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 د لوړو زده کړو وزارت پیغام
 

د برش د تاریخ  هام تلفو او د ی  کاا کفارل د وواو ې  هاو ا هام 

 .السفم یې ړلاو  سارتوو ې  رول لاو کاا مخال تلاو ی ل لوباول  د 

دیيس کفرل د نصرل ېسريس بلرم جاوړ   ېاا د هدک کاد  د 

کی یت هم لوړ لو کا تلو ېیهښت لل . لم  مد  ېتوام د ندخوېلاو 

تعیری نو  د  رت د غوښفنو ې  د ټولنا د ېړتیر   هم نظل کا نیولاو هک برخاد  هیژندل شوخو

 نو  دیيس توېد ې  کفربونم د تحصوینو لوریک بلېبل ې  ېرپ يش.

لم ښرغوو ېسفردېنو ې  لیکوېالنو څلم د هړک لام کاوتم تننام کاو  ېاا د ېتادېیک هخاری خاا 

څارنوو کاا دیيس کفربونام تا لی  ې  ېخسفو  ې  د کوونو هم ې ږد  کا خا هم رووو ېړ ناد  

ء کاد  د  ې  د هاو ا توتاوی خاا هام رلکات یې ساف  ژبرړيل د   رول تيل هوی خا ېدې

د . لم نوی  ښرغوو ېسفردېنو ې  هو رنو څلم  و هم دینښت غوښفنم کو  تال څاو هام روواو 

يس کفربونم ې  دیيس تاوېد بلېبال ې  ېارپ کاد   ېاا لام ېارپ ېړ ند  بلرو کا نو  دی 

 ی سفم د ګلېنو تحصوینو هم  ېک کا  یکدل يش ې  د هدک کاد  د کی یات هام لوړ لاو ې  د 

 وومم هل سا هم هلتلفګ کا خا نېک ګر  ېریسف    . 

د لوړ  هدک کد   هېیت دې رووام دنادک باويل ېاا د ګلېناو تحصاوینو د وومام سا حا د 

 لوریک د وووتو هم تلفو و یشفو کا تعیری  ې  نو  دیيس توېد بلېبل ې  ېرپ کد .لوړ لو 

 کې  هتوږ  مکری مېکا  خحیا   ید  یټاد ېفغرن ترشوترنو لوریک د جلتنم کم اک  هم هر

 د رول لو لوریک خا هتینم بلېبلک کدېدک.  د  کفرلڅلم تننم کو  ېا د 

 کد  ې  هلېرفیر  تاوتم تال څاو هام نیا د   یوم تندک خو ېا نوتوړ  ګټویک هل سم د ې  

 یېتوونکا کا د  ل دیيس تضمون لوریک ل  تل ل ک خو تعیری  دیيس کفرل  لل .
 

 هم دینښت

  ېلوم روېجم ومل  بیهو نمل د کفوی نج

  هخل د لوړ  هدک کد  

 ۱۳۹۸کربل  



 
 

 قدرمنو استادانو او ګرانو محصلینو!

کې د دريس کتابونو کموالی او نشتوالی لهه لووهو سهتونڅو  ګهه ګ ه   ونوافغانستان په پوهنتون د

ړه میتهود معلوماتو تهه س  رسهی نهه لهري  پهه زا ونويشمیر استادان او محصلین  وو زواتکېږي. 

 ټیه چې زاړه دي او پهه بهازار کهې پهه  ګټه اخيل ګه  نوچپرتو  او نواو له هغو کتابو  تدروس کوي

 کیفیت فوتوکاپي کېږي.

او   طبي پوهنتون کاب    کاب بیروينال  ننګرهار  خوست  کندهار  هرات  بلخ موږ د ېاوسه پور  تر

ساينس  انجنیهري   د طب  يس کتابونهدر  مګتلفعنوانه  ۲۸۹لپاره کاب  پويل تګنیک پوهنتون 

 DAAD  ۱۷۰آملهان د علمهي همرهاروو ټهولنې د  يطبه ۹۶) واو زراعت پوهنځي ورنالیڅم  ژ اقتصاد

 د کتابونهه Kinderhilfe-Afghanistan  ۷ د افغان ماشومانو لپاره د جرمني کمېټېغیر طبي  اوطبي 

جمهوري  فدرال اند آملپه مڅار رشوف کې  کتابونه DAUG  ۲ آملاين او افغاين پوهنتونونو ټولنې

 ۸ډ او واک اېهد سل ۱ د صافی بنس  لګوا  Afghanistan-Schulen  ۱د  ونهکتاب ۳  ينسولګر جرنال ک

 .چاپ کړي ديپه مايل مرسته  ( KAS  سنور کتابونه د کانراد ادناور بن

 اتوهز ووهپوهنتونونهو او  ونهدهړ ا ولهوټ وادېهچهاپ شهوي کتابونهه د ه يړ نومو ېده  چ ړو ېادونود 

چههاپ شههوي کتابونههه لههه  ولټههشههوي دي.  شهه ېو  هګههتو  اړوههه وادارو او مؤسسههاتو تههه پهه رېشههم

www.afghanistan-ecampus.org شئ. یکوس  ډاونلو ډ ګه  ڼېپا بوو 

 د  ې د افغانستان د لوړو زده کههههړو وزارت هحال کې تر رسه کېږي چ ېدا کړنې په داس

 کلونو په ميل سرتاتیژوک پالن کې راغيل دي چې: (۲۰۱۴ه  ۲۰۱۰)

کهړو او د وهوونې د وهه کیفیهت او زده کوونرهو تهه د نووهو  کهره او علمهي  د لوړو زده"

معلوماتو د برابرولو لپاره اړونه ده چې په دري او پښهتو ژبهو د دريس کتهابونو د لیرلهو 

او پښهتو  ي ژبې  ګه دريانگروڅ لپاره له   روفورمي نصاب د يش د تعلیمفرصت برابر 

اړوههن دي  لههه دې امرانههاتو  ګههه پرتههه د و ژبههاړل مههواد دريسژبههو تههه د کتههابونو او 

س  نيش کوسی عرصي  نووو  تازه او کره معلوماتو ته  استادانپوهنتونونو محصلین او 

 ."پیدا کړيرسی 

رسه مرسته وکهړو او د چپټهر  نومونږ غواړو چې د دريس کتابونو په برابرولو رسه د هیواد له پوهنتونو 

د و و. د دې لپههاره دا اړونههه ده چههې د لههوړو زده کههړ او لرچههر نههور دوران تههه د پههای ټرههی کېههږد

 .کتابونه چاپ يشدريس عنوانه  ۱۰۰  ه نا  هموسساتو لپاره هر کال 
 



، چو  هوه لولوو ميولرخ  کلوو کو  نوون کتا ونوه ولیروخ، وله ټولو محرتمو استادانو څخه هیله کوو 

نوټونوه او چورکونوه ایو او او د چواا لووا    وژ اړن او یا هم لول هخواين لیرل شون کتا ونه، لرچوک

 ،وو وسوته یو  د اړونوو هوه   و اکړن چ  هه ښوه کیییوچ چواا او  ی  هه واک ک  مونږز  ،تیا  کړن

او  ټروو هوه اړونوو لوول وړانوی ونوه یواد شوویو هموا نګوه د .استادانو او محصلی و هه واک کو  و کوړو

 . من ګامونه هو ته کړوی کله ک  اغ هوېڅو هه ګ   تک ، له مونږ رس  رشیک کړن نظکیات

تر هو د کتهابونو محتووهات د نړووالهو   لفینو او خپروونرو له خوا پوره زوهار اوسهت  شهوی دیؤ د م 

 د کتهاب پهه محتهوی کهې  ینهې کیهدای يش بیها هه علمي معیارونو په اسا  برابهر يش  خهو 

وهو تهر  هو خپه  نتروهات او    نو له درنو لوستونرو  ګه هیله مندوليدل يشتیروتنې او ستونڅې 

 تر  و په راتلونري چاپ کې اصالح يش.  لف او وا مونږ ته په لیرلې ب ه راولیږيؤ نیوکې م

مننه کوو  رهډې ګه  رو وا اکرتډله مرش  ېاو د هغ یټېله افغان ماشومانو لپاره د جرمني کم

 ۱۷۰هنتون د پو  رهارګمهاله د نن ېتر د یدو   ید ړیورک وې تګښد دغه کتاب د چاپ ل ېچ

 .ید یستیاخ هړ پر غا  تګښکتابونو د چاپ ل رطبيیعنوانه طبي او غ

  CIM (Center for International Migration & Development)او( لهه دفهرت GIZ) توهز یآ  ېد ج

 يړ د کار امرانات برابهر که ېپه افغانستان ک ېپور  ۲۰۱۶نه تر  ۲۰۱۰له  وېزما لپاره  ېچ ګه  

 مننه کوم. ېکوم له هړ وو  ه   د ز

 پلهوموپوهنمه  د نیعلمهي معه  یالله خواجه عمهر  بیوهنم  دوکتور نجپ وزور د لوړو زده کړو له

مهايل او اداري   معهین ډاکهرت احمهد سهیر مهجهورمهايل او اداري   یعبهدالتواب بهاسکرز  ریانجن

د سهالکار ډاکهرت ګه  رحهی  صها    وزارت کهې لهوړو زده کهړو  پهه  قيواحمد طارق صهد سیرئ

او استادانو  ګه مننه کهوم چهې د کتهابونو د چهاپ لهړ  پوهنځیو رویسانو د   انوسیرئ ونوپوهنتون

مننهدوی يه  او سهتاينه ر ېهډ ګه  مؤلفد دغه کتاب له . ې دهکړ وررسه وې او مرسته  لېهڅو وې 

 کړ.  ېپه وړيا توګه ګرانو محصلينو ته وړاند ېوکلونو زيار -خپ  د کلونو چېکوم   وې

 ګه ه  مننه کهوم چهې د فهی  حبیبي او  هر وو حرمت الله عڅوڅ ه د دفرت له همرارانوهمدارنګ

 نه ستړې کیدونرې هلې  لې کړې دي.کتابونو د چاپ په برخه کې وې 

 سالکارد لوړو زده کړو وزارت   کډاکرت وحیی ورد 

  ۲۰۱۹  اپرو کاب   

 ۰۷۵۶۰۱۴۶۴۰  ټیليفون: د دفرت

 textbooks@afghanic.deاميي : 



 

 

 

 ډالۍ 

او ملی  ان د ملی خپلواکۍ، ځمکنۍ بشپړتیاد افغانست

حاکمیت د ساتونکو ټولو اتالنو ته چی پدی الر کی یی 

 قربانی ورکړی ډالی کوم.



 تقریظ 

د  يکتاب چی د بیو فزیک په نوم د سهیل دا دريساحمد استاد ګل  پوهنیار د محرتم

په ساده او راونه پښتو ژبه ترتیب او لیکل شوی  يهیواد د اوسنیو رشایطو رسه اړخ لګو 

عبارت یی ساده او راون  ينه لیدل کیږ يستونز  ي. په لوستلو کی یی هیڅ ډول لفظيد

د بدن تعادل او  يک ېپرکدی کتاب په لومړی څ د اسانه پوهیږی. په دی لوستونکی پری

مقاومت، د بدن اسکلیټ، د بدن حرکی سیستمونه، اصطکاک، او د حجری اړوند د 

تودوخه، د  يک ېفزیکی فورمولونو په واسطه توضیح او ترشیح شویدی. په دوهم څپرک

نظریه، ډیفیوژن، اسموسیس، د بایل، چارلیس، ګیلوسک او د هغه مربوط  يغازاتو حرک

په دریم څپرکی کی بریښنا او بریښنایی پوتنشیال،اعصابو  ح شویدی.نور قوانین ترشی

دی فایربلیشن، دیاترمی، بریښنایی مرکزی سیستم،د عضالتو فعالیت، الکرتوتراپی، 

د بریښنا اغیزی او نور عنوانونه ترشیح شویدی.  ېجراحی، بایو الکرتیک او په بدن ک

ولی قانون، د وینی فشار، د وینی انرژیټکی څلورم څپرکی کی د مایعاتو ډینامیک، پایز 

 ېحرکت، الپالس قانون او د کریکلومل مربوط نور عناوین ځای شویدی. په پنځم څپرک

د نور ماهیت، سرتګه او دسرتګی مربوطه نور عناوین ترشیح شویدی. زه د محرتم  ېک

ی د لوړولو ګل احمد سهیل څخه مننه کوم چی د زده کړیاالنو د علمی سو پوهنیار استاد 

لیکل مطابق رسه مفراداتو  دد لوړو زده کړو د محرتم وزارت د کریکومل یي دا کتاب لپاره 

تايید او د نرش وړ بلل هم کمیټی لخواه  د طب پوهنځی د نصاب او کریکومل شوی

د لوی  ېکتابونو په لیکلو ک يپه راتلونکی کی د نوموړی لپاره د دا ډول نورو علم شویدی

 یق غواړم .خدای )ج( له دربار څخه توف

 په درناوی

 پوهندوی جامعت خان )همت(



 فهرست

  څپرکي لومړی

 1 ................................................................................................ سریزه

 2 ............................................ : (EQUILIBRIUM AND STABILITY)  ثبات او تعادل

 5 .......................... (:  CENTER OF GRAVITY AND STABLITIY) ثبات او مرکز جاذبی د

 6 ............................................................. اناتومی عمومی دسیستم لیټاسک د

 7 ...................... (:  SKELETAL SYSTEM PHYSIOLOGY) فزیالوژی سیستم د اسکلیټ د

 9 .................................................................. (BIOMECHANICS)بیومیخانیک

 EQUILIBRIUM CONSIDERATION FOR THE HUMAN BODY):) ............... 9 تعادل دبدن

 12 ......................................................... : رول قوی د بدن د کی تعادل په بدن د

 13 ....................................... (: THREE STATS OF EQUILIBRIUM) حالتونه تعادل د

 14 ................................. (: THE PRINCIPLES OF STABILITY) اصول حالت د تعادل د

 15 ......................................................................... (FRICTION) اصطحکاک

 18 ........................................... : ( FRICTION IN JOINTS) اصطکاک بندونوکی په

 22 ................................................................................ (CELL THE) حجره

 24 .................................. (: THE CELL SIZE AND SHAPE ) زهاندا او شکل حجری د

 24 ................................................... (: PLASMA MEMBRANE ) پوښ حجری د

 26 ........................................................................... اهمیت پوښ د پالزما د
 26 ........................................ (: DANCE OF THE CELL) حرکت ډینامیکی حجری د

 پرکيڅ میدو

 28 ........................................................ نظریه حرکي مالیکولونو د او حرارت

 28 .............................................. :(Heat and hotness) تودوخه او حرارت

 30 ................................. (KINETIC THEORY OF MATTER) : نظریه حرکي غازاتو د

 35 ............. تعریف واحداتو د حرارت مخفي او حرارت هصوصخم ،ردامق د حرارت د

 35 ..................................................... :(UNIT OF HEAT)واحد مقدار د دحرارت

 36 .............................................. :(Specific heat)تعریف حرارت مخصوصه



 ب

 36 ................................................................ :(LATENT HEAT)حرارت مخفي

 37 ...................................................... ( TRANSFER OF HEAT) انتقال حرارت د

 38 .......................................................................... (:DIFFUSION) ډیفوژن

 40 ....................................................................... : قانون ماریوت – بایل د

 41 ................................................................ :ونقان غازاتو مخلوطو دالتن د

 42 ................................................................ (:Henry law) قانون هنری د

 43 ...................................... (: THE RESPIRATORY SYSTEM) سیستم تنفسی بدن د

 44 . (THE RESPIRATORY SYSTEM AND BREATHING) تبادله غازاتو تنفسی د کی سږو په

 45 .................................................. : تبادله غازاتو د ترمنځ نسجونو او وینی د

 45 ...................................................... :قانون ډیفوژن د FICK′S د یغازاتوک په

 46 ................................................... (THERMAL REGULATION)  تنظیم حرارتی

 46 .................... (ENERGY REQUIREMENTS OFPEOPLE) ضرورت انرژی د ته وګړو

 47 .................................. (:ENERGY FROM FOOD)انرژی حرارتی موادو غذایی د

 48 ........... (:REGULATION OF BODY TEMPERATURE) ساتنه درجی د حرارت د بدن د

 49 ..................... : (CONTROL OF SKIN TEMPERATURE) تنظیم حرارت د پوستکی د

 50 ........................................... (:HEATING BY THE SUN) ګرمیدل پواسطه لمر د

 51 ........................................................................ :(EVAPORATION) تبخیر

 52 .................................................................. :کول اندازه حرارت تبخیری د

 54 ............................................ (:RESISTANCE TO COLD) مقاومت سره یخنی د

  څپرکي دریم

 57 ........... ( ELECTRICITY AND ELECTRIC POTENTIAL) پوتانشیال بریښنائې او بریښنا

 58 ......................................................................... (: ELECTRICITY )بریښنا

 59 ................................................................................ مقاومت بریښنائې

 59 .............................................................. (:BIOPOTENTIAL ) پوتنشیال بیو

 60 .......................................................... (: NERVOUS TISSUE) انساج عصبی

 60 ................................... (BRAIN AND SPINAL CORD) سیستم مرکزی اعصابو د

 60 .......................................................................... (:SPINAL CORD) نخاع



 ج

 61 .......................................................................... : دندی ستمسی عصبی د

 62 ....... (: ACTION POTENTIAL AND REST POTENTIAL ) پوتنشیال استراحت او عمل د

 63 ......................................... (:  HEART   AND VESSELS) سستم رګونو او زړه د

 64 .....................................................................................:رګونه وینی د

 65 ............................ (:CONTROL OF HEARTH FUNCTION)کنټرول وظایفو د زړه د

 66 ................................................... (MUSCLE ACTIVITES ) فعالیت عضالتو د

 66 ............................................................ (:BRAIN ACTIVITY) فعالیت مغزو د

 67 ....................................................... (:ELECTRO THERAPHY) تراپی الکترو

 68 ............................................................. (DEFIBRILLATION)فایبریلشن دی

 69 ........................................................................ (:DIATHERMY) دیاترمی

 70 ......... (:ELECTRICAL SURGERY  OR  ELECTRO CAUTERIZATION) جراحی بریښنائې

 71 ............................................................. (BIO ELECTRICITY) الکتریک بایو

 72 ................................................................ (:E.C.G) ګرافی کاردیو الکترو

 74 ........................................................................... (:EEG) انسفالوګرافی

 75 .................................................................... (:EMG) ګرافی الکترومایو

 76 ............. (INTERACTION OF ELECTRICITY WITH BODY) اغیزې دبریښنا کی بدن په

 76 ........... (:PHYSIOLOGICAL EFFECTS OF ELECTRICITY) اثرات فزیالوژیکی بریښنا د

 77 .................... :اغیزه فریکونسی د بریښنا د کی کولو تنبه په عضالتو او داعصابو

 ELECTRIC SHOCK THERAPY) ) : ............................................ 77شاک بریښنائې

 78 ........................................................ (:CURRENT) شدت جریان بریښنائې د
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 دبیوفزیک د تدریس مقاصد

ه کیږی.په طب پوهنځی کی د بیوفزیک د موضوعاتو د زده کړی ځنی الندی مهم مقاصد تر الس  

  بیوفزیک د اساساتو د زده کړی انکشاف.د په طبابت کی 

 بدن په حرکی  د بدن د تعادل په مختلفو حالتونو کی د قوی د تاثیراتو زده کړه او د

 رافعو د ترشیح اهمیت. یکی د فزیکسیستمونو 

 .د اصطکاک د قوانینو زده کړه او په بندونو کی د اصطکاک د قوی اغیزي 

 .د هغه فرمولونو او معادلو زده کړه چه د مایعاتو حرکت ترشیح کوی 

 .د حرارت د قوانینو زده کړه او په بدن کی د حرارت تنظیم 

  و زده کړه او ددی بریښنا په مرسته په بدن کی د ناروغیو پلټنه بریښنايئ اثراتد د بدن

 کیږی.

 .د بینائی د میخانیکیت ترشیح 

 .د بینائی د نیمګړتیاؤ پیژندنه او د اصالح طریقی ئی 

  د زړه او رګونو په طبابت کی دhemodynamic   ، په قوانینو پوهیدل )الپالس قانون

 .......(.نګ قانون او لبرنولی قانون ، فرانک ست 
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 وعلی آله واصحابه اجمعین ملسو هيلع هللا ىلص الحمدالله رب العاملین والصلوۃ والسالم علی سید االنبیاء واملرسلین محمد 

 څپرکيلومړی 

Introduction 

 ( Introduction to physics application in medical science) رسیزه

م پیهړی د مخهه د  1900د  په طبابت کی د فزیک د قوانینو څخه ګټهه اییسهتنه او د تهاریر لهری

موجودات څیړل کیدل مهالال د اجسهامو حرکتونهه ،مسهتقیم ې فزیک د قوانینو په مرسته غیر ژوند

،افقی ، دورانی اهتزازی او داسی نور په علم القوه کی په قوی پوری مربهو  قهوانین د اجسهامو د 

تههودویی منههاب ،د د انههرژی لولونههه ، د تههودویی ماهیههت ،د او درجههه جههایبی قههانون ،دتههودویی 

د بهر  پهه قوانینهو  ونهه،تودویی د اندازه کولو االت،د تودویی مقدار ،د اجسامو دری ګهونی حالت

 .، د چارج واحد،برقی ساحه ،برقی پوتانشیال ،مستقیم او متناوب بر  د یهادولو وړ دیکی چارج 

وانینهو پهه مرسهته د په اپتیک کی د نور ماهیت ، د نور انعکاس ، انکسار ،تفر  ،تدایل او ددی ق

 .یددیادولو وړ  هندارو ، عدسیو او عکاسی د کمرو ترشیح

ګامونهه  ړټولنهو د پرمختهګ لهو ېقوانینو په مرسته د ژوند په مختلفهو اړیونهو کهی برشه د د فزیک 

موجوداتهو  وم کال وروسته فزیک ژونهدی 1900اوچت کړی صنعت او تکنالوژی پیاوړی شوه چی د 

څرنګهه چهی نیزمونو او د هغوی تر منځ د عکس العمل په ترشیح بریالی شو. ته الر وموندله د ارګا

فزیک د پورتهه قوانینهو پهه د هغه انسان په بدن کی مختلفی فزیکی کړنالری لیدل کیږی چی د 

د انهدازه کولهو لرهاره میهزان الحهراره د تنفسهی د تهودویی د بدن مرسته ترشیح کیدلی شی مالال 

یها فشهار الهه د د فشار د اندازه کولو لراره سرګاممت  پلراره ستاتسکو  اوازونو د اوریدلوسیستم د 

او تر ده  X-Rayپه یاص لول  لو لراره د الکتومقناطیسی امواجبدن د دایلی کرساتو د اندازه کو 

پرمختللهی تکنهالوژی چهی د انسهان د بهدن د  هده لیهر  ترتکنالوژی او   C.T Scanلږ پرمختللی د 

پوههانو  د  فزیهک  د چهی .تکنهالوژی ده N.M.R.Iکله معلومات ورکوی د دایلی جوړښتونو په ه

 .نظریاتو په مټ په طبابت کی د ناروغیو د تشخیص لراره په کار وړل کیږی
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د طبابت په مختلفو څانګو کی د ناروغیو پهه معاینهه تشهخیص او درملنهه کهی لنډه دا چی فزیک 

چی ځنی مهم نین هم د یادولو وړ دی قوامهم ځای لری چی په دی جمله کی د هستوی فزیک 

رادیو ایزوتوپونه د ناروغیو په تشخیص او درملنه کی په کار وړل کیږی په طبابهت کهی د فزیهک د 

وپهوهیږی او د نهاروغی د ته په کار دی چی د فزیک په قوانینو  اهمیت د مخی هر طبیب او نرس

ځان او هم یرل ناروغ ته زیان تشخیص او درملنی په ویت کی د لیر احتیا  رسه رسه هم یرل 

 .ونه رسوی

:دبیو فزیک تعریف  

ظاهری تغیراتو د د عمومی فزیک په تعریف کی ویل کیږی چی: فزیک هغه علم دی چی د مادی  

څخه بحث کوی. طبیب د ناروغ د معاینی په ویت کی د فزیک د همدی تعریف څخه ګټه ایلی او د 

. له دی وروسته د ستاتسکوپ،فشار الی او یرات ګوری فزیکی معاینی په ویت کی په ناروغ کی تغ

میزان الحراری څخه هم کار ایلی تر څو د ناروغ د ناروغی په هکله فرضیه یا ګامن طرحه او ناروغ 

شی . له دی ځایه بیو فزیک هغه  البراتوار ته استوی تر څو ناروغی تشخیص او د ناروغ درملنه پیل 

 د ژوند د حوادثو څخه بحث کوی. مټ په علم دی چی د فزیک د قوانینو

 

 (1) شکل

 :( Equilibrium and Stability)  تعادل او ثبات

که هغه په جسم عامله قوه وی او یها کهه د جسهم د جهایبی قهوه وی  هد اجسامو په تعادل کی قو  

پهه تفصهیل  ياغیهز  یی د قو کمهم رول لری په لنامیک فزیک کی د اجسامو په حرکت او تعادل 
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اغیهزی پهه لنهډ لول  کهی د قهويدلته یوځل بیا د اجسامو په حرکت او تعهادل رسه بیان شویدی 

او کتلهی تهرمنځ تهړاو د نیهوټن دقوانینهو  قوي، تعجیلد اجسامو د حالت تغیر ، د  مطالعه کیږی. 

 پواسطه ترشیح کیږی.

 :( Newton’s first law)نیوتن ملړی قانون د

په قانون کی ویل کیږی کهه یهو جسهم سهاکن وی سهاکن پهاتی کیهږی او کهه  inertialد نیوټن د 

 ل حرکهت تهه دوام ورکهوی ترڅهوپه ثابت رسعت یرهتر هغه ویته جسم د حرکت په حال کی وی 

اود  حرکهت ملر پهه شهاویوا د سهیاراتو د پدی قانون کی قوی په هغه اغیزه نه وی کړی ،یارجی 

 د یادولو وړ دی .حرکت  يځمکی په شاویوا د سرو م

  :(Newton’s second law)د نیوټن دوهم قانون 

فزیکی کمیتونو ترمنځ رابطه بیانوی ، که اساسی  دد نیوټن دوهم قانون د قوی ، کتلی او تعجیل 

په یوه جسم یوه قوه عمل وکړی هغه جسم ته د یرل عمل په جهت تعجیل ورکوی چه دا تعجیهل 

 یعنی :  رسه متناسبد جسم دکتيل د عاملی قوی اومعکوساا  مستقیاما 

a  =   
𝐹

𝑚
 

F = m . a 

  :(Newton’s third law)د نیوټن دریم  قانون 

که یو جسم په بل “  دا قانون دعمل او عکس العمل په نوم یادیږی پدی قانون کی ویل کیږی

 کړی دوهم جسم په ملړی جسم د وارد شوی قوی په مخالف جهت مساوی قوه جسم قوه وارد

مالالا د چکش او میر ترمنځ ، د ګوتی او دیوال ترمنځ د عمل او عکس العمل قوه  ”واردوی

 مساوی ده.
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 )2( شکل

 1 2F - = 12F  

د الس په ورغوی کی د ځمکی د پاسه ونیول شی   ballد فزیک د پورته توضحاتو له مخی که یو 

په حال کی دی . په ورغوی کی د پنډوسکی په تعادل کی تعادل  د دا بال په ورغوی کی ثابت او

قوه ده چی  زن په اندازه او بله د الس مقاومهجایبی قوه د جسم د و  دوه قوی عمل کوی. یوه د

پنډوسکی ثابت او د تعادل په حالت کی ساتی په حقیقت کی دا دواړه قوی یودبل رسه په 

balance   سکون په حالت کی دی دکی ثابت او  پنډوسکی د الس په ورغویکی دی نو ځکه. 

ځنی زیاته وی  بيل رسه مساوی نه وی او یوه دقوه د الس د مقاومی قوی  عاملهیو که په جسم 

منځه ځی . همدارنګه ه په لور حرکت وکړی او د تعادل او ثبات حالت یی لنوبال به د زیاتی قوی 

شوت یالصیږی د یالصیدو وروسته د هوایی قواو د پراشوتی متریناتو په ویت کی کله چی پرا

. په الندی شکل کی دا حالت په وضاحت لیدل ځمکی په لور په ثابت رسعت حرکت کوی د هغه

 کیږی.

 

 شکل(3 )
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کی راوړی او   balance، دلته بیا هم لیدل کیږی چه د جایبی قوه د هوا د اصطکاک قوه په  

ه یو نوایت لول د ځمکی په لور حرکت کوی. د پورته مالالونو پراشوت د تعادل په حالت کی پ

ځنی څرګندیږی چه د اجسامو په تعادل کی د اجسامو د جایبی مرکز او په جسم باندی د 

یاص اهمیت لری په اجسامو کی د جایبی مرکز هغه نقطی ته ویل   balance عاملی قوی 

 وی.شوی محصله جم  کیږی چه په هغه کی د جسم دوزن ټوله 

  (:  center of gravity and stablitiy) د جاذبی مرکز او ثبات

( او د buoyancyبیړی حرکت ته پام لرنه وشی نو د بیړی د اموالو د انتقال قوه ) د که په بحر کی

بیړي د ثقل مرکز یو بل د تعادل په حالت کی سايت. په الندی شکل کی په بیړي کی د وزن په 

( په شکل کی پوره بار شوي بیړي کی a.د )کوی اثرمرکز او تعادل په ثقل زیاتولو رسه د بیړي د 

د هغه د ثقل مرکز او د بیړي د اموالو د انتقال د قابلیت د قوي مرکزونه یو بل ته نژدی پراته دی 

( په شکل کی که بیړي تشه وی نو b. د )او په بحر کی د بیړي حرکت د تعادل په حالت کی دی

د قوي مرکزونه یو د بل ځنی وړاندي کیږي او په بحر کی  buoyancyو د د بیړي ثقل مرکز ا

 بیړي د تعادل په حالت کی نه ده.

 

( په شکل کی په بیړي کی د وزن په بیا اضافه کولو رسه په بیړي کی مکمل تعادل مینځ ته cد )

 او ثقل قوي مرکزونه یو بل ته نژدي کیږي. buoyantراځی او د 

مرکز یاص ارزښت لری .  ثقلنو کی د تعادل په ساتلو کی دهغوی د بدن د همداشان په انسانا

او پاتی نور یی دبدن په حوصله او هغی ته نژدی واق  دی  % 55مرکز  ثقل کی په تعادلد بدن 
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په تغیر رسه د  ثقل مرکزد په نورو پنډو بریو کی واق  دی. لکه څنګه چی په بیړی کی دهغه 

ځنی تغیر وکړی د مرکز د اصلی موقیعت  ثقلپه انسانانو کی که بیړی تعادل د منځه ځی نو 

منځه ځی. په انسانانو کی دا حالت هغه ویت منځ  ته راځی چی د بدن یوه ه بدن تعادل ل

مرکز تغیر کوی. په امیندواره  ثقلغضوه یی قطعه شی یا د بدن رسه د ګچ بندی له امله د بدن 

ه لمیندو کی د مال دردونه پیدا کیږی. دپورته توضیحاتو  مرکز تغیر پهد ثقل د میندو کی د بدن 

 د بدن په ټولو حرکتونو کی مهم رول لری. مرکز  ثقل هغه د د بدن په تعادل او ثبات کی د مخی

 په نتیجه کی که اجسام د تعادل په حالت کی وی نو :

 مرکز د هغه قاعدی ته نژدی وی. ثقلدجسم د  .1

عاملی قوی الجربی مجموعه صفر وی  د عطالت دقانون له مخی په جسم د .2

∑F=0 .)داجسامو د تعادل ملړی اصل(. 

)داجسامو د تعا دل دوهم M=0∑ په جسم د مومینتمونو الجربی مجموعه صفروی .3

                               حالت (.

 دجسم قاعده پرایه وی. .4

 general anatomy of skeletal)   د اسکلیټ دسیستم عمومی اناتومی

system: ) 

چوکههاب بههدن تههه معههین شههکل ورکههوی او د هههډوکو طبقههه بنههدی یههی د پههه بههدن کههی د هههډوکو 

Axialskeleton یا محوری اسکلیټ اوAppendicular  دی. دیها ضهمیموی اسهکلیټ پنهوم یهادیږ 

او مرنالونهو   fibersپروتنهی ، cellsدی چهی د بهی شهامره   organبدن هر هډوکی ژوندی مغله  

پواسطه پوښل شهویدی چهه د عضهالتی قهوی پواسهطه د ډوکی د عضالتو ه .ځنی جوړ شوی دی

 هډوکو د رافعو په مرسته د رضورت رسه سم حرکت اجراکوی.

په محوری و ځنی جوړ شوی دی چی د هغه ځانګړو هډوک  206سیستم د  دلویانو د بدن اسکلیټ

 هډوکی د بدن په الندی بریوکی واق  دی :  80اسکلیټ کی 
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1. Hyoid  

2. Auditory ossicles 

3. Ribs  

4. Sternum  

5. Vertebral clumn 

هډوکو ځنی جوړ شویدی چی د بدن په النهدی بریهو کهی واقه    126د بدن تناظری اسکلیټ د 

 دی.

1. Upper limbs  

2. Lower limbs  

3. Pelvic girdle  

4. Pectoral ( shoulder girdle) 

  (:  skeletal system physiology) د اسکلیټ د سیستم فزیالوژی 

 ( : support and protection: په بدن کی د هډوکو محافظوی دنده  )الف 

د اسهکلیټ محهوری  .مهمه دنده دبدن دمختلفو غهړو سهاتنه ده  دسیستم په بدن کی د اسکلیټ

او داسهی نهور د بهرنهی   heart , brainچه هغهه د بهدن دایلهی غهړی لکهه بریه کلک پوښ دی 

د حرکهت کنهتول او سهاتنه  jointsپه دندو کهی د  appendcularد  یطراتو د اغیزو ځنی ساتی.

 ده پدی بریه کی د او دو هډوکو د حرکت کنتول او ساتنه د یادولو وړده .

 :movementب : د هډوکو حرکی دنده 

د عضهالتو د قهوی ټکهی او د ههډوکو د اتکهاء ،  jointsد اسکلیټ د سیستم په حرکهی دنهدو کهی 

ځنهی زیهات ؤ په بندونو کهی دوه او یها د دوه  په ویت کید هډوکو دحرکت . پواسطه حرکت کوی

هډوکی یوبل ته نژدی او یا د یوبل څخه وړاندی کیږی. د هډوکو هغه بریی چه د عضالتو رسه په 
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متاس کی دی وده کوی او د بدن د ټولو عضالتو رسه یوځای قوی کیږی پهه ټولهه کهی د ههډوکو 

 ت کی زیاتیږی. کتله او پنډوالی دهغه د کار او حرکت په وی

 ( :  Hemato poiesisدنده ) ج : د هډوکو د وینی جوړولو

( جهوړیږی چهه دا  red and white cellو هډوکو په مغزوکی د وینی رسه او سرین حجهرات )د رس 

کی واقه    medullary cavityو هډوکو ماغزه په په نوم یادیږی. د رس  Hemato poiesisعملیه د

و هډوکو ماغزه نظر لویانو ته زیات دی او د ه د جسامت په اندازه د رس کی د هغ دی. په کوچنیانو

وینی لیر زیات رسه او سرین حجرات تولیدوی ترڅو بدن یی په منظم لول وده او انکشاف وکهړی 

 و هډوکو ماغزه د هډوکو په ژیړ رنګه مغزو بدلیږی. ژوند په او دو کی درس د 

 ( :  storageد : د هډوکو د زیرمه کولو دنده ) 

راره مختلف رضوری مواد شته چی د رضورت رسه سم د هډوکو کی د بدن د ودی او انکشاف لپه 

که بدن د کلسیم مرصهف تهه اړ شهی د کلسهیم دا بدن په وده او انکشاف کی په مرصف رسیږی . 

ایونونه د هډوکو د زیرمتون ځنی د وینی دوران ته ورځی او بیا د اعصهابو او عضهالتو د سیسهتم د 

په نهوم یهو ههارمون  osteo calcinندو د اجرا لراره په مرصف رسیږی. د هډوکو د حجراتو څخه د د

 .تنظموی  fatاو sugarاو هغه په وینه کی ازادیږی 

په شکل انهرژی یییهره کهوی او د بهدن د رضورت رسه  lipidsد بدن د او دو هډوکو ژیړ ماغزه د  

لیکولونو مها ferritinد  Fe+و هډوکو په مغزو کهی رژی په مرصف رسیږی. همدا لول د رس سم دا ان

په شکل  Hemoglobinپه شکل زیرمه دی چه د اوسرنی دا ایونونه د وینی په رسو حجراتو کی د 

 په مرصف رسیږی.
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 (Biomechanicsبيومیخانیک)

 (:(Equilibrium consideration for the human body دبدن تعادل

 5Nسیمنتو یهو بهالک چهه داجسامو په تعادل کی که د 

وزن لری دیوی رسی پواسطه د چت ځنی ځوړند شی نو 

د سیمنتو دا بالک به د تعهادل پهه حالهت کهی وی هغهه 

قوه چی پدی بهالک عمهل کهوی د جسهم د وزن د قهوی 

اود  لورکښههویرسه مسههاوی ده چههه جسههم دځمکههی پههه 

حالهت  رسی د کشش قوه د جسم د وزن قوه د تعادل په

 کی ساتی. 

پهه نقطهه او د  Cکه د سیمنتو دا بهالک د چهت د  اوس

تعادل حالت په نقطه کی د رسیو پواسطه د  Bدیوال د 

 شکل  5  ته راوړل شی 

بیا به هم ولیدل شی چه د رسیو د کشش قوه د جسم 

یو هغه  T=W=5Nد وزن د قوی رسه مساوی ده یعنی 

په نقطه کی په جسم عمل کوی د دری  Aقوه چی د 

محور په  Xوعه ده چی یوه قوه د یوه مجم ؤقوا

او دریمه  yFمحور په استقامت  Yبله قوه د  xFاستقامت 

ده . د  5Nیرله په وزن قوه ده چی دا قوه  قوه د جسم د

X او Y د اندازه کولو  ؤمحورونو په لوری دا دوه قوی د جسم په تعادل کی مهم رول لری ددی قوا

 نو ځنی الندی روابط لیکلی شو:کی د ریاضی د قوانی شکل (5 د پاره په )

𝑇𝑎𝑛45° =
Fy

Fx
  

  𝑇𝑎𝑛45°. x = F yF 

  شکل( 4) 

   شکل( 5) 
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یا
Fy

𝑇𝑎𝑛45°
=  x  F  

د محصلی اندازه کول وی چه جسم یی د تعادل په حالت کی  يیو که زمو  هدف د هغه قو 

 ځنی استفاده کیږی  Pythagorean theorenساتلی دی د 

𝑅           یعنی =  √F2x + F2y 

 د اجسامو د تعادل د پاره الندی رشطونه رضور دي:

 (:First condition for Equilibriumد تعادل لومړی رش  ) -الف 

محور په جهت پورتنی قوه د الندینی   yیو جسم هغه ویت د تعادل په حالت کی دی چی د 

کی   balanceمحور په جهت د ښی طرف قوه د چپ طرف قوی رسه په  xقوی رسه مساوی او د 

د مخی شکل  5وی دا بیان د اجسامو د تعادل لومړی حالت دی د اجسامو د تعادل دا حالت د 

په محورونو کی د هغه په مالبت  yاو  xپه کورلیناتو کی په اسانی ترشیح کیږی یعنی د  yاو   xد 

 پهاوله امله جسم د تعادل په حالت کی دی  balanceاو منفی جهتونو کی په جسم د قوی د 

 الجربی لول د الندی رابطو پواسطه ښودل کیږی .

 

∑𝐹𝑥 = 0 

∑𝐹𝑦 = 0 

محورونو په جهت د قوی د  yاو  xیعنی کله چی جسم د تعادل په حالت کی وی په هغه د 

 وکتورونو الجربی مجموعه صفر ده د تعادل لومړی حالت د پاره الندی رابطه لیکلی شوو

∑𝐹 = 0 

 

 

       …………………..2 
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 second condition for)دوهم رش   ب :د تعادل

Equilibrum) 

( شکل کی په یوه جسم دوه مساوی او مخالف الجهت aکه په )

قوی عمل وکړی دا جسم د تعادل په حالت کی دی ځکه چی 

𝐹𝑥∑د قوی د وکتورونو مجموعه   =      ده .  0

 

( شکل د مخی په bیو که دوه مساوی او مخالف الجهت قوی د )

جسم عمل وکړی دا جسم ددی قوی د عمل الندی د ساعت د  همدی

 عقرابی په جهت دوران کوی نو دا جسم د تعادل په حالت کی ندی . 

( شکل کی بیا هم دوه مساوی قوی په همدی جسم عمل کوی ددی قوو cپه )

  دی . dمساوی او د بازو او د والی یی   momentد دوران 

 

دی چی اشاری یی مختلفی او  Fxdمقدار  momentددی قوو د 

الجربی مجموعه یی صفر ده پدی حالت کی دا دوه قوی جسم ته 

دوران نشی ورکولی او جسم د تعادل په حالت کی دی او د منتمونو 

𝑀∑الجربی مجموعه صفر ده یعنی  = ده نو له دی ځایه که جسم د تعادل په حالت کی وی    0

 : نو د هغه د تعادل رشطونه پدی لول دی

 

∑𝐹𝑥 = 0 

∑𝐹𝑦 = 0 

∑ƫ = 0 

 

       ………………3 

a))  

b))  

c  
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 yاو  x( رابطی له مخی د  2ددی ځایه که یو جسم د مکمل تعادل په حالت کی وی نو د )

محورونو په جهت د جسم یطی تعجیل باید صفر وی همدا لول د تعادل په دوهم حالت کی 

 ل باید صفر وی .( رابطی پواسطه ښودل شوی دی په هغه کی دورانی تعجی3چی هغه په )

په تعادل یی د سکون د تعادل په نوم یادیږی اوکه جسم وی او که جسم د سکون په حالت کی 

منظم مستقیم الخط او منظم دورانی حرکت کی ثابت رسعت ولری د اجسامو دا لول تعادل د 

 دینامیکی تعادل په نوم یادیږی .

  دن په تعادل کی د بدن د قوی رول :د ب

یف کی ویل کیږی ؛ قوه هغه عامل دی چی ساکن جسم متحرک او متحرک جسهم د قوی په تعر

ړی او یایی د ساکن کړی. د انسان په بدن کی هم داسی قابلیت شته چی اجسامو ته حرکت ورک

بدن د حرکت او سکون حالت تهه راوړلهی شهی اود  د بدن  قوه. همدا لول سکون حالت ته راوړی

مالالً که د سرورت په لوبغالو کی د لوبغاړو د بدن حرکت پهه حرکت رسعت ته یی تغیر وکولی شی 

standing  ،bending  او یا همlifting  په حالت کی د یادولو وړ دی.او یا هم د منهډی پهه ویهت

کی د بدن د قوی پواسطه یرل جهت ته تغیر ورکوی. لدی ځایه هغه قهوه چهه د بهدن د مختلفهو 

تونو د پهاره تولیهدیږی د محصهله قهوی پنهوم یهادیږی چهه د ؤ له امله د ژوند د مختلفو فعهالیاعضا

فعالیت داجرا کولو په ویت کی دبدن په تعادل کی مهم رول لری . په بدن کی دبیرونی قهوی د 

 م د ساتلو لراره رضور ده چه:ټمخی د اعظمی مومنه اغیزو ل

 

دن د بدن ټولی بریی لکه هډوکی ، بندونه او عضالت د بدن د حرکت په ویت کی ب .1

 دتعادل په حالت کی ساتی .

د بدن په تعادل کی ملړی تر ټولو لویه عضله او تر هغه وروسته کوچنی ترینهه عضهله  .2

 کار کوی. 

 حرکت اجراکړی. ساتلو کی عضالت باید مناسبتعادل په بدن د د  .3
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په پای کی د بدن تعادل د بدن فزیکی پیاوړتیا ده چه په عملی کارونو کی د شخص د کار کولهو 

 ی لول تعادل په دوه لوله دی :ممو عاده غښتلی کوی په ار 

1. Static balance:  د تعادل په دی حالهت کهی ټهول اجسهام د قهوی د عمهل پرتهه یرهل

 ملړنی حالت ساتی.

2. Dynamic balance:  د تعادل په دی حالت کی لکه ځغاسته ، پهلوانی او یا د مختلفهو

 تعادل په حال کی وی. اوباید د پوره غښتلتیا بدن مترینونو په ویت کی 

 دیارجی قوی د اغیزی الندی د بدن د تعادل ثبات:

:( Stability of the human body under the action of an external force) 

 :( three stats of equilibriumد تعادل حالتونه )

 ( : stable equilibriumالف : پایداره تعادل )

د پایداره تعادل په حالت  ی د ثقل مرکز ته نژدی وی دا جسمکه دیو جسم د جایبی مرکز د ځمک

که وغواړو د هغی تعادل د یوی قهوی پواسهطه ملنځهه یوسهو دا جسهم تهر هغهه ویتهه نهه  کی دی

غورځیږی ترڅو په هغه زیاته قوه وارده نشی ځکه چی دا جسم د پایداره تعادل په حالت کی دی 

زیاته قهوه  هغه ی په قاعده کی دی او که په بیابیا پهددی لول اجسامو قاعده پرایه او ټول وزن ی

 واردیږی د جسم د جایبی مرکز د عاملی قوی له امله تغیر کوی او جسم غورځیږی.

 ( : unstable equilibriumب : ناپایداره تعادل )

جسهم وزن د قاعهدی پهه  دکه د جسم د جایبی مرکز د ځمکی د ثقل د مرکز ځنی لوړیږی یعنی 

په پورتنی بریه کی وی دا جسم په اندکه قوه غورځیږی او بیا په اندکه قوه د تعهادل  یالف دهغه

 حالت ته نه راګرځی. 
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( :د اجسامو پدی لول تعادل کی د هغهه د جهایبی neutral equilibriumج : بی تفاوته تعادل )

یرل  ولپه طبعی ل تغیر نکوی او یواځی د ځمکی په سطحمرکز د ځمکی د ثقل د مرکز په طرف 

 حرکت ددی لول تعادل ښه مالال دی. ballد  هسطححرکت ته دوام ورکوی لکه د ځمکی په 

 ( شکل کی ښودل شوي دي. 6)د تعادل حالتونه په 

 (: The principles of stability) د تعادل د حالت اصول

1- Standing  

2- Bending  

3- Lifting  

وزن باید په جسم باندی د عاملی  سم د قاعدیو کی دجپه پورته ټولو حاالتو کی د تعادل په ساتل

لولونو او دهغهه د تعهادل پهه قوی په نسبت زیات وی. دا پورته توضیحات د بدن د حرکت په ټولو 

ساتلو کی مههم رول لهری د مالهال پهه لول کهه یهو 

سړی په موتر کهی والړ وی او مهوتر دفعتهاً حرکهت 

وکړی سهړی شهاته غهورځیږی او کهه دفعتهاً بریهک 

مر ته غورځیږی یهو بیها ههم د بهدن د  شی سړی

تعادل په ساتلو کهی د بهدن د مختلفهو عضهالتو د 

ؤ یووالی بدن تر هغه ویتهه پهوری د تعهادل پهه قوا

شکل   (  6 ) 

  شکل (7)
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ه وی او د عهاملی ه د عضهالتو د قهوی پهه نسهبت کمهحالت کی ساتی چه په بدن باندی عامله قو 

 شکل (.  7)  د قوی پواسطه ینالی شیقوی تاثیر د بدن 

 (friction) اصطحکاک

بهل (: د اجسامو د سطحو تهرمنځ د حرکهت پهه مقا Definiation of frictionد اصطکاک تعریف )

مالالً د جامدو جسمونو د سطحو تهرمنځ د مایعهاتو د طبقهاتو کی مقاومی قوی ته اصطکاک وایی. 

حهرک ترمنځ او د غازاتو د مولیکولونو د حرکت په ویت کی د اصطکاک قوه منځ ته راځهی او د مت

 جسم د حرکت په مقابل جهت عمل کوی.

 (:  Types of frictionد اصطکاک لولونه )

(: که د حرکت پهه ویهت کهی د متاسهی سهطحو  static frictionچسرنده اصطکاک ) -1

وی ه ترمنځ ناهمواری زیاته وی نو د اصهطکاک قهوه زیاتهه ده او دجسهم حرکهت سهخت

static friction .د الندی قوانینو تاب  دی 

 ف : د اصطکاک قوه د جسم د وزن رسه مستقامً متناسب ده.ال

 ب : د اصطکاک قوه د متاسی سطحو د ناهمواری رسه مستقامً متناسب ده.

 اصطکاک کی د اصطکاک قوه د سطحو په مساحت پوری مربو  نده. چسرندهپه ج : 

 طحوایعهاتو او غهازاتو د سه(: د جامداتو ، م Dynamicn frictionدینامکی اصطکاک ) -2

تهههههر مهههههنځ حرکهههههی 

اصطکاک تهه دینهامکی 

 اصطکاک وایی. 

الف : د افقی سطحی 

 plan surfaceاصطکاک )

friction )  شکل( 8 ): که د لرګی یوه 
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کنده په لیر رسعت رسه د میز په مر کش شی او بیا پریښودل شی په تدریج رسه یی 

د سکون حرکت کمیږی او بالیره د سکون حالت ایتیاروی . دمیزپه مر د لرګی د کندی 

ده چی د هغه د حرکت حالت یی د سکون په حالت بدل کړی دی   friction forceعامل 

 . ( شکل 8)

 وښودل شی نو Nاو د سطحو عمودی قوه په  frFکه د اصطکاک قوه په 

~ Nfr  F 

. N µ= frF  

  د ایرنی رابطی ځنی د اصطکاک رضیب د  
𝐹fr

N
= kµ  .څخه عبارت دی 

د عمودی ه افقی لول یو د بل په مر حرکت کوی نو د اصطکاک قوه یوازی څرنګه چی سطحی پ

 د جسم د وزن رسه مساوی ده. یا قوی

(: که اجسام په مایله  friction in inclined plansاسطکاک ) ښویدونکی ب : په مایله سطحه 

ل اصطکاک قوه عم داو قوه سطحه وښویږی نو د متحرک جسم په حرکت د جسم د وزن عمودی 

 شکل( 9کوی )

 

cos𝜃  :     د شکل ځنی =  
𝑁

𝑚𝑔
   

N = mg . cos𝜃           

sin𝜃 =  
Ffr

mg
                 

         𝜃= mg . sinfr  F 

  = µڅرنګه چی  
Ffr

N
 دی نو: 

  µ =  
Ffr

N
= 

mg .sin𝜃         

mg .cos𝜃
= tan𝜃 

)  شکل   9 ) 
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 صحیح ده چی په مایله سطح جسم وښویږی. کی صورتپورته رابطه په هغه 

 (:   Rolling fricationرغړیدونکی اصطکاک )3 -  

ایر په مایله سطحه د سکون په حالت کی وی او وغواړو چه هغه په حرکت راولو ټ یاکه یوه استوانه 

دی ایر په حرکت راشی پطحی د میل زاویه ورو ورو زیاته کړو تر څو استوانه او یا ټنو باید د س

حالت کی د اصطکاک رضیب د رغړیدونکی جسم د شعاع او د سطحی د میل زاویی تاب  دی 

 :یعنی 

µ𝑘 = 𝑟 𝑡𝑎𝑛𝛼  

 او د اصطکاک قوه یی:

𝐹𝑓𝑟 = µ𝑘. 𝑁 = 𝑁. 𝑟 𝑡𝑎𝑛𝛼 

د هغه د شعاع او د سطحی د میل  ،ایر د وزنټقوه د استوانی یا  frF په رغړیدونکی اصطکاک کی 

 ب  ده.د زاویی تا

 

 شکل( 10 )
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 د مختلفو سطحو ترمنځ د اصطکاک رضیب

 سطحی ساکن اصطکاک رضیب د حرکی اصطکاک رضیب

 لرګی 0,4 0,2

 میخ 0,1 0,03

 فلز 0,15 0,07

 فوالد 0,7 0,6

 ربړ او وچ کانکریټ 1,0 0,8

 ربړ او لوند کانکریت 0,7 0,5

 طحیربړ او نوری جامدی س 1-4 1

 په کرسیو کی بیرنګونه ˂0,01 0,01>

 د بدن متحرکو بندونو ترمنځ 0,01 0,01

 ( : friction in jointsپه بندونوکی اصطکاک )

ؤ ځنی زیات هډوکی یوځای بندونه د هډوکو هغه بریی ته وایی چه په هغه کی دوه یا له دوه 

 شوی وی. په عمومی لول په بدن کی دری لوله بندونه شته :

1. Fibrous joint  دا لول بندونه د رس د هډوکو د بندونو څخه عبارت دی چه سطحی :

 بل په مر نښتی دی او د غیری متحرک بندونو په نوم یادیږی. دیی یو 

2. Cartilaginous joint  په بدن :

کی دا لول بندونه د نیمه 

متحرکو بندونو پنوم یادیږی لکه 

مال دفقرو بندونه په  دد پوښتی او 

 شامل دی.هغه کی 

3. Synovial joint   په بدن کی دا :

لول بندونه د متحرک بندونو پنوم 
 شکل( 11 )
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 knee jointاو  Hip joint   ،Elbow joint  ،Shoulder jointیادیږی پدی بندونو کی 

شامل دی د بندونو د حرکت په ویت کی د اصطکاک قوه د هغه په مخالف جهت 

ول دحرکت او سکون په حالت کی حرکت کوی چه د اصطکاک رضیب یی په تقریبی ل

 شکل( 11)دی. 0,01مساوی او

Fraction at the hip joint   : 

جملی ځنی دی. د  synovil ball and socket مخی ددی بند نوعیت ده اناتومیک جوړښت ل د

 fossaژور والی )cup  دڅخه عبارت دي  coxaeاو   Head of femurد بند سطحی یی د 

acetabulum د په جوړیدو کی شامل دی. او د ( ددی بنHead   اوcup  یارجی بریی د

لزوجی مای  پواسطه د هغه متاسی بریی   synovil fluidغرضوفو پواسطه پوښل شویدی چه 

کی انبسا  ، انقباض   Hip jointنرمی ساتل کیږی. دحرکت په ویت کی په 

او  head of femur اجرا کیږی. ددی بند د حرکت په ویت کی د حرکت cercumductionاو

fossa actabulum د  د کپ ماننده سطحو ترمنځkinetic frication  واق  کیږی چه د  حادثه

  شکل( کی د فزیک د قوانینو پواسطه به الندی لول ثبوتیږی.11اصطکاک رضیب یی په )

res. N µ𝑠= fr F 

ء په ټکی کی د تکاحرکت له مخی که د بند د ا  cercumductionپدی بندونو کی د هغه د 

 وښودل شی نو: Hاو د دوران مټ په   resM دوران مومنټ په

res. H = M frF 

 res. H = Mres . N kµ 

   
Mres

Nres .H
=  kµ 

 د اصطکاک د رضیب پنوم یادیږی. kµکی   Hip jointپه 
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 ( :   Micanism of friction) د اصطکاک میخانیکیت

 یسامو سطحی هر څومره صیقلی معلومی شی یو د هغوی د متاسکه په ښکاره د جامدو اج

سطحو ترمنځ میکروسکوپیکی لوړوالی ، ژوروالی او نور عوامل لکه چسپ ناکه غازات، اکسایډونه 

دمتحرکو  او مایعات شته چی ددی لول سطحوپه مر د حرکت په مقابل کی مقاومت ایجادوی

د دا لول موان  اصطکاک بلل کیږی. د تبادلی لیکولونو او اتومونو ترمنځ د قوی د ما سطحو

مایعاتو د طبقو او غازاتو د ملیکولونو د حرکت په ویت کی د حرکت په مخالف جهت د قوی 

 تبادله د اصطکاک دقوی په نوم یادیږی.

 ګټی :  د اصطکاک

داصطکاک په مرسته دځمکی په مر په اسانی رسه ګرځیدلی شو که سطح صیقلی او  .1

 ید د ځیږ تلی بوټونه وکارول شی.ښویدونکی وی با

 ایرونه او بریکونه د اصطکاک پواسطه په منظم لول کارکوی.ټدعراداجاتو  .2

ده او د هغه  موجودیت له امله د اصطکاک قوه زیاته دپه السونوکی د یطونو او کرښو  .3

 شیان ټینګ نیولی شو. په مرسته 

 د اصطکاک منفی اغیزی :

او  رکی انرژی په حرارتی انرژی بدلیږیاصطکاک په واسطه ح سطحوترمنځ دد .1

 له امله اوازونه تولیدیږی. ترمنځ د حرکت همدارنګه په ماشینونو کی د هغو د سطحو 

کی زیات حرارت تولید شی د پوستکی د شړیدو سبب   skin frictionکه په  .2

 په نوم یادیږی. friction burnدا پیښه د کیږی.

ت اصطکاک بندونه کمزوری کوی او په بدن کی د بندونو د سطحو ترمنځ زیا .3

ځي او د عمر په تیریدو په هغه کی دمنځه  بندونو د حرکت قابلیتهمدارنګه د 

 دردونه پیدا کیږی.
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وی په افقی   0,30کتلی ترمنځ د حرکی اصطکاک رضیب   35kgمالال : که د افقی سطحی او 

رضیب صفر وی په سطحه د جسم د حرکت قوه حساب کړی؟ او که د سطحو ترمنځ د اصطکاک 

 سطحه د جسم عمودی قوه حساب کړی؟ 

ی جهت تعجلی حرکت نه دحل : څرنګه چی جسم عموداً په افقی سطح واق  دی نو په عمو 

 اجراء کوی نو عمودی قوه 

𝐹N              الف : = m. g 

 د بلی یوا جسم په افقی جهت هم تعجیلی حرکت نه اجرا کوی نو :

𝐹P = Ffr = µ𝑘. FN = µ𝑘.mg 

                          𝐹𝑃 = (0.30)(35𝑘𝑔) (9.81
𝑚

𝑠𝑒𝑐2
) = 1.03 𝑁 

  ب :

 𝐹𝑃 = 𝐹𝑓𝑟 = µ𝑠. 𝐹𝑁 = 𝑂.𝑚𝑔 = 0 𝑁𝑒𝑤𝑡𝑜𝑛                                      

الړ دی . که د شخص تعجیل په لرلو و  0.20gکی د  trainفرض کړی چه یو سړی په یوه  مالال: 

 پښی او د پښو الندی سطحه یو په بل حرکت ونه کړی د ساکن اصطکاک رضیب حساب کړی ؟

𝐹Nحل: څرنګه چی عمودی قوه    = mg    ده 

𝐹r   نو د نیوټن د دوهم قانون د مخی    ⩾ m a 

 یا   

µ𝑠. 𝐹N ⩾ ma 

µ𝑠. 𝑚𝑔 ⩾ 𝑚𝑎 

µ𝑠 ⩾
𝑎

𝑔
=
0.20𝑔

𝑔
= 0.20 

µ𝑠 ⩾ 0.20 

 له دی ځایه د سطحو ترمنځ حرکت نه واق  کیږی .
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 (cell theحجره )

م کال کی انګلیسی  1665ملړی ځل لراره په د د حجری په هکله څړنی او د تاریر لری چه 

د کارک د نبات یوه مقط  د مایکروسکوپ الندی مطالعه کوله   Robert Hook ساینس پوه 

 ځنی واړه جورښتونه ولیدل او هغه یی د حجری په نوم یاد کړل. نوموړی په یرله دی کتنه کی 

یوه ژوندی حجره د میکروسکوپ الندی  Felix Dujardinفرانسوی عامل م کال کی  1835په 

 وکتله . 

یو بل ساینس پوه وو چه په حجره کی یی پروتوپالزمیک جوړښتونه وکتل  Purkingتردی وروسته 

پنوم د نباتاتو انساج د میکروسکوپ  Schliedenپیژندونکی د م کال کی جرمنی نبات  1838په 

 الندی وکتل . 

سکاتلنډی عامل پواسطه ولیدل شول چه دا همدارنګه په حجره کی کوچنی کروی جوړښتونه د 

 کوچنی کروی جوړښتونه د حجری د هستی پنوم یاد شول.

نتیجه کی د حجری په هکله د حجره پیژندوکو پوهانو د پرله پسی او نه ستړی کیدونکی کار په 

 شکل(  12پنوم یادیږی ) Cell- Theoryیوه عمومی نظریه منځ ته راغله چی د 

 

 شکل  )12(
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عمومی نظریی ځنی څرګندیږی چه ټول حیوانات او نباتات د حجراتو ځنی جوړ دد حجری 

مختلفو لولونو  ی دچه د انرژ  دی اتاتو کی حجره کوچنی ترین واحدشوی دی په حیواناتو او نب

)حرکی انرژی ، پوتنشیالی انرژی ، برقی انرژی او حرارتی انرژی ( په مرسته ټول بیوشیمکی 

طبعت کی ټول ژوندی  ی. پها اییستنه ، حرکت او نور اجرا کو فعالیتونه لکه تنفس ، غذ

واځنی اړیکه داده چه موجودات په ښکاره لول یو د بل رسه توپیر لری یوبیا هم د دوی ترمنځ ی

جوړ شویدی چه حجره یی د بدن د جوړښت واحد ټول ژوندی موجودات د کوچنی حجری ځنی 

موجوداتو بنیادی واحد دی د ځنیو موجوداتو په جوړښت کی  وحجره چی د ژوندی ګڼل شویده.

 یوازی یوه حجره لکه امیب او په ځنی نورو کی بیا هغه د لیرو حجراتو ځنی جوړه شویدی. د

کیمیاء د دوره یی جدول د عنارصو په شان حجره د ټوټی کیدو وړ نه ده یو په طبعی لول حجره 

 د یرلی ودی او تکرث له امله لیریږی که ددی عملی پرته حجره ټوټه او ماته شی د منځه ځی.

حجری په دندو کی د حجری ورو ورو تکرث دی او ددی عملی پواسطه لیریږی او ټاکلی دندی د 

تینی موادو هضم او نوری و ر حجری دنده په میتابولیزم کی د پ ی لکه په پښتورګو کی داجرا کو 

 کی یرله دنده په نورمال لول رسته رسوی:دندی په غاړه لری. حجره په الندی رشایطو 

سانتی ګیریډ  C  ،037 C ،038 C 036د فعالییت مناسبه تودویه  یتودویه : د حجر  .1

 ټاکل شویده .

کی اجرا کولی شی یو که د حجری په ایزوتونیک چاپیریال حجره یرل فعالیت  .2

په حالت کی واق  شی د حجری ازموتیک  Hypertonicچاپیریال تغیر وکړی او د  

حجم  حجری دفشار لوړیږی او د پالزما په طرف د هغه حجروی مایعات یارجیږی او د

ق  شی د چاپیریال په حالت کی وا Hypotonicد کمیدو سبب کیږی او که حجره د 

اسموتیک فشار کمیږی اوبه او غذایی مواد په زیاته اندازه حجری ته دایلیږی حجری 

او د حجری د پړسوب سبب کیږی. کله چی د حجری دایلی فشار د حجری د یارجی 

فشار رسه مساوی کیږی دا فشار د اسموتیک فشار پنوم یادیږی. د حجری د اسموتیک 

 تبادله په توازن کی ساتل کیږی. فشار له امله په حجره کی د موادو 



24 

3. PH  د حجری د دندو مناسب :PH  په شاویوا کی دی. 8-6د 

 د حجری د فعالیت رضوری مواد اکسیجن ، اوبه او غذایی مواد دی. .4

 (: The cell size and shapeد حجری شکل او اندازه ) 

ژوندی ری په مخی مختلف شکلونه له ټولی حجری د وظایفو د اجرا ل موجوداتو ود ژوندی

موجوداتو کی داسی حجره هم شته چه بی له میکروسکوپ څخه لیدل کیږی دمالال په لول د 

پرنده ګانو هګۍ او ځنی نور یی بیا بی له میکروسکوپه نه لیدل کیږی. د یوحیاتینو حجری د تی 

ری د لرونکو حیواناتو د حجرو پرتله لوی دی. د ټولو ژوندیو موجوداتو حجری چه مختلفی دندی ل

چه په بدن کی د پیغامونو د شکل او اندازی له مخی یود بل رسه فر  لری مالالً عصبی حجرات 

لیږد رالیږ دنده په غاړه لری تقریباً د یو مت په اندازه او د والی لری او د عضالتو حجری د 

شکل  د او کتان حجری او سنډڅوسانتی متو په اندازه دی همدارنګه د ځنیو نباتاتو لکه پنبه 

 ی. د  mm 22لری چه تقریباً 

ددی برعکس د ځنو حیواناتو او نباتاتو حجری لیری کوچنی دی چه د عادی میکروسکوپ 

په واحد اندازه  µmالندی نه لیدل کیږی . په عمومی لول د حجرو جسامت لیر کوچنی او د 

 .کیږی

ریی لول ههههرو تعداد په تقهههههدی. د بدن د حج  µm7,2رویاتو جسامت هههههمالالً د وینی د رسو ک 

12x 10 100 – 1275 x 10 .تریلیون پوری اندازه شویدی 

  (: Plasma membraneد حجری پوښ ) 

شامل دی. د حجری پوښ  Nucleusاو  cytoplasmد حجری په جوړښت کی د حجری پوښ ، 

پنوم یادیږی. د حجری دا  plasma membraneچه د حجری محتویات یی پوښلی دی د 

ن میکروسکوپ پواسطه لیدل اوړښت په نباتاتو کی د عادی میکروسکوپ او په حیواناتو د الکت ج

پنډوالی لری. د  A 025کیږی. د حجری پوښ د دری طبقو ځنی تشکیل شویدی چه هره طبقه 

    پوری دی. A - 075 A 0100پنډوالی حجری د پوښ مجموعی 
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ی بریی د پروتین او منځنی بریی یی د مخی ددی پوښ دایلی او یارجه د کیاموی جوړښت ل

lipoid   .هستولوژی ، حیاتی کمیا او فزیالوژی د علمی څیړنو ځنی دد مولیکولونو جوړه شوی ده

څخه عبارت دی. د حجری دپوښ  lipo proteionپوښ د  Bio molecularدا ښودل شویده چه 

قطبی او ځنی نور یی  موجود دی چه په هغه کی ځنی مالیکولونه  cholestrolپه شحم کی 

یارج یواته او غیری قطبی دحجری قطبی مولیکولونه  cholesterolغیری قطبی دی د 

دایل یواته متوجی دی. دا مالیکولونه یو بل ته ورته ترکیب نلری. ددی  دحجری مولیکولونه

 پوښ په انتخابی وظیفه کی حجری ته دموادو تیریدل او د هغه ځنی د فاضله موادو وتل شامل

دی. حجروی پوښ سوری لری چی ددی سوریو له الری اوبه او غدایی مواد د حجری دایل او د 

مالال  پنوم یادیږی. sime permeable membraneحجری دباندی تبادله کیږی دا لول پوښ د 

 په الندی شکل کی ښودل شوي دی.

په ویت کی  حجری ته د غذایی موادو د تیریدو مواد ېنینیمه قابل نفوی پوښ پروت ددی

یی حجری ته د شحمو د مالیکولونو په تیریدو او را ارتجاعیی یاصییت پیداکوی او شحمی طبقه 

تیریدو کی اساسی رول لری. حجروی پوښ کوچنی مالیکولونه لکه اکسیجن ، کاربن لایی ، 

 نیته لکه پروتین ، معد پوتاشیم او داسی نورو ته د تیریدو اجازه ورکوی یو لویو مالیکولونو

مالګی او داسی نورو ته د تیریدو اجازه نه ورکوی یو دا لوی مالیکولونه حجری ته په نورو طریقو 

 تیریدلی شی. 
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څرنګه چی حجروی پوښ حجری ته د موادو په تیریدو او وتلو کی انتخابی یاصیت لری نو هغه 

 عوامل چه حجری ته انتخابی یاصیت ورکوی پدی لول دی: 

 وړښټ .دحجروی پوښ کیمیاوی ج .1

 په حجروی پوښ کی انزایمی جوړښت. .2

 برقی طبقی چه ایونی جوړښت ولری. .3

 د حجری عمومی میتابولیزم چه حجره د موادو د انتخاب لراره اماده کوی. .4

 (:   importance and characters of plasama membrane) د پالزما د پوښ اهمیت

لکه اکسیجن، قندونه ، شحمی تیزابونه دحجری د پوښ له الری د میتابولیزم ټول رضوری مواد 

غیری  حجری ته تیریږی او په حجره کی د غذایی موادو د احتا  له امله ټول او داسی نور

تولید شوی مواد ددی پوښ له الری یارجیږی ، یو د مواد تبادله په حجره کی د  رضوی

osmosis   اوDeffusion  اجرا کیږی. د عملی پواسطه 

د عملی پنوم  Deffusionایونونو حرکت د غلیظ محیط ځنی رقی  محیط ته د د مالیکولونو او 

مواد داسی تیر شی چه په هغه کی د میتابولیزم انرژی په ته   Cytoplasmیادیږی. که د حجری 

ی په مرصف د یادیږی او که د میتابولیزم د انرژ  پنوم  passive transportمرصف ونه رسیږی د 

 پنوم یادیږی.  active transportد تیر شی د ته موا cytoplasmحجری 

 (:  dance of the cell) ډینامیکی حرکت د حجری

د الکتان د حجری د دینامیکی حرکت په اړه نظریات داسی ؤ چی حجره ساکنه او حرکت نلری. 

میکروسکوپ د ایتاع  وروسته په حجره کی د پرله پسی څیړنو وروسته معلومه شوه چه حجره 

 ځلی چټک حرکت اجرا کوی.  30-5نده  بلکه متحرکه او په یرل محور ساکنه  

واری څرییږی . د  270د حجری هسته په سایتو پالزم کی دننه دیوی دقیقی په موده کی 

 حجری ددی حرکت پواسطه ټول هغه عنارص چه حجره تری جوړه شویده د رسه نوی کیږی. 
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 (summaryلنډیز )

  فزیک په د ژوند د حوادثو څخه بحث کوی.بیو فزیک هغه علم دی چه د 

 .د نیوټن دوهم قانون د قوی، کتلی او تعجیل د اساسی فزیکی کمیتونو ترمنځ رابطه بیانوی 

 .اسکلیټ د هډوکو یو مقاویم چوکاب دی چی بدن ته معین شکل ورکوی 

 .د بدن حرکی سیستمونه د هډوکو، بندونو او عضالتو څخه عبارت دی 

 په مر واق  شی اصطکاک منځ ته راځی.بل د ه یو پ کله چی دوه سطحی 

  بند د هډوکو هغه بریی ته وایی چی په هغه ځای کی دوه او یا د دوو څخه زیات

 هډوکی یو ځای شوی وی د بند په نوم یادیږی.

  په حیواناتو او نباتاتو کی حجره د کوچنیو کوچنی واحد دی چی په مستقالنه لول د

 بلیت لری.بیوشمیکی وظایفو د اجراء قا

 (: Questionsپوښتنی )

 :ضمیموی اسکلیټ 

a:appendicular  .دی    b :Axial .دی c :Appendicular Axil .دی d.ټول سم دی : 

 :د اصطکاک د قوی له امله 

a .پوتنشیالی انرژی په حرکی انرژی بدلیږی :     b.حرکی انرژی په پوتنشیالی انرژی بدلیږی : 

cرژی بدلیږی. : حرکی انرژی په نوری ان     d.حرکی انرژی په حرارتی انرژی بدلیږی : 

 Hip joint  

a :synovial  .دی b :fibrous  .دی c :cartilaginous .دی d.ټول غلط دی : 

  د حجری د دندو مناسبPH څو او د فعالیت رضوری مواد یی کوم دی؟ 

 د یو جسم د تعادل رشایط کوم دی؟ 

 د هډوکو مهم وظایف تعریف کړی؟ 

 حجری د انتخابی یاصیت عوامل تعریف کړی؟ د 
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 دویم څپرکي

Heat and Kinetic theory)) 

 حرارت او د ماليکولونو حرکي نظريه

 :(Heat and hotness) حرارت او تودوخه

حرارت د مادي د مهمو یواصو څخه ګڼل کيږي. د مادي د حهراريت یواصهو مطالعهه او د تهار ح 

ي دلو د پاره ځني فز کى حادىث تر مطالعي الندي نيهول کيهدلري چه د حرارت د ماهيت د پيژن

پنهوم جامهد  DomoCritusاو د هغو په هکله به  ي یرل نظر ات بيانول د پخواىن  ونان  و عهامل

ان پهه حالهت کهي  پيژنهدل انسهاىن پهوهى د سو ناجسام يئ د یراتو د جوړښت د مخي د تغري او 

او یرلهه پوههي  هي د مهادي د حهراريت یواصهو د کهړ ول یواصو په پيژندلو بسنه ونه مادي ددې ل

 هو  Baconمطالعي د پاره راوګرزوله او د مادي حرکي نظر ه يئ د تجرىب په اساس منځتهه راوړه. 

بيهان کهړه: حهرارت د  هو جسهم د دایه   يسایرل مشهاهدات يئ د ؤ چیددي محقيقانو څخه 

د حرکي نظر ي وروسهته د حهرارت اجزاوو )ماليکولونو( د شد د حرکت څخه عبارت دى. د مادى 

کالور که نظر ه منځته راغله پدى نظر ه کي و ل شو دي چي حرارت غريمريث ىب وزنه سيال دى 

چي د کالوري په نوم  اد ږي. د حرارت د کالور کي نظر ي لهه مخهي پهه اجسهامو کهي د یوب او 

 حرارت اندازه کيداى يش له دى ځا ه حرارت دايس تعر فيږي: یري ختب

رت فز کى حادثه ده چه د ميخانيکي کار او کيمياوي تعامالتو پواسطه توليد ږي او حرا (1

 د انرژي  و شکل دى.

 حرارت د اجسامو د غري مرىث یراتو د حرکت څخه عبارت دى. (2

 حرارت د موليکولونو د حرکى انرژي څخه عبارت دى. (3

ځه نه ځي بلکه هغه د انهرژي تعر فاتو له مخي حرارت د انرژي د نورو لولونو په شان د من هد پورت

 د  و لول ځنى د انرژي په بل لول بدليږي.
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 حرارت چه د انرژي  و شکل دى د توليد مناب  يئ:

د حرارت طبعى مناب : د حرارت په طبعي منابعو کي د ملر حرارىت انرژي  اده وىل شو  (1

د حرارت پهه  موجودات د هغه ځنى ګټه ای  او د ځمکي د مرکزي بریي حرارت يچه ټول ژوند

 طبعي منابعو کي شامرل کيږي چه د ځمکي  په اور غورزونه کي ځان څرګندوي.

د حرارت مصنوعي مناب  : د حرارت په مصنوعي منابعو کي د حرارت د توليد کيمياوي  (2

 او هستوي طر قي شامل دى چه د حرارت په توليد کي مهم نقش لري. بر ښنايئطر قي، 

Hotness کي ز ات ارزښت لري په الندي تعر فاتو کي توضيح کيږي:  اګرمول چي په ژوند 

 د حرارت درجه د اجسامو د  خنى او ګرمي د انرژي څخه عبارت ده. (1

د حرارت درجه هغه عامل دى چه د  وه محيط حرارىت تعهادل د بهل محهيط د حهرارىت  (2

 تعادل څخه بيلوي.

 د حرارت درجه د دوه جسمونو تر منځ متاس پيدا کوي. (3

 . هرجه د اجسامو د موليکولونو د حرکي انرژي د تبادىل څخه عبارت دد حرارت د (4

د حرارت د درجي د کم واىل  ا ز ات واىل په مقابل کي د بدن د مختلفو غړو حساسيت مختلهف 

دى. که د حرارت درجه د یرله حده ز اته  ا کمه يش  په بدن کي سوزش او دردونه پيدا کيهږي. 

اره ارزښت لري نو د هغه اندازه کول د ژوند لراره  اړ ن دي. ددي لکه څنګه چي حرارت د ژوند دپ

دپاره چي د بدن  او  ا د بدن د باندى د حرارت جزيئ تغريات اندازه يش ځنو فز کي االتو ته چي 

پنوم  اد ږي اړتيا ليدل کيږي. د ترمامت د کار اساس سيامب  ا الکول دى چهه  Termameterد 

ل کهي د یکسهمخي په هغو کي انبسها  او انقبهاض پيهدا کيهږي او پهه د حرارت د جزيئ تغري له 

سيامبو  ا الکولو د ارتفاع د مخي د بدن او  ا د بدن د باندي د حرارت درجه معلهوميږي. ترمهامت 

درجهه بنهدي او د مطله  Fahrenheitدرجه بندي،  Celziusمختلف لولونه لري چه ل ر مهم  ي 

 کالو ن درجه بندي دي. یا صفر

ښودل  98,6f˚آو د فارالنها ت په ترمامت 37c 0سانتي ګر د په ترمامت کي د بدن د حرارت درجه د 

 کيږي. د پورته ترمامتونو د حرارت درجو تر منځ الندي رابطي موجود دي:
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 نها ت ترمامتونو د درجو ترمنځ رابطه:ر د سانتي ګر د او فا  (1

𝑡𝑐 =
5

9
(𝑡𝑓 − 32) 

𝑡𝑓 =
9

5
𝑡𝑐 + 32 

 د سانتى ګر د او کالو ن ترمامتونو د درجو ترمنځ رابطه: (2

𝑇𝑘 = 𝑡𝑐 + 273.2 

𝑡𝑐 = 𝑇𝑘 − 273.2 

 نها ت ترمامتونود درجو ترمنځ رابطه:ر د کالو ن او فا (3

𝑇𝑘 =
5

9
(𝑡𝑓 + 459.8) 

𝑡𝑓 =
9

5
𝑇𝑘 − 459.8 

 (Kinetic theory of matter) : د غازاتو حرکي نظريه

مادى په درى ګونو حالتونو کي غازات د مادي  و شکل دى یو یواص يئ د ما عاتو او جامداتو د 

الوي او شهغپه شان نه دى  عني معني حجم او شکل نه لري او هري فضا ته چه دایل يش هغهه ا

  په سطحو يئ فشار راوړي.

په فضا کي هري یوا ته حرکت  غازات د ل رو کوچنيو ىب شامره یراتو ځنى تشکيل شوي دي چه

کوىل يش.که غازات د یرل حرکت پهه ویهت کهي د نهورو یراتهو رسه تصهادم وکهړي  تصهادم  هي 

دى او د تصهادماتو د املهه يئ د حهرارت درجهه لهوړه او د حرکهت  رسعهت  هي  (Elastic)جاعي تار 

ږي او کهه فضا حجهم ثابهت وسهاتل يش د غهاز فشهار ز هاتي د ز اتيږي که په دى حالت کي د غاز

حجم يئ نور هم کوچنى يش د لوښى د فضا په  دای  سطحو کي د غاز د تصادماتو تعهداد نهور 

 .لوړیږي هم ز اتيږي او د لوښي په دایل کي فشار
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د مادي دا یري د غازاتو د موليکولونو څخه عبارت دى. دلته د مادي په حرکي نظر ه کهي کامهل 

نلهو رسه ددى لول غهازاتو مه د النهدي فرضهيو پهه ل غازات په نظهر کهي نيهول شهو دي چها ایډ ا

 متوسطه فشار اندازه کيداى يش:

موليکولونو حجم په کايف اندازه کوچنى دي چه حجم يئ د غاز د حجهم د ددي غازاتو  (1

 وړ نه دي. ولوک مقایسهرسه د 

 ددي غازاتو موليکولونه په تيت اوپاشان لول په لوړ رسعت حرکت کوي. (2

 و ههر موليکهول مسهتقل اده  قوه موجود نهه یيباترمنځ د جکولونو پدي غازاتوکي د مولي (3

 دى.

 د غاز د ماليکولونو د تصادماتوپه ویت کي د موليکولونو حرکت مستقيم الخط  دى. (4

د موليکولونو د تصادماتو ویت د موليکولونو د حرکت د ویهت پهه نسهبت ل هر کهم د غاز  (5

 دى. 

اندازه کولو دپاره  هو مکعبهى لوښهى پهه نظهر کهي د پورته فرضيو رسه سم د غاز د متوسط فشار د 

ماليکولونهه  Nدى. که ددي مکعهب پهه دایهل کهي د غهاز  ℓcmضلعى او دواىل هرینيسو چه د 

وي نهو د لوښهى پهه ټولهو جهتونهو کهي ددي مهاليکولونو  mgrموجود وي او د هر مهاليکول کتلهه 

 ى. ي د لوښي په هره سطح مساوي د اتر اث حرکت  و لول او د تصادم

 

 ((13شکل
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 x,y,zد  چهي يدىل يشکد غاز د هر ماليکول متوسط رسعت وي نو هغه V کهپه پورته شکل کي 

د مخورونو په استقامت د وکتورونو د تجزيئ د قانون د مخهي پهه مهوازي مرکبهو تجز هه کهړو پهدي 

 حالت کي د رسعت د مرکبو ترمنځ الندي رابطه شته:

IVVVV

VVV

VVV

ZyX

Zxa

ya







2222

222

222

 

کي  و لول او مساوي دى نهو  بریوغاز د ماليکولونو حرکت د مکعبى لوښي په ټولو څرنګه چي د 

 :پدی لول دیپه جهتونو د متوسط رسعت مرکبى  X,Y,Zد 

IIVVVV

VVV

ZYX

ZYX





2222

222

333
 

متوسهط 2Vمرکبو په امتداد د د هغو  د مکعبۍ لوښى په دایل کيرابطه کی  IIپه پورته لول په 

 رسعت دي:

په رسعت د   x+Vسطحي په طرف د  Bسطحي څخه د  Aپه کتله د   mکله چي  و ماليکول غاز د

X مخور په امتداد حرکت وکړي د هغه مومنټمxm V دى کله چي دB  په سهطح ولګيهږي د هغهه د

 دى. –xmVکيږي او مومنټم  ي  –xVراستنيدو رسعت 

  په دى لول دي:لدي ځا ه د غاز د ماليکول د تګ او راتګ د مومنټم تغري 

XXXX VmVmVmVm 2)(  

 2ℓته ورسيږي.با دAسطحي څخه  Bاو د Bسطحي څخه Aددي لراره چي د غاز  و ماليکول د

 .فاصله ووهي 

 الندی لول دی:په مخور د غاز د ماليکول د تګ او راتګ ویت په  Xد لدي ځا ه د مکعبي لوښى
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∆𝑡 =
2𝑙

𝑉𝑥
 

په سطح  و ځل تصادم کوي او د تصادمونو د تعداد ویهت Bول د په ثانيه کي د غاز دا ماليک∆ tد

يئ  
2𝑙

𝑉𝑥
رسه مساوي دى نهو پهه  هوه ثانيهه کهي د غهاز د مهاليکولونو د تصهادمونو تعهداد د   

𝑉𝑥

2𝑙
رسه  

 مساوي دى.

پورتهه  د نيوټن د قانون له مخي په  وه ثانيه کي موثره قوه د مومنټونو د تغري څخه عبارت ده نهو د

 ماليکول د تصادم د امله وارده قوه پدى لول ده. mپه سطح د  وه غاز د BاوAشکل د مخي د 

l

vm
F X

2

 

ˉ𝑎او متوسط تعجيلF=maڅرنګه چي  =
𝑉𝑥2−𝑉𝑥1

𝑡2−𝑡1
 دى نو:  

t

mV

tt

mVVm
F XXX











12

12 

د   t ا ∆t څرنګه چيد بلی یوا  
2𝑙

𝑉𝑥
 دي نو:𝑚𝑉𝑥=x2mV∆ رسه مساوي دى او  

𝐹 =
2𝑚𝑉𝑥
2ℓ

𝑉𝑥

=
𝑚𝑉𝑥

2 

ℓ
 

په مخور Xڅرنګه چي د غاز د  وه ماليکول متوسط رسعت د
22

3 XVV  ا هځدى لنو ی د:

3

2
2 V

V X  

رکو ماليکولونو  ح عني په مکعبي لوښى کي د غاز د مت
1

3
ور حرکهت کهوي او د حهپهه مX ریهه د ب  

 لوښى په سطح د عام  متوسطي قوي مجموعه پدي لول ده:

l

Vm
F

3

2
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 :په سطح د عام  قوي او د سطحي د نسبت څخه عبارت دى نو اً فر عڅرنګه چي فشار ت

S

F
P  

2lSاو څرنګه چي   کعبى لوښى په  وه سطحه چه د رسه مساوي ده نو د مX  محور په امتداد

 پرته ده متوسط فشار يئ پدي لول دى:

3

2

2

3

3

2

l

Vm

l

m

S

F
P l

V




 

 د مکعبي لوښى حجم دى نو:  3Lد پورته رابطي په مخرج کي 

V

Vm
P

3

2

 

 د پورته رابطي څخه نتيجه کيږي: 

 :طحه وارده وي پدي لول ديماليکولونه  ي د مکعبى لوښى په  وه سNهغه فشار چه 

V

VNm
P

3

2

 

 رسه مساوي يش پدي حالت کي:Nm=Mکه په دى رابطه کي 

V

VM
P

3

2

 

 اب شو دي.سهغه فشار دى چي د مکعبى لوښى د  وى سطحي دپاره حPپدي رابطه کي 

 کي رضب يش نو:Vرابطي اطراف په  ایري د غازاتو د حرکي نظر ي په نتا جو کي که د

𝑃𝑉 =
2

3
(
1

2
𝑀𝑉2) 
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د پدي رابطه کي
1

2
𝑀𝑉2  عبارت  څخه څرګند ږي چي حرارت د ماليکولونو د حرکي انرژي څخه

 دى. او که د غاز حرارت ثابت  قبول يش نو د غازاتو د حجم او فشار حاصل رضب ثابت دى  عنى

PV=K=Constant                            :  

(Definition unit of heat, Specific heat, latent heat) 

 حرارت او مخفي حرارت د واحداتو تعريف هصوصخ، مردامقد حرارت د 

 و لوښى کي  و اندازه اوبو ته حرارت ورکړل ىش او حرارت  ي د ترمامت پواسطه اندازه ىش  په که

ه شوي ده او که ترده ز ات حرارت ورکړل يش اوبه پهه وبه ليدل يش چه د اوبو د حرارت درجه لوړ 

لوړواىل او  ا د هغه د حالت  دجوش راځي. نو لدي ځا ه و ل کيږي چه حرارت د اوبو د تودویي 

 په الندي لول تعر ف کيږي: ردامقد تغري  سبب کيږي لدي ځا ه د حرارت 

د تغهري سهبب  حهرارت درجهه لهوړه وي او د اجسهامو حالهتد اجسهامو دمقهدار د حرارت  (1

 کيږي.

د  و جسم د دای  انرژي د ز اتواىل  ا کمواىل څخه عبهارت دى چهي  ردامق د حرارت (2

 د حرارت د انتقال په ویت کي صورت نييس.

د حرارت د  ردامقپه توري وښودل يش د حرارت دا Qد  مقدارد پورته تعر فاتو څخه که د حرارت 

حرارت د حاصل رضب رسه مساوي دى.  هخصوصدرجي  د ایتالف، د جسم د کت  د مقدار او م

    1t-2Q=mc (t(                                    عنى:

 د دايس تعر ف کيږي:حد پورته توضيحاتو وروسته د حرارت د مقدار وا

 :(Unit of heat)واحدد مقدار دحرارت 

 د ږي.پنوم  ا gr.calorieپه سيستم کي د حرارت د مقدار واحد د  c.g.sد الف :

 پهوري ˚15.5C˚−14,5Cګرام کالورى هغه مقدار حرارت دى چي د  وه ګرام اوبو د حرارت درجه د 

 کیږی. 1cal=4.183julچی  کړي. لوړ
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 دى.Kgr.calorieپهههههههه سيسهههههههتم کهههههههي د حهههههههرارت د مقهههههههدار واحهههههههد M.K.Sب: د 

څخهه تهر ,05c14کيلوګرام کالوري هغه مقدار حرارت دى چه د  وه کيلوګرام اوبو د حرارت درجه د 

015,5c 04ته لوړه کړي. د حرارت پهc 31کي د  وه کيلوګرامه اوبو حجمliter=1dm .دى 

 :(Specific heat)مخصوصه حرارت تعريف

حرارت هغه مقدار حرارىت انرژي ته و ل کيږي چي د  وه جسم د  وه  هالف: د  وه جسم مخصوص

 په اندازه لوړه کړى.01cګرام کت  د حرارت درجه د 

حرارت هغه مقدار انرژي تهه و هل کيهږي چهه د  هو جسهم د  هو ګهرام مهاليکولونو د  هخصوصب: م

حهرارت واحهد د الهف جهز د تعر هف لهه مخهي   هپه اندازه لوړه کړي د مخصوص 01cحرارت درجه د 

𝑐𝑎𝑙𝑙

𝑔𝑟𝐶°
حرارت واحد  هاو د ب جز د تعر ف په اساس د مخصوص 

𝑐𝑎𝑙𝑙

𝑚𝑜𝑙𝐶°
 دى.  

د هغه جسم  د حرارىت ظرفيت په نوم  (mc)حرارت حاصل رضب  هد کت  او مخصوصد  و جسم 

  اد ږي.

 :(latent heat)مخفي حرارت

که  و جامد جسم )د  ر کتله( ما   حالت ته راوړل کيږي هغه  و مقهدار حهرارت ایه  ترڅهو پهه 

د حهرارت دا يش یو د  ر د کت  د حرارت په درجهه کهي کهوم تغهري نهه واقه  کيهږي.  هما   بدل

 یهوحرارت دى چهي د  مقدارمقدار د یوب د حرارت په نوم  اد ږي لدي ځا ه د یوب حرارت هغه 

جسم  و ګرام يئ ای  ىب لدى چي د حرارت په درجه کي يئ تغهري واقه  يش هغهه جسهم یوب 

ري پرته صهورت نييسه کيږي. څرنګه چي پدى حالت کي د حرارت انتقال د حرارت د درجي د تغ

د جوش په حالت کهي وي او هغهه  ه ه نوم  اد ږي.او که  و مقدار اوبپ  latent heatرارت دنو دا ح

ل يش د جوش اوبو د حرارت په درجهه کهي تغهري نهه واقه  کيهږي. پهه پورتهه دواړو ړ ته حرارت ورک

حالتونو کي د حرارت انتقال د حرارت د درجي د تغري پرته صورت نييس نو د حهرارت دا مقهدار د 

Latent heat  د حرارت په نوم  اد ږي چهي د حهرارت د درجهي پهه تغهري کهي رول نهه لهري او  پهه

 .او اوبه په بخار بدلیږی مخفي لول کار کوي
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 د مخفي حرارت رابطه په الندي لول ده:

𝐿 =
𝑄

𝑚
 

د پورته رابطي په مرسته د مخفي حرارت واحد 
𝑐𝑎𝑙𝑙

𝑔𝑟
دى . لدي ځا ه محفهي یهرارت هغهه مقهدار   

 ارت دى چي د  و جسم  و ګرام  ي ای  او د هغو د حرارت په درجه کي تغري نه واق  کيږي.حر 

 :( Transfer of heatد حرارت انتقال )

 په عمومی لول ګرم اجسام یرل حرارت په دری طریقو انتقالوی: 

د حرارت د انتقال په دی عملیه کی که د فلزی میلی یو  :( Conductionهدایت ) .1

رمو اوبو کی کیښودل شی بل انجام یی ګرمیږی د حرارت د انتقال په دی په ګانجام 

طریقه کی د فلزی میلی اتومونه او مالیکولونه په یرل منځ کی د حرارتی انرژی له امله 

ټکر کوی او حرارت د یوه اتوم اومالیکول ځنی بل اتوم او مالیکول ته انتقالیږی. د 

امو ترمنځ د حرارت انتقال مختلف دی . مالالً حرارت د انتقال په دی عملیه کی د اجس

په جامدو اجسامو کی زیات او په مایعاتو او غازاتو کی کم دی. د حرارت د انتقال ددی 

 طریقی ځنی په صنعت او سایتامنونو کی کار اییستل کیږی. 

کی حرارت د انتقال په مخنیوی نیو کی د امالالً په یخچالونو او د اوبو په کولرونو او په ود

 عای  مواد کارول کیږی ترڅو د حرارت د انتقال مخه ونسی. دحرارت 

د حرارت د انتقال په دی طریقه کی حرارت د ګرمو  (: convectionجریان ) .2

مالیکولونو پواسطه انتقالیږی د کنوکشن په طریقه ګرم مالیکولونه په دوه طریقو 

 انتقالیږی:

(: څرنګه چه د حرارت پواسطه د Natural convection) جریانالف : د حرارت طبعی 

مالیکولونو حجم زیاتیږی او کالافت یی کمیږی نو د حرارت انتقال د ګرمو مالیکولونو د 

مالالً په ځنیو ویتونو کی کالافت د کم والی په صورت کی د طبعی کنوکشن پنوم یادیږی.



38 

په شره کی ددی مو  د بحرونو او د هغه د سواحلو ترمنځ د بادونو د پیداکیدو شاهد یو چی 

بادونو لوری د بحر ځنی د ساحل په لور او په ورځ کی د ساحل ځنی د بحر په لور وی د 

بادونو د جهت دا تغیر د ساحل او بحر ترمنځ د حرارت د درجی د ایتالف له امله پیدا 

 کیږی.

د اجباری کنوکشن په صورت کی ګرم شوی (: forcel convectionب : اجباری کنوکشن )

 لونه د پمپ پواسطه پمپ کیږی ترڅو حرارت د یوه ځای ځنی بل ځای ته انتقال شیمالیکو 

  دا عملیه د اجباری کنوکشن په نوم یادیږی.

حرارت د یو ځای څخه بل  حرارت د انتقال په دی طریقه کی : د(Rediation)تشعشع .  3

 ځای ته د امواجو پواسطه انتقالږی 

دا امواج د نور په  و مقناطسی وړانګو پواسطه انتقالیږیمالالً ځمکی ته د ملر حرارت د الیکت 

 رسعت یرریږی. پورته حالتونه په الندی شکل کی ښودل شویدی.

 

 شکل ((14   

 (:Diffusionډیفوژن )

  :(transport of molecul by diffusion through membraneد ډیفوژن پواسطه د مالیکولونو انتقال )

ی مادی ټول عنارص په یوه ثابت رسعت رسه حرکت کوی چه د هغه په یوه محلول کی د حل شو 

یرریږی په نتیجه کی د حل شوی مادی مالیکولونه او ایونونه په مساوی لول په ټول محلول کی 

د ژوندیو موجوداتو په حجره کی دوه  وژن د عملی په نوم یادیږی. فپه محلول کی دا عملیه لی

 facilited diffusionاو بل ته یی  simple diffusionته یی  یو چه کیږیء اجرا Diffusionلوله 
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 membraneوایی. په ساده لیفوژن کی مالیکولونه او ایونونه داسی حرکت کوی چی د حجری 

دا مالیکولونه او کی د حجری غشاء ته  facilited diffusion پروتینونه نه انتقالیږی. یو په  ته 

رسه یو ځای یو ځای کیږی او د حجری غشاء ته د پروتینونو  رسه ینونوایونونه د انتقالی پروت

 انتقالیږی. 

 (:transport of malecules by diffusion) د ډیفوژن په طریقه د مالیکولونو انتقال

 د حجری غشاء ته د مالیکولونو او ایونونو انتقال په الندی طریقو واق  کیږی:

ونه د لیفوژن څخه عبارت دی چه د نیمه قابل مالیکول( و)اوبل د محل (:  osmosisاسموسیز)

حلول ځنی غلیظ محلول ته تیریږی. انتخابی غشاء هغه الری د رقی  م لهنفوی انتخابی غشاء 

قابل نفوی انتخابی  ته د تیریدو اجازه ورکوی که دیویه ده چی یواځی د محلل مالیکولونو پرد

د یوه ویت د تیریدو وروسته د محلل  دوه مختلف غلظتونه یو د بل ځنی جدا شی غشاء پواسطه 

مالیکولونه د رقی  محلول ځنی غلیظ محلول ته تیریږی ترڅو د انتخابی غشاء په دواړو یواؤ کی 

په نباتی او حیوانی حجرو کی د مالیکولونو او ایونونو انتقال د   د محلولونو غلظت مساوی شی.

ؤ کی د اسموسیس عملیه واړو یواد غشاء په داسموسیس د همدی طریقی پواسطه واق  کیږی 

 هغه ویت ودریږی چه د محلولونو فشار مساوی شی دا فشار د اسموتیک فشار په نوم یادیږی. 

 د اسموتیک فشار له امله محلولونه په دری لوله دی:

اسموتیک فشار مساوی وی دی لول  محلولونوؤ کی دء په دواړو یواکه د انتخابی غشا (1

 محلول وایی.   isotonicمحلول ته 

ؤ کی د یوه محلول فشار د بل محلول د فشار څخه که د انتخابی غشاء په دواړو یوا (2

 محلول وایی.   Hypertonicزیات وی د لوړ فشار محلول ته 

 محلول وایی.  Hypotonicد ټیټ فشار محلول ته  (3

بو  دی.دا محلول اسموتیک فشار د هغه محلول په غلظت او د حرارت په درجی پوری مرد یوه 

ارتفاع پواسطه اندازه کیږی مالالً په شعریه نل کی د اوبو  شار په شعریه نل کی د سیامبو یا اوبودف
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 mmHg 6,7او د سیامبو د ارتفاع ملخی  37cmد ارتفاع د مخی د وینی نارمل اسموتیک فشار 

ددی  دی. د اسموس د عملی اصل د انسان په بدن کی د لیرو مهمو اصلو ځنی ګڼل کیږی او

اصل دمخی په نباتاتو او حیواناتو کی حجری ته غذایی موادو، اکسیجن او د نورو رضوری موادو 

په همدی طریقه یرریږی مالالً که د  هم جذبول صورت نیسی. د غازاتو مالیکولونه په هوا کی

بوتل ځنی د هغه رسپوښ لیری کړل شی او هغه ته فشار ورکړو نو ټوله هوا د عطرو بوی عطرو 

سی په هوا کی د عطر د مالیکولونو یرریدل د غلیظ محیط ځنی رقی  محیط ته هم د نی

Diffusion   یادیږی.پنوم 

 په غازاتوکی دیفوژن په الندی طریقو واق  کیږی:

په محلول کی د حل شوی مادی فشار: په محلول کی د حل شوی مادی فشار د هغه  .1

 د حل کیدو په ویت کی منځ ته راځی.

حل شوی ی د یرریدو دمتایل فشار: پدی حالت کی په محلول کی د حل شوی ماد .2

 ماده په ټول محلول کی په مساوی لول یرریږی.

د حل شوی مادی ټول مالیکولونه په محلول کی په مساوی لول یرریږی دا چه په  .3

محلول کی یی د یرریدو رسعت زیات یا کم دی د حل شوی مادی په کتلی پوری 

غټ او درانده وی د حل شوی مادی مالیکولونه د سرکو  مربو  دی که مالیکولونه

 مالیکولونو په نسبت ورو ورو په کم رسعت یرریږی.

یاداوری لنډه تنفسی سیستم په ترشیح کی اړینه ده چی لومړی د غازاتو د قوانینو ځنی  دد بدن 

 وشی:

 ماریوت قانون : –د بایل 

رجي په تغیهر رسه د غهازاتو حجهم او فشهار د غازاتو پدي قانون کي ویل شویدي چه د حرارت د د

تغیر کوي یو که د حرارت درجه ثابته وي د غازاتو حجم او فشار یود بل رسه معکوسه رابطه لهري 

: 
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𝑉~
1

𝑝
 

 د تناسب د رضیب په وض  کولو رسه الندی رابطه لیکو:

𝑉 =
𝑘

𝑝
 

𝑝𝑣 = 𝑘 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 

ته درجه کي د یوه غاز د حجم او فشار حاصهل رضب ثابهت پورته رابطه بیانوي چه د حرارت په ثاب

 دي.   

 صورت کي : د غاز د مختلفوحاالتو په 

constant = 2v 2p = 1v 1= p ovo P 

او یا     
𝑉2

𝑉1
=

𝑃1

𝑃2
 

پدي قانون کي بیان شویدي که د یوه غاز فشار ثابت وي نو د غاز حجم د  د چارلس قانون :

         ت د درجي رسه متناسب دی یعني :مطل  حرار 
𝑉1

𝑇1
=

𝑉2

𝑇2
 

 د پورته رابطي ځني لیدل کیږي د حرارت د درجي د زیاتوايل د امله د غازحجم زیاتیږي.

 مطلقهپدي قانون کي ویل شویدي که د غاز حجم ثابت وي د غاز فشار د  ګلوسک قانون :

 ي :حرارت د درجي رسه متناسب دي یعن

𝑃1
𝑇1

=
𝑃2
𝑇2

 

 د دالنت مخلوطو غازاتو قانون:

د دالنت په قانون کي په واحد حجم کي د مخلو  شوؤ غازاتو فشار د ههر غهاز د قسهمي فشهار د 

 مجموعي رسه مساوي دي او معادله يئ پدي لول ده :



42 

𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑃1 + 𝑃2 + 𝑃3+. . . +𝑃𝑛 = ∑P𝑖

𝑛

𝑛=1

 

𝑃𝐻یا                                 
2𝑂

+gasP =  totalP 

څرنګه چهه د مخلوطهو غهازاتو فشهار د ههر غهاز د قسهمي فشهار د مجمهوعي رسه مسهاوي دي نهو 

نهورو  %0.97او  کاربن لائهی اکسهاید %0.03، اکسیجن  %21، نایتوجن  %78فشارد  دامتوسفیر

فشهار کیهږي دامتوسهفیر  100Kpaڅخه عبارت دي.چه دا ټول مجموعي  د د قسمي فشار توغازا

 مجموعي فشار د الندي رابطی پواسطه حسابیږی:

 +P otherO2+P C2+PO2PN = امتوسفیرفشار 

 100k Pa = 78kPa+21kPa+0.03kPa+0.97kPa 

100% = 78%+21%+0.03%+0.97% 

  (:Henry lawد هرنی قانون )

ځني د ټیټ قسمي فشار ساحي ته په حرکت کی وي که یو غاز د لوړ قسمي فشار د ساحي 

ددي غاز مالیکولونه تر هغه ویته حرکت ته دوام ورکوي ترڅو د ټیټ او لوړ قسمي فشار په ساحه 

کي فشار مساوي يش.کله چه په غازاتو کی دا حالت منځته راځي ویل کیږي چه غازات د 

 داسۍ بیانوي: لینامیکي تعادل په حالت کی دي له دي ځایه د هرني قانون

هغه مقدار غاز چه په یوه مای  کی حل شوي او یا د مای  رسه په متاس کهی دی فشهار  (1

 ئې  ددي غاز د قسمي فشار رسه متناسب دی 

د یهوه غهاز غلظهت د غهاز د قسهمي په غازي فاز کی د مای  رسه د تعادل په حالت کی  (2

ر د مای  پهه دایهل کهی د غهاز د فشار رسه متناسب دی. که د مای  د پاسه د یوه غاز قسمي فشا

قسمي فشار رسه مساوي يش غاز د مای  رسه د تعادل پهه حالهت کهی دی. دي لول محلهول تهه 

مشبوع محلول وائی . یوکه د غاز بیروين قسمي فشار د مای  په دایل کی د غاز دقسمي فشهار 

انون ځنهي پهه ځني زیات وي نو ددي غاز زیاته اندازه په مهای  کهی حهل کیهږي د غهازاتو ددي قه
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ددی قانون له مخی په وینه کی اکسیجن او مایعاتو کی د غازاتو په حلولو کی کار ایستل کیږي.

 کاربنډای اوکسایډ غازات هم حل کیږی. 

 :( The respiratory system) د بدن تنفسی سیستم

ګڼل د غازاتو تبادله  2Coددی سیستم د اساسی دندو ځنی بدن ته اکسیجن او د بدن ځنی د 

 کیږی. او مهمی بریی یی په الندی لول پیژندل کیږی:

( پوری د pharynx( : په تنفسی سیستم کی ددی بریی دنده تر بلعوم )Noseپزه ) (1

 هوا رسول دی.

هغه ځای دی چه په هغه کی تنفسی او په تنفسی سستم کی (:  pharynxبلعوم ) (2

 هضمی دواړه الری یوځای کیږی. 

هضمی ته د موادو د چی   پنوم هم یادیږی و د اوازه د صند(: حنجره  Larynxحنجره ) (3

 شکل(.15تیریدو په ویت کی بندیږی او په نورو ټولو حاالتو کی یالصه وی )

(: وچه غاړه غرضوفی جوړښت لری او په دوه بریو ویشل شویده چه Tracheaوچه غاړه ) (4

ی کڅوړی د سږی ښی او چپ طرف ته د کوچنی قصباتو په امتداد واق  او د هوای

(Alveoli.پوری امتدادپیداکوی ) 

 شکل ((15
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(: سږی د سینی په قفس کی واق  دی او په دوه بریو ویشل شویدی Lungsسږی ) (5

لری او چپ سږی دوه لوبه لری دا ځکه چه د سږی چپ طرف ته  Lobښی سږی دری 

 زړه واق  دی. 

یی د سږی سایتامنی واحد دی چه تعداد ( : هوایی کڅوړی Alveoliهوایی کڅوړی ) (6

کی د غازاتو د فشار د په همدی بریه سږو  دمیلونو ته رسیږی او  300په تقریبی لول 

 شکل( 16غازاتو تبادله صورت نیسی ) اکسجن او کاربن لایی اکسایډ ایتالف له امله د

Surfacatants:  رس مخه نیسی .لپه سږو کی هغه ماده ده چه د سږی د کو 

 

 

 

 

 

 

 the respiratory system and) ادلهپه سږو کی د تنفسی غازاتو تب

breathing): 

لکه څنګه چی د غازاتو د قوانینو د دالنت په قانون کی وویل شو چی د مخلو  غازاتو فشار د هر 

کی د سږو په قسمی فشار د مجموعی رسه مساوی دی نو د سږو د بیرونی تنفس په عملیه د غاز 

( ترمنځ تبادله واق  2COکاربن لایی اوکسایډ )( او 2O( کی د اکسیجن )Alveoliهوایی کڅوړو )

وتل ددی غازاتو په قسمی فشار  2COغاز ننوتل او د  2Oکیږی نو په سږو کی رشیانی اوعیو ته د 

غاز د وتلو په ویت کی د هغه لوړ  2COد قانون له مخی صورت نیسی . د سږو نه د  دالنتاو د 

دی یو د سږو  40mmHg = O2Pی فشار او د اکسیجن ټیټ قسم 46mmHg = co2Pقسمی فشار 

شکل   (  13 ) 
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او په وینه کی د  98mmHg = O2Pپه ساحه کی وینی ته د اکسیجن د تیریدو فشار  Alveoliد 

 دی. 40mmHg = CO2Pکاربن لایی اوکسایډ فشار 

 د وینی او نسجونو ترمنځ د غازاتو تبادله : 

اکسیجن ټیټ قسمی فشار  رشیانونه د سږو ځنی اکسیجن انساجو ته انتقالوی په انساجو کی د

40mmHg  –=0 O2P  له انتقالیږی.  تهپوری دی نوله همدی امله اکسیجن د وینی ځنی انساجو

ځنی لوړ دی  60mmHg –=50 CO2Pپه انساجو کی د کاربن لایی اوکسایډ قسمی فشار  بلی یوا

 Hg=46mmCO2Pقسمی فشار په داسی حال کی چه په وینه کی د کاربن لایی اوکسایډ ټیټ 

غاز د قسمی فشار د ایتالف له امله د کاربن  2COه انساجو او وینه کی د پدی. له دی ځایه 

په ساحه  Alveoliلایی اوکسایډ غاز د انساجو ځنی د وینی دوران او بیا له هغه ځنی د سږو د 

کی د کاربن لایی اوکسایډ او اکسیجن تبادله واق  کیږی یعنی کاربن لایی اوکسایډ غاز 

ی او اکسیجن غاز اییستل کیږی. د غازاتو د همدی قسمی فشار د ایتالف له امله د یارجیږ

 وینی او انساجو ترمنځ په سږو کی د غازاتو تبادله واق  کیږی. 

 د ډیفوژن قانون: Fick′sپه غازاتوکی د 

( کی د غازاتو تبادله د ساده لیفوژن پواسطه واق  کیږی د Alveoliد سږو په هوایی کڅوړو )

د تبادلی د سطحی مساحت ، په د قانون عمده عوامل د غازاتو  Fick′sاتو په تبادله کی د غاز 

سطح کی د غازاتو د جذبولو ایتالف او د غازاتو د تبادلی د سطحی پنډوالی څخه عبارت دی 

 د لیفوژن مقدار د الندی رابطی پواسطه اندازه کیږی.په سږو کی پدی حالتونو کی 

د الویل ځني د تیر شوی غازاتو ایتالف𝑥 د غازاتو د تبادلی د سطحی مساحت

 د غازاتو د تباديل د سطحي ضخامت
= 

 دیفوژن مقدار
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ء شی ددی عملی د اجراء لراره د غازاتو د تبادلی د موثریت لراره باید د تیز لیفوژن عملیه اجرا

 رضور ده چه :

  ت زیات وی.سطحی مساح هغه د د غازاتو د تبادلی لراره باید دپه سږو کی 

  د سطحی ځنی د غازاتو د تیریدو په ویت کی د غازاتو د قسمی فشار ایتالف د سږي

 زیات وی.

 د سطحی پنډوالی باید لیر کم وی. دسږي د غازاتو د لیفوژن په ویت کی 

 

 (Thermal regulation)  حرارتی تنظیم

   :(Energy requirements ofpeople) وګړو ته د انرژی رضورت 

مخی په یو سیستم کی د ه د قوانینو ل thermo dynamicړتیا ته انرژی وایی. د کولو ود کار 

مخی هر سیستم میالن لری چی د انرژی دیوی ه راکړی ورکړی لد انرژي د انرژی د بدلون یا 

الندی قوانینو  ترمو لینامیک د سویی ځنی د انرژی بلی سویی ته تغیر وکړی. دا لول تغیرات د

 کیږی :  په اساس ترشیح

دا قانون د انرژی د تحفظ او بقاء د قانون په نوم د ترمو ډینامیک ملړی قانون :  .1

مخی په یوه سیستم کی که هغه کیاموی یا بیولوژیکی وی د ه لیادیږی. ددی قانون 

تودویی، کار او د انرژی دنورو بڼو معادل تغیر څیړل کیږی چی معادله یی په الندی 

 لول ده :

∆𝑸 =  ∆𝑬 + ∆𝑾 

په اندازه حرارتی  ΔQمخی که په یوه کیاموی یا بیولوژیکی سیستم کی د ه د پورته رابطی ل

 ΔWپه اندازه تغیر واق  کیږی او د  ΔEانرژی زیاته یا کمه شی د سیستم په دایلی انرژی کی د 

مالالً په نباتاتو کی د نوری انرژی په جذب رسه هغه په  دازه د انرژی په نورو بڼو بدلیږیپه ان

جوړیدو په پای کی اکسیجن ازادیږی. همدا لول په حیوانی  دکیاموی انرژی اوړی او دګلوکوز 
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غاز  2COپه حرارتی انرژی بدلیږی او د  هغه اکسیدیشن وروسته دحجراتو کی د غذایی موادو 

د انرژی په له مخی ناتو د بدن د مختلفو سیستمونو د اړتیا اتی انرژی د حیو ر ازادیږی . دا حرا

کی د هغی ځنی  Metabolismد انرژی په یییره اوړی او په  ATPبڼو په نسجونو کی د  مختلفو

 استفاده کیږی.

تمونو د بی نظمیو دطبعی میالن د سدا قانون د سی : د ترمو ډینامیک دوهم قانون .2

د بیالوژیکی سیستمونو په ګډون په ټولو سیستمونو کی د یعنی قانون په نوم یادیږی. 

دسیستم درجه لوړیږی،  Entropyد تاثیر الندی د کیاموی تعامالتو ویت په تیریدو د 

فعالیت کمیږی او د سیستم په دایل کی بی نظمی زیاتیږی. انتوپی چی دیو 

سیستم یاصیت دی په هغی کی د سیستم دایلی نظم ، د سیستم فازی حالتونه ، 

د دایلی یراتو م مالیکولی کتله او نور شامل دی . د یوه سیستم انتوپی د هغه سیست

 د حالتونو رسه الندی رابطه لری :

𝑆 = 𝐾 log𝑤 

مخی د ه دسیستم په دایل کی د انرژی ل wد بولتزمن ثابت او  k ،انتوپی s په پورته رابطه کی

وی د سیستم د دایلی یراتو ترمنځ بی نظمی زیاتیږی او که  S>0 که زراتو موقعت څرګندوی . 

S˂0  اتو ترمنځ بی نظمی کمیږی په پورته دواړو حالتونو کی انرژی په وی د سیستم د دایلی یر

 مرصف رسیږی.

 :(Energy from foodد غذایی موادو حرارتی انرژی)

غذایی موادو د هضم وروسهته د هغهه زیاتهه بریهه د احهتا  د  د کاربوهایډیریټ ، پروتین او لرید

 موادو د احتا  حرارت د عملی وروسته په کیمیاوی او حرارتی انرژی بدلیږی د غذایی

1 cal= 4,183 Joul   اتوهم انهدازه کیهدلی شهی د ژول او ارګ په واحد هغه رابطی له مخیمعادل

 په واحد اندازه کیږی. K calاو   gr calیو د حرارت مقدارد

 لولونو د اندازه کولو د پاره استعاملیږی. ټولوپه فزیک کی ژول او ارګ د انرژی د 
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حرارت لری د بدن د حرارت پهه همهدی درجهه کهی د غهذایی ˚F 98,6 یا  ˚37Cد انسان بدن چی 

حهرارت  Kcal 2500موادو د احتا  عملیه صورت نیسی او د ورځی پهه اوسهط لول پهه بهدن کهی 

د هدایت، جریان او تشعش  په طریقه، یهوه انهدازه د بهدن د یی تولیدیږی ددی حرارت یوه اندازه 

د تنفسهی سیسهتم لهه الری ضهای  کیهږی یی اسطه او یوه اندازه پوستکی ځنی د اوبو د تبخیر پو 

د تنفس  300gr-500grاوبه په بخار بدلیږی اود 600ml – 800 mlمالال د بدن د پوستکی له الری 

پواسطه د بدن ځني یارجيږی هغه مقدار حرارت چه ددی اوبو پواسطه د بدن څخه یارجیږی د 

دن ځنی د تبخیهر پواسهطه دا ضهای  شهوی حهرارت د د بحرارت ته رسیږی.  K cal 416ټول بدن 

د بدن د پوستکی تبخیر په فزیک کی د ځنو قوانینو تهاب  دی جوړه وی.  %20ټول بدن د حرارت 

 مالال که د بدن ځنی د باندی فشار لوړ او هوا مرطوبه وی د بدن د پوستکی تبخیر کم دی.

 فعالیت د پاره داسی ویشل شویده:د غذایی موادو پاتی حرارتی انرژی د بدن د سیستمونو د 

تورګو د ښه، د پ  %19، د مغهزو د فعالیهت د پهاره %20پاره   فعالیت د د زړه، عضالتو او اسکلیت د

په روغتیایی هدفونو په مرصف رسیږی.   %26او د توری، ینی د فعالیت د پاره  %10فعالیت د پاره 

 .دی K cal 3000رضورت ساعتونو کی د هر وګړی د حرارتی انرژی  24کی په هرو 

ساعتو کهی د حرارتهی انهرژی رضورت ددی رقهم  24د کوچنیانو د زیات فزیکی فعالیت له امله په 

ځنی زیات دی. او هغه یلک چی زاړه دی جسامنی فعالیت یی کم دی د بالغو وګهړو پهه نسهبت 

 کم مقدار حرارتی انرژی ته رضورت لری.

 (:Regulation of body Temperatureد بدن د حرارت د درجی ساتنه )

درجی ځنی د هغه د پوستکی د حرارت درجه د ټهول بهدن د حهرارت د حرارت د د نورمال د بدن 

 درجی کمه ده. په بدن کی د حرارت تولیدوونکی مناب  پدی لول دي: 10درجی ځنی 

غازاتو   2Coاو 2Oدد تنفس په ویت کی حجراتو  کی دبدن  پهد بدن د حجراتو تنفس:  (1

 ګلوکوز انرژی ازاده وی ددی انرژی نیامیی بریه په حرارت بدلیږی.له امله دلی د تبا
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په عضالتو کی د بدنی مترین په ویت کی د حجراتو د تنفسی فعالیهت د زیهاتوالی لهه  (2

 امله حرارتی انرژی تولیدیږی.

 د یوړو د هضم په عملیه کی حرارت تولیدیږی. (3

پهه حهرارت د بهدن د حهرارت د تنظهیم د پهاره  ه شهیلوړ درجه حرارت  د که په پورته طریقو د بدن

 الندی لول ضای  کیږی:

  diffusionد بدن حرارت د تشعش  په لول د هغه ځنی د ساړه او ګرم محیط تر منځ د  (1

 په طریقه تبادله کیږي.

که د بدن د حرارت درجه لوړه یا ټیټهه شهی پهه اوعیهو کهی د وینهی د دوران پواسهطه د  (2

 ارت تبادله صورت نیسی.بیرونی محیط رسه د حر 

 د بدن د پوستکی د تبخیر پواسطه د بدن حرارت ضای  کیږی. (3

 د تنفس پواسطه د محیط رسه د حرارت تبادله واق  کیږی. (4

 درجه تنظیمیږی. حرارت پواسطه د بدن د حرارت د بدن د اوبو د مخصوصه  (5

په  hypothalamusو د د پورته توضیحاتو څخه پرته د بدن د حرارت د درجی په ساتنه کی د مغز  

د  TRCبریه کی د حرارت د درجی د تنظیم مرکز واق  دی که د حرارت درجه لوړه یا ټیټه شی د 

 فعالیت له امله د بدن د حرارت درجه تنظیم او ساتل کیږی.

 : (Control of skin temperature) د پوستکی د حرارت تنظیم

ویه بریه ده چی بهدن د بانهدنی افهاتو او د ل Imune systemپوستکی د بدن د معافیتی سیستم 

حرارت د مرضه اثراتو ځنی ساتی. د بدن د پوستکی د حرارت درجه د هوا د حرارت د درجی او په 

 .یارجی محیط کی د پاتی کیدو په ویت پوری مربو  ده

ددی حاالتو د تغیراتو له امله د پوستکی د حرارت په درجه کی تغیهر واقه  کیهږی. د پوسهتکی د 

حرارتی انرژی دایل او یا د هغه ځنهی ووځهی د  ته ده که بدن91f ˚یا  ˚33Cحرارت نورماله درجه 
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یخنی او ګرمی احساس کیږی. هغه حرارت چی د هدایت په طریقه د بهدن د پوسهتکی او ههوا د 

متاس له امله تبادله کیږی د
𝐾𝐴(𝑇𝐻𝑂𝑇−𝑇𝐶𝑂𝐿)

𝑑
  = 

𝑄

𝑡
 ږیرابطی پواسطه حسابی  

رضیب دی. هغه حرارت چی د بدن ځنی د جریان د عملیهی  ید حرارت هدایت k پدی رابطه کی

( لهه  d = m / vپواسطه تبادله کیږی د غازاتو د حجم د زیاتوالی او د هغه د کالافت د کم والی ) 

امله د یارجی محیط رسه تبادلهه کیهږی هغهه حهرارت چهی د بهدن د پوسهتکی ځنهی د تشعشه  

4(ط رسه تبادله کیږی دپواسطه د محی
0T – 4A (T  ϬP= e   .رابطی پواسطه حسابیږی 

 

شکل(   17( 

پوسهتکی تهه او یها د  eد بهولتزمن ثابهت،    k2watt/m 8-= 5,6703 × 10  Ϭ   4پهدی رابطهه کهی   

 د Aد تشعشه  طاقهت او  pپوستکی ځنی د حرارتی تشعش  د جهذب یها یرریهدو رضیهب دی او 

د پورته توضیحاتو برسیره پهه ژمهی کهی بایهد ګرم،پنهډ او وړیهن  ی.سطحی مساحت د پوستکی د

 .رضوری دیلباس او په اوړی کی سرین نازک لباس د بدن د حرارت د درجي د ساتنی د پاره 

 (: Heating by the sunد ملر پواسطه ګرمیدل )

شدت  دځمکی محیطی چاپیریال د ملرد وړانګو د حرارتی انرژی پواسطه ګرمیږی ددی حرارت د

درجه د ځمکی په استوایی بریوکی زیاتهه او د هغهه د قطبونوپهه طهرف کمیهږی لهه دی املهه پهه 

طبونو کی د کنګل پیښی منځته راځی. دځمکی په چاپیریال کی د ملر تودویه د ځنیو دالیلهو ق

لهه سهببه  وله امله توپیر کوی که اسامن وریځ وی نو پهه هغهه کهی د وریځهو ایګزوترمیهک تعهامالت

. څرنګه چی ځمکه د مختلفهو زیاتویاو چاپیریالی تودویه دځمکی په لور منعکس کیږی  حرارت
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، conductionبخاراتو په واسطه احاطه شهوی ده نهو ځمکهی تهه د ملهر حهرارت د  دغازاتو او اوبو 

convection  اوradiation  په طریقهو تبادلهه کیهږی.او د ځمکهی د حهرارت پهه درجهه کهی تهوپیر

پهه تغیهر رسه پهه مختلفهو بریهو  موجی او دوالی د فریکونسی او چی ر وړانګی منځته راځی. د مل

)ماتحهت قرمهز( سهرکتونو پواسهطه زیهات حهرارت د  موجی او دوالهیویشل شوی دی نو د او ده 

ځمکی د امتوسفیر په لور یرریږی چه دا لول حرارتی امواج د ههوا د غهازاتو او پهه یهاص لول د 

یی اوکسهایډ پهه واسهطه جهذبیږی دا جهذب شهوی حهرارت د ځمکهی د اوبو د بخاراتو او کاربن لا

بدن ته هم ملریزه حرارتی انهرژی د حهرارت د په شان اثرات لری.  green houseد تودویی لراره 

د انتقال په طریقو تبادله کیږی او په بدن کی د ترمولینامیک د ملړی او دوههم قهانون لهه مخهی 

ته د دی انرژی جذب په ځنی حالتهوکی ګټهور دی او هغهه دا انرژی په نورو لولونو بدلیږی. بدن 

ویټامینو مقهدار لهوړیږی او دده رسه پهه  Dچی د ملر د مورابنفش وړانګو په واسطه په بدن کی د 

بدن کی د کلسیم او فاسفورس مقدار زیاتیږی. یو په ځنی نهورو حالتهو کهی کهه بهدن تهه د ملهر 

  کی د سوروالی، توروالی او شړیدو سبب کیږی.زیاته حرارتی انرژی جذب شی د بدن د پوست

 :(Evaporation) تبخیر

په غازاتو باندی د مایعاتو د بدلیدو عميل ته تبخیر وایی. تبخیری حرارت هغه مقهدار حهرارت دی 

کړی او د اوبو په مخصوصه حرارت کی تغیر واق  نشی. مالال که  یچی د اوبو یو ګرام په بخار بدل

رارت ورکړل شی هغه په تدریج رسه کمیږی چی ددی مایعاتو د سطحی ځنهی اوبو یا الکولو ته ح

او فرار کوی. ههر څهومره چهی د مایعهاتود سهطحي  ازادیږید هغه مولیکولونه د حرارت په واسطه 

ځني د مالکولونو حراريت فرار زیات وی د مایعاتو د تبخیر رسعت زیات دی په مایعاتو کی تبخیهر 

ان د عملی بر یالف دی. مایعات هغه ویت په بخار بدلیږی چی د مای  د د غازاتو د تراکم یا میع

بخار فشار د امتوسفیر د فشار رسه مساوی شی. د تبخیر عملیه په مختلفو رشایطهو کهی مختلفهه 

 ده او هغه په الندی رشایطو کی واق  کیږی:

ر بهدلیږی په یال کی د مایعاتو تبخیر: مایعات په یال کی په فوری او اين لول پهه بخها (1

کله چی یال د مای  د بخار له امله مشبوع شی د مایعاتو د بخار عملیه پای ته رسهیږی د حهرارت 
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د مشهبوع بخهار فشهار د بخهار د د مهای  په یهال کهی  بدلیږیبخار په په هره درجه کی چی مای  

 اعظمی فشار په نوم یادیږی.

جهاورت کهی مایعهات پهه تهدریج د غازاتو په مجاورت کی د مایعاتو تبخیر:  د غازاتو په م (2

رسه په بخار بدلیږی. د حرارت په یوه معینه درجه کی د مایعاتو د مشبوع بخهار فشهار د غهازاتو د 

 فشار رسه مساوی دی.

د مایعاتو سطحی تبخیر:   د مایعاتو په دی لول تبخیر کی د مایعاتو مالیکولونه د هغهه  (3

سهطحی تبخیهر پنهوم یهادیږی. د مایعهاتو د د سطحی ځنهی ازادیهږی د مایعهاتو دا لول تبخیهر د 

 سطحی تبخیر رسعت د الندی عواملو تاب  دی:

د مای  د سطحی پرایوالی، د محیط د حرارت د درجی لوړوالی، د رطوبت اثرات، د هوا د جریان 

 اثرات د هوا د فشار اثر او د مایعاتو د جنسیت تاَثیر.

 د تبخیری حرارت اندازه کول:

ورکولو په ویت کی د هغه د جوش په ټوله مهوده کهی د هغهه د حهرارت درجهه  اوبو ته د حرارت د

ثابته پاتی کیږی لدی ځایه لیدل کیږی هغه حرارت چی اوبو ته ورکول کیږی یوازی اوبه په بخار 

 .بدلوی او د جوش شوو اوبو د حرارت د درجی په لوړوالی کی تاثیر نلری

حرارت ایلی تر څو هغه پهه  cal 537فشار کی  760mmHgدرجه یی اوبه په  ˚100Cمالال یو ګرام 

شی. د مایعاتو د تبخیر حرارت د کالوری مت په واسطه اندازه کیږی. کهه پهه کهالوری  یبخار بدل

وی او پهه  1tاو د حهرارت ملړنهی درجهه  µاوبه وی او د کالوری مت حرارتی ظرفیهت  Mgrمت کی 

بخهار پهه حهرارت بهدلیږی او د کهالوری مهت د  اوبو بخار دایل شهی د اوبهو دا ˚100Cهغه کی د  

 بخهارد وی او د جهوش اوبهو د mgrپه اندازه لوړیږی کهه د بخهار شهوو اوبهو کتلهه 3tحرارت درجه  

قبهول شهی نهو د کهالوری مهت د قهانون پهه اسهاس پهه  vLاو تبخیری حرارت یهی  2tحرارت درجه  

 کالوری مت کی د حرارت مقدار پدی لول دی: 

)1t-3µ) (t = (M C + 1Q 
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دا هغه مقدار حرارت دی جی د اوبو بخار یی په کالوری مت کی د السه ورکوی. پهه کهالوری مهت 

کی د مای  شوی بخار د حرارت مقدار په دوه بریو ویشل کیږی یو هغه مقدار حرارت دی چهی د 

2t  درجو اوبو بخار یی د السه ورکوی او مقدار یهیvml چهی د  دی او بهل هغهه مقهدار حهرارت دی

 ته لوړه وی. یعنی:3tکالوری مت د حرارت درجه

 

شکل   )18( 

Q = m c (t2-t1) 

 له دی ځایه ټول هغه حرارت چی د اوبو بخار یی د السه ورکوی پدی لول دی: 

v) + m L3t-2= m c (t 2Q 

 (اندازه کیدلی شی یعنی: Lvد مساوات ځنی د اوبو د تبخیری حرارت  )  2Qاو  1Qد 

v) + mL3t -2) = m c (t1t – 3(M C + µ)(t 
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 :(Resistance to coldد یخنی رسه مقاومت )

د ژوندیو موجوداتو د چاپیریال د حرارت درجه د کال د موسمونو په بدلون رسه تغیر کوی پدی 

موسمونو کی د هوا پیژندنی د اداری دمعلوماتو له مخی د شری او ورځی د حرارت درجه یودبل 

له همدی امله ټول ژوندی موجودات که هغه نباتات ، حیوانات او که ی نو هم توپیر کو رسه 

وی . یو که د حرارت ک( Adaptationانسانان وی د حرارت د درجی ددی تغیراتو رسه تطاب  )

ټیټه شی د هغو د ناروغیو سبب  زیاته د تطاب  ځنی زیاته لوړه شی یادرجه دژوندیو موجوداتو 

ت کی اښوی. د یخنی یا ګرمی رسه د ژوندیو موجوداتو په مقاومکیږی او حتی ژوند یی ترمرګه ګو 

د باندی وګرځی ترڅو د حرارت د شدیدی  هغوی باید ددی رشایطو الندی په ازاده هوا کی باید

ګرمی او شدیدی یخنی رسه مقاومت پیداکړی. په انسانانو کی د بدن د سکون او ارامتیاد پاره په 

. د پورته توضیحاتو ل شیوکارو  لباس خنی کی ګرم وړینګرمی کی سرین نازک لباس او په ی

توپیر ولری ترڅوپه بدن کی مناسبه کالوری  باید برسیره د یخنی یواړه د ګرمی د یوړو رسه

 سکون حالت ایتیار کړی. د تولید او بدن

 (summaryلنډیز)

 .حرارت د مولیکولونو د حرکی انرژی څخه عبارت دی 

 یکولونو د حرکی انرژی د تبادلی څخه عبارت ده.د حرارت درجه د اجسامو د مول 

 فارنهایت او کالوین د درجه بندیو تر منځ رابطه ،د سانتی ګریډ: 

𝑇𝐾 = 𝑡𝑐 + 273.2            ,            𝑇𝑐 =
5

9
(𝑡𝑓 − 32) 

  د غازاتو حرکی نظریه: پدی نظریه کی ښودل کیږی چه که چیری د یوه غاز د حرارت

 بته وی نو د غاز د حجم او فشار حاصل رضب ثابت دی.درجه ثا

  د حرارت مقدار د یوه جسم د دایلی انرژی د زیاتوالی یا کم والی څخه عبارت دی چه

 د حرارت د انتقال په ویت کی صورت نیسی.

 .حرارت د هدایت ، جریان ، تشعش  او تبخیر پواسطه انتقالیږی 
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 د مولیکولونو یرریدو ته لیفوژن وايئ. لیفوژن : د غلیظه محیط نه رقی  محیط ته 

  بایل قانون : که د حرارت درجه ثابته وی د غازاتو د حجم او فشار حاصل رضب ثابت

                PV = K = Constant دی:

  ګیلوسک قانون : که دغازحجم ثابت وی د غاز فشار د حرارت د درجی رسه متناسب

 دی.

𝑃1
𝑇1

=
𝑃2
𝑇2

 

  په واحد حجم کی د مخلوطوغازاتو فشار دهرغاز د قسمی فشار د مجموعی رسه

 مساوی.

𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑃1 + 𝑃2 + 𝑃3+. . … . . +𝑃𝑛 =∑𝑃𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 :3     (   تبخیری حرارت اندازه کولt – 2Q = (MC+µ)(t 

 (Questionsپوښتنی )

 : د حرارت درجه 

aازه کیږی. : د سانتی ګرال په واحد اند  b.د فارنهایت په واحد اندازه کیږی : 

c.د کالوین په واحد اندازه کیږی :   d.ټول صحیح دی  : 

  : د حرارت مقدار 

a.ژول په واحد اندازه کیږی  :   b.د ارګ په واحد اندازه کیږي : 

c     .د کالوری او کیلو کالوری په واحد اندازه کیږی :d. ټول صحیح دی : 

 2ر کی په امتوسفیCO  ده د ټولو غازاتو په منځ کی ددی غاز قسمی    %0.03غاز اندازه

 فشار عبارت دی له :
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a:0.228 mnHg   b    :7.372 mnHg  c :592.8 mnHg   d :159.6 mnHg 

        که په𝑡𝑐 =
5

9
(𝑡𝑓 − 𝑡𝑐رابطه کی  (32 =  شی نو:  0

a :𝑡𝑓 = b  :𝑡𝑓                کیږی.                        0 = c  :𝑡𝑓کیږی. 160− = −32 

d :𝑡𝑓کیږی. =  کیږی. 32

  100په یو امتوسفیر فشار کی یو ګرامC˚ :درجه يئ اوبه 

a :537cal .حرارت ایلی ترڅوبخار شی b :537kcal حرارت ایلی ترڅو بخار يش 

c :573cal           .حرارت ایلی ترڅو بخار شیd :573kcal  ارت ایلی ترڅو بخار شی.حر 

 د کالوریکی نظری د مخی حرارت تعریف کړی؟ 

 کالوری،مخصوصه حرارت او کیلو کالوری تعریف کړی؟ 

  280د یو ګالی د حرکت په ویت کی د هغه د ټایر حرارتk˚   3او د هوا فشار  يatm 

ته لوړیږی که د  ˚330kدی د یوی فاصلی د وهلو وروسته د ټایر د حرارت درجه 

 رحجم ثابت وی په هغه کی د هوا فشار حساب کړی؟ټای

 تبخیری حرارت تعریف کړی؟ 

  په غازاتو کیDiffusion څنګه واق  کیږی؟ 

  



57 

 دریم څپرکي

 ( Electricity and Electric potential) پوتانشیال بريښنا او بريښنائې

ینهو قوانیونهو رسه د ځ بریښهنا د اثراتهو د مخهه رضور ده چهی د بریښهناپه ژوندیو موجوداتو کی د 

 بریښنا هاوبن، او مت بریښنا ه، مستقیم ه بریښناپیژندنه ولرو.په عمومی لول دلته په لنډ لول ساکن

 کیږی . ونهځنی یاد

کی د چارجونو متقابل عمل په یهال کهی مطالعهه ه بریښنا : په ساکنساکنه بر ښنا -１

 کیږی.

فاصهله کهی د جهذب یها   په 1mدی چی په یال کی د چارج کوملب : هغه مقدار  -الف 

 دفعی په حالت کی یو پر بل یو نیوټن قوه وارده کړی.

د  یو پربهل په فاصله   1cmستات کوملب: هغه مقدار چارج دی چی په یال کی د  -ب 

 قوه وارده کړی .  dynیو جذب یا دفعی په حالت کی

یهو بهل  قوه : هم نوعه چارجونهه یهو بهل دفه  او مختلهف النهوع چارجونهه بر ښنائې -ج 

بریښناېي قوی په نوم یادیږی دا قوه  ونو تر منځ د جذب او د فعی قوه دجذبوی د چارج

)       د
𝑞𝑞0

𝑟2
. k =ef.پدی رابطهههه کهههی ( رابطهههی پواسهههطه حسهههابیږی

1

4𝜋Ԑ0
=k=

9. 109
𝑁 𝑚2

𝑐𝑜𝑙2
 دی.  

قهوی او د بریښهنائې د  هسهاحبریښنائې ساحه : د فضا په ځنو  نقطو کی  بر ښنائې -د 

 امتحانی چارج د نسبت څخه عبارت ده یعنی:

 = K 
𝑞

𝑟2
 E=

  𝐹𝑒    

𝑞0
 

)  )ساحی واحد بریښنائې د 
𝑁

 𝐶
په هادی اجسامو کهی د چهارجونو د حرکهت ځنهی د بریښنا  دی. 

 مقناطیسی ساحه او مقناطیسی قوه هم تولیدیږی.
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مولیکولونو ځنی مالبت یا منفی چارج ووسیتل شی ایون تولیدیږی .  د اتوم  ایون: که د اتومونو او

یا مولیکول څخهه  د منفهی چهارج د ویسهتلو پهه ویهت کهی ایهون مالبهت دی او کهه مالبهت چهارج 

،او داسی نور چی د بدن په محلولونو کی شته  Kcl  ،NaClوویستل شی ایون منفی دی . مالال : 

تجزیهی پهه ویهت بریښنائې اساس جوړوی او د   bio electricد د بدن په الکتولیت محلول کی 

 انتقالوی. بریښنا ایونونو تجزیه کیږی. او د ځان رسهپه  K ،-Cl ،+Na+کی 

 :( Electricity) بريښنا

وایهی کهه پهه جسهم کهی الکتونونهه بریښهنا یوه جسم کی د الکتونونو زیاتوالی یا کم والی ته  هپ

 .همالبت د بریښنا که الکتونونه یی کم ویمنفی او  بریښنا زیات وی

ساحی په یوه نقطه کی پوتنشیال د پوتنشهیالی انهرژی او د بریښنائې (:  د potentialپوتنشیال) 

 متحانی چارج له نسبت څخه عبارت دی . یعنیا

  𝑞   

𝑟
=Ka V 

پوتنشیال د 
𝑗𝑜𝑢𝑙

𝑐𝑜𝑢𝑙
 په واحد اندازه کیږی.  voltیا  

ساحه کی د دوه نقطو تر منځ د پوتنشیال تفاوت ته د پوتنشیال  بریښنائې  تالف: پهپوتنشیال ای

 په واحد اندازه کیږی .  voltهم د ایتالف  ایتالف وایی. د پوتنشیال 

 لهوریسهاحی  بر ښهنائېد بریښهنا کهی  هپهه مسهتیقمجریان:بریښنائې مستقیم  -2

سهاحه کهی د نائې بریښهچهی پهه دی لول بریښنا ثابت دی تغیر نه کوی نو هغه 

 پهه DCپنوم یادیږی او د  بریښنا یڅخه تولیدیږی د مستقیمالکتونونو د حرکت 

 سمبول ښودل کیږی.

 بریښهنائې چارجونو حرکهت تهه  بریښنائې (: په هادی کی د Electric currentجریان ) بریښنائې

  .جریان وایی

=I او رابطه یی 
𝑄

𝑡
 .اندازه کیږی نوپه واحد mAmاو   Amجریان د  بریښنائې څخه عبارت ده.   
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جریههان:  بریښههنائې متنههاوب -3

(Alternative current : )

بریښههنا کههی د  هپههه متناوبهه

د  لههوریبریښههنائې سههاحی 

موج په شکل تغیر کوی پدی 

د کهی سهاحه بریښنائې لول 

چارجونو د حرکهت  ئېبریښنا

تهه بریښهنا ځنی تولید شوی 

جریههان  يئبریښههنامتنههاوب 

جریهان ههم بریښهنا  وایی . متناوب

Am   اوmAm  پهه واحهدونو انهدازه

 کیږی .

کمهونی قابلیهت د بریښنا ودرونی او یا بریښنا د کی رسکټونو  بریښنائې  په : مقاومتبریښنائې 

رسکټ د مهوادو مقاومهت کهم وی د هغهه ځنهی زیهات  بریښنائې  مقاومت وایی.که دبریښنائې ته 

جریههان تیریههږی بریښههنائې  د هغههه ځنههی کههم.ی جریههان او کههه مقاومههت یههی زیههات و بریښههنائې 

( دی Ω)  ohmرابطی په واسطه حسابیږی .  واحد یی  V=IRمقاومت د اوم په قانون د بریښنائې 

او د هغهی    1volt.  یو اوم هغه مقاومت دی چی د هادی په انجهامونو کهی د پوتنشهیال ایهالف 

 برقی جریان تیر شی. 1Amڅخه 

 (:Biopotential)  بیو پوتنشیال

پهه   bio electricبدن کی د هغه د سیستمونو د فعالیت له املهه تولیهدیږی د په چی  بریښنا هغه

 نوم یادیږی او پوتنشیال ته  یی  بیو پوتنشیال وایی.

  شکل(19 ) 
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ځنی کم  100voltاو د پوتنشیال ایتالف یی د  80mAجریان شدت بریښنائې په بدن کی ددی 

ټههول فعالیتونههه لکههه د مغزو،اعصابو،عضههالتو،زړه او نههور  دبههدنبریښههنا موجوداتههو  ودی . د ژونههدی

ایونونهو د  بریښهنائې په دایل او یارج کهی دو د غشاء فعالیتونه کنټرولوی . بیو پوتنشیال د حجر 

ء پهه امله منځته راځي یعني د حجري د غشاء په سطح کی منفهی ایونونهه او د غشهاله ایتالف د 

 په نوم یادیږی. Depolarizedحجره کی دا حالت د دننه کی مالبت ایونونه پراته دی په 

 :( Nervous tissue) عصبی انساج

د بدن عصبی نسجونه د هغه د 

مهمو نسجونو ځنی ګڼل کیږی 

دا نسجونه له دوه بریو ځنی 

چی یو ته یی  جوړ شوی دی

Brain   او بل ته ییspinal 

cord  وایی : 

 

 (Brain and spinal cord)د اعصابو مرکزی سیستم 

 :(Brainماغزه ) .1

یرفقاریه حیواناتو کی عصبی سیستم د مرکز په حیث دنده اجرا کهوی . مهاغزه غپه فقاریه او 

میلیارده حجهرو  33-15په رس کی واق  دی او مکمل ترین ارګان بلل کیږی . ما غزه تقریبا د 

 )نیرون( ځنی جوړ شوی دی او د زرهاوو نورو عصبی رشتو رسه رابطه لری. 

 (:spinal cord) نخاع .2

ه بریه ده چهی د مغهزو رابطهه پهه بهدن کهی د نهورو اعصهابو رسه نښهلوی. د بهدن د ډد اعصابو پن

اعصابو سیستم چی یو مغل  سیستم دی د ملیاردونو عصبی حجرو ځنی جهوړ شهوی دی چهی د 

شکل(  20( 
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Neuron  نیرون د اعصابو سایتامنی واحد دی چی د پروتوپالزمیک فهایربونو پهه .په نوم یادیږی 

 دنده په غاړه لری . یعنی یربرسولو نومیږی د اطالع Axonمرسته چی 

 

)21)   شکل

 د عصبی سیستم دندی :

د بدن عصبی سیستم او اندوکراین سیستم د بدن د مهمهو کنټرولهی مرکزونهو ځنهی ګڼهل کیهږی 

 کیمیاوی سګنالونه انتقالوی او ددی سګنالونو د الری ځواب تر السه کوی .  چی بریښنائې او 

چهی ددی سهګنالونو پهه واسهطه  سګنالونه تولیدیږی بریښنائې مالال په عصبی سیستم کی فوری

 Hormonesاو پهه انهدوکراین سیسهتم کهی د غهدواتو د  تنبه کیدنه او ځواب لیرژر ترالسه کیهږی

څه ویت په بهر کهی  ی تنبه کیدنه اوځواب ورکول یی لږپواسطه کیمیاوی سګنالونه تولیدیږی چ

 کنټرولوی .  metabolism ن کیپه بد نیسی او

 دعصبی سیستم دری غټی دندی پدی ډول دی:

راټولول او لهه هغهه ځایهه مغزوتهه په بدن کی نخاع ته  د پنځه ګونهو حواسهو د معلومهاتو  -1

 .لیږدول کیږی

 د مغز و حکم د نخاع په واسطه بدن ته انتقالول. -2

 تنبه کول دی.دی غد عمل د رسته رسولو او نه رسته رسولو لراره د عضلی او  -3



62 

 :( action potential and rest potentialد عمل او اسرتاحت پوتنشیال ) 

پنهوم   action potentialپوتنشهیال تغیهر د  بریښهنائې د ءغشها ید عضهالتو او اعصهابو د حجهرو 

پوتنشیال کهی هغهه ویهت تغیهر واقه  بریښنائې د عضالتو او اعصابو د حجرو د غشاء په  .یادیږی

د عمهل پوتنشهیال پهه ویهت  .معلوماتو د انتقال په حال کهی وید نایی سګنالونهبرښ کیږی چی

ایونونهه حجهری تهه دایهل شهی او  دارکی د عصبی حجری غشاء یالصیږی تر څهو مالبهت چارجه

منفی ایونونه د حجری ځنی ووځی . په دی لول په عصبی حجهره کهی مالبهت چهارج زیهاتیږی او 

ته ورسیږی په عصهبی رشهته  40mv+رجونو پوتنشیال کله چی د حجری په د ننه کی د مالبت چا

 ( یرریږی . Impulsکی ټکانونه )

استاحت پوتنشیال هغه پوتنشهیال تهه ویهل کیهږی چهی د عضهالتو او  وروستهد عمل پوتنشیال  

وی او هغهه د اسهتاحت پهه حهال کهی وی پهه دی لول اعصابو د حجهرو برقهی حالهت فعهال نهه 

چی د  دی وی مسا او یارج کی وی غشاء  په دایلی حجر نه د عصبایونو K-او Na+پوتنشیال کی 

دایلی چارج نسبت یارجی چارج ته منفی دی یعنهی پهدی حالهت کهی عصهبی د غشاء حجری 

تعهادل سهايت.په اوسهط  ایونونهو بریښنائېپه حجره کی د سګنالونه نه یرروی دا برښنایی حجره 

دی چهی د حجهری د  70mv-تنشهیال عصابود حجري په دایهل کهی  پو الول پدی حالت کی د 

جی پوتنشیال په نسبت لیر کهم دی یار 

. 

د عصبی حجهری پهه غشهاء کهی د عمهل 

پوتنشیال ګړندی تغیر لای پول کیږی او 

د یههوی حجههری ځنههی بلههی حجههری تههه 

حرکت کوی کله چی یو ټکان یرریږی د 

د حجهری د ننوتلهو الر یالصهیږی او پهه پهای کهی  Na+عصبی حجری په غشاء کی حجری تهه د 

په طهرف نهورو    Axonسګنالونه د  بریښنائې یاص حالت د امله عمل پوتنشیال منځ ته راځی او

عصبی حجرو ته یرروی . ددی لراره چی په عصبی حجره کی د استاحت پوتنشیال د عمهل پهه 

  شکل( (22
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سګنالونه د یوی عصبي حجری ځنی بلی عصبي حجری تهه انتقهال  بریښنائېپوتنشیال واوړی او 

تغیهر د بریښنائې تغیر واق  شی . په حجره کی دا لول بریښنائې ید په عصبی حجره کی کړی باو 

،کیمیاوی موادو،حرارت او داسی نورو طریقو په مرسته منځ ته راتالی شی. په ټولهه ،بریښنا فشار 

پوتنشیال د تولید دنده د عصبی حجراتو پواسطه مغزو ته د  بریښنائې کی په عصبی حجرو کی د

مغزو ځنی د بدن حيس بریو ته د پیغام رالیږل شامل دی . مهالال کهه د یهو چها  دږدونه او پیغام لی

په سلمه بریه کهی  ېالس د ګرم سوزونکی جسم پواسطه سوزی دفعتا هغه یرل الس د یوی سان

 د سوزونکی جسم ځنی لری کوی.

 :(  Heart   and vessels) سستم ود زړه او رګون

ه دوامداره لول ټول بدن ته وینه پمپ کوی . زړه او د وینی رګونهه زړه یو منځ تشه عضله ده چی پ

میلیونه لیته وینه د زړه پواسهطه پمهپ کیهږی. د زړه پهه  300په ګډه کار کوی او په ټول عمر کی 

سطح کی واړه رګونه دی چی ددی رګونو پواسطه زړه ته غذایی مواد او اکسیجن رسول کیهږی او 

ی رګونو په واسطه ویستل کیږی . زړه مخروطی لولهه شهکل لهری دد 2COغیر رضوری مواد مالال 

چی د هغه په دایل کی څلور جوفونه موجهود دی د زړه ښهی طهرف د ښهی دهلیهز او ښهی بطهن 

ځنی تشکیل دی چی توره یا بی اکسیجنه وینه دلته ټهولیږی د زړه چهپ طهرف د چهپ دهلیهز او 

ینه ټولیږی زړه قوی ماهیچی لری داره و چپ بطن ځنی جوړ شوی دی چی په هغه کی اکسیجن

وی . دا لول مهاهیچی انتقهال وینهه چی د ستومانی پرته د انقباض او انبسا  پواسطه ټول بدن ته

چی د یرل دوامدار کار له امله نه ستړی کیږی په ټول بهدن کهی یهوازی د زړه مهاهیچی دی . د 

لهری د  غاز2COزړه د رضبان په واسطه په رګونو کی د وینی جریان منځ ته راځی . هغه وینه چی 

عمهل وروسهته  ازاتو تبادلهه صهورت ونیسهی . ددیغ2COاو O 2زړه په واسطه سږو ته ځی تر څو د 

هغه ځایه  لرونکی وینه زړه ته او د2COاکسیجن لرونکی وینه انساجو او بیا د هغه ځای څخه توره 

 لول په ټول بدن کی د وینی دوران د زړه په واسطه اجرا کیږی . سږو ته دوران کوی او پدی

وفونه د زړه دهلیزونو د فقاریه حیواناتو ، پرنده ګانو ، او یزندو زړه څلور جوفونه لری دوه پورتنی ج

 او دوه الندینی جوفونه د زړه د بطن په نامه یادیږی .
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د د ښی بطن او بیا د هغه ځای څخهه د رګونهو پهه واسهطه نه  دهلیزتوره ناصافه وینه د زړه دښی 

سږو په طرف ځی دوینی دا لول دوران د صغیره دوران په نوم یادیږی او رسه صافه وینه د سږو نه 

ته ځی او له دی ځایه د بدن ټولو بریو ته انتقهالیږی دوینهی دا هلیز او بیا چپ بطن دد زړه چپ 

ځلی انقبهاض او  80-60کبیره دوران په نوم یادیږی د زړه ماهیچی په یوه دقیقه کی  د لول دوران

انبسا  کوی دبدن  دفعالیت په ویت کی کیدای شی دا لول انقباض او انبسا  پهه یهوه دقیقهه 

د وینی د دوران په دستګاه کی د بدن ټول رګونه شامل دی او لنفی لی تکرار شی. ځ 100کی تر 

رګونه په دی دسهتګاه کهی شهامل نهه دی د وینهی د 

دوران سیستم یو تړلی سیستم دی  د بیرونی محیط 

رسه رابطه نه لری او پهه اوسهط لول د بهالړ سهړی د 

پههوری وی پههدی  4.7Liters-5.7Litersوینههی مقههدار 

 وینی ټولی اجزاوی شاملی دی . دوینه کی 

 د وینی رګونه:

وینه د زړه نه د راوتلو په ویت کی هرځای کی نه توییږی بلکه وینه رګونو ته دایلیهږی لهومړی دا 

کی جریان پیدا کوی رسه رګونه د زړه نه د لری کیدو په ویهت کهی  (Aretery)وینه په رسه رګونو

د همدی رګونو په واسطه وینه ټول بدن ته رسیږی. په کوچنیو او نورو کوچنیو شایو ویشل کیږی 

وایی . دا شعریه رګونه یو د بل رسه یو ځهای (Capilary)ددی رګونو باریکه رګونو ته شعریه رګونه 

په نوم یادیږی د وریدونو په واسطه ناپاکهه وینهه (veins)کیږی او لوی رګونه جوړوی چی وریدونو 

یادیږی هر څومره چی دا رګونه زړه تهه نهژدی  مرو رګونو په نو زړه ته دوران پیدا کوی دا رګونه د تو 

یی لوییږی . همدا لوی رګونه زړه تهه ناپاکهه وینهه رسهوی . زړه او  قطرکیږی تعداد یی کمیږی او 

دوران د سیستم په نوم یادیږی چی په بدن کی وینه په دوران راولی .د زړه ځنی د رګونه د وینی 

واد او اکسیجن حجراتو ته رسیږی شعریه رګونو په مرسته غذایی مد پمپ شوی وینی په واسطه د 

   شکل( 23 )



65 

رشیانونهه پهه دری  ایلهوی.د وران تههلنفی رګونه د بدن د مختلفو بریو ځنی مایعهات د وینهی د.

 بریو ویشل شوی دی چی لوی رشیان ، متوسط  او کوچني رشیانونو په نوم یادیږی.

 (:control of hearth function)د زړه د وظایفو کنټرول

زړه یو ساده د مایعاتو د پمپ ماشین نه دی چه یوازي یوه مای  د رضورت رسه سم له یوه ځایه بل 

ټول بدن ته د ویني د رسیدو دنده په  روطي شکل لري اوخوي بلکه غوښین م ځاي ته ولیږده

اله فع (Atonomic nerve) تنبه کولو کي یود مختاره عصبي حجرهغاړه لري.د زړه د وظایفو په 

اتیک عصب دي او د زړه د وظایفو د تنبه په ویت کي دهغه د رمد زړه پارا س Vagusبریه لري. 

په الندي لول  اثرات Hormoneپه زړه باندي ددي یږی ازاد Acetyl cholineایرين بریو ځني 

 :دي

 ( کموي . Negative chronotropشمیر )تقلصاتو د زړه د  (1

 ( کموي . Negative inotropeقوه ) قلصاتود زړه د ت (2

 ( کموي. Negative dromotropبو کي د انتقال رسعت )په اعصا (3

 (Negative tonotropزړه کمزوري کیږي ) (4

او د زړه  یږیتقلصات بندمیک ( لیر قوي وي ریتvagusکه چیري د زړه پاراسمراتیک عصب )

-15ه دقیقه کي د په لول په یو ( Rhythmicپه موده کي ودریږي او بیا د ) 4sec-10secرضبان د 

طني فرار په نوم یادیږي د ( یا ب ventrichlar escapeدا حادثه د ) تقلصات اجرا کويځيل  40

اتیک اعصابو د تنبه معکوسه فزیالوژیکي عملیه ده پدي راتیک اعصابوتنبه د پاراسمزړه سمر

 دي . عملیه کی الندي اثرات د یادولو وړ

 ( positive chronotropد زړه د تقلصاتو د شمیر زیاتول ) (1

 ( positive inotropeد زړه د تعلصاتو د قوي زیاتول  ) (2

 ( positive dromotropد عصب د انتقال رسعت زیاتول ) (3

 (positive tonotropزړه قوي کول ) (4
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عضله ده چه یرل فعالیت په اتوماتیک لول اجرا کوالي  هد پورته توضیحاتو وروسته زړه یوه درن

Ca +عنارص پخرله په زړه کي پراته دي . د زړه په فعالیت کی ایونونه لکه  او د هغه د فعالیتيش 

 ،+ K . او د حرارت درجه مستقیمه اغیزه لري 

 نوب: د زیاتو معلوماتو د پاره د زړه او ویني دوران فزیالوژي ته مراجعه وکړي .

 (Muscle Activites د عضالتو فعالیت )

 (:Brain activityد مغزو فعالیت )

بدن کی ماغزه هغه بریه ده چی د عصبی سیستم د مرکز په حیث دنده اجرا کوی. ماغزه په  په

 3رس کی د بدن حسی ارګانونو ته نژدی پراته دی په نورمال لول د مغزو وزن په تقریبی لول 

دي. د مغزو د حجراتو  پروټین   %8او   شحم %10، اوبه  %78پونډه دی ، چی په هغه کې 

پواسطه  synopsisبیلون پوری دی . د مغزو دا حجری د  33-15په منځنی لول د  )نیرون(  تعداد

د نورو زرهاو حجراتو رسه په رابطه کی دی . د مغزو نیورونونه د پروتوپالزمیک فایربونو پواسطه 

 په نوم یادیږی یو د بل رسه په رابطه کی دی   Axonچی د 

انتقالیږی او د بدن د مختلفو بریو ایذو ته  سګنالونه Action potentialپه واسطه  Axonsد 

 ځان رسوی.

د انسان ماغزه په یرل منځ کی پیچلی رابطی 

 او په دری مهمو بریوویشل شوی : لری

 Brain stem 

 Cerebellum 

 Cerebrum 

 د مغزو هره بریه ځانګړی دندي لری .

 دی . mid brainاو  medulla ,   ponsبریی  کی شاملی Brain stemد مغزو په  

 شکل(24 )
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 لیر په بدن کی ددی بریی مهمی دندی د تنفس اداره کول،زړه رضبان او په بدن کی نور 

اتوماتیک فعالیتونه چی د انسان په اداره او کنتول کی نه دی رسته رسوی لکه د وینی دوران، د 

 رسه نښلوی .  spinal cordsپښتورګو فعالیت  او همدا لول ماغزه د 

یا کوچنی مغز څخه عبارت ده . د مغزو ددی بریی دندی د  cerebellumد مغزو بله بریه د 

،د ویری او زړورتیا احساس او د حفظونی یعنی د موضوعاتو د یادلو او حافظی ته یایقی ،لیدنی 

 د سرارلو څخه عبارت دی.

 hemi)څخه عبارت ده د مغزو دا بریه په دوه نیمو کرو cerebrumد مغزو دریمه بریه د 

sphere)   چی د چپ او ښی کرو پنوم یادیږی ویشل شوی ده. د مغزو دا دوه بریی  چی یو بل

رسه مشابه ښکاری یو د وظایفو او دایلی جوړښت د نظره یو د بل رسه فر  لری . د ښی نیامیی 

 کری دنده د بدن د عمومی کنتول دنده په غاړه لری او چره نیمه کره یی عادتونه کنتولوی.

 :(Electro theraphy) الکرتو تراپی

تشخیص وروسته د ناروغی درملنی د قوانینو په مرسته د عصبی او عضالتی ناروغیو بریښنائې د 

ته الکتوتراپی وایی یا د بدن د پوستکي د الري د بدن د اعصابو او عضالتو تحریک ته 

مالبت الکتود  عضالتو د فلج د ناروغی په درملنه کی د بر  والیکتوتراپي وا ي مالال د غیر متحرک

د عصبی ریښی او منفی الکتود د بدن د ناروغی بریی رسه نښلوی په دی لول په عصب او 

 ک پیدا کیږی .یعضله کی تحر

منفي الیکرود د عصبي  بریښناناروغي په ویت کی د د یا د عصب او عضيل د منقبض فلج 

ه عصب او عضله کی ناروغه بریي رسه نښلوي په دی لول پ د ریښي اومالبت الیکرود د بدن

په دي فزیکی کړنالرو کی د درملنی په ویت کی د . د ناروغیود درملنی تحریک پیدا کیږي

انرژی او مافو  صوت امواجو ځنی استفاده بریښنائې ، ساحی ،مقناطیسی ساحیبریښنائې 

 کیږی . 
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د ضد تحریک د امله د در  بریښنائې په عصب یا عضله کی دد بریښنایی درملنی په ویت کی 

م ،فیربوز میالژیا ز قه د مال درد ، سیاتیک دردونه، ارتروز ،روماتی هارومونونه تولیدیږی او په دی طر

او هغه دردونه چی اعصابو ته د زیان 

له امله منځ ته راغلی وی تداوی 

 کیدلی شی.

په الکتوتراپی کی د بدن د طبعی 

میخانیکتونو ځنی استفاده کیږی نو 

راپی عرضی ددی امله د الکتوت

یطرات لیر کم دی . د الکتوتراپی 

 د دستګاه په بدن کی د فریکونسی د تنظیم قابلیت لری نو هغه باید د هر شخص د بدن

فزیالوژی دمخی ترتیب او تنظیم شی. دا لول درملنه یاص تاوان نه لری یو د بدن رسه د 

 ی.الکتودونو د متاس د امله د بدن د پوستکی د پړسوب سبب کیدلی ش

 

 (Defibrillationدی فایربیلشن)

د زړه په ټولو غیر منظم حرکتونو کی 

یو لیر یطرناک حالت  fibrillationبطنی 

دقیقو کی د  3یا  2دی که دا حالت په 

 منځه الړ نشی د مړینی سبب کیږی .

پدی لول ناروغانو کی کله د زړه د بطن 

یوه بریه او کله د زړه د بطن بله بریه تنبه 

قلصات اجرا کوی او د زړه ټول بطن تقلصات نه شی اجرا کولی.  د زړه د بطنی تقلص تاو کیږی 

په موده کی د ناروغ د د ماغي دندو د یرايب له امله په    4sec-5secد منځه تللو په حالت کی په

دقیقو په موده کی ونه دریږی د  3یا  2ناروغ کی شعوري حالت له منځه ځي که دا حالت په 

 شکل (25)

  شکل( 26 )
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طریقه ده   defibrillationمړینی سبب کیږی د زړه د پورته ناروغی د مخنیوی اسانه الر  ناروغ د

په   fibrillationورکوی دا اله چی د  shockجریان پواسطه بریښنائې پدی طریقه کی زړه ته د 

په نوم یادیږی چی د زړه د عضالتو کتلی   defibrillatorمخنیوی کی په کار وړل کیږی د 

او د زړه غیرمنظم حرکتونه په منظمو حرکتونو بدلوی او دناروغ د مړینی مخه نیول  لایرول کوی

 کیږی.

 (:diathermyدیاترمی )

جریان پواسطه د حرارت د تولید طریقی ته دیاترمی وایی. بریښنائې په ژورو انساجو کی د د بدن 

په   2inchد څخه پواسطه دا تولید شوی حرارت د پوستکی د سطحی  بریښناپه بدن کی  د 

اندازه ژور اثرات لری . د دیاترمی ماشین د حرارت د تولید لراره د بدن رسه نه په متاس کی 

 ږییواسطه په نښه شوی نسج کی حرارت تولید جریان پهد برښنایی کیږی . بلکه ددی ماشین 

 په حرکت راځی . وینه او د حرارت لوړ والی د وینی د جریان د حرکت رسه مرسته کوی او 

همدا لول د مفصل او د هغه د نسجونو تر منځ نرموالی تولیدوی او په بدن کی دردونه کموی . د 

جریان د  حرارت د تولید الکتودونه د بدن د رګونو رسه نښلوی بریښنائې جراحی په ویت کی د 

د حجرو د غیر منظم تکرث او  Diathermyتر څو وینه منجمده او د بهیدنی مخه یی ونیول شی. 

 دی په مخنیوې کی موثر رول لری مالال تومورونه او داسی نور....و 

جراحی لیر زیات استعامل لری مالال د پروسټاب جراحی ،د مالانی جراحی ،د رحیم دیاترمی 

 جراحی ، د مغزو جراحی او داسی نورو کی استعاملیږی .

 short wave diathermyپه طبابت کی دیاترمی د استعامل د مخی مختلف لولونه لری مالال 

پدی لول دیاترمی کی موجی او دوالی کم او فرکانس یی لوړ وي او د الکتومقناطیسی امواجو 

په تسکین کی  نوپواسطه حرارت تولیدوی دا لول دیاترمی د پښتورګو د تیږو او عضالتو د درد

 استعاملیږی .
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Micro wave diathermyن کی حرارت : دا لول دیاترمی د بدن د ګرم والی د پاره په بد

 تولیدوی او په دی لول په بدن کی ژور انساج ګرمیږی.

Ultra sound diathermy په دی لول دیاترمی کی د مافو  صوت امواجو پواسطه حرارت :

 تولیدوی او انساج پری تداوی کوی.

 (:Electrical surgery  or  electro cauterization) جراحی بريښنائې

جریان د تطبی  ځنی کار بریښنائې ( radio frequencyونسی )فریک یپدی جراحی کی د لوړ 

وسایلو په مرسته انساجو ته حرارت بریښنائې عملیاتو په ویت کی د جراحی اییستل کیږی . د 

په نوم  Probeوسیله چی انساجو ته پری حرارت ورکول کیږی د بریښنائې ورکول کیږی . هغه 

په طریقه حرارت  conductionبدلوی او انساجو ته د  یادیږی . چی برقی انرژی په حرارتی انرژی

 انتقالوی او د انساجو د ایونایز شوو مالیکولونو د اهتزاز سبب کیږی او حجره ګرموی. 

 ˚60c˚-99cته ورسیږی د حجری د مړینی سبب کیږی او که حرارت   ˚60cکه په حجره کی حرارت 

کیږی او د حرارت په همدی درجه کی د ته ورسیږی د حجری د پروټنی موادو د پرنچیدو سبب 

جراحی عملیاتو په ویت کی د وینی د بهیدنی مخه نیول کیږی یا په حجره کی د 

Dehydration  100حالت منځ ته راځی او حجره وچیږی یو که په حجره کي حرارتc˚  ته

 ورسیږی د حجری ټول مایعات په بخار بدلیږی .

 یو پهد ناروغیو په جراحی کی  ENT، د زړه ،او ښځینه جراحي په عام لول د پوستکی، بریښنائې

 قطبی یا دوه قطبی لول د رضورت رسه سم په کار وړل کیږی .

بریښنائې پنوم یادیږی چی د زیاتی  active electrodیو قطبی جراحی اسباب او وسایل د د 

او د  جراحی وسیلی ځنی کار اییستل کیږی mono polarانرژی ته د رضورت په ویت کی د 

 جراحی الندی پرایی بریی ته  زیاته حرارتی انرژی ورکوی .
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دوه قطبه جراحی وسایل دوه فعاله الکتودونه دی چی د جراحی په ویت کی وینه په رګونو کی 

جریان پواسطه د عصبی او عضالتی حجراتو تنبه بریښنائې ټنګه وی . د پورته څرګندونو برسیره د 

 .د دردونو تسکین کول دیو عضالتو په بدن کی د اعصابو ا، کول 

 

 (Bio electricityبایو الکرتیک )

 Detection of electrical signal fromسګنالونو تشخیص )بریښنائې په بدن کی د

body:) 

 تولیدیږی . بریښناپه ژوندیو حیوانی موجوداتو کی د عصبی او عضالتی  فعالیتونو له امله 

په واسطه د انسانانو او حیواناتو د اعصابو ،  بریښنایږی . ددی په نوم یاد bioelectricityچی د 

 عضالتو او ټول بدن فعالیتونه اداره کیږی . 

قوه پیدا کیږی . بریښنائې چارجونو د متقابل عمل ځنی په عضالتو کی بریښنائې په بدن کی د 

ات چی مغزو ته د پواسطه تنظیمیږی یعنی ټول هغه معلوم بریښنا د د مغزو کار او فعالیت د بدن

جریان په واسطه تر رسه کیږی .  بریښنائې اعصابو پواسطه لیږل یا رالیږل کیږی د بدن د

Galvani   په بدن کی د  هوموند بریښنا م کی یی په حیواناتو کی1786لومړی عامل ؤ چی پهKCl 

یونونو په ا Na+او  K ،-Cl+تجزیی په ویت کی د لولونو کی هغه د بریښنائې په مح NaClاو 

 .تجزیه کیږی

انتقالوی ، دا بریښنا او د بدن د برقی محصوالتو ځنی ګڼل کیږی او هر ایون یی د ځان رسه 

ایونونه په الکتولیت محلولونو کی په مختلفو غلظتونو رسه د حجری په دایل او یارج کی شته ، 

 دری مهمو عواملو پوری اړه لری.  پهد حجری دایل ته ددی ایونونو حرکت 

 غلیظ محیط نه رقی  محیط ته د ایونونو د تیریدو میالن.  د -1

 د هم نوعه چارجونو ترمنځ د دفعی او د مختلف النوع چارجونو تر منځ د جذب میالن. -2

 د چارجونو د تعادل د تاثیراتو د مخی د حجروی غشا د سکون حالت .  -3
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 ي لول ترشیح کیږی:د پورته مخترصی ترشیح وروسته د ناروغیو د تشخیص ځنی وسایل په الند

 (:E.C.Gالکرتو کاردیو ګرافی )

الکتوکاردیو ګرافی د زړه د ناروغیو د تشخیص یو طریقه ده چی د ټولو فزیکی او البراتواری 

د نوم   Electrocardio graphمعایناتو په ګډون د زړه د ناروغیو په تشخیص کی مرسته کوی . د 

 پيښی څرګندوی نه د هغه میخانیکی پیښی. بریښنائېڅخه څرګندیږی چی دا اله د زړه 

E.C.G  د الندی ناروغیو په تشخیص کی

 مرسته کوی:

نونو د جوفونو طد زړه د دهلیزونو او ب

پرایوالی او د جدارونو د پنډوالی 

تشخیص ،ایسکمی ،پریکارد ، اریتمی ،د 

ی نوری دواګانو سمی تاثیرات او داس

اعضأ  یمحیط ناروغی . څرنګه چی د زړه

پوستکی و نسجونه د زړه ځنی د بدن ا

جریان هادی دی ، نو که  بریښنائېد 

الکتودونه یا حسايس ایذی د بدن د پوستکی رسه په متاس کی راوړې تر څو د زړه  بریښائې 

( باندی ثبت يش یا د مانیتور په Electro cardio gramجریان په ميل متي کاغذ ) بریښنائې

 صفحه ولیدل شی.

E.C.G له دوه بریو ځنی جوړ شوی دی چی یوه بریه یی د مرکزی او بله بریه یی د  ماشین

دی د  mAmpمحیطی بریی په نوم یادیږی ، مرکزی بریه یی په حقیقت کی ګلوانو مت یا 

E.C.G  په دی بریه کی ميل متمرب  مخصوص کاغذ ځای پر ځای کیږی دا کاغذ افقی او

جوړیږی د وړی  څخه کوچنی او لوی مرب  ګانی د تقاط  عمودی یطونه لری چی ددی یطونو

 شکل (27)
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د مجموعی څخه  وړو مرب  ګانو دی او لویه مرب  د څو 1mmمرب  د هری ضلعی او دوالی 

یو په مانیتور  .جوړیږی. د محاسبی د اسانتیا لراره دا کاغذ د ګرافیک په شکل جوړ شوی دی

وی هغه د کاغذ په مر هم سګنالونه د ګرافیک په شکل ښکاری او که رضورت  بریښنائېکی 

 چاپیدلی شی.

دوهمه بریه د هغه محیطی بریه ده چی شاملی بریی یی د کیبلونو او الکتدونو  E.C.Gد 

د زړه د فعالیت یو پالن ثبتوی دا لول  هغهڅخه عبارت دی که په ماشین کی یو ګلوانو مت وی 

رقی فعالیت د ثبتولو لراره دری ماشین د یو کاناله ماشین په نوم یادیږی یو نن ورځ د زړه د ب

 کاناله ،شرږ کاناله او تر ده زیات پرمختللی ماشینونه شته چی د زړه برقی فعالیتونه ثبتولی شی.

پوتنشیال د ګلوانومت   1mvپوری دی یعنی  1mv=10mmد ماشین معیاری ولتاژ  E.C.Gد 

په اندازه رسموی .  10mm په فاصله بی ځایه کوی او د زړه پوتنشیالی موجه د 10mmعقربه د 

یو که رضورت وی کیدلی شی د ماشین ولتاژ لوړ یا ټیټ شی یعنی که د زړه پوتنشیالی موجی 

حالت کی د  په اندازه لوړه شی یعنی پدی 1mv=20mmلیری وړی وی کیدلی شی چی هغه د 

 کوچنی موجی 1mv=5mmپه غټوالی رسموی او یا ددی برعکس  20mmموجه د  بریښنائېزړه 

رسمولی شو . په پورته ټولو حاالتو کی دا تغیرات د کاغذ په مر رسمیږی . د ماشین په ولتاژ کی 

 ویل کیږی .  Gainتغیر راوړلو ته 

په ماشین کی الکتودونه د مالبت او منفی قطبونو څخه عبارت دی چی مالبت قطبونه په سور 

تشخیص په ویت کی یو  داروغی ند رنګ او منفی قطبونه په ابی تیز رنګ په نښه کیږی د زړه 

الکتود د ښی پښی په الندینی بریه او بل الکتود د چپ الس او باقی نور الکتودونه د بدن د 

 .نښلوی د سینی د پاسه پوستکی رسه

په  Uاو  T,R,Q,Pپوتنشیالی موجی د  بریښنائېد زړه د ناروغیو په تشخیص کی د اسانتیا لراره 

موجی تولیدیږی د  بریښنائېګزاری کیږی.  کله چی د زړه په واسطه تورو په ایتیاری لول نام 

E.C.G  ماشین په واسطه د الکتوګرام په کاغذ طوالً او عرضاً رسمیږی د مرب  افقی محور د ویت
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موجه د زړه د  Pپوتنشیال د یط په نوم یادیږی . د  بریښنائېد یط او عمودی محور د زړه د 

 امله رسمیږی چی عمده یواص یی پدی لول دی:له  Deplarisationاینیات د 

وړو مربعاتو کی رسمیږی ولتاژ یی په مختلفو الکتودونو کی فر  کوی  2.5په  کی 0.10secدا په 

وړو مربعاتو کی رسمیږی. پدی بریه کی د  2.5او په  0.25mvپه مجموع کی ددی موجی ولتاژ 

 مراجعه وکړی.الزیاتو معلوماتو لراره د فزیالوژی علمی اثارو ته 

 (: EEGانسفالوګرافی )

ماشین په  EEGد ملړی ځل لراره د 

م 1875مرسته د مغزو د فعالیت څیړنه په 

کال کی د یوه انګلیسی فزیک دان 

پواسطه په حیواناتو کی تر رسه شوه په 

م کال کی جرمنی فزیک دان  1929

یرلی څیړنی په انسانانو کی پیل کړی او 

س په دوګلیړنو ته د ترده وروسته د هغه څی

 فعالیت بریښنائېماشین پواسطه د عصبی حجرو د  EEGواسطه دوام ورکړی شو چی تر اوسه د 

د فزیالوژی او روانی ناروغیو په البراتوارونو کی د مغزو د ناروغیو د تشخیص  د پیغامونوپواسطه 

 .څیړنی تر رسه کیږی

بتولو ته انسفالوګرافی وایی . ثال د فعالیت پوتنشی بریښنائېمغزو د  دد پورته توضیحاتو وروسته 

 بریښنائېد ژوری بی هوښی او مغزو ته د وینی د توییدو په ویت کی د مغزو په غشا کی 

 بریښنائې پوتنشیال منځته راځی که د مغزو په غشا کی ځنی بدلونونه منځ ته راشی د هغه په

 پوتنشیال کی هم تغیر منځ ته راځی .

 -spinalالکتودونو په واسطه چی د رس په پوستکی یا  بریښنائېلیت د فعا بریښنائېد مغزو 

cord-   کی ایښودل کیږی د اندازه کولو وړ دی. هغه پیښی او اثرات چی د رس په پوستکی کی د

 شکل( 28 )
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بلل کیږی اود یوه  Encephalographyد ایښودلو له امله منځته راځی  نوالکتودو  بریښنائې

مغزو د سګنالونو څرګندونه کوی او  بریښنائې( د  neuronsزیات تعداد  عصبی حجرو )

 پوتنشیالی ایتالف ددی الی پواسطه ټاکل کیږی .

EEG  تغیراتو د اندازه کولو قابلیت لری د  بریښنائې یوه ثانیه کی د مغزو د  پهEEG  د استعامل

کی  وهل کیږی او بیا په هغه ځای Jellپه ویت کی د الکتودونو د نصبولو په ځای کی 

ناروغی تشخیص روانی د مغزو پړسوب او داسی نوری  ، الکتودونه نصبوی تر څو روحی ناروغی

 شی.

 

 (:EMGالکرتومایو ګرافی )

د عضالتو او ماهیچو د فعالیت له امله د 

پوتنشیال ایتالف پیداکیږی دا پوتنشیال لیر 

دی . که د عضالتو او  90mv-کم او تقریباً 

ایتالف تقویه  ال داپوتنشیماهیچو د غشا د 

شی نو هغه د ثبت او اندازه کولو وړ دی . له 

تو او ماهیچو د دی ځایه هغه اله چی د عضال 

ایتالف ثبتوی د  غشا د پوتنشیال 

Electromyography  ثبتولو یږی او پنوم یاد

 وایی. Electromyogramته یی 

حلیل او تجزیی وروسته د عصبی سګنالونو د ت بریښنائې په مایوګرام کی د عضالتو او ماهیچو د

او عضالتی حجرو د فعالیت د بی نظمی کچه اندازه کیدلی شی یا په بل عبارت د انسان د بدن 

 شکل( 29 )
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biomechanics  حرکتونه د هغه د طبعی حالت رسه د مقایسی وروسته تشخیص کیږی .د الکتو

 مایو ګرافی پواسطه د عمومی انستیزی څارنه او کنتول هم تر رسه کیږی.

 

 (Interaction of electricity with bodyاغیزې ) بریښناپه بدن کی د

 (:physiological effects of electricityفزیالوژیکی اثرات ) بریښناد 

 (:Electrolysis) الکرتولیز 1- 

محلولونو تیر شی په  ېي جربانبریښناDCقلوی محولونو ځنی او که دبدن او یا ځنی نورو تیزابی  

د یی  مالبت او منفی ایونونه تولیدیږی چی دا عملیه د الکتولیز او محلولونه ی او بدن ک

 هد یوی دقیقی لراره د بدن د انساجو ځنی تیر  بریښنا هالکتولیت پنوم یادیږی . یو که مستقیم

پواسطه  بریښناشی د بدن د زیمی کیدو او د انساجو د وژنی سبب کیږی . که په بدن کی د

 شی رغیدل یی او ده موده په بر کی نیسی .زیمونه منځ ته را

مقاومت  که د هر جسم ځنی بریښنا تیریږی په اجسامو کی د بریښنائې  (:Burnsسوزیدنه ) 2-

د جریان د شدت رسه متناسب دی . په  تولیدیږی . تولید شوی حرارت د بریښناد امله حرارت 

 ته راځی .د سوزیدو د امله درد لرونکی زیمونه منځ  بریښنابدن کی د

 (:muscle crampsشدید عضالتی دردونه ) 3-

ید درد ایته د متاس د امله د بدن اعصاب او عضالت په شد بریښناد بدن د انساجو رسه د 

ی کیدلی نیولی وی مستقامً د الس په ورکولو د هغه رسه مرسته نه ش کیږی . که یو څوک بریښنا

 کیږی .په واسطه نیول  او مرسته کوونکی هم د بریښنا

 (:Respiratory Arrestونه )ه د تنفسی سیستم بند4- 

د جریان د تیریدو له امله منقبض کیږی او تنفس نه اجرأ  د سږو عضالت د بدن څخه د بریښنا

 کیږی او پدی ویت کی د کمک د پاره غږ هم نه شی کولی .
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 (:Cordial arrestد زړه د حرکتونو ودرول )5- 

ټول بدن ته وینه  .وه ده چی د تقلصاتو له امله یرله دنده اجرا کویزړه عضالتی عضکی په بدن  

د جریان د تیریدو د امله زړه یرل حرکتونه نشی اجرا کولی او  یښناپمپ کوی د بدن ځنی د بر

 وینی رسول بندیږی .د ټول بدن ته 

 (:ventricular fibrillationد زړه فایربلیشن )6- 

په ناروغی ایته کیږی یعنی  Fibrillationونی په ویت کی د نی یښناد زړه ښی او چپ بطن د بر

د زړه ښی او چپ بطن همزمان کار نشی اجرا کولی او د بطنونو حرکت غیر منظم کیږی چی په 

نیونی ددی حالت د امله مړینه رامنځ ته کیږی . یعنی که د السونو په واسطه  یښنازړه کی د بر

70mAmp  ً20زړه ته او مستقیامµAmp  زړه ته ورسیږی د مړینی سبب کیږی .بر   

 د فریکونسی اغیزه: ریښناو او عضالتو په تنبه کولو کی د بداعصاب

یکونسی یاصه اغیزه لری یعنی رجریان ف بریښنائېد عضالتو او اعصابو په تنبه کولو کی د 

جریان  عضالت نشی تنبه کولی. یو که بریښنائې جریان اعصاب او بریښنائېکمتین 

 وی اعصاب او عضالت تنبه کیږی. 50Hzسی فریکون

 ( : (Electric shock therapyبریښنائې شاک

( پنوم یادیږی . د عقلی او روانی electric shock therapyپه واسطه درملنه د ) بریښنائې شاکد 

پدی طریقه ددی لول ناروغیو په  .جریان تیروی  بریښنائېبی نظمیو په درملنه کی د مغزو ځنی 

 بریښنائې AC( ځنی استفاده کیږی . ددی ماشین پواسطه د ECT machineکی د ) درملنه

200mAmp(0.2Amp )جریان تولیدیږی چی شدت یی د  بریښنائېDCجریان ځنی 

 بریښناپوری دی. ددی   70volt( او د پوتنشیال ایتالف یی د 1,6Amp)1600mAmpځنی

پوری د الکتودونو په واسطه د 6secتر  څخه 1secرس د پوستکی رسه نښلوی او د الکتودونه د 

جریان پدی موده کی د مغزو عصبی  بریښنائېجریان تیروی . دا  بریښنائېرس د پوستکی ځنی 

ک د قط  کیدو څخه څو دقیقی وروسته ناروغ د ا ش بریښنائېجوړښتونه تحریک کوی . د 
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ی په یاد کی راوړی. یاطرات او پیښیرل ک دمخه ی عادی حالت ته راګرځی او برقی شاهوښیار 

خه تر پنځه ځلی پوری د عقلی او روانی ناروغیو دا لول درملنه باید په هفته کی د دری څ

. پدی لول د ناروغ په حالت کی په تدریجی لول ښه والی منځ ته راځی . په روغتیایی شیاجرا

کلیف ولری .او مرکزونو کی الکتوتراپی هغه ناروغانو ته توصیه کیږی چی شدید عقلی او روانی ت

تکلیف یی ځان او یا نورو ته فو  العاده یطرناک وی یعنی د ځان او یا د نورو د وژنی هڅه کوی 

. د وړاندوینی له مخی په نړی کی د یو میلیون زیات دا لول ناروغان په دی طریقه تداوی کیږی 

و حاالتو کی لکه په لول درملنه موثره او بی یطره ده . یو په ځنو یاص ا . د روانی ناروغانو د

مرکزی اعصابو کی د تومورنو شته والی او یا هغه یلک چی د زړه د سکتی د ناروغی احتامل 

 ول روانی ناروغان نه تداوی کیږی.ولری په دی طریقه دا ل

 :(factors in lethality of electric shockشاک د خطراتو نور فکتورونه ) بریښنائېد 

جریان  بریښنائېد فریکونسی د زیاتوالی د امله نسبت مستقیم  (AC)جریان  متناوب بریښنائې

(DC) جریان په جهت کی د دوامداره بدلون  دی ځکه چی د متناوب بریښنائې ته لیر یطرناک

او د بدن د مقاومت د کموالی سبب کیږی .  واریدیږی تشدید رضباکی د امله د بدن په اعصابو 

 60Hzځنی تر  50Hzچی فریکونسی  بریښنامتناوبه  25mAmpنو له دی امله که دبدن ځنی 

د یادولو وړ ده جی په تنفسی سیستم د منځه وړی او مړینه رامنځته کوی  تیره شی. پوری ده

پوری وی په  200KHzڅخه تر  100KHzجریان کی چی فریکونسی یی د  متناوب بریښنائې

رځی نو الزم ده چی په و سبب ګبدن کی د حرارت په لول ښکاره کیږی او د بدن د سوزید

 مطالعه شی.  الندی فکتورونو اغیزیځنی بریښنائې شا ک کی د 

 (:Current) جریان شدت د بریښنائې

جریان چی د انسان د بدن ځنی تیریږی د  د بریښنا رسه د متاس په ویت کی کوم بریښنائې

د جریان شدت یا د  انسان د بدن مقاومت او دوهم د بریښنادوه فکتورونو رسه تړاو لری ملړی د 

شاک په ویت  واق  کیږی . دا دوه عوامل د بریښنائې ولتاژ چی بدن د هغه د تاثیر الندی بریښنا
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جریان په دوه بریو ویشل  ن د امله مړینه رامنځته کوي. بریښنائېجریا کی دزیات بریښنائې

 وایی په الندی لول تعرف کیږی: ACاو بل ته یی  DCشوی چی یو ته یی 

DC جریان: ښنائېبری 

پدی لول بریښا کی دوه قطبونو لری چی د مالبت او منفی قطبونو پنوم یادیږی.  دا لول بریښنا 

په وچو او ملدو بطریو کی  په نوبتی لول تغیر نه کوی دا بریښنا ساحی جهت د بریښنائې

 تولیدیږی 

AC جریان: بریښنائې 

تو له امله د هغه قطبونه یو په بل ساحی د جهت د تغیرا ریښنا کی د بریښنائېپه دی لول ب 

ته کم دی ، یعنی  ل کی د بدن مقاومت نظر مستقیمه بریښناپه مقاب بریښنا ید متناوببدلیږی. 

DC 80د  بریښناmAmp  واښ نه رامنځته کوی په جریان شدت بدن ته جدې ګ بریښنائې

کوی د متناوب نځته نیونی جدی ګواښ رام بریښنا د بریښنا  25mAmpکی  بریښنا یمتناوب

ت د بدلون د امله جریان د جه باید وویل شی چی د بدن ځنی د بریښنائېپه صورت کی  بریښنا

تنفسی سیستم او  ،ږییمریدو په ویت کی د بدن مقاومت کد جریان د تی د بدن ځنی د بریښنا

 د زړه فعالیت کار پریږدی.

 (:frequencyفریکونسی )

. د مالال په لول که د متناوب  عداد ته فریکونسی وایید جهت د بدلون ت بریښنا ید متناوب 

جهت د بدلونونو تعداد په یوه  نو باید په هادی کی د متناوب بریښنا وی 50Hzفریکونسی  بریښنا

 غیر وکړی . ځلی ت  50ثانیه کی 

جریان د فریکونسی په زیاتوالی رسه د بدن مقاومت نه کمیږی د  د تصور په یالف د بریښنا

فریکونسی پوری یطرناک ترینه  400Hzڅخه تر   50Hzی ښودل شویده چی تجربو ځن

او ترده لوړه فریکونسی فقط دبدن رسه د متاس د   .فریکونسی ده چی د مړینی سبب کیږی
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ځای د سوزیدو سبب کیږی عمر ته په پاملرنی د انسانانو د زړه رضبان یو بل ته فر  کوی د زړه 

فریکونسی په یوه  و د متناوب بریښناپوری دی ا 105څخه تر  70دا رضبان په یوه دقیقه کی د 

نیونی په ویت کی سړی  د بریښنا  کیږی . 3000Hzده چی په یوه دقیقه کی  50Hzانیه کی ث

فریکونسی رسه برابر شی پدی حالت کی د  د زړه رضبان د متناوب بریښنا غواړی چی د هغه

ځلی رضبان اجرا کړی نو هغه  3000کی  دقیقه دزړه رضبان زیاتیږی یو قادر نه دی چی په یوه 

رسه د متاس په ملړنیو لحظو کی د زړه د رضبان د زیاتیدو له امله د وینی د  چی د بریښنادی 

جریان شدت زیاتیږی او د وینی د جریان د شدت د امله زړه او رګونه چوی او د مړینی سبب 

 کیږی .

 :يمنیونی عال  د بریښنا

چی انقباض نیونی په ویت کی د عضالتو ماهی قباض: د بریښناد عضالتو د ماهیچو ان -1

یږی او یا برعکس امکان شته سیم د هغه په الس کی کلک پاتی ک کوی او د بریښنا

 نیوونکی د عضالتو د ماهیچو د انقباض د امله هغه وغورزیږی. چی بریښنا

 .نیونی په ویت کی تنفسی سیستم د کاره ولیږی د تنفس ودریدل: د بریښنا -2

نیونه د زړه رضبان د زیاتیدو سبب کیږی یعنی د زړه رضبان  د زړه د بطن لړزه: بریښنا -3

 پوری رسیږی. 600څخه تر  300په عوض د  70-105به یوه دقیقه کی د 

ی سوزیدنه د دایلیدو او یارجیدو په ځای ک د بریښنا نیونی په ویت کی دبریښنا -4

ین د د استعامل په ویت کی د هغه یو لد هر لول وسایلو  رامنځ ته کیږی نو د بریښنا

نیونی  ونی مخه ونیول شی او که نه د بریښنانی ځمکی رسه وصل شی تر څو د بریښنا

 په ویت کی مړینه رامنځته کیږی.
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 (summaryلنډیز )

  بریښنايئ قوه : د هم نوعه چارچونو ترمنځ د دفعی او مختلف النوع چارچونو ترمنځ د

 چی رابطه یی پدی لول ده:پنوم یادیږی. جذب قوه د بریښنايئ قوی

𝑓𝑒 = 𝑘 
𝑞𝑞𝑜
𝑟2

 

𝐾 =
1

4𝜋𝜀𝑜
= 8.9875 × 109

𝑛𝑚2

𝑐2
≅ 9 × 109

𝑛𝑚2

𝑐2
 

 : د چارج مقدار 

𝑒 = 1.60207 × 10−19𝑐 ≅ 1.6 × 10−19𝑐 

  قوی او بریښنايئ ساحه : د فضا په ځنو نقطو کی بریښنايئ ساحه د بریښنايئ

 امتحانی چارج د نسبت څخه عبارت ده.

𝐸 =
𝑓

𝑞𝑜
= 𝐾 

𝑞

𝑟2
 

 الی انرژی او یښنايئ ساحی په یوه نقطه کی پوتنسیال د پوتنسیال : د برپوتنس

 دی.امتحانی چارج د نسبت څخه عبارت 

𝑉𝑎 = 𝑘
𝑞

𝑟
 

 یالی انرژی:پوتنس  𝑘
𝑞𝑞𝑜

𝑟
=  EU 

 ادی کی د چارچونو حرکت ته بریښناېي جریان وا ي بریښنايئ جریان : په هI = Q / t  

  بریښنا ودرونی او د بریښنا کمونی بریښنايئ مقاومت : په بریښنايئ رسکتونو کی د 

𝑅د اوم په قانون کی.   قابلیت ته مقاومت وایی چه  =
𝑉

𝐼
 دی.  

 م د بدن د د بدن کنتولی مرکزونه : په بدن کی عصبی سیستم او اندوکراین سیست

مهمو کنتولی مرکزونو ځنی ګڼل کیږی چی بریښنائی او کیمیاوی سګنالونه انتقالوی 

 او ځواب تر السه کوی.
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 (Questionsپوښنتی )

  1ستات کوملب هغه مقدار چارچ دی چی په یال کی دcm : په فاصله 

aوی. ه: یو پر بل یو نیوټن قوه وارد   bوی. ه: یو پر بل یو لاین قوه وارد 

cوی. ه: یو پر بل یو کوملب قوه وارد   d.ټول صحیح دی : 

  0.001که د همنوع چارچونو تر منځ فاصله km  10×99چارچونو ترمنځ قوه او د 

 نیوټن وی د چارچ مقدار عبارت دی له :

a :3c  b :
1

3
 𝑐  c :9c   d :1c 

 : د برقی ساحی په یو نقطه کی پوتنسیال عبارت دی له 

a :𝑉𝑎 = 𝑘 
𝑞

𝑟
 b:𝑉𝑎 =

1

4𝜋𝜀𝑜

𝑞

𝑟
 c:𝑉𝑎 = 9. 109

𝑁 𝑚2

𝑐2
𝑞

𝑟
 d ټول صحیح : 

 :د بدن مهم کنټرولی مرکزونه 

a:.یوازی عصبی سیستم دی    b یوازی اندوکراین :

 سیستم دی.

c.عصبی او اندوکراین سیستم دی :   d.ټول غلط دی : 

  په عصبی رشتو کیImpuls ت منځ ته راځی چه د مالبتو چارچونو هغه وی

 پوتنسیال:

a :72 mv- .وی  b:40 mv.وی + c :+72 mv .وی d:-40mv .وی 

 ی مرکزونه د فعالیته ولیږی؟تد بر  نیونی په ویت کی کوم حیا 

 د عصبی سیستم دری غټی دندی کومی دی؟ 

 الیکتوتراپی تعریف کړی؟ 

 وله ده یوازی نوم یی ولیکی؟په طابت کی دیاترمی د استعامل له مخی په څو ل 

  بریښنایی قوه تعریف او رابطه یی کومه او دSI  واحد څه دی؟کی په سیستم 

  



83 

 څلورم څپرکي

 (Fluid dynamicد مایعاتو ډینامیک )

 (: Bernoulli’s Equationبرنولی معادله )

یادیږی . م کال کی ثبوت کړه چی د برنولی د اصل پنوم 1730برنولی یرله مشهوره معادله په 

نوموړی پدی معادله کی په پایرونو کی د فشار او رسعت تغیرات توضیح کړل او وویل چی په 

پایپ کی د متحرکه مای  ټوله میخانیکی انرژی د هغه د یوی نقطی ځنی بلی نقطی ته ثابته ده 

   gh =  constantρ+ 2  Vρ2/1=   E M: یعنی

انرژی یوه بریه په پوتنشیالی انرژی بدلیږی  د حرکت په ویت کی ددید مای  یو په پایپ کی 

 . 

د مایعاتو په دینامیکی حرکت کی د مای  فشار د میخانیکی انرژی د تغیراتو رسه رابطه لری ، 

حرکی انرژی او  ،( کی د فشارNon viscous, η=0ددی قانون له مخی په الیال مایعاتو )

 نی :پوتنشیال انرژی مجموعه په واحد حجم کی ثابته ده یع

gh ρ+  2vρP + ½

=constant 

د مای  فشار  Pپه پورته رابطه کی 

، V   ، یی رسعتρ کالافت یی ، h 

د ځمکی د سطحی ځنی د پایپ 

جایبی تعجیل دی.که په پایپ کی د مای  د حرکت د اصطحکاک ځنی د د ځمکی  gارتفاع او 

کی د سطحی څخه رصف نظر وشی نو څرنګه چی په شکل کی دیولی او یروجی نقطی د  ځم

نو په دواړو یواو کی د فشار د مساوی والی د  عاتو یو د بل رسه موازی پرتی دیپه مختلفو ارتفا

 امله الندی رابطه لیکلی شو :

 شکل (30)
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1hgρ+ 2 
2Vρ+ ½ 1= P 2hgρ+ 2 

1Vρ+ ½ 2P 

که په پورته رابطه کی د جایبی د تعجیل ځنی رصف نظر وشی د هغه ځنی الندی رابطه لیکلی 

 شو :

)2
2V –2 

1(V ρ= ½ 1P – 2P 

 constant2v2=A1v1A=له دی ځایه :                

معادلی دا  د کیږی . که د برنولی P1P >2او  دی V1V<2وی نو  A1A>2که په پایپ کی  

منځنی د ی چی ونیول شداسی په نظر کی کی رګ  په توضیحات په الندی شکل کی د وینی

د وینی د رګ پدی نو ی . و کوچنی  د قطر په نسبتبریی قطر یی د دیولی او یروجی بریو 

یی کی ه ه تنګه بریپفشار زیات او رسعت کم دی او  د ویني حاالتو کی د هغه په پرایه بریه کی

 رسعت زیات او فشار کم دی . 

که د وینی د رګ قطر نیامیی 

شی په رګ کی د وینی رسعت 

څلور چنده کیږی او د هغه په 

رژی برابر د وینی حرکی ان

زیاتیږی. کله چی رګ یرل عادی 

حالت ته راګرځی د وینی فشار نورمال 

حالت ایتیاروی . ددی معادلی د مخی په رګونو کی د وینی حرکت په کلنیکی او طبی معایناتو 

بطن ( او ښی atrium) دهلیز ښید د زړه دی.  2P = VΔیر یی عبکی پیچلی کیږی یو ساده ت

(ventricle تر منځ) اوایتالف  د فشارد بی نظمیvalve  .د کمزوری فعالیت د امله پیدا کیږی 

 شکل( 31 )
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 (:viscosityلزوجیت )

د مایعاتو د حرکت په ویت کی د هغه د دایلی طبقاتو ترمنځ اصطحکاک پیداکیږی . د مایعاتو 

د طبقو ترمنځ دایلی اصطحکاک د لزوجیت په نوم یادیږی . په مایعاتو کی لزوجیت د 

cohession ه د مایعاتو د مولیکولونو ترمنځ د جذب د امله پیداکیږی . او په غازاتو قوی په واسط

 کی دهغه د مولیکولونو د ټکر د امله منځته راځی.

 (: coefficient of viscosity د لزوجیت رضیب)

که مایعات  د حرکت په ویت کی دیوی 

موان  رسه مر کیږی د موان  ځنی د تیریدو 

ایعاتو نوری کیږی . یو د م zV 0=رسعت 

په ارتفاع د مان  څخه  x=hطبقی چی د 

یی نه صفر کیږی او وړاندی پرتی دی رسعت 

یا  درجه په )د رسعت  gradientد رسعت په یوازی 

او   cohession ،adhesion( کی یی تغیر واق  کیږی د متحرکو مایعاتو د رسعت ګرادیانت د  میل

مایعاتو د ګرادیانت مقدار د مایعاتو یاصیت دی  د اصطحکاک د قوی په واسطه منځ ته راځی . د

د موان  رسه د مایعاتو د تصادم له امله . کیږی ښودل توری په ηوایی او د چی هغه ته لزوجیت  

قوی پواسطه لزوجیت پیدا کیږی او د هغه مولیکولونه د موان  د  adhesionپه مایعاتو کی د 

ی  هغه مالیکولونه چی متحرکي سطحی د ما سطحی رسه نښلی او دسکون حالت ایتیاروی ، او

مای  هغه طبقه چي د ثابتي سطحی رسه په د په رسعت حرکت کوی. او  zVمر پراته دی د  په

متاس کی ده د مای  نورو طبقاتو د حرکت مخنیوی کوی له دی امله د موان  په سطحه د مای  د 

غه قوه چي د مای  په مر متحرکی په ارتفاع په یطی لول زیاتیږی. ه x=hنورو طبقاتو رسعت د 

او د رسعت د ګرادیانت  (A)په رسعت حرکت ورکوی د تختی د سطحی د مساحت zVتختی ته د 

(h/
v
  رسه متناسب ده یعنی :د حاصل رضب ( 

𝑉

ℎ
A ηF=  

 لشک( 32 )
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 د دهغه او یادیږی نامه په رضیب د لزوجیت د مای  د چي دی رضیب تناسب د ηپدی رابطه کی 

رسعت ورکوی . دا معادله په ټولو  zVهغه قوه زیاتیږی چی متحرکی تختی ته د رسه  لیزیاتوا په قیمت

مایعاتو کی صد  نکوی او یوازی د لزوجو مایعاتو ) د نیوتن مایعات ( په صورت کی د تطبی  وړ ده. په 

 د( η) رضیب لزوجیت د کی مایعاتو په که دی مستقل ځنی رسعت د مای  د ηلزوجی مایعاتو کی 

په بدن کی وینه غیر )غیر نیوټنی ( مایعات ګڼل کیږی. لزوجی غیر شی تاب  رسعت د طبقاتو د  مای

 لزوجی مای  ده چی په هغه کی دوینی رسه کرویات ،سرین کرویات او د وینی نور اجزا شامل دی .

)د مایعاتو د لزوجیت د رضیب واحد د پورته رابطی په مرسته
𝑁

𝑚2
)∙sec = pa∙sec  و مروجه دی ی

 په نوم یادیږی: poiseواحد یی د 

1pa∙sec=10 poise 

poise 2-1m pa ∙ sec = 10 

Poise مای  هغه  دviscosity  ده چی د یو سانتی مت په فاصله یو سانتی مت مرب  سطحی ته د

1cm/sec  .په رسعت حرکت ورکړی  

 ی ورکړل شوی دید مختلفو مایعاتو د پاره د لزوجیت د رضیب قیمت په الندی جدول ک

η=mPa∙sec مایعات 

1.8 (0˚C)اوبه 

1.0 (20˚C)اوبه 

0.3 (100˚C)اوبه 

4̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴~ (37˚C)سرین کرویات 

1.5 (37˚C)د وینی پالزما 

 مبالیل 200

 هوا 0.018
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د جدول ځنی لیدل کیږی چي د حرارت د درجی په زیاتوالی رسه د مایعاتو لزوجیت کمیږی ، 

 حرارت په زیاتوالی رسه زیاتیږی.یو د غازاتو لزوجیت د 

 :( poiseuill’s lawپایزولی قانون )

حرکت د تیزوالی د توضیح د پاره ځنی فکتورونه شته چی هغه باید یو د د په پایرونو کی د مای  

 بل ځنی بیل شی او هغه په دی لول دی:

ه تیزی د پایپ په ایر کی د فشار د ایتالف په زیات والی رسه مایعات په پایپ کی پ -1

 حرکت کوی .

د پایپ او دوالی : په مساوی ویت کی په لنډ پایپ کی نسبت او ده پایپ ته زیاته  -2

 مای  حرکت کوی. 

پا پ  وړوکی قطر لرونکی پایپ کی نسبت لوی قطر لرونکی د پایپ د شعاع زیاتوالی :  -3

 ته په مساوی ویت کی زیاته مای  حرکت کوی .

ن په نسبت نور مایعات په پایپ کی په اسانی د مای  د لزوجیت رضیب : د ګلیرسی -4

 حرکت کولی شی.

 (:Laminar Flowد څو طبقه يئ مایع حرکت )

په پایرونو کی د څو طبقه یی مایعاتو د حرکت د مقدار حجم د شکل د مخی د الندی رابطی 

 پواسطه اندازه کیږی:

Q =
𝑑𝑉

𝑑𝑡
=

∆𝑃𝜋𝑅4

8𝜂𝐿
 

=Qپه دی رابطه کی 
𝑑𝑉

𝑑𝑡
 

په واحد حجم کی د مای  

د حرکت مقدار دی . هر 

هغه مای  چی د هغه 

 شکل( 33 )
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فشار د ایتالف له امله حرکت وکړی   ΔPوی . او د   L، ارتفاع  یی  R شعاع پایپ د ، ηلزوجیت 

تطبی   ا معادله دد پازولی د قانون په نامه یادیږی . او یوازی د نیوټن د مایعاتو په صورت کی د

( واق  شی او یا د هغو د حرکت په Turbulentد مایعاتو په حرکت کی ګډولی )، یو که  هدوړ 

 لی ځنی په ایتیا  استفاده کیږی .جهت کی تغیر منځته را شی د پازولی د معاد

پورته یکر شول  چه د هغه نور فکتورونهچی په رابطه کی  poiseuill’sمالالً: که په رګونو کی د 

به  لوړه شی په رګونو کی به د وینی حرکت ورو ، رسعت  viscosityتغیر ونه کړی او یوازی د وینی 

 یی کم او فشار به یی لوړ شی.

 ( : circulation of the bloodدوینی دوران )

دورانی حرکت : په منظم دورانی حرکتونو کي متحرک اجسام په مساوی ویتونو کی مساوی 

هغه ویت په یرل مسیر منظم حرکت  قوسونه طی کوی ، په دورانی حرکتونو کی متحرک اجسام

رسه  ( 2F=4πmRf(مرکز ته د جذب د قوی  = F)- 24πmRf(اجرا کوی چی د مرکز نه د فرار قوه 

یا په بل عبارت د عمل او عکس املعل  مساوی وی

 .د فزیک ددیقوی یو د بل رسه مساوی شی

توضیحاتو وروسته رګونه چی د زړه رسه یو تړلی 

دنی محیط رسه کومه رابطه سیستم جوړوی او د بان

 نه لری د وینی د دوران د سیستم پنوم یادیږی.

د وینی دوران په دوه بریو ویشل شوی دی چی  

وایی پدی دوران کی ټول بدن ته دوران  systemicیو ته یی 

پدی دوران کی د بدن ټوله  دوران وايئ pulmonaryاو بل ته یی اکسیجن لرونکی وینه رسیږی.

دوران د وینی رسه مساوی  systemicزړه ته او د زړه څخه سږو ته ځی مقدار یی د ناپاکه وینه 

زړه څلور جوفونه لری چی دوه جوفه یی ښی دهلیز او چپ د هلیز زړه ته وینه راټولوی او  دی.

دوه نور جوفونه ښی بطن او چپ بطن د زړه څخه وینه وباسی ، د زړه ښی دهلیز ته د ټول بدن 

هلیز توره وینه د ښی بطن د ښی سږو نه وینه راټولوی د زړه دد ی او چپ دهلیزځنی وینه راټولیږ

 شکل( 14 )
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د تبادلی د پاره د رګونو په واسطه سږو ته لیږدوی ترڅو وینه اکسیجنی  پواسطه د اکسیجن رسه

داره وینه ټول بدن ته د رګونو په واسطه رسوی پدی لول په بدن کی د  شی او چپ بطن اکسجن

 ږی .وینی دوران واق  کی

په زړه کی ښی د هلیز ته جم  شوی وینه د وریدی وینی له جملی څخه ده چی په هغه کی د 

2O  2مقدار په مرصف رسیدلی اوCO  په هغه کی په کافی اندازه شته دی . دا وینه ښی بطن ته او

 تبادلی د پاره ځی .  2COاو  2Oبیا د هغه ځای څخه سږو ته د 

واسطه جم  کیږی او د چپ بطن ځنی رسو رګونو په واسطه ټول صافه وینه د زړه د چپ د هلیز پ

بدن ته دوران کوی ، پدی لول د زړه د یوی یاصی قوی په واسطه چی پورته د عمل او عکس 

، د وینی په دوران کی د زړه وظیفه د  ه شوه په دوامدار لول  دوران کویالعمل د قوی په نوم یاد

 دی. رګونو په پایرونو کی د وینی پمپ کول

 ( :Blood pressureد وینی فشار ) 

د هوا د مولیکولونو وزن زمونږ د نو څرنګه چی مونږ په ځمکه د هوا د بحر په قاعده کی ژوند کوو  

سطحی نسبت د بدن د پوستکی د قوه وارده وی. چی ددی قوی او Kg*1سطح  2cmبدن په هر 

 ته فشار وایی . 

او  dyneدی. او که قوه په   Pascalشی د فشار واحد  اندازه  2mکه قوه په نیوټن او سطح په 

کیږی. د فشار نور  1Pascal = 10Baryدی. چی  Baryاندازه شی د فشار واحد  2cmسطحه په 

 دی چی د حرارت درجه صفر سانتی ګراد وی . 1atm=760mmHgواحدات د بحر په سطح 

رګونو د د فشار ته ویل کیږی چی  د فشار د فزیکی تعریف د مخی په وینه کی  فشار   هغه مقدار

دایلی دیوالونو په سطحه د وینی د دوران له امله یوه قوه وارده شی ، په بدن کی د وینی فشار 

 systolicهغه ویت منځته راځی چی زړه د بدن څخه د وریدونو په واسطه وینه راټولوی ، د وینی 

رضبانونو تر منځ واق  کیږی . په لویانو کی فشار د زړه د دوه  diastolicفشار د زړه د یو رضبان او 

  .دی 80mmHgاو ټیټ نارمل فشار يئ  120mmHgد وینی نارمل لوړ فشار 
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 (:control of blood flowد وینی د جریان کنرتول )

 په رګونو کی د وینی د جریان د کنتول مهم عوامل پدی لول دی.

دوران په ویت کی د  pulmonaryاو  systemicپه وریدونو او رشیانونو کی د وینی د  -1

central nervous system یاص  د یوهhormones  په واسطه د وینی جریان

 کنتولیږی. 

اجو ځنی ناپاکه ههههههاجو ته او د انسههههد زړه ځنی پاکه وینه د رشیانونو په واسطه انس -2

کنتول  ه زړه ته دوران کوی د وینی ددی لول جریان پههههههوینه د وریدونو په واسط

انساجو ته وینه مهم رول لری چی د رضورت رسه سمه  special nervous signalsکی 

 جریان پیدا کړی.

ځنی مستقل دی. په  out putد  cordiacپه رشیانونو کی د وینی د فشار تنظم د  -3

عمومی لول د وینی دورانی سیستم په رشیانونو کی فشار تنظموی یعنی که فشار ټیټ 

په واسطه دوینی په دورانی سیستم کی بدلون منځته  Nerveous reflexesشی نو د 

دندی د وینی د جریان په  nervous signalsراځی او فشار نارمل حالت ته وړی. د 

 کنتول کی داسی دی :

 دوینی د پمپ کولو قوه زیاتوی.کي زړه  پهالف: 

 ب: د لویو وریدونو له الری زړه ته وینه زیاتوی.

 نونو کی وینه زیاتوی او فشار نورمال حالت ته راوړی.ج: په لویو رشیا

 (Hemodynamicد وینی ډینامیک )

وایی. هغه  Hemodynamicsپه رګونو کی د وینی په حرکت کی د بعضی فکتورونو مطالعی ته 

او د  فشار دیولی او یروجید فکتورونه په دی لول دی : په رګونو کی د وینی حرکت د هغه 

 = Blood flow ابل کی د رګونو د مقاومت څخه عبارت دی یعنی :وینی د حرکت په مق
∆𝑃

𝑅
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د وینی د حرکت په  Rد رګونو په اغاز او انجام کی د فشار ایتالف او   ΔP  په پورته رابطه کی 

قیمت زیاتیږی د وینی جریان  Rمقابل کی د رګونو د دایلی سطحی مقاومت دی . که د 

  .کمیږی

 (:Energetic of blood flowکت )د وینی انرژیتکی حر 

څرنګه چی وینه کتله لری او په رګونو کی په یوه رسعت حرکت کوی نو دهغه حرکی انرژی 

2Vρ=½EK  ده او د وینی د حرکت د امله د رګونو په دایلی سطح فشار واردیږی . دا فشار د

د وینی د حرکت  پنوم یادیږی .په رګونو کی E(P(پوتنشیالی انرژی او یا د فشار د انرژی 

 مجموعی انرژی د هغه د حرکی او فشار د انرژی د مجموعی څخه عبارت دی یعنی :

ghρ+2vΡ=½E+PE=KEM 

 ددی رابطی څخه الندی نتایج ترشیح کیدای شی :

په رګونو کی وینه د هغه د دوه نقطو تر منځ د حرکی او فشار د انرژی د ایتالف د امله  -1

 حرکت کوی. 

ی انرژی د فشار په انرژی او یا د فشار انرژی په حرکی انرژی بدلیږی که په رګونو کی حرک -2

 post stenosisاو   pre stenosisدا بیان د رګونو په .په رګونو کی د انرژی مجموعه ثابته ده

 .کی صد  کوی 

~Vد رګونو په تنګه بریه کی رسعت د قطر د مرب  رسه معکوسه رابطه لری یعنی  -3
1

𝐷2 

یح د مخی په رګونو کی د وینی د جریان مقدار د الندی رابطی پواسطه دانرژی د توض -4

    2Flow= V∙A=Vπrحسابیږی:

چنده  16زیاتیږی او د وینی حرکی انرژی  يئکه په رګ کی د هغه قطرنیامیی شی رسعت  -5

 کیږی یعنی :

ΔP=V2 

ΔP= (4)2=16 
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 حرکت: Laminarاو  Turbulenceد وینی 

  Turbulenceاو بل ته یی   Laminarه دوه لوله دی چی یو ته یی په رګونو کی د وینی جریان پ

 وایی.

په مستقیمو رګونو کی وینه په موازی لول ټولو بریو ته حرکت کوی یو که د وینی مقدار زیات 

شی په رګونو کی د وینی جریان موجی 

شکل ایتیاروی . او په مسیر کی یی تغیر 

واق  کیږی او په مختلفو طرفونو حرکت 

کوی په رګونو کی د وینی دا لول حرکت د 

Turbulence   . په نوم یادیږی 

که په رګونو کی د وینی جریان د 

Turbulent   په لول وی د وینی د حرکت

په مقابل کی مقاومت زیاتیږی او د حرکت 

𝑅𝑒د  دپاره زیاته انرژی مرصفوی =
𝑣.𝑑.𝜌

η
 

،رسعت ،د رګونو قطر او د مل د وینی کالافتالت مهم عواپه وینه کی د موجی حرابطی له مخی 

د که عوامل معلوم شی   Turbulentوینی لزوجیت پوری مربو  دی ددی د پاره چی د وینی د 

دي او نه  Laminarد وینی جریان نه مکمل په اندازه وی 2200د   Renold numberوینی 

بدن دی چی د   Turbulentځنی زیات وی د وینی جریان  2200دی.او که د  Turbulentمکمل 

ځنی کم وی د وینی جریان  2200اځی او که د ر منځ ته  دا حالت شدید مترین په ویت کی

Laminar .دی 

 شکل (35 )
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Arterios clerosis:  

 arteries د ډوالی او کلک والیهههههپن د شهههههریانونو دوران په ویت کی systemicی د هههههد وین

clerosis  وینی د جریان په مقابل کی یرل ارتجاعیت له السه په نوم یادیږی چی رشیانونه د

ورکوی. په رشیانونو کی دا حالت د کوچنی والی د عمر ځنی پیل او د ژوند په او دو کی د 

 رشیانونو د انشعاب په نقطو کی زیاتیږی.

 :(power produced by the heart)د زړه طاقت 

یږی .  د زړه په واسطه د تولید تولیدد زړه د پمپ د عملی په واسطه  د وینی د جریان انرژی

 اندازه کیږی .  (power)شوی انرژی په مرسته د زړه د پمپ کولو طاقت 

HeartP  د زړه طاقت دی چی د وینی د جریان د مقدار(Q) ( اوE انرژی د حاصل رضب څخه )

 عبارت د یعنی:

𝑃𝐻𝑒𝑎𝑟𝑡 = 𝑄 (
𝐶𝑚3

𝑠𝑒𝑐
) × 𝐸 (

𝑒𝑟𝑔

𝑐𝑚3
) = 𝑄 × 𝐸 

𝑒𝑟𝑔

𝑠𝑒𝑐
 

5که په رګونو کی دوینی د جریان مقدار 
𝐿𝑖𝑡𝑒𝑟

𝑚𝑖𝑛
83.4وی او یا  

𝑐𝑚3

𝑠𝑒𝑐
وی نو هغه وینه چی رشیان  

3( کی په حرکت ده حرکی انرژی یی aortaابهر )
cm/erg3  =3.33×10EK ده دا حرکی انرژی د

کیږی چی د ابهر رګ په واحد  Torr 120فشار رسه مطابقت کوی . دا فشار  systolicوینی د 

حجم کی
𝑒𝑟𝑔

𝑐𝑚3
. د زړه په واسطه د تولید شوی حرکی انرژی  هحرکی انرژی رسه برابره د 10×3160

کی  ventricleمجموعه دوینی د فشار پنوم یادیږی ددی ځایه د زړه طاقت چی په چپ 

 .طاقت ورکوی 1.35wattزړه ته په یوه ثانیه کی تولیدیږی. 

25د وینی جریان په رګونو کی که  
𝑙𝑖𝑡

𝑚𝑖𝑛
ته  10.1wattطاقت  یروجی ventricleشی نو د چپ 

 لوړیږی.
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 (:measurement of blood pressureد وینی د فشار اندازه کول ) 

چه ځنی نورو فکری عواملو له امله د او یا  arteries clerosisفشار  دوینی  په عمومی لول د بدن

 digitalاو  mercury ، aneroid د مختلفو لولونو لکه  spygmo manometerاځی د ته ر  منځ

  په واسطه اندازه کیږی.

په سیامبی مانومیت کی د سیامبو ارتفاع د ځمکی د جایبی د تعجیل تاب  ده یعنی که په نل 

ی و  80mmسیامبو ارتفاع د دی.  او که  120mmHgوی نو فشار  120mmکی د سیامبو ارتفاع 

په منځ کی دی. د وینی لوړ  120mmHg-80دی. په بدن کی نارمل فشار 80mmHgنو فشار 

فشار وایی. په بدن کی د لوړ فشار نارغی د  diastolic ته او ټیټ فشار systolicفشار ته 

Hypertension  .د ناروغی په نوم یادیږی 

 (:measurment of blood pressure) د فشار د اندازه کولوطریقه

د زړه رسه موازی په مټ کی بندوی او  cuffbladderد سیامبی مانومت د استعامل په ویت کی 

هواورکوی ترڅو په رشیانو نو کی د وینی جریان پوري پواسطه هغی ته تر هغه  pump bladderد

  ودریږی.

 cuffد  stethose copeشکل رسه سم  36د 

الندی د مټ د پاسه داسی واق  کوی ترڅو په 

د کوچنی  pump bladderرتیا د یه ځپور 

valve د یالصیدو په حالت کی په رشیانونو 

د وینی د جریان غږ واوریدل شی که  کي

کی   80mmاو ورستی غږ په  120mmپه   ملړی غږ د مانو مت په نل کی د سیامبو د ارتفاع

    لیکل کیږی. 120/80واوریدل شی نوفشار نورمال دی او هغه داسی 

 شکل( 36 )
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 :(Laplace’s law)نون الپالس قا

د مایعاتو فشار ،  Pده . پدی رابطه کی  P=2Ws∙Trد الپالس د مایعاتو د فشار د قانون معادله 

Ws= wall stress(Ws= 
𝑁

𝑐𝑚2، )r  د پایپ قطر دcm  په واحد اوT  د پایپ پنډوالی دmm  په

په جریان کی د تطبی  وړ دی . د وینی په رګونو کی په فزیالوژی کی د الپالس قانون واحد دی .

معادله کی د پورته کمیتونو توضیح یوازی د بدن په رګونو کی د تطبی  وړ ده .  په دی

 

 شکل( 37 )

که په رګونو کی وینه د تعادل په حالت کی وی نو په رګونو کی فشار د رګونو د دیوال رسه 

𝑃مستقیامً او د رګونو د شعاع رسه معکوساً متناسب ده یعنی :  =
2𝐻𝑇

𝑟
دا معادله په رګونو کی د  

 .د معاديل پنوم یادیږي الپالس دلراره وینی د فشار 

 Frank-starling  قانون:

عضالتو قوه د زړه د عضالتو د   cardiacدم لري چی په زړه کی و دا قانون فزیالوژیکي مفه

  cardiacادیږي . چی د په نوم ی  frank – starling  lawاو دوايل رسه متناسب ده. دا قانون د 

د عضالنو مهم وظایف ددي قانون پواسطه ترشیح کیږي. دا څیړنه د نن ځني یوه پیړي د مخه 

frank   جرمني فزیالوجست اوstarling   انګلیيس فزیالوجست یو د بل ځني په مستقالنه لول

د   frank – starlingکه د ههههههنو ځ یههههو د څیړنی نتهههائیج یو بل ته ورتههههه وه ويل وههههرسته رس

 قانون په نوم یادیږي .
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د عضالتو قوه   cardiacکه د زړه جوفونه د معمول ځني زیات د ویني پواسطه لک يش د زړه د 

. د ویني د زیات وزن له امله د زړه  د عضالتو فایربونه د ویني د وزن د قوي الندي واق   زیاتوی

 و سبب کیږي .کیږي او د هغه د او دوايل او پرایید

فشار ناروغي منځ ته راوړي . که په ناروغانو کی د زړه یوه  systolicدا لول حالت د کی په زړه 

 نو( ناروغي ایته وي د زړه عضالت یرله دنده نيش اجرا کويل chronicبریه په دا لول ځنډين )

او دايس  لولناروغي سبب کیږي یو په زړه کی دا په ناروغ کی د زړه د غټ والی او فشار د 

د او دوايل په   myocardial fiberپه مرسته   frank-starling mechanismنوري ناروغي د      

فشار اندازه کیدلی يش ترڅو د درملني موثره کړنالره په کار واچول يش   diastolicانجامونو کی 

 او د ناروغ ددي لول ناروغي درملنه ويش. 
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 (summaryلنډیز )

 ه:  برنولی معادل 

𝑃 +
1

2
𝜌𝑉2 + 𝜌𝑔ℎ = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 

  پدی رابطه کی ښودل شویدی چه د ایدیال مایعاتو په صورت کی په واحد حجم کی د

 فشار ، حرکی انرژی او پوتنشیالی انرژی مجموعه ثابته ده.

  دیپه یوه پایپ کی د مایعاتو د حرکت حجم ثابت. 

𝐴1𝑉1 = 𝐴2𝑉2 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 

  په مایعاتو کی فشار دh . ارتفاع د امله تغیر کوی یعنی 

𝑃 = 𝑃𝑎 + 𝜌𝑔ℎ 

1𝑃𝑎 = 1.01 × 105
𝑛

𝑚2 = 1.01 × 105Pascal 

 Viscosityتر منځ اصطکاک د لزوجیت پنوم یادیږی. مایعاتو د دایلی طبقاتو : د 

 Cohession د هم جنسه مولیکولونو ترمنځ د جذب قوی ته :cohesion  ایی.و 

 Adhession د مختلف مولیکولونو ترمنځ د جذب قوی ته :adhesion .وایی 

 Laminar flow په مستقمو ویالو یا پایرونو کی د مایعاتو مستقیم حرکت ته :laminar 

او که د مایعاتو د حرکت په ویت کی د هغه مقدار زیات شی او موجی شکل  وایی

 turbulenceد مایعاتو دا لول حرکت د  کړیو ایتیار کړی او په مختلفو جهتونو حرکت 

flow .دی 
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 (Questionپوښتنی )

  په مایعاتو کیviscosity : 

a د :cohesion .قوی پواسطه پیدا کیږی  b :Adhession  قوی پواسطه پیدا

 کیږی.

c.د مایعاتو د مالیکولونو د ټکر د امله پیدا کیږی :  d.ټول صحیح دی : 

  د وینی پهpulmonary  کی: دوران 

a.ناصافه وینه سږو ته ځی :     b صافه وینه :

 ټول بدن ته ځی .

c :.صافه او ناصافه وینه یو ځای کیږی   d.ټول غلط  دی : 

 : یو پاسکال 

a:760 Bary    .کیږیb :10atm   .کیږی c :10 Bary.کیږی d :8 Bary کیږی 

 : یو ملی پاسکال ثانیه 

a :10 poise .دی b :poise 210 .دی c:poise 1-10 .دی d :poise 2-10 .دی 

 :په رګونو کی د وینی د حرکت مجموعی انرژی 

a.د حرکی او میخانیکی انرژی مجموعه ده : b.د حرکی او فشار د انرژی مجموعه ده : 

c.د فشار او میخانیکی انرژی مجموعه ده : d.یواځی حرکی انرژی ده : 

 هر یو یی تعریف کړی؟ په رګونو کی د وینی جریان په کومو نومونو یادیږی 

 په وینه کی د موجی حالت عوامل کوم دی او څه ویت موجی حالت ایتیار وی؟ 

 په دورانی حرکت کی مرکز ته د جذب د قوی فرمول ولیکی ؟ 

 د برنولی عمومی معادله ولیکی ؟ 
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 پنځم څپرکي

 نور او بینایی ، د بینایی منګړتیاوی او د هغه اصالح

Optics and vision, Defects in vision and correction 

 ( : visionبینایی )

د اپتیک د کلمی څخه څرګندیږی چی بینایی د بدن د پنځه ګونو یواسو ځنی یو حس دی چی 

په چاپیریال کی شته شیان د نور په مرسته وینی او د هغه انعکاسات بیانوی . د بدن ټولی 

مجموعه د بینایی د سیستم په نوم  فزیالوژیکی بریی چه په بینایی کی شاملی دی ددی اجزاء

 یادیږی . د بینایی عملیه د ستګو ، عصابو او مغزو د ګډو دندو د جملی څخه ګڼل کیږی .

کی  Carneaکه نوری وړانګی په اجسامو ولګیږی ددی وړانګو ځنی بریی ستګو ته دایل او په 

کی متمرکز   Retinaه د انکسار وروسته د ستګو عدسی او په عدسیه کی د انکسار وروسته پ

کیږی د جسم ځنی په شبکه کی واضح د اصلی جسم ځنی کوچنی او معکوس تصویر جوړیږی ، 

یو که د ځنو دالیلو د مخی د وړانګو مترکز د شبکیه دمخه او یا د هغه شاته واق  شی په ستګه 

د  په مرسته  Lensپه ستګه کی دا لول نیمګړتیاوی یوازی د ، کی انکساریی نیمګړتیاوی شته 

اصالح وړ دی . شبکیه چی په ستګه کی د حجراتو نازکه طبقه ده د ستګی د ګاټی شاته واق  

  Rodاو   Conپنوم مخصوص عصبی حجری د  Photoreceptorده ، د ستګی پدی بریه کی د 

 پواسطه  Rodپواسطه په نور کی رنګونه او د  conپنوم شته هغه د نور پواسطه تنبه کیږی چی د 

د عملی پواسطه  Photo transductionپه تورتم کی د لیدو قابلیت تقویه کیږی په ستګو کی د 

نور په برقی سګنالونو بدلیږی ، دا برقی سګنالونه د بینایی د اعصابو په مرسته د مغزو د بینایی د 

ضح تحلیل او تجزیی بریی ته رسیږی تر څو په چاپیریال کی شته شیان د نور په مرسته په وا

 لول منعکس او بیان شی .
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 :(Nature of lightد نور ماهیت )

انسانان د ستګو په واسطه هغه حوادث ګوری چی د نور په واسطه روښانه کیږی .  مونږ نه یوازی 

د نور په واسطه د ځان په شاویوا کی اجسام او د طبعیت ښکلی منظری وینو بلکه د نور په 

تر کتنی الندی نیولی شو مالال د روښانه اجسامو د وړانګو د واسطه په چاپیریال کی شته حادثی 

تجزیی او تحلیل ځنی کیدلی شی ددی اجسامو د حرارت درجه ،کیمیاوی جوړښت او فزیکی 

 مشخصات اندازه شی .

په مرسته یی پرمختګ کړیدی جسم او نور د   Lightمعارص فزیک چی د مادی د جوړښت او نور 

په نور همیشه د جسم ځنی یارجیږی او د جسم پواسطه جذب او  یوی مادی دوه حالته بولی .

د نور او جسم ترمنځ متقابل عمل د نور په باره کی د الزیاتو معلوماتو په هکله  .هغه کی غایبیږی 

په دوه څانګو ویشل شوی دی یوی ته هندسی اپتیک وایی چی چی نور فزیک  .غوره مقام لری 

اسی د قوانینو څخه بحث کوی . او بله بریه یی د فزیکی د اجسامو د تصویر د ترسیم او عک

 محیط رسه د نور د متقابلو اړیکو څخه بحث کوی . ېاپتیک په نامه یادیږی چی د ماد

نظریه ده پدی   sir Isaac Newtonد نور د ماهیت په هکله کالسیکه نظریه د اسحا  نیوټن  

د  وایی . Photonیږی . او یری ته یی نظریه کی نور د کوچنیو یراتو ځنی تشکیل شوی ګڼل ک

نیوټن د تجاربو څخه هرکله دا ثابتیږی چی د نور یری په مستقیم لول حرکت کوی. د نوری 

 د اصل د مخی نیوټن دا منله چی د نور ماهیت یره یی دی .حرکت یراتو د مستقیم الخط 

ریه ده ددی نظریی اساس ههههنظ وجیهههریه د نور مههههههه نظههههکله دوهمههههههور په هههههههههد ن

د نور په  یلخوا ایښودل شوی د Augustin fresnet( 1788 -1829)او  Young( 1773 – 1829)د

د نور د قطبی کیدل  (interference)ځنی نوری پدیدو لکه تدایل  دی نظریه کی

(polarization)   تفرDiffraction وموړو او داسی نور یی د تجربی الندی نیول شوی دی دن

د پورته څیړنو وروسته بیا  عاملانو د تجروبو په پای کی وښودل شوه چی نور موجی ماهیت لری

د نور د ماهیت په هکله څیړنی پای ته ونه رسیدلی د شلمی پیړی په ملړی دوه لسیزو کی هم 

Max plank    ، Albert Einstein  او ،Niels Bohr ته یو لړ تجربی اجرا کړی او په پای کی ثاب
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 Jams( پنوم یادیږی په دی چیړنو کی د photonکوانټم )د شوه چی نور د انرژی بستی دی چی 

clerk Maxwell ی چی د نور کوانت ی امواج ګڼل کیږی.الکتومقناطیسوله مخی نور نظریاتد

دی نظریه د مادی په واسطه د نور یرریدل او د مادی په واسطه د نور جذبول رشحه کوی له 

د یانګ او فرنل  «په غلیظ شفاف محیط کی د نور رسعت کمیږی»نظریه   Max plankځایه د 

څیړنی تاییدوی او د نور کوانتی نظریه د اسحا  نیوټن نظریه تاییدوی ، د پورته دوه لوله نظریاتو 

منځ  هریه د الکتودینامیک کوانتی نظر د تایید او یو ځای کیدو وروسته د نور په هکله جام  نظ

. ددی جام  ه چی نور دوه ګونی یاصیت لری اوماهیت یی یره او موج دیاو قبوله شو ته راغله 

 نظری له مخی ټولی نوری پدیدی په اسانی ترشیح کیدلی شی .

د پورته د انشمندانو د پرله پسی او نه ستړی کیدونکی هلوځلو د مخی نن پوهیږو چه نور د  

چی یوازی د الکتومقناطیسی امواجو په  الکتومقناطیسی امواجو د انرژی د لولونو څخه دی

 نوم یادیږی دا امواج په الندی شکل کی ښودل شوی دی .

 

 شکل( 38 )

ل موج څخه د ټیټ طول موج په طرف د رالیو امواج ، ماتخت قرمز امواج ، امواج د لوړ طو  اد

ول په طبابت څخه عبارت دی چی په پرایه ل او ګاما وړانګو xسرین نور ، ماورآبنفش امواج ، د 

 کی د ځنو ناروغیو په تشخیص او د ځنو نورو په درملنه کی په کار وړل کیږی .
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 (:structure of the Eyeد سرتګی جوړښت )

په بدن کی ستګی هغه سیستم دی چی انسان 

 په  ته د لیدلو توان ورکوی د ستګی

diagrammatic  په  کی د هغه د ټولو برییتصویر

د کي  شکل ((39  په    . دیترشیح رسه ښودل شوی

پواسطه پوښل شویدی  1scleraد  ستګی ګاټی 

چی د بیرونی افاتو ځنی یی ساتی .تر ده وروسته 

موقعیت  3Irisشفافه بریه واق  ده د قرنی تر شا  2corneaد 

د  کنتول دنده اجراء  4Pupleلری چی ددی بریی پنډی عضالتی حلقی د نور په مقابل کی د 

عضالتو په  6ciliaryچی د  یواق  د 5Lensډو عضالتی حلقو تر شا  کرستالی کوی ددی پن

هغه په واسطه هر یوا ته حرکت کولی شی ، ددی عضالتو په مرسته د  د واسطه نیول شوی او

د  .ستګی  محراقی فاصله تغیر کوید یوازی کی ستګی د عدسی د حرکت د امله په ستګه 

په   Lensدی او نژدی شیان په اسانی رسه لیدل کیږی.د محراقی فاصلی په تغیر رسه وړان

یا   Vitreous bodyلیظه مای  دمای  پواسطه لکه ده دا غ aqueous humourشاویوا کی تشه د

humour  . په مجموع کی  پنوم یادیږیcornea , vitreous humour  اوaqueous humour  د

رسه  lensپتکی سیستم د هغه شیشه یی بدن د اپتکی سیستم په پنوم یادیږی ، د بدن دا ا

ده د ستګی  f=17.2mmدیوپته  او محراقی فاصله یی  58,4معادل دی چی د هغه اپتکی قوه 

cornea  5د اپتکی سیستم د مرکز څخه دmm  په فاصله واق  ده د عدسی اپتکی محور په شکل

 کی د نقطه ،نقطه یط په واسطه ښودل شوی دی .

د ستګی د حساسی بریی رسه وصل ده چی د ستګی دا  us humourequeoپه ستګه کی د 

شکل لری د ستګی پدی بریه کی د  (hemispher)پنوم یادیږی چی نیم کروی  9retinaبریه د 

photoreceptor  اوphoto transduction  پنوم نوری ایذی شته چی په دی ایذو کی مخروطی

Cones  او استوانویRods  میلیونه  125. په ستګو کی  په تقریبی لول  بریی فعاله  کیږی

 شکل( 39 )
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میلیونه کونونه شته .د ستګی دا حساس حجرات د ستګی شاتنی بریه کی واق   6.5رالونه  او 

 opticعصبی حجری  retinaد طبقی په واسطه تقویه کیږی د  8vascular layerکی دی  او د 

10nerve د کومی نقطی نه چی  راټولوی او د مغزو د بنیایی ساحی ته دایلیږی .optic nerve  د

دا بریه د   retinaنوری ایذی نشته د  Rodاو  Conesدید ساحی ته دایلیږی پدی نقطه کی د 

پنوم یادیږی . که په ریتینا کی دا نقطه د ستګی د عدسی محورته  blind spot 11ړندی نقطی

اق  کیدو رسه د ستګی ګاټی رسه په تله شی نو په ستګه کی ددی حالت په و  retinaنژدی د 

په  )مرکزی سوری( پنوم یادیږی . 12Fovea centralisسټړیا احساسوی . په ستګه کی دا بریه د 

د رنګونو د  conesستګه کی دا هغه بریه ده چی لیدنه پکی لیره کمه وی په ستګه کی 

 پواسطه په مر بیایی. Rodsیرل ټول کار د   retinaجالوالی قدرت لری او 

دا نور په مرسته هغه په ارغوانی نور بدلیږی  Rodsکله چی نور ستګی ته دایل شی د ستګی د 

پنوم یادیږی جوړه وی  rhodopsinچی د  opsin)) د ریتینا پروتین  او  Aویتامین  په ستګه کی 

تولدیږی  Nerve- Impulsesپه مرسته  Rodد نوری وړانګو ددی لول تعامالتو په پای کی د هر 

یا سیالی د نوری ایذو د  impulsesدا سیالی د اپتکی اعصابو په مرسته مغزو ته انتقالیږی 

په نوری ایذو کی حساس دی نو هر  Rodsیییره شوی انرژی پواسطه تولیدیږی څرنګه چی 

Rod  د یوهPhoton  (E=hv انرژی د جذب ظرفیت لری او تنبه کیدلی شی د پورته ټولی )عميل 

 ه د شیانو جسامت او شکل د ستګی پواسطه لیدل کیږی .د طی کیدو وروست

 :( accommodation of eyesتطابق )  د سرتګي

د  lensد اوپتیک فزیک د
1

𝑝
+

1

𝑝ˋ
=

1

𝑓
رابطی  د مخی که د جسم فاصله تغیر وکړی د تصویر 

اصله ثابته ستګو کی د جسم فاصله تغیر وکړی د تصویر ف نارمل   فاصله هم تغیر کوی یو  که په

 ده له دی ځایه په ستګو کی نژدی او وړاندی شیان یو شان د لیدو وړ دی . 

=Dڅرنګه چی په عدسیو کی اپتکی قوه 
1

𝑓
=fده او محراقی فاصله  

1

𝐷
کیږی نو په ستګو کی  

کیږی ، په ستګو  Adjustمحراقی فاصله د ستګی د عدسی د انحنا په تغیر رسه تغیر کوی او 
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پنوم یادیږی د ستګو تطاب  زمونږ په کنتول کی نه دی او  accommodationعملیه د  کی دا

پخرله بی ارادی تنظیمیږی .کله چی ستګی د یوه جسم ځنی بل جسم ته اوړی د تصویر ییره 

کی د جسم تصویر اصلی معکوس او د اصلی جسم ځنی   retinaوالی منځ ته راځی یو په 

 کوچنی جوړیږی . 

عضالتو د تنبه پواسطه  لیدونکی ته راسته حقیقی او د اصلی جسم رسه مساوی   cilliaryد  دا تصویر

عضالت   Cilliaryښکاری که جسم وړاندی وی او ستګی په هغه فوکس شی پدی ویت کی 

relaxed  ، نارمل ستګو د پاره  دکیږی همدا نقطه د ستګو د پاره د وړاندی نقطی پنوم یادیږی

پوری دی . یو په  20cmځنی تر  15cmی نهایت وړاندی فاصله ده او نژدی نقطی د وړاندی نقطی ب

نژدی لیدونکی ستګو کی وړاندی فاصله یو محدوده فاصله ده په حقیقت کی دا فاصله د نژدی 

 ستګی دی. near sightلیدونکو ستګو د پاره لیره لنډه وی په الندی شکل کی 

  

 شکل (40)

ستګی  far sightواسطه یی نظر اصالح شویدی .په الندی شکل کی چی د مقعر کرو عدسیو پ

 .دی

 

 شکل (41)
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چی د محدبو کروی عدسیو پواسطه یی نظر اصالح شوی دی .په فضا کی د ځینو شیانو د  

پوهیدو د پاره ستګی په هغه نظر اچوی او د ستګی ګاټی په ګرځیدو کیږی او د ستګی اپتکی 

 .کیږی Convergeد لیدو په طرف محور په فضا کی د شیانو 

د اپتکی محور رسه جوړیږی په فضا  lensهغه زاویه چی د ګاټی د ګرځیدو د امله د ستګی د  

او جسم د  pupileد زاوی پنوم یادیږی . دا زاویه د  Convergenceوړانګو د  د کی د جسم ځنی

ځنی  lensستګی د  دفاصله pupileد فاصلو په پیژندلو رسه اندازه کیدلی شی څرنګه چی

b=5cm  او د جسم فاصلهd>25cm  د  ګاټی د دوران زوا هد ده نو د ستګی∝ ≅  
𝑏

𝑑
له رابطی  

) په فضا کی د نژدی نقطی د پاره( زاویو  ˚10)په فضا کی د وړاندی نقطی د پاره ( او   ˚0د  مخی

 .تر منځ ګرځیدلی شی

 ( : Eye and cameraسرتګه او کمره )

قابل کی عکس العمل مواسو ځنی یو حس  دی چی د نور په ګونوحستګه د پنځه په بدن کی 

له طریقه دایلیږی د ستګی  pupileښی او مختلف وظایف اجرا کوی هغه نور چی ستګی ته د 

کی ټولیږی ،انکسار کوی او د منکرسه وړانګو له تقاط  څخه د ستګی په شبکیه کی د   Lensپه 

جوړیږی دا تصویر په ستګه کی د کیمیاوی برقی تعامالتو له امله د اجسامو حقیقی تصویرونه 

برقی سګنالونو په یوه مجموعه بدلیږی او د بینایی اعصابو پواسطه مغزو ته ځی او د اجسامو 

 اصلی تصویرونه لیدل کیږی .

 په ستګه  کی د اجسامو د عکاسی په یالف کمره چی د عکسونو د ایستلو او ثبتولو یو اپتکی  

له  diaphragmد عکسونو په ثبتولو کی د اجسامو ځنی سرین نور د کمری د سیستم دی 

چی د  filmفلم  په  طریقه د کمری په عدسی کی جم  کیږی او د انکسار وروسته د کمری

محلول په واسطه پوښل شوی دی لګیږی د نور په واسطه د سیلونایتیت د تعامل  سیلور نایتیت 

ی حقیقی تصویر ایستل کیږی . په پای کی ویلی شو چی په تصویر له مخی د اجسامو ځن

یو اییستنه کی د سرین نور په مقابل کی کمره د ستګو د نوری ایذو په شان دنده اجرا کوی .
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کمری په محیط کی د شته شیانو عکاسی نشی  photographicپه ځنو حاالتو کی ستګی او 

او ګاما وړانګو له کمرو څخه کار  x-rayو د پاره د کولی ددی شته شیانو د عکسونو د مریی کید

 په طبابت کی د ناروغیو د تشخیص د پاره کارول کیږی . یایستل کیږی معموالً دا لول عکاس

 ( Aperture and Depth of field)ساحه  لیدد عکاسی د 

ځنی د کمری د عکاسی ساحه د عکس د ثبتولو هغه بریه ده چی کمری ته نژدی او یا د کمری 

په ویت کی واضح تصویر تشکیل شی. د   shutوړاندی واق  وی او په کمره کی د فوکس د

په ویت کمری ځنی د فاصلی په زیاتوالی د کمری د عکاسی ساحه هم زیاتیږی یو د عکاسی 

 .نوعیت هم رول لری  Lensد ساحی په روڼ والی کی د دیافراګم درجه او د کمری د کی 

لینزونه چی د څلورو باریکه عدسیو ځنی  18mmتصویرونو په عکاسی کی  مالال د روښانه او عالی

 دیوپته ده مهم کڼل کیږی.  D = 11 diopterییچه اوپتیکی قوه جوړ شوی دی او 

 د دیدفزیکی اپتکی سیستمونه لکه ستګه ، کمره ،میکروسکوپ ، او تلکسکوپ  د عکاسی  ټول

ی همدا لول ت د مخی دا ساحه زیاته یا کمیدلی شساحه لری چی د دیافراګم او لینزونو د نوعی

د دید ساحه لری او په هغه کی هم داری محدب او مقعری هنداری په هندارو کی مستوی هن

 .واضح او روښانه لول لیدل کیږی اجسام په 

مالال په مستوی هندارو کی که یو سړی د مستوی هنداری مر ته ودریږی تصویر یی د هنداری  

څخه د مستوی هنداری په  موقعیت په فاصله ښکاری که د ستګی د تصویرشاته د سړی د 

 .مستقیم یطونه رسم شی راسونو

جوړیږی چی ددی یطونو پواسطه احاطه شوی  ته دوام ورکړل شی یو ناقص مخرو  او یطونه 

ساحه په مستوی هنداری د دید د ساحی پنوم یادیږی . چی مشاهد هغه مستوی د ساحه 

. د مالال په لول په مستوی هندارو کی د دید ساحه په الندی شکل  لی شیهنداری کی لید 

 کی ښودل شوی ده.
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  lenseپه اپتکی سیستمونو کی 

 shuterد او  ته د نور دایلیدل

رسعت د تصویرونو ځانګړنی دی 

چی په لیدلو او عکس ایستلو 

 .کی مهم رول لری

په اپتکی سیستمونو کی د فوکس د  

چه د مرئې او غیرمرئې اجسامو په عکاسی کی  ویل کیږی Depth of fieldتنظمولو عملی ته 

 مهم رول لری.

 کروی سطحو کی انکسار: شفافو په

که کروی سطح د هوا او غلیظه شفاف محیط د جدایی د رسحد په حیث قبوله شی نو په دی 

وړیدو سبب د جسم د تصویر د جانکسار د امله په اپتکی سیستمونو کی د لول سطحو کی د نور 

 کیږی

 2nمحیط کی د نور د انکسار رضیب  غلیظ او په شفاف 1nکه په هوا کی دنور د انکسار رضیب 

وی نو د فرمول د الس ته راوړلو د پاره د ریاضی د قوانینو ځنی ګټه ایستل کیږی یعنی د ټولو 

 :د مخید شکل  ره ټاکل کیږیمستقیم قطعه یطونو او د زاویو د جهت د تغیر د مخی یی اشا

 

  شکل (43)

 شکل ((42
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 لیکلی شو:

OS≈BS=-X 

≈BS´=+X´´OS 

OC≈BC=R 

ماللث یارجی زاویه ده  s’m cد  βاو   i=β+α ده نوماللث یارجی زاویه  SMCد  iڅرنګه چی 

 +  =’tag α  نو د : کیږی. ’r=β+αچی: 
𝐡

𝐱ˋ
=tag β او

𝐡

𝐑
 نو څرنګه چی زاویی کوچنی دی نو : 

α≈-h/x 

α´≈-h/x´ 

β≈h/r 

 :مخی دانکسار د قانون د  snell’sد 

sin r 2sin i = n 1n 

r 2i = n1n 

 زاویو د قیمتونو په وض  کولو رسه الندی رابطه حاصلیږی: rاو  iپه پورته ایره رابطه کی د 

……………..1 
𝑛2

𝑥ˡ
−

1

𝑥
=

𝑛2−1

𝑅

 

ء حی د انحناد کروی شفافی سط Rد تصویر فاصله او  x ‘د جسم فاصله ،  xپه پورته رابطه کی 

 شعاع ده. 

 (:(Lensعدسيه

د کروی محدبو کروی مقعرو او استوانوی  اوnعدسیه شفاف جسم دی چی د انکسار رضیب یی 

. عدسی د شیشی ، کوارتز او یا د نورو شفافو عدسیه بلل کیږیسطحو پواسطه احاطه شوی وی 

 اجسامو ځنی جوړیږی .
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 شکل     (44)

: دا لول عدسیه ددوه کروی سطحو پواسطه احاطه شوی ده چی الف : محدب الطرفین عدسیه 

یی باریکه دی محدب کروی عدسیه دوه مرکزونه لری چی  څنډیمنځنی بریه یی پنډه او 

یی  fپه تورو ښودل شویدی . همدا لول دوه محراقونه لری چی د  C2او C1شکل کی د  (43)په

په توری ښودل شوی دی محراقی  oد  یی مجازی محرا  دی .د عدسی اپتکی مرکز fˡاصلی او 

کی نور لولونه لکه محدب  پدی لول عدسیوعمود ده .کی په نقطه   fمستوی لری چی د 

مستوی ، محدب مقعر شامل دی چی دا لول ټولی عدسی د وړانګو د متقاربو عدسیو پنوم 

 یادیږی.

ستوی او مقعرمحدب کی مقعر الطرفین ، مقعر م طرفین عدسیه : د عدسیو پدی لولب : مقعر ال

عدسی شاملی دی  چی دا لول عدسی د نوری وړانګو د متباعدو عدسیو پنوم یادیږی.په متقاربو 

 عدسیو کی د جسم تصویر او محراقی فاصلو تر منځ رابطه په دی لول ده 

 

 شکل(45) 

1

𝑥
+
1

𝑥ˋ
=
1

𝑓
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 رابطه پدی لول ده او په متباعدو عدسیو کی د تصویر ،جسم او محراقی فاصلی ترمنځ  

1

𝑥ˋ
−
1

𝑥
= −

1

𝑓
 

 په عدسیو کی د نور انکسار : 

دی د الندی شکل د مخی په نظر کی نیسو  nمحدب الطرفین عدسیه چی د انکسار رضیب یی 

: 

سطحو ځنی بیرته هوا  2Mo،1Noد  نوری وړانګه د هوا ځنی په عدسیو کی انکسار کوی او SMد 

او  1Rسطحو د انحنا شعاع په ترتیب رسه 1Noاو 2Moعدسی د  ته وځی . که د محدب الطرفین

2R 2وی نو دMo رابطه په الندی لول لیکل کیږی: 1کروی سطحی د پاره 

 

 شکل (46)

𝑛

𝑥1
−
1

𝑥
=
𝑛 − 1

𝑅1
……………2 

کروی سطحی د راس څخه د جسم او تصویر  2MOپه ترتیب رسه د  1xاو  xپه پورته رابطه کی 

تصویر جوړیږی چی د  ˮSپه سطح کی انکسار وکړی  1No. کله چی نوری وړانګه د فاصلی دی 

1O  سطحی د راس څخه یی فاصلهx́  ́ده په محدب الطرفین عدسیه کی دS   ملړنی تصویر د

1No 1سطحی دO په د  راس څخهd –1 x2 = x .فاصله واق  دیd د عدسی پنډوالی دی د ملړی

ی سطحی د پاره د نور د مجازی منب  په حیث قبوله شوی دوهم 1Noتصویر د   Śکروی سطحی 

N 
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تصویر جوړیږی . په دی  Sˮده . پدی صورت کی  په دوهمه سطح کی دنور د انکسار وروسته 

 رابطه د دوهمی سطحی لراره الندی شکل ایتیاروی: 1حالت کی 

𝑛

𝑥2
−
1

𝑥ˋ
=
𝑛 − 1

𝑅2
 

 ه الندی شکل ایتیاروی :د قیمت په وض  کولو رسه پورته رابط 2xد 

𝑛

𝑥1 − 𝑑
−
1

𝑥ˋ
=
𝑛 − 1

𝑅2
 

 ( شی پورته رابطه په الندی لول لیکل کیږی :R1d<<R,2یو که عدسیه لیره باریکه وی )

𝑛

𝑥1
−
1

𝑥ˋ
=
𝑛 − 1

𝑅2
……………… .3 

 رابطی ځنی طرف په طرف منفی شی الندی رابطه الس ته راځی: 2رابطه د   3که 

1

𝑥 
−
1

𝑥
=
𝑛 − 1

𝑅1
−
𝑛 − 1

𝑅2
 

1

𝑥 
−
1

𝑥
= (𝑛 − 1) (

1

𝑅1
−

1

𝑅2
)………… . .4 

شی د عدسی ځنی د نوری وړانګو د یارجیدو وروسته هغه موازی  ∞=x́که پدی رابطه کی  

دی او  1X=fنوری منب  تصویر په بی نهایت کی جوړیږی پدی حالت کی  Sحرکت کوی او د 

 رابطه الندی شکل ایتیاروی :  4کی واق  دی پدی حالت کی  جسم په محرا 

1

𝑓1
= −(𝑛 − 1) (

1

𝑅1
−

1

𝑅2
)………… . .5 

 رابطه الندی شکل ایتیاروی: 4کیږی او  fx́=2شی په دی حالت کی  ∞=xاو که 

1

𝑓2
= (𝑛 − 1) (

1

𝑅1
−

1

𝑅2
)………… . .6 
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رابطه الندی شکل  4دی له دی ځایه  2f -= 1fږی چی رابطو د مقایسی ځنی نتیجه کی  6او 5د 

 :ایتیاروی

1

𝑥ˋ
−
1

𝑥
=

1

𝑓2
………… .7 

یی منفی ده یو که  1Rمالبت او  2Rد محدب الطرفین عدسیو په صورت کی د هغه یوه شعاع 

 په نظر کی ونیول شی نو : │R│2R=2او  │R│1R=1مطلقه قیمتونه یی 

1

𝑓1
= −(𝑛 − 1) (

1

𝑅1
+

1

𝑅2
) 

1

𝑓2
= (𝑛 − 1) (

1

𝑅1
+

1

𝑅2
) 

رابطه کی د جسم فاصله  7د جسم او تصویر د فاصلو د مطلقه   قیمتونو په نظر کی نیولو رسه په 

x  منفی او د تصویر فاصلهx̀  مالبت ده نو د متقاربو عدسیو دپاره الندی رابطه لیکلی شو 

1

𝑥
+
1

𝑥ˋ
=

1

𝑓2
 

وض  شی نو د متقاربو  f1F -= 2f=مالبت دی یو که چیرته  2Fمنفی او  1Fربو عدسیو کی په متقا

 عدسیو فرمول الندی شکل ایتیاروی:

1

𝑥
+
1

𝑥 
=
1

𝑓
 

شی نو د متباعدو  f2f=مطلقه قیمتونه په نظر کی ونیول شی او  x́او  xرابطه کی د  7که په 

 الندی رابطه وجود لری . عدسیو دپاره د جسم ، تصویر او محرا  ترمنځ

1

𝑥ˋ
−
1

𝑥
= −

1

𝑓
 

 د باریکه عدسیو سیستم او د هغه اپتکی قوه :

 شی نو د محراقی فاصلی د پاره الندی رابطه لیکلی شو : f2F=رابطه کی  7که په 
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F = 
𝑥ˋ𝑥

𝑥−𝑥ˋ
 

 x̍او  xدازه محراقی فاصله لنډه وی په هامغه ان fپه هره اندازه چی  ,ددی رابطی ځنی څرګندیږی

یعنی د جسم او تصویر فاصله هم لنډیږی .او په عدسیه کی نوری وړانګی په شدت رسه انکسار 

قدرت چی د عدسی د اپتکی قوی یا د دیوپتی قوی پنوم یادیږی.د  انکسار کوی د عدسی د

 الندی رابطی پواسطه ښودل کیږی: 

D = 
1

𝑓
= (𝑛 − 1) (

1

𝑅1
−

1

𝑅2
) 

 

 دی چی محراقی فاصله یی په مت اندازه کیږی یعنی  Diopterپتکی قوی واحد د عدسی د ا

Diopter= 1/meter 

د عدسیو اپتکی قوه د باریکه عدسیو د سیستم په مرسته کمه یا زیاتیدلی شی د مالال په لول د  

دوه باریکه عدسیو د سیستم اپتکی قوه چی اپتکی محور یی یو دبل په امتداد واق  دی او د 

 ده اپتکی قوه یی پدی لول اندازه کیږی : dسیو ترمنځ فاصله عد

په فاصله واق  وی نو د هغه ځنی   x که نوری منب  د اپتکی سیستم د ملړی عدسی ځنی د  

 په فاصله جوړیږی چی رابطه یی پدی لول ده : x́تصویر د 

1

𝑥
−
1

𝑥ˋ
=
1

𝑓ˋ
…………… . .8 

راقی فاصله ده په ملړنی عدسیه کی دنوری منب  د ملړنی عدسی مح `Fپه پورته رابطه کی  

پواسطه جوړ شوی تصویر د دوهمی عدسی لراره د نور منب  په حیث قبلیږی پدی حالت کی په 

 تصویری فاصله د الندی رابطی پواسطه حسابیږی : ”xهمه عدسیه کی د و د

1

𝑥"
−

1

𝑥ˋ − 𝑑
=

1

𝑓"
……… . .9 
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مرکز او تصویر ترمنځ فاصله ده چی د باریکه  د دوهمی عدسی د اپتکی ”xپدی رابطه کی 

رابطی  9او  8د دوهمی عدسی محراقی فاصله ده د  ”Fعدسیو د سیستم پواسطه الس ته راځی 

 لیکلی شو: رف د جم  کولو وروسته الندی رابطهد طرف په ط

1

𝑥"
−
1

𝑥
=

1

𝑓′
+
1

𝑓"
+

1

𝑥′ − 𝑑
−
1

𝑥′
 

محراقی فاصلو په نسبت لیره کوچنی وی نو د هغه  ”fاو  ’fفاصله د  dکه د باریکه عدسیو ترمنځ 

 ځنی رصف نظر کیږی یعنی :

1

𝑥"
−
1

𝑥
=

1

𝑓′
+
1

𝑓"
=
1

𝑓
 

د باریکه عدسیو د اپتکی سیستم محراقی فاصله ده که اپتکی سیستم د   fپه پورته رابطه کی  

 و ددی لول سیستم محراقی فاصله :یوه تعداد زیاتو باریکه عدسیو ځنی جوړ شوی وی ن

1

𝑓
=
1

𝑓′
+
1

𝑓"
+

1

𝑓′"
+⋯…………+

1

𝑓𝑛
=∑

1

𝑓𝑖

𝑛

𝑖=1

 

𝐷 =
1

𝑓
=∑

1

𝑓𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 40cmاو محراقی فاصله یی  n=1,52مالال: په هوا کی د یوی متقاربی عدسی د انکسار رضیب 

 دی واچول شی:  1,33ده که دا عدسیه په اوبوکی چی د انکسار رضیب یی 

 الف: په اوبوکی د عدسی محراقی فاصله حساب کړی؟

 ب: په هوا او اوبو کی د عدسی لیوپتی قوه حساب کړی؟

 حل: په متقاربو عدسیوکی د نور دانکسار د عمومی رابطی ځنی په الندی لول استفاده کیږی:

)21/R – 11) (1/R-=(na1/F 

)21/R -11) (1/R-= (n´W1/F 
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  n´= 1,52/1,33= 1,14       :یعنی عدسی د انکسار رضیب داسی حسابیږی په اوبوکی د

په پورته رابطوکی په هوا او اوبوکی د عدسی د انکسار د رضیب د قیمتونو په وض  کولو رسه 

          a/FWF                                   3,71 = 0,52/0,14 =داسی لیکو:

               = 148,4 cm          W F 

        = 2,5 Diopter  a= 1/F aD 

= 0,673 Diopter  W= 1/F wD 

 په الندی لول ترشیح کیږی. obnormalitiesد پورته فزیکی معلوماتو په رڼا کی د ستګی 

 (:Lens system of the eyeسیستم )  اوپتیکی  د سرتګی د عدسی

سیه او د ستګی د عدسی سیستم مطالعه د اپتک فزیک د پورته قوانینو په رڼا کی د ستګی عد 

د ستګی عدسیه چی د محدب الطرفین سطحو په واسطه احاطه شوی ده . منځنی بریه  .کیږی

دالری د ستګی  corneaیی پنډه او څندي یی باریکه دی په ستګو کی د عدسی دنده د 

retina او د  1.38یب ته د نور منعکسول دی. د ستګی د عدسی د منځنی بریی د انکسار رض

عضالتو پواسطه تنظمیږی او د  ciliaryدی د ستګی عدسیه د  1.41 یی څندي د انکسار رضیب

ستګی د تطاب  سبب کیږی .د ستګی عدسیه د عمر په زیاتوالی رسه غټیږی . په ستګی کی 

کی جوړیږی. د شیشه یی عدسیو بریالف په ستګه کی د  Retinaرابطی په مرسته  (1)تصویر د

صویر فاصله او د ستګی د عدسی د انکساررضیب ثابت دی یودجسم دفاصلی په تغیر رسه ت

(رابطی د مخی محراقی فاصله تغیر کوی او ستګه وړاندی او نژدی شیان لیدلی شی په 1د)

د باریکه عدسیو د  هید ستګی عدس ستګه کی دا حالت هم د ستګی د تطاب  په نوم یادیږی .

اپتکی قوی په زیاتوالی او کم والی کی مهم رول لری د دری مهمو بریو سیستم په شان چی د 

او  Lens epitheliumبله بریه یی د  Lens capsulsځنی جوړه شوی ده چی یوه بریه یی د 

 پنوم یادیږی .  lens fibersدریمه بریه یی د 
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Lens capsulsل کیږی چی : د ستګی د عدسی دا بریه نرمه ،شفافه او د هغه اساسی قرش بل

پوری دی دا  2μm-8μmیاصیت لری،ددی بریی پنډوالی د elasticعدسیه یی پوښلی او

پنډوالی په منځنی بیرونی بریه کی نسبت شاتنی بریی ته زیات دی تقریباً محدب مستوی 

 شکل لری. 

Lens epithelium د ستګی د عدسی دا بریه د :lens capsuls  اوlens fiber   په منځ کی واق

مای  د الری   aqueous humorایونونه او غذایی مواد د  k+او Na+د عدسی دی بریی ته  ده

او د هغه په منځنی بریه کی ایونونه قطبی شکل ایتیاره وی د ژوند په او دو کی  پمپ کیږی

 غذایی مواد د عدسی ددی بریی په وده کی مهم رول لری .

Lens fiber د ستګی د عدسی لویه بریه د :lens fiber  ، پواسطه جوړه شوید ه چی هغه او ده

دی. دی  12mmاو او دوالی یی  4μm-7μmراتو قطر ههههههجههشفافه او نازکه حجرات دی ددی ح

حجراتو د ستګی عدسیه د مخی ځنی شاته پوښلی ده د ستګی په عدسیه کی عصب او د 

 وینی رګونه وجود نه لری.

: Contact lens 

ی یا پالستیکی دی چی په ستګو کی د انکساری یطاء د اصالح لراره یه دا لول لینزونه شیش

استعاملیږی. په ستګوکی انکساری یطاء د کمی لیدنی او یا نه لیدنی سبب کیږی. د ستګو د 

نشی اجراء  ه اوپتیکی سیستم کی د پام وړ دندید ستګو پ corneaناروغی په دی حالت کی 

د انکساری رضیب ځنی استفاده  contct lensپه عوض د  د انکساری رضیب corneaکولی. نو د 

تر شا ایښودل کیږی. په ستګو  corneaدا لول لینزونه د واضح او روښانه لیدنی لراره د  کیږی.

دایلی سطحی نوری انکسار نارمل  corneaکی د دی لینزونو د استعامل اهمیت دادی چی د 

ترمنځ شته انکساری رضیب یی د  corneaاو  contct lensحالت ته راوړی. ځکه هغه مای  چی د 

cornea  د انکساری رضیب رسه مساوی دی. نو لدی امله دا مای  د لینز د استعامل په ویت کی



117 

  obnormalد دایلی سطحی په عوض کار کوی. د ستګی په اوپتیکی سیستم کی  corneaد 

 د استعامل ګټی پدی لول دی. contact lensستګو لراره د 

 Contact lens  د عینکو په نسبت د ستګو د حرکت رسه حرکت کوی او د روښانه

 لیدنی پرایه ساحه په بر کی نیسی.

 .د اجسامو د سایز په لیدنه کی یی توپیر لیر کم دی 

 .د اجسامو د لیدنی په ویت کی فوکس قوی کوی 

 خطاءانکساری د عدسی 

 ی لول مطالعه کیږی .اصالح طریقی په الندد یطا او دهغه انکساری د عدسیو 

 (:Aberration) الف : کروی خطاء

اصلی محور په بی نهایت کی واق  ده .  پهنوری منب  د عدسی  sپه الندی شکل کی د 

 ’Sد  اصلی اپتکی محورته نژدی دیدهندسی اپتک د قوانینو د مخی هغه وړانګی چی د عدسی 

اق  ده قط  کوی هغه نوری وړانګی په فاصله و  ’Fپه  نقطه کی چی د عدسی اپتکی مرکزځنی د 

چی د اصلی اپتکی مرکز ځنی وړاندی واق  دی په عدسیه کی د انکسار وروسته د وارده او 

ته ورو  r نسبت  sinrنسبت ثابت پاتی کیږی . څرنګه چی دمنکرسه زاویه  sinمنکرسه زاویو د 

ی نسبت ددی وړانګو د تحول کوی نو په الندی شکل کی د منکرسه زاوی په کموالی رسه د زوای

پاره په رسعت رسه زیاتیږی او نوری وړانګه د عدسی اپتکی مرکز ته نژدی اصلی اپتکی محور 

 په نقطه کی قط  کوی. ”Sوړانګه اصلی محور د  3قط  کوی د همدی تعریف په اساس 
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 شکل( 47 )

وض چی په یوه  دی په عدنوری نقطوی منب  تصویر  Sوړانګو د تقاط  پدی حالت کی د  3او  1د 

 قطعه یط جوړه وی یعنی : ”S’Sنقطه کی وی د 

d=S’S” 

d=f’-f” 

 معیار بلل کیږی. یطاءپه عدسیو کی همدا حالت د کروی  

 ( وی d>0) یطاء( او په متباعدو عدسیو کی کروی d<0) یطاءپه متقاربو عدسیو کی کروی 

 په عدسیو کی کروی یطا په الندی دوه طریقو اصالح کیږی :

په مرسته په عدسیه کی نوری وړانګی کموی که څه هم پدی طریقه   diaphragmد  -1

رف  کیږی یو د عدسی دیوپتی قوه کمیږی چی دا په  یطاءکی د عدسی کروی 

 یرله د عدسی د پاره یوه بله یطا ګڼل کیږی الندی شکل:

 

 شکل( 48 )
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و سیستم جوړیږی تر څو د ترکیب ځنی ی d>0او د متباعدو عدسیو  d<0 متقاربو عدسیو  د -2

په نقطه کی  ’”Sنقطی د  ”sاو  ’Sکړی د عدسیو د ترکیب دا سیستم د  d=0یطاءکروی 

 په نقطوی تصویر بدل شی الندی شکل ’”Sقطعه یط تصویر د  ”S’Sمنطبقوی ترڅو د 

 

 شکل( 49 )

 :خطاءکروماتیکی ب:

ه چی یوازی رسه نوری د عدسی ځنی د یارج شوی نوری وړانګو په مقابل کی ملړی رسه شیش

وړانګه د هغه ځنی تیریدلی شی او  بیا آبی شیشه چی یوازی ابی نوری وړانګه دهغه ځنی 

متحرکی پردې په مرسته مختلف رنګونه په مختلفو  Eتیریږی واق  کوو په الندی شکل کی د 

ه په ته د اپتکی مرکز ن S’Bنظر  S’Rعدسی اپتکی مرکز ته فوکس کیږی یعنی  د نقطو کی نظر

رنګونو ځنی تشکیل شوی دی د  7وړاندی فاصله کی جوړیږی . او همدا لول سرین نور چی د 

په پرده د مختلفو رنګونو تصویرونه لیدل کیږی همدا حادثه د  Eعدسی د تیریدو وروسته د 

 پنوم یادیږی . یطاءعدسی د کروماتیکی 

 

 شکل( 50 )
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وړانګو د انکسار رضیب د وړانګو د رنګ او یا  ی د نوریچی و په عدسیو کی دا یطا ددی له امله 

د نور د رنګونو د موجی او دوالی تاب  دی یعنی د نوری وړانګو د انکسار رضیب د  هغو د موجی 

او دوالی رسه معکوسه رابطه لری او د عدسیو محراقی فاصله د نوری وړانګو د  انکسار  درضیب 

 .( f’B<f’Rکمه او د رسو وړانګو لراره زیاته ده )صله محراقی فاتاب  ده یعنی د ابی وړانګو د پاره 

د رف  کولو د پاره د متقاربو او متباعدو عدسیو د سیستم ځنی کار  یطاءد عدسی  ددی لول 

تصویر  ’Sنوری نقطوی منب  ځنی د  Sپه نقطه کی یو ځای کیږی او د  ’Sد  S’Bاو   S’Rایلی او 

 السته راځی الندی شکل

 

 شکل( 51 )

 :((Astigmatismستګامتیزم ج: ا

ستګامتیزم د مشاهده کولو د پاره د دیافراګم په مرسته نوری وړانګی کمه وی او اپه لینزونو کی د 

-˚30چی د عدسی د اصلی محور رسه د  ینوری منب  د عدسی په فرعی محور داسی واق  کو 

 پور زاویه جوړه کړی الندی شکل  ˚40

 

 شکل (52) 
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تت لیدل کیږی او معین  هپردی په مر لیر  Eد  تصویر نقطوی منب  ینور  Sپدی حالت کی د 

موقعیت ته یوړل شی نو د  IIعت ځنی د یقو م Iد عدسی ځنی د  هپرد Eشکل نه لری که د 

نقطوی منب  تصویر نسبتاً واضح لیدل کیږی یو د عدسی د اصلی محور په یالف بیا هم روښانه 

ی او د قطعه کی د نقطوی منب  تصویر د نقطی شکل نلر  پردی په دواړو موقیعتونو Eنه دی او د 

دعدسی ځنی دپردی په نوروموقیعتونوکی دنقطوی منب   .یط په شکل لیدل کیږی

له دی ځایه که نوری نقطوی منب  د عدسی په اصلی محور واق  نه  .تت ښکاریتصویردایروی او 

په عدسیو کی دا حالت د  .یطونو په لول یو په بل عمود ښکار وی نو تصویر یی د دوه قطعه ی

مغل  اپتکی سیستم د  عدسیوستګامتیزم پنوم یادیږی د عدسیو د دالول یطا د اصالح د پاره دا

ځنی چی څو بریی لری کار ایستل کیږی او هغه داسی یو د بل رسه وصلوی تر څو د عدسی د 

اصالح کیږی هری بریی ستګامتیزم ینالی کړی .دا لول یو سیستم چی په هغه کی ستګامتیزم 

 پنوم یادیږی. An astigmatism د 

Reduced Eye:  

په الجربی لول جم   vitreouse humorاو  Cornea ،aqueous humor  ،lensکه د ستګی 

مولل جوړوی د ستګی په دی  ReducedEyeد   نو او د یوه واحد لینز په لول قبول شیشی 

 د هری په الندی شکل کی کیدل شی. مالالً مولل کی د اوپتیک قوانین په اسانی رسه ترشیح

انکساری سطحی د انکساری 

د ستګی د قوی په ځای یواځی 

lens  .انکساری قوه څیړل کیږی

په اوپتیک فزیک کی انکساری 

په واحد اندازه  Diopterقوه د 

کیږی چی محراقی فاصله یی 

1mجسم ده په هره اندازه چی 

لینزته نژدی وی په هغی کی نوری 
  شکل( 53 )
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په ستګو کی د تصویر او محرا  فاصله ثابته او د جسم   ی په شدت رسه انکسار کوی.وړانګ

جسامو په لیدلو کی که هغه نژدی یا لیری وی د ستګی افاصله تغیر کوی یو د 

Accommodation   د مهم رول لری. د ستګی په دی مولول کی د هغه محراRetina  تر شا د

17mm 59ی قوه یی په فاصله واق  دی او اوپتیک diopter مخی د ه ده. د ستګی ددی مولل ل

د دایلی سطحی په واسطه تقویه کیږی.  corneaبریه د  2/3ستګی د مجموعی اوپتیکی قوی 

دا ځکه چی انکساری رضیب یی د هوا د انکساری رضیب رسه توپیر لری. د ستګی د اوپتیکی 

 lensی یو څرنګه چی د ستګی د اوپتیکی قوه کوم رول نلر  lens د په دی رقم کیقوی 

چندان لوی توپیر نه لری نو د رسه  vitreous humorاو  Aqueous humorانکساری رضیب د 

بریه  1/3ټولی ستګی د انکساری قوی  ده. چی دا د diopter 20انکساری قوه  lensستګی د 

نالونو په اهمیت پدی کی دی چی هغه د مغزو د عصبی سګ lensجوړوی. په ستګه کی د  

 Reduced. د واسطه تنبه کیږی انحناء یی زیاته او د اجسامو د لیدلو توانایی یی هم زیاتیږی 

Eye  مولل ځنی په ستګو کی د انکساری یطاء لکهmyopia  اوHyperopia  هم په اصالح کی

 کار اییستل کیږی.

 (:Retina)د سرتګى شبکيه

ور په مقابل کي د حساسو حجراتو ځنى تشکيل ر تينا د ستګى دای  درميه طبقه ده چه د ن

شو ده په چاپري ال کي د شته شيانو تصو رونه د ستګى په همدى طبقه کي جوړ ږي. د 

ستګى دا طبقه د عکاىس د کمرى په شان دنده اجراء کوى یو فر   ي د عکاىس د کمرى رسه 

وماتيک لول کيمياوي او په دى کي دى چه کله نور د ر تينا په حساسو حجراتو ولګيږي په ات

برقى مرکزونه فعاليږي او په نتيجه کي د ستګى عصب په کار رشوع کوي او د چاپري ال څخه 

په ر تينا کي پواسطه مغزو ته انتقاليږي.  Optic fibersټول ایيستل شوي معلومات د اعصابو د 

صبى غدى نفاوى علاو ی ،برقى قطبى حجر ید نورى ایذو حجر  ی چی درى لوله عصبى حجر 

 حجراتو غده جوړوي. Epithelielپه نومونو شته چه دا حجرات په مجموع کي د 
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  Retina چه د شيانو تصو رونه  .کيږي ي عصبى سيستم د  وي بریى څخه ګنلمرکز  ستګی دد

رسه رابطه لري او  synapsesر تينا چه د عصبى حجرو د څو طبقو څخه جوړه ده د  عکايس کوي

د نور په  ته د نوري سګنالونو انتقال دى.  ى حجرى څخه بل عصبى حجريدنده  ي د  وي عصب

دى او په ليدنه  یحجر  Photoreceptorعصبى حجري د  حسايس يل ر  د ستګی  مقابل کي

 photoاو دریم ته یی  Rods ، Conesکي دا عصبى حجري په درى لوله دى چي  و ته  ي 

sensitive ganglion  ميليونه  6.5باً کي تقر  ستګووا ي. پهCones  ميليونه  125اوRods 

اص  دنده په کمه  ا ل ره رڼا کي د اجسامو ليدنه ده. په دايس حال کي  Rodsموجود دي. د 

 150کي  وحجر   Photo sensitive- ganglion په  دنده د رنګونو احساسول دى. Conesچه د 

ه چي د چاپري ال څخه د معلوماتو د شت Opticnerve fibersایذى او  و ميليون  ېور نميليونه 

سګنالونه د ر تينا  Conesاو  Rodsانتقال دنده په غاړه لري او د ز اىت رڼا پواسطه تنبه کيږي. د 

 وپه حجر  Ganglionاو د  فعالويActionpotential  د نورو عصبى حجرو پواسطه تقو ه کيږي.

تنبه کيږي او نوري سګنالونه په ليدنه کي پروسيس    Opticnerve   رسته مپه  oxonsکي د 

 .کيږي

 (:Thres hold) کمرتينه تنبه

 Lightاو که د  Touch, Soundم په اساس د ارګانيزم کم تر نى تنبه ته که هغه د لعد د اعصابو 

 Thres hold ي دهههرګه کههه ستههږي. پهههوم  اد ههپن Thres hold د شی سههاو ح ه وىههواسطههپ

vision  د مطالعى دپاره رضوره ده چه ځنى اپتيکي فز کي کميتونه لکهphoton flux  نوري قوه

 وپیژنو :)نورانيت( روښنا ي او دریشانيت )ځليدنه(  Illumination)د نور شدت( 

 (:Photonflux) نورى فلکس

ره او نوراىن سطحى څخه په واحد ویت کي یر Sنوري فلکس هغه مقدار نوري انرژى ده چي د 

پواسطه جذب يش د نوري فلکس پنوم  اد ږي که نوري فلکس  رسه د مساوی سطحی   ا د هغه

 په توري وښودل يش نو د هغه دپاره الندي رابطه ليکالى شو:Φد
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Φ =
𝑤

𝑡
……………1 

 ا    Wattد پورته رابطى څخه څرګند ږي چه نوري فلکس د طاقت مفهوم لري چه د 
𝑗𝑜𝑢𝑙

𝑠𝑒𝑐
په       

 احد اندازه کيږي.و 

 نورى قوه )د نور شدت(:

په توري  Iد نوري منب  څخه په مختلفو جهتونو د نوري منب  طاقت مختلف دى که نورى قوه د 

 وښودل يش نو:

𝐼 =
𝑑𝛷

𝑑𝛺
…………………2 

 په     Ϭجامده عنرصى زاو ه ده یو که د کرى د سطحى ټول مساحت د    dΩپدي رابطه کي 

 :اندازه کیږي لول پدى زاو ه ک  جامده نو وښآ و توري

𝛺 =
Ϭ

𝑟2
=
4𝜋𝑟2

𝑟2
= 4𝜋  𝑠𝑡𝑒𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛 

 

 رابطى د مخى پدي دول ده: 2لدى ځا ه نوري قوه)د نور شدت( د 

𝐼 =
𝛷

4𝜋
………………………3 

 رابطى څخه: 2دى. د  (cd)د نوري قوي واید شم  

𝑑𝛷 = 𝐼 𝑑 𝛺 

په واحده جامده زاو ه کي د Lumanیو  دى. Lumanاحد د نوري فلکس و  د مخیددي رابطي 

 معيارى شم  نوري قوه بلل کيږي  عنى:

1luman=1cd.1steradian 
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 (:Illumination) نورانيت

انسان په تورتم کي د شاویوا شيان نه ګوري دا شيان هغه ویت ليدل کيږي چي د هغي څخه 

نور یرور ځانه ږي. که اجسام د یرله نور یرور يش له همدي امله نوري مناب  هميش ليدل کي

نه کړي دا اجسام د رڼا په واسطه ليدل کيږي. د اجسامو د ليدىن څرنګواىل د نوري فلکس په 

او  dsشدت او د اجسامو د سطحى د مساحت پوري مربو  دى که د سطحى مساحت په 

 وښودل يش نو: Eنورانيت په 

𝐸 =
𝑑𝛷

𝑑𝑠
 

𝐸 =
𝛷

𝑠
=
𝐿𝑢𝑚𝑎𝑛

𝑚2
= 1 𝐿𝑢𝑥 

Lux  21د هغي سطحي نورانيت دى چه مساحت  يm  1وي او له هغه څخه په ټولو جهتونو 

luman :نوري فلکس یرور يش  او کله هم نورانيت د فټ په واحدونو اندازه کيږي  عنى 

1 𝑓 =
1 𝐿𝑢𝑚𝑎𝑛

1 𝑐𝑚2
= 104 𝐿𝑢𝑥 

 روښنايي او درخشانيت:

سطح کي مختلف دى  2cmنو د نوري تشعش  طاقت د هغه په هر  که نوري مناب  نقطوي نه وي

مالال په برقى منقلونو او برقى بخار و کي د نوري تشعش  د طاقت ایتالف ليدل کيږي د دا لول 

 غري نقطوي منابعو دپاره د روښنا ي او دریشانيت کميتونه په  الندي لول پيژنو:

 روښنايي:الف: 

 نو د سطحى د نوري فلکس او د همدي سطحى نسبت ته په توري وښودل يش Rکه روښنا ي د

 روښنا ي و ل کيږي  عنى:

𝑅 =
𝛷

𝑠
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 درخشانيت: ب:

بلل کيږي. ځال((هغه نوري مناب  چي د هغو دریشانيت په ټولو جهتونو  و شان وي دریشانيت

 په توري وښودل يش نو: Bکه دریشانيت د 

𝐵 =
𝐼

𝑆
 

څخه د  وي  2mه سطحى دریشانيت دى چه د هغه د هر د هغ ntدى.  و  ntد دریشانيت واحد 

  عنى : يشم  په اندازه د سطحى په عمودي جهت نور یرور کړ 

1𝑛𝑡 =
1 𝑐𝑑

1𝑚2
 

 په واحد اندازه کيږي  عنى: (sb)او کله هم د سلب 

1𝑠𝑏 =
1 𝑐𝑑

1 𝑐𝑚2
= 104𝑛𝑡 

 (:Thres hold vision)کمرتينه ليدنه

فوتونونه  148-54په ليدنه کي ستګه حداقل د نوري منابعو څخه قوانینو له مخی د فزیک د پورته 

 کي منعکس کيږي. corneaته رسيږي او نيام ي  ي په  Retinaجذبوي ددي فوتونونو نيام ي 

دوه فوتونه نور  Rodچانس وي چه  و  %4 و فوتون نور جذبوي او کله هم  Rodپه ستګه کي هر 

ه ليدنه کي نوري فلکس اصغرى دى )په  وه ثانيه کي په لږ شامر فوتونونه جذب کړى. په کم تر ن

 طول موج په دnm 510حجرات هغه د  Rodپه واحده سطح کي جذبيږي او د ستګي د 

د  وي  Retina( د کم ليدىن په دى حالت کي نوري فوتونونه د ویکي حس ک 0,001secلرلو

6 −10هغه کي د  وي شم   او په  پوښینقطي په عوض د هغه پرایه ساحه 
𝑐𝑑

𝑚2               نوري

قوه توليد ږي. په ستګه کي ليدنه د فوتونونو د جذب دمخي په الندي لول و شل شوي ده: که 

پواسطه جذب يش په دوامداره لول ل ره روښانه ليدنه تررسه  Rodفوتونه د  وه  6په ستګه کي 
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دوامداره لول په عمودي جهت د  وي شم  په اندازه نور  سطحى څخه په 21mد که کيږي  عنى 

 یرور يش دا لول نوري مناب  ل ري روښانه ليدل کيږي. 

اوي سپواسطه جذب يش نو نوري فلکس د سطحى په ټولو جهتونو م Rodفوتونه د  وه  5او که 

جذب يش پواسطه  rodفوتونه د  وه  3یرر ږي دا لول نوري مناب  روښانه ليدل کيږي. او که 

dim light  ليدنه تر رسه کيږي او که د ستګي پهRod    کي هيڅ فوتون جذب نه يش او د

فوتونونو جذب صفر وي په ستګه کي ليدنه نه تررسه کيږي.همدل لول د سرني نور د مختلفو 

رنګونود موجى او دواىل د مخي د انسان د ستګي اعظمي حساسيت د هغه د شني رنګ د 

5550Ǻ  4000په مقابل کي دى او  وازي د الکتومقناطييس امواجو طول موجǺ-7000Ǻ  موجى

 ريئ نور په نوم  اد ږي. مچه دا ساحه د  یساحه ليدالى ش

 شی ز ات ځنی 7000Ǻاو د  ځنی کم  4000Ǻکه د الکتومقناطييس امواجو موجي او دواىل د 

او ګاما  xش، فرابناو لکه م د ستګي دپاره غري مريئ دهامواجو دا ساحه  الکتو مقناطیسید 

 امل دى.شرسي او راد وي امواج  تحوړانګى او  ا مات

 

 (:Vision and Nervous system)د ليدىن عصبى سيستم

 څخه عبارت دى. Nervousاو Vascular, fibrousد ستګى ځانګړى نسجى طبقى د 

Fibrous: ساتنى دنده  ستګي یارجي بریه ده چه د ستګي د دای  بریى د نسجونو د د

 لري.

: Vascular د دریاو  ل ديستګي ته و نه رسو یی  دندهچی  ی بله نسجی بریه دهستګ د 

په  Scleraد  Choroidڅخه تشکيل شوي ده.  Irisاو  Choroid, Ciliary bodyبریو هر  و 

په دای   Choroidد  Ciliary body ته و نه رسوي. Irisاو  Scleraدایل کي واق  ده چي 

 نسجونه دى چه د ستګي عديس ته نور فوکس کوي. هډو کي پرایه دا روي لولڅن
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 (:Nervous)عصب

 Photoreceptor cells bipolar cellsپه ستګه کي دا بریه عصبى نسجونه دي چه د ميليونونو  

ىن نوري سګنالونه مغزو ته څخه د ليد Retinaحجراتو  وه مجموعه ده چه د  Ganglion cellsاو 

واق  ده په  Foveaد ليدىن مرکزي نقطه ده چه په هغه کي  Macula luteaپه ليدنه کي  .استوي

Retina   کيFovea کم ل ر ز ات  رامهمه بریه ده چه د ستګي پدي بریه کي د نوري ایذو ت

پواسطه د مغزو رسه په متاس کي دى ترڅو د  Optic nerveدى په ر تينا کي عصبى نسجونه د 

په موجود ت  optic nerveد  که د ليدىن عمليه په اتوماتيک لول اجراء يش. ليدىن په ویت کي

 opticد ليدىن د چی  Blind spotکي ستګه په  نوموجود نه وي  Photoreceptor cellsکي 

disk .پنوم  اد ږي د کمريوتري د سک په شان معلومات حافظى ته سراري 

 (:Defects in vision)د ليدىن خطاوى

)نژدى ليدىن(  Myopiaکي د ليدين څلور لوله یطاوي ليدل کيږي چه هغه د په ستګه 

Hyperopia  )وړاندي ليدىن(Presbyopia او )د زړښت ستګى (Astigmatism  )کا ه ليدىن(

 څخه عبارت دى.

 (:Myopia)نژدی لیدنه

يدا شکل پمشيانو په ليدنه کي  د لریارى یطا ده چه په هغه کي کسنژدى ليدنه د ستګى ان

کيږي او نژدي شيان ليدل کيږي. د ستګو په دى لول ناروغي کي که په دوامداره لول په نژدي 

کي دا لول  یلکو فاصلو کي ليدنه کيږي په ستګه کي نژدي ليدنه ز اتيږي. په نژدي ليدونکو

کلنى وروسته ودر ږي. پدي  18ناروغي د ژوند د دوهمي لسيزي په پيل کي رشوع کيږي او د 

 يطي عوامل ل ر رول لري. حاو م ارثیاروغي کي کورىن لول ن

هغه ته کتک وا ي Optoimistاو کله هم نژدي ليدنه د شکرى د ناروغي په ویت کي چي 

قندي مواد رسوب کی ناروغي پدي حالت کي د ستګي په عدسيه د ته راځي. د شکرى منځته 

ګي د اندازي د غټ واىل په کوي چه د کتک د عواملو څخه ګنل کيږي. همدا لول که د ست 
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د انحنا  Corneaانحنا ز اته وي او  ا برعکس که د ستګي د اندازي غټواىل د  Corneaنسبت د 

څخه د معمول څخه ل ر ز ات وي نو په ستګه کي نژدي ليدنه منځته راځي چه په شيشه  ي 

طي تصو ر د ته ورته عمل دي چي په نتيجه کي د نوراىن نق اعدسيو کي د عديس کروي یط

ستګي د اپتيکي سيستم په اصيل مخور د شبکيه د مخه جوړ ږي پدي حالت کي د شيانو 

مجبور دي چه شيانو ته یر   یلکتصو ر واضح او روڼ نه ليدل کيږي او نژدي ليدونکي 

د تصو ر فاصله او مخراقي فاصله تغري کوي او کی ستګي نژدي کړي. پدي حالت کي په ستګه 

د ستګو ددي لول ناروغي په اصالح کي د متباعدو    ر واضح ليدل کيږي .د شيانو تصو

(concaveعدسيو څخه کار ای  ترڅو د ستګي د اپتيکي سيستم انک )د ي قدرت او ر اس

. د پورته ترش ح وروسته په کار ده چي د او تصویر په شبکیه کی جوړ شی ار رض ب کم کړيسانک

وي ترڅو د فاص  په کمواىل او  25cmب ترمنځ فاصله مطالعي په ویت کي د ستګي او کتا

ز اتواىل رسه په ستګو فشار رانيش. رڼا مناسبه وي، که د مطالعي او کمريوټر رسه د کار په 

ویت کي په ستګو فشار راځي نو هغه بند کړي او ستګو ته استاحت ورکړي)یر  ستګي 

 کړي( . یپټ

 (:Hyperopia) وړاندي ليدنه

اري یطا ده. د ستګي دا لول ناروغي هغه ویت منځته راځي سليدنه هم د ستګي انکوړاندي 

وړانګي د هغه د اپتيکي محور رسه تقر با موازي  یچه د ستګي په سيستم کي د شيانو څخه نور 

شيانو تصو ر په همدي ځاي کي د دایل يش، دا وړانګي د شبکيه تر شا  و بل قط  کوي او 

ليدنه کي د تصو ر فاصله او  ياو تت دي. په وړاند هر د ستګو لراره یري جوړ ږي. دا لول تصو 

که په وړاين ليدنه  مخراقي فاصله لوئيږي او د شيانو تصو ر د ستګي د کرى تر شا جوړ ږي. 

شبکيه په ه بد شيانو تصو ر  نو کي د ستګي د اپتيکي سيستم د عديس د تطاب  قوه ز اته يش

عدسيو څخه  (converging)لول ناروغي د اصالح لراره د متقاربو کي جوړ يش د ستګو ددي 

په ستګو کي د وړاندي ليدىن نښى شی  کار ای  ترڅو د ستګي د عديس مخراقي فاصله کمه

 او رس یو ي څخه عبارت دى.والی د ستګو یو  دل، د ستګو د د د یريه 
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 (:Presbyopia) د زړښت سرتګي

ز اتيږي او ستګي د وړاندي ليدو په ناروغي  اءاري یطکسګو کي اند عمر په ز اتيدو رسه په ست 

کالونو په اوایرو کي پيل کيږي او د  45-40ایته کيږي. د ستګو دا لول ناروغي د منځنى عمر 

ستګي د اپتيکي سيستم عدسيه د ویت په تري دو رسه لکه د هډوکي په شان کلکيږي په 

د  ،کوي او د ستګي د شبکيه د تطاب  قدرت کميږي ور  د السهتدر جي لول ارتجاعي یاصيت 

لوستلو په ویت کي عينکو ته احتياج پيدا کيږي. د زړښت په ستګو کي وړاندي ليدنه نه جربان 

 کيږي.

 (:Astigmatism) کاږه ليدل

اري یطا ده چه د ستګو اپتيکي سپه شان د ستګي انک Hyperopiaاو  Myopiaدا هم لکه د 

منظم  Corneaيږي او شيان یريه ليدل کيږي. د ستګي په دى لول ناروغي کي ستونزه ګنل ک

 Retinaشکل نه لري هغه نور چي د شيانو څخه د ستګي اپتيکي سيستم ته ننوزي د ستګي په 

کي نه متمرکز کيږي او شيان یريه ليدل کيږي. ستګه چي منظم کروى اپتيکي سيستم دي که 

ي حالت نه وځي او بيضوي شکل ایتيار کړي نو  و نقطوي تصو ر هغه د ځينو عواملو د مخي دد

.  تصو رونه ليدل کيږييئ په عوض دوه قطعه 

د انحنا د ایتالف د امله ستګه په  Corneaد 

مستقيم جهت نه فوکس کيږي د همدي 

په مختلفو بریو کي  Corneaاحتالف د امله د 

کي  Retinaار له امله په سد نور د نامساوي انک

شيانو  و ر نه جوړ ږي او د وړاندي او نژديتص

دا لول ناروغي بيا هم کورىن اريث عوامل لري او له ده  ود ستګ .تصو رونه  یريه ليدل کيږي

منځ ته راتالى يش  د  Astigmatismباندي د رضىب او صدمي د امله  Corneaڅخه عالوه په 

ای  او د غري منظم استګانيزم د  څخه کار وعدسي استوانویمنظم استګانيزم د اصالح دپاره 

 ته رضوري ليدل کيږي. د پیچلو عدسیو یو سیستم اصالح دپاره 

  شکل( 54 )
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 (summaryلنډیز )

  د نورماهیت : نور د الیکتومقناطیسی امواجو د انرژی د لولونو څخه ګڼل کیږی چی

 ماهیت یی یره او موج  دی .

 و ځنی یو حس دی چی په بینايئ: په حیواناتو او انسانانو کی د پنځه ګونو حواس

 او د هغه ا نعکاسات بیانوی. لیدل کیږیچاپیریال کی شته شیان د نور پواسطه 

 : په عدسیو کی د جسم ، تصویر او محرا  ترمنځ رابطه 

1

𝑥
+
1

𝑥ˋ
=
1

𝑓
 

  :د عدسی د اپتکی قوی فرمول𝐷 =
1

𝐹
 

 : په کروی شفافو سطحو کی د نور د انکسار عمومی رابطه 

𝑛2
𝑥ˋ
−
1

𝑥
=
𝑛2 − 1

𝑅
 

 
1

𝐹
= (𝑛 − 1) (

1

𝑅1
−

1

𝑅2
) 

 𝐶 = 3 × 108
𝑚

𝑠𝑒𝑐
 

         : د فوتون د انرژی معادله𝐸 = ℎ𝑓 

ℎ = 6.63 × 10−34𝑗. 𝑠𝑒𝑐  .د پالنک ثابت دی 

    :نوری فلکس رابطه𝛷 =
𝑤

𝑡
 

 : نورانیت𝐸 =  
𝛷

𝑠
 

  : نوری قوه𝐼 =  
𝛷

4𝜋
 

 : روښنايئ𝑅 =  
𝛷

𝑠
 

 : دریشانیت𝐵 =  
𝐼

𝑆
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 (Questionsپوښتنی )

 : د ستګی ګاټی 

a د :sclera .پواسطه پوښل شوی دی  b د :cornea  پواسطه پوښل

 شویدی.

c د :Iris .پواسطه پوښل شویدی   d د :lens .پواسطه پوښل شویدی 

 : د عدسی اپتکی قوه 

a د :𝐷 =
1

𝑓
ˋ𝑃: دb  رابطی پواسطه ښودل کیږی.  = 𝑓  رابطی پواسطه ښودل

 کیږی

c د :𝑃 = 𝑓 .رابطی پواسطه ښودل کیږی  d :.ټول غلط دی 

 :نژدی لیدونکی ستګی 

a               .د معقرعدسیو پواسطه اصالح کیږی:b د محدب عدسیو پواسطه اصالح :

 کیږی.

c.د استوانوی عدسیو پواسطه اصالح کیږی : d دجراحی عملیاتوپواسطه اصالح :

 کیږی

 ستګی د ګاټی د دوران زاویه : د 

a ترمنځ ده . ˚10او  ˚0:  د    b ترمنځ ده.  ˚25او   ˚0: د 

c ترمنځ ده . ˚15او   ˚0: د   d :10˚  ترمنځ ده.  ˚25او 

  25د محدب مستوی باریکه عدسی محراقی فاصلهcm  ده که د هغه د انکسار

 وی د عدسی د انحنا شعاع حساب کړی؟ 1.25رضیب 
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 روی او معقرالطرفین عدسیو د محرا ،جسم او تصویر د فاصلو ترمنځ د محدب ک

 راوبط ولیکی؟

  که د جسم فاصلهx=f  شی  تصویر به چیرته واق  شی ؟ 

 د ستګی عدسیه د څو بریو جوړه شوی ده هره بریه  ي تعریف کړی؟ 

 نوری فلکس تعریف او رابطه یی ولیکی ؟ 

 ږی د طول موج د زیات والی په ترتیب الکتومقناطسی امواج په کومو نومونو یادی

 یی ولیکی؟
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 د لیکوال لنډه پیژنده

هجری  ۱۳۳۴ ځوی په  سهیل ګل محمد مرحوم سهیل داحمد استاد ګل پوهنیار 

والیت د نورګل ولسوالی د مزار دری د سین زایی کلی په یوه مسلامنه شمسی کال د کنړ 

هجری  ۱۳۴۶ -۱۳۴۱کی زیږدلی دی. ابتدایی زده کړی یی د  او دینداره کورين

کی پای ته رسولی دی. په  ښونځی شمسی کال د کنړ والیت د مزار دری په ابتداییه

کی د ننګرهار والیت په اساسی داراملعلمین کی زده کال هجری شمسی  ۱۳۵۲ -۱۳۴۶

د علوموپه  هجری شمسی کال کی د کابل پوهنتون ۱۳۵۳کړی تررسه کړی دی او په 

دا یي  کی  کال هجری شمسی ۱۳۵۶په  څخهد فزیک څانګی  ته بریالی او  پوهنځی

د  کال کی د ننګرهار په عالی لیسه کی ۱۳۵۶بریالیتوب پای ته ورساوله. په څانګه په 

دنده وګامرل شو. په مسلحو قواو کی د عسکری خدمت د تیریدو  حیث په په ښونکی

هجری  ۱۳۵۸وروسته په همدی لیسه کی د مدیرپه حیث دنده اجراء کړی ده. په 

شمسی کال د ننګرهار پوهنتون د طب پوهنځی په علمی کدر کی د استاد په حیث په 

ته د خدمت  ل هیواد ځوان نسد راوسه هم په همدی برخه کی دنده وګامرل شو. چی ت

ساينس  ر ساينس، تعلیم او تربیی،د کمپیوټ سیره پر دی د ننګرهار پوهنتون ویاړ لری. بر

د  او همدارنګه ری ډول د تدریس چاری پرمخ وړی دیپه افتخا په  بیالبیلو پوهنځیو کی

د د ننګرهار والیت د خصوصی لوړو زده کړو په موسیسو کی هم رسمی وخت وروسته 

 .ید اجراء کړی تدریس چارې
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 يفارمکولوژ  ۱
 قمرب عيل سیدپوهندوی 

 يحیدر 
 هرات پوهندوی داکرت حسن فرید کتاب والدی ۲ ننګرهار

 انتاين ناروغۍ ۳
پوهنوال ډاکرت عبدالنارص 

 لېجبارخ
 رننګرها پوهنمل داکرت خالد یار د سرتګو ناروغۍ ۴ ننګرهار

 ږونېز  ۵
پوهنمل ډاکټر مریم اکرم 

 معصوم
 ۶ ننګرهار

د کوچنیانو د وینې 

 ناروغۍ

پوهندوی داکرت منصور 

 اسلمزی

 ننګرهار

 

۷ 
دسامونو  د تنفيس او د زړه

 روماتیزمل ناروغۍ
 ۸ ننګرهار پوهاند ډاکرت طیب نشاط

ناروغیو  د رسطاين

 اساسات
 ننګرهار پوهاند داکرت ظاهر ظفرزی

 توبرکلوز ۹
پوهندوی ډاکټر سید انعام 

 يسید
 ۱۰ ننګرهار

اندوکراینولوژی او 

 روماتولوژي

طیب محمد پوهاند داکرت 

 نشاط

 ننګرهار

 

 فزیکبیو  ۱۱
پوهاند میر محمد ظاهر 

 يحیدر 
 ۱۲ بلخ

د ماشومانو کلینکی 

 نهمعای

خان پوهنوال ډاکټر نارص 

 کاموال
 ننګرهار

 نورفزیک  ۱۳
پوهاند میر محمد ظاهر 

 يحیدر 
 ننګرهار ډاکرت محمد صابر اساسات يد پرازیتولوژ  ۱۴ خبل

 ۱۶ کندهار نارص محمد شینواری ډاکټر د سینې ناروغۍ او توبرکلوز ۱۵
 د اوبندش  د کوملو

 وان جراحي ناروغیطپری

پوهاند ډاکټر عبدالرؤف 

 حسان
 ننګرهار

 کي رادیولوژيیکلین ۱۷
 يپوهنوال ډاکټر غالم سخ

 رحامنزی
 ۱۸ ننګرهار

 ېچنیانو د درملند کو 

 الرښود

 ) انګلیسی(

پوهندوی داکرت منصور 

 اسلمزی
 ننګرهار

 د پښتورګو ناروغۍ ۱۹
ظاهر  محمد پوهاند ډاکټر

 ظفرزی
 ۲۰ ننګرهار

د هضمي جهاز او 

 پښتورګو  ناروغۍ

پوهنوال ډاکټر عبدالواحد 

 وثیق
 کندهار

 ۍجهاز ناروغ يهضم د ۲۱
ظاهر  محمدپوهاند ډاکټر 

 ظفرزی
 جراحی بطن وملحقات آن ۲۲ ننګرهار

معصوم محمد پوهاند ډاکټر 

 عزیزی

کابل طبی 

 پوهنتون

 د وینې ناروغۍ ۲۳
ظاهر  محمدپوهاند ډاکټر 

 ظفرزی
 ۲۴ ننګرهار

روش های ارزيابی 

 کلنيکی اطفال

پوهندوی ډاکټر فاروق 

 حمیدي

کابل طبی 

 پوهنتون

 د ځیګر ناروغۍ ۲۵
ظاهر  محمدپوهاند ډاکټر 

 ظفرزی
 لوژيو عمومي هست ۲۶ ننګرهار

 پوهندوی ډاکټر فضل الهی

 رحامين
 کندهار

 رادیولوژي تشخیيص ۲۷
 يپوهنوال ډاکټر غالم سخ

 رحامنزی
 هرات زهرا فروغدوکتورس  پتالوژی عمومی ۲۸ ننګرهار

 د وینې رسطان ۲۹
پوهنوال ډاکرت نظر محمد 

 سلطانزی 
 ۳۰ ننګرهار

 ،بيولوژي ماليکويل حجره

 بخش اول
 یوسف پور يلپوهنوال ع

کابل طبی 

 پوهنتون

 اطفال ۳۱
پوهنوال ډاکټر محمد رسول 

 فضيل
 ۳۲ ننګرهار

، بيولوژي ماليکويل حجره

 بخش دوم
 یوسف پور پوهنوال عيل

کابل طبی 

 پوهنتون

 کندهار ډاکټر محمد نارص نارصي ناروغۍ توبرکلوزد  ۳۴ ننګرهار پوهیالی ډاکټر محمد هارون تغذیه او روغتیا ۳۳

 یموګرافی او کورنی تنظیمډ ۳۵
پوهیالی ډاکټر محمد ابراهیم 

 شیرزی
 امراض ساری اطفال ۳۶ ننګرهار

پوهاند ډاکټر سلطان محمد 

 صافی

کابل طبی 

 پوهنتون

 د عمومي جراحي اساسات ۳۷
پوهندوی ډاکټر بادشاه زار 

 عبدايل
 د کوچنيانو ناروغۍ ۳۸ خوست

پوهاند ډاکټر سلطان محمد 

 صافی

کابل طبی 

 تونپوهن

۳۹ 
نیکي معایناتو يد کل، جراحي

 سیستم 

پوهندوی ډاکټر بادشاه زار 

 عبدايل
 ۴۰ خوست

امراض جراحی بطن و 

 ملحقات ان

پوهندوی ډاکټر عبدالخالق 

 دوست
 کندهار

 عمومي پتالوژي ۴۱
پوهنوال ډاکټر خلیل احمد 

 بهسودوال
 پوهاند ډاکټر بری صدیقي هستولوژي ۴۲ ننګرهار

کابل طبی 

 پوهنتون

 د ساري ناروغیو کنټرول ۴۳
 پوهندوی ډاکټر محمد

 عظیم منګل
 د وينې فزيولوژي ۴۴ ننګرهار

محمد  پوهنمل ډاکرت ويل

 ویاړ
 کندهار

 هستولوژي يطب ۴۵
پوهنوال ډاکټر خلیل احمد 

 بهسودوال
 طبي بيوشمي ۴۶ ننګرهار

خان محمد  دوکتور پوهاند

 احمدزی

کابل طبی 

 پوهنتون

 هرات پوهنوال غالم قادر دهګان فزیک اوپتيک ۴۸ ننګرهار حد حمیدډاکرت عبداال پوهنوال  یورولوژي ۴۷

 اخالق طبابت ۴۹
همدل عبدالغفور ډاکټر پوهاند 

  صدیقی
 رتوپيدي او کرسونهو ا ۵۰ بلخ

محمد هامیون پوهنمل ډاکټر 

 مصطفی
 کندهار



  

 فزیکل ډیاګنوزس ۵۱
پوهنوال ډاکرت حفیظ الله 

 اپریدی
 د و مزمنبطن حا ۵۲ ننګرهار

پوهنوال ډاکټر عبدالغفور 

 ارصاد
 هرات

 اساسات جراحی ۵۴ ننګرهار پوهندوی ډاکټر دل آقا دل د زړه او رګونو ناروغۍ ۵۳
پوهاند ډاکټر نجیب الله 

 امرخیل

کابل طبی 

 پوهنتون

 ندیزه روغتیاډد چاپیریال او  ۵۵
عارف محمد پوهنوال ډاکټر 

 رحامين
 اناتومی ۵۶ ننګرهار

کټر حفيظ الله پوهنمل ډا

 سهار

کابل طبی 

 پوهنتون

۵۷ 
د هضمي سیستم او پښتوروګو 

 ناروغۍ

پوهندوی ډاکټر سیف الله 

 هادی
 الرتاساونډ تشخيصيه ۵۸ ننګرهار

پوهندوی ډاکټر محمد نواب 

 کامل

کابل طبی 

 پوهنتون

 یانو تغذیهند کوچ ۵۹
پوهنمل ډاکټر  نجیب الله 

 امین
 ۶۰ ننګرهار

و جذب ا ،د قندونو هضم

 باستقال 
 ننګرهار پوهیالی دوکتور یحیی فهیم

 جلد اول ،ۍد کوچنیانو ناروغ ۶۱
پوهنوال دوکتور عبدالستار 

 نیازی
 ۶۲ ننګرهار

ستونی پزی او د غوږ ، 

 ۍناروغ

پوهنمل دوکتور میر محمد 

 اسحاق خاورین
 ننګرهار

۶۳ 
 ، دوهمۍد کوچنیانو ناروغ

 جلد 

پوهنوال دوکتور عبدالستار 

 نیازی
 ۍد پوستکی ناروغ ۶۴ هارننګر 

وکتور اسدالله دپوهندوی 

 شینواری
 ننګرهار

۶۵ 
او  يایمینولوژ  ي،هیامتولوژ 

 ۍناروغ د ویټامینونو کموايل

پوهندوی دوکتور ایمل 

 شیرزی
 ۶۶ ننګرهار

خولی او هضمي سیستم د 

 ۍناروغ

پوهاند دوکتور ظاهر 

 ظفرزی
 `ننګرهار

 رهنامی تدریس طب ۶۷
احمد  پوهاند دوکتور نادر

 اکسیر

کابل طبی 

 پوهنتون
  جراحي بطن ۶۸

 دوکتور محمد پوهاند

 معصوم عزیزی

کابل طبی 

 پوهنتون

 امراض اطفال ۶۹
پوهاند دوکتور سلطان محمد 

 صافی

کابل طبی 

 پوهنتون
 جراحی عصبی ۷۰

عبدالغفور  پوهنوال دوکتور

 ارصاد
 هرات

 ۷۲ هرات حنیفپوهاند محمد جمعه  مایکروبیولوژی ۷۱
ات پرازیتولوژی اساس

 طبی

محمد  دوکتورپوهنمل 

 یوسف مبارک

کابل طبی 

 پوهنتون

۷۳ 
مراض جراحی سیستم ا

 آنهضمی و ملحقات 

پوهاند ډوکتور عبدالوهاب 

 نورا

کابل طبی 

 پوهنتون
۷۴ 

امراض جهاز هضمی و 

 کبد
 بلخ محمد یونس فخری دوکتور

 فزیک طبی بخش میخانیک ۷۵
پوهاند میر محمد ظاهر 

 حیدری
 ۷۶ خبل

فزیک طبی بخش 

 حرارت

پوهاند میر محمد ظاهر 

 حیدری
 بلخ

۷۷ 
و  ،توضیح اساسات فزیک

 صیه طبییسایل تشخ

پوهاند میر محمد ظاهر 

 حیدری
 بلخ سید یوسف مانووال انالیز ریاضی ۷۸ بلخ

 هرات هګانپوهنوال غالم قادر د حرارت و ترمودینامیک ۸۰ هرات هګانپوهنوال غالم قادر د نور و فزیک جدید ۷۹

۸۱ 
لومړی ، يجراح يعموم

 ټوک

پوهندوی ډاکرت بادشاه زار 

 عبدالی
 ۸۲ خوست

دوهم  ،يجراح يعموم

 ټوک

پوهندوی داکرت بادشاه زار 

 عبدالی
 خوست

۸۳ 
 ،و فزیولوژی انساناناتومی 

 جلد اول

پوهندوی محمد طاهر 

 نسیمی
 ۸۴ بلخ

اناتومی و فزیولوژی 

 جلد دوم،انسان

پوهندوی محمد طاهر 

 نسیمی
 بلخ

 روانی  رنځپوهنه ۸۵
پوهندوی ډاکرت جهان شاه 

 تڼی
 تغذیهؤ تعذیه او س ۸۶ خوست

پوهنوال داکرت عبدالواحد 

 وثیق
 قندهار

 جلد اول ،امراض روانی ۸۷
پوهندوی دوکتور عبدالعزیز 

 نادری

کابل طبی 

 پوهنتون
 جلد دوم ،امراض روانی ۸۸

پوهندوی دوکتور عبدالعزیز 

 نادری

کابل طبی 

 پوهنتون

 ) انګلیسی( انتاين ناروغۍ ۸۹
پوهنمل ډاکرت محمد ذکریا 

 امیرزاده
 بیړنی طبی پیښی ۹۰ کندهار

پوهنوال داکرت عبدالواحد 

 وثیق
 قندهار

 پوهاند دوکتور عبیدالله عبید پرازیتولوژی  طبی ۹۱
کابل طبی 

 پوهنتون
۹۲ 

ملړی  ،يجراح يوالد

 ټوک
 قندهار داکرت عجب گل مومند

۹۳ 
جلد  ،طبیرو بیولوژی مایک

 اول
 پوهاند دوکتور عبیدالله عبید

کابل طبی 

 پوهنتون
۹۴ 

دوهم  ،يجراح يوالد

 ټوک
 قندهار داکرت عجب گل مومند

۹۵ 
جلد  ،طبیمایکرو بیولوژی 

 دوم
 پوهاند دوکتور عبیدالله عبید

کابل طبی 

 پوهنتون
۹۶ 

ستونی پزی او ، د غوږ

 ۍناروغ
 کندهار داکرت عزیز الله فقیر

 در افغانستان  PBL رهنمود  ۹۷
دوکتور محمد فرید  هاندپو 

 برنایار
 مایکروبیولوژی عمومی ۹۸ کاپيسا

شعیب احمد دوکتور 

 شاخص
 هرات

 ماتولوژیو تر  ۹۹
عبدالغفور دوکتور پوهنوال 

 ارصاد
 ۱۰۰ هرات

سږو د ناروغیو زړه او د 

 يصیه رادیولوژ یتشخ

محمد ه پوهنیار ډاکرت شا

 رنځورمل
 خوست

 خانهنرسنگ عملیات ۱۰۱
پوهاند دوکتور نجیب الله  

 امرخیل

کابل طبی 

 پوهنتون
۱۰۲ 

طبی مستعمله گیاهان 

 در تداوی امراض قلبی

 وعاییو 

پوهنوال محمد عثامن 

 بابری

کابل 

 پوهنتون

 پوهندوی داکرت بشیر نورمل امربیولوژی طبی ۱۰۳
کابل طبی 

 پوهنتون
 ېړنی درملنیب ۱۰۴

مل ځډاکرت عبدالولی رن

 ردکو 
 خوست



  

 ۱۰۶ کندهار پوهنیار محمد اغا ضیاء د احصاییی اساسات ۱۰۵
د کوچنیانو ساری 

 ۍناروغ

پوهاند دوکتور سلطان 

 محمد صافی
 خوست

 پوهندوی داکرت بشیر نورمل امربيولوژی عمومی انسان ۱۰۷
کابل طبی 

 پوهنتون
 امراض یورولوژی ۱۰۸

پوهندوی دوکتور غالم 

 سخی حسنی

کابل طبی 

 پوهنتون

 کمک های اولیه ۱۰۹
پوهاند دوکتور نجیب الله  

 امرخیل

کابل طبی 

 پوهنتون
 امراض نسایی ۱۱۰

محمد پوهندوی ډاکرت 

 حسن فرید
 هرات

 خوست پوهاند دوکتور بری صدیقی امربیولوژی ۱۱۲ خوست بری صدیقیپوهاند داکرت  هستالوژیطبي  ۱۱۱

۱۱۳ 

انستیزی برای رهنامی 

 ،کشورهای رو به انکشاف

 لد اولج

 دانیل دی موس
کابل طبی 

 پوهنتون
 جراحی يعموم ۱۱۴

داکرتگل سیام ابراهیم 

 يخیل قادر 
 خوست

۱۱۵ 

انستیزی برای رهنامی 

 ،کشورهای رو به انکشاف

 جلد دوم

 دانیل دی موس
کابل طبی 

 پوهنتون
۱۱۶ 

 د ،کیمیا يعضو 

 برخه الیفاتیک

ګل حسن دوکتور دوی پوهن

 ولیزی
 خوست

 ۱۱۸ ننګرهار بشیر دودیالمحمد  اندپوه احصاییه  ۱۱۷
د کوچنیانو خوار 

 يځواک

پوهندوی ډاکرت سمیع الله 

 حیات
 ننګرهار

۱۱۹ 
کالسیک او مالکیولی 

 جنتیک
 ۱۲۰ ننګرهار دوکتور  محمد صابر

تصويرې يا تر سيمې 

 و ګرايفیډرا

پوهنوال ډاکرت غالم سخی 

 رحامنزی
 ننګرهار

۱۲۱ 
ړنې پیښې او د ید داخلې ب

 څارنهبحران 

پوهنوال ډاکرت حفیظ الله 

 اپریدی
 اورتوپیدی ۱۲۲ ننګرهار

 پوهندوی ډاکرت سید شال

 سیدی
 ننګرهار

۱۲۳ 
 اساسات او د عامی روغتیا

 اداره

پوهنمل ډاکرت محمد عارف 

 رحامنی
 لوژياترمین يطب ۱۲۴ ننګرهار

دوکتور ګل سیام ابراهیم 

 خیل قادری
 ننګرهار

 هلمنتولوژي ۱۲۵
سید رفیع الله  ډاکرت  اندپوه

 حلیم
 وراثت او ډسمورفولوژي ۱۲۶ ننګرهار

پوهنمل ډاکرت مسیح الله 

 مسیح
 ننګرهار

۱۲۷ 
 ېد بیړنیو پیښو د درملن

 )انگلیسی( الرښود
 ۱۲۸ ننګرهار پوهنوال ډاکرت ایمل شیرزی

انو د ماشوم وزیږیدل ود نوی

  ستونزو اهتاممات

وهندوی ډاکرت نارص خان پ

 والکام
 ننګرهار

 يد سیستمونو پتالوژ  ۱۲۹
ډاکرت خلیل احمد  والپوهن

 لبهسودوا
 ۱۳۰ ننګرهار

ې نری په ماشومانو ک

 رنځ

ډاکرت حقیق الله پوهنمل 

 چاردیوال
 ننګرهار

۱۳۱ 
ي عصب يد اتونوم او مرکز 

 يفارمکولوژ  ونو سیستم
 ۱۳۲ ننګرهار ډاکرت غالم ربی بهسودوال

د ننګرهار طب پوهنځی 

نصاب او درسی مفردات 

 ګلیسی()ان

 ننګرهار ننګرهار طب پوهنځی

۱۳۳ 
د درملو د استعامل عملی 

 ښتو(پ /د )انگلیسیالرښو 

ډاکرت مالټې ایل وان 

 بلومرودر
 عمومي کیمیا ۱۳۴ ننګرهار

پوهاند دوکتور خیرمحمد 

 ماموند
 ننګرهار

۱۳۵ 
مفاصل او  ،)هډوکیIاناټومي

 (تعضال 

پوهنمل ډاکرت محمد نارص 

 نرصتی
 ټوکدوهم  ،کولوژیفارم ۱۳۶ ننګرهار

پوهنوال داکرت سید قمرب 

 علی حیدری
 ننګرهار

۱۳۷ 
حاد اپندیسا یتیس، تشخیص، 

 ياختالطات او تداو 

پرفیسور دوکتور محمد 

 رشیف رسوری
 اناتومي د جهازاتو ۱۳۸ خوست

پوهنوال ډاکرت محمد 

 حسین یار
 ننګرهار

 امربیولوژي ۱۳۹
پوهنوال ډاکرت محمد حسین 

 یار
 ۱۴۰ ننګرهار

 ټومی دریم جلدانا

سیستم، حواس  يعصب

 او اندوکراین غدوات

نارص  محمد داکرتپوهنمل 

 نرصتی
 ننګرهار

 امربیولوژی يطب ۱۴۱
نارص محمد داکرت پوهنمل 

 نرصتی
 ۱۴۲ ننګرهار

د ماشومانو د ناروغیو 

 عميل الرښود

 )انګلیيس(

وان -ال داکرت مالټی

 بلومرودر
 ننګرهار

۱۴۳ 
 عامو ستونځو عميل يد طب

 )انګلیيس( الرښود

وان -ال داکرت مالټی

 بلومرودر
 ۱۴۴ ننګرهار

د رواين روغتیایي 

 ستونځو عميل الرښود

 )انګلیيس(

 ننګرهار سیان نیکوالس

۱۴۵ 
نشه یي توکي او اړونده 

 ناروغۍ

ډاکټر محمد سمین 

 ستانکزی
 د شحمیاتو استقالب ۱۴۶ ننګرهار

دوکتور محمدم عظیم 

 عظیمی
 ننګرهار

  يجراح يعصب ۱۴۷
پوهندوی داکرت عبدالبصیر 

 منگل
 ۱۴۸ ننګرهار

رسطان او د چاپیریال رادیو 

 ياکټیویټ

پوهنوال  ډاکرت نظر محمد  

 سلطانزی ځدران
 ننګرهار

 ۱۵۰ ننګرهار داکرت سید ملیار سادات ېبیړنۍ طبی درملن ۱۴۹
سیستم  د تنفيس

 يفزیولوژ 
 ننګرهار دوکتور احسان الله احسان

 ينیونتولوژ  ۱۵۱
داکرت عبدالستار پوهنوال 

 نیازی
 ننګرهار پوهنمل داکرت بالل پاینده ناروغی يعصب ۱۵۲ ننګرهار



  

 (ECG)د زړه برقي ګراف  ۱۵۳
رنځوروال ډاکټر سید عبدالله 

 سادات
 الټراسونډ ۱۵۴ ننګرهار

ډاکټر محمد یونس 

 سلطاين
 ننګرهار

 ننګرهار نارص جبارخیلعبدالداکرت  تشخیص يیکفز ۱۵۶ ننګرهار ډاکرت محمد نعیم همدرد د شکرې ناروغي ۱۵۵

  آزموینېتلویزیوين ۱۵۷
پوهندوی داکرت نجیب الله 

 خلیيل
 ۱۵۸ ننګرهار

د هضمي سیستم 

 اناتومي

پوهنمل دکتور محمد نارص 

 نرصتی
 ننګرهار

۱۵۹ 
 تناسيل سیستمو ويلبد 

 اناتومي

پوهنمل دکتور محمد نارص 

 نرصتی
 ۱۶۰ ننګرهار

د رګونو د زړه او د وینی 

 اناټومی

پوهنمل دکتور محمد نارص 

 نرصتی
 ننګرهار

 يجراح يعصب ۱۶۱
پوهندوی دوکتور فضل 

 الرحیم شګیوال
 ننګرهار ه بنایینتښپپوهنیار  بیوفیزیک ۱۶۲ ننګرهار

۱۶۳ 

د کوچنیانو نارغی د پنځم 

لومړی سمیسرت د  ټولګۍ

 لپاره 

داکرت عبدالستار  اندپوه

 نیازی
 ۱۶۴ ننګرهار

انو د جهازاتو د کوچني

  I معمولې ناروغۍ

داکرت عبدالستار  اندپوه

 نیازی
 ننګرهار

۱۶۵ 
د کوچنيانو د جهازاتو 

 II  معمولې ناروغۍ

داکرت عبدالستار  اندپوه

 نیازی
 ناروغی انتاين ۱۶۶ ننګرهار

پوهنوال داکرت حفیظ الله 

 اپریدی
 ننګرهار

۱۶۷ 
او  زړه، رګونواندوکراین،  د

 يښتورګو فزیوژ پ

احسان الله  اکرتدنوال پوه

 احسان
 د جراحی انکال ۱۶۸ ننګرهار

رنځوریار داکټر عجب ګل 

 مومند
 ننګرهار

۱۶۹ 
د ځیګر ویروسی التهاب 

 (طبی تشخیص او درملنه)

دوکتور محمد اسحاق 

 رشیفی
 مالریا ۱۷۰ ننګرهار

دوکتور محمد اسحاق 

 رشیفی
 ننګرهار

 طبي پرازیتولوژي ۱۷۱
پوهنوال دوکتور غالم 

 الين ويلجی
 وراثت ۱۷۲ ننګرهار

پوهنوال دوکتور ګل سامل 

 رشافت
 ننګرهار

۱۷۳ 
لومړی  د کوچنیانو ناروغۍ

 ټوک

پوهاند دوکتور احمد سیر 

 احمدی
 ۱۷۴ ننګرهار

 د  کوچنیانو ناروغۍ

 دوهم ټوک

پوهاند دوکتور احمد سیر 

 احمدی
 ننګرهار

 ۱۷۶ ننګرهار داکرت بالل پاینده عقلی ناروغۍ ۱۷۵
 کیمیا دوهم يفزیک

 ترمودینامیک، جلد
 ننګرهار حبیب الله نوابزاده

 ۱۷۸ ننګرهار پوهندوی سید بها کریمي ېخلعاو کرسونه  ۱۷۷
 يسار  کوچنیانود 

 ۍناروغ

پوهندوی دوکتور نجیب 

 الله امین
 ننګرهار

 نسایي ناروغۍ ۱۷۹
پوهندوی دوکتورس تورپیکې 

 اپریدی
 ۱۸۰ ننګرهار

د ګیډی د ملحقاتو د 

 يناروغ يجراح

پوهنوال دوکتور بادشاه زار 

 عبدالی
 خوست

۱۸۱ 
 يمعای ېد ماشومانو د معد

 ناروغی ېسیستم او ین

پوهنمل ډاکرت ولی ګل 

 مخلص
 ۱۸۲ خوست

پتالوژی  د سیستمونو

 دیمه برخه

پوهاند دوکتور خلیل احمد 

 بهسودوال 
 ننګرهار

 د سیستمونو هستالوژی  ۱۸۳
پوهاند دوکتور خلیل احمد 

 ل بهسودوا
 ۍناروغ يد پوستک ۱۸۴ ننګرهار

پوهنوال ډاکټر سید انور 

 اکربي
 ننګرهار

 ۱۸۶ ننګرهار  يپوهنیار دوکتور یام صدیق يومټټټر اناد  ۱۸۵
رهنامی عملی مشکالت 

 )دری( عام طبی

ډاکرت مالټې ایل وان 

 بلومرودر
 بلخ

 عمومي هستالوژی ۱۸۷
پوهاند دوکتور خلیل احمد 

 بهسودوال 
 ۱۸۸ ننګرهار

رادیولوژی ازموینی او 

 ېناروغتیاو 

پوهنوال داکرت غالم سخی 

 رحامنزی 
 ننګرهار

۱۸۹ 
د  د نیونتالوژی او کوچنیانو

 بوکډناروغیو کلینیکی هن

پوهنوال دوکتور منصور اسلم 

 زی 
 ننګرهار پوهاند عبدالحی مومنی  د طبابت لنډ تاریخ ۱۹۰ ننګرهار

 ننګرهار هدایت الله نیارپوه د برق فزیک ۱۹۲ ننګرهار یت اللههدا نیارپوه میخانیک او د نور فزیک ۱۹۱

 ۱۹۴ ننګرهار پوهنمل جامعت خان همت يعمومي بیولوژ  ۱۹۳
د تنفسی سیستم او د 

 زړه روماتیزمل ناروغۍ

پوهاند دوکتور سیف الله 

 هادي
 ننګرهار

 دریم ټوک ،فارمکولوژی ۱۹۵
پوهنوال سید قمرب عيل 

 حیدري
 يپتالوژ  عمومی ۱۹۶ ننګرهار

پوهندوی دوکتور محمد 

 آصف
 ننګرهار

 ۱۹۸ ننګرهار پوهاند رشیف الله نعامن طبي فزیولوژی ۱۹۷
د پالستیک جراحی 

 اساسات او تخنیکونه
 ننګرهار داکرت الفت هاشمی

 ۲۰۰ ننګرهار پوهندوی الفت شیرزی عمومی بیولوژی ۱۹۹
د عصبي سیستم 

 اناټومي
 ارننګره  يپوهنیار دوکتور یام صدیق

۲۰۱ 
د سینې رسطان، پېژندنه، 

 درملنه او مخنیوی

پوهنوال ډاکرت نظر محمد 

 سلطانزی ځدران
 ۲۰۲ ننګرهار

د وینې حجرو، تنفي 

جهاز، هضمي جهاز، او 

 نوو زېږېدلو فزیولوژي

پوهنوال دوکتور جنت میر 

 مومند
 ننګرهار

۲۰۳ 
د سینې بطن او حوصلې 

 اناټومي

پوهندوی ډاکرت حمیدالله 

 حامد
 ۲۰۴ ستخو 

فزیکي تشخیص او د 

 تاریخچې اخستنه
 ننګرهار پوهاند ډاکرت رشیف الله 



  

۲۰۵ 

د ځانګړو حسیتونو، 

پوستکي، اوتونومیک او 

 مرکزي سېستم فزیولوژي

پوهنوال دوکتور محب الله 

 شینواری
 د درملو بدی اغیزی ۲۰۶ ننګرهار

پوهنوال سید قمبر علی  
 حیدری

 ننګرهار

 جراحی عمومی اطفال ۲۰۷
پوهنیار داکرت توریالی 

 حکیمی

کابل طبی 

 پوهنتون
۲۰۸ 

معاینات کلینیکی اطفال 

 بطور ساده

پوهندوی دوکتور سید نجم 

 الدین جالل 

کابل طبی 

 پوهنتون

۲۰۹ 

طبي کتابونه په دی  ۱۴۰

وی دی کې )پښتو، دري او 

 انګلیسی(

 بېال بېل مؤلفین  
ټول 

 پوهنتونونه
۲۱۰ 

طبي کتابونه په  ۲۱۴

ی کې )پښتو، دی وی د

 دري او انګلیسی(

 بېال بېل مؤلفین  
ټول 

 پوهنتونونه

۲۱۱ 
عصبي معاینات او 

 سلوکپوهنه

پوهنوال داکرت جهان شاه 

 تڼی
 عصبي جراحي ۲۱۲ خوست

پوهاند دوکتور بادشاه  زار 

 عبدايل
 خوست

 د عامو کرسونو ټړلې درملنه ۲۱۳
پوهندوی دوکتور ظاهر ګل 

 منګل
 ننګرهار داکرت حیات الله احمدزی غۍد ویني نارو  ۲۱۴ خوست

۲۱۵ 
د داخله ناروغیو تفریقی 

 لومړی برخه تشخیص

پوهاند دوکتور سیف الله 

 هادی
 ۲۱۶ ننګرهار

د داخله ناروغیو تفریقی 

 دهمه برخه تشخیص

پوهاند دوکتور سیف الله 

 هادی
 ننګرهار

 امینو فارمکولوژي ۲۱۷
پوهنوال دوکتور غالم ربی 

 بهسودوال 
 ۲۱۸ رننګرها

د ماشومانو تنفيس، 

زړه، وینې او پښتورګو 

 ناروغی

پوهاند داکرت نجیب الله 

 امین
 ننګرهار

۲۱۹ 
ي، تشخیصیه رادیولوژ 

 دوهمه برخه، سینه یا صدر
 ننګرهار پوهنیار هدایت الله مهمند  طبی فزیک  ۲۲۰ ننګرهار دوکتور نور محمد شینواری

 رادیولوژي ۲۲۱
پوهنوال داکرت سید عارف 

 اړوی
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Publishing Textbooks 

 

Honorable lecturers and dear students! 

The lack of quality textbooks in the universities of Afghanistan is a serious 

issue, which is repeatedly challenging students and teachers alike. To 

tackle this issue, we have initiated the process of providing textbooks to 

the students of medicine. For this reason, we have published 289 different 

textbooks of Medicine, Engineering, Science, Economics, Journalism and 

Agriculture (96 medical textbooks funded by German Academic Exchange 

Service, 170 medical and non-medical textbooks funded by German Aid 

for Afghan Children, 7 textbooks funded by German-Afghan University 

Society, 2 textbooks funded by Consulate General of the Federal Republic 

of Germany, Mazar-e Sharif, 3 textbooks funded by Afghanistan-Schulen, 

1 textbook funded by SlovakAid, 1 textbook funded by SAFI Foundation 

and 8 textbooks funded by Konrad Adenauer Stiftung) from Nangarhar, 

Khost, Kandahar, Herat, Balkh, Al-Beroni, Kabul, Kabul Polytechnic and 

Kabul Medical universities. The book you are holding in your hands is a 

sample of a printed textbook. It should be mentioned that all these books 

have been distributed among all Afghan universities and many other 

institutions and organizations for free. All the published textbooks can be 

downloaded from www.ecampus-afghanistan.org. 
 

The Afghan National Higher Education Strategy (2010-2014) states: 

“Funds will be made available to encourage the writing and publication of 

textbooks in Dari and Pashto. Especially in priority areas, to improve the 

quality of teaching and learning and give students access to state–of–the–

art information. In the meantime, translation of English language 

textbooks and journals into Dari and Pashto is a major challenge for 

curriculum reform. Without this facility it would not be possible for 

university students and faculty to access modern developments as 

knowledge in all disciplines accumulates at a rapid and exponential pace, 

in particular this is a huge obstacle for establishing a research culture. The 

Ministry of Higher Education together with the universities will examine 

strategies to overcome this deficit ”. 

We would like to continue this project and to end the method of manual 

notes and papers. Based on the request of higher education institutions, 

there is the need to publish about 100 different textbooks each year.  
 



I would like to ask all the lecturers to write new textbooks, translate 

or revise their lecture notes or written books and share them with us 

to be published. We will ensure quality composition, printing and 

distribution to Afghan universities free of charge. I would like the 

students to encourage and assist their lecturers in this regard. We 

welcome any recommendations and suggestions for improvement. 
 

It is worth mentioning that the authors and publishers tried to prepare the 

books according to the international standards, but if there is any problem 

in the book, we kindly request the readers to send their comments to us 

or the authors in order to be corrected for future revised editions. 

We are very thankful to Kinderhilfe-Afghanistan (German Aid for Afghan 

Children) and its director Dr. Eroes, who has provided fund for this book. 

We would also like to mention that he has provided funds for 170 medical 

and non-medical textbooks so far. 

I am especially grateful to GIZ (German Society for International 

Cooperation) and CIM (Centre for International Migration & 

Development) for providing working opportunities for me from 2010 to 

2016 in Afghanistan. 

In our ministry, I would like to cordially thank Minister of Higher Education 

Dr. Najibullah K. Omary (PhD), Academic Deputy Minister Prof Abdul 

Tawab Balakarzai, Administrative & Financial Deputy Minister Prof Dr. 

Ahmad Seyer Mahjoor (PhD), Administrative & Financial Director Ahmad 

Tariq Sediqi, Advisor at Ministry of Higher Education Dr. Gul Rahim Safi, 

Chancellor of Universities, Deans of faculties, and lecturers for their 

continuous cooperation and support for this project . 

I am also thankful to all those lecturers who encouraged us and gave us all 

these books to be published and distributed all over Afghanistan. Finally I 

would like to express my appreciation for the efforts of my colleagues 

Hekmatullah Aziz and Fahim Habibi in the office for publishing books. 
 

Dr Yahya Wardak 

Advisor at the Ministry of Higher Education 

Kabul, Afghanistan, April, 2019 

Office: 0756014640 

Email: textbooks@afghanic.de 



 

 

Message from the Ministry of Higher Education 
 

In history, books have played a very important role 

in gaining, keeping and spreading knowledge and 

science, and they are the fundamental units of 

educational curriculum which can also play an 

effective role in improving the quality of higher 

education. Therefore, keeping in mind the needs of the society and 

today’s requirements and based on educational standards, new 

learning materials and textbooks should be provided and 

published for the students. 

I appreciate the efforts of the lecturers and authors, and I am very 

thankful to those who have worked for many years and have 

written or translated textbooks in their fields. They have offered 

their national duty, and they have motivated the motor of 

improvement. 

I also warmly welcome more lecturers to prepare and publish 

textbooks in their respective fields so that, after publication, they 

should be distributed among the students to take full advantage of 

them. This will be a good step in the improvement of the quality of 

higher education and educational process. 

The Ministry of Higher Education has the responsibility to make 

available new and standard learning materials in different fields in 

order to better educate our students. 

Finally I am very grateful to German Aid for Afghan Children and 

our colleague Dr. Yahya Wardak that have provided opportunities 

for publishing this book. 

I am hopeful that this project should be continued and increased 

in order to have at least one standard textbook for each subject, in 

the near future.  
 

Sincerely, 

Dr. Najibullah K. Omary (PhD) 

Minister of Higher Education 

Kabul, 2019 
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