااا تقویاات معاادنکاران فعلاای و تشااویق سااایر معاادنکاران 

خااار ی و داخلاای باارا  ساارمایه گااذار  در ایاان معاادن میخوانااد عایااد بااه مراتااب 

بیشخر  نسبت به عاید فعلی از درک این معدن کسب کند. چون این معدن بیشخر از 

صاد هارکت اساخخرا ی را میزباانی ر طول دارد و میخاوان بیشاخر از یکلومخکی 41

  نماید.

 نباااود راه هاااا  مواصاااالتی ساااخندرد و سااارک قیااار از معااادن الااای هاااهرک .6

هاا تااثیرا  منفای داهاخه و هام زماان رسایدن صنعخی هرا  باال  قیمات ایان مرمر

ه سااانگ از معااادن الااای فابریکاااه را افااازایش میدهاااد و همچناااان خاااراب باااودن را

هاا  بااربر  میشاودع الک و فرسوده هادن زود هنگاام موترمواصالتی باع  اسخه

بناء   یشنهاد میگاردد تاا دولات یاک مقادار عایاد بدسات آماده از معادن را  هات قیار 

نمودن سرک ولسوالی چشت هریم الی هاهر هارا  اخخصااص دهاد تاا هام  هات 

ردیاده و هام رفت و آماد هرچاه راحات تار ماردم و اهاالی ولساوالی چشات هاریم گ

را بااه  خااود ۀدها  اسااخخراج هااهزینااه کمخاار ساانگ معاادنکاران بخواننااد بااه وقاات و

 فابریکه ها برسانند. 

نباودن   ن و معادنکاران باا آن موا اه هساخندعمده ترین مشکال  که تا را .7
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بناااء  یشاانهاد میگااردد تااا دولاات اناارژ  مااورد نیاااز   معاادن میباهااد ۀباارق در ساااح

 مین نماید. أهده داخلی و یا هم برق وارداتی تد معدنکاران را از برق تولی

از قرار تحقیق در مورد اقخصاد این معدن  تا ران و معدن کاران فقط آن  .8

ها میشود از معدن اسخخراج و در موترقسمت از معدن را که بصور  بالک  دا 

ی مانده آنرا ضایع میسازند. موترها  سنگ بار نموده داخل ههر هرا  آورده باق

یعنی برا   دا  عبانکی داده میشود ۀههر وزن هده برا  تا ران تعرف ۀروازدر د

رف هیچ ـدر که ضایع هود هیچ نوع باز خواست از طــساخخن یک بالک هر ق

دن ناظر ــر معـارگان صور  نمیگیرد  بناء   یشنهاد میشود تا دولت یا باال  ه

  حجمی و  ابجا همراه تعیین نماید و یا هم معدن را در وقت قرار داد به صور

معدنکاران قرار داد نماید تا معدنکاران و تا ران در برابر هر گرام سنگ معدن 

  .احساس مسئولیت نمایند

ها  افغانسخان از نظر صنعخی رـرمـنهاد میگردد تا مطالعه دقیق م یش .9

ون تعیین ارزش ــتوسط مرا ع ذیربط و موسسا  اکادمیک  صور  گیرد  چ

  افغانسخان کمک میکند تا این معادن بصور  دقیق به بازار صنعخی مرمر ها

 ها   هانی معرفی گردد و  لب تو ه بیشخر سرمایه گذار  در این زمینه هود.

د دالر تخمین ملیار 3.5حجم واردا  سنگ مرمر در مارکیت ها   هان  چون

مر ملیون دالر سنگ مر 811تا  711خواند ساالنه به ارزش هده و افغانسخان می

  هان را صادر نماید.

 ها  قلمرو افغانسخان از نظر کمی ورـرمـ یشنهاد میگردد تا زونبند  م .11

دقیق هناخخه هده و  ها  کشوراین کار کمک میکند تا مرمر کیفی صور  گیرد.

طور واضح بیان هده مرمر تثیبت و نیز خصوصیا  آن ب ساحا  با کمیت بلند

 باهد.

 :منابع و مآخذ

  انخشارا  1391    معادن غیر فلز  م معادن زــعل  سهاک  نقیب هللا .1

 وزار  تحصیال  عالی.

  د  بر میکانیک سنگـدرآمور  و ک  کاتسویاما  ــو   اس  وتوک .2

   مخر م ح  محمد فاروق.1376

  1381  گـــــــها  میکانیک سنآزمایشد  ـــد و س  حامــف  ف  احم .3

 انخشارا  دانشگاه امیر کبیر.
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 سرمحقق انجنیر حیات هللا امینی 

 استفادۀ مؤثر از مواد ساختمانی طبیعی محلی

 جهت اعمار ساختمانهای مقاوم زلزله در کشور

  همااین تعمیاارا  و منااازل هخصاای زلزلااه در هااوا  آزاد انسااان را نمیکشااد

  ه از مواد سااخخمانی محلای ابخاداییساخت خود بشر است که غیر آگاهانه با اسخفاد

وصاایا  سیسااموتکخونیکی  معیااار  باادون در نظاار داهاات خصت و غیرباای کیفیاا

نگااام وقااوع وه ریلیاام منطقااه اعمااار میگااردد ع هایاادرو یولو یکی و یولااو یکی

در  .آوردنگفخای را بباار میاها را هاالک و خساارا  ماالی هزلزله فروریخخه  انساان

س  یم  و مارگ و میار نخیجاۀ عادم آگااهی  فقار  کثار  نفاوهمه حاال  عواقب وخا

  هااا  علماای  یولااو یکی تطبیااق معیااار معیااار   عاادم اعمااار ساااخخمانها  غیر

 میشود.  و زلزله ا  قبول هده  نداهخه ساخخمانی

رهد اقخصاد کشور نقاش اساسای دارد   اس دانساخن  ها درچون اعمار ساخخمان

 ۀهاا  عماد زلزله یی   منطقاه یکای از هااخ، و تطبیق خصوصیا  سیسمیکی ز

 . ا میباهدساخخمانه اعمار

 :ین مقاله دارا  اهداف ذیل میباهدا :هدف

ی مقاوم در مناطق زلزله خیز چگونگی اعمار تعمیرا  و خانه ها  هخص  -

 .کشور

خیاز مؤثر از مواد ساخخمانی طبیعای محلای در منااطق زلزلاه  ۀنحوۀ اسخفاد  -

 .کشور

مااواد  از  خانااه هااا و تاارمیم مجاادد آنهااا بااا اسااخفاده تقویاات ا اازا  تعمیاارا   -

 . ساخخمانی محلی مانند  سنگ  خشت  خخه و خام  گل  چوب  ریگ   غل و غیره

یااک کشااور  واقااع هااده و همالیااا - افغانسااخان در کماار بنااد آلااپ :مبرمیدت مقالدده

قاو  و قادیمی در افغانساخان یعنای تخریاب   اها. از وقاوع زلزلاه زلزله خیز اسات

باا  و تلفاا    تخریبال از مایالدل کشور در قرن  نجم قکامل ههر آ  خانم در هما

کاباال  بامیااان  لغمااان و غیااره کاااه   هار  بدخشااااند  کناا ااانی در والیااا  هاارا 

یاار در  هلااو  خسااارا  ساانگین مااالی   تنهااا در زلزلااه هااا  چنااد سااال اخبگااذریم

  نفار 5111  زرساخاق والیات تخااردر هاـ .ش  1378  نفر در زلزلۀ ساال 4111ز

زلزلاه هماین  نفار در 73 هاهر بازرگ و چااه آب درهاـ . ش  1377در زلزلۀ سال 

هاااـ . ش  1381  نفااار در زلزلاااۀ ساااال 1111وردک  ز -ساااال در والیااات میااادان 
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. همۀ این  تلفا   انی ریب کامل ههر کهنه آن از بین رفتولسوالی نهرین معه تخ

مناازل اعماار هاده باا ماواد  وارده ناهی از عادم آگااهی و تخریابو خسارا  مالی 

  ساااخخمانی مقاااوم زلزلااه بااوده بیعاای ابخاادایی ز گاال   خااالف ناورم هاااسااخخمانی ط

بناء  اعماار و احیاا  مجادد مناازل و تعمیارا  باا اساخفاده از ماواد سااخخمانی   است

 یت  اان و ماال نوصائهرایط سیسموتکخونیکی منطقه  هات مطبیعی محلی مطابق 

 . ه و از مبرمیت خاصی برخوردار استمردم امر ضرور   نداهخه هد

منازل و تعمیرا  نظر به خصوصیا  طرح ریاز   :انواع تعمیرات و منازل

و چگااونگی اسااخفاده از مااواد ساااخخمانی مقاااوم در مقاباال قااوه سیساامیکی باادر ا  

 : م به زیاد قرار ذیل تقسیم میگرددمخخلم از ک

  بااالک مناازل   4 خخااه ز تااا    خشاات  خشاات خااام   گاال  خخااه ز  خسااه  گلاای

. ماواد سااخخمانی  ار حجام کرکاسی  آهن کاانکریخی و چاوبی  بزرگ   نیل بزرگ

  در اعمااار منااازل  تاارین مااواد معاادنی اسااخخراج هااده از زمااین بااوده کااه بااه نحااو

ل ها و میدانها  هوایی راه آهن و غیاره ساهم      ساخخمانها  ههر   سرکها  بندها

 . 393 : 6ز   فعال دارد

مقاومت زیاد در مقابل   داده که سقم ها  خشخی و سنگین شانتجارب ن

    فرار نمودن خطر زیاد داردد و از این نوع ساخخمانها گریخخنقوا  زلزله ندارن

گنده هده درین حالت   آهن و چوب به اطراف  رازیرا توته ها  سنگ خشت

. دو نوع منزل و  اچه هدن به انسان آسیب میرسد دست    حویلیدویدن در سرک

ه از خود مقاومت زیاد ی طبیعی در مقابل قوا  زلزلبا اسخفاده از مواد ساخخمان

 . نشان میدهد  خانه ها  چوبی و آهن کانکریخی

در خانه ها  چوبی حوادث کمخر بوده و میخواند تکان  :خانه های چوبی -1

  تنها احخمال دید زلزله را مانند قفس تحمل کند  بدون اینکه چیز  بشکندها  ه

ال دارد که بعضا  حادثه دومی بدتر از حادثه آتش سوز  خطرا   د  را در قب

اتفاق  امریکا  سکوسانفرانس  ا ان و مثال آن در .اولی ز زلزله   را بو ود آورده

 . الی و تلفا   انی ببار آورده استاولی خسارا  م ۀافخیده است و بدتر ازحادث

یداکناد  ریان آب گرم بداخل نل ها اگر بداخل تعمیر بنابر خرابی نلها  ریان  

 نیز میخواند حادثه دومی را بار آورد . 

  محکم کار  سااکت آویزان کردن مناظر سنگین  قاب ها  المار  ها  کخاب

و لین برق  یخچال و غیره لوازم منزل به اثر تکان ها  هدید زلزلاه بااهم مخلاوط 
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 . را بار می آورد نخیجه حادثه و یا حریق هده در

یخی کاااه از ماااواد کاااانکر -اناااه هاااا  آهااان خ :خانددده هدددای آهدددن کدددانکریتی -2

درسات حااو  ساقم سابک     غال و سامنت باا قالبناد ساخخمانی سی  گول  ریگ

 . قوۀ زلزله مقاومت زیاد نشان دهند  میخواند از خود در مقابل اعمار میگردد

 95فعال کانکریت بوده که بیشخر از %اصلی غیر ریگ و  غل از  مله مواد

  .425:  5ز  ژه ها  عمرانی از آن کار میگیرند رو در ساخخمان ساز  و دیگر

اساااخفاده از ماااواد سااااخخمانها با چگاااونگی اساااخحکام و اعماااار  له اساسااایأمسااا

داده که بعضی ساخخمانها در مقابل  . تحقیقا  و تجارب نشاناست ساخخمانی محلی

 . داده و هیچ آسیب ندیده است در ه ز بال   از خود مقاومت نشان 8.5قوۀ 

دۀ ــها  قبول ه ورمــه نـها و منازل هم عمار ساخخماند در قسمت اـبای اوال  

ر هرایط ـــسب و دیگ  انخخاب زمین مناز زلزلهـــساخخمانی  فاصله آن از مرک

  ثانیا   الن کردن  ا  مناسب گذاهخن و تنظیم  یولو یکی مدنظر گرفخه هود

ی اساسی علمی باهد حخ سامان و لوازم داخل منزل و ساخخمان مطابق نورم ها 

ها مدنظر بگیرند بازهم ران و سیسمولو سخینوق را انجـــبازهم اگر همه نکا  ف

 . یعنی  هان بدون خطر و ود ندارد ع  باقی میماندRiskبعضی عناصر خطر ز

 -کشور که از مواد ساخخمانی آهن  ها  بزرگساخخمانها  امروز  در ههر

 یولو یکی محلی منطقه  یسموتکخونیکی وکانکریت و گادر اگر مطابق هرایط س

وار زلزله ها  قو    اسخحکام آنها تشویش را در مقابل عواقب ناگساخخه هده

ر ــق هدید از این امریــو  و حــوع زلزله ها  بسیار قــاما وق .ش داده استـکاه

 .مسخثنی میباهد

  زیرا دهوارد دارا  اهمیت زیاد  بوـــثر مهکل  الن تعمیر و منازل در اک

یکی مربوط هکل  الن تعمیر میباهد  کار تمام سیسخم تعمیر در وقت عملیا  سیسم

مناسبخرین هکل  الن تعمیر مربع یا مسخطیل نزدیک به مربع است که درین  ء  بنا

حالت دیوارها در هر دو هت محکمیت و سخخی مساو  و یا نزدیک با هم دارند 

 .  18:  3ز   ود نشان میدهندو در وقت عملیا  سیسمیکی مقاومت از خ

  ضاد زلزلاه حاالتیکه هکل تعمیر مغلق باهد آنرا باید توسط ایجاد درزها در

ظر باه ارتفااع   مسخطیل   تقسیم نمود. درزها  ضد زلزله نبه اهکال سادۀ ز مربع

ساانخی مخار  3مخر عرض درز نبایاد کمخار از  5  در ارتفاع تا تعمیر تعیین میگردد

سانخی مخر در عرض درز ها  ضاد  2مخر بعد  آن به اندازۀ  5فاع باهد و در ارت
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. افاازایش ارتفاااع تعمیاار باعاا  ازدیاااد قااوه هااا  سیساامیکی زلزلااه اضااافه میگااردد

میگردد که این کار توسط سبک ساخخن منزل فوقانی با اسخعمال عناصر سبک اماا 

تحخااانی  بااه اناادازه کااافی مقاااوم و طاارح  ااالن نمااودن تجهیاازا  ساانگین در منااازل

منزله در منطقاه  4صور  میگیرد. مثال ازدیاد قوۀ سیسمیکی در تعمیرا  خشخی 

 .بال   قرار ذیل است 9سیسمیکی ز  با خصوصیا 

= 44 T    S4 =175 T   S3 = 132T  S2= 88T 

S1- 4  4قوه زلزله در منزل اولی تا منزل 

تعاداد  باه ارتفااع و کی نظارسیسامی ۀآیاد کاه قاو مثال فوق نخیجاه بدسات مای از

  .  246 : 1ز  یابد منزل افزایش می

منازل هخصی از مواد  95افغانسخان کشور زلزله خیز است که تقریبا  %

ا سقم ها  چوبی اعمار گردیده   ب  خخه گل  خخه هده ز    ساخخمانی گل  خشت خام

ناطق عمدتا  در م 41اسخعمال سمنت با مواد ساخخمانی ریگ و  غل % .است

منازل در مناطق ههر  خصوصا  دها  کشور از گل  61%ههر  معمول بوده و

         . 113:  7ز          ساخخه هده است

کانکریت داخل ههر  -ساخخمانی بلوک ها  سمنخی و آهن  اسخفاده از مواد

ل ها  نرم قابل کابل و مراکز ههرها روبه انکشاف بوده که کیفیت آن نسبت به گ

 . یخر میباهدنفوذ عال

بلوک سمنخی در صورتیکه حاو  بافت خوب نوع مواد ساخخمانی آن ز ریگ 

قسمت  خوبی در مطابق نورم تعیین هده باهد بدیل نو  غل   و مقدار سمنت آ

گلی به منازل بلوک سمنخی میباهد. تعمیرا  و خانه ها   ۀوض نمودن خانــع

مناطق فعال  عمیرا  درترین ت  ملۀ مروج خشخی با ارتفاع چهار منزل از

سیسمیکی بوده که خشت  خخه نسبت به خشت خام مقاومت زیاد  در مقابل قوه 

 ها  دینامیکی زلزله دارد.

  خخمانی گلای باه اثار نفاوذ آب بااران  بارفخانه ها  اعماار هاده از ماواد ساا

کشااش و سااایش  ۀبال قااوسایالب و زلزلااه بااه علات کیفیاات ضااعیم ساااخخمانی در مقا

 حالیکاه خشات هاا  گلای تاا انادازۀو خسارا  سانگین میگاردد  در حمل صدما مخ

. خانااه هااا  گلاای عااایق انخقااال کشااش دارد ۀمقاوماات خااوبی در مقاباال فشااار و قااو

آنهااا را ناارم و ضااعیم    امااا نفااوذ آب  بااوده از نگاااه صااحی هاام مفاااد داردحاارار

 . کاهش میبخشد 81 - 91مقاومت آنرا تا %  ساخخه
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اده از طرق و مواد محافظخی مانند: میالن ب با اسخفباید از نفوذ و ورود آ

لسخر سمنخی    لوگیر    قیر و  مناسب بام ها   لسخرها  ضد نفوذ آب ز ایزوگام

 . به عمل آید

 -در اعمار منازل گلی مقاوم زلزله مانند منازل و ساخخمانها  مقاوم ز آهن 

ام عوامل تقویت تم ها  سمنخی و سنگ کار   ت  خخه و خام بلوککانکریخی   خش

  در نظر گرفخه هود له که در ازدیاد خسارا  نقش داردزلز ۀو تضعیم کنندۀ قو

ها  سبکی منازل و   موقعیت مخناظر دیوارمثال  زمین مناسب  عمق تهداب

   ناح  رنشیب تپه ها و کوه ها موقعیت مناطق هموار ساخخمان یا ریلیم منطقه ز

  دیوار  هکل ساخخمان   طول و ضخامترتفاعسبکی منازل  ا  هاناظر دیوارخم

   سرطاق  اتصال   وسعت و تعداد روزنه ها ز کلکین و دروازه نوعیت خاک

  یکنواخخی طبقا  زن  توزیع یکسان وهمدیگردسخک ها با  خوب سرطاق ها

 لسخر  عمود  و افقی کنج ها  تقویت و رطوبت   رکننده ها  تهداب ضد نم

سخر گل و ضد آب     وهانیده مناطق مرطوب باید با  ل رها دکار   کاهگل دیوار

ا با دیوارها  سنگی و مصالح   اعمار ساخخمانها و منازل ر 1 - 5اهکال ز . هود

اوم زلزله تقویت کننده ها    کمر بندها  زلزله یی و منازل گلی مقگلی  سمنخی

   افقی و دیگر مشخصا  آنرا نشان میدهد . عمود 

مسخحکم ساز  تعمیرا  و منازل کمخر تخریب هده یک بدیل   تقویت و ترمیم

خوب از نظر اقخصاد  و  لوگیر  از ضیاع وقت در مقایسه با انهدام و تخریب 

 .  43:  6ز   کامل قسمت ها  باقیمانده و اعمار مجدد  نداهخه میشود

ها  گلی معروض به نشان میدهد که منازل و تعمیرتجارب در ارتباط زلزله 

بال یا در ه و درز ها  عریض و حخی انهدام قسمی در هد   6در هد   درز ها

ر یافت کبال صور  میگیرد. طوریکه قبال  نیز تذ 8ام کلی در هد  بال و انهد 7

 . مواد ساخخمانی گلی ساخخه هده استمنازل در افغانسخان از  95تقریبا  %
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هااا   ر فعالیااتکلخااور افغانهااا اساات کااه د منااازل گلاای یااک اماناات قاادیمی  اازء

  زیارا ی مواد ساخخمانی بااقی خواهاد مانادساخخمانی آینده به حی   زء عمده اساس

هاا  سااخخمانها  بایاد ناورم و رهنمود ء  بناا  دسخرسی به آن ساهل و ارزان میباهاد

و تطبیق گاردد. در هارایط کشاور گلی مقاوم زلزله را در افغانسخان در نظر گرفخه 

اطق کاه سااخخانها و مناازل ندرتا  اطراف آن در من ها  بزرگ وما در مراکز ههر

   مطابق دساخورکانکریخی خشت  خخه و خام  بلوکها  سمنخی ساخخه هده -از آهن 

 . العمل ساخخمانی رفخار هود

میخوان  مشاهدا  عینی که از برخی ساحا  زلزله زده کشور صور  گرفت

 :چنین قضاو  کرد

بااه وضااعیت بااد رافخااادۀ کشااور نظرقااراء و قصاابا  دودر مناااطق زلزلااه خیااز 

  بیکاار  و عادم آگااهی هارایط چون فقر  بیسواد  صاد  مردم و عوامل دیگراقخ

ابخدایی اعماار مناازل حکمفرماا اسات. دیوارهاا  ایان مناازل از گال ز خشات کامال  

یی با خاصیت لغزهای سااخخه هاده ها  لشم دریاکار  سنگ  سنگ خام  گل  خخه  

 .و منزله و بعضا  سه منزله میباهد  دزل چوبیاست. سقم ها  این منا

ی و قلعه ها با برج ها  بلند اعمار گردیده اسات بعضاا  ایان مناازل خیلای قادیم

هااا ماننااد هااهر کاباال خانااه هااا  غیاار   ناااح کااوه سااال قاادامت دارد. در 111تقریبااا  

کخله ها  احجار آنها را امکان سقوط و لغزش  ظهمعیار  اعمار گردیده که هر لح

علمی  وقوع حوادث  یولو یکی و  کند چنین موقعیت منازل از نقطه نظرتهدید می

در  رانی راـ  تشاویش و نگاواقب ناگوار در قبال داردــال  و عمحیط زیسخی مشک

 . ویت میبخشدها  بزرگ کشور تقمورد انخظار یک فا عه در ههر

به  زیی  ذب رطوبت کامال   وسیده هده وــها  بعضی منازل به اثر  دیوار

 . کان زلزله بعد  امکان تخریب داردترین ت

  زمینی نزدیک سطح زمین قرار دارد خانه ها در مناطق که سطح آبها  زیر

.ش هـ  1381ر کهنه نهرین که به اثر وقوع زلزله سال ــاعمار گردیده مانند هه

 . کامال  تخریب گردید

رز دار و مغاره دار همچنان خانه ها  اعمار هده باال  احجار تراورتین د

   در ولسوالی هیرزاد والیت ننگرهار که اکثرا  بعد از وقوع زلزله تخریب گردیده

تعداد زیاد منازل قدیمی و برج ها  چندین منزله که تهداب نامساعد  .  113:  2ز 

هم اسخحکام و رابطه وارها باــزل داهت ازهم  اهید. درحالیکه دیبرا  اعمار منا
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ه بعد  گردیده است که با وقوع تکان ها  زلزل م دورــب و یا از هنداهت با تخری

ها  لشم ا  سنگ کار  هده با سنگــکان تخریب آن مخصور است. خانه هــام

ه قسما  یا ی بیشخر تخریب گردیده اند. تمام برج ها  دو منزله و سه منزلــدریای

خسه   گل  خخه هده ز  دوم خانه ها  اعمار هده با  ۀکامال  ویران هده است. بدر 

نسبت . مقاومت نسبخا  خوبخر را خشت خام یا  خخه مورد تخریب قرار گرفخه است

صالی و زاویه ها  منازل ها و کج ها اتبه مواد ساخخمانی  خسه دارد  زیرا دیوار

 . ورده استهم بافت خ خوبخر با

  دور فقیر و قصبا در رابطه با اعمار منازل در نقاط و محال  زلزله خیز

ردم با اسخفاده از ـی و اقخصاد  مــها  کشور ما مطابق سطح زندگافخاده از ههر

ل ارایه ــذی  نخایج و  یشنهادا  ابل دسخیابــی ارزان و قــانی ابخدایواد ساخخمـم

 :میگردد

 نتایج:

 دو نوع منزل باا اساخفاده از ماواد سااخخمانی طبیعای محلای در مقابال قاوا  -1

 . نشان میدهد زلزله از خود مقاومت

 خانه ها  چوبی  -الم

 کانکریخی  -خانه ها  آهن  -ب

از نگاه زلزله آن قسمت سطح زمین برا  اعمار ساخخمانها مخصوصا  با  -2

ناک است که دارا  ریلم عارضه اسخفاده از مواد ساخخمانی ابخدایی محلی خطر 

  تپه ها ها وهها   ناح ک   تنگناریاها  نزدیک بریدگی ها  قسمت ها  ساحلی ددار

 .به سقوط و لغزش باهد معروض

مان هاا  خسارا  زیادهنگام زلزلاه و دیگار حاوادث  یولاو یکی برسااخخ -3

وارد میگردد که باال  گل مرداب ها   به زارها  احجار میده داناه آبادار   ضعیم

 .فخه اعمار هده باهدها و لیوس ها  اسخحکام نیاریگ ها  ساحل دریا

نظر  بال باهد  تهداب خانه ها بدون در 7له کمخر از زلز ۀوــدر نقاط که ق -4

 9و  8 - 7زلزله آن تا  ۀداهت زلزله خیز  طرح میگردد  اما در مناطق که قو

در    طرح تهداب آن مطابق قواعد ملی و نورم ها  ساخخمانی مقاومبال میرسد

 غل و مقاوم بالخرتیب از کانکریت ز ریگ  زلزله و کاربرد مواد ساخخمانی  برابر

 . سمنت    سنگ با سمنت  سنگ با چونه  چونه با گل صور  میگیرد

  دید خطوط لوله آبــن  تمـــــزلزله خیز بسخر سرکها و راه آه در مناطق -5
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ا  مشبوع از آب ـــه ین خاکــی و کانالیزاسیون از بــکولکخرها  خطوط عموم

 ۀدانه  خاک ریزندع سنگالخ  نیمه سنگالخ  بزرگزیرزمینی به اسخثنا  خاک نو

خگی ها  تکخونیکی مغاره ها و درزها  بدون رطوبت و قسمت ها  حاو  هکس

 . کارسخی مجاز دیده نمیشود

ها و تپه ها  بلند عالوه بر هرایط  وهــبرا  مناطق کوهسخانی و  ناح ک -6

ها که باع    ناح کوه  میالن زیاد کخونیکی و  یولو یکی مناطق هموارسیسموت

 . ر میگردد نیز در نظر گرفخه میشودکخله ها  احجاسقوط و لغزش 

 : پیشنهادات

ه توانمند  و مقاومت در ردم محل میخوانند نظر بــدر مناطق زلزله خیز م -1

م منازل خود را از مواد ساخخمانی: چوبی    دیوار ها  و سقزلزله ۀبرابر قو

  ضخیم صالح سمنخی حاو  سقم آهنی با چوبها   سنگ با مکانکریخی - نــآه

  سانخی مخر سنگ کار  31اب حد اقل خشت  خخه تهداب مسخحکم و باالتر از تهد

خشت خام باالتر از سنگ کار  با سقم چوبی بسازند به هرط اینکه تمام نورم 

 .انی مقاوم زلزله را رعایت نمایندها  ساخخم

خصوص با ها بیشخر از یک منزل بماناعمار ساخخ در مناطق زلزله خیز -2

ها  لشم بدون رعایت نورم ها  ساخخمانی مقاوم زلزله خخمانی گلی و سنگمواد سا

  واز ندارد. 

در منازل چوبی که از برق اسخفاده مینمایند تو ه زیااد مباذول گاردد تاا از  -3

      ناااکخر از حادثااۀ اولاای اسااتکااه حادثااه دوماای و گاااهی باادتر و خطراتااش سااوز  

 بعمل آید گیر    لو

ر  هت اعمار ساخخمان ها و نوعیت سااخخمانی در مناطق زلزله خیز کشو -4

در آن قوۀ اعظمی احخمالی زلزله مطابق نقشاه هاا  سیسامیکی خصوصایا  خااک 

 احجار و ریلم منطقه مدنظر گرفخه هود . 

       از نگاه زلزله آن قسمت رو  زمین که سطح آبها  زیرزمینی با عمق -5

ز مواد ساخخمانی محلی ضعیم و ها اسخفاده امخر  باهد برا  اعمار ساخخمان 1-3ز  

 . نزل ها نهایت مشکل و خطر ناک استحخی مقاوم بخصوص بلند م

هااا  منااازل گلاای و ساانگی محلاای در مناااطق آساایب  ااذیر زلزلااه در دیوار -6

طول و عرض و   افقی صور  گرفخه همچنان فرش  سقمتقویت ساز  عمود   

   ز نرم  سخت   وار عمق و عرض تهداب نظر به نوعیت خاک زمینـضخامت دی
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نااورم  تعااداد و اناادازۀ روزنااه هااا باارا  خانااه هااا  یااک منزلااه دو منزلااه مطااابق

 . ساخخمانی در نظر گرفخه هود

ردان مکاتب با ــهاگ در مناطق آسیب  ذیر برا  انجینران  معماران و -7

ها آموزش داده ا در سطح والیا  ولسوالی  کنفرانسها با ورکشاپ هتدویر سمینارها

ده از مواد ااز چگونگی خطر زلزله و اعمار منازل مقاوم زلزله با اسخفهوند تا 

ساخخمانی مقاوم و ضعیم محلی قابل دسخیاب آگاهی حاصل نمایند و مضمون 

 . نصاب تعلیمی مکاتب نیز هامل گرددحوادث در 

هنگام وقوع زلزله خونسرد  خود را حفظ کرده دست  اچه نشوند به  -8

صابت  ارچه ها  مواد ها به اثر افخیدن و ا انصحن حویلی و دهلیز ا ارتم

ال  ساخخمان به انسان صدمه   سنگ و خشت از قسمت باساخخمانی گل   لسخر

 . میرسد

 :مآخذ

   اکادمی علوم سال  وقوعا  زلزله در افغانسخان  ز  حیا  هللاامینی -1

1387 . 

      حیااا  هللا ز بررساای خصوصاایا  سیسااموتکخونیکی افغانسااخانناایامی -2

 .1392اکادمی علوم سال 

سخوار  تعمیارا  در   دکخور تراهینکو و غالم مجخبی نورزاد ز ا و ا  و.  -3

 .1361   وهنخون  ولی تخنیک کابل سال مقابل زلزله  

ر ز مناابع زمای یمز  آر -4 ن    مرکاز نشار   کریگ و دیگران تر مه فرید م 

 . 1388  تهران سال دانشگاه

دانشاگاه تهاران  ر حساین ز زماین هناسای وژیوتخنیاک     دکخومعماریان  -5

  .1384سال

6- A.S.Arya (protection of educational buildings against earthquakes) 

Bankok Unesco1997.  

7- A.S .Arya (Guidelines for earthquaks resistant desgn constraction and 

retrotitting of building in Afghanistan) United Nations cenre for regional 

development (UNC D) Kobe, japan 2003. 
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 څیړنپوه دکتور سکندر حسینی 

 رمو ارزونه او په ساختمانيېواد د ځنګلی زد هې
 کارونه او صنعتي چارو کې د هغوی

بده  ورځ په ورځ مخ په زیاتیدو دی، خو له شمیرد وګړو  څرګنده ده چې په نړۍ کې
کیهي،، د   نه توګه ګټه پورتهه غیرمسئوال په نا سمه او دمه ېرغه له طبیعي زېرموڅخه تردم

رمې  ېدونې وړ پاملرنه نه ترسره کیي،، له دې امله یادې زد یا يې او منجمنټ په اړه کارونې
توازن د له منځه  ، ایکالوجیکيچاپیریال په رنګیدو ېد هستوګن ،ورځ په ورځ مخ په کمیدو

 .په جوړیدو د، تودیدو او بیدیاوې پهقلیم تلو، ا
زېرمو څخه په تدریجي   کیدونکو عي زیرمو یعنې نه نوېد ځینو طبی په ډاګه شویده چې

او  ليوالی را منځته شي کې يې ه کچهپ مل کیي، چېدوامداره توګه ګټه اخستنه ددې الاو 
لکه د ځنګلونهو،  په بشبړه توګه له منځه والړې شي، خو د داسې طبیعي زېرمو  کېپه پای 

 زېرمو په نامه یهادیي،، کیدونکو  نوېي ژوو اوداسې نورو کومې چې د بیا حشو څړځایونو،
ې ساتلو او مراعت ل کتعاد سیستم په سره د ایکا لوجیکي په مناسبې او معقولې ګټې اخستنې

 . نات پرځای پاته کیدالی شيکیدو امکا د بیا نوې سره کولو
عي زېرمو له ډلې څخه د کومو چې پورته یا دونهه وشهوه   یادو طبی په دې لیکنه کې د
 .ته ستاسې پام راړول اړین بولم څیړلو یوازې د ځنګلي زېرمو

ځنګلونه د ژوندانه د پدیدې یو مرموز کانون دی او د ژوندانه د دوام ټولیز رازونه د  
چهې د  چاپیریال د ایکوسیستم او د طبیعت له نظام سره تړاو لر،. انسان هغه څهو  دی  

یرغل الندې راولي  چاپیریال د سیستمونو د بدلون غښتلی المل دی او د ځنکلونو ساحې تر
ګن شمیر پوهانو د خپلوڅیړنو او کتنو په پایله کې د ځنګلونو د کانون مرموز والی په ډاګه 
کړیدی او د هغوی شتون يې د انسان د ژوند د دوام له پاره عامل په ګوته کهړی دی او دا  

جیکي کړید، چې د ځنګلونو ړنګول د بیولوجیکي او ایکا لو لې يې ورڅخه ترالسهډول پای
 نځه تګ له پاره ښه شرایط برابرو،.سیستمونو د له م

، لوږې او خوار ځواکۍ له ګواښ سره مخامخ وادونه د بې وزلۍېۍ پرمختلونکي هد نړ
  . مسوولین،ور،له د ې هالکونکې المل څخه وژغد، او تل هڅه کو، چې خپله را تلونکې 
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ې لومړني کسان د، او دنهړۍ د   او مسلکي کسان ددې خطرنا  زنګ په اوریدلوک پوهان
 ساینې له پاره د ځنګلونو په ساتلو او پراختیا کې ګور،.بر، راز د انسانانو د هو
ام ، بوټي او نور نباتات او ځنګلي څارو، د انسانانو د ژوندانه د دوڅرګنده ده چې ونې

، ځکه چې ونې او ځنګلونه د خلکو د ژوندانه په بهیرکې له اړین او ضرور، د، له پاره ډیر
 . ځنګلونهه د بیولهوجیکي ژونهد تنهو     هدیرې پورې پراخه ونډه اخلهي  زانګو څخه تر

Biological diversity) (Vital رموېاو جنیټیکي ز(Genetic Resources)    کوټلې
 ښودل شویده. برخه

ده کومه چې د ټولونسلونو میرا ث ګڼل کیيی او  شته منيځنګلونه یوه دا سې طبیعي 
یراث ړنګ اوله منځه یوسي او یاېي له بیخهه  هیڅ یو نسل د دې حق نه لر، چې دا طبیعي م

مایه ، بلکې حق لر، چې له محصوالتو څخه ېي ګټه واخلي او اصلی سهر ترستونی تیر کړ،
 .راتلونکو نسلونو ته ولیيدو،

له پهاره   لو موخو ته د رسیدلوېالبېاوږدوکې له ځنګلونو څخه بژوند په  انسانان د خپل
له  .اومو توکو په توګه ګټه اخستنه دهاخلي چې یوه موخه ېي له هغوی څخه د لومړنیو  کار

 ، خویره وده او پراختیا موندلې دهډره سره چې نن ورځ نو، او پرمختللې تکنالوجۍ دې س
اوسه هم په  پل ارزښت له السه نه دی ورکړی او ترد پخوا په څیر خ بیا هم د لرګیو کارونې

وړده چې عصر،  ېهم د یادون . دایمانه په صنعت او ودانیزو چاروکې استعمال لر،پراخه پ
دې المل شویده چې له هغوی څخه ګڼ شمیرد اړتیا وړ توکي برابرشي،  تکنالوجي د ېاو نو

او داسې نورو جوړول پهه   ورډبیو)فارمیکا(، ا ، ډول ډول تختوسلني د کاغذ، پچې بیلګه ې
ټوټه کولو په پایله کې ځینی  ګوته کوال، شو او همدا راز لرګیو ته د بدل شکل ورکولو او

، شکرې او داسې نور جوړ ، سینماېي فلمونهلکه پالستیک، مصنوعي وریښمنور داسې توکي 
 . کړ،

ه ځایونو د درلودلو لرمو په تیره بیا دځنګلونو او څړ ېز پوهیيو چې افغانستان د طبیعي
واد ګڼل کیده، چې په ونو او بوټو پوښل شو، دنګ غرونه، ښکلي شنې  ېپلوه خورا شتمن ه

څکا  او  د راز د ځمکې پر مخ او د ځمکې الندېاو څړځایونه او همدا ې، درورشوګانې
و د په ښکال ا هېواد خوا زموږ د رمې يې درلودلې او یادو زېرموله یوېېدرملي اوبو پیاوړې ز



     73شمارۀ 
 

49  

  

شتمنیو پهه   اتنه کې  پوره پوره برخه درلودله او له بلې خوا يې د مليوالو په روغتیا سهېواد
واد کې يې ساتنې او ژغورنې ته هیڅ ېستره ونډه اخستله، خوله بده مرغه زموږ په ه بډاینه کې

 .و بهیر يې په چټکتیا سره پرمخ ځيملرنه نه کیي، او د له منځه وړلپا
نګرهار او کونړ په ټیټو سیمو کې د سمندر له مخ ځنګلونه د ن طبیعې افغانستان غوره د
مترو په اندازه  ۰۰۸۸د  د کونړ او پکتیا په لوړو سیمو کېمترو په اندازه او  ۰۵۸څخه د 

ه ههه هلک ېننې وهنو کې هم ستن پاڼې تل شپه یادو ځنګلو .شتون لری هسکو برخو کې
، (Picea smithiana) رپهههههههه، س(Cedrus deodara)نځ هههههلم

 ،((Pinus wallichiana ترههههههههنښ ،((Abies spectabilis ورهبیجهه
، (Pinus silvestris)اج کن ، سپی(Pinus gerardiana)وزه ههههههلغهههج
م پلن پهاڼې  ههاو ه( Pinus helepensis) وههاجه، ن(Pinus nigra) کاج ورهت

، Pistacea khinjuk))نۍ هههه ، ش(Pistacea vera) تههلکه پسه  پاڼریژې ونې
، (Amygdalus communis) ادامههه هههههههی بهههههه رنههههغ
 اروه، مه (baloot Quercus) ې ونې لکه څیړۍهاو تل شن (Juglans rigia) وزهغ
 Quercus) یړۍههههچوڅهههه، ک(Quercus dilatata) ړۍهههههههڅی

semicarpifolia)نووه، ښ (Olea ferraginia)، ول ډول ډ ې نورېسرې او داګورګ
 .ونې شتون لر،
، ننګرههار  ،افغانستان سترې ځنګلي سیمي په کونړ، نورستان وړ ده چې د د یا دونې

ته يې څه ناڅه  په ډاګه کول اړیهن  دل ، چېپکتیا، پکتیکا، لغمان او بادغیس کې شتون لر،
 .بولم

 ړاو نورستان د ادار، له مخې دوه جالکه څه هم کون:د کونړ او نورستان ځنګلونه -۱
یهادو والیتونهو     . دونو ډولونه يې سره ورته والی لر،خو د ځنګلونود  ،جال والیتونه د،

او  د د ډیرو غوره ځنګلونو په ډله کې شمیرل کیي،، چې ډیرلوړ اقتصهاد، واېځنګلونه د ه
او نورستان ځنګلونه تر ډیرو نيدې وختونو پورې له زیهان   کونړ د .سوداګریز ارزښت لر،

، له همهدی  ه دودیزه توګه د هغوی ساتنه کوله، پاته شو، وو او خلکوپمنیدلو څخه خوند
علمي او څیړنیزو څانګو د پام وړ ګرځیدلې وه  کې د واد په دننه او بهرېکبله یاده سیمه د ه
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هغو ونو او بوټو د پراختیا او په تیره بیا په هغوی کې د وحشي څارویو د ژغورنې پهه   او د
 کې نیول شوی وو. موخه یو څه پالنونه په پام

مه د ده سهی و له دې سره مینه پیدا کړه چې یاهغه مهال د ملګرو ملتونو مینه والو موسس
غوښتنې . له بده مرغه چې په دې سیمه کې هم د فرد، ګټې ملي پار  په توګه اعالن کړ،

ځنګلونو سره ورته والی  پکتیا د ځنګلونو برخلیک هم د ددې او ځانګړتیا او هڅه پیدا شوه
 کړ. پیدا

                ځنګلونهو ګهډ پراخهوالی    لمریز کال ترمخهه د کهونړ او نورسهتان د    ۱۰۵۱ د
ځنګلونهو   د او یوازی د نورستان درې سوه دوه دیرش زره پنځه سوه جریبه (۰۰۵۵۸۸) 

ولوځنګلونو پنځمه برخهه يهې   واد د ټېه ښودل شویدی چې د جریبه ۵۵۱۵۸۲پراخوالی 
ملیونه مکعب متهره   ۵۲چه واد د ټولو سودا ګریزو لرګیو کېد ه . په یاد وخت کېجوړوله

ملیونه مکعب  ۵۵لرګیو کچه يې  د کونړ او نورستان د صنعتي زېوای ښودل شوې وه، چې
 . متره تخمین شوې  وه

پهه   ونو اره کولو پراختیا وموندلهه او د ځنګل نو کېلمریز کلو ۱۰۱۱ - ۱۰۱۱په  
کابل  -ځ د کونړ له مرکزاسعد آباد څخه د جالل آباد چارتراشو بار سلګونه الرۍ هره ور

الره د کراچۍ ښارته په ښکاره ډول روانې وې او له هغه ځای څخه یاد لرګهي  په  او کویټې
چارو بهدلون   و په دې وروستیو وختونو کې ددې لړۍخکیدل، دونو ته لیيدول واېعربي ه
وادونو ته ېنو نورو هاو ځی ل پا کستانادا مه ی او په بله بڼه په چلند کې  دی، یعنېموندلی د

 . قاچاق کیيې
دلوی پکتیا ځنګلونه له سټې کنډو نه تر ځدرانو پهورې او لهه خوسهت څخهه      -۵

له کې شهمیرل  غوره ځنګلونو په ډ واد دېترڅمکنیو او ځاځیو پورې پراخه پراته د، او د ه
ې کبله زیات ړنګ شو، ه همددرلودلو له امله د پاملرنې وړد، او ل کیي، او د ښه شهرت د

ځنګلونو لرګي هم د چارتراشو په بڼه او هم د سون لرګیو پهه توګهه اره او    ددې .هم د،
دوه اویا  (۱۵۵۸۸وخت کې ) په پورته یا د شو، د پکتیا د ځنګلونو پراخوالی .پلورل کیي،

مون لیونو مکعب مترو سره سدوه م ه وو، خو د لرګیو د تولید کچې يې دپنځه سوه جریب زره
سوه زرو  ( درې۰۸۸۸۸۸) له یادو شوو ځنګلونو څخه هرکال د در لود. تر دې ورو سته
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 مکعب مترو لرګیو په ترالسه کولو سره هغه په چټکه توګه د ړنګیدو سره مخا مخ شول. 
پهنځلس  زره   (۱۵۸۸۸د ننګرهار په والیت کې  نيدې ) د ننګرهار ځنګلونه: -۰

( یو ۱۱۸۸۸۸) کابو ځنګلونو  پوښل شوې وه، چې عتېیزو او صنجریبه ځمکه په سودا ګر
ساحې  ، خو هرکال يې  پراخهودا ګریز لرګی  ترې  ترالسه کیدلزره مکعب متره س سلو اویا

  .د مسئو لینو د نه پاملرنې په اساس بربنډې شوې د،
 يد مل وادېهد  س ځنګلونه له پخوا وختونو را هسېغید باد :غیس ځنګلونهد باد -۲ 
 .ډیره زیاته ګټه رسیي، يې ته کو، او د شاو خوا هستوګنو تهمرس په لوړولو کې داقتصا

د د سوداکریزو ځنګلونو په ډله کهې  واېه ځنګلونه دا مهال هم د والیت د پستې ددې
سمون درلهود او  زره هکتارو سره  ۲۸ځنګلونو پراخوالی د د پستې د یادو  .شمیرل کیي،

، چې ټولې بیه يهې پهه نړیوالهو    ی ترالسه کیدلېیوزره ټنه م ۵۱۱هرکال ورڅخه  نيدې 
خو د یاد و ځنګلونو څخه پهه   ،ملیونو امریکايې ډالرو سره سمون درلود ۵مارکیټونو کې د 

، نو ځکه يې ډیره ناوړه او نا مناسبه ګټه اخستل شوې ده   د، وروستیو کورنیو جګړو کې
بې زیان منیهدو   هکتاره ۰۸۸۸۸دا مهال يې یوازی  برخه ړنګ شوې او ټکنۍ شویده ده او

 . پاته ده
ملیونهه   ۵.۵ی د افغانستان د ټولو طبیعي ځنګلونو پراخوال زیيیز کال کې ۱۲۰۱په 

سلنه  يې جوړوله، خو له هغهوی   ۰.۲واد د ټولې ساحې ې، چې د ههکتاره ښودل شوی دی
خهوالي   پراد هغوی د  مهال المل شویدی چې دا ېڅخه په بې  پروا يې سره ګټه اخستل دد

 . کچه را ټیټه شي
 
 
 
 
 

   
 

 ړ د ځنګلونو پخوانۍ څنډه.کون د: شکل -۱
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د ټولو ځنګلونو له ډلې څخه  هېواده د نورستان ځنګلون او د کونړ په ډاګه شویده چې
 .سلنه جوړو، ۱۵

 .شکل: د کونړد ځنګلونو ا وسنی حالت -۵
په پایله کې  ی د نه پاملرنیاخوالواد د ځنګلونو پرېزموږ د ه زیيدیزکاله پورې ۱۲۲۸ تر

هکتارو  ملیونو ۱.  ۰یعنې تر  پورې را ټیټ شوی وه سلنې ۵.۱له  پورتنۍ کچې څخه ان تر 
زور  ې پسهې یده او ال دکېت لړۍ په چلندمه پورې يې د کمښ ېلی وه او تردپورې رسید
 اخستی دی.
ناوړه ګټه اخستل ایه او ځ پورته یا دو شوو زیرمو څخه داسې بېوړ ده چې له  دونېد یا

 .ی واټن لر،ښت له اصل سره ډیرلواو پای شویده چې هغه د ژغورنې
پهوره  زیرمو او شتمنیو څخه په سمه توګه او  والو له خپلو طبیعيوادېه چیرې زموږ هک

پاملرنې  سره ګټه پورته کړې وای، نن ورځ به نه زموږ ځنګلونه ړنګ شو، وای، نه به مهو  
د سیالبونو په واسطه لهه   وای، نه به مو کورونه او کروند کېوحشي څارو، له منځه تللي 

پهه  ل ی وای او نه به مو چاپیریاوچکالۍ ځپل وادېره مخامخ شوې وای، نه به زموږ هتباهۍ س
 .بد مرغۍ زموږ د خپل الس محصول دی را پیښې شوې ی. دا ټولېدې کچه ککړ شوی وا
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 :د کارولو لړۍ د لرګیو
کورونو جوړولو ټولو زیات په  فغانستان کې له لرګیو څخه ترد یا دونې وړ ده چې په ا
مزارشریف، جالل اباد او  داسې لوی ښارونو لکه کابل، هرات،کې کار اخستل کیي، او په 

سیموکې نيدې اباد شو، د، او په کلیوالی  کورونه له لرګیو څخهسلنه  ۰۸ کې داسې نورو
 .شوید،لرګیو په واسطه پوښل  یوې مخې د ټول کورونه د

لور لسیزې څ واد کې نيدېېزموږ په ه چې ې له یا ده وباسویسربیره پردې دا هم نه ښا
ه کلیو او هم پهه  روانې د، او د یادو جګړو په اوږدوکې هم پ تپل شوې کورورانی جګړې

 . دمهال بیارغاونې ته اړتیالر، دا ښارونو کې په سل ګونو زره کورونه ړنګ شوید، او هغه
د شمیرنې په پایله کهې   له مخې کوم چې د نړیوالو موسسو او انفراد، کسانوهغو راپورونو 

 ده کې یوازې د کابل په ښار کې په لس ګونوپه یاده مو ترالسه شوید،، په ډاګه شویده چې
او پوښلو له پاره ېي په میلیونونو  رونه ړنګ شوی د، چې د بیا رغاونیزره د هستوګنې کو

وګڼل شي نو شمیرل ورسره  ه او که د کړکیو  او دروازو لرګيدډاګو او چارتراشو ته اړتیا 
 .به ېي ستونزمن کارو،
نهه   لرګیوتهه  واد کې ځنګليېموږپه ه، چې زهم اړینه ده په ډاګه شي سربیره پرد، دا

د صنعتي فابریکو د ایجاد لو او پراختیا له پاره هم  ه تعمیراتي چاروکې اړتیا ده بلکېپ یوازې
ه زرګونو ټنه ډول ډول کاغذونهه  واد ته هرکال په پېپه توګه زموږ ه ضرور، د،. د سار،

او موږ نه شو کوالی خپلی شته کاغذی زیرمې ) لرګي (  راوړل کیيی او په لګښت رسیي،
 وکاروو.

، خو بیا هم وړ کیفیته لرګیو بشپړی زیرمې لروواد کې لېله دې سره سره چې موږ په ه
چې بیلګه يې د روسې د خاربې کیفیته لرګي پهه   اځي،ګریز لرګي له بهر څخه موږته رسودا

لرګیو بیه دلته په مارکیټ کې د  یو مکعب متره هر ددې وروسته یادو شوو شو. ګوته کوالی
واد څخه بههر  ېپه دې اړه له ه چې بې سارې پانګه ،ډالرو سره سمون لر، امریکايې ۲۸۸
 !درنو پوهانو کیي،.

فابریکې په کهونړ کهې    رګیود پروسس ) نجارۍ(یوازنۍ د ل واد کېېدمخه زموږ په ه
، خو هغه هم واد په ساختماني چاروکې کاریدلېیت درلوده او تولیدات يې د سیمې او هفعال
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پاکستان کې  په واسطه ړنګ اوما شینونه يې په د جنګونو په اوږدو کې د بې احساسه کسانو
او سمون  ش چې هلته کارولکومه کچه چارترا په .باړشوی اوسپنی په بیه وپلورل شولد ک

 کید ل د هغوی بهر وړلو ته يې هم الره هواره کړه. 
 وادېه دځنګلی زیرمی له یوی خوا زموږ  رتنیو یادونو په پایله کې څرګنده شوه چید پو

خوا زموږ  او له بلې ساینه کی پوره پوره ونډه اخليهووالو په وادې، ښکال او د هد بیا ودانولو
 .لون را منځته کو،نه کې ستر بدبډای په ملي  شتمنیو او

، مالدارۍ او اوبولګولو وزا رت ژمنه کړیده یعنې په پهام  په دې وروستیو کې د کرنې 
 وادېپریکولو مخنیوی وکړ، او په ټول هکې لر، چې په نيدی راتلونکو کې به د ځنګلونو د 

 .نیسيکاله وخت و ۰۸ا کار په پوره ، خو دکې به د هغوی بیارغاونه پیل کړ،
ونې کارال مخه د کونړ په والیت کې پیل شویدی او هر کال د خو دځنګلونو د بیا رغا

ساتنه او څارنه پهه  هکتارو په پراخوالی ځنګلونه رغاول کیي، او د سیمې خلکو يې  ۱۵۸
 ځنګلونو بیها  والیت څخه ترالسه شوو ارقامو ښودلې ده چې که د دکونړ .غاړه اخستې ده

اوږدو کې به د کونړ ټول  کالوپه ۱۸د  کچه همیشنی دوام پیدا کړ ی نودی په  رغاونه هلته
درې  ېمهال یواز دولو وړده چې د یادو ځنګلونو بیا رغاونه دایا بیا ورغاول شي. د ځنګلونه

، خو دولت التراوسه په دې اړه کوم ګام نه دی پورته په مرسته ترسره کیي، بهرنیو موسسو
 کړی. 

 :پایلې
مهال  ، خوداکې د لرګیو غښتلې زیرمې درلودلېواد ېموږ په ه ده چېپه ډاګه شوی -۱

 .بې وزله اوکړغیړنې شوې د،
مهال هم د ړنګیهدو   ، داعي زیرمې د،واد ځنګلونه کوم چې خورا اړینې طبیېد ه -۵

 ، د ناوړه ګټی اخستنی سره مخا مخ او له منځه تلونکې د،.سره الس په ګریوان د،
او ورځ پهه   هکتارو سره سمون لر، ۵۸۸۸یوازې د  برخهاوس د ځنګلونو پاته  -۰
  .نورهم کمښت پیدا کو،ورځ 

 : وړاندیزونه
بې سار، او تل نو، کیدونکې شتمني ده، نو ځکه يې واد ېځنګلونه د ه څرنګه چې -۱
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 د ساتنې، څارني، ښې روزنې، بیا رغونې، سمې کارونې او ګټې اخستنې ته اړتیها ده، چهې  
 .ورته اړینه دهمسئولینو پاملرنه 

څړ ځهایونو او  باندې د  وپه کروند په خپل سر پریکولو مخه نیول او د ځنګلونو -۵
 .ونیول شي ورشو ګانو د بد لون فرهنک په ټپه درول ضروری په پام کې

د ځنکلونو کومې ونې چې ګټې اخستنې ته چمتو و،، باید یوازې پهه فنهي ډول    -۰
ی يې نور  نو، مناسب او سهټنډرډ نیهالګي   ځا غوڅې او په صنعت کې وکارول شي او پر

 . کینول شي
نجارۍ  د ده چې په کار سوداګریز لرګي ضایع نه شي د ځنګلو له پاره چې دې د -۲

 .ګیو د سمون په تکنالوجۍ سمبال شيلر او د کاغذ جوړولو فابریکې جوړې او
ره ګهډه  باید د ځنګلونو په ساتنه او ګټې اخستنه کې د خصوصي سکتور س دولت -۵

 .  ، له منځه والړه شي، ترڅو د خلکو خپل سرستراتیژ، او پالسي را منځته او په کار یوسي
 سرچینی:

  .۱۰۰۲. ، کابلACKU.بو زیرمېغانستان ځنګلونه او او. د افسکندر ،حسیني -۱
2 -http://afgani.mihanblog.com/post/tag. 

3-http://hasam-tonha.blogspot.com. 

4-www.miliehsas.com. 

5-www.khost-web-net. 

6-www.nzdl.org/gsdlmod. 
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 سرمحقق انجینر عبدالرئیس الینی 

 چینې او جوړښتي کیفیتونهتیکي ډبرینو توکو لوېې سرسد کال
ې او د میتورایتونو د لګیدو ځمکې کلک پوټکی د تیکتونیکي خوځیدنو، ځمکې لړزیدند 

له امله ماتیي،، درزونه او چاودونه پکې جوریي، بیا وروسته د اوبو او هوا په موجودیت کې 
اغیزې الندې، غټې غرنۍ کتلې یوه له بلې  ې د جاذبې د قوې ترهد ځمک درزونه پراخیي، او

ې د ځمکې کلک بیلي، اوله لوړو څخه ټیټو ساحو ته رغړ، او پرله پسې ټوټه کیي،، یعن
پوټګی د بېالبېلو فزیکي او کیمیاو، عملیو په اثر ټوټه او پارچه کیي،. دلته درې پروسې یا د 

 بدلونونو بهیرونه د یادونې وړ د، چې کالستیکي ) دانه او ټوټه ( توکي منځ ته راځي:
، هوا، لمر وړانګو، ژوندیو موجوداتو او یا د اوبو (Epiclastic) اپي کالستیکي -１

ې د پوټکي کلکې ډبرې پر له پسې ټوټه کیيی  هاو، محلوالتو تر اغیزې الندې د ځمککیمی
(Weathering.) 

راوتونکي توکي لکه  Volcanismد  (Pyroclasticrockکالستیک )پیرو -２
 ټوفونه، شګې او ایرې.

ونو کې هي ماتیدنو په مخهد تکتونیک( Cataclastic rock) کالستيکي  کاتا -３
 (. 4:  11) لیدنه ده، ماتیدل او سو د ډبرو

له دې جملې څخه د ټوټه او پارچه ډبرينو توکو د منځ ته راتلو ډیره غوره او په لوړ 
مقیاس پراخه پروسه اپي کالستیکي محصوالت د، چې د ځمکې د پوټکي له مخروبه موادو 
و جوړ شو، د،. کالستوس په یوناني ژبه کې ماتیدلو او میده کیدو ته ویلې کیي، چې د غرنی

کتلو، غټو ګټونو، ډبرینو ګټونو، ډبرینو ټوټو، غټو جغلو ) کر کاڼو ( میده دانه جغلو، شګو، 
 سیلټو او کلې ) تون ( فرکشنونه بیلیي،.

ې خوا له سمندر یا سمندرګي سره هتود او وچ اقلیم لر، او له بل هېواددا چې زموني 
وچو سیمو کې د نیزونو مخروطونه  نښتی نه دی، نو دلته په ډیره کچه الوویالي ترسبات او په

 ډیره پراختیا لر،.
اپي کالستیکي مخروباتو ډیرې پنډې او غنهې سهرچینې    د ټولو سیندونو په حوزو کې هېوادد 

 جوړې کړې د،.  
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د استاندرد له مخې کالستیکي  هېواد: د هر د ځمکې د پوټګي د مخروبه توکو ډ لبند،
په بنسټ په فرکشنونو یا ډلیندیو ویشل کیي، چې د ي یا د دانو د قطر هډبرین توکې د غټوال

 ) فرکشنونو ( نومونه او د دانو د قطر اندازې یو له بله سره توپيرونه ښیي. ډلبندیو
ملي  0.0.0د کالستیکي توکو هغه دانې چې په سترګو ښکار،، د دانو غټوالی یې له 

ملي  0.0.0نو قطر یې له ې د داهمترو زیات و، د غټ دانه په نوم یادیي، او هغه دانې چ
 .( 11:  3)  ،مترو لي و، او په سترګو نه معلومیي،، میده دانه ورته ویل کیي،

ی شي د نیز یا سیالب د ه: ) غټ ګټونه او ډبرې چې لوډر یې پورته کولاستعمال یې
ې د ډکو او موړو په جوړولو کی ډیر اغیزمن هکنترولو د سنیدونو د غاړو په تحکیم کولو ک

 تیره بیا هغه ګټونه چې خوی او ګرد شو، و،. د، په
ډبرینې لویې وړې ټوټې هم په هایدروتخنیکی جوړښتونو کې له کانکریټ سره د 
جوړښتونو بنسټیزه برخه تشکلیي،. له بلې خوا همدغه ډبرینې ټوټې د ماتونکي ماشین په مټ 

کونکي توکي جوړیي،. په ماتو او زیيو جغلو بدلیي، چې په بیالبیو فرکشنونو د کانکریټو ډ
همداسی د کانونو له ایستلو وروسته تشې شوې برخې له کیناستلو او ړنګیدلو څخه د ساتنې 
له پاره له همدغو شګو جغلو او ډبرینو ټوټو څخه د ډکون او استحکام په موخه ګټه اخیستله 

ونه کیي،. لکه څنګه چې د جغلو او کرکاڼو اندازې او ورسره مل میده دانه توکو کمیت
او له دې سره سم یې د کاریدلو کمي او  روال کې ځایونه نیولی شیاوکیفیتونه په پراخ انت

کیفي سطحې او میدانونه ډیر د،. د ډګرونو او سړکونو په جوړولو کې د اصلي ډکونکو 
توکو په توګه استعمالیي، چې د میده ګاټو، شګو، سلیټ او کلې د فرکشنونو د موجودیت 

ې له نورو منرالو پاکې و، او هله مخې یې کیفیتونه ارزول کیي،. که شګ او مناسبو اندازو
وا شګې په هې خهو لپاره په کاریي،. له بلهزیاته برخه یې کوارتز و، نود ښیښی جوړول

کانکریټونو کې د میده دانه ډکوونګو په توګه پراخ استعمال لر،، جوړښتي ودانیزې مسالې 
 هم ورڅخه جوړیي،.
ه دانه شګو، سیلټو او کلې توکو مخلوطې خاورې د خښتو او سرامیکي همدارنګه د مید

محصوالتو په تولید کې په پراخه پیمانه ورڅخه کار اخیستل کیي،، داهم د یادونې وړ ده چې 
په الوویالي کالستیکي ترسباتو کې د سیلټ او کلې توکو موجودیت ضرور، و، ځکه چې 
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زیاتو،. شګه او جغلې په ډیره پیمانه استخراج تر فشار الندې حالت کې نښلونکی ټینګار 
میلیون  000کیي، چې کلنی استخراج یې اتو میلیاردو ټنو ته رسیي، چې لدې جملې څخه 

میلیون ټنه یی متحده ایاالت راوباسي چې د جوړښتي  000متر مکعب پخواني شورو، او 
ر ټولو ليه اندازه یې له میلیون مترو مکعب زیاته و، او ت 10شګو د زیرمو اندازه باید له 

 میلیون متر مکعبو کمه و،. 10
د شګو جغل مخلوط کانونه تر ټولو زیات یې له دیرش میلیون مترو مکعبو زیاته زیرمه 

 (. 301: 2لر، او له لس میلیون مترو مکعبو ليې زیرمې د،، ) 
نه په د دغو توکو کانو دو شرایط:او ډبرینو ټوټو د کانونو د تشکیلېجغلو  -د شګو 

ړ، چې ف. ې په اګزوجیني ډول تشکیلیهو کهبنسټیزه توګه په بېالبېلو جیولوجیکی شرایط
. سیویر په دې آند د، چې د شګو د زیرمو په منځ ته راتلو کې پنځه پتیجون، پ . پوتر او ر

 ( ګلوله کیدل ) Pellet پروسې برخې لر،: تخریب، ولکانیزم، بې ځایه کیدل، پیلیت کېدنه
لولونو څخه په کیمیاو، یا بیوکیماو، الرو ترسب کول. د ای . ف . رامانوویچ په او له مح

عقیده د صنعتي کانونو په تشکیل باندې د پورتنیو بهیرونو رولونه په نامساوی ډول و، چې د 
) سیندونو ( رول او  سرچینې له پاره د تخریب د پروسو بیلګې په توګه د ډبرینو ټوټو د

تخریب، ټوټه کیدلو او  ) ې د بدلونونو اوهو کانونو په تشکیل کهدغ ې د،. دهاغیزې زیات
( له ساحې څخه د کان تر تشکیل پورې د دی توکو د انتقال ځانګړتیاوې ډیر  پاکیدلو

اغیزمن رول لر، چې د انتقال چاپیریال ) روانې اوبه، باد، کنګل ( چټکتیا، د فزیکي خواصو 
ې ل. هوبو، چهانحاللیت یې په کې ډیر لوی رولونه ل توپیرونه، د مخروبه توکو شکلونه او

ي ډیفرنسیشن ته ډیر اهمیت هو میخانیکهې د توکهو . پوستوالوف تل د انتقال په پروسه ک
 (.  11:  4ورکوی، ) 

د مخروبه توکو دیفرنسیشن د بیابیا ترسب باعث ګرځې لکه د روانو اوبو پهه اثهر د   
ب او یا د ځوانو سیندونو په اثر د زړو الوویالي ترسباتو کنګلي ترسباتو منځیل، انتقال او ترس

 وړل او په بله ترسباتي حوزه کې کینول.
ې د رسوبې سمندر،، د روانو اوبو، هد دی ډول کانونو په منځ ک اساسی فارمیشنونه:

ی، ایولووی کانونه یی دومره هو کلوویالهي او پرولوویالي ډولونه ډیر و،، خهکنګل، جهیل
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اکزوجیني لړۍ کانونه ) د ولکانیکي  -ری. همداسې د پیرلیتي شګو اندوجیني هلاهمیت نه 
 ایرو او شګو کانونه ( ډیر نادر د،.

د زیګو میده دانه جغلو او ګټونو فارمیشن په غرنیو سیمو کې پراختیا لر، چې د غرونو 
ي پروسې په لمنو او ځوړنو کې تشکیلیي،. په دې ډول تشکیالتو کې کلوویالي او دیلوویال

بنسټیز رولونه لر، د دیلوویالي او پرولوویالي شګو فارمیشن هم ډیره پراختیا لر، خو د 
کانونو زیرمې یې ليې و،، سورت بند، یې ښه نه و، او زیاتره خټين توکي لر،، د زیرمو 

 شکلونه یې مخروطي او عدسیه ډوله و،.
ځانګړی کیي، چې کله کله  د شګو، جغلو او ګټونو پرولوویالي فارمیشن غرنیو سیمو ته

 دا کانونه ډیرې زیرمې لر، او ښایي د سیمې له پاره استرتیژیک ارزښتونه ولر،.
همیت لر، او کاني شکل رسباتو فارمیشن زیاتره سیمه ایز اد شګو او جغلو دیلوویالي ت

یې عدسیه ډوله و، او پنډوالی یې تر لس ګونو مترو رسېي،. د ایولووی شګو فارمیشن په 
ي ( زونونو سره تړاو لر،، د لویو سیندونو په واد، ګانو هنګړې توګه له بیدیایي ) صحرایځا

ي شکل یۍ زیاتره عدسیه ډوله هاو د سمندرګیو، سمندرونو په غاړو کې هم پراختیا لر،. کان
   و، زیاتره میده دانه شګې د،، د ځمکې په مخ دیونونه او متحرکې غونډۍ جوړولی شي. 

ګ روان، د لغمان د سرخکانو د ننګرهار د سلطانپور او نیمروز په زیاتو برخو ) د کاپیسا ری
 کې (.
 

دا هغه شکې د، چې څوڅو ځلي یې بیابیا ترسب کړې و،،  د الوویالي شګو فارمیشن:
د سیندونو په وادیو کې تشکیلیي، چې په هوارو سیمو کې د غرینو ځوړونو په پرتلهه ښهې   

 سورت بند، شوې و،.
و سیندونو په وادیو کې هدغه فارمیشن د ټول ، جغلو او ګټونو فارمیش:ی شګود الوویال
ا لر، دغه تشکیالت د روانو اوبو په بسترونو، تیراسونو او د غرنیو درو په خولو یډیره پراخت

 کې مخروطه جوړو، ) مورن نیسای بدخشان، مورن کهوج دریای پنج (.
ی او عدسیه ډوله اشکال لر،، په غاړو د جهیلونو د شګو او جغلو فارمیشن چی طبقه ی

کې یې غټ دانه او وړاندې په کاسه کې میده دانه توکي ځای په ځای کیي،. د کابل د سیند 
په درې واړو جهیلونو کې معاصر ترسبات د یادونې وړ د، چې د خټینو توکو ښې سرچینې په 
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 دې ترسباتو کې پیدا کیيې.
ه ایي او عدسیه ډوله اشکال لر، او پنډوال یې دغه زیرمې طبق د شګو دلتایی فارمیشن:

له څو مترو نه تر سل ګونو مترو پورې رسیيی. دا ډول شګې د ښیښی د تولید له پاره 
مناسبې د، او د کانکریت د میده دانه ډکوونکو په توګه ښه وړتیا لر، ) د هلمند د سیند په 

 دلتاوو کې چې د سیستان جهیلونو ته رسیي، (.
دغه ترسبات د سیندونو په ترسباتي حوزو کې ناست  و الوویالي فارمیشن:د خټینو توک

و، چې طبقه یې او کله هم عدسیه ډوله شکلونه لر، لکه د هرات د کرخ کان او د هرات د 
معلومه کان چې له الوریتي او شګنیو دانو غني دی. همدارنګه د لته بند د مارل طبقې چې 

 ولوکې پکاریي،.اهکی کلې توکي د، د سمنتو په جوړ
استاز، توب  Residual Soilد خټینو توکو فرسایشي فارمیشن: دا زیرمې زیاتره له 

کو، چې د ډبرین تهداب له پاسه تشکیلیي، لکه د بغالن والیت د نلک د خټینو توکو کان 
متره پنډوالی  13چې د وروستی تریاسیک د دیویریتي پارفیریتونو له پاسه تشکیل شو، دی، 

 د تودوخي مقاومت لر،.لر، او 
           په ځینو ځایونو کې ښاېي دا ډول زاړه ترسبات  ې:هې جغلهره نښتې شګهیو بل س

( ولیدل شي چې له ډیر عمر سره سره سست نښتې و،، دغو ترسباتو ته د  کانګلومیرات )
فسیلي سرچینې ویلې کیي،، کله چې دا ډول سست کانګلومیراټ د زړښت تخریب  -شګو 
ي، سمنتي نښلیدنه یې کمزورې، د ځمکې په مخ یا نيد، موجود و، نو کیدی شي چې یې ل

 جغلو زړه سرچینه وګڼل شي. -د شګو 
( کانې  دانه دانه د تیتو ) د شګو جغلو پاتې شونې: د کاني توکو له استحصال وروسته

 -ې( له ترسباتي کانونو څخه له استحصال وروسته پاتې شګ)د سروزرو او الماسو توکو
 (. 414:  0جغلې په ډیر کمیت پاتې کیي،، ) 

چیرته چې د شګو او جغلو پورتني فارمیشنونه او سرچینې موجودې نه  ډبرینې سرچینې:
 و، نو د ډبرو د میده کولو له الرې غټې، میده جغلې، شګې او ډیرین ګرد په الس راځي.

 ،دانیزو توکو دلټونجوړښتي و ګټورو دغو د :جغلو لټون او د کیفیت ارزونه -شګو  د
ته اړتیا ده چې داپه حقیقهت   ر، څیړنوینجیوانج استخراج له پاره جیولوجیکي او کیفیت او
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دې کړنې یوه په بلې کې دیوې پروژې ترڅنګه یوه بله اړونده پروژه ده اوپه ترکیب کې یې الن
 :پسې اجراکیي،

نورو  باید د سرچینو دلټون په پیل کې د جغلو -شګو د :ټاکنه موخو د څیړنود  -1
زیرمو کیفیت، کمي شاخصونه،  موخې وټاکلې شي چې د څیړنو د اکتشافي پروژو په څیر

 .بنسټ جوړو، راتلونکو کارونو ، دلګښت ځای اوقیمت یې دډول
هوایي  ښه الره د ټولو له پاره تر دفتر، څیړنو دې توکو د د :معلوماتو راټولول د

له مخی  هایدرګرافیکي ځانګړتیاوو لیم اوکتل د، چې دسیمې داق عکسونو پیداکول او
. که هوایي عکسونه نه و، نوله تشکیل ځایونه په نښه شي ي ترسباتو دهځوانو الوویال د

جغلو  او شګو . همدارنګه دوجیکي نقشو څخه ګته اخیستله کیي،جیول توپوګرافیکي یا
نوله دې ځایه  له پاره ښه مناسب چاپیریال دی. دوتشکیلې د ځمکې الندې اوبو زیرمې د

و توکو په اړه معلومات ورکولی هایدروجیولوجیکی نقشې هم په غیر مستقیم ډول د دغ
او یا یې کارونه  . له بلې خواهغه کانونه او ودانۍ چې کارونه ورباندې روان د،شي

 . په دې اړه ګټورې الرښونې کولی شي. سرته رسیدلي د،
د لټون طرحه چمتوشوه، موخې  جغلو -وروسته له هغې چې د شګو ساحوی څیړنې: -2

و، لټون کارونه پیل کیي،. د هوایي عکس یا جیولوجیکي هساح معلومات راټول شول د او
اقتصاد، ځانګړتیاوو له مخې د لګښت ځای ته  نقشې په مخ څوځایونه د جیولوجیکي او

 نيدې په نښه شو، و، د لومړنیو کتنو له پاره ټاکل کیي،. 
توپوګرافیکي نقشې له مخې طبیعي سرچینه  جیولوجیکي یا دد پروژې جیوانجنیر، ډله 

لټو، او له پیدا کولو وروسته د توکوپه کمي او کیفي ارزونوپیل کو،، بیلګې اخلي او سم 
 پروژې د السي په تقریبی الرویې دانه ترکیب د غلبیلونو او تلې په مرسته معلومو، چې د

په وخت کې د اصالح کولو شوتیاوې  ګډون ته نيدې و، اویایې د مخصوص کتاب غوښتنو
موجودې و،، ضرور، نه ده چې په ساحه کې ایده آل توکي کارولو ته چمتو برابر پیدا شي 
خو بیاهم د کارځای کې له نور توکو سره د ګډون په صورت کې مطلوب ترکیب ترالسه 

 ټولي زیرمې د حجم په اړه کمی پارامترونه اټکل کیي،. همداسې د کیدی شي.
، په هغه صورت جیوانجینر، نقشې په الس کې نه و،، توپوګرافیکي اوجیولوجیکيکه 
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 ته څیرمه ترسباتي ځایونه ولټول شي چې د مسیرونو درو او پخوانیو سیندونو او اوسنیو کې د
ترسباتوله مخې مناسبه الرښوونه  ، پوخوالي اوزړښت بیالبیلې برخې دځوانۍ دری د یا سیند

 کولی شي. 
اکتشاف  ځمکې له سطحي الندې زیرمې د جغلو د - شګو د :څیړنې ځمکې الندې -3

 . ارزانه الروګټه اخیستله کیي، له پاره د شونتیا ترپولي له ساده او
اخیستل  ( کار السی برمې و، له اګر ) لي سانتي مترو 10دانو غټوالی له  جغلو د که د

 .کیي،
واخلي  لګې رابیالبیلو ژوروالي بېترڅو له  ( کیندله کیي،، غوچاڼی او یا منظمه کنده )

پریکړه ( په الس راځي او د نامطلوبو توکو پنډوالی او  او له بلې خوا د دې توکو مقطع )
 (.  .41:  0پراختیا وڅیړل شي ) دریم شکل (، ) 

 

 (. 0:.41شکل: د شګو جغلو د زیرمې مقطع، )  لومړی
ندې و، او په بنیاد، غرنیو په ځانګړو حاالتوکې چې دغه توکي د ځمکې له سطحې ال

ډبرو له پاسه راټول شو، و،. د زیرمې د کمې پارامترونو د معلومولو او ځمکې الندې اوبو 
( هم کار ي ځمکې لړزیدنېبریښنایی او مصنوع) په اړه له جیوفزیکي اکتشافي الرود سطحې 

 اخیستل کیي،. 
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 جیوانجنیر، کړنه د اکتشاف په پړاونوکې ډیره غوره لټون او د د بیلګو اخیستل: -4
له پاره  جیوانجنیر، ازمیښتونو ې ازمیښت خونې )البراتوار( ته دهههاخیستل د، چ بیلګو

دغو توکو واقعي څیره  . ترڅو دفقي اوعمود، واټنونو ترالسه کیي،ا . له بیالبیلوراټولیي،
 . هر څومره چې په زیرمه کې دددې ترسباتو استاز، توب وکولې شيوړاند، کړ، یا 

څومره چې مواد غیرمتجانس و،،  هر د، او ، ليې بیلګی په کاررسباتو یوشان توب ښه و،ت
 . زیاتې بیلګې باید راټولې شي

 د،: موخې دا لګو اخیستلوبې له سرچینوڅخه د
  .زیرموپه اړه لومړنۍ څیړنې د -1
 .په اړه تصمیم یا هوډ نیونه منلو کارولو یا د -2
 . کنترول انتقالی بارونو پلټنه او د -3
 . په ځای کې دترکیب پلټنه کار د -4

کیلوګرامو لي،  .3څخه له  له جغلو کیلوګرام او 13لګې اندازه له بې له شګو څخه د
بیلګې وزن ډیر ټاکل کیي، چې  لګه زیات ازمیښتونه کیي، دنه و،. هرڅومره چې په یوه بې

 ات و، دغټوالی زی دانو ازمیښت ډول پورې هم اړه لر، اوله بلې خوا هرڅومره چې د د
، ی یاپه ډیره اندازه انتقال نه شی. ددې له پاره چې زیاتی بیلګبیلګې وزن ورسره سم ډیرو،

 ی یی د ساحو، ځانګړتیاوېهاو پایل ه کې غلبیل کو،هزیاتره بیلګی په مقدماتی ډول ساح
 (.  420:  0، ) په فورمه کې لیګل کیي، څیړنو
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 د ساحوی ځانګړتیاوو فورمه :جدول لومړی

 یک: نقشه، مقطع، د کندې مقطع، د آزمیښتونو پایلې او نور.مل ل
        ې ازمیښت خونېهره بیلګه پرله پسی نومره، ادرس او نیټه لیکل کیي،. کله چهپه ه

  spece- book of project( ته ورسیي، نو د پروژې د مخصوص کتاب البراتوار )
دې نیولي کیي، چې ستاندارد الن ازمیښتونو له مخې تر غوښتنو کنترول د کیفیت د د

 (. 421:  0، ) زیکي ځانګړتیاوې د،ف شکل، جنس او ازمیښتونه یې دانه یې ترکیب د دانو



     73شمارۀ 
 

65  

  

 (. 421:  0د ستاندردو آزمیښتونو فورمه، )  :یم جدولدو

 :پایلې
کالستیکي ډبرینو توکو د طبیعي تشکیل منشاوې که څه هم بیالبیلې لیدلې شوې  د -1

ه د پیروکالستیکي محصوالتو دزیر موڅر  نه لګیي، ځکه چې د د، خوله دې جملې څخ
مقر  ، دهلمند په ځینوبرخو فراه او فعالیتونه ډیر محدود وو یواز، د Volcanismځوان 
یې څه نا څه پاتې شونې صافي غرونوکې  ختیځ کې د ښار سهیل ته او کابل د ، دشاوخوا
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غټو ماتیدنو په  ه توکې هم یوازې د. همدارنګه دکاته کالستیکي منشا مخروبلیدل کیي،
 لیکوکې پیداکیي، چې جوړښتې ودانیز ارزښتونه نه لر،.

هغه ترسبات په  ټوله خاوره ډیر پخواله سمندر څخه راوتلی او هېواد په همد، ترتیب د
د، چې د ویدرینګ  Epiclasticددې توکو یوازینۍ سرچینه  کلکو ډبروبدل شو، د، نو

(  اوبو روانو ټولو غالب فکتور الوویالي ) د په د، کې تر شو، د، اوپارچه  په اثر ټوټه او
 . فارمیشن دی

په لمنوکې ) د  غرونو د یموکې چې له تکتونیکي پلوه فعالې د،په لوړوغرنیو س  -2
، ډبرینی  ( ګټونه غیرمنظم ) غټ کنجور ي چې ډیره( مخروبه توک  کې درې دواړو اړخونو

شګې او ګرد، ټول یوځای یوپه بل  -ه میده زیګې جغلې ، ماتې جغلی، له خاورو سرټوټې
 پراته و،. 

 زیرمې په همدغو وړ ډاډ د ښې او ځمکې الندې اوبو کې د برخو په زیاتو هېواد د -3
 .ښې وړتیاوې لر، ساتلو انتقال او د اوبو تشکیالتوکې پیداکیي، ځکه چې دغه توکې د

 

 وړاندیزونه:
      پروژې د طرحې له غوښتنو سره برابر په طبیعت کې ډیر لي لیدل کیي، چې د .1

جغلو ( دانه یې ترکیب پیدا شي، نو ددې له پاره چې د کار په ځای  - ) د شګو
کې مناسب ترکیب ولرو، په هماغه سیمه کې د څو نورو سرچینو ترکیبونه هم 
وکتل شي تر څو د بېالبېلو سرچینو د ګډون په پایلو کې یو ښه ترکیب تر السه 

 کړو.
والی د ښه کیفیت ډاډ نه شي ورکولی بلکې د زې د دانه یې ترکیب برابریوا .2

کیفیت د کنترول نورې غوښتنې هم اغیزمنې د، لکه د دانو کلکوالی، د دانو 
شکلونه، د ښه تراکم له پاره مناسب لمده بل، د سیلټ کلې توکو سلنه او نور 

 الملونه.
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زرو، نقرې او لي پیدا کیدونکو ې، د سروهپه زیاترو الوویالي ترسباتو ک هېوادد  .3
عناصرو دانې پیدا کیي، چې یوازې د سیندونو په غاړو کې په ډیرو زړولرغونو 

کې وزګارتیا او بې وزلۍ سیوری  هېوادطریقو شګې منځلې کیي،، حال دا چې په 
 غوړولی دی هلیه ده چې د دولت دغه سکتور ته پام واوړ،.

ونو په شان د ودانولو په پروژو کې د هېوادد نورم او ستاندرد ملي اداره د نورو  .4
شګو، جغلو او خټینو توکو د کاریدلو په اړه خپل نورمونه او استاندردونه وټاکي 

ونو نورمونه او هېوادو ههچې دا کار تر اوسه نه دی پوره شوی او د بېالبېل
 استاندردونه دلته کارول کیي،.

 اخیست لیک:
 .1311بل پوهنتون، روفی، فضل موال. جیولوجی اول، د کا .1
  .1301( پوهنتون پولی تخنیک کابل سها ، نقیب اهلل. علم معادن ) غیر فلزی   .2
 .1310طباطبایی، امیر محمد. روسازی راه، تهران،   .3
 .1311مترجم متعمد، احمد. ژیومورفولوژ، جلد دوم، تهران   .4
 .1314معماریان، داکتر حسین. زمین شناسی مهندسی و ژیوتکنیک، تهران،   .5
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 محقق  احمد امید افضلی

 ثر در انتخاب سنگ ساختمانی مناسبؤفکتورهای مهم و مبررسی 

  خانه بازساز  و نوساز  قرار دارد: از آنجائیکه کشور در آسهدف تحقیق

دولت و مردم افغانسخان عالقمند اعمار ساخخمان ها   دید و بازساز  ساخخمان 

ما افغانسخان  وتانسیل نکه کشور عزیزها  قبلی میباهند و با درنظر داهت آ

ها  میباهد و نیز ورود سرسام آور سنگها  ساخخمانی را دارا مناسب سنگ

ا  هسنگ دلیل نبود اطالعا  کافی در خصوصب  ساخخمانی از کشورها  همسایه

یق ـدق ۀده با مطالعـی هـدر این تحقیق سع  ی در بین مصرف کنندگانـساخخمان

 سترکچر، ترکیبمیخانیکی   -   یوفزیکی منرالو یکی - خصوصیا   یولو یکی

ی مناسب ـ هت انخخاب سنگ ساخخمان وما  مخخصرـو تکسچر این سنگها معل

 ارائه هود.  

ام با تو ه به اهمیت موضوع سعی گردیده تا با اسخفاده از دیاگر :روش تحقیق

رایط چگاونگی ها کیمیااو  و -ها  البراتوار   ترکیب منرالای  خاواص فزیکای 

آنهاا  باه روش تحلیلای باه مطالعاه خصوصایا ها  سااخخمانی در ابخادا تشکیل سنگ

ها  مخخلام ایج بدست آماده چگاونگی کااربرد سانگ رداخخه هده و بعدا  بر اساس نخ

ت ایان خصوصایا  ساخخمانی در قسمت ها  مخخلام سااخخمان هاا باا درنظار داها

 .مطالعه گردیده است

داهت فکخورها  مخخلم  با درنظراسب انخخاب سنگ ساخخمانی منمقدمه: 

ه ها  وامل داخلی و  روسـحی  عه چر  تکسچر بـی  سخرکـمانند ترکیب منرال

یکی به صفت   کیمیاو  و بیولوژی  میخانیکیـرسایش فزیکــفرسایش مانند ف

 یولو یکی و  -که با هرایط اقلیمی  رـــا  دیگــهی و فکخورــوامل خار ــع

دوام ساخخمان را ط سازگار  بیشخر  داهخه باهد تا محی  یومورفولو یکی

و  مهندسین و انجنیران ـد از ســـــز اهمیخی است که بایــیاحتضمین کند نکخه 

 ساخخمانی در نظر گرفخه هود.

با مشکل انخخاب سنگ مناسب روبرو هسخند و  معماران و انجنیران  معموال  

ها  ها  خود از دیگران و معیارهنیده در اغلب موارد انخخاب خود را بر اساس 

  زیبایی و ه با یک انخخاب درست میخوان دوامصورتی ک در غلط انجام میدهند.

 زایش داده و هزینه ها  تعمیرا  و بازساز  در آینده راــمقاومت ساخخمان را اف

 کاهش داد.
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تو ه کرد این است که  ها  ساخخمانی باید به آنکه در انخخاب سنگ ۀاولین نکخ

وقع این نباید ت آنبنابر  طبیعی است و از دل زمین اسخخراج میشود ۀگ یک مادسن

موزائیک و غیره با یک محصول یکدست و بدون   را داهت که مانند سرامیک

سنگ ساخخمانی زیبایی نهفخه در  تغییر در تکسچر و رنگ و طرح موا ه باهیم.

محصول طبیعی  کدل طبیعت را در خود دارد و کسی که سنگ را به عنوان ی

 رنگ و طرح آن را نیز بپذیرد. انخخاب میکند باید

ها نظربه ضرور  به سنگ ساخخمانی به بطور معمول فضاها  در ساخخمان

 چند دسخه  ذیل تقسیم میشوند: 

 تهداب ساخخمانها -1

 بدنه ساخخمانها  -2

ها  ساخخمانی در آن به گروپ ها  ساخخمانها را نظر به کاربرد سنگ بدنه

 م مینمایم:ذیل تقسی

 خار ی  نما .1

 داخلی  نما .2

 ها و دهلیزها رو سطح راه .3

 سطح فضاها  داخلی مسکونی .4

 سطح فضاها  داخلی تجارتی و ادار  .5

 سطح بام و  یاده رو .6

  دیوارها  محوطه یا حویلی .7

ها  مورد اسخفاده در صنعت ساخخمان را میخوان به اساس مشاهدا  تمام سنگ

  .1 دول ز   تقسیم نمود A, B, C, D, E ز ساحو   بطور عموم به  نج کخگور 
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ها به اساس اسخفاده در ساخخمان وردـــها  م ه بند  سنگــ : در 1 دول ز

 اومت ظاهر  سنگ.مشاهدا  ساحو  و مق

ها   که د که به صور  همه  انبه خواص سنگصنفبند  فوق الذکر نمیخوان

سعی ما بر در ساخخمانها  رهایشی و یا صنعخی انخخاب میشوند  را نشان دهد. 

گذار در انخخاب سنگها  ساخخمانی را از نظر  ها  اثراین است تا تمام فکخور

ها قسمت ها  مخخلم ساخخمان در  ترکیب ماد  و چگونگی کاربرد آن خواص

 بررسی کنیم.

ها  تشکیل دهنده احجار که در این مقاله برا  عمده ترین خواص منرال  

وزن مخصوصه  رنگ    کلیواژ  سخخی مطالعه خود در نظر میگیریم عبارتند از 

  وزن فیصد   ذب آب  تخلخل خصوصیا   یوفزیکی احجار زمیباهد که باال  

لها  ودوصیا  مقاومخی ز مقاومت یک محوره  م  خص مخصوصه و مشبوعیت

میخانیکی و کیمیاو  احجار و    قوه کششی   خواصۀارتجاعیت  ضریب بار نقط

 -زیکی واص  یوفــخ رـــی تاثیر دارند و یا به عبار  دیگــها  ساخخمانسنگ

 ها  عمده مدآنها میباهد و آنها به حی  هاخص احجار تابع میخانیکی و کیمیاو 

ساعد ها  ساخخمانی منظر گرفخه تا بخوانیم فکخورها  عمده که در انخخاب سنگ

ها  ار و سنگــده ترین احجــسه مطالعه عماز مقای .رول اساسی را دارند دریابیم

وامل عمده که در انخخاب سنگها  ــکه ع ساخخمانی میخوان به این نخیجه رسید

 :ظر گرفخه هوند عبارتند ازاید مدنثیر بارز دارند و بأساخخمانی مساعد ت

 خصوصیات درجه بندی شماره

1 
بسیارضعیف 

(E) 

های هده میگردد.با چکش جیولوجیکی درزپودر سنگ مشا ودر سطح سنگ 

سانتی متر در آن ایجاد کرد. در محل تماس آن با سنگهای  2عمق بیش از  با

جذب آب سریع سطح نمونه در آزمایش  مقاومتر سایش شدیدی نشان میدهد.

 بالفاصله خشک میشود.

 (D) ضعیف 2

با نوک چکش جیولوجیکی  ، پارچه شدن در سنگ مشاهده میشود.آثار پارچه

سایش زیاد نشان  سانتی متر در آن ایجاد میگردد. 1درز به عمق بیش از 

در آزمایش  ضربه چکش گوشه های سنگ به راحتی می شکند. میدهد. با

 سطح نمونه بالفاصله خشک میشود. ،جذب آب سریع

 (C) متوسط 7
با چکش جیولوجیکی خراشیده میشوند. جذب آب در آن سریع میباشد و سطح 

 نمونه پس ازمدت کوتاهی خشک میشود.

 (Bمقاوم ) 6

آثار  با نوک چکش به سختی خراشیده میشود. شکل تیغه دار را دارا میباشد.

، سطح نمونه د. جذب آب سریع بودهمشاهده میشو فرسایش و انحالل به ندرت

 تا چند دقیقه مرطوب میگردد.

5 
بسیار مقاوم 

(A) 

شکل تیغه دار را دارا بوده ، برای شکستن سنگ به چندین ضربه چکش 

 ضرورت است و نمونه جذب آب ندارد.
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سلفایدها  آهن   را  ا مشخ، ز مانندــهبرخی از منرال :مضر یهامنرال (1

که برخی یحال  درگرفتمضر در نظر   هاان در تمام هرایط به عنوان منرالخومی

نند   مانند ابرک فقط در مقادیر زیاد و در برخی از سنگها ماگرها  دیاز منرال

 .سخندسنگ ریگی و مرمرها مضر ه
 

 :نرالها مضر به شرح زیر میباشندمهمترین م
 

 خرش یافخه در بسیار  از گرانیخها  گنایسها  سنگمنرال بسیار گس :ابرک 

بقه داریت تمرکز یافخه . اگر مقدار آن زیاد و در امخداد طها  ریگی و مرمر است

. ها  مخوالی خواهد هد یخبندان ثر  باع  انقباض سنگ در این نقاط بر اباهد

  بلکه اغلب جاد مشکل در صیقل یکنواخت سنگ میشودابرک نه تنها باع  ای

خ سوراخ هده سورا سنگ را در برابر فرسایش تضعیم مینماید بطور  که سنگ

 . یا حخی  وست  وست میشود

 واکساید هدن  یریت بر اثر فرسایش به علت اکساید هدن و هایدر :پیریت

باع  ایجاد سوراخ هایی در یت به لیمونیت . تغییر  یربه لیمونیت تبدیل میشود

شود و در سطح  سنگ اغلب با آب هسخه می   لیمونیت. عالوه بر اینسنگ میشود

 یریت  مقدار   ۀالوه با تجزیـــحباب مینمایند. به ع رو  سطح سنگ ایجاد

ثیر أاو  کاربناتها باهد  تحت تــکه اگر سنگ ح شودسلفوریک اسید تشکیل می

  سلفا  قخی  یریت به سلفا  آهن تغییر میکند. وهده قرار میگیردتیزاب آزاد 

نگ منخقل تبخیر رطوبت به سطح س ۀگی محلول بوده و به وسیله تولید هده به ساد

وره ها  شود . البخه تمام ه  ایجاد هوره زدگی در سطح سنگ میشود و باعمی

 .مو ود در سطح سنگ را نمیخوان به این علت نسبت داد

 ه یک منرال نوع امفیبول با رنگ سفید تا سبز کمرنگ است ک :ترمولیت

صور  مجموعه ه ب در برخی از سنگها  چونه ناخال،  غیرمخجانس و معموال  

صور  قرار گرفخن در  شود و درلیافی با  ال  ابریشمی مشاهده میها  ا

با رنگ سبز مایل به زرد تبدیل میشود. این مواد   به مواد رسی معرض فرسایش

ر نخیجه حفره هایی در سطح   داز رو  سنگ قابل هست و هو بوده ا  انی سریعث

سنگها به حدود چند  . اندازه قطعا  ترمولیت در برخی ازسنگ بو ود می آید

 .سانخی مخر میرسد

 :بسیار  که قطعاتی را در  هکلها  آمورف سلیکان است فلینت یا چرت
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این منرال  چند مشکل ممکن از سنگها  چونه  تشکیل میدهد. در صور  و ود 

. دوم در برابر ل اینکه هنگام برش ایجاد مشکل مینمایدو ود آید. اواست ب

نمایی حباب در سطح فرسایش سنگ   لذا باع  ایجاد بسیار مقاومخر استفرسایش 

 شود .می

ل ــعوامابل ـی  ایدار  آن در مقـمقاومت یک سنگ ساخخمان :مقاومت (2

ین موضوع اثر میگذارند  عوامل طبیعی که رو  ا از کیمیاو  و فرسایش است.

. موقعیت نصب سنگ در خوان نام بردترکیب منرالی را می  تکسچر و سخرکچر

ثر است. ؤاست که رو  مقاومت سنگ م ساخخمان و کاربرد آن نیز عامل دیگر 

  هرایط اقلیمی نیز بسیار مهم است. در آب و هوا  گرم و مرطوب  عالوه بر این

 . یمیاو  و در آب و هوا  سرد و خشک  فرسایش فزیکی مؤثرتر استکفرسایش 

اخخار سنگ در اثر عوامل فرسایش ممکن است که س هر تغییرا :سترکچر  (7

  سطوح را مخحمل تغییرا  سازد. بنابراین سطوح درزها  سطوح طبقه بند 

هرایط مناسب  ه گیهکاف ناهی از هکسخگی یا چین خوردهکسخگی یا هر نوع 

 . و ود میآورندتأثیر عوامل فرسایش و یخبندان برا  را ب

سنگ ممکن است دارا  دانه ها  هم اندازه از نوع بزرگ دانه  :تکسچر (6

. سنگها  رفیر  ز دانه ها  نامساو    باهدیا خورد دانه  یا دارا  تکسچر  

به تغییرا     بخصوصدتر از سنگها  ریزدانه گسیخخه میشوندبزرگ دانه زو

ه علت تفاو  اقل تا حدود  ب . این نوع گسیخخگی حد  حساس اندحرار ۀدر 

ممکن سنگها همچنین  .سنگ مربوط میباهد ۀضرایب انبساطی منرالها تشکیل دهند

م دیرتر از سنگ مخخلخل مخالهی . سنگ مخراکاست مخراکم یا مخخلخل باهند

نمیخواند ند  لذا عوامل فرسایش ا ا  مخراکم تقریبا غیرقابل نفوذ. سنگهمیشود

  آب را به سریعا عمل نماید. از طرف دیگر  سنگها  با تخلخل باز و کا یلر 

 . بر اثر یخبندان دچار ترکیدگی میشوند کنند ومی سادگی  ذب

 ها  مخفاوتی در برابرها مخخلم دارا  مقاومخاز آنجایی که منرال :ترکیب (5

 ۀتشکیل دهند  الهادن منردلیل دارا بو  طبیعی است که سنگها بفرسایش میباهند

  دارا  مقاومخها  گوناگونی نیز در برابر فرسایش اند و آنهایی که دارا  مخفاو 

 .ر اثر عوامل مخخلم آسیب می بینند  زودتر بها با مقاومت کمخر هسخندمنرال

ها  محلول انچه رطوبخی که به همراه خود نمکچن :های محلول اثر نمک (9

ح آن به صور  هوره در ر  نمک در سطمقدا  دارد از سطح سنگ تبخیر هود
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م کرسخال و تبخیر مو ب افزایش حج - گذارد. تداوم دور رطوبتیسنگ باقی م

ها  ایی که مخخلخل ترند در برابر نمکه ارچه هدن سطح سنگ میگردد. لذا سنگ

 .ندا محلول حساس تر

م کاربنا  به خصوص در ها  دارا  منرال کلسیسنگ :ی محیطـگه آلود (3

حساس هسخند. سلفوریک اسید بر سنگها  چونه اثر ها  تیزابی  یطبرابر مح

 ییم مینماید. سنگها  چونه و سنگها  ریگی چونه گذارد و تولید سلفا  کلسیمی

 یرأثت زیر  مرمر که اساسا کلسیم کاربنا  است ند.ا تر در این مورد حساس

بین  ان ازگیرد و سطح صیقلی آن در مرور زمتیزابها  مو ود در هوا قرار می

 میرود.

و الیاژها  آن به سطح  یآب بارانی که از سطوح مس :زنگ زدگی  فلزات (8

گی ه شود. زنگ زدرنگی می ها  سبز  ریزد باع  ایجاد لکهمانی میسنگ ساخخ

و دهوار از رو  سطوح مخخلخل  حاصل از مواد آهنی و فوالد  بسیار سخت

ز انبساط زنگ زدن قطعا  گی ناهی اه شوند. بیشخرین آسیب دیدسنگها  اک می

دهد. به این منظور تمام قطعا  فلز  رخ می ی و فوالد  داخل سنگ کار آهن

 .زنگ باهند مورد اسخفاده در نصب سنگ باید ضد

ل بیشخر از دید معماران مهم است  اگرچه مهندسان نیز ـماین عا :رنگ (6

ا  تیره . معموال رنگها  روهن نسبت به رنگهرو  رنگ سنگ نظر دارند ا  حخم

زیرا   . این موضوع خصوصا در سنگها  چونه مهمخر استداده میشوندتر یح 

ورهید و اکثر رنگها  تیره سنگها  چونه در نما  بیرون ساخخمان بر اثر نور خ

. رنگ سنگها  مگماتیکی و مخحوله سلیکاتی در گی هوا مقاومت ندارده آلود

برحسب نوع آن میخواند  یل دهنده است کهها  تشک ارتباط با رنگ فلدسپا 

  . در سنگها  رسوبیرا به خود بگیرد و غیره   سبز و سفیدرنگها  سرخ

ا و ود مقدار ــبیرنگ هسخند ز مانند کوارتز و کلسیت   ام ها اصلی معموال  رالمن

 اندکی از ناخالصی ها باع  رنگها  گوناگون در آن میشود این که از مهمخرین

ی بر اثر و ود کاربن ــ. رنگها  سیاه و آبن استـهن و اکسایدها  آـآنها کارب

 ر و ود اکسایدها وــــــخواند بر اثها  سبز و سرخ و زرد می ضو  و رنگع

 . و ود آیدهایدروکسایدها  آهن ب

ا  مهم  آنهاست. رنگ بعضی از سنگها گیهه ثبا  رنگ سنگها یکی از ویژ

ر  و سیاه   تشکیل یافخه اند  اکسخواد عضو  ز خــکند و آنهایی که از متغییر می
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. ثبا  رنگ سنگ بسخگی به منرال که سنگ در تغییرا  بیشخر  خواهند داهت

رنگ   اگر در داخل ساخخمان به کار رود . سنگ چونه سیاهکار میرود داردآن ب

اما اگر در بیرون در معرض هرایط  و    کندآن برا  مد  زیاد  تغییر نمی

تغییر رنگ آن بسیار سریع رخ   قرار بگیرد مخصوصا با رطوبت زیادخاص 

قرار گیرند تغییر . رنگ بعضی از سنگها وقخی که در معرض هرایط  و  میدهد

نه خاکسخر  به مرور زمان سفید ها  چو. سنگرودمیکند و یا حخی از بین می

 . خاکسخر  زرد کم رنگ تبدیل میشود   سنگ چونه سیاه به خاکسخر  یامیشوند

  رنگ که کمخر مورد تو ه قرار میگیرد و ود یگر در تغییرایکی از علل د

 شوند.دیگر تبدیل می  هاهولت به منرالنا ایدار است که به س  هامنرال

ها  ساخخمانی بصور  میخانیکی سنگ - هت تعیین  ارامخرها   فزیکی 

 کمی ضرایب مخخلم را در این زمینه باید مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد.

ضریب  ضریب نرم هدگی  کمیت  ذب آب  :این ضرایب عبارتندازمهمخرین 

 مقاومت  وزن مخصوصه میباهد.

ها  سنگی ساخخمانها که میخوان از انواع  برا  دیوارها  سنگی و تهداب

مخحوله اسخفاده نمود. کمیت  ذب  ها بخصوص احجار مگماتیکی و مخخلم سنگ

تغییر نموده   50Mpa-0.4زآب باید صفر باهد  مقاومت آن در انخروال وسیع 

3gr/cm  درحالیکه وزن مخصوصه آن تا میخواند
3

-1.6و ضریب نرم هدگی آن  

 باهد. 1.7

ها قابلیت حل و اینکه این سنگ ۀسنگها  فرش و سطح ساخخمانها برعالو

مت آن بیشخر از فرسایش در آب و محلول ها  مخخلم را نداهخه باهد  قیمت مقاو

انخروال  ها دروزن مخصوصه و ضریب  ذب آب آن یکهحالمیگا  اسکال در 5

در  باهد. 0.9-0.6   اما ضریب نرم هدگی آن در حدوددوسیع نوسان کرده میخوان

  میان بیشخرین ضریب مقاومت را سنگها  فرش  اده ها باید داهخه باهداین 

میگا  111برا  این احجار  تجارب البراتوار  نشان میدهد که ضریب مقاومت

و وزن  1.9گی بیشخر از ه   ضریب نرم هدضریب  ذب کمخر از یک اسکال  

  .2گرام فی سانخی مخر مکعب را دارا باهد  دول ز 2.3مخصوصه بیشخر از 
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 عمده ترین مشخصا  سنگها  ساخخمانی بر اساس کاربرد آنها : 2 دول ز        

ها  ساخخمانی سنگ ر که در باال به آن اهاره هدبا تو ه به موارد فوق الذک       

 ها  مخخلم ساخخمان قرار ذیل است.قسمخ مناسب  هت اسخفاده در

 سنگ  مله از ریگی سنگ و گرانیت  تراورتین سنگها  :خارجی نمای

 خوبی مقاومت تراورتینها میباهند. ساخخمان خار ی نما  برا  مناسب ها 

 انواع سایر به نسبت  رطوبت و آفخاب نور اهعه گرمی   سرد  برابر در

 بعضا اما هسخند خصوصیا  این دارا  نیز هاگرانیخ اکثر البخه دارند. سنگها

 سنگ در مو ود آهن ها منرال هدن اکساید باع  است ممکن هوا رطوبت

 آنها ۀتیر انواع از بعضی در و هود سنگ ظاهر هدن نما بد مو ب و هده

 هود. سنگ طبیعی رنگ رفخن دست از مو ب خورهید نور

تمام   سنگ چونه و تقریبا مرمر  تراورتین  گرانیت  کاهی: اخلینمای د 

ها  داخلی ساخخمان بکار برد و این به این خاطر سنگها را میخوان برا  دیوار

 است که سنگ در معرض نامالیما   و  قرار ندارد.

ز حایا  این قسمت از ساخخمان بسیار انخخاب سنگ مناسب بر: راه های زینه

دلیل مقاومت باال در مقابل اسخفاده از سنگها  گرانیت ب وال  اهمیت است. معم

اما با اینحال تعداد  از مرمرها  و  بسیار معمول است  سایش  رطوبت و ضربه

 ها  ساخخمان توصیه میشوند. سنگها  چونه نیز برا  اسخفاده در زینه

بهخرین گزینه را برا  سطح فضاها  داخلی  :سطح فضاهای داخلی مسکونی

ونی  مرمرها هسخند. زیبایی ومقاومت خوب آنها باع  هده تا در صور  مسک
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بیشخر نیز برش  و بعضا   مخر 1×1را حخی تا سایز نوع مرغوب آنها   برش کردن

 دهند.

ها  داخلی تجار  و سطح فضا در سطح فضاهای داخلی تجاری و اداری:

بیشخر میباهد و نیز نما ادار  میخوان از مرمر اسخفاده نمود بدلیل آن که تردد افراد 

 خوبی هم دارد.

 بسیار گرانیت و تراورتین سنگها  از اسخفاده :روها پیاده  ها بام سطح

 و فشار و رطوبت برابر در مقاومت است. مناسب رو  یاده و بام فرش برا 

 میباهد. هاسنگ این مشخصا   مله از گی هزد ی 

ه میخواناااد بخصاااوص ها  مخخلااام اساااخفاده هاااداز سااانگ: هددای احددداطویدیوار 

 تراورتین.

 ها  مخخلم وو نیز با درنظر داهت خصوصیا  سنگآنچه در باال تذکر رفت 

ائه ها  مخخلم ساخخمان میخوان نخایج و  یشنهادا  ذیل ار کاربرد آنها در قسمت

 :داهت

 :نتایج و پیشنهادات

هکاف یا سایر نقاط   هاگیه نگ ساخخمانی باید از هر گونه درز  ترکیدس -1

سنگ را باید قبل از اسخفاده دقیق مطالعه کرد. قبل از انخخاب  .م عار  باهدضع

سنگ باید آن را با مطالعا  میکروسکو ی بررسی نمود و در صور  و ود 

ردن آنها مضر و نا ایدار به صور  تجمعی از کار ب  هاالمقادیر بیش از حد منر

 .در ساخخمان  لوگیر  هود

ها  ساخخمانی باید اد ساخخمانی بخصوص سنگز معادن موقبل از اسخفاده ا -2

  وزن مخصوصه و فیصد   ذب آب  تخلخل ز خصوصیا   یوفزیکی احجار

  ها  ارتجاعیتدلو  مز مقاومت یک محوره مشبوعیت   خصوصیا  مقاومخی

کششی   خواص میخانیکی و کیمیاو  بصور  دقیق و  ۀ  قوییضریب بار نقطه 

 د.همه  انبه مطالعه و امخحان گرد

ها مقاوم اند  عبارتند از سنگها  مقاوم در برابر محلولها  حرار  و تیزاب -3

  کوارسیت و بازالت. سنگها  مقاوم در برابر محلولها  گرانیت  دیاباز  دیوریت

  سنگ مرمر و مگنیزیت. سنگهایی که در ارتند از سنگ چونه  دولومیتقلو  عب

گی مهم ه   دیاباز و توف. ویژزالت مقاوم هسخند عبارتند از باهرایط حرار  باال

یزان  ذب  اسکال است که ممیگا 111خن مقاومت فشار  بیش از این سنگها داه
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 رسد.فیصد می 1آن حداکثر به 

ها  مورد اسخفاده در کارها  ساخخمانی باید دارا  سخرکچر سالم  سنگ -4

ل هرگونه تخلخ   وداده هود  بدون درز حباهد و بیشخر سخرکچر مخجانس تر ی

 باهد و فرسایش یافخه نباهد.

سنگ ساخخمانی نباید آب را زیاد  ذب کند و یا در آب حل هود و باید   -5

مل کرده هرایط  یوفزیکی و کیمیاو  و تمام محیط ها  تیزابی و قلو  را تح

حرار  و تمام عوامل فرسایش مقاومت  ۀبخواند در برابر یخبندان  تغییرا  در 

 کند.

نی بر اثر اسخخراج بسیار  از سنگها  ساخخما در هرایط کنونی کشور -6

فاده نامناسب از سیسخم برمه . اسخفاده از مواد منفجره یا اسخنادرست هدر میروند

. ممکن است برخی از سنگ هود ممکن است منجر به ایجاد درزها در کار 

ب   اما حخی در این مقیاس نیز باع  نفوذ عوامل تخریدرزها میکروسکو ی باهند

 . نخیجه مخالهی سنگ میشوندو در 

ند در هنگام  روسس و بهره که هکل طبقه ا  دار یدر مورد سنگهای -7

. گیرد صور   ییو صیقل از  هت سطوح مواز  طبقه از قبیل برش  بردار 

راج  و صیقل سنگ نیز بی دقخی هود  سبب ایجاد ترکها  اگر در مراحل اسخخ

 . سریع خواهد هد فرسایش ۀدرزها در سنگ میشود در نخیجه  دید

یک روش سریع برا   ی بردن به  نس مناسب سنگ و عار  از   -8

ها و درزها این است که  س از ضربه زدن به سنگ توسط یک هی گیه ترکید

 زدن به هیشه از آن هنیده هود.ه یا سنگی صدایی هبیه صدا  ضرب فلز 

ز نظر افغانسخان ا ها  ساخخمانی قلمرو یشنهاد میگردد تا زونبند  سنگ -9

باال  این  صنعخی صور  گیرد  تا مدارک دقیق و الزم  هت سرمایه گذار 

 ها  داوطلب ارائه هود. معادن تهیه و به هرکت

 ها  ساخخمانی قلمروکه ارزش سنگ دــدماتی نشان میدهـــمطالعا  مق -11

 ۀمایه گذار  دقیق و مطلوب در زمینها دالر میرسد. اگر سرافغانسخان به ملیارد

ها  ساخخمانی افغانسخان صور  گیرد به یقین کامل کندن کار  سنگ  روسس و

اف را به ارمغان خواهد زکسو برا  افغانسخان عاید بسیار گمیخوان گفت که از ی

برا  همار بسیار زیاد  هموطنان ما که مسخعد  کار ۀسو  دیگر زمین آورد و از

 هسخند فراهم میگردد. به کار
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و نوساز  است و تجهیز  حال بازساز راز آنجائیکه کشور عزیز ما د -11

ی اکادم ۀبوطیوانجنیر  در انسخیخو  ها  مرها  مواد ساخخمانی و  البراتوار

خصصی دانشمندان مو ود و و بلند بردن سطح ت علوم افغانسخان نیاز مبرم بوده

 ها   وان در اولیت کار قرار گیرد. ذب کادر

معادن  ۂو همه  انبقیق د ۀتفویض و  یشبرد  روژه ها  به مقصد مطالع -12

ها  ساخخمانی کشور به خصوص والیا   رنفوس توسط مواد ساخخمانی و سنگ

دانشمندان و محققین انسخیخو  ساخخمانی و مرکز علوم زمین اکادمی علوم به 

ادن دولت  مهور  اسالمی افغانسخان در ـهمکار  ادارا  ذیربط و وزار  مع

 قسمت مطالعه این معادن صور  گیرد.

همااه  آناای آن در جملااه زلزلااه بنااابر وقااوع فااور  وطبیعاای از آن وادثحاا -13

له خیز کمربندها  زلز یکی از   چون کشور ما دربشریت است ۀهرایط تهدید کنند

ها  اج زلزلااه و عکااس العماال مااواد و ساانگامااو ۂ  بنااابرآن مطالعاا هااان قااراردارد

   شااورررساای خصوصاایا  سیسااموتکخونیکی ک  بساااخخمانی در مقاباال ایاان امااواج

منطقااه بنااد  دقیااق بااا احیااا   زلزلااه یاای و یااا مااایکرو - ترتیااب کودهااا  ساااخخمانی

اکاااادمی علاااوم امکاااان  اااذیر  دیپارتمنااات سیسااامولوژ  و نصاااب سیساااموگراف در

 میگردد.

 :مآخذ

ومی با    یولو ی عمتر مه دکخور نجیب هللا صفدر     سالوین و. ا. -1

تعداد صفحا     1984کو  سال انخشارا  میر مس  اساسا   یولو ی افغانسخان 

344. 

ژئوفیزیک    تر مه دکخر حسن حا ب حسینیه  گریفیخس د . اچ.  -2

انخشارا  و چاپ دانشگاه تهران   ۂمؤسس  برد  برا  زمینشناسان و مهندسان کار

 .316  تعداد صفحا  1373سال 

انخشارا     چاپ هشخم مدنی  حسن  زمین هناسی ساخخمانی و تکخونیک -3

 .659تعداد صفحا   1382سال    شگاهد دان ها

4-Wikipedia, the free encyclopedia, Rocks .(2012). [online]. Available 

from: 5-http: //en.wikipedia.org/wiki/ Metamorphism [Accessed: 19 may 

2014]. internet (www. Google.com, www.usgs.gov, ), Mechanics of 

Rocks. [online]. 20 March 2014. 

http://www.usgs.gov/
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 معاون محقق رفیع هللا نصرتی

 بررسی مؤثریت اقتصادی مواد خام تولید سمنت در افغانستان
 اکسید  سلیکان و رسسمنت ماده ایست چسپنده که از ترکیب مواد آهکی  

تولید میشود. در مقابل فشار  گرید سانخی در ۀ  1511تا  1411ها  معدنی در 

تولید  مقاومت خوب داهخه  با رسیدن آب زود سخت میگردد و چسپش قو 

ساسا  از مواد انجنیر   سمنت گردیست نرم و  اذب آب که امینماید. از نظر 

مانند  اکسایدها  المونیم  سلیکان  آهن و کلسیم بدست می آید.  گداخخه و  خخه هده

 ز سمنخیخیوم   گرفخه هده است. Cementitumسمنت از واژۀ التین 

م  2111است. در سال تولید سمنت در دنیا بطور تدریجی درحال افزایش 

فیصد کل تولید سمنت در  هان  مقام اول و کشورها   38کشور چین با حدود 

فیصد کل تولیدا  سمنت  هان  3و  7کا به ترتیب با ـهند و ایاال  مخحدۀ امری

 .دوم و سوم را احراز نموده بودند مقام  ها 

کشور   نهورد نیاز ساالــت می سمنت  سمنـتحلیل و مقایسۀ تولیدا  داخل

ید سمنت در کشور و واردا  سمنت و اینکه آیا در ــتول ۀو ودـها  م ظرفیت

هدف موضوع این مقاله را تشکیل میدهد و   افغانسخان سمنت تولید کرده میخوانیم

تفهیم این موضوع که افغانسخان از لحاظ داهخن مواد خام تولید سمنت  کشور غنی 

ها  مخعدد تولید سمنت در بسا نقاط آن است  ظرفیت احداث و اعمار فابریکه 

و ود دارد و با اینکار افزون بر خودکفاء هدن در این بخش  میخواند به یکی از 

کشورها  صادر کنندۀ سمنت در منطقه مبدل هود  مبرمیت تحقیق میباهد  اما 

ود آنهم درحال حاضر تنها حدود یک فیصد مصارف کشور از طریق ــباو 

فیصد مخباقی بِویژه از ممالک همسایه وارد  99ی آید و ــت متولیدا  داخلی بدس

 میشود.

ردد  اما سمنت آنزمان با ــاسخفاده از سمنت به سالها  قبل از میالد بر میگ

زارها میرسد و ــرق میکند. همینطور  مارک سمنت به هـسمنت عصر حاضر ف

با آب سخت م تفکیک میگردد. مواد مهم لزوج آبی که ــتوسط خواص خود از ه

  . 2میشود  عبار  از  ورتلیند سمنت میباهد  ز 

ساکنان کنارۀ همالی خلیج فارس از زماان آالمیهاا  آهاک آبای را بناام سااروج 

 می هناخخند و از آن اسخفاده میکردند.

واد ــید مــدر انگلسخان  هت تول John Smaetonم  1756رچه در سال ـاگ

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AF
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نموده بود  اما موصوف کار خود را ثبت ساخخمانی هبیه سمنت امروز  اقدام 

کشم آهک آبی را از  خخن گِل  James Parkerم 1796نکرد تا آنکه در سال 

آنزمان در فرانسه  آهک ز مارل  ِمرل  ِمیرِگل   در انگلسخان ثبت کرد. در

            کا درـــــــــــــک   و در امریـــارل ز گل آهـــها  مـــ  با سنگBoulogneز

Rosendale - Louisville   آهک آبی  خخند. ویکاVicat  برا   خخن آهک

آبی  سنگ آهک و خاک رس را باهم مخلوط کرد و به روش تر آنرا آسیاب نمود 

و  خت. ولی کشم سمنت به هکل امروز  آن مربوط به یک نفر انگلیس بنام 

 ژوزف اسپدین است. موصوف از  خخن آهک و خاک رس در حرار  باال و

ترین نوع سمنت را کشم کند و آنرا بخاری   آسیاب کردن آن موفق هد تا ابخدایی 

م بنام خود در انگلسخان ثبت نماید. اسپیدین نام محصول 1824اکخوبر سال  21

ایست در انگلسخان که   بدست آمدۀ خود را  ورتلیند گذاهت.  ورتلیند نام  زیره

حل آن در می آید. به همین رنگ سمنت  س از سخت هدن به رنگ سنگها  سا

البخه این سمنت با آنچه هم اکنون بنام  دلیل  نام  ورتلیند را بر سمنت گذاهخند 

سمنت  ورتلیند معروف است  کامال  مشابه نیست  بلکه تفاو  دارد. اسپدین سمنت 

ابخدا برا  ساخت فانوس دریایی مورد اسخفاده قرار داد و به علت اینکه سمنت  را

ۀ او واقعا  بهخر و مقاومخر از تمام سمنت ها  قبلی بود  بناء  از آن در ساخخه هد

م   اسخفاده کرد و بدین 1852تا  1841اعمار  ارلمان  دید انگلسخان ز از سال 

 ترتیب  بشر وارد عصر تولید صنعخی سمنت گردید. 

برا  اولین بار در تاری  صنعخی  نخسخین مؤسسه اسخندرد تولید سمنت توسط 

لید کننده گان آن در آلمان بو ود آمد  لذا سمنت اولین محصول صنعخی است که تو

       دارا  اسخندرد تولید میباهد. درحال حاضر  هزاران کوره در سراسر  هان

رس   و ود داهخه باهد  سمنت   ز هر ایی که معادن احجار کاربناتی و خاک

 تولید مینمایند.

اخخراع و تولید   هان را دگرگون ساخت و  این مواد ساخخمانی طبیعی بعد از

ارزش آن بویژه برا  کشورها  چون افغانسخان که درحال بازساز  و نوساز  

قرار دارد  بسا ارزنده میباهد. همین مسئله سبب هده تا این کشور بازار مناسبی 

ا  همسایه باهد و به یکی از وارد کننده گان بزرگ ــبرا  فروش سمنت کشوره

   هـ . ش بدینسو1391حاضر زبویژه از سال منطقه مبدل گردد. درحال  سمنت در

 افغانسخان ساالنه میلیونها تن سمنت وارد نموده است.
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   موادیکه  هت تولید سمنت به آن نیاز است  عبار  اند از احجار کاربناتی 

فیصد و سایر  7 - 3  از Clayی زـــفیصد    خاک رس یا کل 65 - 61ز از 

فیصد     8تا  3ونیم ز از ــالم فیصد     25 - 17ون  سلیکان  ز از ــع چترکیبا 

    فیصد    کلسیم سلفیت  6تا  1.5ن ز از ــفیصد    اکساید آه 3تا  1مگنیزیم ز از 

 1تا  1ین ز از فیصد    الکل 3تا  1کساید ز از افیصد   سلفر ترو 1.5تا  1.1ز از 

که عمدتا   هت تولید انرژ  از زغال سنگ آب  برق و انرژ   فیصد  . همچنان

 اسخفاده مینمایند  نیز نیاز است.

حال سوال این است که آیا در افغانسخان سمنت تولید کرده میخوانیم؟  یا مواد 

مورد ضرور  تولید سمنت در کشور و ود دارد؟  اگر دارد  درکدام  اها بیشخر 

ابریکه ها  تولید سمنت گسخرش یافخه؟  کدام بخش ها  کشور برا  احداث ف

 مساعد اند؟.

ع ــ واب این همه بلی است  زیرا از یکطرف افغانسخان از نگاه داهخن مناب

معدنی خاصا  مواد ساخخمانی طبیعی بویژه موادیکه در تولید سمنت به آن نیاز 

است  کشوریست غنی  از سو  دیگر قبل از دهۀ هشخاد میالد  افغانسخان از نگاه 

یک کشور خود کفاء بود و حخی بعضا  به خارج نیز سمنت صادر تولید سمنت 

فابریکا  مو ود نیمه  نه تنها مینمودیم  اما مخأسفانه در هرایط حاضر  حکومت

 بلکه دور از توقع استفعال تولید سمنت را ترمیم  بازساز  و فعال نساخخه است  

 اید.در کشور احداث و اعمار نم را که فابریکا   دید تولید سمنت

  :ارزیابی مختصر برخی از مواد خام تولید سمنت در کشور

تقریبا  احجار کاربناتی در سراسر کشور گسخرش یافخه که عمدتا  در همال  

 نوب  غرب و قسما  در مرکز بیشخر میباهد. همینطور  معادن کلی و رس نیز به 

واد مورد مقدار کافی خاصخا  در همال کشور گسخرش دارد و سایر ترکیبا  و م

بطورمثال   ؛ضرور  تولید سمنت نیز به مقدار زیاد در این سرزمین یافت میشود

میخوان از برخی معادنی که در سابق نیز از آنها اسخفاده به عمل آمده  قرار ذیل 

 یادآور هد: 

مخاار   31ایاان معاادن در والیاات بغااالن موقعیاات دارد. طبقااۀ  معدددن دودکددش:

ت ها   وراسیک واقع هاده  سانگها  چوناه طبقاه سنگ چونه بین گلها و الورولی

یی  خاکسخر  و مخکاثم اند. بارا  تولیاد سامنت باه حیا  ماواد خاام از آن اساخفاده 

 هده میخواند.
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ایااان معااادن در والیااات هااارا  موقعیااات دارد کاااه در آن   معددددن بیندددوش دره:

سنگها  چونۀ تریاسیک تحخانی در ساحۀ سه کیلومخر مربع به ساطح زماین ظااهر 

مخاار رساایده و بااه اساااس تحلیاال کیمیاااو  در  464خامت آن بااه ضااردیااده اساات. گ

 ترکیب آن ا زا  ذیل تثبیت هده است:

SiO2  5,65 - 12 55   فیصااادAl2O3 1 15- 3 61   فیصااادFe2O3 1 4 - 

فیصد  ساایر ا ازا  MgO 1 65 - 1 71فیصد   CaO 51 65- 84 83فیصد   1

 فیصد.  SO3 1 172- 1 185فیصد و  2 85الی  24 41

ها  چونۀ  را  موقعیت دارد که در آن سنگــدر والیت ه معدن چورتاق:

مخر  461خامت آن ضکیلومخر و  6 - 5هده که طول آن  تریاسیک تحخانی دیده

میباهد. سنگها  چونه  رنگ روهن داهخه  مخکاثم  میده دانه و ندرتا  اواولیخی یا 

واد ـمیباهد. بعضا  بین آن مخلوط م واد عضو  دیخریخیــ سیفد و اواولیخی با م

ها  فیصد دیده میشود که از ذرا  کوارتس و فلدسپا  8الیورولیخی ز ریگی   تا 

 بعضا  فلزیت تغییر یافخه تشکیل گردیده است.

در والیت هرا  موقعیت دارد که در آن سنگها  چونۀ  معدن رود سنجر:

نی مقطع آنها میده دانۀ طبقه فوقانی دیده میشود. در قسمت تحخا - تریاسیک وسطی

م بوده  ـی آن میده دانه تا افانیخی میباهد. همینطور مخکاثـــیی و در قسمت باالی

 مخر میرسد. 411هکسخگی صدفی دارند و ضخامت سنگها  چونۀ آن به 

این معدن در والیت بادغیس موقعیت دارد. در اینجا میرگل و  معدن المل:

مخر  311خامت آنها بیشخر از ضی مشاهده هده  سنگها  چونۀ کریخاسیس فوقان

 .مخر میرسد 151میباهد. قسمت باالیی آن بیشخر گلی بوده  صخامت آن به 

در والیت بغالن واقع هده  طبقۀ گلها  نیو ین بحی  مواد  معدن سرخ آب:

اضافی برا  تولید سمنت مورد اسخفاده قرار میگیرد. افزون بر آن  اینگونه ده ها 

کوک  ر والیت بغالن  درۀ تور و هباهک والیت سمنگان  ده کیپک  معدن در

 والیت کابل و سایر مناطق و ود دارد.

این معدن در والیت بغالن موقعیت دارد. در اینجا سنگها   معدن پلخمری:

 الیوسین و ود دارد. ضخامت طبقا  سنگها  چونۀ  -چونۀ کریخاسیس فوقانی 

د. ساحۀ معدن چندین هزار کیلومخر مربع است. مخر میباه 511تا  311این معدن 

احجار آن رنگ روهن داهخه  درهت صفحه یی و باریک کرسخالی میباهد و 

برا  تولید سمنت اسخخراج میگردد. عالوه بر معدن فوق  اینگونه معادن مواد خام 
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در سیواک والیت بامیان  ولسوالی  بل السراج والیت  روان و برخی نقاط دیگر 

 ا ذخایر قابل مالحظۀ و ود دارد.کشور ب

مواد کاربناتی در منطقۀ سرخ دیوار والیت ننگرهار و در انبار خانۀ ولسوالی 

هینوار همین والیت نیز به  یمانۀ زیاد یافت میشود. همچنان  سنگ چونه در کنار 

دریا  کابل و مقدار  خاک کلی نیز در این مناطق و ود دارد. در منطقۀ لخه بند 

ابل  طبقۀ مارل که هامل مواد آهکی است  نیز  هت تولید سمنت مساعد والیت ک

ر بزرگ ــگار ذخایــنر و در کنار دریا  الینـــمیباهد. در کنار سرک و دریا  ک

ر نیز به مالحظه رسیده ــی در درۀ لوگــاحجار کاربخانی و ود دارد. همینطور  کل

 است.

طبقا   ایینی کریخاسیس که ی ـی رو  دو آب در سنگها  نمکــدر ولسوال

مرکب از رنگ سبز تا خاکسخر  است  به ضخامت  نج مخر کلی به نظر میرسد. 

ی و ود ـی نیز تقریبا  طبقۀ سیزده مخر  کلـــدر تریاسیک باالی nalakدر نالک 

 دارد.

وسطی در سنگها   وراسیک  نج طبقۀ کلی به  -در تالین در طبقۀ  ایینی 

مخریک  385111مخر و ود دارد و تقریبا   2.7تا  1.5مخر و ضخامت  511طول 

 تن تخمین هده است.

وسطی  وراسیک طبقا  گرانبها  کلی به  -در دهنۀ تور در رسوبا   ایینی 

 مخر و ود دارد. 51تا  41ضخامت 

ی و ـجار کاربناتــرا  تا بغالن به  یمانۀ زیاد احــدرنهایت میخوان گفت  از ه

ا ـــه در تولید سمنت کاربرد دارد  گسخرش یافخه است. امر کـــی مواد دیگـبرخ

مخأسفانه تاکنون این معادن بطور دقیق سرو  و ارزیابی نشده اند تا در رابطه به 

  . 5موقعیت  کمیت  کیفیت و ظرفیت آنها دقیقا  تبصره هود  ز 

فابریکه ها  تولید سمنت باید : مکان مناسب برای احداث فابریکات سمنت

ی  کلی و ــهایی احداث و اعمار گردد که تمام مواد یاد هده ز احجار کاربناتدر  ا

رگاه ـی هم موقعیت داهخه باهد. هــغیره   به هکل کامپلکس در مجاور  و نزدیک

دار بیشخر نیاز استع ــواد  باید داد که از نگاه مقـچنین نباهد  ار حیت به آن م

را سایر موادیکه به مقدار کم ـــغیره  زی ی  سلیکان وـمانند  احجار کاربناتی  کل

ا  دیگر انخقال داد. البخه مو ودیت آب  ــضرور  است  آنها را میخوان از  اه

 ،ده گرفتـــر تولید انرژ  را نباید نادیــال سنگ و یا کدام منبع دیگــبرق و زغ
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نیاز   بخاطریکه به همین دالیل ز کمبود و نبود انرژ  و دور  از مواد خام مورد 

 فلج گردید. فعالیت  فابریکۀ تولید سمنت کابل بعد از حدود هش ماه

ودیت راه ها  ترانسپورتی نیز باارزش ــنزدیک بودن به بازار فروش و مو 

ده و میخواند با سمنت ــام هــمیباهد  زیرا از نگاه اقخصاد   محصول ارزان تم

ومت باید از ــر اینکه حکـــوضوع مهم دیگـوارداتی در بازار رقابت نماید و م

د  کند و درصور  نیاز سب ساید  را نیز مخقبل هود ـتولیدا  داخلی حمایت  

 تا بقا  آن تضمین هود.

فعال   کۀ تولید سمنت کابل  تمامی فابریکا ــبه همین منظور  بجز از فابری

ار ی اعمـــرا    در  اهایـور  و هـــز  بل السراج  غنیمه فعال و راکد کشور 

گردیده اند که یا تمامی مواد مورد ضرور  در نزدیکی هم واقع هده و یا حداقل 

 مواد  که بیشخر به آنها نیاز است  در نزدیکی آن یافت میشود.

 :نگاهی به فابریکات فعال، نیمه فعال و غیرفعال تولید سمنت کشور

که در در سالها  قبل  چهار فابریکۀ تولید سمنت در افغانسخان و ود داهت 

 ذیل بطور فشرده معرفی میشوند:

مفکورۀ احداث مراکز صنعخی سمنت در کشور برا   فابریکۀ سمنت کابل:

اولین بار در سالها  بعد از  نگ  هانی اول  یدا هد و تالش به منظور انکشاف 

صنعت سمنت به میان آمد. بدین اساس  برا  اولین بار اساس فابریکۀ سمنت کابل 

م اعمار گردید. ظرفیت تولید  آن روزانه  1928فابریکه در سال این  گذاهخه هد.

تن تخمین هده بود  مگر مخأسفانه بنابر دالیلی چون عدم مو ودیت مواد  11 - 8.1

خام بویژه زغال سنگ ز در  وارش    عدم انکشاف وسایل حمل و نقل و از همه 

ماند. این وضعیت تا مهمخر بروز اغخشاها  داخلی  بعد از هش ماه از فعالیت باز 

ش به بعد که فعالیت ها   . هـ1332 نگ  هانی دوم ادامه داهت تا آنکه از سال 

ردید و به غرض  لوگیر  از واردا  روز ــساخخمانی بار دیگر در کشور آغاز گ

ور  را ــافزون سمنت  حکومت به ترتیب  فابریکه ها  سمنت  بل السراج و غ

 ار کرد.در والیا   روان و بغالن اعم

هـ . ش رو   1332سال   الن تأسیس آن در فابریکۀ سمنت جبل السراج:

هـ . ش مخخصصین آلمانی  1332دست گرفخه هد و عمال  در اواخر برج دلو سال 

خره با د سمنت به افغانسخان آمدند و باآلبغرض مطالعۀ امکانا  تأسیس مراکز تولی

ومخر  کابل ـــکیل 81ج را که در راـــدرنظر گرفخن هرایط الزم  منطقۀ  بل الس
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که انخخاب نمودند  زیرا این ساحه از یکطرف ـــموقعیت دارد   هت اعمار فابری

ر به بازار فروش نزدیک بود و از سو  ـگـــموقعیت مرکز  دارد  از  انب دی

دیگر در مجاور  منابع مواد خام قرار دارد  ضمنا  امکان تهیۀ زمین  آب الزم و 

ر بود. به هر صور  امور سیور  از سروبی نیز در این ساحه مربرق مورد ض

هـ . ش توسط  1332رب سال ـــساخخمانی آن با ظرفیت صد تن در روز در عق

م مخخصصین کشور چکوسلواکیا  وقت که فعال  به دو کشور چک و سلواک تقسی

ال ماه ثور س 15ردید و در ــش تکمیل گ . هـ 1336هده  آغاز و در اواخر سال 

هـ . ش به فعالیت آغاز نمود. به این ترتیب  در همان سال برا  اولین بار  1337

د  تدریجا  ـد هد و در سالها  بعــزار تن سمنت در کشور تولیـه 31دود ــدر ح

فیصد مربوط به سهم  71فیصد مربوط به دولت و  31افزایش یافت. این فابریکه 

 داران خصوصی بود.

د نیاز این فابریکه  گچ از مناطق هرقی کشور و زغال از  ملۀ مواد خام مور

 11 - 9سنگ از معدن کرکر تهیه میشد. مواد خام مورد ضرور  ساالنۀ آنرا از 

هزار تن سنگ  32 - 31چ  از ــتن گ 1511 - 1111هزار تن زغال سنگ  از 

ال که در سـهزار تن گل رس و غیره تشکیل میداد. تولید این فابری 6 - 3چونه  از 

فیصد بیشخر از ظرفیت  5.7هزار تن میرسید که حخی  31.7هـ . ش به  1356

عاد  آن بودع درحالیکه بنابر عدم مو ودیت بازار فروش از ظرفیت تولید  آن 

فیصد  7.24 - 25.88ش کمخر اسخفاده هد که از  . هـ 1353تا  1347درسالها  

 محاسبه هده بود.

کیلومخر   14خمانی قسمت اول آن در امور ساخ وری:ـــــفابریکۀ سمنت غ

همال غرب ههر  لخمر  به کمک تخنیکی کشور چکوسلواکیا  وقت در برج 

هـ . ش  ایان یافت که 1341هـ . ش آغاز و در ماه حمل سال 1338سرطان سال 

 تن در روز میرسید.  211ظرفیت تولید  آن به 

هـ . ش آغاز و 1341کار ساخخمان قسمت دوم این فابریکه در ماه  د  سال 

تن  211هـ . ش به  ایان رسید. ظرفیت تولید این بخش نیز به 1343در اوایل سال 

تن در روز افزایش یافت. توان  411در روز میرسید که  معا  ظرفیت تولید آن به 

د و در صور  ــزار تن در سال میرسیــه 111که در آنزمان به ـــتولید این فابری

ار تن نیز افزایش یافخه میخوانست. تولیدا  فابریکۀ هز 151 - 131ضرور  به 

بود  511سمنت غور  با درنظر داهت اسخندرد بریخانیا از نوع  ورتلیند با مارک 
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 : نمای از فابریکۀ سمنت غوری والیت بغالن1شکل 

ا  مهم نیز مورد اسخفاده قرار گرفخه میخوانست. از ــــو در ساخخمانها و  روژه ه

یت مقدار زیاد که  مو ودــــعوامل مؤثر در تولیدا  سمنت و انکشاف این فابری

دار آن به حدود چهار میلیون تن ــسنگ گچ در مجاور  ساحۀ کرکر است که مق

رد  بنابرآن  اگر ــمیرسد و یک میلیون تن آن را میخوان از سطح زمین اسخخراج ک

ورد ضرور  ــچ مـمقدار گ

سال هفت  که در هرـــــفابری

زار تن تخمین هود  این ــــه

د این ــزان تولیــذخیره با می

 111م و بش ــکه ز کـــفابری

هزار تن در سال   اقال  برا  

د ـد سال کفایت خواهــدو ص

رۀ خاک ــرد. همچنان ذخیــک

ی فابریکه در ـــــــرس یا کل

دود دو میلیون تن تخمین ـح

 111ردیده که با تولید ــــــگ

زار تن در سال اقال  برا  ــه

از ــــــــهفخاد و  نج سال نی

که را تکافو خواهد ـــــــیفابر

رد. عالوه برآن  زغال ــــــک

ز که در صنعت ــــــسنگ نی

ایز اهمیت ــــــتولید سمنت ح

دن کرکر ـــــــمیباهد  از مع

نظر  ی آمد. با درــــبدست م

ل مساعد فوق  این فابریکه از تأسیسا  صنعخی مؤفق در کشور بوده ـگرفخن عوام

این فابریکه  سنگ چونه از معدن  لخمر  و گل از  است. برا  تولید سمنت در

  .2معدن سرخ آب که از طبقۀ نیو ین است  از والیت بغالن اسخخراج میشد  ز

هـ . ش آغاز و در  1355سرو  این فابریکه در سال رات: ـفابریکۀ سمنت ه

آن با مساعد  تخنیکی کشور  دابــــسنگ تههـ .ش  ایان یافت.  1356سال 

در   هزار تن در سال 211111تن در روز و  711ا  وقت با ظرفیت چکوسلواکی
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ش  . هـ 1358ش گذاهخه هد و قرار بود در سال  . هـ 1357اواخر ماه قوس سال 

 به تولیدا  ابخدایی آغاز کند که احخماال  چنین نشد.

تن گل رس در  361تن سنگ چونه و  851احخیا ا  فابریکۀ سمنت هرا  

د و قرار بود تا چونه از ساحۀ همال هرق و گل رس از ناحیۀ روز محاسبه هده بو

وه کفخر خانه که در مجاور  فابریکه موقعیت دارد  اسخخراج هود. ــــهرق ک

تن سنگ گچ برآورد هده بود و قرار بود  181همچنان نیاز این فابریکه روزانه 

بود که مواد  تا برق آن ذریعۀ سه  ایه  نریخر تمویل هود. باید گفت  تخمین هده

 سال کفایت خواهد کرد. 51خام این فابریکه اقال  برا  

به این ترتیب  چنانچه مالحظه میشود با اکمال این فابریکه ظرفیت مؤسسا  

د که در نخیجه ــزار تن در سال میرسیــــــه 381تا  351صنعخی تولید سمنت به 

هزار تن سمنت  111 برعالوۀ تکافو  ضروریا  داخلی  حداقل برا  تقریبا  

   344 - 341 : 3زمینۀ صدور به خارج نیز مهیا میشد که بدبخخانه چنین نشد  ز 

ی چند دهۀ اخیر تقریبا  تمامی ـــو بدبخخانه بنابر وضعیت نابسامان امنیخی و سیاس

فابریکا  سمنت یا تخریب هدند  یا به یغما رفخند  یا در فعالیت و ظرفیت تولید  

 د و غیرفعال ماندند.ــل مالحظه رونما گردید و یا کامال  راکآنها کاهش قاب

  .4سراج و غور  طی سالها  مخخلم  ز: مقایسۀ تولید سمنت فابریکه ها   بل ال2هکل  
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  .4: مقایسۀ تولید و تورید سمنت در افغانسخان طی سالها  مخخلم  ز3هکل 

 هــش بهـ . 1394تا  1391از دو چار  فوق چنین بر می آید که تنها از سال 

میلیون تن  19ه ی و به مقدار نزدیک بــمیلیارد دالر امریکای 2ارزش قریب به  

ی به افغانسخان وارد هده است و هاید کم و بیش به همین ـسمنت به هکل رسم

مقدار سمنت به قسم قاچاقی وارد کشور هده باهد. هرگاه این مبلغ را در احداث 

فابریکه ها  سمنت در کشور به مصرف میرساندیم  از یکطرف از نگاه تولید 

و  دیگر ساالنه بطور اوسط در حدود سمنت یک کشور خودکفاء میبودیم  از س

م و حخی قادر میبودیم تا ـــمیلیون دالر ارث خار ی خود را از دست نمیدادی 511

یک مقدار سمنت را به خارج نیز صادر نماییم و درضمن  ده ها هزار هموطن ما 

که در هرایط حاضر از بیکار  رنج میبرند  مصروف کارها  دایمی میشدند. اما 

 که چنین نشده است.مخأسفانه 
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ی سمنت  سمنت مورد نیاز و سمنت وارد هده ـفیصد  تولیدا  داخل :1 دول 

  . 6هـ . ش نشان میدهد  ز  1392 - 1381به کشور را از سال 

 سال شماره
 سمنت مورد نیاز

 به هزار تن

مقدار واردات 

 به هزار تن

مقدار تولیدات 

 داخلی به هزار تن

فیصدی تولیدات 

 سبت کلداخلی به ن

1 1787 67.66 23.28 19.19 56.2 

2 1781 86.11 92.75 29.38 62.65 

7 1782 738.65 354.49 27.69 9.3 

6 1787 615.52 600.34 15.18 2.5 

5 1786 1526.7 1494.5 77.66 7.73 

9 1785 612.15 882.9 77.26 7.7 

3 1789 851.8 807.18 66.92 5.5 

8 1783 697.6 923.6 73.7 6 

6 1788 977.6 571.9 71.5 5.5 

17 1786 2158.8 2123.2 75.9 1.7 

11 1767 2586.1 2548.4 75.3 1.6 

12 1761 9176.1 6068.3 37.8 1.1 

17 1762 9312.9 9925.9 83 1.13 

16 1767 7557 7682.6 37.1 1.63 

   نتایج:

نت از بررسی این موضوع " بررسی مؤثریت اقخصاد  مواد خام تولید سم

 نخایج ذیل بدست می آید: در افغانسخان "

ی است  تمام موادیکه در تولید آن بکار ـــسمنت مصالح عمدۀ ساخخمان -1

میرود به  یمانۀ کافی در افغانسخان گسخرش دارد. باو ود آنهم ساالنه صرف حدود 

 فیصد سمنت مورد نیاز در کشور تولید میشود. 1

ناامنی  کمبود و نبود انرژ   ود فابریکا  سمنت کشور   نگ وـعلت رک -2

د  دولت و ـالزم  دور واقع هدن بعضی از فابریکا  از مواد خام  عدم تو ه  

 سایر موارد میباهد.

از زمانی که نیاز به سمنت در کشور زیاد هده  مخناسب با آن تولید سمنت  -3

 61ی سالها  اخیر دهۀ ـــدر داخل کشور کاهش یافخه استع مثال  از دهۀ چهل ال

هجر  خورهید  افغانسخان تقریبا  از نگاه تولید سمنت یک کشور خودکفاء بود  

حخی در برخی از سالها تولیدا  اضافی سمنت به خارج صادر میشد  اما از سال 

هـ . ش به بعد افغانسخان به یکی از وارد کننده گان بزرگ سمنت در منطقه  1381

ونها تن سمنت به نرخ بلندتر نسبت به زارها و حخی میلیــــــمبدل هده  همه ساله ه

 تولیدا  داخلی و کیفیت  ایین به کشور وارد هده است.
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ساحا  مخعدد در همال  هرق  غرب و سایر مناطق کشور و ود دارد که  -4

برا  احداث فابریکه ها  سمنت مساعد و مناسب میباهدع مثال  در حوزۀ همال 

راف والیت کابل  در ـــ   در اط الن  کندز  سر ل و غیرهـــکشور ز والیا  بغ

 ننگرهار  هرا  و غیره.

سمنت تولید  افغانسخان از نگاه کیفیت و مقاومت بهخر از سمنت وارداتی  -5

ی  ائینخر میباهد  اما در ــبوده  درضمن از لحاظ قیمت نسبت به سمنت واردات

ی قسمت فعال ساز  فابریکا  مو ود نیمه فعال و اعمار فابریکا   دید تو ه

له از مقالۀ هذا ـ د  صور  نگرفخه است. بناء  با درنظر داهت نخایج حاص

  یشنهادا  ذیل ارایه میگردد:

 پیشنهادات:

به در ۀ اول  حوزۀ دریا  کندز و معاونین آن مشمول ساحاتیع چون  -1

بغالن  کندز  سر ل و سایر نقاط که حاو  بقایا  ترسبا   هیلی اند  بزرگخرین 

  صنعخی با کیفیت باال بشمار میرود و خوهبخخانه ذخایر بزرگ حوزۀ منابع ِگلها

ق ـو خیلی مساعد به اسخخراج سنگ چونه و طبقا  گچ نیز درست در همین مناط

و ود دارد و همچنان بزرگخرین منابع آبی کشور نیز در نزدیکی آن  ریان داهخه  

ا باهم وصل همال از اینجا عبور نموده  ههرها  بزرگ ر -هاهراه بزرگ کابل 

مینماید و معادن زغال سنگ با کیفیت مناسب در نزدیکی مواد خام تولید سمنت 

ور احداث ظـت خیلی ها مناسب و اقخصاد  به منانخشار دارد  بناء  این ساحه وریان

فابریکه ها  مخعدد تولید سمنت به همار میرود که باید مرا ع ذیربط این موضوع 

 را در نظر گیرند. 

داث فابریکا  تولید ــوم  حوزۀ بزرگ دریا  کابل  هت احبه در ۀ د -2

اقخصاد  میباهد. یگانه مشکلی که از  -سمنت  چونه و گچ قابل تحقیقا  تخنیکی 

ادن زغال سنگ است  اما در هرایط ـــمزیت این حوزه میکاهد  دور  از مع

کی حاضر این مشکل با تمدید خط آهن مرفوع هده میخواندع بطورمثال  در نزدی

  احجار کاربناتی و ِگلها  مارل زدر طبقا  لخه بند ها  نغلو آب وافر  منابع کافی

و ود دارد و همچنان در نزدیکی بازار خیلی مساعد فروش واقع هده و مخصل به 

رگاه ــراه بوده و نیرو  بشر  ارزان نیز در این منطقه ساکن اند   س هـــهاه

ول نمایند  این منطقه میخواند در آینده ها به مقاما  ذیربط در این رابطه تو ه مبذ

دۀ تولید سمنت در کشور مبدل هود. همچنان  در منطقۀ عنبر ــز عمــیکی از مراک
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خانۀ ولسوالی هینوار  احجار کاربناتی وافر نزدیک به دریا و مخصل به هاهراه و 

ی  چ در چند نقطۀ نزدیک به آن ز سرخ دیوار  غزگــانواع گلها  مرغوب و گ

کو  و سایر مناطق   و ود دارد  بناء  این ساحه نیز  هت احداث فابریکۀ تولید 

و  والیت ننگرهار الیه ها  ـــسمنت مساعد است. ناگفخه نماند که در ولسوالی ک

 زغال سنگ نیز به نظر میرسد که به منظور اسخفادۀ محلی اسخخراج میگردد.

از لحاظ مواد ساخخمانی ریاست سرو   یولو ی و معدن  افغانسخان را  -3

مورد سرو  و ارزیابی دقیق قرار دهد و موقعیت  کمیت و کیفیت معادن را تثبیت 

راج آن و اسخفاده از ــنماید و نهادها  ذیربط در قسمت  ذب سرمایه گذار  اسخخ

 آن در تولید سمنت اقداما   د  نمایند.

رف به نسبت سال باینط 8فابریکۀ تولید سمنت  بل السراج که از حدود  -4

ی گردد و فابریکۀ ـــنبود انرژ  برق غیرفعال است  دوباره فعال و ترمیم اساس

سمنت غور  که قسما  ترمیم گردیده و فعال میباهد  ظرفیت تولید  آن باال برده 

 هود.

فابریکۀ سمنت هرا  که بزرگخرین فاریکۀ تولید سمنت افغانسخان بشمار  -5

 بهره بردار  سپرده هود.میرفت  هرچه عا ل تر ترمیم و به 

 مآخذ: 

حامی  احمد. راهنما  بخن ساز   چاپ هشم  انخشارا  دانشگاه تهران   -1

 هـ . ش. 1381سال 

سهاک   وهاند نقیب هللا. علم معادن ز معادن غیر فلز     مطبعۀ همدرد   -2

 هـ . ش. 1391سال 

خون امین   وهاند حمیدهللا.  غرافیا  صنعخی افغانسخان  انخشارا   وهن -3

 ش. هـ . 1361کابل  سال 

 سالنامۀ احصاییو  افغانسخان ز سالها  مخخلم  . -4

   وهنخون ړښخی توکو لکچر نو   کابل  ولیخخنیکمحمد دین داکخر. د  و -5

 کال.لمریز  1361

ی افغانسخان  ــا  عمومــار  از  غرافیــرحمخی   وهاند محب هللا. اخخص -6

 هـ . ش. 1385انخشارا  میوند  سال 
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 ون محقق مریم ساداتمعا

 بررسی نحوۀ استفادۀ مؤثر از سنگ مرمر افغانستان

 کاربرد زیاد در تزئینا  و نما ی از انواع مواد ساخخمانی باــسنگ مرمر یک

میباهد. این سنگ از نگاه علمی دارا  مشخصا   ساخخمانها و تعمیرا   ها

ت یا دولومیت که از کلسی هایی سنگ ود بوده و چنین تعریم میشود "ــخاص خ

نام مرمر یاد میشوند و یا نموده و دوباره تبلور میکنند ب خال، تشکیل هده  تحول

در اصطالح ساخخمانی به تمام آهکها  مخراکمی که قابلیت صیقل هدن را داهخه 

 باهند  مرمر میگویند".

سنگها  تزئینی  مرمرها با درخشنده گی  هفافیت و زیبایی هان در صنعت

کل سنگ مرمر با منفذ و درزدار  خیلی کم  بسیار مخراکم  طور. بکاربرد دارند

 است  به همین لحاظ در مقابل برود  و یخبندان مقاوم میباهد.

سنگ مرمر در طبیعت نظر به منرالهایی که دارد به رنگها  مخخلم سفید  

سیاه  فوالد   سبز و خاکسخر  دیده میشود و دارا   اهکال مخخلم رگه دار  

   خالدار و مو دار میباهد.راهدار

دلیل تداخل دانه ها  بلور دارا  تخلخل بسیار کمی هسخند به همین مرمرها ب

 هت قادر به آبگیر  زیاد  نبوده و در مقابل عمل ی  زده گی مقاومت بیشخر  

د  وابسخه به بافت و ترکیب ـــدر سطوح آزاد آن تا ح هوا و آب حاللیتاندارد. 

ی نسبت به ــها  دولومیخط  و  است. همچنان مرمروصا  هرایسنگ و مخص

وا و فرسایش مقاومت زیاد از خود نشان داده و در ـی در مقابل هــمرمرها  آهک

ی به رنگها  مخخلم یافت ــاکثر کشورها  آسیایی  ارو ایی  امریکایی و افریقای

  . 285:1ز  میشوند 

فخه و زیباترین مجسمه از زمانه ها  قدیم مورد اسخفاده قرار گر سنگ مرمر

  . 396:2 ها  تاریخی را از سنگ مرمرها  سفید یا سبز رنگ تراهیده اند  ز

سنگ مرمر در امور ساخخمانی و مجسمه ساز  بیشخر اسخفاده میشود و  از

همچنان در نما  ساخخمانها نیزاسخفاده هده و همچنان کاربرد آن در داخل و خارج 

مرمر معموال  برا  زینه ها  کم سالون  سخون   از ساخخمان میباهد. از سنگها 

مجسمه ها  دیوار  منبر و محراب و در نماها  بیرونی به عنوان بنا  یادبود و در

کار گرفخه میشود. انواع خال، مرمر در مجسمه ساز  ارزهمند بوده و اهمیت 

  . 318:3 ز زیاد  دارد 
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ایش ــه در ساخخمانههرعشق آباد ترکمنسخان بیشخرین سنگ مرمر سفید را 

میلیون مخرمربع سنگ سفید با ارزش در آن کار هده و این  4.5دارد  در حدود 

 کشور آماده است تا یک ههر سنگ سفید مرمر  داهخه باهد.

ر  هان را دارد. ـرمـهایی است که بهخرین سنگ م افغانسخان از  مله کشور

ابل  لوگر  وردک  هلمند  ها ساحۀ والیا  ک بیشخر سنگها  با کیفیت مرمر از ده

 بدخشان  هرا   ننگرهار  کنر  سمنگان و  روان حاصل میشود.

 61رنگ مخخلم در  45ر با ـرمـنوع سنگ م 35در حال حاضر در حدود 

هرکت را  111در کشور مو ود بوده که   کارخانۀ سنگ مرمر 21معدن و 

ده واقعی آن به اما باز  نفر در این سکخور کار میکنند 6311مصروف داهخه و 

 ها قرار ذیل اند:بعضی از انواع مرمر .طور دقیق معلوم نیست

مرمر سفید خوگیانی  مرمر سفید چشت هرا   مرمر کرمی سمنگان  مرمر 

    ی سالنگ  مرمر سبز یـــر فوالد  میدان وردک  مرمر هیرچاسیاه کابل  مرم

ر سرخ کندهار و و مرم بغل ۀمیر  مرمر سبز و سفید هزار تره خیل و کاریز

ها  مرمر  هسخند که دار   نسیت میده دانه هلمند از  مله مرغوبخرین نوع سنگ

 بوده و بعد از صیقل و  الش کار  هفافیت و  ال  خاص خود را نشان میدهند 

   .4ز

را   ــــــــبهخرین سنگ مرمرها  کشور از مناطق چشت هریم والیت ه

 ید.آ ست میخوگیانی ننگرهار و رخام هلمند به د

ها  اسخفاده از سنگ مرمر در صنعت ساخخمانی این است که  خوبی ۂاز  مل

و در صور  هکسخن و   س از هر بار چرک و کثیم هدن دوباره صیقل میشود

از آن قابلیت سرش هدن و چسبیدن را دارد. از نگاه ذهنی مادۀ  یی ریدن قطعه 

تاریخی میشود و زمینۀ  ذب  مصنوعی نبوده و با ماندگار  زیاد تبدیل به آثار

ود این که سنگ مرمر کشور از بهخرین سنگ ــــتوریزم را مهیا میکند. با و 

ا   روسس  این ـــبر نبود کارخانه هبناو مرمرها  هناخخه هده در  هان است 

اساس بعضی بر .سنگها به قیمت ارزان به کشورها  همسایه صادر میشوند

ها  مرمر و گرانیت افغانسخان به درصد سنگ 81گزارها  و ارقام احصایو   

دالر فی تن منخقل میگردد  41منظور  روسس و  الش به کشور  اکسخان به قیمت 

دالر فی تن دوباره باال  افغانسخان به فروش  311که بعد از  روسس با قیمت 

رسد. در صورتی که تقاضا  بازارها  داخلی و خار ی برا  اسخفاده از سنگ یم
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ود ـــار زیاد است و در کشور ما به میزان زیاد این مادۀ ساخخمانی و مرمر بسی

 واردا  آن به مقدار زیاد از کشورها  ایران و  اکسخان صور  میگیرد.  دارد

اسخخراج سنگ مرمر کشور به دو هیوۀ برش با ماهین آال   برمه و انفجار 

فیصد  51 زصور  میگیرد که هیوۀ دوم معمولخر است. در این روش بیشخر ا

سنگ مرمر که توسط برمه و انفجار صور  میگیرد به هدر رفخه و ضایع میشود  

مسلکی صور  رمعیار  و غیرفنی توسط افراد غیریعنی اسخخراج به هکل غی

میگیرد. در اسخخراج معادن ضرور  است تا کارگران با هیوه ها  برش  کندن 

در  ارض بعد  را گرفخه بخوانند.کار  و حخی انفجار بلدیت داهخه باهند تا  لو عو

هیوۀ برمه و انفجار سنگها  معدنی  هد  نیرو  حاصل از انفجار باع  درز 

دار هدن مرمرها از درون میشود و بارگیر  به وسیلۀ بیل اسکواتور و ضربا  

حاصل از آن باع  خورد هدن و ضایع هدن سنگ مرمر میشود که این خود بر 

 باع  تولید مرمر بی کیفیت میشود.ثر گذار است و کیفیت این مادۀ ساخخمانی ا

وه ها  اسخخراج معادن باع  هده تا ــعدم نظار  دقیق و حاکمیت باال  هی

یاد  از سنگها  و ود بیاید و مقدار زاسخخراج معادن ب هرایط سوء اسخفاده در

طبیعی این کشور است از بین برود. در بسیار  از معادن سنگ  معدنی که ثرو 

 آنقدر زیاد بر محل اسخخراج  تکه ها  خورد و کوچک سنگها  مرمر در رمرم

 .ی را در دامنۀ کوهها داده استـــسرهم انباهخه هده که تشکیل تپه ها  سنگ

درحالیکه از همین توته ها  خورد مرمر به اهکال مخخلم به عنوان  غله در 

همین سنگها  کانکریت  به هکل  ودر سنگ مرمر در آسفالت ساز  و یا برش 

 ی اسخفاده میشود. درـــساخت مجسمه و سایر اهیا  سنگ خورد برا  تزئین و در

دلیل عدم نظار  بر هیوۀ اسخخراج مرمر  محل اسخخراج معادن مرمر کشور ب

زیاد  ۂه علل مخخلم چون دور  راه و هزینمقدار این ضایعا  زیاد بوده و گاهی ب

 یشود و این مادۀ معدنی با ارزش هدر میرود. از آن اسخفاده نم ا  غل ساخخن ودر ی

اسخخراج یا کندن کار  سنگ مرمر  از خود اصول خاصی دارد. در این 

معادن  کندن کار  به هکل بالک یا  لیت کار  انجام میشود که با این روش 

مقدار ضایعا  کاهش می یابد. در افغانسخان کمخر از هیوۀ اسخخراج  با اسخفاده از 

   یشرفخه کار گرفخه میشود. زیرا خرید ماهین آال  هزینه زیاد کار ماهین آال

ضمن خرید ود است. درـــداهخه و افراد فنی برا  اسخفاده از ماهین کمخر مو 

وسایل و  رزه  ا  ماهین آال  معدن کار  از قبیل  ل برش بسیار قیمت بوده و 
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ام ـــر برا  تجار تمتن مرم 111قیمت هر دانه  ل برش تقریبا  برابر با قیمت 

عدم رعایت هیوۀ اسخخراج  ء  بنا  میشود. لذا از هیوۀ کم هزینه تر  اسخفاده میکنند

م در تولید ــله مهأافزایش ضایعا  مرمر رول دارد. مسطور اصولی نیز در ب

ا  مرمر سالم و بی عیب است که ادامۀ ـــسنگها  مرمر با کیفیت تولید بلوکه

ی و عملی مرمر ـــی میکند. به هر حال اسخخراج اصولاسخخراج را تو یه منطق

 کمخر محخاج تکنیک و تخص، باال است که زمینه ها  انکشاف آن در کشور

 مو ود است.

از طرف دیگر در قسمت ظرفیت ساز  کارگران معادن مخصوصا  معادن و 

ی ذخایر ساخخمانی کار نشده است. به همین  هت درکنار نبود کارگران فنی  دالیل

 مشکال  امنیخی در محل  نبود زیربنا بود ماهین آال   یشرفخۀ اسخخراج چون ن

انرژیها در نزدیکی معادن  عدم  انواع   برق و سایرها  مسخحکم از قبیل سرک

 مو ودیت فابریکه ها با دسخگاهها   یشرفخه برا  صیقل  سایش  مقاوم ساز  و

 هت اسخخراج  عدم نظار  و قراردادها و داوطلبی ها  غیره  عدم هفافیت در

حاکمیت دولت بر اسخخراج معادن توسط هرکخها  خصوصی  عدم آگاهی مقاما  

عدم سرمایه  محلی و ساکنین محل از هرایط قراردادها  عدم حمایت حکومت و

بخش معادن و ذخایر ساخخمانی و غیره مسایل سبب هده اند تا عواید   گذار  در

    کاهش یابد.که از این معادن بدست می آید

 

 اده ساز  سنگ مرمرمراحل مخخلم آم : 1هیما  ز



     73شمارۀ 
 

96  

  

در کنار عوامل یاد هده  مشکال  مربوط به بخش  روسس  بزرگخرین مشکل 

بر سر راه انکشاف صنعت مرمر در کشور میباهد. در بخش  روسس سنگها  

مرمر در کشور سرمایه گذار  نشده و دولت تو هی به این امر نداهخه است. 

یه گذاران و تا ران این سنگ تنها با وارد ساخخن ماهین آال  ابخدایی برش  سرما

ها   زیرا اگر ماهین  در فابریکا  مربوطه فعالیت دارندصیقل و  الش سنگ 

تخص، آن را ندارند تا سنگها را از لحاظ    یشرفخۀ صنعخی را هم داهخه باهند

 با مشکال  زیاد این کار اگر علمی تشخی، و باال  تصنیم کیفی آن کار کنند و

خانی رقابت صور  بگیرد  این سنگها قیمت تمام هده  با سنگها  بیرونی یا  اکس

در  مو ودیت مشکال  سیاسی  به سرمایه گذاران این بخش برکرده نمیخوانند و بنا

 طور اصولی به  روسس این سنگ بپردازند.کشور مجال داده نمیشود تا ب

  مرمر تولید هده در کشور بسیار  ایین استو  این ملحوظ کیفیت سنگ ر

که مرحلۀ  اییه زیرا  روسس آن به هکل صحیح انجام نشده است  ولی سنگ

 روسس آن تکمیل هده و از لحاظ مقاومت و رنگ و  الء و غیره باال  آن کار 

هده مقاومت   الء  صیقل و هفافیت آن باال رفخه و به قیمت بیشخر به فروش 

 میرسد.

  کیفیت ساز  و ر قسمت انکشاف زمینه ها  اسخخراجو ه دولت ددم تــع

واد ساخخمانی با ارزش چون سنگ مرمر باع  هده تا ــم بهره گیر  مؤثر از

ی افغان ــمرمر افغانسخان به  اکسخان انخقال هده و بعدا  با نام هناخخه هدۀ خود یعن

  .5ز د ایخالیا  فرانسه  آلمان و کشورها  عربی صادر هو وایت به

میلیارد  3.5سنگ مرمر که ساالنه بیشخر از  بازاریابیکم تو هی در قسمت 

میلیون دالر  811تا  711دالر بازار فروش دارد وسنگ مرمر افغانسخان میخواند 

دار را به دست آورد یکی از دالیل اصلی موانع انکشاف صنعت سنگ ــاین مق

 مرمر است.

اط انواع مواد ساخخمانی مثال  سنگ دم مو ودیت  الیسی مشخ، به ارتبـع

مرمر و فقر فرهنگی باع  هده تا با رهد ههرنشینی و انکشاف  روژه ها  ههر 

ساز  زمینه ها  اسخفاده از تولیدا  داخلی بسیار اندک هود و از سنگ مرمر 

وطنی آنقدر اسخفاده صور  نگیرد. درحالیکه فعال  سنگها  وارداتی  اکسخان نظر 

هم از کیفیت چندان خوبی  نوع آخرین سور  بندیها بوده و رتی ازبه تصنیم تجا

 برخوردار نیست درحالیکه سنگها  افغانی به مراتب بهخر از آن هسخند. 
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واد مخخلم ـــدر صنایع مخخلم مواد ساخخمانی  اسخخراج و بهره گیر  از م

 ودر کدام مشکال  خاص خـــمانند مرمر  آهن  تراورتن  خاک  ریگ و غیره ه

هان را دارند و باید هر کدام  الیسی مربوط به خودهان را داهخه باهند تا هرایط 

 اسخخراج و بهره بردار  به هکل بهخر میسر هود.

عدم تأمین امنیت در کشور باع  هده تا سرمایه گذاران در کارها  ساده و 

حالیکه صنعت سنگ یک صنعت سنگین است و سرمایه گذار  کنند در معمولی

 یه گذارآن باید  رأ  و ریسک قبول خطر را داهخه باهد.سرما

ر در این زمینه عدم نظار  باال  مواد وارداتی سنگ است. در ــمشکل دیگ

تن  41تن است  سنگها   اکسخانی  41صورتی که تناژ یک موتر سنگ مرمر 

تن بارگیر  میشوند که اضافه محصول آن به  81الی  71محصول میشوند و بین 

گمرکی به کشور وارد میشود. عدم محصول دهی   اق و بدون مالیا اچهکل ق

مقدار سنگ مرمر  اکسخانی را در بازارها  کشور با نرخ کمخر افزایش داده و با 

طور مثال قیمت یک مخر مربع سنگ ب سنگها  افغانی به هکل منفی رقابت میکند.

مخر مربع سنگ  اما یک  افغانی است 1111الی  311مرمر افغانی در بازار از 

بازار سنگها  مرمر  اکسخانی  ء  افغانی به فروش میرود بنا 211به  اکسخانی 

داغخر بوده و بیشخر به فروش میرسند که این  خود یک رقابت ناسالم با سنگها  

سنگها  مرمر افغانی به دالیل مخخلم از قبیل افزایش هزینه  مرمر افغانی است.

لند بودن مالیا  یا حق االمخیاز آن و سایر موارد ها  ترانسپور   برق  امنیت  ب

  .5ز میشود  تمامسبت به سنگها   اکسخانی قیمت از این قبیل ن

ر مالیا  مواد ساخخمانی است که مقدار آن نسبت به کشورها  ـــمسالۀ دیگ

 611ر ـرمـر تن سنگ مــحال حاضر از همسایه چندین برابر بیشخر است. دره

میشود که این مقدار همه ساله بلند میرود اما هکل اخذ مالیا   افغانی مالیا  اخذ

مثال  مالیا  یک تن سنگ مرمر در  اکسخان   در کشورها  دیگر مخفاو  تر است

د قرار داد بدون ــد از عقــدر افغانسخان بع کلدار است و تقریبا  ثابت است. 51

لی در اسخخراج و کمخرین امکانا  زیربنایی  مالیا  هروع هده ولی هیچ تحو

سنگ مرمر بعمل نیامده است.  س از تحلیل و مطالعه مسایل باال از مقالۀ  تیمارک

 حاضر نخایج ذیل حاصل میگردد:

رد باال در ـــسنگ مرمر از مواد ساخخمانی باارزش بوده که با کارب -1

 ساخخمانها به مقدار زیاد و اوصاف مخخلم در کشور ما و ود دارد. 
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و انفجار از بیشخر والیا   یـــمیکانیکم ا  مخخلــه هیوه هاین سنگ ب -2

اسخفاده میشود سنگ هدیدا  آسیب  مناطقی که از هیوۀ انفجار حاصل میشود. در

اما در هیوۀ سیم برش   دیده و با ایجاد هکافها  درونی ضایعا  آن زیاد میباهد

انخقال به  ید که بعد ازآ با  لیت کار   قطعا  بزرگ سنگ مرمر به دست می

 هت اسخفاده  فابریکا   صیقل کار  و  الش به اندازه ها  مخخلم برش هده و

 یابند.  به بازارها  داخلی راه می

طور انسخان مرحلۀ  روسس آن است که بمشکل اصلی سنگ مرمر افغ -3

زیرا این مرحله بسیار هزینه بردار بوده و نیاز   اصولی و صحیح انجام نمیشود

دانش الزم دارد تا سنگها از نگاه خصوصیا  فزیکی و تجارتی به سرمایه و 

تصنیم هوند. به همین منظور بیشخر سنگها  اسخخراج هدۀ کشور با قیمت کم به 

 اکسخان رفخه و بعد از  روسس  سور  بندیها  آخرین آن با کیفیت  ائینخر دوباره 

به سنگها  مرمر به قیمت باال نسبت به سنگها  صادراتی و قیمت  ائینخر نسبت 

ی به میزان ـــداخلی  وارد بازارها  افغانسخان هده و در تعمیرا  و بناها  افغان

خر  ــزیاد اسخفاده میشود. این سنگها نظر به سنگها   الش هدۀ کشور قیمت کم

 داهخه و زمینۀ خرید و اسخفاده از آنها بیشخر میسر است. 

صی ندارد و دولت از ی مشخــاسخخراج سنگ مرمر در کشور  الیس -4

اسخخراج   بهره بردار   ء  ه خوبی حمایت کرده نمیخواند. بناتجاران این صنعت ب

و سرمایه گذار  در این بخش با مشکال  و چالشها  زیاد موا ه است. لذا هت 

 :خخمانی موارد ذیل   یشنهاد میشوداسخفادۀ موثر از این مادۀ سا

نقاط مخخلم کشور کوهسخانی  رد ر یک سنگ تزئینی است وـرمـسنگ م -1

افغانسخان به وفر  از انواع این سنگ با مشخصه ها  مخخلم دیده میشود  دولت 

ی با ارزش را فراهم باید زمینه ها  انکشاف و بهره گیر  از این مادۀ ساخخمان

 .باهدردا  سنگها  بی کیفیت بیرونی ننیاز  به وا تاکند در 

سنگ مرمر  در کشور  ساخخمانی داخلی زاز مواد  درست ۀفرهنگ اسخفاد -2

 رایج گردد.

بناها  یادبود چهره ها  ملی  مکانها  مهم تشریفاتی  میدانها  ههر    در -3

داول اطراف آن از سنگ مرمر که یک مادۀ ــها و  ـــــمنبر و محرابها  سرک

یطی ساخخمانی ماندگار است  اسخفاده گردد زیرا دوام آن بیشخر است و تاثیرا  مح

 کمخر  را نسبت به مواد دیگر مخقبل میشود.
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به طرح  دیزاین و نصب مرمر تو ه صور  گیرد و  هت زیبایی ههر  -4

با اسخفاده از سنگها  مرمر تولید هده در کشور که رنگها  مخخلفی دارند  میخوان 

 ترکیب و زیبایی خاصی در نماها  بیرونی ساخخمانها ایجاد کرد.

کشور مالیا  سنگها  وطنی کاهش  صنعت سنگ دربه منظورانکشاف  -5

 یابد و از واردا  سنگها  مرمر  اکسخانی  لوگیر  هود. 

ول ـــتکنیکها  معمبهخر است که از به  ا  اسخفاده از هیوۀ انفجار  -6

 اسخفاده هود تا ضایعا  سنگ مرمر کاهش یابد.تراهکار  

  مخصوصا  سنگ برا  اسخخراج و  روسس هر یک از مواد ساخخمانی -7

 مرمر  الیسی مشخصی و ود داهخه باهد.

ساخت و  افغانسخان یک کشورکوهسخانی و مملو از سنگ است باید در -8

تزئین نماها  ساخخمانی آن از انواع مرمر داخلی کار گرفخه هود تا داهخه طبیعی 

 و فرهنگی مان برا  نسلها  بعد  به میراث بماند.

مکانا  ناچیزاز خود بناها  به یادماندنی چون ا داد و بزرگان ما با ا -9

تاریخی سنگی را به یادگار  ها  بودا و سایر آثار ل آرتل  بت هل    منارعلم و

و تکنولو ی  گذاهخه اند. ما در این دوره با مو ودیت سنگها  مخخلم ساخخمانی

 با تو ه به صنعت سنگ  بناها  زیبا  به یادماندنی که حاضر وظیفه داریم تا

 کند به نسلها  بعد  تقدیم کنیم.   نینده گی از فرهنگ و طبیعت کشورمانما

 مآخذ: 

 هناخت   یدایش کانسارها و .ش  زـه 1384 ژمان  داکخر لطم هللا  سال  -1

   تهران. منابع معدنی از دیدگاه منابع  یوهیمی

 سال    منابع زیرزمینی دیگران  تر مه: فرید مهرز  یمز  آر  کریگ و -2

 نشر دانشگاهی تهران. .ش  مرکزـه 1388

   سال  اصول زمین هناسی ذخایر معدنی ز یعقوب  ور داکخر عبدالمجید  -3

 ..ش  دانشگاه تربیت تهرانـه 1383

 انخرنت  گوگل سرچ. -4

 مصاحبه با مسوول هرکت حجار  برادران حا ی عبدالرحمن. -5
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  همدرد: محقق عبدالوهاب نویسنده

 تزئینی  - مصالح ساختمانیاز گچ به عنوان  ثرؤم ۀاستفاد

  مصالح ساخخمانی به مواد  گفخه میشود که از طبیعت اسخحصال هده و به

 صنعت مورد اسخفاده قرارگیرد. از دردسخکار  صور  خام و یا با مقدار  

  ها  سنگی  خرده ها  ساخخمانی  گچ  چونه وبه سنگها میخوان آنمهمخرین  ه مل

ها  سخان دارا  تعداد زیاد  معدن سنگ  اهاره کرد. افغان  غل ریگ و ز

 سطح بین ها درآن ی ازــنگاه کیفیت برخ باهد. ازساخخمانی فعال و یا بالقوه می

از  دارد  بعضی هان درحال رهد سریع و سرسام آورقرار والمللی هناخخه هده  

اد گردیده است. خیلی زی کشور در این اواخر جمله مؤثریت ساخخمانی گچ درآن

این مواد ساخخمانی  طبابت از سو بخاطر رنگ آمیز  ویک بدین معنی که از

ساخخمانها و  تزیین سقم خانه ها  نماها  در رف دیگرـط اسخفاده میگردد  از

افغانسخان کشوریست مورد اسخفاده دارد. نه ها نمو خخان مصنوعی و   درتعمیرا 

 غنی به همار ا  کشورها  نسبخ زیرزمینی ازع ــمناب نگاه داهخن معادن و که از

که  آنست ۀدهند این باره صور  گرفخه است نشان که در یتحقیقات .میرود

اما بیشخر این منابع به خصوص بوده   کافی معدنی برخوردار افغانسخان از ذخایر

همچنان عدم تأمین عدالت   نگها  داخلی  دهه 3مشکال   بنابرگچ کشور منابع 

 هلو  آن قاچاق خودسرانه معادن توسط زورمندان محلی     در اداقخصرکود 

بهره بردار  الزم بخصوص اسخخراج معادن سنگ گچ بشکل فنی و مسلکی به 

اکنون که . است نشدهورد مهیا ــاین م زمینه برا  فعالیت در نگرفخه و قرار

بهره  اسخخراج و هد  زمینــح تاردیده  ــتر گکمی باثبا   حکومت افغانسخان

است. بدین اساس افغانسخان  هدهمساعد  معادن نیز منابع طبیعی و بردار  از

 چ را درـع دست نخورده طبیعی بخصوص معادن گـبدون هک  بزرگخرین مناب

 .خود  ا داده است

با  و را مصالح یا مواد ساخخمانی بهخر اساس ساخخمان ها  مسخحکم و بنیاد 

ح خوبی مصال ها  گچ یکی ازساخخمانبودن  مصوونبخاطر  میدهد.کیفیت تشکیل 

تزیین داخل تعمیرا  نقش بارز  اسخفاده آن در یکسو میرود  از ساخخمانی بشمار

واد  وهشی سبکخر و ـغیره م نسبت به مصالح سمنت و رـسو  دیگ از  داهخه

که و وافر ما با داهخن منابع خوبی سنگ گچ با کیفیت عالی خر میباهد. کشورارزان

 لوگیر  صور   از گچ وارداتیو  نموده زیاد ۀیخوان از منابع خود اسخفاد  مدارد
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سقم  درخوانیم  هرایط اقلیمی می هرایط  و  کشورما تحت هر نوع نظربه . گیرد

سو باع  یک مصالح گچی اسخفاده نمایم این کاراز ها  ازداخل اطاقو دیوارها  

سخان از گرمی زیاد صل تابف گردیده و درفصل زمسخان  ها درداخل اطاقهدن گرم 

ر مصالح خوبی نماید. از سو  دیگ لوگیر  می راض  لد  نیزـمیکاهد و از ام

در ابخدا مواد گچ میباهد.  ضد حریق حرار  نیز ها میباهد وتزییناتی داخل اطاق

 حرار تا  برده هده ومعدن مانند آهک به کوره  اسخخراج از  س از خام بوده 

مولکولها   هند تا همار  ازیدگرما م یدگر ی سانخ ه در 181 - 111نزدیک به 

کارگیر  به عنوان مصالح   به هکل گچ قابل به و تبلورش را از دست بدهد آب

  .آید در مورد اسخفاده ساخخمانی و 

فلز  و  یولو ی در زمرۀ مواد مفیدۀ غیر گروپ بند  دانشمندان گچ در

 وافر مو ود است. گچ مادۀ رسوبی بشمار میرود. معادن آن در طبیعت بشکل

 امخزا ی مادۀدرحقیقت ا است یكدیگر را دار اگي مواد بپنده است كه خاصیت چس

مخخلم ها  ساخخمانانواع  است كه در کیمیاوییمواد  ازۀ است. این ماده  مجموع

  بهم چسباندن ا زا گیرد ویمورد اسخفاده قرارمها ساخخمان  براي  یوند ا زا

چنان باع  اسخحکام  هم  تزیین و مقبولیافزایش  وگی كپارچایجاد ی ساخخمان و

ید کلسیم ااکس ترکیبی است ازگچ این اساس دبزیادتر مورد اسخفاده قرار میگیرد. 

ید آهن  اید سیلسیوم  اکسااکس  ید آلومینیومااکس مانندیدها ازآهک  با سایراکس

به  مجاور  با هوا در ترکیب آب میباهد و با ویییدها  قلااکس یزیم وگنید منااکس

 خالصه میخوان گفت که . بطورشودتدریج سخت میگردد و دارا  مقاومت باال می

بلور  یافت  مراحل به هکل چندین طبیعی است و در ا  آبدارسنگ گچ کلسیم سلف

کلفت  ضخیم و قشرها  نسبخا  قسم  خاکی کره زمین به و  امد ۀشود که در  وسخمی

بعد از  روسس آورند و یزمین بیرون م داخلا از فراوان است که آن رزسخت  

خال، بودن سنگ گچ بر  ایه معادن آن اسخواراست. . دهندقرار می اسخفاده مورد 

صور   (ASTM) براساس تحقیقا  که توسط انجمن سخندرد مصالح آمریکا

درحالیکه است  فیصد 71سنگ گچ مورد نیاز برا  مواد صنعخی گرفخه است 

 ل، میباهند. نا خالصیاخ فیصد 91تا  75تجارتی دارا   ها  سنگ گچبیشخر

ها    فعالیت بوده وها و کلسیم کربنا   هیل  رس بیشخرسنگ گچ  ها  مو ود در 

  .5ز  شودیآن دیده م حیاتی نیز در

هنگام سخت  درحجم د ازدیا و  زود گیر ۀدــخاصیت عم الوه دوـبرع :چــگ
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راوان است. دارا  ــارزان و ف داهخه وز  ــس  آتشبرابر  درمقاومت زیاد   هدن

دلیل ه هکل طبیعی سفید بوده و ممکن برنگ گچ ب خوش آیند است. رنگ سفید و

ها  خاکسخر   ن به رنگــید آهاو اکس  رس  کلی زواد عضو  ــمبودن  ناخال،

شود. سنگ گچ میده ـــزرد دیگالبی  بنفش و     آسمانی ز خاکسخر  مایل به آبی

فی  تن در 1.4الی  1.85ز  2.32منوکلینیک  وزن مخصوص  سخم تبلوردارا  سی

 21.9باهد. سنگ گچ خال، دارا  می 2تا  1.5سخخی در ۀ  مخرمکعب   میباهد 

 ۀمادگچ یک . است CaO فیصد 32.5و  SO3 فیصد 46.6آب ترکیبی و  فیصد

وزن نظر  از مادهد. این باهکه به هکل سنگ در طبیعت مو ود میغیرفلز  است 

ها آن را کیمیادان. باهدآب می فیصد 21.9یم سلفا  و کلس فیصد 79.1 مخشکل از

ه ــدر  71 - 61رار  ــ. آب کریسخالیزیشن با حنامندمیهایدرایت کلسیم سلفا  

در ه سانخی  181 - 111بسیار به آهسخگی  دا میشود. با حرار   سانخی گرید

 - 211ت بدل میشود  با حرار   روسه سرعت نموده  گچ به نیمه هایدرای گرید

از گچ  انهایدرایت مصنوعی حاصل گردیده که قابلیت  در ه سانخی گرید 221

  . 2ز   هوا را دارد آب و انحالل در

رار میگیرد. ــورد اسخفاده قــساحا  مخخلم م : درچـگ وارد استفاده ازــــــــم

دارد  سامان آال   ها  که قابلیت  ذب صداگچ ساخخمانی  لیت  بطورمثال  از

 چسپندۀ گچی در ها برا   رزه  ا  ساخخمانی  مواد لزوج وینی گچی  محلولتزی

 ز بخاطر راحی و سخوماتولو یــ  طبابت در چ با کیفیت درــماهین ساز   گ

 ۀی ها  اسخخوان ها و  رکردن دندانها   موارد اسخفاداسخحکام بخشیدن هکسخگ

ژ  زمان ذوب نمودن سنگها  معدنی نیز مخالور زیاد را دارا است. گچ در

ها  نمکی اسخفاده گچ کار  خاک امور زراعت گچ به منظور اسخعمال میگردد. در

صنایع کیمیاو  برا  به دست آوردن سلفا  امونیا ز مواد خام کود  میشود  در

مصرف فوق گچ  عالوه بر ها  کیمیاو    از آن اسخفاده عظیمی صور  میگیرد.

  صنعت صنایع هیشه ساز  سرامیک بعنوان قالب  در ساز  و صنایع چینی در

ز  مصارف مخعدد دارد صنعت ساخخمان سا گچ در    چرم ساز  کاغذ ساز   ز

مین و  یاده کردن  مله ریخخن رنگ ساخخمان برا  مشخ، کردن اطراف ز از

 طوره داهخن سنگ بگ کار  که در مورد اخیر برا  نگهسن -سفید کار  -نقشه 

 شت آن مورد مصرف قرار  مصالح سمنخی در  ا  خود تا ریخخن  موقت

د. نکنگچ اسخفاده می زابرا  نشان دادن برف غربی ها   در ساخت فلم  گیردیم
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نی و سینمایی از گچ درست هده صحنه ها  نمایش  ذاب تلویزیویشن اکثر دکور

رف ساز  و ریخخه گر  برا  قالب ساز  مص  صنایع مجسمه همچنین در. اند

 فیصد مواد خام سمنت را گچ تشکیل میدهد  5 ز ز  سمنت صنایع  در میشود 

این اواخر گچ را با گل یکجا ساخخه به منظور  در .کاربرد فوق العاده مهم دارد

الح خاک گچ نامیده  لسخر کار  دیوار داخل خانه ها اسخفاده می نمایند که به اصط

ز چت   خانه ها و بر روي سقم  گچي و دیزاین ها   طرح ها میشود  همچنان

 یگچ  نوارها یقدیم  هابرخي خانه  گرچه هنوز در ه میشود.ددیا ارتمان ها 

یده سقم د  چراغ مركز به دور یسقم و یا طرح های دورادور بر سخه در

نیز مورد ها مورد دیگر   دهدر و  ندارند  بلند یاین آثارعمر خیل یمیشود ول

  . 1ز   داسخفاده و مصرف قرارمیگیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زمین هناسان  مطابق تحقیقا  به عنوان مصالح ساخخمانی :تاریخ استفاده گچ

سنگ گچ كه حاصل خشك   هاطبقه دوران نا دید هدن دایناسورها و  دیدار هدن 

  .زمین است  ایجاد تمدن بر رو تر از یبسیار قدیمهدن دریاها بوده 

 یآناتولها  سرزمینبجا مانده در  ر گچاز آثا یمت برخادهد قدهواهد نشان می

  ها كه تمدنگردد. همچنین ثابت هده است سال قبل باز می  9000به و سوریه

ت م حكومـنزدیك به ه  اـسرزمین ه كه در یـو روم ی  یونان سومري  مصر

 ییز از آن به عنوان مصالح ساخخمانبا یكدیگر تعامل داهخه اند نکامال  كردند و می

  .كرده انداسخفاده می

 .، کابلولسوالی چهارآسیاب و تولید گچ درکارخانه پروسس (:  1شکل ) 



     73شمارۀ 
 

104  

  

معروف ترین و مهمخرین موارد كاربرد سنگ گچ در آن دوران ساخت زیور 

سنگ گچ نیمه هفاف بوده و  یسمه هایي از  نس آلبسخرون كه نوعآال  و مج

  .باهدآالبسخرون مصر گرفخه هده می احخماال نام آن از نام ههر

 هت  یچگمصالح ساخخمانی بشر از سنگ گچ به عنوان  ۀاما تاری  اسخفاد

كه با  میرسد مصر سال در كشوربه بیش از  نج هزار مقبره ها ۀدیوار  سفیدكار

نموده و سپس با كنار آتش آن را به  ودر تبدیل  گچ در  حرار  دادن سنگها

  .كردندو سنگ اسخفاده می خشتروكش   صله با آب براحا مخلوط نمودن  ودر

 یگوناگون  ان مهار  هانقاط مخخلم  ه و در  انسان در طول قرون مخماد

 اریس مركز گچ   میالد 1711  كسب نموده است. در سال هارا اسخفاده از گچ 

از   براي  لوگیر یچوب  خانه ها  وارهاــدی ی  چراكه تمام گچ  اریس بود ز

 ینكه لندن درا دهاه فرانسه این قانون را بعد ازشد.  ابا گچ  وهیده می  آتش سوز

 کیمیاو تركیب نمود.   از بین رفت ا بار  آتش سوزاثر میالدي در 1666سال 

ت و نخایج اسخفاده از آن در قرار گرف یبار در فرانسه مورد هناسای گچ برا  اولین

  حاو ین یك كود طبیعبه خصوص به عنوا  میالد 1711خاك از سال   احیا

یك  یط کچالو   نبه و ممپلی  بزیجا مانند س یمحصوالت  كلسیم و گوگرد بر رو

 18در قرن   فرانسو کیمیاداننخسخین بار توسط الووازیه   برا یتحقیق علم

 .منخشر هد

ها   هان به و کشورقرن بعد فرهنگ اسخفاده از گچ در میان  وامع چند 

 هان مصرف كننده  كشور 111یافت كه امروزه بیش از  توسعهاهکال مخخلم 

 درنیز  و رف میرسانندرا در  هان به مصمیلیون تن سنگ گچ  111بیش از 

داهخه و از دوران   با صنعت ساخخمان ساز ینزدیك هرابط و افغانسخانایران 

ایران  افغانسخان و یسنخ یمصالح ساخخمان از ییكقبل سال   2500 یش از اسالم 

تخت  مشید از   قسمخي از بناها كانال ها در ی. گچ در  وهش قوسستبوده ا

 در  هنر  یكي از  دیده ها دگار مانده است.به یادر ایران  یهخامنش ۀدور

  اوش هاكاست كه در   گچ بر  کار  زایران  هنر گچ   همخا یــب  معمار

به  یساسان در روزگار رواج این هنر از یهای نشانه ها و نمونه یباسخان هناس

در  -همدان  مسجد  امع ساوه و مسجد علویان در یت آمده است. دوره سلجوقدس

افغانسخان نیز  دراین همه را میخوان در صنعت گچ کار   یدا نمایم.   یانایلخ ۀدور

تاری  اسخفاده از گچ با دوره ها  کوهانی ها و ساسانیان رقم میخورد  هواهد  
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معادن مس  مناطق مخخلم لوگر بخصوص در که از کشفیا  باسخان هناسان در

نی نمونه ها  تزئی ساخخن ظروف و بدست آمده  نشان میدهد که از گچ در عینک

 نمودند.در زمان کوهانی ها اسخفاده می

شود. در بسیار  از نقاط دنیا یافت می  چــسنگ گ :سنگ گچ شرایط تشکیل

ت ف   8تا  6حدود  با ضخامخی در ه ییخختها   طبقهذخایر سنگ گچ بصور  

ها سنگ آهک یا سنگ رسی نیز طبقه بین این  در غالبا  رو  هم قرار گرفخه اند. 

ذخایر سنگ گچ میلیونها سال قبل زمانی که آب هور اقیانوسها  قرار گرفخه است.

تشکیل گردیده است. زمانی که آب اقیانوسها   بیشخر سطح زمین را  وهانده بودند

با ادامه  ها هکل گرفخند ودابهدند مر میان خشکی محصور در .عقب نشینی کردند

ها رسوب کردند به گامی که این نمکهورتر هدند و هن ها هور واین تبخیر این آب

. با گذهت میباهدترتیب ترکیبا  مخخلفی را تشکیل دادند که یکی از آنها سنگ گچ 

ها این ذخایر نمکی با گیاهان  وسیده و سایر مواد معدنی ترکیب هده و سال

آن  طبقهمخناوب یک  بود که بطور طبقه ییها  تشکیل سنگ سرانجام حاصل کار

ها با حجم طبقه این ابخدا  درآن سنگ آهک بود که  دیگریا طبقه  سنگ گچ و الیه

 زمان و با تغییرا  اقلیمی در هده بود که با مرورذخایر یخی  وهیده  زیاد  از

  .1ز قاره ها محصور هدند  زمین از آن  دا هده و در ۀکر

 ۀمعادن گچ در کر :ساحات گسترش جغرافیایی گچ در جهان و افغانستان

 3.3گچ در  هان بالغ بر  ۀذخایر عمدش زیاد و نامساویانه دارد  ین گسخرزم

قابل  یش بیني   زیادتر یرقم حداقل بوده و تا مقادیر خیل باهد كه اینمیلیارد تن می

ها  هسخند که از لحاظ سرو   یولو یکی توسط . فلهذا یک تعداد کشوراست

افغانسخان نیز میباهد  یولو سخان  بنابرمشکال  مخخلم باز مانده است از  مله 

 که نیاز به تثبیت سایر معادن بوده بخصوص معادن گچ می باهد.
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 .1983سال  در  هان بزرگخرین تولید کننده گان گچ : 1 دول ز
 مقدار تولید به ) میلون  تن ( کشور های تولید کننده شماره
 12 ایاالت متحده امریکا 1

 3.5 کانادا 2

 3.7 جاپان 7

 9 نسهفرا 6

 5.6 ایران 5

 5 هسپانیا 9

 7.1 انگلستان 3

 1.8 آلمان 8

 1.8 مکسیکو 6

 1.7 ایتالیا 17

 1.2 روسیه )نوومسکوفسک ( 11
 

  2112در سال   هان دن گچبزرگخرین معا : 2 دول ز
 

 میزان ذخیره به ) میلیون تن( کشور شماره

 677   ایران 1

 877 اروپا 2

 377 امریکا 7

 657 داکانا 6

 177 آسیا 5

 37 مکزیک 9

 37 امریکای حنوبی 3

 37 افریقا 8

 37 اوقیانوسه 6

کشورهای امریکای مرکزی و  17

 جنوبی

27 

 7.777 مجموعا   11

کشور   دول فوق معلوم میگردد که بزرگخرین معادن گچ  هان در قرار

را تشکیل میدهد  کل تولید معادن گچ  هان  فیصد 11 ایران قرار داهخه که تقریبا  

البخه این دوم قرارگرفخه است ردیم  آمریكا در از لحاظ تولید گچ  ایران   س از

قدر هاید و باید رهد ننموده آن امر باع  گردیده که معادن گچ در افغانسخان نیز

 تولید گچ در چراکه تمام گچ مصرفی ما را کشور ایران و  اکسخان تشکیل میدهد.

میلیون تن بوده است ز طبق آمار در این صنایع  5.13بر برا 1381ایران درسال 

 121هزار تن سنگ گچ و  111و معادن  . میزان صادرا  گچ ایران در این سال 

  .5ز  گچ بوده استمواد  خخه هزار تن 

   USGSکه توسط دانشمندان سرو   یولو ی امریکا  ز یتحقیقات قرار

نقاط  معادن گچ را دررش توسط فوتوها  هوایی صور  گرفخه ساحا  گسخ
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صفحا  همال  همال  دراکثرا  این معادن را  کرده اند و مخخلم کشور تثبیت

والیت هرا   بادغیس  فاریاب   وز ان  بل   سر ل  : غرب کشور مانند

 ا  قسم   مرکز  وساحا همچنان در. نمودغیره مناطق میخوان مالحظه  سمنگان و

این اواخر  که درکارها  سلسلهیک  ء    بنا  داطق هرقی کشور نیز بمشاهده میرسمن

بع گچ صور  گرفخه است نشان منا ازارتباط به تولید  در نقاط مخخلم کشور در

 فابریکه ها  بزرگ و وکه یک تعداد تا ران و سرمایه گذاران هرکت ها  میدهد

 بطور .نموده اندگذار   یهنقاط مخخلم کشور بخاطر تولید گچ سرمادر کوچک 

  .5ز   3مخخلم کشور قرار  دول ز  ااد خام معادن گچ والیمثال مو

 ذخایر معادن گچ در نقاط مخخلم کشور : 3 دول ز

 (میلیون تنمعادن  گچ به ) قریه یا منطقه  ولسوالی والیت شماره

 11 سیاه آب کرخ هرات 1

 هرات 2
کشک ورباط 

 سنگی
 5 رباط سنگی

 7 پشت کوه مال یاسین گذره هرات 7

 7 رباط سفچه گذره هرات 6

 - سیارریگ  ناور  غزنی  5

 - خوات ناور غزنی  9

 - تتنگ سرخ رود  ننگرهار  3

  . دامان قندهار 8

 . چهارآسیاب چهارآسیاب کابل 6

 . للندر چهارآسیاب کابل 17

 کابل 11
ولسوالی های 

 شمال کابل
 . مناطق مختلف

 - شمال دامان دامان قندهار 12

17 
میدان 

 دگور
 دایمیرداد

قریه فوالدی پایین و 

 باال
. 

16 
میدان 

 وردگ
 . حصۀ اول و حصۀ دوم  بهسود 

یکی از فاربریکه ها  گچ در والیت هرا  بنام ز کارخانه  گچ درخشان    با 

 ریب   در  نوب  ل  9مخر مربع ز  18111وسایل و تکنالوژ   یشرفخه درساحه 

  تن 151هفت كار ز روزانه كارخانه در دو  شخون  اعمار و مونخاژ نموده اند که

  خریطه گچ و مصارف فعلي گچ درخشان درهرا  را روزانه بین 3111معادل ز

خریطه وانمود نمودند كه این امرباع  تراكم گچ نزد كارخانة  1511تا  1111

 گردیده است. یی  هده و كارخانه وادار به تولید وقفه
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این  والیت گچ  وارداتی کشورایران بدلیل که زیادترین مصرف گچ را در 

. ماهین سنگ هكن از را دارد تن گچ  811گدام كارخانه ظرفیت  تشکیل میدهد 

انرژي برق و دسخگاه كوره ازنفت خام اسخفاده مي نماید  كارخانه فعال  دربخش 

 171كارمثمر را براي   تولید  و گدام زمینة  اسخخراج  ترانسپورتیشن مواد خام 

م نموده كه با توسعه و انكشاف بعدي مثل فعال هدن بخش هاي تولید نفر فراه

ارتو یدي امكانا   هکسخگی ها تباهیر  گچ هاي  یش ساخخه   گچ طبي  براي 

 اسخخدام افراد بیشخر میسر خواهد هد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والیت قندهار در

رف همال ولسوالی ـــط

ان معدن خام گچ ـــدام

گروه غیر  31توسط 

و مسلکی اسخخراج ی ــفن

کل غیر ـهه گردیده و ب

عرضه  قانونی به بازار

میدارند. حد اقل روزانه 

حدود  این ساحه در از

وچک ــــوتر کــــــم 51

 نمایند. می  روسس باربر  را اسخخراج و

چ خوا  را ـنام گا  حخمساز ساخخمان باهند  اهل ساخت و که در کابل و کسانی

 کارخانۀ گچ درخشان والیت هرات(:  2شکل ) 

 (.9گسترش معادن گچ به رنگ سرخ نشان داده شده است،) :(7شکل )

 ولسوالی ناور، قریه خوات
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ت که گچ خوا  بهخرین نوع گچ در تمام افغانسخان زیرا روایت اس  هنیده اند

 .میباهد

طول ده ها کیلومخر از قریه بی ــوالیت غزن   طال  سفید ز چ خوا گمعدن 

ز ولخی   قریه  والد  قریه ها  قول خوبان  گاو مرده  سیا ریگ و  ودینه آغاز و

بر  ولسوالی وردک میشود را در یکی ازمربوط به  که  شخون نشین هسخند و

ین والیت نیز ا   باال قریه در قریه بالقره ز میربچه و ۀرد. این معدن در دریمیگ

گچ در این معدن  مقدارمعلوم نیست که چه  ولی مخأسفانه قابل مالحظه میباهد 

از این  مخماد  میخوانو ود دارد ولی ظاهر معدن نشان میدهد که تا ده ها سال 

 .معدن گچ تولید کرد

حال درقریه  شخون نشین  معدن قول خوبان وامنی ها نااثر  درحال حاضر بر

معدن گچ خوا   .سیاریگ فعال هسخند تنها معدن گاو مرده و و بسر میبرندتعطیل 

مردم محلی مفید به مدیریت هود برا  دولت و  اسخخراج واگر به صور  درست 

تنها کسانی   نه مردم محل سفانه تا کنون نه دولت خیر  دیده وأخواهد بود ولی مخ

قدر  یا دارا   وسود برده که این معدن را به اصطالح از دولت ا اره کرده اند 

 .میباهندتاراج رفخن سرمایه ملی  به محلی هسخند  افراد عاد  فقط نظاره گر

ازراه اسخخراج معدن گچ خوا  افراد انگشت همار  صاحب ثرو  صرف 

 د. زیاد  هدن

باااه  معااادن گاااچ تخناااگ

به طارف  خرم 044فاصله 

 کااااه ازساااارخ رود هاااامال 

طاااارف غاااارب بااااه طاااارف 

هاااااارق  ریااااااان دارد بااااااه 

 کیلاو مخار 04فاصله تقریبا  

به طارف غارب هاهر الل 

معااادن  .آبااااد موقعیااات دارد

فاصاله داهاخه و باه  مخر 044الی معدن    سرخ رود ز سرخ آب  دریا ور ازــمذک

ف هرق به طارف طبقا  گچ از طر .بلند  سیاه کوه واقع است در مخر 04ارتفاع 

و ارتفاع  مخر 04رض طبقه ــع و مخر 044طول طبقه مذکور   غرب امخداد یافخه

دارا  کیفیاات عااالی  مخاار میباهااد. رنااگ گااچ کااامال  ساافید بااوده و 044قاباال دیااد آن 

نمای از ولسوالی ناور (: 6شکل )

 غزنی
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  میرساد 2است سیسخم اسخخراج آن بشکل برهنه باوده در اه ساخخی سانگ گاچ باه 

  .0مو ود است  ز نیزقسمت باال  طبقه گچ کاربنا  ها  در

غزنی نیز والیت  ولسوالی ناهورسیاریک   پالتی میدان وردک ومعدن گچ 

 کشور دربا کیفیت عالی نظر به گچ وارداتی  خار ی معادن غنی گچ  یکی از

اسخخراج نموده به فروش آن را  ۀغیرحرف به هکل غیرقانونی و ۀاست که فعال عد

معدن گچ قریه اتل میش   یت تخاروال ولسوالى ورسج معدن گچ درمیرسانند. 

الیت فاریاب نیز معدن سنگ گچ والیت بغالن  همچنان در و ولسوالی نهرین

سلکی بیرون هده و به بفروش غیر م دن بشکل قاچاق واین معو ود دارد که 

معدن سنگ گچ کشم هده که    هلو  معدن نمکنیز در والیت غور در. میرسد

مناطق که  قابل یاد آور  است که در. نمیگیردن بشکل فنی اسخخراج صور  آ از

ها طبقا  داهخن طبقا  نمکی باهد در آن  ا مواد رسوبی بشکل هوره زارها و با

مناطق خشک  افغانسخان نظربه هرایط اقلیمی و مشاهده میگردد. در سنگ گچ نیز

تولیدا   ذیل گراف.  یمانه زیاد سراغ کرده میخوانیم و رسوبی معادن گچ را به

 .نشان داده است 1394 - 1385ها  نقاط مخخلم کشور طی سال عادن گچ را درم

فیصد تولید گچ  51حدود  این رقم نشاندهندۀ آن است که طی ده سال اخیر در

ها  آینده تولیدا  گچ سال حالت صعود بوده که طی  یشبینی ها در بشکل سریع در

  . 4ز سیرصعود  را می  یماید 

 به تن کشور در تولید گچ : 5هکل ز
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 نتیجه گیری و پیشنهادات:

منابع زیاد این  مقادیر منرالی است  معدنی و افغانسخان دارا  منابع سرهار

ها  تزئینی ساخخمانی    سنگغال سنگ  مواد ساخخمانیزقیمخی   احجار مانند

همچنان  کریمه احجار ها صنعخی مانند گل رس  منرالطال  برخی منرالها  

به  ییبشکل حرفه و ود دارد که  غیره و نمک  تالک  رک سنگ چونه  گچ  اب

 افغانسخان کوچک در و ییحرفه  غیر کار  معدن . یمانه کوچک اسخخراج میشود

این  .ها مشغول میباهندهمچو فعالیخ مردم در یک تعداد زیاد و بوده فقر ناهی از

 دست رفخن از محیط زیسخی و کال   د  ا خماعی نوع معدنکار  مو ب مش

میرود   ح خوب ساخخمانی بشمارمصال . بخصوص گچ یکی ازشودمی دولت عواید

 از  تزیینا  داخلی تعمیرا  باع  زیبایی ساخخمان هده سو اسخفاده آن دریک از

 نیز در بوده و خر و ارزان ترسبکغیره  نسبت به مصالح سمنت و سو  دیگر

  میخوان از منابع عالیسنگ گچ با کیفیت  ما با داهخن منابع خوب هلو  آن کشور

به  نظر. از گچ وارداتی  لوگیر  صور  گیردعظمی نموده و اخود اسخفاده 

سقم و دیوارها   خوانیم  درهرایط اقلیمی می نوع ما تحت هر هرایط  و  کشور

داخل هدن باع  گرم  یک سو از مصالح گچی اسخفاده نمایم این کار خانه ها از

گرمی زیاد  لوگیر   سخان ازفصل تاب و درگردیده فصل زمسخان  ها دراطاق

 و از  لو گیر  مینماید امراض  لد  نیز از نموده  همچنان مانع رطوبت هده و

 هلو  آن مواد خیلی  ها میباهد  درمصالح خوب تزییناتی داخل اطاق سو  دیگر

ج فوق  یشنهادا  ذیل ضد حریق و حرار   نیز میباهد. بنابر نخای سبک بوده و

 :گرددمطرح می

نقاط  در معدن برا  تثبیت تعداد واقعی یـــــافغانسخان مطالعا  اساس در -1

 صور  احجارو  روسس   طرز اسخخراج  نوعیتلحاظ  از مخخلم کشور 

تفح،  اکخشاف  برا  ی الزم و ثرومباید اقداما  دولت افغانسخان  .است نگرفخه

  نماید.گچ  بخصوص معادن سنگ معادن مخخلم و روسس  بهره بردار  

شان با آگاهی عامه به مردمی که خانه های یشنهاد میگردد تا دولت بخاطر  -2

 صئون بودن از آتش سوز  دیوارها واسخفاده از چوب اعمار گردیده  هت م

نمایند  زیرا گچ یگانه مواد ساخخمانی  م خانه ها  خود را توسط گچ  لسخرسق

 ریق میباهد. ضد حاست که 

ل محلی ؤمسغیر چاق معادن سنگ گچ توسط افراد زورگو واسخخراج و قا -3
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حخی االمکان    بناء  دولت و ارگانها  ذیربطاواخر بی حد زیاد بودهدر این 

 .ا کوتاه و به  نجۀ قانون بسپارندمساعی بخرچ دهند تا دست آنان ر

 ارتباط  به کیفیت  طرولیم در عادن ودولت و بخصوص وزار  محخرم م -4

لیغا  عامه را براه تب هر لحاظ باال میباهد  کشور که از دن گچو نوعیت معا

سو برا  یک یک قسم مسلکی کوهش نماید تا باهد ازاسخخراج آن ب در انداخخه و

تی  لوگیر  گچ واردا از سو  دیگر از ردم بیکار زمینه کار مهیا گردد وتعداد م

 . نماید

 مآخذ:

را  زیست محیطی  انخشارا  منشأ  کاربرد و اث یمز آر  منابع زمین  -1

 .552  مجموع صفحا  1388مرکز دانشگاهی  سال 

  انخشارا   شاور  1382حمید    وهاند ذبیح هللا  مواد ساخخمانی  سال  -2

 .225چاپ سوم  مجموع صفحا  

تحقیقی   -  رسالۀ علمی دالوهاب   غرافیا  طبیعی زون هرقهمدرد  عب -3

 .156   مجموع صفحا 1391سال 

 مجموع  1395 - 1392ها  انکشافی اقخصاد  و ا خماعی  سال  الن  -4

 .214صفحا  

5- www.google.com. 

6- GIS. Program. 

 

http://www.google.com/
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 شجاع قریشیه محقق دیپلوم انجنیر شا

 های کانکریتیدر ساختمانجغل  وریگ از مؤثر ۀ بررسی استفاد

بر قابلیت کار خوب و رین مواد ساخخمانی بوده که بناکانکریت یکی از مهمخ

د. این آی یـر  از آن اسخفاده بعمل مـروز در اکثر ساخخمانها  عصــمقاومت بلند آن ام

 یر هکلــــحقیقت سنگ مصنوعی است که نواق، سنگ را نداهخه و میخواند هماده در

که با یکجا هدن آب  ا زا  کانکریت عبار  از سمنت  ریگ و  غل است .داهخه باهد

 میاو  میگردد.یسمنت سبب تولید عمل ک و

 ۀ  مادننده و سمنت بحیککانکریت   غل و ریگ بحی  مواد  ردر مخلوط 

مقاومت خود  91 %کانکریت با اندک زمان سخت گردیده  .بکار میرود امخزا ی

وبت ــدر صور  مو ودیت رط  هبانه روز تکمیل و  روسه مقاومت 28را الی 

ساخخمانی  ۀناخت و اسخعمال کانکریت بحی  مادیابد. با ه کانکریت دوام میدر 

که باع  اعمار تحول عظیمی در ساحا  انجنیر  ساخخمانی در  هان بو ود آمد 

در تکنالوژ  امروز  رول این  و ها  آهنکانکریخی در  هان گردیدمان خراهآس

  د.ماده خیلی مهم میباه

مواد با مقایسه  درساخخمانی  ۀت یک مادو ود آمدن کانکریت به صفب از

چوب و فلز نسبخا  دیر  نمیگذرد.  یدایش و انکشاف   سنگ ساخخمانی دیگر مانند

ها  ها  نیرو ارتباط ناگسسخنی با  یشرفتو آهنکانکریخی ها  کانکریخی ساخخمان

مصادف و همزمان با توسعه سریع   مؤلده و مناسبا  تولید   وامع بشر  داهخه

زیرا در آنوقت به   دوم قرن نزدهم میباهد نیمهتجار  و ترانسپور  در   صنایع

بنادر و دیگر ساخخمانها اهد    ل ها  هاسرک  ابریکه ها  زیاد کارخانه هااعمار ف

  در عیو سمنت ها  طبی آهک آبی سمنت مصنوعی بعد از یدایش . بود ضرور 

بو ود آمد  (Joseph Aspidin) کوهشها و تحقیقا  یک معمار انگلیسی بنام  اثر

تا انواع سمنت را در زیر آب ازمایش نمودند و مخو ه هدند  و سالها طول نکشید

ر آب کامال  سخت و محکم که ز آهک آبی   سمنخی به صور  ز آبز    در زی

  بود.  فقیت قابل مالحظه در  هان ساخخمان ساز و این آزمایش یک مو میگردد

د بررسی رمواش  ظ فیصد  حجم ا زا  ترکیبیمخلوط کانکریت از لحا اگر

ریگ   % ( 65 - 70)معموال  در مخلوط كانكریت دیده میشود که از   قرار گیرد

هوا   % (1 - 2)آب و همچنان از   % (16 - 18)  سمنت % (5 - 16)  لــو  غ
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میباهد. مواد مخلوط كانكریت نظربه تعاملی که در  و مواد مخصوص دیگر

 خ میدهد بدو نوع صنم بند  هده است.مخلوط ر ه روس

این مواد هامل ریگ و  غل میباهد که برا  دیزاین  :اجزای غیر فعال -الف

 ها  ساخخمانی در هر كشور مو ود میباهد.سخندردامخلوط 

سمنت و آب تعامل   با عالوه نمودن آب در مخلوط کانکریت :اجزای فعال -ب

چسپ را تولید   و  غل را  وهانیده سطح و خال  ریگ  كیمیاو  را تشکیل داده

كانكریت  از مخلوط   سمنت و آب بحی  یك ماده چسپناكمینماید و به این صور

  . 4  ز وردآ یك كخله  امد بو ود می

حجم كانكریت را  % 70تقریبا    خخن كانكریت ترکیب ریگ و  غلدر سا

وند كه اسخخوان كا نكریت باید طور  دانه بند  ه در ریگ و  غلدهند. تشكیل می

و بیشخرین وزن فضائی هود.  گاهدارا  كمخرین  ا  خالی  عنصر کانکریخیبند  

به مقدار حداقل  این دانه ها باید طور  مخلوط گردند كه همواره فضا  خالی

مورد مصرف قرار گیرد. برا  این  كاهش یابد  طوریكه كمخرین مقدار سمنت

 هد. منظور دانه بند  باید خوب و  یوسخه با

و  4.75mmآن از  غل  % 9طور كلی دانه بند  به ترتیبی باهد كه باید ب

است  عبور  9.5mmها  به قطر از غربال كه دارا  سوراخ تمام دانه ها  آن

آن بررو   غل  % 90عنی با ید مكند. در مورد ریگ معکوس  غل است. ب

4.75mm مولی از نكریت معند و ضمنا  قطر دانه ها  آن برا  كاباقی بما

70mm 2  ز تجاوز نكند .   

اساسا  مقاومت  رکننده ها باید از مقاومت کانکریت بیشخر باهد. علت این امر 

مقاومت ها  وارد بر سطح تماس یک  رکننده است که بیشخر از مقاومت فشار  

وارده میباهد. بنابرآن مقاومت کم  رکننده ها ممکن است ناهی از ضعم ذرا  

ها یا عدم و ود انسجام و چسپنده گی کافی بین ذرا  باهد و بطور تشکیل دهنده آن

گرام بر کیلو (800 - 200)مخوسط مقاومت فشار  رضایت بخش  رکننده ها 

   سانخی مخر مربع است. 

و مجزائی  سمنتمواد بدون  عبار  از لــ غو  ریگ ل:ــانواع ریگ و جغ

و ود  حاصل میشوند. بان طبیعی سنگها  سطح زمین هسخند که از مخالهی هد

نوع و دانه بند  ولی در   شونده این مواد در سطح زمین همیشه باهم یافت میاینک

  مخلوط یک نوع ریگ و  غل 1هکل زبطورمثال دردارند.   با هم تفاو  ها
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  . 6ز  طبیعی را نشان میدهد

 
 عییمخلوط ریگ و  غل بطور طب :  1هکل ز 

زاویه دار  که از سایش و خرد هدن  عبار  از موادریگ  : (Sand)ریگ

 (mm 4.76)یا  4هماره  غربالو دانه ها  آن تماما  از طبیعی سنگها حاصل هده 

 در آنها مشاهده میگردد. نمعموال  ذرا  کوچکخر سلیکا میلیمخر عبور نماید

ها به اندازه ها  مخخلم ها و  ویها  در بطن سیلبرد در کنار دریااین موا

معموال  دارا  مخلوط کلی و  غل بوده که بعد از تصفیه  اوال  مو ود میباهد  

 هسخه و بعدا  در مخلوط کانکریت اسخفاده میشود.

عبارتند از موادیکه بطور طبیعی از سایش و خرد هدن  : (Gravel)جغل

میلیمخر باقی  (mm 4.76)یا  4هماره  غربالرو   اکثرا  سنگها حاصل هده و 

 مخر کوچکخر باهد. ملی (75mm)و همچنان از بماند 

   غل ساخخمانی بدو هیوه تهیه میگردد. و  ریگبطور کلی 

هسخن و دانه بند    کردن غربالطبیعی که مسخقیما  از ریگ و  غل  -1

شود که دانه ها  طبیعی نیاز مصرف کننده تهیه میبه بق اطم  غلو  ریگمخلوط 

 .دارند

                  زرگ ساااانگهکسااااخه کااااه از خاااارد کااااردن قطعااااا  بااااریااااگ و  غاااال  -2

 (Over Size)  کاه در دساخگاه هاا  ریگریشان تهیاه هاده و بعادا  بمنظاور ریاگ و

 ها اسخفاده میگردد.در ساخخمان یمصرف غل 
 

  ها  هیله هار  طبیعی ریگ و  غل در بسخر دریابصو :منابع ریگ و جغل 
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مانند تپه    ز  رود خانه ها  باطله ها  معدنی و رسوبا  بادهادامنه ها  كوه

از را  ریگ و  غلو یا به صور  مصنوعی میخوان    ها  ریگ روان در کا یسا

لحاظ کیفیت و  سامت  دسخگاه ها  سنگ هکن و یا ریگریشن با اقسام مخخلم از

 تهیه نمود. 

 

  . 7ز    معدن ریگ   غل و آب :  2هکل ز 

 

 در دره و یا سیل بر. معدن ریگ و  غل  :  3هکل ز 

http://static.panoramio.com/photos/large/54766400.jpg
http://static.panoramio.com/photos/large/54766400.jpg
http://static.panoramio.com/photos/large/75177024.jpg
http://static.panoramio.com/photos/large/75177024.jpg
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 در معدن سنک هکنی. ریگ و  غل تولید  :  4هکل ز 

مورد  هات در ساخخمانکننده ها كه برا  مخلوط  كانكریهمچو  ر در ه بند 

انگلیسی نشان داده هده است.  دسخندرا  باساس 1اسخفاده قرار میگیرد  در دول ز

 گی عمومی دریافت میگردد.ه ین حالت ضریب میدا در

 . 4ز  در ه بند   رکننده ها  مخلوط : 1 دول ز 

سایز 

 اعظمی

سایز  باقیمانده

 اعظمی

 باقیمانده در غربال

  نمبر
16

3 

 باقیمانده در غربال

 177 نمبر

مقدار تیر شده از 

 177 غربال نمبر

7.67 %5 67-97 77-57  %17 

1.57 %5 57-35 27-67 10 % 

 : رکننده ها چنین دریافت میگردد نسبت حجمی ریگ و  رکننده ها در مخلوط

……………….. (1)      
f

c

FF

FF




  X =                                 

= X نسبت حجمی ریگ و  رکننده ها در مخلوط 

= Fc ضریب یا فكخور میدگی  غل 

= Ff ضریب یا فكخور میدگی ریگ 

= F  میدگی مخلوط ریگ و  غل ضریب 

حجم آن  % 3ال  و ذرا  خاکی همراه با  غل طبیعی بیش از گل ونباید 

باهد. قبل از مصرف م آن مجاز میحج % 10باهد. این مقدار برا   غل هكسخه تا 

ریخت و آب اضافه نمود و حجم مقدار  ییید نمونه آنرا در اسخوانه هیشه  غل با



     73شمارۀ 
 

118  

  

آب کانکریت را   خاک و ال  را به دست آورد. اگر مقدار خاك رس زیاد باهد

پوهاند مانع هیره خاك رس درست میکند. كه دور دانه ها  سنگ را می مكد ومی

خیجه از مقاومت كانكریت كاسخه شود. در نمیت  به بدنه آن سمن هیرهچسپیدن 

. كاهنداز مقاومت آن می رسانند ومیشود نمكها  گوناگون نیز به كانكریت آسیب  می

آب تمیز و  نها را باآگیر  از این مساله قبل از مصرف دانه ها  سنگی برا   لو

ز دانه ها  خورد ا دهند. این عمل نباید باع   دا هدن اک به خوبی هسخشو می

 تر و در نخیجه به هم خوردن  یوسخگی دانه ها  سنگی هود.  دانه ها  درهت

اع  اخخالل در  روسه سخت هدن  مواد اضافه گی با دانه ها  سنگین كه ب

و ا سام  سلفرها  ها  سنگ القلیخوان از كانكریت میشوند  عالوه بر خاك رس می

 غیره  نام برد.  نباتی و

 د  یش از مصرف گرم نمود تا قابل مصرف هوند. رکننده ها  ی  زده را بای

در یك حجم معین  رکننده ها  مساحت سطح دانه ها  خورد نظر به دانه ها  

بنابر آن كانكریت با دانه ها  خورد سمنت اضافه تر برا   میباهدنكالن بیشخر 

 وهیدن و  ر كردن خال  دانه ها ضرور  دارد و باین صور  كانكریت قویخر 

 ید.آ بو ود می

طور مشخ، ذیال  كانكریت تأثیر دارد بکیفیت خواص ریگ و  غل كه باال  

      . 5  ز ارایه میگردد

 . اك بودن ریگ و  غل از مواد مضره -1

  ریان آب. مقاومت در مقابل فشار و دوام در مقابل حاال   و  و -2

 در ه بند  دانه ها  ریگ و  غل. -3

 ثافت ریگ و  غل.ک -4

 ال  داخلی و خار ی.و ود خ -5

    درهخی  صافی و بافت ز دانه ها  درهت  وش و بافت بهخر بو ود  -6

  . وردآ می

 و ود آب در خال  داخلی و خار ی. -7

 مرغوبیت ظاهر  ریگ و  غل. -8

 هكل دانه ها. - 9

 اط حجمی ریگ و  غل.سبان -11

باید د ریگ و  غل كه در كانكریت بكار میرو پرکننده های خوب: جنسیت
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 . [3]دارا  ویژه گی ها  ذیل باهند

 a - د.نباه در مقابل قوه ها  سایشی و فشار  مقاوم 

b - د.نو سایر مواد مضره باه گیه عار  از هر گونه آلود 

c - دانه ها یكسان نباهد.  در ه بند  خوب داهخه 

d -   باید سخت  قو  و درهت باهد. ریگ و  غلدانه ها 

e - ان و هوازدگی مقاوم باهند. در مقابل یخبند  

ریگ و  غل در ه بند  هده عبار  از مخلوط   درجه بندی ریگ و جغل:

سایز ها  مخخلم ریگ و  غل میباهد كه با یكجا نمودن آن كمخرین خال  ممكنه 

اعظمی برا  مخلوط  (Unit Weight) آید. بدین ترتیب وزن فی واحد حجمبدست 

 شود. اومت كانكریت میه باع  ازدیاد مقآید ك بدست می

ها  مخخلم  ست كه اول ریگ و  غل  را به سایزاصول در ه بند  این ا

طور  از هر سایز به تناسب مطلوب مخلوط گردد تا وزن فی  ا   دا نموده و بعد

 واحد حجم اعظمی بدست آید.

باساس نورم و سخندرد معمول یك كشور برا  مخلوط ها  كانكریت در ه 

ثال یك نوع در ه بند   رکننده مطورده ها  سفارش میگردد. بند  مخخلم  رکنن

   ارائه گردیده است.  2در  دول ز ها

  . 1ز   نمونه در ه بند   رکننده ها : 2 دول ز

 سایز نوع پرکننده ها

 جغل كالن دانه

 جغل متوسط

 جغل خورد دانه

 ریگ درشت

 ریگ میده

 ملی متر  35الی  78

 ملی متر  78الی  27

 ملی متر  27 الی   5

 ملی متر  6.87الی  7.97

 ملی متر  7.97الی  7.15
 

آزمایش دانه بند  ریگ و  غل در هرایط البراتوار  بوسیله غربال صور  

مشخصا  الزم  میگیرد نخایج این آزمایش به منظور تطبیق توزیع اندازه دانه ها با

تولید سنگدانه برا  مصالح سنگی و همچنین تهیه اطالعا  الزم برا  کنخرول 

ها  مخخلم و مخلوط ها  که در آنها مصالح سنگی به کار میرود مورد اسخفاده 

قرار میگیرد. اطالعا  حاصل از این آزمایش را میخوان برا  تعمیم رابطه بین 

منفذار  و تراکم نیز مورد اسخفاده قرار داد که انواع غربال در هرایط البراتوار 

    . 8  ز است  نشان داده هده 5در هکل ز
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 دانه بند  ریگ و  غل بوسیله غربال زالک  در هرایط البرتوار. : 5هکل ز

از دسخگاه ها  کانکریخی در ساخخماندانه بند  ریگ و  غل به  یمانه وسیع 

  یک نوع 6ها  ریگریشن به ظرفیت ها  مخخلم اسخفاده میگردد که در هکل ز

 دسخگاه ریگریشن نشان داده هده است. 

                   
 یک نوع دسخگاه ریگریشن  هت دانه بند  ریگ و  غل. :  6هکل ز 

معموال  بصور  خرمن در هوا   ریگ و  غل :نگهداری ریگ و جغل    

كه از مخلوط هدن با خاك و کثافت  آزاد ذخیره میگردد  موقعیت آن طور  باهد

دد و یا امكان  ریان در چقر  ها   كه آب  مع میگر نباید لوگیر  بعمل آید. 

و همچنان  هت نگهدار  از باد و ذخیره گردد  آب باهد و یا نزدیك منبع کثافت

       ن ریگ و یا  غل تر ال انداخخه هودـــ لوگیر  از فضله حیوانا  باال  خرم

  . 2   6 ز
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که اصلی   غل وریگ عالوه برمصرف  ها:در ساختمان جغلو  کاربرد ریگ

 % 75که بیشخر از  استها  کانکریخی برا  تهیه ساخخمانحل مهم ترین م ترین و

به نوع و محل نظرها  کانکریخی را ریگ و  غل تشکیل میدهد حجم ساخخمان

گیها  ریگ و  غل مناسب تغییر مینماید و همچنان از ه مصرف کانکریت ویژ

 ریگ و  غل در محال  ذیل نیز اسخفاده به عمل میآید.  

اسخفاده  کانکریتاز   طبقه بیشخر از دو  هاساخخمان تیاکثر دابـــتهدر  -1

  .شودمی

 ها  خشخی از مصالح ریگ و سمنت اسخفاده میگردد.در دیوار -2

اسخفاده  مصالح ریگ و سمنتنصب کاهی از  موزائیک و برا  فرش و -3

  .شودمی

برا   غل فرش اساس تهداب تعمیر یعنی قبل از کانکریت تهداب مورد  -4

    رار میگیرد. اسخفاده ق

  . برا  اینکه از نفوذ رطوبت به سطح  لوگیر  هود -5

هبکه آبرسانی در زیر زمین ریگ اسخفاده ها  نلبرا  محفوظ نگهداهخن  -6

 آید.ی بعمل م

وق کیبل ها  برق در  هت کاهش ضربه و  لوگیر  از ـدر تحت و ف -7

 ه میگردد. فرسایش و قطع لین ها و تخریب  وش کیبل ها  برق اسخفاد

در  ایه ها  کانکریخی و آهنکانکریخی  در نصب  ایه ها  فلز  و چوبی  -8

 در انخقاال  برق اسخفاده میگردد. 

عملکرد خاص  سرک ساز : مخلوط ریگ و  غل که دارا  مشخصا  و -9

ها  زیر و الیه   در قشر سخخی یا مقاومت خوب در برابر سایش را داهخه باهد ز

 به  کار گرفخه میشوند.  ها  فوقانی سرک 

بسخه   هکسخهطبیعی یا سنگ  مخلوط ریگ و  غلمشخصا  آسفالت:  -11

 كند.ع آسفالت و محل مصرف آن تغییر میبه نو

 بخاطر تهیه اساس و بیس خطوط راه آهن بکار میرود. -11

ها  خاکی  فلخریشن آبها  آلوده و بدرفت نیز بخاطر فلخریشن آب در بند -12

 ردد.  اسخفاده میگ

ایش: در بسخر رود خانه ها  کانالها  سطح ها  مقاوم در مقابل فرسقشر -13

و مو شکنها به کار گرفخه میشود و این نوع ساخخمان  هاکم حوضچه آرامش بند
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گی و عمل فرسایش آب باران  خشک و مرطوب هدن  ه ها  را در مقابل هوازد

 مینماید. غیره اثرا  مضره محافظتی  زدن و ذوب هدن مکرر و 

مصارف صنعخی: انواع ریگ و  غل خال، در هیشه ساز   ریخخه  -14

 گر   تصفیه آب و سایر امور صنعخی و تکنالوژیکی کاربرد وسیع دارد. 

 غل برا  تهیه خشت ها  کانکریخی و تهیه انواع دیگر  از ریگ و -15

 خشت کار  مورد اسخفاده قرار میگیرد.  

   نتایج:  

 د.ابی ارتقأ می از مواد ساخخمانی طبیعی  اقخصاد ملی کشوراسخفاده با  -1

مو ودیت ال  و ذرا  خاکی در ترکیب ریگ و حغل  مقاومت کانکریت  -2

 .کاهش میدهدرا 

 یدایش ریگ و  غل  تهیه کانکریت را تقریبا  در همه  ا آسان و ممکن  -3

 نموده است. 

تأثیر مسخقیم   نکریتداهخن مقاومت خوب ریگ و  غل باال  مقاومت کا -4

 دارد.

د ههر کابل ها  مو واز مقایسه ساخخمانها  آهنکانکریخی با سایر ساخخمان -5

  هها  زلزلتکان ها  آهنکانکریخی در مقابل حوادث طبیعی زدیده میشود که ساخمان

از خود مقاومت  حریق و   حمال   نگی ها و غیرهحرار   برود   برفباری

       نشان داده است.  بیشخر

 :ها پیشنهاد

. دارداسخخوان بند  کانکریت  را دراز اینکه ریگ و  غل رول اساسی  -1

 ها  ذیل را داهخه باهند. باید ویژه گیریگ و  غل  بناء  

 a - د.نباه در مقابل قوه ها  سایشی و فشار مقاوم 

b - د.نو سایر مواد مضره باه گیه عار  از هر گونه آلود 

c -  دانه ها یكسان نباهد.  داهخهدر ه بند  خوب 

d -   باید سخت  قو  و درهت باهد. ریگ و  غلدانه ها 

e - گی مقاوم باهند. ه در مقابل یخبندان و هوازد  

اقخصاد ملی کشور به اعمار ساخخمانها  آهن کانکریخی  ا بخاطر ارتق -2

ر همه  ا  یدایش ریگ و  غل  تهیه کانکریت را تقریبا  د  زیرا تو ه بیشخر گردد

 آسان و ممکن نموده است.
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ریگ و ذخایر بزرگ اقسام منابع سرهار از کشور عزیز ما افغانسخان  -3

طبیعی و تولید مصنوعی دارد. بناء  باید از این امکانا  و نعما  خداوند   غل 

 مملکت خویش اسخفاده اعظمی نمود. 

  ل سراج ب  فابریکا  تولید سمنت غور و توسعه در قسمت بازساز   -4

صور   افغانی تو ه  د  دید فابریکا  تولید سمنت  ایجادهمچنان و  هرا  

 گیرد.

  در داخل   رکننده ها  کانکریتز  طبیعی باو ود اینکه مواد ساخخمانی -5

که خواص  عواملیمؤثر از آنها  هر نوع  ۀاما بخاطر اسخفاد  کشور فراوان بوده

   گردد.باید  لوگیرثر میسازد أکانکریت را مخ

 مآخذ:

  رساله محمد اکبر  خصوصیا  کانکریخی و آهنکانکریخی احسان  انجنیر -1

  اکادمی علوم  1389سال   علمی  هت ترفیع به رتبه علمی معاون سرمحقق

 .223 ا تعداد صفح   1391چاپ سال   مطبعه بهیر  کابل

احی و طر محمود  ایرا یان  اچ  اسخیون  انارس  ویلیام سی  کسماتکا  -2

 ا ا خانه چهل چاپ ایران  تعداد صفح  چ1385کنخرول مخلوط ها  بخن  سال 

269. 

  حسنی  دوکخور  عبدالواحد  مواد ساخخمانی  حمید    وهاند  ذبیح هللا -3

 .227 ا  شاور  تعداد صفح 1382سال 

سایز آنها باال   تأثیرا   رکننده ها وقریشی  دیپلوم انجنیر هاه هجاع   -4

 هت نشر در مجله   تحقیقی -مقاله علمی   1392  سال ت کانکریتمقاوم

 .9 حا تعداد صف ت طبیع

ها  ساخخمانی  بانکی    ذبیح هللا  روهها و مدیریت کارو   س.نونالی -5

دکخر محمد تقی  تر مه از لسان انگلیسی به فارسی  مرکز نشر دانشگاه صنعخی 

 . 616 حا صف  تعداد 1374چاپ دوم  تهران   امیر کبیر 

6- http://civil-constructions.glogfa.com/post/68  

7- http://static.panoramio.com/photos/large/5766400.jpg 

8- http://www.uconc.com 

 

 

http://civil-constructions.glogfa.com/post/68
http://static.panoramio.com/photos/large/5766400.jpg
http://www.honaretarahi.com/all-pages/learn/pwood.htm
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 محقق انجنیر محمد مرتضی  شیرزوی                                                             

 سرامیک ۀمانی طبیعی به منظور تهیبرد مواد ساختبررسی کار

گل رس  معنا  بهCeramus) ونانی سراموس زی ۀواژ از مشخق سرامیک

کاربرد مواد معدنی غیرفلز  و رفخه هده و عبار  از علم  تکنالوژ  و ـــــــــگ

 علم این  یدایش منشا واقع در. عضو  که با  روسه حرار  دادن همراه استغیر

 ۀاداسخف و کشم از قبل دقیقا  . هسخند اولیه انسانها  توسط هده ساخخه سفالینه همان

 گیر  هکل همچنین و آنها فراوانی و وفور علت به رس ها  گل از بشر فلزا  

  خت  ایین نسبخا   حرار  در ه و آب با هدن مخلوط صور  در آنها خوب بسیار

سرامیکها ما را محاصره ی کنون  بینیم که در دنیا  س ميمیکرد.  اسخفاده آنها

از  ی  ا خیک  مصالح ساخخمانینساخخما  ها ها از  مله هیشه اند. هیشه نموده

 یکالهک و  وهش بیرون  سوزهاا  سنگها  نصحی ی  چینی  کاهمنت مله س

قطعا  الکخرونیک  یدرون  کمپیوترها  ا زا یفضا یما و قطعا  اصل  موهکها

بدن انسان   که  ایگزین اعضا یاز قطعات  ها  مقاومخها و بسیار IC از  مله

همه و  و بسیاري کاربردها و مواد دیگرها ی ناطیسقمیشوند  فروالکخریکها  فروم

  همه مدیون هناخت و بو ود آمدن رهخه سرامیک است.

ی از مهمخرین و قدیمی ــسفالگر  یک :ری در افغانستانـــی و سفالگـفن کاش

 ترین هنرها  دسخی بشر است که از سالها  مخماد  در افغانسخان رونق داهخه

از میالد اولین نشانه  یدایش کوره  خت در   یشسال  3511 افغانسخان است. در 

که آن را با دست  ۀرخ سفالگر  سادـــچ ده و همچنانــــــهده ـــصنعت سفال دی

کشیدن نقشها باال  اهیا  آبریز  سفال و تیموریان گرداندند ساخخه هد. در زمانمی

که نمونه  در زمان تیموریان نیز صور  گرفت سفالی بنا هد. هکذا ساخخن کاهی

زار هریم روضه حضر  علی زک   مسجد  ل خشخی در آن تا قعال  در ههر م

دیده میشود.  ههر کابل مسجد  امع هرا  و منار  ام هرا  و مسا د مخعدد دیگر

افغانسخان مروج است. در ههر کوچک  مخخن ظروف سفالی تا اکنون در تماسا

د از همچنان  ا دار که ههر   هانی دارد. وسیع ساخخه میشود طور اسخالمبنام 

آور  کرد که توسط کشور  ا ان در کابل طی دهه فابریکه چینی ساز  هاکر یاد

هجر  همسی به بهره بردار  گذاهخه هد که از کیفیت عالی در عرصه  مچهار

سفانه با بی تو هی   ولی مخأچینی ساز  و ظروف مربوط به آن برخوردار بود

یین در کشور حکومت وقت از ورود محصوال  چینی کشور چین که با کیفیت  ا

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%81
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  فابریکه نامبرده بعد از عمر بسیار کوتاه مسدود گردید.ست  بنا لوگیر  نخوان

  و غیر فلز عضو  امدا  غیر تمامیسرامیک به سیرامیک:  تعریف کلی

ها  ظریم مخبلور و مخخلخل است که   مخشکل از دانه سرامیک گفخه میشود.

به دو نوع   خخه هده و یدگر در ه سانخی 1111معموال  در حرار  باالتر از 

 سرامیکلعابی  ـــــهروی . 1 (هکل دار و بدون لعاب تولید میشود  لعاب  میباهد

ممکن است براق  نیمه براق  ما   ساده  گلدار  سفید و یا رنگی باهد. با تو ه 

ها نیز نوعی سرامیک محسوب میشوند. کاهی به دو دسخه   کاهی  به این تعریم

 کفی و دیوار  تقسیم میشود. 

 
 ها و ابعاد مخخلما در رنگرامیکهس : 1ز هکل

و  ریگکه از مخلوط خاک رس با   مواد تمامی :کیمیاویاز نظر ساختار ▪ 

انسجام یافخه   هیشه مانند کخله یی آیند و توسط باال بدست مي حرار فلدسپار در 

نا ذیر    ذوب ز و تقریبا گدازا ـل کننده هــحل در ــیر قابل حـو بسیار سخت و غ

  سرامیک نامیده میشوند.میباهند  

 
 ها  مرغوبانواع مخخلم سرامیکها با رنگ : 2هکل ز
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تولید کاهی و سرامیک با تو ه به نوع   روسه :سرامیکتولید پروسه 

 بخش اصلی آماده 4  دارا   وسلینکاهی کم  دیوار  و  ر ولید  زمحصول ت

 بند  مواد است. بند  و بسخهدهی   خت  در ه  ساز   هکل

ده و مواد اولیه مورد اسخفاده در تهیه بدنه و لعاب بسیار مخنوع باو :اد اولیهمو

از آنها در بدنه کاهی مخفااو  میباهاد   هر یک فیصد با تو ه به نوع محصول و 

رسای  غیار  منرالهاا هاا  فلاز    یداها نوع ماده هامل اکس  طور  که بیش از دهب

اکساااید ها کااه بصااور  ولیااه ساارامیکاصاالی مو ااود در مااواد اعناصاار  رساای و ...

                اکسااااااید الماااااونیمSiO2),سااااالیکان زاکسااااااید  مصااااارف میشاااااوند عباااااار  اناااااد از

د  خاهایم  ـــاـاکسای (CaO), د کلسایمـــاـاکسای(MgO), د مگنیزیم ـــاکسای Al2O3),ز

(K2O)  و اکساید سودیم(Na2O) . 

اهد که خالصی ها میبمواد اولیه سرامیکها معموآل حاو  یک مقدار نا

و تیخانیوم هسخند که و ود آنها بسیار  ها اکساید آهنمهمخرین و فراوان ترین آن

فیصد افزایش یابد مو ب تنزل  12مضر بوده و اگر فیصد  آنها از حد بحرانی 

 شوند:و به سه دسخه زیرتقسیم میهدید در کیفیت محصول میگردد 

 فلدسپارها ریگ و  خاک رس

سرامیک   و انعطاف و تشکیل ذرا  بلور یــــ ب نرممو: خاک رس -1

رین مواد اولیه در صنعت ت ترین و قدیمی رسی  رمصرف منرالهاا رسها ی میشود.

 ذیر  را به خاصیت هکل  سیخه بوده ودارا  خاصیت  السخیکه  میباهندسرامیک 

ساخخمان آبدار  میباهند که بعضا  هایی  سیلیکا المونیم دهند. رسها در واقع بدنه می

 ۀترین مادمهم باهند.ها دارا  خاصیت  ذب آب باالیی میداهخه و بعضی از آن

ها  رسی مورد اسخفاده در این منرالترین نیت است. عمده لاوک هامنرالمعدنی این 

 دو نوع آن بیشخر مورد اسخفاده قرار میگیرند. صنعت

 Ball Clay بال کلیب      China Clayکاولین خاک چینی یا  الم 

ین خاکی است که از تجزیه فلدسپارها مو ود در کاول: Kaolinین کاول -الف

تشکیل میگردد و  (Residual)ها  ناریه مانند گرانیت  بطور تفاله یی سنگ

زابرک  و فلدسپار است.  وارتز  بیوتیتـها  کاولینت  کمنرال مخلوطی از معموال  

ها  دار منرالـاندازه که مق رـها  به هکورد اسخفاده در سرامیــک کاولین مدر خا

کاولینت بیشخر باهد مناسبخر است. کاولین از نظر لغو  نام محلی در چین است 

که خاک سرامیکی  نخسخین بار در آن  ا کشم و کار گرفخه هد و به همین دلیل 
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 به آن رس چینی نیز گفخه میشود.

 یک عبار  اند از:مهمخرین دالیل کاربرد کاولین در صنایع محصول سرام

مو ود در کاولین ضمن ایجاد لطافت  ظرافت و Al2O3) زاکساید المونیم  .1

 زیبایی مو ب اسخحکام محصول سرامیکی میگردد.

ی از اکساید ــی ناهـــخاصیت ترد  و هکنندگAl2O3)ونیم زـــاکساید الم .2

 دهد.را در قطعه کاهش میSiO2) زسیلیسیم 

 نگ محصول میشود.کاولین مو ب سفید  و زیبایی ر  .3

وزن مخصوص کم مو ب سبکی محصول کاولین به دلیل دارا بودن  .4

 گردد.می

و ب ـه  خت مـه با باال بردن در ـدر  1771کاولین به نقطه ذوب  .5

 اسخحکام محصول میگردد.

خاک رسی است که از محل اصلی و اولیه خود : Ball Clayب( بال کلی 

ست. بنابراین در طی مسیر یک سلسله هسخه هده و در  ا  دیگر انباهخه هده ا

به آن افزوده  ها و سلفیت ها  مواد عضو  و رنگناخالصی ها مانند انواع نمک

مینامند. بال کلی  Secondary Clay)هده اند. از این رو آن را یک رس ثانویه ز

   مونت مورلونیت  بیوتیت  میده تر از انواع مو ود در کاولین حاو  کاولینت ز

واد عضو  میباهد. ـها  محلول و من و تیخان  نمکـ   ترکیبا  آه یاهابرک س ز

مواد عضو  مو ب روانی بیشخر در خمیر و دوغاب سرامیکی هده و  السخیسیخه 

ولی در هنگام  خت محصول در کوره  ایجاد تخلخل   وکی    را افزایش میدهد

و ب آب گیر  لکه و سیاهی مینماید. منرال مونت مورلونیت مو ود در مخلوط م

افزایش حجم و تورم میگردد که  س از خشک    و زیاد ز تا ده برابر حجم خود

 هدن مو ب انقباض و ترک محصول میشود.

مو ود در مواد اولیه نیز  (TiO2)تیخانیوم  اکساید و (Fe2O3)اکساید آهن 

فیصد باهد   21بسیار مضر بوده و اگر مقدار آنها در نمونه بال کلی بیش از 

 گی رنگ محصول میشود.  ه  ب زودگداز  و کاهش نقطه ذوب و تیرمو

فیصد سرامیک به صور  ریگ میده  25الی  21 :( ریگ )ها  ( پرکننده2

باال  کیمیاو خیک با نقطه ذوب و مقاومت غیر الس ها مواد  ر کننده دانه بوده 

ت  لوگیر  ه در خالل  ختا از تغییر هکل بدن میگردندهسخند که به بدنه اضافه 

و  نسلیکاکسایدها  اا در این صنعت  ـــــه ترین  رکننده کنند. مهمخرین و رایج
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آزاد  نیلیکاسمرکبا  آیند. از انواع  ت به دست مینیولهسخند که از کا مونیمآل

 د.گیری و سرامیک مورد اسخفاده قرار میدر صنعت کاهچون  مو ود در طبیعت

  رم هدن و تشکیل ذرا  بلورـــخشک و گ    س ازقابلیت چین خوردنهمچنان 

 سرامیک را کاهش میدهد.

این مواد به عنوان یکی از مواد اولیه در این صنعت و به  :گداز آورها (3

  اننده ذرا  بلورپها و چسه  خت و تشکیل توده هیش حرار منظور کاهش دادن 

هنگام رآورها ذوب گردیده و د هنگام  خت بدنه  گدازدر سرامیک موثر است.

آورند و به سرامیک اسخحکام  و ود میرا در بدنه ب یی هیشه طبقهسرد هدن 

 میدهند. 

لیکاتها اطالق میشود که سمونیم   آللقلیها  آ بطور کلی به گروه هاارفلدسپ

آورها   کننده گداز مینأترین تمیم و ود دارد و مههیم و  خاودها  سمنرالدر آنها 

چینی یا سنگ کورنیش و نفلین سینیت  باهند. سنگابها میها و لعمصرفی در بدنه 

بطور وسیعی در  ارها  فلدسپمنراله علت دارا بودن از انواع سنگهایی هسخند که ب

ار ها  فلدسپمنرالنعت سرامیک مورد اسخفاده قرار میگیرند. دو نوع اصلی از ص

 .باهندمی یتآلب گیرند ارتوز ویزان زیاد  مورد اسخفاده قرار میکه به م ها 

 
 ها  آهپزخانه و کمها به عنوان  وهش نهایی دیوار سرامیککاربرد  : 3هکل ز

    یگه کنند فلدسپارها خاصیت سیال: یساز پارها در سرامیکنقش فلدس● 

دارند و امروز نیز از این ترکیبا  در صنعت سرامیک اسخفاده میکنند.    روان ز

  اولیه است. کخلهدر  ه هاهیش طبقه  ایجاد  نقش این ترکیبا  در سرامیک ساز

  :انواع فلدسپار در سرامیک● 

  Orthoclase  یمهفلدسپار  خا  1

 Albite یمودفلدسپار س  2

http://www.khoobine.com/wp-content/uploads/Ceramic-Tile-3-2..jpg
http://www.khoobine.com/wp-content/uploads/Ceramic-Tile-3-2..jpg
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 Anwertite فلدسپار کلسیم  3

که به   در عمل مواد ییم از همه مهمخر است  ولهاز بین اینها فلدسپار  خا

  مخخلم هسخند.  از فلدسپارها یعنوان سیال کننده بکار میروند  مخلوط

خواص سرامیکها بسخه به نوع و در ه خلوص هر  :خواص سرامیکها● 

ساید   مواد اک  لعاب  زمان حرار  دادنی  مواد افزودنیاصل  یک از ا زا

رن حاضر صنعت ــــ  تغییر میکند. در قود در محیطـــمو   اـــه و کاهنده کننده

آن نیز وسعت   یافخه و اهمیت و کاربردها یتوسعه و تنوع هگرف  سرامیک ساز

   یدا کرده است.

 :مخصوص یسرامیکها● 

 گرما و برق هسخند و در آنها از  برا یخوب  ها عایق  :برق یهاعایق  .1

 اسخفاده میشود. Zr2O3)زرکونیم ز اکساید  Al2O3)ز المونیماکساید 

ن اسخفاده ــآه  یدهاان نوع سرامیک از اکسـدر ای :یناطیسقسرامیکهاي م .2

 است. مپیوترحافظه در ک  میشود. مهمخرین کاربرد آنها در تهیه عنصرها

 حرار  س از تهیه در  یهیشه معمول یوقخ :یییشه ش یها سرامیک .7

ور در آن تشکیل میشود و ــــــاز ذرا  بل یقرار گیرد  تعداد قابل تو ه یباالی

  دیگر یمعمول  ها آن کم میگردد و بر خالف هیشه یگه خاصیت هکنند

این  ینمیباهد  یعن   یا همه گیرایجاد یا  یدایش هکاف کوچک در آنها سار

تهیه   ود به خود  یشرفت نمیکنند. از این نوع سرامیکها براهکافها خ

حرار  دادن الزم باهند  اسخفاده   که برا یروف آهپزخانه یا ظروفـــــظ

   یروسرام مینامند. میشود که آن را اصطالحا  

را در  یو معدن عضو از ترکیبا   یلعابها طیم وسیع :لعابها و انواع آنها● 

مخشکل از   وط به سرامیک معموال مخلوط هیشه مانندبر میگیرند. لعاب مرب

   است. این ا زا را  س از آسیاب هدن وPbOید سرب زا  فلدسپار و اکسکوارتز

مورد نظر  یآورند. آنگاه وسیله سرامیکی نرم کردن به صور  خمیر رقیق درم

  آن را در کوره تا رد و خشک هدنور کرده و  س از س را در این خمیر غوطه

آن مطالب     رویچین  معین حرار  میدهند.  س از لعاب دادن رو ر حرا

آن   میکنند و دوباره رو یمورد نظر را مینویسند و یا طرح مورد نظر را نقاه

را لعاب داده و یک بار دیگر حرار  میدهند. در این صور  وسیله مورد نظر 

   دوامخر میشود. آن با  ارزهخر و نوهخه و طرح رو  ر
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ظریم  یبدل  های  وهش سطح چین  این نوع لعاب که برا :ب بیرنگلعا .1

 یو خاک چین نلیکارنگ و هفاف است و از مخلوط کلسیم و س یبکار میرود  ب

 سفید تهیه میشود.

رنگ زرد     برا Cu2Oید مس زااز اکس یرنگ آب  برا  :یلعاب رنگ .2

رنگ     برا Cr2O3ید کروم زارنگ سبز از اکس  برا   FeOید آهن زااز اکس

  اسخفاده میشود.اکساید قلعی از  یرنگ ارغوان  ت سرب و برایزرد از کروما

بکار  یمعمول یبدل  های نی وهش چ  این نوع لعاب که برا :کدرملعاب . 7    

تهیه  سودیم کاربونیت  نمک و , SnO2 Pb3O4 , SiO2, SiO2 از مخاـوط .میرود

رد کردن و  ودر کردن در آب به صور    سوب کردنمیشود که آن را  س از ذ

که به آن  ور میکنند را در آن غوطه یآورند و هئ لعاب دادن در مي  هیر مایع

   رنگ هیر  مکدر را میدهد.

 
 سرامیک ها  قطعه یی : 4هکل ز

میک ادر گذهخه ها از مهمخرین معایب سر: سرامیک و کاشی مزایا و معایب

عبور مایعا  از آنها بود که بعدها توانسخند از  ها و ظروف سفالین قابلیت نفوذ و

نام لعاب بررو  قطعا  سرامیکی ر دیگر با ایجاد  وهش و روکشی بمواد زودگذ

عالوه بر ایجاد اسخحکام و  ایدار  زیاد و افزایش زیبایی و  ال نفوذ  ذیر  

 قطعا  سرامیکی را فراهم آورند.

 :مزایا -1

 .بسیار مناسب میباهند صحینظر هو از و  به دلیل قابلیت هست  -

که با آب و رطوبت در تماس هایی کانــ ذب آب  ایین داهخه و برا  م  -

 اند. هسخند  مناسب
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 .دوام و عمر طوالنی دارند  -

 ضد حریق بودن  -

 .عدم تغییر رنگ و مقاومت در برابر اهعه خورهید  -

 کیمیاو مقاومت در برابر مواد   -

ه و در نخیجه در صور  عدم دقت در هنگام نصب  هکننده بود :معایب -2

 .ها  زیاد  را خلق میکنددهوار  

 .دو و سه هسخند که برا  همه قابل تشخی، نیست  بند  یک  دارا  در ه  -

درزها  سرامیک بعد از مدتی قابل تمیز کردن نیست و آب از این درزها   -

 .سرامیک هده را عایق کرد به  ایین نفوذ میکند که به همین خاطر باید زیر سطح

 :نتایج

  عضو و مواد   فلز  لیاژهاافلزا  و   ها معموال به اسخثنا سرامیک -1

هسخند و  یمواد معدن ء ز کیمیاو میشوند که از نظر  انجنیر هامل تمام مواد 

بسیار باال  هکل اولیه خود را حفظ کرده و  حرار بعد از قرار گرفخن در 

 مقاومخر میشوند. 

یافخه و  یتوسعه و تنوع هگرف  ن حاضر صنعت سرامیک سازرـدر ق -2

  آن نیز وسعت  یدا کرده است.  ها اهمیت و کاربرد

 نهادات:شپی

 حکومتمیشود  بناء  ور در کشور یافت ـاولیه سرامیک به وف چون مواد -1

فابریکا  تولید سرامیک ساز  را در کشور  سرمایه گذاران را تشویق نماید تا

 اساس نهند. 

ها  ضرور  را ید کاهی و سرامیک در کشور سهولخــلومت برا  توحک -2

در نظر بگیرد تا سرمایه گذاران این عرصه بخوانند در مقابل کاهی و سرامیک 

 وارداتی مقابله نمایند.

  :ماخذ

صادقی  داکخر حسن  مصالح ساخت و آزمیشگاه  چاپ دوم  انخشارا   -1

 هـ ش 1387زع   سال  دانشگاه امام حسین

واد ساخخمانی  چاپ سوم  ــد  مــواحـد   ذبیح هللا  حسنی  عبدالحمی -2

 هـ ش 1382انخشارا  خاور  
3- https://fa.wikipedia.org/wiki/ 
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 معاون محقق مهندس مریم کوهستانی

 هاثریت خشت در اعمار ساختمانؤارزیابی م

یت اصول ساخخمانی باید به ها با تو ه به اقلیم  محیط زیست و رعاساخخمان

ها  طبیعی و در نظر گرفخن هرایط ردند که با اسخفاده از انرژیـــار گاعم نۀگو

اقلیمی آسایش ساکنین را فراهم سازند. کاربرد انواع خشت به حی  مصالح اکثرا  

مؤثر از مواد محلی را امکان  ۀبه دلیل خواص فزیکی و تعامل با محیط  اسخفاد

ین مصالح ساخخمانی است که خرمصرفیسازد. خشت یکی از مهمخرین و   ر ذیر م

که این هناخت  ن لزوم هناخت آن را ضرور  میسازدوسیع و مداوم آ اسخفادۀ

مشخمل بر اطالعا  در خصوص خاک مناسب در تولید  خصوصیا  حرارتی و 

 تغییرا  حاصل از آن  مشخصا  تخنیکی خشت و غیره میباهد.

روز ه ب روز و هخهدا  از زمانها  بسیار دور  ا ساز  در ساخخمان خشت

اک رس در اکثر نقاط زمین یافت میشود و این بهخرین . خه استگسخرش  یدا کرد

بود که اکثر مردم دنیا با آن هناخت  یدا کردند و  س از اینکه آن را به هکل  ۀوسیل

وا و آفخاب خشک ــــــدر مقابل ه  دادندو هکل گل درآوردند  در قالب به آن فرم 

خانه ساز  و  در راـــــخخند و  س از اینکه  سم مقاومی هد آندر کوره    کردند

قرار دادند. ساده ترین مصالح ساخخمانی که  اسخفادهدیگر کارها  ساخخمانی مورد 

  زمان تا به امروز در دسخرس فقیرترین و غنی ترین مردم دنیا قرار داهخه از دیر

مت ااخخمانی است که قداز قدیمیخرین مصالح س آ ر یا خشت باهد.می همانا خشت

 .  1:  1 ز  رسدبخان هناسان به هش هزار سال  یش مبرخی از باس ۀآن بنابه عقید

در هندوسخان بدست آمده که حاکی  خشتهمچنین نشانه هایی از تولید و مصرف 

رود نخسخین بار از گمان می .در آن کشور است خشتهش هزار ساله  ۀاز سابق

کوره ها   .برده اند   ی خشتها به  خخن م ا اقخخه هدن خاک دیواره ها و ک 

 چوبشده که در آن الیه ها  ی بی گمان از مکان هایی تشکیل می ز  ابخدای خشت

  است  معرب آگور فارسی آ ر ز ۀواژ شده است.و خشت مخناوبا  رو  هم چیده می

 .خندنوهها  قوانین و نظایر آن را میفرمان و نام خشخهایی بوده که بر رو  آنها 

 ن ز  و مصرف آ خشتهر  ا سنگ کم ولی خاک خوب در دسخرس بوده است  

ها در ساخخن قزاق خانه ها است.  یش از  نگ  هانی اول  روس معمول هده

رو آن سانخی مخر مصرف میکردند و از این 21×11×5حدود  هایی به ابعاد خشت

س از  نگ شد.  ر  کردند که به روش سنخی تهیه میقزاقی نام گذا خشترا 
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دگرگون گردید و روش ها  صنعخی کم کم  انشین  خشت  هانی دوم  روش تولید

روش ها  سنخی هدند و کارخانه ها  زیاد  احداث هد که امروزه قادر به تولید 

دارا  خالی و  میانها  دیوار  و سقفی ها  تو ر  سورخ دار  بلوک خشتانواع 

 .  137 : 3 ز  اهکال هندسی مخخلم هسخند
 

به علت  یشرفت  خشتروزه کیفیت ـــچه ام رــــگ تکنالوژی تولید خشت:

لوژ   خت و تولید بهبود یافخه ولی در اساس کار تغییر چندانی رخ نداده اتکن

ی آنها  ساخت کوره ها  بهخر با ـــگه واد اولیه و ویژــاست. هناخت کاملخر م

ن آال   یشرفخه کمک تر  خت و اسخفاده از ماهی بیشخر  کنخرول دقیق محصول

 ۀکرده است. ساخت این ماد خشتهایان تو هی به توسعه و  یشرفت صنعت تولید 

شود. البخه در یاد مطابق روش ها  سنخی انجام میساخخمانی هنوز هم به مقدار ز

نخیجه
ء
 یشرفت ها  تکنولوژ  در صد سال اخیر دسخگاه ها  مدرن ساخخه هده  

 .باهدبرخوردار می اعلیتولید  محصول از کیفیت الوه بر افزایش ـــــاست که ع

  : 4 : 1 ز  کندعمده را به هرح زیر طی می ۀ نج مرحل خشت ۀ ریان تهی

 اولیه  ۀتهیه و آماده نمودن ماد 

 تهیه گل یا مرطوب نمودن خاک 

 خشت ۀقالب گیر  یا تهی 

  خشک کردن خشت 

 خشت  خت 

ماهینی  ق صنعخی و سنخی زخشت در تمام مراحل یاد هده باال به دو طری ۀتهی

مواد اولیه و  ۀاضح است در صور  دقت در روند تهیشود. وو دسخی   انجام می

تولید  محصول به دست آمده به روش صنعخی با ماهین از کیفیت و کمیت باال 

 تر  برخوردار خواهد بود.
 

 اک رس ـــاولیه خشت را عمدتا خ ۀماد :اولیه ۀدن مادتهیه و آماده نمو

یاد مو ب کفیدن و درز هدن خشت درهنگام خشک دهد. خاک رس زمی تشکیل

گیاهی  چوب  زغال و غیره را از خاک  ۀها مثل ریش شود. ابخدا ناخالصیهدن می

 . در  931:  3 ز  دور کرده و دانه ها  بزرگ و کلوخ ها  آنرا  دا مینمایند

 و ضمنا   شودهکننده و بسیار سخت میصور  افزایش مقدار ریگ در خاک خشت 

ها   هنگام  خخن منبسط و مو ب ایجاد درزدانه ها  درهت ریگ در گل در
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کنواخت مو ب روهن هدن شوند. و ود چونه بصور  یکوچک در خشت می

هن شود و افزایش مقدار آن نقش گداز آور دارد. و ود ترکیبا  آرنگ خشت می

 کنند. رنگ محصول را به سرخ نزدیک می
 

 فیصد وزن خاک به  02حدود در هیه گل معموال  برا  ت گل و خشت: ۀتهی

آن آبی که فاقد مواد خار ی باهد  اضافه مینمایند و خاک خوب مخلوط میگردد که 

ه این منظور اسخفاده بدر فابریکا  تولید خشت از مخلوط کن ها  میخانیکی 

روز به  4گل آنرا به مد  سه الی  ۀلی در کوره ها  قدیمی بعد از تهیو  میگردد

ال خود رها میکنند تا آب به تمام ذرا  خاک نفوذ کند. مقدار آب مو ود باید ح

  .  942:  3 ز  آنقدر کم باهد که فقط هکل داد گل را ممکن سازد
 

  : ها  دسخی یا ماهین ها  خشت ها از قالبزمانی که خشک کردن خشت

. رطوبت به همراه دارندمقدار قابل تو هی   شوندخارج می هکل دهی خشت

خشک کردن خشت خام قبل از  خخن آن به علت  لوگیر  از تغییر هکل زیاد و 

اصلی  ۀسوخت بیشخر در کور مصرفدر سطح خشت میباهد و همچنین از  درز

لیه زیاد و سوخت ناق،  لوگیر  سبب رطوبت اوه و امکان دود گرفخن کوره ب

 3ال بین سنخی در فصول مخخلم س ۀ . خشک هدن خشت به طریق 5:  9 ز  کندمی

ین روند اسخفاده از کوره ها  خشک کن ا  . 944 : 3 ز  روز طول میکشید 90تا 

 ۀدر  022تا  42ر  کوره خشک کن از حرا ۀرا سرعت بخشیده است. در 

به  رابطهساعت مخغیر است که  44تا  04و زمان خشک کردن از  یدسانخی گر

م هده از کوره تل حرار  به کمک نوع خاک رس دارد. حرار  الزم معموال  

تنظیم  شود. در کلیه مراحل  حرار  و رطوبت کامال  ها  اصلی فراهم می

شود  ا خناب زیاد می درزها و ود آمدن ند تا از انقباض سریع که مو ب بگردمی

منظور خشک نمودن خشت  گردد. در مناطق گرم و خشک از گرما  هوا به

کنند. در این روش نحوهاسخفاده می
ء
از اهمیت فراوان برخوردار ها چیدن خشخ 

و تغییر در  أاست. به ترتیبی که  ریان هوا یک  انبه نباهد چون باع  ایجاد انحن

ده است ـآماده ه خشتشود. خشت خشکی که برا   خخن اثر خشک هدن می

 .  025 : 0 ز  صد به همراه داردفی 90تا  4رطوبخی بین 

چینند طرز  ه میورــخشت ها را در ک س از خشک هدن  :خشتپختن  -

تا گازها  داغ و هعله  داهخه باهدچیدن آنها طور  است که بین آنها فاصله و ود 
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به نوع کوره  نوع رس و بخواند از بین آنها عبور کند. زمان مورد نیاز با تو ه 

سانخی  ۀدر  111ساعت تغییر میکند. تا حرار   151تا  41سایر مخغیرها از 

خاک رس در ه آب کیمیاو   511ردد و تا آب فزیکی خشت خشک میگ یدگر

دانه ذرا  خاک هروع به خمیر  هدن نمود و  ۀدر  911مخصاعد میشود و تا 

 . 3:145ز  چسپاند و خشت  خخه بدست می آید ها  ریگ درون خشت را بهم می

ا حال حاضر کوره ها  تونلی و کوره ها  مخناوب انواع  دید  از کوره هدر

خشت ها  خشک هده که  گیرند. در کوره تونلیاده قرار میمیباهند که مورد اسخف

یده هده اند از داخل تونل گذر میکنند و از مرکز ها  مخصوص چ بر رو  واگن

 شوند.  قابل ذکر است که کورهحرارتی عبور مینمایند و از سو  دیگر خارج می

صنعخی سرامیک ها  ممخاز و باهند که در آنها ها  تونلی مدرن ترین کوره ها می

 کند. در این روشدر کوره ها  دیگر  حرار  بطور مخناوب تغییر می .پزندنیز می

ا گاز طبیعی  یر است. سوخت این کوره هخشت ها ثابت و کانون حرارتی مخغ

باهد. کنخرول زمان  خت در کوره از اهمیت فراوانی نفت یا زغال سنگ می

مورد نظر است و چنانچه نیکی یخابرخوردار است. خشت خام فاقد مقاومت ها  م

باهد. به منظور از حد حرار  ببیند تغییر هکل میدهد و قابل اسخفاده نمی بیش

به کند   یدسانخی گر ۀدر  121تا  111 حرار ا خناب از بروز درز حرار  تا 

سطح خشت در  ها  نوین به منظور  ال یافخنیابد. در بعضی از روه افزایش می

یعی سطح خشت میسوزد و تغییر رنگ میدهد و  ال ر با تزریق گاز طبآخ ۀمرحل

نمایند و بعد از درز  خشت ها را به آهسخگی سرد میکند. برا   لوگیر  از  یدا می

ل نهایی انجام میگیرد و در صور  نیاز به منظور یکنواخخی ماهین وآن کنخر

 ها  مرغوب بسخه بند   انبار یا بارگیر  میشوند. خشت سپس  کار  و

ا  مشخصه ها  هخشت برا  ارزیابی کیفیت  :ها خشت نیکیمشخصه تخ

ها  مرتبط تعیین و مورد اسخفاده قرار گرفخه است . این  مخعدد  توسط سازمان

 : مشخصا  هامل موارد زیر است

دوام  رنگ  بافت   ذب آب  تغییرا  ابعاد  و هکل  مقاومت فشار    -

 بر آتش سوز .مقاومت به سایش  هدایت حرارتی و مقاومت در برا

بح   به هکل خالصه هر یک از مشخصا  مذکور در قسمت ها  زیر

 :میشود

ب مقدماتی به هنگام  خت رق کردن و ذوـــع ۀدر مرحل خشتدوام  :دوام -1
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دو معیار زیر را برا   ASTMحال حاضر سازمان حاصل میشود. در مواد خام

 :  213:  2 ز  ها  یشنهاد کرده استخشخارزیابی دوام 

ها به حرار   خت  خشتالم ـ از آنجا که مقاومت فشار  و میزان  ذب آب 

بسخگی دارند  این دو مشخصه به همراه ضریب اهباع  به عنوان معیار  برا  

 تعیین دوام مورد اسخفاده قرار میگیرند.

ها  مقاومت فشار  به خشت ب ـ روش دوم توصیه هده برا  ارزیابی دوام 

  دهـــــطبق روش توصیه ه ز انذوب یخبندان و دورۀ 51 راه نخایج آزمایشـــهم

ASTM  .است    

ها مخناسب با میزان دوام خود به خشت ها  فوق  براساس هر یک از معیار

 :  213:  2 ز ذیل تقسیم هده اند  سه گروه

  SWمناسب برا  هرایط آب و هوایی سخت زخشت  -1

  MWمناسب برا  هرایط آب و هوایی معخدل ز خشت -2

مناسب برا  قسمت ها  داخلی ساخخمان یا هرایط آب و هوایی  خشت -3

 شوند.   تقسیم میNWگرم ز

 خت و  حرار یمیایی مواد خام  ک خخه تابع ترکیب  خشترنگ  رنگ: -2

ها  رسی  ید ها  فلز  مو ود در خاکال است. از میان مجموعه اکسوروش کنخر

دارند. رسها  صرف نظر خشت بر رنگ را  رین اثربیشخ یدها  آهن معموال  ااکس

یشن اکسید ۀهن مو ود  در مرحلآید اانها و صرف نظر از نوع اکس ۀاز رنگ اولی

  به رنگ قرمز در می آیند و چنانچه در هنگام آهنید ا خت به علت تشکیل اکس

 به رنگ آبی تیره یا ارغوانی تبدیل بعضا    خت در هرایط احیا قرار گیرند 

نامند که با وارد میFLASHING هرایط احیا در کوره  خت را شوند. ایجاد می

شود. و ود برخی مواد دیگر به کوره حاصل می ساخخن سوخت مشخعل نشده یا

خام  ۀمواد خام مو ب تولید رنگ زرد میگردد. برا  یک نوع ماد زیاد در چونه

 ذب تیره تر  میزان قابلیت  خشت خت بیشخر باهد  رنگ  حرار معین  هرچه 

 خت  س از گذهخن  ۀشار  آن بیشخر خواهد بود. در کورآب آن کمخر و مقاومت ف

  سفید  گالبی به سرخاز  خشت   رنگحرار  سرخ هدن  با افزایش حرار از 

 . 214:  2ز  زرد  زرد مایل به سبز  سبز تبدیل میشود

  مخناسب با کیفیت و نوع سطح قالب خشتبافت سطحی  بافت سطحی: -7

با تو ه به صیقلی بودن سطح  نهادسخگاه برش است. بسیار  از آخشت زنی و 
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در خشت زنی ها دارا  سطح صاف میباهند.  قالب ها  فوالد  مورد اسخفاده

در سطح قالب  مصالح ریگیخوان با اسخفاده از باو ود این  در صور  نیاز می

هر بافت اره مانند و  ها  فوالد   سطح را به صور  دانه دانه  دندانه دار یا

خوان در مرحله هکل دهی خشت خام  ورد. عالوه بر بافت سطحی  میآدلخواه در 

 رنگ  نقش یا لعاب مورد نظر را نیز رو  آن اعمال کرد. 

ها یکی از معیارها  مهم خشت میزان یا قابلیت  ذب آب در  جذب آب: -6

لی و حال حاضر دو نوع معیار  ذب آب کزیابی کیفیت و دوام آنها است. درار

  برا  تعیین ظرفیت  ذب آب مورد اسخفاده قرار میگیرد IRA ذب آب اولیه ز

مناسب برا  هرایط خاص  نقش مهمی  خشتکه هر دو معیار در انخخاب نوع 

با نسبت  صد بیان هده و برابر استفیدارد. مقدار یا قابلیت  ذب آب بر حسب 

 ذب  . میزانخشت تقسیم بر وزن خشک همان خشت ۀوزن آب  ذب هده به وسیل

 :  215:  2 ز  گرددآب به دو صور  زیر تعیین می

اتاق حرار   در ۀساعت و در  24به مد  مورد نظر را الم ـ نمونه 

 گردد .از این مد   ذب آب آن محاسبه می آزمایش در آب قرار داده هده و  س

حال  وش قرار داده هده و ساعت در آب در 5به مد   خشت را ۀب ـ نمون

  ذب آب آن تعیین میشود. سپس

ست از قدر   ذب آن در عبار  ا خشتیا مکش   IRAمیزان  ذب اولیه ز

 خشتتماس با آب و در واقع این میزان  رابطه مسخقیمی با عملکرد  ۀاولین دقیق

مقدار  که اگرها  انجام هده نشان داده است دارد. نخایج آزمایش مصالحدر تماس با 

 31م در دقیقه در مخر مربع ز اکیلوگر 1.55یشخر از ب خشتیا  ذب اولیه   مکش

اینچ مربع   باهد  درز اتصال قو  و ضد آب بین  31م در دقیقه در سطح اگر

ها باید  یش از مصرف و به خشت ها تشکیل نخواهد هد  بنابراین این نوع  خشت

:  2 ز    مرطوب هوندمصالح چسپانندهمنظور  لوگیر  از  ذب بیش از حد آب 

216  . 

در مراحل خشک کردن خشت خام و  خخن  خاک رس تغییر ابعاد و شکل: -5

حاصله باید  تغییرا  و باع  تغییرا  حجمی میگردد  این یابند انقباض می خشت

 س از  ایان  خشت  تا در نظر گرفخه هونددر تعیین ابعاد قالب ها  خشت زنی 

ض حاصل از مراحل خشک مرحله  خت دارا  ابعاد مورد نظر باهد. مقدار انقبا

به نوع رس مخفاو  بوده و به دو هکل انقباض ناهی از خشک نظرهدن و  خخن 
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 . 216:  2ز  باهدصد میفی 11تا  2.5صد و انقباض ناهی از  خت فی 8تا  2هدن 

 حرار چه  کوره است. هر حرار  خت  تابع  ۀمقدار انقباض حاصله در مرحل

یجه در انقباض آن نیز بیشخر است. در نختیره تر و  آن خت بیشخر هود  رنگ 

ها  زیاد اسخفاده  حرار از  خشتها  مخخلم در  موارد  که برا  ایجاد رنگ

ها با یکدیگر مخفاو  باهد. در واقع  خشتشود  باید انخظار داهت که اندازه می

ها  تولید هده در یک کارخانه  به علت تغییر در خشت کنخرول یکنواخخی ابعاد 

ن بوده و به همین علت در ـخت  عمال غیر ممکخام و نیز هرایط   نوع مواد

ین هده است. تغییر هکل ها تعیخشت ها  مخخلم تغییرا  ابعاد  مجاز اسخندرد

در سطحی صاف   خشتن است که به هنگام قرار گرفخن آها به معنی خشت در 

     دارا   تخشقسمخی از  اس نبوده و اصطالحا  ـــــح در تمـن با سطآه نقاط ــهم

 خشتگی مجاز تابع نوع و ابعاد ه گی است. مقدار تغییر هکل یا  یچیده  یچید

 . ارائه میگردد ASTMاست. این مقادیر مجاز بر حسب 

تخنیکی است  مهم مقاومت فشار  یکی از مشخصه ها  مقاومت فشاری: -9

وه مقاومت گی مهمی چون  ایدار  آن نیز در ارتباط مسخقیم است. بعاله که با ویژ

  مانند سخون یا خشتفشار  با توان باربر  ا زا  ساخخمانی ساخخه هده از 

 خشتها در  هت عمود بر سطح خشت دیوار باربر مرتبط است. مقاومت فشار  

شود. البخه در برخی موارد ممکن است مقاومت فشار  خوابیده  اندازه گیر  می

مرطوب  خشتمقاومت فشار   ایسخاده نیز تعیین گردد. قبل از تعیین  خشت

مخفاو  دیگر  خشتممکن است با  یک خشت میشود. از انجا که مقاومت فشار 

ها تعیین و مخوسط آن خشت 11یا  5ها  مقاومت فشار  باهد  لذا بر طبق اسخندرد

ها با میزان خشت مقاومت فشار    .9 : 1ز  شودبه عنوان مقاومت فشار  ثبت می

 که اهاره هد به نوع مواد خام   طورخه و همانمعکوس داهتخلخل آن نسبت 

اخل ددر  کوچک ها  انقباضیدرزو هرایط  خت نیز بسخگی دارد و ود  حرار 

 خت حاصل هوند  بر مقاومت که ممکن است در مراحل خشک کردن یا  خشت

حال حاضر  به علت بهبود هرایط  خت و کنخرول ن تاثیر منفی دارند. درآفشار  

با مقاومت  خشتآماده ساز  و تولید خشت خام  امکان ساخت  و دقت در تهیه 

گردیده است. مقاومت  آماده اسکال نیز مگا 151الی  71  خیلی زیاد حدود ها

 مگا  اسکال است. 41تا  11مخفاو  معموال حدود  خشت ها فشار  

مورد اسخفاده ا  ـخشت هدر بیشخر این مشخصه  به سایش:رـــنظ مقاومت -3
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نجا آ خت است. از  حرار ش ها اهمیت دارد و تابع کیفیت مواد خام و برا  کفپو

ها   یاده روها و خیابانها مورد  ونکفپوش در  وهش راهروها  سال خشت ها که 

گیرند  بنابراین برا  مقاومت در مقابل هرایط ترافیکی مورد نظر اسخفاده قرار می

هده باهند. سایش برابر  باید دارا  حداقل مقاومت سایشی در هرایط  یش بینی

 .111آب بر مقاومت فشار  ضرب در  است با حاصل تقسیم میزان  ذب

تابع تخلخل و نسبت مواد ذوب هده و  هدایت حرارتی هدایت حرارتی: -8

بیشخر ن است. هرچه تخلخل بیشخر باهد  قابلیت هدایت حرارتی آن کاهش آبلور  

صیت به سرعت افزایش می یابد  وکند  اما با افزایش رطوبت  این خص یدا می

با  صد  وفی 61صد حجمی  هدایت حرارتی فی 3که با رسیدن رطوبت به  ۀبگون

             دهدنشان می را صد افزایشفی 135صد  این ضریب فی 15ن به آافزایش 

 .  221:  2 ز

است که در اثر  ۀود مادــخ خشت چنانچه سوزی: تشآمقاوت در برابر  -6

تش آن در مقابل آمده است  مقاومت آها  خیلی زیاد به دست ر  حرا خخن در 

ها  زیاد  قسمخی حرارتسوز  ها خوب است در برخی موارد ممکن است در اثر 

 وسخه هده و تخریب هود و در موارد دیگر با افزایش خیلی زیاد  خشتاز سطح 

ذوب هده و سطح  مجددا   خشتممکن است قسمخی از مواد مخشکله حرار  

 خشت یدا کند هیچ یک از این دو حالت  مقاومت ذاتی  ییرونی آن حالت هیشه بی

ها  سوراخ دار خشت تش سوز  در آاز بین نمیبرد. مقاومت به  را در مقابل آتش

 ها  تو ر با همان ضخامت است. خشت و مجوف کمخر از 

تغییر گی و ه عبارتند از:  یچید عیب ها  خشتعمده ترین  :خشت هامعایب 

میان خالی هدن و    وش هدن  نیم  ز هدن  تیرگی رنگ  ل  ایجاد درزهاهک

 هوره زدگی . وکی  

ن از آدن هکل ــگی یعنی خارج هه  یچیده گی و از هکل افخاد: پیچیدگیـ 

ا به ــهخشت . تغییر هکل در خشتخاطر زیاد  خاک رس در مکعب مسخطیل ب

ن با آطح صاف  همه نقاط در س خشتاست که به هنگام قرار گرفخن  ا  آنمعن

گی است. مقدار ه دارا   یچید آنقسمخی از  سطح در تماس نبوده و اصطالحا  

برا   لوگیر  از  خشت است.گی مجاز تابع نوع و ابعاد ه تغییر هکل یا  یچید

 ن را اصالح کرد.آزمایش و در صور  لزوم آاین عیب  باید خاک را 

دالیل مخخلفی  خشتا  ترک خوردگی بری: ـــگه ترک خورد ایجاد درزها وـ 
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لیکاتی در خاک و سدانه ها  بزرگ ریگ و ود   نهاآو ود دارد که عمده ترین 

 ن است. آزیاد  خاک رس در 

ور مانند آگداز  آتش زا یا  وش هدن به دلیل و ود مواد: وش شدنـــجـ 

م کوره در نقاط مخخل حرار  در خاک است. عدم تناسب توزیع و یدها  قلااکس

 گردد. دیگر می ۀها و نیم  ز هدن  ار خشتن سبب  وش هدن برخی آ

گی رنگ و سیاهی ه   یا  یریت  سبب تیرFeS2ز آهن لفرو ود س: گیه تیرـ 

 گردد. ها میخشت 

و معدنی به علت و ود مواد  خشت وک هدن ی: ـــپوک میان تهی شدن یاـ 

 ی آن است. کربنا  ها در خاک  زیاد  آب در خشت و عدم تراکم کاف

فید  بر گاهی اوقا  هوره به صور  گرده س: گیه سفیدک یا شوره زد -

ها  حل هده در رطوبت انخقال نمک امرعلت این  شود.سطح کار نوساز  دیدار می

لب اوقا  باهد. اغ ایی که آب تبخیر میشود می  به سطح نما خشتاز داخل 

د بخود از بین ر تخریبی خواث ذاهخن ا  گ سال بدون براینگونه هوره در طول یک

مرطوب و خشک میشوند  هوره هر به طور مداوم رود. در محیط هایی که می

را با مورد نطر طرف کردن هور سطح  خواند ظهور کند. برا  برزمانی می

سفیدک دارا  انواع  کنند.آب و سرکه با کمک برس نرم  اک می 4% تا  2مخلوط 

 .  157:  3 ز  خی استییخران و خیمخخلم کربناتی  سلفاتی  کلروری

 هها  س از قرار گرفخن در دیوار لکخشت بعضی از : خشتشدن  هـــــلکـ 

فخد ا  این مسئله بیشخر هنگامی اتفاق میهنی است و آشوند که بخاطر و ود امالح می

 هب اهباع هود. راه  لوگیر  از لکآدر انبار یا در موقع کار هدن از  خشتکه 

ها را دور از اب و رطوبت نگهدار  کنیم و خشت ی المقدور هدن این است که حخ

را تا حد امکان از تماس  خشخیهفخه نما   8تا  6 س از کار هدن در نما  حدود 

 کاهش خشت  هدن ه لوگیر  نماییم. با گذهت زمان احخمال لک آنب با سطح آ

 می یابد. 

سایل سنخی ی از وـــــداش ها  خشت  ز  یک داش های خشت پزی در کابل:

است که از زمانه ها  قدیم تاکنون در آن خشت  خخه هده و به دسخرس مردم قرار 

  چهار قلعه سیاه سنگ میگیرد. در ههر کابل اولین داهها  خشت  ز  در منطقۀ

مسکونی بودند فعالیت میکردند. به مرور و دهت برچی که در آنزمان محال  غیر

ال  در نواحی ده سبز کابل داش ها  زیاد  زمان بر تعداد آنها افزوده هد که فع
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ساخخه هده است و بیشخرین تعداد آن در ده سبز فعالیت دارند. رقم دقیق تعداد داش 

باب داش که  521ها  خشت  ز  مشخ، نیست اما به هکل تخمینی به تعداد 

ههر  ه کار هسخند  در ساحا  دور افخادۀهزار نفر در آنها مشغول ب 5تقریبا  

ها  هخصی و ساحا  زراعخی به این منظور کرایه ن دارند که اکثرا  زمی فعالیت

ها تولید میشوند و در اعمار د. ابعاد خشت هایی که در این داهگرفخه میشون

این داهها  یکی از مشکال  عمدۀمیباهد.  22×12×7  ساخخمانها اسخفاده میشوند

هوا میشود. به منظور گی ه اسخفاده از مواد سوخت بی کیفیت است که مو ب آلود

ههر و ساحا   م است تا داش ها  خشت  ز  به حومۀگی هوا الزه کاهش آلود

داش خشت  ز  در ابخدا به دور دست خارج از مناطق مسکونی انخقال گردد. 

اواخر داش ها  مسخطیل  ولی  سان ها بشکل مربع و در این  هکل گنبد  بود

  باهد رواج  یدا کرده استا خانه میکالن دارد و مشابه روب دودکش هکل که دو

  . 4ز

 :هاو پیشنهاد ایجنت

طور ا  سمنخی مصارف کل ساخخمان را بهاسخفاده از خشت به  ا  بلوک -1

 قابل مالحظه کاهش میدهد. 

خشت  خخه چون خود یک ماده -2
ء
 خخه است عملکرد آن در مقابل آتش  

 بسیار عالی است. 

  تولید  به فراوانی یافت میشود میخوان از ضایعا  خشت که در فابریکا -3

در تهیه
ء
کیلوگرام بر مخر مکعب تولید  2181الی  2111کانکریت سبک با تراکم  

 کرد.

چون مواد طبیعی محلی نیاز کمخر  به حمل و نقل دارند و مصارف  -4

تخنیکی  معیارها و اقخصاد  آن کم است  در صور  تطابق آن با  یمحیط زیسخ

مد آمین مسکن برا  اقشار کم درأاسی برا  توز  میخوان اقدام اسو انجنیر  امر

کیفیت واد محلی ــاسخفاده از ماعمار ساخخمانها با ر ــل آورد. از سو  دیگــبه عم

 محلی و مرغوبیت خاص خود را دارد.

افزایش یافخه  اعمار ساخخمانهادر سالها  اخیر اسخفاده از خشت  خخه در  -5

که ضرور  بیشخر احساس میگردد  مناسبکه در مناطق  است بناء  الزم است

فابریکا  تولید خشت احداث هود که به این ترتیب باع  ایجاد اهخغال  کاهش 

 سنخی تولید میگردد  میشود. ها  قیمت تمام هد خشت که به صور 
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 مآخذ:

کار   انخشارا  فنی ایران  تهران  سال  ی. سی. هوج  راهنما  آ ر -1

 .335  ص 1382

سسه انخشارا  و چاپ دانشگاه ؤمانی  میمی  دکخر حسن  مصالح ساخخرح -2

 .618  ص 1385تهران  سال 

کبار   سیاوش  مصالح هناسی  چاپ نهم  انخشارا  دانش و فن  تهران   -3

 .263ص 

4- http://avapress.com 
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 محقق عبدالرحمن لطیف

 استفاده از چوب در امور ساختمانی

ا  قیمت مواد همنازل و ساخخمانزون به ـــا ازدیاد نفوس و تقاضا  روز افب

ها  واد وارد هده از کشورـم مـه یها افزایش یافخه و از  انبساخخمانی در بازار

ها   هانی نبوده  قیمت  سخندرد و نورمبیرونی بدون کیفیت بوده و مطابق به 

منازل در مقابل حوادث طبیعی همچنان مقاومت  ها بلند رفخه وساخخمان منازل و

 گردد.مالی و  انی برا  افراد  امعه می ائین آمده و سبب خسارا  

به هکل ها  مخخلم به دست  که که مواد ساخخمانی مواد  هسخند ییجاناز آ

 ذیل آمده و در امور ساخخمانی بکار گرفخه میشوند  این مواد را میخوان به سه دسخه

 ود: ـــتقسیم نم

 مانند خاک  آب  چوب و ریگ. طبیعی:  -

 .  چ  آهک و هیشهـــکه بعد از تغییرا  مورد اسخفاده هسخند مانند: گ مواد  -

 مواد  که کامال   به صور  مصنوعی ساخخه میشوند. -

 ضرور  و ء    ما باال  مواد طبیعی بوده  بنا: چون موضوع بحهدف تحقیق

 تا نماییم سرو  و ارزیابی را در کشور مواد طبیعی ساخخمانی که الزم است

چوب نیز از آنجایی که ین گردد. ا مشخ، و معدر ساخخمانه موارد اسخفاده از آن

رفی   کاربرد و معنواعا در مقاله هذا میباهد  انیمواد طبیعی و ساخخم ۀاز  مل

 است. مورد بح  قرار گرفخه منابع چوب در کشور

ل طبیعی در دسخرس ه بشکواد ساخخمانی است کــچوب یکی از قدیمی ترین م

ورد اسخفاده ـکه دارد بشکل ها  مخخلم م  بر خاصیت تغییر  ذیرر بوده و بناـبش

هک به عصر نوسنگی ها بدون وب در ساخخمانــقدامت اسخفاده از چ قرار میگیرد.

قبل تاری  و اعصار مخخلم تاریخی  چوبی ادوار ما تزئینا ها و میرسد. ساخخمان

 سنگو همزمان با مصرف  فلزبجا مانده  نمایانگر اهمیت چوب بوده که قبل از 

از امروز از  سال  یش 6111است. نزدیک به  هدهدر تهیۀ ابزار و وسایل اسخفاده 

 . 5ز ، خت و  ز و امور ساخخمانی کار گرفخه هده است چوب در بخشها 

 

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%DA%AF
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  .4ها  تهیه هده از چوب  زهیما  ساخخمان : 1هکل ز

  ی از ـــــ  والیت نورسخان یکها  چوبی ههر کهنۀ کابل و خانه هاساخخمان

بارز ترین نمونه اسخفاده از چوب در کشور میباهد. چوب دارا   مقاو  در برابر 

سی به آن آسان است که از   بوده  و همچنان دسخر ز زلزله و سیل حوادث طبیعی 

 همیشه مورد تو ه انسانها قرار گرفخه و کشورها  زیاد  به ساخخمان این  هت

ا توسط آن به بیش ند و قسمت اعظم امور ساخخمانی ره اآورد ها  چوبی رو

  ا ان  کا ـامری ا  چونـواد ساخخمانی در کشورهــبه عنوان م وبـاز چ میبرند.

 .بیشخر کار گرفخه میشود  کانادا و ارو ا

 :  فواید زیاد داهخه که عبارتند از و چوب مزایا  نسبت به سایر مواد ساخخمانی

 کار گرفخه میشود.به آسانی از آن  -1

 ساخخمانی اقخصاد  تمام میشود. دیگر مواده نسبت ب -2

 نیست. ها  گرانبها نیاز  ماهین  هت نصب کردن ساخخمانها  چوبی به -3

 به آسانی به اهکال مطلوب و دلخواه تغییر هکل می یابد. -4

 ها  چوبی را زنگ نمیزند.ساخخمان -5

 نرم است . سبک و  -6

 را انخقال نمیدهد.در زمسخان سرد  و در بهار گرمی  -7

 برا  اسباب زینخی بکار میرود. -8

 کاهش اثرا  منفی الکخرومقناطیس باال  انسان. -9

 مقاومت در برابر زلزله.  -11

 سرعت در ساخت خانه ها.  -11
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  .148:1ز  کاهش مصارف مواد ساخخمانی   -12

د دارا  ـــبای  رددـــــکه در ساخخمانها اسخعمال میگ ییـــها وبــچ  همچنان

 :یل باهدخصوصیا  ذ

گی نداهخه ه رم خوردـــ   ک یعنی زخ نداهخه باهد عار  از برآمده گی ز -1

 گردد.زیرا باع  کم هدن مقاو  آن می  باهد

 داهخه که تر و نم یزیرا چوب  ها  خشک اسخفاده هودبهخر است از چوب -0

 ی و  وسیده هدن آن بسیار زیاد است.ــی  فشرده گــگه امکان تاب خورد  باهد

ت  لوگیر  از آسیب ها  هم و ود دارد که  هکار یک سلسله راه همینطور

 :قرار ذیلآن ضرور  میباهد   نا  چوبی در نظر گرفخه ذیر  ساخخمان

 ها  چوبی.فاده از مواد ضد حریق در ساخخماناسخ -1

 . لسخر ۀ وش نمودن چوب ها ذریع  -2

  هاتیل و ذخیره گاه کخطر حریق بیشخر باهد مانند: تان که یدر ساحات -3

 مواد نفخی  دیپوها  عسکر  و بعضی مناطق دیگر اسخفاده از چوب مجاز نیست. 

ر ساخخمانی مورد اسخفاده که در بخش صنعت و اموی های آن عده از چوب 

 :بگونۀ مثال  میباهد دارا  انواع و اقسام مخخلم  یرندگقرار می

ها  نرم و محکم بوده به  ی از چوب گرو :(Pinus silvestris) کاج -1

سانی زیر کار گرفخه هده و در تمام امورا  ساخخمانی  صنعت کشخی ساز  و آ

 گیرد.ساز  مورد اسخفاده قرار می  ل

اکم بوده  چوب نا و سخت  محکم و مخر:  (Pinus helepensis)نا و -2

 وسیدن آن نسبت به چوب کاج کم است و معموال  در ساخخن  ل ها  ساخخمانها  

 ه ها   وهشی و فرنیچر موارد اسخعمال دارد.هایدروتخنیکی  خط آهن  تخخ

ت به کاج بسرم است و نــــــچوب ن (Pinus gerardiana): صنوبر -3

بدین   محکمیت کم داهخه  موارد اسخعمال آن به مانند اسخعمال چوب کاج است

نیز میخوان  که از چوب کاج اسخفاده میشود از چوب صنوبر ییمعنی در هر ا

زیرا نواق،   مورد اسخعمال قرار نگیرد بخش نجار  بایده نمود  ولی در اسخفاد

 خود را دارد.

این نوع چوب زود  وسیده هده  محکمیت  (Querens dilatata):  لغوزه -4

 باهد.آن کم و موارد اسخعمال آن در بخشها  فرنیجر  ظروف و ساخت کاغذ می

م بوده  موارد چوب سخت  محکم و مخراک(Querens baloot): بلوط -5
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 باهد. ها و ساخخمانها  هایدروتخنیکی میها  فرنیجر  تخخه ال آن در بخشاسخعم

 ناک است که نسبت به پن چوب خاصیت االسخیکی داهخه و چسای نگ:ه -6

چوب بلوط محکمیت آن کم و در بخشها  فرنیچر و سایر بخشها  نجار  از آن 

 شود.  کار گرفخه می

گسخرش وسیعی که در بر بنا و شودسانی  وسیده میآه این چوب ب چنار: -7

از مواد زاید آن  د وشومی ها اسخفاده وهش بام در   از آنتمام والیا  کشور دارد

 .کنندز   کلکین و دروازه اسخفاده میدر بخش نجار   تخخه سا

دارا  خاصیت االسخیکی  :(prinus nigra)وب ارچه سیاه ــنارون یا چ -8

و تخخه ساز  از آن کار  ها  نجار   سخت و محکم است و بیشخر در بخشبوده

طور یک تعداد دیگر از چوب مانند: عرعر  توسکا  زیرفون  گرفخه میشود. همین

له درخخان  هن برگ بوده و در بخشها  ساخخمانی از آن غیره از  م کولکن  و

   .138 4:ز شود کار گرفخه می

   321 2:ز  : گسخرش  وهش گیاهی و  نگال  صنعخی در  هان 1 دول ز
 

 مناطق رویش به متر از سطح بحر عارتفا
7-1777 

2777-1777 
  می جنگل های کوهستانییدا جنگل سبز

2000-3500 

3500-5000 

5000 

(  پارامتر آلپی )جنگل های سوزنی برگ منطقه 

 مییهای دامنطقه برف
 گرم ۀمنطق

0-500 

500-1500 

1500-2000 

2000-3500 

3500 

 نگل هایهای پهن برگ ج درختان همیشه سبز جنگل

 مییسوزنی برگ منطقه آلپی منطقه برفهای دا

 ۀمنطق

 مدیترانه

0-500 

500-2500 

2500-3000 

3000-4500 

4500 

ساوان جنگل های  بیابان و یا نیمه بیابان استپ و

 مییهای داطقه برفآلپی من ۀسوزنی برگ منطق

بیابان و 

استپ های 

 نیمه گرم

0-1200 

1200-2000 

2000-2800 

2800 

ل های سوزنی برگ منطقه جنگ ،ای پهن برگجنگل ه

 مییبرفهای دا ۀآلپی منطق

 ۀمنطق

  معتدله گرم

 (منطقه آلپی)

0-1000 

1000-2000 

2000 

 مییهای داسوزنی برگ منطقه آلپی برفجنگل های 

 ۀمنطق

معتدله سرد 

 اسکاندیناوی

0-500 

500 
 مییهای دا( برف قطبی ۀمنطق توندرا )

قطبی  ۀمنطق

 ( گروئنلند )
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 هده و در  یافت در افغانسخان اکثریت چوبها  صنعخی فوق الذکر به کثر

 مثال: طورب  داردگسخرش وسیع  نقاط مخخلم کشور

ان آن صنعخی هکخار زمین  نگلی داهخه که درخخ 66511این والیت  :کنر -1

 ویجور میباهد. و و از نوع لمنح  نشخر

 .میشود دیدهبلوط و زیخون بیشخر  والیت درخخاناین در  :پکتیا -2

بیشخرین  نگال  صنعخی در آن و ود داهخه که مساحت آن به  :ننگرهار -3

 .  2 ز سه هزار هکخار میرسد 

بر اهمیت صنعخی که دارد تو ه عام و :  نگال  نورسخان بنانورستان -4

نه ها  مخخلم همالیایی مشاهده در این  نگال  نمو  خاص را به خود  لب نموده

ه از  ر ارزش ترین  نگال  صنعخی به همار میرود گردد.  نگل ها  سدر کمی

ا  فیصد منبع چوب ها  تجارتی را به خود اخخصاص داده است در ارتفاع 61و 

فیصد از  نگال  نورسخان  44که در اصل  مخر گسخرش دارد 2511الی  2111

 .و ارچه نیز یاد میکنند ځکیل میدهد. سدر را مردم بنام لمنرا درخخان سدر تش

ندها و صمغ در مقابل عوامل مواد حفاظخی مانند: تانین ها  گ دلیل داهخنب چوب آن

  .326 2:ز محیطی و  وسیدگی و حمله حشرا  مقاوم است 

مخر در  کخیا   3311الی  1811 : این  نگال  در ارتفاعا جنگالت کاج -5

 نورسخان و ننگرهار ساحا  وسیع را در بر گرفخه است.

رق کشور بین ـکمربند سبز  را در ه  وعــاین ن :جنگالت صنوبر -6

ش صنعت کاغذ ساز  مخر  تشکیل داده و بیشخر در بخ 3511 - 3111ارتفاعا  

  .3113:ز  شودبه کار برده می

 

 

 

 

 

 

 

 

 . روسستراش بعد از  : نما  از چوبها  چهار2هکل ز
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 :نتیجه گیری

در اما ام کشور امکان  ذیراست ـــــها  در تماسخفاده از چوب در ساخخمان -1

نزدیک بودن منابع  نگلی ساخخمانها  که در  بروالیا  هرقی و  نوبی کشور بنا

 اعظمی از چوب میگردد  مؤثریت بیشخر دارد. ۀآنها اسخفاد

وده مناطق همال هرقی کشور که حد اعظمی زلزله خیز  را دار ب در -2

ر داهخه  ها مؤثریت بیشخبیشخر از چوب در ساخخمان ۀساخخمانها  چوبی و یا اسخفاد

 . زیرا کاهش اعظمی در تلفا  ناهی از زلزله به میان می آورد

چوب از  مله آن منابع طبیعی بشمار میرود که قابل تجدید بوده و در  -3

 که  به آن تو ه هود  هیچ وقت تمام نمیشود. صورتی

   چوب در  هان به حی  مواد صنعخی و امور ساخخمانی کاربرد داهخه -4

 کار گرفخه میشود. هنوز هم به حی  مواد سوخت ناز آولی در کشور ما 

از چوب در صنعت مهیا گردد  قسمت  هاسخفاد ۀکه زمین صورتی در -5

ید کاغذ و از ضروریا  کشور مانند: فرنیچر  ابزار تزئینی خانه ها  تول  زیاد

 کار برا  یک تعداد از افراد فراهم خواهد هد. ۀهم  زمین

 :پیشنهادات

الن   روان  کابل  غزنی  ــغبدخشان  تخار  ب یز ززله خـــمناطق زلدر  -1

در   در آن  وقخا فوقخا  رخ میدهد لغزش زمین وادثـکه ح یساحات در و یا هم بامیان

 .هوداسخفاده  امور ساخخمانی بیشخر از چوب

ما   حرارتی  در واقع ضیاع آن بوده انررژ  اسخفاده از چوب برا  تولیدا -2

چوب  از یم ویرتی از سایر منابع انرژ  اسخفاده نماباید برا  تأمین انرژ  حرا

دین یم در این حالت چنیبه هکل صنعخی آن در ساخخمانها اسخفاده نما مو ود کشور

 گردد.برابر عاید بیشخر نصیب ما می

ثر از صنایع ؤر کشور میخواند در امر اسخفادۀ مترویج صنایع چوبی د -3

د تا دولت در قسمت تشویق و  لب  یشنهاد میگرد ء  بنا ماید نگلی کشور کمک ن

 .ورزددر این زمینه تالش بیشخر  سرمایه گذار 

 مأخذ:

رحیمی  دکخر حسن  مصالح ساخخمانی  انشخارا  دانشگاه تهران  چاپ  -1

 .618 ش  تعداد صفحا  . هـ1386دوم سال 

نشخارا  در آمد  بر  غرافیا  طبیعی افغانسخان  ا عظیمی  محمد عظیم  -2
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 .418صفحا     تعدادهـ . ش 1391امیر   کابل 

م  تعداد 2111فلور و  وهش گیاهی  رهنما  سیر علمی افغانسخان  سال  -3

 .861صفحا 

صنعخی او مدنی موادو  محمد دین  ساخخمانی مواد  د کابل  وتخنیک د -4

 .158همیر  ڼو اهـ.ش  د  1364کال  دیپارتمنت 
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 پژوهشی  -نار علمی مییمسودۀ قطعنامۀ س

 تحت عنوان " بررسی استفاده مؤثر از مواد ساختمانی طبیعی کشور"

تحت عنوان فوق   میناریعلوم زمین س طرف مرکز از 15/7/1394بخاری  

سرود ملی  خش  یاتی چند از کالم هللا مجید وآتالو   امینار بیس .تدویر یافت

ور  ــرئیس  مهی ـــهرف غنمحمد انخست  یام  .از گردیدــــآغ کشور رسما  

محخرم سرمحقق  سر رست اکادمی علوم توسط ۀافخخاحی ۀو بیانیی افغانسخان ــاسالم

قرائت هد و سپس  یام ها  وزار  معادن و  خرولیم   دوکخور نجم الدین ترین

 ادارۀ ملی حفاظت محیط زیست   وهنخون  ولی تخنیک کابل و وزار  امور

 د.ههرساز  به خوانش گرفخه ه

واد ـــاقخصاد  م -ی ــمینار و اهمیت علمـیر ســـخخصر تدویزارش مـــسپس گ

 13 مقاال    به تعداد ۀبخش دوم ز ارای در .ساخخمانی طبیعی کشور ارایه گردید

ها   ثریتؤرامون معرفی  ارزیابی  منابع و متحقیقی  ی -عنوان مقاال  علمی 

خمانی طبیعی واد ساخـها  مناسب مردــــها  گوناگون تولید   روسس و کاربروه

ثه صور  گرفخه و به  رسش اخیر باال  موضوعا   مباح و در قرائت گردید

  میناریر بخش دوم ســــننده گان  وابا  قناعت بخش ارایه هد. در اخیکاهخراک 

 قطعنامه ذیال  به منظور تصویب ارایه گردید:  ۀودمس

ه ا  زیاد زیربنایی را دیده و بافغانسخان در طول  نگها  تحمیلی خسار -1

ور  و رفاه عامه نیازها  ـــــها  تولید   کلخعمران انکشاف و بازساز  ساخخار

ی برا  رفع مشکال  ـتحقیق - یـــها  علممیناریر چنین ســــمبرم دارد. بناء  تدوی

 وقخا  مهم و ضرور   نداهخه میشود.زیربنایی تولید  و تخنیکی وقخا  ف

قبیل رهد   انبه از واد ساخخمانی طبیعی با مزیت ها  چندــــــاز م ۀاسخفاد -2

 ا  مجرب درـــــاقخصاد   انکشافی صنایع تولید    روسس و  رورش کادره

 ردد تا در  باع  اهخغال زایی هده  بناء  تقاضا میگعرصه ها   داگانه تولید 

 ل تو ه الزم مبذول دارند. ووموارد مخذکره مقاما  مس

ریشه     کرومیت  سنگطرح  امع و سرتاسر  معادن مرمر لت بادو -3

نونی با معقول و قا ۀوده و  هت اسخفادـــــغیرقانونی حراست نم ۀرا از اسخفاد گچ

ـاسخخراج و کارب ۀهفافیت هرچه بیشخر  زمین رد را برا  سکخور دولخی و ـــ 

 ی فراهم نماید.خصوص

 خود  البراتوار تشکیال   نب در هرکت ها  تولید  مواد ساخخمانی باید -4
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د تا محصوال  با کیفیت عرضه نداهخه باه برا  کنخرول کیفیت محصوال  مجهز

 نمایند. 

سخندردها را  عرضۀ مواد ساخخمانی عرصۀ تولید و سخندرد درادارۀ ملی  -5

   کیفیت محصوال  را تأمین نماید.ارتقا ۀتدوین و زمین

ل ـخام  دولت باید در محدر رفخن مواد ــــ هت  لوگیر  از ضایعا  و ه -6

 و محصول اخذ نماید. قیمت مواد اسخخراج را تعیین

خصوصی را ترغیب و تشویق نماید تا فابریکا  سمنت  دولت باید سکخور -7

 ادهــال  مناسب را برا  منابع فابریکا  سمنت ساز  آمــــرا دوباره احیا و مح

 سازد.

بهخر از سنگها  ساخخمانی کشور  دولت باید از وسیع و  ۀبه منظور اسخفاد -8

هم در قسمت  نگاه واردا  و صادرا  مواد ساخخمانی بازار را کنخرول نموده و

 ین مواد قواعد  را وضع نماید.ا اسخفاده از

زلزله  در برابر ار ساخخمانها  مقاومــچگونگی اعم سسا  درؤدولت و م -9

 ر  نمایند.آسیب دیده کمک و همکا با اهالی مناطق

  محیط زیست تولید گردد. ظاد ساخخمانی با در نظر داهت حفمو - 11

 عامه چاپ و نشر هود. ۀجموعه مقاال   هت اگاهی و اسخفادم  -11
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تحقیقی مرکز علوم کیمیا، بیولوژی و زراعت تحت  -مجموعه مقاالت سیمینار علمی 
                                                                                        "ستنې سره په هېواد کې د صنایعو پراختیاپه ګتې اخی څخه د اومو موادو"ن عنوا

 فهرست مطالب
 

 صفحه ارایه کنندهنویسنده و  عنوان شماره

 153 جمهور ییسر پیام 1

 154 گهرییس مشرانو جر پیام 2

 156 ستندردملی  ۀادار پیام 7

 159 (CIPE)دفتر  پیام 6

 161 رییس اکادمی علوم بیانیۀ 5

 تیزابهای منرالی و اهمیت آن در صنعت 9
سرمحقق انجنیر رحمت گل 

 احمدی
163 

7 
د چای د روزلو ځانګړتیاوې او په افغانستان کی 

 یې د تولید، امکاناتو ارزونه
 176 څیړنپوه دکتور سکندر حسیني

8 
 ېومو موادو څخه د ښیښکې د محلي ا هېوادپه 

 ارزښت ،جوړولو اقتصاد
 188 څېړنپوه محمد قسیم مراد باور

6 
د صنعت د پراختیا په موخه د محلي نباتي اومو 

 211 څېړنپوه نجیب اهلل آریوبی موادو ارزونه او ډلبنډ،

17 
أثیر آن جنبه های اقتصادی صنایع دستی و ت

 در رشد و توسعۀ اقتصاد کشور
 211 ریشیسرمحقق لطیفه ق

 223 څېړنوال عبدالمتین ولرعنعنو، کرنې  په صنعتي کرنه باندې د 11

 بررسی تولید و پروسس زعفران 12
معاون سرمحقق بشیر 

 افغان صالح
234 

17 
استفاده از مواد خام محلی در صنایع کاغذ 

 سازی

معاون سرمحقق محمد 

 یاسین فرهمند
242 

 259 ظل اهلل احمدی څېړنوال بوټو ونډه د صنعت په پراختیا کې د ځایي تار، 16

 268 محقق محمد میا مرهون ... نقش آن در اصول نگهداری غذا و 15

 279 محقق عادله فیضی صنایع چرم و طرق انکشاف آن 19

 صنعت ۀنقش نباتات تیلی در توسع 13
معاون محقق محمد طاهر 

 رسولی
287 

 312 څېړنیار خلیل الرحمن بارکزی ...د صنعت په ودې او پراختیا کې د درملي 18

 313 معاون محقق مریم سادات کادرهای فنی و توسعه صنعت ۀتربی 16

 321  قطعنامه 27
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 س پیغامیافغانستان د اسالمی جمهوریت د جمهور ری د
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 نحمده و نصلی علی رسوله الکریم
کې د صنعت د انکشهاف پهه    ېوادهه پعلومو اګادمي  خوشحاله یم چې د افغانستان د

 مینار جوړو،.یډېرې مهمې موضو  باند، علمي بحث کو، او س
افغانستان که څه هم د اومو موادو له درکه شتمن هېواد د، خو افغانان تر اوسه ال نهه  

 د، توانېدلي چې له خپلو خدای ورکړیو طبیعي نعمتونو الزمه استفاده وکړ،.
تي انکشاف مخهه  او فساد نه یوازې د افغانستان د صنعامنیو و لسیزو کې ناپه تیرو څ

 کړیو د طبیعي شتمنیو د تخریب باعث هم ګرځېدلۍ د،. یينیولې، بلکې مافیا
امید دی چې پوهان به د افغانستان له زراعتي، حیواني او طبیعي شتمنیو څخه د معقولې 

اندې کړې چهې د  استفادې علمي او عملي الرې چارې معرفي کړې او داسې نظریات به وړ
 هېواد په صنعتي او اقتصاد، انکشاف کې به استفاده ورنه وشي

 د افغانستان د اسالمي جمهوریت
 محمد اشرف غني ییسجمهور ر
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 خپلواکه اداره يد ستندرد مل
 د سیمه یزو اومه توګو په کارونی سره

 صنایعو پراختیا د هېوادد 
غی ونو د پرمختګ او نیکمرهېواداو صنعت د  ند حقیقت دی چې کرهڼهګدا یو څر

لپاره دوه اساسی فکتورونه ګڼل کیيی چې د دی فکتورونو د هر یو په ودی سره او یها د  
د پرمختګ او د اقتصهادی   هېواددواړو فکتورونو په مساوی ډول وده، کوالی شی چې د 

 ستونزو د ختمیدو المل شی.
ی ته پاملرنه نده شوی خلک یی له ډیرو ونه چې په هغو کې صنعت او کرهڼهېوادهغه 

حتی د خوراکی موادو د کمښت سره مخامخ شوی چهې خهوراکی   اقتصادی ستونزو سره 
موادو ته د نه الس رسی په پایله کی یو زیاد شمیر و ګړی له منځه تللی او د ډیرو ورسهته  

 ونو په قطار کی دریدلی دی.هېوادپاتی 
اتا ډیری پراخی څانګی او د کار کولو لپاره د د کرنیزو و کړنو وده او پرختګ چې ذ

جلب او جذب ډیری زمینی او اسنتیاوی برابروی تر څو وزګار خلک په کرنه بوخت اولهه  
دی لیاری یو اندازه د پام وړ عاید الس ته راوړی چې دا له یوه اړخهه د خلکهو کهورنی    

که کرهڼه څو اړخیز او اقتصادی او له بلی خوا څخه د ملی اقتصاد د پراختیا سبب ګرځی. ځ
 دبیالبیل بعدونه او څانګی لری چې د کرهڼی په پراختیا سره د کرهڼی هره برخه پراخهه او  

کی په کار  ولو سره غریب او بی روز ګاره خلک پدغو برخونیکار د څرانګوالی په پام کې 
ده چې د یادولو وړ  ته بدلون مومی. د بوخت او د کورنیو اقتصادی ستونزو د ښه والی خوا

ونه په اقتصهادی  هېوادرخټګ په حال کی پ خیز اصالحات کوالی شی چې دکرهڼی هر اړ
جوړښت په ځاګړی ډول په کلیوالی اقتصاد کې رغنده رول ولوبوی او ټولنه د پرختهګ او  

 ته رهبری کړ،. هوسایی خوا
 دد نورو الرو چارو او نوی تکنالوژی څخه ګټه اخیستل او د کرهڼی د پرختګ لپاره 

 هېواده کوالشی چې ډیری اقتصادی ستونزی حل او کرهڼی په ټولو برخو کی اساسی بدلونون
 له بهر څخه د هیوا د صنایع لپاره د اومه توکو د واردولو اړتیا پیدا دروی اوپه خپلو پښو و

د واردولو اړتیا پیدانشی ځکه د اومه توکو واردول او پهه هغهوی   نشی ځکه د اومه توکو 
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له بلی خوا زموني صنایع د  لګښت له یوی خوا د تولیدی توکو بیه پورته بیایی اوباندی مالی 
 ونو پوری تړی.هېوادبهرنی 

کرهنیز پرختګ د کرنیزو محصوالتو د اضافه تولید المل ګرځی چهې د صهنعت د   
 .صادراتو لپاره ښی الری چاری برابری کړ، پراختیا په برخه کی کړنی ډیری او د

ونو کی چې اکثریت وګړی یی په کرهڼه بوخت دی او کرنیز ېوادههمدارنګه په هغه 
فعالیتونه یی په لمړنی او دویزو وسایلو سره سرته رسیيی هم له ډیرو اقتصادی ستونزو سره 

وخت په تیریدو سره د نفوسو د زیاتیهدو پهه پرتلهه د کرنیهزو      الس او ګریوان دی . د
د ژوند په ټولو برخو کې ستونزی محصوالتو کمښت ددی سبب شوی چې د نوموړو وکړو 

 ګړی یی له راز راز کړاونو سره مخامخ شی.او ورامنځته 
خلک  ۰۸۸دی او په تقریبی ډول  هېوادافغانستان چې یو کرنیز  هېوادزموني ګران 

یی په کرهڼه بوخت دی د کرهڼی د پرختګ لپاره ډیر امکانات شتون لری چې باید د کرهڼی 
څو میکانیزه کرهڼه رامهنځ تهه او د   شی ترنات په کار واچول په هره ساحه کی ټول امکا

 وارداتو پرځای په صادراتو متکی او اقتصادی ستونزو ته د پای ټکی کیښودل شی.
له بل پلوه د ستندرد رول او تاثیر د کرنیزو محصوالتو د ښه والهی او اصهالح، د   

نه او هم د صادراتو د ودی صنایع په پراختیا کی د سیمه یزو اومه توکو څخه ښه ګټه اخیست
د ستندردونو او هغهوی  او پرختګ لپاره د ډیر اهمیت او د پام وړ بنسټ ګڼل کیيی ځکه 

تطبیق په ټولو برخوکی د محصوالتو د کیفیت د لوړوالی، نړیوالو مارکیټونو ته الس رسی او 
ی شی چې او د اقتصادی ودی د یو مهم عامل په حیث کوالپه پایله کی د صنایع د پراختیا 

په ټولو برخو کی پرمختګونه رامنځ ته کړی. د ستندرد په تطبیق سره کوالی شو چی خپهل  
کرنیز محصوالت د مارکیټونو د غوښتنو سره سم برابر او هغه ستونزې چې د سوداګری په 
برخه کی زموني د محصوالتو د صادرولو خنډ ګرخی د هغه په تطبیق سره له منځه یوسو او 

 ډیری بریاوی السته راوړو.پدی برخه کی 
د صنایع پراختیا نه یواځی کورنی اقتصاد تقویه کوی بلکه د صادراتو په بدل کی قوی 

 ته را داخلیيی چې د ملی اقتصاد په پیاوتیا کی اساسی او پراخه رول لوبوی. هېواداسعار 
ختیا سیمه یزو اومه توکو د کرهڼی د پراخیتا ونډه نه یوازی د داخلی صنعت په پرا د
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په هوساینه کی د پام وړ اغیزه لری چی پهه دی   هېواداو د ملی اقتصاد په وده کی بلکه د 
 سره اقتصادی ستونزی په بشپړه توګه هواریيی.

 د شهرایطو او ټهولنیز   هېهواد د پورتینو څرګندونو په اساس زموني هیله داده چی د 
و اومه توکو څخهه د ګټهی   په صنایع کی د سیمه یز هېوادجوړښت په پام کی نیولو سره د 

له  اخیستنی په موخه د کرهڼی د پرختګ لپاره ټول امکانات په کار واچول شی تر څو موني
 و لرو. هېوادمرغیو څخه خالص او یو سوکاله او آباد بد

 په درناوی
 محمد وکیل رحیمی
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 (CIPE)مرکز برای متشبثین خصوصی بین المللی 
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

اری لخوا د افغانستان د علومو اکادمی اړوند ) ځایی اومو موادو څخه د اد CIPEد 
 ( تر عنوان النهدی د یهو علمهی او    کې د صنعت پراختیا هېوادپه ګټي اخیستنې سره په 

 تحقیقاتی سیمینار په اړه پیغام
د افغانستان د علومو اکادمي د کیمیا، بیولوژی او کرنې علمی مرکز له خوا د ځهایی  

کې د صنعت پراختیا تر عنوان الندی د یو  هېوادڅخه په ګټی اخیستنی سره په  اومو موادو
علمی او تحقیقاتی سمینار د دایرولو ارزښمند نوښت د ستاینی او قدر وړ او په دغو حساسو 

د اقتصادی ستونزو سره مخ دی او د پانګی اچونی کچه  هېوادشرایطو کې چې زموني ګران 
علمی سمینار جوړول او په یو داسی حیاتی اقتصادی موضو   د رکود په لور درومی د دغه

تحقیق کول بنیادی ارزښت لری. د صنعت وده د یو مملکت د اقتصادی انکشاف، ترقی، په 
ځان د اتکا، سوکالی، د خلکو د ژوند د سطحی د لوړولو یو اساسی عامل ګڼل کیهي،. د  

منابعو پهه موجودیهت    د وسایلو اوپه دننه کې پانګونه کول د تولید د کچی لوړیدل  هېواد
پوری مستقیم ارتباط لری. افغانستان چې سرشاره طبیعی زیرمی او تخصصی کدرونه لری او 
د سرمایی د شتون له درکه هم پکی امکانات او د پانګونی لپاره پکی کافی پوتنشیل موجود 

 دی د خامو موادو برابرول د پیاوړی صنعت لپاره اساسی اړتیا ګڼل کیي،.
ه زموني پوهانو او څیړونکو ته ددی موقع برابره کړی چې بدغه علمی تحقیقاتی سمینار 

په افغانستان کې د موجوده طبیعی زیرمو او زراعتی صنعتی پیهداوارو پهه هکلهه زمهوني     
صنعتکارانو ته معلومات وړاندی کړی او د دغه زیرمو او خامو موادو څخه د معقهولی او  

کې دولت ته الزم او په کهار ده   څپه کوته کړی. په دی تر به سالمی استفادی الری چاری
چې په دی هکله رغنده او اغیزمنی پالیسی جوړی کړی ترڅو د هغو په تیجه کهې زمهوني   
صنعتکاران وکوالی شی ارزانه او با کیفیته خامو موادوته د یو شفاف پروسیجر له الری الس 

ا کیفیته او ارزانه تولیداتو په صورت کې رسی ولری، په تولید کې ور څخه ګټه واخلی او ب
په دی قادر شی چې د خارجی اموالو په مقابل کې سالم رقابت وکړی شهی. همدارنګهه د   

ه دهقانان و هڅوی چې خپهل زراعتهی   بزراعتی صنعتی موادو څخه په داخل کې استفاده 
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 .تولیدات په پراخه کچه تولید کړی او په اسانه توګه یی بازار ته عرضه کړی
د صنعت وده او انکشاف به نه یوازی زموني متخصصو کدرونو ته د کار زمینه مساعده 
کړی، بلکه ځوانانو ته چې د کار قوه ګڼل کیي، د سالم کار او مصروفیت فرصتونه فراهم 

ه نهه یهوازی   به د هغوی د تګ مخنیوی و کړ،. د صنعت وده بو ته هېوادو یکړی او بهرن
ه د کار او شغل د ایجهاد، د خلکهو د   براکمه کړی، بلکه دا  زموني اتکا په خارجی توکو

چی د لوړولو او د خلکو لپاره د سوکاله ژوند او امنیهت د  کعوایدو د زیاتوالی، د ژوند د 
کې په رغنده او ټاکونکی رول ولوبوی او په دی توګه د بسیا او په ځهان متکهی    راوستلو

 .ځیافغانی ټولنی د جوړولو سبب و ګر
ې یو ځل بیا د افغانستان د علومو اکادمی ته د دغی علمی تحقیقاتی سیمینار د په اخر ک

له دربار څخه هیله کوو چې د دی نتایج په ملک کهې د  )ج( دایرولو مبارکی وایو او د اهلل 
 اقتصادی ودی، سوکالی، امنیت او نیکمرغه او بسیا ژوند د پیل سبب و ګرځی.

 په درناوی
 و مرکز د نړیوالو خصوصی متثبثین
 کابل، افغانستان
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 ی علوم افغانستانمرییس اکاد ۀافتتاحی بیانیۀ

 حضار گرامی!  

ع طبیعی میباهد که ـــمناب افغانسخان از  مله کشورها  غنی و سرهار از

ز  و ــ  ذخایر فلگال   نباتا  تیلی و طبی با ارزشع آنرا  نــمهمخرین مناب

ها  قیمخی  نفت و گاز  زغال سنگ  آب  انرژ  آفخابی و چراگاه سنگ رفلز  غی

ر و اهکال گوناگون و ود دارد و تا هنوز دست ــها تشکیل میدهد که به مقادیر واف

اسخفاده از این منابع با معیارها  علمی  اگر نحوۀناخورده باقی مانده است. 

ر حل خواهد گردید.  س ارزیابی واید آن مشکال  عدیدۀ کشوــمدیریت هود  از ع

ها  نابع طبیعی کشور یکی از نیازمند  اسخفادۀ موثر از م ۀعلمی و اکادمیک نحو

 اساسی کشور بشمار میرود.

کنار  در تحقیقی کشور -یخرین نهاد علمی ــاکادمی علوم افغانسخان بحی  عال

ابع طبیعی   مطالعه و ارزیابی منرهبر  تحقیقا  علمی در بخشها  مخخلم علوم

  مواد خام طبیعی و توسعۀ صنایع     معادنافغانسخان از قبیل آب  خاک  انرژ

و هامل اهدافش میباهد.  غیره بعهده داهخه کشور را با اسخفاده از مواد خام محلی و

ر و اما ــهویدا است که یک قسمت از این منابع برا  بقا  انسان ها  عصر حاض

طول زمان مورد  در  آنها ازها و خواسخه هاقسمت بیشخر آن برا  تأمین نی

 اسخفاده قرار میگیرد.

  افزایش بوده برا  انکشاف صنایع کشور مقدمۀ رهد و انکشاف کشور

مواد  در  ی داهخه یعنی تأمین کنندۀ محصوال  زراعخی انکشاف  یگیر صنایع را

 خام صنعخی میباهد.

ی  ـباتا  صنعخی و طبن کشی از نباتا  تیلی  کشت و  روسس نــمسأله روغ

کشور سبب میشود  تا اقخصاد  و در نخیجه ایجاد و احداث کارخانه ها  کوچک در

 مردم ارتقا  بیشخر نماید.

  منرالی باع  تقویۀ سکخور زراعت گردیده ها  کیمیاو  وتولید کود    

احداث انواع مخخلم فابریکه ها  کود کیمیاو  در مناطقی که به منابع مواد خام 

خور  و سرمایه گذاران خرسی خوب داهخه باهد در تفاهم میان وزار  ها  سکدس

 کرده میخواند. نمودهکاریابی و اسخخدام را در کشور فراهم  خصوصی زمینۀ

در  گاز طبیعی کشور ارقام  وزار  معادن و صنایع  ذخایر براساس آمار و

این ثرو  طبیعی و ود داهخن و با ورد هده استمکعب برآیلیارد مخرم45 دود ــح
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ج وارد میکند. ورد نیازش را از خارـــ  افغانسخان گاز مارزان و قابل دسخرس

مال کشور و اسخخراج   گاز و زغال سنگ در صفحا  همو ودیت ذخایر نفت

رهد و انکشاف   وده  زمینۀـــا مساعد نمتولید ده ها مرکب کیمیاو  ر آنها زمینۀ

 سازد. صنعت تکنالوژ  کیمیاو  را مهیا می

ها  وظیفو   مکلفیت  رــبدم که دانشمندان بناــآرزومنبا اغخنام از فرصت 

قبال تاری   و مسوولیت ها  هان را در به  یش بردهاکادمیک را  -تحقیقا  علمی 

منابع طبیعی در رهد  راه ها و هیوه ها  درست اسخفاده از دهند.و وطن انجام 

و حکومت  مجموع برا  مردم و درصنعت را برا  اهخراک کنندگان سیمینار 

از مواد  ثرعلمی خویش را در رابطه به اسخفادۀ مؤافغانسخان ارایه دارند. مقاال  

 صنایع ارایه دارند. خام محلی در توسعۀ

ران  محققین و ـــ ژوهشگ  درکارانـــبرا  دست ان رـــدیگ یکبار یرـــاخ در

کیمیا   انداخخه هده از طرف مرکز تحقیقی براه -علمی  گان سیمیناره اهخراک کنند

ه هما ـــو زراعت آرزو  مؤفقیت از بارگاه ایزد مخعال مینمایم. از تو  بیولوژ 

 تشکر!

 ثریا  و ل                                            

 رییس اکادمی علوم                                       
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 سرمحقق انجنیر رحمت گل احمدی

 و اهمیت آن در صنعتالی های منرتیزاب

عضو  مشخق الی عبار  از تیزابها  اند که از مرکبا  غیرتیزابها  منر

ا  عضو  قابلیت حل را ندارند. تولید این ــدر محلل ه میگردند در آب منحل و

تیزابها مربوط صنایع کیمیاو  میشوند و طوریکه معلوم است صنایع کیمیاو  

ی سایر صنایع را ـاساس حقیقت محوردر  هان بوده و یکی از مهمخرین صنایع در

یانگذار  صنایع کیمیاو  دارد. تشکیل میدهد. کشور ما  وتنسیال خوبی برا  بن

خود در توسعه بسیار  از صنایع دیگر  هز  صنایع تیزابها  منرالی به نوبری ی

ر کفایی کشواع  تأمین اسخقالل اقخصاد  و خودنقش بسزا  دارد که بدون هک ب

از نگاه تولید محصوال  مخعدد مصرفی و  اگزین واردا  خواهد هد. تیزابها  

وریک اسید  ــم را در توسعه صنایع دارند عبار  از سلفـــکه نقش مه یــمنرال

د  ـــد  بوریک اسیــبرومیک اسیهایدرو د ــدروکلوریک اسیـــید  هایــنایخریک اس

ک تعداد دیگر  میباهند  اما از  مله و ی هایپوکلوریک اسید  دــفاسفوریک اسی

هایدروکلوریک اسید     فاسفوریک اسید ونایخریک اسیدهمه اینها سلفوریک اسید  

ها  مخخلم صنایع بکار برده میشوند و  بطور وسیع منحی  مواد خام در بخش

 عضو  دیگر به  یمانه وسیع در  هان تولید میگردند.به همه تیزابها  غیر نسبت

منابع زیرزمینی از کشورها   نگاه داهخن معادن و کشوریست که از افغانسخان

این باره صور  گرفخه نشان دهنده   ژوهشها  که در .غنی به همارمیرود ا  نسبخ

اما بیشخر این کافی بعضی از مواد معدنی را دارا بوده   آنست که افغانسخان ذخایر

ی و ـــمله  نگها  تحمیلسال اخیر از   30 بر مشکال  داخلی کشور درمنابع بنا

 زمینه برا  فعالیت در اقخصاد ضعیم مورد بهره بردار  الزم قرار نگرفخه و

باید از منابع طبیعی کشور بطور معقول در عندالموقع  .این مورد مهیا نبوده است

ور  آقابل یاد یرد.ـــالزم صور  گ ۀاف اقخصاد  اسخفادتوسعۀ صنایع و انکش

د خام برا  ایجاد یک صنعت ضرور است انرژ   طور  که موا است  همان

مواصال   نیرو  بشر  ماهر  کمیت و کیفیت محصول تولید و مارکیخنک نیز 

د  ـدر ح ک صنعت باید از نظر کیفیت و قیمتضرور  نداهخه میشود. محصول ی

باهد که در بازار رقابت کرده بخواند. همه این موضوعا  باید در زمان طرح 

 اید در نظر گرفخه هود. روژه صنعخی ب

ی سلفوریک اسید  نایخریک ـتحقیقی نقش تیزابها  منرال -در این مقاله علمی  



     73شمارۀ 
 

164  

  

و ضرور   اسید  فاسفوریک اسید و هایدروکلوریک اسید را در توسعۀ صنایع

تولید آنها را به اساس مواد خام محلی بطور فشرده مورد بح  و ارزیابی قرار 

 میدهم:
 

 :(H2SO4) سلفوریک اسید

سلفوریک اسید یکی از مواد کیمیاو   رمصرف در بخشها  مخخلم صنایع 

میباهد حخی نرخ انکشاف و توسعه صنایع را در یک کشور به اساس مصرف 

سلفوریک اسید تعیین میکنند. این ماده در تولید محصوال  کیمیاو  مخعدد و سایر 

تجزیه  ها  آن در خرین اسخفادهمهم .وسیع دارد رد بسیارـــــبمحصوال   کار

د کودها  فاسفورس دار  مونو ـــدر تولیمنرالها  فاسفیخی ا اتیت و فاسفوریت  

  یدــــ  امونیم و  خاهیم سلفیت  فاسفوریک اسمونیم فاسفیت  دا  امونیم فاسفیتا

تصفیه مواد   اسید  آلومینیوم سلفیت  مس هایدروکلوریک اسید  هایدروفلوریک

ها  مصنوعی یا دیخر نخها  اسید  كردن  د   اك كنندهصنعت آهن و فوال  نفخی

در تولید تیخانیوم م  اسخخراج یورانیوم  ـــها  نفت   داساز  مس با عیار ك  چاه

ساز   صنایع كاغذ    ابریشم مصنوعی  تایرنایلون  چسپ مصنوعی دا  اکساید 

  ایر مقواهاها  مقوایی  كاغذ تحریر و س  ساز  زدسخمال كاغذ   روزنامه   عبه

ها  سربی مانند بطریمنفجره  در اکثر سنخیزها  عضو   در فارمسی و در  مواد

قابل یادآور  است  ..... میباهد غیره به بحی  محلول الکخرولیت و بطر  موتر

که سلفوریک اسید  یک عامل آبگیر  بسیار قو  نیز است که در اکثر تعامال   

ا  خشک ه  شود و در تولید میوهاسخفاده می د  هایدراتیشن ۀحی  مادکیمیاو  به 

ا اسخفاده ــــ  از سلفوریک اسید برا   ذب آب مو ود در آنهمـــهم به میزان ک

  . 24:  5ز  میگردد

 عرصه ها  اسخفاده از سلفوریک اسید در هکل ذیل نشان داده هده:
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  : چار  کارد برد سلفوریک اسید در صنعت1هکل ز

برمال میگردد که سلفوریک اسید یکی از مهمخرین از مالحظه چار  فوق 

محصوال  مخعدد صنعخی اسخفاده میشود.  یدـــمواد خام صنعخی بوده که در تول

مسخقیم در صنعت دارد. یرــمسخقیم و غ ۀید به بصور  عموم اسخفادـــسلفوریک اس

 کل ه مسخقیم آن است که در ترکیب محصوال  نهایی باقی میماند  اما در ۀاسخفاد

ترکیب محصول مسخقیم در تعامال  کیمیاو  سهم میگیرد  ولی در غیر ۀاسخفاد

محصول  باهد و به هکل برخی از انواع زباله سلفیت باید ازینهایی و ود داهخه نم

مسخقیم از سلفوریک م و غیرمسخقی ۀی عرصه ها  اسخفادــبطور کل ء  بنا  دا گردد.

 اسید طور ذیل خالصه میگردد:

قیم در هرایط خاص  سلفوریک اسید گاهی اوقا  به طور مسخ :سخقیمم ۀاسخفاد

ا  ــهی  در سلفونیشن سنخیزـــبسیار القل ها  در بخش زراعت برا  احیا  خاک

واد کیمیاو  عضو  ـــویژه برا  تولید مواد هوینده یا دیخر نخها  معضو   ب

  .سلفردار و تولید ادویه  ا  با انجام عملیه سلفونیشن اسخفاده میگردد

سلفوریک اسید صنعت کودها   ۀبزرگخرین مصرف کنند :مسخقیمغیر ۀاسخفاد
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ولید بیشخر در تولید فاسفوریک اسید که به نوبه خود  مواد خام ت کیمیاو  است.

مونو امونیم فاسفیت میباهد   مونیم فاسفیت ودا  ا  کودها  فاسفیخی سو ر فاسفیخها

اذب آب  ــزها  عضو  به حی   یــهمچنان در تعامال  سنخ ردد.ـــاسخفاده میگ

   TiO2در صنایع کیمیا  معدنی به ویژه در تولید رنگدانه  تصفیه نفت نایخریشن 

برا   زا  ـــدر صنعت  اک کار  فل ید ـــهایدروکلوریک  هایدروفلوریک اس

نادیم  آماده ساز  حمام  ی وــــها  معدن سخشو مس  یورانیوم  در  اکار  سنگه

رم ـو چ یـــالکخرولیخی برا  تصفیه فلزا  غیرآهنی در صنایع کاغذ ساز   نسا 

 شود.اسخفاده می

 فیصد  اسخفاده از سلفوریک اسید در هکل ذیل مشاهده میگردد:

 
 صنعت  : کاربرد سلفوریک اسید به فیصد در2ز هکل

مواد خام برا  تولید سلفوریک اسید منابع سلفر  است. در کشور ما سلفر در 

 کگیآهن حا  عضو  زهمال   و غیر نفت و گاز ترکیب مواد معدنی عضو  ز

دا  اکساید  میخواند از آن در قدمه نخست سلفرکه    و ود دارد و مس عینک

 نه و دو گانه تولید گردد.  یگا تماسی ز سپس سلفوریک اسید  بطریقه ها  کانخکت

  :((HNO3 نایتریک اسید

ی و مربوط صنایع نایخرو ن  ــم منرالـمه ی از تیزابها ـــتیزاب هوره یک

میگردند  هوره رقیق و غلیظ به در ه ها  مخخلم تولید تیزاب صنعت در .میباهد

 که در  دول ذیل مشاهده میگردد:
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 صنعت  ظ درغلی رقیق و ۀها  تیزاب هور : در ه 1 دول ز

 HNO3فیصدی   تیزاب  شوره غلیظ HNO3فیصدی   تیزاب  شوره  رقیق

 در ه اول

 در ه دوم

 در ه سوم

55 

47 

45 

 عالی در ه

 در ه اول

 در ه دوم

98,5 

98 

97 

  منرالی تیزاب هوره در بخش ها  مخخلم صنایع کیمیا  منجمله کودها 

 81حدود ست داهخه ساالنه دردرار احصائیه ـق بکار برده میشود. منحی  مواد خام

منرالی به مصرف میرسد   هان در تولید کودها  ۀتولید هد ۀفیصد از تیزاب هور

 فیصد میباهد.    51  - 60,5 ز حدودغلظت آن در که

  نایخرو ن آنها نیز ذیل که فیصد کیمیاو  تیزاب هوره در تولید کودها  از

 اسخفاده میگردد: ذکر گردیده 

  یوریا  (N27) م نایخریتــــکلسیم امونی  (N34,4) نایخریت مر تولید امونید

(N46) نایخروفوس  NP (N22) نایخرو ن  فاسفورس و  خاهیم  NPK (N15)   

و سایر  N18امونیم فاسفیت  دا   UAN (N32) محلول یوریا امونیم نایخریت

 کودها.

صنایع مواد  دری ـــمنرال ید کودها ـــتول اسخفاده در ۀتیزاب هوره برعالو

صنایع گلوانیک    ره  ــنایخریت نق ی زـــعکاس ه  نایخریت فلزا   صنایعـانفالقی

   رنگ ساز   خالورژــدر می و  ــعضا  ـــسنخیزهفارمسی  ایسخریفیکیشن  

 ... غیره تشخی، هیروئین  مورفین و غرض ۀدر مواد مخدر  ساز   السخیک

  . 14 : 1ز  بکار برده میشود

 فیصد  موارد اسخفاده نایخریک اسید را نشان میدهد: هکل ذیل

 
  : کاربرد نایخریک اسید به فیصد  در صنعت3هکل ز
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آن است که فیصد  زیاد  نایخریک اسید در  هان در  ۀهکال فوق نشان دهند

 تولید کودها  منرالی به مصرف میرسد.

وا در سه ـونیا و اکسیجن هـحال حاضر در  هان از ام نایخریک اسید را در

مرحله اساسی ز اکسیدیشن امونیا در مو ودیت کخلست  اکسیدیشن نایخرو ن مونو 

آورهد ط آب   تولید مینمایند. باید یاداکساید و ابسربشن نایخرو ن دا  اکساید توس

  . 11ز   کشور ما منابع کافی برا  تولید امونیا و اکسیجن دارد

 :((H3PO4فاسفوریک اسید

ها    مله تیزابها  منرالی است که بطور وسیع در بخش فاسفوریک اسید از

 مخخلم صنایع قرار زیر بکار برده میشود: 

در  هان فاسفیخی  ودها  منرالیـــــکدر تولید بخش زیاد  فاسفوریک اسید 

ضرور  برا  رهد نباتا   مورد اسخفاده قرار میگیرد. فاسفورس یکی از عناصر

اسخفاده از  ساحه دیگر .آن در خاک ضرور  میباهد که مو ودیت شودمحسوب می

ا ها  گازدار مانند انواع کواله  فاسفوریک اسید در تولید غذاها  اسید  و نوهابه

ا که ـــذا هده و از آنجـــد  به غـــیر  این ماده سبب دادن طعم تنـــاست. بکارگ

کیمیاو  با قیمت ارزان و حجم فراوان در دسخرس میباهد به  ۀماد فاسفوریک اسید

ها  طبیعی نظیر زنجبیل   همین سبب بکاربرد این ماده در مقایسه با طعم دهنده

 لیموترش ۀو عصار (lemon) که از لیمو اسید سیخریک برا  دادن طعم تند  یا 

(lime) رود  در الویت قرار دارد.که برا  دادن طعم ترهی بکار می  

اسید بحی  مکمله خوراکه ها   وریکـــفاسف ۀر  اسخفادـــعرصه ها  دیگ

حیوانا   طیور و در صنعت دواساز  میباهد. همچنین از فاسفوریک اسید در 

در مقایسه با  نـــا  فراوان هایدرو ـــونهآیر داهخن ـــن بخاطـــساخت آسپیری

دان و ـــــدر طبابت دن .شوداسخفاده میو سلفوریک اسید  یدـاس هایدروکلوریک

 هت تمیز کردن سطح دندان  (Etching) قلم زنیعنوان عامل   ی بهـــدنساورتو

 رود.بکار می

ده نیز اسخفا صابونیها  صابونی و غیر  فاسفوریک اسید در مواد   اک کننده

ید  اک کننده ها برا  نرم کردن آب بکار میرود. آب نرم بدون میگردد. در تول

میباهد. مو ودیت این آیونها در آب باع   (II) و مگنیزیم (II) آیونها  کلسیم

بین نروند این آیونها با صابون تشکیل رسوبا  غیر  ر ازــسخخی آب میگردد و اگ

 میشوند. لباسها در هنگام هسخشودهند که سبب لکه هدن میقابل حل را 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B3%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86_%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%DA%A9%D9%84%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%DA%A9%D9%84%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D9%85_%D8%B2%D9%86%DB%8C
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ساحه دیگر  کاربرد فاسفوریک اسید در زدودن زنگ آهن است که از آن 

اسخفاده نمود.  س از زدودن زنگ آهن   زنگ آهنمیخوان مسخقیما  برا  زدودن 

خواند یگی مه یشود که خود به عنوان عامل  لوگیر  از خوردفیرو فاسفیت تولید م

  همچنان به حی و صنایع  خروهیمیمورد اسخفاده قرار گیرد. فاسفوریک اسید در 

 ضد حریق در اطفائیه نیز بکار برده میشود. ۀماد

 فاسفوریک اسید را در صنعت نشان میدهد. ۀهکل زیر اسخفاد
 

 
  : فیصد  اسخفادۀ فاسفوریک اسید در صنعت4ز هکل

هکل فوق نشان میدهد که فیصد  زیاد  فاسفوریک اسید در  هان در تولید 

  . 9 ز  کودها  منرالی به مصرف میرسد

ها  فاسفیخی و ود ندارد  تنها قابل یادآور  است که در کشور ما تولید کود

حال یاد میشود به اندازه نا کافی در نوع کود کیمیاو  که بنام یوریا یا کاربامیدیک

ران ناگزیر ساالنه هزاران تن کود کیمیاو  را به ـــــردد و تا ـحاضر تولید میگ

د محصوال  زراعخی تورید مینمایند.  دول ذیل ونها دالر  هت ازدیایارزش میل

  .4  و ز3  ز  2ز  و ارزش آنرا طی سه سال نشان میدهد کیمیاو  تورید کود

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%DA%AF_%D8%A2%D9%87%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9_%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C
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  1391ها   هان طی سالها  کشور از د کود کیمیاو ــــ : توری2 دول ز

 در افغانسخان 1392 و 1391

 نام کشور

1767 1761 1762 

 مقدار به تن

ارزش به 

دالر 

 کاییامری

 مقدار به تن

ارزش به 

دالر 

 امریکایی

 مقدار به تن

ارزش به 

دالر 

 امریکایی

 - - 3179 51.777 277863 1772.786 چین

 6688688 56153.763 6763793 57929.296 7767791 16968.735 ایران

 2859325 16287.925 1396166 17771.897 7778958 17956.812 قزاقستان

 29271819 65625.576 63862525 761925.811 7371729 16522.336 پاکستان

 - - - - 177622 975.512 روسیه

 - - 3779 57.616 757731 198.776 تاجکستان

امارات 

 متحده عربی
28.727 9766 17738.756 1676397 1218.612 711562 

 - - - - 585278 2576.337 ترکمنستان

 12321916 67739.667 6956621 27657.131 2811633 17136.392 ازبکستان

 728622 861.877 - - - - ترکیه

ایاالت متحده 

 اریکا
- - 7.719 632 - - 

 52676197 216752.612 95778779 676667.765 17657399 37766.618 مجموعه

 دول فوق نشان دهنده آنست که افغانسخان با وصم داهخن منابع طبیعی الزم 

ها  ضرور  دهاقین را از کشور ود کیمیاو  موردـــزار تن کـساالنه به صدها ه

دار ــــــــبه مق 1391ه در سال ـــدل اسعار وارد میکند. چنانچـــمخخلم  هان در ب

ی تورید ــــدالر امریکای 65338316تن کودکیمیاو  را به ارزش  439991.195

 نموده است. 

ید  نایخریک اسید و ودها  منرالی امونیا  سلفوریک اســـواد خام تولید کـــم

و  (apatite)ا  ا اتیت ـــید از منرالهـــید است که فاسفوریک اســـفاسفوریک اس

 به دو طریقه اکسخرکشنی و ترمیکی تولید میگردد. (phosphorites)فاسفوریت 

ا اتیت در خاننشین هلمند و فاسفوریت ز ما مظاهر منرالها  فاسفیخی کشوردر 

  .  263:  7 ز  دارد در کوتل سبزک هرا   و ود

XBOAنرال ا خایت ـــــفارمول کیمیاو  م )( عنصر کلسیم یا  -Aمیباهد که 45

کلورین   -Xاکسیجن و  -Oیا ارسینک   م وـــنادی   وعنصر فاسفورس -Bسرب  

  . 6 ز  یا گروپ هایدروکسیل است فلورین و

  :هایدروکلوریک اسید

ن ـی بسیار فعال مخشکل از هایدرو ـــاب منرالهایدروکلوریک اسید یک تیز

ی است. ــو  و سمـــــع بی رنگ با داهخن قابلیت تخریبی قـــد و آب  مایـــــکلورای
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ذیل اسخفاده  هایدروکلوریک اسید بطور وسیع در تولید محصوال  صنعخی قرار

 میشود:

 کار  سطح فوالد از زنگ که در این صور  از هایدروکلوریک در  اک .1

روسس بعد   هت تولید سیم   ۀوالد آمادـــــف اسید رقیق اسخفاده میگردد و

 میگردد.

     PVC. در تولید مرکبا  عضو  مانند وینیل کلوراید که برا  تولید 2

   بکار برده میشود.  ولی وینیل کلوراید ز

 مله تولید آب آهامیدنی  نوهیدنی  محصوال  از pHبرا  تنظیم سطح  .2

 ایی و ادویه  ا .  مواد غذاه

ی از  مله ـــدر صنایع غذای (additive)افزودنی  وادـــــه حی  مب .3

 ی هایدرولیز هده. ــــا  نباتــــید و  روتئین هـــفروکخوز  سیخریک اس

آب از  مله آب را  تصفیه ـــــعضو   ب. برا  تولید مرکبا  غیر5

 .آهامیدنی و فاضالب

باز  و مصؤن نمودن آن برا  برا  خنثی ساز  آب در حوضها  آب .6

 آبباز .

 در بعضی از تعامال  کیمیاو . .7

 صنایع  چرم ساز . در .8

 . برا   اک کردن نمک طعام.9

 . در تولید نفت در اسید  کردن چاه ها  نفت.11

 . در  روسس سنگها  معدنی.11

بطور فشرده کاربرد هایدروکلوریک اسید را در صنعت در هکل ذیل میخوان 

 ه نمود.مشاهد
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 مخخصرهایدروکلوریک اسید در صنعت ۀ : اسخفاد5هکل ز

هایدروکلوریک اسید را در بخشها  مخخلم صنعت نشان  ۀهکل فوق اسخفاد

گونه هر ذفـــریک اسید در صنعت فوالد است. حمیدهد. کاربرد اصلی هایدروکلو

 روسس آن صور   قبل از ن از فوالد میباهد کهـی و یا اکساید آهـــگه زنگ زد

نگ تزریق سطوح س در صنعت معادن بویژه در چاهها  نفت درمیگیرد. همچنین 

دهد تا دسخرسی بیشخر به طبقا   ائین چاه نفت صور  هده و به آنها ا ازه می

گیرد  از هایدروکلوریک اسید برا   دا کردن فلزا  گرانبها مانند طال و نقره از 

 ولی وینیل  در تولید نیز اسخفاده میگردد.سنگ معادن  در عملیا  اسخخراج 

کلوراید یا  ی و  سی   ولی کربنا   کاربن فعال  اسکوربیک اسید  مرکبا  

  کلوراید نکل  کلوراید  ست عضو  مخعدد  دواساز   تولید کاغذ  کلسیم کلوراید

  خنثی    در صنایع غذایی مورد اسخفاده برا  تولید بطر  و صنعت گالوانیک ز

چرم و تصفیه نمک طعام آب و مطابق با اصول سنیخیشن برا  هنا  صنعت  ساز 

  .12ز  شوداسخفاده می

ال حاضر در صنعت به طریقه سلفیت و الکخرولیز ـحهایدروکلوریک اسید در

مرحله اول تولید گاز هایدرو ن سودیم کلوراید تولید میشود که دردو مرحله از  در

ابسربشن گاز مذکور به  دوم توسط عملیهکلوراید صور  میگیرد و در مرحله 

ع کافی سودیم کلوراید و ود ـکلوریک اسید تبدیل میشود. در افغانسخان منابهایدرو

      کلوریک اسید میخواند بکار برده هوده بحی  مواد خام در تولید هایدرودارد ک

  .131 : 8ز 
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 :نتیجه گیری

از ساایر صانایع تولیاد انکشااف صانایع کیمیااو  و بخشای  .  برا  توساعه و1

           و   نایخریاااااک اساااااید  فاسااااافوریک اسااااایدتیزابهاااااا  منرالااااای سااااالفوریک اساااااید

 کلوریک اسید  الزم و ضرو   نداهخه میشود. هایدرو

. مااواد خااام طبیعاای محلاای باارا  تولیااد تیزابهااا  منرالاای ساالفوریک اسااید  2

 ر و ود دارد.نایخریک اسید  فاسفوریک اسید و هایدرو کلوریک اسید در کشو

و توساااعۀ  . تولیاااد تیزابهاااا  منرالااای و کااااربرد آن در صااانعت باعااا  ایجااااد3

کفاایی از لحااظ محصاوال  مخعادد صنایع  انکشاف اقخصاد   ایجاد اهاخغال و خود

 صنعخی میگردد.

 . از آنجائیکه افغانسخان کشور زراعخی است و برا  انکشاف زراعت بیشخر4

باااااه مقااااادار  1391نااااااگزیر در ساااااال  ضااااارور  باااااه کودهاااااا  منرالااااای دارد و

باه مقادار  1391دالرامریکاایی  در ساال  13951677تن به ارزش  71394.418

بااه  1392دالاار امریکااایی و در سااال  65338316تاان  بااه ارزش  439991.195

امریکاایی کاود کیمیااو  باه  دالار 52419163تن به ارزش  214352.912مقدار 

 عار در آن به مصرف رسیده است.کشور تورید و ارقام قابل مالحظۀ اس

هااده نشااان میدهااد کااه بخااش زیاااد تیزابهااا منرالاای در تولیااد  . مطالااب تحریاار5

کودها  کیمیاو  به مصارف میرساد. ایجااد صانایع تیزابهاا  منرالای زمیناه تولیاد 

کودها  منرالی در کشور بیشخر میسازد و از این طریق  لوگیر  فرار اساعار از 

 کشور صور  میگیرد.

 :شنهاداتپی

تخنیکی  کمی و کیفی  -بها  منرالی باید تحلیل اقخصاد  .  قبل از تولید تیزا1

منابع منرالی توسط مخخصصین مربوطه صور  گیرد تا ذخایر مواد خام باا ارایاه 

 ارقام تثبیت گردد.

. مصااارف مااورد ضاارور  تیزابهااا  منرالاای قباال از تولیااد آنهااا در ساااحا  2

 یت گردد.مخخلم صنایع تعیین و تثب

. تولیااد تیزابهااا  منرالاای بایااد بااسااخفاده از تکنااالوژ  کااه مؤثریاات اقخصاااد  3

بیشااخر داهااخه باهااد بااا در نظاار داهاات حفاظاات از محاایط زیساات و در مطابقاات بااا 

 ها  مربوطه صور  گیرد.دسخندر

ودها  منرالی که تیزابها  منرالای در آن ـ. توسعه و ایجاد فابریکا  تولید ک4
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خااام مااورد اسااخفاده قاارار میگیاارد  یکاای از اولویخهااا  تقویااه سااکخور منحیاا  مااواد 

 ء  باه سارمایگذار  هنگفخای دارد  بناا این صنایع ضرور  زراعت  نداهخه میشود.

دولت و سکخور خصوصای میخواناد باه طاور مشاخرک در ایان بخاش سارمایگذار  

 نمایند.

سسااا  در صاانعت  در کشااور بایااد مو تکنااالوژ  ماادرن . باارا  اسااخفاده از5

 فرهنگی تکنالوژ  مربوطه ایجاد گردد تا هموطناان تخصا، الزم تخنیکای را در

 کار گردند.  ۀآنجا کسب و منحی  قوۀ بشر  آماد

 ایجاااد یااک اداره اطالعااا  صاانعخی  هاات  مااع آور  ارقااام  معلومااا   و. 6

و ضاارو   نداهاخه میشااود  دولاات در کشااور الزم  طارح  ااروژه هااا  صانعخی در

 اقدام الزم نماید. سیس آن بایدأت

و  قصایرالمد   باه منظاور توساعه طرح  الن طویل الماد   میاان ماد  و.  7

 ایجاد بخشها  گوناگون صنایع در افغانسخان باید و ود داهخه باهد.

 :مآخذ

اسخفاده از گاز طبیعی گل. چگونگی تولید تیزاب هوره با رحمت  . احمد 1

ان. اکادمی علوم افغانسخان. مطبعه به منظور تولید کودها  منرالی در افغانسخ

 .211تعداد صفحا  1391 .کابل .بهیر

اداره مرکز  احصائیه.   چاپ مطبعه 1391. سالنامه احصائیه تجار  سال 2

 . 1391سنبله 

  چاپ مطبعه اداره مرکز  احصائیه. 1391. سالنامه احصائیه تجار  سال 3

 .1392میزان  

  چاپ مطبعه اداره مرکز  احصائیه. 1392. سالنامه احصائیه تجار  سال 4

 . 1393سنبله  

5. Ahmadi. Rahmatgul. Evaluation of the Sulfuric Acid Manufactur-

ing Methods to Produce Sulfuric Acid in Afghanistan. A research report 

submitted in fulfillment of the requirements of Fellowship in Research and 

Advanced Training (FRAT). SAARC Documentation Centre 

(NISCAIR Building)14, Satsang Vihar Marg. New Delhi-110067 In-

dia. December, 2013. 86Pages. 

6. "apatite." Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica Ul-

timate Reference Suite. Chicago: Encyclopædia Britannica, 2013. 
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7. Ministry of mine and industry. Mineral resources of Afghanistan 

mineral occurrences-mineral fertilizer.  

Sulfuric Acid Production, Market and Forecast in Kazakhstan .8   

eng.infomine.ru/files/catalog/413/file_413_eng.pdf   

9. фурмeр и.э., зaйцев B.H. Обшaя хймuчeсkaя   тeхнолoгия 

москвa, Bысшaя шкoлa, 1978. 264с  

.11 https://www.google.com.af/search?q=industrial+using+of+nitric+aci

d&biw=1366&bih=567&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=YUKOVYL 

11.https://www.google.com.af/search?q=using+of+phosphoric+acid+i

n+industry&biw=1366&bih=567&source=lnms&tbm=isch&sa=X 
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 سکندر حسینی څیړنپوه دکتور

 امکاناتو ارزونه ،د تولیدې یکی  او په افغانستاند چای د روزلو ځانګړتیاوی 
ې کلمه ده او ترټولو دمخه په چین او هندوستان کې منځ ته راغلی ده او په یچای چینا

 .لی دیوادونو کې هم رواج موندېو هد نړۍ په نور او افغانستان هېوادې زموږ په ینامه یاد 
ډیر ، کومه چې په دهیا نیمه ونه  تل شنه ونه او هاستوائې سیمو یو چای د نیمه استوائې او

د بوټی په بڼه روزل کیي، او په طبیعت کې هم په  وحشي  ونو کې په پراخه کچههېوادشمیر 
وحشی دی چې د ونی په بڼه  یېیوډول  -یعنې چای په دوه بڼو شتون لری  ډول شتون لری،

مترو پوری رسیي، او  ۱۵ - ۱۸ان تر  یېاو هندوستان کی شتون لری او لوړوالی  په چین
سانتی مترو په پوله کې   ۱۸ - ۵۸اود  دی چې په کروندو کې روزل کیيی اهلی یې بل ډول

 .لوړوالی لری
جینسونه او  ۱۰له کورنې سره تړاو لر، په دې کورنۍ کې ټول Theaceae چای د 

ډولونه شتون  ۰۵ چای په جینس کې د Camelliaرا ټولیي،. د ډولونه )نوعې( سره  ۵۲۸
په نامه یادیي، په تجارتي  Camellia sinensisکوم چې د  یېلری چې یوازې یو ډول 
د لینه په نوم یو بوټی پیژونکی . ښکال بڼه لر، د یېپاته  ډولونه  ډول کارول کېيی او نور

سرلیک الندی  ( تر د بوټود ډولونو ) یېعالم د خپل هغه کتاب په لومړی ټو  کې کوم چې 
د همغه کتاب په  یېی هغ ، خو وروسته ترښودلی  Thea sinensis، د چای نومولیکلی 

 (۱۲۱۵) وروسته له یېپه نامه نومولې ده. بیا  Camelliaد چای ونه د  دوهم جلد کی
ه جال چای او شین چای ونی سر داسې فکر کاوه چې ګوندی د تور یې زیيدیز کال څخه

تور چای  یې، په دی توګه دوه جال جال ونو څخه ترالسه کیيیدی، یعنی یادې چای له 
، خو دا په نومونو یاد کړل Thea viidisد  یېای هپه نوم او شین چ  Thea boheaد

 ای دواړه له یو بوټی څخه ترالسه کیي،.هه، چې تور او شین چشوهوروسته څرګنده 
ره ه( یو له بل سCamelliaاو  Theaدواړه جینسونه )ای دا هورپسې بیا پوهانو د چ

بل ډول هم شتون لر،  د چای یو .ونومول یېپه نامه  sinensis Camelliaوتړل اود 
 په نامه یادیي،. Camellia asamicaچې د 
له هغو  ېې د تور سمندرګی په ختیزو څنډو کزیيدیز کال ک ۱۲۱۵چای روزنه په  د
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 وو، خو لومړی ځل له نن څخهچې له چین څخه راوړل شوی  بوټو څخه پیل شویده کوم ۱۵
د درملی ځانګړتیاوو په  یې مخه پیژندل شوی دی او په کرار کرار له دکا ۵۸۸۸نيدی 

درلودلو سره په ټوله نړۍ کې رواج پیدا کړیدی، خو یو شمیر څیړونکې په دی عقیده دې 
ده اوکاریده او وروسته رل کیکاله دمخه له میالد څخه په چین کې ک ۵۱۸۸چې چای بوټی 

 .ونو ته وړل شویدیهېواداو نورو  کایالنسر، بیا جاپان، اندونیزیا، هندوستان
میر پاڼی د کاله دمخه د چای یو ش ۵۸۸۸ کابو ویل کیيی چی له نن څخهداسی هم 

) شن نونګ ( نومې  لې په تودو اوبو کې ولویدې کومه چی د چینباد پواسطه د هغه پیا
. په دې سره د یادو اوبو رنګ یو څه بدلون وموند او بیا ددی پیښې په الس کې وه امپراتور

هغې د چای  وروسته تر بې خونده اوبو له پاره یو لوی بدلون اعالن شو. د ساده او ېپایل
اروپا ته  ه پیړۍ کې چای له چین څخهکارونه په کرار کرار رواج شوه. هالینډیانو په اولسم

کتنو تر  یېوغتیاکې چې د ر تولپ ( یو هالینډی عالم په خپل هغه اثر نیکو الس . )وړی دی
چې د چای په  ،ې لیکلی دی په ډاګه کړههدیز کال کزیي ۱۱۲۱په  یېسرلیک الندی 

 .دیدالی شیاو هم مو عمر اوږ ئول رنځونو څخه روغ پاته کیدالی شکارونی سره له هر ډ
بنګله دیش، پاکستان، ایران،  ونه چین، هندوستان،هېوادای تولیدوونکې ههد چ

 ۲۵د تولید  ، خونیپال دی، کینیا، اندونیزیا او سریالنکا، تایوان، جاپان، استرالیا، ارجنتاین
په  یېسلنه  ۱۵تولیدوی او پاته  هېوادد هندوستان  یېسلنه  ۲۸او  هېوادد چین  یېسلنه 
 ونو کې تولیدیي،.هېوادنورو 

، مواد، کنډ لرونکې مواد، ډکسترین، پکتین، د پاڼې په ترکیب کې سلولوزد چای 
، پروتینی او ، ګالیک اسید، اګزالیک اسید، کورستینی، شکرغوړین اسانسونه او مومی مواد

،  ویټامینونه B-complexاو    C,Eد ، کاتچین،واد، تنینهکانی م ،وادهالیافی ( م ) تاری
د  یېشتون لری، چې هر یوا ستاز ترکیبي عطری مواد او دی کافئین، ،، فالوه نوئیدفلوراید
یاد مواد هم په تور چای  .په ترکیب کې شتون لر،کافئین او  (Theo phylline) تیوفیلین

، د وینې د چلند په مخنیو، کیدو عضلو د شل هم په شین چای کې په پام کې راځي چې د او
 ،تکان په زیاتیدو منقبض کیدو د بهیرپه غښتلې کیدو، د زړه د ، د زړه د عضلو دپه ښه کیدو

پاڼو  چای د . د یادولو وړ ده چې دضد اغیز لری د پړسوب پر د فشار په کمیدو او ېد وین
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کالوری انرجي شتون  ۲ګرامه (کې یوازی ۱۱۸انرجي ليه ده یعنی په یوه قاشوغه چای ) 
 لر، .

وی پیالې چای چښل عاقالنه کار دی، څرګنده شویده چې د کاراو ورځی په پای کې دی
په چای  وړ ده چې شین چای د تور ېیادون د د وجود روغتیا غښتلې کو،. ځکه چې هغه

دی چې د  ددی علت دا لر،. ،کوم چې انتی اکسیدانت دی ،سلنه زیات پولې فینول ۱پرتله 
ای تازه پاڼو ته د بړاس په واسطه په کرار کرار چای په پروسس کولو سره کله چې د چ تور

نی قوی اکسیدیشن کیدونکې او د سرطان ضد قو، مرکبات  له ، ځیتودوخه ورکول کیيی
کلموکۍ د سرطان د رامنځته  ټولو زیات په معدی او کوچنیو شین چای تر .ورکو،السه 

 او ت، مثانيله سرطان څخه د پروستا مخنیو، په اړه مرسته کوی او همدا راز کیدو د
ه کې د کلسترولو سره په ویند شین چای په کارونې  .پوستکی په ژغورلو کې مرسته کوی

په مخنیوې  منځته کیدوحملې د را ، د ویني لوړ فشارټیټو، او د زړه دکچه کمزوری کیيی
 کې مرسته کوی او په وینه کې د شکری کچه کې ثبات رامنځته کو،.

ې ایروسي ځانګړتیاوی لر،، له د په ډاګه شویده چې شین چای انتي بیوتیکې او انتي و
 ناروغیو د خپریدو د مخنیو، توان لری او کوالی شی ځیني ناروغي لکه دامله د یو شمیر 

. سربیره پردی د انفلونزا او نس ناستې په درملنه کې مرسته ویهورستیدل ورغ غاښونو
د وزن د  ،د مخنیو، د مفصلونو د پړسوب او د وینی د خطرناکه پرم کیدو کوالی شي او

 ګټور تمامیي،. له پارهغوړیو د سوزیدو  په وجود کې د کمیدو او
چې د  ،څخه یو بل ډول چای سمون پیدا کویپاڼو  د یادونې وړ ده چې د چای له تازه

انګو او یا د خونی د ټیټي . څرنګه چې یا د چای د لمر د طبیعي وړسپین چای په نامه یا دیيی
ولې فینول کوم چی انتی ، له دې امله په دې سره د هغه پتودوخې په واسطه وچیي،

د مرکب کچه د شین دی چای د یاد  .منځه نه ځی او پر ځای پاته کېي، دی، له کسیدیشنيا
را د د پولی فینولونو په کارولو سره د وجود د پوستکي  چای په پرتله دری ځلې زیاته ده.

ي، په دی هځوړندیدو کوم چې د عمر په زیاتیدو سره رامنځته کېي،، مخنیوی کیدالی ش
 ای په پرتله په لوړه بیه پلورل کېي،.   اساس یاد چای د شین چ

 ، نوسیمو د بوټوپه ډله کې شمیرل کېي،او لندو  چای د تودود مخه یادونه وشوه چې 
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، چېرته چې د هوا د تودوخې کچه د سانتي ګراد معموال په هغسې ساحو کې وده کو، ځکه
 په .لر، راختیا اغیزهم د چای په وده او پ یېصفر درجی ته نه ټیټیي،، یعنې د تودوخې کچه 

درجو په پوله  ۰۵ - ۱۵د سانتي ګراد د کومو سیمو کې چې د هوا د تودوخې کلنۍ کچه
، ځکه د یادې تودوخې په ، د چای له بوټی څخه لوړ حاصل ترالسه کیدالی شيکې و،

، په دی شرط خپلې نوی او ځوانې پاڼې جوړی کړ،د چای بوټی کوالی شي تل  شتون سره
ل د باران په د لندب یا هوا کې په مناسبه کچه نسبتی لندبل شتون ولری او وچې په خاورو ا

، خو ژوندی پاته کیدالی ولیدوالی، پرته له هغې نوی پا ڼې نه شي تمین شوی و،أواسطه ت
 شي.

دوخی او اورښت کچه په د چای د روزلو محدود کوونکي الملونه نه یوازې د هوا د تو
د پي اچ مناسبه کچه هم  او ډول ،ی لندبل، د خاوری جوړښتګوته شویده، بلکې د هوا نسبت

له پاره مناسبې نه دی او همدا راز په  کومی خاورې چې تیيی لری د چای د روزلو .اړینه ده
 ندبل شتون ورته زیان رسوونکی دی.خاورو کې په لوړه کچه د ل

میلي  ۵۸۸۸څخه تر  ۱۰۸۸ی د روزلو له پاره د کلني اورښت څومره والی له د چا 
ومت مقا د ټیټی تودوخې په مقابل کې یوڅه . د چای بوټیې منل شویدیههمترو په پوله ک

اوره وکوالی شي د ، یعنې کله چې سړه هوا له واوری سره یو ځای رامنځته شي او ولر،
د  درجو تودوخې پوری زغمالی شي. تر منفی پنځو چای بوټي وپوښي، نود سانتي ګراد

، چیرته چې د کلني ورکو، هکې هم حاصل ښ په هغسې سیمو یادولو وړ ده چې چای
 میلی مترو سره سمون لر،. ۲۸۸۸اورښت کچه د 

ښه وده  نو ددې له پاره چې ،د بوټی نیلی سطحي او خپرې شوې و،چای  څرنګه چې د
. د چای په مناسبه کچه عضوی مواد هم ولریوکړی مناسبو خاورو ته اړتیا لر،، کومې چې 

ژوره او نشیب  ، چیرته چی خاورینه طبقهشتون ولریکې  په هغسی ساحوکروندې باید 
 د یېبشپړتیا ترالسه کړ، او له بلې خوا  نیله ییز سیستم یېله یوې خوا  ، ترڅولرونکې وی

له چې نیلوته ک .ید جریان ولر، او ورته ډنډ نه شيبا یې، خو اوبه نیلو شا او خوا تل لنده وی
هوارو  ددې له پاره چې په هغوی د خوسا کیدو المل ګرځي. ، نو دنيدی اوبه زیرمه شي

 یېنیله ییز سیستم  ترڅو ،څخه د اضافی اوبو ویستل اړین د، حو کې د چای له کروندوسا
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 کړغیړن نه شی.
له پاره هغسې خاوری مناسبې نه د،، په هم د یادونې وړده چې د چای د روزلو  دا

سره د چای بوټی حساسیت  له یادو خاوروا ځکه چې کومو کې چې چونه شتون ولر،، د
د چای د روزلو له  ( خاورو کې وکرل شي. تیزابي ) ، نو ځکه اړینه ده چې په اسیدیلری

ی منل شویدی. کله چې د خاورې پي اچ له یاد ۵. ۵ - ۲. ۵پاره د خاورو مناسب پي اچ 
یره پردی د چای د سرب .برابره شي یېاړینه ده چې تله  ،پولې څخه ښکته پورته والی وکړی

د ښې ودې  د یاد بوټي .او د رڼا مناسبې کچې ته اړتیا دهد نسبتی لندبل  روزلو له پاره د هوا
 ۱۱ساعتونو په اوږدو کې  ۵۲سلنه او د رڼا شتون د  ۱۵ - ۱۸له پاره د هوا مناسب لندبل 

 دقیقې په ګوته شوې د،.  ۱۵ساعته 
هره اونې کې یو ی له کروندې څخه په شرایطو کې د چا وو مناسبوپورته یادو ش په

چای له  هیماچل پردیش په ایالت کې  د ، په دی حساب د هندوستان دحاصل ترالسه کیي،
په یا د ایالت کې د دوبي په موسم کې  .ځلې حاصل را جمع کو، ۵۸ه هر کال کروندو څخ

د هیماچل  یې وی، خو د اسام په ایالت کې چې شرایط میاشت بې بارانه او وچوبی هلته یوه
یو بوټی د  ځلې حاصل اخلی او د هر ۵۲پردیش په پرتله په زړه پورې دی په کال کې 

 . ته رسیيی ګرامو ۵۸۸ ځل هر یېحاصالتو یعنې تازه پاڼو کچه  
له پخوا را هسی د انسانانو په واسطه  ټولولحاصالتو را د یا دولو وړ ده چې د چای د

 شکل(.  - ۱ ترسره کیيی، )

 ل: په عنعنو، ډول د چای د حاصالتو راټولول ښئ.شک -۱
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ونو کې د کارګرانو د کمښت ستونزی را منځته هېوادپه دې وروستیو کې په ځینو 
چی د حاصل را  ،حاصل د ځانګړو ماشینونو په واسطه راټولیي،کېي،، له دې امله د چای 

، ته هڅوی غیړنیدوخو د چای کیفیت یو څه کړ ،سلنه غښتلی او چټک کو، ۵۸ولولو بهیر ټ
 -۵) ستندرد پاڼې راټولوی ټولی پاڼې یعنې زړې او ځوانې غیر خوشې ځکه چې ښې او

 شکل(.

 په میکانیزه ډول د چای د حاصالتو راټول ښئ. شکل: -۵
کې  په ډیرو نشیبي سیمو چای په هغو کروندوکې کومی چې هم د یا دولو وړده د دا

په کومو کې  ،موخه هغسې ماشینونه کارول کیيی ای د حاصالتو د راټولوپهد چ ،شتون لری
 (.شکل - ۰اخستل کیيی ) چې د انساني قوی څخه کار

 
 
 

 
 ښئ. چای د حاصالتو راټولولو ماشیني بهیر شکل: د انسانې قوې په کارونې سره د -۰
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فلیشونه( لری ولووړ ده چې په ځینو سیمو کې چای بوټي څو وده ییز پړاوونه )د یا دیاد
په دره کې د  ډول خپله وده پیل او پای ته رسوی لکه د هندوستان د کنګره یېقفه په و چې

پایه  د میاشتی ترچای له کروندو څخه د مارچ د میاشتی له وروستیو ورځو څخه د اکتوبر 
دری جال وده ییز پړاوونه په  یېډول حاصل را ټولیي، یعنې په یاده موده کې  یېپورې په وقفه 

میاشتی  میاشتې له وروستیو ورځو څخه د می د د مارچ د یېومړنی پړاو پام کې راځي چې ل
د جون د میاشتی  یې سي یا مونسوني وده ییز پړاووروستیو ورځو پوری دوام کوی، بل اسا تر

د  د سپټمبر یېاخرنی وده ییز پړاو  پورې و، او یېر د میاشتی تر نیماڅخه د سپټمب یېله نیما
 .پایه دوام کوی یزون ترڅخه د س یېمیاشتی له نیما

 یېیعنی د فلیشونو شمیر  او نودو وده چټکه شي د پاڼو ددې له پاره چې د چای بوټو
ه سلنه د زنک او یو سلنه۵، سلنه د یوریا ۵ ې ورباندېهځل ۰ -۵، اړینه ده چې زیات شي

اونیو وقفی  ۰ -۵محلول شیندلو ترمنځ  ځل سرو د هر ، خومګنیشیمی محلول وشیندل شي
وچ پړاو کې تر ټولو ګټور یندلو یا د بهیر په ههش سرو ې دهد یا دونی وړ ده چ .اړتیا ده ته

  .تمامیيی
دې نه و، چې د چای پاڼو په سمون سره په هغوی کې ځیني بدلونونه را منځته  هیر
س کې راشی، نو رنګ کله چې د چای پاڼې راټولې شي او د ازادی هوا سره په تما نیکیي، یع

په هغوی کې د شته  یېپه چټکه توګه مړاوی او اکسیدایز کیي، او المل  ،موميبدلون  یې
شته  یېپه پاڼوکې  کلوروفیل ټوټه کېي، او یې، چې په پایله کې ښودل شویدی تخمر انزایمونو

 .تانین ازادیيی
لکه چې مو وویل د چای تازه پاڼې د سمون په پایله کې بدلون مومي او هغه د تودوخې 

اکسیدیشن کولو د وخت له اوږدوالی سره تړاو لر، او په څلوروګروپونو ویشل ورکولو او 
له پاڼو یو ګروپ د اکسیدیشن کولو چلند په ځانګړ، پړاو یا  کېي، چې په اصل کې د هر

چای د د  .توقف (کیي، یا خارج کولو بهیردرول ) اوبو ویستلو د تودوخې په واسطه د څخه
 :سمون بهیر په الندې ډول دی

ۍ له پاسه ې د چای تازه پاڼې راټولې شي نو د یوی داسی پټلهکله چ :ایهتور چ -۱
څو  کنترول و،، تر یېلندبل کچه  ر حرکت کوی او د تودوخی اوهواریي، چې ډیر په کرا
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پوری  چای کې د اکسدیشن عملیه له دوه اونیو څخه تر یوې میاشتیاکسیدیشن شي. په تور 
د  څو ، ترکې وچیي، تودوخه ورکوونکو داشونو ی پههغی چا دوام کوی او وروسته تر

دونې وړ ده یا . دهغی سورت او ډبی کېي، وروسته تر پای ته ورسیي،. یېاکسیدیشن بهیر 
د شین  ، له د، امله قو، خوند لری اورو چایو په پرتله ډیر کافئین لر،چې تور چای د نو
و په اوږدوکې پرته له زیانه ساتل کلون چای له تولید څخه وروسته د ډیرو چای برخالف یاد

 زیات کارول کیي،. ټولو په نړۍ کې تر کېدالی شي. یاد چای
اکسیدیشن کولو بهیرپه ډیر لي وخت کې پای ته رسیي،  د شین چای د شین چای: - ۵

د بړاس     ټیدلو اوبوې شي نو په چټکه توګه د هغسی خویعنې کله چې د چای تازه پاڼې راټول
ګراد له  ، د کوم چې د تودوخې درجه د سانتيله پاره مخا مخ کېي، انیوث سره د یو څو

سمون په بهیر کې  په لنډه توګه ویالی شو چې د شین چای د ،درجو سره سمون ولری ۱۵۵
اید کوونکي چای پاڼو اکس په د، کچې تودوخې سره د د اکسیدیشن پړاو، نه ترسره کیي، .

ته هڅول کېي،  ادې پاڼې د باد پکې په واسطه سړیدوتردې وروسته ی .انزایمونه له منځه ځي
بسته  او سورت ،بیا کلوله او رکوونکو ماشینونو په واسطه وچیي،او ورپسې بیا د تودوخه و

 .چین او جاپان کې ډیر کارول کېي، . دا ډول چای پهبند، کېي،
یاد چای د  . دد اوالنګ معنی شین ښامار دی (:Oolang tea) اوالنګ چای -۰

. ددې ډول چای تخمر په نیمه بشپړ شو، ډول ورځې دوام پیدا کو، ۰ -۵سیدیشن پړاو اک
 . ن او جاپان کې ډیر په لګښت رسیي،ترسره کېي، او لکه د شین چای په څیر په چی

 د کومو ،ن په موخه هغسې پاڼې کارول کیېي،ددی ډول چای د سمو :سپین چای -۲
قوی ځانګړتیاوی  اد چای د سرطان ناروغۍ ضدچې پاڼه ییزې زخې تازه سپړدل شو، و،. ی

دا دی: چینی  یېډولونه هم شته چې ځیني  نور شمیر یو د، نه و، چې د چایلر،. هیر 
 لوی یونان چای او داسې نور. ، دچای، کاروان چای، امپریال چای

وی: هوړیي، یا سمون ترالسه کهریقو جهطم اړینه ده رڼه شي چې چای په دوه هدا ه
د مښلو  چای پاڼو . ددی دواړو طریقو ترمنځ توپیر دسنتیغیر -۵) ارتدوکس (، سنتي  -۱

چای پاڼو ټولې نباتي  ، په غیرسنتي طریقې سره داو غونډاری کولوله بڼې سره تړاو لری
 .حجری اکسیدیشن کیيی نو ځکه د سنتی چای په پرتله ښه رنګ او کیفیت لری
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دا هم رڼه کړو  و په کارده، اوس نګه کړیتیاوی په ډاروزلو ځانګړ مو د چای د د مخه
که برخال ف او که  کې د چاې د روزلو شرایط شته او په تیره بیا کونړ هېوادچې ایا زموږ په 

شتون و نه لری، نو څنګه کوالی شو چی په مصنوعي ډول ورته  یېد روزلو مناسب شرایط 
 شرایط برابرکړو:

ډیر عضوی  ، کومي چې ښیرازه اولر،چې چای هغسی خاورو ته اړتیا  څرګنده ده -۱
دی او  ر نهددی ډول شرایطو رامنځته کول دلته ستونزمن کا .ر،همرکبا ت ) هومس ( ول

کیدالی شي چی په خاورو کې د عضوی موادو په زیاتولو سره مناسب شرایط ورته برابر 
چې  کې شنې سرې وکارول شي، ځکه چې په یا دو کروندو کړل شي. په دی اړه اړینه ده
او د دوبي په موسم  یېروجن او عضوی موادو کچه لوړه بیایادې سرې په خاورو کې د نایت

، خو د د چای پاڼې له سوزیدو څخه ژغوری د وړانګو شدت زیات وی کې کله چې د لمر
همدا  له پامه وغورځول شي. یېشیم لرونکو سرو استعمال هم نه ښافاسفورس لرونکو او پوتا

شته کچه  اورو کې له یوی خوا د عضوی موادوپه خ هېواد موږ دڅرګنده ده چې ز راز
 ، نوموسم کې د لمرد وړانګو په واسطه ډیری تودیيی له بلې خوا د دوبی په کمزورې ده او

هم  او زیات شي هم په لوړه کچه عضوی مواد ور ددی له پاره چې د چای په کرونده کې
 یېمخنیوی وشی او هم  اغیزو د بدو خال خال سیوری شي ترڅو د لمرد وړانګو ورباندې

. ددی موخې ترالسه کولو له پاره اړینه ده  دمې پر مهال له سیور، ګټه واخلي کارګران د
کینول شي، کومی چې   (Albizzia julibrissinی لکه )هځای پرځای په کې هغسې ون

او کړ،  زیات کې عضوی مواد ور کوالی شي هم د کروندو په خاوروډیرې هسکې دی او
   نیمه سیوری کړی.  هم د چای کروندې

 ۱له  یېوا د ډیرو پراخه ساحو خاورې القلی د، یعنی پي اچ ېڅرنګه چې زموږ د ه -۵
، نو په دې اړه کیدالی شي چې په یا دو خاورو کې د ګوګړو څخه لوړدی او یا خنثی دی

ابیت ته وهڅول کیلو ګراموپور، په یو هکتار کې ( وشیندل شي، ترڅو تیز ۱۸۸پوډر ) تر 
څخه ښکته  ۵،۲له  یېنی پي اچ ی خاوری ډیری تیزابي وی یعهکوم هېوادشي. که چیری د 

ا میده شوې چونه په کې وشیندل اړینه ده چې تیزابي سرې او ی وی، په دغسې حالت کې
روزلو له پاره برابرښت پیدا  د چای د کمزورې شی او ېهیلوړه کچه  شي، ترڅو د تیزابیت
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 کړ،.
لندبل  روزلو له پاره په خاورو او هوا کې لوړ چې د چای د رګنده دهڅ مدا رازه -۰

کې د  په خاورو او هوا ېکې نا شونی نه دی، ځکه چ هېوادزموږ په  ته اړتیا ده او دا کار
په مناسبه  هېوادموږ په  او په پایله کې را منځته کیدالی شي لندبل کچه د مصنوعی خړوبولو

سره  باراني خړوبولوسره دا ډول کړنې تر په ماشیني په دې اساس ،کچه روانې اوبه لرو
 کیدالی شي.

په نشیبی سیمو او  روندې بایدهوته ونیوله چې د چای کههد مخه موږدې ته ګ -۲
ورکول ته نشیب  ، ځکه چې کروندولری، چې دا کار هم نا شونی نه دیکې شتون و غونډیو

او که   یرلګښت غواړ،، که څه هم ډه کیدالی شيپه کارولو سره ترالس شینونود کرنیزو ما
جوړول په پام کې ونیول  ده چې هلته د جرونو ، نو په کار،يپه هوارو ساحو کې کرل کی

 شې، ترڅو اضافي اوبه له کروندو څخه  بهروویستل شي.

 
 

 په نشیبي ساحه کې دچای د کروندی بڼه . :شکل -۲
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څخه څرګنده شوه چې د چای د روزلوله پاره  له بله پلوه موږ ته له مخکنیو یادونو -۵
 ۰۵او  ۱۵د د د سانتي ګرا یېد کال په اوږدو کې هغسي تودوخې ته اړتیا ده چې کچه 

د کال په اوږدو کې  کې د چای د روزلو په موخه هېواد زموږ په واقعا .درجو په پوله کې و،
و کې د ه سړو سیم، ځکه چې دلته پدې کچه تودوخه برابرول یو لوی محدودیت دی په

، چې په ځینو سیمو کې درجې خو ال څه کوی ۱۵تودوخې کچه د ژمي په موسم کې مثبت 
( درجو څخه هسکه ځې  ۰۵درجو څخه هم ټیټیي، او په دوبي کې له مثبت )  ۱۵له منفي 

د  ، نو ځکه دا  دلتهدرجو ته خوله اچوی ۲۵ - ۲۸او حتی چې د لنډ وخت له پاره ان مثبت
چې دا ستونزه څه  اوس نو را ځۍ په د، فکر وکړو .وله پاره لویه نیمګړتیا دهد روزلچای 

ټکي  یو له دې چې یاده ستونزه و څیړل شي، اړینه ګڼم دلته ښه کوالی شو. مخکېډول ګو
خو  به په دې اړه پوښتنه وکړی، چې چای ، که یو څو ستاسې درنو پوهانو پام را واړوم ته

د روزلو شرایط  یېلته دا مهال هم شتون لر،، نو ولې کې کرل شوی دی او ه په کونړ
و ددې پوښتنه هم باید وکړل هسمه ده چې هلته د چای کرونده شته، خ؟ دا مناسب نه دی

پوښتنی جواب نه  .کله چې ددیڅخه حاصل ترالسه کیيی او برخالف ، چې ایا له هغېشي
، یيی او یا ترالسه شوی ویصل تری نه ترالسه کېي، او که ترې ترالسه کحا یعنې ،خیر وی

خاورې   اوسه د هوا او تر وازی د یو دوه ځلو سره سمون ولری، ځکه چې هلتهی چې یېښا نو
داسې نور ساحې نشیب او  ، دخاوری پي اچ او ژوروالی ، دتودوخه، په هوا کې نسبتی لندبل

ولی برابرشي، اقلیمي شرایط تریوې پپورته یاد شوې سیمه ییز او  مناسب نه دی.کله چې ټول
روزلو د ښو  امکان شته چی په اعظمي ډول ترې دکې ددی  نو د پسرلي او منې په موسمونو

، چی حاصل ترالسه شې څخه لي یېنیما په پرتله د کال په اوږدوکې د ټاکلی کچې له شرایطو
سیمو  یېیا نیمه استوا د تودو هېوادځلو سره به سمون وخور، او هغه به هم د  ۱۵ - ۱۸د 
د  ) یېډول د وده ییزو پړاوونو په څیر وی چې بیلګه  یېپه وقفه  ه په ختیز زون کېلک

د جنوب غرب زون سیمی لکه قندهار،  د یادولو وړ ده چې .( ده هندوستان د کنګره دره
د هوا د تودوخې کچه  دی، خو هلته یېسیمي هم تودی او نیمه استوا ، فراه او نیمروزهلمند

ې څخه ښکته کېي، په کومو کې چې چای ههاوږدو کې له هغه پول ځینی وختونه د ژمي په
غونه هم سو چې په ننګرهار کې د ستروسو باله یا ده وبا یېمقاومت کوالی شي. دا هم نه ښا
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 یو پړاو ، چې د هری او د مني ( لریههپشه کال ،لنیپسر دا ډول درې وده ییز پړاوونه )
 .لنډ وی یېلکه پسرلنی اوږد او پاته  یېځینې  لری یعنی پیره سره  توله بل اوږدوالی یو
 :پایلی
سیمو  یې، خو په استواصنعتي بوټو په ډله کې شمیرل کیيی یېچای د نیمه استوا -۱

 .السه کیي، کې هم په پراخه پیمانه روزل کیي، او لوړ حاصالت تری تر
د ، خوې شتون پیدا کوالی شيپه هغسې سیمو لکه کونړ ک هېوادچای زموږ د  -۵

 د ترالسه کولو له پاره اقلیمي او سیمه ییز شرایط له چای څخه د حاصالتو یادې سیمي
 دا مهال مناسب نه د،.

، تیزابی شي یېو کې د عضو، موادو کچه پیاوړ، او پي اچ کله چې هلته په خاور -۰
د لندبل او تودوخې کچه په مناسبه پوله کې تنظیم شې او کلني  یېکې  په خاورو او هوا

ې د چای روزل ، ددی امکا ن شته چزیات شې یېاوږده او شمیر  یېونه ه ییز پړاوود
حاصالتو کچه او  ې له یو پلوه ده، خو له دې سره سره به ئړیههلته رواج پیدا ک
سره سیالي ونه شي کوالی  ونوهېواداو نورو چای تولیدوونکو ، چین څرنګوالی د هند

سره سره خو له د، ، چه په پرتلیز ډول لوړه و،تولید د لګښت ک د یېله بل پلوه به  او
 .به بې ګټې نه وی

 اخځلیکونه: 
1- http://forum.irantrack.com/thread11022.html 

2- Dr.Sud R.K. Scientist (Tea Science) IHBT,Palampur-176061 H.P. 
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 حمد قسیم مراد باور څېړنپوه م

 جوړولو اقتصادی ارزښت ېپه هېواد کې د محلي اومو موادو څخه د ښیښ
څرنګه چې لیدل کېيی ښیښه د یوه زینتی او د ودانیز سکتور د اړتیا وړ اهم توکي په 
توګه ورځ تر بلی ډېر اهمیت خپلوی او اوس مهال هغه ته اړتیا د وارداتی ښیښو له بازار 

 .ير یې ډیره پانګه له هېواده بهر ځد السته راوړلو په خاطڅخه تمویلیيی او 
ورغوو،  ناخوالو څخه راپاتې ورانۍ جوړیله هغه ځایه چې موني اړ یو د جګړو او نورو 

ددی لپاره چې د دولت  هغې جملی نه ښیښو ته اړتیا لرو. نو تر ټولو دمخه ودانیزو توکو او د
  ته واړوو نو ځکه په روان سیمینار کې دی او خصوصی سکتور او پانګوالو پام دی موضو

 موضو  ته ځای ورکړل شوی دی، چې په ځینو اړخونو یې رڼا اچول کیيی.
معدنی موادو ټولګه ده، چې د تودوخی په ځانګړی درجه کې ویلی او  ښیښه د یو شمیر
ی مادی په بڼه هې سړه او د یوی امورف، شفافی سختی او ماتیدونکهپه ځانګړو شرایطو ک

بدلیيی چې په هغې کې د لومړنیو معدنی او ښیښه تشکیلوونکو موادو کرستالونه ونه لیدل 
ې ظاهرْا جامد هشی. له تخنیکی پلوه ښیښه یوه سریښناکه سړه شوی او بی شکله مایع ده، چ

د اومو موادو   ری د خپل هېوادهشکل لری. اکثر هېوادونه چې د ښیښې جوړولو صنعت ل
 څخه کار اخلي.

ی لرغونی تاریخ هندلی او کارول ئژپیانسانانو  ه له پخوا راهیسیښیښ اریخي لرلید:لنډ ت
ق م پوری د  3000 څخه تر 1500له  ی ده چی مصرړاگه کډپه  لرغونو نښو نښانولری. 

کیو کی کارول شوی ده. په ړزیزدیز کال کی په ک 290ه په ښیښیښو جوړولو مرکز و. ښ
ودل ښای ټولو صنعت بنسړوهی جښیښجینا کی د کال کی د امریکا په ویر .ز 1908

او د  شوی دی ړی جام جوهه ئښیښی ړنی لومهکال کی په فرانسه ک .ز 1688شوی او په 
و څد د ښیښې جوړول په انګلستان کې پیل شوی دی.  زیيدیزی پیړۍ په وروستیو کی 17
ولو کی ړجو و پهښی لوهه ئښیښی او هم د هکیو کړه یوازی په کښیښدو کی ږیو په اوړپی

واصو خاکلو ټولونه په ډبیل و بیالښیښی چی د هپه اوسنی وخت ک خو کارول شوی،
بیلو برخو لکه دلی او په بیالی هم پراختیا مونهی د کارونی ساحهته شوی دی، د هغځرامن
 .(783  : 4 ) ،کی کارول کیيیو او نور ورو، طیارټمو
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موادو ترکیب او د تکنالوژیکی عملیو  نیوړلو لپاره د لومړالسته راو و دښیښول ډول ډد 
 ته کوی.ځرنگوالی د هغی په خواصو کی ژور بدلون رامنڅ

زموني په هېواد کې د ښیښو جوړولو صنعت هم لرغونی تاریخ لری. په افغانستان کی 
زنویانو د حاکمیت د  دورو سره سمون هددی صنعت لرغونتیا د کوشانیانو، تیموریانو او غ

ډول د ښیښې جوړولو صنعت په لرغونی هرات کې ډېر رواج درلود.  خوری او په ځانګړی
په ښیښو کې له نقاشی څخه کار اخستی دی.  السته راغلی آثار په ګوته کوی چې کوشانیانو

ی زینتي هری او ښیښه یهاوسه پوری زموني په هېواد کې د ښیښو صنعتی تولېد شتون نه ل تر
ی بهرنیو هېوادو ته هم هجوړیيی چې یو شمیر ی لوښي د ماهرو کارګرانو په واسطه په الس

ې په هرات کې د ښیښو جوړولو یوازی یوه هرغه په اوسنی وخت کهاستول کیيی. له بده م
 (.10)، ی ده او نوری یی په بېالبېلو علتونو له منځه تللی دیهسنتی کارخانه پات

ه مخلوط دی ی موادو هغهه د طبیعی یا مصنوعښیښ ښیښه او د هغې کیمیاوی ترکیب:
خه څپه پلی کولو سره وروسته له کیمیاوی او فزیکی بدلونونو  عملیو تکنالوژیکی ړل چی د یو
 ی.ځالسته را

 وله دی:ډول کیيی، په دوه ری د تولید په موخه کاښیښهغه اومه مواد چی د 
 ی د ترکیب اساسی اومه موادښیښد  .1
 ی د ترکیب کمکی اومه موادښیښد  .2

 یبرخ اساسی تشکیلونکی د هغیهغه مواد د، چې اومه مواد  ی د ترکیب اساسیښیښد 
  مکنی القلی اکسایدونه دی.ځبی، القلی او ا او په عمومی توگه تیز جوړوی
ی هشگ تزیکوار :له دی واد هم بلل کیيی عبارتهم بنسټیز ښییښ د یهواد چهم دا

(SiO2)ا ډوهه، سNa2CO3)م کاربونیت هه( پتاشی(K2CO3)ت م سلفیههه، سودی
(Na2SO4) باریم سلفیت ،(BaSO4) کاولین ،(Al2O3.2SiO2.2H2O)نیزیت ه، مگ
(MgCO3) کلسیم کاربونیت ،(CaCO3) ومیت هدول(CaCO3.MgCO3)، ک هبوری

 .واو داسی نور (Na2B4O7)، بورا (H3BO3)اسید 
دار یې د هې مقهشمیر نور اکسایدونه هم ور زیاتیيی چ یو کې د ځینو ښيښو په ډولونو

رق کوی. د بېلګې په توګه د بوتلونو او مرتبانونو د هد ډول په نظر کې نیولو سره ف ښیښې
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( سلنه وی او د اپتیکی 0.0( مقدار )Fe2O3ې د اوسپنی د اکسایدو )هښیښو په ترکیب ک
( BaOم اکساید )ه(او باریAs2O3) سلنه ارسینک اکساید 0.25ښيښو په جوړښت کې 

 اضافه کیيی.
تیا، رنگه کولو او د ڼدی چی د رو وادهم ی اومه مواد هغههت کمکړښی د جوښیښد 

 کتیا ورکولو په موخه کارول کیيی.ټولو عملیی ته د چړجو خمیریی د ښیښ
اکساید هم  اوسپنی سلنه د 0.01سلنه المونیم اکساید او  0.0و کی ښیښپه معمولی 

 کان دای اکسایدسلی و لپاره له خالصهولړو جوښیښد مرغوبو او کرستالی ، خو شتون لری
(SiO2) خه کار اخستل کیيی.څ 

ښیښی د جوړونکو اساسی او کمکی موادو د ترکیب سلنه ښودل په الندی جدول کی د 
 شوی ده.

 (. ( 295:7 جدول: د ډول ډول ښيښو تقریبي ترکیب )سلنه( -1

 دښيښي ډول ګڼه
 د ښيښي د ترکیب جوړونکی برخي

SiO2 Al2O3 CaO MgO Na2O K2O PbO B2O3 

 )کړکیو( ودانیو د 1
 ښيښي

.0 -.3 5.1-2 1 -10 3-4 14-10 - - - 

  بوتلونو او د 2
 جوړول مرتبانونو

10-.0 3-4 0-10 2-4 10-11 - - - 

3 
 غذائې لوښو د

 1-0 - 3-0 11-10 0-3 10-1 - 0.-3. لپاره

 - 30-30 13-10 - - - - ..-00 کرستالی 4
 40 - 1 - - - - 10-.4 اپتیکی 0

 يښه ئېښ 1
 13-1 - - 2-0.0 1-0 11-0 11 -10 01-41 الیاف 

د  (SiO2)ای اکساید ډخه سلیکان څلی ډاکسایدونو له  د ېت کړښی په جوښیښد 
سلنی پوری  10سلنی څخه تر  00، چی مقدارئی له دهبرخه جوړونکی  هغی د ترکیب اصلی

ی په زیاته اندازه هک ی په خپل ترکیبهی ماده ده، چهطبیع ۍنځيشگه یوا تزیی. کواريرسی
وند تیزابونه ئی په اوبو کی د حل ړای اکساید چی اډسلیکان د  ای اکساید لری.ډسلیکان 

  nSiO2mH2 Oوی عمومی فارمول ئی ړی تیزابونه جوتکیدو قابلیت نه لری او سلیکا
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سیک یل، میتا س(H4SiO4)ی ارتو سیلسیک اسید هی ضعیفو تیزابونو بیلگهتدی. د سیلکا
چی په آزاد حالت السته  د،، تیزابونه نور شمیر یویا سلیکاتی تیزاب او H2SiO3اسید 

 راغلی دی.
یزی، خو یوازی سودیمی او ک ی نه حلهی په اوبو کهی تیزابونو اکثره مالگهد سلیکات

ای ډی د سودیم هایدرواکساید یا پتاشیم کاربونیت سره د سلیکان هپتاشیمی سلیکاتونه چ
 :چې کیمیاوی فرمول یې عبارت دی  لهی، ځخه السته راڅاکساید د ویلی کولو 

SiO2 + 2NaOH = Na2SiO3 + H2O 
SiO2 + K2CO3 = K2SiO3 + H2O 

ی په نوم هم ښیښی ته زیات ورته والی لری، چی د حل کیدونکی ښیښپورتنی سلیکاتونه 
ی هریتی په کانکهی بولهه ئښیښی مایع هاوبیز محلول په شکل چ د ی. دا سلیکاتونهيیادی
اورو د کیمیاوی تحکیم لپاره کارول کیيی. هو او د خهولړو په جوټنه، د سموونهښښپو

Na2SiO3  اوK2SiO3 ی په شدت هایدرولیز کیيی او هوندو آبی محلولونو کړپه ا
 وی.ړوی چاپیریال جوهقل

 ی دیړای اکساید او سلیکاتونو تشکیل کډسلیکان  تر ډیرهمکی قشر ځد له دې کبله 
خه څلی ډیر نور منرالونه د سلیکاتونو له ډات، ابر ، خاوری، اسبست، تلک او فلدسپ او
کیيی او په آسانۍ سره تر السه کیډای  چې زموني په هېواد کې دا منرالونه زیات پیدا دی

 همدارنگه د غرونو شی، نو د ښیښې جوړولو په خاطر اقتصاد، توکی شمېرل کېدای شي.
ی سلیکاتونو هرد، گرانیت او نورو ترکیب د طبیعهرو لکه زمبډقیمتی  ځینی برو اوډیرو ډ په

 .(294:7)، موجود و، کرستالونه
ی گڼ شمیر هی په ترکیب کهاده ده. د هغهښیښه یوه فوق العاده شفافه او متجانسه م

دی، شتون  MgOاو  K 2O, Na2 O, CaO, SiO2اکسایدونه، چی تر ټولو مهم ئی 
ی، ښیښه یو عنصره، هبیلو اکسایدونو د شتون له مخی د بیالهلری. د ښیښی په ترکیب ک

عنصره ښیښی په ترکیب کی یوازی  دوه عنصره، دری عنصره او څو عنصره وی. د یو
SiO2 ( وی چی کوارتزی ښیښه ئی بولی، دوه عنصره ښیښهmSiO2.nNa 2O چی ،)

( او هغه mSiO2.nNa 2O.pCaOمنحل ښیښه هم بلل کیيی، دری عنصره ښیښه )



     73شمارۀ 
 

192  

  

 ,K2O, Na 2Oه ډیر اکسایدونه لکه هی له دریو څخهی ئهی په ترکیب کښیښی چ
CaO, SiO2 ،MgO  اوAl 2O3 .شتون ولری د څو عنصره ښیښو په نوم یادیزی 

 همهم هی د ترکیب بلښیښم او پتاشیم اکسایدونه چه قلوی اکسایدونه دی، د هسودی د
په شکل د  KNO3او  Na2SO4 ،Na2CO3،K2CO3وی. دا اکسایدونه د ړه جوهبرخ
 عالوه کیيی. کېی په ترکیب ښیښ

اکسایدونه دی. دا  فلزاتو القلی ومکنیځ د ونکی برخهړی د ترکیب دریمه جوښیښد 
ی په ترکیب کی ښیښدی، چی د  و څځه عبارتاکسایدون له اکسایدونه د کلسیم او مگنیزیم

 .ای لریځپه عالوه کولو سره  (CaCO3.MgCO3)د دولومیت 
 موجود وی (6SiO2 Na2O.CaO) کی ئی تړښچی په جو ښییښه دری عنصرهغه 
د اکسایدونو ډول او د هغه مقدار د  یښیښ یوی . دکارول کېيیزیات  وییولونډتر نورو 

ی، کیمیاوی او هی ته حرارتښیښتیرابی اکسایدونه  ه. د بیلگی په توگښبښی خاصیت ټاکي
ی لزجیت او د ویلی ښیښیدونه د ثبات ورکوی، په داسی حال کی چی القلی اکسا میخانیکی
 اکساید القلی وی.هکم اندازه یهسختوال د هغی د دارنگهههم او ټیټویرا  خهوکیدو تود

 ېت کړښی په جوښیښوی. د برخمنی خه څات ثب حرارتی او کیمیاوی لي د ښیښی لرونکې
 .(280:3)،لزجیت ورکوی ړتیا وړی ته د اښیښاکسایدونو شتون،  فلزاتو د القلی ومکنیځد 

ی او برقی خواصو اپتیکی اخستنی ساحه د میخانیکی، حرارتی، ټگ د ی کیفیت اوښیښد 
 هپ ښهیښی هرتیاوو له مخهانگځاو لری. د همدی ړاو همدارنگه د کیمیاوی ثبات سره ت

 د و اوښیښنو د وسایلو او سامان آالتو په وی، د کیمیاوی البراتواراپتیکتخنیکی، ، تعمیراتی
 ویشل کیيی. باندی و په گروپونوښی لوه ئښیښول ډول ډ

 خپل ترکیب له مخی په اکسایدی، هلوجنی او کالکوجنی ویشل کیيی: دی ښیښ
ت اصلی برخه ئی اکسیجن لرونکی مرکبات وی ړښی هغه دی، چی د جوښیښاکسایدی 

 او نور. Al2O3, P2O5, B2O3, GeO2, SiO2لکه 
        لهری لکهه   و ه شهتون په ترکیب کهی ئهی هلوجنونه    هغه دی چې یښیښهلوجنی 

ZnCl2, BeF2  .او نور 
یدونه او یناسل ی سلفایدونه،هی ئهی دی چی په ترکیب کښیښی هغه ښیښکالکوجنی 
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 ,AsTe3, Sb2Se3, Al2Se3ولو لپاره لهړو جوښیښول ډتلورایدونه موجود وی. د دی 
SbS3, AsS2 (3:1)، کار اخستل کیيی و څخهاو نور. 

لکه ودانیو،  چاروو هولټپه  د ژوندانه یښیښه اکسایدی هخڅو ښیښد پورته یادو شوو 
ی. د یيکی په پراخه توگه استعمالو ی وسایلو او نورهترانسپورت، البراتوارونو، طبابت، برق

ول ډه لری. دا ډکی اساسی ون ډګری په عملی ښیښخه سلیکاتی څلی ډو له ښیښاکسایدی 
د ښیښی جوړونی صنعت د هر بل ی. جوړوسلنه تولید  00و ښیښاکسایدی  ی دښیښ

تولیدی صنعت په څیر یو تخنیکی تولیدی بهیر دی چې  الندی د هغه پړاوونه ښودل شوی 
 دی:

 رتولیدی بهی او د ښیښی جوړونی تخنیکیشکل:  -1
ولو فابریکی ته ړجو ښیښیوند کان د ړی اومه مواد له اهی گام کړپه لومپه دی توګه 

او کی د تر السه شوو موادو میده کول چی قطر ړکولو په پچمتو  د لیزدول کیيی. د موادو
، د اخستل اومو موادو مقدارد ملی مترو پوری وی، په الزمه اندازه  2څخه تر  0.1ئی له 
نیو موادو تر وزن ړول شامل دی. په مطلوب نسبت سره د لومړخمیری جو او ګډولهغوی 

دول د  دیوی او په ډاوبه ورسره گسلنی پوری  0څخه تر  4له  وروسته کولو او مخلوطولو
لپاره  پخولو او ته د تودوخی ورکولو ټۍی. السته راغلی خمیره بځخمیره السته رااومه ی ښیښ
 .(9)، ل کېي،دويلی

ه تودوخه کی ړپه لو ېعملیه ده، چ یکیمیاو -د اومو موادو پخول یوه پیچلی فریکی 
ی او بیا ځه ځخمیری رطوبت له من ی د تودوخی په واسطه دړکی لومبټۍ ی. په يته رسی سر
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 د تعامل صورت مومی او ځدرجی تودوخی الندی د اومو موادو ترمن 400د سانتی گراد د 
 :آزادیزی CO2  یدو سرهتشکیل و په سلیکاتون ووندړا

Na2CO3 + SiO2 = Na2SiO3 + CO2 – Q 
درجی  120 پهد سانتی ګراد مومی او  چټکتیاسره  وپورتنی تعامل د تودوخی په ورکول

مضاعفه  Na2Ca(CO3)2د  کېد تعامل په پایله   Na2CO3او  CaCO3تودوخه کی د
                ،ویهل کهول تعامډدی هسره په الن SiO2پل وار د هی هغه بیا په خهیزی چړمالگه جو

 (278 :8). 
Na2Ca (CO3)2 + SiO2 = CaSiO3 + Na2SiO3 + 2 CO2 - Q 

و درجی تودوخی په شا 1000د یلدو عملیه د سانتی گراد سلیکاتونو د تشک ود پورتنی
د  ړاوی د پخولو دا پښیښی. د يی، پای ته رسیځی د خمیری کتله په جوش راهی چهخوا ک

هغه دانی چی په  SiO2ائی د ښاو بلل کیيی، خو په دی وخت کی ړسلیکاتونو د تشکیلدو پ
تودوخی په درجو ته د  1200ګراد ی هآزاد شکل موجودی وی تر سترگو شی او د سانت

کی تر تودوخی  ی. په دی سره په قلوی سلیکاتی الیاژيدا دانی هم حلی  SiO2لورولو سره د
گازونو د شتون له د غوره کوی، خو  ڼهمتجانسه ب نيدی کیيی اوالندی کتله مایع حالت ته 

یر وخت ډ ی اوياو ورو سرته رسیړا پدیزی. د پخولو ړکتله کی پوقانی جو ښیښه یی امله په
 .(515:6)، یړغوا

 ځهتوگه متجانسه او د گازونو پوقانی له من بشپړهه په ڼه ئی کتلی بښیښد دی لپاره چی د 
ه ړته لو 1000 څخه تر 1400له  ادد سانتی گر هتودوخ ټۍب دچی  هی شی، نو پکاردړوال
ی توګه په د ه شی.ه ئی کتلی لزجیت کم او د گازونو د فرار زمینه برابرښیښد  ترڅو شی
او د گازونو د فرار ړی. د پخولو دا پوکتله په بشپره توگه مایع او متجانسه بنه غوره ک یاده
 ی.يه ئی کتلی د متجانس کیدو په نوم یادیښیښاو د 

 ،یيه ئی کتلی ته ورکول کیښیښگازونو د فرار په موخه  د ی تودوخی له امله چیړد لو
. د دی لپاره له السه ورکویتیا ړولو وړد جو ومحصوالتیی ه ښیښد هغی لزجیت کموی او د 

 شی، نوترالسه خه ورڅمحصوالت  ړی وښد خو اوئی کتلی لزجیت زیات شی  ښیښهچی د 
 وی.ټیټدرجو ته را  1000 داد سانتی گرتودوخه ه ئی کتلی ښیښد  په بټۍ کې
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د  ی محصوالتوړ راز راز ښیښه ی غوښتنی و څخه وروسته د هد اومو موادو له پخول
السته ېالبېلو طریقو په کاراچولو، چې د ځانګړو اتوماتیکی ماشینونو په مرسته سرته رسیيی، ب
 دا طریقی په لنډ  ډول عبارت دی له: ی.ځرا

کشکولو طریقه: دا طریقه د تخته یی ښیښو د تولید لپاره چې په ودانیو کی  د -1    
 لګښت لری، په کاروړل کیيی.

طریقی څخه په کار اخستلو سره هغه ښیښه يي سامان د پوکولو طریقه: ددی  -2     
 آالت چې په البراتوارونو کی ورته اړتیا وی، جوړیيی.

د پرس کولو طریقه: ددی طریقی په مرسته له پخی شوی ښیښه یی کتلی څخه  -3     
 پنډ او څو طبقه یی ښیښه یی محصوالت په الس راځی.

کی پخه شوی ښیښه یی کتله د مخصوصو د حالجی کولو طریقه: په دی طریقه  -4     
ې د زینتی محصوالتو د السته راوړلو طریقه شمیرل هی کیيی، چهماشینونو په واسطه حالج

 (. 8: 169 )، کیيی
ي په هېواد کې د ودانیزو اومو موادو کانونه خورا ډیردی. د دی اومو له نیکه مرغه زمون
د تولید له پاره د کشکولو طریقه اغیزمنه ی ښیښو هی سره د تعمیراتهموادو زیرمو ته په کتن

بریښی. دا کانونه په بغالن، سمنګان، بلخ، تخار، بدخشان، کابل، بامیان، او د هېواد په ډیرو 
ې شتون لر،. دلته د بېلګی په توګه د البرز د غرونو په کان، چې د بلخ په هنورو سیمو ک

 والیت کې دی، رڼااچوو. 
ې پروت دی، چې ډ ډبرو ترکیب يي له کو ارتزی هکچشمه شفا په سیمه  دا کان د

پنډوالی ئې لس متره دی. ددې  او m2 4000ه تشکیل شو، دی، مساحت ئېهڅخ شګو
 کان کیمیاو، ترکیب په الند، جدول کې ښودل شوی دی:

 جدول: د چشمه شفا د کان کیمیاوی جوړښت 2
 SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO K2O+Na2O زیرمی پنډوالی مساحت
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نورو  او له پورتنیو موادو څخه د ودانیو ښیښو اوهمدارنګه د ښيښه ئې بوتلونو، مرتبانونو
زره  110زیرمو اندازه  . ددې کان دوړولو لپاره کار اخیستل کیدای شیښیښه یی لوښو ج
 .ټنه اټکل شو، ده

وارتزی ډبرو بډای زیرمی لر،، چې هشګلنو ک م دهحاجی ګک کان ه میانو کې دپه با
 31..0څخه تر  03.11مقدار له  SiO2 ې ده. په دې کان کمتره د، 0الی ئې وپنډ

 .(421:2) ،زره ټنه اټکل شو، ده 100سلني پورې دی او دزیرمو اندازه ئې 
څخه زیاتی دی په ډاګه کوی چې پورتنی مثالونه چې بیلګي ئې په هېواد کې له لس ګونو 

نورو اړینو  افغانستان د ډول ډول ودانیزو توکو لکه ښيښو، خښتو، سرامیکو )کاشی( او
 توکو د تولید لپاره د اومو موادو پراخي زیرمي لری.

په دی توګه وینو چې موني د ښیښی د اومو موادو پراخې مساعدې زیرمی لرو او اړتیا او 
ته دی، خو بیا هم په ملیونونو ډالر هر کال ګاونډیو هېوادونو ته د د مصرف بازار هم ورته ش

 ښیښې د راوړلو له پاره ورکوو او خپله یی جوړولو ته هیڅ پام نه اړوو. 
تر دریمی ربعی پوری د  1303کال څخه د  1311الندی جدول هغه لګښتونه چی د 

 ی: ښیښو او ښیښه یی لوښو په وارداتو تر سره شوی دی، په ګوته کو
 .(0) ،ښیښو او ښیښه یی لوښو د وارداتو ارزښت په امریکایی دالرو تعمیراتیجدول: د 3

 ټول ښیښی یی لوښی د ودانیو ښیښی کال
1311 201.011 10321320 13200010 
1310 13201140 110102.. 3111211. 
1300 10031320 200024.3 40021.01 
1301 1.101031 3.41000. 104001030 
1302 042010.4 000010.0 100311040 

 .2311010 130.1131 10210021 ړۍ ربعلوم 1303د 
 .1240110 .111433 4231110 دوهمه ربع 1303د 
 14111103 1013203 02.3400 دریمه ربع 1303د 

 340134021 2..1.3141 1.1403140 ټول

ښیښو رانیولو لپاره  د تعمیراتی ل کال کې 1388ګوته کوی چې په په  جدول ارقامد 
کال ل. 1310په  امریکایی ډالر، 10328329 او د ښیښه یی لوښو لپاره 2967586
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الرو ډ 18585277ی او د ښیښت تعمیراتی ښالرو په ارزډامریکائی  13296840د  کی
 1300شوی دی. همدارنگه په  هېواد ته واردخه څی له بهر ښه ئی لوښیښت ښارز هپ

په  اوره هالډ 20992473 او 19036325ره هم په ترتیب سهی دا رقهکال کل.
او  67101538په ترتیب سره ت ښو ارزهی توکهی د یادو وارداتهل.کال ک1301

 رسیدلی دی. ډالرو ته امریکایی 37489997
خه تعمیراتی څو )چین، ایران او پاکستان( هېوادیو ډکال کی یوازی له گاونل.1301په 

او  02411.03، 111.10.1 د رههی په ترتیب سJښلو ېهه ئښیښی او ښیښ
څخه  د جدول له ارقامو ته وارد شوی دی. هېوادت ښالرو په ارزډامریکائی  10.30110

لمریز کال د دریمی ربعی تر پایه  1393لمریز کال څخه د  1388څرګندیيی چې له 
امریکایی  173141772او ښیښه یی لوښي د  176493149ښیښی د  تعمیراتیپوری 

ډالرو په ارزښت هېواد ته وارد شو، د، او په ټولیزه توګه هغه پانګه چې په دی موده کې د 
 امریکایی ډالر جوړوی. 349634921په موخه له هېواد څخه بهر وتلی ده  ښیښو رانیولو

د وارداتو کچه په بی کال په لومړۍ ربع کې د ښیښی .ل 1393د یادونی وړ ده چی د 
امریکایی  23860657 ربع کی ړۍلوم هیوازی د یاد کال پ او ه شوی دهړساری توگه لو

ی څځه د هې له دی جملهی دی، چهتلوخه له هېواد څخه وهډالرد ښیښو رانیولو په م
ی ډالرو هامریکای 1934604ی ډالرو په ارزښت له ایران، د هد امریکای 18743676
پاکستان له  امریکایی ډالرو په ارزښت ښیښي 563776او د  هېوادچین له په ارزښت د 

 دوله یادو ګاونډیو هېوا ګهپه ټولیزه تو . باید وویل شی چیهېواد ته وارد شوی د، خهڅ
 21242056کال په لومړۍ ربع کې هېواد ته د ښیښو د وارداتو ارزښت  1393څخه د 

نهه  ، چې د همدی کال د لومړۍ ربعی د ښیښو د ټولو وارداتوامریکایی ډالرو ته رسیدلی دی
ې هته په کتنی سره جوتیيی چې د ښیښو د وارداتو په کچه ک اتیا سلنه جوړوی. دی ارقامو

 .راغلی دی، چې د ګاونډیو هېوادو برخه پکی غوښنه دهزیانوالی  پام وړ توګه د پر له پسی په
 

 په لنډه توګه:
د ښیښی کارول په نړۍ کې لرغونی تاریخ لری او د لومړی ځل لپاره د هغی د  .1

ي په هېواد زمون کارونی بیلګی د نښو نښانو له مخی په مصر کې موندل شوی د،.
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، خو التر اوسه هم ددی محصول د ووجوړول هم له پخوا راهیسی دوکې د ښیښو 
 صنعت وجود نه لری او د السی صنعت په توګه په هرات کې تولېدیيی.

، ځنی ژوند له مهمو اړتیاوو څخه دی، چې په ودانیوښیښه یی محصوالت د ور .2
البراتوارونو، د ښیښه یی لوښو په جوړولو، په ځمکنی او هوایی ترانسپورت او ډیرو 

 ه کچه کارول کیيی.نورو برخو کې په پراخ
ډول ښیښې د تولید لپاره د  ښیښه د کیفیت له مخی بیالبېل ډولونه لری او د هر .3

 اومو موادو ځانګړی ترکیب په کاروړل کیيی.
د ښیښې جوړولو لپاره اومه مواد په اصلی او کومکی موادو ویشل شوی او د تولید  .4

 لپاره یی د دواړو شتون اړین دی.
 -خو موادو بدلول يوه پیچلی فزیکی اومه مواد په پد ښیښې جوړولو صنعت او  .0

، چې مختلف پړاوونه لری او هر پړاو یی د ښیښې د کیفیت له کیمیاوی عملیه ده
 څرنګوالی سره مستقیمه اړیکه لری.

افغانستان د ښیښي جوړولو لپاره د اومو موادو بډا، زیرمی لری، خو د یاد صنعت د  .1
جوړولو په موخه ورڅخه کار نه اخستل کیيی. نه شتون له امله تر اوسه د ښیښې 

افغانستان هرکال د کورنیو اړتیاوو پوره کولو په موخه د ودانیو او ښیښه یی لوښو په 
کال ل.  1393وارداتو د پام وړ پانګه له السه ورکوی. د بېلګی په توګه یوازی د

 .311010او ښیښه یی لوښي( په واردولو په لومړی ربعه کی د ښیښي )ودانیزی 
 امریکایی ډالر له هېواد څخه بهر وتلی د،. 

الندې   و او پراختیا لپارههد رامنځته کولو صنعت هی د ښیښي جوړولهپه هېواد ک   
 وړاندیزونه کېيی:

ه لومری گام کی علمی او مسلکی پی اخستنی لپاره ټخه د گڅله طبیعی زیرمو  .1
او تخصص  ههپو یهمسلک هی الزمهولو برخو کټکادرونو ته چی د ملی اقتصاد په 

نو وړاندیز کیيی چی د یاد صنعت د رامنځته کولو او پراختیا لپاره تیا ده. ړاولری، 
سره بشپړه آشنایی ولری، معاصری تکنالوژی ی د هروزلو ته چ ومسلکی کادروند 

 ځانګړی پاملرنه وشی.
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یوی څرنګه چی ودانیزی چاری په هېواد کې په پرله پسی توګه روانی دی، نو له  .2
ی خوا د وخت د غوښتنو هخوا تعمیراتی ښیښو ته ورځ تر بلی اړتیا زیاتیيی او له بل

ی لوښو مینه وال هم مخ يه زیاتیدو دی. د دی لپاره هسم د  ډول ډول ښیښه ی سره
چې په لومړی ګام کی لي ترليه د تعمیراتی ښیښو او ښیښه یی لوښو د وارداتو يه 

رغونی صنعت  وساتل شی، نو اړینه ده چی په ی کموالی راشی او هم دا لهکچه ک
 کی د ښیښی د تولید چارو ته ځانګړی پاملرنه وشی. هېواد

د دی لپاره چې افغانستان په کور دننه د ځنو ښیښه یی توکو د تولید جوګه شی،  .3
اړینه ده چی د یاد صنعت د رامنځته کولو او پراختیا په موخه ملی پانګوال په دی 

ه وهڅول شی، ترڅو په هېواد کې د ښیښی جوړولو له موجودو برخه کې پانګونې ت
ډول ښیښو د تولید چاری تر الس  ټی اخستنی سره د ډول هاومو موادو څخه په ګ
 الندی ونیول شی. 

، چې د بیلګو څخه یی په مقاله کې کانونه اومو موادو ځایید د ښبښی جوړولو لپاره  .4
ی او د اقتصادی هی او وارزول شیادونه شوی ده يوځل بیا په دقیقه توګه سرو

اغیزمنتیا په صورت کې یی د استخراج کار په فنی او مسلکی توګه په ممکن فرصت 
کې ترالس الندی ونیول شی. په دی توګه  به د هېواد د اقتصادی ودی او پیاوړتیا په 

 الره کې یو رغنده ګام اوچت شی.
 

 سرچیني:
 –، رساله علمی ۸۸۸ام محلی معادناحمدی، رحمت گل. تحلیل و تجزیه مواد خ -1

 ..1، ص 1314، سال تحقیقی، اکادمی علوم
مطبعه  )غیر فلزی(. پوهنتون پولی تخنیک کابل، سها ، نقیب اهلل. علم معادن -2

 .420ص  1301د شهر جالل آباد، سال همدر
همکار، فتح محمد پنجشیری و غالم صیدیق  ظفر مستمندی ، عبداهلل، محمد -3 

یای عمومی جلد دوم. وزارت تحصیالت عالی و مسلکی ج.ا، پوهنتون ذهیب. کیم
 .002کابل، ص 



     73شمارۀ 
 

200  

  

د څلورم ټو ،  ،ریاست المعارف ةدایر د، د علومو اکادمی، آریانا دایرة المعارف -4
 .مخونه 011هه.ل.،  1300 افغانستان، -نبراسکا مطبعه، کابل 

 ،1300، 1310ی سهالها  یسالنامه های احصائیه تجارت. چاپ اداره مرکهز  -0
  احصائیه.  1304و  1303، 1302، 1301

6- Глинко.Н.л. Обшая  химия. Издательство ,,ХИМИЯ,, , Ленинград, 

1977,Стр.710 

7-  Тумаркинои.Е.С  Химическая  технология. Издательство”Высшая 

школа”,Москва,1970,Стр.590 
8- Фурмер Э.И.Обшая Химическая Технология. 

Издательство”Высшая школа”М.1978,Стр.263 
9- www. Gilan – mal.blogfa.com/post – 515 . aspx 

10- : http://mines.pajhwok.com/dr/news/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     73شمارۀ 
 

201  

  

 څیړنپوه نجیب اهلل آریوبي

 ارزونه او ډلبندی پراختیا په موخه د محلی نباتی اومو موادو  د صنعت د
ودی له پاره مساعد شرایط  نباتاتو د يالبیلې برخی د ډول ډول صنعتان بیافغانست د

 کې د هېوادلری. کیدای شی چې خپلو زمیندارو او بزګرو ته د زمینو د برابرولو له الرې په 
 صنعتی نباتاتو کښت او ورسره تولید پراخ شي.

 شکر،، تیلو، ټوکرانو، غوړیو، د ېیداتو په برخه کې صنعتی نباتات چد کرنیزو تول
تری ګته اخستل کیيی د  نورو صنعتی موادو په جورولو کی او آرایشی، عطری موادو درملو

منځ ته  د صنعتی فابریکو وده د بلل شی، ځکه د صنعتی نباتاتو پرختیا اوو ډیر ارزښت وړ
موندنې له  خلکو ته د کار پراختیا او صنایعو د چې داپه خپل ذات کی د ،راتګ سبب ګرځی

اساسی بدلون المل ګرځیدلی شی. هر څومره چی د صنعتی نباتاتو پراختیا او ودی  پاره د یو
 لپاره الره هوارېي،. ته پاملرنه کیيی په هماغه کچه صنعتی موسسود جوړیدو

اقلیمی شرایط د ډول ډول صنعتی بوټو د روزولو له پاره  هېواد له نیکه مرغه زموني د
مهاله په زره پوری رواج نه دی موندلی، دا ځکه  یادو بوټو کرکیلی تردی مناسب دی، خو د

 چې د سمون او سمبالښت تکنالوژی یې وجود نه لر،.
کی شتون لری او اقتصادی ارزښت یی خورا  هېوادی زموني په هکوم صنعتی نباتات چ

 نیو ګروپونو ویشل ګیيی.یزیات دی په الند
 :تار، بوټۍ -۱

  پهMalvacenae ی د هچ هڅخه د هیډل: پنبه د ګل لرونکو نباتاتو له پنبه -الف
په جنس پوری اړه لری او دیرش ډولونه ئې تر اوسه پیژندل  Gossypiumکورنی او د 

شوی ده. پنبه لومړنی اومه مواد دی چې د ټوکرانو په جوړولو کې ور څخه ګټه اخستل شوی 
 واد په شمالی،خو ډیره برخه یې د هې ده. پنبه زموني په هېواد کی په لویه کچه کرل کیيی،

 والیتنو کې کرل کیيی.او سویلی  لویدیځو جنوب لویدیځ او
ده کارول کیيی،  پنبه نه یوازی د توکرانو د تولید له پاره چی د انسانانو حیاتی اړتیا

ې هپندان و له پاره استعمالیي،. دهالس ته راورل ی د غوړیو دهبلکی پندانه ئې په کارخانو ک
 (.۲) په توګه ترینه ګټه اخستل کېي،، حیوانی غذا لری دکنجاړه چې زیا ت پروتین 



     73شمارۀ 
 

202  

  

له  Hibiscusد  ی اوهله کورن Malvaceae: د سونډ بوټی د نفسونډ یا ک -ب
  نامه یادیيی. د یاد بوټی له په cannabinusسره  تړاو لری او نو  یا سپیشز یی د  نسج

ریو او غالۍ په جوړولو کې بو تنې څخه شل سلنه تارونه تر السه کېيی. د سونډو تارونه د
 .کارول کیيی

سلنه خواړه ییز او تخنیکی تیل شتون  ۵۸ -۱۱د سونډو د تخمونو په ترکیب کی کابو 
عضوی سری په  ې ترینه کار اخستیل کیيی او هم دهی په بیالبیلو انسانی خوړو کهلری، چ

ه پاره کار اخیستل ې د کاغذونو د تر السه کولو لهوسته تنو څخه یپ  توګه کارول کیيی. له
ی یې روزنه هی کرل کیيی، خو په هغو سیمو کهپه ډیرو سیمو ک هېوادکیيی. سونډ زموني 

 زیاته ده په کوموکې چې پنبه کرل کیيی.
 

  Phormiumپه کورنی اود  Linaceae دا بوټی د (:Phormiumزغر ) -ج
بوټی له ډنډر څخه  سره تړاو لری، خو د نوعو شمیر ئې خورا زیات دی. د نوموړینس له ج

نو د وریښمو په څیر  ،تارونه ترالسه کیيی که چیری یاد تارونه په په فني توګه سمون ومومی
تارونه تری ترالسه کیيی. له زیيو تارونو څخه یې تر پالونه، بوری، سمندری رسۍ، د کبانو د 

ی او له پخوا هځی راهنیولو جالونه او داسی نور څیزونه جوړیي،. زغر د تیلی بوټو په ډله ک
د زغرو له دانو څخه په مستقیم او یا اوړه )میده(  ی کرل کیيی.هک هېوادراهسی زموني په 

 شوی ډول کار اخیستل کیي، او تارونه یې د پستو توکرانو د السه راوړلو په موخه کارول.
له و په مقصد کارول کیي، هو د تر السه کولهزموني په هېواد کې زغر په ټولیز ډول د تیل

 اخیستل کیيی. کنجاړی څخه یی د څارویو په خوراکه کې کار
هغی جملی څخه زموني په  ې په منځنی آسیا او دهزغر د صنعتی نباتاتو له ډلی څخه چ

ې ډیر ارزښت هزغر ځانګړی نبات ګنل کیيی. د خلکو په ژوند ک .کی کرل ګیيی هېواد
 (.۰) سلنه پوری تیل لری، ۲۰ -۲۵لری او تخم یی له 

 

د  Cannabisاو د  ۍهله کورن Sotivannobaceaeد بنګ بوټی د  بنګ: -د
هم په اهلی او هم په وحشی  چې  نس سره تړاو لری. د ډولونو شمیر ئې خورا زیات دی،ج

په نوم یادیيی او د هغه شمیر بوټو په ډله کی ګڼل  Stivaبڼه لیدل کېي،. اهلی ډول یی د 
 تر السه کیيی. د بڼګو له تارونو څخه پنډی رسی،ې تارونه هکیيی د کومو له تنې څخه چ
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د بوریو ګنډلو  و کمر بندونه،هبو وهلهنیولو جالونه، تخنیکی پړی، د الم ترپالونه د کباڼو د
 یيی.ړکالی جوځانګړی  وناغوست د تارونه او

یو ډول ځانګړی هضمی تیل شتون لری  ،سلنه پورې ۰۵-۰۸د بڼګو په تخمونو کې له 
صابون، ډول ډول رنګونو او  تیلو، لپاره لکه د الیف د ول د تخنیکی موخوپه ټولیز ډ او

کې  اخیستل کیيی، همداراز له یادو تیلو څخه په انسانی خوړو ملهمونو په جوړولو کې کار
 ۰۸سلنه تیل او  ۰-۲کارول کیيی. دا هم د یادولو وړ ده چی د بنګ دانو په کنجاړه کې 

 (.۵) سلنه پروتین شتون لر،،
 :بوټيتیلی  -2

له کورنې او د  Pedaliaceae د یټلی بوځد کو ن (:sesame)کونځلی  - الف
indicum دی تخمونه د چاغیدو او جنسی قوت ټی بود ری. دهاو لړت هسپیشیز سر له 

و په ڼلو د پاځاو معده پستوی، په سرباندی د کون ېکلم ي،.تلی کیدو په موخه کارول کیښغ
له د وی، د روماتیزم ټیټفشار را  ړوینی لو ، دي،ول کیڅدو ته هېتان تورښلو سره د سر ویښم
  (.۵)، ،ی غیر نورمال حالت تنظیموړوڅد ک د صفرا ،دی ښه لو له پاره درملړه وځمن
 ېی نبات برسیره پر خوراکړت لری. نوموښر ارزډېه ګلهی د یو صنعتهی نبات په توځکون

 ی.يیر استعمالیډروی او حلوابابو کی نساکپه ی محصوالتو دهم  د قنا ېمواردو په صنعت ک
  ېهې ئهو کهپه ځینو ډول سلنه پروتین او ۵۵ -۵۸ی، ړسلنه غو ۱۵لی تخم ځد کون

 لری.وجود سلنه کاربوهایدریت  ۵۸ - ۱۵
ل ګڼ تمن خورا ښارویو له پاره ارزڅکه د ځیر پروتین لهری، نو ډ ړهلو کنجاځد کن

ت لری، بلکی د غنمو او ښیر ارزډی په توگه ټی بولی نه یوازی د یو تیل لرونکځی. کونيکی
ه نتیجه ښرنه هلو کځکی د کون هېوادپه  ږهم دی. زمو بوټيله پاره غوره  تناوببشو د راو

 (.۰) ،ی پاملرنه وشیګړانځکرلو ته  هورکوی، نو باید د هغ
 له Crusieraeد  ېی دی چټبو ېشم یو کلن تیلړش (:Brassicaشم )ړش - ب
 .،او لرړسره ت له نوعی napusجنس ا ود  له  Brassia د ی اونکور

په پخلی او  ئې خهڅیو ړغو له وای شته ړسلنه غو ۲۸ت کی ړښشم د دانو په جوړد ش
ری چی د حیواناتو د همواد ل یسلنه پروتین ۰۵ ئېه ړی. کنجايکار اخیستیل کی ېتخنیک ک
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 غوړنکو موادو په توګه دخه په تخنیک کی څشم له تیلو ړی. د شېيو له پاره کارول کړخو
په  ډولونه يلرونک ړ،غو شړشموینو سیمو کی د ځپه  هېواد د ږزمهو ی.يکار اخیستل کی

 (.۲) ې ئې کرنه رواج لر،،سیمو ک لوتدعاو په زیاته اندازه په م ېي،پراخه کچه کرل ک
ورنی سره او د  هک له Euphioriaceaeد دانبات  لی )آفتاب پرست(:ګلمر - ج

Ricinuc ه جنس او لcommun  لی ډله نوعی عبارت دی. تیل لرونکو مهمو نباتاتو له
ولو په صنعت ړو په خاطر کرل کیده خو اوس د الکولو د جوړلخه دی. پخوا یوازی د خوڅ

 .ېي،خه کار اخیستل کڅاستحصال له پاره ور د ( شکر )او د فرکتوز 
و له ړارویو د خوڅد  دی،ړت وښپلهوه د ارز يلی یو کلن نبات دی چی له صنعتګلمر

 ۱۸- ۲۸د دانوپه ترکیب کی، شحمی تیل  يلګ. د لمري،ته اخیستل کیګخه څپاره هم ور 
سلنه  ۱۱دانو په ترکیب کی  د يلګد لمرپیازو انزایم شتون لری همدارنگه  د سلنی غوری او

 پروتین هم شتون لری.
ه ګاو همدارنی لهری هی شتوالړسلنه غهو ۵۵-۵۸د دانو په ترکیب کی  يلګد لمر

. په ،ی او شل سلنه کاربوهایدریت لهرړسلنه پروتین، لس سلنه غهو ۰۵-۰۸ ېئ ړهکنجا
خورا خونده ور دی.  ړ، ئېغو ېچه ،لر ړ،سلنه غهو ۵۱لی دانهی ګول د لمرډنی ځمن

خه څور ېرنو کډګل، صابون، کانسرو او د صنعت په نورو ېبرسیره پردی د مارگرین، الف ت
 (.۲)، ېي،ه ا خیستل کګټ

  داو  ،یا پلهی لرونکهی کورنهی Legumencea د: Soybenساییبین  -د 
Glycin  دجنس او په max  ۰۱ترکیب کی  پهدانو د . د سایبین،لر اړه ول پوری ډپه-

سلنه معدنی مواد  ۵سلنه کاربوهایدریت او  ۰۵ی، ړسلنه غو ۵۸-۱۰سلنه پروتین،  ۲۸
 ځ په ورځور ئې تښارز ېچ ېي،ل کګڼخه څی ډلله ی نبات د هغو نباتاتو ړ. نومو،لرشتون 

 .يپراختیا موم
ول ډ دولو، ړپه جو رنګ نوکانو د دولو په صنعت، ړخه د عطر جوڅو ړید سایبین له غو

ولو ړجو ي پهولو او شمعړولو، صابون جوړلیسیرین جوګ، په جوړولوونوګول تعمیراتهی رنډ
ی، هځه هم الس ته راړسته تری کنجاخه وروڅ استحصالیو د ړ. د غوېي،کار اخستل ک ېک

، د غذائې موادو کې دخوراکی موادو، د کبانو روزلو په فارمونو د چهی د اهلهی حیواناتو 



     73شمارۀ 
 

205  

  

ه ګ. همدارنېي،ولو په صنعت کی تری کار اخیستل کړپالستیک جو اوولوړکیمیاوی سرو جو
ی. يکار اخیستل کی هم ولډ او ضد عفونی موادو په وخه د چاو د یدونکڅد ساییبینو د دانو 

اجی په سریس، د حشراتو ضد درملو، د نګد ماشین آالتو د  ،خه د کاربنی کاغذڅد سایبینو 
خه څو ړ. د سایبینو د اوي،اخیستل کی توګه ګټه پهضد موادو  نېفابریکهو کهی د اور وژ

 د یادونی وړده چې د ی.يه اخیستل کیګټولهو کهی هم ړجو په مکرونی اویو، کلچو ډوډد 
مصنوعی پیرو،  ایبینوله دانو څخه مصنوعي غوښی، لبني محصوالت لکه مستی، پنیر اوس

 جوړو،.
ش  ه .ه ۱۰۲۲بلکه په  ،یدی نه ټبو شو، کی ساییبین یو نوی ترویج هېوادپه  ږزمو

موسسی له خوا د  U S A I Dخه د څولونه د متحده ایاالتو ډشمیر یو کال کی د هغه 
الندی نیول  څیړنی ترکی  وو د ننگرهار د شیشم باغ په فارمل شوی چی د دارالمان اړراو
ی کار تر سره نه شو. وروسته بیا په ګړانځخو په هغه وخت د ترویج له پاره کوم  و،و ،شو

تر والیتو نوکې  ۵۵ئې کرنه په د ایاونا د پوهنتون له خوا  کوریا ش کال کی هه ۱۰۰۵
ه پوری پایلی د هغه د ړز پهدوام لری او  کار ال تر اوسه ې. چ،الندی نیول شوید ېنړیڅ

کی د ترویج او پراختیا  هېوادی ز موز په ټی بوړخه تر السه شویدی، نوموڅیو ټمختلفو ورای
 (.۱) ،،په حال کی د

 ياو صنعت يخوراک يچ ېي،یو د استحصال په خاطر کرل کړمصور د غو مصور: -ه ه
کی دانو ټ. د مصور له بی پو،لر ،ړسلنه غو ۰۵ - ۵۲ يی دانټی بوړ. د نومو،ت لرښارز
یو د ړو او تخنیکی غوهد تیل ېهئخه څدانو  وو او د پوتکهی لرونکهړیخه د خوراکی غوڅ

 .يه اخلګټاستحصال په خاطر 
دی،  ليخه څ کنجاړو د لهی او زغروګلهو، لمرځت د کونښی ارزړورو د کنجامصد 

په خورا   ېاروی د هغڅ ېشی چ کېدایه ترخه ماده لری، خو ړکه د مصور و کنجاځ
 .(۰) عادت شی،

ینو ځچی له راځي روپ کی هغسی نباتات ګو په دی ټد صنعتی بو ی:ټبو، قند  -3
خه یی هم نشایسته تر السه څینو ځو له انی ګو اغندر چلکه  ېي،تر السه ک هشکر ئېخه څ
 ېسادان اوګالو جوار، لکه ېي،و کی کارول کړه په انسانی خوګی او هم د سبو په تويکی
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 (.۲) نور،
 په Sacharumپه کورنی د  Poaceaeنی د ګ: (sugar cane)نی ګ - الف
 .،ه لرړپوری ا سپیشز په officinarum دجینس او 
ی د ودی او محصول د قتودو او نیمه تودو سیمو نبات دی، د خپلی سا ېد استوائ ينګ

باید ورته چمتو  ېن کراپه دود ژوند  ې، چ،تیا لرړته ا وشرایط وتولید له پاره مناسب اقلیم ا
رمه آب و ګ ېچ ېوادونو کېول په هغو هډ ړ،انکځولو لویو وچو او په ټی په ړنی د نګ. يش

نیو ګولو د ګاوبه ل ،د شکری اندازه د خاوری وضیعت ينیو کګ. په ېي،ر کرل کډې ،هوا لر
-۱۸زه له د شکری اندا ېنیو کګ. په ،ه لرړا ېپور ملووعول او نور ډ ېی د کرنټد ورای
 (.۲)، ي،سلنی پوری رسی ۱۰

په  Betaپه کورنی د  Chenopodicea چغندرو بوټي د د :چغندر قند، - ب
 .،لر اړهپوری  په سپیشز valgarisجنس او 

لو له پاره د خامو موادو ستره ړچغندر مهم صنعتی نبات او د شکری د الس ته راوقند، 
 ۵۲-۵۸سلو کی له  . چغندر پهي،هم کرل کی ارویو د تغذیی په خاطرڅمنبع ده. دا نبات د 

شکیلوی تارویو خورا  څد  ېیاهی چغندرو په پرتله چګ پوری سکروز در لودونکی دی او د
کی چغندر د بغالن او کندوز په والیتونو  هېوادپه  ږ. زمو،ت لرښغذائی ارزډېردوه برابره 

یدو ړله جو ېفابریک دد بغالن د قندو  ېش کال ک هه ۱۰۵۸په  ېچ ي،،کرل کیزیات  کی
 (.۰) ،کرونده په لویه کچه پراخه شویده ېپه بغالن ک ئې وروسته

او  ،لویه کچه شتون لرپه کی  هېوادپه  ږزمو ېکوم صنعتی نباتات چ ،ده ړد یادونی و
روپ کی ایتریک تیل لرونکی نباتات لکه د ګلورم څت یی خورا زیات دی په ښاقتصادی ارز

 ې. او د د،ی، د ستروسو او ایوکالیپتوس ونی دټبو ی، جریبنیلمبل، کشمالی، چګالب ګ
برخو کې   په بېالبېلو هېواد، په زیاته کچه د روپ کی طبی نباتات دګم ځصنعتی نباتاتو په پن
 ته صادریي،. ونوهېوادډوله پېژندل شو، او بهرنیو  ۱۵اوسه ئې نيدې  خپاره شو، او تر

 پایلی:
نه اقالمویرو غوره اقتصادی ډ هېوادی د ټصنعتی بو کرنیز ېچیي، ندګرپه پایله کې څ

صادراتو څخه هېواد ته یو اندازه خارجي اسعار  پروسس او د دو، ده لاهرکاو  ي،کی لشمیر
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و د ټول صنعتی بوډ راو اقلیمی شرایط د ه ئېاځ هېوادد  ږ. له نیکه مرغه ز موپه الس راځي
ه پوری رواج نه دی ړتردی مهاله په ز ېلیو کرکټروزلو له پاره مناسب دی خو د یادو بو

ائی له ښپه کار نه ده لویدلی. نه  ېت تکنالوجی ئښکه چی د سمون او سمبالځی، دا لموند
رغاول و و وختونو کی یوازی د چغندرو د سمون فابریکه بیاډیرو لنتپه دی  ېیاده وباسو چ

یاوی نه شی پوره تړد خلکو ا هېواد د ی دی، خو تولیدات ئیړپیل ک ېو په کار ئا هشو
 ګنڅل شی او په ړه کښو یاده ستونزه کوڅتیا ده. ترړکه ئی پراختیا ته پوره پوره اځکوالی، 

و د ټلی او داسی نورو صنعتی بوګ، لمروی، سایبیننبکی ورسره نوری فابریکی په تیره بیا د پ
 شی.کړل  ور پراختیاسمون فابریکی ایجاد او 
په باندنیو صنعتی  ېی هم شته، چټنور صنعتی بو ېسدایو شمیر  ېچ هېره دې نه و،،

ه ړاقتصادی او خوا لوړ خورا اود تولید او پروسس بهیر التر مخه پیل شویدی  ېونو کهېواد
له ئی په یی او کرکيورتیا نه پوهیټر ئی ال تر اوسه په کګکروند نيت لری خو زموښییز ارز

 .نور ن اویلکه سایب یيول نه تر سترگو کیډرکند څ
اقتصادی  پهونو هېوادخه پنبه د هغی د تولیدونکو څلی ډله  وئی نباتات او د هغتیل

 هېوادد  ږز مو پروسس په پایله کې هغې کرنې او په هېواد کې د ،تیا کی ستر رول لروړپیا
کی د  وسیزل ستیوور ومرغه په دری هله بد چې ړ،و ک ګپر مخت ړی شی د پام واقتصاد کوال
 ده. ه شویټیټیره راډپه کې  هېوادله په یپنبی کرک

واد ېد یو ه ېچ ي،د دی سبب کی ګسکتور وده او پرمختد خه د کرنی څپرته د شک 
د  ېمقابل د صنعت وده او پراختیا کولی شی چلاو با ،ولر ،اغیز يپه صنعتی کیدو کی مهم

 وشیندی. ،په نیغه اغیز نیغ کرنی د سکتور په ودی او پراختیا باندی
نو وبه لیدل  ،یر شوځ يسکتور اغیزو ته په صنعت باندی ل ېپری د کرنله بله پلوه که چ

شی.  صنعت پراختیا زمینه برابره چی د ي،د کرنی وده او پراختیا د دی سبب کی ېشی چ
 ي،.یمه تماګټپه  ېواد په صنعتی کیدو کېه د یو هګخیزه توړو اڅله په ئچی دغه مس

 د تیاوو ړد کورنیو ا ېکڅ اتوالی په ترزید هغه دا چی: د کرنیزو محصوالتو د تولید 
 داه به ګتو ېپه د ې. چشيچی اضافه توکی بهر ته صادر  برسیره کیدای شيپوره کولو 
په برخه کی صنایعو  همداراز به داو  شيی اسعار په الس رانبهر په ډیره کچه ېچ ممکنه شي
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 پراختیا ومومي.ې او ورسره به نو، صنعتی موسسات ایجاد او ششرایط مساعد  ېونګپان
تلتوب او ښپاره د کرنیز سکتور وده او پراختیا د صنعت غه ل هېواده د یوه ګپه تولیزه تو

له پاره یو مهم المل دی یا په بل عبارت که چیری د کرنی برخه پراختیا ومومی نو د  ګپرمخت
نی ړلومول ټه چی د صنایعو له پاره دکه کرنه ځورسره پراختیا پیدا کوی.  همصنایعو برخه 

 اومه مواد برابر وی.
کې  ځایونو ې په هغوهدم کهباید په لومړ، قد پورتنیو فکتورونو په نظر کی نیولو سره 

او روزل  امکانات زیات د،. تولید اومو موادو د صنعتي موسسات ایجاد شي، چې هلته د
 درات، بلخ او ننگرهار هبغالن، کندز، ه پهلکه  ،وا  هم شتون لرځشوی ماهر بشری 

غزنی او  پروان، لوګر،، هلمند، لغمان، میدان ،په کندهار ،پروسس کارخانې صنعتی بوټو د
 نورستان او پکتیکا، خوست، کنړ، په پکتیا، پروسس فابریکه او سبو د میوو او کې دکابل 

 پروسس او کاغذ جوړولو کارخانې جوړو، او په کار واچول شي. لغمان کې دلرګیو د
 تنی:ښسپار

و روزنه ټورو صنعتی بوګټد خورا  کې هېوادد مخه په کار ده چی په  هڅتر هر   -1
 تیا له پاره اومه مواد برابر شی.ړی او پیاودو د صنعت د وڅی، تر ړرواج پیدا ک

ی رواج ړلوم ټېد غوره صنعتی بو ېک هېوادونی په موخه دی په څال ه درانو ګد بز  -2
 ی شی.ړتولیدی موسسی جوپروسس  هغوئ داو بیا د 
 ړلته را وا هېواد ګانې یټغوره صنعتی نباتاتو نوی ورایې خه دڅونو هېوادبهرنیو  د  -3

و څنیز فعالیتونه تر سره شی تر ړیڅ ېنو کوپه مختلفو والیت هېوادد  د،شی او په دغو ورایتیو 
 کروندګرو ته په الس ورکړل شي. ګانې تثبیت او ه حاصل ورکونکی ورایتیښ

نباتاتو د کرنی پراختیا ته  قند،الزمه ده چی د د کرنی او مالداری وزارت ته  -4
 ،، درو ته، فنی مشوری، کیمیاوی سرګی او په دی برخه کی کروندړی پاملرنه وکګړانځ

 .ړ،ک ېآسا نتیاوی برابر ېکرنیز پورونه او نورګانو تخمونه ی ټپر حاصله ورای او غوره
و ټوره صنعتی بوکی د غ هېوادو په څول شی تر څبثینو سره باید وهشخصوصی مت  -0

 ی.ړونه و کګد کارخانو په ایجاد کی الزمه پان
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 :ونهکلیځاخ
آریوبهی، نجیب اهلل. مطالعه شاخص های انوا  مختلفه ساییبین، اکادمهی علوم   -1

 ..11ش، صفحات  هه.131افغانستان، 
د علهومو  .و روزلټحسینی سکندر. د نیمه استوائهی سیمو میوو او صنعتی بو  -2
 مخونه.310ش،  هه1311اکادمی، 

 هه . 1310ندو کتابتونو اداره، ځرګی. اریک د ټستانکزی، عبدالنبی. صنعتی بو  -3
 مخونه. 11، ش

چگونگی ترویج و ارتقای سطح محصوالت نباتات  .مجموعه مقاالت سیمینار -4
صفحات  هه. ش،1300 ،اکادمی علوم .صنعتی جهت ایجاد موسسات تولیدی در کشور

113. 
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 یقریش لطیفه سرمحقق

 کشور اقتصاد توسعۀ و رشد در آن تأثیر و یدست  صنایع یاقتصاد های  جنبه

به موقعیت خاص  غرافیایی خود از دیر  کشور باسخانی ما افغانسخان نطر

ها  دیگر قرار گرفخه است. ع الهام سرزمینزمانی مهد تمدن و فرهنگ بوده و منب

الد ـ یش از می سال هزارصنایع دسخی در افغانسخان تاری  کهن دارد و حدود سه 

د هگرف و نیرو  خالق خود آنرا بوم با اسخعدا و ت و مردم این مرزرایج بوده اس

و صور  بخشیده اند. اگر صفحا  درخشان تاری  کشور عزیز خود را ورق  سر

بزنیم  بدون هک کارها  قابل وصم صنعخگران و ایجاد گران صنایع مسخظرفه 

و حقایق ـر نشان میسازد که همچـرا به ما خاط دا میسازد و این مطلبـرا هوی

تاریخی و واقعیت ها  انکار نا ذیر را که از بزرگخرین و ارزنده ترین مفاخر ملی 

هنریست که هویت  صنعت ما به همار میرود  به باد فراموهی نسپاریم  زیرا

ا كه هر ـو از آنجی میگیرد ـا را به معرفـی فرهنگ کشورهـملیخها و چگونگ

تولید كنندۀ خصوصیا  تاریخي  ا خماعي و فرهنگي محل  بازگو یول دسخمحص

 .در هناساندن فرهنگ و تمدن محسوب هود یخود است  میخواند عامل مهم

كه با دست و اغلب با اسخفاده از ابزار  یدسخی بیشخر به عنوان اقالم  صنایع

تعریم میشود.  و یا سنخی دارند   طور کلی ماهیت هنر  میشوند و به ساده ساخخه

ام یا ـدسخی به آن دسخه از صنایع اطالق میشود که تم  ر  صنایعـبه عبار  دیگ

 قسمت اعظم مراحل ساخت محصوال  آن با دست انجام میشود.

 :نقش صنایع دستی در اقتصاد ملی

ورد ـــاگر خصوصیا  اقخصاد  و ا خماعی ممالک رو به انکشاف را م

میگیریم که صنایع دسخی در رهد و تقویۀ اقخصاد مطالعه قرار دهیم چنین نخیجه 

ملی ممالک رو به انکشاف نقش تعیین کننده را دارا است  زیرا عقب مانی آنها از 

لحاظ اقخصاد  خود بیانگر عدم انکشاف در سطح تولیدا  صنعخی همان کشور 

ها و یا در نقاط دور از ههر رایج است  ه . صنایع دسخی که بیشخر در قریهاست

در ممالک  یشرفخۀ  هان نیز از اهمیت فوق العاده برخوردار میباهدع چنانچه در 

 ا ان و آلمان که از ممالک  یشرفخۀ صنعخی  هان میباهند  صنایع دسخی رول 

مهم را در اقخصاد ملی ایشان ایفا مینماید  زیرا تولیدا  آن با ذوق هخصی و 

 ودیکه تولیدا  ماهینی در بازار انفراد  مردم هان بیشخر توافق دارد  یعنی باو



     73شمارۀ 
 

211  

  

ردد  با آنهم مردم عالقه دارند از تولیدا  ـها به کثر  و قیمت ارزان دریافت میگ

ساخت دست اسخفاده نمایند. واضح است که به و ود آمدن ماهین در بعضی از 

گی و کفش نقاط سبب سقوط صنایع دسخی در بخشها  مخخلم به خصوص بافنده

ها   هان به صنعت اهمیت خود را در اکثر کشور بازهم ایندوز  گردیده  اما 

خصوص کشورها  رو به انکشاف از دست نداده و یک منبع خوب عایداتی برا  

 . 6ز  مردم به خصوص دهاتیان همرده میشود

یك كشور هده میخواند   رهد اقخصادمخخلم سبب   ها  دسخي از  نب  صنایع

 اره كرد:اهزیر  كه از  مله میخوان به موارد

 ییك یدسخ  صنایع  رو سگذار  سرمایه :دستي در ایجاد شغل  صنایعنقش . 1

ایجاد اهخغال میباهد  زیرا این صنعت با   م هزینه و مناسب براـاز روهها  ك

واع ــی در مبارزه با انـد نقش مهمــود میخوانــــــژۀ خـــقابلیخها و خصوصیا  وی

برا  زنان  ا  ــــــــدر دهع کار  به خصوص داهخه باهد و مهمخرین منب بیکار 

 وانان  افراد معلول و سالمند محسوب گردد. همچنین میخواند به کاهش مها ر  

از  انب دیگر نقش صنایع دسخی در  مردم به ههرها  هت دریافت کار کمک کند.

 تربیۀ کارگران برا  صنایع بزرگ در خور تو ه است. 

سرمایه نقطۀ دیگر  است که  برداری باال:  هسرمایه گذاری اندک و بهر. 2

 تولید صنایعی بیشخر تبارز میدهد. چون ـــــــی را در اقخصاد ملـاهمیت صنایع دسخ

گذار  نیاز   دسخی در مقایسه با محصوال  صنعخی ماهینی به مقدار کمی سرمایه 

هده  تولیدا  صنایع دسخی برا  رقابت با ا ناس وارداتی تقویهدارد  بعضی از 

د صنعت ماهینی ایجاب سرمایۀ ــحال رهواند. از آنجاییکه در کشورها  درمیخ

ی ــغیره وسایل مکمله را مینماید و از این ناحیه  رابلم های زیاد و قوا  کار فنی و

دارند  صنایع دسخی یگانه راه تقویۀ سکخور صنعت در مراحل ابخدایی محسوب 

   .9ز  میگردد

معموال  توسعۀ  توریزم و مبادالت فرهنگی: توسعۀ دستی در  نقش صنایع. 3

در  دسخي با توسعۀ صنعت توریزم رابطۀ تنگاتنگ و مسخقیم دارد و  بخش صنایع

مكمل هم هسخند  یعنی به هر  یاین دو بخش در توسعۀ اقخصاد  هانموارد   بسیار

 تردید به همان به رهد قابل تو هي برسد  بدون  اندازه یی که صنعت توریزم

خواهد  ـیدسخي نیز رهد خوب  روش محصوال  صنایعـنسبت درآمد حاصل از ف

ها و مکانها   ی ممکن است عاید خوبی برا  موزیمـدسخ  داهت همچنین صنایع
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ها میخواند  دسخی به خصوص در قریه  تاریخی فراهم کند  زیرا مو ودیت صنایع

رونق این نوع صنایع   ساز  ذب توریسخها به آن مناطق گردد كه در كنار  زمینه

ر  در آن مناطق ایجاد میشود. ــهمار دیگ به دلیل  ذب توریسخها  مشاغل بی

دسخی در سراسر  هان عوامل زیر را   مخخصصان و کارهناسان توریزم و صنایع

 اند:  دسخی مؤثر دانسخه  در تشویق توریسخها برا  خرید صنایع

در  وارهـاااـسااامبولیک کاااه همی و ـوها و رنگهاااا  سنخاااـاااـالگ  رــاااـباااه كارگی

تو ه توریسخها مورد تأكید قرار میگیرند  افزایش کیفیت و دوام محصوال   کانون

دساااخی باااا الهاااام از بناهاااا  تااااریخی و   تولیاااد صااانایع دساااخی  تناااوع آنهاااا   صااانایع

تا توریساخها را بارا   فصلی و ساالنه  ها سمبولها  هر کشور و تشكیل نمایشگاه

  .4ز  هان تشویق كند  عالقۀخرید محصوال  مورد 

به علت داهخن  یدسخ  صنایع دستی در ازدیاد درآمد سرانه:  نقش صنایع. 4

 گی روش کار و عدم احخیاج به آموزش فنی وسیع و تأثیر فوقه مزایایی نظیر ساد

ره بیش از هر فعالیت اقخصاد  دیگر  ـــغی العادۀ آن در افزایش سطح اهخغال و 

  درآمد سرانه دارد. زمینه برا  افزایش

 تو ه به اینکه تولید صنایع با ملی:خالص نادستی در تولید   نقش صنایع. 5

   دسخی اکثرا  مخکی به منابع داخلی ز مواد اولیه  نیرو  کار  ابزار و وسایل کار 

در میزان تولید و فروش این محصوال  سبب افزایش  یاست  بناء  هرگونه افزایش

دسخی با اسخفاده از   اکثر محصوال  صنایعیعنی خواهد هد  ی ـتولید ناخال، مل

از منابع حیوانی  نباتی و معدنی تهیه و تکنولوژ  ها  ساده و مواد خام محلی که 

که این در دسخرس قرار دارند  حاصل میشوند  که یمیشود و منابع داخل تدارک

 خود مؤثریت و نقش صنایع دسخی را در اقخصاد ملی نشان میدهد.

  صاانایع صااادرا  محصااوال  دسددتی در توسددعه صددادرات:  نقددش صددنایع. 6

هده که در ایان عرصاه تناوع دسخی مو ب رهد و هكوفایی در تولید ناخال، ملی 

  دسخي دارا  اهمیت میباهد.  صنایع  ها  رهخه

در مجموع میخوان گفت كه تولید این صنایع  اثر مسخقیم بر درآمد ناخال، 

بر  یلید و بهبود كیفیت  تأثیر مسخقیمزایش در میزان توونه افـملي دارد و هرگ

میخواند منجر به  یسخد  میگذارد و توسعه صنایع یافزایش درآمد ناخال، مل

ظ  ایگاه خود   عالوه بر حفدسخي در  هان  گردد. امروز صنایع  اقخصاد هتوسع

م ـک منبع مه  به یـیی  و منطقه ـیو هویت مل یهناس ـی نر  زیبایــــــرصه هـدر ع
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  .2ز  نیز تبدیل هده است  اقخصاد

 :یدست  صنایع یتقویت و ایجاد بازار برا

دسخی و ود دارد: بازار محلی و ملی    ها  صنایع سه نوع بازار برا  کاال

 در زمینه تقویت و ایجاد بازار یمخخلف  صادرا . روهها بازار توریسخی و بازار

 و در كنار آن فروش محصوال  صنایع یدسخ  ترویج و توسعه صنایع  ها برا

 از:عبار  اند و ود دارد كه  یدسخ 

 . تهیه و ارائه طرحها  تولید مناسب با بازار. 1

كه این اتحادیه میخواند مخشكل  یدسخ  گان صنایعه كنند . ایجاد اتحادیۀ صادر2

 گونه محصوال  باهد. گان اینه كنند از كارهناسان و تولید

بازاریاااابی صااانایع دساااخی از طریاااق توساااعه و تااارویج  . معرفاااي  تااارویج و3

 تجار  الكخرونیكی و ایجاد سایخهاي انخرنخي. 

 المللي.  و بین یداخل یدسخ  صنایع  ها. هركت در نمایشگاه4

و  ی  ملااایباااوم  هاباااا حفاااظ اصاااالخ یمصااارف یاااهساااخندرد ماااواد اولا. تااادوین 5

 .یفرهنگ

دسخی با حفظ اصالخها    صنایع . اسخفاده از تکنولوژ   دید تولید  در تولید6

 هنر  و ملی.

ني و باساخا یآثاار تااریخ  و نقشاها یبا الهام از هکل كل یدسخ  . تولید صنایع7

 كشور.  ها و نیز عالیم و نشانه

و خاارج  دساخی در داخال  المللی صانایع  ملی و بین  . برگزار  نمایشگاهها8

 دسخي.  صنایع  از کشور و ایجاد موزیمها

 .یو خار  یداخل  ها  در رسانه یدسخ  صنایع  غ گسخرده رو. تبلی9

ه کنند . برقرار  ارتباط مؤثر میان مراکز علمی و تحقیقاتی کشور با تولید11

 در سراسر دنیا. یدسخ  دسخی و ارتباطا  گسخرده با مراكز صنایع  صنایع گان

ها     و فلمcatalogueز نظیر بروهور  کخالوگ ی. تهیه اقالم تبلیغات11

    . 11و  2ز ی دسخ  مسخند در زمینه صنایع

     :صنایع دستی افغانستان

 کاللی   نسا ی  بافندگی  دوزندگی صنایع دسخی افغانسخان عبار  اند از:

کار   سیرامیک کار   حکاکی  زرگر   نجار   فلز معمار   نقاهی  کندن

هیشه ساز   بو  دوز   عطار   ادویه ساز   صحافت و ساز   گنبد ساز   

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%AC%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%AC%DB%8C
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هنرمندان و صنعخگران کشور عزیز ما افغانسخان از گذهخه تا  . 1ز  غیره میباهند

ان حال  با کار ثمر بخش و  ر تالش خویش ضروریا  و حوایج روزمرۀ هموطن

ها  مخخلم صنایع دسخی  مصدر خدما   خویش را مرفوع ساخخه و در بخش

ی خدما  ـشاف صنایع دسخــد و انکــگردیده و در راه حفظ مسلک و ره ارزنده

د غزنویان صنایع دسخی به بلند ترین مدارج ـدر عه هایان انجام داده اندع چنانچه

د امپراطور  سلطان ـــ یشرفت و انکشاف خود رسیده بودع به خصوص در عه

صنایع  گردیده بود. تبدیل محمود غزنو   افغانسخان به مرکز علم و صنعت منطقه

ر به اوج ــده ها نوع صنایع دیگ   حجار  ومنسو ا   زرگر   معمار   کاهی

و داهخن  ینگاه زیبای ها  بزرگ دیگر آن وقت ازههر غزنه و .ترقی رسیده بودند

تو ه خاص به علم  تعمیرا  مجلل ههرۀ افاق گردیده بود. در عصر غوریان نیز

ی قدر و ــران خیلــگ وریان علما و صنعتفت. در عصر تیمو صنعت صور  گر

منزلت داهخند  معمار   خطاطی  رسامی  نقاهی  کاهی ساز  و سایر صنایع 

زمان در  یشرفت صنایع و علوم دانسخه میشد.  ترقی زیاد نموده و دورۀ تجدد و

ها نیز به صنایع تو ه مبذول گردیدع به ویژه در صنایع تولید  هاهنشاهی درانی

ها    رم ابریشم و بافت  ارچهـک هتربی 18 رنـــنایع معمار . در قاسلحه و ص

یره انکشاف نمود. در اواخر قرن نزدهم و اوایل قرن ــابریشمی  قالین  نمد و غ

 یشرفت صنایع ماهینی  به صنایع دسخیع مثل: قالین بافی  گلیم  ۀوبیسخم برعال

ابریشمی  حجار  و نجار    یی   شمی و ها   نبه  بافی  هال بافی  بافخن  ارچه

 غیره نیز تو ه  د  مبذول گردید. در سالها  معمار   حکاکی  بو  دوز  و

ها  داخلی  منع  وهیدن البسه خار ی از   غرض تشویق تکهش.  1316 – 1315

صنایع نسا ی دسخی انکشاف خوبی  طرف دولت اعالن گردید که به این ترتیب

  ی در مزارهریم  بغالن  کندز ـران دسخها  انفراد  صنعخگه نمود و دسخگا

 راب   بدخشان  کندهار و  الل آباد فعال گردید  همچنان کاهی کار  اسخالم 

کسب موفقیت نموده بود. تولیدا  تکه ها    ا  و غزنیه دسخکش و  اکت هزار

ردید. در ـدار  هم به خارج صادر میگـع و مقــوطنی احخیاج داخل مملکت را رف

را   ــیع مانند: وسایل انخیک  هیشه هــصنایع دسخش.  1341 ازسالها   س 

سیرامیک اسخالم  دست دوز  غزنی و بامیان  قالین سمت همال و سایر صنایع 

دسخی رونق خوبی داهت و هزاران توریست را به خود  لب نموده بود. صنایع 

ی ــین المللی و بـــا  ملـی در بازارهـا  از اعخبار خاصـزاره  ــی زنان هـدسخ
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ها  کش باف و خنجر  دایزنگی که از ههر    برخوردار بودع چنانچه نمد و گلیم

ی ـر نظیر ایران   اکسخان و ممالک عربـخوبی برخوردار بود  به کشورها  دیگ

  .7ز  صادر میشد

 :منابع مواد خام صنایع دستی در افغانستان

بوده و اکثریت مردم این اقخصاد کشور باسخانی ما افغانسخان مخکی به زراعت 

بوم را زراعت و مالدار  مشغول ساخخه است که عالوه بر تهیه مواد  و مرز

زایش ـواد خام برا  صنایع دسخی و ماهینی  ایجاد هغل  افـغذایی  تأمین کننده م

کشور نیز میباهد. به صور   ی درـزایش درآمد ملــی و افــمحصول ناخال، مل

   صنایع دسخی از منابع زیر به دست می آید.عموم مواد خام مورد ضرور

 . منابع حیوانیع چون:  شم  مو    وست و ابریشم طبیعی.1

 غیره. . منابع نباتیع مثل  نبه  کخان و2

ون ـی چـها  قیمخ ره  سنگـن  مس  طال  نقـدنیع مانند: آهـع معـ. مناب3

  .11و 6ز    ال ورد  رخام و غیره

در صنعت از ماهین اسخفاده میکند و به  یشرفت  روز  هانــکه ام  با و ود

ها  زیاد  دسخرسی  یدا کرده است  ولی در کشور ما اهمیت و ههر  صنایع 

دسخیع به خصوص قالین هنوز هم  ا بر است و هیچ کس از آن چشم  وهی کرده 

نمیخواند. قالین افغانسخان که از لحاظ  نسیت  نوعیت  رنگ و دیزاین آن ههر  

اهخه و بی نظیر میباهد  همیشه زینت افزا  اتاق ها   ذیرایی افغانها چه  هانی د

در داخل و چه در خارج بوده است و حخی فامیل ها  مخمول غیر افغان در ارو ا 

و امریکا نیز منازل هانرا با این فرش نفیس  مزین میسازند. همچنان این صنعت 

ه و تجار افغانی ساالنه مبالغ یکی از اقالم مهم صادراتی کشور ما را تشکیل داد

در همال افغانسخان  یدسخ یآورند. قالین بافمدرک به دست میهنگفخی را از این 

تاری  دیرینه دارد كه مراكز تولید آن در والیا  فاریاب   وز ان  بل   کندز  

  آقچه  دولت آباد  مارچاق  قرقین   ت آن از اندخوتخار و بغالن میباهد و اكثری

آید. قالینها  افغانی ی هورتپه  كلدار  امام صاحب و چاردره به دست م خمیاب 

ور   قزل ایاقی  ــا  مــه رح و نوع بافخه میشود که قالینــط 31در بیشخر از 

ی  قرقینی  ـی  ترکمنی  اندخویـزاقی  بامیانـچوب رنگ  خرسک  ق مرینوس 

ین و ظریفخرین سبکها  یی  مزار   بلوچی و هراتی معروفخر دولت آباد   آقچه

از ههر  زیاد برخوردار  ،آن اند. قالین ابریشمی که موسوم به قالین مور  است
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ها  کشور میباهد و از ههر   هانی برخوردار وده  از  ملۀ گرانبها ترین قالینب

اسکار صنعت  ۀ ایز ۀبرند م. 2118استع چنانچه اولین بار افغانسخان در سال

ی در سال ـین افغانـقال همچنان ی آلمان هناخخه هد.ــن المللقالین  در نمایشگاه بی

قالین به نام   المللی ساالنه  ینـترین نمایشگاه ب  م. برا  دومین بار  در بزرگ2113

هرکت  1611ان با اهخراک ــکشور آلم هر هانوورـ  در هDemotexز دموتکس

ا  رقابت به نمایش کشور  هان تولیدا  خویش  را بر 60قالین از   بزرگ سازنده

المللی   بین ۀن توانست مقام اول را کسب و  ایزگذاهخند که خوهبخخانه افغانسخا

 .افغانسخان افخخار آفرینی نمود ود کند و برا ـاسکار صنعت قالین را از آن خ

ی کشور ــالملل  م. در نمایشگاه بین 2114قالین افغانسخان در سال  ۀبرعالو

از قالین توانست مقام اول را کسب کند.  ۀکنند تولیدکشور  151چین  در کنار 

دارا بودن ارزش فرهنگی  توانسخه است به مثابه یک  ۀاینرو صنعت قالین برعالو

اتی صادر ۀاهخغال زایی و یکی از اقالم عمد منبع خوب عایداتی  عنصر  برا 

مشکال  ل مخخلمع مانند: نبود امنیت  ــبه دالی ی بناـکشور باهد. قالین افغان

و  بلند بودن قیمت مواد تولید   نبود دسخگاه ها  قیچی کار  و هسخشو ترانزیخی 

نبود  ارک ها  صنعخی مخصوص قالین  از طریق  اکسخان به بازارها   هانی 

این مشکال  سبب هده است تا صادرا  قالین افغانی هنوز هم  صادر میگردد و

آنها قالین افغانی را با اسخفاده از در انحصار کشور  اکسخان قرار داهخه باهد. 

مارک و مودل  اکسخان در بازارها و نمایشگاها  بین المللی معرفی نموده و به 

ی آورند. اداره انکشاف ــفروش میرساند و نسبت به افغانها مفاد بیشخر به دست م

یدا  افغانسخان و ــی محصوال  و تولــرفــادرا  افغانسخان که مسؤلیت معــص

 171  صادرا  قالین را 1386ده دارد  در سال ــها را بر عهریابی برا  آنبازا

میلیون  271که کشور  اکسخان در همین سال  میلیون دالر اعالم کرده بود  درحالی

  .12و  8ز  دالر از صادرا  قالین افغانی نصیب هده بود

ا  ها از ساالهک کشاور  صاادرا  قاالین افغاانی را باه تفکیا1همچنان  دول ز

    ش. نشان میدهد:1389 -1387
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ش. به  اکسخان  1389 -1387مقایسه صادرا  قالین افغانی در طی سالها    :1 دول ز

 و سایر کشورها

 سال
ارزش صادرات قالین به 

 )مبلغ به دالر( پاکستان

ارزش صادرات قالین به 

 سایر کشورها )مبلغ به دالر(

مجموع ارزش صادرات 

 لر(قالین )مبلغ به دا

1387 136331183 13274360 149614543 

1388 65373411 1534497 66917917 

1389 41981842 28903831 69885673 

 286398123 43712688 242685435 مجموع

ش. به  1389 - 1387ارزش صادرا  قالین افغانی طی سالها    :2 دول ز

 سایر کشورها به فیصد  اکسخان و

 سال
قالین به فیصد  ارزش صادرا  

  اکسخان

فیصد  ارزرش صادرا  قالین به سایر 

 کشور ها

1387 91.127 8.872 

1388 97.716 2.293 

1389 58.641 41.358 

 1389  نشان میدهد که فیصد  صادرا  قالین به  اکسخان در سال 2 دول ز

ش. کاهش قابل مالحظه یی نسبت به سالها  قبلی نموده است و علت آن برگزار  

 شگاه ها در کشورها  ارو ایی  امریکایی و غیره تلقی هده میخواند.نمای

طور  که قبال  گفخه هد  صنعت قالین برعالوه دارا بودن ارزش فرهنگی  

 توانسخه است یکی از اقالم عمده صادراتی و یک منبع خوب عایداتی کشور باهد

  مقدار 3 دول ز فیصد مجموع صادرا  کشور را تشکیل میدهد. 21و بیشخر از 

 ش. نشان میدهد: 1393 - 1381و ارزش صادرا  قالین اعلی افغانی را از سال 
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 -1381: مقااادار و ارزش صاااادرا  قاااالین اعلااای افغاااانی از ساااال  3 ااادول ز

  ش. 1393

 سال شماره
ت قالین به مقیاس ادرامقدار ص

 متر مربع هزار

 ارزش صادرات قالین

 مبلغ به هزار دالر امریکایی

1 1381 142 441 

2 1381 87 4145 

3 1382 382 18739 

4 1383 1551 144524 

5 1384 1889 215716 

6 1385 1911 183675 

7 1386 2284 175761 

8 1387 5961 149614 

9 1388 2976 66918 

11 1389 716 69886 

11 1391 511 49161 

12 1391 449 44398 

13 1392 883 86291 

14 1393 965 97885 
 

و  85   84ها     بیشخرین ارزش صادراتی قالین افغانی را در سال3 دول ز

یی که از برکت این صنعت و زحمت قاالین بافاان ماا باه  نشان میدهد و سرمایه 86

کشااور ساارازیر میشااود   ااا  خاااص خااود را در مجمااوع صااادرا  کشااور دارا 

 میباهد.

 انه ها توسط زنان وـخ در م مانند قالین بیشخرــــیم هـر است که گلــهایان ذک

کودکان بافخه میشود. گلیم ها  ساخت سمت همال و هزاره  ا  بسیار مشهور 

بوده  خریداران زیاد داخلی و خار ی دارد. اگرچه صادرا  گلیم سهم کمخر  را 

نسبت به صادرا  قالین در مجموع صادرا  دارا میباهد  ولی گفخه میخوانیم که به 

ر بازاریابی دقیق ـه صور  نگرفخه است  اگـین تو ـقالاین صنعت نیز مانند 

ها  بین المللی نیز در نظر گرفخه هود  بدون سخندرداصور  گیرد  معیارا  و 

هک صنعت گلیم هم میخواند زمینۀ اهخغال را برا  بسیار  از هموطنان ما مساعد 

  مقدار و ارزش صادرا  4سازد و هم باع  افزایش صادرا  گردد.  دول ز

 ش. نشان میدهد:1393 - 1381گلیم افغانی را از سال 
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 ش.1393-1381 : مقدار و ارزش صادرا  گلیم افغانی از سال 4 دول ز

و  83   81ها   ی را در سالـ  بیشخرین ارزش صادراتی گلیم افغان4 دول ز

  .5ز  نشان میدهد 84

 :یدست  شكالت و موانع توسعه صنایعم

ی ـر  خاصـــا  دور  از ههـــه  ردم افغانسخان از گذهخهـی مـع دسخــصنای

برخوردار بوده و همار  از مردم این کشور به خصوص زنان افغان که همواره 

راه فروش این محصوال    اند  از در تولید صنایع دسخی توانایی باالیی داهخه

رفوع ساخخه و نقش مؤثر را در ـود را مـا  خـقخصاد  خانواده ها  اـه نیازمند 

ها که دیده میشود صنایع دسخی افغان ها باز  نموده اند  اما قسمی  اقخصاد خانواده

نون رونق سابق خود ــکه زمانی تزئین کنندۀ مهمانسرا  هاهان این کشور بود  اک

و   مادوده و عدم حمایت را از دست داده و آن طور  که الزم است  انکشاف ننم

را  فروش ـــدولت  بی تو هی از سو  مسؤالن و نبود بازار مناسب ب  معنو

نوین   گیري روهها در بكار یگه ماند   و ضعم و عقبی ـمحصوال  صنایع دسخ

ها و این میراث گرانبها حخی در اع  هده است که این گنجینۀ افغانببازاریابي  

 سال هماره
مقدارصادرا  گلیم به مقیاس 

 مخر مربع هزار

ارزش صادرا  گلیم  مبلغ به 

 هزار دالر امریکایی

1 1381 6125 11491 

2 1381 371 1115 

3 1382 121 321 

4 1383 146 1118 

5 1384 118 1617 

6 1385 17 116 

7 1386 11 96 

8 1387 3 18 

9 1388 2 952 

11 1389 18 131 

11 1391 8 56 

12 1391 33 248 

13 1392 3 22 

14 1393 112 751 
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ود را به ـا  خــبه دست فراموهی سپرده هود و   رار گرفخه ــمعرض نابود  ق

رع مانند: چین  ایران   اکسخان و ترکیه بدهد. از ـــتولیدا  صنعخی کشورها  دیگ

     کشور  عدم هناخت تولید یدسخ  مردم از صنایع یهناخت ناكافر ـــرف دیگـــط

نین  روسۀ عرضه و فروش و همچ یگان از بازارها   هانی  نابسامانه دکنن

دسخی  تو ه نکردن به سطح   مشکال  مو ود در  روسۀ تولید و تجار  صنایع

ار و ارقام و معلوما   امع در ـــمواد اولیه  فقدان آم  سخندرد سازاکیفی تولید و 

و    یرامون قوانین و مقررا  اقخصاد مخخلم و خالء مطالعا  الزم  ها  زمینه

و همچنین انخقال نیافخن دانش و  ی عدم حضور چشمگیر  هانگردان خار   تجار

 اضر  از عمدهـــتجربۀ این قبیل مهارتها از  دران و اسخادان این فنون به نسل ح

الزم  یهمار میرود. نبود هماهنگ نعت به ص -این هنر   یشرو  ترین چالشها 

  گذار  سرمایهبانکها  صنعخی و نبود   نبود  ریز  و برنامه  سیاسخگذار  برا

كه حمایت  یوانین و مقرراتـین زمینه و نبود قدر ا یتسهیال  بانك مناسب و

م آورده باهد  مو ب هده ــدسخي را فراه  از صنعخگران و تشویق صنایع  بیشخر

  .2ز  هود یفراوان    دچار مشكال  و تنگناها رمنفعتکه این صنعت كهن و 

 :گیری  نتیجه

رزش باال  تأمین مواد اولیه گیهایی چون دارا بودن اه با ویژ یدسخ  صنایع

از ابزار كار ساده و   اندك  برخوردار هی از منابع داخلی  نیاز به سرمایمصرف

ی و ـدم نیاز به كارهناس و مخخص، خار ــروش محصوال   عـــبازار ساده ف

محیط زیست  سبب افزایش تولید  ی و عدم آثار مخرب ـاسخفاده از مهارتها  بوم

  كاهش  نه  توسعه صادرا   كسب درآمد ارزدرآمد سرا ناخال، ملی  افزایش

ردم به ههرها  توسعه ـر  مـاز مها   وگیرــتأمین اهخغال و  ل  تعداد بیكاران

باال رفخن درآمد كشور  زایش سطح مشارکت آنها در اقخصاد وــفعالیخها  زنان و اف

میگردد.  یــعه صنعت توریزم و مبادال  فرهنگاز طریق  ذب توریسخها و توس

دسخیع به   د صنایعــواد خام کافی در افغانسخان در زمینه رهــو ودیت مـنظر به م

خصوص صنعت قالین و گلیم  تو ه به این بخش و رفع موانع و مشكال  مو ود 

 ایی اقخصاد  ایدار در کشور گردد.در این عرصه میخواند سبب رهد و هكوف

 پیشنهادات:

 دسخی در کشور  یشنهادا  ذیل ارائه میگردد: ویۀ صنایعـبه منظور رهد و تق

به منظور آهنایی صنعخگران با افزار  حرفو وزهی ـها  آم ایجاد کورس .1
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 .و بکارگیر  نیروها   وان دید 

مشارکت بخشها  خصوصی و دولخی ها  مناسب  هت  لب   ایجاد زمینه. 2

 گذار  داخلی و خار ی.  سرمایه  برا

 ور خاص صنعت قالین وـکل و به ط ی درـیع دسختوسعه صنا  هت رهد و. 3

 گلیم که نقش بر سخه در صادرا  کشور دارند  گام ها  مؤثر برداهخه هود.

. تأسیس مراکز فروش صنایع دسخی در مراکز تمام والیا  و بازارها  مهم 4

 خار ی.

ر نماینده گان صنایع دسخی به خارج به منظور ـم آور  زمینۀ سفــ. فراه5

 با خصوصیا  بازارها و طرز کار صنایع در خارج از کشور. آهنایی

راکز والیا  و محال  عمده به ــها در م . تأسیس نمایشگاه ها و نندارتوان6

 منظور به نمایش گذاهخن تولیدا  صنایع دسخی.

 . تعیین  وایز برا  تولیدا  برازنده و خوب به منظور تشویق صنعخگران.7

 .یدسخ  در حوزه صنایع  گذار  یهسرما  تأمین امنیت برا. 8

 منابع:

انجمن آریانا دایرة  1335دور اول   -آریانا دایرة المعارف   لد سوم. 1

 افغانسخان. - المعارف

. یسخد  ایعــتوسعه صن   یشرو  اــبه چالشه یـ. نگاهـیام   ارسایــ. اله2

 . 1386ی همبسخگروزنامه 

 نشرا  وزار  اطالعا  و کلخور - . امین  حمیده. مجله فولکلور. کابل3

  .1355  4زهماره 

 2116و ارتباط آن با گردهگري.  یدسخ  . اوكونور  دیوید. صنایع4

   کابل.1393-1382سالها   -مرکز  احصائیه ۀ. سالنامه احصائیو   ادار5

ا  سیار ــکخابخانه ه ۀع دسخی افغانسخان. ادارصنای م.ــاد  محمد عالـــ. فره6

  .1381اریک  

: صاااادیق  طاااارز . تاریخچااااه صاااانعت در ه. گالینااااه   وگاااااچینکوا. تر ماااا7

 مطبعه دولخی کابل. 1357افغانسخان. سال 

    کابل.1381ز کننده گان قالین افغانی. صادر . مجله اتحادیه مولدین و8

9.Graburn, Nelson; Tourism and Handicrafts: Modernity and Identity in 

the Global Marketplace; 2006. 
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11. Wikipedia, the free encyclopedia. 

11. http:www.nca.af/Afghan-handicrafts. 

www.rahenejatdaily.com.. 12 

http://www.rahenejatdaily.com./
http://www.rahenejatdaily.com./
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 څېړنوال عبدالمتین
 عنعنو، کرنې اړول په صنعتي کرنه باندې د

په لومړیو پړاونو کې د ژوند، پاتې کېدو لپاره  انسان له خپل پیدایښت سره سم د ژوند
وئ د السته ههغ ړې او ورسره سم دهو او دانو څخه ګټې اخستنې ته مخه کهله مېوو، غل

ړی دی چې ددې مقصد لپاره ئې په کم پیل هراړولوپه موخه په کرنه او د بوټو په روزنه ه
ې له لومړنیو وسایلو چې له خاوره باندې په کار شرو  کړې ده. د خاوری پستولو لپاره ئ

یا تييې څخه جوړ شو، ؤ، ګټه اخستې ده. د لومړ، ځل له پاره ئې د  ډوکې اوهلرګي، ه
( دمخه د فرات او نیل د سیندونو د سواحلو په ځمکو ۲۸۸۸عیسی مسیح له میالد څخه )

. له هغه وروسته ئې ډول ډول کرنیز وسایل (۱۵ : ۱، )کې له سپارې څخه ګټه اخستې ده
ې ګټه اخستنه پیل کړ، د،. د تاریخ په اوږدو کې تل دې وسایلو تغییر هجوړ او ور څخه ئ

موندلی چې په پای کې نني حالت ته رارسیدلي د،. د کرنیزو محصوالتو د تولید په پروسه 
ول له دواړو څخه ګټه اخستل ې، مېخانیکې او یا په ټولیز ډهکې، بېالبېل کرنیز عملیات الس

 الندې دریو برخو ووېشل شي:  یک ډول کېدای چې دا عملیات پهالسپه ک کېيی.
 ځمکی د چمتو کولو عملیات او الرې چارې؛ لپاره د د کرنې –۱
 د تخمونو د کرنی عملیات او الرې چارې؛ –۵
 عملیات او الرې چارې. د حاصالتو د راټولولو –۰

ې له هکرنیزو شرایطو کبېلو نظامونو او په بېالبېلو د کرنیزو محصوالتو تولید په بېال
بېالبېلو روشونو او بېالبېلو کرنیزو وسایلو څخه په ګټې اخستنې سره صورت نیسي. خو د 

چمتو  و مهمه برخه ئې د کرنې لپاره د ځمکېهکرنیزو محصوالتو د تولید په پروسه کې ترټول
شي  کېدای“ خاوره کار   “ول یا په بل عبارتکول د،. د کرنې له پاره د ځمکې چمتو ک

رنیز عملیات په ښه ډول چې له څو خواو د تولید له پاره مهم او حیاتي واقع شي. که چیرې ک
، نباتاتو د ودی د شرایطو سره سم له یوې خوا او له بلې خوا د محصول د او د اوبو، خاوری

ر ته ورسېي، هی نیولو سره سهنهایي کمیت ) د تولید اقتصادی خوا ( او کیفیت په نظر ک
 ي چې اغېز ئې په الندې ډول فهرست بند، شي:کېدای ش
 په ټاکلي وخت کې د کرنې لپاره د خاورې چمتو کول د نورو کرنیزو عملیاتو د -۱
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ښه تر سره کولو، د اقلیمي حاالتو له امکاناتو څخه د اعظمي استفادې او د تولید د پروسې د 
 غوښتنو د په وخت چمتو کولو باعث کېي،.

وړل برسېره پر دې چې په لګښتونو کې کموالی  مناسب په کار د وسایلو درست او -۵
 راولي، په خاورې او طبیعی فعالیتونو باندې د وسایلو له بدو اغېزو څخه هم مخنیوی کو،. 

ې په ای او درسته ګټه اخستنه برسېره پر دې چهه په وخت، پر ځهله وسایلو څخ -۰
ودې  نباتاتو د یاتوالی رامنځ ته کو،، داو په حاصالتو او عوایدو کې ز لګښتونو کې کموالی

و هغوئ په ښه ډول وده وکړ،. هی شرایط هم برابرو،، ترڅهلپاره د اړتیا وړ مناسب فزیک
و څخه ګټه اخستنه د هغوئ په ساختمان کې تغییرات، د کرنیزو وسایلو د هځکه نو له وسایل

 ي،:نویو ډولونو اخترا  او تولید تل د الندې موخو لپاره ترسره کې
 د لګښتونو کمول؛    -۱
 ؛د حاصالتو زیاتول او دهغوئ د کیفیت لوړول -۵
 د بوټو د ودې لپاره د مناسبو شرایطو رامنځته کول؛ -۰
 د فزیکی شاقه کارونو کمول او په هغوئ کې د اسانتیاو رامنځته کول؛ -۲
ته  سر شپړپه مناسبو او محدودو اګروتخنیکي اقلیمي شرایطو کې د کرنیزو فعالیتو ب -۵

 رسول؛                                            
 په لي وخت کې د ډېرو ساحو، فعالیتونو سرته رسول؛  -۱
 عوایدو زیاتېدل.      د -۱
کرنیزو  رنیزو وسایلو په ساختمان،هک ه تل دهادې په موخههمدغو شاخصونو د اع د

رنیز عنعنوی وسایل په نویو عصر، ه،. کېيهتغییرات رامنځ ته ک ېهعملیاتو او فعالیتونو ک
وسایلو او ماشینونو باندې بدلېي،، کرنه او د کرنیزو محصوالتو د تولید او وېش شراېط تغییر 
کو،، د کرنې د برخی لوبغاړی بدلېي،، کرنه له عنعنو، حالت څخه راوځي، مېکانیزه کېي، 

قتصاد،، اجتماعي او کلتور، و، دا تغییرات په ټولیزه توګه د اهوره کهاو صنعتي حالت غ
رنه کې د قوې د استعمال او د هې د صنعتي کېدو الر، په کهرځي د کرنهبدلونونو سبب ګ

کرنیزو وسایلو د تغییر، تکمیل او تجدید له الرې تر سره کېي،. دا تغییرات د الندې څلورو 
 تاریخي مرحلو په بشپړېدو سره منځ راغلي د،:    
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دا مرحله له هغه وخته پیل  او انسانې قوې څخه ګټه اخستنه: په کرنه کی له بیل -الف
کرنې په موخه ځمکه نرمه کړې او دې مرحلې تر هغو  شوې، چې انسان د لومړ، ځل لپاره د
ه پیدا کړې ده. ددې دورې هکاله ادام ي په زرګونوهش چې غاښ لرونکی مېکانیزم رامنځته

ګوتې او الس  ستنه او احتمااًل د انسان دومړنیو ساده وسایلو څخه ګټه اخیهمشخصات له ل
ې د نرمولو لپاره کار اخيستل د،. دا هونې د تېره څوکو ښاخو څخه د ځمک د وروسته بیا

ه بیا د حیواناتو له قوې وسایل د انسان د قوې په واسطه په کار اچول کېدل، چې وروست
وموند او یو له دې اخستل پیل شول. بیا همدې تېره څوکو ښاخونو شکل بدلون  څخه ګټه

ښاخونو څخه اوږد شو تر څو له ژغ سره وصل او بل ښاخ ئې د ډېرو کلونو په تېرېدو او د 
سولېدو څخه د مخنیو، په خاطر د فلز پواسطه وپوښل شو او دا چې د  فلز له کشف سره د

وره کړ. په اوس وخت کی هم د  هغوایي په واسطه راکښول کېده د سپاری نوم ئې ځانته غ
رو پخوانیو عنعنو، کرنیزو وسایلو څخه په ډېرو اسیایي او افریقایي هېوادونو او له هغه ډلې ډې

ې څیرل د،. داسې هې د ځمکه، چې کار ئپه هېواد کې هم ګټه اخیستل کېي، څخه زموني
ې د فلز او سپارې تر پیدا کېدو د مخه د ځمکی د اړولو لپاره له بېلونو )یومونو( هبرېښي چ

ه سپارو څخه د مخه اخترا  نه لبېلو د ځمکې اړولو ستل کېده او دا ښیي چېخه کار اخیڅ
 . شو، د،
ي او هره انسانهد غاښور څرخ د پیدا کېدو سد غاښور څرخ د پیدا کېدو دوره:  -ب

حیواني قوه څو برابره شوې او هم په کرنیزو چارو کې له هغه څخه په ګټې اخستنې سره 
، د محرکه ت د تغییر، د قوی د جهړاو کې د کار د اسانيدی. په دې پنوی پړاو پیل شوی 

قوې د کمولو او د سرعت د زیاتولو په مقصد د اهرامونو، قرقرو او څرخونو د خواصو څخه 
په دې پړاو کې انسان له رسۍ او قرقرې څخه په ګټې اخستنې سره د  ګټه اخیستل پیل شو،.

چولي، سره له دې چې په دې دوره کې ډېر کرنیزو چارو د پرمختیا لپاره الزم وسایل پکار ا
، لومړني د غوبل ماشینونه او نور اخترا  شو،، سامان آالت لکه د لو کولو وسایل وسایل او

 .خو بیا هم دې دورې د لومړۍ دورې په پرتله ډېر وخت دوام ونه کړ
په کرنیزو چارو کې د انسان او حیوان د قوې پرځای د  وتور )انجن( دوره:هد م - ج

م په هاو په رښتیا سره ئې ه ړهمهم اغېز وک موتور داخلېدلو، د کرنې په پرمختیا باندی ډېر
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 .کړ کی انقالب رامنځته کرنیزو چارو
ره هددې دورې لومړنی تحول د یووې کول د بخار له ماشین څخه په ګټې اخیستنې س

دې ماشین لېيد ي او د حجم د لوی والي په علت دهی له بده مرغه د وزن د زیاتوالهدی، چ
. په همدې وخت کې د انګلستان په هېواد کی ران ؤهول ډېر ګهرالېيد او ځای پر ځای ک

د نو، منځته راغلي صنعت لپاره کارګرو ته د روزمره زیاتیدونکې اړتیا پر بنسټ، د جایزې د 
و تعیین او د مخترعانو تر منځ د سیالۍ د ایجاد او د هغوئ د تشویق، د کیفیت د ښه کېدو ا

، داسې کسانو ېهې په برخه کهې له قوې څخه د اغېزمنې ګټې اخیستنهپه کرنیزو چارو ک
کال پورې ستر بریالیتوبونه تر السه کړل، ز.۱۰۱۱او نورو تر   Leister Chesterلکه

ه ایز( نفتي موتور )څلورمرحل څلور تاکته  Nicola Ottoز. کال کې ۱۰۰۱تر څو چې په 
اخترا  کړ، چی  )موتور(د ډیزل انجن   Rudolf Dieselنيز.کال کې الما ۱۰۲۵او په 

ز.  ۱۲۸۸و لومړنی پټرولي تراکتور په هنن ورځ د اکثرو تراکتورونو انجنونه ډیزلي د،، خ
 .(۵۰:  ۵) ، کال کې په کارو اچول شو

ې ددې علم متخصصین هد مېکانیزاسیون په تاریخ ک :دوره دتکامل یا پرمختیا د -د
ې هې په دې کلونو کهونو ته د تکامل او پرمختیا دوره وائي ځکه چکل ۰۸-۱۸وروستیو 

کې  ی منځ ته راغلي، بلکې د ژوند په ټولو خواووهپرمختیاوې نه یوازې د کرنې په برخه ک
ډېرې پرمختیاوې، اختراعات او کشفیات تر سره شو، د،. دا پرمختیاوې تر هغه زیاتې د، 

. په دې دوره کې نيدې ټول کرنیز رخه شو، د،ی د بشر په بهی په تېرو شلو پېړیو کهچ
کار اغېزمنتیا ډېره شوې ده. هغه څه چې باید له دې  عملیات مېکانیزه شو، او د انسان د

ي شي چې په هغوئ هې طراحهوروسته سر ته ورسېي،، دا دې چې کرنیز ماشینونه باید داس
 ي. د تراکتورهدازه مناسبه شباندې کارکول اسانه شي، د ماشیني او کرنیزو کارونو د بیې ان

کولو په وخت کې اسانتیاوې چمتو شي، چې په دې توګه ئې د  لپاره د کار ماشین کار -چي 
کار ګټورتیا زیاته شي. ماشین آالت هم باید تکمیل او ښه تجهیز شي. په ټولیزه توګه تاریخي 

الندی ډول طبقه وضیعت په ي چې د کرنیزې تکنالوژ، هلرلید ته په پاملرنې سره کېدای ش
 .بند، شي
ې د وسایلو د پکار اچولو محرکه قوه هپه دې مرحله ک :تکنالوژ، وسایلو السي د -۱
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ورنۍ د غړو په وسیله سر ته یوازې انساني قوه وه او کارونه د کروندګرو او د هغوئ د ک
یو . په پایله کی کرنیزو کارونه ډېر سخت او ستړ، کوونکي وو په همدې دلیل په کلرسېدل

کې تر ډېر حده خود مصرفی اقتصاد حاکم ؤ او کروندګرو نه شو کوالی چی د خپل ځان 
 .نور اضافي کرنیز توکي تولید کړ، او کورنۍ د غړو د مصرف څخه

په دې مرحله کې انسان ته دا په حیواناتو پورې د تړل کیدونکو وسایلو تکنالوژ،:  -۵
یز و چارو کي ګټه واخلي او په همدې مقصد فکر پیدا شو چې له اهلي حیواناتو څخه په کرن

. دلته انسان په ځانګړ، ډول د خاوره کار و حیواناتو د رام کولو اقدام وکړئې هم د ځین
لکه  د بېلولو لپاره له داسی حیواناتو)انتقاالتو( او له وږو څخه د دانو  فعالیتونو، لیيد را لیيد

 ستله.غوایو، مېښو، اسونو، خرو او کچرو څخه ګټه واخ
په دې مرحله کې انسان د موتور له اخترا  سره سم : ،تکنالوژ ېقو کانیکیېم د -۰

ی شو او وئې ون بریالهره په بنسټیز بدلهپه کرنیزو کارونو  له هغه څخه په ګټې اخستنې س
شول چې د خو ځنده ماشینونو او تراکتورونو له قدرت څخه په استفادې سره  کوالی

 .  او  لوړ کیفیت تر سره کړ، لي وختکرنیزې چارې په 
البته چې د لوړ کیفیت کارونو ترسره کېدل یوازې له موتور څخه په ګټه اخستنې نه د، 

رنیزو ههتر السه شو،، بلکې اکثرًا د جانبي تغییراتو او اسانتیاو د برابرېدو له الرې لکه د ک
وړېدل، چې د ډول ډول کارونو لپاره د تراکتور په څنګ کې د مناسبو او دقیقو ماشینونو ج
                  بوټو په کروندو کې د کار کولو قابلیت لر،، صورت نیولی دی.

نن ورځ په کمپلکسي ډول له یا دې تکنالوژ، څخه د کرنیزو چارو په سر ته رسولو کې 
ر هو کې ډېهګټه اخستل کېي،، د بېلګې په توګه اوس هم د بڼوالی او سبو د روزنې په برخ

او هم د ځنګلداری یو شمیر کرنیز کارونه د انسان د قوې څخه په ګټه اخستنه ترسره کارونه 
م د حیواناتو په قدرت هکیي، او په غرنیو سیمو کی ډېر کرنیز ساحوی عملیات تر اوسه ه

ي ډول اکثره کرنیز فعالیتونه د مېکانیکي تکنالوژ، په مرسته هباندې متکي د،. خو په عموم
ې پراخېي،. دا په هن ورځ تر بلهیزو ماشینونو څخه د ګټې اخستنې لمسر ته رسېي،. د کرن

ې د نه پیژندل شوو هې ده چې انسان د خپل دقت او شناخت او په کرنه کهداسې حال ک
اتو عواملو په کنترول کی د مېکانیکی تکنالوژی تر څنګه د دقیقې تکنالوژ، او فضایي معلوم
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 د کارولو په فکر کې دی.
        Precisionد قیقه کرنه :،وژهتکنال رهعص د فضا د او دقیقه ېهک کرنه په -۲

farming  وونکي ه، حس کد دی چې په دې مواردو کې سپوږمکۍراتلونکی کرنې لرلی د
 (Remote sensing) ، نقشی او له لېرې څخه سنجول شوو، ارقام Sensorsآالت

ی د دقیقې ،. ښکاره ده چهغوئ د عمل دقت لوړ و د کروندګرومرستې ته رادانګي او د
ې ډېره هکال کی ئز. ۱۲۲۸ی قوت وموند، خو په هکال کز. ۱۲۵۸کرنې تیور، په 
حال د ننۍ دقیقې کرنې د اهمیت په خاطر چې په دقیقې ره. په ه(۱۱:  ۲) ،پراختیا وموندله

 استواره ده، په الندی ډول تفضیلي توضیح راوړل کېي،:   او فضایي اطالعاتوتکنالوژ، 
ي تکنالوژ، او نورو جانبي  هې تر منځ اساسي توپیر، د فضایهروجې او دقیقې کرند م

و معمولو تجهیزاتو برسېره چې په مروجه کرنه کې پکاروړل کېي،، د تر هسیستمونو پر هغ
ټولو کوچنۍ کروندې په اندازه کې چې د مدیریتي واحد په توګه منل شوی دی هم دی. په 

ه د تر ټولو کوچنۍ ممکنې سطحې د مدیریتي واحد پر اساس، کورواقع کی د دقیقی کرنې مف
شاوخوا خاوره و،، اساس ګذار، شوې ده. دا تیوری له  چی کېدای شي یو بوټی او د هغه

لرغونې کرنې سره ښه اړخ لګو،، چې په هغې کې کروندګر هر یو له بوټو څخه په جداګانه 
خوا  وبه ورکولې یا دا چې د هر بوټي شاوتوګه او یو یو کاره او هغوئ ته ئې یو په بل پسې ا

هر  ( او د اکاریې د د لوټو د ماتولو او هوا ورکولو عمل ځمکه ئې په جداګانه توګه نرموله )
بوټي په لپاره سر ته رساوه. په بل عبارت د لرغوني کروندګر مدیریتي واحد یو بوټی ؤ او دا 

و په دې توپیر سره چې د کار وسایل د لرغونې او دقیقې کرنې تر منځ هماغه شباهت دی، خ
 .(۱۱:  ۵)، او د کار دقت ئې ډېر سره متفاوت د،

کان هد محاسبې او  براورد ام کروندې د مدیریتي واحدونو ترمنځ په دقیقه کرنه کې د
اتو د مقدار د براورد یعنې د تر ټولو ممکنو کوچنیو سطحو تر منځ عملي کیي،، چې د اختالف

( کچه لکه کرنیز تخمونه، کرنیز Inputsبیلو داخلېدونکو شاخصونو )څخه وروسته، د بیال
درمل، سره، د کرنی د ژوروالی د اختالفاتو )ضروریاتو( په تناسب سره سرته رسېي،، چی دا 

یساتو و او تاسهربېره د منابعهي کادرونو د اړتیا سهې د مسلکهک زو موسساتوکار په کرنی
ور، حد څخه ډېر یا لي له تاسیساتو څخه د ناوړه ګټه ، له ضرمحدودیت ته په پاملرنې سره
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ی ه. دا په داسطر د موثریت د زیاتېدو باعث کېي،اخیستنې د اثراتو څخه د مخنیو، په خا
حال کې ده چی نن سبا په نړۍ کې ملیونونه ټنه سره، په همدې اندازه اصالح شو، تخمونه 

ې هېڅ ډول کنترول شوی تناسب او او د ناروغیو او افتونو ضد درمل په مصرف رسېي،، چ
 .              البېلو سیمو په کروندو کې نه شتهتطابق د هغوئ د معرفی او مقدار په برخه کې د نړۍ د بې

 (Electronic maps)و موادو څخه الکترونیکي نقشېپه دې تکنالوژ، کې یو له مهم
ی هارونو او مصنوعد راد د،، چې د سنجش د سیستم په واسطه د کروندو څخه لرې ) 

ې د کروندو په هې چه( په واسطه له بېالبېلو کروندو څخه چمتو کېي،. دا نقش سپوږمکیو
دقیقه  بېالبېلو برخو کې د توپیرونو کچه په ګوته کو،، د نویو ماشینونه په حافظه کې چې په

یز ه( تر ټولVariable rate applicator) یرو خپرېدلوو، او د متغهتکنالوژ، کارک
بېالبېلو داخلېدونکو شاخصونو  رلیک الندې ماشینونه د، سپارل کېي،، تر څو ماشینونه دس
(Inputs )مال هدار په تناسب اعهتونو د مق، د ضرورمقدار د نقشې د اطالعاتو پر اساس

م د کروندې د هه ( ي وسایلهحس کوونک ) ، حسګرانبرسیره پر الکترونیکي نقشو .کړ،
بېلو نقطو کې ډېر استعمال لر،. په دې برخه لپاره د هغې په بېال اتو د ښودلوداخلي اختالف

کې حسګران د مخ په وړاندې حرکت په وخت کې په چټکۍ سره د خاورې خاصیت او یا د 
په اساس  تکنالوژیکي ماشینونو د دقیقو اندازه ګیر، ګانود  تو اندازې اخلي،ابوټي د مشخص

روندې په مختلفو برخو تغییره هه د کهکو کچکروندګر کوالی شي چې د خپلو اړتیا وړ تو
(. همدا ډول نن ورځ کوچنۍ بې  د الکترونیکي نقشو څخه د ګټې اخستنې په شان ) کړ،

( ارقام راټولو، او  اختالفاتو و څخه د ضرورتونو )هپیلوټه الوتکې د کروندو له مختلفو برخ
الی شي د خپلې کروندې د ادارې مرکز ته ئې لېيدو، کو،، چې له دې الرې کروندګر کو
( د کروندې په بېالبېلو  ضرورتونه ) لکه سره، اوبه، د افتونو او ناروغیو ضد درمل او نور

  رنه کې په دقیقه تکنالوژ، باندې د حاکمو هړ،. په کهې محاسبه او استعمال کهک وهبرخ
 ه واقعتونو)بیه(، د اړینو مشخصو او ل محدودیتونو له جملې څخه د هغوئ نسبتًا لوړ لګښت

چې یوازی معلولونه او موجود  ، د علتونو عدم بیان )سره د هغوئ د نقشو د تصحیح لزوم
دې محدویتونو له پاره باید کروندګر لومړی د هغوئ څخه د  . د( د، واقعیتونه ښکاره کو،

ر څه دمخه په د، ټینګار کېي،، چې هړ،. له ههره کهګټې اخستنې اقتصاد، ارزیابي تر س
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دام وکړ، او هي اختالفاتو محاسبې او  براورد ته اقهباید د خپلې کروندې د داخل کروندګر
ده ډېر و، له دقیقی تکنالوژ، څخه ګټه وروسته له هغه که د کروندې داخلې اختالفات له ح

ځمکې د لوړوالي  ټکی باید هېر نه شی چې په کرونده کې اختالفات کېدای شي د . داواخلي
ځانګړ، عنصر مقدار، د خاورې حاصلخېز،، د  ، په خاوره کی د یواو ټیټ والي اختالفات

ې او د هغې د تکنالوژ، اهمیت د هکرنیزې خاورې ژوروالی او داسې نور و،. د دقیقې کرن
منابعو د محدودیتونو او د نفوسو ورځني زیاتوالي ته په پاملرنې سره ډېر روښانه دی، خو هغه 

او د هغه په اړوند جد، څېړنې او بررسي صورت څه چې باید تر بحث الندی وینول شي 
رامونه د،. ددې همهاله پروګالوژ، په اړه لوی سیاستونه، اوږدمهاله او لنډونیسي، ددی تکن

ی د ګټې هړ، وضیعت سره د هغهتکنالوژ، د تدریجي اوبطي لېيد علت، د هېواد د ځانګ
ه پروګرامونه او یا د هېواد اخستنې مطابقت دی. په ځانګړو سیمو کې د هغې د استعمال لپار

زونو ې د څېړنیزو مرکهې په ازمایښتي ډول او ددې سیمو په څنګ کهړو سیمو کهپه ځانګ
( د تطبیق لپاره تالش د دې  داخلي او وارداتي د موجودې تکنالوژی ) جوړول، په هېواد کې

دې اړه په نظر  ي پهه(، د بېالبېلو برخو مطالعه ده چې کېدای ش دقیقې تکنالوژ، تکنالوژ، )
کې ونیول شي. ددې موخې د تر السه کولو لپاره د ځانګړ، پروګرام او مشخص سیاست 

د هغو تحقیقاتو پر اساس چې په ټولو  درلودل له لوړ اجرائي مالتړ سره الزم په نظر راځي
ې هې ده چهې تر سره شو، د، دا نتیجه په الس راغلهپرمختیایي اونه پرمختلو هېوادونو ک

 ه په اساس تولید ته بهبود ورکو،.( د الندې څلورو روشون صنعتي کرنې یزاسیون )مېکان
مثال د حیواني قوې پرځای له  ې د ښو او مناسبو روشونو تعمیل )هپه کرنیز تولید ک -۱

 (.  ماشیني قوې څخه ګټه اخستنه
انګونې د لګښتونو د کمولو او په کرنه کې د پ د تولید په غیر مستقم ډول پراختیا ) -۵

 (. لپاره د لېوالتیا ایجاد او هم د جانبي ضایعو د ایجاد او منځ ته راوړلو هڅونه
ې هد کښت الندې ساحې پراختیا او له واحدې ټوټ ر ورکول )یتولید ته مستقیم تغی -۰

    .( ځمکې څخه د حاصالتو زیاتوالی رامنځته کول
ېدای شي الندې ټکو ته خه کې ک، چې په دې برولید لپاره د نویو فرصتونو ایجادد ت -۲

 :  اشاره وکړو
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ر له راتلو سره د حمل او نقل مصارف کښته هد موتر، الرې، تراکتور، ګاډې او تریل -
ل شو،، چې کرنیز محصالت په مناسب وخت، ښو شرایطو او لي هي، او دا ددې المهراغل

 لګښت سره بازار ته  ورسېي،. 
حاصلخیزو ځمکو باندې د متروکه او شاړو  د ماشین څخه په ګټه اخستنې سره په -

 ځمکو تبدیلېدل چې د سودان په هېواد کې ئې ښې بېلګې تر سترګو کېي،.
، چې پخوا د نورو ابتدائي وسایلو وسیله لوړو ځمکو ته د اوبو رسول واترپمپونو په د -

شوې  په واسطه دا کار غیر اقتصادی، ستونزمن او له هغو ځمکو څخه ګټه اخستنه نيدې نا
 وه. اوس دا کار په ډېرو اسیایی او افریقائې هېوادونو کې لیدل کېي،.

محصول د څوځلي کرلو امکان یعنې په یو کرنیز کال کې د  په یو کال کې د یو -
کرنې د ضریب زیاتوالی اعاده کېي،، د کرنې ضریب همغه نسبت دی چې کلنۍ کرل شوې 

د بیلګی په توګه که چیری د  اځي )ځمکه د کروندې پر مساحت ووېشل شي، په الس ر
هکتاره و،، د  ۱۰۸که ههکتاره و، او کلنۍ تر کښت الندې ځم ۵۸۸کروندې مساحت 

(. د کرنیزو ماشینونو په کار وړل او نورو  کیي، ۱۰۸ / ۵۸۸ = ۵۱.۱ې ضریب هکرن
تني کرنیزو سپارښتنو ته په پاملرنې او عملي کولو سره نن سبا په اکثرو هېوادونو کې د پور

 یو. امر شاهد
ي ناوړه پایلې هپه هر حال د میکانیزاسیون تطبیق بر سېره پر مثبتو پایلو او مزایاوو، جانب

هم لر،، چې ځینې ټولنیزې ستونزې لکه بیکار،، د ماشینونو د زیاتو ګرځېدو را ګرځېدو له 
خاورې  کبله د خاورې کېښکوونه او په عمومې ډول د ماشینونو د ناسم استعمال په وجه د

 تخریب، د چاپېریال ککړتیا په دې جمله کې د خاورې، هوا او اوبو ککړتیا را منځته کو، او
ه ده چې د ځینو هو چې صوتې ککړتیا ته اشاره وکړو. په دې برخه کې الزمههم کوالی ش

هم د ځینو کنترولی کارونو د اعمال او زده کړې ورکولو له الرې  څېړنو د سر ته رسولو او
زو څخه مخنیوی وکړل شې. کله چې کرنیز کارونه ماشیني شي کرنه صنعتي حالت ددې اغې

ځانته غوره کو، کلیوالی اقتصاد،، ټولنیز، او کلتور، تغییرات کو، په کلیو اوبانډو کې دا 
کاره کېدو سبب کېي،، یو شمېر نورې هوانانو د بېهتغییرات برسېره پردې کې د ډېرو ځ

 کو،: لنیزې ستونزې هم را منځتهټو
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یو شمېر کسبونه لکه کلیوالي ترکاڼي، اهنګر،، پایکوټي، مسلي توب او نور له منځه  -
 ځي.            

یو شمېر محلي کرنیز وسایل لکه ژغ، سپاره، ماله، کج ماله، منډاوو،چج، چغل، راش  -
 بېل، ښاخۍ، مټ، بټۍ او نور له منځه ځي. 

 م تغییر کو،.او رواجونه هوسایلو سره اړوند دودونه  ددې کسبونو او -
په همدی ارتباط د موجودو ولسي سندرو، شعرونو، متلونو، لنډیو اصطالحاتو، واژو  -
 .تونو ستره پانګه هم پو پناه کېي،اولغا

ې هپه پای کې دی پایلو ته رسېيو چې په کرنه د مېکانیزاسیون تطبیق او کرنیزې پروس
و د آبادولو او د هرونه اسانو،، د نویو ځمکي کاهصنعتی کېدل که له یوې خوا درانه فزیک

موجود ځمکو د اصالح کولو امکان په الس ورکو،، له یوې واحدې ټوټې ځمکې څخه د 
حاصالتو کچه لوړو،، په کرنیزو لګښتونو کې کموالی رامنځته کو،، د کرنیزو فعالیتونو په 

و محصوالتو د کچې وخت او زمان باندې د سرته رسولو امکانات په الس ورکو،، د کرنیز
د لوړیدل سبب کېي،، په یو کال کې د یوې ټوټې ځمکې د څو ځلی کرلو امکان په الس 

یدو کی زیاتوالی راولي او د رنې د ضریب د زیاتوالي سبب ګرځي، په عواهو،، د کهورک
الو د تخنیکي پوهې کچه لوړو، له بلې خوا ځنې منفی پایلې لکه د ماشینونو د ګرځېدو کلیو
تغییر کو،، د   Structureکه تخته کېي، او د خاورې ساختمانېدو له کبله ځمراګرځ

ې خاوره تخته کېي،، په چاپیریال کې دهوا، هماشین څخه د ناسمې ګټې اخستنې په پایله ک
ی د هدا ډول سربېره پر دې په ټولنه کهاوبو، خاوری او صوتی ککړتیا رامنځته کېي،. هم

نوی او کلتوری جوړښت بدلېي،، ځینی عنعنو، کسبونه بیکار، سبب کېي،، د ټولنی عنع
لکه کلیوالی ترکاڼی، اهنګری، کروندګری، پایکوټی، مسلي توب او داسې نور کسبونه او له 
دې کسبونو سره اړوند وسایل له منځه ځي، چی دا په خپل وار سره په ټولنه او غني افغاني 

 دې وړاندیزونه کېي،:   کلتور باندې منفي اغېزې کو،. په دې اړوند دا الن
د کلتور، ارزښتونو د ساتنې لپاره باید کلیوالي ژوند او د عنعنو، کرنې پورې د  -۱

او په اړوند  ترڅ کې راټولې هغوئ د معرفي سره د یوې پروژې پهاړوندو وسایلو نمونې د 
 موزیم کې خوند، شي.
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عنعناتو، محلي ی ژوند، کروندګری، محلې د یوې پروژې په ترڅ کې ټول د محل -۵
او رونه، لنډۍ، اصطالحات هندرې، شعهاو نورو پورې اړوند ارزښتنا  ولسې س کسبونو

       لغاتونه را ټول او چاپ شي.
مېکانیزه او صنعتي کولو لپاره باید خصوصي متشبیثین پانګونې ته  د هېواد د کرنې د -۰

 وهڅول شی. 
 باید ځانګړې پاملرنه وشي. د کرنیزو کوپراتیفونو تجهیز او پراختیا ته  -۲
و شاړې ځمکې آبادې او په هغوئ کې هثین باید و هڅول شي، تر څخصوصي متشب -۵

ه ده چې هغوئ ته هر ډول اسانتیاوې هوړ کړ،. دولت ته الزمهکرنیز مېکانیزه فارمونه ج
 برابرې او الزمې مرستې  ورسره وکړ،.

ټوټې د خصوصي متشبثینو په الزمه ده، چې د امکان په صورت کې د ځمکو وړې  -۱
صنعتي  السونو کې متمرکزې شي، ترڅو هغوئ په کې لوی مېکانیزه فارمونه جوړ، او کرنه د

 کېدو الره خپله کړ،.
باید خصوصي متشبثین وهڅول شي، ترڅو د کمپلسکي کرنیزو خدمتونو مرکزونه  -۱

 رامنځته او په فعالیت پیل وکړی.
 :سرچینی

مبانی میکانیزاسهیون کشهاورزی. موسسهه     ران.گدی و تضيالماسی، دکتور مر -۱
 .  ۵۲۰،ص  خ. ۱۰۰۸)س(، قم، ایران،  انتشارات حضرت معصومه

ار، گصافی، مهندس سید محمود. تراکتور و ماشین های کشاورزی. انتشارات ماند -۵
 . ۰۰۰خ.، ص ۱۰۰۰تهران، ایران، 

، ایهران،  ه تههران گاکوپاهی، مجید. اصول اقتصاد کشاورزی. انتشارات دانشه  -۰
 . ۵۰۵خ.، ص۱۰۰۰
هانت، پروفسور دانل آر.، ترجمه بهروزی الر، دکتور منصور.مدیریت تراکتور و  -۲

 .                          ۲۵۸خ.، ص۱۰۰اه تهران، ایران، گماشین های کشاورزی. انتشارات دانش
ی دانش گی هنریوسفی، مهندس روح اهلل. ماشین های خا  ورزی. موسسه فرهن -۵
  .۰۲۱خ.، ص ۱۰۰۱، تهران، ایران، بهید
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 معاون سرمحقق بشیر افغان صالح

 ـید و پروسس زعفرانبررسی تول

و دارا  ارزش فوق بوده ارزهمندترین محصول زراعخی  ران از  ملۀـزعف

طان نباتا  و   سلآنرا بنام طال  سرخ   بناء    صنعخی و غذایی میباهددۀ طبیالعا

فامیل  بوده و مربوط به  .Crocus sativus Lنام علمی آن یـلگل هاد  نامیده و

Iridaceae  .میباهد 

رفخه ــرانسو  صور  گـبه اساس تحقیقا  و مطالعا  که توسط محققین ف

ر افغانسخان مو ود بوده ران دـسال قبل زعف 2111د  و ود دارد که ـاست  هواه

رامون توسعه یقا  علمی  ی  ولی تحقو از قرنها قبل در این کشور کشت میگردید

و مالدار  در  سال قبل از سو  وزار  زراعت  آبیار  31و فراگیر کردن آن 

 اما مخأسفانه به علت آغاز  نگ  فارم تحقیقاتی اردوخان والیت هرا  هروع هد

    اند و باع  توقم این روند گردیدـتمام ما در کشور ناــی هــامنی و ناـ  داخلها

  . 13 : 32 ز

م. بعد از بازگشت مها رین افغان 1991ت زعفران بطور مسلسل از سال کش

کردند و یک مقدار  یاز زعفران را با خود ایران در مزارع زعفران کار می که در

م. 1997آغاز گردید و در سال  آورده بودند در ولسوالی غوریان والیت هرا 

  در آن DACAARز کمیخۀ دنمارکی کمک به مها رین افغان یعنی موسسۀ داکار

ولسوالی یک سلسله بررسی هایی را  هت امکان توسعۀ کشت آن در دیگر 

م. کشت نبا  زعفران را به هکل آزمایشی 1998سال  مناطق انجام داد و در

و  شخون زرغون آغاز کردند و نظر به  وریانمشخرکا  با دهاقین ولسوالی ها  غ

آبیار  و مالدار    زراعتاد  آن و سعی و تالش وزار  اهمیت و ارزش اقخص

 ید آن سال به سال گسخرش می یابد.  ساحه کشت و تولو موسسا  خار ی

کشت و آبیار  و مالدار   بر اساس را ورها و گزارها  وزار  زراعت

تولید آن  والیت افغانسخان گسخرش یافخه و مقدار 26به  لتولید زعفران تا الحا

و قرار  آن از والیت هرا  بدست می آیدید بیشخرین تول حدود چهار تن میرسد که

 است در سرتا سر کشور ترویج گردد.

   لیاد و  روساس زعفاران عباار  اناد از:  ماع آور  گالل تویعمدۀ ترین مساا

  خشااک   از گاال  سااور  بنااد Stigma   اادا ساااز  اسااخیگما زنقاال گلهااا حماال و
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یاین کننادۀ تع خره بساخه بناد  و عرضاه باه مارکیات کاه عوامال مخاذکرهو بال کردن

  . 14:  1ز   قیمت و ارزش زعفران  میباهد

فصل خزان یعنی در اخیر ماه  گلدهی زعفران در جمع آوری گل زعفران:

 3 - 2میزان و اوایل ماه عقرب هروع میگردد البخه  س از آبیار  اول با گذهت 

معموال   گردد وهفخه نظربه در ۀ حرار  هوا  گل ها  زیبا  زعفران ظاهر می

ر بوده و طول ها زود گذ روز میباهد. گل 21 -15گلدهی زعفران در حدود  ۀدور

 . ساعت میباهد 48عمر هان 

 .1 -گیرد که گلها هگفخه باهند مانند هکل  مع آور  گلها همیشه وقخی صور  می

 
 گل زعفران آمادۀ  مع آور  : 1ز هکل

قبل از  تنها در کشور مراکش بطور عنعنو  صبح وقت قابل یادآوریست که

 .باز نشده باهد  مع آور  صور  میگیرد طلوع آفخاب زمانیکه گل ها هنوز

 جهت جمع آوری درست و به موقع گل زعفران رعایت نکات ذیل بسیار

 ضروری میباشد: 

زیرا تابش نور   ها اقدام صور  گیرد هر روز صبح وقت به برداهت گل -1

ن کیفیت رنگ و عطر زعفران آمد رده نموده و سبب  ایینـــآفخاب گل ها را  ژم

 گردد.می

ها از سطح مزرعه از ظروف  اک و صحی اسخفاده هود برا  برداهت گل -2

 .انخقال داده هود به محل  دا ساز    و ز سبد ها   السخیکی  الی دار

و سعی  د ها و یا یک تکۀ  اک هموار گردد  گل ها رو  سببعد از  مع آور 

زیرا باع   وسیده     انداخخه نشودسانخی مخر 11تا بیشخر از ضخامت به عمل آید 
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 . 2ز  ها میگردد مانند هکلهدن اسخیگما

 
ساز   داــتا   آور ا بعد از  مع ــه بسخر مناسب نگهدار  گل : 2ز هکل

 اسخیگما

ها بالفاصله عملیۀ  داساز  اسخیگماها  زعفران از   س از انخقال گل -6 

ساز  اسخیگما د  نگهدار  گلها تا انجام  داعی به عمل آید تا مس و آغاز هود گل

 .ساعت بیشخر طول نکشد 11 زها  زعفران از گل  ا

مهمی در حفظ  کیفیت زعفران ها از گل تأثیر از اینکه  دا ساز  اسخیگما -5

محل  داساز  زعفران باید  اک  سرد   وهیده  مصؤن از حشرا  و  ء  بنا  دارد

     3مانند هکل ز ر از تابش نور آفخاب باهدعار  از هر نوع  گرد و غبار و دو

    .43-41:2ز

 
 ها از گل زعفران روسۀ  دا ساز  اسخیگما : 3هکل ز
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 :ه سورت های مختلف تنظیم مینمایندسازی بران را هنگام جدازعف

 :(Bunch)یا دختر پیچ  زعفران دسته ای - 1

ن  بسخه میگردد در این نوع سور  بند  اسخیگماها دسخه دسخه گردیده و با  

  . 4ز  هکل و هامل  دنباله سفید رنگ میباهد مانند

 
 زعفران دسخه ا  یا دخخر  یچ : 4هکل ز

 :زعفران پوشالی  - 2

ها باال  همدیگر بدون هیچ نوع نظم خاصی به هکل درین روش اسخیگما  

 . 5ز   راگنده انداخخه میشوند مانند هکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 زعفران  وهالی : 5هکل ز

  :(Coupe)  زعفران سرگل  - 7

مشابه به هکل زعفران  وهالی میباهد با این تفاو  که در این  زعفران سرگل

ردد و فقط بخش سرخ رنگ آن  مع صور  قسمت سفید  کامال  قطع و  دا میگ
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 . 51:1    ز6هکل ز میگردد مانند

 
 ز قطع هده   زعفران سرگل : 6هکل ز

 :خشک نمودن زعفران

تر خشک آور  و سور  بند  زعفران هر قدر که زعفران زوداز  مع  بعد

گردد و حفظ الصحه در مرحلۀ خشک نمودن آن مراعا  گردد به همان اندازه 

و با کیفیت و ارزش  زعفران خشک بدست آمده مرغوب با رنگ و طعم خوب

 عالی میباهد.

  ها  کیفی مهم مورد ارزیابی در زعفران عبار  اند از میزان رنگ فکخور

 .ز سافرانول   ز کروسین   میزان طعم ز  یکروکروسین   و میزان عطر

 زعفران را به صورت عموم به سه طریقه خشک می نمایند:

 گیرد.روز را در بر می 5 - 3خشک نمودن در هوا  آزاد که مد    -1

 .گاه ها  عصر  برقی خشک کن زعفرانتوسط دسخ  -2

  در این تش گرم میگرددوار که ذریعه آـــر هدۀ همها  عیاتوسط سنگ  -3

وده و به اسرع وقت خشک ــوار نمـــران را باال  سنگ همـریقۀ سنخی زعفــط

  گردد. می

ن در زیر تابش نور در بعضی از کشورها   هان عملیه خشک کردن زعفرا

نوع خشک کردن کمخر مورد تو ه میباهد و  گیرد که اینآفخاب صور  می

ها را به ر آن حفظ هده و در آینده اسخیگمادوبت ـــزیرا که رط  شودسفارش نمی
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زند و از بین میرود. همچنان تو ه  د  مبذول گردد که در عملیۀ آسانی  و نک می

خشک کردن زعفران در زیر تابش نور آفخاب سبب کمرنگ هدن اسخیگما و 

 باع  از بین رفخن عطر زعفران میگردد.

کن که مطاابق اساخندرد سعی گردد تا زعفران توسط دسخگاه ها  برقی خشک 

 . 49:  3   ز 7ها  قبول هده ساخخه هده است خشک گرد مانند هکل ز

 
 نمونۀ دسخگاه عاد  برقی خشک کن زعفران : 7هکل ز

 بسته بندی زعفران جهت عرضه به بازار:

دۀ بسخه بند  و عرضه به   زعفران آمااسخیگماها معموال  بعد از خشک کردن

  و یا روف سر بسخۀ هیشه ا   المونیمیـید در ظا باران رـگردد. زعفبازار می

  نور و رطوبت بسخه رار ـا  الیه دار المونیمی  دور از حـها و قوطی ه اکت 

 .     22:  4   ز 8مانند هکل ز بند  و نگهدار  نمود تا کیفیت آن کاسخه نشود.

   

 
 ارنمونۀ ها  زعفران بسخه بند  هده آمادۀ عرضه به باز  :8هکل ز
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د که نگهدار  زعفران در ظروف غیرمعیار  و تو ه الزم صور  گیر باید

  .: انخرنت 5ز    باع  کاهش قابل مالحظۀ در میزان عطر و رنگ آن میشودباز

بطور خالصه میخوان گفت که نکا  فوق الذکر در رابطه به عملیۀ تولید و 

و  زعفران میباهدل مهم و تعیین کنندۀ قیمت و ارزش ـران از عوامـ روسس زعف

 باید همیشه مد نظر گرفخه هود.

          خااارین مرکاااز  روساااس زعفاااران تحااات نااااماخیااارا  اولاااین و بزرگ خوهااابخخانه

 در ولسوالی غوریان والیت هرا  افخخاح گردیده است. پروسس الماس زعفران

ها  مخخلم تجارتی داخلی و خار ی در قسمت بازاریابی افغانسخان هرکخ در

بر اظهارا  ران کشور کار و فعالیت مینمایند و بناـدا  زعفش تولیروـبرا  ف

ی تجارتی ــادیه با یک کمپنــران کاران افغانسخان این اتحــرئیس اتحادیۀ زعف

ه قیمت مناسب اقین را بــران دهــرارداد نموده و آماده است تا زعفــامریکایی ق

ادارۀ همکار  ها  فرانسه ها   هانی عرضه نماید. همچنان خریدار  و به بازار

ند در بخش ــکار  افغانسخان فعالیت میـــعت و آبیوکا  وزار  زراــکه در چ

  یت ها  بین المللی تالش ها  زیادبازاریابی برا  زعفران افغانسخان در مارک

 را انجام میدهد.

طوریکه هویدا گردیده است زعفران یک محصول خوب صادراتی بوده و در 

و  د  و ا خماعی کشور و بلند بردن سطح زندگی دهاقین رول مهمانکشاف اقخصا

  منخشر هدۀ مسؤلین بخش زراعت کشورها  با سزائی دارد. به اساس را ور

هزار دالر امریکایی  4-3ها  داخلی کشور مت فی کیلو گرام زعفران در بازارقی

 یگردد.هزار دالر خرید و فروش م 8-5ها   هانی فی کیلو گرام آن و در بازار

کیلو  11ان تحقیقا  نشان داده است که بطور اوسط مقدار حاصال  زعفر

هزار دالر  41-31میخوان از یک هکخار زمین حدود  ء  گرام فی هکخار میباهد بنا

 .   6 ز  امریکایی بدست آورد

انستیتوت بین المللی ذایقه و کیفیت   قابل تذکار میدانم که خوهبخخانه در اخیر

بین  ۀشرکت افغان زعفران را برندۀ جایز، پایتخت بلژیک میباشد که در بروکسل

المللی کرستال و تصدیقنامه سه ستارۀ طالیی عالیترین و بهترین ذایقه و کیفیت 

رد و این سومین بار متواتر است که شرکت ـم. اعالم ک 2015ران در سال ـزعف

تصدیقنامه از جانب افغان زعفران به عنوان برندۀ جایزه بین المللی ارزشمند و 

 گردد.ن المللی ذایقه و کیفیت معرفی میانستیتوت بی
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خاک  هوا و تشویق هوند چون با آب و حمایت و درصورتیکه دهاقین کشور

ران دارد برعالوه از  اگزین ــثر مناطق کشور ما برا  بذر زعفــمناسبی که اک

 کشور   ار دررناک کوکنــران به حی  کشت بدیل بخۀ مهلک و خطــنمودن زعف

 به عنوان یک منبع درآمد اقخصاد  بسیارخوب و مشروع  سود  برد. میخوان از آن

 نتیجه گیری:

هرگاه نکا  فوق الذکر درعملیۀ تولید و  روسس زعفران به صور  درست 

عالی و ارزش فوق العاده  مراعا  گردد بدون هک که زعفران با کیفیت بسیار

خار ی بدست آمده و در رهد اقخصاد دهاقین و  مطابق خواست خریداران داخلی و

 کشور از اهمیت خاص برخوردار میباهد.

 نهادات:پیش

  آبیار  و مالدار  سعی به عمل آورد تا موضوعا  وزار  زراعت ◄

نی و مسلکی با دایر مرتبط به تولید و  روسس زعفران را توسط کارمندان ف

کشور رسانیده تا بخوانند زعفران به آگاهی دهاقین زعفران کار  نمودن ورکشا ها

 مطلوب را مطابق به خواست مخقاضیان به مارکیت ها عرضه نمایند. 

یک  تحت سعی گردد تا زعفران افغانسخان از یک مر ع با اعخبار و ◄

مارک مشخ، به خارج از کشور صادر گردد تا باهد از تقلب آن  لوگیر  بعمل 

 آید.

 ـذ:آخم

انخشارا   -هرا  همایون. زعفران طال  سرخ    رامین و گنجی نظریان -1

 .113   صفحا 1388  سخارۀ نقره ا 

رویج و انکشاف   ریاست عمومی تظاهریان  گل احمــد. کشت زعفر ان -2

 .64   صفحا 1392زراعت وزار  زراعت  آبیار  و مالدار   

 را  و تبلیغا ــران. ریاست نشــی زعفـــ. معرفرــیادگار   محمد طاه -3

 .64   صفحا 1387ی وزار  زراعت  آبیار  و مالدار   زراعخ

دار    آبیار  و مالهینوار   سید نبی. زعفران و یژنی  وزار  زراعت -4

  .25   صفحا 1389ریاست ترویج و انکشاف زراعت  

5 – http:// www.jahan saffron.com 

6 – http:// www.esc.gov.afg/balkh/index.php?option  
 

 

http://www.jahan/
http://www.jahan/
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 معاون سرمحقق محمد یاسین فرهمند

 مواد خام محلی در صنایع کاغذ سازی استفاده از

انخقال اند یشه ها   وسیلهمعخمد ترین تا امروز منحی   کاغذ از زمان اخخراع 

 ۀذخیر  مع آور  و نقش مهم را در بشر  از یک نسل به نسل دیگر بوده و

ست. به اساس مشاهدا  تاریخی اولین مخخرعین کاغذ مصر  اطالعا  داهخه ا

وهخن از برگ نبا  برا  ن سال قبل از امروز 5000 ها  قدیم بودند  زیرا آنها

  Paperز نام انگلیس کاغذ شود اسخفاده نموده اند.نی مانند که بنام  ا یروس یاد می

 . 10ز    منشأ گرفخه استPapyrusاز نام نبا  مذکور ز 

ها بعدا  در یونان وروم مروج ا  مذکور منحی  وسیله ثبت یاداهخده از نباسخفا

چین  باهد برا  اولین بار درروز  مو ود میـــکاغذ که به هکل ام اما گردید 

 یک مامور محکمه چینایی به نام میالد قبل از 115 سال ساخخه هده است. در

TS,ailun آنرا کرده و ب خمیرآ در میده نموده  کنم را  وست درخخان تو  و 

از آن به حی  کاغذ تحریر  نموده بعد از خشک هدن هموار توسط عملیه فشار

زندانیان چینایی صنعت تولید کاغذ را  عربها از 651سال  اسخفاده نمودند. در

این   رتگال حمله نمود ند  در قرن دوازدهم زمانیکه اعراب به هسپانیا و آموخخند.

ا  نوهخن از دادند  البخه تا این زمان ارو ایی ها بر به ارو ا انخقال صنعت را

 . 38:7ز  نمودند وست آهو اسخفاده می

   ال رهد و بلند رفخن سطح ـــها  درحورــکش زدیاد نفوس به خصوص در 

ذارش ـاساس گزایش داده است. برـــذ را افــبه کاغ ردم نیازمند ـی مــگ زنده

Macleod میلیون تن رسیده  145سراسر  هان به  تولید کاغذ در 1988سال  در

فیصد آن از منابع غیر  7فیصد آن از منابع چوبی و صرف  93بود که تقریبا  

 .   8ز  میلیون تن رسید 161به  1991سال  چوبی تهیه گردیده بود و این مقدار در

Kaldor  تقاضا برا  کاغذ  2111 یش بینی نمود که تا سال  1992در سال

برا  حل معضل فوق  برابر خواهد هد و یعنی دو تن خواهد رسید میلون  338به 

منابع  نگلی باید دو برابر افزایش یابد.  2111موصوف  یشنهاد نمود که تا سال 

تا  آغاز گردیده و 1975افزایش در تولید کاغذ در سطح  هانی اساسا  از سال 

سه برابر اوسط رهد سالیانه تولید کاغذ تقریبا   اکنون ادامه داهخه و اوسط رهد

 باهد. هان می تولید منابع الیافی در

اکثر کشورها   ساز  درکاغذ که ها ــداد زیاد فابریـرن بیسخم تعـیل قاوا در
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 بیشخر که رقابت آنها سبب گردید تا مقدار مده و به رقابت  رداخخندآ هان به و ود 

میلیون تن در سال   3.9ز تولید کاغذ ا همان بود که مقدار ساالنه تولید گردد  کاغذ 

  .10ز  افزایش یافت 1981سال  میلیون تن در 37.7به  1973

 در 2111الی  1951 طی سالها   هان بعضی از مناطقتولید کاغذ در 

  دول یک نشان داده هده است.

الی  1951 هان بین سالها   بعضی از مناطق : مقدار تولید کاغذ در1  دول

 به میلیون تن مخریک 2111

 

 شماره

 

اسم 

 کشور
1657 1697 1637 1687 1667 2777 2717 

 

1 

 

اروپای 

 شرقی
2.86 5.33 17.59 16.17 7.56 11.29 22.72 

 

2 

 

اروپای 

 غربی
17.75 27.79 76.82 65.76 92.77 88.81 83.16 

 

7 

 

ایاالت 

 ۀمتحد

 امریکا

22.11 71.29 65.16 53.36 31.52 85.87 35.85 

6 

 
  12.36 27.33 17.76 11.16 87.16 9.18 کانادا

5 

5 

 

  71.8 28.76 18.76 12.63 6.51 7.83 جاپان

9 

9 

 

 62.93 77.67 17.32 5.17 7.35 1.61 7.511 چین
 

در  دول فوق به مشاهده میرسد که بیشخرین مقدار کاغذ را ساالنه ارو ا  

بع مواد کمخرین مقدار را چین تولید نموده که دلیل آن عدم دسخرسی به منا غربی و

خام بوده و همچنان  دول فوق نشان میدهد که مقدار تولید کاغذ روز به روز رو 

  .8ز  به افزایش بوده و به منابع مواد خام نیازمند  بیشخر احساس میگردد

یخوان به سه دسخه نها اسخفاده میگردد مآد خام محلی که در صنایع کاغذ از موا

 :مییذیل تقسیم نما

   خاندرخ ز نباتا  چوبی -1

   نباتا  علفی چوبی زنباتا  غیر -2

 اسخفاده مجدد از کاغذ ها  باطله و یا تکه ها  کهنه  -3

د و ـبرا  ره دــاقلیم مساع ع وــی وسیــا با داهخن اراضـم خوهبخخانه کشور

ا غرس و  رورش چوبی کامال  مساعد بوده و میخوان ب رورش نباتا  چوبی و غیر
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د خام کافی برا  صنایع کاغذ ساز  تولید نموده و موا الیاف ۀنباتا  تولید کنند

نها مواد خام کاغذ آکه میخوان از  را رهد دهیم. نباتا  چوبی اقخصاد کشور خویش

 باهد عبارتند از: نسخان امکان  رورش آنها مو ود میدر افغا را تولید نمود و

ها به صور  عموم درخخان : کانیفرز Coniferousها زدرخخان کانیفرز -1

همیشه بهار بوده و نسبت داهخن الیاف طویل نسبت به  هن برگان  نی برگ وسوز

ذ که از سوزنی ـ  یا خمیر کاغذ بیشخر مساعد بوده و کاغpulpز برا  تولید  لپ

باهد. انواع درخخان سوزنی برگ که دست می آید دارا  کیفیت بهخر می برگان به

 برا  صنایع کاغذ ساز  مناسب اند عبارتند از: 

 : نشخر   جPinus nigraو زـــــنا  :ب   Pinushalepensisاج زـــــک :لما

سدر یا ارچه ه :  و  Pinus gerardina)وزه زــــد:  لغ   Pinus willichianaز

  . Cedrus deodaraز

 
 

 : نما  از درخخان کانیفرزو غوزه ها  آنها1 هکل
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عی در  نگال  طبی درخخان فوق یکخعداد آن بومی افغانسخان بوده و به هکل

باهند و یکخعداد آن از خارج به افغانسخان معرفی گردیده مانند افغانسخان مو ود می

که با اقلیم افغانسخان توافق خوب داهخه و رهد آنها حخی نسبت  کاج درخخان نا و و

 .  8:1   زباهدبه درخخان بومی سریعخر می

رار ـــبیشخر ق ۀصنایع کاغذساز  مورد اسخفاد درخخان  هن برگ که در -2

 : زمیگیرند عبارتند ا

ه یاد ــا  سفیدار و نیلـــه   این درخت به نامPapulus albaز سفیدار الم:

ها  عمیق  یـــده و دارا  بریده گبرگها  آنها عریض بو برگریز بوده  گردیده 

این درخت بومی  .نی به  لپ تبدیل میگرددچوب آن نرم بوده و به آسا باهد.می

والیت  ان بوده به وفر  در افغانسخان خصوصا  در والیت میدان وردگ وافغانسخ

 .کابل  یدا میشود

 
 : نما  از درخت سفیدار2 هکل

برگها    : این درخت نیز برگریز بوده Papulus pyrimidalisچنار ز -ب

 در باهد. چوب آن نرم بوده ولب مانند بوده بومی افغانسخان میو ق آن بیضو 

 این درخت در والیا  بامیان  ساز  از آن به آسانی اسخفاده میگردد.صنایع کاغذ

   روان به وفر   یدا میشود. و لوگر کابل 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Lisboa_June_2014-10.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Lisboa_June_2014-10.jpg
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 : نما  از درخخان چنار3 هکل

 که از بودهبرگریز   : یک درخت  هن برگ وBetulla pendulaز ریمه :ج

نمو  مطلوب  ن هناخخه هده است. در اقلیم ها  معخدله رهد وآنوع  61تا  31

 و ود اینکه  اقلیم افغانسخان برا  رهد وداهخه  دارا  فایبرها  طویل بود. با

چوب این  مخاسفانه در افغانسخان و ود ندارد. باهد نمو  این نبا  مساعد می

ه ـورد اسخفاده میگردد  در تهیـساز  م غذصنایع کا الوه اینکه درـــعدرخت بر

  .25:2ز  روکش ها یا  لود نیز به کار میرود

 

 : نما  از درخت ریمه4هکل 
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ریز بوده  ــبرگ ن برگ وـ: یک درخت  هFugus grandifolia)راش ز :د

  نیز یاد American beechبه نام ز باهد کانادا و ایاال  مخحده امریکا میبومی 

فلهذا در  نمو  این درخت اقلیم مدیخرانه یی مناسب بوده  د وشود.  هت رهمی

 نمو نمایند. والیا  همال افغانسخان به خوبی میخوانند رهد و

 

 

 

 

 

 : نما  از درخت راش5 هکل

برگها   بوده    یوکالیپخوس درخت برگریزEucalyptus)یوکالیپخوس  : ه

رهد سریع داهخه و چوب  مناطق ریگی و گرم در باهد طویل می آن قاهق مانند و

فاده به خاز آن اس ساخخن کاغذ و یا چوب محروقاتی باهد که صرف درآن سخت می

ق آسخرلیا بوده و در افغانسخان در والیت ـی مناطـــی آید. این درخخان بومــعمل م

  نمو کرده میخواند. ننگرهار خوب رهد و

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 : نما  از درخخان یوکالیپخوس6 هکل



     73شمارۀ 
 

248  

  

ه منظور تهیه مواد خام کاغذ ساز  سبب از بیش از حد از درخخان ب ۀاسخفاد

 هند و سیسخم در بعضی کشورها به خصوص درتخریب ایکو و بین رفخن  نگال 

 هت تولید کاغذ  صدد آن هدند تا مواد خام قابل تجدید را علما در ء  بنا چین گردید 

 . :230ز   سخجو نمایند

هاهدانه و کنم   اف آنها کاغذ ساخخه هدهالی که از اگرچه اولین نباتاتی

ذخیره  قسمت  مع آور  و نسبت مو ودیت یک سلسله مشکال  در مگر میباهد 

صنایع کاغذ ساز   باال   نگال  برا  تهیه مواد خامبیشخر  نمودن آنها فشار

صنایع کاغذ ساز   وب به صور  تنهایی درـاسخفاده از چ اء  بن ردید ــوارد گ

کشور  25به همین علت فعال  بیش از  ردم به کاغذ نبوده وـمند  م اسخگو  نیاز

فیصد به نباتا  زراعخی وابسخه  51از  ذ بیشخرـتولید خمیر کاغ  هان برا  تهیه و

  .10ز  اند

 یکخعداد کمی از آنها در رـمگ وز میباهد ـسلول یا و تمام نباتا  حاو  فایبر

 سلولوز بسیار کخعداد نباتا  یا مقداری در زیرا صنعت کاغذ ساز  به کار میرود 

خصاد  بوده و یا اینکه صنعت کاغذ ساز  غیر اق آنها در کم میباهد که اسخفاده از

 ائین برخوردار  ازکیفیت بسیار ها  آنها خیلی کوتاه بوده که کاغذ آنهاطول فایبر

 میباهد.

Nieschlag یافت تجزیه کیمیاو  یک تعداد نباتا  در از بعد 1961سال  در

از  Graminaceae و,Mulvaceae,Leguminoaceae انواده ــــــــکه نباتا  خ

باهد. بعد از آن مطالعا  دقیق صنعت کاغذ ساز  می  مله مناسب ترین نباتا  در

موصوف  انجام داده هد.  Nelsonنه ها  یک تعداد نباتا  به واسطهتر باال  نمو

آنها  ا تحت مطالعه قرار داده و از بینآنها ر نوع نبا  را خمیر نموده و خمیر 61

 زیرا ز نیرک  را برا  صنایع کاغذ ساز  انخخاب نمود  Mallowنبا  نوع 

   ش ــی چون مقاومت به مقابل ترکــــنباتا  مذکور دارا  خصوصیا  عال خمیر

 تاب خوردن برخوردار اند. و  اره گی

دید فایبر  ـال   تحقیق را باال  محصو Nelson .Cunninghamد از ـــبع

در  Espartostipatenacissima  توسعه داد که در نخیجه نبا  نوع نبا 78

 Cannabissativaدر در ه دوم  Gyneriumsagittatum بوــــبام در ه اول و

  .45:7ز  هاهدانه در مقام سوم قرار گرفت

فزیکی  ساز  نه تنها خصوصیا  میکانیکی در انخخاب نوع نبا  برا  کاغذ
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نظر گرفخه هود  بلکه توافق نبا  با هرایط  صنعت کاغذ ساز  در کیمیاو  در و

مصارف  مع آور  نیز باید در نظر   و  منطقه  اندازه رهد سالیانه نبا  و

 گرفخه هود.

هم نواق،  ها و ساز  هم مزیت چوبی در صنعت کاغذ ده از مواد غیراسخفا

که این امر  گنین میباهنداچیز لنباتا  غیر چوبی دارا  مقدار ن را دارد  خویش

به خمیر تبدیل  به بسیار آسانی از چوب  داهده و سبب میشود که فایبر یا سلولوز

مواد کیمیاو   همچنان ساخخمان سلولی این نباتا  نسبت به چوب نرم بوده و هود 

اصلی تهیه خمیر از منابع غیر  به آسانی میخواند در خمیر نفوذ نماید. عیب عمده و

ر ـکه این ام سلیکان در آنها میباهد واد معدنی وـی مو ودیت مقدار زیاد مچوب

 . این مواد در دیواربرخی از مراحل عملیاتی ایجاد مینماید مشکال  زیاد را در

از بین  ها  داخلی  ایپ ها  تبخیر چسبیده و از انخقال حرار   لو گیر  میکند.

اب مصارف بلند را ل بوده و ایجنلها  انخقال حرار  کار مشک بردن سلیکان از

از انخقال گازا   لوگیر   نماید  برعالوه نلها  انخقال گازا  را  وهانیده ومی

  .13:7ز  سازدصفیه کردن را در صافی ها  بطی میسرعت ت نموده و

یم مناطق مخخلم ـر   یدا هده و اقلــافغانسخان به وف ی که درــمنابع غیرچوب

 باهد عبارتند از:مو  آنها مساعد مین افغانسخان برا  رهد و

 :حبوبات کاه غالت و -1

حبوبا  عموما  به منظور تغذیه حیوانا   کاه گل  در افغانسخان کاه غال  و

 در حروقاتی به مصرف میرسد  درحالیکهواد مـا و یا منحی  مـبام ها  خانه ه

 ر  درآنها به عنوان یک منبع فایب ها به خصوص در چین اسخفاده ازسایر کشور

سال  تعویض هدن توسط چوب در کاه قبل از میرود. صنعت کاغذ ساز  به کار

شمار میرفت  مگر افزایش مریکا  همالی منبع اصلی فایبر با در ارو ا و 1921

ذخیره  انخقال و مصارف تولید  به خصوص مزد کارگران  هت  مع آور  

 کشورها  ارو ایی و نمودن آن  اسخفاده از این منبع فایبر  را در بسیار  از

ه است  البخه در بین برد یا به صور  کلی از ایاال  مخحده امریکا یا کاهش داده  و

کشورها   میانه و ها  ارو ایی هرقی  امریکا   نوبی  خاوریکخعداد از کشور

کاغذ  اولیه مهم برا  خمیر و ۀکاه همچنان به عنوان یک ماد  آسیایی به ویژه چین

که برا  تهیه خمیر اسخفاده میگردد این است که به  دالیلی مطرح است. یکی از

باهد. در ده محصوال  زراعخی قابل دسخرس میارزان به هکل  س مان سهولت و
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کشورها  رو به توسعه که کارگران به قیمت ارزان قابل دسخرس اند  تهیه خمیر 

 و  یوالف  م کاغذ از کاه هنوز مخداول میباهد. تمامی انواع کاه به همول کاه گند

که کاه برنج  ییاز آنجا صنایع کاغذ ساز  به کاربرد. و کاه برنج را میخوان در

مواد سلیکان میباهد  کاغذ که از کاه برنج  حاو  مقادیر بیشخر سلولها   ارانشیم و

یفیت خوب داهخه  اما مو ودیت مواد مذکور ه دست می آید نسبت به کاه گندم کب

 ره هد مشکال  را نیز بو ود می آورد.قسمیکه قبال  به آن اها

تر یح میدهند   کاغذ خمیر  هت تولید دلیل فوق معموال  کاه گندم را بنابر

تر را دارا بوده  به آسانی به  نسبت به  وویوالف فایبرها  طویل زیرا کاه گندم

 محکم میباهد. کاغذ آن سخت و کاغذ تبدیل هده و خمیر

    فیصد تر یحا   15 از وبت کاه باید کمخرزمان تبدیل کاه به کاغذ رط در

ن است توسط عوامل ــوبت باال کاه ممکــرا در رطــفیصد باهد  زی 11 -12

  .318:4ز  تخریب گردد بیولوژیکی مورد حمله قرار گرفخه و

 : بسخه ها  کاه گندم که به منظور کاغذ سا  تهیه گردیده است.7 هکل

 :( باگاس ) تفاله نیشکر -2

خوست مروج  ن نبا  از سالیان مخماد  در والیا  ننگرهار  لغمان وبذر ای  

ممکن یک تعداد والیا  دیگر هم برا  بذر این نبا  مساعد باهد. با ترویج  بوده و

این نبا  میخوان هم فابریکا  تولید هکر و هم فابریکا  کاغذ ساز  را ایجاد 

سخوائی به وفر   یدا نیمه ا ی ویکشورها  اسخوا بسیار  از در نمود. نیشکر

 تفاله آن در کشت گردیده و هکر تولید به منظور میشود  در هلو  اینکه نیشکر

صنعت کاغذ  در فابریکا   هت تولید انرژ  سوزانیده میشود  از تفاله نیشکر
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 اک  این است که  مع آور  و اهمیت مهم این ماده در اسخفاده میگردد. ساز  نیز

به مصرف اضافی  ضرور  صور  گرفخه و هکر یدتول کار  قبال  به منظور

باهد  ولی باید خاطر نشان نمود که مواد اضافی مانند مغز آن  هت  اک کار  نمی

گردید  ولید کاغذ روزنامه ها اسخفاده میت ابخدا از این ماده صرف در در  دا گردد.

ت تولید ردد. ظرفیــی در ا  کاغذ از آن اسخفاده میگــاما امروز در تولید تمام

 تن در 121111تنها  بسیار  ائین بود و 1951  در سالها   تفاله نیشکر باگاس ز

 . 315:4ز  میلیون تن رسید 3به  1992سال  اما در میگردید سال تولید 

 کاغذ  اکت ساز   از: خمیر باگاس تولید میشود عبارتند که از ییکاغذها

رس.  هت به دست آوردن کاغذ کاغذها  هیشه نمایا ت و کاغذ تحریر بسخه بند  

صور   در   نیشکر از  وست آن  دا گردد Pithباکیفیت ضرور است که مغز ز

 دست میدهد. ازا ر براقیت خویش کم گردیده و مقاومت کاغذ باقی ماندن مغز

میشود. به   روسه تهیه خمیر سبب مصرف اضافی مواد کیمیاو  در همچنین مغز

 اگاس را از  وست آن  دا نمود:اساس روهها  ذیل میخوان مغز ب

توسط  خشک گردیده و در این روش ابخدا تفاله نیشکر روش خشک: -الم

 غربال عبور داده میشود. از یا دست به ذرا  کوچک تبدیل هده و ماهین و

  در  ز از  وست مسخقیماــداساز  مغـاین روش   وب: درــروش مرط -ب

 روش رطوبت باگاس نباید بیشخردر این  ساز  صور  میگیرد.فابریکا  هکر

 فیصد باهد. 51 از

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : نبا  نیشکر8 هکل
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   Goosspium hirstutumنام علمی آن   نبه یا  خخه نبا  علفی بوده  :پنبه

نیمه گرمسایر  است. این نبا  بومی مناطق گرمسیر و Malvaceaeمربوط فامیل 

ساال قبال از  5111نباا  ایان باهد . کاوش ها  باسخان هناسای نشاان میدهاد کاه می

 اکسخان امروز    مو ود بوده است.  سند ز ۀسیکو و درکامروز در م

 نبه نبا  علفی بوده  ساقه ها  ضخیم داهخه  برگها  آن مدور بوده و به 

مناطق سرد سیر یک ساله  این نبا  در هکل مخناوب باال  ساقه ها  قرار دارد.

 د.باهمناطق گرمسیر چند ساله می و در

مانند کخان چندین کاره  رفخه و م به همارهـــ نبه از  مله نباتا  صنعخی مه

قه ها و  وش دانه از دانه ها  این نبا  روغن اسخحصال گردیده  و از سا باهد می

این نبا  به اساس طول    آن در صنعت کاغذ ساز  اسخفاده به عمل می آید.ها

 ده است.الیاف خود به سه گخه گور  ذیل تقسیم گردی

 سانخیمخر . 24تا  21الیاف کوتاه ز -1

 سانخیمخر . 34تا 24الیاف مخوسط ز -2

 سانخیمخر . 45تا  35الیاف طویلز -3

خوهبخخانه زرع این نبا  در افغانسخان به  یمانه وسیع رایج بوده و ساالنه به  

 میگردد.  صادر مقدار زیاد تولید میگردد  اما به هکل مواد خام به خارج کشور

  :(Hibiscus cannabinusکنف ) -7

یا  Malvaceae ۀمربوط خانواد  چندین ساله بوده کنم یک نبا  خشبی و

 بنگله دیش  مالیزیا  وم این نبا  در اندونیزیا ــباهد. به صور  عم نیرک می

که  تحقیقاتی گردد. دریقا به منظور تولید فایبر کشت میتایلند و  نوب افر ویخنام 

مواد خام  نشان میدهد که کنم به عنوان یک صور  گرفخه  USDAتوسط 

 مانند  و  دارا   وست و کنم نیز باهد.بسیار مطلوب برا  تهیه خمیر کاغذ می

باهد. خلم آن خصوصیا  مخخلم را دارا میها  مخمواد مغذ  است که الیاف بخش

الیاف مغز آن فقط در  نماید.فیصد کل ساقه را احخوا می 21دود  وست ساقه درح

ل میلیمخر طو 2.6میلی مخر طول داهخه  درحالیکه الیاف  وست آن  1.6حدود 

یکه از سوزنی برگان تهیه یدارند. خمیریکه از کنم تهیه میشود نسبت به خمیر ها

ها ولگینین بیشخر ر تهیه هده از چوب دارا   نخوزانباهد  زیرا خمیشوند برتر میمی

نباید فراموش  ن موضوع رااما ای باهد دارا  زهکشی بسیار آهسخه می بوده و

ی آید دارا  کیفیت بهخر ــدست م ذ که از چوب سوزنی برگان بهـــنمود که کاغ
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  .379:3ز  باهدمی

 
 ا  کنمب: ن9 هکل

 :(Bambosa a rudinaceae) بامبو -6

ساز  صنعت کاغذ مبو دریع الرهد بوده معموال  دو نوع بابو یک نبا  سربام

 برازیل  کشورها  اسخوائی مانند هند  که معموال  در Elumpنوع  میرود. به کار

عموما  در مناطقیکه دارا  در ه  Runningکینا یافت میشود .نوع دوم  لیا وآسخر

ع گردیده و دوباره تا هش سال قط چهار بین هر بامبو حرار  بلند اند  یدا میشود.

      که عبارتند از نوع بامبو دو هند از مشخ، در طورب نمایند.تجدید حیا  می

1-Bambosa arudinaceae 2- Bambosa calamustrictus در د ـــــمیباه 

الیاف بامبو بواسطه دیوار سلولی ضخیم  صنعت کاغذ ساز  اسخفاده میگردد.

 در بامبو تایوان از هند  چین  فلپین  تایلند و در زامرو احاطه گردیده است.

  .49: 4ز  ساز  به  یمانه وسیع اسخفاده به عمل می آیدصنعت کاغذ

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/74/Hibiscus_cannabinus0.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/74/Hibiscus_cannabinus0.jpg
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 نبا  بامبو :11هکل 
 

 :(Phragmitescommunisنی ها ) -5

به زارها  دلدلزارها و کنار   که معوال  در فی یک ساله بودهعل نی یک نبا 

 در افغانسخان به هکل وحشی  یدا میشود  ولی زیادتر در این نبا  ها میروید.دریا

ترکیه  یدا میشود. طول ساقه  عراق و  کشورها  مانند روسیه  روم  مصر  چین

 میباهد. میلیمخر 1.5-3ها  طول فایبر این نبا  تا به سه مخر و

ها  ها  هور و دلخامصر برا   مع آور  نی ها از مرداب  عراق و در

برا   مع  را  از کشخی ها  کوچک اسخفاده به عمل می آید.ف رود نیل  د له و

دارا   نقل مطلوب  نی ها باید به طور بیولوژیکی بالغ بوده و ل وــحم آور  و

کامال  از دست داده  قمسا  و را ا  خویشـــه اقل رطوبت باهند  همچنین برگحد

   میکاهد.مصارف انخقاال از دست دادن برگها از باهند  زیرا کاهش رطوبت و

 : True hempشاهدانه -9

ل  ـــاـوده  مربوط فامیــــب Canabis sativa ی این نبا ـــــــــــــــــــام علمـــن

Cannabinaceae باهد. هاهدانه نا  علفی و یک سااله  باوده طاول سااقه هاا  می

مرکاب  نجاه مانناد داهاخه و باه  برگهاا  باهد.سانخیمخر می 511تا  51نبا  بین  این

 در مخناوب باال  ساقه ها قرار دارند. منشأ اصلی آن چین بوده  ولای اماروز هکل

تهیاه  در برگ این نبا  حاو  سلولوز باوده و سراسر  هان کشت میگردد. ساقه و

 الیاف هاهدانه به طور سانخی  هات تولیاد طنااب کشاخی  کاغذ به کار میرود. خمیر

انه نیاز بارا  الیااف  وسات هااهد تور ساز  به کار میرود. مانند دیگار ن  تابیده و

 زیار شود و یاا اینکاه درن آب برا  مد  چند روز گذاهخه میبی ساز  الیاف در دا
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کاه در صانایع  اهاخهفیصد روغان د 35تا  31برف دفن میگردد. دانه ها  هاهدانه 

الیاااف  آن اسااخفاده بااه عماال ماای آیااد. رنااگ ساااز   هاات خشااک ساااخخن رنااگ از

دوام سااخخه میشاود بسایار بااآن  کاغاذ کاه از باوده ومحکام  هاهدانه خاوب ساخت و

  . 389:3ز  باهد. در افغانسخان به  یمانه وسیع بذر میگرددمی
 

 

 

 

 

 

 
 

 نبا  هاهدانه :11هکل 

 : Cottonکتان -3

مربوط  است   Linum usitatissumنام علمی  کخان نبا  یک ساله بوده

که هرایط نمویی  ی  در صورته ها  علفی داهخهــباهد. ساقمی Linaceaeفامیل 

سانخی مخر نمو کرده  151و  نبا  مذکور مساعد باهد تا به ــــنم برا  رهد و

کخان از  مله نباتا  بسیار مهم اقخصاد  به همار میرود   زیرا از کخان  میخوانند.

ا  مخخلم صور  میگیرد. از ساقه ها  این نبا  الیاف و از دانه ها  ـاسخفاده ه

 سخحصال میگردد.آن روغن ا

کخان به دست  اسخفاده از کخان سابقه طوالنی داهخه و قدیمی ترین اثر  که از

مصر  سوریه و باهد. درسال قبل از میالد می 3511یها در آمده مربوط به سومر

   .364:3ز  سال قبل از میالد کشت گردیده است 4111

افغانسخان نیز  خوهبخخانه در مناطق  هان کشت میگردد  اکثر این نبا  در

فایبرها   وست این نبا  که ده فیصد کل نبا   به  یمانه وسیع کشت میگردد. از

آیرلند  هت تولید تکه کخان باکیفیت به  ارو ا به خصوص در را تشکیل میدهد  در

 .البسه کهنه به دست می آید   ریسنده گی واز ضایعا  صنایع نسا ی کار میرود.

می آید و به نام لینخر دا نمودن دانه ها  کخان به دست   از برعالوه موادیکه بعد

به عنوان یک محصول فرعی در صنایع کاغذ ساز  به کار میرود.  شودنامیده می

تهیه لباسها  مخخلم  تهیه کاغذ سکر   تهیه ریسمان و تهیه  از الیاف کخان در
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 سانخی 9اکثرا   وسانخی مخر  4تا  1کاغذ اسخفاده به عمل می آید. الیاف این نبا  از 

 مایکرون طول دارد. 25تا  8مخر طول و بین 

 
  :ارزش اقتصادی

که از فروش  ارزش اقخصاد  هر محصول را میخوان به اساس دیخا و ارقامی

و یا مصرف محصول به دست می آید محاسبه نمود  اما با تأسم باید گفت که در 

چنین چیز  و ود ندارد  نسخان مقدار مصرف آن در افغا مورد واردا  کاغذ و

 ناگزیز هسخیم که چنین محاسبا  را به صور  احخمالی انجام دهیم. ء  بنا

حدود هش میلیون مخعلم به  به اساس ارقام وزار  معارف کشور ساالنه در

دانش  راگیر  علم وـــها  هت ف محصل به  وهنخون 511111مکخب و احخماال  

میلیون کارمند مصروف کار به دفاتر دولخی میروند و به هیمن ترتیب احخماال  یک 

گرام کاغذ را مصرف  511و هخصی اند. طور اوسط اگر هر فی نفر ساالنه 

 6111حدود  تن کاغذ تحریر و در 3511نمایند در اینصور  افغانسخان ساالنه به 

تن کاغذ تشناب ضرور  دارد. اگر طور اوسط قیمت فی گیلو گرام کاغذ تحریر 

فغانی محاسبه نمائیم  در ا 51و قیمت فی کیلو گرام کاغذ تشناب را  افغانی 111را 

 و افغانی را  هت خرید کاغذ تحریر 350000000حدود  ما ساالنه در اینصور 

 نظر با در .مــذ تشناب از دست میدهیـرید کاغـخ  هت را افغانی 311111111

وانیم که این داهت سرعت رهد نفوس و بلند رفخن سطح زنده گی مردم گفخه میخ

 سال آینده به دو چند خواهد رسید. 31 رقم در

 :نتیجه گیری

منابع مواد خام  و ذــورد اهمیت اقخصاد  کاغــکه در م به اساس مطالعاتی

ساز  صور  گرفت چنین نخیجه گیر  میشود که کاغذ یکی از اقالم صنایع کاغذ

: نبا  کخان12هکل   
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نماید. کشور ایفا می را در رهد اقخصاد  سزا هم صنعخی را تشکیل داده و نقش بم

 هم نیرو  کار خوهبخخانه افغانسخان هم از نگاه داهخن منابع مواد خام غنی بوده و

  فنی کادر به قیمت مناسب مو ود میباهد  اما عدم مو ودیت تکنالوژ  مناسب 

انکشافی سبب گردیده تا از  عدم داهخن  النها  مناسب کار  و رهبر  کارا و

بلکه منحی  مواد  ذ ساز  اسخفاده نگردیده ــتولید کاغ ی  هتــواد خام محلــم

ردیده و یا به قیمت ناچیز به بازارها  خار ی به فروش ـــمحروقاتی اسخفاده گ

خود مان ساالنه میلیونها افغانی سرمایه را  هت خریدار  کاغذ از دست  رسیده و

و سطح درآمد  رفخه امعه بلند  سبب گردیده تا سطح بیکار  در میدهیم. این کار

. برا  اینکه هم بخوانیم از نیرو  بشر  خویش اسخفاده معقول نموده مردم  ایین آید

ام محلی  مواد خ را به واسطه اسخفاده معقول از خویش هم سطح اقخصاد کشور و

 نمایم.تقویت نمائیم  یشنهادا  ذیل را ارائه می

نده الیاف مانند مالدار  فارمها  نباتا  تولید کن وزار  محخرم زراعت و -1

 رورش نباتا  فوق مساعد است  که برا  تربیه و  نبه را در والیاتی کنم  کخان 

 ایجاد نماید.

ریاست تحقیقا  وزار  محخرم زراعت ومالدار  فارمها  تحقیقی را  -2

 هت هناخت نباتا  الیافی و دریافت ساحا  مناسب بذر نباتا  مذکور در سراسر 

 کشور ایجاد نماید.

مالدار   نگال  درخخان زود   نگال  وزار  محخرم زراعت وریاست  -3

چنارو یوکالیپخوس را در ساحا  مناسب مانند تپه ها و  رس مانند درخخان سفیدار 

 از فرسایش خاکها و تا هم فضا  سرسبز بو ود آمده  دامنه کشور غرس نموده 

کاغذ گیر  گردیده و هم موادخام را برا  صنعت آلوده گی محیط زیست  لو

 ساز  تولید گردد.

 مسلکی  در وزار  محخرم تحصیال  عالی  هت تربیه کادرها  فنی و -4

ذ را ایجاد نموده و ی تکنالوژ  تولید کاغځچوکا   وهنخون ها  کشور یک  وهن

هند  ا  تحصیلی را از کشورها   یشرفخه  هان مانند چین وـــه یکخعداد بورس

 ت فراگیر  صنعت کاغذ ساز  اعزام نماید.مطالبه نموده و یکخعداد  وانان را  ه

رور  صنایع کاغذ ساز  را وزار  محخرم تجار  ماهین آال  مورد ض -5

 ها  انکشاف یافخه  هان خریدار  نموده و فابریکا  تولید کاغذ را دراز کشور

 کشور احداث نماید.
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 :مآخذ

 ها  طبیعی افغانسخان.  وهنخون کابل  هاه.  نگل سید امیر حسن یار   -1

 .13ص   1362

-25  ص 1381غالم نقشبند. مباد   نگلدار .  وهنخون کابل   ناصر   -2

65. 

واد چند سازه از منابع ـــــم کاغذ و کیوان  علی رضا. مهد  و  فایز  -3

 .315 -296ص   1381 زراعی. دانشگاه تهران 

 مطبعه برهمند  تهران  .زراعت گیاهان صنعخی .محمد علی رسخگار  -4

 .391-361 ص  1385

5- Alcaid, L. JBaldovin and Herranz. Avaluation of Agricultural residues 

for paper manufacture. 1993 pp76.  

6- Atohoson J. worldwide capacities for non-wood plant fiber pulping. 

1991. pp19. 

7-  Atohoson J . E and Mc Govern J . N History of paper and the im-

portance of non-wood pulping fibers. 1994 . pp 38. 

8- Based on FAO capacity survey 1993-1998 and information obtained  

from individual countries 1994. 

9- Laurence, Hatch. Cultivars of Woody Plants (Volume I: A-G), section 

Bambusa, TCR Press, 2007 pp170. 

 10- http://www.tipografialeone.net/en/history-of-paper.html 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cultivar
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 ظل اهلل احمدی څېړنوال
[ 

 ځایي تاری بوټو ونډه صنعت په پراختیا کې د د
سره د ډول ډول نباتاتو اقلیمی شرایطو په درلودلو  زموني هېواد د مختلفو ایکالوژیکی او

او حیواناتو د روزلو لپاره مساعد شرایط لری.کرنه او مالداری یو د بل سره ټینګې او نه 
خلکو د اړتیاو د  د نباتی او حیوانی محصوالتو زیاتوالې د هر هېواد د شلېدوکی اړیکي لر،.

الملونه او تر  پرمختګ بنسټیزه تصاد د ودې اوسوداګرۍ او ملې اق موندنې، ولو، کارپوره ک
هغو تاری بوټو رول تر  چې موږ یوازې په صنعت کې د چیني ګڼل کیي،،و ګټوری سرټول

 م چې زموږ په هېواد کې کرل کیيی.کو څیړنې الندې نیسو،
)ساقو(، پاڼو  د دې تاری بوټو په ډله کې پنبه، زغر، سونډ او بنګ شامل د،، چې د تنو

کې د ډېری پخوا زمانې  هېوادو کرکېله یې زموږ په غوزو څخه یې تارونه الس ته راځی ا او
غوزو، د سوڼډو او بنګو د تنو د پوستکو  را په دې خوا رواج لری. د زغرو د پاڼو، د پنبی د

څخه تارونه په الس راځی، چې د ټوکرانو، بوجیو، رسیو، ټغرونو، غالېواو نورو په اوبدلو کې 
الس ته  تارونو د نوموړ، نباتات یوازې دترې کار اخیستل کیيی. د یادونې وړ ده، چې 

 الس ته راوړلو په موخه هم په کار وړل کیيی. تیلو او کنجاړې د راوړلو لپاره نه، بلکې د
هغوی څخهه   ډولو څخه ډېر تار، بوټی شته والې لری، چې د 200ې له هپه نړۍ ک

نه رواج لری ې څو ډوله یې اقتصاد، ارزښت لری. د ډېری پخوا زمانې راهیسی یې کریواز
 ر اخیستل کیيی.او ترې کا

په عمومی ډول هغه تارونه چې اوږده، نرم او د کش کېدلو قابلیت یې ډېر وی، د ښه او 
لوړ کیفیت لرونکی ګڼل کیيی. د تارونو دا ځانګړتیاوی تر ډېری کچې جینیتیکی، خو په 

لونه چې په ډول د تارونو هغه ډو مختلفو ډولونو کې د محیطی شرایطو پوری هم اړه لری.
 ډول صنایعو کې ترې کار اخیستل کیيی، په الندې ډول دی:

 نباتی تارونه لکه د پنبی، زغرو، سونډو، بنګو او داسی نورو. 1-
 بڼکو. حیوانی تارونه لکه د وریښمو، وړیو، وژغنو، ویښتانو او 2-
 ( تارونه لکه ازبیست یا نه سوځیدونکی تارونه. غېرعضوی معدنی ) 3-
 نوعی تارونه لکه د اسیتاتو، ترای اسیتاتو، ویسکوز، اکریلیکو او داسی نور.مص 4-
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الس ته راوړلو په موخه کرل  هغه صنعتی تاری بوټی چې زموږ په هېواد کې د تارونو د
 کیيی په الندې ډول دی.

پنبه د مهمو تاری بوټو څخه ګڼل کیيی، چې رزګونه کاله پخوا پیژندل شو، ده او  :پنبه
 له مخکې ترې د ټوکرانو د اوبدلو لپاره کار اخیستل شوې دې.کا 5000

په جینس پوری اړه لری. پنبه  Gassypiumپه کورنۍ او د  Malvaceaeپنبه د
په  څو کلن بوټې دې، چې د استوا د خط څخه وړاندی پرتو سیمو کې یوکلن شوی دې، خو

ی ډولونه د اروپا څخه شحسیمو کې د کوچنیو ونو په ډول تل لیدل کیيی. د پنبی و تودو
 اهلی ډولونه یې په الندې ډول دی: وپرته په ټوله نړ، کې شته والې لری ا

ډول پنبه په منځني اسیا کې منځ ته راغلی ده،  دا (G.Hisutum)اوپالندیې پنبه  1-
 خو اوس د نړ، په ټولو سیمو کې کرل کیيی.

امریکا کې پیدا شوی د پنبی دا ډول په سوېلې  (G.peruvinum)پېرویې پنبه  2-
 یجان کې هم کرل کیيی.ااذرب خو په منځنۍ اسیا او ده،

شو، دا ډول پنبه پیدا  ختیزه اسیا کې -په سوېلی  (G.arboreum) اسیایې پنبه 3-
 ده.

د پنبی نوموړې ډول د افریقا په وچه کې پیدا  (G.herbceum)افریقایې پنبه  4-
وروسته یې هم غوزې په  یز پړاو تر بشپړېدلو شوی ده، خو نیمګړتیا یې داده، چې د وده

 ني سره نه وازیيی.اسا
(،  قرغزستان ازبکستان، تاجکستان، ) ونوهېواده د منځني اسیا په هپنبه په ډېره کچ

د امریکا په متحده ایاالتو کې کرل کييی. د منځنۍ اسیا په  برازیل او چین، ن،اذربایجا
 ټنه پنبه الس ته راوړ،. 28منځنی ډول ونو کې د یو هکتار ځمکې څځه په هېواد

د څخه کاله مخکې له میال  400زموږ په هېواد کې د پنبی کر ډېر اوږد تاریخ لری، چې
 په څلورو مهمو حوزو ویشل شوی ده.په باختر کې رواج درلود او د کر ساحه یې 

 ی.او بغالن والیتونه ګډون لر په دې حوزه کې د کندوز، تخار - د سپین زرحوزه 1-
په نوموړی حوزه کې د بلخ، سمنګان، فاریاب او جوزجان والیتونه -  د بلخ حوزه 2-

 نومونه د یادونې وړ دی.
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 د هلمند حوزه په دې حوزه کې د هلمند، کندهار او فراه والیتونه ګډون لری. 3-
 په دې حوزه کې د هرات او باغیس والیتونه شامل دی.-  د هرات حوزه 4-
حوزو څخه پرته په ننګرهار، کاپیسا، پروان او ځینی نورو والیتونو شوو  پورته یادو د

کې هم د خلکو د اړتیا د پوره کولو په موخه کرل کیيی. پنبه د افغانستان د مهمو پیداوارو 
چې پخوا د شمال والیتونو په ځانګړ، ډول د کندوز، بغالن، تخار او بلخ  څخه ګڼل کیيی،

 صالتو پنځوس سلنه جوړوله.د پنبی حاصالت د ټول هېواد د حا
مصنوعی الیافو په تولید سره بیا هم د پنبی الیاف د  تکنالوژی په پرمختګ او علم او د

ټوکرانو د اوبدلو لپاره ډېر غوره ګڼل کیيی. د پنبی الیا ف د نورو په پرتله کلک، د لندبل په 
یې د  لری. پندانه تی اهمیتعری. پنبه مهم صنهولو لوړ قابلیت لهمقابل کې مقاوم او رنګ

شپاړسو څخه تر شل سلنی تیل لری، چې د جامدو او مایع غوړو، شحمی تیزابونو، صابون، 
ربېره پر دې هولو، ایسترونو د تولید لپاره ترې کار اخیستل کیيی، سهګلیسرین، عالی الک

 .کنجاړه هم تری الس ته راځی او د حیواناتو او مرغانو د خوړو لپاره په کار وړل کیيی
حیواناتو د خوړو لپاره په کار  د او ریهل پاڼی نيدی اولس ډوله عضوی تیزابونو د پنبی

و کې څلویښت سلولوز جوړوی، چې په صنعت کې ترې د هوړل کیيی. د پنبی د تنی په سل
 مو موادو په ډول ګټه پورته کیيی.او

دې  ت وړد پنبی کر په نړۍ کې په ځانګړې ډول مخ په ودې هېوادونو کې ډېر د اهمی
د مخ په ودې هېوادونو  هېوادونو د اقتصاد د پیاوړتیا مهمه کړۍ جوړوی. 77او د نړۍ 

نو د اوبدلو په صنعت کې د میلیونه یې د ټوکرا 45میلیونه وکړ، د پنبی د تولید او  125
 لو له الرې د خپل ژوند اړتیاوې پوره کوی.کار کو

لیونه هکتاره ځمکه ښودل شوی دی، می 35د روانی پېړۍ په پېل کې د پنبی کر نيدې 
د نړۍ په  میلیونه ټنه تارونه ترې الس ته راغلی دی. 19 میلیونه ټنه وه او 53چې حاصل یې 

 پنبه د چین، امریکا او هندوستان د هېوادونو څخه په الس راځی. 75سلو کې 
څومره  بېل ډولونه د تارونو د کچی او څرنګوالې له مخی سره یوشان نه وی.پنبی بېال د

هومره یې ارزښت هم لوړ  چې د پنبی د تارونو او د هغوی د ځنځیرونو اوږدوالی ډېر وی،
 وی. 
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 پنبه تارونه داوږدوالی په اساس په درې ډلو ویشل کیيی.
 ملی مترو پوری دی. 24,5څخه تر  20لنډ تارونه چې اوږدوالې یې د  1-
 ملی مترو پوری رسیيی. 34,5 څخه تر 24,5منځنی تارونه چې اوږدوالې یې د  2-
 ملی مترو پوری رسیيی. 45 خه ترڅ 35اوږده تارونه چې اوږدوالې یې د  3-

تارونو اوږدوالې د ټوکرانو د اوبدلو په صنعت کې ځانګړې اهمیت  په عمومی ډول د
و څخه اوبدل هغ لری. څومره چې تارونه اوږده او نازکه وی، هومره کلک هم وی، چې د

د اوږدو  17پالندی، په سلو کې  او 80یه لری. په نړۍ کې په سلو کې شوی ټوکران لوړه ب
 اسیایې پنبه کرل کیيی. 3 رونو لرونکی مصری پنبه او په سلوتا

زغر هم د تاری او مهمو صنعتی تیلی نباتاتو څخه ګڼل کیيی. د زغرو د : )کتان( زغر
ودل شوی ده. له ډېری کاله مخکې له میالد څخه د سومریانو زمانه ښ 3500کارونی مخېنه 

پخوا زمانی را په دې خوا زغرو اقتصادی اهمیت درلود. د زغرو له غوړو څخه لومړی په 
وخت په تیرېدو سره یې د تارونو څخه هم کار  چې د پخوانې مصر کې ګټه پورته شوی ده،

مصر کې رواج وه. د مصر  واخیستل شو. د زغرو کرنه زر کاله مخکې له میالد څخه په
چې زغر  ده، نیا او وروسته بیا لودېزی اروپا ته لېيدول شوی دی. د یادونې وړسپاڅخه ا

سوریه او مصر کې کرل کېدل. سویلی  څلور زره کاله مخکې له میالد څخه په بېن النهرین،
په اوس وخت  امریکا، ارجنټاین، اروګوای، پاراګوای او برازیل چې تود او وچ اقلیم لری،

په هندوستان، شمالی  د تولید د مهمو مرکزونو څخه ګڼل کیيی.زغرو  کې په نړۍ کې د
امریکا او افریقا، روسیه، اوکراین، مجارستان، اتریش، پولنډ، فرانسه، هالڼډ، ایرلنډ او مصر 

چې له دانو  کې هم یې هم کر رواج لری. زموږ په هېواد کې هم د زغرو کر رواج لری،
اړه یې د حیواناتو او مرغانو د ځوړو په ډول څخه یې غوړ او کنجاړه په الس راځی. کنج

 کارول کیيی.
په جینس  phormiumپه کورنۍ او  Linaceaeچې د  ر یو کلن نبات دی،هزغ

 زغر والړه او څخه ډېر د زغرو ډولونه شته والې لری. 200په نړۍ کې د  پوری اړه لری.
 150cmاو تر  100cmڅخه تر  65cmښکلی تنه لری، چې د تاری زغرو تنه اوږده او 

پوری رسیيی. د تاری زغرو تنه نرۍ او لوړه وی، خو د تیلی زغرو تنه د بیخ څخه څانکه 
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چې د تاری زغرو تنی اوږدی وی او څانګې نه لری، نو ځکه د  وره وی. د یادونی وړده،
 تارونو د الس ته راوړلو لپاره مناسبی دی.

 خو د چه یې د پاملرنی وړ نه ده،غوړو ک د الیافو په موخه تاری زغر کرل کیيی، چې د
 یو څخه تر تارونو اوږدوالې یې د د تنو د دی. اهمیت وړ کیفیت یې ډېر د تارونو کچه او

 قطر یې د اتو او نهه سانتی مترو پوری رسیيی. څلورو، همدارنګه د ډېرو اوږدالې یې تر
مېزیو، پردو، کاغذ تارونه د کالیو د جوړولو، سر د زغرو پینځه ویش میکرونو پوری رسیيی.
 په صنعت او نورو کې کارول کیيی.

سلنی پوری رسیيی. د  45او تر  30-40تیلو کچه د  تیلی زغرو په دانو کې د د
تیل د ژر وچیدلو له کبله د رنګ جوړولو په صنعت کې په ډېره کچه په لګښت  زغرو

ل کیيی. د زغرو غوړو په تولید او صابون جوړولو کې په کار وړ رسیيی، سربیره پر دې د
حیواناتو  زغرو کنجاړه په ډېره کچه د د پوری پروتین لری. 34-36کنجاړه په سلوکې د 

 خوړو په ډول په کاروړل کیيی. او مرغانو د
چې د تنی پاډو یا پوستکی  سوڼډ هم د تاری نباتاتو څخه یو ګڼل کیيی، :ف()کن سوڼډ

 ورنۍ اوهد ک Malvaceae د وڼډهس یيی.هتارونو لپاره ګټه اخیستل ک ې دهه یهڅخ
Hibiscus لکه  نیمه تودو سیمو اسیا په تودو او سوڼډ د ری.هپه جینس پوری اړه ل
التین امریکا په  له دې سیمو څخه د خو رل کیيی،هې کهاندونیزیا ک چین او هندوستان،

و سوډان ا ل، مکسیکو، کیوبا، په افریقا کې په کینیا اوهپه ځانګړې ډول برازی ونوهېواد
 نو سوڼډ هم کرل کیيی. ،په هغه سیمو کې چې پنبه کرل کیيیهمداراز زموږ د هېواد کې 

لوړوالې یې په منځني ډول  وری تنی لری. چې نېغی او څانګه ن بوټې دی،هسوڼډ یو کل
وستکې څخه یې تارونه مترو پوری رسیيی. سوڼډ صاف او نازکه پوستکې لری. د پ 3,4 تر

سلنی پوری جوړوی. د پوستکې سربېره د  10-20وزن د  چې دتنی د ،یهپه الس راځ
ه خمیری کې چې د کاغذ جوړولو پ سوڼډو د تنو په منځ کې لرګین تارونه هم شته والې لری،

 ترې کار اخیستل کیيی.
تارونه په ډېره کچه د بوجیو، ټوکرانو، غالیو، ترپالونو او تارونو په جوړولو،  سوڼډو د

 ت او کاغذ جوړولو کې هم په کار وړل کیيی.همدار نګه په کیمیاوی صنع
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الس ته  هغو له تنو څخه د تارونو د سلنی ګالنو شته والې د 25 سوڼډو په نبات کې د د
تنی څخه تارونه په اسانۍ سره  ځکه چې په دې وخت کې د هغې د راوړلو ښه و خت دی،

چې لومړی باید سوڼډ  الس ته راوړلو لپاره اړینه ده، تارنو د سوڼډو څخه د د جال کیيی.
 څو ورځو لپاره د د سوڼډو دا ګېډۍ د وریبل شی او د کوچنیو ګېډیو په ډول وتړل شی.

څو ورځو  سوڼډو دا ګېډۍ د د تر څو نرم او پاسته شی. اوبو په ډنډونو کې ایښودل کیيی،
 چې ده، یادونې وړ اوبو څخه رایستل کیيی او پا ډې یې له تنی څخه جال کوی. د وروسته د
چې په ډېره  پاډو د جال کولو لپاره ماشینونه منځ ته راغلی دی، سوڼډو له تنو څخه د اوس د
د  ې تیاروی.هالس ته راوړلو لپاره ی د تارونو د پوستکې د تنی څخه جال او ۍ سره یېهاسان

 الیافو کیفیت یې د جوتو په شان وی. تارونو کلنې تولید یو میلیون ټنه جوړوی او د سوڼډو د
 ګرامو ته رسیيی.که کې دوه زره کیلومځڼډو د تارو نو حاصل په یو هکتار ود س

چې د  سوڼډو دانی په سلو کې شل غوړ لری او له دانو څخه غوړې په الس راځی، د
دا غوړی د مومپلیو غوړیو ته ورته دی  هوا په شته والې کې نه وچیيی او نه اکساید کیيی.

 ه نه لری.او خوراکې غوړی یې هیڅ ډول زهری ماد
چین ته  ې وروسته له هغه ځایه هند اوهچ وی د،،ش ې پیداهسوڼډ لومړې په افریقا ک

و کې د سوڼډو د ځینو وخشی ډولونو د شته والې له ههند په ځینو برخ لېيدول شوې د،. د
 -اسیا سویلی  په اتلسمه پیړۍ کې ایران او د ړې ټاټوبې بلل کیيی.هکبله د سوڼډو لوم

د دوهم نړیوال جنګ څخه مخکې په اسیا کې رواج  نو ته لیيدول شوی د،.لودیزی هېوادو
ر یې په پراخه کچه نه هخو ک نه وو. زموږ په هېواد کې هم د سوڼډو کر اوږد تاریخ لری،

کال کې  1942په  دی او یوازې د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره ترې کار اخیستل کیيی.
هغي ځای ونیوه او کرنه یې په نړۍ ډېره  لې سره سوڼډو دپه نړۍ کې د جوتو د کرنې په ټیټوا

ستان او وروسته نړیوال بازار ته انګل ې لومړې دهکال ک 1900شوه. د سوڼډو تارونه په 
 ولیيدول شو.
د جینس پوری اړه لری. بنګ  Cannabisد کورنۍ او  Muraceaeبنګ د :بنګ

په نوم  Sativaاهلی ډول یې د  ډېر ډولونه لری، چې په اهلی او وحشی ډول لیدل کیيی.
د  ترپالونه، د تارونو څخه یې پنډې رسۍ، ی.هې تارونه په الس راځهچې تنو څخه ی یادیيی،
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، د بوجیو د البندونه، بوجۍو مهتخنیکی پړ،، د المبو وهل ونه،هنیولو تورونه یا جال کبانو د
سلو کې د نهو څخه تر  ګڼډلو تارونه او د اغوستلو ځانګړ، کالي جوړیيی.د تنې د وزن په

 یولسو پوری یې اوږده تارو نه او د څلورو څخه تر شپي سلنی پوری لڼډ تارونه جوړوی.
 بنګو له دانو څخه د انسانانو، د ر،.هل پوری غوړ 35 څخه تر 30ې له هبنګو دان د

بنګ د دانو غوړ د  د مرغانو په خوړو او رنګ جوړولو په صنعت کې ګټه اخیستل کیيی.
چې د درمل جوړولو په صنعت  ری،هپه نوم یوه مخدره ماده ل(Cannabinol)نول کانابی

 تودو سیمو کې د درمل جوړولو مخدره موادو بنګ په وچو او کې ترې کار اخیستل کیيی.
 الس ته راوړلو په موخه کرل کیيی. معتدلو سیمو کې د الیافو د ( او په لندو او چرسو )

چې وروسته له هغه ځایه چین ته لېيدول شوی  یا ده،بنګو لومړنې ټاټوبې مرکزی اس د
یانو د بنګو یچینا کاله مخکې له میالد څخه په چین کې کرل کېدل. 2500چې نيدې  دې،

بنګو د روسی او ترکی له الری مرکزی اروپا ته الره پیدا  تنو څخه تارونه او ټوکران جوړول.
مخکی له میالد څخه کرل کېدل او  کاله 1500ونو کې هېوادخو په ځینو اروپای  کړې ده،

 په اوس وخت کې هم په اروپا کې بنګ د تارونو د د هغی له تارونو څخه یې ټوکران اوبدل.
فرانسه او ایتالیا کې یې  رومانیا، هنګری، په روسیه، پولنډ، الس ته راوړلو لپاره کرل کیيی.

همداراز بنګ په  دې.چې د وخت په تیرېدلو سره یې کر لي شوی  کر ډېر رواج درلوده،
ی، پیرو او شمالی افریقا په هېوادونو کې هم کرل کیيی.د هوریا، ترکیه، چلههند، چین، ک
 .په ځینو سړو سیمو کې ډېر کرل کیيی چې زموږ د هېواد یادونې وړ ده،
چې ډېر یې په اسیا او  زره هکتارو ته رسیيی، 150بنګو د کر مځکه  ې دهپه نړۍ ک

بنګو څخه د  ې کرل کیيی. دهچین ک روسیه او نو په پرتله په هند،وهېوادنورو  دنړۍ د
 الس ته راوړل، د سوڼډو په شان تر سره کیيی. تارونو
 :لېپای

 هېوادڅرنګه چې پورته یا د شوی تاری بوټی د تارونو د الس ته راوړلو په موخه زموږ په 
ه موخه کری او ترې کار کې د ډېری پخوا زمانی راهیسی خلک د خپلو اړتیاو د پوره کولو پ

اخلي. د دې نباتاتو له ډلې څخه ځینی لکه پنبه د تپل شوو کورنیو جګړو دپېل څخه د مخه په 
ې په پراخه کچه روزل کېده او د هی والیتونو او هلمند کهې په تېره بیا په شمالههېواد ک
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 د د ټوکرانو رامیو، ګلبهار، پلخمریهبګ ی لکه دهې یو شمېر فابریکهحاصالتو په واسطه ی
ی په هالس ته راوړلو یو شمیر فابریک غوړیو د سپین زر د پرس او دد جینو کندز، د اوبدلو

نوموړو فابریکو په  له بده مرغه اوس مهال دا فابریکی په ټپه والړی دی، چې د چلند کې وې،
ې هی ی افتصادهړ، بې کاره او ملهغیر فعالیدلو او ټپه ودرېدلو سره زموږ د هېواد ډېر وګ

 کمزورې شو، دی.
د پنبی سربېره سوڼډ، زغر او بنګ هم کرل کیيی، چې د کر ساحه  زموږ په هېواد کې

رل کیيی او تری کار اخیستل یې ليه او یوازې د خلکو د اړتیاو د پوره کولو په موخه ک
 کیيی.

ټو د هېواد د ملی اقتصاد د ودی او وګړو ته د کار موندنې په موخه د یادو شوو تاری بو
 پراختیا لپاره الندیني وړاندیزونه اړین دی. د روزلو او

 

 وړاندېزونه:
 نو اړینه ده، اوبدلو لپاره ډېر مهم او ګټور دی، څرنګه چې تار، بوټي د ټوکرانو د 1-

 کرنی ته یې پراختیا ورکړل شی.  چې روزلو او
د کې پخوانۍ په روزلو د پراختیا لپاره اړینه ده، چې په هېوا د صنعتی تاری بوټو د 2-

نوو فابریکو  اوبدلو او غوړو د تولید شته فابریکې بیا ورغول شی او د ټپه والړی د ټوکرانو د
 جوړولو لپاره پانګونه وشی. د

، ښه او لوړ حاصل د تر السه کولو په موخه د د نوموړو بوټو د کرنی د پراختیا 3-
 و په الس کې ورکړل شی. ۍ د بزګرانټافاتو او ناروغیو په مقابل کې مقاومی ورای

         اخځلیکونه:
 ،1380 پیښور اریک ګرځنده کتابتونو اداره، صنعتی بوټي، د ستانکزې، عبدلنبی. 1-

 م. 68
علومو  میوو او صنعتي بوټو روزل. د ي سیمو دهنیمه استوای د حسینی، سکندر. 2-
 م.315 ،1392اکاډمي، 
صفحات  ،1384 ،انتشارات برهمند زراعت گیاهان صنعتی، .علی رستگار، محمد 3-

479. 
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چگونگی ترویج و ارتقای سطح تولید محصوالت مقالو مجموعه،  د سیمینار د 4-
 .م113 ،1390 علومو اکاډمي، نباتات صنعتی جهت ایجاد موسسات تولیدی در کشور، د
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 محقق محمد میا مرهون 

 ت غذایینقش آن در صنع اصول نگهداری غذا و

 ع  معیت و کاهش منابع غذاییـسری ذا و رهدـنیاز روز افزون  امعه به غ

اندیشمندان و محققان را به خود معطوف  ی از مهمخرین مسائلی است که تو هیک

 اعظمی از منابع غذایی مو ود و به کار ۀاست. در این راسخا  لزوم اسخفاد داهخه

ی رویه محصوال  ـاز ضایعا  بوگیر  ـیر  روهها  مطلوب نگهدار  و  لـگ

کیفیت  د  مناسب به منظور حفظـی  بسخه بنـدید غذایـی  تأمین منابع  ـزراعخ

 .کس  وهیده نیستمیت آن بر هیچمحصوال  از  مله موارد  است که اه

ها  مخخلم از زمانه ها  قدیم در هر ا مروج بوده  نگهدار  غذا با روه

گردیده نگهدار  می مخفاو خلم غذا به اهکال م انواع مخقسمی که در افغانسخان ه

یا نگهدار    میوه  ا  وغیره و است  مثل خشک نمودن گوهت  سبز   ا  و

ی ــــرف سر وهیده به نام کنگینه در بعضی نقاط کشور. ولظاسخفاده از انگور با

 18نگهدار  غذا بااسخفاده از حرار  بلند هنگامی آغاز گردید که در اواخر قرن 

رانسه به علت ــم لشکر کشی نا لیون به روسیه تعداد زیاد  از سربازان فهنگا

هدار  یا ــرا  کشم روش نگـرانسه بــدند و دولت فـی تلم هـمسمومیت غذای

فرانکی را  12111 ۀذا  سالم به لشکریانش یک  ایزـکنسرویشن و رساندن غ

از تحمل زحما   قناد فرانسو  به نام نیکوالس ا یر   س تعیین نمود. آهپز و

ن وم کردن سر آن در همان حرار  معیموفق هد غذا را با وهاندن در ظرف و م

مذکور را ببرد. ولی حقیقت فاسد نشدن غذا  س از  ۀ ایز برا  مدتی حفظ کند و

 . 33 : 1ز  روهن هد 1846سال  کشم میکروب توسط  اسخور در

عادا  و سبکها  صنعت  سبب  یدایش   یشرفت علوم   وامع ۀرهد و توسع

 دید  محصوال که نیاز به تنوع محصوال  و  یدایش  نوین غذایی هده  قسمی

 ۀمسخقیم رهخگردد. بدین سبب رابطه ی به هکل روز افزونی احساس میـــــغذای

ی ــردم و تو ه خاص محققین به کمیت و کیفیت غذایـصنایع غذایی با سالمت م

ل بارز  هسخند که اهمیت غذایی همه دالی امعه و ایجاد کارخانجا   دید صنایع 

 . 3ز  دهنداین رهخه را نشان می

ا گردید  ام صنایع غذایی مانند بسیار  از دیگر علوم با روهها  سنخی آغاز

غلق و  یچیده عصر به همار میرود  زیرا م علوم ۀامروز این صنایع از  مل

و با  نفر را تغذیه میکندها حخی ملیون غذایی هزاران و ۀهر کارخان ۀتولیدا  روزان
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کوچکخرین غفلت ممکن  .کار دارد ردم سر وــعظیمی از م ۀصحت و سالمخی تود

 به قیمت  ان هزاران  نفر تمام هود.

 ۀخی که در اقخصاد ملل دارد  وظیفاهمی الوه برــی عــصنایع غذای روزــام

م  یشرفخها  تمابا حخی  امعه بشر  به عهده دارد. ملت و خطیر  را در تغذیه هر

راهی طوالنی را برا  رسیدن به  ع غذایی در این عصر داهخه باز همکه صنای

با  غذا ۀمانند تهیها   یش دارد. مثال   تأمین این نیازانخظارا  بشر در  نیازها و

هدار  یا ــذا با روهها  مخخلم نگــی بهخر  حفظ طعم طبیعی غــارزش غذای

 خش  واد غذایی  سیسخمها  بسخه بند  بهخر وکنسرویشن  حد اکثر اسخفاده از م

ره کمک بیشخر به تغذیه یی همنوعان ــباالخ اکناف دورتر و غذا در اطراف و

ده ها مسایل مثل اینها از  مله یی  فقیر و  معیت رو به افزایش آینده و گرسنه و

 باهد.دست اندرکاران  این صنایع می مکلفیت ها  مخخصصین و وظایم و

اسخفاده از آن مواد خام  که باشود به مجموعه علومی اطالق می ییغذا صنایع

 هکل  بسخه بند  و روسس یا تغییر و حیوانی   س از برداهت  نباتیغذایی 

 گردد.برا  مصرف آماده می نگهدار  یا کنسرویشن

که  گردندمغلق تقسیم می و ساده ۀاز نظر ترکیب کیمیاو  به دودسخ هاغذا

دود  از ـداد محــآب بوده که رهد یک تع ر  نمک وــهکذاها  ساده هامل ــغ

 لذا این دسخه دیرتر فاسد میشوند. غذاها  با  گردندمو ودا  زنده را باع  می

میوه  سبز   غله  ا  وغیره اند که    یچیده هامل هیر  گوهت ترکیبا  مغلق و

 .رهد نموده و زود تر فاسد میشوندتعداد بیشخر مو ودا  زنده در آنها 

اساس مقاومت در مقابل فساد  به سه ان مواد غذایی را به طور عموم برهمچن

 : کنندتقسیم می پگرو

مگر اینکه در   نا ذیرهسخند اسدحخی یک تعداد ف ن غذاها مقاوم وای :مقاوم .1

نمک  هکر و  تو ه الزم به عمل نیاید که هاملهنگام تهیه و  ابجایی آنها 

    باهد.حبوبا  خشک می

     ابجا و نگهداربرداهتطور مناسب چنانچه این غذاها ب :اومنیمه مق .2

واع ــان الو ــاز  کچــ ی :ی مقاوم اند. مثلــطوالن مد  زمان نسبخا    هوند  برا

 بهی وغیره.  بخصوص از کدو و در میوه  ا  بعضی ورایخی ها  سیب  انار 

سانی فاسد وزانه هسخند که به آر  این گروپ هامل اکثر غذاها :فسادپذیر .3

: برده هود. مثل کارآنها ب  نگهدار  بخصوص برا  میشوند. مگر اینکه روهها
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 . 2ز  غیره ماست و اکثر میوه ها و سبزیها  هیر  گوهت  ماهی 

واد ــم حخی حشرا  در مو ودا  زنده مثل بکخریاها  فنجی ها  ویروسها و

طرناک ثابت هده یا یافت گردیده که اکثرا  از نظر صحی خ غذایی غیرکنسرو هده

هحا  هان مواد غذایی را مسموم مینمایند. باید یادآور گردید که یا تر خود هان و

ذیه ساده یا  یچیده ـــهان به تغ یا نیاز نظر به نوعیت هان و این مو ودا  زنده

 مواد غذایی را فاسد سازند. و خوانند باال  غذا  ها  مخنوع رهد کنندمی

ذا به نحو  تغییر ـذا آن است که غـاز فاسد هدن غدر صنایع غذایی منظور 

یا به عبار  دیگر در هرایط معمولی  و از ارزش خوراکی آن کاسخه هود یافخه و

د همیشه مخرادف با خطر مصرف باهد. لذا لغت فسا غیر قابل قبول برا  فروش و

 صحی نیست.

 در مواد غذایی اکثرا  از سه طریق صور  میگیرد: هدن دساف

 .مو ودا  زنده در مواد غذایی ۀهمداخل -1

 یا کخلیز انزایم تعامال  کیمیاو  یا تغییرا  فزیولوژیکی مثل اکسیدیشن و -2

 غیره. ها در غذا مانند: تغییر رنگ  بعضی میوه  ا   سبز   ا  و

 ی مواد غذایی مثل  ذب رطوبت اضافی هکر وــتغییرا  در هکل فزیک -3

  ز بادامــیره  هکسخن مغــغ تربوز و و دــک ان رومی ـــک   اره هدن بادنجـنم

 غیره. چهارمغز و

که هناخت آنها در  مواد غذایی میگردد هدن دسایک سلسله عوامل باع  ف

این عوامل فساد مواد غذایی بسیار اند  ضرور  میباهد. صنایع غذایی خیلی مهم و

ؤثرند اد مواد غذایی مسرعت فس اما مهمخرین آن که به طور مسخقیم در میزان و

 :عبارتند از

 .یک غذا انواع میکروب ها در تعداد و -1

 مقدار آب در غذا. -2

 حرار . -3

 اکسیجن. -4

  .pHز یا قلویت و تیزابیت -5

غذا   یا از بین برده هود یعنی دود وـذا محـغ هدن دساوامل فــبرا  اینکه ع

نگهدار  یا ها  مخخلم تر  نگهدار  هود الزمیست تا روه برا  مد  طوالنی

 . نگهدار  غذا به اساس سه روش آتی ممکن است:را بکار برد کنسرویشن
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 .از بین بردن مکروب ها و یا  لوگیر  از فعالیت آنها -1

ها  اکسیجن به به وسیلۀ انزایماز بین بردن عوامل مؤثر تعامال  کیمیاو   -2

 منظور  لوگیر  از به و ود آمدن ترکیبا   دید کیمیاو .

ها و اهیا  مجــدد غذا با مکــروب  یــاز آلودگبسخه بند   هت  لوگیر   -3

 خار ی.

سرویشن  هت طوالنی ساخخن عمر غذا از واد غذایی یا کنــبرا  نگهدار  م

ارتباط به نوعیت غذا  ه عمل می آید که این روهها بیشخرها  مخخلم اسخفاده بروه

  دادن سرخ کردن  اهعه   اسخورزیشن  اسخرالیزهن ۀلیهداهخه که میخوان از عم

ی   بیولوژیکی  دود کردن  نمک زدن  تغلیظ  سرد خانه ها و عامال  کیمیاو  وت

 زدن نام برد.

 ا  در این بح  از سه روش معمول که بیشخر هرایط عملی نمودن آن در هر

 مساعد است قرار ذیل یاد آور  مینماییم.

 فاده از حرارت بلند:نگهداری غذا بااست -1

 با که نسبخا  کوتاهی دارد ۀرار  بلند تاریخچــاز حاسخفاده  کنسرویشن غذا با

مقاطع مخخلم تاری  در این عرصه کارها  صور  گرفخه است.  گذهت زمان در

گذرد این صنعت به ذاها  قطی هده میــسال از تولید تجارتی غ 151امروز که 

آماده در اخخیار مصرف  ۀ خخ  ایی رسیده که توانسخه هزاران نوع غذا  ساده و

 ننده گان بگذارد.ک

مو ودیت مو ودا   عبارتند از فاسد هدن عوامل که قبال  یادآور  گردیدقسمی

ود انزایم ــذا  سایر تعامال  کیمیاو  که اکثرا  احخیاج به و ــزنده  اکسیدیشن غ

گردد میاکسیجن آزاد  مو ودا  ذره بینی ازبین رفخه و  دارند. در اثر حرار  بلند

فعال گشخه   انزایمها که از مواد  روتینی میباهند غیرشودمیاز محلول مخصاعد  و

نفوذ  قابل ترکیب واهند. اگر این غذاها در ظروف غیربدیگر قادر به فعالیت نمی و

باقی نخواهد ماند  هدن دیگر علخی برا  تغییر یا فساد به هوا  بسخه بند  هده باهد

ند کیمیاو   تنها ممکن است  س از مدتها  بسیار طوالنی در اثر و ترکیب بسیار ک 

حد  از نظر طعم نامطلوب هود.  تا که احخیا ی به انزایم ندارند تغییر مزه داده و

لذا این روش کنسرویشن یعنی اسخفاده از حرار  بلند برا  از بین بردن عوامل 

قابل نفوذ به هوا برا   لوگیر  از آلودگی مجدد اسخفاده از بسخه بند  غیر فساد و

 میشود.
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  آن برا  کنسرویشن   تعقیم ز اسخرالیز عملیا  آماده ساز  غذا و همهدر 

د اقل ـمطلوبیت آن به ح این است که صدمه رسیدن به ارزش غذایی و سعی بر

دار الزم ــاقل مق شود باید حدمقدار حرارتی که به غذا داده می کاهش داده هود. لذا

 باهد.تعقیم  جن وبرا  عملیا  از بین بردن انزایمها  خروج اکسی

رار  بلند با یک ـعملیا  الزم برا  کنسرویشن غذا  مخخلم با اسخفاده از ح

ذا در این مقاله ممکن ـباهند که گنجانیدن معلوما  مربوط به هر غدیگر مخفاو  می

ذاها  ــولی به صور  عموم میخوان عملیا  مشخرک برا  کنسرویشن غ  نیست

 یل بیان نمود:مخخلم را با عملی کردن مراحل ذ

 انخخاب نوع یا ورایخی مناسب برا  کنسرویشن توسط حرار  بلند. -1

 غیره.  داساز   در ه بند   هسخشو یا  اک کار   خورد کردن و -2

  ابه  ایی یا   رکردن در ظروف. -3

 خارج کردن اکسیجن. -4

 .عالمت گذار  بسخن سر ظروف و -5

 .اسخرالیز کردن -6

 .چسپ زدن و انبار کردن بر -7

 . 35:  1ز  کمی کنخرول کیفی و ونمونه گیر   -8

 نگهداری یا کنسرویشن غذا با استفاده از یخ زدن یا فریز کردن:  -2

حرار  خاصی که  ۀک در یا فعالیت بیولوژیکی به ی هر تعامل کیمیاو  و 

رار  ـر در ه حــ  گویند نیاز دارد. اگOptimumآنرا در ه حرار  مطلوب ز

یا فعالیت بیولوژیکی  د  آن تعامال  وــز هد اــمحیط کمخر یا بیشخر از آن باه

رار  به زیر صفر برسد این هنگامیکه در ه ح  کاسخه میشود. لذا میخوان گفت

د که در آور گردید اقل  تقلیل می یابند. باید یادیا به ح ها یا کامال  مخوقم و فعالیت

روب به هیچگاه  معیت میک ولی  ها به حد اقل رسیده اثر ی  زدن تعداد میکروب

 رسد زیرا  ی  زدن قابلیت اسخرالیز کردن غذا را ندارد.صفر نمی

بیولوژیکی در محیطی    و ز به اسخثنا  اکسیدیشن تمام فعالیت ها  کیمیاو 

از آنجاییکه انجماد سبب کریسخال  که دارا  مقدار کافی آب آزاد باهد رخ میدهند و

ذا این ــل  شودعالیخها میصرف بودن برا  چنیین فغیر قابل م هدن آب آزاد و

 رسند. این دویا به حد اقل می ها  منجمد یا کامال  مخوقم گشخه وذاــفعالیخها در غ

  ها د الزم برا  فعالیتفقدان مقدار آب آزا رار   ایین وــعامل یعنی در ه ح
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 دهند.روش ی  زدن تشکیل می ها را باکیمیاو  اساس نگهدار  غذا بیولوژیکی و

دهیم بعد از آنکه ی  زدن در دسخگاه انجماد قرار میرا به منظور  وقخی که غذا

 هر کنند وا  کوچک ی  هروع به تشکیل هدن میدر ه حرار  آن صفر هود ذر

بزرگخر  آنها بیشخر و ۀانداز داد وـذا سرد تر میشود تعـدر که در ه حرار  غـق

ن بسخگی به وتاهی که زمان آــشود. در این رویداد ممکن است برا  مد  کمی

ن آنکه انجماد برود بدو ۀدر ه حرار  غذا زیر نقط سرعت سرد هدن غذا دارد

 ۀکه انداز یـــیاد میشود. از آنجای  Super coolingد که به نامــانجماد  رخ ده

ذوب باالتر  ۀوچکخر نقطـکریسخالها  ک نواخت نیسخند وــکریسخالها هیچوقت یک

 حرار  تعداد  از کریسخالها  کوچک آب هده ودارند لذا در اثر تغییرا   در ه 

دوباره  حرار  ذوب  اینخر  دارند و ۀ ذب کرییسخالها  بزرگخر میشوند که در 

خود میخواند به ساخخمان غذا کنند که این ا را بزرگخر میــآنه ۀانداز زنند وی  می

 بیشخر  وارد کند. ۀصدم

در محخویا  داخل حجره س سپ کریسخالها  ی   ابخدا در آب بین الحجرو  و

ند باهد هنگامیکه آب بین حجرا تشکیل می را  شود . لذا چنانکه سرعت ی  زدن ک 

ی  زد به علت  یدایش اخخالف فشار آزموتیک مقدار  از آب داخل حجرو  به 

شود. این امر سبب تغییر حالت سبب رهد کریسخالها  ی  می خارج نفوذ کرده و

 س از آب هدن ی  غذا مقدار بیشخر  از  خه وزیکی در ساخخمان حجرا  گشــف

. عکس شودباع  سخخی بیشخر ساخخمان غذا می رو  آزاد گشخه وـمحخویا  حج

 که سرعت ی  زدن سریع بوده باهد. این وضع هنگامی است

 نگهداری مواد غذایی به طریقهء خشک کردن: -7

ن روش خشک کردن از قدیمی تری ۀمواد غذایی با اسخفاده از طریق نگهدار 

ماهی را  ها  گوهت وحال مردم میوه ها  سبزی هاست. به طور سنخی در گذهخه و

کردند تا دود خشک می یا کنار آتش و زمان وفر  آن توسط حرار  آفخاب و در

ذاها با خشک کردن ـی کنسرویشن غـف برسانند. ولی به مصرـدر زمان کمیاب

 خشک کن در ۀین وسیلقبل مربوط است  یعنی اولسال  211به حدود  مصنوعی

 Challet و   Massonر فرانسو  به نام ها ــنف میالد  توسط دو 1795سال 

 41میوه ها ساخخه هد. در این سیسخم از هوا  گرم  برا  خشک نمودن سبزیها و

 گردید.می در ه اسخفاده

ی در  یشرفت تکنولوژ  خشک کردن مواد ـی محرک اصلـ نگ اول  هان
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میالد   1898ر سال رود. دارو ا به همار می وص امریکا وغذایی در دنیا به خص

د تعدا 1917خشک ساز  غذا و ود داهت درحالی که در سال  ۀکارخانه 3فقط 

 که تولید تمام مواد ارقام نشان میدهد رسید. آمار وباب می 1911این کارخانه ها به 

و  1959 ها  تخم مرغ در سال   وغذایی خشک از قبیل هیر  میوه ها  سبزیها

واد غذایی خشک به ـروز مـ. امتن بوده است 1514111میالد  حدود  1961

به کشورها   ثر نقاط دنیا تولید وــکا در اکـالوه بر امریــخصوص میوه ها ع

خشک عبارتند از  ۀمصرف کننده صادر میشود. کشورها  مهم صادر کننده میو

 یوگسالو  میباهد.   ایران وینار نخا  الجزایر  اسخرالیا  یونان  ترکیه   رتگال

نمو  غذایی عامل اصلی برا  رهد و ۀبه صور  عموم و ود آب در یک ماد

ها را مقدار آب  برا  این قبیل فعالیخ تعامال  کیمیاو  است. ها وفعالیت میکروب و

نشان داده  AWنامند که با عالمت اخخصار    میWater activityز فعالیت آبی

ها   از فعالیت آبی الزم برا  فعالیت ستا عبار  AWگر میشود. به عبار  دی

   دـ، یا حــهاخ خر زــکیمیاو  در یک محیط. این یک  ارام ی وـبیولوژیک

   AWغذایی نشان میدهد. مقدار عدد   ۀامیکی است که حالت آب را در مادترمودین

هرایط  رمسخقیم دارد. د ۀبا رطوبت نسبخی مخعادل رابط و باهدیک می بین صفر و

غذایی  ۀغذایی با مقدار رطوبت ماد ۀت نسبخی مخعادل  رطوبت اطراف مادرطوب

محیط رخ  غذایی و ۀ هت هیچگونه تبادل آبی بین ماد بدین در حالت تعادل بوده و

 نخواهد داد. 

AW  :را میخوان با فورمول زیر تعیین کرد 

AW= P/PO =ERH/100    

 AWفعالیت آبی =

 Pذایی = فشار بخارآب ماده غ

 POفشار بخار آب در حالت اهباع = 

 ERHرطوبت نسبخی مخعادل = 

خر باهد به همان   نزدیک1ز غذایی به یک ۀدر یک ماد  AWدر مقدارـر قـــــه

آبدار  انواع مواد غذایی تازه و گیرد.قرار میها ندازه بیشخر مورد اسخفاده میکروبا

مواد غذایی خشک از یک  درباهند ولی برخالف نزدیک به یک می AWدارا  

اکثر فعالیت  ها  میکروبی وبوده از این  هت فعالیخ 1.2 معموال   باهند وکمخر می

 یا کامال  مخوقم میاهد. ها  کیمیاو  کم و
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 نگهدار  مواد غذایی قرار ذیل است: در    AWفعالیت آبی ز اثرا  

 :   میکروب ها در مواد غذایی مخخلمها باال  فعالیت  AWاثر   -1

مخوقم  1.91کمخر از   AWاکثر باکخریاها در مواد غذایی بافعالیت  رهد و

. از فعالیت باز میمانند 1.88یین تر از فعالیت آبی  ا اکثرا  در میشود. مخمرها

 1.95الیت آبی باالتر از تولید مواد سمی در مواد غذایی توسط باکخریا ها در فع

هربت ها  غلیظ در فعالیت آبی   ها  سخت وباکخریاها در  نیر گیرد.صور  می

 1.8ی باالتر از ـفعالیت آب ها بارباـا در مـفنجی ه   وفعال میباهند 1.9 باالتر از

تحت تأثیر  1.6از در فعالیت آبی باالتر  الیت مینمایند ولی میوه ها  خشکفع

 گیرد.فعالیت فنگسها قرار می

 :عالیت ها  کیمیاو  در مواد غذاییباال  ف  AWاثر  -2

ا  ـه اثرا  آن باال  فعالیت ق وـی  یچیده یا مغلـواد غذایـی در مـالیت آبفع

 خوان به طرق ذیل تقسیم نمود:کیمیاو  را می

 قابلیت حل هدن مواد مخشکله. -الم

 انزایمی. یا تسریع عکس العمل کیمیاو  و هایدرولیز هدن مواد  و -ب 

  غیر انزایمی از ها ها  اضافی مثل فعالیت عاملی برا  عکس العمل -ج 

        مالیکول آب به ترکیبا  اضافه میگردد  مله قهوه یی هدن غیر انزایمی که

 .  65:  1ز 

غذایی  هت  الزم برا  آماده ساز  مواد مخخلمبه صور  عموم عملیا  

 که برا  کنسرو کردن با اسخفاده از حرار  و دن همان عملیاتی استخشک کر

ولی عملیا  اخخصاصی که برا  آماده ساز   یده است.آور  گردی  زدن قبال  یاد

از آن الزم است عبارتند از بخاردادن  فروبردن در محلول  یا  س غذا  خشک و

  خشک کردن  دادن انخقال در ظروف مخصوص خشک کردنها  قلو   سلفر

 .مخعادل کردن رطوبت و انبارکردن تا هنگام بسخه بند 

ی توسط حرار  آفخاب خشک میگردد که باید اکثرا  در افغانسخان مواد غذای

عوامل ذیل را در نظر  مراحل و ک کردن مواد غذایی به هکل معیار  هت خش

 .گرفت

محیطی است که برا  خشک کردن مواد غذایی در  کارگاه خشک نمودن: -9

غیره اماکن  حیوانا  و ۀسرکها  طویل باید از راه ها و هوا  آزاد بکار میرود و

 دور باهد. و حشرا  که باع  آلودگی مواد غذایی میگردنداز خاک  آلوده
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ردن در  هت خشک ک ۀوفی که برا  قرار دادن قطعا  میوظر :قالبها -2

ها اکثرا  چوبی میباهند. این قالب که معموال   السخیکی وآفخاب از آنها اسخفاده میکنند 

هند که از باسانخی مخر می 241الی  91یا  سانخی مخر و 91الی  61دارا  ابعاد 

وده ها باز بله یک سانخیمخر برخوردار میباهند. دو طرف این قالبهگافها  به فاص

 ۀویـته نند وــر فضا را بسخه نکــا باال  یک دیگـهرار دادان قالبـع قـتا در موق

ن با اسخفاده از  ریان یا ضمن خشک کرد ع گاز سلفر دادن وــمخصوص در موق

 رد.  به خوبی انجام گیباد طبیعی

انگور را    ناک واکثرا  میوه ها  مانند هفخالو  زرد آلو  :گاز سلفر دادن -3

. برا  این ساعت در معرض گاز سلفر قرار داد قبل از خشک کردن باید چندین

 منظور از اطاق ها  کوچک اسخفاده به عمل می آید.

 یالس وــو  گــمیوه ها  از قبیل آل وی:ـول قلـودن در محلـغوطه ور نم -4

رقیق سودیم  محلول داغ و ضی اوقا  انگور را قبل از گاز دادن با سلفر دربع

ها به مد  چند ثانیه فرو میبرند یا مخلوط از این هایدروکساید یا سودیم کاربونیت و

محلول رقیق  میدهند. عمل فروبردن میوه ها در آبسپس یک هسخشو  سریع با  و

مانع خروج  ر  وست قرار دارد ومومی است که د ۀقلو  بخاطر از بین بردن الی

ها  بسیار کوچک رو   وست میکند که آب از آن میشود . این عمل ایجاد هگاف

 .نخیجه عمل خشک هدن را سریعخر میسازد در

یک الیه یی   میوه ها  آماده هده را بطور منظم و :رحله خشک کردنــم -5

گذارند. اکثر ب میآنها را به قطار در آفخا رو  چوکا  ها  چوبی قرار میدهند و

ز در معرض گرما  آفخاب یا دو رو یک و لطیم را معموال   میوه ها  نازک و

 . را به سایه منخقل میکنند سپس آنها قرار داده

د ــفیص 18الی  12ا به ـه میوه هـــ س از اینک :متعادل نمودن رطوبت -6

بیشخر در  کمی هفخه یا 2را وارد اطاق ها نموده تا در مد   رطوبت رسیدند آنها

 این ود وـرید  رطوبت در بین قطعا  میوه  خش هـسانخی گ ۀدر  25رار  ـح

 به یک نسبت رطوبت داهخه باهند و یکسان و عمل باع  میگردد که میوه به طور

           د زدـــر را  و نک خواهــدیگ ده وـد زیاد خشک هــمیوه از ح ۀرنه یکه قطعــگ

 .  87:  1 ز

 ا فقط  مواد غذایی و ود دارد که در این م  هت نگهدار روهها  دیگر  ه

 از آنها نام میبریم.
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 بااسخفاده از روش تغلیظ .  نگهدار

 مواد غذایی بااسخفاده از نمک.  نگهدار

 دود دادن  بنزوئیک اسید و ترکیبا  مثل عبااسخفاده از مواد افزودنی  نگهدار

 ها. تیکاکساید و آنخی بیو  آن  سوربیک اسید  سلفردا

 .  موج مایکرو تشعشع ز ۀبه وسیل  نگهدار

 :نتیجه گیری

 ها  کیمیاو  و د فعالیتـرار  به زیر صفر برســح ـۀهنگامیکه در  -1

آور گردید که در د اقل  تقلیل می یابند. باید یادیا به ح بیولوژیکی یا کامال  مخوقم و

 معیت میکروب به هیچگاه  اثر ی  زدن تعداد میکروب ها به حد اقل رسیده ولی

 رسد زیرا  ی  زدن قابلیت اسخرالیز کردن غذا را ندارد.صفر نمی

فعالیت  غذایی عامل اصلی برا  رهد  نمو و ۀچون و ود آب در یک ماد -2

فعالیت آبی در مواد غذایی  از این  هت باید  تعامال  کیمیاو  است ها ومیکروب

 د غذا  یک روش خوب برا به حد اقل تقلیل یابد به این دلیل خشک نمودن موا

 .نگهدار  بعضی مواد غذایی میباهد

امکانا  به طور  واد غذایی در افغانسخان هرایط وـ  مچون برا  نگهدار -3

ها  که به تکنالوژ  وابسخه سر نیست لذا باید بیشخر از میخودگسخرده می وسیع و

 نیسخند اسخفاده به عمل آید مثل میخود خشک نمودن مواد غذایی.

 :اداتپیشنه

یوه  ا  در اثر نبود ــم ذایی مثل سبزیجا  وـواد غـمقدار بسیار زیاد م -1

 ها  داخلی ویا به قیمت بسیار کم به بازار صنعت مدرن غذایی در کشور فاسد و

کشور میگردد  لذا  خار ی به فروش میرسد که این امر باع  ورهکست اقخصاد

ها   ی از اولویتـغذایی یکواد ــمساعد ساخخن زمینه برا  ایجاد فابریکا  م

تجار  را به آن  اقخصاد  دولت بوده که تو ه وزار  محخرم اقخصاد  زراعت و

 .معطوف میداریم

تحقیقاتی رو  مسایل مربوط  نظر به اهمیت صنعت غذایی در کشور  باید -2

به نام  یصور  گیرد  لذا  یشنهاد ایجاد یک دیپارتمنخ به آن در هرایط کشور

 زراعت مینمایم. در چارچوب مرکز علوم کیمیا  بیولوژ  وصنایع غذا  را 

از    مواد غذایی مثل خشک نمودن بایدبرا  ساده ترین روش نگهدار -3

ذایی خشک میشود افراد تربیه ـواد غــکه م یطرف موسسا  ذیربط در همه  اهای
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 ها  خار ی قابل فروش باهند.مذکور در بازار تریننگ هود تا مواد غذایی و

 :مآخذ

ذایی. دانشگاه ـرام. صنایع غـخر ههــی داکــ  دخانخر مرتضیـداک ی ــملک  -1

 .419  ص  1387 هیراز 

2- html www.daneshju.ir/forum/f1453/t164089. 

3- http:// www.pezeshk.us/?p=23761 

 

 

http://www.pezeshk.us/?p=23761
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 محقق عادله فیضی 

 طرق انکشاف آن صنایع چرم و

بشر  به  ۀرور  برا  رفع نیازمند  ها   امعمحصوال  ض رم یکی ازچ

خرین محصوالتی است که مبرم داریم و یکی از مهم همار رفخه که ما به آن نیاز

شود. از چرم  خخه میبرخی مواد کیمیاو  بر  وست سا تاثیر عملیۀ دباغی و  س از

اوم در ــآب  مق ر در برابرـوا  نفوذ نا ذیـه برابر در نا ذیر وذـ  نفمحصوال  نرم

ر  فشای و کیمیاو   مقاوم در برابر ـعوامل فزیک برابر ها  مقاوم دربرابر باکخریا

ها  یاء و کاالـاه که برا  تهیه بسیار  از ی آیدـبدست م انعطاف  ذیر کشش و

ده ها  گونا گونی در زمینه ها  اموارد اسخف مورد نیا ز زنده گی مناسب است و

                                      .3ز  گی دارد مخخلم زنده

  اسخفاده را باید نخسخین صنعت بشر وست قابل  تبدیل  وست خام به چرم یا

 س از دسخیابی به فن تیز کردن ابزار باال  سنگ برا  بریدن اهیاء و یا ضربه 

  یعنی رمـل آن به چـخفاده از  وست و تبدیاس. زدن به هکار یا درنده گان دانست

ه ها  ی برداهخن زایدـی یعنـا  باسخان به روش سنخـه انـی  در زمـت دباغصنع

ن کار  ـابزارسنگی تیز  سپس دود دادن و روغ ۀگوهخی و چربی  وست به وسیل

  .5)ز  گرفتآن انجام می

  مخخلم  نباتی ز ها  قبل از میالد از مواد گیاهیونانیان و رومی ها در سالی

هت رنگ رم ساز   ـصنعت چ در نوبرصبرگ درخخان کاج و مانند  وست و 

دریج صنعت چرم ساز  در  هان کاملخر به ت آمیز  ابخدایی آن اسخفاده مینمودند.

مورد اسخفاده  ها گذهخه و برا  کارها  دیگر نیزهد مصرف آن از  ا وش و لباس

خن برا  خنک نگهداه مشک ز خوان ازمی رــ مله مصارف دیگ گرفت. از قرار

    چکمهیـی  تیردان ها  چرمـی  کالها   نگی چرمـ  سپر  زره چرم  آب

غیره نام برد. ضمنا  چرم یکی از ا ناس مهمی بود که    چادر وتخخخواب  فرش

  . 1ز  شدسخد نیز مبادله می و در موقع داد

 ۀدور در م1919سال  چرم ساز  بشکل سنخی در ۀافغانسخان اولین فابریک در

 با به حال بشکل سنخی همان زمان تا ردید که ازـهللا خان تأسیس گحبیب  امیر

  .(6)  گردددست دباغی می ابخدایی با مواد ساده و وسایل و اسخفاده از

اساس  دباغی بر  وست حیوانا  بدست می آید یعنی مواد خام وچرم از عملیۀ 

 .دهندید چرم را  وست حیوانا  تشکیل میتول
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ثریت ــالدار  بوده که اکــی به زراعت و مـما مخکی ـاقخصاد کشور باسخان

ه ها  گرفخه ئیچنانچه نظر به احصا .بوم زراعت  یشه هسخندو  مردمان این مرز

طریق  از و فیصد نفوذ کشور ما مشغول زراعت و مالدار  اند 81هده بیش از 

 .نمایندشت مییآن امرار مع

 ویش به تولیدا  خود درصنعت گران چرم که با وسایل ابخدایی دست داهخه خ

آن  تولید چرم از خود را که در  روسخاها ادامه میدهند مواد خام مورد ضرور

 نمودند از منابع زیر بدست می آورند:اسخفاده می

   منابع حیوانی 1

 منابع نباتی   2

 منابع معدنی   3

حیوانا    وست از دهد.ما را  وست تشکیل می واد خام حیوانی کشورــمنابع م

که مقدار زیاد آن نسبت  و بزغاله بدست می آید بز  بره  هخر گوسفند  انند گاو م

و  شوندولید چرم به خارج از کشور صادرمیعدم مو ودیت تکنالوژ   یشرفخه ت

رسد. صنعت گران آن چرم ساز  به مصرف می داخل کشور در آن در یک مقدار

 موزه  بو   وب مانند مخخلم و مرغ  آن اهیا از سنخی دباغی کرده و شکلرا ب

غیره اهیا  مورد  کمربند  زین اسپ و چکمه   مشک دسخکول  بکس  چپلی 

روپ ذیل تقسیم ـگ حیوانا  به دو ده ازـا  بدست آمـه  وست سازند.ضرور  می

 گردیده اند.

بز    ست ها  سبک هامل  وست ها  گوسفندگروپ  و پوست های سبک:

نامند. ید هده از این نوع  وسخها را چرم سبک می. چرم تولباهدمی بره ... بزغاله و

ریم و این نوع چرم ها به علت ظرافت و کمی اسخحکام  به مصرف کارها  ظ

 .رسندمی بمصرف غیره   کاله  دسخکش وساده مانند اسخر  کم  ا وش

وساله  ـگ روپ  وست ها  سنگین هامل  وست گاو وــگ پوست های سنگین:

رم سنگین ــاین نوع  وست ها را چرم ساخخه هده از ــبوده و چ هخر و گاومیش

تقسیم  سنگین تر ها نظر به بزرگی هان  به دسخه ها  سنگین واین  وسخ نامند.می

 این نوع  وسخها  اسخحکام و اسخقامت بیشخر  دارد و رم ساخخه هده ازــشوند. چمی

رف ـمص ی بهـا  ماهین آال  صنعخـهمه ـفش و تسـک ۀرف رویـادتر به مصــزی

  . 2ز  رسندمی

برا  تبدیل  کیمیاو  بوده و فزیک ۀرم یک عملیــچ ۀتهی ن دباغی  وست وـف
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یعنی  اسیدها است   وست  ولیمیر  از امینو گیرد. وست به چرم صور  می

محل  رهخه ها   روتئین  وست از چند نوع  روتئین رهخه ا  است. مخلوطی از

 عوامل فزیک و ارگانیزم ها و میکرو ۀوسیلی به ـــه ها   پخائید  به آسانرابط

را از دست میدهد.  س   وست کیفیت طبیعی خود کیمیاو  محیط تجزیه گردیده و

ها  هکسخن زنجیرها  مالیکول  لوگیر  از فاسد هدن و دباغی به منظور ۀعملی

دباغی  وست   ۀعملی گیرد. درر گذهت زمان  صور  میـــــاث  روتین  وست در

ها   روتئین  وست  مالیکول با سطح  وست  ذب و و  مناسب درکیمیا مواد

دهد   بین آنها خواص مطلوبی به  وست میرابطه ها  ایجاد هده  شوند وترکیب می

مقابل مو ودا  ذره  تورم  مقاومت در هدن  ذب آب   لوگیر  از مانند محدود

اسی تقسیم اس ۀدسخ ها را به دو صنعت چرمساز  چرم مواد کیمیاو . در بینی و

 .رتند از: چرم طبیعی و چرم مصنوعینموده که عبا

 : چرم ها  طبیعی دو نوع است.                                                                  چرم طبیعی

عصاره ها   ز برا  ساخت آنها از مواد دباغی نباتی های نباتی:چرم -الف

   اسخفاده میشود. نباتا 

 گردد. آنها از مواد کیمیاو  اسخفاده میساخت  در :های کیمیاویچرم   -ب

 الیاف  رس هده زمنسو ا   : برا  ساخت چرم مصنوعی ازچرم مصنوعی

با مواد  ولیمیر  مانند  ولی وینایل  را ورـــکه سطح الیاف مذک اسخفاده میشود

زارعرضه بعد از  رس کردن با نقش ها  چرم  به با پوهانند ومی (pvc)کلوراید 

  .1ز  کنندمی

طبیعی اسخفاده به عمل می آید و  مواد ساده و دباغی از ۂما درعملی کشور در

 اسخفاده میشود. بیشخرین مصرف در بز ها  گاو  گوساله و وسخ این روش از در

 سایر مراحل لشم کار  و زیرا این  وست در  این روش  وست گوساله دارد

سو   از است و مکان صدمه دیدن  وست کمخربرا  تبدیل به چرم ا مراحل دیگر

 وست گاو و  تر از بادوام این  وست مرغوب و دیگر محصوال  بدست آمده از

 گوسفند است. 

همین مد  تمام مواد به  گیرد و دربر می ماه را در 3 - 2دباغی سنخی تقریبا  

ه چرم بدست آمد درون  وست  ذب گردیده که سبب افزایش کیفیت چرم میگردد و

عوامل فزیکی و  برابر برتر  ها  ذیل اندع مانند: مقاوم در دارا  نق، و

انعطاف  ذیر  کم به مجرد تماس  و کشش  فشار برابر کیمیاو  محیط  مقاوم در
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دست میدهد  حالت کششی خود را از نماید رنگ نموده ایجاد لکه می آب تغییر با

ها  زنانه  بکسک ها  ساخت دسخکول چرم سنخی در شود. ازهکننده می خشک و

 شود.ردانه اسخفاده میکمربندها  م بیک ها  سفر  زنانه  زین اسپ و  یبی 

رود  هان بشمار می صنایع دسخی بخشی از ارزش ها  فرهنگی مردم ما در

 کشور ها  هنر  انسان ارتباط دارد. این صنعت دراسخعداد که با زیبا هناسی و

سه والیت سمت همال  تنها در کود است وبه ر ما ریشۀ دیرینه دارد  اکنون رو

صنعت کاران  همار  از باقی مانده است.   سمنگان و بل  ز  وز ان  کشور

هده است تا صنعت گویند عدم تو ه نهادها  مسؤول به آنها سبب صنایع چرم می

اگر دولت  .اخخیار کند افغانسخان رکود بی  یشینه ها  اخیر درچرم ساز  در سال

این   امکانا  الزم را برا  چرم سازان مهیا نسازد  د  نکند و به صنعت تو ه

 یگانه دلیل رکود این صنعت  گران بودن چرم و رود وی از بین میصنعت قدیم

دیزاین  و زمان  وارد هدن چرم به رنگ و مطابقت نداهخن به مود و فیشن عصر

چرم  هدسخگا 211کشورها  همسایه به داخل کشور که بیش از  ها  مخخلم از

کابل و ود  ههر ی در دو دهه  یش درــفروهگاه ها  محصوال  چرم دوز  و

الوتا  ساالنه ــع فروهگاه آن باقی مانده است و دسخگاه و 11داهت که حاال تنها 

کشور برده  ارج ازــقاچاق به خ ا تن  وست از افغانسخان به طورــبیش از ده ه

دباغان را تشویق نمایند  ایه گذاران وهمکار  دولت  سرم با کمک و ء  میشود. بنا

ی چرم بشکل صنعخی ـکه ها  دباغـرم فابریـانکشاف صنعت چ د وـتا  هت ره

سو سرمایه گذار  یک از رم ماهینی را  انشین چرم سنخی نمایند.ـچ ایجاد نموده و

 مردم بیکار نیز ۀسو  دیگر زمینه کاریابی برا  عد از در داخل کشور نموده و

همه  هانیان است   ما و اینکه چرم ضرور  مبرم مردم کشور ود. ازشمساعد می

هم کشور  خوانند هم سرمایه خود را افزود بخشند وسرمایه گذاران ما می  ران و تا

 را خود کفأ سازند. خود

خوانیم این لوژ  تولید چرم به هیوه صنعخی میتکنا با انکشاف صنعت چرم و

سنگین  از  وست ها  سبک وسعه دهیم و تو صنعت دیرینه کشور خود را حفظ و

 یم. یاسخفاده نما غیره نیز بز  بره و مانند  وست گاو  گوساله  هخر  گوسفند 

با مواد کیمیاو   ها  مخصوص و ها توسط دسخگاه دباغی صنعخی  وست رد

دسخگاه  دیگر توسط  81 %کار توسط کارگر و  21 % که تقریبا   صور  میگیرد

رم اسخفاده ــعملیه تبدیل  وست به چ واد کیمیاو  که درـنان مهمچ شود.را میــا 
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 از: میشود به سه گروپ تقسیم گردیده است که عبارتند

   غیره المونیم و نمک ها  کروم  ز مواد معدنی .1

   ... ریزین ها  فارم الدیهاید و ز مصنوعی مواد .2

 غیره  وکاج  انار  صنوبر    بلوط ها  درخخان مانند مواد نباتی زعصاره .3

این مد    وست  است که در روز 15 -11این روش  مد  زمان دباغی در

د. چرم مرغوب گردتبدیل به چرم می خام حیوانا  توسط عملیه ها  دباغی و

عملیه ها  دباغی  همچنان در ها  مخخلم بدست می آید.دارا  کشش و با رنگ

 د.نباتی اسخفاده به عمل می آی مواد کیمیاو  و از فوق الذکر

 چرم بدست آمده توسط این روش دارا  برتر  ها  ذیل مانند: مقاومت در

انعطاف  می رن ز ال   نده گیآفخاب  درخش برابر نور توانایی در رطوبت  برابر

آمدن ضخامت  یکسان هدن رنگ چرم  س ازعملیه رنگ آمیز   بو ود  ذیر  

 باهد.می چرم  در

 از هزارها مرتبه بیشخر  اغیدب ۀح تولید چرم بشکل صنعخی درهر دورسط

گرام  کیلو 8165زباالبان   یک دسخگاه که در سرعت تولید چرم بشکل سنخی است

مرحله بیش از ده ها دسخگاه همزمان قابل دباغی  هر  وست دباغی گردیده که در

 است.

دسخکول  سیت ها  موتر  فرنیچر  موبل و ساخخن بو   چرم صنعخی در از

ها  چرمی  زنانه  لباس  مپرها  چرمی مردانه و مخخلم ها  ها  زنانه به رنگ

  .     4ز  گردداسخفاده می  لوازم زینخی دیگر  وش کخاب و  چه وش تفنگ دسخکش 

سنخی به  ۀهیو ابها  طبیعی دباغی هده  رمــ : ارزش اقخصاد  چ1 دول ز

 افغانی

 نوع چرم شماره
 قیمت تمام شد چرم

 فی کیلو گرام

 قیمت فروش چرم

 کیلو گرام فی
 مفاد بدست آمده

 257 451 211 گاو 1

 777 611 311 گوساله 2

 777 511 211 بز 3
 

افغانی  قیمت  451 دول فوق برمی آید که قیمت فی کیلو گرام چرم گاو   از

 افغانی است. 511قیمت چرم بز  افغانی و 611چرم گوساله 
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روش صنعخی به  اخصاد  چرم ها  طبیعی دباغی هده ب : ارزش اق2 دول ز

 افغانی

 نوع چرم شماره
 قیمت تمام شد چرم

 فی کیلو گرام

 قیمت فروش چرم

 فی کیلوگرام
 مفادبدست آمده

 451 811 351 گاو 1

 511 1111 511 گوساله 2

 411 711 311 بز 3

گرام چرم ها  گاو   می آید که قیمت فی کیلو ارقام  دول فوق چنین بر از

افغانی بوده که چرم گوساله نسبت به  711 و 1111   811بز بالخرتیب  گوساله و

 کیفیت بهخر است. دارا  قیمت و چرم ها  دیگر

صاانعخی بااه  هاایوه سانخی و اهااا  طبیعای باا  : مقایسااه اقخصااد  چاارم3ز  ادول

 افغانی

از ارقام  دول فوق چنین برمی آید که تفاو  بین قیمت چرم ها  تولید هده 

 افغانی است. 211و  411  351تیب صنعخی هرکدام بالخر سنخی و

 : نتیجه گیری

طوریکه معلوم است چرم یکی از محصوال  ضرور  برا  رفع نیازمند  

ها  کاال ها   امعه بشر  بشمار رفخه که از آن برا  تهیه بسیار  از اهیاء و

چرم تولید هده در کشور ما بشکل سنخی  مورد نیاز زنده گی اسخفاده بعمل می آید.
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 مواد نباتی ارزان بشکل ساده و گرفخه با بر در تولید کم  وقت طوالنی رابا سطح 

 چرم ها  بدست آمده دارا  رنگ مشخ، قهوه ا  بوده با شود وآسان دباغی می

حالت کششی خود  نماید وداده ایجاد لکه می مجرد تماس با آب رنگ خود را تغییر

 شود. هکننده می را از دست داده  خشک و

ایجاد تکنالوژ  چرم دباغی هده به هکل  انکشاف صنعت چرم و با  یشرفت و

صنعخی با اسخفاده از مواد کیمیاو  مخخلم چرم بدست آمده دارا  رنگ مرغوب 

این  باهد. دره گی خوب  نرمی و انعطاف  ذیر میمخفاو   کیفیت باال  درخشند و

         سنگین اسخفاده به عمل می آید. روش از  وست ها  سبک و

یک دوره بیش  مچنان سطح تولیدا  در دباغی صنعخی بیشخر بوده تقریبا  دره

 - 4536  که هرکدام گنجایش  دسخگاه مخصوص تولید چرم از ده ها باالبان ز

چرم صنعخی بدست می آید. درحالیکه در دباغی  گرام  وست را دارد  کیلو 8165

 شود. لد  وست دباغی می 251 - 211سنخی 

 :پیشنهادات

گیرد سنخی صور  می ۀشور ما به هیوک رم درــال حاضر تولید چدرح .1

رم به هکل ـد که انکشاف تولید چــارزیابی ها نشان میده درحالیکه تحقیقا  و

ال  چرم میگردد. کیفیت با سنخی آن سبب مرغوبیت و ۀمقایسه به هیو صنعخی در

ها   ف ارگانرـکشور از ط رم درــصنعخی تولید چ ۀهیو شود تالهذا  یشنهاد می

 در زمینه به اسرع وقت اقدام عملی صور  گیرد. دقیقا  مطالعه و زیربط

باهد که از مواد معدنی از  مله نمک ها میما دارا  ذخایر سرهار  کشور .2

 هلو  رفع سایر ضرور  ها از آن در تبدیل  وست به چرم نیز اسخفاده  میخوان در

زمان ــکشور هم رم درــصنعت چ صور  انکشاف ود. لذا  یشنهاد میگردد درــنم

 گرفخه هود. نظر حجم تولید نمک مورد نیاز از طرف ارگان ها  زیربط در

توسعه  الزم است تامخشبثین خصوصی برا  سرمایه گذار   هت ایجاد و .3

ها  یکطرف قاچاق  وست به کشور رم تشویق هوند که ازــتکنالوژ  تولید چ

ا احداث فابریکه ها زمینۀ اهخغال برا  از  انب دیگر ب همسایه  لوگیر  هود و

 گردد. هموطنان میسر

 وزار  محخرم تجار  و ء  چرم یکی از ضروریا  مهم است  بناچون  .4

رم ــصفحا  همال کشور مصروف تولید چ صنعت گران را که در سیلخا  وصنایع 

کشور  هرینتشویق قرار داده  تا این صنعت دی ورد حمایت وـسنخی اند م ۀبه هیو
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 طبق مقخضیا  زمان رهد نماید. و حفظ

 مآخذ:

ران ــانخشارا  محیط زیست. ایرم. ــچ . هیمی  وست وزادــاحمد   به .1

 .191  صفحا  1379 سال  .تهران

 کخابخانه سیار ۀصنایع دسخی افغانسخان. نشر ادار .عالم فرهاد  محمد .2

 . 49  صفحا  1381   سال 79اریک  هماره مسلسل ز

چرم ساز    نیلوفر اکبر زاده. هیمی چرم و   ملک طاهر ومقصود  .3

 . 211  صفحا  1383  سال انخشارا  کخابخانه ملی ایران

تکنالوژ  چرم.  بهبهانی. هیمی و کارگر حنازرف مالرد   علی رضا و .4

 . 125  صفحا  1381انخشارا  مبخکران ایران  سال 

5. http: //www.ilc.ir 

6. http://www. Rasekhoon.net 
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 محمد طاهر رسولیمعاون محقق 

 نقش نباتات تیلی در توسعه صنعت

نباتا  تیلی از  مله نباتا  صنعخی بشمار   :Oil seed Cropsز نباتا  تیلی

مناطق کشور ما  یط اقلیمی و محیطی اکثرنمو  آن هرا د وــرفخه و برا  ره

  کشت این نباتا  نه تنها  هت تولید تیل اسخفاده بعمل می آید از مساعد میباهد.

 گیرد.ن اسخفاده صور  میآبلکه برا  تغذیه حیوانا  نیز از 

ده سال یک  به افزایش بوده و هرمیدانیم نفوس انسانها در  هان روقسمیکه 

زوده هده است. این رهد روز افزون  معیت ـ هان اف ر به  معیتـــمیلیارد نف

 ا انسان ازا  میلیاردهـه نوان اولین نیازمند ــصحت به ع ا وذتامین غ   هان

ه حصه نفوس  هان ب 2/3 زیرا  به همار میرود مهمخرین مشکال  قرن اخیر

یک دالر روزانه عاید  ر کمخر ازــمیلیارد نف 1.2تغذ  مبخال بوده و  ءمرض سو

مین أت ع کمبود وــدر رف صنعخی بخصوص نباتا  تیلی دارند. بدین اساس نباتا 

 . 2ز  مایدمینی و صحت رول عمده را باز  یمواد عذا

اندازیم دیده میشود که بنیاد  فعلی اقخصاد  کشور نظر اگر به وضع گذهخه و

به اساس گزارش  منابع زراعخی اسخوار بوده است. اقخصاد  افغانسان اساسآ باال 

م. ساالنه 2111ست  الن وزار  زراعت در سال به همکار  ریا USAIDاداره 

ع زراعخی عاید ـــا  منابیکایی از صادرر امرــمیلیارد دال 1.6به ارزش  ا  حدود

 .کشور گردید

مربوط به تولیدا  زراعخی  کشور مو وده در  قسمت اعظم مواد خام صنایع

   میوه واتا  تیلی  ابریشم  لبلبو  نیشکر  نب خخه    سیلوها از قبیل صنایع گندم ز

باالثر وضع تجار  خار ی   ا  هک نیست که وضع اقخصاد  و غیره است و

زید  صنایع ـــدر  رتو آن توسعه م بوده و  شافـبه روز در انک افغانسخان روز

 مخصور است. 

کشور ما به طور قابل    در طول چند سال اخیر در روغن دار ز تا  تیلینبا

اهمیت نموده است. روغن ها  که از نباتا   مالحظه از  هت اقخصاد  کسب

کیفیت بلند غذائی بوده.  ارا  انرژ  ود وق العاده مؤثر وــبو ود می آید ف تیلی

یر خوراکی کشت ــن خوراکی یا غــوغر داهخن رــی بخاطـنباتا  تیل بسیار  از

 گردد.می

ن ــروغ بلکه در  زدرا مرفوع میسا ی بدن ماییا ا  غذان نه تنها احخــروغ
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 تکامل بدن انسان رول اسیدها  هحمی و ود دارد که در مقدار زیاد ویخامین ها و

 . اساسی را باز  مینماید

اواخر  اسخفاده از آن در ی به منظور بدست آوردن روغن وـکشت نباتا  تیل

ر ازبکسخان  د رـین اواخا در .بودول هده ـمعم روج وــم " در روسیه 18قرن "

 کشت آن به  یمانه زیاد توسعه یافخه است. آذربایجان و تا کسخان  ترکمنسخان

ار  کندز  میمنه  ــ  تخدر والیا  مانند بدخشان نیززیز ما ـدر افغانسخان ع

یره کشت نباتا  ــغ را  وــهلمند  ننگرهار  ه   وز ان  ارزگان  کندهار  بل 

  باهد.به توسعه می رو تیلی مروج و

 واد خام در توسعه صنایع کشورــمنحی  تهیه م ترویج و کشت نباتا  تیلی

ولید و تهیه مواد خام  نباتا  تیلی باع  ت زیرا  با ارزش بوده است بسیار مهم و

در رهد اقخصاد مردم یر مثبت یباع  تغ و رهد صنعت در کشور گردیده عه وتوس

 .شودکشور می و

شی با و ود اینکه ـن کــیا روغ شی وـما خوهبخخانه  روسه تیل ک کشور در

ه تیل ماهین ها  روغن کشی به ندر   یدا میشود با آنهم به اهکال گوناگون  روس

 کشی از نباتا  تیلی ادامه دارد. 

  رنگ ن زرع میشودـمنظور اسخفاده از روغی است که به ـی نباتـنباتا  تیل

بخه یی بوده که به ا  ی اکثرـــی مخخلم بوده است. نباتا  تیلــه ها نباتا  تیلدان

 و نموده است. وقت کشت آن تابع هرایط محیطی وـــنم و ارتفاعا  مخخلم  نشو

 ماه سرطان کشت میگردد. در اکثر مناطق در لیمی میباهد واق

  با حاصل خوب بدست می آید بخش بوده و به هکل قطار کشت آن قناعت

 زمین کشت هده در تطبیق کشت بشکل قطار میخوان بصور  درست بخه ها را در

عملیه نرم کار  از خطر تضعیم هدن توسط گیاهان هرزه نجا  داد که در نخیجه 

  از  انب دیگر ده وهم حاصل بلند بدست خواهد آمداهان هرزه کنخرول گردیهم گی

ت مواد قسم نباتا  تیلی مواد غذائی را از طبقه  ائین خاک به مصرف رسانیده و

خوبی برا  کشت نباتا   آوردکه این هم یک دسخ گذاهخه فوقانی را به حال خودش

 بعد  است.

اصد مخخلفه بخصوص تولید ــآن به مق نباتا  تیلی که در افغانسخان کشت و از

نبه ر  هرهم   ــ  زغخفاده میشوند عبار  اند از: کنجدروغن و کنجاره حیوانی اس

وار  ــ  مسور  کخان روغنی و  دانه  گل آفخاب  رست  سایبین  هاهدانه  زیخون



     73شمارۀ 
 

289  

  

میخوان   باهد وبا ارزش می که نقش هان در توسعه صنعت بسیار مهم و بوده است

ره صنعت زراعخی کشور را توسعه و ــتکثیر نباتا  مخذک   ترویج وسعهبا تو

ی از ـدر مورد خصوصیا  نباتی هر یک اء  بن  .1ز  اقخصاد  امعه را بهبود بخشید

 . 6  زنباتا  تیلی مخذکره طور خل، و فشرده معلوما  ارایه میگردد

  مربوط  Sesamum indicumکنجد بانام علمی : Sesameنبات کنجد  -1

  انواع از کنجد نیز و ود   نبا  یکساله و بخه یی بوده است Pedaliaceaeفامیل

هد کنجد از ر ۀنها منشعب میباهد  طول دورآارد که چند ساله بوده و ساقه در د

  قو  و گسخرده ی مسخقیمیمیگیرد. کنجد سیسخم ریشه  برروز را در 121تا  111

مخر  نفوذ  2مرطوب تا عمق  و دارد که قادر است در خاکها  نفوذ  ذیر گرم

  ساقه شت آبی غالباٌ کمخراز یک مخر است  عمق نمویی ریشه در هرایط کنماید

 ی بوده و آبدار زـواد لـ  ساقه کنجد دارا  مهه استخو 4کنجد مسخقیم دارا  

انخی س 61  معموال از ساقه از سبز روهن تا ارغوانی مخغیر است  رنگ است

راعخی کنجد از   بیشخر ارقام زر میباهدنها مخغیآ لمخر طوسانخی  151مخر تا به 

ه و نیز در بین ارقام اندازه رو  یک بخ   برگها از نظر هکل ونوع یکساله میباهد

دندانه دار بوده است و  ا  لی برگها   اینی بخه عریض و اغلب  بطور کمخفاو  اند

 .   کم و بیش میباهددارا  بریده گی ها

  رنگ دانه ها منظور اسخفاده از روغن زرع میشوده به کنجد نباتی است ک

 تخم و ود دارد در 21سفید یا سیاه گاهی هم سرخ میباهد در هر غالف در حدود 

. وقت کشت آن تابع   بهخر میرویند چونه دار ها  آهکی ز زمین م ورـــنواحی گ

  گرددماه سرطان کشت می در اکثر مناطق در اقلیمی میباهد و هرایط محیطی و

  .6ز

 
 ساخخمان نمویی نبا  کنجد: 1هکل 
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  Linum  usitatissimumی ـــــتحت نام علم رـزغ : Flaxرـــنبات زغ -2

با ریشه  ی است یکسالهـــو نباتبوده  Linaceaeمربوط فامیل مطالعه گریده که 

ول ریشه اصلی آن بعضی ـط راه با ریشه ها   انبی ـهم ود  وــها  نسبخا  عم

 میرسد. سانخی مخر 15ریشه ها   انبی به  و سانخی مخر 111ه اوقا  ب

 151و حد اکثر به  111 - 65ارتفاع یا طول ساقه در ورایخی ها  الیافی به 

سانخی مخر است. در ورایخی  51 - 31سانخی مخر و در ورایخی ها  روغنی بین 

ب ندارد. ها  روغنی ساقه منشعب هده در صورتیکه در ورایخی ها  الیافی انشعا

زغر بصور  عموم دارا  یک ساقه اصلی است که گل ها  میوه و در نخیجه دانه 

 آید. در انخها  آن بو ود می

رار گرفخه و دارا  سه رگبرگ ــبرگها  زغر بطور مخناوب و حالت افخاده ق

بوده که رگبرگ وسط بر سخه میباهد. هر برگ دارا  سه بریده گی بوده و برگها 

 باهد.ه مومی میاز ماد وهیده 

در والیا  همال مانند بل   هبرغان  سر ل  بغالن   کشت زغر در افغانسخان

 گردد.ز مروج  و به  یمانه زیاد بذر میتخار  بدخشان و کند

در میان نباتا  صنعخی که در آسیا  میانه منجمله افغانسخان زرع میگردد  

بزرگی در حیا  محسوب میشود. زغر اهمیت  ۀدـر یک نبا  زراعخی عمــزغ

فیصد روغن میباهد. بهخرین انواع محلی  48 - 42مردم داهخه و تخم زغر دارا  

ر در ــاز روغن زغ ن دارد.ــفیصد روغ 48 - 47که در آسیا کشت میشوند از 

صنعت چرم گر  و چرم ساز   صنعت بافندگی  صنعت صابون ساز  و کاغذ 

 ساز  نیز اسخفاده میشود.

یبر زغر فا از آید. گرام روغن بدست می کیلو 9 خم زغرگرام ت کیلو 25 از

  .6ز  کاغذها  قیمخی اسخفاده میشود ها ودر ساخخن سگر   بانک نوت

 
 ساخخمان نمویی نبا  زغر: 2هکل 
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ربوط فامیل ــم Brassicaی ـهرهم نام علم:  Mustreatرشمـنبات ش -3

Crusifereae دارا   یا بیشخر از آن وسانخی مخر  31ارتفاع  له بانبا  یکسا .بوده

 هموار سبز مایل به آبی و معمولی طویل میباهد. برگها  آن صاف وریشه غیر

-35  دانه ها  هرهم هد. هرهم یک نبا  تیلی قدیمی استکامال  دندانه دار میبا

 ید وآ تخنیک اسخفاده به عمل می آهپز  و تیل هرهم در از فیصد تیل دارد  42

د مواد  روتینی دارد برا  تغذیه حیوانا  بکار برده فیص 35از کنجاره آن که 

  .6ز  میشود

 
 ساخخمان نمویی نبا  هرهم: 3هکل 

ن آی ــو نام علم Cotton نآنبا   نبه که نام انگلیسی نبات پنبه دانه:  -4

Gossypium  hirsutum به فامیل  وMalvaceae نبا   نبه یکی  .تعلق دارد

 داهخه و نمو و ن نبا  در مناطق گرم خوبخر نشواز نباتا  مهم صنعخی بوده و ای

قبل  نبه در افغانسخان کاهخه  سال 3111ن است که آقیده بر ـند  را عــدانشمندان ه

 .میشد

شور نقش ارزنده ـدر افغانسخان  نبه یک نبا  صنعخی بوده و در اقخصاد ک

 ز از  و ختکه در   روغن دارد 27 - 21 اقخصاد  دارد. تخم  خخه یا  نبه دانه %

  .1ز  شودن اسخفاده میآ
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 ساخخمان نمویی نبا   نبه: 4هکل 

 یــام علمــت نـآفخاب  رست تح:  Sunflowerنبات گل آفتاب پرست -5

Helianthus annus   امیلــه و مخعلق به فردیدــمطالعه گ  Compositaeیا 

Asteraceae  یل اسخفاده میشودنبا  آفخاب  رست نه تنها  هت تولید ت .میباهد  

فیصد  35 - 31حدود  بلکه برا  تغذیه حیوانا  هم اسخفاده میشود. کنجاره آن در

ذیه حیوانا  دارا  تغ  اربوهایدریت دارد. بدین اساس برافیصد ک 21 روتین و 

  روغن آفخاب فیصد روغن داهخه 57 - 29باهد. تخم آفخاب  رست اهمیت زیاد می

وب دارد. رو  این ملحوظ در بدست آوردن روغن  رست خوهمزه بوده و طعم خ

  .6ز  از آن اسخفاده میگردد

 
 ساخخمان نمویی نبا  گل آفخاب  رست: 5هکل 

 ی بوده وسمشیمه   مله حبوبا  دو سایبین از :Soybean نبات سایبین -6

 glycinنام التین این نبا  تعلق دارد.  Legumenaceae لیگومینوسیندان خابه 

max آن تا فعآل و ود دارد نوع 286 ا  قریباست که ت. 
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ن نبا  دارا  ـــمیباهد ای مخر 1.5 - 1 دارا  ارتفاع بین یک ساله ونبا  سای

میرود  ساقه  به زمین فرو مخر 1.5به عمق    حخی تااساسی بوده ریشه اصلی و

 یا که توسط  خها  نصوار  رنگ و دارا  هاخچه ها  مخعدد است ن راست وآ

  میباهدتخم   4 - 2ر  لی سایبین دارا  ـــه . وهیده هده است دارها   ال مویک

انکشاف نموده  به روز ن روزآاسخعمال  موارد سایبین یک نبا  مهم غذایی بوده و

 مله نباتا   در کسب کرده و اهمیت زیاد  را صنعت نیز چنانچه در  نمایدمی و

 سایبین تهیه آرد و بذر ازاساسی  ده وــدف عمــه میگیرد. رارــ رارزش ق بسیار

 در بلند بردن اقخصاد مملکت سهم بارز  دارد. که در اسخخراج روغن است

اهمیت   % روغن میباهد 25-15%  روتین  45-33 سایبین نظربه انواع آن

ها و ود  روغن سایبین به در ه یک ویخامین آن است که در بیوهمی این نبا  در

سایبین به  .  روتین که ازاسید ولسخین میباهدرا  فاسفوریک دا  روتین آن .دارد

اکثر ممالک درحال رهد  رو دراین ارزان میباهد از دست می آید خیلی اقخصاد  و

  .6ز  نمایندان نان تهیه می از % آرد سایبین را با آرد گندم مخلوط کرده و 12

 
 ساخخمان نمویی نبا  سایبین: 6هکل 

مربوط  , Cannabis Sativaانه هاهدنام علمی : Hempنبات شاهدانه  -7

مخر  3تا  1  یکساله و به ارتفاع بوده است. نبا  علفی Cannabaceae فامیل

مخقابل در طول   . برگهاارد و دارا  واریخی ها مخخلم استحخی بیشخر طول د

ویم برگها  آن وضع منفرد  یدا شساقه دارد ولی هرچه به انخها  ساقه نزدیک می

  واقع بر رو  دو  ایه  دا حالت طبیعی بر دو نوع نر و ماده رگلها  آن د میکنند.

 گانه اند.
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 ساخخمان نمویی نبا  ها هدانه: 7هکل 

و  Olea europaeaنام علمی  Olive زیخون نام انگلیسی  نبات زیتون: -8

سه مخر  نبا  درخخچه ا  است به ارتفاع تقریبا  بوده  Oleaceaeمربوط فامیل 

مخر و قطر  12یط مساعد  رورش می یابد ارتفاع آن حدود ولی هنگامیكه در هرا

 . مخر میرسد 3تنه اش به 

رخت زیخون بسیار سخت و مقاوم است. رنگ آن زرد است كه خطوط چوب د

اهیاء چوبی ظریم  هرنگ در آن و ود دارد. از چوب زیخون برا  تهی ییقهوه 

دیگر بر ع مخقابل یك  بیضو  و دراز و بوضمیشود. برگها  آن سبز رنگ اسخفاده

 .رو  ساقه قرار گرفخه اند

به نقاط دیگر دنیا منطقه مدیخرانه بوده و از آنجا  منشاء درخت زیخون احخماال  

 . راه یافخه است

كند و میوه آن كم كم وایل تابسخان هروع به گل دادن میزیخون معموال در ا

این هنگام زیخون سبز . در اواخر تابسخان میوه آن به ثمر میرسد. در میشود ظاهر

شود طوریكه در اواخر ی و سپس سیاه مییو بخدریج تبدیل به بنفش و قهوه  است

زیخون از  مله میوه   .ت میوه است رنگ آن بكلی تیره استخزان كه موقع برداه

ن به آی داهخه و از یـهناآن آبه  ردمـدیم مـانه ها  بسیار قـم ا  است که از ز

 گردد.ن اسخفاده میآچوب و از میوه   یکردند  از روغنمخخلم اسخفاده م مقاصد

در حال حاضر نیز از زیخون چنین اسخفاده صور  میگیرد که در اقخصاد یک 

 منطقه و یک کشور رول عمده را انجام میدهد.

زیخون بطور وحشی از زمانه ها  قدیم در برخی از والیا  افغانسخان مانند 
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اما به هکل  .خان و  کخیا مو ود بوده استنورس  لغمان  ننگرهار  کنر  خوست

 .غاز یافخه استآهجر  همسی  1349ننگرهار در سال  تجارتی تنها در والیت

. در هکخار درخخان زیخون مو ود بود 2856در فارم ها  این واد  به ساحه 

 ۀاز میو تن میوه زیخون حاصل هد.  3232از باغها  زیخون در حدود  1358سال 

ن آا  که فابریکه ه ننگرهار اچار و روغن تولید میشدها  کانال  فارم در زیخون

  .6ز  سیس هده بودأدر فارم هده کانال مذکور ت

 
 ساخخمان نمویی نبا  زیخون: 8هکل 

مربوط  Carthamus tinctorius نام علمی:  Safflowerنبات مسور -9

  ودهـنمن زرع ـور را به منظور اسخحصال روغـمس. بوده Asteraceaeامیل ــف

. از دانه بی روغن دارد % 32 - 29 . دانه آن ازاهمیت خوراکی و صنعخی دارد

آن به منظور تهیه تیل و روغنیا    وست آن روغن خوراکی و از دانه  وست دار

را به تغذیه  نجاره مسور دارا  ماده تل  بوده اما حیوانا ک .تخنیکی اسخفاده میشود

اوم ــا  رزاعخی است که در برابر خشکی مق. مسور یک نبآن میخوان عاد  داد

م و نیمه دهت به ــی کـور در مناطق زراعخی دارا  بارنده گی خیلـ. مسمیباهد

گردد. زمسخانی برا  گوسفندان نیززرع میمنظور تأمین چراگاه ها  احخیاطی 

ج بوده آنرا رومی ها  یونانی ها و عربها از ا  قدیم مروــزرع مسور از زمان ه

 آسیا  زرع میکردند. مسور را در هندوسخان  مصر و در مناطق کم بارانقدیم 

 .میانه و اتحاد هورو  کشت میکنند

 % 60 - 30 روتین و  % 25 - 15  روغن % 40 - 25  دانه مسور دارا 

ن ــرام روغـکیلو گ 351دود ـتن دانه مسور بطور اوسط ح رـ. از ه وست میباهد

 ید.آ بدست می
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 ان نمویی نبا  مسورساخخم: 9هکل 

 Linumن نبا ـــی ایــ: نام علمCommon flax یــنبات کتان روغن -11

usitatssimum ربوط فامیلــم Linaceae ه ها  کوتاه وــدارا  ساق .باهدمی 

ن برا  آولی کیفیت الیاف   انشعابا  زیاد میباهد که در نخیجه آن دانه ها زیاد هده

هان  روغنی بمنظور  اسخفاده از دانه کخان صنعت ریسنده گی مناسب نیست.

 شود. هت بدست آوردن روغن کشت می

حدود  و % میباهد 45گاهی اوقا   % و 35 % تا 31مقدار روغن کخان بین 

روز بعد از گلدهی که رهد دانه ها کامل هد روغن در دانه ها هروع به  25 تا 15

                    دود ــن روغنی میخوان حر هکخار زمین کخاـــور اوسط از هــبط  مع هدن مینماید.

kg611 تا kg 1111 .روغن بدست آورد 

 
 ساخخمان نمویی نبا  کخان روغنی: 11هکل 
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 نام و maizeامریكایی  و corn با نام انگلیسی  وار نبات جواری:  -11

  وار  یك نبا  زراعخی .باهدمی poaceaeغال   فامیلاز  zea maysعلمی 

در ه سانخی گراد زیر خاك  12الی  11ن در حرار  آتخم  گرم  سند بوده و

الی  21 وانه میزند و از دوره كشت تخم تا  یدا هدن تاج برا   وار  حرار  

در ه سانخی  35تر از ه سانخی گراد بسیار مناسب میباهد و حرار  بلنددر  25

 ثیر منفی دارد.أدوره گل كردن به انكشاف  وار  ت گراد بخصوص در

 :باهدد در تخم  وار  قرار ذیل میفیصد  موااوسط 

 %13.15ب: آ

 % 61نشایسخه: 

 % 21.3كروفایبر: 

 % 11 روتین: 

 % 1.4قند: 

 % 6روغن: 

فیصد هحمیا  مو ود است  4.8  فیصد  روتین 12الی  11در دانه  وار  

رالی و ها  مننمك  د ها  امینواسیA-E - C  همچنان در دانه  وار  ویخامین ها

 میباهد.ر كم مصرف مو ود عناص

ی که باع  توسعه صنعت در نباتا  تیل ۀسه ارزش و اهمیت عمد درینجا از

  .1ز :آور میشویمکشور میگردد یاد

 
 ساخخمان نمویی نبا   وار : 11هکل 
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 ارزش اقتصادی:

که نسبت این نباتی. روغن ی از  مله نباتا  صنعخی بوده استنباتا  تیل

 ۀاسخفاد اء  بن  اد و کالور  بیشخر  را تولید مینمایدی زییارزش و اهمیت غذا

 شت زنده گی از اهمیت خوبی برخوردار است.یمین معأاعظمی آن در ت

 هان تولید میشود  ها تن دانه آنها دراز میلیون نباتا  تیلی که همه ساله بیشخر

 نماید.ید کننده باز  میها  تولاقخصاد کشور نقش خوبی را در توسعه صنعت و

روغن بوده که روغن آنها از  رار معلوم تخم نباتا  تیلی دارا  فیصد  زیادق

ها و روغن سال  در خوارکه خرین روغنها  است که در تهیه حلوا در قناد  عالی

 کانسرو  روغن آنها در    تیل ایلم  صابون و همچنان در صنعت قناد  ز  ها

  صنعت مواد حشره کش همچنین برا  ساخخن لوازم آرایش و ساز  وطبابت دوا

آب برا  نقاهی  ساخخن  رنگ ها  قابل حل در  ساخخن وارنس ها همع ساز  و

  ارچه بافی الخره دراب تیل برا  بعضی ماهین ها به قسم ضد ضربه و گریس و

صنعت فوالد  ساحه تخنیک در   درگر  و چرم ساز   صنعت بافنده گی چرم

 ورد اسخفاده قرارـوارد مـم غیره د رابر وتولی در ساخخن فوالد و درـــمک ساز  و

 گرفخه و از ارزش خاص برخوردار می باهد.

طعم بوده   سفید نما وروغن این نباتا  دارا  رنگ ها  مخخلم مثل زرد 

هوا   ه انواع مخخلم  آب وب آنها نظر . مقدار فیصد  روغن مو ود درداردخوب 

ولی به طور اوسط در   کند مع آور  فرق می ۀباآلخره نحو   خشکی ورطوبت

آید  هنگام روغن کشی از آنها بو ود می کنجاره که در  % میباهد 65 - 25حدود 

در خود دارا است که غذا  خوب   روتین را 41 تقریبأ % روغن و 8 حدود %در

 تغذیه گاوها  هیر  که در مخصوصأ در .ارزش برا  حیوانا  میباهد ر و

ی برخوردار ـــده دارد از اهمیت خوبـــتأثیر عمکه آن ــمس مرغوب ساخخن هیر و

 است. 

 هقابل مالحظ کشور عزیز ما افغانسخان نیز نباتا  تیلی به  یمانه وسیع و در

به  USAID ۀاساس گزارش اداربه  .داده است ع میگردد که نخیجه بهخرزر

به ارزش  ا  ساالنه حدود م  2111همکار  ریاست  الن وزار  زراعت در سال 

  .2ز  گرددیکایی از صادرا  آن عاید کشور میملیون دالر امر 2.6

اثر  زیرا در  ما به کشت نباتا  تیلی باید تو ه خاص صور  گیرد ۀبه عقید

للمی زرع نباتا  تیلی حاصال  بهخر  زمین ها  آبی و رعایت تناوب زراعخی در
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. نباتا  تیلی از م را ایفأ مینمایدــنقش مه شورــصنعت ک د اقخصا د وــره داده در

 مله نباتا  خوب عسل دار بوده و زرع آن در انکشاف هغل زنبور دار  

  .3ز  مساعد  مینماید

 ارزش غذائی:

ی ارزش ـمحصوال  زراعخ بین ی درـروزه دانه ها  روغنــ هان ام در

 ربوط است که عبار  ازــآنها م و ود درـ  این ارزش به ترکیبا  مخاصی دارند

باهد و این ترکیبا  از  مله تغذیه مهم و سالم   آن می چربی روغن روتین و  ز

حیوانی تأ مین میگردد. دانه ها  نباتا  تیلی در  بوده که از منابع اصلی نباتی و

کاربوهایدریت را  % 18 - 12% روغن  65 - 25ین ـــــ%  روت 25 - 12حدود 

شود. اکسیدایز نمی ست وثبا  آن باال ا دارا است. طعم روغن آنها مطبوع بوده و

  دوام آنها زیاد بوده و فاسد نمیشود  روتین داهخه 41 کنجاره آن در حدود %

برا   ویخامین غنی بوده و   فاسفورس وکنجاره آنها از نظر امینو اسیدها  کلسیم

 . حیوانا  مطلوب میباهد

 مغز خوردن روغن این نباتا  ازقدیم در افغانسخان معمول بوده است. نانوایان

سازان آنرا برا  ساخخن حلوا  حلوا پاهند وز انواع آ نها را باال  نانها میبعضی ا

سال قبل به خواص مطلوب این نباتا   5111از  مخجاوز غیره به کار میبرند. و

  .4ز  مرغوبیت آن  ی برده هده است از لحاظ کیفیت و
 

 ارزش طبی:

ه است و از نظر طب مصرف رسید ادویه ساز  نیز در روغن نباتا  تیلی

رفع امراض ذیل از  قدیم ایران خواص طبی آن بشکل مجموعی در از بین بردن و

 : این قرار است

 . رفع درد ها  قولونج.1

 . از بین بردن گرفخگی صدا.2

 .. نرم کننده معده وروده3

 .. ضد روماتیزم4

 .. رفع ناراحخی کیسه صفرا5

 .. دفع نفس تنگی  سرفه  خشکی6

 . 5ز  وزش ادرار و غیره. دفع س7
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  پروسس:

ها اسخفاده هده   آندانه ها نباتا  تیلی معموال  از  هت بدست آوردن روغن از

  دانه ها را خشک کرده و به طریقه ها  مخخلم روغن آنها و  س از  مع آور 

 611الی  351را  دا مینمایند که از هر تن دانه نباتا  تیلی طور اوسط در حدود 

کنجد  ی آید که درینجا بطور نمونه از  روسس دانهـــروغن بدست مکیلو گرام 

خمیر     دانه ها  آنرا در آب  وش میریزندمیشویم که بعد از  مع آور  آوریاد

ین روغن را . ارار داده هده تا روغن آن  دا هودمیکنند. این خمیر تحت فشار ق

حرار   تحت اثر فشار ونامند و تفاله باقی مانده دوباره روغن سرد فشار اول می

ید بنام روغن گرم یا فشار دوم معروف است آ قرار گرفخه روغن که به دست می

این مرحله معموال   تفاله باقی مانده از که البخه ارزش غذائی روغن سرد را ندارد.

تفاله از نظر داهخن مواد  روتینی  که این  برا  غذا  حیوانا  بکار گرفخه میشود

ها  هیر ده است. اگر میخواهید از روغن کنجد اسخفاده کنید گاو غذا  خوبی برا 

معروف است اسخفاده  first cold pressedروغن سرد فشار اول که بنام  باید از

 ها   که دار  اکساز  دانه را میخوان به نحو مطلوب توسط ماهین همچنان  نمود

 :یر  بعمل می آیدق چنین نخیجه گاز موضوع فو اء  بن  انجام داد غربال دار و

خاص  انکشاف صنعت در کشور از اهمیت خوب و نباتا  تیلی در توسعه و

عه صنعت در ــتوس عه کشت آن میخواند در انکشاف وـــوردار بوده که توســبرخ

فوق العاده   یدآ بدست میتیلی که روغن  زیرا از نباتا   افغانسخان ممد واقع هود

ی نه تنها ــی میباهد. نباتا  تیلیـــت بلند غذاکیفی دارا  انرژ  و و بوده مؤثر

ها تامین روغن آن مقدار زیاد و بلکه در  زدسارا مرفوع می ی بدن مایحخیا ا  غذاا

 ن رول اساسی را باز  میکند.بدن انسا رهد دراسیدها  هحمی و ود دارد که  و

نند ی و طبی ماـن ها  خوراکــی  تهیه روغــصنعت خوراک ی درــنباتا  تیل

قسمیکه   یره اسخفاده میشودـــساز  و غمحصوال  قناد  کانسرو  طبابت دوا

ی خوب برا  حیوانا  یدارا  ارزش غذا کنجاره آن دارا   روتین زیاد بوده و

  توسعه کشت نباتا و با تو ه به مطالب تذکر هده اهمیت  ترویج اء  بن .میباهد

روغن یا  خانه  روسه تیل کشی وما خوهبخ کشور در میباهد.با ارزش  تیلی مهم و

ها  روغن کشی به ندر   یدا میشود با آنهم به  کشی آن با و ود اینکه ماهین

انکشاف صنعت  اهکال گوناگون  روسه  آن ادامه دارد که تا حد  باع  توسعه و

 در کشور گردیده است.
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 :اتپیشنهاد

ت نباتا  توسعه کش یربط در بو ود آوردن ورایخی ها   دید وذمقاما   - 1

 صنعخی بخصوص نباتا  تیلی تو ه خاص مبذول دارند.

باید ایجاد  ا در والی تیلیصنایع نباتا  صنعخی بخصوص صنایع نباتا   - 2

 گردد.

 بی  غذایی و طو اهمیت اقخصاد ی دادن در مورد کشت ـــآگاه ترویج و - 3

 در سطح کشور برا  زارعین. نباتا  صنعخی بخصوص نباتا  تیلی

 خذ:آم

کی د هغو  د تولید صنعخی  هېوادی او  ه ـغوره تیل .عبد الغفار  - 1

  1391سال   ر اکادمی علوم بخش علوم طبیعیمجموعه مقاال  سیمینا .ارزهت

  .211 - 217  ا صفح

2- Arezooyesabz.blogfa.com 

3- www.jame-ghor.com 

4- Farhadahmadyar.blogfa.com 

5- Fa.wikipedia.org 

6- Mail.gov.af/traderepor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.jame-ghor.com/
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 څېړنیار خلیل الرحمن بارکزی

 پراختیاکې د درملي بوټو رول صنعت په ودې او د
له  ،په اقتصاد کې عمده رول لر ېچ ،تشکلو برخه يهلوه وينباتاتو  د يبوټ درملی

اوې لپاره استفاده تد د ضانويمر دئې څخه  ثره موادوؤمله ا يڅخه په خام شکل او  ئهغو
ې په ئوقااو  ،تداو د امراضود بېالبېلو ت المحصو لفومخت وئهغ د او ،. درملي بوټوکېي
له ې ې څېړنهباندې پراخ نباتاتو دې په ، ځکه نوړېدههجلب کځان ته  رنههپاملطر خاصه اخ
 دواګانېسلنه پورې  ٠٣څخه تر ٠٣ له عصرکې يپه نن ،.دياړخونو څخه ترسره شو لوېالبېب

 ،ېجوړون عطر ې صنعت،ئپه غذابرسېره چارو  يله طبدرملي بوټي  رېو شمي ،.منشاء لر ينبات
هم په کاروړل  چاروکې يکیتخن نورو یحت نساجې اود زینتي پودرونو او محلولونو په تولید، 

 يټوطبي ب. وپېژنې درملي بوټيچې ټول  يتوانېدل ،ده دې نه اوسه پورې پ تر کېي،. انسانان
 رويډ د وادهثره مؤم او ونهبيترک ئدو چې د ،د يدرلودونک کلتېوارونو ډولونو، ېلوبېالب د

 واد ذخېره اوهخاص مداسې کې  بوټودې . په ې په کاروړل کېيېهپه درملنه ک ويناروغ
دوه وچ وزن د د نبات  معمواًل ، اونکي د،وخاصيتونو درلودغوره ر ېچې د يو شم ،،جوړېي
 په ثره موادؤم درملي بوټود  .،دي ميتابوليتونو باند، مشهور هدوهمپه  اوتشکيلو، سلنه 

 وهترخ و،تاننون ،وموسيالژون ،وعطر، غوړي ( مورفين او نيکوتين ) ولکوزيدون ،والکالوييدون
په عام  کې و،. ووېاو م وپاڼ ،وساق ،وريښ دا مواد پهممکن  ي،.ېتقسيم ېباندنورو او  ومواد
ه صیمال لپاره توعشي او بيا د است پروسس ېعمليو الند وهبرخې بايد د خاص نوموړ،ډول 
او ښه حاصل ورکو،. په  ره کمه ځمکه کفايت کو،ېد توليد لپاره ډ د درملی بوټو شي.

ترخه،  کاسني، ختمي ګل، بربو، زعفران، زیره،عبارت دې له  افغانستان کې مهم درملي بوټي
سپېرکې، پاډوله، زرافشان، بادیان،  ، شبت، بنفشه، خوږه وله،سپیغول اصیل ګالب، نسترن،

نور. درملي بوټي د  ، ایلني اوافدره(، بارتنګ، شاتره، خاکشیر، مڼه غوڼي، داتوره،  نعنا ) نانا
 کروندو او ونويړځاڅ عې ډول په ځنګلونو،یچې په طب ،ه دهې څخهله جملبوټو ارزښته  با
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ه چې یياحصا . یوهل کېيېتوکوڅخه شمېر يصادرات مهمو د هېواد داو  ،ې راشنه کېيهک
زرو پورې د دې  ۱۸۸۸۸څخه تر  ۰۵۸۸۸ په نړۍ کې له ده ېپه دې اړه ترسره شو

 د ډېر څخه ٠٣٣٣ کې د په هېوادنباتاتو سپیشزونه د طبی درملو لپاره استعمالېي، او زموني 
 ،په شاوخواکې نوم ګذار ٠٣٣ د څخه وئد چې د ،د ،پېژندل شوډولونه  بوټو ملي در
ه زاته اندايز وي او ،ته صادرېي هېوادونو بهرنیوکال  هر ډوله ٠٤څخه  له هغوئ او ،د، شو
 ،.لوید تشکوايع هېواد د

( نباتات د،. یوکلن درملي Pernualن )هڅوکل ( او یاAnnual) طبي بوټي یوکلن
مېوه یاتخمونه ئې پخېي، او ټوله  بوټي د خپلې ودې په هماغه لومړ، کال کې ګل نیسي او

تخم یا مېوه نه  ، مګرپه لومړ، کال کې خپله نمو بشپړو،یو شمېرنور  بشپړېي،. خو نمو ئې
واښه ډوله د، چې یائې  بوټي مېوه ئې پخېي،. ځیني درملي کو،، په دوهم کال ګل کو، او

یائې له ډنډر، یاله تخم څخه استفاده کېي،، ځینې د مېوو ونې هم د  ،له ریښو، یائې له پاڼو
غه بوټي له افغانستان څخه پاکستان،  د ر،، لکه لیمو، مڼي، بهي او نور.طبي مېوو حیثیت ل

خلیج بېالبېلو د منځنۍ آسیا او ، یا، هندوستانههایران، ترکیې، روسیې، امریکا، چین، ايټال
زموني په هېواد کې زیات درملي بوټی وجود لر، چې له بده مرغه  .ته صادرېدل وهېوادون
زیاته کچه له السه ور کړ، او د زیاتو په درملیز اهمیت  ئ پههغو کلونو کې مو د تیرو څو

رونو او دښتو کې خلک په ډېره بی رحمانه توګه هموني نه پوهېيو او یاهم زیات ئې په غ
 ۵۲ ) غوڅو، او د سون د موادو په توګه تر، کار اخلي دلته یوشمېر با ارزښته درملي بوټي

 لپاره خورا ډېر ارزښت لر،.صنعت  ( معرفي کېي،، چې پروسس ئې د ډوله
 Compositaeد دی، Cichorium intybusئې علمی نوم  کاسني د: کاسنی

، د ویالو په کروندو. ي،په کورنې پورې اړه لر، زموني د هېواد په ډېرو برخو کې موندل کې
 پټیو کې شین کېي،. غاړو ، پولو او

افارمکو ډینامیکو اغیزو طریقو ترخه د  په عصر، طبابت کې ئې له ریښو څخه په خاصو
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لرونکې مواد استحصال او ترالسه کو،. دغه ترخه مواد قلو، دې او د هایدرولیز له عمليې 
 . وروسته اسید، کېي،. د دوا جوړولو په صنعت کې ئې له پاڼو څخه هم استفاده کېي،

 یرو ګل یوهدی. ختمي ګل یا خ Althaea officinalis: علمی نوم ئې ختمي ګل
دا بوټي د  ترمني پورې ئې وده بشپړېي،. ي دی چې په پسرلي کې شین کېي، اوکلن بو ټ
ټوخي له منځه ، بلغم ورکو، او زش لپاره ورکول کېي،. سینه نرمو،، ټوخي او ریسینه بغل

 .وړ،
په  Compositaeد ، دی Anthemi snobilis ېیه ی نومهعلم بربو د :بربو

سپک وزن او تقریبًا سپین ډوله زیړ رنګ  ډیر د دغه بوټي ریښه چې .کورنې پورې اړه لر،
 لر،، د غوړیو سره یوځای مالش کېي،. او درد ارامو،. څو  چې سوړ مزاج لر، په اوبو

 کې ئې ورته ایشو، او ورکو، ئې.
            علمهي نهوم ئهي    ( اوSaffron) ئهي  زعفهران چهي عمهومي نهوم     : عفرانز

(Crocus sativus) چي خرڅالوئي د یني بوټي دهيواځی د ي هقيمت ترين بوټ .ید 
 .باندې صورت نیسيمثقال په کيلو ګرام په ځا،  ټن او
همدارنګه  لپاره استعماليي، اوداسي نورو دوا عطرو، مقاصدو لکه رنگ، بېالبېلو د

او سترګو ته بی حده فائده من د، د ښځي شید،  ماغعفران معد، ته طاقت ورکو،، دز
و کاڼي او باسي هغه څو  چې بواسیر ولر، ورته فائده من زیاتو، حیض راولي د پښتوورګ

 (.۵)، د،
کلن  د،، یو واښه ډوله دو cuminum cyminum: زیره چې علمي نوم ئې زیره

په  بوټي دی چې په لومړ، کال کې یوازې او یواز، د ډنډرونو او پاڼو یوه ګیډۍ و،. مګر
ې مستقیم لو، ډنډر په څوکه دویم کال کې یو مستقیمه لوړه ساقه تولیدو، چې د همد

باندې تخمونه یا د زیرې دانې رامنځ ته او وده کو،. د زیرې د وچو موادو په جوړښت کې 
 ۱ سلنه پورې نشایستو، مواد او ۵څخه تر  ۲او له  قند، مواد سلنه پورې ۵۵څخه تر  ۵۸
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دت ښه سلنه تیل لری. زیره معده پیاوړې کو، او هضمه ښه کو، او د ښځینه میاشتني عا
ن نس ناستي لپاره ګټوره ده، لنډه دا چي د هکو،. اشتها راوستونکې خواص لر،. د اوبل

 معد، د هر راز اختالالتو لپاره ګټه لر،. 
د ، دی Artemisia dracunculus : ترخههه چههې علمههي نههوم ئههېترخههه

Asteraceae ،یوکلن غرني او دښتي بوټي دی، په وحشي ډول  ,په کورنې پورې اړه لر
پاڼي ئې ګټورې او د درملو حیثیت لر،. ترخه تهریخ خونهد    ونو لمنو کې شنه کېي،.غرد 

 لر،، د بد هضمي او ګیډې د چنجیو لپاره خوصوصًا د اسکاریس چینجیو لپاره ګټوره ده. 
 Rosaceaeد  بوټید ګالبو  ،.د بوټييژ، رګالب لرګين، څوکلن پاڼ :اصیل ګالب

 Rose damasenaی نوم ئې هعلم لر، جنس پورې اړه Rosaد کورنۍ غړ، او د 
 .یورايټيو لرونکي د ۵۸۸۸۸او  Speciesو ههڅخه زياتو نوع ۵۸۸ې د هچ

په کهورنې   Rosaceaeد ، دی Rosa canina Lعلمی نوم  نسترن د: نسترن
لوړوالی لر،. په غرونوکې هم وده کو،،  ومتر ۰څخه تر۱د دغه ګل ونه  د  .پورې اړه لر،

 ښاخونه ئې کوچني کاږه واږه اغز، لر،. د نس ناستي، ویني لرونکې هضمي اختالالتهو او 
هضمي سیستم ته ګټه رسو،.  کانګو د مخنیو، لپاره خوړل کېي،. د ګېډې درد آرامو، او

 په وجود باندې هیڅ ډول ناوړه اغېزه نه لر،.
دی، د  Plantago psyllium غولو علمي نومد سپې :ول یا سفرزههههههسپیغ

Plantaginaceae   په کورنۍ پورې اړه لر،. افغانستان کې په وحشي ډول سره شهنه
کېي، سپیغول په په طبابت کې د سپیغولو لهه دوه ډولهو څخهه کاراخیسهتل کېهي،:      

avataPlantagoاو ، Plantago a fra ې تقریبًا یوشان د، سپیغول هدواړه ډوله ئ
پورې یوه  ۰۸څخه تر  ۵۸بوټی یوکلن بوټی د،. سپیغول په خپل اپیدرم کې په سلو کې له 

لر، منوز او اسید کلکتورون د دغي مادې  Arbinoxlanenلزوجي لعاب لرونکې ماده، 
سلنه جوړو،. په بېالبېلو ناروغیو، په تیره بیا د تبې د عالج، پیچ، د ډیهرې   ۰۵په سلو کې 

http://en.wikipedia.org/wiki/Saintpaulia
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، محرقي، د خولې دانو او نورو د عالج لپاره ګټهورد،. پهه ځينهو    ګرمي له امله د پیچش
 سیموکې ئې سپرزه هم بولي.

  Umbelliferaeد ، دی graveolens Anethum علمی نوم شبت د: شبت
شین روښانه رنګ لر،. په یو کلن واښه ډوله بوټي ده شبت بوټی  .په کورنې پورې اړه لر،

خپل کیمیاو، ترکیب کې البومینواسید، مواد، غوړ، دیپانتین، فارافین او فیالندرن مواد لر، 
شبت له ډېرو پخوا وختونوڅخه انسانانو د درملي بوټی په توګه پیژنهدلي د،. دا بهوټي د   

غهوږ   ې دخواص لر،. نزله او زکام ته هم ګتور دی. غوړ، ئ بډوډو او د سینې د درد ضد
درد لپاره ګټور د،.معده پیاوړې کو، د ګیډ، باد له منځه وړ، ادرار زیهاتو، د مینهدو   

 . شید، زیاتو، او د وجود دردونه آرامو،
په کورنۍ پورې  violaceaeد ، دی violaodoratalعلمی نوم  بنفشه د: بنفشه
د بنفشي ټولې برخي یعني  .له جملي څخه ده د څوکلنو واښه ډوله اوتل شنو بوټو. اړه لر،

د سیني او بلغمو لپهاره   .پاڼه، ګل، دانه، ریشه د ګل سرني برخي ټولي درملي ارزښت لر،
 ګټور بوټي دی.
پهه   .دی Glycyrrhiza glabraخوږولی علمی نوم  د :)شیرین بویه( خوږه وله

د هېواد د مرکز، سیمو غرونو او د ښتو  ماده وجود لری Glycerrhizinد  کی هخوږول
 ې په طبابت کې دئښې يرې خوږه وله چکې موندل کېي،، حاصل ئې په اوړ، کې راټولېي،، 

 امراضو د نورو او وریبواس ،تالت، اسهایتقو اعصابو د عصبې ناروغېو، معدې، نفس تنګې،
 مرکېټونهو  نړۍ والوپه  او ،ې ځاې لرپه سرک درملي بوټو د ېکارول کېيې چ ، لپارهداوت

 ید بوټيطبي نباتو له جملې څخه په نړۍ کې ېوپخوانې  د خوږه وله ،کې خاص ارزښت لر
ده. په  وړګرځېدلېپاملرنه  د  انسان د استفاده پېل شوېده او اورڅخه پخو کاله ٠٣٣٣چې 

څخهه   ستفاده ورکې ا په نني طب کې د کیمیاو، صنعت د پرمختیا لپاره په څوډوله درملو
له په صنعت کې د سهګرت   کېي،. په همدې خاطر ئې بیه ورځ  په  ورځ لوړیي،. خوږه و

http://en.wikipedia.org/wiki/Saintpaulia
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ي، او همدارنګه او له شربت څخه ئې د خوند په ښه کولو کې استفاده کې وړولو په فابریکهج
 نورو له پاره پکاروړل کېي،. ، مثانه اختالالتو، د سترګو د پړسوب اود قبضیت

                                کههۍ یههوډول خههود رویههه بههوټي دی، علمههي نههوم ئههې : سههپیر سههپیرکې
Stachys ruprahs  د ،Lamiacae    په کورنې پورې اړه لر،. سهپیرکۍ څهوکلن

، ریښو او ډنډرڅخه طبي استفاده کېي،. زموني د هېواد سپیرکیو له پاڼو. د دی واښه ییز بوټي
ېپهاتین،   کېي، سپیرکې په خپل ترکیهب کهې د  په بېالبېلو سیمو کې په وحشي ډول شنه 
، د ګېډ، بادونو کانګي کولو څخه مخنیو، کو،د  ګماترین او کاروا کرول مرکبات لری.

 او درد ښه دوائې ده.
دی، د  Anethum graveolensی نههوم هههههعلم : د بادیههانوبادیههان
Apiaceae   ی هکه  بادیهانو پهه   ر،.هههه په کورنۍ پهورې اړه ل Anethole 

اوسپنه  ،او ویټامین ای، بی، سی، کلسیم، ګوګړ Esthagole مرکب ,Fenchonphاو
د بادیانو ټکول شو، پوډر خړ یا ژیړ بخن رنګ لر،. د بادیهانو لهه    او پوتاشیم وجود لری

ریښو څخه په نني طب کې کاراخیستل کېي،. د بادیانو په جوړښت کې ګڼ شهمیر ګټهور   
یدونه، ایتول شامل د، دغه مواد په عصر، طب کیمیاو، مرکبات، لکه ګلوکوسیدونه، پروت

. د ګیډ، درد هضم سیستم ته ګټه لر،او د فارمیسي په چاروکې لوړارزښت لر،. بادیان د 
او ټوخی ته هم ګټه لر،. د بادیهانو   شیره سترګې قو، کو، او بادو ته فائده لر، د بادیانو

 ،. ، باد له منځه وړبډوډو تیيو ته ګټه لر،ریښه سوزا  او د 
پهه   Lamiaceae د ،دی pipereta Mentha علمی نهوم  د نعنا )نعنا(: نانا

 spicataاو یا سپیشیزونه  يې لر،، ځیني ډولونه په جینسپورې اړه Menthaکورنۍ او د 
suaveolens, pipereta L.  اوarvences  .،كې  زموني په هيوادپه ګوته شوی د

نعنا  كرنه  خو په اساسي ډول د تعمال لر،ډېرې پخوا زمانې راهيسې كښت او اس د نعنا 
لخوا   (ICARDA)نړيوال مركز يړنو دڅ د نېكر كال كې د ۵۸۸۵كې په  وادېزموني په ه
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 ورايتهي د  ۱ واد،ېورايتي زموني د ه ۲چې  Variety ورايتي ۵۵ نعنا  پيل شوې چې د
واد ېايران له ه يوه د او يوه له تاجكستان ،ي له هندیټتايوان يوه ورا ي دټلو ر ورايڅپاكستان، 

 ننګرهاراو  كندز كابل، هلمند، واليتونو لوروڅنه راوړل شو، چې نوموړې ورايتي ګانې په 
 ښه كيفيت لرونكې ورايتهۍ د  ته د وادېپه راتلونكي كې ه وڅ. ترد،  الندې ېړنڅېكې تر 
لپاره  يستلوا  Mentholتيل يستلو اوا   ( عرق ) اوبو ،تازه استعمال مقاصد لكه د مختلفو

هقانونو په اختيار كې وركړل شو، د، او  خه دڅمعرفي كړ، چې زياتره له دې ورايتي ګانو 
 .تكثيريي،

لپاره ګټورد، او د نس ناستي لپاره ښهه دوا ده   عصبي تشنجاتو د ګیډ، اوزړه درد او
کله چې و ایشول شي په پوستکي کیښودل شي خارښت ئې له منځه وړ، د ویني دوران ته 

ګټورد، د کلسترول د کنترول لپاره هم ګټور ثابت شوی اوړ، کې په شړومبو کهې د   هم
  .ګرمي د ضد لپاره استعمالیي،

، د دی Plantago laceolataي نههوم هههههه: د بههارتنګو علمبارتنههګ
Plantaginaceae    په کورنۍ پورې اړه لر، د سیني ټوخي، بلغهم، خهوني بلغهم، او 

ه میند، ئې شید، خوړونکو کوچنیو ماشومانو ته ورکو،، سوزا  لپاره خوړل کېي،. زیاتر
ې یبیها  . د بارتنګو داني ایشول شویو اوبو کې ګډه و، اوکولمي ئې نورماله ساتيمعده او 

 ماشومانو ته ورکو،.
 Fumariaceaeد دی،  fumaria parviflora Lعلمی نوم شاتره  د :شاتره

 . شاتره یوپولو په غاړو پيداکیي،په افغانستان کې په وحشي ډول د  .په کورنۍ پورې اړه لر،
طبي نبات ده، چې وینه صفاکو،، تبه او د بدن تودوخه کمو،، د وینهي دوران ښهه    ګټور

 د ځینو تجربو .زخي له منځه وړ،ته هم ګټوره ده. له پوستکې څخه بخار او  کو، او مالریا
 له مخي د کلمو چنجیوته هم ښه دوا ده. 

په  Cruciferae، د دی Descurainia sophia: چې علمی نوم ئې خا  شیر

http://en.wikipedia.org/wiki/Saintpaulia
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کورنۍ پورې اړه لر،. واښه ډوله بوټی اوزیړ ګالن لر،. زیړ، دانه ئې درملیز ارزښت لر، 
 .د اسهال پړسوب او د اوز د صافیدو لپاره ښه دارو ګڼل کیي،

د ، دی Citrulluscolo cynthisعلمههی نههوم  ړغونيهههه: ممڼههه غههوڼي
Cucurbitaceae ،د چینجیو او بواسیرو لپاره ښه درملی بوټی . په کورنۍ پورې اړه لر

ځل په یوئې هره ټوټه  او ېي،څلور ټوټې ک ،چی پخه نه و ڼيغوڼه یوه دانه شنه مګڼل کیيی، 
 (.۱، )موښل کیيی ېبواسیرو پور
په  Solanaceae، د دی Datura stramoniumې ه: چې علمی نوم ئداتوره

علفي بوټي لر، او میوه ئې کپسول شکله د اغزیو لرونکې ده پاڼی او  کورنې پورې اړه لر،.
، د داتورې ىداتوره د تشنج ضد، مخدر او مسکن دوچې شو، دانې ئې طبی خاصیت لر، 

. د ساه لنډ، په لمنځه وړلو او د عصبي غ په تقويه کولو کې استفاده کيي،اههڅخه د دم
د سترګو. قلنجو او سفرا لپاره هم پکار وړل  زم کې مصرفيي،.دردونو د تشنج ضد او روماتي

 کېي،.
 په نومونو ماناو اوومه ، اهوما، مهو، بند په هېواد کې د : (Ephedraافدره )

 له Ephedralesکورنۍ او د  په Ephedraceaيا  Gnetaceaeدا بوټى ،. یادیي
اهميت  درلود. د  ۍپاره ځانګړ اردر سره  تړاو لر، او د زرګونو کلونو راهيسې د بشر د

 ئې  م کال څخه وروسته کله چې د افدرين مهم خواص٣٢٩٠ياد بوټي څخه گټه اخيستنه د 
 . (۱) ،اج وموند، په معاصر طب کې رولکشف او روښانه شو

غهاړ،   کې د ویالو او لښتیو تهر  ایلني په وحشي ډول په کروندو )شین شوبی(: ایلني
موندل کېي،. له نعنا سره ډېر ورته والی لری. اشتها ښه کو،. د معدې تکلیف، د ګیهډ،  
باد، د میاشتني عادت نورماله کیدو او د کانګو د مخنیو، لپاره ګټور دی. که وژول شي د 

 (.۵اکې رغو،. ایشول شوې ئې له کانګې کولو څخه مخنیو، کو،، )خولې تڼ
، سي مؤثر مواد شته دېد پورتنیو بوټو څخه داسي څرګندېي، چې په طبي بوټو کې دا

https://en.wikipedia.org/wiki/Cucurbitaceae
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عوامل له منځه وړ، د ټپونو په رغولو کې برخه اخلي. د وجود په  چې د ناروغي عالیم او
، د پښتورګو نس ناسته، د معدې او کولمو پړسوب ناروغيو لکه ساه لنډى، سينه بغل، د ټپ درملنه،

  ، خوب( يچينج ، بدني پرازيټو )د  ډبرو د ليرې کولو او غورځولو، درد، تبې او تريخي څخه
د عصبي سيستم د ناروغيو په درملنه  او د وينې د لوړ فشار او همدارنګه د وينې ټيټ فشار، راوړلو

بوتو ګټي اخستنې له پخوانیو وختونو څخه رواج  هېواد کې د ننه له دې په .کې کارول کيي،
امیر حبیب اهلل خان په دورکې داسي بوټی لکه بید، انجیر، کنځلي او تریا   درلود، خو د

ز.( کال کې د دې بوټو  ۱۲۵۱ل. ۱۰۰۵روسي ته هم صادر شو، د، وروسته بیا په 
، چې ادار، تاسیس شود طبي بوټو شرکت  پیل او په منظم ډول بهرنیو هېوادونو ته صادرات

ټنه  ۵۸۸۸ل( کال کې ۱۲۱۱) ل ۱۰۲۸مرکز ئې په کابل کې ؤ د دې شرکت له خوا  په 
له ډو ۲۰ل. کال  ۱۰۱۸هند او ایران او یو څه مقدار هینجه چین ته صادره شوې ده. په 

قلم  بوټي د هېواد په صادراتو کې عمده. نن ورځ طبي طبي بوتی خارج ته صادر شو، د،
 تشکیلو،.
رمل کې د عامي روغتیا د وزارت په چوکات کې یوه شعبه د د ل. کال ۱۰۰۰په 

ل. کال کې دې ۱۰۱۲، چې ډیر کم تولید ئې درلود او جوړولو په برخه کې تاسیس شوه
شعبې ریاست ته ارتقا وکړه او د شربت، ګولیو، کپسولو او انتی سپتیک محلونو او نورو 

ضه کول او د قلمه درمل  ئې عر ۱۵۸څخه تر  ۱۸۸درملو په جوړولو ئې پیل وکړ، چې له 
. له هندوستان، بلغاریا، ونه درلودلکمپنیو سره قرار دا د ۱۱د نړۍ له  تولید په برخه کې ئې

خه کې سره ئې د درمل جوړولو په بر روسیې، چکسلواکیا، جرمنی، ترکیي او نورو هېوادونو
 تړونونه کړ، ؤ.

 ۰ و څوکمپنې وجود لر، چېدرمل جوړول ې دهې په افغانستان کهپه اوس وخت ک
، د ېهرات کهنامه په ه ارما پههکوو د اویسن ف کمپنې ئې موني د بیلګه په توګه دلته ذکر

 کې فعالیت کو، او د درملو په نامه په ننګرهار ( ابوار ( په نامه په کابل کې او د ) کیمیاګر )



     73شمارۀ 
 

311  

  

سلنه پورې د خپل ملک  ۲۸تر څخه  ۰۵مختلف قلمونه تولیدو، چې په دې درملو کې له 
هند، ايران، خه ئې له خارجي هېوادونو لکه بوټو څخه استفاده کو، او نوره برله درملی 

او نورو هېوادونو څخه واردو،. په افغانستان کې د  پاکستان، زيا، سنگاپور، آلمانیمال چين،
و خصوصي دوا جوړونې له عمده مشکالتو څخه د انرژ، نشتون، د مناسب ځای نشتون ا

 سکتورته د دولت د پاملرنې نشتون دی.
 پایلي:
 ته الره نه لری، نو ، افغانستان له څلور خواوو وچې ایسارکړی. سمندرزموني هېواد 

صنایعو هم تر اوسه الزمه وده  ښیګڼو څخه بې برخي د، زموني ځکه له سمندر، ګټو او
او کرنیزو   تمه کرنې ه ډیرهځکه اقتصاد او صنعت  ته د ودې ورکولو لپار نه ده کړې، نو

تولیداتو ته ده. درملي بوټي ځانګړی اهمیت لر،. په طبیعت کې د بېالبېلو درملي بوټو 
چې زموني په هېواد کې د دې بوټو  شتون د خدای تعالی )ج( د نعمتونو څرګنده بیلګه ده.

ي هګتو السته راوړنه د هغوئ څخه د هد لو، کچه موجودیت او د هغوئ په ساده وسایل
ي چې د هغوې تولید ته هېدای شهې ورکو، او کهاخستنې ډیر ښه امکانات په الس ک

د درمل جوړولو   تولید په پایله کې، ترڅو د ارزښتناکو محصوالتو د ورکړل شي پراختیا
 نو، فابریکو ته پراختیا ورکړل شي.

 وړاندیزونه:
 ې نو ترڅنګه چد کرنې محترم وزارت ته دا وړاندیز کېي، چې د موجوده فارمو

او نوروځایونوکې د، او د پخوانیو دولتي فارمونو لکه بیني  په قرغه، داراالمان، بادام باغ
د نويو  پرځا،ارمونو او نورو هریشخورو. د ننګرهار دولتي ف رات، ده سبز،هحصار، ه

تجربو، ساحه دې د طبي  په پراختیا الس پورې کړ، او یو ارمونوهتجربو، او څیړنیز ف
 لپاره بېله کړ،.بوټو 

 او کيمياو، جوړښت  د دې لپاره چې د ګڼ شمېر بوټو درملي ارزښت څرګند
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، يعنې د هغوى کيمياو، فعال توکي په نښه او بيا په درمل جوړولو کې يې په ډاګه شي
لپاره ايجاد  څیړنووکارول شي نو پکار ده چې په دې اړه بشپړ البراتوارونه د هغوى د 

 وسس او په دې اړوند د فابریکو د ایجاد امکانات برابرشي.څو د هغوئ د پرتر. شي
 مياو، درملو په څرنګه چې د درملي بوټو څخه ترالسه کيدونکي درمل د کي

، له دې امله اړونده مقاماتو ته زانه او له بلې خوا کم عوراضه د،ار پرتله له يوې خوا
کې ايجاد شي، ترڅو جوړولو په موخه فابريدرمل  واد کې دې، چې په هي،ېوړانديز ک

د درمل جوړونې واد کې ېاو بې زيانه درمل تر السه او په ه له يادو بوټو څخه گټور
 .صنعت ته پراختیا ورکړل شي

 اخځلیکونه:
داتنو بوتاني څېړنه.  بوټو طبي لرونكو الكلوئيد د واليت كونړ دحسینی، جمت اهلل.  -۱

 م. ۱۰۸ز.،  ۱۰۲۵ ل،، کابد ترفیع رساله، د افغانستان د علومواکادمۍ
 پیښور، ،اداره ګرځنده کتابتونو دودیال، محمد بشیر. طبی بوټي. د اریک د -۵
 مخونه.۱۱ل.، ۱۰۰۰
 ،۱۰۲۱ آغا. صنعتی نباتاتو تولید. ختیځ خپرندویه ټولنه، ننګرهار، ، محمدډاډمن -۰
 مخونه.۵۸۰ ل.،

لنه، عمومي زراعت. میهن خپرندویه ټو اجمل. دمحم غفارز،، انجینر -۲
 مخونه.۰۰۲ل.،  ۵۸۱۱پیښور،
ص  ل.، ،۱۰۰۰ ، ایهران، اه آزاد اسهالمی گدانشیاهان دارویی. ګمعاونی، پیام،  -۵
۵۵۵۰. 

http://alkozay.blogspot.com -0     
7- https://ps.wikipedia.org/wiki 
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 معاون محقق مریم سادات

 صنعت ۀکادرهای فنی و توسع تربیۀ

ر توسعه و رهد اقخصاد  کشورها به حساب ها  مهم د صنعت یکی از بخش

 ها تاکنون ناچیز بوده است  اما تو ه به این بخش در افغانسخان از گذهخه  آید یم

ایفا  نقش خود را در  بنا به کمبوداتی که داهخه هیچگاه فرصت صنعتیعنی بخش 

 .اقخصاد افغانسخان بدست نیاورده است ۀرهد و توسع

   وژ ـل مخخلم از قبیل تکنالـوامـع عـشور تابام صنعخی در یک کـایجاد نظ

  و دانش فنی  کادر فنی ز    مدیریت  نیرو  انسانی امکانا  تولید تجهیزا  و ز

که بدون  هخهکدام  ایگاه خاص خود را در صنعت داوامل یاد هده هرـمیباهد. ع

ز  ذیر نیست. یکی ا از اینها دسخرسی به صنعت مدرن و  یشرفخه امکان ییک هر

بازوها  صنعت که نیرو  انسانی است هامل مخخصصین و کارگران فنی و 

 ذیر  کانـی مهار  امـزیرا  یشبرد صنایع با افراد بیسواد و ب  باتجربه میشود

 نیست. 

  طریقه و تخنیک و فنی به معنا  لغت به معنا  راه  روش کلمه فن در

و کارگران فنی  صاحب خبره و مهار  است. اما نیروها  فنی هامل مخخص،

کوتاهی  ۀ نسبخا  میشود. کارگران فنی کسانی هسخند که با آموزش ها  فنی در دور

اده هوند. این افراد ـآم ن ــخوانند برا  مشاغل ساده اما نیازمند به آگاهی و فمی

هسخند که تهداب اقخصاد صنعخی  مجرببه رهخه تحصیلی افراد فنی یا معموال  نظر

رهخه  درها  فنی و مخخص، از طریق تحصیل دراد. اما کرا در  امعه میگذارن

ها  صنعخی یا تخنیکی تربیه میشوند. اکثر  ها  مربوط به صنایع در  وهنخون

ی بیشخر  ـرفه آموزش دیده اند  آماده گـافراد  که در بخشها  مخخلم فنی و ح

ور برا  ورود به  وهنخونها  تخنیکی دارند و از این طریق  وهنخونها به منظ

 .ثر واقع میگردندؤمین بخشی از نیروها  مخخص، در کشور مأت

 نگ طوالنی سالها   توأم در  ریان مله کشورهایی است که  افغانسخان از

هروع به بازساز  کرده است. اگر دولت قصد دارد تا ساخخمانها  راهها و خط 

است. اگر هم زبده ــی و کارفـنیازمند انجنیران تخنیک  ود بسازدـآهن اش را خ

مین نیازمندیها  خوراکی  معیت اش أذایی را  هت تــغ وادــبخواهد تا صنایع م

درها  فنی و کارفهم رهخه ها  زراعت  کیمیا و بیولوژ  انیازمند ک  فعال کند

ی را برا  حصول ـدها و بندها  بزرگ آبـر افغانسخان میخواهد تا سـاست و اگ
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ند انجنیران ـمسلم است که نیازم  ازدآبیار  اراضی زراعخی بس انرژ  برق و

رهخه ها  هایدرولو ی  هایدرومیخیورولو ی  ساخخمانی و زراعخی  تخنیکی در

سفانه أبوده که کار ساخت و ساز و بازساز  و انکشاف کشور را به  یش ببرند. مخ

کمبود نیرو  مخخص، و کارهناسان فنی در   حال حاضر ما هاهد آنیمدرآنچه 

  روژه ها  بازساز  در کشور را نیازمند به کمک اکثرا  که  میباهد این زمینه ها

 ساخخه است. هاها  مالی و انسانی خار ی

 هت ساخت و ساز و توسعه  دیدهران ـنوان یک کشور بحـافغانسخان به ع

زیربناها  اقخصاد  خود به رهخه ها  مخخلم فنی و مهندسی ضرور  دارد که 

تشکیل  تخنیکیزش فنی و حرفه و  وهنخونها  اساس آن را مو ودیت مراکز آمو

میدهد. این کشور برا  برآورده هدن احخیا ا  خود نیازمند تقویت بخش صنعت 

و همین امر  کشور وارداتی بوده  از کاالها  مورد نیاز 95 است. زیرا بالغ بر %

افغانسخان را به یک کشور مصرفی تبدیل کرده است. با تو ه به امکانا  دست 

ید کنیم ـل کشورمان تولـداخ ه  برا  اینکه بخوانیم بخشی از نیازمندیها را درداهخ

ران فنی بیشخر ــکارگ قالب کارهناسان و ی درـضرور  به تربیه نیروها  فن

 احساس میشود. 

در بخشها  زراعت  مورد نیاز را افغانسخان مخخصصین یا کارهناسها  فنی 

ن کیفیت مواد غذایی و یسخندرد ساز   تعیا  ها کیمیا و بیالوژ  ندارد که توانایی

واد ـها  البراتوار  مربوطه را داهخه باهد و به همین  هت نمیخواند صنایع مرکا

 غذایی اش را فعال کند. همچنان در بخشها  مخخلم صنایع ساخخمانی  راه ساز 

ا  فنی و ـنیروه با کمبودساز  و اسخخراج معادن     مخابرا   سد خط آهن ز

تنهایی بدون ه ی را بـا  بزرگ انکشافـهسخیم که بخوانند  روژه هموا ه خص، مخ

 حضور کارهناسان خار ی  یش ببرند.

کشور زمینه این را داهخند  سال گذهخه وزارتها و نهادها  دولخی 13در طول 

خاطر  یشبرد اهداف و  النها  طوالنی مد  هان با اعزام یک تعداد محصلین تا ب

ا  الزم را تربیه کنند که ــمخخص، رهخه ه مربوطه افراد فنی و و یا کارمندان

  .2  زصور  نگرفتبه طور الزم مخأسفانه این کار 

ابرا   ـآب  مخ رژ  وـها  مهم مانند معادن و  طرولیم  ان اکثر وزار 

دیگر آنچه مربوط به فن  فاز طر .دنندارکافی غیره کارهناسان فنی  ههرساز  و

ها  کشور  ایگاهی ندارند. مثال: اسخخراج معدن  در  وهنخون این رهخه ها است
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آهن به هکل برش سنگ   ودر سنگ و یا تهیه همش آهن ساده بوده و نیاز به 

ن نیازمند ـهآواد دیگر از ـم ۀن و تهیـا ذوب آهـام  نداردچندانی فنی  تخص،

تحصیل ژ  رکه در رهخه ها  مربوط صنایع از  مله میخالو استانجنیران فنی 

از طرف دیگر رهخه ها  آموزهی در کشور نظر به وضعیت کار و  کرده باهند.

دن مس عینک ــرارداد معـوقخی قع تر دارند. چنانچه ـنیازمند   امعه رهد سری

ی ادبیا  کابل دیپارتمنت زبان چینایی ځلوگر با کشور چین امضاء هد در  وهن

ل این دیپارتمنت زمینه کار  اش را از ایجاد هد و با لغو این قرارداد بعد از دو سا

نظر به نیازمند   و گردید. در کشورها  مثل افغانسخان معموال  ــلغ و یادست داد 

 دانش یا فن مربوطه وارد میشود.   امعه

ها  مخخلم فعالیت دارند هامل  بعضی از مؤسسا  فنی و حرفه که در بخش

یر  مؤسسه فنی و حرفه هلپ و ه بصـوریا  مجخمع فنی و حرفـانسخیخیو  افغان ک

حرفه  سایر مؤسسا  که تمویل کننده گان آن خار ی ها بوده اند و مراکز فنی و

و      تخنیک ثانو   لیسه تجار هاهامل تخنیکم  زی مربوط به وزار  معارف ی

رهخه ها  آموزهی مخخلم چون  تخنیک کابل بوده که هاگردان در  وهنخخون  ولی

ساز  و غیره    رادیور   برق  نجار   خیاطی  نلدوانیاورکشاپ موتر  فلزک

آموزهی وارد بازار کار هوند  ۀاند که میخوانند بعد از خخم دور مصروف آموزش

 دا  بازار وارد کنند.هان تغییراتی در تولی و با اسخعدادها 

دود به صنایع اولیه و ـمح ا  ــکه صنایع در افغانسخان صرف الزم به ذکر است

 درنوز هم صنعت کشور ــآور  الزم نیز و ود ندارد و هنقی مانده و فمصرفی با

  .1ز  فنآور  ساده صنایع دسخی و سنخی باقی مانده است

در بسیار  از موارد با و ود آنکه نیرو  کار یا کارگران فنی و با تجربه هم  

با  خباز و ود داهخه اما تکنالوژ  مربوط به آن مروج نشده است. مثال در  یشۀ 

  ما به هکل در خبازیهانوز هم ــمو ودیت ماهینها  نانپز  بزرگ صنعخی ه

ردد و یا اینکه با ــسنخی آرد توسط دست و  اها خمیر هده و در تنور  خت میگ

ربه ها  ــار  و تجــده در کشور که مهــمو ودیت طیم زیاد  از خیاطان زب

سفارهی دوز  در دوکانها  سالها  طوالنی را دارند تا هنوز این  یشه به طور 

کوچک بازارها صور  گرفخه  تولیدا  انبوه به هکل صنعخی حاصل نشده و با 

مسایه ـشورها  هـورد ضرور  از کـا  مــار زیاد  همیشه کاالهـاخخصاص اسع

 وارد میشود.
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است که  اسخخراج معادن علی الخصوص سنگ مرمربه  مثال دیگر در رابطه

انفجار اسخفاده میشود که قدیمی و ساده چون ز هیوه ها  ا نظر به نبود کادر فنی

به چشم هم دیده  یـگاها  کوچک و بزرگ که ـهمین امر خود با ایجاد درزه

ضربه زده و از کیفیت سنگ مرمر میکاهد. اینها همه نشان  یمعدنمواد نمشوند به 

در  تکنالوژ  مربوطه  برا  رهد صنعتهم افراد فنی و هم دهنده این است که 

بخشها   هم فابریکا  کوچک دراین و ود  مو ود نیست. باتا هنوز کشورمان 

مخخلم مواد غذایی  معادن  ساخخمانی  مواد  السخیکی و سایر موارد مصروف به 

افغانسخان رو  چهار بخش ذیل معادن و  ها  صنعخی در  فعالیت بیشخر ند.ا کار

مخمرکز است. صنایع  یی هع کارخانــاسخخراج  برق و آب  ساخخمان و صنای

منسو ا   خریطه  ظروف و چپلک  السخیکی  تولیدهامل  یی کشورفابریکه 

روده  کشمش  اکی  نمک طعام   محصوال  فرهی  و ن شمی  صنایع دسخی  قالی

  ن کشی  روغن نباتی  محصوال  نانی  هیرینیــی   مشروبا  غیر الکلی  روغ

  چ  صنایع نجار ـــمرمر  موزاییک  گواد هوینده  داروها  سنگ ــم و باب

  مونخاژ کمپیوتر  ز چاپ و نشر  هبکه ها  مخابراتی کاغذساز   صنایع خدماتی

  .2ز  غیره میباهدیکل و اس و موتر

آوردن تکنالوژ   طریقسه رهد و  رورش نیروها  فنی در کشور از  اصوال  

آموزهی از طریق  مربوطه  تربیه افراد فنی خارج از کشور و ایجاد نهادها 

امکان  ذیر وزارتها  معارف و تحصیال  عالی با اصالحا  در سیسخم آموزهی 

 است.

یا بزرگ یا خفیفه و صنایع  کوچکصنایع  ۀدسخ دوصنایع به طور کلی به  -1

افغانسخان صنایع  تقسیم میشوند. درویند  ـنیز میگ ادرــمثقیله که به آن صنعت 

آب و برق و ساخخمانی از  مله صنایع مادر بحساب مربوط به معادن و اسخخراج  

حالیکه صنایع کوچک   خوبی هم برا  انکشاف دارند. درآیند و زمینۀ کار می

نیازمند گسخرش صنایع مادر هسخند. چنانچه برا  ایجاد یک نظام صنعخی در 

ریق راهها  ـط ود  ازـواد طبیعی و انرژ  الزم در کشور تولید هــکشور باید م

و نزدیک انخقال و در  اها  مناسب نگهدار  هود   س الزم است تا اول به  آسان

خاطر تامین نیازها  اولیه صنایع برنامه ریز  هود و مخخصصین فنی در رهخه 

معیار  و با دانش  به طور ها  سدساز   خط آهن  ساخخمانی و اسخخراج معادن

ن بوده و ــیر ممکـور غراد در کشـحال حاضر تربیه این اف تربیه هوند. در روز
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آوردن اسخادان و کارهناسان فنی این رهخه ها از نگاه و وه مالی اش مقرون به 

لذا بهخر است تا با اعزام یک تعداد افراد به خارج از کشور از   صرفه نیست

ینده آ طریق بورسیه ها و یا به طور قرار داد  به کشورها  دیگر اقدام هود تا در

خاص فنی و کارآمد داهخه باهیم و از این طریق به تربیۀ هانزدیک یک تعداد 

افراد دیگر نیز اقدام گردد. از این راه میخوان دانش فنی مربوط به صنایع را ابخدا 

 وارد و همزمان به ایجاد آن اقدام کرد.

ان به صنعت ملی افغانسخاقخصاد طی سالها  اخیر دولت در اسخراتژ  توسعه 

است که سند  الیسی صنایع افغانسخان و سند توضیحی آن  هاکمخر تو ه کرده و سال

ی که ـی مانده است و تنها اقدامـنویس باق  د یک  یشـدر وزار  تجار  در ح

عضی از صنایع خاص است که ژیها برا  توسعه بیصور  گرفخه  تدوین اسخرات

این صنایع هامل  .شود افغانسخان در آن از مزیت نسبی برخوردار استگفخه می

ها  بافی  اسخخراج سنگ مرمر  سنگ  نیــهبود در روند تولید  شم  صنعت قالب

ار  و روند ها  صنعت  وست و چرمگر   صنعت ساخخمانی  صنعت نجبگران

 .شودتولید مواد زراعخی می

کشورها  رو به  آنچه که در مبح  صنعت قابل تو ه است این است که در

تجربه سایر  هده و ما باید از تماممت چیز قی انکشاف یا عقب مانده تولیدا  هر

کشورها اسخفاده کرده و به هناسایی ضرورتها  صنعخی خود  رداخخه و نظر به 

 درها  فنی بپردازیم. ااولویخهایی که ذکر هد به تربیه ک

ی بوده و ــطور  که مسلم است دانش در کشورها  عقب مانده واردات -2

ی در ـمربوطه با هم ایجاد میشوند. مثال وقخ راه با تکنالوژ ـدانش فنی هم معموال  

یک بخش سرمایه گذار  میشود مواد و تجهیزا  آن وارد هده و همراه با آن 

نیروها  فنی به خاطر  یشبرد کار وارد هده و همزمان دانش و فن آن را همراه 

مکانها  آموزهی آن ایجاد میشود و آموزش   آورد. وقخی دانش فنی وارد هد می

طور مثال در در این رهخه میشود. بار همراه با دانش روز منجر به تربیه کدوامدا

افغانسخان میخواهد به خاطر  یشبرد تجار  خود با   وقخی که در  النها  ملی

طرح ساخت و ساز   کشورها  همسایه و ممالک دیگر از خط آهن اسخفاده هود

هریم   و مزارمخها  مخخلم کشور از هراآن به کمک موسسا  بیرونی در قس

هروع هد و به تعقیب آن به خاطر عملی هدن طرح خط آهن در  غیره  اهاو 

سال  3چوکا  وزار  فواید عامه اداره یا هعبه مربوط به خط آهن ایجاد گردید و 
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تخنیک کابل دیپارتمنت آن ایجاد و محصلین تحت آموزش   یشخر در  وهنخون  ولی

مروز  آن کادر مورد نظر ان آموزهها و هکل لذا به تعقیب ای این رهخه در آمدند.

فنی تربیه میشود که میخوانند طرحها  مواصالتی خط آهن در نقاط مخخلم کشور 

 را به  یش ببرند.

ز زرنج  بی  این باره مراکز یا فابریکا  مونخاژ موتر سایکل مثال دیگر در

افراد   است. مان در کشور   سونیک بلو ز  موبایل  لپ تاپ ...   رنج   امیر و

 این مهار  را در خارج از کشور فرا گرفخه و در  که در این مراکز کار میکنند

داخل کشور تطبیق میکنند. هرچه که این روند رهد میکند دانش مربوط به آن هم 

کادر آن نیز  مراکز تولید  را افزایش داده و  زیاد هده تعداد افراد فنی بیشخر هده

 یابند.  رورش می

طریق تجدید نظر در  الن تفصیلی صنایع که در وزار  تجار  از  -3

وزار  تجار  میخواند   مو ود بوده و ضرورتها  صنعخی هم هناسایی هده است

ها  مخخلم  هت تولید  ملی را تشویق کند تا در بخش تا ران سرمایه گذاران و

ند  سپس وزار  تجار  نظر به نیازم .سرمایه گذار  کنندو یا مونخاژ کاال 

ها   یځوزار  معارف  یشنهاد کند تا  وهنصنایع به وزار  تحصیال  عالی و یا 

 حرفه را ایجاد نموده و به تربیه کارهناسان و ز فنی وــها و یا مراک دیپارتمنت

هرچه  کارگران فنی بپردازد. البخه باید سطح دانش مواز  با دانش روز باهد.

 هم باال میرود و صنعت را رهد میدهد.میزان تولید ا  سطح دانش رهد کرد مسلم

تولید   ۀمواد خام  هیو تهیه و آماده ساز در صنعت بخشها  مخخلم از قبیل 

سخندرد و دهها رهخه دیگر و ود اسخندرد ساز   تعیین اکیفیت تولید  روش کار  

دارد که نیروها  فنی و آموزش دیده ما با  ذب به صنعت در این بخشها میخوانند 

که در طرح ها و سایر بخشها تغییراتی ــو خالقیت به خرچ بدهند و یا اینابخکار 

 آورند تا باع  بهبود سیسخم هوند.

یکی از ضرورتها  نظام صنعخی مو ودیت افراد مخخص، و فنی  :نتیجه

میباهد که بدون آن نمیخوان به یک نظام صنعخی  یشرفخه دسخرسی یافت. از  مله 

 کمبود و یا عدم مو ودیت کادرها  فنی در بخش مشکال  صنایع در افغانسخان

ها  مربوط به صنایع است. طی سالها  مخماد   نگ بیشخر زیربناها در کشور 

از بین رفخه و در طول سالها  اخیر نیز حکومت نخوانسخه تا افراد فنی مورد نیاز 

و صنایع را تربیه کند. تربیه این افراد از طریق آموزش در مراکز فنی و حرفه 
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حال مخناسب با هرایط  امعه باهد. در ها  تخنیکی امکان  ذیر است که  وهنخون

ر داهت ـتخنیک کشور با در نظ رفه و  وهنخون  ولیـی و حــام فنــحاضر نظ

مشکالتی که در زمینه مو ود است قادر به تربیۀ نیروها  فنی در رهخه ها  

خه معموال  دانش هم ــیافمخر انکشاف ـا  کـگوناگون صنایع نیسخند. در کشوره

بهخر است این کشورها با  ه با تکنالوژ  آن وارد میشود بناء  وارداتی بوده و همرا

اعزام یک تعداد محصلین و کارگران به کشورها  صنعخی افراد الزم را تربیه 

کنند و سرمایه داران کشور تشویق به آوردن صنعت مونخاژ و یا خط تولید  ایه 

 هوند.

 :پیشنهادات

ها  مهم انکشاف صنعت در کشور اصالحا  در سیسخم  یکی از هرط -1

ی به هیوه ــریق وزار  معارف و تحصیال  عالــآموزهی است که باید از ط

مناسب زمینه ساز  هود تا رهخه ها  مربوط به صنایعی که در کشورمان زمینه 

ورده هود. خوب برا  فعالیت دارند دانش و فن آن در  وهنخونها و مراکز فنی آ

ز تحقیقاتی این رهخه ها مجهز با البراتوارها و ماهین آال  ــ وهنخونها و مراک

 مدرن باهند و کار عملی در این مکانها صور  بگیرد.

تغییرا  فاحشی در سیسخم   مو ودصنعخی از طرف دیگردر رهخه ها   -2

 ها  درسی آورده هود و این سیسخم مجهز با دانش روز گردند.

ه ساز  هود تا افراد عالقه مند به مسایل فنی و تخنیکی که اسخعداد زمین -3

ریق به تحصیال  ــرفه و از آن طــی و حـها  فن آن را داهخه باهند به انسخیخیو 

رار بگیرند. با ـورش قــا  خاص تحت آمـرهخه ه د و درـعالی سوق داده هون

و از مفکوره هایشان  هناسایی مفکوره ها  تخنیکی حمایت از آنها صور  گرفخه

 برا  بهبود روند صنعت کار گرفخه هود.

 :مآخذ

  1382ی افغانسااخان  سااال ـرافیا  صنعخااـااـد ظریاام   غـااـوال  محمـااـتنی -1

 .انخشارا  کور

2. http://www.afghanembassy.ir 
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 څېړنیز سیمینار پرېکړه لیک -علومو اکاډمۍ د علمي  افغانستان د د
 د وږ، دوه ویشتمهکال  ل.۱۰۲۲د -کابل 

له ځايي اومو موادو څخه  څېړنیز سیمینار چې ) -و اکاډمۍ علمي هعلوم د افغانستان د
لیک الندې د کیمیا، بیولوژی او ( تر سر په ګټې اخستنې سره په هېواد کې د صنعت پراختیا

ل. کال د وږ، په دوه ویشتمه د علومو د ۱۰۲۲ي مرکز په زیار او نوښت د کرنې د علم
کنفرانسونو په تاالر کې جوړشوی ؤ، د کالم اهلل مجید د څو مبارکو آیاتونو په  دمۍ داکا

تالوت سره پیل، وروسته ملي سرود واورول شو. بیا د افغانستان د جاللتماب جمهور رییس 
تخنیکي  -پیغام او د سیمینار پرانستونکې وینا د علومو د اکاډمۍ سرپرست او د طبیعي 

ال له خوا وړاندې شوه. وروسته د سیمینار په ادرس د بېالبېلو ادارو علومو د برخې مرستی
 . او یا استازو له خوا ولوستل شول رارسېدلي پیغامونه د هغوئ د مسوولینو

د سیمینار په دوهمه برخه کې چې د پورته یادې شوې موضو  د علمي شننې او د علمي 
مقالې له ځایي موادو څخه په ګټې څېړنیزې  -( علمي ۱۲ه وه، )ههڅېړنیزو بحثونو برخ -

اخستنې سره په هېواد کې د صنعت د پراختیا د بېالبېلو اړخونو د روښانه کولو په باره کې 
وې، د علومو د اکادمی د پوهانو او د مسلک خاوندانو له خوا د څېړنو په پایلو کې ترتیب 

ه مقاله باندې د ( مقالې واورول شوې. په هر۱۸شوې وې، خو د وخت د کمښت له کبله )
سیمینار د ګډون کوونکو پوهانو له خوا تاوده علمي بحثونه تر سره شول. بیا د سیمینار 

وو مقالو او پرې باندې شوو بحثونو ته په کتنې سره د رایو په هګډونکوونکو پر لوستل ش
 یووالي الندې موضوعات تصویب کړل: 

او پراختیا اساسي مواد د، اوله لکه څرنګه چې منرالي تیزابونه د صنعت د ایجاد  -۱
هغوئ څخه د مختلفو صنعتي مواد په تولید کې پرېکنده ګټه اخستل کېي،، ځکه نو وړاندیز 
کېي، چی دولت د هغوئ تولید ته پاملرنه وکړ، او خصوصی متشبثین وهڅو،، تر څو په 

 دې برخه کې پانګونه وکړ،.
مناسب د،  روزنې لپاره فرانو دچې د افغانستان خاوره او اقلیمي شرایط دزع دا -۵

ځکه نو د هېواد په مختلفو سیمو کې تولیدېدونکي زعفران د لوړ کیفیت لرونکي د،، په د، 
اساس وړاندیز کېي،، چې دولت او خصوصي متشبثین ئې د ترویج او پروسس د فابریکو په 
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 جوړولو کې پانګونه وکړ،.
لپاره اړوندو ادارو ته وړاندیز کېي،  ودې او پراختیا کې د السي صنایعو د هېوادپه  -۰

کوونکو لپاره په پرله پسې ډول حرفو، روزنیز کورسونه دایر،  کار چې د السي صنایعو
مولدینو ته د وسایلو او اومو موادو د السته راوړلو لپاره پورونه برابر او د دوئ د تولید شوو 

یوې خوا دهېواد لرغونی فرهنګ محصوالتو لپاره په بازار موندنه کې مرسته وکړ،، ترڅو له 
 ژوندی پاتې شي او له بلې خوا زموني اقتصاد پیاوړی شي. 

په هېواد کې د کاغذ د تولید د صنعت په موخه اړوندو صالحیت لرونکو ادارو ته  -۲
بېلو سیمو کې د هغو نباتاتو روزنې ته کوم چې د کاغذ په ړاندیز کېي،، چې د هېواد په بېالو

ي، تر څو رنګه خصوصی متشبیثین وهڅول شکېي، پراختیا ورکړ، او همداارول تولید کې ک
 کې پانګونه وکړ، او اړوندې فابریکې هېواد ته واردې کړ،. د کاغذ د تولید په برخه

و محترم وزارت ته وړاندیز کېي،، چې د کروند هکرنې، مالدار، او اوبو لګول د -۵
روزنې ته پراخیتا ورکړ، او  تي بوټوصنع ګرو سره الزمې مرستې وکړ،،  تر څو هغوئ د

راز خصوصی متشبیثین وهڅو، چې د یادو محصوالتو د پروسس لپاره فابریکې برابرې همدا
 کړ،.
و لپاره باید کرنیز کوپراتیفونه په بېالبېلو هماشیني کول د هېواد د کرنې د صنعتي او -۱

ر مېکانیزه فارمونه جوړ ماشینونو سنبال شي، تر څو شاړې ځمکې ابادې او په هغوئ کې ست
کړ،. همدارنګه اړوند و ادارو ته وړاندیز کېي، چې د هېواد په بېال بېلو برخو کې خصوصي 

و د میکانیزه ستېشنونو او مېکانیزه یونټونو په جوړولو کې پانګونه همتشبیثین وهڅو،، تر څ
 وکړ،. 
ي او مسلکي ې په هېواد کې د صنعت د فنهاړوندو ادارو ته وړاندیز کېي،، چ -۱

کادرونو د پوتنسیال د ایجاد او پراختیا په موخه په ټولو برخو کې د فني کادرونو روزنې ته 
تخنیکومونه  تخنیکي ښوونځي او -ړ، او په دې اړوند نور مسلکي هځانګړې پاملرنه وک

 ایجاد کړ،.
و او د صنعت د پراختیا او د تولید شوو غذایی محصوالتو ) لکه غلودانو، مېوو، سب -۰

ه اړوندو ادارو ته وړاندیز کېي، چې د یادود توکو هنورو ( د ساتنی او پروسس په موخ
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خوند، کولو او سمون ته پاملرنه وکړ،، د ساتنی لپاره یې ساتنځایونه او د پروسس لپاره يې 
 د فابریکو واردولو ته خصوصي متشبیثین وهڅو،. 

یزو محصوالتو د تولید په صنعت اړینه ده چې خصوصې متشبیثین د څرمنې او څرمن -۲
و له یوې خوا دا صنعت پراختیا ومومي او له بلې خوا هکې پانګونې ته و هڅول شي تر څ

 ګاونډیو هېوادونو ته د دې محصوالتو د لېيد مخه ونیول شي.
ي، تار،  اوطبي بوټو کرنې ته له الزمو هاړوند ادارو ته وړاندیز کېي، چې د تېل -۱۸

و جوړولو، هته د درمل هېوادو هړ، او خصوصي متشبیثین وهڅو،، تر څالرو پراختیا وړک
 غوړیو او نساجي منسوجاتو د تولید د فابریکو په راوړلو کې پانګونه وکړ،.

بېلو برخو کې د ښیښي د تولید لپاره د لومړنیو موادو فغانستان په بېالدا چې د ا -۱۱
تولید په  ې د ښیښې دهه وړاندیز کېي، چاړوندو ادارو ت انونه په پراخه کچه پیداکېي،، نوک

 فابریکو کې پانګونه وکړ،.
د علومو اکادمۍ محترمو چارواکو ته وړاندیز کېي،، چې د دې سیمینار د  -۱۵

و ټولګه چاپ کړ، او اړوندو ادارو او مراجعو ته د علمي او عملي ګټې اخیستنۍ لپاره همقال
 واستول شي.


