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  رسمحقق محمد صیام صیام 

 اجرای عملیه های ریاضی نقش تکنالوژی معلوماتی در
کاوبرد ویاضیاو دو  ۀساح  وم ت فدو ها  ت انکشاف علهبا گذیت تم :مقدمه

زیک اسختاده ات هعلم ف بخصوص دو  ایش چشم گیرو کسب منودهز هوم نیز افهعل
او طوالنی محاسباتی هاو ویاضی باعث گذاینت تقت تیاد ت شرتسه نهومول نو هف

ه اسختاده ات دست هاین مقاف هف اتهبعضاً سبب برتت ایخباناو نیز میگردد که ن
ی ات ضیاع هیه  وهمیده ناو محاسباتی بخاطر رسفاو تکدافوژو معارص دو ت هآتودن

محاسباتی میبایه. مربمیت این مقافه نیز  ۀت ت  لوگیرو ات ایخباناو ناتواسختق
رضایب آ  به   وتیهاو حل سیسخم معادالو اوایه یکی ات جا بو ود می آیه.نمید ات
        nxnس هادالو دو یک ماتریکهه که رضایب سیسخم معهس می بایهکل ماتریکهی
 یراو اتفیه حل سیسخم معادالو وا تمیده ساتو می منایده.ساتو ت بااسختاده ات تغی ا
ثریت این وتش بخصوص تمانی که تعهاد معادالو ت مجهول نا تیاد بایه نویها ؤ م

می گردد که با تبهیل ماتریکس مربعی به ماتریکس قطرو به واحخی مو ودیت ت یا 
ث آ  عهم مو ودیت حل سیسخم معادالو وا تشخیص می دنیم. مسئله قابل بح

است که تکدافوژو معلوماتی نیز ات ماتریکس نا دو  هت حل مسایل ویاضی ت 
اکدو  نرم افزاوناو مخعهد حل مسایل  .ثر اسختاده بعمل آتوده استؤ م ۀک بگونفزی

حیث بخش ه ویاضی ت انجدیرو دو اتخیاو ما قراو داده یهه که دو آ  ماتریکس ب
به منایش گذایخه است  به این معدی  کاوسات شرتگرام کمپیوتر  اوتیمدهو تود وا

بایه دو قافب  هئلر مسهکه ماتریکس مدحیث اساس نزد کمپیوتر معرفی بوده ت ن
ام ههت  کمی ت کاسخی انجهی گردد تا شرتسس موضوع بههماتریکس به کمپیوتر معرف

شرتسس ا را نخوانه یه ت بهت  نخیجه باقی توانه مانه.   غیر آ  صووو شذیرد. دو
 نرم افزاو مخلب است.   این نرم افزاوناو تکدافوژیک یکی ات

نرم افزاو ویاضی بوده که مسایل بغرنج ویاضی وا میخوا  با اسختاده ات  :متلب
گرفخه   Matrix-laboratoryکلنو ءردهه( ات فشMatlabمخلب )  تاژ  ل منود.هآ  ح

ویاضی بهت   لهل مسایهرام ساتو حهآ  اسختاده ات ماتریکس دو شرتگ هفهنهه ت هی
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  ءاین نرم افزاو دو اتایل دنه .می بایه  C  fortran pascalمرا عه به تبانهاو چو  
بات  Cبه تبا   م 1317 ۀل دنطراحی گردیهه ت دو اتای Cleve-Molerتوسط  م 1337

او ویاضی وا هعملیه ن ه اکرثهی ا راو حیتوانا م مخلب 2717 و هنویسی یه. دو  
 ۀشرتسمعین براو ا راو نر عملیه دو آ   مه نظر گرفخه یهه که داوا گشت ت کودناو 

 کسب نخایج وا رسیع ت سهل ساتخه است.
  دو مخلب براو معرفی ت تتکیک عدارص: معرفی ارقام و حروف به متلب

( اسختاده گردیهه است. نرگاه بخوانم ;) فاصله ( یا,) سطر ت سخو  یک ماتریکس ات
 ماتریکس ناو 

    

 
 
 

 چدین عمل توانیم منود:  معرفی منائیم کمپیوتر وا به
 :وا به ایکال ذیل تاود می ساتیم A,B,Cوتو صتحه کاو مخلب ماتریسهاو 

A=[1,2,3],B=[1;2;3],C=[1,2,3;4,5,6;7,8,9] 
 کاو کمپیوتر می یابیم: ۀکمپیوتر وتو صتحبا انرت منود   

A                           =  
7     2     1 

B                          = 
1 
2 
7 

C                       = 
3     2     1 
6     0     4 
9     1     7 

987
654
321

3
2
1

321  CBA
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قت کمپیوتر  ا گرفخه ت میخوا  ؤ م ۀدو حافظ A,B,Cاکدو  ماتریکس ناو 
  طرف نیات تود وا تاود کمپیوتر منوده  واب آنرا دویافت منائیم ۀ راو نر عملیا
      کاو  ۀحهه( وتو صتCA,CB,AB,AC,BA,BC,ب )ههل رضههفت حاصراو دویاههثالً بههم

 دویسیم:می
A*B 

 = ans      واب مطلوب
14 
A*C 

 = ans                            واب مطلوب
42    76    30 

B*A 
 = ans                           واب مطلوب 

3     2     1 
6     4     2 
9     6     3 

                          >>k=B*C   
 ???Error using ==> mtimes 

Inner matrix dimensions must agree. 
B*C نیست. امکا  شذیر 

q=C*B 
14 
72 
07 

 

( ت تقسیم )/( وا باالو -به نمین مدوال میخوا  عملیه ناو  مع )+(  تتریق )
 (. 1) فوق انجام داد ماتریکس نا با دو نظردایت رشایط مطرح براو ا راو عملیاو
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 ( است nxnرشط مطرح عباوو ات مو ودیت ماتریکس نا  )
  :مثال میخوانیم عملیاو فوق وا باالو ماتریسهاو ذیل انجام دنیم ۀبه گون

a=[1,2,4;5,3,1;6,4,3],b=[2,4,6;1,4,2;7,5,2]; 
                                                             >>a+b 

ans = 
7     6    17 
6     3     7 

17   3     0 
                                                             >>b+a 

ans = 
7     6    17 
6     3     7 
17     3     0 

                                                              >>a-b 
ans = 

 -3    2-  1- 
-1    4   -1  
1      -1   -1   

                                                              >>b-a 
ans = 

2     2     1 
1     1     4- 
1     1    1 

                                                              >>a/b 
ans = 
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0.7447   -0.1915   -0.0426 
-0.0319   -0.1489    0.7447 
0.3511   -0.3617    0.8085 

                                                              >>b/a 
ans = 

2.8000    3.2000   -2.8000 
5.4000   11.6000  -10.4000 
1.2000    3.8000   -2.2000 

دویافت   ل شیچیهمسای یکی ات: دریافت معکوس ماتریکس در متلب
ده که بهت  ضیاع هکمک می ک اهس است که سافت تیر مخلب به مهماتریکوس همعک

 ۀبگون  بلده انجام دنیم ۀمرتب براو ماتریسهاو با ل این شرتسه واهدقت کام با تقت ت
 :دویابیم توانیم معکوس ماتریسهاو ذیل وا مثال می

>> (a-b)^-1                                                                       
ans = 

-0.1111    0.2222         0 
-0.1667   -0.1667   -0.5000 
-0.2778    0.0556    0.5000 

>> (b-a)^-1                                                                      
ans = 

0.1111   -0.2222         0 
0.1667    0.1667    0.5000 
0.2778   -0.0556   -0.5000 

>> (a/b)^-1                                                                      
ans = 

2.8000    3.2000   -2.8000 
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5.4000   11.6000  -10.4000 
1.2000    3.8000   -2.2000 

>> (b/a)^-1                                                                        
ans = 

0.7447   -0.1915   -0.0426 
-0.0319   -0.1489    0.7447 
0.3511   -0.3617    0.8085 

ناو  براو دانسنت این حقیقت که ماتریکس ناو فوق تاقعاً معکوس ماتریس
 وس آ  صحت تهس معکهماتریک س دوهود  ماتریکهی است میخوا  با رضب منهاتف

 چدین دویافت:  یاسقم آنرا
>> (a-b)*(a-b)^-1 

ans =                                      
1       0        0                             
0        1       0             
0        0       1                                    

ماتریکس تاحه است که مبین معکوس ماتریکس ناو موود  حاصل رضب  ۀنخیج
 (.2خوا  به نمین مدوال عمل منود )براو ماتریکس دتمی نیز می .بایه مطافعه می

 

 ماتریکس وا دت  سطرو سخونی ت اقهافح: ا درمتلبـالحاق ماتریکس ه
 ت سطرنا سطرو تعهاد افحاق دو ذیل انجام داد افبخه دساتیر ات بااسختاده میخوا 

 میخوا   انمچد .بایه برابر ماتریکس بایه دت ناو سخو  تعهاد سخونی افحاق دو
 .داد افزایش دفخواه طووب وا افحاقی ناو ماتریس تعهاد

 

                                              >> a=[1 2 3];                       
>> b=[4 5 6]; 
>> c=[7 8 9]; 

>> d=[a b],f=[a;b;c] 
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d = 
1 2 3 4 5 6 

f = 
1 2 3 
4 5 6 
7 8 9 

 آنها ات تعهادو .داود واماتریسها  وتو بر اعنل براو فراتانی ناو همخلب عملی
 مشانهه می منائیه: تیر مثافهاو دو وا

A = 
1 2 3 
6 5 4 

>> A-2 
ans = 
-1 0 1 
4 3 2 

B=[10 11 12;13 14 15] 
>> A*2 + B 

ans = 
12 15 18 
25 24 23 

منائیم کافی اگر بخوانیم عدارص دت ماتریکس وا یک به یک رضب ت یا تقسیم 
 :تو ه گردد تیر مثافهاو به .نقطه بگذاویم  است قبل ات عالمت رضب ت یا تقسیم

>> A.*B 
ans = 

10 22 36 
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78 70 60 
>> B.^A 

ans = 
10     121          1728  

4826809   537824     50625        
C=[1 2;3 4] 

>> C.^2 
ans = 

1 4 
9 16 

>> magic(3) 
ans = 
8 1 6 
3 5 7 
4 9 2 

 کده. می توفیه  است معرتف  ادتیی ماتریکس به که  ماتریکسی وا دسخوو این
 مهن با قطر ت خو هس سطر  رهن عدارص است که مجموع این ماتریکس این گیه ی یت

 (.1) است برابر
 دو میخوا که  یهتغییرات: ای عنارص در متلبـاد، ترتیب و جـتغییر ابع

 میخوا  بلكه  یود منی هتدهمح آ  عدارص تغییر هب تدها  اد کردهایج اهن ماتریکس
 .داد تغییر وا عدارص  او ت ابعاد  ترتیب

>> a=[1 2 3; 4 5 6;7 8 9]; 
>> flipud(a) 

ans = 
7 8 9 
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4 5 6 
1 2 3 

 وا اههسطرن  او یعدی ؛چرتانه می شایین به باال ات وا ماتریکس  دسخوو این
 .کده می عوض تسطی سطر به نسبت

>> b=fliplr(a) 
b = 

3 2 1 
6 5 4 
9 8 7 

 عمل نا سخو  وتو تتاتو که  این با  است فوق دسخوو مانده نم دسخوو این
 .کدهمی

>> rot90(b) 
ans = 
1 4 7 
2 5 8 
3 6 9 

 ساعت اوهن ربهههعق رکتهح الفهت دو ههدو  90 وا سهماتریک و دسخو  نهای
 .چرتانه می

>> triu(ans) 
ans = 
1 0 0 
0 5 0 
0 0 9 

 (.7) می کدده توفیه مثلثی شایین ت باال ماتریسهاو نم دسخوو دت این
>> c=horzcat(ans,b) 
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c = 
1 0 0 3 2 1 
0 5 0 6 5 4 
0 0 9 9 8 7 

او سطر ت سخو  ماتریکس وا میخوا  به سادگی هتعویض  ان  به نمین ترتیب
ماتریکس  ۀناو انخقال یافخ مثالً ماتریس  با اسختاده ات نرم افزاو مخلب انجام داد

 ات: ذیل عباوو است
Z=[1,2,3;4,5,6;7,8,9] 

>> z’= 
ans = 

1     4    7 
2    5    8 
3    6     9 

بلکه ات طریق   بایه یاو باالو ماتریسها قابل ا را مینه تدها دو مخلب عمل
شرتگرام ساتو میخوا  به حل سایر مسایل چو  دویافت  ذتو معادفه  فیمت  

افه نسبت هه که دو این مقهق آمهفای معادالو تتاضلی نیز لهمشخق  انخیگرال ت ح
 (.4) است حجیم یه  ات آ  رصف نظر گردیهه

  :پیشنهادات و نتیجه گیری
ات آنجائیکه ماتریسها کاوآیی تیاد دو مسایل عملی ت تطبیقی داود ت عملیاو 

بداًء   تو ماتریسها تمانگیر ت دو بسا مواود احخنل ایخباناو محاسبوو مخصوو استو
          ثر شدهایخه ؤ ا متیه ت مهراو محاسباو نه تدهها  مخلب  هت زاوهرم افهاسختاده ات ن

  می منایه. بلکه اسختاده ات آ  ات ضیاع تقت ت ایخباناو محاسباتی  لوگیرو  یود می
را  ات گردد تا دست انهوکاوا  ویاضی بخصوص محققا  ت انجدی شیشدهاد می
نمچدا  آموتش مخلب براو آموتگاوا   .نمه  انبه منایده  اسختادنرم افزاو یاد یهه 

 یود. گا  ویاضی ت انجدیرو شیشدهاد میه ت آموتنه
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Abstract: 

This topic is about an introductory text in Matlab 

history and providing same method of programing for 

mathematicians’ & engineers student how used Matlab 

to solve math problems. In this topic, we also introduce 

same application of matrix by Matlab software and 

providing students with the essential of it in used matrix 

as a bas of has work. 
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                             رسمحقق عبدالستار حاجتمند 
 تصفیۀ قلعی سیاه

هتل ه  IVل گرتپ هیام یهیزو است به ونگ ستیه نقره هقلعی فل مقدمه:
فلز قلعی بعه ات انجام  .22700C ت حراوو غلیا  2320C حراوو ذتبا  دتوانی  داواو

 کباو دیگر بهست می آیه. م با مر أ تو  بطوو تافص اسخحصال نگردیهه   ذتب ۀعملی
ساتو آ  ات عدارص ا دبی چو  آنن  نهف اساسی تصتیۀ قلعی سیاه نننا  ها

مس  بیسموو   ست ت املونیم می بایه  تیرا مو ودیت   اوسدیک سلتر  رسب
اوو ات هص ت عهوو اسخحصال قلعی تافهبه مدظ  ه. بداءً ها ات کیتیت قلعی میکانهآنه

 دنده.   میتصتیه قراو را به عملیۀ آن مخلوطاو 
برد آ  دو عرصه ناو تسه ناو مخخل  قلعی به مدظوو کاو دو این مقافه شر 

آماده ساتو غالف ت یا شوش توقه ناو ناتک فوالدو ت   تکدافوژو افیاژ فحیم کاوو
تحت   تنگ گیرو اتو هی به مدظوو  لیهواد غذاهم نمچدا  دو شرتسۀ کانرست ساتو

ت دست انهو کاوا  این  یهه است تا براو مخخصصین مطافعه ت تحقیق قراو داده
 بایه.می  گردد  فذا ات مربمیت تاصی بر تووداو تاقع عرصه ممه 

 یافو ست ناو داتلی ت یووتو سابق به  م 1333طوویکه ات رستو سال 
معه  قلعی دو نقاط  3اکدو  به تعهاد  تا رسه مالحظه میاوتباط معاد  دو کشوو به 

 یابی کشوو به تکدافوژو اسخخراجخدو صووو دس.   گردیهه استمخخل  کشوو کش
توتد  قلعی سیاه ایجاد گردد تا ات دسخگاه ناو اسخحصال ت تصتیۀ  معاد  قلعی

 گیرو به عمل آیه.ملی  لو  ۀی کیتیت ات تاوج ت ات فراو رسمایقلعی ب
 ووهاو میخافووژیکی بطهووه نهفلزاو سیاه ت ونگه دو ک محصوالو عملیۀ ذتب

        هه هره به مشانهمتیهه ت مض ا عدارصهترکیب آنه هه  بلکه دوهص بهست نیامهتاف
ق هی مطابهاوو ات مرکباو اضافهص عهز تافهبراو اسخحصال فل  تات ایرن ه. هوس می

 عملیۀ تصتیه اسختاده می یود. ات  سخدهودناو قبول یهه
ی هاو ذتب  قلعهن ووههی دو کهواد متیهه ( قلعهدو نخیجۀ ذتب کدسدرتاو ) م

یه. مواد مذاب قلعی سیاه داواو ترکیباو آغباو بو ود می  دتد  ت سیاه  گرد  شودو 
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 :ذیل می بایه
        سلتر  % As- 0,2 - 2وسدیک  ا- Fe - 0,2  % 1,5  آنن% Sn - 93 - 95قلعی 

S - 0,1 % رسب  Pb 3 % مس  Cu - 2 % 3,5  سوومه %  Sb - بیسموو  Bi - 0,4 %. 
کیباو فوق توسط عملیۀ آتشی ت یا برقی تحت مواد مذاب قلعی سیاه داواو تر 

 شرتسۀ تصتیه قراو داده می یود ت ترکیباو ذیل بهست می آیه:
Sn - 99,92 %  ,As - 0,10 %  ,Fe - 0,009 %  ,Cu - 0,01 %  ,Pb - ,0,025 %   
Bi - 0,01 %  ,Sb - 0,015 %  ,S - 0,01 %  ,Zn - 0,002 %  ,Al - 0,002 %.     

ناو صدعخی  ها  موود اسختاده قراو شوو آتشی قلعی سیاه دو ک ۀعملیۀ تصتی
بطوو مخواتر ت  می گیرد  تیرا این وتش با اسختاده ات معرف ناو کیمیاتو مخخل 

  (Cu)س ه  م(As)وسدیک آ   (Sb)وومه ه  س(Fe)ن هساتو آنهاهرض  هشیگیرانه غ
 می گیرد.صووو ( Pb)ت رسب  (Bi)بیسموو 

ذاب قلعی سیاه همز هن ات فلهآن 1 7مقهاو %  4000C - 350با اسختاده ات حراوو 
به این  .ساعت وا دو بر می گیرد  1 - 17د که این عمل تصتیه مهو ساتو می گرد ها

ذغال دو یک تن قلعی به کیلوگرام  2,5 - 2 ت مقهاو  رکیلوگرام سلت  2 - 1 مقهاو  مدظوو
 می گردد. ساتونیز  ها ت آوسدیک ما  با آنن مقهاو مسمرصف میرسه که نمز 

      راووههیاه تا به حهعی سهذاب قلهز مهه  فل71 7ا % هساتو آوسدیک تهاهبراو  
500 - 6000C  وابطۀ  وسدیکآ تحت کاو قراو داده می یود  دو این حافت املونیم با

 می منایه. ( وا ا را گهات تهاتل فلزو ) تر کیب کیمیاتو فلز با فلزدیر 
دو  (املونیم) Al % 0,1 - 0,05هاو ههام تصتیه کاوو ات آوسدیک مقهه ات انجهبع

با  3200C - 300قلعی سیاه باقی می مانه که توسط امونیم کلووایه تحت حراوو 
 :اسختاده ات عملیۀ کیمیاتو ذیل  ها ساتو می گردد

2Al + 6NH4Cl = 2AlCl3 + 6NH3 + 3H2 
مرصف املونیم دو  عت وا دو بر دایخه ت مقهاوسا 3 - 17سه عاد ادامۀ این شرت یم

دو یک تن  گرامکیلو  2,8کیلوگرام ت ات امونیم کلووایه   4 - 2این شرتسه نه کمرت ات
 قلعی می بایه.
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ساتو آنن مطابق به عملیۀ  ها  0,1ساتو مس ات قلعی سیاه مذاب تا به % ها
  2300C - 220اوو دو این مرحله گیرد. دو ۀ حر  بوده ت به یکل معموفی صووو می

بر تن قلعی می بایه. این شرتسه دو کیلوگرام   30 - 10مصاوف معرف ناو کیمیاتو
 ادامه شیها می منایه. ساعت 1ه  4  به مهو 5500Cحراوو 

انجام شذیرفخه  5500Cساتو آوسدیک دو حراوو مشابه  هاساتو سوومه  ها
 مدظووه بایه. ب بر تن قلعی میگرام کیلو 2 -0,7 که مصاوف املونیم دو این شرتسه 

گرام بر تن فلز  یک کیلو  2500C - 240آسا  بیرت  کشیه  شرده یا غشا دو حراوو 
کلووایه قلعی تزئیه می گردد ت به تعقیب آ  املونیم باقیننهه تاوج می یود. این 

شرتسه ساتو سوومه دو این و بر می گیرد ت نکذا دو کداو  هاساعت وا د 21-8 شرتسه
 ساتو می گردد.اقلعی بصووو تافص ات وسوباو مس  آنن  آوسدیک  نیز  ه

 با اسختاده ات ییو  معرف ناو کیمیاتو براو آیکاو منود  ساتو بیسموو ها
این معرف نا تحت  .مرکباو فلزو مشابه توسط سودیم ت مگدیزیم صووو می گیرد

 (. 276:1می گردنه )دو مواد مذاب مخلوط  300 - 240ت  4000C - 380حراوو 
دو  بر تن کیلوگرام 3 - 1,5ودیم هبر تن ت س گرامکیلو  3,6مقهاو مرصف مگدیزیم 

هاو بیسموو  مگدیزیم ت سودیم دو حراوو تن قلعی می بایه. بعه ات ترتج کتیک 
280 - 3500C ساتو هاههم  هم ت سودیهوباو مگدیزیهه  وسههایونیم کلوو هبه کمک امل        
   نیز  وومهوباو سهوس  ا با بیسمووهه یکجهر دو این شرتسهه دو نهایت اممی گردنه ک

 . ها ساتو می گردد
واد هحافیکه مل دو هام عملیۀ کیمیاتو ذیهبا دو نظر دایت انج بساتو رس  ها

 صووو می گیرد.  بایه 4500C ئین تر اتمذاب داواو حراوو شا
Pb +SnCl2 = PbCl2 +Sn 

 2500C - 240آیه تا حراوو دو آتر شرتسه حه اقل  اما دو شرکخیک سعی بعمل می
 بایه.

 وسه ت نمچدا  مرصف میه قلعی بتن منک    80 - 60  هت حصول یک تن قلعی
وو معموفی هساتو رسب ات قلعی سیاه با اسختاده ات کلهاهوتد تا براو   کا  آ  میهام
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 کاو گرفخه یود. 2700C - 250تحت حراوو 
 1 - 0,3 ی مواد مذاب میخوا یو کوچک ات قرش باالترتج ذوا براو سهوفت کاو

 دو یک تن قلعی اضافه منود.   بر تن کلسیم سودا واگرام کیلو 
هاو بخاو کرتو یکل عی توسط معرف ناو کیمیاتو دو دیگعملیۀ تصتیه قل

تن ذویعۀ گات طبیعی ت انرژو برقی صووو  45-5فوالدو ت یا چهنی داواو ظرفیت 
 می گیرد.

هاو بخاو کشووناو صدعخی ات مشهوو ترین دیگدو   چدین شرتسه براو انجام
اسختاده   بایه تن که مجهز با مخلوط کن میخانیکی می 10کرتو یکل با ظرفیت 

 ساعت وا دو بر 80 - 40ا  عملیۀ تصتیۀ کیمیاتو قلعی معموالً هبعمل می آیه. تم
 ت می بایه.تن قلعی دو یبانه وت  6ها گرفخه ت ظرفیت مخصوص بهره دنی دیگ

بوده ت مخباقی قلعی به قسم  % 90 - 80ص دو این شرتسه هاسخحصال قلعی تاف
 غشا تشکیل می یود.

  Kw .500 - 200عملیۀ ذتب قلعی سیاه دو کووه ناو برقی نه چدها  بزوگ به
  1300-14000  کووه ناو یعاع افگدی تحت حراوو یا دو کیلوتاو امپیر نیات دایخه ت

فلز سیاه بهست آمهه ات عملیۀ ذتب غشا معموالً براو تهیۀ افیاژ  انجام می شذیرد.
 فلزناو ضه اصطکاک بکاو برده می یود.

 :قلعی وا طبق تعامل ذیل حاصل منودات اثر تعامل منک قلعی با  ست میخوا  
 

SnCl2 + Zn = Sn + ZnCl2 
 

 . ساعت انجام می شذ یرد 6 - 3به مهو  4800C - 400این عملیه تحت حراوو 
دو تشت محلول  ایرنت فیخی قلعی کمرت مطافعه ت تحقیق گردیهه  اتتصتیۀ افکرتت 

         قلعی  % 3ب گوگرد تایز هب کریزتل فیدول سلتایه  تااتو تیز هح سلتایه عضوو
وسه. مواد وسوبی حاصله  می % 85 . ترتج قلعی نظر به  ریا  برق بهمی بایه

 (.176:2می بایه ) % Bi 20ت   Sb ,3 % As  ,5 % Cu ,20 % Pb % 5حاتو
الح ههال بود  انود ات اثر ترسباو امهفعیا غیر  شسی  بود  ت  توسط افکرتتفیز

 او سلیسیومی فلوویدی ت سلتایههفیت نوسه. نمچدا  افکرتت  هه میهبه مشان قلعی
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 ( می بایه. Na4 SnS4سایه سخانیت )ایش یهه انه که حاتو سودیم تیرتای آتمیقلیا
 ی نیز اسختاده می یود.یتاتر ات تصتیۀ فراو ات مرکز ت تالدو این ا

قلعی مذاب ات طریق الیه ناو ذغال   عملیۀ فراو ات مرکز دو صووو اسختاده ات
        راووههردد  این عملیه تحت حهز فلرت می گههراو ات مرکههو  فشاو فههتوسط ق کسکو 

310 - 4000C ه دو ترکیب آ  کمرت اتص کهعی تافهصووو گرفخه که دو نخیجه قل        
0,1 % Fe ( آنن )  0,1 % As  نا بهست آمهه ت ات طریق فلرت   می بایه ( وسدیک) آ

ر آ  دو غشا به ترکیب ههاو دیگهقلعی اسخحصال می گردد ت مق % 85 - 80 هاوهبه مق
 ذیل باقی می مانه:

5 - 25 % As ,5 - 20 % Fe  ,50 - 60 % Sn  متیه  دیگر که مخعاقباً با مواد
 (.271:1 (یونه قلعی یکجا به عملیۀ احرتاق فرسخاده می

ات   Pb,Biمخلوطاو مرضه چو   اتو قلعی وا اتهکا  شاک سهام  یهیتصتیۀ تال
 Па 65 - 13ت فشاو باقیننهه  13000C - 1000اثر عملیۀ قلعی سیاه تحت حراوو 

 شاسکال میرس می ساتد.
ی غیر یاو گرم کدده  برقی تالهیا کووه ن ت ییووه ناو افقاخاین عملیه وا دو ک

 دنده. تن بر یبانه وتت انجام می  25 - 20تقتوو داواو ظرفیت
 % 0,22 - 0,03تا به % 3 - 1 مقهاو رسب دو قلعی سیاه ات  ییدو نخیجۀ تصتیۀ تال

 (.271:1تقلیل می یابه ) % 0,06 - 0,01تا به  % 0,1 - 1,5بیسموو ات  ت 
 نتیجه گیری:

ی یی ت یا گرم کدده  برقی تالیلعی با اسختاده ات کووه ناو افقایۀ تصتیۀ قعمل
 تقتوو به تداسب ییوه ناو دیگر مثمر ت اقخصادو می بایه.غیر 

 پیشنهاد:
شرتسۀ دیگ  ات  شیشدهاد می گردد تا دو صووو دست یابی به تکدافوژو معارص

 عمل آیه.ه ب اسختاده ناو بخاو کرتو یکل  هت تصتیۀ قلعی سیاه دو کشوو
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Aбcтракт: 

Это статья носит называние рафинирование 

чёрного олова. 

Олово известно человечеству и применяется с 

древнейших времен (бронзовые век). В обычных 

условиях - мягкий металл серебристо белово- цвета, 

имеет малую твердость. Прочность и электроп-

роводность. 

Олово обладает исключительными совйствами- 

относительной легкостью Выплавки из руд, высокой 

пластичностью, низкой температурой плавления и 

способностью образовывать сплавы со многими 

металлами. Высокая коррозионная стойкость и 

безвредность продуктов окисления олова для 

живого организма предопределили широкое его 

использование для лужения листовово железа, 

пишевой и химической посуды. 
 :مآخذ
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2- М. А. Менковский., И. Ю. Кожевников. 

Металлургия, Технология угля и неметаллических 
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  یحیی هوما غالم حقق رسم 

 کار آنها شیوه هایارزیابی فرنها و 
اصیت اوتجاعی توب دو مایین نا ت آالو ت فرننا بخاطر داینت مقدمه:

ثابت فشاو ت یا   قو ایجاد  فرننا ۀتظیتگوناگو  کاوبرد گسرتده حاصل منوده انه. 
کشش دو میا  شرته ناو مایین ت آالو است. ات فرننا دو انخقافیه ناو اصطکاکی  

رضبه و  اذب رضبه ) میکانیزم ناتصلیه نا ) بست نا ت یا کالچ نا (  برک نا  دو 
( چو  کننی نا  حایل نا مبدظوو کانش فرته  بخاطر ذتیره انرژو ت اسختاده  گیر

( دو ساعخها ت اسباب باتو اطتال   هت  ) فرنناو کوکی بعهو ات آ  مدحیث موتوو
مرتنا ت سایر فواتم انهاته گیرو به شیننه تسیع اسختاده  دو دیدامو  انهاته گیرو قو 

 (.     1می یود )
ناو کشش  فشاو  تاب ت انحدا باالو  وههمطافعه ق  مقافه این تحریرنهف ات 

رننا وا ه( دو ف فرننا است که ساده ترین ایکال دیتاومیشن ) تغییر یکل ت تواص
     بو ود  (Fynp)اعی هاوتج  و هق رن دو آ هدگام دیتاومیشن فهبو ود می آتونه. به ن

قبلی فرن وا احیا منایه. این قوه دو می آیه که سعی می توتد تا یکل ت انهاته ناو 
 او ماده برتت ها ت مافیکول نهوم نهل افکرتتمقداطیسی میا  اتهات اثر عمل مخقاب فرن

اوتجاعی دو دیتاومیشن ناو کوچک   اوتجاعی می نامده. قو   که آنرا قو  می منایه
اما  هت مخاف  سمت حرکت   دیتاومیشن  سم بوده  مسخقینً مخداسب به انهات 

رد که حاال بدام هوک این اوتباط وا کش  کهذواو  سم وا می دایخه بایه. وابرو ن
 ه می گردد:ئاواقانو  نوک یاد یهه ت این طوو 

 

Fynp= - kx  (N)    
 به نیوتن بر   SIرضیب مقاتمت است که دو سیسخم بین املللی -k دو ایدجا 

 ( انهاته می گردد.N/M) مرت
     x -  سم به  دیتاومیشن  انهات mm 

 می کده. و  نوک عملاوتجاعی مطابق قان  و تخدیک نمچدا  باالو فرننا قو د
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فرننا دو حهتد کاوبرد این قانو  قادو به تغییر طول تویش می بایده. دو صووو 
ز فرن هات حه اوتجاعیت  شهیهه برگشت ناشذیر سیافیت دو فل دیتامیشن ناو بیشرت

 (. 3 ) اوتجاعی تود وا ات دست می دنهبو ود آمهه ت دو نخیجه فلز تاصیت 
مربمیت موضوع مقافه ات ایدجا نایی می یود که فرننا نرچه بیشرت دو 

ها ت وتبات دسخگاه ناو اتوماو  نیمه اتوماو تخدیک  بخصوص دو عرصه ساتخن 
 گسرتش بیرش حاصل می منایده.

راتا  هفاوب هراح ت تجهط اوهنافی انجدیر ههاوو عها مسخلزم مهههساتت فرنن
مایین نا  دسخگاه نا  تجهیزاو ت افزاو  ات ایرنت انجدیرناو تکدافو یست می بایه.

تا متام دو شهلوو مهاوو کاویداسا  به ندگام توفیه نهایت نقش بر سخه داود 
ا ت هرننههاو فه. شاوامرتناتنههل برآتوده بسهوا دو عم اهرننهیه فهه هت توف مطافباو

یا طبق  ذ انخخاب تهاو نافها نظر به سخدهودنهبر آنهوه ناو تاوده هتصوصیاو ق
 مطافباو تخدیکی  نقشه نا  منونه نا محاسبه می گردد.

بخاطر ساتت فرننا ات مواد داواو مقاتمت  :مواد جهت ساخت فرنها
بلده دو برابر باوناو رضبوو اسختاده می کدده که تواص اوتجاعی بلده ت محکمی 

ام  هت توفیه این صتاو به ندگام انخخاب مواد ت تیاد دایخه بایده. عالته بر
ر هاص کاو فرن دو نظههایت برقی ت سایر رشایط تهحراوتی  ن ا  رضیب انبساطهفرنن

رد  ات ههحافت سه هه بهوالدو کش کاوو یها ات سیم ناو فهود. فرننهگرفخه می ی
هایاو هن والدناو تنگ ناشذیر مطابقهوالدناو فگیر  فهوالدناو کاوبدی فرنو  فهف

ابریکه ه(. دو برتی ف4می یونه ) ساتخه mm  0,2 - 60ات سخدهودناو دتفخی با قطر
 ,60C2Aاوهاوک نهی مهوالدو سلیکانهاو فه  افیاژناصهاو تها وا ات فوالدنهنا فرنن
60C2 40اوک هم نکلی -کرتمیدی  والدوهف   افیاژXH کرتمیدیوالدو هت افیاژ ف- 

 -سلیکانی  افیاژ برنجی رماهمقاتم دو برابر گ XГС 77سلیکانی ماوک -مدگانیزو
ت نمچدا    ВТ23اوکهتیخانی م -رامی هیاژ تفت  افه Бр. КМц3اوکهم مدگانیزو

 .(1غیره تهیه می داونه ) ت   ВТ16С6سلیکانی -تیخانی -افیاژ تفترامی
ا  تجهیزاو  آالو هاو مجموعی  میکانیزم نهنتاحه ای کار فرنها:ـشیوه ه     
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ا مخشکل ات عدارص اوتجاعی مدجمله انواع گوناگو  هو نهایت مهم مایین نعرص 
        هتو ها وا معموالً ات سیم ت دو بسیاوو حاالو با مقطع مها می بایده. فرننهفرنن

ت  می گردد می ساتنه  تیرا دو این حافت تشدج ت دیتاومیشن طوو یکسا  دو آنها توتیع
طع نا کمرت متام می یود. ات فرنناو با مقطع نمچدا  قیمت یا  نظر به سایر مق

گرفنت  مربعی ت مقطع مسخطیلی رصف دو صووو باوناو فشاوو نهایت تیاد بخاطر
(  االسخیکی شیونه اوتجاعی ) ۀفرننا دو حافیکه تظیت . او کمرت اسختاده می یود

رکی ت انرژو  حایل ح  عدرص ذتیر  ۀین وا بعههه داونه  غافباً مبثابمیا  ا زاو مای
او ها بخاطر نمین کیتیت نهع برتوود دت  سم تهمت می کدده. ات فرننهیا مان

ساتو  مایین  بیدظیر دو تسایل ترانسپووو تمیدی  آبی ت نوایی  دو صدایع موتر
ساتو  افزاو ت آالو ساتو به شیننه تسیع اسختاده می کدده. اطمیدانیت ت شایهاوو 

ت ثباو تواص اوتجاعی تابسخگی به کیتیت  دقت کاو میکانیزم نا ت آالو دو مجموع  
 فرننا داود.

ا  به هوود اسخعنل یهر به باو تاوده ت مهاو ماوشیچی نظهفرنن انواع فرنها:     
 .(2فرنناو کششی  تراکمی ت تابی تقسیم می یونه )

 
 

 
 
 
   

 او       مخرتطی  اسخوانه     طبل مانده    کمرباویک                             
   

              

 فههدهر کششی                    یههههههمهرا کهو تههرننافهه                     تابی فرن 
 

فرنناو ماو شیچی :1یکل   
ی  بشقابی  مسطح ت به ساتخن  ممکن است ماوشیچی  سپیراف رها نظهفرنن
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او شیوسخه هه نهیم با حلقهرن ماوشیچی اسخوانه او کششی ات سهه. فه او بایدهههتوق
اساسی  ۀه باو تاوده افزایش می دنه. تظیتساتخه می یود که طول تود وا نظر ب

  ودتا  تمانی که قو  کششی مقهماتی است.  موقخی انرژو ات اثر قو   این فرن ذتیر 
سعی می توتد تا متام انرژو ذتیره یهه وا برگردانهه ت یکل  کششی تخم یود  فرن

احیا منایه. بخاطر سادگی ساتخن   آسانی اسخقراو دو محل کاو ت  ابخهایی تود وا
 (.1) ات این نوع فرن دو صدایع مایین ساتو اسختاده تیاد بعمل می آیه  اوتانی

 هانه که حلقه ناو آنا  دو یک فاصلفرنناو تراکمی عباوو ات فرنناو سیمی 
او  حلقه ناو فرن بانم ات نمهیگر قراو می دایخه  بایده. دو صووو تاود منود  فش

          و می کدهی تویش وا اتخیاههرن حافت اتفههع باو  فههدگام وفهبه ن نزدیک گردیهه ت
 (.  2) یکل 

                                                 
 
 
 
 

 (aکز فرن مخمر                   (bفرن مخرتطی                   (cفرن بشقابی               
 
 

          
 

           

 (dفرنفیخه او                                     (e فرنسپیرافی           
 

 

 فرنناو تراکمی :2یکل 
 

زایش باو ات فرنناو مخمرکز ها دو صووو افهاو فرننهبخاطر کانش انهاته ن
طی ماوشیچی تراکمی رت هاو مخه(. فرننa  نه او تراکمی اسختاده می یود )ماوشیچی اسخوا
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(.  فرنناو بشقابی ات دیسک نا b   اسخقامت مخحول دو برابر فشاو می بایده )داواو 
( که تحت باوناو فشاوو تیاد کاو منوده c      او مخرتطی ساتخه می یونه )یا قرص ن

(  ت دو رضبه  رناهه) بوف ل ناهمثال دو ساتخن  حایوو هم وا می گیرنه. بطهاو کهت  
و مخخل  ات فرنناو بشقابی کاو گرفخه می یود که معموالً ات فوالد سلیکانی گیرنا
والد هوا ات نواو ناتک ف(   d. فرنناو سپیرافی مسطح )ساتخه می یونه  60C2Aماوک

او ها معموالً دو میکانیزم نهه ت ات آنههساتن رژو میهان  یر هکاوبدی باکیتیت  هت ذت
می کدده که دو  و اسباب باتو اطتال اسختاده د ت یهاو اتوماتیکهساعخها  سالح ن

( وا بخاطر e    فرنناو فیخه او یا کننی )راو دایخه بایده. هرض دیتاومیشن تابی قهمع
) شَت نا ت یاه شت ( تهیه  و فوالدو با طول مختاتوبردایت ات فیخه نا  افزایش قو 

ناو تطوط آنن ت می داونه ت ات آنها  هت بردایت اوتجاعی بادو موترنا  تاگو  
ی ماوک هوالد سلیکانها وا ات فهی نهکنن ود.هط ترانسپووتی اسختاده می یهسایر تسای

 می منایده. می ساتنه که دو انحدا توب کاو 60C2    60C2Aناو
 

مراحل آتی تکدافو یکی  نا مخشکل اتساتت فرن  :تکنالوجیکی ساخت فرنها
 : (0می بایه )

 طرحریزو فرننا. -
 .تو موادآماده سا -
 .( آبهاوو ت  تعطیل گرمکاوو سیم فرننا  عملیاو حراوتی ) -
 .(Заневоливание  بی اواده ساتو فرن )تابهنی  دسخکاوو -
 شویش ت دفاع فرنناو آماده یهه ات تنگ ت محیط ناو مرضه دو صووو رضتوو.  -
 توفیه ت کدرتتل عمومی فرننا. ۀکدرتتل دو نر مرحل -
واص میخانیکی ت هنا دو البراتواو  هت دویافت تکدرتتفی فرن  آتمایش منونه ناو -

 آنها با مطافباو سخدهودو ت تواست ناو فرمایش دندهه. ۀمقایس
 . فرن به باتاو ت یا فرمایش دندهه بسخه بدهو ت عرضه  -

 دو نخیجه یک سلسله عملیاو شیچیهه به سیم  یکل  طووو که مبالحظه میرسه
نظردایت انخخاب دوست مواد  هت ساتت فرن با دو  س اتالتم فرن داده می یود. ش
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شاوامرتناو فرن ا را می گردد. ات تکدافو ی مهو  ت  ۀرشایط کاو مطرتحه  محاسب
معارص دو توفیه فرننا اسختاده می یود. به ندگام مونخاژ فرننا دو میکانیزم نا برتوود 

او دتفخی  هایاو سخدهودنههنهظردایت ن ا با دوهل آیه. فرننهعمه ه بهمحخاطانه بای
 فرمایش دندهگا  ساتخه می یونه. طرح نا سخدهودناو ویخوو  ات وتو نقشه نا

ه ههم نخست اوتباط بها دو قهی ساتت فرننهتکدافو یک ۀرتسهادو شهع مسیر
قه ههاد حلهتع ا ) قطر سیم هخاب شاوامرتناو فرننبه ت انخهطرحریزو دوست  محاس

او مجاتو ت مطابقت ه... (  تشدج ن باو نهایی تاوده ا ههم حلقه نهاو کاوو  قهن
رمایش دندهه داود. ها ت نیاتناو فهتواص میخانیکی فدهرنا با مطافباو سخدهودن

ت کثافت ممکده ا آماده می یود  سیم نا ات چربی هسپس مواد  هت ساتت فرنن
ل ا به طو   سیم نبرصو ا را یهه ت بااسختاده ات تجهیزاو التم ۀشاک گردیهه  معاید

 ناو موود رضتوو قطع می یونه.
او افقایی هووه نهاو با قطر کوچک دو کههو گرمکاوو سیم فرننهدو مرحلۀ بع

و می گیرد. صوو  ت با قطر بیشرت دو کووه ناو آندگرو C 11777- 107 تحت حراوو
آبهاوو وا منایده  بایه شس ات گرمکاوو بال تاسطه آبهاوو  ۀاگر فرننا ایجاب عملی

تعطیل تحت  ۀانرژو حراوتی  لوگیرو یود. عملی گردد تا ات مرصف اضافی ا را
300 - 240ناو حراوو  گرمکاوو  هاً مراقبت ۀا ات شرتس(. انجدیرن0ا را می یود )  

ووه ناو افقایی ت آندگرو گرمکاوو یکسا  ت رسیع سیم صووو همی کدده که دو ک
ابخها آنرا ات دت انجام کش و التم وسیه  دو کاوو سیم به حراو که گرم گیرد. نمین

او آتی یکل هییوه ن راو داده ت به آ  توسطهرض تابهنی قهت سپس دو مع ودههمن
 فرن می بخشده:

 تابهنی توسط دست. -
 چووو کشی با کاوبرد تجهیزاو تاص. -ترادو  تابهنی توسط مایین ناو -
رم ها دو حافت رسد ت یا گهنتوفیه فرن با اسختاده ات تکدافو ی تابهنی سیم  -

 (.ЧПУدو مایین ناو تابهنی  مجهز با برنامه ناو نهایت عهدو )
 با کمک اتوماو ناو تابهنی فرننا. -
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دنی ک  فرننا ت گیره  ال  دسخکاوو فرننا یامل عملیه ناو صیقل کاوو ت
زایش اضافی مقاتمت فرن دو برابر ها می بایه.  هت افهام آنههم کاوو انجهنا ت ت

                         کام ههستت کاوو یا اسخحۀ رض عملیههرن وا دو معهههاالو فهی حههتسخگی دو برت
(      Упрочнениеقراو )  می دنده که دو این صووو ویگ ت یا ساچمه باالو فرننا با

 ا فرن اسخحکام بیشرت حاصل منایه.فشاو بلده شرتاب می گردد ت
 ههۀشرتس ۀرین عملیهآت ۀا مبثابههرننهف (Заневоливаниеاتو )هی اواده سهب

ساعت  41 - 6آنها مبخدی بر توق  فرننا براو مهو تما  معین ات  ۀتکدافو یکی تهی
. نهف بی اواده (0)دو حافت تشدج انهک بیشرت ات حه  اوتجاعیت فلز آ  می بایه 

یریکل ساتو فرن عباوو ات حتظ تغییریکل داده یهه دو فرن ات اثر مو ودیت تغی
  دو  هت مخاف  تشدجاو کاوو آ  می بایه. ( مانهه شالسخیکی ) باقی

 -تکدافو یکی میخوا  ات عملیاو حراوتی  ۀدو تخم متام عملیه ناو شرتس
ودوو هین کاوو ت ات شویش شهو  فاستیت کاوو  کادمیم کاوو  کرتمهکیمیاتو چ
ت حتاظت ات تنگ  محیط کاو   هت دفاع فرننا ات تیثیراو مرض  (ПППشوفیمیرو )

   .(4)اسختاده منود 
ر هکه ناو معاصها دو کاوتانه نا ت فابریهتوفیه فدهرن ۀاو شرتسهمتام عملیه ن

مکا  تشخیص توسط سیسخم کامپیوترو ونربو ت نهایت می گردد. این سیسخم ا
نا وا توفیهو ت آتمایش فرن  ۀتجهیزاو  کدرتتل شیهم نر عملیو مبوقع ناوسایی نا

 اتد.میرس می س
وو تجاوب کاو فابریکه نا ت یعبه ناو میخانیکی نشا  می دنده که دو صو 

خوا  کیتیت بلده ت کاو بهت  امخداع  فرننا وا دو وعایت تکدافو ی ساتت فرننا می
ماو ت نیمه اتوماو  فیوتنا  میکانیزم ناو تیلی شر مسوتفیت چو  دسخگاه ناو اتو 

ه فرننا دو رشایط عادو کشوو دو توکشاپ ها ت غیره تیمین منود. توفیکالچها  برک
چووو کشی ت کووه ناو مجهز  -ناو میخانیکی با مو ودیت مایین ناو ترادو 

هاوو فرنناو خوانه. دو صووو تریل کدرتتل حراوو ساتمانهنی یهه میبا تسای
اوک  نقشه نا ت تکدافو ی انحدایی ت غیره بایه با اسداد  مه کششی  تراکمی  تابی 
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فرننا آیدایی حاصل منود تا تشدجاو داتلی فراتوده نا شس ات رسدکاوو  ۀطرت تهی
تکدافو یکی وا سپرو منوده باقی منانهه بایه ت آنها متام مراحل التم عملیه ناو 

 بایده.
 نتیجه گیری و پیشنهاد:

اع انقطنا اطمیدانیت ت شایهاوو کاو بالخوا  گتت که چو  فرن دو نخیجه می
او هشاوامرتن ۀن می کدده  بداًء به طرح ت محاسبمیا وا تی ههن نا ت ماییههمیکانیزم ن

تکدافو یکی توفیه انواع  ۀد اتفیه  هت ساتت فرننا  به شرتسفرننا  انخخاب موا
 .محخل  آنها بایه تو ه تاص مبذتل گردد

 

Короткое содержaHие: 

Данная статья носит название« Оценка пружин и 

способы их функционирования». Она написана 

старщим научным сотрудником академии наук 

Афганистана Яхьёй Хумой. Статья содержит 

информацию о разновидностях пружин, две рисунки 

и выводы.  

Надёжность и устойчивость работы механизмов и 

машин во многом обеспечиваетя качеством, 

тоностью и стабильностью упругих свойств пружин. 

Следовательно большое влияние оказывают 

правильный рсчёт пружин, подбор материала, 

непосредственно производство пружин, термическая 

обработка, покрытие готовой продукции, исполь-

зование современной технологии в процессе прои-

зводства и контроля пружин.    
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 جواد الدین ویس رسمحقق معاون 
 هستوی انرژی از استفاده دورمنای

 کشور در برق تولید برای


  باد (Solar)( مانده آفخاب Renewablesهیه )ههتوفیه بهرق ات مدابهع قابل تج
(Wind Energy)ینههراوو مرکهزو تمههو  نایی ات حهه  ق(Geothermal) رژو هه  ان

ت غیره براو توفیه برق دو دنهه نهاو آیدهه محههتد ) ناکافی (   (Hydropower)آبی
است  امها انهرژو حاصل ات تعهامالو نسخوو براو توفیه بهرق مانده انهرژو آفخاب  

توفیه کاوبهن داو اکسایه یا انخشاو سایهر گاتنهاو گلخهانهه باد ت آب میخوانده بهت  
 یهی ) بخهاواو آب  کاوبهن داو اکسایه  میخا   نایرتس اکسایه  اتتت  ( نا محهتد 

 ) به حه کافی ت  وابهگوو نیاتنهاو برش ( است.
 بایه می یهابهرژو تدها انخخهن انهرژو نسخوو دو آ  است که ایهتتاتو اساسی ان

خوانه مدابع تسیع برق وا دو مقیاس  هانی توفیه کده. مؤسسه بین املللی می که
ن نخیجه که تقاضاو  هانی انرژو وا تجزیه ت تحلیل می کده  به ای OECDانرژو 

هزایش خوانه نیاتناو وتبه افهع انرژو نسخوو منیرسی وسیهه که  ها  بهت  توسعۀ
نسخوو مو ب  گی وفع کده. انرژوه تیمین انرژو بهت  ایجاد آفود تود وا دو تمیدۀ

کده. اسختاده ات انرژو نسخوو ات  انرژو گردیهه ت تیمین آنرا می اسخقالل دو تمیدۀ
 سال شیش آغات یهه است. 37

هه که این هوا یهگی نه واد سوتت فوسیلی باعث آفودهه مهمرصف بیش ات ح
 ا  صحی  ها آتود ساتمبایه. براساس بر  بزوگرتین تطر براو صحت انسا  می ودهت

(WHO) می یود. گی نوا تقریباً دو نر سال مو ب مرگ سه میلیو  نتره آفود 
دانشمدها  علم طب شیش بیدی می کدده که تلتاو نایی ات مواد سوتت فوسیلی 

 (.6سه برابر توانه یه ) م 2720تا سال 
ی وا تکدافوژو توفیه برق نسخوو مهم واه حل کانش گاتناو گلخانه ی بخش

می دنه. انرژو نسخوو یگانه انخخاب معقول امرتتو براو توفیه برق به تشکیل 
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ی است. با اسخعنل انرژو عظیم ت اقخصادو بهت  انخشاو گاتناو گلخانه ی مقیاس
میلیو  تن  611ات انخشاو  م 2776نسخوو به عوض مواد سوتت فوسیلی دو سال 

اوتشا نشا   دیۀعاو اتحاه. اتیراً مطافهکاوبن داو اکسایه  لوگیرو بعمل آتوده ی
توفیه برق  و اوتشایی ات یبکۀاو نسخوو کشووناهه که اگر متام نیرتگاه نهمی دن

میلیو  تن کاوبن داو اکسایه اضافی دو امتوستیر آتاد  374یه  حهتد  حذف می
 یه. این مطافعاو نشا  می دنه که دو رسارس  ها  توفیه برق توسط ویاکخوو می

     وگیرو ههمیلیاود تن کاوبن داو اکسایه  ل 2.6او بیشرت ات او نسخوو ات انخشههن
 می کده.

توفیه انرژو نسخوو بخشی ات سرتاتییو مباوته علیه تغییر اقلیم ت   نمچدا 
اسختاده ات مدابع   دیگر این سرتاتییو تظ مدابع انرژو بشنو میرتد. بخشتح

افی  17ات  م 2720تا سال نا دو نظر داونه که انرژو قابل تجهیه است. بعضی کشوو 
 فیصه انرژو موود نیات یانرا ات مدابع انرژو قابل تجهیه حاصل کدده. 24

نهف ات نگاوش این مقافه آیدایی دانشمدها  ت عالقمدها  به شرتسه ناو 
توفیه برق ات انرژو نسخوو ت بروسی امکاناو تیسیس کاوتانه ناو توفیه برق دو 

ت انرژو نسخوو براو توفیه برق اسختاده ا ربۀهتجی که داواو کشوو به کمک منفک
ا رشیک هیده با مخخصصین کشوو ما  وا دو این تمهر انه تا دانش یهت حاض میبایده

 ساتنه.
یه برق هالو نسخوو براو توفهل ات تعامهونه میخوا  ات انرژو حاصهایدکه چگ

خوو بحث وا اسختاده کرد  بهرت است ابخها دو موود ساتخن  اتوم ت تعامالو نس
 آغات کدیم.

1هتو ن هبه اسخثداو نای
1H ( مت که فقط یک شرتتو  داود )او هام نسخه نه

بایده. بعضی نسخه  عدارص یامل دت نوع ذواو اساسی یعدی شرتتو  ت نیوترت  می
بیشرت بایه بی ثباو  17متام عدارص که منرب اتومی آنها ات  )  نا بی ثباو بوده

و ت یا امواج افکرتتمقداطیسی نرش ت شخش می کدده که تود به تود ذوا ( نسخده
 شهیهه وا وادیو اکخی  می نامده. این
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انرژو  کمیت ثباو نسخه عباوو ات انرژو شیونه نسخوو است که دو حقیقت
میت مبین یک نسخه به شرتتو  نا ت نیوترت  ناو آ  است. این ک التم براو تجزیۀ

عامل نسخوو اکزتترمیک که مدجر به طی یک ت تبهیل کخله به انرژو بوده که
رت ات مجموع هنسخه نمیشه کم کخلۀاق می افخه. هتشکیل نسخه می یود  اتت

19وو مثال  ایزتتوپ هاو آ  است. بطهنوکلئو  ن
9F  18.9984داواو کخله اتومی amu 

(atomic mass unit) نیوترت  است. بدابراین 17شرتتو  ت  3آ  یامل  است. نسخۀ  
1م هات با اسختاده ات کخلۀ   داود کهنوکلئو  13

1H (1.007825amuت ن )یز کخلۀههه 
 (  می توا  محاسباو ذیل وا انجام داد:1.008665amuنیوترت  )

  

  9X1.007825amu=9.0704425 amu   شرتتو  مساتو است به:      3 کخلۀ
  10X1.008665amu=10.08665 amuنیوترت  مساتو است به:      17 کخلۀ
19اتومی یک اتوم  کخلۀچو  

9F و  ت ههاد مشخص شرتتههه با تعهمحاسبه ی
 نیوترت  مساتو می یود با:

9.0704425 amu + 10.08665 amu =19.15708 amu 
انهاته  کخلۀ ) 18.9984amuبزوگرت ات  amu 19.15708چدانچه دیهه می یود 

19هه هگیرو ی
9F ) ا ت هو  نهشرتت وم ت مجموع کخلۀهاتو بین کخلۀ یک اتهاست. تت

ش کخله هنسبیت انشخین  کان نظریۀا نقص کخله نامیهه می یود. بدابر هرت  نهنیوت
( که به محیط داده یهه  تبهیل  حراوو ه که کخله به صووو انرژو )ههنشا  می دن

19براین  تشکیل گردیهه است. بدا
9F ( ووینهوپ فلهایزتت  ) اگزتترمیک است. طبق

هه وا چدین ههاو انرژو آتاد یهانرژو انشخین  میخوا  مق -او کخله هل بقهاص وابطۀ
 محاسبه کرد:

E=18.9984amu - 19.15708 amu=-0.1587 amu Δ 
ΔE=(-0.1587amu) (3×8  

شس   ت  چو  

 توانیم دایت:
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 17 شرتتو  ت 3با  13ووین هفل مقهاو انرژو است که تقخی یک نسخۀ این

 11J-10×2.37نیوترت  تشکیل می یود  آتاد می گردد. انرژو شیونه نسخوو مساتو 
نسخه به شرتتو  نا ت  ساتو مقهاو انرژو التم براو تجزیۀبراو این نسخه است که م

ووین  انرژو آتاد هاو فلهاو  هاگانه است. دو تشکیل یک مول نسخه نهنیوترت  ن
 یهه مساتو می یود به:

 
ول هیک مبراو  اتو هه نسخوو مسهانرژو شیون  بدابراین

که  یهاو بزوگی است  دو حافهوو قابل تو هی مقهطاست که ب 13ووین هنسخه فل
سیسخم  اوو تاوج یهه یا  ذب یهه به تسیلۀانهاته گیرو مقهاو حر  انخافپی ناو )

 200KJهتد ه( تعامالو معموفی کیمیاتو دو ح ه با فشاو ثابتهول یک شرتسهدو ط
 .است

چدین مدبع عظیم انرژو  عدارص وادیو اکخی  طبیعی است که تود به تود 
اگر عین محاسباو وا   تجزیه یهه ت باعث توفیه انرژو می یونه. به نمین ترتیب

  وا آتاد  1013J×8  هات ههانرژو به ان  ام دنیمهانج 235Uرام هگ 270راو یک مول یا هب
 (. 633:4می کده )

باو وا میخوا  دو موود سایر نسخه ناو عدارص انجام داد. تقخی عین محاس
این عمل مانده اتوم وادیوم بطوو طبیعی اتتاق افخه یا  اتوم مخالیی می یود چه

. بهین رژو تبهیل می یودهاده به انهمبباوا  نسخه انجام گیرد یک مقهاو م بوسیلۀ
رتو تبهیل می یونه. اگر کوچک ا شراگدهه ت توود یهه به تاحهاوهمعدی که اتوم ن

 ات کخلۀ ه یه که حاصل  مع هاین تاحهاو وا  مع ت تت  کدیم مالحظه توان کخلۀ
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ا  قسمخی ات ههاتوم مدتجر یهه کمی کمرت است. این تتاتو کخله عباوو ات نم
حقیقت بصووو انرژو دو آمهه است. هی دو هه  تفهود یهاده است که ظانراً نابهم

ت یا بصووو حراوو  xنوو یهیه نامرئی یعدی بصووو ایعۀ  مقهاوو ات انرژو بصووو
 دو می آیه.

دانشمدها  رشتع به مبباوا  یووانیم کردنه. به مالحظ وسیه  م 1347دو سال 
وق ههاو فهاو نیوترتنی تاود نسخه یووانیم معموفی می یونه  مقهکه تقخی گلوفه ن

دادنه که حخی مقادیر شا  ه ناو تجربی نانرژو توفیه می یود. دسخگا اده تیادافع
م ات سایر  هاو  نیرتمده ترین انرژو است ههاو ت نهکم این انرژو  نم ات فحاظ مق

رتت توانسخه بودنه ایجاد کدده. دانشمدها  مخو ه یهنه که تا موقعی که هکه تا آن
 مرتب توانیم یکی شس ات دیگرو ت بطوو نااتوم ناو یو   گلوفه ناو نیوترتنی میباود

نا نم یه  انتجاو  ها قطع مییهنه ت به محض آنکه باوا  گلوفه ن مدتجر می مدظمنا
 شایا  میپذیرفت.

  دانشمدها  کامالً اطمیدا  دایخده که اتوم ناو یووانیم مدتجر می یونه
ود ییوع ت هته ود بهه  تهچرا این انتجاو تقخی رشتع ی ود میپرسدههی ات تهتف

 ه یهنه که شس ات انتجاو اتومی مقهاو شیرشفت شیها منی کده. دانشمدها  مخو 
نیوترت   ل ات رشتع مبباوا  یووانیم بوسیلۀکمی باویوم بهست می آیه ت حال آنکه قب

ود نهایت. آیا باویوم یکی ات قطعاو کوچکرتو بود که شس ات تاود ها  باویوم ت هن
رب یه  نیوترت  به نسخۀ یووانیم ت دو نم یکسنت این اتوم توفیه یهه بود؟ من

وم یووانیم هات یه   اگر باویوم انشقاق 06منرب اتومی باویوم است ت  32اتومی یووانیم 
ی باویوم که ها است؟ تقخی منرب اتومهکه باقیننهه  چیست ت کج یبایه شس قسمخ

حاصل می یود.  76تتریق کدیم  بایه که منرب اتومی یووانیم می 32ات  است 06
یووانیم بهست آمهه فقط یک  ت دیگریکه ات تجزیۀویوم قسماگر غیر ات با  بدابرین

این اتوم نن  عدرص  بایه. 76عدرص بایه  این عدرص بایه داواو منرب اتومی 
 (:0که تعامل نسخوو آ  قراو ذیل است )کریپخو  بوده 

235
92U + 10n 92

36Kr + 141
56Ba + 21

0n + E 
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بهیل به باویم ت کریپخو  ت ت تجزیهنیوترت  نا اتوم یووانیم وا   شس میخوا  گتت
 بایه. او عظیم انرژو توام میکرده انه. این تعامل انقسام نسخوو با مجزا یه  مقه

انقسام  دو نخیجۀ ) 200MeVریباً هوق تقهریا  یافنت تعامل فهندگام    مثالبطوو 
( 35MeVزیه وادیواکخی  محصوالو تقریباً هت به علت تج 165MeVنسخه تقرییاً 

  8.4X1010ا هی X 108kJ/mol 19.2ادل ههمع 200MeVرژو ههود. انههمی یزا هانرژو مج
رتاق دت ملیو  هراوو احهاست. این مقهاو انرژو با ح 235Uژتل فی کیلوگرام کیلو

 (.661:7بایه ) ال سدگ نوع اعلی معادل میهکیلوگرام ذغ
نیوترت  ل یک نیوترت  مرصف یهه دت دو مقابندگام تعامل انقسام نسخوو 

ا یهه میخوانده  توفیه هل انقسام نسخه نهتعام ۀهود باعث ادامهیه که به نوبۀ تهه 
یر وا هر انکشاف تنجهام می شذیرنه. اگهامل به یکل تنجیرو انجهمی یونه  یعدی تع

بایه. عمل  م میسه عمالً دو یک فحظه صووو گرفخه  با انتجاو توأ شرت   تدظیم ندنئیم
 است. مبب اتومی به نمین اساس اسخواو

هاو انرژو وا که ات انشقاق ت هبراو تحقیق این موضوع دانشمدها  نسخوو مق
تبهیل یووانیم به باویوم ت کریپخو  ممکن است توفیه یود حساب کردنه ت دیهنه که 

او هاو انرژو است که عمالً ات انتجاونههنخیجۀ این محاسبه دوست مساتو با مق
 ی آیه.نیوترت  بهست م نامدظم یووانیم بوسیلۀ
ه ایزتتوپ وادیواکخی  یعدی هدانسخه که یووانیم طبیعی ات س دانشمدها  می

238U  ً235فیصه(   33.230)تقریباU  ً234فیصه( ت  7.3)تقریباU  ًفیصه(  7.770)تقریبا
 7x108سال  4.5x 109تشکیل یافخه است. دتوا  نص  عمر آنها بافرتتیب مساتو به 

 (.430:2بایه ) سال می 2.5x105سال ت 
هاو ههکه مقهه ت حال آنهم یووانیم وا تشکیل می دنهقسمت اعظ 238Uایزتتوپ 
است. شیها کرد  طریقۀ اقخصادو براو  ها کرد   فقط  270نسبی یووانیم 

(  سخخی با نم شیوسخگی داونهه ) که دو طبیعت ب 271ت  274ات یووانیم  270یووانیم 
 هه است.اقخصادو باقی مان یک معضلۀ

برتوود کده ت تاود نسخه اش یود  عهم تعادفی  235Uتقخی یک نیوترت  با اتوم 
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دو نسخه بو ود می آتود که مدجر به مخالیی یه  اتم مذکوو ت تبهیل آ  به اتوم 
ناو که شس ات این حملۀ یهیه  ات اتوم   ناو کریپخو  ت باویوم میگردد. نیوترت 

مجاتو یهه ت  270ود نسخۀ اتوم ناو یووانیم می یونه تا ناو یکسخه یهه آتاد 
رف هتره دو ظوتد تا بال  ت عمل نمیدطوو شیش می گردنه باعث توود یه  آنها می

وق افعاده تیاد شهیه آمهه که دو هی کمرت ات یک میلیونم ثانیه باوا  نیوترتنی فهمهت
 یزا  تحشت آتوومه می یکده ت ب م هها وا دونهنتوذ کرده آنه 270او یووانیم ههاتوم ن

یا انشقاق نسخوو ت  Fissionانرژو توفیه می کدده. این نوع تجزیه یه  اتوم نا وا 
  یا تعامالو تنجیرو گویده.

توسط نیوترت  ت تبهیل آ   270یه  یووانیم  یمخالی : یینو عملیۀ1یکل 
 .(3) شخو   باویم ت توفیه نیوتر  نابه نسخه ناو کر

بهت  نیچ قیه ت رشط  270به یک اتوم یووانیم  یک نیوترت  اما فقط حملۀ
ه یووانیم منی بایه هدیگرو  کافی براو رشتع یک انتجاو توق  ناشذیر دو یک قطع

اد هایج  صووو ه دو غیر اینهچ .ال تویبخخی استهۀ کمهوع حقیقخاً مایهت این موض
نکه براو آ ممکن نبود. اما تویبخخانه  270راو نگههاوو یووانیم هز  ت انباوو بهمخ

معرض حملۀ  مدتجر یود بایه یک مقهاو کامالً مشخص ت معین آ  دو 270یووانیم 
ههاو معین ه دایت. این مقهنیوترت  قراو گیرد دو غیر آ  نیوترت  بر آ  اثرو نخوان

که  ییزهوا به مقادیر   270اگر یووانیم   ی یاد می یود. بدابراینهبحران بدام کخلۀ
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که  بحرانی نبایه  بطوو  هاگانه نگههاوو کدیم بطووو کخلۀ یا  مساتو کخلۀ
م مجزا بایده  دیگر تطرو ت ود نه توانه هاًل ات نهقطعاو مخخلتۀ یووانیم کام

 (.0دایت )
حاصل می یود  270تعهاد نیوترت  ناو که ات یکسنت چده اتوم اتفیۀ یووانیم 

وق افعاده تیادو هف بقهوو تیاد است که متام اتوم ناو یووانیم دو اثر آ  با یهو
بخاو دو  Horsepowerتجزیه می یونه. دو ایدگونه مواود قهوتی معادل به میلیونها 

مهتی فوق افعاده کمرت ات یک ثانیه ایجاد می یود. اگر ممکن بایه که یکسنت 
دو مهتی  اتوم نا وا کدرتتل کرده ت کاوو یود که انرژو توفیه یهه بخهویج ت

نحو دفخواه ه یعدی ب الً  ات انرژو حراوتی حاصل یهه عممیخوا  یهطوالنی بهست آ
 اسختاده کرد.
  نا وا تحت نظاوو ت اتخیاو تود دو آتویم توانسخیم حرکت نیوترت  اگر منی

ز هههگرافیت معموفی ت فل اههیر ممکن میگردیه. امهریا  اتومی غهآنسخه ساتنت  
سهو قراو گیرنه  میخوانده آنها  نا مانده دیواو یا که اگر دو مقابل نیوترت  کادمیوم

که  270یووانیم  تقخی مقادیر تیاد کلی مخوق  ساتنه. به این ترتیبه وا آنسخه ت یا ب
بیش ات مقهاو بحرانی بایه دایخه باییم  میخوانیم مخالیی یه  اتوم نا وا بطووو 

ل ی بطوویکه مقادیر قابتحت نظاوو قراو دنیم که تا میزا  معیدی شیش برتد  یعد
 (.6یه نه آنکه ایجاد انتجاو رسیع یود )اسختاد  ات مواد ت حراوو بهست آ

دو شیل نا یا ویاکخووناو اتومی انرژو اتومی بطوو تهویجی توفیه می یود. دو 
این ویاکخوونا نیز تعامالو تنجیرو صووو می گیرد  تفی محهتد به حهتدو است. 

گرافیخی که براو کده ساتنت دو این ویاکخوونا میله ناو کادمیوم ت تشت ناو 
م کددهه موسومده. با ایدکه یک نیوترت  هه  بدام مالیهوتن ا بکاو میهحرکت نیوترت  ن

تفی با نهایت   آنسخه آسانرت ات یک نیوترت  رسیع ات تط مسخقیم مدحرف می یود
نا رسیع باعث  تعجب مشانهه می یود که نیوترت  ناو آنسخه بیش ات نیوترت 

ت مبدظوو  270نا می یونه. براو  لوگیرو ات انتجاو یهیه یووانیم  یکافنت اتوم
وا با آ  مخلوط کرد. مقصه ات کدرتتل یک ویاکخوو یا  271کدرتتل آ  میخوا  یووانیم 
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معخهل ت معیدی  ت که یکافنت اتوم نا وا به انهات شیل اتومی فوق افعاده توب آنس
ردد ت نه ههیر قابل اسختاده گههغثابت نگههاوو کده  طوویکه نه چدا  ضعی  که 

  وتنه رتت بکاو میههاتومی که ام ناووو که مو ب انتجاو یود. ویاکخوو ههآنچدا  ق
ل کدرتتل بوده ت نمراه با دسخگاه ناو فوق افعاده شیچیه  نسخده که داواو تسای

 اسباب افکرتتنیکی ت میخانیکی می بایده.
ع دو یکافنت هکه آنسخه ت رسی اوهاکدو  بایه دیهه یود که عمل نیوترت  ن

هاو معیدی یووانیم معموفی نیوترت  ناو که داینً ات ههاتوم نا چگونه است. دو مق
هوو رسعت داونه که اکرثاً بهت  آنکه با اتوم نا ههتاوج می یونه بق 270یووانیم 

ی اگر نمین یووانیم وا با میله نا کهمیمی دو ههآسیبی برسانده عبوو می کدده. تف
اکخوو بگذاویم ت طووو ترتیب دنیم که نیوترت  نا دو اثر بر توود به میله ناو وی

آ  تقت دو یکافنت اتم نا بسیاو مؤثر بوده ت اتم نا به   آنسخه یونه (Cd)کهمیمی 
رسعت ت یهو نر چه بیشرت تجزیه می یونه ت ات این واه نیوترت  ناو دیگرو 

 270او دیگر یووانیم هاتوم ن تاود نسخۀود هه نوبۀ ته که ایدها نیز بهبهست می آی
شس معلوم یه که تعامالو تنجیرو با  وو تکراو می گردد هیونه ت عمل نمین طمی 

 (.0نمین وتش یعدی با کانش رسعت حرکت نیوترت  نا فوق افعاده ترسیع می گردد )
واه هراوو است  تهاو اتومی بصووو حهنقسمت اعظم انرژو حاصل ات انتجاو 

او دو هانتج واه آنسخه ت مدظم )ه(  ت او دو مبب اتومیهانتج ع بایه )هیاو رسهانتج
وو یا چگونه هه مدظهر ات ایدکه به چهنظ رفهر ویاکخوو اتومی صه(. ن ویاکخوو اتومی

راوو حاصل کم کم ه  ح  دو غیر آ ساتخه یهه بایه  بایه ثابت نگههایخه یود
 می آتود.  وسه که تساوو بزوگی بباو بحهو می

انشقاق نسخوو  توفیه برق با  اسخعنل کدرتتل یهه ت صلح  ویانۀ ک موودی
اسختاده ات حراوو حاصل ات یک تعامل تنجیرو کدرتتل یهه دو یک ویاکخوو است. 

ناو بر نمین امر است. اتیراً ویاکخوو اسختاده ات انرژو اتوم براو توفیه برق مبخدی 
رانم می کدده. این هکا وا فهخحهه امریفیصه انرژو برقی ایاالو م 27نسخوو تقریباً 

ناو نسخوو حهتد نظر کرد  است. دو اوتشا ویاکخوو  هاو  کم اما غیر قابل رصفهمق
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 صه انرژو برقی وا توفیه می کدده.فی 47
بخاو تبهیل کدیم ت ه میخوانیم آبرا داتل ویاکخوو اتومی مخصوص حراوو داده ب

ه نوبۀ تود تووبین نهایت کرده ت آنرا نیز باین بخاو وا به یک مایین بخاو یا به یک 
 فه برق تصل کدیم ت انرژو برقی بهست آویم.به یک دسخگاه مؤ 

 

 (.1) توفیه برق: یینو ویاکخوو اتومی 2یکل 
که دو آ  مخز  یووانیم  ا داده  یساتخنن  چدانچه دو یکل دیهه می یود

و احخیاطی براو  لوگیرو هاماهیهه  یهیهاً میمو  ت مصئو  اعنو یهه ت متام  اق
الو نسخوو هات انتجاواو احخنفی عملی یهه است. براو تدظیم ت کدرتتل تعام

ل ت تاوج هتا عدهاملوقع دات ا گردیهههاو بطی کددهه دو مخز  یووانیم  ابجمیله ن
د میله ناو کهمیمی داتل ت عدی تمانیکه تعامالو ترسیع میگردیهه بخوانه  ی

ونه تا بهین هاوج ساتخه می یها تهرو بطی گردنه  میله نتمانیکه تعامالو تنجی
یا  آب ترتیب بخوا  تعامالو تنجیرو وا کدرتتل کرد. حراوو توفیه یهه توسط  ر

هه ت آب هاوج یهز  یا قلب ویاکخوو تهدیگرو ات مخ ر ماد هسبک  آب سدگین  یا ن
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ه سبب هاو یهیهفش او باههاو تیاد تبخیر می کده. بخهاو وا با فشهمو ود دو دیگ بخ
چرتانه  تووبین ت  رناتوو یهه که بهین تربیب برق توفیه می یود. بخاواو آب 
بعه ات رسد ساتو ت تکاث  دت باوه توسط شمپ به دیگ بخاو نهایت می یود. بهین 
ترتیب دتوا  آب  تعامالو نسخوو ت انشقاق نسخه ناو یووانیم  توفیه انرژو 

 مه می یابه.میخانیکی ت برقی ادا حراوتی 
 بطوو تالصه یک ویاکخوو اتومی ات قسمخهاو ذیل تشکیل یهه است: 
 محتظه که دو آ  گرافیت یا آب سدگین  هت کانش رسعت نیوترت  نا. -1
 دسخگاه مدعکس کددهه مهتو براو ایدکه ات فراو نیوترت  نا بخاوج  لوگیرو -2

 کده.
رتج ذواو هت توگیرو ات انخشاو تشعشاو هوو  لهکانکریخی به مدظ محتظهۀ -7

 ات دسخگاه ویاکخوو.
و کدرتتل  انهاته گیرو  اطمیدا  ات او مخعهد براهت قسمت ن اهدسخگاه ن -4

 دوست کاو کرد  دسخگاه ت غیره.
او هنهه وا ات ویاکخوو هراوو که انرژو حراوتی مخصاعه یهدسخگاه انخقال ح -0

  می فرسخهگاه هبه تاوج ات دسخ  ابت استهاتومی توسط مایعی که داواو  ریا  ث
 (271ت  177: 1)

ه نوع آنها وا معرفی هس ال کاو نسخده.هانواع مخخل  ویاکخووناو نسخوو دو ح
 کدیم: می

 ناو نسخووویاکخوو  : (light water Reactors)های آب سبکریاکتور 
او ههکددهه اسختاده می کدده  ویاکخوون یهه( به حیث بطH2Oکه ات آب سبک )

رتین ایزتتوپ عدرص نایهتو ن سبک 1H1تیرا  نه نسخوو آب سبک نامیهه می یو 
معموالً به یکل اکسایه آ   ل یووانیم بوده هد سوتت نسخوو که یامواهاست. م

U2O8  ًداود که براو  270فیصه ایزتتوپ یووانیم  7.3است. یووانیم طبیعی تقریبا
س کوچک  غلظت بسیاو کمی است. براو ایدکه یاانجام یک تعامل تنجیرو دو مق

فیصه  4افی  7بایه تا حهتد  270رتسه دو یک ویاکخوو آب سبک مؤثر بایه  یووانیم ش
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غدی یود. دو اصل تتاتو بین یک مبب اتومی ت یک ویاکخوو نسخوو این است که 
دو متام اتقاو تحت کدرتتل   تعامل تنجیرو که دو یک ویاکخوو صووو می گیرد

هاد نیوترت  نا است. این ه  تعل وا کدرتتل می کدههکه رسعت تعام یهاست. عامل
ه نا عمل با اسختاده ات میله ناو کادمیم بین مواد سوتخی انجام می یود. این میل

 ذیل  ذب ت ایعۀ گاما وا تاوج می کدده: نیوترتنها وا بر اساس معادفۀ
 

133Cd48 +1n0  144Cd48 + γ 
آتاد یهه ات بهت  میله ناو کدرتتل  قلب ویاکخوو دو اثر حراوو ایجاد یهه ت 

ه داواو هاو نسخوو بایهنه. ویاکخوو هه یهراف ذتب توانههبه اط واد وادیواکخی هم
سیسخم رسد کددهه بسیاو کاوآمهو بایده تا حراوو حاصل ات تعامالو نسخوو دو 

جا براو قلب ویاکخوو نهایت کده تا دو آن ذب کده ت آنرا تاوج اتهقلب ویاکخوو وا  
 اتووناو برقی اسختاده یود. به نرحرکت دو آتود   رن  توفیه بخاو کافی براو به

مجهد التم  او مرتاکم کرد  بخاو براو اسختاد مقادیر تیادو آب رسد بر   حال
ونه. ها ساتخه می یهدویان به نسخوو نزدیک واهرث دسخگاه نهاست. بدابرین  اک

 .(613:4ه گی حراوتی می یود )این وتش رسد کرد  باعث آفود  مخیستانه
ن ههههههدو ای:  (Heavey Water Reactors)ای آب سنگینـهیاکتور ر

( به  مهدتتری یا آب سدگین ) 1D2Oاو آب معموفی ات هنسخوو به   اوهننوع ویاکخوو 
حیث بطی کددهه اسختاده می یود. دتتریم به مراتب نیوترت  ناو کمرتو نسبت 

و  ذب می یونه  ذب می کده. ات آنجایی که نیوترت  ناو کمرت هبه نایهوت ن  
یووانیم غدی یهه نهاود. مزیت اصلی آب  و مؤثرترو است ت فزتمی به اسختاد ویاکخو 

سدگین این است که نیاتو به تیسیساو بسیاو گرا  قیمت غدی ساتو یووانیم 
بایه ات طریق تقطیر تهویجی ت یا افکرتتفیز آب معموفی به دست آیه  D2Oنهاود. اما 

خوانه بسیاو قیمت بایه. دو موود اسختاده دو ویاکخوو می و آبکه با تو ه به مقها
توفیهو ات طریق  D2Oراتا  است  قیمت هایهوتافکرتیک فهکه انرژو ن وکشوونا

ا ههکانادا تده  رهال حاضهه. دو حهل تو هی شائین بایهابهو قهخوانه به نحافکرتتفیز می
                                                 
1
 Deuterium  



 

 

 14 ۀشامر 

39 

 می کده. ود اسختادههناو ترت موفقی ات آب سدگین دو ویاکخوو کشووو است که به ط
ناو آب سدگین التم نیست  به یچ یووانیم غدی یهه براو ویاکخوو این حقیقت که ن

کشووناو  ها  ا اته می دنه بهت  ایدکه با تکدافوژو تسلیحاو مربوط یود  ات 
 .(613:4مزایاو انرژو نسخوو بهره مده یونه )

با  271یم تقخی یووان : (Breeder Reactors)ییای پروسه ـهریاکتور 
نص  طول  t1/2 وقوع می شیونهد )امالو بهیع مبباوا  یهود  این تعاو رسهن نیوترت 
 (. دنده وادیواکخی  وا نشا  می هاد عمر م

238U92 + 1n0   239U92 
239U92  239Np93 + 0β-1        t1/2 = 23.4 Minutes  
239Np93  239Pu94 + 0β-1        t1/2 = 2.35 Days  

  شلوتونیم 270معموفی  سوتت نسخوو یامل یووانیم  ویاکخوو شرتسۀ دو یک
اکخوو صووو یمخلوط می یونه تا مراحل شرتسس دو داتل و 271ت یووانیم  273

  ( که انشقاق حاصل می کده 273یا شلوتونیم  ) 270یووانیم  نر نسخهشذیرد. دو مقابل 
توفیه کده.  273م تا شلوتونی ذب می یود  271یووانیم    بوسیلۀبیش ات یک نیوترت 

ه. دو بدابراین  ذتیر  مواد انشقاق شذیر میخوانه بطوو یکدواتت ت شیوسخه افزایش یاب
سال طول می کشه تا ویاکخوو  17تا  3سوتت نسخوو مرصف یهه حهتد  یکهحاف

اصلی دتباوه ات سوتت شر یود ت یا سوتت ویاکخوو دیگرو با نن  انهاته تکمیل 
 نامده.    وا  تما  مضاع  یه  میاین تما یود.

( است که با  ذب نیوترت  ناو بطی  به یووانیم 232Th90ایزتتوپ دیگر توویم )
  ایزتتوپ قابل انشقاق است. 270تبهیل می یود که مانده یووانیم  277

 

232Th90  +  1n0 233Th90 
233Th90  233Pa91 + 0β-1             t1/2 = 22 Minutes  
233Pa91   233U92 + 0β-1   t1/2 = 27.4 Days  

 براو نگههاوو طوالنی مهو  با ثباو است. 277یووانیم 
 4ppm کافی ) هن به انهات دو قرش تمی 272م هت تووی 271م هچه مقادیر یووانیاگر 
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تیلی  سه ییناو شرت اود  اما دو مقابل توسعۀ ویاکخوو ( ت ود د ووهکخل 12ppmت 
ی مشغول به کاو داود ه امریکا تدها یک ویاکخوو شرتسه یخحهکده بوده است. ایاالو م

. یک نده فرانسه ت وتسیه ساتخه یهه استت فقط تعهاد کمی دو کشووناو دیگر ما
ادو نیز ت ود داود  ساتت ویاکخووناو شرتسه یی بسیاو گرانرت ات مشکل اقخص

ساتت ی بیشرتو براو مشکالو تخدیک  ناو مداسب دیگر است. نمچدا ویاکخوو 
 .(611:4) مو ود است چدین ویاکخوونا

تجاوب که امرتت به عمل می آیه نیز دو تعقیب نمین نظر است. ساتنت موتر  
که با  یطیاوه ت ایجاد نیرتو محرکه  زء آوتتناو دتو ت دوات است. دو دسخگاه نای

  کاوکدا  آ  ا هرو براو تیمین  هۀ اتل فکهانرژو اتومی رستکاو داونه بایه دو دو 
محکم ت ضخیم بایه بین دسخگاه ت کسانی که با آ  کاو  ونادسخگاه نها بکدیم. سه
یر آ  تشعشاو که دو ویاکخوو بو ود می آیه بخهویج ت حخی ههمی کدده بکشیم دو غ

اد نیرتو محرکۀ امرتته  هنیچ موتر  طیاوه یا دسخگاه ایج  آناً مو ب مرگ می یود
او هها ت کشخی نوا حمل کده. تحت افبحریاو سدگیدی هخوانه چدین دسخگاه نمنی

به این ترتیب برش به اتفین آوتتو  دگی نیز ات حمل دسخگاه ناو مذکوو عا ز انه. 
 تود  یعدی تبهیل انرژو اتومی به انرژو متیه وا عملی کرد. 

 :نتیجه گیری
وژو توفیه برق ههی وا تکدافههاو گلخانه یههل کانش گاتنهمهم واه ح بخش •

 ل می دنه. نسخوو تشکی
مطافعاو نشا  می دنه که دو رسارس  ها  توفیه برق توسط ویاکخووناو  •

ملیاود تن کاوبن داو اکسایه  لوگیرو کرده  2.6نسخوو ات انخشاو بیشرت ات 
 است.

. یایه وتتو برسه که کدهتبهیل  به انرژو متیه انرژو اتومی واتوانست  برش •
 اتوم ناانشقاق تطر ناکی که ات تسلط برش بر حرکت نیوترت  نا ت بر تشعشع 

و کوچک ت سبکی اهنو توسعه یابه که بخوانده ویاکخوو هو هتوفیه می یود بق
 بساتنه.  براو مرصف دو موترنا ت طیاوه نا
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ی نهاود  بهین معدی که هز یبانخی بکاو مبب اتومهاین مواود اسخعنل نرگ •
 بایه.    نجاو تنهگی برش میش بجاو نابودو کاملنهف

 :اداتپیشنه
ه هرق موا هچو  کشوو به کمبود یهیه مدابع انرژو به تصوص انرژو ب •

ط مخخل  کشوو کش  اد  مواد وادیواکخی  دو نقاهاست ت تویبخخانه مع
 که میخوا  ات آ  دو توفیه برق اسختاده کرد. ت تثبیت یهه

رژو نسخوو دو سطح هرق ات انهاقخصادو توفیه ب یک تحلیل نمه  انبۀ •
ت تا دو صووو مؤثریت اقخصادو  دو شال  دتومنایی  آیه هه عملکشوو ب

ناو نسخوو براو توفیه برق دو نظر گرفخه طویل املهو کشوو ایجاد ویاکخوو 
 یود.

 

Abstract: 

Nuclear chemistry is the study of changes in atomic 

nuclei. Such changes are termed nuclear reactions. 

Radioactive decay and nuclear transmutaion are nuclear 

reactions. For stable nuclei of low atomic number, the 

neutron-to-proton ratio is close to 1. For heavier stable 

nuclei the ratio becomes greater than 1. A quantitive 

measure of nuclear stability is the nuclear binding 

energy, which can be calculated from knowledge of the 

mass defect of the nucleus. Nuclear fission is the 

splitting of a large nucleus into smaller nuclei plus 

neutrons. When these neutrons are captured by other 

nuclei, an uncontrollable reaction can accur. Nuclear 

reactors use the heat from a controlled nuclear fission 

reaction to produce power. The three important types of 

reactors are light water reactors, heavey water reactors 

and breeder reactors. 
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 .636 تتاوو تحصیالو عافی  شوندخو  کابل  تعهاد صتحاو
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edition. 2000. P 775. 
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Technology Organization (ANSTO) 
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.asp 
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 معاون رسمحقق داکرت شایگان صفی 
 

 آن ۀ، اپیدمیولوژی و وقایCعامل مرض هیپاتیت 
 

به معدی  گر یا کبه ت  hepatکلمه مشخق یهه که  نیپاتیت ات دت مقدمه:
ite .نیپاتیت تیرتسی یک مرض سیسخنتیک بوده که دو به معدی افخهاب می بایه 

به باعث ههک یپاتیت تیرتسی دووامل نهاو می گردد. عهاثر آ  کبه به افخهاب دچ
وفنت ترانس  ن حافت باعث باالههه که ایهی بین وفنت حجراو کبهو ات تخریب ت

  بی ایخهایی ت عباوو ات رتع مرض مخغیر بودههتظانراو رسیرو ی امیداتنا می گردد.
 ت حافی  دود متاصل  دود عضلی  رسدودو  رسفه  تب تتی اسختراغ  تسخگی  بی

     اد تودو برتت هنتخه قبل ات ایج 2 - 1 هتدهکه حمی بایده ا گریپ الیم ویزش یهع
قسمت  تودو آغات می گردد. ابخها ۀنتخه مرحل 7افی  1. بعه ات گذیت می منایده

sclera نا تود گردیهه  بعهاً دو طول چده وتت به قسمت ناو دیگر به  نیز  چشم
واد غایطه  هه  مهکه با بی ونگ ی (را می گیرد ههانخشاو می یابه )  له ت مخاط وا ف

دهوو تاقع ت کانش ادواو نمراه می بایه. نمچدا  تاوش به  ب تیره ونگ یه 
ه  هل یهالیم فوق افذکر تختی  یافخه ت شس ات کامهع  می یود. بعه ات برتت تودو

 وتنه. تودو ات بین می  دتو 
 Cپاتیت یاد می گردد. نی HCVتیرتس است که به نام یک  Cعامل نیپاتیت 

یود ت   اکرثاً فاقه عالیم می بایه  اما انخا  مزمن مو ب افخهاب حجراو کبهو می
انجامه. دو  حجراو کبهو می ۀرطا  اتفیهیرتت کبه ت یا سهشس ات چده سال به س

کبهو  رسطا   ۀهم کتایه  داواو عا  افراد مبخال به سیرتت کبه نمچدبعضی مواود
خوانه یرافذکر میواود اتهبایده که م  هه میهرو ت معهبه ت یا عرتق بسیاو مخووم مهک

 مدجر به تونریزو ناو یهیه تا حه مرگ یود.
ما وتبه افزایش  ۀتعهاد تاقعاو این مرض دو  امع  طووو که دیهه می یود

بعضی ات   نیز تیاد می بایه. عالته بر آ  آ اد گرته ناو معرتض به تطر بوده ت تعه
او صحی ابخهایی نهایخه ت حتظ افصحه بطوو عموم ما حخی معلوم ۀطبقاو  امع
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 یک بینوو تطر ناک ت کشدهه می بایه Cچو  مرض نیپاتیت مراعاو منی یود. 
تقایه ت  لوگیرو ات مصاب ًء ت باعث اتخالطاو غیرقابل عالج ت مهلک می گردد  بدا

 یه  به این مرض ات انمیت ت مربمیت تاص برتووداو می بایه. 
( که HCV) Cتیرتس نیپاتیت  :Cیامری هیپاتیت مشخصات عامل ب

ی مثبت با یتیرتس یک ویخه  RNAشه  یک نامیهه می  nonB-nonA  قبالً به نام
نهها  Flavivirusت  Restivirusنوکلیوتایه است که ساتخاو  یدوم آ  مشابه  3677

  مربوط تانواد نا ت Hepacivirus( عضههو HCV) Cرتس نیپاتیت همی بایه. تی
flaviviridae  می بایه.  یدومHCV تدها یک  ین بزوگ داود. شدج  یدوم نمجواو  
دو گلیکوشرتتین شویشی به نام  نوکلیوکپسیه ت ۀاو ساتخننی  نسخهآ  شرتتین ن

دوتنی براو  لهکه مح)  ود داودهقسمخی تشخیص نشهه ت  ت E2 / NS1, E1 اوهن
تیرت نسبخاً شائین دو ( با HCV) Cیه  ویبوتتم می بایه (. تیرتس نیپاتیت  تاود

مشکل قطر داونه   nm 60-40 دیه  ذواو تیرتس که دو حهتد  داود ت تو  ت ود
 ۀت نیم تیریو  دو وتت است ( 1712حهتد  بسیاو باال ) دو HCVاست. اما میزا  تکرث 

اقل نوکلیوتایهنا حه ۀه. ات وتو شی دو شی بود  یا سلسلساعت می بای 2,3عمر آ  
  دوتیپ تشخیص گردیهه که  یدوتیپ نا تقریباً داواو صه گرتپ فرعی یش  ی

و نوکلیوتایه نا با امی بایده ت قابل تتریق ت متایز نسخده.  یدوتیپ نا ات نظر تکر 
به علت میزا  بلده  HCVفیصه تتاتو داونه. تتاتو  یدوتیپ انواع  77≤ یک دیگر 

ی ل می یونه. انخی بادو تدثوواهل دو معافیت نومهل عمهمیوتیشن  باعث تهات
دو چدین مواود دیهه یهه  تفی عمر بسیاو کوتانی داونه. شس ات  HCV  کدده

بعضی ات  یدوتیپ ناو  .  معموالً معافیت مشابه بو ود می آیهHCVبینوو حهاد 
HCV هتد نسخده. هرافیایی محهحافیکه بقیه ات نظر  غدو  ؛گسرتش  هانی داونه

وتیپ نا ات نظر کلیدیک دو تهاتو  ضه تیرتسی تتاتو ت ود این  بین  ید عالته بر
یه نشهه ییهاتو شخوفوژیک  یدوتیپ نا تداود. اما ندوت گزاویاو اتفیه مبخدی بر تت

 است. 
بهت  عالیم نسخده  اکرثیت مریضا   Cبیشرت انخاناو  هیه تیرتس نیپاتیت 
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 یت مزمن شیرشفت ( دو  هت نیپات فیصه 37 - 37 ) Cمبخال به تیرتس نیپاتیت 
ا نمراه با احخنل تطر شیرشفت دو  هت نیپاتیت مزمن همی کدده ت بسیاوو ات آنه

نا ات قبیل  اشا   ( نسخده. دو بعضی ات کشوو فیصه  27افی  17فعال ت سیرتت ) 
 یا PHCحجهراو کبهو ) ۀهواود به رسطا  اتفیدو اکرث م Cانخا  تیرتس نیپاتیت 

primary hepatocellular carcinoma نزاو  20نه دو حهتد ( تخم می یود. ساال
 Cبینوو مزمن کبه ت سیرتت دو امریکا می میرنه. تیرتس نیپاتیت  ۀنتر دو نخیج

فیصه ( بوده است.  47یکی ات عوامل بزوگ دو تاقعاو مرگ ت میر فوق ) دو حهتد 
پ ناو تدوع  یدومی داود.  یدوتی  طووو که دو فوق گتخه یه  Cتیرتس نیپاتیت 

 تیرتس  ات  ها  برترو داونه. دو  ریا  انخاناو مزمن یمختاتو دو بخش ناو مخخلت
دو تحت تغییراو مسلسل  ین قراو می گیرد. این  معیت کمپلکس تیهرتس دو 

 می یود. تدوع  دیخیک هخ( یداتquasi-speciesیک میزبا  به عهدوا  انهواع مشابه )
قت نهاود. افبخه تابسخه به  یدوتیپ تیرتس  با تتاتو ناو بینوو کلیدیکی  مطاب

 (.4  )(1تتاتو ناو دو شاسخ به تهاتو ضه تیرتسی ت ود داود )
گسرتش یافخه  Cدو رسارس  ها  انخاناو تیرتس نیپاتیت اپیدمیولوژی: 

فیصه ات  7م دو حهتد  1333دو سال   . نظر به تخمین ساتما  صحی  ها ستا
ا هه یهه انه ت دو تیر گرته ناو  معیخی افریقا این تیرتس مدنته معیت  ها  ب

نزاو  707 ات فیصه مشخص یهه است ت ساالنه بیشرت 17ییوع این انخا  تا حهتد 
  ات بین می وتنه. دو ایاالو مخحه Cاو مرتبط به نیپاتیت هن فرد ات اثر بینوو

رد هنزاو ف 110 تا 70ه بین نساال  ت مبخال نسخده Cفیصه ات مردم به نیپاتیت  2حهتد 
دو ایاالو  Cیونه. مرگ ت میر نایی ات تیرتس نیپاتیت  به این بینوو مبخال می 

  که میزا  اوقام بلده داونه بایه. کشووناو  نزاو نتر می 17 تا 1االنه بین س  مخحه
 بایده.  ( می7,2 %( ت چین )4,1 %(  شاکسخا  )22 %یامل مرص )

دیگرو با ییوع بلده دویافت گردیهه دو امریکاو  دوبی ت دو آسیا  نواحی 
ود هل مزمن این انخا  ت همیلیو  ناق 137انه. تخمین تده می یهود که بیشرت ات 

ر ابخالء به سیرتت کبهو  رسطا  کبهو ت یا نر دت نسخده. هرض تطهد که دو معداو 
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 ال  دو امریکا تنهگی می کدده. هبیشرت ات سه میلیو  نتر ات این ناق
ات طریق  ات طریق اندقال تو  مدنت : و رسایت بیامریانتقال  ۀطریق

ات   HCVرد مدنت به ه  ات طریق انخقال اعضاو فHCVناو مدنت به  تزویق سوت  
 دسی ) احخنل انخقال انخا  ات طریق وابطه  دسی كم است تصوصاً  ۀطریق وابط

 ۀحال طریق ابطه دایخه بایه  دو نررد ت براو مهو طوالنی و هاگر یخص تدها با یك ف
 دسی اسختاده کانهتم می بایه (  ات طریق  ۀ لوگیرو ات انخا  دو  ریا  وابط دوست

ود ت دو صووتی كه نوك شسخا  هی  رتس منیهوتاد ) ییردنی سبب انخقال تیهمادو به ن
مادو تتم یا تونریزو دایخه بایه  احخنل انخقال انخا  ت ود داود (  ات طریق مادو 

 فیصه ( ت دو تما  تالدو. 0دو حهتد  حامله به  دین )
می یود.  ات طریق مادو مصاب به نوتاد مدخقل  C دو مواود نادوو  نیپاتیت

ا  هبایه ت دو تم  می 0 %له به  دین حهتد هاحخنل انخقال تیرتس ات مادو حام
ت ود احخنل براو كانش تطر آ  ت ود نهاود. باتالدو مدخقل می یود ت وانی 

ر ابخال به هانواده بایه ات نظه  رشیك  دسی ت اعضاو تCنیپاتیت  شایین انخقال
این   نمچدا راو گیرنه. همعایده یونه ت دو صووو نیات تحت تهاتو قC نیپاتیت 

ریا  هی ت دو  ههاتو طب سوتنهاو سخوماتوفوژیک  تهانخا  دو  ریا  شرتسیجرن
ات تسایلی ملوث ت مدنت که شرتسیجر ناو آوایشگاه نا ت سلننی نا ات فرد مدنت ت یا 

ناو   متاسخوانه. یا اسختاده بعمل می آیه  انخقال انخا  وخ داده مههدو آنجا ات آنه
معموفی مانده دو آغوش گرفنت  بوسیه   عطسه ت رسفه كرد  ت یا اسختاده ات آب ت 

 یود. غذاو دیگرا  سبب مبخال یه  به این انخا  منی 
اه متاس مسخقیم  له با تو  فرد مصاب این   تر یحاً ات و Cتیرتس نیپاتیت 

فیصه ات مواود مدشی انخقال تیرتس  07 تا 17انخقال می منایه. افبخه دو تیرتس 
که دو تحقیقاو مخخل  دو گرته ناو  منی توا  دویافت منود. طووو وا Cنیپاتیت 

فیصه (  بینوا  نموفیلی   17واد مخهو تزویقی ) دو حهتد هگا  مه مرصف کدده
مثبت بوده  Cگا  که ات نظر تیرتس نیپاتیت ه و  ات دندههگا  ته ویافت کددهد

که متاس (  کسانی فیصه 17 طوو دتامهاو نیمودیافیز می یونه )انه  بینوانی که ب



 

 

 14 ۀشامر 

17 

ز ههناو  دسی شر تطر  مشکوک ت مخعهد دایخه انه ت کاوکدا  مراک نا ت مقاوبت
 خوانه ات مادو به طتلس نمچدا  میگردیهه است. این تیرت فیصه ( معین  1 صحی )

قهوو انخقال نهاود. میزا  انخقال  Bتیرتس نیپاتیت   انخقال منایه  اما به انهات 
فیصه مخغیر می بایه. مادوا  که  17 تا 7( مادو به طتل  ات Verticalعمودو )

 (coinfectionوا دو تو  داونه یا انخا  مرتافقه ) Cمقادیر یا تیرت بلده تیرتس نیپاتیت 
HIV  داونه  بیشرت تیرتس نیپاتیتC   وا انخقال می دنده. دو اوتباط با ییر مادو

 نیچ موود تطرو مشخص نگردیهه است. 
رتس ه( ات مبخالیا  به تی7/1ن یک ثلث )هاب دنههدو فع Cرتس نیپاتیت هتی

دایخده  دویافت گردیهه است. تیرتس  HIVکه نمچدا  انخا  مرتافقه  Cنیپاتیت 
( نیز  ایمیونوگلوبوفین ل تویهو )هات طریق مسخحرضاو تجاوتی دات Cتیت نیپا

فیصه ( دو  27) دو حهتد  Cانخقال یافخه است  مثاًل ییوع بلده تیرتس نیپاتیت 
 تا م 1307ردیه. ات سال هر دویافت گهامریکا ت مص  م دو ایاالو مخحه 1334سال 
او اوتباط دایت که براو ههبا کویش ن Cم  انخقال تیرتس نیپاتیت تیپ  1317

ی  بیشرت با هاو شیاشهتهاتو بینوو شراتیخی ییسخوتتمیوتس با اسختاده ات تزویق
هاو که به توبی معقم نشهه ت یا سوت  ناو که چدهین باو موود اسختاده قراو سوتن

 Cنا  انخقال انخا  تیرتس نیپاتیت انجام یهه بود. دو بعضی ات کشوو  گرفخه بودنه 
تتریخ تیرتس   ت. دتو رد ییوه ناو طب سدخی بر وتو مردم نمراه بوده اسبا کاوب

نتخه مخغیر است. مهو تما  مخوسط ات ابخالء به  3 تا 6بطوو اتسط ات  Cنیپاتیت 
 1رد مریض  نزدیک به هنا دو سیرتم ف برتت تغییراو انخی بادو تا Cتیرتس نیپاتیت 

اه  ات نظر انخی ها  شدچ مهمهو تم فیصه مریضا  دو 37نتخه است ت دو حهتد  3 تا
 بادو مثبت می یونه.

ات تقوع ذیل تاكسین نهاود  اما میخوا  با اقهاماتی  C نپاتیتوقایه و کنرتول: 
  لوگیرو منود:  آ 

  لوگیرو اسختاده ات سوت  ناو تزویقی مشرتك ت مدنت. -1
 بینو  سوت معافجوو براو  لوگیرو ات متاس با تو  افراد  -دو مراكز صحی  -2
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 Personnel Protectionرنهه مدنت  حخنً ات تسایل محافظت یخصی )ت تسایل بُ 
Equipment)  .اسختاده گردد 

ر عملی كه توسط ه( كرد   تهاتو با طب سوتنی ت یا نTato)تافکوبی دو  -7
گیرد  حخنً ات معقم بود  تسایل ت  رت وفنت ابزاو تیز ت برنهه دو به  صووو می هف

 C فرد ات نظر مصابیت به نیپاتیت ۀدایخه باییه. اگر معایدزاو آنها اطمیدا  تجهی
 یه:یل این تیرتس به نكاو تیر دقت مناانخقا ۀمثبت است   هت تقای

رد هكه ممكن است به تو  ف ۀ  مسواك ت ناتدگیر ت نر تسیلتیغ اصالح -1
نگیرد ت با آب ت راو هدیگرا  ق  هه بایه  دو دسرتس ت موود اسختادمصاب آغشخه ی

 صابو  آنها وا یسخشو منوده ت متیز نگههاوو گردد.
 گی نا ت آبله ناو  لهو تود وا بپویانیه.ه نا  تراییه  تتم -2
ناو حتظ افصحوو ت بدهاژناو آغشخه با   حخنً مراقب تامپو  نا  دسخنل -7

 تو  باییه. 
 ات رسنج مشرتك با دیگرا  اسختاده ندنیه. -4
 ه.یو تو  ت اعضا به دیگرا  ا خداب منایات انها -0
ه  اما بایه دقت دایخه بایه كه هود ییر دنهخوانه به كودك تفرد مدنت می -6

 (.7(  )2یه )ا تتم ت تراییهگی نهایخه باهنوك شسخا  ن
 :یجه گیرینت
زایش هوو عموم دو کشوو عزیز ما وت به افههرض نیپاتیت بطهاو مههاد تاقعهتع -1

 نیز تیاد دیهه می یود.  Cهاد تاقعاو نیپاتیت می بایه ت تع
 ما تیاد دیهه می یود. ۀاین مرض دو  امع  فکخووناو مساعه کدده -2
 بیشرت مردم ات آگانی صحی ت حتظ افصحوو برتووداو نیسخده. -7
 معیاوناو صحی ت حتظ افصحوو بطوو دوست دو کشوو مراعاو منی یونه. -4
که بیشرت  هو دو کشوو وت به افزایش است )تعهاد معخادین توقی مواد مخ -0

 (. تاقعاو این بینوو دو نزد آنها دیهه می یود
تجاوتی  آوایشگاه نا  سلننی نا ت غیره مراکز صحی  -مراکز صحی یخصی  -6
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 حتظ افصحوو طبق معیاوناو تقایوو فعافیت منی کدده.  ت
 

 پیشنهادات:
معافجوو  آوایشگاه  -ز صحی تطبیق معیاوناو صحی تقایوو دو متام مراک -1

 نا  سلننی نا ت سایر مراکز حتظ افصحوو صووو گیرد.
باال برد  سطح معلوماو صحی حتظ افصحوو مردم ات طریق برنامه ناو  -2

 مخخل  ات طرف اوگا  ناو مربوطه.
  لوگیرو ات اتدیاد معخادین توقی مواد مخهو. -7
(  تتاوو صحت عامه وگا  ذیربط )طرح ت تطبیق برنامه ناو تقایوو ات طرف ا -4

 براو کانش ییوع میا  گرته ناو معرتض به ابخال انخا  این مرض.
 

АБCТРАКТ: 

Вирусный Гепатит С (ВГС) – Антропонозная 

вирусная инфекция из условной группы трансфу-

зинных гепатитов, характеризуюшася пора-жением 

печени, безжелтушным, среднет-яжелым течением в 

острой фазе частой склонностью к хронизации, 

развитию циррозов печени и первичных гепа-

токарцином. Также Гепатит C  называют антро-

понозное вирусное заболевание с парент-еральным 

и инструментальным путём заражения. Заражение 

также возможно через поврежденную кожу и 

слизистые, наиболее опасным фактором передачи 

является кровь. Часто протекает в виде посттран-

сфузионного гепатита с преоблад-анием безже-

лтушных форм и склонен к хронизации. Гепатит C 

называют «ласковой убийцей» из-за способности 

маскировать истинную причину под видом 

множества других заболеваний. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1_%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#.D0.9F.D0.B0.D1.80.D0.B5.D0.BD.D1.82.D0.B5.D1.80.D0.B0.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D0.BE.D0.B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%85%D0%B0
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  ړنوال داکرت میرویس حقملېڅ 
 ه پرتلیزه توګه د بويل سیستم د بېالبېلوپ

 ښو څیړنهبرخو د تیږو د پې
فکه بډتډت   يل سیسخم تیږې د بويل سیسخم شه بېالبېلو برتود بو  رسیزه:

يش. دا تیږې شه نر عمر ات دتاړت  وهال کې وامدځخه کې حافبونو  مثانې ات احلیل
 .ناویده ات ښځیده  دسونو کې وامدځخه کیږي. د بډتډت تیږې شه بډتډت کې  وړیږي

مها ريت  د مثانې تیږې کیهاو يش .ء اتيلدشاد حافبونو تیږې فه بډتډت څخه م
ابخهایي تیږې تي ) شه تپله شه مثانه  فه بډتډت څخه مدشاء اتيل ( چې  تیږې تي )

یږي ات المل یې نه تي  وو ( ات یا ثانوي تیږې تي ) چې د ادواو فه کې  وړ
ري ( ات د احلیل تیږې فه بډتډت  هوکودو  انخاناتو ات ا دبي ا سامو رسه اړیکې ف

  .(4:2667حافبونو ات یا مثانې څخه مدشاء اتيل )
د بويل   فه سلیمې نايپرشالتیا څخه توتسخهفه بويل انخاناتو ات د شرتسخاو 

ل ګڼل کیږي. دا تیږې هي سیسخم دویم فوو اغیزمن کونکی المهسخم تیږې د بوفسی
هاو يش د ېري. د بډتډت تیږې کهکې عمومیت ف ( و ات حیواناتوهانسانان) شه دتاړت 

افبونو تیږې هویو کلیسونو ات حویضه کې وامدځخه يش. د حهبډتډت شه تړت کلیسونو  ف
د حافبونو شه طبیعي ات یا شخافوژیکو  هاو يشېي کهچې فه بډتډت څخه مدشاء اتل

تدګو برتو کې تنښيل. د مثانې تیږې کیهاو يش د مثانې شه داتل کې شه آتاد ډتل 
ات یا نم د مثانې فه دیوال رسه شه نښخي ډتل موقعیت تفري. د احلیل تیږې چې د 

و هاو يش د احلیل شه طبیعي ات یا شخافوژیکېې څخه مدشاء اتيل کهبډتډت ات یا مثان
 .(112  :1103تدګو نقطو کې تنښيل )

ري ات د هې ډیر عمومیت فواد کېسیسخم تیږې تمونږ شه نڅرنګه چې د بويل 
کې فیهل کیږي ات تمونږ دتاړت ناویده ات ښځیده  دسونو  دې تیږت شېښې شه نر عمر

هم تشخیص  مقهمې دوملدې ات فه هړي. د مقهوادتال یې اغیزمن کڼ یمیر نېهګ
د مخدیوو شه موته  اړیده ده چې د دې ناوتغي شه نکله ټول تګړي  اتخالطاتو څخه
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اړین معلوماو تفري ات تشونیږي چې د بويل الوت شه کومو برتو کې تیږې وامدځخه 
و ه کونکي فکخوونه کوم دي ات څرنګه کوال ههت فپاوه یې مساعېکیږي؛ د وامدځخه ک

وتدیو یادت یویو ټکو شه هت څخه مخدیوو تکړي. د شو د دې تیږت فه وامدځخه کې يش
ړنیزه مقافه تفیکل ېدې موضوع شه اړه یوه علمي څ نظر کې نیوفو رسه اړیده ته چې د

 يش.
حلیل شه بډتډت  حافبونو  مثانې ات ا ي الوت تیږېهد بوف ي الرو تیږې:ـد بول

 ېیې شه تپل ځانګړ ري ات نر ډتل هونه فهل ډتفکې وامدځخه کیږي. دا تیږې بېالبې
تیږې چې د ترکیب فه مخې فه مګدیزیم  Struviteد منونې شه ډتل   ادیږينوم رسه ی

 H.C.G. vonامونیم فاستیت څخه  وړې یوې دي؛ د یوه وتيس شوه شه نوم چې 
Struve  نومیهه  نومول یوې دي. دا ډتل تیږې فهvon Struve  څخه مخکې د

Guanite ( 2:246شه نوم یادیهفې). 
 Whewellite Calciumتیږې د  Calcium oxalate monohydrateنمهاونګه 

oxalate dihydrate د  تیږېWeddellite  Calcium hydrogen phosphate 
dihydrate ږې د ههههههههههتیBrushite  Tricalcium phosphate ږې د ههههههههههههتی

Whitlockite ات Carbonite-apatite  تیږې دCarbonite-apatite ونو ههههههشه نوم
و يش چې د هال ېږي. شه بويل الوت کې دته ډتفه نووې تیږې نم وامدځخه کیادی

Cystine  اتUric acid ( 4:1409تیږت شه نومونو یادیږي). 
انهاتې ات  وهې د تیال توکوفهي تیږې د  وړښت شه اکرسې کههاو يش بوفېک

 یکل فه مخې ډفبدهي کړت.
 تفونه فري:د بويل الوت تیږې؛ د ترکیب ات  وړښت فه مخې النهې ډ

 سلده  وړتي. 85 -60کلسیم اګزاالو تیږې چې د ټوفو بويل تیږت  -1
سلده  وړتي. د یوویک  10 -5یوویک اسیه تیږې چې د ټوفو بويل تیږت  -2
 هاو يش کلسیم اګزاالو تفري.ېسلده یې ک 20سلده تیږې تافصې ات  80اسیه 

ې کلسیم هتافص وړتي.هسلده   10کلسیم فاستیت تیږې د ټوفو بويل تیږت -3
 فاستیت تیږې ډيرې نادوې دي.
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4- Struvite ( تیږېInfection stone چې د ټوفو بويل تیږت )سلده  وړتي. 7 
5- Cystine  سلده  وړتي. 3 -1تیږې د ټوفو بويل تیږت 

 د تیږت یو یمیر نادو ډتفونه عباوو دي فه: 
6- Xanthine .تیږې چې ډیرې نادوې دي 
7- Indinavir  تیږې( protease  نهې کونکی دومل دو چې دHIV  د دوملدې

 (. فپاوه کاوتل کیږي
8- Triamterene ل کیهتنکی ههو کې یو نه حههشه نسبي توګه شه اتب یږې )ههت

Potassium sparing و بويل ه( ات د ټوف راح کیږيهدیوویخیک ده چې شه ادواو کې اط
 تشکیلوي. <%1تیږت 

9- Silica  لوي.تشکی <%1تیږې نم فه 
10- Ephedrine .تیږې 

 رې نادوې دي.ېنغه تیږې چې فه دوملو څخه مدشاء اتيل ډ
وايل فه مخې دوې ډتفه تیږې ت ود فري چې هشه اکرسې کې د تیال د څرنګ

 عباوو دي فه:
1- Radio opaque .2- Relatively radio lucent .3- Completely radio 
lucent. 
و یو د ه اکرسې کې توکوي مونږ کوال نغه تیال فه مخې چې تیږې یې ش د

تیږت  وړښت ات ترکیب معلوم کړت چې شه نخیجه کې د تهاتي ښې الوې وا شه ګوته 
 و یو.سلده تیږت ترکیب شه اکرسې کې د تیال فه مخې معلوموال  40کوي. تقریباً د 

Radio opaque  تیږې شه تیاته انهاته کلسیم فري. کلسیم فاستیت تیږې فه
 دي چې د نډتکو شه یا  تیال توکوي. Radio opaqueټوفو تیاتې 

دي تفې نظر کلسیم فاستیت تیږت  Radio opaqueکلسیم اګزاالو تیږې نم 
 ( کم دو.Opacityته یې مکهویت )

تیږې شه تپل ترکیب کې سلتر ات یا شه فږ مقهاو کلسیم  Radio lucentنسبي 
ې هتیږت شه ډفه ک Radio denseو فه کبله د ههتیږې د سلتر د فرف Cystineري. هف
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 یمیرل کیږي ات شه اکرسې کې تیال توکوي.
( تیږې نم د کلسیم فرتنکو تیږت Struviteنمهاونګه مګدیزیم امونیم فاستیت )

 څخه فږ تیال توکوي.
تیږې شه اکرسې کې نیڅ تیال نه توکوي د منونې شه  Radio lucentتامې 

 تیږت څخه یادتنه کوت. Triamterene  Xanthine  Indinavirډتل فه یوویک اسیه  
هاو يش ېنمهاونګه د بويل سیسخم تیږې مخخل  یکلونه ات انهاتې فري؛ ک

    Collecting systemوهښویې ات یا نم ښکر فرتنکې تي. نغه تیږې چې د شښخووګ
 تیږت شه نوم یادیږي. څرنګه Staghornو کلیسونه ( یې نیوفی تي د هویضه ات یا څه) ح

 Staghorn( ته توته یکل فري نو ځکه د Stag hornې د غرڅې  ښکر )چې دا تیږ
 تیږت شه نوم یادیږي.

 ( ديStruviteم فاستیت )هونیهې مګدیزیم امهاتره د ترکیب فه مخهدا تیږې تی
بکرتیاتت شه نوم یادیږي ات د محیط د  Urea splittingات د انخاناتو فه کبله ) چې د 

هاو يش د یوویک ېښو کې کېشه ځیدو ش .ځخه واځيل ګرځي ( مدههت المېوي کههقل
 ات کلسیم اګزاالو تیږې تي. Cystineاسیه  

ډتډت ات هې؛ د بههاتې فه مخهري. د انهوړښت فهوو  هې تیږې معمواًل ښهد مثان
والً هو د حافبونو ات احلیل تیږې معمههاو يش تړې ات یا فویې تي تيمثانې تیږې ک

 د بويل تیږت بدهښخي و کې بدهیږي اتو برتهل شه تدګتړې تي چې د حافبونو ات احلی
 الیم وامدځخه کوي.ههراض ات عهاع

  الوت تیږېسلده تګړي د عمر شه اتږدت کې د بويل 15وفوژي فه مخې؛ هد اشیهیم
ر یې نظر عمر   دس  نیاد ات  غرافیایي موقعیت ته ېښو یمېشیهاکوي چې د ش

 توشیر کوي.
ي هې د بوفهر کهکلدۍ عم 70ناویده تلک شه  سلده سپین شوسخي 10ریباً هتق

 ري.هسیسخم تیږې ف
یږه هزاالو یوه تهې د کلسیم اګهې یهې شه بډتدي کهو چهو تلکهسلده د نغ 10

 50هاو يش وړیږي ات کېهم  هوده کې دتنمه تیږه نهمو وده تي د یوه کال شه م
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 .(3:427)ه موده کې نووې تیږې نم  وړې کړي کلونو ش 10دغو تلکو د  سلده د
 مومیتد بويل سیسخم تیږې شه ناویده  دس کې نسبت ښځیده  دس ته تیاو ع

 اده اکرسې کې تیال توکويهسلده شه س 90افب د تیږت حد بډتډت ات   فري. نمهاونګه
 ۍر که چې ډېهځ وي )هې تیال نه توکهوړه سلده شه اکرسې کهات د مثانې د تیږت ف (2)

 .(4) ( تيتتت فه یوویک اسیه څخه  وړې یوې 
هت الملونه شه دقیق ډتل نه دي معلوم تو یو ېد بويل الوت د تیږت د وامدځخه ک

 هت ته تمیده برابرتي څرګده یوي دي.ېر فکخووتنه چې د دې تیږت وامدځخه کېیم
ي ات تاو ي فکخووتنو شووې هر داتلېیم هل شه یووړېهي سیسخم د تیږت  هد بوف

 رتي.ېتیږت د  وړیهت چانس ډ اړه فري. د دغو فکخووتنو مو ودیت د
خووتنه هیاد څخه ات تاو ي فکهداتيل فکخووتنه یې فه عمر   دس  اوثیت ات ن

ذایي وژيم ات دنهې څخه ههې فه  غرافیایي موقعیت  اقلیم ات د کال فصلونو  غههی
 عباوو دي.

 50 -20 کلدۍ شووې دو  یعدې شه  50 -20هت معمول عمر د تیږت د وامدځخه کې
 .(3:423) ر کې د بويل سیسخم تیږي ډېرې فیهل کیږيکلدۍ عم
کلدۍ څخه شه کم عمر کې د بويل تیږت شیښې کمې وامدځخه کیږي ات شه  20فه 

 .(4) وسیږي ښې فوړتریدې نقطې تهېڅلوومه ات یپږمه فسیزه کې یې ش
 .(4   3:423) وې تیاتې د بويل الوت ډبرې  وړتيتا 3 - 2ناویده نظر ښځو ته 

Testosterone هاو يش شه یده کې د اګزاالتو توفیه تیاو کړي  چې شه نخیجهکې 
 هت چانس ډیریږي.لسیم اګزاالو د تیږت د وامدځخه کېکې د ک

 د Citrateه هغلظت تیاو تي چې دغ Citrateي هو کې د بوفهبرعکس شه ښځ
 .(3:423) هل نهې کويېاګزاالتو د تیږت  وړ 

اغیزه کوي. د نیاد فه مخې شه اصيل ښو شه یمیر بانهې ېنیاد نم د تیږت د ش
کې د شښخووګو تیږې ډیرې  فریقایانو ات توو شوسخو امریکانوامریکایانو  تووت شوسخو ا

 تیاتېرې ښې ډېسیایي تلکو کې یې شېاین شوسخو ات چې شه سپ نادوې دي  حال دا
 .(4   3:423) دي
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وي چې د هکرق هې د تیږت تداسب فهه مخهشه مخخلتو نیادتنو کې د  دسونو ف
 .(4) فه مخې مخخل  اوقام ښودل یوي دي ړنوتو څېهمخخل

ري  هسلده د تیږت د ناوتغۍ کوونۍ تاویخچه ف 25و انهد شښخووګو د تیږت د ناوتغ
و ههت یا  شه نغي اهکې تیاو کلسیمي مواد اتل ذایي وژیمهنغه کوونۍ چې شه تپل غ

کلسیم فاستیت تیږې تفري   Familial Renal Tubular Acidosisکسانو کې چې
شه اويث ډتل تیاتې  تیږې Cystineتفري  Cystine Uriaو کې چې هو تلکهات شه نغ

 .(3:423) وامدځخه کیږي
مدځ  هنې تروړېهات د تیږت   ونوهلیم ات د کال د فصلهد  غرافیایي موقعیت  اق

یږي رښې شه ګرم ات تچ اقلیم کې ډېېږت شره شیچلې ده. د بويل سیسخم د تیکه ډېهاړی
 ر کمیږي. شه یخ ات النهه اقلیم کې یې د شېښو یمې ات برعکس

هت ته تمیده برابریږي ات ېوړ هنرڅومره چې نوا ګرمیږي شه نمغه انهاته د تیږت  
 .(4   3:423) ږيیه شایله کې تیږې وامدځخه کهش

م دي ههاو کهو د تیږت تاقعهشښخووګ و کې دهلیم شه ځیدو اتسیهتنکهرم اقهد ګ
افریقایا  ات د ګرم اقلیم شه ځیدو اتسیهتنکو کې د دې تیږت تاقعاو ډیر  ه تووههفک

 کې. Scandanaviaتیاو دي فکه شه ینيل اوتشا ات 
ښې ېد بويل سیسخم تیږې شه اتړي کې ډیرې وامدځخه کیږي. شه فوړه کچه ش
و فه هیې د اتړي شه ګرم تریده میایت کې تي ات دا ځکه چې تیاو مایعاو د توف

ونه رسه هې یې کریسخلهوړیږي چې شه نخیجه کهع کیږي ات د ادواو غلظت فهایالوې ض
 ات تیږې  وړتي. ویوځا

یه د هک اسهات یووی Cystineې دا د هري چهف pHغلیظ ادواو ټیټ   واهې تهفه بل
 هت ته الوه نمواوتي.یږت  وړېهت

 Hypercalciuriaيل توفیه تیاتوي چې دا د هداتvit-D هل د ېخ کهر ته مخامهمل
 . (3:423) المل ګرځي

     و سیمو کې هرمو ات تچهښې شه ګي الوت د ډبرت شېهد بوف  ېهې فه مخهړنېد یوې څ
 ( تیاتې دي. ) فکه غرتنه  دښخې ات اسخوایي سیمې
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نغه کسا  چې شه فوړه تودتته کې کاو کوي نظر نغو تلکو ته چې شه نوومافه 
و د هدغو دتاړت ډف ري. دهاو فهاقعسلده تیاو د تیږت ت  8وي هتودتته کې کاو ک

وړه تودتته کې هې چې شه فهمیخابوفیزم د اوتیايب شه ترڅ کې داسې شایلې السخه واغل
 فرفه. Hypocitraturiaکاوکونکو؛ د فږ ادواو فه کبله 

ع کوي چې شه نخیجه کې د تیدې حجم هفوړه تودتته د به  څخه اتبه ضای
 مل ګرځي  مدحله مواد شه ادواو کې تیاتیږيکمیږي ات د ادواو د حجم د کموايل ال 

 و وسوب ته تمیده برابریږي.هات د نغ
خ دي د ادواو کم حجم  ټیټ هوړې تودتتې رسه مخامهنغه کسا  چې فه ف

pHدا د ري چې هوړ مخصوصه کثافت فهوړه سویه ات د ادواو فه  د یوویک اسیه ف
 هت ته تمیده برابرتي.ېیوویک اسیه د تیږت  وړ 

 سلده د یوویک اسیه تیږې فیهل کیږي. 38شه دې ناوتغانو کې ځکه  نو
م ه( رسه نLife styleرت )هفه ط م ات د ژتنههذایي وژیههر فه غد تیږت د شېښو یمې

 نږدې اړیکه فري.
ښو رسه مسخقیم اوتباط فري. دا ېنم د تیږت فه ش Body mass indexتت  ات 

 .(4) ه ښځو کې نظر ناویدوت ته تیاو دواوتباط ش
( د تیږت  وړیهت ته الوه نمواوتي > ml/day 1200نمهاونګه د اتبو فږ اتسخل )

هت ته اتبه اتيل د تیږت د وامدځخه کې(؛ یعدې نغه کسا  چې شه کايف انها3:423)
یو یمېر چانس شکې ) نظر نغو تلکو ته چې کمې اتبه اتيل ( کم دو. نمهاونګه 

م هشه ناویده ات ښځو کې ( ات د ک سخل )و اتههاو اتبهوړ مقهړنو ښودفې ده چې د فڅې
 ښې واکموي.ېمقهاو شرتتیدو اتسخل ) شه ناویده تت کې ( د تیږت ش

دا  ړنو کې چې د امریکا شه مخحهه ایاالتو کې تر رسه یوې دي؛ېشه دتت شراتو څ
ښې واکموي ات نمهاونګه د ږت شېموضوع  وته یوې ده چې د اتبو تیاو اتسخل د تی

ې ههې کچهم تر تیاتهه نه( څخRecurencyهت )وړېهیږت فه بیا  هد ت لهو تیاو څښهاتب
 و يش.مخدیوو کوال 

( Sierako ski & etal 1979ات  Churchill & etal 1978) ړنوېهههیمېر څ یو
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 و یوهوي تهیزه کهر اغېه یمهه د تیږت د شېښو شهې ات سخخې اتبهچې نرمښودفې ده  
 وايل( تښودفه چې د اتبو د سخخSchwartz and coworkers 2002ړنو )ېر نووت څېیم

هت ترمدځ کومه اړیکه نشخه مګر د اتبو سخخوافی شه ادواو ات نرموايل ات د تیږت د  وړې
 .(4) کوي کې د مګدیزیم  کلسیم ات سیرتیخو شه انهاته تیثیر

 High urinary oxalate, low pH, Lowحیواين شرتتیدونو تیاو اتسخل ) د
urinary citrate ).نم تیږت ته تمیده برابرتي 

 المل ګرځي. Hypercalciuriaد مافګې تیاو اتسخل نم د 
فه بلې توا؛ نغه کسا  چې د ناسخې دنهه فري نظر نغو ته چې تیاته مخحرکه 

نمهاونګه نغه کسا  چې د دنهې د  .(3:477) ت اتخه کیږيدنهه فري تیاو شه تیږ
  ( رسه مخامخ تي ودتتې ) مړۍ شخونکيتررسه کوفو شه تتت کې فه ملر ات یا تیاتې ت

د تیاتوايل فه کبله د تیږت د د تیاو توفیه ات فه به  څخه د اتبو د ضیاع   Vit-Dد 
 .(4)  وړېهت فپاوه مساعهه تمیده فري

ام ههې اوقهړنه ده چېهڅ Descriptiveوه هدا ی (: میتود ړنې کړنالره )ېـد څ
ناوتغانو شه  مهوویت  763ړنه شه ېا څوا ټول یوي دي. د ډتل  Prospectiveیې شه

ړنه کې د ناوتغانو کوم ځانګړو ګرتپ شه نظر وتغخو  کې تررسه یوې ده. شه دې څې
عمر  د نرې دنهې   نر کې نه ده نیول یوو ات ټول ګرتشونه ) ناویده  ښځیده  د

څېړنې  شه مجموعي ډتل تر ي ات یا نه فرتنکي ات داسې نوو (ضمیموي ناوتغیو فرتنک
مسخقیمه توګه معایده یوي  فه  ړنه کې ناوتغا  شهنهې نیول یوي دي. شه دې څېال 

شه دوملده کې شه  دتو د څخه شوښخدې یوې  د دتو اتمایښخونه کخل یوي ات  دتو
 مسخقیم ډتل تنډه اتیسخل یوې ده. 

 711ې څخه هانو فه ډفهناوتغ 763ي سیسخم د تیږت د هد بوف ړنیزه برخه:ېڅ
ناوتغانو د احلیل  11ناوتغانو د مثانې تیږې ات   41ووګو یا حافب تیږې ناوتغانو د شښخ

 ر ات سلده ښودل یوې ده.تیږې فرفې. شه فومړي  هتل کې د شېښو یمې
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سلده  ر اتیت فه مخې د بويل سیسخم د تیږت شېښو یمېومړو  هتل: د موقعهف
 واښيي.

 سلنه ښو شمیرد پې موقعیت
 93.18 711 شښخووګي ات حافبونه

 5.37 41 مثانه
 1.44 11 احلیل

 100 763 ټول ناوتغا 
ښو کې د شښخووګو ات شې % 93.18فومړو  هتل څخه څرګدهیږي چې شه  فه

ښو کې د احلیل شې % 1.44ښو کې د مثانې تیږې ات شه شې  % 5.37حافبونو تیږې  شه
 تیږې وامدځخه کیږي.

شه شښخووګو ات حافب فه شووته  هتل څخه معلومیږي چې تر ټوفو ډيرې تیږې 
کې وامدځخه کیږي ات بیا شه دتنم ات دویم قهم کې شه ترتیب رسه شه مثانه ات احلیل 

 کې تیږې وامدځخه کیږي.
م هه مخې د شښخووګو د تیږت ات شه دویهم  هتل کې د اقخصادي حافت فهشه دتن

دل ر ات سلده ښو ښو یمېېحافت فه مخې د مثانې د تیږت د ش  هتل کې د اقخصادي
 یوې ده.

ښې ې د شښخووګو د تیږت د ناوتغانو شېدتنم  هتل: د اقخصادي حافت فه مخ
 واښيي.

 

 

فه دتنم  هتل څخه څرګدهیږي چې شه ښه اقخصاد فرتنکو کې نسبت ضعی  
ې شه ترتیب هرې وامدځخه کیږي  چې سلده یېتنکو ته د شښخووګو تیږې ډر ههاقخصاد ف

 کیږو. % 44.87ات  % 55.13رسه 

 د پېښو فیصدي د پېښو شمېر اقتصادي حالت
 39.02 16 ښه یا مداسب

 60.98 25 ضعی 
 100 41 ټول ناوتغا 
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 ښې واښيي.مخې د مثانې د تیږت د ناوتغانو شېدویم  هتل: د اقخصادي حافت فه 

و کې نسبت ههتل څخه څرګدهیږي چې شه ضعی  اقخصاد فرتنکهم  هفه دوی
رې وامدځخه کیږي  چې سلده یې ېاقخصاد فرتنکو ته د مثانې تیږې ډه یا مداسب هښ

 کیږو. % 39.02ات  % 60.98شه ترتیب رسه 
ړنې ښې فیهل کیږي؛ د نغې څېېې د تیږت ډېرې شهوم شښخووګي کهچې شه ک دا

ې السخه هانو تررسه یوه؛ داسې شایلهناوتغ 711ډتل شه  Prospectiveه فه مخې چې ش
رې وامدځخه شه ښي فووي کې نظر کیڼ فووي ته ډېې چې د شښخووګو تیږې هواغل

ري. شه هړنو ته اړتیا فېهرت څېډ رګده ات الهوته توګه نه دو څهل یې شه  هکیږي ات الم
ر ات و یمېښخووګي د تیږت د شېد ښي ات کیڼ شښ ووم  هتل کې شه مقایسوي ډتلهڅل

 سلده ښودل یوې ده.
قایسوي ډتل د شښخووګو د تیږت د څلووم  هتل: شه ښي ات کیڼ فووي کې شه م

 ر ات سلده واښيي. شېښو یمې
 دواړه لوري کیڼ لوری ښی لوری

 سلده رېښو یمد شې سلده ښو یمیرېد ش سلده رېښو یمېد ش
386 54.29 314 44.16 11 1.55 

 

ڼ شښخووګي ته شه ښي شښخووګي وم  هتل څخه څرګدهیږي چې نسبت کیفه څلو 
ت کیږي ات شه دتاړ  % 44.16ات  % 54.29رې تیږې وامدځخه کیږي  سلدې یې ډې کې

 ښو کې شه عینشې % 1.55ده. شه  1:1.23هت تداسب شښخووګو کې د تیږت د وامدځخه کې
 تتت کې شه دتاړت شښخووګو کې تیږې وامدځخه یوې تې.

 لې:پای
 رنې څخه النهې شایلې السخه واځي:ېفه دې څ

 ښو سلنهېد پ ښو شمیرېد پ اقتصادي حالت
 55.13 392 ښه یا مداسب

 44.87 319 ضعی 
 100 711 ټول ناوتغا 

 ګراف۳-۱۱

 ګراف۳-۱۳
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ټوفو ډېرې شېښې  ړنې څخه څرګدهیږي چې د بويل سیسخم د تیږت ترفه څې -1
ات بیا شه دتنم ات دویم قهم کې شه مثانه ات احلیل کې  شه شښخووګو ات حافب کې

 کیږي. % 1.44ات  % 5.37  % 93.18وامدځخه کیږي. چې سلده یې شه ترتیب رسه 
 ې شه حافب ات احلیل کې شه ابخهایي ډتل نه  وړیږي بلکه حافب ته د شښخووګوتیږ

  نیيس.  وات احلیل ته د مثانې تیږې واښکخه کیږي ات نلخه ځا
چې  ت کیڼ بډتډي ته شه ښي بډتډي کې ډېرې تیږې وامدځخه کیږينسب -2

 ړنو ته اړتیا فري.ډيرت څې علت یې شه دقیق ډتل نه دو معلوم ات ال
شه ضعی  اقخصاد شښخووګو تیږې شه ښه اقخصاد فرتنکو ات د مثانې تیږې د  -3

 رې وامدځخه کیږي.فرتنکو تلکو کې ډې
 يد دې فپاوه چې د بويل سیسخم فه تیږت څخه تر یوې انهاتې شووې مخدیو  -4

 تکړت؛ بایه ټول مساعه کونکي فکخووتنه تشخیص ات فه مدځه یوړفی يش.
 وړاندیزونه:

وادتافو ته د بويل سیسخم تمونږ ګرانو نېه تړانهیز کیږي ترڅو دیو تعامه وس -1
 د الملونو شه نکله معلوماو تړانهې ات شه مدظمه توګه فه ډاکټرئ د تیږت ات د دت

و يش صاحبانو رسه د دې ناوتغي شه نکله شرتګرامونه  وړ کړي  ترڅو تلک تکوال 
 فه دې ناوتغي څخه ځا  تسايت.

 دېه تړانهیز کیږي ترڅو د بويل سیسخم د تیږت د دوملد عامې وتغخیا تتاوو ت -2
واد کې ترتیج ات د نغو د ا راء فپاوه شه وتغخونونو کې نوي میخودتنه تمونږ شه ګرا  نې

 تمیده ات نوې تکدافوژي مساعهه کړي.
ټوفو نغو ناوتغانو ته چې د بويل سیسخم تیږې فري؛ تړانهیز کیږي چې شه  -3

مخخصص ډاکرت ته مرا عه تکړي ترڅو ناوتغي شه  تپل تتت رسه شه مقهم ډتل
مقهم ډتل تهاتي ات فه اتخالطاتو څخه یې مخدیوي تيش. نمهاونګه نغه ناوتغا  
چې د بويل سیسخم د تیږت کوونۍ تاویخچه فري  شه ګرمو ځایونو کې ژتنه کوي ات یا 

نغه  تبایه شه کايف انهاته اتبه تڅښي ا  دا چې سخت ات یاقه کاوتنه تررسه کوي
ه تتووي ره انهاته مرنافونه ات شرتتیدونه فري بایه شه احخیاط رس ېغذايي مواد چې شه ډ
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 هت چانس واکم کړي.ترڅو د تیږت د وامدځخه کې
Abstract: 

This research is about the incidence of urinary 

stones, location of the stones and role of economical 

state as a risk factor for the stones. The research was 

completed by prospective method on 763 patients. 

About 711 patients had kidney and ureter stones, 41 

patients had urinary bladder stones and 11 patients had 

urethral stones. According to economical state, kidney 

stones are more common (55.13%) in high economical 

state and urinary bladder stones are more common 

(60.98%) in low economical state patients. According to 

the side; kidney stones are more common (54.29%) in 

the right side. 

 رسچینې:
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 مریم سادات محقق 
 بررسی وضعیت محیطی شهر کابل جهت

 فاضالب دفعایجاد سیستم 
 ساتا  کشوو  مشکالو شافیسی براو یکی ات مباحث  هو ت قابل تیمل  مقدمه:

ع هاد سیسخم دفهل  ایجهر کابهتصوص یه  او بزوگ بههرنهمحیط تیسخی دو یه
ات است تا تهابیر فاضالب است ت با تو ه به تتامت اتضاع محیط تیست یهرنا  نی

 هت تیمین محیط تیست سامل با شالنهاو مداسب ت نمه  انبه وتو دست    هو
او یهرو هل دوحافت انکشاف ت داواو کمرتین تهمهگرفخه یود. ات ایدکه یهر کاب

می بایه  اسختاده ات ظرفیت ناو طبیعی این یهر  هت ایجاد سیسخم براو دفع 
  هف ت مربمیت مقافه حارضهراف یهر نهاطق اطمواد فاضله ت اسختاده ات آ  دو مد

ایدکه چگونه میخوا  ات رشایط  غرافیاو طبیعی یهر کابل براو ایجاد  می بایه.
 دنه.  سیسخم دفع فاضالب بهره گرفت  طرح مسافه تحقیق حارض وا تشکیل می

براو توتد به این مبحث  بایه دوک دوسخی ات رشایط محیط فزیکی ت ا خنعی یهر 
 طوو اتخصاو به این موضوع شرداتخه می یود. دایت که ب ابلک

   تفسوافی 14ع داواو هکیلومرت مرب 4027.01تالیت کابل با مساحخی دو حهتد 
ی  بگرامی  چهاوآسیاب  ده سبز  میربچه ه) یکردوه  گلهوه  اسخاف   شغن   رستب

یهر  (.2) ایهکلکا  ( ت مرکز آ  می ب ره باغ هرته  موسهی  تاک  باو  قهکوو  ف
دقیقه ت  77دو ه ت  74 کابل یعدی مرکز تالیت  ات نگاه موقعیت وتو عرض افبله

نکخاو  103,049دقیقه تاقع یهه ت داواو مساحخی برابر با  17دو ه ت  63طول افبله 
ر ات طرف ینل به کوتل تیرتانه ت دیخهاو ده سبز  هاین یه (.07:4) تمین است

 وههرف غرب با کهامی  ات رشق به دیخهاو شلچرتی ت ات طاو بگر هن وههات  دوب به ک
راو همرتو ات سطح بحر ق 1331رتغ احاطه یهه است. یهر کابل دو اوتتاع هاو قهن

وو کلی آب ت هطناحیه یهرو می بایه. ب 22داواو گاه تقسینو اداوو هدایخه ت ات ن
ر به هست. این امی  نیمه تشک اهه به تقسیم بدهو  هانهل با تو هر کابهواو یههن
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تاطر گسرتش تود  شر فشاو  دب حاوه دو این موقعیت است  اما  با دو نظر دایت 
تحلیل اوقام نوایداسی مو ود ات این ساحه چدین تاضح می گردد که تابسخانهاو 

یر ت این طی دنه ناو گذیخه مخغ می بایه. باونهگی آ  ر کابل گرم ت تشکیه
ی وا ششت رس گذایخه است  بیشرتین باونهگی ههیهر دتوه ناو تشکسافی ت ترساف

مرت  میلی 164م  2773میلیمرت ت کمرتین آ  دو سال  437م  1332مربوط به سال 
مرت دو سال  میلی 077بوده است. ات نگاه تقسینو باونهگی مداطقی که کمرت ات 

باونهگی دایخه بایده   زء مداطق تشک محسوب می یونه  اتسط باونهگی دو 
 716هتد همیالدو ح 2717افی  1303سال احصائیه ناو مو ود ات سال  07ول هط

م با دو نظر  2773 تا 1301مرت محاسبه ت اتسط دو ۀ حراوو دو طول سافهاو  میلی
 13 به دو ه ت اتسط دو ه حراوو دو مانهاو تابسخا  13.37دایت آماو مو ود  

می  کی نوا وا تشهیهوسه که این تضعیت گرما  تش دو ۀ سانخی گریه می 27افی 
نل هل مختاتو بوده قسمی که دو یهر کابهی دو یههساتخن  اواض (.113:7) کده
غرب ت ینل  ) تادو ینفی کابل (  دو رشق ت ینل رشق کونهاو صافی ت دو آ 

 دوب آ  کونهاو یاخ برنخی ت ادامه کونهاو سیاه کوه   غرب کونهاو شغن   دو
رتغ ت دو حومۀ یهر  کونهاو کهده کریسخیلین دو ساحۀ  دوب غرب کونهاو ق

) افشاو ( موقعیت  وا ه وتاقههی آباد ت تههیعدی کونهاو آسنیی  ییردوتاته  عل
دایخه ت تپه ناو باالحصاو  مرنجا  افی غریب غر  یهر کابل وا به دت بخش ینل 

اعاو ل دو اوتتهاع  یهر کابهگاه اوتتهرق تقسیم کرده است. ات نهرب ت  دوب یهغ
 مرت ات سطح  بحر دو ساحۀ میها  1331چدانچه اتسط اوتتاع آ    مخخل  قراو دایخه

تایمدی  )  ل یهرهاع داتههم اوتتهمرت ت ساحاو ک 2727وه آسنیی تقریباً هنوایی  ک
 می بایه. میال  یا ییب ( قواو مرکز  شرتا  دت ت سه  کاوته آویانا ت کول حشمت تا 

ا ت ها  تپه نهر به موقعیت کونههاو مختاتو بوده ت نظهن اوتتاعهه به ایهاواضی با تو 
یود که این عامل یک فکخوو  مسیر دویاو کابل دو نقاط مخخل  یهر مشانهه می

 بایه. بزوگرتین مدبع آب سطحی مداسب براو  مع آتوو ت انخقال آبهاو فاضله می
ی هل اتنهده ت ات کوتن دویا فصلی بو هل است ایهریا  آب دویاو کابهه  هدو این ساح
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 (.2) : نقشۀ مسیر دویاو کابل دو ساحاو داتل یهر1یکل

 

 رسچشمه می گیرد. این دویا ات طرف  دوب ات نواحی چهلسخو  تاود یهر کابل 
می یود ت دو ناحیۀ گذوگاه با معات  سمت چپ تود یعدی دویاو چمچه مست 
یکجا  می گردد ت با عبوو ات نواحی مدبع داواو آب تافر بوده که دو ابخهاو آ  به 

و مجاتو شخش یهه ت آب آ  ندگام توتد به کابل کم مدظوو آبیاوو اواضی دو ساحا
ع آبی یهر ههه ت به کلی تشک می گردد. به نمین ترتیب بخش دیگر ات مدابهی

کابل  آب ناو تیرتمیدی است. تجمع وسوباو دو ساحاو میانکونی باعث ایجاد 
رشایط مساعه ذتیره ساتو آب دو این ساحه یهه ت تود بسرت دویاو کابل بهرتین 

ا ات نگاه تضعیت ا خنعی  یهر کابل نقطۀ هآبهاو تیرتمیدی است. ام ۀتغذی محل
مترکز تاحهناو سیاسی ت اداوو کشوو می بایه که  معیت بیشرتو دو این ساحه 

فیصه نتوس افغانسخا  دو یهر کابل   27تا  27مترکز یافخه است. دو حال حارض 
بر این تعهاد افزتده می یود. ساکن است ت بدابر ناامدی ناو تالیاو  وتت به وتت 

لیو  یم 3افی  0بین یهرو که یایه براو یک میلیو  نتر ساتخه یهه بود  حاال 
می بایده   گدجانیهه است. این  معیت محرتم ات تهماو اتفیۀ یهرونتر وا دو تود 
 به امکاناو بیشرت ات  مله حقوق یهرتنهو یا  محسوب می گردد. بداًء دسرتسی
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نا ت مشکالو نایی ات آ  دو فصول  یط تیست  افزایش بینووگی محه آفود 
عهم  .ثر می کدهی رسما ت گرما مسئلۀ است که حیاو متامی بایدهگا  شایخخت وا مخ

دسرتسی به آب آیامیهنی صحی دو کداو اسختاد  بی وتیه ات آبهاو تیرتمیدی با 
او برق  نبود حتر چاه ناو عمیق ت کانش ذتایر آبی دو بیشرت نقاط یهر  نوسان

سیسخم فاضالبهاو یهرو ت حتر چاه ناو سپخیک تود رسانه به مدظوو دفع مواد 
فاضله  مشکالو دو  مع آتوو به موقع ت دفن تبافه نا  کانش ساحاو تتریحی  

شالنی رانسپووتی مداسب یهر  انکشاف غیرگی ناو آب ت نوا  نبود سیسخم ته آفود
تودرسانه دو متام ساحاو یهر ت غصب تمین  با اعنو ساتخننها ت بلده مدزفهاو

 وتد.  ناو دتفخی ات مهمرتین مشکالو تیست محیطی یهر کابل بشنو می
دو میا  مشکالو یاد یهه  نبود سیسخم آبرسانی ت کانافیزاسیو  عمهه ترین 
مشکل یهر بوده که نه تدها به آ  تو ه نشهه  حخی بسیاوو ات شالنهاو تههابی وا با 

 م ایدست که یهر وتت به وتتتوانم به آ  ایاوه کد ه کرده است. آنچه میمشکل موا 
می یابه   طوو افقی ت نم عمودو بر ساحاو مسکونی اش افزتده یهه ت گسرتشنم ب

 یهرکهاو  هیه اعنو ت بلده مدزفهاو تجاوتی ت مسکونی دو گویه ت کداو یهر منایا 
 می یونه.

ت ساتخن  ناو  هیه اعنو یهه نا یهرک ونایشی  ده  طی سافهاو اتیر
است  اما متامی این یهرکها فاقه کانافیزاسیو  می بایده. متام این یهرکها ت 
 ساتخن  نا با حتر چاه ناو مخصوص مواد فاضله مشکالو مو ود وا حل می کدده.
اگر رشایط به نمین گونه ادامه شیها کده متام آبهاو تیر تمیدی یهر کابل با مواد 

وده می یود ت مردم با کمبود آب صحی آیامیهنی موا ه توانده یه. فاضله آف
چو  دو افغانسخا  سیسخم کانافیزاسیو  ت ود نهاود  مردم به طوو تودرسانه ت با 

اه حتر هذب آبهاو فاضله ت دسرتسی به آب موود نیات  چهیا  براو   سدجش تود
 می کدده.

مواد فاضلۀ ساکدا  این یهر  او ضایعاتی تهآیا فکر کرده ایه که رسنویت آبه
ی هی تو هها  بهمیلیو  انس 3ابل حیاو هخوا  دو مقآیامی ود؟ها مدخهی می یهبه کج
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کرد؟ آیا طبیعت ت شهیهه ناو آ  تدها به ما تعلق داود؟ آیا کسانی که به دتفت 
 مافیاو می شرداتنه  حق دسرتسی به تهماو یهرو وا داونه یا تیر؟

 

 (.01:4) اواضی یهر کابل: نقشۀ مشخصاو 2 یکل
ی ت تغییراو آ  سیسخم هر دایت تضعیت اقلیمهل با دو نظهر کابهر دو یههاگ

ظرف چده سال آیدهه یهر کابل به مشکل کمبود آب   اد نگرددهکانافیزاسیو  ایج
صحی موا ه توانه یه. چو  متام آبهاو تیرتمیدی آفوده ت نم به رسعت به مرصف 

معیاوو بوده ت کدده  غیر پخیک که یهرتنها  حتر می ناو سه میرسده. بیشرت چا
مواد ضایعاتی آ   مع یهه ت براو چده ماه دو آنجا باقی می مانه. مواد مایع این 
کثافاو به قسمت ناو دیگر تمین رسایت کرده ت با نتوذ به چاه ناو آب  آبهاو 

او که هد. دو بهاد امراض مخخل  می گردهوده می ساتد ت باعث ایجهتیرتمیدی وا نیز آف
 به تهویج دو تمین مدحل می یود.  ست  کثافاو انسانی توسط آب باوا  فصل باوانها ا

صووو ود تا این کثافاو بهضی باعث می یاوتتاعاو نواحی مخخل  یهر ت ییب اوا
گل ت فجن ات مداطق مرتتع اطراف به رسکها رساتیر یهه ت بعه ات یک افی دت وتت دو 
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تره توسط ود ت بال هوا بلده می یهر تتش باد به نهشک ت دواثر تابش آفخاب  تهاث
 یهرتنها  تدتس می گردد. 

 می وسه  اگر مبافغی که ساالنه براو تاوداو دتا ت تهاتو این امراض به مرصف
( ت سپخیک ت  عمیق ت نیمه عمیق نمراه با مبافغی که براو کده  چاه ناو آب )

ع کدیم  یایه نزیدۀ بسیاو تیادو وا دو بر سایر اموو به مرصف می وسده با نم  م
ردم ههادو یا اقخصادو که مهالته بر نقص مهراو می یود. عهیرد که نمه سافه تکهگ

ایر آب تیرتمیدی  ههۀ این تضعیت باعث ات دست داد  ذتههمخحمل می یونه  ادام
ملوث یه  آ  ت تخریب محیط طبیعی می یود که تود یک فا عه محیط تیسخی 

شکل دفع فاضالب یک معضل اساسی دو یهر کابل است. با تو ه به م است.
انمیت  وامع یهرو دو توسعۀ یهرنا ت معیاوو بود  آ  رضتوو است تا دتفت به 
مدظوو دسرتسی یهرتنها  به تهماو اساسی یهرو  بههایت محیط تیست ت 

بود  مواد  گیها به این امر مهم بپرداتد. فاضالبها به تاطر داواه مصئونیت ات آفود
 گی آبهاو تیرتمیدی ت تاک می گردد  سالمت یهرتنها ه مخخل  کیمیاتو باعث آفود

ا خنعی به  ا  -ثیراو تود وا دو ابعاد اقخصادوی وا به تطر انهاتخه با گذو تما  ت
می گذاونه که می توانه مو ب ناشایهاوو یهرنا ت  وامع ت باعث به تطر انهاتنت 

ت دتفت نیچ اقهام مؤثرو دو تمیدۀ وفع مشکل فاضالبها ت تا ندو  حیاو برشو گردد.
ناو فصلی ) حخی باوانهاو کمی بیشرت مدجر به بدهش رسکها می یود (  سیالب

انجام نهاده ت یهر کابل نمچدا  غرق دو گرد ت غباو فضوالو یهرو است. 
ظم ه  قادو به کدرتل مدههدن  یهرداوو کابل نیز با متام تالش نایی که انجام می

تضعیت یهر منی بایه ت یهرتنها  کابل نیاتمده یک اقهام عملی ت فووو دو این 
تمیده نسخده تا بیشرت ات این به مشکالو افزتده نشهه ت حقوق تیست محیطی یا  

ی ت هشالنیرهغشاف هبهت  کانافیزاسیو  یک انکر ههردد. ضمداً انکشاف یهههتضمین گ
می دانده   ووو که نمهههر می گردد. طههر به مشکالو دیگههنامدظم است که مدج

که شال  تطبیق کانافیزاسیو   کانافیزاسیو  بهت  آب ساتخه منی یود. دو صووتی
 طوو سیسخنتیک آ  تطبیق ت سیسخمی به  بایه دو نخست شرتژه آبرسانههعمومی بای
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فاضالب ساتخه یود. چو  کانافیزاسیو  بهت  آب نیچ معدی   مع آتوو آبهاو
ا دو ههها ت نلهزنها  یبکۀ کانافههریق مخهه آب صحی ات طهن کاو بایهبراو ایهاود. هن

دسرتس یهرتنها  قراو گیرد. تطبیق ایدکاو دو کشوو نیاتمده برنامه ویزو نمه  انبه  
ر به هال حاضهح ه. دوهایه ت نیرتناو مسلکی ت مخخصص می بایها  موود نیات  رسمهتم

تیرا نامخجانس بود    و متام تالیت مطرح کرددالیل ذیل منی توا  شال  کلی برا
ایيه نشيدی ت هگسرتش ح  ر فحاظ ) فرندگی  اقخصادو تا خنعی (هیهر کابل ات ن

ناو مافیاو  رتههوو ت چپاتل گهكابل  چ راف یهرهدو اط یشالنق تودرس ت غريهمداط
 شالنی غیراعنو ساتخن  ناو مرکز یهر  ات   هتمین  کهده ت فرسوده بود  بخش عم

رسکهاو اصلی یهر به يكهيگر به یکل يک یبكه کاو  یعهم تكميل ت ناشيوسخگ
 امع ت بزوگ به آسانی قابلیت  ناوآمه ت موثر ت سایر مواود باعث می یونه تا طرح 

ر ساحۀ ههراو سیسخم کانال فاضالب وا دو نهها خوا  (. الکن می0) تطبیق وا نیابده
وو ههطبا دو نظردایت یکل اواضی ب رهیه چیههز ت شیهاط مخمرکهیهر مخصوصاً نق

کوچکرت ت محلی بروسی کرد ت وانهاو دفع این مواد وا دو نزدیکرتین نقاط  ست. 
طرح شیشدهادو ما به این ایاوه می کده که یهر کابل به یهر کابل طوو طبیعی 

  داواو سیسخم کانافیزاسیو  بوده ت دویاو کابل به عدوا  تدها معرب انخقال دنده
آب باوانها  سیالبهاو فصلی ت فاضالبهاو تانگی داواو شخانسیل توبی براو ایجاد 

سخم براو دفع  فاضالب ا راو سی سیسخم کانافیزاسیو  می بایه. به نظر محقق
اتل ایدکه ساحۀ یهرو کابل شالنی کابل ات دت طریق امکا  شذیر است. دو یهر غیر

یاو  غرافیاو طبیعی آ  به چده تت  وا با دو نظر دایت تقسینو نواحی ت تصوص
فاضالب تقسیم بدهو یود. دو نر تت  ذتیره گاه ت حوضچه ناو تصتیۀ فاضالب 
ایجاد ت بعه ات تصتیۀ آبهاو فاضله تا  ایی که امکا  داود ات این آبها براو آبیاوو 

ق ههفضاو سبز ت اواضی تواعخی نن  تت  کاو گرفت ت ماتاد آب تصتیه یهه ات طری
ن طریقه  دویاو کابل ههود تا بهیهههاو مخصوص به دویاو کابل مدخقل یافانک

 گیها کاسخه ت با افزایش وطوبت به اقلیم نیمه تشکه داتل فضاو یهرو احیا  ات آفود
اتو هه ات یبکه سهخوانیم بعمی رف دیگر نیزههو صووو گیرد. ات طهل مساعهیهر کاب
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او مخصوصی که دو هریق کانال نهات طدو نر تت  فاضالبی ت ذتیر  آبهاو فاضله  
اتخه می یونه  آبهاو فاضله وا به هل طراحی ت سهام یهر  دو امخهاد دویاو کابهمت

تیر بسرت دویاو کابل انخقال داد  یعدی آبهاو فاضله وا دو ییب بسرت دویا دو تیر 
واو می یود  هی کابل که ساحاو اواضی شست ت نمهتمین انهاتت ت دو نواحی رشق

طریق تد  انشعاب به بسرت دویا تا فاصله یی که تمین تقریباً نمواو می یود   ات
 مصدوعی ذتیره ت دو کداو  هیلل ها بیرت  ت به داتهآبهاو فاضله وا ات بسرت دوی

نمین دویاچه  حوضچه ناو تصتیه تانه وا اعنو ت آبها وا تصتیه کرد ت دتباوه ات 
 ر چه این وتش یک واه شیچیهههانخقال داد. اگل هریق یک کانال دیگر به دویاو کابهط

  ع فاضالب است ت نیات به مطافعاو نمه  انبه ت بسیاو دقیق داودهت مشکل براو دف
 میخوا  او آ هنظمی ن ام بیهر کابل با متهط فعلی یهها تدها وانی است که دو رشایهام

او کانال کشی ت بر ی هاسختاده کرد تیرا دو یهر کابل به انهات  کافی تمیدهاو تاف
ت مکانهاو ساتخه   انخقال آبهاو فاضله ت ود نهاود ت ات طرف دیگر تخریب ساتخننها

ر نقص ت رضو اقخصادو به کشوو هیه  داتل یهر براو شال  ساتو به میلیونها داف
او فاضله بایه به این نکخه ایاوه کرد که هدو قسمت انخقال ت تصتیۀ آبهانه. همی وس

ت ود ایدکه تجمع ت تراکم نتوس ت مداطق مسکونی نسبت به متام دو یهر کابل با 
یهرناو افغانسخا  بیشرت است بات نم مقهاوو ات اواضی که به یکل بایر ت بهت  

کابل ت  مساحت یهر کابل ) ات 4 هتد %ههدو ح اواضی بایراسختاده مو ود است. 
ات آ  وا  27.4ی % ههراو تافهی یا منهت اواض 13   اواضی تواعخی %( ههکابل  هی

( 1تشکیل می دنه که دو نر ناحیه به فیصهو معین ت ود داود. دو  هتل ینو  )
ات نواحی اطراف یهر  14ت  22  21  27این اواضی نشا  داده یهه است. نواحی 

ا هام  راف کابل بودههاطکابل می بایه که موقعیت آ  دو بخشهایی ات تفسوافی ناو 
 ونت یامل نقشۀ ماسرت شال  یهرو یهه است.به نسبت  ذب افراد ت سک
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 (.02:4) : مساحت اواضی بایر ت تواعخی نواحی مخخل  یهر کابل به فیصه1  هتل 

دو یکل ذیل به توبی  فیصه بهتضعیت شویش سطح تمین دو یهر کابل 
منایش داده ناو مشخص نشا  داده یهه است. ات این  اواضی که دو نقشه با ونگ 

تیربدایی مدظووناو مخخل  کاو گرفت ت براو تطبیق شالنهاو خوا  به یهه انه  می
 یهر نیز اسختاده کرد.

 

 شامره

 اراضی زراعتی اراضی بایر و خالی

 نواحی
اولویت بر اساس 

بیشرتین 
 مساحت

 متام نواحی
 (3و  2، 1)بدون  

اولویت بر اساس 
بیشرتین مساحت 

 اراضی
1 13 13 22 11 
2 27 27 27 14 
7 21 21 11 12 
4 22 6 13 27 
0 14 14 14 1 
6 17 13 6 3 
3 6 17 0 22 
1 3 11 17 3 
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 (.07:4: تضعیت شویش اواضی دو یهر کابل )7 یکل
 مسافۀ ییب یا میال  اواضی  اوتتاع نواحی مخخل   ایرتژ   محاسباو نایهوتفو یکی

الب هنال فاضاد سیسخم محلی کاهر براو ایجهر ساحۀ یههت شویش سطح تمین دو ن
کهام ات این مواود نخایج توبی براو تطبیق این نقش بسزایی دایخه ت با بروسی نر 

نظر دایت مسافۀ نامخجانس بود  یهر کابل  مقهاو  طرح بهست توانه آمه. با دو
ر دو کابل  مقهاو آبی  اوو دو کانال  مسایل هنتوس  میزا  آب مرصفی رسانۀ نر نت

مطرح می گردد    یر مسایل که دو شیشربد این طرحتخدیکی سیسخم فاضالب ت سا
گاه ر هرح کرد. نهخوا  براو آ  مطیاو مخخلتی وا مهل بوده ت وانههابل حهیک ق رهن

حکومت ت نهادناو ذیهتل اواد  این وا دایخه بایده تا شالنهاو تود وا  هت ایجاد 
ن مواد هات ای خواندهر کابل تطبیق ت عملی منایده  میههسیسخم کانافیزاسیو  دو ی

فاضله که ات حجم نسبخاً باالیی برتووداو است به مدظووناو مخخل   اتالً دو مداطق 
اطراف یهر کابل ت کمی دتوتر ات مرکز یهر با ایجاد فابریکه نا ت تیسیساو صدعخی 
براو تهیۀ کود عضوو ت امثافهم  ت ثانیاً دو اواضی تواعخی دتوتر ات مدابع آب سطحی 

ه مدظوو آبیاوو ت یا غدی ساتو تمین به یکل علمی آ  موود اسختاده دویاو کابل ب
 قراو دنده. با تطبیق این شرتژه نه تدها براو مهتی معین براو یک تعهاد ات یهرتنها 
کابل تمیدۀ ایخغال ایجاد می یود  بلکه براو یک تعهاد دیگر نم تمیدۀ کاو دایمی 
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دو مسئلۀ بود ه  نیز چو  و است. تلق می گردد که این تود نوعی انکشاف شایها
وایه نهادناو دتفخی چو  هردم  بخشی ات عهام املدتعه است  نمیاوو مهاین شرتژ  ع

خوانه و تصوصی ت مساعهو  امعه  هانی مییاوتافی ت یهرساتو  ایرتاک سکخو 
مهو تما  تطبیق بایه. اما  ثرؤ انی یا مرحله به مرحله این طرح مدو وتنه تطبیق مک

مطافعاو ابخهایی   ن شرسونل کاوو مخخصصیاتفیه  تعی ۀر بهست آتود  بود خاطآ  ب
 گیرد.ر دو ب دو نر ساحه ت سدجش برآتودناو اتفیه مهو تمانی بیشرتو وا ممکن

دو تخم بایه ایاوه کرد با دو نظر دایت ایدکه متام طرحها به دالیل مشکالتی 
منی بایه ت معموالً طرح این که دوعملی یه  با آ  موا ه می گردنه  قابل تطبیق 

ه به هرح مذکوو با تو هه  طهربوو ت یا تطبیقی می بایها  معلوماتی  تجهنوع شرتژه ن
 یک طرح معلوماتی بوده که ا راو آ  دو یکی ات بخش  مواودو که ات آنها یاد گردیه

 خوانه تمیدۀ آتمایشی وا به تود بگیرد ت دو صووتیکه نخیجۀ آ  موفقانهناو یهر می
بود  تمیدۀ تطبیقی شیها می کده. ضمداً سدجش دقیق مشکالو  وانکاونا ت مسایل 
 اقخصادو این طرح  نیاتمده نمکاوو کمیخه ناو مخخل  انجدیرا   مهیرا  تخدیکی

  اقخصاد دانا  ت کاویداسا  محیط تیست می بایه که دو نهایت با وت برنامه ویز 
 کخوو یهرو افغانسخا  عملی توانهنمکاوو حکومت ت مساعهو  امعۀ  هانی به س

 گردیه.
 نتیجه گیری:

 ناو نهایت رضتوو بوده که سهم باوتو احهاث کانافیزاسیو  کابل یکی ات شرتژه
دو باتساتو یهر کابل داود. گرچه ا راو این شرتژه نیات به تما   تخصص ت نزیدۀ 

میه است که تیادو داود که دو رشایط فعلی ات توا  مافی دتفت تاوج است  اما ا
مسوتفین حکومت مخو ه انمیت احهاث کانافیزاسیو  ) آب ت فاضالب ( دو اوائه 

گی آب ت نوا  ییوع امراض یهه ت دو تطبیق آ  ه تهماو یهرو   لوگیرو ات آفود
شالنی بود  این یهر محیط طبیعی یهر کابل با ت ود غیرکویش کدده. رشایط 

ی ) کوچک ( داود. هاتو به یکل محلهس اد کانال ت یبکههشخانسیل توبی براو ایج
خوا  دو بخشهاو صدعت ت تواعت او فاضله میهنمچدا  ات حجم عظیمی ات آبه
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 اسختاده کرد. 
 پیشنهادات:

دتفت بایه یهرناو بزوگ کشوو وا ات فحاظ شالنی بود  قانومنده ساتخه ت به 
 آغات کده. مدظوو اسختاده مداسب ات ظرفیت ناو آب ت تاک شرتژه ناو اساسی وا 

با ا راو طرح ناو آبرسانی ت فاضالب دو مخمرکزترین نقاط یهرناو بزوگ  -
وا ت ات تخریب محیط طبیعی هاک ت نهاو تیرتمیدی  تههگیها دو آبهه ات گسرتش آفود
  لوگیرو یود.

ه براو هۀ اقلیم تشک موقعیت داود  حکومت بایهو  افغانسخا  دو ساحهچ -
آ  به تصوص دو یهرنا  طرح نایی وا وتو دست گیرد  اسختاده ات آبهاو ضایعاتی

 تا ات این آبها به ایکال مخخل  اسختاده یود. 
Abstract: 

Establishment of canalization for surplus water is 

one of the essential projects which is important for the 

Kabul City reconstruction.The completion of this project 

needs much time, experience and a agreat fund which is 

beyond our government afford. But, we hope our go-

vernment may emplement it. The establishment of this 

important project (water and soil) provide urban services 

and decreases the pollution of water, air and soil. 

Most of areas of Kabul have been built out of plan. 

The condition of natural environment has good potential 

for making chanel and emplementational local canal 

system. 
 مآخذ: 

 م. 2774 ایمز  نقشه یهر کابل  سال -1
ویاست میخادیخا  نقشۀ سیاسی ت معلوماتی افغانسخا   انخشاواو اداو  عمومی  -2

  یودیزو ت کاوتوگرافی.
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  77ینو   (  مجلۀ طبیعت )کابل  تثبیت نباتاو دوتخی یهر  .مههساداو  مری -7
 .130تحاو   انخشاواو اکادمی علوم  تعهاد صش . نه 1737 سال

تعهاد   م 2710سال انخشاواو تتاوو یهرساتو   تضعیت یهرناو افغانسخا   - 4
 .173صتحاو 

5- http://muda.gov.af/fa/page/7305. 
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 محقق دیپلوم انجنیر احمد امید افضلی 
 چگونگی جاگزینی معادن مواد مفیده در 

 اُلرتابازیت های قلمرو افغانستان
او هات اتفیوین  شیرتکسین ن اهوو ت یا اتفرتاباتیت نهقلاو ماتواو هاحجمقدمه: 

رتمیت  یپیدل ها وا کهاو اکسیسووو آنهههت مونوکلیدی مخشکل بوده ت مرناف وتمبی
 فهاودنه. مرنا گراناو تشکیل می (  بعضاً مگدیخیت ت نهوتاً کرتم داو ) کرتم یپیدیلیهنا 

 او  بلده (  شال یوکالت هخونیت  نا ) کومدگهاو عباوو ات امتیبول نهن احجهرعی ایهف
هاو اساسی نادو دیگر می بایه. تداسب مرناف هاو بسیاوهاد مرنافهبیوتیت ت یک تع

او هیوین  شیرتکسین نه) اتف  ههدن حجم احجاو مخذکره وا تشکیل می 33 %که تا 
اس صد  بدهو احجاو ماتواو قلوو وا تشکیل داده که هاس (یدی هوتمبی ت مونوکل

 ( نشا  داده یهه است.1) دو یکل

 
قلی تمیدی به اساس ه: دیاگرام صد  بدهو احجاو ماتواو قلوو قطاو اف1یکل

 (.27:0ترکیب مرنافی )
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 تشیرتکسین وتمبی   گردد  اتفیوین وق افذکر مشانهه میطوویکه دو دیاگرام ف
 مرنافی آنها با احجاو یونه که ترکیب شیرتکسین مونوکلیدی تعهادو ات ساحاو  ها می

( بصووو  اتفیویدیت نا دتنیت نا ) منایه. مخذکره مطابقت میود دو ساحاو ههمو 
 ات 50 - 5 اتفیوین مخشکل بوده ت شیریهتتیت نا احجاوو انه که با تداسب % اساسی ات

 اتفیوین ت شیرتکسین نا تشکیل یافخه بایده.
اما به اساس   فی یکسا  بودها داواو ترکیب مرناها ت اتفیویدیت نهدتنیت ن

او  اکسیسووو تود یکی ات دیگرو تتکیک می گردد. مرنال اکسیسووو دو ههمرناف
 دتنیت نا کرتمیت بوده ت دو اتفیویدیت نا مگدیخیت می بایه.

  می یونهاد ا نیز یه( که بدام اُفرتاباتیت ن نایپرباتیت نا قلوو ) ماتواو احجاو
 کرتم  شالتین  مس  مگدیخیت  تیخانومگدیخیت قبیل ؛ اتفلزو حاتو معاد  مواد متیه 

بایده.  املاس  تافک  مگدیزیت ت اسبست می معاد  غیرفلزو آ ؛ مانده بوده ت
دی ساتخننی او تزئیهن به صتت سدگ اهاُفرتاباتیت ننمچدا  بعضی انواع احجاو 

 و ماتواومی آیه. وتو چدین انمیت صدعخی ت اقخصادو احجا اسختاده تسیع به عمل
 مقهم ت مهم شدهایخه می یود. ما افعه ت تحقیق دو موود آ  ات نگاهقلوو است که مط

ی  هق ینل  ینل رشقهه( که دو مداط اهاتفرتامافیت ن احجاو ماتواو قلوو )
مرکزو   دوب ت  دوب غربی افغانسخا  به امخهاد یکسخگی ناو بزوگ ایغال 

گاه هها ات نهههمعلوماو آن راو گرفخه تههشین قه محققین شیههموود تو   موقعیت منوده
ماتواو  احجاو ه  ز اتمخخصصین قبلی ب .منی یود ی دیههههعلمی ت اقخصادو کاف

واع همو ودیت ان باو  دو کشوو ت ود داود وو انرتتتیتی که دو مداطق مخعهد ههقل
اطالعاو وماو ت ه( معل غیره ا تهنکمربفیت  ت اهممچیت ن عمقی )نیمه  ایتوتیتی ت

تو ه یا  تاقع نگردیهه است. دو این مقافه سعی  ه نکرده ت موودعلمی مؤثق اوائ
موود تحقیق ها معاد  مواد متیهه دو اتفرتامافیخمی گردد تا قانومندهو  اگزیدی 

کشوو  این مواد متیهه وا دو قلمرت نخیجه بخوانیم گسرتش قانومندهانۀ تا دو قراو گیرد
منود تا مسیر تاضح براو مسئوفین   نها وا نظر به عمق اوتیابیت چگونگی مرنافیزیشن آ 

توانده دو این بخش رسمایه گذاوو کدده   ناو که میمکخشتین  عالقمدها  ت سکخوو 
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  طرح ت ترسیم منائیم.
دو مداطق   کشوو ما گسرتش تسیع دایخه احجاو ماتواو قلوو دو محهتد 

وانده. متام اُفرتاباتیت ناو کشوو مشانهه یهه میخ رشقی ت  دوبی و  ینفی مرکز 
         او تنجیر ماندههرثاً کخله نهت اک او عمیق تشکیل گردیهههاد یکسخگی نبه امخه

 آتونه. ( وا بو ود می بودیداژنا )
راو هه گرتپ قهسا به ها  تشکیل آنههنایپرباتیت ناو افغانسخا  وا به اساس تم

 :منایده ذیل تقسیم می
   اُفرتاباتیت ناو( شافیوتتئیکϬPz که دو دتوه ناو کاوبن تحخانی ت شیرم )

 بو ود آمهه انه.
  ( اُفرتاباتیت ناو میزتتتئیکϬMz دو دتو ) .تباییر تشکیل یهه انه 
  ( اُفرتاباتیت ناو کانیوتتئیکϬKz که تشکیل آنها با دتو )  شافیو ن وابطه

 داود.
رتاباتیت ناو اُف: ( در افغانستانPzهای پالیوزوئیک ) لرتابازیتاُ  .1

تالیت  شافیوتتو که اساساً دو قسمت ناو مرکزو  ینفی ت قسنً دو مداطق رشقی )
خهاد هود آتوده ت دو امهک وا بو هاو نسبخاً کوچهه  اکرثاً کخله نه( گسرتش داون کرن

فیصه حجم عمومی   30-25دو حهتد او عمیق موقعیت اتخیاو منوده انه.یکسخگی ن
 .(12:5) دنده وو وا تشکیل میاحجاو ماتواو قلوو کش

( بو ود P( ت شیرم )C1ناو شافیوتتئیک که اساساً دو کاوبن تحخانی ) فرتاباتیتاُ 
دادنه. محققین قبلی   ینفی ت رشقی کشوو گسرتش آمهه انه  دو قسمت ناو مرکزو

کاوبن ت شیرم وا دو افغانسخا  به دت کمپلکس تحت نام ناو کمپلکس شایا   احجاو دتو 
 ت کرن  ها منوده انه.ده 

رتاباتیت هاُف: در افغانستان  (MZای میزوزوئیک )ـه لـرتابازیتاُ  .2
کخله ناو   گسرتش داونه دو قسمت ناو مرکزو ت  دوبی کشوو او میزتتتو کههن

به  هاً تابسخههر مکانی یهیهداده ت ات نقطه نظی وا تشکیل هتط ه هش یل ت کهطوی
 فیصه متام ساحۀ 15 - 10ا دو حهتد هانخشاو آنه ۀهساحهاو عمیق می بایده. یکسخگی ن
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 حجاو سیسخم مخذکره تقریباً نمۀ آنهاانخشاو احجاو ماتواو قلوو افغانسخا  می بایه. ا
 هه انه.هود آمهتباییر تحخانی  بو  وقانی دو دتو هدو قسمت ف

قدهناو ت تارشتد  تشکیالو فاومیشن نایپرباتیخی دتو  تباییر دو ساحاو
و ساحاو فوق تحت نام کمپلکس ناو اُفرتاباتیت ناو مخذکره د یع داود.تسگسرتش 

و قدهناو تشکیالو اُفرتاباتیت یونه. محققین قبلی دو ساحا    ها میناو  هاگانه
ام هارشتد تحت نهو تت  تی ت دهام کمپلکس توگه( وا تحت نK1تباییر قبلی ) واهن

 .(34:5)یعقوب  ها منوده انه کمپلکس مال
رتاباتیت هاُف: ( در افغانستانKZکاینوزوئیک ) یاـبازیت هرتاـاُل .7

( تشکیل یهه انه  قسمت اعظم  آیوسین او کایدوتتو که دو شافیو ن تسطی )هن
فیصه آنرا  55 - 50هتد هدو ح او کشوو وا دو بردایخه تهگسرتش اُفرتاباتیت ن ساحۀ

دوب رشقی کشوو مذکوو دو تت  کابل ت قسمت ناو   منایه. احجاو دتو  احخوا می
گسرتش داونه ت مانده اُفرتاباتیت ناو قبلی اوتباط تاضح با یکسخگی ناو عمیق 

 داونه.
ل موقعیت هر به محهنظ سه گرتپ کخله نهاو اُفرتاباتیت نهاخو  هدو کمپلکس م

ر  افخیموو ت هو فوگاهاو اُفرتاباتیت نهعباوتده ات کخله ن ود تتکیک می گردد کههت
 .مخو  -توست 

اومیشن نایپرباتیخی فوگر نیز هو فوگر که تحت نام فه نهاو اُفرتاباتیت نهاکخل
  کخله بزوگ اُفرتامافیخی   دو محهتد  بالک کابل گسرتش دایخهمی بایه  مسمی 

فوگر ت کخله ناو توود ت بزوگ دیگرو وا که دو ساحل چپ دویاو کابل موقعیت 
 -عباوتده ات اقشاو تفکانو یدی داونه  دو بر داود. احجاو  ادنده  کخله مخذکره 

 .(87:5) وقانی ت میزتتتئیک تحخانی  شافیوتتئیک فتریجیدی ت کاوبداتی شرتترتتتئیک
(  فرشده یهه اُفرتاباتیت ناو فوگر دو شال  یکل بیضوو دیتوومیشدی ) کخلۀ

رض هع مهرت ادامهه دایخه کیلو  65 هه به فهاصلۀول افبلهدایخه که دو  هت تقریباً ط
 2000وسه. دو قطع ایرتتیونی معارص ساحۀ دو حهتد  کیلومرت می 45می آ  به اعظ
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ن ت هو کا  مو ودیت آ  تحت ترسباو شایا  نیهت ام ودههمنع وا احخوا هکیلومرت مرب
 .(2چهاومی نیز ت ود داود یکل )

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 .(6:34) گسرتش کتله های الرتابازیتی قلمرو افغانستان :2 شکل
 نسخا  وا میخوا  به گرتپ ناو عمه ناو افغا تیه  دو اُفرتامافیتمعاد  مواد م
 ذیل تقسیم منود:

 خه یا ابریشمفحاظ ظانرو به شخ مرنال افیافی است که ات عباوو ات :.اسبست1
 به این اساس  اسبست مرنال ناو صدوف مخخل  اوتباط داونه و  بهههیبانت داود. چ

  یکی.تخدیکی است نه مرنافو  ر یه اصطالح ذک
 اسبست به احجاو ماتواو قلوو -با دونظر دایت ایدکه برتی معاد  تریزتتیل 

  حاتو معاد  که دو کشوو اُفرتاباتیت نا گسرتش داونه یساحات   بداءً اوتباط داود
او ها افیوفیت نهاد  کرتمیت دو کشوو بهنننطوویکه مع بایده. اسبست نیز می

 .با عین عمر  سخجو کرد نیز میخوا آیوسین اوتباط داود  معاد  اسبست وا 
تعهاد تیاد ظوانر معهنی تریزتتیل اسبست تثبیت  افغانسخا  سه معه  ت دو

 او آیوسینهاو نایپرباتیت نهخیکی به کخله نی د ی تهگردیهه که ات فحاظ مکان
 ات ی اسبست داواو یهرو تیاد بوده ت بیشرتهمعهن اوتباط داونه. ات  مله دت ذتیر 
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کیلومرتو  40تا  70هاد ات این ظوانر دو هیک تع هنی آ  ت ود داود.هعظهوو م 27
 کیلو 70 - 77هتد هر آ  دو حهات ظوان ع می بایه ت یک مجموعۀههیت کابل تاقتال

 .(17:5)راو داود هه شاکسخا  قهمرتو توست یعدی دو نزدیک رسح
(   رامهگب باژیدوف )ات قبیل رعی هاو فهاد  اسبست دو افغانسخا  تیپ نهمع
حهتد  این معاد  دو دنه. نمۀ وا تشکیل می ( ( ت کرا ای  ) یودتل فوگر البین )

کخله ناو انرتتتیتی تیزابی آفپ قراو داونه.  تههاب ساحاو چین تتاب تووده دتو
او بیجایی تکخونیکی بین رسشدخیدیت ناو تافکی هتت  ناو اسبست توسط تت  ن

او ها به قسمت نهههکدرتتل می گردد. آنیهه شدخیدیخی شیریهتتیخهاو رس یهه ت
 (.7(  یکل )27:1 داحی کخله ناو نایپرباتیخی تعلق داونه )

نظر به    Mg3[Si4O10] (OH)2تافک داواو فوومول  :تالک و مگنیزیت .2
بوده که دو وابطه با آ  این مرنافها  Al2[Si4O10] (OH)2تواص نزدیک به شیرتفیلیت 

 منایده.   اما  آالو مخخل  تعویض میس ۀوا دو تهی یک دیگر تود
  م قیمخی است که عباوو انه اتهیا ن هاد تواص با اوتش تهتافک داواو یک تع

راوو  هو مقابل حشایهاوو کیمیاتو  ستیهو تیاد  یحمی بود   نرم بود   مقاتمت د
 . واص دو افکرتیکی ت تاصیت بلده  ذبهت

داواو کمیت بلده مگدیزیم مرنافهاو Mg(OH)2  برتسیت ت MgCO3مگدیزیت 
 عهسیه مانده مگدیزیت یخوک مانده ت جاو ماتواو قلوو ا سام بزوگ وگی انه. به اح

ا به صحن هاد  مگدیزیت انتلرتیشدی دو رسشدخیدیت نهکرسخافی اوتباط داونه. مع
فرسایش تطی قرش فرسایش ساحوو ت ا سام ضخیم مگدیزیت کرسخافی به اقشاو 

 .(77:7اوتباط داونه )
 تیپ  ها می یود  دو افغانسخا  به دت ظوانر معهنی تافک ت مگدیزیت معاد  ت

پلکس به کم دیگر آ  یکی آ  به احجاو ماتواو قلوو رسشدخین یهه اوتباط دایخه ت
ینل  ا به کخله ناو نایپرباتیت ناو تباییر دوههناو کاوبداتی مربوط است  آن

بالک کابل تعلق داونه. معاد   ین دونایپرباتیخهاو آیوس نریرتد ت یکسخگی عمه 
رق هی بین طبقاو کاوبداتی شرتترتتتئیک دو تیپ دتم داواو ساتخن  مشابه بوده ت



 

 

 14 ۀشامر 

82 

اد  عباوتده ات معاد  هرتین این معر می بایه ت مهمههتت  سپین غ افغانسخا  دو
وو تالیت و هغ اد  فوق  ظوانر معهنی تافک دو دو عالته بر مع اچین ت ماماتیل.

اُفرتاباتیت نا اوتباط که به تت  ناو انهتکانخکخی کخله ناو ال  نیز ت ود دایخه هبغ
جا اید نا دو  کده. اُفرتاباتیت ع احخواء میهبکیلومرت مر  177ۀ وا با مساحت هداود ت ساح

 .(23:2)منایه  فوقانی وا قطع می -احجاو کاوبونیتیرس تسطی
می بایه كه دو  FeCr2O4یگانه سدگ معهنی كرتم با فوومول  :.کرومیت3

 (Chromaیونانی ) ( ات کلمۀChromiumکرتم ) نام احجاو افرتاباتیك تشكیل می یود.
رش تمین ههراتا  دو قهههه است. کرتم یانزدنمین عدرص فهونگ گرفخه ی به معداو

 .قرش تمین وا می ساتد 773.7% هتد ههاست که دو ح
غريمسخقيم دایخه صووو مسخقيم ت   به يت مواود اسختاده مختاتتیكرتم ت كرتم

ناو ات سيسخم صدعخی مهو  موود اسختاده قراو   دو بخش ت به یكل چشمگريو
ع هه. صداي2ووژي  هه. مخاف1 دو سهه بخش اصلهی گريد. كاوبرد كرتميت وا میخوا  می 

ترین معه  آ  معه  یکی ات مشهوو  .كرد بدهو  بلده ذتبا  تقسيم .7کیمیاتو  
موقعیت داود. معه  مذکوو به  این معه  دو تالیت فوگر. فوگر می بایهکرتمیت 

ناوسبووگیخها  دتنیخها   ناو آیوسین مخعلق می بایه. این کخله ات نایپرباتیت کخلۀ
هنی هذتایر سدگهاو مع  شیرتکسیدیت نا  فیرسوفیخها  رسشدخیدیخها تشکیل گردیهه

ه  هالته بر معهغ می گردد. عههزاو تن بافهن 111.2به ( 32OCrفیصه ) 42.4باکمیت 
 ههنی کرتم دوات ظوانر مع ودو اوتباط با نایپرباتیت ناو آیوسین تعهاد  فوق افذکر
 مطافعاو دقیق انمیت تثبیت گردیهه که میخوا  دو نخیجۀ   شرتا  ت شکخیاتالیت فوگر

 (. 7( یکل )40:6صدعخی کسب منایده )
ین نخیجه وسیه دو باال میخوا  دو اتیر به ا عاو مخذکرهر دایت موضو دونظ با

ت  یزیشن صدعخی فوق افعاده مهم بودهناو افغانسخا  داواو مرناف که اُفرتاباتیت
ا گسرتش بسیاو ههبرتی مواد متیهه مانده کرتمیت  تافک  مگدیزیت  اسبست دو آنه

مرت افغانسخا  به لمواد متیهه وا که دو ق ع داود. دو نهایت میخوا  مهمرتینیهتس



 

 

 14 ۀشامر 

83 

 تاحه  یوفو یکی به یکل ذیل اوائه منود.   دو یک نقشۀنا تعلق داونه اُفرتاباتیت
 (. 7یکل )

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 (.74:3هاو صدعخی دو افرتاباتیت ناو افغانسخا  ): چگونگی  اگزیدی مرناف7 یکل
ا آنها ب  شالتیدوئیهنا به عدارص گرتپ شالتین گتخه می یود :عنارص نادره. 4

 یونه. ات وتتیدیم مربوط می   تاتسمیم  هالته ات شالتین  شالدیم  ایریهیم  وتدیمع
ا به حیث هه. شالتیدوئیهنههبای می شالتني بيشرت هنیهسدگهاو مع آنها دو  ملۀ

توفیه    دو20 % ساتو  طبابت   موترههع افکرتتتخدیکصدای دو 07 % اهفیزاتوون لۀکخ
موود اسختاده  17 تیوواو % دو 10 تنگ % تشوش ناو ضهو  ساما  آالو کیمیاتو ت

نمچدا  طی سافهاو اتیر اسختاده این فلزاو دو تخدیک ت  (.122:3گیرد ) می قراو
مواود فوق دو بخش ناو ذیل نیز اسختاده  ههوژو گسرتش یافخه است ت برعالت تکداف

 می گردد:
حیث کخلست نتت تام  به  او کخلیک  به حیث کخلست  هت تصتیۀمبهل ن

  هت توفیه بدزین با عهد اکخا  بلده  سلیکا  مخصوص  هت توفیه نایرتیک اکسایه 
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  مدتجره  صدایع شرتتییمی هواد تام  هت ساتنت ماد مواد تام  هت غدی ساتو  م
  دو اهاو وتباو نهه نهاتنت حافظهر   هت ساو کمپیوتهه نهاتنت حافظه هت س

ع ههاو مایهگالس  دو ساتنت کرسخال نفایرب او افکرتتنیکی  دو ساتنت هن رسکت
(LCD) واو ت دو ساتنت ادتیه  او ضه رسطا   دو تیو    دو شانال ناو مسطح  دو

با تو ه به اوتش عدارص گرتپ شالتین دو  ها  ت مقایسة  مسایل طبابت دنها . بداءً 
 ه اُفرتاباتیتاُفرتاباتیت ناو افغانسخا  با اُفرتاباتیت ناو  ها  میخوا  شیشبیدی کرد ک
 طوو دقیق بناو کشوو ما نیز حاتو این عدارص بایده ت بایه ات نظر داینت این عدارص

 موود مطافعه قراو گیرنه.
 :نتیجه گیری

گردیهه است.  احجاو اُفرتاباتیت ناو قلمرت افغانسخا  بروسی  دو این مقافه
است ت نمچدا  با رفخه یهه مدابع مخخل  دو نظر گ اوقام ات براو این مدظوو  تهیۀ

 ۀ اتیرچده دنه  گذیخه ت ه  تجزیه ت اوتیابی دقیق کاوناو انجام یمطافعه  تحلیل
 هاو صدعخی دو اُفرتاباتیت ناو افغانسخا   چگونگی تشکیل ذتایر مرنافدو این اوتباط

 مطافعه گردیهه است.
ع ینا دو یک انرتتال تس او معلوم گردیه که اُفرتاباتیتاین مطافع دو نخیجۀ

ناو قلمرت   رنیشن مرنافها وا نشا  میهنه  بداًء معاد  مواد متیهه اُفرتامافیت
هاو این کدیم. مرناف ی ت عدرصو تقسیم میههافرتپ بزوگ مرن ههافغانسخا  وا به دت گ

نمچدا   گرتپ احجاو دو رشایط فعلی ات اوتش تاص صدعخی برتووداو می بایه.
ا به هاتسمیم ت غیره که دو حهتد این انرتتتی  ن  عدارص نادوه مانده شالتین  ایریهیم

 دنه. وسه ت اوتش صدعخی آنرا افزایش می مشانهه می
 :پیشنهادات

ها ت  هت تثبیت مرنافقهم اتل اکخشاف دقیق اُفرتاباتیت ناو افغانسخا   دو
ناو کاو  آ  رضتوو می بایه. براو اتدیاد ذتایر مرنافی التم است تا عدارص نادو 
تحت ترسباو چهاومی ت  قسمت ناو مهفو  یه  کخله اُفرتاباتیت نا تتحصاتی دو

اُفرتاباتیت نا توسط تشکیالو شایا   امکا  داود که بیشرت کخلۀ .نیو ن انجام یود
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مو ودیت ذتایر    مسئلۀدتوه ناو فوق افذکر شوییهه یهه بایه. به این اساس
الیدحل باقی مانهه که براو حل  الهح تا اها  به نظر مهرسیاو مرنافی دو اُفرتاباتیت ن

ره هاو مخذکهکخله ن هتد همح ی دوهتحقیقاو گراتیمرتیک ابخها التم است تا آ  دو
 .صووو گیرد

 احخنل مو ودیت  وا  لب منود آنچه دو  ریا  تحقیقاو بصووو  هو تو ه ما
که براساس    کخلۀ افیوفیخی افغانسخا  می بایهعدارص گرتپ شالتدیم دو محهتد

ماتواو قلوو بوده که این مسئله دقت  ءاوک علمی این عدارص نیز داواو مدشامه
تا این ساحاو    بداًء شیشدهاد می گرددبخشه تتحصی بیشرتو به مو ودیت آ  می

توسط اداواو ذیربط موود تتحص ت اکخشاف  نظر مو ودیت عدارص فوق افذکر ات
اده بلده بوده هوق افعهامرتتو ف قراو گیرد  تیرا قیمت عدارص گرتپ شالتدیم دو دنیاو

 .توانه گردیه صووو مو ودیت این عدارص عوایه بزوگ نصیب کشوو ما ت دو
  ال ناو مو ود دو اُفرتاباتیتاكخشاف مرن  ناو عمه   یوفزیکی براو برتی وتش 

  مله ات ت ود داود. آ  دو این احجاو تاده قراو گريد چو  امکا  اسختاد موود اسخ نا
 برد. کاوبرد وتش مقداطیسی نام ات میخوا 

  ووداو استها ات انمیت تیاد برتهن وتش  اذبوو دو اکخشاف دقیق اُفرتاباتیت
 او  ادنده  آ  بیشرت هوو نسبی ات کثافت احجها بیشرت بوده ت بطهههو  کثافت آنهچ

ت ود به صووو يكپاوچه  که   کخلۀ اُفرتاباتیت نابا كاوبرد این وتش می بایه  بداءً 
 اکخشاف یهه میخوانه.  ایخه بایهد

Abstract: 

Ultramafic is also referred to as ultra basic rocks. 

These rocks are igneous and meta-igneous rocks with a 

very low silica content (less than 45 %), and usually 

composed of greater than 90 % mafic  minerals  (dark 

colored, high magnesium and iron content). Intrusive 

ultramafic rocks are often found in large, layers. Ultra-

mafic intrusions where different rock types often occur in 

layers. The ultramafic intrusives include the  dunites, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Igneous_rocks
https://en.wikipedia.org/wiki/Metamorphic_rocks
https://en.wikipedia.org/wiki/Silica
https://en.wikipedia.org/wiki/Mafic
https://en.wikipedia.org/wiki/Mineral
https://en.wikipedia.org/wiki/Magnesium
https://en.wikipedia.org/wiki/Iron
https://en.wikipedia.org/wiki/Layered_intrusion
https://en.wikipedia.org/wiki/Layered_intrusion
https://en.wikipedia.org/wiki/Dunite
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 peridotites and pyroxenites. 

Ultramafic contains a lot of minerals and elements 

deposits like chromite, asbestos, talc, magnesite and 

platinum group elements. Ultramafic in Afghanistan has 

sufficient economic importance. 

  :مآخذ
  نی کرتمیت ساحۀ اسنعیل تیلحصاتی کخله ناو معهواشوو  یوفو یکی تت -1

 الهس  2170   ینو تالیت فوگر میرا  ا   کده ت کوالب تفسوافی محمه آغۀ
 تتاوو معاد   اد ههو ی ت معهرتو  یوفهیی  ویاست سآو  نه . ش. 1731

 .ت شطرتفیم
اد  کرتمیت ت اسبست ی معه  رستو تتحصاتی ت اوتیابواشوو گرتپ اسبست  -2

  آویی  ویاست 2277 واشوو   ینو او فوگرهیت ننایپربات ۀدو نواحی کخل
 تتاوو معاد .  وفو ی ت معاد رستو  ی

دکخوو نجیب هللا صتهوو.  یوفو ی عمومی با اساساو  تر مۀ   سالتین ت. ا. -7
 .744صتحاو  تعهادم  1314   سالر مسکوانخشاواو می   نسخا  یوفو ی افغا

یهر کابل  تتاوو معاد   ساتخن   یوفو یکی ساحۀ .کاواشیخوف ت دیگرا  -4
 م 1312 سال  1641منرب   و ی هرتو  یوفهمومی س  مهیریت ععهت صدای

 .027هاد صتحاو هتع
او افغانسخا  ت هنو  اُفرتاباتیت هتحقیق شیرام .ههمحم یره  امی توهموس -0

ل  تتاوو تحصیالو هیخخدیک کابها  انسخیخوو شوفهی آنهمرنافیزیشن صدعخ
 .120تعهاد صتحاو  ش  نه . 1737 سال  افیههع

6- Johnson, Bernard E. Identification of Mineral 

Resources In Afghanistan Detecting and Mapping Re -

sources Anomalies In Prioritizing Areas Using Geophys-

ical and Remote Sensing Data, USGS Afghanistan 

Project Product No. 201, 2011. Pages 323. 

7- Stephen G, Peters and others. Summaries of Im - 

https://en.wikipedia.org/wiki/Peridotite
https://en.wikipedia.org/wiki/Pyroxenite
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portant Areas for Mineral Investment and Production 

Opportunities of Nonfuel Minerals in Afghanistan, 

Volume 1 and 2, USGS Afghanistan Project Product 

No.199, 2011Pages 1700. 
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   یرزوی ش محقق انجنیر محمد مرتضی 
 بررسی انواع تهداب های ساختامنی

 رواتخننی  انکشاف یهاو سساتت ت سهاتن زایش یههرنشیدی تاف مقدمه:
زایش هال افهکابل به رسعت دو ح رهبزوگ افغانسخا  تصوصاً دو یه اوهدو یهرن

که توسعۀ یهرنا به صووو افقی انجام گیرد  دو  است. دو چدین حافت دو صووتی
وانه مانه. دو این هر  ایی براو توسعۀ یهرو باقی نخهو  دیگمهو نه چدها  دت 

ناو بلده هه بود. ساتخن  توان فهفت توسعۀ عمودو یهرنا کلیه حل مسی حا
ت او بلده مساحهده. ساتخن  نهدن مرت مسکن میهفضاو ک راد بیشرتو وا دوهاف

مانده شاوکدگ ها ساتخ   تمین بیشرتو براو توسعۀ تیرکمرتو وا احخوا منوده  بدابرآ 
ساتخن  ناو بلده نیات  .ت دیگر تیسیساو دو اتخیاو قراو می دنه هاشاوکها  باغنا  

ایه. دو مداطق یهرو با هبه تههاب ناو مقاتم داود که بایه شایهاوو آنها وا تیمین من
دو  هاو بلده بوییهاو عمیق براو ساتخننهها  حتر تیرتمیدی نهم ساتخننههتراک

 یود. این وط با کدهنکاوو میهاد مشکالو مربها باعث ایجهساتخننه ایرهی سهنزدیک
میخانیک تاک ت انجدیرو تههاب بوده   خش انجدیرو مخشکل ات دت قسمت عمه ب

گیرو اصول میخانیک تاک دو دیزاین تههاب دو تاقع انجدیرو تههاب یامل بکاو 
 .دو اوتباط با تاک می بایه بداناساتخن  نا ت 

نی بوده تا بخوانیم بروسی انواع تههاب ناو ساتخن  این مقافه نهف ات تحریر
نا وا که دو حقیقت اساسی ترین موضوع دو طرح ت دیزاین یک انمیت تههاب 

نمچدا  انجدیرا  ساتخننی نظر به فزتم دیه  بایه  گسرتش داده ت ساتخن  می
 یک ساتخن  ات این نوع تههاب نا اسختاد  مزیه منایده.

به معداو اساس ت بدیاد اقخباس  Fondation اب ات تاژ  فرانسووکلمۀ تهه
معداو فوق وا  گتخه می یود که Foundationانگلیسی به آ   هه است. دو تبا  هی

 (.7افاده می کده )
 تههاب عباوو ات بخش تیرین ساتخن  بوده که به عدوا  حایل بین ساتخن 

او ساتخن  فوقانی وا به تمین مدخقل یعدی ب ؛فوقانی ت تمین تکیه گاه عمل می کده
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اتو آ  هاک مجهن ت بخشی ات تههاب عباوو است ات ساتخن  تیریهمی منایه ت یا ته
 ).146:1) یر ساتخن  ت باوناو تاوده قراو می دایخه بایهههثی که تحت ت

مثال نرگاه ن نوع ساتخن  نشا  داده یهه است  بطوو ( تههاب چدهی1دو یکل )
ساتخن  یک واه آنن وا نشا  می دنه  ( (bبانم مقایسه گردد  یکل (bت )( aبخش )

( (aکه تههاب آ  یامل مصافح  غل ت بسرت تاک بوده ت عمق آ  نسبت به قسمت 
مثال وو ط (cاو دتگانۀ یکل )ههاب ساتخن  برج نهابل تههبسیاو کم است. دو مق

تا  که نشا  می دنه پوو کشوو مافیزیا واملساتخن  ناو شرتتناس دو یهر کواال 
سیسخم تههاب این ساتخن    دو داتل تمین امخهاد یافخه است. دو تاقع m 127 عمق

 17277هاو ههم کانکریت سیخهبا حج m 4.0هاب ناو گسرتده به ضخامت ههیامل ته
ر هتن دو تیر ن 72007میگاشاسکال ت تت  تقریبی  67مرتمکعب با مقاتمت فشاوو 

قراو  m 110تا  m 67ع کانکریخی با طول مخغیر ات هیم 174ر آ  هبرج است که دو تی
 (.7گرفخه است )

      
a)                                            تههاب شل قوسی )b)تههاب واه آنن ) 

 
(c) شرتتناس مافیزیا ناو تههاب آسن  تراش 

 (5: انواع تههاب نا )1 یکل
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یل تههاب یا ساتخن  است که دو متاس انجدیرو تههاب یامل دیزاین ت تحل
با تاک بایده. تحلیل ت دیزاین تههاب یا ساتخن  با بکاوگیرو اصول میخانیک 

ناو نمچو گیرد. انجدیرو تههاب بحث  یک ساتخن  صووو میتاک ت میخا 
 محاسبۀ ظرفیت باوبرو  دیزاین انواع مخخل  تههاب یامل تههاب ناو مدترد  فیخه

 .( می یود یمع میق )ع ت   گسرتدهاو
رثاً مواود شرتسه ناو تیر هبر حسب مشخصاو  یوتخدیکی  انجدیرو تههاب اک

 وا احخوا می کده:
 .تعیین شاوامرتناو دیزاین تههاب مانده ظرفیت باوبرو ت فشاو مجات تاک 
  ها ت تیثیر آنها بر ساتخن  ناو مجاتو.بامبروسی شایهاوو 
  ت تکا  دندهه ناو فرته اوقوه بروسی احخنل حرکت تههاب دو اثر.  
  نا  هت تعیین احخنل تخریب تههاب. مایشانجام مطافعاو ت آت 
 برد  ظرفیت باوبرو تههاب. اوتیابی وتش ناو بهساتو تاک  هت بلده 
 .تعیین شاوامرتناو دیزاین تههاب دیواو حایل 
 شیشدهاد ت دسخووافعمل  هت تنکشی ت کانش آب کدهنکاوو نا  هت اوائۀ 

 اث تههاب.احه
 . بروسی مشکالو مربوط با آب تیرتمیدی ت نتوذ آ 
  آماده ساتو بسرت ات  مله تصوصیاو تراکمی ت آتمایشی تعیین تراکم

 (.7) هاکاوو تههاب حین نمواو
  یونه. بصووو عموم ق ت نوع عملکرد طبقه بدهو میهاساس عمهابها بر هته

هاب دو نزدیکی هگرفخه بایه  تهراو هاتم دو عمق کم ات سطح تمین قهچدانچه الیۀ مق
اتم عمق هیر ایدصووو براو وسیه  به الیۀ مقههاث میگردد. دو غهسطح تمین اح

 .تههاب افزایش می یابه
 :ها وا به سه دسخه تقسیم منودبطوو عموم می توا  تههاب

 (Shallow Foundations)تهداب های سطحی  -1
 (Deep Foundations)تهداب های عمیق  -2
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 (Special Foundation)اب های مخصوص تهد -3
افۀ هرضتوو به تحریر یک مق ههاگانه بوده ال  هیک بحث کام  هاو مخصوصتههاب

 هاو سطحی ت عمیق می شرداتیم.و این مقافه تدها به بروسی تههابمسخقل وا داود  بداًء د
 می یود هاو اطالقهاباکرثاً تههاب سطحی به ته :تهداب های سطحی -1

تود ات دت  ادنه  اما این تههابه اق سطح تاک انخقالهتخن  وا به اعمکه باو سا
بایه که  می تشکیل یهه ( اکرثاً کانکریت سیخهاو ت تاک تیرین) عدرص ساتخننی 

 (.1:101گوییم ) می Footingما به این ا زاو ساتخننی تههاب دو تبا  انگلیسی 
 (Shallow Foundations)او سطحی ههاب نهق یا تههاو کم عمههاب نهته

هاب ناو گتخه میشود که نسبت عمق نظر به عرض آنها مساتو یا کمرت ات هبه ته
 4او با نسبت عمق به عرض تا ههاب نهیک بایه. دو عین حال دو بعضی مرا ع  ته

 (.2) نم به عدوا  تههاب کم عمق طبقه بدهو می یونه 0افی 
 :و منودصووو تیر می توا  دسخه بدهتههاب ناو سطحی وا ب

 معداو تههابهاو مدترد به تههابIsolated Footing): ) منفردتهداب  -
 به معداو تههاب ششخی یا بافشخی  Pad Footingتخدیکی هاوتاحه ت دو بعضی کخاب

خطیل مانده دو شال  مس ها اکرثاً داواو یکل ناو مربع یااطالق می یود. این تههاب
 هاهابدو کشوو ما ات این ته .یود تاحه اسختاده میها براو تحمل باو سخو  بوده ت ات آن

 یود. بصووو تسیع اسختاده می

(a) کانکریخی سخو  ت تههابb)              ) فوالدو سخو  کانکریخی ت تههاب  
 (0تههاب مدترد ) :2یکل 
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بایه که  هاو میهابهات ته وعباو  (Combined Footing): تهداب مرکب -
اکرثاً ایکال مسخطیلی یا ذتذنقه او دو نقشه   دههاو بو هات کانکریت سیخ مخشکل

 .( اکرثاً دت تا چهاو سخو  داونه ت باو بیش ات چدهین سخو  وا تحمل می منایده ) شال 

  (a) تههاب دو حال ا را           (b) مناو سه بعهو    c)) تههاب دت سخونی 
 (7: انواع تههاب مرکب )7یکل 

ها این تههاب :(Strip or Continuous Footing) داب فیته ایـته -
منایه.  به قسم فیخه او ت یا نواو احهاث گردیهه ت یک شایۀ وا با شایه دیگر تصل می

ها هابهیود. این ته می اسختاده او باوبرهبراو تحمل باو دیواون رثاً هکها اهابهته ات این نوع
 ین هاق سطح تمهت دو اعمرض یکدواتهول تیاد ت عههاو با طهمعموالً عدارص کانکریت سیخ

 (.1:107دایخه بایده ) می

 (7: تههاب فیخه او )4یکل 
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تههاب ناو یبکه او عباوو ات  (Grid Footing): تهداب شبکه ای -
که چدهین ودی  ات تههاب ناو فیخه او که دو تیر کل ساتخن   تههاب ناو انه

 .ایهچدهین سخو  ت یا دیواو وا تحمل می من موقعیت دایخه ت باو

 (4(: تههاب یبکه او 0یکل 
تههاب گسرتده عباوو ات تههابی  :(Mat Footing)تهداب گسرتده  -

مواتو  است که باو چدهین سخو  وا با فاصله ناو نامدظم ت یا چدهین ودی  سخو 
(. 4راو می گیرد )هام آ  قهمنایه ت دو شایین قسمخی ات ساتخن  ت یا مت وا حمل می

ل ه مله کاب ا اتهاو بزوگ کشوو مهیهرن او گسرتده دوهتههاب ن نمچدا  امرتته ات
 ا دیزاین ت اسختاده میشود. هتصوصاً دو بلده مدزل ن

a) با سخو  ناو فوالد ( تههاب گسرتده b)تههاب گسرتده با دیواو بریی کانکریخی ) 
 (4(: تههاب گسرتده 6یکل 
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می یود که تاک هاو عمیق تمانی اسختاده هابات تههای عمیق: تهداب -2
باونا بایه به طبتاو سخت   دو اعنق سطحی داواو مقاتمت باوبرداوو کافی نبوده

ا ههوده ت دو آنهههاو یمعی بل تههابهیام ا عمهتاً ههاین تههاب ونه.هتیرین مدخقل ی
 (.2می بایه ) 17نسبت عمق به عرض تههاب بزوگرت ات 

 :ودمنیم ذیل تقس ۀهاو عمیق وا می توا  به سه دسختههاب 
        ( (Pile Foundationهاو یمعی. تههاب1
 (Caisson Foundation)هاو عمیق ت کیسن )صدهتقی( تههاب. 2
 (Well Foundation)هاو چانی . تههاب7
ترین نوع تههاب مرتج از  هاو یمعی یکیهابته امرتته: Piles شمع ها. 1

 عدرص ساتخننی ات بایده. یک یمع عباوو  ها  می ۀناو شیرشفخعمیق دو کشوو 
اک  تت  هقراو گرفنت دو داتل ت نسبخاً بلده  باویک ت سخو  ماندهو است که با

ع نن  سخو  است که هع دو تاقهمنایه. یم ساتخن  وا به تاک تیرین مدخقل می
او تاوده وا ات وتو ساتخن  دو ها باونها یهه بایه. یمع نهل تاک  ابجهدو دات

 (.4کده ) مدخقل می را به تاک مقاتمرت دو عمق بیشرتهآنعمق تاک انخقال داده ت 

 
 ((4: انواع تههاب ناو عمیق 7یکل 

 سیسخم هاب دو حقیقت عباوو ات یکهاین تهصندوقی:  عمیق . تهداب2
 ههشای نوع ات کانکریت اندههم عدارص سخو  ات که است نا یمع مشابه تههاب تههاب



 

 

 14 ۀشامر 

95 

بزوگ است  به حهو آ  عمیق ناو شایه قطر است. یهه تشکیل سیخهاو عمیق اوهن
 حتر محووناو عمیق اکرثاً  ناو شایه به این چشم نگاه کرد. با  وا آنها داتل میخوا  که

ها یا گویده. صدهتق می نم یهه حتاوو صدهتق ناو قراو یافخه یاهناو اس یمع یهه 
 منود: تقسیم میخوا  دسخه ههس به وا نا کیسدگ
 ( بسخه ته ت وتبات ) یداتو یا او  عبه صدهتقی ناو . تههاب1
 بات ( ته ت ) وتبات بات صدهتقی . تههاب2
  هت مرتاکم واوهن با یهه شر ت بات ته بسخه  بادو وت صدهتقی . تههاب7

 .(3)داتلی  فضاو داتل به آب توتد ات  لوگیرو
  هتدهعرض دو مح ها نسبت عمق برهابدو این تهچاهی:  عمیق . تهدابهای3

هاو سطحی ت عمیق هابها حه فاصل تههاباین ته. راو می دایخه بایههق 17 تا 0 - 4
ا تا حهتدو ههاب ناو چانی نیز گتخه می یود. عملکرد آنهها تههسخده ت به آنهن

ق مخوسطی ات هاتم که دو عمههاو عمیق است  تیرا باو وا به یک الیۀ مقهابیبیه ته
چانی وا دو تمین حتر ها  هابتهمی کده. براو ا راو این   مدخقل  تمین قراو داود

 (.107:1) کدده ح مداسب شر میهکرده ت سپس داتل آ  وا با مصاف
 نتیجه گیری:

 هابهته نوع ابهانخخ ود هی می احهاث اکهت وتو بر ساتخن  که ندگامی
 داود. باو ساتخن    ساتگاوو بات نمچدا نشست ت باوبرو ظرفیت به بسخگی
هاب هته ات ه  اسختادههت ضخیم بای سخت اوهن طبقه ات مخشکل تاک کهتمانی 

 تاک که صووتی دو اهام ه.هبای بخش وضایت خوانهیه مگسرتد یا سطحی اوهن
    بلده وا اوهن ساتخن  ه هبای شایین مقاتمت یهتیاد  تف ضخامت داواو ودهمو 
 باالو دو نرم تاک چدانچه منود  بدا گسرتده هاب ناوهته وتو دو تدها توا  منی

 اوهن ات شایه میخوا  بایه  تیاد نرم تاک الیۀ ضخامت ت دایخه راوهق سخت اکت
 سخت تاک که ندگامی  رهدیگ رفهط ات ود.همن اسختاده باوبرو ناو یمع ت عمیق

 احخنالً گسرتده ناو تههاب سدگین باوناو دو گرفخه بایه  قراو نرم تاک باالو دو
  سبک اوهبراو باون بود. ههتوان نیات موود اهن نشست کدرتتل براو یمع نمراه به
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 .بایه می بخش وضایت سطحی ناو تههاب
 :اتشنهادیپ

 محلی قبل اوهیداسایی ن براو ویزو برنامه ت محل زیکیهف تضعیت بروسی 1-
 فزیکی رشایط ات کافی بایست اطالعاو می هاب هدیزاین ته براو اقهامی گونه رهن ات
 گردد. آتوو  مع محل  یوتخدیکی ت

 مشاوکت اهآنه دو ت دایخه تجربه وقهف بر متامی مراحل بایه تههاب انجدیر -2
 تاک تست ت یداسایی عملیاو رشکت  یوتخدیک مخخصص یک معموالً  منایه.

 وق بایه.همراحل ف انجام مسئول
 

Abstract: 

The various stages of site investigation, design and 

construction of foundations require a coordinated input 

from experienced personnel. Foundation design is not 

complete upon the production of construction drawings. 

Continual involvement of the designer is essential in 

checking the validity of both the geological model and 

the design assumptions as construction proceeds. For 

deep foundations, the installation method may signifi-

cantly affect the performance of the foundations, it is 

most important that experienced and competent spe -

cialist contractors are employed and their work 

adequately supervised by suitably qualified and expe -

rienced engineers who should be familiar with the 

design. In common with other types of geotechnical 

structures, professional judgement and engineering 

common sense must be exercised when designing and 

constructing foundations. 
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 محقق رفیع هللا نرصتی 
 تحلیل و ارزیابی پراگنده گی جغرافیایی

 حیوانات و نباتات در کشور
 یوا  ت نباوها   حهز ت گسرتش انسهاست  تدوع  مترکا ههکه نوی قسمیمقدمه: 

 اک  اوتتاعهیک مدطقه تابسخه به رشایط اقلیمی  مو ودیت آب  انرژو آفخاب  نوعیت ت
 بایه  تیرا وابطۀ ایکوفو یکی حیواناو  نباتاو آ  می ضیات سطح بحر ت ساتخن  اوا

قۀ اقلیمی داواو هر مدطهن  وامل است. بدابرآ هوط به نمین عها مربهت حخی انسانه
 بایه. رشایط حیاتی مینن   حیواناو ت نباتاو بخصوص ت یا مدحرص به تضع تاص

حیواناو ت  اییشراگدهه گی  غرافی تحلیل ت اوتیابیمقافه  نهف ات تحریر این 
ت  . ایدکه دو افغانسخا  کهام حیوا می بایه بروسی تضعیت کدونی آنها  ت نباتاو کشوو

وا  سئلۀ موضع حارضد ت گسرتش آنها چگونه است  طرح میو  چه نباتی شیها می
م ت ناچیز هاو کهو  دو موود  غرافیاو حیاتی افغانسخا  اطالعهچ دنه. می تشکیل

 حال انقراض تما  برتی ات انواع مهم حیواناو ت نباتاو دو ت دو عین بودهدو دسرتس 
 دنه. مربمیت موضوع وا باتتاب میشیرامو  این نمه تحقیق  ؛بایده می

 دوبی  -ی هدو چهاو واه ترانزیت میا  آسیاو ینف فغانسخا اکه طووو  نن 
 گا خل  شرنهه واع مخهه ت توق  گاه انهمغربی ت برعکس قراو داود  مسیر وفت ت آ  -ت رشقی 

 بایه. ت سایر حیواناو نیز می
واع مخخل  اقلیم نا ) مهیرتانه یی  صحرایی  مونسونی  هاین کشوو داواو ان

ا مکا  حیواناو ت نباتاو هکونسخانی  اسخپی  افپاین تدهوایی ( است که نرکهام آنه
 (.176:7بایه ) بخصوص ت مدحرص به فرد می

ام رشایط حیاو انسا   حیوا  ت نباو دو ه مبذتل گردد  متهنرگاه انهکی تو 
هم اتل تابسخه به نوع اقلیم است؛ یعدی متام مو وداو تنهه بایه نخست با رشایط هق

ت  اقلیمی توافق حاصل منایده. به نمین دفیل  ساحۀ گسرتش ت ویه ت منوو حیواناو
 توا  یه  بهین معدی که اکرثاً منهبای نباتاو دو وتو تمین تا حه تیادو مشخص می
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رد ت نمچدا  هی شیها کهیم اسخوایهۀ اقلهیوا  ت یا نباو مدطقۀ قطبی وا دو ساحهح
ناو  ود برنا  این مطلب است که نر مو ود تنهه داواو تییه گیهبرعکس ت این ت

 چه دو رشایط فعلی نظر به انکشاف. اگر می بایهفزیوفوژیکی تاص ت مدحرص به فرد 
 ناو شیرشفخه توانسخه انه با دو نظر دایت تخدیکسایدس ت تکدافوژو  برتی ات کشوو 

ا  هده  ) دو تشکه  فضهر گویۀ ات تمین که تواسخه بایهوژو دو نهت شیرشفت تکداف
هتدو رشایط تنهه گی هنا ( ت سایر مکانها ( تا ح وتو آب  تیر آب  تیر تمین ) سموچ

 مثال  با ایجاد گلخانهبطوو  .ت حیاو وا براو انسانها  حیواناو حخی نباتاو مهیا منایده
رم است  دو هی وا که مخعلق به فصل تابسخا  ت اقلیم گهواع نباتهمیخوا  برتی ات ان

داتل گلخانه دو موسم تمسخا  ت اقلیم رسد شرتوش داد ت ات آ  حاصل گرفت ت نیز 
تا حهتدو توانسخه انه که رشایط حیاو انسانها وا دو تیر آب ت حخی صهنا کیلومرت 

هه انه هتمین ) دو فضا ( مساعه منایده. نمیدطوو  دو این اتاتر علن قادو یدتوتر ات 
با ایجاد آتمایشگاه   تا نباتاو وا دو فضا ) مرکز فضایی  ها  ( شرتوش دنده. نمچدا 

ت باغ ناو تحش  قادو یهه انه تا براو برتی ات حیواناو رشایطی وا بو ود آتونه  نا
ر وتو آنها تحقیق منایده ت هوو دیگهه دنده ت ات سهما  اداهرف به حیاو یهتا ات یکط

 برعالته برتی آنها وا ات نابودو ت انقراض نجاو دنده.
ت  ( است که دو یک محهتده انسا  ساتت بایه گتت  این نمه رشایط مصدوعی )

گسرت  کوچک ت توود به ت ود آمهه ت ممکن با ات بین وفنت رشایط به میا  آمهه  به 
 ت ات بین برتد.تتدترین فُرص

که بشکل هی  بلها به یکل تسیع ت  هانهی نه تدههاتو حیاتهچدین تباین ت تت
وسه که این موضوع  ل یک کشوو نیز به مالحظه میهمدطقوو ت محلی حخی دو دات

 گردد؛ بهین معدی نم مربوط به رشایط طبیعی نر مدطقه ت یا نر تت  حیاتی می بات
ر هاع آ  ات سطح بحهقۀ اقلیمی موقعیت داود  اوتتر دو کهام مدطهکه ساحۀ موود نظ

طوو بایه  دو  ریا  سال ب ی آ  چگونه میهم باونهه گی ت وژیم آبهچقهو است  وژی
اتسط مقهاو باونهه گی آ  چقهو است  دو طول سال ات چه مقهاو انرژو آفخاب بهره 

یخبدهو به چده  گیرد یا چده وتت آفخابی داود  تعهاد وتتناو یخبدها  ت عاوو ات می
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 وسه  فصل منوو تواعت چده وتت است ت غیره مواود. بالتره میخوا  گتت  متامی می
 مجموعه ناو نباتی ت حیوانی  تاد  محیط ناو اقلیمی انه.
وبت ت هراوو  وطهو  حهات فحاظ آنکه نباتاو بیشرت با عدارص اساسی اقلیم چ

وامل حهتد ت هخ مساعهو این عهیباونهه گی ت تتش باد تابسخگی داود  دو طول تاو
قلمرت اصلی آنرا دو رسارس کر  تمین معین ساتخه ت بدابرآ  اقلیم یداسا  شهیهه 

ا  ناحیه ت مدطقه هر فامیل آنرا میخوانده ُمَعرِف اقلیم نمهاو نباتی ت مو ودیت نهن
ات چشم دیه یک مدطقه  وتیت اصلی محیط ت هبهانده  تیرا مو ودیت نباتاو دو آغ

کده. نباتاو میخوانده تداتب اقلیمی یک  ی میها  ناحیه وا معرفهنیت اقلیمی نمما
 مدطقه وا آیکاو ساتنه  بخاطریکه وتش مطافعۀ حلقه ناو ساقۀ نباو  رشایط اقلیمی
ت تقته ناو مرطوب ) ترسافی ( ت تشک ) تشکسافی ( مخندو یک حوته وا تاضح 

ۀ بود ت باش هود  ساحهوو تهشهل اتی  دواو نبهن یلهساتد. نریک ات فام ت آیکاو می
ۀ اقلیمی هبایه. اگرچه حیواناو بطوو مؤقت ات یک ساح حیواناو تاصی وا داوا می

   ل هاتو آ  تغییر محهۀ مجهی ت یا ساحهر اقلیمی ت نباتهۀ دیگهی به ساحهت یا تت  نبات
ت  شرتوش ۀهر مدطقه ساحهم به حیث یک قضیۀ محیطی  نباتاو نهمنایده  با آنه می

 بایه. بود ت باش حیواناو معین ت مشخص نن  ساحه می
ا تابسخه به رشایطی هدو افغانسخا  نیز حیاو حیواناو  نباتاو ت حخی انسانه

وسه که بعه  نوع می 4177است که دو فوق تذکر یافت. مجموع نباتاو دو کشوو به 
وم هداوا انه  دو ودی  س نوع مخخل  نباو وا 0677نوع ت ایخافیا که  0377ات یونا  که 

 نمه  انبه رستو ت بروسی ت طوو کاملد. چو  نباتاو ت حیواناو کشوو بگیر  قراو می
 منایه. نشهه ت معلوماو کافی دو تمیده ت ود نهاود  بداًء ایجاب تحقیقاو بیشرت وا می

اع ات سطح بحر ت میزا  ت تقسینو هدو این رستمین نیز مثل سایر مداطق  اوتت
امل تعیین کددهه دو نظم گسرتش نباتاو ت شویش گیانی هاو باوانی دت عهفصل ن

او داغ ت سوتا  ت هکوفوژیکی که ات صحرانیبایه. بهین ترتیب  رشایط مخخل  ا می
 وسه  اوه یی آغات ت افی اماکن تیسخی مرتتع دو کمربده آفپاین میهمداطق مرطوب نیمه ح

ن هات ای شیچیه  گیانی گردیهه است. وو ت ساتخاو شویش مخدوع تهسبب اسخقراو فل
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 وو ت ساتخاو شویش گیانی افغانسخا  به میزا  تسیع ات بهره برداووهفحاظ  ترکیب فل
ه  کامل هآ  نه تدها ناشهیه ی ۀراطی طویل املهو مخیثر یهه است؛ نخیجهناو اف

ه هاو نیمهکوسیسخم نی دگلها  بلکه تدزُل کیتیت تسیع چوبزاوناو غدی قهیمی ت ا
ت نیز قطع دوتخا  دو اواضی بوییه بزنا  گوستدها  چرانه ه. هبای صحرایی نیز می

ت ویشه کن کرد  بخه نا ت حخی نیمه بخه ناو قه کوتاه نه تدها باعث تخریب شویش 
  بلکه سبب کانش دو ترکیب ت تدوع مجموعۀ گیانا  کشوو نیز می یودگیانی 

واناو نیز دو این کشوو مربوط به (. نمچدا  بایه گتت  گسرتش حی11:4) می گردد
 بایه. رشایط فوق افذکر می

اً با مشخصاو اقلیمی ) دو ۀ حراوو ت هتصدی  مداطق حیاتی افغانسخا  متام
اوتباط داود.  ت یا توشوگرافی ت سایر مواود گی (  ساتخن  اواضی وطوبت ت باونهه

رض هخهفه ) میا  عاظ موقعیت  غرافیایی  این کشوو دو مدطقۀ معهدوحقیقت  ات فح
بایه. دو  افبلهناو تسطی ( موقعیت دایخه  رشایط بسیاو توب حیاتی وا داوا می

امل ویه ت منوو نباتاو  گسرتش حیواناو هتاقع  محیط ناو طبیعی اصلی ترین ع
هه ترین عامل کدرتتل هعم  گردد. این تصیصه او انسانی محسوب میهت فعافیت ن

 او حیه دو کر  تمین است.کددهه ت مشخصۀ اسخقراو مو ود
وت  دیگر هوته تا حهرشایط اقلیم نظر به مساعهو حیاو دو افغانسخا  ات یک ح

 که دو اوتتاعاو مخخل  کونسخانی ت نم دو ساحۀ اُفقی ات رشق کده  قسمی فرق می
او مخدوع اقلیمی ت حیاتی وا مبیا  آتوده هوته نهرب ت ات ینل به  دوب  حهبه غ

وت  شکخیا ات هافقی  ح دو  هت نهیز ت م دو  هت عمودوهنلت  است. وتو نمین ع
ع مرکزو هح مرتتهوت  کابل ت یا سطهاو  نووسخا  ات حوت  فغن  ت فغن  ات حهندگرن
او  هساتد. دو اوتتاع ر میهاو حیاتی وا ظانههم تشابه اقلیمی ت مجموعه نهاً عهمتام

 بایه. برتالف  ساحۀ افپاین تدهوا میناو حیوانی ت نباتی  حیواناو ت نباتاو ات فامیل
دو ۀ سانخی  72دو نقاط نمواو تاصخاً دو موسم تابسخا  که دو ۀ حراوو بیشرت ات 

حکمترما است  ساحۀ فعافیت ناو بایه ت بادناو گرم ت سوتا  دو ساحه  گریه می
هتد هوا مح (Fauna)ی هت حیوان (Flora)ی هاو نباتهوو مجموعه نهه ت منهبرشو  وی
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تخه است که دو ساحاو  دوب غرب کشوو معضلۀ بزوگ ناحیوو وا باو آتوده ت سا
میزیا  یهو تبخیر ت تعرق ت ز  اوته هاو بی مهنمچدا  مو ودیت ویگسخانها  بخه ن

 گردد. ت ادامۀ حیاو می دو ۀ حراوو  بات نم سبب مشکالو کامل براو انکشاف
مخخل  افغانسخا  که دو اع  مداطق اسخپ ت  دگالو دو نقاط هنواحی کم اوتت

 دوبی سلسله کونهاو ندهتکش رشقی ت سپین غر توسعه یافخه  شیوسخه با  داما 
ه گردیهه ت دو نهایت هاظ اقلیم نیز مساعهآ  اسخقراو نتوس ت گسرتش نباتاو ات فح

 (.123-1:2)این کشوو دو محل تقاطع چدهین حوت   غرافیاو حیاتی تاقع یهه است 
ه نسخیم ت هنیز با تدوع آب ت نوایی موا  اهم هتد  تاصهدو یک مدطقه ت مح

 نمین امر باعث ایجاد مایکرتکالیمت ناو مخدوعی یهه است  مثالً دو سافدگ ینفی
هه همشانراو داونه  تصوصیاو اقلیمی مختاتتی هت  دوبی که دو مجاتوو یکهیگر ق

 (.700:4ه )بای انخشاو  غرافیایی حیاو تحش نامخجانس می  تات ایرن  .یود می
نظر دایت موضوعاو فوق  افغانسخا  به یش تت  اقلیمی حیاتی؛ چو   با دو 

 تدهوایی اینفپانیمه صحرایی  اسخپی  کونسخانی ت مهیرتانه یی  مونسونی  صحرایی ت 
تقسیم یهه است که نرکهام آنها ات نگاه اسخقراو نتوس انسانی  ویه ت منوو نباتی 

بایه. به نمین اساس   ود میهاص تهاو تهگی نت گسرتش حیوانی  داواو تییه 
ط اقلیمی  تضع همترکز نتوس  شیهاتاو نباتاو ت شراگدهه گی حیواناو مخکی به رشای

 .است برتی مواود دیگرتوشوگرافی ت 
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 (.123 - 1:2) کشووگسرتش ت شراگدهه گی نباتاو دو  :1 هتل 

 شامره
اسم زون 

 حیاتی
 باتاتعمده ترین انواع ن موقعیت

و  1
نس

مو
 

رشق
ب 

 دو
ق ت 

رش
 

تیخو  تحشهی  یهزو فیهوس  وشخونیها   هدگالو 
) بلوط   لغوته  صدوبر (  تدجهک   نمیشه سبز

سهیاه چههوب  ششهه تانههه  انجیهر  آفههوو کههونی  
ییرک  ییر سشیت  سیل بین  بو هاو  فدههق  
رسبوس  چهاومغز کونی  بیه  گز  شدجه چدهاو  

تهوب ندههو  تغاو  چکه دانهه  یاسهمن  عدهاب  
(  سهو  دیوداو  اوچه  شیسا   نشرت ) املُک  کاج 

بخه ناو رستهاو ت یهاتتگ ت وادت دیدههاوت ت بخهه 
ناو اوته میزیا ) ترخ (   هونیپر یها رست کهونی  
اکاسیا  ترماو تحشی  کووافوما  بخه ناو نهی  
نیشکر  برنج  ییشم  میوه  هاو نهوع سهرتتس  

غر  اوغوا   سین  ت تحشی  شسخه  سدجه  ۀآفوچ
ا  نهها و   ههامدو  شدبههه  هه وتسهههکلپخس  شانههآیههو 

مووشانگ  توو  شدجه چداو  گل بیه  کهج نههال  
 کج بیه  فر  شاین  ملدز  رسپ ت غیره.

2 

یی
نه 

رتا
مهی

 

 رشق

 007 - 077دو مدطقۀ کم اوتتاع ندگرناو بین اوتتهاع 
مرت ات سطح بحر عموماً نباتاو اقلهیم مهیرتانهه یهی 

) نههاونج   ندههه  نباتههاو فامیههل سههرتتسمیرتیههه؛ ما
مافخه  سدرته ت ... ( گهل بیهه  تیخهو   مهرچ سهیاه  
توو  کهج نههال  دوتهت عکاسهی  نها و  نیشهکر  
برنج  ترما  نا و  مووشانهگ  گهز  رست  آیهوکلپخس  
سههدجه  شدبههه  شانهوتسهها  شدجههه چدههاو  فههر  بلههوط  
اوچه  شاین  نشرت   لغهوته  ملدهز  رسپ   دیهودوا ت 

 ره.غی
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خپ 7
اس

 

و 
رکز

ق م
داط

ه م
ربد

کم
ک 

ل ی
یک

به 
ست

ده ا
منو

طه 
حا

وا ا
ا  

سخ
غان

اف
 

نباتاو بخه یی شست قامت  بخهه نهاو تهاوداو  علوفهه  
شسخه   ونیپر  تدجک  نهاک کهونی  بخهه نهاو اوتهه 
میزیا  گز  سکسول  سیل بهین  سهیاه چهوب  بربهرو  
گالب کونی  انجیر ت بادام کونی  اناو  اوغهوا   انهواع 

خخلهه  حبوبههاو  میههوه  ههاو ت سههبزیجاو  نیشههکر  م
ی که اتصاف یبیه اقلیم مهیرتانه هترما  ناونج ) دو  ای

یی داود (  نباتاو تیرتفایت )  هو تحشهی  چلپاییها   
کمپزه ت ... ( بخه ناو ایریا نخوس  چدهاو  گهز  سهدجه  

 نباو شخه  نی ت غیره.

4 

یی
حرا

 ص
مه

ت نی
ی 

حرای
ص

 

ین
ز  

مرک
دو 

ب 
رتی

ه ت
ب

ب 
 دو

ل ت 
رب

غ
 

نیمه صحرایی مرتتع: بخه ناو تاوداو  گالب کهونی   -1
چداو  بیه  بدهک  بعضی بخه ناو سوتنی برگ یهبیه 

 صدوبر  بخه ناو دوتت؛ مانده   ونیپر ت غیره.
صحرایی یها نیمهه صهحرایی نمهواو یها نسهبخاً نمهواو؛  -2

        Ephearaچو   بخه نهاو اوتهه میزیها بیشهرت ات نهوع 
وتب بخه یی شست قامت  انواع بخه نهاو ) یرتتاو   ا

تاوداو ت ... (  بیه  چدهاو  گهز  کاسهیدا  وتاش  تنبهق  
 الفه  شسخه  بادام معموفی  نباتاو نایلوفایت ت غیره.

0 

هوا
ن تد

فپای
ا

و  
حا

سا
هتاً 

عم
رشق

ل 
ین

 
 

زو
مرک

ق 
داط

ت م
 

عمهتاً نباتاو آ  گل سدگ بوده ت عاوو ات 
 ت.ایجاو ت بخه ناو شست قامت اس

6 

نی
سخا

ون
ک

 

قی
رش

ل 
ین

و ت 
رکز

م
 

مههرت ات سههطح بحههر بدههابر  4777افههی  7177دو اوتتاعههاو 
عمهل یخبدههو ویهه ت منهوو نباتهاو   مو ودیت بهرف

) الیکن ( مبالحظه  محهتد بوده  رصف نباو گل سدگ
 667 تها 4777ی ات هوسه  اما دو اوتتاعاو شاییدرت؛ یعده می

وسه کهه  بدظر میمرت ات سطح بحر انواع مخخل  نباباو 
 نرکهام آ  دو یکی ات تت  ناو اقلیمی تاقع یهه است.
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به علت ایدکه دو نر سمت  غرافیایی کشوو ما یک نوع اقلیم مشخص حاکم 
اص هیم تهه یک نوع اقلبوط هکه مربهاناو ت نباتاو بات ودیی ات حیو هنیست  بداًء برت

 یونه. می بایده  باتنم بطوو مشرتک دو چده  هت مخخل  یافت می
ه که حیواناو هدن مطافعاو  انوویداسا  دو نواحی مخخل  افغانسخا  نشا  می

اظ هت ات این فح می بایههی هی تحت اسخوایهه یهابه حیواناو مهیرتانهاین رستمین مش
ی است. هتحت اسخوای ت مرت حیوانی مدطقۀ تحت قطبیهۀ اتصال قلهافغانسخا  نقط

وع شرنهه دو این کشوو یداسایی یهه است که تقریباً ن 407دوحال حارض تدها دو حهتد 
 (.731:0) یود نیمی ات آنها دو ناحیۀ اسخپی یافت می

 (.123 - 1:2) کشووگسرتش ت شراگدهه گی حیواناو دو  :2 هتل 

 شامره
اسم زون 

 انواع حیوانات موقعیت حیاتی

رشق ت  دوب  مونسو  1
 رشق

حیواناو ایهن تت  مشهمول حهوت  ندگرنهاو 
ترس  یهادو  گهرگ  مهوش  اوو انه اتعب

ترما  یب شهرک چرمهی  تاغ  دواج  کبهک 
 کههونی  مههوش شههوت داو  تاوششههت  مههوش 

   تاغ حرشاو الیخووا   غال  انواع مخخل 
 ترگوش  وتباه  ماو  چلپاسه ت غیره.

 رشق مهیرتانه یی 2
) یهادو   انواع مخخل  حیواناو انلی ت تحشی 

ز ت ... ( انههواع یههغال  مرکههب  گههات  گوسههتده  بهه
 مخخل  شرنهه گا    تزنهه گا   حرشاو ت غیره.

 اسخپ 7

به یکل یک 
کمربده مداطق 

مرکزو 
افغانسخا  وا 
احاطه منوده 

 .است

برب یا یهیر  بهز کهونی  انهواع شرنههه گها   
 حرشاو ت تزنهه گا .
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4 
صحرایی ت 

نیمه 
 صحرایی

به ترتیب دو 
مرکز  ینل ت 

  دوب غرب

ها  وتباه  کتخهاو  یهغال  انواع مخخل  موی
تههر تحشههی  انههواع مخخلهه  شرنهههه گهها   

 تزنهه گا  ت حرشاو ت غیره.

 افپاین تدهوا 0
 

عمهتاً ساحاو 
ینل رشق ت 
 مداطق مرکزو

بز کهونی  بهز مهاو تهوو  گوسهتده کهونی  
ابههههها  رسخ  دفههههه تتههههک  تاغ سههههیاه 
کونسخانی  تاغ  مرغ کونی  کلدگ  کبک 

 توو  قطن  بودنه ت غیره.

مرکزو ت ینل  کونسخانی 6
 رشقی

شلدگ کونسخانی  وتباه  گوستده تحشهی  
بز کونی  کبک کهونی  کهرکس  یهانین  

 کلمرغ  بوم ت غیره.
ایدکه چه چیز سبب نابودو ت ات بین وفنت انواع نباتی ت حیوانی افغانسخا  یهه 

 یود: دو ذیل بطوو تلص به آ  شرداتخه می است 
ا دوحال ها م ت اسخقراو انسانههیوانی کشوو دو اثر تهاو حه. برتی ات گونه ن1

 انقراض است.
خه  یکاو هانوا  کشوو دایهه که بیشرتین تیثیر وا دو کانش  هع  آنچه. دو تاق2

  بایه  یانی تاصخاً مراتع میهبی وتیه ت ات بین برد   دگالو ت دو مجموع شویش گ
(746:0.) 

ت  ونا منود  حیواناو انلی دو مداطق . ساتت ت سات  مداتل مسکونی ت رسکها ت7
 تیسخگاه ناو حیاو تحش.

 . متام ثرتتهاو طبیعی کشوو دو اثر  دگها تیرا  ت وت به نابودو است.4
. تجاوو ت قاچاق شوست حیواناو تحشی سبب یهه تا وتباه رسخ  سمونچه  0

 یغال  ششک دیخی  وتباه قرسوق  دفه تتک  گرگ  ششک کونی ت تربغا  دو معرض
 تطر نابودو قراو گیرنه.

را مترط   مع آتوو بخه نا  مخرضو یه   به تاونا  تغییر ه. قطع دوتخا   چ6
هم ترتیج اسختاده ات انرژو هامه  عهاقلیم  فقر  تشکسافی ناو شیهم  عهم آگانی ع

راض گونه ناو هودو ت انقهشاک ) آفخاب ت گات (  فلمی کاوو ت ... نیز دو قسمت ناب
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 (.27: 1اتی نقش دایخه انه )حیوانی ت نب
ت  تیسخده بایه گتت  شلدگها ت سیاه گویها که دو اوتتاعاو مرکزو افغانسخا  می

گر هک ت دیهه تتهاه وتباه  دفهرخ  وتباه دیخی  ت یهونی ت دیخی  وتباه سهششک ک
زایده  هاوو فهکردنه  به سبب تج اط مخخل  کشوو تنهه گی میهحیواناو که دو نق

او گذیخه دو هو بی وتیه دوحال نابودو نسخده ت حخی برب که دو سافهشوست ت یکا
یکاو بی کرد  دو اثر  اب ( تنهه گی میهرب کشوو ) مرغهو ت ینل غهرانۀ دویاو آمهک

 (.737: 0مدقرض یهه است ) کاملوتیه طعمه ناو این  انوو ت تود ات بطوو 
و ات شرنهه گا  ت حیواناتی  دگالو  آبها ت کونهاو افغانسخا  شدانگاه انواع نادو 

 است که برتی ات آنها مانده برب تزوو کاماًل نابود یهه است.
 راو داونه  عباوو انه اتهحیواناتی که دو افغانسخا  دو معرض نابودو ت انقراض ق

اتحسیدی  هرخ ) بات (  کلدگ سایربیایی  قهرغ  چهر  میش مهسوسنو شغن   چوک
ل  هره قهود دو بامیا  (  ششک قهوو ونگ ) مو ه  آناوتووهتاتو شلدگ  گرگ  بز م

اوس  ششک هافی  آنوو نخجیر  شلدگ فهششک دیخی  سیاه گوش  آنوو تنت  اوغ
 ودهکرکس  آنوو ونگ ) مو   رس سیاه  وتباههرس نسواوو  ته دگلی  شلدگ برفی  ت

 (.736:4رتو  گوستده ماوکوشوفو ت غیره )دو بهتشا  ( ت وتباه رسخ  گوت  بات
 یجه ګیری:نت
انواع نباتی ت حیوانی دو سطح مدطقه یک د اتعه. افغانسخا  ات نگاه داینت 1

یه که مخیستانه طی سافهاو اتیر بدابر دالیل مخخل  که  کشوو غدی محسوب می
وق تذکر به عمل آمه  ات تعهاد آنها کاسخه یه  طوویکه برتی ات هات برتی آنها دو ف

 دیگر کامالً نابود یهنه. آنها دو معرض انقراض ت عه 
راوو  میزا  وطوبت ت هۀ حهر  دو هاع ات سطح بحهواع مخخل  اقلیم  اوتته. ان2

 باونهه گی ت سایر مواود سبب شراگدهه گی  غرافیاو حیاتی کشوو یهه است.
  کاو ها  تشکسافی  یهوس   دگههراو نتهات مداتل  اسخقهر ساتت ت سه. دو اث7

یره مسایل  قسمخی ات نباتاو ت برتی ات حیواناو نادو هت غ اق شوستهه  قاچهوتیبی 
ت  ال انقراضهه  دیگر دوحها نسخده  نابود یهه انه ت عهکه رسمایۀ ملی م افغانسخا 
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 نابودو قراو داونه.
 پیشنهادات:

تر دو قسمت احیاو  لهرچه عا ههاوو نهاعت  آبیاوو ت ماف. تتاوو محرتم تو 1
 اوهبرنامه نرس دوتخا  ت سایر هایه ت دوضمن با غهم منهمجهد  دگالو کشوو اق

 شیشگیرانه مانع گسرتش صحرایی یه  مداطق مخخل  کشوو یود.
 . اداو  ملی حتاظت محیط تیست دو قسمت  لوگیرو ات قطع ت قاچاق نباتاو2

 دوحال نابودو ت حیواناو دوحال انقراض اقهام منایه. نمچدا    لو غصب ت تخریب
 ناو کشوو گرفخه یود. هاو ایسخاده ت  هیلناو ملی  آب شاوک

 . حکومت افغانسخا  با وعایت قانو    لو قاچاق حیواناو ت نباتاو نایاب ت دو7
 حال انقراض کشوو وا بگیرد  دوضمن بروسی تضعیت ساحاو حیاتی  ایجاد تحقیقاو

 منایه که بایه نهادناو مربوطه دو تمیده تو ه  هو منایده. بیشرت وا می
 

Abstract: 

This article has been written on geographical disper-

sion of animals and plants. Similarly, climate effect and 

natural invironment on that have also been studied in it.  

Afghanistan is a country rich in living resources and 

natural beauty. Its spectacular landscapes of mountains, 

deserts, woodlands and forests are home to a wide 

range of flora and fauna existing in multiple ecological 

settings. 

Unfortunately, the upheaval of the recent decades of 

war, climate change and rapid population growth appear 

to have left the country’s environment in ruins.  

 مآخذ:
ال ههیط تیست  سههزاوش تضعیت محههی حتاظت محیط تیست  گهاداو  مل -1
 .07نه . ش  تعهاد صتحاو  1731

ل  هی. اقلیم حیاتی افغانسخا   انخشاواو شوندخو  کابهالم  یالنهاوض  غه. ع2
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 .123نه . ش  تعهاد صتحاو  1701سال 
 الم  یالنی.  غرافیاو طبیعی افغانسخا   بُدگاه انخشاواو میونه هاوض  غهع. 7

 .213نه . ش  تعهاد صتحاو  1716کابل  سال 
 عظیم  عظیمی. دوآمهو بر  غرافیاو طبیعی افغانسخا   چاپ اتل  انخشاواو. 4

 .411نه . ش  تعهاد صتحاو  1737امیرو  سال 
5. S.W Breckle and M. D Rafoqpoor. Guide Field 

Afghanistan, 2010, p 858. 
 



 

 

 14 ۀشامر 

441 

 انور رشیفی محمد دویپوهن 
 باران تیزابی و پیامدهای ایکولوژیکی آن

اه ت هع تویش براو وفهع طبیعی وا به نتها ات آتا  مته  مدابههانسان: مقدمه
انرژو توفیه  ا  بساتنه. مثالًهسآ نه تا تنهه گی تویش وا ه اآسایش اسخعنل منود

وود اسختاده هال سدگ  تیل ت گات طبیعی وا مهواد فسیلی مانده  تغهم حرتاقتوسط ا
 حانب ها وا سهوفت بخشیهه  اتات یک  هت تنهه گی انساناین عمل قراو داده انه. 

مواد فسیلی دو  اسختاده اتدیگر مواد مرض وا به محیط تیست آتاد می ساتنه. 
واملی ه(  ع اسکا  دو یهر و )  صدعخی ساتو ت یهرو سات یشنصدایع ت ترانسپووت

می گردد.  وده کددهه دو امتوستیر ها ت ذواو آفههانه که سبب افزایش دو غلظت گاتن
هو هاو بسیاو  همواود یاد یهه سبب ایجاد باوا  تیزابی گردیهه که یکی ات شرابلم ن

برف است. باوا  تیزابی یامل باوا   بخاواو  دمه ت  ت آفوده گی نوامحیط تیست 
 ات امتوستیر به تمین می وسه. شیننۀ تسیع ات چدهین واه به

 ی با انقالب صدعخی مصادفهاتفین وتیهاد باوا  تیزاب میالدو 13ر  هط قهدو اتاس
کمرت ات آ   انهکی بوده ت 4آب باوا  دو سویه  دو حهتد   م 1360بود. دو سال 

محیط تیست انسانی دو  تظحدو موود است که دو کدترانس سیزدنم ملل مخحه 
گزاوش داده یهه است. این اتفین تحقیق باوا   1332( دو Stockholmسخاکهومل )

 تیزابی بود که دو آ  تقت گزاوش گردیه. 
  اوتشا  امریکاو رشقی ت ینفی او تیزابی عباوو اتهآسیب شذیر باوا  ن ساحاو
شاو سلتر دو این انخ .انه(  ) به تصوص چین مرکزو ت  دوبیآسیا   دوب رشق

اع یهه دو داو اکسایه او  انخشاو سلتر عاملساحاو وتل عمهه داود  ات این سبب 
دو فاصله این او اع  .دو  ریا  دت دنۀ اتیر می بایه اوتشا ت امریکاو ینفی

  47 % هههت دو ایاالو مخح 60 %هتد ها دو حهدو اوتش م 1333تا سال  1312او ههساف
ن دو ایاالو مخحهه هاو نایرتت هانخشاو اکسایهنم  1333 تا 1317ات سال بوده است. 

  مگر ات کانشتر دو چین هانخشاو سلم  1337ر سال هدو اتاتحافت ثابت دایت. 
شاو ر به انخهزایش یافت. انخشاو اکسایهناو نایرتت ن نظهاف م 2772تا  1333سال 
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 حیث یک چافش باقی انخشاو امونیاو او اع یهه به اام سلتر به مشکل مهاو گردیه.
 (.411:4)مانهه است 

مرتبه نظر به امتوستیر مداطق غیر  17تا  0باوا  ت برف ساحاو صدعخی بین 
 تیزابی می بایه. بادونظر دایت ویه ت انکشاف سکخوو صدایع کشوو   صدعخی  ها 

عوامل ت طرق کدرتتل آ  دو نظر گرفخه یود.  ت رضتوو است تا باوا  تیزابی معرفی
هناو ت تحریر این مقافه بروسی چگونکی تشکیل باوا  تیزابی  توضیح شیامنهف ا

 مدتی ت طرق  لوگیرو آ  است.
 م 1132( دو سال Robert Angus Smith) وابرو انگوس سمیت باران تیزابی:

( انگلسخا  ترشیح Manchester) طبیعت تیزابی باوا  وا دو یهر صدعخی مدچسرت
 اقلیم یداسی کیمیاتو"کددهه ناو  غاتآ "نوا ت باوا  و مقافۀ تحت عدوا  کرد. تو د

ا شائین آمه  باوا  تیزابی مرطوب به نشیدی تیزاب" نمراه ب "ته که اظهاو دایت
رضو مثل  خوانه با تاک منک وا تشکیل منایه که سبب عینیکل تشک آ  نیز می

فیه انخشاو تشک دو نقاط نزدیک به مر ع تو   طوو عمومحافت مرطوب می گردد. ب
ع هزاونا کیلومرت دتوتر ات مر هخوانه که به نی میهوب تیزابه  می بایه. حافت مرطآ 

 توفیه آ  انخشاو منایه.
تر  هاو سلهۀ یسخشوو اکسایهنهی به شیننۀ تسیع نخیجهم باوا  تیزابهشرابل

  نایرتت ن ت دیگر مرکباو مو ود دو امتوستیر می بایه. مدابع اساسی این اکسایهنا
توفیه سلترداو  زاو )هاو ذتب فلهال سدگ دو محالو توفیه برق  کووه نهتغ احرتاق
 ( می بایده. این ( ت مایین ناو تسایط نقلیه ) توفیه اکسایهناو نایرتت ن اکسایه

واد تخریب هتوفیه مسبب  امل کدده تهاکسایهنا ممکن با مواد کیمیاتو دیگر تع
ی ات امتوستیر هوسط باوا  تیزابت ( وب یا تشکهیکل مرط )یک رهونه. نهکددهه ی

  می باود طوو مکرو فقط به اطراف ساحۀ صدعخیمی آیه. باوا  تیزابی دو آغات بشائین 
ع ثقیل  انخشاو هراوتی ت صدایهاو برق حهزایش اسخعنل دسخگاه نهمگر نمراه با اف

 (.477:2تره  هانی می گردد )ال دست وسیهه ت ب امتوستیرو به مداطق دتو
 یا برف شرابلم ناو بزوگ محیط تیسخیت غباو   متوستیرو به یکل باوا تیزاب ا
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ده  یده  سکاتلیکاو ینفی  کانادا  انگلهامری  سیاآ رق ه  یییاوتشا کبراو منف وا
  چک  ده  وتسیه  شوفدهیزوف  اتریش  سویدهههسویه   ناوتو  دمناوک   رمدی  ناف

ست. باوا  تیزابی کیتیت تنهه گی  دوب رشق چین ت  اشا  ایجاد منوده ا  سلواک
   سببیط تیست تاود می کدهانسا  وا مخرضو می ساتد  تههیهاو وا به ثباو مح

مه  آ دو نخیجه باعث بو ود  ت ذا ت مواد ساتخننی یهههههایت غی نگیهم تواناهع
ی ت هی باعث تساواو اقخصادو  ا خنعهه. باوا  تیزابهه یهرا  اقخصادو توانهبح

 وتد. شنو میعرص صدعخی ب ها دوفا عۀ نامرئی براو تنهه گی انسانیک  طبی یهه ت
(410:1) 

( ات ( ت اتتت  )(  اکسایهناو نایرتت ن )سلترداو اکسایه )
 یهاو انسانهعوامل عمه  باوا  تیزابی می بایده. این آفوده کددهه نا ات فعافیت ن

راوتی ت هاو برق حهواد فسیلی دو دسخگاه نهسوتت م واد بیکاوه همسوتخانه  چو  
 ترانسپووو توفیه می گردد. این مواد با تعامل کددهه ناو مو ود دو امتوستیر تعامل

  تغال خانهات سوت ها وا تشکیل می دنده. مدابع انسانی انخشاو منوده تیزاب
یامل  ذتب  ت می آیه. مدابع دیگروهسشرتسه ناو صدعخی ب سدگ ت شطرتفیم طی

عملیاو تهیۀ سدگ ناو معهنی آنن   ست ت مس  صدعت توفیه سلتوویک اسیه ت 
این عوامل  این تیزاب به غلظت ناو مخخل  دو صدایع شطرتفیم  می بایده. افزایش

وا  دو توفیه با نظر به  سهم  ) سبب افزایش باوا  تیزابی می گردد
یامل آتشتشانها ت شرتسه ناو  (. مدابع اساسی طبیعی  کمرت استتیزابی 

 یکی است. فوژو بی
ناومل  بصووو انهاته می گردد. آب باوا  هاو دو ۀ تیزابیت توسط قیمخ

( تعامل کرده طبق معادفۀ نم تیزابی است  تیرا آب با کاوبن داو اکسایه )
 ذیل کاوبونیک اسیه وا توفیه می کده:

 
 مقهاو کمی نایرتیک اسیه نم دو تیزابی ساتنت آب باوا  وتل داود که دو  ریا 

 .(417:4توفیه می گردد ) طبق معادفه ذیل اکسیهیشن نایرتت نوعه ت برق ات 
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و اهؤفه آ  به امتوستیر واه شیها کدده  مافیکول نها توسط مهکه آفوده کددهه ن تقخی

غباو   ( ود انههاواو آب مو هفخاب ت بخآ که نوو ی هی ا ط باد )هتوس ت  
ا دو حافت بخاو ههیل می دنده. این تیزابسلتوویک اسیه ت نایرتیک اسیه وا تشک

     راوو شائین هۀ حهکه دو  ی می مانده. تقخیهراوو بلده  باقهۀ حهط دو هتحت رشای
ذواو ناسوتخۀ کاوبن سیاه  با بشکل قطراو  واو آ  مرتاکم گردیههمی آیه  بخا

می مانده. این ماده به نام" فکۀ تیزابی"  امتوستیر باقیکاوبن داو یهه دو  ت تیزابی
 می یود. مو ودیت عوامل اکسیهایز کددهه ت تصوصیت تعامل باالو توفیه تیزاب یاد

 .(412:1)مؤثر می بایه 
 باوا  تیزابی عباوو انه ات: تعامالو کیمیاتو تشکیل

 تیزابی یه  اتتت  -1

 
 

 
 

 

 
 تیزابی یه  سلتر  -2 

 دو تقت سوتنت تغال سدگ  اکسیهایز می گردد.  بوده داواوتغال سدگ 

 
ط باد ت هتوسله صووو می گیرد که هتوسط یع مسخقینً   ترهاکسیهیشن سل    
  ل هراو ذیهل آ  قهل تعامهمراح می گردد که یزبه آنسخه گی اکسیها یهراوو معموفهح

 می بایه:
  –مرحلۀ اتل    
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  –مرحلۀ دتم 
            

بسیاو مهم  به  لی هوتل امتوستیر به حیث اکسیهانت دو تبهی
وا دو هفوده کدده  سدگین نآ به حیث بر معموفی ت ابه یکل  ایتسلتباو ی بایه. م

  ل اکسیهیشن می گردد:هونیا ت اتتت  به یکل کخلست طبق تعامالو ذیهمو ودیت ام

 
 

 تیزابی یه  نایرتت ن -7

 
 

 
 

 
      (0 :63 )  

م هاو بسیاو مههنتاک یکی ات فکخوو باالی خاک:  ثیرات باران تیزابیأ ت
  . دو نخیجۀ باوا  تیزابیبایه می ر نباو به آ  تابسخههی نتنهه گکه  استایکوفوژیکی 

مانده  یناو فلزات نایهوت ن ت کخیو  تیزابیت تاک بلده وفخه سبب تغییراو آیو 
ن هاو ایه. کخیو  ناک می گردده( دو تCa( ت کلسیم )Mg(  مگدیزیم )Kشخاییم )

     ها هتیزاب  ه  هل یهول سلتیت با داتهشکل محلی بهسانآ زاو ات تاک به هفل
 ی تاک کانشیوو تاک یهه که دو نخیجه مواد غذامی گردد. تیزاب سبب یسخش

خیزو تاک کانش یافخه ت منوو حاصل  را مخرضو می ساتد. به این اساسیافخه ت آن
طرف مدتی ب هی ت رسعت تجزییی گردد. دو تاک تیزابی دتوا  غذانباتاو مخرضو م

 مشکل صووو می گیرد.به وفوتو نباتاو کمی قسمت ناو سل صووو می گیرد. تجزیۀ
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 کیتیت تاک وتل اساسی دو ادامۀ تدوع ساتخن  ایکوسیسخم ناو  دگالو مداطق
  حاصلخیزو تاکتاک تیزابی یهه سبب تغییراو دو کیتیت تاک   تشک داود.

. محو می گردنهنباتاو ت غیره گردیهه که دو نخیجه نباتاو  ت حاصل تغییراو دو گل
ها تود مقاتمت نشا  می دنه  این تاکتیزابی یه  ات  ها دو مقابلبعضی تاک

ه دو مقابل تیزابیت ها دو ۀ تحمل بلداکانه. بسیاوو ات ت تاصیت بترو بلدهداواو 
یع دو  دگالو اوتشا . افزایش تیزابیت تسنا ت دویانا می دایخه بایه  هیلنظر به 

نمین  طی  ت که دو ۀ تحقیق گردیهه اس م  1312 - 1317هاو دو  ریا  ساف
براو قرش تاک داواو مواد شوسیه  نباتی ت حیوانی  براو قرش  7.1 - 4.0ها ات ساف

( ات  الیۀ سدگی ت براو قرش چهاوم ) 4.6 - 4.3  براو قرش سوم ات  4.2 - 4.4دتم ات 
 خوا  گتت که تیزابیت اعظمی دو قرشمحاسبه یهه است. دو نخیجه می 4.3 - 0.7

 .(476:4)اتفی است 
ا وا هابی آبهتیز   باوا ثیرات باران تیزابی باالی ایکوسیستم آبی:أ ت 

طوو ناومل نشانه ناو تیزابیت نظر به تاک نا ب هیل تیزابی می ساتد. دو  ویها ت 
وسیسخم آبی توسط باوا  تیزابی متامی ا زاو ایکنباتاو کمرت دیهه یهه است. ت 
 نا مانی  هیلات  27 % رب ناوتوهدو غم  1337 الدد. دو  ریا  سثر می گر ی مخ

او کانادا ات بین هنا ت دویان  هیلوا ات دست داد. نسل مانی سپووتی دو  شنای
 افزایش یافخه  توفیه مثل نا وفت. دو  ریا  ترسب تیزابی  رسعت مرگ ت میر مانی

ا هنهدو آ  زاو ثقیلهذب فلهکانش یافخه ت  آ  کم یهه  رسعت منوو اسکلیت  آ 
 ه. دو نهاو تیزابی مخرضو می گردآبیافخه است. ذتحیاتین نیز توسط  افزایش

 خصوصنا  تاتدنا ت ساالمدهو حساسیت ب شمول بقهشائین اکرثیت انواع ذتحیاتین ب
 0.0 ( ت افجی تحت  هاحلزتنها ت فیسک ) ات یکم شایا  وشیها می کدده. تعهاد

 .می یونه کم شایا  ناشهیههی  رددهگ 0.2کمرت ات  که  ه. تقخیهنات بین می وت 
انواع مانی به  متامی فاومهاو 4.7  دو افجی ناشهیه می یود ت   0.7 دو 

ه. نسطح تیزابیت  ات بین می وت  دو اینها آن  تیرا  دین گردد نابود میگی ساده 
او هتزه ن اهامه  هات بین می وتن شائین اکرثاً ناو  pHدو (  نارتفایخاماک باتاو آبی )ن
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نا  مع   هیلبشکل کافونی دو بسرت   ستیه دو مقابل تیزاب مقاتمت نشا  داده
ۀ هو می کدده ت ساحهبه رسعت من ناو pHدو زه نا ت افجی فیالمیدخوت همی گردد. ت
قابل نتوذ ت تیره قرش غیر  مو وداو این می کدده. خواههی احهتیزاب ناو تیاد وا دو آب

ه. رسعت نگرد یله هبوو اکسیجن به بسرت هع عهمان وده تاه( وا تشکیل من تاویک )
و رشایط نا ت فدجی دبوده  تیرا بکرتیاناو تیزابی بسیاو ضعی    هیلتجزیه دو 

تنه  بین مو وداو  ی دویثیراو تیزابیت  وسانه  مواد غذای تیزابی مقاتمت نهاونه. ت
ات انواع مگس نا  ششه نا ت حرشاو  وی براو تعهادینباتی ت حیوانی دو یبکۀ غذا

ه  هکه به اثر تعامالو تیزابی ی محاسباو کیمیاو آب نشا  دادهکانش می یابه. 
ا هنایش یافخه ت دو وسوباو بسرت دویاز هغلظت املونیم  کهمیم  مگدیزیم ت شخاییم اف

شرتسۀ تشکیل   ودههاو کلسیم وا یسخشو منهنی آیو  هاوو می گردد. باوا  تیزابه 
 (.412:4( وا مخخل می ساتد ) موفسکا قرش دو نرم تدا  )

ا محهتد می ساتد. دو ن هت ویشه ت یاتهاو تیزابی منوو نباتاو عافی وا اباوان
او چرت مانده تشکیل یهه مانع ویه این دت هساتخن  ن  یهنباتاو عاف این قسمت

ا هن هاتهه  نباو ات نوک یهین بینوو وا بدام تشک ینباو می گردد. ا قسمت
ت  نهنایرتت  48kgاو تیزابی هبختجربه نشا  داد که ده. دا یاد می کهسوو ویشه نب

50kg او هه نهسال اوتیابی گردیه  منوو ساق 7 هوهه مب تمین سلتر براو فی نکخاو
 (.432:1توسط بخاواو تیزاب کانش یافت ) چوبی
 هاوتیزابها باالو سدگ زابی باالی وسایل و تعمیرات:ثیرات باران تیأ ت

او هساتخن  ن  یهتیزابباوا  می کده.  ثیری ونه تهر ت سدگ چهرمهساتخننی مثل  م
واد هونه ت مهزیه می کده. سدگ چههه بایده  تجهاتخه یهس رهرمهیادگاوو وا که ات م

ط باوا  تیزابی هوست ساتخننی تعمیراو که به شیننۀ تسیع داواو کاوبونیت انه 
  است که آ ی یک قر  صووو گرفخه نشا  دنده  مطافعاو که ط تجزیه می گردنه
 او یادگاوو تخریبها ت ساتخن  نهوب تعمیراو تاویخی  مقربه نهمواد سدگی مرط

 می گردد.
اوه مده هریت وا تسهسمدت ت کانک 0.7ت  7.7بین  یزاب با سطح ههتخریب ت
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ل مرکباو هاو مرمر ت تشکیکیمیاتو سدگ  تیزابی باعث تخریب اوامی ساتد. ب
 ت   ثیراو تشکی د. تمی گرد ()  کلسیمی مدحل

توسط   هاو کاوبونیتو که ات منک غدی بایه  مانده سدگهاو تعمیراسطح سدگ
وب ت تشک دو همرط اوهثیراو محیط نی ا بیشرت تخریب می گردد. تهاین تیزابه

تحقیق گردیهه است. این تحقیق باالو مواد مخخل  مانده تخریب مرکباو تیزابی 
(  تاوج ت داتل ساتخن  غیره تحت رشایط آتاد ت محهتد )مس  برتنز  مرمر ت 

بسخگی به آفوده گی  (corrosionتووده گی )که  نخایج نشا  داده است. عملی یهه
ثیراو رشایط ی اوتباط داود. افزایش ت بت تصوص به نساقلیم به  محیطی 

 ترداوه(  سلناو نایهوت ن ) ثیراو آیو ی ت مرطوب ت تشک باالو سدگ کاوبونیت
 .ه استانجام یهطوو مقهاوو ( باو نایرتت ن )ه( ت اکسایهناکسایه )

مربوط به رشایط مرطوب دو تخریب  77 % اً نشا  داده است که تقریب تحقیقنخایج 
می بایه.  ( ت نایرتیک اسیهسلترداو اکسایه )  نایهوت نانحالل آیو  ناو 

ناو دیگر آندی بسیاو  هو  دو  ترک ناو تطوط ویل ت ساتخن وال ههف اوتعمیر 
ه. دتوسط نواو آفوده با تساواو تسیع اقخصادو موا ه می بای ت بوده آسیب شذیر

 رسایشهرسعت فق صدعخی هدو مداط (داو اکسایه ) ترهغلظت بلده سلبدابر 
 (.74:7رسیعرت صووو می گیرد )مرتبه دت تا ده  نسبت به مداطق وتسخایی

ویگی  سدگ چونه ت مرمر  ناو وا که ات سدگ یباوا  تیزابی تعمیرات  نمچدا 
 دو ترکیب معموالً که لسیم کاوبونیتکساتخه یهه بایده  بیشرت مخرضو می ساتنه. 

دو رشایط تشک کلسیم سلتیت  دو نواو آفوده مواد ت ود داود با سلتر مو ود این
هاو باوان  نا حل یهه مواد ساتخننی مخذکره دو تیزاب  وا می ساتد. به این اساس

او فرندگی همیراث ن  ونههمی یج یسخه هرا بیجا ساتخه ت سطح به تهوینآ  هوهبع
 ی  بداناو تاویخی قهیمی  تعمیراو تاویخی  مجسمه نا ت غیره اییاو فرندگی هان

  مهم ات بین می وتنه.
 ها وا طبق تعامالو کیمیاتو ذیل تغییر می دنه:باوا  تیزابی ترکیب سدگ
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( چاوج مثبت ) نا وا توفیه می کدده که آنن ب تیزابی شرتتو براو آنن  آ 

 ردد:اتخیاو ت حل می گ
 (l) 

تنگ  ) که آنن با مقهاو اضافی اکسیجن تعامل کده  تشکیل اکسایه آنن تقخی
 وا می کده: ( آنن

 
( مدحل ( باوا  تیزابی با کلسیم نایهوتکسایه )شرتتو  )

 دههههمی کل ههبهی( تیره مانده سخت ت )هرا به سمدت تمههآن  ردهههامل کهههتع
(470:2  .) 

ی حیوانات و ـزیولوژیکـی باالی فعالیتهای فـثیرات باران تیزابأ ت
او هن فیتاهی باالو فعهباوا  تیزاب ده کههنشا  میهناو مخخل  هواشوون ا:ـهانسان

قهوو توفیه مثل مانیا  تیزابی  باوا  با. تیثیراو مدتی داودحیواناو  میخابوفیکی
 که دو  یمدظم می گردد. تحقیقاتیر هظای  ناومل حیواناو غت مخرضو می گردد. 

 نشانه ناو افزایش  نهتکراین ت سیسخم دفاعی انجام یه( باالو سیسخم ا4.0شائین )
 .(410: 4)هو دو نوومو  شالسن کووتیسول به مشانهه وسیه هه 

مسخقیم باالو یکعهه ارضاو غیر  که فوده گی نامرئی می بایهآ باوا  تیزابی یک 
ا  دو هرو ساتنت انسهل مخضهمسخقیم یامغیر  ثیراوی . تتاود می کدهصحت انسا  
ذا ت آب. حافت هها تابسخه است  مانده تیزابی یه  غنآ که انسا  به  واوتباط با مواد

 ثیراو معکوس باالو صحت انسا  ی ( باعث تداو اکسایه ) گات ت دمۀ سلتر
  رو هه( تدتس وا مخضpart per million) ppm 1.6ات  ه می گردد. غلظت بلد

 .ود می آتودههو یر منوده  حساسیت وا بههثی اتد ت بیشرت ات آ  باالو چشم تهس می
  می ساتد به تصوصبیشرت تنرو نوا وا ( داو اکسایه ) ترههسلغلظت افزایش 

وط کیمیاتو همخل معیوب می گردنه تا هچشم ن  ههول آ  بایهکه یکل ایرتس تقخی
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 (.63:0) یش نا وا مخرضو می ساتد آ حافت سسپدشن 
 نتیجه ګیری:

وا  باوا  تیزابیرضوناو   نا ت مدابع دیگر آبی  هیلبا عالته کرد  چونه دو  -1
(  سودیم می دنه. بسیاوو ات مواد کیمیاتو مانده کاسخک سودا )کانش 

 (( ت سدگ چونه )چونۀ آب وسیهه )(  کاوبونیت )
 آب می بایده.  تونهه ناو مشهوو آ ات شائین 
دتوه  اوو یه   ریا  آب بطوو   یکی ات واه ناو مهم اصالح کیتیت آب -2

 ( کیتیت آب وا باال می برد. سال 7 - 6 ) نر او
او نایرتت ن هن ( ت اکسایهی انخشاو اکسایه سلتر )شرابلم باوا  تیزاب -7

 ( می بایه. )
  :پیشنهادات      
فوده گی تیزابی تشخیص آ ط ههه توسهع مخرضو یهو مخصوص ت مداباهساح -1

 گردد.
 مقهاو ت محل انخشاو  انخقال ت توتیع این تیزاب نا تثبیت گردد. -2
 ب شذیرو  تهابیر گرفخه یونه. مخداسب به انهات  تسعت آسی -7
 تثبت تکدافوژو که بخوانه نرش ت شخش تیزابی یه  باوا  وا کانش دنه. -4

Abstract: 

Acidification of rain-water is identified as one of the 

most serious environmental problems of transboundary 

nature. Acid rain is mainly a mixture of sulphuric and 

nitric acids depending upon the relative quantities of 

oxides of sulphur and nitrogen emissions. Due to the 

interaction of these acids with other constituents of the 

atmosphere, protons are released causing increase in 

the soil acidity. Lowering of soil pH mobilizes and 

leaches away nutrient cations and increases availability 
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of toxic heavy metals. Such changes in the soil chemical 

characteristics reduce the soil fertility, which ultimately 

causes the negative impact on growth and productivity 

of forest trees and crop plants. Acidification of water 

bodies causes large scale negative impact on aquatic 

organisms including fishes, also some indirect effects on 

human health. It also damages man-made materials and 

structures. By reducing the emission of the precursors of 

acid rain and to some extent by liming, the problem of 

acidification of terrestrial and aquatic ecosystem has 

been reduced during last two decades. 
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 پوهنمل لطیفه سادات  

 نقش ویتامین ها در حیات انسان
 

گرفخه یهه که معدی ت متهوم آ  حیاو  (Vita) یونانی ۀتیخامین ات کلم :همقدم
خده که ( نس اتوگانیک ذایی عضوو )هواد غهم ی اتا گرتنه. تیخامین نت تنهگی است
هاو مخخل  میخابوفیکی ت بیوییمکی تود به مقهاو یخام اعنل ت فعافهبه  براو انج

ی تیخامین نا یمقهاو کم ت  ز ۀی تهیانهک آنها نیاتمده می دایخه بایه. به  توانای
ات محیط تاوج نمراه با  اهتیخامین ن ی نهاود ت التم است تایوا  ز دو مواود اسخثدا

  به توفیه انرژو منی گردنهد. این مواد عضوو دو به  مدجر ی تیمین یو یمواد غذا
م هدوا  کوانزایهبه  به ع  الو کیمیاتو ت شیچیههانرژو ت تعامالو توفیه ها دو تعامهام

رکهام ات آنها نظر به هتیخامین نا انواع ت اقسام گوناگو  داونه ت ن عمل می کدده.
دنده.  ه  انجام میهفرد وا دو ب مدحرص به  ت تاصیخی که داونه تظای  تیی  مانیت

امالو ت برتت بینوو ناو هرکهام باعث ایجاد اتخالالو میخابوفیکی  تعهفذا کمبود ن
گاه تودش هکهام دو  ایر هشس به این اساس نقش ت عملکرد ن مخخل  می گردنه.

تیخامین مخخل  ات نم دیگر طبقه بدهو یهه  التمی ت رضتوو می بایه. سیزده نوع 
رتف انگلیسی ت یا هکهام با برتی حر هیده ت نو مدحل دو یحم ت آب می باکه بصوو 

 .اسم ناو کیمیاتو نامگذاوو یهه انه
ر هنقش ن  فی تیخامین نا  بروسی تیخامین نانهف اساسی این تحقیق وا معر 

انمیت ت اوتش آنها دو انجام شهیهه ناو حیاتی   فعافیت ناو به  ۀکهام دو چرت
تیلی یت این تحقیق دو آ  است که اصوالً اکرثیت مردم نام مربمتشکیل می دنه. 

تفی معلوماو ت اطالعاو علمی ت دوست ات نحو عملکرد   ات تیخامین نا وا یدیهه انه
 هۀهم تدوع دو برنامهذایی مخعادل نیسخده. عهم غهآنها دو به  نهاونه ت دو شی یک وژی

راض همو ب ابخال به برتی ات امذایی تاته ههم اسختاده ات مواد غهذایی مخصوصاَعهغ
  ت حخی مرگ می یود.

براو انجام این تحقیق ات وتش تحقیق کخابخانه او به یکل کیتی اسختاده یهه 
  عخرب علمی مانده کخاب ناو چاپ یهعلمی ات مدابع م ۀاین مقاف ۀاست ت دو تهی
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 مرتبط به موضوع  مجالو ت ژتونال ناو علمی اسختاده یهه است.
ا نخسخین باو دو هات عملکرد تیخامین ن :اـمعرفی ویتامین ه و هتاریخچ

ی تافص به یحیواناو تود با مواد غذا ۀدو تغذی (Magendie)ماژنهو  م 1116سال 
ی یزتد  مواد ناتافص به وژیم غذاه( ت با اف حیواناو تل  یهنه این امر تاق  یه )

 1376هاو سال دو ساف. سپس بعه ات گذیت صه مخوق  یهحیواناو مرگ ت میر آنها 
 ۀذیهربه وا دو تغهمشابه نن  تج  (Hopkins)م رس فردویک گوفده نوشکیدز 1312 تا

( تافص تکراو کرد  حیواناو دیگر با وژیم غذایی ) نشایسخه  قده  چربی ت امالح  معهنی
لی فیرت ییر به غذاو حیواناو ات یم 7ماژنهو وسیه. تو با ا فزتد   ۀت به نن  نخیج

م نوشکیدز به شاس تحنو ت مشقاتی مخقبل  1312آنها  لوگیرو کرد. دو سال مرگ 
م که ات  1307سال  دو  (Lind)نوبل گردیه. تجربیاو فیده  هق به دویافت  ایز فؤ ههه می

مدجر به کش    یر اقیانوس اطلس افهام گرفخه بودشدجصه سال قبل انافی  زا ۀتجرب
رصیها ت وتمیها به ات تما  ناو بسیاو قهیم متیخامین نا گردیه. بایه مخذکر یه که 

یت بعضی ترکیباو دو  گر حیواناو شی برده بودنه که قهوو بیدایی وا افزایش مو ود
به متهوم مصوتنیت حیاتی توسط  -amine) (Vit ۀکلممیهنه. اصطالح تیخامین ات 

بیسخم   م  شیشدهاد یه. دو قر  1312فهسخانی دو سال  (Funk Casinir)کاتیرن فونک 
نقش تیخامین نا  شرتتین نا  کاوبونایهویت نا  میالدو بعه ات طبقه بدهو مانیت ت

ود عوامل غذایی ت ود داود. دو عمومی بر این بود که دیگر دانش کافی دو مو  تصوو
ساتت نگاه می کردنه ت گن  میرفت که انسا  با ت  زما  به غذا مدحیث مواد سوتآن

خوانه. شس ات آ  نکاو با انمیت تنهگی ادامه داده می مرصف مقادیر کافی مواد به
ا هی با تیخامین نییداتت ت آیدا ۀه. تاویخچهذیه کش  یهوود تغهم دو مهنرو هدیگ

هم تدوع چدها  طوالنی نیست. دو اتاتر قر  گذیخه دانشمدها  مخو ه یهنه که ع
 به برتی ات ابخالهم اسختاده ات مواد غذایی تاته مو ب هغذایی مخصوصاً ع ۀدو برنام
وو برو برو که اتخالل دو مثال تونریزو بیره نا ت بین  ها ت امراض می یونهبینوی
 فونک  هاو عصبی ت قلبی ایجاد می کده. دو اتایل قر  بیسخم میالدو کاتیرنفعافیخ

ناو تاته توانست مریضی برو برو وا معافجه کده. ات آنجا با اسخخراج موادو ات غذا
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تیخامین یا امین  نام این ترکیباو وا  امین نا ت ود دایته سخخراج یهاکه دو مواد 
 امین ت ود  ده. مطافعاو بعهو نشا  داد که دو متام تیخامین ناگذایخناو حیاتی 

 م 1377سال  تیخامین وا مداسب نهانسخده ت ات ۀبه نمین دفیل اسختاده ات کلم  نهاود
ام ترکیب کیمیاتو به هدایت نا دو نظر ب وا اهه تا تیخامین نهه تصمیم گرفخه یهبه بع
 اهول یهوتید  ثالهدوا  مهایده. به عهام گذاوو منها نههیم ت مو ودیت امین نهق  ییو 

یره. تیخامین نا هغ ت B2 ینها تیخامهنیاسین ی  B1 ا تیخامینهن یهویبوفالتی  Aتیخامین 
ام هی براو انجییر  زی عضوو نسخده که به مقادذایهیا گرتنی ات مواد غ ترکیباو ت

واد هم ا دوهه. تیخامین نهرتوو انهه  ضهال مخخل  میخابوفیکی ت بیوییمکی بهاعم
کافی ت ود داونه ت نرکهام ر ت ها به مقهاو تافهمیوه ن ت هاذایی مخخل  مانده سبزیهغ

وا دو به  انجام می دنده. اگر چه نیاتمدهو به  به انواع   هاو حیاتی تیی فعافیخ
 گیه حیاو ت شیشربد تنه ۀتفی براو ادام  نهک می بایها بسیاو اهخامین نمخخل  تی

ود نمین هه   ت هال میخابوفیکی بهه ت انکشاف  شیشربد اعمهم  ویهمطلوب ت ساف
ی ت کم بسیاو رضتوو  التمی ت حیاتی است. التم به ذکر است که دانش یمقهاو  ز

ی بسیاو انهک است هحیات وو تا این ترکیباو رضت هوود تیخامین نهم ا ندوت دوهم
ذایی هواد غه( دو م لی گرام ت میکرتگرامیا ) به مههاو انهک آنههمو ودیت مق (.31:1)

تیخامین   وع ت مخعادل وتتانه به مرصف برسهوو مخدهذا بطهرضتوو می بایه. اگر غ
صووو به  به مکمل ین می یونه  ت دو آنهت یایسخه تیمو دوست هه  به نحهاو بهن
ه  انسا  توسط ترکیباتی هال حیاتی بهه. اعمهتیخامیدی نیات منی دایخه بای اوهن

ام ها دو انجهونه. کاتافیزونهمی ی (Catalyzer)کاتافیزو   (Enzymes)اهم نهبدام انزای
ال حیاتی به  انسا  نقش مهمی داونه. یعدی براو تکمیل ساتخن  تعهادو هاعم
هم فعافیت ههم مو ودیت ت عهتیرا دو صووو ع  تا نیات اسها به تیخامین نهنزایم نات ا

توانده تاکدش ناو مربوط بخود وا انجام دنده. انزایم نا  انزایم نا منی  تیخامین نا
باعث  مههاو کهمقبه یعدی  ؛ال حیاتی به  بعههه داونههدو اعم نقش کاتافیزوو وا

  ه نمین علتود تاود تاکدش منی یونه. بها تهام  او حیاتی یهههترسیع تاکدش ن
ادل حیاتی نام گرفخه انه. تیخامین هتع  نا به عدوا  مواد مغذو نگههاونه ات تیخامین
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اما دو   می یود آتاد رهنا نه نقش ساتخننی داونه ت نه ات میخابوفیزم یا  انرژو تاف
عاده مهمی وا بعههه داونه وتنه ت  ریا  میخابوفیزم ت ونا ساتنت انرژو نقش فوق اف

(10:2). 
ود داود که هاو مخخل  ت هسیزده نوع تیخامین ن ا:ـدریافت ویتامین ه

آب  او مدحل دوهبصووو مدحل دو آب ت دو چربی عرض انهام می کدده. تیخامین ن
او مدحل دو چربی هدوحافی که تیخامین ن ؛( می بایدهCت  Complex Bعباوو ات )

ت ین مخخل  اهع تیخامو هیزده نه( می بایده. سA.E.D.Kاو )هعباوو ات تیخامین ن
ریق هکهام ات طر هنه ت مرصف نترکیب یهه ا ت زیه  طبقه بدهوهزا  تجهیکهیگر مج

 ر دت نوع مدبع طبیعی حیوانیهذایی مخعادل ت مخدوع توصیه می یود که ات نهغ ۀبرنام
وا میخوا  ات دت طریق دویافت کرد. نخست ات ت نباتی دویافت می گردنه. تیخامین نا 

یم غذایی مخعادل بشکل طبیعی ت دتم ات دتاتانه نا به یکل مکمل ناو طریق یک وژ
براو حتظ سالمت  نر چده تیخامین نا  تیخامیدی بطوو مصدوعی بهست آتود. دو تاقع

تفی بیشرت تیخامین نا وا میخوا  با یک وژیم غذایی مخعادل  مخداسب    سم ما التم انه
 کهام ات آنها کاو تاص تناگو  داونه ت نر مین نا انواع گو ت مخدوع  بهست آتود. تیخا

بداَء بیشرت تیخامین نا ات مدابع اصلی ت   م می دندهاها انجهوا دو به  م وردهمدحرص بت
دیگر   ههت یک ع Dتیخامین   ز اتهبج ونه.هطبیعی مخخل  دویافت ت اسخخراج می ی

 باکرتیانا ساتخه نیزم نا به تییهتیخامین نا که دو وتده ناو انسا  توسط مایکرتاوگا
او هربد فعافیت ندیگر به  انسا  قادو نیست که تیخامین نا وا  هت شیش  می یونه

او هریق مکمل نهذایی وتتانه دویافت ت یا ات طها بایه ات مدابع غهآنه  اینتود بساتد. بدابر 
 (.217:6دتایی تیمین یونه )

نسخده كه ا موادو هتيخامني نا در بدن: ـال و وظایف ویتامین هـاعم
  كدده ت نه تود به  به مقهاو كم به آنها نيات داود. تيخامني نا نه ايجاد انرژو می

 ام تاكدشهكخافست ت کوانزایم سبب انج اما تيخامني نا به عدوا   عضالتی می ساتنه
  ردههساج مواظبت کهراو ت انهات حج  ونههمی ی ه هاو مخخل  بيویيمکی دو بهن

اج ت حتاظت آنها یهه ت دو بسیاوو حاالو دو شرتسه ناو انس  عامل ترمیم حجراو
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میخابوفیزم   رفخههم گه( سه ه هذایی دو بهغ وادهات مهس سوتت ت ه  )همیخابوفیکی ب
امیدواسیهنا  شرتتین نا  چربی نا  کاوبونایهویت نا وا به عههه دایخه ت باعث ویه 

 به  می گردنه. ذایی  حتظ صحت ت سالمخی مطلوبهت منوو به    ذب مواد غ
مکا  شذیر گی توب دو مو ودیت یا  اه تنه ۀتیخامین نا موادو نسخده که ادام

 وانی ت طراتو می یونه  دو برابر   وادو انه که سبب طول عمر  یادابیم  است
 می کدده. هاً مراقبتها  وو امراض بخصوص رسطا  نا  بینویهاو قلبی ات انسانبسیا

ا داونه ت دو هه  مهای  بسیاو مهمی وا دو بها تظهمین نخوانیم که تیخاشس گتخه می
ود می آیه ت هه  بو هاتخالل دو میخابوفیزم طبیعی ب  یا  هم مو ودیت ت فعافیتهع
ه.  هت تضاحت بیشرت هرده منی توانهح انرژو التم شیها کهه  دسرتسی به سطهب

ا به معرفی همبود آنههنایی ات ک راضه  ت امهع  تظایها وا با مدابهتیخامین ن  وعهموض
 (.117:4می گیریم )

بایه.   مله تیخامین ناو مدحل دو یحم می اتA  (Retinol :)ویتامین
مسکه مدابع توب این تیخامین  ت برگ داو  میوه نا  تخم مرغ   گر سبز تکاوو تر 

نا  سالمخی  شوست     دنهانها ت اسخخوا بایه. این تیخامین دو سالمت چشممی 
او معافیخی   لوگیرو ات شیرو تتد وس هسخ ن(  شا اههوو وگهم ) اهیه نرهفعافیت یع

متیه است. کمبود این تیخامین باعث ضع  بیدایی  یب کووو  شوکی اسخخوا   
 .خالالو دو عمل توفیه مثل می گرددکم کاوو قلب ت عرتق  تو  ویزو مغزو ت ات

 ۀوانهه   ییر  گویت  تودو تخم  سبزو نا E (Tocopherol:)ویتامین 
واوو ت حبوباو مدابع هر   هن سویا   گهن گل آفخاب شرست  وتغهگدهم  تیخو   وتغ

مقابل اعی دو هط دفهین تهوب این تیخامین می بایده. این تیخامین بحیث اتفهت
مشبوع غشاو حجرتو ت اوگانیل ناو سایخوشالتم شراکسهیشن اسیهناو چرب غیر 

الالو مین باعث مشکالو دو توفیه مثل  اتخااو تظیته می کده. کمبود این تیخهایت
خالالو دو  ذب چربی تونی نیموفخیک ت ات ا  کمهاعی  تضعی  انهامههعصبی ت دف
 .نا می یود

 سبز  نخود سبز  کانو  وم  فوبیاهچاو سبز  کرم  یلغم  تودو تخ :Kویتامین 
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 می بایه. نگو یت  گشدیز  ویحا  ت  عترو مدابع توب این تیخامی  وتغن سویا  ییر
ناو انعقاد تو  نقش مهم دایخه ت کمبود آ  باعث ین تیخامین دو ساتنت فکخوو ا

 چربی دو به  ت بینووکانش غلظت شرتترتمبین تو   تونریزو بیدی  عهم  ذب 
  .کبه می یود

 دقیقه ات یکل  01- 0فخاب دو مهو  شس ات اتذ یعاع آ  این تیخامین :Dویتامین 
   گر  مهم غذایی این تیخامین وا وتغن  تبهیل می گردد. مدبعغیرفعال به یکل فعال 

وتو کلسیم ت فاستووس  مانی  ییر ت تخم تشکیل می دنه. اثر این تیخامین بیشرت
ل هبوفیزم اسخخوا  نا می بایه. ات اثر کمبود آ  دو اطتال اتخالالو دو عمتو  ت میخا

 یههاسخیوماالس اوو ناوهبیم ( ت دو بزوگساال Rachitism اسخخوا  ساتو )واییخیسم
(Osteomalacia )ت اسخیو دیسرتتفی Osteodystrophy  کلیووRenal می آیه. بو ود 

او مدحل ه مله تیخامین ن ات C (Ant scorbutic vitamin:)ویتامین 
(  ...ت افخه  سدرته ههج  مههیل سیرتتس ) فیمو  ناونههه. نباتاو فامههمی بای دو آب
اتوو  تربوته  تربوت ت کیوو مدابع توب این تیخامین می بایده. ا  وتمی  یهبادنج

حتاظت شوست دو مقابل اثراو مخرب   اد کیمیاتواین تیخامین دو تدثی ساتو مو 
حکام فثه نا ) بیره نا ( ت ماتواو بدتش تووییه  افزایش قهوو معافیخی  اسخ ۀایع

هه داود. هلبی نقش عماو قهها   لوگیرو ات ویه حجراو رسطانی ت بینوو ندنهان
  میضرتت اتخالالو نامراض نایی ات کمبود این تیخامین عباوتده ات تشکی شوست  ب

 .غیره قلبی ت ۀزو فثه نا  ایجاد سدگ کلیه  اسهاالو  سکختونری
 و مدحل دو آب بوده که مخخرصاً  مله تیخامین نا ات :Bویتامین های گروه 
 نر یک وا مطافعه می منائیم:

ج  مخمر هگدهم  سبوس آود ت برن ۀواندو   :B1 (Thiammine)ویتامین 
هاو ود. دو فعافیخهخاب شرست یافت می یگل آف ت باوویت  حبوهر  گهو   گهههآب  
ه ت کمبود آ  بوفیکی مغز  حجراو تو   ویه  دین  وفع سوء ناضمه متیه بودمیخا
یک نوع اتخالل  رو )هبو ر هرض بهرتت مهبوفیزمی  کاتافیزوو ت بث اتخالالو میخاهباع

 . عصبی ( می یود
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 رغ مدابع آنرا محصوالو فبدی  گویت  تخم م: 2B (Riboflavin)ویتامین 
. دو وفع رسدودو نوع میگرنی ت حتظ   سبوس گدهم ت برنج تشکیل می دنههاسبزی

   شوسخه یه  میزا  اسرتت ن نقش دایخه ت فقها  آ  سبب ترکیه  فب ت دنا
 .تخالالو نضمی می یودچشم ت ا ۀتبا   تیا  دو صلبی

 ی تظا  یافت یهه مرغ مهدو کیله   گر ت تودو تخ3B (Niacin :)ویتامین 
ژو ر رض شالگرا  انخقال کلسیم  کدرتتل قده تو  ت تیمین انهآ  شیشگیرو ات م  عمه

وق ههتاو فهواوض یبه شالگرا  ناوسایی ناو غهبه  می بایه. فقها  آ  باعث ع
 .وومو  کووتیکو سخیرتییهو می یودنت کمبود  افکلیه

هتاً دو هه  عمهشانخوتدیک اسیه دو ب5B (Pantothenic acid :)ویتامین 
ال هراو اعمهم دو حجه( رشکت می کده که این کوانزایCoA) Aساتخن  کوانزایم 

ذانا ت ود داود ت هین تیخامین تقریبٱ دو نمه غابوفیک تیادو وا انجام می دنه. امیخ
فقها  آ  باعث ناوسایی غهتاو فوق  مقهاو کم دو به  ساتخه می یود. احخنل به

 .افکلیه می گردد
 می دنه. او گیانی تشکیلهمدابع آ  وا دانه ن6B (Pyridoxine :)ویتامین 

 ناو میخابوفیزم تریپخوفا  ربه ناندجاووکمبود این تیخامین دو به  انسا  دو کل مدج
 ها می یود.هم افخیام تتمهوم ت عساتو انساج ایپیخلیمخیونین  بات  ت

مواد غذایی  خوا  ات تدوعاین تیخامین وا می12B (Cobalamin :)ویتامین 
 و   ننندههرخ تهراو سهخوا  دو توفیه حجاین تیخامین وا می  ههدویافت کرد. نقش عم

اعصاب ت کمک دو ساتت ز ت هساتو  ین نا  تکرث حجرتو دو دسخگاه نضمی  مغ
ه ی  افرسدهن تیخامین باعث کم تونهود. کمبود ایهم تلقی منهمه نایههنوکلیک اس
 (.3177:الو حسی ت نضمی می یود )گی  اتخال

مدحل دو آب ت مدحل ) ا به دت دسخه هتيخامني نذخیره سازی ویتامین ها: 
منی یونه ت  ذتیره دو به نه. تيخامني ناو مدحل دو آب تقسيم می یو  ( دو چربی

مقهاو اضافی آنها ات طريق   ت احخياج به  آنها مرصف یونهرت ادو صووتی كه بيش
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 ادواو ات به  تاوج می یود. تيخامني ناو مدحل دو چربی دو انساج چرب به 
هفیل دفع آسا  ات طریق گرده نا کمرت تیخامین ناو مدحل دو آب ب ذتريه می یونه.
مدحل دو  یا  نیز نادو می بایه. تیخامین ناو هه ت مسمویتهدو به  ذتیره ی

مرصف تیاد آنها ایجاد  ۀت به کدهو دفع می یونه ت دو نخیجیحم به سخخی  ذب 
هاو همقه تيخامني نا ب .ههوس ام میها دیر به امتهآنه  ی ذتیر هتف  کدده مسمومیت می

هاو تیاد دو  گر همقه ا ت انساج ذتیره ت برتی ات تیخامین نا بههی دو متام سلوفی ز
 ذتیره می گردنه.

 

ا هههههبود تیخامین نههکم (:vitamin Deficiencyا )ــود ویتامین هکمب 
(avitaminosis  تمانی ظانرمی یود که بخش اعظم ذتایر تیخامین نا دو به )

  ذا نیستهغ ه باراههرف تیخامین نمههم مصهمتام یهه بایه. کمبود تدها نایی ات ع
 بایده: می  یثیرگذاوت باالو کمبود تیخامین نابلکه عوامل آتی 

ه  هی  دتوا  ویها  نوتادو  کودکها دو تمهتیخامین نبه زایش نیات هاف سن: -1
 .باوداوو  ییردنی ت کهوفت

صووو  هم  ذب دوهع یا عهبه علت دف او نضمی )هبینوو ن راض:ـام -2
ضمی  امراض میخابوفیکی  امراض نراض مکرتبی یا انخانی  امراض غیر ام  ( اسهال

 غیره. کبه ت ۀکتای شانکراس ت عهم  غه
 ی.یی  کمبود تاقعی  تقلباو غذایاطرت تهیه ت نگههاوو مواد غذ :تغذیه -3
 .غیره مرصف دتاناو ناو ضه سل  انخی بیوتیک نا ت ل داروها:استعام -4
 (.                1716:0غیره ) محیط تیست  عملیاو ناو  راحی ت رشایط شغلی: -5

 

 نتیجه گیری:
و کلی مواد عضوو نسخده که موود نیات به  می بایده ت نر تیخامین نا بطو  

یک نقش میخابوفیکی معین ت مشخص وا دو به  انسا  انجام می دنده. کمبود نر 
یک ات این تیخامین نا سیسخم میخابوفیکی به  وا دچاو مشکل ت اتخالل می ساتد. ات 

فذا   نمیت استمخی انسا  بسیاو حایز اآنجا که نقش تیخامین نا دو صحت ت سال 
غذایی  دتانا ت سایر  تعیین مقهاو دقیق ت دوست آنها دو منونه ناو بیوفوژیکی  مواد
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چده تیخامین ر هووداو می بایه. نهبرت  ا ات اوتش تیی هتیخامین ن  ع تیمین کددهههمداب
ی رضتوو  هت هاوتباط ۀا به عدوا  حلقهام  اتو انرژو متیه براو به  نیسخدهها حهن

ول هانرژو نهتخه دو مافیک  دش ناو سوتت ت سات عمل می منایدهتاک  یر تدظیم تنج
 .راو ت انساج وا کدرتتل می کددههریا  ساتت حجهذایی وا آتاد کرده ت  هاو غهن

 پیشنهادات:
راموش نکدده تا کمبود تیخامین نا  ربا  هردم توود  غذاناو مخدوع وا فهم -1

         یود.                                 
 ن تص یبا ا  می کدهزت  بر نیات تود وا به واحخی دفع هبه  تیخامین ناو اف -2

تیخامین نا وا به به  تاود کرد. اسخعنل دایم کپسول یا رشبت  نبایه بطوو شیوسخه
 براو صحت تیانباو است.   Dت  A تیخامین
سهم  ذایی ما معموألههدو میدوو غ B9ت  C  B نهاو مو ودیت تیخامین -7

می کده. اگر وژیم غذایی  ناچیزو داونه ت دسرتسی به آنها دو فصول سال تغییر
دویافت این   ههاو بایههه دو بخهام یا شخخه یهتاته  سبزیجاو ت  اتو میو هوتتانه ح

م غذایی افرادو که ات میدوو ها به مقهاو کافی تضمین می یود. دو وژیهتیخامین ن
ل هکمی فبدیاو یا تخم مرغ یام ده بایه مقهاوغذایی بهت  گویت اسختاده می کد

تیرا این تیخامین فقط دو غذاناو با مدشی   ونج نربنه B12یود تا ات کمبود تیخامین 
 حیوانی مو ود می بایه.

Abstract: 

Allah the glorious created the human being’s organ-

ism from small parts which they need various elements 

for continuing their lives and metabolic actions. Among 

those various elements one of them is vitamins. Most of 

these vitamins have important rules in natural producing 

of materials in all the body cells. 

 Vitamins are organic elements which are very 

important for living things in their life process. Each of 

them has a specific function in human organism, and is 
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effective for body health, producing energy, controlling 

chemical reactions of the body, growing the body cells, 

and avoiding from body disorderliness. In this case, lack 

of these vitamins cause serious body disorderliness or 

some diseases. On the other hand, imperfect nourishing 

or feeding causes these vitamins deficiency in body. So 

taking these vitami ns are very essential for human 

beings in order to be healthy. 

 :مآخذ
  نه . ش 1737سال  اتم هانخشاواو ع کابل  وژو طبی هفزیوف .آویاشوو  فط  هللا1- 

 .161 صتحاوتعهاد 
 سالملی ایرا    ۀانخشاواو کخابخان تهرا   تیخامین نا  ۀتغذی. وابرو دیویس 2- 

 .132 وصتحا تعهاد  نه . ش 1711
نه .  1732 سال انخشاواو عاتم  ابل بیوییمی طبی  ک .یمس افرحیم وحیم 3- 

  .271 صتحاوش  تعهاد 
نه .ش   1737 سال نخشاواو عاتم افزیوفوژو طبی  کابل   .محمه نارص تتن فر4- 

 .117صتحاو تعهاد 
 1713 سال فزیوفوژو شزیکی  تهرا   انخشاواو غزال  وا   .گایخو  ت نال5- 
 .1737صتحاو  تعهاد  نه . ش

 سال ملی ایرا   کخابخانهیوه دومانی  تهرا   انخشاواو م نظرو  مرتضی 6- 
 .727صتحاو  تعهاد نه . ش 1713
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                                            معاون محقق محمد طاهر رسولی 
 نقش کود عضوی در اصالح خاک و

 نباتات بلند بردن حاصل
بقایاو   زیه یهنیمه تج یا ت ت مواد تجزیه یههکود عضوو عباوو ا مقدمه:

 نباو می گردد.  ذوه بیدی قابل اسختاد ۀت نباتی بوده که توسط ا سام حی حیوانی
هاو تواعخی بوده که مدبع توب مواد مواد عضوو یک بخش مهم ت فعال تاک

یود. این  ذایی حاتو عدارص تیاد مرصف ت کم مرصف براو نباو محسوب میهغ
دوست ات آ    ه دایخه ت میخوا  با اسختادیر چده انبهثی اک تهواص تهواد باالو تهم

زایش داد قابل مالحظه اف  وفیه محصوالو تواعخی وا به انهات مدحیث کود عضوو  ت
 هاو تواعخی وا توسط آ  اصالح ت بهرت منود.تاک ت ساتخاو

و سبزیجاو صووو گرفخه  ناو عضوو باال وود اسخعنل کودهم تحقیقاتی که دو
 ۀاتل ات کود کمپوسخی  به دو  ۀشرتین حاصل به دو بهست آتود  بی  نشا  دنده

ناو عضوو نقش کود  ءً سوم ات کود سبز می بایه. بدا ۀدتم ات کود حیوانی ت به دو 
ه تمین ت بهرت ساتنت ساتخاو تاک هی تاحه هت بلده برد  حاصالو تواعخی دو ف

 مهم ت با اوتش می بایه.
رتج بوده  قسمی که هیدسو مبههیم هاو قهاو عضوو ات تمانه نهاسخعنل کودن

توب است به تاک کود داده یود ت "سال قبل عاملی بدام گزنتو  نویت:  2777
 (.12: 2) کود توب نیست"  نیچ چیز به انهات 

 ودهدو ترکیب ت هاو تواعخی افغانسخا تحقیقاو نشا  می دنه که اکرث تاک
یاه تاک  هت وتو ونگ سوو اهواد عضهم  هات هوو داود ت انهواد عضهفیصه م 0  -1ات 

 ساتخن  توب تاک ت سبکی تاک معلوم می یود.
دو تاک قادو است که تواص فزیکی وا تغییر بهنه ت به نمین  مواد عضوو

نمچدا  نقش مهم وا  .ثیر تیاد داودی و تواص کیمیاتو ت بیوفوژیکی آ  تقسم باال 
 باالو فعافیت اوگانیزم نا ت منوو نباو باتو می کده.
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 هاو غیرعضوومواد عضوو دایخه بایده  بدام تاکفیصه کمرت  10که ات تاکهاو 
 هاو عضوو به دت یکل مو ود می بایه:تاک  ءً یاد می یونه. بدا

( یاد Muckفیصه کود عضوو داود  بدام تاک مک ) 07  -10هاو که ات تاک -1
 می یود.

( Peatود عضوو داود  بدام تاکهاو شیت )هفیصه ک 30 - 07تاکهاو که ات  -2
 (.21:7یاد می یود )

تقویه ت  اسخعنل مواد عضوو دو تاک  تاکنست که با آ نهف ات موضوع فوق 
یک بسرت توب  هت بلده وفنت حاصل نباتاو می گردد. نمچدا  ات آفوده گی محیط 

 یود.  لوگیرو می
خوانه یک ه عالته کرد  کود عضوو دو تاک میک مربمیت موضوع دو این است

م هاک  وژیهاک  اصالح ساتخن  تها دو تهذایی براو تنهه  انههد غوب مواهمدبع ت
 مداسب دو تاک بایه. pHحراوتی تاک ت 

 دنه: موضوعاو ذیل طرح مسئلۀ تحقیق حارض وا تشکیل میبداًء 
  وابطۀ کود عضوو با ساتخن  تاک -2  کود عضوو با عدارص غذایی ۀوابط -1

 .تاک pHوابطه کود عضوو با  -4  وابطه کود عضوو با وژیم حراوتی -7
هاو تواعخی ) عدارص وو مساعه بود  چهاو فکخوو دو تاکصو  دو  قراو تحقیق

 تاک ( باعث تقویه  اصالح ت بلده وفنت  pHم حراوتی تهغذایی  ساتخن  تاک  وژی
ود عضوو هن نمه دو مو ودیت کهحاصل دو فی تاحه تمین تواعخی می گردد که ای

ر چهاو فکخوو ذکر یهه هنقش کود عضوو باالو ن ءً یه  بداه می باهمیرس ت مساع
 تحت غوو ت مطافعه قراو داده می یود:

 کود عضوو براو مایکرت اوگانیزمکود عضوی با عنارص غذایی:  ۀرابط -1
        ط هوو توسهههود مذکهود  تیرا کهذایی یمرده می یهواد غهم مهاک مدبع مههتاو هن

زیه ت دیگرا  تج (Actenomycetes) بکرتیا  فدجی نامایکرتاوگانیزم ناو تاک مثل 
          یه هرژو تههذایی ت انهواد غهوو مهاو مذکهاوگانیزم نکرت ههه که دو نخیجه براو مایهی

نا وا تجزیه منوده ت دو نخیجه عدارص دمایکرتاوگانیزم نا مواد غذایی کو می منایه. این 
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 این امر نباتاو قراو می دنه که ۀیف بهست آمهه وا  هت نغذکم مرصف ت تیاد مرص 
 مدخج به بلده وفنت حاصل دو نباو می گردد.

ی نباو ت ود داود. قراو ئدو ترکیب کود عضوو تقریبی متام عدارص رضتوو غذا
م هرف ت کههاو عدارص تیاد مصهر تن تت  تشک شاوتو حیوانی داواو مقهن  تحقیق

 مرصف می بایه که دوج  هتل ذیل می بایه:
تشک  موادفی تن  عدارص تیاد مرصف ت کم مرصف غذاو نباتاو دو : مقهاو1  هتل       

 حیوانی 

 شامره
عنارص زیاد 

 مرصف
 مقدار به 
 کیلوگرام

عنارص کم 
 مرصف

 مقدار به گرام

  27- 47 (Bبوو ) 27 (Nنایرتت ن ) 1
 277 - 477 (Mnمدگا   ) 1 - 17 (Pفاستووس ) 2
 27 - 77 (Cuمس ) 24-  21  (Kشخاییم ) 3
   120- 207 (Zn)  ست 21 (Caکلسیم ) 4
 2 - 7 (Coکوبافت ) 4 (Mgمگدیزیم ) 5
 2 - 2.0 (Moموفیبهت  ) 4 (Sسلتر ) 6

 

 شوتاییم   به اساس  هتل فوق ود عضوو بدام کود مکمل یاد می یود.هاین قسم ک
مقهاو مگدیزیم  کلسیم ت نایرتت ن بیشرتین مقهاو وا نشا  می دنه ت بعه ات فاستووس 

 6نمچدا   ت سلتر دو کود مکمل دو یک تن مواد تشک حیوانی بیشرت می بایه.
عدرص کم مرصف دیگر نیز دو ترکیب آ  به مقادیر مخخل  مو ود است که دو  هتل 

 فوق تذکر یافخه است. 
 عالتههاو که کود عضوو دو تاک  قراو تحقیقی که دو نباو  واوو صووو گرفخه

 70هاو که کود عضوو عالته نشهه  حاصالو تقریبی اضافرت ات تاک یهه  نسبت به
فیصه می بایه  فلهذا عالته کرد  کود عضوو دو تمین ناو تواعخی بخاطر بلده 

و برد  حاصالو نباتی بسیاو متیه ت با اوتش می بایه ت یک فکخوو بسیاو مهم برا
 ب اصالح ساتخن کود عضوو سب تیرای یود  م بلده برد  حاصالو تواعخی محسوب
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د مرصف رد  عدارص کم مرصف ت تیاهالته کهاک ت عهاک  شی اچ تهراوو تهاک  حهت
 کود عضوو مدحیث  کویش یود که قبل ات بذو نباو  ءً نباو دو تاک می گردد. بدا
 (.77:7) ت یا تمین ناو تواعخی عالته یودیک سدت تواعخی دو تاک 

 ضوو تاک مخشکل اتمواد ع کود عضوی با ساختامن خاک: رابطۀ -2
نباتی ت  ( حیوانی  ) کاوبونایهویت نا ت شرتتین نا  نا یه مواد تجزیه یهه ت تجزیه

 یههکه دو انخظام ذواو ساتخن  اتف وفه ا سام ذوه بیدی تاک می بایههواد مهم
Sand, Silt Clay, ( به تاحه ناو ساتخن  دتمی بزوگرتAggregateانمیت بسزایی ) 

 داود.
منوو وا  سهوفت ههاو نهناو ساتخننی دتمی باعث اتدیاد مقههشکیل تاحت

 آب دو تمین می یود.   ویشه نا ت اتدیاد قهوو ذتیر 
به اساس سهوفت   مرکباو عضوو که قسمت عضوو تاک وا تشکیل می دنه

 ذوه بیدی تاک به ترتیب ذیل صووو می گیرد:   توسط ا سامیا ۀتجزی
 .او سادهیکرنا  نشایسخه نا ت شرتتین ن -1
 .شرتتین ناو مغلق -2
 .سلوفوتنیمو  -7
 .سلوفوت -4
 .وتغن نا  چربی نا ت موم نا -0

اک  بکرتیهها نهها  فههدگس نهها ت تههذوه بیدههی  ۀمههواد فههوق افههذکر توسههط ا سههام حیهه
Actenomycetes  اوبن ت مهههواد تعمیهههرو کهههتجزیهههه یههههه ت بحیهههث مدبهههع انهههرژو             

 می کده. مایکرت اتوگانیزم نا ا راو تظیته
 با آتاد یه  انرژو ات مرکباو عضوو  رسعت تکرث مکرتب ناو تاک تیاد یهه

عضوو می یونه. چو  انواع مواد عضوو یکسا   بیشرت کود مقهاو ۀت باعث تجزی
تجزیه منی یود  مواد مقاتم عضوو مثل موم نا  وتغن نا ت سلوفوت بحافت تخریب 

 چدهین قیمخه توسط ناوقدهه دیگر مثل مواد  هی  یهه باقی می مانه. دو عین تما 
 ا قسمت مقاتم مواد عضووهذوه بیدی ساتخه یهه که ات اتحاد کیمیاتو آنه ۀا سام حی



 

 

 14 ۀشامر 

435 

 نیومس ( بو ود می آیه. تاک )
ضوو ت تود مکرتبی مثل شوفی سکرایهنا ت شوفیمیرناو ع  نیومس ت مواد موفه

مسخقیم طوو مسخقیم ت غیر ب Actenomycetesنا  فدگس نا ت ها تصوصی بکرتیامکرتب
به  Sand, Silt, Clayناو ساتخننی اتفی اد ت به نم چسپیه  ت انخظام تاحهسبب اتح

یداسی این هه ت علنو تاک ی Aggregatesتشکیل تاحه ساتخننی دتمی بزوگرت 
 ( یاد می کدده.Soil strictureی به دتمی وا بدام ساتخاو تاک  )هاو اتفهساتخن  ن انخظام

 از ساختامن واحد های اولی و دومی خاک منای
 . . . . .. . . . . . . . . . . . . .               ................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .               ................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .               ................................. 

Micro pores                                           Macro pores               
 ناو ساتخننی اتفی تاکتاحه               ناو ساتخننی دتمی تاکتاحه

ناو ساتخننی اتفی به کخله نا ت یا تاحه ناو ساتخننی بزوگرت انخظام تاحه
 تمی ات چدهین نگاه داواو انمیت بوده که ذیأل تذکر داده می یود:د

ه ساتخننی اتفی تاک حهو تانر ق :Soil Aerationخاک  ۀتهوی -الف
واو تاک کم به نن  انهاته فاصله بین ذ  دو تاک تیاد بایه Silt, Clay, Sandمثل 

دابر توود بود  می افزایه  ب Micro poresناو بسیاو کوچک بوده ت به تعهاد مدتذ
نا  نوا به سهوفت حرکت ندموده ت تجهیه منی گردد ت مشکل قلت نوا وا دو مدتذ

ناو قهاو کافی مواد عضوو دو تاک تاحهتاک باو می آتود. دو صووو مو ودیت م
دتمی بزوگرت بوده ت نوا  ۀتالنا بین ذواو مخشکل ساتخننی اتفی با نم چسپیهه ت

 خوانه. تالناو بزوگرت که شس ات نم شیوسنتکت کرده میدو مدتذناو  هیه به آسانی حر 
 یاد می یود. Macro pores بدام  ناو ساتخننی اتفی تاک بو ود می آیهاحهت 

با : Water Holding Capacityآب در خاک  ۀیر ـاد ذخـازدی –ب 
ناو ساتخننی هاد مدتذهاک باعث اتدیاد تعهو دو تت ودیکه مو ودیت مواد عضو 
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 هناو ساتخننیحاو مخحه یهه  نظر به ضعی  یه  تاود ت فاصله بین ذو بزوگرت می ی
آسانی  هخشکله دتمی بزوگرت می یود ت آب بنا بین ذواو م  تال Clay ت  Siltاتفی

یومس داواو خوانه ت نیز مواد عضوو تاک بافخصوص نیهه میدو آنها  ایگزین 
 آب  تعهاد تیاد مافیکول طبی بود می بایه. بدابر تصوصیت ق مقهاو تیاد چاوچ مدتی

نایهوت ن به تود  ذب منوده ت مافیکول ناو  ۀیت وابطناو آب وا ذویعه میخانک
یهه ت باعث  ذب یهه به مافیکول ناو دیگر آب توسط عین میخانکیت تصل   ذب

   ضخیم آب به دتو ذواو مواد عضوو  ۀتره باعث تشکیل یک طبقاال مقهاو تیاد ت ب
 می یود.
هاو هچو  منوو ویشه نا مسخقینً به مقشاف رسیع ریشه: منو و انک -ج

نوا  آب ت نرمی تاک بسخه است ت انخظام تاحه ناو ساتخننی اتفی به تاحه ناو 
عمق تاک نیز  ا بههدتمی تهیه ت ذتیره آبرا اتدیاد می بخشه  به شیرشفت ویشه ن

مخخل  تاک ذایی ت آ ب دو اعنق هتسیله نباو ات مواد غ رسعت می بخشه. بهین
 (.76:4) و ت رسعت منوو آ  افزتده می یوداسختاده منوده ت به قو 

 حراوو  وطوبت  انهاته ت فعافیتکود عضوی با رژیم حرارتی:  ۀرابط -3
کرتاوگانیزم که ماییثیر داود. بخاطری کود عضوو ت ۀناو مایکرت اوگانیزم نا دو تجزی

 کود عضوو وتل بزوگ ۀزیوطوبت مداسب ت تقت مداسب دو تج  نا دو حراوو مداسب
 داونه. 

 ه دو مو ودیت حراوو ت وطوبتماضافرت ات نActenomycet ت    فدجی نابکرتیا
ی کده. نمچدا  بعضی افجی نا  کود عضوو وتل مهم وا باتو م ۀمداسب دو تجزی

مواد عضوو دو مو ودیت  ۀکرمهاو تمیدی  بعضی حرشاو ت نینتودنا نم دو تجزی
 ب کمک می کده.حراوو ت وطوبت مداس

هاو که ثی بصووو تاص دو تاکتد pHبکرتیا ت فدجی نا نر دت دو رشایط 
 کود عضوو بسیاو فعال است. ۀه داود  دو تجزییسانخی گر ۀدو  70 - 20حراوو 

( ت رشایط pH 5.5قراو تحقیق  فدجی نسبت به بکرتیا دو تاکهاو تیزابی )
 انساج عادو نباتاو نسبت به فدجی ۀتشک مقاتمت تیاد دایخه  مگر بکرتیا دو تجزی
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 نا فعافرت است.
وواکی براو تنهه همواد ت وبهمدبع ت  الته می یودهکود عضوو که دو تاک ع

  انهاو ذوه بیدی ت تنهه  انهاو بزوگ تاک می بایه. 
یعدی آ  تاکهاو که کود  ؛ثیر بزوگ داودی حراوو تاک ت ۀکود عضوو باالو دو 

 می بایه   و که فاقه کود عضوو انه دو تمسخا  گرمهانسبت به تاک  هنعضوو داو 
 آب وا ات سطح تاک کم می ساتد ت ونگ تاک تغییر می توود. تبخیر تیرا

به نن    هاو کود عضوو دو تاک تیاد بایههکه مق  به نر انهات   راو تحقیقهق
هاو تیاد انرژو حراوتی آفخاب وا همیزا  ونگ تاک تیره بوده ت به نن  تداسب مق

نباو موود نظر بذو یهه تتدتر  می منایه که دو نخیجه تاک تتد گرم یهه ت  ذب
 رشتع به حاصل دنی می کده. 

خوانه اک است که به آسانی معلوم یهه میت وونگ تاک یک تاصیت آیکاوا
کود عضوو  حراوو  بین بسیاو اوتش داود. نمچدا  دو تاک ت دو یداسایی تاک

اک سیاه ونگ به هت  مثالوو هود است. طهک مو بسیاو نزدی ۀهاک وابطهت ونگ ت
او سیاه ونگ که ههاک کم ونگ بیشرتین کود عضوو وا داوا است. تاکت ۀمقایس

تا رف دیگر آب وا هذب ت ات طهراوو وا  هی حهه  بسیاو به توبنمواد عضوو مکتی داو 
  (.00:7) بسیاو تقت دو تاک نگه می داود

 pHو دو مقابل تغییراو  کود عضو خاک:  pHکود عضوی با  ۀرابط -4
با ابل هدو مق  اتم می ساتد  یعدی تاک که داواو مواد عضوو استهتاک وا مق

 تتد تغییر وا سبب منی یود . pHدو مقابل  بایه  میتاکهاو که مواد عضوو آ  کم 
ها بهست می آیه که این کود عضوو یک انهاته تیزاب ۀراو تحقیق ات تجزیهق

ت مواد  نباتاو کمک می کده  براو اسختاد مواد عضوول ساتنت هتیزابها براو ح
 , K, Ca( یک مقهاو آیو  ناو تعویضی ماندهHumusعضوو توب تجزیه یهه )

Mg , NH4 و مدتی تود  ذب می منایه ت ات یسخه یه  آیو  وا توسط چاوچ نا
ک تعهاد آیو  کود عضوو ی ۀتجزی ۀ لوگیرو می منایه ت نیز دو نخیج ناو مذکوو

 دو تاکهاو Al, Fe می آیه که آیو  ناو مذکوو نمراو دتی عضوو بهستناو م
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 ( یا فاستووس وا دو تاکPتیزابی تعامل منوده ت ات نمین سبب قابلیت اسختاده ات )
 تیاد می ساتد. 

آیو  ناو مثبت وا نیز تیاد می ساتد ت  ۀکود عضوو دو تاک قهوو تبادف
 کود عضوو صووو می گیرد. ۀک بواسطویضی کخایو  نا نیز دو تانمچدا  ظرفیت تع

کود عضوو ت بعضی تعامالو کیمیاتو دیگر  ۀینا براو تجز دو تاک انزایم
زیکی  کیمیاتو هتواص ف  یه  کود عضوو دو تاک چه تیادهحصه می گیرد  چدان

 ت بیوفوژیکی تاک وا اصالح می کده. 
 ,P, Feکافی  آنست که نباتاو ات تاک به انهات  دو تاکهاو قلوو شرابلم عمهه

Mn, Mo   ه ت نباتاو به هم مرصف رضتوو وا گرفخه منی توانهعدارص کت بعضی ات
 ه.نکمبود عدارص مذکوو گرفخاو می یو 

دو تاکهاو قلوو انحالل عدارص مذکوو براو قابل اسختاده بود  نباتاو بسیاو 
ین ا دوهاو افغانسخا  به این شرابلم گرفخاو می بایه که تاک می گردد. تصوصاً  کم

 ها احساس کمبود عدارص فوق بو ود می آیه.قسم تاک
ناو ودهمیخوا  ات ک pHوو بخاطر شایین آتود  هاو قلههدو تاک  به این اساس

ناو عضوو دو تقت تجزیه دو تاک کاوبن داو اکسایه کود عضوو اسختاده منود.
(CO2) ساتد  تقخی می ( که کاوبن داو اکسایهCO2نمراو آب تاک تعامل ک )ده  

تاک  pHآیه که باعث شایین آتود   ( بو ود میH2CO3دیک اسیه )دو نخیجه کاوبُ 
 (.31:1) یود می

 

 نتیجه گیری:
  اصالح ت کدرتتل حراوو ت کود عضوو  تاک وا حاصلخیز منوده ت سبب تقویه

pH وبرت هاو که مواد عضوو بیشرت داونه  نباتاو دو آ  تتاک تاک می گردد. دو
 اسخعنل ءً سبب حاصلخیزو دو نباتاو می گردد. بدا  کشاف منودهت بهرت منو ت ان

یت تاک وا ناو تواعخی بسیاو مهم ت شراوتش بوده  کیت کودناو عضوو دو تمین
وو سبب بلده هاو عضهن. اسختاده ات کودودهیاک می هت ۀسبب تقوی  بهرت ساتخه

 ه محسوبهو مزوعوب براو کشت نباتاو دهم یک بسرت تهوفنت حاصالو تواعخی یهه ت ن
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 گردد.  می
 پیشنهادات:

 ۀ هت تقوی ناو عضوو دو تمین ناو تواعخی کشووترتیج اسخعنل کود -1
 تاک ت بلده برد  حاصل نباتاو.

ریق هات ط دست انهو کاوا  به ووهاو عضهنکود ۀاو تهیهآموتنت ییوه ن -2
 .نا ت توکشاپ نا کووس



Abstract: 

The role of organic fertilizer is very important for the 

improvement of soil and higher plant production and 

also the agriculture soil in Afghanistan has from the 1 to 

5 percent organic material, that is very poor, so for the 

alimentation or support of agricultural soil, the applica-

tion of organic fertilizer for this kind of soil is very 

necessary. 

So the role of organic fertilizer is important up to the 

following 4 factors: 

1.Linkage of organic fertilizer with ingredient alimen-

tary. 

2. Linkage of organic fertilizer with soil structure. 

3. Linkage of organic fertilizer with temperature 

condition. 

4. Linkage of organic fertilizer with soil pH. 
 

 مآخذ:
هاد هنه . ش  تع 1701ل  هشوندخو  کاب  ومهانووتو  محمه عمر. طبیعی عل -1

  .777 صتحاو
تعهاد   نه .ش 1712 سال  را هدانشگاه ته  اکهخیزو تالودیدی. حاصلسا -2
               .474 وصتحا
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 سال شوندخو  کابل   کیمیا ات د نباتاو تغذیه ېمثین  عبهافقهاو. د تاتو   -7
  .703 صتحاوتعهاد   نه . ش 1767

   سالشوندخو  کابل  ثیر مواد عضوو باالو ساتخن  تاکی غالم حیهو. ت  -4
 .214 صتحاوتعهاد   نه . ش 1704
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 بارک الرحمن خلیل ړنیارېڅ 
 مؤثریت اوبخور د ڼهب په څاڅکو د

 هتېد تګړت یمیر توځ شه توځ مخ شه تیات کې نېوادڅرګدهه ده چې شه  مقدمه:
دمه  شه  توګه فه اتبو څخه تر دې ېتېرمو شه ځانګړ  دو  تو فه بهه مرغه فه طبیعي

يې نم د  ات مهیریت شه اړه توګه ګټه شووته کېږي ات د کاوتنېمسئوالنه ناسمه ات غیر 
فه  چې حخی د نېواد نيش کېهاو  فه دې امله .نه نه ترسرتګو کیږيیادتنې تړ شاملر 

 .مو ودې ځمکې شه بشپړ ډتل تر اتبو النهې کړت اتبو څخه
وادت د کمښت رسه الس ات د توواکي م چې مونږ تل دا چاوه د دې سبب یوې

چې د  کېهاو یو سخونزت شه فه مدځه تړفو بریايلنغه تتت د دې  .تاتسوګریوا  
 مهاو ات  سیدهتنه شه اغېزمده توګه سخل يشرمو څخه شه فوړه کچه ګټه تاتطبېعي تې

پاو شه فوړه کچه ف ېه د ژتنه د نوسایدڅخ ېو وتتندښخي توغونې کړي  د باغونو ات سب
ل   شه کرتنهت کې د اتبخوو فپاوه د اتبخوو مداسبه بڼه شه کاو تاچو سخل يشکاو تات

ريب مخه تنیول يش ات شه شایله د تاتوې د تخات  څو د اتبو د تبخري  ډنډېهت تر  يش
نمهې موتې ته د وسېهت فپاوه دا فیکده  .هت سبب تګرځيېتو حاصالتو د فوړ د نبا کي

 د ځانکړي انمیت فرتنکې ده.
 د څو تر تړتبېږي  کرتنهه ېې کې ترڅ شه چې دو عمل کرنیز نغه اتبخوو

 شه نیلو د اتبه تړ اړتيا د نباتاو کړي. چمخو بل فدهه اړین فپاوه تدې د نباتاتو کرنېزت
 ات  )باوا  ات ېتاتو  ( اتوښت د اتبه تړ اړتيا د نباتاتو اتيل. د څخه تاتوې فه تسيله

 د اتبو تړ اړتيا د نباتاتو د کې وهبرت وهبېالبېل شه نړۍ برابرېږي. د الوې د ووهاتبخ يا
 کې تتت شه اتبخوو د. يکېږ اتيسخل کاو څخه طريقو بېالبېلو د اتبخوو د پاوف برابرتفو

 ات انخخاب طريقې مداسبې رېیغ دي. د مهم رېډ تړل کاو شه  ات انخخاب بڼې مداسبې د
 د ات کموي Effi (Irrigation Efficiency) مؤثريت اتبخوو د چې دا يواتې نه اسخعنل

 ځمکې شه  ((Soil Erosion تخريب د تاتوې د بلکې گرځي  سبب هتکې ضايع د اتبو
               ېهتههټوف وا د وهههمافګ د ېههک اتوېهههت شه ات (Water-logging)هت ېډههډن د بوات  د کې

 (Soil Salinization) تتت ات شانګي تياو  ات کاو د کې شایله شه چې يش کېهاو سبب 



 

 

 14 ۀشامر 

412 

 .ګرځي سبب کېهت ضايع د
 وهاتب ههشاس فه ات النهې ځمکې تر افغانسخا  د  ېهمخ فه تخمین توتسخدي د
 د ځمکې د ههڅخ  ملې دې فه چې ده یوې ښودل مکعبه مرته میلیاوده 75 انهاته

 ېی انهاته اتبو النهې ځمکې د ات یاتتوا شه مکعبه مرته  میلیاوده 57 انهاته اتبو رس
ځمکې النهې اتبو فه  چي د ده یوې اټکل کې یاتتوا شه مکعبه مرته میلیاوده  18

 .کیږو اتیسخل ګټه نه عبومک مرته میلیاوده 13.4 د هخ ملې څ
میلیاوده مرته مکعبو شه یاتتوا کې سطحی اتبه فه  75 .37چې  د یادتفو تړ ده

رسحهي شوفو د بانهې تځي ات ګاتنډي نېوادتنه فه نغوئ څخه شه فویه کچه ګټه 
میلیاوده  37.75یو ډافر حساب کړت نو د کال  . که شه مدځدي ډتل یو مرتمکعب شهاتلی

 .الس واځي ډافره توڅخه شه
سطحې اتبو  د  ونه دو  نویمیل 25مدو چې د افغانسخا  نتوس ت  دا چېرې که

مرت مکعبه ات  6.24 ېد توځ ات مرت مکعبه 2280نر تګړي ته د کال  فه  ملې څخه
مرت  720د کال  النهې اتبو فه  ملې څخه نر تګړي ته د ځمکې شه نمهې توګه

برتي  2/3ېږي  تو فه بهه مرغه د نېواد مرت مکعبه اتبه وس 1.33مکعبه ات د توځې 
  .(3:40) ګړي صحي ات بو ته الس ويس نه فري( سلده ت 69یا )

ونه نکخاوه د کر تړ ځمکو څخه یمیل 7.9سلده یا  12تمونږ د نېواد د   نمهاونګه
مرت  721519کال  ې اتبه ییزه دو  شه دايس حال کې چې نریونه نکخاوه یمیل 5.3

مرت مکعبه د ځمکې د رس اتبه د نېواد شه ینيل   دويب   1977مکعبه ات د توځې 
فه  زې ځمکې شه برته کېږي  تویمرکزي برتو کې د نر نکخاو اتبه یرشقي  غريب ات 

 2.7ې اتبه کېږي ات یسلده  (49ونه نکخاوه )یمیل 2.6بهه مرغه فه نغوئ څخه یواتې 
 240).:1) کبله نه کرل کېږيې د اتبو د نه مو ودیت فه یسلده  51یا  ونه نکخاوهیمیل

و ارسائييل ي نامه هش  (Symcha Blass)ميالدي کال کې د سيمچا بالس 1940 شه
چې د اتبو يو سووي یوي شایپ ته نیدې يو تنې د نووت یاتتوا تنو  ر مخو ه یویانجد

هه ېشایلې ته توس ېتوتسخه نوموړو د وتر ډير غوو ات څېړن  شه شرتله ښه تده کړې ته
نه  ) تنې ته د سووي یوي شايپ فه الوې شه دتامهاوه توګه شه مداسبه انهاته چې یادې
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اتبه وسېږي ات شه نمهې تاطر سووي یوي شايپ ته  (ې د اړتيا څخه تياتې ات نه کم
ميالدي کال کې  1964سيمچا بالس شه  تنې د نووت تنو شه شرتله ښه تده کړو ته. ېنږد

 .(3:5) سيسخم ميدځ ته واتړ د څاڅکې شه بڼه د اتبو فګوفو فومړنی
شه طريقه د اتبو فګوفو متکووې اسرتفيا ات  څاڅکوشيړئ تر شايه شووې د  ېد یلم

ر نووت نېوادتنو ته شراتخيا شيها ېد امريکا مخحهت ايافخونو ات شه شاى کې د نړۍ يو یم
 ېشه طريقه د تړتبېهتنکې ځمکڅاڅکو  الدي کال کې شه نړۍ کې دیم 1988کړه. شه 

شه طريقې  څاڅکو نکخاوه ته. د امريکا مخحهه ايافخونه د 1055000ه ساحه نیدې ټوف
 .فه شلوه شه نړۍ کې فومړۍ مقام فري ېساح ېد تړتبېهتنک

 
    .د اتبخوو میکانیزم بڼهد څاڅکو شه  :یکل فومړو

اتسخل  و بڼو څخه کاوبېلبه کوفو شه موته د اتبخوو د بېال د کرتنهت د ات  کې نړۍ شه
د   (Irrigation Method) Surfaceاتبخوو  يې سطحی ېمشهوو  ېکیږو چې ډیر 

خوو   د باوا  شه ډتل اتب((Sub Surface Irrigation Methodځمکې النهې اتبخوو 
Sprinkler Irrigation Method)ووههههههههههههههو شه ډتل اتبخهههههههههههههههاڅکڅ د ( ات                        

(Drip Irrigation Method)   دي چې مونږ دفخه د څاڅکو شه بڼه د اتبخوو مؤثریت
 .((5:4 څیړنې النهې نیسو تر

  (Drip Irrigation)و شه بڼه اتبخوو د هد څاڅک :ورـد څاڅکو په بڼه اوبخ
(Trickle Irrigation)    (Micro Irrigation) ات (localized Irrigation) ه نومونوش 
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ې یرت دتت فسيزت کې ېچې شه ت ه دههوو يوه نسبخاً نوي طريقهوي ات د اتبخهنومول ی
 .ده ېتياته شرا تخيا مونهف

ه ش   (Polyethylene pipes)ريقه کې معموال د شويل ايخلني شايپونوهط دې شه
     وويهو ډتل مخصوصو سهد ي  ل کېږيههتوته تي( Lateralsونه )ههطه چې فيرتافهتاس

ا هي  (Drippers)هه  دويپرتن (Emitters)ههې اميرتتنههکو  وړښخونو د الوې چنرت ههف
فشاو رسه شه توت ات  باو0.5 څخه تر 1.0  بويل شه نسبخا کم ېی  (Tricklers)تريکلرتنه

ات  ېد قيقه توګه د بېلو يا دتامهاوه څاڅکو يا د اتبو د کوچدي  ريا  شه یکل تاتو 
 .ږيد نباو ويښو ته اتبه توکول کې

  .د اتبو فګوفو د بېالبېلو طریقو د ات بخوو د مؤثريت  سلده فومړو  هتل:
 

د څاڅکو شه بڼه شه اتبو فګوفو کې اتبه د تاتوې نغې برتې ته توکول کېږي  
 .شه کوم ځاو کې چې د نباو فعافې ويښې مو ودې تي

هاو يش  تو د نغو نباتاتو د کې اتبه نباتاو رېیم تياو رسه طريقي دې شه
ووت باغونو ات هرتنکو تنو  انګهرل کېږي شه تريه بيا د مېوه فهقطاو شه ډتل ک شاوه چې د

 .ر سبو د شاوه تياته مداسبه طريقه ګڼل کېږيېيو یم
وي چې د هوو د بېالبېلو طریقو مؤثریت ښودل یهل کې د اتبخت ههشه شووتدي  

يا سطحي ات ب ات يناډیر مؤثر شه ترتیب رسه  باو  90څخه تر  80 اتبخوو بڼهڅاڅکو شه 
 و کم مؤثره طریقه ښودل یوي ده چې شه افغانسخا  کې د اتبخوو تر ټولهبخوو تر ټوف

 (.4:522 تیاته مرت ه طریقه ده )
 

 د ابو لګولو طریقې
 د ابو لګولو اغېز

 ریقهسطحي ط باواين طریقه طریقه ېڅاڅک
 د انخقال اغېز )کانال( 50 – 40 100 100
 د تطبیق یا عميل کوفو اغېز 70 - 60 80 – 70 90

 د سطحي اتبو د وطوبت تبخیر 40 - 30 40 – 30 25 – 20
 مجموعي اغېز 40 - 30 60 – 50 90 – 80
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ووت ههوو فه نههه د اتبخههوو د مؤثریت شرتلهشه بڼه د ات بخ وهد څاڅک م یکل:هدتن

 .سیسخمونو رسه
 80فه د اتبخوو سیسخم څخه څرګدهېږي چې د څاڅکو شه بڼه  یکل يفه شووتد

 .(4:525) ر مؤثر  ګڼل کېږيېبخوو نووت سیسخمونو ته ډات  نظر د شووېسلده  90 څخه تر
 :ېګڼېاڅکو په بڼه د اوبو لګولو ښڅ د
 اڅکو شه طريقه د اتبو فګول د اتبو شه سپن کې مهم وتل فري.څ د •
يقه ره دقې  چې اتبه شه ډمېږيطريقه د اتبو فګول داسې تدظي اڅکو شهڅ د •

 .کېږي( تاتوې ته توکړل  رې تياتې نه ډيرې کمېېنه ډ توګه د نباو د اړتيا مطابق )
اڅکو شه طريقه اتبه فګول د نباو د شاڼو  تدې ات مېوت رسه د اتبو متاس څ د •
 ات شه شایله کې شه ناوتغيو بانهي د بوټو د اتخه ( وې نه فدهېږيېات م ې) شاڼي  تد کموي

 .کېهت چانس کمېږي
يپرتنو کې د سوويو تالصوتنکي کيمياتي مواد د دويپ شه طريقه د ه دوش •

 .هاى يشېره اغيزمده توګه اسخعنفېاتبو فګوفو د الوې شه ډ
يواتې د نباو نیدې یاتتوا ته  رثاً هريقه کې اکهشه ط وهڅاڅکرنګه چې د څ •

ات  رنيزت عمليوهريقه د تياترت کهاتبه توکول کيږي ات ټوفه ځمکه نه فدهيږي  نو دا ط
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مېوې د واټوفوفو  د دتا یيدهفو  د رسې  فعافيخونو فکه د مایني االتو د تګ واتګ  د
 .د تدډ سبب نه ګرځي ېد توکوفو ات داسې نووت شه تړانه

هاى يش  ېشه طريقه کې د مافګيدو اتبو څخه نم کاو اتيسخل ک څاڅکو د •
نزې تيږتتنکي ر سخونزمن ات سخو ېشه داسې حال کې چې شه نووت طريقو کې دا کاو ډ

 .ګڼل کېږي
زه ځمکه یرنهخه مخدیوي کېږي ات کهڅ وهد شوف ات و  فښخیوهافیت يهاضاف د •

 .تیاتیږي
 :اڅکو په طريقه د اوبو لګولو ستونزېڅ د
 فري ات د ساما  آالتو اړتیااتبه فګول تياتې شانګې اچونې ته  بڼهاڅکو شه څ د •

 .ې فوړ ديیات د نغو د نصبوفو مصاوف 
 د تياتو مافګو د یخه تايل شه صووو کې مافګې د تاتوې څخه ه تاتوت کېش •

 .هاىېنيش ميدځل ک
ې  تاص هاتده شونهو نصبول ات سهاما  آالتهول  د سهک سيسخم عميل دې د •

 .مهاوو ات تجربې ته رضتوو فري
کې د  وبخو بدهېهل د څاڅکو شه بڼه ات  ( رتنو يا تريکلرتنوپوي د ) اميرتتنو د •

 .ريل کېږيمهمو سخونزت څخه یم
  سيسخم شه سمه توګه ډيزاين نيش ه چېرې د څاڅکو شه بڼه د اتبو فګوفوک •

را   ګ  (Uniform distribution)شېه ټوفو برتو کې د اتبو يویا  ت ش کرتنهېد 
 .دو  چې دا يو مهمه سخونزه یمريل کېږي

ځکه چې   کې د نباتاتو د ويښو ساحه محهتده تي وه ات بخو ڼڅاڅکو شه ب د •
طريقه کې يوې محهتدې ساحې ته اتبه  توکول کيږي ات د نباتاتو ويښې نم شه دې 

 .شه نمهې محهتدې ساحې کې تده کوي ات تياته شراتخيا نه کوي
 :ایلېپ
کوي  شه  بڼه یو نوي سیسخم دو چې توځ شه توځ یهرو شیها ړونومو اتبخوو د

و کې د هشه اتب ات ېهو کمهې کاوتل کېږي چې د اتبهه ځایونو کهځانګړي ډتل شه نغ
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 .مافګوسخونزه ت ود تفري
بوټي  ویښو   ر کم مقهاو رسه  د نرېهې طریقه کې د اتبخوو اتبه شه ډش اتبخوو د

 .وسول کېږي  ل یوي تيړ ت ( تورسه (Drippersته د شیپونو شه تسیله چې
خ ته د څاڅکو شه ډتل توکول کېږي  چې ېه نوموړي طریقه کې اتبه د بوټي بش

 ېکې تاقع تي  تو د ده ش ېې نغه برته فدهه تي چې د نباو ویښیواتې د تاتو 
 رتالف شه سطحي ات باوين اتبخوو کې د تاتوې د شرتفایل ټوفه برته فدهیږي  نمهاش

 .دو کمد اتبو فګښت  کې چې د څاڅکو شه ډتل اتبخوو  علت دو
کې ه ي طریقه اکرثه شه نغه کرتنهت کې شيل کېږي چې بوټي شړ نومو اتبخوو د

ر مرصف ېهې ډهدا چې د دې سیسخم شه شایپونو بان رل کېږي  توهشه ډتل ک اوهقط د
کېږي  شه ټوفو نباتاتو ات شراتو فاومونو کې اقخصادي نه ګڼل کېږي  فه اقخصادي 

وړ هچې ف د تړتبوفو فپاوه ګټووه ګڼل کېږي وه نوموړې طریقه یواتې د نغه نباتاتوهشل
اتبخوو نوموړۍ طریقه د اتبو د  د ت سبزیجاو.اقخصادې اوتښت تفري  فکه باغونه ا

 .څخه مخديوو کويضایعاتو 
 :اندیزونهړ و 

رنې ات اتبوفګوفو محرتم تتاوو ته تړانهیز کېږي  چې د نېواد شه ک د -  1
 .ټوفوسیمو کې د اتبو مو وده سیسخمونه اصالح ات فه رسه توغول يش

 سیمو کې چې د اتبو نغو رنې ات اتبو فګوفو محرتم تتاوو بایه شه ټوفوک د - 2
 .سیسخم تدظیم ات شه کاو تاچوي ووهنلخه د څاڅکو شه بڼه د اتبخ  ږه تيهانهاته ف

فري  تو  ده چې د تړتبوفو یاد سیسخم شانګې اچونې ته اړتیا ادتنې تړی د -   3
ځکه  نه ده ېفوړتیا ده ات دا شانګه اچونه بې ګټ ېې د حاصالتو د کچیشه شایله کې 

 شاملرنه تيش. واتبو ښه مهیریت ات تدظیم ته ځانکړ  نو بایه د
Abstract: 

  All living organisms, including agricultural crops 

need water. Drip - irrigation, also known as micro - 

irrigation or trickle - irrigation is remarkable water  

technology developed decades ago 
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  Drip irrigation is the targeted, intelligent application 

of water, fertilizer, and chemicals that when used 

properly can provide great benefits. 

  Today it is commonly used all over the world in 

agricultural, nursery, greenhouse, landscape and a 

variety of industrial applications. 

 :مآخذ
مومده تپرنهتیه  .رافیهههی  غهری . د افغانسخا  عمومهظ وال  محمهڼیت - 1

 430.  ېر  د مخونو یمکال ل  1391 ټوفده  ندګرناو 
 اکادمی علوم افغانسخا   ی بياوي نباتاو تواعخآ اساساو  .  سکدهویحسيد -2
 .208 تعهاد صتحاو نه .ش  1391 سال کابل 

 -مجله علمي . اوتیابی تضعیت نایهوت ګرافی افغانسخا .وفیع هللا  ینرصت -7
 .ش. نه  1393سال    32   ینو ت   عیتحقیقی طب

4 - Reddy,SR. Principles of Agronomy. ANGR Agri-

cultural University, new delhi, 2.16.    

5 - irrigation.wsu.edu/Content/Fact.../Drip-Irrigation.    
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  رحيم خاکسار پوهنيار محمد 

 د صحرايي اقليم څېړنه هېوادد 
 دو و 71ات دقیقو  70دو و ات  29شه افغانسخا  شه ینيل نيمه کره کې  :هرسيز

 34دقیقو ات  71دو و ات  67شه ه نیمه کره کې تخيځشه ات  عرض افبلهتنو دقیقو 47ات 
د نړۍ تچهه  . دغه عرض افبلهتنهيموقعيت فر ې ک طول افبلهتنو دقیقو 00دو و ات 

کېږي. د  یمېرل و سیمو فه ډفې څخهد ډېر فږ اتوښت فرتنک ېده چ اقليمي سيمه
عهرض افبلهتنو کې شرتې دي. نغه  دو و 40 - 20 نړۍ تياتره صحرايي سيمې شه

وا کې د هشه یاتت سیمېدې  سرت  ريانونه چې شه دې سيمه کې یخو  فري  د
 50شه کال کې کابو  ي دي. د نوموړت سيمو اتوښتهګرځيهف و د شراتخيا تدډهځېتو 
هې بدسټ دا ډتل سيمې شه هر نمه  نو شوږ دهم فهي مرته ات يا فه دې څخه نهلیم

دي چې ډېر تيامنن  يیو  يکې ډفبده ( سيموDesert Climateصحرايي اقليم )
 .ود يايکوسيسخم فرتنک

انه یي  کونسخاين  افپاین ډتفه اقلیم ) اسخپ  مونسو   مهیرت افغانسخا  یپږ 
 ې النهېڅېړنتر  دې مقافه کې یواتې صحرایي اقلیمفري چې شه  تدهوا ات صحرایي (

 :ده تر رسه یوې تاطردغه څېړنه د النهې موتو د السخه واتړفو شه  نیول یوو دو.
يږي چې د هڅخه یمېرل ک وهمهمو برتفه زيکي  غرافيې هصحرايي اقليم د ف -

څېړنه به فه یک شرته د مسلک تاتنهانو ات د  غرافيې څانګې  اتمقافې فيکده  دې
 محصليدو سهره تياته مرسخه تکړي. فه

ميده تال  څېړنه به د مسلک تاتنها  ات دې مقافې فيکده ات یونې ده چې د -
 کې څېړنې تکړي. څو د فزيکي  غرافيې شه مخخلتو برتو تشويق کړي  تر

ې صحرايي هې برتهې د افغانسخا  کومهه کې به څرګدهه يش چهه شه دې مقاف
 .هت شه حال کې دوېاقليم د شرات داات تفې  فري اقليم

دو  کې هت شه حالېشرات کې صحرايي اقليم د وادېشه نڅرنګه چې وتښانه ده  
ه هدغله د هې سخونزې وامدځخه کوالو يش  نو فه نمهې امهچې شه واتلونکې کې تيات

 .فريمربميت  ځانګړوڅېړنه ات شلټده " ییصحرا"اقلیم 
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و شه فټه کې هعلوماتو ات تسايلمال د اړيدو موادت  همه څېړنې شر څېړتنکی د نر
کې مې  . شه فومړي رسیوم ره مخامخهچې شه دې برته کې فه ځيدو سخونزت س  تي

 رې  فههک ههالس ل کخابونه ات رسچيدې ترېالبېد افغانسخا  د صحرايي اقليم شه اړه ب
کړل.  بېلاثاو يو فه بل څخه  ټړات ات نه تړات شهموضوع رسه  فه مطافعې توتسخه مې

 مقافه کې دغهڅېړنې رسه يې تړات دوفود  شه  دغې ات د تنغه مطافب چې ډېر اړين ت 
ې ځيدې هو کهوفهد معلوماتو شه واټوف .او کړلهاو شرځهو رسفيکونو النهې ځهد ټاکل مې

څېړنې  م شه اړه ډېرې فږې فيکدې اتافغانسخا  د صحرايي اقلي تدډتنه تت  ځکه چې د
 .ي ديرسه یو  تر

د صحرایي اقلیم شه نکله بېالبېل نظریاو مو ود دي چې  :صحرايي اقليم
ل کېږي هه سيمې ته تيهصحرايي اقليم نغوت. هو کې ایاوه کهځیدو ته یې شه فدډت ټک

ري هصشه مرایی اقلیم هصح  نمهاونګه .ريهاتسيهتنکې تنه ف یا چې حيايت ټوفده ات
ې د کلدي هه سرتې سيمې چهوي. نغهادبياتو کې د رسې ځمکې متهوم تړانهې ک

وم ياديږي. شه هږ تي  د صحرايي سيمې شه نهاتوښت کچه ات نبايت شهوښښ يې ډېر ف
چې تګړت شه کې ژتنه نه دوفود   ېم تر یلمې شيړۍ شووې نغه سيمهانګلسخا  کې ن

ي سيمو شه نوم ههه  د صحرايېهنيول ک ې شه شام کې نههه يهکلدي اتوښت کچ ر دهمګ
ي هې ات د نباتهو تياته د کلدي اتوښت شه کچههې  تو نن توځ دا اصطالح تر ټوفېياد

ري. صحرايي اقليم نغه سيمې ته تيل هشوښښ شه یخه تايل ات يا نشخوايل شووې اړه ف
ي هږه تي ات د نباتهي مرتت څخه فهلیم 250ې فه هه يهکېږي چې د کلدي اتوښت کچ

چې د تبخري  مو ته نم تيل کېږيينغه س سلده تي ات 25 اتشوښښ کچه يې تال تال 
شه دتيب کې يې د تودتتې کچه شه  کچه يې د اتوښت فه کچې څخه تياته تي ات

 .ېږيدو و څخه فوړ  45تريه بيا د توځې فه توا د سانخې ګريه فه 
يمي سيمو ي اقلههه چې ګونهې شه صحرايېنو کې داسې فکر کتتخو شه تريت 
ې شه هو څرګدهه ده چهو فپاوه یونخيا نشخه  تهه کوفهد ژتن وداتوهمو و هکې د ژتنهي

م هن يه څاوت هه کې نغههيو یمېر ډېر تياو دو  شه دې ډفهکې د ژتن صحرايي سيمو
ه  شه هوا د تپل به  د تودتتې د کدټرتفوفو شه موتهیمېرل کېږي چې د توځې فه ت
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 يفکه ټيټ قه يرت  ځاڼې  تحيش سپې ات ځيدې بوټغاوتنو کې شټيږي  فکه کانګ
 وو هوم چې د تچوبۍ ات مافګو شهر تړانهې کلک دي  ځکه چې نغهات تق يز هبوټي  اغ

یمېر نباتاو يې شه تپلو  شه دې ډتل اقليمي سيمو کې توافق ترالسه کړو دو ات يو
يو یمېر نوو يې ات  ياغز   وم بوټيهه کوالو يش. د تقهکې تياتې اتبه تېرم ډډتشاڼو ات 

ړي  دا ډتل هځمکې النهې اتبو څخه ګټه ترالسه ک څو تر رړې توفيهتي  ترهژتوې  
 يز هکې اغ ې شه تپلو شاڼوهو یمېر يهي  وم ياديږي. نمهاونګههنباتاو د تيرتفايت شه ن

 (.2:243يش ) یې کمبهري  څو د تبخري توفيهتي  تر
رې د ینيل ات هکې د کي سيمې د ځمهد نړۍ سرتې صحراي  شه عمومي توګه

د نړۍ  تیدا يا شه بله  .ريهمدځ موقعيت ف دو و تر 47 - 27 رض افبلهتنو ده دويب ع
تياتره صحرايي سيمې د چدګاښ ات مرغومي د کرښو شه یاتتوا کې شرتې دي. د 

اقليمي سيمو شه مدځخه واتګ کې د سيمې موقعيت  د بادتنو تګ فووو ات د  صحرايي
 (.6:235( مرکزتنه سرت وتل فوبوي )Cycloneات ټيټ فشاو ) (Anti-Cyclone) فوړ فشاو

ل ېد کدهناو سه: واد کې د صحرايي اقليمي سيمې موقعيتېپه ه
يل ېراه تاليت سههه سيمه ات د فهرتت ټوفهل  د نيمېګریک شه سه نلمده د فويهيځ  د

 ت د اتوښتږه اهډېره ف ههکچې د اتوښت هک و. شه دې سيمريهرایی اقلیم فهصحه هبرت
ژمي کې نم شه کې تاتوه  شهات  ت شووې وسېږييل مرت یم  80- 70 کچهمدځدۍ کلدۍ 

 سيمې یګلدېات  بیهیاتې  ات فږ فدهه بل هتودتته نه اتوي. شه نوموړې سيمه کې تيات
 ېلګې يې د ماوګو  بکوا  سيسخا  ات تارشتد صحرات ېدي  چې غووه ب يوامدځخه کړ 

 چې دا ډتل نباتاو شه تيت ات شرک ډتل تده کوي يتنکفر  يدي. شه دې سيمو کې اغز 
شه  مت فري ات د تبخري شرتسهت مقا ډېرتړانهې  فږ فدهه بل شر بوټي د تياتې تودتتې ات

 (.7:211) يضعیته ت  کې
 نغه سيمې ته تيل کېږي چې د کال شه اتږدت کې فرتنکې سیمې صحرايي اقليم

د يوې ميایخې د اتوښت مدځدۍ  اته يي تي هتقت ږه اتهه ډېره فهيې د اتوښت کچ
ې شه هې د یپې ات توځهه يهتودتتې دو  نه تياتيږي. د  ي مرتتهلیکچه يې تر فسو م

مهال ډېر توشري رسه فري  وتانې اتبه يې شه یګو  اتږدت کې ات نم د اتړي ات ژمي شر
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ه تاټن ږه انهات هکچه يې تياته تي  نو بيا شه ف که د وتانو اتبو ات  غلو کې  ذبيږي ات
ي هریک شه  دوبهګ د افغانسخا  شه نيمرتت تاليت  دې ي. دا ډتل اقليمي سيمهتن

 فراه تاليت د نوا د  ري. نمهاونګههل فويهيځ کې موقعيت فېبرتو ات د کدهناو شه سه
وړه هې د تودتتې فهچ ګه دههبېلدې اقليم د ځانګړتياتت ډېر ښه  ینهنې اسخيشن دېش

 دو و شووې 11شه ژمي کې تر مدتي  دو و ات 48 یهي ګردو ه يې شه اتړي کې د سانخ
ې دا د صحرايي هې کيږي چهدو  03ې هې کلدی توشري يهوسيږي چې افبخه د تودتت

 م  2717 - 1361 فه ېهه يهکچ مدځدۍ کلدۍ ووه نښه ګڼل کېږي. د اتوښتهاقليم غ
 مرته محاسبه يلیم 33ونو شووې  کابو هکل م 2770 - 1317 م ات فه 1331شرته فه  افبخه

 (.3:86) یوې ده
ې هچ ې نييسهک شه بر ېه سيمهې نغهواد کېي اقليم شه نهصحراينمهاونګه  

دا ډتل اقليمي  .مرتت شووې فوړتافی تفري 1200معموالً د سمدهو فه سطحې څخه تر 
 ات فويهيځې برتې ات د امو سيده د یاتتوا نواوې سيمې يلېواد سهېسيمې د ن

د يخدۍ د موسم د  .دې سيمو اتړو ډېر اتږد ات تود تي ې دهچکې نييس  شه بر مهن
شه موسم کې يې د  ګرمۍ دو ې ات د 6 - 0يي د سانخي ګريه  کچهتودتتې مدځدۍ 

 ې دهي لهوا نسبي فدهه بهو شووې وسيږي. د نهدو  20 - 24ريه تر مثبت هسانخي ګ
سلدې  30فه  ېهشه ميایت ک غربګويل سلده ات د 17 - 67شه ميایت کې  ومیهمرغ
 ي ات د اتبيزتت کې اتوښت شه نامدظم ډتل  وشه دې ډتل اقليمي سيم .ږ تيهه فهڅخ

ات د  وسېږي ته تيل مرت یم 2500 وهکاب ه يې تبخري شه کال کېهحوتت فه سطحې څخ
 .(5:135) يدې سيمې فه مهمو ځانګړتياتت څخه یمېرل کېږ هل دېتدهت بادتنو فږ 

توتسخيو څېړنو  :سيمې پراختياواد کې د صحرايي اقليمي ېپه ه
را هشه صح ځمکه عهکيلومرته مرب 6000ر کال کابو هښودفې ده چې شه نړۍ کې ن

شه  ځمکهع همرب هميليو  کيلومرت  8,1خ هې د مهد ځمک. شه نمهې اساس  بهفيږي
م د هکې ن وادېشه ن تمونږ و یو چېفه نمهې امله تیال    نوده ه یوېهرا بهفهصح

ې هې شه واتلونکهي چهی ېهاوهک ات هې دهال کههت شه حېن د شراتهيم ملهصحرايي اقل
 سخونزې وامدځخه کړي. فپاوه نم ګڼېوادتافو ېد ن ونږهتم ېهک
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چې  هد ېکې نيوف شه بر تاتوهسلده  25 کابو وادېد ن صحرايي اقليمي سيمې
تخيځ نواوت ات فږ فوړت سيمو کې یخو   ل فويهيځ  ینل اتېواد شه فويهيځ  سهېد ن

هې ډتل هو شر بدسټ شه النهل د رشايطهې ات فدهه بهد تودتت ېوړې سيمهنوم .ريهف
 :دي يه یو هتالص

د ندګرناو  ېيوات   چې ډېر تود ات فونه اتړو فري ېنغه صحرايي اقليمي سيم• 
 .سیمې دا ډتل اقلیم فري ېفږ فوړ  يتادد 

شه النهې واد ېد ن  چې ډېر تود ات تچ اتړو فري ېنغه صحرايي اقليمي سيم• 
 :برتو کې یخو  فري

عرض افبله شه  د ینيلې هچ ېهل فويهيځې برتېسه ات يلېواد سهېد ن (:الف
کې شرتې دي  شه دې ډتل اقليمي  وهدو  66ول افبله شه هتخيځ ط و ات دهدو  32,5

اه د ک ۀدالوام  سلطا  بکوا  قلع فويهيځې برتې ) ات يلېراه تاليت سههکې د ف سيمو
ټوفه سيمه  (  د نيمرتت تاليت  ويهيځ شه فووهچاه یوو د ف ګله چاه ات و اتو هل شه فېسهه

(  د کدهناو  ووهل شه فېه د سههل قلعهي ادين ات تهه تمبوفهف ) د فښکرګاه تياتې برتې
دو و  66کابو  وو اتهل شه فېات اوغدهاب د سه فه کشک نخود تاليت تياتې برتې )

 ( یاملې دي. ول افبلههط
ځ يوه کوچدۍ برته هراه تاليت د ینل فويهيهبرتې ات د ف ېد فويهيځواې: د ن(ب

 کې نييس. يل برتې شه برېات د کشک تفسوافۍ سه یوغوويا  تفسواف ات ات د یيدډنډ
ه هد مزاورشي  څخ وړې دي هږ فهه ځمکې چې فهنغې هواد شه ینل کېد ن :(ج

  (.1:217صحرايي اقليم فري )وي د ینيل برتو شووې نم هم ات انهتهنيوفې تر اقيده  تل
ل ېواد سهېد ن :وړښتـسيمې ج يې د صحرايي اقليمـواد کېپه ه

چې  ی دوهل فرتنکهږ فدهه بهد ف ات ريهاقلیم ف يهاوه يهق سیمې ځهل فهويهيېات سه
ې د تودتتې شه هوي. د یپې ات توځهه تجاتت نه کهيل مرتت څخیم 100ې فه هي اتوښت

شه وامدځخه  تتي اقليم ات سرتت صحراهواد د صحرايېد ن  کخدې تړ توشري ه کې دهدو 
ي هريېزت صحرايهکې ډبريدو ات غ وادېره کړو دو. شه نهې اغېزمن وتل ترسههت کېک

وړي سيمې د ندهتکش  تريبده هې نومهکې نيوفې ده چ وه شراته سيمه شه برهسيمو ي
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مګر دې صحرايي  ري هکې موقعيت ف ترکسخا   شاواشاميزتس ات کټوات شه غرنيو فړيو
ل فويهيځو برتو کې تياته شراتخيا مونهفې ده  چې ېيل ات سهېواد شه سههېسيمو د ن

 واد د ینيل برتو صحراييېڅخه تياو شراتوافی فري. د نمربعو  مرتتو توه کيل 125ه هف
 د شاواشاميزتس شه فړيو د افغاين ترکسخا  شه ملدو ات اړېهغ ېو سيده د کيڼهسيمو د ام

کې نيوفې ده   څخه شه تياو شراتوايل رسه سيمه شه بر مربعو توه کيلومرتت 30کې فه 
مرت هيز ډتل د افغانسخا  د قلهو صحرايي سيمو شه ټوفهواد ټوفېچې شه دې توګه د ن

 ي سيمه د نلمدههصحراي يلېواد سهېې ده. د نهې نيوفهېږ کهسلده شه تپل غ 25کابو 
یوې ده چې شه تخيځو  هو بانهې تيهشلفويهيځو برت سيده شه تسيله شه تخيځو ات

و  یګلدو هې د توځدهه یګهيهل کېږي چهف ېصحرات  وهاوبې يې یګلدې ات هک وهبرت
چې دا ډتل یګې تياتره  تپو  ديونونو  برتانونو ات داسې نووت څخه  وړې یوې دي

د نمهاونګه  د شاکسخا  ات د ايرا  تخيځ د ډبريدو تخريب یويو صحراتت څخه ات
څخه دې ساحې ته  و فړيویغرن نزاوه  اتو د يل فړيو د ملدو ات دېيزتس د سهشاواشام

 (.4:71) دي يواتړل یو 
ې د هو کهو برتهل فويهيځېسيمې شه سه يي اقليمهد صحراي  دې ره شرېربهس

دې  ووه فرتنکې صحراتې تياته شراتخيا فري  دینلمده د سيده د کيڼ فووې شه غاړه 
ماوګو دښخه  کې د يوو اړه کې د نلمده سيده شه ښې فهاقليمي سيمې شه فويهيځه غ

چې شه ینيل برته کې د یووه تاوتنو شه ملدو کې شه ډبريدو صحراتت  فيهل کېږي
دي. د سيسخا  شه  يوړې یهو هه  هو څخهو ات  غلهبانهې بهفيږي چې د کوچديو دان

خه ات ځيدو لګې شه توګه د ماوګو شه دښېې فکه د بهو کهل فويهيځو برتېات سه يلېسه
 نووت کوچديو یګلدو دښخو کې نم یخو  فري چې فومړو دا یګې د نلمده  فراه وتد

ې هاوه يي تچو دفخاګانو کې يهتارشتد د سيدهتنو شه تسيله واتړل یوې ات شه ق ات
نمهې بدسټ  وې دي  نو شرهږدتل یېو شه تسيله فهړې ات توتسخه د بادتنهتجمع ک

شه  .ريهرسچيده ف (Alluvial)وتیايل هي ات افادب ېرات هصح يو یو چې نوموړ تيال 
ړې دي  هې تپې وامدځخه کهږ ځوړ فرتنکهو بادي  وړښخونو فهکې ټوفتت نوموړت صحرا

     ري ات د تچو یهويو شخوانيو سيدهتنو د تګلووتهف وړهوو ځهځ شه فهل فويهيېچې د سه
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ووت هنلمده ات نوړې اقليمي سيمه کې د هشه تسيله قطع یوې دي. شه نوم ( مسري )
ږدتل یوې  ېسيدهتنو سرته فرغوين دفخا چې مواد يې د نزاوه  اتو فه غرتنو څخه واف

ل شه فوو ېريهت رسه د سهې( د تتت شه تDeltaد نلمده سيده دفخا ) ه.د ېځاو نيوف
ړو دو چې هاو کې وسوب کهیګلدو قاوه يي وسوباتو يې شه دې ځ توځښت کړو ات

را  شه هاي ې د افغانسخا  اتهچ ه يوه سرت  به تاو بانهې )وړو سيده شهاتس مهال نوم
 (.7:133( شاو ته وسيږي ) شوفه بانهې تاقع دو يههرسح

کلکوافی يې نه  صحرايي سيمو یګې توځدهه دي ات يلېد افغانسخا  د سه
 120 وا دهرمه یوې نهم کې د صحرايي اقليمي سيمو ګهد اتړي شه موس .دو مونهفی

ا  هه ځهغباو ف رد اتهل ګرځي چې تياتې یګې  ګههت المېوامدځخه کتوځديو بادتنو د 
لګې شه توګه شه ېږدتي  د بېيې ف سهېل شه فووي هنینل فووې فه  رسه شووته کوي ات

رد ات غهباو يوه هاد شه تسيله د ګهاوچ شه ميایت کې د سيسخا  د بهم کال د م 1953
توه ټده ګرد ات غباو قراقرتم ته  100ځ وا مدځخه یوه چې د کوشخيهاق فه الوې يې هتوي
برتو تياتې صحراتې  يلېواد د سهېږد شه شايله کې د نېږداته. د یګلدو موادت د فېتف
 د اتو اتهوګر  نهګه ډبرې د فه غلو شه تسيله شوښل یوې چې دا ډتل توو ون یګو ات د

ايي دې ډتل صحر  کې ډېرې تياتې فيهل کېږي چې دتت نزاوه  اتو شه ډبريدو صحرا
ې د هچ ې تړ دههد یادتنري. هه بڼه فهيا تياته نه ده ات بيضوي ډتفهاقليمي سيمو شراتخ

 ات ړي ډتل د ندهتکشهې ات شه ځانګهي اقليمي سيمه کهي صحرايهواد شه ینفېن
بادتنو یهيه فعافيت  کې د دوهسيده شه  وهنمهاونګه د ام ړيو اتهترکسخا  شه ف تريبده

دې ډتل  ې دهړې چهي سيمې وا مدځخه کهلتې صحرايې مخخهچ ووهل یهدې الم د
کيلومرتت ته وسيږي ات د نوموړي سيمې شه ینيل برته کې  30 صحرايي سيمو سوو

ومرتت شه سوو رسه ات د نوموړت فړيو هکيل 30 - 20ل فرتنکې صحراتې د هډبريدې ات  غ
ړې تاتوې ېت  وو رسههکيلومرتت شه س 100 - 40کې د  شه ملدو ات د ستيه ترس شه فړيو

 تتراهي صحهه بادتنه چې د ینفهري. نغهې شراتخيا فهواد شه قلمرت کېن ( د وسهف )
ش  تريبده ه) ندهتک ونوهالکهو د تدډتنو ات طبيعي بهږدتي  نېرد ات غباو فهڅخه ګ

وي ات نوموړي هه توکهر توتسخه تپل رسعت دالسه( رسه د ټک ترکسخا  ات شاواشاميزتس
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اتوې وامدځخه هوس ډتفه تهله شه دې سيمه کې فهمو فه نمهې اوي  نوب کهمواد وس
يله شوښل یوې ات فوالدي هو شه تسهوس سطحه د تښو ات څړځايهدې ف ې دهچ کېږي

 (.7:134اقليمي سيمه کې وامدځخه کړې دي ) ېاتوې يې شه دهونګه ت
 :ېپايل

 واد کې ګڼ یمېر داسېېې شه نهته وسيږت چ شه شاو کې دې نخیجېد مقافې 
ړو دو. صحرايي هک يوو ونههت شه فېرايي کهې د صحهي چې اقليم يه دالملونه یخ

صحرايي اقليمي سيمو د تچوبۍ  . د وړتيسلده  25 کابو وادېاقليمي سيمې د ن
د بادتنو افوتده  اصيل الملونه د سمدهوتنو ات اتوښت فرتنکو بادتنو څخه فريوافی دو.

ه هکې د نووت اقليمي سيمو شه شرتل سيمو ات  يوفو يکي فعافيت شه صحرايي اقليمي
ه فږه تي  د تبخري هل ات اتوښت کچهتياو تي. نغه سيمې چې شه نغې کې د فدهه ب

ږې تي  ههتدې ات فهې محهو سطحې رسچيدې يهې تياو تي  د اتبهيزا  يهرق مهات تع
يې اسن  یني  تويځې يې فږې ات د یپې ات توځې  ډېر تتتنبايت شوښښ يې فږ  

اوت شر تړانهې ډېرې هچ يم د کرنيزتهي اقلهې تياو تي. صحرايهو  يهودتتې بهفد ت
واد شه صحرايي ېن سخونزې وامدځخه کوي ات د کرنيزت چاوت تدډ ګرځي. اتس مهال د

ې کمزتوو یوو  د هوړه یوې  نبايت شوښښ يهه فهکې د تودتتې دو  اقليمي سيمو
لګې ېچې غووه ب يیو  ېيې نم کم و رسچيدېهوې ات د اتبهي ټيټه یهه يهاتوښت کچ

 و یو.کې فيهال  راه شه صحرايي سيموهنلمده  نيمرتت ات ف ديې 
 وړانديزونه:

ې د هواد کېاړتنه بدسټونه دې شه ن هاوۍ تتاوو اتهماف ات وه  اتبو فګوفکرنې د -1
اوې هې الوې چهې التمهه کههات شه دې برته تنييس هههت مخېشرات صحرايي اقليم د

ونډۍ هکانو د یګو غهاو د یګې ات د فغن  د رستهې د ندګرنهکه څدګه چهتنیيس  ف
 تدوېهفې.

شه ځانګړي ډتل شه صحرايي سيمو کې دې  واد شه ټوفو اقليمي سيمو اتېد ن -2
وا فدهه بل هتتت شه تتت د ن و هڅ ال يش  ترهفع ینهنې اسخيشدونه نصب اتېد نوا ش

 يش. کړاو  همعلومات د اتوښت کچه 
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تل يش  ځکه چې دا کاو د صحرايي ړ تياو تنه څ يړځايونو کې بايه څاوت شه څ -7
 هت رسه مرسخه کوي.ېشرات فهاقليم 

وحننه  ېمخه دې تنيول يش  ځکه چې شه ب کوفوېنباتاتو د شر  ات د ځدګلونو -4
ې د ه  یانوو وتانه تيهههت شه فېواد اقليم د صحرايي کېول د نههک ېډتل دځدګلونو شر 

 شوښښ ساتده تيش.طبیعی نبايت 
ه د اتوښت اتبو د ذتريه کوفو فپاوه بدهتنه هشه صحرايي اقليمي سيمو کې باي -5

 فدهه بل تياو يش. ات تاتوت کې د نوا څو شه دې تسيله شه نوموړت سيمو يش  تر وړ 
Abstract: 

Desert climate area is the area that has dry and 

desert weather. In this area, the annual average 

precipitation and humidity is low and the temperature 

changes a lot during day and night. That is to say, the 

weather is very hot during the day and it becomes cool 

at night. 

In these areas, the evaporation is often higher than 

precipitation. The number of plants is less, and most 

plants are from the xerophyte family, because this family 

needs less water and its resistance with heat is 

mentionable.  

The southern and western areas of Afghanistan are 

the best examples of desert climate areas and it 

includes Greshk, Sistan, Nemroz and Farah,etc. 

The above-mentioned and some other issues have 

also been studied in this article. 
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