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  صافی یاثـاند عبدالغـوهـپ

  ملپوهنیار میرویس صدیق
 اورښتونو الملونهسیمو کې د  د افغانستان په غرنیو

Precipitation Ccauses in Mountainous 

Areas of Afghanistan 
Prof. Abdul Ghiyas Safi  

Assistant Prof. Mirwais Sediqmal 

Abstract 
Water is one of the most important substances for the 

survival of all living on earth. Decreasing and damaging the 
water will be big challenges to all living things. Generally, our 
country's water resources are depended on precipitation, 
unless the precipitation in the country varies. About 75 percent 
of the country is covered by mountains, and the remaining 25 
percent is smooth areas. Due to the geographical location of 
Afghanistan, it is located in the sub-tropical region, with low 
rainfall throughout the year and very warm during the summer. 
Fortunately, the existence of the mountains has led to various 
climates in the country. This article provides a brief overview of 
precipitation in the country and collects and analyses rainfall 
data. And at the end, problems and solutions to climate change 
and suggestions are presented. 

 لنډیز

 او د اوبو کېږيبلل سرته اړتیا یوه اوبه د ژوندیو موجوداتو د ژوند او پایښت لپاره 
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. په يند له سرتو ګواښونو رسه مخامخ کو ژوندیو موجوداتو ژو دل د ېزیامنن ک کمښت او
خو د اورښتونو رامنځته  ،کېږيبرخه له اورښتونو څخه رامنځته  ېواد کې د اوبو ځانګړ ېه
له سلنه مساحت  75واد ېه د .يبېلو سیمو کې یو تربله توپیر کو واد په بېل ېدل د هېک

 افغانستان د .هد ېشو  جوړهله اوارو ځمکو څخه  سلنه 25 تقریبا   پاتې اوغرنیو لړیو څخه 
دی او دا پروت سیمه کې  ((Sub Tropic يپه تحت استوای ،پلوه موقعیت له يجغرافیای

ۍ کچه یې خورا ټیټه او اوړی یې او د کلني اورښت منځن يډول سیمې دښتي اقلیم لر 
د ډول ډول اقلیمي  املهغرنیو لړیو د شتون له  واد دېزمونږ ه ،که مرغهېله ن .ير تود و ېډ

ره بیا په لویو ېواد او په تېپه هلسیزو کې رو ېت په څو سیمو او اورښتونو درلودونکی دی.
له  رمې د کمښت اوېد پاکو اوبو ز  ېود ېنفوسو چټکاقلیمي بدلونونو او د  ښارونو کې
اورښتونو په غرنیو سیمو کې د واد ېه لیکنه کې د ې. په ديد يرسه مخامخ کړ  منځه تلو
 يکلن معلومات راټول شو  اورښت اړوند څو په غرنیو سیمو کې ،ېته لنډه کتنه شو  الملونو

اقلیمي بدلونونو څخه رامنځته د لیکنې په پای کې د  .يد ياو تر ارزونې الندې نیول شو 
 .يد يړین وړاندیزونه شو ااو د حل الرو په هکله یې  يزیانونه په ګوته شو  او ستونزې ېشو 

        رسیزه   

چې  يد يالمل شو  ېاقلیمي بدلونونه د د ېۍ کې پرلپسپه نړ  ،رو څو لسیزوېپه ت
د اوبو  .یبڼه خپله کړ  ېچلېتونزه په نړۍ کې ځان ته یوه پد اوبو کمښت او ککړتیا س

 ېستونز جل  کې جل ښارونو ره بیا لویوېپه تکمښت د نړۍ په ځینو پراخه سیمو او 
 صنایعو، روغتیا، ،پاکوايل رۍ،مالدا ، ځکه اوبه د کرنیزو محصوالتو،يد ېرامنځته کړ 

 لویو اوبو کمښت د او د يارزښت لر  ېځانګړ رو برخو لپاره ېو او نورو ډبندون ښناېبر 
رې چایا نشتوالی د ژوند  او د اوبو کمښت .يدو المل ګرځېته کځریايل ستونزو د رامنېچاپ

واد ېګران ه زمونږ ېچ . دايژوند له ګواښ رسه مخامخ کو  ژوندیو موجوداتو د له ستونزو او
نو د  ،يپه کرنه او مالدارۍ بوخت د يې سلنه خلک 75 وادېه د واد دی اوېه يزراعت یو

ره بیا د اوبو د کمښت ېپه ت واد د زیاترو خلکو لپاره خورا ستونزمن دی.ېه اوبو کمښت د
 ،همدغه راز .يد ښارونو او کرنیزو چارو کې خورا څرګندې ولویواد په زیاتره ېه د ستونزې

 د کې د ځمکې سطحې سیمو په پراخه هېوادد  املهنظمیو له  ېب د اورښتونو د کمښت او
 چارو ته مالدارۍ کرنیزو ځمکو او و،یې ودانی املهله او  ېپروسه الپسې ګړندۍ شو تخریب 

 . يد ېکړ  ېچارې برابر  دو لپارهېک يدښت د ېو سیمو کډېر او په  ېدلېډېر تاوانونه رس
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 ...د افغانستان په غرنیو سیمو کې د

 د څېړنې اهمیت

الملونه پېژندل او په ګوته کول په اوسني حاالتو کې  په اقلیمي تحقیقاتو کې د اورښتونو
  .نانو مسایلو څخه ګڼل کېږيتارزښ یو له اقلیم بدلون موندالی دی،نړۍ د سیمې او چې 

 د څېړنې مربمیت
اورښتونو له الملونو  هېواد د د ښکاره يش چېه مربمه موضوع ده چې دا یو 

 چې په دې سیمه کې اورښتونه په دې کچه تغییر موندالیډېر څخه کوم المل 
   .نامتوازن شوي دي

 ړنې موخېېد څ
 په بېلبېلو سیمو کې د اورښتونو ارزونه او څرنګوالی. هېوادد  -1      
 .څېړنهد غرنیوو جوړښتونو له پلوه د اورښتونو  -2      
 ېپوښتن څېړنېد 

 ؟دي و کې د ورښتونو عمده الملونه کومپه غرنیو سیم ستاند افغان -1      
 افغانستان غرونهد لري او  اغېزڅه اقلیم پر څرنګوايل غرونه د یوې سیمې د  -2      

 ؟لري اغېزې څه ډولو رشایط پر اقلیمی او هایدروګرافیکي د هېواد
 میتودڅېړنې د 

خه کار اخیستل شوی چې په ترځ تحلیيل روش څ -کې له توصیفي  ېړنهپه دغه څ
  ي دي.مخې بیلبیل گرافونه جوړ شو  د اقلیمي عنارصو له څو کلنو معلوماتو لهکې یې 

 موقعیت جغرافیاييد افغانستان 

سلنه خمکه یې د هندوکش غرونو  75واد دی چې تقریبا ېان یو غرنۍ هافغانست
 واخان، تیربند ترکستان، غر، سلیامن تور غر، باباغر، غر،لکه سپین  بېلبېلو لړیو

موقعیت له پلوه د  جغرافیايي ده او د ېکړ  ېالند فیروزکوه او نورو چګایې، پامیر،
دقیقو تر منخ او   40درجو، 38ثانیو او   52دقیقو،  22درجو، 29شاميل عرض البلدونود 

 51 درجو، 74ثانیو او  41 دقیقو،  28درجو، 60 دونو دلهمدغه راز د ختیځو طول الب
پراختیا په  کیلومرته مربع 652225افغانستان د  پروت دی. ځثانیو تر من 47 دقیقو،
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همدغه راز د پراختیا  څخه لوی دی. هېواد يپرته له هر اروپای ېدرلودلو رسه له روسی
 منګولیا،ایران،  سعودی عربستان، هند، له پلوه په آسیا لویه وچه کې له چین،

 .(ونهمخ 16 – 1:  8 ) يبرما څخه وروسته لسم ځای لر  ترکیه او پاکستان، اندونیزیا،
 د افغانستان اقلیم

متیورولوژیکی  کاله 40 - 30 هغه سیمې د څو کلنو سیمې اقلیم د يجغرافیای ېد یو 
افغانستان د  ،موقعیت له مخې جغرافیاييد  منځنۍ کچې څخه عبارت دی.عنارصو له 

 سیمو، يسیمه کې د ایران دښت معتدله تحت استوایې کمربند ،فشار په تودهلوړ 
و دښتي سیمو او نور  ېمکسیکو دښت ،ېتکلفورنیا دښ ،ېافریقا لویې دښت عربستان دښتو،

په یادو اقلیمي  .يول سیمې زیاتره وچ دښتي اقلیم لر او دغه ډ يپه امتداد موقعیت لر 
کې  دوخهتو  په هوا په اوږدو کې د ياو ژم يد اوړ  او همدغه راز ياو ورځ يسیمو کې د شپ

 هېوادخو په  ،يه ټیټه و ډېر منځنۍ کچه یې خورا او د اورښت  يږېونه لیدل کتوپیر  څرګند
و افغانستان یې د ډول بېلو غرنیو لړیو شتون د اقلیم یاد حالت ته بدلون ورکړی ابېل  کې د

 .(ونهمخ 16 – 1:  8 ) درلودونکی ګرځولی دی ډول اقلیمي سیمو
 اقلیمي بدلونونه

مودې په ترڅ کې د  ېسیمې اقلیم د یوې اوږد جغرافیاييپه عمومي توګه د یوې 
هغه سیمې د هوا حاالتو له منځنۍ کچې څخه عبارت دی او دغه منځنۍ حالت د 

. له اوږدې مودې څخه مطلب کېږياقلیمي عنارصو په مرسته ترالسه  متیورولوژیکی یا
او  يو  ياقلیمي عنارصو اندازه کونې تر رسه شو  ده چې په هغی کې دهغه زماين موده 

مي معلوماتو د ارزونې پایلې په همغه اندازه د اقلی ،يموده اوږده و څومره چې نوموړی هر 
دی خو تر ټولو مهم عنارص  ډېرر ېاقلیمي عنارصو شم د (.ونهمخ 55 - 47: 7 ) يو  يباور 

  :له ېږی عبارت دېیادقلیمي عنارصو په نوم چې د ځانګړو ا
 تودوخه هوا . د1
 د هوا فشار .2
 . د هوا لنده بل3
 او چټکتیا ی. د باد لور 4
 او اورښت ې. وریځ5
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نۍ کچه کې هرډول ځپه ترڅ کې د اقلیمي عنارصو په منمودې  ېد یوې اوږد
ږی ېړنو څخه څرګندېعلمي څ بېلبېلو له .يږېد اقلیمي بدلونونو په نوم یاد ،بدلون

سیمو کې د اقلیمي عنارصو منځنۍ کچې په  يو پراخه جغرافیايډېر چې د نړۍ په 
د نړۍ په ځینو سیمو کې د لګی په توګه ېد ب .يې توګه د بدلون په حال کې دپرلپس
ږی ــېرس ېور ــو پــدرج 0.5ر ـنه ت 0.1رید له ــه کال کې د سانتی ګـــدنه پېودــهوا ت
ی لپاره کوټلې ګامونه پورته نه دو د مخنیو ېد هوا تود ېر ېکه چ .(مخونه 37 -  28:  9) 

پروسه به خورا  کېدو ېو سیمو د کنګلونو او واورو د ویلغرنی پراخه قطبي او ، نو ديش
 .څرګندې يش ستونزې را ریايلېسیلبونه او ډول ډول چاپ ډېربه یې  املهچټکه او له 

و پراخه ډېر له امله به د نړۍ په  سیلبونو او کېدو ېمدغه راز د نوموړو کنګلونو د ویله
ره بیا د ځمکی الندی اوبه او د ساحيل سیمو ېپه ت رمې،ېاوبو ز  دسیمو کي  جغرافیايي

        .و ناورینونو رسه الس او ګریوان يشاستوګن خلک له سرتو ګواښونو ا

 
 (. 85ص. :  6)  نړيوال بدلونونه درجې پیړۍ په اوږدو کې د هوا د تودوخې ېیو د . شکل: 3

 

ته  ن کې د هوا تودوخې درجې څرنګوالېلسیزو کې په افغانستا رو څوېکه په ت
رو څو ېۍ  توګه د هوا د تودوخې درجه د ت، چې په منځنيږېنو لیدل ک ،پاملرنه وکړو

په راتلونکو وختونو  دو په حال کې ده اوېه اوږدو کې په پرلپسې توګه د لوړ لسیزو پ
 ېچېرې د اقلیمي بدلونونو په وړاندکه . چې هوا نوره هم توده يش يکې امکان لر 

ژر به په نړۍ کې د  ډېرنو  ،نکې فعالیتونه تر رسه يشکېدو  ېمنظمې او نه ستړ 
 دونکې واوسو.ېاقلیمي بدلونونو ل مثبتو
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 .(37 - 28صص.  :9)او هوا تودوخې ګرافونه په بېلبېلو میاشتو کې د اورښت شکل:  4.
پـه  هېـوادچـې د  ږیېپـه څرګنـده توګـه جـوتڅخه   له ګرافونوشکل  (4د )

د هوا تودوخه  املهموقعیت او غرنیو جوړښتونو له  جغرافیاييبېلبېلو سیمو کې د 
 پنجــاا او هــرات، بــاد،آ د فــی   .ياورښــتونو منځنــۍ کچــه رسه تــوپیر کــو او د 

و اپریـل پـه مـارچ ا فـربوری، ف په سیمو کې اورښتونه زیـاتره د جنـوری،یمزاررش
کابـل پـه سـیمو کـې د  ګردیـز او نـدهار،کخـو د  ،يږېـمیاشتو کې تـر سـرتګو ک

ادونې وړ د یـ .يږېـپه زیاترو میاشتو کې تر سرتګو ک د کال اورښتونو کچه تقریبا  
پـه زیـاترو سـیمو کـې د هـوا  هېـوادد میاشـتو کـې  ياو فـربور  يده چې د جنور 

د  پـه زیـاترو سـیمو کـې هېوادمیاشت د تودوخې درجه تر ټولو ټیټه او د جوالی 
 .(مخونه 37 – 28:  9)  يږېکال تر ټولو توده میاشت بلل ک
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  (.مخ 85:  6)  کلونو په اوږدو کې د نفوسو بدلون .م 2050ـ 1950کې د  ۍپه نړ  . شکل:5

 
اورښت  ېکلونو په اوږدو کې د میاشتن. م 2010- 2003او  1983 -1958  . شکل:6

 (.مخ 85:  6)  بدلونونه

 

 (.مخ 85:  6)  کلونو په اوږدو کې د اورښت څرنګوالی.م 1983 - 1957. شکل: 7
 ېنفوسو وده او د اورښت منځنۍ کچد  کلونو په اوږدو کې د اوبو کمښت، بېلبېلود 

په  ېد نفوسو او هوا تودوخې کلنۍ درج ږی چېې( څخه څرګندشکلونو 7 -1) له ګرافونو
سرتګو  کچه کې په عمومي توګه لوړوالی خو د پاکو اوبو او اورښت په کچه کې کمښت تر

چې د هوا تودوخې درجې په  ویلی شو ،مطالبو ته په پاملرنې همدغه راز پورتنیو ې.ږېک
د  چېرېکه  ږی.ېد ژوندانه په ټولو برخو کې زیات ږی او داوبو لګښتېدو رسه هوا ګرمېلوړ 

توګه د اوبو له کړی، نو مونږ په ټولیزه  اورښت کچه هم په پرلپسی توګه کمښت پیدا

y = -0,4702x + 33,052

تر
ی م

میل
په 

ت 
رښ

او

Annual mean rainfall Linear (Annual mean rainfall)
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همدا المل دی چې په وروستیو کلونو کې په زیاتره لویو ښارونو  ږو.ېکمښت رسه مخامخ ک
د  ېرمېبرعکس د اوبو ز  خو یدو په حال کې ده،ډېرکې د اوبو اړتیا د  او شاوخوا سیمو
رمو د ېمونږ د اوبو ز  ېرېکه چ .يپه حال کې د کېدویمو کې د ور و سډېر کمښت او ان په 

ستونزه به په یوه ناورین  نو دا ،لپاره کوټيل ګامونه پورته نه کړو کېدواو تغذیه  کېدو ېپیاوړ 
 .يش ته اړ کېدونورو سیمو ته کډه  خلک به له کابل ښار څخه او بدله يش

 افغانستان اوبیزې حوزېد 
حوزو ) آمو، شامل، هلمند،  لویو اوبیزو په پنځو هېواد په عمومي توګه زمونږ
 .کېږيشل ېو  ( آندوس -مرغاا ( او کابل  -لوېدیځه حوزه  ) هریرود 

د آمو اوبیزه حوزه د افغانستان د سیندونو د حوزو څوارلس سلنه او د کرنیزو ځمکو 
د افغانستان د سیندونو  ،يد نفوسو څوارلس سلنه رامنځته کو  هېواد درویشت سلنه او د

تنه  33کیلو مرت مربع کې  هنفوسو ګڼوالی یې په هر  د سلنه، 57په جریان کې یې ونډه 
 (.مخ  50:  7)  بیلیونه مرتمکعبه دی 48او د اوبو کلنۍ جریان یې 

 
 

 (.مخ 85:  6) د افغانستان د اوبیزو حوزو نقشه : . شکل8

  څرنګوالی غرنیو سیمو کې د اورښتونو د افغانستان په 
کې دوه ډوله اورښتونه تر سرتګو سیمو  په غرنیو افغانستاند په عمومي توګه 

و اورښتونو څخه جامد له او بل ډول یې ې یو ډول یې له مایع اورښتونوچ ،يږېک
ران او میده با بارانونو، ۍپه غرنیو سیمو کې د جړ  هېوادمایع اورښتونه د  عبارت دی.
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او کنګل دانو په  کنګل ستنې برنجک، ږلۍ، اورښتونه د واورې، جامدباران په ډول او 
سیمه کې هغه وخت اورښت رامنخته په یوه  .(مخونه 92 – 89: 4)ي ږېبڼه تر سرتګو ک

دنې ېپه بشپړه کچه لنده بل او د هوا پورته ک د سیمې په امتوسفیر کې چې يږېک
المل  کېدواو د پورته  يپه هوا کې  لنده بل شتون ولر  چېرېخو که  ،يالمل شتون ولر 

بېلو ېل دنه له بېوا پورته کـد ه .لريدل امکان نه ېد اورښت رامنځته ک ،لريشتون ونه 
 کېږيشل ېونو و ــخې اورښتونه په ډولـونو له ملـمدغه المـاو د ه يلونو رسه تړاو لر ـالم
او  يکنویکشن ،يپه سایکلونیک املهدنې له ېد رامنځته ک ورښتونها .(مخونه 52 -51 : 2) 

 يتان کې سایکلونیکپه افغانس .(مخونه 92 – 89:  6 ) کېږيشل ېاورښتونو و  ياوروګرافیک
 3تا  2د اورښتونو د دوام موده یې تر  ،يسیستمونو رسه تړاو لر  يټو فشار ېاورښتونه له ټ

کنویکشنې  .کېږيپه موسمونو کې تر سرتګو  او پرسيل يژمورځو وی او زیاتره د 
زیاتره د شاور پر او اورښت یې  يدو رسه تړاو لر ېښتونه زیاتره د ځمکې سطحې له توداور 
 .يلر  ېژورو رسه اړیکاو د لوړو  يبڼه لر  اوروګرافیکی اورښتونه زیاتره سیمه ایزه .ير و طخ

 .کېږيه پاملرنه اوروګرافیکې اورښتونو ته راګرځول ډېر لیکنه کې  ېپه د
کې د اوروګرافیکې اورښتونو مطالعه او ارزونه یو ستونزمن کار او  هېوادپه ټول 

 يمتیورولوژیک څود  زېځای کې یوا ېنو ځکه مونږ په د ،يوخت ته اړتیا لر  ډېر
 .کېږيتوګه تر مطالعې الندې نیول  لګې پهېونو معلومات د بستیشن
 .(مخ 63 .5) و کې د اورښت څرنګوالیستیشنپه متیورولویکی  هېوادد  جدول:. 1
 

د اورښت 
 ورځې

د اورښت کچه 
 مرت يلیپه م

اورښت وخت د  

له سمندر  د 
لوړوالی ېسطح  

 ستیشند 
 شامره نوم

 1 شاملی سالنګ 3350 ژمی او پرسلی 236 113

 2 کابل 1803 ژمی او پرسلی 362 85

 3 جبل الرساج 1628 ژمی او پرسلی 566 75

 4 خوست 1185 پرسلی او اوړی 582 81

 5 هرات 964 ژمی او پرسلی 220 85

 6 میمنه 858 ژمی او پرسلی 370 78

 7 لشکرګاه 780 ژمی او پرسلی 76 10

 8 فراه 651 ژمی او پرسلی 80 10

او اوړی پرسلی ژمی، 243 50  9 جلل اباد 552 

 10 کندز 430 ژمی او پرسلی 321 53

 11 اندخوی - ژمی او پرسلی 161 36
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 مجدول په دوا. 1د 

 12 بامیان 2550 ژمی،پرسلی 135 48

 13 بغلن 550 ژمی،پرسلی 302 60

او اوړی ژمی، پرسلی 216 ـ بادآ غازی  510   14 

 15 خواهان 1040 ژمی،پرسلی 495 74

 16 چخچران 2230 ژمی،پرسلی 176 72

 17 داراالمان 1825 ژمی،پرسلی 298 72

ز میرېکار  1905 ژمی،پرسلی 393 72  18 

 

چې  کېږيدل ېل پاملرنه وکړو،ته په پورته جدول کې د اورښتونو کچې  چېرېکه 
لوړوالی  ډېرد سمندر له سطحې څخه تر ټولو شن یست يآباد متیورولوژیکي د غاز 
 میمنه، بغلن، هرات، خوست، جبل الرساج، اورښت کچه یې د کابل، خو د ،يلر 

همدغه  و په پرتله ټیټه ده.ونستیشنزمیر ېداراالمان او کار  خواهان، کندز، باد،آ  جلل
اورښت  چران متیورولوژیکې  ستیشنونو دغچبامیان او  سالنګ، د که د شاميل راز

همدغه  .لريتوپیرونه شتون  ډېرچې دلته هم  کېږينو لیدل  ،کچې ته  پاملرنه وکړو
چې په  کېږيلیدل  کې د اورښت ورځو ته پاملرنه وکړو، هېوادمونږ په  چېرېراز که 
په  چېرېکه  .يورځو بدلون کو  113نه تر  10ر له ېد اورښتی ورځو شم کې هېوادټول 
په  هېوادچې د  کېږيلیدل  فصل ته پاملرنه وکړو، او اورښت موده کې د هېوادټول 

په ختیځو او جنوا  هېوادد ، دی یژمی او پرسل زیاتره سیمو کې د اورښت فصل
په فصل کي هم اورښتونه تر  يد اوړ  املهو له اغېز ختیځو سیمو کې د مونسونې 

 هرات، فراه، په نورو سیمو لکه لشکرګاه، هېوادکې بیا د  يخو په اوړ  ،کېږي سرتګو
غور او نورو کې  بامیان، کابل، بدخشان، کندز، بغلن، مزاررشیف، میمنه، بادغیس،

 ېدیځېجنوا لو هېوادچې د  يږېله معلوماتو څخه جوت .کېږياورښتونه نه تر سرتګو 
چې د کلنۍ  ،يفراه تر ټولو کم اورښته سیمې د لشکرګاه او لکه نیمروز، ېسیم

که سیمې ل شاميل هېوادد  ږی.ېلی مرته نه لوړ یم 80تر  يې اورښت منخنۍ کچه
له سطحې څخه تر  یې د سمندر یلوړوال یچې منځن کندز او خواهان بغلن، میمنه،

ولو  له پورته ټ .يږېلی مرتو رسیم 321اورښت منځنۍ کچه یې تر  يد کلنمرتو او  1000
غرنیو سیمو و بېلپه بېل  هېواد د چې په عمومي توګه يږېڅرګندونو او ارزونو څخه جوت

 :لريالندې الملونو رسه تړاو  د اورښتونو کچه له کې
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 یسمندر له سطحې څخه لوړوالد  ـ 1
 او موقعیت يد سیمې جیومورفولوج ـ 2
 یکتلو او جبهو تګلور  هواييد  ـ 3
 حرکتونه یـ د هوا عمود 4

 يرامنځته کړ  ېکې یې اوبیزې سیمې او حوز  هېوادچې په  يهمدا اورښتونه د
 يهواید  ،یلوړوال د سمندر له سطحې یې د بېلبېلو غرنیو جوړښتونو، هاو د اوبو کچ

 يافیایاو جغر  يحرکتونو او د سیمې جیومورفولوج يعمود کتلو او جبهو شتون،
ې د اوبو کچه د حوز  مو اوبیزېآ د  ،لګې په توګهېد ب؛ يرسه توپیر کو  ،املهموقعیت له 

چې له  يادو  ياورښتونه د ډېرچې المل یې  ده، و څلورو حوزو په پرتله خورا لوړهنور 
دیځو او ېشامل لو ،اوبیزه حوزه کې هر کال د شاميل آمو د .لريرسه تړاو  فکتورونو
 ملنو کې د مدغه راز د هندوکش غرونو په شاميلکتلو او جبهو او ه يهواییایې سایرب
 ډېرپه موسم کې  او پرسيل يد ژم املهله  کېدوحرکتونو د رامنځته  يصعود يعمود

   .  يجریان کچه یې زیاتره وخت لوړه و  ونو دداو د سین لرياورښتونه شتون 

 (.مخ 85:  6)  په اوبیزو حوزو کې د اوبو ویش هېواد د شکل: .10
 1500) وکش لړیو له منځنیو لوړوالودهن کې د شامل اوبیزه حوزه چې د هېوادپه 

سیمې څخه رسچینه  امیر له بندبامیانو والیت  دتوګه  ېاو په ځانګړ  (مرت  2500الی 
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د  املهجوړښتونو د شتون له  یاو جغرافیای يجیومورفولوژیک د ه کېسیم په ،اخيل
د بېلبېلو اوبيزو  هېوادد  لږه ده.هم يې د اوبو کچه  املهاورښتونو کچه خورا ټیټه او له 
ي ږېکلنو معلوماتو څخه څرګند(40 - 30) شنونو له څوېحوزو د هایدرومتیورولوژیکي ست

د  املهپه زیاتره سیندونو کې د اوبو جریان کچه د اقلیمي بدلونونو له  هېوادچې د 
 کمښت په حال کې ده.

 يې د اقلیمچې په افغانستان ک ښېېطبیعي ناوړه پ ېپه عمومي توګه هغه ځانګړ 
دل او ېدښتي ک دنه،ېځمکه ښو ،، له سیلبونو، وچکالیوکېږيرامنځته  املهبدلونونو له 

 .يڅخه عبارت د د وچو سیمو پراختیا
ونو په پرتله د هېوادهر کال د نړۍ د نورو  چې تقریبا   دی هېوادافغانستان هغه 

ملتونو د  ملګرو کال د .ل 1379هغه معلومات چې په  .کېږيمن اغېز  ډېر املهسیلبونو له 
زرو  چې په افغانستان کې په هرو سلو يڅرګندو  ،يد يمختیایې پروګرام له خوا خپاره شو پر 
 .(مخ 19:  1)  لرياو په نړۍ کې دویم ځای  کېږيمړه  املهتنه د سیلبونو له  4.3کې  تنو
دوه ډوله سیلبونه تر  زیاتره کېو حوز  واوبیز  افغانستان په پنځه ګونو په عمومي توګه د      

و اورښتونو سیلبونه دی. په  عمومي ډېر ې د بل ی اوډول یي ناڅاپی  چې یو کېږيسرتګو 
له امله  کېدو »ې ویل د اوبیزو حوزو کې سیلبونه زیاتره د کنګلونو او واورو په هېواد توګه د
ځله د بېلبېلو  ډېرکې  هېوادد یادونې وړ ده چې په  (.مخ 73:  6)  کېږيته رامنځ

 په ختیځو او جنوا هېوادپه فصلونو کې هم کله ناکله د  ياو من يد اوړ  املهاورښتونو له 
 ډېراو  کېږيناوړه سیلبونه هم تر سرتګو  ډېر املهختیځو سیمو کې د مونسونې بارانونو له 

په کچه کې  لسیزو کې د اورښتونو وروستیو تېروپه  .يتاوانونه رامنځته کو  مايل او ځاين
حوزو کې   ټولو اوبیزو په هېوادچې د  يښې دېپهغه ناوړه اقلیمي  ينظمېکمښت او ب

یې د ټولو ژوندیو موجوداتو ژوند په نړیواله کچه  املهاو له  يرامنځته کو ښې ېپناوړه 
کوټلې او منسجم ګامونه په نړیواله کچه  ېد اقلیمي بدلونونو په وړاند. که کېږيمن اغېز 

ر ناوړه ستونزو رسه ېبه د ګڼ شم ریالېچاپ ژوند وندیو موجوداتو دژ د ټولو  پورته نه شې، نو
   .(مخونه 36 – 29:  3)  يش مخامخ
 پایلې

 يمساحت یې د غرونو لړیو الندې کړ  سلنه 75دی او  هېواد ۍیو غرنافغانستان 
د افغانستان غرونه  ده.ې بڼه یې بدله کړ  يلیماق هېواد چې د يهمدا غرونه د ،يد
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 ،لرير موقعیت ېڅ هختیځ پر لور د یوه کمربند پ ځ څخه د شاملیدېله جنوا لو عموما  
دیځ ېجنوا یا جنوا لو خیځ څخه د ځینې غرنۍ لړۍ له شامل یا شامل هېوادخو د 

له معلوماتو  يمتیورولوژیک( 40 – 30) څو لسیزو تېرود  .هدلې دېاو یا نورو لورو ته هم غځ
کې  او پرسيل يکې اورښتونه زیاتره په ژم هېوادپه  ی، چېږېڅخه څرګند ارزونې

د باد مقابل ) د هوايې کتلو او جبهو په تګلورو کې  چې هغه سیمې .کېږيرامنځته 
شاه خواه  کچه یې لوړه او هغه سیمې چې د غرونو  د اورښتونو ي،ته موقعیت لر  ي (لور 

 ،لګې په توګهېد ب؛ د اورښت کچه یې خورا ټیټه ده ،لريته موقعیت  ي (لور  پناهته ) باد 
د  ،کېږيکتلې اوجبهې چې افغانستان ته له شامل لور ځخه را دننه  هواييهغه 

د اورښت کچه د جنوبې ملنو په پرتله خورا لوړه ملنو کې  هندوکش غرونو په شاميل
په  ،ته راننوځی هېوادڅخه  يکتلې او جبهې له جنوا لور  هوايي ېر ېخو که چ وی،
 ملنو کې د اورښت کچه لوړه وی. رت کې به د هندوکش غرونو په جنويبصو  ېد
په  ،يافغانستان ته راننوځ يیځ لور دېکتلې او جبهې له لو هوايي چېرېدغه راز که مه

ملنو کې د اورښت کچه د ختیځو ملنو په پرتله لوړه  دیځوېغرونو په لو دی صورت کې د
د اورښت کچه  ،لريهغه غرنۍ سیمې چې د غرونو په منځ کې موقعیت  هېوادد  وی.

ه په پرلپسې توګ کې د هوا تودوخې درجهزو حوزو ټولو اوبی په هېوادد  یې خورا ټیټه وی.
اړونده اوبیزو حوزو په  پنځه ګونو د اتلونکو کلونو کېر چې په  ياو امکان لر  يږېلوړ 

نه او بیا د اوبو کمښت لومړی سیلبو  املهله  کېدو ېویلواورو  او کنګلونوسیمو کې د 
ریال له سرتو ېټولو ژوندیو موجوداتو د ژوند چاپپه دی صورت کې به د  ،رامنځته يش

لسیزو په  څو تېرو چې د يد اقلیمي معلوماتو ارزونه څرګندو  .رسه مخ يش ګواښونو
 یان زیاتره د کمښت په حال کې دیو سیندونو کې د اوبو جرډېر په  هېواد کې داوږدو 

جریان کچه  د اوبو اوبیزو حوزو کې په هېوادچې د  لريکې امکان  په راتلونکو کلونو او
 خربه ده. ېښنېد اند او دا کمه يشرا نوره هم

 وړاندیزونه
مونږ باید د  او اوبه يوه حیاتې ماده ده، يرسچینې د رمې اوېغرونه د اوبو ز ـ  1      

خپل ځان او  واخلو او رسچینو په کارولو کې له بشپړ دقت څخه کار يټولو طبیع
 د ژوند ه کړو او د ټولو ژوندیو موجوداتوناوړه ګتې اخستنې اجازه ور ننورو ته د 

 .په ساتنه او پالنه کې هڅه وکړو ریالېچاپ
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ده او اوبو  دو په حال کېېکې په کره کې د هوا تودوخه د لوړ چې د ځم ـ دا 2       
چارو ته  رمه کولوېمدیریت او ز  رموېمسولین باید د اوبو ز  ږی،ېډېر ته اړتیا ورځ تر بلې 

کلکه پاملرنه وکړی او د امکان په صورت کې په غرنیو سیمو کې د لویو او کوچنیو 
 .يد جوړولو چارو ته پاملرنه وکړ  اوبو بندونو

او په پایله دو ېد لوړ  ېهوا تودوخې درج ریال د ککړتیا او دېغازونه د چاپ ناوړه ـ 3    
په ټولو ډولونو  غازونو د ککړونکو باید د ،کېږيالمل  یاکې د اقلیمې بدلونونو د چټکت

کې څو د ټولو ژوندیو موجوداتو د ژوند په ژغورلو تر  ،کوټلې ګامونه واخلو ېوړاند
 رسه کړو. ونډه تر انساين ایامين او خپله
مانت دی، مونږ ټول باید د االدونو او ټولو راتلونکو نسلونو زمونږ د او ریال ېـ چاپ 4     

ډول هڅو او  هېڅهغې په سپارلو کې له  راتلونکو نسلونو ته ددې امانت په ساتلو او 
 .زیار څخه ډډه ونه کړو

تپل لسیزو کې د  څو تېرو پهخو  پانګه او ښکل ده، یمل هېوادځنګلونه د  يطبیع ـ 5      
له او یا د  منځه تليل زیاتره له ځنګلونه طبیعې کې وپه غرن هېوادشویو جنګونو له امله د 

    .يبیا رغاونې ته کلکه پاملرنه وکړ  ځنګلونو باید د ېاړونده ادار  ،په حال کې دیمنځه تللو 
 مآخذ
 ل. 1395 پلن عملی تغیراقلیم افغانستان، اسرتاتیژی و ملی محیط زیست. ۀادار  ـ 1 

جلد اول، تهران،  قوای خارجی زمین، عمومی، یجیولوج فضل موال. روفی، - 2
 .     م 2006سال  سمت، :انتشارات

 ۀمجل ،پوهنتونکابل  ،ککړتیا هوا د ېک په کابل ښار عبدالغیاث. ،صايف - 3
     ل. 1397سال  ،(1) ۀشامر  علوم طبیعی، تحقیقی در -علمی 
 .      ل. کال 1394  ،پوهنتون کابل ،يد متیورولوژی مباد .عبدالغیاث ،صايف - 4
 ل. 1394سال   کابل، پوهنتون ،کمتیورولوژی سیناپتی عبدالغیاث. صافی، - 5
کابل  ،ېاغېز اقلیمی بدلونونو  د ېیال باندرېپه چاپ. عبدالغیاث ،صايف - 6

  .ل 1393 ،فوق العاده ګڼه ،مقالو ټولګه کنفرانسونو د يعلم د تضمین کیفیت د پوهنتون،
 ،پوهنتون کابل ،رمو ساتنهېد افغانستان د اوبو ز  عبدالغیاث. ،صايف - 7

 ل.  1390 ګڼه، 5 پوهنیزه مجله،
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 رسمحقق محمد یاسین فرهمند
 تاک انگور ۀبررسی سیستم های تربی   

The Study of Grapevine’s  

Training Systems 
Senior Research Fellow M. Yassin Farahmand  

Abstract 
Grape and raisin are one of the famous fruits of Afghanistan. 

Cultivation and training of this plant is prevalent in this country 

Thousands years ago, but unfortunately, traditionally not in 

scientific methods, so its productivity and quality is low. For 

increasing its productivity and quality, they should be train in 

scientific methods. Grapevine training system determines the 

direction of stems and arms, growing and location of the buds 

that remain after pruning on the arms. The arms that remain on 

the stem form the frame of grapevines. There are different 

systems of grapevine training around the world, which most of 

them categorized under the systems of head training and 

cordon training. In the first method, only a few short arms 

remain on the grapevine that produce spurs and fruits, but in 

the second system tow long arms are remains that have many 

spurs. Selecting of the above mentioned systems depend on 

the geography of the area and varieties of grapevine. To 

improve the growth, vigor and increasing yield per area 

selecting of suitable method is very important. Increasing of 
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vegetative growth reduce the capacity of yield productivity, so 

cutting of some unnecessary shoots is very useful, so for 

accomplishment of the mentioned activities the presence of   

expert persons is necessary. 

 خالصه 
ها سال هزار انگور از جملۀ میوه های بسیار مهم و مشهور افغانستان بوده و 

این نبات تا  ۀبوم رایج بوده، اما تربیو قبل از امروز کشت و تربیه این نبات در این مرز 
حال به شکل عنعنوی صورت گرفته که بنا بر همین دلیل مقدار تولید حاصل در 

میوه های آن از مرغوبیت و کیفیت عالی  چنانفی واحد ساحه کم بوده و هم
، ترویج انگوربرخوردار منی باشند، بناًء جهت بلند بردن سطح تولید و کیفیت میوه 

با استفاده از  وری پنداشته می شود.سیستم های عرصی تاکداری یک امر ض 
بازو  ،تاک انگور میتوان سمت و جهت منوی ساقه ۀسیستم های مختلف تربی

موقعیت جوانه های را که بعد از شاخه بری باالی تاک انگور باقی می ماند به میل 
که باالی تاک بعد از شاخه بری باقی می مانند  ییخویش تعیین منود. بازو ها

تاک را تشکیل می دهند. تاک انگور در جهان به اشکال مختلف چوکات اساسی 
 Headشامل دو نوع شاخه بری عمومی مانند تربیه می گردد که اکرث سیستم ها

training system و یا ordon training system  می باشد. در سیستم اولی فقط
کوتاه سپر  های ۀچند شاخه کوتاه )بازو( باالی تاک باقی می ماند و از هامن شاخ

سیستم های فوق به  های جدید تولید شده و سپرها تولید کنندۀ میوه هستند.
اساس ورایتی تاک انگور و موقعیت جغرافیایی منطقه تعیین می گردد. تربیه 

د بردن کمیت و کیفیت نبل و مناسب تاک انگور جهت حفظ نیرو و یا قدرت تولیدی
ور به مهارت خاص ضورت دارد، زیرا تاک انگ ۀمحصول بسیار مهم می باشد. تربی

بعضی ورایتی ها قدرت تولید میوه را در پندک دوم و بعضی ورایتی ها در پندک 
بتوانند  چهارم دارا می باشند، پس باید طوری شاخه بری و تربیه گردند که تاک ها

 را همه ساله حفظ منایند. قدرت تولید میوه خویش
 مقدمه 

وحشی  انگور استفاده منوده اند. انگور های ۀاز میو  Neolithicانسانها در عرص 
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آن برای  ۀمنحیث علوفه برای حیوانات تغذیه می گردید و برای هزاران سال میو 

تغذیه و ساخنت ادویه مورد استفاده انسانها قرار گرفته است. اهلی ساخنت این 
 (.6. ص :1در مرص صورت گرفته است) سال قبل 4000الی 3000نبات تقریباً 

ساال قبال از  6000سابقه ترین انگور اهلی در جورجیاا) گرجساتان( اماروزی   
باه عمال ( اساتفاده Wineو از کشمش این نبات در ساخنت واین ) بر میگرددمیالد 
 ساخنت واین از گرجستان به مرص و از مرص به اروپا انتقال داده شد. اً ، بعدمی آمد

معلوماات کاافی در ماورد انگاور و در هامن وقت  Hesiodعامل جرمنی به نام 
موجاود مای  Homerساخنت واین ارائه منوده و مآخذی زیاادی در کتاابی باه ناام 

صنعت واین سازی را بها  سااخته و تراارت آنارا  Etruscansباشد.  عاملی به نام 
فارا  Etruscansساعه داد. رومای هاای قادیم کاه سااخنت وایان را ازو به مدی انه ت

صنعت را بیش  انکشاا  دادناد. در قارن ساوم و چهاارم بعاد از گرفته بودند، این 
تاااک انگااور را  ۀماایالد امپراطااور روم باای رباااتی را در مملکاات بوجااود آورده و تربیاا

 (.24ص.  :  7) محدود ساخت
محادود باه صاومعه گااه هاا گردیاد. در  انگور تاک ۀپنرم و ششم تربی قرون در

تاک انگور در رشق میانه یکی از فعالیت هاای اقتصاادی را تشاکیل  ۀقرن هفتم تربی
می داد، تا اینکه توسعۀ اسالم بار دوم باعث کاهش ترویج این نبات گردید. در عرص 

Renaissance   نسبت ازدیاد نفاوس در شاهر هاا دوبااره کشات و تربیاه تااک انگاور
گاور آراار علمای تهیاه توسعه یافت، در این عرصا کام و بایش در ماورد تربیاه تااک ان

در ایاران یاک فار  رخیاره وایان پیادا  م.1996گردیده است. در ارر کاوشاات ساال 
 (.68. :ص5) ساله داشت 7000شده که سابقه 

طوالنی داشته و کشمش یکای از اقاالم  ۀتاک انگور در افغانستان سابق ۀتربی
 65263000مهم صادراتی کشور ماا را تشاکیل میاداد. مرماوع ارافای افغانساتان 

میلیاون  1.9، هکتاار آنارا سااحات زراعتای و چراگااه هاا 3700000هکتار بوده کاه 
میلیون هکتار آنرا زمین های المزروع تشکیل مای دهاد. در  25.4هکتار جنگالت، 

هکتار زمین تحت زرع قرار گرفتاه باود کاه  3725300در مرموع .ا  شه 1361سال 
هکتاار آن میاوه جاات و در باین میاوه جاات انگاور باه مسااحت  143500از آنرمله 
 (.10. :ص1) هکتار را احتوا منوده بود 70500
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با توجه به اهمیت غاذایی و اقتصاادی کاه انگاور دارد، ضور اسات در قسامت 
بها   ۀهای تربیا ۀومنرمنت علمی این نبات توجه خاص صورت گرفته و طریق ۀتربی

بوجود آمده اسات.  ،که بتواند محصول بیش  را با کیفیت به  تولید مناید این نبات
در  Valtelinaتاک انگور از زماناه هاای قادیم باه اشاکال مختلاف در باغهاای  ۀتربی

مزیت هاا و ناواقم مخاتم باه خاود  دارای ایتالیا صورت گرفته است که هرکدام آن
تحقیقات گسا دۀ در ایان زمیناه انراام داده شاود تاا  تا می باشند، بناًء ضور است

 تاک انگور دریافت گردد. ۀطریقه به  تربی
 اهمیت تحقیق

انگور وکشمش یکی از اقالم مهم صادراتی کشور ما بوده که با دریافت طریقه 
گور می توانیم سطح حاصلدهی تاکهای انگور را های به  تربیه و پرورش تاکهای ان

افزایش داده و مقدار بیش  این محصول را به خارج صادر منوده و از اینطریق مقدار 
هنگفت رسمایه را به این کشور رسازیر ساخته و سطح زنده گی مردم به خصوص 

 دهاقین را بلند بربیم.  
 ربمیت تحقیقم

کشمش یکی از اقالم مهم صاداراتی و تاکداری  طوریکه قبالً هم اشاره شد انگور و
بخش عمدۀ باغداری را در کشور ما تشکیل می دهد، اما متأسفانه تربیه این نبات تا به 
حال به شکل عنعنوی صورت گرفته و به همین دلیل کمیت و کیفیت محصول تاکداری 

د بردن کمیت و پائین بوده، بناًء دریافت سیستم به  تربیه تاک انگور به منظور بنل
 کیفیت حاصالت تاک انگور یک امر فوق العاده مهم و ضوری می باشد.

 هدف تحقیق
 هد  از انرام این تحقیق دریافت طریقه و یا سیستم به  تربیه تاک انگور می باشد.

 سوال تحقیق
تاکهای انگور در رشایط افعانستان مناسب  ۀاز طریقه های تربی یکدام یک
 مناسب را دریافت منود و یا خیر؟ ۀانرام این تحقیق میتوان یک طریق بوده و آیا با

 تحقیق میتود
این تحقیق به روش تحلیلی صورت گرفته است، طوریکه مآخذ مهم ومعترب ملی و 
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بین املللی مطالعه گردیده، یک سلسله دیتا و ارقام جمع آوری گردیده و مقدار حاصل 

گردیده و به اساس آن روش به  تربیه تاک انگور قابل مارکیت آنها با هم مقایسه 
 انتخاب گردیده است.

 تاک انگور ۀبررسی سیستم های تربی

ا بادون یاک اااوده، اماوبی باااله و چاااااتات چندین ساورازجملۀ نباااتاک انگ
اتکا منی تواند استوار باشد. برگ های این نبات ساده و پنره مانند بوده، حاشایه 

شده گی را دارا می باشاد. تولیاد و انکشاا  پنادک گال ازمااه برگها شکل قیچی 
جوزا الی ماه سنبله برای سال آینده صاورت مای گیارد. تولیاد پنادک گال، تحات 
تاااأریر عوامااال مختلاااف مانناااد مقااادار کابوهایااادریت در انسااااج، تناساااب باااین 
کاربوهایدریت و نای وجن و مقدار میوه باالی تاک انگور می باشد. اعضای پندک 

ل انگور باال تیب عبارتند از: کاسربگ، گلربگ، آلۀ تذکیر و آلۀ تأنیث می باشد. گ
هر گل دارای پنج گلربگ و پنج کاسربگ است. کاسربگ های گل انگاور در وقات 
افتیدن از گل، برخال  گل سایر نباتات از قسمت قاعاده جادا شاده و بااالی گال 

 یک کالهک جدا شده را تشکیل می دهند.
 لید میوه تاک انگور عبارتند از: مشخصات تو 

پندکهای خفته باالی نوده یک ساله )نوده های سال گذشته( منو منوده و  -1
 خوشه های میوه را تولید می منایند.

بنا بر خواص فوق، شاخه بری تاک رسیده عبارت از تعویض نوده های  -2
 تولید کننده میوه در هر سال می باشد.

له قطع شده و بوسیله نوده های یک فیصد نوده های دو سا 80ساالنه  -3
 ساله تعویض می گردند.

قبل از اینکه راجع به سیستم های تربیه و انواع شاخه بری بحث منائیم، ضور 
شاخه بری عبارت از  است تفاوت بین شاخه بری و تربیه تاک انگور وافح گردد.

 حذ  اجزای یک نبات به منظور برآورده شدن اهدا  ریل می باشد.
 کن ول شکل و اندازۀ تاک انگور.  -1

 حفظ قدرت و یا فرفیت تولیدی تاک به حد مطلوب. -2

 حفظ توازن مناسب بین قدرت منویی و قدرت تولید میوه تاک انگور. -3
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تربیه تاک انگور عبارت از تنظیم بخشهای یا اجزای یک نبات در جای مناسب 
 آن بوده که در برگیرندۀ اهدا  ریل می باشد.

 لوب از شعاع آفتاب و تحریک حاصلدهی نبات.استفادۀ مط -1

 (.96:6تطبیق روشهای تنظیم مؤرر، به  و متداوم تاک انگور) -2

د که متداول ترین اشکال آن نتاکهای انگور به اشکال مختلف تربیه می گرد
تاک انگور به  ۀساقه واحد و دو ساقه یی می باشد. در اقلیم های رسد تربیاز عبارت 

ن سفارش می گردد، در صورتیکه یک ساقه از بین برود ساقه شکل دو ساقه یی آ 
 دیگر می تواند حاصل را تولید مناید.

از زمانیکه قلمه ها غرس می گردند الی ختم فصل منویی سال سوم سیستم 
های تربیه برای متام ورایتی های انگور یکسان می باشد یعنی بعد از اینکه قلمه ها 

پندک باالی ساقه باقی مانده  3الی  2یی به تعداد غرس گردیدند، در ختم فصل منو
و قسمت باقیامنده قطع می گردد. اگر هد  ما تربیه به شکل ساقه واحد باشد، 
رص  یک ساقه و اگر هد  ما تربیه به شکل دو ساقه یی باشد، دو ساقه انتخاب 

در جریان فصل منویی سال اول به نوده های انتخاب شده اجازه داده شود تا  .گردد
در جریان این مدت رص  بیخ جست های جدید که  .به منوی خویش ادامه دهند
نوده های انتخاب شده باالی یک  قطع شده و ،دنمی منای از قسمت قاعدۀ تاک منو

 گردند.  پایه اتکا داده شده و توسط یک رشمه باالی پایه بسته
عمومی گذاشته شده،  ۀدر رشوع فصل منویی سال دوم رص  یک یا دو ساق

هرگاه  .( باید قطع گردند Crownتر از قسمت تاج ) دیگر متامی نوده های پائین
در جریان همین فصل منویی قسمت باالیی ساقه های گذاشته شده باالی سیم 

صورت باالی سیم  در این .رسید ،که منحیث چیله از آنها استفاده می گردند های
های مذکور مطابق میل باغدار بسته گردند و این مربوط به باغدار است که نوده 
های جدیدی که بوجود می آید گذاشته شود و یا قطع گردد. در جریان فصل سوم 

نوده های جدید باید گذاشته شده و باالی سیم ها بسته شوند، درجریان منویی 
انگور مطابق یک پالن منظم منو کرده باشد و رشایط منویی  همین فصل اگر تاک

هم برایش مساعد باشد، یک مقدار میوه را هم تولید کرده می تواند، مگر توجه باید 
معطو  گردد تا مقدار زیاد میوه باالی تاک نباید گذاشته شود، زیرا سبب بطی 
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تاکهای انگور  شاخه بری ،شدن منوی جسمی تاک خواهد گردید. بعد از سال سوم

به منظور شکل دادن و حفظ توازن بین منوی جسمی و تولید میوه می باشد، پس 
 در این نوع شاخه بری نکات ریل باید در نظر گرفته شود:

نخست از همه باید اندازه یا مقدار منوی سالهای گذشته مشخم گردیده   -1
 نوده ها گذاشته شود.و به اساس آن تصمیم اتخار گردد که چند عدد پندک باالی 

تصمیم در مورد اینکه چند پندک باالی نوده گذاشته شود، عالوه بر  -2
نیازمند دانسنت خواص ورایتی ها هم می باشد،  ،دانسنت مقدار منوی سال گذشته

ولی  ،زیرا بعضی ورایتی ها قدرت تولید میوه را در قسمت دو پندک بیخ نوده بوده
پندک به بعد میوه را تولید می منایند. در مورد قدرت بعضی ورایتی های دیگر از دو 

که از یک تاک قطع  منویی باید گفته شود که هر گاه وزن مرموعی رسشاخه های
گرام باشد، پس تعداد پندک ها باالی نوده های باقیامنده  500گردد، کم  از  می

ل خودش گرام باشد، تعداد پندک ها به حا 500کاهش داده شود و اگر بیش  از 
گذاشته کاهش نیابند. سیستم های تربیه تاک انگور فوق العاده زیاد بوده، که در 
این مقاله رص  هفت سیستم آن که بیش  مروج است، ترشیح گردیده و نظر به 

باهم مقایسه گردیده و سیستم به  آن  ،ی که یکی نسبت به دیگر دارندیبرتری ها
 (.63 .ص :8) شده استمعرفی 

 عنعنوی )مروج در افغانستان( سیستم. 1

سیستم عنعنوی که فعاًل در افغانستان مروج است مشابه به سیستم تربیه 
((Head training  البته با تفاوت اینکه در سیستم معمولی، تاک انگور بدون  ،بوده

تاک  Head trainingکه در سیستم  کدام پایه و یا اتکا تربیه می گردد، در حالی
 باالی پایه اتکا داده می شود.

افغانستان تاک انگور طوری تربیه می شود که دارای یک  ۀدر سیستم مروج 
در  ،سانتی م  بوده و بدون در نظر داشت خواص تولید میوه 80ساقه کوتاه الی 

قسمت فوقانی چندین نوده منحیث بازو انتخاب شده و نوده های تولید کنندۀ میوه 
دیده شده که باغداران  ا  اکرث  .پندک قطع می گردد (8الی  4 )ای مختلفبه اندازه ه

شوند، آنها را به دور  در جریان فصل منویی هنگامیکه نوده های جدید طویل می
نرسیدن شعاع آفتاب  چونتاک تاب می دهند که این عمل آنها نواقم بی حد زیاد 
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می گردد. این سیستم راض فنگسی اابه داخل تاک، مانع جریان هوا و شیوع ام
های  هزدیک بودن نودنیکتعداد نواقم دیگر مانند کوچک ماندن قسمت چ  تاک، 

(، کوچک ماندن میوه ها، امکان خوابیدن تاک به روی Suprsتولید کنندۀ میوه )
تاک انگور به  ۀزمین و باالخره نامرغوبیت میوه ها را نیز در قبال دارد. سیستم تربی

  :شکل ریل نشان داده شده است شکل عنعنوی آن در

 تربیه چرت مانند و یا فوقانی سیستم. 2
که تاک باالی آن  یۀدر این سیستم قبل از اینکه تاک انگور غرس گردد، یک پا
و تصمیم در  شدهاتکا مناید، غرس می گردد، بعداً در پهلوی آن تاک انگور غرس 

مانند نوع  ی، مربوط به عواملمورد اینکه کدام سال تاک باید تحت تربیه قرار گیرد
رشایط خاک و سایر مربوط به  خاک، موجودیت و یا عدم موجودیت مواد غذایی در

 وکه خاک حاصلخیز  صورتیمی در  .منوی نبات باشد
عمیق باشد و سایر رشایط منویی مربوط به منوی نبات مساعد باشد، تاک 

تربیه قرار گیرد، ولی اگر وب داشته و امکان دارد در هامن سال اول تحت مطلمنوی 
تاک الی تکمیل شدن ساقۀ اصلی آن به تعویق انداخته  ۀحالت برعکس باشد، تربی

شود. در جریان فصل منویی تاک به طور آزاد باالی پایه بسته شده و این عمل 
ندین مرتبه صورت گرفته تا اینکه ارتفاع تاک به ارتفاع پایه چ)بسته کردن( طی 
سانتی م  بلندتر از ارتفاع  45که ارتفاع ساقه به اندازه  رتیمساوی گردد، در صو 
قطع گردد. این قطع چه درحالت منوی فعال  ،ارتفاع پایه ۀپایه گردد، باید به انداز 

تر از اولین پندک که به ارتفاع پایه موقعیت  باشد و یا در حالت اس احت، پائین
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گر قسمت پندیده گی آن باالی طوریکه پندک قطع گردیده، م .صورت می گیرد ،دارد

ساقه باقی گذاشته شود و از هامن قسمت پندیده گی باالی پایه به صورت بسیار 
نوده های جدید رشوع به منو می منایند،  ،محکم بسته گردد. در جریان فصل منویی

حال تصمیم در مورد اینکه چند نوده باالی ساقه گذاشته شود، مربوط به قدرت 
که منوی آن متوسط باشد به تعداد پنج تا شش  شد، در صورتیمنویی تاک می با

نوده که بازو های اساسی تاک را  8به تعداد  ،اگر قدرت منویی آن بیش  باشد نوده و
تشکیل می دهند، در قسمت فوقانی تاک گذاشته شود. در جریان فصل منویی 

جدید منو می منایند که در وقت شاخه بری  باالی همین بازو های اساسی نوده های
 Caneپندک قطع گردد که این نوده ها به نام  4الی  2هرکدام این نوده ها به اندازۀ 

  Spurنوده های تولید کنندۀ میوه را که به نام Caneیاد می شوند. در سال آینده هر
آن ورایتی یاد می شوند تولید می منایند، پس دیده می شود که سیستم فوق برای 

که پندکهای بیخ نوده های شان قدرت تولید میوه را دارا می باشند مناسب می  های
تربیه شده اند،    Head trainingباشد. در شکل ریل تاکهای انگور که به سیستم 

 .(69: ص. 7) نشان داده شده است

 سیستم دو بازوی طویل و سپر های کوتاه .3

قابل تطبیق می باشد که می توانند میوه ها این سیستم باالی ورایتی های 
( قرار دارند، Spursمیوه) ۀرا در دو پندک اولی که باالی نوده های تولید کنند

عمومی تاک باالی یک پایه بسته شده و در  ۀتولید  منایند. در این سیستم ساق
( تاک را تشکیل Cordonاسی )ااای اسااقسمت فوقانی پایه دو نودۀ که بازو ه
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ذاشته می شود، بعداً بازو های اساسی را باالی سیم به طور افقی ااااگ ،دهدمی 
یا نوده را باالی کوردان  Cane 8الی  6به دو جهت مخالف بسته منوده و به تعداد 

می گذارند. در جریان فصل منویی باالی هر نوده یک الی دو پندک قطع شده و 
( یاد می گردند. در شکل ریل Spurهمین نوده به نام نودۀ تولید کنندۀ میوه)

 (.82 ص. :5) نشان داده شده است Cordon ۀسیستم تربی
 
 
 
 
 
 

         
    

                   

                            (82: ص. 5دو بازوی طویل و سپرهای کوتاه ) :3شکل       

 سیستم بازو های کوتاه و شاخه های طویل. 4

ورایتی های تطبیق می گردد که پندکهای بیخ نودۀ شان این سیستم باالی 
قدرت تولید میوه را نداشته باشند. در این سیستم محل انشعاب تاج تاک در تحت 
چیله یا سیم قرار داشته، طول کوردانها یا بازوی های اساسی کوتاه بوده، ولی طول 

ریکه باالی هر طو  .طویل می باشد داشته،( قرار Spurs) که باالی آنها نوده های
Cane  سپر گذاشته می شود. برای تعویض بازو ها ضور است تا  14تا  12به تعداد
Cane  .در پهلوی نوده های موجود نیز حفظ گردد 

م  رعایت  6سانتی م  و فاصله بین پایه ها  150الی  100طول پایه بین 
اساسی باالی یا بازوی  Cordonگردد. یکی از معایب مهم این سیستم اینست که 

رابت و  ییک سیم بسته می گردد. در بهار وقتی شاخه ها رشد می منایند بازو 
ن به طر  پائین ز شاخه های یک ساله که به سیم بسته شده اند در ارر ازدیاد و 

میالن می منایند، بناًء برای رفع این نقیصه، ضور است از سیستم چند سیمی 
طر  پائین جلوگیری گردد. در شکل ریل  استفادده شده تا از چرخش شاخه ها به
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 :سیستم متذکره نشان داده شده است

 
 

 

 

    
 

 (15: ص. 1: سیستم بازوهای کوتاه و شاخه های طویل )4شکل  
 تاک انگور به شکل عمودی  ۀسیستم تربی .5

این سیستم باالی متاامی ورایتای هاای انگاور قابال تطبیاق مای باشاد. در ایان 
م  به دو طر  تاک انگاور  4الی  3سمنتی و یا آهنی به فاصله های سیستم پایه های 

ساانتی ما  باه شاکل  60الای  45نصب شده و باالی پایه ها سیم هاا باه فاصاله هاای 
کاه در ایان  تعاداد مرماوعی سایم هاای  افقی نصب شده و بازو های م  مای باشاد.

بساته مای گاردد، قابال تاک بااالی آنهاا  رسد. به پنج عدد می دنسیستم به کار می رو 
مفااد ایان سیساتم در ایان اسات  70 ۀتفاع اولین سیم از زمین به انداز تذکر است که ار 

که متام میوه ها طور یکسان در معرض شاعاع آفتااب قارار گرفتاه و باه طاور یکنواخات 
تاوان حاصال بیشا  را باه دسات  کوچاک مای ۀپخته می شوند، همچنان از یک ساح

 ی تاک انگور در شکل ریل نشان داده شده است. عمود ۀآورد. سیستم تربی
 

 

 

 

 
      

 (46: ص. 8) تربیۀ تاک انگور به شکل عمودی: سیستم 5شکل        
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 Tسیستم تربیه تاک انگور به شکل . 6

 Head training systemسیستم  ۀاین سیستم در حقیقت شکل تکامل یافت
بوده، با تفاوت اینکه در این سیستم چهار بازوی اساسی باالی تاک باقی مانده و به 

را به خود  Tدو سمت تاک به شکل موازی باالی سیم ها بسته شده و تاک شکل 
که که پندک های بیخ نوده شان قدرت  می گیرد. این سیستم برای آن ورایتی های

، مناسب می بودهفوق العاده زیاد تولید میوه را داشته و سطح حاصلدهی آنها 
 120سانتی م  و ارتفاع سیم از زمین  120تا  90باشد. فاصله بین سیم های موازی 

سانتی م   20الی  10 ۀسانتی م تعیین می گردد. قسمت انشعابی ساقه به انداز 
  Head trainingابه بهاارزالعمل ها مشاایر طاد. ساااباشا می اتر از سیم ه پائین
 :ام داده می شود، مانند شکل ریلااانر

 

  
 
 
 
 
 

 
 

 

 

        
 (18: ص. 7) Tتربیۀ تاک انگور به شکل : سیستم 6شکل         

 Yتاک انگور به شکل  ۀسیستم تربی. 7
این سیستم از جملۀ سیستم های شیبدار چند سیمی بوده وباالی ورایتی 

، قابل تطبیق می باشد. در این سیستم بودهکه قابلیت تولیدی باال را دارا  های
م  بوده و پایه عمومی که تاک انگور باالی آن  2ارتفاع مرموعی چیله به اندازۀ 

م  به دو طر  مخالف به شکل میالن دار منشعب  1.5تربیه می شود، در ارتفاع 
، قرار داشتهسانتی م  فاصله  40می گردد. روی هر بازو دو سیم که از همدیگر 

سانتی م  بوده و فاصله سیم کوردان  80بازو ها از  ه می شود. طول هر یک داد
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سانتی م  می باشد. فاصلۀ سیم اولی از سیم دومی که به  150از سطح زمین 

سانتی  120سانتی م  و فاصله بین دو انتهای بازو ها  65طور موازی قرار دارند 
 م  می باشد.

 (87: ص. 7) Yتربیۀ تاک انگور به شکل : سیستم 7شکل     
 نتیجه گیری

که  دهد که در مورد تربیه تاک انگور صورت گرفته نشان می بررسی های
 تطبیق سیستم های مختلف تربیه تاک انگور تأریرات زیادی باالی سطح حاصل

دهی، کیفیت و استفاده مطلوب از یک قطعه زمین و نور خورشید داشته، برعالوه 
و  دادهسیستم های مختلف تربیه تاک ضورت استعامل آفت کش ها را کاهش 

شدن محیط زیست  ین آورده و از طر  دیگر از آلودهقیمت متام شد محصول را پائ
گردید سیستم  تربیه تاک جلوگیری می مناید. در بین سیستم هایکه قبالً ترشیح 

انگور به شکل عمودی باالی دو و یا بیش  از دو سیم می باشد، زیرا در سیستم 
متذکره نور آفتاب از دو طر  به اندازۀ کافی باالی میوه ها تابیده، در نتیره میوه 
ها هم رنگ مرغوب را اختیار منوده و هم از مصاب شدن به امراض و حرشات در 

برعالوه این سیستم فوق العاده اقتصادی می باشد. به صورت  امان می باشند،
تاک انگور، میتوان  ۀکلی میتوان گفت که با تطبیق سیستم های مختلف تربی

شکل وسمت دهی ساقه، بازو و موقعیت پندک های تولید کنندۀ میوه را تعیین 
تاک انگور چنین نتیره  ۀمطالعه سیستم های مختلف تربی همچنان ازمنود، 

گیری می شود که هر سیستم برای ورایتی های خاص مناسب می باشد، بناًء قبل 
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تاک انگور  ۀاز انتخاب هر سیستم باید معلومات کافی درمورد خواص تولید میو 
 داشته باشیم.

تاک انگور باالی پایه آغاز گردیده  ۀدر افغانستان در این اواخر جدیداً  تربی
با کمک مؤسسات غیر دولتی در  مالداری، آبیاری و که وزارت مح م زراعت

ساحات محدود کشور این کار را انرام داده است. برای ترویج تربیه تاک به شکل 
 پشنهادات ریل ارائه می گردد: ،علمی و مسلکی آن

ریاست تحقیقات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در والیاتیکه امکان 1- 
ده را در رابطه به تطبیق طریقه های پرورش تاک انگور موجود است، تحقیقات گس  

مختلف تربیه تاک انگور انرام داده تا نظر به ساحات مختلف طریقه های مختلف 
 تربیه تاک انگور معرفی گردد.

زراعت، آبیاری و مالداری ورکشاپ های اموزش را در  ترویج وزارتیاست ر - 2  
دایر منوده، دهاقین را هم طریقه های مختلف تربیه تاک انگور را  اولسوالی ه

 آموزش داده و هم از مزیت طریقه های مذکور دهاقیق را آگاهی دهد. 
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 معاون رسمحقق انجنیر شاه شجاع قریشی

 

 ارزیابی انواع چوب و چگونگی
 تقویت آن در ساختامن سازی 

Evaluation of Wood Types and How 
 To Strengthen It in Construction 

 

Research Fellow Eng. Shah Shuja Quraishi 

Abstract 
 

Different types of woods are in the delicacy of different 
building elements such as gates, cobblestones, cabinets, 
flats, carpets, bases for repairing abutments, shutters 
around the porch and balcony, partitions between two 
rooms, junctions, carpet boards coatings, wooden frames, 
roofing shears and also for concrete formwork. At the 
beginning of the article, information about the history of 
using in buildings, types of wood, advantages and 
disadvantages of wood, is presented, and then, about how 
to strengthen wood using different and effective methods, 
followed by analysis. Technical-economic comparison of 
three types of wood has been done. In conclusion, specific 
results of the article and constructive and effective 
practical suggestions are presented. 

 خالصه
ظرافت کاری هـای ناـام مختلـف تـایتان  از    ـ  واع مختلف چوب در ـاز ان
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اتاق ها، پایه های تعم ـرا  بدـتات ، کتـاره  ۀپ زار و  ، مسطح، فرشکلک ن، املاریدروازه،
فـرش پوشـ ، ف ـر   ۀیـوازه هـا، تختـ های اطراف زیاه و دالکن، پارت شن د ن دو اتـاق،

اتـتااده مـ   ،دـرای  الـب داـتی کانکریـت همچاـا و  های چود ،   چ  پوش دا  ها
کاردرد چوب تایتا  ها، انـواع چـوب،  ۀدر رشوع مقاله معلوما  راجع ده تاریخچ. شود

ه گردیـته و در ادامـه راجـع دـه چیـونی  تقویـت چـوب دـا ئـدرتری ها و نوا ص چـوب، ارا
 ـ  و اتتااده از ش وه های مختلـف و مـر ر دـه دررتـ  گرفتـه شـته و دـه تعق ـب ب  ت ل

ا تصادی ته نوع چوب صور  گرفته اتت. در یامته نتـای  مشـخص  -تخا ک   ۀمقایس
 ه گردیته اتت.ئاز مقاله ت ریر و پ شاهاد های تازنته و مر ر کاردردی ارا

 مقدمه
مانات صاایع تایتا   ،در اکرث صاایع ،چوب ده نلت کاردرد مختلا  که دارد 

ل(، مجسمه تازی،  الب تازی، ریخته و تازی، کاغذ تازی، ادویه تازی )تاینت الک
تسخ ن ما  ث انرژی حرارت  در گری، صاایع موتر، لواز  یانی ، اجااس تزئ اات ، 

ده  ادعاد مختلف شئو  زنتگ در  مورد اتتااده  رار گرفته وو پز غذا و غ ره  پختماازل، 
ال نق  دارد. انسا  اول ه طرز شک  داد  ده چوب را درای ته ه وتای  ما ت صور  فع

دعت ها توانست از ادزار های فلزی دهره گرفته و ده  تای  فرا گرفت وو ده کمک ادزار 
کمک ب  م صوال  چود  دهرتی را تول ت منایت. امروز درای تول ت مصاونا  چود  در 

م  شود. درای کار دا این  اتتاادهالوژی معام و تکاحجم زیاد از ماش ن های مختلف 
فرانک لویترایت ماش ن ها، هانات هر ماش ن دییری ده صاعت گرا  ماهر ن از اتت. 

اتت. انسا  ناشق  مواد تایتان چوب صم انه ترین "در مورد چوب م  گویت: 
یک دافت  چوب. "پ ونت دا ب  اتت. دوتت دارد ب  را ملس کات و دیت  ب  را یوش دارد

 % 6اکس جن،  % 40کاردن،  % 50اتت که در ترک ب یود   (cellulose)تلولوزی
 . (165 : ص.3 یاکسرت و مواد معتن  را دارا م  داشت ) % 0.2نایرتوجن،  % 1هایتروجن، 

 تحقیقاهمیت 

اتتااده و کاردرد چوب در ناام مختلف تایتا  تازی جـز  ،اتتا چاانچه هویت
دوده و ده یک شکل  در ارت اط اتـت. داـا د دانسـنت ک ا ـت انـواع گ  ه الیااک زنت

ب  در ناـام مختلـف تـایتان  در رشایـل فعلـ   ۀمختلف چوب و چیونی  تقویـ
 م  داشت. دسزای کشور دارای اهم ت
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 مربمیت تحقیق
انـواع مختلـف چـوب هـای تـایتان  یـک تلسـله نـوا ص مربهن اتـت کـه  

دانســنت چیــونی  تقویــت و ده ــود ک ا ــت چــوب در ط  عــ  یــود را دارنــت. داــا د 
 تایتا  تازی از مربم ت یاص  دریوردار اتت.

 هدف تحقیق
 :ذی  اتتوار اتت ۀهذا روی ته موضوع نمت ۀهتف ت ریر مقال

 چیونی  تقویت و ده ود ک ا ت چوب درای تایتا  تازی -1
 اتتااده مااتب از انواع مختلف چوب ها در تایتا  تازی -2
 ا تصادی انواع مختلف چوب های موجود در کشور -تخا ک   ۀت ل   و مقایس -3

 سوال تحقیق 
، تــوال بیـا مــ  تـوا  نــوا ص ط  عـ  چــوب را تقویـت و ده ــود دخشـ تایاکـه 

 دهت. ت ق ق مقاله هذا را تشک   م 
 تحقیق میتود
و در ت ریـر ب  از ب ـار نلمـ   توص ا مقایسه وی،  -ت ل ل  م تود در این مقاله از  

 اتت.دعم  بمته اتتااده  تاحوی مشاهتا  ا همچاو معترب، تایت های انرتنت  

چوب مـادۀ ط  عـ  دـوده کـه از دریـت هـای : کاربردی چوب ۀیخچتار
 گونـاگو گوناگو  ده دتـت مـ  بیـت و دـه اشـکال مختلـف در بمـته و دـه مقاصـت 

یعاـ   ؛مـورد اتـتااده  ـرار گرفتـه دتیاسـواتتااده م  شود. چوب از دیـر زمـان  
دخـ   ۀاتتااده از چوب مانات تاگ ده نلت نمر طـوالن  کـه دارد، مـورد مطالعـ

 دـا از نلو   رار گرفته اتت.  اد  یاد بوری اتت که انسا  های مغـاره نشـ ن های
از تصـاویری کـه از  ا چود  ده شکار م  رفتاـت و همچاـ ۀدا ن ز  ،از چوباتتااده 

چا ن در م  بیـت کـه انسـا  هـای مغـاره نشـ ن از  ،ادوار ما    تاریخ ده جا مانته
اده ـر زرانـت اتتاــدر امـ ا ـونت و همچاــ   تکــاظت جا ، مـای حاوب در ـچ

      (. 155: ص. 4 م  منودنت)
شهری، پـ   ی  از تایتا  های روتتای  گرفته تا تایتا  های چات ط قه

ب تـایته مــ  شــتنت کــه از چــو  ،یانـه هــای ای( ــ ( ) یانــه هــای تادســتان هـا و 
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ها در افغانستا  یا کشور های دییر ده ناـوا  م ـراف فرهایـ  شـاایته دس اری از بن
شته انت.  تامت تایتا  های چود  دتو  شک دایت ده نرص نـو تـای  درتـت. از 

وا  از  رص دارالما ،  رصـ چهلسـتو ، نشانه های نمتۀ تایتا  های چود  م  ت
والیـت کادـ   ۀ رص شاه دودو جا ، تایتا  های جوار شاه دوشمش ره )ع( در حوم

 ، نا  درد.دودهات(م  معاری کشورما   ۀکه مردوط ده دور 

 

 

 

 

 

 

 

 
تال پ  ، انسا  ها درای تسخ ن یانه های مسکون ،  6000گاته م  شود نزدیک ده  

  .(155: ص. 4 )کاخ ها و  رص ها، ده طور گسرتده از چوب اتتااده م  کردنت 

ارچه، دلوط، چاار،  ،از      ؛در افغانستا  انواع مختلف چوب چوب:انواع 
شته، از جای  های دایل  کشور ته ه  ،چهارمغز، رسو، صاودر، شمشاد، تو  و ...

در ها دعض  مشخصا  انواع چوب ول  چوب یار از کشور روت ه توریت م  شود. 
 جتول ذی  ترشیح گردیته اتت. 

 (.8. : ص5)در کشورانواع مختلف چوب دررت  مشخصا  رضوری و مهم  :1جتول 
های به  چوب

کار رفته در 
 ساختامن ها

 توضیحات مقاومت

 چوب
 مقاوم چهارمغز

  ت ره و دارای نقوش ه یاکم، ده رنگ یاکسرتی مای  ده  هو مرت  چوب
چود  چهارمغز یصوص ا  چو   اد  تورق،  .زی ا و نس تاد دا دوا  اتت

 .راتت تار، یوشکار و در مقاد  فشار، یم  و کش  مقاو  اتت
 

 (.6: ص. 5 )ای(  ( از چوب : منای یک تعم ر تادستان  )1شک  
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 .1ۀ جتول ادام

 مقاومت مناسب چوب چنار

ده رنگ تا ت روشن تا رسخ مای  ده  هوه ی  اتت که لکه های  چوب
 هوه ی  صتف  دارد. چوب چاار ن مه تخت، راتت تار، کم دوا ، دا 
 ادل ت م خ یور یوب دوده که از ب  درای پوش  تقف تایتا  ها، 

ادزار،  ۀتایت م   و فرن چر، تایت دروازه های تایتا  متربکه، دتت
 .پایه های معادت و مساجت کاردرد دارد ا چوک ، صاتوق و همچا

 بلوط چوب
ر یار مقاوم دبس
 و رطوبت، بار  برابر

 حرشات

چود  ده رنگ  هوه ی  روشن تا ت ره، درشت دافت و دا دوا  اتت. این 
چوب نس تاد ن مه تخت و ن مه تای ن تا تای ن اتت و در درادر تای  

 مقاومت زیادی دارد. 

 متوسط صنوبرچوب 

چوب صاودر ده رنگ تا ت تا کریم  روشن اتت چود  راتت تار، ن مه 
  یاغلب لکه های ت اه رنگ و یا  هوه  ت ک و یوشکار و  اد  تورق اتت و

دارد. این چوب نس تاد نر ، ت ک که دوا  زیادی نتارد و کار دا ب  بتا  
 .شود از چوب صاودر درای دتتک های تایتان  اتتااده م  .اتت

چوب زبان 
 مقاومت مناسب گنجشک

چوب های دس ار م کم،  وی، دادوا ، نس تا ارزا  دا یاص ت  ۀاز جمل
االتت ک  زیاد، دارای مقاومت، تخت  مااتب و  ادل ت فر  پذیری یود  
م  داشت. رنگ این چوب نموماد زرد م(یم مای  ده  هوه ی  اتت در 

 .تایت چوکا  دروازه های تایتان  ده کار درده م  شود

 چوب شمشاد
 بسیار مقاوم 

 و باربر
 

چوب های دس ار تخت، مرتاکم و تای ن و دادوا  دوده و چوب شمشاد  از
  .رگ ها و یا وریت های ب  دارای کثافت داال م  داشت ده دل   تراکم داالی

از این چوب در تایت صاایع دتت ، اش ای مهاتت ، لواز  یانی ، 
  .تزئ ن کاری و کاتنکاری اتتااده م  شود

 متوسط چوب رسو
  ت کار کرد  و رنگ بم زی را دارادس ار نر  و ت ک که ده بتان   ادل چوب

م  داشت و از ب  د شرت درای پوش  دایل  دیواره ها در اتاق های 
 .  اتتیمای  ده  هوه  رسختایتا  اتتااده م  شود. رنگ ب  

 مقاوم چوب توت

  مای  ده زرد اتت ه یزی ا، یوش نق  ده رنگ  هو از جمله چوب های 
درشت  چوب و گاه  او ا  رگه های ت ز رنی  در ب  دیته م  شود.

دافت، ن مه تخت و ن مه تای ن، نس تاد دادوا  و در درادر رضده مقاو  و 
  نس ت ده یم  مست کم، راتت تار و یوشکار دا  ادل ت تورق نال  اتت

 

که ده ترت ب در  گرفته شتهده مقایسه  (ارچه و یار) چوبحارض دو نوع  ۀدر مقال
 ذی  مورد ارزیاد   رار گرفته اتت:

 چوب ارچه. 1
شایه های نا ماظم داشته و درگ های توزن  شک  دریت  ،دریت تتر یا ارچه

 700م  رتت و ال   m 50ارچه در طول تال ت ز م  داشت. ارتااع دریتا  ارچه تا 
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 و دودهرا دارا ارزش فوق العاده ا تصادی و م  ط  تال نمر م  منایات. جای(  ارچه 
وتای  چود  دارای ک ا ت یوب رود.  دکار م تعم را  ناام مختلف در تاینت 

ت. جای(  ارچه داالی نکم مورد اتتااده  رار م  گ ر  ۀول  در تویت ده انتاز  ،دوده
تأ  را  مث ت داشته و مااظر زی ا را ایجاد م  منایت که زیست ا ل م و م  ل 

یوش ختانه مااطق جاوب و جاوب رشق افغانستا  ا ل م مسانت درای منوی جای(  
 - 2100ارچه م  داشت. این دریت ها در والیا  پکت ا، پکت کا و کرن در ارتاانا  د ن 

2800 m (  379: ص.1 ) جای(  ان وه را ده وجود بورده انت. 

ن مه تای ن،  ،دودهدارای یواص نامشخص و ده رنگ کریم  مای  ده زرد  چوب ارچه 
. دعض  از انواع م  داشتتخت و دارای دافت متجانس و تقری اد مقاو  در درادر کاوش حرشا  

مود   ۀو دری  ن ز درای ته  رود دکار م چوب ارچه ده مرصف کاریانجا  روک  و تخته الیه 
ده دل   دافت متجانس و  .تازی،  ایق تازی و چوب چهار پهلو یل ری  ده کار درده م  شود

مود  تازی در  ۀاین چوب د شرتین تقاضا را درای یریت ده ماظور ته  ،تخت  مااتب ۀدرج
د شرتین نوع  ،ده دل    ادل ت بغشتی  دا انواع م لول های حااظت  ا دازار دارد. همچا
 (.8 : ص.5 )اریانه ها را دارا اتت مرصف  در ك

 

 
 
 
 
 
 

 چوب خار روسی.2
چوب روت  در دازار افغانستا ، ده هر نوع چوب تا ت رنگ واردات  از روت ه تلق   ۀواژ  

م  شود که شام  انواع مختلف چوب از      نراد، نوئ  و انواع کاج ها م  شود. چوب نراد ده 
، راتت تار، ت ک،  ادل ت ایجاد شت  درز کم هایا  یشک شت ، رسخرنگ تا ت مای  ده 

ول  دا وجود متا   ،کاری یوب، م خ یوری و پ چ یوری نال  اتت دس ار یوش کار، تزئ ن
 از اتت کا  شته و رسخ ۀبد  یا لک ۀها دچار مرض لک مزایا ده راحت  در مقاد  پوت ته شت 

زیادی ده یانه منود  و تخم گذاری در ب  دارنت و دایت توجه  ۀب  م  کاهت. حرشا  ن ز ن( 

 تاحوی(ارچه )مشاهتا ( : نوع چوب 2شک  
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 تاب در م  دارنت.  ده هایا  یشك شت  كام(د رسخداشت كه چوب ها دارای رگه 
از دهرتین چوب ها درای  ،این چوب ده نلت ت ک  و رضیب االتت ک  داال

ت تایتا  ها اتت. ال اف دلات و یم ر تا ت ب  در کاغذ تازی مرصف  اتکل
 .و دعضاد در صاایع مود  تازی ن ز اتتااده م  گردد داشتهفراوا  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 برتری های چوب: 

ده بتان  ده  ،دودهم کم ت فشاری و کشش  نال  ، دارای ت ک و نر  اتت - 1
 کاتنکاری و درش شته وده بتان  تطح ب  رنگ پذیر اتت.اشکال مطلوب 

دوده و امکا  تقویه منود  را در مقاد  رطودت، نایق یوب حرار  و درود   - 2
 کر  یورد  و حریق دارد. 

مقاومت م خان ک  نس تاد یوب و یاص ت ارتجان  در ا اای رضده یورد   - 3
 .(156: ص. 4 )دارد را 

 رود. ا دوده و درای ات اب زیات  دکار م یری را دار ذ ادل ت تورق پ - 4
 نت  بلوده گ  م  ل زیست - 5

  ذاتی چوب نواقص
  ادل ت اشتعال یوب - 1
 (156: ص. 4 ) و ضعف در نقاط پ ونت و یا اتصالموجودیت زخ ها  - 2
 امکا  اتتااده مجتد ده شک  اول هنت  و  پوت ته گ  در صور  رطودت ،فرتوده شت   - 3
  حرشا  و کر  یوردگ ( موجودا  زنته ) ۀحمل  - 4
 نس ت ده مواد مصاون و تای ا  ب   ادل ت تغ  ر در یواص  - 5

 چوب یار روت  ) مشاهتا  تاحوی(  مختلف شک: 3  شک
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 نواقص ناشی از خشک کردن چوب
 دا کم شت  حجم( لق شت  گره ها در چوب ) - 1
 کاه  ادعاد از تتاترد یواتته شته - 2
 گ  ه تاب یورد ، ک  شت  و چ ن یورد - 3
 ایجاد درز ها - 4

 
 
 
 

 
 

 
روش های مختلف درای  چگونگی تقویت و جلوگیری از نواقص چوب:

 تقویت نوا ص چوب وجود دارد که ن ار  انت از:

ده کمک ایجاد ی( و ک  منود  هوا، مواد ک م اوی مانات   ر  روش خال: - 1
جلوگ ری مایع دا فشار در درو  نارص چود  تزریق م  گردد. مواد تزریق  موجب 

   های چوب شته و مقاومت م خان ک  را افزای  م  دهات. ز از نوا ص و تأ  ر ارگان 

پوشانت  تطح چوب دا یـک الیـه از رنـگ روغاـ ، روغـن  ایجاد پوشش: - 2
  ز کاک زد ، نم کش ت  و هجو  ارگان ،   ر یا مواد نات  دییر از (varnish)ج( 

پلسـرت و رویکـاری جـتا منـود   ۀهمچاا  ذریع و مرض ده چوب جلوگ ری م  کات

  (7: ص.5 ) کرد  چوب: نوا ص ناش  از یشک 5شک  

 .(1: ص.5) : نوا ص ذات  چوب4شک         

 

https://www.ichoob.ir/wp-content/uploads/2019/08/ichoob.ir-wood-865-8.jpg
https://www.ichoob.ir/wp-content/uploads/2019/08/ichoob.ir-wood-865-8.jpg
https://www.ichoob.ir/wp-content/uploads/2019/08/ichoob.ir-wood-865-24.jpg
https://www.ichoob.ir/wp-content/uploads/2019/08/ichoob.ir-wood-865-24.jpg
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راه هــای مــواد ناتــوز در ناــام احــاطوی و چــود  از ما ــع بتــ  توتــل  اجــزای
 .مخصوص ضت حریق

یوادانت  چوب در یک حوض   ر مایع و  طرا ، ده طوری  روش اشباع:  - 3
های یطوط مانات ت رهای چود  و ت ر  ،که مواد نات  ده درو  چوب  ناوذ کات

 .تنارت اط  از موادی که ده ناوا  م افظت کااته مرصف م  شو 

ها در نمق چوب دا از د ن درد  یال یاه ها و کانال  بندش خالیگاه ها: - 4
 .مواد مخصوص که در جریا  هوا  رار م  گ رد

که تا  1.45gr/cm)3( و مرتاکم تاینت چوب ال  وز  حجم د  فرش روش تراکم: - 5
یک  درادر م  شود.  دوکاه  حجم ایجاد م  گردد و افزای  مقاومت م خان ک  تا  % 50

  .از دییر روش های م افظت  در چوب ده شار م  بیت
دخ  های  از چوب را که در زم ن، گ  و الی،  نیم سوز کردن چوب: - 6

ن م توز کرده تا ت ت جای منااک و ده طور کل  در جای مرطوب  رار م  گ رنت، 
 .(108: ص. 2( گ   رار نی رده   ها و پوت تز هجو  ارگان 

از ت ل   و  اقتصادی چوب ارچه با چوب خار: -تخنیکی  ۀتحلیل و مقایس
ب  در جتول  ۀنی  تقویچیو ا تصادی دو نوع چوب همراه دا  - تخا ک  ۀمقایس
 ( چا ن درداشت م  شود.2شاره )
چـو  چوکـا  دروازه هـا،  تات  تایتان  تعم ـرا  مـتر درای ناام ا - 1

رک ت های فرش اتـاق هـا از چـوب ارچـه پاکلک ن ها، املاری ها، مسطح تزئ اات  و 
 اتتااده گردد.

تایتان  تعم را  ای(   چو  دروازه ها، کلک ن ها، املاری  درای ناام - 2
 ها و غ ره ناام چود  از چوب یار تقویه شته اتتااده گردد.

از ل ــا   شــت  در مقایســه دــا چــوب یــار نــادیچــوب یــار دعــت از تقویــه  - 3
ب   ۀنمـر ما ـت دـوده و ، در مقادـ  بتـ  و رطودـت مقـاو تر م کمتخا ک  دو چات 

 .شود ا تصادی تر م  % 40اضافه و 
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 نی  تقویه چوب یاریوچا تصادی و  -وی تخا ک  جتول مقایس :2جتول 

 ترشی ا  یصوص ا   شاره
چوب یار دعت از  چوب یار چوب ارچه نمته ته نوع چوب

 تقویه شت  ب 
 تال 40 تال 20 تال 700 نمر ما ته 1
 یوب ضع ف مااتب تخت  ۀدرج 2
 مقاو  ضع ف مقاو  کاوش حرشا  3

 ادل ت بغشتی  دا انواع م لول  4
 یوب یوب نال  های حااظت 

 نال  یوب نال  م کم ت فشاری و کشش  5

دصور   کشت و ته ه ب  6
 ط  ع 

دصور  
 ط  ع 

دصور  
 ط  ع 

 یوب یوب نال   ادل ت تورق پذیری 7
 مااتب یوب نال  م خ یوری و پ چ یوری 8

کمرت و دعضاد  دارد دارد  ادل ت حریق شت  9
 نتارد

 3m( $ 980 300$ $ 350(  مت ف  مرت مکعب  10
 

چـوب  3m 1ا تصادی الز  اتت تا   مـت  ۀجهت مقایس ،موضونا  فوق ۀ،در ن(و 
چوب یار تقویه شته را در دازار بزاد کشـور  31mچوب یار و   مت  31mارچه،   مت 

 . میمشخص تایته و مقایسه منا

 چوب یار در دازار کشور 31m=   مت  300 $

300$ × 78 af = 23400 Af        

  چوب ارچه در دازار کشور ده طور اوتل 31m=   مت  980 $

980$ × 78 af = 76440 Af        
 چوب یار تقویه شته در دازار کشور 31m=   مت  350 $

350$ × 78 af = 27300 Af           

 ما ته ب  چوب ارچه دا درنظرداشت نمر 3m1  مت  

76440 ÷ 17.5 = 4368 Af     
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ارچه نس ت ده چوب اول مشاهته م  شود که   مت یریت  ۀگر چه در مرحل
(حظه ـات ات  مــا دا توجه ده جتاول م ــام ،درادر اتت تهار روت  د   از ــی

ارچه ده جای یار روت ، ده طور اوتل  چوبم  گردد که مصارف ک  اتتااده از 
نمر چوب  ارچه ۀما تافزای  هزیاه یواهت داشت. دا توجه ده نمر  % 30 در حتود

تال و  20؛ در حال  که نمر چوب یار نادی داشت م  تال 700ارچه حت ا   
گاری و دوا  ب  تال در نظر گرفته م  شود، مانت  40 حتود تقویت شتهیار چوب 

 35گذشت حتود در صور  اتتااده از چوب ارچه ده جای چوب یار، نه تاها دعت از 
، این دور چوب یار تقویت شته 17دی و انظم  چوب یار نا ۀدور نمر ما ت

افزای  مصارف جربا  م  شود، دلکه این تغ  ر ماجر ده حذف مصارف جان   
رنیال  بنها م  گردد که یود دانث کاه   و نیهتاری چوب یار مانات ترم م

  مصارف نمته در اجرای کار یواهت شت. 
 تیجه گیرین

در ایــن مقالــه دــا توجــه دــه اهم ــت احــتاف تــایتا  هــای مقــاو  و ارزا  جهــت  
ــه توتــع ــتار، ضــمن مطــر  کــرد  تــادقه و مزیــت تــایتا  هــای چــود  و  ۀن ــ  د پای

ــ ــت منون ــق روی چا ــا و یــواص مکــان ک  چــوب پــس از ت ق  ــاری واحــت  ۀدررتــ  مزای بم
ــو  ــف چ ــوع مختل ــر روی دو ن ــه د ــا مطالع ــود  د ــکون  چ ــورب در مس ــ کش ــه چا  ن نت ج

  گ ری م  گردد:
دعض  از مصالح تایتان  مانات فوالد و مواد غ رمعتن  که  ادل ت اشتعال  - 1 

امکا  دارد ما سل شونت و هم ن موضوع ت ب رت ت  حرار  هایا   درشت  را نتارنت، 
در  انواع چوباتتااده از  شود.ضع ف شت  و فروریختی  ناام و تایتار تایتا  م 

 .کااتتقری ا دری(ف ناام ذکر شته نم  م  ،تایتا 

درادر زودتر از چوب هتایت حرارت  دارد. این ر م درای  د ست و تهش شه  - 2
تر اتت. از درادر رسیع  7000درادر و درای املون و   1640درادر، فوالد  90تاگ مرمر 

نایق دود   ها، تایتا  یک  از مزایا چوب درکه توا  نت جه گرفت هم ن ار ا  م 
 .اتت ب  مااتب

های مااتب درای در مقایسه دا دییر مواد تایتان ، چوب یک  از گزیاه - 3
چوب در اگر  ،ها اتت. ده طور ی(صه گاته م  توان مداتی تایتا   نایق
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در درق و گاز مرصف روی کاه     ر مستق مأ ت ،تایتا  اتتااده شته داشت
 .دارد تایتا  را

نلم و تکاولوژی در جها  یک  از دالیل   ۀدا توجه ده پ رشفت همه جان  - 4
ایما ، ت ک  ،شودتازی اتتااده م که امروز کاکا  از چوب در تایتا  

 .درادر فشار اتتب  در دود ، م کم دود  و دوا  

یک  از معایب چوب در تایتا  مقاو  که شایت در ادتتا تصور کا ت  - 5
چوب  که اما دایت ده این نکته اشاره کرد  ،رادر نم و مرطوب شت  اتتن ود  در د

 .تتاارچه در درادر بب و رطودت مقاو  
 اتپیشنهاد

مر ر از ناام چود  در تایتا  ها  ۀپ شاهاد های ذی  را جهت اتتااد 
 مرجه م  دانم:

کر  زخ ها( یا  ناری از دربمته گ  )دایت  اد  اتتااده در تایتا   چوب - 1
 م  گردد، داشت.گ  که دانث کم شت  مقاومت ب  ه یورد
یوب یشک گردد تا از تاب یوردگ ، ک      از اتتااده در تایتا  ها دایت چوب  - 2

 شت ، فرشده گ  و پوت ته شت  انجا  های شا  جلوگ ری ده نم  بیت.
ده ارچه چوب چهار پهلوی  ۀدا اتتااد چوبده یاطر تقویت مقاومت فشاری  - 3

تایتا  های چات ط قه  انارتا درای  م  گردد اتتااده صور  مقاطع ترک   
 اتتااده شود.

پ شاهاد م  گردد تا در ناام اتات  چوب دو نوع  ۀدرنظرداشت مقایس دا - 4
تایتا  های متر  و نرصی مانات دروازه ها، کلک ن ها، املاری، مسطح و فرش 

پ(ن  در تایتا  های مر ت  و غ ر  مچاا و ه اتتااده گردد ارچهچوب اتاق ها از 
 چوب یار تقویه شته اتتااده گردد.تال داشت از   20که طول نمر بنها کمرت از 

 مآخذ
، "ا -بریانا دایرة املعارف جلت اول ب "ریاتت دایرة املعارف اکادم  نلو ،  - 1

افغانستا ، تال  -کاد   -نرباتکا  ۀنرش اکادم  نلو  افغانستا ، چاپ اول، مط ع
 .هـ.ش 1386
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، موتسـه چـاپ "مصالح تایت و بزمایشیاه"صاد  ، حسن، پرویز رفعت ،  - 2
 .هـ. ش1384تال  دانشیاه اما  حس ن )ع(، چاپ اول و انتشارا 
، مرکـز نرشـ دانشـیاه "مصـالح تـایتان "ط اط ائ ، م ـر م مـت کـریم،  - 3

 .هـ. ش 1382تال  صاعت  ام ر ک  ر ) پل  تکا ک تهرا (، چاب دو 
انتشـارا  روزانـه، چـاپ چهـار ، تـال  "مصالح و تایتا "، فروتا ، تا  - 4
 .هـ. ش 1386
، "هـای چـوب نـامرغوب چ ســتویچـه چـود  را نخـریموی وی گ "بیچـوب،  - 5
  . 2019/اگست/27 تاریخ
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 مالداری وتأثیرات تغییر اقلیم باالی محصوالت زراعت 

The Impact of Climate Changing on  
Agriculture and Livestock Products 

 

Research Fellow Muhammad Mia Marhun 
 

Abstract 
  

The impact of Climate changing on Agriculture and 
Livestock products will be peruse from two sides. First is 
warming of the weather which they have various effects, 
on Plants and animals. Like vernilaization and adaptation, 
but other side climate changing such as decreasing 
snow and ice from mountain is the cause of drought and 
flood. 

 خالصه
دو بعد مورد بررسی  ثیرات تغییر اقلیم باالی محصوالت زراعت و مالداری ازأ ت

ابعاد  ثیرات خاص خود را باالیأ پدیده تیکی گرم شدن هوا که این ؛ قرار می گیرد
پرابلم  وابعاد مختلف حیات حیوانات مثلتلف حیات نباتات مثل بهاره کردن مخ

 ؛( با محل زیست شان داشته، ولی تغییر اقلیم در بُعد دیگرAdaptation) توافق
سالی باعث کم شدن آب، خشک در کوه ها یعنی کم شدن برف و ذوب شدن یخچال

قابل انکار خود را  باالی و غیر  سیالب ها که تاثیرات مشهودها و رسازیر شدن 
 می گردد.  ،اعم از نباتات و حیوانات دارد موجودات زنده 
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 مقدمه
 یک منطقه بوده که  ۀسال (50الی 30اقلیم عبارت از رشایط دراز مدت جوی)

 می و وزش باد، فشار و بارنده گی حرارت، رطوبتدرجۀ  عبارت از عنارص عمدۀ آن
عرض البلد و  دنیا با موقیعت جغرافیایی  از نظرباشد. اقلیم در مناطق مختلف 

عرض  میانشود. افغانستان یا ساختامن اراضی مشخص می وارتفاع از سطح بحر 
( و نیمه Arid) شاملی و در منطقه خشک ۀ کر  درجه در نیم 40الی  29جغرافیایی 

 ( واقع است.Semi-arid) خشک
در کشرت محصروالت  اقلیم مهم تررین و اساسری تررین عامرل تعیرین کننرده

زراعتی است که بر اساس آن نوع نبات مورد کشت و محدوده زرع نبات در نواحی 
پرییری ثیرأ بندی کشرورها از نظرر ت انستان که در رتبهرافغ مختلف تعیین می شود.

رار گرفتره، ررران قررجه ا درررورهران آسیب پییرترین کشرردر می ،از تغییرات اقلیمی
نسربت  د اوسرط حررارتیرررسانتی گ ۀدرج 0.6زایش راف ۀپدید وبررات نامطلراز اث

مترأثر بره طرور اوسرط  بارنرده گری  میلی مرر 30دود رو کاهش ح م. 1960به سال 
 (7)است. شده

 اهمیت تحقیق

بت های عث توجه و مراقاقلیم باالی زراعت و مالداری با ثیر تغییرأ دانسنت ت 
خصوصاً  ،فقر و گرسنگی انسانی گیری از تهدیداتبیشر مجامع علمی جهت جلو 

 مناطق آسیب پییر می گردد.
  مربمیت تحقیق

ثیرات تغییر اقلیم باالی محصوالت زراعت و مالداری  برای أ تحقیق در مورد ت
 رضوری امری ،پییری  و جلوگیری ممکن از ارضار بالقوۀ این پدیدهکاهش آسیب 

 .دهد ن میاست که مربمیت این تحقیق را نشا
 تحقیقهدف 

و مالداری  ینشان دهی ارضار تغییر اقلیم  و اثرات آن باالی محصوالت زراعت 
اثرات تغییرات آب و هوا و  رابطه بهو باال بردن سطح آگاهی مردم افغانستان در 

 اقدامات الزم مبتنی بر اساسات علمی.
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 سوال تحقیق
این پدیده کدام عوامل باعث تغییر اقلیم گردیده و چطور از آسیب بیشر  

 جلوگیری منود؟
 تحقیق میتود

صررورت گرفترره، موضرروعات مهررم کتررب،  توصرریفی – حلیلرریتحقیررق برره شررکل تایررن 
نرنتری معتررب در زمینرۀ موضروع الت و دیگرر منرابع مثرل سرایت هرای امقاالت، مج

 مقاله، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند.
دهد که از شان مین مطالعه و بررسی معلومات هواشناسی درسطح افغانستان

د یسانتی گر ۀدرج 0.13حدود  رت بطور اوسطحرا ۀبه اینطرف درج. م 1960سال 
گی در عین ه میزان بارند ،به همین ترتیب .برای هر ده سال افزایش یافته است

برای هر ده سال کاهش یافته است. تغییرات ذکر شده فیصد   2 تقریباً زمانی ۀ دور 
مواشی در  تعداددر اقلیم بدون شک باالی کیفیت و کمیت حاصالت زراعتی و 

 .(7)  استبوده رسارس کشور تاثیرگیار 
عوامل طبیعی و عوامل )دو گروپ به اثیر گیار در تغییرات اقلیم عوامل مهم و ت

 گردیده است.بندی دسته (انسانی
ثیر أ تر چرونعبارت از عوامرل داخلری و خرارجی جرو زمرین  عوامل طبیعی: -1
اقطرراب مقناطیسرری و  (، تخریررب الیررۀ اوزون، تغییرررات درSolar winds) آفترراب

 باشد. می غیره به عنوان یک سیاره در فضا وموقعیت زمین 
( anthropogenic) های برشاین عوامل مربوط به فعالیت عوامل انسانی: -2

ها و یی، تخریب جنگلجمله به ازدیاد غلظت گازهای گلخانهآن  توان ازکه میشود می
گی ها اشاره کرد. پیامد فعالیت  برش از عوامل اصلی، افزایش درجه ه افزایش آلود

و بر هم خوردن اوسط  ابحار خود سبب باال آمدن سطح آبحرارت هوا است که 
برف، تغییر در تولید محصوالت زراعتی،  ها و مناطق پوشیده ازها، ذوب یخچالبارندگی

 (.6) ها طبیعی استکاهش فرش نباتی، وقوع خشکسالی، سیل و دیگر فاجعه
 فیصد  میزان تبخیر و تعرق و کاهش  41تا  31افزایش حرارت، موجب باال رفنت 

فیصد تولید برخی از محصوالت، به ویژه در عرض البلد های پایین تر از   41الی  10
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که ایران،  مناطق اطراف کمربند خشک کرۀ زمین ،خواهد شد. در نتیجه درجه 45
شود، دچار خشکسالی،  افغانستان و پاکستان و کشورهای آفریقایی را شامل می

 دیگر مشکالت خواهند شد. و بسیال 
کاهش منابع آبی به واسطۀ تغییر اقلیم طی سالهای اخیر، رضرهای زیادی در 

جمله زراعت و مالداری  وارد کرده است. در های مختلف اقتصادی از  بخش
یخچال ها کمر  و ذوب ذخایر برف در کوه ها ،کشورهای کم آب، در اثر تغییر اقلیم

شده و این امر موجب تبدیل رودخانه های دایمی به فصلی و در نتیجه، کمبود 
 شدید آب در فصل های گرم سال خواهد شد.

کمبود آب نیست ، بلکه خشکسالی سالی باالی زراعت تنها مسئلۀ اثر خشک
عوارض دیگری مانند زیاد شدن آفات زراعتی، عدم استفاده از کود کیمیاوی  و غیره را  
نیز دارد که نتیجه همۀ اینها کاهش محصول و پایین بودن کیفیت آن و حتی فقدان 

زارعان و نیز  جام وخیم شدن اوضاع زراعت وان رس تولیدات زراعتی  و محصول و
 .(116:ص.2)  آمد ملی کشور از طریق زراعت است در کاهش
از این جهت کشت للمی  .گی ها تأمین می شوده آب  زراعت للمی از بارند 

گی در طول دورۀ ه بسیار به خشکسالی حساس است. تغییر اقلیم و کمبود بارند
حیات زراعت للمی و  ،به عبارۀ دیگر دارد.منویی نبات للمی اثر مستقیم و فوری 

گی ه افزایش و کاهش محصوالت آنها به ریزش باران بستگی دارد. کمبود بارند
حتی  استخصوصاً والیات شامل وارد منوده   ،لطمۀ زیادی به للمی زارهای کشور

، و کمی محصول ندگیامل کشور به علت ناکافی بودن بار در زمین های زیاد ش
 نبوده اند. کشت به کلی قابل درو و جمع آوری

آب زیر آب برای زراعت های آبی از دو منبع تأمین میگردد: آب سطحی و 
صوالت زراعتی للمی دارد، اثر مستقیم بر مح زمینی. هامنگونه که کمبود بارندگی

سالی باالی مزارع  و باغ های که با آب گی و خشکه کمبود بارند به عین شکل
ارد. هر چه میزان حساسیت و نیاز  سطحی آبیاری می شوند نیز تاثیر مستقیم د

سالی زیان بیشری به آن محصول ر خشکاث والت زراعتی به آب بیشر باشد،محص
نباتاتی مانند  ،وارد می گردد، حتی امکان نابود شدن آن وجود دارد. به طور مثال
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یا محصوالتی  و نیشکر (،Hydrophyte) نباتات گروپ هایدروفایت متامیبرنج و 
 توان نام برد. را می بادرنگ چون

زمینی ساله، سطح آب های زیر سالی های پیهم چندین در اثر تغییر اقلیم و خشک
در اکرث نقاط کشور پایین رفته درحالیکه  قبل از خشک سالی ها استفاده از آب های 
سطحی باعث ذخیره شدن آب های زیر زمینی می گردید. کم شدن آب های سطحی و 

بی  ۀمیدن از آب های زیر زمینی استفادد که برای زراعت و آشاازدیاد نفوس باعث گردی
 رویه صورت گیرد و باعث پایین رفنت سطح آب های زیر زمینی گردید.

ثیرات منفی أ ت اثرات دیگر تغییر اقلیم باالی زراعت عبارت از گرم شدن هوا و 
 معتدله میآن باالی نباتات زراعتی و درختان مثمر خصوصاً درختان مناطق رسد و 

هر نوع  نبات  میزان  رسما و گرمای مناسب، یک مقدار  معین می باشد باشد. برای 
 کُند شدن منو و یا توقف رشد ودن حرارت  از مقدار معین  باعث که کم و یا بیش بو 

 حتی مرگ نبات خواهد گردید.
می گیارد. گُل نباتات  تاثیر منفی ( Vernilaization)باالی بهاره  گرم شدن هوا        

در درختان  انگیزی یا گل گیری در حرارت پایین به ورنیالیزیشن یا بهاره معروف است.
د یدرجهء سانتی گر 7که بین صفر الی ثرتر رسما ؤ جوانه ها به حرارت م ،مناطق معتدله

که آنرا نیاز رسمایی جوانه  اسراحت جوانه ها احتیاج می باشدۀ دور  ۀبرای خامت ،است
 ( می نامند، نیاز رسمایی انواع درختان میوه متفاوت میChilling requirementها )

حرارت پایین باالی یک تعداد از نباتات مناطق نیمه استوایی  نیز اثر گل انگیزی  باشد.
  گرید نیاز دارد . سانتی ۀدرج 10برای ایجاد گل، به حرارت  زیتون ،دارد، طور مثال

حرارت در طول سال به مقدار مناسب خود  هر نبات برای رشد و تکامل 
احتیاج دارد.  مقدار حرارت مناسب رشد نبات را می توان به صورت حرارت های که 

شد، تنفس متعادل با و فوتو سنتیز( انجام شده در آن بیشرین ترکیب ضیایی )
دوره یا سایکل حیاتی  برای  تکمیل  یککه  حرارتی ۀتعریف منود و در مورد محاسب

اختالف نظر وجود دارد. بعضی معتقدند که برای   محققیندر نبات الزم است، بین 
د محاسبه قرار گیرد. تعداد محاسبه  حرارت مؤثر، باید حرارت از صفر به باال مور 

رضور می دانند، ولی  اکرثیت  معتقدند، پنج درجه  سانتیگراد باالی صفر را  دیگری
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بتواند  قرار  داد که در آن درجه، نبات  ا مبدأر  به صورت عموم  باید درجۀ حرارتی
ز شدن  جوانه ها یا با و تخم خود را اعم از نیش زدن اولین  فعالیت های حیاتی

این حرارت بر حسب نوع نبات  متفاوت می باشد. مثالً حد اقل   رشوع کند. البته
د، پیاز یگر سانتی ۀدرج 1ن  دانۀ گندم بین صفر  تا حرارت رضوری برای  جوانه  زد

درجه، بادرنگ و خربوزه  11 الی 5جواری و آفتاب پرست  ،درجه 5 الی 1و  لبلبو بین 
 .(188.  : ص 1سانتیگراد گزارش شده است )  ۀدرج  16

 حرارت خاص خود را رضورت دارد. اگریاد آوری گردید که هر نوع نبات  قبالً  
سانتی گراد باشد، نبات را دوستدار گرمای  ۀدرج 20این حرارت رضوری، بیش از 

سانتی گراد باشد، آن را دوستدار  15الی  12(، اگر در حد Megatherm) زیاد
گراد آغاز شود، آن درجۀ سانتی 5(  و اگر رشد نبات از Mezotherm) گرمای متوسط
پس گفته می توانیم  که تغییر  .( می نامندMicrothermمای کم )را دوستدار گر 

 ( 517 . ص : 3) داردیم خصوصاً گرمایش جو تأثیر فوق العاده باالی انواع نباتات اقل

همین قسم برای اینکه درختی در طول رشد فعال  )بهار الی  اواخر خزان(، 
میوۀ خود را باکیفیت مطلوب برساند، به مقدار معین حرارت احتیاج دارد. اگر این 

از آغاز بهار تا خزان  به  مورد لزوم هر فعالیتاسب و در حد طور  متنه مقدار  حرارت ب
آن  نرسد یا بیشر  از حد مطلوب باشد، تاریخ  رسیدن میوه با کیفیت آن، از حیث 

تر  که  مدت  طوالنی حرارت باال  در صورتی .طعم  و رنگ وحجم تغییر خواهد یافت
 .ادامه  داشته باشد، موجب از بین  رفنت  قسمتی  از انساج نباتی می شود

درجه    46 - 45قین  نشان داده  اند،  وقتی  که درجۀ حرارت هوا  دانشمندان و محق
ۀ سانتی درج 56در معرض تابش خورشید به  سانتیگراد باشد،  حرارت  پوست تنۀ درختان

سانیتگراد نزدیک درجۀ حرارتی است که معمواًل   درجه 56رسیده است. حرارت  گرید 
 (36 ص. : 4) برد چوب های  نرم و تازۀ اکرث انواع  میوه جات رسدسیری  را از بین  می

مترضر ت را رکشت و زراع ای زراعتی،ررررکه زمین ه اررالی و سیالب هررسخشک
حوادث طبیعی  ناشی از تغییر اقلیم میباشند. بر اثر می سازند از جملۀ خطر ناکرین 

خشک سالی از یک طرف نرسیدن آب کافی وعدم امکان دادن کود کیمیاوی به 
مقدار مورد نیاز به نبات و نیز هجوم آفات، مقدار تولید محصوالت زرا عتی را کاهش 
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 طبیعت

ر  هم مؤثامل در نامرغوب شدن کیفیت محصول از سوی دیگر همین عو و  دهد می
به ویژه در رشایطی که آفات نیز زیاد شده باشند. عوامل میکور باالی   واقع می شوند،

تخم اثر می گیارند. که استفاده از آن را برای سال های بعد مسئله ساز می کند یا 
امکان دارد که بر اثر از بین رفنت قوۀ نامیۀ آن اصالً سبز نشود و به دلیل آلوده بودن، 

 مصلحت نباشد.برای استفاده از آن به عنوان تخم 
در سال های خشک، هم محصول کم می شود و هم کیفیت آن خوب        

منی باشد. برای مثال در نتیجۀ خشکسالی در سال های پسین خصوصاً دهۀ 
هفتاد و هشتاد، مقدار تولید غالت به طور اخص غالت للمی با فیصدی زیاد نسبت 

 به سال های دهۀ پنجاه اُفت داشته است.
یات کشور، م و گرم شدن هوا باعث گردیده که در یک تعداد از والتغییر اقلی

توان از باغ های زرد آلوی  حاصل ندهند که از آنجمله می درختان زرد آلوی امیری
امیری والیت کابل و میدان وردک نام برد،  حتی اکرث باغداران، درختان میکور را 

د آوریست را غرس منودند. قابل یا و به جای آن درختان دیگر میوه از ریشه کشیده
به سال های گیشته در  و باریدن برف بیشر نسبت که تغییر ناگهانی اقلیم

باره محصول ردید که درختان زردآلوی امیری دو باعث گ .ش.هر 1397زمستان سال
 قناعت بخش دهند.

گرم ردید که تغییر اقلیم باعث قبالً یاد آوری گ  تاثیر تغییر اقلیم بر مالداری:
، خشک سالی، سیالب وغیره می گردد واین تغییرات قسمی که تاثیر هوا نشد

مستقیم باالی نباتات دارد همین قسم باالی حیات حیوانات به شکل مستقیم و غیر 
 مستقیم اثر گیار است.

علفچر های طبیعی دارد، بنابراین  از آنجا که خشکسالی تاثیر مستقیم باالی
که از علفچر  بهاری و تابستانی تغییه می کنند نیز تأثیرش بر مالداری سنتی 

نسبت به مالداری صنعتی بیشر است، هرچند بر اثر خشک سالی امکان کشت و 
تهیه علوفۀ مورد نیاز برای مالداری صنعتی نیز با مسایل و مشکالت موجه خواهد 

الت ذیل در کمبود آب در نتیجه خشک سالی و تغییر اقلیم با عث مشک شد.
 :ه مالداری می گرددعرص
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 کاهش علوفۀ کافی و خراب شدن کیفیت علوفه 

  یدنی برای حیواناتآشامکم شدن آب 

 ضعیف شدن و ازبین رفنت علفچر ها و حتی تخریب و فرسایش خاک ها 

 کم شدن علوفۀ قابل کشت در مزرعه 

 شیوع امراض گوناگون حیوانی 

 کم شدن وحتی از بین رفنت مالداری سنتی در کشور 

در مورد  (WFP),(FAO)که دو موسسۀ معترب بین اللملی تحقیقی را نتایج
چهار والیت شاملی انجام داده  سالی باالی مالداری در یازده ولسوالیاثرات خشک

 .شوددر جدول ذیل مشاهده می  د کهان

سالی و بعد مالداری در طی سالهای قبل از خشک: مقایسه امور 1جدول
 (113 : ص.5) شده ازخشک سالی در قریه جات انتخاب

 

به  ،ثیرات خشک سالی ناشی از تغییر اقلیم را نشان میدهدأ که ت1در جدول 
فیصد بز و  79فیصد گاو و  84طور اوسط در قریه جات مورد تحقیق فوق الیکر 

 گوسفند کم شده است.

 والیات

 خشک از قبل
 میالدی( 1997/1998)سالی

 سالی خشک از بعد
 میالدی(2002)

 2002  -97/98فیصدی

 گوسفند گاو فامیل
  گوسفند گاو فامیل بز و

 بز  و
گ امیلف

 اوگ
 گوسفند

 و بز

 18 8 3 44499 2584 15371 248599 34394 18418 آباد دولت بلخ
 15 7 3 61577 7097 18103 403861 41892 21699 کاربو 

 
 جوزجان

 9 3 35 26972 1811 12412 93921 13569 178 قچها
 33 3 00 80290 4642 28925 240889 34996 8868 شربغان
 14 9 5 17255 1320 5513 122934 6882 78 اندخوی

 21 5 6 31048 2736 3544 149200 18480 345 سیدآباد رسپل
 33 2 1 48170 9826 11789 143820 23135 6575 رسپل

 
 فاریاب

خواجه 
 9 7 108 14959 1579 11653 164070 23198 0758 موسی

 18 6 06 5064 2542 12272 27597 9610 1582 میمنه
 24 3 02 30119 2334 8704 126130 18140 567 املار

 مجموعه
 اوسط/ 

 37778 224296 1721021 128286 36471 359953 3 6 21 



 

52 

 

 طبیعت

 نتیجه گیری
زمرین قررار انسرتان در منطقرۀ خشرک و نیمره خشرک به صورت طبیعی افغ -1

از نظرر تغییررات سرت کره مواجره بره بیشررین آسریب ا داشته و از جملۀ کشور های
 خصوصاً خشک سالی  می باشد. ،اقلیمی

دریا ها  و زیر زمینی  چونتغییرات اقلیمی باعث کاهش آب های جاری سطحی   -2
 مثل کاریز ها و چشمه ها گردیده که زراعت افغانستان بیشر به آن وابسته میباشد.

اعررث کمرری محصررول و حترری نبررود تغییرررات اقلیمرری خصوصرراً تغییرررات جرروی ب -3
 محصول  بعضی درختان میوه مثل زردآلوی امیری در  مناطق مختلف کشور گردیده است.

     در نتیجۀ تغییرات اقلیمی و کمبود و یا نبود آب که باعرث کمری علوفره -4
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بب غیررر اقتصرراد شرردن یوانی و رس انجررام  سررروالت حررررغوب شرردن محصرررو نامرر
 .گردیده استمالداری 

 پیشنهادات
به دلیل این که اقلیم یکی از مهمرین فاکتور تولیدات زراعتی شمرده میشود  

و تغییراقلیم بر تولیدات زراعتی و مالداری تأثیرسوء میگیارد؛ باید راهکارهایی برای 
غییرات اقلیمی بر منابع آب و زراعت یافت که به حداقل رساندن اثرات نامطلوب ت

 :در اینجا به چند مورد از آنها اشاره شده است
 .ذخیره منودن آب  ویا جلو گیری از هدر رفنت آن -1
رصفه جویی و استفادۀنهایی از آب و مجهز منودن مزارع و باغ ها به  -2

 .سیستم آبیاری قطره یی و بارانی

خشکسالی و اختصاص آب ذخیره شده مدیریت آب آبیاری در زمان وقوع  -3
 .به محصوالت رضوری تر

 .جمع آوری آب باران از بام ها، کوه ها و حتی دشت ها -4

 .استفادۀ مجدد  از فاضالب ها -5

استفاده از دانش متخصصان اصالح نباتات، متخصصین زراعت، اقلیم  -6
 .شناسان در زمینۀ تطبیق نوع و میزان کشت
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 فرهنگ سازی رسانه ای جهت حفظ منابع طبیعی بخصوص منابع آبی. -8

 .های مشرک گسرش مراودات منطقه ای و بین املللی برای اتخاذ سیاست -9
 مآخذ
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 محقق لیپا صوفی زادهمعاون س 
 

 انتیگرال گیریمحاسبه خمش گادر ها به روش 

Calculation of Beam Deflection 
through Integration 

Research Fellow Lipa Sofizada 
 

Abstract 
  

The content of this article is about calculating the load 
momentum of the beams. Calculation of curvature of 
beams because of the operation of force is analyzed by 
mathematical equations and the curvature equation is 
assumed to have the maximum boundary conditions. 

 خالصه

بارگذاری شده تشکیل منوده، های گادر  محاسبه مومنت این مقاله را محتوای
ی گ معادله خمیده عمل قوه توسط روابط ریاضیکی ودر اثر آن ه خمیده گی محاسب

 به گونۀ اعظمی دریافت گردیده است. خاصبا در نظر داشت رشایط 
  مقدمه

 است. انواع مطالعه و تحقیقاعضای کاربردی در ساختامن ها قابل حیث ه ها بگادر  
 ثیرها تحت تأ گادر که  ییجا از آن د.ی مورد استفاده قرار می گیر انجنیری ساختامنها در گادر 

قوه با  عملنتیجه  در ،گیرد های وارده )قوه های عامل( متمرکز یا گسرتده )توزیعی( قرار میبار 
ما اشود، می یا طول نسبت داده  زاویه  به که این خمیده گی  گردد می گادر گیه خمید عث
در  قرار می گیرد.مجاز  کمیت حد در و خیلی کوچک بوده بعضا  ها ها و زاویه  تغییر شکلاین 
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 ...خمش گادر ها به روش  ۀمحاسب
...لیت پجیوسیستم های  آن با عث زیان های مادی حوادث ناشی از ها بیشرت از حد مجاز بوده که بسا موارد این خمش 

 ردد.باید مبذول گ که برای جلوگیری از آن اقدامات به موقع خواهد گردیدجربان ناپذیر و جانی 
 تحقیق اهمیت

ارتعاشات در طیاره ها و  خمش در تحلیل های دینامیکی مانند بررسیۀ محاسب
 ۀهمیت شایانی برخوردار است. محاسبعکس العمل در مقابل بار گذاری و زلزله از ا

ها حد  در طراحی ساختامن ،حایز اهمیت است. طور مثال یخمش با هدف کاربرد
های بزرگ تغییر شکل  .می شودداده )خمش( مورد مطالعه قرار تغییر شکل مجاز

 ممکن باعث ایجاد ترک ها در سقف و یا دیوارها شوند. ،بوده ها نا خوشایند ساختامن

 ۀگونه ها را بگادر مجاز انحنا پذیری  حدودها و طیارات نیز مشخصات  طراحی ماشین
 ارتعاشات نامطلوب جلوگیری گردد.بروز کند که از  می بیان

 تحقیق مربمیت

 .ن استهستند زیرا ممک هاگادر اعظمی خمش  مهندسان عالقه مند به تعیین
اری اگر از لحاظ ساخت ،ها به دلیل زیبایی شناسی نیز باید به حداقل برسدگادر خمش 
با  خمش ۀکه محاسب ییجا از آن می باشدناخوشایند باز هم باشد،  )محکم(ایمن

 ۀمعادل توان می لوسیلهبا ،گرددباعث کاهش خبط در محاسبه میاستفاده از انتیگرال 
 .دریافت کرد توسط انتیگرال مل قوهعرا تحت  گادریک  خمشمنحنی 
 تحقیق هدف

لف های مختعمل قوه ، االستیک مومنت انرشیا سطحمدل گرفنت مومنت خمش  در نظر با
ابل ق، . برعالوهدارد دقترضورت به  ،آید وجود میه عکس العمل که در اثر قوه های عامل ب ۀالنوع و قو 

معین رال ناکاربرد انتیگ. دراین جا می باشد ؤثرمقوه  تعیین حدوداست که رشایط رسحدی برای  تذکر
  .و مؤثریت آنها را مشاهده خواهیم کردت خمش گادر های بارگذاری شده مطالعه فدریارا برای 

 سوال تحقیق

 رخ می دهد؟ هاگادر  ساختامنی در کدام قسمت هایگادر اعظمی خمش 
 تحقیق میتود

 ست.صورت گرفته اتوصیفی  – تحلیلیتحقیق هذا به روش 
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اهمیت ساختامنی به ها از اجزای با گادر  :و محاسبه خمش آن هاگادر 

هنگامی که  .باشندمی  های ساختامنی بار بردارگادر  عموما   شامر می روند و
 خمشی که ،قرار گیرد )قوه به صورت عمود بر محور طولی آن وارد شود(تحت بار گادر
برنولی  ایلراز تیوری  قبال . می شوددر نظر گرفته ثابت آن زمان  ید،بوجود می آ گادردر 

روش  م.1921های نازک با ضخامت کم استفاده می شد. تیموشنکو در سال گادر برای 
ای با هگادر بهبود داد که برای  گیه ثیرات خمیدأ در نظر گرفنت تبا برنولی را  ایلر

 .می شد بیشرت استفاده  خمشرت و ضخامت بیش
در نقاط  خمش جهت محاسبهروش معمول  یک: روش های محاسبه خمش گادرها. 1

های ر گاد کار کرد ،روشبا این . استروش )کار مجازی یا کاستیگلیانو(  گادرمختلف یک 
 در دو محور افقی و عمودی گادرخمیده در حالت االستیک بررسی شده و با اندازه گیری خمش 

 یل است:این دستگاه دارای مشخصات ذ مقایسه می گردد. هوری با تجربینتایج ت
مجهز به هفت  و ربع دایره با ابعاد هندسی مشخص وی، نیم دایر دارای منونه های دایروی  

دارای انواع  روی هر منونه بر یبارگذار  پله های مجهز به  مرت ملی 0.01عدد گيج انديکاتور با دقت 
 ربع دايره خميده به صورت دايره، نيم دايره و گادر  خمش يک روش های مختلف استاندارد وزنه

افقی و  خمشمقايسه  خمیدهگادر  خمشمجازی برای محاسبه میزان  قوه هایکاربرد اصل 
ها دستگاه در سه حالت یک چهارم دایره، نیم گادر  ورییحالت آزمایش با فرمول های ت عمودی در
 مک آویزکو رس دیگر به  بودمی  دارای اتکاها  در نظر گرفته شده که یک رس آن دایرویدایره و کامال 

یک چهارم دایره، نیم دایره از دو  تحاال  گادر خمش. برای اندازه گیری شدها بارگذاری می  و وزن
 ا  ضمن .شدکامل از سه عدد دایل گیج استفاده می  دایره ویساعت اندازه گیری و برای حالت 

 .ختکه امکان نصب آسان منونه را فراهم می سا بود دستگاه محکم و صلب
 

: ارایه کننده دستگاه خمش سنج1 شکل   

http://deghatazma.com/Uploads/site-1/FeaturedImage/276.jpg
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 ...خمش گادر ها به روش  ۀمحاسب
...لیت پجیوسیستم های  ض فر  موضوعبه منظور وضاحت  :با روش انتگرال گیری گادرخمش محاسبه 

طرف دیگر آن باز  وداشته  اتکا ازیک طرفLبا طول AB)بیم( گادر می منایم که
 گادرمعادله خمش  می خواهیمعمل منوده، آن باالی Fیکنواخت قوه ثابت و باشد

 (.116 .ص :3) را محاسبه منائیم

برای  محاسبه گردد. گادر خمشمعادله  مطابق شکل ذیل در مرحله اول باید: حل
 داریم:aاختیاری ۀیافت مومنت خمش در نقطرد

 xLFM  

 

 ری ااختی یک نقطه : ارایه کننده خمش گادر با انتهای یک طرف عمل قوه در2شکل. 
 E ،مدل االستیکیIمناد های محاسباتی است. سطح مقطع حول محور خمشانرشیا  مومنت 

 (1)…..
IE

M
y

.
 

 داریم: در معادلهMقیمت قرار دادنبا  .است yارایه کننده مشتق دوم (1رابطه )
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xLF
y

.


 

yگیری استفاده از انتیگرال بامی توان که  ،y  منودرا دریافت . 
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02برای حالت خاص c :داریم 
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 ...خمش گادر ها به روش  ۀمحاسب
...لیت پجیوسیستم های  قسمت  در 
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 باید مشخص ساخت.
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    مومنت عبارت است از:                     برای
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 ...خمش گادر ها به روش  ۀمحاسب
...لیت پجیوسیستم های 
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abشامل گردد طوری که طول aکمیت  bبه جای  maxxهر گاه در قیمت   
تساویغیر در چنین حالت  باشد    aaa

a
ba

a
 2

3
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3
این  ،بدست آمده 

 2yبررسی   بناْ برای مطالعه و قرار دارد برابر 1yر د maxxبدان معنی است که
                 (.124 .: ص1) رضورت نیست

 نتیجه گیری

نتیجه ای محاسبه اعظمی خمش گادرها ـمقایسه روش ه وها گادر از بررسی خمش 
برایتوابع مختلفی  گادراری برای قسمت های مختلف ذبار گدر می گیریم که  xM
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 ...خمش گادر ها به روش  ۀمحاسب
...لیت پجیوسیستم های  ود ـوجه ادالت مومنت، دو ثابت بــر کدام از معـکه با انتیگرال گیری ه رضورت است

رشایط رسحدی رضورت  با در نظرداشت ثابت های زیادی ،می آید. یا به عبارت دیگر
ها توسط روش خمش گادر  ۀمحاسب ،همچنان .باید دقت کردآن برای تعیین بوده و 

دریافت خمش تیر توسط  ر حالی که روشد ،های ریاضیکی از دقت برخوردار بوده
  در اخیر باز رضورت به محاسبات ریاضیکی دارد. دستگاه وقت گیر و

 پیشنهاد
ها و جلوگیری از عواقب گادر به منظور حصول اطمینان از نحوه عمل کرد  

 ،روش حدساز را ها گادر محاسبات باربرداری  تاجربان ناپذیر آن ها رضورت است 
به روش متعارف علمی تغییر داد. از میان روش  ،هم های تجربیاستفاده ف ومان گ

اس مقیها  گادرهای متداول محاسبه باربرداری روش محاسبه انتیگرالی باربرداری 
 سهولتاز  روشبرخوردار است این  زیادیدر عین حال از دقت  بخش و اطمینان
برداری مختلف محاسبه بار های  روش متام پس از ،برخوردار بوده یمحاسبات

 ها این روش را پیشنهاد می مناییم.گادر 

 خذآ م
ماخان. دیفرنسیالی و مساوات دانش، قصه خوانی:   ،میری شینواری -1

 .ش .هـ 1382پشاور، 
 .ش .هـ 1380، دانشگاه پیام نور: اصفهان،  2نیرومند، محمد رضا. مقاومت مصالح  -2

 ش. .ـه 1378واحدیان ابراهیم. مقاومت مصالح، جلد دوم، علوم دانشگاهی:  -3
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 جمت الله حسینيډاکټر څېړنوال 
 ارزونه طبي Eucalyptus Globulus Labill د

Medical Evaluation of Eucalyptus 
Globulus Labill 

 

Research Fellow Dr. Jamtullah Husaini 

Abstract 
 

This research article about medical evaluation of 
Eucalyptus Globulus Labill is been written by descriptive 
method. Eucalyptus is always green tree, its elevation is 
between 25 to 50 meters and can reach up to 150 meters 
and have 600 types. For the first time Australian ancient 
people used eucalyptus for the management of wounds 
and this plant cover more than 2/3 of Australian plant 
flora. Some of its types are also located in Afghanistan. 
Eucalyptus have evaporating oil in its composition which 
can be used in the management of various diseases, 
such as: Respiratory, Gastrointestinal, neurological, and 
cardiovascular diseases. Eucalyptus can be used for the 
management of conditions that cannot be treated with 
modern antibiotics. Addition of eucalyptus extract can 
increase antibiotics effects 4 to 10 times. 

 يزډنل

  څېړنیزه - ارزونې تر عنوان الندې دا علمي طبيد  Eucalyptus Globulus Labillد 
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 ...Eucalyptus Globulus Labill د

 رتاتور د بیا کتنې په واسطه لیکل شوې ده.ېد لپه تحلیيل توصیفي میتود  مقاله
مرتو  50څخه تر  25چې لوړوالی یې له  ونه دهتوس یوه ګل لرونکې تل شنه ایوکالیپ

پورې ډولونه لري. د لومړي ځل  600مرتو پورې رسېدالی يش او تر  150او کله تر 
توس د پاڼو څخه د زخمونو د درملنې لپاره ګټه بومیانو د ایوکالیپ لپاره د آسرتالیا

برخه  ¾چې د اولې نبايت فلورا   اااوبی یې م  ممدا لویه وچه دهواخیستله او اصيل
ت توس په خپل جوړښایوکالیپ .کېږيموندل  م په افغانستان کې ونه  یادهجوړوي، 
ه کې د ملند مختلفو ناروغیو په در  تېللري، چې ممدا مفر  تېلمفر  لوړه کچهکې په 

، د زړه او رګونو ناروغۍ، د معدې معايي سیست ، عصبي بېلګې په ډول د پوستکي
توس کوالی پایوکالی .کېږيکې کارول  په درملنه ناروغیو دسیست  او تنفيس سیست  

يش، یو شمېر مغه ناروغۍ چې انتي بیوتیک یې په درملنه کې پاتې راغيل وي، 
درملنه کړي او ممدارنګه که چېرته له انتي بیوتیکو رسه یوځای وکارول يش، کوالی 

 ځلو پورې زیاتې کړي.  10 – 4يش چې د مغو اغېزې له 
 رسیزه

 50 - 25ه يې ل لوړوالیچې  ې تل شنه او ښایسته ونه دهیوه گل لرونکایوکالپټوس 
 (. 117ص.  1:رسېږي ) مرتو پورې 150مرتو پورې او کله بیا آن تر 

او نوع  Eucalyptusله کورنۍ رسه تړاو لري، جنس یې  Myrtaceaeیاده ونه د 
ډولونه لري او مر ډول یې خپل ځانګړی  600، یاده ونه یادېږيپه نوم  Globulusیې 

، لیمو او حتی د ګالب Turpentineبوي لري، لکه وېلنی،  بنفشه، د غار بوای )الورا(، 
ایوکالیپټوس د ډېر وخت ګل او داسې نور. د ونې پواکی یې نری او خړ رنګ لري، 

  326 ).ص. (3: خوا د فیتونسیدو د ژوندۍ فابریکې په نوم یادېدهڅخه راپدې
تړيل د  (Kalyptoss)د ښه په معنی او  (EU) ېد ونې د جنس نوم د یوناين کلیم

ونه یې د ګلو په غنچه کې د رس پوښ ډوله جوړښت دا ځکه چې ګل )بند( په معنی ده او
یې تړل  مېوهتیني کلمه چې د ګرد معنی ورکوي. ال  Globuluاو  په واسطه تړل شوي

، هسرتالیا لویه وچه دآ یاد بواي اصيل اااوبی د  د .(118 .ص: 1شوی کپسول ته ورته ده )
ګڼل کېږي،   (Eucalyptusممدا ایوکالیپتوس ) سرتالیا د لویې وچې اصيل بوایآ چې د 
 .(82ص. :5)برخه د اسرتلیا د نبايت فلورا ممدا بوای ایوکالیپتوس جوړوي  ¾یعنې 
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او  ږيغاورګانیزم داخيل ممطبیعي مفر تېل ډېر ک  جانبي عوارض لري او د انسان د 
توازن نه زیامننوي. او د صحت او مقبولیت لپاره په مبارزه کې ښه مرسته کوونکي دي، له 

 د کیمیاوي درملو ډېر ښه الرتنیتیف دی. یې بلې خوا د مفرو تېلو عميل استعامل
دغه علمي ـ څېړنیزه مقاله په توصیفي بڼه د ایوکالیپتوس د طبي ارزونې تر عنوان 

 رتاتور د بیا کتنې په واسطه تر السه شوي دي. ېندې لیکل شوې ده او معلومات د لال 

 د څېړنې اهمیت
یايي لو روغتزمانو څخه د انسانانو له خوا د بېالبېېرو پخوا ایوکالیپتوس له ډ

ی استونزو د درملنې لپاره کارول کېده او تر اوسه یې د ناروغیو په درملنه کې خپل ځ
پتوس لرونکي ایوکالی تېلواد کې په لوړه کچه مفر چې زموږ په مې ساتالی دی. څنګه

 ونې شتون لري، نو ځکه د دې ونې طبي ارزونه یوه مهمه موضوع ده.
 د څېړنې مربمیت

نه و څخه د یو شمېر ناروغیو په درملتېلمفرو  د ایوکاليپتوس څخه تر السه شويو
یا یې تخصيص پومې ته اړت ، څرنګه چې دغه کارونهکېږياو وقایه کې ګټه اخیستل 

 مربمه موضوع ده.لري، نو ځکه د ایوکالیپتوس طبي ارزونه یوه 

 د څېړنې موخه
د ایوکالیپتوس روغتیايي ارزښت او د کاروونې د الرو چارو مطالعه د څېړنې موخه 

 جوړوي.
 د څېړنې پوښتنه

چه ک ډګر په کومو برخو کې په کومه بڼه او په کومهایوکالیپتوس د روغتیا د 
 کارول کېدالی يش؟
 د څېړنې میتود

 دي. رتاتور د بیا کتنې په بڼه رااول شويېیفي څېړنه ده، چې معلومات یې د لدا یوه توص
 عمومیات

اد چې په خپل ترکیب کې بیولوژیکي فعال مو طبي بواي مغه بواو ته ویل کېږي 
 و د جوړولو توککوم چې د انسانانو او حیواناتو په اورګانیزم اغېز کوي او د درميل نبايت 
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 ...Eucalyptus Globulus Labill د

 کارېږي او د درملنې په موخه استعاملېږي.ه ترتیبولو لپاره پ او
سرتالیا د بومیانو په واسطه په زخمو باندې آ پاڼې لومړی ځل د  توسیوکالیپاد 

. د و د ډېر ژر درملنې په موخه کارېدلېانتاناتو څخه د مخنیوي او د زخمون د
. يشیره د ماضمې د تنبه په موخه استعاملیږد پاڼو جوشانده او  توسایوکالیپ

ممدارنګه د پاڼو جوشانده د تنفيس سیست  د پورتنۍ برخې د ناروغۍ په درملنه کې 
ې د انحالیشن په مقصد استعاملیږي. د غرغړه کولو په موخه کارول کېږي او اینچر ی

ېږي. ک منځلېد جوشاندې او شیرې په واسطه پر التهايب او ګزک شوي زخمونه د پاڼو 
 98 ).ص. (7:دي  بوی لرونکيخواږه تېل ک  وزنه، بې رنګه او د  توسد ایوکالیپ

مفرو تېلو څېړنه شوې ده او له مغو  وډېر  څخه د 3000په اوسنۍ زمانه کې له 
د عضوي او غیر یوازې چې  دي شاوخوا کې مرکبات په الس راغيل یو زر پهڅخه د 

 26 ).ص. (3:پورې رسېږي  500څخه تر  120عضوي موادو شتون په یو نبات کې له 
پورې مفرو  90څخه تر  70طبي پرکتیک کې یواځې له  د یادونې وړ ده چې په

ر تېل مف ډولهلس  کېږي او په کورين طبابت کې یواځې تېلو څخه ګټه اخیستل
 38) . ص. (2: استعامل لري

 اول ،لري ځانګړتیاوې ګډې ېلري او م  ډېر  دندې ېډېر  ،مفر تېلډول مر 
فيس او بويل تنتېل په قلبي وعایي،  سلنه مفر مفر تېل انتي سپتیک دي، شپیته

چې دا د  ،ضوله موادو پاکويسلنه اورګانیزم له ف څلویښت لري، سیست  باندې اغېز
رو . د مفضد پرازیتي تاثیرات لري سلنه شل ممداراز. فیتومرمون څخه عبارت دي

خو کېدای يش چې د  ردیږي،نه  په څېرتېلو استعاملول د عرصي او اسايس درملو 
ل په نورو موادو تبدیل يش، د مثا خيېدوز را ايټ يش او یا برسه یې وخت په تېرېدو 

وي، خو ځلو پورې زیات لسوڅخه تر  څلورد  اغېزېمفر تېل د انتي بیوتیکونو  ،په ډول
د استعامل لپاره ډېره  درملنې اجازه نشته، ځکه چې د دوی د یې په خپل رس یوازې

 اغېزو ود درملو د متقابل یو په بل باندې اتو اوي ثأ د ت د تېلوپه کار ده، چې قوي پومه 
به ملو رسه باید حتامً د تجر در  ماتو تراپي استعاملول د موموتراپيد ارو  پوه يش. اړهپه 

ې ل په اورګانیزم زیاتتې شمېرکار اروماتوتراپیک رسه مشوره ويش، دا ځکه چې یو 
 ېلتکه چې د یوکالیپ او ویلني مفر لاغېزې خنثی کوي لري او موموپاتې  اغېزې
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یو درمل له  په الس راغلو درملو څخه مېڅ ډول مصنوعي پهچې په دې صورت کې 
مفرو تېلو رسه د داسې بډای جوړښت او د پراخه اغېزو ساحې او د جانبي عوارضو د 

نتي بیوتیکو کې له ا ځانګړتیاوونشتوايل له امله پرتله کېدای نيش. مفر تېل په ډېرو 
څخه  ېودڅخه بهرت دي، د بېلګې په ډول د دې لپاره چې د توبرکلوز د بکرتیاوو له 

ک   پرتلهد ککړ شوي محیط په  8:10000فینونو غلظت باید د  د ،مخنیوی شوی وي
له  0.5:10000نه وي په داسې حال کې چې له لونګ څخه په الس راغلو تېلو غلظت 

 .ممدغه ککړ شوي محیط لپاره کفایت کوي
د انتي  کونه زمري دي او اړخیز عوارض لري،ده چې انتي بیوتی روښانهدا 
ي مایکرواورګانیزمونه د انتچې  کېږيد دې المل د اوږدې مودې لپاره،  کارولبیوتیکو 

وم چې د ګټورو مایکرو فلورو کممدارنګه ي او یکونو په مقابل کې مقاومت پیدا کړ بیوت
ې دا چ کېدو او له منځه تللو المل کېږي د انسانانو په وجود کې تجزیه کېږي د محوه

 Intoxicationد  نیزمونو د چټک ډېرښت اوتوجني مایکرو اورګاپه خپل وار رسه د پ
ېلو وخت لپاره د مفرو ت تېل د انتي بیوتیکو برعکس د اوږدهولې مفر ، کېږيالمل 

 استعامل د مایکرواوګانیزمونو مقاومت منځ ته نه راوړي.
 وو:ک پاملرنهالندې مثال ته  ،د مفرو تېلو د ګټورتیا شامدان ديډېر پومان 

 Candida albicansدقیقې وروسته د  60له استعامل څخه  (Candida albicans)د نستاتین 
ونه روبمک ایوکالیپتوس او کاکوای مفر تېل ، ولې دکېږيځي او وژل منځه حجرات له 

 لوشڅخه تر  لسوکېږي او له  پیلپه لومړۍ دقیقه کې  ډېر چټک محوه کوي، دا کار
 327 ).ص. (3: وړياول مکروبونه له منځه  وخت کېدقیقو 

، یعنې ډېره مرسته کويمرکبات  تو کې د ایوکالیپتوس تېل او د مغهپه ډېرو حاال 
 ،ېږيک ې چې د انتي بیوتیکو په واسطه یې درملنه نهڅخه کوم ناروغیوله ډېرو مغو 

و د ایو کالیپ مفر تېل د روغتیا اد مفرو تېلو د استعامل په پایله کې له منځه ځي. 
 1 ).ص. (8: په زړه پورې طبیعي مواد ديښایست لپاره په مبارزه کې 
د ې چ یعنې مغه ځېنې ناروغۍ ؛لريداسې پایلې  درملنهد مفرو تېلو په واسطه 
ملنه در یې و په واسطه تېلد مفرو  درملنه امکان نه لري،نورو درميل موادو په واسطه 

پل په ژوند کې خ انویو ځل بیا د انسان کېدای يش. د مفرو تېلو په واسطه معالجې
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 اشغال کړی دی. ،بیعت ورته ااکلی دیالزم او مناسب موقف او ځای کوم چې ط
ي، ضد موادو په ډول کارول کېږ يد ایوکالیپ تېل د تبې کموونکي او بکرتیاي

ممدارنګه د بويل تناسيل سیست  په التهاب کې )سیستیت، پروستاتیت، اوریرتیت 
 او د ثدیو د غټوايل څخه مخنیوی کوي(.

جن او اکسی ،د ایوکالیپ تېل عضالتو او انساجو ته د وینې تامینول ښه کوي
ه وینه کې پ کچهګلوکوز  غذایي مواد یې تکمیلوي. د ایوکاليپ د تېلو استعاملول د

درد له  ډاروي او د چیچل شوې برخېراکموي. ایوکاليپ تېل چیچونکي حرشات 
منځه وړي. د ایوکالیپ تېل ناروغ له سرتس او ناروغۍ له منځ ته راتلو څخه وروسته 
ډېر ژر خپل لومړين حالت ته راګرځوي. د فکري توجه مترکز ښه کوي د ارګانیزم 

 هښاو مقبولیت لپاره به مبارزه کې  روغتیاازن نه زیامننوي او د داخيل ماممنګي او تو 
 2 ). ص. (9: زمري نه دي جانبي عوارض نه لري او ،مرسته کوونکي دي

و درلودونکي دي. په ډېرو حاالتو کې له اغېز  درميلد ایوکالیپ تېل د ډېرو قوي 
پتوکوک، سرته پښه اغېزه کوي.  په پرتلهسرتپتو مایسین، پنسلین، کاربولیک اسید 

 محوه کوونکی اغېز کوي. د توبرکلوزتریخومنات، ستافیلوکوک او ډیزنرتي باندې 
ودروي. د مفرو تېلو مغه مقدار چې د ارومات د لوګي کولو  پراختیااو  ودهمیکوبکرتیا 

 او یا د بخار یا انحالیشن په پایله کې ازادېږي، د اکسیجن تنفس اسانوي. 
ه د توګ ېپه ځانګړ  ،لري اغېزې د فشار کموونکېد وینې د ایوکالیپ تېل 

Diastolic  فشار په راښکته کولو کې ډېر ښه اغېز کوي، چې یاده درملنه باید مغه
. د بوخت وييش کوم چې په ډېرو سختو دماغي کارونو  سپارښتنهکسانو ته 

عطري او کسمیتیکي موادو په  غورهوس ظریف او لږ ترش ارومات د ډېرو تایوکالیپ
  328 ).ص. (3:کې شتون لري ترکیب

له  ،په ډېر رسعت رسه وده کوي او لندو ساحو ته ډېر میالن لري ونهڅرنګه چې دا 
د و اپه تېره پېړۍ کې د پلندۍ او جېبو ځمکو د وچولو لپاره  ځېنې خلکوممدې امله 

ایوکالیپتوس ډېر وخت د فیتونسیدو د  مالریا د غومايش رسه د مبارزې په موخه کاراوه.
مفرو  دیواځې د انسانانو د روغتیا المل نه دی،  ونه هژوندۍ فابریکې په نوم یادېږي. یاد

 د دي. د ځمکې وچول او د موا پاکول چې کېږيو څخه دوه ګونې ګټې اخیستل تېل
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روغۍ ناد ډولونه کوم چې د مالریا  بېالبېلایوکالیپتوس د تېلو بوی د غوماشو 
 .انتقالوونکي دي نيش زغمالی

مچۍ چې د ګل شوي ایوکالیپتوس څخه شېره رااولوي مېڅ کله مغه ښکاره ده د شاتو 
 اغېز لري. ممدارنګه د ایوکاليپتوسمغو څخه پالس راغيل شات ډېر لوړ نه ناروغه کېږي او له 

چې د  دا ځکه کېږي،بېړیو جوړولو، د خونو په فرش کولو کې کارول لرګي په پراخه کچه د 
 335 ) . ص. (3:ه د ایوکالیپتوس لرګي نه ورستېږي ډېرو مفرو تېلو د درلودلو له امل

ه خونو کې لیپتوس پاڼې پپه وخت کې د ایوکاد پېښېدو فلوینزا د ایپیدیمۍ ند ا
 لري. اغېزد ننه لوګی کول، لوړ ساتونکی او درملیز 

 دي:څه ښه لیکيل ( E . И . Рерихیو رويس پوه )
فیکیسوين ډیزن غښتيلډېر ونه ده، یعنې  مکروب وژونکېقوي  هایوکالیپتوس ډېر 

د  څاڅکيتودې اوبه او یو څو باید په خونه کې  کبلهممدې  لهنو  ،مواد لري
 122 ).ص. (2:، تر څو مکروبونه له منځه یويسایوکالیپتوس مفر تېل شتون ولري

ې په اسانۍ ییا پوستکی ریدرم روزل کېږي او پی ډېرایوکالیپتوس په قفقاز کې 
  117).ص. (1:رسه جال کېږي 

شکیلول ت Hetrofilyرتوفیيل یکالیپتوس یو له مهمو ځانګړتیاوو څخه د میو اد 
ت یعمتقابل موق ېباندپه ځوانو څلور کنجي څانګو یې دي، په دې ډول چې پاڼې 

 ورته والی رسهزړه  انسان د یې الندې برخهبیضوي، اوږدې او  یې . پاڼېارويیاخت
ډنډر یې دوه او ت متناوب موقعییې لري، په داسې حال کې چې د زړو څانګو پاڼې 

 شین تور بخن رنګ لور ته ورته وي؛لري او  اوږدوالیسانتي مرتو پورې درې  څخه تر
 ت لري او بې ډنډره وي.عیپه څنګ کې موقیو یو او د پاڼو یې لري، ګلونه 
د او  نښتي ويتخمدان پورې  او پهورته والې لري  رسهکاسه یې تیوب  نود ګلو 

کېدو څخه منځ ته راځې،  یوځاید  ګلپاڼوچې د  یو منحني ډوله رسپوښ په واسطه
له منځه ځي او  یې رسپوښ ،ګل وسپړل يشیې مغه وخت چې  .وياحاطه شوی 

 ښکاره کېږي. یې شمېر ژیړ رنګه ستامنونه ګڼ
Stamen  چې په خپل راس کې دی نارینه غړید ګل  اله:نارینه یا ،Anther 

 شتون لري. تخمي ګرده )دوړه(او په منځ کې یې د شتون لري 
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Anther:  ږدويېتولید او ل نارینه د آلې د پای برخه ده، چې ګرده )فولن(د. 
ډوله  (X)د چلیپا  پاسنۍ برخې څخهچې د  کپسول دیکروي مېوه یې یو 

 لري. په کې شتون رنګه دانې او یو شمېر نصواريسوري په واسطه وازېږي 
سامنیا او لیا، تاسرت آ یوکالیپتوس جنس په وحيش ډول په اد  خپرېدنه: يجغرافیای

 برخه جوړوي.   ¾فلورا  سرتلیا د نبايتآ د  سرتلیا ته نژدې ااپو ګانو کې شتون لري اوآ 
انستان کې لکه ایران، فلیپین، افغ سیمو لندو، معتدلو او تودوپه نورو  ونهممدا رنګه نوموړی 

روپا، افریقا، ا سهیيلوالیتونه(، پاکستان، مند، اندونیزیا، نوی زیالند،  ختیځ سهیلاو  ځختی)
 او قفقاز کې روزل کېږي. سمندرګي غاړو، د مدیرتانې سمندرګی ، تورامریکا سهیيل

موا او د ياد بواې روزل د ایسانسونو او عطري بوی درلودلو له امله چې د 
د  چېکوم څخه  ډېرښتد عفوين ضد اغېزې لري او د انوفیل د مايش له  ریالېچاپ
ه الجزایر، و کې لکمېوادون لوبېالبېدی، مخنیوی کوي او په  لېږدونکیریا د مکروب مال 

 118) . ص. (1:او ااپوګانو کې رواج موندلی دی د مدیرتانې سمندرګي په غاړو 
نځو نورو نوعو څخه چې د طبي لوړ ارزښت پرته له پ یادې نوعې د ایوکالپتوس له

 درلودونکي دي م  ګټه پورته کېږي، چې په الندې ډول ورڅخه یادونه کوو.
1 – E. Cinerea F. V Muell 

2 – E. Maideni F. V Muell 

3 – E. Australian B. ET.  S 

4 – E. Pulverulernta Sims. 

5 – E. Viminalis Labill (6). 

 درميل ارزښت (Folium eucalypti)پاڼې  دې ونېد : ځانګړتیاوېد درګ 
 وخت یې د اغېزناکخو ښه او ی يش چې په اول کال کې را اولې يش، کېدا ،لري

خاص ډول  و پهتېلفرو پاڼې د مځوانې یې خت کې چې په ممدې و  مني موس  دی
 ږي.رااولېو په ترکیب کې شتون لري، تېل یادو د چېکوم  وي،څخه بډای  Cineolد 
 د رااولېدو وخت مه  نه ګڼل کېږي.  ،ر شوی ويپاڼو چې ژمی پري تې زړو او مغود 

چې عطري بوی  څخه عبارت دي ګډولېد مختلف الشکل پاڼو له  :درګ ونېد 
 تېز او تریخ خوند لري.یې 
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 رينل یعنې غاښونهموارې، یې څنډې  او، ېپاڼې ښوی ډولونود اولو د دې ونې 
 لوبېبېال رسه له دې م  د ي، خو لیدل کېږ نصوراي رنګه کارکی انساجاو په مخ يې 

 شتون لري.  توپیرونه مورفولوژیکي النديیې په پاڼو کې  ډولونو
1. Euacalyptus globulus. Labill بیضوي شکله او زړه ته یې : ځوانې پاڼې
 یېر ډیا م  د نېزې او وي، لرونکې  ډنډر، یې پنډېزړې پاڼې وي او ډنډر نه لري،  ورته

 3 – 2لی یې له لنواسانتي مرتو او پ 30 – 5یې د شکل وي، اوږدوالی د لور په  وختونه
 مرتو پورې وي، شین خاورین رنګ لري او کله م  سور بنفش ته ورته وي. يسانت

2. F.V Mull Eucalyptus cinerea : او بیضوي شکله پلنېځوانې پاڼې یې 
ې لري. په داس اوږدوالیاو  پلنوالی مرتو په اندازه يسانت 7 – 2او د وي او ډنډر نه لري 
ډنډر درلونکي او د پاڼې اوږدوالی پاڼې یې نېزې ته ورته دي، د لنډ حال کې چې زړې 

یادې پاڼې د موم  سانتي مرتو پورې رسېږي. 3 – 2یې له  پلنوالیاو  10 – 5 تر یې
 طبقې په واسطه پوښل شوي دي.ډوله 

3. Eucaliptus Vimenales Labill د  ډنډره وي،بې : ځوانې او پاسنۍ پاڼې یې
سانتي  20 – 15او له  پلنېسانتي مرتو پورې  10 – 5نېزې ته ورته له  اوږدوالی يېپاڼې 

 25 – 10یې له  اوږدوالیچې  او ډنډر لرياو زړې پاڼې یې لور ته ورته  اوږدې ويمرتو پورې 
سانتي مرتو پورې رسېږي او شین رنګ لري. د پاڼو څخه په الس  3 – 2یې له  پلنوالیاو 

وي او مغه  لږسلنې څخه  14د لندبل باید د فارمکوپي د الرښوونې رسه س  راغلو درګو 
سلنې، عضوي  3پاڼې چې د موا د جریان د نه شتون له کبله تورې شوې وي، باید له 

 (.120 ص.: 1ډېروالی ونه کړي ) سلنې څخه 0.5سلنه او معدين ناپاکي م   0.5ناپاکي 
د  تېلدا فرار کوونکي  :(Oleum Eucalipty)نکي تېل د یوکالیپتوس فرار کېدو 

  .الس ته راځياولو نوعو څخه د تقطیر د طریقې په واسطه د اوبو د بخار په شتون کې 
 بونهڅه الدیهاید او ځیني نور مرکیوکالیپتوس له پاڼو څخه په الس راغيل تېل یو اد 

مدې د م.شړوي پردېاو مخاطي  له منځه وړيچې بد بوی  کوم ،لريخپل ترکیب کې په 
ر یته یو ځل بیا تصفیه او له رسه تقطڅخه وروس السته راوړلودلیل په اساس له 

Redislillation ګړیځانژیړ رنګه مایع ده او  هرنګه او یا خفیف مفر تېل یوه بې .يش 
 .(4) او وېلني( له بوی رسه ورته والی لري بوی لري )د کافور Cinolد عطري
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سلنې څخه  3یې د  کچهونې پاڼې مفر تېل لري چې دې د  کیمیاوي ترکیب:
 سلنې پورې م  رسېږي. 6زیاتېږي او په ځینو حاالتو کې تر 
 (Eucaliptol cineol)مونوترپین مونو سکلیک  برخهد مفرو تېلو د ترکیب اسايس 

 سلنې ته رسېږي.  80یې  کچهتشکیلوي چې 
 D – myrtenol, L – pinocarvon, D – αبرخې لهتېلو نورې مهمې  یادود 

pinene,   ،سیسکي ترپینGlobulol)نیک رو ( او الیفاتیک الدیهاید )ایزو والریانیک، کاپ
و په ترکیب کې ایوکالیپتول، تېلاو کاپریلیک( څخه عبارت دي او ممدارنګه د یادو 

 121 ).ص. (1:زوامیلول، ترپینل اسیتات م  شتون لريسینیول، لیمونین، ای
 ایوکالیپتوس د مفرو تېلو درميل ځانګړتیاوې د
 ضد بکرتیاوي او ضد ویرويس اغېزې کوي. .1

یلیت، رنژیت، تانسناروغیو، فرنجیت، ال  تنفيسبرانشیت، شدیدو التهايب  .2
 حاد التهاب،، د تانسلونو  رنګه د ګریپ، والګي، اوخې، د ستوين دردترخیت او ممدا

زکام یا توبرکلوز، میموروید، رینید،  Emphysema فرونتیت، استام برانشیال، د سږو
 په درملنه کې کارول کېږي. ریزش

 ت زخمونو په درملنه کې کارول کېږي.د اوریو په التهاب، د ستوماتی .3

او فرونکلوز په درملنه کې ډېر اغېزمن درمل  اپونو وګزک شوي او د ابسیس .4
 ګڼل کېږي.

په درملنه  (Lichen)احاطه شوي سپوڼي Herpsد سوزېدو، یخ وملو پېښو او  .5
 کې استعاملېږي.

 واپونل کېدو د معدې او اثنا عرش د د مخت دندود  سیست  د معدې معايئ .6
 او د کوملو د پرازیتو په درملنه کې استعاملېږي.

او  (Erosion)د بويل الرې په انفکشن، د ښځو د تناسيل الرې په التهاب  .7
 کارول کېږي. کې او د ثدیو په التهاب په اپرح  )زیالن( 

 په وینه کې د شکر اندازه راکموي. .8

 د درد ضد او التهاب ضد اغېزې لري. .9

وممدارنګه ا د میوزیت، روماتیزم، رادیکولیت، ارتریت، پلیکسیت په درملنه کې .10
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 طبیعت

 .لريد درد ضد )مسکن( ډېر ښه د بکرتیا او التهاب ضد اغېزه 

اپ )زخ ( په درملنه کې او د حرکي جهاز د  ه وړيعضالتو ستړیا له منځد  .11
 .ښه موثر دي

له انکشاف او لوړوايل څخه مخ  لوړ فشاراو د  لريفشار ایټونکې اغېزې  .12
 نیوی کوي.

 کوي. ک ناروغیو باندې نرم اومالی  اغېزپه کاردیو تونی .13

 .غښتلی کويسیست  تقویه او  معافیتي .14

دیفرتي، نیورالجي، دسګرین، ستوين  ،Scarlatinد مالریاپه عنعنوي طبابت کې  .15
 او نورو په درملنه کې استعاملېږي. Conjunctivitisپړسوپ،  ،تیتسسی Dyspepsiaدرد 

و ممدارنګه د قوت ا مدرر نجو ضد،يممدارنګه د تبې کمولو، د اوخي ضد، د چ .16
 .راخه کچه کارول کېږيکوملو د رسطان په درملنه کې په پ ، د ثدیو اواو طاقت بیا احیا

وي، ک قويمتمرکز کوي، منطقي تفکر  فکروښه کوي، ستړتیا ګ دماغي .17
)تسکین کوونکي( په مرکزي عصبي  حالت متوازن کوي، م  لږ اراموونکياحساسايت 

 .ارامونکی )تسکین کوونکی( اغېز لريسیست  

کوم چې التهاب کېدو ته میالن لري، لپاره، د درملنې د مغو ناپاکو پوستکو  .18
 .کېږيکارول 

 کې استعالېږي. Deodorization په د پوستکي په ځوانکو او .19

 ې پاکوي.یویښتان کلکوي او له پخې څخه  .20

له منځه وړي او  ر خاپونهحرشاتو د چیچلو برخو اثا خزندو او د .21
Pediculosis ( 124-122صص.  :1) ،328)ص. (3: کوي اغېزهکې ښه. 

 کارونې طریقې د
 څاڅکي 10 – 5 کې مساژ ،څاڅکي 5 – 3کې  ، اپڅاڅکي  3کې ومات چراغ ر اد  

 څاڅکو 5 – 1 کېغرغره  څاڅکې، 10کې  Inhalation ،ګرامه انتقايل غوړو کې 10په 
یوې چای خوري قاشقې  څاڅکي 10 – 3اکور کول  ،په یو ګیالس تړمو اوبو کې پورې
ې د چای خوري قاشوغ قطرې 3 – 2داخيل استعامل  ،نی  لیرت ګرمو اوبو رسه ا اوسوډ

 .ځل په ورځ کې 3 – 2 ،شاتو رسه
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 جانبي عوارض
شدید مثمر او جدي اغېز لرونکي دي،  تېلدا باید له یاده ونه باسو چې نوموړي 

الزمه ده چې درملنه د کوچني دوز له استعامل څخه پیل يش، که چېرې دوز زیات 
ر ګیاو ممدارنګه د ځ کېدو المل يشوکارد د دندو د مختل يش امکان لري، چې د می

او پښتورګو د زیامنن کېدلو، د معدي معايي سپزم د منځته راتلو المل يش او ممکن 
 الرژیک عکس العمل رامنځته يش.

 مضاد استطباب
 ،د حاملګۍ اولنۍ څلور میاشتې ،وي پورېکالو 2ې تر ماشومانو ته چې عمر ی 

  35).ص. (9:ي کې باید استعامل نيششیموتراپاو 

 پایله
یوه ې رسه په مبارزه ک ناروغیو د مغو تېلد ایوکالیپتوس څخه تر السه شوي مفر 

 .دالیمعالجه کېيش چې په عنعنوي طبابت کې نه  ، کومېژغورونکې لکړه ده مغسې
بت په واسطه درملنه د عرصي طبا وتېلایوکاليپتوس څخه تر السه شویو مفرو د 

 د درملنې به نسبت د کمو اړخیزو عوارضو لرونکې ده.
 لو ناروغیو د درملنې لپاره له ډېرې پخوا زمانېاروماتراپي څخه د انسانانو د بېالبې

 .کېږيڅخه ګټه اخیستل 
 وړاندیزونه
ه برخه دغيش او په واد کې د اروماتراپي د درملنې میتود ته ترویج ورکړای ېپه م

 رګانونو له خوا متخصصین وروزل يش.کې د اړونده ا
په ځانګړي ډول د  بواو ودونکېکچه په اروماتوتراپي کې د کار  په د میواد
 د پېژندلو لپاره مر اړخیزې څېړنې تر رسه يش. ایوکالیپتوس

ه د ننه واد پو د السته راوړلو لپاره د مېتېلر په اروماتراپي کې د کاریدونکو مف
 فابریکې جوړې يش.

 مآخذ
بابري، محمد عثامن. فارمکګنوزی ترپینویید ما و الکلویید ما. مطبعه:  -1

ـ ش1383سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انساين دانشګاما سمت تهران. سال   .م
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2 – Артемова Анастасия. Ароматы и Масла 
исцеляюшие и омолаживаюшие. Издателыство: 
ДИЛЯ, Москва – Санкт – петервург, 

2012. 159с. 
3 – Кудряшова Л. В. Ароматерапии теоря И 

практика. Издателцтво:“ГЕРС”.Тверь 2010. 464с. 
4 – Лавренов Г. В. Домашний травник. Масква, 

2010. 636с. 
5 – Муравьёва Д. А. Тропические и сувтропически 

лекарстванные растении, Изд.: Медицина, Москва, 
1983. 335с. 

6 – Муравьёва Д. А. Фармокогнозия с основами 
биохимии лекарствинных вешеств, Изд.: Медицина, 
Москва, 1981. 656с. 

7- Туманова Е.Ю. Энциклопедия эфирных масел, 
Изд.: рипол классик, Москва, 2014, 256с. 

8 –Чашина Е.С. Ароматерапии профилактика и 
лечение заволевании. Издание 5 – е, Изд.: Амрита – 
Русь, Москва, 2015. 61с. 

9– Чашина Е. С. Эферные масла Краткое 
рукаводство по ароматерапии, издание 5-е,  Изд.: 
Амрита Русь, Москва 2017, 45с. 
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 کتور محمد حسن ساعیمعاون رسمحقق د 

 باالی صحت پیامدهای ناگوار استعامل تنباکو

The Adverse Consequences 
of Tobacco Use on Health 

 

Research Fellow, Dr. M. Hassan Sayee 

Abstract 
 

Tobacco is a known or probable cause of about 25 
diseases; and its impact on global disease is 
tremendous. It has been clearly known that cigarette 
smoking is a causal factor in the development of many 
serious medical problems, most notably cardiovascular 
disease, cerebrovascular disease, lung cancer, and 
chronic obstructive airways disease, as well as tumors 
of the mouth, larynx, esophagus, lip and bladder, which 
all of them are preventable cause of death. Currently, 
there are an estimated 1.3 billion smokers in the world 
and tobacco products are to be responsible for about 3 
million deaths (about 6% of all deaths) annually. 
Therefore, in the light of the global impact of tobacco on 
human life, it is imperative that stronger measures been 
taken to persuade those who use tobacco to stop and to 
discourage those who do not smoke from starting.  
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 خالصه

  عظیمی ثیراتأ و تمرض بوده  25تنباکو یک سبب شناخته شده یا احتاملی حدود 

یدن یک ــد منود. واضح است که سگرت کشـباالی تشدید بسیاری امراض خواه
وخیم صحی؛ مخصوصاً امراض قلبی  مشکالتفکتور سببی جهت رشد بسیاری 

وعایی، امراض دماغی وعایی، رسطان ریه، امراض انسدادی مزمن طرق هوایی و 
همچنان تومورهای دهن، حنجره، مری، لب و مثانه می باشد که همۀ این امراض 

 1.3دارای عوامل قابل جلوگیری می باشند. تخمین گردیده که در حال حارض 
میلیون  3ر جهان وجود داشته و محصوالت تنباکو، مسئول سگرت دمعتاد به بیلیون 
ثیرات کلی أ ( در سال می باشد. بنابراین، با فهم ت متام وفیات% 6 حدود  وفیات )

گی انسان ها، اتخاذ اقدامات قوی تری الزم است تا استعامل ه تنباکو باالی زند
ی کنند از کو دود منردیده و آنهایی که تنباگان تنباکو به ترک آن متقاعد گه کنند

 آغاز منودن استعامل آن منرصف شوند. 
 مقدمه

طور کامل یا قسمی از برگ ه عموماً تنباکو دارای محصوالتی است که ب
تنباکو منحیث یک مادۀ جدید ساخته می شود و به منظور سگرت کشیدن، 

حاوی نیکوتین ( استعامل می گردد. Snuffedمکیدن، جویدن یا انفیه زدن )
استعامل تنباکو یکی از . استاعتیاد آور روانی شدید دارای تأثیرات تنباکو 

شمول رسطان، امراض ریه ه تعداد امراض مزمن، ب فکتورهای عمدۀ خطر برای یک
زیان آور  بدندود سگرت تقریباً برای متام اعضای باشد.  و امراض قلبی وعایی می

اما با می شود.  ها است و باعث مرگ های در حدود یک ثلث ناشی از رسطان
و روز تا روز  بودهرتارس جهان و افغانستان معمول ـوصف آن، استعامل تنباکو در س

   گردد.  بیشرت می
 تحقیق اهمیت

ه تعامل تنباکو یکی از فکتورهای عمدۀ خطر برای یکتعداد امراض مزمن بـاس 
آگاه مردم به آن راض قلبی وعایی می باشد که ناخود رسطان، امراض ریه و امشمول 

 روی می آورند، بناًء داشنت آگاهی از ارضار تنباکو دارای اهمیت زیاد می باشد.
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 ... پیامدهای ناگوار استعامل تنباکو
...لیت پجیوسیستم های   تحقیق مربمیت

استعامل محصوالت گوناگون تنباکو در کشور ما به خصوص در بین نوجوانان  
ارضار  شناسایی ابراین،، بنتــاسخطرناک  ود که نهایتـبطور فزاینده دیده می ش

 .مربم و رضوری می باشدموضوع یک آن 
 تحقیق هدف
ی موضوع عبارت از بلند بردن سطح آگاهی مردم در مورد ارضار ـهدف از بررس 

 تنباکو و جلوگیری از استعامل آن می باشد. 
 سوال تحقیق

أثر ـچگونه صحت ما را متای صحی داشته و ــدهـامـچه پیتنباکو استعامل  
 است؟  صحی برای جوانان و خانم ها دارای کدام خطرات ومی سازد 
 تحقیقمیتود 

ــاالی صحــ پیامــدهای صــحی اســتعامل تنبــاکوتحقیــ   ــا مــروری از لیرتاتــورت ـب  ب
(Literature review )  صـورت گرفتـه و از منـابع معتـرب طبـی  توصـیفی -تحلیلـیبـه رو

 است.عمل آمده ه استفاده ب
 اثرات صحی استعامل تنباکو باالی صحت

توسط در آغاز استفاده از برگ تنباکو جهت ایجاد و ارضا شدن اعتیاد به نیکوتین، 
به رسعت به طرف اروپا  سپس کهبود  صورت گرفتهامریکایی های بومی در شهر کوملبوس 

 میالدی قرن بیستم، استفاده از تنباکو به شکل سگرت، تنها در با این همه گسرت  یافت.
اپیدمی های سبب  آناستعامل  که تجدید اس ۀعمومیت یافت، از ایرنو سگرت یک پدید

مسئول برای خصوصیت اعتیادآور  ۀعمد . عنرص(2729 .ص :2) می گردد مختلف امراض
و در  بردهبلند در دماغ ( را Dopamineسطوح دوپامین ) که تنباکو، عبارت از نیکوتین است

 ( می گرددWithdrawal symptomsب ایجاد اعراض ترک اعتیاد )ـتداوم، سبورت عدم ـص
و موجود است دود سگرت که در ر دیگر ـیک تعداد عناصعالوه بر نیکوتین، . (7 .ص :4)

، برای ین سگرتتحکم می سازد. معتادـارتباطات سلوکی همراه با آن، اعتیاد را مس همچنان
منودن تنظیم ، میزان اخذ نیکوتین خود را با مطلوب Psychoactiveثیرات أ به دست آوردن ت

  . ترک اعتیاد می گردد مانع ترتیبکه به این  می منایندعیار کرثت و شدت استعامل تنباکو 
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 طبیعت
از طری  دهن استعامل  آن کردندود  بدونبه رو   ی کهتنباکو  محصوالت

قوی است ( و دیگر سموم Carcinogensرسطان زاها )نیکوتین، ، حاوی می گردد
که سبب امراض بیره، رسطان های دهن و پانکراس و یک افزایش خطر امراض 
قلبی می گردد. در صورت که تنباکو سوزانده شود، دود ناشی از آن عالوه بر 

می باشد که از سبب عمل تبخیر،  مرکبات دیگر 7000نیکوتین، دارای بیشرت از 
ی و کیمیا ضامیمدیگر تنباکو و  Pyrosynthesisی در اثر حرارت و و کیمیا اتتغییر 

د، به وجود می شونمختلفی که در ساخنت محصوالت مختلف تنباکو استعامل می 
دود می گردد، به شکل مخلوط ( Cigar)و سیگار  (Pipe) تنباکوی که در پایپآید. 
که جذب مقادیرکافی نیکوتین را از عرض مخاط دهن اجازه  تـاسقلوی pH دارای 

 ۀگان را برای رفع نیازمندی این ماده رضایت دود کنند ترتیب،و به این می دهد 
تنباکو به شکل سگرت تولید می  سوزاندنبا دودی که مناید. می مخدر فراهم 

جذب نیکوتین را از دهن به صورت دراماتیک کاهش  اسیدی داشته کهpH ، گردد
 داخل جهتمی دهد و برای اینکه مقادیر کافی نیکوتین جذب گردد، انشاق دود 

گان را ارضا مناید. ه سطح بزرگ ریه ها الزمی می باشد تا اعتیاد دود کنند شدن به
ین شدن دود در ـتغییر جهت استعامل تنباکو به شکل سگرت، منتج به ازدیاد ته نش

امراض قلبی، امراض ریه و رسطان ریه  های ریه ها گردیده و سبب ایجاد اپیدمی
می گردد که اعراض ناشی از استعامل تنباکو، تظاهرات این امراض معارص را تحت 

  (.36: ص 1) ،(2729 ص :2) شعاع قرار می دهد
رابطه دارد. برخی از ( متعددی Genesجین های ) به ،ایجاد اعتیاد به نیکوتین

با افزایش وابستگی به  آنها دیگر برخیش می دهد و ـ، زدودن نیکوتین را کاهجین ها
اط ـ(، ارتبDepressionگی )ه تنباکو و دیگر مخدرات و همچنان شیوع بلندتر افرسد

ۀ وند ایاالت متحدشهر  440000سگرت کشیدن همه ساله تخمیناً  (.2729 .ص :2) دندار 
رت از الکول، استعامل غیرقانونی ادویه، آدم کشی، ـد که بیشرا هالک می کن امریکا

 6.4م، به تعداد  2015سال  در(. 1 .ص 4:می باشد ) AIDS خودکشی، حادثات موتر و 
میلیون وفیات قبل از وقت در جهان، به استعامل تنباکو و سگرت نسبت داده شده بود. 

. از سال استآن سگرت  ۀفوتی، مسئول یک واقع ۀواقع 5امریکا از  ۀدر ایاالت متحد
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 ... پیامدهای ناگوار استعامل تنباکو
...لیت پجیوسیستم های   جنس در 278000وفیات در سال )بیشرت از  480000م، بیشرت از  2009م تا سال  2005

سگرت نسبت داده شده بود. دود کردن ( به نثؤ مجنس  در 201000و بیشرت از  مذکر
سال قبل  8تا  5گان سگرت نسبت به کسانی که هرگز دود نه کرده اند، از ه دود کنند

رطان ریه ـمرتبه خطر س 10اینها دو برابر خطر امراض مهلک قلبی،  د.فوت می مناین
و چندین مرتبه خطر رسطان دهن، گلو، مری، پانکراس، کلیه، مثانه و عن  رحم؛ از 

برابر  4تا  2؛ از ( و قرحات پپتیکStrokeدماغی ) ۀبرابر شیوع بلندتر سکت 3تا  2
فقرات؛ چهار مرتبه خطر امراض  رت کرس های مفصل ران، مچ دست وـخطر بیش

Pneumococcal ش دو برابر در کرتکت را دارند. در ایاالت ـمهاجم و یک افزای
دود کننده ( در میان COPDواقعات امراض انسدادی مزمن ریه ) 90% امریکا،  ۀمتحد
ال و منفعل ـگرت فعلی یا قبلی واقع می گردد. هر دو شکل سگرت کشیدن فعـسگان 
( و پیرشفت  افزایش خطر انیوریزم ابهر ابهر ) یوصیات االستیکـخص منودن اووفـمبا 

کشیدن خطر همچنان سگرت  همراه می باشد. به (Carotidرائین ثباتی )ـتصلب ش
در نزد مردها و بعد از قطع  را ، رسطان های کولون و پروستات(Leukemia) لوکیمیا

به نسبت و خانم ها افزایش می دهد  درخطر رسطان ثدیه را  شدن عادت ماهوار
و  Osteoporosis با در آنها N-acetyltransferase -2استیل کنندۀ انزایم های  افزایش

در رسطان های راس و عن ، ریه، مری و  .( به همراه می باشدAlzheimerمرض الزایمر )
بسیار معمول در  یارتباط دارد که تغییر جنتیک P53سگرت به موتیشن جین دود مثانه 
    .(17 .: ص6) ،(2729 .ص :(2انی می باشد ـرطان های انسـس

ــسگرت، وزن تولد پایین داشمعتاد به اطفال افراد   نزد شان عقلیتأخر ته و احتامل ــ
دارند، شیوع  غیر مکفیو وظایف تنفسی  بوده رتــانتانات تنفسی بیششیوع ، بیشرت است

یار ـو بس ند داشتهکشمنی سگرت  ی کهبلندتر انتانات مزمن گو  را نظر به اطفال افراد
معروض ان داده شده که ـنششوند. عالوه بر آن،  معتادسگرت  به احتامل دارد که خود شان

 Pneumococcal رطان ریه، امراضـخطر رسطان عن ، س ،طی تنباکوـشدن به دود محی
ــمهاجم و امراض قلبی را افزای ــ تخریب اندوتل و تجمع صفیحات دمویه را  و ش می دهدـ

و اطرح بولی رسطان زاهای ریوی مخصوص تنباکو را افزایش می دهد.  منودهبیشرت 
 .(13 .: ص7) ،(7 .ص :4) شیوع رسطان ثدیه را ازدیاد بخشدمی تواند همچنان 
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 طبیعت
 تظاهرات امراض ناشی از سگرت

دود  از ارضار ناشی بــــاز سب ،گرتــــسگان ه دود کنند 40% در حدود 
آنرا  هر چه زودتر قبل از وقت فوت خواهد منود، مگر اینکه اینها بتوانند ،گرتــــس

ی از دود منودن ـــو تعداد واقعات فوتی ناش فـمختل ارگانهایب ـــآسی .ترک منایند
آسیب فزاینده  ۀپروسیک است چنانکه  بیشرتدو در بین افراد مسن  گرت، هرــس

  (.2729 .ص :2مالحظه خواهد شد )
 امراض قلبی وعایی

کوچک ۀ بزرگ و امراض اوعیاوعیۀ تصلب رشائین  ،گان سگرته در دود کنند
 رت رشد می مناید. تقریباً ـنظر به کسانی که سگرت دود منی کنند، احتامالً بیش

نسبت  محیطی در افراد غیر دیابتیک می تواند به دود سگرت ۀامراض اوعی %90
 Aortic aneurysmsحاالت می تواند یک  50% چنانکه در تقریباً  ؛داده شود
 10% امراض رشائین اکلیلی و در حدود  30% تا  20% د. در مقابل، ـموجود باش

دود وجود می آید. هیمورراژیک، از سبب دود سگرت ب کته های اسکیمیک وـس
لپیدهای دن ر ب باالفرط فشار خون یا ) فکتورهای خطر امراض قلبی سایر ،سگرت
موجود می در بین آنها یر متقابل فزاینده ـثأ یک تو  دید منودهـتش را، (رم خونـسی
عالوه بر نقش آن در تشدید تصلب  (.3 .:ص1) ،(2730 - 2729 .صص :2) دـباش

تجمع صفیحات دمویه و انسداد رشائین، دود سگرت همچنان با تشدید منودن 
ش می دهد. برگشت ـقلبی و مرگ آنی قلبی را افزای ۀوعایی، احتامل احتشای عضل

ریع ترک ـاین تاثیرات دود سگرت بر روی لخته شدن، می تواند مفید بودن س
نخست  ۀحمل جدید اکلیلی، در میان آنهایی که از ۀسگرت را برای یک واقع

ثیرات أ توضیح مناید. همچنان این ت ااحتشای میوکارد زنده مانده اند، به طورآشکار 
دود کننده گان ( را در میان Graft occlusionمی تواند میزان بلندتر انسداد پیوند )

بی یا اوعیه ـکه برای امراض قل Vascular bypass Surgeryسگرت مداوم به تعقیب 
  توضیح مناید.طی اجرا می گردد، ـمحی

 12تا  6دوم اکلیلی را در طی  ۀترک دود کردن سگرت، خطرات وقوع یک حمل
اول احتشا میوکارد و مرگ ناشی  ۀوقوع حملمیزان ماه کاهش می دهد؛ همچنان 
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 ... پیامدهای ناگوار استعامل تنباکو
...لیت پجیوسیستم های  ت بعد از ترک سگرت در میان ـاز امراض اکلیلی قلب، در طی چند سال نخس

داشته باشند، نیز کاهش می یابد.  قبلی امراض قلبی وعایی نه ۀخچیآنهایی که تار
سال خودداری از سگرت، خطر یک احتشای میوکارد جدید یا مرگ  15بعد از 
گان قبلی، مشابه به آنهایی است که ه ی از امراض اکلیلی قلب در دود کنندـناش

 (13 .: ص1) (،2730 – 2729 .صص :2ند )شابگرت نه کشیده ـهرگز س
 رسطان 

فمی و سفلی؛ جوف  -های ریه، جوف دهن؛ بلعوم انفیاکو سبب رسطان بدود تن
(؛ Hepatocellularده؛ پانکراس؛ کبد )ـانف و سینوس های نزدیک انف؛ حنجره؛ بلعوم؛ مع

(؛ حالب؛ مثانه و عن  رحم و همچنان سبب  م و حویضهــجس کولون و رکتم؛ کلیه )
Myeloid leukemia تواند در  گرت میــــدهد که دود س  واهد نشان میــشود. ش می
ببی در بین دود ــرطان ثدیه نقش بازی مناید. موجودیت یک ارتباط ســافزایش خطر س

ن رحم رطاـــــرت سـرسیده، اما یک خطر کمبه نظر ن Endometriumرطان ــگرت و ســس
گرت دود منایند. ــس عادت ماهواربعد از قطع باشد که  در میان خانم های موجود می

خطر رسطان با ازدیاد تعداد سگرت در فی روز و ازدیاد مدت دود منودن، افزایش می 
ای گرت و استعامل الکول بر ــثیر همکاری متقابل در بین دود سأ یابد. عالوه بر آن، یک ت

غلی و به ـــباشد. معروض شدن های متعدد ش رسطان جوف دهن و مری موجود می
گان به ه روض شدـ( و معOccupational asbestosغلی )ـستوز شـخصوص در میان اسب

 Synergeticگان سگرت، به طور ه (، خطر رسطان ریه را در میان دود کنندRadonرادون )
 . (1 .: ص3)  (، 2730 .ص :2) افزایش می دهند

 امراض تنفسی
بسیاری دود امراض انسدادی مزمن ریه می باشد.  90% گرت مسئول ـــدود س

م، تغییرات ـــمنظ کردنال از آغاز دود ـــــــدر ظرف یک تا دو سگان جوان، ه دــکنن
. رشد تغییرات کوچک شان رشد خواهند داد التهابی را در طرق هوایی
به شدت سال دود کردن سگرت،  20بعد از رفت آن، ـپتوفزیولوژیک در ریه ها و پیش

طرق هوایی  مخاطمزمن  یای. هایپر پالزبت داده می شودــنسو مدت دود منودن 
ساله گی، منتج  60ن بلندتر از ــگان دارای سه دود کنند 80% بزرگ، در بیشرت از 
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 طبیعت
با تقشع می شود. التهاب مزمن و تنگ شدن طرق هوایی  همراه مزمن ۀبه رسف

د گردمی  ی اسناخ، منتج به امفزیامی ریویکوچک و یا هضم انزایامتیک جدار ها
سی ـش جریان هوای تنفـمنجر به کاه ،دود کنندگان 25% تا  15% در ممکن که 

 سی گردد.ـکافی و ایجاد اعراض کلینیکی محدودیت تنف
 2الی  1گان جوان به وجود می آید، ه که در طرق هوایی کوچک دود کنند یتغییرات

ت خواهد کرد. همچنان بعد از ترک سگرت، یک ــگرت، برگشـــسال بعد از ترک س
داد ــکه انس شدهافزایش کوچک در مقدار جریان هوای تنفسی در میان افرادی دیده 

د، اما تغییرات بزرگ بعد از ترک ـــــد منوده باشــمزمن طرق هوایی کوچک در نزد آنها رش
 ۀپروس شدن منودن نسبت به برگشت وظایف ریوی به طرف نارمل، بیشرت شامل کند

  (.12 .: ص1 (، ) 2730 .ص :2کاهش میزان وظایف ریوی با پیرشفت سن می باشد )

 حاملگی  
ل از وقت غشا گرت کشیدن با اختالطات مختلف حاملگی مانند: متزق قبـس

و همچنان یک افزایش کوچک خطر سقط  Placenta previaو  ها، انفصال پالسنتا
همراه می باشد. نوزادان مادران دود کننده به گان ه نندـهی در میان دود کــبنفس

، میزان بلندتر مرگ و میر داشته منودهبه احتامل بسیار والدت قبل از وقت را تجربه 
ترسندروم . همچنان اینها دارای میزان بلندو سن حاملگی آنها کمرت می باشد

 از سببنوزادان این دسرتس تنفسی نوزادان بوده و بسیار احتامل دارد که 
گی ه فوت منایند و برای حد اقل چندین سال نخست زنددروم مرگ ناگهانی ـسن

 (. 13: ص 1) ،(2730 ص :2دارای یک رشد کند می باشند )

 سایر حاالت

 ۀشد یابنددود منودن سگرت، بهبودی قرحات پپتیک را به تأخیر انداخته، خطر ر 
، کرتکت شیخی و Rheumatoid arthritis ،Osteoporosisت، توبرکلوز فعال ـدیاب

( را Macular degenerationلکه دار ) ۀحالـاست Atrophicو  Neovascular اشکال 
ش داده و منجر به قطع شدن قبل از وقت عادت ماهوار، چین دار شدن جلد، ـافزای

عدم اقتدار جنسی بب ــدر خانم ها و س Cholecystitis گ های صفراوی و ـسنتشکل 
 (.14 .: ص2 ) ،(2730 .ص :2شود  )در جنس مذکر می 
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 ... پیامدهای ناگوار استعامل تنباکو
...لیت پجیوسیستم های   دود محیطی تنباکو 

رطان ریه و امراض ـدن دراز مدت به دود محیطی تنباکو، خطر سـمعروض ش
رشائین اکلیلی را در میان افرادی که سگرت دود منی کنند، افزایش می دهد. 

را در اطفال  Asthmaهمچنان شیوع انتانات تنفسی، التهاب مزمن گو  متوسط و 
 ان میــــا نشام در اطفال می گردد. بعضی دریافت هـافزایش داده و سبب تشدید است

به دود تنباکوی محیطی می تواند خطر رسطان ثدیه را بعد افراد  دهد که معروض شدن
که تحت تداوی شیموتراپی رسطانی  عادت ماهوار افزایش دهد. مریضاناز قطع شدن 

سگرت ادامه بدهند، یک انذار قرار داشته باشند و به دود کردن  یعاشعتداوی یا 
 (. 2730 .ص :2رت داشته و توانایی زنده ماندن شان کاهش می یابد )خراب

 اثرات متقابل فارمکولوژیک
ثیر متقابل مناید. دود أ انواع مختلف ادویه جات، ت الیدود سگرت می تواند با

تواند تصفیه  کند، که می را تحریک می Cytochrome P450 systemسگرت 
دار تجویز دوا ـانی که مقرا تغییر بدهد. زم Theophyllineمیتابولیک ادویه جات مانند 

گان تخمین می گردد، این تغییر منتج به ه در شفاخانه تحت رشایط غیر دود کنند
دود کننده انی که ــان دود کننده می گردد. زمـویه های ناکافی ادویه در مریضــــس

 ۀاخانه بسرت شوند و از دود منودن سگرت ممنوع شوند، سویگرت در شفــسگان 
دود کننده گان بت بلند برود. همچنان ن نساــا می تواند به همــــسیرم آنه

را  Lidocaineتر ادویه جات مانند بلند First-pass clearanceسگرت می توانند 
یا  Benzodiazepinesثیر أ ثیرات محرک نیکوتین می تواند، تأ ه باشند و تـــداشت

Beta blockers ( 2730 ص :2را کاهش بدهد.) 
 اشکال دیگر استعامل تنباکو

( Snuffوار)ـو یا نصـامل پودر مرطوب تنباکـش ،عامل تنباکوـاشکال دیگر بزرگ است
ود(، تنباکوی جویدنی، پایپ و سیگار و به تازه ـقرار داده می ش هدر بین لب و لثه یا بیر  )

عامل ـمعمواًل در هندوستان است کهتنباکو در برگ سخت پیچانیده می شود  ) Bidiگی 
 (Water pipesو چلم ها )( Clove cigarettesمیخک ) ۀ(، سگرت های بوت می گردد
د، نیا استعامل می گردـسآ . محصوالت فمی تنباکو که زیادتر در افریقا و می باشد
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د، در نعامل می گردـــامریکا و اروپا است ۀکه در ایاالت متحد ینسبت به محصوالت

د که منتج به امراض نـهای دراماتیک می باش دن خطرات، دارای تفاوتـآشکار ش
بیره گردیده و می تواند منجر به رسطان دهن و پانکراس و همچنان امراض قلبی 

سوزاندن متام اشکال تنباکو سبب تولید دود  .(18 .: ص7) (،2730 .ص :2) شود
شبیه دود سگرت می گردد. تفاوت نتایج امراض ناشی از  های سمی و رسطان زا

می گردد. خطر رسطان آن عامل و عم  انشاق ـمربوط به کرثت است ،آن عاملـاست
در حالی که  بوده؛طرق تنفسی علوی در میان دود سگرت، پایپ و سیگار مشابه 

، یک خطر بسیار پایین تر رسطان ریه، کنندآنهایی که تنها پایپ و سیگار دود می 
دود باشند. به هر حال، می امراض قلبی و امراض انسدادی مزمن ریه را داشته 

که سگرت را به پایپ یا سیگار تغییر می دهند و متایل به انشاق عمی   کننده هایی
اق مشابه و ـدر آنها بیشرت گردیده و احتامل دارد که انش امراض دود دارند، خطر

کرثت معروض شدن به دود تنباکو از استعامل هر یک از اشکال تنباکو، منجر به 
  ه امراض خواهد گردید.پیامد های مشاب

و چلم در میان نوجوانان مذکر و مؤنث  Bidiال سیگار، ـیک آغاز مجدد  استعم
بیشرت قرار گرفته که استعامل تنباکو به این اشکال قدیمی یک بار دیگر  ۀمورد عالق
دستگاه های متنوع به  ،ارضپرابلم صحت عامه گردیده است. در حال حایجاد سبب 

د دارای نیکوتین، الکرتونیکی موا ۀنیکوتین را توسط گرم کنندرسد که  فرو  می
ود. اگر ـش گرت الکرتونیکی یاد میـبه نام س اینها مناید، از ایرنو پخش و توزیع می

سگرت ها  گاه ها به عنوان جانشین سگرت ها و مانند وسایل ترکـچه این دست
ز یک محصول تا محصول گردد، اما ترکیب بخار و توزیع نیکوتین ا خرید و فرو  می

باشد و نسبت عدم بررسی منظم، سواالتی را در مورد  بسیار زیاد متفاوت می ،دیگر
  (.18 .ص:7(، )2 .: ص3(، )2730 .ص :2ثیر آن به بار آورده است )أ ت ۀمصئونیت و درج

  مناسب آنحل و راه های مفیدیت ترک سگرت 
دود دوره یی است که  ۀجریان عمل توقف سگرت کشیدن معموالً یک پروس

سگرت بعضی اوقات تال  های متعدد می منایند تا آنرا ترک منایند، اما کننده گان 
دود فیصد   80تا  70فقیت نهایی، شکست می خورند. تقریباً ؤ قبل از رسیدن به م
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...لیت پجیوسیستم های  دود کننده سگرت عالقمند ترک سگرت می باشند. بیشرت از یک نصف کننده گان 

آنها برای  6% ، اما تنها می منایندبه ترک آن تال   قبلیسال یک  طیسگرت گان 
پرهیز می  گرت ــــاز دود کردن س آینده سال 2شان برای  3% ماه و رصف  6

تا برای ترک  را تشوی  منایندگان ه دود کنند ،مکرر ۀـبا توصی. دوکتوران باید منایند.
و با هر تال  جدید، اشکال مختلف ممد به ترک آنرا استعامل منایند  منودهآن تال  

  نه اینکه توجه خود را باالی توقف فوری در هنگام بازدید نخست متمرکز منایند.
ان یک مریضی حاد، ـیک داکرت برای ترک دود کردن، مخصوصاً در زم ۀـتوصی
و الی بیشرت از نصف  باشدقوی کوشش برای ترک کردن  ۀیک انگیز می تواند 
افزایش شامل  ،. انگیزه های دیگرد کردنــخواه، آنرا ترک این توصیهمریضان با 

گرت در ـــت تا دود کردن سـقیمت سگرت، مبارزات رسانه ها و تغییرات در قوانین اس
یده شوند که آیا سگرت می ـان باید پرسـمتام مریض محدود گردد. ،محالت کار

 .؟از چه مدت زمان سگرت می کشند ؟به چه اندازه سگرت می کشند ؟کشند
ر به ترک آن ــترک منودن آن در گذشته و اینکه آیا در حال حاض ۀهمچنان از تجرب
 30گرت و دود کردن در ظرف ـــــیده شوند. کرثت دود کردن ســعالقه دارند، پرس

مفید برای شدت اعتیاد به دن از خواب، اندازه گیری های ــبیدار ش بعد از دقیقه
به ترک آن باید  ،نیکوتین است. حتی آنهایی که به ترک منودن سگرت عالقه ندارند

؛ یک پیام روشن، قوی و شخصیت بخش توسط دوکتوران آماده تشوی  و ترغیب شوند
که آنها در آینده به  ت و در صورتیــــگردد که دود کردن یک نگرانی مهم صحی اس

که  کسانییاری ـاد کمک منایند. بسـقمند باشند، می توانند پیشنهترک کردن آن عال 
در سال بعدی ممکن  ،ان منی دهنددر حال حارض برای ترک آن یک عالقه مندی نش

برای ترک آن یک تال  انجام دهند. برای آنهایی که به ترک منودن آن عالقه مندی 
اکرثاً با یک متاس  که گیردنها مباحثه صورت یک تاریخ ترک با آ  دارند، باید در مورد

ترک فراهم گردد.  آغاز تعقیبی توسط  کارمندان صحی در طی هفته های آینده، وقت
تال   ه متامیل به پذیرفنت است و موف  بودندر بین مقدار معاونت به یک مریض ک

دوکتوران نه  .(2732 - 2731 .صص :2)برای ترک منودن، یک رابطه موجود می باشد 
باید به مریضانی که در ترک منودن موف  نه بوده اند یا آماده تال   برای ترک آن نه 



 

88 

 

 طبیعت
دقی  و با تفکر صورت بگیرد که مفیدیت باید باشند، مخالفت نشان بدهند. توصیه 

موف   ۀکید و موانع معمول در برابر آنرا شناسایی کند تا بتواند انگیز أترک منودن را ت
ا بسرت ب همزمانیک مرض  وقوع شدن ترک و میزان ترک منودن را افزایش بدهد.

سگرت بسیار معتاد را به ترک آن دود کنندۀ یک شدن در شفاخانه می تواند حتی 
از لحاظ هزینه بسیار مؤثر است.  اجتامعیتشوی  مناید. مشورت دهی انفرادی یا 

عبارت از توصیه یک محل در خارج از ساختامن است که  دیگر یک سرتاتیژی اضافی
ثیرات دود منفعل را باالی باشنده های یک منزل و همکاران وظیفوی محدود می أ ت

سازد. این رو  می تواند منجر به کاهش دود کردن سگرت و ترک آن شود. پالیسی 
 ۀعام قوانینوضع های عامه به شمول وضع منودن مالیات بلندتر باالی سگرت و 

بسیار مقید، نشان داده که ترک منودن را تشوی  می مناید، چنانکه مشوق مالی 
 (.9 .ص :4مستقیم به مریضان می باشد )

ترک منودن سگرت، خطرات مرگ و احتشای میوکارد را در افراد دارای امراض 
رشائین اکلیلی کاهش داده، میزان وفیات و احتشای حاد میوکارد را در مریضانی 

تقلیل  ،ت پروسیجر باز منودن رشائین اکلیلی از طری  جلدی قرار می گیرندکه تح
همراه می باشد. به  COPDرا کاسته و با بهبودی اعراض Stroke خطر  ،بخشیده
ساله گی سگرت را ترک منایند،  35سگرت در سن معتاد به سگرت خانم های هرگاه 

مردان بیشرت از دو سال  توقع حیاتی شان را تقریباً سه سال وبه طور متوسط، 
ساله گی می تواند توقع  65افزایش می دهند. ترک منودن سگرت حتی در سن 

توصیه می سگرت دوکتوران به ترک توسط افرادی که  حیاتی را افزایش بدهد.
خواهند داشت. فکتور هایی که با متایل مرتبه به ترک آن  1.6، احتامالً شوند
داشنت یک قاعده و مقررات بر ضد دود کردن در همراه است، شامل به فقیت ؤ م

رو  های مؤثر متعدد در بلندتر می باشد.  ۀخانه، سن بیشرت و داشنت تعلیم و تربی
دسرتس است که ترک سگرت را تشوی  و مساعدت می مناید؛ به شمول مشورت 
ه دهی، تداوی دوایی و ترکیب از هر دو. یک سیستم باید ایجاد گردد تا دود کنند

ن شناسایی شوند و توصیه به ترک کردن باید مطاب  به سطح آمادگی تغییر در گا
مریضان باشد. متام مریضانی که برای ترک منودن تال  می ورزند، به استثنای 
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موجودیت مضاد استطباب طبی، خانم های حامله یا شیر ده و نوجوانان، باید ...لیت پجیوسیستم های 

ان ـــسگرت، در بیشرت مریض بعد از ترک منودن تداوی دوایی به آنها پیشنهاد شود.
باال بردن تداوی های متعدد فارمکولوژیک، ش وزن به وجود می آید. ( افزای%80 )
 اوضه ییــوتین معـــترک منودن را نشان می دهد. تداوی نیک ۀــدرجؤثریت ـــم
(Nicotine-replacement therapy  یاNRT) چانس موفقیت را دو چند می سازد 
به شمول پچهای  مختلف نیکوتین معاوضه ییمحصوالت . (2732 - 2731 .صص :2)

یدنی، ـاج  و تابلیت های چوشـــ(، سNicotine patchesتالفی کننده نیکوتین )
طب   برای تالفی کردن آن ( نیکوتین انفی و فمیInhalersهمچنان استنشاق های )

الی شش ماه  هـس رتس می باشد. این محصوالت می تواند ازــنسخه قابل دس
رمولبندی می گردد تا با ازدیاد مدت پرهیز از ااستعامل گردد و بعضی محصوالت آن ف

  (.16 .: ص1) ،(7 .ص :4) تنباکو یک کاهش تدریجی دوز آنرا اجازه بدهد
 Bupropionمانند  ،Antidepressantsهمچنان نشان داده شده که ادویه جات 

ر مؤثر  جهت ترک دود ـیک عنص ( ماه 6الی ری ـــــلی گرام به دوز های کسیم 300 )
، هر چند اختالجات یک مضاد بوده کردن سگرت است و با کمرتین افزایش وزن همراه

این ادویه با باال بردن سویه های دوپامین عمل می کند و  استطباب آن می باشد.
Norepinephrine گی، ه ار به تاز ـبسی ثیرات نیکوتین را تقلید می مناید.أ ت

Varenicline (  یک  لی گرام است که در روز هشتم بهیم 0.5دوز روزانه ابتدایی آن
که یک (  ماه می باشد 6لی گرام دو مرتبه در روز ازدیاد می گردد؛ مدت تداوی الی یم

اگونست قسمی آخذه نیکوتنیک استیل کولین است؛ و افزایش میزان ترک را نشان 
خصوص تاثیرات آن ه حال، تاثیرات مخالف آن، بمی دهد، استعامل می گردد. به هر 

 ایدــــباالی مزاج، به طور کامل دانسته نه شده و ایجاب بررسی محتاطانه را می من
 Vareniclineیا  Antidepressantsقبلی با  ۀمعالج (.19 .: ص5)و  (2732 - 2731 .صص :2)

قبلی با  ۀهفته قبل از تاریخ ترک توصیه می گردد و معالج یک الی دوبرای 
برای معاوضه دراز مدت نیکوتین به عنوان یک  Nicotine-replacement محصوالت

تداوی حفاظتی برای آنهایی که در ترک منودن آن با استعامل کوتاه مدت موف  نه 
به دوز های مختلف تداوی معاوضه یی نیکوتین بوده اند، نیز بررسی گردیده است. 
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تر توصیه می های بلندن بسیار شدید با دوز گاه تهیه گردیده و برای دود کنند

برای مریضانی که با تداوی خط اول  Nortriptylineیا  Clonidineگردد. 
را  فارمکولوژیک موف  نه بوده اند یا آنهایی که منی توانند تداوی های دیگر

 Depressionاعراض  ۀاستعامل منایند، می تواند مفید باشد. در آنهایی که تاریخچ
 .(2732 - 2731 .صص :2) تــار مؤثر اسبسی Antidepressantsاستعامل  دارند،

ار واضح نه دارد، از ایرنو هیچ تداوی دوایی انفرادی نظر به دیگر آن، مؤثریت بسی
اب تداوی در ــــثیرات مخالف آن در انتخأ معلومات و ترجیحات مریض باید بر روی ت

گرت الکرتونیک در ترک منودن، خوب ارزیابی نه ـثیر سأ ت ۀدرجود. ش نظر گرفته
 (.7 .ص :4گان آنرا اعتیاد آور دریافت منوده اند )ه گردیده و بعضی دود کنند

 برای متام آنهایی که مشورت ها و دیگر حامیت ها را به مانند یک قسمتی از
توصیه های فعلی عبارت از پیشنهاد تداوی ذیرند، پ میتال  ها برای ترک منودن 
صورت می گیرد. تنها  Vareniclineیا  NRTاکرثاً با فارمکولوژیک می باشد که 

می تواند در مقایسه با عدم اقدام آن،  صحیکتوران یا کارمندان و توصیه منودن د
کمک  ۀاحتامل موفقیت را بیشرت سازد؛ یک رو  بسیار جامع مبنی بر توصی

برابر افزایش یک و مشورت دهی می تواند میزان موفقیت را نزدیک به سه فارمکولوژ
 .(33 .: ص7) ،(2732 - 2731 .صص :2) بدهد

 وقایه
افراد معتاد به سگرت در مدت زمان نوجوانی عمل سگرت کشیدن  85%  تقریباً 

منودن عمل سگرت کشیدن را در نوجوانی  را آغاز منوده اند. فکتور هایی که آغاز
شامل سگرت کشیدن والدین یا برادر و خواهر مسن تر، فعالیت  ،می دهدتوسعه 

های تبلیغات تجارتی و تشویقی در مورد تنباکو، قابل دسرتس بودن سگرت و 
قابلیت پذیر  اجتامعی عمل سگرت کشیدن می باشد. رضورت افزایش خود 

د شان خواهی و تقلید سلوک کاهالن در آن نوجوانان زیادتر است که از نظر خو 
اعتبار ظاهری و ارز  شخصی کمرت دارند و ممکن تفاوت های بزرگرت شیوع دود 

 کردن سگرت در نوجوانی را تا یک اندازه توضیح مناید.
جلوگیری از دود کردن سگرت باید به زودی و ترجیحاً در سال های مکتب 
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...لیت پجیوسیستم های  مورد شیوع  ابتدایی آغاز گردد. دوکتورانی که نوجوانان را تداوی می منایند باید در

حساس باشند. دوکتوران باید متام نوجوانان  ،این پرابلم حتی در افراد قبل از بلوغ
را بپرسند که آیا آنها استعامل تنباکو را تجربه منوده اند یا در حال حارض تنباکو 
استعامل می منایند، همچنان آنها را به حقایقی متقاعد منایند که مانع دود کردن 

کاهالن شود و توضیح مناید که متام اشکال تنباکو هم اعنیاد آور  سگرت نوجوانان و
ترک دود کردن سگرت، خطر رشد رسطان های مربوط به دود کردن  .است و هم مرض

سال بعد از ترک سگرت، یک ازدیاد خطر ثابت  20مداوم را کاهش می دهد، اما حتی 
 (.1 .: ص3) ،(2732 - 2730 .صص :2نسبتاً کم، رشد رسطان ریه موجود می باشد )

 یجه گیرینت

اکو تنباکو دارای محصوالتی است که بطور کامل یا قسمی از برگ تنب - 1
شود و به منظور سگرت کشیدن، مکیدن، جویدن منحیث یک مادۀ جدید ساخته می

 گردد.  یا انفیه زدن استعامل می
 دریافت گردیده است.مواد کیمیاوی  7000دود محصوالت تنباکو بیشرت از  در - 2       

 متام محتویات شدیداً اعتیادآور روانی تنباکو، شامل نیکوتین است. - 3
استعامل تنباکو یکی از فکتورهای عمدۀ خطر برای یک تعداد امراض  - 4

 باشد. مزمن، به شمول رسطان، امراض ریه و امراض قلبی وعایی می
احتامل رشد امراض اکلیلی مرتبه بیشرت  4تا  2گان سگرت از ه دود کنند - 5

 قلب را نظر به کسانی دارند که سگرت دود منی کنند.
دود منودن سگرت برای نوجوانان، جوانان و خانم های حامله، خطرات  - 6

تأثیرات نامساعد آن می تواند شامل تأخر رشد جنین و کاهش وزن در  زیادی دارد و
 .هنگام والدت، مشکالت آموزشی، سلوکی و غیره باشد

 پیشنهادات
اًء باشد، بنامل قابل جلوگیری امراض مختلف میچون تنباکو یک ع - 1

های حامله از  مخصوصاً اطفال، نوجوانان و خانم مردم ۀگردد تا هم پیشنهاد می
 ند.خود داری کناستعامل آن 

گردد تا جهت  صوصاً سکتور صحی کشور پیشنهاد می، خبه متام ادارات -2
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پالیسی منع استفاده از محصوالت تنباکو را در محالت عامه، کاهش ارضار تنباکو، 

داخل وسایط  ترانسپورتی، مکاتب، پوهنتون ها، ادارات مختلفه و غیره طرح و 
 تطبی  منایند.

آن کدام مورد استعامل مهم در بهبود امور  مختلفچون تنباکو و محصوالت  -3
گردد تا از یک طرف از  میت کاهش هرچه بیشرت آن پیشنهاد جه اءً صحی ندارد بن

 کشت و زرع آن جلوگیری و از طرف دیگر باالی واردات آن مالیات بلندتر وضع گردد. 
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 الرحمن حقملءضیا ډاکټر څېړنوال

 د دواره ښځو کې د سږو د حادې اذیام په امی

 او د پېښېدلو د زمان څېړنه الملونوخطري 
Research on the Risk Factors and 
Time of Onset of Acute Pulmonary 

Edema in Pregnant Women 
 

Research Fellow Dr. Ziaurrahman Haqmal 

Abstract 
 

This article under the title of research on the risk factors 
and occurrence time of acute pulmonary edema in pregnant 
women is written by descriptive method. Accumulation of 
excessive fluids in alveoli and interstitial spaces of lugs are 
called pulmonary edema. Accumulation of these fluids can 
disturb exchange of carbon di oxide and oxygen between 
lungs and blood. Acute pulmonary edema is a rare but life 
threatening condition of pregnancy. Acute pulmonary 
edema can occur before, during or after delivery. 
Preventable causes of acute pulmonary edema in pregnant 
women are, prescribing Tocolytic drugs, cardiovascular 
diseases and fluid overload. In a pregnant women with 
eclampsia and preeclampsia main risk factors for acute 
pulmonary edema are, increased maternal age, multifull 
pregnancy and volume over load. In preterm delivery main 
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risk factors for acute pulmonary edema are, using Tocolytic 
drugs, spontaneous delivery, cigarette smoking, infections 
and blood transfusion. Main risk factors for acute pulmonary 
edema before delivery are, multifull pregnancy, preterm 
delivery and Tocolytic drugs, but after delivery caesarian 
section is main risk factor for developing acute pulmonary 
edema. Preeclampsia is main risk factor for developing 
acute pulmonary edema in pregnant women with preexisting 
hypertension, on the other hand in normotensive or 
hypotensive pregnancy, main risk factors for acute 
pulmonary edema are, using Tocolytic drugs, cardiac 
diseases, excessive intravascular fluid administration, 
amniotic fluid emboli, aspiration and infections.  

 خالصه
ې د په امیدواره ښځو ک میتود تحلیيل - دا علمي ـ څېړنیزه مقاله په توصیفي

سږو د حادې اذیام د خطري عواملو او د پېښېدلو د زمان د څېړنې تر عنوان الندې 
ن الخاليل د سږو په بیشوې ده.  لیکل څخه په ګټه اخیستنهد لیرتاتور د بیا کتنې 

ټولېدل د سږو د اذیام په نوم یادېږي. د  مایعاتواضايف مسافو کې د او اسناخي 
ه څخ وینېيش چې له امله یې د  کوالی ها تجمع د ګازاتو تبادله ګډوډمایعاتو د

وینې ته د اکسیجن ډیفیوژن اسناخو ته د کاربن دای اکساید او له اسناخو څخه 
ښځو کې د سږو حاده اذیام یوه نادره خو ژوند  ودوار په امی (.7، 9ږي )ېخراب

(. د سږو حاده اذیام په کم خطره بالربښتونو کې رامنځته 4تهدیدونکې پېښه ده )
ګڼل  Preeclampsiaی يش، خو یو تر ټولو مهم زمینه برابرونکی فکتور یې کېدال 

جریان کې او د د والدت څخه د مخه، د والدت په د سږو حاده اذیام  (.7ږي )ېک
ی يش. د سږو د حادې اذیام د مخنیوي وړ عمده والدت څخه وروسته رامنځته کېدال 

دلو ، قلبي ناروغیو او د مایعاتو د بار د زیاتېاستعاملالملونه د توکوالیتیک درملو له 
اخته ښځو کې د سږو د حادې  Preeclampsiaاو  Eclampsiaڅخه عبارت دي. په 

اذیام عمده خطري فکتورونه د مور د عمر د زیاتوايل، د حملونو د شمېر له زیاتوايل 
او په زیات مقدار رسه د مایعاتو د توصیه کولو څخه عبارت دي. په مخکې له وخته 

( کې د سږو د حادې اذیام عمده خطري فکتورونه له توکوالیتیک Pretermوالدتونو )
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لو، انتاناتو او د وینې له تطبیق څخه عبارت ، خپل رسي والدتونه، سګرټ څکو درملو
 د سږو د حادې اذیام عمده خطري فکتورونه له څوګانګي ،دي. د والدت څخه د مخه

، مخکې له وخته والدتونو او توکوالیزیس درملنې څخه او له والدت څخه حملونو
ه عبارت دي. د وینې له لوړ وروسته عمده خطري فکتور له سیزارین عملیات څخ

څخه  Preeclampsiaفشار رسه یوځای د سږو د حادې اذیام عمده خطري فکتور له 
عبارت ده او د وینې له ټیټ او یا هم نارمل فشار رسه عمده خطري فکتورونه د 
توکوالیتیک درملو کارونې، قلبي ناروغیو، داخل وریدي زیاتو مایعاتو توصیه کول، 

 ع امبولې، اسپایریشن او انتاناتو څخه عبارت دي. د امنیوتیک مای

 رسیزه
ین ی يش او د سږو په بناروغیو په جریان کې پېښېدال  وېلبېالبد سږو اذیام د 

کساید ا له امله د کاربن دایټولېدلو  دالخاليل او اسناخي مسافو کې د زیاتو مایعاتو 
عاتو و اضايف ماید غ. د کېږين په مخنیوي رسه متصف او اکسیجن د کايف ډیفیوژ 

و اکسیجنیشن خرابوي او که په وخت رسه تشخیص او تر درملنې الندې ټولېدل د سږ 
 (.13ونه نیول يش نو د مور او ماشوم د هایپوکسیا المل ګرځېدلی يش )

ښځو کې د مرګ او میر عمده المل جوړوي،  امیدوارهد سږو حاده اذیام په 
، د تنفس د شمېر او د آين ساه لنډيد اسرتاحت په حالت کې د عمده وصف یې 

 د ی يش، چې کېدال رامنځته کېدل دي زړه د رضبان زیاتېدل او د هایپوکسیمیا
او Crackle او د صدر په فزیکي معاینه کې  هیجاين حالت رسه یوځای وي

Wheezing  د موالًاو د داخيل کتاکوالمینو د زیات افراز له امله مع کېږياورېدل 
سو پتوفزیولوژیکي پرو  بېالبېلود یو شمېر ار لوړ وي. دا حالت ناروغ د وینې فش

رابويل ندو د روغتیا د شدید خد سکاټلینډ د می .کېږيکلینیکي نښه ګڼل  هشدید
د رسیدګۍ د ماموریت د راپور له مخې د سږو حاده اذیام د مېندو د روغتیا د ته 

 د بسرت کېدلو الملخرابېدلو څلورم عمده المل جوړوي، په جدي مراقبت خونه کې 
ته س، د زېږون په جریان کې او یا هم ورو يش چې مخکې له زېږون کېدالیځي او ګر 

 .(2057ص.  :1، 3) له زېږونه رامنځته يش
د سږو حاده اذیام په حامله ښځو کې ژوند تهدیدونکی حالت دی، رسه له هغو 
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د درملنې  په ډګر  او د زړه د عدم کفایې ټولو پرمختګونو چې د سږو د حادې اذیام
یا تښځو کې د مړینې او روغ امیدوارهکې شوي دي، ال تر اوسه هم نوموړی حالت په 

بالربښت د میندو کې  امیدوارهپه چې المل یې  د خرابېدلو عمده المل جوړوي
، د مور په رحم کې د ماشوم موجودیت او بالربښت پورې اړونده تغییرات يفزیولوژیک

 (.3( څخه رامنځته شوی اضايف بار جوړوي )Pre-eclampsiaناروغیو )لکه 

 د څېړنې اهمیت
چې د بېالبیلو ناروغیو په جریان کې  اذیام یو خطرناک حالت دیحاده د سږو 

ي. و امخ کيش او د ناروغ ژوند او روغتیایي حالت له خطر رسه مخ کېدالیرامنځته 
ی ال يش، نو و به کو  معلوم کړیکه چېرته یې خطري فکتورونه او د پېښېدلو زمان 

شو چې د خطري فکتورونو په مخنیوي رسه د دې ناروغۍ له رامنځته کېدلو څخه 
ته نو د رامنځ ،مخنیوی وکړو او یا هم که موږ ته یې د رامنځته کېدلو زمان معلوم وي

چې  شو یاکېدلو په صورت کې  به بې له ځنډه دې ناروغانو رسه اړینې مرستې وکړ 
 دې څېړنې اهمیت بیانوي. دا خربې د

 د څېړنې مربمیت
چې باید د  یو نادر حالت دید حاملګي په جریان کې د سږو حاده اذیام 

په تشخیص او درملنه کې  خطري فکتورونو څخه د امکان تر حده اجتناب ويش او
المل يش،  او یا هم دایمي معیوبیت ی يش د مور او ماشوم د مړینېیې ځنډ کوال 

نو ځکه د حاملګي په جریان کې د سږو د حادې اذیام د خطري فکتورونو او د 
 .کېږيګڼل  ه موضوعاو مربم هپېښېدلو د زمان څېړنه اړین

 د څېړنې موخه
د حاملګي په جریان کې د سږو د حادې اذیام د خطري فکتورونو او د پېښېدلو 

 د دې څېړنې موخه جوړوي. ،د زمان څېړنه
 ېپوښتن د څېړنې

د حاملګي په جریان کې د سږو د حادې اذیام رامنځته کوونکي خطري  -1
 فکتورونه کوم دي؟

 د حاملګي په جریان کې د سږو د حادې اذیام د رامنځته کېدلو زمان کوم دی؟ -2
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 د څېړنې میتود
 .میتود رسه تررسه شوی ده توصیفي  - تحلیيل څېړنه په

 څېړنیزه برخه
د الکرتونیکي  Cochraneاو  Medline ،Embaseد  Dennisهغه مطالعه چې 

 میدوارهااذیام په  هکتابخانو د لیرتاتورونو د سیستمیک مطالعې په اساس د سږو حاد
چې د سږو حاده اذیام  ښي ،کال کې تر رسه کړه ز.2011ښځو کې تر عنوان الندې په 

ږو لومړی یۍ د سږي، چې ېپه دوه عمده کلینیکي برخو ویشل کپه حامله ښځو کې 
اذیام له لوړ  حاده اذیام له نارمل او یا هم ټیټ فشار رسه او دوهم یې د سږو حاده

رامنځته په جریان کې او یا هم وروسته  فشار څخه عبارت دي او د والدت څخه د مخه،
 (.4چې لومړی جدول د سږو د حادې اذیام خطري فکتورونه ښيي ) يشی کېدال 

، Anthony C Sciscione ،Ivester T ،Largoza Mهغه مطالعه چې د 
Manley J ،Shlossman P  اوColmorgen GH  له خوا په حاملګۍ کې د سږو د

  1989جنوري  1هغو امیدواره ښځو چې له  62917حادې اذیام تر عنوان الندې په 
ز.   2003ز. پورې والدت کړی و تر رسه شوې او په  1999د جون  1ز. څخه یې تر 

 0.08میندو له ډلې څخه په  امیدواروکې خپور شوی دی، ښيي چې د دغو ټولو 
 27.6میندو د عمر اوسط  امیدواروکې د سږو حاده اذیام رامنځته شوې وه، د  سلنه

اونۍ( و. د سږو حاده  6.8 ±اونۍ ) 31.5کاله( او د حاملګي عمر یې  6.4±کاله )
ښځو کې په جریان د والدت  سلنه14، په ښځو کې مخکې له والدته سلنه 47اذیام په 

ښځو کې وروسته له والدته رامنځته شوې وه. عمده ترین خطري  سلنه 39او په 
( د سلنه 25.5(، قلبي ناروغۍ)سلنه 25.5فکتورونه یې د توکوالیتیک درملو کارونه )

. هغه و يسلنه( ښودل شو 18) Preeclampsia( او سلنه 21.5) مایعاتو د بار زیاتېدل
 6022ml ± 3340mlناروغان چې د مایعاتو بار یې زیات شوی و د مایعاتو تعادل یې 

ښودل شوی و. ټول هغه ناروغان چې د سږو حاده اذیام یې د توکوالیتیک درملو له 
چې  و يلامله رامنځته شوې وه، په یوه وخت کې يې څو توکوالیتیک درمل اخیست

 (.5و ) Terbutalineفیټ او تحت الجلدی تر ټولو معمول یې وریدي مګنیزیم سل

 (.4ملړی جدول: د سږو د حادې اذیام خطري فکتورونه ښيي )
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 ځانګړي خطري فکتورونه ګوريټک ګڼه

1 
هغه حالتونه چې 

مخکې له حاملګي 
 يڅخه موجود و 

اسکیمیک  د زړهقلبي وعايي ناروغۍ )د وینې لوړ فشار،  - 1
ناروغۍ، د زړه والدي ناروغۍ، د زړه د دسامونو ناروغۍ، د زړه بې 

 نظمیانې، کاردیومایوپايت(.
 چاغوالی. – 2
 د مور د عمر زیاتوالی. - 3
 او   Phaeochromocytoma)ناروغۍ اندوکرایني  – 4

Hyperthyroidism.) 

د حاملګي په جریان کې  2
 ځانګړې ناروغۍ

1 – Pre-eclampsia. 
2 – Cardiomyopathy. 
3 – Sepsis. 
 مخکې له وخته والدتونه. – 4
 د امنیوتیک مایع امبولیزم. – 5
 د سږو امبولیزم. – 6

 درملو پورې اړونده 3

 حالتونه

 بیتا ادریرنجیک درمل. – 1
 توکوالیتیک عوامل. – 2
 کورتیکوسرتایدونه. – 3
 مګنیزیم سلفیټ. – 4
 ممنوعه درمل، چې کوکاین هم په کې شامل دي – 5

د داخل وریدي مایعاتو په  4
 يس يس څخه زیات وي. 2000د مایعاتو مثبت تعادل چې له  واسطه درملنه

 د حمل څو ګانګي جنین پورې اړونده حاالت 5
 

او همکارانو له خوا د سږو حاده اذیام په شدیده پري  Sibai BMهغه څېړنه چې د 
کال کې  ز. 1987تحلیل تر عنوان الندې په  پېښومسلسلو  37اکالمپيس: د -اکالمپيس

د پري اکالمپيس او اکالمپيس امیدواره میندو کې د  سلنه 2.9اجراء شوه ښيي چې په 
د مور د عمر زیاتوالی او د  سږو حاده اذیام رامنځته شوې وه. د سږو د حادې اذیام لپاره

 30حملونو د شمېر زیاتوالی عمده خطري فکتورونه وموندل شول. د سږو حاده اذیام په 
یې د وینې د لوړ فشار پخوانۍ  سلنه 90)چې  همیندو کې مخکې له والدت امیدواره سلنه

 او اکرثیتو هو  وروسته له والدت څخه رامنځته شوې کې سلنه 70تاریخچه درلودله( او په 
 (.15والدي، داخله او جراحي ستونزو لپاره په لوړ مقدار مایعات اخیستيل و ) بېالبیلویې د 
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په څو او همکارانو له خوا یې  Masue T ،Shimonaka Hهغه څېړنه چې د 
د حادې اذیام د پېښېدلو د والدت څخه وروسته د سږو حاملګي لرونکو میندو کې 

امیدوارو میندو  13کال پورې په  ز. 1997څخه تر  1992تر عنوان الندې له  وړاندوینې
)چې درې یا له دریو څخه یې زیات حملونه لرل( چې ټولو یې د سیزارین عملیات په 

کې  2څخه په  میندو له ډلې 13د دغو ښيي چې  ،تر رسه شوه ،واسطه والدت کړی و
په دې دواړو امیدواره رامنځته شوه او یې له عملیات څخه وروسته د سږو حاده اذیام 

نو په  ،له صفر څخه زیات و Fluid load indexمیندو کې له عملیات څخه مخکې د 
نتیجه کې یې یادونه کړې چې که هغه امیدواره میندې چې له عملیات څخه د مخه 
د مایعاتو د بار اندکس یې له صفر څخه زیات وي د عملیات څخه وروسته د سږو د 

 (.10اذیام له لوړ خطر رسه مخ دي )حادې 
له خوا د وخت څخه د مخه والدتونو کې  Dotun Ogunyemهغه څېړنه چې د 

 میتود Case-controlledتر عنوان الندې د  د خطري فکتورونود سږو د حادې اذیام 
نور یې د  722او اخته امیدواره میندې حادې اذیام  د سږو پهیې  52چې ) په واسطه

 33څخه تر  24چې د حمل موده یې د  سږو د حادې اذیام نه لرونکې امیدواره میندې
، وي Pretermپه هغو میندو کې چې رسه شوې ده، ښيي چې تر  اونیو پورې وه(

وینې تطبیق د سږو د حادې اذیام د پېښېدلو لپاره عمده  سګرټ څکول، انتانات او د
چې د سږو حاده اذیام په خطري فکتورونه جوړوي او تقریبا ټولو هغو امیدواره میندو 

تیکوسرتایدونه او نور توکوالیتیک کور له والدت څخه د مخه  کې رامنځته شوې وه،
 Control group سلنه 50په مقابل د  Case group سلنه 98)اخیستيل و درمل 

 (.8) (امیدواره میندو له توکوالیتیک درملو څخه ګټه اخیستلې وه
او همکارانو له خوا یې په درې ګونو  Poggi SH ،Barr Sهغه څېړنه چې د 

کال کې په  ز. 2003حملونو کې د سږو د اذیام د خطري فکتورونو تر عنوان الندې په 
هغو امیدواره میندو چې درې ګوين حملونه یې لرل تر رسه شوه، ښيي چې د  66

مګنیزیم سلفیت توصیه کول د دې اختالط د رامنځته کېدلو لپاره عمده خطري فکتور 
ناروغانو کې چې مګنیزیم سلفیت یې  15، په دې ډول چې په هغو کېږيګڼل 

رامنځته شوې وه، خو په  ( کې یې د سږو حاده اذیامسلنه 93.3)14اخیستيل و، په 
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 62,7) 32په  ،امیدواره میندو کې چې مګنیزیم سلفیت یې نه و اخیستيل 51هغو 
( کې یې د سږو حاده اذیام رامنځته شوې وه، له بلې خوا د مور عمر او د حمل سلنه

عمر د دې اختالط په رامنځته کولو کې کوم ځانګړی رول نه درلوده. په نتیجه ګیري 
ې راغيل چې د سږو حاده اذیام په درې ګونو حملونو کې یو عام د دې څېړنې ک

او د ماشوم د منو  Preeclampsiaدل، چې د مګنیزیم سلفیت توصیه کې ده اختالط
 (.12تأخر د دې اختالط د رامنځته کېدلو خطر زیاتوي )

او همکارانو له خوا یې د سږو حاده اذیام  Choi HS ،Han Sهغه څېړنه چې د 
په حاملګي کې: یو طرفه پېښې نادرې نه دي، تر عنوان الندې په پروسپیکتیو ډول د 

دي،  ېتر مطالعې الندې نیول ېپېښوالدي  29621درې نیمو کلونو په جریان کې 
کې د ( امیدواره میندو سلنه 0.06) 18ښيي چې د دغو ټولو ناروغانو له ډلې څخه په 

، Pre-eclampsiaسږو حاده اذیام رامنځته شوې وه، چې عمده خطري فکتورونه یې 
Eclampsia  ناروغانو له  18او له بیتا میمتیک درملو رسه توکوالیزیس جوړوي. د دغو

ناروغانو کې یوه ورځ مخکې له  3ناروغانو کې وروسته له والدته، په  12ډلې څخه په 
 (.6) اونیو د حمل تر منځ رامنځته شوې وه 32 – 26ناروغانو کې د  3او په  والدته

د سږو په حاده اذیام  او همکارانو له خوا Mounira Habliهغه څېړنه چې د 
کلونو تر منځ تر  ز. 2006 – 2000د حاملګیو د مورنۍ پایلې تر عنوان الندې  126اخته 

او ناروغان یې د خطري فکتورونو، درملنې، په جدي مراقبت خونه کې  رسه شوې ده
د بسرت کېدلو د سلنې او په میندو کې د رامنځته شویو اختالطاتو له نظره تر مطالعې 

( سلنه 17.5) 22ښځو له ډلې څخه  امیدواره 126الندې نیويل و، ښيي چې د دغو ټولو 
 BMIې دوه ګانګي( حملونه لرل. د ک 16کې درې ګانګي او په پاتې   6څوګانګي )
 28درلوده او په تاریخچه ( د وینې د لوړ فشار سلنه 51) 64و.  Kg/m2 33.7اوسط یې 

( کې د مخکې له وخته والدت د مخنیوي لپاره توکوالیتیک درملنه کارول سلنه 22)
 .شوې وه او د نورو درملو په نسبت له مګنیزیم سلفیت څخه زیاته استفاده شوې وه

ناروغان له دیورتیکونو او د وینې د لوړ فشار ښکته کوونکو درملو په واسطه درملنه 
 59اونۍ و. په  5.7± 33.8ی شوي و. د والدت په وخت کې د حمل د مودې اوسط اکړ 

( ښځو کې وروسته له والدته سلنه 53) 67ښځو کې مخکې له والدته او په ( سلنه 47)
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د سږو هغه حاده اذیام چې له والدت څخه د  د سږو حاده اذیام رامنځته شوې وه.
په زیاته اندازه له څوګانګي، مخکې له وخته والدت او  ،مخه رامنځته شوې وه

توکوالیزیس درملنې او په جدي مراقبت کې له بسرت کېدنې رسه یوځای وه. د والدت 
ګه و څخه وروسته د سږو حاده اذیام د سیزارین والدتونو رسه یوځای وه. په ټولیزه ت

( نورو کې انتیوبیشن او سلنه 18) 23یوې مور خپل ژوند له السه ورکړی و او په 
میخانیکي تنفس ته اړتیا لیدل شوې وه. د دې څېړنې په نتیجه ګیري کې راغيل چې 

زیږون څخه وروسته د سږو د حادې اذیام  عمده خطري فکتور د سیزارین عملیات  له
ده او له والدته د مخه عمده خطري فکتورونه څوګانګي حملونه او د مخکې له وخته 

 (.11)له کارونې څخه عبارت دي زیږون د مخنیوي لپاره د توکوالیتیک درملو 
 په حاملګۍهدی ذبیحی له لوري  هغه څېړنه چې د داکرت بهرام زرمهری او داکرت

 هـ ل کال کې 1395کې د سږو حاده اذیام د ژوند تهدیدونکې بېړين حالت په توګه په 
، ښيي چې د سږو د حادې اذیام عمده تر رسه شوې ده د لیرتاتور د مطالعې په بڼه

فشار  ږي، لومړی یې له لوړېکطري فکتورونه په دوه لویو برخو وېشل ونه او خترین المل
ه او دوهم یې د اکالمپيس درسه یوځای د سږو حاده اذیام، چې عمده المل یې پري 

وینې له نارمل او یا هم ټیټ فشار رسه د سږو حاده اذیام چې عمده الملونه یې د 
لبي ( رسه درملنې، ق ونهو په یوځای کار  یتیکوپه ځانګړي ډول د څو توکوال ) توکوالیتیک

غۍ، د داخل وریدي زیاتو مایعاتو توصیه کول، د امنیوتیک مایع امبويل، نارو 
Aspiration د سږو د حادې اذیام  ،او انتاناتو څخه عبارت دي. له دې څخه عالوه

 (.2) کېږياکرثیت پېښې د والدت څخه وروسته په لومړیو څو ورځو کې رامنځته 

د هغو خطري فکتورونو د معلومولو لپاره چې د توکوالیزس په موخه د مګنیزیم 
 Samolسلفیت د توصیه کولو له امله د سږو حاده اذیام رامنځته کوي، یوه څېړنه د 

JM  اوLambers DS  کال کې د مګنیزیم سلفیت توکوالیزیس او  ز. 2005له لوري په
( Preterm laborد مخکې له وخته والدت) د سږو اذیام تر عنوان الندې تر رسه شوه.

میندې چې د مګنیزیم سلفیت رسه  امیدوارههغه  150ه په ټولیزه توګه د مخنیوي لپار 
مطالعې په بڼه تر څېړنې  Case-controlدرملنه کړی شوې وې، د ریرتوسپیکتیو 

سږو د حادې اذیام د رامنځته کېدلو ې څېړنې له مخې د دد  الندې ونیول شوې.
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خطري فکتورونه د مګنیزیم سلفیت او داخل وریدي مایعاتو رسیع او زیات توصیه 
( توصیه کول، انتانات، څوګانګي 4MgSOکول، په کم غلظت رسه د مګنیزیم سلفیت )

حملونه، د نورو توکوالیتیک درملو یوځای توصیه کول او د مایعاتو د توصیې مثبت 
ګیرۍ کې راغيل چې د مګنیزیم  . د دې څېړنې په نتیجهعبارت دي تعادل څخه

ی يش چې د سږو اذیام سلفیت او داخل وریدي مایعاتو د توصیې اندازه دواړه کوال 
چې  ی شورامنځته کړي او کله چې دا حالت په مناسبه بڼه درملنه کړای يش، کوال 

 .(14) مګنیزیم سلفیت بیا ځلې ناروغ ته توصیه کړو

 پایلې

  توصیه د سږو د حادې اذیام خطر زیاتوي.د څو توکوالیتیک درملو یوځای 

  د سږو حاده اذیام د والدت څخه د مخه، د والدت په جریان کې او د والدت
 يش. کېدالیڅخه وروسته رامنځته 

  د سږو د حادې اذیام د مخنیوي وړ عمده الملونه د توکوالیتیک درملو
 .ت ديعبار  کاروونه، قلبي ناروغۍ او د مایعاتو د بار د زیاتېدلو څخه

  پهEclampsia  اوPreeclampsia  ښځو کې د سږو د حادې اذیام عمده
خطري فکتورونه د مور د عمر د زیاتوايل، د حملونو د شمېر له زیاتوايل او په زیات 

 مقدار رسه د مایعاتو د توصیه کولو څخه عبارت دي.

 له وخت څخه مخکې والدتونو (Preterm کې د سږو د حادې اذیام عمده )
، انتاناتو او څکولوفکتورونه له توکوالیتیک درملو، خپل رسي والدتونه، سګرټ  خطري

 د وینې له تطبیق څخه عبارت دي.

  د والدت څخه د مخه د سږو د حادې اذیام عمده خطري فکتورونه له
، مخکې له وخته والدتونو او توکوالیزیس درملنې څخه او له والدت ونهحمل څوګانګي

 ي فکتور له سیزارین عملیات څخه عبارت دي.څخه وروسته عمده خطر 

  د وینې له لوړ فشار رسه یوځای د سږو د حادې اذیام عمده خطري فکتور له
Preeclampsia  څخه عبارت ده او د وینې له ټیټ او یا هم نارمل فشار رسه عمده خطري

و توصیه تفکتورونه د توکوالیتیک درملو کارونې، قلبي ناروغیو، داخل وریدي زیاتو مایعا
 کول، د امنیوتیک مایع امبولې، اسپایریشن او انتاناتو څخه عبارت دي.
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 ( 4د مګنیزیم سلفیټMgSO توکوالیزیس رسه د سږو د حادې اذیام عمده )
خطري فکتورونه د مګنیزیم سلفیټ او داخل وريدي مایعاتو زیات او رسیع توصیه 

ي حملونو، کولو، انتاناتو، څوګانګکولو، د کم غلظت لرونکي مګنیزیم سلفیټ د توصیه 
د نورو توکوالیتیک درملو يوځای توصیه کولو او د مایعاتو د توصیې د مثبت تعادل 

 څخه عبارت دي.
 وړاندیزونه

رسه له دې چې په امیدواره ښځو کې د سږو حاده اذیام یوه نادره پېښه ده، خو  
 در رسه مخ کړي، نو ځکه کوالی يش چې د مور او ماشوم ژوند له خط دا پېښه بیا هم

نسايي والدي داکرتان باید د دغه اختالط رامنځته کېدلو ته ځانګړې پاملرنه وکړي، 
 تر څو د سمې او په وخت درملنې رسه د مور او ماشوم ژوند وژغورالی يش. 

په امیدواره ښځو کې د سږو د حادې اذیام یو شمېر الملونه او خطري فکتورونه 
ځکه باید د امیدواره ښځو درملنه کوونکي معالج داکرتان دغې د مخنیوي وړ دي، نو 

 برخې ته ځانګړې پاملرنه وکړي.
د روغتونونو د والدي برخې څانګې باید د جدي مراقبت خونې ولري او یا هم د 

 نږدې جدي مراقبتژر تر ژره نه درلودلو په صورت کې د سږو د حادې اذیام ناروغ باید 
 و ته واستوي.خونو درلودونکو روغتونون
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 جمت الله حسیني ډاکټرڅېړنوال 
  توکوزناکو ېد اغ (Allium Sativum)د هوږې 

 ارزښت څېړنه خواړه ییزروغتیايي او 
Research on Food and Health Value of 

the Efficacious Materials of Garlic 
Research Fellow Dr. Jamtullah Husaini 

Abstract 
Garlic have great food and health value and have lots 

of (about 500) beneficial ingredients. This research article 
under the title of research on the food and health value of 
Alium sativum is been written by descriptive method. 
Garlic apart from being used in the management of health 
issues, it is also used by human as a food particles, since 
ancient times, and also being used in the cosmetic 
industry to increase hair strength. Garlics raw medicinal 
materials is located in its bulb, and material derived from it, 
have anti-microbial, anti-inflammatory, anti-septic, cough 
suppressant, Cholesterol lowering, anti-hypertensive and 
anti-helminthic properties. 

 لنډیز
لري او په خپل هم لوړ روغتیايي ارزښت  ،ارزښت تر څنګ خواړه ییزهوږه د لوړ 

ږي، نو ځکه ېپورې رس 500لري، چې شمېر یې تر  توکيشمېر ګټور  ګڼترکیب کې 
 دااو روغتیايي ارزښت تر عنوان الندې دا مقاله ولیکل شوه.  خواړه ییزد هوږې د 
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ویو مقالې څخه د تر السه ش توصیفی میتود رسه لیکل شوې ده. د-مقاله په تحلیيل
 ملنه کېره پر د ې چې د ناروغۍ په در ېچې هوږه برس، کېږيمعلوماتو څخه روښانه 

، هوږه د غوښې خوند ښه کوي، کارېدلهپه ډول هم  سبوکارول کېده، له پخوا څخه د 
 هښکال پ د. کېږيپه ډول کارول  توکو د جوړولو په صنعت کې د خوږ بویه اچارود 

 .کېږيکارول صنعت کې د ویښتانو د کلکوايل په موخه 
له پیاز څخه عبارت دي او هغه درمل چې له هوږې  هغېد  توکي اومهد هوږې درميل 

 ضد میکرويب، ضد التهاب، انتي سپتیکي، د ټوخي ضد، د سکلیروز او ،څخه په الس راځي
وي، څخه مخنیوي کوي، د وینې فشار ټیټ لوړېدلول پورته ز کوي او د کلسرتولو ېچنجو ضد اغ
ايي ، د معدې معزیاتوي، ادرار کېږيد اطرايف او کرونري رګونو د پراخېدو المل  ،نبض کموي

 ثره کوي.أ ء کې د ورستېدو او تخمر عملیه متتنبیه کوي او په امعا دندېجهاز افرازي او محرکه 

 رسیزه
لن ک هوږه په وحيش ډول څو کلن پیاز لرونکی بوټی دی او په روزل شوي ډول یو

تنه یې ږي، ېسانتي مرته پورې رس 90  - 30یې له  لوړوالیچې  بوټی دیلرونکی پیاز 
دي،  هوارې او خط لرونکې مستقیمه تر نیاميي پورې پاڼې لرونکې ده، پاڼې یې اوږدې،

 .(430: ص. 3) کېږيکې ګل د چرتۍ په ډول ده او د جون په میاشت  یې نچهغ د ګل
په  Aliumاو دا بوټی د  یې پېژينټول وګړي  نږدېچې  هوږه یو داسې بوټی دی

په کورنۍ پورې اړه لري، اصيل ټاټوبی یې جنويب او مرکزي آسیا  Liliaceaeجنس او 
چې وروسته بیا له جنويب او مرکزي آسیا څخه د کوچیانو په واسطه چین،  کېږيګڼل 

انیانو لرغونو رومیانو او یون .او په پایله کې لرغوين مرص ته لېږدول شوې ده نږدي ختیځ
لېږدوله، چې وروسته بیا له جنويب اروپا څخه د تیز هوږه له مرص څخه جنويب اروپا ته و 

د لوړ  په مرص کې د بوټي بوی لرونکي بوټي په نامه د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپره شوه.
ږ وروسته چې ل لو په اساس په لویه کچه وروزل شوکې نیو  پامطبي روغتیايي ارزښت په 

ر نانیانو د هوږې استعامل مشهو لرغونو مرصیانو او یو  د مقدس بوټي په نامه ونومول شو.
 دلپه مرص کې به مجبورېکړ، هغه خلکو چې به یې درانده فزیکي کارونه رسته رسول، 

خوانو . پاستعامل کړي و کې د انرژۍ د زخیره کولو په موخهتوک وخواړه ییز چې هوږه په 
مرصیانو، رومیانو او یونانیانو هوږه د بد بوی ګالب په نامه یادوله او د هوږې استعامل 



  

109 

 

 ...زناکوې( د اغAllium Sativumد هوږې )      

 یې د ټولو مکرويب ناروغیو په درملنه کې کاروله. خوړو کې ډېر خوښاوو او هوږهیې په 
کې استعاملوله. لرغونو  خوړورومیانو هوږه د جنګي مورال د تقویه کولو په موخه په 

نو د چیچلو برخو د درملنې په موخه کاروله او هوږه یې او سالویانو هوږه د مارا ونانیانوی
په اروپا، روسیه او چین کې د هوږې پيل  (.125: ص. 5د مارانو د بوټي په نامه یادوله )

 ېدله.څخه ګڼل ک توکورو غوره وقایوي ېکې د ډ مخنیويپه  سلاو  محرقې، کولرا، ټاکود 
لکوک، د یید د سرتپتوکوک، ستافشوه چې د هوږې فیتونس په شلمه پېړۍ کې ثابته

د توبرکلوز باسیل او نور پتوجنیک مکروبونه له منځه  Vibroوييد بکرتیاوې، د کولرا تیف
ا، لیني، ابن سیند، هیپوکرات، مرش پد دیوسکوری ځانګړتیاوېد هوږې درميل  وړي.

 کاله پخوا په مرص کې روزل کېده. 7000هوږه  ی شو.پاراسیلز او نورو په آثارو کې موندال 
په درملنه  (Rickets) او جلدي ناروغیو او رکتس (Scleros) لیروزکپه جاپان کې د س

ه لنداوه، ځک ېخوږوب، افریقايي ماهي نیونکو، خپل بدن د هوږې په کېږيکې کارول 
وړو ينې اوبه د غرول. په چین کې د هوږې مالګد هوږې تیز بوی متساح او نهنګان بېچې 

بت )چین( د ت .کېږيرې شدیدې فزیکي ستړیا له منځه وړلو لپاره کارول ېاو بورې رسه د ډ
 ګڼل. توکي اړینلپاره تر ټولو ښه او  مخنیويطبابت د رسطاين ناروغیو د 

ونو دچې د رسطان ناروغۍ کچه په هغو هیوا و پوهانو څېړنو دا ثابته کړې دهمعاص 
ې څخه ډېره استفاده کوي، د هغو هیوادونو په پرتله چې کې چې په عنعنوي توګه له هوږ
دا ځکه چې د هوږې فتونسید د ځینو تومورونو  او ده لږهله هوږې څخه کمه ګټه اخيل، 

 ز کې د هوږېزابو په سینتیېشحمي ت نایجیریايي عاملانو د کولسرتولو او .فعالیت ځنډوي
ه همدارنګه هوږه د طبي بوټي په ډول پزې تثبیت کړې، ېلو بالک کوونکې اغېد مفرو ت

 ښ کويکوښهندی پوهان  لومړۍ میالدي پېړۍ کې د دیوسکرید په واسطه ولیکل شوه.
ساس داسې درمل ترکیب کړي، کوم چې د اکې نیولو په  پامچې د هوږې د ترکیب په 

په ننني  .(321 - 319: ص. 1) زړه د اسکیمي ناروغۍ د درملنې په موخه استعامل يش
څخه  Alacholوخت کې ډېر مشهور درمل، چې په ترکیب کې یې هوږه شتون لري، د 

څخه ده او د  ډېرېدونکوکې یو له ډېرو توندو  خوړونوع عبارت دي، البته هوږه په هر 
 .کېږيګڼل  توکيګریپ د اپیدمي په وخت کې د وقایې لپاره غوره 
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 همیتد څېړنې ا
ی لرونکی بوټځای ، په طبابت کې هم لوړ تر څنګارزښت  خواړه ییز د لوړهوږه 

 120لري، چې شمېر یې له  توکيکیمیاوي شمېر  ګڼده. هوږه په خپل ترکیب کې 
 ،ېږيکناروغیو د درملنې په موخه کارول  بېالبېلورو ېږي او د ډېپورې رس 500څخه تر 

ږه که هو .کېږيهم په عرصي او هم په عنعنوي طبابت کې ترې ګټه اخیستل  چې
وارو لوړوي.  10 -  4ې له اغېز  ، د انتي بیوتیکو وکارول يشله انتي بیوتیکو رسه په ګډه 

تو لري، په ډېرو حاال  غوړه والییتو تراپي رسه، یو لړ د هوږې رسه د درملنې پرتله له ف
او د هغو مرکبات ډېر هغه ناروغۍ، کوم چې په عنعنوي طبابت او انتي  تېلکې مفر 

منځه ځي،  د کارولو په پایله کې له تېلوی نيش، د مفرو ال کېد  درملنهبیوتیکو په واسطه 
 ه.موضوع دوغتیايي ارزښت څېړنه یوه مهمه ، د هوږې د ر بنسټنو د پورته دالیلو په 

 د څېړنې مربمیت
 چې تر پنځه سوه پورې ټی دیدونکی بو ېسانه تر السه کاهوږه یو ارزانه او په 

کو په هوږه د انتي بیوتیپه خپل ترکیب کې لري، له بلې خوا  تېلخوا ګټور مفر  شا
زناک درمل دي، ځکه چې انتي بیوتیک که د اوږدې مودې لپاره استفاده ېپرتله اغ

 وزیان رسوونکمنځه وړي او برعکس بکرتیاوې له  ګټورېکړای يش، په وجود کې 
، نو ېږيکزمینه برابروي، چې په پایله کې انتوکسیکیشن رامنځته  ودېمکروبونو ته د 

 .کېږياو روغتیايي ارزښت څېړنه یوه مربمه موضوع ګڼل  خواړه ییزځکه د هوږې د 
 د څېړنې موخه

و توصیه کولپه عنعنوي او عرصي طبابت کې د هوږې د استعامل د ځایونو او د 
 د الرو چارو ښودل، د دې  څېړنې موخه جوړوي.

 د څېړنې پوښتنه
کارونې ځایونه کوم دي او په کې د هوږې د  روغتیايي چارو نننيپه عنعنوي او 

 کړای يش؟و  الرښوونهاید څه ډول یې ب
 میتودد څېړنې 

 میتود تر رسه شوې ده. توصیفي-په تحلیيلڅېړنه  غهد
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 څېړنیزه برخه
مفر  سلنه 0.4( او شنو پاڼو کې BulBusد هوږې په پیاز ): کیمیاي ترکیبد هوږې 

زاب، هایدروکاربونات، ې، امونیاک، عضوي تتېلشحمي  سلنه 0.06الینین،  سلنه 0.3، تېل
 Dاو  Cد او  B2 ،B6 ،B12، ویټامین PPفتونسید، فرکتوز، ګلوکوزید، نشایسته، ویټامین 

ن، د ګوګړو سیم، مګنیزیم، آیودیګروپ ویټامینونه، د سلفرو مرکبات، پوتاشیم، سودیم، کل
 .(430: ص. 3( او نور شتون لري )4SO3Hزاب )ې(، د فاسفورس ت4SO2Hزاب )ېت

هغه څېړنه چې د جابر الصابر باټیا او همکارانو له خوا یې د هوږې د کیمیاوي جوړونکو 
ز. کال د مارچ په میاشت کې  2020برخو او فارمکولوژیک ځانګړتیاوو تر عنوان الندې د 

څخه غني ده، د بیلګې  Phytoconstiuentsهوږه له سلفر لرونکو  ښيي چې ،خپره شوې
د هوږې په ترکیب کې  Flavonoidsاو  Alliin ،Allicin، Ajoenes ،Vnyldithiinsپه ډول 

 .(7) مړی شکلو ، لشتون لری

د هغو  لومړی شکل: په هوږه کې شامل سلفر لرونکي کیمیاوي مرکبات او
 .(7) فورمول ښيي



 

112 

 

 طبیعت

 کاروونه د هوږې
په درملنه کې کارول کېده، له پخوا څخه د  ې چې د ناروغیوره پر دېهوږه برس

 .کارېدلهپه ډول هم  سبو
هوږه د غوښې خوند ښه کوي، په ځانګړي ډول د پسه غوښه، د چرګ، سوی، د 

د جوړولو په صنعت  اچاروپه السته راوړلو او همدارنګه د  کچالو خواړه او د کالبسې
 .کېږيپه ډول کارول  توکوکې د خوږ بوی 

ا په موخه استعاملیږي، د کور شصنعت کې د ویښتانو د کلکوايل  ښکالييپه 
د ناروغیو په  سبوخوا ساحه کې هوږه د ساملو تخمونو په الس راوړلو، د روزل شویو 

ه موخه پ له منځه وړلومکروبونو د  زیان رسوونکوپه مختلفو  سبوکې او د مبارزه  وړاندې
 .(121: ص. 6) ږيېاستعامل

یې د هوږې له پیاز څخه عبارت دي، کله چې د هوږې پاڼې  توکي اومهدرميل 
وري ی، په وچه هوا کې یې د سټولويمړاوې يش، نو هغه وخت بیا د هوږې پیاز را 

 3څخه تر  0د  یډورځو کې د سانتي ګر 4 – 3، د  نیلې یې غوڅويالندي وچوي، 
ایطو کې د ش  یادوکې یې سايت، ځکه په  سلنه 70درجو کې او د هوا د رطوبت په 

 (.299: ص. 2) زیان نه موميهوږې پیاز تیغ نه کوي او همدارنګه د ناروغیو په واسطه 
او هم د  خواړه ییزهم یې څرګند او روښانه نظر دا دی چې بوټی  اړهد هوږې په 

 (.275: ص. 4) کېږيګڼل  رمهېز و توک درميل
د ، د میکروبونو ضد ،د یادولو وړ ده، هغه درمل چې له هوږې څخه په الس راځي

 ز کوي او دېوخي ضد، د سکلیروز او چنجو ضد اغ، انتي سپتیکي، د ټضد التهاب
و د اي، د وینې فشار ټیټوي، نبض کموي پورته کېدلو څخه مخنیوي کو  هل لکلسرتولو 

وي، د معدې معايي جهاز ګڼ، ادرار کېږياطرايف او کرونري رګونو د پراخېدو المل 
 .منويېز اغ یف تنبیه کوي او په امعاء کې د ورستېدو او تخمر عملیه افرازي او محرکه وظا

د هوږې څخه په الس راغيل درمل د وینې لوړ فشار را ټیټوي د اتیروسکلیروز، 
کولیت، انرتکولیت، دیزینرتي، استام برانشیال، برونشیکتاز، د سږو آبسې، توره 

 .کېږي، ګریپ او محرقې د وقایې په موخه هم کارول ټوخلې
همدارنګه د والګي، برانشیت، شنه ټوخلې، د درملنې په موخه د هوږې خمیره 
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 .کېږيشوی وي، په سینه پورې موښل  ګډولهچې له کوچو یا نورو شحمو رسه 
 چې ارزښت لري روغتیايياو هم  خواړه ییزمخکې مو وویل، چې هوږه هم 

مفصل  څخه پهارزښت نکي و دلته یې په عرصي طبابت او عنعنوي طبابت کې درلود
 (.299: ص. 2ډول یادونه کوو )

او همکارانو له خوا یې د هوږې د کیمیاوي هغه څېړنه چې د جابر الصابر 
ز. کال د مارچ په  2020جوړونکو برخو او فارمکولوژیک ځانګړتیاوو تر عنوان الندې د 

 ښيي چې هوږه، د رسطان ضد، د تحمض ضد، د شکر ضد،  ،میاشت کې خپره شوې
پښتورګو ساتونکې، د اتیروسکلیزوس ضد، د بکرتیاو ضد، د فنګسونو ضد، د د 

 .(7) ې لرياغېز  ، د التهاب ضد او د فشار کموونکې وایرسونو ضد، د پروتوزوا ضد
هغه څېړنه چې د بینیامین الو او همکارانو له خوا یې د هوږې او اتیروسکلیروزس 

د څاروو او هم د هم ې، ښيي چې ز. کال کې تر رسه شو  1983تر عنوان الندې په 
معلومه شوې ده، چې هوږه ترای ګلرساید او کولسرتول  انسانانو د بدن له څېړلو څخه

کموونکې اغېزې لري، همدارنګه هوږه د وینې په لیپوپروتین کې هم بدلونونه رامنځته 
س کې په ال  ې کوي.اغېز  وونکو پارامرتونو ــه ککوي او په پایله کې د وینې په لخت

اغېزناکه  وسکلیروزس په وقایه او درملنه کېشته معلومات ښيي چې، هوږه د اتیر 
 .(8) دالی يشېمتام

 او همکارانو له خوا یې د هوږې د زړه ساتونکو  Isenseeهغه څېړنه چې د 
داسې ښيي، هغه ډله ه، ز. کال کې تر رسه شوې د1993و تر عنوان الندې په اغېز 

شوی  تلیسرته پرانېچپ نازله کرونري شیان په کې بد د زړه ناروغانو کې چې 
او هوږه ورته توصیه شوې وه، د زړه د بطیني بې نظمیانو او فربلیشن پېښې د  وي

هغو ناروغانو په نسبت چې هوږه ورته نه وه توصیه شوې ډیر کم و، یا په بل عبارت 
او بطیني فربلیشن  نهسل 0په هوږه توصیه شویو ناروغانو کې بطیني تاکی کاردیا 

 35.5رسیده او په هوږه نه توصیه شوي ګروپ کې بطیني تاکې کاردیا  سلنه 50
ته رسېده. همدارنګه د زړه د احتشايي شوې  سلنه 88او بطیني فربلیشن  سلنه

او په هوږه نه کاروونکې  سلنه 31.7ساحې اندازه د هوږې خوړونکي ګروپ کې 
 .(9) ته رسېده سلنه 40.9ډله کې 
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 عنعنوي طبابت کې د هوږې ارزښت
جو ینفنګسونو ضد، د چ، میکروبونو ضدپه عنعنوي طبابت کې د بکرتی سید، 

، د دض سکلیروزمالریا ضد، بر، خولې راوړونکی،  اضد، د قبضیت ضد، مدرر، صفر 
کې  ، په ځیګرضد روماتیزمد ، ضد ، دردغښتلی کوونکي، رسطان ضدامعا د عضالتو 

 .کېږيپه ډول کارول  توکود ډبرو ضد او د وینې د فشار د کموونکو 
د بې اشتهايي، تشنج او التهايب پروسیجر په معده او امعا کې، روماتیزم، د ینې 

( التهاب، د ځیګر Blind loopاو مثانې د ډبرو په درملنه، نقرص، د ړندې امعا )
و د ویټامینون سکلیروز او ګریپ په درملنه،یرو (، اتHydropsyالتهاب، هایدروپيس )

او تناسيل غدو د فعالیتونو په بهرتولو کې  ، همدارنګه د هاضمې به ښه وايللږوالی
 ې لري.اغېز  او شهوت راوړونکې  کېږيکارول 

ګو و، د پښتور لبې خويب، د زخې له منځه وړ  ،( نیم رسي همدارنګه هوږه د میګرین )
  د وچو او نورمالو ویښتانو پاملرنې ته ښههوږه . کېږيډبرو او تڼاکو په درملنه کې کارول د 

 ورمېز او کلکوالی ښه کوي، د پک کېدو او پخې په  ودهناک درمل دي، چې د هغو اغېز 
ګونځو د منځته راتلو څخه مخنیوی کوي او منګسک  پوستکي د ناک دي او داغېز  ښه 

 (.299: ص. 2له منځه وړي ) نښېد حرشاتو د چیچلو برخو ، )تور داغونه( سپینوي
 کاروونهعرصي طبابت کې د هوږې 

د پنومنی، استام برانشیال، توبرکلوز، مزمن برانشیت، تراخیت، تانسلیت،  .1
 .کېږيشنې توخلې، ریزش او ګریپ په درملنه کې کارول 

و په توک خواړه ییز، د زیاتوي دندېاشتها تحریکوي، د معدې معايي افرازي  .2
ګاسرتیت، کولیت او د دیسپیپسیا په درملنه کې کارول  هضمیت کې مرسته کوي، د

کیږی، په امعا کې د تخمر او ورستیدو عملیه له منځه وړي، مزمن قبضیت، انرتیت، 
 .کېږيد چنجو تهاجم او دیزینرتي په درملنه کې کارول 

و، د راوي الر د صفرا تولید تنبیه کوي، د ځګر، مثانې، پښتورګو، د صف   .3
 .ږيېر متامګټو یسکینیزیا، همدارنګه د طحال په غټېدو او د پښتورګو په پړسوب کې 

ه کاندیدوز او نیوروز کې ء پنا او د مخاطي غشاد تناسيل غړو، تراخام .4
 ږي.ېاستعامل
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 .ه کوياغېز  د کوچنیو رګونو او شعریه عروقو په توسع او کلکوايل ښه    .5
اتیروسکلیروزس او د وینې لوړ فشار، په وقایه او معالجه کې په پراخه کچه  د  .6
 .کېږيکارول 
ه درملنه لیت پټپونو او ترومبوف کچنیود وریدونو په وریکوز توسع، په مزمنو    .7

 ږي.ېکې استعامل
 .بیه کوي، مغزي رګونه پراخويد زړه فعالیت تن   .8
 ږی.ېو روماتیزم په درملنه کې کارول کد نقرص ا   .9

 د رسطاين ناروغیو خطر کموي.   .10
 و په اطراح کې مرسته کوي.توکله بدن څخه د فضوله    .11
 د بدن مقاومت د مکرويب او والګي ناروغۍ په مقابل کې لوړوي. .12
 .کېږيد دیابیت په ناروغۍ کې د شکر د کمېدو المل  .13
 ښت، سکابیس،ګه دانو، خار په میکرويب شویو زخمونو، د ځوانیو ګاليب رن   .14

 .ېږيکنګيس ناروغۍ، ایګزیمیا او د پوستکي چاودېدو کې کارول سوریازیس، د پوستکي ف
 دي. همناغېز  د ثقیله فلزاتو په تسمامتو کې ښه    .15
 ږي.ېپه ډول استعامل توکود شهوت راوړونکو    .16
 .کېږيپه بې خوبۍ، رسدردۍ او استینیا کې کارول    .17
و اد وچو او نورمال ویښتانو څخه ښه ساتنه کوي، یعنې ویښتان کلکوي    .18

 کوي. غښتلېیې  وده
 درمل دي. ګټورپه له منځه وړلو کې ښه  رموېز د پک کېدو او پخې د    .19
 له منځه وړي. نښېد حرشاتو په واسطه د چیچلو برخو    .20
 د ګونځو د منځته راتلو مخه نیيس.  .21
  Antigenotoxicد بدن څخه د باندې او د ننه رسطان ضد او  هوږه   .22

 (.10لري ) ېاغېز 

 مضاد استطباب
 دوارهامیاو  زغم نشتون، د شیدو ورکوونکو مېندود هوږې په مقابل کې انفرادي 

، پنموين، پیالونفریت، ګلومیرولنفریت، شدیده معدیی معایي ناروغۍ، ښځو کې
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تازه  په لوړه کچهاپیلیپيس، د زړه د فعالیتونو خرابوالی او درماتوز څخه عبارت دي. 
 .سپارښتنه ونه يشهوږه هغه ناروغانو ته چې حاد هیموروید ولري 

 جانبي عوارض
دای يش، چې د زړه او مغزي رګونو ېک زیاتوالید اوښکو غدې تحریکوي، د دوز 

 .(322: ص. 1)، (277: ص. 4). کېږيد الرژي المل همدارنګه سپزم رامنځته کړي او 
 السته راوړلو الرې چارېد  تېلود هوږې د مفرو 

، د ېږيرسرسه رسته  ې مرستېد تقطیر په طریقه چې د اوبو د بخار په مستقیم
 .ږيېتولید تېلهوږې 

 درميل ترکیب
د هوږې پيل،  3 -  2، د ریزش، والګي ناروغۍ د درملنې لپاره خوږوبېد هوږې 

په یوګیالس جوش اوبو کې اچوي، د یوه ساعت لپاره یې سايت، وروسته یې فلرت کوي 
 یې استعاملوي. تودېاو 

په دې  ،کېږيهم په کار وړل  هوږه له شاتو رسه د اتروسکلیروزس په د رملنه کې
، د ور اچويشات  اوبلنګرامه  350شوې هوږې ته  ټهټو يل ګرامه یم 250 ډول چې،

، وروسته یوه د ډوډۍ خوړلو کاشوقه کېږيیوې هفتې لپاره په تورتم ځای کې ساتل 
 خوړلو د مخه وخوړل يش. خوړود قیقې پورې د   40 – 30درې وخته په ورځ کې 

 رسه تېلوله  ()ښوون هوږه د زیتون
  2 – 1له یې وږ کې ــ، په غورزیاتوینسبت رسه  1/3 تېلشوې هوږې ته د زیتون  ټوټه

 او په غوږونو کې شته ستونزې ښې کوي. کېږيورځو پورې اچول  20 – 15پورې د  څاڅکو
رسه د نیم رسي، یا میګرین په درملنه کې دوه پيل د هوږې  تېلوهوږه د زیتون له 

، تر څو هوږه وپوښي، د لوښي رس د رسپوښ ورګډوي تېلکوي وروسته د زیتون  ټوټه
ره ورځ ، هکېږياو د لسو ورځو لپاره په ملریزه ساحه کې ساتل  کېږيپه واسطه تړل 

د ګلرسین  څاڅکي 3وښورول يش، وروسته فلرت يش او  دغه ګډولهځله باید  3 -  2د 
قیقوي، ر  د نیم لیرت الکلولو رسه تېلورعالوه يش، یوه د ډوډۍ خوړلو کاشوقه د هوږې 
 .کېږيکارول په الس راغلی تینچر د میګرین او رسدردۍ لپاره 
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 د هوږې رشبت د استام برانشیل لپاره
 اچولور شوې هوږه، د ګیالس د درې په څلورمې برخې الکولو ته  ټوټهسل ګرامه 

ورځو لپاره سايت، په نوبت رسه  14، وروسته یې په تورتم او یخ ځای کې د کېږي
شیدو رسه درې ځله په  تودوله  څاڅکي 25 او بیا کېږي چاڼوروسته  کېږيښورول 

 خوړلو د مخه وخوړل يش. خوړوورځ کې شل دقیقې له 
 د هوږې رشبت د ګاسرتیت لپاره

، کېږيوراچول ګیالسه الکول  5شوې هوږې ته  ټوټهګرامه  40په ځینو هیوادونو کې 
، لس ويورزیات، د خوند لپاره نعناع عصاره هم کېږي چاڼ، وروسته کېږيلس ورځې ساتل 

 .کېږيخوړل خوړلو څخه د مخه  د خوړو لهدرې وارې په ورځ کې دیرش دقیقې  څاڅکي
 په ډول درملوهوږه د چینجو ضد 

 15 – 10اور رسه یې د  لږ، په کېږيوراچول پيل د هوږې ته یو ګیالس شیدې  5
 5– 4دقیقو پورې پخوي، وروسته یې سايت، یوه چای خوري قاشوقه په ورځ کې د 

یادې جوشاندې، خوړلو وخوړل يش، دا هم ګټوره ده، چې د پورې مخکې د خوړو  کرتو
 يش. وکارولمالې لپاره په یوه ورځ کې یو ځل د شپې له خوا په یوه وخت کې د ا

 د هوږې رشبت د زکام یا والګي لپاره 
دوه  ،ې د مڼو اوبو تهټوټه شوي پيل، د چای خوري یوې قاشوغې څلور د هوږ

دقیقو درې څخه  15 – 10له  بړاس، د هوږې کېږيوراچول ګیالسه جوش شوې اوبه 
 په ورځ کې تنفس يش. تر څلور ځلو

 د هوږې اوبه د سکبیس لپاره
دوه اونۍ ساتل دواړه یوځای د هوږې درې پيل او درې ګیالسه د مڼې اوبه 

ري پاره، کوم چې سکبیس ولاو د پوستکي د پریمینځلو ل کېږي چاڼوروسته  کېږي
 (.300: ص. 2ږي )ېاستعامل
 پایلې

 ی.د کرنیز بوټیهوږه، په عرصي او عنعنوي طبابت کې د لوړ ارزښت لرونکی 
حجروي  یو او د لري ېاغېز  د چینجو ضد  او، د سامرق ضد هوږه د مکروبونو ضد
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 دندېمخه نیيس، د معدې معايي جهاز افرازي او حرکي نو د ودې او ډېرښت مکروبو 
افراز تنبیه کوي، اوعیه له اتیروسکلیروزیک ترسباتو څخه پاکوي،  اکوي، د صفر  غښتلې

الیت فعلوړ شیاين فشار را ټیټوي، اشتها، هاضمه او ادرار ښه کوي، د تناسيل غدې 
 .یاتويزرويب ناروغیو په وړاندې مقاومت د میک لري تحریکوي، ضد دیابیتیک اغېزې

 وړاندیزونه
ډېر  وادوالېبوټي د ارزښت په باره کې زموږ ه په ننني او دودیز طبابت کې د هوږې د

 د دې بوټي روغتیايي ارزښت باید تر عامه خلکو ورسول شی. نو ځکه لږ معلومات لری،
شا خوا پورې بیالبیل  500لرونکی ګټور بوټی دی او تر  تېلڅرنګه چې هوږه مفر 

 ګټور مرکبونه لري، نو ځکه د دې بوټي روزل باید په کروندو کې رواج پیدا کړي.
خې مو  و موسمونو کې په آرزانه  او دوامداره ډول هوږې ته د الرسيسېلالبېپه ب

 .رمه ځایونه جوړ يشېساتلو لپاره ز لپاره باید د هوږې د  ته د رسېدلو
واد په شایطو کې کومه ځانګړې څېړنه ېدې دمه د هوږې په هکله زموږ د ه تر

نه ده تر رسه شوې، نو اړینه ده چې د اړونده ارګانونه په دې برخه کې ډېرې څېړنې 
ې یلو برخو کې ساحېال ېنیزو څېړنو په موخه د هیواد په بتر رسه کړي، همدا راز د کر 
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 محقق عبدالوهاب همدردمعاون س 

 ور، مقر و نور(ه)نا ایستادهآب های تأثیرات 
 والیت غزنیباالی محیط زیست 

 

Impacts of Standing Water (Nahor, 
Muqor and Noor) on the living 
Environment of Ghazni Province 

 

Research Fellow Abdul Wahab Hamdard 

Abstract  
Ghazni is a south – Eastern province, located between 32° 4′ 9′′  - 34° 13′ 5′′  latitude and 66° 49′ 16′′  − 68° 49′ 56′′ 

longitude Because of its natural location and topogra-
phical structure, Ghazni provence has rivers, ponds fellow 
small and Large lakes which are reckoned Significant 
environments for autochthonous and immigrant birds in 
Afghanistan. Moquor, Noor and Dasht nahor lakes have 
constituted living Environments in addition, Existence of 
numerous small Island in the above – mentioned lakes 
make conditions for hatching of watery birds. From plant 
variety point of, lakes of Ghazni and nawoor introduce a 
special site of the country. 

 خالصه 
غزنی از جمله والیات جنوب رشقی کشور می باشد که از لحاظ موقعیت 

دقیقه  13درجه،  34ثانیه الی  9دقیقه و  4درجه،  32جغرافیایی بین عرض البلد شاملی 
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  ...ور، مقر و نور(هتأثیرات آب های ایستاده )نا
...  49درجه،  68ثانیه الی  16دقیقه و  49درجه،  66 رشقی ثانیه و میان طول البلد 51و 

یت به دلیل موقعیت طبیعی و ساختار والاین ثانیه واقع شده است.  56دقیقه و 
رگ بوده که به عنوان دارای رودخانه ها، جهیل های خورد و بز  همربوطتوپوگرافیکی 
خصوص پرنده گان بومی و مهاجر در ه گاه های مهم حیات وحش، بیکی از زیست

و پرنده  حیات حیواناتگاه ها این همه تنوع ستان و جهان شناخته می شود. زیستافغان
مقر، تاالب نور و آب ایستادۀ دشت ناور تشکیل داده  ۀگان بومی و مهاجر را آب ایستاد

زمینه را برای  ،وجود ده ها جزیرۀ خورد و بزرگ در این آب های ایستاده ،است. همچنان
تخم گذاری پرنده گان آبی مهیا ساخته است. از لحاظ تنوع نباتی، اطراف آب های 

 اهور نیز یک ساحۀ خاص را در کشور معرفی می مناید.ایستادۀ غزنی و ن

 مقدمه 
ولسوالی و  18کیلومرت مربع بوده، دارای  23378مساحت والیت غزنی در حدود 

مرت از سطح بحر می رسد. از لحاظ  2183ارتفاع شهر غزنی به  بوده ومرکز شهر 
ساختامن اراضی دارای پستی ها و بلندی های گوناگون می باشد. در این والیت بر 

ای هجهیل ها و یا آب  چونطبیعی عالوه کوه ها، دریاها و سایر پدیده های 
 ایستاده نیز یک ساحۀ محدود را احتواء منوده است. 
شکل جاری، ه چه بآب متذکره آب که منبع حیات در کرۀ زمین می باشد، 

شکل آب های ایستاده یا جهیل در طبیعت از ه نزوالت جوی، چشمه ها، کاریزها و ب
اهمیت خاص برخوردار می باشد. در این مقاله بیشرت پیرامون اهمیت و چگونگی 

 تأثیرات آب های ایستاده والیت غزنی بحث گردیده است.
 اهمیت تحقیق 

بررسی و مطالعۀ جهیل ها در والیت غزنی از لحاظ محیط زیست، توریزم، 
 ایکولوژی، تغذیۀ آبهای تحت االرضی، موجودیت پرنده گان، تنوع نباتات و احتامل

 موجودیت تورف ها حایز اهمیت می باشد.
 مربمیت تحقیق 

شامر می رود و از ه جهیل ها در والیت غزنی که از منابع مهم آبی این والیت ب
خصوص پرنده گان بومی و مهاجر در ه حش، ب زیست گاه های مهم حیات و
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و پرنده گان  حیواناتافغانستان و جهان شناخته می شود، زیست گاه های تنوع 
بومی و مهاجر را نیز تشکیل داده است که تحقیق باالی آن از مربمیت خاص 

 برخوردار می باشد.
 هدف تحقیق 

اهمیت جهیل ها و تاالب ها و تأثیرات آن باالی انعکاس له، هدف این مقا
) تجمع مرغان مهاجر، تکثیر نباتات الجی و غیره نباتات نادر (، ها ایکوسیستم 

بهبود مناظر طبیعی، جاذبه های محیطی و بررسی نقش این جهیل ها در تغذیۀ 
 آبهای زیرزمینی، امور زراعتی و مالداری منطقه می باشد. 

 حقیق سوال ت
 جهیل ناور و آب ایستادۀ غزنی و تاالب نور باالی محیط منطقه چه تأثیر دارد؟ -
 ا خیر؟یآیا از جهیل های والیت غزنی در زراعت و مالداری استفاده می گردد  -
کدام نوع نباتات و حیوانات می باشد و باالی  اسکانجهیل های ناور و غزنی  -

 اقتصاد روستایی چی تأثیر دارد؟

 تحقیق  میتود
 آثارتحلیلی نگارش یافته و جهت اکامل آن از  -این مقاله به روش توصیفی 

 استفاده بعمل آمده است.داخلی و خارجی معترب 
 نگاهی مخترص پیرامون آب های ایستاده یا جهیل ها در افغانستان

در افغانستان نظر به اقلیم خشک و اراضی کوهستانی آن که دارای میالن 
جهیل ها آنقدر محسوس منی شود. یک تعداد جهیل ها در این کشور از  ،بوده

مصب دریای ها تشکیل شده که در قسمت های غربی، جنوب غربی و در والیت 
 آنغزنی قرار دارد. اما یک تعداد جهیل ها از منابع بزرگ یخچالی و فرورفتگی 

ای سد دار تشکیل گردیده که در قسمت های شامل رشقی موقعیت دارد. جهیل ه
 در دره های دریای تشکیل شده که مثال آن در بامیان بند امیر می باشد. 

 جهیل ها و تاالب های والیت غزنی
 آب ایستاده و یا ساحۀ آبگیر وجود دارد. ،در این والیت سه جهیل 
 ،آب ایستادۀ ناور / ناهور - 
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  ...ور، مقر و نور(هتأثیرات آب های ایستاده )نا
...  سوم ، آب ایستادۀ مقر - 

 تاالب نور یا آب ایستادۀ غزه. - 
آب های ایستاده را به حیث پناه گاه و محل  م. 1970 دولت افغانستان در سال

بود و باش پرنده گان مهاجر معرفی کرد، همچنان ملل متحد در این راستا پالن اداره 
آب های  .م 1977بحث قرار داده و در سال و محافظت آب های ایستادۀ غزنی را مورد 

 های حسینی و مرغان دریایی اعالن منود. حیث پناهگاه قازه ایستادۀ غزنی را ب
 اقلیمکشور ما که  به دلیلالبته آنقدر زیاد نبوده ها جهیل تعداد در افغانستان 

ً اراضی  داشتهخشک  در  ،(1قرار شکل ) باشد. میالن میپر کوهستانی و  آنو اکرثا
شامل  ،که اکرثاً در قسمت های غربی وجود داردجهیل خورد و بزرگ  30 حدود  افغانستان

 (. 123 .ص :5 ) هستندواقع والیت غزنی  خصوص دره بمرکزی و جنوب رشق  یرشق

               (3نقشه جهیل های افغانستان ): 1شکل                         

دشت ناور یکی از ساحات : آن طبیعیمشخصات و  جهیل دشت ناور -1
ساحات مرکزی در ولی در یک ارتفاع بلند قرار داشته ) سطح مرتفع  ،هموار

کیلومرت از رشق  15کیلومرت از شامل به جنوب و در حدود  40افغانستان( که تقریباً 
در جهیل متذکره  .هندوکش موقعیت داردکوه لۀ سبه غرب در بین کوه بابا و سل

مرت  3115اع آن از سطح بحر به ـکیلومرت مربع مساحت داشته و ارتف 600مجموع 
 4800آن تا حدود  للمی رسد. این ساحه از چهار طرف توسط کوه هاییکه بعضی ق  

 3500آبی آن منکی بوده که در حدود  ۀاحاطه گردیده است و ساح ،مرت می رسد
کیلومرت  3کیلومرت و عرض آن  14هکتار را در بر می گیرد. طول این جهیل در حدود 

 آب ایستاده مقر ) غزنی( -11
 آب ایستاده ناهور – 12
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مرت مربع  500مرت مربع تا  35تپۀ خورد به سایز های مختلف )  40بوده و تقریباً از 
ا دو میلیون مرت مکعب در اوایل بهار ت 20(، ظرفیت آب آن از  تشکیل گردیده است

میلیون مرت مکعب در اواخر بهار و تابستان محاسبه گردیده است و بعضاً در زمستان 
آب این جهیل از چشمه ها و ذوب برف کوه تغذیه وی یخبندان می باشد. منابع 

 . تأمین می گرددهای اطراف آن 
تابستان آن معتدل و خشک و زمستان : به اقلیم ساحۀ جهیل ناور ینگاه

کیلومرت از جهیل  20آن رسد می باشد. اوسط بارنده گی ساالنه در ناور که در حدود 
تقریباً %  ،طوریکه تحقیقات نشان داده استملی مرت می رسد.  184 به داردفاصله 

. درجۀ حرارت در بسیاری اوقات سال تأمین می شودآب این تاالب از ذوب برف  70
و در زمستان برف  باالتر از سطح یخبندان می باشد یین بوده و حرارت اعظمی آنپا

 . 3و  2روی آن را می پوشاند. قرار اشکال 
 

   تابستانفصل جهیل دشت ناور در : 3شکل   زمستان : تصویر از جهیل ناور در  فصل2شکل   
آب ایستادۀ  غزنی:مقر یا موقعیت و مشخصات طبیعی آب ایستادۀ  -2

آب غزنی در جنوب والیت غزنی واقع شده است. از لحاظ موقعیت جغرافیایی 
 67نیه عرض البلد شاملی بین ثا 42دقیقه و  28درجه،  32 ایستادۀ غزنی باالی

در آب ایستادۀ غزنی ثانیه طول البلد رشقی موقعیت دارد.  14دقیقه و  55، درجه
کیلومرتی جنوب شهر  125در فاصله کیلومرتی جنوب غرب کابل و  250فاصله 

قرکه به جهیل  آبی غزنی موقعیت دارد. منابع  ،میریزد دارای منبع دایمی نبوده م 
غزنی  ۀدهد. جهیل آب ایستاد بزرگ آن را دریای گردیز، غزنی و نهارا تشکیل می

مرت مربع  500مرت عرض و  10مرت طول،  50آن  کوچک که  متشکل از دو جزیره
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  ...ور، مقر و نور(هتأثیرات آب های ایستاده )نا
... مرت مربع  1600مرت عرض و  20مرت طول  80آن  بزرگ ۀجزیر  و هشتمساحت دا

 مساحت می باشد.

 ( قرم   ) عکس فضایی آب ایستاده غزنی: 4شکل                  
این  .رسد سطح بحر میاز مرت  2100الی   1968آب ایستاده غزنی به  ارتفاع

جهیل در دامنه های جنوبی کوه بابا در ولسوالی ناوه والیت غزنی موقعیت دارد. 
کیلومرت و عرض  16امتداد عمومی جهیل شاملی و جنوبی بوده و طول آن در حدود 

قر م   ۀکیلومرت در رشق متفاوت است. مساحت آب ایستاد 7مرت در غرب تا  500آن از 
فزایش بارنده گی ها و ذوب اوایل بهار به دلیل اهکتار بوده اما در  13000در حدود 
 .رود ، سطح آب آن باال میبرف ها

فصل که در  طوری ؛حجم آب جهیل در فصل های مختلف از هم متفاوت بوده
 لیون مرت مکعب تقلیل مییم 140خزان به فصل میلیون مرت مکعب و در  270بهار 

مرت مکعب ون یمیل  130و در حدود اهش یافتهیک مرت کدر حدود بد که سطح آب آ 
اعامر  ،که سبب کاهش آب در جهیل شده یکی از مواردی .آب آن کاهش می مناید

منظور آبیاری زمین های زراعتی و تولید انرژی برق ه بند رسده غزنی است که ب
 گردد . آب جهیل کم می ،بند ۀآب به کاس مهار شدناعامر شده که در اثر 
 همانند اکرث حص آنهوای  آب و غزنی: ۀآب ایستاد ۀلیم منطقمروری به اق

قسمت اعظم  .باشد رسد میآن تابستان آن گرم و زمستان  ،افغانستان خشک بوده
. در آب ایستاده استیشن هوا دهد تشکیل میباری برف را بارنده گی در زمستان 
ساالنه به گی ه اوسط بارند ،اطق نزدیک و مجاور آننولی در م ،شناسی وجود ندارد

یگانه فکتور  بارد . شکل برف در زمستان میه آن ب 92رسد که % ملی مرت می 216.4
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در این گان مهاجر آبی ه دیگر پرند و دوباره برگشنت قاز حسینی و هجرتاساسی 
 .باشد میآب موجودیت جهیل 

و  جهیل غزنی زیرزمینی اطراف  آبهایدر فیصدی مواد معدنی و منکیات 
ایی و اقلیمی ـرافیـق جغـربوط به مناطـزیاد م ۀا تا انداز ـا در جهیل هـهمنک ارـانتش ناور:
 ،کم منک بوده مقداردارای  ،قرار دارندی که در مناطق مرطوب یباشد. جهیل ها می

در مناطق خشک برعکس بوده و الکن  ،باشد آن از یک پرومیل بیشرت منی ۀانداز یعنی 
ممکن فیصدی منکیات آن اضافه از  ،باشد بیشرت میمنکیات در آنجا بنابر تبخیر زیاد 

غزنی در  ۀآب ایستاد .منی باشد رشبه قابل ک بودهدارای بیشرتین منک  پرومیل  24
 خشک قرار داشته و مقدار منکیات آن نظر به فیصدی که از روی آب های زیرۀ منطق

 K با یک مقدارهایدروکاربوینت ( Na+M زیاد دارای ) ۀبه انداز  ،گرفته زمینی صورت
دریای غزنی  نهاره و ۀزمینی ساح های زیرآب ۀکه در بار  یتحقیقات. باشد میتاشیم و پ

دریای غزنی دارای آب  ۀمنحل حدهد که فیصدی امال  صورت گرفته است نشان می
زیاد استفاده  ۀی به پیامنغزن ۀدر زراعت از آب ایستادباشد.  تاشیم میو سیم و پلمقدار ک
 (.7-4 ص.: ص1)  دآی بعمل می

سطح پائین جهیل در  :قرم   ۀو آب ایستادیکی دشت ناور ژکولویا اهمیت
. ساحات است رشد کردهبوده، به فامیل "چراسیبیه" مربوط ی که یالجی هاناهور 

مت دار اطراف آن به استثنای کناره های بیرونی آن که بته های قد پست در آن 
هموار اطراف آن متشکل از  ساحات. باشد از فرش نباتی خالی می ،موجود است

این ساحه ملکیت دولت  .روید نباتات قد پست در آن می های وسیع بوده ومرغزار 
استفاده گاه در فصل تابستان  چرا حیثنیمه کوچی از آن به  اقوام کوچی و بوده و
 .ها وجود دارد مربع در اطراف جهیل ناور علفچر کیلومرت 1103در حدود  .مناید می

وجود دارد ( روپیا مورتیام پوندویت  ) بنامغزنی یک نوع نبات الجی  ۀایستاددر آب 
 . فرا گرفته استرا  جهیلهای اطراف متام لجنزار که 

ناهور  جهیلغزنی و  ۀآب ایستاد ،صورت گرفته در موردقات یتحق که هنگامی
ها مردابهای منکی  در این بخش .مسمی گردیده( endorreicبنام ایندوریک )

نباتات هالوفایتیک با انواع مختلف آن رشد وسیعی وجود داشته که اکرثاً دارای 
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  ...ور، مقر و نور(هتأثیرات آب های ایستاده )نا
... چینوپودایسیی نیز در این منطقه النوع کرده است. در پهلوی آن نباتات مختلف 

 ،و غنی از منکیات قابل حلکه خاک آن شور  یاین نوع  نبات در مناطق. وجود دارد
تاالب ناور و بناًء از لحاظ ایکوسیستم  ،شده می رویند تخریباماکن در گچ دار و 
کشور و حتی در  نباتات هالوفیتیک در سطح ۀغنی ترین ساحغزنی،  ۀآب ایستاد
 (. 110 .:ص6 ) باشد منطقه می

 :(Floraنبااتی ) پوشا  ،محیط حیااتیب های ایستاده باالی آ اهمیت 
ه . بــباشــد ( مــیModerate Semi-desert typeایســتاده غزنــی از نــوع )آب  نباتــات

مشخص نباتی در پنج ناحیه مشخص ذیل تشخیص گردیـده  ۀپنج جامع ،صورت عموم
 :خصوص توافق کرده استه است که در هر ناحیه آن نباتات ب

جوانب  ، حاشیه ها و: این ناحیه قسمت های ساحلیزون آب های کم عمق  -الف
را نباتات متحرک  ساحه. نباتات مشخص این گیرد در بر می ،را که عمق کم دارد جهیل

(Planktonب ) خصوص الگاو هPond weed  ( Ruppia maritimeتشکیل می ) دهد.  
ــزون گلاای -ب ــوده  ه دارای گــل وـ: ایــن ناحی ات ـنباتــرسیــع وی ـاز منــو مــد ب

گـل  ،عمومیـت داردصـورت کـالونی ه اینجـا بـکـه در  نباتییگانه  .مناید وگیری میجل
 .باشد ( میTaraxacum monochlamydeumگوشواره )
 محیط بین دو انتقالی است که در متحوله و محیطیک  : عبارت اززون متحوله  -ج

های خوردی  را انواع علف محیط. نباتات این آبی قرار دارد کاماًل خشک و
(Psyllotachys beludshistanica( که همراه با انواع )Ranunculusبرس می ) برند، 

بعضی  (Asperugo procumbensآن ) ۀقسمت های حفاظت شد . دردهد تشکیل می
اکرث انواع   Valerianella cymdicar،Verinica spp ،Eremopyrum orientalaانواع 

Papavera بسیاری از انواع فامیل های  وPapillionaceae وجود داردنده گصورت پراه ب. 
 می  Amygdalusاز بته های بادام کوهی متشکل : گراسهای قد پست ۀجامع -د
 .داردوجود نده کصورت پراه های که ب بته های خار دار و گراس بادام کوهی همراه با ،باشد
  .داده استغیره تشکیل  ، گز ، ترخ و، خار آهورا پوشش نباتی در آب ایستاده 15 -25 % حدود

جمله  دشت ناور از: و آب ایستاده غزنیارزش دشت ناور  با حیوانات نادر و
تولید نسل قاز  .جهان شناخته شده است ساحات بزرگ تولید نسل قاز حسینی در
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 توسط کالچنتوف و. ش. ـه 1348سال  بعد در زمان مغل و حسینی بار اول در
ست افغانستان محیط زی تظاتوسط اداره حف .ش.ـه 1370 و 1350سال  ل دریماد

. گرفتهاین ساحه همه ساله صورت  گان دره پرند. تولید نسل راپور داده شده است
ل ـاحه تولید نسـاین س ف درـگان مختله ر پرندـواع دیگــاد انـتعداد زینان ـهمچ
گان مختلف درین ساحه لست ه نوع از پرند 31 سال های قبل جمعاً  . درمنایند می

 محیط زیست افغانستان در تظاحف ۀکه توسط ادار  اما نظر به مطالعاتی ،شده بود
یک تعداد  واهش قابل مالحظه منوده تعداد آنها ک سال های اخیر صورت گرفت

گان یک ه . برعالوه پرندر داده اندیحتی مسیر مهاجرت خویش را تغی گان هپرند
خرما، موششامل ن ساحه دیده شده اند که یا گان نیز درهخزند و انتعداد پستاندار 
 نشان میساحوی طوریکه مشاهدات . باشد روبا رسخ می گرگ و ،سمسور، شغال

 آن مشاهده می گان آبی خورد دره خزند الکن نبودهماهی درین جهیل موجود دهد 
گاه  قتی و دایمی و یا توقفؤ باش م غزنی محل بود و ۀایستادآب همچنان  گردند.

آبی ها، چلچله های آبی، غچی ها، مرغ از قبیل  که انواع آنان است مرغان مهاجر
، آتشین ) فلمینگوها (، ماهی خورک قازها، مرغ های نوروزی، مرغان باران، مرغان

 .باشد می پرنده گان آبی و خشکی ربیایی و دیگریلک لک سا
جهیل آب  دارد که اظهار می (Pro. Rubber roseusپروفیسور روبیر راسیوس )

قارۀ در که  هبسیار غنی بودگان مهاجر آبی ه ایستاده غزنی از نقطه نظر داشنت پرند
حیث ه . موجودیت کالونی های بزرگ بباشد میزیاد اهمیت دارای آسیا و جهان 

به  ( برای قاز حسینی بزرگ یا فالمینگوچوچه کشی )نسل گیری محل تخمگذاری و
 .ه بی مانند آب ایستاده می افزایدی طبیعی فوق العادیزیبا اهمیت و

در کتاب خاطراتش از سفری که . م 1530 -1483 های  در سالبابر شاه مغلی 
 ۀاز جهیل آب ایستاددر اثنای برگشت به طرف کابل  ،س منوده بودو به وادی اند
غیر  آنراتعداد  کرده واز موجودیت قازحسینی در آنجا یاد آوری  منوده و غزنی بازدید

قازحسینی بزرگ که  ،ستا قابل یاد آوری .قابل شامرش ثبت منوده است
(Flamingoیک پرند )ماه صورت طبیعی در بهار در اواخر ه مهاجر آبی بوده که ب ۀ

به آنها  ۀبرگشنت دوبار  و رسد به مشاهده میجهیل آب ایستاده  درمارچ و اوایل اپریل 
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  ...ور، مقر و نور(هتأثیرات آب های ایستاده )نا
...  .6و  5قرار شکل گیرد  اوکتوبر صورت میماه سپتمرب و اوایل ماه در اواخر ساحۀ اصلی 

 

 .: تصویر از کلنگ سایبیریایی6شکل           حسینی )فالمینگو: تصویر از قاز 5شکل  
به ساحات  قاز های حسینیو برگشنت مهاجرت یکی از دالیل  ،صورت عمومه ب

صورت خاص علت ه اما بباشد، مربوط به سطح آب جهیل و اقلیم شاید زیست شان 
  .ماندن و دوباره برگشنت آنها دانسته نشده است

صورت ه ب در جهان وسیع بوده کهقاز حسینی بزرگ ی یانتشار جغرافیا ۀساح
تقریباً در متامی ماملک غرب آسیا  های جنوب اروپا و، کشور افریقا ۀعموم در قار 
 . ازحسینی معلومات کمرت در دست استمسیر مهاجرت ق ۀولی در بار  ،عمومیت دارند

طریق آن آب را فلرت منوده و خصوص که از ه بزرگ دارای یکنوع منقار ب یقاز حسین
 دهد. تشکیل می ،باشد میحیوانات کوچک آبی وغیره  ،غذای شانرا که الجی ها، مد

در  .م1970  در سال   Madelو مادیل  Klockenhoffکالچینوف  گزارشاتبر اساس 
نظر  به ،یک جمعیت از قاز های حسینی در فضای کابل دیده شده بود .م 1964سپتمرب 

 .داد تشکیل میکول حشمت خان محل بود و باش این پرنده گان را  کالچینوف
غذائی  تثبیت رژیمجاغور یک قازحسینی بزرگ را جهت  م. 1974پروفیسور اخرت در سال 

بعضی دانه  و  گل ،ملیمقدار ز آن ا قاز حسینی در آب ایستاده و دشت ناور تسلیخ کرده و
 دست آورد .ه ( را بChironomus)حرشات ، قانغوزک آبی آببازک الروای های ریگ

نسل  محل تخمگذاری و .م 1974اخرت از جمله اولین اشخاصی است که در سال 
وی اظهار  . غزنی مشاهده منوده است ،یستادگیری قاز حسینی بزرگ را در جهیل آب ا

بکلی فرق  ،ید منوده بوددباز  اینجاکه بابر از  با رشایط زمانی حالرشایط دارد که  می
گرفت "  که در آن زمان " تخم گذاری در سواحل جهیل صورت می طوری ،منوده است
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ولی در حال حارض محل تخمگذاری قاز حسینی بزرگ در جهیل آب ایستاده فقط 
محدود شده است که این هم  ،اردهم در بین جهیل موقعیت د که آن ۀبه یک جزیر 

اگر همین  .کند دید میـاده را تهـآب ایست اهمیتست که ا مله خطر هایاز ج
هیل آب تخمگذاری قاز حسینی در ج محل آشیانه سازی و ،جزیره هم از بین برود

به خطر انقراض  نموده و، قاز دیگر در آنجا مهاجرت نایستاده از بین خواهد رفت
قازهای  تخمگذاری خطر محدود شدن محل آشیانه سازی و .مواجه خواهد شد
ری تخم های آنها جمع آو و خصوص شکار ه ب ،ت انسانهامداخال حسینی ناشی از 
رژی ها به منظور تولید اناعامر بند ، گردانیدن منبع آب جهیل وتوسط مردمان محل
، رها نواحی جهیلچرانیدن حیوانات اهلی در  و های زراعتی برق و آبیاری زمین

 .باشد اینجا میغیره در  بین آنها ودر به منظور شکار پرنده های شکاری  کردن
به مشاهده رسیده که آب غزنی  ۀآب ایستاددر نیز گان مهاجر آبی ه از پرندبرخی 

. آب دهد گذاری مورد استفاده قرار می خمت محل آشیانه سازی وایستاده را 
ساحلی خیلی غنی  گان مهاجر آبی وه پرند موجودیتغزنی از نقطه نظر  ۀایستاد
  :نشان داده شده است 1، برخی از آنها در جدول  طور منونهه ب ؛باشد می

 والیت غزنیپرنده گان یکعده از پرواز  ارتفاع  ،نام، موقعیت :1جدول 

شامره
 

موقعیت
 

 ارتفاع از سطح بحر

 نام التین پرنده گان اسم به مرت

1 

آب ایستاده یا جهیل ناوه
 

و جهیل ناور
 

2100
- 

3115
  

 Tadorna tadorna تنجه
 Anthya ferina سخائیاردک  2
 Anas clypeata نول پهن 3
 Anas acuta فیلوش 4
 Anas platyrhynchos کله سبز 5
 Anas strepera اردک ارده ئی 6
 Anas crecca خوتکا 7
 Grus leucogeranus قطان کلنگ سایربیائی 8
 (Recurvirostra avosetta اوست 9
 (Himantopus) چوب پا 10
 (Larus genei) کاکائی صورتی 11
 Gelochelidon nilotica پرستوی دریائی نول کلفت 12
 Charadrius leschenaultia سلیم شنی 13
 Phoenicopterus minor قاز حسینی کوچک 14
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... انتشار  ۀساح ،منایند گان که به افغانستان مهاجرت میه از پرند یجمعیت

. اکرث این و پاکستان محدود شده است ، هند، سایربیاشان در قزاقستانی یفیاجغرا
ساحل جهیل های جنوب غرب سایربیا  گان مهاجر مراحل پر اندازی شانرا دره پرند
زمستان فصل با نزدیک شدن  از آنهابعداً جمعیت بزرگی  منوده،قزاقستان سپری  و

( به Indusکه آب سند )ی هایرا در جهیل این فصل  از طریق افغانستان گذشته و
یا کمرت  ماملک خشک مثل افغانستان هیچ و ۀ. در جملبرند به رس می ،ریزد آن می

دشت ناور  که دارای جهیل های مثل آب ایستاده و کرد پیدا توان کشوری را می
احت مرغان آبی مهاجر اسرت  جبه زار های سیستان برای نسل گیری و غزنی و

یک سلسله تحقیقات که توسط دانشمندان صورت گرفته اساس  بر .مساعد باشد
 : دارند طور ذیل اظهار میغزنی  ۀمرغابی را در آب ایستاداست تعداد 
به مشاهده یستاده غزنی ده هزار قطعه از مرغابی ها در آب ا .م1966 در سال

راپور داده مرغابی  پانزده هزار قطعهم  1970سال  ( درNogge. ناگجی )است رسیده
هشت هزار قطعه  .م1976در دسمرب  وپانزده هزار مرغابی  .م 1976کتوبر اماه در  است

یل آب حش در جه حیات و حفاظت منابع طبیعی ۀتوسط پرسونل پروژ  مرغابی
این  ،پرنده های ساحلی لنگ ها ونوع از گز  50تقریباً . غزنی دیده شده است ۀایستاد

برند و  کار میه اثنای مهاجرت بحیث یک محیط زیست متحوله در ه ساحه را ب
 (. 265 .: ص3عیت های بسیار زیاد دیده شده است ) بسیاری از انواع آنها با جم

، سمور، آهوی رسخ و خرما، موش، شغال، روباه رسخگرگ، مانند یحیوانات ینطورمه
برخی از مردم یک نوع  سینپ در همین چند سال  .دارند زیست دشت ناورتربغان در 

 به فروش می را آنکردند و با قیمت گزاف  خاص از مارمولک یا چلپاسه را شکار می
ها از سوی مردم شکار این خزنده ،گویدزیست می  ملی حفاظت محیط ۀرساندند. ادار 

قرار داند.  می هو دلیل شکار این خزنده گان کوچک را شایع منع قانونی اعالن منوده اند
رار ـجنسی مورد شکار ق ۀکوچک گویا برای درمان و تقویت قو این خزنده گان  ،ایعاتش
یک شایعه موضوع را این  جهت اگاهی مردمزیست  اداره محیطاکیداً گرفتند.  می

که طبیعی با ازرش  موجوداتاین بوده و مانع شکار این خزنده گان شده است. دانسته 
والیت غزنی دیده شده است از لحاظ بیوتوریسم خیلی خصوص در ه بهای ایستاده در آب 
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میان آورد که این همه ه تواند یک ساحه مولد رشد اقتصادی را در کشور ب مساعد بوده و می
 .فراهم سازدرا دولت و ارگان های ذیربط  آن ۀتوان زمین امنیت بوده و میتأمین ه به توابس

دشت : غزنی ۀایستادهنگی دشت ناور و آب ارزش های اجتامعی و فر 
منای جالب و گرافیک  ۀنشاندهند ناور از جمله ساحات مهم و تیپیک طبیعی و

 نشان می ،که مشاهدات ساحوی از ساحه صورت گرفته یز و ر باشد  میطبیعت 
ی مناینده گی از ارزش های فرهنگی آن یچندین مغاره و نشانه های بودادهد که 

نظیر ی بومی در این ساحه و تولیدات بیموجودیت یک تعداد فامیل ها .مناید می
 خصوصاً  ،یاد شده ۀاز ساح گرسیاح یا گردشکه  شود زمانی خود باعث می ،حیوانی

 دل از ساحه برکند. بعید خواهد بود تا ،مناید در جریان روزهای آفتابی دیدن می
و غیره های سالهای اخیر خشکسالی  ،حوادث طبیعی ،ر تغییرات اقلیمیاثبه 

آب های ایستاده و تاالب ها  ۀنه جذابیت طبیعی و نقش فعال گذشتسفاأ متعوامل، 
که عدم توجه ارگانهای ذیربط کم رنگ شده  والیت غزنیخصوص در ه بو در کشور 

  هم بزرگرت ساخته است.  را هنوزمشکل  به آن
دشت ناور  اقدامات تحفظ دشت ناور و گزارش هئیت اعزامی در ساحه:

 علفچرها و تشخیص و به اساس پیشنهاد ریاست جنگالت و ..شـه 1350 در سال
گاه هپنا حفاظت شده و ۀبه حیث ساح.ش. ـه 1353فرمان رئیس جمهور در سال 

حفاظت شده آن  ۀاعالن گردید که مساحت مجموعی ساحقاز حسینی و مرغان آبی 
اقدامات . به اساس مطالعات بعدی معلوم گردید که رسد هکتار می 7500حدود  در

تحفظی آن شامل جهیل و یک  ۀساح تحفظی ستندرد در آن صورت نگرفته است.
 باشد. اطراف آن می کیلومرت ساحات

حیوانات اهلی و نیدن چرا :مزاحمت در ساحات آبی و اطراف آن مداخالت و
باعث تخریب نسبی  ،کنند در اطراف آن زنده گی میمردمی که همچنان مداخالت 

 شده آنها جمع آوری تخم پرنده گان و ۀساالنه برعالوه شکار بیرحامن گردید،ساحه 
 بیشرت گردیده و بعضاً ۀ متذکره چیان در ساحتعداد شکار  ،ای اخیر. در سال هاست

مزاحمت سبب نیز  ،منایند مسافرین ولسوالی ناور که از سمت رشقی آن عبور می
خوشحال حبیبی بعد از  چنانچه رونالد پتوز و می شوند،پرنده گان این ساحه 
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  ...ور، مقر و نور(هتأثیرات آب های ایستاده )نا
... ا به یک تعداد سفارشات و راه های تحفظ آنر  شدهکه در ساحه انجام داده  مطالعاتی

 ۀمحیط زیست افغانستان اولین ادار حفاظت  ۀ. ادار ادارات ذیربط وقت سپرده اند
در ماه های حمل و عقرب سال  (سال 17 تقریباً ) سال های طویل ست که بعد از ا

و وضعیت  همطالعات خود را در این ساحه انجام داد. ش. ـه1398 – 1383 های
  (. 268 .ص :3را مشاهده منودند )  و حیات وحش آن فعلی ساحه
 گیری نتیجه
خشک  ۀکه ساحبوده تجمع آب مانند کاسه های والیت غزنی  ۀآب های ایستاد 

آب از موجودیت در جنوب والیت غزنی را و ولسوالی ناوه در شامل  مناطق ناور
آب های زیرزمینی  ۀهمچنان این تاالب ها در بخش تغذی برخوردار منوده است.

پرنده گان مهاجر و بومی و سایر نباتات خاص را در خود جا داده  ۀو آشیانثر بوده ؤ م
خوب  ۀیک ساح هاست. قابل یاد آوری است که آب های ایستاده این منطق

امن برای  ۀاخته و همچنان ساحگردان مهیا سستیکی را برای سیاحین و جهانیتور
غزنی دارای اقلیم خشک  ۀآب ایستاد آنکه  باباشد.  اکرثاً حیوانات و خزنده گان می

زمینه را  محسوب گردیده وآبی را منبع خوبی  ،برای منطقهجهیل متذکره  ولیبوده 
هلوفایتیک جهیل ناور اکرثاً دارای نباتات مهیا ساخته است. نیز برای زراعت و مالداری 

نیز بوده که زمینه  هاجهیل دارای چمن زار این باشد که نظیر آن در سطح منطقه نیست و  می
 مساعد ساخته است.ی طبیعی هارا برای علفچر 

  اتپیشنهاد

ــی در ا ــیعت فعل ــود وض ــت بهب ــر جه ــرخی ــای آبگی ــوزه ه ــی  در ح ــت غزن والی
  :گردد پیشنهادات ذیل ارایه می

ه ب ،شکار کلنگ های مهاجر ساحات مختلف افغانستان که ییاز آنجا -1 
روز افزون ادامه داشته و اقدام به شکل غزنی  ۀخصوص دشت ناهور و آب ایستاد

 ، بناًء پیشنهاد میت در حفاظت آنها صورت نگرفته استثر و جدی از طرف دولؤ م
 زمینه دولت و ارگان های ذیربط تدابیر الزم اتخاذ منایند. این گردد تا در 

 ۀو ادار بیاری آ ، وزارت زراعت، مالداری و وزارت محرتم اطالعات فرهنگ به  -2 
ها در کشور  گردد تا در حفاظت عملی جهیل پیشنهاد میمحیط زیست حفاظت 
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 طبیعت

 .تدابیر الزم را اتخاذ مناید
آب ایستاده از مقر بنام آب ایستاده ناوه تبدیل  گردد تا نام پیشنهاد می -3 

 باشد. ولسوالی ناوه می ۀکه این جهیل کامالً مربوط ساح گردد بخاطری
 ،پارک ملی بعد از بند امیر ششمیناین ساحه به تا  گردد پیشنهاد می - 4
 اعالم شود. ،و نورستان کول حشمت خان، شاه فوالدی( ۀ ) در  آجر ۀدر ، واخان

در مناطق   مردمتوسط مزروعی گردد تا از ترصفات زمین های  پیشنهاد می   - 5
و دیگر   نع شکار و جمع آوری تخم هاا، از چرانیدن حیوانات اهلی، محفاظت شده

 صورت گیرد. جلوگیری  گانه مزاحمت ها در محل آشیانه و تخم گذاری پرند
، یمحیط زیستاهمیت آگاهی الزم را راجع به وزارت اطالعات و فرهنگ    - 6

 .ی را راه اندازی منایدیه نتبلیغات رسا ،جهیل های کشورتفریحی  اقتصادی و
در  ( بیولوژیکی، هایدرولوژیکی و ایکولوجیکی ) علمیبیشرت تحقیقات  - 7

 .ردیگ صورتمورد مناطق متذکره و منابع طبیعی آن 
 از سویآن  ۀبی روی ۀگی آب این جهیل ها و استفاده وداز آلتا الزم است   - 8
 .جلوگیری صورت گیردمردم 
بهبود جهت گردد تا  ملی حفاظت از محیط زیست پیشنهاد می ۀبه ادار   - 9 

 .فراهم سازد امکانات تفریحی و آسایشی را ،ساحات جهیلیکی یستیوضعیت تور

  مآخذ
آبهای زیرزمینی ساحه کتواز و مقر، مقاله  ۀمطالع .مرتجم .عبدالوهاب حبیبی، -1

 هـ.ش. 1359چاپ ، سال انتشارات پوهنتون کابل تحقیقی، –علمی 
، انتشارات رسور سعادت ،جغرافیایی عمومی افغانستان .سلطانی، محمد انصاری -3

 .هـ.ش 1394 سال چاپ 
سال  ،جیولوجی عمومی، انتشارات مستقبل، کابل افغانستان .نقیب اللهسهاک،  -4

   . هـ.ش 1392چاپ 
ترجمه نجیب جیولوجی عمومی با اساسات جیولوجی افغانستان، . و . ا . سالوین -5

   .  هـ.ش 1984، سال چاپ  انتشارات میر مسکوالله صفدری، 
6 -S.W.Breckle and M.D.Rafiqpoor, Flora and Vegetation, 2010.  
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 خلیل الرحمن بارکزی یڅېړندو 

 د حاصالتوټو و د باو  و مطالعهس  پوتاشیميد 

 ونډه هغوی دپه لوړولو کې 
Evaluation of Potassium Fertilizers 

and Its Role in Plant Growth and Yield 
 

Researcher Khalil Rahman Barakzai 
 

Abstract 
 

       This issue discusses the importance of potassium as 
a key plant nutrient and problems associated with excess 
or deficiencies of potassium in the plant. The availability of 
potassium to the plant is highly variable, due to complex 
soil dynamics, which are strongly influenced by root–soil 
interactions. Potassium management in Afghanistan 
agriculture has been traditionally ignored due to high 
fertilizer cost and anomalous crop response to potassium 
fertilizers in majority of Afghanistan soils. Potassium plays 
many key roles in plant growth and development. It gives 
strength to plants in defending it from insect-pests and 
diseases. Potassium deficiency causes reduction in plant 
growth. Uptake of potassium is more than that of nitrogen 
and in some cases it is as high as 3 to 4 times that of 
nitrogen. Potassium is vital to many plant processes, its 
functions are discussed elaborately. 
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 طبیعت

 لنډیز
 لوړولوپه حاصالتو  بوټو د د او ، اهمیترسو منابع پوتاشیميد  په دې څېړنه کې

له  عنارصو اړینود ملړنیو  پوتاشیم ی.د یالندې نیول شو  ز تر څېړنېېرسو اغ نوموړود  کې
 ورس  پوتاشیمي. کوي زېاغحاصالتو په د بوټو  یې والی لږزیاتوالی او  چې یډلې څخه د

لوړ  هغوی د خو د ،درلودسې د بوټو د حاصالتو په لوړولو کې اهمیت یوختونو راه اد پخو 
له امله کروندګرو  موجودیت کايف پوتاشیمد هېواد د ځینو سیمو په خاورو کې د  او قیمت
مقابل کې مقاوم  په لږوايل د اوبو او ناروغیوبوټې د  پوتاشیم ره پاملرنه نه کوله.ېورته ډ

له کې مد ځ ورکولو او د بوټو په شکلد  ته ېو ېم ، لود سیستم په قوي کو  نیلود ، لوکو 
 جذب او د هغه سیلهو په  بوټولري چې د  اغېزېوده باندې مستقیمې  برخې پهپاسه 

 همدې موضوع ې څېړنه کې پردپه  .ده زیاتبرخې 4  \ 3 په پرتلهاستفاده د نایرتوجن 
 .ید یاړخیز بحث شو هر 

 سیزه
بو او ېر اسايس موادو  لکه هوا، او یو شم لپارهانسانان د خپل ژوند د پایښت او دوام 

د  ې ده.بیبې  وړیا او لپارهد ټولو  اهو  لپارهخوراکي توکو ته اړتیا لري. د ساه اخیستنې 
 دي، اسانه لپارهر خلکو ېد یوشم که څه همالسته راوړل  و څښلو اوبه او خوراکي مواد

 ګران دي. بیا  لپارهخو د زیاتو خلکو 
نباتات  .عنارصو ته اړتیا لري اړینوبوټي هم د نورو ژوندیو موجوداتو په څېر خوړو یا 

دو رسه په ېوخت په تېر  خيل چې په دې ترتیب دعنارص د خاورو څخه ا غذایيزیاتره 
عنارصو کچه کمېږي. رسبیره پردې یو شمیر عنارص د خاورو څخه د  اړینوخاورو کې د 

کمه نه  يز ېخخاورې حاصلد چې  لپارهو په وسیله ضایع کېږي. د دې واملمختلفو ع
هغه عضوي یا غیرې عضوي،  الرو عالوه يش. هر بېلوکې رسې د بېال  هاید په خاور يش ب
عنارصو د  اړینوو باندې د نباتاتو د تمواد چې په خاوره کې یا پر نباتا يیا مصنوع يطبیع

یوه څخه د دغه رسو له ډلې  ، یادېږيد رسو په نوم  ،پوره کولو په مقصد استعاملیږي
عالوه  لپارهدو د پوره کولو آ مو  غذایيده چې په مختلفو الرو بوټي ته د  رسه پوتاشیمي

  عنارصو څخه شمیرل کېږي. اړینو لومړنیود  لپارهد بوټو  پوتاشیمکېږي. 

عنرص کې تر ټولو زیات پیداکېدونکی وروسته له نایرتوجن څخه په نبات  پوتاشیم
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  ...د حاصالتو د پوتاشیمي سو مطالعه او د بوټو 

... کې متحرک دی.  Phloemپه شکل جذبېږي او په فلویم د ایون  K +. نبات ته ددی
څخه زیات انزایمونه په کار اچوي، په ضیایې ترکیب کې رول لري او د  60له  پوتاشیم

وې په ې، او مایزو اورګانونو  لکه تخم، تیوبر رمهېملریز ترکیب د حاصل په لېږد کې ز 
 جوړښټ کې سرت رول لري. 

تو او ر حرشاېد اوبو د اقتصادي مرصف، د یو شمد ښې تغذیې ګټې  پوتاشیمد 
باتاتو مقاومت او ناروغیو رسه د ن یخ وهنه، وچکايل ېنعت یمحیطي فشارونو لکه فراس

او د نباتاتو د اوبو په داخلی تنظیم کې رول  خالصېدل Stomata زیاتوی. د ستوماتا
لوړ غلظت اړین دی.  پوتاشیمپه فعالو ټکو کې د  ېلوبوي. په خامو تخمونو او د ود

+د  ېبلک ،په نباتاتو کې کوم عضوي مرکب نه جوړوي پوتاشیم
k شکل د بوټو د  په ایوين

په تنظیم   په فوتوسنتیز، د قندونو په لېږدولو، د اوبو ونباتاتد  پوتاشیم. يکرځاستفادې وړ 
 دو  کې سرت رول لري.ېپه جوړ  او د پروتین

ټیټ قد، د  یې په  بوټو کې  ینو لږوال ،یکې متحرک د بوټو په پوتاشیمڅنګه چې 
 د بندونو ، د ریښو ضعیف سیستم،کېدل زړو پاڼو  د څنډو ژېړېدل، داغداره او نصواري

اروغیو په مقابل کې لږ مقاومت، ، د نې وده، کمزورې ساقې، کمزور ېفاصل ېلږد  ترمنځ
 .د ورکولو ستونزې رامنځ ته کوي، ګونجې دانې او بې کیفیته حاصل لږ حاصل

د استعامل له کبله د غلو دانو حاصالت هر کال په  رسو د کیمیاوي او حیواين
 2000څخه تر  1900پورې لوړیږي چې په منځني ډول له  2.5څخه تر  1.5سلو کې له 

مټریک ټن ته زیات  7.5میرتیک ټن څخه  2کال پورې حاصالت په یوه هکتار کې له 
شول. په اوسني وخت کې د کرنیزو ځمکو د ساحې د لږوايل رسه رسه، د کرنې عرصي 
او نوي  ایکولوجیکي او تکنالوژیکي پلوه سیستم د لوړو او زیاتو حاصالتو ظرفیت لري په 
پرتله یزه او چاپیرل له پلوه کرنه چې په کې مرنايل رسې او نور د تولید عرصي وسایل په 

نه وي وړل شوي دوه تر درې برابره به یې حاصل کم او په دې به ونه توانېږي چې  کار
 ).مخ  25: 1آن د نړۍ اوسني شمیر وګړو ته ډوډې برابره کړي ) 

کیمیاوي  ېپوتاشیم لرونکې کیمیاوی رسې د طبیعي کانونو څخه وروسته تر ځین
ه په  پخواين شوروي اتحاد، او  فزیکي عملیو په الس راځي. د پوتاشیم لرونکو رسو کانون

املان، فرانسې، ارسائیلو، اردن، افریقا،  کاناډا، د امریکا متحده ایالتونو، رشقی او غريب
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 هسپانیی او ځینو نورو هېوادونو کې پېدا کېږي.
( له Sprengel) کال کې د سپرنګل 1839بوټو ته  په  د پوتاشیمي رسو اړینتوب

ل کې د پوتاشیمي رسو صنعت په جرمنی کې عیسوي کا 1861خوا کشف شوه او په 
پیل شو. ملړنۍ پوتاشیمي رسه پوتاشیم نایرتیت وه او وروسته بیا پوتاشیم کلوراید او 

 1341پوتاشیم سلفیت رسې منځته راغلې. په افغانستان کې د کیمیاوي رسو ویش په 
یت د برر مټریک ټنه امونیم نایرت 5000هجری ملریز کال کې پیل شو د ملړی ځل لپاره 

په افغانستان کې د پوتاشیمي رسو له جملې څخه د پوتاشیم  .څخه هېواد ته راوړل شوه
 .( مخ ( 2 : 34 سلفیت رسې د برر څخه هېواد ته وارېدیږي

کې تر فغانستان په علومو اکاډمۍ اد  کال کې  1396په یو څېړنه کې چې په 
پوتاشیم وجود PPM  573کې  د کابل په خاوروچې  ،رسه شوې ښودل شوې ده

 .( مخ152: 4) درلوده
 اهمیتد څېړنې 

 کې د پام ۍز ېخد خاورې په حاصل د بوټو په حاصالتو او پوتاشیم هغه ځایه چېله 
 د او د ټاکلې اندازې پوره کول معلومولهغه د کچې  لري، نو په خاوره کې دونډه  وړ

 موضوع ده. لرونکېهمیت ا ېځانګړ 
 مربمیتد څېړنې 

 پوتاشیميد  په دې برخه کې اود الرو لټول  لپارهحاصالتو زیاتولو  کرنیزو بوټو د
 .یوه مربمه موضوع ده ،استعامل او له دې الرې د حاصالتو زیاتول رسو

 موخهد څېړنې 

ړولو کې د واو د بوټو د حاصالتو په ل چینو پېژندنهرس د لرونکو رسو  پوتاشیمد 
 .د دې څېړنې موخه ده  معلومول ېونډ د لرونکو رسو پوتاشیم

 پوښتنهد څېړنې 

 یې اغېزېدي او د بوټو د حاصالتو په لوړولو کې  ېلرونکې رسې کوم پوتاشیم
 ؟کومې دي

 د څېړنې میتود

 تحلیيل میتود څخه ګټه اخیستل شوې ده.  -توصیفيپه دې څېړنه کې له 
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...  د هغوی سچینې   سې او پوتاشیمي

طبیعي نا  ېر ېډ پوتاشیمد : چینېغیرې عضوي س و س  پوتاشیميد   -الف 
+ د پوتاشیمخو نباتات تل  ،منابع موجودې دي مصنوعي او ېشو  تصفیه

k  په څېر د ایون
کلوراید  پوتاشیمعبارت له  او  هغوی سلنې زیاتې مروجې رسچینې پوتاشیمد  جذبوي.

 پوتاشیمسلنه  22یم سلفاید زمګنی - پوتاشیم، سلنه 50سلفاید  پوتاشیم، سلنه 60
رسې اندازه معمواًل  پوتاشیمسلنه دي. د  2څخه تر  1سلنه او حیواين رسې  44نایرتیت 

 په شکل ښودل کېږي. O 2Kد 
 عنارصو سلنه اړینود نباتاتو د غیرې عضوي رسو کې ځینو په : مړی جدولو ل

 N 5O2P O2K S Mg کیمیاوي فورمولونه سې پوتاشیمي
 - - KCl - - 60-62 کلوراید پوتاشیم
 - 4SO2K - - 50-52 16 سلفیت پوتاشیم

مګنیزیم  – پوتاشیم
 سلفیت

4.MgSO4SO2K - - 22-25 23 
11 

 - - 3KNO 13  44 نایرتیت پوتاشیم
 - - KOH - - 83 رو کسایدهاید پوتاشیم

 - - 3CO2K - - 68 کاربونیت پوتاشیم
 - - 3KHCO - - 39 بای کاربونیت پوتاشیم
 - - 4PO3K - 30-60 30-50 اورتو فاسفیت پوتاشیم
 - - 7O2P4K - 40-60 22-48 لی فاسفیتو پ پوتاشیم

 - 2S3O2K - - 25 17 تایو سلفیت پوتاشیم
+ پولی سلفایت پوتاشیم

KS2H - - 22 23 - 
 1 - 6 - - ګرین سنډ

ي چاې پاه رسو بېال بېلې مناابع ښاودل شاو  پوتاشیميپه پورتني جدول کې د 
 .(مخ235:3 )اړخیزه رڼا اچول شوی دهالندینې منت کې پرې هر 

د پتاش موریات  متجاريت نو  رسې ورایداام کلاتاشو د پ کلوراید: پوتاشیم - 1
(Potash of Muriateدی او د موریات کلمه د موریا ) ( تیک اسیدMuriatic acid )

اخیستل شوې ده. د  ،( معمويل نوم دیHClیک اسید )یدرو کلورڅخه چې د ها

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/#query=K2O3S2
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لري. د نوموړې  پوتاشیمسلنه پورې  62څخه تر  60کلوراید رسه په سلو کې  پوتاشیم
رسې رنګ د سپین څخه تر ګالپي او رسه پورې فرق کوي او د هغې رنګ د کانونو په 

، خو د رسې رنګ په لريد رسې جوړولو په عملیو پورې اړه ډول او د هغو څخه 
رسه  پوتاشیميره ښه ېکلوراید رسه ډ پوتاشیم نه لري زمنوايل کوم تاثیرېاګرونومیکي اغ

رسه خنثی خواص  ېږي، نوموړ ېره استعاملېډروندګرو په وسیله ده او په نړۍ کې د ک
 .مخ( 4: 1) نه لري اغېزلري او د خاورې پر پی اچ باندې کوم 

 (Sulfate of potashسلفیت چې د سلفیت پتاش ) پوتاشیم سلفیت: پوتاشیم - 2 
 پوتاشیملري. د  پوتاشیمسلنه پورې  52تر  څخه 50کې په سلو  ي،هم یادېږ په نوم

کلوراید او سلفوریک اسید یا  پوتاشیمکاربونیت او سلفوریک اسید یا  پوتاشیمرسه د سلفیت 
 سلفیت څخه په الس راځي. یمزمګن

چې زیات د کلورین په مقابل کې  لپارهد هغو نباتاتو لکه پټاټو او متباکو 
نسبت مناسبه ګڼل  کلوراید په پوتاشیمسلفیت رسه د  پوتاشیمد  ،حساسیت ښيې

سلفیت د سلفر یوه ښه منبع ګڼل کېږي او هغه خاورې  پوتاشیم ،کېږي. رسبیره پردې
باید د دې رسې  ،د سلفر کمښت هم په کې لیدل کېږي پوتاشیمچې رسبیره پر 

 استعامل ته لومړیتوب  ورکړل يش.
 13او  پوتاشیمبرخې  44نایرتیت چې سلو کې  پوتاشیم نایرتیت: پوتاشیم - 3

. یادېږي( په نوم هم Nitrate( یا نایرتیت )saltpoterبرخې نایرتوجن لري د سالټپټر )
او زیاتره  قیمت لري رسو په پرتله لوړ يخو د نورو پتاشم، نایرتیت ښه رسه ده  پوتاشیم

نایرتیت څخه په خاورو  پوتاشیمږي، د ېکو، پنبه او سبو کې استعاملامیوه لونکو ونو، متب
او نایرتیت  پوتاشیم نوموړې رسې دځکه چې د  ،کېږي ېلږې مالګې پات ډېرېکې 

 مخ(. 6: 15) واسطه د خاورې څخه اخیستل کېږي پهدواړه د نباتاتو 
: دا رسه چې د پخوا د ډبل رسې مالګو سلفیت مګنیزیم - پوتاشیم - 4

(Double manure saltپه نوم یاد )برخې  23، پوتاشیم 25تر  څخه 22کې په سلو  ،دهې
چې د نوموړو عنارصو کمښت په کې  لپارهیم لري. او د هغو خاورو یزمګن 11سلفر او 

یوه ښه رسه ده او د نورو  سلفیت مګنیزیم - پوتاشیممناسبه ګڼل کېږي.  ،لیدل کېږي
کوم د  ېمنحلو او خنثی رسو په شان په خاورو کې عمل کوي او د خاورو پر خواصو باند

 (.مخ 31:2) نه لرياغېز پاملرنې وړ 
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...
ی شال ېو ډلو و ې در  هارتو فاسفیت رسې پ پوتاشیمد  ارتو فاسفیت: پوتاشیم - 5

وجن ر ډای هاید پوتاشیمهایدرو فاسفیت او  پوتاشیمفاسفیت،  پوتاشیم شوي دي
 کاربونیټ او فاسفوریک اسید څخه په الس راځي. پوتاشیمفاسفیت رسې د 

فاسفورس هم لري خو استعامل  پوتاشیمره پرېارتو فاسفیت رسې رسب پوتاشیمد 
 کم ده ځکه چې د نوموړو رسو د جوړولو قیمت لوړ دی. ډېریې 

برخې  27 پوتاشیمبرخې  33ه سلو کې پ نوموړې رسهمیتا فاسفیت:  پوتاشیم - 6
خو په اوبو کې ، سفیت رسه په اوبو کې منحله نه دهمیتا فا پوتاشیمفاسفورس لري. د 

نو موړی رسه  ،اوبو کې منحل نه دي اړوي په ه ارتو فاسفیت چېپهایدرو الیز کېږي او 
مالګې نه پاتی کېږي. په  یې خنثیاو فاسفورس ښه منبع ده او په خاورو کې  پوتاشیمد 

برخې فاسفورس او  50لی فاسفیت چې په سلو کې و پ پوتاشیمدې وروستیو وختونو کې 
 ده. ېشو  ه هم جوړ  ،يلر  پوتاشیم ېبرخ 40

برخې  56 ېکاربونیت چې په سلو کې نژد پوتاشیمکاربونیت:  پوتاشیم - 7
کساید او کاربن ډای اکساید څخه الس ته راځي. و ار هاید پوتاشیمد  ،لري پوتاشیم
برخې  39رسه ده چې په سلو کې  ېلرونک پوتاشیمبای کاربونیت یوه بله  پوتاشیم
ربونیت استعامل زیات رواج نه بایو کا پوتاشیمکاربونیت او  پوتاشیملري. د  پوتاشیم

 .د یادو رسو  قیمت لوړ ده ي اولر 
 83په سلو کې نژدې  رسه هایدرو اکساید پوتاشیم هایدرو اکساید: پوتاشیم - 8 
کلوراید د هایدرو لیز څخه الس ته  پوتاشیمکاربونیت او  پوتاشیملري د  پوتاشیمسلنه 
د مایع رسو په جوړولو  ېهایدرو اکساید هم دومره رواج نه لري او یواز  پوتاشیم راځي.

 اخیستل کیږي. رکې ور څخه کا

 17او  پوتاشیمسلنه  25کې سلفیت په سلو  پوتاشیم تایو سلفیت: پوتاشیم - 9
او بوټو ته د څاڅکو، باران او په  يږېک سلنه سلفر لري.دا رسه د مایع په شکل پیدا

 لښتیو کې د اوبخور په شکل ورکول کېږي.
یو له مرمو  پوتاشیمنه بڼه لري، د لګرین سنډ شین رنګ او شګسنډ:  ګرین - 10

 ږيېک پیدا هم مګنیزیمپه ترکیب کې اوسپنه او  د یادې رسېهمدارنګه  .منابعو څخه ده
 پورې د 30 ترپه بڼه  د شګوچې د بحرونو په الندنیو برخو او د مرنالونو د کانو څخه 

 مخ(. 6 (5 :  راځيڅخه په الس  ترکیب مرنالونو
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 سو عضوي منابع پوتاشیميد   -ب 
ه موادو ، د بوټو کې شنو رسو، د حیواناتو په فاضل بېلو ډولونود عضوي رسو په بېال 

 اندازې ښودل شوي دي. پوتاشیمه کچه د ډېر په پاتې شونو او نورو برخو کې په 
  عنارصو سلنه اړینود  نباتاتو د عضوي رسو کې ځینو په دوهم جدول:

 N 5O2P O2K S عضوي سې
 - 27 - 1 د پنبې پاتې شوين
 - 1.2 1.5 1.5 د غوایانو فاضله مواد
 0.2 2-0.5 3-1 3-1.5 د چرګانو فاضله مواد
 - 6 2 - د لرګیو پاتی شونی

FYM 1-2 0.1-0.3 0.5-0.7 0.3-0.5 
 

 عنارصو اړینود  لپارهد بوټو په پورتني جدول کې په بېال بېلو عضوي موادو کې 
سلنه، د غوایانو په فاضله   27 کې کچې ښودل شوي، چې په ترتیب رسه په پنبه

سلنه، د لرګیو په  2څخه تر  0.5سلنه، د چرګانو فاضله موادو کې  1.2 موادو کې
 پوتاشیم سلنه پورې 0.7څخه تر  0.5کې د  FYMسلنه او په   6پاتې شونو کې 

(O2K ) مخ(.6 :(1 ید یښودل شو   
 هکتار( \) په منځني ډول کیلو ګرام ېکچ پوتاشیمپه شنو رسو کې د م جدول: ېدر 

عضوي  د وښو ډول د
 زیممګني کلسيم پوتاشيم فاسفورس نايرتوجن کچهمواد و 

 8 30 28 8 56 1800 سپني شوتل
 9 32 46 8 54 1700 چمني شوتل
د شوتلو او 

 4 13 6 7 52 2300 غنمي وښو ګډ

 9 26 44 7 50 1700 مشنګ
 6 27 38 7 55 1500 موټ

 غندرچ

 8 13 46 5 42 800 کله کله ( ( 
  

 کچه ښودل پوتاشیمکې د  برخوپه شنو د لیګومي بوټو  په پورتني جدول کې 
، 46، چمني شو تل کې28شوې ده چې په تر تیب رسه یو هکتار  سپین شوتل کې 

او چغندرو   38 ، په موټو کې 44، په مشنګو کې  6د شوتلو او غنمي وښو ګډ کې 
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...
 (.مخ 10: 6) ښودل شوي دي  پوتاشیم ه په منځني ډولکیلوګرام 46کې 

ټو په ېتنې او نورې پاتې شونې چې د سګر  کوابد مت: کو پاتې شوينامتب د -1
ګه استعاملیږي. و رسو په ت پوتاشیميکو کې پايت کېږي وروسته تر مایده کولو د یفابر

د پنځو څخه تر اتو  ته دریو برخو پورې نایرتوجننوموړي مواد په سلو کې د دوو څخه 
 او یو اندازه فاسفورس لري. پوتاشیمبرخو پورې 

او مقدار  په ډولد استفادې وړتیا د خاورې د مرنالو  پوتاشیمپه خاوره کې د 
چې د ګټې اخیستلو وړ   پوتاشیم هغهکې  نولومړنیو مرنالو په پورې اړه لري. په ډبرو او 

. د کارول کېدای يشڅخه وروسته  ېد نوموړو مرنالونو د تخریب او تجزی یوازېنه وي 
چې  K-fixing ينصبو  پوتاشیم ،ېږيرالو پوتاشیمخاورې هغه کلی ګانی چې په 

یونو رسه تعویض کېدای نه يش. ر د خاورې په محلول کې د نورو کتنو  پوتاشیمنوموړی 
( ته اهسته د استفادی وړ حوض وایۍ چې په ورمیکوالیت  حوض ) دې ډنډ پوتاشیمد 

د کلی په  پوتاشیملرونکو خاورو کې مرم رول لرالی يش. دا ډول  او مانت موریلونیات
په زادېدای يش. آ لندېدو په سایکل او دوران کې یا  دو، ویدرنګ یا وچېدو او ېک زايبېت

وړ دی. د خاورې  ګټې اخستنېتاشيم د نباتاتو د خاوره کې منحل او هم تعویيض پ
چې  يلر  پوتاشیموړ  استفادېکیلوګرامه د  10څخه تر  8محلول نږدې په هکتار کې د 

 .(مخ5: 30 ) يو  هورځو  مرصف څخه لږ جوړ   وو یېد در  ېځد نباتاتو یوا
دفیوژن په د  یې او حرکت يرسه حرکت نه کو  ۍپه اسان پوتاشیمو خاورو کې ډېر په 

 خو ،زیات خوزنده دی ډېراو فاسفورس په پرتله د نایرتوجن  پوتاشیمواسطه صورت نیيس. 
 يلرونکو ریګ (Cation Exchange Capacity) د کتیونونو د تبادلې ټیټ ظرفیت بیا هم

له  ېضایعات ی او يحرکت یا مس فلو په واسطه حرکت کو  يد کتلو  پوتاشیمخاورو کې 
څخه  خورباران او اوب ډېرره د ېپه ت ،يوړ و  ېد پاملرن ای يشکېدخاورو څخه  يسطح

 )د خاورې د کتیونو د تبادلېرسنوشت  پوتاشیماچول شوي  په خاورو کې د وروسته
Caution Exchange Capacity ) مخ(. 5:5) يلر  اړه پورې نواو په موجوده کلی مرنالو 

ښو له ېد ر  ،يله هغه چې د خاورې له زراتو رسه تعامل وکړ  ېمخک ېښای پوتاشیم
په تعویيض ځایونو باندې له نورو کتایونو رسه عوض  يښای او یا څخه و مینځل يشې ساح
 ېپه څېر وساتل يش تر څو چې د نباتاتو د ریښو په واسطه په راتلونک پوتاشیماو د ګټور  يش

موجود وي نو د کلی د  که االیت یا ورمیکوالیت مرنالونه په خاورو کې کې جذب يش
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رسه د نوموړو مرنالونو د وچېدو او  قراره  یا نصب يش او fix پوتاشیم يتر منځ ښايصفحو 
استفادې وړ زاد يش او د نباتاتو د آ  ېویدرنګ له الر  زايبېلندېدو په دوران کې یا د ت

چې د  ښودل شوې په الندې جدول د رسو اغېز د شولو په حاصالتو باندې  ي.ځوګر 
Science Achievements  (12:10)  يکې خپره شو  کالز.   2017ژورنال په وسیله په. 

لرونو او ېد شولو د بوټي په لوړوايل، ټ اغېزعنارص  اړینوپنځم جدول: د لومړنیو 
 .باندې ( شنګړو ) ووږ 

 مرت مربع وږې ربعمټیلرونه مرت  د بوټي لوړوالی سانتي مرت ټريټمنټونه
نایرتوجن، فاسفورس، 

 340 358 109.28 او سلفر پوتاشیم

 299 316 96.55 نایرتوجن
 334 349 99.83 فاسفورس
 306 321 101.20 پوتاشیم

 333 351 106.38 سلفر
ده باندې  ښودل و د شولو په  اغېزعنارصو  اړینوپه پورتني جدول کې د لومړنیو 

وروسته د ټولو  په څېړنه کې اغېز پوتاشیمترتیب رسه د بوټو په لوړوايل د چې په  ېشو 
په  پوتاشیمچې د  يم ځای لر یېاو سلفر در  ( او سلفر پوتاشیمنایرتوجن، فاسفورس،  ) عنارصو

او همدارنګه د  سانتی مرته ښودل شوی ده 101.20عالوه کولو رسه د بوتو لوړوالی 
لرونه ېچې ټ يلرونو او وږکیو اندازه یی په ټولو عنارصو کې په وروستي ځای کې قرار لر ېټ

 مخ(. 9: 10)دانو ته په مرت مربع کې رسېږي 306او وږکي یې  321یې 
 د شولو په حاصالتو باندې اغېزعنارص  اړینوشپږم جدول: د لومړنیو 

 حاصل ټن پر هکتار واښود  د شولو د دانو حاصل ټن پر هکتار ټريټمنټونه
نایرتوجن، فاسفورس، 

 6.79 4.90 او سلفر پوتاشیم

 4.90 2.96 نایرتوجن
 05 .6 56 .3 فاسفورس
 47 .6 65 .3 پوتاشیم

 7.14 3.96 سلفر
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د شولو په حاصالتو باندې   اغېزعنارصو  اړینوپه پورتني جدول کې د لومړنیو 

ښو حاصل یې وروسته د د و  اوښودل شوي چې په ترتیب رسه د شولو د دانو حاصل 
چې په یو ټریټمنټ کې استعامل  (او سلفر پوتاشیمنایرتوجن، فاسفورس، )ټولو عنارصو 

په ورکړې رسه د شولو د دانو  پوتاشیمچې د  يم ځای کې قرار لر یېاو سلفر په در  شوي
 مخ(.  (9:8ده یټنه ښودل شو  6.47ټنه او د وښو حاصل یې  3.65حاصل په هکتار کې 

خو  ،کې کومی ستونزې نه رامنځ ته کوي ریال په ککړېدوېتر اوسه د چا پ پوتاشیم
استعامل ښه مدیریت يش او ضایعات یې د ایروژن  پوتاشیماقتصادي زیان له کبله باید د 

 Cation Exchangeکتیونونو د تبادلې ظرفیت )د کنرتول، د خاورې د پي اچ ښه ساتل چی 

Capacity  ) کتیونونو د تبادلې ټیټ موادو اچول او په  يلوړ يش، په خاوره کې د عضو
 ځل اچولو نه یو پهرسې  پوتاشیملرونکو خاورو کې د ( Cation Exchange Capacityظرفیت )

د  ېد کل پوتاشیممرنال په لرلو رسه یوه اندازه . د افغانستان خاورې د االیت ېږيکنرتول
او د نباتاتو د ګټې وړ  يږېزادآ دی چې ورو  ی پاڼو ترمنځ کلک نیولی او نصب کړ 

د  بوټو چې د ېدهدا ښکاره کڅخه تجزیه  و دد افغانستان د خاور رو وختونو کې ېپه ت ګرځي.
پوره  یې و نباتاتو رضورتډېر او د  وه اندازه په کې په کافی اندازه موجوده پوتاشیموړ  ېګټ

 لېرسې نه استعاملو  پوتاشیمره بیا غله جاتو کې د ېپه ت بوټوپه خپلو و ګرونده ګر   وکوالی ش
 .نه کولهد استعامل سپارښتنه هم  رسو پوتاشیميخې څېړونکو د ر د کرنې د ب او

 پایلې 
خو  ،منابع موجودې دي مصنوعياو   ېطبیعي نا تصفیه شو  ېر ېډ پوتاشیمد 

+د  پوتاشیمتل  بوټي
k  له  عنارصود اړینو  لپارهټو بو  د پوتاشیمپه څېر جذبوي. د ایون

په څېړنه  .چې د شولو د حاصالتو په لوړولو کې یې د پام وړ توپیر راوړې یڅخه د ېډل
په حاصل کې زیاتوالی  شولو په ورکړې رسه د  پوتاشیمد کې ښودل شوې ده چې 

 و پورې لوړټن 6.47ټنه او د وښو حاصل یې  3.65په هکتار کې یې د دانو حاصل  .راځي
لو د حاصالتو  په لوړولو کې غوره رول وروسته یې د شو څځه د سلفر  چې دی شوی
ستونزې نه رامنځ ته کوي. خو  ېکې کوم ریال په ککړېدوېپد چا پوتاشیم .ی دیلوبوال 

استعامل ښه مدیریت  پوتاشیمباید د  رسه د نه مخامخ کېدو په موخهاقتصادي زیان له 
د  او پي اچ ښه سايت ، د خاورې ويکنرتول ایروژن   پوتاشیم کم يش او ضایعات یې
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ي. د افغانستان خاورې د االیت ه و لوړ  (Cation Exchange Capacity) کتیونو د تبادله
ترمنځ کلک نیولی  صفحو د کلی د  لري او هغه یې پوتاشیممرنال په لرلو رسه یوه اندازه 

  او د نباتاتو د ګټې اخستنې وړ ګرځي. يږېزادا  چې ورو ورو دی او نصب کړی
 وړاندیزونه

و اغېز د رس  پوتاشیمينور هم د د کرنې د برخې څېړونکي کېږي، چې  وړاندیز - 1
 وڅېړي. اړخیز ډول مطالعه اوپه هر  لوړولو باندېبوتو د حاصالتو په 

دولو کې تر څو د نومړو رسو په وار  ،څول يشمتشبثین باید و ه خصويص - 2
 وکړي. پانګونه
کروند ګرو ته د  وزارت ته وړاندیز کېږي چېاو مالدارۍ د کرنې، اوبولګولو  -3

 لوړولو کې د هغوی ونډه روښانه کړي. رسو ارزښت او د بوتو د حاصالتو په د پوتاشیمي
 مآخذ
 . کال ل. 1367 کابل، کابل پوهنتون.، پوهنه هعبدالغني. خاور  ایوبی، مثین، عبدالقرار. -1 

           بېلو تولیدي رشایطو کې د شنو رسو تولیدولحسیني، سکندر. په بېال  2-
 ګڼه طبیعت. 14 (، څېړنیزه مقاله - ) علمي

زي او د نباتاتو تغذیه. کابل پوهنتون، ېخحاصل، محمدعامل. د خاورې عاملي - 3
 .کال ل. 1396، کابل

در طبقات مختلف خاک های مختلف  N P K ین مقداریتعنیازې، زلیخا.  - 4
 .ل. کال1396کابل،اکادمی علوم،  .از ولسوالی های کابل یبعض

 5 - Havlin, Tisdale, Nelson, and Beaton.2013.Soil 
Fertility and Fertilizers an Introduction to Nutrient 
Managmenent.North Carolina State University.United 
states.520:227-242. 

6 - Prasad, kumar, Rana, shivay and Tewatia.2014.Text 

Book of plant Nutrient Management.Indian Society of 

Agronomy.New Delhi.407:122-144. 

7- M. Kamrunnahar, Shahrear Ahmad, Mosud Iqbal 

and Mahmuda Akter. 2017. Effects of Some Major 

Plant Nutrients on Growth and Yield of Rice. Journal of 

Scientific Achievements 2 (4):5-15. 
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 فلک محقق نرصالله
 همینگ د نویسیو در ک ماتریکسبررسی نقش 

Investigating the Role of Matrix 
In Writing Heming Code 

 

Researcher Nasrullah Falak 
 

Abstract 
 

From the context of analyzing and evaluating the 
above materials about the Hamming Matrix and its role in 
identifying the input data error in the modern electronic 
intelligent tools of the day, We have come to the 
conclusion that what is happens in the world around us, 
both on the surface of the cupcake and on the surface of 
the objects, regardless of Its location, type, quantity and 
quality is evaluated with numbers and its characteristics 
are distinguished and put into service.   

  خالصه
نگ و میهد نویسی و در کماتریکس  مونپیراتجزیه تحلیل و ارزیابی  ۀمیندر ز 

روزمره هوشمند های ورودی در ابزار معلومات نقش آن در شناسایی خطاهای 
چه در آناین است که  ه،مفید مطرح شده است. استنتاج حاصلبحث الکرتونیکی 

ابزار های کوچک و هم در سطح  وسایلجهان اطراف ما اتفاق می افتد، هم در سطح 
ای ه ویژه گی ، رصف نظر از محل، نوع، کمیت و کیفیت آن با اعداد ارزیابی بزرگ

 ها بیان می گردد. کارکرد آنمشخص و  هاآن



 

149 

 

 ...نویسی در کُد بررسی نقش ماتریکس

  مقدمه

جربماتریکسی است که نقش دیروز اعداد  ،ریاضیات ۀمبحث ارزشمند در حوز 
کشند. پرداخنت به جزیات و موارد ماتریکسی از  ماتریکس ها بدوش می وزرا امر 
وع با اشارت تلویحی با توجه به نیاز موض ،بنا براین ،این نوشته بیشرت است ظرفیت
مینگ ه د نویسیو در ک ماتریکسۀ کرد. اما نگاهی به چگونگی پیشن خواهیماکتفا 
 یریچارد دبلیو همینگ ریاضیدانی امریکای. خواهیم پرداختنی بر نیاز این نوشته مب

بیل به منظور محاسباتی  Vهرهفته البراتور بیل را با توجه به مدل  ،م 1947در سال 
 .ی گرفتمبه وسیله کمپیوتر ها به ارزیابی  عمومی مبنی بر سوارخ )پانچ( منودن کارت ها

ل ساۀ منتش  معروفۀ مقالدر  که به نکته ارزشمند متوجه شدریچارد همینگ 
باز تاب  معلومات بایرنی انتقالید و مبنی بر ک یکلود شانون ریاضیدان امریکای 1948

های  ورودی مزبور پرداخت و رسانجام دریافت که  ۀنگ به بسط مفکور یمه .یافته بود
ت از هر جف )چیز دارند، اما کمپیوتر رصف یکی از دو را خطا پذیری امکانخیلی ساده 

  .را به منظور بررسی اشتباهات پس از شناسای انجام می دهد ( ورودی صفر و یک
 ،دیو ی بر شناخت معلومات ور ها مبن فرستنده و آخذها توجه به نارسایی ب

 ،را بیان دارد ۀشد که کارشیو  ددلو همینگ ریاضیدان امریکایی در صریچارد دب
ار ه کح کرد. این راسایی و آن ها را تصحیمبتنی برآن بتوان خطا های ورودی را شنا

ریچارت دبلیو همینگ در سال  د های تصحیح خطای خطی است کهو دسته ای از ک
در هر اطالعات خطای ناشی از د همینگ مسمی گردید. و بنام ک و م ابداع کرد1950

ی بی وارد کند مورد بازرسسطح که باشد بدون این که به میزان انتقال اطالعات آسی
  (.4) اصالح می گردد درگام نخست دریافت و بعدا  و خطا  هفتقرار گر 

از فضای ۀ دست ،یعنی 𝐺𝐹(2)یرنی همینگ که با سمبول د های باو پیرامون ک
د های همینگ به و بیان شده است می پردازیم. ک (Groups of field Binaryدوتایی )

فته مورد بهره برداری قرار گر  ۀارتباطات دیجیتالی به طور گسرتد خطا درل منظور کنرتو 
های دلچسب بوده که باعث ساده تر شدن  ویژه گی واقع این موارد دارای  . درمی تواند

د خطی و ی همینگ که کد هاو کۀ ادام واقع عملیات رمزگذاری و رمزگشای می شوند. در
 ناشی از آخذه می باشد.  خطای تصحیح هردریافت و قادر به  ،نیز نامیده می شود
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 تحقیق اهمیت

یعنی کار کمپیوتری  ،چون متام مراحل کار های علمی و اداری متکی بر ماشین
د معلومات در و در جریان ور اهمیت موضوع در شناخت خطای وارده  ،پس .است

روش  کار گیریبه د همینگ با و ک  . می باشدزمان دیگر محسوس  بیش از هرکمپیوتر 
  ماتریکسی جهت در یافت و اصالح خطا وارده از اهمیت ویژه برخور دار است. 

 تحقیق مربمیت
 رند در قالب اعداد بایو ها به صورت کوتر متام معلومات وارده بر کمپیکه  از آنجائی

ر نیاز مربم ب ( بوده به منظور شناخت خطای وارده بر کمپیوتر یا اعداد به قاعده دو )
ن زیابی ایلهذا ار . گردد ابزار احساس می گردد که با توجه بر آن موارد مزبور ارزیابی

   .و با اهیمت تلقی می گردد مهمینگ مرب د نویسی و در کماتریکس  توسطموارد 
 تحقیق هدف

راه رد پای موضوع را تا دور دست های تاریخ دنبال خواهد کرد و  این مقاله
 بیان خواهد داشت. ماتریکس  ۀبه وسیلرا همینگ  د نویسیو یافت طرح ک

 سوال تحقیق
؟ آیا به کمک ماتریکس ها می توان د نویسی چیستاهیمت ماتریکس ها در ک 

 د نویسی دست یافت؟تفسیر ک ک د نویسی و به 
 تحقیق میتود

تحقیق حارض، از نظر هدف "کاربردی" و از نظر روش محاسباتی "توصیفی و 
 تحلیلی" و از نوع "موردی" می باشد. 

  د همینگو کۀ ساد ۀاید
ده و ترتیب مشخص شیک به  متام معلومات کمپیوتر به صورت ترکیب از صفر و

 دو پشت کۀ هرکدام از معلومات را نشان می دهد. مفکور  د وضع شدهو ترجمه کد و ک
ئید جریان سیال معلومات است أ ع عالوه کردن بیت ها به منظور تواق های همینگ در

 ۀیافت شوند. این بیت ها به گون به بهرتین شکل ممکن متام معلومات در تا که
طوری توزیع می شوند تا امکان شناخت خطا را در جریان ورود  ،سازمان یافته
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بیت  4معنی است که اگر  دان معلومات میرس ساخته و آن را تصحیح منایند. این به
دریافت منوده   2توان  ۀچگونگی تعادل بیت ها را به وسیل ، پس می توانموجود باشد

22که در این حالت این تعداد بیت ها  = پس از آن قادریم  .است 2توان مبین  4
را الزاماَ به عدد معادل بیت های بدست آمده به منظور اطمینان از صحت  1 که

  بیت خواهد بود. 7معلومات دارای  یبیت به این معنی است که جریان نهای 3 عادلتو  می یابدپایان  بیت موضوع  4با  ،براین. بنامیمعلومات تائید شده عالوه منای
مسئولیت ارزیابی متام انواع مختلف معلومات  (Parity bite) گونبیت های هم

 چگونگی ندزیرا می توان ،ئید می کننداو مقادیر مختلف آن معلومات را ت را دارا انداصلی 
د. روش معمولی که برای ند خطی توصیف منایو یا یک ک سازماندهی ایجاد الگوها

 استفاده می شود داشنت اطالعات و سازماندهی آن است، گونهممحاسبه بیت های 
 𝐺بیت های را به عنوان یک وکتور پس از رضب مستقیم آن بایک ماتریکس مولد 

اضافه شده و در انتهای  گونهممنایش می دهیم. این به درستی در بیت های 
استفاده مورد ، شناخته می شود 𝐻دریافتی از ماتریکس معادل که معمواَل به عنوان 

به درستی انتقال پیدا می کنند. به منظور  ینان حاصل شود که معلوماتبوده تا اطم
 آشنا شویم: نیاز است تا با روابط ذیل  ،ناخت این ماتریکس هاش

فاده از آن به منظور ساخنت تو اس 𝐻 ماتریکس ساده ترین راه رشوع به ساخنت 𝐺 از  عبارت𝐺𝐻𝑇 =  است.  0
 𝑯𝒂𝒎(𝒎)همینگ د بایرنی ساختار کُ
,𝐶(𝑛د خطی و یم که کیفرض می منا 𝑘)  دارای ماتریکس𝐻  بابعد(𝑛 − 𝑘) × 𝑛 

 به  𝑟دریافتی  ۀکلمسندرم به عنوان ماتریکس کنرتول همسان سازی بوده و 
𝑆𝑇ۀوسیل = 𝐻𝑟𝑇 قل ا رمز گشا باید بر این تالش کند که حد ،بیان می گردد. پس
𝑆𝑇  دازد: بپر معادله زیربه حل  ت وفدریارا  𝑒وزن  = 𝐻 ∙ 𝑒𝑇  

𝑒 :باتوجه به این امر می نویسیم = {𝑒0, 𝑒1, 𝑒2, ⋯ , 𝑒𝑛−1} 
𝐻 و  = {ℎ0, ℎ1, ℎ2, ⋯ , ℎ𝑛−1} 
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𝑒𝑖 طوریکه ∈ 𝐺𝐹(2)  ∀𝑖 = 0,1,⋯ , 𝑛 − 1 

  ،می باشد، پس 𝐺𝐹(2)عدی ستونی بیش از عبارت از وکتور با ب   ℎ𝑖و هر 

𝑆𝑇 = [ℎ0, ℎ1, ℎ2, ⋯ , ℎ𝑛−1] [ 𝑒0𝑒1⋮𝑒𝑛−1] = ∑𝑒𝑖𝑛−1
𝑖=0 ℎ𝑖  
در  𝐻به عنوان مجموع از وکتور های ستونی ماتریکس  سندرمبه عبارت دیگر، 

های سندرم گردد. در حال حارض متام کلامت خطا در می موقعیت خطا ها تفسیر 
   متامیز باشد.    𝐻ستون های ماتریکس  متام باید بررسی و  1متفاوت با وزن 

باید سندرم های متامیز را در نظر  1در حال حارض، متام کلامت اشتباه وزن 
س کبگیرند و پس از آن واضح است که الزم و کافی است که متام ستون های ماتری 𝐻 .هرگاه  باید متامیز باشند𝑊(𝑒) = 𝑒𝑖گفته می شود که  ،باشد 1 = ، پس 1 𝑆𝑖𝑇 = ℎ𝑖 ،اگر است𝑒𝑗 = 𝑆𝑗𝑇پس ، 1 = ℎ𝑗 است، حاال اگر𝑆𝑖𝑇 ≠ 𝑆𝑗𝑇  ،باشد

𝑖  برای هر پس ≠ 𝑗  داریمℎ𝑖 ≠ ℎ𝑗  .است 
د بوده و مشمول این ک، (Parity- checkهمگون ) بررسی ماتریکس 𝐻طرفی،  از

𝑛)و چند تایی های  − 𝑘) در این جا  ،برایندر آن ستون خالف صفر اند. بنا 2(𝑛−𝑘) − ستون ممکن وجود دارد. کد که از برایند بحث فوق نتیجه می شود  1
𝑛 د عبارت است از:و شده و طول این کد بایرنی همینگ یاد و بنام ک = 2𝑚 − 𝑘  و 1 = 2𝑚 −𝑚 − 1 

𝑛آن  بوده که در = 𝑚 − 𝑘 بیان شده است . 
𝑚برای هرعدد تام تعریف:  > 2𝑚 با طول 𝐻𝑎𝑚 (𝑚) یک کد همینگ 1 − 𝑘  و یتب 𝑚 معادل به 1 = 2𝑚 − 1 −𝑚  بیان شده است.  معلوماتبیت

𝑚(  بایرنی با استفاده از دو تایی ) × 𝑛  توازن ماتریکس𝐻 طوری ،را بررسی منوده 
 د همینگو بوده و ک صفر ب عدی وکتورهای بایرنی متفاوت از 𝑚که متام ستون های 

𝐻𝑎𝑚(𝑚) آن به صورت زیر بیان می گردد: = {�⃗� = (𝑣1 𝑣2  ⋯ 𝑣𝑛) ∈ 𝑉𝑛: 𝐻 ∙ �⃗�𝑇 = 0}    ⋯ (∗) 
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 د همینگ قادر بهو یعنی ک .برآیند، موضوع به این مطلب منتهی می گردد
خطا یا کمرت است.   2 یبوده و قادر به شناسای باراصالح خطای یک  دریافت 𝑑𝑚𝑖𝑛 = 𝑡می گردد،  استنتاجمبین ب عدی حد اقلی است که به این صورت   3 = [𝑑𝑚𝑖𝑛−12 ] = [3−12 ] =  بارد همینگ قادر به اصالح خطای یک و ک ،براین. بنا1

𝑚است. رسانجام برای هر عدد صحیح  > ,𝐶(𝑛یک کد همینگ  1 𝑘, 𝑑𝑚𝑖𝑛)   با
 موجود است:  رمرت های زیپارا

𝑛د: و طول ک = 2𝑚 − 1 
𝑘تعداد مناد های معلوماتی:  = 2𝑚 −𝑚 − 1 

𝑛: (Parity checkگون )هم تعداد مناد های بررسی − 𝑘 = 𝑚  
2𝑃له ئمول عمومی مسور ف ≥ 𝑃 + 𝑘 + های بیت  برای دریافت کمرتین 1
2𝑚( Parity bite)همگون  ≥ 𝑚 + 𝑘 + بلوکی د و عبارت از یک کد همینگ و ک 1
و ماتریکس  𝐻 توازنماتریکس بررسی  را مبنی بر موارد فوقیرنو موضوع  از .استخطی 
 حتت. مبد همینگ ارزیابی می منایو معطوف به کبه صورت سیستامتیک را  𝐺مولد 

 :   ث مزبور واقع می شوند بر می شامریمرا که ممد بحوابط الزامی ر  داین موار 

𝑃𝑘×(𝑛−𝑘) = [𝑝11            𝑝12   ⋯        𝑝1(𝑛−𝑘)𝑝21          𝑝22     ⋯        𝑝2(𝑛−𝑘) ⋮             ⋮          ⋯       ⋮              𝑝𝑘1         𝑝𝑘2      ⋯        𝑝𝑘(𝑛−𝑘)] 
 

𝐼𝑘×𝑘 = [1    0    0    ⋯     00    1   0    ⋯     0                     ⋮        0    0    0    ⋯     1] 
 𝐻 ∶= [𝑃𝑘×(𝑛−𝑘)|𝐼𝑘×𝑘] 

 

= [  
 𝑝11            𝑝12   ⋯        𝑝1(𝑛−𝑘)     1    0    0    ⋯     0𝑝21          𝑝22     ⋯        𝑝2(𝑛−𝑘)     0    1    0    ⋯     0 ⋮             ⋮          ⋯         ⋮                 ⋮     ⋮     ⋮     ⋯      ⋮𝑝𝑘1         𝑝𝑘2      ⋯        𝑝𝑘(𝑛−𝑘)     0    0    0    ⋯     1]  

       ⋯ (1) 
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𝐺 طبیعت = [𝐼𝑘×𝑘|𝑃𝑘×(𝑛−𝑘)𝑇 ] 
 

= [  
  1     0     0    ⋯      0     𝑝11              𝑝21              ⋯    𝑝𝑘1      0     1     0    ⋯      0     𝑝12              𝑝22              ⋯    𝑝𝑘2      0     0     1    ⋯      0     𝑝13              𝑝23              ⋯    𝑝𝑘3       ⋮      ⋮       ⋮               ⋮       ⋮                  ⋮                           ⋮           0     0      0    ⋯      1     𝑝1(𝑛−𝑘)      𝑝2(𝑛−𝑘)        ⋯  𝑝𝑘(𝑛−𝑘)]  

  (2) 
 

,𝑛) از: اندد همینگ عبارت و مرتهای کاپار  𝑘, 𝑑𝑚𝑖𝑛 ) = (2𝑚 − 1, 2𝑚 −𝑚 − 1,3) 
-Parityهمگون ) بررسیب عد غیر صفر ستون های متفاوت، ماتریکس  𝑚 فهرستبا  ،پس

check) 𝐻،   سماتریک شکل سیستامتیک ،د همینگ را می سازیم. بدین ترتیبک 𝐻   که
بیان  واقع شده اند 1تایی های خالف صفر باوزن -𝑘آن متام  چپدر هر ترتیب طرف 

𝐺𝑇 موقعیت دارد.    𝐼𝑘آن رصف ماتریکس واحد راست. در طرف می گردد = [𝐼𝑘×𝑘|𝑃𝑘×(𝑛−𝑘)𝑇 ] 
 

=
[  
   
  1                    0                ⋯         0              0                    1                 ⋯         0               ⋮                  ⋮                    ⋯        ⋮             0                  0                  ⋯         1           𝑝11              𝑝12                ⋯        𝑝1(𝑛−𝑘)𝑝12              𝑝22                ⋯       𝑝2(𝑛−𝑘)  ⋮                 ⋮                      ⋯        ⋮             𝑝1(𝑛−𝑘)      𝑝2(𝑛−𝑘)          ⋯       𝑝𝑘(𝑛−𝑘) ]  

   
  
 

 
شکل سیستامتیک  به 𝐻زن اتوجه داشته باشید که اگر ماتریکس بررسی تو 

را  𝐻عملیات سطری یا ستونی ترتیب ها می توانید ستون های  ۀنبود، پس به وسیل
که  درواقع به  آوریدرا بدست  𝐻دو باره مرتب منوده و شکل سیستامتیک ماتریکس 

 . (98 .ص :1) معادل منتج می گردد ماتریکسیک 
)تعداد ×( Parity bite ) یاهمگون تعداد بیت های  ماتریکس 𝐻می دانیم که 

𝑚یک ماتریکس را با  ،با توجه به موارد فوق ،براین. بنااست(  کل بیت ها = سطر  3
𝑛و  = 23 − 1 =  م.یستون ایجاد می منای 7
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𝐻 ...نویسی در کُد بررسی نقش ماتریکس = [0   0   0   1   1   1   10   1   1   0   0   1   11   0   1   0   1   0   1]    
ین . ااولویت قرار می گیرد است که درنیاز یا ماتریکس مولد  𝐺از این ساخنت  ،پس

𝐻 کار با توجه به روابط زیر انجام می شود: ≔ (𝐴|𝐼𝑛−𝑘)  و𝐺 ≔ (𝐼𝑘×𝑘|−𝐴𝑇) 
راست  طرفدیل منوده و را به صورت مناسب با توجه به تغییر ستون ها تب 𝐻 ،براینبنا

𝐻 ماتریکس مزبور، ماتریکس واحد را ایجاد می مناییم: = [1   1   0   11   1   1   01   0   1   1 |1   0   00   1   00   0   1] 
 انجام می شود.  𝑐5با   𝑐6 ،𝑐4با  𝑐7 ،𝑐2با  𝑐1این کار با تعویض 

ریکس ماته ای ستون قبلی را به صورت معکوس به منظور ساخنت یضفر اکنون متام 
 یم. نبه حالت اول برمی گردا 𝐺 مولد

𝐺 = [1    0    0    00    1    0    00    0    1    00    0    0    1 |
1    1    11    1    00    1    11    0    1] 

 𝑐4 ،راینببنای قبلی را به ترتیب به حالت اول بر می گردانیم، حاال همه ستونها
 : میبه منظور ایجاد این ماتریکس معاوضه می منای 𝑐7را با  𝑐1و  𝑐6را با  𝑐5 ،𝑐2را با 

𝐺 = [1    1    0    10    1    0    11    1    1    01    0    0    1 |
0    0    10    1    00    0    01    0    0] 

ماتریکس فوق را ترانسپوز  این است که G ماتریکس مولد نهایی ساخت ۀمرحل
  منایم با توجه به آن داریم:

𝐺𝑇 =
[  
   
 1    1    0    10    1    1    10    1    0    01    0    1    11    0    0    00    0    1    00    0    0    1]  
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 𝑮و  𝑯ئید معلومات مبنی بر آ ت
ساخته شده اند، می توان از آنها عالوه بر بیت  𝐺و  𝐻اکنون که ماتریکس های 

ئید و اعتبار معلومات استفاده منود. این مورد را باتوجه به آ به منظور ت همگون های
𝐷1 اطالعات = ها در یک وکتور ستونی مبتنی بر رضب و قرار دادن آن (1011)

 به ارزیابی می گیریم: 𝐺ماتریکسی نظر به 

𝐺𝑇𝐷1𝑇 =
[  
   
 1    1    0    10    1    1    10    1    0    01    0    1    11    0    0    00    0    1    00    0    0    1]  

   
 [1011] = [  

   
 1 + 0 + 0 + 10 + 0 + 1 + 10 + 0 + 0 + 01 + 0 + 1 + 11 + 0 + 0 + 00 + 0 + 1 + 00 + 0 + 0 + 1]  

   
 =

[  
   
 2203111]  
   
 
𝑚𝑜𝑑2⇒   

[  
   
 0001111]  
   
 
 

 

با این امر نه  ،را بفرستیم 0001111معلومات از طرفی می توان به گونه مثال 
 واقع می توان با استفاده از آن در در، میتنها که معلومات اصلی را حفظ می منای

ارسال کرد. این مورد با عملیات خروجی  به درستی مزبور راکامل اطمینان معلومات 
  :)4 ،ص :2( به صورت زیر قابل اجرا است 𝐻با ماتریکس  نرضب آ  معلومات و

𝐻(𝐺𝑇𝐷1𝑇) = [0   0   0   1   1   1   10   1   1   0   0   1   11   0   1   0   1   0   1] [  
   
 0001111]  
   
 = [422] 𝑚𝑜𝑑2⇒   [000] 

بدون اشتباه  1011با توجه به وکتور صفری به این نتیجه می رسیم که انتقال معلومات 
تقال ان خطای صورت گرفته است. حاال انتقال خطای بیت را بیان می داریم، یعنی

 را درنظر می گیریم: 1در بیت 
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درنهایت وکتور  )بایرنی( مقایسه گردد، اگر ماتریکس حاصله به عنوان دو دویی
ستونی نشان می دهد که در نخستین بیت خطا وجود دارد. چگونه ماشین خطا را 
مقایسه می کند دراین مقایسته می بیند که پیام دریافتی با کدام ستون مطابقت  𝐻در نخسینت بیت شنا سایی می کند؟ ماشین پیام در یافتی را با ستونا های ماتریکس 

 بیت مورد نظر است. در تحلیل فوق پیام درۀ دارد شامره هامن ستون مبین شام ر 
مطابقت دارد، لهذا می توان گفت که خطا در  𝐻یافتی با ستون نخست ماتریکس 

 داشته باشد چه؟ وجود 5بیت اول رخداده است. اگر خطا در بیت 

 
ان نهایت بی می توان دردویی مقایسه گردد،  س حاصل به عنوان دوکاگر ماتری

داشت که ستون نهایی نشان می دهد که در اولین بیت خطا وجود دارد. اگر خطا 
ستونی نهایی را با ستون  هم اگر وکتور چه؟ باز ،وجود داشته باشد 5در بیت 
مطابقت   𝐻افتی مزبور با ستون پنجم ماتریکسدری مقایسه مناییم، پیام 𝐻ماتریکس

ت یک خطا در بیدارد. پس می توان گفت که بیت پنجم با یک خطا همراه است. اگر 
می توان به وضوح دید که یک  3و  2مثال بیت های  ۀبگون چه؟، وجود داشته باشد 2

 جود ندارد.  اما امکان اصالح و ،خطا شناسایی شده است

𝐷2,(𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟2.3)𝑇 =
[  
   
 0111111]  
   
 , 𝐻𝐷2,(𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟,2.3)𝑇 = [0   0   0   1   1   1   10   1   1   0   0   1   11   0   1   0   1   0   1] [  

   
 0111111]  
   
 

= [443] 𝑚𝑜𝑑,2⇒   [001]    
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هیچ راه برای  یک خطا شناسایی شده است، اما بدون افزودن بیت های بیشرت،
اما راه درک این دو ، اختیار نیست در ،در بیت ها وجود داردکه دانسنت این خطا 

 یعنی: ،گانه در نظر گرفتبه صورت جدارا است که پیام ارسالی  خطا این

 
 در این ماتریکس خطا در بیت دوم اتفاق افتاده است. 

 
[010] داریم: ،این ماتریکس نشان می دهد خطا در بیت شامره سه رخداده است. بنا براین + [011] = [001] 

 

وجود داشته باشد.  1را نشان می دهد که اگر خطا در بیت این هامن خطای 
می توان  گی به خطا،ه د های همینگ به منظور رسیدو بنا براین در هنگام استفاده ک

از اصالح خطای یک بیتی یا تشخیص خطا در بیت های دوگانه آغاز کرد نه در هردو. 
 را در نظر می گیریم: ئلۀمس ،به منظور بیان بهرت موضوع

 ،براینبنا، وجود دارد احتامل در هر یک از بیت ها ،بیتی 7یک پیام  در مسئله:
د بلکه نالقوه تصحیح کن سه بیت کنرتول خطا نه تنها این که می تواند به طور با

. با توجه به موارد فوق مبتنی بر پیش آمده استخطا  کدام بیتدر  ندمشخص می ساز 
متهید رمزکشای آن ارزیابی را همراه با  [7,4,3]ی همینگ رن ید باو بحث همینگ، ک
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گر سطرهای بیان 3مبین ستونهای ماتریکس مولد و  7یم. در این رابطه یمی منا
𝑘را ارایه می دارد، یعنی ورودی  بیت های تعداد 4ماتریکس مزبور  = 23 − 1 = 7 . 

د نویسی و کماتریکس  𝐻وکتور حامل پیام  𝑣فضای وکتوری،  𝑉هرگاه حل. 
𝑣} ترانسپوز ماتریکس حامل باشند، داریم: 𝑣𝑇همینگ و  = (𝑣1, 𝑣2, 𝑣3, 𝑣4, 𝑣5, 𝑣6, 𝑣7) ∈ 𝑉،, : 𝐻 ∙ 𝑣𝑇 = 0} 
تعادل م 𝑣1 ،𝑣2 ،𝑣4بیت های پیام بوده و  𝑣3 ،𝑣5 ،𝑣6 ،𝑣7 ،این رابطه در
 د: نمحاسبه می گرد اند که به صورت زیرکننده 

𝐻 ∙ 𝑣𝑇 = [1   0   1   0   1   0   10   1   1   0   0   1   10   0   0   1   1   1   1] [  
   
 𝑣1𝑣2𝑣3𝑣4𝑣5𝑣6𝑣7]  
   
 = [𝑣1 + 𝑣3 + 𝑣5 + 𝑣7𝑣2 + 𝑣3 + 𝑣6 + 𝑣7𝑣4 + 𝑣5 + 𝑣6 + 𝑣7]

= [𝛼𝛽𝛾] 
1- 𝑣1  به این صورت گزینش شده است𝛼 = 𝑣1 + 𝑣3 + 𝑣5 + 𝑣7 .مد 

2- 𝑣2  به این صورت گزینش شده است𝛽 = 𝑣2 + 𝑣3 + 𝑣6 + 𝑣7 مد.  

3- 𝑣4  به این صورت گزینش شده است𝛾 = 𝑣4 + 𝑣5 + 𝑣6 + 𝑣7  .مد 

و  𝛾 ،𝑣5و  𝛼میان  بودهمشرتک  𝑣7و  𝛽 ،𝑣3و  𝛼توجه داشته باشید که میان  𝑣7 ،رشیک است 𝛽  و𝛾 ،𝑣6  و𝑣7 دریافت ۀ مــلکه یک ک را باهم رشیک اند. وقتی
 رخ مبین آن است که هیچ خطای  صفر باشد، 𝛾و  𝛼 ،𝛽می شود، پس اگر محاسبه 

حل وکتور های اخیر می توان گفت که  ارایه پیام درست است. با توجه به 𝑣𝑖نداده و  24 = صحت معادله فوق را وابسته بر  اند که (codewordsد شده )و ک امتکل 16
د همینگ سه بیت کنرتلی را و . از طرفی کمی سازد  𝑣3 ،𝑣5 ،𝑣6 ،𝑣7 بیت پیامچهار 

به هر چهار بیت از داده های اضافه می کند، هربیت کنرتلی مقداری است که بر اساس 
محاسبه می گردد، گیرنده با احتساب مجدد  ییترکیب سه بیت از چهار بیت داده 
تصحیح می  ی راخطا های احتاملو را  کنرتل منوده صحت مقادیر دریافتی داده ها 
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 . چهار بیت اطالعات داریم و (∗)مناید. باتوجه رابطه 
 𝑣3𝑣5𝑣6𝑣7 = {0000,1000,0100,0010,0001,1100,0110,0011,1001,1010,0101,1110,1101,1011,0111,1111} 
 

الگوریتم فوق ماتریکس مولد  ۀبا در نظر داشت متحولین آزاد و با استفاد
 از:د همینگ عبارت است و ک [7,4,3]سیستامتیک 

 

𝐺 = [1   1   1   0   0   0   01   0   0   1   1   0   00   1   0   1   0   1   01   1   0   1   0   0   1] 
 

 ماتریکس مولد اخیر و قیمت های متحولین آزاد داریم:اکنون با توجه به 
 [𝑣3𝑣5𝑣6𝑣7] ∙ 𝐺 = [0000] [1   1   1   0   0   0   01   0   0   1   1   0   00   1   0   1   0   1   01   1   0   1   0   0   1] = [0000000] 
 

د همینگ ذیل و ک د شده ادامه می دهیم و بهو ه ککلم 16را باتوجه متام  لـعمین ا
𝐻𝑎𝑚(3) :مبیدست می یا = {0000000  1110000  1001100  0101010  1101001  0111100  1100110  10000110011001  1011010  0100101  0010110  1010101  0110011  0001111  1111111} 

 

م کدام از سیستاهات برای کلمه دریافت شده با هر در اینجا نحوه اصالح اشتب
ط ، فرض می شود که فقبیان می شود با استفاده از الگوریتم فوق د همینگو کهای 
  :یعنی. بیت خطا رخ داده است در یک

,𝛼) خطا ⟷ بیت 𝛽, 𝛾) 1000000 ⟷ 1 0100000 ⟷ 2 0001000 ⟷ 4 0010000 ⟷ 3 0000100 ⟷ 5 0000010 ⟷ 6 0000001 ⟷ 7 

1 ⟷ (1,0,0) 2 ⟷ (0,1,0) 4 ⟷ (0,0,1) 3 ⟷ (1,1,0) 5 ⟷ (1,0,1) 6 ⟷ (0,1,1) 7 ⟷ (1,1,1) 
 

امت کل تدبیر رمزکشایبه صورت منونه در متام موارد زیر می توان دید که چگونه 
 :(3 ،ص :3) تصحیح می گردد. شناسایی و تشخیص، فوق،
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 ارسال شده: 4بیت  خطا 3بیت  خطا  5بیت  خطا  6بیت  خطا  0بیت  خطا خطا:
      𝑣4 = 1001100,    𝑣3 = 0111100 ,   𝑣2 = 1010101,    𝑣1 = 0011001, 𝑣0 = 0001111 

𝑤4 دریافت شده: = 1000100,𝑤3 = 0101100, 𝑤2 = 10101001,𝑤1 = 0011011 ,𝑤0 = 000111   (0 0 1) ⟷ 4   , (1 1 0) ⟷ 3   , (1 0 1) ⟷ 5  , (0 1 1) ⟷ 6   , (0 0 0) ⟷ 0    ∶ (𝛼 𝛽 𝛾) 
 ه گیری نتیج

ا ب همینگ و بررسی نقش آن دو ک از فحوای تحلیل و ارزیابی مطالب فوق پیرامون
ه این می توان ب کمپیوتر هاشناسایی خطای معلومات ورودی در  در استفاده از ماتریکس

ح و چه در سط بینهایت کوچکذرات آنچه در جهان پیرامون ما چه در سطح  که رسیدباور 
م فیت آن با اعداد و ارقایبدون در نظر داشت موقعیت، نوعیت، کمیت و ک یاجرام فضای

به ارزیابی گرفته شده ومشخصات آن تفکیک گردیده و به خدمت گرفته می شود. ورای 
علمی  تاین واقعیت چیز دیگر منی توان رساغ داشت که به کمک آن به شناخت و معرف

شناخت  و ماتریکسی به وضوح بیان داشتند که برای تحلیل مطالب دست پیدا کرد. ابزار
خوبی بهرمند بوده و رشایط پذیری باالی در بررسی مسایل مطالب از انعطاف پذیر 

داد همینگ که بیشرت با اعد نویسی و کماتریکس د. نارزشمند علمی از خود نشان می ده
عین حال متام معلومات ورودی به کمپیوتر ها از  ی شود و دربه قاعده دو وارد مسئله م

فرصت شناخت و دست  )غیر از منطقی فازی( فراتری منی روند 0و 1یعنی  ،این دو حالت
سی بنابراین، کود نوی س قرار می دهد.به دسرت  رایافنت به معرفت نحوه ورودی معلومات 

 همینگ راه کاری مناسب برای تحلیل برخی از خطای معلوماتی در نرم افزار ها است. 
 پیشنهادات 

ه ی معرفتی به موضوع  در زمینباتوجه به تحلیل موارد زیر را منحیث راه یافت ها 
 :میمنای نهاد میپیش

 از ابزار بیتشدر صورت لزوم، به منظور دقت ی مسایلی علم مترکز بر تحلیل 
 . ماتریکسی استفاده گردد

  .استفاده از ابزار های ماتریکسی در تحلیل های ارقامی مبتنی بر نیاز 
 له مکار بردی منجمعطوف به ریاضیات ی ملبررسی و ارزیابی فرایند های ع

  .به منظور دست یابی به اطمینان و دقت الزمماتریکس ها 
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 نعیم سایق څېړنیار سید
 د معین انتیګرال په مرسته د ځینو 

 بیولوژیکي مسایلو څېړل

The Study of Some Biological 
Problems through Definite Integral 

 

Research Assistant Sayed Naeem Sayeq 

Abstract 
 

Definite integral is one of the main parts of integral that 
mastering its calculation methods will certainly help to 
solve some practical problems in daily life. Definite integral 
methods are highly used in solving problems of 
Mathematics, physics, engineering, technology, industry, 
economics and business, chemistry, biology, medicine 
and other sciences. In this paper, we have discussed 
measuring blood flow and cardiac output using definite 
integral. Blood flow is a study of measuring the blood 
pressure and finding the blood flow through the blood 
vessel. This study is important for human health, which 
helps to achieve the measurement of blood pressure. For 
measuring blood flow, Poiseulle’s Law is used which has 
been obtained using the concept definite integral and Law 
of Laminar Flow. Also, the cardiac output of a person’s 
heart is the rate at which the heart pumps blood over a 
specified period of time, which has special importance in 
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cardiology. For measuring cardiac output, we have discussed 
a well- known method called Dye Dilution Method using 
definite integral. Eventually, we can say that for measuring 
and computing blood flow and cardiac output using the 
definite integral methods, have created more accuracy. 

  

Key words: Definite Integral, Blood Flow, Law of 
Laminar Flow, Ponselle’s Law, Cardiac Output and 
Dye Dilution Method. 

 ډيز لن
چې د  یږېرل کېشمبرخو څخه  او اسايس معین انتیګرال د انتیګرال له اصيل

تودونو باندې حاکمیت  درلودل د ورځني ژوند د مسایلو په حل یهغه د محاسبي په م
انجیرني،  ریاضياتو، فزیک،لوړه کچه د کې مرسته کوي. د معین انتیګرال میتودونه په 

په  سایلود م علومومیا، بیولوژی، طب، او نورو یالوژي، صنعت، اقتصاد او تجارت، کټکن
 وینې جریانپه کارولو رسه د معین انتیگرال  دې مقاله کې، موږ د ه پ. کېږي حل کې کارول

جریان د  وینېد . اندازه کولو په اړه بحث کړی دید  (Cardiac Output) قلبي دهانې او
عه د دغه مطال، د جریان د ترالسه کولو مطالعه ده ازه کولو او د رګ له الرېد فشار د اند وینې

 ه کوي.مرستکولو کې اندازه فشار په د د وینې  چې لپاره ډېره مهمه ده روغتیاد  انسان د بدن
معین  دچې قانون څخه  (Poiseulle’s Law)د پویسیول د اندازه کولو لپاره د وینې جریان 

 څخه په ګټه اخیستنه (Law of Laminar Flow)خطي جریان د قانونانتیګرال له مفهوم او 
له  (Cardiac Output) قلبي دهانه د یوه تنهمدارنګه، . ږيکېاستفاده  ترالسه شوي دي

چې زړه يې د وخت په واحد کې د وينې د دوران سیستم  یهغه مقدار وینې څخه عبارت د
د کې ځانګړی اهمیت لري. دغه ډول  (Cardiology) زړه پوهنه ؛ چې پهته پمپ کوي

Cardiac Output هور یو مش کارولو رسهپه د مفهوم انتیګرال معین د  مو د اندازه کولو لپاره
الندې  څېړينتر  ،په نوم یادېږي (Dye Dilution Method)میتود  میتود چې د رنګ د رقت

د ویني جریان  استعامل د میتودونو  د معین انتیگرالپه پایله کې ویالی شو چې  .ید ینېول
 .دی دقت رامنځ ته کړیډېر کې   کولو په اندازه کولو  او محاسبه (CO)او 

 سیولیپوي جریان قانون، د د خط د وينې جریان،معین انتیگرال،  : يمېکل يکلید
  او د رنګ د رقت میتود.ډیاک اوټپوټ کار  قانون،
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 رسیزه
مسایلو د حل لپاره چې  د انتیګرال حساب په اصل کې د ډېرو عميل

 ،خلک وررسه په ورځني ژوند کې مخ و يسوداګران، د ځمکو خاوندان، او عاد
ه مفکوره دا ده چې په ښ ېتر شا اصل يد انتیګرال د تئور  نځ ته راغلی دی.یم

رخو ـوچنیو بـډول د نوموړو کمیتونو د محاسبه کولو لپاره  لومړی موږ هغه په ک
وټو کله چې د کوچنیو ټ ،)ټو ټو( وېشو او په پای کې د ټولو مجموعه ترالسه کوو

 ينږدیو عدد ته لیمټ  يمجموعد نو د هغوی  ،شمېر بی نهایت زیات يش
معین انتیګرال په  ی.له معین انتیګرال څخه عبارت د عددچې دغه  ېږيک

کالکولس کې د ځينو کمیتونولکه: مساحتونو، حجمونو، د منحنی مسیرونو 
اوږدوالی، احتامالت، د انرژي مرصف، د مختلفو شکلونو وزنونه، اوسطونو او نورو 

 (.مخ  3:299) د تر السه کولو لپاره  یوه مهمه او کلیدي وسیله ده
د هغه  چې یو هم معین انتیګرال دیبرخو څخه  او اسايس د انتیګرال له اصيل

تودونو باندې حاکمیت  درلودل د ورځني ژوند د مسایلو په حل کې ید محاسبي په م
ک، لوړه کچه په ریاضياتو، فزیاو مرسته کوي. د معین انتیګرال میتودونه په پراخه 

و برخو ، طب، او نور يمیا، بیولوژ ياقتصاد او تجارت، کانجیرني، ټکنالوژي، صنعت، 
وين و انتیګرال ځېني بیولوژیکې کار  معین کېږي. په دې مقاله کې موږ د کارولکې 

اندازه کول چې د انسان دبدن له فزیالوژي رسه  قلبي دهانېلکه د ویني د جریان او 
 .يتړاو لري تر څېړنې الندې نیويل د

د فشار په اندازه کولو کې ګټور متامېږي، د  وینېد اندازه کول جریان د  وینېد 
نیول شوی ده چې یو له  ېالند ېتر مطالع د جریان مسئله له پېړیو راهیيس وینې

او  يله لوړ فشار رسه مرسته کو  وینې  دل و چې دېيې په هغه رشایطو پوه زو څخهېانګ
 وینېچې کله د  يته راځ نځيلوړ فشار  هغه وخت م وینېمطالعو ښودلی ده چې د 

یان رش رسعت د یان کې د وينېپه رش څخه تنګ يش. ېانداز  يرګونه له خپل طبیع
که د خطي جریان د قانون يچې دا اړ یتابع د ېد فاصل له مرکزي محور څخه د وينې

 پویسیولماري  -لویس -پوه ژئن سوي فزیکفران ز کې1840طه چې په کال ـپه واس
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(Jean- Louis- Marie Poiseulle) مخ(. .234 :2) يورکول کېږ ،کشف کړ 
ته  سیستمد دوران  ړه يې د وخت په هر واحد کې د وينېهغه مقدار وينه چې ز

د اسرتاحت په حالت کې د بلل کېږي.  (Cardiac Output)قلبي دهانه  ،پمپ کوي
ا اندازه خو د ،دی ېلیرته پور  5څخه تر  4په یوه دقیقه کې له  قلبي دهانهیو روغ شخص 

وغۍ نار  يوعایو  يپه قلب په هغه اشخاصو کې چې سخت فزیکي فعالیت کوي او یا 
ترڅو د زړه د  ،اندازه کول له ډاکټرانو رسه مرسته کوي (CO)د  .توپیر کوي ياخته و 

یانونه، ، رشسیستم)د بدن د رګونو  سیستم ، زړه، وعایويوینېد ځینې ناروغیو لکه 
 وهیځکه د زړه په ناروغیو کې  ،ډول تشخیص کړي سمپه  ناروغیو( واو نور  شعریه عروق

  (.6) څخه عبارت ده بدلونونوکې له  (C O) پهنښه 
 د څېړنې اهمیت

رسته کې ماندازه کولو  پهار د فش وینېد اندازه کول جریان  وینېچې د  کېږي ویل
نې د ځی قلبی دهانهدغه ډول  .ید اړین انسان د بدن د روغتیا لپاره ډېر چې دکوم  کوي

 عریه عروقیانونه، ش، رشسیستم)د بدن د رګونو  سیستم ي، زړه، وعایو وینېد ناروغیو لکه 
 نو له دې امله اندازه کول يې خورا اهمیت  لري. ،ید یښودونک ناروغیو (او نورو

 مربمیت ېڅېړند 
د اندازه کولو رسه مرسته کوي، دغه  د فشار وینېجریان اندازه کول د  وینېد 

 ري، نول ارزښت یې ځانګړ ک (Cardiology) زړه پوهنه یا په (CO)قلبي دهانه ډول 
  ګڼل کېږي. ياره مربم او رضور ـسان د روغتیا لپد ان کول يې مله اندازهاله دې 

 د څېړنې موخه
اندازه کول او  قلبي دهانې د جریان او د وینېد معین انتیګرال په مرسته د 

 .موخه جوړوي د څېړنېترالسه کول 
 د څېړنې پوښتنې

 دجریان اندازه د  وینېیګرال په مرسته د تکوالی شو چې د معین ان څنګه .1
 ترالسه کړو؟په واحد کې وخت 

د رنګ د رقت میتود په  څه ډول کوالی شو چې د معین انتیګرال په مرسته .2
 اندازه کړو؟ (Cardiac Output) کارولو رسه
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 تودیم د څېړنې

چې ی دترشیحي  ـ تحلیيل بڼه کتابتوين ده او د څېړين میتود د نوموړي څېړين
ېزو له معتربو څېړن دي او اضیکي موډلونو په واسطه تحلیل شويموضوعات يې د ری

 شوی ده.پکې ګټه اخیستل څخه  او انټرنیټ ژورنالونو، کتابونو ،آثارو
 تېرو لیکنو ته کتنه

 وونو څخه چې باید سیستم ویو له خورا مهم ان په بدن کېـښکاره ده چې د انس
 یو ځای کارول کېږيفزیک رسه  له کې طب هپه دې برخدی.  سیستمد زړه  ،څېړل يش

 ریه )د زړهـظناعیت ـارتج(، د تحریکويچې زړه  ربهـعصبی ض) يولوژ یزـفې نایـښې: بر یعنې
 لرنېامته په پټکي دې  ،او نور )د وینې چلند(مایعاتو ډینامیک د  ،...(، رشیانونود حرکت

 کې ز1775په کال  چېایولر ته يش  کېدالی موډلینګ سیستمد رسه د انسان د رشیانونو 
د ټیوب ) وانینـواقعي قغیر ساختامنې  ېځینیولر د رشیانونو لپاره ا ور و ګرځي. وند کاوهژ 
 ون )په ټیوبونو کې جریان(ــانـق زPoiseulle (1799 - 1869) ولـسیـیوـد پ .ټاکل ( ووانینـق

ا په دې دلیل چې ساده دي او بل د ،بدلون دی یکې یو بل وروست په شريیاين میخانیک
 چې په مرسته يې نور جریانونه په ټیوبونو ید یموړی قانون په یو معیار تبدیل شو چې نو 

 (.ونه. مخ2-1: 4)کې یو له بل رسه مقایسه کېږي 
 Charles Richard Drew’sیو خلک د چارلس ریچارډ ډر وليونونینن ورځ په م

پالزما او د وینې د ساتنې  په ینېچې د و يد مدیوند مخکښ توب  ز(1950 – 1904)
 (.5ړ )کار وک د وینې د انتقال په برخه کېلپاره 

یا  رشیانجریان د رګ ) وینېکله چې موږ د  :(Blood Flow)د ويني جریان 
شو چې د وينې رګ ته د یو استوانه یي  په پام کې نیسو، نو کوالی ېورید( له الر 
شکل ورکړو لکه چې په  ،وي یلرونک شعاع او اوږدوايل یوي سطه چې دټیوب په وا

 شکل کې ښودل شوی دی. (1)
 

 

 
محور د ټیوب د مرکزي  vد ټیوب په دیوالونو کې د اصطکاک د شتون له امله، د وینې رسعت 

 په رګ کې د وینې د جریان ښودنه کوي.. شکل: 1
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کمېږي vنو رسعت  ،زیاتېږي r  او کله چې د مرکز څخه فاصله یپه اوږدو کې تر ټولو زیات د
 ېې د وينک رشیانیعني په  ؛کېږي ېپه دیوالونو کې رسعت صفر ته نژد تر دې چې د ټيوب

که د ينځ اړیترم Rاو  v. د یتابع د ېد فاصل له مرکزي محور څخه د وينې رشیان رسعت د
ز کې د 1840په واسطه چې په کال  (Law of Laminar flow)خطي جریان د قانون 

په  (Jean- Louis- Marie Poiseulle) پویسیولماري  -لویس -وي فزیک پوه ژئنرانسـف
 پر عت )سانتي مرترس  ېبنسټ د وين ي. د نوموړي قانون پهورکول کېږ ،واسطه کشف شو
𝑣 په فاصله کې قرار لري مساوي دي په: r  یان له مرکزي محور څخه دثانیه( چې د رش = 𝑝4𝜂𝑙 (𝑅2 − 𝑟2)                                                                             (1) 

په فاصله له مرکزي  rوي د  l او اوږدوالی یي Rپه رګ کې چې شعاع يي  vچې 
)لزوجیت د ويني  𝜂 کوي، رسعت ښودنه وینېمحور څخه د 

𝑚𝑔 𝐿⁄𝑆𝑒𝑐)  اوp  د ټیوب په
 .. مخ(234: 2) يیانجامونو کې د فشار تفاوت ښ

د له جنسه یوه تابع ده چې  r د vنو په دې صورت کې  ،ثابت وي lاو  pکه چېرته 
,0] يې (دومینتعریف ناحیه ) 𝑅] عبارت دی یعنې: انټروال څخه 𝑣(𝑟) = 𝑝4𝜂𝑙 (𝑅2 − 𝑟2)                                                           (2) 

 )حجم په واحد د وخت کې( فلکس ای د جریان رسعت ېاوس د دې لپاره چې د وين
عریف د معین انتیګرال د ت ږي محاسبه کړو، نوېر ېڅخه ت رشیانکوم کې چې وینه له  په

,0]د  له مخي 𝑅]  انټروال پهn انټروالونو چې د هر یو عرض  ياوي فرعـمس(∆𝑟, ∆𝑟 = 𝑟𝑖 − 𝑟𝑖−1) نوموړي فرعي انټروالونه  بیا شکل په څېر وېشو (2)د  ،سانتي مرت ويn 
په ترتیب  چې شعاع ګانې يې يینځ ته راوړ ( مrings) ګانې یا حلقې متحداملرکز کړۍ

,𝑟1, 𝑟2رسه   کوچنۍ او په خپلو کې مساوي دي.  ېډېر  …
 

 
 
 

 
  .ړیو ښودنه کوي. شکل: د متحد املرکز ک2
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 چې طول یهغه مستطیل له مساحت رسه مساوي دامي کړۍ تقریبي مساحت د  –𝑖د 
کړۍ تقریبي  ېبله وینا د هغپه  .ید 𝑟∆محیط او عرض يي  رسحد يي د کړۍ د داخيل

 ده مساوي دي په: 𝑟𝑖 او خارجي شعاع يي  𝑟𝑖−1مساحت چې داخيل شعاع يې
 𝐴 = 2𝜋𝑟𝑖∆𝑟                                                                                (3) 

کړۍ کې ثابت دي او کېدالی  ېرسعت په نوموړ  ېوي، نو د وين یکوچن 𝑟∆که 
اندازه چې د وخت  ېوين ېهغ ساس دانو په دې  رسه تقریب يش؛ 𝑣(𝑟𝑖)شې هغه په 

کړۍ امي  –𝑖د که  ږي السته راځي یاېکړۍ څخه تېر  ېر واحد کې له نوموړ په ه
د  انیه( کې چېپه رسعت )سانتي مرت پر ث وینې ېمساحت )سانتي مرت مربع( د هغ

جریان پیداکوي رضب کړو، نو په هره ثانیه کې یو سانتي مرت  ېنوموړي کړۍ له الر 
 امي کړۍ څخه جریان پیداکوي تر السه کېږي یعنې: –𝑖مکعب وینه چې له 

𝑅𝐹 𝑖𝑛 𝑖𝑡ℎ𝑟𝑖𝑛𝑔         امه کړۍ کې د جریان اندازه(– 𝑖)په  ≅امي کړۍ مساحت(  – 𝑖امه کړۍ  کې د ويني رسعت( )د  – 𝑖)په  ≅ (2𝜋𝑟𝑖∆𝑟) 𝑣(𝑟𝑖) = 2𝜋𝑟𝑖 𝑣(𝑟𝑖) ∆𝑟    
څخه د وخت په واحد کې  واندازه چې د ټولو مقاطعو له سطح د جریان وینې ېنو د هغ

𝑅𝐹  څخه عبارت ده یعنې: ېموعدغه ډول حدونو له مج nد  ،رسه سمشکل  (3) دږي ېتېر  ≅ ∑ 2𝜋𝑟𝑖 𝑣(𝑟𝑖) ∆𝑟𝑛
𝑖=1                                                                     (4) 

 
 

 
 

 
احد کې حجم( ساس د وخت په هر و اباید و کړو چې د رسعت )او په دې پاملرنه 

ږي په همغه زیاتې nهر څومره چې  او ا ورید(  د مرکز لورته تزاید کويیان ید رګ )رش
حجم چې د وخت په هر واحد  وینېنو د ويني د جریان )د هغه  اندازه د قت زیاتېږي،

کې لیمټ يد ترالسه کولو لپاره د پورته اړ کې له مقطع څخه تېریږي( د دقیق تقریب

ینې د جریان تقریب ښيي. د ود مختلفو کړۍ ګانو . شکل: 3  



  

170 

 

 طبیعت

𝑅𝐹 يش یعنې:  ېدږ نهایت ته ن ېب nنېسو کله چې  = lim𝑛→∞ ∑ 2𝜋𝑟𝑖 𝑣(𝑟𝑖) ∆𝑟𝑛
𝑖=1 = ∫ 2𝜋𝑟 𝑣(𝑟)𝑑𝑟𝑅

0                     (5) 

مت وضع کوو اړېکي څخه د هغه قی (2)په ځای له  𝑣(𝑟)د  ه کېـکیپه پورته اړ
𝑅𝐹 چې: ېږيپه پای کې تر السه ک = ∫ 2𝜋𝑟 𝑝4𝜂𝑙 (𝑅2 − 𝑟2)𝑑𝑟 =  𝜋𝑝2 𝜂𝑙 ∫ (𝑅2𝑟 − 𝑟3)𝑑𝑟𝑅

0
𝑅

0  

         = 𝜋𝑝2 𝜂𝑙 [𝑅2 𝑟22 − 𝑟44 ]𝑟=0
𝑟=𝑅 = 𝜋𝑝2 𝜂𝑙 (𝑅2 𝑅22 − 𝑅44 ) = 𝜋𝑝𝑅48 𝜂𝑙 . 

𝑅𝐹 که یعنې:يالسته راغيل اړ = 𝜋𝑝𝑅48 𝜂𝑙  (𝑐𝑢𝑏𝑖𝑐 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑)                        (6) 

شعاع د  جریان د رګ د وینېي چې د ید قانون په نوم یادېږي او ښ  Poiseulleد
 . مخ(.589: 1) یڅلورم توان رسه متناسب د

 ساسقانون په ا د Poiseulleد یان کې رش : د انسان په یو کوچنيمسئله تطبیقي 1.
,ورت کې چېـغه صـد جریان اندازه په ه د وينې 𝑅 = 0.008𝑐𝑚  η = 0.027 𝑚𝑔 𝐿⁄𝑠𝑒𝑐 𝑙 = 2𝑐𝑚,    او𝑝 = 4000𝑑𝑦𝑛 𝑐𝑚2⁄ محاسبه کوو وي. 

𝑅𝐹 :ږو چېپوهې حل: = 𝜋𝑝𝑅48 𝜂𝑙 => 𝐵𝐹 = 𝜋(4000)(0.008)48 (0.027)(2) ≈ 1.19 × 10−4 𝑐𝑚3 𝑠𝑒𝑐.⁄  

 

 الملونو څخه یو المل د لوړ فشار د ېد وينږو چې وهېپ مسئله: يتطبیق .2
د  یدبا په دې صورت کې زړه .)له طبیعی اندازي څخه تنګوالی( دیانقباض رګونو 

 ېيند و په پایله کېد دې کار چې  د ساتلو لپاره سخت پمپ و کړیطبیعي فشار 
په ترتیب  𝑃0او  𝑅0د قانون څخه په ګټه اخیستنه که  Poiseulleفشار لوړېږي، نو د 

منقبض شوي  د هغه Pاو  R، کې د شعاع او فشار نورمال قیمتونه رشیانرسه په 
ته د الندې معاديل  Rاو  P ؛ نو د دې لپاره چې فشار ثابت پاتې يش ،قیمتونه وي

𝑃𝑃0 تړاو ورکول شوی دی: رسه = ( 𝑅𝑅0)4
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 ،يشامي برخي ته راټيټ - 34ریان شعاع د خپل پخواين قیمت ید ش ياوس که چېر 
 ي.د چنده څخه ډېر ېله در فشار ښیو چې غواړو و نو 

𝜋𝑃0𝑅048 𝜂𝑙 و چې:ساس لیکالی شانو د پورته معادلې په  ،يش ېثابت پات که چېرته فشار حل: = 𝜋𝑃𝑅48 𝜂𝑙 => 𝑃0𝑅04 = 𝑃𝑅4 => 𝑃𝑃0 = (𝑅0𝑅 ) .4 

𝑅 = 34 𝑅0  =>  𝑃𝑃0 = ( 𝑅034 𝑅0)4 => 𝑃 = 𝑃0 (43)4 ≈ 3.1605𝑃0 > 3𝑃0 

 .یچنده څخه زیات د ېفشار له در  ېیعنې، د وين

  (Cardiac Output) کارډیاک اوټپوټقلبي دهانه یا 
له هغه مقدار وینې څخه عبارت دي  (Cardiac Output)دهانه زړه  د یوه تن د

 د اسرتاحت. د دوران سیستم ته پمپ کوي ېچې زړه يې د وخت په هر واحد کې د وين
 ېلیرته پور  5څخه تر  4په یوه دقیقه کې له  قلبي دهانه په حالت کې د یو روغ شخص

توګه د  يچې په جد قلبي دهانهد هغه شخص  ، خویډول ثابت د ينسب دی او دا په
 2دومره ټیټ دی چې په یوه دقیقه کې له  يپه ناروغۍ اخته و  سیستم يوعایو  يقلب

ندازه  اکې يې ممکن فعالیت په وخت  يږي او د سخت فزیکېرس ېلیرتو پور  3څخه تر 
  رسېږي. وه دقیقه کې وـلیرته ته په ی 30چې تقریباً  وړه يشـره لـدوم

ه د مترضره کېدو پترڅو د زړه  ،يله ډاکټرانو رسه مرسته کو  اندازه کولزړه د دهانې د 
غیو د زړه په نارو ، ځکه يدرملنه وکړ  هغویرسه د په تشخیصولو ناروغیو زړه د  دصورت کې 

ناروغیو  وځینزړه د  (CO). څرنګه چې هد څخه عبارت بدلونله ( کې CO)په نښه  یوهکې 
د  وقونه، شعریه عرو رشیان، سیستم)د بدن د رګونو  سیستم يوعایو ، ناروغي وینې لکه

  نو له دې امله اندازه کول يې ډېر مهم او اړین دي. ،یدی ښودونک او نورو( ناروغیو
کې خورا اهمیت لری، څېړونکو  (Cardiology)په زړه پوهنه  دهانهچې د زړه  دا

څخه  لچې دلته موږ د انتیګرا يد ينځ ته راوړ يم ېبېالبېيل الر  يې د اندازه کولو لپاره
 (CO)د  ،د یو مشهور میتود په مرسته چې د رنګ د رقت په نوم یادېږي په ګټه اخیستنه

کې  میتود. هغه رنګ چې معموالً د رنګ د رقت په ید یاندازه کول تر بحث الندې نېول
و تېرید ترله بدن څخه چې  یڅخه عبارت د (Indocyanine Green)کارول کېږي له 

ه چې ځک ؛رته زړه ته لېږدول کېږيېرنګ څخه ب يسته په ډېره کمه اندازه له نوموړ ورو 



  

172 

 

 طبیعت

 (.6) يسیجګر په واسطه مېتابولیزم صورت ن د
شکل کې ښودل شوی دی. وینه له بدن  (4)د انسان د بدن قلبی وعایوي سیستم په 

ننه کېږي او د ریوي رشیان ز ته د یدهل ېبېرته را ګرځي، د زړه ښ ېوریدونو له الر  څخه د
ڼ یک ېکېږي؛ بیا د ریوي وریدونو له الر د اکسیجن اخیستلو لپاره سږو ته پمپ  ېله الر 

 .جریان پیدا کوي بدن ته پاتې طریقه له (Aorta)ز ته ځي او د شاه رګ یدهل
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دايس ده چې: په دغه ميتود کړنالره  (Dye Dilution Method)میتود رقت د رنګ 
په یو اصيل رګ کې تزریق کېږی او له هغه  يدږ زړه ته نمقدار رنگ یو ټاکلی  Aکې د 

، هسږو ت ښي بطین بیا ز څخهیدهل ېد زړه له ښ یځایه دغه وینه چې رنګ وررسه ګډ د
وران کوي ته د سیستم یاينرش ېن له الر یچپ بطپه پایله کې  ز او ید زړه د چپ دهلبیا 

 ا ګرځي. د هغه رنګ غلظت چې لهن ته ر یز او کیڼ بطیرته د زړه کیڼ دهلېپه پای کې ب
هرو څو  ،ډول پهلگي ېد ب )فاصلو( انټروالونو ورید څخه تېرېږی په ځانګړو زماين یان یارش

 محاسبه کېږي. (CO) له مخېغلظت چې د همدې  يکېږاندازه کې  ثانیو
𝑡0 پهد انجیکشن د تزریق په حالت کې وخت  = د رنګ غلظت  ،ېږيرسه اندازه ک  0

په وخت کې بیا اعظمي  𝑡2 ږي صفر دي او ده چې رنګ له سږو تېرېپه پیل کې کل
𝑡ړېږي او باالخره د ته لو 𝑐(𝑡2)ټکي = 𝑇  د وخت کې صفر ته ښکته کېږي. ګراف په

رت ګرام پر وینه په لی ميلچې په ) رنګ په ښيي وخت د تابع په توګه د رنګ د غلظت 
 (CO). دا چې څنګه کوالی شو چې د نوموړي ګراف په کارولو رسه اندازه کېږي (رسه

ګرام  يلم) وینه په لیرت پر ثانیه اندازه کېږي( ترالسه کړو؟ د دې کار لپاره د رنګ په چې 

ي وعایوي سیستم ښودنه کوي.. شکل: د انسان د قلب4  
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 وېشو یعنې: ،الندې واقع کېږي چې د رنګ د غلظت د منحني هشمېر په هغه سطح
منحنې الندې سطحه  رنګ په ميل ګرام =  رنګ په ميل ګرام

رنګ په ميل ګرام
وینه په لیرت ∙ ثانیه

= ∙ ثانیه   رنګ په ميل ګرام رنګ په ميل ګرام   وینه په لیرت   
=  (L)وینه په لیرت  (Sec) ثانیه  

زماين  [T ,0]د  ېچېر  که ،يیپه وخت کې د رنګ غلظت ښ tد  𝑐(𝑡)فرضوو چې 
 په مساوي اوږدوايل 𝑡∆انټروالونو د  يپه فرع ف له مخېد معین انتیګرال د تعریانټروال 

 ې:یعن ،وېشوو  شکل په څېر( 5)د  رسه

 
𝑡ي د اندازه کولو له ټک د جریان په حالت نو د رنګ مقدار چې = 𝑡𝑖−1 څخه تر   𝑡 = 𝑡𝑖  په: یاوي دږي تقریباً مسېتېر  څخه پوری د فرعي انټروالونو = 𝑐(𝑡𝑖)(𝐹∆𝑡)                                                  (7)  )حجم( )غلظت( 

∑ ه:پ ید ټول رنګ مقدار تقریباً مساوي د نو، غوښتل شوي جریان اندازه دهد  Fدلته  𝑐(𝑡𝑖)(𝐹∆𝑡)𝑛
𝑖=1 = 𝐹 ∑ 𝑐(𝑡𝑖)∆𝑡𝑛

𝑖=1                                    (8) 

𝐴 نهایت زیات يش، نو د رنګ دقیق مقدار په الس راځي یعنې: ېب n  رتهېکه چ = lim𝑛→∞ 𝐹 ∑ 𝑐(𝑡𝑖)∆𝑡𝑛
𝑖=1 = 𝐹 ∫ 𝑐(𝑡)𝑑𝑡𝑇

0                        (9) 

 ښيي.. شکل: د رنگ د غلظت منحني 5

 𝑡0=0,   𝑡1,   𝑡2,    𝑡
 3,      𝑡4,    … ,          𝑡𝑖−1,     𝑡 = 𝑇 
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𝐹 له: یعبارت د  Cardiac Outputنو له دې ځایه = 𝐶𝑂 = 𝐴∫ 𝑐(𝑡)𝑑𝑡𝑇0             (𝐿 𝑠𝑒𝑐⁄ )                         (10) 

𝐹 = 𝐶𝑂 = 60𝐴∫ 𝑐(𝑡)𝑑𝑡𝑇0             (𝐿 𝑚𝑖𝑛⁄ )                        (11) 

 :په پورته اړېکه کې چې
Fد : (CO)  ( اندازه لیرت پر ثانیه𝐿𝑠𝑒𝑐  )؛ 
A ګرام  ميل: د تزریق شوی رنګ اندازه په(mg) ؛ 
c ـګ ميل: په وینه کې د رنګ غلظت ( رام رضب په ثانیه پر لیرت𝑚𝑔∙𝑠𝑒𝑐𝐿  ښودنه کو )؛ي 

تیګرال کېدالی يش د غلظت د معلوم دي او ان Aد رنګ مقدار  معادله کېپه پورته 
 له مخي اټکل يش. ېمطالع

انجیکشن تزریق  7mgګراف په زړه کې د رنګ د  𝑐(𝑡)د غلظت د تابع  تطبیقی مسئله: .3 
 کړو. تخمین (Cardiac Output) زړه، د ید یه په الندې ډول ښودل شو څخه وروست

 
 

 
 
 
 
 

 

له قاعدې څخه کار اخلو،  (Simpson)د سیمپسون  مسئلې د حل لپاره د نوموړېل: ح
 ( څخه يې دقت زیات دی.له ) منځنې ټکي قاعدې او د ذوذنقې له قاعدېځکه چې 

ښيي.. شکل: د رنگ د غلظت د تابع گراف 6  
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𝑡∆   د  شکل رسه سم مسئله کې په راکړل شوی = (𝑇 − 0) 𝑛⁄ => ∆𝑡 = (16 − 0) 8⁄ = 2 
∫ :چې ترالسه کوود پورته قاعدي له مخې نو ،  دي 𝑐(𝑡)𝑑𝑡16

0 ≈ 23 [𝑐(0) + 4𝑐(2) + 2𝑐(4) + 4𝑐(6) + 2𝑐 (8) +         +4𝑐(10)  + 2𝑐(12) + 4𝑐(14) + 𝑐(16)] ≈ 23 [0 + 4(6.1) +4(6.7) + 2(5.4) + 4(4.1)+2(3.0) + 4(2.1) + 1.5]       = 2/3 (109.1) ≈ 72.73 (𝑚𝑔. 𝑠𝑒𝑐) ⁄ 𝐿. 
𝐹 : راوړو چېپه الس  ځایهله دې  = 𝐶𝑂 = 𝐴∫ 𝑐(𝑡)𝑑𝑡𝑇0 => 𝐹 ≈ 772.73 ≈ 0.0962 𝐿 𝑠𝑒𝑐⁄    𝑜𝑟 5.77 𝐿 𝑚𝑖𝑛.⁄  

او د رنګ  رنګ رسه و کارول يش 4mgکه د رنګ د رقت میتود د مسئله: تطبیقي  .4
𝑐(𝑡)غلظت يې د  = 13 𝑡(9 − 𝑡), 0 ≤ 𝑡 ≤  ډل شوي وي نو دمنحني په واسطه مو  9

(CO) تر السه کوو.  يې دايس 
𝐼 دموږ ړیلوم حل: = ∫ 𝑐(𝑡)𝑑𝑡𝑇0  یعنې:انتیګرال قیمت ترالسه کوو 

∫ 𝑐(𝑡)𝑑𝑡𝑇
0 = ∫ 13 𝑡(9 − 𝑡)𝑑𝑡 = 13 ∫ (9𝑡 − 𝑡2)𝑑𝑡9

0 = 13 [9𝑡22 − 𝑡33 ]0
9 = 72918 𝑚𝑔 ∙ 𝑠𝑒𝑐 𝐿⁄9

0  

𝐹 که کې وضع کوو السته راځي چې:اړی (10)اوس نوموړی قیمت په  = 𝐴∫ 𝑐(𝑡)𝑑𝑡𝑇0 = 3𝑚𝑔72918 𝑚𝑔 ∙ 𝑠 𝐿⁄ ≈ 0.07 𝐿 𝑠⁄ = 0.07 ∙ 60 𝐿 𝑚𝑖𝑛⁄ = 4.2 𝐿 𝑚𝑖𝑛⁄    
ز ته تزریق یدهل ید زړه ښ (bolus) لږه اندازه 5mgد رنګ یو تطبیقي مسئله:  .5

 کې ټروالان ېیوه ثانیه ي پهليرت(  ګرام پر ميلد رنګ غلظت ) کې رګاهه شـپشوي ده، 
 وو.تخمین يې قلبي دهانه ؛جدول رسه سم ښودل شوی دی (1)د 

 𝒄(𝒕) 𝒕 𝒄(𝒕) 𝒕 .ښودنه کويد رنگ د غلظت په هره ثانیه کې د وخت . جدول: 1

6.1 6 0 0 

4.0 7 0.4 1 

2.3 8 2.8 2 

1.1 9 6.5 3 

0 10 9.8 4 

  8.9 5 
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 :چې ولو رسهید جدول په پام کې نحل: 
  ∆𝑡 = (𝑇 − 0) 𝑛⁄ => ∆𝑡 = (10 − 0) 10⁄ = ∫ نو له دی ځایه ترالسه کوو:دی،   1 𝑐(𝑡)𝑑𝑡10

0 ≈ 13 [0 + 4(0.4) + 2(2.8) + 4(6.5) + 2(9.8) + 4(8.9)      +2(6.1) + 4(4.0) + 2(2.3)+4(1.1) + 0] ≈ 41.87 . 
𝐹 :چې السته راوړوله مخې  ېکیاړ (10) د اوس = 𝐴∫ 𝑐(𝑡)𝑑𝑡𝑇0 => 𝐹 = 𝐴∫ 𝑐(𝑡)𝑑𝑡100 ≈ 541.87 ≈ 0.12𝐿 𝑠𝑒𝑐⁄ = 7.2𝐿 𝑚𝑖𝑛.⁄   

 پایله
چې له  ومسئلپه (Cardiac Output)دهانې  او قلبي جریان  ېد وینپه دې مقاله کې 

 يول شو نی ېالند ېتر مطالع ېپېړیو راهیس مهمو او حیايت مسئلو څخه شمېرل کېږي او له
ه سیستم د مطالعې پ اکرثه ډاکټران او طبي څېړونکي د زړه او رګونو د ؛دیي بحث شوی د

په اړه معلومات د اندازي  واله وي چې د یوه تن د وینې جریان او د  زړه دهانېمهال دې ته لې
ترالسه کړي، ځکه چې د وینې د جریان په اندازه پوهیدل د وینې د فشار په اندازه کولو کې 

د زړه او وینې اړوند ځینو مرسته کوي او د قلبي دهانې په اندازه پوهیدل له ډاکټرانو رسه 
و ا. د وینې جریان  او قلبي دهانې د تحلیل، تجزیې مرسته کويناروغیو په تشخیص کې 

اندازه کولو لپاره په دې وروستیو کې ګڼ شمېر میتودونه کارول کېږي، خو د وینې جریان 
اندازه کول د معین انتیګرال په مرسته او دغه ډول د قلبي دهانې اندازه کول د معین انتیګرال 

 په مرسته د رنګ د رقت میتود په کارولو رسه په ساده او ښه دقت رسه تررسه کېږي.
 وړاندیزونه

په دقیق ډول اندازه د وخت په واحد کې جریان ې لپاره چې د وینې د د .1
 انتیګرال له مفهوم څخه استفاده و يش.  معین محاسبه يش، باید د

کې خورا اهمیت لری، (Cardiology)په زړه پوهنه  (CO)له هغه ځایه چې  .2
ي، نو د دې دمينځ ته راوړي  او طریقې ېالر  ېاندازه کولو لپاره بېالبېل څېړونکو يې د

د رنګ د رقت باید  ،ويمحاسبه مو د لږي خطا درلودونکې  قلبي دهانېلپاره چې 
 .يش ګټه واخیستل څخه (Dye Dilution Method) میتود

        د معین انتیګرال کارونه دې د بیولوژي په نورو برخو کې و څېړل يش. .3
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