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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
هیژندل شوخو تعیری نو د رت د غوښفنو ې د ټولنا د ېړتیر هم نظل کا نیولاو هک برخاد
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
ېخسفو ې د کوونو هم ې ږد کا خا هم رووو ېړ ناد څارنوو کاا دیيس کفربونام تا لی ې
ژبرړيل د رول تيل هوی خا ېدېء کاد د ې د هاو ا توتاوی خاا هام رلکات یې ساف
د  .لم نوی ښرغوو ېسفردېنو ې هو رنو څلم و هم دینښت غوښفنم کو تال څاو هام روواو
ېړ ند بلرو کا نو دیيس کفربونم ې دیيس تاوېد بلېبال ې ېارپ کاد ېاا لام ېارپ
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
لوړ لو لوریک د وووتو هم تلفو و یشفو کا تعیری ې نو دیيس توېد بلېبل ې ېرپ کد .
هم هر کا د ېفغرن ترشوترنو لوریک د جلتنم کمیټا ې هتوږ مکری مېکا خحیا یدک
څلم تننم کو ېا د د کفرل د رول لو لوریک خا هتینم بلېبلک کدېدک.
یوم تندک خو ېا نوتوړ ګټویک هل سم د ې کد ې هلېرفیر تاوتم تال څاو هام نیا د
یېتوونکا کا د ل دیيس تضمون لوریک ل تل ل ک خو تعیری دیيس کفرل لل .
هم دینښت
هو نمل دخووو ېنجنیل وبدېلفوېل برالکله
د لوړ هدک کد ههلست هخل
کربل ۱۳۹۸

قدرمنو استادانو او ګرانو محصلینو!
د افغانستان په پوهنتونونو کې د دريس کتابونو کموالی او نشتوالی لهه لووهو سهتونڅو ګهه ګ ه
کېږي .وو زوات شمیر استادان او محصلین نويو معلوماتو تهه س رسهی نهه لهري پهه زاړه میتهود
تدروس کوي او له هغو کتابونو او چپرتونو ګه ګټه اخيل چې زاړه دي او پهه بهازار کهې پهه ټیه
کیفیت فوتوکاپي کېږي.
تر اوسه پورې موږ د ننګرهار خوست کندهار هرات بلخ البیروين کاب کاب طبي پوهنتون او
کاب پويل تګنیک پوهنتون لپاره  ۳۱۱عنوانه مګتلف دريس کتابونه د طب ساينس انجنیهري
اقتصاد ژورنالیڅم او زراعت پوهنځيو ( ۹۶طبهي د آملهان د علمهي همرهاروو ټهولنې ۱۹۰ DAAD
طبي او غیر طبي د افغان ماشومانو لپاره د جرمني کمېټې  ۷ Kinderhilfe-Afghanistanکتابونهه د
آملاين او افغاين پوهنتونونو ټولنې  ۲ DAUGکتابونه په مڅار رشوف کې د آملان فدرال جمهوري
جرنال کنسولګري  ۳کتابونه د ۱ Afghanistan-Schulenکتاب د صافی بنس  ۲کتابونه د سهلواک
اېډ  ۸کتابونه د کانراد ادناور بنس ۱ KASکتاب په آملان کې د اناسهیس کمپنیه لګهوا) پهه مهايل
مرسته چاپ کړي دي.
د وادونې وړ ده چې نوموړي چهاپ شهوي کتابونهه د هېهواد ټولهو اړونهده پوهنتونونهو او وهو زوهات
شههمېر ادارو او مؤسسههاتو تههه پههه وړو ها توګ هه وېش ه شههوي دي .ټ هول چههاپ شههوي کتابونههه لههه
 www.afghanistan-ecampus.orgووب پاڼې ګه ډاونلوډ کوسی شئ.
دا کړنې په داسې حال کې تر رسه کېږي چهې د افغانستان د لوړو زده کههههړو وزارت د
( ۲۰۱۰ه  )۲۰۱۴کلونو په ميل سرتاتیژوک پالن کې راغيل دي چې:

" د لوړو زده کهړو او د وهوونې د وهه کیفیهت او زده کوونرهو تهه د نووهو کهره او علمهي
معلوماتو د برابرولو لپاره اړونه ده چې په دري او پښهتو ژبهو د دريس کتهابونو د لیرلهو
فرصت برابر يش د تعلیمي نصاب د روفورم لپاره له انگروڅي ژبې ګه دري او پښهتو
ژبههو تههه د کتههابونو او دريس مههواد و ژبههاړل اړوههن دي لههه دې امرانههاتو ګههه پرتههه د
پوهنتونونو محصلین او استادان نيش کوسی عرصي نووو تازه او کره معلوماتو ته س
رسی پیدا کړي".
مونږ غواړو چې د دريس کتابونو په برابرولو رسه د هیواد له پوهنتونونو رسه مرسته وکهړو او د چپټهر
او لرچر نوټ دوران ته د پای ټری کېږدو .د دې لپاره دا اړونه ده چې د لوړو زده کړو د موسسهاتو
لپاره هر کال ه نا ه  ۱۰۰عنوانه دريس کتابونه چاپ يش.

له ټولو محرتمو استادانو څخه هیله کووو ،چو هوه لولوو ميولرخ کلوو کو نوون کتا ونوه ولیروخ،
وژ اړن او یا هم لول هخواين لیرل شون کتا ونه ،لرچوک نوټونوه او چورکونوه ایو او او د چواا لووا
تیا کړن ،زمونږ هه واک ک ی

اکړن چ هه ښوه کیییوچ چواا او و وسوته یو د اړونوو هوه

وو،

استادانو او محصلی و هه واک کو و کوړو .هموا نګوه د یواد شوویو ټروو هوه اړونوو لوول وړانوی ونوه او
نظکیات له مونږ رس رشیک کړن ،تک څو هه ګ هوې کله ک اغی من ګامونه هو ته کړو.

د مؤلفینو او خپروونرو له خوا پوره زوهار اوسهت شهوی دی تر هو د کتهابونو محتووهات د نړووالهو
علمي معیارونو په اسا برابهر يش خهو بیها هه کیهدای يش د کتهاب پهه محتهوی کهې ینهې
تیروتنې او ستونڅې وليدل يش نو له درنو لوستونرو ګه هیله مند وهو تهر هو خپه نتروهات او
نیوکې مؤلف او وا مونږ ته په لیرلې ب ه راولیږي تر و په راتلونري چاپ کې اصالح يش.
ګه ډېره مننه کوو
له افغان ماشومانو لپاره د جرمني کمیټې او د هغې له مرش ډاکرت اورو
چې د دغه کتاب د چاپ لګښت وې ورکړی دی دوی تر دې مهاله د ننګرهار پوهنتون د ۱۹۰
عنوانه طبي او غیرطبي کتابونو د چاپ لګښت پر غاړه اخیستی دی.
د جې آی زوهت ( )GIZلهه دفهرت او )CIM (Center for International Migration & Development
ګه چې زما لپاره وې له  ۲۰۱۰نه تر  ۲۰۱۶پورې په افغانستان کې د کهار امرانهات برابهر کهړي
وو ه د زړه له کومې مننه کوم.
د لوړو زده کړو له رسپرست وزوهر پوهنمه دوپلهوم انجنیهر عبهدالتواب بهاسکرزی مهايل او اداري
معین ډاکرت احمد سیر مهجور مايل رئیس احمد طارق صهدوقي پهه لهوړو زده کهړو وزارت کهې
سالکار ډاکرت ګ رحی صايف د پوهنتونونو رئیسانو د پوهنځیو رویسانو او استادانو ګهه مننهه
کوم چې د کتابونو د چاپ لړۍ وې هڅولې او مرسته وې وررسه کړې ده .د دغه کتهاب لهه مؤلهف
ګه ډېر منندوی ي او ستاينه وې کوم چې خپه د کلونهو-کلونهو زيهار وهې پهه وړيها توګهه ګرانهو
محصلينو ته وړاندې کړ.
همدارنګه د دفرت له همرارانو هر وو حرمت الله عڅوڅ او فهی حبیبي ګه ه مننه کهوم چهې د
کتابونو د چاپ په برخه کې وې نه ستړې کیدونرې هلې لې کړې دي.
ډاکرت وحیی وردک د لوړو زده کړو وزارت سالکار
کاب فربوري ۲۰۲۰
د دفرت ټیليفون۰۷۰۶۳۲۰۸۴۴ ۰۷۵۶۰۱۴۶۴۰ :
اميي textbooks@afghanic.de :
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سريزه
دا چې زمونږ ګران هيواد افغانستان اوس د پرمختګ په هره برخه کې د سيالۍ د ډګر په لور ګامونه اخلي .د
لوړو زده کړو وزارت هم په خپله برخه کې د علمي پياوړتيا او ټولنې ته په علمي ګاڼه سمبال ځوان کادر
وړاندې کولو په برخه کې ګړندي ګامونه اخيستي دي ،اوس مهال د نوموړو کادرونو د کيفيت د لوړولو په موخه
زياتې هڅې کوي تر څو د علمي پياوړتيا تر څنګ په معياري مهارتونو سمبال کادر خپلې ټولنې ته د خدمت په
موخه وړاندې کړي .همدا المل دی چې ټول علمي کادرونه غواړي چې د نوموړو کادرونو د ښې روزنې په
موخه د نوي کريکولم مطابق نوي معياري تدريسي کتابونه وليکي.
ما هم په همدې موخه د دې پروسې د پيل په توګه لومړی دهډوکو د اناتومي کتاب په نوې بڼه په پښتو ملي ژبه
وليکه .چې طبي اصطالحات پکې د پخوا په څير عربي او ترکي ژبو ته نه دې رجمه شوي بلکه نوموړي ټول
اصطالحات په اصلي بڼه يعنې په انګليسي تورو ليکل شوي دي .تر څو نوموړي اصطالحات په اصلي ّ
بڼ زده
کړل شي او زمونږ طبي زده کړې د نورې نړۍ د زده کړو سره يو ډول او معياري شي .په دې کتاب کې مې
هڅه کړې ده چې لومړی اناتوميک اصطالحات کوم چې د اناتومي د علم بنسټ جوړوي په ښه ډول نعريف کړم.
او بيا د هډوکو اړوند اصطالحات او د هډوکو بشپړه اناتومي ټوله په پنځو نورو څپرکو کې په لنډ ډول تشريح
کړم.
په دې کتاب کې د عنوانونو ترتيب او تنظيم په ښه ډول مراعات شوی دی .ټول انځورونه په مناسبو ځايونو کې
ځای پر ځای شوي دي چې د اناتوميکو جوړښتونو زده کړه يې زياته آسانه کړې ده .ټول کتاب په ساده او روانه
پښتو ژبه داسې ليکل شوی دی چې د ګران هيواد د نورو ژبو اوسيدونکي هم ترې ښه استفاده کولی شي.
همدارنګه ددې کتاب څخه د هډوکو ټول جراحان زياته ګټه پورته کولی شي.
دا چې د دې کتاب دا لومړی چاپ دی .د ټولو لوستونکو او زده کوونکو څخه مې هيله دا ده چې نيمګړتياوې او
غلطۍ يې د ښو وړانديزونو سره يو خای را په ګوته کړي ،تر څو په راتلونکي چاپ کې په بشپړ ډول اصالح او
کتاب مو ال ښکلي او ګټور شي.
په درنښت
پوهندوی حميدالله حامد
د شيخ زايد پوهنتون د طب پوهنځي
د اناتومي مضمون استاد
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لومړی څپرکی
اناتومي ()ANATOMY
مقدمه
د خلقت د لومړۍ ورځې څخه انسانان پدې فکر کې وه چې د خپل جوړښت
په اړه معلومات ولري .او هڅه يې دا وه چې په دې اړه نوموړي معلومات
الس ته راوړي ،تر څو د صحت او ناروغيو پر مهال ترې سالمه ګټه
واخلي.
کله چي د الله (ج ) دي پراخه کايناتو ته د زړه په سترګو وګورو هريو
شي يو ځانګړې او جال جوړښت لري او د ليدلو سره سم موهڅه دا وي
چي د دي شيانو جوړښت وپيژنو .د بيلګې په ډول ماشومان د لوبو څيزونه
ډير زر ماتوي ،د لومړي ټولګي متعلم قلم ډير زر خالصوي او هغه
ماتوي .يواځينۍ هڅه يې دا وي تر څو وپوهيږي چې نوموړی جوړښتونه
څنګه جوړشوی دی.
له ميالد څخه د مخه د لومړي ځل لپاره يوناني عالم ارسطو د انسان
جوړښت مطالعه کړ او د اناتومي د علم نوم يې ورته کيښود .دا يوناني لغت
په حقيقت کي د دوه کليمو څخه جوړ شوی دی چي  Anaد اوچت يا عالي
او  Tomyد غوڅولو يا تسليخ معنا ورکوي .پس اناتومي په لغت کې په
عالي توګه د يو جوړښت غوڅولو او تسليخ ته ويل کيږي .اما په اصطالح
کي اناتومي د هغه علم څخه عبارت دي چي د غوڅولو او خالصولو پر
مټ يو جوړښت مطالعه کوي .په اوسني عصر کي اناټومي د زياتو
مفاهيمو لپاره استعماليږي ولي تر ټولو جامع او منونکي تعريف يې په
الندې ډول دی:
اناتومي د ساينس هغه څانګه ده چي د يو جسم د نورمالو غړو له جوړښت
څخه چي نورمالي دندې سرته رسوي بحث کوي.
داچې په طب پوهنځي کې د انسان جوړښتونه مطالعه کيږي ،له همدې امله
زمونږ د بحث موضوع د انساني اناتومي ( )Human Anatomyپه نوم
ياديږي.

په طب کې د انساني اناټومي د زده کړې ارزښت
کله چې يو کارګر د ماشين ترشا ودريږي نو تر هر څه لومړی بايد د
ماشين په جوړښت ځان پوه کړي ،تر دې وروسته بايد په ماشين د کار
کولو طريقه زده کړي .که لومړی د ماشين په جوړښت پوه نه شي نو
هيڅکله به يې روښانه هم نه کړي او هيڅکله به کار هم پرې ونه کړي.

2
داچې د طب علم له انسان څخه بحث کوي نو په کار ده چي د طب د
لومړي کال محصل تر هر څه لومړي د انسان د غړو اناټومي وپيژني او
تر دې وروسته د نوموړو غړو ورځنۍ نورمالي دندې او بيا د ځنځير د
کړيو په څير وروسته کولی شي د انسان په پتالوژي پوه او هر ډول درملنه
يې تر سره کړي.
هغه طبيب چي په انساني اناټومي نه پوهيږي او د انسان په درملنه بوخت
وي د هغه بي هنره کارګر په څير دي چي د يوه نوي او مغلق ماشين تر
شا والړ او د نوموړي ماشين نواقص ليري کول غواړي.
کله چي د يوي عضوي اناټومي وپيژندل شوه نو د وظايفو پيژندل
( )Physiologyيې اسانيږي او بيا په وظايفو کي د زياتوالي يا کموالي
پيژندل د  Pathologyپه رڼا کي صورت نيسي.
له دي بيلګې څخه داسي څرګنديږي چي د طب ټول مضامين يو له بله سره
د زنځير د کړيو په څېر اړيکې لري چي د نوموړي زنځير لومړنۍ کړي
اناټومي ده.

د اناټومي

څانګي )(Branches of Anatomy

اناټومي يو پراخ مبحث دي او د وخت په تيريدو سره يې ډير پرمختګ
کړی دی چې په الندي څانګو ويشل شوي ده.
 :Ontogeny .1د اناټومي هغه څانګه ده چي د يو ژوندي موجود
د ژوند په مختلفو مراحلو (القاح شوي هګي ، Embryo .جنين،
طفوليت ،کهولت او زړښت) کي د انکشاف او نشونما څخه بحث
کوي.
 :Embryology .2د اناټومي هغي څانګې ته ويل کيږي چي د
مور په رحم کي د يو ژوندي موجود د نشو نما ابتدايي مراحل
مطالعه کوي.
 :Comparative Anatomy .3د اناټومي هغه څانګه ده چي له
انسان سره د نورو فقاريه حيواناتو جوړښت په مقايسوي ډول
مطالعه کوي.
 :Phylogeny .4د اناټومي هغه څانګه ده چي د فقاريه حيواناتو له
تکاملي تغيراتو څخه بحث کوي.
 :Surface Anatomy .5د اناټومي هغه څانګه ده چي د داخلي
غړو او نورو جوړښتونو د مطالعي په موخه د بدن له پاسه نښو
ته وسعت ورکوي او په دې ډول د نوموړو غړو موقعيت د
پوستکي له پاسه راښيي.
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 :Radiological Anatomy .6د اناټومي له هغي څانګې څخه
عبارت ده چي د بدن د غړو د مطالعي لپاره له اکسرې څخه ګټه
اخلي.
 :Racial Anatomy .7د اناټومي هغه څانګه ده چي د مختلفو
نژادونو تر مينځ د جسمي توپيرونو څخه بحث کوي.
 :Statistical Anatomy .8د اناټومي هغه څانګه ده چي د بدن د
غړو له پخوانيو او اوسنيو توپيرونو څخه په احصايوي ډول بحث
کوي.
 :Cross Sectional Anatomy .9د اناټومي له هغي څانګې
څخه عبارت ده چي د بدن يوه مقطع د مطالعي په موخه اخلي او
بيا يې مطالعه کوي.
 :Anthropology .11د اناټومي هغه څانګه ده چي د انسانانو د
مختلفو نسلونو د ظاهري جوړښت د مطالعې تر څنګ د قبل
التاريخ انسانانو د جسمونو جوړښت هم مطالعه کوي.
 :Applied Anatomy .11که چيري د اناټومي له علم څخه د يو
ژوندي موجود د درملنې لپاره استفاده وشي د  Appliedاناټومي
په نوم ياديږي.
 :Regional Anatomy .12د اناټومي هغه څانګه ده چي انسان يا
حيوان په ناحيوي ډول تر مطالعي الندي نيسي.
 :Systemic Anatomy .13د اناټومي هغه څانګه ده چي د بدن
مختلف جهازات تر مطالعي الندي نيسي چې په الندي فرعي
برخو ويشل شوي ده.
 :Osteology )aد هډوکو مطالعي ته ويل کيږي.
 :Arthrology )bد مفاصلو مطالعي ته ويل کيږي.
 :Myology )cد عضالتو مطالعي ته ويل کيږي.
 :Dermatology )dد اناټومي دا برخه د بدن د پوستکي له
جوړښت څخه بحث کوي.
 :Opthamalogy )eد سترګو د جوړښت څخه بحث کوي.
 :Splenchiology )fپه دي برخه کي د بدن داخلي احشاوي تر
بحث الندي نيول کيږي چي دا برخه بيا په خپل وار سره په الندي
څانګو ويشل شوي ده.
 :Anatomy of Digestive System د هضمي سيستم او د
دې سيستم د ملحقاتو له جوړښت څخه بحث کوي.
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 :Anatomy of Respiratory System د تنفسي سيستم د
مختلفو غړو له جوړښت څخه بحث کوي.
 :Anatomy of Circulatory System د قلب له جوړښت
او رګونو د جوړښت او ويش څخه بحث کوي.
 :Anatomy of Reproductive System د تناسلي غړو له
جوړښت څخه بحث کوي.
 :Anatomy of Excretory System د بولي يا اطراحي
سيستم د مختلفو غړو له جوړښت څخه بحث کوي.
 :Anatomy of Endocrine System د بدن د هغه غدواتو
له جوړښت څخه چي هورمونونه افرازوي بحث کوي.
 :Anatomy of Nervous System عصبي سيستم تر بحث
او مطالعي الندي نيسي.
 :Gross Anatomy .14د اناټومي هغه څانګه ده چي يواځي د سترګو
په ليدلو پوري منحصره ده ،يعني د جوړښتونو د مطالعي لپاره د
مايکروسکوپ او نورو سامان آالتو څخه استفاده نه کوی نو ځکه د
 Macroscopic Anatomyپه نوم هم ياديږی.
 Microscopic Anatomy .15د اناټومی له هغی څانګې څخه عبارت
ده چی د بدن د جوړښت د مطالعی په موخه له مايکروسکوپ څخه استفاده
کوی .دا برخه د اناټومي بيا په خپل وار سره په دوه څانګو ويشل شوي ده
 :Cytology )aپه بدن کي مختلفي حجري تر بحث او مطالعي الندي
نيسي.
 .Histology )bد بدن مختلف انساج تر بحث او مطالعي الندي نيسي.

د اناټومي اصطالحات
()TERMINOLOGY of ANATOMY
Anatomical Position

د هغه وضعيت څخه عبارت دي چي يو شخص په همواره سطحه په دي
ډول نيغ والړ وي چي علوي اطراف يې د تني سره موازي ،د پښو کوتي
يي يوله بل سره موازي ،مخ او د السونو ورغوي يي مخي لوري ته متوجه
وي.
په ځيني وختو کي نوموړي وضعيت ته يوه مړ انسان ته د تسليخ د ميز له
پاسه يو افقي وضعيت هم ورکوالي شو .پدي ډول چي جسد د شاپه تخته
داسي پروت وي چي علوي اطراف يي له تني سره موازي .مخ او د الس
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ورغوي يي پورته لوري ته او تلي يي مخي
لوري ته متوجه وي.

 ۱.۱انځور :اناتوميک پوزيشن راښيي

Anatomical Planes
دا هغه فرضي محورونه يا کرښي دي چي د انسان بدن په مختلفو برخو
ويشي .د اناټومي د اصطالحاتو تطبيق ،نامګذاري او تشريح هم د همدې
فرضي کرښو له مخې صورت نيسي چي په الندي ډول دي .چې زده کړه
يې ډيره اړينه او د اناتومي د علم بنسټ جوړوي.
 Median or Sagital Plane .1دا يو عمودي پالن دي چي د بدن
له متوسطي برخي څخه تير او بدن عموداً په (ښي او چپ) دوه مساوي
برخو باندي ويشي.
 :Coronal Plane .2دا هم يو عمودي پالن دي خو Median
 Sagital Planeسره ( )91درجې زاويه جوړوي او بدن عمودا ً په
(قدامي او خلفي) دوه مساوي برخو ويشي.
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۳ـ  :Transverse (Horizontal) Planدا يو عرضاني پالن دي چي
د ځمکي له سطحي سره موازي وي او پورته دواړه پالنونه په ()٠٩
درجي زاويي سره قطع کوي .او بدن يا غړی پع علوي اوسفلي دوه برخو
وويشي
 : Paramedian sagital planدا هم يو عمودي پالن دي چي په ښي
او يا چپه خوا کي  Median Sagital Planeسره موازي سيرلري .دې
کرښې ته  Midclavicular lineاو Mammary lineهم وايي.

 ۱.۱انځور :اناتوميک پالنونه راښيي

( Anatomical directionsجهتونه)
يو انساني جسم لس جهتونه لري چي په مختلفو استقامتونو واقع شوي او
عبارت دي له:
۱ـ : Anteriorقدامي ( دغړي مخامخ لوری)
۱ـ : Posteriorخلفي (د غړي شاتنی لوری)
۳ـ) :Superior(cranialعلوي (د بدن هغه برخه چي د افقي محور په
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تناسب پورته يا د سر لوري ته متوجه وي).
۴ـ) : Inferior(caudalسفلي (د بدن هغه برخه چي د افقي محور په
تناسب ښکته يا د پښو لوري متوجه وي).
۵ـ  : Proximalپه علوي او سفلي اطرافو کې د يوي اوږدي عضوي
هغه نهايت يا سر چي  Median Sagital Planeيا تنې ته نږدې واقع
وي.
۶ـ  : Distalد يوي اوږدي عضوي هغه نهايت يا انجام چې د Median
 Sagital Planeيا تنې څخه ليري واقع شوي وي.
۷ـ : Medialد غړي هغه برخه يا مخ چي Median Sagital Plane
ته متوجه او يا تر ټولو نږدې واقع شوي وي.
۸ـ  :Lateralد غړي هغه برخه يا مخ چي Median Sagital Plane
څخه مخالف لوري ته متوجه او يا تر ټولو ليري واقع شوي وي.
 :Palmar -٠د ورغوي لوري ته.
۱٩ـ  : Plantar:د پښې تلې لوري ته

.

 :۴.۱انځور اناتوميک جهتونه راښيي
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دوهم فصل
)(Skeletاسکليټ
اسکليټ يو قوي هډوکينى چوکاټ دى چې بدن ته يى معين شکل ورکړى
دی .اسکليټ د هډوکو او کرپندوکو څخه جوړ شوى دى .اسکليټ د بدن
استنادي چوکاټ دی او داسي ترتيب شوى دى چې د عضالتو په وسيله ښه
حرکات سرته ورسوي .دانسان بدن له  ۱٩۶هډوکو څخه جوړ شوی دی
چې په الندې شيما کې ښودل شوي دي.

 ۲.۱انځور :د د انسان د هډوکو شيما او نومونه راښيي
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د هډوکو علم ()OSTEOLOTY
تعريف :د اناټومي هغه څانګه ده چې هډوکي تر بحث او مطالعي الندې
نيسى.
هډوکي )(Bones
مترادف نومونه
په يوناني ژبه کې ورته  Osteonاو په التين کې ورته  OSوايي .په
عربي ژبه کې عظم او په دري ژبه کې ورته استخوان وايي .چې الندې
اصطالحاتو هم له همدې لغاتو څخه سرچينه اخيستې ده.
( Osteology د هډوکو علم)
( Osiificacion د هډوکي جوړېدل يا تعظم)
( Osteomyelitis د هډوکي د نسج التهاب)
( Osteomalacia د هډوکي نرمېدل)
( Osteoma د هډوکي تومور)
( Osteotomy د هډوکي قطع کول)
( Osteostomy د هډوکي سوري کول)


( Osteocyte, Osteoblast, osteoclastد هډوکي حجرات )

د هډوکو تصنيف بندى()Classification of bones
الف) د شکل له مخي ()Morphological Classification
هډوکې د ظاهرى شکل له مخي په الندې برخو ويشل شوي دي.
Long bones -1
د هغو هډوکو چې اوږدوالى يى له عرض څخه زيات وى پدى ګروپ کې
شامل دى چې په علوي او سفلي اطرافو کې ليدل کيږي،
Short Bones -2
لنډ هډوکې دي چې د يو غير منظم مکعب په څېر شکل لري .د الس او
قدم په اسکليت کې ليدل کيږي چې د Concellaus or spongy bone
څخه چې د  Compact boneد يوې نرى طبقى په واسطه پوښل کيږي
مينځ ته راغلى.
Flat Bones .3
نوموړى هډوکې د بدن په هغو نواحيو کې چې نرمى او نازکې اعضاوى
پکې موقعيت لري په محافظوي ډول ځاى پر ځاى شوى دي لکه د Skull
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د ګنبدې په برخه کې د  Frontalاو  Parietalهډوکې چې دماغ ساتي.
او همدارنګه د صدرى احشاوو د محافظى لپاره د Thoracic cage
ځينى هډوکې .هموار هډوکې هم د  Compact bonesد دوه طبقو تر
مينځ يى  Cancellous boneموقعيت لري.
Irregular Bones .4
هغه هډوکې چې په پورته درى واړو ګروپونو کې شامل نه دى د غير
منظمو هډوکو تر سرليک الندې مطالعه کيږي او د Concellaus
 boneڅخه چې د  Compact boneد يوې نرى طبقى په واسطه
پوښل کيږي جوړشوي دي.
Sesamoid Bones .5
کوچني هډوکي دي چې د بدن د عضالتو په وترونو کې نشونما کوى لکه د
 Flexor Pollicis brevis, Flexor hallucis brevisاو
 Quadreceps Femorisعضالتو په وترونو کې چې د نوموړو
وترونو له اصطکاک څخه مخنيوی کوى.
د  Sesamoidهډوکو ازاده برخه د  Hyalin cartilageپه واسطه
پوښل شوى او نوره ټوله برخه يى د عضلي د وتر په واسطه احاطه کيږي
او په ياد ولري چې  Patelaتر ټولو غټ  Sesamoidهډوکې دى.
همدارنګه  Sutural, pneumaticاو  Ectopicهډوکې هم په
 Morphologic Classificationکې شامل دى.
ب) ناحيوي تصنيف بندي ()Regional classification
په دې ډول تصنيف بندي کې دا پيژنو چې د بدن په هره يوه برخه کې کوم
هډوکي پراته دي ،او په کومو نومونو ياديږي .په همدې موخه د بدن ټول
هډوکي لومړی په دوه عمده ()Axial & Appendicular Skeleton
برخو او بيا هره برخه په مختلفو نورو برخو ويشل شوي ده.
 . Aمحوري اسکليټ ()AXIAL SKELETON
Skull .1
Vertebral Column .2
Thorax .3
( APPENDICULAR SKELETON .Bضميموي اسکليټ)
Upper limb.1
د مټ ،ليچې او الس هډوکي په بر کې نيسي.
Lower limb.2
د حوصلې ،ورون ،پنډۍ او قدم هډوکي په برکې نيسي
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 ۱.۱انځور د شکل له مخې د هډوکو تصنيف بندي راښيي
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 :۳،۱انځورونه د تنې او علوي او سفلي اطراف ضميموي اسکليټ راښيي

د هډوکي جوړښت )(Structure of bone

هډوکې چې د نسجى جوړښت له لحاظه په منضم نسج پورى اړه لري د
ځينو څانګړو خصوصياتو او وظايفو تر څنګ د بدن اسکليت جوړوي.
هډوکي د خارج له لوري د يوې نازکې ظبقئ په واسطه پوښل شوي دي
چې  periosteumورته وايي .د نوموړې طبقې الندې د هډوکي يوه
کلکه او ضخيمه طبقه قرار لري چې د  Compact boneپه نوم
ياديږي .د يادې طبقې په داخل کې يوه نازکه طبقه موجوده ده چې د
 spongy boneپه نوم ياديږي .د اوږدو هډوکو په داخلي برخه کې يو
کانال موجود دی چې د  medullary canalپه نوم ياديږي  .نوموړی
کانال د دوه ډوله مغز لرونکی وي چې red bone marrow
او  yellow bone marrowورته وايي .اما په همواروږ غيرمنظمو او
لنډو هډوکوکې نوموړی کانال نه شته په دې ډول هډوکو کې تر پرياستيوم
الندې يواځې دوه طبقې شتون لري چې د  compact boneاو
 Spongy boneطبقې دي چې دې آخري طبقې ته په نوموړو هډوکو
کې  Concellous boneهم وايي.
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 ۴،۱انځور انځور :د اوږدو هډوکو جوړښت راښيي.

 ۵،۱انځورونه  :د لنډو :او غير منظمو هډوکو جوړښت راښيي

 ۶،۱انځور :د هموارو هډوکو جوړښت راښيي
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د هډوکو د ښې او آسانې زده کړې په موخه لومړى بايد د هډوکو عمومي
اوصاف (ځانګړنې) او بيا د هډوکو خصوصى اوصاف (ځانګړنې) تشريح
شي.
 -۲د هډوکو عمومي اوصاف )( General feature of bones
 . )aموقعيت :تر هر څه دمخه دا بايد واضح شى چې نوموړی هډوکې د
بدن په کومه برخه کې موقعيت لري.
 )bشکل :ايا نوموړى هډوکې د مطالعى د اسانتيا لپاره په طبيعت کې د بل
کوم جوړښت يا شي سره شباهت لري .لکه د راډ  ،کشتۍ ،بوټ او يا
مثلث ،مربع ،مستطيل او داسې نورو په څېر .چې داهم د زده کړې
لپاره اهميت لري.
 :Class )cهډوکې د ظاهرى شکل له مخې په کوم ډول هډوکو پورى
اړه لري کوم چې پورته ذکر شول.
 )dد هډوکي نهايات يا څوکي د بيلګې په ډول هر اوږد هډوکی دوه
نهايات لري.
 )eکنارونه : )Borders (:چې په پښتو ژبه کې څنډې يا ژۍ ورته وايي
 )fزاويى ( : )Anglesچې په پښتو ژبه کې کونجونه هم ورته وايي:
 )gوجهې (: : )Surfacesچې په پښتو ژبه کې مخونه ورته وايي
 )hنتوات (: )Processesچې په پښتو ژبه کې ورته راوتلي جوړښتونه
يا پړسوبونه ويلی شو.
 -۱د هډوکو خصوصى اوصاف )( Special feature of bones
د هډوکې په خصوصى اوصافو کې د کنارونو ،زاويو وجهو او نتواتو له
پاسه چې کوم لوى او کوچني جوړښتونه موقعيت لري ،په الندې ډول
نومول شوي دي او تر بحث الندې نيول کيږي.
( Elevation on bone- Aلوړوالي يا برامدګۍ)
په يو هډوکې کې هغه جوړښتونه چې يوه اندازه برجستکې يا بارزيت
ولری.
الفLiner elevation .
 :Line .1نرۍ راوتلى کرښه.
 :Ridge .2هغه راوتلى کرښه چې د  Lineڅخه ضخيمه وى.
( :Crest .3قنزعه) هغه راوتلى کرښه چې د  Ridgeڅخه هم ضخيمه
وى.
ب :Dens elevations .لکه د غاښ په څېر متکاثف جوړښتونه.
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 :Condyle .1يو ګرد ،ښوى او راوتلى جوړښت دی چې د Hyline
 cartilageپه واسطه پوښل شوى او اکثراً د اوږدو هډوکو په نهايتو
کې موقعيت لري.او مفصلی وي.
 :Epicondyle .2يو وړوکې او غير مفصلى جوړښت دی چې د
 Condyleڅخه پورته موقعيت لري.
( :Tubercle .3حدبه) يو مدور راوتلي جوړښت.ته وايي.
 :Tuberosity .4يوې زيږى او ضخيمى برجستکې ته ويل کيږي.
 :Trochanter .5يو ضخيم ،مدور او غير منظم راوتلى جوړښت ته
ويل کيږي.
ج Sharp elevation.
 :Malleolus .1يو ډير زيات واضح ،ضخيم او تاو شوى نقطوى
بارزيت دی چې د جلد الندي جس کيږي.
 :Spine .2يو نقطوى راوتلى او اوږد راوتلي جوړښت.ته ويل کيږي.
 :Styloid Process .3هغه نقطوى راوتلى جوړښت چې يوه اندازه
اوږدوالى هم ولري.
Depressions on bone- B
 :Fovea. 1کوچنۍ او سطحي ژوروالي ته ويل کيږي..
 : Fossa .2هغه ژوروالی چې د  Foveaڅخه ژوره وى,
 : (Sulcus or Groove.3هغه ننوتلى سطحه چې يوه اندازه اوږده هم
وى.چې په عربي ژبه کې ورته ميزابه وايي.
 :Notch .4هغه ننوتلى سطحه چې د هډوکي د کنار يا څنډې لپاسه پرته
وي .چې په عربي ژبه کې ورته ثليمه وايي.
( Foramen .5ثقبه يا سوری او يا سوراخ)
 Canal هغې ثقبې ته ويل کيږي چې يوه اندازه اوږده وى.
 Meatus هغه ثقبې ته ويل کيږي چې يوه اندازه عريضه وى.
د هډوکو د پورته اړينو اناتوميکو اصطالحاتو تر پوهيدو وروسته په
راتلونکي فصل کې لومړی ضميموي او بيا محوري اسکليټ تر بحث
الندې نيسو.
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دريم فصل
ضميموي اسکليټ )(APPENDICULAR SKELETON
ضميموي اسکليټ له دوه برخو يعنې علوي او سفلي اطراف هډوکو څخه
جوړشوی ديږ چې په تر تيب سره يې تر مطالعې الندې نيسو.
 -Aد علوي اطراف هډوکي ()BONES OF THE UPPER LIMB

په دې برخه کې د اوږى د کمربند ،مټ ،ليچې او الس اسکليت شامل دی
چې د هرې برخې هډوکي يې په جال جال ډول مطالعه کوو.

 :۲.۱انځور د علوي اطراف هډوکي راښيي
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د اوږى د کمربند هډوکي
()BONES OF THE SHOULDER GIRDLE
د اوږدى د کمربند اسکليت کې د  Clavicleپه نوم يو قدامي هډوکی او د
 Scapulaپه نوم يو خلفي هډوکې شامل دی چې هر يو په جال جال ډول
تر مطالعې الندې نيسو.
 ( The claviculaد ترقوې هډوکی)
شکل او موقعيت:
د اوږدو هډوکو له ډلې څخه دى چې د سينې د دخولى فوهى او د اوږى د
کمربند په قدامي برخه کې موقعيت لري .د اوږى د تقويه کولو په نتيجه کې
مټ له تنى څخه په يوه معينه فاصله لري ساتى او هم د علوي اطرافو څخه
وارده شوى قوه د  Sternumهډوکې ته ليږدوى.
جسم يعنې مينځنۍ برخه يې استوانه اي شکل لري او انسي او وحشي دوه
نهايتونه ( )endsلري( ۱.۳انځور).
 .Iد هډوکې نهايات
 .Aانسي نهايت :انسي نهايت يا  Sternal endمحجم دى او مفصلى
سطحه يى چې له قدام څخه خلف لوري ته مقعره او له علوي څخه سفلي
لوري ته محدبه ده د  Sternumد هډوکې له  Clavicular Notchسره
يو ځاى  sternoclavicular jointجوړوى .نوموړى مفصلی سطحه
سفلی لوري ته هم لږ اوږديږی ترڅود  First Costal Cartilageسره
هم مفصل جوړ کړى.
 .Bوحشي نهايت :وحشي نهايت چې د  Acromial endپه نوم هم
ياديږي .نوموړی نهايت يوه کوچنۍ مفصلى سطحه لري کومه چې د
 Scapulaهډوکې له  Acromion processسره مفصل کيږي او
 Acromioclacicular jointجوړوي ( ۱.۳انځور).
 .IIدهډوکې جسم
د هډوکې د جسم  2/3انسي برخه استوانه اى شکل لري نوويالى شوچې
دڅلورو وجهو لرونکې ده.
 د قدامي وجه :قدام لوري ته محدبه ده.
 خلفي وجه يى ښويه ده
 علوي وجه يى په انسي برخه کې يوه اندازه زيږه ده.
 په سفلي وجه کې يى له انسي نه وحشي لوري ته الندې
جوړښتونه ليدل کيږي.
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Impression for costoclavicular lig )a
Subclavian groove )b
Nutrient foramen )c
 -Bد جسم  1/3وحشي برخه يى له پاس نه الندې لوري ته همواره ده ياده
برخه قدامي او خلفي دوه کنارونه او علوي او سفلي دوه وجهې لري.
علوي وجه يى د جلد الندې جس کيږي او په سفلي وجه کې يى يوه
مخروطى ډوله راوتلى جوړښت د  Conoed tubercleپه نوم اويوه
راوتلى کرښه د  Trapezoidپه نوم ليدل کيږي ( ۱.۳انځور).

 ۱.۳انځور :د ترقوې هډوکي مختلف ساختمانونه راښيي

د  Clavicleځينى ځانګړى خصوصيات
 .1يواځينى اوږد هډوکې دى چې عرضانى موقعيت لري.
 .2تعظم يى د ټولو هډوکو څخه لومړی پيل کيږي.
 .3يواځينى اوږد هډوکې دى چې د دوه ابتدايى تعظعى مرکزونو څخه
مينځ ته راځى.
 .4نوموړى هډوکې ځينى وخت د Middle Supraclavicular
 nerveپه واسطه سورى شوى وى.
 .5د جلد الندې په واضح ډول ليدل کيږي.
 .6د جنينى جوړښت له لحاظه يواځينى اوږد هډوکې دى چې تعظم يى په
 Membraneکې صورت نيسي.
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( TheScapulaد کتف هډوکی)
شکل او موقعيت
د هموارو هډوکو له ډلې څخه دى چې مثلثي شکل لري او د صدرى قفس د
خارجى برخى په خلفي علوي ناحيه کې د دوهمې ضلعې څځه تر اومى
ضلعې پورى پروت دی.
دا هډوکې دوه وجهې ( ،)Dorsal Surface, costal surfaceدرى
کنارونه (علوي ،انسي او وحشي) ،درى زاويې (علوي ،سفلي او وحشي)
او درى نتوات ( spionous ،Acromionاو  ) Coracoidلري.
 :the Costal surface -1يوه مقعره وجه ده چې انسي او قدام لوري
پدى وجه کې درى اوږدې هډوکينې کرښې
ته متوجه ده.
( )Longitudinal ridgesليدل کيږي او يو شمير ضخيم  ridgesيى
وحشي کنار ته نږدى هم موقعيت لري ( ۳.۳انځور).

 ۳.۳انځور د سکپوال هډوکي قدامي (ضلعي) منظره راښيي

 :The dorsal surface -2د دى وجهې په  1/3علوي برخه کې
 Spinous processموقعيت لري .چي دا وجه په Supra spinous
 fossaاو  Infra spinous fossaباندى ويشى چې دواړه ژوري
وجهې په وحشي کي يوه له بلى سره د  Spinoglenoid notchپه
واسطه ارتباط پيدا کوي .يعنې نوموړى  Notchد Spinous process
او  Glenoid cavityتر مينځ موقعيت لري ( ۴.۳انځور).
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 ۴.۳انځور :د سکپوال هډوکي خلفي،منظره راښيي

(The Borders-Bکنارونه)
 :The superior border .1يو لنډ او نرى کنار دى چې په وحشي
برخه کې يى  Coracoid processته نږدى د Suprascapular
 Notchپه نوم يوه ننوتلى ثليمه لري.
 :The medial Border .2دا هم يونرى کنار دى چې له علوي زاويى
څخه تر سفلي زاويى پورى امتداد لري.
 :The lateral border .3وحشي کنار چې يوه اندازه ضخيم دى په
علوي نهايت کې يى  Infraglenoid tubercleموقعيت لري.
( The Angles - Cزاويې)
 :The superior angle .1نوموړى زاويه د انسي او علوي کنارونو
د تقاطع په برخه کې موجوده ده او د  Trapeziusعضلى په واسطه
پوښل شوى ده.
 :The inferior angle .2دا زاويه د  Latissimus Dorisعضلى
په واسطه پوښل شوى کله چې مټ يو  Abductionحرکت اجرا
کوى نوموړى زاويه د صدرى قفس له پاسه مخى لوري ته دور
خورى ( ۴.۳انځور).
 :The lateral (glenoid) angle .3دا يوه پراخه زاويه ده چې د
 Glenoid (fossa) cavityلرونکې ده کوم چې قدام ،وحشي او
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يوه اندازه علوي لوري ته متوجه ده .نوموړى ناک ماننده فرورفتکې د
 Humerusد  Headسره يو ځاى د اوږى مفصل جوړى
همدارنګه د دى زاويى څخه لږ پورته د Supra glenoid
 tulercleپه نوم جوړښت هم ليدل کيږي( ۵.۳انځور).

 ۵.۳انځور :د سکپوال هډوکي وحشي منظره راښيي

The Processes-D
 :The Spine or spinous process .1مثلثي شکله اوږده هډوکينه
ټوټه ده کومه چې د  Scapulaپه ظهرى وجه کې موقعيت لري او
نوموړې وجه په دوه حفرو  )supra spinous fossaاو
 )Infraspinous fossaويشى .نوموړى  Processد درى
کناورنو (قدامي ،خلفي او وحشي) او دوه وجهو (علوي او سفلي)
لرونکې دى.
قدامي کنار يى د  scapulaله ظهرى وجه سره نښتى ،خلفي کنار يى چې
د جلد الندې جس کيږي د علوي او سفلي شونډو لرونکې دى او د crest

22
 of the spineپه نوم هم ياديږي .علوي وجه يى د  supraspinousاو
سفلي وجه يى د  Infra spinous fossaپه جوړولو کې برخه اخلى.
 : Acromionp process .2د  spinous processوحشي نهايت
چې لږ راوتلی دی د  Acromion processپه نوم ياديږي کوم
چې د  Clavicleهډوکې سره يو ځاى Acromioclavicular
 jointجوړوي.
 coracoid process: suprascapular notch .3او Glenoid
 cavityتر مينځ د يوه راوتلى ټونګه ماننده جوړښت څخه عبارت دى
کوم چې لومړى علوي لوري ته او بيا قدامي وحشي لوري ته سير
لري..
د مټ اسکليټ ()THE ARM SKELETON
د مټ اسکليت يواځى د يوه هډوکې په واسطه چې  Humerusنوميږى
جوړ شوى دى.
( THE HUMERUSعضد هډوکی)
شکل او موقعيت :د اوږدو هډوکوله ډلې څخه دى او په مټ کې موقعيت
لري.
نوموړى هډوکی په علوي کې د اوږې د مفصل او سفلي کې د څنګلې د
مفصل په جوړولو کې برخه اخلي او لکه د نورو اوږدو هډوکو په څېر د
يوه جسم او دوه نهاياتو لرونکی دى.
 -Aعلوي نهايت
په علوي نهايت کې يې الندې جوړښتونه ليدل کيږي.
 :Head .1د عضد سر چې د کرى 1/3برخه په بر کې نيسي ،انسي،
خلفی او لږ پورته لوري ته متوجه دى کوم چې Glenoid cavity
سره يو ځاى د اوږى بند جوړوى.
 :Anatomical neck .2د هغى کرښى څخه عبارت ده چې د علوي
نهايت نور جوړښتونه د عضد له سر څخه جال کوى.
 :Lesser tubercle .3دا هډوکينى بارزيت د علوي نهايت په قدامي
وجه کې موقعيت لري.
 :Greater tubercle .4دا هډوکينى بارزيت د علوي نهايت په وحشي
وجه کې موقعيت لري
 :Intertubercular sulcus or bicipital groove .5نوموړى
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ميزابه چې  Lesserاو  greater tuberclesيو له بل څخه جال
کوى د دوه شونډو لرونکې ( )Medial and lateral lipsده .دا
دواړه شونډې په حقيقت کې د پورته دواړو ټوبرکلونو امتداد يافته
برخى دى.
 :Surgical neck .6دا هغه متضيقه برخه ده چې د عضد علوي نهايت
او جسم يى يو له بل څخه جال کوى.
 .Bد هډوکې جسم
جسم يى په پورتنى برخه کې استوانه اى اوسفلي برخه کې مثلثي دى چې
درى کنارونه (قدامي،وحشي او انسي) اودرى وجهې (قدامي وحشي ،قدامي
انسي او خلفي) لري.
The borders (a
 .1قدامي کنار :د دى کنار  1/3علوي برخه د Intertubercular
 sulcusوحشي شونډه او متوسطه برخه يى د Deltoid
 tuberosityقدامي څنده جوړوى.
 .2وحشي کنار :دا کنار په علوي برخه کې پڅ او مدور دى هر څومره
چې ښکته راځى نو بر جسته کيږي او باالخره په Lateral
 supracondylar ridgeباندى امتداد مومي.
 .3انسي کنار 1/3 :علوي برخه يى د Inter ubercular sulcus
انسي شونډى په جوړولو کې برخه اخلى اوبالخره په Medial
 suracondylar ridgeباندى امتداد مومي.
The surfaces (b
 :The Antereolateral surface .1قدامي وحشي وجه د قدامي
اووحشي کنارونو تر مينځ موقعيت لري.
د متوسطى برخى نه يى لږ پورته يوه ( )vمانند زيږه راوتلى برخه د
 Deltoid tuberosityپه نوم ليدل کيږي.
:The Antereomedial Surface .2داوجه چې د قدامي او انسي
کنارونو تر مينځ موقعيت لري پورتنى برخه يى نرى ده او د
 Intertubercular sulcusپه جوړولو کې برخه اخلى .همدارنګه
په متوسطه برخه کې يى انسي کنار ته نژدى يوه ثقبه د Nutrient
 formenپه نوم ليدل کيږي.
 :The Posterior Surface .3خلفي وجه چې د انسي او وحشي
کنارونو تر مينځ موقعيت لري په علوي برخه کې يى Oblique
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 ridgeاو 1/3وسطى برخه کې يى  Radial grooveليدل کيږي
پدى ميزابه کې  Radial nerveاو  profunda brachealسير
لري.
 .Cسفلي نهايت
د عضد د هډوکې صفلى نهايت چې له قدام څخه خلف لوري ته هموار او
په څنګونو کې يوه اندازه محجم دى ،په دوه برخو (مفصلى او غير
مفصلى) ويشل شوى.
 (aمفصلى برخه
 :The Capitulum .1راوتلى ،مدور ،مفصلى جوړښت دى چې د
 Radiusهډوکې له راس سره مفصل کيږي.
 :The Trochlea .2ګوټک ډوله مفصلى سطحه ده او د  Ulnaد
هډوکې له  Trochlear Notchسره مفصل کيږي.
 (bغير مفصلى برخه
 :The medial epicondyle .1دا حدبه چې د  Elbow jointپه
انسي برخه کې ښه واضح جس کيږي اصالً د سفلي نهايت په انسي
قسمت کې موقعيت لري.
 :The Lateral epicondyle .2دا حدبه چې د سفلي نهايت په وحشي
برخه کې موقعيت لري نسبت  Medial epicondyleته کوچنۍ
ده.
 :The lateral supracondylar ridge .3په سفلي نهايت کې د
وحشي کنار امتدادته ويل کيږي.
 :The Medial Supracondylar ridge .4په سفلي نهايت کې د
انسي کنار امتداد ته ويل کيږي.
 :The coronoid fossa .5دا  Fossaد سفلي نهايت په قدامي وجه
کې له  Trochleaڅخه پورته موقعيت لري او د څنګلى په قبض کې
د  Coronoid processسره توافق کوى.
 :The Radial Fossa .6دا  Fossaهم د سفلي نهايت په قدامي وجه
کې له  Capitulumڅخه لږ پورته موقعيت لري او د څنګلى د قبض
په صورت کې د  Radiusله راس سره توافق کوى.
 :The Olecranon Fossa .7دا  Fossaد سفلي نهايت په خلفي
وجه کې له  Trochleaڅخه لږ پورته موقعيت لري او د څنګلى د
بسط په صورت کې له  Olecranon processسره توافق کوى.
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 ۶.۳انځور :د عضد هډوکي د علوي نهايت په قدامي منظره کې اناتوميک جوړښتونه راښيي

 ۷.۳انځورونه :د عضد هډوکي د علوي نهايت په خلفي منظره کې اناتوميک جوړښتونه راښيي.
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 ۸.۳انځور :د عضد هډوکي د سفلي نهايت په قدامي منظره کې اناتوميک جوړښتونه راښيي

 ٠.۳انځور :د عضد هډوکي د سفلي نهايت په خلفي منظره کې اناتوميک جوړښتونه راښيي

د ساعد يا لېچې اسکليټ) ) THESKELETON OF FOREARM
د ساعد يا ليچې اسکليت د دوه هډوکو څخه چې يو د بل په څنک کې
موازى پراته دي جوړ شوی دى چې وحشي لوري کې  Radiusهډوکی
او انسي لوري کې  Ulnaهډوکی پروت دی.
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( THE RADIUSکعبره)
شکل او موقعيت  :د  Rodپه څېر شکل لري او د ساعد په وحشي برخه
کې د  Ulnaسره موازى سير لري .دا هډوکې په علوي کې د
 Humerusهډوکي له  Capitulumاو همدارنګه د  Ulnaله علوي
نهايت سره او په سفلي کې د  Carpalهډوکو د لومړي قطار د دوه وحشي
هډوکو او همدارنګه د  Ulnaله سفلي نهايت سره مفصل کيږي چې يو
جسم او دوه نهايتونه لري.
 .علوي نهايت :په علوي نهايت کې يې الندې جوړښتونه ليدل کيږي.
 :The Head .1نوموړى  Discماننده راس ته که له پاس خوانه ځير
شو نو په علوي وجه کې يى يوه ننوتلى مفصلى سطحه ( )foveaليدل
کيږي چې د  Humerusهډوکې له  Capitulumسره مفصل
جوړوى همدارنګه که د څنګ لخوا ورته ځير شو نو د راس په محيط
کې مفصلى سطحه د  Articular Circumferenceپه نوم ليدل
کيږي کومه چې دUlnaهډوکي له  Radial notchسره مفصل
جوړوى.
 :The Neck .2د علوي نهايت متضيفه برخه ده کومه چې د راس څخه
الندې موقعيت لري.
 :Radial Tuberosity .3د علوي نهايت او جسم د اتصالى ناحيى په
انسي برخه کې د  Neckڅخه الندې د يوه راوتلى بيضوى شکله
جوړښت څخه عبارت ده چې قدامي برخه يى ښويه او خلفي برخه يى
زيږه ده.
 .Bد هډوکې جسم :د کعبرى جسم دوه انحنى لري چې د يوې معقريت يى
قدام او د بلى مقعريت يى انسي لوري ته متوجه ده نوموړى جسم د دريو
کنارونو (قدامي ،خلفي او انسي) او دريو وجهو (قدامي ،خلفي او وحشي)
لرونکې دى.
الفThe Borders.
 .1قدامي کنار :د  Radial tuberosityڅخه تر Styloid process
پورى امتداد لري نيمايي علوي برخه يى مايله ده چې د Anterior
 Oblique lineپه نوم ياديږي او نيمايي سفلي برخه يى چې عمودي
سير لري يوه اندازه برجسته ده.
 .2خلفي کنار :يو ښوى کنار دى چې پورتنى نيمايي برخه يى د
 Posterior oblique lineپه نوم ياديږي.
 .3انسي کنار :تيز او څرگند کنار دى چې د  Radial tuberosityڅخه
تر  Ulnar notchپورى امتداد لري ،چې د Interosseus
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 borderپه نوم هم ياديږي.
بThe Surfaces .
 .1قدامي وجه:داوجه چې له پاس نه الندې لوري ته پراخيږى د قدامي او
انسي کنارونو تر مينځ موقعيت لري او په پورتنى برخه کې يى
 Nutrient foramenليدل کيږي.
 .2خفى وجه :د خلفي او بين العظمى کنارونو تر مينځ موقعيت لري.
 .3وحشي وجه :محدبه وجه ده چې د قدامي او خلفي کنارونو تر مينځ
موقعيت لري.
 .Cسفلي نهايت :نوموړى نهايت چې يوه اندازه محجم دى له قدام نه خلف
لوري ته هموار شوى اوپنځه وجهې لري.
قدامي وجه يى ښويه او له پورته څخه الندې لوري ته مقعره ده په خلفي
وجه کې يې د باسطه عضالتو د اوتارو لپاره څلور عدده  Groovesاو
يوه بارزه د ( )Dorsal tubercle of listerپه نوم ليدل کيږي.
په انسي وجه کې يى  Ulnar notchچې د  Ulnaد هډوکي له Head
سره مفصل کيږي موقعيت لري.

 ۱٩.۳انځور :د ( Radiusکعبرې) هډوکي خلفي اوقدامي منظرې راښيي

وحشي وجه يې چې د پوستکي الندې جس کيږي د Styloid process
په نوم ياديږي .اوسفلي وجه يې د  articular surfaceلرونکې ده چې د
کارپل هډوکو سره د مړوند مفصل جوړوي چې د يوې قدامي خلفي قنزعې
په واسطه په انسي او وحشي دوه برخو ويشل کيږي .وحشي برخه يى چې
د  Scaphoidهډوکې سره مفصل جوړوى مثلثي او انسي برخه يى چې د
 Lunateهډوکې سره مفصل کيږي څلور ضلعى شکل لري.
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 ( THE ULNAد زندهډوکی)
شکل او موقعيت
د اوږدو هډوکو له څخه دى چې د ساعد په انسي برخه کې موقعيت لري
په علوي کې د عضد له  Trochleaاو د کعبرى له سر سره او په سفلي
کې د  Radiusله سفلي نهايت او د يوه غضروفى  Discپه واسطه
 Carpalهډوکو سره مفصل کيږي لکه د نورو اوږدو هډوکو په څېر
لرونکې يو جسم او دوه نهايتونه لري.
علوي نهايت
د غه چنګک ډوله نهايت چې مقعريت يى قدام لوري ته متوجه دى الندې
جوړښتونه پکې ليدل کيږي.
 :The Olceranon process .1دا هغه عمودي راوتلې برخه ده چې
د هډوکې د جسم په امتداد پورته لوري ته متوجه ده
 :The Coronoid Process .2دا هغه افقى راوتلې برخه ده چې د
هډوکې د جسم څخه قدام لوري ته راوتلى او د څلورو وجهو لرونکې
ده.
علوي وجه يى د  Trochlear notchد ښکتنى برخى په جوړولو
کې رول لري ،قدامي وجه يى چې مثلثي شکل لري په سفلي برخه کې
زيږه ده او د  Ulnar Tuberosityپه نوم ياديږي .وحشي وجه يى د
 Rodial notchپوسيله اشغال شوى او د  Rodiusد هډوکې له
 Articular circumferenceسره مفصل کيږي د دى ثليمى څخه
لږ الندې يوه مثلثي ننوتلى برخه ليدل کيږي چې خلفي کنار يى متبارز
دى او د  Supinator crestپه نوم ياديږي په انسي وجه يا کنار کې
يى يوه بارزه ليدل کيږي چې په هغى باندې د Ulnar Collateral
 ligamentارتکاز کوى.
 :The Trochlear Notch .3يوه مفصلى سطحه ده چې د عضد له
 Trochleaسره يو ځاى د څنګلى بند جوړوى.
 :The Radial Notch .4مخکې مو وويل چې دا يوه مفصلى ننوتلى
برخه ده او د  Rodiusله راس سره مفصل کيږي.
د هډوکې جسم
جسم يى له پاس نه الندې لوري ته نرى کيږي او لکه د نورو اوږدو هډوکو
په څېر درى کنارونه (وحشي ،قدامي او خلفي) او درى وجهې (قدامي،
انسي او خلفي) لري.
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The Borders-a
 .1وحشي کنار :د نوموړى کنار  2/4متوسطه برخه برجسته او تيزه ده
چې ښکته د  Ulnaد راس لوري ته او پورته په Supinator
 crestباندى امتداد مومي .نوموړي کنار ته Interosseus
 borderهم وايي.
 .2قدامي کنار :دا يو پڅ کنار دى چې د  Ulnar tuberosityله انسي
څنګ څخه پيل او د  Styloid processپه انسي وجه خاتمه
مومي.
 .3خلفي کنار :د جلد الندې جس کيږي او د هغى مثلثي سطحى له زروى
نه چې  Olecranon processپه خلفي وجه کې موقعيت لري
منشآ اخلى او په پای کې د  process Syloidپه قاعده باندى پای
مومى.
The surfaces-b
 .1قدامي وجه :دا وجه چې د قدامي او بين العظمى کنارونو تر مينځ
موقعيت لري پورتنى برخه کې يى  Nutrient foramenليدل کيږي.
 .2انسي وجه :له پاس څخه الندې لوري ته نرۍ او د جلد الندې جس
کيږي ،دا وجه د قدامي او خلفي کنارونو تر مينځ موقعيت لري.
 .3خلفي وجه :دا وجه د خلفي او بين العظمى کنارونو تر مينځ واقع ده
چې د يوه مايل خط په وسيله په علوي او سفلي برخو او بيا سفلي برخه د
يوې عمودي کرښى پوسيله په انسي او وحشي برخو ويشل کيږي–.
سفلي نهايت
سفى نهايت د  Headاو  Styloid processڅخه تشکيل شوى دى چې
 Headيی د  Radiusله سفلی نهايت سره Inferior radioulnar
 Jointجوړوى اما د  Articular discپه وسيله له  wrist jointڅخه
جال شوى دى.
 Styloid processد سفلي نهايت د خلفي کنار په امتداد ښکته خوا
امتداد لري.
د سفلي نهايت په خلفي وجه کې د  Headاو  Styloid processتر
مينځ يوه ميزابه  Extensor carpi ulnarisعضلى د وتر لپاره ليدل
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کيږي.

 ۱۱.۳انځور :د ( Ulnaزند) هډوکي قدامي او خلفي منظرې راښيي

د الس اسکليټ)(THE HAND SKELETON
د الس اسکليټ په ټوليز ډول د ( )27عدده هډوکو څخه چې په درې
کروپونو باندى ويشل کيږي جوړ شوى دى.
لومړي ګروپ کې  8عدده لنډ هډوکي د  Carpal bonesپه نوم ،دوهم
ګروپ کې ( )5عدده اوږده هډوکي د  Metacarpal bonesپه نوم او
په دريم کروپ کې  14عدده اوږده هډوکي د  Phalangesپه نوم شامل
دى.
THE CARPAL BONES-A
اته عدده لنډ هډوکي دي چې په  Proximalاو  Distalدوه قطارونو کې
تنظيم شوى دى او له وحشي څخه انسي لوري ته عبارت دى له:
الفProximal row.
The scaphoid .1
Lunate .2
Triquetral .3
Pisiform .4
بDistal Row .
Trapezium .1
Trapezoid .2
Capitates .3
Hamates .4
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پورته دواړه قطارونه قوسى شکل لري چې لومړنى قطار يى پاس لوري ته
محدب او الندې لوري ته مقعر دى همدارنګه دوهم قطاريى پاس لوري ته
محدب او الندې لوري ته هموار دى.
اته واړه هډوکې  6وجهې لري چې قدامي او خلفي وجهې يى غير مفصلى
دى په استثنى د  Triquetralاو  Pisiformپداسى حال کې چې وحشي
وجهې يى مفصلى دى په استثنى د  Pisiform, scaphoidاو
 Trapeziumهمدارنګه انسي وجهې يى هم مفصلى دى په استثنى د
 Hamateاو .Triquetral, pisiform

 ۱۱.۳انځور :د کارپل هډوکو قدامي او خلفي منظرې راښيي

THE METACARPAL BONES-B
شکل او موقعيت
پنځه عدده اوږده هډوکي دي چې د الس په ورغوى کې موقعيت لري .په
علوي کې د  Carpalهډوکو سره او په سفلي کې د اړونده ګوتو له
 Proximal phalanxسره مفصل کيږي.
هر يو يى لرونکی د  ،)Base( Proximal endجسم او Distal end
( )Headدى چې د وحشي نه انسي لوري ته د لومړي ،دوهم ،دريم،
څلورم او پنځم ميتاکارپل هډوکو په نوم ياديږي.
( :b Shaftجسم يى قدام لوري ته مقعر او په خلفي وجه کې يى Distal
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 endنژدى يوه مثلثي سطحه ليدل کيږي.
د لومړی  Metacarpalهډوکې علوي وجه د اسپ د زين په څېر
 Concavo-convexده ،د دوهم  Metacarpalپه علوي وجه کې يوه
ميزابه ليدل کيږي ،د دريم  Metacarpalعلوي وجه نيمه دايروى ،د
څلورم Metacarpalعلوي وجه چهار ضلعى او باالخره د پنځم
 Metacarpalsهډوکې علوي وجه مدوره ده – ۱۸ – )B.A .شکل)
تعظم (:)Ossification
د هر يو  Metacarpalهډوکو د جسم تعظم د داخل رحمى ژوند په نهمه
هفته کې ديو اساسى تعظمى مرکز په واسطه او د دوهم نه تر پنځم
 Metacarpalهډکو د  Headاو لومړی  Metacarpalهډوکې د
 Baseتعظم د يو يو  Secondaryتعظمى مرکز په واسطه پيل کيږي.

 ۱۳.۳انځور :د ميټاکارپل هډوکو شکل ،جوړښت او نومونه راښيي
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د الس د ګوتو اسکليټ ()The Phalanges
شکل او موقعيت
د اوږدو هډوکو له جملى څخه دى چې مجموعى تعداد يى په يو الس کې
 14عددو ته رسيږی .هره ګوته دری عدده  Phalangesلري .اما
يواځې غټه ګوته  2عدده  Phalangesلري .نومونه يى له پاس څخه
الندې لوري ته په ترتيب سره Middle Phalanx, Proximal
 Phalanxاو  Distal Phanlanxدي.
په ياد ولری چی غټه ګوته  Middle phalanxنه لري .هر Phalanx
لکه د ميټا کارپل هډوکو په څير يوه قاعده ،يو جسم او يو  Headلري.
 ( the Base (aقاعده)
د هرى کوتى د  Proximal Phalanxقاعده ،لرونکې د يوې مقعرى
بيضوى سطحى ده چې له اړونده  Metacarpalهډوکې سره مفصل
کيږي اما د  Middleاو  Distalسالمو په قاعدو کې دوه وړى مقعرى
مفصلى سطحى ليدل کيږي چې د  Proximalاو  Middleسالمو له راس
سره مفصل جوړوى.
( the Shaft (bجسم)
جسم يى د طوالنى محور په استقامت قدام لوري ته مقعر دى او ضخامت
يى د راس په لور کميږی.
 ( The Caput or Head (cسر)
د هرى ګوتى  Proximalاو  Middle phalangesراسونه ګوتګ
ماننده مفصلی سطحی د  Middleاو Distal Phalanxلپاره لری .پداسى
حال کې چې د  Distal phalanxراس يى د اسپ د نعل په څېر
 Tuberisityلري.
د ګوتو نامګذارى هم د وحشي څخه انسي لوري ته په الندې ډول صورت
نيسي.
)Thumb or pollex) I Finger 
)Index finger) II Finger 
)Middle finger) III Finger 
)Ring or Anular Finger) VI Finger 
)little finger) V Finger 
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 ۱۴.۳انځور :د فالنجيل هډوکو نومونه او جوړښت راښي

 ۱۵.۳انځور :د الس د ګوتو ځانګړي نومونه راښي
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څلورم څپرکی
د سفلي اطراف هډوکي ()BONES OF THE LOWER LIMB
د سفلي اطراف هډوکي چې په ټوليز ډول د حوصلى د کمر بند ( Pelvic
 )girdleورون )Tigh( .پنډى ( )legاو قدم ( )Footپه جوړولو کې
برخه اخلى په الندې ډول دى.

 ۱،۴انځور :د سفلي اطراف هډوکي راښيي

د حوصلى کمر بند
The Pelvic Girdle
د حوصلى کمر بند د دوه لويو او غير منظمو هډوکو په واسطه چې د
 Hip boneپه نوم ياديږي جوړ شوى دى.
( Hip (coxae) Boneد حرقفې هډوکی)
شکل او موقعيت:غير منظم لوى هډوکې دى چې د مقابل همنومې هډوکې
سره يو ځاى د حوصلى کمر بند او د  Sacrumاو  Coccyxهډوکو سره
يو ځاى هډوکينه حوصله جوړوي.
دغه هډوکې لومړى له درې قطعو څخه مينځ ته راځى چې عبارت دي له:
Ilium 
Pubis 
Ischium 
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الفIlium (Flank bone( .
پراخه هډوکينې قطعه ده چې د حرقفى هډوکي په علوي برخه کې موقعيت
لري .د نوموړې قطعې علوي کنار د  Iliac crestپه نوم ياديږي او سفلي
نهايت يې د اسيتابولم  2/5علوي برخه تشکيلوي.
بPubis .
دا قطعه د حرقفى د هډوکې په قدامي سفلي برخه کې موقعيت لري چې د
 1/5 ،Actabulumقدامي برخه جوړوي
نوموړى قطعه د يوه جسم  .يو  Superior ramusاو يو Inferior
 ramusلرونکې ده.
جسم يى درى وجهې (قدامي ،خلفي او انسي) او د  Pubic Crestپه نوم
يو علوي کنار لري.
 Superior ramusيى د جسم څخه تر  Acetabulumپورى امتداد
مومي چې د دريو کنارونو (علوي ،قدامي او سفلي) او دريو وجهو (
 pectineal , pelvicاو  Obturatorلرونکې دى.
 Inferior ramusيى هم د جسم څخه تر  Ischial ramusپورى
امتداد مومي .دوه کنارونه (علوي او سفلي) او دوه وجهې (خارجى او
داخلى) لري.

 ۱،۴انځور :د حرقفې هډوکي درې برخې راښيي
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جIschium .
دا قطعه د حرقفې هډوکي سفلي خلفي برخه ده چي د يوه جسم ،يو Ischial
 tuberosityاو يوه  ischial ramusڅخه جوړه شوې ده  .دا برخه هم
د اسيتابولم د ژورې د ۳/۱برخې په جوړولو کې برخه لري.
د مطالعي د اسانتيا په موخه د حرقفې هډوکی د غير منظم څلور ضلعى
هډوکې په څېر مطالعه کوو ،چې دوه وجهې (وحشي او انسي) څلور
کنارونه (علوي ،سفلي ،قدامي او خلفي) او څلور زاويى (قدامي علوي،
قدامي سفلي ،خلفي علوي او خلفي سفلي) لري
د دې لپاره چې د نوموړي هډوکي اناتوميک جوړښتونه مو په بشپړ او
آسانه ډول مطالعه کړي وي ،نوموړی هډوکې د يوه څلورضلعي په څير
چې دوه وجهې ،څلو ر زاويې او څلور کنارونه لري په نظر کې نيسو او
اناتوميک جوړښتونه يې مطالعه کوو.
الف) THE SURFACES
 .1وحشي وجه
دا وجه د علوي څخه سفلي لوري ته درې برخې لري.
الف)علوي برخه :چې د  Gluteal Surfaceپه نوم ياديږي د دريو
کرښو په وسيله په څلورو برخو ويشل کيږي چې نوموړى کرښى عبارت
دى له :
 :Posterior Gluteal line- aلنډه کرښه ده چې د Posterior
 superior iliac spineڅخه  ۱انچه قدام کې پيل او Posterior
 inferior iliac spineته نږدى پای مومي.
 – Anterior Gluteal line- bاوږده کرښه ده چي د Anterior
 superior iliac spineڅخه يو انچ خلف ته پيل ،لومړى خلف او بيا
سفلي لوري ته سير اختياروى ،باالخره د  Greater sciatic notchد
علوي کنار په متوسطه برخه باندى پای مومي.
 - Inferior Gluteal line- cدا کرښه د Ant inferior iliac spine
څخه لږ پورته او شاته پيل ،خلف او سفلي لوري ته سپر لري چې باالخره
د  Greater sciatic notchژروى ته نږدې پای مومي .د دى کرښى
او  Acetabulumترمينځ يوه ميزابه ليدل کيږي چې په هغى باندى د
 Rectus Femorisد عضلى منعکسه وتر ارتکاز کوى.
ب) متوسطه برخه :د دې هډوکي د خارجي وجهې په متوسطه برخه کې
يوه عميقه پياله ډوله جوړښت چې وحشي او سفلي لوري ته متوجه دی
ليدل کيږي چې د  Acetabulumپه نوم ياديږی Acetabulum .ژوره
د دريوو هډوکينه قطعو څخه په داسى ډول جوړه شوى ده چې علوي ۵/۱
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برخه يى د  ،Iliumقدامي  ۵/۱برخه يى د  Pubisاو خلفي  ۵/۱برخه
يى د  Ischiumپه واسطه جوړه شوې ده .له همدې جوړښت له مخې د
 Acetabulumڅنډى ( )Acetabular marginدرى ننوتلى برخى
لري ،چې د پورته درې هډوکينو قطعو د يو ځای کيدو نښى راښيي .سفلي
ننوتلى برخه يى يوه اندازه ژوره ده چې د  Acetabular notchپه نوم
ياديږي.
د  Acetabulumتر ټولو عميقه او متوسطه برخه چې زيږه ده او څلور
ضلعى شکل لري د  Acertabular fossaپه نوم ياديږي .چې يوه غير
مفصلى برخه ده اما د دې غير مفصلي برخې شاوخوا يوه مفصلى سطحه
موجوه ده چې د اسپ د نعل په څېر شکل لري چې د Lunate surface
په نوم يادږي .نوموړې مفصلي سطحه د فخذ هډوکي له  Headسره يو
ځاى  Hip jointجوړوي.
ج( سفلي برخه :په سفلي برخه کې يو غټ سورى د Obturator
 foramenپه نوم ليدل کيږي چې د  Acetabulumپه قدامي سفلي کې
او د  Ischiumاو  Pubisتر مينځ موقعيت لري .نوموړى ثقبه په نرانو
کې لويه او بيضوى اما په ښځو کې کوچنۍ او مثلثي وى .

 ۳،۴انځور :د حرقفې هډوکي خارجي يا وحشي منظره کې اناتوميک جوړښتونه راښيي

 .2انسي وجه
دا وجه هم له علوي څځه سفلي لوري ته په دريوو برخو ويشل کيږي.
الف .علوي برخه :دا برخه چې د  Arcuate lineڅخه پورته موقعيت
لري الندې جوړښتونه پکې ليدل کيږي.
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 Iliac surfaceچې يوه اندازه مقعره ده او د  Iliac fossaپه نوم
ياديږي.
ب : Sacropelvic surface.دا يوه غيرهمواره سطحه ده چې
پورتنی زيږه برخه يى د  Iliac tuberosityپه نوم او متوسطه مفصلى
سطحه يى چې د غوږ د صيوان په څېر شکل لري د Auricular
 surfaceپه نوم ياديږی .کومه چې د  sacrumد هډوکي له Auricular
 surfaceسره يو ځاى  sacroiliac jointجوړوى او سفلي برخه يى
چې د حقيقى حوصلى د جدار په جوړولو کې برخه اخلى د Pelvic
 surfaceپه نوم ياديږي او له  Pelvic surfaceڅخه د يوې ميزابې په
واسطه چې د  preauricular sulcusپه نوم جال شوې ده.
دواړه وجهې ( )sacropelvic surface, Iliac surfaceد  Iliumد
هډوکې د انسي کنار په واسطه يو له بل څخه جال شوي دي.
ب .متوسطه برخه :متوسطه برخه چې په حقيقت کې د  Acetabulumله
حوصلي وجهې سره توافق کوى يوه څلور ضلعى شکله سطحه ده چې د
 Obturator internusعضله ورڅخه منشا اخلى.
ج .سفلي برخه :د انسي وجى سفلي برخه هم د Obturator foramen
او د هغى له چوکات څخه تشکيل شوى ده کومه چې په وحشي وجه کې
تشريح شوه.

 ۴،۴انځور:د حرقفې هډوکي داخلي يا انسي منظره کې اناتوميک جوړښتونه راښيي

41
ب) ( THE BORDERSکنارونه يا څنډې)
 -۲علوي کنار
يو محدب کنار دى چې د  Iliac crestپه نوم هم ياديږي .د ظاهرى
جوړښت له مخې نوموړى کنار په دوه قطعو(  2/3قدامي او 1/3خلفي)
ويشل کيږي.
قدامي قطعه يى د دوه شونډو ( )outer and inner lipsلرونکې ده چې
په خارجى شونډه باندى يى له  Ant superior Iliac spineڅخه 5
سانتى متره خلف ته يوه حدبه د( )Iliac tubercleپه نوم ليدل کيږي.
دواړه شونډى يوه له بلې څخه د  Intermediate areaپه واسطه جال
شوي دي.
خلفي قطعه يى لرونکې د دوه سرشيونده برخو ( Medial and lateral
 )slopeده چې دا دواړه برخى د  Intermediateکرښې په واسطه يو
له بله څخه جال شوي دي.
 .2قدامي کنار :يو غير منظم کنار دى چې هسکې او ژورى برخى لري
چې له علوي څخه سفلي ته عبارت دى له:
Anterior superior iliac spine 
Notch 
Anterior Imferior iliac spine 
Notch 
)Iliopubic eminence (Iliopectineal eminence 
Pectin of pubis 
Pubic tubercle 
Pubic crest 
 .3خلفي کنار :دا کنار هم د ډيرو هسکو او ژورور برخو لرونکې دى چې
عبارت دى له:
Posterior superior iliac spine 
Notch 
Posterior imferior iliac spine 
Greater sciateic notch 
Ischial spine 
Lesser sciatic notch 
Ischial tuberosity 
.4سفلي کنار :سفلي کنار د  Inferior ramus of pubisاو Ischial
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 ramusله يو ځاى کيدو څخه مينځ ته راځى.
The Pelvis
(حوصله)
حوصله په قدام کې د  coxaeهډوکو او خلف کې د sacrumاو
 coccygeusهډوکو په واسطه احاطه کيږي .حوصله يوه خارجي يا
وحشي وجه ،يوه داخلي يا انسي وجه ،يوه علوي فوهه ( superior
 )appertureاو يوه سفلي فوهه ( )inferior appertureلري.چې
علوي فوهې ته يې د حوصلي دخولي فوحه ( )pelvic inletاو سفلي
فوحې ته يې د حوصلې خروجي فوحه ) (pelvic outletهم وايي.
د نارينه او ښځينه حوصلو تر مينځ عمده توپيرونه
 – ۱د ښځو د حوصلې جدارونه نسبت نارينه حوصلې جدارونو ته نازک
وي .
 – ۱د عجز او عصعص هډوکو قدامي مقعريت په ښځو کې نسبت نارينه
وو ته زيات وي.
 Obturator foramen – ۳په ښځو کې مثلثي او په نارينه وو کې
بيضوي وي
 – ۴په ښځو کې د حوصلې علوي فوهه د نرانو په نسبت پراخه وي .
 – ۵د.کوچنی حوصلې جوف په ښځو کې د نارينه وو په نسبت پراخه اما
لنډ وي
 Iliac fossa -۶په نارينه ووکې نسبت ښځو ته ژوره او او په ښځينه
حوصله کې سطحي وي.
۷ـ  Iliac crestمحدبيت په ناريه ووکې نسبت ښخو ته زيات وي.
۸ـ  Acetabulum fossaپه نارينه وو کې نسبت ښځو ته زياته ژوره
وي.
٠ـ د عاني هډوکې په قدام کې يوه زاويه جوړوي چې په نارينه وو کې
۵٩ـ ۶٩درجې او په ښځو کې نوموړې زاويه ۸٩ـ  ۸۵درجې وي.
۱٩ـ  Arcuate lineپه ښځو کې لوی په نارينه ووکې لنډ وي.
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 ۵،۴انځورونه د نارينه او ښځينه حوصلو دخولي فوحې اود هغوی ترمنځ توپيرونه
راښيي A .انځور ښځينه حوصله او  Bانځور نارينه حوصله راښيي

 ۶،۴انځور :د ښځينه حوصلې د خروجي فوحې قطرونه راښيي
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ورون ()THE TIGH
د ورون اسکليټ د يوه هډوکې په واسطه چې د فخذ (  )Femurپه نوم
ياديږي جوړ شوى دى.
د فخذ هډوکی ()THE FEMUR
موقعيت :په ورون کې موقعيت لري .په علوي کې د  Hip boneاو په
سفلي کې د  Tibiaهډوکې سره مفصل کيږي.
جوړښت :لکه د نورو اوږدو هډوکو په څېر د يوه جسم او دوه نهاياتو
لرونکې دى.
 .Aعلوي نهايت
په دې نهايت کې الندې جوړښتونه ليدل کيږي.
 :Head .1مدور جوړښت دى چې د يوې کرى  2/3برخه جوړوي .د
 Hyalin Cartilageپه واسطه پوښل شوى او د Acetabulum
سره يو ځاى  Hip jointجوړوى .د فخذ دهډوکې سر چې انسي،
پورته او قدام لوري ته متوجه دى د متوسطى برخى نه يى لږ خلف
او سفلي ته يوه ننوتلى برخه ( )foveaليدل کيږي چې په هغى باندى
 Round ligamentارتکاز کوى.
 :Neck .2يو نيم انچ اوږدوالى لري او د هډوکې راس له جسم سره
وصلوى .د جسم سره د اتصال په نتيجه کې د غاړى طوالنى محور د
جسم له طوالنى محور سره په کاهلو اشخاصو کې ( )125درجې
زاويه جوړوى چې د  Inclinasionزاويى په نوم ياديږي نوموړى
زاويه په ښځو کې کوچنۍ وى د زاويى لويوالى د  Hip jointپه
حرکاتو کې اسانتياوى برابروى.
همدارنګه د غاړى نوموړی طوالنى محور د سفلي نهايت له افقى
محور سره چې د دواړو  Epicondylesبرابر وکاږل شي 24
درجې زاويه جوړوى چې د  Declinaisionزاويى په نوم ياديږي.
 :Greater Trochanter .3يوه څلور ضلعى هډوکينې بارزه ده چې د
غاړى او جسم د يو ځاى کيدو په علوي وحشي برخه کې موقعيت
لري .انسي برخه کې يى يوه حفره د  Trochanteric fossaپه
نوم ليدل کيږي.
 :Lesser trochanter .4مخروطى شکله هډوکينې بارزه ده چې د
غاړى او جسم د يو ځاى کيدو په خلفي سفلي برخه کې موقعيت لري.
نوموړې بارزه خلف او انسي لوري ته متوجه ده.
 :Intertrochantric Line .5د هډوکې په قدامي وجه کې دواړه
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تروکانتيرونه سره نښلوي.
 :Intertrochantric crest .6د هډوکې په خلفي وجه کې دواړه
تروکانتيرونه سره نښلوي .د متوسطى برخى څخه يى لږ پورته يوه
حدبه د  Quadrate Tubercleپه نوم ليدل کيږي.

 ۷.۴انځور :د فخذ هډوکي د علوي نهايت اناتوميک جوړښتونه راښيي

Bـ د هډوکې جسم
د هډوکې جسم قدام لوري ته محدب او په يو مايل استقامت ښکته او انسي
لوري ته متوجه دى .استوانه اى شکل لري چې په متوسطه برخه کې نرى
او په سفلي برخه کې نسبت علوي برخى ته محجم دى.
1/3متوسطه برخه کې د دريو کنارونو (وحشي ،انسي او خلفي) او د دريو
وجهو (قدامي ،وحشي او انسي) لرونکې دى.
وحشي او انسي کنارونه يى دومره څرګند نه دي اما خلفي کنار يى پراخه
او زيږ دی چې د  Lina asperaپه نوم ياديږي او د دوه شونډو
( )medial and lateral lipsلرونکې دى .قدامي وجه يى ښويه او قدام
ته محدبه ده پداسى حال کې چې وحشي او انسي وجهې يى خلف ته متوجه
دى.
د جسم  1/3علوي برخه کې د  Lina asperaدواړه شونډى يو له بله
څخه جال کيږي چې انسي شونډه يې د ( )Pectineal lineپه نوم او

46
وحشي شونډه يې د ( )spiral lineپه نوم ياديږي او پدې ډول يوه کوچنې
خلفي وجه جوړوي چې  Gluteal Tuberosityد همدې وجهې په
وحشي سرحد کې موقعيت لري
 همدارنګه د جسم  1/3سفلي برخه کې هم د  Lina asperaدواړهشونډى يوه له بلې څخه جالکيږي او يوه مثلثي وجه د Popliteal
 surfaceپه نوم جوړوي.
د يادونى وړده چې  Nutrient foramenد  Lina asperaپه انسي کې
موقعيت لري.
 .Cسفلي نهايت
سفلى نهايت چې په عرضاني ډول له قدام څخه خلف لوري ته متوسع
شوى او په نتيجه کې يى دوه  ) Miedial, lateral) Condylesمينځ ته
راځى چې دا دواړه  Condylesپه قدام کې يو له بل سره د Patelar
 articular surfaceپه واسطه وصل شوى اما په سفلي او خلف کې
د  Intercondylar fossa or notchپه واسطه يو له بل څخه جال
شوى او خلف لوري ته زيات راوتلى ښکارى .د ښې مطالعې په موخه د
سفلي نهايت جوړښتونه په جال جال ډول مطالعه کوو( ۸.۴انځور).
مفصلي برخې
 :Lateral Condyleدا يو قوى او کلک  Condyleدى چې د جسم په
امتداد واقع شوى نو ځکه په بدن باندى د وارده شوى قوى زيا ته برخه د
همدى  Condyleپه واسطه  Tibiaته انتقاليږى.
په وحشي وجه کې يى يو برجسته غير مفصلى جوړښت د Lateral
 epicondyleپه نوم ليدل کيږي.
 :Medial condyleدا  Condyleيوه اندازه انسي لوري ته راوتلى نو
ځکه د  Tibiaهډوکې ته د قوى په انتقال کې زيات رول نلري.
په انسي وجه کې يى يوه راوتلى غير مفصلي برخه ليدل کيږي چې د
 Medial epicondyleپه نوم يادىږی .د دى جوړښت په علوي خلفي
برخه کې يوه حدبه د  Adductor tubercleپه نوم موجوده ده.
 :Intercondylar fossa or intercondylar notchدواړه کنډايلونه
په سفلي او خلفي برخو کې د دى حفرى په واسطه جال شوي دي.
نوموړى حفره په قدام کې د  Patelar articular surfaceپه واسطه او
په خلف کې د  Intercondylar lineپه واسطه محدوده شوى ده.
نوموړې عرضاني کرښه په حقيقت کې  Intercondylar Notchد
 popliteal surfaceڅخه جال کوى.
مفصلي وجه يې يوه پراخه مفصلى سطحه ده چې دواړه  Condylesپه
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قسمي ډول اشغالوى او په دوه برخو(  )Tibialاو ( )patellarباندى ويشل
کيږي.
 Patelar surfaceد دواړه  Condylesقدامي وجهې اشغالوى او د
 Tibial surfaceڅخه د دوه عدده سطحى ميزابوپه واسطه جال شوې ده.
نوموړى وجه د دواړو کنډايلونو تر مينځ عمودا ً ننوتلى ده چې په ټوليز
ډول د يوې کوټک ډوله مفصلى سطحى شکل لري.
 Tibial surfaceچې د دواړو کنډايلونو سفلي او خلفي وجهې اشغالوى
په قدام کې تر  Patelar surfaceپورى امتداد لري چې په وحشي
کانډيل کې داوجه لنډه او انسي  Condyleکېداوجه يوه اندازه اوږده ده.

 ۸،۴انځور د فخذ هډوکي دسفلي نهايت قدامي او خلفي منظرې راښيي

( THE PATELLAرصفه)
شکل او موقعيت :په بدن کې تر ټولو غټ  sesamoidهډوکې دى چې
مثلثي شکل لري او د  Quadricepsعضلى د وتر په ضخامت کې
نشونما کوى.
 Patellaد  Femurهډوکې د سفلي نهايت په قدام کې د Knee joint
څخه تقريبا ً  1cmپورته موقعيت لري
دا مثلثي شکله هډوکې يوه قاعده ،يوه زروه ،دوه کناره (انسي او وحشي)
او دوه وجهې (قدامي او خلفي) لري .قاعده يى پورته او زوروه يى ښکته
لوري ته متوجه ده ،قدامي وجه يى محدبه .غير مفصلي او د تغذيوې او
عيو لپاره متعدد ثقبات لري.
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 ٠.۴انځور :د رصغې هډوکي قدامي او خلفې منظرې راښيي

خلفي وجه يى مفصلى او غير مفصلى برخى لري .پدى ترتيب چې پورتنى
 3 /4برخه يى مفصلى او ښکتنى  1/4برخه يى غير مفصلى دى .مفصلى
برخه يى د يو عمودي  Ridgeپه واسطه په يوې غټى وحشي او يوې
کوچنۍ انسي سطحو باندى ويشل کيږي چې دا دواړه مفصلى سطحى د
 Femurهډوکې له  Patellar surfaceسره توافق کوي.
.
 (THE LEG-IIIپنډى(
د پنډۍ اسکليت هم د ساعد په څېر د دوه اوږدو هډوکو په واسطه چې يو
له بل سره موازى سير لري جوړ شوى دى چې د انسي څځه وحشي ته
عبارت دى له:
Tibia 
Fibula 
THE TIBIA
شکل او موقعيت :د اوږدو هډوکو له ډلې څخه دى او د پنډى په انسي
برخه کې موقعيت لري لکه د نورو اوږدو هډوکو په څېر د يوه جسم او دوه
نهاياتو (علوي او سفلي) لرونکې دى.
.Aعلوي نهايت
دا نهايت د هډوکې د جسم په نسبت زيات محجم دى او خلف لوري ته
ميالن لري .پدى نهايت کې الندې جوړښتونه ليدل کيږي:
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.1

.2

.3

.4

Lateral Condyl 
Medial condyle 
Intercondylar area 
Tibial tuberosity 
 :Medial condyleد وحشي  Condyleپه نسبت غټ دى او
علوي وجه يى يوه بيضوى مقعره مفصلى سطحه لري چې د Femur
له انسي  Condyleسره مفصل کيږي د دغى مفصلى سطحى
وحشي څنډه په  Medial interconaylar tubercleباندى اوښتى
ده .د انسي  Condyleپه خلفي وجه کې يوه  Grooveپه قدامي او
انسي وجهو کې يى متعدد و عايې ثقبات ليدل کيږي.
 :Lateral condyleسره لدى چې د انسي  Condyleپه نسبت
کوچنى دى اما د هډوکې د طوالنى محور زياته برخه يى اشغال کړې
ده .په علوي وجه کې يوه دايروى مقعره مفصلى سطحه ليدل کيږي
چې د  Femurله وحشي  Condyleسره يو ځاى د زنګانه د بند په
جوړولو کې برخه اخلى .د نوموړې مفصلى سطحى انسي څنډه د
 Lateral Inercondylar tubercleله پاسه اوښتى ده.
د وحشي  Condyleپه خلفي سفلي وجه کې يوه دايروى مفصلى
سطحه د  Fibular facetپه نوم موقعيت لري چې د شظيى هډوکي
( )Fibulaد راس سره مفصل کيږي د نوموړى مفصلى سطحى څخه
انسي او پورته لوري ته يوه  Grooveاو د وحشي  Condyleپه
قدامي وجه کې د  Iliotibia tractلپاره يو هموار Impression
ليدل کيږي.
 :Inercondylar Areaدا يوه زيږه ساحه ده چې د دواړو کنډايلونو
علوي مفصلى سطحى يوه له بلي څخه جال کوى نوموړى ساحه په
متوسطه برخه کې نرى شوى او د Intercondylar eminence
په نوم بارزه جوړوى چې د دوه حدبو Medial and lateral
 )intercondylar) tuberclesلرونکې ده.
 :Tuberosity of the tibiaد علوي نهايت په قدامي وجه کې
موقعيت لري چې پورتنى برخه يى ښويه او الندينۍ برخه يى زيږه ده.
نوموړى جوړښت د  Intercondylar areaقدامي سرحد تشکيلوى
او همدارنګه د جسم قدامي کنار هم ترى منشا اخلى.
 .Bد هډوکې جسم
د  Tibiaهډوکي جسم چې د يو مثلثي منشور په څېر شکل لري د
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دريو کنارونو (قدامي ،وحشي او انسي) او دريو وجهو (وحشي ،انسي
او خلفي) لرونکې دى.
(THE BORDERSکنارونه)
 .1قدامي کنار :برجسته او تيز کنار دى چې د Tibial tuberosity
څخه د  Medial malleolusتر قدامي کنار پورى امتداد مومي.
نوموړى کنار د  Sد حرف په څېر متعددى انحناوى لري پدى معنى
چې د پورتنى برخى محدبيت يى انسي او د الندينى برخى محدبيت يى
وحشي لوري ته متوجه دى.
 .2انسي کنار :د  Medial condyleڅخه پيل او د Medial
 malleolusپه خلفي کنار باندى امتداد مومي ،نوموړى کنار په
علوي برخه کې پڅ او سفلي برخه کې يو اندازه تيره شوى دى.
 .3وحشى کنار :د  Interosseusکنار په نوم هم ياديږي چې د
 Lateral condyleڅخه پيل او د  Fibular notchپه قدامي کنار
باندى امتداد مومي.
THE SURFACES
 .1وحشي وجه :د قدامي او وحشي کنارونو تر مينځ موقعيت لري.
پورتنى  3/4برخه يى مقعره او وحشي لوري ته متوجه ده په داسى
حال کې چې ښکتنى 1/4برخه يى محدبه او قدام لوري ته تاو شوى
ده.
 .2انسي وجه :يوه پراخه وجه ده چې د قدامي او انسي کنارونو تر مينځ
موقعيت لري او د جلد الندې جس کيږي.
 .3خلفي وجه :د انسي او وحشي کنارونو تر مينځ موقعيت لري ،پورتنى
برخه يى پراخه ده او د يوې مايلى کرښي په واسطه چې سفلي اوانسي
لوري ته سير لري او د  Soleal lineپه نوم ياديږي  Crossشوى
ده .نوموړى کرښه دا وجه په دوه برخو (علوي او سفلي) ويشى،
علوي برخه يى مثلثي ده او سفلي برخه يى بيا د يوې عمودي کرښې
په واسطه په دوه برخو (انسي او وحشي) ويشل کيږي .د دغى عمودي
کرښى د علوي نهايت تر څنګ Soleal line ،ته نږدې Nutrient
 foramenهم ليدل کيږي.
 .Cسفلي نهايت
دا نهايت چې په کمه اندازه محجم دى انسي برخه کې يى يوه تاو شوى
لنډه اما قوى بارزه د  Medial malleolusپه نوم ليدل کيږي.
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د دى نهايت د قدامي وجهې پورتنى برخه ښويه او الندينۍ برخه يى
زيږه او  Groovedده .خلفي وجه يى محدبه ده چې په هغى کې يوه
ميزابه د  Flexor hallucis longusعضلى د وتر لپاره ليدل
کيږي ،انسي وجه يى د جلد الندې جس کيږي او د Medial
 malleolusد انسي وجهې په امتداد واقع شوى ده .په وحشي وجه
کې يى يوه ننوتلى ساحه د  Fibular notchپه نوم ليدل کيږي چې
پورتنى برخه يى زيږه اوښکتنى برخه يى ښويه ده او د  Fibulaله
سفلي نهايت سره مفصل کيږي .سفلي وجه يى مفصلى ده چې د
 Talusهډوکې له  superior trochlear surfaceسره مفصل
کيږي .نوموړى وجه انسي لوري ته په  Medial malleolusباندى
امتداد مومي او د  Talusهډوکې له انسي وجهې سره مفصل کيږي.

 ۱٩.۴انخور  :د قصبي هډوکي قدامي او خلفي منظرې راښيي

 (THE FIBULAشظيه)
شکل او موقعيت :د اوږدو هډوکو له ډلې څخه دى .د پنډى په وحشي برخه
کې موقعيت لري چې د  Tibiaهډوکي په نسبت نرى او لکه د نورو اوږدو
هډوکو په څېر يو جسم او دوه نهايتونه لري.
-Aعلوي نهايت
يو محجم نهايت دى چې د هډوکي د راس( )Headپه نوم هم ياديږي .د
دى نهايت په علوي وجه کې يوه دايروى مفصلى سظحه چې د  Tibiaد
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وحشي  Condyleسره مفصل کيږي او يوه راوتلى بارزه چې د دى
نهايت په خلفي وحشي برخه کې پورته لوري ته متوجه ده او د Styloid
 processپه نوم ياديږي موقعيت لري همدارنګه هغه متضيقه برخه چې
د هډوکې راس او جسم يو له بله سره وصلوى د غاړى ( )neckپه نوم
ياديږي.
-Bد هډوکې جسم
لکه د نورو اوږدو هډوکو په څېر درى کنارونه (قدامي ،خلفي ،او انسي)
او درى وجهې (انسي ،وحشي او خلفي) لري.
( THE BORDERSکنارونه)
 .1قدامي کنار :د علوي نهايت په قدامي وجه کې له راس څخه لږ ښکته
پيل او سفلي لوري ته سير لري چې په سفلي نهايت کې تشعب کوي.
د تشعب په پايله کې يوه مثلثي سطحه تحديدوى او بيا دا سطحه د
 Lateral malleolusپه وحشي وجه باندى امتداد مومي.
 .2خلفي کنار :پورته د  Styloid processپه برابر پيل اوښکته د
هغى ميزابى په انسي څنډه امتداد مومي کومه چې د Lateral
 malleolusپه خلف کې موقعيت لري.
 .3انسي ) (Interosseusکنار :پورتنى  2/3برخه يى قدامي کنار ته
ډيره نږدى واقع شوى او سفلي برخه يى د هغى زيږى سطحى په
علوي نهايت باندى چې د وحشي  Malleoulsد  Talar facetڅخه
لږ پورته موقعيت لري پای مومي.
THE SURFACES
 .1انسي وجه :د قدامي او انسي کنارونو تر مينځ موقعيت لري پورتنى
 2/3برخه يى ډيره نرى ده چې تقريبا ً  1ملى متر وسعت لري.
 .2وحشي وجه :د قدامي او خلفي کنارونو تر مينځ موقعيت لري او
سفلي برخه يى خلف لوري ته تاو شوى ده.
 .3خلفي وجه :د انسي او خلفي کنارونو تر مينځ موقعيت لري ،پورتنى
 2/3برخه يى د يوې عمودي قنزعې په واسطه چې د Medial
 crestپه نوم ياديږي په دوه برخو ويشل شوې ده.
 .Cسفلي نهايت
دا نهايت چې د قدام څخه خلف لوري ته محجم شوی دی ،د انسي څخه
وحشي لوري ته هموار شوى دی .چې د  Lateral malleoulsپه نوم هم
ياديږي .څوکه يى د انسي  malleoulsڅخه  1.5cmښکته او قدامي وجه
يى  1.5cmخلف ته واقع شوې ده.
قدامي وجه يى مدوره او زيږه ،خلفي وجه کې يوه  Grooveاو انسي
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وجه کې يى يوه مفصلى سطحه د Tibiaلپاره  ،يوه مفصلى سطحه د
 Talusلپاره او يوه حفره د  Malleolur fossaپه نوم لري .همدارنګه
وحشي وجه يى محدبه او د جلد الندې جس کيږي.

 ۱۱.۴انځور :د شظيې هډوکي قدامي او خلفي منظرې راښيي

د قدم اسکليټ ( )FOOT SKELETON
د قدم اسکليت په ټوليز ډول د  26عدده هډوکو څخه چې په دريو کروپونو
باندى ويشل کيږي جوړ شوى دى.
 لومړی کروپ کې  7عدده لنډ هډوکې د  Tarsusپه نوم
 دوهم کروپ کې  5عدده اوږده هډوکې د  Metatarsusپه نوم
 او دريم ګروپ کې  14عدده اوږده هډوکې د  Phalangesپه
نوم شامل دى
لومړی ګروپ ()TARSUS
 7عدده لنډ هډوکې دى چې د قدم په خلفي او متوسطه برخه کې موقعت
لري .نوموړى هډوکې په دوه قطارونو(  Proximalاو  ) Distalکې په
الندې ډول تنظيم شوي دي
په  Proximalقطار کې  Talusد  Calcaneusله پاسه او Distal
Medial cuneiform, lateral cuneiform,
قطار کې
 cuboid ،intermediate cuneiformيو د بل په څنګ کې واقع
شوي دي.
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يواځى د  Navicularهډوکې د دواړو قطارونو تر مينځ موقعيت لري .د
يادونى وړده چې  Tarsusهډوکې نسبت د الس  Carpalهډوکو ته لوى
او قوى دى چې مکعب ته ورته او  6وجهې لري.

 ۱۱.۴انځور د ټارسل هډوکو موقعيت او جوړښت راښيي

METATARSUS
شکلى او موقعيت 5 :عدده اوږده هډوکي دي چې د پښې د تلى په
جوړولو کې برخه اخلي .د انسي څخه وحشي لوري ته د لومړی ،دوهم،
دريم ،څلورم او پنځم  Metatarsalهډوکو په نوم ياديږي.
هر يوهډوکی يې د يوې قاعدى ( )proximal endيوه جسم او يوه راس
( )Distal endلرونکی دی .چې قاعدې يى د  Tarsusهډوکو له
 Distal rowاو راسونه يى د اړونده ګوتو له Proximal phalanx
سره مفصل کيږي.
 لومړی  Metatarsalهډوکې تر ټولو لنډ اما قوى دى ،د قاعدى
په خلفي وجه کې يى د پښتو رګى په څېر يوه مفصلى سطحه د
لومړی  Cuneiformلپاره ليدل کيږي.
 دوهم  Metatarsalهډوکې تر ټولو اوږد دى .د قاعدى په خلفي
وجه کې يې يوه مثلثي مفصلى سطحه د دوهم Cuneiform
لپاره او په وحشي وجه کې دوه مفصلى سطحى چې يوه د دريم
 Cuneiformاو بله د دريم  Metatarsalهډوکې لپاره لري.
 د دريم  Metatarsalهډوکي د قاعدى په وحشي وجه کې يوه
مفصلي سطحه او انسي وجه کې دوه مفصلي سطحې ليدل کيږي.
 د څلورم  Metatarsalهډوکي د قاعدې خلفي وجه يوه څلور
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ضلعي شکله مفصلي سطحه د  Cuboidهډوکي لپاره او يوه يوه
مفصلى سطحه په انسي او وحشي وجهو کې لري.
د پنځم  Metatarsalهډوکې د قاعدى په خلفي وجه کې يوه
مثلثي مفصلى سطحه د  cuboidهډوکې لپاره او يوه مفصلى
سطحه يى په انسي وجه کې ليدل کيږي پداسى حال کې چې
وحشي وجه يى لرونکی د يوې  Tuberosityده.

 ۱۳.۴د ټارسل او ميټاټارسل هډوکو ظهري وجه راښيې

Metatarsus
Metacarpal
 -۱جسم يى پخپل ټول امتداد کې يو جسم يى له قاعدي نه د راس په
لور نري کيږي
ډول ضخامت لري.
 -۱جسم يى د ظهرى وجهې په سفلي د جسم ظهرى وجه يى پخپل تول
برخه کې يوه همواره مثلثي سطحه امتداد کي محدبه ده.
لري.
قاعده يى مايله او تيره ده.
 -۳قاعده يى غير منظمه ده
 ۱.۴جدول :د ميټا کارپل او ميټا ټارسل هډوکو تر منځ توپير راښيي

PHALANGES
شکل او موقعيت :د اوږدو هډوکو له څخه دى او د قدم په ګوتو کې
موقعيت لري .مجموعى تعداد يى په هره پښه کې  14عددو ته رسيږى چې
هره ګوته په استثنى د غټى ګوتى درى عدده  Phalangesلري.
د ګوتو نامګذراى د الس د کوتو برعکس له انسى څخه وحشي لوري ته په
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الندې ډول صورت نيسى.
) Halluxe) I Toe( 
II Toe 
III Toe 
IV Toe 
V Toe 

 ۱۴.۴انځور :د پښو د ګوتو نو ايښودنه راښيي

د فالنکسونو نامګذراى او نور جوړښتونه يى د الس د فالنکسونو په څېر
دي نو دوه ځلي يادونې ته يې ضرورت نشته.
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 ۱۵.۴انځورونه :د قدم انسي ،وحشي او عرضاني قوسونه ليدل کيږي

 ۱.۴جدول د علوي او سفلي اطراف تر منځ توپيرونه او يووالي راښيي
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پنځم څپرکی
د تنى اسکليت )(SKELETON OF THE TRUNK
د تنى اسکليت له دريوو برخو څخه جوړ شوى دی.
Vertebral column .1
Thoracic cage .2
Head .3
( VERTEBRAL COLUMNستون فقرات يا د مال تير)
ستون فقرات چې د  spinal columnاو  back boneپه نومونو هم
ياديږي ،د متوسط خط لپاسه د تنى په خلف کې موقعيت لري چې په تنى
باندى وارده شوى قوه د سفلي اطرافو له الرى ځمکې ته انتقالوي .د مالتير
چې له  ۳۱عدده فقراتو څخه چې يو د بل له پاسه ايښودل شوى او تر مينځ
يى  Intervertebral discموقعيت لري جوړ شوى دى.

 ۱.۵انځور :د ښي څخه چپ لوري ته د مال د تير خلفي  ،وحشي او قدامي منظرې راښيي

فقرات د موقعيت له مخې په الندې برخو باندى ويشل شوي دي:
 اوه عدده Cervical vertebrae
 دولس عدده Thoracic vertebrae
 پنځه عدده Lumbar vertebrae
 پنځه عدده Sacral vertebrae
 څلور عدده Coccygeal vertebrae
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 ۱.۵انځور :د موقعيت له مخې د فقراتو ويش راښيي

همدارنګه د دندې له مخې هم فقرات په دوه ګروپونو (متحرکو او غير
متحرکو فقراتو) باندى ويشل شوي دي .پدى ترتيب چې پورته  24عدده
فقرى متحرکې او الندې  ٠عدده نورى يى غيرمتحرکې دى.
د دقيقى څيړنى په موخه  Vertebral columnتر دريوو عنوانو الندې
په ترتيب سره مطالعه کوو.
 .Iد فقراتو عمومي اوصاف )(General feature of a vertebra
دا اوصاف چې په ټولو فقراتو کې يو ډول دي .په حقيقت کې يوه فقره د
بدن له نورو هډوکو څخه جال کوى.
 :Vertebral body .1د يوې لنډى استوانې په څېر د فقرى په قدام کې
موقعيت لري .چې په دواړو څنګونو کې مدور او په علوي او سفلي
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برخو کې د هموارو وجهو لرونکې دی ،کوم چې د
 Intervertebral discپه واسطه له مجاورو فقراتو سره ارتباط
لري.
 Vertebral arch .2يا فقري قوس :فقرى قوس د دوه برخو لرونکې
دى.
 :Pedicles )aدا هغه کوچنۍ هډوکيني پايې دى چې د متوسط خط
دواړو خواوو ته د جسم له خلفي وجهې څخه منشا اخلى .په علوي او
سفلي برخو کې يى ننوتلى جوړښتونه د superior and inferior
 vertebral notchپه نوم ليدل کيږي چې د مجاورو فقراتو له
همنامه جوړښتونو سره يوځاى Intervertebral foramen
جوړوى کوم چې د نخاع شوکې محيطى اعصاب له همدى الرى څخه
خارجيږى.
 :Lamina )bدوه عدده څلور ضلعى شکله هډوکينې قطعې دي چې د
متوسط خط په دواړو خواوو کې د  Pedicleپه امتداد خلف او انسي
لوري ته سير لري او باالخره دا دواړه قطعې د متوسط خط لپاسه
سره يو ځاى کيږي او  vertebral foramenبشپړوي.
Vertebral
 :Vertebral foramen .3فقرى ثقبه په قدام کې د
 bodyوحشي کې د  Pediclesاو په خلف کې د  Laminaپه واسطه
تحديد شوې ده .نوموړې ثقبى يو د بل له پاسه داسى ايښودل شوي دي چې
په پايله کې يو اوږد قنات د  Vertebral canalپه نوم جوړوى چې
نوموړی کانال د  Spinal cordپه واسطه اشغال شوى دى.
 :Spinous process .4يوه هډوکينې بارزه ده چې د دواړو
 Laminaد اتصال له ناحېې څخه پيل کيږي ،خلف او معموالً لږ ښکته
لوري ته سير لري.
 :Transverse processes .5په ښى اوچپ طرف کې د Pedicle
او  Laminaد اتصال له ناحېې څخه پيل کيږي او وحشي لوري ته يو
مستعرض سير اختياروي.
 :Articular processes .6څلور عدده هډوکينې بارزې دي چې د
 Pedicleاو  Laminaد اتصال له ناحېې څخه پدى ډول پيل کوي چې
دوه عدده يى علوي لوري ته د  Superior articular processesپه
نوم او دوه عدده يى سفلي لوري ته د Inferior articular processes

61
په نوم سير لري هر يو يى د مفصلى سطحو لرونکې دى چې د مجاورو
فقراتو له متقابلو مفصلى سطحو سره مفصل کيږي.

A

B
 A ۳.۵او  Bنځورونه  :د يوې فقرې عمومي اوصاف راښيي
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 .IIد فقراتو ناحيوې اوصاف ()Regional feature of vertebrae
دا اوصاف په حقيقت کې د يوې ناحيى فقرات د بلى ناحيى له فقراتو څخه
جال کوى اما د اړونده ناحېې په فقراتو کې يو ډول وى.

Typical cervical vertebrae-A
دا فقرات  7عدده دي چې له پاس څخه الندې لوري ته شميرل کيږي او
ځانګړي اوصاف يى په الندې ډول دي.
 :Vertevral body .1جسم يى د مستطيل په څېر شکل لري چې
مستعرض قطريى زيات او قدامي خلفي قطر يى کم دى ،علوي وجه
يى مستعرضا ً مقعره او سفلي وجه يى د آس د زين په څېر
 Concavo-convexده .چې قدامي کنار يې يوه اندازه سفلي لوري
ته راوتلى ښکارى.
 :Vertebral foramen .2د يو متساوى الساقين مثلث په څېر شکل
لري او د فقرى د جسم په نسبت لوى دی.
 :Vertebral arch .3مخکې موويل چې هر فقرى قوس دوه برخى
لري.
 :Pedicles .aخلف او وحشي لوري ته سير لري .همدارنګه علوي او
سفلي  Vertebral notchesيى هم سره مساوي دى.
 :Lamina .bدا هم هډوکينې څلور ضلعى شکله پارچې دى چې ارتفاع
يى له عرض څخه کمه ده.
 Articular processes .4د علوي او سفلي نتواتو مفصلى سطحى
هموارى دى ،يواځى دومره تفاوت لري چې د علوي نتواتو مفصلى
سطحى خلف او پورته لوري ته متوجه دى په داسى حال کې چې د
سفلي نتواتو مفصلى سطحى قدام اوښکته لوري ته متوجه دى.
 :Transverse processes .5په ښۍ او کيڼه خوا کې هر يو
 Transverse processد دوه جذرونو (قدامي او خلفي) ،دوه
حدبو ( )anterior and posterior tubercleاويوې ثقبى
لرونکی دى چې د  Transverse foramenپه نوم ياديږي او له
هغه څخه  vertebral Vein ،vertebral arteryاو vertebral
 nerveتيريږى.
په ياد ولري چې د شپږمى رقبى فقرى  Anterior tubercleيوه
اندازه غټ دى او د  Carotid tubercleپه نوم ياديږي.
 :Spinous process .6يو لنډ او منشعب نتو دى چې د bifid
 Spinous processپه نوم ياديږي او د سفلي وجهې په قدامي
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خلفي استقامت کې د يوې ميزابى لرونکې دى.

 ۴.۵انځور :د رقبي فقراتو وحشي اوخلفي منظرې راښيي

 ۵.۵انځور :د رقبي فقراتو عمومي اوصاف راښي
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Typical thoracic vertebrae –B
صدرى فقرات  12عدده دى چې له پاس نه الندې لوري ته شميرل کيږي
او ځانګړى اوصاف يى په الندې ډول دي.
 :Vertebral body .1د صدرى فقراتو جسم د زړه په څېر شکل لري
چې په دواړو څنګونو کې يې يوه يوه مفصلى سطحه د علوي کنار له
پاسه د ( Superior costal facet (demifacetپه نوم چې د هم
شماره ضلعى له راس سره مفصل کيږي او يوه يوه مفصلى سطحه د
سفلي کنار لپاسه د(  Inferior costal facet (Demifacetپه نوم
موقعيت لري چې د الندينى ضلعى له راس سره مفصل کيږي.
 :Vertebral foramen .2فقرى ثقبه د يوې کوچنۍ او نا منظمى
دايرى په څېر شکل لري.
 :Vertebral arch .3فقرى قوس له دوه برخو څخه جوړ شوى دى.
 :Pedicles .aدا نتوات چې مستقيما ً خلف ته امتداد لري Inferior
 vertebral notchesيى له superior vertebral notches
څخه عميق دى.
 :Lamina .bد دغو څلور ضلعى شکله هډوکنيو پارچو ارتفاع او
عرض سره مساوى دى.
 :Articular processes .4د علوي او سفلي نتواتو مفصلى سطحى
هموارى دى ،يواځې پدى تفاوت چې د علوي نتواتو مفصلى سطحى
خلف  ،مخ پورته او وحشي لوري ته متوجه دى په داسى حال کې چې
د سفلي نتواتو مفصلي سطحې قدام ،مخ ښکته او انسي لوري ته متوجه
دى.
 :Transverse processes .5غټ نتوات دى چې د  Pedicleاو
 Laminaد اتصال له ناحېې څخه وحشي او خلف لوري ته امتداد
لري په قدامي وجه کې د هم شماره ضعلى د  Tubercleلپاره د
 Costal facetپه نوم يوه يوه کوچنى مفصلي سطحه لري.
 :Spinous process .6يوه اندازه اوږده او محجم نتوات دى چې
خلف او سفلي لوري ته سير لري.
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Thoracic vertebrae

 ۶.۵انځور :د صدري فقراتو ناحيوي اوصاف راښيي
Typical lumber vertebrae -C
قطنى فقرات  5عدده دي چې له پاس څخه الندې لوري ته شميرل کيږي
او ځانګړى اوصاف يى نسبت نورو نواحيو ته عبارت دى له:
 :Vertebral body .1جسم يى د پښتورګى په څېر شکل لري چې د
پورته دواړه نواحيو څخه غټ او د صدري فقراتو په څير په څنګونو
کې  Costal facetsنه لري.
 :Vertebral foramen .2د متساوى االضالع مثلث په څېر شکل
لري.
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 :Vertebral archفقرى قوس په هره خوا کې له دوه برخو څخه
جوړ شوى دى.
 :Pediclesلنډ اما قوى او ضخيمې پايې دى چې خلف لوري ته
امتداد لري .همدارنګه  Inferior vertebral notchesيى د
 superior vertebral notchesپه نسبت يوه اندازه ژور دى.
 :Laminaڅلور ضلعى شکله هډوکينې پارچې دي چې ارتفاع او
عرض يى سره مساوي دى.
 :Transverse processesاوږده ،نرى او نوک تيزه نتوات دي
چې د  Pedicleاو  Laminaد اتصال له ناحيې څخه په دواړو
خواوو کې وحشي او لږ خلف لوري ته امتداد لري .همدارنګه د دى
نتواتو د قاعدو په خلفي وجه کې يوه بله بارزه Accessory
 processپه نوم ليدل کيږي.
 :Articular processesد علوي نتواتو مفصلي سطحې چې خلف
او انسي ته متوجه دى يوه اندازه مقعريت او د سفلي نتواتو مفصلى
سطحې چې قدام او وحشي لوري ته متوجه دى يوه اندازه محدبيت
لري .همدارنګه د علوي مفصلى نتواتو د خلفي کنارونو په امتداد يوه
يوه بله بارزه د  Mamillary processesپه نوم ليدل کيږي.
 :Spinous processesد يوې څلور ضلعى شکله هډوکينې
صفحى په څېر په مستقيم ډول خلف لوري ته امتداد لري.

 ۷.۵انځور :د قطني فقراتو عمومي اوصاف راښيي
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 .IIIد فقراتو خصوصى اوصاف (Specific feature of
)vertebrae
په ټولو ناحيو کې ځينى داسى فقرى موجودې دى چې د اړونده ناحېې له
نورو فقراتو څخه ځانګړى اوصاف لري .نوموړي توپيرونه د فقراتو د
خصوصي اوصافو تر عنوان الندې مطالعه کيږي او په الندې ډول تشريح
کيږي.
ATYPICAL CERVICCAL VERTEBRA
د  7عدده رقبى فقراتوله څخه يواځى ،لومړۍ ،دوهمه ،شپږمه او اوومه
رقبى فقره نسبت نورو رقبى فقراتو ته ځينى ځانګړى خصوصيآت لري
چې عبارت دى له:
لومړۍ رقبي فقره يا اطلس فقره
لومړۍ رقبي فقره د ځانګړو خصوصياتو لرونکې ده چې په نورو رقبي
فقراتو کې نه ليدل کيږي .دا فقره  spinous processاو جسم نه لري.
فقري ثقبه يې د نورو رقبي فقراتو په تناسب ډيره پراخه ده .دا فقره د
قدامي او خلفي دوه قوسونو او دوه جنبي کتلو لرونکې ده.
 :Anterior arch .1يو لنډ هډوکينې قوس دى چې د فقرى په قدام کې
موقعيت لري .د متوسط خط لپاسه يى په قدام کې anterior
 tubercleاو په خلف کې يى يوه بيضوى مفصلى سطحه د Axis
فقرى د  Densلپاره ليدل کيږي.
 :Posterior arch .2دا قوس د  Anterior archپه نسبت يواندازه
اوږد دی چی خلفي وجه کی يې د متوسط خط لپاسه Posterior
 tubercleاو په علوي وجه کې يې د متوسط خط په دواړه خواوو
کې جنبى کتلو ته نږدې يوه يوه ميزابه ليدل کيږي.
 :Lateral masses .3دوه هډوکينې کتلى دى چې يوه يى د فقرى په
ښۍ خوا او بله يى په کيڼه خوا کې واقع شوې ده او هره يوه يى د
شپږو وجهو لرونکې ده .له قدامي وجهو څخه يى Anterior arch
او له خلفي وجهو څخه يى  Posterior archنشات کوى .علوي
وجهې يى يوه يوه مقعره مفصلى سطحه د superior articular
 facetsپه نوم د  Occipital condylesلپاره او سفلي وجهې يى
يوه يوه همواره مفصلى سطحه د  Inferior articular facetsپه
نوم د  Axisد فقرى د علوي مفصلى نتواتو لپاره لري.
په انسي وجهو کې يى يو يو  Tubercleد Transverse
 ligamentد ارتکاز لپاره او وحشي وجهو څڅه يى د
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 Transverse processesقدامي او خلفي جذرونه نشئت کوى
چی لومړی د  Transverse foramenحدود ټاکي اوبيا سره
يوځای کيږی .يعنی قدامي او خلفي  Tuberclesنه لري.
 :Vertebral foramen .4تر ټولو پراخه فقرى ثقبه ده چې د
 Transverse ligamentپه واسطه په دوه برخو (قدامي او خلفي)
باندى ويشل شوي ده .قدامي برخه کې يې  dense axisاو خلفی
برخه کې يې نخاع شوکي قرار لري.

 ۸.۵انځورونه A:انځور د اطلس فقرې علوي او  Bانځور د اصلس فقرې سفلي منظره راښيي

دوهمه رقبي فقره ()AXIS
۱ـ فقري جسم :د دې فقرې د جسم علوي وجه د ( )Dens axisپه نوم يوه
بارزه لري چې د اطلس فقرې د قدامي قوس له خلفي مفصلي سطحې سره
مفصل کيږي.
۱ـ د فقري قوس د پيډيکل برخه د ژوري سفلي ثليمې لرونکې ده په داسې
حال کې چې علوي وجه يې نوموړې ثليمه نه لري.
شپږمه رقبي فقره
د شپږمې رقبي فقرې ټول جوړښتونه د نورو رقبي فقراتو په څير دی .
يواځې د عرضاني نتواتو قدامي توبرکلونه نسبت نورو رقبي فقراتو ته
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غټ او ضخيم دي .چې د  scalenتوبرکل په نوم ياديږي.

 ٠.۵انځور :د دوهمې رقبي فقرې ( )Axisقدامي او خلفي منظرې راښيي

اومه رقبي فقره
اومه رقبي فقره د نورو رقبي فقراتو سره دا توپير لري چې د اومې رقبي
فقرې شوکي نتو ( )spinous processاوږد ضخيم اوغير منشعب دی
او همدارنګه عرضاني نتوات يې کوچنۍ عرضاني ثقبه ( transverse
 )foramenاما قدامي توبرکلونه نه لري.

 ۱٩.۵انځور :د  ۳څخه تر شپږمې رقبي فقراتو علوي نمنظره (چپ لوري انځور)) او د
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اومې رقبي فقرې (د ښي لوري امنځور) علوي منطره راښيي

ځانګړي صدري فقرات
لومړۍ صدري فقرې جسم بشپړ  Superior costal facetلري چې د
لومړۍ ضلعې سره په بشپړ ډول مفصل کيږي.
لسمه صدري فقره  inferior costal facetنه لري .يوولسمه او دولسمه
صدري فقرات بيا يو يو بشپړ costal facetلري .او همدارنګه
 Transverse costal facetsهم نه لري.
ځانګړي قطني فقرات
لومړي قطني فقرې عرضاني نتوات نسبت نورو قطني فقراتوته لنډ دي .د
پنځمې قطني فقرې د جسم قدامي ارتفاع د نورو ټولو قطني فقراتو پر
خالف د خلفي ارتفاع څخه زياته ده.
عجزي فقرات )) TheSacrum
په عجزي ناحيه کې يو هډوکی وجود لري چې د عجز (  )Sacrumپه
نوم ياديږي .
عجز()The Sacrum
نوموړی هډوکی چې د پنځه عدده فقراتو له يو ځای کيدو څځه مينځ ته
راغلی دی چې د هرم شکل لري .د متوسط خط په سر د پنځمې قطني
فقرې الندې د حوصلې په خلفي جدار کې د دواړو حرقفي ()coxae
هډوکو تر مينځ موقعيت لري
عجز( )sacrumيوه قاعده او يوه زروه لري.
د عجز کنارونه او وجهې :عجز هډوکی د غير منظمو هډوکو له ډلې څخه
دی چې دوه کنارونه (ښي او کيڼ) او څلور وجهې يعنې يوه قدامي يا
حوصلي وجه ،يوه ظهري يا خلفي وجه او دوه وحشي وجهې لري.
د عجز قاعده  :د عجز قاعده په بنسټيز ډول د لومړۍ عجزي فقرې علوي
وجه ده لکه د نورو فقراتو په څېر يو جسم ،يوه فقري ثقبه ،او يوه جوړه
وحشي کتلې لري .جسم يې د پنځمې قطني فقرې د جسم سره د يوې
غضروفي صفحې په واسطه مفصل کيږي او مفصلي نتوات يې د پنځمې
قطني فقرې له مفصلي نتواتو سره مفصل کيږي.
د قاعدې قدامي کنار نسبت خفي کنار ته اوږد او قدام ته راوتلی دی چې
د  sacral promontoryپه نوم ياديږي.
وحشي کتلې يې چې په اصل کې د فقرې عرضاني نتوات دي ډير زيات
ضخيم دي له همدې امله ورته وحشي کتلې وايي.
د عجز قدامي وجه چې حوصلې ته متوجه ده او د حوصلې خلفي ديوال هم
جوړوي .قدامي لوري ته مقعره ده .پداسې حال کې چې خلفي وجه يې د
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دې پر خالف مجدبه ده.
قدامي وجه يې همواره ده او څلور عرضاني کرښې پکې لېدل کيږي ،چې
د فقراتو د جسمونو د يو ځای کېدو نښې دي .همدارنګه په دې وجه کې
څلور جوړې بين الفقري ثقبې ( )Anterior sacral foramenaeهم
ليدل کيږي چې د سفلي اطراف او حوصلې د تعصيب لپآره اعصاب ترې
راووځي.
خلفي وجه يې زيږه او غير منظمه ده په متوسطه کرښه باندې يې شوکي
نتواتو يو ه طوالني قنزعه جوړه کړې ده چې د ( median sacral
 )crestپه نوم ياديږي دواړو وحشي لورو کې يې هم يوه يوه طوالني
قنزعه ليدل کيږي چې مفصلي نتواتو له يو ځای کيدو څخه مينځ ته راغلې
ده او د ( )lateral sacral crestپه نوم ياديږي.
د وحشي عجزي قنزعو په وحشي لورو کې څلور عجزي ظهري ثقبې
( )Dorsal foramenaeليدل کيږي چې له دې ثقباتو څخه هم د
اعصابو ظهري څانګې راووځي چې اړونده نږدې عضالت او پوستکی
تعصيبوي.
د عجز وحشي وجهې په پورتنۍ زيږه او الندينۍ ښويه برخو باندې ويشو.
پورتنۍ زيږې برخې ته يې ( )Sacral tuberosityاو او الندينۍ ښويې
برخې ته يې چې د غوږ د پکي يا صيوان په څير ده د ( (Auricular
 surfaceپه نوم ياديږي.
د عجز زروه :د عجز زروه په متوسطه برخه کې يوه مفصلي سطحه د
عصعص لپاره او دواړو لورو ته يې دوه راوتلې برخې ليدل کيږي چې د
( )sacral cornuaپه نوم ياديږي چې د عصعص له هم نومو نتواتو
سره مفصل کيږي.
عصعص ()coccyx
عصعص يوهډوکی دی چې او د سکروم هډوکي الندې موقعيت لري  .او
له درې څځه تر پنځو پورې کوچنيو عصعصي فقراتو د اتحاد څخه مينځ
ته راغلی دی .دا هډوکی هم لکه د عجز په څير يوه قاعده چې د عجز له
زروې سره مفصل کيږي او همدارنګه يوه زروه لري چې آزاده ده.
حوصلي وجه يې مقعره او ظهري وجه يې محدبه ده .ښي او کيڼ دوه
کنارونه لري .اما شوکي او عرضاني نتواتو يې دومره انکشاف نه دی
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کړي فقري ثقبات هم نه لري.

 ۲۲.۱انځور :د عجز او عصعص هډوکو قدامي او خلفي منظرې راښيي

 ۲۱.۱انځور :د عجز او عصعص هډوکو وحشي منظره راښيي
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د صدر اسکليټ
د صدر اسکليټ د الندې هډوکو څخه جوړ شوی دی .
 – ۱د قص يا  sternumهډوکی
 – ۱دولس جوړې پښتۍ يا Ribs
 ۱۱ – ۳عدده صدري فقرات )( Thoracic vertebra
( The sternumد قص هډوکی)
د قص هډوکی چې د نوعيت له مخې له هموارو هډوکو څخه دی
د توري په څېر شکل لري له درې برخو څخه جوړشوی دی او د سينې د
قفس په قدام کې د متوسطې کرښې له پاسه موقعيت لري.
د هډوکي برخې
۲ـ منو بريوم ( :)Manubriumد قص د هډوکي دا برخه چې تر ټولو
علوي برخه ده څلورضلعي شکل لري او د دوهمې برخې يعنې جسم سره د
يوې غضروفي صفحې په مرسته مفصل کيږي چې نوموړې زاويې ته
( )sternal angleوايي .د علوي کنار په متوسطه برخه کې يې يوه ثليمه
د ( )Suprasternal or jugular notchپه نوم او دوه نورې ثليمي
دواړو لورو ته د ( )clavicular notchesپه نوم لري چې د دواړو
لورو له ( )claviculaeهډوکو سره مفصل کيږي ،له دې برسيره د
لومړې پښتې سره هم مفصل کيدو لپاره يوه مفصلي سطحه د costal
 notchپه نوم لري .د وحشي کنار په ښکتنۍ برخه کې هم يوه غير
مکمله مفصلي سطحه د دوهمې ضلعې لپاره لري.
۱ـ د قص هډوکي جسم د څلورو کوچنيو ټوټو هډوکو څخه جوړ شوی دی
چې هرې برخې ته يې ( )sternebraeوايي .سفلي کنار يې د ذيل
حنجري ( )xyphoid processپه نوم غضروفي برخې سره مفصل
کيږي دواړه وحشي کنارونه يې د دريمې څخه تر شپږمې پښتۍ لپاره
بشپړې مفصلي سطحې او د دوهمې او اومې ضلعې لپاره نيمه مفصلي
سطحې لري او د يادو اضالعو سره مفصل کيږي.
۱ـ ذيل حنجري ( :)xyphoid processدا برخه غضروفي ده چې
مخروطي شکل لري او د يوې قاعدې او يوې زروې لرونکی ده
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 ۱۳.۵اڼخورونه د قص هډوکي قدامي او وحشي منظرې راښيي

( The Ribsاضالع)
پښتۍ پلن هډوکي دی چې د صدري فقراتو او سټرنوم هډوکي سره يو ځای
د سينې قفس جوړوي .د پښتيو تعداد په هره خوا کې دولس عدده دي .ټولې
پښتې په خلف کې د مال د تير د صدري فقراتو سره مفصل کيږي اما په
قدام کې نوموړې يو ځای کيدنه سره توپير لري له همدې امله په الندې
درې ګروپونو ويشل شوي دي.
 – ۱حقيقی پښتۍ ( : )True ribsد سينې د قفس په هره خوا کې له
لومړې پښتۍ څخه تر اومې پښتۍ په خلف کې د صدري فقراتواو په قدام
کې د سټرنوم له هډوکي سره د خپلې غضروفي برخې په واسطه مفصل
کيږي .له همدې امله ورته  vertebrosternal ribsيا حقيقي پښتۍ
وايي.
 – ۱کاذبې پښتۍ ( : )False ribsپه دې ګروپ کې اتمه  ،نهمه او لسمه
پښتۍ شاملې دي  .دا پښتۍ د خپلو غضروفي برخو په واسطه مسقيمآ د
سټرنوم هډوکي سره نه مفصل کيږي بلکه لسمه پښتې د نهمې پښتې له
غضروفي برخې سره او نهمه بيا د اتمې او اتمه بيا د اومې پښتې له
غضروفي برخې سره مفصل کيږي له همدې امله ورته
 vertbrochondral ribs.هم وايي.
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 – ۳شناورې پښتۍ ) : (floating ribsپه دې ګروپ کې يوولسمه او
دوولسمه پښتۍ شاملې دي د دې پښتيو قدامي نهايتونه آزاد دي او د سټرنوم
له هډوکي سره نه مفصل کيږي او يواځې د مال د تير د فقراتو سره مفصل
کيږي له همدې امله ورته يواخې ( )vertebralپښتې هم وايي.

 ۱۴.۵انځور  :د پښتيو برخې او قدامي او خلفي اتصال راښيي.

 ۱۵.۵انځور :د قص هډوکي سره د پښتيو اتصال راښيي
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د پښتيو جوړښت
پښتيو ته په انګليسي ژبه کې  Ribsاو التيني ژبه کې  costaeاو عربي
ژبه کې اضالع وايي .هره پښتې له دوه برخو څخه جوړه شوې ده:
( Bony part-1هډوکينه برخه)
( Chondral part-2غضروفي يا کرپندوکي برخه)
هډوکينه برخه يې بيا په خپل وار د يوه خلفي نهايت ،جسم او قدامي
نهايت لرونکې ده.
خلفي نهايت
خلفي نهايت چې د پښتيو د سر څخه پيل او په  ostal tubercleپای
مومي له الندې برخو څخه جوړ شوی دی:
۱ـ سر( : )Headد هرې پښتې سر يوه مفصلي سطحه لري چې د اړونده
فقراتو سره د سينې د قفس په خلف کې مفصل کيږي .نوموړې مفصلي
سطحې د يوې قدامي خلفي قنزعې په واسطه په علوي اوسفلي برخو ويشل
کيږي چې علوي مفصلي برخه يې د يوې پورتنۍ فقرې د جسم سره او
الندينې مفصلي سطحه يې د هم شميره صدري فقرې د جسم سره مفصل
کيږي .اما لومړۍ ،لسمه يوولسمه او دولسمه پښتۍ بيا يوه يوه مفصلي
سطحې لري چې په ترتيب سره د لومړۍ لسمې يوولسمې او دولسمې
صدري فقراتو د جسمونو سره په بشپړ ډول مفصل کيږي.
د پښتۍ غاړه (( :)Neckد پښتيو غاړې د پښتيو د سربرخه د د پښتيو د
جسم سره وصلوي او نسبت جسم ته نرۍ وي ا .د پښتيو د دې برخې سفلي
کنار پلن دی اما علوي کنار يې نری دی چې د ( (neck crestپه نوم هم
ياديږي .قدامي وجه يې همواره اما خلفي وجه کې يې جسم ته نږدې يوه
حدبه ( )costal tubercleليدل کيږي چې د نوموړې حدبې انسي وجه
يوه مفصلي سطحه لري چې د ( )costal articular facetپه نوم
ياديږي او د هم شميره فقرې د عرضاني نتواتو سره د
( (costotransverse jointپه نوم مفصل جوړوي.
يوولسمه او دولسمه پښتې غاړه نه لري له همدې امله نوموړي جوړښتونه
هم نه لري او د اړونده فقراتو د عرضاني نتواتو سره نه مفصل کيږي.
د ټولو پښتيو جسمونه پرته له لومړۍ پښتې علوي او سفلي کنارونه او
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داخلي او خارجي وجهې لري اما لومړۍ پښتې داسې پرته ده چې داخلي او
خارجي کنارونه او علوي اوسفلي وجهې لري.
قدامي نهايتونه يې د غضروفي برحې د مفصل کيدو لپاره يوه مفصلي
سطحه لري.

 ۱۶.۵انځور :د يوې پښتۍ عمومي اوصاف ،راښيي
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لومړۍ پښتۍ په خپله علوي وجه کې يوه حدبه لري چې د ( scalen
 )tubercleپه نوم ياديږي .د نوموړي توبرکل په قدام او خلف کې يوه يوه
ميزابه شتون لري چې قدامي ميزابه کې تحت الترقوي وريد او خلفي
ميزابه کې تحت الترقوي شريان سير لري.
دوهمه پښتې يو بين البيني مايل موقعيت لري.

 ۱۷.۵انځور :د لومړۍ پښتۍ علوي او د دوهمې پښتۍ خارجي منظره راښيي

د سينې دخولي فوحه ()Thoracic inlet
د سينې دخولي فوحه چې ( )Superior thoracic appertureهم ورته
وايي په قدام کې د ( ، )Jugular notchپه خلف کې د لومړې صدري
فقرې د علوي وجهې ( Superior surface of first thoracic
 )vertebraاو دواړو لورو کې د لومړۍ پښتيې د علوي وجهې
(  )superior surface of first ribڅخه جوړه شوې ده.
د سينې خروجي فوحه )(Thoracic outlet
د سينې خروجي فوحه چې ( )Inferior thoracic appertureهم ورته
وايي په قدام کې د ذيل حنجري ) ،(Xiphoid processپه خلف کې د
دولسمي فقرې د جسم ) ( Body of 12th thoracic vertebraاو
دواړو لورو کې د الندينيو شپږو پښتيو د داخلي وجهو او دولسمې پښتې د
سفلي کنار په واسطه جوړه شوې ده او د حجاب حاجز )(Diaphragm
په مرسته تړل شوې ده.
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شپږم فصل
د کوپړی اسکليټ
Skeleton of the skull
کوپړۍ له دوه ويشت هډوکو څخه جوړه شوی ده چې لدې جملې څخه اته
هډوکي د سر د ککرۍ ) (Clavariumيا  cranial waultاو پاتې ۱۴
هډوکي سره يو ځای کيږي او د مخ کاسه جوړوي.
الف) ککرۍ ()Clavarium
چې د ( )brain boxهم ورته وايي له اته هډوکو څخه جوړ شوی دی چې
د سر د جدارونو او قاعدې په جوړولو کې برخه اخلي .نوموړي هډوکي په
الندې دول دي.
 يو عدد  frontalهډوکی.


يوه جوړه  Perietalهډوکي



يو عدد  Occipitalهډوکی



يوه جوړه  Temporalهډوي



يو عدد  Sphenoidalهډوکی



يو عدد  Ethmoidalهډوکی

ب ) د مخ هډوکي ()Facial Bones
نوموړي هډوکي چې شمير يې  ۱۴عددو ته رسيږي د کوپړی د قاعدې د
قدامي قسمت الندې موقعيت لري چې په الندې ډول دي
( Lacrimal bones يوه جوړه)


( Nasal bonesيوه جوړه)



( Inferior nasal conchaeيوه جوړه)



(Zygomatic or cheek bonesيوه جوړه)



( Maxillary bonesيوه جوړه)



( Palatine bonesيوه جوړه)



 ( Vomer boneيو عدد)
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 ( Mandibullaيو عدد).

 ۱.۶انځور :د کوپړۍ د هډوکو وحشي منظره راښيي

د کوپړی طاق هډوکي
 (The Frontal boneجبهي هډوکی)
دا هډوکی د هموارو هډوکو له ډلې څخه دی چې د کوپړۍ په قدامي قسمت
کې موقعيت لري .دا هډوکی د سر د قبې او قاعدې په جوړيدو کې رول
لري .نوموړی هډوکی  ۱وجهې ( خارجي او داخلي ) او درې کنارونه (
علوي ،سفلي او خلفي ) لري.
نوموړی هډوکی د دوه برخو څخه جوړ شوی دی چې يوه يې عمودي
برخه چې د تندي په جوړولو کې برخه لري او دوهمه برخه يې د
عرضاني برخه ده چې د  Brain boxدAnterior cranial fossa
قاعده او د سترګو د جوفونو چت جوړوي.
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 ۱.۲انځورونه :د فرنټل ( جبهي) هډوکي خارجي او داخلي منظرې راښيي

(The Ethmoid boneغربالي هډوکی)
غير منظم ترازو ته ورته  Neumaticهډوکی دی چې د کوپړی د
قاعدې په قدامي قسمت کې د  Sphenoidهډوکي په قدام او د
 Frontalهډوکي د افقي قطعې الندې موقعيت لري  .د جوړښت له مخې
نوموړی هډوکی څلور برخې لري چې عبارت دي له Cribriform
 Vertical plate ، plateاو دوه جنبي کتلو څخه چې د
 Ethmoidal labrynthپه نوم ياديږي.
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 ۱.۲انځور :د غربالي هډوکي قدامي منظره راښيي

The Spheniod bone
دا هډوکی غير منظم نيوماتيک هډوکی دی چې شاپرک يا پتنګ ته ورته
شکل لري او د کوپړۍ د قاعدې په متوسط قسمت کې د  Frontalاو
 Ethmoidalهډوکو شاته او د  Occipitalاو Temporalهډوکو
مخې ته موقعيت لري .د جوړښت له مخې هډوکی يو جسم  ،دوه جوړې
وزرونه ( لوی او واړه ) او دوه بارزې د پتيريګايډ پراسيز پنوم لري  .دا
هډوکی لرونکی د علوي  ،سفلي  ،قدامي  ،خلفي او جنبي وجهو دی.

 ۶.۲انځور :د سپينوېئيډ هډوکي سفلي قدامي منظره راښيي
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 ۶.۵انځور د سپينوئيډ هډوکي علوي منظره راښيي

 (The Occipital boneقفوی هډوکی)
دا هډوکی د غير منظم هډوکو له ډلې څخه دی چې د کوپړۍ د قاعدې او
قبې د خلفي برخو په جوړولو کې برخه اخلي  .د هډوکی جوړښت پدې
ډول دی چې دا هډوکی ديو سوري په واسطه چې فورامن مګنم نوميږي
په څلورو برخو ويشل کيږي  .د هډوکي هغه برخه چې د فورامن مګنم په
قدام کې ده د بسيلر پارټ پنوم او کومه برخه يې چې په خلف ده د
سکواموس پارټ پنوم او هغه برخې د هډوکی چې د فورامن مګنم دواړو
خواوته قرار لري د  lateral partپنوم ياديږي  .نوموړي هډوکي دوه
وجهې  ،څلور کنارکنارونه او څلور زاويې لري.
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 ۲.۲انځورونه:د قفوي هډوکي داخلي او خارجي منظره راښيي

( The Temporal boneصدغي هډوکی)
د غير منظمو هډوکو له ډلې څخه دی چې د سپينايډ هډوکي په خلف د
اوکسي پيټل هډوکي په قدام او د پاريټل هډوکي الندې موقعيت لري  .د
جوړښت له مخې دا هډوکی په درې قطعو ويشل شوی دی چې عبارت دي
له :
Squamous part – ۲
Mastoid part – ۱
Petrous part – ۱
په دې آخري برخه کې د غوږ د خارجي کانال فوحه او styloid
 processهم موجود دی.
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 ۶.۲انځورونه :د صدغي هډوکي خارجي او داخلي منظره راښيي

 (The Parietal Boneجداري هډوکی)
د نوعيت له مخې هموار هډوکی دی چې د متوسط خط دواړو خواوکې د
 Frontalهډوکی شاته د  Occipitalهډوکی په قدام او د Temporal
هډوکي په علوي کې موقعيت لري .د جوړښت له مخې دا هډوکی  ۱وجهې
( خارجي او داخلي )  ،څلور کنارونه ( قدامي  ،خلفي  ،علوي او سفلي )
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او څلور زاويې ( قدامي علوي  ،قدامي سفلي ،خلفي علوي او خلفي سفلي )
لري .

 ۶.۲انځورونه :د جداري هډوکي خارجي اوداخلي منظره راښيي

د مخ هډوکي ()Facial Bones
نوموړي هډوکي چې شمير يې  ۱۴عددو ته رسيږي د کوپړی د قاعدې د
قدامي قسمت الندې موقعيت لري  .نوموړي هډوکي په جفت او طاق دوه
ګروپونو ويشل شوي دي چې په الندې ډول دي
جفت هډوکي
( Lacrimal bones يوه جوړه)
( Nasal bones يوه جوړه)
( Inferior nasal conchae يوه جوړه)
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(Zygomatic or cheek bones يوه جوړه)
( Maxillary bones يوه جوړه)
( Palatine bones يوه جوړه)
طاق هډوکي
 ( Vomer bone يو عدد)
 ( Mandibulla يو عدد).

 ٠.۶انځور :د مخ د جفت او طاق هډوکو خارجي منظره راښيي

(The Lacrimal Bonesاشکيه هډوکی)
د هموارو هډوکو له ډلې څخه دي چې د مخ په دواړو خواو کې د
 Ethmid ، Frontalاو د  Maxillaهډوکي د Frontal
 processsتر مينځ موقعيت لري .د جوړښت له مخې نوموړي هډوکي
 ۱وجهې ( انسي او وحشي ) او  ۶کنارونه ( علوي ،سفلي  ،قدامي او
خلفي) لري .د هډوکي وحشي وجه د سترګې د جوف انسي جدار جوړوي.
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 ۲..۲انځور :د سترګې په جوف کې د اشکيه ( )lacrimalهډوکي جوړښت راښيي

The Nasal Bones
دا هډوکی د هموارو هډوکو له ډلې څخه دی چې د مخ په قدامي قسمت کې
د متوسطې کرښې دواړو خواوو ته په متناظر شکل د  Maxillaهډوکي د
فرانټل پراسيز په قدام او د فرانټل هډوکي د سفلي کنار الندې موقعيت لري
 .هر يو ددې هډوکو  ۱وجهې ( انسي او وحشي ) او څلور کناره ( علوی
 ،سفلي  ،وحشي او انسي ) لري .
The Zygomatic Bones
د غير منظمو هډوکو له ډلې څخه دي چې د مخ په علوي وحشي قسمت
کې موقعيت لري  .دجوړښت له مخې هريو ددې هډوکو يو جسم او درې
بارزې لري .
The Maxilla
دغه هډوکي يوه جوړه غير منظم هډوکی دي چې د متوسط خط په دواړو
خواوو کې د مخ په قدام کې موقعيت لري .هر يو هډوکی د اړونده طرف
د سترګې د جوف د سطحې ،د پزې د جوف د سطحې او وحشي جدار او د
خولې د جوف د چت په جوړولو کې برخه اخلي .د جوړښت له مخې دا
هډوکی يو جسم او څلور بارزې لري چې په الندې انځور کې ليدل کيږي.
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 ۲۲.۲انځور :د Maxillaهډوکي قدامي وحشي منظره راښيي

The Palatine Bones
دا يوه جوړه غير منظم هډوکي دي چې د متوسط خط دواړو خواوکې د
 Maxillaهډوکي په خلفي قسمت کې موقعيت لري  .هريو يې د خولې د
جوف د چت  ،د پزې د جوف د سطحې او وحشي جدار پيتريګوپالتين او د
سترګې د انسي جدار په جوړولو کې برخه اخلي
The Vomer
د هموارو هډوکو له ډلې څخه دی چې د متوسط خط لپاسه د nasal
 septumخلفي برخه جوړوي  .د جوړښت له مخې دا هډوکی  ۱وجهې
( ښی وحشي او چپ وحشي ) او  ۶کناره ( علوي ،سفلي،قدامي او خلفي
) لري .علوي کنار يې د  Sphenoidهډوکي سره  ،سفلي کنار يې د
پوزې په سطحه کې د  Palatineهډوکي سره ،قدامي کنار يې په قدام
کې د پوزې له  Septal cartilageسره او په خلف کې د Ethmoid
له هډوکي سره مفصل کيږي اما خلفي کنار يې آزاد دی چې نوموړی کنار
د پوزې د جوف خلفي سوري يو له بله سره جدا کوي .
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 ۲۱.۶انځور :د مکزيال هډوکي  Palatine processاو د پالټين هډوکي برخې
راښيي کوم چې سخت تالو) )Hard palateجوړوي.

The Mandible
دا طاق او متحرک هډوکی دی چې غير منظم شکل لري او د مخ په قدام
کې د متوسطې کرښې د پاسه د  Maxillaهډوکي الندې موقعيت لري .د
جوړښت له نوموړی هډوکی يو جسم او يوه جوړه ښاخونه )(Rami
لري .د جسم او شاخونو اتصالي محل يې په هره خوا کې يوه زاويه
جوړوي چې د  Mandibular angleپه نوم ياديږي .
جسم يې يوه قدامي او يوه خلفي وجه لري .همدارنګه يو علوي او يو
سفلي کنار لري.
علوي کنار يې د الويولر کنار په نوم هم ياديږي يعنې په دې کنار کې د
غاښونو د ريښو لپاره د الويول په نوم ژورې ليدل کيږي .او د الندينۍ
ژامې غاښونه پکې ځای پر ځای شوي دي.
د قدامي وجهې په منځڼې برخه کې سفلي کنار ته نږدې د زنې
( )Mentumپه نوم ياديږي چې په منځڼۍ برخه کې د ( Mental
 )tubercleموجود دی .د نوموړې حدبې په دواړو خواوو کې يوه يوه
ثقبه د ( )Mental foramenپه نوم ليدل کيږي.
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د جسم په خلفي وجه کې يوه افقي قنزعه ليدل کيږي چې نوموړې وجه په
علوي او سفلي برخو ويشي .علوي برخه د ( )sublingual fossaپه
نوم او سفلي برخه د ( )Submandibular fossaپه نوم ياديږي او
په همدې نومونو لعاپيه غدوات پکې موقعيت لري.
د منډيپوال هډوکي ښا خونه بيا د جسم پر خالف څلور کنارونه (قدامي،
خلفي  ،علوي او سفلي کنار) لري .همدارنګه يوه وحشي او يوه انسي
وجه لري.
علوي کنار يې غير منئم دی چې د قدام څخه خلف ته ( Coronoid
 )Mandibular notch( ،)processاو ( Mandibular
 )condyleلري .داخلي يا انسي وجه کې يې ( Mandibular
 )foramenليډل کيږي چې ( )Mandibular canalادامه مومي او
په پای کې د منأِبوال د جسم په قدامي وجه کې په ( Mental
 )foramenپای مومي .په نوموړي کانال کې د الندينې ژامې ټولو ريښو
ته اعصاب او رګونه سير لري.

 ۲۱.۲انځور :د منډيبوال هډوکي خارجي يا قدامي منظره راښيي
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 ۲۶.۲انځور :د منډيبوال هډوکي داخلي يا خلفي منظره راښيي

The Hyoid bone
يو طاق او غير منظم هډوکی دی چې د متوسط خط له پاسه د غاړې په
قدام کې د تايرايد غضروف او زنې تر مينځ موقعيت لري  .اما دا يواځينی
هډوکی دی چې د هيڅ کوم هډوکي سره نه مفصل کيږي .د جوړښت له
مخې نوموړی هډوکی يو جسم ( ،)Bodyدوه لوی او دوه واړه ښکرونه
( )Greater & Lesser hornsلري.

 ۱۵.۶انځور :د هايوډ هډوکي قدامي منظره راښيي
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د  Skullعمومي جوړښت
د کوپړۍ ( )Skullخارجي منظره
پدې موخه چې د کوپړۍ په اناتوميکو جوړښتونو باندې ښه پوه شو نو د
کوپړۍ قدامي ،وحشي او خلفي ليد لوري تر مطالعې الندې نيسو.
الف ) قدامي ليدلوري
د کوپړۍ په قدامي ليدلوري کې الندې جوړښتونه ليدل کيږي (۱۶.۶
انځور).

 ۲۲.۲انځور :د  Skullقدامي منظره او اړونده جوړښتونه راښيي

ب) وحششي ليدلوری:
د قحف يا کوپړۍ په وحشي ليدلوري کې الندې جوړښتونه ليدل کيږي.
 ۱۸.۶ ،۱۷۶او  ۱٠.۶انځورونه وګورۍ.
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 ۲۶.۲انځور :د  Skullوحشي منظره کې جوړښتونه راښيي

 ۲۶.۲انځور :د  Skullوحشي منظره کې اړونده جوړښتونه راښيي
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 ۲..۲انځور :د  Skullوحشي منظره کې نورجوړښتونه راښيي
۱ـ سفلي ليدلوری
د قحف په سفلي ليدلوري کې الندې جوړښتونه ليدل کيږي ( ۱..۲انځور وګورۍ).

 ۱..۲انځور :د  Skullسفلي منظره يا قاعده کې جوړښتونه راښيي
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د کوپړۍ يا  Skullداخلي منظره
که چيرې  Skullد داخل له لوري وکتل شي د  Skullګنبد برخه او د د
 Skullد قاعدې علوي وجه وينو چې نوموړې دواړه برخې په الندې دوه
انځورونو کې په بشپړ ډول ليدلی شو.

 ۱۲.۲انځور :د  craniumlګنبد برخه اواړونده جوړښتونه پکې ليدل کيږي
د کوپړۍ داخلي ليدلوری

که ِچيرې د کوپړۍ د قاعدې داخلي وجه وليدل شي ،کوپړې له درې
جوفونو څخه جوړه شوې ده:
۲ـ قدامي قحفي جوف )(Anterior cranial fossa
۱ـ منځنۍ قحفي جوف)(Middle cranial fossa
۱ـ خلفي قحفي جوف)(Posterior cranial fossa
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 :۱۱.۲د د قحف د قاعدې د داخلې وجهې درې ژورې برخې راښيي

الف .قدامي قحفي جوف ) (Anterior cranial fossaپه متوسطه
برخه کې د  Ethmoidهډوکي د  Cribriform plateاو دواړو لورو
کې د  Frontalهډوکي د افقي قطعې د علوي وجهې او په خلف کې د
 Sphenoidهډوکي د  Lesser wingد علوي وجهې په واسطه
جوړه شوې ده .او د قدام څخه خلف ته پکې الندې ثقبات ليدل کيږي:
۲ـ Foramen cecum
۱ـ Cribriform foramens
۱ـ Cribriform fissure
۶ـ Optic foramen
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 ۱۱.۲انځور  :قدامي قحفي جوف اړونده جوړښتونه راښيي

ب .منځنی قحفي جوف ) (Middle cranial fossaپه قدام کې د
 Ethmoidهډوکي د  Lesser wingد قدامي کنار په واسطه او په
خلف کې د  Temporalهډوکي د  Petrous partاو د سڅاثدخهی
هډوکي د  dorsumsellaپه واسطه جوړه شوې ده ،او د قدام څخه
خلف ته پکې الندې ثقبات ليدل کيږي:
۲ـ Superior orbital fissure
۱ـ Foramen Rotandom
۱ـ Foramen Oval
۶ـforamen lacerom
۱ـ Foramen spinosum
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 ۱۲.۲انځور :د متوسط قحفي جوف اړونده جوړښتونه راښيي

ج .خلفي قحفي جوف ) (Posterior cranial fossaپه قدام کې د د
 Temporalهډوکي د  Petrous partد علوي کنار په واسطه او په
خلف کې د  Occipitalهډوکي د  Squamous Partپه واسطه
جوړه شوې ده .او د قدام څخه خلف ته الندې ثقبات پکې ليدل کيږي.
۲ـ Foramen Jugular
۱ـ Foramen Hypoglossal
۱ـForamen Magnum

 ۱۱.۲انځور :خلفي قحفي جوف او اړونده جوړښتونه يې راښي
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 ۱۱.۲انځور :د پوزې د جوف داخلي منظره او اړونده جوړښتونه راښيي

 ۱۶.۲انځور :د سترګې د جوف داخلي منظره راښيي
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د کوچنيانو د کوپړۍ خارجي منظره
د کوچنيانو د کوپړۍ هډوکي په بشپړ ډول نه وي مفصل شوي له همدې
امله د سر په قدامي برخه کې د متوسطې کرښې له پاسه د Frontal
هډوکي او دواړو  Parietalهډوکو تر مينخ يوه تشه موجوده وي چې
ياد هډوکي پکې په بشپړ ډول نه وي مفصل شوي .نوموړي جوف ته
( (Antterior fontanellaوايي .همدارنګه د متوسطې کرښې له
پاسه په خلف کې هم د دواړو  Patietalهډوکو د علوي خلفي زاويو او
ّ Occipitalډوکي تر منځ هم يوه تشه موجوده وي چې د Posterior
 fontanellaپه نوم ياديږي.

 ۱۱.۲انځور :د نويو زيږيدلو کوچنيانو کوپړۍ علوي منظره راښيي
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له بل لوري که د کوچنيانو قحف د ښې او يا کيڼ څنګ له لوري وکتل شي
نو په قدامي وحشي برخه کې د  Temporal ، Parietalاو
 Frontalهډوکي هم د اتصال په ناحيه کې يوه تشه جوړوي چې د
( )Anteriolateral fontanellaپه نوم ياديږي .همدا ډول يوه تشه
په خلفي وحشي کې د  Temporalهډوکي او  Occipitalهډوکي تر
مينځ هم موجوده ده چې د ( )Posteriolateral fontanellaپه نوم
ياديږي.

 ۱۲.۲انځور ::د نويو زيږيدلو کوچنيانو د کوپړۍ وحشي منظره راښيي
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اوم څپرکی
د مفاصلو اناتومي
تعريف :د بدن په هره برخه کې چې دوه يا له دوه وو څخه زيات هډوکي
يو بل ته مخامخ او سره يو ځای شي د مفصل په نوم ياديږي.
د مفاصلو جوړښت انسان ته هډوکين چوکاټ برابروي او له يوه ځای څخه
بل ځای ته د انسان حرکات تامينوي او پدې ډول د ژوند د ورځينيو چارو
د پرمخ بيولو قدرت ورکوي
د انسان اسکليټ له  ۱٩۶هډوکو څخه جوړشوی دی .نوموړي ټول هډوکي
(له هايوېيډ هډوکي پرته) د مفاصلو په جوړولو کې برخه اخلي.
د مفاصلو ډولونه
د اناتوميک او هستولوژيک جوړښت له مخې د انسان په بدن کې درې
ډوله مفاصل موجود دي:
Fibrous joints )۱
په دې ډول مفاصلو کې د هډوکو کنارونه يا نهايات د fibrous tissue
په واسطه سره يو ځای شوي وي .چې د فزيالوژيک بنسټ له مخې ورته
غير متحرک مفاصل هم وايي .ښې بيلګې يې په الندې ډول دي:
 د سر او مخ د ۱۱هډوکو تر منځ مفاصل چې  Suturesورته
وايي .پرته د ژامې د يوه مفصل څځه نور ټول دا ډول مفاصل
دي.
 د غاښونو مفاصل چې (  )Dentoalviolar jointsورته وايي
 په سفلي اطراف کې  Inferior tibiofibular jointsاو
 Cuboidonavicular jointهم د دې ډول مفاصلو له ډلې
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څځه دي.
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Cartilagenous Joints )۱
په دې ډول مفاصلو کې د هډوکو نهايات د  cartilagenous tissueپه
واسطه سره يو ځای شوي وي .چې دا ډول مفاصل په خپل وار بيا په ډوه
ډوله دي:
الف) که چېرې په يوه مفصل کې د هډوکو نهايات يواځې د هيالين
غضروف په واسطه سره نښتي وي ،د Primary cartilages joints
په نوم ياديږي ،چې ښې بيلګې يې:

)epiphysisٍ( Cartilagenous disc 
Costo-chondral joints 
Xiphi-sternal joint 
first costo-sternal joint 
ب) که چيرې د هډوکو نهايات برسېره پر دې چې د هيالين غضروف په
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واسطه پوښل شوي وي ،تر مينځ يې يو

Fibro-cartilagenous

 palateهم موجود وي ،د  secondary cartlagenous jointsپه
نوم ياديږي .نوموړيو مفاصلو ته نيمه متحرک مفاصل هم وايي.چې بيلګې
يې:
manubrio-sternal joint 
Symphyses pubis joint 
intervertebral Joint 
sacrococcygeous joint 
Synovial Joints )۳
دا ډول مفاصل د عضالتو د تقلص او استرخاء په مرسته مختلف حرکات
سرته رسوي .له همدې امله ورته متحرک مفاصل هم ورته وايي .د همدې
مفاصلو په مرسته انسان د حالل رزق د ګټلو په موخه د مختلف حرکات
سرته رسوي.
د دې ډول مفاصلو اناتوميک جوړښت داسې دی چې:
د هډوکو هغه نهايات چې په مفصل جوړولو کې برخه اخلي د نازک
هيالين غضروف په واسطه پوښل شوي وي.


د مفصل جوړوونکو نهاياتو تر مينخ يوه خال موجوده وي چي د
( )Articular spaceپه نوم ياديږي.



د غضروف لرونکو برخو په کنارونو باندې يوه کڅوړه ډوله غشا
ارتکاز کوي او مفصل يې ګرد چاپيره احاطه کړی وي چې د
ساينوويال غشا ) ( synovial membraneپه نوم ياديږي



نوموړې غشا داخل لوري ته د ساينوويال مايع ( synovial
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) fluidپه نوم يوه سريښناکه مايع افرازوي.


ن
و
م
و
ړ
ې
غ
ش
ا
د
خارج له لوري د يو بل فايبروزي پوښ په واسطه چې د
 fibrous capsuleپه نوم ياديږي پوښل شوي وي چې مفصل
د خارج له لوري تقويه کوي .په داسې ډول چې د هډوکو نهايات
داسې رانغاړي چې زياتو حرکاتو ته اجازه نه ورکوي.



د نوموړي کپسول له پاسه اربطې )(Ligamentsهم موجودې
وي ترڅو مفصل نور هم تقويه او زيات حرکات په مفصل کې
محدود کړي.



برسيره پر دې د اکثرو مفاصلو شاوخوا د عضالتو
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وترونه ) (tendonsهم سير لري او مفصل د خارج له لوري
تقويه کوي.
د ساينوويل مفاصلو ډولونه
نوموړی مفاصل په ټوله کې يو ډول جوړښت لري کوم چې پورته تشريح
شو ،اما د هډوکو د مفصلي سطحو د شکل له مخې نوموړي مفاصل په
نورو فرعي ډولونو ويشل شوي دي:
۱ـ Synovial plane joints
په ډې ډول مفاصلو کې د هډوکو مفصلي سطحې هموارې وي .له همدې
امله مفصلي سطحې د يو بل سره ډيرې نږدې وي او کمو حرکاتو ته چې
يو پر بل ښوييږي اجازه ورکوي .ښه بېلګه يې  acromioclavicularاو
 sternoclavicularمفاصل دي.
۱ـ Ellipsoid synovial joints
په ډې ډول مفاصلو کې د هډوکو مفصلي سطحې بيضوي وي .مفصلي
سطحې د يو بل سره نږدې وي او يواځې  flexionاو extension
حرکاتو ته اجازه ورکوي .ښه بېلګه يې  wrist jointدي.
۳ـ Ball & socket synovial joints
په دې دول مفاصلو کې د يوه هډوکې مفصلي سطحه ګرده او د دوهم
هډوکي مفصلي سطحه ژوره وي او هر ډول حرکاتو ته اجازه ورکوي.
لکه د ۍ  Shoulder jointاو .Hip joint
۴ـ Synovial hinge joints
په ډې ډول مفاصلو کې د هډوکو مفصلي سطحې د کانډايلونو څخه جوړې
وي او يواځې  flexionاو extensionحرکاتو ته اجازه ورکوي .لکه د
 Elbow jointاو .Knee joint
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۵ـ Saddle synovial joints
پدې ډول مفاصلو کې دواړه مفصلي سطحې د آس د زين په څېر مقعرې
او محدبې وي .دا ډول مفاصل هم زياتو حرکاتو ته اجازه ورکوي لکه د
الس د غټې ګوتې .Metacarpophalangeal joint
Synovial pivot joints-۶
پدې ډول مفاصلو کې د يوه هډوکي مفصلي سطحه دايروي وي چې د بل
هډوکي پر سطحه نيمه دايروي حرکات ( )Rotationسر ته رسوي .لکه د
ساعد به برخه کې د  Ulnaاو  Radiusهډوکو ترمينځ مفاصل چې
نوموړو حرکاتو ته  Pronationاو  Supinitionحرکات وايي.
د علوي اطراف مفاصل
د علوي اطراف ټول مفاصل د  Synovialمفاصلو له ډلې څخه دي يعنې
د علوي اطراف ټول مفاصل متحرک دي چې د هډوکو مفصلي سطحې د
هيالين غضروف ) (Hyaline cartilageپه واسطه پوښل شوي دي .هر
مفصل د  Synovial membraneاو  Articular capsuleپه واسطه
احاطه شوی دی .مونږ يې دلته يواځې ،Type ،Articular surfaces
 Ligamentsاو  Movementsذکر کوو:

THE STERNOCLAVICULAR JOINT-1
Motions

Anterioposterior

Ligaments

Anterior

Type

Articular

of joint

surfaces
ـ Clavicular
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notch of

Plane

sternum

sternoclavicular

&

synovial

ligament

Posterioinferior

joint

Posterior

gliding motion

sternoclavicular
ligament
Sternal ـ

Inter clavicular

notch of

ligament

Superioinferior

clavicle

costoclavicular

&

ligament

Inferiosuperior
gliding motion
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ACROMIOCLAVICULAR JOINT- 2
Articular

Type

Ligaments

Motions

surfaces
Acromion
process
of
scapula

Plane

Superior

synovial acromioclavicular
joint

ligament

Anterioposterior &
Posterioinferior
gliding motion

Inferior
acromioclavicular
ligament

Lateral ـ

Coracoclavicular

Superioinferior &

end of

ligament

Inferiosuperior

clavicle

gliding motion

(The shoulder joint ) د اوږې مفصل
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Articular

Type

Ligaments

surfaces

Motio
ns

Glenoid

Ball &

Superior glenohumeral

All

cavity of

socket

ligament

move

scapula

synovi Middle glenohumeral
al joint ligament

Head of ـ

Inferior glenohumeral

Humerus

ligament
Transverse
(Intertubercular)
ligament

ments
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( Elbow joint) د څنګلې مفصل-4
Articular

Type of

surfaces

joint

Ligaments

Trochlea and

Synovial

Medial collateral

capitulum of

Hinge

ligament( Anterior

Humerus

joint

band, Posterior

Trochlear

band & transverse

notch of ulna

band)

Caput or

Lateral collateral

head of

ligament

Radius

Motions

Flexion

Extension
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The Superior Radio-ulnar joint-5
Articular

Type of

Ligaments

Motions

surfaces

joint
Synovial

Anular ligament

Supination

notch of

pivot

(between anterior &

Ulna

joint

posterior border of

Radial

radial notch)
head of

Qudrate

Radius

ligament(between
radial neck & radial
notch of ulna)

Pronation
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The Inferior radio-ulnar joint-6
Art-

Type

Ligaments

Motions

sur
Radial

Syno

notch

vial

of Ulna

pivot

head

joint

Anterior radioulnar

Supination

ligament

Posterior radioulnar

of

ligament

Radius

Inferior radioulnar ligament
Articular disc
Interosseous membrane

Pronation
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(Radio-carpal or WRIST JOINT)  د مړوند مفصل-7
Articular

Type of

surfaces

joint

Ligaments

Inferior

Ellipsoid

palmar

Articular

synovial

radiocarpal

joint

ligament

surface of

Motions

Flexion

Radius
Proximal

dorsal

Articular

radiocarpal-

surfaces of

ligament

Extension

scaphoid and
lunate bones
Articular

lateral

cartilaginous

radiocarpal

disc between

ligament

Pronation
Supination

Ulna and
triguitrum
Proximal

medial ulnar

Inversion

Articular

collateral

Eversion

surfaces of

ligament

triquitrum
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د الس مفاصل )(JOINTS OF THE HAND
 -8د کارپل هډوکو تر مينځ مفاصل )(Intercarpal Joints
ټول کارپل هډوکي شپږ سطحې لري چې څلور څلور( قريبه ،بعيده ،وحشي
او انسي) سطحې يې مفصلي وي اما د سکپوئيډ او ترپيزيوم وحشي سطحې
او د ترای کويتروم او هميټ انسي سطحې غير مفصلي دي .د پسيفارم
هډوکي يواخې يوه خلفي سطحه مفصلی ده چې د ترای کويتروم سره
مفصل کيږي.
Motions

Ligaments

Gliding

Anterior

motion

intercarpal
ligament

Type of

Articular

joint

surfaces

plane

Medial

synovial
joints

surfaces
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Lateral

Posterior

surfaces

Intercarpal
ligament

Proximal

Lateral & Medial

surfaces

intercarpal
ligament

Distal

Interosseous

surfaces

Intercarpal
ligament
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(Carpometacarpal Joints) کارپو ميټاکارپل مفاصل-9
Articular

Type

surfaces

of joint

Distal

First is

Palmer

Adduction,

articular

synovial

carpometacarpal

Circumduction

surfaces of

saddle

ligaments

and apposition

Distal row

other 4

for pollex

of carpal

joints

finger and

bones

are

slightly palmar

Bases of

synovial

Dorsal

and dorsal

metacarpal

plane

carpometacarpal

flexion for

ligaments

other four

Interosseous

joints

bones

Ligaments

Motions
, Abduction,

ligaments
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(Metacarpophalangeal joints) ميټا کارپو پالنجيل مفاصل-10

Articular

Type of

surfaces

joint

Heads of

Condyloi

Metacarpa
l bones
Bases of

Ligaments

Palmer ligaments

d

Motions

Abductio
n

Synovial
join

Deep transverse

Adductio

five

metacarpal

n

proximal

ligaments between

Flexion

phalanges

2nd ,3rd ,4th & 5th
metacarpal bones.
Dorsal

Extensio

Metacarpophalangea

n

l ligaments
Medial & lateral

Slightly

collateral ligaments

rotation

( Interphalangeal joints) انټر پالنجيل مفاصل-11
Type of
Articular

Ligaments

Motions

joint

surfaces
Bases of

Synovial

Palmar & Dorsal

one

hinge or

Metacarpophalangeal

phalanx

condyloid

ligaments

Flexion
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joint

head of

Medial & lateral

other

collateral ligaments

phalanx

Extension
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JOINSN OF THE LOWER LIMB)د سفلي اطراف مفاصل
The Sacroiliac joint-1
Articular

Type

Ligaments

Motions

Synovial

Anterior

Slightly

plane

sacroiliac

flexion

surfaces
1.
Auricular
surface of

ligament

sacrum
Posterior
Sacroiliac
ligamen
Sacrospinous
ligament
2.

Interosseous

Auricular

sacroiliac -

surface of

ligament

Ilium

Slightly
extension
For 5-6
mm

Sacrotuberous
ligament
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)( د عانې مفصلThe symphysis pubis joint -2
Articular

Type

Ligaments

Symphys1al

Seco

Superior interpubic

surface of

ndary ligament

right pubis

cartil

Anterior & Posterior

ageu

interpubic ligaments

Motions

surfaces

s

Superior interpubic lig

joint
Symphysial.

Inferior interpubic or

surface of left

arcuate pubic ligament

pubis

No
motion
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( Hip joint ) د حرقفې مفصل-3
Articular

Type

Ligaments

Synovia

Iliofemoral

l ball

ligament

Motions

surfaces
1.Head of
femur

and

2. Auricular

Flexion

Ischiofemora Extension

socket

l ligament

joint

Pubofemoral

surface of

ligament

acetabulu

Transverse

m

acetabular

Abduction

Adduction

ligament
Round

Circumductio

ligament or

n

ligament of

Medial and

the head of

lateral rotation

femur

127

128
( )د زنګون مفصلKnee joint-4

Articular

Typ

Ligaments

surfaces

e

1. Medial

Sy-

Intra

Extra

and

hing

capsular

capsular

lateral

e

Motion
s
Flexion

Semilunar

Patellar

Extensi

condyles

cartilageou

lig

on

of femur

s

Lateral

Slightly

collateral

rotation

disc
(lemnisci)
2. Medial

Anterior

and

cruciate lig

lateral

lig

condyles
of tibia
3.
Articular
surface of
patella

Sy

Posterior

plan

cruciate lig

e

Medial
collateral
lig
Oblique
popliteal
lig

129

130
Bursaes of the knee joint
Anterior bursa ( A
Suprapatellar bursa )a
Prepatellar bursa )b
Superficial infra patellar bursaDeep

)c

infrapatellar bursa ( d
Posterior (B
Popliteal bursa (a
Semimembranous bursa (b

The superior tibiofibular joint -5
Articular

Type of

surfaces

joint

1. Lateral

Synovial

Articular

plane

facet of

Ligaments

Motions

Anterior

gliding

tibiofibular

motion

ligament

but not
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lateral

Posterior

condoyle

tibiofibular

obvious

ligament
2. Head of

Interosseous

fibula

membrane

The inferior tibiofibular joint -6
Articular

Type of

surfaces

joint

1.Fibular

Fibrous

notch of

joint

tibia

Ligaments

Motions

Anterior

Slightly

tibiofibular

gliding

ligament

movement

132
Posterior

with ankle

tibiofibular

joint motion

ligament
2. Articular

Interosseous

facet of

membrane &

fibula

Interosseous
ligament
Inferior
transverse
ligament
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(Ankle joint )د ښنګري مفصل-7
Articular

Type

Ligaments

Motions

surfaces
1. medial

Synov Medial or deltoid

malleolus

ial

of tibia

Hinge

ligament:


Dorsiflexi
on

Post
tibiotalar lig



Tibio
calcaneal lig



Tibionavicula
r lig

2. lateral
malleolus

Lateral ligament:



Anterior

Plantar
flexion

of fibulla

talofibular

3. Anterior,

ligament

Abduction

Postrior

or

medial and



talofibular

lateral
Articular
facets of
superior
surface of
talus

ligament



Calcaneofibu
lar lig

evertion
Adduction
or invertion
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د قدم مفاصل
د ټارسل هډوکو تر مينځ مفاصل
Subtalar or Talocalcaneal joint-8
Articular

Type

Ligaments

Motions

surfaces
1. inferior

Synovial

Medial

Abduction

surface of

plane

talocalcaneal

or

ligament

eversion

talus

Lateral
talocalcaneal
ligament
2.Superior

Interosseous

Adduction

surface of

talocalcaneal

or

calcareous

ligament

inversion
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Talo Calcaneonavicular joint-9
Articular

Type

Ligaments

Motions

surfaces
1. Head of talus

Synovia A strong

Abductio

2. Proximal or

l Ball

Plantar

n or

post concave

and

calcaneonavi

eversion

articular surface

socket

cular

Adduction

of navicular

joint

ligament

or

bone
3.
Sustentaculum
tali

inversion
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Calcanocuboidal joint-10
Articular

Type

Ligaments

Motions

surfaces
1. anterior

Synovial

surface of

plane

caklcaneus

Bifurcate lig

Eversion

The long
plantar
ligament

2. posterior

The short

surface of

plantar

cuboid

ligament

Inversion
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Cuneonavicular ligament-11
Articular

Type

Ligaments

Motions

surfaces
1. navicular

Synovial

Dorsal lig

eversion

2.three

plane

Plantar

inversion

coniform

ligament

bones
cuboidonavicular joint-12
Articular

Type of

surfaces

joint

1. cuboid

Synovial

bone

plane

2. navicular
bone

Fibrous
joint

Ligaments

Motions

Dorsal lig

Evertion

Plantar lig

invertion

Interosseus
lig

Cuneocuboidal and interconiform joints-13
Articular

Type

Ligaments

Motions

surfaces
1. cuboid

Synovial

bone

plane

2. lateral

Dorsal lig

Evertion

Plantar lig

invertion
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coniform
3.Middle and

Interosseus

medial

lig

coniform

Tarsometatarsal & intermetatarsal joints -14
Articular

Type

Ligaments

Motions

surfaces
1. Distal

Synovial

Dorsal

surfaces of

Plane

ligaments

tarsal bones

Plantar
ligaments

2. bases of

Interosseous

metatarsal

lig

bones

Eversion

inversion
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Metatarsophalangeal joints -15
Articular

Type

Ligaments

Motions

surfaces
Heads of
metatarsal

Synovial

Palmer

condyloid ligaments

bones

Plantar
flexion

Deep

Dorsi

transverse

flexion

ligament

Bases of

Collateral

Abduction

ligaments

adduction

proximal
phalanges

INtwrphalangeal joints- 16
Articular

Type of

surfaces

joint

Heads of
phalangeal

Ligaments

Motions

Synovial

Collateral

Dorsi

hinge

ligaments

flexion

bones
Bases

Plantar

phalangeal

flexion

bones
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د سينې د صندوقچې مفاصل
د قص هډوکي مفاصل
Manubrio-sternal joint-1
Articular

Type

Ligam

surfaces

Motions

ents

Inferior

Secondary

Fibrou

Slightly

border of

cartilageus

s

motion

manubrium

joint

tissue

During
respiration

Superior
border of
body of
sternum

Zipi sternal joint-2
Articular

Type

surfaces

Ligame

Motions

nts

Inferior border of

Primary

Fibrous

Slightly

body of sternum

cartilageu

tissue

motion

Superior border

s joint

of body of
xiphoid process

During
respiration
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د پښتيو مفاصل
Joints of costal heads-3
Articular

Type of

surfaces

joint

Heads of ribs
Body of
vertebra

Ligaments

Motions

Synovial

Radiate

Gliding

plane

ligament

motion

joint

Intra
Articular
ligament
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Costotransverse joints- 4
Ar- surfaces

Type

Ligaments

Articular facet

Syno

Superior

Gliding

of ribs

vial

costotransverse

motion

plane

lig

Transverse

Lateral

process of

costotransverse

vertebrae

lig

Motion

143
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Costo-sternal joint-5
Articular

Type of

surfaces

joint

Anterior end

Synovial

of ribs

plane

Ligaments

Anterior Lig

Motions

Slightly
gliding

Costal

Posterior

motion

notches of

Lig

during
respiration

sternum

Costo-chondral jints -6
Articular

Type

Ligaments

Motions

surfaces
Anterior end

Primary

of bony parts

cartlages tissue

gliding

joints

motion

of ribs

Fibrous

Slightly

Lateral end of

during

cartilages part

respiration

of ribs
Interchondral joints- 7
Articular

Type of

surfaces

joint

Between
cartilageus

Synovial

Ligaments

Fibrous

plane but tissue

Motions

Slightly
gliding
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parts of 7th and last one

motion

8th , 8th and 9th

during

and 9th and
10th ribs
Bases
phalangeal
bones

is fibrous

respiration
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د ستون فقرات مفاصل
 هډوکو فقراتو تر مينځ مفاصلoccipital  اوAtlas د
Atlanto occipital joint-1
Articular

Type

Ligaments

Motions

surfaces
Occipital condyles Synov Anterior

Superior articular
surfaces of lateral
masses of atlas

flexion

ial

atlantooccipit

Extensio

hinge

al membrane

n

Postrior
atlantooccipit
al membrane

Hyper
extension
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Atlanto axial median and lateral joints- 2
Articular

Type

Ligaments

surfaces

s

Between

Synovial 1. Apical lig

Dens axis

pivot

dens axis and

of

anterior border of

arch of
atlas
Between
Inferior
artcular
process of
atlas &
Superior
Articular
process of
axis

flexion

between apex of

and fovea

Anterior

Motion

Extensi
on

occiput
2. Alar lig between
dens axis and
occipital condyles

Synovial 3.cruciate lig:
plane
between lateral
masses
transversely and
between body of
axis and anterior
border of occiput
vertically
4. tectorial
membrane:
between vertebral
canal and basilar
part of occiput

rotation
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 تر مينځ مفاصلbodies د فقراتو د-3
(between axis and last sacrum)
Articular surfaces

Type

Ligaments

Inferior surface of

Secondary Anterior

Body of superior

cartilageus longitudinal

vertebra

joints

Inferior surface of
Body of superior
vertebra

ligament from
basilar part of
occiput to S2 in
vertebral canal

149
Intervertebral

posterior

cartilageus disc

longitudinal
ligament from
basilar part of
occipital bone to
COc1 in anterior
of verebral bodies

150

151
د فقراتو د مفصلي نتواتو تر منځ مفاصل
د يوې فقرې سفلي مفصلي نتوات د الندينې فقرې د علوي مفصلي نتواتو
سره مفصل جوړوي چې د پلن ساينوويل مفاصلو له ډلې دی

 تر مينځ مفاصلlamina د فقراتو د-۶
Supported by ligament flavum from axis to sacrum
 تر مينځSpinous process  اوTransverse process د فقراتود
مفاصل
Inter spinal lig and supraspinal lig…. Incervical region
it is called lig nuchea
Intertransverse ligament between transverse process
Flexion, Extension, Right and left lateral

:حرکات

flexion and rotation movements from cervical region
to last lumber region
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 تر مينځ مفصلcoccyx  اوSacrum  د-5
Articular

Type

Ligaments

surfaces
Apex of

Secondary

Ventral sacrococygeus

sacrum

cartilageus

ligament

Basesof

joints

Dorsal deep and

coccux

superficial sacrococygeus
lig
Lateral sacrococcygeus lig
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د سر مفاصل
د سر او مخ هډوکي ټول غيرمتحرک مفاصل دي او فايبروزي مفاصل
جوړوي ،يواځي د منډيبل هډوکی د ټمپورل هډوکي سره يو متحرک مفصل
جوړوي چې د ساينوويل کانډياليډ مفاصلو له ډلې څخه دی .پدې مفصل کې
چې د ټمپورو منډيبوالر مفصل په نوم ياديږي د منډيبل هډوکي
د Condylar process

د  Headاو د ټمپورل هډوکي د

 mandibular fossaتر مينځ جوړيږي .همدا مفصل دی چې د خوراک
په وخت کې الندينۍ ژامه د پورتنې ژامې سره يو ځای کوي.
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Temporomandibular joint-1
Articular

Type

Ligaments

Motions

Stylomandibular

Depresion

surfaces
Mandibular Synovial
fossa of

Ellepsoid ligament

temporal

joint

bone

Sphenomandibular

Elevation
Protrusion

ligament
retraction

Head of
condylar

Lateral

process of

temporomandibular

mandible

ligament

Rotation

د افغانستان د  8پوهنتونونو د چاپ شوپو طبي کتاپونو لست
(کابل ،کابل طبي پوهنتون  ،ننګرهار ،خوست ،کندهار ،هرات ،بلخ او کابیسا)  ۲۰۱۰ـ ۲۰۲۰
شمیره
۱

فارمکولوژي

۳

انتاين ناروغۍ

۵

زېږون

۷

تنفيس او د زړه د دسامونو
روماتیزمل ناروغۍ

۹

توبرکلوز

۱۱

بیوفزیک

۱۳

فزیک نور

۱۵

د سینې ناروغۍ او توبرکلوز

۱۷

کلینیکي رادیولوژي

۱۹

د پښتورګو ناروغۍ

۲۱

د هضمي جهاز ناروغۍ

۲۳

د وینې ناروغۍ

۲۵

د ځیګر ناروغۍ

۲۷

تشخیيص رادیولوژي

۲۹

د وینې رسطان

۳۱

اطفال

۳۳

تغذیه او روغتیا

۳۵

ډیموګرافی او کورنی تنظیم

۳۷

د عمومي جراحي اساسات

۳۹

پوهندوی سید قمرب عيل
حیدري
پوهنوال ډاکرت عبدالنارص
جبارخېل
پوهنمل ډاکټر مریم اکرم
معصوم
پوهاند ډاکرت طیب نشاط
پوهندوی ډاکټر سید انعام
سیدي
پوهاند میر محمد ظاهر
حیدري
پوهاند میر محمد ظاهر
حیدري
ډاکټر نارص محمد شینواری
پوهنوال ډاکټر غالم سخي
رحامنزی
پوهاند ډاکټر محمد ظاهر
ظفرزی
پوهاند ډاکټر محمد ظاهر
ظفرزی
پوهاند ډاکټر محمد ظاهر
ظفرزی
پوهاند ډاکټر محمد ظاهر
ظفرزی
پوهنوال ډاکټر غالم سخي
رحامنزی
پوهنوال ډاکرت نظر محمد
سلطانزی
پوهنوال ډاکټر محمد رسول
فضيل
پوهیالی ډاکټر محمد هارون
پوهیالی ډاکټر محمد ابراهیم
شیرزی
پوهندوی ډاکټر بادشاه زار
عبدايل

جراحي ،د کلينیکي معایناتو

پوهندوی ډاکټر بادشاه زار

سیستم

عبدايل

۴۱

عمومي پتالوژي

۴۳

د ساري ناروغیو کنټرول

۴۵

طبي هستولوژي

۴۷

یورولوژي

۴۹

اخالق طبابت

پوهنوال ډاکټر خلیل احمد
بهسودوال
پوهندوی ډاکټر محمد
عظیم منګل
پوهنوال ډاکټر خلیل احمد
بهسودوال
پوهنوال ډاکرت عبداالحد حمید
پوهاند ډاکټر عبدالغفور همدل
صدیقی

شمیره

د کتاب نوم

لیکوال

پوهنتون

د کتاب نوم

لیکوال

ننګرهار

۲

کتاب والدی

پوهندوی داکرت حسن فرید

ننګرهار

۴

د سرتګو ناروغۍ

پوهنمل داکرت خالد یار

ننګرهار

ننګرهار

۶

د کوچنیانو د وینې

پوهندوی داکرت منصور

ننګرهار

ناروغۍ

اسلمزی

ننګرهار

۸

ننګرهار

۱۰

بلخ

۱۲

بلخ

۱۴

کندهار

۱۶

ننګرهار

۱۸

ننګرهار

۲۰

ننګرهار

۲۲

ننګرهار

۲۴

ننګرهار

۲۶

عمومي هستولوژي

ننګرهار

۲۸

پتالوژی عمومی

ننګرهار

۳۰

ننګرهار

۳۲

ننګرهار

۳۴

د رسطاين ناروغیو

پوهاند داکرت ظاهر ظفرزی

اندوکراینولوژی او

پوهاند داکرت محمد طیب

ننګرهار

روماتولوژي

نشاط

د ماشومانو کلینکی

پوهنوال ډاکټر نارص خان

معاینه

کاموال

د پرازیتولوژي اساسات

ډاکرت محمد صابر

اساسات

د کوملو بندش او د

پوهاند ډاکټر عبدالرؤف

پریطوان جراحي ناروغی

حسان

الرښود
( انګلیسی)

پوهندوی داکرت منصور
اسلمزی

د هضمي جهاز او

پوهنوال ډاکټر عبدالواحد

پښتورګو ناروغۍ

وثیق

ننګرهار
ننګرهار
ننګرهار

ننګرهار

کندهار

پوهاند ډاکټر محمد معصوم

کابل طبی

عزیزی

پوهنتون

روش های ارزيابی

پوهندوی ډاکټر فاروق

کابل طبی

کلنيکی اطفال

حمیدي

پوهنتون

جراحی بطن وملحقات آن

بيولوژي ماليکويل حجره،
بخش اول
بيولوژي ماليکويل حجره،
بخش دوم
د توبرکلوز ناروغۍ

ننګرهار

۳۶

امراض ساری اطفال

خوست

۳۸

د کوچنيانو ناروغۍ

خوست

۴۰

پوهندوی ډاکټر فضل الهی
رحامين
دوکتورس زهرا فروغ
پوهنوال عيل یوسف پور
پوهنوال عيل یوسف پور
ډاکټر محمد نارص نارصي

هرات
کابل طبی
پوهنتون
کابل طبی
پوهنتون
کندهار

پوهاند ډاکټر سلطان محمد
صافی

پوهنتون

پوهاند ډاکټر سلطان محمد

کابل طبی

صافی

پوهنتون

امراض جراحی بطن و
ملحقات ان

دوست

ننګرهار

۴۲

هستولوژي

پوهاند ډاکټر بری صدیقي

ننګرهار

۴۴

د وينې فزيولوژي

ننګرهار

۴۶

طبي بيوشمي

ننګرهار

۴۸

فزیک اوپتيک
اورتوپيدي او کرسونه

کندهار

کابل طبی

پوهندوی ډاکټر عبدالخالق

بلخ

هرات

ننګرهار

د کوچنیانو د درملنې

۵۰

پوهنتون

پوهنمل ډاکرت ويل محمد
ویاړ

کندهار
کابل طبی
پوهنتون
کندهار

پوهاند دوکتور خان محمد

کابل طبی

احمدزی

پوهنتون

پوهنوال غالم قادر دهګان
پوهنمل ډاکټر محمد هامیون
مصطفی

هرات
کندهار

۵۱

فزیکل ډیاګنوزس

۵۳

د زړه او رګونو ناروغۍ

۵۵

د چاپیریال او ډندیزه روغتیا

۵۷

هیامتولوژي ،ایمینولوژي او

پوهندوی دوکتور ایمل

د ویټامینونو کموايل ناروغۍ

شیرزی

۷۱

اکسیر
پوهاند دوکتور سلطان محمد
صافی

ننګرهار

۵۶

اناتومی

ننګرهار

۵۸

الرتاساونډ تشخيصيه

ننګرهار

۶۰

ننګرهار

۶۲

ننګرهار

۶۴

ننګرهار

۶۶

کابل طبی
پوهنتون
کابل طبی
پوهنتون

مایکروبیولوژی

پوهاند محمد جمعه حنیف

امراض جراحی سیستم

پوهاند ډوکتور عبدالوهاب

کابل طبی

هضمی و ملحقات آن

نورا

فزیک طبی بخش میخانیک

پوهاند میر محمد ظاهر
حیدری

توضیح اساسات فزیک ،و

پوهاند میر محمد ظاهر

سایل تشخیصیه طبی

حیدری

نور و فزیک جدید

پوهنوال غالم قادر دهګان

عمومي جراحي ،لومړی

پوهندوی ډاکرت بادشاه زار

ټوک

عبدالی

اناتومی و فزیولوژی انسان،

پوهندوی محمد طاهر

جلد اول

نسیمی

۸۵
۸۷

امراض روانی ،جلد اول

۸۹

انتاين ناروغۍ ( انګلیسی)

۹۱

پرازیتولوژی طبی

۹۵

پوهاند دوکتور نادر احمد

ننګرهار

۵۴

اساسات جراحی

هرات

روانی رنځپوهنه

۹۳

نیازی

جلد

۶۹

۸۳

پوهنوال دوکتور عبدالستار

د کوچنیانو ناروغۍ ،دوهم

امراض اطفال

۸۱

امین

نیازی

۶۷

۷۹

پوهنمل ډاکټر نجیب الله

پوهنوال دوکتور عبدالستار

رهنامی تدریس طب

۷۷

رحامين

ناروغۍ

۶۱

۷۵

پوهنوال ډاکټر محمد عارف

د هضمي سیستم او پښتوروګو

د کوچنیانو ناروغۍ ،اول جلد

۷۳

پوهندوی ډاکټر دل آقا دل

هادی

۵۹

۶۵

اپریدی

پوهندوی ډاکټر سیف الله

د کوچنیانو تغذیه

۶۳

پوهنوال ډاکرت حفیظ الله

ننګرهار

۵۲

بطن حاد و مزمن

مایکرو بیولوژی طبی ،جلد
اول
مایکرو بیولوژی طبی ،جلد
دوم

۹۷

رهنمود  PBLدر افغانستان

۹۹

تروماتولوژی

۱۰۱

نرسنگ عملیاتخانه

۱۰۳

امربیولوژی طبی

پوهندوی ډاکرت جهان شاه
تڼی
پوهندوی دوکتور عبدالعزیز
نادری
پوهنمل ډاکرت محمد ذکریا
امیرزاده
پوهاند دوکتور عبیدالله عبید
پوهاند دوکتور عبیدالله عبید
پوهاند دوکتور عبیدالله عبید
پوهاند دوکتور محمد فرید
برنایار
پوهنوال دوکتور عبدالغفور
ارصاد
پوهاند دوکتور نجیب الله
امرخیل
پوهندوی داکرت بشیر نورمل

پوهنتون

د قندونو هضم ،جذب او
استقالب

د پوستکی ناروغۍ

کبد

حرارت و ترمودینامیک
ټوک

عبدالی

اناتومی و فزیولوژی

پوهندوی محمد طاهر

انسان،جلد دوم

نسیمی

خوست

۸۸

امراض روانی ،جلد دوم

۹۰

بیړنی طبی پیښی

کاپيسا
هرات

۱۰۰

کابل طبی
پوهنتون
کابل طبی
پوهنتون

والدي جراحي ،ملړی
ټوک
والدي جراحي ،دوهم
ټوک
د غوږ ،پزی او ستونی
ناروغۍ
مایکروبیولوژی عمومی

وثیق

ننګرهار

ننګرهار`
کابل طبی
پوهنتون
هرات
کابل طبی
پوهنتون
بلخ
بلخ
بلخ
هرات
خوست
بلخ
قندهار

عبدالعزیز نادری

پوهنتون

پوهنوال داکرت عبدالواحد
وثیق

قندهار

داکرت عجب گل مومند

قندهار

داکرت عجب گل مومند

قندهار

داکرت عزیز الله فقیر

کندهار

دوکتور شعیب احمد
شاخص

تشخیصیه رادیولوژي

بیړنی درملنې

ننګرهار

پوهندوی دوکتور

د زړه او سږو د ناروغیو

در تداوی امراض قلبی و

کابل طبی

کابل طبی

رنځورمل

وعایی
۱۰۴

پوهنوال داکرت عبدالواحد

پوهنیار ډاکرت شاه محمد

گیاهان طبی مستعمله
۱۰۲

سید یوسف مانووال

عمومي جراحي ،دوهم

۸۶

۹۸

حیدری

پوهنوال غالم قادر دهګان

تعذیه او سؤ تغذیه

پوهنتون

پوهاند میر محمد ظاهر

پوهندوی داکرت بادشاه زار

بلخ

کابل طبی

ارصاد

امراض جهاز هضمی و

۸۴

۹۶

پوهنوال دوکتور عبدالغفور

فخری

خوست

پوهنتون

معصوم عزیزی

دوکتور محمد یونس

۸۲

کابل طبی

پوهاند دوکتور محمد

طبی

هرات

۹۴

شینواری

اساسات پرازیتولوژی

۸۰

پوهنتون

پوهندوی دوکتور اسدالله

یوسف مبارک

بلخ

پوهنتون

دوکتور یحیی فهیم پوهیالی

پوهنمل دوکتور محمد

۷۸

کابل طبی

ننګرهار

ناروغۍ

۷۰

پوهنتون

کامل

ظفرزی

انالیز ریاضی

کابل طبی

پوهندوی ډاکټر محمد نواب

کابل طبی

پوهنتون

د خولی او هضمي سیستم

جراحی عصبی

۹۲

سهار

پوهاند دوکتور ظاهر

بلخ

کندهار

پوهنمل ډاکټر حفيظ الله

ناروغۍ

۷۶

پوهنتون

امرخیل

د غوږ  ،پزی او ستونی

فزیک طبی بخش حرارت

کابل طبی

پوهاند ډاکټر نجیب الله

اسحاق خاورین

۶۸

۷۴

ارصاد

پوهنمل دوکتور میر محمد

جراحي بطن

۷۲

پوهنوال ډاکټر عبدالغفور

هرات

پوهنوال محمد عثامن
بابری
ډاکرت عبدالولی رنځمل
وردک

هرات
خوست
کابل
پوهنتون
خوست

۱۰۵

د احصاییی اساسات

پوهنیار محمد اغا ضیاء

۱۰۷

امربيولوژی عمومی انسان

پوهندوی داکرت بشیر نورمل

۱۰۹

کمک های اولیه

۱۱۱

پوهاند دوکتور نجیب الله

طبي هستالوژی

پوهاند داکرت بری صدیقی

کشورهای رو به انکشاف،

دانیل دی موس

کشورهای رو به انکشاف،

دانیل دی موس

جلد دوم

۱۱۹
۱۲۱
۱۲۳
۱۲۵
۱۲۷
۱۲۹

۱۳۱

۱۳۳
۱۳۵
۱۳۷

احصاییه
کالسیک او مالکیولی
جنتیک

ننګرهار

۱۲۶

وراثت او ډسمورفولوژي

ننګرهار

۱۲۸

ننګرهار

۱۳۰

ننګرهار

۱۳۲

ننګرهار

۱۳۴

عمومي کیمیا

ننګرهار

۱۳۶

فارمکولوژی ،دوهم ټوک

خوست

۱۳۸

د جهازاتو اناتومي

ننګرهار

۱۴۰

ننګرهار

۱۴۲

ننګرهار

۱۴۴

ننګرهار

۱۴۶

ننګرهار

۱۴۸

ننګرهار

۱۵۰

ننګرهار

۱۵۲

پوهنوال ډاکرت ایمل شیرزی
پوهنوال ډاکرت خلیل احمد
بهسودوال
ډاکرت غالم ربی بهسودوال

د درملو د استعامل عملی
الرښود (انگلیسی /پښتو)
اناټومي(Iهډوکی ،مفاصل او

پوهنمل ډاکرت محمد نارص

عضالت)

نرصتی

حاد اپندیسا یتیس ،تشخیص،

پرفیسور دوکتور محمد

اختالطات او تداوي

رشیف رسوری

۱۴۱

پوهنوال ډاکرت محمد حسین
یار
پوهنمل داکرت محمد نارص
نرصتی

د طبي عامو ستونځو عميل

داکرت مالټی ال-وان

الرښود (انګلیيس)

بلومرودر

نشه یي توکي او اړونده

ډاکټر محمد سمین

ناروغۍ

ستانکزی

۱۴۷

عصبي جراحي

۱۴۹

بیړنۍ طبی درملنې

۱۵۱

نیونتولوژي

صدیقی
داکرتگل سیام ابراهیم
خیل قادري

د کوچنیانو خوار ځواکي

پوهندوی ډاکرت سمیع
الله حیات

تصويرې يا تر سيمې

پوهنوال ډاکرت غالم سخی

راډیو ګرايف

رحامنزی
پوهندوی ډاکرت سید شال
سیدی
دوکتور ګل سیام ابراهیم
خیل قادری
پوهنمل ډاکرت مسیح الله
مسیح

د نویو زیږیدلو ماشومانو د

پوهندوی ډاکرت نارص خان

ستونزو اهتاممات

کاموال

په ماشومانو کې نری رنځ

پوهنمل ډاکرت حقیق الله
چاردیوال

پوهنتون
هرات
خوست

خوست

خوست

ننګرهار
ننګرهار
ننګرهار
ننګرهار
ننګرهار
ننګرهار
ننګرهار

نصاب او درسی مفردات

ننګرهار طب پوهنځی

ننګرهار

(انګلیسی)
بلومرودر

طبي امربیولوژی

پوهاند دوکتور بری

کابل طبی

د ننګرهار طب پوهنځی

ډاکرت مالټې ایل وان

۱۳۹

۱۴۵

ننګرهار

۱۲۴

طبي ترمینالوژي

حلیم

حسن فرید

الیفاتیک برخه

ننګرهار

پوهاند ډاکرت سید رفیع الله

پوهندوی ډاکرت محمد

حسن ولیزی

۱۲۲

اداره

سخی حسنی

عضوي کیمیا ،د

اورتوپیدی

د عامی روغتیا اساسات او

سیستمونو فارمکولوژي

۱۱۶

پوهندوی دوکتور غالم

پوهندوی دوکتور ګل

دوکتور محمد صابر

رحامنی

د اتونوم او مرکزي عصبي

۱۱۴

عمومي جراحی

ننګرهار

پوهنمل ډاکرت محمد عارف

د سیستمونو پتالوژي

پوهنتون

۱۱۲

امربیولوژی

۱۲۰

بحران څارنه

الرښود (انگلیسی)

کابل طبی

۱۱۰

امراض نسایی

پوهاند محمد بشیر دودیال

د داخلې بیړنې پیښې او د

د بیړنیو پیښو د درملنې

پوهنتون

۱۰۸

امراض یورولوژی

ننګرهار

اپریدی

هلمنتولوژي

کابل طبی

ناروغۍ

محمد صافی

۱۱۸

پوهنوال ډاکرت حفیظ الله

امربیولوژي

۱۴۳

کابل طبی

خوست

رهنامی انستیزی برای

۱۱۷

پوهنتون

امرخیل

جلد اول
۱۱۵

کابل طبی

پوهنتون

رهنامی انستیزی برای
۱۱۳

کندهار

۱۰۶

د کوچنیانو ساری

پوهاند دوکتور سلطان

خوست

پوهندوی داکرت عبدالبصیر
منگل
داکرت سید ملیار سادات
پوهنوال داکرت عبدالستار
نیازی

اناټومی دریم جلد
عصبي سیستم ،حواس
او اندوکراین غدوات

پوهاند دوکتور خیرمحمد
ماموند
پوهنوال داکرت سید قمرب
علی حیدری
پوهنوال ډاکرت محمد
حسین یار
پوهنمل داکرت محمد
نارص نرصتی

د ماشومانو د ناروغیو

داکرت مالټی ال-وان

عميل الرښود (انګلیيس)

بلومرودر

ستونځو عميل الرښود

سیان نیکوالس

ننګرهار
ننګرهار
ننګرهار

ننګرهار

ننګرهار

د رواين روغتیایي
ننګرهار

(انګلیيس)
د شحمیاتو استقالب

دوکتور محمدم عظیم
عظیمی

رسطان او د چاپیریال رادیو

پوهنوال ډاکرت نظر محمد

اکټیویټي

سلطانزی ځدران

د تنفيس سیستم

دوکتور احسان الله

فزیولوژي

احسان

عصبي ناروغی

پوهنمل داکرت بالل پاینده

ننګرهار
ننګرهار
ننګرهار
ننګرهار

۱۵۳

د زړه برقي ګراف )(ECG

۱۵۵

د شکرې ناروغي

۱۵۷

تلویزیوين آزموینې

۱۵۹
۱۶۱

۱۶۷
۱۶۹
۱۷۱

ډاکرت محمد نعیم همدرد
پوهندوی داکرت نجیب الله
خلیيل

د بويل تناسيل سیستمو
اناتومي

نرصتی

عصبي جراحي

ټولګۍ د لومړی سمیسرت
لپاره

۱۶۵

سادات

پوهنمل دکتور محمد نارص

د کوچنیانو نارغی د پنځم
۱۶۳

رنځوروال ډاکټر سید عبدالله

پوهندوی دوکتور فضل
الرحیم شګیوال
پوهاند داکرت عبدالستار
نیازی

د کوچنيانو د جهازاتو

پوهاند داکرت عبدالستار

معمولې ناروغۍII

نیازی

د اندوکراین ،زړه ،رګونو او

پوهنوال داکرت احسان الله

پښتورګو فزیوژي

احسان

د ځیګر ویروسی التهاب

دوکتور محمد اسحاق

(طبی تشخیص او درملنه)

رشیفی

طبي پرازیتولوژي

پوهنوال دوکتور غالم
جیالين ويل

ننګرهار

۱۵۴

الټراسونډ

ننګرهار

۱۵۶

فزیکي تشخیص

ننګرهار

۱۵۸

ننګرهار

۱۶۰

ننګرهار

۱۶۲

ننګرهار

۱۶۴

ننګرهار

۱۷۲

وراثت

ننګرهار

۱۷۴
۱۷۶

۱۷۷

کرسونه او خلعې

پوهندوی سید بها کریمي

ننګرهار

۱۷۹

نسایي ناروغۍ

ننګرهار

۱۸۰

خوست

۱۸۲

ننګرهار

۱۸۴

ننګرهار

۱۸۶

ننګرهار

۱۸۸

۱۸۱

د ماشومانو د معدې معایي
سیستم او ینې ناروغی

۱۸۳

د سیستمونو هستالوژی

۱۸۵

د ټټر اناټومي

۱۸۷

عمومي هستالوژی

پوهاند دوکتور خلیل احمد
بهسودوال
پوهنیار دوکتور یام صدیقي
پوهاند دوکتور خلیل احمد
بهسودوال

دوکتور محمد اسحاق
رشیفی
پوهنوال دوکتور ګل سامل
رشافت

د کوچنیانو ناروغۍ

پوهاند دوکتور احمد سیر

دوهم ټوک

احمدی

فزیکي کیمیا دوهم جلد،
ترمودینامیک

حبیب الله نوابزاده

د کوچنیانو ساري

پوهندوی دوکتور نجیب

ناروغۍ

الله امین

د ګیډی د ملحقاتو د

پوهنوال دوکتور بادشاه زار

جراحي ناروغي

عبدالی

د سیستمونو پتالوژی

پوهاند دوکتور خلیل

دیمه برخه

احمد بهسودوال

د پوستکي ناروغۍ

پوهنوال ډاکټر سید انور
اکربي

رادیولوژی ازموینی او

پوهنوال داکرت غالم سخی

ناروغتیاوې

رحامنزی

ننګرهار

۱۹۰

د طبابت لنډ تاریخ

پوهاند عبدالحی مومنی

۱۹۲

۱۹۱

میخانیک او د نور فزیک

پوهنیار هدایت الله

ننګرهار

۱۹۳

عمومي بیولوژي

پوهنمل جامعت خان همت

ننګرهار

۱۹۴

۱۹۵

فارمکولوژی ،دریم ټوک

ننګرهار

۱۹۶

۱۹۷

طبي فزیولوژی

پوهاند رشیف الله نعامن

ننګرهار

۱۹۸

۱۹۹

عمومی بیولوژی

پوهندوی الفت شیرزی

ننګرهار

۲۰۰

د سینې رسطان ،پېژندنه،

پوهنوال ډاکرت نظر محمد

درملنه او مخنیوی

سلطانزی ځدران

ننګرهار

۲۰۲

د سینې بطن او حوصلې

پوهندوی ډاکرت حمیدالله

اناټومي

حامد

خوست

۲۰۴

۲۰۳

مومند

طبی (دری)

ناروغیو کلینیکی هنډبوک

۲۰۱

رنځوریار داکټر عجب ګل

رهنامی عملی مشکالت عام

زی

حیدري

اپریدی

بلومرودر

د نیونتالوژی او کوچنیانو د

پوهنوال سید قمرب عيل

پوهنوال داکرت حفیظ الله

ډاکرت مالټې ایل وان

پوهنوال دوکتور منصور اسلم

۱۸۹

معمولې ناروغۍ I

نیازی

ننګرهار

۱۷۸

مخلص

د کوچنيانو د جهازاتو

پوهاند داکرت عبدالستار

۱۷۰

۱۷۵

پوهنمل ډاکرت ولی ګل

بیوفیزیک

پوهنیار پښتنه بنایی

مالریا

عقلی ناروغۍ

اپریدی

اناټومی

نارص نرصتی

ننګرهار

داکرت بالل پاینده

پوهندوی دوکتورس تورپیکې

د زړه او د وینی د رګونو

پوهنمل دکتور محمد

۱۶۸

ننګرهار

۱۷۳

اناتومي

د جراحی انکال

ټوک

جبارخیل

د هضمي سیستم

ننګرهار

احمدی

داکرت عبدالنارص

نارص نرصتی

۱۶۶

د کوچنیانو ناروغۍ لومړی

سلطاين

پوهنمل دکتور محمد

انتاين ناروغی

پوهاند دوکتور احمد سیر

ډاکټر محمد یونس

د برق فزیک

پوهنیار هدایت الله

د تنفسی سیستم او د

پوهاند دوکتور سیف الله

زړه روماتیزمل ناروغۍ

هادي

عمومی پتالوژي
د پالستیک جراحی اساسات
او تخنیکونه
د عصبي سیستم اناټومي
د وینې حجرو ،تنفي
جهاز ،هضمي جهاز ،او
نوو زېږېدلو فزیولوژي
فزیکي تشخیص او د
تاریخچې اخستنه

پوهندوی دوکتور محمد
آصف
داکرت الفت هاشمی
پوهنیار دوکتور یام
صدیقي
پوهنوال دوکتور جنت میر
مومند
پوهاند ډاکرت رشیف الله

ننګرهار
ننګرهار
ننګرهار
ننګرهار
ننګرهار

ننګرهار

ننګرهار
ننګرهار
ننګرهار
ننګرهار
ننګرهار
ننګرهار
ننګرهار
خوست
ننګرهار
ننګرهار
بلخ
ننګرهار
ننګرهار
ننګرهار
ننګرهار
ننګرهار
ننګرهار
ننګرهار

ننګرهار

ننګرهار

د ځانګړو حسیتونو،
۲۰۵

پوستکي ،اوتونومیک او
مرکزي سېستم فزیولوژي

۲۰۷

جراحی عمومی اطفال

پوهنوال دوکتور محب الله
شینواری
پوهنیار داکرت توریالی
حکیمی

 ۱۴۰طبي کتابونه په دی
۲۰۹

وی دی کې (پښتو ،دري او

بېال بېل مؤلفین

انګلیسی)
۲۱۱
۲۱۳
۲۱۵
۲۱۷
۲۱۹

عصبي معاینات او

پوهنوال داکرت جهان شاه

سلوکپوهنه

تڼی

د عامو کرسونو ټړلې درملنه

پوهندوی دوکتور ظاهر ګل
منګل

د داخله ناروغیو تفریقی

پوهاند دوکتور سیف الله

تشخیص لومړی برخه

هادی

امینو فارمکولوژي
تشخیصیه رادیولوژي،
دوهمه برخه ،سینه یا صدر

۲۲۱

رادیولوژي

۲۲۳

د کوچنیانو جراحي

۲۲۵

بیوفزیک

۲۲۷

د ماشومانو انتاين ناروغۍ

پوهنوال دوکتور غالم ربی
بهسودوال
دوکتور نور محمد شینواری

ننګرهار
کابل طبی
پوهنتون
ټول
پوهنتونونه

پوهنیار ګل احمد سهیل
پوهاند دوکتور عبدالستار
نیازی

دري او انګلیسی)
پوهاند دوکتور بادشاه زار

خوست

۲۱۴

د ویني ناروغۍ

ننګرهار

۲۱۶

د داخله ناروغیو تفریقی

پوهاند دوکتور سیف الله

تشخیص دهمه برخه

هادی

ننګرهار

۲۱۸

د ماشومانو تنفيس ،زړه،

پوهاند داکرت نجیب الله

وینې او پښتورګو ناروغی

امین

ننګرهار

۲۲۰
۲۲۲

ننګرهار

۲۲۴

ننګرهار

۲۲۶

ننګرهار

۲۲۸

ننګرهار

۲۳۰

ننګرهار

۲۳۲

ننګرهار

۲۳۴
۲۳۶

طبی فزیک

عبدايل

پوهنیار هدایت الله
مهمند

اندوکراینولوژي او

پوهاند دوکتور سیف الله

روماتولوژي

هادي

د سرتګې کلینیکي

پوهنوال ډاکرت عبدالبصیر

ناروعۍ

صافی

مالیکويل بیولوژي

پوهندوی جامعت خان
همت

کابل طبی
پوهنتون
ټول
پوهنتونونه
خوست
ننګرهار
ننګرهار
ننګرهار
ننګرهار
ننګرهار
ننګرهار
ننګرهار

د ماشومانو اساسات،
هضمي ،اندوکراین او

پوهاند سمیع الله حیات

ننګرهار

عصبي ناروغۍ

ناروغۍ

شمس

طبي جنیتیک

پوهندوی الفت شیرزی

انګلیيس-پښتو طبي قاموس

رنځورمل دوکتور عجب ګل

(لومړی ټوک)

مومند

۲۳۵

د نور فزیک

پوهنیار هدایت الله مهمند

ننګرهار

۲۳۷

د هډوکو اناټومي

پوهندوی حمیدالله حامد

خوست

۲۳۳

۲۱۰

دی وی دی کې (پښتو،

بېال بېل مؤلفین

داکرت حیات الله احمدزی

تنفسی او د زړه روماتیزمل

۲۳۱

 ۲۱۴طبي کتابونه په

خوست

پوهندوی داکرت سالم جان

۲۲۹

بطور ساده

الدین جالل

۲۱۲

ویاړ
شګیوال

۲۰۸

معاینات کلینیکی اطفال

پوهندوی دوکتور سید نجم

عصبي جراحي

پوهنوال داکرت سید عارف
پوهاند ډاکرت فضل الرحیم

۲۰۶

د درملو بدی اغیزی

پوهنوال سید قمبر علی
حیدری

ننګرهار

یورولوژي

داکرت غازی جامل
عبدالنارص

د انسان عمومي

داکرت عبدالله جان

کلینیکي امربیولوژي

شینواری

انګلیيس-پښتو طبي

رنځورمل دوکتور عجب ګل

قاموس (دوهم ټوک)

مومند

فارمکولوژي (دریم کال،

پوهنوال دوکتور غالم ربی

دوهم سمسرت لپاره)

بهسودوال

تطبیق کوونکی :ډاکټر یحیی وردګ ،د لوړو زده کړو وزارت مشاور ،څلورمه کارته ،کابل افغانستان ،مارچ ۲۰۲۰
دفرت ،075601640:امييلwww.mohe.gov.af، textbooks@afghanic.de :

ننګرهار
ننګرهار
ننګرهار
ننګرهار

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 311 different
textbooks of Medicine, Engineering, Science, Economics, Journalism and
Agriculture (96 medical textbooks funded by German Academic Exchange
Service, 190 medical and non-medical textbooks funded by KinderhilfeAfghanistan, 7 textbooks funded by German-Afghan University Society, 2
textbooks funded by Consulate General of the Federal Republic of
Germany, Mazar-e Sharif, 3 textbooks funded by Afghanistan-Schulen, 2
textbooks funded by SlovakAid, 1 textbook funded by SAFI Foundation, 8
textbooks funded by Konrad Adenauer Stiftung and 1 textbook funded by
inasys) 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.ecampusafghanistan.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 190 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 Acting Minister of Higher
Education Prof Abdul Tawab Balakarzai, Administrative & Financial Deputy
Minister Prof Dr. Ahmad Seyer Mahjoor (PhD), 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 and
distributing the textbooks.
Dr Yahya Wardak
Advisor at the Ministry of Higher Education
Kabul, Afghanistan, February, 2020
Mobile: 0706320844
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 Kinderhilfe-Afghanistan (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,
Prof Abdul Tawab Balakarzai
Acting Minister of Higher Education
Kabul, 2020

