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 کورد  شاه عمر رسمحقق دكتور احمد
 بررسی مقایسوی رژیم های 

 پیلوری هیلکوباکرتتداوی 

Comparative Assessment of 

 H. Pylori Treatment Regimens 
Senior Research Fellow Dr. A. O. Wardak 

 

Abstract 
 

Treatment regimens for the eradication of Helicobacter 
pylori infection are typically chosen from the Global standard 
regimens on the basis of regional research and experience, 
bacterial resistance patterns, local recommendations, dura-
tion of regimen and drug availability. This research was done 
from March 2017 to March 2019 for the Assessment of H-
Pylori treatment regimens and finding of first line best 
treatment regimen in our country on 375 patients which 
came from different provinces to my private clinic. They had 
compliant from digestive tract symptoms and Their H-pylori 
test was positive. Patients occasionally divided to five group 
and gone under prospective treatment. From 375 patient 75 
of them treated by Standard triple therapy regimen of OCA, 
75 of them treated by Standard triple therapy regimen of 
OCM, 75 of them treated by Standard quadruple therapy 
regimen of OBTM, 75 of them treated by Standard regimen 
OACT and 75 of them treated by Standard triple therapy 
regimen of OAL. The eradication rate was in OAL regimen 

http://emedicine.medscape.com/article/176938-overview
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higher than OCA regimen (P<0.05), OACT regimen (P<0.001) 
and OCM regimen (P<0.0001). The difference between OAL 
and OBTM regimens was not significant. In our research the 
best treatment regimen was Amoxicillin + Omeprazole + 
Levofloxacin which had 87% efficacy, easily available, well 
tolerable with fair prices and treatment duration. After this the 
Omeprazole+ Bismuth+ Tetracycline + Metronidazole and 
Omeprazole+ Clarithromycin+ Amoxicillin regimens had 
83% and 80% efficacy.   

 خالصه
طور معمول از بین رژیم های پذیرفته شده جهانی  پیلوری اچهای تداوی انتان  رژیم

، توصیه ها و منطقهبه اساس تجارب و تحقیقات ساحوی، خصوصیات مقاومت باکرتی در 
 ،سفارشات دوایی در ساحه، مدت تداوی با رژیم و موجودیت دواهای شامل رژیم در ساحه

به منظور بررسی  1397الی حوت سال  1396این تحقیق از حمل صورت می گیرد. 
 ین رژیم خط اول تداوی در کشور ماترو دریافت مؤثر  پیلوری اچمقایسوی رژیم های تداوی 

کلینیک شخصی  که از والیات مختلف کشور به پیلوری اچمریض مبتال به انتان  375باالی 
که اعراض طرق هضمی داشتند و تست  یمریضان .صورت گرفتمراجعه منوده بودند، بنده 

به شکل پروسپکتیف به پنج گروپ تقسیم شده و  به طور تصادفی ،پیلوری شان مثبت بود اچ
نفر آن با رژیم ستندرد سه دوایی  75مریض  375 ۀحت معالجه قرار گرفتند که از جملت

Omeprazole ،Clarithromycin  وAmoxicillin(OCA) ،75  مریض با رژیم ستندرد سه
 ستندردمریض با رژیم  Metronidazole (OMC) ،75و  Omeprazole ،Clarithromycin دوایی
 Omeprazole (OBTM) ،75 و  Bismuth+Tetracycline+Metronidazoleدوایی چهار

 ،Tinidazole  (OACT)و  Omeprazole+Amoxicillin + Clarithromycinمریض را با رژیم 
مورد معالجه Levofloxacin  (OAL)و Amoxicillin+ Omeprazoleمریض با رژیم  75

 باالتر از رژیم OAL پیلوری در رژیم اچانتان  ميزان محوو تحقیق قرار گرفتتند. 
(P<0.05) OCAرژیم ،OACT (P<0.001)   و رژیمOCM (P<0.0001 بود. اما تفاوت )

در تحقیق ما بهرتین رژیم  دار نبود. یمعن یاز نظر آمار  OBTMرژیم  و OAL ميان رژیم
ثریت داشته به آسانی قابل دریافت، به خوبی قابل تحمل ؤ م %87بود که   OALتداوی

 رژیم های  به تعقیب آن بالرتتیب با قیمت مناسب و مدت تداوی متوسط می باشد.

OBTM 83%  وOCA  80% ندثریت داشتؤ م. 
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 مقدمه
که  بوده،شایع ترین انتان باکرتیایی در نزد انسانها  پیلوری اچدر حال حارض انتان 

بیشرت از نصف نفوس جهان را مبتال ساخته و عامل مهم زخم های سیستم هضمی و یک 
شیوع آن به اساس افزایش نفوس، ازدحام  .باشد یمرسارس دنیا در  مشکل بزرگ صحی

  یا تراکم نفوس و مراعات نکردن حفظ الصحه فردی و اجتامعی روبه افزایش می باشد.
عوامل رسطانزا  1در کالس  WHOتوسط سازمان صحی جهان یا  پیلوری اچ

ک مقاوم بوده و توان این باکرتی به مقابل یک انتی بیوتی تصنیف گردیده است.
این باکرتی با  ،در مقابل چند انتی بیوتیک را نیز دارد، خوشبختانه مقاوم شدن

 (. 8) تداوی ترکیبی )انتی بیوتیکها و غیر انتی بیوتیکها(  قابل عالج می باشد
مؤثرترین پیلوری جهت دریافت  اچمریض مصاب به انتان  375در این مقاله 

 است.مورد تحقیق قرار گرفته  Prospectiveبه شکل  رژیم تداوی
پیلوری عبارت از انتخاب درست و دقیق  اچراز عمده تداوی موفق جهت محو انتان 

رژیم تداوی، همکاری جدی مریض در تطبیق رژیم مذکور که مرکب از چندین دوا 
پیلوری با رژیم دوایی  اچبوده و عوارض جانبی نیز به همراه دارد و حساسیت انتان 

 .تجویز شده می باشد

 اهمیت تحقیق 

و مؤثرترین رژیم  H. Pyloriانجام تحقیقات علمی به منظور شناخت انتان 
 آن می شود. تداوی آن باعث کاهش واقعات، اختالطات و تلفات ناشی از

 مربمیت تحقیق

التهابات و  ۀعمد متام ماملک دنیا از جمله افغانستان عامل در  H. Pyloriانتان
رسطانزا  یا  Carcinogenانتاندر این اواخر منحیث که  می باشدزخم های معده و امعا 

های پیلوری تحقیقات زیادی در کشور  اچ محوتثبیت گردیده است. به منظور تداوی و 
های وقایه و تداوی ساخته شده اساس آن رهنمودها و پالیسیمختلف جهان اجرا و به 

پیلوری در مناطق مختلف، تفاوت  اچاست. از اینکه مؤثریت رژیم های تداوی انتان 
 لذا هر کشور باید تحقیقات خود را در زمینه انجام بدهد.   ،نشان داده است
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 تحقیقاهداف 

 H. Pyloriانتان راجع بهناب علمی مطالب  ارائه -1

 H. Pyloriرژیم های تداوی و شکست  ارزیابی مؤثریت -2

 H. Pyloriبررسی مقایسوی رژیم های تداوی  -3

نظر به  H. Pylori انتانخط اول برای  مؤثرترین رژیم تداویشناسایی  -4
 ما.کشور رشایط و محیط زیست 

 سواالت تحقیق   
 ؟نوع انتان است یفولوژیک داشته و چر کدام اوصاف مو  پیلوری اچانتان  -1

های تداوی جواب داده و یا از خود در مقابل رژیم پیلوری اچانتان  آیا -2
 ؟دهد مقاومت نشان می

 ؟است کدام پیلوری اچثرترین رژیم تداوی انتان ؤ ما م در رشایط -3

  میتود تحقیق
 ءاجرا Case seriesکه به شکل  دهبو  Descriptiveاین تحقیق از جمله تحقیقات 

نفوس این تحقیق مریضانی است که طی دو سال از والیت مختلف دیده است. ګر 
  .پیلوری شان مثبت بود اچکشور به کلینیک شخصی بنده مراجعه منوده و تست 

معایی داشته، تست  - اعراض معدیکه  متام مریضانی: شمولیت معیارهای
شان مثبت بوده، تداوی را ترک نه منوده و به طور منظم مراجعه منوده  پیلوری اچ
      . گردیدند شامل این تحقیق ،اند

کسانی پیلوری و  اچمادران حامله و شیرده مصاب به  عدم شمولیت: معیارهای
ترک منوده و یا به طور منظم مراجعه  را رژیم های تداوی را تکمیل نکرده و یا تداوی که

 پیلوریهیلیکوباکرت معایی داشته ولی تست -اعراض معدی کسانی که اند و نه منوده
 باشند. شامل این تحقیق منیشان منفی بوده، 

 محدودیت های تحقیق
 مریضان در تحقیقات طبی. ۀنبود عالقو  به سطح کشور در مورد موضوع نبود ارقام قبلی -1

 نبود امکانات اقتصادی و موجودیت فقر که سبب عدم همکاری مریضان برای -2
اجرای معاینات البراتواری، اندوسکوپی تهیه و خریداری دواهای با کیفیت، تداوی منظم، 
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 و اخذ بیوپسی گردیده است.

 هاجهت پیشربد تحقیق که برخی معاینات به کمک البراتوار نبود منابع مالی  -3
 با تخفیف ویژه و برخی هم با مرصف شخصی خودم اجرا گردیده است.

عدم موجودیت وسایل تشخیصیه معیاری و عدم دسرتسی به ادویه که از نظر  -4
 کیفیت کنرتول شده باشد.

 میتود جمع آوری معلومات
 Prospectiveبه شکل  صورت گرفته و معلومات مورد نیازتوصیفی  شکل هبکه این تحقیق  

 و ، معاینات روتین البراتوارییاخذ مشاهده مریض، اجرای معاینات فزیک از طریق
ارقام جمع آوری شده با  بدست آمده است.  ت اختصاصی و بیوشیمیک البراتواریمعاینا

مورد مطالعه و نتیجه  شده، جداول و اشکال حاصلهتحلیل   SPSSو Excel پروگرام های
 گیری  قرار گرفته است.

 به ليرتاتور یمرور 
که قادر  بودهشکل )مارپیچ( یک باکرتی گرام منفی و حلزونی .Pylori  Hیا پیلوری اچ

الصحه در دورۀ طفولیت  این انتان به اثر عدم رعایت حفظ ها است.انسان ۀبه رشد در معد
 (.633 ص. :5 ) ،(2224  ص. :1عمر ادامه می یابد)کسب شده و اگر تداوی نشود الی اخیر 

برای هزاران سال همزیست انسان ها  پیلوری اچی دهند که شواهد نشان م: تاریخچه
م. دو داکرت اسرتالیایی به نام های  1980در اوایل دهه  ولی شناسایی نه شده است.بوده 

 3در و  البراتوار کشف کردندکرتی را در طریقه کشت این با« رابین وارن»و « بری مارشال»
 (.3) را دریافت کردند طب به خاطر این تحقیق مفید شان جایزه نوبل 2005اکتوبر سال 

 
 
 

 

 
 

 اچانتان داکرت رابین وارن در کنار  شال و طرف چپبری مار  طرف راست داکرت :1شکل 
 (.872 ص. :7) پیلوری
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معده محیط تیزابی تنها باکرتی است که می تواند در  پیلوری اچ بیولوژی: میکرو
برای مدت  معده در آب و مواد غایطه نیز این باکرتی بسیار مقاوم بوده و بیرون اززنده مباند. 

معده مانع بقای  در حالت عادی و نورمال، محیط اسیدی .زنده مانده میتواندطوالنی 
، Ureaseترشح انزایم با باکرتی این  شود.ها میم سایر میکروارگانیز ها وها، باکرتیویروس

میزان اسیدی بودن معده را کاهش داده و یک محیط مخفی ، را به امونیا تبدیل منودهیوریا 
دفاع  ۀکند. کرویات سفید خون که وظیفمیو مناسب را برای ادامه حیات خود ایجاد 

 نفوذ اخل الیه پوشاننده معدههای خونی به دتوانند از رگبه عهده داشته، منی عضویت را
میرند و مواد مغذی آزاد می التهابی های عکس العمل در کرویات سفید مننتحتا  کنند.

 (. 872  .ص :7(، )634:ص.5) کنندپیلوری از آن تغذیه می اچکنند که انتان می

ر میزان عفونت با این باکرتی در کشو  ،از نظر ایپدیمولوژی تحقیقات گذشته:
. طبق مختلف متفاوت بوده و وابسته به ستندرد های زنده گی منطقه می باشدهای 

ایی در انسان ها ـــباکرتی شایع ترین انتان پیلوری اچاتی، ــار و ارقام تحقیقــرین آمــخآ 
در ماملک انکشاف یافته از نفوس جهان به آن آلوده هستند.  50% می باشد که حدود

 50افراد باالتر از  50%انگلستان  درپیلوری با پیرشفت سن افزایش می یابد  اچواقعات 
کاهالن به این انتان  90%ساله به این انتان مبتال هستند در جهان انکشاف یافته حتی تا 

 2011-1995از سال در کشور ایران نظر به تحقیقات که  (.872 ص. :7) مصاب شده اند
 دهد. میقرحات پپتیک را تشکیل  90%عامل این انتان  ،صورت گرفته مریض 398باالی 

 (+)H -pyloriنفر  280و  (-)H-pyloriنفر 1246که باالی  prospectiveدر یک مطالعه 
در کشور جاپان صورت گرفت هر دو گروپ از نظر مصابیت کانرس معده مورد ارزیابی قرار 

به  (+) H-pylori گروپ گرفتند بآلخره دریافتند که ریت مصابیت به کانرس معده در
؛ واقعات کانرس معده صفر بود (-) H-pyloriپ در حالیکه در گرو ؛رسید می %6.2

به شکل  dyspepsiaمریض مصاب به 100در شهر اسالم آباد پاکستان باالی  همچنان
 rapidurease testسکوپی و و ابتدا نزد مریضان اند ،صورت گرفتتحقیق پروسپیکتیف 

مصاب  ،شود می 82%مریض که معادل  82مریض 100صورت گرفته و دریافتند که از این 
chronic  gastritis،11 می شود مصاب  %11مریض که معادلulcer duodenal  بودند

ی گزارش داده شده است و بعدا از نظر ژ می شود بدون پتالو %7مریض دیگر که  7متباقی 
صورت گرفت و ثابت شد مریضان که قرحه اثنا  Rapid urea testتست  پیلوری اچنقش 

 %84 ،که گسرتیت داشته یبوده و مریضان پیلوری اچانتان  %100عامل آن  ،عرش دارند
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  .تشکیل داده استپیلوری  اچعامل آنرا انتان 
فیصد  20، ساله 60 فیصد افراد مبتال به این باکرتی 50در امریکا  مصابیت ،از نظر سن

ولی این  ،انسانهای مننت بوده ،پیلوری اچمنبع فیصد اطفال هستند.  10 کمرت ازساله و  30
شده و واقعات  نفدان نیز دیدهسهمچنان در شیر و انساج معده گو و انتان در سگها، پشکها 

این باکرتی از طریق آب و غذایی که با مواد مدفوعی نان تثبیت شده است. پابلند آن نزد چو
که  ناطق پرجمعیتبیش از همه در م پیلوری اچ. د، منتقل می شودان آلوده شده باشانس

 نظافت در آن رعایت نشده، اقتصاد ضعیف و حفظ الصحه نامناسب دارد، شایع است
  .(80 ص. :6 ) ،(634 ص. :5 ) ،(2224. :ص1)

 
 دهد. پیلوری را در سطح جهان نشان می اچفیصدی شیوع انتان : 2شکل 

استافیلوکوک که  و های اسرتپتوکوکبرخالف باکرتی پیلوری اچ: پتوجینیزس
اعث التهاب معده یا همیشه ب برند، به رس میبدون ایجاد التهاب در جلد یا گلو 

به سایر نقاط بدن این باکرتی از پوشش معده  ،به هر حال شود. می« گاسرتیت»
گاسرتیت هستولوژیک  پیلوری اچاز مصابین  امری زیادیکنند. شگسرتش پیدا منی

 . (872:ص 7 ،80.:ص6) داشته، ولی اکرثیت این افراد بدون اعراض و عالیم هستند
و  پیلوری دچار زخم پپتیک معده یا اثنا عرش شده اچافراد مبتال به  15%الی  10تنها 

 د.می شون  MALTفوم( با درجه پایین به نامآنها دچار رسطان معده یا)مل %2
 فیصد 70 - 50یپلوری در  اچست. ا هاپیلوری در مردها بیشرت از خانم اچواقعات انتان 

 (.2224:ص.1) فیصد واقعات زخم معده رول دارد 30 - 60%واقعات زخم اثناعرش و در 
معاینه خون، مواد  اجرایبا  پیلوری اچاکرثیت مریضانی مشکوک به : تشخیص

معاینه  پیلوری اچآسان ترین راه تشخیص غایطه و تست تنفسی یوریا تشخیص می شوند، 
مریضان فعال  95%در تقریباً تست انتی جن مدفوع  .(634:ص.5، 494: ص. 2)خون است 

 امریکای  شاملی 

  مکسیکو

افریقا جنوبیامریکای  

 مکسیکو 

  اروپا

 %80-50آسیا 

 %70-20 اسرتالیا
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این تست فقانه مؤ یک تا چهار هفته بعد از تداوی در ظرف  مثبت می باشد و پیلوری،  اچ
 و برای تشخیص رتو دقیق رترسیعرت، مصؤن ۀتست تنفسی یوریا یک شیو  منفی می شود.

رد ده و منحیث ستندتهاجمی بو  ۀیک شیو  اندوسکوپی پیلوری می باشد. اچتداوی ارزیابی 
معرض و برای متامی مریضانیکه در  مانده است باقیبرای تشخیص و اخذ بیوپسی طالیی 

  (.873:ص.7)، (494 ص.: 2) اجرا می شودهستند،  خطر رسطان معده
باکرتی را در مخاط معده  و هبرای تشخیص رسیع می توان بیوپسی اخذ منود

یت آن به تثبیت منود، برعالوه میتوان منونه را از لحاظ موجودیت آنزایم یوریاز و حساس
 .(634 ص. :5) کلچر و انتی بایوگرام منود، انواع انتی بادی ها تست

ها تی بیوتیک برای بسیاری از باکرتینایک با  شیوه تداوی انتان :تداوی
نتی بیوتیک ها را دارد. اکه توانایی مقاوم شدن به  پیلوری اچثر است، اما نه برای ؤ م

  .این باکرتی هم با تداوی ترکیبی قابل عالج است ،خوشبختانه
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 : استطبابات تداوی انتان اچ پیلوری را نشان می دهد.1شیامی
رهنمود اساس تحقیقات انجام شده در کشور های مختلف جهان  به: مدت تداوی

بوده و مدت تداوی نیز در رژیم های متفاوت مناطق مختلف از هم پیلوری در  اچتداوی 
 ،که در کانادا انجام شده است یقاتیدر حال حارض نظر به تحق .فرق می کندمختلف از هم 

 تداوی خط دوم

 یلوری  در قرحات پیپتیک معده و اثناعرش، سوهاضمه و سایر آفات هضمیتست اچ پتوصیه 

یلوریاچ پ تست  

 رشوع تداوی خط اول

 بعد از ختم تداوی حداقل یکامه انتظار کشیده شود
ود( ) انتی بیوتیک، دواهای نهی کننده پمپ پروتون و بیسموت توصیه نه ش   

راجع شود طرق هضمی به متخصص  

ستطبابات تداوی بعدی در نظر گرفته شودا  

رشوع تداوی خط سوم، اجرای معاینات اندوسکوپی و 
ست تداوی مطابق به نتیجه کلچر و ت ،اچ پیلوریکشت 

 حساسیت صورت گیرد. 

 منفی

H. pylori  

 مثبت سبب مرض نیست

موجودیت هر نوع اعراض   منفی
  نیست.  اچ پیلوریمربوط به  

 مثبت 

می خط دو مثبت بعد از تداو   ی خط سوممثبت بعد از تداو  

 

ی جن انتتست تنفسی یوریا و یا آزمایش 
 اچ پیلوری در مواد غایطه اجرا گردد



 

 بررسی مقایسوی رژیم های ...

9 

 

: بلکه رژیم چهار دوایی ،ه منی باشدرژیم های سه دوایی و رژیم های متوالی قابل توصی
Clarithromycin, Amoxicillin, Metronidazole   وPPI  به مریضان روز  14الی  7برای

و   Clarithromycin, Amoxicillinیبه صورت عموم رژیم تداوی سه دوای توصیه می شود.
PPI  پیلوری به مقابل  اچدر مناطقی که در آن مقاومت انتانClarithromycin  15کمرت از 

روز  14برای نگرفته باشند،  Clarithromycinکه قبالً  در آنعده از مریضانی ،فیصد است
 ,Levofloxacin در بعضی مناطق رژیم سه تداوی .(273ص. :2) قابل توصیه است

Amoxicillin  وPPI   رژیم  حیث تداوی خط اول توصیه می گردد.روز من 14الی  10برای
برای مریضانی که قبالً  PPIو   Bismuth, Tetracycline, Metronidazoleیچهار دوای

Clarithromycin توصیه روز 14برای اسیت داشته باشند ـگرفته باشند و یا با پینسلین حس
 بیسموت برای جلوگیری از عود انتان هیلکوباکرتپیلوری بسیار مؤثر می باشد. می شود.

 .(1109، 1097، 100صص :4) پیلوری اچ مدت تداوی مقدار دوا و :1جدول
 دوای چهارم دوای سوم دوای دوم دوای اول ها رژیم

 مدت
 تداوی

 رژیم

 یکم
 20اومیپرازول

دو لی گرام یم
 مرتبه در روز

 کالریرتومایسین
 میلی گرام دو500

 مرتبه در روز

 1  اموکسیسلین
 روز 14الی  7 - در روز گرام دو مرتبه

رژیم 
 دوم

 اومیپرازول
دو  20 گرام لییم

 مرتبه در روز

 کالریرتومایسین
 گرام دو لییم 500

 مرتبه در روز

 لییم 500 میرتونیدازول
 روز 14الی  7 - مرتبه در روز گرام دو

رژیم 
 سوم

 اومیپرازول
ملیگرام دو  20

 مرتبه در روز

 بیسموت
 دو تابلیت چهار

 مرتبه در روز

 ترتاسایکلین
 گرام چهار لییم 500

 مرتبه در روز

 500میرتونیدازول 

میلی گرام دو مرتبه 
 در روز

 روز 14

رژیم 
 چهارم

 اومیپرازول
گرام دو  لییم 20

 روزمرتبه در 
 اومیپرازول

گرام دو  لییم 20
 مرتبه در روز

 1 اموکسیسلین
 گرام دو مرتبه

 در روز
 کالریرتومایسین

 گرام دو لییم 500
 مرتبه در روز

- 
- 

 
 لییم 500نیدازولمیرتو 

 در روز گرام دومرتبه 

- 
- 
 
- 
- 

 روز 5+  5

رژیم 
 پنجم

 اومیپرازول
گرام دو  لییم20

 مرتبه در روز

 اموکسیسلین
 گرام دو مرتبه 1

 در روز

 کالریرتومایسین
 ملیگرام دو 500

 مرتبه در روز

 500تینیدازول
 ملیگرام دو

 مرتبه در روز

 روز 14

رژیم 
 ششم

 اومیپرازول
ملیگرام دو  20

 مرتبه در روز

 اموکسیسلین
 گرام دو مرتبه 1

 در روز

 500لیوافلوکساسین 
 ملیگرام دو

 مرتبه در روز

 روز 10 -
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ثر تر از رژیم یک دوایی و دو دوایی ، رژیم های چند دوایی مؤ قرار ارقام حاصله
 ,Clarithromycin, Amoxicillinروز بعداً  7 برای PPI و Amoxicillin از رژیم مرکب است.

Metronidazole   وPPI  در برخی از کشور منحیث تداوی خط اول دیگر روز  7برای
 توصیه می شود.ها 

و  amoxicillinبا همراه  Rifabutin ،انتان اچ پیلوری برای تداوی انواع بسیار مقاوم
pantoprazole  یابرای ده روز bismuth subcitrate  potassium 140 mg/metronidazole 

125 mg/tetracycline 125 mg (.626 . ص :5) چهار مرتبه روز توصیه می شود 
 پیلوری نشان میدهد. اچمؤثریت دواها را به مقابل انتان  :2جدول 

 فیصدی مؤثریت تداوی هیکلوباکرتپیلوریتداوی 
 به فیصدی موثریت دوا تداوی با یک دوا
 20الی  15 اموکسی سلین

 20الی  15 بیسموت
 50الی  15 کالریرتومایسین
 به فیصدی هاموثریت دوا تداوی با دو دوا

 80الی  50 کالریرتومایسیناومیپرازول+ 
 90الی  50 اومیپرازول+ اموکسی سلین

 موثریت دواها به فیصدی تداوی با سه دوا
 96الی  82 بیسموت + میرتونیدازول + ترتاسایکلین

 90الی  75 بیسموت + میرتونیدازول + اموکسی سلین
 93 بیسموت + کالریرتومایسین + ترتاسایکلین

PPI 90الی  80 + میرتونیدازول + کالریرتومایسین 
PPI 90الی  85 + کالریرتومایسین + اموکسی سلین 

PPI + 90الی 77 میرتونیدازول + اموکسی سلین 
H2RA 90 + میرتونیدازول + اموکسی سلین 

 ثریت دواها به فیصدیمؤ  تداوی با چهار دوا
 98الی  PPI 94بیسموت + میرتونیدازول + ترتاسایکلین + 

 90الی  H2RA 84 بیسموت + میرتونیدازول + ترتاسایکلین+
PPI=Proton pump inhibitor; H2RA= Histamine type 2 receptor antagonist 

 

نظر  در جریان تداوی باید عوارض جانبی، تحمل رژیم تداوی و قیمت آن مد
دهند چانس شکست  که با رژیم تداوی تحمل نشان منی گرفته شود. مریضانی
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تا حد رژیم تداوی در آنها زیاد است. به مریضان باید فهامنده شود که رژیم را 
 محوجلوگیری شده و انتان  تحمل منوده تا از بروز مقاومت با انتی بیوتیکامکان 
نسیت بلکه  فیصد 100انتان حتمی و  محوبرعالوه مریضان باید بدانند که  گردد.

 دو ممکن است. شکست و موفقیت تداوی هر

 شکست تداوی
  را تکرار نه مناید( تداوی اول: از رژیم دومی استفاده مناید ) رژیم اول رژیم شکست

به عوضی دیگر را مد نظر گیرید یا مریض را تداوی دوم: رژیم رژیم شکست 
gastroenterologist د.یراجع منای 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 .دهد پیلوری را نشان می اچانتان مقاوم  تداوی : 2 شیامی

وری پیل هیلیکوباکرتیتداوی انتان مقاوم   

 مریض که رژیم سه دوایی
رده کالریرتومایسین را اخذ ک  

مریض که رژیم چهار 
 دوایی بسموت را اخذ کرده 

 مریض کینولین)+(

 ( -مریض پنسلین )

Concomitant 

Rifabutin Triple 

High- dose dual 

Levofloxacin Triple 

Concomitant  

Rifabutin Triple 

High- dose dual 

 کینولین)+(مریض 

 ( +مریض پنسلین)

 (-مریض کینولین)

 ( +پنسلین ) مریض

PPI, Clari, Metro 

Bismuth quadruple 

(HD ppi+mitro) 

PPI, Clari, Metro 

PPI, Levo, Mitro? 

 

Bismuth quadruples 

Rifabutin Triple  

High- dose dual 

Bismuth quadruple 

Levofloxacin Triple 

Rifabutin Triple  

High- dose dual 

 مریض کینولین)+(

 ( +پنسلین ) مریض

 (-مریض کینولین)

 ( +مریض پنسلین )

Bismuth quadruple 

 
Bismuth quadruple 

 

 شده(= مریض با کینولین تداوی ن-ین)= مریض با کینولین تداوی شده، مریض کینول  مریض کینولین)+(

 داردن(  =  مریض با پنسلین حساسیت +پنسلین ) مریض با پنسلین حساسیت دارد، مریض (  =+پنسلین ) مریض

 

 (-مریض کینولین)

 ( -مریض پنسلین )

 مریض کینولین)+(

 ( -مریض پنسلین )

 (-مریض کینولین)

 ( -مریض پنسلین )



 

 طبیعت 

12 
 

 .دهد نشان می ها پیلوری را به مقابل انتی بیوتیک اچمقاومت انواع  :3جدول   

Antibiotic Resistance rate (%) Antibiotic Resistance rate (%) 

Metronidazole  20 Levofloxacin  31                                   

Clarithromycin  16 Tetracycline  < 2                                   

Amoxicillin   < 2 Rifabutin    < 2              
 

 م. 2016الی  2011جدول فوق از تحقیق که در ایاالت متحده امریکاه از سال 
هرچند . به دست آمده است شده، اجراپیلوری  اچنوع انتان  128 مقاومت باالی

پیلوری به مقابل میرتونیدازول روبه افزایش است ولی بازهم به شکل  اچمقاوم بودن 
 (.273 ص. :2) ترکیبی مؤثر بوده و در رژیم های تداوی از آن استفاده می شود

حتی در  ،ریفابیوتین که همرا با اموکسی سلین و پانتوپرازول توصیه می شود
 فیصد مؤثریت نشان داده است. 86پیلوری  اچاشکال معند و مقاوم 

 پیلوری اچتداوی  مختلف بررسی مقایسوی رژیم های :ارقام و تجزیۀتحلیل 
پیلوری  اچمریض  375 باالیدر مدت دو سال  1397الی حوت سال 1396 از حمل

به شکل که از والیات مختلف کشور به کلینیک شخصی بنده مراجعه منوده بودند، 
مریض را با رژیم ستندرد سه دوایی  75 آن ۀکه از جمل گرفت صورتپروسپکتیف 

برای  OCMبا رژیم ستندرد سه دوایی  را مریض 75روز،  14برای مدت  OCAیعنی 
 75، روز 14برای مدت  OBTMمریض با رژیم ستندرد چهار دوایی  75، روز 14مدت 
 10مدت  برای OALمریض با رژیم  75و روز  14برای مدت   OACTبا رژیم مریض

که  تندمورد معالجه و تحقیق قرار گرف ،( تذکر رفته1که در جدول ) یروز با مقادیر 
 :نتایج آن قرار ذیل می باشد

 دهد. پیلوری را با رژیم های مختلف تداوی نشان می اچتداوی انتان  : 4جدول 

فته
 نیا

حت
ص

 

اب
ت ی

صح
 

عدا
ت

د 
ضان

مری
 

 Helicobacerpyloriرژیم های تداوی انتان  

15 60 75 Omeprazole + Clarithromycin + Amoxicillin 

20 55 75 Omeprazole + Clarithromycin + Metronidazole 

13 62 75 Omeprazole + Bismuth  + Tetracycline + Metronidazole  

10 65 75 Omeprazole+ Amoxicillin+ Levofloxacin=OAL 

16 59 75 Omeprazole +Amoxicillin +Clarithromycin + Tinidazole 
 

 OCAمریض که با رژیم سه دوایی  75 در جدول مشاهده می شود از جملۀطوریکه 
 OCMمریض شفا نیافته، در رژیم سه دوایی  15مریض شفا یاب شده و  60تداوی شدند 
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مریض شفا  55مریض  75 س با پنسلین توصیه می شود از جملۀکه برای مریضان حسا
مریض  62مریض  75 از جملۀ OBTMمریض شفا نیافته، در رژیم چهار دوایی  20یافته و 

مریض  65مریض   75 از جملۀ OALمریض شفا نیافته، در رژیم سه دوایی  13شفایافته و 
 59مریض  75از جمله  OACTمریض شفا نیافته و در رژیم چهار دوایی  10بهبود یافته و 

 مریض شفا نیافته است. 16شفا یافته و  مریض

 
 دهد. تداوی انتان اچ پیلوری را با رژیم های مختلف تداوی نشان می :1 چارت

 پیلوری اچفیصدی مؤثریت و شکست رژیم های تداوی  :5 جدول

فیصد و  80مؤثریت تداوی  OCAدر رژیم  طوریکه در جدول مشاهده می شود
فیصد و شکست تداوی  73مؤثریت تداوی  OCMفیصد، در رژیم  20شکست تداوی 

Omeprazole +

Clarithromycin+

Amoxicillin

Omeprazole +

Clarithromycin +

Metronidazole

Omeprazole +

Bismuth +

Tetracycline

+Metronidazole

Omeprazole+

Amoxicillin+

Levofloxacin

Omeprazole +

Amoxicillin +

Clarithromycin +

Tinidazole

75 75 75 75 75

60

55

62
65

59

15

20

13

10

16

تمام مریضان
تحت تداوی

 تداوی رژیم های

 پیلوری اچ 

 شکست رژیم رژیم موثریت
 مریضان مجموع

 فیصدی مریضانتعداد فیصدی مریضان تعداد
OCA 60 80 15 20 75 

OCM 55 37 20    27 75 

OBTM 62 83 13 17 75 

OAL 65 87 10 13 75 

OACT 59 79 16 21 75 

 مریضان 
 شفا یافته

 مریضان 
 یافتهنشفا 



 

 طبیعت 

14 
 

60 70 80 90

80

73

83

87

79

Omeprazole + Amoxicillin + 

Clarithromycin + Tinidazole

Omeprazole+ Amoxicillin+ 

Levofloxacin

Omeprazole + Bismuth + 

Tetracycline 

Omeprazole+Clarithromyci

n + Metronidazole

Omeprazole+Clarithromyci

n+  Amoxicillin

فیصد، در  17 تداویفیصد و شکست  83 تداویمؤثریت  OBTMفیصد، در رژیم  27
 OCATفیصد و در رژیم  13 تداویفیصد و شکست  87 تداویمؤثریت  OALرژیم 

  فیصد بود. 21 تداویفیصد و شکست  79 تداویمؤثریت 

 را نشان می دهد. پیلوری اچفیصدی مؤثریت رژیم های تداوی  :2 چارت
مریض  301مریض تحت تداوی با رژیم های مختلف تداوی  375در مجموع از جمله 

 ( می شود.19.73%مریض بهبود نه یافته که )  74( می شود و 80.26%صحت یاب شده که ) 
 

  

 فیصدی مؤثریت و شکست رژیم های تداوی اچ پیلوری را نشان می دهد.: 3چارت 

امؤثریت رژیم ه
80%

شکست رژیم ها
20%
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 ګیری نتیجه
شایع ترین انتان باکرتیایی در و  یک انتان مقاوم سیستم هضمی  پیلوری اچ 

که در حال حارض بیشرت از نصف نفوس جهان را مبتال ساخته است.  استانسانها 
، کمخونی و حتی رسطان معده و روب عامل مهم زخم های سیستم هضمیاین میک
   .باشد یمرسارس دنیا در  و یک مشکل بزرگ صحی بوده اثناعرش
عوامل  رسطانزا  1در کالس  WHOاز طرف سازمان صحی جهان یا  پیلوری اچ

تصنیف گردیده است. شیوع آن به اساس افزایش نفوس، ازدحام یا تراکم نفوس و 
 مراعات نکردن حفظ الصحه روبه افزایش می باشد. 

دن را اوم شــوان مقــاوم بوده و تــابل یک انتی بیوتیک مقــپیلوری به مق اچ
 محوداوی ترکیبی  قابل در مقابل انتی بیوتیکها دارد، خوشبختانه این باکرتی با ت

یقات وسیع در مناطق مختلف تحق پیلوری باید اچ محوبه منظور تداوی و  می باشد.
 های  مختلف جهان اجرا گردد. و کشور 

 +Amoxicillin Omeprazole+ Levofloxacinدر تحقیق ما بهرتین رژیم تداوی ترکیب 
ثریت داشته به آسانی قابل دریافت، به خوبی قابل  تحمل با قیمت ۀفیصد م 87بود که 

 +Omeprazole  به تعقیب آن بالرتتیب رژیم های مناسب و مدت تداوی متوسط می باشد.

Bismuth+ Tetracycline+ Metronidazole وOmeprazole+ Clarithromycin+ 

Amoxicillin ندداشتثریت خوب ؤ م. 

 پیشنهادات 
 عامه و سازمان صحی جهان پیشنهاد می گردد که وزارت محرتم صحت به -1

 که بیشرت از نصف نفوس جهان را مبتال پیلوری اچبهرتین راه  جلوگیری از میکروب 

 باشد. واکسین می ۀتهی ،ساخته

شفاخانه های متام ردد تا در گ به وزارت محرتم صحت عامه پیشنهاد می -2
 و Urea breath test ی،معاینات پیرشفته مثل معاینات پتالوژ  اتامکاناین وزارت 

قابل ذکر است که همین پیشنهاد تجهیز شفاخانه ها چندین بار  مهیأ مناید.را  غیره
در هنگام تهیه راپور تحقیقات علمی به مقامات محرتم دولت و سکتور خصوصی 

رونا در و اکنون که بحران کوجه اندک آنها قرار گرفته اما مورد ت ،صورت گرفته است
افغانستان و جهان به اوج رسیده است اهمیت این پیشنهاد ساده را مقامات محرتم 
دولتی و رسمایه گذران سکتور خصوصی درک کرده اند و امیدواریم که باالی بخش 

 صورت بگیرد. اساسی صحی کشور رسمایه گذاری 

ان های ذیربط پیشنهاد گو ار رشکت های توریدی ، وزارت صحت عامه به -3
 .دنیری منایگهای بی کیفیت جلو  و ریجنت ردد تا از ورود ادویهگ می

تا به کمک و همکاری مرکز  رددگصحت عامه پیشنهاد میمحرتم وزارت به  -4
ریشه برای  دیگر ادارات سکتوری ، پوهنتون علوم طبی وWHOطب اکادمی علوم، 
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 انتان پالیسی ملی بسازند.کن کردن همین 
هضمی به ض امر اگردد که در واقعات  به دوکتوران محرتم پیشنهاد می – 5

را به مریضان توصیه  پیلوری پیپتیک، معاینه انتان هیلیکوبکرت خصوص امراض
 .تا موفقیت تداوی شان یقینی گردد منایند

این تحقیق در کلینیک شخصی بنده اجرا گردیده بود، به مرکز طب  -6
اکادمی علوم  پیشنهاد می گردد تا باالی این موضوع حیاتی تحقیقات وسیع منوده 

 تحقیقی را به سطح ملی یا بین املللی دایر مناید.  -و یک سمینار علمی

را با  پیلوری اچبه دوکتوران محرتم پیشنهاد می گردد که رژیم های تداوی  -7
تا از  توصیه منایند ،و تحقیقات انجام شدهی قبول شده درد هاتندرنظرداشت س

در صورت که منایند تفهیم به مریضان شان  مت میکروبی جلوگیری شود وو بروز مقا
نموده و خود رس قطع ن را به شکل بروز عوارض جدی و عدم تحمل رژیم تداوی،  دوا
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 ر میرویس حقملټاکډڅېړنوال 

ر لېز او  TURPد هایپرپالزیا کې  د پروستات په سلیمه
 نهڅېړ مقایسوي  زناکتوباغېدرملیزو میتودونو د 

Comparative Research on the 
Effectiveness of TURP and Laser 

Treatment Methods in BPH 
Research Fellow Dr. Merwais Haqmal 

Abstract 
Surgical Treatments of BPH includes open surgical 

methods and minimally invasive methods. Today; minimally 
invasive methods are given priority to open surgical 
methods. In this article; two minimally invasive methods 
(TURP and Laser) are evaluated on the comparative 
effectiveness. The effectiveness of TURP and laser therapy 
in relieving the symptoms of BPH is similar; in both 
methods, urinary Flow is dramatically getting better. All 
BPH patients can be treated by laser method and this 
method can be performed at the OPD facilities. TURP is 
the choice treatment for Small fibrotic prostate, small 
adenomatous prostate, prostatic cancer and in case of 
middle lobe enlargement. TURP is only performed in the 
operation room. On the other hand, laser treatment of BPH 
has a low risk of sexual impairment and blood loss; 
however, incidences of sexual disorders and blood loss are 
relatively higher in TURP. So, laser treatment does not 
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require a blood transfusion, but in some cases (in 3% of 
cases) of TURP, blood transfusion is needed. Those 
patients who take anticoagulant drugs can be treated by 
laser method; but due to the risk of blood loss, these 
patients cannot be treated by TURP. It should be said that 
in the laser treatment of BPH, patients usually require a 
Foley catheter for less than 24 hours; in patients with 
TURP, the Foley catheter is kept up to 72 hours. It was 
finally stated that in treating BPH, laser treatment is 
appropriate and better than TURP. 

 لنډيز
د پروستات د سلیمې هایپرپالزیا په جراحي درملنه کې د جراحي خالص 

یتودونه او لږ مداخلوي میتودونه شامل دي. نن سبا په خالصو جراحي میتودونو باندې م
لږ مداخلوي میتودونو ته ترجیح ورکول کېږي. په دې مقاله کې د لږ مداخلوي میتودونو 

او لېزري میتودونه( د اغېزناکتوب له مخې په پرتلیزه  TURPله ډلې څخه دوه میتودونه )
او لېزري درملنو اغېزناکتوب د اعراضو په ژر له منځه  TURPد  توګه څېړل شوي دي.

په دراماتیک ډول د ادرار د جریان رسعت وړلو کې رسه ورته دی؛ په دواړو میتودونو کې، 
د پروستات د سلیمې هایپرپالزیا ټول ناروغان د لېزري درملنې په  ښه والی پیدا کوي.

 ؛TURPکې تررسه يش.  OPDانه یا واسطه تداوي کولی شو او کېدای يش په معاینه خ
د کوچني فربوتیک پروستات، کوچني ادینوماتوز پروستات، د پروستات د متوسط لوب 
د لوی وايل او د پروستات د رسطان په صورت کې؛ انتخايب او تر ټولو ښه درملنه ده. 

TURP .له بلې خوا د پروستات د  یواځې د روغتون په عملیات خونه کې تررسه کېږي
مې هایپرپالزیا لېزري درملنه د جنيس بې کفایتۍ او وینې بهېدنې ډېر لږ خطر له سلی

کې د جنيس بې کفایتۍ او وینې بهېدنې پېښې نسبتاً  TURPځان رسه لري؛ خو په 
 ؛ږيېلوړې دي. همدا المل دی چې په لېزري درملنه کې د وینې انتقال ته اړتیا نه پېښ

 و کې( د وینې انتقال ته اړتیا پیدا يش.پېښ %3کې کېدای يش )په  TURPخو په 

همدارنګه هغه ناروغان چې انتي کواګوالنټ درمل اخيل، د لېزري درملنې په واسطه 
 TURPتداوي کولی شو؛ خو د وینې بهېدنې د خطر د موجودیت له کبله دا ناروغان د 

 په واسطه نشو تداوي کولی.
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ساعتونو څخه  24په لېزري درملنه کې، معموالً ناروغان له  باید وویل يش چې
ورته  TURPپه هغو ناروغانو کې چې  .سند ته اړتیا لري د لږ مودې لپاره احلیيل

کې ویلی شو  پایپه  ساعتونو پورې ساتل کېږي. 72تررسه شوی، احلیيل سند تر 
 TURPه نسبت چې د پروستات د سلیمې هایپرپالزیا په درملنه کې، لېزري درملن

  درملنې ته مناسبه او ښه درملنه ده.
 رسیزه

پروستات غده د نارینه تناسيل سیستم یو مهم غړی دی چې ډېری وخت د 
سلیم یا خبیث نیوپالزم په واسطه اخته کېږي. د پروستات سلیمه هایپرپالزیا د 

فکتورنو له نارینه جنس تر ټولو عام سلیم تومور دی. په دې تومور کې د بېالبېلو 
ږي ېالزیا کوي او د پروستات جسامت غټکبله د پروستات غدې؛ غدوي برخه هایپرپ

چې په پایله کې احلیل او د پروستات غدې محیطي زون، تر فشار الندې راځي؛ په 
په  ؛ادرار مجراء تنګه او یا بنده يش احلیل باندې فشار د دې المل ګرځې چې د

( رامنځته کېږي؛ په محیطي Lower urinary tract symptoms) LUTSپایله کې 
 زون باندې فشار د کاذب کپسول د رامنځته کېدو المل ګرځي.

نه له عمر رسه مستقیمه اړیکه د پروستات د سلیمې هایپرپالزیا د پېښو سل
یعنې د عمر په ډېرېدو رسه د پروستات د سلیمې هایپرپالزیا پېښې هم  ؛لري
مه هایپرپالزیا په هغو کسانو کې لیدل کېږي چې ږي. معموالً د پروستات سلیېر ډې

ږي په همغه اندازه د ېر کالونو څخه ډېر وي. هرڅومره چې عمر ډې 45عمرونه یې له 
ډېروالی د پروستات د ږي. باید ووایو چې د عمر ېلوړ ناروغۍ د پېښو سلنه هم 

دی، په دې معنی چې په ټولو مسنو خلکو کې  رشط نه يدو لپاره حتملویې
پروستات نه وي لوی شوی. د پروستات د سلیمې هایپرپالزیا الملونه په جوته توګه 

عمر،  نه دي څرګند؛ خو مطالعاتو ښودلې ده چې دا ناروغي د ګڼ شمېر فکتورونو )
 ارثیت، اندوکرایني الملونه او داسې نورو( له کبله رامنځته کېدلی يش. 

( Obstructiveلري چې د بندښتي )د پروستات سلیمه هایپرپالزیا بېالبېل اعراض 
 ( اعراضو په دوو ګروپونو وېشل شوي دي.Irritativeاو تخریيش )

او قطر له کمېدلو، د  ، رسعت، د ادرار د قوتhesitancyبندښتي اعراض یې له 
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مثانې د پوره نه تشېدو له احساس، د ادرار کولو په وخت کې له زور وهلو، د ارار کولو په 
( او د دوو ساعتونو په Terminal dribblingڅاڅکي ادرار له راتللو )پای کې د څاڅکي 

 موده کې دوه او یا له دوو وارو څخه د تبول د عملیې له ډېرېدلو څخه عبارت دي.
   frequency) تبول ته د عاجل تګ احساس(،  urgencyپه تخریيش اعراضو کې؛ 

د شپې له خوا د تبول د  ) nocturia د تبول د دفعاتو ډېرېدل خصوصاً د ورځې له خوا(،  )
 ( شامل دي.Urinary burningدفعاتو زیاتېدل( او د ادرار سوځېدل )

په فزیکي معاینه کې؛ د ګوتې په واسطه د مقعد له الرې د پروستات معاینه یا 
لپاره  BPH( ډېر ارزښت لري. د Digital Rectal Examinationمقعدي معاینه )

 وخت تررسه يش چې مثانه  تشه وي.مقعدي معاینه باید هغه 
د پروستات د سلیمې هايپرپالزیا په درملنه کې؛ دوایي درملنې، فایتو تراپي،  

 ( درملنې شاملې دي. او لېزر TURPلکه  خالصې جراحي درملنې او لږ مداخلوي )
 د څېړنې ارزښت

 ؛ ګڼ شمېريپه هېواد کې د پروستات د سلیمې هایپرپالزیا پېښې ډېرې لیدل کېږ
 ږي؛ په اخته کسانو کې د سفيل بويل الرو بندښتي اوېوادوال له دې رنځ څخه ځور ېه

نی ژوند اغېزمنوي؛ که په وخت ېخلکو ورځ دې داو  تخریيش اعراض او عالیم رامنځته
بويل  تکرارېدونکيرسه تشخیص او په درست ډول تداوي نيش نو بېالبېل اختالطات لکه 

 ې کفایتي، یوریمیا او داسې نور رامنځته کولی يش.ب تخریب او انتانات، د پښتورګو

 مربمیتد څېړين 
د درملنې تر ټول عام میتود خالصه جراحي د پروستات د سلیمې هایپرپالزیا 

خو په نورو هېوادونو کې اوس د خالصې جراحي ځای لږ مداخلوي میتودونو  ؛ده
او لېزري  TURPاو لېزري درملیزو میتودونو نیولی دی. څرنګه چې  TURPلکه 

نو ځکه ما  ؛درملنې په نړیواله سطحه ډېرې اغېزناکې او ښې درملنې بلل شوې دي
 اړینه وبلله چې د دې دواړو درملیزو میتودونو د اغېزناکتوب پرتلیزه څېړنه تررسه کړم.

 نې موخهڅېړ د 
و میتودونو د لیز ر درملېز او  TURPمقالې موخه د  څېړنیزې -د دې علمي

 .پرتله کول ديناکتوباغېز 
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 پوښتنېنې څېړ د 
 ږي:ېنیزو سوالونو باندې راڅرخڅېړ نه په الندېڅېړ دا 

1- TURP  ؟ناکه دهاغېز درملنه د پروستات په سلیمه هایپرپالزیا کې څومره 
 ه ده؟ناکاغېز درملنه د پروستات په سلیمه هایپرپالزیا کې څومره  ير لېز  -2
 ناکتوب څومره دی؟لیزاغېز ملنو پرتدر  ير لېز او  TURPد  -3
 اوږده سابقه لري؟په پورته دواړو درملنو کې کومه یوه  پلوهله تاریخې  -4
 شتون لري؟ کې هېوادپه پورته دواړو درملنو کې کومه یوه اوس مهال زمونږ په  -5

 نې میتودڅېړ د 
تحلیيل څېړنه ده چې له نړیوالو معتربو مأخذونو څخه پکې  -دا یوه توصیفي

ګټه اخیستل شوې. په دې څېړنه کې د پروستات د سلیمې هایپرپالزیا د درملنې، 
TURP  او لېزر میتودونه چې په نړیوالو معتربو رسچینو کې ترې یادونه شوې، په

 دقیق ډول برريس او تحلیل شوي دي.
 عمومیات

زېږدیز کال  1926له  (:TURPپروستات پرې کول  )د احلیل له الرې د 
میتود  TURPڅخه راپدېخوا د پروستات د سلیمې هایپرپالزیا د درملنې لپاره له 
( monopolarڅخه ګټه اخیستل کېږي. دا میتود دوه ډولونه لري چې د یو قطبي )

ږي. تر دې وروستیو کالونو ېد(په نومونو رسه یاTURP( ټرپ )bipolarاو دوه قطبي )
خو په دې څو وروستیو  ؛څخه ګټه اخیستل کېده TURPپورې یواځې له یو قطبي 
بېالبېلو څېړنو ښودلې ده  میتود هم رامنځته شو. TURPکالونو کې د دوه قطبي 

 Transurethralته د  TURPکې نسبت یو قطبي  TURP دوه قطبي چې په 

resection syndrome  پېښې لږ رامنځته کېږي خو د پروستاتیکتومي د نورو
 (.1اختالطاتو په رامنځته کېدو کې یې کوم خاص توپیر نه لیدل کېږي )

کې له سیستوسکوپ څخه ګټه اخیستل کېږي. په دې پروسیجر کې  TURPپه 
الندې د  Irrigationپه مرسته تر دوامداره  Resectoscopeلومړی پروستات پیدا او بیا د 

په دې پروسیجر کې؛ پروستاتیک  س د کنورول په واسطه پروستاتیک نس  قط  کېږي.ال 
( High frequency diathermy currentنس  د لوړ فریکونيس لرونکي حراريت جریان )
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 ( کېږي. Resectڅخه پورته قط  ) verumontanum په مرسته له
ته اړتیا لیدل کېږي؛ دا  Irrigationله عملیات څخه وروسته هم د مثانې دوامداره 

Irrigation ( د نارمل سالین په واسطه د درې الري سندTri way Foley’s catheter) 
 72له الرې تررسه کېږي. له انتان څخه د وقایې په موخه ناروغ ته انتي بیوتیک توصیه او 

 (.354 ص. :2ساعته وروسته احلیيل سند لرې کېږي )

 استطبابات(: ه کېدلی يش )تررس  TURPپه الندې حاالتو کې 
( ولري؛ خو پروستات Urinary obstructionکه چېرته ناروغ د ادرار بندښت ) -1
 استطباب لري. TURPوحيش لوبونه( یې ډېره لویه نه وي نو  خصوصاً )غده 

 دا میتود د کوچني فربوتیک پروستات د عملیات لپاره ترټولو ښه میتود دی. -2
 استطباب لري. TURPد متوسط لوب د لوی وايل په صورت کې؛  -3
 (.Adenomatous prostateکوچنی ادینوماتوز پروستات ) -4
 (.Carcinoma of prostateد پروستات رسطان ) -5

( د سورګو تر مخامخ resection) په دې پروسیجر کې د پروستات قط  کول
په واسطه چې د  Circular punch او یا  Wire loop diathermyکنورول الندې د 

punch prostatectomy تررسه کېږي. ؛ږيېپه نوم یاد 
دا آله د لوی قطر لرونکې ده نو ځکه د آلې له داخلولو څخه مخکې کېدای 

باندنۍ خولې لویولو  ( یا د احلیل دurethral dilatationيش د احلیل توس  )
(Meatotomy .ته اړتیا پیدا يش ) 

ید یواځې او یواځې د یوه متخصص یورولوژست ډاکور په واسطه چې دا عملیات با
 (.469 ص. :3د انډویورولوژي په برخه کې یې هم تخصص السته راوړی وي تررسه يش )

ساده پروستاتکتومي ګانې د انډوسکوپ له الرې تررسه کېدلی  %95تقریباً 
ږي او له عملیات څخه وروسته ېهويش تطبیقيش. په ډېری پېښو کې نخاعي بې

ورځو لپاره په روغتون کې ساتل کېږي. دا د پروستات د سلیمې  2 -1ناروغ د 
د درملنې نورو لږ مداخلوي  ښه او منل شوی میتود دی چې نسبتهایپرپالزیا یو 

ته د پروستات د اعراضو او عالیمو د ( minimally invasive methodsمیتودونو )
  ه لوړه ده.اصالح کچه پکې ډېر 
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لږ مداخلوي میتودونو ته په روغتون کې لږ څه ناروغان نسبت نورو  TURPد 
ډېر پاته کېږي. همدارنګه په دې هکله ضد او نقیضې پایلې شتون لري چې د 

TURP ؛morbidity  او mortality  نسبت خالصې جراحي ته لوړې او که ټیټې
 او  morbidityاو خالصې جراحي TURPیو شمېر څېړنو ښودلې ده چې د دي. 

mortality .رسه ورته دي 
(، د احلیل له تنګوايل Haemorrhageاختالطات له وینې بهېدنې ) TURPد 

(Stricture urethra  د مثانې د غاړې له ،)contracture د پروستات د کپسول او ،
، سلسل البول  یا د مثانې د دېوال له سوري کېدلو او د هغه له الرې د ادرار له وتلو

(، په څټ کېدونکی انزال یا Infections(، انتاناتو )1%>) Incontinenceیا 
Retrograde ejaculation (65% عقامت  یا  ،)impotence (5- 10 د سلنه ،)

) په دې  TUR syndrome( او Recurrenceپروستاتیزم د اعراضو له بیا راګرځېدلو )
حالت او د زړه احتقاين عدم کفایه رامنځته   hyponatremicاو hypervolemicکې 

له  Water intoxicationمحلول د جذب او  hypotonic irrigatingکېږي( چې د 
 (.354 ص. :5) ، (989 ص. :4) کبله رامنځته کېږي؛ څخه عبارت دي

اړینه ده چې ناروغ ته له عملیات څخه مخکې د پروسیجر د څرنګوايل، ګټو او 
 رامنځته کېدونکو خطرونو )اختالطاتو( په هکله بشپړ معلومات ورکړی يش. 

 Retrogradeناروغانو کې له پروستاتیکتومي  څخه وروسته  %65تقریباً په 

ejaculation  ناروغانو کې له پروستاتیکتومي څخه وروسته  %5رامنځته کېږي؛ په
Erectile impotence  ناروغانو کې له  %15را منځته  کېدلی يش؛ پهTURP   څخه

 TURPږي. له ېپېښ( اړتیا reoperationکاله وروسته د دوهم ځل عملیات ) 10 -8
  mortalityیعنې د  ؛څخه ټیټه( ده %0.5څخه وروسته د مړینې کچه دېره ټيټه )له 

( رامنځته Sepsisپېښو کې شدید سپسس ) %6؛ په څخه لږ ده %0.5کچه یې له 
پېښو کې شدیده وینه بهېدنه چې له دوو یونټونو څخه د دېرې وینې  %3کېږي،  په 

 %20تکراري مؤخر انتانات په  (.1350 ص.:6تطبیق ته اړتیا پېښوي، رامنځته کېږي )
 (.989 ص.:4)خلکو کې رامنځته کېږي 

سلنه ناروغان د انتي بیوتیکو  20 -15له روغتون څخه تر رخصتېدو  وروسته، 
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 (.1350 ص.:6اخیستلو ته اړتیا پیدا کوي )
 له یو شمېر ځانګړتیاوو څخه په لنډه توګه یادونه وکړم: TURPاړینه ده چې د 

 ( شق نه تررسه کېږي.supra pubicکې فوق العاين ) TURPپه  -1
2- TURP  یو ډېر عام میتود دی چې په ګڼ شمېر هېوادو نو کې د پروستات د

 سلیمي هایپرپالزیا د درملنې لپاره کارول کېږي.
3- TURP  دresectoscope .په مرسته تررسه کېږي 
له  (Recurrenceد غټ پروستات په صورت کې یې نکس یا بیا راګرځيدل ) -4

 امکان څخه لرې نه دي.
 د رامنځته کېدلو چانس شتون لري. TUR syndromeکې د  TURPپه  -5
محلول او یا نارمل سالین په مرسته د  Glycineڅخه وروسته؛ د  TURPله  -6

 تررسه کېږي. Irrigationساعتونو لپاره د مثانې  72

 (.989 ص. :4)پکې لنډه ده  رخصتېدو مودهد ناروغ د ښه کېدو او  -7
بدوايل، کانګو، ګنګسیت، د وینې ؛ د زړه TUR syndromeد کلینیک له مخې 

 ( او د دید د تشوشاتو لرونکی وي.bradycardiaد فشار د لوړوايل، د نبض د لږوايل )
 TUR( په همغه اندازه د  <دقیقو  90عملیه ډېره اوږده يش ) TURPڅومره چې د 

syndrome ږي؛ د ېر د رامنځته کېدو خطر هم ډېTUR syndrome  په درملنه کې ادرار
 (.469 ص.:3) ( او د هایپرتونیک سالین توصیه کول شامل ديdiuresis) ډېرول

د پروستات د  :د لېزر په واسطه د پروستات د سلیمې هایپرپالزیا درملنه
 سلیمې هایپرپالزیا د درملنې لپاره له پنځه ډوله لېزر څخه ګټه اخیستل کېږي:

1- Neodymium:Yttrium-Aluminum-Garnet Laser. 
2- Potassium Titanyl Phosphate Laser. 
3- Holmium:Yttrium-Aluminum-Garnet Laser. 
4- Diode Laser (7:.2821 ص.) 

5- Thulium: Yttrium-Aluminum-Garnet laser (8.) 
د لېزر په واسطه د پروستات د سلیمې هایپرپالزیا د درملنې ګڼ شمېر 
میتودونه ترشیح شوي دي؛ په دې میتودونو کې معموالً له درېیو رسچینو څخه لېزر 
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څخه  Thulium: YAGاو  Nd:YAG  ،holmium:YAGانرژي السته راځي چې له 
ی درې یو زیړ رنګ neodymiumمخفف دی؛  neodymiumد   Ndعبارت دي. 

ږي، نښه ېشامل والنسه فلزي عنرص دی چې د ځمکې د نادرو عنارصو په ګروپ کې
، د 007/7، مخصوص وزن یې  144.24، اتومي وزن یې 60، اتومي منرب یې Ndیې 

 (.10، 9، 354ص. :2ده )  oc 3074او د جوش نقطه یې  oc1021ویلې کېدو نقطه یې 
Holmium  هم یو درې والنسه نقره یي رنګه فلزي عنرص دی، د ځمکې د

، اتومي Hoګروپ( کې شامل دی، نښه یې  lanthanideنادرو عنارصو په ګروپ )
او د جوش  oc1474، د ویلې کېدو نقطه یې  67، اتومي منرب یې 930/164وزن یې 
 (.10، 9ده ) oc2700نقطه یې 

Thulium  یو نرم نقره یي رنګه فلزي عنرص دی چې د ځمکې د نادرو عنارصو په
/ 168ده، امتي وزن یې  Tmږي، لنډه نښه یې ېکې شاملګروپ(  lanthanideګروپ )

 o1970cاو د جوش نقطه یې o1545c، د ویلې کېدو نقطه یې  69، اتومي منرب یې 934
وړانګې له ځانه خپروي او په وړو د انتقال وړ اکرسې  Xایزوتوپ یې د  170دي. 

مرنالونو کې  xenotimeاو  monazite ،apatiteماشینونو کې کارول کېږي. دا عنرص په 
 holmium laserد یادولو وړ ده چې په لېزري درملنه کې له  په لوړه پیامنه پیدا کېږي.

 (.989 ص.:4)څخه تر نورو ډېره ګټه اخیستل کېږي 
ګڼ شمېر میتودونه هم ترشیح شوي دي.   coagulation necrosisهمدارنګه د 

 Transurethralد احلیل له الرې د لېزر په واسطه پروستاتیکتومي )له بلې خوا 

laser-induced prostatectomy یاTULIP   د رکتم له الرې د الوراسوند تر  ،)
(  الندې تررسه کېږي. د Trans rectal ultrasound or TRUS guidanceالرښونې )

TULIP  آله په احلیل کې ځای پرځای اوTRUS  دTULIP  آلې د کنورول په موخه
آله په کرار کرار د مثانې له غاړې څخه د  TULIPکارول کېږي؛ په دې میتود کې 

ږي. په دې میتود کې ېکش او په پایله کې پروستات تخریبپروستات د څوکې لوري ته 
مق د الوراسوند په واسطه کنورولېږي. د یورولوژي ډېری متخصصین د د درملنې ع

نو ځکه دوی له سیستوسکوپیک کنورول  ؛لېزر مستقیم کنورول ته ترجیح ورکوي
څخه ګټه اخيل. په دې میتود کې د پروستات د وحيش لوبونو او  متوسط لوب د 
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ېلو زاویو څخه په پروستات دلته لېزر له بېالب تخریب لپاره له بېالبېلو الرو او زاویو )
اچول کېږي چې په پایله کې پروستات تخریب او د پروستات د سلیمې هایپرپالزیا 

 اعراض او عالیم له منځه ځي( ګټه اخیستل کېږي.

د پروستات د سلیمې هایپرپالزیا د درملنې لپاره؛ د پرم کولو میتود 
(Coagulative techniquesهم دېر کارول کېږي. په دې می ) تود کې د لیدلو وړ آين

د  بدلونونه په پروستاتیک احلیل کې نه رامنځته کېږي، بلکه له پروسیجر څخه وروسته
دو رسه د څو اونیو یا میاشتو په موده کې د پوستکي اچولو په څېر ېر ېوخت په ت

 ږي.ېرژ پروستاتیک نس  تخریب او 
یا فایرب  له  نکې آلهو میتود کې لېزر تولیدو  Visual contact ablativeپه 

پروستاتیک نس  رسه په مستقیم ډول نښلول کېږي، په پایله کې د پروستات نس  
او په پروستاتیک احلیل کې آين بدلونونه رامنځته  (Vaporizedپه آين ډول تبخیر )

 په څېر آين او ژر رامنځته کېږي. TURPکېږي. د دې میتود بدلونونه د 
Interstitial laser therapy  ي درملنې یو بل میتود دی، په دې میتود کې د لېزر

د لېزر فایربونه په مستقیمه توګه د سیستوسکوپ تر کنورول الندې په پروستاتیک نس  
کې داخل او د هر وار داخلېدو په وخت کې لېزر فایر کېږي چې په پایله کې تحت 

ي. په ( رامنځته کېږsubmucosal coagulative necrosisاملخاطي لخته وي نکروز )
دې میتود کې د ادرار د تخریيش اعراضو او عالیمو د رامنځته کېدو کچه ټیټه ده؛ المل 
یې دا دی چې په دې میتود کې د پروستاتیک احلیل مخاطي غشاء نه اغېزمنه کېږي 

 ږي.ې  تخریب او د عضویت په واسطه جذباو یواځي د احلیل الندې پروستاتیک نس
 ډول خالصه کوو:د لېزري درملنې ګټې په الندې 

 په لېزري درملنه کې وینه لږ ضای  کېږي. -1
 پېښې پکې ډېرې نادرې دي. TUR syndromeد  -2
د دې میتود په واسطه هغه ناروغان هم تداوي کولی شو چې د تحرث ضد  -3
 ( اخيل.anticoagulation therapyدرمل )
کېدلی ره ـرســه شکل تــ( پOutpatient Procedureپروسیجر ) OPDد  -4
 (.354ص.  :2يش )
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 میتودونو )لکه مداخلوي د درملنې پایلې یې نسبت یو شمېر نورو لږ -5
thermotherapy (.1352  ص. :6)( ته ښې دي 

 په الندې ډول دي: زیانونهد لېزري درملنې 
په دې میتود کې د پتالوژيک معایناتو لپاره د پروستات مناسب نس  نشو  -1

 (.354ص.  :2ترالسه کولی )
( Suprapubicله عملیات څخه وروسته د ډېرې مودې لپاره د فوق العاين ) -2

کې کېدای يش هیڅ سند ته اړتیا پېښه نه  noncontact probeسند تطبیق )په 
 (.1352 ص. :6) ؛(يش

ر ــراض ډېــریيش اعـېزري درملنه کې د تبول تخــه لــپه عمومي ډول، پ -3
 (.354ص. :2وي )

هغه پروب چې دلته کارول کېږي له  یواځې)د لېزري درملنې بیه ډېره لوړه  -4
 .رو پورې بیه لري( دهېا 500 -400

 noncontactنو غیر متايس پروبونه ) ؛که چېرته پروستات غده ډېره لویه وي -5

probe نه کارول کېږي ځکه چې درملنه یې ډېرې زیاتې مودې ته اړتیا لري. د )
ې د لوی پروستات په درملنه کې؛ د لېزر درملنې نور میتودنه ) لکه یادولو وړ ده چ

 contact side firing laser probe ،interstitial laser therapyمتايس پروبونه یا 
 (.1379 ص. :11او داسې نور( ښه اغېزناکتوب لري ) 

په هر حال؛ پراخو او هر اړخیزو څېړنو ته اړتیا لیدل کېږي ترڅو د پروستات د 
پروسیجرونو رسه په  مداخلوياو نورو لږ  TURPسلیمې هایپرپالزیا لېزري درملنه له 

 (.354ص.  :2پرتلیز ډول مطالعه کړو )
 پایلې

 شو چې:که پورته ترشیحاتو ته پام وکړو او هغه په دقیق ډول تحلیل کړو نو ویلی 
درملنې رسه ورته  TURPد اعراضو په ژر له منځه وړلو کې لېزري او  -1

 اغېزناکتوب لري.
راماتیک ډول د ادرار د جریان رسعت ښه ډپه په پورته دواړو میتودونو کې،  -2

 والی پیدا کوي.
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د لېزري درملنې په واسطه د پروستات د سلیمې هایپرپالزیا ټول ناروغان  -3
په واسطه ډېر لوی پروستات په اغېزناکه توګه نشو  TURPخو د تداوي کولی شو 

 تداوي کولی او د بیا رامنځته کېدو پېښې پکې لیدل شوې دي. 
4- TURPد کوچني فربوتیک پروستات، کوچني ادینوماتوز پروستات، د  ؛

پروستات د متوسط لوب د لوی وايل په صورت کې، د پروستات د رسطان په صورت 
 کې؛ انتخايب او تر ټولو ښه درملنه ده.

د پروستات د سلیمې هایپرپالزیا لېزري درملنه د جنيس بې کفایتۍ ډېر لږ  -5
 کې دا خطر نسبتاً لوړ دی. TURPخطر له ځان رسه لري؛ خو په 

ساعتونو څخه  24د پروستات د سلیمې هایپرپالزیا لېزري درملنه، معموالً له  -6
 72کې احلیيل سند معموالً تر  TURPد لږ وخت لپاره سند ته اړتیا لري؛ خو په 

 ساعتونو پورې ساتل کېږي.
ه د وینې نو ځک ؛په لېزري درملنه کې د وینې بهېدنې چانس ډېر لږ دی -7

پېښو کې( د  %3کې کېدای يش )په  TURPږي؛ خو په ېانتقال ته اړتیا نه پېښ
 وینې انتقال ته اړتیا پیدا يش.

د پروستات د سلیمې هایپرپالزیا لېزري درملنه کېدای يش په معاینه خانه  -8
 د روغتون په عملیات خونه کې تررسه کېږي. TURPکې تررسه يش؛ خو  OPDیا 

ان چې انتي کواګوالنټ درمل اخيل د لېزري درملنې په واسطه هغه ناروغ -9
تداوي کولی شو؛ خو د وینې بهېدنې د خطر د شته وايل له کبله دا ناروغان د 

TURP .په واسطه نشو تداوي کولی 
نسبت لېزري درملنې ته ډېر قدامت  TURPد تاریخي قدامت له مخې  -10

 لري؛ خو نن سبا له دواړو میتودونو څخه په نړیواله کچه ګټه اخیستل کېږي.
په دې وروستیوکې د هېواد په یو شمېر دولتي او خصويص روغتونو کې  -11
TURP  میتود کارول کېږي خو د پروستات د سلیمې هایپرپالزیا د درملنې لېزري

 اد کې شتون نه لري.  میتود تر اوسه په هېو 
پورته مواردو ته په پام رسه ویلی شو چې د پروستات د سلیمې هایپرپالزیا په 

  درملنې ته مناسبه او ښه درملنه ده. TURPدرملنه کې، لېزري درملنه نسبت  
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 وړاندیزونه
اړوند سکتورونو ته وړاندیز کېږي چې نوي درملیز میتودونه په هېواد کې  -1

 و د درملنې اغېزناکتوب ډېر او د اختالطاتو کچه راکمه يش.تروی  کړي؛ ترڅ
کې د پروستات  اړوند سکتورونو ته وړاندیز کېږي چې د هېواد په روغتونونو -2

د ناروغیو د درملنې لپاره مجهز مرکزونه جوړ کړي او یو شمېر متخصصین د نویو 
 درملیزو میتودونو د زده کړې په موخه نورو هېوادونو ته ولېږي.
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 اتنبات باالی هاپتوجنفایتوگذاری اثر  نحوۀ بررسی
The Study of Phytopathogens 

 Impact Manner on Plants 
 

Research Fellow Mohammad Mia Marhun 

Abstract 
Microorganisms cause plant diseases through nutrition 

or their life cycle. These microorganisms attack the cells 
and tissues of the plant and infect the tissues and organs 
of the plant, causing problems for the physiological 
activities of the plant. There are wide range of Pathogens 
or phytopathogens which cause infectious plant diseases 
such as fungi, bacteria, viruses, parasitic higher plants, 
and protozoa. the Microorganisms or Pathogens which 
made the causes of Plant disease    through  the nutrition 
and their live cycle .they attacks on Plants cells and 
tissues and infect the Plants tissues and organs and 
tribute their  physiological activities. Since the Pathogen 
infect  the different Plants parts such as  stems, leafs, 
blossom, fruits, and roots because they  can teched  the 
different physiological activities  such as photosynthesis, 
transformation of food materials and water, respiration, 
growth   and reproduction. 
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  خالصه
ات شان سبب امراض نباتی ـا سایکل حیـها از طریق تغذیه و یمایکرو اورگانیزم

و انساج نباتی حمله منوده انساج و  ها باالی حجراتمایکرو اورگانیزممی گردند. این 
ژیکی های فزیولوفعالیت در سبب بروز مشکالت اعضای نبات را مصاب می منایند که

باکرتیاها،  ها،فنگس مانند ؛هانوجایتوپتف ها یاپتوجناز ۀند. طیف گسرتدنبات می گرد
. دنعفونی می شو  امراضکه باعث  ندوجود دار  هاپرازیت وها، نباتات طفیلی ویروس
های و فعالیت مصابرا  نباتات اعضایو  اجانس ،منودهحمله حجرات نباتات آنها به 

 نبات های مختلفقسمت نپتوجاز آنجا که  .دنا را تحریک می کنـزیولوژیکی آنهف
های تواند فعالیتمی  ،می کند مصاب، میوه و ریشه را وفهشگ، ساقه، برگ ،مانند

، تغییر شکل مواد غذایی، تنفس، رشد و زیتوسنتو مانند ف نبات زیولوژیکیفمختلف 
 .مختل منایدتولید مثل را 

 مقدمه
های یتتوجن( اختالالتی را در عملیه های رشد و منو و فعال)پ مرض عامل

 و کمیت ، کیفیتدر ظاهر باعث تغییراتکنند که  فزیولوژیکی نبات ایجاد می
 نبات که به امراض ساریدر  پتوجن ه وسیلۀمرض ب . بروزدمی شو  ینبات تمحصوال 

  :رخ می دهد ذیلبه یکی از اشکال  دنا یا پرازیتی موسوم

 .الف(  مرصف محتویات حجرات میزبان در اثر متاس با آنها

 .ب(  ایجاد اختالل در میتابولیزم حجرات میزبان در اثر ترشح مواد سمی

 .نباتی در انساج انتقالی میزبان ۀمنودن راه انتقال شیر ج( مسدود 
رشد و منو،  هایعملیهحيايت،  وظایف مثل  فعالیت های نبات برريسمطالعه و 

، گیرد مورد مطالعه قرار می فزيولوژي نباتیاز طریق غیره  و توليد مثل ،تابوليزمیم
اتات را از های حیاتی نبمیتوانند این فعالیت منحیث یکی از عاملین هاجنتو ولی پ

به نبات رضر وارد منایند که رسیدن این نقصان باالی  و طرق مختلف مختل ساخته
بر اساس گزارشات )کرامر( در سال  .ر اقتصادی برای برش زیان بار استنبات از نظ

د یکی از توان زیان اقتصادی ناشی از آفات و امراض به محصوالت زراعتی می م 1967
های اقتصادی وارده باشد. در بعضی از نقاط دنیا، اپیدمی و یا نمهمرتین بحرا
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جمله از و کمبود مواد غذایی گردد که  منجر به حذف کامل نبات میتواندطغیان آفات 
روزهای بدون گندم  ایرلند و  دراپیدمی  ها باالی نبات کچالو به شکلتوجنپ ۀحمل

 .(6) اشاره کرد بود( که بر اثر رسخی ساقه رخ داده Wheat less daysآمریکا )
 که سبب امراض در نباتات می گردند هاتوجنپ یا یموجودات زندۀ مایکروسکوپ 

در نتیجه انساج  جرات نباتی حمله منوده وحخود باالی  حیات و ادامۀ جهت تغذیه
 آنهافزیولوزیک  هایها در فعالیتباعث ناهنجاری اعضای نباتات را آلوده ساخته و و

 . حمله باالی انساج و اعضای مختلف نبات وابسته به نوعیت پتوجن وندگرد می
  باشد. رشایط مساعد در زمان خاص می

 اهمیت تحقیق
سبب امراض در نباتات گردیده و چگونه باالی ها اینکه چگونه پتوجن دانسنت

مشکالت در  ه منوده و باعثخود حملت نباتی جهت تغذیه و ادامۀ حیات حجرا
 دهد. اهمیت موضوع را تشکیل می ،گردند می آنهایک فزیولوژ هایفعالیت

 تحقیق مربمیت
حقیقت  های فزیولوژیکی نبات درها باالی فعالیتتأثیر پتوجنتحلیل  و بررسی
 باشد. های نوین حل مسایل امراض در نباتات میارزیابی روش

 تحقیق هدف
گی ساقه یا لب شرتی هظواهر نبات مثل پوسیددر  تغییربا تحقیق و بررسی  
توان  می ،باشد های فزیولوژیکی نبات میدهندۀ اختالل در فعالیت نشانکه  برگ

فزیولوژیکی نبات را  نوعیت اختالل فعالیت ،با ظاهر شدن تغییر در یک عضو نبات
های یعنی با درک اختالل در فعالیت ؛در مورد اقدام الزم منود تشخیص داد و

 .وداقدام الزم من تداوی فریولوژیکی از طریق تغییر در ظاهر نبات میتوان درمورد
 سوال تحقیق

 های فزیولوژیکی نبات چگونه بوده وها باالی فعالیتثیر گذاری پتوجنأ تنحوۀ 
توان با ظاهر شدن تغییر در یک عضو نبات نوعیت اختالل فعالیت فزیولوژیکی  می چطور

 ؟ نبات را تشخیص داد 
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 تحقیق میتود
، مجالت و دیگر کتب ازتحلیلی بوده وبا استفاده  -ترشیحی  ؛این تحقیق

 .ستگرفته ا صورتهای ا نرتنتی معترب مثل سایت ؛منابع
 بررسی مراحل مرض توسط فایتوپتوجن

فزیولوژیکی نباتات مورد های ها را باالی فعالیتپتوجنفایتو از آنکه تأثیرقبل  
توسط  بررسی مراحل ايجاد مرضبه می پردازیم  ،و بررسی قرار دهیم بحث
 ها که عبارتند از:پتوجنفایتو

 ؛پتوجن به داخل نباتفایتونفوذ   -1

 ؛(Incubation periodنهفتگی )و پرورش یا  دورۀ کمون -2

 ؛به داخل نبات فایتوپتوجنتکثري و انتشار  -3

 ؛نباتايجاد عفونت در  -4

 ؛انکشاف مرضبروز عالئم و  -5
ن با ايجاد پتوجفعال )زماىن که  که به صورت نباتبه داخل  پتوجنپس از نفوذ 

ن پتوجشود( يا غريفعال )زماىن که  یم حجرات نبات ى واردکيمياو فشار و با ترشح مواد 
، شدهد( انجام گردحجرات نبات می وارد غیره و زخم  روزنه،مانند  هاى طبيعى هاز را

 ميزبان براى نسج ديوار حجرویو با حل کردن  میکندرا آغاز  ىکيمياو ترشح مواد  پتوجن
 نباتعفونت در  ايجاد آورد و به اين ترتيب باعثی فراهم م ی رامناسب استقرار خود محل

با تکثري غريجنىس در  پتوجن ،در اين دوره .شودی کمون آغاز م دورۀسپس  ه،دیگرد
يک  ن، کهپتوجنيز در برابر  نباتيابد. از طرف ديگر ی ميزبان گسرتش م انساجداخل 

کند ی ى سعى ممياو یک منايد و معموالً با ترشح موادی مهامن ناخوانده است، مقاومت م
غلبه کند، متعاقباً  نباتبر عوامل درون  پتوجنرا از بني بربد. چنانچه  پتوجنعامل تا 

به علت تغيريات  نباتشود. ظهور اين عالئم در ی آشکار م نباتدر  مرض انکشاف عالئم و
مجدداً در پتوجن غريعادى شدن اندا مهاى ميزبان است. پس از اين مراحل،   و انساج
 زمينۀو با تکثري جنىس و غريجنىس  کندی ميزبان رشوع به فعاليت م مصاب نسجسطح 

 (.7) سازدی در سال بعد را فراهم م مصابهامن سال يا  ثانويه در مصابانتشار خود و 
 را با ت مثل تنه، برگ، گل، میوه و ریشهمختلف نبا اعضای هاتوجنپچون 
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های مختلف توانند فعالیت می وت شان مصاب می سازند از این جهتخصوصیات متفا
 منو و تنفس، رشد و، انتقال آب ومواد غذایی، فوتوسنتیزعملیه فزیولوژیکی نبات مثل 

 فزیولوژیکی های مختلففعالیتها باالی تأثیرگذاریاین که  مختل منایند تولید مثل را
 :بیان می گرددمخترصا ً قرار ذیل  نبات

 فوتوسنتیز وظیفۀ ۀعملی : فوتوسنتیز عملیۀ باالیگذاری پتوجن ها تأثیر  -1
سازد تا انرژی نوری را به انرژی  نبات را قادر می نباتات را بدوش داشته  ومحوری  مهم و

. مبدل مناید باشد رضوری می نباتهای حجروی یمیاوی که برای متام فعالیتک
 اهفیصد متام انرژی تابشی توسط برگ 30که در حدود  دهد تحقیقات علمی نشان می

نور در از بخش فعال  جذب شده خورشیدیانرژی  فیصد 28 بیش از ده کهجذب گردی
فیصد انرژی  70بیش از  رسد و ها به مرصف میتو سنتیز جهت تولید کاربوهایدریتفو 

به شکل انرژی  به حرارت تبدیل شده و ،توسط درختان جذب می شودخورشیدی که 
با محیط اطراف به  (Heat exchanges) ، تعرق و هدایت تبادالت حرارتیجهت تبخیر

 (. 3 ص. :4 ) مرصف می رسند

هر  گی نباتات واضح است کههبا در نظر داشت اهمیت اساسی فوتوسنتیز در زند
 د.ری در نبات می گردفوتوسنتیز منجر به بیام ۀعملی ها درتوجناز سوی پ نوع مزاحمت

در  ایجاد شده هافوتو سنتیز از کم رنگی برگ ۀعملی ها درتوجنهای اختالل پنشانه
شده خشک  لکه های خشک )انساج مرده( یا سطوح وسیع ،مصاببسیاری نباتات 

بسیاری از نباتات میزان محصول در کاهش  رشد و کمی ،های مختلف نباتقسمت
  د.گردآشکارا مشخص می 

 سبز نبات کاهش می یابد.سنتیز به علت کاسته شدن سطح فوتو که  ستا بدیهی
ریب ــا را تخـهاین اورگانیل وه ـا تأثیر انداختـهها باالی کلوروپالستنـتوجان پـهمچن

امراض بکرتیایی ر برخی از که باعث کاهش فوتو سنتیز در نبات می گردد. د می منایند
ها توجناین پ ۀتوکسین که به وسیلتاتب تنتوکسین و ،ها مانندبعضی توکسین ،وفنگسی

قیم یا ـکه مست ییاـزایم هـالیت بعضی از انــعت از فعمامن با بازداری و ،تولید می شوند
در مراحل تیز را کاهش می دهند. سنفوتو  ،غیر مستقیم در فوتوسنتیز نقش ایفا می کنند

 میزان فوتوسنتیز بیشرت از یک چهارم میزان عادی نبات نیست. ،مرض پیرشفتۀ
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  ست کههویدا مواد غذایی: باالی انتقال آب و گذاری پتوجن هاتأثیر  -2
حجرات شان به مقدار مناسب  یفعالیت های فزیولوژیک نباتات جهت ادامه حیات و

 را توسط ریشه جذب ومرنالی رضورت دارند که این مواد  مواد غذایی عضوی و و آب
حجرات از آنجا وارد  و اهرگ برگ ،هادمربگ ،هایق انساج انتقالی به طرف شاخهاز طر

برای  رگ ودیگر حجراتبخشی از آب توسط حجرات ب مواد مرنالی وند. برگ می منای
تبخیر  ولی بیشرت آب از حجرات برگ ند،به مرصف می رسساخنت مواد مختلف نباتی 

ها )ستوماتا( وارد الحجروی و باالخره از طریق روزنهوارد فضاهای بین  و  هشد
 متام مواد غذایی عضوی نباتات در حجرات برگ و امتوسفیر می شود، ولی تقریباً 

حجرات دیگر  از آنجا به سمت پایین و به طرف د وفوتوسنتیز تولیعملیۀ متعاقب 
 توزیع می گردد.عبور از انساج انتقالی  با انتقال و نبات عمدتاً 

مواد معدنی به سمت باال یا حرکت  یک پتوجن اختاللی را در حرکت آب و که زمانی
موجب ایجاد مرض در  مواد عضوی ساخته شده به سمت پایین نبات ایجاد می کند

های مبتال به بیامری می شود قسمت ،که این مواد به آنها منی رسدبخش های از نبات 
محصوالت خود  خدمات واز ارائه  خود نبوده و خود قادر به انجام وظایف محولۀ ۀنیز به نوب

؛ ات می گردندمتام نب بدین ترتیب موجب بیامری مانده و های نبات بازبه بقیه قسمت
ها قادر به انجام وظیفه به ، برگجلوگیری شودها ب بسوی برگحرکت آ از طور مثال اگر 

 مقدار کم و و گردد تر گردیده و یا متوقف می ندکُفوتوسنتیز عملیۀ صورت مطلوب نبوده 
 نیز به نوبۀریشه ها در دسرتس است که ریشه ها سوی  ی حملیا هیچ مواد غذایی برا

 .بین روند ممکن از و باالخره بیامر  ،خود از تغذیه محروم مانده
 ( Phytopathogens) های نباتیتوجن پتعداد زیادی از دهد که  علمی نشان می تجارب

جود می آورند.  مواد معدنی در نبات اختالل به و به یک یا چند شکل در انتقال آب و
موجب می شوند  بعضی از پتوجن ها ساختار یا فعالیت ریشه ها را تحت تأثیر قرار داده و

آنها آب کمرتی جذب کنند؛ پتوجن های دیگر با رشد در انساج انتقالی یا به روش دیگر 
جن ها از طریق در برخی بیامری ها پتو  ند ونرکت آب در ساقه اختالل ایجاد می کدر ح

رصف آب نبات در م ها موجب تعرق بیش از حد گردیده وها و برگتأثیر باالی روزنه
 اختالل ایجاد می کند.
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 ها وفنگس ،مانندها بسیاری از پتوجنتحقیقات واضح گردیده که  در نتیجۀ
بعضی  ها ودرحالی که یک تعداد نیامتود ؛گردیدهگی ریشه هپوسیدسبب  هابکرتیا
های هوایی ل از ظهور هر گونه نشانه در قسمتها قبها موجب تخریب وسیع ریشهویروس

 می کنند ایجاد  در ریشهرا  بوغمه گک هادنیامتو  ها وبرخی از باکرتیا نبات می گردند.
            هاریشه ۀمواد معدنی به وسیل متعارف آب و که موجب اختالل در جذب معمول و

های مویکی نیز جلوگیری از فعالیت ریشههای انساج انتقالی برخی از پرازیت گردند. می
قابل یاد  می گردد. مواد مرنالی درنبات موجب کاهش جذب آب وبدین وسیله  کرده و

باعث  چنین اثری بعضی از پتوجن ها قابلیت نفوذ ریشه را تغییر داده و آوریست که
 ها می گردد.ختالل بیشرت در جذب آب توسط ریشها

 
 .(7) های مختلف نباتاری فایتو پتوجن ها  باالی اندامگذشیامتیک تاثیر : 1شیامی

و باكرتيايي  های فنگسیپتوجنمتعدد ثابت گردیده که  در نتیجۀ تحقیقات
 حتی سبب مرگ بوته و انساج انتقالیانهدام  ساقه یگهپوسيدباعث  امراضمولد 
يا  پتوجن ۀپيكر  ۀوسيلممكن است به  انساج انتقالی چوبی د.نمي شو  جوانهای 
 پتوجندر برابر  نبات با عکس العمل ۀو يا موادي كه بوسيل آناز ترشح شده مواد 

مسدود شوند به یا  و تخريب اگر انساج انتقالی و مسدود شوند. رترشح مي كنند، پُ 
را منتقل  یناچيز  آبيا و قادر نبوده  است، آبانتقال هاي عادي خود كه انجام فعاليت

 ها با تنهریشهیای رسطان طوقه یا محل اتصال باكرتها مانند پتوجن  بعيض منود.د نخواه
tumefacie  Agrobacteriu مر  ک   عمودی ۀريش فنگسو Plasmodiophora brassica   
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در ساقه، ريشه  ها بوغمهباعث ايجاد    sp Meloidagyne  ریشهدر بوغمه  د مولدو امتنیو 
 كه در اطراف يا نزديك  بوغمهفراوان و حجيم  حجرات مي گردند. آنهاو يا در هر دوي 
 یگهورده و باعث از هم پاشيدآ فشار  نساجاقرار دارند ممكن است به  انساج انتقالی 

 .نها بكاهندآ ب در آ نها شده و در نتيجه از رسعت حركت آ 
 (Wilted) یگهپژمرد امراضدر  یچوب انساج انتقالیب در آ  مامنعت از حركت بارز ۀمنون

 او باكرتي Fusarium ، Verticillum ، Ceratocystisد،مانن یهافنگس ۀديده شده كه بويسل
 نساج انتقالیاها به پتوجناين  شوند. یايجاد م  Erwinaو   Pseudomonas  ،مانند یها
ار ــرا بيم نباتا ــنهآ ب در آ از حركت  یحمله برده و با جلوگري  نباتريشه و ساقه  یچوب
فقط  نساج انتقالیاب در آ حركت  جریان امراضمبتال به اين  اتاتـنبدر اكرث  .سازند یم
توان گفت  یم صورت عموم به  سامل است. نباتاتدر آن حركت  به تناسبصد فی 4 – 2

كه توسط  های انساج انتقالیلولهال با تعداد تمب نباتات ۀب در ساقآ كه رسعت حركت 
عوامل اً ظاهر  معكوس دارد. ۀرابط ،ها مسدود شده اندآناز  ها يا مواد حاصلپتوجن
 پتوجنهستند. با وجود اينكه  مرضدر اين  انساج انتقالیمسئول از كار افتادن  یمتعدد

نسبت به  عکس العملدر اثر  یاز عوارض بيامر  یبعضولی است  مرضتنها مسئول ايجاد 
به  انساج انتقالیخود در  یزيكفتوانند با حضور  یها مپتوجنشوند.  یايجاد م پتوجن

يد از ار سكيل و بزرگ پ یهاكولیلاتوليد م انو همچن یایباكرتي ۀجر حصورت اسپور و يا 
های انساج لولهباريك شدن  مریض نباتكنند. در  یجلوگري انساج انتقالی در  آبحركت 
 (Methayl hydroxy ethaylcellulose) نها به علت ابتال يا توليد تايلوزآ يا تخريب  انتقالی

) نايش از   حجروی ديواربزرگ به علت تجزيه  یهاكولیلازاد شدن مآ  ،انساج انتقالیدر 
به علت كاهش تبخري  انساج انتقالیب در آ كاهش قدرت كشش  ،(نتوجپ یهايماانز 

 شود. یب مآ برگ باعث تقليل جريان 
غشاهاي : نبات حجروی یغشاها باالی نفوذپذيريها پتوجن تاثیرگذاری -3

شان  یشحمی هستند كه در البال  یهامالیكول اليۀحجروی متشكل از يك جفت 
 اليۀاز اين  یهاقرار گرفته كه معمواًل قسمت یپروتین یهااز مالیكول یانواع زياد

نفوذ  یهاسداست. غشاها به عنوان برآمده شحمی بريون  ۀالي طرفدو  از یپروتين
را به داخل داده و از  حجرهورود مواد مورد نياز  اجازۀده و تنها منو انجام وظيفه  پذير
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دو اليه نسبت  شحم كنند. معموالً ینيز مامنعت م حجرهداخل  یمواد رضور  خروج
 ،كوچك، محلول در آب مانند یهاكولیلماها نفوذ ناپذير است. كولیلايوماب اکرثبه 
به صورت  هااسید نوامی ، قندها و(باردار يا الكرتوليت یها يونها ) به صورت اتما

دارند،  یينپروتكه ساختامن  اغشدر داخل  مخصوص یجريان آزاد يا از طريق مجار 
در  ديوارحجرویشوند. به دليل وجود  یپمپ يا آزادانه وارد م حجرهبه داخل 
اما  ؛برسند حجروی یكوچك قادر هستند به غشا یهاكولیلما، تنها نباتی حجرات

تهيه  مصنوعیکه به صورت  نباتی ییماپروتوپالز  ان ـهمچن و یحيوان حجراتدر 
رسيده و  یمايتوپالز سغشای نيز به  رتنسبتاً بزرگكول هاي یلاذرات و م ،می شوند

از  قطعۀ: در اين روش، مي شوند حجره وارد  ( Endocytosis ) يتوزااندوس روش با
را كه به درون برده مي شوند احاطه كرده و يك وزيكول تشكيل  مادۀاطراف  غشای

 یبرده و رها مي كند. آسيب يا از هم گسيختگ حجرهمي دهد كه ماده را به داخل 
 باعث ايجاد تغيريات ) معموالً یزيكفو يا عوامل  یکيمياو توسط مواد  یسلول یغشا

به  حجرهشوند كه در نتيجه آن مواد مفيد داخل  یغشا م یافزايش ( در نفوذ پذير 
بيش از  مقدارعكس مواد ناخواسته يا  براز دست رفته و  یلو قابل كنرت طرز غري 

 . شود یم حجرهاندازه هر ماده وارد 
از دست رفنت  ،حجروی یپذيري غشاو نتايج تغيري در نفوذمعموليرتين اثر  

به  ؛كوچك محلول در آب تشكيل شده اند یهاكولیلماها و يونا هاست كه ازالكرتوليت
پذيري  ها و تغيري نفوذم نيست كه از دست رفنت الكرتوليتمشخص و مسل هر حال كامالً

ها اندامك باالیمواد ابتدا  است، با اين (Toxin) هاها و زهريمانز ااولني هدف و اثر  اغش
( به عنوان يك اثر ثانويه) اغش باالیو بعد  حجرهداخل  یهاو واكنش ها(اورگانیل)

ثري أ ت اغش ینفوذپذير  به طور مستقيم بر هاپتوجن تاثري مي گذارند. اگر واقعاً 
 مثل ؛اغشمتصل به  یها يمانز ابگذارند، محتمل است كه آنها اين عمل را با تحريك 

ATPase  دخيل هستند و يا با مداخله  حجرهبه خارج  به داخل و انتقالكه در عمل
با  الزم هستند و يا اغشحفظ و ترميم اليه سيال سازنده  یكه برا عملیه هایدر 

 پتوجن ۀتوليد شده به وسيل یهايمانز ا ۀبه وسيل اغش پروتینو  شحم اجزایتخريب 
 . دهند یانجام م
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 تولید شده  انرژي: نبات تنفس ۀعملی االیبها تاثیرگذاری پتوجن -4
و  یا ذخیره سازی مانند تجمع حجره یانجام متام فعاليت ها یتنفس برا طریقاز 

ها، رشد و يماها، فعال كردن انز نیوتر انواع پ سنتیز، حجرهتركيبات داخل  انتقال
 نباتديگر مورد استفاده  یهافعاليت یو تعداد یدفاع یها، واكنشحجراتتقسيم 

 یۀدر عمل هايماانز  یشامر  یتنفس، دخالت تعداد ب یگهپيچيد قرار مي گريد.
ن در فعاليت و آ و اهميت فوق العاده  حجراتتنفس در تك تك  وقوع عملیۀتنفس، 
 یفعاليت ها رب توجنپهمه بيان گر اين نكته اند كه اولني اثرات  حجراتحيات 
 .است آنتنفس ۀ عملی االیب نبات

 ینها افزايش مآ ، رسعت تنفس توجن هاپبه  نباتات مصابیتبعد از  معموالً
خود را  ییذخريه  یها تیيدراربوهاك ،مصاب انساجاين بدان معناست كه  يابد.

 مرضكه عاليم  یسامل به مرصف مي رسانند. در موقع انساجتر از  خييل رسيع
 توجنپ یتكثري و سپور زاي ۀدور ميزان تنفس افزايش يافته و  ظاهر مي شود مطمئناً 

يابد و ممكن  یبعد از اين دوره رسعت تنفس كاهش م نيز افزايش خواهد يافت.
مقاوم  نباتاتكه  ین برسد.در مواقعآ  كمرت از یسامل و يا حت نباته حد باست 
به محل  یم هاي دفاعز كانيیمل رسيع امي شوند، به دليل توليد و انتق مصاب

به هر  يابد. یو تنفس رسيع تر افزايش م رسد میمرصف به  یتر  زياد یلودگي انرژ آ 
مقاوم نيز به هر حال از شدت تنفس بالفاصله بعد از رسيدن به اوج  نباتاتحال در 

م ز تابوليیدر م یهمراه با افزايش تنفس تغيريات متعدد .شود یكاسته م خود رسيعاً 
 تنفسيم امثال، فعاليت يا غلظت چندين انز  طورد گیر  یم صورت نبات مریض
با افزايش فعاليت پنتوز ، يعني منبع  مریض نباتيابد. افزايش تنفس ی افزايش م

 .همراه است یلو نیاصيل تركيبات ف
قباًل یاد آوری به  که طوری :نبات یمنو  باالی رشد وگذاری پتوجن ها ثیر تأ  - 5

 سنتیز میو ــوتـف ۀـری عملیـجها را که مُ برگ از سطح سبز یها بخشنـتوجپ ،عمل آمد
 طبیعتاً باعث و مواد فوتوسنتیزی موجب کاهش قابل مالحظۀ برند و میاز بین  باشند

های که توجنگردند. همین قسم پ میرشد کمرت این نباتات وکاهش محصول شان 
بدین  لی شده وباعث تخریب قسمتی از ریشه یا بسته شدن اجزای انساج چوبی انتقا
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اد می ــتات به شدت اختالل ایجدر این نبا ویـعض ، مواد مرنالی وترتیب در انتقال آب
 ا میــرگ آنهـگاهی م واتات ــنباین   محصولمقدار  اندازه وش ـوجب کاهـاً ماکرث  ،کنند
 عادی انساج وتوجن باعث رشد غیر امراض بسیار معمول که در آنها پ برخی از شوند.
 قسمت جعد شدنمُ باعث  کهم ر  ریشه ک  در های شدیدزخممثل  ؛ودـان می شـای میزبـاعض
در  و (Plasmodiophora Bracssicacea)فنگس  توسط های آندیگر بخش ها ورگب های

 .( 486  ص. :1) می گردد نهایت پژمرده شدن آنها
کچالو  ، جرب( Physoderma alfalfae )نبات رشقه ناشی از فنگس ۀیا غد بوغمه

 و لب شرتی شفتالو ناشی از فنگس (Spongospora subterranea)ناشی از فنگس
(Taphrina sppمی )  .های باکرتیایی نیز موجب رشد توجنهمچنان بعضی از پباشد

که ناشی از  های رسطانییا تومور ها ومثل گال ؛ردندــمی گنباتات ادی ــغیر ع
 سیب ۀریش انبوه یا غلو شدندیگر ( و Agrobacterium tumefaciensباکرتیای) 

ثیرات مشخص برخی تأ  باشد. می (Agrobacterium rhizogenes)توسط باکرتیای
رشد  گی وهوپالزما که در انساج انتقالی فلویم زندـفایت ۀرشد نبات به وسیل باالی

های  به فایتو پالزما تولید شاخه ود می آیند. بعضی از نباتات مصاببه وج ،می کنند
. بعضی از فایتو را می منایند به )جاروی جادوگر ( معروف اند انبوه که زرد، کوتاه و

گ بر  های سبز رنگ ولربگتولید گُ  ها ممکن است باعث کوتاهی قد میزبان وپالزما
 (.130 ص. :2) مانند )معروف به فیلودی( شوند

 ۀمنوی نباتات به وسیل ها باالی رشد وتوجنپثیرات أ بیشرتین ت ،قرار معلوم
ها باعث کوتاهی قد . بسیاری از ویروسدنو ها پدیدار می شویروئید ها وویروس

ها گی یا لوله شدن برگهدر حالی که برخی دیگر موجب چین خورد ؛نبات گردیده
باعث رشد ها د. بعضی ویروسطبیعی می گردنهای غیر های باشکلهوتولید میو 

بخش دیگر ضخیم تر  ، قسمی که بخشی از برگ نازک تر وگردیده هاعادی برگغیر 
های نبات یا برگ ها باالی ریشه، ساقه ویک تعداد از ویروس از حالت عادی است.
 فرورفتگی نباتات مصاب وتعدادی در ریشه یا ساقۀ می شوند با عث ایجاد گال

 هاچگونگی این گونه ناهنجاریتا الحال ند( ایجاد می کنند. آبله مان ) گیهمدوبرآ 
 های آنها مشخص نیست.میزبان ها باالیتوسط ویروس
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های که باالی نتوجپ: باالی تولید مثل نباتها : تاثیرگذاری پتوجن6
شند های مختلف نبات حمله می کنند، آنها را ضعیف کرده یا می کُ اندام انساج و

چنین نباتات از نظر اندازه  شوند. وبدین شکل باعث ضعیف شدن نبات می
های تخم تولید کنند. تخم ، میوه وتعداد کمرتی گلر مانده ممکن است تکوچک

لذا در زمان کشت  ،این گونه نباتات قدرت وقابلیت جوانه زنی پایین تری داشته
وه بر چنین عال  را تولید کنند. ترضعیف کمرت و جدید نبات ممکن است تعداد

ثیر مخرب أ ها تتوجن، بسیاری از پی تولید مثل نباتتوجن باال مستقیم پثیرات غیر أ ت
ا تخم مثل نبات دارند، زیرا به طور مستقیم باالی گل، میوه ی مستقیمی باالی تولید

شوند  یا در تولید آنها اختالل ایجاد کرده یا مانع آن می ا را کشتهـآنه له کرده وـحم
 یا به صورت مستقیم در تکثیر نبات میزبان اختالل ایجاد می کنند. و

زبان اختالل ایجاد می کنند، ها در تکثیر نبات میکه پتوجن ییهایکی از معمول ترین راه
گی نصواری یا هچنانکه در بیامری های پوسید ؛های میزبان استگلشنت کُ کردن و مصاب

 (Fire blight)، بالیت آتشیMonilinia spقهوه یی درختان میوه خسته سنگی ناشی از فنگس 
  (.88  ص. :3) باشد می   Erwinia amylovoraناک ناشی از بکرتیای  سیب و

 از کوتاه یعنی میوه پس از مدت ،های کوچک بعد از گلدهی در سرتوسریزش میوه
   Colletrichum acutatumعامل انرتکنوز، شدن به فنگس، بر اثر مصاب تشکیلزمان 

خالصه در برخی از امراض ایجاد شده توسط ویروس ها، فایتوپالزماها یا  کند. ریزش می
اگر تشکیل گردد عقیم  و  گُلی تولید منی شود ، اوالً کرتیاهای محدود به انساج انتقالیب

 مقدار آنها بسیار اندک خواهد بود. یا تولید ه یا تخمی تولید نشده وهیچ میو  ومانده 
تا  30ساالنه حدود  ،(F.A.O)براساس گزارشات رسمی سازمان غذا و زراعت جهانی 

در  زراعتی و ذخیره منودن  عملیه هایفیصد محصوالت زراعتی طی مراحل مختلف   40
 (.5اثر آفات نباتی از بین رفته و از دسرتس انسان ها خارج می شود )

سازمان ملل متحد سال با در نظر داشت اهمیت حفاظت نباتات از گزند آفات؛  
نامگذاری کرده است.  سال بین املللی صحت و سالمت نباتات"" را به نام م. 2020

نامگذاری این سال به نام صحت و سالمت نباتات فرصتی است منحرص به فرد در 
اهمیت حفاظت از نباتات و توجه به رسانی و افزایش آگاهی عمومی بر  راستای اطالع
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آن به منظور پایان دادن به گرسنگی، کاهش فقر، حفاظت از محیط زیست و انکشاف 
   .(6) یا توسعه اقتصادی

 نتیجه گیری
 :ت فوق چنین نتیجه بدست می آید کهاز توضیحا

های نبات می توانند عملیه یولوژیکیها با اختالل در فعالیت های فزپتوجن. 1
 از این جهت متأثر سازند  اتـمختلف حی لـمراحدر  ولیدی نبات راــمختلف منویی و ت

 ی آن.یعنی مختل شدن فعالیت های فزیولوژیک ،قیقت بیامری نباتدرحکه توان گفت  می

گی ساقه یا لب مثل پوسیده ؛امراضی که در ظاهر نبات به مشاهده می رسند. 2
های فزیولوژیکی فعالیت مختل شدن یکی از حقیقت ارتباط به در شرتی برگ و....

تیک امسیستنبات دارد که باید با استفاده از روشهای جلوگیری امراض آنرا به شکل 
 تواند بسیار دوامدار باشد. مختل شدن فعالیت می آن وریشه یی از بین برد در غیر

آفات، تدريجى  خسارۀ دیگرو  رضر خالفها، بر پتوجنفایتورضر و خسارۀ  . 3
ن نابه وجود مى آورد. همچ نباترا در  ییاست و در نهايت تغيريات قابل مشاهده 

کنند؛ ( ايجاد مىواگیر) امراض ساری پتوجن ها در نباتفایتواين عوامل مرض یعنی 
 سامل اند.  نباتبه  مریض نباتيعنى اين موجودات قابل انتقال از 

 پیشنهادات
 نباتفزیولوژیکی ها باالی فعالیت های تأثیرات سوء پتوجنی جلوگیری از  برا. 1

 ورایتی یا نوع پتوجن، مثل ،گذاری پتوجنثیر أ رضور است عوامل اساسی که باعث ت
 ميزبان حساس و رشايط محيطی مناسب را مورد بررسی و مطالعه قرار داد.

 های فزیولوژیکثیرگذاری امراض باالی فعالیتأ ت برای تحقیقات بیشرت. 2
در سطح انستیتوت زراعت  البراتوار مجهزو  امراض ودیپارمتنت آفات  باید ،نبات

 اکادمی علوم افغانستان ایجاد گردد.

 جهت تشخیص امراض مختلف نباتیتر مؤثر برای تحقیقات بیشرت و. 3
در نباتات  های نباتیابعاد مختلف اختالل فعالیت تاثیر گذاری آنها در و درکشور

از طرف ریاست  قین محرتممحقبرای  تحقیق ساحوی زمینه مزروعیغیر  مزروعی و
 مساعد گردد.  اکادمی علوم
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 اکرت تیمورشاه علیم منګلمعاون رسمحقق د
 گیسوخت بررسی شیوع واقعات

Investigation of the Prevalence of Burns 
Research Fellow Dr. T. A. Mangal 

Abstract 
 The research about prevalence of burns is done by 

descriptive methods. Burns form the universal problem of the 
public health. Every year millions of people suffer from severe 
burns which needs medical cares. Also thousands of people die 
each year because of burns, and most of deaths occur in low 
and middle income countries. Burns can occur in any age, and 
risk of its occurring is increased with poverty, lack of education 
and unemployment. Also the occurrence of burn cases in 
Afghanistan is high. In a research done in Burn and Plastic 
Surgery Department of Isteqlal Hospital in Kabul (1394 – 1397) 
we found that averagely 4.5% (5564) of whole patients each year 
came to Isteqlal hospital present to Burn and Plastic Surgery 
Department for treatment, and among these patients each year 
averagely 12.6% (693) were admitted in this department and 
among these admitted patients every year averagely 8.5% (59) 
of patients died due to burns and its complications.  

 خالصه

. فته استتحقیق در مورد شیوع واقعات سوختگی بصورت توصیفی صورت گر 
 ساالنه میلیونها نفر در جهان دچار وسوختگی ها پرابلم جهانی صحت عامه را تشکیل داده 

سوختگی های شدید می شوند که به مراقبت های طبی نیاز میداشته باشند. همچنان 
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 در ماملکت اکرثیت وفیا ودر جهان می شود  سوختگی ها ساالنه سبب مرگ هزاران نفر
خطر  وواقعات سوختگی در سنین مختلف رخ داده دهد.  رخ میدارای عواید کم یا متوسط 

سوختگی با فقر، سطح پائین تعلیم و بیکاری همراه است. واقعات سوختگی در افغانستان 
 1394. چنانچه در تحقیقی که در مورد واقعات سوختگی )سالهای می دهدنیز بیشرت رخ 

ـ  ش( در 1397الی  سوختگی و جراحی پالستیک شفاخانه استقالل در کابل  دیپارمتنت ه
فیصد مریضان مراجعه کننده  4,5صورت گرفت، در یافت گردید که بطور متوسط ساالنه 

فاخانه ش به شفاخانه استقالل به دیپارمتنت سوختگی و جراحی پالستیک ایننفر(  5564)
نفر(  693فیصد آنها ) 12,6توسط ساالنه جهت تداوی مراجعه منوده، که از این جمله بطور م

فیصد   8,5بطور متوسط ساالنه  در این بخش بسرت شده و از جمله مریضان بسرت شده
 از سبب سوختگی و اختالطات ناشی از آن وفات منوده اند.  نفر( 59مریضان )

 مقدمه
کی یسوختگی ها آسیب های سوختگی در طول تاریخ با انذار بدی همراه بوده است. 

از معمولرتین واقعات عاجل را تشکیل میدهند که در شفاخانه ها پذیرفته و معالجه می شوند. 
ز متأثر بلکه از نظر روانی نی ،سوختگی ها با اثرات مخرب خود نه تنها مریضان را از نظر فزیکی

سن مانع وقوع آن نیست و واقعات  .می سازند و ممکن است منجر به معلولیت مزمن شوند
ز نوزادان تا افراد مسن همه را در بر می گیرند. این پرابلم در ماملک پیرشفته و عقب مانده آن ا

هر دو موجود است. صدمات سوختگی داکرتان و کارکنان صحی را به چالش های گوناگون 
سوختگی ها معموالً اطفال و افراد جوان را ماؤف می سازد.  .و مختلف مواجه می سازند

. در کاهالن، می دهداز سبب مایعات داغ رخ کوچک تگی در اطفال اکرثیت واقعات سوخ
ای ولی نسبت به سوختگی ه ،واقعات سوختگی ناشی از آب یا بخار داغ غیرمعمول نیستند

ناشی از شعله آتش کمرت معمول اند. اکرثیت واقعات صدمات برقی و سوختگی های 
ر در نادر سوختگی ها اند. کیمیاوی در کاهالن رخ میدهند. رسما و تشعشع اسباب بسیا

سالهای اخري با ايجاد مراکز تخصصی سوختگی و پيرشفت ها در سرتاتيژی های تداوی 
پیرشفت در احیای مایعات و قطع و برطرف کردن مقدم انساج مرده و برطرف کردن بخصوص 

پوشش بهرت زخم سوختگی، کنرتول مناسبرت انتان و بهبود مواد اجنبی از زخم سوختگی، 
وی آسيب استنشاقی، پيامد کلينيکی اين مريضان خاص بيشرت بهبود يافته است. با وجود تدا
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سيستم  هراين، سوختگی های شديد به قسم يک آسيب ناگوار باقی مانده اند که تقريباً 
 شود. به عوارض و وفيات قابل مالحظه میعضويت را متأثر ساخته و منجر 

 تحقیقاهمیت 
ی واقعات سوختگ جوامع مختلف بسیار متفاوت است.ر شیوع واقعات سوختگی د 

تواند. سوختگی ها از سبب حرارت، رسما، مواد کیمیاوی و  میدر متام سنین رخ داده 
 که واقعات شدید سوختگی به توانند. در صورتی بوجود آمده میعوامل مختلف فزیکی 

د توانند تهدیسبب ایجاد اختالطات شده که می  ،صورت مقدم و درست تداوی نشوند
  کننده حیات باشند.
 مربمیت تحقیق

ی عوامل مختلف فزیک ۀاز ترضیضات نسجی اند که در نتیج سوختگی ها عبارت
و یا کیمیاوی بوجود می آیند. هر یک از اشکال سوختگی دارای تظاهرات مشخصه، 

چنانچه سوختگی های حرارتی و  ؛ابلم های مراقبتی مربوط بخود استاختالطات و پر 
هند. د دمات مرتافقۀ آن علل اصلی مرگ و معلولیت را در جوامع مختلف تشکیل میص

لذا بررسی شیوع واقعات سوختگی و وفیات ناشی از آن برای ایجاد طرق وقایوی مؤثر 
 می باشد.   کیفیت تداوی مریضان الزم و مربم و بهبود

 هدف تحقیق
فکتورهای مطالعه هدف از تحقیق مذکور عبارت از بررسی شیوع واقعات و 

تا بدین وسیله شیوع واقعات و فکتورهای  استسوختگی )مساعدکننده(  خطرساز
یشرت از بروز ببا ایجاد طرق وقایوی مؤثر خطرساز سوختگی بدرستی مشخص شوند و 

 واقعات سوختگی تا حد امکان جلوگیری به عمل آید.
 سوال تحقیق

فکتورهای شیوع واقعات سوختگی در جوامع مختلف به چه اندازه بوده و  
 آن کدامها اند؟خطرساز 

 میتود تحقیق
 صورت گرفته است. Literature Reviewو استفاده از تحقیق مذکور به میتود توصیفی 
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 عمومیات
ر نتیجه ( عبارت از ترضیضات یا صدمات نسجی اند که دBurnsسوختگی ها )

ده، ن، مواد کیمیاوی سوزانرسما، مستقیم با شعله آتش، مایعات گرم یا داغ، گازاتمتاس 
بوجود می آیند. معموالً جلد صدمه یا آسیب دیده و وظایف آن )مانند مانع در  اشعهو  برق

برابر ترضیض و انتان، تنظیم درجه حرارت بدن، حسیت و جلوگیری از ضیاع مایع( مختل 
، برقی  (thermal)معمواًل از نظر اسباب به انواع حرارتی سوختگی ها (.9می شوند )

(electricalکیمیاوی ،) (chemical) .و ناشی از اشعه طبقه بندی می شوند 
 سوختگی ها نظر به عمق آسیب به چهار درجه تقسیم می شوند:

اپیدرم طبقه این نوع سوختگی ها به یا سطحی:  1سوختگی های درجه  -1
(Epidermis ) فقط اپیدرم مصاب یا  1در سوختگی درجه (. 14()13محدود اند)جلد

( و تغییرات میکروسکوپیک مشخص می گردد. Erythemaدرگیر شده و تنها با رسخی )
عمل محافظتی جلد از بین نرفته، اذیام جلد حداقل است و عالیم سیستمیک نادر 

ز بین میرود و بهبودی ساعت ا 72تا  48اند. درد به عنوان عرض اصلی، معموالً در ظرف 
 (.6پذیرد ) بدون هیچ حادثه مهمی صورت می

( جلد Dermis)درم طبقه به  نوع سوختگی هاای :2سوختگی های درجه  -2
 شوند:  تقسیم میتوسعه می یابند و به دو نوع 

 Superficial Partial)یا قسمی سوختگی سطحی با ضخامت نسبی  -الف

thickness Burn:)  آسیب تاPapillary dermis  واقع شده که مرتافق با تشکل آبله
ه ک و یا ضیاع اپیدرم می باشد. درم زیرین گالبی رنگ و مرطوب می باشد. زمانی

ناحیۀ ماؤفه با متاس سفید شود برگشت شعریوی بطور واضح قابل مشاهده می باشد. 
( نارمل است. این نوع سوختگی Pinprick sensationحسیت خراش با نوک سوزن )

 باقی گذاشنت ندبه التیام می یابد.هفته بدون  2در ظرف 
آسیب تا عمیق ترین قسمت های  :یا قسمینسبی سوختگی عمیق با ضخامت  - ب

Reticular dermis  رخ داده و با ضیاع اپیدرم همراه می باشد. رنگ جلد ناحیه ماؤفه با فشار
هفته  3سفید منی شود و حسیت کاهش می یابد. این نوع سوختگی بدون جراحی در ظرف 

 (.12یا بیشرت از آن التیام می یابد و معموالً منجر به تشکل ندبه ضخاموی می شود )
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 Full) دارای ضخامت تام  ی هااین نوع سوختگ :3های درجه سوختگی -3

thickness) (. این نوع سوختگی 14)،(13) اند یعنی اپیدرم و درم را در بر می گیرند
ها منظره خشک، زغالی، مومی یا چرم مانند داشته و ممکن است دارای رنگ سفید 
یا خاکسرتی باشند. اوعیه های ترومبوزی ممکن است مشاهده شوند. سطح سوختگی 

 (.12د )یا خارش با رس سوزن بی حس می باشو در برابر متاس  بدون درد است

آسیب ساختارهای نسجی  در این نوع سوختگی ها :4های درجه سوختگی -4
های احیاء و مراقبت (.14)، (13)زیرین مانند عضله، اوتار و استخوان را نیز در بر می گیرد 

 های عمیق تر جلوگیری کند،مناسب از زخم سوختگی ممکن است از تبدیل شدن به زخم 
( نامناسب ممکن است منجر به افزایش عمق زخم شود. Perfusionاما انتان و یا پرفیوژن )

( میزان نیاز مایع را با استفاده از اندازه سوختگی Resuscitationاکرث فورمول های احیاء )
 ها 9به صورت فیصدی مساحت مجموعی سطح سوخته بدن تخمین می کنند. قانون 

(Role of Nines روشی رسیع و مؤثر در برآورد اندازه سوختگی است. در بزرگساالن، تنه )
فیصد، هر یک از  اطراف  18فیصد، هر یک از اطراف سفلی  18 قدامی و خلفی هر کدام 

 فیصد است. چارت لند و برودر 1فیصد و ناحیۀ عجان  9فیصد، رس و گردن  9علوی 
(Lund and Browder Chart اطال ) عات دقیق تری از محاسبه واقعی سوختگی در اطفال ارائه

از سوختگی  ه بسیاریک طوری ؛کلینیکی زخم بستگی دارد به رشایطمی کند. تداوی سوختگی 
که در اکرث سوختگی های  در حالی ؛دهند های سطحی با ضخامت نسبی به تداوی پاسخ می

 (. 3( وجود دارد )Graft) و استعامل گرافت Excisionعمیق با ضخامت نسبی نیاز به 
باید گفت که تداوی و مراقبت مناسب مریضان سوختگی مستلزم همکاری جراحان، 
انستیزیولوجست ها، فزیوتراپست ها، نرس ها، متخصصین علم تغذیه، روانشناسان 

(Psychiatrists( فارمسیست ها، پروستتیست ها ،)Prosthetist ساخنت  شخصی است که در
فقط برای  (مهارت دارد( و مددکاران اجتامعی prosthesesو تطبیق اعضای مصنوعی یا 

فراهم منودن نیازهای بسیار اساسی اشخاصی که از سوختگی های بزرگ نجات یافته اند( 
به طور طبیعی، جراحان عمومی در خط مقدم این حوادث قرار دارند و  (.4)، (13می باشد )

مهم است که آنها در مراقبت از مریضان سوختگی آسوده باشند و جهت ارائه براین بسیار  بنا
  (.3یا عرضه مراقبت های ستندرد دارای تجهیزات کافی باشند )
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 شیوع واقعات سوختگی

. ترضیضات (13)هیچ نوع ترضیض بزرگرت از آسیب وخیم سوختگی موجود نیست 
اند که انسان متحمل آن  شدید حرارتی یکی از مخرب ترین صدمات جسمی و روانی

شیوع واقعات سوختگی در جوامع یا متدن های مختلف بسیار زیاد  (.6می گردد )
میلیون نفر در متام جهان دچار  11میالدی تقریباً  2004در سال  (.14متفاوت است )

 (. 16سوختگی های شدید شده بودند که به مراقبت های طبی نیاز داشتند )
لی مرگ و معلولیت در از علل اص دمات مرتافقهصسوختگی های حرارتی و 

وفیات ناشی از آن در ایاالت (. بروز واقعات سوختگی و 5امریکا است ) ۀایاالت متحد
در ایاالت (. 190: ص. 8به سایر ماملک صنعتی بیشرت است )امریکا نسبت  ۀمتحد
ات طبی خدمامریکا ساالنه دو نیم میلیون نفر دچار سوختگی می شوند که به  ۀمتحد

نفر به علت سوختگی در شفاخانه بسرت شده و از این جمله  100000ساالنه  نیاز دارند.
شدت  ۀماند که نشان دهند ماه در شفاخانه بسرت باقی می 2نفر بیش از  25000

 (. 2)، (7بیامری است که در اثر این نوع آسیب بوجود می آید )
میالدی رشد رسیع در میزان  1970و  1960تأسیس مراکز سوختگی در دهه های 

(. 190 ص. :8بقا )حیاتیت( و کاهش اختالطات در مریضان مصاب سوختگی ایجاد کرد )
 15000 -14000ریکا از تعداد وفیات ناشی از سوختگی و اختالطات آن در ایاالت متحده ام

  (.5) ،(13) ،(6ه است )ـال حارض کاهش یافتـر در حــنف 4000م به 1970ال ـر در سـنف
فیصد مساحت  30فیصد بقا همراه بود از  50 مدت میزان سوختگی که بادر همین 

فیصد مساحت  80( به بیش از Total Body Surface Area %30سطح مجموعی بدن )
مدت  در افراد جوان و تندرست افزایش یافته و (> TBSA %80سطح مجموعی بدن )

از افراد بسرت شده در  فیصد 95اقامت در شفاخانه به نصف کاهش یافته است. تقریباً 
ماه به وضعیت  24تا  12مانند و بیش از نصف آنها در طول  مراکز سوختگی زنده می

   (.5فزیکی، اجتامعی و وظیفوی قبل از سوختگی بر می گردند )
نفر به سوختگی دچار  175000میلیون نفوس( ساالنه در حدود  65در انگلستان )

شفاخانه ها مراجعه می کنند،  ای حادثات و عاجلدیپارمتنت هشوند و به شعبات یا می 
 1000نفر نیاز به بسرت شدن در شفاخانه دارند. در حدود  13000که از این جمله در حدود 
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( fluid resuscitationنفر دچار سوختگی های شدیدی می شوند که به احیای مایع )
(. 14ی باشند )سال م 16نیاز دارند و نصف مریضان سوختگی دارای سنین کمرت از 

 (. 11میرند ) نفر از سبب سوختگی در انگلستان می 300ساالنه در حدود 
دیش  هباید عالوه منود که در هندوستان ساالنه بیش از یک میلیون نفر و در بنگل

 هطفل مصاب سوختگی های متوسط یا شدید می شوند. در بنگل 173000همه ساله 
اطفال مصاب سوختگی دچار معلولیت مؤقتی فیصد  17دیش، کوملبیا، مرص و پاکستان 

فیصد آنها دچار معلولیت دایمی می شوند. همچنان در نیپال سوختگی ها دومین  18و 
 .فیصد از معلولیت ها می شوند 5صدمه معمول را تشکیل داده و موجب 

 180000سوختگی ها پرابلم جهانی صحت عامه را تشکیل داده و ساالنه سبب مرگ 
می شود. اکرثیت وفیات در ماملک دارای عواید کم یا متوسط واقع شده و نفر در جهان 

(. واقعات 16دهد ) تقریباً دو ثلث این وفیات در مناطق افریقا و آسیایی جنوب رشقی رخ می
مرگ و میر ناشی از سوختگی ها در دو نهایت عمر یعنی اطفال و اشخاص مسن متبارز 

( مرگ و میر ناشی از traumaهامنند ترضیض یا تراوما ) (.190 ص. :8) (14می باشد )
( و عدم کفایه sepsisسوختگی ها فوراً بعد از آسیب یا هفته ها بعد، از سبب سپسیس )

 (.  13)، (10)، (9دهد ) ( رخ میmultiorgan failureارگانهای متعدد )

 فیصد است. مراکز سوختگی 7,6خطر کلی مرگ و میر ناشی از سوختگی ها 
فیصد ثبت کرده اند، در حالیکه میزان وفیات در  3الی  2میزان وفیات اطفال را بین 

 70ساله سه مرتبه بیشرت از حد عادی است و در سنین بیشرت از  50افراد بزرگرت از 
  (.190 ص. :8) فیصد افزایش می یابد 33سالگی میزان وفیات 

میزان وفیات کاهش یافته در بسیاری از ماملک دارای عواید زیاد یا پیرشفته 
میزان مرگ و میر اطفال از سبب سوختگی ها در ماملک دارای در حال حارض است و 

مرتبه بیشرت است. همچنان  7 ،عواید کم و متوسط نسبت به ماملک دارای عواید زیاد
سوختگی های غیرکشنده علت اصلی عوارض مانند اقامت طوالنی مدت در شفاخانه، 

  (. 16دهد ) ت را تشکیل میسوء شکل و معلولی
 (Burn Injury Risk Factorsفکتورهای خطرساز صدمه سوختگی )

جه نتی ،به اساس مطالعاتی که در ماملک روبه انکشاف و صنعتی انجام شده



 
 گیسوخت بررسی شیوع واقعات

53 

 

تگی قرار ذیل ارائه اقتصادی و خطر سوخ -گیری کلی در مورد وضعیت اجتامعی 
خطر سوختگی با فقر، سطح پائین تعلیم و بیکاری همراه است. در  :شده می تواند

فامیل های بزرگ و دارای یک والدین )پدر یا مادر( خطر وقوع واقعات سوختگی 
در خانه های غیرستندرد که کمبود آب دارند یا فاقد سیستم همچنان بیشرت است. 

(. بناًء 15رت می باشد )خطر بروز واقعات سوختگی بیش ،بودهآبرسانی اند و مزدحم 
یک تعداد از فکتورهای مساعد کننده یا خطرساز که زمینه را برای بروز واقعات 

 سوختگی مساعد می سازند که قرار ذیل اند: 
واقعات سوختگی در سنین مختلف رخ داده می تواند. کرثت وقوع آن سن:  -الف
 15فیصد، در سنین  10 سالگی 14الی  5فیصد، در سنین  20سالگی  4الی  1در سنین 

. (1فیصد می باشد ) 10سالگی و باالتر از آن  65فیصد و در سنین  60سالگی  64الی 
(، سوختگی ها معمواًل اطفال و افراد جوان را مصاب Traumaهامنند سایر انواع تراوما )

(. سوختگی ها پنجمین علت معمول صدمات غیرکشندۀ دورۀ 5اؤف می سازد )یا م
. عوامل آن ممکن است بدرفتاری با اطفال و نظارت می دهدشکیل طفولیت را ت

(. اکرثیت واقعات سوختگی در اطفال از 16غیرمناسب والدین از کودکان شان باشد )
در اطفال بزرگرت و کاهالن معمولرتین نوع سوختگی  .می دهدسبب مایعات داغ رخ 

آتش سوزی  ۀکه معموالً در نتیج ( استFlameعبارت از سوختگی ناشی از شعله آتش )
(، سگرت کشیدن Flammable liquids)ده نادرست از مایعات قابل اشتعالمنازل، استفا

در کاهالن، واقعات سوختگی ناشی از آب یا بخار داغ  دهند.  و مرصف الکول رخ می
(scaldsغیرمعمول نیستند ولی ) آتش ) ۀنسبت به سوختگی های ناشی از شعلflame 

burns) .اکرثیت واقعات صدمات برقی )برق گرفتگی( و سوختگی های  کمرت معمول اند
 (.14دهند ) کیمیاوی در کاهالن رخ می

واقعات سوختگی و وفیات ناشی از آن در جنس مؤنث نسبت به  جنس: -ب
. خطر وقوع بیشرت واقعات سوختگی در جنس مؤنث می دهدجنس مذکر بیشرت رخ 

 به فکتورهای ذیل ارتباط دارد: 
 عل شدن لباس هایآشپزی باالی آتش یا منقل های غیرمصون که سبب مشت -

  .آزاد شان می شود
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 .ی تواند خطر سوختگی را ایجاد کندکردن و روشنی نیز م استفاده از آتش برای گرم -
خشونت نیز یکی از علل دیگر آن است که در این صورت یا شخص خود اقدام  -

 (. 16) به سوختاندن خود می کند یا از طرف افراد دیگر سوختانده می شود
 فقر به عنوان فکتور خطرساز عمده( یا وضعیت اقتصادی خراب: Povertyفقر ) -ج

برای بسیاری از انواع صدمات شناسایی شده است. در اکرثیت ماملک دارای عواید کم یا 
متوسط افراد خانواده های دارای عواید کم که با میزان باالی باالی فقر همراه اند در خطر 

مرتبه بیشرت  8زیاد معروض شدن به سوختگی قرار دارند. اطفال خانواده های با عاید کم 
ل های دارای عاید باالتر متحمل سوختگی ها می شوند و وفیات ناشی از از اطفال فامی

 (.15مرتبه بیشرت می باشد ) 25سوختگی در اطفال فقرا نسبت به اطفال ثرومتندان 
در برخی از جمعیت ها امراض روانی امراض و سوء استفاده از مواد مخدر:  -د 

و سوء  رصع یا مرگی له کردن بر دیگران(،)از سبب تالش جهت خودکشی یا حم
فیصد از  80استفاده از الکول و مواد مخدر عبارت از فکتورهای خطرساز اساسی در 

 (. 14مریضان مصاب سوختگی است که در شفاخانه بسرت می شوند )
 (Inverselyسطح تعلیم و تربیه ارتباط معکوس )(: Education) تعلیم و تربیه - هـ

سوخته به احتامل زیاد دارای سطح پائین تعلیم  با خطر سوختگی دارد. والدین اطفال
  (.15می باشند )

ال رخ ـوختگی که در اطفــاز واقعات س ۀظـفیصدی قابل مالح خشونت: -و 
(. شایع ترین نوع 13( است )child abuseناشی از خشونت در برابر اطفال ) دهدمی 

 5است که حدود %خشونت یا بدرفتاری با اطفال سوختگی عمدی در اثر مایعات داغ 
داکرت باید هر  .می دهدواقعات ارجاع اطفال به مراکز سوختگی را به خود اختصاص 

نوع تناقض بین مشاهده مریض که بوسیله پایواز ارائه می شود و توزیع و نوع سوختگی 
اید وک بـایجاد شده و علت احتاملی سوختگی را مورد توجه قرار دهد. سوختگی مشک

(. همچنان خشونت می تواند یکی از 5ه گزارش داده شود )ــبوطر ـفوراً به مسئولین م
  فکتورهای عمده وقوع بیشرت واقعات سوختگی در جنس مؤنث باشد.

قومیت همراه با فقر، سطح پائین تعلیم و برخی از (: Ethnicityقومیت ) -ز
ای عواید کم و رسوم و عادات فرهنگی فکتور عمده و بسیار خطرساز را در ماملک دار 
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 دهد. توسط تشکیل میم
در اکرث مطالعات دریافت شده که در فامیل های بزرگ، فامیل نوع فامیل:  -ح 

های که دارای یک والدین )پدر یا مادر( اند، در فامیل های که زنان شان پی در پی 
حامله شده و فاصله زمانی میان والدت ها کم می باشد و فامیل هایی که با اطفال شان 

. دمی دهات سوختگی بیشرت رخ رفتار بد منوده و یا به آنها توجه منی کنند، واقع
چنانچه نظارت نادرست از طفل، بیسوادی والدین، موجودیت سابقه اختالل )عقلی یا 
عصبی( در طفل، تاریخچه قبلی سوختگی برادر یا خواهر و موقعیت خانه در ساحات 
فقیر نشین و مزدحم به عنوان فکتورهای خطرساز قابل مالحظه برای سوختگی های 

 (.15)دیش و پاکستان راپور داده شده است ه در بنگلدوران طفولیت 
واقعات سوختگی معموالً (: Type of Residenceنوع محل سکونت ) - ط

فیصد واقعات سوختگی در  80الی  66دهند. چنانچه  در خانه یا محل کار رخ می
 خانه های که چند فامیل در آن یکجا زندگی می کنند و دارای عواید کم اند رخ می

یمیاوی، (. صدمات برقی، سوختگی های ناشی از مواد ک190: ص. 8) ،(14) دهد
هند د یا داغ اکرثاً سوختگی های محل کار را تشکیل می مایعات داغ و فلزات مذاب

اقتصادی توضیح شده  -(. انواع مختلف از فکتورهای مربوط وضعیت اجتامعی 5)
مراه ا خطر سوختگی هکه به نوع محل سکونت و یا رشایط زندگی ارتباط داشته و ب

گی کردن و همچنان جریان همی باشند. خانه های غیرستندرد، رشایط خراب زند
برق نامنظم که استفاده از منقل ها و چراغ های تیلی را رضوری ساخته با خطر 
زیاد صدمه سوختگی و وفیات ناشی از آن همراه می باشد. چنانچه در یک مطالعۀ 

و  عدم موجودیت سیستم آبرسانی، عاید کم ،( صورت گرفتهPeruکه در پیرو )
ازدحام بیش از حد را به حیث فکتورهای خطرساز برای سوختگی های دورۀ 

 (.15طفولیت گزارش داده است )
سال گذشته گام های بلندی جهت کاهش میزان بروز عوارض و مرگ و  50در 

خیم و  میر ناشی از آسیب های سوختگی برداشته شده که شامل تشخیص اختالطات
منابع مالی در عرصه طبابت و انجام  ۀداکرتان و وقف قابل مالحظ ۀسوختگی بوسیل

توانیم  (. بناًء گفته می13) ،(14باشد ) تحقیقات طبی مهم و دقیق در این عرصه می
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که این فکتورهای خطرساز  بر این حقیقت تأکید می کنند که اکرثیت واقعات سوختگی 
ی از آن قابل وقایه است و مستلزم مداخله و سرتاتیژی و مرگ و میر ناشفیصد(  90)< 

. بکار گیری تدابیر وقایوی و آموزشی مداوم مؤثرترین روش اثر گذار وقایوی می باشد
 (.15)، (5بر کاهش بروز واقعات سوختگی است )

  نتایج تحقیق
در یک بررسی که در مورد تعیین تعداد واقعات سوختگی و وفیات ناشی از آن 

 ،استقالل در کابل صورت گرفت ۀس سوختگی و جراحی پالستیک شفاخانرسویدر 
. در هدمی ددریافت گردید که واقعات سوختگی در افغانستان نیز بسیار زیاد رخ 

ش به  .هـ 1397الی  1394 هایسال دربررسی تعداد مریضانی که  1جدول 
  اخانهشفی و در مجموع به سایر بخش هاسوختگی و جراحی پالستیک  دیپارمتنت

 استقالل مراجعه منوده اند، ارائه شده است.
 دیپارمتنت بههـ. ش  1397الی  1394در سالهای نی که تعداد مریضا : بررسی1جدول 

 استقالل مراجعه منوده اند. ۀشفاخان و سایر بخش های سوختگی و جراحی پالستیک
 

 سالها تعداد مریضان
1394 1395 1396 1397 

  رسویسبه  مراجعه کنندهوع مریضان مجم
 5674 5304 6548 4730 پالستیک سوختگی وجراحی

 مجموع مریضان مراجعه کننده 
 113707 106674 115472 129177 به سایر رسویس های شفاخانه

 119381 111978 122020 133907 مجموع مریضان مراجعه کننده به شفاخانه
 

 توانیم که:چنین نتیجه گیری کرده می  1جدول  ۀمالحظاز 
استقالل مراجعه  ۀبه شفاخان 133907به تعداد مریض  ش.. ـه 1394در سال  -1

به  می دهدفیصد مجموع مریضان را تشکیل  3,5مریض که  4730منوده که از این جمله 
فیصد مجموع  96,5مریض که  129177رسویس جراحی سوختگی و جراحی پالستیک و 

 ین شفاخانه مراجعه منوده اند. به سایر رسویس های ا می دهدمریضان را تشکیل 
استقالل مراجعه منوده  ۀبه شفاخان 122020به تعداد مریض  ش.. ـه 1395در سال  -2

به  می دهدفیصد مجموع مریضان را تشکیل  5,3مریض که  6548که از این جمله 
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فیصد مجموع  94,7مریض که  115472جراحی سوختگی و جراحی پالستیک و  دیپارمتنت
 ای این شفاخانه مراجعه منوده اند. رسویس هدهد به سایر  مریضان را تشکیل می

استقالل مراجعه  ۀبه شفاخان 111978به تعداد مریض  ش.. ـه 1396در سال  -3
به  می دهدفیصد مجموع مریضان را تشکیل  4,7مریض که  5304منوده که از این جمله 

فیصد مجموع  95,3مریض که  106674رسویس جراحی سوختگی و جراحی پالستیک و 
 به سایر رسویس های این شفاخانه مراجعه منوده اند.  می دهدمریضان را تشکیل 

استقالل مراجعه  ۀبه شفاخان 119381به تعداد مریض  ش.. ـه 1397در سال  -4
به  می دهدفیصد مجموع مریضان را تشکیل  4,7مریض که  5674منوده که از این جمله 

فیصد مجموع  95,3مریض که  113707جراحی سوختگی و جراحی پالستیک و  بخش
 به سایر رسویس های این شفاخانه مراجعه منوده اند.  می دهدمریضان را تشکیل 

ش بطور  هـ . 1397الی  1394در سالهای مالحظه می شود  1جدول طوریکه در 
استقالل به  ۀاخانبه شفنفر(  5564)فیصد مریضان مراجعه کننده  4,5متوسط ساالنه 

دول در جدیپارمتنت سوختگی و جراحی پالستیک این شفاخانه مراجعه منوده اند. 
هـ . ش به دیپارمتنت  1397الی  1394در سالهای بررسی تعداد مریضانی که  2

 ،مراجعه منوده اندجهت معالجه سوختگی و جراحی پالستیک شفاخانه استقالل 
 ارائه شده است.

به هـ . ش  1397الی  1394 هایسال دررسی تعداد مریضانی که : بر 2جدول 
 جراحی پالستیک شفاخانه استقالل مراجعه منوده اند.و سوختگی  دیپارمتنت

 

 سالها تعداد مریضان
1394 1395 1396 1397 

 5070 4698 5800 3915 مریضان رساپا
 604 606 748 815 مریضان بسرت

 5674 5304 6548 4730 مجموع مریضان
 

 چنین نتیجه گیری منوده می توانیم:  2جدول  ۀاز مالحظ
س سوختگی و جراحی پالستیک مریض به رسوی 4730به تعداد  1394در سال  -1
فیصد  82,8مریض که  3915ن جمله آ قالل مراجعه منوده بودند که از است ۀشفاخان
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مریض که  815به صورت رساپا تداوی شده و  می دهدمجموع مریضان را تشکیل 
گی و جراحی در رسویس سوخت می دهدفیصد مجموع مریضان را تشکیل  17,2

 پالستیک شفاخانه بسرت شده اند. 
سوختگی و جراحی  بخشمریض به  6548به تعداد  ش.. ـه 1395در سال  -2

 88,6مریض که  5800جمله  نآ استقالل مراجعه منوده بودند که از  ۀاخانپالستیک شف
مریض  748به صورت رساپا تداوی شده و  می دهدفیصد مجموع مریضان را تشکیل 

در رسویس سوختگی و جراحی  ،می دهدجموع مریضان را تشکیل فیصد م 11,4که 
 پالستیک شفاخانه بسرت شده اند. 

سوختگی و  دیپارمتنتمریض به  5304به تعداد  ش.. ـه 1396در سال  -3
مریض  4698ن جمله آ قالل مراجعه منوده بودند که از است ۀجراحی پالستیک شفاخان

صورت رساپا تداوی شده و به  ،می دهدفیصد مجموع مریضان را تشکیل  88,6که 
سوختگی  بخشدر  ،می دهدفیصد مجموع مریضان را تشکیل  11,4مریض که  606

 و جراحی پالستیک شفاخانه بسرت شده اند. 
س سوختگی و جراحی مریض به رسوی 5674به تعداد  ش.. ـه 1397در سال  -4

 89,4مریض که  5070ن جمله آ قالل مراجعه منوده بودند که از است ۀپالستیک شفاخان
مریض  604به صورت رساپا تداوی شده و  می دهدفیصد مجموع مریضان را تشکیل 

سوختگی و  دیپارمتنتدر  ،می دهدفیصد مجموع مریضان را تشکیل  10,6که 
 جراحی پالستیک شفاخانه بسرت شده اند. 

هـ . ش بطور  1397الی  1394مالحظه می شود در سالهای  2طوریکه در جدول 
نفر( به دیپارمتنت سوختگی  693فیصد مریضان مراجعه کننده ) 12,6متوسط ساالنه 

میزان  3در جدول  ن بخش بسرت شده اند.آ استقالل در  ۀحی پالستیک شفاخانو جرا
در رسویس سوختگی و ش هـ . 1397الی 1394ر مریضانی که در سالهای وفیات د

 ارائه شده است. ،جراحی پالستیک شفاخانه استقالل بسرت شده اند
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 هـ . ش 1397الی  1394در سالهای در مریضانی که  وفیات: بررسی میزان 3جدول 
 استقالل بسرت شده اند. ۀو جراحی پالستیک شفاخان رسویس سوختگی در

 سالها تعداد مریضان
1394 1395 1396 1397 

 563 554 655 765 زنده مانده اند تعداد مریضان بسرت که
 41 52 93 50 تعداد وفیات

 604 606 748 815 مجموع مریضان بسرت
 

 چنین نتیجه گیری کرده میتوانیم: 3جدول  ۀاز مالحظ
مریض در رسویس سوختگی و جراحی  815به تعداد  ش.. ـه 1394در سال  -1

فیصد  93,9مریض که  765ن جمله آ نه استقالل بسرت شده اند که از پالستیک شفاخا
دهند بعد از تداوی شفایاب شده و از شفاخانه  مجموع مریضان بسرت شده را تشکیل می

 رت شده را تشکیل میفیصد مجموع مریضان بس 6,1مریض که  50رخصت شده اند و 
 دهند از سبب سوختگی و اختالطات ناشی از آن وفات منوده اند. 

مریض در رسویس سوختگی و جراحی  748به تعداد  ش.. ـه 1395در سال  -2
فیصد  87,6مریض که  655ن جمله آ ز استقالل بسرت شده اند که ا ۀنپالستیک شفاخا

ی شفایاب شده و از دهند بعد از تداو  مجموع مریضان بسرت شده را تشکیل می
فیصد مجموع مریضان بسرت شده را  12,4مریض که  93شفاخانه رخصت شده اند و 

 دهند از سبب سوختگی و اختالطات ناشی از آن وفات منوده اند.  تشکیل می
س سوختگی و جراحی مریض در رسوی 606به تعداد  ش.. ـه 1396در سال  -3

فیصد  91,4مریض که  554جمله  استقالل بسرت شده اند که از این ۀپالستیک شفاخان
دهند بعد از تداوی شفایاب شده و از  مجموع مریضان بسرت شده را تشکیل می

ان بسرت شده را ــفیصد مجموع مریض 8,6مریض که  52شفاخانه رخصت شده اند و 
 دهند از سبب سوختگی و اختالطات ناشی از آن وفات منوده اند.  ل میــتشکی

مریض در رسویس سوختگی و جراحی پالستیک  604به تعداد  1397در سال  -4
فیصد مجموع  93,2مریض که  563ن جمله آ استقالل بسرت شده اند که از  ۀنشفاخا

دهند بعد از تداوی شفایاب شده و از شفاخانه  مریضان بسرت شده را تشکیل می



 

  طبیعت

60 

 

ان بسرت شده را تشکیل ــفیصد مجموع مریض 6,8مریض که  41رخصت شده اند و 
 بب سوختگی و اختالطات ناشی از آن وفات منوده اند. دهند از س می

ش بطور متوسط ساالنه  . هـ 1397الی  1394بناءً چنین گفته می توانیم که در سالهای 
 ۀاناخس سوختگی و جراحی پالستیک شفکه در رسوینفر(  59)فیصد مریضانی   8,5حدود 

 استقالل بسرت شده اند از سبب سوختگی و اختالطات ناشی از آن وفات منوده اند. 
 نتیجه گیری

که در نتیجه متاس  عبارت از ترضیضات یا صدمات نسجی اند هاسوختگی -1
 ده، برقنوی سوزان، مواد کیمیارسما، ، مایعات گرم یا داغ، گازاتآتش ۀمستقیم با شعل

 بوجود می آیند تشعشع و
سوختگی ها پرابلم جهانی صحت عامه را تشکیل داده که ساالنه میلیونها نفر  -2

داشته  به مراقبت های طبی نیاز می ودر جهان دچار سوختگی های شدید می شوند 
ت د. اکرثینباشند. همچنان سوختگی ها ساالنه سبب مرگ هزاران نفر در جهان می شو 

و تقریباً دو ثلث این وفیات در وفیات در ماملک دارای عواید کم یا متوسط واقع شده 
 . می دهدمناطق افریقا و آسیایی جنوب رشقی رخ 

واقعات سوختگی در سنین مختلف رخ داده می تواند. واقعات مرگ و میر ناشی  -3
چه چنان ؛بارز می باشداز سوختگی ها در دو نهایت عمر یعنی اطفال و اشخاص مسن مت

میزان مرگ و میر اطفال از سبب سوختگی ها در حال حارض در ماملک دارای عواید کم 
 مرتبه بیشرت است. 7و متوسط نسبت به ماملک دارای عواید زیاد 

ان در همچن ؛پائین تعلیم و بیکاری همراه است خطر سوختگی با فقر، سطح -4
پدر یا مادر( و در خانه های غیرستندرد که فامیل های بزرگ و دارای یک والدین )

ات خطر بروز واقع ،کمبود آب دارند یا فاقد سیستم آبرسانی اند و مزدحم می باشند
 سوختگی بیشرت می باشد.

ی . چنانچه در تحقیقمی دهدواقعات سوختگی در افغانستان نیز بیشرت رخ  -5
در رسویس سوختگی  هـ. ش( 1397الی  1394که در مورد واقعات سوختگی )سالهای 

و جراحی پالستیک شفاخانه استقالل صورت گرفت، در یافت گردید که بطور متوسط 
استقالل به  ۀبه شفاخاننفر(  5564)فیصد مریضان مراجعه کننده  4,5ساالنه 
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 دیپارمتنت سوختگی و جراحی پالستیک این شفاخانه مراجعه منوده اند.
همچنان در بررسی مذکور در یافت گردید که از جمله مریضانی که در سالهای  -6

الل استق ۀت سوختگی و جراحی پالستیک شفاخانبه دیپارمتن .هـ . ش 1397الی  1394
تداوی شده و رساپا فیصد مریضان بصورت  87,4بطور متوسط ساالنه  ،مراجعه منوده بودند

ت سوختگی نفر( به دیپارمتن 693اجعه کننده )فیصد مریضان مر  12,6بطور متوسط ساالنه 
  شده اند.  و معالجه استقالل در این بخش بسرت  ۀو جراحی پالستیک شفاخان

در تحقیقی که در مورد وفیات ناشی از سوختگی و اختالطات آن در مریضان  -7
س سوختگی و جراحی پالستیک ( در رسوی.هـ .ش 1397الی  1394بسرت )سالهای 

فیصد   8,5بطور متوسط ساالنه قالل صورت گرفت، دریافت گردید که است ۀشفاخان
الل استق ۀس سوختگی و جراحی پالستیک شفاخانکه در رسوینفر(  59)مریضانی 

  از سبب سوختگی و اختالطات ناشی از آن وفات منوده اند.  ،بسرت شده اند
ه ک رسد فیصد واقعات سوختگی قابل وقایه است و به نظر می 90بیش از  -8

بکارگیری تدابیر وقایوی و آموزشی مداوم مؤثرترین روش اثر گذار بر کاهش بروز 
 واقعات سوختگی است.

 پیشنهادات
( در همۀ خانه ها و اپارمتان های Smoke detectorsنصب نشانگرهای دود ) -1

مسکونی )شخصی یا کرایی( و ساختامن های جدید جهت کاهش واقعات سوختگی 
 از آن.  و مرگ و میر ناشی

( Hot water heatersبهرت است حد اکرث درجه حرارت گرم کننده های آب ) -2
 ( باشد.<140°F) C°60خانگی و عمومی در حدود کمرت از  

 دور نگهداشنت گوگرد و مایعات قابل اشتعال از دسرتس اطفال.  -3
جلوگیری از نزدیک شدن و متاس اطفال با مایعات و اشیای داغ، اجاق،  -4

 منقل، بخاری و غیره.
تهیه و تولید پیام های رسانه ای متعدد در ارتباط به طرق وقایۀ سوختگی  -5

های ناشی از مایعات داغ، شعله آتش، متاس با اشیایی داغ وغیره از طرف وزارت 
 صحت عامه و سایر ارگانهای ذیربط و پخش آن از طریق رسانه ها. 
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ایجاد مراکز اختصاصی سوختگی از طرف وزارت صحت عامه در والیت های  -6
بزرگ و مزدحم کشور جهت عرضه هر چه بهرت خدمات صحی به مریضان سوختگی 

  و کاهش وفیات ناشی از سوختگی و اختالطات آن.   
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 گعبدالرحیم ورد  ټراکډڅېړنوال 

 د عمده الملونو څېړنه د پلورايي انصباب

Research on the Main Causes  
of Pleural Effusion 

Research Fellow Dr. Abdulrahim Wardak 

Abstract 
 Abnormal fluid accumulation in the pleural cavity is 

called pleural effusion that can occur in both sexes and at 
any age, but is more common in females than in males and 

in later years of life.  The study found that the most common 
causes of pleural effusion are tuberculosis, pneumonia, 
malignancy and heart failure, respectively. Pleural effusion 
is classified as Tran’s dative and exudative which are 
important in the differential diagnosis of pleural effusion. 
According to radiography, Pleural effusion occurs in both 
sides of the chest but most cases are seen in the right side 

than the left side of the chest. 

 خالصه

ل له پلورایي انصباب څخه دغونډېرامایع  نورمالغیر په پلورايي جوف کې د 
ولې پېښې یې  ،يشی کېدل  رامنځتهکې  هر عمرچې په دواړو جنسونو او  يعبارت د

کې په لوړه وروستیو کالونو د ښځینه جنس په پرتله په نارینه جنس کې  او د عمر په 
څېړنه کې څرګنده شوه چې د پلورایي انصباب تر ټولو دې په . کېږيکچه لیدل 

او د زړه له عدم کفایې  يمنونیا، خبیثه ناروغلوز، په ترتیب رسه د توبرکعمده لملونه 
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د ترانزوداتیف او اکزوداتیف څخه عبارت دي  دوه ډوله دی چې په څخه عبارت دي.
 ګرايف له مخېدیو . د راږيکېڼل مهم ګ په تفریقي تشخیص کې د انصباب چې

ډېری پېښې خو  ؛کېږيپلورايي انصباب د سینې د قفس په دواړو اړخونو کې رامنځته 
 .کېږيلیدل د کیڼ اړخ په پرتله په ښي اړخ کې یې 

 رسیزه

په ټوله نړۍ کې په تېره بیا په وروسته پاتې او  پېښېپلورایي انصباب  
دا ناروغي . کېږيلیدل کې راځي؛ ه و کې چې زمونږ هېواد هم پپرمختلونکو هېوادون

او  توبرکلوزې بېالبېل انتاين او غیرانتاين لملونه او زمینه برابروونکي فکتورونه لري چ
زم یې د زړه عدم کفایه، رسطانونه او ریوي امبولی انتاين لملونه اویې معمول  منونیا

او دواړو جنسونو کې  په هر عمر نوموړی انصباب. جوړويمعمول غیر انتاين لملونه 
مایع  نورمالغیر په پلورايي جوف کې  په یاد انصباب کېته کېدلی يش. رامنځ

غه په هام ؛جمع شوې مایع مقدار زیات وي او هر څومره چې د دغې غونډېږيرا
ځکه چې د مایع د مقدار د زیاتوايل رسه  ،وي اعراض او عالیم شدیداندازه یې 

منصف، سږي، شزن، زړه، د وینې لوی رګونه مقابل لوري ته ټېله کېږي او تر فشار 
که چېرته نو ، کېږيکساید دیفیوژن مختل ن دای ااکسیجن او کاربلندې راځي، د 

فکتور یې مشخص او له  برابروونکی يش، لمل او زمینهه یص نپه وخت رسه تشخ
 .لمل يشی يش د تنفيس  عدم کفایې او بالخره  مړینې کېدل  ،يشه منځه ولړ ن

 اهمیتد څېړين 
کسیجن چې اځکه  ،مهم او حیايت سیستم دی یوڅرنګه چې تنفيس سیستم 

اتو ژوند ور پورې تړلی دی، د همدې داو د ټولو ژوندیو موجو  یو حیايت ګاز دی
بدن د استقالب کساید ګاز چې د د کاربن دای اسیستم له لرې وینې ته داخل او 

ته کېږي او وتل یې له بدن څخه حیايت رول لري، د وینې په په نتیجه کې رامنځ
 اکسیجنیعنې د  ؛واسطه سږو ته راوړل کېږي او د دې سیستم له لرې اطراح کېږي

او دغه  یفیوژن عملیه د همدې سیستم په ذریعه تررسه کېږيکساید د ددای ا او کاربن
نو له همدې کبله د  ،حیايت عملیه د پلورایي انصباب په واسطه مختل او یا توقف مومي

 یادې موضوع څېړل د اهمیت وړ دي.
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 مربمیتد څېړين 
چې د ستونزه ده  څخه پلورایي انصباب یوه داسې ستونزو له جملېد تنفيس 

دیفیوژن د حیايت عملیې د تررسه کېدو مخه نیيس، که په مقدم ډول تشخیص او 
او مربمه نو ځکه اړینه  ،ډېری انسانانو ژوند له خطر رسه مخ کويدرملنه نه يش، د 

  چې نوموړې موضوع وڅېړل يش. ده
 د څېړنې موخې

، نښو لملونو عمده دپلورایي انصباب د  په پام کې نیولو رسهد عمر او جنسیت 
 څخه عبارت دي. له څېړلو نښانو او رادیوګرافیک شواهدو

 د څېړنې پوښتنه
 څه ډول وه؟ Patternاو  فریکونيس لملونو عمده پلورايي انصباب د  د

 میتودد څېړنې 
       لیرتاتور د بیاکتنېد ده چې معلومات یې څېړنه توصیفي  –یوه تحلیيلدا 

( Literature view)  لسه شوي ديڅخه تر.  
 ( Pleural effusionپلورايي انصباب )

 0.01mL/kgمایع د پلورايي د جداري پلورا له شعریه رګونو څخه په دوامدار ډول  

body weight/h  ه مستقیم ډول د جداري پبیا توییږي او په رسعت رسه د پلورا جوف ته
      دپلورایي جوف کې  حالت کې په په نارمل  فاتیک رګونو په ذریعه جذبېږي.ملپلورا د 

 لیرتو په اندازه مایع په اابت ډول پاتې کېږي. په پلورایي جوف کې د ميل 15 –5
د تفریقي څخه عبارت دی. پلورایي انصباب له پلورایي انصباب  مایع غونډېدل نورمالغیر 

پنځه ډوله پلورايي انصباب د . ی يشکېدل تالوژي له مخې ډلبندي اصيل پد تشخیص یا 
 چې عبارت دي له: پتوفزیولوژیک پروسو په پایله کې رامنځته کېږي

یا او شعریه رګونو په صورت کې د هایدروستاتیک فشار د زیاتوايل د نارمل  -1 
 .(Transudates د اونکوتیک فشار د کموايل له کبله د مایع د تولید زیاتوالی)

د مایع د تولید  له کبلهنارمل کېدلو ګونو د نفوذیه قابلیت د غیر د شعریه ر  - 2 
 (.Exudates زیاتوالی )
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پلورایي جوف څخه د مایع د ملفاتیک تصفیې کموالی یا په بل عبارت ملفاتیک د  -3 
 (.Exudates رګونه ونه يش کولی چې له پلورایي جوف څخه مایع تصفیه کړی يش )

پلورایي جوف کې د  -5 (.Empyemaپلورايي جوف کې د انتان موجودیت ) -4 
د اکزوداتیف  Parapneumonic pleural effusions (.Hemothorax وینې بهېدنه )

 رامنځتهمنونیا ګانو په ذریعه کوم چې د باکرتیایي  کېږي شمېرلډلې څخه ایفیوژن له 
چې کله یو نوی پلورایي  کېږيتوراکوسنټیزس هغه مهال تررسه  هتشخیصي .کېږي

د زړه د عدم لکه  ( نه وي. په ځینو حالتو او لمل يې معلوم ی ويشو  رامنځتهانصباب 
چې کې انصباب رامنځته کېدل(  ړخه پلورایياظر دوه اتنمکفایې په صورت کې د 

پلورایي انصباب د معند ولې د  پلورايي انصباب لمل واضح وي نو باید تر رسه نه يش،
لورايي . د پده ړینهاه کېدنغیر وصفي منظرې په صورت کې د توراکوسنټیزس تر رسه 

د اسايس باید د کیمیاوي او مایکروبیولوژیک تحلیل رس بېره منونې مایع څخه 
 .(310 ص. :3 ) لو په منظور هم واخیستلی يشپتوفزیولوژیک پروسو د روښانه کو 

 
 
 
 
 
 

 

 (.559 ص. :1 پلورايي انصباب رادیوګرافیک بڼه څرګندوي )شکل: د  .1
 معمولو الملونو توضیح پلورایي انصباب دد 

پلورايي انصباب ډېر معمول لمل د کیڼ د (: Heart Failure ړه عدم کفایه )د ز  -1
بین په چې د سږو  کېږي رامنځتهبطین له عدم کفایې څخه عبارت دی. انصباب له دې کبله 

 جوف ته داخلیږي پلوراييزیاتوالی مومي او د حشوي پلورا له لرې مایعات الخاليل برخو کې 

فاتیک رګونو د جذب له ظرفیت څخه زیاته وي. د زړه د عدم د ملپه جداري پلورا کې  چې دا
نه وي او د اندازې له مخې د مقایسې یز دوه اړخیې ناروغانو کې چې انصباب هغو کفایې په 

 هتشخیصيکې  توپه دغسې حال  ،وغ تبه یا پلورايي صدري درد ولرينار ته که چېر  .وينه وړ 
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که  .يشکړای عدم کفایه باید درملنه د زړه . په هر حال کېدلی يشتوراکوسنټیزس تر رسه 
توراکوسنټیزس باید  نو تشخیصیه ،ورایي انصباب دوام وکړيچېرته د درملنې رسه رسه بیاهم پل

 N-terminal pro-brain natriuretic څخه د 1500Pg/mLرسه يش. په پلورایي مایع کې له  تر

peptide(NT-proBNP لوړوالی )او د زړه د احتقاين عدم  کېږيتشخیصیه مارکر ګڼل  د باور وړ
 (.1716 ص. :2 ) پلورايي انصباب باندې دللت کوي شويرا منځته کفایې څخه 

د کبدي سیروز او حنب (: Hepatic Hydrothorax ځیګر هایدروتوراکس )د  -2
میکانېزم یې دا  عمدهيش. تر ټولو ته کېدلی رامنځ پلورايي انصباب کې ناروغانو %5په 

دی چې د پریتوان د جوف مایع په مستقیم ډول د دیافراګم د کوچنیو سوریو له لرې  
دومره  معمولا په ښي اړخ کې وي او  ف ته ننوځي. دغه ډول انصباب اکرثهپلورایي جو 

 .(1716 ص.  :2 ) کولی يش رامنځتهزیات وي چې وخیمه سالنډي 
 یکمنونپارا (:Parapneumonic Pleural) Effusion انصباب پلورايي منونیکپارا -3

برانشیکتازس رسه یو ځای وي  منونیا، د سږو آبسې او یا همپلورایي انصباب له باکرتیايي 
او د امریکا په متحده ایالتو کې د اکزوداتیف پلورايي انصباب له ډېرو معمولو لملونو څخه 

منونیا او پلورایي د هوازي باکرتیايي  .کېږيیام قیحي انصباب ته ویل ایمپ. کېږي شمېرل
صدري درد، د  معمولا) دا ناروغان رسه  حادې تبې لرونکې ناروغۍانصباب ناروغان له 

منونیا ناروغان له هوازي باکرتیايي وځاي وي. د غیر ی لري( بلغم تولید او لوکوسایتوزس
لوکوسایتوزس،  شدید، د وزن ضیاع معمولا ) دا ناروغان رسه تحت الحادې ناروغۍ 

په  یوځای وي. لرونکي وي(اسپاریشن زمینه برابروونکو فکتورونو د انیمیا او  خفیفې
منونیا د باکرتیايي منونیک پلورايي انصباب په هغو ناروغانو کې چې احتاميل ډول پارا

دیکوبیتوس  مایع شتون د وحيشل يش. د پلورايي په پام کې ونیو  ؛کېږيلپاره ارزول 
يش. که  واضح کېدلیرتاسوند په ذریعه صدري کلیشې، صدري يس ټي سکن او ال

څخه په زیاته اندازه بېل  mm 10پلورايي مایع سږي له صدري دېوال څخه د  داچېرته 
چې له  ېزس تررسه يش. هغه حالتونهټدرملېزه توراکو سن باید په دې حالت کې ،کړي

 په لندې ډول رسه دي: ،توراکوسنټیزس څخه لوړ مداخلوي پروسیجر ته اړتیا پېښوي
 ؛د پلورايي مایع موضعي موجودیت -1 
 ؛(Pleural fluid pH < 7.20 سویه ) pHد پلورايي مایع د  - 2 
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 ؛(Pleural fluid glucose < 60mg/dL )پلورايي مایع د ګلوکوز سویه د   - 3 
 ؛پلورايي مایع د کلچر او ګرام تلوین مثبت کېدل د - 4 
 ؛(Emphyema)  په پلورايي فضاء کې د قیح موجودیت - 5 

وراکوسنټیزس د ابتدايي درملېزې  ت هر یو وي اوله پورته فکتورونو څخه رته ېکه چ
س اجرا يش. که ، نو باید چې تکراري توراکو سنټېز ته يشانصباب رامنځبیا وروسته  څخه

نو په  ؛په بشپړ ډول مایع ونه ایستل يشپه واسطه چېرته بیاهم د درملېزې توراکوسنټېزس 
د بېلګې په  )   په ځای  او فیربینو لیتیک درمل یدې صورت کې باید صدري تیوب ځا

په Deoxyribonuclease ( 5mg )او  (Tissue plasminogen activator 10 mgتوګه 
و ځای تررسه رسه ی Breakdown of adhesionsګډه وکارول يش یا توراکوسکوپي له 

نو په دې حالت کې باید  ،بې اغېزې واقع يشبیاهم يش. کله چې دغه اقدامات 
Decortication  (1717 ص. :2رسه يش ) تر. 

 Effusion Secondaryپلورايي انصباب )له کبله  یثه ناروغۍد خب -4

Due to Malignancy:)  د میتاستاتیک ناروغیو له کبله خبیثه پلورایي انصباب د
 %75معمول ډول دی. دری تومورونه چې په  دوهماکزوداتیف پلورايي انصباب 

له رسطان، د ادیې له  د سږو ؛کېږيپېښو کې د خبیثه پلورایي انصباب لمل 
څخه نالښت  له سالنډۍیې دي. ډېری ناروغان عبارت څخه  مافو رسطان او مل

ه کوي په داسې حال کې چې ډېر ځله د انصباب له اندازې رسه متناسبه اړیکه ن
 ګلوکوز کچه یې ټیټه وي.د پلورایي مایع اکزوداتیف وي او په دې حالت کې لري. 

 د د پلورایي مایع د سایتولوژي له لرې کېږي. که چېرته تشخیص یې معمولا
خباات تر شک په قوي ګومان رسه  او منفي وي ابتدايي سایتولوژیک معاینې پایلې

. د کېږيپروسیجر ګڼل  صیهیختشښه  یو ډېر توراکوسکوپينو  بیا لندې وي، 
توراکوسکوپي د تررسه کېدو پر مهال د پلورا د تراشلو پروسیجر هم باید تررسه يش 

پروسیجرونه له يس  بدیلکوپي . د توراکوسيش متامه زناکهېاغ Pleurodesisترڅو 
ولونو څخه د سکن او یا د الرتاسوند د لرښوونې لندې له پلورايي ډبلوايل یا نود ټي

حالتو کې د خبیثه پلورايي انصباب  څخه عبارت دي. په ډېریله اخیستلو  بایوپيس
ناروغۍ  میتاستاتیکځکه چې د انصباب موجودیت  کېږيناروغان په عريض ډول درملنه 
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تومورونه چې له خبیثه پلورايي انصباب رسه یوځای وي د  په ګوته کوي او اکرثه
 ورايي انصبابپلعرض چې ممکن  ۍرملنې وړ نه وي. یوازینشیموتراپي په ذریعه د د

د  وضعیتد ناروغ . که چېرته دیعبارت  له سالنډۍ څخه نځته کړيرام یې
که چېرته سالنډي د درملیزې یا او  له منځه وړلو رسه ښه والی موميپه  سالنډۍ

په دې صورت کې باید یو له لندې  پیداکړي نو ښه والیتوراکوسنټیزس په واسطه 
 تررسه يش: پروسیجرونو څخه هم

 پلورايي جوف ته د یو کوچني کتیرت داخلول. -1
 ګرام( رسه یوځای د ميل 500له یوه سکلیروتیک درمل) ډوکسیسیکلین -2

 تیوب توراکوسټومي تررسه کېدل. 

تومورونه  ګانې ابتداييخبیثه میزوتیلیوما  (:Mesotheliomaمیزوتیلیوما ) -5
اخيل.  منشأ ؛دي چې له میزوتیلیال حجرو څخه کوم چې پلورايي جوف پوښوي

رسه مخامخ کېدو پورې اړه لري. د میزوتیلیوما ناروغان   Asbestosisزیاتره یې له
. په صدري کلیشه کې پلورایي انصباب، عمومي پلورايي لريصدري درد او سالنډي 

د توراکوسکوپي یا  معمولاهیموتوراکس معلومېږي. تشخیص یې  ۍکوچنډبلوالی او 
 .کېږيبایوپيس په واسطه رسه 

 Effusion Secondary Due to)ي امبولې له کبله انصباب د ریو  -6

Pulmonary Embolization:)  ي انصباب ته شوي پلورایامنځله کبله ر  ېامبولي د ریو
پلورايي مایع یې اکزوداتیف وي. د دغه ډول پلورايي  ډېر معمول عرض سالنډي ده او

په واسطه رسه  Pulmonary arteriographyیا  Spiral CT scanانصباب تشخیص د 
د شوي پلورایي انصباب درملنه د ریوي امبولې  رامنځتهامبويل له کبله ي د ریو . کېږي

درملنې څخه . که چېرته پلورايي انصباب د تحرث ضد ويیو شانته رسه ناروغانو نورو ټولو 
یا کوم بل اختالط  Recurrent emboli د ناروغ يش  مومي، کېدلیزیاتوالی و وروسته 

  .وي لودونکیدر پلورايي انتان لکه هیموتوراکس یا 
ړۍ په زیاتره برخو د ن (:Tuberculous Pleuritis ټیس )یک پلورایتوبرکلوز -7

څخه عبارت دی، ولې  توبرکلوزکې د اکزوداتیف پلورایي انصباب ډېر معمول لمل له 
یک توبرکلوزیک پلورايي انصباب د امریکا په متحده ایالتو کې غیر معمول دی. توبرکلوز
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یک توبرکلوزپه پلورايي جوف کې د  او عمدتاا   Primary TBلهه اکرث پلورايي انصباب 
د يک پلورایټیس ناروغان توبرکلوزځای وي. د رسه یو پروتینو د حساسیتي عکس العمل 

. پلورايي مایع یې لودونکي ويدر ضیاع، سالنډي او پلوریتیک صدري درد د ، د وزن تبې
تشخیص یې په پلورايي مایع کې د  کې بارز وي.ه اکزوداتیف وي او ملفوسایتونه پ

 <Adenosine deamianse > 40 IU/L or interferon gamaیک مارکرونو )توبرکلوز

140 pg/mLپلورايي مایع د کلچر، د  د په بدیل ډول. کېږيړوايل په اساس ( د لو
يش. درملنه یې د پلورايي او کېدلی  هم بایوپيس یا توراکوسکوپي په واسطه پلورایي

 په شان ده.د درملنې  توبرکلوزریوي 
 Effusion Secondary Due to)  انتاناتو له کبله انصبابد ویرويس -8

Viral Infection:) یف پلورايي اتدنه تشخیص شوي اکزو  ویرويس انتانات هم د
په  لمل د اکزوداتیف پلورايي انصبابشوي دي. ل بلل مسؤ پام وړ سلنې انصباب 

و د ا کېږيواضح نه وي، دغه انصبابونه په بنفسه شکل  رشف حالتو کې  20%
 (.1717 ص. :2 ) کېږيزیات وخت لپاره نه پاتې 

د ) Chyleې او صدري قنات څېر چې کله  (:Chylothorax )شیلوتوراکس -9
. د کېږيدغه انصباب رامنځته  په پلورایي جوف کې را غونډ يش  څېرې شوي قنات مایع

د ی يش چې ( ده ولې کېدل  دري جراحيص ) اکرثه لمل تراوما معمول شیلوتوراکس ډېر
او  دغه ډول انصباب ناروغان سالنډي لرييش. د  رامنځتهمنصف د تورومونو له کبله هم 

یزس د اجرا . د توراکو سنټکېږيپه صدري کلیشه کې یې په پراخه پیامنه انصباب لیدل 
 له مخې دناتو معای يشیمیکبیو ږي او د دو ته ورته مایع معلومېکېدو په مهال شې

ه ـ. د شیلوتوراکس هغدرلودونکې وي( ې اندازېڅخه لوړ  mg/dL 110) له ترایګلیرساید 
اره ــــدو د ارزونې لپـاوي عقـــد د منصف د ملفـبای ،ريـا ونه لــراومـچې واضح ت انـــناروغ

 Lymphangiogram  اوMediastinal CT scan دغه ډول  زیاترهړي. د معاینات تررسه ک
ړې له ورک Octreatideد  رسه یو ځایتطبیق صدري تیوب له  انصبابونو انتخايب درملنه د

د  مخ يش، نو په دې صورت کېله ناکامۍ رسه  بارت ده. که چېرته دغه پروسیجرڅخه ع
تررسه  Pleuroperitoneal shunt ناروغ ته  باید کېدو رسه رسه رامنځتهشیلو حنب د 

 Percutqneous transabdominalدد صدري قنات له تړلو او  درملنه یې بدیليش. 
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thoracic duct blockage  څخه عبارت ده. د شیلو توراکس ناروغان باید د له اجرا کولو
ځان وسايت ځکه چې دا دریناژ څخه له اوږد مهال لپاره د توراکوسټومي او صدري تیوب 

 .يشېدلی تغذي او معافیتي ضعف سبب ګرځد سؤ 
یزس پر کله چې د تشخیصیه توراکوسنټ (:Hemothorax ) هیموتوراکس -10

د محیطي  د پلورايي مایع هیامټوکریټ  اويش لرونکې پلورايي مایع ولیدل وینه مهال
هیموتوراکس  ، نو په دې حالت کې ناروغ دله نیامیي څخه زیات و هیامټوکریټوینې د 

 رامنځتهزیاتره دغه ډول انصبابونه د تراوما په نتیجه کې  .کېږيپه لوحه تشخیص 
دي. د  عبارت څخه ونو، نور لملونه یې د وینې د رګونو له څېرېدلو یا تومور کېږي

يش. که کېدلی د تیوب توراکسټومي په ذریعه درملنه  هیموتوراکس ډېری ناروغان
سطحو ته یو پر  يدواړو پلورايباید  څېرې شوې پلورا وي، نو أدنې منشچېرته د وینې بهې

 ته پلواريي وینهوینه بهېدنه بنده يش. که چېر  چېکړل يش ر بل باندې داسې قرار و 
د توراکوسکوپي یا توراکوټومي  څخه زیاته وي نو په دې صورت کې ml/h 200بهېدنه له 

 (.1717 ص. :2 رسه کېدل اړین دي )تر 
 Miscellaneous Causes of Pleuralانصباب نور الملونه ) پلوراييد  -11

Effusion:) دلته ورڅخه په چې  د پلورايي انصباب نور ډېر لملونه هم شتون لري
کې د امیالز سطحه لوړه وي، د  . که چېرته په پلورايي مایعلنډ ډول یادوونه کوو

د څېرېدلو یا پانکرايس ناروغیو د تشخیص احتامل موجود وي. که چېرې  مرۍ
ي نو په بارز و  Polymorphonuclear cellsناروغ تبه ولري، په پلورايي مایع کې یې 

 دې حالت کې باید داخل البطني آبسې ګانې په پام کې ونیول يش.
تفریقي تشخیص ويش. باید ته شوي پلورايي انصباب له کبله رامنځ Asbestosisد 

( Meigs syndrome مورونه هم کېدلی يش چې حنب او پلورايي انصباب )د مبیض تو 
شمېر په بڼه ولیدل يش. یو  Ovarian hyperstimulation syndromeته او د رامنځ
ښایي د پلورايي انصباب لمل يش کوم چې له ایزینوفیلیک پلورایي مایع رسه  درمل

څخه  Coronary artery bypass surgeryله  معمولا بابونه یوځای وي. پلورایي انص
لومړیو اونیو کې تر هغه انصبابونه چې په خو له دې ډلې څخه . کېږيته وروسته رامنځ

وي، د  ياو وینه لرونک واقع په وصفي ډول د صدر په کیڼ لوري کې .کېږيسرتګو 
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وړاندې ځواب یا دوه درملېزې توراکوسنټیزس په  ېیې لوړ وي او د یو  شمېرایزینوفیلونو 
ه وصفي ډول پ هم ته يشو لومړیو اونیو څخه وروسته رامنځچې له څ ي. هغه انصبابونهوای

په کې بارز وي او بیا بیا  او زیړ رنګه وي، ملفوسایتونهواضح  کې وي،د صدر په کیڼ لوري 
او داسې   ځیګر، سږو او زړه له پیوندولود له جراحی، رادیوتراپي، ځېدو ته متایل لري. راګر 
 (.1718 ص. :2 ) وروسته هم پلورایي انصباب رامنځته کېدلی يشڅخه پروسیجرونو نورو 

 ستان هېواد د کراچی ښارڅېړنه چې د پاکهغه  :کتنه لیرتاتورونو ته بهرنیو
کال پورې د  .م 2012 – 2011پلورايي انصباب په اړه د د  ېکروغتون  ملکي په

د مرسور او فوان محمد ریحان، محمد تنویر علم، خالد عمران، ضیاوالسالم، محم
میتود رسه  Cross sectional studyپه باندې ناروغانو  100په کومار په واسطه 

 ، پایلې یې په لندې  ډول رسه دي:ده ېتررسه شو 
تنه  (%65) 65څخه د جنسیت له مخې  ډلېناروغانو له  100د پلورایي انصباب د 

پورې  1.86/  1نارینه او ښځینه نسبت یې د چې ښځینه و ( تنه  %35) 35نارینه او 
کالونو  30 - 16چې د  ( کالونه و60 – 15 ) 44.82عمر له مخې اوسط عمر د ږي. رسې
)  25پورې کالونو  60 – 46، د  ( %29) 29ځ کالونو ترمن 45 – 31د  ،( %26) 26ځ ترمن

 ته ( تنو %20) 20 شمېرڅخه لوړ عمر کې د ناروغانو کالونو  60او له  ناروغان و (25%
 2، توبرکلوزکسانو  14ناروغانو له ډلې څخه  100ده. د تاریخچې له مخې د دغو رسې

او  ۍکسانو اتوایمیون ناروغ 6ړه اسکیمیک ناروغۍ، تنو د ز 9روم، ډسنک ټیناروغانو نفرو 
د اعراضو له مخې د پلورایي انصباب په ناروغانو  ځیګر مزمنې ناروغۍ لرلې.ناروغ د  یوه

، د وزن ضیاع %27یام ذا، %57 ، صدری درد%77 ټوخی، %80، تبه %82کې سالنډي 
. د دې څېړنې پایلې و لیدل شوی ېحالتو ک %8او کانفیوژن  %18یزس ټپ، هیمو22%

 .(4 )دي په لندې جدولونو کې بیان شوې
 (.4 )او سلنه ښي  شمېرپلورايي انصباب د اعراضو د پېښو د : جدول یړ لوم

 سلنه ېرشم رمتغی ګڼه سلنه ېرشم رمتغی ګڼه
 %27 27 اذیام 5 %82 82 سالنډي 1
 %22 22 د وزن ضایع 6 %80 80 تبه 2
 %18 18 هیموپټیزس 7 %77 77 ټوخۍ 3
 %08 08 کانفیوژن 8 %57 57 درد د سینې 4
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ناروغانو  %25اکزوداتیف او  ناروغانو %75له مخې  ېپلورايي مایع د نوعد 
لورايي انصباب درلوده. په هغو ناروغانو کې چې اکزوداتیف پلورايي وداتیف پز تران

موجود  نیوتروفیل %30ملفوسایت او  %70انصباب یې درلوده، پلورايي مایع کې یې 
صباب په ناروغانو کې لیدل شوې چې د پلورایي ان . د لمل له مخې هغه ناروغۍو

او د  توبرکلوزه لمل ریوي د اکزوداتیف پلورايي انصباب تر ټولو عمدوې، 
 شمېرلوداتیف پلورایي انصباب تر ټولو عمده لمل د زړه احتقاين عدم کفایه ترانز 

برخه خباات یا رسطانونه  %12 په ټوله کې د اکزوداتیف پلورايي انصباب .کېږي
ملفوما  حالتو کې %22پېښو کې د سږو رسطان،  %33ړوي چې له دې څخه په جو
 پاتې برخه کې نورو رسطانونو رول لوبولی دی. او 

(.4 پلورایي انصباب د لملونو فریکونيس په ګوته کوي )د جدول:  وهمد  

 (n = 25ترانزوداتیف انصباب ) (n= 75اکزوداتیف انصباب )
 سلنه ېرشم یرمتغ ڼهګ سلنه ېرشم رمتغی ڼهګ

 %36 9 ړه عدم کفایهد ز 1 %53.3 40 سیل 1

د ځیګر مزمنه  2 %17.3 13 پارامنونیک 2
 %24 6 ناروغي

د پښتورګو مزمنه  3 %12.0 9 خباات 3
 %20 5 عدم کفایه

 %12 3 یک سنډرومنفروټ 4 %9.3 7 امپیام 4
 %4 1 سنډرومکوشنګ  5 %4.0 3 ځیګر آبسېد  5

6 

د پښتورګو مزمنه عدم 
 %4 1 هایپوتایروییدیزم 6 %2.6 2 کفایه

7 

Systemic Lupus 

Erythematosis 
1 1.3%   

 %100 25 مجموعه  %100 75 مجموعه
 

ناروغانو له  100پلورايي انصباب د  دد سینې په جوف کې د موقعیت له مخې 
په کیڼ لوري او  ېک %30پلورايي جوف په ښي لوري، د  ېک %58 څخه په ډلې
د زړه د شوی و.  رامنځتهواړو اړخونو کې پلورايي جوف په دد  ېحالتو ک 12%

 شپږپلورایي انصبابونو له ډلې څخه  شویو رامنځته نههاحتقاين عدم کفایې څخه 
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 . (4)شوي و  رامنځتهیې په کیڼ لوري کې  درییې د پلورایي جوف په ښي لوري او 
د  ېک Tertiary Health Institutionڅېړنه چې د نایجیریا د هېواد په کومه 

په  ېناروغانو باند 199پورې په کال  .م 2012 – 2008پلورايي انصباب په هکله له 
د وخت په  ږي:پایلې يې په لندې ډول رسه بیانې ډول تررسه شوې ده،سپیکتیف ریرتو 

چي له  ې نیول شوي دي لند ېتر کتنناروغان  214دغه انرتوال کې په ټولیز ډول 
تنه  199پاتې  .شپړېدو له کبله ورڅخه وتيل ديد دیتا د نه ب ېتنه ی 15څخه  ډلې ېد
کالونو او  96. که څه هم چې د عمر  اعظمي حد  تحلیل او څېړل شوي دي ېی
. د ټولو ناروغانو له وکالونه  51خو منځنی حد یې  رسېده تهکالونو  15ي حد یې غر صا

1.18چې نسبت یې  ښځینه وتنه  91نارینه او  108ډلې څخه   .(5 ) ږيرسېته  ⁄1
 (.5 ) ښييپلورايي انصباب پېښې د  ېد عمر او جنس له مخجدول:  درېیم

 سلنه د ناروغانو شمېر عمر په کالونو
15 – 24 36 18.09% 
25 – 34 22 11.09% 
35 – 44 24 12.06% 
45 - 54 26 13.07% 
55 – 64 32 16.08% 
≥ 65   59 29.64% 

 %100 199 مجموعه
 سلنه د ناروغانو شمېر جنسیت

 %54.27 108 نارینه
 %45.73 91 ښځینه

 %100 199 مجموعه
 

 

، صدري ( %78.4) 156اعراضو له ډلې څخه ټوخی په  مهمود پلورايي انصباب د 
. شوې وه رامنځته ې( ناروغانو ک%65.3)  130او سالنډي په (  %71.4)  142درد په

 48، حنب په ( %60.3) 120په  تبههمدارنګه د پلورایي انصباب له غټو عالیمو څخه 
( او هایپوترمیا %18.1) 36، د شزن انحراف په (%21.1) 42په ټیټ فشار  ې، د وین(24.1%)
تنباکو او الکولو د ي تاریخچې له پلوه د طب وه. ېلیدل شو  ې( ناروغانو ک%6.0) 12ه پ
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 32. ولیدل شوی  ې( ناروغانو ک %27.1) 54( او %33.2) 66استعامل په ترتیب رسه په 
ډلې ناروغانو له  معاینه شویو 120، د وي لپاره درملنه شو  توبرکلوز( ناروغان د  16.1%)

 .(5 ) وراپور ورکړل شوی  HIVد مثبت  ې( کسانو ک%37.1) 46څخه 
 .(5 )توضیح کوي   انصباب  اعراض، عالیم او طبي تاریخچه پلوراييد جدول: څلورم 

 سلنه شمېرد ناروغانو  اعراض
 %78.4 156 ټوخی

 %71.4 142 د سینې درد
 %65.3 130 تنفيس عرست
 %63.3 126 د بلغم تولید
 %41.2 82 د وزن بایلل
 %32.2 64 د شپې خوله
 %28.1 56 بې اشتهايي

 %13.1 26 مفصيل دردونه
 سلنه د ناروغانو شمېر اعراضمل 

 %60.3 120 تبه
 %24.1 48 حنب

 %21.1 42 فشار ښکته کېدل
 %18.1 36 د شزن انحراف

 %6.0 12 د بدن د  تودوخې ښکته کېدل
 سلنه د ناروغانو شمېر ي تاریخچهطب

 %33.2 66 الکول
 %27.1 54 تنباکو
 %16.1 32 سیل
 %37.1 46 ایډز
 %13.1 26 شکر

 %4.5 9 لملونه وظیفوي
چې له دې  وانتاين لملونه یو هم د پلورایي انصباب له عمده لملونو څخه 

 ېناروغانو ک( %14.07) 28منونیک په ( او پارا%42.2) 84په  توبرکلوزډلې څخه 
(  %12.06) 24او خباات په  ( %14.07) 28په . د زړه عدم کفایه شوی و هتځرامن
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په هر صورت د پلورايي انصباب په ناروغانو کې د  .وموندل شوی  ېناروغانو ک
کچه  د څلورو کالونو په ترڅ کې د مړینېپه اندازه مړینه رامنځته شوې وه.  16.6%

 29.2پورې د مړینې کچه له  کال  .م 2009 – 2008د  رسه ورته وه، په هرحال تقریباا 
کې ه پورې پکال  .م 2012دې وروسته تر  پورې را ټیټه شوې وه، له %14.7څخه تر 

چې د  وې یثه ناروغۍ. د مړینې ډېر عمده لمل یې خبی وته شو لږ کموالی رامنځ
سږو  ، د%12ځیګر رسطان ، د %28ابتدایي موقیعت له مخې د ادیې رسطان 

 .هکړې و  هجوړ  %7فوما او مل %10رسطان 
 (.5 ) مړینه څرګندوي اتیولوژي او کلنۍپلورایي انصباب د جدول:  مپنځ
 د کلنۍ مړینې کچه سلنه د ناروغانو شمېر لونهک

2008 24 112.1% 7 (29.2% ) 
2009 34 17.1% 5 ( 14.7% ) 
2010 40 20.1% 6 ( 15.0% ) 
2011 45 22.6% 7 ( 15.6%) 
2012 56 28.1% 8 (14.3% ) 

  %100 199 مجموعه
 د مړینې کچه سلنه د ناروغانو شمېر  الملونه

 ( %18.2) 6 %42.21 84 سیل
 ( %15.1 ) 5 %14.07 28 د زړه عدم کفایه

 ( %6.1 ) 2 %14.07 28 پارامنونیک
 ( %33.3 ) 11 %12.06 24 خباات

 ( %9.1 ) 3 %5.02 10 د پښتورګو مزمنه ناروغي
 ( %6.1 ) 2 %4.02 8 د ځیګر مزمنې ناروغۍ
Systemic Lupus 

Erythematosus 
4 2.01% 1 ( 3.0% ) 

 ( %0.0 ) 0 %2.01 4 ټرایټیسروماتویید آر 
%1.51 3 د سږو امبولې  2 ( 6.1% ) 

 ( %3.0 ) 1 %3.02 6 نامعلوم
 ( %100 ) 33 %100 199 مجموعه
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مایع ماکروسکوپیک منظره په واسطه تر لسه شوې پلورايي یزس د توراکو سنټ
ړ ېز  ېک %31هیموراژیک، په  ېک %49ه چې په ناروغانو کې څېړل شوې و  118په 

 ېک %82پلورايي انصباب په  .ي موندل شوې وهقیح ېناروغانو ک %20او په  کمرنګه
سینې په ښي  د %57.5 کېقدامي صدري اکرسې  –خلفي  په .بڼه لرله اکزوداتیف
 (.5)رامنځته شوی و دواړو اړخونو کې   %18او ڼ لورې کې کی په %24.5، لوري کې

 پایلې
چې د پلورایي انصباب تر ټولو عمده لملونه په  څېړنې څخه معلومه شوه -1

 او د زړه له عدم کفایې څخه عبارت دي. یثه ناروغۍمنونیا، خب، توبرکلوزترتیب رسه د 
چې د پلورایي انصباب د نښو نښانو له ټولګې څخه په ترتیب رسه  څېړنې وښودله -2

 جوړوي. کلینیکي اعراضد یادې ناروغۍ  مهم  سالنډي، ټوخلې، د سینې درد او تبه 
معلومه شوه چې د عمر له مخې د نوموړې ناروغۍ پېښې د عمر  کېنې څېړ  -3

څخه لوړ کالونو  65او تر منځ کالونو   25 -15یعنې د  لومړیو او وروستیو لسیزو کېپه 
 .زیاتې پېښېږيعمر کې 

د نوموړې ناروغۍ پېښې په دواړو د جنسیت له پلوه  چې څېړنې وښودله -4
د ښځینه په نارینه جنس کې شوې وې ولې د پېښو کچه یې  رامنځتهجنسونو کې 

. د رادیوګرافیک شواهدو له مخې د پلورايي انصباب  پېښې د وه هجنس په پرتله لوړ 
کچه یې د کیڼ اړخ په پرتله پېښو د مګر  لیدل شوې وې،په دواړو اړخونو کې سینې 

 کې لوړه وه. په ښي اړخ
 وړاندیزونه

غۍ د د یادې نارو چې په هېواد کې  کېږيادارو ته وړاندیز  محرتمو اړوندو -1
درملنې لپاره پرمختليل تخصيص روغتیایي  مقدم او پر وخت تشخیص او ښې

او د هېواد په کچه  ورغويبال وي؛ مرکزونه چې په عرصي وسایلو او متخصصینو سم
تر څو دغه تشه په  ؛ناروغانو باندې هر اړخیزه څېړنه تررسه کړيد پلورايي انصباب په 

 . ډکه يش تر یوه بریده پورېهېواد کې 
را د  پلورايي انصبابږي چې د رتمو داکرت صاحبانو ته وړاندیز کېمح – 2
او د امکان تر بریده یې له منځه  معلومکېدو لملونه او خطري فکتورونه منځته 
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 یويس تر څو د ناروغۍ د بیا راګرځېدو مخه ونیول يش.
ږي چې د نوموړې ناروغۍ د لملونو، زمینه يو ته سپارښتنه کنیمحرتمو رس – 3

برابروونکو فکتورونو، نښونښانو، ناوړه پایلو او درملنې په باره کې د خلکو د پوهاوي 
 کچه لوړه کړي.

لري؛  منشأاو ساري څرنګه چې د نوموړې ناروغۍ یو شمېر لملونه انتاين  - 4
ږي چې د د ناروغانو کورنیو ته سپارښتنه کېنو روغتیایي کارکوونکو، ناروغانو او 

مسلکي لرو چارو په پام کې نیولو رسه د ناروغۍ د خپرېدو په مخنیوي کې ګډې 
يش ه ې خطرناکه ناروغۍ اخته ننور روغ کسان په د له یوې خوا  ترڅو ؛هڅې وکړي

 مخه ډب يش.د رامنځته کېدو بحران یو  په ټولنه کې د له بلې خوا  او 
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 مریم کوهستانینجنیر امحقق 

 در ساختامن حرارتانتقال  در کلکین نقش بررسی
The Study of Building’s Windows 

 Role in Heat Transfer 
Researcher Eng. Maryam Kohistani 

Abstract 
Windows are one of the most important parts of each 

building and its use in building has a long history. Before 
the invention of glass, animal skins or various papers were 
used to cover windows. The industrial revolution and 
technological advances increased the usage of glass. Glass 
has prominent role in heat energy dissipation because of its 
high U-value. This issue has led to the presentation of 
necessary measures to reduce heat energy dissipation 
through it, till be able to preserve architecture quality of glass 
and also achieved to desirable environmental conditions and 
reasonable energy consumption. In this article, using 
descriptive and analytical- comparative method solutions to 
improve the performance of glass and windows in two parts 
(external factors and their constituents) have been 
investigated and after analysis and comparison, south 
window has the best thermal performance in different 
months of the year and UPVC and aluminum frame types 
due to their advantages are considered suitable in the 
current situation. 
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 خالصه
کلکین ها یکی از مهم ترین بخش های هر ساختامن است و استفاده از آن در ساختامن 

از پوست حیوانات گرفته تا کاغذ های مختلف برای شیشه قبل از اخرتاع  .قدامت تاریخی دارد
پوشش کلکین ها استفاده می شد. پس از وقوع انقالب صنعتی و پیرشفت تکنالوژی، استفاده 

( باال U-valueبه دلیل این که رضیب انتقال حرارت شیشه ) .رشد چشمگیر یافتاز شیشه 
ش الزم برای کاه دابیراعث شده ت. این موضوع بددر اتالف انرژی حرارتی دار  بارزاست، نقش 
بتوان هم کیفیت مهندسی حاصل از شیشه را حفظ کرد و هم به  تا ارایه گردداتالف انرژی 

در این مقاله با استفاده از میتود رشایط محیطی مطلوب و مرصف انرژی معقول دست یافت. 
راهکار های بهبود عملکرد شیشه و کلکین در دو بخش )عوامل  ،مقایسوی -توصیفی و تحلیلی

سمت  کلکین ،بررسی شده اند و بعد از تحلیل و مقایسهمواد تشکیل دهندۀ آن ها(    خارجی و
و املونیمی نظر  UPVC چوکات جنوب بهرتین عملکرد حرارتی در ماه های مختلف سال و نوع

  ی گردیده است.به برتری های آن در رشایط فعلی مناسب تلق
 مقدمه

، مانع ورود و خروج که باعث تأمین روشنی طبیعی موادیاستفاده از  رضورت
 .احساس می شود برشمحل های مسکونی در متام  غبار و حرشات گردد،گرد،  حرارت،

مر، ورق های نازک سنگ مر  مثلدیگر  موادبا  این رضورت ،یابی به شیشهقبل از دست
 ی شفافروم باستان، کاغذ برنج در چین و جاپان، سنگ هامیکا، پوست حیوانات در 

 ارغیر قابل انکرنگ شیشه  نقش پر در حال حارض .پاسخ داده می شددر مرص و...  رنگه
استفاده  اما .گردیده باشداز شیشه در آن استفاده ن که استو کمرت ساختامنی  بوده

ژی بیش از حد انر  مرصف، محلو موقعیت جغرافیایی این ماده بدون توجه به اقلیم از 
 برای رسد و یا گرم کردن ساختامن ها را به دنبال دارد.

 اهمیت تحقیق
یرد گ حرارت صورت می تبادل نظراقداماتی که در جهت ارتقای کیفیت ساختامن از 

در مقایسه با دیوار عموماً حرارتی که توسط انرژی می شود. رصفه جویی در مرصف  باعث
 ،بیشرت است. این موضوع که به ظاهر کم اهمیت به نظر می رسد گردد،کلکین منتقل می 

  از اهمیت زیاد برخوردار است.از ایرن باعث اتالف مقدار زیاد انرژی حرارتی می شود.
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 تحقیقمربمیت 
 اه نور خورشید یکی از اولین تصمیم از تخاب روش مناسب جهت استفاده بهرتان
ساختامن به آن توجه  که باید هنگام اعامریط محیطی است کنرتول رشا ۀدر زمین

نقش  ،هر ساختامنفضای بیرونی و داخلی بین به دلیل حایل بودن کلکین ها . شود
آن ها دقت خاص  ابباید در طراحی و انتخ و مرصف انرژی دارند به سزایی در مقدار

یت اهماین مسأله  ،گران شدن انرژیکمبود و با توجه به  . در حال حارضصورت گیرد
 یافته که بیانگر مربمبت موضوع می باشد.

 هدف تحقیق
کلکین ها با عوامل خارجی، رشایط  ۀبررسی رابط ۀ،این مقال تحریر هدف از

ا جآنها جهت استفاده آگاهانه و ب دسته بندی، شیشه هامختلف معرفی انواع  ،فزیکی
 در صنعت ساختامن سازی می باشد.

 سوال تحقیق
 هاآن ۀتشکیل دهند موادو نوعیت  عوامل خارجیعملکرد کلکین ها نظر به 

  چگونه است و چه تأثیری باالی تنویر و تسخین ساختامن خواهد داشت؟
 تحقیقمیتود 

 .مقایسوی استفاده به عمل آمده است -و تحلیلی  ر تحریر این مقاله از روش توصیفید
 در انتقال حرارتکلکین  نقش

درست از روشنی روز، بهره بردن از منبع رایگان انرژی است. توجه به کمیت  ۀاستفاد
و کیفیت نور روز به خصوص در مراحل اولیه طراحی مهندسی از اهمیت زیاد برخوردار 

یط رشا، روشنی را متوازن، توزیع مناسبدر جا های  کلکینپیش بینی  زیرا .است
ن در برابر کلکی نقش می گردد.ۀ طبیعی تبادل حرارت و تهویو باعث  تنظیم را محیطی 

د. به ر تابش آفتاب به اندازه و محل قرار گیری آن در جهات مختلف ساختامن ارتباط دا
کشور جهت قرار دادن کلکین ها، ابعاد آن، تناسب کلکین ۀ در هر منطق، همین دلیل

ی جهت آن، انرژی حرارت و ارتفاع آن متفاوت است. متام کلکین ها بدون در نظر گرفنت
 (.98: ص. 2) دهندانتقال می  ،جایی، تشعشع و یا هدایتب اج سه روش را به
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 در جهت بهبود عملکرد شیشه جدیدراهکار های  بود و قیمت بلند انرژی باعث شدکم
و نگاه مورد بررسی قرار گرفته د این تدابیر ازدر این مقاله . گردددر انتقال حرارت ارایه 

 ررسی بنقش شیشه در انتقال حرارت . نخست عوامل خارجی و رشایط فزیکی مؤثر بر است
 .مطالعه و مقایسه شده استمواد و مصالح آن پس اجزای تشکیل دهنده، و س هدیگرد

  رشایط فزیکی و عوامل خارجی -الف
ای بین فض هرابطترین مؤثر  ها کلکین :کلکینموقعیت و جهت گیری  -1

و اطالعات زیادی در مورد موقعیت، جهت، تغییر ساعات شبانه  هستندداخل و خارج 
 حله، شکل و مز در تعیین اندامی کنند. منتقل  و روشنی مورد نیاز را به دو طرف روز

ای هداخلی، رشایط اقلیمی و تناسب مناهای فضای به نیاز کلکین  قرار گرفنت
 . گیردمی صورت توجه خارجی ساختامن 

 اختامنس حرارت هوای داخلدرجه تابش آفتاب بر کلکین تأثیر زیادی در تغییر 
خصوص زمانی که آفتاب مستقیم به داخل بتابد، فضای داخلی بالفاصله پس ب ،دارد

انرژی  و جلوگیری از انتقالنفوذ گرمی آفتاب از دریافت مستقیم آفتاب گرم می شود. 
 ؛ساختامن دارد مؤثر در گرم نگهداشنتنقش در زمستان حرارتی از داخل به خارج 

ش نور تاب اندازۀنفوذ گرمی بیرون به داخل آزار دهنده است. در تابستان  در حالی که
وز ر  در جریان آفتابز کلکین به داخل ساختامن به زاویۀ ورود و طول تابش ا آفتاب

لع ضبا افق ارتفاع زیاد دارد،  آفتابدر تابستان چون مسیر حرکت  بستگی دارد.
جنوبی ساختامن هنگام طلوع و غروب تابش مستقیم دریافت منی کند. در طول روز 
نیز تابش با زاویۀ بزرگ به کلکین جنوبی برخورد می کند که در این حالت مقدار 

سمت در ق عرضگی کم ه با یک پیش آمد ،زیادی از اشعه منعکس می شود. بنابراین
 نشد. ضمن این که ای آفتاب نورمستقیم  می توان مانع از ورود گیه جنوبی به ساد

 مناید.ی مندر زمستان مشکل ایجاد  گی برای ورود شعاع آفتابه پیش آمد
با  رت وامن در زمان طوالنیاز رشق و غرب ساخت آفتابجا که دریافت تابش از آن

ر وجود کلکین د ،رت انجام می شود حفاظت از آن مشکل است. بنابراینکوچک زاویۀ
 در قسمت شامل نیز هنگام قسمت باید کمرت از قسمت جنوب ساختامن باشد.این دو 

به صورت مایل و به مدت کوتاه وجود  آفتابطلوع و غروب در تابستان شعاع مستقیم 
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 .محسوس منی باشدچندان دارد که چون در ابتدا و انتهای روز است تأثیر منفی آن 
افق، تابش آفتاب در ضلع ل زاویۀ کوچک آفتاب با صفحۀ در زمستان به دلی

تقریباً عمود است.  طلوع و غروب مایل و در هنگام چاشت جنوبی ساختامن در زمان
تابش آفتاب به ضلع رشقی و غربی در کمرت از نصف روز و به صورت مایل است. در 

رکت به طور کلی رابطۀ ح. ، تابش مستقیم خورشید وجود نداردزمستان در ضلع شاملی
جنوب ساختامن را می توان به طور کامل کنرتول کرد در صورتی که خورشید با جهت 

 یبر کلکین ها طول زمان تابش آفتاب دارد.کمرت وجود در سایر جهات چنین امکانی 
ورشید خ جا که در زمستان زاویۀ ورود اشعۀاز آن ؛است جنوبی در زمستان بیشرت از تابستان

   د.ابش بیشرت وارد اتاق می شو ـت بوده،زدیک ــمود نـنوب به عــبا سطح کلکین سمت ج
رارتی ح یافت که کلکین سمت جنوب بهرتین عملکردتوان در گفته شد می که چهبا توجه به آن

کرد:  چنین تعریفکلکین مناسب را می توان  ،در ماه های مختلف سال دارد. به این ترتیب
در ز آن اانرژی دریافتی کلکین در زمستان باید بیشرت از مجموع انرژی حرارتی از دست رفته 

  باشد.کم  ،و انرژی حرارتی انتقال یافته از آن کلکین به داخل در فصل تابستان باشد زمستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 فباید از نظر مرص  ،تحکام و زیبایییک ساختامن غیر از داشنت اس بان:ه سای -2
ر مقدار تابش آفتاب ددر این زمینه، مناسب باشد که رژی در گرم یا رسد ساخنت هم ان

 طقمناایجاد سایه خصوصاً در زمستان و مقدار سایه ایجاد شده مهم است. ، تابستان

 ب الف شمال غرب

 (2 ص. :5) : مسیر حرکت و زاویه تابش خورشید1شکل 

 مسیر حرکت خورشید در ماه های مختلف سال  -الف

 اختالف زاویه تابش خورشید در تابستان و زمستان -ب
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ور . به منظمی باشد حرارتیگرمسیری یکی از عوامل مؤثر در تأمین احساس آسایش 
بان استفاده می شود. ه در فصل گرم سال از سای داخلکاهش ورود تابش خورشید به 

قرار دادن  بان رضورت نخواهد بود.ه به وجود سای آب و هواییالبته در متام مناطق 
انرژی خورشید در این دو بخش را محدود  ساختامن، سایه بان در سمت رشقی و غربی

 باعث جذب اشعه خورشید در زوایای کوچک هنگام صبح و عرص می گردد.و  می سازد
 "(Olgyay shadow mask) الگی روش نقاب سایه"بان ه رتین روش طراحی سایمعروف

ه ایمی توان س . با استفاده از این روشکه یک روش ترسیمی و هندسی است، می باشد
  بان مناسب برای هر کلکین را با توجه به موقعیت و جهت آن تعیین کرد.

افقی، قایم، ثابت یا متحرک باشد. امکان در نظر گرفنت به شکل بان می تواند ه سای
، مصارف، زیبایی، همخوانی با منای ساختسایر مالحظات طراحی مثل مصالح، امکانات 

بان  همنظور از سای ... در این روش وجود دارد. رارت وها مثل انتقال حرامرت ابیرون و سایر پ
ورود تابش خورشید به داخل ساختامن  سال ازبانی است که در اوقات گرم ه سای ،مناسب

مامنعت کند و در اوقات رسد امکان استفاده از تابش خورشید در داخل ساختامن فراهم 
بان  هبان های افقی برای سمت جنوبی و سایه شاملی زمین معموالً سای ۀدر نیمکر . شود

 .(21 ص. :7) های قایم برای سمت های رشقی و غربی ساختامن ساخته می شود

 

 
 
 
 
 

 
 

 
𝐷ℎ ن عمق سایه بان های افقی کلکین را محاسبه منود: با توجه به رابطه زیر می توا = 𝐿×𝐶𝑂𝑆(𝐴+𝑁)𝑡𝑎𝑛𝛼                (1) 

 

مروج : انواع مختلف سایه بان های 2 شکل
(4:ص.5)
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 :در این رابطه
Dh:  عمق سایه بان به مرت 

L: ارتفاع کلکین به مرت  
A: جهت ۀسمت خورشید یا زاوی ۀزاوی 
N: زاویه بین خط عمود بر کلکین و سمت جنوب 
α:  تابش ۀشعاع خورشید و سطح کلکین یا زاویزاویه بین 

𝐷 بان عمودی نیز از رابطه ذیل استفاده می گردد:ه جهت محاسبه عمق سای = 𝐿𝑡𝑎𝑛𝛼   (2 )   

 :فوق ۀدر رابط
D:  عمق سایه بان به مرت  
انتقال ساختامن هم در  اطرافمورد نظر و محیط  ۀساح ساحه و محیط اطراف: -3

به عنوان مثال اگر یک ساختامن به شکل انفرادی در  ؛کلکین ها مؤثر استحرارت توسط 
حتامً در معرض وزش شامل های مزاحم و تابش نامطلوب  ،اعامر گرددیک زمین وسیع 

تفاده از و اس نقش بسزا داشتهدر اتالف انرژی حرارتی  قرار می گیرد که این مسأله آفتاب
 کلکین منزل اول .گردد باعث کاهش آنهای مزاحم می تواند پوشش گیاهی در مسیر باد

یک ساختامن نسبت به کلکین های منازل دیگر در زمستان انرژی حرارتی کمرت را به خارج 
منتقل می کند. چون پوشش گیاهی پیرشوی ساختامن بر اثر تابش خورشید گرم شده و 

در نهایت کاهش اختالف درجۀ حرارت هوای  شده،کلکین نیز گرم  نزدیکبه تبع آن هوای 
 .گرددو خارج باعث کاهش انتقال گرمی به بیرون می داخل 

L: ارتفاع کلکین به مرت 
 
 
 
 
 

 
 

ورود تابش آفتاب در زمستانافزایش    کاهش ورود تابش آفتاب در تابستان 

(7 ص. :4: وجود فضای سبز بیرون ساختامن )3شکل   
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 و اجزای کلکین وادم -ب

محل  ،حسب کیفیت، شکل، منای سطحبر  ساختامنی ۀشیش انواع شیشه: -1
ه تقسیم می شود ک به انواع مختلف ،، تکنالوژی ساخت و مواد مرصف شدهاستفاده

 اشاره گردیده است.در ذیل به چند منونۀ آن 
واع یک جداره در ان ۀطی سالیان متامدی از شیشۀ سادمعمولی:  ۀشیش -

 ییرصفه جو انرژی و اهمیت اما با افزایش ارزش ،مختلف ساختامن ها استفاده گردیده
  .ه استساختامنی در بسیاری کشور ها محدود شد ۀ، استفاده از این نوع شیشآن

یب موجب افزایش رضپایدار و مستحکم بوده و  ،این نوع شیشهشیشه حفاظتی:  -
ا )مستحکم ی مسلح ۀشیشبه انواع این گروه  ؛دمی شو  ساختامنامنیتی حفاظتی و 

بیشرت با جالی فلزی همراه شده و که جهت استحکام  (Reinforced glass تقویت شده
 در سقف سالون های بیشرت و منوده،از ریزش شیشه جلوگیری در هنگام شکسنت 

که برای جلوگیری از پاشان  (safety glass) شیشه اطمینانورزشی استفاده می گردد، 
ه استفاده شیش ۀشفاف در میان دو الی ری و پالستیکییشیشه از یک الیه پولیم شدن

از چندین الیه شیشه های اطمینان ضد مرمی  ۀشیشمثل شیشه موتر.  ؛می شود
شکن و ایمنی اشیشه آبدیده، ن به نام( securite) پیش تنیدهشیشه ساخته می شود. 

نیز معروف است که برای دروازه های شیشه یی، ویرتین ها و شیشه های کناری موتر 
 .(210 ص. :6) ، تقسیم می گردداستفاده می شود

فلز یا  ۀسطح شیشه با یک الی: (Reflective glass) منعکس کننده ۀشیش -
ز یک ه اشیش ا انعکاس می دهد و باعث می شودر  آفتابکه نور  شدهاکساید فلز پوشانده 

ه همین بفیت نور ورودی تغییر ایجاد می کند در کی اما ،سمت مانند آینه به نظر برسد
و بهرت است در سمت رشق  مناسب نبوده ساختامن ن در سمت جنوباستفاده از آ دلیل 

 .(287ص. :3) دگیر مورد استفاده قرار آفتاب نور  و غرب جهت کنرتول تابش مزاحم 
انتقال  این نوع شیشه (:low emissivityکنرتول کنندۀ انرژی ) ۀشیش -

. دمانند یک عایق حرارتی عمل می کن و شتهمعمولی دا ۀشیش  کمرت نسبت بهحرارت 
ماوراء امواج مادون قرمز و  و دادهرا  آفتابی طیف نور ئاجازه عبور بخش مر  چنانهم

 د. لرت می کنرا منعکس یا ف بنفش
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قرار نسل جدید شیشه ها که بسیار مورد توجه  :(Smart glass) هوشمند ۀشیش -
عمل لکرتونیکی عکس الاقوه مانند نور یا  به محرک های که د استشیشه هوشمن ،گرفته

مو الکرتوکرومیک، فوتوکرومیک، تر  ز این قبیل شیشه ها می توان شیشها. دهدنشان می 
 ام برد.کرومیک و کریستال مایع را ن

د. رنگ داده و تیره می شو تغییر  ،رومیک با دریافت جریان برقالکرتوک ۀشیش
. شیشه دگردتیره تر می  و با گرم شدن است بوده به گرمی حساس ترموکرومیک شیشه

د. در و تیره تر می ش ،روشنیو با افزایش  بودهگو پاسخ و روشنی به نورفوتوکرومیک 
کریستال مایع بین دو صفحه شیشه یی قرار  ( یک الیهLCشیشه های کریستال مایع )

 عبور  را از خود روشنیاین شیشه ها  نباشد، وصل. هنگامی که جریان برق است گرفته
أثیر تدر تابستان  ر نور فراهم می شود.عبو قراری جریان برق امکان با بر  امامنی دهند 

ی مآفتاب را بیشرت جذب  ۀدر زمستان اشع و دادهحرارت آفتاب را در ساختامن کاهش 
 در فصول مختلف سال می انرژیمناید. به این ترتیب رصفه جویی زیاد در مرصف 

پارتیشن ها هم  در داخل ساختامن مثل ،عالوه بر منای خارجیشیشه نوع این  گردد.
 .(37ص. :1)اقتصادی در دسرتس همه قرار ندارد. البته از نظر شتهکاربرد دا

ک یبا شیشۀ برای کم ساخنت مشکالت کلکین  شیشه های چند جداره: -
وای ساکن در میان آن استفاده شیشه به همراه یک الیه ه جداره می توان از دو جدار

رضیب  این. می گردد( U-valueرضیب انتقال حرارت شیشه ) که باعث کاهش کرد
 رتباطااز میانی و ضخامت الیه های شیشه به فاصله بین دو الیه شیشه، نوع هوا یا گ

 ،ودبانتقال حرارت کمرت خواهد  باشدفاصله بین دو جدار شیشه بیشرت  قدردارد. هر 
 .بی تأثیر خواهد بود حرارت( در کاهش انتقال 4mmکمرت از )و ( 16mm) بیشرت ازاما 

بی  ایهاز گاز  اکرثاً مقدار انتقال حرارت مؤثر است.  نیز درنوع گاز بین دو جدار شیشه 
  استفاده می گردد.اثر مانند کریپتون و آرگون 

از مواد مختلف  چوکاتدر ساخت  :(Window frame) کلکینچوکات  -2
. چوب از اولین موادی است که در استفاده می گردد UPVCو  چوب، آهن، املونیم مثل

و از مزایای آن می توان به رضیب انتقال حرارت  استفاده می گرددساخت دروازه و کلکین 
زی و در هنگام آتش سو  شده پوسیدهخود  طبیعیبه علت خاصیت اما پایین اشاره کرد. 
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 کاربرد زیاد داشتنده در دهه گذشتکه های آهنی کلکین  عامل گسرتش آتش است.
 ستند.ینمقاوم واتالف حرارت بر زنگ زدن ولی در برا ،بودهباال دارای استحکام 

UPVC (Unplasticized Polyvinyl Chloride) رتین مواد در از پر مرصف
ارتی پایین بودن اتالف حر  آنگی ه مهمرتین ویژ  به شامر رفته،کین ساخت دروازه و کل

ۀ برعالو  وکرد هوا جلوگیری  خروجورود و از  می توان درزبندی مناسب با. است
 لکینکدر کاهش آلوگی صوتی نیز مؤثر است. شیشه جداراستفاده از هوا در بین دو 

سی  یو پی وی چوکات های املونیمی وهای املونیمی نیز بسیار پر کاربرد هستند. 
استحکام  UPVCاز نظر اتالف انرژی در سطح مطلوب قرار دارند. املونیم در مقابل 

 است.رت آتش سوزی مقاوم، در مقابل شتهمقاومت خمشی بیشرت داو 
، ردیدگی که معرفی می توان از انواع شیشه ها بهرت ۀبرای به دست آوردن نتیج

در مناطق رسدسیر می توان جدار داخلی را از مثالً  ؛منوداستفاده  به صورت ترکیبی
ی جلوگیر  از داخل به بیرونتا از خروج انرژی حرارتی در نظر گرفت  low-eنواع شیشه 

رم ایجاد منی کنند و در اقلیم گ شیشه ها تغییر در کیفیت نور وارد شدهکند. این 
تاب تا از ورود انرژی حرارتی آفمنود در سطح خارجی نصب توان  را می low-eالیه 

ه در نظر گرفتمنعکس  شیشۀخارجی از  ۀو یا الی مامنعت منایدبه درون ساختامن 
اما به دلیل وزن  ؛دبیش از دو جداره هم تولید می شو  در انواع کلکین چوکاتشود. 

 زیاد، سختی نصب و مصارف بلند کمرت مورد استفاده قرار می گیرد.

 هاع مختلف چوکات کلکین ا : مقایسه انو 1جدول 

نوع 
قیمت فی  معایب مزیت کلکین

 مرت مربع

 چوبی

رسدی و  طبیعی، ۀماد
گرمی را انتقال منی 

انتقال حرارتی  دهد، 
 .پایین، زیبایی

 ،باعث گسرتش آتش، شدنپوسیده 
محدودیت در ساخت منونه های 

 انتقال صوت، نفوذ رطوبت مختلف،
 .آمیزینیاز به رنگ  و جذب آب،

(20÷80)$ 

 دوام باال فلزی
ذ نفو  عایق نبودن، انتقال حرارت، صوت،

نیاز  گی،ه گی و خورده زنگ زد رطوبت،
 .به رنگ آمیزی

(20÷25)$ 



 
 ... کلکین در انتقال نقش بررسی

91 

 

 ادامۀ جدول

 املونیمی

 مقاومت در برابر خوردگی،
 مقاوم در برابر زنگ زدن، 

نازک تر بودن، مقاومت باال 
نیاز به  نسبت به چوب،

 .وزن سبک رنگ ندارد،

 دنعایق نبو 
 صوت و انتقال حرارت

 .نفوذ رطوبت
(35÷40)$ 

Upvc 

 مقاوم در مقابل رضبه، 
مقاوم تغییر شکل در 

عایق بودن  رسدی و گرمی،
عایق  در برابر گرد و غبار،

 نیاز صوت، گرمی و رسدی،
 وزن سبک، به رنگ ندارد،

 .بو نص رسعت باالی تولید

این مواد را نباید در مراکز 
و محل هایی که با مواد  البراتواری

کیمیاوی و حرارتی مثل کوره ها 
 کار برد.ه در متاس است ب

(35÷40)$ 

 

اقتصادی چهار نوع کلکین های مروجه  -تخنیکیدر نتیجه تحلیل و مقایسه 
 فوق دیده می شود:

عادی و نوع خار بی کیفیت بوده و در مدت زمان بسیار کوتاه  کلکین ها از چوب
 ل از کیفیتکلکین ها از نوع چوب ارچه و آن هم چوب درجه او  می شود. تخریب و فرسوده

کلکین ها از فلز با وجود این که  اما بسیار قیمت متام می شود. ؛خوبی برخوردار بوده
ی از لحاظ شکل، زیبایی و خصوصیات تخنیک ،تر است اقتصادی انواع دیگرنسبت به 

کلکین های  ی مرطوب زنگ خورده و فرسوده می شود.او در هو  کمبودی هایی دارد
 باعث انتقال حرارت و صوتاملونیمی از لحاظ مشخصات تخنیکی بهرت بوده و رصف 

، مقاومت از لحاظ مشخصات تخنیکی عالی بودهنیز  UPVCکلکین های . می گردد
رابر در ب وزن،سبک بودن نگهداری و مراقبت آسان، موریانه،  ،مانند ؛در برابر حرشات

ذب آب که برای مناطق منی گردد، عدم ج ییرات حرارت دچار انبساط و انقباضتغ
 رتین گزینه است.مرطوب مناسب

با  تولید می گردد. چوکات ها و شیشه های مختلفانواع کلکین ها با استفاده 
فوق گفته می توانیم که کلکین های از نوع املونیمی و  اتدر نظر داشت موضوع
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UPVC مروزه به ارتین کلکین ها برای ساختامن سازی در رشایط فعلی می باشد. مناسب
 و جلوگیری از هدر رفنت انرژی کلکین های سازگاری با محیط زیستدلیل نتیجه خوب، 

 رت تلقی می گردند.مناسب با پروفیل پی وی سی و شیشه های دو جداره
 نتیجه گیری

ن، انرژی حرارتی را انتقال می دهد. رصف نظر از جهت قرار گیری آ  کلکین
روز ان جریورود و طول تابش آفتاب در  ۀبه داخل ساختامن به زاویتابش نور آفتاب  ۀانداز 

 گرددمی ن تابش خورشید تعیی ۀبا توجه به زاویکلکین محل قرار گیری  بستگی دارد. بناءً 
ش نقکلکین سمت جنوب بهرتین عملکرد حرارتی در ماه های مختلف سال دارد. و 

نواع اشیشه در مهندسی و انجنیری قابل توجه است. فیصدی استفاده از شیشه در 
 ذخایر انرژی و قیمتکم شدن اما با توجه به  بوده،بسیار باال  ساختامن هامختلف 
 هک همراه با راهکار های جدید کاهش مرصف انرژی باشداستفاده از شیشه  ،بلند آن
ی شیشه یی بزرگ و کیفیت حاصل از به ساختامن های با منا آن بتواناده از با استف

 آن اما معقول از نظر مرصف انرژی دست یافت.

 تاپیشنهاد
انرژی، شیشه های هوشمند و شیشه های چند  های کنرتول کنندۀشیشه  -1

که  هستندصنعت  های جدید تکنالوژیاز  منونه یی UPVC چوکاتجداره به همراه 
ه ین تکنالوژی ها امروز ادر راستای کاهش اتالف انرژی معرفی شدند. گرچه بعضی از 

اما به مرور زمان و با افزایش تولید، از قیمت آن ها کاسته خواهد  ،دارند قیمت بلند
 را جربان خواهد کرد. قیمت بلندشد و کاهش مرصف انرژی تا حدودی این 

جهت گیری مناسب ساختامن و نیز به کار گیری ، اید با طراحی صحیحابتدا ب -2
د در مرحله بع کاهش داد و سپسبان اتالف انرژی ساختامن را ه عنارصی مانند سای

 لوژی های معرفی شده را به کار برد.اتکن

 مآخذ
، ربهره گیری از مصالح و منا های هوشمند با رویکرد پایدا نیا، عاطفه.ارجمند  -1

تحقیقاتی مدیریت  ۀمؤسسانتشارات: ، 1، شامره ماهنامه پژوهش در هرن و علوم
 هـ.ش.1395سال دانش شباک، ایران، 
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 محقق مریم سادات 
 و تورنت وایت دمارتن  کشور با روشبررسی اقلیم 

The Study of the Country's Climate by 
Demarton and Thornthwaite Methods 

Researcher Maryam Sadat 

Abstract 
In this article, the country's climate has been studied 

descriptively by two famous climatologists (Demarton and 
Thornthwaite). In Thornthwaite method, only the effective 
precipitation index is used, which is the simplest and most 
basic method, but in Demarton method, which is based 
on the relationship between heat and humidity, the 
climate of different regions of the country has been 
determined and classified. Finally, the results of both 
methods were compared and finally it was found that in 
Demarton method, 11 stations have dry climate, 13 
stations have semi-arid climate and 2 stations are very 
humid climate, but in Thornthwaite method, 4 stations 
have dry climate, 2 stations have semi-arid climate, 9 
stations have semi-humid climate, 8 stations humid 
climate and 3 stations have very humid climate. 

 خالصه
دمارتن و  ) مشهور اقلیم شناسکشور با روش دو دانشمند  اقلیم ،در این مقاله

 تورنت وایت، تنها از شاخصدر روش بررسی شده است. به روش توصیفی (  تورنت وایت
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وش ر  دراما  ، استفاده شده،باشدمیثر که ساده ترین و ابتدایی ترین روش بارش مؤ 
 ورکشمناطق مختلف  اقلیم، باشد حرارت و رطوبت می ۀکه به اساس رابطـ دمارتن

نهایت  و در هر دو روش با هم مقایسهنتایج باالخره  است.گردیده  طبقه بندیتعیین و 
استیشن دارای  13استیشن دارای اقلیم خشک،  11در روش دمارتن،  معلوم شد که

 4اما در روش تورنت وایت،  ،بوده است مرطوب خیلیاستیشن  2و اقلیم نیمه خشک 
نیمه مرطوب، اقلیم استیشن  9نیمه خشک، اقلیم استیشن  2خشک، اقلیم استیشن 

 .دارندخیلی مرطوب اقلیم استیشن  3مرطوب و اقلیم استیشن  8
 مقدمه

 ،عنارص و عوامل اقلیمی بر وضعیت حاکمبناهای مختلف کرۀ زمین اقلیم بخش
م است که دارای اقلی یمتفاوت می باشد. در این میان، افغانستان از جمله کشورهای

بر موقعیت عرضی آن در امتداد بوده و این عامل بنا خشکصحرایی یا نیمه نیمه 
 عود هوا در عرضعامل نبود میکانیزم ص ،به سطح کلی .باشدمی مناطق جنب حاره

با  خشکی وقوع ، باعثمعتدله لدهایاهش رطوبت در عرض البو ک البلدهای پایین
ور در متام نقاط کش با آنهم وضعیت خشکی ،یدهدر رسارس کشور گرددرجات مختلف 

 خشکی آن در چگونگی وضعیتهر ساحه یکنواخت نبوده و ساختامن جغرافیایی 
کشور با روش دمارتن و  وضعیت خشکی اقلیمبه مقالۀ حارض  دخالت دارد که در

 پرداخته شده است. وایت  تورنت

 تحقیق اهمیت
ورت ص همه جانبهاز آن جایی که تا به حال در رابطه به اقلیم کشور تحقیقات 

، ودهببا کمبود مواد و اطالعات اقلیمی مواجه  آننگرفته و متام بخش های زیربنایی 
 قابل اهمیت است. مسایلاین تحقیق باالی  پس

 تحقیق مربمیت
ورهای برای کش ،مختلف ساحاتآن در  و تفاوتخشکی تعیین و تثبیت وضعیت 

سیار ب مختلفسرتاتیژی در سکتورهای اتعیین در حال انکشاف جهت پالن سازی و 
  با ارزش می باشد.
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 تحقیق هدف
اده مختلف کشور با استف نقاطاقلیم  وضعیت این مقاله، بررسیاز تحریر  هدف

 باشد.  می اقلیمی دمارتن و تورنت وایت طبقه بندی  از روش

 تحقیق تسوال 
أله به این مس اقلیمی تورنت وایت و دمارتندر این مقاله با استفاده از روش های 

 و چه مقدار از اراضیها بوده می شود که افغانستان دارای کدام نوع اقلیم پاسخ داده 
 گیرد؟ آن در کتگوری اقلیم مرطوب و چه مقدار در کتگوری اقلیم خشک جای می

 تحقیق میتود
اعداد و ارقام مورد نیاز آن  انجام شده وتوصیفی از روش با استفاده  این تحقیق

 معترب از کتب ،در ضمن بدست آمده است. ی ریاست هواشناسیاستیشن هااز 
 .استفاده شده است اقلیم شناسی نیز و ییجغرافیا

 موضوع تحقیق
اما معیارهای تعیین خشکی  ،اگر چه همۀ محققان تعریف خشکی را قبول دارند

طریق مقایسۀ حرارت و  میزان خشکی از ،بین آنها مختلف است. در بیشرت روش ها
ه جایی است ک ،مثالً کوپن معتقد است منطقۀ خشک ؛گی تعیین می شوده بارند
ا ه اکرث این روشباشد. حرارت تقریباً کمرت از دو برابر اوسط درجۀ آن گی ه بارند

یعنی هر دانشمند بنا به برداشت و تجربیات خود از  ؛قراردادی هستنددلخواه و 
عواملی استفاده کرده و فورمولی را ارایه کرده است. اما روش تورنت وایت در بین این 

زیرا او برای تعیین خشکی از نیاز به آب در آن منطقه  ،رسد روشها علمی تر به نظر می
 از بیشرت ،ست که در آن نیاز رطوبتی خاکاستفاده کرده و به نظر او جایی خشک ا

در این مقاله از  گی به خاک وارد می شود.ه باشد که از طریق بارند میزان رطوبتی
 هتبخیر و از روش دمارتن با شاخص بارند - گیه روش تورنت وایت با شاخص بارند

ر د .استکه اساس طبقه بندی این دانشمندان بوده شده حرارت استفاده  -گی 
ه ستفادطبقه بندی اقلیم و تعیین انواع اقلیم های خشک از روش های متعددی ا

متامی این روش ها به اساس معیارهای مختلفی طرح ریزی و کوشش  که بعمل آمده
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مهمرتین عوامل و شاخص های  .تجربی بین این عوامل دریافت گرددشده تا رابطۀ 
 –، تبخیر و تعرق بارنده گی، حرارت، حرارت و بارنده گیدریافت خشکی عبارت از 

 و غیره موارد می باشد میزان درجۀ حرارت گرم ترین و رسدترین ماه سال بارنده گی،
 (.270 – 268 .: صص 2 )

 طبقه بندی اقلیمی دمارتن
حرارت و رطوبت رابطۀ تجربی  سعی کرد تا بین درجۀ .م 1962ر سال دمارتن د

پیدا کند تا به این اساس اقلیم خشک را به شکل بهرتی توصیف کند. این رابطه که 
با استفاده از فورمول ذیل که آخرین فورمول و  ارایه شده، ،به صورت رضیب خشکی
 قبلی دمارتن است، محاسبه می شود:اصالح شدۀ فورمول های 

  I = 
PT+10 

 P میلی مرتبه  ساالنه گیبارنده = اوسط 
T به سانتی گرید = اوسط درجۀ حرارت ساالنه 
I  =خشکی رضیب 

را برای مرزهای یا رضیب خشکی  ( I )دمارتن، آستانه هایی از  به این اساس
مرطوب  رانتخاب و شش نوع اقلیم را در تقسیم بندی خود از خشک تا بسیا ،اقلیمی

 .تعیین کرده است (1مطابق جدول شامره )
 (. 13 .: ص 1)  طبقه بندی اقلیمی دمارتن، :1جدول 

 دمارتناقلیم، محدودۀ رضیب خشکی  نام اقلیم

 10کمرت از  خشک
 19.99تا  10 نیمه خشک
 23.99تا  20 مدیرتانه یی
 27.99تا  24 نیمه مرطوب

 34.99تا  28 مرطوب
 35بیشرت از  خیلی مرطوب
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 بررسی وضعیت اقلیمی افغانستان با روش دمارتن :2جدول 

شن
ستی

ا
 

رت 
حرا

جه 
 در

سط
او

رید
ی گ

سانت
به 

گی 
ده 

بارن
سط 

او
 

 
مرت

لی 
 می

به
لها 

 سا
داد

تع
لها 

 سا
رشوع

کی 
خش

ب 
رضی

 

لیم
ع اق

نو
 

 نیمه خشک 11.57 1958 12 290.6 15.1 بغالن
 خشک 3.14 1960 11 92.7 19.5 بست
 خشک 1.71 --- --- 53.2 21.1 زرنج
 خشک 2.96 1960 11 90.1 20.4 فراه

 نیمه خشک 13.18 1959 12 284.8 11.6 غزنی
 نیمه خشک 12.35 1965 6 219.9 7.8 غلمین
 خشک 8.39 1963 26 222.5 16.5 هرات

 نیمه خشک 18.60 1961 10 465.2 15 جبل الرساج
 خشک 5.43 1959 12 171.2 21.5 جالل آباد

 نیمه خشک 14.04 1961 30 316 12.5 کابل
 خشک 5.56 1963 26 161.4 19 کندهار
 نیمه خشک 16.66 1962 8 449.9 17 خوست
 نیمه خشک 12.67 1958 12 336 16.5 کندز
 نیمه خشک 17.59 1965 6 227 2.9 لعل

 خشک 6.75 1964 27 189.1 18 مزار رشیف
 نیمه خشک 14.49 1959 11 353.6 14.4 میمنه
 نیمه خشک 15.60 1966 5 344.8 12.1 قادس

 خشک 8.71 1963 8 231 16.5 شربغان
 نیمه خشک 17.81 1964 29 336.7 8.9 گردیز

 خشک 8.15 1973 14 213.7 16.2 ترینکوت
 خشک 8.25 1969 22 138.6 6.8 بامیان
 خشک 8.46 1965 23 251.3 19.7 لغامن

 نیمه خشک 11.29 1967 20 239.5 11.2 مقر
 نیمه خشک 18.28 1969 10 276.1 5.1 شهرک
سالنگ 
 مرطوب خیلی 102.36 1962 23 982.69 0.4- شاملی
 سالنگ
 مرطوب خیلی 81.23 1962 20 1015.4 2.5 جنوبی
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پارامرتهای هواشناسی طی سالهای قبل به طور  ۀاز اینکه ارقام مکمل و ساالن
 ۀدور یاد شده از به اساس ارقام موجود، دیتاهای سالهای  ،مکمل موجود نبوده

است که به طور منونه  و مورد محاسبه قرار گرفته استفاده .م 2008الی  1958زمانی 
 قرار ذیل بدست آمده است: کشور رضیب خشکی چند استیشن

 
=   

290.615.1+10 = =   
290.625.1  = 11.57 I = 

𝑃𝑇+10    بغالناستیشن 

 
=   

92.719.5+10 = 
92.729.5   = 3.14     I = 

𝑃𝑇+10   بستاستیشن 

 

=   
53.221.1+10 = 

53.231.1   = 1.71 I = 
𝑃𝑇+10   زرنجاستیشن 

 

 ی مختلف کشور با روش دمارتنستیشن هااقلیم ا طبقه بندی :3 جدول

ک
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1
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2 
شن

ستی
ا

 

ت، بُست، فراه، هرا
کندهار، جالل آباد، 
شربغان،  مزاررشیف،
لغامن، بامیان،

 و زرنج ترینکوت

بغالن، غزنی، 
غلمین، جبل الرساج، 

، زکابل، خوست، کند
لعل، میمنه، قادس، 

 شهرک گردیز، مقر و

 

----- 

 

----- 

 

شاملی، سالنگ  -----
 جنوبی  سالنگ

  
از ساحات مختلف کشور که  ستیشنا 24با استفاده از روش دمارتن در میان 

ده است، خصوصیات حرارت و حرارت دورۀ بلند مدت آن بدست آم بارنده گیارقام 
 خشک واقلیمی ردیف  ویژگی های با درنظرداشت رضیب خشکی، بارنده گیو 

 در ردیف اقلیم خشک و استیشن زدهدهد که از این میان یاا نشان میر نیمه خشک 
  در ردیف اقلیم نیمه خشک جای گرفته است. ستیشنده اسیز 
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 فیصدی انواع اقلیم های خشک کشور با روش دمارتن :1شکل 

 طبقه بندی اقلیمی تورنت وایت
ان تبخیر و همچن – بارنده گی تورنت وایت طبقه بندی اقلیم را به اساس دو عامل

 ،بنا نهاده است. تورنت وایت معتقد است که آب و هوای یک منطقه نیاز فرش نباتی به آب
 و این دو عامل بر یکدیگر اثر می رطوبت و گرما است نتیجۀ توازن بین ورودی و خروجی

ت از زیرا رطوب ،شود نطقه با بارش و حرارت تعیین منیگذارند. میزان رطوبت و گرمای م
حیط به م بارنده گید. رطوبت از طریق حرارت منطقه را کنرتول می کن ،طریق تبخیر

وارد شده و از طریق تبخیر و تعرق خارج می گردد. به نظر او درجۀ رطوبت یا کم آبی 
 ،ساالنه بارنده گی میلی مرت 150 مثالً منطقه با تأمین نیاز آب نباتات تعیین می شود.

 اما در حرارت ،ممکن است در درجۀ حرارت پایین، تکافوی نیاز نباتات به آب را بکند
باالتر، خیلی کمرت از نیاز نباتات است. بنابراین، منطقۀ اول ) که درجۀ حرارت پایین دارد 

ثر مؤ  بارنده گیشاخص از ( مرطوب و منطقۀ دوم خشک به شامر می آید. در این روش 
  شود: می مطابق فورمول ذیل استفاده

1.11] 1-10) –11.5 [P (T  Ʃ 

T: حرارت ماهانه به فارنهایت وسط درجۀا 
P: بارش ماهانه به اینچ مقدار 

ثر در نظر گرفته می شود. مؤ  بارنده گیماه، به عنوان شاخص  12محاسبۀ مجموع 
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مؤثر برای مناطق خشک  بارنده گیشاخص  ،در این روش( 4)مطابق جدول شامره 
 (.  171.: ص 3در نظر گرفته می شود، )  31الی  0 عدد از و نیمه خشک 

مؤثر  بارنده گییا  P/Eطوبتی به اساس شاخص ر تقسیامت مناطق  :4جدول 
 (. 171.: ص 3)  در روش تورنت وایت

 منطقۀ رطوبتی P/Eشاخص  حروف
A  خیلی مرطوب 128بزرگرت از 
B 64 – 127.99 مرطوب 
C 32 – 63.99 نیمه مرطوب 
D 16 – 31.99 نیمه خشک 
E  خشک 16کوچکرت از 

ور با ی مختلف کشستیشن هاو رضیب رطوبتی ایی تقسیامت منطقه  :5جدول 
 روش تورنت وایت

و منطقۀ رطوبتی  منطقۀ رطوبتی رضیب رطوبتی استیشننام 
 هر اقلیم شاخص 

  خشک 10.44 بست

E –  خشک 
 16کوچکرت از 

 خشک 10.36 فراه
 خشک 15.23 جالل آباد

 خشک 13.29 لعل 
 نیمه خشک - D نیمه خشک 24 مزار رشیف

 نیمه خشک 23.62 ندهارک 31.99 –16 
  نیمه مرطوب 32.74 هرات

 
 

 

C – نیمه مرطوب 
32 – 63.99 

 
 
 

 نیمه مرطوب 55.36 کابل
 نیمه مرطوب 59.61 غلمین
 نیمه مرطوب 47.46 کندز
 نیمه مرطوب 51.55 میمنه

 نیمه مرطوب 43.29 خوست
 نیمه مرطوب 27.54 لغامن
 نیمه مرطوب 56.73 قادس

 نیمه مرطوب 33.55 شربغان
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 :5ادامۀ جدول 

 مرطوب 77.17 غزنی

B - مرطوب 
64 – 127.99 

 مرطوب 77.44 گردیز
 مرطوب 71.76 چرانچغ

 مرطوب 77.32 فیض آباد
 مرطوب 72.11 جبل الرساج

 مرطوب 65.27 لوگر
 مرطوب  89.27 مقر

 مرطوب 111.4 پغامن
 خیلی مرطوب 237.86 پنجاب

A - خیلی مرطوب 
 خیلی مرطوب 596.3 سالنگ شاملی 128بزرگرت از 

 خیلی مرطوب 466.18 سالنگ جنوبی
 

ماه  12ثر در طول مؤ  بارنده گیستفاده از فورمول شاخص رطوبتی با ا منطقۀ
در استیشن  (4)جدول شامره  ارقام مطابقتورنت وایت،  P/Eشاخص و به اساس سال 
ست استیشن ب ۀمحاسب مختلف کشور محاسبه گردیده است که به طور منونه ازهای 

 گردد.  یادآوری می
 .(4) حرارت استیشن بست و درجۀ بارنده گیپارامرتهای ارقام  :6جدول

 
 

  3.190=  1.11] 1-10) – 43.52( 105.611.5 [ Ʃ   جنوری 

 = 2.359 1.11] 1-10) – 50( 9.611.5 [ Ʃ   فربوری 
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= 1.925 1.11] 1-10) – 60.44( 10.0811.5 [ Ʃ     مارچ 

= 0.626   1.11] 1-10) – 69.44( 4.3211.5 [ Ʃ      اپریل 

0.098 1.11 =] 1-10) – 79.88( 0.9611.5 [ Ʃ         می 

0 =1.11 ] 1-10) – 87.62( 011.5 [ Ʃ      جون 

0 =1.11 ] 1-10) – 90.0( 011.5 [ Ʃ   جوالی 

0 1.11 =] 1-10) – 85.64( 011.5 [ Ʃ    اگست 

0 1.11 =] 1-10) – 75.92( 011.5 [ Ʃ   سپتمرب 

0 1.11 =] 1-10) – 65.12( 011.5 [ Ʃ      برواکت 

0.369 1.11 =] 1-10) – 52.52( 1.9211.5 [ Ʃ     مربنو 

= 1.875   1.11] 1-10) – 44.42( 6.7211.5 [ Ʃ   دسمرب  

 )شاخص بارش مؤثر( 10.442= 1.875 + 0.369 + 0.098 + 0.626 + 1.925 + 2.359 + 3.190
 م کشور به روش تورنت وایتمختلف اقلیتفکیک انواع  :7جدول 
 خشک

 استیشن (4)
 خشک نیمه

 استیشن (2)
 نیمه مرطوب

 استیشن (9)
 مرطوب

 استیشن (8)
 خیلی مرطوب

 استیشن (3)

بست، فراه، 
 جالل آباد

 لعلو 
 

 مزار رشیف 
 ندهارو ک

 

هرات، کابل، 
غلمین، کندز، 

میمنه، خوست، 
لغامن، قادس، 

 شربغان
 

ی، گردیز، غزن
چغچران، فیض 

آباد، جبل 
 الرساج، لوگر، 
 مقر و پغامن

 

، سالنگ پنجاب
 سالنگو  یشامل

 جنوبی
 

 
 

 

 

 

 

 کشور با روش تورنت وایت تعیین فیصدی انواع اقلیم های :2شکل 
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 گیرینتیجه 
نوعیت اقلیم و تیپ  اس از روش های مختلفی برای تعییندانشمندان اقلیم شن

. از مهمرتین شاخص اندمنوده ارایه  را و شاخص های مختلفی ه کردهاستفاد های آن
 و بارنده گی -، شاخص حرارت بارنده گیهای تعیین خشکی می توان به شاخص 

 متامی این شاخص ها، اساس بسیار ،فتاشاره کرد. باید گ بارنده گیشاخص تبخیر 
حکمی در تثبیت نوع اقلیم ندارد، زیرا معیار هر دانشمند در طبقه بندی اقلیم ستم

مختلف است و به همین خاطر ممکن اقلیم یک منطقه در یک طبقه بندی متفاوت 
 در روش تورنت، چنانچه در شکل باال مشاهده گردیداز دیگر طبقه بندی ها باشد. 

 23.07است،  استیشن ششمجموع اقلیم های خشک و نیمه خشک کشور که وایت، 

 مجموع اقالیم مرطوب که در حالی ؛ا در بر می گیردر از مجموع اراضی کشور  %
هیچ اقلیم مرطوبی دیده نشده و مجموعه  اما در روش دمارتن، .می باشد 69.21%

چنین عیت با مالحظۀ این وض است. %99 اقلیم های خشک و نیمه خشک بیش از
اقلیم های مرطوب نسبت به اقلیم در روش تورنت وایت، ساحۀ می شود که وامنود 

ساحۀ کمرتی دارای اقلیم خشک می  ،در مجموعهای خشک در کشور بیشرت بوده و 
عامل حرارت  تفاوت این دو روش در این است که در روش اقلیمی دمارتن از دو باشد.

اما در روش تورنت وایت، عامل تبخیر نیز در محاسبات دخیل  ،شده رطوبت استفاده و
ین و حرارت تعی بارنده گییزان رطوبت و گرمای منطقه با مو او معتقد است که بوده 
 زارطوبت  حرارت منطقه را کنرتول کرده و زیرا رطوبت از طریق تبخیر، ،شودمنی 

 از طریق تبخیر و تعرق خارج می گردد. اما ،می شودبه محیط وارد  بارنده گیطریق 
 محیطخشکی وضعیت منطق قوی تری در تحلیل چون این روش  ،به همین لحاظ

  دارد، فیصدی مناطق مرطوب کشور را بیشرت از روش قبلی نشان می دهد.
 اتپیشنهاد

استیشن های مناطق اقلیم خشک و نیمه خشک مخصوصاً مناطق بیابانی در  
     فایت کهای اقلیمی  بوده و برای شناسایی تشابهات و تفاوتکشور بسیار ناچیز 

تا ریاست هواشناسی تعداد استیشن های پیشنهاد می شود که  بناءً  کند، منی
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حتی املقدور هر ولسوالی باید دارای یک سطح والیات تکمیل و هواشناسی را در 
 استیشن هواشناسی باشد.

ه بندی اقلیمی تورنت وایت و دمارتن ، با استفاده از روش طبقمقالۀ حارضدر  
رای دیگری هم بهای  به اینکه روشتوجه با  وضعیت اقلیمی کشور بررسی شده است.

 ظرداشتبا درنسایر محققین در آینده شود تا  ، پیشنهاد میوجود دارداقلیم طبقه بندی 
ر د دیگری که منجر به دستیابی بهرت های از روشامکانات و اطالعات بیشرت اقلیمی 

  گردد، استفاده منایند. تعیین وضعیت اقلیمی یک محل می
 مآخذ
دانشگاه تهران،  :جعفری، محمد. احیای مناطق خشک و بیابانی، انتشارات -1

    .1385، چاپ اول
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 پوهندوی محمدواثق حسینی 

 ناشینحوه مدیریت فاضالبهای  تحلیل
 ها در شهر کابلاز موترشویی 

Analysis of Car Wash Wastewater 
Management Method in Kabul City 

Associated Prof. M. Waseq Hussaini  

Abstract 
One of the most important industries polluting the 

environment is car wash sewage. Because car wash 
sewage is classified as industrial wastewater Also, due to 
the high level of pollution and the variety of contaminants 
in this type of wastewater and the large volume of water 
consumed, several methods have been proposed to treat 
this type of wastewater. In the meantime, due to the small 
size of most car washes, a suitable and cost-effective 
process should be selected so that in addition to easy use 
and maintenance, the shelf life of the equipment is also 
high. In this analytical-descriptive article, field, library and 
internet research and research on the most common and 
practical methods of car wash wastewater management 
were conducted. In order to be able to offer a practical 
way to reduce pollution and reuse this wastewater at the 
lowest cost and environmentally friendly. For this purpose, 
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the three-step process of separation, coagulation and 
filtration were evaluated.   

 خالصه
ها محیط زیست، فاضالب موترشویی ۀنندمهمرتین صنایع آلوده ک یکی از

صنعتی طبقه  فاضالب های ۀاضالب موترشویی ها در دستاینکه فاست. به دلیل 
ن به دلیل سطح باالی آلوده گی و تنوع موادآلوده کننده ابندی می شوند و همچن

نها، روشهای متعددی برای موجود در این نوع فاضالب ها و حجم زیاد آب مرصفی آ 
تصفیه این نوع ازفاضالب ها پیشنهاد شده است. در این میان به دلیل کوچک 

ن مقرون به رصفه ای ها می بایست عمل متناسب و همچنبودن بیشرت موترشوی
انتخاب گردد تا عالوه بر کاربری و نگهداری آسان، مدت زمان ماندگاری تجهیزات 

و جستجوی ساحوی، توصیفی، به مطالعه  –تحلیلی  ۀلنیز باال باشد. در این مقا
های مدیریت ص متداولرتین و کاربردی ترین روشنرتنتی در خصو ای و اکتابخانه

تا بتوان بصورت کاربردی و عملی، روشی را  ها پرداخته شدییفاضالب موترشو
ها با حداقل هزینه و گی و استفاده مجدد از این فاضالبجهت کاهش آلوده 

ازگار با محیط زیست پیشنهاد داد. بدین منظور عمیله و جریان سه مرحله ای س
 .جداسازی، انعقاد لخته سازی و فیلرتیشن مورد ارزیابی قرار گرفت

 مقدمه
ها و هشدارهای کارشناسان مطرح بوده ست در اخبار رسانها هااگرچه مشکل آب سال

اما همه ابعاد  .ای مردم پیدا کرده استههم میان دغدغه ۀهای اخیر جایگاه تاز در سال ،
و  بودهله آب تنها کمبود و کمیت آن نل برای مردم شناخته شده نیست. مسئاین مشک

ملی  ۀادار  ساز بوده است. یکی از وظایف اساسی های مختلفی مشکلکیفیت آب در حوزه
ابع گی منهمحیط زیست نظارت و برخورد با منابعی است که به نحوی منجر به آلود حفاظت

کابل عالوه بر فاضالب شوند. قابل یادآوریست که در شهر جمله منابع آبی میطبیعی از 
های خدماتی ند، مجموعهگردواحدهای مسکونی و اداری که باید به شبکه فاضالب متصل 

 .کنند را هم باید به فهرست بلند معضالت آبی اضافه کردمختلفی که از آب استفاده می
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 ،آیدکه صحبت از واحدهای خدماتی مرتبط با آب به میان طبیعتاً به محض این
آیند و کیست که نداند که به ذهن می کانهای اندها یکی از نخستین مموترشویی

های ها فقط به دلیل وجود شویندهچون کابل، فاضالب موترشویی ۀدر شهر آلود
های گیهودفاضالب این واحدها به انواع آل بلکه ،شودمختلف نیست که آلوده می

و روغنیات نیز آغشته است. اما آیا ریاست محیط  مواد نفتیناشی از ذرات فلزات، 
 ها را دارد؟زیست امکان نظارت بر موترشویی

های صنعتی دسته جزء فاضالبها فاضالب موترشویی ،طوریکه تثبیت گردیده
آن به  ۀتخلی ،ستا اکه دار  ۀآلوده کنند کیمیاویبندی می شود و با توجه به ماهیت 

ها دارای اه دارد. فاضالب  صنعتی موترشوییبه همر را محیط زیست خطرات جدی 
، مواد سفات هاا، ف، دترجنت ها )شوینده ها(هایی مانند روغن و گریسوده کننده آل

که وجود آنها در  می باشد و الی حاصل از شستشوی موترها ن گلاو همچن کیمیاوی
 ط زیست صدمات جدی وارد می مناید.خروجی به محی فاضالب

 اهمیت تحقیق
وسایط در سال های اخیر با افزایش نفوس و مطابق با آن افزایش روز افزون 

نیز ها و همچنین تعداد موترشویی ی عراده جات، نیاز به شستشو ترانسپورتی
 . یافته استقابل مالحظه افزایش 

 50تا  30ی هر موتر جهت شستشو  اوسطبه طور که به مشاهده رسیده  طوری
بار یا  5مرصف می گردد که با احتساب اینکه هر موتر در سال در هر دفعه لیرت آب 

لیرت آب رصف  250تا  150 در حدودساالنه  . بیشرت به موترشویی مراجعه می مناید
و تخلیه آن به ها حاصل از این موترشویی  فاضالب. شستشوی یک موتر می گردد

 به یک مشکل بسیار جدی تبدیل گردیده است.روز اممجاری آب و نهرها 
 تحقیقمربمیت 

و روغنیات،  مواد نفتی، ا حاوی مواد شوینده )دترجنت ها(هفاضالب موترشویی
عضوی، فلزات سنگین و مواد ، ذرات معلق و گل و الی،  ترکیبات مبالیل و گریس
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 . باشدن حاللهاي مرض براي سالمتی موجودات زنده میاهمچن
رث فاضالب های موترشویی بدون هیچ گونه عملیات تصفیه به چاههای جذبی اک

گی آب های هو یا جویچه ها و نهر های آب تخلیه می گردند  که این امر سبب آلود
گونه تصفیه به محیط ورود فاضالب موترشویی بدون هیچ . جاری و زیر زمینی می گردد

 ثباع ،های کاربوکسیلیکو اسید هاو چربی های سنگینلیل داشنت منکزیست به د
 تخریب محیط زیست می گردد.

 هدف تحقیق
بررسی چگونگی مدیریت فاضالب ناشی از فعالیت موترشویی های شهر کابل به 

 دهد.اهداف این مقاله را تشکیل می منظور کاهش مرصف آب و کاهش تولید فاضالب
 تحقیقمیتود 

ده، ارقام و مواد مورد رضورت تحلیلی انجام ش –این تحقیق به روش توصیفی 
 ساحه گردآوری شده است.و  بکت از

 های تحقیقیافته
براساس راپور اتحادیه ملی پیشه وران افغانستان و ریاست  ها:موترشویی

باب موترشویی ثبت و راجسرت است.  162شاروالی شهر کابل، در این شهر به تعداد 
هی قمرب کابل، در اوقات عادی، ال موترشویی پایتخت در چهارر مسئو  قولکه به 

 .ددهرا مورد شستشو قرار می وسایطعراده انواع 13روزانه به طور متوسط به تعداد 
تعداد  در سالهای اخیر به دلیل نبود سیستم ترانسپورت عمومی )دولتی( روزبروز بر

پور مدیریت عمومی ترافیک ن طبق راارود. همچنشخصی افزوده شده می ۀوسایط نقلی
عراده انواع  607811 در شهر کابل به تعداد مجموعا   . ش.ـه 1395کابل الی اخیر سال 

 باشد.میشخصی  ۀعراد 367193دولتی و  ۀعراد 35574ن آ  ازوسایط نقلیه ثبت است. که 
براساس آمارهای بدست آمده از تحقیقات در سایر کشورها خصوصا کشور همسایه 

 کنندبار درسال به موترشویی مراجعه می 5( هر وسیله نقلیه به طور اوسط بیش از )ایران
حال اینکه نظر به معلومات به دست آمده از طریق پرسشنامه در شهر  .(200 ص. :4)

مرتبه موتر 10حدود در وسایط نقلیه درسال  مالکینها کابل به دلیل خامه بودن رسک
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هفته  مرتبه، و عمدتاً در هر ماه یک هر ی تقریبا دریعن ؛برندیخود را به موترشویی ها م
میزان آب مورد  ،شویند. براساس تحقیقات انجام شدهشان می یکبار هم در خانه خود

لیرت، در دستگاه  400خانه توسط پایپ  نیاز برای شستشوی موترهای تیزرفتار در
 5سطل توسط  ،لیرت 200لیرت و در صورت سوپرشویی  150موترشویی به صورت معمولی 

توجه به خورد و کالن  لذا با .(324 ص. :4) گردداستفاده میلیرت برای هر موتر   10تا
ها طور اوسط تولید فاضالب روزانه هر موترشویی بودن موترها و موقعیت موترشویی

 لیرت فاضالب تنها توسط موترشویی 340200لیرت و در مجموع تولید روزانه بیش از  2100
گردد. که شستشوی خانگی موترها شامل این احصائیه میهای شهر کابل تولید 

های جذبی هدایت شده و به ذخیره ها به چاهباشد. قسمتهای اعظم این فاضالبمنی
گی ای بیشرتین سهم آلودهاز فاضالب شفاخانه بعدهای زیرزمینی وارد می شود که آب

  دهد.نشان میفاضالب شهری تولید را در 
ود آب و جلوگیری از آلودگی منابع آب سطحی و زیر زمینی، امروزه به دلیل کمب

یافته است.  افزایشها به شدت و جویچه ها در خیابان و در کنار دریا موتر شستشوی 
ها نیز رو  موترشوییبه هامن نسبت تعداد  ،نقلیه طلذا نظر به افزایش استفاده از وسای

لکرد به دو صورت دستی و کانیزم عمیها از نظر م موترشویی .به افزایش می باشد
ها را انجام می دهند. در شستشوی دستی شخص اینکار را موتر شستشوی  خانیکییم

کامال متیز شود از آب و مواد شوینده بسیاری  موترانجام داده و به این دلیل که 
ت و شو بدون دخالت شسخانیکی ییا ماستفاده می کند. اما در شستشوی اتوماتیک 

ب با فشار قوی و دترجنت ها صورت می گیرد. تحقیقات نشان آ  ۀدست و به وسیل
و آب لیرت  400 وتربه صورت دستی به ازای هر م وترداده است که در شست و شوی م

فاضالب لیرت آب مرصف می شود.  150 وتردر شست و شوی اتوماتیک به ازای هر م
گریس، مواد معلق،  ، موبالئیل، سیائیل،مواد نفتیشامل  ،موترشویی عالوه بر گل و الی

 (ABF) ها )مواد شوینده کف کننده(، فسفات، آمونیم بی فلورایدفلزات سنگین، دترجنت

کنند  در زمین، به خاک نفوذ جریانتوانند بعد از میمتذکره . مواد دارندرا تولید میو غیره 
 (.479 ص. :3) زمینی و آب های سطحی شوندگی آبهای زیر و باعث آلوده
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ها جزء فاضالب های صنعتی می باشد. با حاصل از موترشوییفاضالب  ،پس
منی تواند به صورت خام وارد محیط  ،آلوده کننده که دارد کیمیاویتوجه به ماهیت 

ها بر روی موترها صورت می گیرد شستشو یشود. اولین کاری که در موترشوی زیست
ضافه می شود که در با آب است که گل و الی روی موترها با این عمل به آب خروجی ا

یا مواد معلق یاد می شود. این مواد قابلیت ته  TSS بحث تولید فاضالب با عنوان
دارند. مرحله بعدی در شست و شوی موترها در موترشویی اضافه را نشین شدن 

یا مواد فعال سطحی ها باشد که دارای سورفاکتانتمنودن کف یا دترجنت می
(Surfactant )ماهیت عضوی داشته و باعث تغییر کیفیت در آب ه متذکر ند. ماده ا

و روغنیاتی  مواد نفتی ،در فاضالب موترشویی ها می باشد دیگری که موادشود.  می
ابع آبهای گی جدی مناست که همراه با شستشو به آب اضافه می شود و موجب آلوده

 فاضالب باید در تصفیهن فلزات سنگین مانند رسب که میاشود. همچنزیرزمینی می
 .ها به آن توجه کرد یا فاضالب تولیدی در موترشویی

به چاه یا کانال  حاصل از شست وشوی موترها مستقیامً  فاضالبدر موترشویی ها 
گی جدی و زهری شدن منابع آب های آب تخلیه می شوند که این امر سبب آلوده

 ت می بخشد.زیرزمینی می شوند که این امر تصفیه فاضالب موترشویی ها را رضور 
 فراهمآب مورد نیاز مرصفی برای شستشوی موتر از منابع آب سطحی و زیرزمینی 

می شود. با توجه به مرصف باالی آب، این موضوع نقش بسزایی در کاهش منابع آب 
مرصفی برای شستشوی هر موتر با  شیرینآب  اوسطشیرین دارد. طوری که های 

لیرت و موترشویی دارای سیستم تصفیه  150عمولی لیرت، موترشویی م 400استفاده از پایپ 
لیرت تخمین زده می شود. بنابراین تصفیه فاضالب موترشویی به منظور استفاده  50تا  10

مجدد، مرصف آب را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد. این موضوع برای کشوری 
برخی از . البته در این اواخر می باشدبسیار رضوری  ،که با بحران آب مواجه است

موترشویی ها در این شهر، با استفاده از سیستم بخارو فشار، مرصف آب برای شستشوی 
 لیرت کاهش داده اند که قابل قدر است؛ اما کافی نیست. 3لیرت به  30هر موتر را از 

ار متنوع ــالب بسیـضاــدر صنعت آب و ف اویــکیمیآوری های الکرتو کاربرد فن
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وده ها و صنایع مختلف در حذف دامنه وسیعی از آلنیک در موقعیتخمی باشد. این ت
نیک در صنعت آب و خها به کار گرفته شده است. از جمله موارد کاربرد این ت گی

توان به تصفیه آب، شکسنت امولسیون های چربی و نفت در آب، حذف فاضالب می
ای ، تصفیه فاضالب هلفاتطبیعی از آب، فلوئورزدایی، حذف ترکیبات س عضویمواد 

، فلزات سنگین، آرسنیک، ترکیبات فنلی، تصفیه فاضالب صنایع تهاشهری و رستوران
، تصفیه فاضالب مایهلبنی و تولید چیپس، تصفیه فاضالب صنایع تولید مخمر و خمیر 

ها و صنایع یشویتهای رخ، فاضالبخرادی فلزاتها، تصفیه فاضالب صنایع موترشویی
 .(259 ص. :2) های رادیواکتیو اشاره منودضالبن تصفیه فاانساجی و همچن

شامل: الکرتوکواگوالسیون، الکرتوفلوکوالسیون و  کیمیاویهای الکرتو روش
الکرتوکواگوالسیون عوامل ناپایدار  کیمیاویباشد. روش الکرتو الکرتوفلوتاسیون می

ن ها می شود را تامی وده گیای که باعث خنثی سازی الزم جهت جداسازی آلکننده
سازی ذرات یا مناید. الکرتوفلوکوالسیون نیز تولیدکننده عواملی است که پلمی

آلوده گی ها برند. الکرتوفلوتاسیون روشی است که طی آن انعقاد را به پیش می 
-های گاز که در سطح الکرتود تشکیل شدهو روغن با حباب چربی مانند
ها به سطح محلول منتقل ن حبابقرار گرفته و همراه با ای تجزیهمورد 2O2(H( اند
کفاب گیری قابل  ها از سیستم با انجام آلوده گیشوند. بدین ترتیب حذف می

توانسته است  کیمیاویسازی به روش الکرتو انعقاد و لخته حصول خواهد بود. 
 مشاهده می (1)ها را به میزانی که درجدول  موترشویی فاضالبپارامرتهای موجود در 

 .(261 ص. :2) دکنید کاهش ده
 .(261 ص. :2) فکتورهای موجود در فاضالب موترشویی :1جدول 

 

 پارامرتهای اندازه

 گیری شده

 فیصدی
COD 

 فیصدی
BOD 

 فیصدی
TSS 

 فیصدی
 رسب

 فیصدی
 دترجنت

 فیصدی
 آهن

 67/99 88/99 43/99 23/98 21/94 87/96 راندمان حذف
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 :نتایج منونه تصفیه پساب موترشویی به روش انعقاد الکرتیکی :2جدول 
مواد آلوده 

 نندهک

آبهای تخلیه
 mg/lسطح

تخلیه به چاه های 
 mg/l جاذب

مصارف کشاورزی و 
 mg/l آبیاری

BOD 50 50 100 

COD 100 100 200 

TSS 60 60 100 

 10 10 10 روغن و چربی

 0.5 0.5 1.5 دترجنت

 75 75 75 رنگ

 50 – 50 کدورت

pH 6.5 -8.5 5-9 6- 8.5 

  

. ی باشدبه عنوان منعقد کننده من کیمیاویمواد در این روش نیازی به استفاده از 
یدرولیز ا، هکیمیاویهای فلزی حاصل از عبور جریان مستقیم از سلول الکرتو آیون

 ید تولید می کنند.ایدروکساهای فلزی هآیونگردیده و 
وده تصفیه دارند. ذرات آل پروسهنقش اصلی را در  3Al(OH)های نا محلوللخته

های تولید شده از انحالل یونآناشی از  تعامالتثیر أ حت تدار تچارچیونی آ کننده
نی عمل انعقاد یع ؛خنثی گردیده و با جذب شدن توسط یکدیگر از دست دادهالکرتود 

د آزاد می شود برخی و ــنی که در الکرتود کتجیدرو ان گاز هاشوند. همچنحذف می
ند. فاضالب پس ک ناور ساخته و جدا میدر سطح آن ش ای موجود در محلول راــهلخته
این مرحله، وارد مرحله بعدی اختالط آرام منتقل می گردد در این  سپری منودناز 
یل قبل به یکدیگر چسبیده و سبب تشک ۀهای تشکیل شده در مرحلرحله فلوکم

از این  بعدته نشین می گردد.  ،ته نشینی بهرت ۀهایی می گردد که در مرحلفلوک
شینی می گردد که این واحد به روش استاتیکی طراحی مرحله فاضالب وارد واحد ته ن
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گردد. پساب، پس از رسریز شدن شده و فاضالب از انتهای یک مانع به مخزن وارد می
مواد جامد  این مرحله فاضالب عاری از پس از یابد.به بیرون انتقال می V-notch از

 (.233ص.: 1) گردد خارج می
 کیمیاویحذف هزینه مواد  EC به روشاز مزایای تصفیه فاضالب موترشویی  

 99%و اپراتوری آسان این سیستم می باشد. پکیج انعقاد الکرتیکی دارای راندمان 
روغن موجود در پساب  حذف فلزات سنگین، راندمان باال در حذف مواد معلق و

موترشویی می باشد. این پکیج بصورت اتومکانیک و یکپارچه آب تصفیه شده از 
 ها آماده می کند. موتررا جهت شستشوی دوباره سیستم تصفیه 

موترها با مواد  ماشینشوی  دیگر آلودگی فاضالب موترشویی ها، شست و أمنش
شو به منابع آبی  و و روغنیات همراه با آب شست مواد نفتیشوینده است که طی آن 

ل شود. قابگی جدی آبهای سطحی و زیرزمینی میهو موجب آلود یافتهراه زمینی زیر 
شویی، زیرشویی، داخل شویی، سوپرشویی، جارو  موترکه مواردی از قبیل است ذکر 

زنی از اهمیت باالتری برخوردارند. هرچند در اکرث موارد صاحبان برقی و واکس
وسایط مایل به روشویی آن بوده که در این صورت نیز پساب خروجی دارای مواد 

پالش، اسپری، بوسیله ی که موتر قبال معلق باال به همراه مواد شوینده و در صورت
 .دارای فلزات سنگین نیز خواهد بود ،باشد کار گرفته شدهکننده  براقمواد واکس یا 

گیهای فاضالب ه ها، ویژ نظر به تنوع مواد کارگرفته شده در صنعت شوینده
میتواند در رشایط مختلف، متفاوت باشد و برای جداسازی مواد مختلف روشهای 

وبیولوژیکی متعددی به کارگرفته شود. استفاده از انعقاد و لخته  میاویکیفیزیکو 
 .می باشدسازی یکی از روش های متداول 

زمینی، ی از آلودگی منابع آب سطحی و زیر امروزه به دلیل کمبود آب و جلوگیر 
لذا  ؛ر دریا ها به شدت کاهش یافته استو در کناها در خیابان  عراده جاتشستشوی 
ها نیز رو به  موترشوییفزایش استفاده از وسایل نقلیه به هامن نسبت تعداد نظر به ا

 .افزایش می باشد
شوند که در صورت ی باعث تولید فاضالبی مییهای موترشویی حرفهسیستم
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بر محیط زیست داشته  نامطلوبی راتواند اثر می آن عدم مدیریت و تخلیه درست
 :شو شامل این موارد استها در فاضالب شستکنندهباشد. آلوده

، جستن، رسب، یمانند بنز ؛که حاوی مواد خطرناکی روغن و چربی •
 .می باشدکش، نیرتات و مواد دیگر کرمیوم، آرسنیک، آفت

 .باشند زهریها  توانند برای ماهیتخریب زیستی که می موادمواد شوینده شامل  •
 .شوند در آب می اتات هرزهنبفسفات، که مواد مغذی گیاهان و باعث رشد زیاد  •
 hydrofluoric ) ، مانند محصوالت هایدروفلوئوریک اسیدکیمیاویمواد  •

acid) و (ammonium fluoride)  آمونیم بای فلوراید (ABF) های مبتنی و محلول
 .اندم های زنده مرض ز بر حالل که برای ارگانی

آالت اشینمهداشنت نگ پاکهای مورد استفاده برای و روغن کیمیاویمواد  •
 (های خودکار)برای سیستم

توانند باعث گرفنت ورودی و توری رواناب شده و در هایی که میآشغال •
 نتیجه مانع از ورود سیالب به فاضالب شود.

 تخلیهدر نتیجه فاضالب موترشویی در صورتیکه بدون تصفیه در منابع آب 
ات مرض باشد. عالوه بر این، فاضالب و حیوان نباتاتها، تواند برای انسانشود، می

 .باشدمرض و تخریب کننده تواند به زمین می
 گیرینتیجه 

مرصف آب جهت شستشوی موتر در نقاط مختلف جهان متفاوت  ۀمیزان رسان
-25نقلیه تیزرفتار بین  ۀزای هر وسیلآ روپایی به ین مقدار در کشورهای اا . می باشد

لیرت و برای کشور ایران بین  50خلیج فارس به  ۀز لیرت آب و برای کشورهای حو  30
 لیرت می باشد.150 اقللیرت اما در افغانستان حد 50-70

شویی به دلیل ماهیت  نتصفیه پساب موترشویی مانند تصفیه فاضالب قالی
 باشند.قابل تصفیه می  کیمیاویو انعقاد الکرتو  کیمیاویها به روش انعقاد آن کیمیاوی
به چربی وروغن،  توان می ،های موجود در پساب موترشوییهاگیودهازجمله آل

و  ABFمانند منک و آمونیوم بای فلوراید  کیمیاوی دترجنتها، فسفاتها و مواد
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ن ا.همچنخطرناک محسوب می گرددموجودات زنده حیات برای  هحاللهای مرض 
 MTBE (Methyl ، روغنیات، دوده، ذرات، برخی عنارصسنگین و ن هاهایدروکاربو 

Tertiary Butyl Ether )های موجود در پساب وده کننده موجود در بنزین و بنزن، آل
دهند که این مواد یقیناً موجب آلودگی گسرتده آبهای  یی ها را تشکیل میوشموتر 

افغانستان به  های بزرگشود. در شهر  سطحی و آب زیرزمینی در مناطق آسیب پذیر می
ازای هر موتر لیرت به  400تا  150ها بین موترشوییشمول کابل میزان آب مرصفی در 

میانگین  .چنانچه شسنت موتر با دست یا با یک پایپ انجام پذیرد ؛استتخمین زده شده
لیرت و در صورت استفاده از موترشویی معمولی)بدون سیستم  400مرصف آب آشامیدنی 

 10تا  50ن رقم بین لیرت و اگرشستشو با سیستم بازیافت آب انجام پذیرد ای 150بازیافت(، 
 باشد. لیرت متغیر می

 پیشنهادات
 گردد که:ها توصیه میبه مالکین محرتم موترشویی

ای را ملزم های حرفهموترشویی (Clean Water Act) قانون آب پاک .1
یا دولتی که برای  ی شخصیهاخانه فاضالب موترشویی را به تصفیهکه کند می

 .انتقال دهنداند، محافظت از محیط زیست طراحی شده
در آن پیش از تخلیه  موترشویی را بایدفیلرتاسیون یا فیلرتیشن فاضالب  .2

 انجام داد.  شهریفاضالب 
 .تبخیر آب، خشک کردبعد از جداسازی از آب و  یدرا باو لوش لجن  .3
و سپس خشک  مخصوصدر محلی  و لوش فاضالب موترشویی ها بایدلجن  .4

 شود. ور از اراضی زراعتی تخلیه در مناطق دور از شهر و د
 Environmental Protection Agency ص باید مطابق مقررات خاص لفاضالب خا .5

 .مدیریت و تخلیه شود
بصورت چشمگیری باعث  فاضالب می تواند همراهلجن لوش و  ۀتخلی .6

تواند می جداگانهخشک کردن و تخلیه لجن بصورت لذا  ؛تخلیه شود ۀافزایش هزین
 ها شود.  کاهش این هزینهباعث 
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گی خاک و آب های زیرزمینی خطر جدی برای سالمت انسان است. ه لودآ  .7 
بنابراین، برای جلوگیری از تخلیه فاضالب موترشویی در خاک و آب های زیرزمینی ، 

 :های زیر باید انجام شوندگام
یا در مخازن خاص های فاضالب در سیستمفاضالب موترشویی  ۀتخلی •
 .با مقررات دولتی و محلی تدر مطابقخاص  ۀارندنگهد

و فاضالب در حد امکان با استفاده از فیلرت، جداکننده آب منودن  ریسایکل •
 های مناسبو سایر فناوری ءهای احیاروغن، سیستم

برای رسمی دارای مجوز که فاضالب مسلکی  انتقال دهندهستخدام یک ا •
از موترشویی  های غیرقابل بازیافتضالبو سایر فا لوش و لجن تر یا خشکتخلیه 

 به بیرون از شهر باشد.
با مقررات بین املللی، دولتی و  تخلیه فاضالب جامد و مایع در مطابقت •
 محیط زیست محلی 
 مآخذ
"تصفیه فاضالب در اجتامعات  جی، ال، کاریا. ترجمه حسین ایزنلو. .1

 ش. .ـه 1390ایران. کوچک". انتشارات نرشدانشگاهی. تهران، 
"تصفيه فاضالب  دل و نظام میرزایی.مرتجمین: یوسف قوی دانکن، مولر. .2

 ش. .ـه 1390 درحال توسعه." انتشارات دانشگاه تهران.ایران..5دركشورهای 
"بررسی تصفیه پذیری فاضالبهای صنعتی و استفاده مجدد آنها  وثوقی، منوچهر. .3

 ش. .ـه1374 .4 ۀ. شامر 4 در کشاورزی". تهران، ایران. فصلنامه علمی و اقتصادی. سال
های "آب و آلودگی پور، رزيتا.يغامييان، کامیار و خانی، محمدرضا و رشیفی .4

(. انتشارات .Ph.Dهای تخصصی كارشناسی ارشد و دكرتی )امه آزموننآن". ويژه
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 سید رضا احسانیانجنیر معاون محقق  

 مرمرهایمیخانیکی  –مشخصات فزیکی 
ساحۀ توپ درۀ والیت پروان   

The Physical - Mechanical Properties of 
Top Dara Marbles of Parwan Province 

Research Assistant Eng. Sayed Reza Ehsani 

Abstract 
This research has been don on the physical- 

mechanical properties of Top Dara marbles of Parwan 
province. Various field, laboratory and library methods of 
studies have been used to conduct this research. The 
physical-mechanical tests results shows the average 
compressive strength of the marble 83.86 MPa, The point 
load strength 3.13 MPa, Slake durability index 99.30 %, 
Bulk specific gravity (Oven dry) and Bulk Specific gravity 
(SSD) 2.77, Apparent specific gravity 2.78, Bulk density 
2.768 gr/cm3, Water absorption 0.19 %, Los angelis 
abrasion 36.79 %, and Impact value 9.86 %. After 
comparison of the physical-mechanical tests results of 
the marble with the typical tables it become obvious that 
the studied marble have high quality physical-mechanical 
properties. Due to these properties, in addition to the 
decorative parts of buildings, these marbles can also be 
used in areas that are exposed to medium to high 
pressure and impact. The results of various methods with 
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regarding of geographical location of the marble to Kabul 
and neighboring cities, roads leading to the marble 
deposit and the amount of the deposit of the marble all 
suggesting the economic importance of the marble. 

 خالصه
ساحۀ توپ درۀ  مرمرهایمیخانیکی  –این تحقیق در مورد مشخصات فزیکی 

العات مط ز میتود های مختلفم این تحقیق ااست. در انجا والیت پروان صورت گرفته
نتایج آزمایش های فزیکی  .ستی استفاده گردیده ایو کتابخانه ساحوی، البراتواری 

مذکور به طور اوسط دارای مقاومت  مرمرهایمیخانیکی مرمر ها نشان می دهد که  –
، وزن % 99.30، شاخص دوام MPa 3.13، مقاومت بار نقطوی MPa 83.86فشاری 

، وزن مخصوص ظاهری 2.77وص منونۀ مرطوب با سطح خشک مخصوص و وزن مخص
در  گیساییده، مقاومت  % 0.19جذب آب  ،gr/cm 32.768، وزن حجمی 2.78

است. بعد از مقایسۀ  % 9.86و مقاومت در مقابل رضبه  % 36.79دستگاه الس انجلس 
 یارامورد مطالعه د مرمرهایمشخصات مذکور با جدول های تیپیک آشکار می گردد که 

 ،علت داشنت چنین خصوصیاتمیخانیکی اند، به  –کیفیت بلند خواص فزیکی 
 که در معرض یساحاتساختامنها در  مذکور عالوه بر قسمت های تزئینی مرمرهای

تایج میتود ننیز قابل استفاده اند.  ،قرار داشته باشند و رضبۀ متوسط الی بلند فشار
اس نزدیک بودن ی ساحه به اسیفیابا در نظر داشت خصوصیات جغرا های مختلف

 ۀو ذخیرۀ قابل مالحظ مرمرهای مجاور، رسک موتر رو الی ساحۀ به شهر کابل و شهر 
 مذکور را هویدا می سازد. مرمرهایاهمیت اقتصادی  آن

 مقدمه
میخانیکی احجار یکی از مهمرتین مطالعات احجار  –آزمایش های فزیکی 

        را در بخش های مختلف ساختامنی تعیین رد استعامل آنهااساختامنی است که مو 
توان مقاومت  کند. در حقیقت بدون داشنت مدارک کافی در مورد مقاومت حجر منی می

حکم یک ساختامن مست اعامرکرد.  ا در برابر عوامل تخریب کننده تعیینیک ساختامن ر 
ا در ها دارد. بر پارامرت فاده شده، دیزاین و سایو مقاوم ارتباط به تهداب، مواد و احجار است

ستفاده ا ساختامنها ند در رویه کاری و امور تزئینینتوا نظر داشت این مسایل مرمر ها می
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خانیکی می –تعیین منودن بعضی از مهمرتین خصوصیات فزیکی  ،به این لحاظ. دنشو 
 از مسایل مربم، مهم و ارزشمند است. ساحۀ توپ دره مرمرهای

 تحقیق اهمیت
میخانیکی احجار ساختامنی یکی از مهم ترین معیار برای  –ی مشخصات فزیک

کی میخانی –تعیین منودن مشخصات فزیکی  .امور ساختامنی استاستفادۀ آن در 
ساحۀ توپ درۀ والیت پروان به اساس کمیت و ارزش اقتصادی آن از اهمیت  مرمرهای

 و ارزشمندی زیاد برخوردار است.
 تحقیق مربمیت

، تکسچر مرغوب داشت مقدار ذخیره الیت پروان با در نظرو  ۀدر  توپ ۀمرمرهای ساح
راهدار و خطی و همچنان بنابر نزدیک بودن آن به شهر کابل و چاریکار یکی از مهمرتین 

 -این لحاظ تعیین منودن خواص فزیکیرود که به  معادن سنگ مرمر افغانستان به شامر می
 امور ساختامنی کشور ما برخوردار است.مذکور از مربمیت خاصی در  مرمرهایمیخانیکی 

 تحقیق هدف
 ۀر توپ د ساحۀ مرمرهایمیخانیکی  –این تحقیق تعیین خواص فزیکی هدف 

 والیت پروان می باشد.
 سوال تحقیق

ساااااحۀ توپ دره در مقایسااااه با جداول  مرمرهایمیخانیکی  –خواص فزیکی 
دام در کت و میخانیکی احجار ساااختامنی چگونه اساا –تیپیک مشااخصااات فزیکی 

 توان از آن استفاده منود؟ موارد ساختامنی و تزئینی می
 تحقیق میتود

 یه از روش های تحلیلی و کیفساحوی و البراتواری بوده و با استفاد ،این تحقیق
 صورت گرفته است.

  ساحۀ توپ دره مرمرهایمیخانیکی  –خصوصیات فزیکی 
کیلومرتی  7ل شهر کابل و کیلومرتی شام 65ساحۀ توپ دره به فاصلۀ  مرمرهای

جنوب غرب شهر چاریکار والیت پروان موقعیت دارد. ساحۀ مورد مطالعه دارای 
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طول البلد  o69 "40 '06  عرض البلد شاملی و o34 "41.3 '59کوردینات جغرافیایی 
 (. 2: ص.  2) مرت از سطح بحر است 2050توسط آن رشقی بوده و ارتفاع م

      سنگ مورد مطالعه قرار  را علم بنام میخانیکحجار امیخانیکی  –خواص فزیکی 
اثر قوه ها بر  ۀرا می توان علم مطالع (Rock Mechanics)سنگ  میخانیکمی دهد. 

بدست آوردن اطالعات است  سنگ میخانیکروی سنگ ها دانست. مهمرتین هدف 
عداد با در نظر داشت آنکه ت ساختامن ها را به اساس آن بنا کرد. که می توان

        میخانیکی مرمر ها و سایر مواد ساختامنی به ده ها آزمایش –مشخصات فزیکی 
نظر به امکانات دست داشته رسند و به چند آزمایش محدود خالصه منی شود، اما  می

که نسبت به سایر آزمایش ها در امور  در این مقاله آن آزمایش های صورت گرفته
 هایی ستندردنیکی احجار دارازمایش های میخاآ اشته باشد. ساختامنی اولویت د

ی برای یاریکاز ستندرد انجمن بین املللی ام مقالهمختلف بین املللی است که در این 
 American Society for Testing and Materials انگلیسی آن آزمایش مواد که نام

اومت آزمایش مق و همچنان از جملۀ آزمایش ها در است (ASTM) بوده، محفف آن
 استفاده گریده است. (BS 812)بریتانیائی  تندرداز س ،ت مرمر در مقابل رضبهاگریگا

 غیر محصور ۀآزمایش مقاومت یک محور 
 ترین روش تعیین مقاومت سنگ است. مقاومت فشاری سنگ این آزمایش رایج

 .می باشد(  N/M  –5 2400) دارای انرتوالمعموالَ های مختلف 

یش جهت بدست آوردن مقاومت فشاری یک محورۀ این آزماهدف آزمایش: 
 احجار انجام می شود.

این آزمایش جهت مشخص ساخنت مقاومت فشاری متفاوت اهمیت آزمایش: 
 هک احجاری ۀمقایس ۀآزمایش زمیناحجار ساختامنی مفید است. از جانب دیگر این 

 باهم مشابه اند را فراهم می سازد.
باید به اشکال مکعبی  (Specimens)مایش منونه های مورد آز مشخصات منونه: 

ه قطع و برش شده باشند. قطر منون د و توسط وسایل قطع کنندهنی باشییا استوانه 
 اینچ( کمرت نباشد.  2مرت ) میلی 50آن( باید از  ۀ)فاصله بین دو وجه مقابل دو قاعد
 کقبل از آزمایش منودن، منونه ها باید در یک خش: رشایط الزم جهت آزمایش
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سانتی  ۀدرج 2 ± 60فارنهایت یا  ۀدرج 4 ± 140ساعت با حرارت  48کننده به مدت 
د خشک شوند بعد از خارج کردن منونه از کوره آنها را در یک رسد کننده در هوای یگر

 اطاق قبل از آزمایش منودن باید رسد منود. 
ش مایمنونه ها را در قسمت وسطی دستگاه آز : پروسیجر )دستورالعمل( آزمایش

تنظیم کردن سطح متاس  ۀقرار داده و اولین بار طوری باالی منونه وارد شود که اجاز 
 0.5یا  Psi/s 100منونه با پلیت های دستگاه را بدهد. نرخ بارگذاری نباید بیشرت از 

Mpa/s  باشد، اما این میزان بارگذاری باید با پلیت بارگذاری عیار شود؛ یعنی نباید رسعت
 (.2 - 1 .: صص 5) مرت فی ثانیه باشد، میلی 1اینچ فی ثانیه یا  0.05ز پلیت بیشرت ا

 ( نشان داده شده است.1ساحۀ توپ دره در جدول ) مرمرهایمقاومت فشاری یک محورۀ 
 ساحۀ توپ دره مرمرهای: نتایج آزمایش مقاومت یک محورۀ 1جدول 

شامرۀ 
 منونه

 ات منونهصمشخ

داد
تع

ست 
شک

 

 )PA)=  cρ مقاومت

ارتفاع 
 cmبه 

قطر به 
cm 

مساحت 
2به 

cm 

𝐊𝐠𝐂𝐦𝟐 
PSI MPa 

1 7 7 49 3 740.44 10531.53 72.61 
2 7 7 49 2 1054.05 14992.11 103.37 
3 7 7 49 4 771.03 10966.62 75.61 

 83.86 12163.42 855.17 اوسط مقاومت فشاری یک محوره
 (.79: ص.  1یک محوره، ): صنف بندی احجار به اساس مقاومت 2جدول 

 MPaمقاومت فشاری یک محوره به  توصیف

  160 < مقاومت شدیداً باال
 160 – 60 مقاومت خیلی باال

 60 – 16 مقاومت باال
 16 – 5 مقاومت متوسط
 5 – 1.6 مقاومت پائین

 1.6- 0.5 مقاومت خیلی پائین
 0.5 > مقاومت شدیداً پائین

 855.17طور اوسط ساحۀ توپ دره به  مرمرهای
KgCm2  12163.42یا PSI  83.86یا MPa  بوده

 باال مطابقت می مناید. خیلی به مقاومت  2 که مطابق به جدول 
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 آزمایش مقاومت بار نقطوی 
. آزمایش مورد نظر یک آزمایش تعیین شاخص بوده و به منظور :هدف آزمایش

 رود. مرکز به کار میصنف بندی و تعیین خصوصیت مقاومت حجر تحت بار مت
حجر تحت بار متمرکز یا نقطوی افزایش  ۀدر این آزمایش منون: آزمایش ۀخالص

یابنده قرار داده شده، بار متذکره الی زمانی وارد می شود که شکست در منونه ایجاد 
 شود. ت های مخروطی باهم موازی وارد میشود. بار متمرکز از طریق پلی

 30ابعاد خارجی منونه نباید کوچکرت از : شمشخصات منونه در این آزمای
 50اده می شود که مرت باشد و همچنان ترجیح دمیلی  85مرت و نباید بیشرت از لی یم
 شد، زیرا فشار را متمرکزعاری با ظمی هاجوانب منونه باید از بی نلی مرت باشد. یم

توپ دره  ایمرمرهنتایج آزمایش مقاومت بار نقطوی   .(3 - 1 : صص. 6، )سازند می
 ( نشان داده شده است.3در جدول )
 ساحۀ توپ دره مرمرهاینتایج آزمایش شاخص مقاومت بار نقطوی  :3جدول 

s(50)I Is F 𝐃𝐞𝟐 قطر طول عرض بار اعظمی 

منونهمنرب 
 

MPa MPa … mm2 KN mm Mm mm 

3.92 4.02 0.97 2217 8.92 40 50 50 1 

3.36 3.53 0.95 2000 7.06 40 50 50 2 

2.92 3.05 0.96 2060 6.29 40 50 50 3 

2.72 2.79 0.98 2250 6.27 40 50 50 4 

2.76 2.87 0.96 2080 5.98 40 50 50 5 

مرت میلی 50اوسط مقاومت بار نقطوی برای قطر  3.13  

 (.89: ص.  1) : صنف بندی احجار به اساس مقاومت بار نقطوی4جدول 
 نقطویمقاومت بار  توصیف صنف بندی

 (Mpa)بنیاوسکی از  (Mpa)دیر از 

  8<  10 < مقاومت خیلی باال 1
 8 – 4 10 – 5 مقاومت باال 2
 4 – 2 5 – 2.5 مقاومت متوسط 3
 2 – 1 2.5 – 1.5 مقاومت پائین 4
 1 – 0 1.5 – 0 مقاومت خیلی پائین 5
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 مرمرهایکه  ساحۀ توپ دره نشان می دهد مرمرهایجدول نتایج مقاومت بار نقطوی 
 تیمیگاپاسکال است. در صور  3.13مذکور به طور اوسط دارای مقاومت بار نقطوی 

مذکور به صنف دارای مقاومت  مرمرهای( مقایسه کنیم 4که نتایج مذکور را با جدول )
 بار نقطوی متوسط مطابقت می مناید.

 آزمایش شاخص دوام سنگ 
ابل تجزیه و تخریب آن توسط این آزمایش به منظور تعیین مقاومت سنگ در مق

شود. بعضی از سنگ ها در مقابل رطوبت، تعامالت  خشک و تر شدن متناوب انجام می
دهند، خواص این  کیمیاوی و گاز های امتوسفیری حساسیت دارند و تغییر کیفیت می

شاخص بنام شاخص دوام ب تغییر می منایند. در چنین احجار احجار با جذب آ 
(Durability index) ه طور خاص سنگ های که در دیوار در مقابل فرسایش الزم است، ب

 (84: ص.  3شوند نیاز به تعیین این شاخص دارند، ) ها استفاده می و در موج شکن بند
در  این آزمایش برای تعیین میزان مقاومت یک منونه سنگ :آزمایش هدف

وام، مقدار شاخص دیا مقابل تر و خشک شدن متوالی به کار می رود. اندکس 
تر و خشک  دور در دستگاه در دو مرحلۀ 200از منونه پس  ۀفیصدی وزنی باقیامند

 میزان پایداری سنگ در برابر فرسایش طبیعی است.  ۀباشد که نشان دهند شدن می
ایاان آزمااایش جهاات ساانجش کیفاای احجااار در محاایط  :اهمیتتت آزمتتایش

 های مرطوب اهمیت دارد.
عدد منونۀ  10ش منونه های ساحوی باید به در این آزمای: مشخصات منونه

ند اً باهم مساوی باشبآزمایشگاهی طوری میده شود که قطعات آنها از لحاظ ابعاد تقری
د نباید از احجار اصلی اخذ شو  ها گرام باشند. منونه 60الی  40کدام دارای وزن و هر 

د در نه ها بایقبل از آزمایش از گرد و خاک پاک شود. وزن مجموعی منو  هاو سطح آن
 مرمرهاینتایج آزمایش شاخص دوام (. 1: ص.  8، )گرام باشد 550الی  450حدود 

 ( نشان داده شده است.5مورد مطالعه در جدول )
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 ساحۀ توپ دره. مرمرهایشاخص دوام : نتایج آزمایش 5جدول   
وزن  اندکس دوام

سلندر 
(D) 

منرب منونه وزن منونۀ خشک + وزن سلندر به گرام
 

Id = 
𝐂−𝐃𝐀−𝐃  𝐱 𝟏𝟎𝟎 

بعد از مرحلۀ 
 (C) دوم

بعد از مرحلۀ 
 (B)اول 

قبل از 
 (A)آزمایش 

99.27 3099 3157.52 3157.70 3157.95 1 

99.29 3099 3143.78 3143.9 3144.10 2 

99.37 3099 3141.84 3141.970 3142.11 3 

99.44 3099 3155.45 3155.6 3155.77 4 

99.02 3099 157.73  3157.96 3158.28 5 

99.46 3099 3154.47 3154.6 3154.77 6 

99.19 3099 3157.65 3157.85 3158.13 7 

99.25 3099 3155.75 3155.91 3156.18 8 

99.38 3099 3152.22 3152.37 3152.55 9 

99.33 3099 3144.63 3144.74 3144.94 10 

 اوسط اندکس دوام 99.30
 (92. : ص 1) حجار به اساس شاخص دوام دومین مرحلها بندی : صنف6جدول 

 شاخص دوام شاریدگی دومین مرحله به فیصد صنف بندی
  30 – 0 خیلی ضعیف

  60 – 30 ضعیف
  85 – 60 متوسط

  95 – 85 کمرت مقاوم
  98 – 95 خیلی مقاوم
  100 – 98 شدیداً مقاوم

ور بعد از دومین مرحله مذک مرمرهای( نشان می دهد که شاخص دوام 6جدول )
فیصد است. در صورتیکه شاخص مذکور را به جدول صنف بندی  99.30به طور اوسط 

مذکور به صنف  مرمرهایشاخص دوام احجار بعد از دومین مرحله مقایسه کنیم 
 شدیداً مقاوم مطابقت می مناید که مقاوم ترین صنف نظر به شاخص دوام است.
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 جمی و جذب آبآزمایش های وزن مخصوص، وزن ح

این آزمایش ها برای بدست آوردن وزن مخصوص، وزن حجمی و همچنان  هدف:
 د.نگیر  مقدار اعظمی آب که توسط حجر جذب می شود، مورد استفاده قرار می

از موجودیت ذرات خاک  برش شود و سطح آن باید منونه ها: مشخصات منونه
اک و گذارد باید پ ایش تأثیر میو مواد دیگر که در آن چسپیده است و روی نتایج آزم

 (.1: ص.  4) ه مربوط به ظرفیت ظرف آب می باشدمنون ۀعاری گردد. حد اکرث کتل
 یش نکات ذیل در نظر گرفته می شود:در این آزما پروسیجر آزمایش:

 البراتوار مورد آزمایش قرار گیرد. ۀمنونه ها باید در حرارت محدود. 1

یا   Fo140 ± 4در حرارت پاک  ۀساعت در یک کور  48د به مدت منونه ها بای. 2
Co 60 ± 2   شود.خشک  

 Co 22 ± 2 ساعت در آب با حرارت 24 ± 4منونه های کامالً خشک باید به مدت . 3
 ود.شهر منونه در بین آب وزن  ۀکتل د قرار داده شوند. در ختم این مدتیسانتی گر ۀدرج

 جاذب آب پیچانده ۀاز آب کشیده شده و در بین تک بعد از مدت فوقها منونه . 4
در خشک منودن منونه باید  که آب قابل دید از سطح آن پاک شود. می شود تا زمانی

از جریان هوای خشک کننده استفاده شود و باید مواظب بود تا آب بین منافذ منونه 
 تبخیر نشود، در ختم این مرحله وزن منونه ها ثبت می شود.

 ۀدرج C o  110 ± 5ساعت در حرارت 24هر کدام از منونه ها به مدت بعداً . 5
ساعت در هوای اطاق  3الی  1خشک شده و سپس منونه ها به مدت  گریدسانتی 

 .(2 - 1: صص.  9) رسد شود و در نهایت وزن گردد
هت انجام این آزمایش دو منونه مطابق رشایط آزمایش یاد شده تهیه شده و از ج

 وسط گرفته شده است.نتایج بدست ا

متذکره در  مرمرهاینتایج آزمایش های وزن مخصوص، وزن حجمی و جذب آب 
 ( نشان داده شده است.7جدول )

 

 
 

 توپ دره مرمرهایحجمی و جذب آب وزن های مخصوص،  نتایج آزمایش های :7 دولج
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2 منونۀ اوسط 1 منونۀ   توضیحات 
 (A)گرام  وزن منونۀ خشک در هوا به 2055.9 1685.9 1870.9

 (B)منونۀ مرطوب با سطح خشک در هوا به گرام  وزن 2058.6 1690.1 1874.4

 (C)منونه در آب در حالت شنا به گرام  وزن 1320.0 1077.8 1198.9

2.77 2.75 2.78 
 (SG)وزن مخصوص 

)وزن مخصوص حجمی منونۀ خشک 
AB−C) 

) سطح خشکمنونۀ مرطوب با  وزن مخصوص حجمی 2.79 2.76 2.77
BB−C) 

) وزن مخصوص ظاهری 2.79 2.77 2.78
AA−C) 

(  3gr/cmوزن حجمی  به  2.783 2.753 2.768
DVB= (  

)جذب آب به فیصد  0.13 0.25 0.19
B−AA  x 100) 

وص حجمی توپ دره به طور اوسط دارای وزن مخصوص و وزن مخص مرمرهای
ن مخصوص (، وز 2.77سطح خشک )(، وزن مخصوص حجمی مرطوب آن با 2.77)

( فیصد 0.19) بوده و مقدار جذب آب gr/cm 2.768)3( (، وزن حجمی2.78ظاهری )
ذب آب مرمر در و مقدار اعظمی ج 2.5وزن مخصوص مرمر به طور اوسط  میباشد.

  (.8: ص. 10) فیصد است 0.4حدود 

  گی مرمر در دستگاه الس انجلسدهییمقاومت سا

دانه های احجار  گیساییدهتود جهت آزمایش مقاومت این می: هدف آزمایش
1مرت یا  میلی 37.5اندازۀ آنها کوچکرت از  که حد اعظمی

اینچ باشد با استفاده از   12
 دستگاه الس انجلس بکار می رود. 

این آزمایش به عنوان یک شاخص کیفی اگریگات  اهمیت و استفادۀ آزمایش:
 .وسیعاً مورد استفاده قرار می گیرد ،ی مشابه دارندهای مختلف احجار که ترکیب مرنال

 گیساییدهاین آزمایش جهت اندازه گیری میزان خالصۀ میتود آزمایش: 
ایش، ات سایش، فرسمیلیاگریگات های مرنالی به اندازه های ستندرد با استفاده از ع

 صاصطکاک، رضبه و میده منودن آنها در یک سلندر دورانی که دارای تعداد مشخ
 والدی متعلق بهاستفاده می شود. تعداد اجسام کروی ف ،اجسام کروی فوالدی اند

 می باشد. اندازۀ منونه ها 
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منونه ها از ساحه جمع آوری شده و در رشایط البراتوار اختصار : گیری منونه
سازی منونه های ساحوی طوری صورت می گیرد که دارای اندازه های کافی مطابق 

 ستندرد باشد.
منونه های اختصار شده شستشو شده و در یک داش به : ده سازی منونه هاآما
شوند تا وزن آنها ثابت شود. منونه ها به اندازه ها یا سورت  خشک می  Co110 ± 5حرارت 

 در دستگاه الس انجلس باهم مخلوط می شوند. ا گانه آماده می شوند و بعداً های جد
یش و بارها را در دستگاه الس انجلس منونه های مورد آزماپروسیجر آزمایش: 

دور تکمیل  500دور در دقیقه عیار ساخته تا  33تا  30انداخته و دستگاه را با رسعت 
عبور  12و از غربال منرب شده از دستگاه کشیده بعد از دوران متذکره منونه ها شود. 

وده و در باقیامنده اند را شستشو من 12داده می شود. دانه های که در غربال منرب 
جهت ثابت شدن وزن خشک می شود   Co110 ± 5یک داش خشک کننده به حرارت 

  .(3و  1: صص.  7) و سپس در ترازوی با دقت تقریباً یک گرام وزن می شود
 دستگاه الس انجلس درتوپ دره  مرمر گیساییدهآزمایش مقاومت  ایج: نت8جدول 

#4 1/4 3/8″ 1/2″ 3/4″ 1/2″ 3/4″ 1″ 1 عبور کرده  12″
 از غربال

 ها
رت

سو
 

#8 #4 1/4″ 3/8″ 1/2″ 3/8″ 1/2″ 3/4″ 1″ 
باقی مانده 

 در غربال

D C B A 
میتود اختصاص 

 داده شده

5000 2500 2500 2500 2500 1250 1250 1250 1250 
وزن سورت ها به 

 گرام

 تعداد کره ها 12 11 8 6

5000 

± 10 
جموعیوزن م 10 ± 5000 10 ± 5000 10 ± 5000  

 میتود اختصاص داده شده برای آزمایش Aمیتود 
 (r.p.m 3 ± 30) در دقیقه تعداد دوران دور کامل 500

 تعداد توپ ها 12

 (A)به گرام وزن اولیۀ منونه  5000

 (B)وزن منونه بعد از آزمایش به گرام  3160.5

 A x 100/(A – B) گیساییده 36.79

 به فیصد گیساییدهاوسط  36.79
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ساحۀ توپ دره را در حدود  مرمرهای گیساییدهاوسط فیصدی ( 8جدول )
و از احجار نرم  %10احجار سخت  گیساییدهمقاومت . نشان میدهدفیصد  36.79%

 .(246: ص. 13، )فیصد اند 70%
 مقاومت اگریگات مرمر در مقابل رضبه 

اومت مقاومت حجر در مقابل رضبه یک اندازه گیری نسبی مق: آزمایش هدف
آن در مقابل شاک یا رضبۀ آنی را نشان می دهد که در بعضی از اگریگات های احجار 

 نسبت به مقاومت آنها در مقابل فشار تدریجی و آهسته فرق دارد.
 پروسیجر آزمایش

رت لی میم mm 12.5غربال منونه های مورد آزمایش باید از اگریگات های  .1
مرت باقی مانده باشد. سپس منونه ها در  میلی mm 10عبور کرده باشد و روی غربال 

درجۀ سانتی   Co110)  –(100ساعت و به حرارت  4یک داش خشک کننده به مدت 
 خشک و بعداً رسد شود. گرید

ظرف )پیامنه( که در آن دانه های مورد آزمایش گذاشته می شود باید در  .2
رضبه وارد شود  25سه مرحله پر شود و در هر مرحله توسط یک میلۀ فلزی به تعداد 

تا خالهای موجود بین دانه ها به حد اقل برسد. باید در نظر داشت که در هرسه 
رضبه وارد شود. در انجام  25مرحله مقدار مساوی دانه ها عالوه شده و در هر مرحله 

 (.Aگرام وزن می شود، )وزن  0.1ظرف با ترازوی با دقت تقریباً 

که ارتفاع آن از سطح تحتانی آن تا چکش رضبه تا حدی باال برده می شود  .3
مرت باشد. این رها کردن و باال بردن چکش  میلی 380به سطح منونه در ظرف به اندازۀ 

بار رضبه تکرار می شود و باید در نظر گرفت که مدت زمان بین هر رضبه  15به تعداد 
 ثانیه باشد. 1نباید کمرت از 

مرت غربال شده تا  میلی 2.36دانه های میده شده در ظرف توسط غربال  .4
گذرد از دانه های بزرگرت جدا شوند. این مقدار دانه های که  فرکشن که از غربال می

 (.Bگرام وزن می شود، )وزن  0.1توسط ترازوی با دقت از غربال عبور کرده 

بیشرت از یک گرام تفاوت  Aاز وزن  Cو  Bکه مجموع وزن های  در صورتی .5
نتایج آزمایش  .(1: ص. 11) زمایش مجدد باید صورت گیرددر آن صورت آ  ،داشته باشد
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 .( نشان داده شده است9مقاومت مرمرهای ساحۀ توپ دره در جدول )
 ساحۀ توپ دره در مقابل رضبههای : نتایج آزمایش مقاومت مرمر  9جدول

2منونۀ   منرب آزمایش 1منونۀ   

 (A)وزن منونه در ظرف قبل از آزمایش به گرام  663.3 661.4

 (B)به گرام  mm 2.36وزن منونه بعد از عبور آن از غربال  63.8 66.8

 به فیصد (B/A*100)مقدار مقاومت مرمر در مقابل رضبه  9.62 10.10
 اوسط مقاومت در مقابل رضبه به فیصد 9.86

 (12): صنف قیمت مقاومت اگریگات احجار در مقابل رضبه، 10جدول 

 صنف بندی بل رضبهاوسط مقاومت اگریگات در مقا

  % 10 ˂ بسیار مقاوم
 % 20 – 10 مقاوم

رسک قناعت بخش است برای پوشش الیۀ  10 – 30 % 

رسک ضعیف است برای پوشش الیۀ  ˃ 35 %  
ه در مقابل مورد مطالع مرمرهایکه نتایج آزمایش قیمت مقاومت  در صورتی

ک گیرد و نزدی تعلق میبه صنف بسیار مقاوم  ،( مقایسه کنیم10رضبه را با جدول )
 .به صنف مقاوم است

 نتیجه گیری
 ساحۀ توپ دره با جداول مرمرهایمیخانیکی  –بعد از مقایسۀ مشخصات فزیکی 

 د:نتیپیک نتایج ذیل بدست می آی
مورد مطالعه در مقایسه با جدول  مرمرهایمقاومت یک محورۀ غیر محصور . 1

 .تیپیک به مقاومت خیلی باال مطابقت می مناید

 متذکره دارای مقاومت بار نقطوی متوسط اند. مرمرهای. 2

 مقاوم مطابقت می مناید. وام مرمر ها به کتگوری احجار شدیداَ شاخص د. 3

انواع مختلف وزن مخصوص و وزن حجمی مرمر ها نسبت به حالت تیپیک آن . 4
 مناید. ا میگی از متکاثف بودن مرمر هبلند بوده و جذب آب آن پائینرت است که مناینده

 مرمر ها به کتگوری متوسط مطابقت می مناید.الس انجلس  گیساییدهمقاومت . 5

 خیلی مقاوم مطابقت می مناید.مقاومت مرمر ها در مقابل رضبه به صنف . 6
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میخانیکی مرمر ها می توان  –با در نظر داشت نتایج آزمایش های فزیکی . 7
 یکیمیخان -شاخص های فزیکی  بلند مورد مطالعه دارای کیفیت مرمرهایگفت که 

 بوده که در امور مختلف تزئینی و ساختامنی قابل استفاده است.
 اتیشنهادپ

با  مورد مطالعه مرمرهای مطالعات میتود های مختلف نشان می دهد که. 1
میخانیکی در آن قسمت های ساختامنی و تزئینی  –داشنت شاخص های بلند فزیکی 

یار مرغوبیت و هم معیار کیفیت مطرح باشد تا از استفادۀ آن استفاده گردد که هم مع
 در امور ساختامنی که مرغوبیت و کیفیت مطرح نباشد جلوگیری شود.

 –ساحۀ توپ دره از لحاظ موقعیت جغرافیایی، خواص فزیکی  مرمرهای. 2
میخانیکی، مرغوبیت و ذخیرۀ قابل مالحظۀ آن یکی از مهم ترین معادن مرمر در 

کشور دارد، به این  امور ساختامنیتان است که اهمیت اقتصادی زیاد در افغانس
به ادارات ذیربط پیشنهاد می گردد که این مرمر ها به طور مسلکی استخراج  ،لحاظ

  .و در داخل کشور پروسس شود

نتوانستیم منونه گیری های زیاد جهت  امکاناتیت وقت و بنابر محدود. 3
ایم تا من انجام دهیم، در مطالعات بعدی پیشنهاد میمیخانیکی  –مطالعات فزیکی 

 ابعاد مختلف علمی صورت گیرد. از لحاظ تعداد منونه و آزمایش ها و مطالعات

به وزارت معادن و پرتولیم و ادارات ذیربط پشنهاد می گردد که مشخصات . 4
ساحات مجاور ساحۀ توپ  مرمرهایمیخانیکی احجارجادهندۀ مرمر ها و  –فزیکی 

 ره نیز تعیین گردد. د
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  میخانیکی-فزیکی مشخصاتتعیین

 باریک آبوجغلریگ ذخایر

Determination of Physical-Mechanical 
Characteristics of Sand and Gravel 

Barekab Reserves 
Assistant Prof. M. Arif Nero   

Abstract 
Barekab sand and gravel are among the best building 

materials and have recently been used in important 
government, private and residential buildings. I needed to 
know about the quality of these sand and gravel and most 
importantly the composition, particle size, specific gravity. 
And I will reveal their resistance to erosion, which is of vital 
value for buildings, in order to clearly consider the mentioned 
information of civil engineers, their physical-mechanical 
properties, and in the construction of various buildings, the 
quantity of sand and gravels mentioned. When mixing with 
cements that have different brands to be accurately 
determined to prevent accidents in the future that are caused 
by movements and earthquakes and cause the destruction 
and collapse of buildings, and The casualties and financial 
losses of these accidents will be greatly reduced. In this 
article, the analytical-descriptive method has been used. It 
includes field and laboratory works and scientific works have 
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been used in its writing. The results are included in tables 
and graphs of this research. 

 خالصه
بوده و در این اواخر در  ساختامنی خوب مواد جملۀ ب ازکآ ریگ و جغل باری

 مگیرند، الزم دانستمی تفاده قرارمهم دولتی، شخصی و رهایشی مورد اس هاین ساختام
زه تر ترکیب، اندا ها معلومات حاصل منوده و از همه مهمریگ و جغلتا در مورد کیفیت این 

ها ارزش حیاتی ساختامندر مقابل فرسایش که برای  هامقاومت آن وزن مخصوص و ذرات،
-مال سازم تا در روشنی معلومات متذکره انجنیران ساختامنی خواص فزیکیدارند، بر 

های ف، کمیت ریگ و جغلهای مختله و در اعامر ساختامنها را در نظر گرفتمیخانیکی آن
های مختلف اند به طور دقیق های که دارای مارک ودن با سمنتمنمذکور را هنگام مخلوط 

عث اها بوده و بناگوار که ناشی از حرکات و زلزلهتعیین منایند تا در آینده از وقوع حوادث 
ها می گردد، جلوگیری شده و در تلفات جانی و مالی حوادث تخریب و سقوط ساختامن

یده توصیفی گرد-این مقاله از روش تحلیلیدر متذکره تا حد اعظمی کاهش به عمل آید. 
مشتمل کارهای ساحوی و البراتواری بوده و در تحریر آن از آثارعلمی نیز استفاده  است.

 ها درج این تحقیق می باشد.افنتایج آن به صورت جداول و گر  صورت گرفته است.

 مقدمه

امر شه تامنی بریگ و جغل منطقۀ باریک آب که از جملۀ معادن بسیار خوب مواد ساخ
کوه صافی، دشت باریک  ه این طرف به صورت برهنه در دامنۀروند، و از سالیان دراز بمی

کیلومرتی به طرف شامل رشق شهر کابل  55 – 50 آب و دریای باریک آب، به فاصله تقریبا  
 سوالیـانستان دررسحد سه ولــای اداری افغــهات واحدــدارند، که از نگاه تقسیمرار ــق
مورد توجه  .هـ.ش 1380رام وکوه صافی( اخذ موقعیت منوده است. تا به سال باغ، بگه )قر 

ار در اولین ب هاو جغل ها و انجنیران ساختامنی قرار نگرفته بودند. این ریگجیولوجست
ها که ریگ توسط یک تعداد دریوران الری با وجود آمدن ادارۀ موقت .هـ.ش 1381سال 

منظور کارهای ساختامنی به کابل انتقال می دادند، وجغل را از بسرت دریای باریک آب به 
منتقل گردیدند که مورد توجه انجنیران ساختامنی قرار گرفته و در تهیۀ کانکریت در 

ها از ریگ و جغل های متذکره استفاده به عمل آمد، قبل از این، انجنیران بخاطر ساختامن
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حیث  به نی در لالسرتکاری،استفاده از ریگ و جغل جهت استفاده به حیث مواد ساختام
غیره  ها ویها، بعضی نرمه کار های برمه، کانکریت ریزی ساختامنمواد لر کننده عقب نل
ها توسط غربال کردن بسیار به زحمت از مقدار ریگ دریا ها و جغلامور ساختامنی از ریگ

ل بسیار شکدادند، که م کردند و مورد استفاده قرار میزیاد یک مقدار ناچیز را جدا می
ها صد ها الری و بعدا  حل منود. از آن به بعد در اوایل روزانه دهبزرگ را دربخش ساختامنی 

ر امور ساختامنی به مرصف به شهر کابل انتقال داده شده و د هاالری از این ریگ و جغل
زار ه 12000تا  4000مرت مکعب به مبلغ  21تا  8. فی موتر نظر به مقدار بار آن از می رسند

 دولت از طریق چکافغانی در والیت لروان و کابل به فروش رسیده و مبلغ ناچیز برای 
            (.23 ص. :5) ،گردداینت لرداخت میو ل

 اهمیت تحقیق
 ۀ باریک آب ولسوالی بگرام از جملۀ مواد خوب ساختامنی است. با فاصلۀساح جغلو  ریگ    

یسا لروان و کال ربد امور ساختامنی در شهر کابل،لیشکمرت از شهر کابل قراردارد و از آن در 
ایر میخانیکی ذخ -گیرد. بنابرین، تحقیق راجع به خصوصیات فزیکیاستفاده صورت می

 از اهمیت خاص برخوردار است. هاآن های استفادۀ مؤثرراهکار و  ریگ و جغل باریک آب
 تحقیق مربمیت

 هایساختامن اعامر سازی، رسک :ساختامنی هایبخش متام در جغل و ریگ    

 بنابرین، .گیردمی قرار استفاده مورد هوایی هایساخنت میدان و صنعتی، و مدنی

 .باشد می ویژۀ برخودار خاص مربمیت از آن بارۀ در تحقیق
 هدف تحقیق

ریگ و جغل از جملۀ عنارص بسیار مهم و نیاز مربم ساختامن سازی به شامر 
. باشدگ و جغل میلوتنسیل و ذخایر بی نظیر ری باریک آب دارای رود، ساحۀ می

خانیکی ذخایر می -خصوصیات فزیکی و تثبیت تعیین بنایرین، هدف کلی این تحقیق
 باشد. می ها در امور ساختامنیاستفادۀ مؤثر از آنریگ و جغل باریک آب جهت 

 تحقیق سوال
گوی امور میخانیکی این ریگ و جغل جواب -آیا نظر به خواص فزیکی

 ها می باشد؟کیب این ریگ و جغل از کدام مرنالتر و  ساختامنی است 



 

 

 ... میخانیکی -مشخصات فزیکی تعیین

137 

 

 تحقیق میتود
وی مشتمل کارهای ساح .باشدمیتوصیفی  -تحلیلی روش تحقیق در این مقاله

 و البراتواری بوده و در تحریر آن از آثارعلمی نیز استفاده صورت گرفته است.
 موضوع تحقیق

ها آن استفاده از و جغل، تعیین کنندۀ کیمیاوی ریگ-یخصوصیات مرنالوجیک
ود میت ازباشد. بااستفاده های صنعتی و مدنی میهای مختلف ساختامندر قسمت

و  نقش مهم که میکروسکوپ لوالیرزیشنی اجزای ترکیبی آن و XRFسپکرتومرتی، 
 ارزنده ی دارد مورد بررسی قرار گرفته است.

 مرتسط فیصدی نتایج آزمایش سپکرتو : او 1جدول 
( مقدار 3منونه منرب )

 به فیصد
( مقدار 2منونه منرب )

 به فیصد
( مقدار 1منونه منرب )

 به فیصد
 منرب مرکبات کیمیاوی

65.57 53.60 68.93 2SiO 1 

12.06 14.11 12.93 3O2Al 2 

3.109 7.372 2.79 CaO 3 

2.918 5.501 2.045 3O2Fe 4 

1.731 3.3 0.767 MgO 5 

2.817 1.53 3.163 O2K 6 

2.595 2.807 3.311 O2Na 7 

0.35 0.60 0.27 2TiO 8 

0.14 0.222 0.16 5O2P 9 

0.031 0.031 0.022 2ZrO 10 

0.08 0.123 0.070 MnO 11 

0.021 0.033 0.01 SrO 12 

0.076 0.017 0.032 3SO 13 

0.071 0.030 0.045 Ba 14 

0.011 0.020 0.007 5O2V 15 

0.025 0.02 0.01 Cl 16 

 17 مجموع 91 86 87
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 .دهدرا نشان می XRFنتایج آزمایش   : 1شکل
بوده و تحقیقات شلیخی برای معادن لاشان یکی از منابع مهم مواد خام مرنالی 

های صنعتی لالتین و طال برای تفحص در زون باشد. خصوصا  ها حتمی میآن مطالعۀ
  (.243 ص. :1) عنارص مذکور اهمیت زیاد دارد

 دی ترکیب مرنالی: اوسط فیص2جدول 
 منرب مرنال 1منونه منرب   2منونه منرب   3منونه منرب   4منونه منرب  

 1 کوارتز 80 60 75 70

 2 لالجیوکالز 12 30 10 20

 3 )بیوتیب( مایکا 7 0.5 8 4

 4 امفیول - 3.5 4 6
 6 مگنیتیت و هامتیت 1 6 1 2

میاوی و منشاء این کی-مادیآزمایش، معلومات راجع به ترکیب  تحلیل این دو
، 2SiO ،3O2Alها اکرثا  مرکبات رد. که در ترکیب کیمیاوی این ریگداارائه می ذخایر
CaO ،FeO ،MgO ،Na2O  وK2O  و بعضی از مرکبات دیگر به فیصدی کمرت در

باشد. و اکرثا  این ریگ و ترکیب کیمیاوی ریگ و جغل ساحه باریک آب موجود می
، فیصد 71.25در حدود  بطور اوسط تشکیل یافته اند: کوارسجغل از مرنال های ذیل 
های سیاه رنگ و به رنگ خاکسرتی سفید و مرنال فیصد 18لالجیوکالز در حدود 

های احجار سیاه رنگ و خاکسرتی تاریک صفحات بیوتیت و ندرتا  مسکویت در لارچه
( و اندازه فیصد 2.5کمیت این ذرات بسیار ناچیز بوده ) در حدود  ،فیصد 4.8حدود 

  (.29 ص. :5) شان نظر به مرنال ها و ذرات دیگر کوچکرت می باشد
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دهد که  های مورد مطالعه نشان میترکیب مرنالی ریگ ،طوریکه قبال  تذکر یافت
های متذکره از تخریب و فرسایش احجار لیکوکراتی شدیدا  تیزابی: قسمت اعظم ریگ

که  ها، به وجود آمدهها، گرانیتوئیدها، لگامتیتهای، گرانیتوگنایسها، گنایسگرانیت
شامل بوده و ذرات تاریک رنگ که از  فیصد 80درحدود  هاذرات روشن رنگ در این ریگ

ها به وجود و امفیبولیت ستالیهای کر جار سیاه رنگ مانند سالنستخریب و فرسایش اح
به این اساس  یل می دهند.ــره را تشکــای متذکــهریگ فیصد 10ده اند در حدود ـآم

 های ترکیب تیزابیها از نقطه نظر کیمیاوی از جمله ریگمی توان گفت که این ریگ
 (.345: ص. 6) باشندمکتی میبوده و نظر به ترکیب اجزای متشکله خود لولی 

های متذکره باید از تخریب و فرسایش احجار )مرنالی(، ریگ نظر به ترکیب مادی
 د آمده است. ترکیب شدیدا  تیزابی به وجو 

شود چنین نتیجه گیری می نظر به تحلیل فرکشنی ریگ و جغل ساحه باریک آب
های متشکله این معدن به تدریج از شامل به طرف جنوب کاهش که اندازه فرکشن

گردد. مقدار ذرات بزرگرت ها نسبتا  اضافه میهای صفحه ای در آنیافته و مقدار مرنال
های دشت باریک آب بسیار ناچیز بوده و نظر به حجم یگاز یک میلی مرت در ترکیب ر
های این فرکشن دهد. در ترکیب لارچهرا تشکیل می هاکمرت از یک فیصد این ریگ

ها، های احجار )گرانیت، گنایسی مرت( کوارس، لالجیوکالز، لارچه)بزرگرت از یک میل
های بیوتیت نتین(، فلسها، ندرتا  رسلستالی، کوارسیتهای کر ئیدها، سالنسگرانیتو 

هم سمنت شده ذرات کوچک بیوتیت، کوارس و بعضی ذرات های باو مسکویت و لارچه
مگنیتیت و هامتیت و غیره شامل می باشند. عالوه بر آن بعضی از ذرات رسلنتین به 
اشکال لوسته ها و فلس ها و همچنان بقایای مواد فضله حیوانات و بعضا  لارچه های 

 (.56: ص. 4،)ها به مالحظه می رسندات خشک شده نیز در آنجداگانه نبات
خصوصیات کیفی ریگ و جغل، از جملۀ خواص عمدۀ مواد بوده، که تعیین کننده 

خانیکی یم-کیفیت مواد در امور ساختامنی میباشد. بنابرین، برای  تعیین خواص فزیکی
ت ونه از بیست موقعیریگ و جغل ساحه باریک آب، ولسوالی بگرام  به تعداد چندین من

اخذ منوده ام و آن را در البراتوارهای ریاست محرتم رسوی جیولوجی و معادن و رشکت 
خدمات جیوانجنیری دایموند  تجزیه منوده. برای تعیین خصوصیات کیفی این مواد چهار 
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 شود:ها لرداخته میبه کار رفته  قرار ذیل به آنآزمایش عمده 
 (؛ sieve analysisآزمایش تعیین دانه بندی ). 1

 (؛Flakiness testآزمایش تعیین مدوریت ). 2

 (؛ Specific Gravityتعیین وزن مخصوص ). 3

( با Sound nessمقاومت در مقابل عمل فرسایش یا آزمایش سالمت ). 4
 استفاده از سودیم سلفیت.

 ها قرار ذیل رشح داده می شود:ه هر کدام این آزمایشک
  (Sieve analysisدانه بندی )

دانه بندی )دانه داریت( یکی از اساسی ترین و مهم ترین ویژه گی ذرات رسوبی 
 است. که در انتقال و فرسایش مؤثر می باشد. 

  .: ترکیب گرانولومرتیکی ریگ های دشت باریک آب2گراف
 .ها به فرکشن های مختلف توسط غربال ستندردنتایج تقسیم بندی منونه :3جدول 
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 1نتایج آزمایش دانه بندی منونه منرب  : 4جدول
بال
 غر
دازه

ان
ده  
 مان
قی
ه  با

کتل
 به 
بال
 غر
وی
ر

g
r  از 
شده

تیر 
له  
کت

 به 
بال
غر

g
r 

قی 
د با
موا
دی 

یص
ف

بال
 غر
وی
ده ر

مان
تیر  

واد 
ی م

صد
فی

بال
 غر
ه از
شد

 

150 mm 0.000 0.000 0.000 0.000 

37.5 mm 104.4 0.000 5.6 94.4 

25.0 mm 1313.9 0.000 70.2 29.8 

19.0 mm 1730 0.000 92 7.5 

12.5 mm 1865.6 0.000 99.7 0.3 

4.75 mm 0.000 0.000 0.000 0.000 

2.36 mm 0.000 0.000 0.000 0.000 

2.00 mm 0.000 0.000 0.000 0.000 

1.18 mm 0.000 0.000 0.000 0.000 

850 µm 0.000 0.000 0.000 0.000 

600 µm 0.000 0.000 0.000 0.000 

425 µm 0.000 0.000 0.000 0.000 

300 µm 0.000 0.000 0.000 0.000 

180 µm 0.000 0.000 0.000 0.000 

150 µm 0.000 0.000 0.000 0.000 

75 µm 0.000 0.000 0.000 0.000 
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 2: نتیجه آزمایش دانه بندی منونه منرب 5جدول

 ت باریک آب به میلی و میکرون مرت: دانه بندی ریگ دش4گراف 
 

دشت باریک  ۀریگ و جغل های ساح ،نظر به ارقام ارائه شده در جداول فوق
 باشد. منیت بندی دارای سورت بندی منظم آب از نظر درجه سور 
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50.0mm 0.000 0.000 0.000 0.000 

37.5 mm 0.000 0.000 0.000 0.000 

25.0 mm 0.000 0.000 0.000 0.000 

19.0 mm 0.000 0.000 0.000 0.000 

9.5 mm 0.000 0.000 0.000 0.000 

4.75 mm 5.1 0.000 0.5 99.5 

2.36 mm 54.8 0.000 5.5 94.5 

2.00 mm 91.7 0.000 0.000 0.000 

1.18 mm 130 0.000 13 87 

600 µm 372.3 0.000 37.2 62.8 

425  µm 485.8 0.000 48.6 51.4 

300 µm 0.000 0.000 0.000 0.000 

150 µm 970.5 - 97 2.9 

75 µm 997.6 - 99.8 29.236 
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رشوع شده که فیصدی آن به  mm12.5فرکشن ذرات بزرگ جغل دریایی باریک آب از 
 صدیبا فی mm37.5، فرکشن 70 با فیصدی 25، فرکشن 92.5با فیصدی  mm19فرکشن  99
 1mmو همچنان فرکشن ریگ های دشت باریک آب از  می باشد. 70.15، با فیصدی 5.6

 با فیصدی 500µm، فرکشن 1.1 با فیصدی 2mmشن ، فرک10.21رشوع شده که فیصدی آن 
، 37با فیصدی  µm600، 2.21با فیصدی  63  ، فرکشن33 با فیصدی 250µm، فرکشن 44

 با فیصدی µm75و فرکشن  97با فیصدی µm 150، فرکشن 48با فیصدی µm425فرکشن 
، میکرون> 250میکرون > ،  500های کوچکرت از یک میلی مرت )در فرکشن باشد.می 99.8
میلی مرت ها شباهت به فرکشن بزرگرت از یک میکرون > (، ترکیب لارچه 63ون>، میکر  125

 رکیب اینهای نباتات خشک در تهای کاربناتی، فضله حیوانات و لارچهداشته فلس
ی ذرات تاریک رنگ در باید خاطر نشان ساخت که فیصد رسند.ها به مالحظه منیفرکشن

از فرکشن های دارای اندازه بزرگرت به طرف فرکشن های کوچکرت ها به تدریج ترکیب فرکشن
فیصد و یا  0.25-0.41میلی میکرون > مقدار آنها به  63کاهش یافته تا اینکه در ترکیب فرکشن 

یت و بعضا  هارن بلند، ای، مانند بیوتهای صفحهبیشرت به مرنال رسد. این مسئلهکمرت از آن می
تقال ردیده و از منطقه انوچک آنها به آسانی توسط باد به هوا بلند گگیرد که ذرات کارتباط می
 یابد.ر فرکشن میده دانه کاهش میشوند. به این اساس کمیت ذرات تاریک رنگ دداده می

این آزمایش، در : (ASTM C29/AASHTO T-19آزمایش تعیین وزن مخصوص )
گیرد. وزن  ها مورد بررسی قرار میتعیین وزن مخصوص مواد در حالت خشک و ظاهری ریگ

ساعت در آب قرار داده شده  24  که ییر حالت خشک و ظاهری برای دانه هامخصوص مواد د
  (.54: ص. 2) گردندشباع با سطح خشک تعیین میاند براساس وزن دانه های ا

 جغل زن مخصوص منونه های: نتیجه آزمایش و 6جدول
 3 2 1 منرب منونه
 ”E=34°52’50 کوردینات

N= 69°26’48” 
E=34°43’13” 
N= 69°37’42” 

E=34°43’13” 
N= 69°37’44” 

 21° 21° 21° به سانتی گرید درجه حرارت
 5441 5490 5472 وزن لکنومرت لر از آب به گرام

 1685 1685 1685 وزن لکنومرت حاوی منونه و آب به گرام
 3756 3805 3787 وزن منونه اشباع شده با سطح خشک

 1.65 1.64 1.63 وزن مخصوص به گرام
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 ریگ های دشت باریک آب 1نتیجه آزمایش وزن مخصوص منونه منرب :7جدول
 E= 69°19’39”, N= 34°52’23”, Z= 1591( 1: منونه منرب )موقعیت منونه

 منرب رشح مقدار واحد

وزن لکنومرت لر از آب   (B( 5518 گرام  1 

S( 1685 گرام وزن منونه اشباع با سطح خشک )   2 

C( 1132.31 گرام وزن لکنومرت حاوی منونه و آب )   3 

A) 503.23 گرام وزن منونه خشک شده  )   4 

 5  وزن مخصوص درحالت خشک شدهSd=A/(B+S-C) 2.635 گرام

 ریک آبریگ های دشت با 2: نتیجه آزمایش وزن مخصوص منونه منرب 8جدول

 ریگ های باریک آب 3:  نتیجه آزمایش وزن مخصوص منونه منرب 9جدول

توانیم چگونگی مخلوط مواد را در کانکریت کنرتول استفاده از این تست میبا  
ریت کانکتوانیم که در مکس منایم، که با استفاده از ارقام ارائه شده در جدول ما می

تواند وزن را به حجم، حجم رابه وزن نظر به رضورت تبدیل کرد. که این موضوع می
 ها ساده سازد.ران ساختامنی را در قبال این ریگکار انجنی
ها ها در مقابل عوامل فرسایش یا سالمت ریگو جغل مقاومت ریگآزمایش 

(Soundnessبا استفاده از سودیم سلف  )ها را مایش، ریگهدف این روش آز : تی

 E=69°19’4.4”, N=34°53’2.2”, Z= 1555 2منرب موقعیت منونه: منونه 
 منرب رشح مقدار واحد

(B( 813.52 گرام ر از آبوزن لکنومرت ل   1 

S( 509.56 گرام وزن منونه اشباع با سطح خشک )   2 

C( 1133.78 گرام وزن لکنومرت حاوی منونه و آب )   3 

A) 509.56 گرام وزن منونه خشک شده  )   4 

 5  وزن مخصوص درحالت خشک شده Sd=A/(B+S-C) 2.641 گرام

از بسرت دریا باریک آب 3وقعیت منونه: منونه منرب م  

 منرب رشح مقدار واحد

(B( 812.54 گرام  1  وزن لکنومرت لر از آب 

S( 504.8333 گرام وزن منونه اشباع با سطح خشک )   2 

C( 1127.216  گرام  3  حاوی منونه و آب )وزن لکنومرت 

A) 501.86 گرام وزن منونه خشک شده  )   4 

 5  وزن مخصوص درحالت خشک شده Sd=A/(B+S-C) 2.64 گرام
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ت ویا ( در کانکریweatheringها وقتی که در رشایط فرسایش هوا )برای تخمین افت آن
ماده از آ با استفاده از ارقام بدست  کند. فراهم میگیرند، دیگر امور کاربردی قرار می

توانم حکم منایم که ریگ مورد مطالعه ریگ خوب ومقاوم در مقابل ، ما میآزمایشات مکرر
 (.143: ص. 2) وامل فرسایش می باشد و یا خیرع

 های باریک آبریگ 1آزمایش مقاومت  منونه منرب نتیجه : 10جدول 

 
 ریگ های دشت باریک آب 2ها منونه منربنتیجه آزمایش مقاومت ریگ: 11جدول
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3 100.1 98.6 1.5 48.5 0.7 
6 100.1 99.3 0.8 - 0.0 

1.18 100.2 98.9 1.3 16.5 0.2 

2.36 100.1 99.6 0.5 3.8 0.0 

4.75 100.2 98.8 1.4 5 0.1 
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37.5 1013.2 1012.4 0.8 64.6 0.1 
25 1000.7 984.1 16.6 22.2 0.4 
19 300.4 244.8 55.6 7.2 1.3 

12.5 182.4 179.2 3.2  0.0 

9.5 300.1 296.7 3.4 5.1 0.1 

 %1.8 های تخریب شدهفیصدی عمومی ریگ
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 .جغل دشت باریک آب 3ها منونه منرب: نتیجه آزمایش مقاومت ریگ12جدول

یش اشده، ریگ و جغل مذکور یک مواد مقاوم در مقابل عوامل فرس نظر به ارقام ارائه
از وزن خود  فیصد 10( موادیکه ASTMهای امریکایی )می باشد، چون نظر به ستندرد

رسایش ــمقاوم در مقابل عوامل ف ایش از دست ندهد مواد خوب وـرا در مقابل این آزم
برین، بنا .کم کرده استوزن خود را   فیصد 10می باشد. چون این ریگ هم کمرت از 

سایش یک مواد بسیار خوب نتیجه می شود که این ریگ و جغل ها در مقابل فر  چنین
لالسرت کاری سطح خارجی بنابرین، استفاده از این ریگ و جغل در  می باشد.
ث ها و بحیدر کاشی کاری وسنگ فرش لیاده رو همچنان به شکل دوغ آب ساختامن و 

 (.128 ص. :2) ؤثر می باشدمخلوط در کانکریت بسیار م

 نتیجه گیری
 :ه کردیتوان نتایج ذیل را ارافرشده می با در نظر داشت محتوای موضوع به صورت

ار د بسیاین ریگ و جغل از جمله موا ،به آزمایشات مثبت جیوانجنیری نظر. 1
 روند. خوب ساختامنی به شامر می

لی بوده، که توسط های معدن باریک آب در ابتدا دارای منشاء الوویاریگ. 2
های دریای باریک آب انتقال داده شده اند. اما بعد از ترسب در سواحل دریای آب

توسط جریانات امتوسفیری به موقعیت فعلی )دشت باریک آب( انتقال  باریک آب
 باشد.یافته که منشاء ثانوی آنها ائیولوویالی )بادی( می
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3 100.1 98.2 1.9 48.5 0.9 
6 100.1 98.3 1.8  0.0 

1.18 100.1 97.9 2.2 16.5 0.4 
2.36 100 99.5 0.5 3.8 0.0 

4.75 100 98 2 5 0.1 

 %1.4 های تخریب شدهفیصدی عمومی ریگ
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 باشد.ترکیب تیزابی میهای ارکوزی ریگ و جغل باریک آب از جمله ریگ. 3

های ر ساختامنریگ و جغل باریک آب دارای ذخیره کافی به منظور اعام. 4
ها میتوان برای امور جدید و انکشاف شهرهای حومۀ دشت باریک آب بوده و از آن

 ساختامنی اکرث شهر های کابل، لروان و کالیسا، استفاده بعمل آورد.

ه جغل با کیفیت در این ساح نصب داستگاه ریگریشن برای تولید ریگ و. 5
 مناسب است.

ن گرفته است؛ مرنالیزشهای مختلف النوع که صورت از تجزیه و انالیز منونه. 6
تواند می روعنارص در این ساحه تحقیقی نشان داده نشده است. از این قابل مالحظۀ

 به حیث مواد ساختامنی استفاده گردد. 
 اتدیشنهاپ

ن کمپلکسی ریگ و جغل و جلوگیری از حیف و بهرت از معد به منظور استفادۀ
 :گرددئه میمیل دارائی عامه لیشنهادات آتی ارا

ری ریگ و جغل ساحۀ باریک آب در اهای آزمایشات البراتو بر اساس دریافت. 1
گردد عالی بوده. بنابرین، لیشنهاد می مقابل فرسایش  و عوامل جوی دارای کیفیت

 جوانب آن در نظر گرفته شود.تا در قسمت به قرارداد سپردن همه 

مین و تخ معدن مورد نظر دارای رشایط خوب جیولوجیکی و جیومورفولوجیکی بوده. 2
ر مواد ها سال دیگر این معدن بزرگ و بی نظی دهد که تا دهابتدایی نشان می ۀحلما در مر 

و تفتیش آن گردد تا در مورد نظارت لیشنهاد می ،رو تواند، از اینساختامنی را مهیا کرده می
 برخورد همه جانبه و دقیق صورت گیرد تا از هدر رفنت عواید آن جلوگیری صورت گیرد. 

 در را کشور اقتصادی رشایط تا شود،می لیشنهاد لرتولیم و معادن وزارت به. 3

 چنین این استخراج صورت در زیرا ،بگذارد داوطلبی به را مذکور معدن و گرفته نظر

 .شودمی ایجاد الاشتغ زمینۀ مواد ساختامنی
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 معاون محقق نگینه زاهر
مرغ های چگونگی تنظیم رژیم غذایی مناسب برای 

 تخمی در مراحل رشد و منوی جسمی آنها
Settius of Set a Proper Diet for 

laying Hens in the Stages of 
their Physical Development 

Research Assistant Nigena Zahir 

Abstract 
Feeding is one of the main determinants of chicken 

breeding performance ,which take the bulk of the production 
cost (about 60 to 70 percent). The diet should be adjusted 
to provide adequate amounts of energy, protein and 
amino acids, minerals, vitamins and essential fatty acids, 
on that way, the bird has the opportunity for maximum 
growth and performance, Therefore due to its importance 
and necessity, it is necessary that nutrition management 
and application of new methods of feed preparation and 
distribution should be considered as an important and 
serious issue by breeders. In this research  field and 
descriptive methods have been used. 

 خالصه
 ۀنز هزیا ۀبخش عمد .پرورش مرغ می باشد ۀیه یکی از عوامل اصلی تعیین کنندتغذ

ی تنظیم شود که را به خود اختصاص می دهد. تغذیه باید طور  (فیصد 70تا   60)تولید 
حمی و ی شها، مواد معدنی، ویتامین ها و اسیدبتواند مقادیر متناسبی از انرژی، پروتئین
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ه حد اکرث رشد و منو را داشت ۀمین کند تا بدین وسیله مرغها زمینأترضوری بدن مرغ  ها را 
رد روش ببا توجه به اهمیت و رضورت آن الزم است که مدیریت تغذیه و کار  ،باشند، بنابر این

 مهم و جدی مد نظر قرار گیرد. ۀمسلهای جدید تهیه و توزیع مواد خوراکی به عنوان یک 
 در این تحقیق از روش ساحوی و توصیفی استفاده گردیده است.

 مقدمه
ت که تثبی طوری! می دهدتغذیه یکی از مسایل مهم پرورش مرغها را تشکیل 

فیصد قیمت کل محصوالت آنها  70تا  60قیمت مواد غذایی مرغ تقریباً  .گردیده است
بنابر این باید تالش شود تا مواد غذایی مرغ  .از قبیل گوشت و تخم را در بر می گیرد

 .ها از منابعی تهیه گردد که از نظر قیمت ارزان و از بقایای غذایی انسانها تهیه گردد
مرصفی خود فیصد مجموعه غذای  40تا  30دهد که مرغ ها  نتایج مطالعات نشان می

توانند ساالنه تا شش مرتبه معادل  را تبدیل به گوشت و تخم می مناید. مرغان تخمی می
 ۀاممرغ تخم گذار رضورت به یک برن ۀفی را به تخم تبدیل مناید. تغذیوزن بدن خود مواد مرص 

غ ها ن مر اعلمی و دقیق دارد که وابستگی به نیاز جیره های مرغ مختلف می باشند. همچن
واد غذایی مانند غالت، پروتئین ها، مواد معدنی، ویتامین ها و شحمیات تغذیه می شوند. از م

( ممکن  اه باسیرتاسیون و کوکسیدیوستات )ور رشد و منوی رسیع محرک های رشدبه منظ
 .( 23 . ص :2 است به این جیره ها اضافه شوند )

 اهمیت تحقیق
ایر مواد مغذی رضوری موجب های غذایی فقیر از نظر پروتئین و یا سجیره 

شود. متام  مرغ ها به شکل فردی و دسته  کاهش رسعت رشد و منوی مرغها می
پس دانسنت جیره مکمل  ،جمعی دارای احتیاجات غذایی کامال ً مشابهی نبوده

 غذایی مرغ های تخم گذار در این تحقیق دارای اهمیت بسزایی است.  
 مربمیت تحقیق

ثیر گذار بر عملکرد و سالمت مرغها محسوب شده که ین عامل تأ تغذیه یکی از اصلی تر 
 ست.برای تولید محصوالت نیز مهم امناسب  ۀمرغداری را تشکیل می دهد. تغذی ۀبیشرتین هزین

 هدف تحقیق
 تولید محصوالت بیشرت. به منظوردانسنت متام مواد غذایی رضوری 
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 سوال تحقیق
غذایی الزم  ۀ ف و کیفت مواد در جیر آیا اقالم متنوع غذای مرغ ها، میزان مرص 

 است یا خیر؟
 میتود تحقیق

حریر که با استفاده از آثار علمی معترب ت انجام شدهتوصیفی  و تحلیلیبه روش این تحقیق 
 گردیده است. 

 مغذی  ۀماد
مواد مغذی به موادی گفته می شود که در تغذیه برای تأمین احتیاجات نگهداری، 

سالمتی آنها استفاده می شود. ن، تولید مثل، تولیدات مرغداری و رشد و منوی اعضای بد
 رتین مواد مغذی موجود در حجرات نباتی و حیوانی به قرار زیر است.مهم

 ( 155 . ص : 4مواد غذایی ) ۀاز مواد مغذی تشکیل دهند ۀ: منون1دیاگرام 
 داوم حیاتهر یک از مواد مغذی فوق بخشی از خوراک را تشکیل می دهند که برای ت

مثل آهن، مس و یا  !مغذی ممکن است تنها یک عنرص باشد مواد مرغها رضوری است.
مرکبات بزرگ و پیچیده مثل نشایسته و پروتئین ها که آنها دارای اجزای مختلفی اند. تعداد 

مرغها شناسایی شده اند که بعضی آنها به تنهایی برای  ۀمغذی مختلف در تغذی ۀزیادی ماد
م عادی بدن، رشد و تولید مثل آنها مورد نیاز بوده و برخی دیگر ممکن غیر رضوری میتابولیز 

 مرغ ها باید به این نکات توجه داشت:  ۀغذایی در جیر ۀباشد. برای تعیین میزان هر ماد
 غذایی اقتصادی و صحی باشد. ۀماد -1

 مین کند.أ متام نیاز های الزم مرغها را ت -2
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 هااشکال مختلف دانه مرغ
 مرص ف می شوند. ( ذرات کوچک) ، کرامبل و حبه ( مش) جیره های مرغ به سه شکل آردی 

غذای جیره مرغ را که به صورت دانه  ۀباید ابتدا مواد اولی :( مش)  شکل آردی
که به  های درشت وجود دارد، آسیاب گردد تا کامالً میده و مانند آرد شود. طوری

شرت به جیره های که از ذرات بسیار کوچک بی ۀمرغ ها عالق ،مشاهده رسیده است
ح باشد. شکل آردی سط ندارند، زیرا این نوع مواد چسپناک می ،تشکیل شده باشد

 مرص ف غذای مرغ را افزایش می دهد. 
آسیاب کردن  ۀمواد خوراکی مرغها به وسیل: ( دانه دانه کردن) شکل حبه 

آب داغ مرطوب شده و با  ابتدا آرد و سپس با هم مخلوط می شود و با کمک بخار
فشار از دستگاه مخصوص عبور کرده، مجدداً رسد می شود و در نهایت به صورت 

 استوانه های کوچک در اندازه های مختلف شکل می گیرد.
) یک نوع از اشکال دانه  کرامبل حد وسط غذای آردی و پلت شکل کرامبل:

لتک های مخصوص خورد را تشکیل میدهد. اگر پلت های درشت به وسیله غ مرغ (
محصولی بین دانه آردی و پلت حاصل می شود که به آن کرامبل گفته می  ،گردد

 مرغان عالوه منود.  ۀگی در تغذیه شود. معموالً کرامبل را می توان از یک روز 
 انرژی در جیره های مرغ ۀمین کنندمنابع تأ 

ردد. میزان گ مرغ ها محسوب می ۀثر در جیرؤ م تیکی از غال  جواری :جواری
و معمواًل به   ( کیلو کالوری  3400- 3300 انرژی جواری بسیار باال بوده به مقدار )

 فیصد 9شوند. مقدار پروتئین جواری  تنهایی بزرگرتین منبع انرژی جیره محسوب می
در صد است. جواری دانه حاوی پگمنت گزانتوفیل   80-  75و قابلیت هضم پروتئین آن

ن برای زردی رنگ پا، پوست، نوک نول مرغ ها و زردی تخم مرغ  بوده که موجودیت آ 
 (. 162 ص. :4 ) الزم می باشد

گلوتین جواری به صورت پودر به رنگ نارنجی یا طالیی روشن  گلوتین جواری:
 وجود داشته که پس از جدا کردن نشایسته از جواری  به دست می آید. 

طیور مورد استفاده قرار  ۀدر جیر به عنوان یکی از منابع اصلی انرژی گندم:
ده ت می گردد. یک مزیت گندم استفایمی گیرد. استفاده از گندم باعث استحکام پل



 

 ... چگونگی تنظیم رژیم غذایی مناسب

153 

 

 روزه گی به بعد است.  14تا  10از دانه کامل آن از سن 
با انرژی و پروتئین متوسط است. قابلیت هضم آن در پرنده گان جوان کم  ۀغل جو:

 ن است که به عنوان مواد ضد تغذیه معرو ف است. است و حاوی مقادیر پنتاگلوکا
تریپسین  ۀاست. سویا دارای بازدارند ستندردیک منبع پروتئینی : سویاۀ کنجال

 رود.  است که در اثر حرارت کارخانجات روغن کشی از بین می
 از محدودیت های آن وجود آلوده گی میکروبی به ویژه ساملونال است.  پودر گوشت:

نبع عالی پروتئین و امینو اسید است. باید پودر ماهی با انتی م: پودر ماهی
 اکسیدان مخلوط شود تا از اکسید شدن چربی آن جلوگیری به عمل آید. 

 یمرغ تخم ۀتغذی
 مواد معدنی، ( مثال کنجاله سویا) مرغ ها از جیره هایی که از غالت، پروتئین ها 

شوند. محصوالت فرعی خوراکی تغذیه می  ،ویتامین ها و شحمیات تشکیل شده اند
مانند سبوس گندم، ضایعات نانوایی، پودر گوشت یا بقایای حاصل از کارخانجات آب 

اقتصادی داشته باشند، مورد استفاده قرار می  و سازی در مواقعی که توجیحج
ن است نیز ممک ( پاستیراسین و کوکسیدیوستات ها) همچنان محرک های رشد گیرند.

مرغ افزوده شوند. بازدارنده های رشد اغلب اوقات برای  ۀه جیربه مقدار جزیی ب
 .دبه جیره افزوده می شون ،جلوگیری از رشد مایکوتوکسین ها که برای مرغ ها مرض اند

برای رسیدن به این اهدا ف نیاز به معلومات وسیع در رابطه با احتیاجات مرغداری 
واد غذایی، یکنواختی مرص ف و خوراک مغذی موجود در م مواد ( بر اساس سن و تولید) 

 مرصفی می باشد. 
 تعیین مقدار مواد مغذی مورد نیاز مرغها

 ۀوزانه مرغها می باشد. نیاز روزانکنرتول کننده میزان مرص ف ر  ۀمقدار انرژی جیر
مقدار مشخصی است. ولی وقتی به علت عوامل مختلفی  ،هر مرغ به مواد مختلف مغذی

 ۀحرارت محیط و یا عوامل دیگر در مرص ف جیر ۀره، تغییر درجند تغییر کالوری جیمان
اختالل ایجاد می شود. این امر باعث کاهش یا افزایش مرص ف جیره مرغان می گردد که 

م بر حسب این تغییر تنظی(  به غیر از انرژی)  ۀدر این حالت باید قسمت های دیگر جیر 
همواره ساعت ها را رص ف تغییرات ست که باید ا گردد. پیگیری این قانون به آن معنا
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الکن طبیعتاً چنین تغییری در فورمول تنها زمانی انجام می گیرد که  ،تنظیم جیره مناییم
وع غذا، به ن یمرغ تخم ۀه باشیم. میزان غذای مرصفی روزاننیاز به تغییر اساسی داشت

 حرارت محیط میزان انرِژی غذا و کیفیت مواد مغذی در جیره سطح تولید مرغ، وزن بدن،
وده مرغ های مختلف بسیار شبیه یکدیگر ب ۀجیر ۀو غیره بستگی دارد. مواد تشکیل دهند

 و فقط نسبت مواد تشکیل دهنده آن برای هر گروپ متفاوت است. 
 و تعیین دانه مرصفی یوزن کردن مرغ های تخم

از مسایل بسیار مهمی است که باید همواره مورد  یرشد و منوی مرغ های تخم
زیرا مرغ های تخمگذار باید با یک رژیم غذایی خاصی پرورش یابند  ،توجه قرار گیرد

ی تجمع چرب) که عالوه بر تأمین کلیه نیازهای مرغ از افزایش بی مورد وزن بدن آنها 
جلوگیری شود. در چنین رشایطی است که وزن بدن مرغ مطابق با (  های اضافی

 جای بود وکردن مرغها به صورت تصادفی از  نوع خود افزایش می یابد. وزن ستندرد
صورت می گیرد. وزن کردن از سن پنج هفتگی رشوع و هر هفته تکرار می  باش مرغها

برخوردار  ۀبیشرتین نقطه تولید از اهمیت ویژیا  شود. وزن کردن تا بعد از پیک تولید
انچه شود و چنغذایی انجام  ۀاست. وزن کردن  به طور دقیق باید پیش از تغییرات جیر

باید با جیره ای مناسب آن ها را به وزن هد ف در  ،وزن گله ها پایین تر از هد ف باشد
سن مورد نظر رساند. عالوه بر میانگین وزن بدن، یکنواختی و ثابت بودن وزن بدن 

ه رشد و منوی طبیعی گله ب در داخلی گله نیز شاخص نزدیک بودن مرغ ها با یکدیگر
 ،لی که می تواند بر وزن بدن و یکنواختی گله تأثیر منفی بگذاردشامر می رود. عوام

ه از ک تراکم بیش از حد مواد مغذی، وزن کردن در فاصله های مختلف سنی عبارتند از
وضعیت غیر طبیعی گله را مشخص کرده و در نتیجه می توان معیار  این طریق میتوان

 .( 12 .ص :  3)های الزم اصالح کننده را در پیش گرفت 
 تغذیه در آب و هوای گرم

فبصد  1,5تا  1حدود ید گر سانتی ۀدرج 30و  20همه انواع در پرنده گان بین 
غذای کمرتی مرص ف می کنند. این موضوع بیانگر این است که پرنده گان مواد 

 ءوخواهند کرد و این موضوع اثر س معدنی، ویتامین ها و پروتین ها را کمرت دریافت
برای جربان  ۀبهرت است غلظت مواد مغذی جیر ،اینرنده دارد. بنابر بر عملکرد پ
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 کاهش مرص ف خوراک افزایش یابد. 
الکن مقدار خوراک مورد ، مرغان جهت تأمین انرژی خود غذا را تغذیه می کنند

یش با افزا ۀنیاز آنها به ازای واحد تولید را می توان از طریق افزایش سطح چربی جیر
 ۀمرغان از جیر ،که به مشاهده رسیده است ایسته کاهش داد. طوریغالت با مقدار نش

پر انرژی کمرت مرص ف می کنند مقدار انرژی جیره را می توان با افزایش سطح مواد 
انرژی مانند سبوس، گندم یا پوسته کاهش داد. در این صورت مرغان خوراکی کم 

یش می دهند و در نتیجه مرصفی را افزا جهت بر آورده منودن احتیاجات انرژی خوراک
در جدول ذیل جیره های شود.  کمبودی های حد مرزی مواد مغذی دیگر بر طر ف می

 :هفته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است 75هفته الی   1غذایی از 
 (.11:ص 7)مرغهای تخمگذار  %5: انالیز جیره های غذایی با کنسانرته 1 جدول
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قابل  انرژی
میتابولیزم 

kcal/kg 

29
70

 29
70

 29
00

 28
70

 28
00

 27
80

 26
50

 26
50

 26
50

 

  یفیصد
16 17 17 18 19 20  خام پروتین

/5
 16 15

/5
 15 

  یفیصد
/3   خام چربی

7 2/
85 2/
85 2/
4 3 2/
6 2/
6 2/
15 

 یفیصد
/2  داسیلینولئیک

24 2 1/
6 1/
6 1/
6 1/
72 1/
5 1/
5 1/
65 

حد  یفیصد
/4 5 5 5 5 فایرب خام اکرث

5 4/
5 4/
8 4/

68 3/
8 

/1 1 1 1  مکلسی یفیصد
2 2 3/
5 3/
7 4 4/
3 

 یفیصد
 فاسفورس قابل

  دسرتس

0/
49 0/
45 0/
44 0/
41 0/
4 0/

43 0/
41 0/
4 0/

39 



 

  طبیعت

156 

 

  سودیم یفیصد

0/
17 0/
16 0/
16 0/
16 0/
16 0/
16 0/
16 0/
16 0/
16 

 نیآنیو -کاتیونی باالنس
DCAB))mEg/kg 23

8
 22

6
 21

5
 20

8
 20

7
 20

0
 20

0
 20

0
 20

0
 

 لیزین  یفیصد
/1  قابل هضم

05
 0/

98 0/
89

 

0/
83 0/
81 0/
83 0/
78 0/
76 0/
69 

 میتونین  یفیصد
/0  قابل هضم

47 0/
44 0/
4 0/

38 0/
38 0/
38 0/
36 0/
34 0/
33 

 یفیصد
میتونین+سیستئین 

  قابل هضم

0/
73

 0/
72 0/
68 0/
61 0/
62 0/
65 0/
6 0/

59 0/
57 

 ترئونین  یفیصد
/0  قابل هضم

69 0/
65 0/
61 0/
57 0/
55 0/
56 0/
53 0/
51 0/
48 

 تریپتوفان  یفیصد
/0  قابل هضم

21 0/
2 0/
18 0/
17 0/
17 0/
17 0/
16 0/
16 0/
15 

 آرژنین یفیصد
/1  قابل هضم 

24 1/
17 1 1 0/
99 1 0/
95 0/
92 0/
84 

 
هفته  1کنسانرته مواد از  %5در جدول فوق تجزیه و تحلیل جیره های غذایی با 

هفته نشان داده شده است که مواد به کدام فیصدی در سنین مختلف مورد  75الی 
 استفاده قرار می گیرد.

 مرغ ۀجیر اجزای اساسی 
سایر حیوانات متناسب با وزن بدن و حاصل دهی  رضورت غذایی مرغ ها مانند

ل نسل مرغ سنگین زیاد و نس ،که تثبیت گردیده است شود. طوری شان سنجش می
 سبک آنها  کم تغذیه می دارند.

دانه آماده  .نامند ( میRationمرغ ها را جیره یا راشن ) ۀخوراکه سنجش شد
زیرا که خراب می  ،نداشته باشدفیصد رطوبت یا آّب  10شده یا راشن باید بیشرت از 

 شود و پوپنک می زند. 
 :مرکبات کیمیاوی آتی شامل می باشدغذایی مرغها  ۀدر جیر 
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گردد.  ، باعث توانایی در بدن میبودهمنبع مهم انرژی  ها:کاربوهایدریت
کاربوهایدریت ها در حبوبات مانند جواری، گندم، برنج، جو، کچالو لبلبو و محصوالت 

 مانند موالسس و امثال آنها موجود است. فرعی آنها 
مرتبه بیشرت  2,5 ( کاربوهایدریت) نیز منبع مهم انرژی بوده و نسبت به قند  :شحم

فیصد شحم داشته و شحم متذکره  19کند. یک مرغ بالغ در بدن خویش  انرژی تولید می
حم در شدن شیابد. عالوه ی در بدن مرغ اصاًل از تغذیه کاربوهایدریت یا قند تشکیل م

رود.مخصوصاً در  ارزش آنرا از لحاظ انرژی باال می ،ترکیب جیره بندی یا راشن مرغ ها
 . (  13. ص :  5) گوشتی باید شحم وجود داشته باشد خوراکه مرغ های

فیصد پروتین بوده این پروتین تجزیه گردیده و  21بدن مرغ دارای  :پروتئین
 رود.  آن بکار می برای ساختامن دوباره بدن و فعالیت

: ماهی خشک، خون  از برای تهیه جیره یا راشن عبارت پروتئینمنابع بزرگ 
گونه پنبه دانه، کنجاره،  خشک، علوفه خشک، حبوبات مانند ماش و لوبیا و همین

 کنجاره کنجد، برگ رشقه، شبدر و امثال آن می باشد. 
ه و تخم پنبه، جلغوز شامل کنجاله های حاصل از سویا،  :الف: پروتئین نباتی

 برخی موادی از قبیل غالت، مواد یاد شده بخش بزرگی جیره را تشکیل می دهند. 
شامل پودر گوشت، پودر استخوان، پودر ماهی، مواد  ب: پروتئین حیوانی:

 اضافی کشتارگاه پرنده گان اند.
غذایی طبیعی  ۀلوط های حاصل از ترکیب مواد اولیاغلب مخ امینو اسید ها:

نظر یک یا چند امینو اسید کمبود دارند. این کمبود را معموالً با افزدون مکمل از 
 های امینو اسید به جیره بر طر ف می کنند.

غذایی طبیعی متشکل  ۀلوط های حاصل از ترکیب مواد اولیمخ مواد معدنی:
 ۀمعدنی می باشد. مواد متذکره با افزودن مکمل های معدنی به جیر  ۀاز چند ماد

 تکمیل می گردد.  ،مرغها
منظور جلوگیری از تخریب و از بین رفنت مواد مغذی، به  انتی اکسیدان ها:

 در جدول ذیل مواد مغذی کنند.  مرغان عالوه میۀ آنتی اکسیدان ها را به ترکیب جیر 
 :و وظایف آنها ذکر گردیده است
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 ( 22: ص . 6: مواد مغذی و برخی از وظایف آن ها ) 2جدول  

 

مکمل های ویتامینی به صورت کنسانرته در جیره مرغان استفاده می  ویتامین ها:
مقدار کم در مواد خوراکه وجود ه شود. ویتامین ها آن دسته از مواد کیمیاوی اند که ب

ه و برای رشد و منوی مرغ ها نقش قابل مالحظه دارد. این مواد در تولید انرژی داشت
الکن برای فعالیت حیاتی ارگانیزم بدن نقش بزرگی را دارا می باشد. برخی  ،سهم نداشته

 باشد.   در شحم منحل می A.D.E.Kاز ویتامین ها در آب منحل و برخی هم مانند 
بدن همه روزه برای آنها رضورت  ،دندگر  یکه در شحم حل می ویتامین های

مه ه به آن بدن ،در آب حل می گردنددسته ویتامین ها که  الکن بر عکس آن ،ندارد
 . ( 21. ص :1. )Bروزه رضورت دارد مانند ویتامین های 

مرغ ها عالوه از پروتین ها، شحمیات، کاربوهایدریت ها به ویتامین ها نیز 
ویتامین ها، نقش اساسی آن در بدن و همچنان  ۀاز اند (3)رضورت دارند. در جدول 

 :منبع آن نشان داده شده است
 
 
 
 
 
 

 برخی از وظایف آن ها شکل طبیعی در خوراک ماده مغذی
 تجزیه بافت های نرم پروتئین امینو اسید ها

 چربی اسید های شحمی
تجزیه غشای حجروی، 

اکساید شدن در مسیر بتا 
 اکسیداسیون

فایرب نباتی، نشایسته،  کاربوهایدریت
 مونوسکراید، دای سکراید

اجزای سازنده گلیکوپروتئین 
 هاها یا گلیکو لیپید 

همراه با مواد عضوی از قبیل  مواد معدنی
 استخوان

معدنی منودن بافت های 
 نرم، فاکتور های آنزایمی
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 (49.  ص :  2): اندازه و منبع ویتامین ها   3 جدول 

 

آب برای مرغ ها مانند سایر حیوانات یکی از نیازمندی های دایمی و : آب
.  می باشدحجم بدن مرغ ها متشکل از آب  فیصد 75الی  55اساسی است. تقریباً 

 هر گاه برای مرغی بالغ به آب بیشرت رضورت دارد. بدن چوچه مرغ نسبت به مرغ ها
( را بدون آب بگذارید، مقدار بسیار کمی از آن را تغذیه می دارند و  خوراکه ها دانه )

ا نیز خود ر  ۀضلمرغ مواد فا ،توانند هضم کنند. بنابرین مقدار کم آنرا بدون آب منی
مرغها به  ،دهد نشان می  4 که ارقام جدول طوری . ( . 46 ص :  2سازد ) خارج منی

ام با در نظر داشت ارق .فیصدی ترکیب مواد مختلف در سنین مختلف رضورت دارند
 باید جیره غذای مرغها ترتیب گردد. 4 جدول

 منبع اصلی نقش اساسی آن در بدن ویتامین

سبزه تازه، رشقه،  اشتها، هضم، پوست و مخاطی. Aویتامین 
 روغن ماهی و جواری

اعصاب و  آرامشاشتها، هضم،  B1 ویتامین
 جلوگیری از تکالیف عصبی

 سبزه تازه، رشقه،
 حبوبات متام

نشو و منو، حاصلدهی تخم، انرژی و  )ریبوفالوین(  B2ویتامین
 جلوگیری از فلج پاها.

سبزه تازه و محصوالت 
 فرعی شیر.

 نشو و منو و افزایش قدرت تخم گذاری B12  ویتامین
غذای ساخته شده از 

ماهی، توته های 
 اضافی گوشت

D3 
جذب مواد معدنی، تولید تخم، قدرت 

چوچه کشی، جلوگیری از کجی 
 استخوان و سخت شدن پوست تخم

روغن ماهی، روغن 
 حیوانی و خمیر مایه

 جگر، شیر، سبوس منو، بزرگ شدن پر ها نیاسین

Pantothenic acid  منو، قدرت چوچه کشی و جلوگیری از
 سبزه تازه، شیر امراض جلدی

منوی استخوان، تولید تخم و جلوگیری  لینکو 
 از تکلیف جگر

حبوبات، گندم و توته 
 های اضافی گوشت

 Eویتامین 
سالمتی آله تناسلی، قدرت جنسی و 

 سبزه تازه، حبوبات چوچه کشی
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 ته هشت هف یکروز تا مرغ های تخمی از ۀ: فیصدی ترکیب مواد مختلف در جیر  4جدول 

 

کیب مواد مختلف در جیره های مرغ های تخمی از یکروز در جدول فوق فیصدی تر  
مرحله  5چقدر مواد برای مرغ ها در  %100تا هشت هفته نشان داده شده است که از 

برای مرغ ها با در نظر داشت عمر و موجودیت مواد  .شده استمد نظر قرار گرفته 
  :داده شده است ه قرار ذیل نشانگردد ک نوع جیره بندی یا راشن تهیه می 5 ،غذایی
 .(  53.ص :  2) در پنج مرحله هفته 20تا  8: جیره بندی مرغ های تخمی از  5 جدول

 مراحل 
 5 4 3 2 1 نام مواد

 %17 %37 %37 %28 %54 میده گی جواری
 %3 %3 %3 %3 %3 عصاره لبلبو و نیشکر

 %20 - - %26 - میده گی جواری
 %17 - %17 - - میده گی برنج و گندم

 - - %17 - - میده گی باجره
 %5 %5 %5 %5 %5 خون خشک شده

 %6 %6 %6 %6 %6 گوشت خشک یا ماهی
 %10 %10 %10 %10 %10 لهکنجا

 %5 %5 %5 %5 %5 سبوس
 %3 %3 %3 %3 %3 بیده رشقه یا شبدر

 %1 %1 %1 %1 %1 آرد چونه

 %2 %2 %2 %2 %2 پودر استخوان
 %5 %5 %5 %5 %5 منک

 %5 %5 %5 %5 %5 ویتامین ها و منک
 %2 %2 %2 %2 %2 پودر استخوان

 مراحل نام مواد
1 2 3 4 5 

 %19 %41 %41 %29 %61 میده گی جواری
 %3 %3 %3 %3 %3 لبلبو و نیشکر ۀعصار 

 %22 - - %32 - ارزن
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  8در جدول فوق فیصدی ترکیب مواد مختلف در جیره های مرغ های تخمی از
مرحله  5چقدر مواد برای مرغ ها در  %100هفته نشان داده شده است که از  20تا 

 است. شده مد نظر قرار گرفته 
   ( .54ص :  2) در پنج مرحله هفته باالتر 2بندی مرغ های تخمی از  ۀ: جیر  6جدول

 مراحل نام مواد
1 2 3 4 5 

 %18 %38 %38 %28 %58 میده گی جواری
........ - 30% - - 20% 

 %20 - %20 - - میده گی جواری با ریگ
 - %20 - - - میده گی برنج یا گندم

 %4 %4 %4 %4 %4 باجره میده شده
 %3 %3 %3 %3 %3 خون خشک شده

 %7 %7 %7 %7 %7 گوشت خشک یا ماهی خشک

 %8 %8 %8 %8 %8 کنجاره پنبه دانه
 %4 %4 %4 %4 %4 کنجاره جواری

 %3 %3 %3 %3 %3 سبوس بیده رشقه یا شبدر
 %3 %3 %3 %3 %3 میده گی چونه معدنی

 %0,5 %0,5 %0,5 %0,5 %0,5 ویتامین ها

 %3 %3 %3 %3 %3 عصاره

 - - %20 - - میده گی برنج و گندم
 - %20 - - - رهمیده گی باج
 %4 %4 %4 %4 %4 سبزه خشک

 %4 %4 %4 %4 %4 گوشت خشک
 %8 %8 %8 %8 %8 کنجاره پنبه دانه
 %8 %8 %8 %8 %8 کنجاره جواری

 %4 %4 %4 %4 %4 سبوس
 %3 %3 %3 %3 %3 برگ شبدر یا رشقه
 %2 %2 %2 %2 %2 پودر معدنی چونه

 %5 %5 %5 %5 %5 منک عادی
 %1 %1 %1 %1 %1 ویتامین ها و منک
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هفته  20در جدول فوق فیصدی ترکیب مواد مختلف در جیره مرغ های تخمی از  
مرحله مد نظر  5چقدر مواد برای مرغ ها در  %100باالتر نشان داده شده است که از 

 است. شده قرار گرفته
 (58.  ص : 2 : تعیین مقدار غذای مرغ ها به اساس عمر )  7جدول

 برای هر صد قطعه مرغ هاعمر مرغ
 کیلوگرام 4,5 هفته اول
 کیلوگرام 11,3 هفته دوم
 وگرامکیل 16 هفته سوم

 کیلوگرام 22,5 هفته چهارم
 کیلوگرام 144 از چهار الی هشت هفته

 کیلوگرام 25 هفته 12الی 8
 کیلوگرام 270 هفته 12-16
 کیلوگرام 354 هفته 17-20

کند، الکن در هوای گرم  گرام خوراکه را مرص ف می 120بطور اوسط یک مرغ روزانه 
در مرغ های نسل سبک، مرغ گوشتی  خصوصاً م ،یابدی گرام تقلیل م 100این اندازه تا 

کیلوگرام  3بطور عادی تا اخیر  ،کیلوگرام رسیده باشد 1,5شش هفته یی که وزن آن به 
و محلی به این صورت نبوده،  عنعنویقابل تذکر است که در مرغداری  دارد. تغذیه می

 . (58.  ص : 2 ) کنندبرای خود دانه را جستجو  تا بلکه مرغها خود شان تالش منوده
 نتیجه گیری

از مطالب فوق الذکر چنین نتیجه بدست می آید که تنظیم جیره در تغذیه مرغ  
ها شامل استفاده از اجزای خوراکی جهت مواد مغذی مورد نیاز بدن مرغ است. با 

که  یستاجیره های با حد اقل هزینه تنظیم شود. قابل یاد آور  ،توجه به این موضوع
مرغان باید طوری ۀ . تغذیمی باشدتداوم حیات مرغها رضوری غذایی برای  ۀجیر 

مواد  ،تنظیم شود که بتواند مقادیر متناسبی از انرژی، پروتئین، اسید ها، شحمیات
مین کند تا بدین وسیله مرغها أتمعدنی، ویتامین ها و اسیدهای چرب رضوری را 

آن  جه به اهمیت و رضورتبا تو  ،د. بنابر ایننفرصت حد اکرث رشد و منو را داشته باش
ه و توزیع خوراک به عنوان الزم است که مدیریت تغذیه و کاربرد روش های جدید تهی
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 جدی مد نظر مرغداران قرار گیرد. مهم و ۀلئیک مس
 پیشنهادات

برای مرغداران پیشنهاد می گردد که مواد مغذی رضوری برای مرغ را باید  -1
 د.نمشخص منای

 ۀظور رشد بهرت مرغ باید از متام مواد مغذی رضوری در جیر فارم داران  به من -2
 مرغ استفاده منایند.

میزان حاصلدهی  و ها بهرت، کاهش مرگ و میر مرغ یبه منظور رشد و منو  -3
  باید مرغداران روش های جدید تغذیوی را جایگزین روش های عنعنوی بسازند. ،بیشرت

گذاری جلوگیری گردد و همچنان هضم برای اینکه از اثرات منفی باالی تخم  - 4
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 څېړنیار محمد منیر نظیري

 املهپه نباتاتو کې د هوا د ککړتیا له 

 راوالړې شوې نښې نښانې او ستونزې 

Symptoms and Problems Caused 
 By Air Pollution in Plants 

Research Assistant M. Moneer Nazery 

Abstract  
Before the injuries and symptoms from air pollution 

affected on humans and animals, it is occurs several time 
on the plants. These problems, signs and symptoms occur 
at different stages of plant growth. Including problems and 
symptoms we can call to the death of tissues, yellowing of 
the leaves, redness and browning of the leaves and other 
small and large spots. Leaf loss before ripening, chlorophyll 
depletion, and leaf veins in some plants can be noted. In 
this article discussed the more important pollutions 
including inorganic pollutants like: Sulfur di oxide, fluoride, 
chlorine and ozone and the organic pollutants like Proxy 
Acetyl Nitrate (PAN) and Ethylene. It describes their 
symptoms and the concentration likely to cause plants 
injury. It is also list plants that are very sensitive (Beans, 
Cotton, Strawberry Plants, Legumes, Apricots, Barley, 
Asparagus, Barracuda Soybeans, Pumpkins and more ) to 
the pollutant and plants, which are somewhat resistant. 
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 لنډيز
څخه راوالړې شوې ستونزې، نښې او نښانې  مخکې له دې چې د هوا د ککړونکو

ونزې، تيش، په نباتاتو کې راښکاره کېږي، یادې سپه انسانانو او حیواناتو کې څرګندې 
و له هغ چې نښې او نښانې د نباتاتو د ودې په بېالبېلو مرحلو کې رامنځ ته کېږي

، د پاڼو ژېړېدلو، په پاڼو کې رسه او ېجونو مړینستونزو، او نښو نښانو څخه د نس
نصواري او نورو کوچنیو او لویو داغونو رامنځ ته کېدلو، مخکې له پخېدو څخه د پاڼو 

ته ګوته  ورژېدلو، د کلوروفیل له منځه تللو، په ځینو نباتاتو کې د پاڼو د رګونو پنډېدل
په دې مقاله کې ډېرو اړینو غیر عضوي ککړونکو، لکه: سلفر ډای اکساید  و.نیوالی ش

2SO  3فلورایدونه، کلورین اوزونO پراکيس اسیټایل نایرتیتاو عضوي ککړونکو، کله : 
Peroxy Acetyl Nitrate (PAN) ایتایلین ،(Ethylene)  او له دوی څخه راوالړو

 کوم چې د هوا د ؛ل په کې څېړل شويشویو ستونزو ته ګوته نیول شوې او هغه عوام
ککړتیا پر وړاندې ځواکمن او هم هغه نباتات چې د هوا د ککړتیا پر وړاندې حساس 

)لوبیا، پنبه، د سرتوس کورنۍ نباتات، لیګومي نباتات، زردالو، اوربشې، شاتوت،  دي
 ، په ګوته شوي دي.باراکويل سویابین، کدو او نور(

 رسیزه
دا ککړتیا ده چې د طبیعت ښکال زیامننوي او سامل ژوند نه یواځې له انسانانو 
څخه اخيل، بلکه د نورو ژوندیو موجوداتو ژوند هم له ګواښ رسه مخامخ کوي. د هوا 
ککړتیا به نباتاتو باندې بېالبېلې اغېزې رامنځته کوي او نباتات نه يش کوالی چې د 

 مې کې په نویو منځ ته راغلیو چاپیریايل رشایطککړتیا له امله په یوې ځانګړې سی
کې توافق وکړي، نو ناچاره دي چې د نویو چاپیریايل رشایطو پر وړاندې به ځان کې 

د ه وده، پفزیولوژیکي او مورفولوژیکي بدلونونه رامنځ ته کړي چې دا پخپله د نباتاتو 
 حاصالتو په کمیت او کیفیت باندې اغېزه کوي.

ي مصصوالتو تولیدونکو نباتاتو د حاصالتو لږوال،، د زینتي بووو او د غذایي او فایب 
ونو د ودې په بهیر کې خنډونه د یو لږ اغېزمنو فکتورونو څخه، لکه: په کرونده کې د نباتاتو 
د غذایي موادو لږوال،، ناروغیو، افتونو او د اقلیم د ناڅاپي بدلون څخه رامنځ ته کېږي. 

، ځينې ستونزې او خنډونه چې دنباتاتو پر ودې او پراختیا باندې رسبېره پر یادو فکتورونو
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اغېز کوي، تر ډېره د هوا د ککړتیا پورې هم تړيل دي. هغه زیانونه چې د هوا د ککړتیا 
څخه په نباتاتو کې رامنځ ته کېږي، د امریکا په متصده ایالتونو کې یې کچه په متوسط 

 .(1ص.  :5)ډالرو پورې رسېږي ډول په کال کې تر یو میلیارد امریکایي 

 د څېړنې اهمیت

څرنګه چې نباتات د خپل ژوند د پایښت لپاره اوبو او خاورې ته اړتیا لري، همدارنګه  
د هوا یو مناسب ترکیب هم ورته اړین دی، تر څو وکوالی يش چې خپل فزیولوژیکي 

کې د فعالیتونه په ښه ډول تر رسه کړي، نو اړینه ده چې د امتوسفیر په جوړښت 
تشکیلوونکو اجزاوو کچه له مناسب حد څخه ډېره نه يش او که له مناسب حد څخه کوم 
فکتور یو څه زیاتوال، ومومي، بیا هم نباتات کوالی يش د هغه پر وړاندې له خپل ځانه 
مقاومت وښيي، خو دا ککړتیا بیا تر هغې کچې باید و نه اوسېږي چې په نباتاتو کې وده او 

ه مخ کړي. هغه ګازونه او ککړونکي توکي هم ډېر تولید نه يش کوم چې پراختیا د خنډ رس 
 د هوا د ککړتیا سبب ګرځي او په پایله کې یې نباتاتو ته ډول ډول زیانونه رامنځ ته کوي.

 د څېړنې مربمیت

لکه څرنګه چې د هوا ککړتیا په ژوندیو موجوداتو په تېره بیا پر نباتاتو منفي اغېز 
و د هغوی ژوند ګواښي، نو اړینه ده چې د هوا ککړوونکي عوامل ډېر ژر څرګندوي ا

چې په دې مقاله کې پورتني مطلب ويش،  وپېژندل يش او د امکان تر حده یې مخنیوی
 نو له دې امله پورتنۍ موضوع د دې مقالې مبمیت جوړوي.ته ګوته نیول شوي، 
 د څېړنې موخه

هوا د ځينو ککړونکو اغېز او په له دې څېړنې څخه موخه د نباتاتو پر وده د  
 نباتاتو کې له هغوی څخه د راوالړو شویو ستونزو پېژندل دي.

 د څېړنې پوښتنه
د هوا د ککړتیا له امله په نباتاتو کې کومې نښې نښانې او ستونزې رامنځ ته  

 کېږي؟ یادې پوښتنې ته په دې مقاله کې ځوابونه ورکړل شوي دي.
 تودید څېړنې م

په  ثارو د مطالعېآ تصقیقي  –في څېړنه ده چې د علمي توصی –يل دا یوه تصلی
 .مرسته تر رسه شوې ده
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: او له امله یې رامنځته شوي زیانونه په نباتاتو کې د هوا د ککړتیا نښې نښانې
د برقي  ونکو فابریکو، تصفیه خانو،د هغوی ترڅنګ پرتو سیمو، ویيل کو  په لویو ښارونو او

ي و، تخلیه خانو، فابریکو، صنعتهوایي ډګرونو، لویو الر انرژي تولیدونکو ماشیونونو، 
د هوا  نکو داشونو ترڅنګ په نباتاتو کېو پارکونو، د ګاز د څاه ګانو ترڅنګ، د پټرولیم تودو 

ګه نبايت ږي. همدارنکې ته له ککړتیا څخه رامنځته کېدونکي زیانونه په پراخه کچه رامنځ
رامنځته کېږي چې خښتې، خاورین لوښي، زیانونه د هغو صنعتي پارکونو ترڅنګ 

اوسپنه، فوالد، کیمیاوي رنګونه، تېزاب، رسامیک، هندارې،  ،سیمنټ، املونیم، مس، نکل
  .ه کې تولیدېږيي پفاسفیټ لرونکي رسې، ربړونه، صابون او نور کیمیاوي توک

هوا د ککړتیا له امله رامنځته کېدونکې نښې نښانې عبارت دي په نباتاتو کې د 
له: په پاڼو او څانګو باندې د داغونو څرګندېدل، د پاڼو د څنډو سوځېدل، د پاڼې د 
لکۍ مړاوې کېدل، د نبات د ودې سستېدل، د ځوانو پاڼو توېدل، او د حاصالتو د 

خه رامنځته و کې د ککړتیا څکمیت او کیفیت ښکته راتلل دي. په وولیز ډول په نباتات
 شوي زیانونه په الندې ډول څرګندېږي:

)میده میده( کېدل او د لیکو په څېر د ګنده  د پاڼو د انساجو ووک ووک .1
 رامنځته کېدل او زیاتېدل؛شویو انساجو 

 د پاڼو ژېړېدل او یا تورېدل؛ .2

 ؛توېدلد نباتاتو به وده کې بدلون او له وخت څخه د مخه د پاڼو او څانګو  .3

 ؛(Necrosis) یا مړینه د نباتاتو د پاڼو مړاوي کېدل یا ورستېدل .4

 ؛(Abscission)د پخېدو یا رسېدو څخه د مخه د نباتاتو د پاڼو توېدل   .5

، چې د نباتاتو د (Epinasty)ښکته خوا ته د نباتاتو د پاڼو منصني کېدل  .6
 د توقف لپاره د خطر زنګ دی؛ودې 

 ؛(Chlorosis)د کلوروفیل له منځه تلل او له امله یې د نباتاتو د پاڼو د رنګ بدلون  .7

 ؛(Acute)په نباتاتو کې د ودې ناڅاپي یا چټک بدلون  .8

( د ککړتیا په مقابل )په مزمن ډول(Chronic) کله چې د اوږدې مودې لپاره  .9
نباتات پاتې يش، په تدریجي ډول د هغوی وده سستېږي او ځنډ په کې رامنځته  کې

 .(1 .ص :5)کېږي 



 

 طبیعت

168 

 

ې ځیني ېدای يش چنښې ک ستونزې او شوې له امله راوالړېککړتیا  په نباتاتو د
کومې چې له ډول ډول ناروغیو،  ،اشتباه يش وختونه له هغو نښو او ستونزو څخه

تودونو، حاراتو، د غذایي موادو کمښت، رهرجنو فنجیانو، بکرتیاوو، ویروسونو، نیام
 موادو، لنده بل، اوبو او باد د متقابل اغېز له امله رامنځ ته کېږي.

مخکې له دې چې له هغو ستونزو څخه یادونه وکړو، کومې چې د هوا د ککړتیا 
له امله په نباتاتو کې رامنځ ته کېږي، اړینه ده په دې پوه شو چې ککړتیا څخه ته 

 وایي او د هوا د ککړتیا مهم عوامل کوم دي؟
د هوا د جوړوونکو اجزاوو په ترکیب کې د داسې بدلونونو رامنځ ته کېدل چې له 

ندیو ل د ژو هغې څخه ګټه اخیستنه ناممکنه يش او په مستقیم یا غیر مستقیم ډو 
د  رسه مخ کړي، د هوا د ککړتیا په نامه یادېږي او یا هم موجوداتو ژوند له ګواښ

خاورې، اوبو او هوا په فزیکي، کیمیاوي او بیولوژیکي خواصو کې د نامطلوبو کمي او 
کیفي بدلونونو رامنځته کېدل چې له امله یې د ژوندیو موجوداتو ژوند له ګواښ رسه 

هغوی د ککړتیا په نامه یادېږي. د هوا ککړوونکي د نباتاتو د ودې د کمېدو  مخ يش، د
فوتوسنتیز پر عمليې باندې د هغوی د منفي تاثیراتو له کبله سبب ګرځي او تر ډېره د 

الرې پاڼې  ماتو لهمسا د نباتاتو د پاڼو درامنځته کېږي. د ککړوونکو بېالبېل ډولونه 
 ه مستقیم ډول د پاڼې فوتوسنتیزي حجرات زیامننوي. ته ننووځي او پ

 په ووله کې د هوا ککړوونکي عبارت دي له: 
 ؛(CO)کاربن مونو اکساید  .1

 ؛O, NO)2, N2(NOد نایرتوجن اکسایدونه  .2

 ؛ SO3SO, 2(SO,(د سلفر اکسایدونه  .3

 په هوا کې واړه معلق مواد؛ .4

 ؛(Acid rains)تېزايب بارانونه  .5

 ؛(NF)په نباتاتو د فلورایدونو اغېز  .6

 ؛O)3(اوزون ګاز  .7

 .(PAN) (Proxy acetyl Nitrate)پراکيس اسیتایل نایرتیت  .8

 .(1ص.  :2)سلنو څخه ډېر د ککړتیا المل ګرځي  90پورتني عوامل له 
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 یاد شوي عوامل هر یو په الندې ډول تر بصث الندې نیول کېږي.
: دا ګاز د جوش د وکي څخه لوړه تودوخه کې یوه (CO)کاربن مونو اکساید  .1

بې رنګه، بې بویه او په اوبو کې غیر منصل او سوزېدونک، ګاز دی او په آيب ډوله ملبې 
سوزې. یوه څېړنه چې په عايل نباتاتو تررسه شوې، داسې څرګندوي، هغه نباتات چې 

ظت پر وړاندې لرونکي غل ppm 100ګاز د  COهفتو پورې د هوا د  3څخه تر  1له 
پاتې شوي وه، یاد ګاز د هغوی په وده باندې کوم منفي او یا حاد اغېز نه درلود، خو 

فعالیت یې ښکته کړی وه، کومې چې د لیګومي  (Rhizobium)د هغو بکرتیاوو 
کې د  د هوا په ترکیبریښو کې د نایرتوجن د نصبولو دنده تررسه کوي. نباتاتو په 

کاربن مونو اکساید لوړ غلظتونه به نباتاتو کې د ځوانو پاڼو د ګونجې کېدو او د عايل 
 .(98ص.  :1)نباتاتو د تخمونو د عقیم کېدو سبب ګرځي

: تر دې دمه د نایرتوجن اته O, NO)2, N2(NOد نایرتوجن اکسایدونه  .2
 له یې، لکه نایرتوجن اکسایددرې ډو اکسایدونه پېژندل شوي چې د هغوی له ډلې څخه 

O)2(N نایرتوجن مونو اکساید ،(NO) او نایرتوجن ډای اکساید ،)2(NO په کال کې ،
 میلیونه ونه د نایرتوجن اکسایډونه د لوګي په په بڼه امتوسفیر کې ازادوي.  150نږدې 

په امتوسفیر کې د نایرتوجن د اکسایدونو لوړ غلظتونه په نباتاتو کې د ستونزو 
د رامنځته کېدو سبب ګرځي. هغه ستونزې چې په نباتاتو کې د نایرتوجن له 
اکسایدونو څخه رامنځته کېږي، د هغو څېړنو پر بنسټ روښانه شوي په کومو کې چې 

مستقیم ډول پاتې شوي وه. څېړنو نباتات د نایرتوجن د اکسایدونو پر وړاندې په 
ښودلې، هغه نباتات چې د اوږده موده د نایرتوجن د اکسایدونو پر وړاندې پاتې يش، 
د پاڼو له پاسه یې اوبلن خړ او شنه داغونه راپیدا کېږي او د پاڼو په څنډو یې سپین 

جربو پاڼې پر ځمکه راپرېوزې. تاو نصواري وپونه راښکاره کېږي چې په پایله کې یې 
په ډاګه کړې، کله چې په هوا کې د نایرتوجن ډای اکساید غلظت د څلورو ساعتونو 

وي، په دې صورت  1ppm هم له یوې څخه تر دوه ورځو پورې یا ppm 2.5په اوږدو 
 21ېاو پنبې بووهر کله چې د لوبیا  کې د مخميل لوبیا په بووو منفي اغېز کوي.

ر وړاندې پاتې يش، د هغوی پر پاڼو کمرنګه سپني ساعته د نایرتوجن د اکسایډونو پ
ورځو په جریان کې د نایرتوجن ډای  240داغونه راڅرګندېږي. یوه څېړنه چې د 
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غلظت پر وړاندې په سمندري نارنجانو تررسه شوې وه، د نارنج  ppm 2.5اکساید د 
 .(5ص.  :5)په حاصالتو کې د لیدو وړ لږوال، رامنځته شوی وه 

: د سلفر اکسایدونه چې په امتوسفیر کې شتونه SO)2(د سلفر اکسایدونه  .3
سلنو پورې  2څخه تر  1لري، تر ډېره د سلفر ډای اکساید په بڼه وي چې کچه یې له 

رسېږي. کله چې په هوا کې د سلفر ډای اکساید غلظت د ستندر کچې څخه ډېروال، 
ي او وروسته بیا د هغوی د مړیني و د پاڼو حجرې غیر فعالېږومومي، لومړی د نباتات

 0.3ساعته د سلفر ډای اکساید د  8سبب ګرځي. تجربې ښودلې، هغه نباتات چې 

ppm  غلظتونو پر وړاندې پاتې يش، د هغوی د پاڼو د رګونو او د پاڼو د څنډو نسجونه
له نځه ځي. همدا ډول، هر کله چې په هوا کې د سلفر ډای اکساید د کلني غلظت 

وي، په مزمن ډول د نباتاتو په پاڼو کې کلوروفیل له  ppm 0.3نځني ډول کچه په م
منځه ځي او پر پاڼو باندې یې نصواري ډوله رسه او سپین رنګونه راڅرګندېږي. سلفر 
ډای اکساید د شدید نور او نسبتي لنده بل په شتون کې د حساسو نباتاتو )ارهنډه، 

د منځني عمر لرونکي پاڼې د یادو  چوالیي، خاوول( پر پاڼو ډېر اغېز کوي، خو
 اکسایدونو پر وړاندې له ځانه مقاومت ښيي.

 له سلفر ډای اکساید څخه د رامنځته کېدونکو زیانونو کچه په دواړو حاالتو کې )د
سلفر ډای اکساید په لوړو غلظتونو او هغې مودې کې چې نباتات د سلفر ډای اکساید د 

 ppm 0.5ه ده. د یاد ګاز پر وړاندې حساس نباتات په غلظتونو پر وړاندې پاتې کېږي( ډېر 
څخه  8غلظتونو کې له  ppm 0.25غلظتونو کې د څلورو ساعتونو په اوږدو کې او یا هم د 

ه روښانه پ ساید پر وړاندېد سلفر ډای اکنباتات کې زیامننېږي. په موده ساعتونو  24تر 
ورځو، د ملر رڼا او نسبتي لنده بل په شتون کې ډېر حساس وي. هغه نباتات چې د 

: مڼه، زردالو، سپېدار، اوربشې، لوبیا، عبارت دي له ،پورتني ګاز پر وړاندې حساس دي
 پالک. او لبلبو، شاتوت، باراکويل، بک ویټ، شفتله، پنبه، سویابین، کدو

اید پر وړاندې له ځانه مقاومت ښيي دا دي: د صب هغه نباتات چې د سلفر ډای اکس
ونه، د سرتوسو کورنۍ، جوار، بادرنګ، ګشنیز، داودي ګل، زنبق ګل، چمبه ګل، جانسن 

 .(1ص.  :4)ګراس، یاسمین ګل، خمزوری، بلوط، پیاز، الوګان، باجره او خاوول ګل 
 سلفر ډای اکساید له دوو الرو څخه هوا ته انتقالېږي: 
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 ؛و څخه، لکه اورغورځوونکيله طبعي منابع 

 ؛د انسان له فعالیتونو څخه 

: په هوا کې معلق ذرات هم (Particulates)په هوا کې ځوړند )معلق( ذرات  .4
تر ډېره نباتاتو ته له زیان رسوونکو عواملو څخه شمېرل کېږي، په ځانګړي ډول هغه 

مایګرونو ته رسېږي، نباتات زیامننوي. یاد ذرات اکرثاً د  10واړه ذرات چې قطر یې 
جامدو کیمیاوي موادو له سون څخه د اکسایدونو او ګازاتو رسه یو ځای په هوا کې 

 .(98ص.  :1)سلنه برخه جوړوي  50خپرېږي. خاورې او ګرد د هوا د ککړتیا 

وي. د سمنټو سوري بند معلق مواد د نباتاتو پر پاڼو باندې ترسب کوي او د پاڼو واړه تنفيس
 و په شاوخوا کې شتون لري، حبوباتو ته شدیدذرات چې معموال د سمنټ تولیدونکو فابریک

 بندېدل دي. (Stomata)زیانونه اړوي چې یو له زیانونو څخه یې د پاڼو د فعالو سوریو 
یوه څېړنه چې د سمنټو د ذراتو په شتون او نه شتونه )پاکه هوا( کې په اوربشو او 

نمو تررسه شوې، پایلې یې روښانه کوي، هغه وربيش او غنم چې د سمنټو د ذراتو په غ
شتون کې کرل شوي وو، د هغو وربشو او غنمو پر وړاندې کوم چې د سمنټو د ذراتو په نه 

سلنه او د غنمو د پاڼو په سوریو  5شتون کې کرل شوي وو، وربشو د پاڼو په سوریو کې 
سلنه لږ وال، راغل، وه. یاده ستونزه د فوتوسنتیز د عمليې د بطي کېدو سبب  25کې 

 حاصالتو کې کموال، راغل، وو. شوې وه چې له امله یې د غنمو او وربشو په
علمي څېړنو په ډاګه کړې چې دومداره تېزايب : (Acid Rains)تېزايب بارانونه  .5

ګېږي. هغه ونې چې د تېزايب بارانونه ونې زیامننوي او د هغوی د ضعیفېدو سبب 
بارانونو پر وړاندې پاتې کېږي، د ناروغیو او حاراتو د یرغل پر وړاندې خپل ځواک له 
السه ورکوي. د تېزايب ککړتیا د تداوم په صورت کې کېدای يش چې اکرثه ځنګلونه له 
 منځه والړ يش. همدارنګه علمي تجربو ښودلې ده چې تېزايب بارانونه د کاج او رسوې
ځنګلونو ته ډېر زیانونه اړوي. تېزايب بارانونه په سنت پاڼو ونو کې د پاڼو او مېوو له پاسه 
ژېړ داغونه رامنځته کوي او ونې د وخت په تېرېدو رسه خپلې پاڼې له السه ورکوي چې 
په پایله کې یې د ونو څانګې وچېږي او ریښې یې کمزورې کېږي او نه يش کوالی چې 

او غذایي مواد په ښه ډول جذب کړي. په جرمني کې له نیم څخه له ځمکې څخه اوبه 
 .(71ص.  :1)ډېر ځنګلونه د تېزايب بارانونو په پایله کې له منځه تليل دي 
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فلوراید د فلورین د عنرص یو ګډ جوړښت دی.  پر نباتاتو د فلورایدونو اغېز: .6
وونکو کو ککړ هغه ځانګړې نښې نښانې چې د فلوراید د ګاز لرونکو او یا هم ذرې لرون

داغونه  و باندې ژېړ څپاندهڅخه رامنځته کېږي، په پلن پاڼو نباتاتو کې د پاڼو په څنډ
او نصواري ډوله رسه رنګونه رامنځته کوي. همداراز، د ویجاړ شویو حجراتو یوه نرۍ 
لیکه د ژوندیو او مړو شویو نسجونو تر منځ راڅرګندېږي. د سپېدار، سرتوسو، خواږه 

او لوی داغونه پراختیا مومي.  Chloroticانګو، او د جوارو په پاڼو باندې توتانو پر څ
فلورایدونه په مڼو، زردالو، سرتوسو، انځرو، شفتالو او آلو کې شاید د پاڼو او مېوو د 
دایمي لوېدلو سبب هم يش. به کلک زړو )خسته سنګي( مېوو کې پاڼې ماتېدونکې 
 بڼه )شکنند( ځانته غوره کوي او وروسته بیا تویېږي او هم په تنو کې یې د سوریو د

 .(6ص.  :5)رامنځته کېدو المل ګرځي 

د فلوراید ګاز د ښيښه جوړلو او املونیم صنایعو، د خاورین لوښو )کاليل داشونو( 
او د خښتو بټیو له صنایعو، تصفیه خانو، فلزاتو د اوبه کوونکو او میده کوونکو او د 
فاسفیټ د رسو د فابریکو څخه رامنځته کېږي. تجربو په ډاګه کړې چې هایدرجن 

لوراید نباتاتو لپاره یو ډېر زهرجن ګاز دی. له نېکه مرغه ځيني نباتات بیا د یاد ګاز ف
پر وړاندې له ځانه مقاومت ښيي. که چېرې د جوارو د کروندې په شاوخوا کې د 

برخې د هوا په میلیومنه برخه کې شتون ولري، جوارو  70 – 76هایدروجن فلوراید ګاز 
برخو څخه ښکته  70د هوا په میلیومنه برخه کې له  ته زیان اړوي، خو که یاد غلظت

وي، په دې صورت کې په جوارو کې د کوم حاد زیان سبب نه ګرځي. هېره دې نه 
وي چې ځيني نباتات بیا د هایدروجن فلوراید پر وړاندې ډېر حساس دي. هغه 

ن جفابریکې چې املونیم، فوالد او داسې نور فلزات تولیدوي، له کبله یې د هایدرو 
له الرې پاڼو ته  (Stomata)فلوراید ګاز تولیدېږي. یاد ګاز د نباتاتو د پاڼو د سوریو 

ېدو برخو د زهري کداخلېږي. دا ګاز اکرثاً د پاڼو له پاسه تراکم کوي او پاڼو د داخيل 
سبب ګرځي. د هایدروجن فلوراید ګاز د لیدو وړ نه ده او د پاڼو له پاسه له ځانه هېڅ 

 د دود ذرات او ایرې نه پرېږدي. ډول نښې، لکه
اوزون هم په خپل وار رسه پر نباتاتو منفي اغېز لري او د نباتاتو پر : 3Oاوزون  .7

پاڼو باندې بېالبېلې نښې نښانې، لکه: جریګانې، داغونه، د پاڼو د څنډو سوځېدل او د 
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ړو پوړونو دواپاڼو ژېړېدل رامنځ ته کوي. پورتنۍ نښې په ځانګړي ډول داغونه د پاڼو په 
)ښکتني او پورتني( پوړ کې رامنځته کېږي، خو یاد داغونه بیا یواځې د نباتاتو په پاڼو 
په پورتنیو پوړونو کې د لیدو وړ وي. له اوزون ګاز څخه رامنځته شوې نښې نښانې 
لومړی په النده ډول د نباتاتو په پاڼو او نورو برخو کې راڅرګندېږي، یعنې بېالبېلې 

برېښي لکه په اوبو چې لندې شوې وي. وروسته بیا د پاڼو پر سطصه  برخې داسې
خالونه راښکاره کېږي او بیا د پاڼو د رنګه پګمنټونو حجرات له منځه وړي. اوزون ګاز د 
ډېرې رڼا په شتون کې نباتاتو ته د ډېر زیان سبب ګرځي. د نباتاتو زړې پاڼې د یاد ګاز 

 د اوزون ګاز تر منفي اغېزو الندې راځي. پر وړاندې ډېرې حساسې وي او ډېر ژر

لومړی جدول: د اوزون ګاز پر وړاندې حساس نباتات په الندینیو مودو او 
 .(3ص.  :5)غلظتونو کې زیامننېږي

 (ppm) د اوزون د ګاز غلظت )ساعت( د اوزون ګاز تر اغېز الندې پاتې کېدل
0.5 15 – 30 
1.0 10 – 25 
2.0 7 – 10 
4.0 5 – 15 
8.0 3 - 10 

 

له پورتني جدول څخه په ښکاره ډول څرګندېږي چې د وخت او د اوزون ګاز د 
که هر څومره د  په دې معن، ؛چې تر منځ معکوسې اړیکې شتون لريغلظت د ک

وخت موده لنډه وي او د اوزون د ګاز غلظت په امتوسفیر کې ډېر وي، نو په دې 
اکو، ر حساسو نباتاتو )تنبصورت کې اوزون ګاز په ډېره لږه موده کې کوالی يش چې پ

موضوع پښه خانه، رومیان، جلغوزه( خپل اغېز ډېر ژر څرګند کړي. له بل لوري 
برعکس هم صدق کوي، یعنې که په امتوسفیر کې د اوزون د ګاز غلظت لږ وي او د 
یاد ګاز پر وړاندې حساس نباتات تر ډېرې مودې د همدې ګاز پر وړاندې پاتې يش، 

 هم ډېر ژر د اوزون ګاز تر اغېز الندې راتلالی يش. نو په دې صورت کې 
د اوزون ګاز پر وړاندې حساس نباتات عبارت دي له: جلغوزه، رومیان، پشه 
خانه، تنباکو، زردالو، سپېدار، اوربشې، لوبیا، فاصولیه، لبلبو، باراکويل، د مېخک 

ور، ، انګګل، ګشنیز، زردکې، چینایي کرم، سرتوس، شفتله، خواږه جوار، بانجان
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. د اوزون ګاز پر وړاندې ځواکمن نباتات عبارت دي له: خواږه الوګان، پالک او کدو
 .(3:5) پنبه، بادرنګ، رنبق، د نښرت ونه، بلوط ونه، او مرچ

دا ګاز د : (PAN) (Peroxy Acetyl Nitrate)پراکسې اسیتایل نایرتیت  .8
درجو څخه په لوړه تودوخه کې  90تودوخې په لوړو درجو، په ځانګړي ډول د فارنهایت له 

 بې ثباته هایدروکاربونونو یو ناپایداره ګاز دی. یاد ګاز د نایرتوجن د اکسایدونو او د
(Simple olefins)  د تعامل څخه د ملر د رڼا په موجودیت کې رامنځته کېږي. پراکسې

ی چې په داسیتایل نایرتیت ګاز نباتاتو ته د اوزون ګاز په نسبت ډېر زهرجن اکسیدانت 
ډېرو نباتاتو کې د پاڼو د ښکتنۍ برخې د انساجو د له منځه تللو سبب ګرځي. هغه 
ځانګړې نښې او نښانې چې د دې ګاز له امله په نباتاتو کې رامنځته کېږي، عبارت دي 

او یا هم د پاڼو سلوري کېدل  (Bronzing)، د پاڼو ژېړېدل (Glazing)د پاڼو ځلېدل له: 
(Silvering) ه وولیز ډول د لویو غیر منظمو داغونو په بڼه رامنځته کېږي. چې پ 

 يلپراکيس اسیتایل نایرتیت په ځینو نباتاتو کې لکه: پتوين ګل، لوبیا )مخم
 ه بشپړ ډول شاید د پاڼو د تیغو د ګڼوايل او یا هم د پاڼولوبیا( رومیانو او تنباکو کې پ

د له  و نباتاتو کې د پاڼو د ژېړېدو اود تیغو د پنډېدو سبب وګرځي. دا ګاز په سنت پاڼ
منځه تليل کلوروفیل د کلکېدو سبب ګرځي او د وخت څخه د مخه د رسېدلو پاڼو 

وړو او ځوانو پاڼو ته یو ډېر زهرجن ګاز  PANتویېدل یې هم له امله رامنځته کېږي. 
 دی، خو تازه ځوانې او رسېدلې پاڼې د یاد ګاز پر وړاندې له ځانه مقاومت ښيي.

peroxyisobutyryl او nitrate peroxypropionylګاز نور ډولونه لګه:  PANد 

 nitrate  هم کېدای يش چې د ښار په هوا کې رامنځته يش او شاید په نباتاتو کې همغسې
  څخه رامنځته کېږي. PANمرتددوونکي نښې نښانې رامنځته کړي کومې چې د 

غلظتونو کې د یو ساعت  ppm 0.01 – 0.05پراکيس اسیتایل ګاز له د میتایل 
او یا له هغه څخه په ډېره موده کې حساسو نباتاتو، لکه: چغندر، د مېخک ګل 

(Carnation) ګشنیز، کاهو، د یاسمین ګل، مستارد، جودر، مرچ، پتوين ګل، مرسل ،
 ګل، کچالو، پالک، ملر ګل،، تنباکو او رومي ته ځانګړي زیانونه اړوي.

تات عبارت دي له: باراکويل، کرم، داودي ګل، پر وړاندې ځواکمن نبا PANد 
 .(4ص. :4)جوار، پنبه، بادرنګ، پیاز، ملۍ، نښرت، سویا، باجره او غنم 

http://www.chemspider.com/Chemical-Structure.20713.html
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د پورتنیو څرګندونو د روښانتیا لپاره اړینه ده ترڅو د هغې څېړنې پایلو ته ګوته ونیسو 
Conocarpus علمي نوم یې )یوه ونه چې  (Conocarpus)کومه چې د کونوکارپوس 

erectus L  او دCombetaceae (هندي بادام له کورنۍ)  د امریکا، مکزیک او څخه ده او
نبات دی چې په  ever greenجنويب افریقا له  مشهورو نباتاتو څخه شمېرل کېږي، 

سانتي مرته ته رسېږي د  20مرتو او د تنې پېړوال، یې  6منځني ډول یې لوړوال، تر 
(، پر نبات باندې په دوه سیمو )ککړې هوا لرونکې پووکي رنګ یې خړ یا قهوه یي دی

سیمې )د ګاز د استصصال سیمه( او پاکې هوا لرونکې )ځنګيل سیمې(( کې تررسه شوې 
وه. په یاده څېړنه کې لومړی د پرسيل په پیل کې د همزولو ونو له پورتنیو ښاخونو څخه 

ینځلو له وې وواکل شوې، وروسته منونې د ازمښت پهموخه البراتوار ته یوړل شوې، منون
ګرامه  20درجو کې وساتل شوې. د پاڼو وچ وزن د  20-د په یه وروسته د سانتي ګرڅخ

درجو  75د یساعته د سانتي ګر 24 مصاسبه شو او وروسته بیا منونې تازه پاڼو له مخې
شوې او وروسته له تجزیې څخه یې پایلې ترالسه تودوخې الندې په داش کې کېښودل 

 شوې، چې پایلې یې په الندیني جدول کې راوړل کېږي. 
 .(6 -1ص.  :3)پاڼو د ککړې او پاکې هوا اغېز  20دوهم جدول: د کونوکارپوس د ونې په 
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لکه څرنګه چې په جدول کې لیدل کېږي، له یوې خوا د هوا ککړتیا د 
کونوکارپوس د ونې په ځينو پارامرتونو )د پاڼې مساحت، د پاڼې د وچ وزن کموايل، 
د کلوروفیل او کاتنویید په اجزاوو(، منفي اغېز ښودل،، خو له بل لورې بیا د 

 .(6 -1ص.  :3)رامنځته کړی  کاربوهایدریت او امینو اسید په کچه کې یې زیاتوال،
 پایلې

د مقالې په بېالبېلو برخو کې د هوا ډول ډول ککړونکو ته ګوته ونیول شوه او 
هغه نښې او زیانونه چې نباتاتو ته رامنځته کوي، روښانه شوه. همدارنګه، د ککړونکو 
د بېالبېلو غلظتونو کچې هم خپل اغېز پر حساسو نباتاتو وښوده او هم له هغه نباتاتو 

ککړوونکو پر وړاندې ځواکمن دي، یادونه وشوه. همداراز، ولیدل د هوا د څخه چې 
ډول ډول زیانونه اړوي چې له هغو څخه کوالی شو  شو چې د هوا ککړتیا نباتاتو ته

چې د نسجونو د مړینې، د پاڼو ژېړېدلو او یا هم په پاڼو کې د رسه، نصواري او نورو 
، د ولویو او کوچنیو داغونو رامنځته کېدلو، مخکې له وخته دڅانګو او پاڼو لوېدل

د نباتاتو د  ،وډو سوځېدل، د پاڼو د څنو، د پاڼو د رګونو پنډېدلوکلوروفیل له منځه تلل
ه ، په نباتاتو کې د ودې ناڅاپي بدلون، د ځينو نباتاتو پویا ورستېدل وپاڼو مړاوې کېدل

 تنو کې د سوریو رامنځته کېدلو او نورو څخه یادونه وکړو.

هفتو  1 – 3غلظت په عايل نباتاتو باندې  ppm 100د کاربن مونو اکساید  .1
، خو د رایزوبیم د بکرتیاوو )هغه بکرتیاوې چې په کې کوم حاد اغېز نه رامنځته کوي

 لیګومي نباتاتو په ریښو کې نایرتوجن نصبوي(، فعالیت راښکته کوي.

کله چې په امتوسفیر کې د نایرتوجن ډای اکساید غلظت په ورځ کې د څلورو  .2
 وي، په دې صورت کې د مخميل لوبیا په بووو منفي اغېز کوي. ppm 2.5ساعتونو لپاره 

سلنو څخه  1 – 2کله چې د سلفر ډای اکسایدونو کچه په امتوسفیر کې له  .3
 زیاتوال، ومومي، د نباتاتو د پاڼو د مړیني سبب ګرځي.

د پلن پاڼو نباتاتو پر پاڼو د فلوراید له ترکیباتو څخه ژېړ او نصواري ډوله رسه داغونه  .4
 اصل کوم منفي اغېز نه لري.سلنه د جوارو پر ح ppm 70 – 76رامنځته کېږي. د فلوراید ګاز 

د اوزون د ګاز له امله د نباتاتو په پاڼو باندې جري ګانې او داغونه رامنځته  .5
 کېږي او هم د پاڼو څنډې ژېړ رنګ غوره کوي او سوزېږي.
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غلظتونه حساسو نباتاتو، لکه  0.01 – 0.05د میتایل پراکيس اسیتایل ګاز  .6
 زیانونه اړوي.چغندر، ګشنیز، کاهو او نورو ته د پام وړ 

 وړاندیزونه
نګلونو او شنه کمربندونو احداثولو په صورت کې لومړی د یوې منطقې د ځ .1

 د ککړوونکو پېژندل او وروسته بیا د شنو کمربندونو جوړول.

د توافق په صورت کې د شنه کمربند د جوړولو په موخه د کونوکارپوس له  .2
 نبات څخه ګټه اخیستل.

 ه د صنعتي پارکونو او کارخانو انتقالول.له کرنیزو او باغي ساحو څخ .3

 د موورونو په سلندرسونو کې د فلرت کوونکو کانالیزاتورونو نصبول. .4

 د خرابو وسایطو درول او یا همد هغوی اسايس ترمیم. .5

 خذآ م
اعظم، عبدالبصیر. تعیین مقدار آلوده کننده های مصیط زیست و طرق  .1

 ش.. ـه 1393سال کنرتول آن در افغانستان. 

 ش.. ـه 1388هوا باالی نباتات. سال  گ،احمدیار، فرهاد. اثرات آلوده  .2

Available at: http//farhadfhmadyar.blogfa.com/post/15/. 
22/8/1388. Accessed: 20/3/2018. 10:30 am. 
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گ، هوا بر برخ، شاخص های فیزیولوژیک، گیاه کونو کارپوس رشد یافته در منطقه 
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Available at: http://rms.scu.ac.ir/files/Articales 
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4. Sikora, Edward J. Air pollution damage to plants. 
Alabama A & M and Auburn University. Year 2004.  
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5. - Effect of air pollution on plfnts. 
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 جهانیگرمایش  ۀمروری بر پدید
 باالی محیط زیست های آنو پیامد 

A review of Global Warming 
Phenomenon and Its Impacts 

on Environment 
Assistant prof. S. N. Nadery 

Abstract 
Global warming and Climate change is due to human 

activities, is one of the major problems in the area of 
environmental science, and has been considered during the 
last four decades. In recent years, climate change has affected 
all parts of the world. The intensification of environmental 
problems, like; global warming, decrease in water resources, 
and extinction of bio-diversity in the present century have 
become one of the most important challenges in many 
countries and international organizations of environmental 
science. In this research, in addition to general information 
about the phenomenon of global warming and impacts of 
greenhouse gasses, the consequences of climate change on 
environment and also discussions of agronomy and natural 
resources, hydrological cycle, economic and social issues, 
incidence of diseases and pests that disrupt bio-network 
introduced. And finally new solutions have been suggested 



 

... گرمایش ۀمروری بر پدید  

179 

 

and more emphasis placed on the need to implement existing 
effective methods.  

 خالصه

تغییر اقلیم ناشی از فعالیت  ۀیا گرمایش جهانی و واژ  Global-warmingاصطالح 
 ۀطی چهار دهمحیط زیست است که  بخشیکی از عمده ترین مشکالت در  های برش،

رات آب و هوا، متام نقاط جهان یهای اخیر تغی در سال اخیر مورد توجه قرار گرفته است.
؛ ندانروز افزون مشکالت محیط زیستی م. تشدید ه استرا درگیر بحران های خود کرد

ن ی از مهم تریگرمایش جهانی، کاهش منابع آب و انقراض تنوع حیات در قرن حارض یک
املللی محیط زیست تبدیل شده های بین  های جهان و سازمانچالش در اکرث کشور 

 أثیراتتجهانی و یش ماگر  اثر طبیعی ۀدر بار  ،معلومات کلی ۀعالو  ین تحقیق برراد است.
ن انچییرات اقلیمی باالی محیط زیست و همغهای تعواقب و پیامد، ه ییهای گلخانگاز 

 بحث های زراعت و منابع طبیعی، دوران هایدرولوژیکی، موضوعات اقتصادی و اجتامعی،
ه اشاره شد ،گردد می انسان ختالل در شبکه های حیاتشیوع آفات و امراض که باعث ا

ثر ؤ های م ید بیشرت بر لزوم اجرای روشکأجدید و ت  حل های پیشنهاد راه  ،است. در اخیر
 موجود، اقدام شده است. 

 مقدمه
 ان منطقی متدن انسسعه غیر تو  ۀنامطلوب و ناخواستۀ گرمایش جهانی نتیج موضوع

نبه جفراگیر درآمده است و متام  ۀاطر دوم قرن بیستم می باشد که به صورت مخ ۀدر نیم
است که امروزه  ۀاین تهدید به انداز  اجتامعی و طبیعی را تهدید می کند.های محیط 

ز مقابله با این چالش بزرگ ا. تغییر اقلیم به عنوان ام املخاطرات نامیده می شود ۀمخاطر 
ان انسکه  قسمی  است. ثرؤ م در مقابل محیط خورد علمی انسانو بر  طریق رعایت اخالق

 طبیعی را هم رعایتوظیفه دارد حقوق انسان های دیگر را رعایت کند، باید حقوق محیط 
ظف ؤ گی تعریف کنیم، انسان مه یعنی زند ؛دیگران ۀرا رعایت حق اولیاخالق  . اگرمناید

 (.8: ص.  3) و متام اجزای آن را رعایت کندزیستی محیط  زنده گیاست که حق 
 مراکز تحقیقاتی در بخش گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمیمده از آ ارقام بدست 
  ال به سال در حال افزایش بوده است.سحرارت زمین  ۀحد اوسط درج نشان می دهند که 

یعی ای طبــه رانــشام نیز از وقوع بیشرت بح شود، حتاما  ه بر اینکه هوا گرمرت میعالو 



 
 طبیعت 

180 

 

، طوفان های بحری، باران هاگردبادوزش ها،  البسی جریان ل از قبیلو قابل کنرت غیر 
ها ینو غیره آگاه شده اید. ا تبینی، خشکسالی ها، آتشسوزی جنگال قابل پیش های غیر 

دی و نابو  تخریب شدنما در حال  ۀد، سیار نگوی که به ما می هستندهمه زبان طبیعت 
از قبیل گرمایش جهانی، کاهش  ؛تشدید روز افزون معضالت محیط زیستی قرار دارد،

ین رتیک به یکی از مهمو منابع آب و از بین رفنت تنوع محیط زیستی در قرن بیست 
 تبدیل شده است. های بین املللی های جهان و سازماننگرانی های بسیاری از کشور 

غييات از شدت اين ت یپيشگي  ءجز  یكه ديگر راه ،گسرتش يافته اندازۀ اين بحرانها به
ه ايم و به گذشت یبحران ۀما اكنون از مرحل ی،بسك كرتد  ۀنده است. به عقیدبرش منا یبرا

 (.16 – 11: صص.  2شويم. ) نزديك مي مرحله جربان ناپذير
برده  ( نامGlobal-warmingکه امروزه از آن به عنوان گرمایش جهانی ) چیزی

 زمین در نزدیکی سطح آن کرۀحرارت جۀ در شود، در حقیقت افزایش حد اوسط  می
سط حد او  ،دهد که در طول یکصد سال گذشته ست. تحقیقات دانشمندان نشان میا

سانتی گرید افزایش یافته است.  ۀنیم درجو تا یک  1حرارت امتسفیر زمین بین  ۀدرج
IPCC  یاInternational Panel on Climate Change هاکه یکی از معتربترین ارگان 

ست گزارشی گفته ادر  می باشد،گرمایش جهانی  تأثیراتدر بخش تغییرات آب و هوا و 
ده شده، زمین مشاه ۀارت که از اواسط قرن بیستم در کر حر  ۀافزایش درج اا که اکرث 

 ،ازمان. طبق گزارش این سکه انسانها تولید کرده اند بوده ه ییمربوط به گازهای گلخان
ش گرمای جنگالت است. ۀجهان ناشی از قطع بی روی ه ییاز گازات گلخان 20% تقریباا 

:  6) گذارد انسانها و حیوانات بجا می زنده گیجهانی اثرات ناخوشایند زیادی را بر 
ها باال شوند، سطح  آب دریا یخ های قطبین ذوب می ،با گرم شدن زمین  (.18ص. 

خواهد ل قبنها رسدتر از ؛ یعنی زمستادگیر  و فصل های سال شدت بیشرتی میید آ می
ت راعت و محیط زیس. این موضوع باالی ز خواهد شدتابستانها گرم تر و خشک تر بود و 

ثیر أ ت ،رتین فعالیت های تولیدی زمین و زیستگاه موجودات زنده استمهمکه یکی از 
انی بر متامی موجودات زنده و گرمایش جه همچنانگذارد.  می بجا بس ناخوشایند

ود که ش گرم شدن زمین باعث افزایش شدت تبخیر می .گذارد ثیر میأ ن تزمی ۀغیرزند
آب  مقدار ،از سوی دیگر ابد.ی در نتیجه میزان نیاز آبی محصوالت زراعتی به آب افزایش می
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 (.22: ص.  1) خواهد منودالی و امنیت غذایی و در نتیجه خشکس شدهبرای آبیاری کم 
شده  انرژی منعکس ه ییهای گلخانافزایش گاز طی آن با است که  ۀر اقلیم پدیدیتغی

رت حرا ۀرجیعنی د ؛شود از زمین امکان خروج پیدا نکرده و بنابرین زمین به ترتیب گرم تر می
ی و ارتباط معنی دار تغییرات گرمایش جهان .(10: ص.  4) افزایشی خواهد داشت روند ،هوا

ان عنو به  ،زمین ۀافزایش حرارت کر ط مختلف دنیا با گی نقاه حرارت و میزان بارند ۀدرج
جوامع  و. توجه افکار عمومی اندقلیم در قرن حارض قابل توجه رتین فکتور های تغییر امهم

در چند سال گذشته باعث شده  ه ییهای گلخانمترکز گاز  همچنانعلمی به این موضوع و 
حقیق به ت زیرا ؛وجود آیدرسی و ارزیابی این معضل جهانی بهمکاری جهانی برای بر  که نوع

سیل، طوفان، خشکسالی و  هکه بسیاری از مشکالت محیطی از جمل استلوم گردیده مع
 ۀحرارت کر  ۀتشدید ناهنجاری های درج خصوصاا  ،در نوسان های اقلیمی اا نها اکرث آ مشابه 

 انواع حیوانی و نباتی و رتین عواقب گرمایش جهانی کاهشزمین ریشه دارند. یکی از مهم
 (.15 – 12: صص.  5باشد ) ها مینآ انقراض 

   اهمیت تحقیق
های آینده تضمین  و منابع طبیعی که در آن حقوق نسلحفاظت از محیط زیست 

اس بر اس رود. ها و ارگانهای ذیدخل به شامر میرتین وظیفه و مسولیت دولتمهم ،شود می
گرمایش  ۀدپدی ،که در بخش تغییر اقلیم و محیط زیست فعالیت دارند یهای منابع و سازمان

ازد، اما س تم زمین وارد میسیسکو یناگوار و فاجعه آمیز را در ا تأثیراتجهانی و تغییر اقلیم 
یاز ن کارهایی کهنی هنوز زمان داریم. متام خرب خوب این است که برای توقف گرمایش جها

ام مت اقل رساندنبه حد ،اقدام عملی برای تغییر است. کاری که باید انجام دهیم ،داریم
ادی و انرژی ب استفاده از منوده؛ چونتولید  ه ییکه گازهای گلخان می باشدعالیت های ف

 ، زراعت ارگانیک و غیره.بیشرت غرس نهال هایآفتابی، 

 تحقیق مربمیت

حامیان محیط  های بزرگ از تالش ۀمجموع به مفهوممقابله با گرمایش جهانی 
 مبارزه با گرمایش ،زیست برای نجات زمین، اگر حفاظت زمین هدف نهایی ما باشد

 . مبدل گرددهدف اصلی ما  به جهانی نیز باید
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 هدف تحقیق
های آن باالی محیط یامدبررسی اثرات گرمایش جهانی و پهذا،  مقالۀ تحقیقف هد

 جهت کاهش این اثرات پرداخته شده است. ثرمؤ های راهکار  ۀکه با ارایبوده زیست 

 سوال تحقیق
ود رده شبرای مبارزه با گرمایش جهانی به کمک طبیعت کدام روش ها بکار ب

  به عمل آمد؟کوسستم منطقه جلوگیری ین بر اآ مطلوب نا تأثیراتتا از 
 تحقیق میتود

 صورت گرفته است.  تحلیلی -روش توصیفیقیق با استفاده از این تح
 های گرمایش جهانی بر محیط زیست پیامد

که  اند به این باور و محیط زیست سامروزه دانشمندان و متخصصین اقلیم شنا
در اثر افزایش  ،خیرهای ا امتسفیر زمین در سال ییکی از عوامل تغییرات آب و هوا

شدت دوران هایدرولوژیکی یا هامن  ،بوده است. گرمایش جهانی لخانه ییگ گازات
، اثرات قوی تر خشک ییصل هادهد. در مکانها و ف دوران آب را در طبیعت افزایش می

ر خواهد ت حرارت گرم ۀست که خشکسالی بیشرت و درجا به این معنا ه ییگازات گلخان
های گسرتده در  یجه آتش سوزیو در نت خواهد داد بود، خشکسالی های شدیدتری رخ 

 (.17: ص.  5) خواهد افتاداتفاق  تنگال ج
،  2CO گاز انندم ی؛ــه یو تولید گازات گلخان انسان در محیط زیست ۀمداخل

4CH  وO2N  یم گازمشکالت در امتوسفیر زمین شده است.سبب( 4تانCH  یکی )
به  میتاناز انتشارات  70بسیار مهم می باشد و تقریباا %  گلخانه یی یهااز گاز 

ی از زمان قبل از انقالب صنعت میتانتجمعات  .انسانی مرتبط می شود یفعالیت ها
ر، این گاز باالی اقلیم و ترکیب کیمیاوی امتسف تأثیرات ،بیش از دو برابر شده است
دفن  تمحال  (.9 : ص. 10) اخیر می باشد ۀاین گاز در ده یدالیلی بر نگرانی از رشد باال 

  یر محلد زباله ها، زیرا  نقش دارند میتاناز در انتشار گ به میزان قابل توجه زباله ها
ر چون در زی ؛بی هوازی قرار می گیرند ۀفن می شوند تا حد زیادی تحت تجزیکه د

 تاالب ،شامل باتالقها میتانمنابع طبیعی  .گردندالیه های کثافات و خاک دفن می 
اثر  ل حدود شش فیصدمسؤ  (O2Nاکساید نایرتوجن ) ،ناهمچنها و آتشفشان ها است. 
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برابر بیشرت از  300ماورای بنفش،  ۀی آن در جذب اشعیمی باشد و توانا یی گلخانه
2CO ۀن گاز عمدتاا در جریان عملیـــای (.56 : ص. 9) است Nitrification ۀدر چرخ 

، سایوماسیلی، سوزاندن بو ف یهااحرتاق سوخت می گردد. نایرتوجن داخل امتوسفیر
از  ،مختلف صنعتی یها در زراعت و عملیه دار کیمیاوی نایرتوجن یاکودهاستفاده از 

از طرف  .در امتسفر به شامر می روند اکساید نایرتوجن یساز  آزادتولید و ین منابع مهمرت
وب ــمحس یـه یـگلخانرای سنجش گازات ــمعیاری ب ،واــموجود در ه  2CO ۀانداز  ،دیگر

 260– 280 موجود در هوا بین  2CO گازقبل از صنعتی شدن دنیا، ،برای مثال شود. می

ppm این میزان افزایش یافت و در حال حارض به ،بود، اما بعد از صنعتی شدنppm  360 
 تال ز آتشسوزی جنگسیلی و او سوخت های ف استفادۀکاربن دای اکساید از رسیده است. 

ما ا ،منودهز کاربن دای اکساید را جذب زیرا درختان گا ،گردد و قطع درختان تولید می
د خود را در امتسفیر آزا ن دای اکسایدـــکارب ۀد و قطع گردند، ذخیر ـــــاز بین برون وقتی

  (.23 -18: صص.  7) کنند می
 ( 8)  سال گذشتهم.  2000در امتوسفیر طی  گلخانه ییافزایش غلظت گازات  :1 شکل

 
 1750از سال  زاتافزایش غلظت این گا ،شود یده میدفوف  که در شکل  یقسم

( ppmاست. واحدات غلظت را به )انسان در طبیعت  ی بی موردمیالدی به دلیل فعالیت ها
یا  در هر میلیون گلخانه ییعداد مالیکول های گازات دهد که بیانگر ت ( نشان میppbو )

ر و پایداری گازات در امتوسفی ۀجدول ذیل مقایسدهد.  های هوا را نشان میلیارد مالیکولیم
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مطلوب آن باالی محیط زیست برای نا تأثیراتفعالیت های زراعتی و  دهد که را نشان می
 :ماند سالهای متامدی باقی می

 ( 6)  ن در امتوسفیر زمینآ  دوامگازات مختلف بر اساس  ۀمقایس : 1 جدول
Lifetime in the 

atmosphere 
Chemical formula 

or abbreviation Greenhouse gas 

Variable 2CO Carbon dioxide 
12 years 4CH Methane 
114 years O2N Nitrous oxide 
1-270 years Abbreviation: HFCs Hydrofluorocarbons 
2,600-50,000 years Abbreviation: PFCs Perfluorocarbons 
3,200 years 6SF Sulfur hexafluoride 

باعث آب شدن رسیع یخ های قطبی و کوه  همچنانزمین  کرۀ حرارت ۀافزایش درج
که ی قسم می گردد؛ مدن سطح آب بحرسبب باال آ های شناور یخ شده و در نتیجه 

 150تا  30سال آینده بین  100در  ،دهمنو پیش بینی  های جهانی محیط زیست سازمان
ز یا خالی ا باعث ناپدید شدن و اینخواهد یافت و سانتی مرت سطح آب بحر افزایش 

 سیسات بنادر وأ باعث تخریب ت همچنانزایری شده و سکنه شدن بعضی از مناطق ج
آب خالص رسد شود. ذوب شدن یخ های قطبی سبب ایجاد جریان از  گی مردم میه زند
رگ بز لغزد و در مقیاس  بودن، به زیر آب گرم اقیانوس ها می شود که به علت رسد می

ن وفااز ط ورد که باعث ایجاد تعداد بیشرتآ  یرا بوجود م ۀهای اقیانوسی گسرتد جریان
حرارت زمین، احتامل  ۀبا افزایش درجشود.  تر می های بحری با قدرت تخریبی افزون

ای ه حرارت امتسفیر زمین در سال ۀنیز زیاد خواهد شد. زیاد شدن درجوقوع آتشفشانها 
یت اتر از آب شدن یخ های قطبی برخوردار بوده و در نه اخیر از تغییراتی به مراتب عمیق

الیه های داخلی زمین شده است که از کوه های  ۀمنجر به ذوب مواد تشکیل دهند
شود. با از بین رفنت کوه های یخی، فشار اعامل شده روی سنگ  آتشفشانی خارج می

ب و نتیجه منجر به ذ به مراتب کاهش یافته و در ،که در زیر صفحات یخی قرار دارند یهای
ها، خواهد شد. با آب شدن یخ (Magma) امگسنگ های داخلی زمین و تشکیل م

تواند زمینه ساز خوبی برای  در داخل زمین ایجاد خواهد شد که میماگامی بیشرتی 
یخی  مطلوب کاهش قطر صفحاتنا تأثیراتانفجار آتشفشانها باشد. اما یکی از مهمرتین 

ییر فشار با تغ ست کها این ،تواند متام جهان را تحت تاثیر قرار دهد بر آتشفشانها که می
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کند و  زمین تغییر می ۀشار الیه های زمین شناسی در پوستزمین، ف ۀوارد شده بر پوست
که وزن صفحات یخی  یبخاطر  .ل وقوع انفجار افزایش خواهد یافتدر نتیجه احتام

در برابر ذوب مواد داخلی زمین عمل کرده و سالها از زمین در  نگهدارنده  هامنند عامل
 (. 13: ص.  3) نفجار آتشفشانها محافظت کرده استبرابر ا

 اقتصادی گرم شدن زمین ارضار
ب بحر  سطح آ بسیار واضح است. باال رفنت گرمایش جهانی ۀات اقتصادی پدیداثر 

نوشیدنی، افزایش سیالب ها و سیسات بنادر، کاهش کیفیت آب أ و دریاها و تخریب ت
ر انواع ب ءسو  تأثیراتو  شود. کاهش تنوع حیات می یصادی زیادغیره باعث خسارات اقت

سالی خشکو تغییر پوشش گیاهی در اثر  حیواناتمهاجرت  .باشد می حیوانات و نباتات
. گردد ه میکوسستم منطقینامطلوب بر ا تأثیراتغذایی و  ۀنجیر ز و کم آبی باعث تغییر در 

سیل  سپس ،ا در رسارس دنیا افزایش می یابدبا آب شدن یخچال های طبیعی، سطح آبه
طبیعی زیرا دیگر یخچال های  ،شویم بعد از آن با خشکسالی روبرو می ،رخ می دهد

زمین  ،همین قسم ،خواهیم شداز بین رفته اند و ما با کمبود آب روبرو  منابع آب شیرین
 (. 6 – 2: صص.  6) کمبود غذا در دنیا مواجه می شویمو با  می رود ینهای زراعتی از ب

، کاهش محصوالت زراعتی ی منابع طبیعی افغانستان از قبیلگرمایش جهانی باال 
ه کوسیستم ها و غیر از بین رفنت ای کاهش سطح جنگالت و چراگاه ها، آبی، کاهش منابع

تور منفی در سک تأثیراته گی حرارت و تغییر زمان بارند افزایش درجۀه طور مثال، است. ب
، درجۀ حرارتذوب شدن زودتر و رسیع تر برف با افزایش ، از طرف دیگرزراعت داشته است. 

م، منابع تغییر اقلیشود.  ذ پذیری خاک و فرسایش خاک میکاهش نفو ها، باعث ایجاد سیالب
اع افغانستان کوه ها منابع عمده آب اند، ضیکه در  طوری ؛تهآبی افغانستان را متأثر ساخ

ه شود ک می یش بینیگی برف دهه های اخیر، په های بارندش ها و کاهمقدار زیاد از یخچال
 آب و ظرفیت انرژی آبی همچنان شباعث کاه ،در رسارس قرن بیست و یکم ترسیع گردیده

 (. 67: ص.  11) ها شودو یخچال ها ز آب شدن برفتغییر در جریان های آب حوزه ها ناشی ا
 پیامدهای تغییرات اقلیمی بر تنوع حیات

های یامداز پانواع نباتات و حیوانات یکی دیگر ثيات سوء بر أ كاهش تنوع حیات و ت
ای از یکجا به ج حیواناتمهاجرت زمین است.  ۀحرارت امتسفیر کر  ۀناشی از افرایش درج
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و  ییغذا ۀباعث تغيي در زنجي  یو كم آب یدر اثر خشكسال دیگر و تغيي پوشش نباتی
ميت بحث به دليل اه .شود و محیط زیست منطقه می کوسیستمیانامطلوب بر ثيات أ ت

نيز به  یگان انجام شده و نتايج جالبه پرند زنده گیبر  تغيي آب و هوا، تحقیقات مختلف
 زنده گیبر  ر مستقيم و غيمستقيمثاتغيي آب و هوا  ،دست آمده است. در مجموع

ونه من طور. بسازدآنها را دچار مشكل  یگه ندز  ۀشدت چرخه تواند ب یپرندگان دارد كه م
ن نجا ساكتر رفته و در آ  یشامل یها گان هنگام مهاجرت به عرضه رندم شدن هوا پابا گر 

هنگام مهاجرت  ،به گذشته را نسبت یگان مسافت بيشرت ه پرند ،شوند. به اين ترتيبی م
كه از  ۀمطالع .ضعيف تر شود بني رفنت انواعتواند باعث از  یكنند كه می م یشان ط

 با دو برابر شدن غلظت که دهد ینشان م ،نرشه شدهميشيگان امريكا  پوهنتون یسو 
كه در  یگانه گرمايش بيشرت هوا، تعداد پرندو پيامد  کاربن دای اکساید در امتسفیر

وبرو به انقراض ر  مناطق یكمرت شده و در بعض تعداد آنهاداشتند، وجود  یمناطق مشخص
ه ــكنند ك یم یگذار هفته زودتر تخم 2دود يك يا ح اا گان مختلف، بعضه پرند شده اند.

هفته بيشرت باشد. در چنني  2گان هنگام مهاجرت حدود يك يا ه شود سن پرند یباعث م
و  رتگان بيشه دـــاحتامل از بني رفنت پرن ،ا در طول سفرــگشت ير هنگام ب یرشايط

 (. 4: ص.  3)  شود یه روز كمرت مــــجمعيت آنها روز ب
ایتی و ور  انواعو رشد  یده، زمان گلبه علت تغییرات اقلیمی در جهان ،ديگر طرف از

و  یاع حيواناز انو  یبسيار  .نيز نسبت به گذشته تغيي پيدا كرده است مختلف نباتات
وانات از حي یبسيار  انواعاند و  از بني رفته آب و هواثيات أ ال حارض بخاطر تدر ح نباتی

اشد. پ یزمني را از هم م ۀكر  متام كوسيستمیشوند كه در نتيجه ای مجبور به مهاجرت م
 یلاز موجودات زنده اتفاق افتاده، و  یبار انقراض بيش از نيم زمني، چند ۀكر  ۀدر تاريخچ

 (. 8: ص. 2) ن وضعيت صدها هزار سال طول كشيدهبهبود آ 
و منابع  تال جنگ الیتواند با حرارت می جۀتغییرات در غییر اقلیم با در افغانستان ت

ی کم گه که بارند است ی اینامعنه جنگل، اثرات بزرگ داشته باشد. زمستان های گرم ب
 ردد.جنگل منتج گ شتواند به کاه برف و آب اندك در فصل رشد، به سبب خشکسالی می

فروپاشی  مین، تخریب وبهره برداری از ز  با فشار جنگل زدایی، تغییرات درتغییر اقلیم همراه 
غییر اقلیم د. تـــباش دی میــج کی افغانستان، یک خطرــرای تنوع بیولوژیــ، بزیستگاه ها
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طور ه ا بـــاز طریق تغییر دادن در پاسخگویی فزیالوژیکی انواع، و ی تواند یا مستقیاما  می
غییر دادن روابط بین انواع، متأثر سازد. هرچند، این ارزیابی روش مستقیم از طریق تغیر 

بکار  تنوع بیولوژیکی افغانستان الیرات تغییر اقلیم باـشخش کردن اثدون مـعمومی را ب
 .مناید برد که در آینده ایجاب ارزیابی دقیق را می می

 نتیجه گیری
 ۀجافزایش حد اوسط در ت که منجر به اس ۀپدیدگرمایش جهانی یا گرم شدن زمین  

 ین از رشوع شدتروند گرمایش زم زمین شده است. بحث ۀسطح ابحار در کر  حرارت زمین و
 .است رشوع گردیدهنوزدهم از اواسط قرن انسان در منابع طبیعی  ۀفعالیتها و مداخل

 آب اقیانوس شدن اسیدیآب و سطح  ال آمدناقلیم بر طبیعت، به صورت بااین تغییر  تأثیرات
 ا، توفانامواج گرما و رسم چون ؛افزایش واقعات دیگرهای طبیعی،  ها، ذوب شدن یخچال

ای ه های گرد و غبار و آتشسوزی ها، توفان ، خشکسالیهای سیل آسا های شدید، بارش
تواند به دالیل گوناگون همچون از بین رفنت منابع  ها می. این پیامدباشد می تجنگال 

تانها رسدتر زمس  و غیره مشکالت را در قبال داشته باشد. با تغییر اقلیم عی، مهاجرت هاطبی
راعت ز  در عرصۀشوند. این موضوع  رت میو خشکاز همیشه خواهد بود و تابستانها گرم تر 

و محیط زیست که یکی از کلیدی ترین فعالیت های تولیدی زمین و زیستگاه موجودات 
ده موجودات زن گرمایش جهانی بر متامی ،همچنان دارد. ثیر بس ناخوشایندأ ت ،است زنده

ود که در ش گرم شدن زمین باعث افزایش شدت تبخیر می .گذارد ثیر میأ زمین ت ۀو غیرزند
آب  قدارم ،از سوی دیگرابد. ی نتیجه میزان نیاز آبی محصوالت زراعتی به آب افزایش می

  افتد. غذایی به خطر میشود و در نتیجه خشکسالی و امنیت  برای آبیاری کم می
 پیشنهادات

سبب که  دگرد یی منابع انرژیکی جایگزین تفاده از منابع انرژی قابل تجدیداس -1
 . و غیره باد ،خورشید قبیل انرژی از ؛گردد منی کاربن دای اکسایدتولید 

یره خذ خود و آنرا در سیستم  جذب را امتوسفیر گیاهان سبز کاربن دای اکساید -2
 تا گرمایش جهانی را کاهش دهند.  منودباید از گیاهان محافظت ، پس می کنند

 ت.محیط زیس به بدون صدمه و خاکآب ایدار و عادالنه از منابع طبیعی استفاده پ -3

 ل تخریب زمین، آب، گیاهان و هوا.و پیشگیری و کنرت  -4
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 . ارپاید ۀتباط بین محیط زیست و توسعباال بردن سطح آگاهی و درک ار  -5

  .ع طبیعیداران و دولت جهت حفاظت از منابن، زمین قیمشارکت دها یارتقا -6

مدیریت محیط زیستی در قلمرو ملی، در هامهنگی با متام سطوح  یارتقا -7
 دولت و بخش خصوصی.
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