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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

  هللا روېجم ومل  بیهو نمل د کفوی نج

  هخل د لوړ  هدک کد  

 ۹۳۱۷کربل  



 
 

 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  ۲۷۸لپاره کاب  پويل تګنیک پوهنتون 

 DAAD  ۱۶۰آملهان 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 ۲  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

 ۱۶۰هنتون 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 

  ۲۰۱۸  سیجو کاب   

 ۰۷۵۶۰۱۴۶۴۰  ټیليفون: د دفرت

 textbooks@afghanic.deاميي : 



 

  تقريظ

ده کړود محترم زد لوړوچې  دمحترم استادپوھنيار ھدايت � دطبی فزيک ليکل شوی کتاب
وزارت د نوي کريکولم مطابق د ننګرھار د طب پوھنځي د لمړي کال دمحصلينو لپاره 

دبيزيک ساينس دڅانګی دمحترم آمر او استادانو لخوا دضرورت په اساس ليکل شوی 
داکتاب ترتيب او چې  محترم استاد پوھنيار ھدايت � محمود ته دنده ورکړل شوې وه

  .وليکئ

محترم استاد د طب پوھنځي د لمړي ټولګي د محصلينو لپاره طبي فزيک کتاب چې د ډيرو 
جملی چې  وڅخه په کې استفاده شوې خارجي کتابونو او انټرنيټي سرچين، ک6سيک، معتبرو

  يی ساده روانی او عام فھمه دی ليکلی او ترتيب کړی دی.

دا کتاب د بيزيک ساينس د څانګې د استاذانو لخوا په ډير غور او دقت سره ټکې په ټکې 
ولوستل شو او ددې څانګې د استاذانو او آمر لخوا د قناعت وړ وګرځيدلو او ھم د طب 

لګي د کريکولم مطابق يې مفردات راجمع شوي او ليکل شوي دي چې پوھنځي د لمړي ټو
د طب پوھنځي د محصلينو لپاره ډير زيات ګټور او د مسلک مطابق جوړ او ترتيب شوې 

نوله دی امله زه لوړو مقاماتوته نوموړی کتاب پيشنھادوم ترڅو چاپ ته يی وړاندی دی.
دې  د لوي څښتن تعالی څخه چې د نوموړي استاد تهکې  کړی ترڅوچاپ شی او په اينده

او دEبرياليتوب په  ډير زيار ويستلې د دنيا او آخرت د اجر غوښتونکي کتاب په ليکلو کې 
  يو.ھيله 

  

  په درنښت

  محترم استاد پوھندوۍ الفت شيرزی

  د بيزيک ساينس د څانګې آمر

  

  

   



         

٢ 

 

  

  تقريظ

ليکلHHې او  مھمنHHدھHHدايت � دا کتHHاب چHHې د طبHHي فزيHHک پHHه نامHHه دې  محتHHرم اسHHتاد پوھنيHHار 
  ترتيب کړی دی سر تر پايه ما ولوست.

خHHارجي کتHHابونو او انټرنيټHHي ، ک6سHHيک، د کتHHاب پHHه ليکلHHو کHHې د طبHHي فزيHHک د معتبHHرو
سرچينو څخه چې نومونه يې د کتاب په مأخذونو کې ذکرشHوی دي اسHتفاده شHوی. کتHاب پHه 

شHوی  دی د کتHاب پHه ليکنHه کHې ټHول ھغHه ملي ژبه پښتو  او په روانه او ساده الفاظو ليکHل 
شرطونه چې د يو کتHاب لپHاره اړيHن بلHل کيHږي پHه پHام کHې نيHول شHوی دي او د يHو کتHاب د 

  شته دی .کې  ليکنې ټولی ځانګړتياوی په

ددی کتاب مطالعه نه يواځی دمحصلينو دپاره بلکه دځوانو ډاکټرصاحبانو لپاره ھم پHه علمHی 
  رزښت لري .خورا اکې  او  اجتماعی ډکر

تHه مبHارکی وايHم او پHه  مھمنHددی کتHاب ليکنHه ښHاغلی اسHتاد پوھنيارھHدايت �  دکې  په پای
  ورته دلوی څښتن تعالی څخه دEبرباؤو غوښتونکي يم.کې  راتلونکي

  په درنښت

  محترم استاد الحاج پوھنوال جنت مير

  ډيپارټمنټ غړیدطب پوھنځی دفزيالوژی د
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 مطابق دطبی فزيک دھری ھفتی لپاره دنظری درس پروګرام.دنوی کريکولم 

  اوله ھفته:

 امواج اوصوتونه:

  

 دصوت پريود.، اوتجزيه)  تداخل ، انکسار، دامواجو خواص(انعکاس

  دوھمه ھفته

  داوريدو ميخانيکيت اودھغه نيمګړتيا:

، دصوت ارتفاع)، دصوت شدت، فريکونسی، اوريدل(دغوږجوړښت اووظايفکې  په غوږ
  داوريدونيمګړتيا اوداوريدو موخی.، دصوتونوکلينيکی استعمال

  دريمه ھفته:

  التراسوند:

، التراسونډ څنګه توليديږی، ايکو څنګه مينځته راځی، التراسونډاوانرژی، التراسونډ څه ته وائی
دصوت ، دبدن په واسطه دصوتی امواجو جذب، دالتراسونډدسکينرډيزاين، دايکوپه واسطه تصوير

  دصوت کيفيت اورسمول.، ونهمحدوديت

  څلورمه ھفته

  التراسونډ:

، داميدوارۍ په وخت کيدالتراسونډعکاسی ، دالتراسونډدتصويرونوبی خطری
ددوپلردحادثی په ، ددوپلر دحادثی اساسات، ايکوکرديوګرافی(دالتراسونډپه واسطه دزړه تصوير)

  درنګونودبھيدنی عکسونه.، واسطه دوينی دجريان اندازه کول

  پنځمه ھفته

  دری بعده التراسونډ:

) IRتحت قرمزی(، مايکروامواج، الکترو مقناطسی طيفونه، امواجو تعريف مقناطيسيدالکترو

کې  دانسان په بدن، موجونه ، امواج وړانګيX د، ماورای بنفش نورامواج، مرئی نورامواج، امواج
 ,N.C.R.P، وړانګياوغير آيونايز کونکی  وړانګيآيونايزکونکی ، دالکترومقناطسی امواجو تداخل

I.C.N.I.R.P  .  

  شپږمه ھفته

  وړانګو تطبيقول: نوريدکې  په طبابت

  .انډسکوپي، ڼوری فايبر ،  انډسکوپيويديو، يډسکوپنا ، عکاسی، فيبر نوري

  اومه ھفته

  ليزر:

، تجارت، فوتو کاګوليشن، دتصوير جمعه کيدنه، ليزرڅنګه کارکوی، ليزرځه ته وائی، سريزه 
 دليزراستعمال په طبابت کی.، رنګاوليزر، دعکسونوتبخير

  

  اتمه ھفته

 دليزر استعمال: کې  په طبابت

دليزرپه واسطه ، دليزر آثراتکې  په پوستکی، دليزر استعمال انتخاب څنګه دیکې  په جراحۍ
، ليزراستعمالدقوی اوضعيف کې  په طبابت، دليزراستعمالکې  دغاښونوپه طبابت، دسترګی جراحی

 دفوتونونودقوی په واسطه دناروغۍ درملنه.

  



         

٤ 

 

  نھمه ھفته

  :راډيولوژي

داکس ، په واسطه دبدن توری نقطی وړانګيداکس د، تشخيصی استعمال وړانګيداکس د، سريزه
په واسطه دانساجودتصوير اساسی  وړانګيداکس د، ډولونه دمادی سره دتماس له امله وړانګيد

کې  راډيولوژيپه ، په واسطه لټونه وړانګيداکس د، دتوليد څرنګوالی وړانګيداکس د، جوړونه
، ماموګرافی، فلورسکوپی، راډيولوژيډيجيټل ، عامه راډيو لوژی، مختلف موډلونه وړانګيداکس د
   O.P.G، انجيوګرافی، راډيولوژيدغاښونو

  لسمه ھفته

  سټی سکين:

داکس ، دمعلوماتوواحدات وړانګيداکس ، دسټی سکين توليد، دتومو ګرافی کمپيوټری اساسات
  کثافت وړانګي

  دسټی سکين په واسطه تشخيصی نښی.، تصوير څنګه جوړيږیکې  په سټی سکين

  يولسمه ھفته

  راډيوآيزوتوپونه:

دراډيواکتيف ، دراډيواکتيف ھستوتجزيه، دھستوی فزيک اساسات، راډيواکتيف اوطبابت
  عناصرونيمائی عمر

  ږی.وړانګي α ،β ،γ، کی)بيولوژي(فزيکياو

  دولسمه ھفته

  ھستوی دواګانی:

دراډيواکتيف زراتوپه ، دګاما دکمروپه واسطه دتصوير آخيستل، دراډيوآيزوتوپ ددواسازۍ انتخاب
  دوړانګوپه واسطه درملنه.کې  پھطبابت،  S.P.E.C.T  ، P.E.T، واسطه دتوموګرافۍ انتشار

  ديارلسمه ھفته

  :بيولوژيراډيو

، خطی تعجيلی دستګاه، ) ماشين(60دکوبالت ، دامراضوسطحی درملنهدوړانګوپه واسطه ، سريزه
  . H.D.R, L.D.R، برايچی تراپی

  څوارلسمه ھفته

  :بيولوژيراډيو

  محدودول. وړانګيد ، مؤثردوز، دجذبدوزومعادلدوز ، آغيزيودوړانګوواحدات وړانګيپه بدن د

  پنځلسمه ھفته

  دوړانګو څخه ځان ساتنه:

، دوړانګوڅخه دمحيط ساتنه، دوړانګو څخه دمريضانو ساتنه، ی ساتنهدوړانګو څخه دشخص، مانع
  دپلټنی دماشين ډولونه. ، دپلټنی اوتصوير آخيستنی ماشين، دوزيمتر

  شپاړسمه ھفته

  : M.R.Iمقناطسيت او

په ، داھتزازاتواوريدل، لپاره پرتله ايزميکانيزم M.R.I، ھستوی مقناطيس، دمقناطيس علم، سريزه
M.R.I  نقشه څنګه جوړيږی دبدنکې ، M.R.I. څومره محفوظه ده  
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 لــــړليک:
 ٥ .............................................................................................................. :کيلړلــــ

 ١ ................................................................................................................. :زهيسر

 ٢ ........................................................................... ميالرح الرحمن هللا بســـــــــــــــــــــــم

 ٢ .................................................................................................... صوتونه او امواج

 ٢ ................................................................................................................ :موج

 ٢ ................................................................. :ځیرا ته ځنيم هګرنڅ او ید یش هڅ موج

 ٣ ............................................................................................................... : موج

 ٣ .................................................................................... :اوخواص یمشخص موج د

 ٣ .................................................................................................... :وديريپ موج د

 ٣ ............................................................................................... :کونسييفر موج د

 ٣ ...................................................................................................... :دامنه موج د

 ٣ ............................................................................................................ :توديامپل

 ٤ ........................................................................................................ :پهڅ یطول

 ٥ ...................................................................................................... :پهڅ یعرض

 ٥ ....................................................................................................... :پهڅ یسطح

 ٦ ................................................................................................. :دواليږاو موجي

 ٦ ................................................................................................... :انعکاس یپڅ د

 ٦ .................................................................................................. :انکسار  یپڅ د

 ٧ ............................................................................... ):Interference(تداخل یپڅد

 ٧ ..................................................................... ):Constructive(تداخل یونکړجو: ١

 ٧ ....................................................................... ): Destructive(تداخل یورانوک: ٢

 ٨ ................................................................. ): Diffraction(تفرق اي هيتجز موجونو د

 ٨ ........................................................................... :بدن په انسان د دموجونوضررونه

 ٩ .................................................................................. :اضرار یشو دموجونواثبات

 ٩ ............................. ؟یش مصؤن خهڅ دضرر موجونو د نيجن او مور یشوچ یکوE هګنڅ

 ١٠ .................................................................... :ايتيګړن یھغ د او تيکيخانيم دويداور

 ١٠ ................................................................................................... :فيتعر ږغ د
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 ١٠ ...................................................................................................... :وديپر ږدغ

 ١١ ..................................................................................................... :کونسييفرږدغ

 ١١ ................................................................................................ :تړښجو ږدغو

 ١٢ ................................................................... :The Outer Ear)(برخه ۍبھرن ږدغو

 ١٢ .................................................................................................... ۍبھرن ږدغو

 ١٢ ................................................................. :(The Middle Ear)برخه ۍنځمن ږدغو

 ١٣ ................................................................ ):The Inner Ear(   برخه یداخل ږدغو

 ١٤ ........................................................................................... :دلياور ېک ږغو په

 ١٤ ........................................................................................................... :اھتزاز

 ١٤ .................................................................................................. :ازــــــــــــــــف

 ١٤ .................................................................................................... :ايکتټچ ږغ د

 ١٥ .................................................................................... ): Intensity(  شدتږدغ

 ١٦ .......................................... ): The loudness of sound(    اارتفاعي یوال ړلو ږدغ

 ١٧ ...................................................................................... : استعمال یکينيکل ږغ د

Supper sound : ................................................................................................ ١٨ 

 ١٨ .............................................................................................. :ايتګړميدلونيداور

 ١٩ ........................................................................ :يږیک شليو ولوډ یدر په یوالڼکو

 ١٩ ..................................................................................................... :یرګي جهينت

 ١٩ ...................................................................................................... :یدوموخيداور

 ١٩ ..................................................................................... :د ید عبارت یدوموخيداور

 ٢٠ ............................................ ):Diffraction of Sound and Light( اونورتفزقږدغ

 ٢٠ ......................................................... :یک بت طبا په ل استعما ھغه اود یانرژ نوري

 ٢١ ..................................................................................... ):Ultrasound(  ډالتراسون

 ٢١ ................................................................. :یوائ ته هڅ)  Ultra  Sound(ډالتراسون

 ٢٢ ............ : له ید عبارت ېچ ید یشو ړجو خهڅ برخو یاساس ويدر له نيماش  ډالتراساون د

 ٢٣ ................................................................................. :ولونهډ ھغه وسراوديترانسد

 ٢٣ .............................................................. CYLINDERICAL :وسريترانسد يی هاستوان

 ٢٣ ......................................................................................: FLAT وسريترانسد پلن
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 ٢٤ .........................................................:PERIVASCULAR وسريترانسد یلرونک هټغو

 ٢٤ ............................................................ :  CATTER TYPED وسريترانسد ولهډ تريکت

 ٢٤ ........................................................................ ASPIRATION وسريترانسد یتنفس

 ٢٤ .................................................................... وسريترانسد کرستل ټیمول اي یکرستال

 ٢٥ ................................................................................................. : صيتشخ – ١

 ٢٦ ..................................................................................................... :درملنه – ٢

 ٢٦ ........................................................................................... :یانرژ او ډالتراسون

 ٢٦ ......................................................................... :یزياغ یکيولوژيزيف ډالتراساون د

 ٢٧ ................................................................................... :ځیرا ته ځنيم هګنڅ کويا

 ٢٨ .................................................................................... :يږیديتول هګنڅ ډالتراسون

 ٢٨ ............................................................. :دلړيجو ريدتصو واسطه په)  Echo(کويدا

 ٣٠ .................................................................................... :نيزاډي دسکنر ډدالتراسون

 ٣٠ ..................................................................... :امواجوجذب یدصوت واسطه په دبدن

 ٣١ ........................................................................................... :تونهيمحدود دصوت

 ٣١ ..................................................................................... :اورسمول تيفيرکيدتصو

 ٣٢ ......................................................................... :یخطر یب رونويدتصوډدالتراسون

 ٣٢ ............................................................. :یعکاس ډدالتراسون ېک وخت په ۍدواريدام

 ٣٢ ..................................... ):ستنهياخ ريتصو هړدز واسطه پهډراسونټدال(یرافګ کاردو کويا

 ٣٣ .................................................................................................... :کيتکت دوپلر د

 ٣٣ .................................................................................... :خچهيتار یديپد د دوپلر د

 ٣٣ ........................................................................... :)Doppler effect(اثر دوپلر د

 ٣٤ ................................................................................................. :معادله دوپلر د

 .................................................................................................................... ٣٥ 

 ٣٥ .................................................................................................. :هيزاو دوپلر د

 ٣٧ .................................................. :دليک اندازه انيدجر ینيدو واسطه په یديدپد ددوپلر

 ٣٧ .................................................................................................. :ډالتراسون ددوپلر

 ٣٨ ................................................................................ :ېنګړانځ یعموم ډراسونټدال

 ٣٨ ............................................................... :سره ۍرافګوډيرا له کول پرتله ډدالتراسون
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 ٣٩ ........................................................ :پاملرنه ېک وخت په یداستفاد خهڅ پوڅ ډراسونټدال

 ٤٠ ............................................................................................... :التراسوند بعده یدر

 ٤٠ ......................................................................... ):  Elctromagnet( سيالکترومقناط

 ٤٠ ........................................................ ):Elctromagnet wave  (یپڅ سييمقناط الکترو

 ٤١ .................................................. ):elctomagnetic spectrum(فيط سييمقناط الکترو

 ٤٢ .............................. ):  Radio waves and micro waves(  یپڅکروياوما یپڅ یويراد

 ٤٣ ..................................................................... ): Infrared waves(یپڅ یقرمز تحت

 ٤٣ ............................................. ):Visible light and colors(يې ونهګرن او نورړو دلويدل

 ٤٤ .............................................................. ):   Ultraviolet waves(یپڅ بنفش یماورا

 ٤٥ ............................................... ): X- Ray and gamma rays( ګینړو اماګ او کسيا د

 ٤٥ ............... ): Electromagnetic waves from the sun( یپڅ سييمقناط الکترو خهڅ دلمر

 ٤٥ .................................. ): عمل متقابل( وتداخلګانړو سييدالکترومقناط سره دبدن دانسان

 ٤٦ ................................................................ :يګانړو یزکؤنکين ويآ ريغ او یزکؤنکيونايآ

 ٤٦ ...................................................................................... :هګانړو یکؤنک زينا ويآ: ١

 ٤٧ .................................................................................... :يګانړو یکؤنک زيونايآ ريغ

 ٤٧ ........................................................................ :قوليتطب وګانړو دنوري ېک طبابت په

 ٤٧ .................................................................................................... :دي شي هڅ نور

 ٤٨ ........................................................................ :نظريي ېک باره په ماھيت د نور د

 ٤٩ ......................................................................... :يي واحدات او يريګ اندازه نور د

 ٥٠ ................................................................ Light in medicine: ېک طبابت په نور

 ٥١ ....................................................................................... :منابع او خپريدل نور د

 ٥٢ ........................................................ : منابعي طبيعيدنور -１

 ٥٢ .................................................................................. : منابع مصنوعي نور د -٢

 ٥٢ .......................................................................... :اجسام کدر او شفاف نيم  ، شفاف

 ٥٣ .................................................................................................. :انعکاس نور د

 ٥٣ ................................................................................. : اقسام او تعريف انعکاس د

 ٥٣ ................................................................................................ :اقسام انعکاس د

 ٥٣ .................................................................................................. :انعکاس منظم
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 ٥٣ .......................................................................................... :انعکاس منظم غيري

 ٥٤ ........................................................................................................... :ھنداره

 ٥٤ ....................................................................................... :دي ولهډ دوه په ھنداره

 ٥٥ ..................................................................... :ھنداره مستوي .1

 ٥٥ ........................................................................ ھنداره کروي .2

 ٥٥ ......................................................................................................... :بريفا نوري

 ٥٨ ........................................................................ :ارتباط ستميدس واسطه په بريفا دنوري

 ٦٠ .............................................................................................................. :یعکاس

 ٦١ ....................................................................................................... :سکوپډان

 ٦١ ............................................................................................. :تړښجو سکوپ ډدان

 ٦١ .......................................................................................................... : سکوپډان

 ٦٣ ................................................................................................. :ولونهډ سکوپډدان

 ٦٣ ........................................................................................... :استعمال سکوبډدان

 ٦٣ ...................................................................................................... :ګتورنيمان

 ٦٣ ................................................................................................. :برخه ۍدجراح

 ٦٣ ...................... : ) Esophagagostrodudenoscopy(قهيطر یصيتشخ کانال یدھاضم

 ٦٤ ........................................................................................ د  E: Egdره یداستفاد

 ٦٤ .................................................................................................. :درملنه EGDد

 ٦٤ .............................................................................................. :خطرونه EGD د

 ٦٤ .......................................................................... ):Branchoscopy(یبرانشسکوپ

 ٦٥ ...................................................................................... :استعمال یبرانشسکوپ د

 ٦٥ ........................................................................................................... :درملنه

 ٦٦ ......................................................................................................... :خطرونه

 ٦٦ .......................................................................... ):Cystoscopy(  سکوپي ستويس

 ٦٧ .......................................................................... :قهيطر داستعمال یپ ستوسکويدس

 ٦٨ ..................................................................................................... ): Laser(زريل

 ٦٨ ........................................................................................................... :زهيسر

 ٦٩ ................................................................................. زريل (Laser: ئيوا ته هڅ) 



         

١٠ 

 

 ٧٠ ......................................................................................... :یکو کار هګنڅ زريل

 ٧٠ ........................................................... ): Photo  coagulation(   شنيولګکا فوتو

 ٧٠ ........................................................... ): stimulated Emission( تشعشع یاجبار

 ٧٠ ........................................................................ :تونهيخاص ومھمڅ تشعشع یداجبار

 ٧١ ..................................................................................... :حالتونه ګړیانځ لپاره داتوم

 ٧١ ........................................................................ ):Types of laser( ولونهډ زريل د

 ٧٣ ................................................................................................... :زرياول ګرن

 ٧٣ ................................................. ):Laser in medicine( ېک طبابت په زراستعماليدل

 ٧٤ ....................................................... :ید هګنڅ انتخاب زرداستعماليدل ېک ۍجراح په

 ٧٥ ......................................................................... :یجراح ګیدستر واسطه په زريدل

 ٧٦ ............................................................................... :اثرات زريدل یباند هګستر په

 ٧٧ ............................................................................. :استعمال زريدل ېک یپوستک په

 ٧٨ ................................................................................ :اثرات زريدل ېک یپوستک په

 ٧٨ ....................................................................:استعمال زريدل ېک طبابت په ونوښدغا

 ٧٩ ................................................................................................ :پاکول ونوښدغا: ١

 ٧٩ .............................................................................. :لپاره کولو یدلر یدبدبو یدخول٢

 ٧٩ ................................................................ :ستلولپارهيداخ)   biopsy( ینمون یدنسج: ٣

 ٧٩ ............................................................................. :ودبندولولپارهيونودسورښدغا:۴

 ٨٢ .......................................................................................................... ولوژيډيرا

 ٨٢ ........................................................................................................... :زهيسر

 ٨٣ ....................................................................................... ):X  Ray(هګانړو کسيدا

 ٨٣ .................................................................................. :خواص وګانړدو نګدرونت

 ٨٤ ..................................................................................... :تفرق يګانړدو نګدرونت

 ٨٤ ..................................................................... :خواص یکيفز يګانړدو نګدرونت:٢

 ٨٥ ....................................................................................... :يې خواص یاويميک:٣

 ٨٥ ......................................................................... :کشف)  X-Ray(  يګانړو کسيدا

 ٨٥ .......................................................... : استعمال صيدتشخ)X-Ray(يګانړدو کسيا د

 ٨٨ .......................................................... : ینقط یتور دبدن واسطه په ګینړدو کسيدا
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 ٨٩ ................................................. :امله له دتماس سره یماد ولونهډ يګانړدو)  X(داکس

 ٨٩ ........................................................................................ :هګانړو ګۍندګپرا ساده:١

 ٩٠ ......................................................................... ):Compton  effect(اثر کمپتون :٢

 ٩٠ ............................................................................... :هګانړو یثانو کيدفوتوالکتر :٣

 ٩١ .............................................. : هګانړو یثانو) یداوتجزيتول جفت(دويک یدماد دفوتون: ۴

 ٩١ ................................................................................... :ولونهډ يګانړدو نګدرونت

 ٩١ ......................................................................................... :هګانړو سخته کسيدا

 ٩١ ........................................................................................ :هګانړو نرمه یکسيدا

 ٩١ .............................................. :ونهړجو یراساسيدانساجودتصو واسطه په يګانړدو Xد

 ٩٢ ............................................................................. :یوالګرنڅديدتول يګانړدو X د

 ٩٤ ............................................................................ : ونهټل واسطه په يګانړو  X  د

 ٩٥ .................................................... :مودلونه مختلف يګانړدو  X د ېک یلوژ وډيرا په

 ٩٦ .............................................................................. :ژغورنه خهڅ يګانړدو داکس

 ٩٧ .............................................................................................. :ولوژيډيرا عامه

 ٩٧ ......................................................................... ): Cassette(ستيک ۍرافګوډيدرا

 ٩٨ .............................................................. ): Digital   Raiology(ولوژيډيرا لټجډي

 ٩٨ ................................................................................ :ازاتيامت ولوژيډيرا لټجډيد

 ٩٨ ......................................................................................... :یوال هښ یاکسر لټجډيد

 ٩٩ .................................................................................... :ايتګړمين یاکسر ليټجډيد

 ٩٩ ........................................................................................................ :یفلورسکوپ

 ٩٩ ........................................................................ :تړښجو یکيفز اګددست یدفلورسکوپ

 ٩٩ ....................................................................................... :زاتيتجھ یدفلورسکوپ

 ٩٩ .......................................................... :ته ۍرافګوډيرا رنسبتيتغ تيدوضع یدفلورسکوپ

 ١٠٠ .............................................................................................:یفلورسکوپ یمرياټ

 ١٠٠ ........................................................................................................ :یرافګمامو

 ١٠١ .......................................................................................... :استعمال یرافګمامو د

 ١٠١ ........................................................................................ :وبيت يګانړو داکس: ١

 ١٠١ ..................................................................................................... :کمپراسور
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 ١٠١ .............................................................................................. :یستونکيراخيتصو

 ١٠٢ ....................................................... ): Dental  Radiography( ولوژيډيونوراښدغا

 ١٠٤ .............................................................................. ): Angiography(یرافګويانج

 ١٠٥ ......................................................................... ): Preparation(کول اماده دناروغ

 ١٠٥ .............................................................................. ) After  care(ارنهڅ ۍوروست

 ١٠٦ .......................................................................): Normal  Result(یجينت ینورمال

 ١٠٧ ........................................................................................................:نيسک ټیس

 ١٠٧ ......................................................................... ): Tomogarphy(  یرافګتومو

 ١٠٨ ............................................ :يږیميبرخوتقس دوه په) ستنهيراخيتصو یمقطع(یرافګتومو

 ١١٠ ............................................................................................. :ګټی نيسک ټی یدس

 ١١٠ .............................................................................................. :بونهيع سکن ټیدس

 ١١٠ ................................................................................................... يګانړدو داکس

 ١١١ ........................................... :ړيږیجو هګنڅريتصو ېک ھغه داوپهيتول)  CT-scan( د

 ١١٣ ............................................................................... :دمعلوماتوواحد يګانړدو داکس

 ١١٤ .............................................................................................. ):R(واحد نګدرونت

 ١١٥ ...................................................................................... :کثافت يګانړدو داکس

 ١١٥ ................................................................. ښین یصيتشخ واسطه په CT –scan د

 ١١٦ ........................................................................... :طيداجراکولوشرا) CT-scan(د

 ١١٧ ............................................................................................. :زوتوپونهيوأډيرا

 ١١٩ ................................................................... : ېک طبابت په زوتوپونواستعماليواډيدرا

 ١٢٠ ....................................................................................... :اوطبابت فيواکتډيرا

 ١٢١ ................................................................................... :اساسات کيفز یدھستو

 ١٢٢ .................................................................................................... :قهيطر اوله

 ١٢٣ ................................................................................................. :قهيطر دوھمه

 ١٢٣ ............................................ :یتداو او صيدمرضونوتشخ واسطه په یانرژ یدھستو

 ١٢٤ .................................................................................. :استعمال یانرژ یدھستو

 ١٢٥ ...................................................................................:هيھستوتجز فيواکتډيدرا

 ١٢٦ ................................................................................. :یبند ميتقس یدھستودتجزئ
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 ١٢٧ .................................................... :یک طبابت په يې اواستعمال يګانړو فيواکتيراد

 ١٢٨ ...................................................................... :عمر یمائين عناصرو فيواکتډيدرا

 ١٢٩ .................................................................................:عمر مين عناصرو یدبعض

 ١٢٩ ......................................................................................... :عمر يېماين یکيفز

 ١٣٠ ............................................ ): bioBiological Half life =T(عمر يېماين یولوژيکيب

 ١٣٠ ..................................................... ): Average time =Ta( عمر وسطمت اي ینځمن

 ١٣٠ .................................................. (Effective half lafe=Teff وخت يېماين زمنياغ

 ١٣٠ ................................................................................................ :يګانړو الفا د

 ١٣٢ .............................................................................................. :β هګانړو تايب د

 ١٣٣ ..................................................................................... :+β هګانړو مثبته تايب د

 ١٣٣ ......................................................................................... ) :ɣ( هګانړو اماګ د

 ١٣٥ ....................................................................................:ضررونه يګانړو اماګد

 ١٣٦ ................................................................................................. :یانګدوا یھستو

 ١٣٦ ........................................................................ :انتخاب ۍساز دوا زوتوپيواډيرا

 ١٣٦ ................................................................. :ستنهياخ ريتصو واسطه دکمروپه اماګد

 ١٣٦ ..................................................................................... :خچهيتار یدکمر اماګد

 ١٣٧ .........................................................................................:یاجزاو نيددورب اماګد

 ١٣٧ ............................................ :انتشار ۍرافګدتومو واسطه موادودزراتوپه فيواکتډيدرا

:P.E.T ............................................................................................................ ١٣٩ 

 ١٤٠ .................................................... :ستنهياخ کار خهڅ موادو فيواکتډيدرا ېک طب په

 ١٤٠ .......................... :له ده عبارت ېک ساحه په دطب ستنهياخ کار خهڅ موادو فيواکتيدراد

 ١٤١ ....................................................................................................... :ولوژيډيرا

 ١٤١ .......................................................... .ده یشو کليل یمخک کهځ ده تکرار دلته:زهيسر

 ١٤١ .............................................................. : درملنه یدامراضوسطح واسطه په وګانړدو

 ١٤١ .............................................. :اهګدست یليتعج یاوخط نيماش)      C060(  60  کوبالت

 ١٤١ ................................................................................................ ): 60( کوبالت

 ١٤٢ .....................................................................................:اهګدست یلياوتعج یخط

 ١٤٣ ............................................................................... :یزياغ يګانړدو ېک بدن په
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 ١٤٣ ......................................................................................................... :زهيسر

 ١٤٤ ........................................................................................... :واحدونه يګانړدو

 ١٤٥ .............................................................................................. ):R(واحد نګدرونت

 ١٤٦ ........................................................................... :ید عبارت معادل)R(نګدرونت

 ١٤٦ ............................................................................................................ :ټنو

 ١٤٧ .................................................................................. :ددوزواحد دجذب یدانرژ

 ١٤٨ ......................................................................................... :فيتعر) (gy یرګد

 ١٤٨ ....................................................................... ):Dose Equivalent(دوز معادل

 ١٤٨ ................................................................... : له د عبارت فکتور یولوژيکيب ینسب

 ١٤٩ ......................................................... :له ید عبارت فکتور انتقال د یانرژ یخط د

 ١٤٩ ............................................................................... ): Dose(مؤثردوز وګانړدو

 ١٥٠ ......................................................................................... : محدودول وګانړدو

 ١٥٠ .......................................................................... : کور یساتن انځد خهڅوګانړدو

 ١٥٠ ........................................................................ :ساتنه انځ یشخص خهڅوګانړدو

 ١٥١ ............................................................................. :ساتنه ضيدمر خهڅ وګانړدو

 ١٥٣ ................................................................................... ):Dosimeter(متريدوز

 ١٥٣ .............................................................................. :نيماش یستنيراخياوتصو ینټدپل

 ١٥٤ ........................................................................................... : MRI او تيمقناطس

 ١٥٤ ............................................................................................................. :زهيسر

 ١٥٤ .............................................................................................. :ساحه یمقناطس

 ١٥٥ ..................................................................... ): Electromagnet( سيمقناط الکترو

 ١٥٦ .................................................. :یانرژ یاوالکترومقناطس تشعشع یمقناطس الکترو

 ١٥٧ ...................................................................... :M.R.I ريتصو یساح سييمقناط د

 ١٥٧ ........................................................................................................ :نورمال

 ١٥٧ .................................................................................................. :نورمال ريغ

 ١٥٧ .................................................................... :یکو یزياغ نهيازمو په ېچ هڅ ھغه

 ١٥٩ ....................................): Megnetic Resonance Imaging  (  )M.R.I(  یا  ار  ام

 ١٦٠ ................................................................. :ړيږیجو هګنڅريتصو دبدن ېک MRI  په
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 ١٦١ ......................................................................... :کاراخلو یول خهڅ ینيازمو یدد

 ١٦١ .......................................................................................... :نهڅيړ اي اھتمامات

 ١٦٢ ............................................................................. :کوؤ ترسره نهيداازمو هګرنڅ

MRI  ١٦٣ .................................................................................... :ده محفوظه ومرهڅ 

 ١٦٣ ........................................................................................ ):Risks( اي خطرونه

 ١٦٤ ........................................................................................... : Result اي یجينت

 ١٦٥ ........................................................................................................... :مأخذونه



 

     سريزه:

دلوړو زده کړو چې  ماته يې ددی تو فيق را کړچې  هللا(ج) لره ټول ثنا او صفتونه دی

دوزارت دنوی امتحانی کريکولم مطا بق د ننګرھار پوھنتون دطب پوھنځی دبيزيک ساينس 

د څانګی په مستقيمه �ر ښوونه دطبی فزيک مفردات او عنوانونه دکريکولم سره سم دمؤثقو 

مؤثرومنابعواوټکس بوکونوڅخه را جمع او دننکرھار دطب پوھنځی داول کال دمحصلينو  او 

دپوھی او زده کړی لپاره په ساده او عام فھمه اصط�حا تو ترتيب اووليکم خدای(ج) دی 

ی واخلی او ماته پکی هللا(ج)د  دھغوی دع�قی اومسلک سره برابر وی اوګټه ترچې  وکړی

بيا ھم انسان عاجز دی اوھم وخت ډيرکم وه نو زيات احتمال  اخرت اجراو خيرراکړی.خو

نيمګړتيا پکی شتوالی ولری  نوريلفظی غلطی او، زياتوالی کموالی ام� يې غلطی چې  شته

ما سره دا علمی مرسته وکړۍ اوددی چې  .نو دګرانو لوستوکو څخه په ډيره مننه ھيله کوم

داينده لپاره اص�ح شی او چې  په ګوته کړۍ شتوال ولری راکې  ھغه نيمګړ تيا چې په کتاب

  دمحصلينو دښی او سمی پوھی سبب شی.

ځماسره ځما واړه ځوی کې  په ليکنه اوکمپوز کتابدی  دچې  دی نوی پټه

کې  محمداسحاق ډير زيار ويستلی اومرسته يې کړيده هللا(ج)دی يې په پوھه اوعمررنيانج

 هللا(ج) په نصيب کړی. امين.برکت واچوی ددنيا او اخرت خوشحالی دی يې 

  استاد : ھدايت هللا
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  م هللا الرحمن الرحيمـــــــــــــــــــــــبس

  امواج او صوتونه

  موج:
د مادی د انتقال څخه پرته حرکت کوی او انرژی د چې  موج د اھتزازتو څخه تشکيل شوی
  يو ځای څخه بل ځای ته انتقالوی.

  راځی:موج څه شی دی او څرنګه مينځ ته 
پيدا  رامختلفی معناوی کې  زموږ په ذھنچې  د موج د کليمی په اوريدو سره امکان لری

�بعضی وخت سيال کوونکی د يو ګروپ د تشويق په خاطر کې  په استديوم: د فتبال  شی. مث
  چک چکی کوی او په يو خاص نظم سره د خپل ځای د پاسه ښکته او پورته حرکت کوی.

  

د بنياد ګرانو  مث� کيږي.څخه خبری  د موجکې  سياسی مسايلوبعضی وخت په اجتماعی او 
  اصط�ح يوه خاصه معنا لری.د موج کې  ولی په فزيک، موج 

د موج حلقی پيداکيږی او  ؤۍيوه تيږه د يو حوض د اوبو په سطح و غورځوچې  ھر کله
بيرون طرفته حرکت کوی. ھمدارنګه که د يو طناب يو انجام ته پورته او ښکته لوری ته 

حاصل شوی موج د موجونو دوه کې  حرکت ورکړو موج تشکليږی. په طناب او اوبو
د موج د نورو قسمونو سره اشنا کيږو. خو د کې  مشھور مثالونه دی. څو مونږ په راتلونکی

 د ميخانيکی موجونو سره سروکار لرو. ډير ځله به مو ليدلی وی ھغه موجونهلپاره اوس 
منځ ته راغلی وی. د درياب غاړی ته يو په بل پسی حرکت کوی. ايا د کې  په دريابچې 

ی او د درياب اوبه دی ھميشه غاړی ته نقل شکيږي چې  موجونو ھميشنی حرکت ددی سبب
  د درياب اوبه دی کمی او وچی شی؟
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و ثابت سرعت سره د ساحل لوری ته حرکت کوی او د اوبو ھره قطره د يد اوبو موج په 
کوی او د موج سره نه انتقاليږی. بلکی  حرکت په شاوخوا اھتزازی يوی ټاکلی تعادلی نقطی

په حرکت پيل کوی. موجونه کو�ی چې  د اوبو موج د اوبو د ظاھری شکل يو بدلون دی
  خود تناب يا درياب د اوبو موجونه محدود دی.فاصلی ووھی اوږدی چې  شی

  نو په لنډه توګه وي�ی شو چی: ، موج ماده نه ده خو د مادی په شان حرکت کوی

د مادی د انتقال څخه په غير چې  د اھتزازاتو نقليدل د يو ځای څخه بل ځای ته:موج      
دوه  په توګه موجونهپه عمومی وی.ی د يو ځای څخه بل ځای ته انتقالحرکت کوی او انرژ

نه شی کې  خپريږی او په خ�کې  مادی محيط :ميخانيکی موجونه:داموجونه په١ډوله دی : 
زيات کم دی لکه صوتی ډير  په نسبتموجونو  مقناطيسيسرعت يئ دالکتروچې  خپريدلی
، خپريږیکې  داموجونه په مادی محيط او خ� دواړو، موجونه مقناطيسيالکترو،  موجونه

امواج الکترو  وړانګياواکس   ɑ  ،β، امواج نوريچی سرعت ډير زيات دی لکه 
  امواج دی.  مقناطيسي

  :اوخواص د موج مشخصی

 د موج پيريود:
  کيږي.) ښودل Tد يو مکمل موج وخت ته د موج پريود وايی او واحد يی ثانيه ده او په ( 

 فريکونسي:د موج 
واحد يی چې  څخه عبارت دی.فريکونسي  موج دد کې  تعداد د موجونو په واحد د وخت 

Hz  (ھرتز) دی او پهv ، F  او ياN  کيږي.ښودله  

  v=1/T  ده. يا T=1/vتر مينځ رابطه عبارت ده له: فريکونسي  د پيريود او

  د موج دامنه:

جسم خپل جھت ته پکی تغير ورکوی د چې  د تعادل د موقعيت او ھغه نقطی تر مينځ فاصله 
  .په نوم ياديږی. موج د دامنی

 امپليتود: 
اعظمی تغير ته امپليتود  موقعيت دد تعادل د موقعيت څخه د جسم کې  په اھتزازی حرکت

  وايی.
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 طولی څپه:

  د اھتزاز جھت يی د څپی د انتشار جھت سره موازی وی.چې  د ھغی څپی څخه عبارت ده 
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 عرضی څپه:

وغورځول کې  په اوبوچې  د اھتزاز جھت د څپی د انتشار په جھت عمود وی. لکه يوه تيږه 
 شی.

  

 سطحی څپه: 
يوه د دانتقالونکی محيط یئوی او نه عرضی وی او د زری حرکت نه طولی چې  ھغه څپه

  محدوديږی.کې  په څپونازکه قشر 
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 موجي اوږدوالي: 
نقطو تر منځ  يا ددری غوټو او يا د دوه ھم فازه  او د دوو څوکو يا د دوو دروکې  په يو موج

 کيږي.(لمدا) سره ښودل  ʎپه ورته وايی اوموجي اوږدوالي  ولری مشابه حرکتچې  فاصله
  کيږي.فټ او داسی نورو اندازه  ، سانتی متر ، کيلو متر ، د لکه مترد فاصلی په واح

  څپی انعکاس: د
څپه په سطحه ولګی دنوردڅپی  په شان انعکاس کوی اودنورد انعکاس دقوانينوپه چې  کله

دسطحی چې  ښودل شويده ھغه کرښهکې  شکل �نديشان دانعکاس قوانين لری لکه:چی په 
دانعکاس دقانون مطابق:ھغه کيږي  )درجی زاويه جوړه وی دسطحی نارمل بلل ٩٠سره  (
منعکسه چې  ړه وی مساوی ده دھغه زاويه سرهوارده څپه يې دنارمل سره جوچې  زاويه

څپه يېدنارمل سره جوړه وی راتلونکی څپی ته وارده څپه وايې اودسطحی څخه بيرته 
 ګرځيدونکی څپی ته منعکسه څپه وايې. 

 

  د څپی  انکسار:  
:د ورڅخه تيريږی.مث�چې  دڅپی سرعت دھغه مادی په خواصو پوری اړه لریچې  دا

چې  ښودل شویکې  شکل �نديزيات دی .په کې  څپی سرعت داوبو په نسبت په ھوا نوري
څپه دھوا  نوريچې  دڅپی جھت او سرعت تغير کوی.ھر کلهکې  دڅپی تيريدنی په وخت

دڅپی انکسار چې  تغير راځی اوماتيږیکې  څپی په سرعت نوريڅخه اوبو ته انتقال شی د
 ورته وايې.
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  ):Interferenceدڅپی تداخل(   
  تداخل په دوه ډوله دی:کيږي.يوپر بل منطبقی شی تداخل بلل چې  دوه څپی

  .)تداخلConstructiveجوړونکی( •

  )تداخل.Destructiveورانونکی( •

 ):Constructive: جوړونکی تداخل(١
يا امپليتيوديې يو ډول فريکونسي  ) ولری اوdisturbance(   يو ډول اخت�لچې  دوه څپی

  کيږي.وی جوړونکی تداخل بلل 

 ): Destructive: ورانوکی تداخل(٢
يې مختلفی وی ورانونکی تداخل يئ فريکونسي  مختلف ډول اخت�ل ولری اوچې  دوه څپی

  .بولی

 

.  
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  ): Diffractionموجونو تجزيه يا تفرق( د
دتفرق په واسطه څپی بدلون کوی.ديوجسم په شاوخوادڅپو تاويدنی ته دڅپی تفرق وايې.په 

 کې  شکل �ندي

داوبو څپی دمانع په واسطه په مکمل ډول منعه کونکی نه دی خو دمانع په شاوخوايې تاويدنه 
  کړيده.

تصادم ور سره کوی.که چې  دتاو شوی څپی مقداردھغه مانع په سايز پوری مربوط دی
په دی کيږي چې  چيرته دمانع سايز دڅپی داږدوالی څخه ډير زيات وی ډير لږ تفرق واقع

شتون نه لری اودجسم شاته سيوری وی دڅپی داوږدوالی زيات  تفرق څپیدکې  صورت
 والی دمانع دسايزپه نسبت دتفرق مقدار زياتوی.دتفرق مقدار ھغه وخت تر ټولو زيات وی

  زيات وی.وږدوالي ا دمانع دسايزپه نسبت دڅپیچې 

  

  دموجونوضررونه د انسان په بدن:       
وسايل شتوالی  �لکترونيکياو  برقيرنګارنګ کې  زمونږ په چاپيريالچې  پوھيږو

کې  دی وسايلوزمونږ ورځنی ژوند ډير اسانه کړی دی خو په دی حالچې  لری.سره د دی
  دستګاه �لکترونيکيمخفی(پټه)توګه ضرر رسوی.ھغه  زمونږ صحت ته په

ميکروفونونه اونو رھمدارنګه ډير ، دپريمنځلوماشينونه، موبايل، تلويزون، لکه:کمپيوټرونه
دکورونوڅخه دبا ندی دی او ګټه ور چې  اخذی او انتنونه، مرسلی، سامانونه  �لکترونيکي
ان د د انسچې  ډير خطرناکه اوپرقدرته موجونه د خپل ځان څخه خپرویکيږي  څخه اخستله

ددی مضرو امواجوپه چې  صحت لپار مضر دی.دپوھانوتحقيقونو اومطا لعی ښودلی ده
، سلولی مرګ، داوږدی مودی لپاره پاتی کيدل رنګارنګ ناراحتی پيداکویکې  څنګ

تومورونه او سرطان پيدا کوی.ھم دارنګه ددی ، تخريب(DNA)د دی ان  ای ، ناباوری
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سلولونه او کې  د شکل اخستلوپه حالکې  جنين په، موجونو تشعشع دحاملو ښځو لپاره 
  ماشومانوته جدی خطر دځان سره لری.

  دموجونواثبات شوی اضرار:
 دبدن حرارت لوړوی .1

 دوينی دګرځيدو شدت  او دوينی فشار پورته کوی. ، دزړه ټوپونه ، د زړه ضربان  .2

 راوړی. مينځته، داوښکوبھيدل، دسترګوړوندوالی، ستړيا، ضعيفوالی .3

 اودغوږونودردپيدا کوی.کې  سر دردخاصتا دشقيقو په برخه، سرګرځيدل، تھوع .4

 دسر د(پاريتال) دمنطقی دپوستکی سوځيدل.     .5

خوب کې  بدخوبی او دکار په وخت، بيخوبی، احساس او عمومی کسالت دناخوښۍ .6
 پيداکيدل. 

 بی صبری اوتندخويې. .7

دستونفقرات دلګن خاصری دمفصلونواو ، داوږو اوستون فقرات دعضلو دردونه .8
 عض�تی سپاسم.، دمھرو تر مينځ التھاب

 درد. کې  په سينه فشار اودريتين په شاتنۍ نا حيه .9

 په عض�تی اوعصبی سيستمونوکی اخت�ل.  .10

د حافظی کموالی خاصتا دلنډی مودی ، کړی دقدرت کمول اوتحصيلی تباھی زده د  .11
 لپاره حافظه. 

 اخت�ل.  کې  دجنسی قدرت کموالی اوپه حمل .12

تومور او ، د وينی دقند زياتوالی، سلولی اخت�ل، وينی دپروتينو دشکل تغيرول د .13
 د کلمو التھاب اوتومورونه. ، التھاب

دوينی سرطان(لوسمی)او ، مختلف سرطانونه لکه:د لنفاويغدی سرطان(لنفوم)  .14
  دسينی سرطان.         

جريان لری کې  په ژوند ورځ که غواړو او يا نه ددی موجونو شتوالی د اکثره انسانانو نن
بيا ھم داسی ، سره ددی که تاسی ددی موجونو خپرونکی وسايل دځان څخه لری ھم کړۍ

دد ی امواجو دخپريدو وسايل استعمالوی اوتاسی چې  شته دیکې  کسان ستاسی په چاپيريال
  زياته مشکله ده.کې  واقع کيږۍ دا پديده په اوسنی عصر �نديئئ دخطر 

    موجونو دضرر څخه مصؤن شی؟ دمور او جنين څنګه کوKی شوچی 
ددی مشکل درفع لپاره و�دی ډکتران وروسته دحمل دمثبت تاييد کې  په پيشرفته مملکتونو
چې  خپلو مراجعينو ته کوی ددی امواجودضدلباس څخه استفاده دهچې  څخه اولنۍ توصيه

څخه يئ مخنوی کوی اود محافظه کوی اودبدو اثراتو کې  دسپر په شان ددی امواجو په مقابل
  جنين اومور بدن ته دھر قسم ضرر رسيدو مانع ګرځی.
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 داوريدو ميخانيکيت او د ھغی نيګړتيا:
اتوميک مغلق نااودغوږوظايف: غوږ يو Hearing and the Earاوريدل(کې  په غوږ   

خستونکی اغږونه اوری او پيژنی يئ دا يوازی دغږ کې  په يوه پراخه ساحهچې  غړی دی
ھم لوی �س لری دغوږ کې  توګه نه بلکه دتول او توازن په حيث او دبدن په موقيعيتپه 

ناتومی په ژبه ورته  ادکيږي چې  شميرلکې  وريدنی دپروسی په لومړی ګاماڅپک د
PINNA دسر په ښی او کيڼ چې  ړه غوږونه لریو(پينا )وايئ شمزۍ لرونکی ژوی يو ج

ډير کې  سر چينی په موندلوونو دموقيعيت او ځای لری دغوږونو دا جوړښت دغږکې  اړخ
 ګټوردی

 د غږ تعريف: 
کې  مايع او ګاز ، په جامدچې  غږ د ميخانيکی اھتزازونو او ھيجاناتو څخه عبارت دی

په منظم ډول خپريږی. د غږ قوانين د لوی سرھ او د خپلی منبع څخه په ډيره چټکۍ توليديږی
ھرغږ دجسمونوداھتزازاتو له ته شوه.رامنځکې  )600-570لم فيثاغورث په واسطه په (عا
ۍ ستاسی دستونی دنسجونو اھتزازات مختلف تاسی خبری کوچې  :کلهمث� اوريدلی شۍ امله

 دمادی څخه تيری شی.دمادی په داخلچې  .غږيزی څپی کو�ی شییډول غږونه توليده و
انرژی غږيزی څپی  واسطهدداخلی ذروترمينځ دټکرپه چې  په داسی تيريږیڅکې 

سفرکوی دبيړي غږنه کې  بيړۍچی دھوا داتوموسفير څخه بيرون(خ�) .فضايېانتقالوی
  کيږي.اورريدل 

  دغږ پريود:
 او په ثانيه اندازهکيږي  ښودل  Tدغږ ديوی مکملی  څپی وخت ته دغږ پريود وايئ .چی په  

  لری.معکوسه رابطه کيږي  په ھرتزاندازهچې  ) سره  F(  اودغږدفريکونسیکيږي 
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  فريکونسي:دغږ  
 په توری ښووله  fد چې  دفريکونسی څخه عبارت دیکې  دسيکلونوشميرپه واحددوخت

  يعنی: واحدئی دھرتز څخه عبارت دیچې  کوسه رابطه لریاو دغږ دپريود سره معکيږي 

    T=1/f              يا f=1/T  

  

                                                       دغوږ جوړښت: 

  د دری برخو څخه جوړ دی:چې  ریغوږ يو خاص ساختمان ل

 دغوږ بھرنۍ برخه. �

 دغوږ منځنۍ برخه .     �

 دغوږ داخلی برخه.  �

 

غوږ صوتی موج جذبوی او بيا ددی صوتی موجونو پيغامونه په معنا داره 
  کيږي.واسطه درک(پيژندل)دمغزو په چې  عبارتونوبدلوی
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  :The Outer Ear)(برخه دغوږ بھرنۍ 
ټول دغږموج جذبوی يعنی چې  کانال او دغوږپرده لری، برخه دغوږپکه  دغوږ بھرنۍ

دغږراټولونکی ده.اوغږمنځنی غوږته انتقالوی .دغوږ پکه په بعضی حيواناتوکی متحرکه 
تاسی يې چې  .ھغه برخهيې زياتوالی پيداکوی کې  دصوت دجھت په تشخيصچې  وی

دغوږ کانال پکی شامل دی او دقيف په شان ساختمان لری.دا برخه چې  وينۍدغوږپکه ده
موجه کوی.دغوږبھرنۍ خوايوازی  غږيزی څپی راټولوی اودغوږ دکانال په طرف يې

   ښۍ. ھمټيټوالی اوډولونه ، دغږلوړوالی، وريدلو لپاره نه بلکه دغږلوریاد

  

  

  

  

  

  
  

  :(The Middle Ear)برخهدغوږ منځنۍ 
، څټک، ) drumدغوږ ډرم (کې  دغوږ دا برخه دغږ تقويه کونکی ده. دغوږ په دی برخه

  )چی کوچنی ھډوکی دی ځای لری.stirrup)او رکاب ( anvilسندان(

غږيزی څپی دغوږ دکانال له �ری دغوږ دی برخی ته تيريږی او دغوږ ډرم په اھتزاز 
  لپاره انتقالوی. یکوچنيو ھډوکو ته دتقويازات دريو دغه اھتزچې  راولی

سوری سره وصلوی دغوږ په  دغوږ تروم(شپيلۍ)دغوږ منځنۍ خوادپوزی او ستونی د
غږدغوږدننه خواته وليږدوی او په سمه چې  دغږ پر مھال خوزښت راځیکې  منځنۍ برخه
  دبھر څخه دغوږ دننه خواته ورسوی. SIGNAL توګه سګنال



         

١٣ 

 

  

  ):The Inner Earدغوږ داخلی برخه (    
وظيفه يې داوريدل شوی چې  ) لریCochleaدا دوه برخی لری :اوله برخه يې حلزون(

کې  غږتحليل اوتجزيه ده .چی ديوی لويې( پيانو) په شان دی ټول غږونه دغوږ په حلزون
حجرو ويښتو ته ورته  دمايع څخه ډک دی اونرۍچې  خپل ځای پيدا کوی او درک کوی يې

  .سره وصل شوی دی درکاب ھډوکی اھتزازات دويښتو په شان حجرو ته انتقالوی

ويښتو ته د ورته حجراتوحرکت سګنالونه تو ليده وی اوبيا دماغ ته انتقاليږی او ھغه داغږ  
کومک نه کوی صرف کې  ژباړی.دوھمه برخه يې(وستيبول)نوميږی دا دغږ په اوريدلو

  دی.وظيفه يې دشخص دتعادل ساتل 
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  :اوريدلکې  په غوږ
 )ھرتز فريکونسيو پوری غږونه اوريدلی شی.ھمدارنګه٢٠٠٠٠)څخه تر(٢٠انسانان د (

پوری دوينا(ګفتاری)غږونه فريکونسي  )ھرتز۴٠٠٠)ھرتزوڅخه تر(٢۵٠د(
کمترين دغږول)څخه دزياتی فريکونسۍغږونه صنعتی غږونه دی.دانسان داوريد۴٠٠٠اود(

 څخه په کم شدت نه اوريدل صفرديسيبل)ډيسيبل دی.د١٢٠اکثريې(شدت صفر ديسيبل او حد 

     اودردناکه وی. رونکیلوازايات مضر )ډيسيبل څخه په زيات شدت ز١٢٠اود(کيږي 

 اھتزاز: 
بل عبارت حرکت ته اھتزازی حرکت وايی. يا په تکراری منظم کې  په يو مشخص انتروال

داھتزازی حرکت په نوم کې  مرتسم حرکت په متشابه دورانی حرکت د د يو جسم
  مشخصی نقطی څخه تلل او بيرته ھغه نقطی ته راتللو ته يو اھتزاز وايی.ياديږی.ديوی 

 از: ــــــــــــــــف
د يوی نقطی څخه شروع نه شی دی څپو ته مختلفی کې  که چيری دوه څپی په يوه وخت

  ھغوی ترمينځ د فاز توپير شتوالی لری. لرونکی څپی وايی يعنی دفاز

  د غږ چټکتيا:
وھی د غږ د رفتار يا چټکتيا په نوم سره کې  غږ يی د خپريدو په وختچې  ھغه فاصله

  فورمول په واسطه حسابيږی: �نديياديږی. د غږ چټکتيا د 

V = 	ʎF…………… . . (1)	

دنوروموجونو په شان ده.فريکونسي  Fاو موجي اوږدوالي  ʎ ، چټکتيا  vکې  ) رابطه1په (
پی په جامداتو دھغی څخه تيريږی اړه لری غږيزی څچې  مادی پوریه په ھغ دغږ سرعت
سره ددرجی په لوړيدوپه ډيره چټکۍ سره حرکت کوی.دمادی دتودوخی کې  او مايعاتو

 زياتیترټولوکې  زاتواغدغږسرعت ھم زياتيږی.دتودوخی ددرجی اغيزی په 

سانتيګريد څخه ( دتودوخی درجه دصفردرجی دچې  کلهکې  :دغږسرعت په ھوا.مث�دی

)درجو دسانتيګريد ته لوړه شی د  ٣٠


���
 څخه ٣٣٠ 



���
 چوکات �نديکوی.تزايد  ته  ٣۵٠

            .ۍپه مختلفوموادوکی دغږسرعت راښ
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  ): Intensityدغږشدت(  
ورباندی چې  ديوی ټاکلی سطحی څخهکې  څپه يې په واحد دوختچې  ھغه مقدار انرژی

، عموده وی تيره کړی دڅپی دشدت څخه عبارت دی دغږ شدت دڅپی دانرژی 
سره معکوسه موجي اوږدوالي امپليتيوداوفريکونسی سره مستقيمه رابطه لری او دڅپی د

سره دغږ شدت کميږی .دغږيزی له منبع څخه دفاصلی په زياتيدورابطه لری او ھم دغږ 
ډيسيبل dB ۵٠    انورمال غږ تقريبکيږي.)ښول dBپه (چې  واحد (ډيسيبل) دی دشدت څپي

ډيسيبل او يا ورڅخه زيات دی خلک يې په ١٢٠   اشدت يې تقريبچې  شدت لری.ھغه غږ
  اوريدلو سره د درد احساس کوی.

)ډيسيبل شدت په ١٠دغږلو ړوالی دانسان په واسطه دغږيزی څپی دشدت درک دی.دھر (
زيات خلک چې  دمضرب په اندازه زياتيږیزياتوالی سره دغږيزی څپی انرژی د لسو 

)ډيسيبل زياتوالی انرژی سل چنده او  ٢٠دادغږ لوړوالی دوه برابره درک کوی.دشدت  (
  دغږ لوړوالی څلور چنده زياتوالی سره مطابقت لری.
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  ): The loudness of sound(    ارتفاعيا دغږ لوړ والی 
دغږ انرژی زياته وی دغږ چې  ھرڅومره دغږ لوړوالی دغږ په انرژی پوری اړه لری يعنی

  رم غږ په نسبت زياته انرژی لریلوړ غږ دن.لوړوالی يې زيات دی 

يې کمه ده لوړ  غږ دی چې فريکونسي  يې زياته ده نسبت ھغه غږ تهچې فريکونسي  ھرغږ
غږ دی او ړوامپليتيوديې کم دی لچې  سبت ھغه غږ تهھغه غږچی امپليتيود يې زيات دی ن .يا

)ھرتزوته ٢٠٠٠٠يې (چې فريکونسي  برعکس يې ټيټ غږ دی.لوړ غږته زيرغږواٻې
 ته نږدی ده.و)ھرتز٢٠يې(چې فريکونسي  نږدی ده ټيټ غږته بم غږ وايې
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     منه کوی. )ډيسيبل غږستاسی اوريدنه زيان ٨۵(:دروغتيا په تړاو

      

  د غږ کلينيکی استعمال :
چې  څخه د ستاتسکوپ له استعمال څخه تر التراساوند پوری د غږ د ساحیکې  په طبابت

، ددغی وسيلی په واسطه د زړه د والونوحرکتکيږي چې  پرمختللی تخنيک دی استفاده
 ، دوينی حرکت ، وپه ھکله بحثدغوږونواواوريد ، دزيږيدوڅخه د مخه د ماشومانو حرکت

 audibleاوريدو وړغږ (   د  کيږي.جراحی اوداسی نوروبرخوکی ورڅخه استفاده  سترګی

 sound(  20د فريکونسي Hz  20000څخه ترHz  پوری ده دزيات يا ډير عمره کسانو د
غږونه ښه نه شی فريکونسي  څخه په کمهفريکونسي   10KHz  اوريدو قدرت کميږی او د 

) Ultrasoundغږ ته التراساوند (فريکونسي  څخه لوړیفريکونسي  KHz 20اوريدلی. د 
 Infra( صوت ته انفرا سوند فريکونسي  څخه د کمی 20Hzصوت وايی او د يا فوق 

Sound (  ما تحت صوت وايی. التراساوند بايد دsupper sound   .سره اشتباه نشی  
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Supper sound  :  
د التراساوند څخه کې  يی سرعت زيات وی. په طبابتکې  په يو محيطچې  ھغه صوت دی

کې  د پيښو په تشخيص راډيولوژيالتراساوند د  کيږي.استفاده کې  په ځانګړو برخو
 وړانګو ته ز يات معلومات وړاندی کوی. Xيوپرمختللی ځای نيولی دی اونسبت د

  داوريدلونيمګړتيا:      
بعضی وختونه بعضی کې  چی په دی حسکيږي.اوريدل دانسان دمھمو حواسو څخه شميرل 

 يئ اکثره کوڼوالی مينځ ته راځیکې  نتيجهچی په کيږي.نواقص اونيمګړتياوی رامينځ ته 
  ھغه عبارت دی له:چې 

کيدای شی دسردھډوکودعرضی ماتيدو څخه ھم انسان ته دغږداوريدوتاوانونه  �
 اونواقص پيداشی معمو�دغه کوڼوالی ډير شديدوی او کله کله ورڅخه مکمل

صوتی )ھم مينځ ته رات�ی شی اوکله کله ور څخه (Totale  Deaf کوڼوالی  
منځنی غوږھم ورڅخه صدمه چې  اعصاب ھم صدمه وينی  او کيد�ی شی

 ووينی.

داوريدو حس کمزوری شی د چې  بوډاوالی:دعمر په زياتيدو سره ھم کيدای شی �
چی ، داوريدو دحس مشک�ت لری ۴٠٪څخه پورته خلک معمو�   کلونو ٧۵

 ی.داډول مشکل دغوږ دداخلی برخی دحلزون دتغير څخه مينځ ته راځ

معمو� دغوږ دردونه وی او کې  دمنځنی غوږالتھاب يا ورم:په دغه ډول مشکل �
  کيږي.تبه او لرزه ھم ليدله ، او دغوږ ترشحاتکيږي  درد حس



         

١٩ 

 

بعضی وخت په چې  مينځ ته راځی اوکيدايشیکې  دغوږ ورم يا التھاب معمو� په ماشومانو  
نتی بيو تيک اودرد ضددواګانوسره ھم پيداشی.ددغه ډول مرض تداوی په اکې  غټو انسانانو
  ممکنه ده

کيږي  په ھغه غږونو اط�ق وازونها):دا Tinnitusوازونه( اغير طبعی کې  دغوږ په داخل
کې  وغی کيدای شی په ھغه کسانوردا ناکيږي چې  وريدلاکې  دغوږ يا سرپه داخلچې 

سيستمی ناروغيو په شکری ياديابت ناروغی ولری او ھم دارنګه دځينو  دچې  راشیمينځ ته 
  ناروغی..(عض�ت ) msلکه :کيږي  ھم ليدلکې  وخت

  کوڼوالی په دری ډولو ويشل کيږی:  
واز په انتقالی ادکيږي چې  انتقالی کوڼوالی:دا کوڼوالی ھغه وخت رامينځته �

نيمګړتيا رامينځته شی يا په بل عبارت دغوږ دشپيلۍ څخه کې  ميکا نيزم
فت دا ډول کوڼوالی آکې  پوری په ھره برخه footplateدسټاپس ھډوکی 

  رامينځته کو�ی شی. داکوڼوالی کيدای شی مورزادی او يا کسبی وی

ی برخ یھرددسريا او  Cochlea,audito  neuralحسی عصبی کوڼوالی:په �
داډول کوڼوالی رامينځته کړی. داډول چې  فت کو�ی شیآکې  مرکزی ارتباط

  مورزادی وی.کوڼوالی کيدای شی کسبی يا 

دواړه ډوله کې  ناروغ شخصکيږي چې  ګډ ډوله کوڼوالی:داھغه حالت ته ويل �
  کوڼوالی موجودوی.

دحسی غړو کنترول اودھغو فعاليت ټول دعصبی سيستم په واسطه نتيجه ګيری:  
چی ، نوداوريدودکمزوری کيدو سبب ګرځیکيږي  که چيری کومه ستونځه پيدا، کنتروليږی

  کيږيرامينځ ته کې  دغوږ په مختلفو برخوچې  مختلف Eملونه لری

                                                                               موخی:داوريدو

  داوريدوموخی عبارت دی د: 
      ، :دخلکو تر مينځ دافھام اوتفھيم وسيله ده١

  کړی يوه اساسی وسيله ده. زده :اوريدل د٢

  تر مينځ داړيکوتامينول دی.:دانسانانو ٣

  کيږي.داوريدو په مرسته دمختلفوشيانوتشخيص اوپيژندنه :۴
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  ):Diffraction of Sound and Lightدغږاونورتفزق(   
 پو دڅپیڅ نوريدغږيزوڅپواوږدوالی ستاسی د شاوخواجسمونو سره يو شان دی؟ خو د

خبری داطاق په خ�صی يېتاسی دخلکو کې  په نتيجهچې  یډير زيات لنډ داوږدوالي 
 ھغوی نه شۍ ليد�ی.چې  شۍ حال دا دروازی سره اوريد�ی

  

  انرژی اود ھغه استعما ل په طبا بت کی: نوري  
ناروغی په صحيح ډ ول تشخيص شی چې  وخت موثره وی درملنه ھغهچې  دايوحقيقت دی
له بی چې  نشتهداسی تشخيص چې  دلی دهروبود طبابت په مختلفوساحوکی داښو.ورځنيو تج

  وی.څخه بصری قضاوت 

مونږ پوھيږوچی معالج ډاکتران دناروغۍ دتشخيص کولو او معلومولولپاره يوازی دبدن 
  وړوکی برخه  په مستقيم ډول کتلی شی.

ديوی ښی درملنی چې  په دی ھکله زيات کوښښونه شوی دیکې  په اوسنی وخت
بدن دداخلی برخو څخه په �س اودناروغۍ د ښه تشخيص لپاره غيری مستقيمی ليدنی د

  .راوړی

ترسره سره کومک   اونوروتخنيکی وسايلوپه ، ينوآ، و کتنه درڼاپه انعکاسی غړلداخ دبدن د
  کيږي.

ھغه يږی اوکتنه په غيری مستقيم  ډول باندی داندسکوپ په نامه سره ياد وی غړلداخ دبدن د
  . ياديږی داندسکوپ په نامه سرهکيږي  سرهدغه عمليه پری ترچې  ده وسيله یيوه فزيک



         

٢١ 

 

  ):Ultrasoundالتراسونډ  (
) دپورته په معنا او  Ultraالترا(چې  التراسوندددوه يونانی کلمودترکيب څخه مينځته راغلی

 20000ئی د(چې فريکونسي  ھغه غږتهکې  په فزيک، دغږ په معنا دی     )Soundسونډ (

HZ(  ئی واڅخه زياته وی التراسونډ.  

  )څه ته وائی:  Ultra  Soundالتراسونډ(   
په يو مادی چې  التراسونډ (دغږ څخه پورته ) دھغه ميخانيکی اھتزازونو څخه عبارت دی

)څخه په لوړی فريکونسۍ سره خپريږی.يا دھغه څپو څخه KHZ 20(     دکې  محيط
اوريدلو ) څخه زياته وی اوانسانان يې په KHZ 20د(فريکونسي  د ھغهچې  عبارت دی

 )KHZ 40: سپی تر(ت دھغی داوريدلوتوان او طاقت لری لکهاقادر نه وی خوځنی حيوان

)پوری غږونه اوريدلی شی دالتراسونډ KHZ 75پوری او شاپرک يا پتنګان تر (

λ يې ډير کم دی ځکه چی:(اوږدوالي  پیڅ زياته اود څپوفريکونسی ډيره =
�

�
) په دی 

  دنور سرعت دی. cاو فريکونسي  f  ، موجي اوږدوالي  λکې  فارمول

اوپه  mm 16,5اوږدوالي  دڅپیکې  څپو لپاره په ھوا KHZ 20ددغه فرمول له مخی د
  وی. mm 22,5کې  اوپه فو�دو mm 7,5کې  اوبو

اوپه  mm 1,5په اوبوکی  ، mm 0,33کې  په ھوااوږدوالي  څپی لپاره دڅپی KHZ 1د
 Deactivateډيروالی اود ، دی دڅپی دکوچنيوالی دغه علت دبيلوالی mm 3,5کې  فو�دو

  .دیله سببه 

ولی دالتراسونډ څپی ، ده يزه پديده ه اپه شان يوه څپ وړانګيدالتراسونډ پديده داکس د  
  څپو سره توپير لری. او داسی نورو ورته وړانګيڅپولکه:داکس  مقناطيسيدالکترو

HZ څخه کمی غږيزی څپی دغږ مادونه څپی( فريکونسۍ ٢٠Infra Sound يې بولی.چی( 

فزيالوژيکی خطرونه په ، خطرونه لکه:سردردی نیڅپی داوريدلو وړنه وی خو ځدغه 
څخه کم دی  ١٠ KHZکی لری دزړو يا زيات عمر لرونکوکسانو دغوږونو حساسيت له خم
داوريدلو حساسيت دعمر په ، نه لری ھم داوريدو توان غږڅخه لوړفريکونسي  ١٠ KHZ د

  زياتبږی. زياتوالی

 یله ھغه څخه کاراخلی فزيوالکتريککې  په طبابت اوکيږي  چی رامينځ تهند غږودالتراس
کې  م کال١٨٨٠په نامه په   pirre.Jacquesديوعالم  دغه طريقه توليد داغيزی دی دغږ

م ډول سره کرستلونه په منظ يو شميرچې  ړه ھرکلهک رامينځ ته شوه اوداسی يی توضيح
په کې چې  يا پنډوالی تطبيق شی په حجمکيښودل شی اويو معين ولتيج په دغو کرستلونو
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غږ ډول سره اھتزازونه کوی او په مشابهکيږي چې  ته رامينځ تغير مکمله توګه کوچنی دی
 توليدوی.  

  دی له : عبارتچې  ړ شوی دیماشين له دريو اساسی برخو څخه جود التراساونډ  
  .مانيتور �

  .کيبورډ �

  .سديوسرنپروپ يا ترا �

مطالعی وړ د  ااحشد ھغی پر مخ د خيا�توچې  دیعبارت له يوی صفحی څخه  :ورټماني
، سن، جنس، دھغی په وسيله دناروغ نومچې  جوړشوی دیڅخه بټنو وی  کيبورډ له يو شمير

دھغواندازه کول ډبری اوياکتلی وی چې  ليکی او ھمدارنګه دبدن په بعضوغړوکی
څخه ور وپه ھکلهداسی نوردتياره کول اواودتصويرونولويول اووړوکی کول روښانه او

  کيږي.استفاده 

  

بريښتايی انرژی په ميخانيکی انرژی باندی او يا دھغه برعکس تبديلوی د چې  ھغه اله
  په نامه سره ياديږی. (trans duce)ترانسديوسر

څخه تر 1MHZد کيږي  کارولکې  زياتره په طبابتچې  نجرفريکونسۍ  ھغهمعمو� د
5MHZ . پوری وی  
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  ډولونه: هھغ سديوسراودنترا
تريک الکپيزوچې  کوم بل کرستالتيغه اودکوارتزچې  سديوسراوياپروپ ھغه اله دهنترا

لوړه د ھغه بل سردبريښناپه اوای په ځای شوی دی ځکې  خاصيت لرونکی دی په ھغی
فريکونسۍ اھتزازلری دريزونانسه وصل وی ھريوترانسديوسر يو پوریيکونسۍ فر
مکن لوړه وی مکيږي  رامنځ تهکې  په ھغیفريکونسي چې  کرستل نازکه ویچې  څومرهھر

فريکونسي  ريزونانس 1MHZملی متره په پنډوالی د يو ٢٫٨۵د کوارتز کرستلونه د 
  لرونکی دی .

جوړښت او د استفادی په موخه مختلف ډولونه او د استعمال وړ  د ترانسديوسر د شکل
  ډول سره ښودل کيږی: �نديپه چې  ځانګړی ځايونه لری

دسکن کولو او درملنی لپاره   CYLINDERICAL :سديوسريی ترانه استوان
  استعماليږی.

  

د :ازموينو لپاره لکه داوږدوچې  لریشکل  د صفحی: FLATپلن ترانسديوسر 
PREGNANCY  کيږي.د جنين د مطالعه کولو په موخه ورڅخه استفاده کې  وختپه  
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ا غوټی په شان وريدونه ي يا د حلقی :PERIVASCULARسديوسر نغوټه لرونکی ترا
ترڅو د وينی د بھيدو څخه کيږي  نصبکې  په وختد جراحۍچې  شريانونه  کلک نيسی

  مخنيوی وشی

  

کې  د يورولوژی په برخه:  CATTER TYPEDسديوسر نکتيتر ډوله ترا
  په خاطر استعماليږی. راردمجراوؤداد

 ځانګړی بايوپسی ستنی لرونکی دید يو ډول :  ASPIRATIONسديوسر نتنفسی ترا
  د ھدف نقطی ته سنوګرافی کویکې  د ستنی د داخلولو په وختچې 

  

 لونه لریعدده کرست ۶۴نسديوسر تقريبا دغه ترا :سديوسرنکرستالی يا مولټی کرستل ترا
وميکی تناا د بدن د غړوکې چې  سکن په وخت REAL TIME SCANNINGد چې 

  .وی استعماليږی حرکات ثبت
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ترمينځ د نفوذ دقدرت   تل د تحليل او تجزيیکې  وند څخه د کار اخستنی په وختد التراس
 چاغوالی او ډنګروالی په نظر ځای �نديد مطالعی  بايد موجوده وی يعنی د ناروغ برابری
په چاغو  رامنځ ته شی دمثال: په توګه  ددغه دوه فکتورونو په تناسب تغيرچې  ولروکې 
 قدرت زيات او په ډنګرو خلکو او يا ماشومانو ميګاھرټز فريکونسۍ د نفوذ ٢٫۵د کې  خلکو
  په لرلو سره استفاده وشی  RESULATIONد عالی فريکونسي  لوړ MHZ 7د کې 

   :ھدفونو په موخه استفاده کيږی �ندي د دوهکې  ه التراسونډ څخه په طبابتل

  :تشخيص  – ١
د کيږي  کاراخستلتشخيص لپاره عاينه کولواود مدڅپونه د بدن دداخلی غړو اونډد التراس

   .دیاصولوباندی و�ړ �نديکاراساس په دغه 

منعکس دکيږي  داخل ته ليږلغړوپه زريعه دنسديوسرمناسب تراغږيزی څپی د
ه او له مخی مرضون د ھغی د تغير ، ریھمدغه �نودنيسی  �نديڅيړنی وڅپوکيفيت ترشو

، د ګيډی داخلی برخه  ، رګو تومورونهتسډولونه يی تشخيص کوی د مثال په توګه د 
کوپړۍ د، کیرحم  پهمورد اوغيرطبعی موجودوالی طبعی متخم دان د ماشو ، ګوردی
سره شرايطوپه نظرکی نيولو �نديالبته د سينهاو یخوص ، مغزی سرطانونه  ، عهمطال
، کیۍ په شاوخوافريکونسميګاھرتزو ١٢څخه تر ٧جنين د .کيږي  خيص او معاينهتش

   .سرهفريکونسي  پهوميګاھرټز ۶نه تر  ١د ګوردی اوزيګر :غړی لکهژور

   .سرهفريکونسي  ميګاھرټز په ١٠سترګه د  •

   .ميګاھرټز په فريکونسۍ سره ٧خوصی د يرايډ غدی او اد ت •

   .سرهفريکونسي  وپهميګاھرټز ۵ماشومان د ډنګر ناروغان او •

ته  فريکونسۍوميګاھرټز ١٫۵دغړی اونورژوروزميګاھرت ٣بطن د حوصله او •
  .اړتيا لری
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  :درملنه – ٢
د وينی زيات  :د درملنی په موخه استفاده کيږیکې  برخو �نديد التراساونډ د څپو نه په 

د غړی سپزم او د کې  د بدن  په يوی ميتابولکی برخه ، موضوعی جريان د مخنوی لپاره
دوړانګو په واسطه شوی وی چې  د جوړونی لپارهد ټپی شويو نسجونو ، کموالی لپارهددرد 

صفراوی تيږی او د کې  د ادرار په مجراوو ولپارهماتول دد تيږو پاکوالی لپاره دد غاښونو
ن سطحه نامنظمه وی د بدکې چې  اصلی مواد او په ھغه ځايونوکې  و په مينځانساج

حساسو  ھغهنو درملنی ځای ټپی ویدھم  يا(مفصلونه ) اويا ديوحساس فشارپه زريعه او
ن�ری څخه ړکدموضوعی حمام د ورباندی ولګيږیڅپی بايد په مستقيم ډول چې  تهغړو
 چاپيريال ) په زريعه بدن ته انتقالوین اوبو (اوبديعنی څپی دکيږي  فادهاست

  نرژی:االتراسونډ او 
يعنی ، ی دهدحرکت کولو سبب ئی ھمداانرژچې  ټولی غږيزی څپی انرژی لرؤنکی څپی دی

چی داانرژی دغږيزی ، دځان سره انرژی انتقالویکې  په وختغږيزی څپی  دحرکت کولو
موجي اوږدوالي دغږيزی څپی دڅپی دفريکونسی اوامپليتيودسره مستقيمه اړيکه لری او 

دئی زيات وی واوامپليتيچې فريکونسي  يعنی ھغه غږيزه څپه، ه معکوسه اړيکه لریرس
ئی زيات دی انرژی ئی کمه موجي اوږدوالي  چې انرژی ئی زياته ده او ھغه غږيزه څپه

، ارتی انرژی بدليږی رشی ھغه په ح دغږيزی څپی حرکی انژی جذبهکې  ده.که په يو محيط
کې  داپه طبابتکيږي چې  لپاره ورڅخه استفاده )Thermo  thorapyاپۍ (رچی دترمو ت

دالتراسوند په واسطه دتصوير اخيستنه دالتراسونډپه شدت دالتراسونډ لومړنۍ کاره ونه ده.
دالتراسونډ انرژی دالتراسونډ په فزيالوژيکی اغيزوکی ھم رول يکه لری .ړپوری مستقيمه ا

  له:عبارت دی چې  لری

  :د التراساونډ فيزيولوژيکی اغيزی
کې  پهات ريکی اوکيمياوی تغيزجسم څخه تيريږی يو شميرف يود التراساونډ څپی دچې  کله
ی د يرات او اغيزاثته کوی فزيولوژيکی ت فيزيولوژيکی اغيزی رامينځچې  راځیته  مينځ

په  موخه په لږ شدتد تشخيص په .امپليتود پوری اړه لری او فريکونسي  التراساونډ په
انرژی چې  ر سانتی متر مربع او اعظمی شدتواټ پ) ٠٫٠١ انرژۍ يې(چې  شدت یمنځن
 په تاوان لرونکی ویچې  ھغه اغيزیاستعماليږی او وی واټ پرسانتی متر مربع) ٢٠ يې(

  کيږي. ینه ليدلکې 

يو حرارتی  د التراساونډ شدت زيات شی د درملنی لپاره ګټور دی التراساونډ دچې  ھر کله
عامل په منظور د يو متمادی توان په کچه تقريبا يو واټ پر سانتی متر مربع ھم استعماليږی 

  باندی خرابيږیشدت ټ پر سانتی مترمربع په او ٣١٠نسجونه د چې  ځکه
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د يو اندازی تودوخی کيږي  د التراساوند د کارونی څخه رامينځ تهچې  ھغه لومړنۍ اغيزی
له امله  بتودخی پورته تلل د غږيزی انرژۍ دجذد رات دی دغه اغيزیلل او د فشار تغيورت

او ھمدارنګه د التراساونډ کيږي  د درملنی لپاره کارولکيږي چې  رامينځ تهکې  په نسج
د وينی بھيدلو مخه نيول او د ھډوکو د کسراتو د وصلولو په کې  حرارتی اغيزی په عملياتو

واټ پر سانتی  ١٠څخه تر  ١د انرژۍ شدت د کې  زيکی درملنوپه ف.استعماليږی موخه ھم
) aمخکی مو مطالعه کړ د (چې  څنګه دهزتيی يو ميګاھرفريکونسي  ری اومتر مربع پو

سانتی متر دی او د امپليتود ��10 تقريباکې  سانتی متر مربع نسجونوامپليتودپه يو واټ پر 
د څپی تغيرنمايی  رفشاڅخه اضغری ته داعظمی  nتوموسفير دی ا ١۵اعظمی فشار 

=څپی لپاره په نسج کی1MHZمثال په توګه دکيږي  رامينځتهکې  اوږدوالی په واټند 0.7 
�

�
  دی. دسيمابودستونملی متر

د التراساونډ يو کيږي  رامنځ تهکې  نو په ھمدی اساس د فشار يو اساسی تغير په ډير لنډ واټن
اتوموسفير تغير په  ١٠تقريبا واټ پر سانتی متر مربع انرژۍ شدت سره  ٣۵شمير څپی د 

  رامينځ ته کوی.کې  فشار

د چې  لوړی انژۍ لروونکی فريکونسۍ په ډيره چټکتيا سره د ماليکولونو څخه تيريږی
اھتزاز يی له شا وخوا نه نسج  دماليکولچې  ھغه انرژی  ، ماليکولونو لپاره ممکن نه وی

 ته راوړی کافی ده ددی لپاره ماليکولونه يی کو�ی شی �سچې  ھغه انرژیاو ړیکتيت 

  دھغی کيمياوی جوړښت له مينځه يوسی.چې 

تغير ورکړی د انکسار د  2O2Hيی  ته ماليکول  O او 2Hد واوب دچې  التراساونډ کو�ی شی
يا له محلول نه ترڅوپوری ګازکيږي  دی سببدکې  منفی فشار په نسجکې  عمليی په وخت

دګازاونسج ترمينځ وجودلری مات کړی چې  ه وباسی اودماليکولونو جوړښتحبابون
نوپه ھمدی اساس سره کيږي  دحبابونوچاودنه تل دانرژۍ دازادولوسبب

 کی استفاده کوی.خوراغيزوڅخه ددرملنی په مختلفوب دالتراساونددفيزيولوژيکی

  ايکو څنګه مينځ ته راځی:
 خلکودغره په لمننان وچی دپخوانی ي، دکليمی څخه اخستل شوی ده xosدايکو کلمه ديونانی

دلته ھم دايکو څخه ھمدا مطلب دی يعنی دغږ انعکاس دايکو څخه ، برګون ته ويلهدغږ غکې 
 Acoustic  Pulsدالتراسونډ غږ توليد شی دی تهچې  عبارت دی دمثال په ډول کله

 1,15څخه تر  0,1دادغږ څپه دنرمو يا سختو انساجو سره ټکر وکړی نود چې  وائی.کله

  ھمدی منعکسه څپو ته ايکووائی.کيږي چې  هبيرته منعکسکې  ثانيو په وخت
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  التراسونډ څنګه توليديږی:
 20000چی التراسونډ توليد کړی.دالتراسونډ غږ د ، نسيديوسردا مسؤليت لریادالتراسونډ تر

Hz نو داچی ترانسديوسرفريکونسی دميګا ھرتس په ، څخه لوړ غږ دی فريکونسي  ھرتس
ترانسديوسر . دالتراسونډ امواج توليد کړیچې  اسانۍ سره کو�ی شیپه ، ده کې  حدودو

چې  چټک اھتزازات مينځ ته راوړیچې  ھغه مادی ته اړتيادهکې  مختلفی اندازی لری او په
 پيزوالکتريک کرستال داقابليت لری، داسی ماده دپيزو الکتريک کرستال په نوم سره ياديږی

 برقيپه کې  بدلون راځی) په سطحهکې  ضخامت ميخانيکی فشار(چی له امله ئی پهچې 

  ولتاژ بدل کړی.

 حالت يعنی په دی، انرژی ديو شکل څخه بل شکل ته واړوی چې  ترانسديوسرداوظيفه لری

  .بدلویغږيزه انرژی په تصويرکې 

ملی متر څخه تر(يو)ملی متر په   0,1ترانسديوسرديوسراميک څخه دباريکه ډسک په څيرد 
ټاکی.دانتشار شوی التراسونډشدت يا فريکونسي  چی دالتراسونډ، ضخامت جوړ شوی دی

  دمقايسی وړدی. )دنری بيم دنوردځليدوسره  Pulsesپلسونه( 

امپلس  برقيی لوری ته په الکترودباندی ردالتراسونډ موج انتشاروکړی دډسک ھچې  کله
اوايکو ، اھتزاز مينځ ته راوړیکې  راګرځيدونکی ايکو په ډسکچی بيرته ، وارده وی

په ھکله  واوددوؤپديدويعنی انعکاس اوتيت پرک کيد انتقالوی ترانسديوسرته غږونه بيرته
چې  کلهتوپ لکه دبليارد کيږي  داسی تصور .دايکو انعکاس دمحيط په اړه معلومات ورکوی

وارده زاويه ئی کيږي چې  اوبيرته منعکسکيږي  ټوپ ووھی ميز ئی مانع واقعتوپ دبليارد 
  منعکسی زاويه سره کټ مټ مساوی ده. د

يوقوی نورديوی ستنی په سر باندی چې  لکهکيږي  تيت پرک کيدنه ئی داسی دتصور
 کلهکيږي  خپريږی.انعکاس اوتيت پرک کيدنه ھغه وخت واقعکې  وځليږی نور په ھرلوری

چې  نسجونوکی دطولی څپی په څير صورت مومی التراسونډ پهپلس انتشار وکړی.چې 
)متر پر  1570په غړو کی( ، )متر پر ثانيه 1470متوسط سرعت ئی په شحمی نسجونوکی (

  ) متر پر ثانيه دی. 3600(کې  (ھډوکی)ثانيه اوپه عضروف

  په واسطه دتصوير جوړيدل: ) Echo(دايکو
سره دبدن يوی مشخصی برخی ته فريکونسي  هوړپه ډيره لچې  التراسونډ ھغه موجونه دی

 چی په دی ترځ، دتصوير اخستلو لپاره داخيليږی.دبدن په مشخصه شوی برخه تصادم کوی

 راسونډترانسديوسرته منعکسيو اندازه موجونه جذب اوپاتی نور موجونه بيرته دالتکې 

وی اوھم ليدل  صويرجوړهباندی دبدن دمشخصه شوی برخی تنيتورمو پهکمپيوټرواکيږي 
 ايکوچی دبدن په مشخصه شوی برخی باندی دتصادم څخه وروسته انعکاس کویھغه ږي.کي

که  نظر جسم ته داواز ايکو ھم فرق کویيسه کمه ده.ائی دوارده موجونوپه مقفريکونسي 
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س اتمډير اوازونه توليد کړی اودھغه کې  په عينی وختچې  چيری يو ماشين شتوالی ولری
دھغه کې  ه دھغه ايکوتوليداوپه نتيجهکوی ددوھم ځل لپار دجسم دسطحی سره ئیچې  له امله

  به وی.سم تصويرجھغه  د دقيقاچې  ويررسمویجسم تص

نقطی دپردی  10ئی  کې  اصابت وکړی په نتيجه)نقطو 10جسم په لسو(وازديوآکه چيرته يو
التراسونډپه مطالعه بوخت شونوضروری دچې  مخکی له دیکيږي.ليدل سميږی اورپه مخ 

  اصط�حات وپيژنو:يوشميرچې  ده

١ :Attenuation  of  Sound :  

دااوازديوی نقطی څخه بلی نقطی پوری چې  داوازدانرژی دکموالی څخه عبارت دی کله
  پديدی پيدا کيږی: �نديچی له امله ئی ، حرکت کوی

A  :Absorbtion  ئی کې  په تماس ېھغه چ، :دبدن داعضاؤ په واسطه داواز جذبيدل
  وی.راغلی 

B : Reflection .انعکاس: 

C :Refreaction .انکسار: 

D :Reverberation کله جی  کې  :په دی حالتPlus  په جسم اصابت وکړی ايکو توليده
ئی دوھم ځل دپلس  يو اندازه نورهننوځی اوکې  په داخل Probeيو اندازه ايکودچې  وی

)Puls ( په خپله   ھرتس ايلډيراو کې  م کال١٩۵٣ځل لپاره به دلومړی  خاصيت غوره کوی
      چی په دی ترتيب، په واسطه دزړه دشيانو تصويرواخيست ايکودکې  څيړنه لومړنۍ 

خيستنه)بنسټ اواسطه تصوير دايکوپه دالتراسونډ( ګرافیدنوموړوپوھانودايکوکاردو
جوړښتونودتوپيرپه (�نوډن) دکلکو او کيسه ئی   نګريزی عالماکيښود.څوکاله وروسته 

خاطردنوموړو جوړښتونوداخيستل شؤ تصويرونوپه مقايسه کولو سره ئی زيات شھرت 
خصيه اوداسی ، سترګی، ګيډی ، چی وروسته دبدن دځينو برخو لکه: قلبی برخی، وموند

خيستنی لپاره دايکو کار ډيوګرافی(دالتراسونډدايکوپه واسطه تصوبر انوروبرخودتصوير 
  خيستل کيږیاخيستنه)څخه کار ا

لونو لکه :کوارتزڅخه لپاره دکرست مواجو دتوليدادصوتی کې  راسوندپه اوسنيوماشينونودالت
 په داسی ډول ترتيب شویکې  لونه دالتراسونډ په پروبسترچی دغه ککيږي.خيستل اکار 

مواجو اچی دصوتی ، لونه په اھتزاز پيل کویانرژی په ورتګ سره کرست برقيد چې 
نوموړی ، ږیدپروب له �ری دبدن مختلفو برخوته رسيدپيداکيدو سبب ګرځی.دغه موجونه 

نسجونه دخپل فزيکی جوړښت په اساس دغه موجونه منعکس کوی او دغه انعکاس ته 
Ehco  or  Reflection  ه سکرين ښکاره کوی.پوائی.چی دنوموړوجوړښتونو تصويرونه  



         

٣٠ 

 

 ئی سپينتصوير یوړی کلملکه: غټی کلمی او لریزګاچې  نوټ:دبدن ھغه برخی

  په درست ډول سره انعکاس نه کوی.کې  ايکو په ګازی محيطچې  ځکه، معلوميږی

  اين:ډيز ردالتراسونډ دسکن
مختلف ډوله چې  )په واسطه کو�ی شو Ultrasound  Scannerدالتراسونډ سکينر( 

)ډيزاين پوری  Transducerچی دغه تصويرونه جوړول دصحيح(، کړوړتصويرونه جو
، ړه لریاجوړشوی دالتراسونډد( پلس )په جھت پوری چې  کوم شکلړه لری.دحقيقی سکين ا

ل بعضی ترانسديوسريو کرست، ن شوی دیدمختلفوطريقؤدسکن لپاره ډيزايچې  ھغه
)Crystal ( چې  ددی لپاره، ھتزازات کویاچی ميخانيکی ، لری)دالتراسونډبيمBeam  په(

، ته )شکله سکن Piaپائی(دغه چې  جوړه کړی هدننه ځانته دايروی شکله �رکې  جسم
دډيرو چې  بل قسم ترانسديوسرونوکیکيږي.)ويل  Secator Scanسکن(سکتر

زادډول چارچلند وکړی او اپه چې  ھغه کو�ی شی، ځانګړوعناصروڅخه جوړشوی
  Straiontپه يوه نيغه کرښه(چې  .ددی عناصرويو مستطيل ترتيبالتراسونډ جوړکړی 

Line ( )کی تنظيم شوی چیLinear  array مستطيل شکله سکن جوړه وی.چې  )ئی بولی  

په ډول عناصرپکی تنظيم لری خو   Linear  arrayد چې  بل ډول ترانسديوسرھغه دی
ددی ، ترانسديوسرپه نوم سره ياديږی  Carrilinearد چې  کروی جيو مټری جوړښت لری

)ساحه ښائی.پورته  Arc  Shapeپه نسبت يو پراخه قوس شکله(  Linear  arrayد  سکن
) يو شان بنيادی  Spherical  Shapeاو کروی شکله(  Carvi  Linear  يا Linear دواړه
دترتيب شؤ پيوسته عناصروکوجنۍ بڼه پکی شتوالی ، ساسی سرچينی باندی کار کویايا 
انتقالولو پيل کوی اوپه يومستقيم )په  beamم (يوبيد چی ھغه کولی شی دالتراسونډ، لری
، ئی ايکواخلی.دايکوڅخه دبيرته راګرځيدو وروسته ديو دويم عنصربڼه پيل کيږیکې  جھت

نو ، (شفاف)نه دیهخو دابڼه دمخکينۍ بڼی په نسبت پورته انتقاليږی.دسکن يو متود ھم غور
ھغه يو په بل  چې  ترانسديوسرونه نصبویسکن شفاف وی په سکينر زيات چې  ددی لپاره

 Carvilinear او  Sectorسانه بدليږی او زيات کارونه اجرا کوی .دمثال په ډول:په اپه 

البته داپه ھغه ، تری ګټه واخلوکې  سکنونو په واسطه کولی شوچی دخپلی خوښی کارونو
اين څخه په يزدالتراسونډ بيم ديوی کړکۍ څخه تيرشوی وی.دالتراسونډدسکين ډکې چې  ځای

نن ورځ دښه تشخيص لپاره ددی متود څخه دواضح کيږي. ډيره ګټه اخيستلکې  طبابت
چی تصوير ئی دنوردسکن په نسبت ډيرشفاف ، شفاف تصوير داخيستلو لپاره استفاده کيږیاو

  اوواضح وی.

  دبدن په واسطه دصوتی امواجوجذب:
ندازه ئی دبدن دانساجوپه انرژۍ سره بدن ته ورسيږی يو اصوتی امواج په زياتی چې  کله

داچی دبدندانساج يو شانته نه دی کيږي.دھغوی دګرميدو سبب چې  جذبيږیواسطه 
کثافت ئی چې  دبدن ھغه برخه، نودصوتی امواجو جذب ھم په مختلفو انساجوکی متفاوت دی
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که چيرته داامواج په زياته ، صوتی انرژی جذبوی اوګرميږی ارزيات دی په زيات مقد
تودوحه ئی دومره زياته چې  ی ددی احتمال شتهلپاره بدن ته ورسيږ تپيمانه اويا دډير وخ

دبدن ھغه برخه زيانمنه کړی.داچی دالتراسونډ دامواجوانرژی دصوت دنورو چې  شی
داامواج ورته رسيږی دصوت چې  امواجو په نسبت زياته ده نو ځکه دبدن ھغه برخه

دالتراسونډ چې  هھرکلت ګرموالی مينځ ته راوړی.اپه انساجوکی زي دنوروامواجو په نسبت
دااھتزازات کيږي چې  يږی نودھغه برخی دماليکولونودسريع اھتزاز سببګامواج په بدن ول

په دی چې  په شعريه رګونواو لنفاوی عروقو تاثير کوی اودسلولی غشادنفوذ قابليت زياتوی
ئی دسلولی مباد�تو حجم زياتيږی او کې  په نتيجهچې  توګه داسموسس عمليه ګړندۍ کوی

  جه لوړيږی.راودتداوۍدقسمت دحرارت د زياته انرژی جذبوینسجونه 

  دصوت محدوديتونه:
چې  .دا يو فرضی احتمال دیکی اغيزی ولریبيولوژيالتراسونډ کيدای شی نا وړه 

  دالتراسونډ تصوير اخيستنه کام� محفوظه نه ده.

دھغوی دګرميدو سبب کې  چی په نتيجه، دالتراسونډ انرژی دانساجو په واسطه جذبيږی
)کلونو راپه ديخوادجنين دتصوير په موخه کارول  50د( ا)التراسونډ تقريب 2dد(کيږي.
  داکام� محفوظه ده اودګرميدو علت ئی بل څه دی.کيږي چې  او داسی فکر، کيږی

4d نوپه دی اساس زياته ، زياته انرژی غوا ړیچې  بل نوی التراسونډدیالتراسونډيو
 bioد   داھم محفوظ دی.چی دادتوليدشوی التراسونډچې  وؤمونږ فکرک، یتودوخه توليده و

effect  ددی حقيقت څخه نتيجه غلط تشخيص وه ، دمخالفی پوښتنی اختصاصی ځواب دی
  مريض دډير لوی خطر سره مخ شی.چې  او ھم ددی احتمال شته

  دتصويرکيفيت اورسمول:
ډاکتر کيږي.التراسونډدنيمائی پيړۍ څخه راپه ديخوادانسان دبدن دتصوير په موخه کارول 

ا�ت ئی  دالتراسونډطبیچې  کارل تيو ډسک استرليائی نيورولوجست لومړی شخص وه
) ديوی ډيری پراخه  u.sدمغزعکس دتشخيص په موخه عملی کړ.نن ورځ التراسونډ(

استعماليږی.دادانتقال کې  طبابتګه په وخيستنی تکنالوژۍ په تاتصوير 
سره مقايسه شی   ct-  scanاو  M.R I او که د ، وړاودتشعشعاتودخطر څخه ازاده عمليه ده

اناتومی ، سربيره پر دی دالتراسونډ تصوير اخستنه، دھغوی څخه ارزانه ده
دھغه کې  خيستنهاجوړښتونوعرضی برخه ښوول شوی پيشنھاده وی.دالتراسونډ په تصوير 

، دبدن دداخلی غړوتصويرونه اخلی.چی ددردپه تشخيصکيږي چې  خيستلهاڅپو څخه ګټه 
، دښځو حاملګی ازموينی، دبدن دداخلی غړودپړسوب او عفونيت دتشخيص

ھمدارنګه دزړه حا�ت اودزړه دحملی څخه کيږي.کارول کې  دمغزاوماشومانوپه پيژندنه
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يز څخه ايوناکوی.التراسونډبی خطره اود مرستهکې  وروسته دخطر داندازی په معلومولو
  پرته تشعشع ده.

  دالتراسونډدتصويرونو بی خطری:
 −CT( سکين سټی، ) x− Ray( وړانګيدايکس د نډ پواسطه دتصوير اخيستلودالتراس

Scan  ، یار ااوام )MRI(  په نسبت ډير کم خطر لری يعنی دھغوی په نسبت بی خطره دی
  .هتشعشع ديزڅخه پرته اځکه دادايون

  دالتراسونډ عکاسی:کې  داميدوارۍ په وخت
دصوتی امواجو په انتقال سره دښځينه رحم چې  دالتراسونډ معاينه ھغه پروسه ده

)Sonogram اوبچی( ) placenta ( .تصوير اخلی  

دپروب په واسطه دمور  وړانګيدالتراسونډدپروب څخه خپريږی.دغه  وړانګيدالتراسونډ 
دجسم  وړانګي دټکر څخه وروسته انعکاس کوی دامنعکسهکې  رحم ته داخليږی او په رحم

ھلته چې  هتڅخه دکمپيوټرسکرين اودپروب ، يعنی دمور درحم څخه بيرته پروب ته راځی
کې  په دغه پروسه باندی مونږه داميدوارۍ په وخت، کيږي يومنظم تصويرراښائی ليږل

 رحم لوی شوی معلوميږی اودرحم جوف ډک شوی وی دالتراسونډپه واسطه عکاسی کوؤ.

  .دحامله ګۍ دجوف څخه عبارت دیچې  لرونکی وی ھغه echoesدمختلفو چې 

  :(دالټراسونډپه واسطه دزړه تصوير اخيستنه)ايکو کاردو ګرافی
ايکوکاردوګرافی ددی ، دالتراسونډپه واسطه دزړه عکس اخيستل ايکوکاردوګرافی بلله کيږی

تللی اونوی التراسونډدنورووسايلوڅخه پرمخ، کړیدزړه ناروغی تشخيص کيږي چې  رهلپا
چې  اونورو ټولوھغه وسايلو څخه وړانګيطريقه ده.اوھمدارنګه دالتراسونډ اضراردايکس د

برخونه عکسونه اخلی لږ دی.دزړه ايکوکاردوګراف يوه دمختلفو بدند دتشخيص په خاطر
چی ددی امواجو په واسطه بی دکوم ضرر څخه دانسان ، او غير تھجمی طريقه دهپراخه 

ددی طريقی په ، دزړه داجزاؤتصويرونه اخلی اود ھغوی دوينی دجريان سرعت تعينوی
ددی ازمايښت يو مھم خاصيت ، واسطه کولی شوچی دزړه ديوالونه په غټ سايز وګورو

  غير تھجمی خاصيت دی.

لرونکی غږيزی څپی زړه ته انتقاليږی او دھغه ځای  ووفريکونسيوړدلکې  ايکوکارديوګرافی
ساده غږيزی کيږي.خذی په واسطه اخيستلی ااو ديوی خاصی کيږي  څخه بيرته منعکسی
 په دوه بعدی ايکو، رسوی سان ته نهنھيڅ ضرر اچې  ستنی لپاره پکاريږیڅپی دتصوير اخي

چی داډول ايکوکاردوګرافی دزړه ، دزړه داناتومی يو دقيق تصوير مينځ ته راځیکې 
اودھغه داجزاؤداندازه کولو لپاره استعماليږی.دزړه عض�تی قدرت او په خاصه توګه دزړه 

  کيږي.دايکوکاردوګرافی په واسطه څيړله  اڅخه دکيڼ بطن دوينی ويستلو وړتي
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ت او جھ اندازه دسرعت دوينی دجريانچې  دايکو بل ډول ددوپلردايکو په نوم سره ياديږی
چې  ايکوکی رنګه عکسونه مينځ ته راځیرپه ددوپل، په زړه اولوی عروقوکی معلوموی 

دتشخيص  ودزړه دمشک�تکيږي.يړل څدھغه په واسطه ارثی قلبی مشک�ت او اخت��ت 
مرۍ اوزړه چې  ځکه، لپاره بعضی وختونه ايکوکاردوګرافی دمرۍ له �ری صورت نيسی

  .څخه شفاف تصويرونه �سته راځیيود بل سره مجاورت لری نودزړه 

  د دوپلر تکتيک:

  د دوپلر د پديدی تاريخچه:
د صوت يوه منبع چې  د صوت د لومړنيو مطالعات په وخت و موندل شوهکې  م کال ٨٠٠په 

يې لويږی او که د فريکونسي  ، سره د اوريدونکی لوری ته حرکت کویفريکونسي  په يوی
 م کال١٨۴٢دا پديده د لومړی ځل لپاره په  ، کميږیيی فريکونسي  منبع څخه لری شی نو

ريشی فزيکدان په واسطه تشريح شوه. او ددی واقعيت څخه يی طد جان کريستن دوپلراکې 
د يو نورانی جسم رنګ د ھغه دنسبی حرکت په چې  ، يادونه وکړهکې  په يوه تحقيقی مقاله

د بعضی موادو خواص لکه نور اثر تغير کوی او چاپ يی کړه. د دوپلر د فرضيی په اساس 
 يا صوت د موج د منبع او ليدونکی په نسبی حرکت پوری اړه لری. دوپلر دا تصور نه کاوه

د دوپلر د اصولو کې  شامل شی. د شلم قرن په دوھمه لسيزهکې  د ده قوانين دی په طبچې 
ر د يخ د يوی د تيتانيک د کښتۍ ټککې  م کال١٩١٢څخه يوه نا څيزه عملی استفاده وشوه. په 

لوی ټوټی سره د متخصيصينو توجه د بعضی متودونو د تکامل او بعضی تحت البحری 
د تحت البحری حرکت لپاره �زم وه جلب چې  اجسامو د تشخيص او پيدا کيدو طريقی ته

 داسی وسايل جوړکړیچې  تحت البحری جګړه ددی سبب شوهکې  کړه. په اول جھانی جنګ

ددوپلرلومړنۍ طبی دستګاه کې  م کال١٩٠٠تشکيل کړی وی. په  اساس يی دوپلرپديدیچې 
د وينی ستندرد سرعت چې  ھغه وسايلکې  کلنو په جريان ۶٠جوړه شوه. د کې  په جاپان

اوھمکارانوپه واسطه انکشاف پيداکړ. دا  Boher  Roshmen Franklinاندازه کوی د 
ديومتحرک جسم دسرعت جھت چې  د دوپلرد پديدی په اساس جوړه شوی وهچې  دستګاه

  دسرعت جھت.ی وين د تعينوی لکه

  :)Doppler effectد دوپلر اثر(
د يوامبو�نس موتر استقامت کې  د موټرپه استګاهچې  يو سړی کو�ی شیچې  تجربه شوی

اوسمت دھغه دتوليدونکی منبع د�زم لوړوالی دتغيرله مخی معلوم کړی. دا پدی معنی که 
واز لوړوالی يی زياتيږی. ولی که اوی دا�رم دکې  ی ته په حرکتموتردکتونکی شخص لور

داد کيږي.وازيی ډيرضعيفه اد ا�رم کيږي  د نوموړی شخص څخه په عين فاصله لری
  وی ددوپلر اثر بولی.کې  دحرکت په حالچې  صوت اوکتونکی تر مينځ دفاصلی  تغيرات
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  د دوپلر معادله:
 اودترانسديوسرڅخه دمنعکسه تشعشعفريکونسي  د دوپلرتغيرمساوی دی دليږل شوی

  :دتفاوت سره يعنیفريکونسي 

0V-R=VDV 

DV  ددوپلردفريکونسی تغير ،VR 0او فريکونسي  د منعکسه تشعشعV ليږل شوی 

که مشترک فصل ، مثبت  DV) وی VRV<0څخه زيات وی ( 0Vد  RVده. که د فريکونسي 
د صوت يوه چې  منفی دی. ھغه وخت DVوی کې  دترانسديوسر څخه دلری کيدو په حال

يی زياته او ھغه فريکونسي  ، داوريدونکی لوری ته حرکت کویفريکونسي  په 0Vمنبع د 
  يی کميږی.کيږي فريکونسي  دا منبع لریچې  وخت

په فريکونسي  ھمدارنګه که اوريدونکی دصوت منبع ته نږدی ياورڅخه لری شی دصوت
ترتيب سره زياته او يا کميږی. د صوت د منبع حرکت د اوريدونکی لوری ته ياداوريدونکی 

سره اوريدل فريکونسي  په 0Vخپريږی د چې  دصوت موجونه، نږدی کيدل دصوت منبع ته 
 داوريدنکی څخه دصوت د منبع په لری کيدو سره يا برعکس ھغه په ډيره ټيټه کيږي.

کې  ارنګه ددوپلردفريکونسی تغيرپه محيطغوږته رسيږی.ھمدفريکونسي 
  ) لپاره دارنګه ليک�ی شو:uدسرعت (کې  ) اوپه مشترک فصلVدالتراسونددسرعت (

(2u/T)T=VDV 

T.T/2VDU=V 

TV .د ترانسديوسرفريکونسی ده 
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  د دوپلر زاويه:
 د دوپلر د تکتيک په مرسته کو�ی شوچی دمتحرکواجسامويادبدن دداخلی مايعاتو لکه وينه
 دحرکت سرعت وپيژنو. ھغه وخت دالتراسونديوګروپ متمادی موجونه د وينی کروياتو ته

د وينی کرويات د جريان په کې چې  په شريانونوکی جريان لری ورسيږی. په دی حالتچې 
 نوموړو کروياتو ته رسيږی د لمړنۍچې  او ھغه موجکيږي  دی د منبع څخه لریکې  حال

کوچنۍ وی. د وينی کرويات منعکسه موجونه خپروی  اسبتنفريکونسي  څخه يئفريکونسي 
دوينی دکروياتوڅخه عبارت چې  د منعکسه موجونومنبعکيږي چې  بياھم ليدلکې  په حالت، 

  (ديدکتور) ته رسيږی کوچنی وی. Detactorفريکونسي چې  اوھغهکيږي  ده لری

مستقيمه توګه د د وينی جريان په چې  د دوپلر د سګنال تغير ھغه وخت اعظمی وی
 کيږي.وی او يا د ھغه څخه لری کې  ترانسديوسر سره په يولوری

T.T/2VDU=V 

 دمحورسره موازی وی ھماغسیچې  يوازی د التراسوندھغه ګروپ وړانګو دحرکتونولپاره
د ترانسديوسرسره موازی کې  ورکول شوی غوره دی. په طبی حالتکې  شکل �نديپه چې 

  ده.جھت ورکوونه ممکنه نه 

  ) زاويه لری.θد وړانګو ګروپ نسبت رګونوته د (کيږي چې  ليدلکې  په شکل

په چې  د التراساوند د وړانګو ګروپ يی د جريان د لوری سره جوړویچې  ھغه زاويه ده
  تغير مساوی دی په :فريکونسي  ددوپلردکې  دی حالت

θ(2u/T) cosT=VDV 
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دمثبت اوصفر ترمينځ تغير کوی.  cosθدرجی ترمينځ تغيرکوی او  ٩٠زاويه د صفر او  θ د
 دی.  قيمت ددوپلرديوشميرزاويولپاره ورکړی شوی cosθد 

  

د  ، پ�سنتا، ږيدنی څخه دماشوم جنين مخکی دزي ، ددوپلردپديدی څخه دزړه دحرکت 
استفاده  کې  مرګ اونور جوړښت دتشخيص لپاره دمور درحم په داخل ، يتوب دماشوم ژون

  کيږي.

  ا
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، داحصايه له مخی شپيته فيصده مړينه دزړه او شعريه رګونو دمرضونو له امله ثبت شوی 
دطبابت په پر مختګ سره دزړه او شعريه رګونو دمرضونو کې  محققانوپه دی اخرو کلونو

يوه ددی طريقو څخه چې  و طريقی رامينځ ته کړیدتشخيص اووقايه لپاره نوی �ری ا
  ددوپلر دپديدی په واسطه دوينی دجريان اندازه کول دی.

  ندازه کيدل:اددوپلر دپديدی په واسطه دوينی دجريان 
يئ وينه کې  په نتيجهچې  دبدن ټول غړی دوينی دتقوی لپاره يو ځانګړی کار اجرا کوی

ماغزو ته ددی وينی په واسطه اکسيجن رسوی   اودبدن داړ تيا  وړ برخواوکيږي  تقويه
دمختلفو مرضوونو له امله دوينی تقويه کيدنه  ترڅو بدن صحت مند پاتی شی. پټه دی نه وی

 ضعيفه کيدای شی .دوينی دجريان داندازه کيدلو تخنيک   با يدداطمنان وړوی .دانسان په بدن

ګرام پر سانتی متر  ١، ۵۵تفيصده دی اودانسان دوينی کثاف )٪٧( دوينی حجم اوهکې 
  مکعب دی.

دوينی اندازه کې  .په نارينهدجنس او عمرپه لحاظ فرق کویکې  دوينی اندازه په انسانانو
  د څلورو څخه تر پنځوليترو پوری ده.کې  څخه ترشپږ ليترو پوری ده اوپه ښځو وؤدپنځ

اواوسنی  هميتودونمتودونه شته لکه مخکينی داندازه کولولپاره مختلف  انيدجردوينی 
  دی.ډمتودونه .چی يودھغو څخه ددوپلر التراسون

  ددوپلر التراسونډ:
دوينی کيږي.دوينی دجريان د اندازه کولو لپاره کارول چې  نيک دیخددوپلر التراسونډ يو ت

خپره وی کې  دوينی رګونوفريکونسي  دجريان داندازه کولولپاره دالتراسونډ ټاکل شوی
دوينی دحرکت له امله کيږي چې  توليد شوی غږونه بيرته منعکساودوينی درګونو څخه 

  کيږي.تغير واقع فريکونسي کې  دغږ په

  فارمول څخه استفاده کيږی: �نديدوينی دجريان داندازه کولو لپاره د

V� = −
C. F�

2	F�. cosθ
 

ددوپلر   !   ، دهفريکونسي  ايېندالتراسونډ دروښ �!    ، دوينی دجريان سرعت دی  �
  ، دترنسديو سراودوينی درګ سره دبدلون زاويه ده θ   ، دهفريکونسي  دبدلون
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  دالټراسونډ عمومی ځانګړنې:
زيات  مخصوصه وزن اوجنس له نظره د ېنځ چواټن ترميداڅپه ددوه مادی محيطوربه:ض )1

چه له ھمدی امله که دزيات قدرت لرونکی وی دبدن کيږي  یاخت�ف لرونکی دی منعکس
 .کيږي  رامينځ ته کيدو سبب دددردکې  دتيريدلو په وختڅخه 

 څخه دی دبيلګی په ډول:امينځ ته کيد ل: دغږيزوڅپوله مھموځانګړنورريوودچق )2

اودمحلول  له املهکيږدودفشاردکميدلوکې  ته داوبونه ډک يولوښی ددغه څپوپه مقابلکه چير
چې  داحبابونه حرکت کویکيږي  کوچنی حبابونه پرلوښی ليدلدګازونوپه شتون سره واړه او

  ته راځي . دچاودنی له امله يی يوه اندازه انرژی مينځاوکيږي  په سترګوليدل

تودوخه کې  په نتيجهی دجذبولواو دماليکولونوداھتزازدانرژ  امينځ ته کيدل:ردتودوخی  )3
راتلو دفشار اوحبابونودمينځ ته کې  نو په ھمدی اساس سره په سنوګرافۍکيږي  نځ تهامير

 دمخنيوی دپاره بايد دټيټو توانونو نه کار واخلې.

دموادوبی رنګه  ېشی چ څخه داڅپی کولی له جملیدکيمياوی ځانګړنو کيمياوی ځانګړنې: )4
 واخيستل شی.رڅخه کارکی واودمرھمونوپه جوړلو اواکسيجن، داوبوتوليد  ، کول

، واملو څخه دی اوحرارتی عميخانيکی  دڅپو کي ځانګړنی ددیبيولوژيکې اغيزي: بيولوژي )5
دغه کيږي.سبب نواھتزازوپه مجموعی ډول سره دڅپو ليږل بدن ته دماليکولونودچټکو

ريه عروقو او لمفاويه عروقو باندی اغيزی کوی او اسموسی ځانګړنه يی اھتزازونه په شع
انرژی کې  تبادلی حجم دحجرو زياتيږی نو سمد�سه په نسجونوکې  زياتوی .او په نتيحه

کيمياوی کې  په نتيجه ېی چپورته ځکې  ی درجه ددرملنی په ځایذبيږی دتودوخج
  .کيږي  امينځ تهرکی پيښی بيولوژياو

سره: لتراسونډ پرتله کول له راډيوګرافۍدا  
دانعکاس په اساس دالتراسونډ انرژی له کې  دالټراسونډ په ذريعه تشخيص په اکثره مواردو

دغه انعکاس کيدای شی دضعيفه شدت کيږي  ترسرهيوی ګډی سطحی څخه بدن داخل ته 
  ديوحساس نيونکی په ذريعه ھغه کشف اودښودلولپاره يی تقويه کړو.، شو یسره وی اما کول

تيريږی په ژوره توګه نفوذ کوی او انعکاسونه مشترکه کې  دبدن په داخلچې  ھغه څپه
دبدن دداخلی ساختمان په دی ترتيب سره اړونده معلومات کيږي چې  ترسرهکې  قشرونو

  څخه په ځانګړی توګه ددغو انعکاسونو څخه په �س راځی.

دوړانګو نه  (x) �س ته راځی دچې  کوم معلوماتکې  يا انځور اخيستنه په راډيوګرافۍ
استفاده کوی .التراسونډ دانځوراخيستنی ځای دوړانګو په ذريعه نه نيسی بلکه دغه دوه 

 شی څخهه سره ديوه دری اړخيز وړانګيپه  (x) ل دی دطريقی دتشخيص لپاره مکمل وساي

  ېلم دصفحی پر مخ رامينځ ته کړو.چی په کومو ناحيو کدوه اړخيزه انځور دف ېکو�ی شوچ
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مرسته کوی اوددغه کې  چی نواقص موجود وی ددغی وسيلی په استفادی سره په تشخيص
ته ھم اړتيا ده ترڅو يوطبعی انځور �س  (ددوه عمده شيانو تر منځ فرق)کار لپاره کانترست

 په ذريعه کانترست مصنوعی د ېپيريادا چتوته راشی .دبيلګی په ډول دھډوکو او نسجونو

ډول بدن ته ننوځی او راډيولوجيست ته دباريم دخوړوپه ورکولوسره په مصنوعی چې 
 (x) دچې  شوعيبونه يا مشکل وګوری په مکمله توګه باندی کو�ی چې  دازمينه برابريږی

دوه اړخيزه انخور په شکل دزيات ، دوړانګو دانځور اخيستنی په ذريعه دری اړخيزه انځور
يو ، تحليل او تجزيی څخه په �س راوړو.اما دالتراسوند دڅپو په مرسته سره کو�ی شو

ته  ھيڅ ډول تجزيه او تحليل رامينځچې  ناروغ دبدن يوی برخی څخه پرته له دی انځور د
ونو ترمينځ مشترکی سطحی دالتراسونډ څپی کو�ی شی دنسجچې  ځکه، ته راوړوشی �س 
، جو سطحی مختلفه کثافتونه اوتراکمونه ولریدانساچې  وښايی دا اړينه نه ده را روښانه  

  اپيريال جوړښت تغيروکړی ترڅو انعکاس رامينځ ته شی.د چچې  يوازی دامھمه ده

ی برعکس نرم نسجونه لکه دځګرنسجونه ناخيست د تصوير (x-Ray) په ھمدی ترتيب سره د
 يوښه عمده ګټه، تقيماليدلی شوپه مايعاتو محاصره شوی وی مسچې  اونورنرم نسجونه

 نهدھغه کارونه ناروغ ته جدی خطراو، دالتراسوندپه وسيله تشخيصچې  دالتراسوند داده

  .دی

يوه اوږدمھاله اغيزه په چې  ) نامنلی اړخ ھغه دیوړانګييونايز کوونکی ادراديوګرافی (
  غيرجبران کونکی ھم وی .ه کله ډير –داکله چې  ته کوی رامينځکې  ډير لږوخت

پاملرنه:کې  ټراسونډ څپو څخه داستفادی په وختلدا  
لکه  ضايعاتوکارول ديوشميرپه غيری صحی ډول  د څپو له حد څخه زيات دالتراسونډ

  سبب کيږی نورو....پړسوب او دداسی ، (اوږدوالی)طاول، سوځيدنه

 ھډوکو په سطحه دچې  وی دانعکاس له امله هله حد نه زياتچې  دڅپو تيزوالی اوتوانايی يی

په مجموعی ډول باندی ددغو څپو کيږي  دھډوکو د درد سبب ھم ، رامينځ ته کيږیکې 
پوره  مغلقه عصبی سيستم ولری په ډير دقت او پهکې چې  استعمال دبدن په ھغو ځايونو
  .احتياط سره بايد تر سره شی
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 دری بعده التراسوند:

  ):  Elctromagnetالکترومقناطيس( 
که داوسپنی څخه دبرق ھادی سيم تاؤشی اوجريان ورڅخه تيرشی نوموړی اوسپنه په 

 مقناطيسيتر ھغه پوری چې  دالکترومقناطيس په نوم سره ياديږیچې  مقناطيس بدليږی

جريان قطع شی کې  په سيمچې  جريان شتوالی ولری اوکلهکې  په سيمچې  خاصيت لری
 خواص د�سه ورکوی او بيرته عادی اوسپنه ګرځی. مقناطيسياوسپنه ھم خپل 

 

  ):Elctromagnet wave  څپی( مقناطيسيالکترو 
 واقع شی اھتزازات مينځ ته راځی یساحی يو بر بل عمود مقناطيسياو برقيکې  که په فضا

څپو  مقناطيسيدا څپی دالکترو چې  وی څپی جوړهو خپريږی اکې  فضا دااھتزازات پهچې 
دنور په  اتقريبکې  په خ� او نورو مادی موحيطونو او اجساموچې  ه ياديږیرنوم س هپ

دمادی کې  په خ�  خو سرعت يې خپريږی.کې  په مستقيم مسير په ازاده فضاسرعت سره 
موحيطونوکی خپله حرکی انرژی دمادی محيط محيطونو په نسبت زيات دی ځکه په مادی 

کوی اوسرعت يې دخ� په نسبت کميږی.ددی وړانګو داتومونوسره دټکر له امله د�سه ور
 نورياسی دبيتاوړانګه اود، دګاما وړانګه.دالفاوړانګه، ايکس وړانګه، ژوندی مثالونه نور

  څپی دی.څپی عرضی  مقناطيسيولی الکترو څپی او ټ نوريدی. وړانګي

 مقناطيسيپه خ�کی خپريږی او مادی محيط ته ضرورت نلری دالکتروچې  ھغه موجونه

تاثيرات په عمودی  مقناطيسياو  ، برقياھتزازیکې  په يو وختچې  څپو په نوم ياديږی
دا امواج دمختلفو تاثيراتو او مشترکو خواصو لرونکی دی که چيرته الکترو  مسيرلری
  موجونه ديو جسم پواسطه جذب شی حرارت توليدوی. مقناطيسي
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تغير کې  اتوم دالکترون دانرژی په مدارچې  موجونه ھغه وخت خپريږی مقناطيسيالکترو
داتوم ھسته دالکترون سره حرکت کوی انرژی يی په چې  مينځ ته راوړی يعنی ھغه وخت

  ثابت ډول تغيرموموی 

 

 

  ):elctomagnetic spectrumطيف( مقناطيسيالکترو 
 مقناطيسيشکل ټول دالکترو �نديڅپو په څير نه دی.  مقناطيسيڅپی دالکترو نورييواځی 

موجي  څپو دطيف د مقناطيسيدالکترو چې  )دیelctomagnetic spectrumڅپو طيف(
 يېکې  په يوه انجامچې  وټوله ساحه پکی ښودل شوی دهفريکونسي ودپڅد اواوږدوالي 
کم  دھمځکه يې انرژی  او امپليتيو نو دیيې زيات موجي اوږدوالي  کمه اوفريکونسي 

ددی امله يې چې  يې کم دیموجي اوږدوالي  زياته اوفريکونسي  يېکې  دی.په بل انجام
پوری  وړانګيڅپو څخه ترګاما  یټولی څپی د راديوانرژی اوامپليتيود زيات دی.
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انرژی او ، موجي اوږدوالي  ، څپی دی يواځی فرق يې په فريکونسۍ مقناطيسيالکترو
 امپليتيودکی دی.

 

 ):  Radio waves and micro wavesراديوی څپی اومايکروڅپی(  
راډيو او تلويزون ته سګنالونه انتقالوی چې  دا څپی  دالکترومقناطسی طيف دڅپو څخه دی

يې په  )څخه لوی دی.ولی بعضی0.3mد( اتقريبچې  ډير زيات دی دراډيوی څپواوږدوالی
 په انتنونوکې  ی داموجونه دھوا دالکترونونو داھتزاز په نتيجهلراوږدوالي  زر ګونو متره

دغږاو تصوير دپيداکيدو سبب ګرځی داموجونه کې  په لری ساحوچې  مينځ ته راځیکې 
  غونډيو او پايو اه ته نږدی انکسار کوی.

موجونه ھم دتپو او غونډيو څخه لری تلويزونی موجي اوږدوالي لنډچې  تلويزونی موجونه
دتلويزون دسھولت څخه برخمن شو نو چې  انکسار کوی ددی لپارهکې  دتيريدو په وخت

چې کيږي  ډيری لنډی څپی يې ميکرو څپی بللموج بايد يوه مستقيمه �ره له انتن سره ولری 
ه پ )پوری دی.ددی څپو څخه دپخلی دپاره0.3mتر(  )څخه0.001mدڅپو اوږوالی يې د(

استفاده کوې.ميکرو څپی دمعلوماتودليږلو دپاره ھم استعماليږی لکه: کې  مايکروويوؤداش
  تيلفون او نور.
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  ): Infrared wavesتحت قرمزی څپی(
ی دريموټ څخه دتلويزون ريسيور پتحت قرمزی څکې  ټ کنترول داستعمال په وختوريم د

)پوری  1.4µ(  )څخه تر  0.7µد( اوږدوالي  ته انتقاليږی.دتحت قرمزی څپی دڅپی
، دی.معادل بدلونونه دتحت قرمزی څپو په واسطه مينځ ته راځی.نو ځکه:قانون پوھان

داعينکی چې  لوړمقامات اونظامی اشخاص بعضی وخت د شپی خاص عينکی استعمالوی
دموقيعيت کې  په تيارهچې  دتحت قرمزی څپو سره ډيری حساسی دی.دا عينکی کولی شی

  سته وکړی.مرکې  په ټاکلو

  

  ):Visible light and colorsنور او رنګونه يې(دليدلو وړ  
لری موجي اوږدوالي  )پوری0.7µ )څخه تر( 0.4µ (چې  څپوھغه ساحه مقناطيسيدالکترو

په واسطه تجزيه شی په اوه که دمنشور، سپين نوردیانورچی تقريبدليدلووړنوردی.لکه:دلمر
 اونوروزياتوفرعی)رنګونواوبنفش بیا، نيلی، شين، ژيړ، نارنجی، اصلی (سور

سور رنګ انحراف کم او دبنفش رنګ انحراف تر ټولو دکيږي چې  تجزيهرنګونو
 �نديتر مينځ قرار لری.  ونورنګونوزيات دی او دنورورنګونوانحراف دسور او بنفش رنګ

  ساحه راښۍ.شکل دليدلووړنور 
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  ):   Ultraviolet wavesماورای بنفش څپی(  
يې دليدلو اوږدوالي  دڅپوچې  )پوری دی 0.4µ)څخه تر( 0.1µاوږوالی د(موجي څپو ددی

وړنور ته ډير نږدی دی .او انرژی يې دليدلو وړنور څخه زياته ده دلمر په نورکی ډير کم 
واسطه بيرته  تومو سفير پهمقداريې دا مقدار ماورای بنفش نورځمکی ته رسيږی .او زيات

رارسی ځمکی ته چې  ايبنفش څپیکم مقدار ماور نه رارسی.ھغهاو ځمکی ته کيږي  منعکس
په دائمی توګه دحد څخه  ت وخت لپاره کولی شی دپوستکی سوځيدل رامينځ ته کړی.کهادزي
دھمدی امله بعضی وخت دپوستکی کنسر مينځ ته چې  تی شی د پوستکی زخم پيدا کویازي

 Dويټامين ډی( چې  یوپيداک اڅپو ته اړتينږ بدن ماورايبنفش وراوړی.سره ددی ھم زم
  مرسته کوی.کې  دھډوکو او غاښونو په صحی ساتنهچې  )جوړ کړی
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  ): X- Ray and gamma raysد ايکس او ګاما وړنګی (  
فريکونسی اوامپليتيود لری او تر ، دالکترومقناطيس ترټولو څپوزياته انرژی وړانګيدا 

ھډوکی مات شی ډاکتر شايد دزخمی که ديو انسان لری.موجي اوږدوالي  پوکوچنیټولوڅ
په پوره ډول غښتلی انرژی کې  وکړی.په ايکسريز ورته ساحی دايکسريز معاينی وړانديز

دبدن دنرمو انساجو څخه تيريږی ولی دبدن دکثافت  وړانګيدبدن څخه تيره وی.دايکس 
دبدن دداخلی چې  لکه:ھډوکی.دا وړانګه توان لریکيږي  لرونکو غړو په واسطه منع

کې  څخه غښتلی ده .په صنعت وړانګيد کساما وړانګه دايتصويرونه جوړکړی .دګړوغ
  په واسطه بکتريا وژنی اودغذا دضايع کيدو مخنيوی کوی. وړانګيدګاما د

  ): Electromagnetic waves from the sunڅپی(  مقناطيسيدلمر څخه الکترو     
 پهدليدلووړنوراوتحت قرمزی څپو، نور بنفش ورایاواسطه ډيره زياته انرژی دم دلمرپه

 کيږي.ولو خواو ته ويشله ټشکل خپريږی.داڅپی دلمر څخه انرژی خارج ته انتقالوی.او 

 ريفډيرمقدار دځمکی داتوموسنور ريې ځمکی ته رارسيږی .دماورای بنفشډير کم انکسااو
رسيږی د دځمکی سطحی ته چې  دلمر ټوله انرژی اقريبتکې  په نتيجهکيږي.په واسطه منع 

 څپو په واسطه انتقاليږی مقناطيسيڅپو اوليدلووړنورالکترو  یتحت قرمز

)دليدلووړنوراو(  %43( اتقريب، څپی )تحت قرمزی%49(ادلمر څخه خپری شوی څپی تقريب
  نورڅپی خپريږی. بنفش )دماورای 7%

  

  تداخل (متقابل عمل ):وړانګو مقناطيسيدالکترو دانسان دبدن سره
 په يوه ماده ولګيږی دھغی داتومونو سره دټکر په نتيجه وړانګي مقناطيسيالکتروچې  کله

دګاما وړانګه  ھغه جذبيږی اويا انعکاس کوی او خپل اولنی شدت د�سه ورکوی مث�: کهکې 
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کيږي  )پاتی%25خپله زياته انرژی د�سه ورکوی يعنی (  ديوی پنډی مادی څخه تيره شی
  کيږي.واسطه جذب اويا منعکسه  شدت يې دمادی په)  %75(       او

کی او کيمياوی بيولوژيشی ھلته  یداخل وړانګيبيتااوياګاما، که دبدن پوستکی ته د الفا
)پوری 0.1mmتر (کې  غيزی تر سره کوی د مثال په ډول دالفا وړانګه دبدن په پوستکیا

خپله ټوله انرژی دڅو  وړانګينوموړی  کيږي.ژوری ننوت�ی شی او بياھلته خښی پاتی 
دننوتلو ځواک دومره زورور  وړانګيګاما حجرو دغبرګون څخه وروسته د�سه ورکوی. د

  وه برخه يې دټول بدن څخه ھم تيريد�ی  شی.يچې  دی

دالفا دوړانګودزيان کچه دبيتا اوګاما دوړانګو په نسبت کې  په حجروچې  تجروبو ښودلی ده
دبدن په چې  څخه جوړی شوی دیدګړندويوالکترونو وړانګي.دبيتاشل واری زياته ده

په ھره چې  دی وړانګي مقناطيسيالکترو  وړانګينسجونوکی څو سانتی متره ننوځی.دګاما 
ه دکنګريټ مادی د وړانګو يوه برخ ډيری ژوری ننوت�ی شی دمثال يه ډول دګاماکې  ماده
دنوموړو چې  لت دیپنډوالی يې لږ څه يو متر وی ھم تيريد�ی شی ھمدا عچې  څخه

  شونی کار دی.ان غورل او خوندی ساتل ډيرګران اوحتاوړانګو دخطر څخه ځان ژ

     :وړانګييو نيزکؤنکی آيزکؤنکی او غير ايونآ

پوزيترون ، پروتون، نيوترون، که الفاھستوی زری لاو وړانګي مقناطيسيروالکتچې  کله  
کی بيولوژياو  کيمياوی، لړبنسټيزفزيکیھلته يو وولګيږی ناوداسی نور...که په يوه ماده 

چې  له ټوله اويا يوه برخه انرژی د�سه ورکویخپکې  په نتيجهچې  عملی ترسره کوی
مثبت اواليکولونه په چارج شوؤمنفی ماودمادی اتومونه او وړانګه يئ بولی

خپل  پهچې  وړانګه يئ بولیچارج لرونکی دھمدی امله چې  بدلویيونونواوراډيکلونوا
  دوه ډوله ده : په چې  يونيز مينځ ته راوړیآکې  چاپيريال

  . يو نايز کؤنکی وړانګها:غير  ٢  .      يونايز کونکی وړانګه ا: ١  

يئ ډيرکم او فريکؤنسی موجي اوږدوالي  چې ھغه وړانګه يو نايز کؤنکی وړانګه:آ: ١   
يونونو ايږی ھغه په مثبتو اومنفی ګپه اجسامو ولچې  ی انرژی لری کلهاو کاف، يئ زياته ده
چټک الکترونونه  زری. اودرندی چارج لرونکی لکه:چټک الکترونونه تجزيه کوی

يئ دھغه  مينځ ته راځی.او انرژیکې  شعشعاتوتپه ھستوی چې  زری دی ) �β(و)ا#β(د
  مينځ ته راځی.کې  تعم�توپه نوروچې  نو څخه ډيره زياته دهالکترونو

  کتله يئ دکيږي چې  ونونو ته ويلياھغه زيات انرژی لرؤنکو کی زریدرندی چارج لرون 

وی دانشقاق محصول چې  او ھغه پروتونونه زره ɑڅخه زياته ده.لکه د)unit 1( يوواحد
تشعشع ھغه  مقناطيسيالکترو .مينځ ته راځیکې  اوداسی نورچی دھستوی تعم�توپه وخت
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ديږی توليکې  دانرژی دسوی دبدلون په وختداتوم دالکترونونواو دھستی چې    وړانګي
  دانسان بدن ته صدمه رسولی شی. وړانګيچی دا .وړانګي ɑاکس او  .لکه: ددی

 :وړانګييونايز کؤنکی آغير   

 چی، که يئ انرژی کمه دهزيات اوفريکونسی يئ کمه ده نو ځموجي اوږدوالي  ددی وړانګو

ه رامينځ ته کوی.لکه: نيوترونونه او کم انرژی نيونايز آکې  دی امله په خپل چاپيريال له
 .په بدن محدوده دهن نګو صدمه دانسا ددی وړا. تشعشعات مقناطيسيالکترو 

  وړانګو تطبيقول: نوريدکې  په طبابت

 نور څه شي دي:
ھغه اثر چي د ليدو د احساس سبب ګرځي او يا ھغه نور چي سترګي متاثره کوي او د ليدلو  

د احساس سبب ګرځي د نوراني انرژي يوه ساحه ده چي د نور د مختلفو منابعو څخه لکه 
د فزيک کې  پيړي ١٩سيمابي چراغ او نورو څخه خپريږي.په  ، برقي قوس ، لمر

تاثيراتودمطالعي لپاره نور وسايل لکه ترمواليکتريک پيل او د عکاسي عالمانودنوراني 
کې   spectrum طيفپه ھر کله چي يو ددي اسبابو څخه د لمرد نور یصفحي په کار وړل

د عکاسي د صفحي توريدل يي مطالعه شي ليدل  ، کيږدو او تاثيرات يي لکه برقي جريان 
  د لري. کيږي چي دا تاثيرات په دوامداره توګه وجو

 رنګونوڅخه جوړشوي دي چي د سور( قرمز)څخه شروع او په بنفش  ٧د لمردنورطيف د 

  نور په نوم سره ياديږي.  visible light( بانجاني) باندي ختميږي چي د مرئي 

مايع او ، نو له دي امله نوري طيف د څو رنګي نوارو څخه عبارت دي چي د جامد جسم 
پيدا کيږي مختلف کې  نوري طيفونه چي په مختلفو شرايطوغاز د احتراق څخه پيدا کيږي 

طيف د مختلفو  د که د نور اقسام لري چي د ھغو له جملي څخه يو د نور متمادي طيف دي.
رنګونو ترمنځ مشخص حد يا توره فاصله موجوده نه وي متمادي طيف بلل کيږي. 

دي. په ھره اندازه چي  مايعات او غليظ بخارات متمادي طيف لرونکي، سوځيدونکي جامدات
ددي اجسامو د حرارت درجه لوړه وي طيف يي زياتره د بنفش رنګ په طرف خپريږي د 

درجو سانتي ګريد په  ١٠٠٠جسم سري وړانګي د کې  درجوسانتي ګريد په حرارت ٥٠٠
د مرئي نور ټولي کې  درجوسانتي ګريد په حدود ١٢٠٠ابي وړانګي او د کې  حرارت

نور د طيف مختلف رنګونه د مختلفو موجي اوږدوالو لرونکي دي مرئيوړانګي خپريږي. د 
  چي په �ندي ډول دي.
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  بانجاني  نيلي  ابي  شين  ژيړ  نارنجي  سور  رنګونه

موجي 
اوږدوالي 

په 
  مايکرون

  

0.61-

0.75  

 

0.59-

0.61 

  

0.57-

0.59 

  

0.5-

0.57 

  

0.46-

0.5  

  

  

0.44-

0.46  

 

0.4-

0.44  

د نور طيف يواځي د مرئي نور په ساحي پوري محدود نه دي يعني د سور رنګ څخه �ندي 
نوري وړانګي ھم موجودي دي چي د ھغوي د فژيکي  ، او د بنفش رنګ څخه پورته نوري 

اوکيمياوي خواصو له مخي پيژندل کيږي. ھغه نوري ساحي چي د سور رنګ څخه ښکته 
ھغه نوري ساحه چي د بنفش رنګ څخه پورته ده د دي د تحت قرمزي وړانګو په نوم او 

ماوارئ بنفش په نوم سره ياديږي . ھغه نوري وړانګي چي سترګي يي نه احساسوي د نا 
  مرئي وړانګو په نوم سره ياديږي.

  

  نظريي:کې  د نور د ماھيت په باره 
کې  الک ١٦٧٨د نور موجي فرضيه د ټولو علماوو د توجه وړ وه په کې  مينځپيړي په  ١٧

يي د نور موجي نظريه کې  ھيوګنز يو ھالندي عالم  وه يوه رساله يي خپره کړه  چي په ھغې
خپريږي کې  مطرح کړي وه او ويلي و چي نور د کروي امواجو په شکل په خ�ء او ھواء

  چي ددي نظري په اساس ډير مسايل او مشک�ت حل شول.

نور ذروي نظري طرفدار شو چي  انګليسي عالم چي نيوټن نوميده دکې  پيړي ١٨په 
څو ځلي خالي او ډک شي نو په کې  وروسته ماکسويل ثابته کړه که يو خازن په يوه ثانيه

يوه برقي او يوه مقناطيسي ساحه چي سرعت يي د نور د سرعت سره مساوي دي کې  فضا
وړي معتقد وو چي مقناطيسي موج پيداکيږي او ھم نومجوړه وي نو له ھمدي امله يو اليکترو

اھتزازي حرکت دي چي د يوي متناوبي برقي يا مقناطيسى ساحي د نوري امواج ھم يو 
  .عموداً يو پر بل اھتزاز کوي تشکيل شويکې  ترکيب څخه چي په دوه ؤ جھتو

او ورسته يو الماني عالم البرت انشتاين ذروي نظرٻه يي د کوانتاد نظري په کومک نوي 
د انرژي او مادي د تبدلي کې  م کال ١٩٠٠ظريه الماني عالم پ�نک په شروع کړه د کوانتا ن

اظھار کړه د کوانتا نظريه له دي څخه عبارت دي چي د يوي نوراني منبع څخه کې  په وخت
چي نور يي مرئي وي يا که نا مرئي انرژي په منقطع توګه خپريږي ( نوموړي منبع انرژي 

د انرژي داني يا د انرژي ذري يي بولي خپره وي) په دسته دسته په جدا جدا مقدار سره چي 
ھره اندازه چي د اھتزاز فريکونسي يي زياته وي په ھمغه اندازه د خپري شوي انرژي مقدار 
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ودله او ښپه حرف و fپه حرف او فريکونسي يي د  Eدا ذروي انرژي د  کزيات دي پ�ن
  :�ندي فرمول يي بيان کړ

E= hf 

h  نک د ثابت په نوم ياديږي او مساوي دي پهثابت مقدار دي چي د�   :پ

sec.Joul 34-h = 6.625.10 

sec .crg  27-h = 6.625.10 

کيښود ( نور د کوچنيو ذرو   photonالبرت انشتاين ددغه نوري انرژي د ذرو نوم فوتون
څخه چي فوتون نوميږي تشکيل شوي چي د ھر فوتون انرژي د يو کوانتم انرژي سره 
مساوي ده له بله طرفه د ھر فوتون د انرژي مقدار د ھغه په موجي اوږدوالي پوري اړه لري  

ه نور فريکونسي وي نو �ندي رابط    fدنور موجي اوږدوالي   λد نور سرعت   cکه   
  ليکلي شو.

λ

c
F = 

    :لروکې  وضع شي په دي صورتکې  قيمت د پ�نک په رابطه Fکه د 

E = h . f 

 
λλ

hcc
=.E = h .                      يا  

ثابت دي نو د ضرب حاصل يي ھم  ثابت دي نو له دي امله د فوتون دا د  cاو hدا چي 
انرژي مقدار د ھغه د موجي اوږدوالي سر معکوساً متناسب دي ( په ھره اندازه چي موجي 

  .اوږدوالي کميږي په ھماغه اندازه د فوتون د انرژي مقدار زياتيږي)

  

  د نور اندازه ګيري او واحدات يي:
راښايي چي د نور طيف د دري برخو څخه جوړ شوي دي چي عبارت  د نور موجي فرضيه
  مرئي نوراو تحت قرمزي نورڅخه. ، دي له : ماوراي بنفش

10- 10) چيÅاو انګسترون( m6-1µ =10) چي . µد نور موجي اوږدوالي په ميکرون( 
m10-10=Å1.  
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انتخاب   = m9-mµ=1011nmيي واحد نانومتردي چي کې  اندازه کيږي او په اوسني وخت
د مرئي نور موجي ،  100nm – 400nmشوي د ماوراي بنفش نور موجي اوږدوالي يي 

-700nmدي. د تحت قرمزي نورموجي اوږدوالي  400nm-700nmاوږدولي تقريباً 

1400nm  دي  

  کيږي ارتباط لري.مرئي نور دموجي اوږدالي سره  چي د متوسطي سترګي په واسطه ليدل 

  Light in medicine:کې  نور په طبابت
لمر يو د نور د غوره منابعوڅخه دي چي د صحت لپاره ګټور او د دلچسپه خواصو 

  په کاريږي �ندي يي تشريح کوو.کې  لروونکي دي. ھغه نورچي په طبابت

o تغير کوي د نور د کې  د نورسرعت د يو محيط څخه بل محيط ته د تيريدوپه وخت
  د انکسار د ضريب په نوم سره ياديږي.کې  سرعت نسبت په خ� او مادي محيط 

o  د موجي خاصيت څخه يي چي د ، نور د موجي او زره وي خواصو لرونکي دي
  زياته استفاده کيږي.کې  تداخل او تفرق حوادث دي په طبابت

زره وي خاصيت يي دارنګه تشريح کوو: د نور زره (فوتون) کيداي شي چي د يو ماليکول   
  په واسطه جذب شي او د انرژي څخه يي په مختلفو طريقو سره استفاده وکړو.

د ماليکول په واسطه د فوتون د جذب له امله يو کيمياوي تغير پيدا کيږي چي په ترتيب سره   
اساً دا ھماغه حادثه ده چي فوتون د شبکيه د حساس سلول په د برقي تغير سبب کيږي. اس

کيمياوي بدلون کې  واسطه جذبيږي چي د ھغي په اساس د شبکيه په مخصوصو نقطو
پيداکيږي چي ددي بدلون له امله يوه برقي ع�مه پيدا کيږي چي ددي ع�مي په واسطه دماغ 

  جذب شوي دي.ې ک ته اط�ع ورکوله کيږي چي د نور فوتون په ھغه نقطو

o  کله چي نور جذبيږي په عمومي توګه انرژي يي د حرارت په شکل ښکاره کيږي
انساجو ته د حرارت ورکولو لپاره د کې  دي خاصيت څخه په طبابت چي د نور د

تحت قرمزي وړانګو څخه استفاده کيږي. ھمدارنګه ھغه حرارت چي د ليزر د 
کولو   weldوو برخو د يو ځاي  شبکيه د جدا ش وړانګو په واسطه توليديږي د

د ويني د کې  لپاره چي د سترګي د کوي شاته واقع ده په کاريږي ترڅو په شبکيه
  جريان کوچني �ري ھم وتړي.

o  بعضي وختونه کله چي د نور يو فوتون جذيږي د نوربل فوتون په ضعيفه انرژي
اسي تصور خپريږي چي دا خاصيت د فلورسينس په نوم سره ياديږي له دي ځايه د

  کيداي شي چي دا حادثه د فلورسينټ د چراغونو د جوړيدو په اساس جوړيږي.
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استعماليږي د فورفيريا له کشف څخه کې  يوه د ھغو طريقو څخه چي فلورسينس په طب   
عبارت ده چي دا ھغه حالت راښاي کله چي ماوراي بنفش نور په غاښونو ولږيږي په 

تري کې  د استعمال بل ځاي په فلورسينټ مايکروسکوپسوررنګ سره ليدل کيږي او د نور 
  استفاده کيږي .

o  نور د يوي سطحي د لږيدو څخه ورسته يو اندازه منعکس کيږي انعکاس د نا
صيقله شو سطحو څخه ھري خواته غيري منظم او پراګنده وي ولي د صيقلي 

تي ھنداري زياکې  سطحو څخه منظم وي د منظم انعکاس لپاره په طبي سامانو
په کار وړل شوي ھغه اله کې  يوه د ډيرو ساده الو څخه چي ھنداره په، استعمالوي 

 ده چي د مريض د خولي داخل او د ستوني شاته نيوله کيږي چي صوتي حنجره په

ټول متخصصين د نور څخه د مختلفو مقصدونو لپاره  ، په ښه شان وليدل شي  کې 
  استفاد کوي.

ر د بعضي مرضونو د تشخيص او تداوي لپاره په مشخصو يو تعداد نور متخصصين نو   
طريقو سره استغمالوي مثا�ً د کوچنيانو داکتران نور د ماشومانو په اوجود باندي لږوي د 
توليد شوي منتشره نور مقدار ګوري تر څو د ھايدرو سفاليس او پانوموترکس موجوديت 

د قپل الو�ده ماشومانو د ژيړوالي د ھمدارنګه د کوچنيانو ډاکتران مرئي نور  ، ښکاره کړي
د جراحي داکتران د نور د منابعو تيوبونه د بدن د داخلي برخو د  ، تداوي لپاره استعمالوي 

فيزوتراپست تحت قرمزي او  ، لپاره چي د اندسکوپ په نوم سره ياديږي استعمالوي ليدلو
د سترګو داکتران د ليزر وړانګي د  ، ماوراي بنفش نور تداوي لپاره استعمالوي 

د ويني د جريان د کوچنيو �رو د بندولو) لپاره کې  فوتوکاګوليت کولو لپاره ( په سترګو
  استعمالوي.

  د نور خپريدل او منابع:
د ډيرو کې  زيات اھميت لري دا ځکه په طبابتکې  د نور خپريدل: نور په طبابت �

نوله دي امله د نور په ھکله  ، وري ديامراضو او شيانو د تشخيص لپاره نور ضر
 معلومات په �س راوړل يو ضروري ا مر دي. نور په يو متجانس شفاف  محيط

په مستقيم خط خپريږي . دا موضوع د ډيرو تجربو په واسطه ثبوتو�ي شو. کې 
ھمدارنګه  ، کې  چي ديره ساده تجربه د نور د مسير مطالعه ده په يوه تياره کوټه

  وف ھم د نور خپريدل په مستقيم خط ثابتويخسوف اوکس

دنور منابع : دنور منابع ھغه دي چي نور ورڅخه خپريږي. د نور منابع په دوه  �
  قسمه دي:

  طبيعي منابع                        .١

 مصنوعي منا بع .٢
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   طبيعي منابعي :دنور    -１１１１

  د نور د ھغه منابعو څخه عبارت دي چي په طبعي ډول موجودي وي. 

  مث�ً: لمر د نور طبعي منبع ده چي د ژوندي اجسامو د انرژي د زياتوالي سبب کيږي.    

شته چي د کې  او ھم اسماني اجسام خپله رڼا له لمر څخه اخلي. نور اجسام ھم په طبيعت
  فاسفورس او نور .  ، ځانه رڼا لري خو د نور اندازه يي کمه ده لکه اوربلکي

  د نور مصنوعي منابع :  -٢
نن ورځ د مصنوعي نور د  ، څخه عبارت دي ٨وشمعو او نور، چراغونو، د ګروپونو    

منابع لپاره د فزيک د خاصو وسايلوڅخه استفاده کيږي چي برقي انرژي په نوري انرژي 
  چي ډير ساده يي د تنګستن ګروپونه دي. ، بدلوي

يي کې  ريان په مقابلتنګستن يو فلز دي جي د ويلي کيدو نقطه يي لوړه او د برقي ج    
ھمدارنګه د  ، مقاومت زيات دي نو له دي امله د برقي جريان په واسطه روښانه کيږي 

برقي د جريان تيريدل د نيون د چراغو څخه د رنګينه نورد خپريدو سبب کيږي چي اکثره 
په ھمدي ترتيب د برق د  ، ددي ګروپونو څخه د اع�ناتو د خايست لپاره استفاده کيږي 

يان د دوه ھادي ميلو د نژدي والي څخه برقي قوس پيدا کيږي چي د نوراني قوس د جر
ع�وه د مرئي  ، پيداکيدو سبب ګرځي . چي د نور وړانګي يي د نورو وړانګو څخه قوي دي

لري چي اثرات يي د سترګو د ھم نور د طيف څخه يوه اندازه ماوراي بنفش وړانګي 
  خرابوالي سبب کيږي.

  شفاف او کدر اجسام: نيم ، شفاف  
الف: شفاف اجسام: ھغه اجسام دي جي نور ورڅخه تيريږي او شاته اجسام تري په روښانه 

  ھوا....... اونور  ، صافي اوبه ، او واضع ډول ښکاريږي. لکه: شيشه 

ب: نيم شفاف اجسام : ھغه اجسام دي چي يوه اندازه نور ورڅخه تيريږي اويوه اندازه نور 
ږي اويا په بل عبارت شاته اجسام يي روښانه او واضح نه ښکاريږي لکه : ورڅخه نه تيري

  تباشيري شيشه او نور...... ، غوړشوي سپين کاغذ

ج: کدر اجسام: ھغه اجسام دي جي نور ورڅخه ھيڅ نه تيريږي او شاته اجسام يي ھيڅ نه 
  .....او نور، کاڼئ ، تخته  ، ښکاره کيږي لکه : ديوال 
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  :د نور انعکاس

  د انعکاس تعريف او اقسام :  
تعريف: د نور وړانګي بيرته راګرځيدل کله چي په يو سطحه ولګيږي ھغه نور مقدارچي د 
يوي سطحي څخه منعکس کيږي اودھغي دليدولوسبب کيږي د نوموړي شي يا سطحي په 

وړانګه  SIصيقلوالي او ھم په وارده زاويه پوري مربوط دي. مث�ً: که ، زيږوالي، جنسيت
په استقامت بيرته  IRولګيږي او د کې  په نقطه Iد سطحي دMNدنور د يوي منبع څخه د 

په سطحي عمود وي نو دا عمود د نارمل يا MNد کې  په نقطه Iد  (NI)منعکسه شي که  

ناظم په نوم سره ياديږي اود 
∧∧

= SINi   زاويه وارده زاويه اود=NIR 
∧∧

= NIRr   زاويه
 MNته ناظم او د  INته منعکسه وړانګه او IRته وارده وړانګه او SIمنعکسه زاويه ده 

 سطحي ته د انعکاس سطحه وايي.

 
   

    

  
  

 

  د انعکاس اقسام:
  انعکاس د سطحي له نظره په دوه ډوله دي.

  منظم انعکاس:

يي ھم په خپل که د نور موازي وړانګي په يوصيقلي سطحي واردي شي منعکسي وړانګي 
را جمع شي کې  موازي وي اويا ټولي منعکسي وړانګي او يا يي امتداد په يو نقطهکې  منځ

  دي ډول انعکاس ته منظم انعکاس وايي.

 غيري منظم انعکاس:

که د نور يوه دسته موازي وړانګي په غيري صيقلي سطحي وارده شي منعکسي وړانګي يي 
ھرطرف ته غيري منظم ډول خپريږي  او ياټولي موازي نه بلکي کې  شايد په خپل مينځ

راجمع نشي دي ډول انعکاس ته غيري کې  منعکسي وړانګي او يا يي امتداد په يو نقطه
  منظم انعکاس وايي.



         

٥٤ 

 

  

  

  منظم انعکاس غير 

  

  منظم انعکاس           

 د انعکاس د سطحي په ځاي  ھنداري استعماليږي.کې  معمو�ً د اوپتيک په تجروبو

 

  

 ھنداره:

ھره ھواره صيقلي سطحه چي يو طرف يي جيوه او بل طرف يي نورپه منظم ډول منعکس 
  کړي د شيشي او يا فلزڅخه جوړه شوي وي د ھند اري څخه عبارت ده. 

  ھنداره په دوه ډوله دي:

  (plane mirrors)مستوي ھنداره  .١
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 (circle mirrors)کروي ھنداره  .٢
  

ھره مستوي او مسطحه صيقلي سطحه په چي يو طرف يي جيوه  مستوي ھنداره: .١
 او بل طرف يي نورپه منظم ډول منعکس کړي مستوي ھنداره يي بولي.

  

: د مينځ خالي کري يوه  برخه چي يو طرف يي جيوه او بل طرف کروي ھنداره .2
 يي نور په منظم ډول منعکس کړي کروي ھنداره يي بولي. چي په دوه ډوله دي:

 .الف : معقره کروي ھنداره  

  .: محدب کروي ھنداره ب  

  

  فايبر: نوري
قطرئی د انسان چې  څخه خالصی لوړی او نازکه ښيښی د ريښو فايبرونه دډيری نوري

کابلو  نوريدکې چې  .په ھغه بستوعبارت دی دیکې  په حدودو دويښته دقطر
(COBLE)نوريلری فاصلو ته دچې  ايښودل شوی دیکې  په نوم ياديږی ديوبل په څنګ 

ور څخه د فنی کې  په طبابت او ھمدارنګهکيږي.سګنالونود انتقال لپاره ور څخه استفاده 
کې  او ھم د مھندسۍ په ميکانيزونوکيږي  معاينی او عکس اخيستنی لپاره ګټه اخيستله

 استعمال لری.
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برخو څخه  �نديدچې  فايبرريښی ته وليدل شی نو وبه ګورو نوريکه په دقت سره ديو   
  ړشوی:جو

دښيښی څخه جوړه شوی چې  فايبر مرکزی برخه ده نوريھسته:ھسته د �
  حرکت کوی.کې  اونورپه

فايبر مرکزی ھسته ئی احاطه  نوريدچې  پوښ:ھغه شفافه واسطه پرده ئی �
  کيږي.او ھستی ته دنور دانعکاس سبب  کړی
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فايبردرطوبت اونورو  نوريچې  پ�ستيکی پوښ دی محافظوی پوښ:يو �
  اضراروڅخه ساتی.

قرار کې  فايبرونودبستوپه شکل ديوبل په څنګ نوريشميرددی نوپه سلګونويا په زرګو  
ديو  (�سکی)فايبرونودستی نوريوائی .چی داد )  cobleکابل(   نوريھغوته چې  لری

  کيږي.ساتلی  ژاکت ياغ�ف ئی بولیچې  خارجی پوښ په واسطه

  عبارت دی له:چې  فايبرونه په دوه قسمه دی نوري   

  ی يقطريبرونه کوچنۍ ھستی لری اف نوريډول  دا:) single-mode (تک وجھی:1

موجي  چې وی (تحت قرمزی ليزری نورچی  ھغه )او کو�ی شی- 9µm 1µm( د
چی ی.څخه تير کړدخپل دا خل نانو مترو پوری دی) ١۵۵٠څخه تر   ١٣٠٠يئ د اوږدوالي 
  ماليږی لکه :تيلفون.ديو سګنال د ليږلو په منظوراستعکې  په ھر فايبر

فايبرونه لو  نوريدا ډول  :)Multi-mode(يبراف نوريڅووجھی يا څو حالته  .1
 مکرون مترو پوری دی.کو�ی شی  ۶٢څخه تر   ۵.قطر يئ د  یيئ ھستی لر

يو فايبرکی د څو  چی پهله �ری وليږی. LED   رد  تحت قرمزی نوچې 
  .سګنالونودليږلو په منظور استعماليږی
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فرضوؤچی دنور وړانګه په مستقيم  فايبر څنګه دخپل ځان څخه نور تيروی: نورييو     
کوم چې  نورپه اسانۍ سره په مستقيم خط حرکت کوی، ډول ديو کريدور په امتداد ځليږی

کوږوالی ولری کې اوږدوالي  په خپلمشکل موجود نه وی.او که کريدور مستقيم نه وی او 
  خر ته نوررسو�ی شۍ؟اڅنګه دھغه 

يئ کې  ستفاده وکړواود مسير په کوږ محلاينی څخه اددی مقصد لپاره کو�ی شود يوی   
ت کوږوالی اچی نور مناسبی لوری ته منحرف کړی که مسير ډيرتاؤاو راتاؤوی اوزيږدو

ينو وپوښه وۍاو نور ورباندی وځلوۍ انه په ولری څه بايد وکړو؟ کو�ی شۍد مسير ديوالو
ھغه څه  اشی.دا دقيقديو کونج څخه بل کونج ته �ړ کې  په اوږدو رد مسيچې  په دی توګه

  پيښيږی.کې  فايبر نوريپه يو چې  دی

دپورته قاعدی په  داخلی بيا ځليدو لپارهدی:د نورکCOBLE فايبر په کابل نورينورديو  
ينی ھری لوری ته ځای په اوکی يئ ديوالونھسته يئ پوښلی ده په چې  �يه وی پوښساس ا

دھستی داطراف �يه يئ پوښ ھيڅ چې  اوږدوکی په مخ ځی.ھلته په او نوردھستیخای کوؤ.
په ھر حال دحرکت ، اوږدی فاصلی طی کړیچې  شی دنور موج کو�ی، نور جذب نکړی 

اساسی علت يئ چې  يږیسګنالونو يوه برخه ضعيف نوريدکې  دفايبرپه اوږدوکې  په وخت
دسګنالونوضعيفوالی دفايبردداخلی ښيښ په خالصوالی او ھمدارنګه چې  دښيښی ناخالصی ده

  حرکت کوی اړه لری.کې  دفايبر په داخلچې اوږدوالي  دنور دموج په

 دسيستم ارتباط: فايبر په واسطه نوريد   
په چې  اجازه راکړۍ، استعماليږیکې  ارتباطی سيستم يبر څنګه پهفا نورييو چې  ددی لپاره

 پوری اړه لری.دوه قوی دريابی کشتۍپه دوھم جھانی جنګ چې  ھغه فلم يا سند نظر واچوؤ

يودبلی سره رابطه ټينګه چې  ونيسۍ نو�زمه دهکې  يو دبل دڅنګ څخه تيريږی په نظرچې 
کې  په دی صورت، نه وی يا درياب طوفانی وی هکړی حال داچی دراډيو څخه استفاده ممکن

ھغه دا پيغام په چې  استوی م دنورپه واسطه ديوی کشتۍ کفتان دبلی کشتۍ کفتان ته يو پيغا
ژبه يئ ترجمه  فاصلی)ترجمه کوی.لومړی کفتان داپيغام اخلی اوپه بله، کدمورس(نقطه

کفتان انجام کړی  داولی کشتۍچې  کوی(ددوھمی کشتۍ کفتان دھغه عمل عکس انجاموی
تر چې  قرار لریکې  چی دادواړه کشتۍ ھره يوه ددرياب په بيلو بيلوڅنډودی).اوس فرضوؤ

فايبرھم  نوريکې  ددوی تر مينځ فاصلهچې  منځ يئ زر ګونه ميله فاصله شتوالی لری
  رابطه ټينګو�ی شی.کې  وی په خپل مينځچې  چی اوس دادواړه ھر چيرتهشتوالی لری.

  برخی لری: �نديفايبر په واسطه دسيستمونو ترمينځ رابطه  نوريد   

ه توليده وی اورمز تری جوړسګنالونه  نوريونکی):دفرستنده(ليږ �
 پيغام ليږی.ليږدؤنکیچې  دليږدؤنکی رول دھغه کشتيوان به شان دیوی.
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خاموشه اوروښانه کوی.ليږدؤنکی په کې  ابزارپه مناسب وختور دتوليد دن
يو چې  او حتئ امکان لریکيږي  فايبرسره پيوسته نوريدکې  عمل
ولی ، ولری کې  داخل ور دمتمرکز کولو لپاره دفايبر پهدن (عدسيه)لينز

  داھم يو مشکل دی.چې  دګرمۍ په زياتيدو اوکميدو سره دنور شدت تغير کوی

  سګنالونه تر لری فاصلو پوری ليږده وی. نوريفايبر: نوري �

ډيرو لری چې  کوؤنکی:دسګنالونودتقويه کولو لپاره �زم دیدنور تقويه  �
يبر انور دفچې  ی مو اشاره وکړهکمخچې  څنګهفاصلو ته سګنالونه وليږی.

کې چې  په ھغه اوږدو فاصلو ا(خاصتکيږي  ضعيفکې  څخه دتيريدوپه وخت
،  )COBLESددرياب �ند کابلونه لکهکې  دنيم ميل يا ديو کيلو متر په حدودو

تر کيږي  تړلکې  په اوږدو COBLE له دی امله يو يا زيات تقويه کؤنکینو 
  څو ضعيف شوی نور تقويه کړی.

ضعيف شوی فايبرونوچی ويژه يئ پوښ لری لرؤنکی دی. نوريتقويه کؤنکی د نورييو  
او ھمدارنګه  �نديدواريديدو وروسته ددی خاص پوښ تر تاثير کې  نور په تقويه کؤنکی

ددی پوښ شته ماليکولونه دليزر کيږي.ليزری نورچی په دی پوښ واريديږی تقويه 
په تقويه  چی مشخصی يئ، سګنالونه توليده وی  نوريدواريديدو په واسطه نوی او قوی 

تقويه کؤنکی دورودی نور لپاره  نوريکې  کؤنکی باندی دورودی نور په شان دی.په حقيقت
  يردی.يو ليزری امپليفا

دنور سګنالونه پيدا کوی اورمزونه يئ ښکاره کوی. نوريخستونکی:ادنور  �
 نوريپيغام اخيستونکی ؤ.دادچې  عمل کوی اخيستونکی دھغه کشتيوان په شان

 سګنالونو اخيستونکی ورودی سګنالونه رانيسی او رمز يئ روښانه کوی

تيلفون ته دليږلو لپاره يا  ته تلويزون، اومناسبه الکتريکی سګنالونه کمپيوټرته
توليده وی او ھغوی ته يئ ليږی.دااخيستونکی دورودی نوردپيدا ، استعمالوی

  کيدواوښکاره کيدولپاره دفوتوسل يا فوتوديودڅخه استفاده کوی.
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 عکاسی:
دارنګه دعکاسۍ او ھم ده دعکاسۍروش اودعکس اخستلو په معناکې  عکاسی په لغت   
 ددوه يونانیچې  دنړۍ په اکثره ژبوکی فوتو ګرافی وايئ ھنر تهشغل ته ھم وايئ.دی عمل د

نو له دی ، ، چی فوتودنورپه معنا اوګرافی دثبت يا ليکلوپه معناده، کليمو څخه ترکيب شوی 
سرته کې  چی په دوه مرحلو،  ځايه وي�ی شوچی فوتوګرافی په نورباندی نقش کولو ته وايئ

  رسيږی:

  اوثبتول.دتصوير �سته راوړل  .1

  دعکاسۍ ددوربين څخه �سته راغلی وی.چې  دمخفی تصويرښکاره کول کوم .2

ديوی علمی پديدی په شان  صنعتی او ھنری دی.عکاسی، عکاسی دری اړخه لری:علمی  
  ديو صنعت په شان يئ پيشرفت وکړاودھنر په عنوان تثبيت شوه.، وزيږيده

کی دډيرو نووختولکه په مختلفوعکاسی ديوفردپه واسطه کشف اوتکميل شوی نه ده ب  
دعکاسۍ داختراع څخه ډير کلونه ، خلکودکوښښونوداکتشافاتود�سته راوړنو نتيجه ده 
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  پيړۍ ۵او      ۴ارسطو اواقليدس په     ، موزی، ۍ دکار اساس موجود ؤمخکی دعکاس

دکار طريقه تشريح کړی وھچی تياره خونه  pinhole  camera  دمي�د څخه مخکی
په   نځوراکړی ړوجليتوګرافۍ  نوريا کيدو سبب شوه.ددعکاسۍ او دعکاسۍ دکمری دپيد

دفرانسوی مخترع ژوزف نيسه فور نيپس په واسطه پيدا شوچی دانتقال په کې  م کال١٨٢٢
دطبيعت څخه چې  بيا وتوانيدکې  م کال   ١٨٢۶خو نوموړی عالم په  ، دمينځه �ړکې  وخت

، نجومی عکاسی، ولونه لری لکه:دمعمارۍ عکاسیډعکاسی ډير يو دايمی عکس جوړ کړی.
  دحيواناتو عکاسی او نور. ، ورزشی عکاسی، دبيځانه اجسامو عکاسی

  

     
   

 انډسکوپ:

په غيرمستقيم ډول دبدن دمختلفو داخلی چې  وسيله ده نورييوډول تشخيص کونکی 
معايناتولپاره اوھم دبدن دداخلی سيستم او جوړښتت د روښانه کولولپاره کانالونودسطحی 

  استعماليږی.

  دانډ سکوپ جوړښت:
ينی اوعدسی پکی موجودی دی په اچې  تشخيصيه وسيله ده نورييوه نازکه انډسکوپ : 

 چې يومتراوږدوالی لری او بعضی وخت کيدای شیچې  يونازکه تيوب دیکې  اصل

  يومتر څخه زيات وی .دانډسکوپ نازکه تيوب په دوه ډوله جوړ شوی دی :ئې  د اوږدوالي 
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  ).flixibleدانحناوړتيوب( �

  ). rigidکلک او نيغ تيوب( �

په زيات مقدارنور دليدلو چې  دتيوب داخلی برخه له رڼا لرو نکو فايبرو نوڅخه جوړه شويده
کې  وانوپه شاوخودزرګو اتقريبچې  ير زيات دیډوړساحی ته انتقالوی.دفايبرونوشمير 

برخه صيقلی ده اود ھرفايبر دنده داندسکوب کمری ته او بيا  ۍخرنالری.دتيوب شمير
ځای  �نديدکمری څخه دانډسکوب له �ری دکمپيوټرمانيتورته دشکل انتقالول دی.دمعاينی 

  دکمری دنده ده. یخستنادشکل 

لری.چی  پکی کړکئ شتوالیدنمونی اخستنی لپاره يوکانال او دليدنی لپاره کې  په اندسکوپ
  ښوول شوی دی:کې  شکل �نديپه 

 

چې  انډسکوپ يوچينل ھم لرکيږي.دنور د کلی انعکاس دنور څخه استفاده کې  په انډسکوپ
) او    hammarھمر(   ، دھغه له �ری جراحان کولی شی کوچنی وسايل لکه: قيچی

دتيوب حرکت په غاړه چې  نور وسايل داخل ته ننباسی او دھنډل کنترول په واسطه ۍدجراح
ته راغلی وی  ځدالتھاباتوپه واسطه مينچې  ايعاتلری کنترولولی ئې شی.پرته له دی ھغه م

چې  داړونده سکشنونو(برخو)دچينلونو له �ری وت�ی شی.  انډسکوپ داوبوچينل ھم لری
  څخه کاراخلی.دعدسيو دپريمنځلو لپاره ور
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  دانډسکوپ ډولونه:  
:دی تيوب دخواصوله مخی په دوه ډوله  

 چی مخکی تری يادونه وشوه 

  ).rigid Endoscopeکلک انډسکوپ( .1

  ).flixible Endoscopeد انحنا وړ انډسکوب( .2

دزيات خطر له امله دھغه استعمال کم دی چې  لومړی ډول انډسکوب ښه او کلک تيوب لری
  خونريزی زيات ممانعت کوی.چې  ور څخه کار اخلیکې  ھغه حا�تواو دمعاينی په 

چې  فايبرونه دی نوريچې  وړدی ادانحن یتيوب ئچې  دوھم ډول انډسکوب ھغه دی  
دی  دنور انتقال دی دنظر وړ ځای ته اوبل خاصيت يئ دتصوير انتقال یيوخاصيت ٻ

لری غړی شوچی دبدن يوډيردی خاصيت په مرسته کولی دتيوب دھم، دمانيتور صفحی ته 
  معاينه کړو.انډسکوپونه داستعمال دمختلفو خواصواوطريقولرونکی دی.

  دانډسکوب استعمال:
  استفاده کيږی: کې  دانډسکوب څخه په � ندی حا�تو

) تر  biopsyدکلينيکی �س ته راوړونو لپاره دژونديو موجوداتو څخه يوه نسجی نمونه(

د ، سرطان ۍد مر، دمعدی سرطانچې  ران کولی شیپه دی توګه ډاکټچې  �سه کوی
دی دھمچې  التھابی ناروغی تشخيص کړی نوريد سږو سرطان او ، مقعدی سرطان

  نومونوسره ياديږی.په مختلفوکې  و له مخی په ھر ځایتوپيرون

  مانيتورنګ:   
سيستم خلی دانډسکوپ په واسطه د مانيتورنګ لپاره په کاريږی دھاضمی داچې  ھغه ځايونه

  دوران. ۍبولی سيستم اودحا ملګ، نفسی سيستمت، یمعد، ۍعبارت دی له :مرچې  دی

  برخه: ۍدجراح    
دزنګانه عمليا ت او د پروستات په ، دانډسکوپ څخه درحم دراويستلو لپارهکې  په دی برخه

 کيږي.کار اخستل کې  عملياتو

          : ) Esophagagostrodudenoscopyدھاضمی کانال تشخيصی طريقه(  
EGD دھاضمی کې  په ھغیچې  له ھغه تشخيصی طريقی څحه عبارت دی

 )پوری مطا لعه کوی او اړونده ځای پری ليدلduodenumدکانالونودسطحی څخه تر(

)څخه څودقيقی وروسته دناروغ ستونی درد پيدا کوی.له دغه طريقی څخه په EGDد(کيږي 
  استفاده کيږی:کې  ځايونو �ندي
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   .نامعلومه دوينی کموالی  �

       .د سطحی وينی بھيد نهکې  په کلمواومعده �

)کلونو ۴٠-۴۵عمر يئ له(  چې  دوامداره دھاضيمی خرابوالی په ھغه کسانوکی �
 پوری وی.   

 دبلعی ستو نځی لپاره(قورتول يا تيرول).     �

  .)duodenumدمعدی ټپ يا زخم( �

د  Egd داستفادی Kره:                    
خواړه ونه خوری کيږي چې  ) ساعتونوڅخه مخکی ويل6-4ناروغ ته له(کې  په دغه طريقه

ته اړتيا  ۍاو ځنی نور يئ بيا عمومی بی ھوشموضوعی کې  زياتره ناروغان په دغه حالت، 
  لری.

تر کيږي  ) ايښودلmouth guardلومړی ناروغ په بستر څملی وروسته يئ په خوله کی(  
دانډسکوب تيوب دخولی له �ری  کې  مرحلهۍ دغاښونو ساتنه وکړی په لومړروغ څو دنا

چې  دا ناروغ ته يوه تکليف ورکونکی مرحله ده ځکهچې  دبلعون په لوری حرکت کوی 
ددغی وسيلی دحرکت دمخنوی سبب ګرځی ، ددغه وسيلی اود بدن دتماس ترمينځ اصطکاک 

سختۍ او ناراحتۍ شدت لږ څه راکموی ولی ددی عمل چټکتيا اوسمه �ر ښونه دناروغ د
نمائ کوی تيوب په وروسته دانډسکوب تيوب په تدريجی ډول سره سفلی(ښکته) برخی ته رھ

تر کې  په دی عمليهچې  تلفو برخو څخه تصوير اخلی.تر تولو مھم کاردمخکې  دغه وخت
سی ) ملی متر مقطع يا ټوټی اخستل له شک لرونکی برخی څخه دبيوپ١-٣(دکيږي  سره

  دمطالعی لپاره

    درملنه: EGDد    
 په برخهۍرق کول دستنی په واسطه د خونريزد  ادرينالين(موضوعی بيھوشئ لپاره)مايع ز

  .)(polypes لی په واسطه لکه تڼاکیا  snare.لوی ټوټی قطع کول د نسجونو څخه د  کې 

  خطرونه: EGDد 
او دا خطر ھغه وخت مينځ ته کيږي  دوينی بھيدلو او دمعاينی اړونده ځای دسوری کيدو سبب

  ) په خاطرواخيستله شی .Biopsyله يو نسج څخه يوه ټوټه دبيوپسی(چې  راځی

  ):Branchoscopyبرانشسکوپی(   
دغه چې  .ھغه وسيله هوغيو د تشخيص د عملی څخه عبارت دبرانشسکوپی د تنفسی نار

 : هاوپه دوه ډوله دنامه سره ياديږی دبرانشسکوپی په کيږي  عمليه پری ترسره

 کلک برانشسکوپ.        �

  د انحنا وړ برانشسکوپ. �
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ب نار ا، استفاده کيږی:  تنفسی جھازکې  ناروغيو په تشخيص �نديدبرانشسکوپ څخه د 
ملتی(معيو بيت)دتنفسی جھاز دالتھاب شوی ځای څخه  دنسج اخستل دبيوپسی مطالعاتو 

  لپاره.

  د تنفسی جھازدوينی بھيد نی ارزونه:  

  

 

  د برانشسکوپی استعمال:  
تر څو کيږي  ضد دوا ور کوله ۍخه يو يا نيم ساعت دمخه  دنا رامناروغ ته دبرانشسکوپئ څ

په مناسب ډول ی او د اکسيجن اندازه ئ،  EGD، وشی دناروغ فشارئی د ترشوحاتو مخنوی 
وی. د دوھم ډول کې  مريض په ھوشکې چې  داسی حالپه خاص ډول په ، سره اندازه شی 

کې  انډسکوپ (انحنا ډوله) تيوب د خولی يا دپوزی د�ری په ناسته يا څم�ستی په حالت
او ، )Triacheaشزن ياتريښيا(، غږيزی �ری، ناروغ ته ورداخلوی لومړی د تنفسی �ری

د کې  يدو په جريان)څخه تيوب د برنشسکوپ د تيرBrachiousالرويه( ور پسی دقصبت
غير نار مل ساحه پيدا شی کې چې  مختلفو نواحيو څخه تصوير اخستنه کوی.په ھغه صورت

  کيږي.دھغی ساحی څخه يو نسج يا يوه ټوټه د بيو شيمکی کتنی لپاره اخستله 

  درملنه:
مو قيعيت ولری  لکه:تڼاکه کې  روپه تنفسی �چې  دھغه اجنبی اجسامو دله منځه وړلو لپاره

) polype.استعمما ليږی (  
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  خطرونه:   
 چې  ) څخه د کار اخستنی له امله امکان لری rigid Bronchoscopeد کلک برانشسکوپ (

دتنفسی �ری شکيدل او صدمه رسيدل ورته ، ځنی خطرونه لکه:  تخريش  تنفسی �رو ته
رامينځ ته دخطرونو د کې  اخستنی په حال رامينځ ته شی. دانحنا لرونکی تيوب څخه دګټی

  کيدو خطر ډير کم دی.

 ):Cystoscopyسيستو سکوپي(     
په نوم سره يا )   Cystoscopy( سيستوسکوپي ) له �ری دUrethraداحليل ( انډسکوپي

خو د عملياتونو په کيږي  په غير دبيھو شۍ تر سره معمو� سيستوسکوپيديږی تشخيصی 
حا�توکی  �ندي.په کيږي  کارولسکوپ په وسيله عمومی بيھوشی دسيستوکې  وخت

   :دسيستوسکوپ تو صيه کيږی

  په ادرارکی دوينی شتوالی.         .1

  پر له پسی انتانا ت.     کې  په تنا سلی سيستم .2

  د مثانی کنترول د�سه ورکول. .3

  د ادرار په �رکی دغيرمعمولی حجرو پيدا کيد ل.            .4

  والی. د پروستات دغدی دلوييدلوله امله داداربند .5

 غير طبعی نمو لکه سر طانونه او پوليپونه(تڼاکی). .6

 



         

٦٧ 

 

  

ډ اکتران دھغه څخه د تنا سلی چې  سيستو سکوپو نه د نورو انډسکوپونو په شان عدسی لری
چې  از که پنسل په شان د هله ديو ناجھاز د د اخلی برخو ليدنه په اسانۍ سره کو�ی شی. د ا 

په موضيعی بی  کیؤښځينه په نارينه او سيستوسکوپياضافی تيوبو نه ھم لری. ئی ځنی 
  سکوپ په استعمال له عمومی بی ھوشۍڅخه کاراخلی.اودکلک سيستو ھوشۍ سره .

   دسيستوسکو پی داستعمال طريقه:  
  ونيول شی:کې  دی د ا ټکی په نظرکې  د سيستو سکو پی د عملی په وخت

  سره شی. لومړی ناروغ بايد څملی اووضعی بيھوشی ور باندی تر •

چې  سره داخل شی .ځکه کلهنی ته په ډيره نرمۍ د سيستوسکوپ تيوب دی مثا •
د احساس مريض د زيات در ستات له �ری مثا نی ته د اخليږیورتيوب دپ
  کوی.

 (تصفيه کيدل) په نامه strileد مثا نی دداخلی ديوالونودروښانه ليدلو لپاره د  •

لرونکی دی دسيستوسکوپ له  (سيروم) داوبواومالګی دمحلول saleneد چې 
داعمليه په ، رڅود مثانی دپراخوالی سبب شی�ری مثانی ته داخلوی ت

لپاره  خو د تناسلی سيستم ديوی برخی څخه دبيوپسیکيږي  سرهدقيقوکی ترڅو
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وخت ته ضرورت لری.ولی داکثره داخلی اوږد دنسج اخستل
  ) دقيقی ته ضرورت لری .١۵ -٢٠کيسونو(واقعو)لپاره(

کې  يناتودترسره کولوڅخه وروسته ممکن مريض دادرارپه وختمعا انډسکوپيد  •
يو اندازه وينه په خپلو متيازوکی چې  شی  اويا کيدای، يوڅه سوزش احساس کړی 

  ووينی.دغه حالت معمول نه دی بايد د څلورويشت ساعتونو څخه زيات نه وی.

ټکی دی په  �نديوروسته د معا يناتو څخه دزيات درد او ناراحتۍ څخه دمخنوی په خاطر   
  ونيول شی:کې  پام

 د يو ليتر اوبو چښل د دوه ساعتونو په موده کی. �

  ګرمو اوبو حمام کول. دډاکتر په مشوره باندی په �

  ): Laserليزر(

  سريزه:
لپاره البرت انشتين دليزر لومړنۍ .چی دلومړی ځل دهليزرداتومی فزيک ډيره مھمه برخه 

مطرح کړه.دليزر کې  په يوه علمی مقاله يئکې  م کال ١٩١۶په  چې  طرحه وړاندی کړه
ورڅخه بل چې  توم يا يو ماليکول سره ټکر کویانرژۍ فوتون د يو اپاره دزياتی دپيداکيدو ل
خکی په شان نور دادواړه فوتونونه دنورو اتومونو سره ټکر کوی او دمچې  زاديږیافوتون 

 نوريپه دی توګه بی شميره چې  دزياتی انرژۍ لرونکی فوتونونه ورڅخه خارجوی

په چې  لرونکی ویموجي اوږدوالي  فريکونسی او، عينی انرژی دچې  فوتونونه توليديږی
وپيژندل شوه.چی دماھيت کې  م کال ١٩۶٠دی توکه دليزر وړانګه توليديږی .داوړانګه په 

نور څخه ھيڅ تفاوت نلری خو فزيکی خواص يئ دنور دنورو شکلونو څخه له مخی دعادی 
  نګړی او متمايز دی.اځ

وی.دليزر ه په شکل خپرنور دډيرو نازکو او موازی وړانګوچې  ليزر ھغه وسيله ده  
  دستګاه دنوردجمع کؤنکی او فعال کؤنکی مادی څخه تشکيل شوی ده.

  عبارت دی له:چې  ليزر څلورځانګړنی لری   

I. .وړانکی يئ موازی وی  

II. .وړانکی يئ يو رنک لری  

III.  کيږي.نداز تيت اپه ډير لږ  

IV. ی کوی.ګصيقل کيدنه او پيوست  
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خروجی توان چې  اع کړلرپوھانوداسی ليزرونه اخت سره ګدکوانتمی ميخانيک په پرمخت  
کې  يئ غوره او ھمدارنګه دپيوستګۍ خاصيت يئ ډير وی.لومړنی ليزردامونيا په ماليکولونو

د لومړی ځل لپاره په کې  م کال ١٩۵٧يکرو ويؤوړانګو په تيريدنی سره رامينځته شو.په دم
 .Thoeddor Hفاده پيشنھاد شوه.دياقوت پاليسی(فريکانسونوکی دليزر څخه است نوري

Maiman  په وجود راوړه.لومړنی ګازی ليزريو ايرانی کې  م کال ١٩۶٠)په واسطه په
دھليوم اونيون عناصرو په واسطه رامينځ ته کړ.ځينی کې  م کال ١٩۶١په  فزيک پوه

رول لری.په کې  او فزيکی شرايط دليزردنوعيت په تعين جوړښت ، پارامترونه لکه محيط
  څپی اوپه خاصه توګه دمريئ نور طيف دليزرموضوع تشکيلوی. نوريعمومی توګه 

  

  شکل

 ليزر (Laser) څه ته وايئ: 
کوھرنتی چې  لهاليزرداجباری تشعشع په مرسته دنورانی فوتونونو تقويه کول دی.يا ھغه 

 يوډول وړانګيداجباری تشعشع په واسطه مينځ ته راوړی دغه  وړانګيشديدی ډيری نرۍ 

يې ھم سره مساوی وی.يوبل سره موازی او ډيری موجي اوږدوالي  لری اوفريکونسي 
ط ترډيری لری فاصلی پوری حرکت کوی.او دنورانی په مستقيم خچې  دی وړانګينژدی 

دانرژی يو زيات  وړانګيدليزردغه کوھرنټی کيږي  نه تيتکې  وړانګوپه شان په فضا
  واټن ته دانتقالولوپوره پوره ص�حيت لری.چې  مقدار لری

 Light amplication bu stimulated Emission of)کليمه دانګليسی د( Laserد(  

radion(مومجموعه دهعبارتونوداختصاری ع�د:دھيجانی مفھوم يې عبارت دی چې  
وپيژندل کې  )م کال١٩۶٠ګه په(ې داوړانفوتونونو په واسطه دنور تقويه کولو ته ليزر واي

  شوه. 
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   ليزر څنګه کار کوی:          

استفاده ګو څخه ددی وړان په راديواوراداروکی، دمکالماتو په ارسال، دموجونو په تقويه  
موجونه اوپه خاص ډول دمرئی نورطيف دليزر موضوع تشکيلوی.په عمومی  نوريکيدله.

 تقويه اوھمزمان دھغه ليږل دمطالعی موضوع ده.مث�، موجونوتوليد مقناطيسيډول دالکترو

 ی نورپه خ�ف معيناومساوی حدودوکی تحريک شی اودمرئ په يوه مشابه که اتومونه

مينځ ته راشی اوبيادھمدی فوتونومقداراکثرحدته ورسول شی يعنی ھمدامنه موجي اوږدوالي 
ژی خاص منبع ته دپاره دانراھتزازات توليد شی تر څو دنورشدت تقويه شی ددی ھدف 

ه ھم دامن داډولچې  په دوامداره ډول اتومونه تحريک کړی ھغه دستګاهچې  ضرورت دی
ه دشفاف محيط څخه ل کړی.دليزروړانګيد تقويه او ارسااھتزازات توليده وی ھغه با

  تيريږی.

  :) Photo  coagulation(   فوتو کاګوليشن         
ته تقرب کوی ا نوردسترګی دعدسيه څخه تير شی دقرمزی سلول خوچې  په دی متودکی کله

 له امله يئ شبکيهچې  حرارتی اثرلری دجذب دلوی ضريب په لرلو سرهد وينی سری برخی 

شوی رګونه خونريزی کوی د تدا  ؤاو يادشبکی څخه تا دګاټی څخه جدا شویدسترګی چې 
لری موجي اوږدوالي ) nm 647(چې  وړانګي)دليزر دبيم  krوۍ لپاره يئ دکرپتون(

 Photo(دا عمليه دفوتوکاګوليشنچې  استعماليږیکې  دسترګی او ھاضمی دسيستم په تداوۍ

coagulation  .په نوم سره ياديږی (  

 ): stimulated Emissionاجباری تشعشع(       
کې  مدار په متعادلئی الکترون نو لری قرارکې  په عادی حالتاتوم  ۍچ ھغه وخت

مدار څخه لوړ مدار ته ځی اواتوم  دمتعادل الکترون انرژی واخلیچې  څرخيږی.ھرکله
الکترون تر څو کيږي  تی)لپاره پا sec8-10په دی حالت کی(چې  ھيجانی حالت ته ځی

د�سه ورکړی او بيرته اولنی متعادل مدارته راشی او که په  شکلتشعشع په ی د انرژ
  ی واخلی دځغاستی مدار ته ځی.انرژ نورهکې  ھيجانی حالت

  داجباری تشعشع څومھم خاصيتونه:   
  کيږي.داجباری تشعشع عمليه دبيرون څخه کنترول  )1

اجباری فوتونودخپريدوجھت دواردشوؤ  ؤاره شودخپکې  په دغه عمليه )2
  وی. فوتونودخپريدو دجھت سره مساوی

فاز اودقطبی کيدلو مستوی ، فريکونيسی، اوږدوالیموجي وتونودخپاره شوؤف )3
  دواردشوؤفوتونوسره مساوی وی.

  کوھرنت اومونو کروماتيک دی.، �سته راغلی نورجھت لرونکیکې  په دی عمليه )4
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  حالتونه:داتوم لپاره ځانګړی     
o ھميشه په کې  الکترون دخاريجی قوی په نشتوالیکې  عادی حالت: په دغه حالت

کيږي چې  او ويلکيږي  مدار بلل چی د الکترون متعادلخپل مدارکی څرخيږی.
  دی .کې  اتوم په عادی حالت

o  لوړ مدار ته ټوپ کړی دغه  همدار څخھيجانی حالت : ھر کله که اتوم د ممتاز
 sec  8-10کې  په لوړمدار ايی الکترونوھيجانی حالت  اتوم لپارهنوی حالت ته د 

 تعادلتون په شکل د �سه ورکوی اوماو خپله انرژی د فو کيږي  مودی لپاره پاتی

  دغی ته متمادی تشعشع او يا خپل سری تشعشع ھم وايی.چې  ته راګرځیمدار

o وخت ډير توګه د يوغيرمعمولیپه الکترون کې  حالت : په دغه حالت ميټاسټيبل
او يا له دی  sec 3-10دغه موده عبارت ده له کيږي چې  پاتیکې  مدارلپاره په لوړ

 نوموړی حالت ته ميټاسټيبل حالت وايیکيږي چې  نه ھم زيات وخت لپاره پاتی

  دا د اتوم او الکترون لپاره يو عارضی حالت دی.چې 

  

  :)Types of laserد ليزر ډولونه (
ليزر د  ، ليزر مختلف ډولونه لری مونږه په مختلفو طريقو سره درجه بندی کولی شو 

عمل کوی دغه درجه بندی د يو څو کې  متمادی څپو جريان دی يا د ضربو په حالت
شوی طاقت کارونه او تطبيقات ليزر په  پارامترونو په اساس صورت نيسی لکه د ورکړ

او ، مايع ليزر، ګازی ليزر، له جامد ليزر چې  دی لوړه کچه په څلورو ډولونوو ويشل شوی
  نيمه ھادی ليزر څخه عبارت دی .

  ګازی ليزر : .1

د جامدو په نسبت د فعاله ايونونو خپريدل په اسانی سره صورت کې  په مايعاتو او غازاتو
) Neھم په ھمدی ډول دی د نيون (کې  لکه د وړانګو حرکت په مايعاتو او جامداتو ، نيسی

کې  ) ھيليوم په غازHeliumستون او د (سيمابوملی متر 1/10د ھغه فشار کې چې  په غاز
دی د قوی ولتاژ په تطبيق سره فعال ايونونه او  ستون سيمابودمتر دملی د ھغه فشاريوچې 

  خپريدلی شی. وړانګي

نيون د اتومونو سره  دسرعت اخلی او ونهالکترون يو تعداد کې  عملی د اجرا په وختددی 
فوتونونه ) hvاو په خورا زياته اندازه (کيږي  تصادم يا ټکر کوی او ھغه د  تحريک سبب

 ͦ 6328Aدی او تقريبا کې  د مريی نور په شاوخوااوږدوالي  موج رخپريږی ددی ډول ليز

  سره مساوی دی .
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  :) solid state laserجامد حالت ليزر ( •

 مختلفی معناګانی لری جامد حالت ليزر ھغه ليزر دیکې  برخهجامد حالت ليزر د برق په 

 برقيځای پر ځای شوی وی جامد حالت ليزر په کې  ليو ښيښه يا کرست فعاله ماده پهچې 

د ھغه چې  توګه عايق وی.د جامد ليزر د فوتونو د توليد د پاره بايد داسی اتومونه انتخاب شی
امداره حالتونو د پاره وی يعنی د يوه اتوم دوې ک انرژی سويه د الکترون ولټ په شاوخواد

د اتوم د  2E حالت انرژی او  عادیاتوم د 1Eد  ، وی  1E – 2Eانرژی اخت�ف  یبايد دد
کی قرار لری د جامد ليزر د توليد د طيف  په حدودورد مريی نوچې  تھيج د حالت انرژی ده

کيمياوی ترکيب يی ځکه ھغه د انرژی دری سوی لری او دپاره ياقوت مناسب جسم دی
  کروميک اسيد وجود لری.کې  په اندازه په ھغه  0.05د چې  خالص المونيم دی

   :) Ruby laserيا قوتی ليزر ( •

وھانو لخوا په ډيرو کوښښونو د ساينس پچې  زروهليزر لومړنی ليپه تاريخی توګه د ياقوتو 
  ) څخه تشکيل شوی ده . 3O2Alميله د المونيم اکسايډو (ه راغی د ياقوتی ليزر تمنځ 

   :)Alexandrite laserاليګزنډريټ ليزر(  •

د ياقوتو ليزر د چې  ی داالګزنډريټ ليزر د ياقوتو ليزر په شا ن د دری سويو جامد ليزر د
موجي  يزر يو ټيونيبل ليزر دی يعنیلرونکی دی د اليګزنډريټ لاوږدوالي  موج ثابت

  ) پوری د تغير خوړلو وړتيا لری.ͦ A 7000-8200يی (اوږدوالي 

  )N.D YAG Laserاين ډی ياګ ليزر( •

  د څلورو ليولو سيستم دی نوموړی ليزر د ياقوتو ليزر په نسبت کمی انرژی ته اړتيا لری .

  :) Free electronزاد الکترون لرونکی ليزر(آ •

ه اساسی الکترونونو يوه ګيډی دزادو افعاله ماده د کې  لرونکی ليزر زاد الکترونآ
ترونونه په اھتزازی ډول خپل مسير طی کالچې  جريان دیضروريات لوړ سرعت او لوړ

لپاره مونږه دايمی مقناطيسونه په متناوب ډول د الکترونونو په کړی د اھتزازی حرکت 
  ځای پر ځای کوو.کې  مسير

  نيمه ھادی ليزر : •

ليزر وړانګه منځته رات�ی شی خو د ليزر د ټولو  ھم دکې  په نا خالص نيمه ھادی اجسامو
بايد د ھغه د توليد دستګاه کې  د ليزر د توليد په وختکې  ډولونو په نسبت په دی اجسامو
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سره اوږدوالي  موجد  تحت قرمز امواجو د  ئیموجي اوږدوالي  ه وساتل شی ددی ليزرسر
 مساوی دی.

  رنګ اوليزر:
  ورته چې  يو رقم رنګکې  لپاره ھم استعماليږی پدی ع�جليزر د سرطان د له منځه وړلو 

)Hemoto pophrin derivativeصحت کيږي  پيچکاریکې  ) وايی د مريض په جسم
مندی حجری لدی رنګ څخه په يو وار راوځی او د سرطان په واسطه ځپل شوی حجری 

  ئیموجي اوږدوالي  چینور هشکسته ساحه په سور رنګ، داسی نه شی کو�ی 

 )628-632nm(چې  روښانه کو�ی شی ، دی)HPDکې  ) دغه لوړ طاقت جذبوی په نتيجه
د اکسيجن يو چې  رنګ د سرطان پواسطه ځپل شوی حجری د اکسيجن سره تعامل کوی

د سرطان حجری وژنی خو ولی بيا ھم دغه طريقه د کوچنی چې  فعاله شکل توليدوی
) پوری نفوذ 0.5cm(کې  ندی نسجونونور په ژوچې  تومورونو لپاره استعماليږی ځکه

  کوی.

  :)Laser in medicine(کې  په طبابت استعمالليزرد
او طبی څانګو په  بيولوژيه د صنعت په مختلفو ډولونو او ھم د څخ وړانګي دد ليزر
 زيات حرارت توليدوی او ھم د اوږدو اوکې  تری کار اخلی او په کم وختکې  تحقيقاتو

که دا کيږي  کار اخستلکې  ه د ارتباطاتو په تامينڅخوړاندی فاصلو ترمنځ ددی وړانګو 
وړانګه په الماس او يا د کاربن په موادو ولګيږی ھغه په اسانی سره په بخار بدليږی او ھمدا 

  ډير زيات حرارت توليدوی.کې  ډول په واحد وخت

يو کروموزوم د ھغه کې  يوه سلول د استعمال دقت زيات دی نو که وړانګيددی چې  څرنګه
په واسطه په نښه شی ھغه له منځه وړی او سلول او نور کروموزومونو ته اسيب نه رسيږی 

  کم شدت لرونکی ليزر رنګه شوی نسجونه په اسانی سره د منځه وړی 

کيږي  کار اخستلکې  ) په تداویpigmentد تومورونو ( څخهوړانګو ددی روش  دزرد لي 
وړانګو  Yاو  xاميزه شوی وی نو ھغه په اسانی سره د  ه سرطانی نسجونه رنګھمدا ډول ک

ھم کې  ليزر وړانګه د سترګو په طبابت او د غاښونو په طبابت د پواسطه له منځه ځی
زړه او ھډوکو جراحی د ليزر پواسطه د خونريزی پرته اجرا کيدای  ، استعماليږی د مغز 

 شی. 

ډير مھم چې  مھم رول لوبویکې  ھم دمرضونو په تداویليزر ھم د مرض په تشخيص او 
  يئ عبارت دی له:

  ډولونوڅخه ګټه اخيستله کيږی: �نديدليزر دکې  په طبابت  
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• Laser    CO�. 

• Diode   Laser . 

• Eximer  Laser . 

• Fiber  Laser . 

• Dye  Laser. 

• Gas  Laser . 

• Free  electron  Laser. 

• Semi  conductor  Laser.  

 

  

  دليزرداستعمال انتخاب څنګه دی:کې  په جراحۍ    
 Opticalاھم رول لوبوی ليزر سره اوس اپتکی اعلی تارونه (کې  په جراحی عملياتوليزر 

fiberد تشخيص لپاره د يوه زورور اواز په توګه استعماليږی د جسم چې  ) ھم استعماليږی
  وليدل شی چې  داخلی حصی ډير مشکل يا نا ممکن دی

 Opticalسره کولی شو. ( ۍدا کار په اسان طهساپه و ونوفايبر نوريولی اوس مونږه دخو 

fibersلری د متمرکزه  ډير کاری ارزښتکې  په دوران ) د جراحۍ نه مخکی او د جراحۍ



         

٧٥ 

 

 په طبابت څخه ليزر، د جراحانو کار په نا اشنا ډول اسانه کړی دی  ليزری وړانګو ګيډۍ
  .کيږي  استفادهتشخيص لپاره ورڅخه  مرض د د بدن د داخلی غړو دکې 

  

وسايلو او د  د جراحۍچې  يوه پاکه عمليه ده ځکهجراحی اسطه د ليزر وړانګو په و
ليزر نه چې  غوڅونکو نسجونو ترمنځ کوم تماس صورت نه نيسی نور فوايديی دا دی

عمليات په ) کوی يعنی بندوی wieldصرف غوڅولو بلکه غوڅ شوی د وينی رګونه ويلډ (
  ريض ته ھيڅ قسمه تکليف نه رسيږی ترسره او مکې  کمه موده

  دليزر په واسطه دسترګی جراحی:   
 څرنګهصورت نيسی  دسترګی جراحی دليزرپه واسطه پرته دخونريزۍ څخهچې  څرنګه
ن ډيره حساسه اونازکه عضوه ده نودليزر په واسطه دسترګی جراحی دا يوه سترګه دبدچې 

  يعنی ، ډيره لويه �سته راوړنه ده 

  

يئ کې  په تداوۍچې  �سته راوړنه د سترګو ع�ج دی د ليزر لويه او لومړنۍکې  ه طبابتپ
دداخلی  بيم دسترګوليزر دشين رنګه  ارګون د ، دکرپتون اوارګون دليزرڅخه استفاده کيږی

) د بيليدنی د ع�ج Retinaنا(يد ريټدسترګی دخونريزۍ دکنترول اوشبکيه يعنی ، ناروغۍ
دی ريټنا د سترګی  �نديد څو کالو راھيسی تر استفادی  دنابينايئ سبب ګرځیچې  لپاره

ريټنا شليږی او يا د سترګی د ګاټی څخه بيليږی کې  شاته يوه حساسه پرده ده ځينی حالتونو
باندی بدليږی د سترګی رواياتی عمليات د خطر څخه دغه نقص زياتيږی او په کلی نابينايی 

د ليزر ع�ج ساده او ډير کم  وخت نيسی د ارګون د وړانګو ګيډی کې  ډک دی ددی په مقابل
 ۍی شو د ليزر د شنو وړانګو ګيډو�متمرکزه ککې  د ريټنا په سطحه د خپلی خوښی په نقطه
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د ګاټی د وينی دسره کروياتو په وسيله جذبيږی او د حرارت د اثر په وسيله ريټنا د سترګی 
  .سره وصليږی 

 ګل  راخيژی او د نظر د کمزورۍکې  عی عدسيه خړه شی په سترګهھر کله که د سترګی طب

پر ځای د پ�ستکی عدسی په او با ا�خره د ړوندوالی �مل ګرځی دانقص د طبعی عدسی 
ياتو وروسته د عملکيږي  د عدسی شاته پرده خړهکې  په بعضی وختونوکيږي  نصبولو لری

يله دغسی عمليات ) ليزر په وسND- YAGد (کيږي  باعث ۍنه او دوباره د نظر د کمزور
د عدسی  وړانګييو سلسله شديدی .ی مشکل  د حل لپاره ډير ارزښمند دی ددچې  کو�ی شو

 په اندازهږدوالی موجی  او) 50µm-10د (کې  شاته په پرده باندی په يوه کوچنی نقطه

د  وړانګيچې  ساحه منځته راوړی او پرده شلوی څرنګه برقياو لوړه کيږي  یمتمرکز
پردی څخه ھم وځی او خپريږی او په ريټنا لګيږی خو ريټنا ته کوم نقصان نه رسوی د ريټنا 

ډير کمزوری وی او د چې  تير شوی دی کوماندی د وينی نری نری رګونه د پاسه سطحه ب
وينه پريږدی او په تدريجی ډول د نظر د کمی سبب ګرځی که کې  سترګی په پاکو اوبو

داچی دليزر په چيرته دغه د وينی رګونه لری نه کړای شی مريض په سترګو ړنديږی.
مله دسترګودنازکواوحساسو برخو واسطه جراحی دخونريزۍ پرته صورت نيسی نوله دی ا

دليزرپه مرسته نږدی کتونکی اولری کتونکی سترګی کيږي.تداوی دليزر په واسطه اجرا
ھغه دليزر په واسطه  دسترګی دشبکيه داوښکو غدی تداوی کولی شو.تداوی کو�ی شو.

 :ستعماليږی عبارت دی لهاکې  دسترګی په تداوۍچې  دليزردجراحۍ ماشينونه

Nd:  YAG  Leser.  

Ar)    Argon    Leser  ( 

Carbon   dioxid(co2)   Leser 

  په سترګه باندی دليزر اثرات:
په سترګه ډير  وړانګينو ځکه دليزر ، داچی سترکه دنورو اعضاؤ په نسبت ډيره حساسه ده

سترګی ته ننوځی. په سترګه چې  دی وړانګيتاثير لری.تر ټولو لوی خطردليزرټولی ھغه 
  عبارت دی له: دليزر اثرات

o      .دسترګی سوځيدل 

o  اوښکی راتلل.   کې  په سترګو 

o .دسترګو چوښيدل                     
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  ستعمال:ادليزر کې  پوستکی په
، رنګه خالونو ، غوټو ، زخود ، ليزر استعماليږی لکه د وينی بھيدل کې  په جلدی امراضو

ځانګړی چې  لپاره استعماليږی او د نورو نقصان رسوونکو او خطرناکو دانو د لری کولو
کيږي  ھم استفادهورڅخه ) له منځه وړلو لپاره Birth marks( مثال يی پيدايشی داغونه
) په نامه ياديږی .چی په مخ او ورميږ باندی د port win stainپيدايشی سره داغونه (

  د رګونو بی ترتيبه جال په وجه ظاھريږی. �نديپوستکی 

  

) نور په وسيله Blue – greenاو شين (د ارګون ليزر په وسيله ابی  نهنوموړی د وينی رګو
د وينی رګونه دغه نور جذبوی او حرارت اخلی او په ھمدی ترتيب دغه کيږي  روښانه

او کيږي  رګونه سوځی او نوموړی رګونه بندوی او په تدريجی ډول سوی رګونه ښه
ټولونه مھم استعمال په انجيوپ�سيټی  دی داغونه ھم له منځه ځی دليزرپيدايش

)Angioplasty(  صول دی .شري ودی يعنی د بندکې�  انونو خ

  

لری د  ۍپه سرکی تشه پوکاڼچې  )catheterمين کيتھتر(کې  په پوکاڼی انجيوپ�سيټی
بند رګونه خ�صوی کې  شريانونو بندی ساحی ته رسولی شی پوکاڼی د پړسيدو په صورت

د بندو شريانونو د کې  اقتصادی او بيا نه بنديدونکی طريقه ده ددی په مقابلدا دټولونه 
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) او kidney) عملياتو څخه کار اخيست�ی شی ليزر د ګردو (by passخ�صولو لپاره (
) د کاڼو د له منځه وړلو لپاره ھم استعماليږی د اپتيکی تارونو په وسيله Bill ductتريخی (

د يوريترا کې  ټوټو بدليږی او په اسانی سره په تشو بولو وکوچني نوموړی کاڼی ماتيږی او په
)Urethra  ات ډير خطرناک دی که نظر د اعضاؤ عمليکې  او ددی په مقابل) څخه وځی

ساده او کامياب دی دا تخنيک د اينجيو پ�سيټی سره ودليزراستعمال ډيرنوګورکتوب ته و ناز
د نازکتوب په وجه عمليات يی چې  )Tumorرسولی (کې  او شمزيومشابھت لری په مغزو 

 اوممکن دی ارګون ليزرمريض د ليزر استعمال مخفوظکې  مشکل کار دی په دغسی ساحو

 . لپاره استعماليږیدويروس دوژلوکې  ورکړلی شوی وينهته 

  دليزر اثرات:کې  په پوستکی  
عبارت چې  دليزر اثرات نسبت سترګی ته کم دی.پوستکی دری برخی لریکې  په پوستکی

  دی له:

� Epidermis    

� Dermis   

� Hypodermis     

       ) برخی دی. Dermis) او (  Epidermisراځی د(ٍ �نديدليزردخطر چې  ھغه برخی

            

يئ موجي اوږدوالي  چې یدقوی او ضعيف ليزر استعمال:ضعيف ليزرھغه دکې  په طبابت  
موجي ددی ليزر تاثيرات دمرئی نوردکې  په پوستکی چې  ویکې  په ساحهدمرئی نور
ئی دمرئی موجي اوږدوالي  چې او قوی ليزرھغه دیحرارتی اثر دی.کې  په ساحهاوږدوالي 

 ) U .Vدساحی څخه زيات وی لکه دماورايبنفش نور. د (موجي اوږدوالي نورد

فوتو کيمياوی اثرات کې  )په پوستکی 400nm) څخه تر( 100nmنورموجونواوږدوالی (
 او امکان لریکيږي  دپوستکی دسوزيدو سبب ، دپوستکی دسوروالی باعث کيږی، لری 

  دپوستکی سرطان رامينځته کړی.چې 

  دليزر استعمال: کې  دغاښونو په طبابت         
په غير له ، دليزر په مرسته کولی شودغاښونو چنجی او خرابی شوی برخی له مينځه يوسو 

کې  دغاښونو په طبابتکې  مواردو �نديو مجاورو برخو ته صدمه ورسی.په دھغچې  دی
  ليزر استعماليږی:
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  : دغاښونو پاکول:١  
دغاښونو دپاکولواوسپينولو لپاره استعماليږی لومړی پراکسايدمحلول په غاښونو چې  ليزر

  سپينيږی.وروسته بيادليزردانرژی په واسطه غاښونه پاکيږی او رنګ يئ کيږي  باندی اچول

  دخولی دبدبوی دلری کولو لپاره:٢  
نځه وړلو مي دبکتريادوژلواودلهکې  او دغاښونوپه سټو ليزردخولی بدبويئ له مينځه وړی 

کيږيلپاره کارول  . 

  خيستلولپاره:ا) د  biopsy: دنسجی نمونی (٣ 
کيږي  قطعيوه کوچنۍ نسجی  کتله دليزر په واسطه  دسرطان دمعاينی لپاره په �براتوارکی

   کيږي.او بيا معاينه 

                                      :دغاښونودسوريودبندولولپاره:۴ 

د چې  کاربن ډای اکسايد او اين ډی ياګ ليزر د غاښونو د سوريو د بندولو لپاره ، د ياقوتو  
 رځی ھم استعماليږی.ګغاښونو ھغه کلک پوښ د خوړلو سبب 

  عام اثرات: دبدن په اعضاؤ دليزر   
  دبدن په اعضاؤ دليزرعمومی اثرات  عبارت دی له: 

  )  Photothermal  effectحرارتی اثرات( �

  )    Photo  mechanical  effectsفوتوميخانيکی اثرات ( �

  Photochemical   effectsفوتو کيمياوی اثر( �

  دفوتون دقوی په واسطه دناروغۍ درملنه :       
د چې  يودمھموکشفياتوڅخه دفوتون دانرژی کشف دیکې  دنن ورځی په علمی ساحه

Electromagnetic ياQuantum  Mechanics  په نامه سره ياديږی.چی داول ځل لپاره
 Mitogenetic  Raysاود  ، دروسی ساينس پوه په واسطه کشف شوه کې  م کال 1923په 

  نوم ئی ورکړ.

ب�خره ددی ، تحقيقات وشولپه امريکااواروپاکی ھم پری ، کې  م 1930په کال   
دفوتون په واسطه تداوۍ ته پيشرفت  Daniel  Gironټولوتحقيقاتوسره سره يوفرانسوی عالم

  دپ�ر لقب ئی وګاټه. Photon  Therapyورکړاود 
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چې  (يوډول ناروغی ده Borreliosisدفوتون تراپۍ څخه په اروپاکی زيات د  
استفاده کې  وپه تداوۍيراځی)اونوروناروغاؤ څخه مينځ ته يردسپايروشيټادبکت

پوھيږوچی ټول ژوندی موجودات دحجرو څخه جوړشوی اوحجره کيږي.
په ځانګړی ډول دبيوشيميکی چې  دټولوژونديوموجوداتوساختمانی اووظيفوی واحددی

، شتوالی لری D.N.Aکې  وظايفوداجراقابليت لری .داچی ھره حجره ھسته لری اوپه ھسته
نوبيوشيميکی عمليه په صحيح ډول سرته ، واقع شیکې  غير متعادل حالت حجریچې  نوکله

اوپه حجروکی  حجروته داخليږی ، بکتريااونورتوکسين، نه رسيږی اوډول ډول ويروسونه
حجره بيرته متعادل حالت ته راوستله شی نوله چې  نوددی لپاره، اخت�طات مينځته راوړی

Photon  Therapy ددی مشکل دحلولو لپاره ھغه فوتون کيږي چې  څخه کاراخيستل
ھغه ، وی.فوتونونه مختلفی فريکونسۍ لری nm 880ئی  موجي اوږدوالي  چې مؤثردی
 Photon ده د استعمال ئی په کلينيکونوکی دناروغۍ دتداوۍ لپارهفريکونسي چې  مشخصه

880 nm  د .چیلریموجي اوږدواليBorreliosis ،ناروغيواودنوروناروغيوپه  سرطانی
  يوسی. نچی مکروبی شوی حجره له مينځه ، استعماليږی.دفوتون وظيفه داده کې  تداوۍ

  دتداوۍ ځنی ځايونه:کې  په بدن  

  د�سونودبندونودواړه طرفونه. .1

  دتندی منځنۍ برخه. .2

  دجمجمی پاسنۍ برخه. .3

  دخيټی ځنی برخی. .4

  

  کو�ی شی:اوظايف ھم اجر �نديدفوتون انرژی   

o .دلمفوسايټ تفاوت ته وده ورکونه  

o .دپتالوژيک انزايمونووظايفوته وده ورکونه  

o .دفاعی سيستم منظمه وی  

o دوجودڅخه وځی.چې  په ھغه حجراتوکی دتوکسين دمقدارزياتول  

o .حساسيتونه کموی  

o .ددرداندازه کموی  

o .دزخم په زرجوړيدوکی رول لری  

ډير مؤثردی موجي اوږدوالي  Photon  880nmئیکې  په تداوۍچې  ھغه ناروغی  
  عبارت دی له:
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� Psychomatic  illnesses  

� Somatic   Disorders  

� Other  long  term  and  chronic  

nervous  system    

� Wounds   

� Depression  

� Burn  out  syndromes  

�   Brain fog 
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  راډيولوژي

  سريزه:  
او ھغه ، ستره ونډه لریکې  ناروغيوپه تشخيصدکې  په طبابت راډيولوژيچې  څرنګه
نن دراډيو لوژی په مټ دتشخيص اوتر يوحده  يووخت دتداوۍ وړنه ویچې  ناروغۍ

 راډيولوژيکيږي.دتداوۍ وړګرځيدلی دی نو له دی امله دطبابت يوه مھمه څانګه ګڼله 

کې  اودطبابت دھری برخی دناروغتيا په تشخيص، دطبابت په ھری برخی پوری تړلی ده
، په برخه کیحۍ دعمومی جرا، :دداخله ناروغيو په برخه کیرول لری.مث�ټاکونکی 

، نسائی اوو�دی په برخه کی، عصبی سيستم، ھضمی سيستم، برخه کی داورتوپيدی په
  ھم رول لری.کې  دځينو جلدی ناروغيو په تشخيص پوزه اوحتي، ستونی، غوږ

دساده کې چې  په داسی حال، څخه مفھوم يوازی ساده اکسری اخيستل نه دی راډيولوژيد
، خوداختصاصی معايناتو اجرا لکه: انجيوګرافی، خيستل داکسری دتکنيشن کاردیااکسری 

رااو  کنترول دراډيولوجست ژيکی معايناتواجبراشوګرافی اونوردکثيف موادو سره دراډيولو
داتشخيص ھم په چې  مھمه برخه دراډيوګرافۍ تشخيص دی راډيولوژيدبلی خواد .کار دی

  ړه لری.اراډيولوجست پوری 

اوراډيواکتيف موادو څخه استفاده دھغوی په بيو لوژيکی  وړانګي) x( دکې  په طبابت
يو دکشف څخه  وړانګيمطالعه دايکس د بيا لوژيکی وړانګيخواصو متکی ده دايون سازۍ 

په نوم شروع  راډيولوژيئی نوی بحث دکې  کال وروسته شروع شوی ده او په طبی فزيک
  کړی.

)  Radiosيوه ئی راډيو(چې  ) کلمه ددوه �تينو کلموڅخه Radiology(راډيولوژيد      

ده.او  جوړه شوی، )چی دبيان معنی ورکوی Logyاوبله ئی لوژی ( ، معنی لری وړانګيد
  کيږي.)دوړانګو په واسطه اخيستل  Xداکس(چې  دھغه تصوير څخه عبارت ده

کی خواصو پوری بيولوژي) اوراډيواکتيف موادوارزښت دھغو په  ( X داکسکې  په طبابت  
دکشف  وړانګي) (Xکی خواصو مطالعه داکسبيولوژيد وړانګييون سازۍ دااړه لری.د

کې  په نامه په طبی فزيک راډيولوژيچی دايونوی مبحث د، څخه وروسته شروع شوی ده
چی ، تاثيردبدن په سلولونوکی په دوه عاملو پوری تړلی دی وړانګياضافه شوه.ديادی شوی 

  ھغه عبارت دی له:

  راځی. �نديتر تاثير  وړانګيدچې  دھغه نسج په نوعی پوری اړه لری �

  په مقدار پوری اړه لری. وړانګيدليږل شوی  �
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چی ، دھرروغتون اودتداوۍ دځايونو څخه نه بيليدونکی برخه ده  راډيولوژينن ورځ   
  درملنه اوصنعت )لپاره استعماليږی.، ( تشخيص          خو ددری مو

  ):X  Rayدايکس وړانګه(
دبرق  له حيثه خنثا وی يعنی مساوی مثبت اومنفی چارج لری.که کې  ه عادی حالتپاتومونه 

له بيرون څخه انرژی الکترون ته ورکړله شی الکترون شايد دانرژی لوړمدارته �ړشی که 
 (يزيشنادا حالت دايونچې  انرژی څخه زياته وی داتوم څخه ازاديږی داانرژی دپوتانسيالی

 Ionization ( مثبت چارج لری او الکترون کې  په نامه سره ياديږی.چی اتوم په دی حالت
 U( ، ی)الکترون ته ورکړل شوی انرژ Eچی(  حرکی انرژی لرونکی دی.  U-=EkEد    

حالت څخه اتوم  زاده وی .دھيجانیاالکترون داتوم څخه چې  پوتانسيال انرژی ده )ھغه
دادانرژی دلوړمدارڅخه دانرژی ټيټ مدارته د چې  یبيرته پايدار حالت ته راشچې  غواړی

فوتون په  نوريد اضافه انرژیکيږي چې  تش ځای دډکولولپاره دالکترون دسقوط سبب
 سره برابره ده.که دفوتون دفوتون داانرژی دانرژۍ دھميشنی توپيرچې  شکل د�سه ورکوی

)په نامه    X-Ray(  وړانګي د داانرژی ديو کيلو الکترون ولټ څخه زياته وی ھغه دايکس
   سره ياديږی.

  درونتګن دوړانګو خواص:
  خواص: نوري وړانګيدرونتګن د

خواص لری  مقناطيس ټولوړانګه ده دالکترو مقناطيسيوړانګه الکترو درونتګن داچی
تداخل اونور....لری درونتګن وړانګه په مستقيم خط ، تفرق، انکسار، سالکه:انعک

  ) په شان دی.   km/s5 3×10خپزيږی./و سرعت يې دنوردسرعت(   

  انعکاس: وړانګيدرونتګن د  

چې  ږینګه په داسی سطحه ولګياوړنعکاس کوی که دانګه ااداوړکې  په خاصو حالتونو
په نسبت کم وی انعکاس کوی موجي اوږدوالي د وړانګيدی لوړوالی اوژوروالی يې دوار

  کيږي.واقع کې  حال داچی په مريې نورکی منظم انعکاس په صيقلی سطحو
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انکسار: وړانګيدرونتګن د    

يو ته نږدی دی نو ځکه داوړانګه دھغه کې  دانکسار ضريب په اکثره محيطونو وړانګيددی 
انکسار نه کوی. ددی کې  په وخت دالمونيم څخه جوړ شوی وی دتيريدوچې  منشورونو څخه

 وړانګيطيف ھم دمريې نور په شان دمنشور په واسطه مينځ ته راځی ددی  وړانګي
کيږي  ه ولری استفاهي)درجی زاو ͦ 90نوی(چې  دانکسار دکتلو لپاره دښيښه يې منشور څخه

مليه داچی يو مقدار درونتګن وړانګه دمنشور په خط الراس باندی مماس خپريږی دانکسار ع
  روښانه کوی.

تفرق: وړانګيدرونتګن د     
ھتزازی ماھيت څرګندوی ا وړانګيددی چې  تفرق دکرستلی شبکو په واسطه وړانګيددی 

دمؤلد تيوب وړانګه  وړانګي) دتجربی په اساس درونتګن د Vanloue(  د.صورت مومی 
عمودی ډول  محدوده شوی ده.چی پهديو سربی دياګرام په واسطه په ډير نازک بنډل سره 

دکرستل کې چې  دتګ�ری په مقابل وړانګيو طبعی کرستل په سطحه باندی لګيږی او ديد
چې  څخه تيريږی دعکاسۍ  يوه اساسی انځور پاڼه کيښودله شی.وروسته دڅوساعتونو څخه

تصوير �س ته راغلی دی او چې  وړانګه په ياده پاڼه باندی ولګيږی ھغه ښکاره اوثابتوی
شاوخوا يې احاطه کړی دی شتوالی لری مرکزی چې  لکی نورياو، کی مرکبی مرکزی ل

  لکی نوريپرته دانحراف څخه دکرستل څخه تيريږی او چې  ټکر دی وړانګيلکه دھغه 
  کيږي.دتفرق څخه رامينځ ته   وړانګيدايکس د

 فزيکی خواص: وړانګي:درونتګن د٢  
ځليدنه په ماده  وړانګيګن دددی وړانګومھم خواص ايونايزيشن او فلورسنس دی.درونت

نو له دی امله غازات درونتګن دځليدوپه وجه کيږي  دايونايزيشن سببنو دځينواتومو باندی
دخپريدو له امله  وړانګيدمادی ماليکولونه ددغی کې  دفلور سنس په پيښه، ھادی کيږی

يعنی يو څه انرژی دھغی په واسطه جذبيږی او الکترونونه دالکترونی ټيټی کيږي.ھيجانی 
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طبقی څخه لوړی طبقی ته ځی.داتوم راګرځيدل دلری طبقی څخه نژدی طبقی ته دفلور سنس 
  کيږي.دوړانګودخپريدو سبب 

:کيمياوی خواص يې:٣  
کې  تبدھغی دجملی څخه يو يی په طباچې  درونتګن وړانګه مختلف کيمياوی خواص لری
دا چې  یاساس رامينځ ته کو راډيولوژيدچې  دتصوير اخيستنی دپاڼی اغيز ناکه کيدل دی

خاص خاصيت دی. وړانګيددی   

  )کشف:  X-Ray(  وړانګيدايکس 
)په کاتوديک وړانګود   Roentgenرونتګن(چې  کلهکې  )کال دنومبر په مياشت١٨٩۵(په

  وړانګه يادايکس وړانګه يې کشف کړه.ازموينه ترسره کوله درونتګن کې  تيوب کروکس په

اريوم پ�تينوسيانايد(  دکاتوديک په وړانګه باندی دبکې  رونتګن دخپلو څيړنوپه ترځ  
Barium platinu cyanidشين رنګه ، شتوالی درلود کې  )چی دکروکس په تيوب

چی تيوب يې په ، کې  په تياره کوټهچې  وليدله )fluorescence(   فلورسنسی
 دتيوب دديوالچې  پورتنی کيفيترونتګن دوړانګو ھم شتوالی �ره، يوتورکاغذپوښلی وه

  وڅيړه. هرامينځ ته کيد دلګيدوله امله وړانګي) catodicڅخه دکاتوديک(  

د ايکس وړانګه چې  امه ياده اودايې وښودله)په ن  Xرونتګن دغه وړانګه دايکس(    
کيږي  زاتودھادی کيدو سببادايونايزيشن د�ری دغدتصوير اخستنی په صفحه تاثر کوی او 

تيريږی دغه وړانګه وروسته درونتګن کيږي  دنور مانعچې  ه اجسامو څخهتو ھغااو دزي
  په نامه سره ياده شوه. وړانګيد

    :)دتشخيص استعمال X-Ray(وړانګيد ايکس د    
چی ددغه ، لی په واسطه دبدن دمختلفو برخوتصويرونه اخ وړانګيداکس کې  راډيولوژيپه 

لپاره ورڅخه ګټه اخيستلودتصويرچې  وړانګيخلی.ھغه اګټه اره تصويرونوڅخه دتشخيص لپ
  په دوه ډوله دی:کيږي  خيستلها

، ځنی ضررونه ھم لری وړانګيپه انساجوکی جذبيږی دغه چې  وړانګيھغه  .1
  يدوامکان ھم شته.چی داکسری ددوام څخه ئی دسرطان دپيداک

داکس ، دانساجو څخه تيريږی اوپه فلم باندی تصويراخلی چې  وړانګيھغه  .2
دبدن دداخلی برخوساختمان اوھم دھغوی بعضی فزيولوژيکی په واسطه  وړانګي

په دوه خاصيتونو متکی  وړانګيدغه معايتات داکس دچې  ، اعمال مطالعه کيږی
 دی:
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  دنفوذ قابليت: وړانګيداکس  •

انرژی زياتيږی  وړانګيداکس چې  ھرڅومره، لپاره شفاف دی وړانګيدانسان بدن داکس 
  دھغی دنفوذ قابليت ھم زياتيږی.

  دجذب دقابليت اخت�ف: وړانګيپه انساجوکی داکس د •

مبرسره مستقيمه دمحيط دمتشکله عناصروداتومی ن، ريبذب دقابليت ضدج وړانګيداکس د
کاربن ، ھايدروجن، داچی نرم انساج دسپکو عناصروداتومونو لکه:اکسيجن ، اړيکه لری

ددرنو چې  اونايتروجن څخه جوړشوی دی نودجذب ضريب ئی نطرسختوانساجوته
اودنفوذ  څخه جوړشوی دی دجذب قابليت ئی زيات دی  Pb,Cu,Al:عناصروداتومونولکه 

  قابيت ئی کم دی.

چې  مختلف دی نودھغوی سيوری ھم مختلف دی داچی دمختلفو انساجودجذب اونفوذقابليت
  ور څخه ګټه اخيستله کيږیکې  دبدن داعضاؤ په تشخيص

  عبارت دی له:کيږي  په واسطه تشخيص وړانګيداکس چې  دبدن ھغه برخی  

غير  هع شوکی اودھغانخ، دستون فقرات مجراوی، رحم اودھغه تيوبونه، مفاصل ، ھډوکی
، دمعدی سيستم(دھاضمی سيستم)، قلبی سيستم، نهدبدن مختلف سيستمو، عضوی ترکيب
  .عصبی سيستم اونور، شامی سيستم

 عت سرهالکترونونه په ډيرسرچې  درونتګن دوړانګورامينځ ته کيدومعمولی کړن�ره داده  
 الکترونونه دتودوخیکې  په تيوب حدف نوميږی ولګيږی درونتګنچې  دی تهاھغه م

سيم دبرق  دغهکيږي چې  دبريښنايې جريان په ذريعه رامينځ تهورکولوپه واسطه يو سيم ته 
ت ادزيچې  يې په يو فلز باندی ديوی منبع په منفی قطب پوری په لوړ ولتاژ او مثبت قطب

 اتومی وزن لرونکی دی او تودوخه په ښه شان سره نقلولی شی وصلوی .
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انود نوميږی حرکت کوی چې  دکتود په نوم ياديږی دفلز په طرفچې  الکترونونه دسيم څخه
رژی دالکترونونو په حرارت ن)ا%99,8(ادانود سره ټکر کوی تقريبچې  او سرعت اخلی کله

په  ايکس د وانرژی دالکترونونکې  په شاوخوا)%0.2لی( ودريږی و ترونونهکبدليږی او ال
  ميکانيزمو سره بدليږی.دوه  �نديپه  وړانګي

i. )دغه الکترونونه دK )او (Lھغوی داتومی او)مدارونو دالکترونونوسره ټکر کو 
يو بل الکترون ھغه چې  کلهکيږي  دھغه په ځای خ� رامينځ تهاوکيږي  څخه جدا

چې  څنګه،  ویه شکل خپر هڅپی پ مقناطيسيځای ډک کړی خپله انرژی دالکترو
 ، یيې لنډ واوږدوالي  ده نو په ھمدی اساس سره دڅپی دھغه انرژی بی حده زياته

                     ده.الکترومقتاطيسی څپه ) X-Ray(وړانګيد اکس دياده شوی څپه 

   

ii. خپل کيږي  ھستی او يا دفلز الکترونونو ته نږدیچې  بعضی الکترونونه کله
)له تيوب څخه   X-Ray( وړانګيسرعت د�سه ورکوی انرژی يې داکس د

 �زمه ده)انرژی په تودوخه بدليږی نو په دی اساس %99.8خاريجيږی دا چی(
 څخهفلز دويلی کيدوھغه  دترڅو، مايع په جريان سره يخ کړو انود ديو ډولچې 
په مجموعی توګه ھر چې  وشی.ګورو انود ورڅخه جوړ شوی دی مخنيویچې 
و دټکر ودريږی ناوالکترونونه په ډير سرعت سره دمانع سره ټکر وکړی چې  کله

ه چی دغ) وړانګه صادريږی.خو په دی بايد پوه شو X(  څخه دايکسدځای 
خو کيږي  دانعکاس او يا خپريدوڅخه نه رامينځ ته وړانګيوړانګه دکاتوديک د

) په وړانګه اودانرژی ډيره لويه  Xداکس( ، ډيره کمه حرکی انرژی دالکترونونو
 په تودوخی بدليږی. برخه
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  :توری نقطی  دبدن په واسطه دوړنګی دايکس 
يې اوږدوالي  دڅپوچې  څپودجملی څخه ده مقناطيسيدرونتګن وړانګه دالکترو 

د دی  )دی.  m/s8 3×10اوسرعت يې(  کې  په شاوخوا  )1µm()څخه تر0.1µmد(
دا وړانګه دھوا څخه دتيريدو په  طی څخه په �س راځی. له راب E=hѵانرژی د  وړانګي
دا وړانګه يې توليده چې  لتاژله املهژي دتيزوالی او ودانريونيز کوی اشته غازات کې  وخت

چې  دخپريدو قابليت زيات دی کله وړانګيوی دجسمونو په ژوروبرخوکی نفوذکوی. ددی 
دبدن څخه تيريږی دتصوير اخستنی په پاڼه تاثير کوی منفی تصوير رامينځ ته کوی.ھغه 

زه ورکوی دفلم پر مخ باندی په تياره ډول سره ته دتيريدو اجا وړانګيچې  حجری اونسجونه
دجسمونو څخه تيريږی په ډير شدت سره په فلم باندی چې  وړانګيمعلوميږی ځکه ھغه 

داچی تصوير کې  سانۍ سره تيريږی او انعکاس نهااووړانګه ورڅخه  په  غيزه کویا
ودھغه صوير نه تشکيليږی ادمنعکسووړانګواويائی دامتداد څخه حاصليږی نو ځکه ت

دا وړانګه تيريږی تصويرئی نه جوړيږی بلکه يواځی توری نقطی ئی په چې  څخهنسجونو
کثافت يې زيات دی چې  .اوھغه جسمونه عوض دتصوير اخيستنی په پاڼه(فلم)تشکيليږی

درونتګن وړانګو ته دتيريدو اجازه نه ورکوی دفلم پرمخ باندی په روښانه ډول معلوميږی 
دبدن دنسجونو څخه تيريږی نسجونه ايونايز کوی  نګيوړادرونتګن چې  ھر کله

په کيږي چې  داتغيرمکان دکيمياوی تغيراتو سببچې  الکترونونوځايونوته تغير ورکویداو
 اوړی.نسجونو لپاره تخريب کونکی تاثيرمينځ ته ر دحجرو اوکې  نتيجه
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  ډولونه مادی سره دتماس له امله: وړانګيد ) X(سداک         
رت ده له:عباچې  مادی سره دتماس له امله په پنځوؤبرخوويشل شوی ده وړانګهس کدا  

  .                                ) classical  Scattering(ۍ وړانګهپراګندګدساده  �

  ). Compton  effect(ثرادکمپتون  �

  .) Poti  electric(فوتو الکتريک ثانوی وړانګه �

  ). Pair  productionجفت توليد ( �

  ). poto  disintegration( دنور تجزيه �

 :هګوړان ۍپراګندګساده :١
)څخه په کمه انرژۍ سره په ک�سيک ډول دمادی ev) الکترون ولټ( ١٠داکس وړانګه د (
چې  اوپه پراګنده توګه ورڅخه فوتونونه وځیکيږي  اتومونه ئی ھيجانیچې  سره ټکر کوی
 وړانګياتومونه ھيجانی کوی اوداکس ثانوی  کوی اوھغه رواتومونوسره ټکردنودافوتونونه 

سره موجي اوږدوالي  وړانګياوداکس دلومړۍاصلی  وړانګيددی ډول ثانوی وی. جوړه
دافرعی وړانګه ھغه وخت ، انتشارجھت اومسيرئی يودبل سره فرق لریمساوی دی خود

داکس اصلی وړانګه ديوجسم په اتوم ولګيږی او الکترونونه ئی په چې  توليديږی
 وړانګيداھتزازفريکونسی دثانوی  وړانګيداکس داصلی چې  تزازراشی څرنګهاھ

داکس داصلی موجي اوږدوالي  وړانګيداھتزازدفريکونسی سره مساوی ده نودثانوی 
  سره مساوی دی.موجي اوږدوالي د وړانګي
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                                  ):Compton  effect(ثراکمپتون  :٢
مادی محيط داکس اصلی وړانګه په خپله متوسطه انرژی سره وارده که دسپکوعناصروپه 

چی ، په تغيرسره داکس ثانوی وړانګه توليديږیموجي اوږدوالي دکې  نوپه دی حالت شی
.که داکس اصلی سره متفاوت دیموجي اوږدوالي  وړانګياوثانوی  وړانګي داکس داصلی

ه ورکوی او تزه خپله انرژی الکترون ن يو انداوړانګه دانسان په وجودوارده شی داکس فوتو
داکس اصلی وړانګه دخپل مسير څخه انحراف کوی اوپه خپله کمه چې  ھغه په حرکت راځی

  انرژی سره په نوی مسيرحرکت ته دوام ورکوی .

، وائی)  Compton  effectالکترون سره داکس دفوتون دی ډول تصادم ته کمپتون اثر(  
په نوم )  Cimptin  electrinدبيرته ګرځيدو ( کيږي  جداداتوم څخه چې  اوھغه الکترون

په ، خاص اھميت لریکې  ياديږی.دکمپتون افکت ثانوی وړانګه دناروغيوپه تشخيص
دراډيو تراپۍ لپاره داکس ، داکس ثانوی وړانګه دتصويرروڼوالی کمه ویکې  راډيوګرافۍ

  په واسطه زياته وی. وړانګيمقداردثانوی  وړانګيداصلی 

  :ګهفوتوالکتريک ثانوی وړاند :٣ 
يک رداکس فوتون دمادی محيط څخه تيريږی دھغه دانرژی يوه برخه دفوتوالکتچې  ھرکله

داکس موجي اوږدوالي  وړانګيددی حادثی له امله دتوليدشوی کيږي  دحادثی دتوليدسبب
فريکونسيی کمه اوپه ټولو جھتونو ، په نسبت زيات دیموجي اوږدوالي د وړانګيداصلی 
 صادم واقعھر وخت دفوتون اوالکترون ترمينځ تکې  دفوتوالکتريک په حادثه، خپريږی

ددی انرژی يوه برخه داتوم څخه چې  اوفوتون خپله ټوله انرژی اتوم ته ورکویکيږي 
  دالکترون په جدائی او پاتی برخه ئی الکترون ته سرعت ورکوی.

دفوتون اواتوم تر مينځ دټکردی طريقی ته فوتوالکتريک اوجداشوی الکترون ته   
ؤ الکترونونو شميرداکس دفوتونونودشدت سره وفوتوالکترون واٻی.داتوم څخه دجداش

فوتونوپه واسطه دفوتوالکتريک دحادثی دپر انرژی چې  يعنی کيدای شی،  دی تناسبم
  دسرعت سره برابردی.دنور اريبتقچې  فيصدته ورسيږی )٩۵دفوتوالکترونو سرعت (

ډول حادثی احتمال زيات په واسطه ددی  وړانګيداکس دسختی  په درنو عناصروکی  
داکس دفوتونونواوداتوم دخارجی  ھميشهکې  دی.دفزيک دنظره په کمپتون افکت

کې  دفوتو الکتريک په حادثهکې چې  په داسی حالکيږي  دالکترونونوتر مينځ ټکر واقعرمدا
  برخه اخلی.کې  داتوم دداخلی مدارونوالکترونونه په فزيکی تعم�تو
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  ثانوی وړانګه : )(جفت توليداوتجزی: دفوتون دمادی کيدو۴ 
)وی ددرنوعناصروپه مادی محيط  kev < E 1022که پر انرژی نورچی انرژی ئی د(

طی کړی اوھستی ته نږدی  قاتداتوم الکترونی طب یوارده شی دانور کولی ش
ددی پيښی چې  ساحی په واسطه متراکم اوپه ماده بدليږی برقيرژی نوردھستی دنشی.داپرا
نشتين دنسبيت اخو د، ته راځیځ) مين Positron) اويو( Negatronيو(کې  په نتيجه
=دفرضی( mc2  W  1022)ددی دوه زرودکتلوانرژی k ev  چې  داھغه انرژی ده، ده
  positronمثبته زره يا  دذکرشوؤزرودحرکی انرژی په ډول په مصرف رسوی.فوتون ئی 

 xپه ازادالکترون بدليږی اود ادفوتون دمادی کيدوله امله خپله انرژی د�سه ورکوی اومجدد

دانوی توليد شوی ، انرژی لری توليديږیk ev 511ھر يو ئیچې  دوه فوتونونه
په دوه مخالفوجھتونوخپريږی داعمل دمادی دتشکيل  په شکلوړانګه) فوتونونه(ثانوی

         اوتجزئی په نوم ياديږی.

  ډولونه: وړانګيدرونتګن د 
  له نظره په دوه ډوله دی:موجي اوږدوالي د وړانګيدرونتګن 

  سخته وړانګه: دايکس .1

  دايکس نرمه وړانګه. .2

  دايکس سخته وړانګه:  
 0.14( د ايې کوچنی اوتقريباوږدوالي  پیدڅچې  نګه دزياتی انرژی لرونکی دهدا وړا

)کيلو ولټ ولتيج په لرلو سره توليديږی دنسجونو  200دی او د( کې  )انګستروم په شاوخوا
مينځه وړلو او ژورو درملنو  دغدی دله وړانګياساس دا نفوذ کوی نو په دیکې  په اعماقو

  لپاره په کاريږی.

  سی نرمه وړانګه:کيدا  
دزياتی خپريدنی وړتيا نه لری په نسجونو چې  لرونکی ده دا وړانګه دکمی انرژی

دنفوذ قابليت د  وړانګيددی کيږي.اوحجروکی دډيرکيمياوی تغير درامينځ ته کيدوسبب نه 
دا دسطحی درملنی لپاره په کاريږی. وړانګيپی داوږدوالی دخپريدو سره معکوس دی.دا څ

- 75kvشاوخواکی او د( پهموجي اوږدوالي )ͦ 0.7A)څخه تر(ͦ A 0.5وړانګه د( 

100kv.ولتيج په لرلوسره توليديږيږی(  

  په واسطه دانساجودتصويراساسی جوړونه: وړانګيد Xد    
مره حساسه نه وجوسره دساان ودمنظم، غيزی لریالوانساجوباندی داکس وړانګه دبدن په ټو

او دا�ستيکی کيږي چې  مګر ديوی التھابی صفحی څخه وروسته په تصلب اخته، ده 
درقيه اوفوق الکليه کې  ورسره ملګری وی.دداخلی افرازاتو په جمله کو�ژن اليافو پيړوالی
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سره  وړانګيوی.دسترګی عدسيه دمجھولی  یپه خبيثو مرضی حا�توکی حساس اغدی خاصت
  کيږي.)اخته  Cataractدمخامخ کيدوله کبله په ګل(

  �په دی کيږي  )له مخی پيدا PHد(زماکی يوشميرتيريدونکی بدلونونه خلطی اغيزی:په پ
اوورپسی دڅو ورځولپاره کيږي  ښکارهکې  تيريدونکی ډولاسيدوزپه کې  په اولهچې  توګه

ټول بدن دتشعشع سره مخامخ شی دالبومين اوګلوبولين چې  پيښه مينځته راځی کله الکوزس
  )پيښه مينځته راځی. Shockاود( توپيرپيداکيږیکې  تناسب

)سبب  Mutationګرځی بلکه دحقيقی بدلون يا( يواځی دسوځيدو سبب مجھوله وړانګه نه  

  کيږي.

 دجاپان په ھيروشيماکې  داتومی بمباردمان په وختکې  په حامله ښځوچې  ھغه کتنی  

اوپه تشعشع اخته شوی دی داسی نتيجه په �س  اوناګاساپه ښارونوکی سرته رسيدلی دی
نومالی اوحتی دجنين دمړنی سبب ادميندودماشومانودزڅخه زيات دو  Radد چې  راغلی ده
 Hydrocephalyتره   ا�سته راغلی زيکې  وارۍ په لومړۍ مياشتددامياخاصت، شوی دی

, Microcephaly   پيښی پيداکړی  نورياو داسی ھمدارنګه ذھنی دفزيکی ودی ځنډيدل
  هو شوی ليدلکې  )ورځو پوری حمل٣٨څخه تر( )١٨دا خطرات د(کې  دی په انسانانو

په  ، دسپينواوسرو کروياتوحجری دی :په اوله درجه کیکې  په مقابل وړانګيداکس   
جنسی حجرات اوداپيدرم پيداکونکی حجری دی. په دريمه مرحله :کې  دوھمه درجه
عصبی نسج اوھاضمی نسج په کمه اندازه حساسيت ، منطم نسج، عضلی نسج، کی:غدوات

  .يمی بڼه اختياره ویدالتھاباتوله کبله يو شمير انساج رشڅرګندوی.ځنی وخت 

څخه  دھر ډول عيب اونقصانچې  دواضح او صاف تصويردتشکيل لپاره وړانګيداکس د
  ام لرنه وشی:کو ته پټ �نديوره وی بايدکی پخ�ص وی او تول �زم شرايط پ

اودپوتانسيال اخت�ف يان شدت بايددبرق دجرکې  دتوليد په دستګاه وړانګي Xد  .1
  يم شی.ظينی دعضوی سره متناسب تندمعا

دنفوذقابليت  وړانګيدمعاينی دعضوی پنډوالی زيات وی بايددچې  مرهوھرڅ .2
  ھم زيات وی.

که عضوه غيرارادی حرکات ولری دخساری دمخنيوی لپاره  .3
  کم انتخاب شی.بايددتصويراخستلووخت دعضوی دحرکت په تناسب 

  دتوليدڅرنګوالی: وړانګيد Xد     
کترونی جريان په لوړسرعت سره الچې  ھرکله، مخکی ھم ورته اشاره شوی ده چې  څرنګه

ديو جسم سره ټکروکړی چې  سريع السيرياچټک الکترونچې  دف باند برخوردوکړی(حپه 
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يعنی ، دانرژی په بدلون سره داکس وړانګه مينځ ته راځی چې  )خپل تعجيل د�سه ورکوی
ړسرعت لرونکی الکترونونه دمانع سره ټکروکړی دخپلی حرکی انرژی يو کم لوچې  ھرکله
  دچې  ددی لپارهانرژی ئی په حرارت بدليږی.نوره او پاتی  ږیيبدل په وړانګه xئی دمقدار

x  حرکت ه لوړسرعت پلمړی الکترون ته چې  وړانګه مينځته راوړونو ضرورده
  ورکړاوبيا يی په مسيرکی مانع کيږدو.

پوھانودکتودی وړانګودتوليددڅرنګوالی په ھکله څيړنی کولی چې  په اولووختونوکی  
 وړانګيمتوجه شوچی دکتودی وړانګوپه مسيرکی دپ�تين يا تنګستن صفحه واقع شی دا

دانوی چې  توليديږی وړانګيئی نوی کې  چی په نتيجه، دنوموړوفلزاتوسره تصادم کوی
ددی وړانګو دتوليد کې  په ھغه وختچې  څرنګه، لریاږدوالی موجي لنډ وړانګيتوليدشوی 

ئی داکس وړانګوپه نامه  وړانګينودا منشا دوخت پوھانواو عالمانوته څرګنده اوواضح نه وه
ی مجھوله يعن X ، وی وړانګي انګيزه مجھولی ددی نوم ايښودنی څخه ئیچې  ونومولی
صوصياتوپه ھکله خاو انګودتوليددڅرنګوالیړددی وکې  تخپه ھغه وچې  ځکه، وړانګه

  دتوليدلپاره ضروری ده چی: وړانګيد  Xکافی معلومات موجودنه وه.د 

     دالکترون دتوليد منبع. •

  الکترونونوته سرعت ورکړی.چې  ساحه برقي •

 الکترونونه متوقف کړی.چې  فلزی سطحه ياانتی کتود •

 محافظه الکترونوتوليدونکی منبع اوفلزی انتی کتود په يوه ښيښه ئیدسريعالسير

دبرق دمثبت اومنفی قطب پوری وصل دی اودادستګاه دبرق دجريان کې 
دکنترول وسايل  ترانسفارمراودبرق دولتيج، دکنترول وسيله

دالکترونونودتوليد منبع دمنفی قطب اوفلزی انتی کتودپھمثبت قطب پوری لری.
سريع الکترونونه دانتی کتودسره ټکروکړی کې  په سطحه چې  ھرکلهوصل دی.
اودسطحی داخلی اتومونه کيږي  دانتی کتود الکترونونه تحريککې  په دی حالت

موجي اوږدوالي بيرته راوګرځی دلنډچې  دانرژی لوړی سطحی ته ځی اوکله
دانتی کتود په چې  نوميږی وړانګيداکس چې  توليده وی وړانګيلرونکی 
ل اخت�ف دانود اوکتودترمينځ دپوتانسياچې  ھر څومره، خپريږیکې  ټولوخواؤ

موجي  وړانګيئی داکس کې  په پايلهچې  زيات وی دالکترون سرعت زيات
محل څخه په مستقيم خط خپريږی دديوړانګه دتول س.داک ډيرلنډيږیاوږدوالي 

چی داکس وړانګه ھم دنوموړی ، داواقيعيت دلومړی ځل لپاره رونتګن بيان کړ
چی ، دنفوذ قابليت ډيرزيات دی  وړانګيددی .عالم په واسطه کشف شوی ده

زيات دی نسبت کی دنفوذ قابليت په نرموموادو وړانګيداکس 
داکس  فلزاتوڅخه اوکوغيردھډويږی په دډيرو موادو څخه تيرمتراکموموادوته.

دا وړانګه دنورپه کيږي.ساحی په واسطه نه منحرفه  برقياو مقناطيسيوړانګه د
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 وړانګيددی )کيلومتر فی ثانيه په سرعت سره خپريږی. 300000سرعت (

 وړانګياو په لوړسرعت سره خپريږی.دا ، دخپريدو طاقت لوړ دی

په دوه ودالکترو مقتاطيسی امواجودډلی څخه ده.خاصيت لری ا مقناطيسيالکترو
  تصوير جوړيږی: په واسطه وړانګياساسی طريقوداکس د

په يومتودکی وړانګه دبدن څخه تيريږی اودسوری په شان تصويراخلی.اوپه دوھم متودکی   
  کيږي.سکين په طريقه قطعه قطعه عکس اخيستل  دسټی

چی داکسری ماشين ، درڼا په شکل ليدل کيږیچې  مواددی مقناطيسياکسری يوډول الکترو  
ھغه ، اوياکمپيوټرپه مخ جوړيږیاوتصوير ئی دفلم  دغه امواج په انفرادی ډول بدن ته ليږی

فلزات ، موادچی متراکم دی لکه:ھډوکی دغه وړانګه ب�ک کوی اوپه سپين رنګ معلوميږی
اومايعات دسوری په  وازده، عض�ت، .ھواموادھم په سپين رنګ معلوميږی ف اونور کثي

  شان تور ښکاری.

ھغه داکسری کيږي.ساه اخيستل دڅو لحظو لپاره متوقف کې  داکسری اخيستلو په وخت  
څخه دبدن دداخلی  وړانګيددغه چې  لوړه انرژی ولری سخته وړانګه دهچې  وړانګه

کمه انرژی ولری چې  او ھغه دااکسری وړانګه، اعضاؤ دمطالعی لپاره کاراخيستل کيږی
  په نامه ياديږی. وړانګيدنرمی 

  په واسطه لټونه : وړانګي  Xد    
استعمال ځنی پرمختګونه  وړانګيڅخه ګټه اخيستنه زياته ده او ددی  وړانګينن ورځ داکس 

 وړانګيده .داکس دکې  څخه زياتره استفاده په طبابت وړانګيداکس دمينځ ته راوړی دی.

په جراحی کې  دکشف څخه شپږ مياشتی وروسته داوړانګه د(وين ) په يوه شفاخانه
ډيره کې  استفاده په طبابت ړانګيودوخت په تيريدوسره ددی ، عملياتوکی وکارول شوه

په  وړانګيدد کې  دامراضو په تشخيص اودسرطان ناروغيو په درملنه اپراخه شوه او خاصت
  راغی.کې  لوی پر مختګ دطبابت په برخه واسطه

 بلکه دعلوموپه نوروښاخو، په واسطه نه يواځی دطبی ناروغيولټونه کيږی وړانګيداکس   

لټونه  هدساختمانی موادوپه اړچې  څرنګهکيږي.استفاده کې  پيژندنهلکه فزيک او زيست کې 
لټونه داکس دوړانګوپه واسطه  هص ئی درساميواوپخوانيومجسموپه اړاودنواقصوتشخي

  ترسره کيدای شی.

که ، په واسطه کولی شودبدن څخه عکاسی وکړوترڅوعوارض ولټول شی وړانګيداکس   
په  وړانګيوړانګوپه واسطه دتشخيص وړده.داډوکوکومی برخی صدمه ليدلی وی ددی دھ

فلورسنسی خاصيت لری اودراډيوسکوپۍ  وړانګيدا، ت استعمال لریازيکې  راډيوګرافۍ
پراګنده ګی په درمانی  وړانګي ددی، تصاويرو دمطالعی لپاره ورڅخه ګټه اخيستله کيږی
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ش شوؤوړانګو دپخ طهاودراډيوتراپۍ په واس فوق العاده اھميت لریکې  تشخيص او لټونه
  مقداراضافه کوی.

  مختلف مودلونه: وړانګيد  Xد کې  په راډيو لوژی  
دمختلفوډولونوڅخه په مختلفو  وړانګيد X دچې  دی ته ضرورت ویکې  په بعضی مواردو

  ھغه عبارت دی له:کيږي چې  کار اخيستلکې  انساجو

� CAT(computed  axial  tomography) :  

 evisavni اويا لږترلږه د evisavninonانځورونه دمختلفو زاويو څخه کې  په دی ډول

، ترڅودبدن دجوړښت دری بعدی انځورونه جوړکړیکيږي  په واسطه اخيستل وړانګي
استفاده وشی.په کې  ممکن په ساده شکل اجرا شی اوياممکن دکثيفه مادی څخه په دی پروسه

  کيږي.دبدن دداخلی اعضاؤ څخه په مختلفو زاويو انځورونه اخيستل کې  دی ټست

� Arythrophagography :  

اويادسټی کيږي  زرق يو اندازه کثيفه مواددبدن په مختلفوبندونوکیکې  په دی آنويسيف ټست
  کيږي.انځورونه اخيستل  کیآر آی په واسطه په مختلفو زاويو سکن اويا ام

� Discography :  

البته په دی کيږي  د�رښدپه توګه کاراخيستلکې  دم�دتيردعملياتوپه وختددی ټست څخه 
اوداکس وړانګه د�رښودپه توګه دجراحۍ پروسی سره کيږي  ھم کثيفه مواد زرقکې  حالت

  مرسته کوی.

� Fluoroscopy :  

ئی  وړانګيکيږي چې  دھغه داخلی ارګانونودتشخيص لپاره کاراخيستل ددی ټست څخه دبدن
که ځمخ ګورو وی اومونږئی انځور دمنيټور په کې  حالتدخوځښت په 
  يدزرقدکورتيکوسترو

                                                                            په داخل دمفصل کی.

� Dexa  scan :   

  . osteoporosisلکه:کيږي  ټست دھډوکودمنرالی موادودغلظت دمعلومولولپاره کارولاد
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� Angiography:                                                                   

کيږي  زرقکې  په دی پروسيجرکی کثيفه مواددزړه په يوشريان  �
  اودوړوشريانونوبندښت پکی معلوميږی.

� Mammography:                                                                        

کيږي  وړانګه کارول Xدماموګرافی دماشين په واسطه د 
  مرسته کوی.کې  اودسينودسرطانونواوکيستونوپه تشخيص

� Barium  X- ray :  

مختلفو سيستمونوکی دتشخيص  �نديدباريوم په نامه يو سپين رنګه ماده په کې  په دغه ټست
  لپاره استعماليږی:

  -a )upper GI  (Gastro  intestinal  system  :  

بندش اوياکومه کې  دکانترست ماده بلع(تيريدل)کيږی که چيرته په دی مسيرکې  په دی ټست
  کيږي.بله ستونزه وی تشخيص 

 b-Barium  enema :  

، ترڅودکولموکيږي  دکانترست ماده دمقعدی له �ری کارولکې  په دی ټست
  ستونزی په ښه توګه مطالعه شی. نوريکولونونواو(ريکتم)کنسرونه اويا

C -)IVP (Intravenous  Pyelography :  

په چې  دبولی سيستم دمطالعی لپاره کانترست ماده استعماليږی اوبيا وروسته اکسری واخلی
دپروستات دغدی ، تومورونه ، مثانی اودبولی سيستم دنوروبرخو تيګی، دی ټوګه دپښتورګو

  کيږي.ستونزی مطالعه  نورياو پړسوب

  څخه ژغورنه: وړانګيداکس د
داکس چې  پام لرنه ترسره شیکې  چی دھغه خلکوپه ساتنه، دا ډيره ضروری او اړينه ده 

کې  په دی برخهکيږي  دوړانګوسره کار کوی او دتشعشع سره يې مخامخ
بنسټيز ارزښت لری اود محافظوی لباس څخه عبارت چې  يوشميرژغورندويه تدبيرونه شته

چې  موجودوی داضروری دهکيږي  اکسری ترسرهکې چې  په ھره ھغه کوټه بايدچې  دی
په لومړنی ډول وی اوکه په چې  دراډيو لوژی کارکونکی دغيری ضروری تشعشع څخه

ھغه خلک يا چې  دا ھم ډيره مھمه دهکې  خپاره توګه وی ځان وساتی.ژغورونکو تدبيرونو
دوړانګو کې  افی داجرا په وختڅانګی ته راځی دراډيوګر راډيولوژيدچې  مراجعين 

  دتشعشع دخطرونو څخه ځان وساتی.
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  :راډيولوژيعامه      
او کيږي  ايښودلکې  )په دننه Cassetteی دفلم دکيست(راکسکې  دراډيوګرافۍ په دی ډول

داکسری دفوتوفلم �براتوارڅانګی(تياری کې  اوپه پایکيږي  داکس وړانګه ورکولامستقيم
محلولونوکی جوړاودفلم پرمخ سپين  ) Fixer(اوفکسر) Developer(خونی)کی په ډيويلوپر

 وړانګيياتورخيال ښکاره کوی.دانسان دبدن مختلف انساج په مختلفودرجوسره داکس 

ووړانګوته دتيريدو اجازه ج داکس ټولابعضی انس، ته دتيريدو اجازه ورکویجذبوی اويا ور
داکس چې  جذبوی اوبعضی داسی انساج ھم شته وړانګياوبعضی ئی داکس ټولی ، ورکوی 

دجذب  وړانګييومقدارجذبوی اويومقدارنوروته دتيريدواجازه ورکوی.داکس د وړانګيد
،  ضخامت اودانساجودعناصروپه اتومی نمبرپوری اړه لری، ندازه دغړوپه کثافتادسلنی 

 لکه ھډوکی ديوغړی کثافت زيات وی په ھماغه اندازه ډيره وړانګه جذبویچې  ھرڅومره

ټوله وړانګه جذبوی اودتيريدوڅخه ئی مخنوی کوی  سداک اکثافت ئی زيات دی تقريبچې 
ټولی ادھواڅخه ډک دی بيخی وړانګه نه جذبوی اوتقريبچې  ترڅوفلم ته ورسيږی.سږی

منځنی کثافت چې  فلم ته ورسيږی.دبدن ھغه برخیچې  اجازه ورکویدتيريدوته  وړانګي
  اوسږوته زياته وړانګه جذبوی. لری نسبت ھډوکو ته کمه

دبدن ، په جذب اوتيريدوکی ونډه لری وړانګيداکس چې  دغړی ضخامت بل فکتور دی  
چې  مت ئی زيات دی لکه:ګيډه زياته وړانګه جذبوی اودبدن ھغه برخیاضخچې  ھغه برخی

  کمه وړانګه جذبوی.، ضخامت ئی کم دی

چې  شتوالی لریکې  دانساجوپه جوړښتدبدن چې  دیدھغه عناصرواتوی نمبردريم فکتور  
ومی نمبرلری لکه درانه ھغه عناصرچی لوړاترول لری.کې  په جذب اوتيريدو وړانګيد

او دبدن ھغه عناصرچی اتومی نمبر ئی کم دی لکه ، وړانګه زياته جذبوی سفلزات داک
  ته په بشپړه توګه دتيريدو اجازه ورکوی. وړانګيغازات داکس 

کې  کی خيا�ت دھغی دپاسه څرګنديږی په يوه خاصه محفظهراډيولوژيچې  داکسری فلم  
دراډيوګرافۍ  اخيستلو چې  )په نوم ياريږی Cassetteداکسری دکيست (کيږي چې  ايښودل
)تر مينځ  Cassetteدناروغ دکتنی اړونده برخی ته داکسری دتيوب اوکيست(کې  په وخت

سره دمخامخ کيدووروسته په تياره  وړانګيچی دغه کيست داکس ، وضعيت ورکول کيږی
اووروسته کې  محلول  )Developerپه (کيږي چې  فلم ورڅخه ويستلوا خ�صکې  خونه
  کيږي.ايښودل کې  ) محلول Fixerپه (

  ): Cassetteدراډيوګرافۍ کيست(  
نورورته کيږي چې  دننه ايښودلکې  دراډيوګرافۍ داخيستلولپاره فلم په يوه داسی محفظه

چی قدامی مخ ئی دالمونيم ، دامحفظه يا قطۍ دکيست په نوم ياديږیچې  داخيليدلی نه شی
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امی مخ ئی دق، اوخلفی مخ ئی ديومقدارسربو په واسطه پوښل شوی دی اوياپ�ستيک موادو
  .کاست بايد په ډير مطمين ډول وتړل شی، دپيداکيدولوری ته متوجه وی وړانګيد

  ): Digital   Raiology(راډيولوژيډيجټل   
 په واسطه دبدن وړانګي سداکچې  هعکس اخيستنی يوه طريقه ددطبی  راډيولوژيډيجټل 

ډول  ديوی برخی تصوير اخلی.چی په دی وروستيووختونوکی نوی رامينځته شويده.په دی
دمانيتور دپاسه کيږي  اخيستلچې  او کوم تصوير، دفلم څخه استفاده نه کيږیکې  راډيولوژي

فلم ته کيږي چې  دھغه دوربينوڅخه استفادهکې  راډيولوژيدليدلووړوی .په ډيجيټل 
  .کيږي  څخه استفاده Cassetteضرورت نه لری اونه پکی د

ده اوھغه فلم به په �براتوارکی پاکيده کې  ساتلکې  به عکس په يوفلميودوربينوکی نپه پخوا  
دفلم په عوض دتصويراخيستلولپاره کې  و په ډيجيټل دوربينخچاپيده.اوبيابه په �براتوارکی 

اط�عات په الکتريکی  نوريدتصوير چی، صفحه شتوالی لری  �لکترونيکي
  سګنالونوتبديلوی.

.داکس وړانګه دبدن څخه تيريږی دنده اجراءکوی  Cassetteصفحه دفلم او  �لکترونيکي  
نيمه ھادی اجسام تحريک کې  صفحه �لکترونيکيپه چې  صفحه لګيږی �لکترونيکياوپه 

ددی الکتريکی سګنالونواط�عات چې  جريان شدت مينځ ته راوړی برقيکوی اود
تصويرونه کو�ی اوھم دا، او په مانيتورکی ليدل کيږیکيږي  دکمپيوټرپواسطه اخيستل

  اپ کړو.چشوچی دفلم په مخ 

  امتيازات: راډيولوژي دډيجټل  
o تصوير جوړه وی. عت سرهرپه زيات س  

o درلودلوپه خاطرکم مصرفه ده. دکاست دنه  

o .دتصويرونوساتل او فلمونو کاپی کول په لوړسرکت سره  

o .معالجوی مرکزونوته دانټرنټ له �ری دتصويرونوليږل  

o يمو ايښودل ددقيق ګذارش لپاره.، دتصويرونو منظم کول�  غټول اودع

  دډيجټل اکسری ښه والی:   
راډيولوجست يا تکنيشن پکی   چی، کيږي  ته راوړلتصوير دمانيتور مخی  �

edit  .کو�ی شی ترڅو عکس په ښه کيفيت سره دفلم په مخ چاپ کړی  

  ی مودی لپاره په کمپيوټرکی ساتلی شو.رعکس دډيکې  په دی تخنيک �

  ددی تخنيک کارچټک دی يعنی کم وخت غواړی. �

  دفلمونودخرابتيا څخه مخنوی کوی. �
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دانټرنټ دڅانګی په واسطه  داچی فلم �
Telemedcineمينځ ئی ديپارتمنتونوتر راډيولوژييکونواودمختلفوکلين
  شريکولی شو.

  دډيجيټل اکسری نيمګړتيا:  
ډيجيټل اکسری دساده ښه کيفيت لرونکی اکسری څخه کې  دناروغيوپه تشخيص �

  کوم غوره والی نه لری.

  editغلط چې  کيدای شینو ، که دناپوه تکنيشن په واسطه اکسری چاپ شی �

داکسری سپينوالی ياتوروالی  په ناسمه توګه ئیچې  ئی کړی وی اوياکيدای شی
   کم يازيات کړی وی.

  فلورسکوپی:  
 کيږي.دناروغ دبدن دداخلی برخوتصوير پری اخيستل چې  دتصويراخيستنی يوه طريقه ده

ارولوژی ، پښتورګوانجيوګرافۍ، رګونوعصبي ، دزړه، دمعدی دمجرا لپاره کوپیفلورس
کسر کم شی .دی ته بايدزيات متوجه چې  دارتوپيدی دجراحۍ لپاره ، دجراحۍ لپاره

نو ددی له امله يواځی ، دناروغ لپاره زياتی خطری وی  وړانګيواوسوچی دفلورسکوپی 
  ورڅخه استفاده وشی اوبس.کې  ړتيا په وختادډيری 

  ددستګا فزيکی جوړښت: دفلورسکوپی  
چې  يوه منبع شتهکې  په فلورسکوپی، دفلورسانت دمادی يوه صفحه په ساده ماډل سره

  ناروغ ددواړوترمينځ قرارنيسی.چې  توليده وی وړانګي

  دفلورسکوپی تجھيزات:
دميز دپاسه تشديد ، صفحه، برخی لری:دراډيوګرافۍ ميز �نديدفلورسکوپی ساده ماډل 

  . تشديدکونکی تيوب، پ�ستيکی محافظه کونکی �ندي، کونکی صفحه

  دفلورسکوپی دوضعيت تغيرنسبت راډيوګرافۍ ته:  
  ماده کوی.اداکسپوژرونومدارونه چې  داکسپوژر بټن ته فشارورکول .1

  دفلرسکوپی مدارونه دمدارڅخه خارجيږی. .2

  دراډيوګرافۍ مدارونه دخپلی خوښی په مدارکی ځای نيسی. .3

  کوی. ااکسپوژ اجر داکسپوژربټن ته فشارورکول .4
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  ټايمری فلورسکوپی:  
دھر ناروغ دفلرسکوپی وخت چې  ټيمری وصل ده دفلورسکوپی دمدار سره په ډيروبرخوکی

)دثبتولو لپاره په  CCdد(وؤيښت وخت دټيمری پرمخ انتخابازمايعنی دھر ، ښي 
چې  دھغه وړانګو لپارهيو قوی کونکی دتصويراويوويډيوی دوربينکې  نويوفلورسکوپونو

په مختلفومقدارونوسره چې  ر پرمخ وښی.کلهويټناروغ څخه تيريږی تصويرونه ئی دمادن
داخلی  اوسيوری ددیکيږي  دبدن دمختلفوداخلی ساختمانونوسره ټکر وکړی ضعيفه وړانګي

  چوی.ابرخو(ساختمانونو)دفلورسانت په صفحه 

  تشديدکونکی تيوب:   
چې  سرهتصوير نوري پوره روښانه دتصويربدليدل په وړانګيددغه تيوب کار داکس 

  دتيوب بعضی برخی عبارت دی له:  ،  دليدلووړوګرځی

  دوه متمرکزه الکترودونه. .1

  نود.ا .2

نود اوکتود ترمينځ واقع داچې  الکترودونه ھماغه الکتروستاتيکی عدسی دی .3
  دی.

  

  

  افی:رماموګ    
 ھغه وخت اخاصت، ماموګرافی ده لپاره يوه ګټوره اومؤثرترينه �ردسينی دسرطان دتشخيص

دمرض اولنی وخت وی ددی مرض سره دمبارزی لپاره ماموګرافی ډيره ګټوره �ره چې 
وخت يعنی اولومرحلوکی دسرطان تشخيص اول په چې  ده.اکثره پوھان په دی عقيده دی
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تداوی شی اودناروغ دمرګ احتمال  ډير کم وی.دسينی سرطان  کيدای شی ډيرښه
اخلی اوپه تدريجی ډول سره زياتيږی اولنفاوی غوټوته ځان اسينی دغدی څخه منشداعمدت

وی.نوپه دی اساس په اول کې  دسينی په اوږدوکی په شريان �نديدتخرګ چې  رسوی
  ئی ډيرکومک کونکی وی.کې  سرطان تشخيص شی په تداوۍکې چې  حالت

  ستعمال:اد ماموګرافی   
دسينی دسرطان دتشخيص لپاره ورڅخه ا عمدت، کول ھم راډيو ګرافی ده ماموګرافی اجراء 

  کيږي.ستفاده ا

  دماموګرافی دستګاه:  

  عبارت دی له:چې  دماموګرافی دستګاه په کلی ډول دڅلوروبرخوڅخه جوړه شوی ده

  تيوب. وړانګي: داکس ١  

  : کمپراسور.٢  

  :تصويراخيستونکی سيستم.٣  

  : دعواملودکنترول صفحه.۴  

  تيوب: وړانګي: داکس ١  
شتوالی دری ډوله توليدونکی  وړانګيداکس دکې  دماموګرافۍ په دستګاهکې  په اوس وخت

  ه اساس تقسيم بندی شوی.پدھغوی دجنس اوانودچې  لری

کې  داکس دتوليدونکووړانګو په مؤلدکی دھغوی ضخامت ډير مھم دی.په ماموګرافۍ  
شدت  وړانګيبرخوکی د وپه ضخيمکې  دسينی په مخروطی شکلچې  توجه وشی بايددی ته

  نسبت نازکو برخو ته زيات وی.

  کمپراسور:  
داعضاؤ په فشارورکولوکی چې  دقوی پ�ستيک له جنسه ویچې  يوه شفافه وسيله ده

  استعماليږی.

  تصويراخيستونکی:  
  عبارت دی له:چې  دری ډوله تصويراخيستونکی شتوالی لریکې  په ماموګرافۍ
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  سره. وړانګي:فلم داکس ١  

  .�ندي:کاغذدراډيوګرافۍ ٢  

  .:فلم دتشديددصفحاتوسره٣  

  دعواملودکنترول صفحه:  

  دوه برخی لری: �ندي

  ). KVP:کيلوولتاژپيک  (١  

  مپير.ا:ملی ٢  

         

  

  شکل

  :) Dental  Radiography( راډيولوژيدغاښونو    
  يو له اوږدو کلينيکي راديو ګرافي ازموينو څخه ده.يو ګرافي د غاښونو راډ

ايکسرې ازموينې يو له مھمو وسايلو څخه ده چې د غاښونو د ډاکټر سره مرسته کوي تر څو 
  تشخيص او درملنه په مترقي ډول تر سره شي.

  کي طريقي موجودې دي:راډيولوژيڅلور ډوله د غاښونو 

1. Interaoral Radiography  شکل)( اول 

2. Panoramic Radiology (دوھم شکل) يا پراخ راډيو ګرافي 

3. Cephalomatic Radiology  سرپيمايي راډيو ګرافي ( دريم شکلa ,b( 

4.     Cone-beam CT (CBCT) Radiography  څلورم شکل )a.b( 
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 ) د اط�ع له مخې د غاښونو معاينات ډير استعمالېدونکې اوUNSCEARد ( 

طريقو دی او دجھان په سطحه يووشت فيصده  کي راډيولوژيتکراريدونکې قسم د 
  استعماليږي.

کې دی ھر کال مليونوپه شاوخوا ۵٢٠تخمين شوي کلنۍ سرشمېرنه دغاښونودمعايناتود 
اډيولوژي څخه ھدف د ژامنو د ايکسري په واسطه د مريض د داخلي ساختمان دغاښونو ر

په وخت کې راډيو ګرافي د دی لپاره ھم استعماليږي تر څو  دتصويرونو اخيستل دي د مرګ
راډيو ګرافي د ډاکټر اوتو وا کوف  ۍنه کې مرسته وکړي د غاښونو لومړند ھويت په پېژند

  په واسطه استعمال شوی ده.
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چې  تيوب په واسطه دھغهيردغاښونودراډيوګرافۍ دستګاه دخولی اوغاښونوڅخه تصو
چی ددی دستګاه موخه دغاښونوڅخه کيږي.اخيستل ،  نامه ياديږید(يوخواته کولو)دتيوب په 

يده دغاښونو مشک�ت لکه پو س، دغاښونوداناتومی په اړه تصوير، تصويراخيستل
دخولی ، دی.اوپه دری ډوله(راډيوګرافیل ګی(تخريب شوی)اود مصنوعی غا ښونوتنظيمو

  کيږي.خيستل اداخل اوسفالو متريک)تصوير

  

داتصوير کيدای  ، خيستل کيږیاول ډدجمجمی تصويرپه ستندرد کې  شافی روپه راډيوګر  
 دمقايسیکې  ه مختلفوزمانواومکانوپ چی تصويرونه ئی، امی وی دخلفی اوق، جانبیچې  شی

 م کال 1913يو امريکائی اوبل المانی وه په چې  په واسطه تکنالوژی ددوه محقيقينو وړدی.دا

  دراډيوګرافۍ تصويردھر عيب او نقصان څخه عاری دی.دعلماؤ له نظره  اجرا شوه.کې 

  

  ): Angiographyانجيوګرافی(  
دراډيويک يا کثيف کې  په دی برخه ، چېزموينه ده اکی راډيولوژيانجيوګرافی درګونويوه 
 هچی دوينی داوعيه په ھکله داکسری په واسطه خپل خيالون، کيږي  موادو څخه کار اخيستل

ته لښدشريانودکې  په دی برخهچې  ول دیتيروګرافی دانجيوګرافی يوډ، څرګنده وی
کې  دوينی په اوعيهکيږي چې  انجيوګرافی ددی دپاره تر سره  کيږي.کيدومطالعه تر سره 

چی ، )وائی  Icclusions.چی دی ته بندښت(نورمال حالت يابندی شوی برخی څرګندی شی
 ، )پپيښیAtherosclerosisد( کړنوپه واسطهددی کيږي  دځينو غړوپه دورانی برخوکی پيدا
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،  ياتومورونه دپښتورګوکيستونه، دندی دپښتورګو، دناروغيوتشخيص دزړه
 ، رځی)ګيدای شی څيری شی اودھيموراژسبب وکچې  نورمال پړسوبانيوريزم(دشريان غير

غيرنورمال  وريدونو (دشريانونواو شکالاشريانی وريدی سوی ، دوينی علقی ، تومور
تشخيص   ستونځیکې  ) Retinaپه مغزوکی اوھمدارنګه په سترګو(، اوخراب شوی حالت)

  کړو.

  ): Preparationماده کول(ادناروغ   
)ساعته مخکی ورڅخه بايدخوراک  8(.کيږي  انجيوګرافی ازموينه ترسرهچې  ھغه ناروغپه 

جدااودروغتون جامی ټول ط�ئی شيان اونور فلزی شيان ورڅخه ، او څښاک ونه کړی
ھغه داروچی ، بايد پاکه اووخريل شیکيږي  ستنه وھلکې چې  په ھغه برخه، واغوندی
رګ ئی خ�ص ، رامۍ سبب ګرځی ناروغ ته مخکی دعملی څخه ورکړل شیاداعصابود

  وساتل شی اووينه ورته اماده وی.

په اړوندورته �زم  زموينی څخه مخکی ناروغ وپوھول شی اوددی معاينیادانجيوګرافۍ د  
وتاوانونه اودممکنه اخت�طاتوپه اړوند پوه ا ھمدارنګه ددی کړنی ګټی، معلومات ورکړل شی

  کړل شی.

  ) After  careوروستۍ څارنه(  
عمليه دمرګ خطر لری اودداخلی وينی دراتلوامکان موجوددی کې  په شريانچې  څرنګه

کې چې  ځانګړی ډول په ھغه ناروغانوپه ، وساتل شیکې  ناروغ بايددشپی په روغتون
زموينی درغتون څخه بيرون ا.که چيرته د زړه اورګونوانجيوګرافی ترسره شوی ده، دمغز

دشپږو ساعتونوڅخه تر دولس ساعتونو پوری ناروغ چې  نو ضروری ده، وی ترسره شوی
  وساتل شی. �نديترڅارنی 

وغ ھماغه خوا ورون په مستقيم ترسره شوی وی دنارکې  عمليه په فخذی شريانچې  کله  
ډول بايد وی.اودخپلوانو له خواورسره مرسته وشی اودخوځيدو څخه ئی ډډه وشی دناروغ 

کې چې  دوينی فشاراودژوندانه ټولوفعاليتونوته ئی په ځيرسره پام لرنه وشی او په ھغه خوا
که درد ولری ناروغ ته دی ، وساتی �نديدکلکی څيړنی  کړنه ترسره شوی ده

ستن وھل شوی ده ديخو ټوکرونو څخه دی کې چې  ددواورکړله شی اوپه ھغه برخهددر
)له مينځه �ړه شی  Hematomaراټوله شوی ده(چې  کارواخيستل شی تر څو ھغه وينه

  پيدا شوی ده محوه شی.کې  دکړنودعملی په وختچې  اوھم ھغه سخته کتله

Hematoma دپرلپسی وينی له کبله مينځته  يد ډيره پام لرنه وشی ځکه کيدای شیاته ب
ددوه يا دری چې  زموينه ئی شوی ضروری دهاانجوګرافی کې چې  راشی په ھغه ناروغ
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غيرنورمال وينه کې چې  په ھغه ناروغانو، رام ډول ویااو په  ورځو لپاره استراحت وکړی
پړسوب پيداشی اوياپه چټکۍ سره  ستن وھل شویکې چې  ئی راشی او ياپه ھغه ځای

رځيدل اوھم دسينی دردونه ورته پيدا شی نوداسی پيښی عاجلی اوکلينيکی مرستی سرګ
وانی بايد ونه وی موټر تشعشع انجيوګرافی ترسره شویکې چې  ھغه ناروغانو، غواړی
اودعملی څخه وروسته تر دولس ساعتونو  ګی دلمردوړانګوسره مخامخ نه کړیرست، کړی

 یپوری دی ټکو ته نه ګور

نودداخلی کيږي  شريان زخمیکې  په انجيوګرافۍچې  څرنګه): Risksخطرونه(       
 کيدای شی، داددی ازموينی داخت�طاتوڅخه ګڼل کيږیچې  خونريزۍ اوھيموراژ امکان شته

انجيوګرافی عمليه ترسره شوی ده پيدا شی خوداپيښی کې چې  انتانی پيښه په ھغه برخهچې 
  لږی دی.

دوينی دپرنډ کې  رافۍ په وختګدانجيوچې  وژونکی پيښه دهم ډيره )ھ Strokeدزړه حمله(  
شايد زړه ھم دريوی اواکليلی شريانونوپه ، )له کبله پيدا کيږی Plaque()او Clotsکيدو(

  )سبب شی. Arrhythmiasتخريش شی اود(کې  انجيوګرافۍ

 حساسيت ښکاره کوی په مختلفو ډولو اعراضکې  ګرافۍ په وختودانجيچې  ھغه ناروغان  

دزړه عدم کفايه او ياپه چټکۍ سره ، دساه ويستلو ستونځی، ښکاره کوی لکه: پړسوب
ۍ وی مخکی دانجيوګرافکې  دحساسيت څخه په ويرهچې  دفشارښکته کيدل.ھغه ناروغان
  �زمه درملنه ئی ترسره شی.چې  دسرته رسولوڅخه ضروری ده

  ): Normal  Resultنورمالی نتيجی(  
)ازموينه پکی  Angiography  ,Arteriogramاړه لری چی( نتيجی په ھغه غړی پوری

 اندازی مايع پوری تړلی وی ونيمګړیسرته رسيدلی ده په عمومی توګه دازموينی دنورمال ا

  ځای لری.کې  داوعيه په دننهچې 

  ): Unnormal  Resultغير نورمال نتيجی(  
 دغونج شوی يا تنګ شویغيرنورمال پيښی دوينی داوعيه کې  دانجيوګرافۍ په ازموينه

کې  والی په اوعيها غير منظمي) ischemiaئی(کې  په نتيجهچې  حالت پوری اړه لری
دتجربه لرونکواوروزل چې  په ډيرو مختلفوډولونووی دانجيوګرافۍ نتيجی، ښکاره کوی

  شوؤ راډيولوجستانو له خوا تشخيص کيدای شی.
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  سټی سکين:

  ): Tomogarphyتوموګرافی(  
توموپه معنی دبرخی يا ټوټی او ګرافی په چې  ددوه يونانی کلموڅځه جوړه شوی توموګرافی

ټوټی ، ياپه بل عبارت دټوټی، معنی دفلم يادکاغذ پرمخ ديوعکس رسمول يا ګراف کول دی
يا دبدن ، تصويرڅخه يوواضح عکس جوړول عبارت دتوموګرافۍ يا سی ټی سکن څخه دی

خيستل اتصويرد(�ئی)په شکل کې  په ھغهچې  خيستلو يوه طريقه دهاڅخه دتصوير 
  ياپه بل عبارت دبدن ديوی فرضی مقطع سطحی تصويرتھيه کوی.کيږي.

معمولترينه توموګرافی سټی سکين يا کمپيوتری توموګرافی ده.کمپيوتری توموګرافی يا سی 
  ورکړی.کې  ټی سکين کو�ی شی ډير دقيق معلومات دمعالج ډاکترپه �س

چې  توموګرافیکيږي.څخه استفاده  وړانګيخيستلولپاره داکس دادتوموګرافۍ ديو تصوير   
دتحت قرمزی وړانګوپه اساس عمل کوی دبدن دحرارت ددرجی دتغيراتوثبت اوتصويرته 

دبدن چې  کوم تصويرچی حاصليږی دتومو ګرام په نوم ياديږیکې  په دی طريقهکيږي.ويل 
تر �سه شوی حرارتی تشعشع په يوه کې  توموګرافۍ دھغه سطحی دحرارت درجه ښۍ.په

دتقوی څخه وروسته ھغه په يوه کاتوديکه صفحه لکه چې  سګنال تبديليږی �لکترونيکي
تر�سه شوی تصويردخورين رنګ سيوری په شکل معلوميږی اويخه کيږي.مانيتورښودل 

ت درجه دبدن دحرارچې  لکه څنګهکيږي.سطحه دتيزخاورين رنګ په واسطه ښووله 
دحرارت دھمدی درجی دتغيرله امله ديوی چې  دفزيکی عواملوياد ناروغۍ له امله تغيرکوی

  کيږي.خاصی عضوی يا دبدن دسطحی دناروغۍ دمعلومولو لپاره استفاده 

دمثال په ډول:دتوموګرافۍ ددی طريقی څخه دتيونو(سينی )دسرطان دتشخيص لپاره   
کام� بی درده ده سريع اوارزانه ھم ده.او ې چ داطريقه ددی سربيرهکيږي.کاراخيستل 

داطريقه بی ضرره ده کو�ی شوھغه څوځله تکرار کړو.دسی ټی چې  دټولوڅخه مھمه داده
دوھم داکسری تيوب ، سکن دستګاه ددری برخوڅخه جوړه شوی چی: يوئی الکترونکی ميز

اوبياداکسری کيږي  ميز باندی ځای په ځای �لکترونيکيناروغ په ، اودريم پخپله کمپيوټر
دناروغ په جسم باندی لګيږی اودجسم  وړانګيدتيوب څخه ګڼ شمير کيږي  تيوب ته وردننه

 راجمع اوکمپيوټر ته ليږل وړانګيڅخه تيريږی اودڅرګندؤنکی ديدکتورپه واسطه نوموړی 

ويرجوړه وی اودناروغ دناروغۍ تشخيص صاوپه کمپيوټرکی ددغه وړانګوڅخه يو تکيږي 
  .کيږيپری 
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  شکل

  توموګرافی(مقطعی تصويراخيستنه) په دوه برخوتقسيميږی:     
او  Body section  Radiography  (BSRدبدن داعضاؤ يامعمولی توموګرافی(  

.دمعمولی Computrized tomography scan  (C.T-scan(  کمپيوتری توموګرافی 
ديوی برخی محوه دتصوير اخيستنی دتصوير کې  توموګرافۍ اساس (دحرکت په وخت

کيدل)په اصل بنا شوی دی.يا په بل عبارت دبدن دغړی دعرضی مقطعی تصوير اخيستنه 
  ده.يادبدن دمختلفوبرخوڅخه تصويرونه اخلی
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 وړانګيداکس دکيږي  ليدلچې  ) شکل دتوموګرافۍ دتکتيک ساده ډول راښای.څرنګه Aد( 

تيوب او فلم ديوبل په  وړانګيداکس دکې  دمريض د واقع کيدوپه وختکې  په معرض
حرکت ور کړل شوی دی تر څودبدن ديوی برخی توموګرافی جوړه کې  مخالف جھت

کې  ه لوریاو فلم دھغه په بلکې  په يو لوریتيوب  وړانګيداکس دچې  کړی.ھغه وخت
)د  A( چې  په دی ډولکيږي  ودبل سره وصلحرکت کوی دادواړه ديوی ميلی په واسطه ي

)نقطه ثابته باقی Aد(کې  يو محورپه عنوان دمختلفو نقطو لپاره عمل کوی.په ټوله مرحله
  واقع ده په واضح ډول شايد وليدله شی.کې  )په امتدادAد( چې  د بدن ھغه برخهکيږي.پاتی 

  کاشف او مبتکر انګليسی انجينرچی )CT-scanدکمپيوټری توموګرافۍ(  

)G. Housfiered( دکشف دوخت څخه تر اوسه  وړانګيی.دا اختراع داکس دنوميده ياديږ
  ډير پيشرفت کړی دی.کې  پوری په راډيو لوژی

ديوی برخی دانرژی دبقا مستقيمه اندازه  وړانګيد کمپيوټری توموګرافۍ اساس داکس د
چې  دبدن ديوی برخی څخه تيريږی.يعنی ددی په عوضچې  وروسته له ھغی ، ګيری ده

دراډيوګرافۍ يو فلم په خپل کيمياوی تعامل سره دنقری دمالګی دپاسه دبدن څخه دخارجی 
دانرژی تغيرات دراديوګرافۍ تصوير ښۍ.دلته دحساس  وړانګيشوی 
او کمپيوټرته ليږله کيږي  )په واسطه باقی پاتی انرژی اندازهDetectorديدکتور(
کې  دتيريدوپه مسير وړانګيداکس ددبدن دټولو نقطو لپاره چې  کمپيوټرھغه مقدارکيږي.

د�ری په  وړانګيدبدن دغړوچی دکې چې  قرار لری حسابوی.په يو راډيو ګرام سيورو
سرکی قرار نيسی ديواو بل په مخ غورځيږی او يو بل پټوی.نو له دی امله دسالمو انساجو 

ړلو لپاره سيوری شايددمريضو انساجوپرمخ  قرار نيسی او ھغه پټوی ددی حالت دله مينځه و
راديولوجستان دمختلفو زاويوڅخه راديوګراف اخلی. په دی طريقه دمقطعی تصوير اخيستنی 

نه غوښتونکی سيوری دمينځته راتلو مخنوی کوی.مقطعی توموګرافی  ، ددی ، په وخت کی
په رنګا رنګ نومونو باندی چې  دطبی باارزښته ډلی څخه ده

)په نوم CTخو نن ورځ ھغه ټول د()نومول شوی ده.   CAT,CTAT,CRT,DATلکه:(
د ھغه په مرسته کو�ی شو دبدن دداخلی غړو جوړښت مطالعه کړو.دسيټی چې  قبول شويدی

جروحاتواوداسکليت دناروغۍ ، دعض�توناروغی، دزړه ناروغی، سکين څخه دتومورونو
رول لری.دسټی سکن دستګاه دبدن داعضاؤدتصويراخيستنی يوه ګټوره کې  په تشخيص

په واسطه دبدن دمختلفوغړودزياتومقطعودتصويردتوليدلپاره  وړانګيداکس د، ده وسيله
  پکاريږی.

دبدن دداخلی غړو څخه دقيق تصويرونه واخلی.دکمپيوټرپه چې  سټی سکين کولی شی  
 70لومړی سی ټی سکين د(، واسطه دتصويراخيستنی لومړی سيستم د سی ټی سکين دی

)لسيزی په لومړيوکی جوړشو.اوس دسی ټی سکين په واسطه تصويراخيستنه ډيره کارول 
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)په   cm-  60cm 30دسی ټی سکين موډرن سکنرونه کو�ی شی تصويرونه (، کيږی
  تر�سه کړی.کې  اندازه دلسوثانيوپه موده

 چې دھغه جراحيواندازه کمه شوهچې  دسيټی سکين راتلل طبی نړۍ ته ددی سبب شول  

دنارغيودمعلومولو لپاره ترسره کيدله.ددی تشخيص څخه استفاده ديوی لسيزی څخه راپه 
ديخوااوج ته رسيدلی ده اواوس ھم په بعضی مرضونوکی مھم ترينه وسيله ده.ولی سره ددی 

په ضروری مواردوکی ورڅخه استفاده وشی اودبی ځايه چې  ھم متخصيصين توصيه کوی
  .تصويراخيستنی څخه ئی ډډه وشی

  دسی ټی سکين ګټی:  
تصويراخيستنه  CT-scanپه واسطه دعادی تصويراخيستنی برعکس د  وړانګيداکس د

  دبدن دداخلی اعضاؤ څخه دقيق معلومات زمونږپه �س راکوی.

دمثال کيږي  تصوير ئی په سرعت تھيه، بی ضرره اوارزانه دی، سی ټی سکين بی درده   
وندپه ژغورلوکی دعمل سرعت مؤثروی نوکو�ی دناروغ دژچې  په توګه په ھغه پيښوکی

  شوچی دسی ټی سکن څخه استفاده وکړو.

   ټی سکن عيبونه:دس  

دډاکتر سره مشوره  احامله ښځی بايد حتم، ډيره دهکې  ندازه په دی طريقهاوړانګيد داکس 
سی ټی سکن ته ضرورت وی بايد محافظوی لباس کې چې  وکړی ترڅوپه ھغه صورت

  وکاره وی.
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  شکل

  

  تصويرڅنګه جوړيږی:کې  ) توليداوپه ھغه CT-scanد( 

د راديوګرافۍ چې  )دستګاه دطبی تصوير اخيستنی يوه ګټوره وسيله ده CT-scanد (   
په واسطه دبدن دمختلفوغړودزياتو مقطعی تصويرونو  وړانګيداکس دچې  ددستګاه په شان

يا   يو متحرک تخت، يو حلقوی شکله تونل لری ، دا دستګاهکيږي.دتوليد لپاره تری استفاده 
چې  :ھغه برخه دهGantryيوګانتری(، خارج اوداخل لوری ته دحرکت قابليت لریچې  ميز

مريض سر يا  �نديدکتنی چې  تيوب موقيعيت لری) وړانګياود detectorئیکې  په داخل
کمپيوټرچی اط�عات په تصويری ډول دمانيتور پر مخ ښکاره ، اندامونه پکی قرار نيسی

ه شاته قرار نيسی جوړه شوی ده. خو کمپيوټر غتکنالوجست دھچې  اوعملياتی کنسولکوی 
 وړانګيای شوی دی.ددستګاه اصلی بدن داکس دځځای په کې  نيتورپه يوجدااطاقاو ما

کې  ديو بل په مقابلکې  داخل دتونل پهچې  دکتورو سره برقيدتوليد ځای دی.چی دمتعددو 
د ميز پر مخ پروت دی چې  واقع دی دمريض دبدن(سر ياتنه)ديوی برخی په چاپير

واقع دی کې  د تونل په داخلچې  دبدن دھغه برخیکې  څرخيږی.ددی څرخيدوپه ترځ
ی اودوران ځوخواکی مقطعی تصويرونه په �س را)په شا١۶دمختلفو زاويو څخه د(
)دقيقوپوری ۵)څخه تر(۴د( ا) څخه ۍچی تقريب scan)سکنو (١٨٠(تکراريږی.وروسته د

دتيوب څخه خاريجيږی او  وړانګيداکس دچې  وخت نيسی او دوړانګو باريکه ساحه
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چې  دمريض دبدن دتيريدو څخه وروسته دمقابل  اخيستونکی(ګيرنده)پر مخ ځليږی
  تحليل اواندازه کوی.، کمپيوتردا اط�ع 

 

 

  کې  په ھغه برخهچې  ديوی ساحی دوران لکه:دبدن يوه عرضی مقطع وړانګيداچی داکس د
د باقی پاتی  وړانګيده.ددی له امله دتوموګرافۍ په نوم ياده شوی ده.دکمپيوتر نقش داکس د

 په ھغه مقطعچې  دیکې  انرژی دټولو نقطو څخه دتيريدو وروسته په محاسبه او جمع بندۍ
 دھری نقطی کې  کمپيوټر څخه په �س راځی په واقعيې قرارنيولی دی.اوھغه اعدادچی دکې 
په دی توګه چې  دتيريدو قشر دی متوسط دجذب ضريب دی.ھغه تصوير وړانګيھغه دچې 

کې  دکمپيوټر څخه په �س راځی دبدن ديوی عرضی تشريحی مقطع په شان دی.چی په ھغی
ه ؤ)حساسيت کو�ی شو ټولی نقطی په ښه شان بررسی کړو.ځکه ددی اخيستونکو(ګيرند

:د مغزو په ډيرنژدی نسجی تراکم ھم کو�ی شی يودبل څخه جدا کړی. مث�چې  دارنګه دی
کو�ی شودمغزوخاکستری اوسپينه ماده يو دبل څخه تفکيک(جدا)او کې  يوه کمپيوټری سکن

دمغزو دخپل نسج څخه  ، دمغزو داخلی  جوړښت ھم دھغه د احتواکونکی نخاعی مايع سره
 تشخيص کړو.
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)جوړ شوی Sipral CT)په نوم ياديږی مار پيچی(   CT)چی د(  CT-scanيو نوی قسم (
ستندرد به نسبت ډير تيز دی او زياتی برخی دغړواو نسجونودخونی رګونو  )CTد(چې  دی

استفاده کې  په شمول ښۍ.چی ددی طريقی څخه دډيرو کوچنيو تومورونوپه لری کولو
 واحد يېچې  دکمولو اندازه ديو مقياس په صورت په خپله خوښه بيانيږی وړانګيدکيږي.
  دی.  دمخترع نوم CT-scanد  چې  )دی Nounsfieldننسفليد(

  دمعلوماتوواحد: وړانګيد داکس  

دنورو فزيکی کميتونوپشان دوړانګوداندازه کولولپاره ھم داندازه ګيرۍ مناسب 
  واحدپکاردی.دا

دوړانګودمعلومولو لپاره يو مناسب اواساسی واحد کې  برخهدطبابت په چې  ضرور وه
دوړانګوڅخه �سته راځی چې  کی صدمیبيولوژيدھغه پواسطه ھغه چې  موجود وی

ولی بدبختانه داسی يوواحدشتوالی نه لری نوپه ھمدی اساس سره ، معلومولی اوښودلی ئی
عبارت چې  �س راځیپه غير مستقيم ډول پکيږي  استفاده ورڅخهچې  واحدونه وړانګيد

  دی له :
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  ):Rدرونتګن واحد(   
         چې  ھغه مقداردايونودوزته واٻی داحد رونتګن نوميده.يورونتګن دايون ددوزپخوانی و 

، دسانتيګريدپه صفردرجه ، )cm2=1.293mg/ρپه يو سانتی مترمکعب وچه ھوا کی(
نه )يوټاکلی شميرجوړه مثبت  ايونو 1013mbar(  اوتخنيکی اتوموسفيرفشارکی

)مينځ ته electrostatic units=esuچارج( ) يوواحدالکتروستاتيکIonpair(  نهاوالکترونو
وستاتيک  چارج مساوی دی دلږ څه دوه مليارده مثبت اومنفی جوړه رراوړی يوواحدالکت

 �نديه په )واحدترمينځ رابطSI)سره درونتګن اونړۍوال ( Ionepairs92.082×10ايونو( 

يو ګرام ھواپه وزن باندی ډول په �س راځی:ددی ھدف لپاره يوواحدالکتروستاتيک چارج د
  .ويشو

که  پخوادرونتګن دواحدڅخه کاراخيستل کيده.دمثال په ډولکې  په دوزيمترۍ بيولوژيد  
)ورسيږی نو Erythem,dose=420ل رونتګن(شبدن پوستکی ته په يووار څلورسوه د

دوزدواحدپه توګه ټاکل  د ژینوړانګو دغه ډول کلينيکی اغيزه دا.دکيږي  پوستکی سور
     شوی وه:

1R =
1	esE

0.001293		g(Luft)
=
2.082 × 101(Ionennpaor					e)

0.001293					g(Luft)
 

1.602 × 10�71	C

(Ionennpaor)
= 2.58 × 10�9 C Kg⁄  

R = 2.58 × 10�9 C Kg⁄  

ؤنويوکولمب پرکيلوګرام يوکولمب په رونتګن واړه کې  په پورتنۍ معادلهچې  کله
   )رونتګن سره مساوی ده  يعنی:3876Rله(

1C Kg⁄ = 3876	R 

)چارج �سته راځی. په C)ايونوچارج سره جمع کړونويوکولمب(10×186.24که د( 
)سره.  C/kg4-2.58×10د(  يوکيلوګرام وچه ھواکی دپيداشوؤ چارجونوټوله اندازه مساوی ده

لومړی دھوا داتومونوسره لګيږی کې  راوځی نوپه �ره وړانګيداکسريزدالی څخه چې  کله
په ھوااونسجونوکی يوه برخه انرژی د�سه  وړانګياوبيادناروغ بدن ته ورننوځی.نوموړی 

  دھغوی اتومونه ايونايزکوی يعنی الکترونونه ورڅخه راوباسی.کې  په نتيجهچې  ورکوی

ددوز سره برابره  په ھواکی يورونتګن اکسريزدلږ څه يو سانتی ګری دانرژی 
دعکس اخيستلوپه  وړانګي)او اکس Radio scopy(  ) دراډيوسکوپۍ1R=0.89cGyده.(

رسيږی.دمثال په ډول دسږی ديوه  وړانګيډول اکس  �نديدبدن غړوته په کې  کړن�ره
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ديو رونتګن لسمه برخه چې  عکس لپاره څه ناڅه يوملی ګری وړانګياکس 
-10( ديرشوملی ګری لسونه تر اوخيټی ته د  زړه، ).پښتورګو1mGy=0.1ده(

30mGy)30)اودغاښ يوعکس اخيستنی لپاره ديرش ملی ګریmGy   اکسريز رسيږی(
 يعنی:

3mR1R=10 

�<=<>

?@(ABC)

4 -1R=2.58×10  

  کثافت: وړانګيداکس د   

)نيټه دجھان دنورو فزيک  8م کال دنومبر په ( ١٨٩۵جرمنی ساينس پوه رونتګن په  
پوھانوپه شان دکتوديکووړانګوپه تجروبوبوخت وؤ.چی دباريوم پ�تينودسيانيدويوه کوچنۍ 

ئی ګروپ ولګاوه نويوه چې  کله، کوټه تياره وهچې  ټوټه ئی ديوی دستګاه ومخی ته کيښوده
رونتګن  په نوم ونوموله. وړانګي) Xچی نوموړی وړانګه ئی دنامعلومی( ، وړانګه ئی وليده

  اودعکاسۍ لوحه توره وی.، وړانګه دمنبع څخه په مستقيم خط خپريږی Xد چې  ودلهښو

 کثافت په مختلفوموادوکی مطالعه کړ.اووئی ويل وړانګيد Xرونتګن په تفصيلی ډول د   

نسبت کې  غوښه، لرګی، دجذب قدرت په سپکوموادو لکه:کاغذ وړانګيددی چې 
سرب اوھډوکوکی زيات دی.او ھم ئی د�س دھډوکوعکسونه ، ه لکه:پ�تينمتراکموموادوت

 Xدچې  ساحه نه شی کو�ی مقناطيسيچې  په واسطه واخيستل.رونتګن وويل وړانګيد Xد

  ه انحراف ورکړی.ت وړانګي

 : په واسطه تشخيصی نښی CT –scanد   

  کوموناروغانوته بايد سټی سکن اجرا شی؟

 کی ازموينوپه شان جداجدا ازموينی لری.راډيولوژيلکه دنورودوجوددھری برخی لپاره 

زمونږسره مرسته کوی يا په کې  ناروغيوپه تشخيص �نديخوپه عمومی ډول سټی سکن د
دبدن چې  واسطه کو�ی شو ددی تشخيصی طريقی پهبل عبارت 

 �نديددبدن کې  دټولوبرخودتصويراخيستنی لپاره ورڅخه استفاده وکړو.خو په تشخيص

  :کيږي  استفاده تریکې  تشخيص برخو اخت�طات او ضايعات په
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، کلمی، پانقراس، ګردی، داخلی او جانبی غړی لکه :    ځګر د دګيډی اودسينی قفس  
ماغزه او دبدن دمختلفو برخودوينی دجريان دوضعيت له مخی د ، جمجمه، ھډوکی، ششونه

  اودسينی په قفس کی):اوعيه بررسی.دتومورونو تشخيص اودرجه بندی(په خيټه 

دميخانيکی او چې  سيبی (مريضی)برخی لکه:التھابونه يا ضايعاتادھډوکو اوداخلی اعضاؤ
  فزيکی عواملوپه اثرپيداشوی وی.

د زړه دامراضو ، او جراحی اعمالودانجامولولپاره ريزی دراديوتراپی طرحه اوبرنامه
ۍ لپاره ورڅخه استفاده بررس دتشخيص او دھډوکودناروغۍکې  ارزيابی اوپه اورتوپيدی

  کيږي.

  کولوشرايط:ا)داجر CT-scanد(  

تشخيصی )داجراکولوشرايط اخ�لوی.دمريض لباس په مورد نظر CT-scanفلزی شيان د(
)په نتيجه منفی  CT-scanکمربند اوتڼۍھم د(، مصنوعی غاښونه ، ګوته، زنځيرکې  برخه 

  اثرات لری.

، مريض بايد ھيڅ خواراک اوڅښاک ونه کړیچې  )کی ضرورده CT-scanپه بعضی(  
  دمعدی اودحوصلی داحشا دسکن لپاره. اخاصت

ت دی په اړخ ويده خرام واچول شی.او بعضی وادسکن دانجامولو لپاره مريض په تخته   
دی کې  مريض بايد حرکت ونه کړی او په بعضی حا�توکې  شی.ددستګاه دفعاليت په وخت
په ھکله دھغوی دساتنی په خطر دی يې والدينو ته يابل کس خپل تنفس بند کړی.دماشومانو 

اجازه ورکړله شی اودوړانګو دتاثير دمخنيوی په غرض دی کې  ) په اطاقCT-scanته د(
  اجازه ورنه کړله شی).کې  مخصوص لباس واغوندی (ښځوته دی دحاملګۍ په دوران

)دمريض په Contrast Mediumضرور ده دحاجب ماده( کې  په بعضی تصوير اخيستنه  
)څخه مخکی تزريق شی تر څودعضوی مورد نطربرخه يې دنورو برخو څخه CT( بدن د

يودين دترکيباتو څخه دی.په ادحاجب مواد د، تفکيک شی او با کيفيته تصوير �سته راشی
ددوه يا دری دقيقو چې  حساسيت لریکې  وجود دحاجب مادی په مقابلکې  بعضی حا�تو

چې  دی تداوی شی.دھغه کسانو لپارهکې  اوپه دوام داره صورتکيږي  څخه وروسته لری
جب دمادی زرق ورته ضرر لری.ھمدارنګه ماشوم ته شيدی ورکونکو ادګردی تيګه لری دح

)ساعتو پوری ٢۴يق شی با يد تر (زرکه دحاجب ماده تکې  تميندو ته دضرورت په صور
ه نوعی پوری مربوط پددستکاه )واقعی وخت CT-scanدی ماشوم ته شيدی نه ورکوی.د(
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کې  دی.دتصويردکيفيت اواماده کولو لپاره په مجموعکې  دڅو دقيقو په شاوخواچې  دی
  )دقيقو څخه تريو ساعت وخت پوری اړتيا لری.٢٠د(

)څخه په مراتبو زياته ده.سره  CTد( وړانګه توليد شوی داکسکې  ديوګرافۍدمعمولی را
تصويرډير دقيق اوارزښتناک دی دمعمولی څخه حاصل شوی   ) CTددی حالته د(

يسی څخه دضرورت په اساس اراديوګرافۍ په نسبت.احتمالی خطرونه بايد وروسته دمق
  دصحت دساتنی په خاطر دی مريض ته توصيه شی.

:Computed Tomography کمپيوټيدتوموګرافی: 

او پر مختللی تخنيک   NDEنه ويجاړونکی ، قوی ، يوه غوره  CTکمپيوټيد توموګرافی 
دوه اړخيزه ډول په ارزانی توګه تصويرونه د فلم پر مخ څرګندوی په وصفی ډول د چې  دی

  .داخلی نقيصی او کثافتونو تصويرونه ښکاری ، منظره  ، دننيو ساختمانونو خواوی 

د تشعشع منبع ته ځای ورکړل شوی دی او کې  ګرځنده يا دوارتيوب يا ميزکې  په دی برخه
ھغو برخو يا اجزاوو سره کې  په پایچې  په کمپيوتر د تصوير اکسری سره وصل شویھم 
  وی  وی او يا مو موخه �نديموينی د ازچې  نښلی

راديوګرافيک تصوير د   dimensional-2تصويری سيستم دوه اړخيزه کې  په دی صورت
برخی په عرضی  �نديفلم پر مخ ښکاره کوی مخصوص يا ځانګړی کمپيوتر د ازموينی 

  ډول قطع کوی او تصوير يی ښکاری.

  راډيوأيزوتوپونه:            
ديوعنصرايزوتوپونه مساوی پروتونونه لری ، يزوتوپونه لریاچې  ډير کيمياوی عناصرشته

دپروتونو يا نيوترونو ترکيب مينځته چې  خو نيوترونونه ئی يودبل څخه توپير لری .کله
يزوتوپ اچی دغه ، داناپايداره محصول دی، نه ویکې  راشی او مخکی په طبيعيت

يزوتوپونه ايزوتوپ په نوم سره ياديږی.ھمدارنګه ډيرناپايداره طبعی اراډيواکتيف ياراډيو 
يزوتوپونه ا)راډيو 1800ديورانيوم اوتوريوم  دتجزئی څخه �سته راځی.په عامه توګه (

داکثره عناصرو کيږي.استفاده يزوتو پونوڅخه ا) راډيو200د ( سموجوددی.چی ھمدااو
ھغوی چې  څوھستوی طبعی شکلونه لریچې  اکسيجن اوفاسفورس، ھايدروجن، لکه:کاربن

چی بعضی له ، وی خواص لری يزوتوپونه يوډول کيمياايزوتوپونه وائی.ديو عنصر ټول اته 

چی دغه راډيواکتيف ، راډيو اکتيف خواص لری�P9		او	C79	 : ی لکهھغو
يزوتوپونو څخه ايزوتوپونه دغيرراديواکتيف ايزوتوپونو کمه سلنه جوړه وی.راډيواعناصرد

  زياته انرژی لری اونيم عمرئی لنډدی.
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وی اوپه پايداره ره پخ وړانګينه دحپل ځان څخه انرژی اويزوتوپواراډيو  
شتوالی لری.طبعی کې  قسام په طبيعيتايزوتوپونوزيات ايزوتوپونوبدليږی دراډيوا
  يزوتوپونه عبارت دی له:ا

)  60رادون په ګرانيت کی.او بعضی دھغوی څخه دانسان په �س جوړشوی لکه :کوبالتـ (  

Co�� ه خپرولوپ چی دګاما ، اره کوبالت څخه جوړيږیچی دراډيوايزوتوب په شکل دپايد

وتوپونه په ھستوی زه �س جوړشوی راډيوايپسره په پايداره عنصربدليږی.دبشر
 275چی (، )پايداره عناصر شتوالی لری 82(کې  رياکتورونوکی جوړيږی.په طبعيت

خوداسی ، يزوتوپونه لنډعمرلریاراډيوچې  يزوتوپونه لری.داچی مونږ وايوا)
  اوږدنيم عمرلری لکه :يورانيوم اوتوريوم.چې  يزوتوپونه ھم شتهاراډيو

نوروزرودخپرولوپه واسطه انرژی خپره پوزيترون اوداسی ، ګاما ، يزوتوپونه دالفااراډيو 
 وړانګيعمرپه کتنی سره دناروغ څخه خپری شوی  وی .ډاکتران دنيم

  قسمتونوکی زياته استفاده کيږی: �ندييزوتوپونوڅخه په اګوری.دراډيو

  په ھستوی طبابت اودپوستکی په طبابت کی. �

  په صنعت اوتحقيقاتوکی. �

  په خوړلواوکرنه کی. �

  کيږي.ورڅخه ګټه اخيستله  کې ساحه هپه اکاډوميک �

دی عملی ته فعال چې  عناصردھستوی بمبارکيدوله امله په ناپايداره راډيواکتيف بدليږی  
چی ، يزوتوپونودجوړولواصلی مرکزھستوی يااتومی رياکتورونه دیاسازی وائی.دراډيو

ډوله يزوتوپونه په رياکتورونوکی په دوه ادنيوترون دتوليددسرچينی په حيث ياديږی.راډيو
  توليديږی.

  شکيدنه اوياتيت اوپرک کيدل. •

  نيوترونی بمبارکيدل. •

  راډيواکتيف موادپه دوه ډوله دی:  

  طبعی راډيواکتيف مواد. .1

  مصنوعی راډيواکتيف مواد. .2

  طبعی راډيواکتيف موادپه څلورډوله دی:   

  ديورانيوم ګروپ. .1

  داکتينيوم ګروپ . .2
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  دتوريم ګروپ . .3

  دنپتونيم ګروپ. .4

 کيږي.)سره ښودل  Ci) يا ( Cپه (چې  يزوتوپ دمقدارواحد کيوری دهادراډيواکتيف د  

اتومونه     �107 3,7په يوه ثانيه کیچې  ) :ھغه مقدارراډيواکتيف ماده ده Ciيا Cکيوری (
  تجزيه کړی.

  :کې  يزوتوپونواستعمال په طبابتادراډيو  
  دماليکولونوحرکت دبدن په مختلفو اعضاؤکی. •

  دميتابوليزم مطالعه. •

  دوينس دټول حجم مطالعه. •

  دوينی دسروکروياتودعمر معلومول. •

  داوسپنی دميتابوليزم معلومول. •

د (راډيو دارو )په نوم سره کيږي  ورڅخه استفادهکې  په طبابتچې  يزوتوپونهاھغه راډيو  
  عبارت دی له:چې  ياديږی

ميتابوليکی فعاليتونه يزوتوپ په واسطه دبدن ټول ا)د  EF1!داوسپنی( .1
  چی دايوه ھستوی عمليه ده.، معلوميد�ی شی

  يزوتوپ په واسطه دتايرايد غده مطالعه کيدای شی.ا)د  G7Hيودين (اد .2

دحجری څخه کې  يزوتوپونوپه واسطه دانسان په بدناد  K79او    IJ�9د  .3
  دباندی ياخارج الحجروی اوبه مطالعه کيد�ی شی.

يزوتوپونه دبي�بيلوسرطانونواوسرطانی ناروغيوپه اپه عمومی ډول ټول  .4
چی دھغوی په واسطه سرطانونه تداوی ، مھم رول لریکې  تشخيص اوتداوۍ

                          چی د يو څوؤڅخه ئی دلته يادونه کوؤ:، کيدای شی 
  

  دراډيو
  ايزوتوپ

  داستعمال موارد  عضوه  پيريود  وړانګي

LMNO 
بيتامنفی 
  اوګاما

  ورځی۴۵

، توری، ځګر
 

  دھډوکيماغزه

داوسپنی اوداوسپنی دجذب کې  په بدن
  دوينی دجريان سرعت اوحجم، مطالعه

  

PQNR 
الکترون 
  اوګاما

٨ ،
  ورڅی٢٧

دوينی سره 
  کرويات

دوينی حجم ، دسروکروياتودعمرطول اوحجم
 معلومول
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SRTR 
منفی 

  بيتالوګاما
  دتايرايدغده  ورځی ٨

، دمحيطی وينی مطالعه، دپ�زمادحجم تعين
 فزيولوژيکی ستروويد

  

UVTO 
منفی 

  بيتااوګاما
٨ ،
  ورځی١۴

  ټول بدن

دخارج الحجروی مايعاتودحجم 
 تعيناوددوھنقطوترمنځدوينی سزعت

  

WXT 
منفی 
  بيتا

٣ ،
  ورځی١۴

سرطانی 
  تومورونه

، دفاسفورس جذب اودفعکې  د په بدن
  دځينوسرطانونوتداوياونورسرطانونه

PRO 
منفی 
  بيتا

  کاله۵٠٠٠
دھډوکی 
  دنسج

جذب  Anhydride  Carbonد
  دژونديوموجوداتوپه واسطه

PVON 
منفی 
  بيتا

  ورځی١٨٠
دھډوکی 

  نسج
  دمطالعی لپارھاودھغه دناروغۍ دتداوۍ لپاره

PYZO 

منفی 
اومثبت 

  ګاما، بيتا

٨ ،
  ساعته١٢

  دتومورونو تشخيص  تومورونه

[\  
منفی 

  بيتااوګاما
۵ ،
  ساعته٢۶

  دتومورونو تشخيص  تومورونه

                      

  راډيواکتيف اوطبابت:        
 وی رياکتورونوتساينسی څيړنواوھس، يمانه په طبابتراډيواکتيف موادپه پراخه پکې  په نړۍ

تر مطالعی کې  موادواستعمال په طبابتاوس مونږ دراډيواکتيف کيږي.په کار وړل کې 
  نيسو: �ندي

دکشف څخه وروسته راډيواکتيف مواد کشف شول.اولنۍ  وړانګي Xدکې  م کال 1934په  
کلينيکی ګټه دراډيواکتيف موادوڅخه دلوسمی(دوينی سرطان)ناروغۍ ددرملنی لپاره په 

کې  )م کال 1946په(کارواخيستل شو.وروسته له دی څخه کې  م کال 1937کلفورنياکی په(
دسرطان دپرمختګ مخه ونيول کې  دراډيواکتيف موادوپه مرسته په يوه سرطانی مريض

خيستنی په موخه دناروغيو اشوه.دراډيواکتيف موادوديوی مجموعی څخه کو�ی شودتصوير 
  تری ګټه واخلو.کې  په تشخيص اودرملنی

راډيواکتيف کې  په طبابتې چ اوپوھان په دی قانع شول توګه متخصيصين هنو په مطلق  
دراډيواکتيف کې  )م کال 1950په ( کيږي.خيستنی اوتداوۍ په موخه کارول امواددتصوير 

خيستنه امغزی تومورونواوھاضمی سيستم تداوی او تصوير ، توری ، موادوپه مرسته دځيګر
په دراډيواکتيف موادو څخه دزړه دناروغۍ کې  )م کال 1980دتشخيص په موخه وشوه.په (

مؤثره ګټه واخيستل شوه.دراډيواکتيف موادودکشف څخه دمخه کې  تشخيص اوتداوۍ
مؤثريت ډير کم وه.  نن ورځ يه کې  دناروغۍ تداوی اودبدن دداخلی غړوپه اړه معلومات
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دلته کيږي.خيستل اکار کې  پوره دقت سره دراډيواتيف موادو څخه په طبابت
يزوتوپ دراډيواکتيف عناصرو څخه اکوؤ.راډيويزوتوپ داصط�ح څخه استفاده امونږدراډيو

  استعمال لری:کې  چی دطبابت په دری برخو، دی

 تحقيق .         .1

 تشخيص.         .2

  درملنه. .3

  دھستوی فزيک اساسات:        
             ، )په نوم سره ياديږی Nuclear  Physicsد(کې  ژبه په ھستوی فزيک دانګليسی

  م کال څخه راپه ديخوادھستوی فزيک په مبحثو  1896د ، دهدفزيک دعلم يوه څانګه چې 

شروع شوی ده.دھستوی فزيک دبحث موضوع داتومونواوھستوخواص اوځانګړتيا په ھکله 
                  معلومات ورکول دی.چی ددی خواصودجملی څخه ئی بعضی عبارت دی له :

دھستوډيناميکی ، دھستوالکتريکی خواص، خواص مقناطيسيدھستو، دھستوستاتيکی خواص
دھستی بستګی دھستی اړونده انرژی اودھستی څخه ، دھستوراډيواکتويتی خواص، خواص

چی داعلم داساسی ، دنوی علم په نوم سره ياديږی، دوړانګو خپريدل دی.داڅانګه دعلومو
)علمی  300ياديږی.ھستوی فزيک (ھم زراتوفزيک اومھندسی ھستوی فزيک پنوم سره 

  )ئی دتوليداوکار وړلو برخی دی. 150چی (، اوتحقيقاتی برخی لری

، مصنوعی راډيوکتيف، طبعی راډيواکتيف، دھستوی فزيک اساس:ھستوی انرژی  
، دھستی سوځيدل اودھستی رياکتورونو، ځنځيری تعم�ت، دراډيواکتيف دھستی انشقاق 

 تشکيل کړی دی.  دھستوی فزيک بعضی موضوعات دلته څيړو:

  

  دھستی اندازه اوجوړښت: �
چی ، دحدودوڅخه زيات نه دیcm 10�7Hدھستی قطر د چې  درادرفوردمحاسباتووښودله

کې  دھستی په فزيکموجي اوږدوالي  وړانګيدوړوکوالی له امله دھغه د
  ) m )10�7F  =  1 f m                           کيږي.دفيمتو(فيرمی)مترپه واحداندازه 

  دھستی جوړښت: �

ديو اتوم کيمياوی کې  په ھستوی فزيک، خه جوړه شوی دهڅھسته دپروتونواونيوترونو 
په   Aد چې  دپروتونواونيوترونومجموعی شميرته اتومی کتله وائیچې  )ده (Xع�مه 

ل دپه توری ښو Zد چې  اودپروتونو شمير ته ئی اتومی نمره وائی، ل کيږیدتوری ښو
  کيږي.
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  ھستوی قوه: �

دھستی دزراتوترمينځ يوه چې  پوھانودټولوازمايښتونواومطالعاتوڅخه دانتيجه تر �سه کړه
داقوه دھستوی قوی په نوم چې  ساتیکې  ھغوی يودبل په څنګچې  دجذب قوه شتوالی لری

  سره ياديږی

ت دی نو له دی امله داقوه دعظيمی قوی پنوم سره ھم اچی ددی ھستوی قوی مقدارډير زي
  ياديږی.

  وی ثبات:ھست �
ھستی سره چې  داقوه ھميشه کوښښ کویچې  ددفعی قوه شتوالی لری برقيدپروتونوترمينځ 

تيت اوپرک کړی.داچی دھستی دجذب قوه ددفعی دقوی سره برابره ده نوځکه ھسته ثابته 
ھسته لويه اودھستی دزراتو تر مينځ واټن کيږي چې  اوھغه وخت ھسته بی ثباتهکيږي  پاتی

ددی دواړو قوؤ ترمينځ تعادل دمينځه ځی اوھسته بی ثباته کې  نتيجهپه چې  زيات شی
  کيږي.

  ھستوی انرژی: �
 يوه ھسته لریکې  نغښتلی ده.ھر اتوم په خپل مرکزکې  داتوم په ھستهچې  ھغه انرژی ده

داتومونو ترمينځ چې  پروتونونه او نيوترونونه پراته دی.ھغه جاذبهکې  په ھستهچې 
دھستی دداخلی زراتو تر چې  ی انرژی ده.ھمدارنګه ھغه جاذبهظاھريږی دھغوی کيمياو

مينځ ظاھريږی ھستوی انرژی ده.خو دھستی دداخلی زراتو ترمينځ جاذبه داتومونو ترمينځ 
دجاذبی څخه ډيره قوی ده.نو له دی امله دھستی نغښتلی انرژی ډيره زياته ده داتومونو 

ی بم ډيرقوی دی د(ديناميت)بم يا معمولی په دی اساس ھستو، ترمينځ دکيمياوی انرژی څخه 
دی پديدی ته چې  .بعضی اتومونه پخپله دخپل ځان څخه ھستوی انرژی ازاده وی، بم څخه

دوه پروتونه او ، دوه نيوترونهچې  راديواکتيف وايئ مث�:دراډيوم ھسته پخپله کولی شی
 نتيجه پهچې  دھستی څخه انرژی خارجوی وړانګيدا زری او چې  دګاما وړانګه ازاده کړی

ھستوی انرژی په مصنوعی توګه ھم کولی شوچی د اتوم کيږي.يې ھسته پايداره اوسپکې 
  دھستی څخه يې ازاده کړو.ددی کار لپاره دوه طريقی شته:

د بعضی درنواتومونوھستی لکه:يورانيوم چوی او په سپکو ھستو بدليږی دی اوله طريقه:
کاف(چاوديدل)طريقه وايې.داتوم دھستی دچاوديدو لپاره ھغه په طريقی ته دھستودش

 پهچې  ددی کوچنۍ ھستی لپارهچې  ته ډيروتيزو نيوترونونوبمباره وؤ.دلته ډيره کمه انرژی

چې  ھسته بدله شی ضرورده.نوددی ھستوی تبديل له امله ھغه يو زيات مقدار انرژی هبل هيو
يو شمير نيو ترونونه ھم ازاديږی.چی کې  ه تعملپاتی شوی ده ازاديږی.دھستی دچاوديدو پ

يې يو زيات کې  په نتيجهچې  دا نيو ترونونه دنورو ھستو سره ټکر کوی او ھغه ھم چوی
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چې  دی عمل ته ځنځيری عمل وايېچې  مقدارانرژی او يوزيات شميرنيوترونونه ازاديږی
ھستوتود چاوديدو پوری په ډير زيات سرعت سره کيدای شی صورت ونيسی.او دټولودرنو 

  ادامه پيدا کوی.

د چې  او زيات مقدار انرژی ازاديږیکيږي  ھمدا اتفاق واقعکې  په اتومی يا ھستوی بم  
ؤکی ددی انرژی څخه داوبو په بخار کيدو  اد کولو تاثير لری.په ھستوی دستګورانولو اونابو

  استفاده کوی.کې  اودبرق په تو ليد

ی دمصنوعی توليد په واسطه بعضی ډيری سپکی ھستی سره دھستوی انرژدوھمه طريقه:
  وصلوی او درنی ھستی تری په �س راوړی.دی طريقی ته  دھستوی جوش طريقه وايې

محصو�ت يې کمی انرژۍ ته نياز لری.نو له دی امله زيات مقدار چې  دا عمل دارنګه دی
چې  صورت نيسیانرژی ازاديږی په لمرکی دھايدروجن داتومو تر مينځ ھستوی جوش 

ددی عمل په اثرد ھايدروجن څلور ھستی دھليوم په يوه ھسته بدليږی او يو زيات مقدار 
ددی چې  انرژی ازاديږی دلمر دټولی انرژۍ سرچينه ھمدا ھستوی جوش دی.ھغه انرژي

د ھستو دچاو دنی څخه پيدا چې  پيداکيږی ډيره زياته ده دھغه انرژۍ څخهکې  تعمل په نتيجه
دی تعمل ايجاد اوکنترول ډير سخت دی دھستو دچاودنی دتعمل دايجاد اوکنترل خو دکيږي.

څخه. اوس دھستوی انرژی په زياته پيمانه توليد په دی طريقه امکان پذير نه دی.ددی 
چی قدرت يې کيږي.طريقی څخه نن ورځ يواځی دھايدروجنی بم په جوړولوکی استفاده 

  داتومی بم څخه ډير زيات دی.

 انرژی په واسطه دمرضونوتشخيص او تداوی: دھستوی    
لپاره ډيره غوره طريقه دھستوی انرژی په  ۍدمرضونو دتشخيص او تداوکې  په طب

کې  )کال١٩٣٧واسطه صورت مومی.دراديواکتيف موادو څخه اولنۍ کلينيکی استفاده په (
وه.وروسته شوی کې  دلوسمی (دوينی سرطان) دمرض دتداوۍ لپاره دکلفورنيا په پوھنتون

تيا ضسرطان په مرض اخته شوی مريض دمريددی موادو څخه دکې  )کال١٩۴۶له دی په(
دبدن دنورو غړو دجارو کولو په کې  )کال په لسيزه١٩٧٠دپيشرفت مخه ونيول شوه .  د(

دمغزودتومورونواونور......لپاره وکولی شوتصويرونه ، طوری، واسطه لکه:دسينی
  برابرکړل.

کې  دھستوی انرژی استعمال په ھستوی طبکې  ګی دمرضونو په تداوۍدجاغور اوپختور  
چې  يې ليږی داځکه وړانګيدګاما چې  ډير ګتور راديونو کليدونه(ھستوی زرات) ھغه دی

 دګاما دوړانګو دنفوس قابليت زيات دی.ديو راډيواکتيف عنصرھغه دګاما ليږل شوی وړانګه

ھغه دبيرون څخه بدن د پيژندلووړوګرځوی . چې  ده کولی شیکې  دانسان دبدن په داخلچې 
يودين دجذب دمقداراندازه کول آدکې  يز استعمال دتايرايد په غدهددی تخنيک ساده اوت

دګاما وړانګه دګردن سره کې  په دی حالتکيږي چې  دی.يعنی راديواکتيف ايودين  خوړل 
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 دين دتايرايد په غدهايوکې چې  نيږدی دوخت په حساب يې دفعاليت زياتوالی  په ھغه حالت

)ورځو ٨د(چې  )استعماليده١٣١اول ددی کار لپاره ايودين(چې  متمرکز شويوی شماریکې 
دتيرايد دغدی چې  په نيم عمر سره دھستی دچاودنی يو محصول وه خو ددی له امله

ت ددی زياچې  )ورځی عمرډيرزيات دی٨دمشاھدی لپاره څو ساعته وخت په کاردی نو(
اوس س فعاليت اوږديږی اوناروغ زيات دوزاخلی.خوکې  يې په بدنکې  په نتيجهعمر

عمال شوی دی ددی ) ساعته دی په پراخه توګه است١٣)چی نيم عمر يې(١٣٢ايودين(
)ساعته وخت کافی ٢۴چی دازمايښت لپاره(، خت دیھمداوکې  ھم په ايندهرايزوتوپ نيم عم

 څخه وروسته زيات دوز په ناروغدھغه په مقايسه اندازه يې  کمه ده اودازمايښت چې  دی

  کيږي.نه پاتی کې 

  دھستوی انرژی استعمال:  
) تشخيص .   ١په دوه برخوويشل شوی دی: (کې  دھستوی انرژی استعمال په طب

  )تداوی.٢(

دراديواکتيف موادوڅخه دامراضو کې  په ھغیچې  ھستوی طب دطب يوه څانګه ده  
اتومی انرژی دسازمان په ګزارش دناروغيو د کيږي.دتشخيص اوتداوۍ لپاره کار اخستل 

دراديواکتيف موادو څخه چې  دمختلفوراديوی دواګانو(ھغه دواګانیکې  دتشخيص په وخت
دسينی(کبد)اودصفرادکيسی ، د:  سرطانی تومورونوکې  جوړی شوی وی)په تصوير اخستنه

دعفونيت اودمفصلونو دالتھاب د تشخيص اوبررسۍلپاره ورڅخه استفاده ، دناروغيو
دګردو(کليه)اود بدن ، د زړه ناروغۍ، ھمدارنګه دا مواد دوينی دعروقودګرفتګۍکيږي.

اوپروتينونواونورو..... په  دوينیکيږي.ودتشخيص لپاره پکاروړلدنورو ارګانونودناروغي
اديوی رھمدارنګه يوقسمت کيږي.استفاده ه څخدراديواکتيف وړانګوکې  ه اوتحليلتجزي

)ھم    MRIپکاريږی.(  کې  د(تيرويئد)په شان ناروغيوپه تشخيصچې  دواګانی تو ليد شوی
چې  دھستوی طب دتشخيصی روشونودجملی څخه دی.داسی تشعشعی دستګاه وی شته
پاره دراديوی دواګانو په واسطه دسرطانی تومورونواونوروسرطانی کيسونودله مينځه وړلول

په غيردکومی اړتيا کې  ھمدارنګه دمغزودناروغيودجراحۍپه برخهکيږي.ورڅخه استفاده 
)کلونوکی ٢٠په دی وروستنيو(کيږي.څخه استفاده  وړانګيڅخه دجمجمی په خ�صولوکی د

دجراحۍ اولنۍ دتداوۍ�ره وروسته دکيمياوی تداوۍ څخه دراديواکتيف وړانګوپه واسطه 
دی ترڅووکولی شی کې  ھان دنوؤداسی تشخيصی رويشونوپه لټهتداوی ده.  دھستوی طب پو

دھغی په تغير چې  داصلی موجوده عناصرودميزان له مخی(جنين) اندازه کړیکې  په بدن
  سره مخکی دتولد څخه دماشوم دنابرابريومخنيوی وکړی.
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  تجزيه:ھستودراډيواکتيف   
سلګونه بی ثباته په  نورياوثابتی ھستی کې  )په شاوخوا400ټولی ھستی ثابتی نه دی د( 

، ماتيدوته مي�ن لری ترڅوپه نوروزراتواوموادوتجزيه اوبدلی شیچې  ھستی موجودی دی
  )وائی. Nuclear  decayدھستی دماتيدو پړاؤ ته دھستی له مينځه تلل(مت�شی کيدل)يا(

کې  خوپه اوس وخت، دھستی دمت�شی کيدلوبھير يوه طبعی پيښه ویچې  شونی ده  
په چې  ھم امکان لریکې  دساينسی علوموپه پرمختګ سره داکارپه مصنوعی رياکتورونو

 تشعشعات ئیکې  چی په نتيجه،  دواړو حالتونوکی يوه ھسته مت�شی اودمينځه ځی

چی ، دزراتواوفوتونوپه بڼه اوياھمزمان ددواړوپه شکل کو�ی شی دھستی څخه خپاره شی
چی دتشعشع دعملی ، )په نامه ياديږی Rediationشع(دزراتواوفوتونودځليدوداعمليه دتشع

)په نامه سره ياديږی.ھسته مخکی دمينځه تللو څخه  Radioactivityدامرحله داکتيويتی(
 تجزيئی څخه �سته راځیوروسته دچې  داصلی(مور)ھستی پنوم سره ياديږی اوھغه ھستی

  دنوی زيږيدلی(لور) دھستی پنوم ياديږی.

=Eد( زاده شوی انرژیاپه ټولوھستوی تعم�توکی    )د انشتين دمعادلی څخه �سته  �^[
راځی.ټول درانه عناصردھستودچاودنوله امله دھيليوم اوھايدروجن څخه دستوروپه داخلی 

بلکی راډيواکتيف ئی ھم ، چی ھمدی چاودونويواځی ثابت عناصرنه، توليد شوی دیبرخه کي
دغيری ثابتوھستويوه مھمه ځانګړنه په خپل سرپه سپکو ھستوتجزيه ، مينځته راوړی دی

دوخت په تيريدو مت�شی اوپه سپکوھستوبدليږی.دغرثابتوھستودمت�شی کيدو چې  کيدل دی
دغيری ثابتو ، بھيرپه پرلپسی ډول دراډيواکتيف وړانګودخاريجيدوسره ملګری وی

دراډيواکتيف کيږي.ت اوپرک ھستوسربيره تحريک شوی ھستی ھم دوړانګوپه ليږدولوتي
دناپايداره اتوم په ھستوکی صورت نيسی اوداتومی چې  ھستو تجزيه دھغه مرحلومجموعه ده

اتومی زری دناپايداره اتومونودتدريجی تجزئی څخه ، زرودتوليد سبب ګرځی
اوناپايداره ھستی په پيداره حاصليږی.دھستوی تجزيو له امله لويه ھسته په کوچنيو ھستو

البته نوی ماده دپخوانۍ مادی ، اولومړنۍ ماده په تدريجی ډول دمينځه ځی، ليږیھستوبد
  زاديږی اانرژی ورڅخه چې  څخه لږه کمه وی

مګر ، نږ نشو کو�ی ديو اتوم دتجزئی دقيق زمان مشخص کړووم، داټول يوه وړاندوينه وه 
  يم عمردتعين کيدووړدی.دھغوی ن
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  قسيم بندی:دھستودتجزئی ت   
دوه پروتونه چې  هدھسته ھليوم يوه زره د αد :پواسطه مت�شی کيدل زری αد .1

  وی.ه اودوه نيوترونه خپر

  .ویه يايوپوزيترون خپر الکترونزره يو βد چی :پواسطه مت�شی کيدل βد .2

 توپير نهکې  ی نمبر اواتومی کتلهپه اتومچې  :ګاماپواسطه مت�شی کيدلد .3

     موج)خپره وی. مقناطيسياوفوتون(الکتروراځی.

او په کې  نو ھستوردا تغير په ډيرو دکيږي.ھسته پخپله  په دوه برخو ويشله کې  په دی حالت
انجاميږی.له دی  د پروتونو ددافعی قوه لږه دجاذبی دقوی څخه زياته ویکې چې  ھغه ځايو

ورکړی ھسته په دوه ئی ته ھستی چې  ترون وکو�ی شیونيچې  انرژی امله ھغه زياته
اتومی کتله چې  )څخه زيات راديواکتيف٢٠٠د(کې  په دی تجزيهکيږي.برخوويشله  کوچنيو
پراخ کې  زيات شمير يې په طبچې  مينځ ته راځی وی )پوری١۶٠)څخه تر(٧٠يې د(

  ليکو: �نديڅونمونی يې چې  استعمال لری
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په ځنځيری ډول اجراشی ھستوی انفجار(اتومی بم)اوکه کې  )په کتله uکه دا تعم�ت د(  
اتومی ، تعام�ت په کنترول ډول شوی وی ازاده شوی انرژی يې اتومی رياکتور بولی 

چې  یوړولوکجه له امله دھغه مصنوعی راديواکتيف پريکتورونه دزياتو نيوترونونودتوليد 
  کيږي.استعمال لری په کار وړل کې  په طب

  اواستعمال يې په طبابت کی: وړانګيراديواکتيف   
 .يا يې داسی تعريفوؤ:دطبی تصوير اخيستنی يوه څانګه دهکې  ھستوی فزيک دطب په برخه

د کيږي.استفاده کې  دھستوی کړنواوراډيواکتيف وړانګو څخه دناروغيوپه تشخيص اودرملنه
چې  لری.لکه څنګهدموډلونوسره توپير دنوروتصويراخيستنی ھستوی طب تصوير اخيستنه 

 �نديدغه څيړنی دفيزيالوژيکی سيستمونواساسی دندی زياتره داناتومی څخه تر مطالعی 

چې  ی ھّغه �ری کومیپه تشخيصی څيړنوککې  په ھستوی فزيکنيسی او بحث پری کوی.
 �نديغبرګون کوی ترمطالعی موادو سره په مختلف ډول دپتالوژی عضويت لری اودمختلفو

نامه ھستوی طب ديو تخصصی طب په چې  دیڅوکالونوپه  شاوخواکی نيسی.اګرچی د
،  ) Rدسرطان ددرملنی لپاره(داول ځل لپاره لو څخه زيات )ک۶٠باندی پيژندل شوی دی.د(

د (ايود)دراډيواکتيف څخه  دتيرؤيد ددرملنی لپاره دنړۍ والی دوھمی جګړی څخه مخکی
  استفاده شوی ده.

داستفادی وړ طريقی دراډيواکتيف موادو دھستی څخه په دريو برخو باندی ويشل شوی   
دھغه له چې  لکه دبدن دغړو تصوير اخيستنه، يې تشخيصی طريقه ده دی.چی پراخه برخه

او کيږی پاره دراډيواکتيف يوه مناسه ھسته په مناسب کيمياوی تر کيب سره ناروغ ته تجويز
دتاثير له امله په فلم باندی  وړانګيپه ذريعه دبدنڅخه دباندی د توزيع يې په بدنکی دفلم

ه ديوه غړی او يا دساده تصويرڅخه �سته راوړنی ع�وکې  په دغه کړن�رهکيږي.ص خمش
عمل ترسره کول لکه:دتروئيد غدی او پښتورګو لا ټول بدن په اړه او يا ھم ديوه غړی عکس

  په اړه معلومات �سته راځی.

دراډيواکتيف چې  ھره ورځ دھغی اھميت زياتيږی دادیچې  ب دوھمه برخهدھستوی ط   
طبی ، څخه دھورمونونودغلظتبلکه دھغی دتخنيکونوکيږي  اروغ ته نه تجويزماده ن

دواګانی او ځنی نور اړين کارونه لکه: دوينی اوانساجواندازه ګيريولپاره ورڅخه کار 
ډيواکتيف ھستی په ذريعه يواځينۍ �ره تصوير اخيستنه دبدن دغړی څخه دراکيږي.اخيستل 
�ره او بلکه دراډيو لوژی پخوانۍ کړنکيږي.څخه استفاده  وړانګيدکې  په ھغیچې  نه ده

نوی کړن�ره  ويراخيستنیدتص سره په استفادی وړانګيد کمپيوتری محور نومی توموګرافی
  ده.

دحساسيت او قدرت ولو څيړنيزو کړن�روکی دتشريحی معلوماتو د�سته راوړنی لپاره په ټ  
نه لری تخنيک يې يوه ځانګړی کړھرکيږي.دتفکيک په تفاوت سره استفاده  په مختلفه درجه



         

١٢٨ 

 

�سته راځی زياتره يې ديوبل کې  په دی کړن�رهچې  اوپه ټولنيز ډول سره ھغه معلومات
  بشپړونکی وی.

ه خپل ريجی تاثير څخه ناڅاپه او پاپه غير دخکيږي چې  ځنی عنصرونه پيداکې  په طبعيت
يې کې  په نتيجهچې  خپره وی وړانګيداتوم دھستی څخه ھستوی وا کيږي  سر تجزيه

مختلفی اودنوؤ عنصرونو ھستی �سته راځی او ياداچی دھماغه عنصر په يوه راډيو 
  وړانګي يعنی تجزيه  ی ته راډيواکتيفيزوتوپ باندی بدليږی.نوموړی فزيکی کړن�را

 ھغه ھستی کيږي. هويل اډيواکتيويتی ر خاصيت ته   فعال  ګ دی رن  او  خپروؤنکی تجزيه

 ھغوی پاتی  د  )اوRadio active( تيفــــــراډيواک  خواص لری دخپرونکی  وړانګيچې 

موړو لغتونوکی ياديږی.په نو)په نامه سره Radio nuclidدراډيونيو کليد(، راډيو ايزوتوپ
)څخه اځيستل   Radius د�تينی ژبی راډيوس (چې  په معني وړانګي)دRadio(  وراډي
 Active اکتيو(او  د�س اوڅنګلی ددوه اوږدو ھډوکو څخه ديو ھډوکی نوم دیچې  شوی

وکړی دا کارچې  کوEی شی وړانګيوترون اودي نيوترون ، دپروتون ی.و)دفعال معنی ورک
امله ددغی سانه او ارزانه دی نوله دی ايف کولوکی دنيوترون استعمال په راډيواکتچې  ځکه

دراډيواکتيف کې  په برخه بيولوژيڅيړنی او مطالعه دطب او کيږي.څخه استفاده  وړانګي
 Georfeموادو څخه وروسته دمصنوعی راډيواکتيف دکشف څخه دژورژھوزی(

Hevesy)شوی.)کی شروع ١٩٣۴)په وسيله په کال  

 څيړل دی لکهاناليزکول اوصرونودکم پيداعن کې  بابتدراډيواکتيف ترټولومھم کارونه په ط 

)او داسی نور دانسان  Seسيلينيوم(، )Cuمس( ، )Nنکل( ، ) Mموليبدن(  ، ) Sbاتيمون(  :
يرونه په ناروغانو دی.زياتره څيړنی دھمدغه عنصرونودکمی تغير اواړونده توپکې  په بدن

دمقايسه کولو له �ری په يوه چې  ړن�ری امکان ورکویسره شوی دی دغه ک باندی تر
)په ډول باندی په �س  Invitorډيرو کوچنيو اندازوسره يو عنصرد(معياری او سټندرد او 

 �نديدکې  راوړو او دھغی تغير اندازه ونيسی دراډيواکتيف دموادو څخه دطبابت په برخه

  اخيستل کيږی: ھدفونودتر �سه کولو لپاره کار

ديو عنصرھسته راديواکتيوکړی ډيری دی.دمثال په چې  وړانګيھغه کې  هدطب په برخ
  توګه : 

  دناروغيو دتشخيص لپاره. �

  دناروغيو ددرملنی لپاره. �

  دڅيړنيزو او تحقيقاتی کارونو لپاره. بيولوژيد �

  دراډيواکتيف عناصرو نيمائی عمر:
ديوی مادی کې  چی په ھغی، ديوی راډيواکتيف مادی نيمائی عمر ھغه وخت دی 

کاله دی   5600نيم عمر  C79نيمائی ته رسيږی.دمثال په ډول:  خاصيت(کتله ياوزن )
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کاله پری   5600دکاربن راديواکتيف اتوم نيم شی يا تجزيه شی نوبايد چې  نوددی لپاره
تيرشی .دمختلفو عناصرونيم عمرونه دڅوثانيوڅخه تر ميلونونوکلونو پوری متغير دی.دنيم 

تاريخ پوھانودکاربن دنيم ، عمر په واسطه کو�ی شودموجوداتودمرګ نيټه معلومه کړو
  عمرڅخه دلرغونی مصردموميائی جسدونودمرګ دنيټی دپيداکولولپاره تری استفاده وکړه.

ټول راډيواکتيويتی(ناپيدار)عناصريا موادنھايتاپه سرب بدليږی چې  شتوالی لریيوه نظريه   
بعضی عناصردانسان دعمرڅخه چې  ځکه، خودانظريه په تجربی ډول اثبات شوی نه ده ، 

داولنۍ چې  دی ی عمردھغه وخت څخه عبارتزيات عمرلری.ديوراډيواکتيف ايزوتوپ نيمائ
ی عمردھغه وخت څخه ياپه بل عبارت نيمائ، مادی دنيمائی تجزئی لپاره ضرورت وی 

کتلی دله منځه تلولپاره ضرورت دی.دراديواکتيف  %50و اتوم د يدچې  عبارت دی
 مره لنډوی نو ھسته ئی په ھماغه اندازه غير ثابته وی. وعناصرونيمائی عمرچی ھرڅ

  دبعضی عناصرو نيم عمر:   
  ) پنځه مليارده کاله دی. 50000000نيم عمر( `U�Hد �

� U�HF )کاله دی. ٧٠٠٠٠٠٠٠٠نيمعمر اوه سوه ميلونه(  

  )کاله دی. 24000نيم عمر ( Po�H1د �

  )کاله دی. 5600نيم عمر ( C79د �

  ) ورځی دی. 3نيم عمر دری( `Au71د �

  )ساعته دی. 15نيم عمر پنځلس( Na�9د  �

  )دقيقه دی. 1نيم عمر يوه(  F7cد �

فزيکی نيمايې عمر:                   
دراډيواکتيف کې  په ھغهچې  دراډيواکتيف موادونيمايې عمردھغه وخت څخه عبارت دی

بعضی راډيواکتيف موادپه کيږي.ې باقی پاتی نورياو نيم کيږي  تومونه تجزيهامادی نيم 
 نوکيږي  ډير ورو تجزيهچې  نوځکه لنډ نيم عمر لری.بعضیکيږي  سرعت سره تجزيه

ثابت تر تجزيې دراډيواکتيف موادودنيم عمر اودچې  ځکه يې نيم عمر زيات وی.ھغه رابطه
 مينځ شتوالی لری عبارت ده د:

Id1/2 =
I�

2
= I�E

�ʎg7/� 

دا معنی يا اته ساعته دی  )ورځی8.06)نيمايې عمر(131Iد( چې  وويل شیچې  ھغه وخت 
داته ورځو څخه به يې پنځوس اتومه که چيرته نن ورځ سل اتومه ولری وروسته چې  لری

)اتومه باقی پاتی وی.يعنی د اتوؤورځو څخه 6وی اووروسته دشپاړس ورځو به يې(
  وروسته به يې موجوده اتومونه نيمايې شوی وی.
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  :) bioBiological Half life =T(کی نيمايې عمربيولوژي
ته دخوراک د�ری ور کی ارګانيزم بيولوژيديو کې  په ھغهچې  دھغه وخت څخه عبارت دی
 ځنځو(ازافر، ميتابوليزمکه:کی پروسولبيولوژيندازه دفزيکی او ننوتلی راډيواکتيف موادو ا

 په نتيجهکيږي چې  ترشح(څڅوب)له �ری دلومړی وخت په مقايسه نيمايې ته راښکتهاو ب)

ديورانيوم دتجروبو په اساس ځی.اونيمايې دبدن څخه وکيږي  پاتیکې  يې نيمايې په بدنکې 
يزوتوپونوعمر ئی اچی دځمکی دعمر څخه زيات دی.خود، کاله دی 4,5.101نيم عمر

خو ، يزوتوپونه په زياته پيمانه وجودلریاله ھمدی امله ديورانيوم ، واځی څو دقيقی دیي
که دوه واری نيم ،  %50  خپله ډير کم يافته دی.که په يوی مادی يوواری نيم عمرتيرشی

پاتی  %12,5او که دری واری نيم عمر ورباندی تيرشی  ، ٢۵٪ شیعمرورباندی تير
  کيږي.

  ): Average time =Taمنځنی يا متوسط عمر(   
د يو عنصر راډيواکتيويتی  دلومړی وخت په مقايسه داويلر چې  دھغه وخت څخه عبارت دی

ديو راډيواکتيف چې  )په اندازه کمښت مومی تجروبو ښودلی دهe=2.7182دعدد(
ډير دی.دمثال په  T1/2دنيمايې وخت څخه څه ناڅه يو نيم ځله   Taعنصرمنځنی وخت 

�ورځی دی نو متوسط عمريې  2.69dayنيمايې عمر   Ag-198 توګه:دط
1.44×(2.69)=3.87day .ورځی دی يعنی څه ناڅه څلور ورځی دی  

دھغه چې  دی ):ھغه وخت(Effective half lafe=Teff اغيزمن نيمايې وخت
دراديواکتيف عنصر اندازه دلومړی وخت په مقايسه ديوی خوا کې  په بدن دتيريدووروسته

افراز  کی پروسولکهبيولوژيدفزيکی کړن�ری لکه راډيوکتيف تجزيه او بل خوا دبدن څخه د
ديوغړی لکه کې  اترشح له �ری نيمايې ته رالويږی.اغيزمن نيمايې عمرپه ھستوی طب

اويا پښتورګی دانرژی دوزداټکلو اودنوموړوغړودمارکولوپه اړه معلومات تر �سه تايرايد 
، کیبيولوژيدنوموړو دريونيما عمرونه يعنی ، کول يو ډيرغوره اوګټور کميت بلل کيږی

  لری: اړيکه اعتبار �نديتر مينځ عمر فزيکی اواغيزمن نيمايې

   

  :وړانګيد الفا 
 د يوی راديو اکتيفی ھستی د تجزی په نتيجهچې  دی وړانګيداسی ھستوی  وړانګيد الفا 

د ددوه نيوترونو او د دوه پروتونو څخه جوړی دی نو له  وړانګيمنځته راځی نوموړی کې 
د ھستی څخه په  وړانګيفا . د ال ɑ=4Heدی کبله د ھيليوم د اتوم د ھستی سره يو شان دی 

عت شلمه يعنی دنوردسر، ) km/s 15000قيمت يی (چې  عت سره خپريږیډير لوړسر
څخه جوړی دی نو د الفا وړانګو پر د ھيليوم د ھستی  وړانګيبرخه جوړوی. داچی دالفا
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کې  ځای د الفا د ذری نوم ھم استعمالولی شو . د الفا د وړانګو د خپريدلو فاصله په نسجونو
 خواص جوړوی: �نديچې  فقط څو مايکرومترو ته رسيږی

  

o د ھيليوم ھسته چې  او دوه نيو ترونو څخه جوړه شوی ده د الفا ذره د دوه پروتونو
  جوړوی .

o . د الفا ذره دوه غبرګ مثبت برښنايی چارجونه لری  

o ) 30000-15000د الفا د يوی ذری سرعت د m/secد نور د سرعت چې  ) دی
  لسمه برخه ده .

o د شپږو زرو پوری ايونونه توليدوی .کې  د الفا ذره په يوه سانتی متر ھوا  

o د کاغذ ديوی پاڼی څخه ھم نه شی تيريدلی نو له دی کبله د بھرنی  وړانګيلفا د ا
  سرچينی څخه که خپری شی نو د روغتيا په تړاو د انديښنی وړ نه دی . 

o  تماس او د تنفس له �ری بدن ته د اخلی شی نو خطر يی د روغتيا  ، که د خوراک
  په تړاو ډير زيات دی .

o د الفا  د ذری کتله مساوی ده چې  منځ ته راځیکې  ودنهد الفا ذره په يوه ھستوی چا
  سره .kg27-6.644×10د 

o د الفا يوه ذره يعنی د ھيليوم ھسته ازاديږی کې  د پلوتونيم د ھستی په چاودنه  

  

د صرف وړ دی يعنی د جوړ پوستکی له �ری نه شی کو�ی نفوذ خطر  وړانګيددغی 
  وکړی .

د ځانګرو خاصيتونو لرونکی  وړانګيد الفا وړانګه او په دعمومی ډول ټولی راديو اکتيف 
  ) ده.Excaitaion( يو يی ايونايزيشن او بل يی راپارونه چې  دی

د نفوذ قابليت ډير کم دی د کاغذ يوه نازکه ورقه کو�ی شی د الفا ټولی  وړانګيددغه 
طيف مونو انرژيک دی يعنی  وړانګيالفا د متوسطه انرژی لری جذب کړی. د چې  وړانګي

  له يوه ھستی څخه وځی ټول يی د يو ډول انرژی او يو برد لرونکی دی.چې  د الفا ذری
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  :βد بيتا وړانګه  
 وړانګيداتوم د ھستی څخه د بيتا چې  ځينی راديو اکتيف عنصرونه شتهکې  په طبعيت

سرعت يی د صفر څخه تر چې  ګړندی الکترونونه ده وړانګيخپروی . نوموړی ھستوی 
د ھغوی د خپريدلو فاصله تر لسو مترو پوری کې  تقريبا د نور سرعت پوری دی او په ھوا

د نيوترينو شمير د پروتونو په مقايسه ډير وی نو د منفی کې  په يوه ھستهچې  رسيږی . کله
 ت را منځتهد بيتا وړانګه ھغه وخکې  په د غه ھستوی تجزيه ، کيږي  بيتا تجزيه تر سره

 يو الکترون (بيتا وړانګه ) او يوه بله ذره ، په پروتون  ، د ھستی يو نيوترون کيږي چې 

 :ډول ده �نديمعادله يی په چې  د ضد نيوترينو په نامه سره ياديږی واوړیچې 

  

  ....    n0  p++e- + ve- 

    A
zx hi#7

j +β-+ve- 

يوه نوی ھسته د نکل کې  ھسته د بيتا منفی تجزيه تشکيلوی او په نتيجه 60Co د مثال په ډول 
   :او د نيوترينو يو ضد ذره منځته راوړی وړانګياو د الکترون 

Ik + m + nE�`
��        →60 Co 

o  جنس الکترون دی وړانګيد بيتا د.  

o دبيتا کتله د ھستی په مقايسه صفر ده.  
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o يی منفی يو دی بريښنايی چارج.  

o  مه يی�  .ده  β- يا   e- اختصاری ع

o .سرعت يی د صفر او تقريبا د نور د سرعت تر منځ تغير کوی  

o  3 -0.02انرژی يی  دMev تر منځ ده.  

o د کې  او په اوبو يا انساجوکې  د څو سانتی مترو په شاوخواکې  برد يی په ھوا
  .څو ملی مترو پوری دی 

o  دغه وړانګه د حفاظت له مخی خارجی خطر لری يعنی د پوستکی له �ری بدن
په نسبت کم خطر  وړانګيته نفوذ کوی خو د ايونايزيشن خاصيت يی د الفا د 

څخه  وړانګيد نفوذ قدرت يی په متوسطه توګه سل برابره د الفا د چې  لری
   .زيات دی

o  پنډوالی چې  ه المونيمی صفحهلپاره يو وړانګيالمونيم ډير ښه حاجب دی د بيتا
   .يی يو ملی متر وی دا وړانګه ودروی

o  د راديو اکتيف عنصرونو څخه منځته راځی مونو چې  طيف وړانګيد بيتا
  انرژيتيک نه دی يو تړلی طيف لری

 :β+د بيتا مثبته وړانګه 

 د نيوترينو شمير د پروتونو په مقايسه لږکې  د ھغوی په ھستهچې  ځينی عنصرونه شته

يو پويزيترون او يو نيوترينو ، يو پروتون په يو نيوترون کې  په دغه ھستوچې  دی
د منفی چارج پر ځای مثبت چارج چې  پوزيترون د الکترون ضد ذره ده دا ځکهاوړی 
په  وړانګيکتله يی  د الکترون سره مطابقت لری نوموړی ذره د بيتا د مثبتی چې  لری

  نامه سره ياديږی .

  : )ɣ( هد ګاما وړانګ
 خپری کړی نو بيا وروسته کله داسی ھم پيښيږی وړانګييوه ھسته د الفا يا بيتا چې  کله

د غه ھسته د لوړی انرژی د چې  پاتی شی . ددی  لپارهکې  د تحريک په حالتچې 
حالت څخه د انرژی ټيټی سوی حالت ته راشی نو دھستی د مربوطه مدارونو د انرژی 

ديوه راديو چې  يعنی فوتون وړانګو په شکل خپروی دا ځکهتفاوت د ګاما د وړانګو 
د لوړی انرژی مدار څخه د انرژی يو ټيټ مدار ته چې  اکتيف اتوم ھسته کوشش کوی

په دی ډول خپله اضافه انرژی د يو ثابت حالت د غوره کولو په ھدف له چې  راشی
تونو او د تجزيه کيدونکی ھستی د پروکې  په نوموړی تجزيهچې  �سه ورکوی

. يوازی د والدين کيږي  نيوترونو شمير تغير نه کوی او د کتلی شميره يی ثابته پاتی
  انرژی په اندازی سره کميږی . وتون د کتلی معادلیرھستی کتله د خپور شوی پ
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i.  موجونو څخه  مقناطيسيجنس راديو اکتيف موادو د الکترو وړانګيد ګاما د
  دی يعنی د نور له جنسه دی.

ii.  1-0.001سره د اوږدوالي  ډيری لنډی څپی پهاو د A ͦ  په اندازه تغير کوی  

iii.  کتله يی په اتومی مقياس صفر ده  

iv.  سرعت يی دنور د سرعت سره برار دی  

v.  بريښنايی چارج يی صفر او نښه يی ګاماɣ�
�  ده 

vi.  10انرژی يی دKev-10Mev پوری تغير کوی 

vii. او په اوبو او کې  د څو مترو په شاوخواکې  برد يی ډير زيات دی په ھوا
 دی کې  د څو سانتی مترو په شاوخواکې  نسجونو
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د انسان د بدن څخه په اسانی سره تيريږی ددی خاصيت له مخی کو�ی  وړانګيدغه 
چې  د بدن د داخلی غړو څخه د تصوير اخيستنی لپاره تری ګټه واخيستل شیچې  شی

له چې  ن لپاره يو خارجی خطر دیګاما راديو ګرافی ورته وايی . د ګاما وړانګه د انسا
اتومی انفجار رامنځته شی د ھغی څخه چې  دی څخه حفاظت کول ډير اھميت لری . کله

رامنځته شوی د ګاما وړانګه تر څو سوو مترو حتا تر څو کيلو متر لری د انفجار له 
شته کې  ځای څخه ھم خطرناکه ده . د ايونايزيشن او تحريک خاصيت د ګاما په وړانګه

طيف مونو  وړانګود وړانګو څخه زيات دی د ګاماددی د نفوذ قابليت يی د الفا او بيتا 
يو ډول کيږي  رامنځتهچې  وتونونه د ګاما د يو عنصر نهانرژيتيک دی يعنی ټول ف

  .انرژی لری

  

  

  ضررونه: وړانګيدګاما 
  دسرطان سبب ګرځی. �

  دسترګودخرابوالی سبب ګرځی. �

  ګرځی.دپوستکی دخرابوالی سبب  �

  دی. وړانګيځکه دا خطرناکی کيږي  ګټه نه اخيستلکې  معموÇ ددی وړانګوڅخه په طبابت
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  ھستوی دواګانی:

  يزوتوپ دوا سازۍ انتخاب:اراډيو   
دراډيوداروګانوديو عنصرپه نښه کيدو سره دناروغۍ کې  په ھستوی معالجه

کې  ماده په وريدراډيواکتيف کې  په دی طريقه، تشخيص اوياتداوی صورت مومی
دمورد نظرعنصردتجمع څخه وروسته دھغه څخه دحاصله چې  ، تزريق کيږ ی 

حال داچی دتصوير اخيستلو په ، شوؤوړانګوپه واسطه تصويراخيستل کيږی
يادراډيوترابۍ د�ری تداويدمريض دبدن څخه  وړانګينوروطريقوکی لکه: داکس د

په نظرکی کې  دراډيوداروګانوداستفادی په وختچې  بيرون وی.ھغه موارد
دراديواکتيف ، نيولکيږی عبارت دی له:دراډيواکتيف مادی نيم عمر اودھغی انرژی

ناروغ دزيات وخت لپاره دھغه چې  مادی نيم عمر بايددومره اوږد نه وی
مخکی اويا دتصوير چې  یاونه بايددومره کمو، واقع شیکې  دروښنائی په معرض

  دھغه اکتيويتی ډيره کمه شی.کې  وخت هاخيستنی پ

  خيستنه:ادګاما دکمروپه واسطه تصوير      
 cameraچی يوه ئی د، دګاما ددوربين پيژندنه:دګاما دوربين ددوه کليمو څخه جوړشوی

چې  کليمه ده gammaمعنائی دوربين يا دتصويراخيستلواله ده اوبله ئی دچې  کليمه ده
  معنائی يو ډول روښنائی ده.

  دګاما دکمری تاريخچه:  
د(سنتي�سيون)دحساب کې  پخواديوی مادی دجزياتو دتوزيع تعين اواندازه ګيری په يو سيستم

دبدن يوه ، په سربوپوښل شوی وهچې  په غيرديوکوچنی سوری څخهچې  کونکی په واسطه
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استفاده کوله.داحساب کونکی ديو ، پری ليدل کيده کې  کوچنۍ برخه په يوھلحظه
په دی ډول چې  ټ)په مخ ورووروپه يومستقيم خط مخکی اووروسته حرکت کاوهبازو(م

نژه) په واسطه دتصوير اخيستنی اد(کې  م کال1985دګاما دوربين په ، ټوله ساحه سکن کيده
  لپاره جوړشو.

  دګاما ددوربين اجزاوی:  
، برابر ویجسم اوتصوير سره کې  په موازی حالت، وائی fovدګاماددوربين دليدلوساحی ته 

چی دبدن ، قطر لوی وی خو تصوير دجسم څخه کوچنی ویکې  حالت دتقطع په  Fovد
تصويردجسم کې  اودتباعدپه حالتکيږي.دپراخه ساحودتصويراخيستنی لپاره ورڅخه استفاده 

، تقارب کونکی، موازی ، نۍ برخه مختلف اقسام لری�نديڅخه لوی وی.دکليماتور 
  تباعدکونکی.

  دراډيواکتيف موادودزراتوپه واسطه دتوموګرافۍ انتشار:     
Positron  چی دتوموګرافۍ کيږي.دراډيواتيف موادودمھموزراتوڅخه ګڼل

)Tomography ( مھمه ونډه لری. کې  په انتشارPET )Positron  Emission  

Tomography   توموګرافی دپوزيترون دانتشاردانسان دبدن فزيالوژيکی ساختمان(
پوزيترون ئی انتشارکوی عبارت دی.دايوه چې  موادودنيمائی عمرپه واسطه �لکترونيکيد

ليتونه    اوکيمياوی کو�ی شی په عادی ډول دانسان دبدن فعاچې  بی ضرره طريقه ده
کړنی اودبدن داندامونو ميتابوليزم ارزيابی  PET-  scanتابوليزم اندازه کړی.يم

  -CT اويا MRI(Magnetic  Resonance  Imaging) کوی.برخ�ف

scan(Computed  Tomography)  په اوليه توګه دانسان دبدن داناتومی څخه چې
  تصويرونه جوړه وی.  

 MRIپه غيرد PET- Scanکيمياوی تغيرات مخکی دناروغيودع�يمو دښکاره کيدوڅخه

سره  CTدوربينونه د PETدکې  تصويرونوڅخه اندازه کوی.په نوی تکنالوژۍ CTاويا 
چی دناروغيومخصوصاسرطانی ناروغيودتشخيص دقت ئی ډير کړی ، ترکيب شوی دی

  .دی
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)دراډيواکتيف  Nuclear  Medicineدغه دتصويراخيستنی تخنيک دھسته ای طبابت(
يزوتوپونواودکمپيوټردنوی تکنالوژۍ په واسطه دبدن دداخلی اعضاؤدتشخيص اراډيو ، موادو

دتومورونودعملياتوڅخه وروسته ، لپاره استعماليږی اوھم دتومورونودجراحۍ غوره وسيله 
په واسطه  PET –Scanنکروز شوی تومورونه اونوی تومورونه ھم د، رشد دتومور

مغزی ، مؤثره تشحيصی طريقه دريوی سرطان PETداثابته شوی ده چیکيږي.مشحص 
  . ناروغی ده لکه:دالزايمتر قلبی ناروغی اوعصبی اخت��تو، کولونی سرطان، سرطان

دناروغ بدن ته چې  پوزيترون دراډيواکتيف موادو دکوچنيوزراتوڅخه عبارت دی  
لکه .کيږياستفاده کې  ددی تخنيک څخه دمختلفوناروغيوپه تشخيصکې  دداخليدوپه صورت

دحرارت ، دبدن دحرارت درجه دفزيکی عواملويادناروغۍ له امله تغيرکویچې  څرنګه
ددرجی دھمدی تغير له امله ديو خاص اندام يادبدن دسطحی ناروغۍ دمعلومولولپاره استفاده 

  کيږي.

دسرطانی ناروغيوپه ښودلواوھم دبيوشيمی تغيراتوپه واسطه اڅخه اکثر PET – Scanد  
دغه اسکنونه دبدن په ټولو برخوکی اجرا کيدای کيږي.استفاده کې  سۍددرملنی په برر

استفاده  PET− Scanشی.دزړه څخه دوينی جريان اودشريانونودناروغيوپه تعينولوکی ھم د
  ھم ونډه لری.کې  دمغزی سرطانونواوھم ذھنی بی نظميوپه تشخيصکيږي.

 سوری لریکې  دھغی په واسطه صورت نيسی په خپل مينځ PET –Scanھغه ماشين چی  

دڅوحلقوڅخه جوړشوی چې  )ته ورته والی لری.داماشين Doughnutيوډول شيرينۍ (چې 
ترڅودبدن څخه تصويرونه  دی ښکاره کوی اواجازه ورکویکې  ھغه موادچی په بدن، دی

  کيږي.تصويرونه دکمپيوټر په مانيتورکی ښودل ، �سته راشی

لومړی دراډيواکتيف موادپه چې  په واسطه تصويرداسی �سته راځی PET –Scanد  
 دسکلوترون په نوم ياديږی توليديږی اووروسته دبدن طبعی مواد معمو�کې چې  يوماشين
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دغه مواددناروغ سره کومک کوی ترڅودبدن ، اوبواوامنيا ک سره يو ځای کيږی، دګلوکوز
دانسان دبدن دداخلی برخوڅخه معلومات  PETداخلی خاصی برخی ښکاره شی.څرنګه چی

راډيواکتيف موادپه ډيرسرعت چې  چی بعضی خطرات ھم دځان سره لری داځکه، راټولوی
  سره انتشارکوی نودجنين اودحاملو ښځولپاره ضرر لری.

چې  ھغه ناروغان مث�، غلطه نتيجه ورکوی PETنو، رمال نه وی وکه کيمياوی تعادل ن  
)Diabetes ( دقندونواو کې  ددغه ناروغانوپه وينهچې  څرنګه، ناروغی لری يادشکری

  نتيجه غلطه وی. PETنه وی دکې  انسولينومقداردتعادل حالت

 تھيهکې  په ازمايشګاه PET –Scanراډيواکتيف موادډير ژر فاسديږی نوبايددچې  څرنګه  

تخنيکونود چی دپخوانی ، پواسطه دناروغيوتشخيص بی ساری تخنيک دی  PETنه شی د
  په نسبت مکمل معلومات وړاندی کوی. MRIاو  X –Ray  ،CT – scanتشخيصونولکه:

     :P.E.T دګلوکوزدجذب ص6حيت اوداندازی دمعلومولولپاره کې  دنسجونوپه داخل
د  ځنی وختونه دغه عمليه،  استعماليږی اوددغه مقصد لپاره يوه رنګداره ماده استعماليږی

  په نوم ياديږی.  Fluorodeoxy  D .Glucoseا ) فلوروډيکس ګلوکوزی١٨(

کې  دبدن په کومه برخهچې  دغه عمليه دداسی ناروغۍ دتشخيص لپاره استعماليږی  
اکثره انساج کې  په دغه دواړو حاEتو ځته کویسوری جوړوی يادکنسر ناروغی رامين

ھم ترسره کې  دواړه عملی په يووخت CT  -  scanاو P.E.T –scan زيات ګلوکوز جذبوی
په کومک  CT  -  scanدچې  دترسره کولوګټه دادهکې  ددواړو عمليوپه يووخت، کيدای شی

دعملی په مرسته د انساجود فعاليت په  ھکله  P.E.T  -  scanښت معلوميږی اودجوړ
  لومولولپارهدغړو دحالت دمعداعمليه دکسرناروغۍ لرونکوناروغانو، معلومات Eسته راځی

  ډيره ګټوره ده.
  

  شکل
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  دراډيواکتيف موادو څخه کار اخيستنه:کې  په طب
دنښه لرونکوماليکونونوپه ډول کار اخلی.نښه کې  دراديواکتيف موادو څخه په طبابت

راديواکتيف وی دغه يوياڅواتومونه دھغی چې  یلرونکی ماليکولونه ھغه ماليکولونوته واي
اوکيميا له نظره معمولی ماليکولونوته ورته دی.او دفيزيکی خواصوله  بيولوژيماليکولونه د

 وړانګينښه لرونکی ماليکولونه تشعشع کوی يعنی چې  نظره دھغوی سره توپير لری ځکه

دغه تشعشع تشخيص اواندازه کړی.ددغه ماليکولونوفيزيکی چې  خپروی اوھم کيدای شی
ه شی مسموم نشخص کې  ارونی په وختدکچې  وږددینيمايې عمر نه ډير لنډ اونه ډيرا

کو�ی.دمثال په توګه:داوسپنی دراډيواکتيف دځای نيوؤنکی دھيموګلوبين په ماليکولونوکی 
ی نيوؤنکی دتيروئيد په ھورمونوکی يوه نمونه دنښه ايودين راډيواکتيف ځااوياد

  کولولپاره پکاريږی.دنښه چې  کولوده.اکتويته د ھمغه دراډيوايزوتوپ داکتيويتی ترکيب دی

 دجذب ډيناميکیچې  دی اجازه ورکویپه ډيره ساده ګۍ سره د وړانګيدغه ځليدونکی   

ډير مشک�ت کې  په حقيقتچې  تبديلۍ اودفعی لپاره معلومات ورکړی ، ترکيب ، کړن�ره
يزوتوپ دموادوڅخه دکار اخيستنی �ری ادھمدغه کړن�ری له �ری دحل وړوی.دراډيو

  په ډيره ساده طريقی سره بررسی کو�ی شو.کې  چاری په طب

  عبارت ده له:کې  دراديواکتيف موادو څخه کار اخيستنه دطب په ساحه  
  ديوی مادی دماليکولونودحرکت مطالعه دبدن په مختلفو غړوکی. �

  په بدن کی. جوړول اودمينځه وړلديوعنصر، دميتابوليزم مطالعه �

  دوينی دټولنيزحجم ټاکل. �

  دسروکروياتودعمر ټاکل.دوينی  �

  )په ذريعه.I131دتيرووئيددغدی مطالعه د(  �

  داوسپنی دميتابوليزم مطالعه. �

  )په واسطه.Fe59*ميتابوليکی مطالعی د(  �

  دمعدی دسرطان تشخيص. �

 )په مرسته.12Bدوينی دکموالی څيړنه د( �
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  :راډيولوژي

  ه.دلته تکرار ده ځکه مخکی ليکل شوی دسريزه:

  واسطه دامراضوسطحی درملنه :دوړانګو په    
کې  نو له ھمدی امله په درملنهکيږي  مرګ سببراديواکتيف وړانګه دحجرو دچې  هڅرنګ
کې  سرطانی حجری په زياته کچه دوړانګو په مقابلچې  ع�وه له دی څنګهکيږي  کارول

ډيره  دراديواکتيف موادو څخهکې  حساسی دی نو له ھمدی امله دسرطانی ناروغيوپه درملنه
  کيږي.استفاده 

ددرملنی لپاره راديواکتيف مواددزرق يادخولی د�ری تجويزاوراديواکتيف ماده په اړونده 
نيسی.ھغه  �نديتومی بمباريواغيزی او ارسوب کوی.او حجری دخپلی کې  غړی

 ايښودلکې  او يا دانساجو په داخلکيږي  تطبيق داخ�کې  راديواکتيف مواد جی په درملنه

کيږي  بيرون تطبيقچې  )څخه.او ھغه   I,131P32Ir,192Au,198رت دی له: (   عباکيږي 
  کيږي.)عنصر په واسطه کارول   Cs137Co,60)چی(Telethrapy)اويا(    P32Sr,90لکه( 

  اوخطی تعجيلی دستګاه:             ماشين )     PpZp(  60 کوبالت    

  ):  60کوبالت (
)اواتومی وزن  27اتومی نمبرئی (، ) Coسمبول ئی (چې  کوبالت يو کيمياوی عنصردی

چی ، )دی.کوبالت اودھغه ترکيبات دډيری پخوازمانی راھسی پيژندل شوی دی  60ئی(
)په  Goege  Brondبی رنګ ورکولوپه حيث استعماليږی.دکوبالت عنصرد(اښيښی ته د
  Johnوروسته د(، کشف شوی دیکې  )کلونوپه مينځ 1737 −1730واسطه د(

Livinjoad )او(Glenn  Seaborg   پواسطه(Co��کشف کې  ) م کال 1938په ( 
چی ، تلفظ اوليکل کيږی Kobaldيا  Kobaltشو.دکوبالت کلمه يوه يونانی کلمه ده يعنی 

چې  اوداځکه، چی دانوم دکانونوکارګرانوورته انتخاب کړی دی، معنائی ده دشيطان روح
ه ليدل نزاد فلزپه بڼه ادکې  )په طبعيت 60لت(دايوزھری اوسردردؤنکی عنصردی.کوبا

ورسره دمس اونکل منابع ھم کې  )منبع وی په څنګ 60دکوبال(کې چې  اوپه ھرځای، کيږی
  CoHO9 , Coqr9، ګ�يوکودوت، اريتريت، )معدنی ډبری دکبالتيت  60(توی . دکوبال

روسيه او  ، زامبيا ،  )توليدؤنکی ھيوادونه چين 60دکوبالت(کې  څخه عبارت دی.په نړۍ
)دخاکستری رنګ لرونکی دی.تی لرونکی حيوانات کوبالت لرونکی  60استرليادی.کوبالت (

)دسرطان مرض دعامل په خاطرھم په بعضی رقابتی  60مالګی ته ضرورت لری.کوبالت (



         

١٤٢ 

 

يزوتوپونه ادی.دکوبالت  3+او2+ ،  1+داکسيديشن نمبرونه ئی، ھيوادونوکی استعماليږی
ډيرقوی  وړانګيدګاماد ) 60لت(ا)ترمينځ قرار لری.کوب amu – 500amu 74د(

 60اوکوبالت( ) 59عبارت دی له:کوبالت(چې  يزوتوپونه لریاتوليدؤنکی دی.کوبالت دوه 

)يومصنوعی  60ولی کوبالت( ، دډول پيداکيږیازاپه کې  په طبعيت59چی کوبالت، )څخه
)څخه  60)کاله دی.دکوبالت( 527)نيم عمر( 60راډيواکتيف اوخطرناک عنصردی.دکوبالت(

د  ) 60)انرژی په لرلو سره خارجيږی.کوبالت( Mev − 133 Mev 117د( وړانګيدګاما
 60کوبالت(، دی 5+نيوترونونولرونکی دی.داسپين ثابت قيمت ئی  33پروتونونواو  27

دخاصيت له امله په اتومی بټيوکی ھم  وړانګيدګاما  ) 60کوبالت(، بلوری شکل لریا)عموم
اتومی بمونواواتومی ھايدروجنی بمونودله مينځه وړلوپه موخه ، چی دتوغنديو، استعماليږی

)لومړنی توليدؤنکی ھيوادروسيه  60دکوبالت(کې  په ټوله نړۍکيږي.ورڅخه استفاده 
خاصيتونه خطرناکه اوتخريبؤنکی ، )ټول ترکيبونه زھری 60اوورپسی چين دی.دکوبالت(

)په ترکيباتو بنديز لګولی اوعاملين ئی دقانون  60ملل متحددکوبالت(کې  لری.په اوس وخت
  څخه سرغړؤنکی اومجرم ګڼی.

  خطی اوتعجيلی دستګاه:      
حی اوراډيوی سا مقناطيسيدچې  خطی اوتعجيلی دستګاه دھغی دستګاه څخه عبارت ده

کې  دستګاه کيدای شی دتشخيص په بارهطه تصويرونه جوړه وی .داامواجودانرژی په واس
دنوروکړن�رويامتودونو په واسطه نه شی تر�سه چې  داسی معلومات مونږ ته راکړی

 �نديغواړو تر مطالعی چې  ددغی دستګاه په واسطه دبدن ھغه برخه، کيد�ی

، قدرت لرونکی دی په نښه کوؤ مقناطيسيدډيرقوی چې  ونيسوديوخاص ماشين په واسطه
دخطی اوتعجيلی دستګاه دتشخيص په واسطه مينځته راځی چې  ھغه تصويرونه وروسته

ورڅخه کې  کولی شوپه کمپيوټرکی په واضح ډول ووينواووئی ساتوترڅوداړتياپه وخت
، خونريزۍ، موخوپه غرض استعماليږی سرطانونه �نديداکارواخلو. دادستګاه عموم

  کله تشخيص اوداسی نور.نتاناتوپه ھادوينی داوعيه ناروغيوياد ، زخمونه 

انجيو  ، التر اسو نډ  ،  CT  − scanدچې  دادستګاه مونږته داسی تشخيص راکوی کوم
راډيوګرافی اوپه داسی نوروتګ�رودتشخيص وړنه ده .دادستګاه بعضی تاوانونه  ، ګرافی 

خو ګټی ئی دتاوانونوڅخه زياتی دی.ددی دستګاه په واسطه تشخيص  ، ھم لری 
 کيږي.اوژباړه دراډيولوجست په واسطه  خودفلمونوتشريح، کيږي  دتکنالوجست په واسطه

.دمينځه وړی داډول راډيو تراپی دبرايچی تراپی په نوم ياديږی 
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  :اغيزی وړانګيدکې  په بدن

                                                                                                          سريزه:
  

دانسان دبدن لپاره خطر  وړانګييون جوړړنکی اپرته دشک څخه په دی پوھيږوچی  اوس
دزيات شدت لرونکی وی دسرطان اوجنتيکی خطرونو درامينځته کيدو  وړانګيلری .که دا

تر چې  ھغه داده، تر اوسه پوری په دقيق ډول معلومه نه دهچې  سبب ګرځی.اما ھغه څه
خطرونه رامينځته کوی خوپه عملی ډول څرګنده اندازی پوری طبی کارونه دوړانګو کومی

يونايز ادکيږي.په پراخه پيمانه کارول کې  طبابت په وړانګييون جوړونکی اچې  ده
کؤنکووړانګوخپريدل که دھری سرچينی څخه وی(که درونتګن وړانګه وی 

کې  اوالکترونونه په اتوم، يونايزيشن سبب کيږیاوی)د وړانګياويادنوروراډيواکتيف موادو 
نرژی اچی داورکړل شوی ، انتقاليږی انساجو ته انرژیکې  چی په پايله، تحريک کوی

چی داتغيرپه ماليکولونوکی ، سانه توګه دماليکولونود تغيرسبب شیاکو�ی شی په 
  کيږي.دخطرناکه پيښودرامينځته کيدوعامل 

 زيات ارګانونه شتوالی لریکې  ه بدنپکه دانسان ځ، لی جوړښت لریدانسان بدن ډير پيچ  

په دی انساجواو حجروکی زيات چې  انساجوڅخه جوړشوی دیھر يوئی ديويا څومغلقو چې 
دا حجری چې  شمير عناصر شتوالی لری يا دانسان بدن دحجرو څخه جوړشوی دی

، فاسفورس، سلفر، ھايدروجن، چی په ھغوکی عناصروی لکه: اکسيجن، ماليکولونه لری 
چې  کله، ریثيرلاچی په ھرعنصرباندی وړانګه يوخاص ت، کاربن اواوبوڅخه عبارت دی 

چی داتغيرات ، ماليکولونوباندی ولګيږی په حجروکی تغيرات مينځته راځیه دبدن پ وړانګي
، د حجری دداخلی برخی دتغير �مل کيږی چې  دتعم�توامکان پيداکوی کې  په حجره

  اوحجری ته زيان رسوی.دبدن ماليکولونه په  � ندی شکل دی:

  اوبه دی.  80٪کې  دانسان په بدن �

  ھايدروجن دی.  60٪کې  دانسان په بدن �

  پروتين دی.  15٪کې  دانسان په بدن �

  اکسيجن دی.  26٪کې  دانسان په بدن �

  )دی. Lipidشحم (  2٪کې  دانسان په بدن �

  کاربن دی.  10,7٪کې  دانسان په بدن �

  قند دی.  1٪کې  دانسان په بدن �

  نايتروجن دی.   2,4٪کې  دانسان په بدن �

چې  قندونه اونوکليک اسيدونه مکروماليکولونه دی، شحميات، پروتين ددغه ماليکولونوڅخه
چی يوددغه ماليکولونو ، ډير لوی دی او بعضی ئی دسلګونو اتومونو څخه جوړشوی دی
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ترټولو اساس ترين ماليکول چې  دیکې  ) D.N.A(کې  څخه دھستی په دننه
کې  ډی.ان.ای دحجری په ھستهترټولوبحرانی ترين ماليکول دی  اودوړانګوداغيزوله امله

 R.N.Aاو (، دفعاليتونوفرمان ورکونکی نقش لوبوی اودجينتيکی معلوماتوراوړونکی دی 

)چی  M.R.N.A  and T.R.N.Aپه دوه ډوله دی (چې  دیکې  )دحجری په سايتوپ�زم

 دوه ډوله حجری شتوالی لریکې  ھره يوه ئی دبيوشيمی له مخی مجزا ډولونه لری.يا په بدن

  :١ارت دی د: عبې چ

  ستوماتيکی حجری.     .1

  جنسی ياجينيتيکی حجری. .2

، اوګونيم پکی شامل دی اوپه نارينه ووکی سپرمتوګونيم دیچې  په ښځوکی جنسی حجری 
)په شاوخواکی  3µ − 100µپاتی حجری دبدن ستوماتيکی حجری دی.دبدن دحجروقطرد(

 یږيږماشوم وزيچې  کله، خه جوړه شوی دهاتومونوڅ  10H9)دی او ھره حجره د (
بلوغ ته ورسيږی چې  اوکله، ویکې  )په شاوخوا 3×�107( ادټولوحجروشميرئی تقريب

انساج په ځانګړی ترکيب سره غړی جوړه وی ، )ته رسيږی 10H×4دحجروشميرئی (
، انډوکراين سيستم، عصبی سيستم، اوغړی بياسيستمونه جوړه وی لکه:دھاضمی سيستم

  تنفسی سيستم اونور.

پوره والی اودمثل په توليد ، وده کولو، دھريو سيستم دحجروڅرنګوالی دھغه جوړيدلو  
دحجروحساسيت دوړانګوسره له اوله د بلوغ ترمرحلی پوری اړه کيږي.ځانګړی  باندی
چی ، په پوره ډول دنابالغه سيستمونوحساسيت نسبت بالغوحجروته دوړانګوسره ډيردی، لری

  ی:ډول د �نديداحساسيتونه په 

زيات دی کې  دنابالغوانساجوحساسيت دبالغوانساجوپه نسبت دوړانګوپه مقابل .1
  کلکی دی).کې  (دزړه حجری دوړانګوپه مقابل

زياته وی په ھماغه کچه ئی حساسيت ھم چې  دميتابوليزم کچه په ھره اندازه .2
  ډير وی.

دمثل دتوليداندازه اودنسج دودی اندازه زياتوالی وکړی چې  په ھره اندازه .3
  سره ئی حساسيت ھم ډيريږی. وړانګيد

  واحدونه: وړانګيد
په شان دوړانګو داندازه کولودپاره ھم مناسبه داندازه ګيرۍ واحد پکار دنورو فزيکی کميتونو

وکو�ی چې  دمعلومولولپاره بايديوواحدموجودوی وړانګيدی. ولی دطبابت په برخه او د
وروښۍ.ولی بدبختانه داسی  دوړانګو څخه �سته راځیچې  کی صدمیبيولوژيشی 
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په کيږي  استفاده ورڅخهچې  واحدونه وړانګيسرھديوواحدوجودنه لری.نوپه ھمدی اساس 
 غيرمستقيم ډول په �س داځی.

  :)R(درونتګن واحد   
په يو چې  یواٻدايونودوزته ھغه مقدار داحد رونتګن نوميده.يورونتګن يون ددوزپخوانی واد 

اوتخنيکی ،  دسانتيګريدپه صفردرجه، )cm2=1.293mg/ρسانتی مترمکعب وچه ھوا کی(
 ايونواوالکترونو )يوټاکلی شميرجوړه مثبت1013mbar(            اتوموسفيرفشارکی

)Ionpair( واحدالکتروستاتيک يو )چارجelectrostatic units=esu مينځ ته راوړی( 

چارج مساوی دی دلږ څه دوه مليارده مثبت اومنفی جوړه ايونو(  ک وستاتيرالکتيوواحد
Ionepairs92.082×10 درونتګن اونړۍوال ( )سرهSI ډول  �ندي)واحدترمينځ رابطه په

په �س راځی:ددی ھدف لپاره يوواحدالکتروستاتيک چارج ديو ګرام ھواپه وزن باندی 
  ويشوؤ.

بدن دواحدڅخه کاراخيستل کيده.دمثال په ډولکه دپخوادرونتګن کې  په دوزيمترۍ بيولوژيد  
)ورسيږی نو پوستکی Erythem,dose=420رونتګن(ل شپوستکی ته په يووار څلورسوه 

	   ژی دوزدواحدپه توګه ټاکل شوی وه:نوړانګو دغه ډول کلينيکی اغيزه دا.دکيږي  سور

1R =
1	esE

0.001293		g(Luft)
=
2.082 × 101(Ionennpaor					e)

0.001293					g(Luft)
 

1.602 × 10�71	C

(Ionennpaor)
= 2.58 × 10�9 C Kg⁄  

R = 2.58 × 10�9 C Kg⁄  

  

يوکولمب په رونتګن واړه ؤنويوکولمب پرکيلوګرام کې  په پورتنۍ معادلهچې  کله
   )رونتګن سره مساوی ده  يعنی:3876Rله(

1C/kg=3876R  

)چارج �سته راځی. په C)ايونوچارج سره جمع کړونويوکولمب(10×186.24که د( 
)سره.  C/kg4-2.58×10د(  اشوؤ چارجونوټوله اندازه مساوی دهيوکيلوګرام وچه ھواکی دپيد

لومړی دھوا داتومونوسره لګيږی کې  راوځی نوپه �ره وړانګيلی څخه اداکسريزدچې  کله
په ھوااونسجونوکی يوه برخه انرژی د�سه  وړانګياوبيادناروغ بدن ته ورننوځی.نوموړی 

  يونايزکوی يعنی الکترونونه ورڅخه راوباسی.ادھغوی اتومونه کې  په نتيجهچې  ورکوی
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اکسريزدلږ څه يو سانتی ګری دانرژی ددوز سره برابره په ھواکی يورونتګن   
  ) 1R=0.89cGyده.(

دبدن کې  �رهدعکس اخيستلوپه کړن وړانګي)او اکس Radio scopyدراډيوسکوپۍ(     
عکس  وړانګيږی.دمثال په ډول دسږی ديوه اکس رسي وړانګي ډول اکس �نديغړوته په 

، ).پښتورګو1mGy=0.1Gyديو رونتګن لسمه برخه ده(چې  لی ګریيوم لپاره څه ناڅه
)اودغاښ يوعکس اخيستنی لپاره 30mGy-10ملی ګری(زړه اوخيټی ته دلسونه ترديرشو

 )اکسريز رسيږی يعنی:  30mGyديرش ملی ګری(

 mR31R=10 

stutvw

xy(jz{)

4 -1R=2.58×10  

 )معادل عبارت دی:Rرونتګن(د
جفت    0,001293g (, 92.083×10(په يوسانتی مترمکعب دھواکی  يورونتګن  

  يوواحد الکتروستاتيک)بريښنايې چارج توليد کړی.ايونونه(

  وليدکړی.تيونونه ا)جفت   10×121.161په يو کيلوګرام ھواکی (  .1

  کيږي.)انرژی دجذب سبب په يوکيلوګرام ھواکی 83ergد( .2

3.    )erg135.23×10  کيږي.جذب کې  )الکترون ولټ انرژی په يوکيلوګرام ھوا  

4.   )ev106.77×10  )31)پهcmکيږي.کيدوسبب  )ھواکی دجذب  

  کيږي.)انرژی دجذب سبب  93ergد( کې  په يوګرام نرم نسج .5

  دی. لرونکی)ددوؤمحدوديتونو Rرونتګن ( .6

  نوټ:
  ريف شويودی.ی دالکترومقناطيس وړانګو لپاره تعواحدونه يواځ دغه .1

  قط يواځی دھوالپاره تعريف شوی دیف .2
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  ددوزواحد:دجذب  دانرژی
)ټاکلی  Radدجذب دمقدارواحد راد( کې  کال١٩۵٩په دوړانګودساتنی بين المللی کميوسون

)انرژی  100ergپه يوګرام دھری مادی کی( چې  دی وړانګيھغه اندازه  ) Radدی.راد(
 :يعنی .ازاده وی

|}~{y�

v���
erg/g = 0.01 joule /kg = 2Dose 1 rad =10  

)څخه کمه 3Mevدفوتونونوانرژی يې ددری مليون الکترون ولټ (چې  دپاره وړانګيدھغه 
ديورونتګن دوړانګوجذب په ھوا چې  اد سره مساوی دی.ځکهيورونتګن ديوراوی .تقريب

وی.که چيری  انرژی له ھغی څخه ازادهکې  )په ھرګرام94ergاوبوکی()اوپه 84ergکی( 
ادديورونتګن سره )څخه صرف نظروکړويور 100)ترمينځ داخت�ف څخه د( 94)او(   84د(

  پراخه انرژی دفوتونونولپاره دتبديلۍ دضريب څخه استفاده وکړو.ولی برابريږی.

کې  )نسجونواويابله مادهkgانرژی په يوکيلوګرام( چيرته دايونايزونکووړانګويوژول که
 Absorbedجذب شی نودی فزيکی کميت ته دانرژی دوزاويادانرژی اندازه ويله کيږی(

dose  ) دتعريف سره سم يوژول تقسيم په يوکيلوګرام ديوګرۍ(Gray = Gy  سره مساوی(
ی نوميده ټاکل ګر ديو سويډنی راډيولوجست په وياړچیچې  ده.يو ګرۍ دانرژی واحددی

  شوی دی.

)نوميږی اويو راددګری  radiation absorbed dose= radدانرژی پخوانی واحد راد(   
  ).   100rad = 1Gyسلمه برخه ده.يعنی(  
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  I.C.RPنړيوال کميوسون(  دوړانګوڅخه دځان ژغورنیچې  دپام وړخبره داده  

  لوړ ليمټ دشل ملی ګریدوړانګو کې  رګرلپاره په يوکالاديوکچې  )سپارښتنه کوی

 )20mGy1(    )اودعام ولس لپاره ديو ملی ګریmGy وړی. )څخه وانه  

  يف:رتع) (gy یردګ            
)انرژی په کارده. 34evلورديرش الکترون ولټه(لپاره څپه ھواکی ديو جوړه چارج پيداکولو 

څومره جوړه چې  )دا معنی ورکوی 1C/kgداچی دکولمب او کيلوګرام دتقسيم حاصل( 
دانرژی  چارجونه په يو کيلوګرام ھواکی پيداشوی دی.نو دنوموړی قيمت څخه په ھواکی

 دوز �سته رات�ی شی.يو ګری مساوی ده يوژول انرژی تقسيم په يو کيلوګرام کتله يعنی:

1�� =
1joul

kg
 

، (CGY)ګری دګری کوچنی واحدونه دنړيوال واحد سيستم په بنسټ عبارت دی له:سانتی
 چی :، اونوروڅخه...، ) nGy)اونانوګری(  Gyµمايکروګری(  ،   ) mGyلی ګری( م

1GY = 100cGy=1000mGy 

1rad= 0.01 C/kg =0.01Gy =10mGy 

1rad= 1CGY 

 ):Dose Equivalentمعادل دوز(
 Gyوز د دد وړانګو د اغيزو ښودل په ، پاره د تعقيم کولو لکې  په طبی سامانونو او وسايلو 

و  �ندياغيزه په يوه ژوندی جسم باندی تر څيړنی  وړانګيد چې  کافی ده اما کله  Radاو 
 دغه اغيزی را څرګندی کړی او نشی کيد�یچې  نيول شی په دغه واحد سره نه شی کو�ی

کی اغيزی وښايی .لدی جھته څو بيولوژيپه مستقيمه توګه چې  يو واحد ورته وټاکیچې 
  ھغه فکتورونه عبارت دی له :چې  و لپاره وجود لری .فکتورونه ددی اغيزو د څرګندول

  .Relative Biological Effectivenese RBE)  (کی فکتوربيولوژيبی سن �

  . (Liner Energy Traster LETخطی انرژی د انتقال فکتور �

  کی فکتور عبارت د له :بيولوژيبی سن

RBE =
Cobalt − Energy. dose(Gy)

unknown. Energy. dose(Gy)	
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 انرژی د انتقال فکتور عبارت دی له:د خطی 

Linearer − Energy − Transfar: LET�keV� =
∆E

s
 

  ): Doseدوړانګو مؤثردوز(  
، کيږیيا اشاره څخه بحث   Doseدمؤثرووړانګو کې چې  بيولوژياډيوراو راډيولوژيپه 

  Dosemeterاوپه کيږي  جذبکې  په بدنچې  مطلب دھغه مقداروړانګوڅخه دی کومی

 په بدنچې  دوړانګودمقدارداندازه کولولپاره ھغهچې  داسی په نظرراځی اظاھرکيږي  اندازه

  ندل شی.)وپيژ Dose  exposveلومړی ئی دوړانګومقدار(چې  جذب شی نوضروردهکې 

  )باندی ويشل کيږی: stageګو مؤثردوزپه څلوروبرخو(ندوړا

  ):for  small  doseډيرلږدوز(  وړانګيد .1
ثيرات مينځته نه اديادونی وړتکې  ته ورسيږی په جسمجسم چې  ډيرلږمقداروړانګه

  بيا ھم يوڅه موقتی تغيرات ولری خودانديښنی وړنه وی. راوړی.ممکن سره ددی

  ): for  some  what  large  doseلږڅه زيات دوز( .2
مينځته راولی خودوباره ئی اعاده په مکمل ډول مينځته کې  ثيرات په جسمالږڅه دکتنی وړت
)کی  Meicsis)او( Mitosisپه(، )کی تغيرات protoplasmپه(، جروماتيدلرلځی لکه: دح

چې  حيواناتوکی تغيراتی لرونک زياتره ئی په تیچې  په ټولو ژونديوموجوداتوکی، تغيرات
تغيرات په ، ستړيا، کانګی، لکه :زړه بدوالیکيږي  دی ډول تغيراتوته شعاعی ناروغی ويله

دوښتانوتويدل اوداسی نورممکن ، احمرار، کميدل  W.B.Cوينه کی(سپين کرويات ياد 
  خوھيڅ يوددی اعراضواوع�يمودائمی نه وی. مينځته راشی

  ): Stin  Large  Doseنورھم څه زيات دوز( .3
په چې  دحجروتقسيماتثيرات زياتيږی اوبيارغونه ئی ممکن نه وی لکه: ادټولووړانګوت

زياتره ئی په تی چې  مينځته راځیتغيرات کې  دائمی ډول تغيرکوی اوھم په وينه
  R.B.C, W.B.C, Platelets <Hemoglobin, Reduceلرونکوحيواناتوکی وی لکه: 

ډيره وړانګه رسيدلی وی  ) Gonadکه خصيتانو(،  مينځته راشی Anemiaکميږی ممکن 
، دويښتانوتوئيدل په دائيمی ډول، ) Cataractدسترګو (عقيم والی ھم مينځته راشی.

  .مينځته راتلل دامکان څخه لری نه وی Cancerدپوستکی سوروالی اود 

  ): Stin  Large  Doseرسيدل ( وړانګيھم زياتی  نوريجسم ته  .4

خودامړينه کيږي.پورتنی ټول تغيرات اوتظاھرات نورھم زياتيږی اوب�خره دمړينی سبب 
خيستی وی ا وړانګيدناروغ ټول عضويت په ډيره زياته اندازه چې  پغيردھغه حالت څخه

په زياته اندازه وړانګه  اوکه چيرته دعضويت ټوله برخهمرګ مينځته نه راځی نی ا
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 Hiroshimaنی مرګ سبب ھم کيدای شی لکه :دجاپان د (امعروض شوی وی د

  )بمباردمان.

  دوړانګو محدودول :   
)په  dosپه بين المللی واحددوړانګو دوز  ( ، اندازه کيږی dose رھمدارنګه دوړانګو مؤث

داواحدپه رسمی توګه ، کيږي  )په ع�مه سره ښودل  Rد(چې  رونتګن دیکې  ھوا
په شيکاګوکی جوړه شوی کې  ) م کال 1935په (کې چې  په پنځمه کنګره بيولوژيدراډيو

اوګاما    Xدمقدارلپاره تعين کړی دی.دتعريف په اساس د  وړانګي  Xد ، وه
 �H	1293.10دوړانګوواحددرونتګن څخه عبارت دی.چی په يو سانتی متر مکعب ھوا کی(

)دسيمابوستون اودحرارت درجه ئی صفر  76دھوا فشار(کې چې  ګرام.په عادی شرايطو )
  دسانتی ګرادوی يوجوړه مثبت اومنفی چارج توليده وی.

  ګوڅخه دځان ساتنی کور :ندوړا  
 4د(چې   Collimaterدوړانګوڅخه دځان ساتنی لپاره اوھمدارنګه دتالی وړانګوڅخه د 

ھغه دچې  قرارلریکې  دتيوب په خولهکيږي چې  )سربی لوحوپه شکل جوړشوی استفاده
دھغه په چې  شتوالی لریکې  دتيوب په خولهچې  مخیميخانيکی اويا اتوماتيک جوړښت له 

چې  حسب الخواھشلوی او وړوکی کيدای شی.ھرڅومره  Collimaterواسطه  
Collimater  اوکمه شعاع اخلیکيږي  کوچنی شی دجسم داکسپوزساحه ھم کوچنۍ 

وداچی شخص ته کمه شعاع ي،  دشخص په ګټه دیچې  به ښه وی  Contrastاوداکسری فلم 
  کيږي.څخه ھم مخنوی   Secatter  Rediationورسيږی نو 

  شخصی ځان ساتنه:دوړانګوڅخه    
داکسری پرسونل اوياکارکؤنکولپاره خطر لری په ھمدی ترتيب  وړانګيپوھيږوچی 

په ، ددی خطراتوحدود ھم معلوم نه دیچې  دخطرڅخه خالی نه دی دنورواشخاصولپاره ھم
، اوډير دقيق وسیاراډيوګرافی په صحيح توګه اجرچې  دی خاطرھرطبيب ته �زم دی

دی حامله دارو کې  کی بايد زيات دقيق وسی اوپه ھغه وختپه حامله دارو ښځواخاصت
وړانګه دجنين   Xدمورحيات دمرګ سره مخامخ وی داځکه د چې  ښځوته راډيوګرافی وشی

 ) 3لپاره ډيره خطرناکه ده اودطفل دمعيوبيت اوحتادسقط سبب ھم کيدای شی البته په اولو(

په سربی چپن کې  بايددراډيوګرافۍ په وخت.نودحامله ښځی بطن اوحوصله  مياشتوکی
ټکوڅخه پيروی  �نديوپوښله شی په لنډه توګه دوړانګوڅخه دشخصی ځان ساتنی لپاره د

  وشی:

په  وړانګيئی دابتداکې  دالمونيم اعظمی فلترداکسريزدتيوب په خروجی دھانه �
  . )پوری وی mm  – 4  mm 2ضخامت ئی د (چې  استعمال شیکې  مقبل
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امکان ولری استعمال شی ترڅودتالی دشعاع چې  لوړولتاژتر ھغه ځایھميشه دی  �
بايد سربی صفحه موجوده  دیکې  مخه ونيوله شی اود کيست په شاتنۍ برخه

  وی.

� f.f.dn )Focal, Film , distance �  in 12په اضغری ډول  )بايدزيات وی مث

په  45cmاويا  18inاودراډيوګرافۍ ميز کې  په راډيوګرافی  90cmيا 
فاصلی   150cm− 180cmاود کې  دو�ړی په حالت chestفلورسکوپيکی د 

  راډيوګرافی اجراشی.کې  په حدودو

 صرف مطلوبی ناحی ته شعاع ورکړله شیچې  کوښښ دی وشی �

صدراوبطن ټول دشعاع په   دسينی(صدر)راډيوګرافۍ په وخت کی
يا توبو سس په واسطه ناحيه   cossاو collimationحدودوکی راشی اود

  .کړی شی اووړه محدوده

  دفلورسکوپی څخه لږه استفاده وشیچې  کوښښ دی وشی �

 اخاصت، ممکن وی دحامله ښځودراډيوګرافۍ څخه دی اجتناب وشیچې  ھرڅومره �
ھفتی   25جنين ددريمی ھفتی څخه تر چې  په اولو دری مياشتوکی داځکه

ددريمی ھفتی څخه تراتمی ھفتی  اوډير حساس وی کې  پوری دشعاع په مقابل
 ھفتی پوری ) 15(ھفتی څخه ترپنځلسمی ) 8(پوری دسوی اشکال اوداتمی

د(کاستر)مينځته راتلل دشعاع ناوړه اغيزی په جنين کې  اودطفليت په دوران
  باندی وی.

  يا جنين دغدواتوپه محفوظ ساتلوکی دی اعظمی کوښښ وشی.  Ginadد  �

� Thyroid ثيراتو څخه وساتل شی.اښښ په واسطه دشعاع دتدسربی پو دی ھم  

  دوړانګو څخه دمريض ساتنه:               
اودھغوی ، محفوظی دی اوکه نه ؟  وړانګييا طبی ابايدووايوچی کې  ددی سوال په ځواب

 ياددیابی خطره دی؟   وړانګيداچې  يا داخبره ددی معنا لریامحفوظيت يعنی څه؟  

دخطرڅخه زياتی دی؟نوکه چيرته يوڅوک تاسی ته يا ګټی ئی اوړانګوخطرات کم دی؟  
  دابه ددی معنا وی چی:ايانو ، ھوابی خطره او محفوظه دهچې  داووائی

ياپه ، وکومه ھواچی ھره ورځ تنفس کوؤصحی اوسالمه دهاھوادګرداوغبارڅخه خالی ده ؟   
ويلی شوچی ھغه انوظاھر، دغبارڅخه ډکه ویکه دھغه لږه سطحه امختصره توګه ظاھر

ديوشی سره چې  . ځنی فعاليتونه مختلف خطرات دځانه سره لری.ددی لپارهخطرناکه ده
ات دځان سره لری خومطلق ھغه لږخطرچې  نوداپه دی معنا دی، یتماس ولرواو محفوظ و

روخت دا کارھچې  دخطرامکان ئی صفرویچې  اوداسی کوم شی نه شته، بی خطره نه وی
 )مختلف دی دمثال په توګه :ھغه خلک Safetyوالی( ناممکن دی.اودھرجسم لپاره محفوظ
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غبارلرونکی ھوانه شی زغم�ی اوپه ښه توګه ورڅخه ګټه ، دنفس تنګۍ ناروغی لریچې 
  رته کولی.ونشی پ

کيدای شی دنوروخلکو لپاره کوم خطر ، دنفس تنګۍ دناروغانولپاره مضروی چې  ھغه څه
دډير وخت لپاره ګټوراومحفوظ وی دھغه خطرات دګټی په نسبت چې  لری.ھر عملونه 

 ډيرکم وی.

خودا ، په غيرمستقيم ډول شتون لری وړانګيپه يومحيط يامختلفومحيطونوکی اطبيعت  
که داسی نه وای نوژوندبه ، محيطونه اوسطحی اکثره دوړانګودتشعشعاتوڅخه محفوظی وی 

ؤموندلی .سره ددی په دی ھم پوھيږوچی دسرطان ناروغی دوام نه کې  تراوسه په ځمکه
)Cancer دوړانګو څخه دحفاظت درجه دھغوی کيږي.دمختلفو نوعو څخه پيدا  وړانګي) د
ظاھری سطحی پوری اړه لری.دپورته غيری مستقيمووړانګو دډيری لوړی سطحی څخه  په

که چيرته ، دتصويراخيستلولپاره استعماليږی کې  توګه په تشخيصی مواردو په ښه
دژوندپه اوږدوکی سرطان رامينځته کړی.دخلکوکوچنۍ چې  داکار وکړونوامکان شتهاتکرار

قرار لری کې  په مستقيمه توګه دمضره وړانګوپه مقابلچې  خلک دی برخه په سلوکی ھغه
چې  پرمختګ کویکې  دھغوی په جسم وړانګي، په مستقيم ډول ورباندی لګيږی وړانګياو

داخطرونه ھغه خلکوته کې  په حقيقتکيږي.)سبب Cancer دژوندپه اوږدوکی دسرطان(
ژوند تيره وی اويا دوړانګوسره  �نديدوړانګو تر تاثير  دھستوی س�ګانوچې  متوجه دی

 ئی دسرطان سره برخوردوکړی. وړانګيسروکار لری اويادوړانګوڅخه ګټه اخلی اوياداچی 

چی ، جوړيدوپوری اړه لری ) Cancer) دسرطان ( Potentialولتاژ(لپاره دوړانګو
  کيږي.داوږدی مودی لپاره ذخيره کې  اوپه بدنکيږي  په محدوده توګه ښودلی وړانګيدا

، دټيټو سطحووړانګودپيداکيدوغير مستقيمه �ره عبارت ده دکمپيوټری توموګرافۍ څخه  
دوړانګوپه واسطه توليد شوی ، لری داکس وړانګوپه واسطه تشخيص لږ خطرات دځان سره

مخکی دوړانګوڅخه چې  لکه: ھغه واقعاتوکی ه موده وروسته ځان ښکاره کویڅ امراض
ددی چې  دپام لرنی وړویچې  ناروغی ياټپ ولریچې  يا ھغه څوک، استفاده کړی وی

دی.ځنی تصويری معاينات دسالموخلکود کې  تشعشع دخطر اساسی فکتوردھغوی په ژوند
 chestدسينی دسرطان(چې  mammogramsدښودلو لپاره استعماليږی لکه :کلنی امراضو

 cancer بی ، که دوړانګوبرخوردپه بدن کاميابه وی، )دتشخيص لپاره ورڅخه استفاده کيږی
، اودھرډول وړانګو دتشعشع څخه محفوظه ویکيږي  ژر تشخيص اومعالجه، ضرره وی

  محفوظی دی. وړانګينوددی تعريف په واسطه ويلی شوچی دا

استعمال شی دځينومعايناتولپاره کيدای شی  وړانګيړی سطحی که چيرته دلو  
چې  يناتوڅخهادڅومھمومعدماشومانولپاره په غير وړانګيکس مضری وی.دااظاھر

 ولونک  100ی کمی استعمال شی .د ه عکس اخيستلو ته ضرورت لری بايدډيردتشخيص لپار
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تشخيصی تشعشع دسرطان چې  ناممکنه خبره دهداچې  ټون اوموندنی څخه ښکاره دهل
)cancer  کيږي.)دايجاد سبب  

  ):Dosimeterدوزيمتر(
دتشعشع دمنبع څخه خارج شويدی ياپه چې  داندازی معلومول دی وړانګيدھغه تشعشعی      

مينځ ته کې  دتشعشع په نتيجهچې  جذب شوی شعاع ښکاره کول دی   بل عبارت دھغه
  راغلی وی.

وزی متر په واسطه کيدای شی په ددی ډول جذب شوی شعاع ښودنه او معلومول د د   
ددوزی متر په واسطه دھغه وړانګو اندازه معلومو�ی شوچی چې  دی شان وي�ی شوھم

جذب) سره مخامخ شوی دی او خطر  وړانګيدزياتی مودی لپاره يو شخص داکسپوزر(د
کې  يونوکی په مختلفو ډولونو او په ھره برخهتری پيداکيدای شی دوزی متر په مختلفو ځا

  کيږي.ورڅخه په ځانګړی ډول کار اخيستل 

ددی کوچنی فلم کې  په ټوله نړۍ ، په لنډه توګه بايد ووايوچی دراډيو لوژی په څانګه کی
په  راډيولوژيخاصتا دکې  داکس دوړانګو په برخهچې  څخه کار اخلی او ھغه خلک

  ولری.کې  يې دھميش لپاره په خپله چپن کار کوی حتماکې  ديپارتمنت

)له خوا زمونږ ھيواد ته ھم ورکړل شوی وؤ او ديوی ټاکلی نيټی په W.H.Oد(چې  داځکه  
يو شخص به ورسره مخامخ شوی وؤ چې  به يې دھغه وړانګو اندازه څرګنده ولهکې  پای

امتياز ھم مادی کې  وروسته دھغه به يې دتفريحی رخصت تر څنګ داړتيا په صورت
   ورکاوه.

  خيستنی ماشين:ادپلټنی اوتصوير   
 ړه لریادتصوير جوړښت:داکسری په واسطه تصويرونه دھغه موادوپه ساختمان پوری     

ړه اپه جذب اوانتشارپوری ھم  وړانګيھمدارنګه داموضوع د، وړانګه ورڅخه تيريږیچې 
په ، اټکل کيږیکې  يوسانتی مترمکعبپه نمبرپه  په عمومی توګه دموادوکثافت دګرام، لری

چې  ړه لری .داډيره مھمه دهاتيريدل ھم دموادو په اتومی نمبرپوری  وړانګيھمدی شان د
ډيولوجست اودھغه دھمکارانوسره اداموضوع درچې  ددوه کثافتونوترمينځ توپير وکړل شی

ثافت اوبل ئی دمناقشی وړده.دکثافتونوڅخه په دوه ډوله يادونه شوی ده:چی يوئی فزيکی ک
  کی يادونه شوی ده .خدفزيکی کثافت څخه م، فيک کثافت دیراډيوګرا

راډيوګرافيک کثافت ھم په ، دفلم دتوروالی درجی خواته عطف کيږی راډيوګرافيک کثافت 
لوړ فزيکی کثافت لری نوراډيوګرافيک چې   هھغه ساختمانون ړه لریافزيکی کثافت پوری 
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ھغه دفلم په مخ زيات توروالی ښکاره کوی چې  ساختمانونهوھغه ا، کثافت ئی کم وی
  )بولی. Lucentلوسينت(

عبارت دی چې  په عمومی توګه څلورډوله راډيو ګرافيک کثافتونه شتوالی لری  
، ه:تورپچی دراډيوګرافيک دپاڼی پر مخ ، دیاوبه اوھډوکی ، شحم، له:ګاذ(ھوا)
تصويرپه دوه برخوويشل کې  ھستوی طبډوله دکتنی وړوی.په خړاوسپين ، ) grayخړتور(
  شوی:

ھغه ، يو ئی ھستوی تصويراوبل ئی �براتواری تشريح يااناليزس څخه عبارت دیچې   
نوتصويری منظری ته ارزښت .دتشخيص سره سروکارلری چې  راډيو لوجست

ژيکی وپه فزيالچې  .دايزوتوپ استعمال د�براتواری مقصدونو لپاره صورت مومیورکوی
ړنه کوی داھم بايدووايوچی �براتواری مطالعات دتصوير منظری سره يباندی څوظيفو 

دھستوی تصوير پرينسيپونه دبدن دمختلفوغړوانتخابی ، ورته اومساوی ارزښت لری
چې  يزوتوپ څخه دیاعبارت دھغه کيږي  توصيهچې  يزوتوپاغوره ، برخوپوری اړه لری
په اوسنی ، ډ نيمائی عمر لرونکی وی شی او غيرشحمی شوی وی اودلن په کم دوز تطبيق

  )غوره مواددی. Techniumوخت کی(ُ 

                                                          : MRIمقناطسيت او 

  سريزه: 
چې  داوسپنی زرات ځانته راجذبوی دمقناطيس په نامه سره ياديږیچې  مقناطيس:ھغه مواد

، ليدل کيږیکې  کوبالت اوددوی دالياژو په ترکيب ، نيکل، دادجذب خاصيت په اوسپنه
چی پيداکړ	يرس اکسايد)کاله مخکی دمي�د څخه مقناطيس وپيژانده.ھغوی ف٨٠٠يونانيانو (

                         .داوسپنی ټوټی ئی جذبولی 

، يومقناطيس ئی احاطه کړی ویچې  هدھغه ساحی څخه عبارت دمقناطسی ساحه:     
 ښودله Bساحه يووکتوری کميت دی يعنی ھم مقدار لری اوھم جھت اومعمو�په  مقناطيسي

داخطونه دشمال قطب څخه کيږي چې  مقناطسی ساحه دخطونوپه واسطه ښودله، کيږي 
ه انجام ننه پيل لری او، قناطسی ساحی خطونهدم یراوځی اوپه جنوب قطب داخليږی يعن

دساحی خطونه پخپله کې  ئمی مقناطيسبلکی داخطونه يوه تړلی حلقه جوړه وی.په دا
  .ادامه پيدا کویکې  دمقناطيس په دننه

 دمقناطيس خواص پکی ليدلکې چې  نږدی فضا تر څوتړلی حلقه جوړه کړی مقناطيس ته

، ت اغيزه دهمقناطيسيدقطب نمادعقربی انحراف د، ساحی پنوم ياديږی مقناطيسيدکيږي 
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ضعيفه کې  اودمقناطيس په منځنۍ برخهقوی کې  څوکوه مقناطسی ساحه دمقناطيس پ
چې  يی شمالی قطب اوبل ئی جنوبی قطب دی. يوچې  ھرمقناطيس دوه قطبونه لریده.

  وروسته بيا دمقناطيس اوبريښنا ترمينځ رابطه داورستيد پواسطه رامينځ ته شوه.

  

  

                                       ): Electromagnetالکترو مقناطيس (   
که چيرته يوکړۍ ډوله اوسپنه باندی يو 

يښنائی سيم تاؤ شی له دغه سيم څخه دبريښنا رب
په تيريدوسره نوموړی حلقوی اوسپنه په 

دالکترومقتاطيس چې  يوقوی مقناطيس بدليږی
پنوم سره ياديږی. الکترومقناطيس يواځی 

، ځانګړنه لری مقناطيسيدبريښناپه تيريدوسره 
کولوسره اوسپنيزه  دبريښنادجريان په قطع

ھادی مقناطسی ځانګړنه د�سه ورکوی لکه 
:الکترومګنتيک ګلوانومترچی دبريښنافعاليت 

  دګراف درسم کولو اساس دی.

الکتريکی اومقناطسی پديده اودھغوی ارتباطات چې  دفزيک دعلم شاخه دهالکترو مقناطيس 
، قوی ھستوی نيرو، يرونمطالعه کوی دطبعيت دڅلوروبنيادی نيروګانو(الکترومقناطسی 

دغه کې  ريهظدالکترو مقناطيس په ن کميابه ھستوی نيرو)څخه ده ، وضعيفه ھستوی نير
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نيروګانی دالکترومقناطيس ميدانونوپه واسطه توصيف شوی دی.الکترومقناطيس دھغه 
  .په ورځنی ژوندکی ډيراستعماليږیچې  پديدوتوصيف ډيرکوی

 په خپلوخپلوځايونوکیکې  مينځ اوپروتون داتوم پهالکترون چې  الکترومقناطيس ھغه نيروده

  دماليکولی نيروعامل ھم الکترومقناطيس دی.کې  په حقيقت، محکم ساتی

  الکترومقناطيس په دوه شکله ظاھريږی:   

  الکتريکی نيرو.   .1

  مقناطسی نيرو. .2

 نوپه دی اساس يوبل تهکيږي  ميرلدادواړه دالکترو مقناطيس دمختلفواړخونو څخه شچې   

يکی ساحه تغيروکړی مقناطسی ساحه توليديږی اوکه رالکتچې  مربوط دی يعنی ھرکله
 دی اثرته الکترومقناطسی القا وائیچې  تريکی ساحه تولديږیکمقناطسی ساحه تغيروکړی ال

  اوترانسفرمرونودکاراساس دی. القائی موتورونو، يکی جنراتورونورتکدالچې 

پوری اړه  جريان ، برقيپوتانسيل برقيپديدولکه:الکتريکی ساحه دڅومعمولوالکتريکی   
لری اومقناطسی ساحه په مقناطيس پوری اړه لری.دالکترومقناطيس نظری مفاھيم ددی 

پيشرفت کې  ) م کال (1905باعث شوچی دانشتين دنسبيت دنظرئی په اساس په 
اومقناطسی  برقيچې  وکړ.خووروسته دمايکل فرادی اومکسويل دکشفياتوڅخه معلومه شوه

  بلکی يوبل سره تړلی دی. ساحی يودبل څخه جدانه دی

  الکترو مقناطسی تشعشع اوالکترومقناطسی انرژی:  
کې  په فضا اوخ�چې  شکله پديده دهموجي ، پديده  مقناطيسيتيوری په اساس الکتروموجي د

دالکتريکی اومقناطسی ساحو څخه جوړه شوی ده.کله کله الکترومقناطسی چې  انتشارکوی
، يوی امواجچی مرئی نورھم دالکترومقناطسی امواجويوه برخه ده.راد، تشعشع ته نوروائی 

تحت قرمزی نور اوماورای بنفش نور ...اونور الکترو ، دګاما وړانګه، داکس وړانګه
په  دماکسويل په واسطه پيش بينی شول ومړیمقناطسی امواج دی.الکترومقناطسی امواج ل

کترومقناطسی امواج لورڅخه صرف نظر کوؤ. اچې  ر نظريات شتوالی لریدی ھکله ډي
  د:دانشتين اوپ�نک درابطی په اساس عبارت ده چې  دانرژی يونوعه ده

E= hf 

  .دهفريکونسي   fدپ�نک ثابت او h، انرژی E کې  په پورته رابطه
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  :M.R.Iساحی تصوير  مقناطيسيد 

  نورمال:
شکل او ځای ښکاره ، او بندونو نورماله اندازه  ، ھډوکو، وينی د رګونو، د غړو  .1

  کوی.

  ښکاری.کې چې  غير نورماله وده موجوده نه وی لکه په تومورونو .2

کې  بندښت په مايع او وينه يا د وينی په اوعيه ، غير نورماله مايع  ، د وينی راتلل  .3
  زم) شته والی نه لری.نوري(اراوتلی حالت 

   .د التھاب او يا انتان نښی موجودی نه وی .4

  غير نورمال:
  خرابيدل يا نشتوالی . ، زيات کوچنی والی  ، زيات غټوالی کې  په غړی .1

  ځای لریکې چې  غير نورماله وده لکه په تومورونو .2

او يا زړه د مايع  د سږو کيږي  د وينی يا انتان له کبله پيداچې  غير نورماله مايع .3
په چې  کولمو او نورو غړو څخه ، یينمايع د  ھمدارنګه ، شاوخوا څخه راټوليږی

  موجودی دی پيدا کيدای شی . کې  يډهګ

  وی .کې  زمنوريپه اچې  د وينی اوعيی نری شوی او يا بندی شوی وی لکه .4

ګو رد پښتوچې  لکه حالبونهکې  بندښت او يا په تيو بونوکې  په صفراوی �رو .5
  څخه بيرونه ځای لری . 

کت�ی شو کيږي  پيداکې  غضروفونو (کرپندوکی) ، په مفصلونو چې  خرابتيا .6
  انتانات او ناروغتياوی ښکاره کوی .کې  ھمدارنګه ماتی شوی برخی په ھډوکی

 Msستونزی موجودی وی لکه په زياته انداره شکلروزس کې  که په عصبی سيستم .7

 . Dementiaد مغز خرابتيا يا 

  په ازموينه اغيزی کوی:چې  ھغه څه
  ډول تری يادونه کوو: �نديشايد په ازموينه اغيزی وکړی او په چې  يو شمير دليلونه شته

ازموينه  M.R.Iښځه اميدواره وی زياتره د کې چې  په ھغه وخت  pregnencyب�بښت يا 
�سه شی ددی  د احتمالی ستونزی په اړه معلومات ترچې  خو ددی لپارهکيږي  نه ترسره

  طه څرګند نه شی.د التراساونډ په واسچې  ھغه وخت عمليی څخه کار اخلی په ځانګړی ډول

 M.R.Iاويا طبی ذرقی پمپ د  pace makerد الکترونيک بڼه لری لکه چې  طبی سامانونه

چې  طبی شيان ښايی د فلز لرونکی وی، ستونځی را پيدا کویکې  تر سره کول پدی حا�تو
د غړو د ښکاره  چې  وی هپه ازموينه د تصويرونو سره يو ځای خيال څرګند M.R.Iدا د 

چې  داکتر نه شی کو�یکې  په شته والی IUDمثال په توګه د  د کيدو څخه مخنيوی کوی
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چې  پاتی کيدل چاغی ھغه ناروغ Stillد کې  رحم په ښه توګه ووينی د ازموينی په وخت
نونو لپاره په زړه پوری يا وړ نه وی ډير نوی يا ماشي M.R.I ډير زيات وزن ولری د
يا الکترونيک سامانونه نه وی استعمال شوی لکه  د زړه د  برقيکې  عصری طبی سامانونو

  لپاره بی خطره وی . M.R.Iيا قيدک ښايی د  clipsاو يا  stentپيوند يا ، ونواندسام

التراسوند او يا د اکسری د ،  CT- scanنتيجی د  M.R.Iد چې  ځينی وخت کيدای شی
 M.R.Iپه واسطه د انساجو فرق کيدای شی  M.R.Iد چې  ازموينو سره توپير ولری دا ځکه

ددی له مخی د بدن دننيو غړو ساختمانونه ښکاری او چې  ساتونکی يا محفوظه ازموينه ده
  څرګنديږی .

ږ سره يی امکانات ددی ازموينی قيمت او ارزښت د نورو په پرتله زيات دی او ښايی زمون
 مقناطيس په بشپړ ډول شاو خواچې  ماشينونه اوس جوړشوی دی M.R.Iنه وی خ�ص  

شتون نه لری دا ماشينونه کې  نه وی دا ماشينونه په بشپړه توګه ټولو روغتيايی مرکزونوکې 
وی د  عصبی  claustrophpbicډير چاغ دی او چې  د ھغه خلکو لپاره غوره دی

ددی په واسطه د وينی چې  ھغه ځانګړی ازموينه ده MRIنجيو ګرافیساحی ا مقناطيسي
  کيږي.اوعيی او د وينی جريان ښکاره 

MRI spectroscopy ددی په واسطه زيات شمير روغتيايی چې  ھغه ځانګړی کړنه ده
  ښکاره کيدای شی .کې  ستونځی د خاصو کيمياوی موادو د تطبيق له مخی د بدن په نسجونو

ونزي په زياته تلری او ښايی د پوستکی س gadoliniumکې  خپل ترکيب کثيفه مواد په
 په نامه يادوی . ھغه ناروغان Nephrogenic, fibrosing,dermopathyاندازه پيدا کړی 

 تر سرهکې  کړنه په Transplantد پښتوګو نيګرتيا ولری او يا د پښتورګی د بدلون يا چې 

  ی س� يا مشوره وکړی. مخکی له مخکی د ډاکتر سره پرکيږي چې 
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  :) Megnetic Resonance Imaging  (  )M.R.Iی(  ار  اام  
ساحی او راډيوی  مقناطيسيدچې  هارت د)دھغه ازموينی څخه عبM.R.Iی (ار   ام  ا

دغړو او کې  .اوددی په واسطه دبدن په دننهړه ویاجو دانرژی په واسطه تصويرونه جوامو
 ، ی اکسر )دبدن دغړو په اړوند د M.R.Iڅرګنديږی.په ډيرو پيښو کی(مانونو خيالونه تساخ

 . )په نسبت محتلفی څرګندونی او معلومات ورکویC.T scan( التراسونډاو سټی سکين
يا دنورو کړن�روچې  )ھغه معلومات ھم ورکړیM.R.I(چې  ھمدارنګه کيدای شی

غواړو چې  دبدن ھغه برخهکې  هن)په ازمويM.R.Iميتودونوپه واسطه تر �سه نه شی.د(
دقوی مقناطيس چې  يې ونيسونو دځانګړی اوخاص ماشين په واسطه �نديدمطالعی اوکتنی 

چې  )کی په �س راځی کو�ی شو M.R.Iپه (چې  لرونکی وی په نښه کوؤ.ھغه تصويرونه
 داچې  يې وساتواودزياتوڅيړنولپاره تری کارواخلو.ھمدارنګه کيدای شیکې  په کمپيوټر

پيښوکی ھم ووينوپه يوشميرکې  خونه په وتصويرونه په پرلپسی توګه په کتنځی اودعمليات
ونه په ښکاره ترڅوچی دځينوساختمانونوخيالکيږي  تطبيقکې  کثيفه مواد ھم په دی ازموينه

  برخو لرونکی دی: �نديماشين د MRIداوڅرګندډول وکتل شی.
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، ئی يوکمپيوټری سکينرواقع دیکې  په داخلچې  ديوسلنډری مقناطيس څخه جوړشوی دی
يو کمپيوټردتصوير دتحليلولو لپاره دی اوبل کمپيوټردراپور تھيه چې  کمپيوټرونه لری دوه

دوړانګويوه منبع  اوھمکيږي  مريض پکی اچولچې  ديوبسترلرونکی وی، کولو لپاره وی
  اوګاما وړانګو څخه. x,β,αی له :عبارت د وړانګيھغه چې  لری

  څنګه جوړيږی:دبدن تصويرکې  MRIپه     
اوبيادھغه په کيږي  راوستلکې  لومړی مريض په يوه قوی مقناطسی ساحهکې  MRIپه 

لی جوړښتونه لری ددغه ليږل پيچچې  دبدن ھغه برخیکيږي.ليږل  وړانګيراډيوی  طرف
دخپلی سطحی  وړانګيراډيوی  نوري دبدن دغه پيچلی برخیکې  انګوپه مقابلشوؤ  وړ

اودمانيټورپه صفحه کيږي  کمپيوټرپه واسطه تحليل یونکرل اوديولوړقدرت یوخه خارجڅ
نيسودمقطعی مساحت  �نديمونږئی دمطالعی چې  اودھغه اندامکيږي  يوه دستګاه رامينځته

ډاکترانوددغه ارزښت لرونکی تخنيک څخه په استفادی ، په واضح ډول ښکاره کيږی ئی
واضح تصويرونه په  ، ساختمانونه لری لکه:مغزدبدن دھغه برخوچی ډيرپيچلی .ووکو�ی ش

ورځ ډاکتران ددغه تخنيک څخه په استفادی دزړه اومغزدسکتی مخنوی  �س راوړی.نن
  .کوی

بايد ھيڅ ډول فلزی شيان کيږي  په دغه طريقه ئی تصويراخيستلچې  ھغه څوک  
يض ته مرکې  ددغی معاينی په وخت، ه وین...اونور ورسره موجود، ګوته، :ساعتلکه

ھيڅ فلزی برخه ونه کيږي چې  يوډول مخصوصی جامی وراغوستلی
 کله، ویکې  رام اودراحت په حالتابايدشخص په پوره کې  لری.دتصويراخيستلوپه وخت

کيږي  اچولکې  وی نووروسته بيا مريض په کټکې  مريض ارام اوپه راحتچې 
 تنفس کول په نارمل حالتدمريض چې  کلهکيږي  اودمريض څخه دعادی تنفس کولوغوښتنه

چې  اوھغه برخهکيږي  نيولکې  دستګاه په MRIوی وروسته نوموړی شخص دکې 
، تشخيص ئی کوؤدنورپه واسطه روښانه کوؤاووروسته بيادمريض اسکن کول شروع کيږی

يواندازه حرکت چې  نومريض کو�ی شیکيږي  کله اسکن کول قطعچې  په مفصلونوکی
وروسته دټولی ، ځای څخه بيځايه شی �نديمفصل دنظرچې  وکړی مګر دومره حرکت نه

اوپه �س ته راغليو کيږي  کړن�ری دتعقيبولوڅخه اط�عات تصويری دستګاه ته ورکول
مخی منعکس  دغه تصوير دفلم لهچې  اط�عاتو سره تصويری دستګاه تصويرجوړه وی

  کيږي.

  MRI دنن ورځی، دزياتوناروغيوپه تشخيص اوداعضاؤپه ضايعاتوکی استعماليږیMRI 

تداوۍ اودمرضونوپه ، کو�ی شودمرضونوپه تشحيص طريقی څخه په استفادی سره ددغه
  ګټه واخلو.کې  مخنوی
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  څخه ولی کاراخلو:                                               زموينیاددی 
وينی ، دتومورونوچې  زموينه استعماليږی.مث�:ھغه ستونځیاموخوله کبله دادزياتودليلونواو 

ؤاوياانتاناتوپه اړوند موجودی دی دوينی داوعيه ناروغتيا، زخمونو، ياخونريزی راتلو
الټراسونډ ، داکسریچې  )ھغه معلومات اوموخی M.R.Iتشخيص کيدای شی.په ھمدی شان(

)په واسطه ستونځمن وی څرګندو�ی شی.اوکه چيری کثيفه مواد  CT -Scan   او(
غيری نورمالی پيښی په ډير غوره کې  تطبيق شی نوپه انساجوکې  ) په ازموينه M.R.Iد(

  کيږی: برخوکی کار اخيستل �نديه په خ)څM.R.Iاوښه توګه ښکاره کوی.د(

وينی يا ، زمنورييا، دتومورونوکی )دازموينی په واسطه په مغزوM.R.Iد(، ) Headسريا(  
اسطه )په و  strokeد( چې  دعصب زخمونه اونور....لکه:ھغه نقصانونه ، نريزیخو

دبصری يا کتنی عصب ، روغتياویپيداکيږی تشخيص کيدای شی.په ھمدی شان دسترګو نا
  .غوږونواودھغی داعصابوبدلونونه پيژند�ی شواود

  ه:ړنياھتمامات يا څ
داکتر او تکنا کيږي چې  زموينه ترسره شی ضروری ګڼلا)M.R.Iد(چې  مخکی له دی ه:

  ټکو ته پام لرنه وکړی: �نديلوجست 

حساسيت په اړونددناروغ څخه پوښتنه وشی خاصتا ھغه کثيفه دھری دوا د •
ټی څخه دازموينی دګکې  په زياتو پيښوچې  ايودين ولری.داځکهچې  موادوکی

  تاوانونه ډيروی. يې

  دحمل په اړوندچی اياناروغ حمل لری اوکه نه.داميدوارۍ يا  •

)يا ميخونواوفلزی ټوټوپه ھکله  pinsفلزی(، )مصنوعی غړیpace makerد( •
شته اوکه کې  ندناروغ په بدچې  په ځانګړی ډول په سترګوکی  پوښتنه وشی

دفلز پيوند يا ( کې  په مغزو، والی دفلز شته ه سامونوکیپنه ھمدارنګه دزړه 
clips( ،دطبی کې  روستات په برخهښتنه اود پدفلز دايښودلوپوکې  ږپه غو

  موخی په ھکله دپمپ ايښودل ولټول شی.

پوستکی او ، سترګو، دادسرچې  دټکر او فلزاتوپه شاوخواکی کارول •
 دفلزی پارچودشتوالی امکان پيداکوی نوددی لپاره �زم دهکې  دم�دتيرپه برخه

)ازموينی په M.R.Iبياد(مخکی له مخکی اکسری ترسره شی اوچې 
  اړوندفکروشی.

 سره شوی اوکه نهتر رګونوکی دجراحۍ عمليه دوينی پهکې  نووه نژدی وختپ •

  )ازموينه نه شوترسره کولی.M.R.Iپه ځينوپيښوکی د(چې 
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)استعمال شوی اوکه نه که چيری IU.Dدحمل دمخنوی لپاره(کې  په رحم •
چې  کيدای شیوی  داميدوارۍ دمخنوی لپاره داکړنه ترسره شوی

  .)دازموينی څخه مخنوی وکړیM.R.Iد(

  sickle cell anemiaلکه:دپښتورګويا( کې  وغتيا يې ستونځی په شتوالیرد •

  .کثيفه مواد تطبيق کړوچې  )کی نه شوکولی

وشی  ورته ددوا په واسطه پوښل شوی دی ھم بايد پام لرنهچې  ځنی برخی •
  )شايد ھماغه برخه وسوزوی.M.R.Iځکه چی(

)دسرته رسولو په اړوندليکل شوی موافقه M.R.Iد(کيږي چې  داضروری ګڼل •
نه اوډاکتردخطرونو يادتاوانونو په ھکله ھم نا روغ ته �ر ښو تر�سه شی

  داازمينه يې لری ھم ښکاره کړی.چې  وکړی ددی ترڅنګ ھغه ګټی اوښيګڼی

)ازموينه ترسره   M.R.Iدحوصيلی اويا ګيډی د(کې چې  په ھغه ناروغ •
  وشی.ونه مخکی دڅکلو او خوړلو څخه ډډه دڅو ساعتچې  ضروری دهکيږي.

 :زموينه ترسره کوؤاڅرنګه دا
)M.R.Iاړه دراډيولوجست يح اوژباو دفلمونو تشرکيږي  ست لخواترسره) اکثره دتکنالوج

ښه  په دی اړوند خپل نظر څرګند کړی.چې  ی شیيو شمير نور ډاکتران ھم کو� ، لخواوی
، دغاښونوپوښ، لکه:داوريدلوالهوغ څخه ټول فلزی شيان لری کړل شی دنارچې  به داوی

دازموينی چې  دمقناطيس موادوسرهچې  ساعت اودويښتانودتړلوقيدک.داځکه، ط�يې شيان
اغوستل  کې  لپاره تری کاراخلی تعامل ورکوی ھمدارنګه چپن دازموينی په وخت

 ATMکريدت کارت ياد(، کارتونه، سکهبايددخپلوجيبونوڅخه ھم ځنی شيان لکه:کيږي.

کارتونه پاک چې  دمقناطيسو په واسطه کيدای شیچې  )کارتونه وويستل شی داځکه
ناروغ ته ځای کې  بايددشا په تخته دميز په سردم�ستی په حالتکې  شی.دازموينی په وخت

کې  په دی وخت)دميز په سر ايښودل شوی وی armsيا(، اوولی، سينه ، ورکړل شی.سر
ويستلواودزړه دضربان ه دسا کيږي چې  خستلا)څخه کار strapځانګړی فيتی يا(  دھغه

کې  ل شی ځنی خلک ددی ازموينی په وختاندازی معلومی کړی بايددناروغ سره وتړ
چې  مينځ ته راځیکې  احساس پيداکوی اوداپه ھغه برخه   )claustrophobicعصبی(

  کيږي. وی که اړتيا پيدا شی درملنه يې ترسره �نديساحی  مقناطيسيد

)په نامه يې ياده  M.R.I(دخ�ص  چې  په خ�ص ډول وی )ځنی ماشينونه M.R.Iد(  
مقناطيس دبدن دننی برخی ته نه داخيليږی .خ�ص ماشينونه په ھغه کې  وی.په دی ماشين

داپه �س نه )حالت موجودوی.خو تراوسه claustrophobicsمرسته کوی چی(کې  برخه
  لی او ھر چيرته موجود نه دی.دی راغ
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 ښايې دباد پکی په څير دھواغږ واوريدل شی او ھم کيدای شیکې  )په دننهscannerد(   

دپاره دغوږ دپلک اويادسردتيلفون  دماتولواو يو شمير نور اوازونه واوريدل شی.ددیچې 
کمښت مينځ ته راوړی  کې تر څو ددی مختلفواوازونو په شدتکيږي  څخه کار اخيستل
بايد څوک موجود نه وی او تکنيشن دی يې دکړکۍ کې  په کوټهکې  دازموينی په وخت

 ی يدمړوند په برخهوی نو تکنالوجست درنه وکړی.که چيری کثيفه موادو ته اړتيااد�ری څ

)دقيقو پوری زرق اووروسته دھغی 2-1ی تطبيق کړی.دا کثيفه مواد د(ردوريد د�کې 
کيږي  )دقيقو پوری اخستل  60-30)ازموينه د(   M.R.Iد(کيږي  )ترسرهM.R.I scanد(

اوراديوی امواجودتطبيق په  مقناطيسيری وغزيږی.دوددوه ساعتونو پچې  اوکيدای شی
ددرد احساس مينځ ته نه کيږي  تطبيقکې  )دازموينی په وختM.R.Iد(کې چې  وخت

.او ھم که کلک او کوټه يخه ویچې  ناروغ پروت دی کيدای شیچې  راځی.په ھغه ميز
دفلزی موادو په چې  دستړيااحساس ورته پيداشی ھغه غاښونه وی او ناروغ په يواړخ پروت

ده  �نديدازموينی چې  دچوخيدواحساس وشی ھغه برخهکې  واسطه ډک شوی په خوله
، کانګی، دزړه بدوالیچې کې  دا نورمال حالت دی.په ھغه وختچې  يواندازه توديږی

ستونځی پيدا شی تکنيشن ته بايد  ددرددسوځيدواحساس او يادسا بندۍ، سرګردانی، سردرد
  خبر ورکړی.

    MRI  :څومره محفوظه ده  
واسطه ه دڅپوپ RFاود کيږي  ساحی څخه استفاده مقناطيسيدکې  په دستګاه MRIد

ته د   X− Rayپه واسطه تصوير اخلی. اونظر  X− Rayد  CT− Scanتصويراخلی مګر 
RF څپی محفوظی دی ،MRI و خ دری بعده تصوير تشکيلو�ی شیچې  بله ګټه دادهCT− 

Scan د دريبعدی تصويرنه شی تشکيلو�ی په اقتصادی لحاظMRI  معايناتوقيمت نسبت
CT− Scan  .ته زيات دی  

 ):Risksخطرونه يا( 
خطر لرونکی نه دی په زياته اندازه د کيږي  تری کار اخيستل M.R.Iکې  پهچې  ھغه مواد
مصنوعی غړو او يا ھغه کې   pace makersمواد قوی وی ښايی په  مقناطيسيچې  خو کله

کې  په سترګهچې  د اوسپنی لرونکی وی اغيزه وکړی فلزی موادکې چې  طبی سامانونو
-Xد کې چې  د خرابيدلو سبب ګرځی. په ھغه حا�تو retinaد چې  ځای ولری کيدای شی

Ray د چې  څرګند شی بايدکې  فلزی مواد په سترګهپه واسطهM.R.I  ازموينه تر سره نه
د خارښ سبب شی که چيری د کې  ګه او يا پوستکیرشی . د اوسپنی ذرات کو�ی شی په ست

M.R.I  وموندل شول نو کې  په سترګو څخهڅخه مخکی د اکسریM.R.I  دی نه اجرا کوی
د خارښ سبب کې  او سترګه ، کې  په پوستکی ، کې  يا خالونو tattoos ، .د اوسپنی ذرات

  ګرځی.
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طبی پرسونل چې  ده ځنی طبی پارچی سوزی نو ضرورکې  د اجرا په وخت M.R.Iد 
په کمه اندازه خطر د کثيفه موادو د تطبيق  ته پاملرنه وکړی پارچودی   دیمخکی له مخکی 

د چې  کيدای شیمنځته راځی خو دا په منځنی اندازه وی او کې  په وخت M.R.Iڅخه د 
د انتان د کې  طه يی مخنيوی وشی . ھمدارنګه د وريدی ذرق په وختطبی درملنی په واس

  پيدا کيدو امکان ھم شته . 

  : Resultنتيجی يا 
ساحی سره يو ځای د راډيوی  مقناطيسيد کې  په ازموينه M.R.Iتصوير د  مقناطيسي
د بدن داخلی غړی او برخی ښکاره کړی . راډيولوجيست بايد د کې  نتيجه وړانګو په

پوره نتيجی زياتره وخت د  ، ازموينی د اخری نتيجی په اړوند مناقشه او پلټنه تر سره کړی 
  کيږي.يوی يا دوه ورځو څخه وروسته د ډاکتر له خوا تر سره 

  

   



         

١٦٥ 

 

  مأخذونه:
و پوھندوی خان اپوھندوی شيرمحمد (کريم يار ) ، فزيک طبی  .1

 .محمد(ابراھيمی)

 .پوھندوی رحيم بيګ يعقوبی ، بيو فزيک  .2

 .پوھنوال دوکتور غ�م سخی رحمانزی،  راډيولوژيتصويری يا ترسيمی  .3

 .١٣٩۴ پوھنيار پشتنه بنايی، بيو فزيک  .4

 .پوھنيار ګل احمد سھيل او پوھنيار ھدايت هللا ، نور فزيک  .5

 .پوھنوال احسان هللا ثاقب ، بيو فزيک .6

 .)١٣٧٨طبی فزيک  ھولزمارئين      داحمد پرورش ژباړه( .٧

 

8. PHYSICS FOR SCIENTISTS AND 

ENGINEERS,RAYMOND A.SERWAY. 

9. PHYSICS FIFTH EDITION VOLUME 2. 

10. OHANIAN PHYSICS. 

11. Bio Physics ,Mir M.Zahir Haidary 2010. 

12. Physics(Principleswithapplications) by Douglas  C.gian  

Coli, Published  by  Person   inc,  2005. 

13. Physics  by  James  S.walker , Person  Education  

Inc.usa,new  gersey  ,2004. 

14. Medicine  translated  by  Abas  Takavar  and  M.Eftakhar 

15. Rothenberg and Dr.Pentlow ks .1999. کې  په سی تی سکن
اچونی اندازه وړانګيد . 

16. Dr Huda .1997. راډيولوژي. 

17. C.T scan steep by steep.1999. 

18. HTTP/Science.Howstuffworks.Com. 

19. Genral Physic and Biology Washington(1997) 

دډاکترالبرټ ياسرعلی او ډاکتر جاويد علی دسی ټی سکين �رښو .20  

اچونی اندازه  وړانګيد کې  په سی ټی سکين .21 Dr Penthlow او 
ksRothenberg ١٩٩٢(راديوګران) کال   

)راډيولوژيدموثرو وړانګو اچونی اندازه(کې  په وخت  .22 C.T.Scan 

 Dr Hudaدکوچنيانود 

23. C.T Scan steep by steep1999 

24. Microsoft Encrta Encylopedia standard 2005 



         

١٦٦ 

 

   دمولف لنډه پيژندنه

د مولHHHوی محمHHHود ځHHHوی ھمنHHHد اسHHHتاد پوھنيHHHار ھHHHدايت � 
او دموEنHHHHHHا وسHHHHHHيم ګHHHHHHل او دمولHHHHHHوی عبدالواجدلمسHHHHHHی 

کړوسHHHHHHHHی چHHHHHHHHې  باسولی(دسHHHHHHHHوال باسHHHHHHHHولی مولHHHHHHHHف)
دننګرھHHHار وEيHHHHت د مومنHHHHدری ولسHHHوالۍ د باسHHHHول کلHHHHي 

ھHHHHـ ش  کHHHHال  ١٣٣۴پHHHHه يHHHHوه دينHHHHداره کHHHHورنۍ کHHHHې پHHHHه 
ھHHHـ ش  کHHHال د ايمHHHل بابHHHا دلٻسHHHې  ١٣۴٠زيږدلHHHی دی پHHHه 

ھHHـ ش  کHHHال  ١٣۵٢پHHه لHHHومړی تHHولګي کHHHې شHHامل او پHHHه 
 ھHHـ ش  ١٣۵٣د ھمHHدې لٻسHHې څخHHه پHHه اولHHه نمHHره فHHارغ شHHو او لHHه ھغHHې وروسHHته اسHHتاد 

کHHHال دکHHHانکور دازمHHHوينې څخHHHه  د کابHHHل پوھنتHHHون دسHHHاينس پHHHه پHHHوھنځي کHHHې شHHHامل او پHHHه 
  ھـ ش  کال د نوموړي پوھنځي څخه په اعلی درجه فارغ شو.  ١٣۵۶

ھـ ش  کال دايمل خان بابا په لٻسه کې د ښوونکي په  ١٣۵۶دفراغت څخه وروسته په 
نيټه دننګرھار پوھنتون د ھـ ش  ١٣۵٨\٢\١صفت په دنده مقرر شو او وروسته بيا په 

انجنيري پوھنځي کې د استاد په صفت په دنده مقرر شو د سرو لښکرو د يرغل سره په 
ھـ ش  کال ګاونډي ھٻواد پاکستان ته مھاجر شو چې ھلته يې ھم په مختلفو ښوونځيو  ١٣۶۴

کې د سلطان شھاب الدين غوري او د التقوی په لٻسو  ، سيد جمال الدين افغان ، لکه احداد
ښوونکي مقدسه دنده پرمخ يوړله اوھم د بلجيم په مؤسسه کې د ښوونکو دمسلکي روزنې 

  کې داستاد په صفت کار کړی.

ھـ ش  کال دمھاجرينو د راستنٻدو سره سم استاد ھم خپل پ6رني ټاټوبي ته  ١٣٧٢په 
تاد ھـ ش  کال دننګرھار په پوھنتون د طب په پوھنځي کې د اس ١٣٧٢راستون شو او په 

  په صفت مقرر او تر اوسه په ھمدغه مقدسه مصروف دی.

 ، نحوه او صرف ، عقايد ، ھيره دی نه وي چې استاد د دی سره سره ديني درسونه ( فقه

  تجويد او نور ) د خپل پ6ر څخه زده کړی دي.  ، تفسير شريف

په درنښت                                               

 

 

 

 



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 278 different 

textbooks of Medicine, Engineering, Science, Economics, Journalism and 

Agriculture (96 medical textbooks funded by German Academic Exchange 

Service, 160 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, 2 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 160 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, July, 2018 

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, 2018 
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