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 د لوړو زده کړو وزارت پیغام
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 وومم هل سا هم هلتلفګ کا خا نېک ګر  ېریسف    . 

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

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

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

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

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

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

 هم دینښت

  وبدېلفوېل برالکله  لیېنجن ووو خهو نمل د

  هخلههلست  د لوړ  هدک کد  

 ۱۳۹۸کربل  



 
 

 قدرمنو استادانو او ګرانو محصلینو!

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

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

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

 کیفیت فوتوکاپي کېږي.

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

ساينس  انجنیهري   د طب  يس کتابونهدر  مګتلفعنوانه  ۳۱۱لپاره کاب  پويل تګنیک پوهنتون 

 DAAD  ۱۹۰آملهان د علمهي همرهاروو ټهولنې د  يطبه ۹۶) واو زراعت پوهنځي ورنالیڅم  ژ اقتصاد

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

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

واک د سهلکتابونه  ۲ د صافی بنس    کتابAfghanistan-Schulen  ۱د  ونهکتاب ۳  ينسولګر جرنال ک

پهه مهايل  (لګهوا په آملان کې د اناسهیس کمپنیه  کتابKAS  ۱  سکتابونه د کانراد ادناور بن ۸  ډاې

 .چاپ کړي ديمرسته 

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

چههاپ شههوي کتابونههه لههه  ولټههشههوي دي.  شهه ېو  هګههتو  اړوههادارو او مؤسسههاتو تههه پههه و رېشههم

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

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

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

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 

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

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

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

 ."پیدا کړيرسی 

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

د موسسهاتو و او لرچر نوټ دوران ته د پای ټری کېږدو. د دې لپاره دا اړونه ده چې د لوړو زده کړ 

 .کتابونه چاپ يشدريس عنوانه  ۱۰۰  ه نا  هلپاره هر کال 



 

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

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

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

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

 . من ګامونه هو ته کړویهوې  کله ک  اغڅو هه ګ   تک ، له مونږ رس  رشیک کړن نظکیات

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

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

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

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

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

 ۱۹۰پوهنتون د  رهارګمهاله د نن ېتر د یدو   ید ړیورک وې تګښد دغه کتاب د چاپ ل ېچ

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

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

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

 مننه کوم. ېله کوم هړ وو  ه   د ز

مهايل او اداري   یعبهدالتواب بهاسکرز  ریهانجن پلهوموپوهنمه  د وزوهررسپرست  د لوړو زده کړو له

 وزارت کهې ړو زده کهړو لهو پهه  قيواحمد طارق صهد سیمايل رئ  معین ډاکرت احمد سیر مهجور

او استادانو  ګهه مننهه پوهنځیو رویسانو د   انوسیرئ ونود پوهنتونسالکار ډاکرت ګ  رحی  صايف  

 مؤلهفد دغه کتهاب لهه . ې دهکړ وررسه وې او مرسته  لېهڅو وې کوم چې د کتابونو د چاپ لړۍ 

ه وړيها توګهه ګرانهو په ېوهکلونهو زيهار -خپه  د کلونهو چېکوم   وېمنندوی ي  او ستاينه ر ېډ ګه 

 کړ.  ېمحصلينو ته وړاند

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

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

 سالکارد لوړو زده کړو وزارت   کډاکرت وحیی ورد 

  ۲۰۲۰  فربوريکاب   

 ۰۷۰۶۳۲۰۸۴۴   ۰۷۵۶۰۱۴۶۴۰  ټیليفون: د دفرت

 textbooks@afghanic.deاميي : 



 سريزه

داسې ستر شي چې بايد څه رنګه چې يوه ودانۍ د طبعي افتونو څخه انسانان ژغوري، نو دې سره ودانۍ هم 
نو ځکه انسانانو ته د وخت په تېرېدو سره د يوې . خپله د ودانۍ له خوا نه انسانانو ته د خطر ګواښ ونه شي

 .فګر پېدا شود سکون او د طبعي افتونو په مقابل کې د ټينګ درېدو ودانې 
ساختماني ستاتيک يا د يوې ودانۍ سکون يوه زده کړه ده چې په يوې ودانۍ کې د باروړونکو ساختماني 

په ساختماني ستاتيک کې قوې او د دې په مقابل کې اغيزې په . جوړوي( اعتماديت)امنيت او باورتيا برخو 
زنونه او فشار کوم چې د بيرون له خوانه په ومطلب هغه . ودانۍ کې او هم د ودانۍ په برخو کې محاسبه کيږي

ې چې منځ ته راځي او ودانۍ يا ساختماني برخې متقابل ؤودانۍ راځي او يا د خپلې ودانۍ وزنونه او ق
 .اغيزه کوي، دا په ساختماني ستاتيک کې محاسبه کيږي

اغيزې الندې  وزن ترولي ډېرې ودانۍ جوړيږي چې بيا د ډېر کم بهرني فشار يا خپله په ودانۍ کې د ډېر معم
دا ډول حالت زياتره په وروسته پاتې هيوادونو کې منځ ته راځي، ځکه . راځي او بيا د ړنګېدو باعث ګرځي

ډيزاين چې اول خو يوه ودانۍ په خپل معيار سره نه جوړيږي، که بيا هم کوم انجينېر دا په خپل معيار سره 
چې دغه ودانۍ جوړوي، د شرکتونه نو بيا هغه قراردادي  کړي او د ساختماني ستاتيک له مخې ګرنټي شي،
مطلب دا چې په . ه ويره او هم د کميت له نظر ډېر نيمګړدا ډول موادو څخه کار اخلي چې هم جنسيت له نظ

کوم قيمت سره ودانۍ جوړيږي، د هغې د نيمايي څخه زيات د قرارداتيانو او د ودانۍ د کنترولرانو په جبونو 
 .کې وليږي

 په نوم کتاب، کوم چې ما د الماني انجينېرانو د پاره د باروړونکي ساختماني ستاتيک زده کړېه د دغ
 ( Tragwerkslehre Baustatik für Architekten,Teil I, Teil II ) څخه ژباړلی، خپلو اولې او دوهمې برخو

شي، دا ی الڅومره ګټه پورته کو کتاب څخه ښاغلي او اغلي لوستونکي داچې ددې. هيوادوالو ته ډالۍ کوم
ه کومه نيمګړتيا مو په نظر کې راغله او ماسره د لوستونکو پورې تړاو لري، خو زما يواځنۍ هيله داده چې ک

 .مو شريکه کړه، ډېر به خوښ شم
 

وردک او د هغې د همکارانو څخه ډېره مننه يحيی زه د افغانيک د ټولنې، په خاصه توګه د ډاکتر صاحب 
په چوپړ کې دي، او د خپل هيواد راتلونکي نسل د زده کړې سطح لوړولو د کوم، چې تل زمونږ د خوار ملت 

 .پاره په خپلو هلو ځلو کې کوم کمښت نه دی راوړی

 
 ديپلوم انجينېر اسداهلل ملکزی

 13.11.2016المان     
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د مهنډسانو د پاره د باروړونکو برخو ساختماني 

 ستاتيک زده کړه
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 اول فصل
 اتاساس يجسم  ستاتيك کلک يا شخد ېو 

Grundsätze der Starrkörperstatik 
 (Principles of rigid body statics) 
 

او  ،ما يعاتو ، چې دا  په ېوكلك جسم  ،ستاتيك د ديناميك ېوه برخه جوړوي له نظره  فزيكد 
نو دا ېوه قوه ده چې د حركت   .هو زده کړه دعلتوند كې ېو حركت او د هغه  ( غازونو)اتو په ګاز

خاص حالتونه د ستاتيک په ( مساوات)په ميخانيک کې د قوې د برابروالي . علت ګرځي
کې په زياته اندازه د کلک جسمونو سره سر ( ساختمان)دا چې په ودانيو  . حېث ښودل کيږي

 .کړو او کار لرو،  نو دلته بايد مونږه خپل ټول پام د کلک جسم ستاتيک ته محدود
د  قوېدا په فزيکي ستاتيک کې د هر څه نه مخکې د ډېرو ټکوڅخه منبع نيسي او دا ډول 

د سطحي يا حتأ د جسمي . مطالعه کيږيسره وزن دټکو په نظر کې نيونې ( مساوي)برابر 
جوړښت څخه کار اخستنه فقط په هغه وخت کې امکان لري، داسې چې سړی دا ډول فرض 

د اغيزې الندې خپل شکل نه  قوېنيول شوی جوړښت د يوې کړي، چې دغه په نظر کې 
اکثراً کم يا ډېر خپل . خو دا ډول جسمونه يا مواد وجود نه لري. بدلوي، او کلک پاتې کيږي

ارتجاعي تغير دې ته وايي، که چېرته وارده شوې قوه بېرته شکل يو د . شکل ته تغير ورکوي
پخوانی شکل نيسي، لکه ربړ څومره چې دا  کړل شي، نو نوموړی جسم بېرته خپلرد السه و

راکاږو هومره راښکل کيږي چې تر هغه دا شکېدلی نه وي، کله چې دې څخه د راښکلو قوه 
ددې خالف پالستکي شکل بدلونه هغه ده، چې . لرې شوه نو دا بيا بېرته خپل حالت نيسي

مکمل او يا يوه اندازه په دلته که هم وارده شوې قوه د السه ورکړل شي، نو بيا دا جسم يا خو 
او داسې نور مکمل ( Knete)، اغږل کېدونکي مواد (Kitt)ګلګل . همدې حالت پاتې کيږي

د منځه تلو سره  قوېد قوې د اغيزې په وجه جسم خپل شکل بدلوي او د . پالستکي مواد دي
 .هم دا بدل شوی شکل همداسې پاتې کيږي

و جسم په هغه وخت په خپل حالت ارامه پاتې د طبعيت د مهمو اصولو څخه يو دادی، چې ي
وي او يا په يوې معينې ليکې په حرکت پاتې وي، چې کومه قوه پر دې باندې اغيزه ونه کړي 

پرنسيپ په ( کلک)دا د ټينګ . او دا مجبور نه کړي چې ددې د حرکت حالت ته تغير ورکړي
 – 1642)کال کې د نيوټن  1670حېث يا د باروړونکي پرنسيپ په حېث ښودل شوی قانون په 

دغه پرنسيپ کوم ثبوت نه لري، خو ددې په واسطه الس ته راغلو . له خوا نه جوړ شو( 1727
دا ډول . نتيجو يو د بل سره په صحيح ډول مطابقت کولو له الرې دې ته يې حقيقت وربښلی
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لري، دې سره که چېرته ثبوت هم ونه . په نوم ياديږي( Axiome)پرنسيپونه يا نظريې د قضيو 
 .سره بيا هم د نظريو منشأ کېدی شي

د پاره او هم د ارامه (  تغير خوړونکی حالت)د نيوټن دغه اولنۍ قضيه د هر خوځېدنکي حالت 
دلته دا تر ډېر حده منل .حالت د پاره اعتبار لري، کوم چې دا د حرکت يو سرحدي حالت دی

دا چې عمالً په . هم قبلول کيږي حرکت نور( رقم)شوی، چې په عمومي حالت کې يو ډول 
نه ( باروړونکی، ودانۍ  او داسې نور)ساختماني ستاتيک کې په نظر کې نيول شوی جسم 

خوځيږي، او په اخره کې هم بايد ونه خوځيږي، نو په راتلونکي کې دا فقط د ارامې سرحدي 
 .حالت په حېث په نظر کې نيول کيږي

والړ يا پروت اوسي، نو په دې باندې د نيوټن د اولې که يو جسم تل په ارام حالت کې ټينګ 
هيڅ کومه اغيزه نه وي کړی، نو په دې حالت کې دا جسم په ارام حالت  قوېقضيې له مخې د 

شته چې واقع کيږي، نو په دې صورت کې بايد په دې جسم  قوېمګر بيا هم . کې واقع وي
ې بايد خپلې اغيزې متقابل له منځه قو. ټولې وارېديدونکي قوو اغيزې د صفر سره برابر شي

په يو جسم  »: دې څخه دا مطلب اخستل کيږي. بيا دا قوې برابر وزن لرونکي دي. ويسي
باندې وادېديدونکي قوې په هغه وخت کې برابر وزن جوړوي، کله چې د دغې په نظر کې 

 .«نيول شوي جسم د حرکت په حالتونوکې هيڅ کوم تغير رانه شي
په زياتېدو کې تغير ( حرکت)د خوځېدنې  »: ې دوهمه قضيه عبارت دی لهد نيوټن د نظري

اغيزه  قوېسره، او په مستقيم امتداد سره د دغې  قوېمتناسب دی د اغيزه لرونکي 
 «.جوړوي

د يو جسم خوځېدونکې  »: په اوس وخت کې د دغې جملې تشرېح داسې کېدی شي چې
رياضي له مخې دا  «.ته ورکړل شوي سرعت سرهقوه متناسبه ده د هغې د کتلې او ور( محرکه)

 :په الندې فرمول سره ښودل کيږي
 

K = m ∙ b  
 :په دې فرمول کې

K – قوه 
m – کتله 

b – سرعت 
 .قوه مساوي ده، کتله ضرب د سرعت سره: يعنی

. دغه جمله يا فرمول هم کوم ثبوت نه لري، خو بيا هم د دايمي تجربو له مخې دا قبول شوی دی
ورځنيو تجربو څخه پوهيږو، چې قوه بايد دومره لوی اوسي، څومره چې د  مونږ د
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څخه کار اخستنه هومره زيات وي،  قوېهمدا رنګه د . خوځېدونکي جسم کتله لويه وي
د دغې . څومره چې سرعت زياتيږي، مطلب دا چې څومره تېز په حرکت کې تغير منځ ته راشي

نيول شوي يوې کتلې د پام وړ ټکې بايد په قضيې څخه دا هم ويل کيږي، چې په نظر کې 
د اغيزې څخه خالص اوسي، که چېرته د مثال په ډول خپل ارام حالت ته  قوېښکاره ډول د 

د يو تغير خوړونکي سرعت په حېث صفر ( تعجيل)بيا نو د سرعت ډېرېدنه . تغير ورنه کړي
د اولې قضيې په جريان  د نيوټن. هم صفر کيږي Kښودل کيږی، چېرته چې ددې په واسطه قوه 

، کوم چې د حرکت د حالتونو د تغير باعث ګرځي، نو دا د نيوټن قوېکې دا معلوم شوی، چې 
د دوهمې قضيې له مخې د قوو او د تغير خوړونکي حرکتونو تر منځ، او همدا رنګه د قوو او 

 .نيسي( ارتباط)تر منځ اړيکه ( تعجيل)د سرعت د ډېرېدنې 
قوې تر اغيزې الندې بيا هم په ارام حالت کې وي، نو دا د نيوټن د اولې  که يو جسم د بيروني

ته يوه دوهم چې مساوي لويوالی لري، خو ددې  قوېقضيې له مخې داسې دې، چې دغې 
 »: دې څخه د نيوټن دريمه قضيه جوړيږي، دا داسې. متقابل جهت ته متقابله اغيزه ولري

دغې قضي ته سړی د عکس العمل  «.دي( مساوي) رابر اغيزه او متقابله اغيزه يو د بل سره ب
 :پرنسيپ هم ويلی شي او په الندې ډول ښودل کيږي
 عمل= عکس العمل 

actio = reaction          
په دې . ې تل جوړه يې منځ ته راځيجه اخستل کيږي، چې په طبعت کې قودې څخه دا نتي

 .ويشرط چې په نظر کې نيول شوی جسم مساوي وزن لرونکی 
کړی ( تصديق)دغه پرنسيپ هم د قضيې په حېث هم کوم ثبوت نه لري، خو دا تل مونږ منلی 

که . ته طابع دي( قوه جاذبه) قوېد مثال په ډول د ځمکې په سر ټول جسمونه د جاذبې . دی
چېرته دا زښت ډېر په ارام حالت کې وي، نو دغه د جاذبې قوه بايد په ښکاره ډول يوه بله قوه د 

سره برابره اغيزه لرونکې، دې سره برابر لوی، خو ددې په مقابل کې ورکړل شوې  همدې
وزن لرونکې ډبره چې د ځمکې په سر پرته ده، د وزن  د مثال په ډول يو. له اغيزه ولريمتقاب

که چېرته مونږه وغواړو چې (. فشار راځي)لرونکي ډبرې او د ځمکې تر منځ درز ځبېښل کيږي 
پر ځمکې ايښودل شوې ده، پورته يې کړو، نو دلته دغې وزن ته د عکس دغه ډبره، کوم چې 

مونږ د دغې وزن لرونکي ډبرې د وزن احساس . العملې قوې متقابلې اغيزې احساس کوو
 .ته، کوم چې زمونږ په الس کې راښکل کيږي قوېزيات کوو نظر 
که د مېز هغه ځای، . ، که سړی د يوالس سره په مېز باندې تکيا کړی ويعملهمدا رنګه يو 

کوم چې ورباندې تکيا شوې ده، په حرکت کې نه وي راغلې، بلکه د حرکت په حالت کې تر 
ځای پر ځای ارامه ټينګ اوسي، نو دلته په مېز کې يو د عکس العمل قوه منځ ته راځي، کوم 
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. ويوزن جوړ( مساوي)چې په هغې باندې د عمل قوه، چې زمونږ د وجود تکيا ده، يوه برابره 
عالوه ددې نه سړې د مېز خپل وزن ليدلی شي، چې نور همدا ډول مساوي قوه په درې يا 

څلورو پښو باندې تقسيمېږي او ځمکې ته يې انتقالوي، په کوم ځای باندې چې دا مېز والړ 
 .دی، که نه نو د مېز په دغه نقطو کې برابر وزن هم وجود نه لرلی

د جسم پر نهايي لويوالي او سيسبم ( نقطې)ي ټکي دغه قضيه په نظر کې نيول شوي مجموع
د فزيک . يو پول هم ممکنوي، کوم چې د مختلفو ځان ځان ته جسمونو څخه ګډ جوړ شوي دي

په چوکاټ کې استفاده کېدونکې ستاتيک څخه په عملي ستاتيک بدلېدنې د پاره دا يو 
نيول شوي زښت ډېر  دلته مونږه په جسم کې ګډ جوړ شوي په نظر کې. اساسي ارزښت لري

د مثال په ډول د ځنځير په . د اغيزې الندې په پام کې نيسو قوېکتله يي نقطې د بيروني 
شکل انځور، کوم چې الندې ښودل شوی دی، په ښکاره ډول سړی کوی شي چې هر يو ښودل 

شوې دايره، او هم په دې هر يو دايرې په سر تړلې عضوه، کوم چې په ځان ځان ته کتله يي 
 .قطو کې په فکر کې نيولو سره استعماليږين

 
 وزن( مساوي)په يوې مستقيمې ليکې د کتله يي نقطو تر منځ برابر 

 
په اوله کې کوالی شو مونږ دا ومنو، چې واړه ګرداړي او ددې په منځ کې ورکړل شوي غړي 

خو . يهمدا ډول کتله يي نقطې دي، او دلته په ښکاره ډول لږ څه غټ ښودل شويد( بندونه)
سړی هم کوی شي چې د ځنځير په شکل وروستی غټوالی وويني او نور وړاندې تلونکي او 

زياتره وخت داسې وي، چې تل په وړوکي او تل په . واړه کېدونکي برخې په نظر کې ونيسي
کې ( قطار)کافي تعداد سره برخې کېدونکي لکه د پورته په شان په پام کې نيولو سره په کتار 

 .ورکړل شي
د قوې د حمله ( نقطه)ددې فاصلې اولنی ټکی . په واسطه ښودل کيږي( فاصلو)قوې د الرو 

( جهت)کوونکي ټکي په نوم ياديږي، او غشي يې د فاصلې اخر بلې خوا ته، د فاصلې خوا 
ښايي، کوم چې بيا اغيزه کوي او د فاصلې اوږودوالی د قوت اوږودوالی جوړوي، کوم چې د 

 .ه د قوت د واحد په حېث اندازه کيږييوې معينې اندازې سر
 :سره ټاکي، کوم چې kp 1دلته سړی د قوې واحد د 
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 د اندازې تعداد او « 1 » 
 « kp »  ښودل کيږي( چې عربي کې ورته بعد وايي)د جسم درې اړخه. 

دا داسې ټاکل کيږي چې څومره د قوت . ټاکي( مقياس)د رسامۍ د پاره سړی د قوت ميچونی 
 ɑ kpدا په دې ډول چې يو سانتي متر د . دوالي د واحد په واسطه ښودل کيږيواحد د اوږو

 .سره cm ₳ ɑ kp 1  :دا په دا ډول ليکل کيږي. سره مطابقت کوي
ټاکل خپل په خوښه دی او په ځانګړي ډول د انځور لويوالي او دقت والي پورې اړه  ɑدلته د 

 .لري
نه عالوه د يوجهت د پاره هم ( بعد)و درې خواوو دا ډول لويوالی، کوم چې د اندازې د تعداد ا

په خالف دی،  Skalar1په نوم ياديږي، چې دا د سکالر  Viktorضرورت وي، دا د ويکتور 
معموالً د ډېرو . په واسطه ټاکل کيږي( بعد)کوم چې د فقط د اندازې د تعداد او درې خواوو 

 :سکالرونو د لويوالي جمع کوونه په دې ډول ده
دغه جمع کوونه د الجبري جمع کوونې . سره kp + 7 kp + 16 kp = 28 kp 5په ډول   د مثال

د ډېرو ويکتورونو په يوځای کولو په جريان کې دا د هندسي جمع کوونې . په نوم هم ياديږي
د رسم له مخې دا په دې ډول ښودل کيږي، په کوم کې چې هر وار د دوو قوو . په نوم ياديږي

دلته د دواړو ځانګړو قوو څخه يو وتر منځ ته راځي چې دا د . دل شيڅخه موازي قوې وښو
دلته د هندسي جمع کوونې څخه منځ ته راغلې د دوو قوو . ځانګړو قوو ويکتوري مجموعه ده

مجموعې ته سړی نتيجه ورکوونکی، نتيجه لرونکی يا منځنۍ قوه او يوځايي منځ ته راغلي 
 .وېلی شي وي اجزأ، د ډډو قوو يا د ترکيب شقوو هم برخې

سړی د دوو ترکيبي اجزأو څخه يوه نتيجه تر السه کوی شي، همدا رنګه سړی چې لکه څنګه 
خو مهم دادی چې د دغو . کوی شي چې د دغې نتيجې څخه دوه ترکيبي اجزأوې هم وټاکي

په الندې انځور کې د . دواړو ګډو ترکيبي اجزأو څخه دوه ټاکلي اندازې ورکړل شوي اوسي
 .رکيبي اجزأوو څخه يوه د اغيزی ليکه منځ ته راځيدوو ت

                                                 
 .وايي Skalarاو بل ته يې سکالر  Viktorکتور په فزيک کې دوه ډوله د لويوالي واحدونه دي، چې يو ته يې وي - 1

 .ويکتور د قوت د لويوالي هغه واحد دی چې د يوې فاصلې جهت ښايي، لکه پورې وهنه او سرعت
سکالر د لويوالي هغه واحد دی چې دا د يو شي اندازه او هغې پورې مربوطه واحد ښايي، د مثال په ډول لرېوالی، يعنی د 

 .d = 560 kmتر منځ لرېوالی فرانکفورت او د برلين 
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په الندې انځور کې يوه نتيجه په دوو ترکيبي اجزأوو کې ايښودل کيږي، کوم چې د هغې 

 .يې بايد پېدا شي( طرف)غټوالی ښودل شوی، خو خوا 
 
 

 
ت کې دوه نور په هغه وخ. دغه پورته انځور دوه د حل الرې لري. دغه سوال ډېر ځوابونه لري

 .منځ ته راځي، کله چې د شعاع منځنۍ نقطه بدله شي
( Galilei)2دا د ګاليلې . قانون د نيوټن نظريه نه ده( Parallelogramm)د قوو د موازي والي 

د پرابلم سره ( پرتاو)له خوا نه پېژندل شوی دی، کله چې هغه د غلطې غورځونې ( 1564-1642)
کال  1586په ( 1620-1548)ند څخه زيمون سټېوين د ګاليلی څخه مخکې د هالې. مشغول وو

کې د يوې په علم ثبوت شوي ادعا د کتاب څخه چې په هالېندي ژبه ليکل شوی وو، استفاده 
دغه . له مخې په اول وار هغه د قوت لويوالی د يو مستقيم په واسطه وښود Straub3د  . وکړه

وت نه لري، خو ددې د حقيقت والي او د نظريه هم لکه د نيوټن درېواړه نظريو په شان کوم ثب
سټيوين دغه نظريه په . يو بل سره د مطابقتوالي د نتيجې په اساس دا هم قبول شوی دی

کوښښ سره تر السه کړه، کوم چې د هغه نه مخکې ددې ډېرو همکارانو، او هم دده هم عمره 
 .ځوړند کړي وو( وزنونه)زده کوونکو په دوو مزو کې بار 

                                                 
دا د ايتاليا يو عمومي علم عالم وو، چې په فلسفه، رياضي، انجينېري، فزيک او د ستورو او اسمان پوهنې  Galileiګاليلی  - 2

 .کې يې علم درلود
3 - Straub-  دا د جوړولو انجينېري هنر په برخه کې تاريخ دی، چې دBirkhäuser  کې چاپ شو 1964مطبعې له خوانه په. 
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د اغيزې څخه خالص  قوېپه دې نظريه کې هم د ( Parallelogramm)ازي والي د مو قوېد 
ددې مطلب دادی، چې په همدې وخت کې که يو جسم لومړی د اولې . پرنسيپ وجود لري

ترکيب شوي اجزأ د اغيزې، او بيا وروسته د دوهمې ترکيبي اجزأ د اغيزې ځای ونيسي، او يا 
 .د همدغې سلسلې معکوس

دا د همدغې نظري له مخې، کوم چې مخکې . ل کې دا بيا هم ښه واضح شوی دیپه الندې مثا
بېړۍ  Sکه د : دا په دې ډول. وويل شو، دا د يو بل سره د مطابقت په واسطه منل کيږي

راښکونکي په واسطه ( 2)خوا ته او بيا د دوهم  aراښکونکي په واسطه اول ( 1)د اول ( کشتۍ)
( 1)خوا ته او بيا د يو  bراښکونکی اول ( 2)که د بېړۍ دوهم  خوا ته راکاږي، يا cڅخه  aد 

د اغيزې پورې کومه اړيکه  قوېدغه پرنسيپ چې د . خوا ته راکاږي cڅخه  bراښکونکې د 
 .د اغيزې سوپر دريځ لرونکي نظريې په نوم ياديږي قوېونه لري، نو د 

ي اجزأوې په يو ډول کتار دا په دې ډول په نظر کې نيول کيږي، چې دغه ځانګړي ترکيب شو
سره د اغيزې طرف ته وړل کيږي، بيا په دې ډول د ترکيب شوي اجزأوو مجموعي اغيزې د 

دلته د نتيجو اغيزه د ترکيب شوي اجزأوو د اغيزو . نتيجې له الرې برابرې اندازې ته رسيږي
 .په ځای راځي

 :ویپه الندې انځور کې ښودل ش( Parallelogramm)د قوو موازي والي 

 
 :پورې غېر مربوطه د قوو اغيزې په الندې انځور کې ښودل شوی( قطار)د کتار 
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 :د اغيزې پورې غېر مربوطه انځور قوېد 

 
دی، کوم ( عظمت)څه رنګه چې وښودل شو، چې قوه يو ويکتور دی، مطلب دا چې يو لويوالی 

د . وينا ته هم ضرورت شتهنه عالوه ددې د جهت په برخه مې ( بعد)چې د مقدار او درې خواوو 
جهت په برخه کې ويېنه د جهت د مجموعي ليکو څخه منځ ته راځي، کوم چې پر هغه باندې 

تر اوسه پورې فقط د . په نوم ياديږي( خط تاثيري)نو ځکه د اغيزو د ليکو . قوه اغيزه کوي
خې خو د محاسبې له م. ګراف له مخې د قوې تعينولو په برخه کې معلومات ورکړل شو

د حساب په جريان . معلومونه، د يوې قايمې زاويې لرونکي کواردينات له مخې اساس نيسي
نو په دې ډول . په شان دا هم تعينيږي( بعد)کې لکه څنګه چې مخکې د تعداد او درې خواوو 

 .په محور باندې مثبت جهت ته ورکول کيږي xزيات جهتونه د کنج له الرې د 
ټوټې ټوټې کوونې ته د ټولو نه زيات ترجح ورکول کيږي،  قوې په ترکيبي اجزأو کې د يوې

 :کوم چې د هغې اغيزې موازي د دواړو کوارديناتو په محور باندې واقع دی، دا په دې ډول
 

P =           اوX = p . cosα   اوy = p . sinα  

tagα =          

         
 =     

    
 = 

 

  
 

 
 :ټاکنه په الندې شکل کې ښودل شوی قوېپه يوې سطح کې د 
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 :په الندې انځور کې يوې نتيجې ته د دوو يوځای ورکړل شوو قوو برخې ښايي

 
                     = R :د پورته انځور له مخې

   + yαR = (y1 – y2) : (x1 + x2)  
 

وو قوو د برخو څخه هر وار يوه نتيجه منځ ته راتلی شي، نو دا هم امکان لري څه رنګه چې د د
چې د دوو نه زياتو برخو قوو څخه هم يوه نتيجه منځ ته راشي، چې دا هم په الندې انځور کې 

 :ښودل شوی دی

 
 

نتيجه الس ته  R1قوو څخه يو د  p2او  p1لکه څنګه چې په الندې انځور کې ښودل شوی، د 
سره هندسه يې جمع کيږي او دا بيا همدا ډول  قوېد  p3نتيجه د  R1او په همدې ډول د راځي 

نو دا ټول څنګه چې په پورته انځور کې . نتيجه الس ته راشي Rدوام پېدا کوي چې تر څو د 
دا پورته انځور دا روښانه کوي چې په . پورې د قوو نتيجه ده p4څخه تر  p1ښودل شويدي، د 
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سړی همدا . يڅخه صرف نظر کو( Parallelogramm)ی د ځانګړو موازيوالو ساختمان کې سړ
ډول نتيجه الس ته راوړي، که چېرته قوې نظر د هغه غټوالي او جهت ته يو د بل پسې سلسله 

 :دغه د کتار سلسله خپل په خوښه دی، لکه څنګه چې په الندې انځور کې ښودل شوی. ولري
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 دوهم فصل
 (وزنونه) ونهبار ډېر مهم يوې ودانۍ کېپه 

  Die wichtigsten Lasten im Hochbau 
(The most important loads in building construction)  

 

 قوېد يو هر باروړونکي د پاره اخري هدف د هغې په کلک او نه ښوځېدونکي نقطې باندې د 
په  قوېد دا ډول . راځي( وزن)بار  څېړنه ده، مطلب دا چې هغه نقطه، کوم چې د هغې په سر

غاړه اخستلو ته سړی بارونه يا فشار وايي، چې سړی ددې او هغه ځای چې ورباندې قوه 
او هغه ځای چې ورباندې قوه راځي دواړه ( وزنونه)بارونه . راځي، تر منځ فرق کوالی شي

 .لت کې واقع اوسييوځای بيروني قوې جوړوي، او دا دواړه بايد په يو برابر وزن لرونکي حا
په ودانيو کې وزنونه اکثراً موازي قوې لري، چې په عادي حالت کې د هغوی جهتونه هغه خوا 

خو په ډېرو لږو حاالتو کې د وزنونو جهت د هغې د . ته وي، چېرته چې د جاذبې قوه واقع وي
اړه غېر ددې نه داسې باروړونکي او بار په غ. د جهت سره تطابق نه کوي قوېجاذبې د 

جهت په دا ډول  قوېاخستونکي ځايونه شته چې خپله افقي واقع نه دي، چې د هغې د جاذبې 
نظر د هغې ( وزنونه)لومړی مونږ غواړو چې بار . نه راوړي( وزن)باروړونکي باندې عمودي بار 

 :په جهت، کوم چې پر هغې اغيزه کوي، ترتيب او يو د بل څخه فرق وکړو، چې دا په دې ډول
 او( وزنونه)بارونه عمودي 

 ( وزنونه)افقي بارونه 
دا تل . په ګروپ کې د يوې ودانۍ خپل ټول باروړونکی وزن دی( وزنونو)د عمودي بارونو 

دا . په نوم ياديږي، چې دا د تغير خوړونکي بار څخه فرق لري( وزن)اغيزه لري او د دايمي بار 
په يو . ل لويوالي ته تغير خوړلی شيدي، کوم چې دا نظر خپ( وزنونه)تغير خوړونکی بارونه 

تيريږي، ( موټرونه)پول کې دا بل ډول په نظر کې نيول کيږي، ځکه چې پر هغه هر وخت ګاډي 
په ودانيو کې دغه تغير خوړونکی بار په ټولې سطح . خو کېدی شي چې کله هم هيڅ نه وي

ل ډول وېش( ساويم)کيږي، د مثال په ډول يو چت، چې ورباندې په برابر ( تقسيم)وېشل 
بار څخه مطلب يواځې انسانان نه دي، کوم چې په يوې کوټې کې  د تغير خوړونکې. کيږي

دا . بار په جمله کې دي کې نور تجهيزات هم د تغير خوړونکياوسيږي، بلکه په استوګنځې 
بار ته چې په پام کې نيول  ول ډېر وزن ولري نظر تغير خوړونکيکېدی شي چې په ځانګړي ډ

 .که چېرته فقط د ټول چت مجموعي وزن په نظر کې نيولو سره مطابقت وکړي شوی،
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په معيار کې ورکړل  DIN 1055بارونه په المان کې د  په يوې ودانۍ کې دغه تغير خوړونکي
د معيارونو يو اصول يا قانون دی، کوم چې د المان د دولت د لوړپوړو  DINدغه . شوي دي

انوني بڼه ورکړل شوی او د المان په ټولو جمهوريتونو کې دا ق ساختماني کارپوهانو له خوا نه
خو بيا هم کېدی شي چې د . د اکثرو ستاتکي محاسبو اساس نيسي نو ځکه دغه وېناوې. لري

 .شيوکوم خاص دليل په وجه استثنأيي د دغې معيار څخه صرف نظر 
چې د  ماني مواد، کومڅخه پورته وي، ساخت( منزلونو)په هغه ودانيو کې چې د درې پوړونو 

بار په واسطه تر فشار الندې وي، په مکمل ډول نه، بلکه د هغې نه کم تغير  تغير خوړونکي
په واسطه کيږي، کوم چې په دا ( فکتور)دا د يو کمونکي ضريب . خوړونکی وزن څېړل کيږي

 .بار سره ضربول کيږي و باندې وارېديدونکي تغير خوړونکيډول ساختماني برخ
په معيار کې ورکړل شوي معلوماتوڅخه دې حالت ته راځو، چې يو  DIN 1055د مونږه 

 .څومره لوی دی( وزن)عمومي نظر راټول کړو، چې اصالً دغه بار 
دغه ډول بار د کوټو تر منځ بېلونکي سپک . مونږه بايد دلته د يو ډول بار نوم ياد کړو

ار په نورو باروړونکو برخو باندې دېوالونه دي، چې په دې باندي کوم بار نه راځي، ددې ب
د دغه بېلونکو دېوالونو د پاره يوه . د دغو دېوالونو وظيفه يواځې د کوټو بېلول دي.راځي

. ساده ستاتکي محاسبه په نظر کې نيول کيږي، که چېرته سړی کوم دقيق ثبوت وجود ونه لري
په  د يو اضافي باردا داسې دی، چې د کوټو سپک بېلونکي دېوالونو وزن په مساوي ډول 

د دا ډول دېوال د پاره، چې لوړترين . بار سره په نظر کې نيول کيږي حېث د تغير خوړونکي
په نظر کې نيول  kp/m2 75وي، د دېوال د سطح اضافي وزن کمتر کمه  kp/m2 100وزن يې 

وزن څخه زيات وي، مګر لوړترين  kp/m2 100خو د هغه دېوالونو د پاره چې وزن يې د . کيږي
په نظر کې نيول  kp/m2 150وي، د دېوال د سطح اضافي وزن کمتر کمه  kp/m2 150يې 

 500بار  ه، چې پر دې باندې د تغير خوړونکيکه چېرته د يو چت په نظر کې نيولو سر. کيږي

kp/m2  يا ددې څخه زيات وي، نو په دې حالت کې کېدی شي چې اضافي بار په نظر کې ونه
 .نيول شي
. ک د کوټو بېلونکي دېوالونو په ساده ډول په نظر کې نيونه د شرط پورې تړلي ديد دغه سپ

دا داسې چې چت، کوم چې دا ډول دېوال ورباندې والړ دی، بايد په عرض باندې په کافي 
دا د مثال په ډول د لرګو د تيرونو څخه چتونو او د اهن کانکرېټ څخه . اندازه ټينګ اوسي

لري، کوم چې په دې کې تيرونه د عرض پلو ته بې د کوم نومول شوي تيار برخو پورې اعتبار 
. وزن تقسيمونکي ارتباط سره بدل شوي وي، چې په عرض په کافي اندازه ټينګ اوسي

سپک، بې وزنه، د کوټو بېلونکي دېوالونه، کوم چې د دا ډول چتونو د تيرونو سره موازي 
 .بې سره وڅېړل شيواقع وي، اجازه نه شته چې د دا ډول ساده محاس
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په اوسني وخت کې مونږ دا ډول سپک د کوټو بېلونکي دېوالونه د استوګنو په ودانيو او د 
دلته د مختلفو علتونو په وجه د بېلونکو دېوالونو څخه په . دفترونو په ودانيو کې ليدلی شو

ېوال ساده ډول کار اخستنې د پاره کوم سوال نه پېدا کيږي، دا معمول دی، چې د سپک د
که مونږ يو معقول دېوال جوړول . ټاکل کيږي kp/m2 125اضافي وزن د قاعدې له مخې 

وزن ولري، دا کوم ساده کار نه  kp/m2 150غواړو، کوم چې ددې د متر مربع مساحت فقط 
 .دغه وزن تل په سپکو دېوالونو کې د خپل حد څخه اوړي. دی

و په هر يو کې د وزن څېړنه په نظر کې الندې يو څو د چتونو ساختمانونه ښودل شوي دي ا
 .نيول شوی، چې د هغې ستاتکي محاسبه هم وړاندې وړل کيږي

 :د استوګنې د پاره په جوړ شوي ودانۍ کې د چت د جوړښت مثالونه
 :اول مثال

 
 

 :ځور کې د استعمال شوي موادو وزن په الندې ډول محاسبه کيږينپه پورته ا
 

  kp/m2 16,0 = 8,0 . 2,0  د لرګو د تختو څخه فرش
  kp/m2 81,0 = 23,0 . 3,5      د سمټود شوتې څخه استر

  kp/m2 13,0 = 5,0 . 2,5   د کارک څخه استر
  kp/m2 350,0 = 25,0 . 14,0    اهن کانکرېټ
  kp/m2 27,0 = 18,0 . 1,5    د اهکو اخېړ

     ____________________  
     g = 487,0 kp/m  
        

  g = 490,0 kp/m2    دد لويونهد ع

  p1 = 125,0 kp/m2  د سپک دېوال اضافي وزن
  p2 = 150,0 kp/m2   (وزن)تغير خوړونکی بار 

    ________________  
     q = 765,0 kp/m2   



14 
 

 :دوهم مثال

 
 :ځور کې د استعمال شوي موادو وزن په الندې ډول محاسبه کيږينپه پورته ا

 
  kp/m2 18,0 = 15,0 . 1,2  فرشڅخه ( PVC)د مصنوعي موادو 

  kp/m2 81,0 = 23,0 . 3,5    د سمټود شوتې څخه استر
  kp/m2 2,5 = 1,0 . 2,5   د ډبرو څخه جوړ شوي وړيو نه فرش

  kp/m2 350,0 = 25,0 . 14,0      اهن کانکرېټ
  kp/m2 27,0 = 18,0 . 1,5      د اهکو اخېړ

           ____________________  
       g = 478,5 kp/m  

          
  g = 480,0 kp/m2      د عدد لويونه

  p1 = 125,0 kp/m2    د سپک دېوال اضافي وزن
  p2 = 150,0 kp/m2     (وزن)تغير خوړونکی بار 

      ________________  
       q = 755,0 kp/m2   

 
 :پورته ورکړل شوي توري عبارت دي له

g –  يمي وزندا 
P1  -د سپک دېوال اضافي وزن 
P2  -تغير خوړونکی وزن 
q  -مجموعي وزن 

د پاره واړه توري استعماليږي، د ځان ( kp/m)او د اوږدوالي وزن ( kp/m2)د هوار وزن د پاره 
 .لوی توري انتخابيږي( kp, Mp)ځان ته وزنونو د پاره 
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q = g + p 
Q = G + P  

 :په پورته فرمول کې
G  -ي وزن د پارهدايم 
P  -د تغير خړونکي وزن د پاره 
Q  -مجموعي وزن د پاره انتخابيږي. 

 
مونږه د پورته دواړو چتونو د ډولونو او دې پورې مربوطه د وزنونو د څېړنو څخه دا الس ته 

د چت سطحې خپل وزن او مؤقتي  kp/m2 800راوړی شو، چې په نورمال حالت کې تقريباً  
ددې د پاره . جوړوی( Megapond4)دا نږدې يو مېګا پونډ . ې نيول کيږيوزن د پاره په نظر ک

 16چې دا په عادي مقياس بدل کړو، نو د يو نورمال استوګنځي د چت په هر متر مربع کې د 

Zentnern دلته . د سمټو بوجيو په اندازه 16ددې مطلب دادی لکه د . وزن نمايندګي کوي
که چېرته سړی د يو ډبل کاغذ يا د نورمال کاغذ څخه بايد سړی تل هر وخت واضح کړي، چې 

 .يو مودل جوړ کړي او بيا دغه مودل يو طبعي غټوالي ته څومره مشکالت منځ ته راځي
متر مربع لويوالی ولري، د چت وزن يې تقريباً  m2 15د يوې وړوکي استوګنې کوټې چت چې 

12000 kp  240يا Zentnern وزن تقريباً ( موټر)توسط ګاړي د يو وړوکي م. سره ښودل کيږي
1000 kp مونږ . موټرونه د دغي وړوکي استوګنې کوټې د چت وزن سره برابر دی 12.  دی

متر مربع مساحت  m2 75کوالی شو چې دا هم د يو غټ استوګنځي د پاره، د مثال په ډول 
قتي د مؤ Zentnern 1200يا  kp 60000 = 800 . 75ولري، د استوګنځي د چت مکمل وزن 

دلته د وزن څخه زښت ډېر د پام وړ . دغه وزن د يو مکمل اورګاډي وزن دی. وزن سره جوړوي
 .قؤې دي، کوم چې په غاړه يې اخلي او الندې ځمکې ته يې انتقالوي

الندې ورکړل شوی مثال په استوګنځي کې هغه کوټوچت دی، کوم چې تل لنده بل لري، لکه 
 :اسې نورحمامونه يا تشنابونه، پښلنځي او د

                                                 
4  - Megapond  کيلو پونډ  1000مطابقت کوي د(1000 Kilopond )دغه کيلو پونډ . سره(kp )Kilopond  د قوی پخوانی واحد

 .دی
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 :ځور کې د استعمال شوي موادو وزن په الندې ډول محاسبه کيږينپه پورته ا

 
  kp/m2 20,0 = 20,0 . 1,0  د ډبرو څخه کاشي

  kp/m2 57,5 = 23,0 . 2,5  (مثاله)د سمټو شوته 
  kp/m2 20,0 = 5,0 . 4,0  (طبقه)د کارک استر 

  kp/m2 20,0 = 20,0 . 1,0 ډبل کاغذ Bطبقه يي د  3
  kp/m2 350,0 = 25,0 . 14,0   اهن کانکرېټ

  kp/m2 27,0 = 18,0 . 1,5  د اهکو څخه اخېړ
    ____________________  
    g = 494,5 kp/m2   
                                  

  g = 500,0 kp/m2   د عدد لويونه
  p1 = 150,0 kp/m2 د سپک دېوال اضافي وزن

  p2 = 180,0 kp/m2  (وزن)ر تغير خوړونکی با
____________________________________________  

    q = 830,0 kp/m2  
 

الندې د دفترونو د پاره ورکړل شوي د دوه چتونو مثالونه دي، کوم چې ددې جوړښت 
دلته د يوبل په مقابل کې . د تېر استوګنې د چت دوهم انځور سره مطابقت کوي( ساختمان)

. ي مختلفې طبقې نه ورکول کيږي، بلکه دوه مختلف ډولونو جوړښت مقايسه کيږيساختمان
وې پخې تختې چت دی، ونو په شان د اهن کانکرېټ څخه د يپه اول مثال کې لکه د تېر مثال

 .او په دوهم مثال کې د اهن کانکېټ څخه پښتۍ ډوله چت دی
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 .د دفترونو د پاره چت: اول مثال

 
 :استعمال شوي موادو وزن په الندې ډول محاسبه کيږي ځور کې دنپه پورته ا

 
  kp/m2 15,0 = 15,0 . 1,0 فرشڅخه ( PVC)د مصنوعي موادو  

  kp/m2 92,0 = 23,0 . 4,0   د سمټود شوتې څخه استر
  kp/m2 2,5 = 1,0 . 2,5  د ډبرو څخه جوړ شوي وړيو نه فرش

  kp/m2 450,0 = 25,0 . 18,0     اهن کانکرېټ
  kp/m2 27,0 = 18,0 . 1,5     کو اخېړد اه

           ____________________  
      g = 586,5 kp/m  

          
  g = 590,0 kp/m2     د عدد لويونه

  p1 = 125,0 kp/m2   د سپک دېوال اضافي وزن
  p2 = 200,0 kp/m2    (وزن)استفاده کوونکی بار 

      ________________  
      q = 915,0 kp/m2  

 
 .د دفترونو د پاره چت: دوهم مثال
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 :ځور کې د استعمال شوي موادو وزن په الندې ډول محاسبه کيږينپه پورته ا

 
  kp/m2 15,0 = 15,0 . 1,0 فرشڅخه ( PVC)د مصنوعي موادو 

  kp/m2 92,0 = 23,0 . 4,0   د سمټود شوتې څخه استر
  kp/m2 2,5 = 1,0 . 2,5  د ډبرو څخه جوړ شوي وړيو نه فرش

 kp/m2 125,0 = 25,0 . 5,0  ټ څخه تختهځبېښل شوي کانکرې

  kp/m2 72,0 = 0,625 : 25 . 18 . 0,10   د اهن کانکرېټ څخه پښتۍ
  kp/m2 36,0 = 18,0 . 2,0     د اهکو اخېړ

           ____________________  
      g = 350,5 kp/m  

          
  g = 350,0 kp/m2     د عدد لويونه

  p1 = 125,0 kp/m2   د سپک دېوال اضافي وزن
  p2 = 200,0 kp/m2    (وزن)استفاده کوونکی بار 

      ________________  
      q = 675,0 kp/m2  

 :په پورته انځور کې
  cm 10,0 د پښتيو پلنوالی په منځ کې

  cm 18,0  د پښتيو جګوالی
  cm 62,5  د پښتيو فاصله

څخه زيات  kp/m2 200پښتۍ ډوله چتونه د . دلته په وزن کې مختلف فرق په نظر کې راځي
که دا د ستاتيک له نظره سم . په اندازه هم لوړ دي cm 5خو پښتۍ ډوله چتونه د ! سپک دي

 150ته  kp/m2 125څو واره د سپکو دېوالونو اضافي وزن نظر . وي، نو بايد ورکړل شي

kp/m2 محاسبې له مخې دا د دفترونو د پاره کټور دي، ځکه چې د سپکو  د. نيول کيږي
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سره  kp/m2 200دېوالونو اضافي وزن د معمول مؤقتي وزن سره يوځای د دفترونو د پاره د 
معيار له مخې د لويو کوټو د پاره مؤقتي وزن  DIN 1055دا د . جوړوي kp/m2 350يوځای 

ې د جوړ شوو سپکو بېلونکو دېوالونو سره يا دا د دفترونو ځانګړي کوټ. سره مطابقت کوي
 .په همدې ډول د دفترونو لويو کوټو وزنونو د پاره وزن کوم فرق نه لري

( Mp)مېګاپونډ  مونږه ګورو چې د يو دفتر د چت وزن د هغې د مؤقتي وزن سره يو مکمل
Megapond 20دا . جوړوي Zentnern  ندازه د سمټو بوجۍ په ا 20)په يو متر مربع کې دی

کې وي، نو دا m (20 m . 30 m ) 30په  m 20که مونږه يوه کوټه چې (. وزن په يو متر مربع کې
دا . وزن جوړوي، چې زياتره دغه بار اخلي او د ځمکې تل ته يې انتقالوي Mp 600تقريباً 

د بار وړلو توان ولري، چې د دوه محورو او   Mp 20دومره يو وزن دی، لکه يو اورګاډی چې 
 .واګونونو سره دا ترانسپورت کړی شي 30د 

پوری دی، او که  m 5وي، ددې اوږودوالی تقريباً تر  cm 14هغه چتونه چې ډبلوالی يې 
دا په نظر کې نيول شوی د چتونو د . دی m 6وي، نو ددې اوږودوالی  cm 18ډبلوالی يې 

د تختو اوږودوالی کم  د دفترونو د کوټو د پاره بيا هم د چتونو. کلکونکو تر منځ فاصله ده
نيول کيږي او بيا چتونه د يو تير په سر ايښودل کيږي، په کوم ځای کې چې د تکيا ګانو تر 

راځي، په دې ځايونو ( پلستر)په هغه ځايونو کې چې د اهکو څخه اخېړ . منځ فاصله زياته وي
الي ته دغه تختې نظر کم اوږودو. کې نظر په قاعدې ځوړند چتونه ضرور دي چې جوړ شي

 .څخه کم نه شي cm 10بايد نري اوسي، خو بيا هم بايد ډبلوالی يې د 
 :د دفترونو ودانيو د پاره د چتونو جوړولو دريم مثال په الندې ډول دی

 
 :په پورته اځور کې د استعمال شوي موادو وزن په الندې ډول محاسبه کيږي

 
  kp/m2 15,0 = 15,0 . 1,0 فرشڅخه ( PVC)د مصنوعي موادو  

  kp/m2 92,0 = 23,0 . 4,0   د سمټود شوتې څخه استر
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  kp/m2 2,5 = 1,0 . 2,5  د ډبرو څخه جوړ شوي وړيو نه فرش
  kp/m2 250,0 = 25,0 . 10,0     اهن کانکرېټ
  kp/m2 54,0 = 18,0 . 3,0     ځوړنده برخه

           ____________________  
      g = 413,5 kp/m  

          
  g = 420,0 kp/m2     د عدد لويونه

  p1 = 125,0 kp/m2   د سپک دېوال اضافي وزن
  p2 = 200,0 kp/m2    (وزن)استفاده کوونکی بار 

      ________________  
      q = 745,0 kp/m2  

 
د مقايسې له مخې څنګه چې ګورو، د دغې کانکرېټي تختې د نرۍ والي په وجه دا تخته ډېره 

 .څخه زيات دی kp/m2 150ددغو تختو د وزنونو تر منځ فرق د . ه دهسپک
څه رنګه چې بامونه د چتونو سره نږدې اړيکې لري، نو الندې د دوو مثالونو له مخې د دا ډول 

 :بامونو د پاره د بام د جوړولو خواص او وزنونه يې واضح شوي دي
 

 (:تود بام)يو پوټکی هوار بام : اول مثال

 
 :ځور کې د استعمال شوي موادو وزن په الندې ډول محاسبه کيږينا په پورته

 
  kp/m2 15,0 = دوه طبقه يي په قير لړل شوی ډبل کاغذ

4,5 cm  ډبلStyropor5    4,5 . 1,0 =   4,5 kp/m2  

                                                 
5   ،Styropo-  دا يو ډول دانې دانې ځبېښل شوي مصنوعي مواد دي، چې د تخنکي آلو ساتلو د پاره په پارسلونو کې او هم په

 .ا غږ بندونکي موادو په حېث استعماليږيودانيو کې د تودوخي ي
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  kp/m2 9,0 =  د بخار بندونکې طبقه
  kp/m2 84,0 = 14,0 . 6,0   سپک کانکرېټ

  kp/m2 350,0 = 25,0 . 14,0    اهن کانکرېټ
  kp/m2 27,0 = 18,0 . 1,5   د اهکو څخه اخېړ

     ____________________  
     g = 489,5 kp/m2   
                                               

  g = 500,0 kp/m2    د عدد لويونه
  S = 75,0 kp/m2     واوره

_________________________________________________  
     q = 575,0 kp/m2  

 (سوړ بام)دوه پوټکی هوار بام : دوهم مثال

 
 :ځور کې د استعمال شوي موادو وزن په الندې ډول محاسبه کيږينپه پورته ا

 
  kp/m2 22,0   = درې طبقه يي په قير لړل شوی ډبل کاغذ

  kp/m2 15,0   = 6,0 . 2,5   د نښتر د لرګي څخه تخته
4,5 cm  ډبلStyropor   4,5 . 1,0 =     4,5 kp/m2  

  kp/m2 2,5     ≈ 0,06 . 8,0 . 5,0   (چارتراش)کنج لرونکی تير 
  kp/m2 350,0 = 25,0 . 14,0     اهن کانکرېټ

  kp/m2 27,0   = 18,0 . 1,5    د اهکو څخه اخېړ
     ______________________  

      g ≈ 421,0 kp/m2   
                                               

  g = 430,0 kp/m2     د عدد لويونه
  S =   75,0 kp/m2      واوره

_________________________________________________  
          q = 505,0 kp/m2  
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  cm 6,0 پلنوالی( چارتراش)د کنج لرونکي تير 
  cm 8,0 لوړوالی( چارتراش)د کنج لرونکي تير 
  cm 1,0  فاصله( چارتراش)د کنج لرونکي تير 

 
کې تر اوسه  هپه پورته دواړو مثالونو کې يو نوی وزن په محاسبه کې راغلی، چې ددې په برخ

که چېرته دا وزن په خاصو حاالتو کې اوچته . دا د واورو وزن دی: پورې څه نه وو ويل شوي
پاڼې له مخې ددې کمترين وزن د بام د ميالن معيار د پنځمې  DIN 1055ونه نيول شي، نو د 

α په نظر کې نيولو سره په الندې ډول دی: 
 
  α                                   <  

S = 75     65     50     35       0 kp/m2   
 

 .کې ښودل شوی( m2 1)دغه ورکړل شوي د واورې وزنونه د بام په يو متر مربع 
 :وزنونه په الندې انځورونو کې ښودل شويپه يو بام کې مختلف 

 
 

د مختلفو دېوالونو او د الندې .  مونږه دې سره په ودانيو کې د عمودي وزنونو يادونه وکړه
دلته . فرش رقمونه هلته وښودل شول، چېرته چې د هغې د محاسبې په برخه کې وود ځمکې 

ږ په اوله کې د عمودي وزنونو مون. ددې د افقي وزنونو په برخه کې ال څه نه وو ويل شوي
 .په مقابل کې لرو( بالکونونو)پورې مربوطه افقي فشار د کټارو او چوترو 

ډېر مهم وزن چې د عمودي وزن په وجه منځ ته نه راځي، خو بيا هم دا د باد په واسطه منځ ته 
ي نه سره ددې چې د باد جهت په عمومي ډول افقي په نظر کې نيول کېدی شي، خو حتم. راځي

د ودانۍ په سطح باندې د باد . ده چې دغه منځ ته راتلونکی وزن افقي په نظر کې ونيول شي
د باد افقي وزن يواځې په عمودي والړو دېوالونو باندې . وزن زښت ډېر عمودي لګيږي
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څومره چې د يوې سطح عموديوالی . لګيږي، د مثال په ډول د ودانۍ په بيروني دېوالونو
 .بار افقي وزن ورسره هم کميږیکميږي، هومره د 

معيار په څلورمه پاڼه کې د باد د وزن او د هغې د اساساتو د پاره ځای  DIN 1055د المان په 
که مونږ په يوې سطح لګېدونکي . ورکړل شوی، چې ددې په واسطه د باد وزن محاسبه کيږي

 :سره وښايو، نو دا په دې ډول الس ته راځي wباد وزن په 
w = c . q  

 .د ودانۍ د جسم پورې مربوطه اندازه ده cد باد د بهير د بنديځ فشار او  qپه پورته فرمول کې 
د باد سرعت ځمکې ته نږدې برخو کې . د باد د بهير د بنديځ فشار د باد د سرعت پورې اړه لري

 معيار له مخې نظر د DIN 1055دغه د بنديځ فشار د . کمه وي نظر لوړو او پورته ځايونو ته
 :ودانۍ لوړوالي ته په الندې ډول تنظيم شوی
0-8 m    8-20 m    20-100 m    100 m <    د ځمکې څخه پورته 

50         80             110             130            q (kp/m2)  
 

په الندې انځورونو کې د باد د فشار د پاره يو نيم مهم حالتونه د هغې د شکل اندازو سره 
 :ل شوي ديښود

 
 :هغه ودانۍ چې دوو خواوو ته خالصې وي

 

 و او دريو خواوو ته خالصې ويهغه ودانۍ چې د ي ودانۍ د پاره h/b > 5بې منزله ودانۍ د 
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دغه فرضيه . په دغو انځورونو کې د باد مجموعي اغيزې په فشار او راښکنې تقسيم شويدي

که چېرته د دا ډول باد . معيار د څلورمې پاڼې څخه په څرګند ډول الس ته راغلې DIN 1055د 
 % 25، نو په دې حالت کې دا تقريباً  فشار په ځانګړو باروړونکو برخو اساس وګرځي

 .لوړيږي
په برج ډوله ودانيو کې، کوم چې لوړوالی يې پنځه واره لوړ وي نظر الندې برخې ته، نو د 

. نيول کيږي 1,2اندازې په ځای  0,8، او د  1,6اندازې په ځای  1,2پورته انځورونو له مخې د 
دلته د يوې خوا ته خالص ساختمان . ار لريدا فقط يواځي د تړلي ساختماني جسم د پاره اعتب

د پاره هم، کوم چې پنځه واره لوړ اوسي نظر د هغې الندې اول پوړ کمترينې اندازې ته چې په 
د هغه ودانيو د پاره چې ټولو خواوو څخه خالصې وي، ګردو . سختۍ سره تغير وخوري

 DINنې په الماني معيار ودانيو، د لرګو څخه برجونو، پايو او داسې نورو د پاره الرښوو

 .څلورمې پاڼې کې ورکړل شوي دي 1055
معيار کې همه جانبه تنظيمونې سره بيا هم په عمل کې دا ډول حا الت منځ ته  DIN 1055په 

د مثال په ډول په ټولو . راځي، چې حقيقي د باد فشار د باد د کانال له الرې ټاکل کېدی شي
څخه وړاندې پايه ورکړل شوی ( نما)رته چې د هغې مخ هغو کلکو نما لرونکو ودانيو کې، چې

وي او د لمر څخه مخ نيونکي بالکون سره د باد د جريان په مقابل کې ډېر وارې مقاومت کوي 
هغه ودانۍ هم، کوم چې په الندې پوړ کې راوتلي څنډې . ته( نما)نظر هوار نښتي ودانۍ مخ 

 .وي تولري، هلته هم د باد فشار زيا
پورې وي، هلته د واورې او باد دواړو وزن راځي، د      ي بامونه چې ميالن يې تر هغه ميالن

څخه پورته بامونو کې هغه وخت د واورې وزن نيول کيږي، چې هلته د واورې د راټوليدو      
دلته بايد پام ونيول شي، چې د بام په هوارې سطح باندې د واورې وزن، د باد د . امکان وي

 .، کوم چې د بام په ميالني سطح راځي، اړيکه لريفشار په وخت کې
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دغه مثال يو لوړ . مونږ کوالی شو چې د باد وزن د الندې يو مثال په واسطه ښه واضح کړو
کې دی، او لوړوالی د ځمکې د  m X 37 m 15پوړه ودانۍ ده، چې پالن شوی مساحت يې 

 .پورته دی m 90سطح څخه 
 

 :د فشارپه لوړپوړي ودانۍ کې د با: مثال

 
واګونه ولري او  26مطابقت کوي د يو اورګاډي سره چې  Mp 526دغه الس ته راغلې اندازه 

 .د بار توان ولري Mp 20هر واګون يې د 
خو د ډېر وړوکي ودانۍ د پاره هم د مثال په ډول يو فاملي کور د پاره د باد قوت ډېر د پام وړ 

دغه کور يو پوړه او د بام ميالن . نظر کې نيسووي په  m 10دا ډول کور چې پلنوالی يې . دی
مونږ په نظر کې نيسو چې دغه کور د اهن کانکرېټ او خښتو سره سرته . ټاکل شوی     يې 

 .د بام د ډډو دېوالونه يې ال سل په سلو کې ټينګ نه دي. رسېدلی او يواځې بام يې ال پاتې دی
د بام د . نيول کيږي m 4,20څوکې لوړوالی وي، د بام د      د يو بام د پاره چې ميالن يې 

 :په الندې ډول نيول کيږييې مساحت  ېبرخې د ډډو درېکنجه سطح
 

F = 0,5 (10,0 . 4,2) = 21,0 m2  
 

، q = 50 kp/m2څخه کم وي، د باد بندونکی فشار   m 8هغه ودانيو د پاره چې لوړوالی يې د 
 :سره د باد فشار په الندې ډول دی نيول کيږي، چې دې c = 1,2دې سره ترکيبي ضريب 

b = 15,0 m    l = 37,0 m    h = 90,0 m 
c = 1,6        h > 5.b    90 > 5 . 15 = 75 
w1 = 1,6 . 110        = 176 kp/m2 
W1 = 176 . 37 . 70 =                      445840 kp 
 
w2 = 1,6 . 80          = 128 kp/m2 
W2 = 128 . 37 . 12 =                      56832 kp 
 
w3 = 1,6 . 50          = 80 kp/m2 
W3 = 80 . 37 . 8     =                     23680 kp 
W                           =                     526352 kp 
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w = 1,2 . 50 = 60 kp/m2 
W = 21,0 . 60 = 1260 kp 

 
کوم د تعجب وړ نه دی، چې دغه دېوالونه د . څخه زيات دی( Megapond)دا د يو مېګا پونډ 

. مونږ کوالی شو چې ددې په برخه کې وروسته روښنايي واچوو. دا ډول قوي باد سره چپه شي
 .ره روښانه کوو، چې د باد فشار کېدی شي چې زښت ډېر شيدلته فقط دوم

دې د پاره ښه دقيق معيارونه دي چې . دا د ودانيو د پاره يو ډېر مهم وزن حسابېدی شي
ورکړل شوي دي، دا دلته په المان کې د المان د معيار جوړونکي مسؤلينو له خوا نه ټاکل 

 .شوي دي
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 دريم فصل
  Streckenlast (Strip load)( وزن)بار ( طوالني)اوږدوالي په 

 

د سطحې واحد پورې مربوطه، د سطحې بار په حېث ( وزن)د استوګنو په ودانيو کې بار 
 .چتونه، بامونه او دېوالونه سطحي شکلونه لري. ورکول کيږي

شوې د اهن  ته ټينګ( جهت)د يو ستاتکي ساده حالت د پاره، د مثال په ډول فقط يوې خوا 
 ېکانکرېټ چت په هغه وخت کې ساده محاسبه کيږي، کله چې سړی د دا ډول چت سطح د يو

سړی دغه سطحي اوږوده شوي تختې ځان ځان ته . اوږدې مقطع په حېث په نظر کې ونيسي
دې سره سړی ځان ته يو بل ته نږدې ډېر تيرونه . يود بل څخه بېل شوو ليکو باندې تقسيموي

سره ښودل کيږي، چې د دغو ليکو وزن په الندې ډول  bد دغو ليکو پلنوالی په  .تر السه کوي
 :دی

qb = b . q (kp/m) 
وي په  bپه اوږودوالي يا ليکه يي وزن د يو تير چې پلنوالی يې  qb:  په دغې فرمول کې

(kp/m.) 
                                    q د سطح واحد پورې مربوطه وزن دی. 

ته د دا ډول سطح واحد د ټول په نظر کې نيول شوي سطح د پاره يو ډول وي، نو دا بيا  که چېر
په نظر کې نيول شوي چتونو ليکو د پاره هم دی، کوم چې مونږه لکه د تېرونو په شان نور هم 

 .څېړلی شو
په ساختماني ستاتيک کې ال زيات ساده کوونې د پاره ځانګړي باروړونکي عناصر د 

ه ښودل کيږي، خو کوم چې مونږ ددې مخه نه شو نيولی، تل په اخره کې د محورونو سر
په برخه کې فکر وشي او ددې څخه منځ ته راغلي ساختماني ( انبساط)ساختمان د پراخېدنې 

 .وظيفې ښه پوره وسيع په نظر کې ونيول شي
کې په ودانيو اوس نو بايد وزن په ټولې سطح ثابت لوی نه اوسي، ولو که دا په اکثرو حاالتو 

مونږه کوالی شو چې الندې . کېدی شي چې هر يو په خپلې خوښې تقسيم شي. کې وي
 .انځورونو کې فقط دوهم انځور د مقايسې په حېث په يو ساده حالت کې غوره کړو

چې ثابت ( طول)وزن کېدی شي چې په ټول اوږودوالي ( طوالني)د ذوذنقې په شکل په اوږدو 
تقسيم شي او يو درې کنجه ډوله تقسيم شوی وزن، کوم چې ( qa)وزن  لوېوالی ولري، طوالني

 .جوړوي qb – qaتير اخر کې صفر دی او د ښي په اخره کې ( چپ)په کيڼې 
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د همدغې هدف د پاره مونږه يوه . دلته مونږ کوالی شو چې په يو عملي مثال باندې کار وکړو
 :دې نه وروسته په الس راځي. هم انځور له مخې انتخابوود استوګنې ودانۍ د چت سره د دو

 
  g = 480 kp/m2  (زيات شوی( )وزن)دوامداره بار 

  p = 275 kp/m2  د سپک دېوال سره( وزن)مؤقتي بار 
___________________________________________  

  q = 755 kp/m2    (وزن)مجموعي بار 
 .الس ته راځي  q = 1,0 m . 755 kp/m2 = 755 kp/mدغه   پلنوالي سره ( m 1,0)د يو متر 

خيالي په نظر کې نيسو،  L =4,5 mمونږ مخکې د مخکې د دغې ليکه يي وزن اوږودوالی  
 :کوم چې دا مونږ ته مکمل پردی نه ښکاري، په الندې څلورم انځور کې ښودل شوی

 (kp/m2)بار (                                                                          kp/m2)بار 
 

 د چت تخته

10 cm د چت تخته پلن ليکې 

 10 cm پلن ليکې 

 (kp/m)بار (                                              kp/m)بار  
 

 Lاوږودوالی  Lاوږودوالی 

 (kp/m)بار (                                  kp/m)بار  

 

 Lاوږودوالی 

 
 Lاوږودوالی 

 
 د يو ډول ليکه يي وزن الندې د: د ذوذنقه يې                        اول انځو: ردوهم انځو

 وزن الندې د چت ليکه                             د چت ليکه

 د يو ذوذنقه يي وزن تقسيمات په مستطيلي وزن او په مثلثي وزن: دريم انځور
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د پاره دی، ( منزل)وې، دا د يو پوړ په الندې پنځم انځور کې د يو کور عرضاني مقطع ښودل ش

چې ددې د چت تختې تياره جوړې شوي، او دغه تختې د منځني دېوال په منځ کې راځي چې 
 .يو د بل سره نه دي نښتي

 
او ښي ( چپ)که مونږ سم ورته ځير شو نو دا تر السه کوو، چې د هر چت وزنونه نيمايي کيڼ 

 .نونو شکل يو تناظر جوړ کړی ويخوا ته تقسيميږي، که چېرته دغه د وز
داده، چې د يو چت د پټلۍ مجموعي وزن د هر دواړو نيمايي بار وړونکي ( معنی)ددې مانا 

 .ځای باندې راشي
Q1 = q1 . L1 = 755 . 4,50 ≈ 3400 kp 
Q2 = q2 . L2 = 755 . 5,50 ≈ 4160 kp 
A = 0,5 . Q1 = 0,5 . 3400 = 1700 kp 
C = 0,5 . Q2 = 0,5 . 4160 = 2080 kp 

 
B1 = A                   = 1700 kp 
B2 = C                   = 2080 kp 
_______________________ 
B = B1 + B2          = 3780 kp 

مونږ د دغې ودانۍ په عرضاني مقطع کې دېوالونه داسې په نظر کې نيسو، چې د کيڼې خوا 
او  kp 2080ښي خوا بيروني دېوال په هر متر کې  ، د kp 1700بيروني دېوال په هر متر کې 
( وزن)که چېرته بار . د چت د وزن تر اغيزې الندې وي 3780kpمنځنی دېوال په هر متر کې 

په حېث د محاسبې څخه منځ ته راغلی وي، ( kp)د ځانګړو وزنونو  Cاو  A, Bنيونکي قوې 
وزنونه دي، کوم چې دا د يو متر ( نيطوال)نو دغه د بارېدونکي ځای د پاره دېوالونه ليکه يي 

(1,0 m )پلنوالي سره نيول کيږي. 

L = 4,50 m 

يو ډول ليکه يي  د اوږودوالي  او د L = 4,5 m: څلورم انځور
 سره د چت پټلۍ q = 755 kp/m  وزن

 ساحه دوهمه اوله ساحه

 
 په يو استوګنځي کې جتونه: پنځم انځور
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دغه کلک د . يو بل مثال په الندې ډول ښودل کيږي، چې دا د يوې مغازې چت پورې اړه لري
بار وړونکي تير باندې پرته ده، کوم چې T (Doppel T )اهن کانکرېټ څخه تخته په دوه سره 

د دغې چت يوه مقطع په . دی L = 7,00 mې تير اوږودوالی د دغ. ده a = 3,5 mددې فاصله 
 :الندې انځور کې ښودل شوی

 
هلته د دغې اوږودوالي د . د دفترونو په ودانيو کې د چتونو د پاره دريم مثال ورکړل شوی دی

د چت ډبلوالی کفايت کوي، په هغه صورت کې چې همدغه په نظر کې نيول شوی  cm 10پاره 
خو بيا هم په دې شرط، چې دغه د اهن کانکرېټ څخه تخته د باروړونکي تير . ولري( وزن)بار 

که نه نو بايد دغه تخته . په سر داسې پروت اوسي چې د کږېدو په مقابل کې ښه ټينګ اوسي
 :مونږ کوالی شو چې دغه وزن په الندې مثال کې وڅېړو. ډبله اوسي

 
  g = 420 kp/m2  (زيات شوی( )وزن)دوامداره بار 

  p = 325 kp/m2  د سپک دېوال سره( وزن)مؤقتي بار 
___________________________________________  

  q = 745 kp/m2    (وزن)مجموعي بار 
 

 .الس ته راځي  q = 1,0 m . 745 kp/m2 = 745 kp/mپلنوالي سره دغه   ( m 1,0)د يو متر 
په دغې تير په سر متناظر نه اوسي، مونږ که چېرته د باروړونکي تير په سر د تختې اغيزه 

په . کوالی شو چې د اضافي پاملرنو د پاره دغه وړوکی غېر دقيقوالی په نظر کې ونه نيول شي
معيار د اهن کانکرېټ ټاکنې له  DIN 1045ټولو ساحو کې د تختو مساوي اوږودوالي سره د 

اتې ساحې ولري، لکه الندې مخې په څرګند ډول منځ ته راځي، که چېرته دا د دوو څخه زي
 :انځور چې د چتونو د تختو وزن د پاره ورکړل شوی
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مونږ کوالی شو دې څخه دا نتيجه واخلو، چې د يوې تختې په ليکې باندې پروت وزن نيمايي 

په يو بار . کيڼې خوا ته او نيمايي ښي خوا ته الندې په بار وړونکي تير باندې تقسيميږي
 کې aوړونکي فاصلې 

0,5 . a . q (kp/m) 
ددې د پاره چې . د باروړونکي تير په سر يوې ډډې ته د يوې ساحې د يوې برخې په حېث دی

بلې ډډې ته د همدې په شان حالت غوره کړي، نو الندې باروړونکی تير د همدغې برخې په 
 :اندازه بار شي، نو دلته مونږ د الندې باروړونکي تير په سر چتونه د وزن په حېث لرو

a . q (kp/m)  
بار وړونکي تير په منځ کې ورکړل T (Doppel T )د اهن کانکرېټ څخه تخته بايد د دوه سره 

هغه دا چې دا د چت . که څه هم دا يوه پخوانۍ ساختماني طريقه ده، خو ال هم ګټې لري. شي
 :ددې د ورن څېړنه په دې ډول ده. ساختماني لوړوالی کموي او ارزانه تماميږي

 
a) خهد چت څ  a . g = 3,50 . 745 ≈ 2608 kp/m  

b) 252   = خپل وزن او بندوونه kp/m  
______________________________________________ 

  g ≈ 2860 kp/m   مجموعي
که غېر ددې نه يا مکمل بل ډول د چت ساختمانونه قبول کړو، نو دلته بايد فقط په دوه 

په دغه دوهم مثال کې د چت . صل ډول تشرېح شيزياتوالی په مف( وزن)مثالونو کې د بار 
د چت باروړونکي مکمل وزن . په هر متر کې له منځه ځي Mp 3په باروړونکي کې تقريباً 

 :په الندی ډول دی
Q = q . L = 2860 . 7,0 ≈ 20020 kp  

الندې انځور په فوالدي باروړونکي باندې د اهن کانکرېټ څخه د چت عرضاني مقطع 
 ښايي
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 .ه زښت ډېر وزنونه دي، کوم چې مقايستاً د متوسطو ساختمانونو څخه نيول کيږيدلت

ددې برخې په اخره کې يو بل ليکه يې وزن په نظر کې نيسو، ځکه چې دا د ليکه يي 
د همدې هدف د . وزن دی، کوم چې د باروړونکو دېوالونو الندې دي( تهدابونو)بنسټونو 

، او دوه نور سرني (منزل)تاکاو، د ځمکې د سطح پوړ  پاره مونږه يوه د استوګنې ودانۍ د
 .بام يې هوار دی. په نظر کې نيسو(  منزلونه)پوړه 

 
. شوی دی( پلستر)ډبل او دواړو خواوو ته اخېړ  cm 24ټول دېوالونه يې د تاکاو په سر 

بيروني دېوالونه سوري لرونکي بالکي خښتو څخه جوړې شوي او دلته په نظر کې نيول 
 cm 36د تاکاو ټول دېوالونه . ي داخلي دېوالونه د پخو خښتو څخه جوړې شوي ديشو

يواځې د بيروني دېوالونو بيروني برخې اخېړ . ډبل دي او د پخو خښتو څخه جوړې شوي
 .شوي دي

دا چې دا په ځانګړي ډول د يو ساده محاسبې پورې اړه ولري، نو د کړکۍ ګانو او دروازو 
 .ل کيږيځايونه ورڅخه نه ويست

هوار بام يو مثال د تود بام او چتونه يې د دوهم فصل د استوګنو کورونو د دوهم مثال سره 
 .مطابقت کوي

 طبقه PVCد 
 سمټي طبقه
 د ډبرو وړۍ

 د اهن کانکرېټ چت
 په شکل باروړونکی Iد 

 د اور څخه ساتونکی
 ځوړنده طبقه

طع په د يو استوګنځي د منځ څخه عرضاني مق
 دې انځور کې ښودل شوې
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 :په اوله کې غواړو چې د دېوالونو وزنونه وڅېړو
 ،d = 24 cmڅخه دېوال  50د سوري لرونکي بالکي خښتو                       

 :ډبل اخېړ cm 1,5دواړو خواوو ته                                                        
0,24 . 1200 + 2 . 0,015 . 1800 = 288 + 54                = 342 kp/m2  

 ،d = 24 cmڅخه دېوال  100د پخو خښتو                                             
 :ډبل اخېړ cm 1,5دواړو خواوو ته                                                          

0,24 . 1800 + 2 . 0,015 . 1800 = 432 + 54               = 486 kp/m2  

 ،d = 36 cmڅخه دېوال  100د پخو خښتو                                            
 بې اخېړه                                                                                                                   

0,36 . 1800                                                            =648 kp/m2  
 ،d = 36 cmڅخه دېوال  100د پخو خښتو                                                       

 :ډبل اخېړ cm 1,5يوې خوا ته د                                                                         
0,36 . 1800 + 0,015 . 1800 = 648 + 27                = 675 kp/m2 

 
 :د پاره د وزن څېړنه( تهداب)د ليکه يي بنسټ 

 کيڼې خواته بيروني دېوال
0,5 . 4,50 . 0,575                                       = 1,30 Mp/m   بام 
3 . 0,5 . 4,50 . 0,755                                 = 5,10 Mp/m   چت 

d = 24 cm                                                                      دېوال 
(0,27 + 0,28 + 2,50 + 0,21 + 2,50 +                                     
+ 0,21 + 2,50 + 0,21) . 0,342                         = 2,97 Mp/m  

d = 36 cm                                                                      دېوال 
2,30 . 0,675                                                    = 1,55 Mp/m  
_______________________________________________ 

                                                           = 10,92 Mp/m مجموعه 
 ښي خوا ته بيروني دېوال

0,5 . 5,50 . 0,575                                       = 1,58 Mp/m    بام 
3 . 0,5 . 5,50 . 0,755                                = 6,23 Mp/m    چت 

d = 24 cm                                              = 2,97 Mp/m    دېوال 
d = 36 cm                                              = 1,55 Mp/m    دېوال 

________________________________________________  
                                                           = 12,33 Mp/m مجموعه 
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 منځنی دېوال
0,5 . (4,50 + 5,5) . 0,575                         =     2,87 Mp/m   بام 
3 . 0,5 . (4,50 + 5,5) . 0,755                  =   11,32 Mp/m   چت 

d = 24 cm                                                                      دېوال 
3 . 2,50 . 0,486                                              =    3,65 Mp/m  

d = 36 cm                                                                      دېوال 
2,30 . 0,648                                                    =    1,49 Mp/m  
_______________________________________________ 

                                                           =  19,33 Mp/m مجموعه 
 

لوستونکي دا په نظر کې نيسي، چې په هغه ځای کې، چېرته چې چتونه په او پام نيونکي 
. د اخېړ د پاره ددې وتنه کېدونکې دهبيروني دېوال کې ننوځي، نه د دېوال د پاره او نه 

دغه نا دقيقوالی بيا هم کمه اغيزه لري او کېدی شي چې ورڅخه کار واخستل شي، کوم 
 .چې په محاسبه کې ساده پاتې کيږي

باندې الندې ورکړل شوي ليکه يي ( تهداب)په ليکه يي بنسټ : دا په دې ډول خالصه کوو
 :وزنونه له منځه وړل کيږي

q = 10,92 Mp/m   کيڼې خوا ته بيروني دېوال 
q = 12,33 Mp/m         ښي خوا ته بيروني دېوال 
q = 19,33 Mp/m                            منځنی دېوال 

_________________________________________ 
= 42,58 Mp/m                                  مجموعه 

 40هر متر د ودانۍ الندې ساختماني بنسټ باندې د  ددې څخه مطلب دادی، چې د ودانۍ

Mp  15د مثال په ډول د . واردوي( وزن)څخه زيات بار m  ً600اوږودوالي سره تقريبا Mp 
 .برقي اورګاډو منځني لوېوالي سره برابر دی 10وزن راځي، يا دا وزن د 
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 څلورم فصل
 (تهداب) څېړنه، د ځمکې کېمنډنه او ساده بنسټ( وزن)د بار 

Lastermittlung, Bodenpressung und einfache Fundament 
(Load inquiry, ground pressure and an easy foundation) 

 

د پوتنسيال د تفاوت لغت څخه سړی دا مطلب اخلي، چې دا د سطح د واحد پورې مربوطه 
اضي له مخې دا په د ري. توری انتخاب شوی Ơددې د پاره د يوناني تورو څخه د . قؤه ده

 :الندې ډول تعريفيږي
Ơ   P / F (kp/m2)  

د راښکنې د پوتنسيال تفاوت څخه سړی داسې پوهېدی شي، چې دا د عرضاني مقطع تر 
، چې د فشار د پوتنسيال تفاوت په خالف د لګېدنو دی د پوټنسيال توپيراغيزې الندې 

په خاص ډول سړی دا د ځبېښلو . سره، د چخپيتوونو سره يا په لنډونې سره يو عاقبت لري
الندې د پوتنسيال تفاوت ښايي چې په عمومي ډول دې ته د ځمکې ( تهداب)سره د بنسټ 
مونږ غواړو چې دلته د . توري څخه کار اخستل کيږي pددې د پاره د . ځبېښنه وايي

 .ځمکې د ځبېښنې سره ځان مصروف کړو
د دواړو . بنسټ د وزن څېړنه وشوهد دريم فصل په اخره کې د يوې ودانۍ د ليکه يي 

بيروني دېوالونو ته بايد ځان ځان ته پاملرنه وشي، دا چې هلته ډېر وزنونه لري نظر کيڼ 
 :د ليکه يي بنسټ پورتني څنډې ته الندې ورکړل شوی وزن څېړل کيږي. دېوال ته

q = 12330 kp/m    ښي خوا بيروني دېوال 
q = 19330 kp/m     منځنی دېوال 

 

 پلنوالي سره ليکه يي بنسټ cm 50د 
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 :د ښي خوا بيروني دېوال د پاره ليکه يي بنسټ
 (وزن)بار 

q = 12330 kp/m    د دېوال څخه 
0,5 . 0,4 . 2300 =     460 kp/m   (وزن)خپل بار 

____________________________________ 
q = 12790 kp/m    مجموعه 

ه منځ ته هغه سطح، کوم چې د هغې په سر په ېو متر اوږودوالي سره د ځمکې ځبېښن
 :راځي

F = 50 . 100 = 5000 cm2  
 :په دې اساس د ځمکې ځبېښنه په الندې ډول ده

Ơ = 12790 : 5000 = 2,6 kp/cm2 = 26,0 Mp/m2  
 د منځني دېوال د پاره ليکه يي بنسټ

 
 (وزن)بار 

q = 19330 kp/m    د دېوال څخه 
0,76 . 0,4 . 2300 =     700 kp/m   (وزن)خپل بار 

____________________________________ 
q = 20030 kp/m    مجموعه 

 
هغه سطح، کوم چې د هغې په سر په ېو متر اوږودوالي سره د ځمکې ځبېښنه منځ ته 

 :راځي
F = 76 . 100 = 7600 cm2  

 پلنوالي سره ليکه يي بنسټ cm 76د 
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 :په دې اساس د ځمکې ځبېښنه په الندې ډول ده
 

Ơ = 20030 : 7600 = 2,6 kp/cm2 = 26,0 Mp/m2  
 

جوده د ځمکې ځبېښنه د اجازه ورکړل شوي ځمکې ځبېښنې په مقايسه ده او دې ته دغه مو
معيار کې اجازه ورکړل شوې د  DIN 1054په . اجازه نه شته چې ددې څخه زيات شي

ددې نه فقط يوه لنډه برخه چې په راتلونکي جدول کې . ځمکې ځبېښنه ورکړل شوې ده
 .ښودل شوې

ره اجازه ورکړل شوی د ځمکې ځبېښنه د ليکه يي بنسټ ژور بنسټ د پا( m 1)تر يو متر 
څخه کم د ( m 1)د پاره هم اعتبار لري، کوم چې د هغې الندينۍ څنډه د يو متر ( تهداب)

تاکاو د ځمکې د فرش څخه الندې پرته وي، که چېرته د تاکاو د ځمکې فرش په واسطه او 
څخه ډډه کېدنې  د کې يي بنسټد تاکاو په عرض ورکړل شوي دېوالونو په واسطه د ليکه 

 .مخنيوی شوی وي
مونږه ګورو، چې زمونږ ليکه يي بنسټ په کافي ډول اندازه شوی دی، کله چې دا د يو 

د دا ډول بنسټ . ساختماني بنسټ په حېث د ډبلې شګې نه تر کرېړ  پورې پکې موجود وي
بنسټ راوتلي برخې د پاره خاص مجهزولو ته  ضرورت نه شته،  دلته د ليکه يي ( تهداب)

دی او د منځني  cm 7دا د بيروني دېوال الندې فقط . د دېوال د پلنوالي څخه پورته کم دی
پورې  cm 40تر . نيول کيږي cm 20دېوال الندې، کوم چې ډېر تر فشار الندې دی، فقط 

لوړ د پاره قوه بايد داسې تقسيم شي، چې د راښکنې د پوتنسيا تفاوت نومول شوي 
 .په الندينۍ څنډه کې رانه شي( تهداب)د بنسټ اندازه 

څخه کم وي، بايد سړی د بنسټ د ډډو راوتلي برخې لکه د      د  α( زاويه)که چېرته کنج 
 tanزاويې سره د راوتلي برخې لوړوالي د      د . په شان مجهز شي( يخن)کميس د غاړې 

α = 1,73 واره  1,73بايد کمترکمه  ددې معنی داده چې لوړولی. نسبت سره مطابقت کوي
د راوتلي برخې اوسي، که چېرته سړی د بنسټ د عرض مجهزونې څخه صرف نظر کېدل 

د زښت ډېر عملي سوچ څخه سړی دا ډول ليکه يي بنسټ هم د يو ساده ځنځير په . غواړي
حېث نومولی شي، دې سره سره بيا هم يوه مجهزېدنه، يو او دوه د اوږود جهت ته ورکول 

ېدی شي چې ساختماني بنسټ يا کنده د ساختماني کندې په جوړولو کې خراب ک. کيږي
غېر . شوی وي، نو بيا هم فقط يو سپکه مجهزيدنه د مختلفو ناستو لږ څه مخه ونيسي

ددې نه کانکرېټ هم ددې پالنه کوي، کوم چې په هغه کې سيخان ورکړل شوي دي، او نور 
 .هم ښه دادی چې ددې کېفيت ښه وي



38 
 

 رکړل شوې د ځمکې ځبېښنهاجازه و
د بنسټ يا کندې په پلنوالي کې اجازه ورکړل   (m)د ځمکې د کندنې ژوروالي کې تر 

 تر( m)په  Ơشوی 
0,40                 1,00                 5,00        

         10,00 

  ( رقم)د ځمکې ډول 
 
 

0,50 
1,00 
2,00 

 
0,50 
1,00 
2,00 

 شګلنه ځمکه
شګې څخه تر د نرۍ 

 متوسطې شګې پورې
 

 ځګه شګه تر کرېړ پورې

 
1,5                     2,0                   2,5        

               3,0 
2,0                     3,0                   4,0        

               5,0 
2,5                     3,5                   5,0        

               6,0 
 

2,0                    3,0                    4,0        
               5,0 

2,5                    3,5                    5,0        
               6,0 

3,0                    4,5                    6,0        
               8,0 

 ې ډبرينې تختېلوې
 طبقه يي ډبرې

 ډکون شوي ډبرې

 
 (7,5درز درز شوي  )  15
 (15درز درز شوي  )  30

 نښلېدونکې ځمکه
 (نرم)اسانه اغږل کېدونکی، پوست 

 سخت اغږل کېدونکی، شخ
 نيم کلک

 کلک

 
 

2,4 
1,0 
2,0 
4,0 

 
:  حل کړلنه بل دا چې مونږه د ځمکې د ځبېښنې په څېړنه کې د موازنې يا توازن سوالو

تر السه کړای شو، او مونږه د ځمکې د  V = 0 ∑د دغې موازنې شرط  ددې د پاره چې 
ځبېښنې د پاس څخه راغلي پېژندل شوي عمودي قوو څېړنه کړې وه، چې د هغې لنډېز 

ددې معنی داده چې د ځمکې . په شان قوېداسې لوی دی لکه د همدغې عمودي ( خالصه)
 لرونکي په شان په مساوي اغيزې قوېده لکه د عمودي  د ځبېښنې نتيجه دومره لويه

 .ليکو متقابل ورکړل شوي دي
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مونږه کوالی شو چې په همدې ډول نظر د دېوال او د کانکرېټ تر منځ درز د پاره هم ورکړو 
ددې د پاره مونږ منځنی دېوال . او بيا پوهيږو چې په دېوال کې ځبېښنه منځ ته راځي

په مثال کې ټول د تاکاو دېوالونه دي او د جنسيت ښه والی ټول  انتخابوو، کوم چې زمونږ
طبعي ده چې . ا فشار زښت ډېر دیييو ډول دي، خو بيا هم په منځني دېوال باندې وزن 

 .بايد مونږ د ليکه يي بنسټ د وزن څخه صرف نظر شو
 :کې د وزن او فشار موازنه په الندې انځور کې ښودل شوی( تهداب)په يو بنسټ 

 
دغه بار د سره او مساحت يې، کوم چې  q = 19330 kp/m(  وزن)په پورته انځور کې بار 

 .دی F = 36 m . 100 m = 3600 m2ورباندې راځي  ( وزن)
 :د دېوال او کانکرېټ تر منځ په درز کې ځبېښنه يا فشار په الندې ډول دی

 
Ơ = q : F = 19330 : 3600 = 5,4 kp/cm2 = 54 Mp/m2  

 
اجازه ورکړل شوي غوښتنو پورې اړه لري، د فاصلې انتخاب شوي دېوال د پاره دلته د 

مونږه بيا د دېوال په برخه کې خپل نظر پرېږدو، . چې څنګه زمونږ له خوا نه ليدل کيږي
سره ( تهداب)دلته مونږ د ځمکې د ځبېښنو پورې مربوطه په عادي حاالتو کې د بنسټ 

 .ځان مشغولول غواړو
کړو، ددې د پاره چې د ( تهيه)ې غواړو چې مونږ مرستندويه مواد تيار په دغه موقع ک

ساختمانونو وزن ، کوم چې ددې په سر چتونه راځي، دا د ټولو منزلونو په منځونو کې 
، کوم چې د اټکل په (تهدابونه)دېوالونه او پايې، مخه نيونکي ساختمانونه او بنسټونه 

ني ستاتيک د مفکورې په دغې زده کړه کې د ډول څېړل کيږي، مونږ نه غېر د ساختما
دلته مهم فقط د . ساختماني عناصرو د پاره خپله ستاتکي ثبوت په نظر کې ونيول شي
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سيستم ټاکل دي، چې دا د کلکو ساختمانونو د پاره د چتونو اوږودوالی او د سکلټ 
 .فاصله دهد پاره د پايو تر منځ ( چې ځانته پايې، تيرونه او چتونه وي)ساختمانونو 

. فصل استوګنې ودانۍ په نظر کې نيولو يو ساده مثال سره شروع کوو 3دلته مونږه د تېر 
وزن لري، نو په  Mp 4دا کور په يو متر مربع کې تقريباً . پلن دی m 10دغه کور تقريباً 

دغه په . وو Mp 40ټولو درېواړو تهدابونو باندې وزن د ودانۍ په هر متر اوږودوالي کې 
د ټولو څلورو منزلونو د پاره سړی . الس ته راځي Mp 4تقسيميږي چې ( m 10)الي پلنو

هر منزل او هر متر مربع مساحت د دغې کور وزن په متوسط ډول : کوی شي چې ووايي
يو اټکل کوو، د . دا ډول د ګتو په شمار په هر وخت کې جوړيږي. جوړوي Mp 1تقريباً 

سر وزنونو، د پايو په سر وزنونو او د تهدابونو  مثال په ډول کله چې دا د تيرونو په
 :الندې ورکړل شوی مثال مونږ په نظر کې نيسو. وزنونو پورې اړه لري، څيړل کيږي

 .دی، صورت نه مومي 2,25 = 4,50 . 0,5د کيڼې خوا دېوال په سر د چت يوه برخه چې 
 په څلورو چتونو کې

q ≈ 4 . 2,25 . 1,0 = 9,00 Mp  ( 10,92چې دا Mp حسابيږي) 
 د ښي خوا دېوال په سر د چت برخه 

0,5 . 5,50 = 2,75  
 په څلورو چتونو کې

q ≈ 4 . 2,75 . 1,0 = 11,00 Mp  ( 12,33چې دا Mp حسابيږي) 
 :د منځني دېوال د پاره د چت د وزن يوه برخه په الندې ډول ده

 
0,5 (4,50 + 5,50) = 5,0 m 

q ≈ 4 . 5,00 . 1,0 = 20,00 Mp  (19,33ې دا چ Mp حسابيږي) 
 

نظر د . د نورو ودانيو د پاره، لکه دولتي ودانيو او مغازو سره همدا ډول چلند وشي
په . زيات يا کم فرق منځ ته راتلی شي Mp/m2 1,0ته په متوسط ډول ( رقم)ساختمان ډول 

دې دا ډول ودانيو کې يوې خوا نه د استفاده کېدونکی وزن زيات دې، او بلې خوا نه په 
هلته يواځې . جوړيږي، کوم چې دا لکه د ودانۍ سکلېټ په شان ويکم کې لوی دېوالونه 

نور پاتې ټول د کوټو بيلونکي سپک دېوالونه دي . د دېوال دي( Fassaden)د ودانۍ مخ 
او يا په وړوکې پالن کې يوه مرکزي ټکی دې چې هغه د ساختمان د سکلېټ کلکولو 

دېوالونه په خاصه توګه په عمومي ډول د يو داسې اضافي دغه بار وړونکي . وظيفه لري
اندازې څخه بهر پرېښودل کيږي او ددې په ځای د ساختماني سکلېټ ځانګړي وزنونه 
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په هغه ځايونو کې چې ساختمان د . د چتونو سره يوځای محدودوي( پښتۍ او تيرونه)
اص ډول په نظر کې دېوالونو په واسطه تر فشار الندي دي، سړی دا ډول ځايونه په خ

 .نيسي
تير باندې په اوږدو  ل کې د يوې دولتي ودانۍ چت په يوهمدا ډول مونږ په دريم فص

اوس مونږ غواړو چې يوې ودانۍ ته د دا ډول چت سره يو . وزن سره محاسبه کړ( طوالني)
دې هدف د پاره مونږه يوه ودانۍ په نظر کې نيسو . وروسته وټاکو( تهداب)نورمال بنسټ 

د ټولو نه پورته پوړ د چت . دی( منزله)پوړه ( 10)سره يوځای ټول لس ( منزل)ې د اول پوړ چ
په برخه کې مونږ څه ويينه نه لرو، بلکه دلته مونږه يو هوار چت فرظوو، کوم چې ددې وزن 

دا يو تصور دی، کوم چې دا په درندو هوار بامونو . ته زيات نه دی( منزل)نظر نورمال پوړ 
 DINپه اندازه د  kp/m2 200که چېرته سړی يو مؤقطي وزن د . کې منځ ته راځيساختمان 

معيار له مخې دا ډول حالت ته په نظر کې ونيسي، چې دغه بام د سپورت، تفريحي  1055
او نظارت هدف د پاره اوسي، نو دلته د سپکو دېوالونو اضافي لګښت د نظره غورځول 

 .کيږي
پوړ پورې مربوطه د مؤقطي وزن سره يوځای د ساختمان اول مونږ دا معلوموو چې د هر 

د هر پوړ په متر مربع  ،وزن، يعنې عمومي وزن، کوم چې د ساختمان مخ ته راوتلي پښتۍ
 .کې په نظر کې نه نيول کيږي

 qD = 745 kp/m2په تېر دريم فصل کې د دولتي ودانيو چتونو د پاره يو مجموعي وزن 
کوم چې پر هغه چت )سره يو تېر ( Aufstelzung6)د ژبګۍ  عالوه ددې نه هلته. ټاکل شوی

اوس مونږ دا داډول په نظر کې . دی، ورکړل شوی دی kp/m 252خپل وزن يې ( راځي
دې د پاره ددې په مطابق د . نيسو، چې د ژبګۍ سره ددې خپل وزن په دې رقم نه ورکوو

تر منځ د ( تيرونو)کو د چت نيون kp/m 252د همدې هدف د پاره مونږ . چت وزن لوړوو
 :چت په سطح په الندې ډول تقسيموو

Δq1 = 252 : a 
a = 3,50 

Δq1 = 252 : 3,50 = 72 kp/m2 
 

النديني تيرونه، کوم چې د هغې په سر لکه د پورته مثال په شان دوه دانې چت نيونکي 
يوه نيسو، نو ددې  kp/m 500دلته مونږ د هغې خپل وزن د ژبګۍ سره . راځي، درانه دي

 :برخه په دې ډول ده
Δq2       : Ɩ 

                                                 
6  )Aufstelzung – دا يو ډول هواره اوسپنه ده چې د تير په سر ورکول کيږي چې جګوالی يو برابر شي. 
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Δq2 = 500 : 7,00 = 72 kp/m2  
 .سره   ,Ɩ   7چې دلته 

 دلته فقط د ودانۍ يو کنج ښودل شوی دی. د يو سکليټ کور بار وړونکي

 
طبعاً دا د ودانۍ د منزلونو تعداد او د منزلونو . دلته اوس د پايې يا تکيا وزن پاتې دی

لوړوالی يې ( منزل)ودانۍ د پاره چې د پوړ ( منزله)د يو لس پوړه . لوړوالي پورې اړه لري
3,50 m  1,9وي، کېدی شي چې د الندې ورکړل شوي مثال د پاره Mp  په هر پوړ کې د

اوس مونږ دغه د پايو يا تکيا ګانو وزنونه په . هرې پايې د پاره د استرونو سره ونيول شي
 .يځ دواړو خواوو ته ښودل شوی دیسطحو باندې تقسيموو، کوم چې د پايو در

 
Δq3        : (  . a . Ɩ) 

Δq3 = 2000 : (2 . 3,50 . 7,00) = 41 kp/ m2  

 
 :نتيجه په الندې ډول ده( متوسطه)زمونږه منځنۍ 

 
  qD     =  745 kp/m2   چت

  Δq1 =    72 kp/m2  (تيرونه)چت نيونکي 
 Δq2  =   72 kp/m2  النديني تيرونه

 Δq3 =   41 kp/m2 کيا ګانېپايې يا ت
____________________________  

  q    = 930 kp/m2   مجموعه
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مونږ دلته ګورو، چې د يوې ودانۍ په سکليټ کې هم، کوم چې د چت د سطحې متر مربع 
سره ددې چې دلته هيڅ کومه اندازه د . دی Mp 1,0وزن ( منزل) پورې مربوطه د يو پوړ 

استفاده کولو په وخت کې وزن نه يواځې د چت مجموعي وزن  د. دېوال وجود نه لري
 .زياتوي، بلکه زښت ډېر خپله د ساختمان وزن هم ډېريږي

پايې يا تکيا باندې  E2او د  B2, B3, B4, C2, D2په پورته انځور کې ورکړل شوي د هر 
راغلي باروړونکو په سر راتلونکي نيمايې وزن دا ډول راځي، چې سړی ددې نه يوه 

اغيزناکه سطحه الس ته راوړي، چې دا يو مستطيل شکل پرده جوړوي، چې ددې د ډډو 
دلته مونږ ته يو مربع . اوږودوالی د پايو يا تکيا ګانو د فاصلې په واسطه منځ ته راځي

ډوله پرده په الس راځي، چې دا يو مربع ډوله اغيزه لرونکې سطح ده چې د ډډو 
 :او مساحت يې په الندې ډول دی سره دی، Ɩ = 7,0 mاوږودوالی يې  

 
F = Ɩ . Ɩ = 7,0 m . 7,0 m = 49,0 m2  

 
 :وزن راوړي، چې دا په دې ډول دی kp/m2 930د دغې سطحې هر متر مربع پر پايو باندې  

 
P1 = F . q = 49,0 m2 . 0,93 ≈ 46,0 Mp  

 
وړترين وزن، کوم پوړه لرو، چې زمونږ د پايې ل( 10)سره مونږ ټول لس ( منزل)د الندې پوړ 

 :ته انتقالېدونکی دی، په دې ډول دی( تهداب)چې دغه وزن بنسټ 
 

P = 10 . p1 = 10 . 46,0 ≈ 460,0 Mp 
 

دی، چې ددې وزن، د ځمکې ( تهداب)الندې ورکړل شوی انځور د منځني پايې ځانته بنسټ 
 :ځبېښل والی او کنج په الندې ډول پېدا کيږي
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 (:وزن)بار 

 p ≈ 460,0 Mp  پايه يا تکيا
,   (تهداب)بنسټ    .  ,  .  ,1  .  ,  ≈   50,0 Mp  

___________________________________________  
    P ≈ 510,0 Mp  

 
 :مساحت( تهداب)د بنسټ 

   F = 3,20 m . 3,20 m = 10,2 m2  
 :د ځمکې ځبېښنه

   σ = P : F = 510 : 10,2 = 50,0 Mp/m2 = 5,0 kp/cm2  
   tanα = 2,15 : 1,22 = 1,76  
    α ≈       

 
دلته هم کېدی شي چې لکه د استوګنې کور مثال په ډول، د ساختماني بنسټ په حېث، چې د 

شګي څخه تر کرېړ پورې جوړ شوی وي، نو دلته د ځمکې ځبېښنه د اجازه ورکړل شوي 
پوری  m 3,2تر څخه زيات او د بنسټ د جسم پلنوالی  m 2,0ساختماني بنسټ ژوروالی د 

 .د جدول څخه اخستل کيږي σ = 5,3 kp/cm2وي، اجازه ورکړل شوی  
لکه د استوګنې ودانۍ د مثال ليکه يي بنسټ غوندې مونږ کوالی شو چې معلوم کړو، چې تر 

دغه د . تر منځ  ځبېښنه څومره زيات دی( تهداب)د پښې او بنسټ  ستنېحده پورې د  هکوم



45 
 

د دغې پايې مساحت، . نيول کيږي cm 76ه چې د ډډو اوږودوالی پښه يوه مربع ډوله د ستنې
 :باندې والړ دی، په الندې ډول دی( تهداب)کوم چې پر بنسټ 

F = 76 cm . 76 cm = 5780 cm2  
 

ټاکل کيږي، چې دلته  Mp 460باندې راځي  ( تهداب)هغه وزن، کوم چې د پايو څخه په بنسټ 
 :په الندې ډول الس ته راځي د پښې سره په درز کې ځبېښنه ستنېد 

σ   P : F          :  78  ≈ 8  kp/cm2 ≈ 8   Mp/m2  
 

. پښې بايد لوی شي ستنود . ې سيخانو کانکرېټ د پاره اوچته دهدا يوه اندازه ده، کوم چې د ب
( تهداب)دې سره د پايې دواړو ډډو ته راوتلي برخې کميږي او دې سره کېدی شي چې د بنسټ 

په پښو کې بېرته  ستنودلته کوم لوړوالی چې تر السه کيږي، هغه د . وساتل شي لوړوالی کم
په ښه لګښت سره په کافي اندازه ټينګ جوړول غواړي،  که چېرته سړی دا(. پټيږي)کيږي ور

مګر دا يو الزمي شرط دی، چې په . نو د مساحت په لويېدو سره ددې لوړوالی هم زياتيږي
که چېرته دا خپله د تيوري . ت په برخه کې مونږ چپ پاتې کيږومساوي ډول د راښکنې تقسيما

( وزن)له لحاظه النجه ور پريوزي، خو عملي فرق درلودنه يې کمه ده، په دې شرط چې بار 
 .انتقالونکې سطح په کافي اندازه ټينګ يا کلک اوسي

کيږي، هيڅ  د پاره، کوم چې غېر مجهز پاتې( تهداب)مونږ  دا په نظر کې نيسو، چې د بنسټ 
وي، نو د  B 225کوم اهن کانکرېټ نه استعمالوو، بلکه يواځې کانکرېټ چې جنسيت يې 

DIN 1047  معيار له مخې د ساختمان پر مخ وړلو د پاره کانکرېټ، چې د ځبېښلو قابليت يې
σ = 55 kp/cm2 د پښو  ستنودلته مونږ د پايو د وزن څخه نتيجه اخلو او د. وي، ټاکل کيږي

 .مساحت ټاکوالزمي 
 که چېرته

 وي، نو بيا σ  σ = P : Fموجوده 
 .سره دی F  F = P : σالزمي 

 :که چېرته زمونږ د مثال عددونه پکې راولو
 دی P = 460000 kpاو  σ = 55 kp/cm2    نو 

  F    F = 460000 kp : 55 kp/cm2 = 8360 cm2دلته الزمي 
 

له مخې په الندې ډول تر  Fد الزمي مساحت  a د يوې پايې مربع ډوله پښو د څنډو اوږودوالی
 :السه کوو



46 
 

a =    =       = 91,4 cm 
 

 .ته لوړو a = 92,0 cmدغه اندازه مونږه  
tanα = 2,00 : 1,14 = 1,75 

α ≈       

 
، يعنې د اهن کانکرېټ څخه بنسټ کېدی شي (تهداب)د مجهز شوي کانکرېټ څخه بنسټ 

ني بنسټ ته د وزن انتقالونې د پاره ددې لوړوالي يا ډبلوالي ته کم ساختما. چې ډېر پلن اوسي
( تهداب)د دغې بنسټ (. ضرور نه دی چې بنسټ يا تهداب ډېر ډبل اوسي)دی نه  ضرورت 

الندې زښت ډېر د راښکنې تشنج منځ ته راځي چې دا بيا په مناسب ډول مجهزونې سره 
 .وړل کيږي هله منځ( سيخبدني سره)

 
  ښکته خوا ته د پڅ هرم زور         منشور په واسطه د پڅ هرم بدلونه د        
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د پاره چې خاص هوار بنسټ تر السه کړو، بيا هم د اهن کانکرېټ نظري امکانات کومه ددې 

د يوې خوا نه د مجهزېدنې برخه غېر مناسب لوړيږي، کوم چې عمالً د بنسټ . ګټه نه لري
بل خوا نه د نري بنسټ په وجه د پايې الندې ورکړل . په جوړولو کې ډېر خراب دی( تهداب)

دې سره د پايې د وزن الندې د پڅ هرم په شکل کانکرېټي برخه مخ . یخطر هم دته شوي تختې 
 .په ښکته پلن فشار راوړي

په ساده محاسبوي طريقې سره سړی د پڅ هرم په ځای د منشور په شکل جسم ورکوی، دا 
پښې  ستن دداسې منځ ته راځي، که چېرته سړی د پايې شاوخوا، که دقيق وويل شي د 

 .مايي ډبل يوه فاصله ورکړل شيشاوخواته د بنسټ په ني
 :د مربع ډول بنسټ د پاره د منشور ډوله جسم د ډډې اوږودوالی په الندې ډول پېدا کيږي

a = bo + 2 (0,5 . d) = bo + d  
 

د دغې منشور د پوښ مکمل مساحت په . سره برابر دی dاو لوړوالی يې د بنسټ د ډبلوالي 
 :الندې ډول دی

F = d (bo + d)  
 

سړی د دا ډول بيلونکي تختې تشنج، کوم چې د پوښښ په سطح اغيزه کوي او د پايې دلته 
الس ته  Fتقسيم د پوښښ په مساحت   Pقوه د هغې په مقابل کې عمل کوي، د پايې د وزن  

 :راځي
τ = P : F  

 
دغه د بيلونکي تختې تشنج بايد د يو . د تشنج نتيجه ده قوېدا د مساحت پورې مربوطه د 

وي، يو نورمال کانکرېټ دی، اجازه ورکړل شوی  B 225ټ د پاره چې جنسيت يې کانکرې
که چېرته سړی دا ډول اندازه په نظر کې . څخه تجاوز ونه کړي τ = 9 kp/cm2تشنج بايد د 

 .د پاره لويه اندازه ولري( تهداب)نيسي، نو بايد د بنسټ 

 (تهداب)د اهن کانکرېټ څخه هوار بنسټ 
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څخه د وزن يوه برخه ايستل شوی دلته بايد د پايې د وزن . دا زښت ډېر اټکلي محاسبه شوی
باندې اغيزه ( کندې)وای، کوم چې د ځمکې فشار په حېث د منشور ډوله ساختماني بنسټ 

بل خوا نه ټوله مکمله ډبله تخته هم . دې سره خپله د بېلونکي تختې قوه وړوکی کيږي. کوي
شوې اغيزې ته ورسره اغيزه نه کوي، دا چې د دقيقې محاسبې څخه تقريباً فقط کمې يو طرف 

خو په هر حالت کې دغه غېر دقيقوالی کم دې نظر اهن کانکرېټي ساختمان بل ډول . تمه ده
 .محاسبې ته

 τکانکرېټ د پاره د بېلونکي تختې تشنج لوی دی نظر  B 225په هغه حاالتو کې، چېرته چې د 

= 9,0 kp/cm2  اوسپنې په ته، نو په دې صورت کې د پايې څخه راغلې ټوله قوه د ميالني
فقط په هغه . دا زښت ډېر اضافي لګښت دی. واسطه د پايې يا تکيا الندې ځوړندول کيږي

د مثال په ډول د يو . نقشه کوي( تهداب)، نو سړی دا ډول بنسټ ه الره نه ويحاالتو کې چې بل
ساختماني کندې، کوم چې تل د يو پمپ په واسطه د ځمکې اوبه وباسي، د اوبو ساتلو دا 

دا چې د بنسټ ژوروالی نظر نورمال ته کم . ل الرې قېمت حتماً په نظر کې نيول کيږيډول ح
 .دی، نو په دې علت د اوبو اندازه کمه ده، کوم چې د پمپولو پورې اړه لري

وي، د بېلونکي  B 225، کوم چې د کانکرېټ د پاره چې جنسيت يې  وروستۍ برخهد سرحد 
خپله د مجهز  قوېکله چې ټولې . تر السه کړو τ = 18,0 kp/cm2تختې تشنج ته اجازه ده چې 

که چېرته د تشنج د پاره . ښه ډبل شي( تهداب)شوي وسپنې په واسطه نيول کيږي، بايد بنسټ 
عالمې څخه دا څرګنديږي، چې د بېلونکي  τعالمه ورکړل شوی وي، دلته ورکړل شوی د  σد 

 .تختې تشنج په يو سطح عمود والړ دی
( تهداب)ښښ کوو چې زمونږ د پايې وزن د پاره يو د اهن کانکرېټ څخه بنسټ اول مونږه کو

د بنسټ . د ډډو اوږودوالی کېدی شي چې همدا ډول پاتې شي. ډبل انتخاب کړو cm 50فقط 
د اهن کانکرېټ بنسټ . خپل وزن د پاره فقط يوه وړه برخه په مجموعي وزن کې تغير خوري

ه اندازه کميږي، او دې سره د ځمکې فشار هم يوه اندازه مجموعي وزن هم يو. خپل وزن کم دی
 .کميږي

د  ستنېپه اهن کانکريټي ساختمانونو کې اجازه ده چې د کانکرېټ په پورتني څنډې او د 
شاو خوا، لکه څنګه  kp/cm2 80د . پښې د څنډې تر منځ تشنج يا فشار زيات منځ ته رانه شي

دام کې تر السه کړی وو، د اهن کانکرېټ څخه بنسټ چې مونږ دا د کانکرېټي بنسټ په اول اق
په منځو منځو کې تر . وي، کوم اعتراض نه شته B 225د پاره چې د کانکرېټ جنسيت يې 

مونږه . پورې دی kp/cm2 100هغه اندازې پورې سړی په نظر کې نيسي، کوم چې دا تقريباً تر 
نو دلته زمونږ د . اساس ونيسو cm 76پښې د ډډې اوږودوالی  ستنکوالی شو چې د وړوکي 

 :منشور د ډډې اوږودوالی په دې ډول دی
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a = 76 cm + 50 cm = 126 cm  
 :او ټوله احاطه يې

U = 4 . 126 cm = 504 cm   5,0يا m نيول کيږي. 
 

 :ډبلوالي سره د ټول پوښښ مساحت په دې ډول دی d = 0,5 mد 
F = 5,0 m . 0,5 m = 2,5 m2  

 
 :لونکي تختې تشنج په الندې ډول تر السه کوودې سره مونږ د بې

τ = 460 Mp : 2,5 m2 = 184 Mp/m2 = 18,4 kp/cm2  

 
ېدو بل دا چې د کږ. ختې د پاره خطر دیمونږه ګورو چې دا بنسټ نری دی، د بېلونکي ت

نو د راښکنې فشار نيونه د مجهزې اوسپنې په واسطه نيونه فقط په زښت . مومنت جوړوي
  ,τ   9مونږ کوښښ کوو چې يو بنسټ پېدا کړو چې په هغې کې . امکان لري ډېر لګښت سره

kp/cm2 80د ( تهداب)اوس مونږ يو بنسټ . د بېلونکي تختې په حېث تجاوز ونه کړي cm 
 .دلته زمونږ د منشور د ډډو اوږودوالی نور هم زياتيږي. ډبلوالي سره څېړو

A = 76 cm + 80 cm = 156 cm  
 

 :او ټوله احاطه
U = 4 . 156 cm = 624 cm = 6,24 m  

 
 :ډلوالي سره د پوښښ مساحت ال زياتيږي d = 0,8 mد 

F = 6,24 m . 0,8 m = 5,0 m2  سره 
 :دې سره مونږ د بېلونکي تختې تشنج په الندې ډول تر السه کوو

 
τ = 460 Mp : 5,0 m2 = 92 Mp/m2 = 9,2 kp/ cm2  

 .دی τشوی چې دغه اندازه تقريباً اجازه ورکړل 
مونږه کوالی شو چې . په دغې اندازه کوونې سره د تاوېدنې مومنت هم کوم مشکالت نه کوي

 ته نظر غېر مجهز شوي( تهداب)دلته دا ډول په نظر کې ونيسو، چې يو مجهز شوی بنسټ 
 .د جګوالي په نيمايي استعمال شيفقط کم 

هز شوی بنسټ د غېر مجهز شوي مونږه بايد نور هم دا په نظر کې ونيسو، چې يو هوار مج
په شګلنه ځمکه کې کېدی شي چې کم اجازه . لري کم بنسټ په مقايسه ساختماني ژوروالی

 .ورکړل شوي د ځمکې ځبېښل والی او دې سره د ډډو په اوږودوالي کې زياتوالی راشي
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شان بنسټ په همدغې ژوروالي سره لکه کتله يې بنسټ په  رکه چېرته دا ډول نه وي، چې هوا
 m 1,5وي، نو زمونږ په مثال کې بايد اجازه ورکړل شوي د ځمکې ځبېښنه تقريباً د 

پورتنۍ څنډه لږ ( تهداب)ساختماني بنسټ ژوروالي د پاره اساس ونيسي، کوم چې د بنسټ 
ژور  m 1,0دا کېدی شي د کرښو تر منځ د . څه ژور ورکول کيږي نظر د تاکاو د ځمکې فرش ته

ژور بنسټ د پاره په شګلنې څخه تر کرېړ ځمکې کې په نظر کې  m 2,0بنسټ د پاره او د 
 :په الندې جدول کې د ځمکې اجازه ورکړل شوي ځبېښنې اندازې ورکړل شوي دي. ونيول شي

 
 اجازه ورکړل شوی ځبېښنه يا فشار 

 m 5,0 m 1,0 پلنوالی( کندن کاري)د کندنې 

  m 1,0د بنسټ ژوروالی          
  m 2,0الی          د بنسټ ژورو

3,5 
4,5 

5,0 
6,0 

 
په منځ کې واقع دی، نو همدا رنګه اجازه  m 2,0او د  m 1,0اندازه ښه دقيق د  m 1,5دلته د 

 3,5ورکړل شوی ځبېښنه هم دقيق د ورکړل شوو اندازو په منځ کې واقع دی، يعنې دا چې د 

kp/cm2  4,5او د kp/cm2  5,0تر منځ، او همدا رنګه د kp/cm2  6,0او د kp/cm2  تر منځ واقع
 . دی

 :ژور بنسټ د پاره په الندې جدول کې ښودل شوی m 1,5اجازه ورکړل شوی ځبېښنه د 
 
 اجازه ورکړل شوی ځبېښنه يا فشار 

 m 5,0 m 1,0 پلنوالی( کندن کاري)د کندنې 

 m  4,0 5,5 1,5د بنسټ ژوروالی          

 
پلنوالي د   m 3,20ښودل شوی، د يو ساختماني بنسټ  لکه څنګه چې په الندې انځور کې

مونږه ګورو چې . ورکړل شوی σ = 4,8 kp/cm2پاره يوه اجازه ورکړل شوي د ځمکې ځبېښنه 
ته دغه غوښتنه مکمل کفايت نه کوې، نو مونږ کوالی شو چې نور ( تهداب)زمونږ بنسټ 

 .حساب کړو kp/cm2 5,0وړاندی د ځمکې ځبېښنه 
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ر  يو چې ددې سطح لويه کړو، چې يو خوا ته موجوده د ځمکې ځبېښنه کميږي او مونږ مجبو

 .اجازه ورکړل شوی د ځمکې ځبېښنه لږ څه لوړيږي
چې دلته مساحت يې په الندې ډول  a = 3,30 m: دلته مونږ د ډډو اوږودوالی زيات انتخابوو

 :دی
F = 3,30 m . 3,30 m = 10,9 m2  

 :ت وي، نو ددې راوتلی برخه هم لوئيږي، چې دا په دې ډولکه د ډډو اوږودوالی يې زيا
lü = 0,5 (3,30 -0,76) = 1,27  

 .د راوتلي برخې اوږودوالی دی lüدلته 
 ډبلوالی هم لږ څه زياتيږي، که چېرته مونږ دغه اضافي برخه( تهداب)دې سره د بنسټ 

 d ≈ 2/3 . lü دا په دې ډول دی. وټاکو: 
d = 2/3 . 1,27 = 0,85 m  

 :وزن يې
  P = 460 Mp          پايه 
  Mp 23   = 2,5 . 0,85 . 3,3 . 3,3    (ن کانکرېټاه)تهداب  
 _________________________________________________  

         ∑ P = 483 Mp  
 :د ځمکې ځبېښنه

σ = P : F = 483 : 10,9 ≈ 44,0 Mp/m2 

                                 ≈ 4,4 kp/cm2  
  σ = 4,9 kp/cm2    :  اجازه ورکړل شوې
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د اجازه ورکړل شوي ځمکې ځبېښنې اندازه د ډډو د اوږودوالي په زياتېدو سره تغير خوري، 
څخه  kp/cm2 4,8په زياتېدو سره د ځمکې ځبېښنه د  m 3,30څخه په  m 3,20يعنې دا چې د 

4,9 kp/cm2 ته تغير کوي. 
دا فقط ددې د . ي چې سړی ووايې، چې دغه حساب کومه ګټه نه لريپه عمومي ډول کېدی ش 

پاره دلته پکار وړل شوی، چې وښايي، چې د اندازو په اولي پالنونې کې سوچه والی تر ډېره 
 .نه لري( رول)حده کوم لوی ارزښت 

بنسټونه ( typischen)مونږ غواړو چې د مثال په ډول د دولتي ادارو د ودانۍ نورې ټپيک
 ,A2, A3دلته د بيروني دېوال پايې دي، کوم چې دا پايې د . په نظر کې ونيسو( ابونهتهد)

A4, B1, C1, D1  او دE1  غېر دA1 غه مونږ په خاص ډول په پام کنج پايې څخه دي، چې د
همدغسې لکه څنګه چې په داخلي پايو کې يوه اغيزناکه ساحه، چې د ډډو . کې نيسو

فاصلې له منځه ځي، نو د څنډو په پايو کې فقط نيمايې د دا ډول  اوږودوالي سره برابر د پايو
 :د پاره په دې ډول دي( منزل)دا د هر پوړ . سطح الس ته راغلي وزن راځي

0,5 . 46,0 = 23,0 Mp 
 منزلو د پاره 10او د 

PD = 10 . 23,0 = 230 Mp 
( وزنونه)ني دېوالونو بار يا د بېرو( Fassade)عالوه ددې نه پر بيروني پايو نور د دودانۍ مخ 

مونږ غواړو چې د بيروني دېوالونو د پاره د خښتو څخه ديوالونه نه، بلکه د مخکې . هم راځي
دغه وزن بايد . نه تيار شوي ځانګړي برخې د دېوال، کوم چې منتاژ کېدونکي دي، فکر وکړو

ا په هر منزل کې د مخ دلته کېدی شي چې بي. اوسي kp 300او د هر متر د پاره ( منزل)د هر پوړ 
(Fassade )په دغه مثال کې په منظم ډول د پايوتقسيمونه ده، چې . د وزن يوه برخه اضافه شي

دا پر يوې پايې له منځه تللی د ودانۍ مخ اوږودوالي دی، کوم چې د پايې د فاصلې سره 
 .مطابقت کوي

 

بنسټ  د ودانۍ د مخ پايو الندې د اهن کانکرېټ څخه هوار 
 (تهداب)
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 :دلته دا په الندې ډول دي
7,0 . 0,3 = 2,1 Mp  ارهد هر پوړ د پ 

 :منزلو د پاره 10د 
PF = 10 . 2,1 = 21,0 Mp  

 :ددې مجموعه داد
P = 230 + 21 = 251 Mp  

 .ته انتقاليږي( تهداب)بنسټ ( قطار)دغه وزنونه د بيروني پايو د کتار 
 σ = 80 kp/cm2اندازه کونې د پاره يوه اجازه ورکړل شوی تشنج ( پښې)مونږ د پايو د الندې 

 :ندازې مونږ په دې ډول تر السه کوواساس نيسو، نو دغه ا
F = P : σ   په دې فرمول کېσ  اجازه ورکړل شوی، اوF الزمي دی 

F = 251000 : 80 = 3140 cm2  
 :د ډډو اوږودوالی په دې ډول دی

a =    
a =       = 56 cm  

 (:وزن)بار 
  P = 251,0 Mp     پايې 
  Mp 13,0 ≈ 2,5 . 0,80 . 2,5 . 2,5      ( تهداب)بنسټ  

 ____________________________________________  
  P ≈ 264,0 Mp∑   مجموعه 

 :مساحت( تهداب)د بنسټ 
F = 2,5 m . 2,5 m = 6,25 m2  

 :د ځمکې ځبېښنه
σ = 264,0 : 6,25 = 42,0 Mp/m2 = 4,2 kp/cm2  

 
 :نيول کيږي د اجازه ورکړل شوي ځمکې ځبېښنه د تجربو له مخې په دې ډول

σ ≈  ,  kp/cm2  

 دلوړوالی په دې ډول لوی انتخابيږي، لکه ( تهداب)په بيروني پايو په پراخوالي کې د بنسټ 
همدارنګه د هغې النديني ( تهدابونه)داخلي پايو الندې تهدابونو په شان، چې ټول بنسټونه 

تمي نه ده چې بايد دا ح. څنډې او همدا شان پورتني څنډې په يو برابر لوړوالي سره وي
 .اوسي، خو عمالً په دا ډول دی



54 
 

ددې د پاره چې مونږ نور خپل د اندازه کوونې مرسته پکار واچوو، نو غواړو چې يو کرته 
( تهداب)څېړنه وکړو، چې کوم ډول اندازې مونږ نيولی شو، که چېرته مونږ ته د بنسټ 

 .ډبلوالي څخه کوم بنديځ نه وي
واره د  1,73ا رنګه په يو غېر مجهز تهداب کې بايد لوړوالی يې په يو مجموعي تهداب، همد

 .راوتلي څخه اوسي
 :راوتلی برخه دلته په دې ډول ده

u = 0,5 (2,50 – 0,56) = 0,97 m Ɩ 
 :ډبلوالی په دې ډول دی( تهداب)د بنسټ 

d = 1,73 . 0,97 = 1,68 m  
تهدابونه لرو، کوم چې د  مونږ د منځني پايو الندې تهدابونو کې د اهن کانکرېټ څخه

 .لوړوالي نيمايې څخه کم پکار وړل شوي دي
 .دی d = 70 cmدا دلته د 

 
د خرابېدنې په مقابل کې  قوېد اهن کانکرېټي تهداب د پاره مونږه د يوې تختې د عرضاني 

 .برخې د راوتلي برخې وي 2/3، کوم چې تقريباً ه امنيتې تتدابير په نظر کې نيسواوچت
d = 2/3 . Ɩu = 2/3 . 97 = 65 cm  

زمونږ له خوانه انتخاب شوي د . پايه ده A1په اخره کې د کنج د پايې الندې تهداب، چې دا د 
پايو د تنظيم په مثال کې د يوې دولتي ادارې ودانۍ د پاره د کنج په پايې کې په ځانګړي 

دا د هر پوړ . په سر راځي ډول يو پر څلورمه وزن د السه ورکوي، کوم چې دا بيا د داخلي پايې
 :د پاره( منزل)

0,25 . 46 = 11,5 Mp ،دی 
 :د پاره( منزل)پوړ  10او د 

PD = 10 . 11,5 = 115,0 Mp  

 د کنج پايو الندې د اهن کانکرېټ څخه هوار تهداب د ځمکې د فرش په سر ورکړل شوی تهداب
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اوږودوالی لري، د کنج پر پايې  m 3,5څخه دوه برخې چې هر يو ( Fassade)د ودانۍ د مخ 
ددې . و غوندې يو ډول برخه دهدا د ودانۍ د مخ نورو پاي. کيږي m 7,0دا دواړه په ګډه . راځي
د لسو منزلونو د پاره په دې . دی Mp 2,1 = 0,3 . 7,0د پاره  ( منزل)برخه د هر پوړ ( وزن)د بار 

 :ډول دی
PF = 10 . 2,1 = 21,0 Mp 

 :ددې مجموعه په دې ډول ده
P = 115,0 + 21,0 = 136,0 Mp  

د نورو بنسټونو . ته انتقاليږي( تهداب)د کنج د پايې الندې بنسټ ( وزن)دغه پورتنې بار 
د الندينۍ تختې اندازه د ودانۍ د ودانولو د موضوع له . په مقايسه دا وړوکی دی( تهدابونو)

د پښو  ستنود . نو دغه تهدابونه هم بايد لکه د نورو په شان اندازه کيږي. مخې ټاکل کيږي
سره مساحت يې په الندې  σ = 80,0 kp/cm2( فشار)الندې د يو اجازه ورکړل شوي ځبېښنې 

 :ډول تر السه کيږي
F = P : σ = 136000 : 80 = 1700 cm2  

 :د ډډو اوږودوالی يې په دې ډول دی
a =    =           = 41 cm 

سره د پايې الندې پښه تشه ښکاره شي، خو  وشايد چې د پايو د اندازه کوونې په نظر کې نيول
 .لت کې پرېږدومونږ غواړو چې دا په خپل حا

 (:وزن)بار 
  P = 136,0 Mp         پايه  
      Mp 7,0     ≈ 2,5 . 0,80 . 1,9 . 1,90(                     تهداب)بنسټ   
  ____________________________________________  
  P ≈ 143,0 Mp   مجموعه  

 :مساحت( تهداب)د بنسټ 
F = 1,9 m . 1,9 m = 3,6 m2  

 
 :ځمکې ځبېښنه د

σ = 143,0 : 3,6 = 40,0 Mp/m2 = 4,0 kp/cm2  
 

 :د اجازه ورکړل شوي د ځمکې ځبېښنه د تجربو له مخې په دې ډول دی
σ ≈  ,  kp/cm2  

انتخاب شوی،  cm 80ډبلوالی ( تهداب)دلته هم د وزن په ترتيبونې کې اول د بنسټ 
دا اندازه کوونه . هم (تهدابونو)نسټونو همدارنګه د منځني پايو الندې د اهن کانکرېټ څخه ب
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ددې نه وروسته د مجموعي تهدابونو د پاره . بايد زمونږ د اټکلي مرستې سره پر مخ والړ شي
 .اوسي 1,73بايد  u  Ɩلوړوالی د راوتلي برخې 

Ɩu = 0,5 (1,90 – 0,41) = 0,745 m  
d = 1,73 . 0,745 = 1,28 m  

د پاره ډبلوالی د نيمايې څخه کم پکاريږي، يعنې ( بتهدا)د يو اهن کانکرېټ څخه بنسټ 
 تقريباً

d = 50 cm  
خرابېدنې په نظر کې نيونې سره بايد بل خوا ته ډبلوالی يې  قوېد پورتني تختې د عرضاني 

 :د راوتلي برخې اوسي 2/3تقريباً  
d = 2/3 . Ɩu = 2/3 . 74,5 = 50 cm  

 
چې د الندې پوړ د ځمکې فرش د الندينۍ څنډې  د تهداب پورتنۍ څنډه داسې ورکول کيږي،

 .سره د پايې د الندې د پښې په سر راځي
البته چې دغه د نظر ټکی د اهن کانکرېټ څخه تهداب د پاره په پام کې نه نيول کيږي، دا د 

 .تېريږيهوار تهداب سر پورې 
ي پوړ د چت سر پوري په يو نيم حاالتو کې د پايو لوړوالی د ودانۍ د مخ په کتار کې د الندين

دغه پايې خپل وزن د اهن کانکرېټ څخه را چاپېره شوي دېوالونو نه ليرې کوي، کوم چې . وي
خو بيا هم دا . تر تل پورې انتقالوي او هم د دېوال پر سطح تقسيموي( تهداب)بيا د بنسټ 

 .پښې الندې ورکړل شي ستنېستونځي منځ ته راوړي، نو که امکان ولري د 
رې ډوله بنسټونو د يو رقم چلند په وجه بيا هم تر تاکاو پورې منځ نه تېر شوی فوالدي د ټولو د

دلته يوه د حل الره ده، کوم چې د تجربو په وجه انتخاب شوي، کله چې په . ساختمان نيسي
دا ډول نظم ال ډېر صالحيت . النديني پوړ کې د تاکاو شا و خوا کې يو بند دېوال وجود ولري

 .ته د النديني پوړ څخه زښت ډېر استفاده وشي او هم دورځې له خوا نه رڼا ولري لري، که چېر

 د يو اهن کانکرېټ څخه تختې په سر د يو فوالدي پايې درونه
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که دا په . په هر حالت کې مونږ دا ويلی شو، چې د تهدابونو د ثقل ټکی تر فشار الندې وي

دا هر وخت امکان . همدې حالت کې وي، نو د ځمکې په ځبېښنې مسطتيلي تقسيمات راځي
مکمل . د ثقل مرکز ښه صحيح د پايې د محور الندې راشي( تهداب)نه لري چې د يو بنسټ 

د تغير خوړونکي په وجه ددې نه عالوه، تغير خوړونکي افقي وزنونه او يا د وزن د تجاوز 
بيا نو د بنسټ . فشار مومنت د ثقل مرکز پورې مربوطه، بې ثباته يا نا مستقر پرېښودل شي

د دا ډول حالت د پاره اجازه ده چې . منځ ته راځي( فشار)الندې غېر منظم ځبېښنه ( تهداب)
 .شاو خوا پورې لوړه شي % 30اجازه ورکړل شوې د څنډو ځبېښنه د 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تاخچې وروسته کانکرېټيږي

 د تاکاو الندينی فرش

 بيرون خواته په ځمکه کې ورکړل شوي کړکۍ سره الندينی پوړ
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 پنځم فصل
 Gleichgewichtsbedingungenشرطونه ( موازنې)د برابروالي 

)Conditions of equilibrium(  
 

په نظر کې نيسو، دغه موازنه په دې ډول کې ( نقطې)په اوله کې مونږه موازنه په يوې ټکي 
 او له منځه والړه شي او يا په بل ډول څرګند شي، ته راځي، که چېرته د حمله کوونک قوه منځ

بيا نو فقط د نيوټن د اولې نظري له مخې دا . که د دغو ټولو قوو مجموعه صفر شي
ګه په هر حالت کې د تظمينيږي، چې په نظر کې نيول شوې نقطه د خپل حرکت حالت، همدارن

 .عملي جوړښت سرحدي حالت آرام پاتې کيږي
په انځور کې دغه سوال داسې حليږي، چې سړی په دې کې قوې د خپلې خوښې لويوالي او 

جهت سره تپي، داسې چې يوه قوه هر وار هلته ټاکل کيږي، چرته چې د هغې نه مخکي پای ته 
د  قوېدلته بيا بايد وروستۍ قوه د اولې . يو کنج تر السه کوي ېدلته سړی د قو. رسيږي

 .چې دلته الس ته راغلې نتيجه د صفر سره برابره ده: شروع ځای علت وګرځي
نو ددې هدف د . په ويکتوري مطرح کوونې ځای کې د تحليلي محاسبې هدايت کيږي ېد قو

ې کېدی شي چې ټولې په نظر ک تاوس نو زيا. پاره يو د کواردينات سيستم اساس جوړوي
د . يشنيول شوي قوې د هغې په ترکيب کې د کواردينات په دواړو جهتونو کې برخې برخې 

 Yپه جهت او د  Xد دغو ترکيبي مجموعي څخه د . ل ترکيبونه الجبري جمع کيږيويو جهت ټ
 .په جهت د ټولو برخه يي قوو د غټوالي نتيجه او جهت وروسته پېدا شو

 

 په ترکيب کې د ډېرو قوو برخې برخې کوونه Yاو  X د
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دواړو ترکيبونو  Yاو   Xه د صفر سره برابره وي، نو بايد د نتيج که چېرته دغه الس ته راغلې
جهت هم د صفر سره برابر اوسي، دا داسې چې د موازنې د شرايطو په حېث ال زيات تجاوز 

 .کوونکي په يوې نقطې باندې جوړوي
X = 0  ∑ 

 Y = 0∑ 
ل د د محور ترکيبي مجموعه ټو Yد محور ترکيبي مجموعه او د  Xددې مطلب دادې چې د 

دغه دواړه شرطونه د يوې نقطې په سر تجاوز کوونکو قوو د پاره ضرور او . صفر سره برابر دي
 !هم کافي دي

په ساختماني ستاتيک کې دا ډول سوالونه نه راځي، چې معلوم شي، چې د دغې تجاوز 
په واسطه يوه موازنه موجوده ده، بلکه دا د قاعدې له مخې وروسته پوښتل  ېکوونکي قو

سره په موازنه  ې، چې څه رنګه يوه اضافي قوه الس ته راوړی شو، چې دا د موجوده قوکيږي
د محور ټولې ترکيبي مجموعه د  Yد محور ټولې ترکيبې مجموعه او د  Xنو بيا د . کې وي

يوه قوه ده، کوم چې  ´Rنتيجه اوس زياته د  Rددې څخه الس ته راغلی د . صفر نه فرق لري
په شان په همدا ډول اغيزې او په همدا ډول لويوالي سره ددې  Rنتيجې لکه د الس ته راغلي 

 لکه څنګه چې په الندې انځور کې ښودل ´Rسره   قوېاول د دغې . په مقابل جهت کې راځي
 .ي قوو سره دی، په يوې موازنې کې راځيشوی، د هغې نقطې سره چې د بيرون

 
که په يوې سطح اول د يو ټينګ نيول شوي عمومي حالت د پاره، چې قوې په يوې نقطې نه، بل

دلته مونږ خپل . شکل په حېث تجاوز کوي، کېدی شي چې نور دا ډول مفکورې ورکړل شي
تر هغه وخته پورې چې دغه دواړه قوې . ځان فقط د دوو تجاوز کوونکو قوو سره محدودوو

دسه يي جمع تجاوزي ګډه نقطه ولري، کوالی شو چې مونږ دلته هم د هند په سطح باندې 
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د طريقې په ( Parallelogramm)کوونې سره نتيجه پيدا کړو، دا داسې چې د موازي والي 
 .واسطه قوې د يوې نقطې د پاره تعريف کړو، لکه څنګه چې په الندې انځور کې ښودل شوی

 
که چېرته دغه دواړه بيروني قوې په ګډه هيڅ کوم تجاوزي نقطه ونه لري، نو کېدی شي چې دا 

يقه دا ډول استعمال شي، هغه دا چې قوې د اغيزو په ليکو باندې، لکه څنګه چې په الندې طر
 .دې سره مونږ بېرته پخواني حالت ته راځو. انځور کې ښودل شوی، پورې وهل کېدی شي

 

 
په دغه مثال کې الس ته راغلې نتيجه ددې د اغيزې په ليکه کې يوه قوه ده چې په همدغې 

ابل ورکړل شوی دی، چې دې سره په نظر کې نيول شوې سطح په برابر حالت لوېوالي سره متق
 .کې ده( موازنه)

او هم د خاصو حاالتو د پاره، چې دواړه بيروني قوې موازي تيار شوي دي، په اوله کې هيڅ 
د . شي، خو کېدی شي چې يوه نتيجه تر السه شينه کوم مشترک د تجاوز نقطه پېدا کوالی 

ه سړې د تجاوزي نقطې دواړو بيروني وزنونو ته، چې هر يو مساوي همدې هدف د پار
د هغې اغيزه د مجموعي . ورکوي Hلويوالی ولري، متقابل تنظيم شوی مرستندويه قوه 

 .سيستم د پاره له منځه ځي، دلته هغه په مقابل کې واقع کيږي او مساوي لويوالی لري

په يوې سطح باندې د ګډ تجاوز کوونکي نقطې سره دوه 
 قوې

 په يوې سطح باندې دوه قوې، چې کوم ګډ تجاوزي نقطه نه لري



61 
 

دغه نوي قوې اوس يو زيات په پام . ږيد دواړو بيروني قوو سره نوي قوې هندسوي جمع کي
کې نيول شوی مشترک تجاوزي نقطه لري، کوم چې د امکان په حالت کې د سطح څخه بهر 

دلته هم يوه نتيجه وجود لري، چې دا په همدې اندازه لوی، خو متقابله قوه . واقع کېدی شي
 .کې راځي( موازنه)تنظيميږي، چې دې سره سيستم په برابر حالت 

 
په يوې سطح باندې د دوو څخه ډېرې قوې تجاوز وکړي، نو په عام حالت کې دا حتمي ده،  که

سړې کوي شي چې هم تل دوه . چې ټولې اغيزه لرونکي ليکې په يوې نقطې کې نه قطع کيږي
د ( Parallelogramm)اغيزه لرونکي ليکې د مقطع په حېث راولي او هلته د موازي والي 

خو په عام حالت کې دوه قوې . نتيجه د دواړو قوو د پاره پېدا کويطريقې له مخې قوې يوه 
باقي پاتې کيږي، کوم چې دا يو برابر لويوالی لري، خو په موازي اغيزه لرونکي ليکو باندې 

 .متقابل تنظيم شوي دي
محورونو ترکيبي  Yاو  Xد ټولو قوو هندسوي مجموعه د صفر سره برابره ده، او دې سره هم د 

 .هممجموعه 
X = 0  ∑   او دY = 0∑ 

کيږي، دا چې دلته کومه قوه ( ټېله)په جهت پورې وهل  Yپه جهت او نه د  Xدغه سطح نه د 
په  aهغه جسم، کوم چې مونږ په نظر کې لرو، د . وجود نه لري، چې کمه اغيزه منځ ته راشي

د دغې . رخيفاصله کې د دوو مساوي لويوالي سره متقابل اغيزه لرونکي قوو په واسطه څ
 :څرخېدنې علت، څرخېدونکی مومنت دی، کوم چې دا په دې ډول دی

M = P3 . a  
 سره  M = P . a                  يا په عمومي ډول 

 په يوې سطح باندې دوه موازي قوې
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مټ  قوېضرب د  هقو :څرخېدونکی مومنت مساوي دی د: د پورته فرمول څخه مطلب دادی

 .سره
مومنت جوړوي، لکه د مخکې مثال  د دغو دواړو قوو په مقابل کې، کوم چې څرخېدونکې

سړی دا ډول دوه برابر . غوندې چې ممکن وو، نشي کوالی چې ځان ته يوه قوه جوړه شي
دا دا ډول يوه . په نامه يادوي قوېيوالي سره، خو موازي متقابل واقع شوي قوې د يو جوړه ول

ه په څرخېدو جوړ قوېقوه چې يوې خواته د يوې قوې د پورې وهلو عامل ګرځي او يوه د 
 .راولي

الندې د سطح موازنې د پاره يوه بله  قوېمونږه بايد په عام حالت کې د يوې اغيزې لرونکي 
ددې مطلب دادی چې مونږ بايد . غوښتنه ولرو، او دا ګرنټي کړي، چې دغه سطح نه تاويږي

الت اوس مونږ په عام ح. اضافي غوښتنه ولرو، چې د مومنت مجموعه د صفر سره برابره ده
غوښتنې لرو، چې دا په دې ډول ( متنوازن)کې د يوې وزن الندې سطح د پاره درې برابر وزنه 

 :دي
∑X           ∑Y           ∑M = 0  

 

 پر يوې سطح درې قوې
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دا مونږ په ساختمان کې د هر څه نه مخکې د عمودي او افقي اغيزې لرونکي قوو سره سر او 
محورونو په شان عمود يو پر بل واقع  X – Yکار لرو او دغه دواړه خواوې يا جهتونه هم لکه د 

 :دي، چې دې د پاره الندې ښودنې ورکړل شوي
V = 0 ∑  د ټولو عمودي قوو مجموعه د صفر سره برابره ده 

H = 0 ∑  د ټولو افقي قوو مجموعه د صفر سره برابره ده 
H = 0 ∑  د ټولو مومنتونو مجموعه د صفر سره برابره ده 

سړی کوالی شي چې . جسمونو د پاره ډېر مهم دي، خو پوره هم ديدغه درې غوښتنې د کلکو 
غوښتنې د دوه نورو مومنتونو غوښتنو سره بدل کړي، ددوه نورو   ∑ H = 0 د او ∑ V = 0د 

سړې کوالی شي چې نور الندې درې غوښتنې انتخاب . تاوېدونکو مومنتونو نقطې د پاره
 :کړي

∑ Ma           ∑ Mb           ∑ Mc = 0  
 
دا هم . په يو مستقيم واقع نه اوسي cاو  a, bدا په دې شرط چې دغه مربوطه ټکي يا نقطې د 

د مثال په ډول . غوښتنه انتخاب شي قوېامکان لري، چې دوه د مومنت غوښتنې او يوه د 
 :داسې

            ∑ V           ∑ Ma           ∑ Mb = 0  
 

مربوطه ټکې خپل په خوښه انتخاب شي، خو اجازه نه دلته هم کېدی شي چې د مومنت پورې 
 .په ليکې باندې عمود اوسي bاو  aاغيزه لرونکې قوې د  Vشته چې د 

کوم چې سړی انتخابوي، تل درې وي، خو بايد فقط د دغه درې واړو د موازنې غوښتنه تر 
 .سره کړي

 
يو بل په مقابل کې واقع قوو جوړه د دوه موازې، برابر لوی، خو د  قوېمونږ وليدل چې د يوې 

يوه پورې وهنه کېدی شي . د دا ډول جوړه قوو نتيجه د صفر سره برابره ده. څخه جوړه شوې ده

 نقطې پورې مربوطه د يوخپلواکه تاوېدونکی مومنت
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سره ښودل  aدلته د دواړو قوو فاصله په . چې اغيزه ونه کړي، مګر ددې په ځای يوه تاوېدنه
 :کيږي، چې دلته څرخېدنکی مومنت په دا ډول دی

M = P . a  
 

پورې مربوطه  mانتخابوي، دلته د  mخوښه څرخېدونکی مومنت  ی فقط يو خپل پهدلته سړ
 :د ټولو مومنتونو مجموعه په دې ډول ده

 M = P(a + b) – Pb 
 M = Pa + Pb - Pb 

M = Pa  

 

مومنت د يوې نقطې  قوېوجود نه لري، دا داسې چې ديوې جوړه  bپه پورته مساوات کې نور 
 .لريحالت پورې کومه اړه نه 
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 شپږم فصل
 Kraft und Kräftepaar in einerقوه او جوړه يي قوه په يوې سطح کې  

Ebene 
)Force and force couple in a plane(  
 

د دوه برابر لويو، خو په موازې اغيزه  7جوړه قوېمونږ په پنځم فصل کې وليدل، چې د 
. صلې په واسطه ټاکل کيږيفا aازيو تر منځ او د مو Pلرونکي ليکو، چې متقابل واقع قوو 

 :دغې ضريب ته سړې د جوړه قوو مومنت وايي، چې په دې ډول ليکل کيږي
M = P . a  

عالوه ددې نه مونږ وليدل، چې د جوړه يي قوو د مومنت اندازه د دا ډول نقطې پورې مربوطه 
ه يي قوه ددې د سطح ددې څخه مطلب دادی، چې يوه جوړ. مومنت پورې کوم ارتباط نه لري

 .څخه خپل په خوښه پورې وهل کېدی شي، بې ددې نه چې ددې اندازه او اغيزه تغير وکړي
 .ضريب څخه ټاکل کيږي  M = P . aپه حقيقت کې د جوړه يي قوو د مومنت اندازه د 

ددې نه غېر دا امکان هم شته، چې يوه جوړه يي قوه په همدې ډول سطح کې د بل ځای 
 .يو ډول وي مخ ته عالمهچېرته دغې دواړو د پاره مومنت د لويوالي او ونيسي، که 

 د  قوېپه فاصله کې ټاکل شوي جوړه يي  aد قوو او د  Pمونږ کوالی شو چې د 
M1 = P . a  

فاصله کې په  b1، چې د دواړو قوو د کړو په واسطه بدل Q قوېد يو بل جوړه يي مومنت سره 
 :دې ډول مومنت جوړوي

M2 = Q . b  
 :که چېرته

M2 = M1  سره 
 :او دې سره

P . a = Q . b  کيږي. 
 

                                                 
کال کې په کار  1803له خوا نه په  Louis Poinsotدا تخنکي مېخانيک څخه اخستل شوی، چې د ( Kräftepaar)جوړه يې قوې (  7

 .وړل شوی
 :درې برخو څخه منځ ته راځي دا د

 دا د دوه برابرو قوو څخه وي 
 دا د يوبل سره موازي دي 
 .دا د يوبل په مقابل جهت واقع وي 
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د   قوېمومنت د يوې بلې جوړه يي   M1 = P . aسړی کوالی شي چې يوه جوړه يي قوه هم د  
M2 = Q . b  مومنت سره په يو توازن کې راولي. 

 :دا بايد په دې ډول اوسي
∑ M = 0 = P . a + Q . b  

 :نتيجه الس ته راځي د پورته فرمول نه داسې
P . a = - (Q . b)  

که چېرته سړی د مومنت تاوېدنې عالمه ښي خواته وښايي، نو د مومنت منفي عالمه کيڼې 
 .خواته تاويږي

د دوو مختلفو قوو د پاره په يو افقي تير ( موازنه)الندې ورکړل شوی يو مثال چې د برابر وزن 
 :باندې دی، په دې ډول دی

 
په اندازه يو وزن  kp 6ددې کيڼې خوا په اخر کې د . اوږود دی cm 100افقي تير   دغه بې وزنه

دا چې د دغې . اندازه ځوړند دی kp 4ځوړند دې او همدا رنګه د ښي خوا په اخر کې يو وزن د 
افقي تير سيستم په موازنه کې اوسي، نو بايد د هغې په يواځني بارېدونکي ځای کې پورته 

يوځايي وزن د يو ډول  هنکې قوه، کوم چې د پورته خوا ته ترتيب شوي دواړخوا ته تجاوز کوو
مونږ ښي خوا ته تاوېدونکی جوړه يي قوه د . لويوالي سره برخه يي قوو په مقابل کې واقع دي

 :مومنت سره په دې ډول لرو
M1 = 4 kp . 60 cm  

 :واو کيڼې خوا ته د مومنت سره تاوېدونکی جوړه يي قوه په دې ډول لر
M2 = 6 kp . 40 cm  

 :دلته ضرور دی، چې
M = 0  سره اوسي. 

 :نو مونږ  ته دا حاصليږي، چې
M1 + M2 = 0 

4 kp . 60 cm – 6 kp . 40 cm = 0 
240 kpcm – 240 kpcm = 0  

 

 ه يو غېر متناسب افقي تير باندې موازنهپ
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د دغې دوو مختلفو جوړه يي قوو موازنې د پاره . د پورته محاسبې له مخې موازنه ګرنټې شوه
مساوي دی د قوه ضرب د يا مټ،  وزن ضرب د وزن بازو »: اعتبار لري دغه ورکړل شوې جمله

، کوم چې په خاص حالت کې فکر کيږی، چېرته چې په غېر متناسب افقي «د مټ سره  قوې
 .تجاوز په نظر کې نيول شوی دی قوېتير په اخېر کې يو وزن او په بل اخر کې د يوې  

 :ر کې ونيسو، چې دا الندې يو باروړونکی دیدلته مونږ کوالی شو چې يو عملي مثال په نظ

 
د دغې باروړونکي کيڼې خواته په اخر کې يوه لوله ځوړنده ده، چې ددې په واسطه يو بار 

 .دی G = 5,0 Mpددې بار وزن  . پورته خوا ته راښکل کيږي( وزن)
ي، نو اغيزه وکړ Mp 5,0دا داسې ښکاري چې د رسۍ په بل سر کې هم بايد همدا ډول وزن  

 .په همدې وجه د اصتکاک نه خالصه لوله يوه موازنه جوړوي
بيا نو د دغې . اوړ سرونو کې بايد په بل علت مساوي قوې اغيزې وکړيود دغې رسۍ په د

 .رسۍ په اوږدو کې کومه قوه نه راځي، نه په يو جهت او نه په بل جهت
ې الندې خواته راکاږي، نو وي، په دغې لولې ک Mp 5,0که چېرته دوه قوې ، چې هر يو يې 

دلته دغه لوله فقط خپله هغه وخت په موازنه کې ده، کله چې يوه قوه د دغو دواړو قوو په 
قوه  Mp 10,0ددې مطلب دادی، چې په دغې لولې کې . اندازه پورته خوا ته اغيزه وکړي

 .پورته خوا ته اغيزه کوي

 

يو راوتلی باروړونکی، چې بيرون خواته په اخر کې يو 
 ځانګړی وزن ځوړند دی

 په يوې لوله کې د قوو موازنه
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وتلي اخر سر کې کلکه شوې، راښکل سره دغه لوله، کوم چې د باروړونکي را Mp 10,0د 
 .کيږي

مونږ غواړو  چې دغه باروړونکی يواځې . اوس نو مونږ دغه باروړونکی خپله په نظر کې نيسو
 .نيمايي د بې وزنې په حېث په نظر کې ونيسو
اوږود  m 2,0وزن د  Mp 10,0پورې مربوطه  Aد پورته دوهم انځور په نظر کې نيولو سره د 

 :کيڼې خوا ته تاوېدونکی مومنت په دې ډول دی.  کيڼي خوا ته اغيزه کوي اړم شوي مټ سره،
ML = - 10,0 Mp . 2,0 m = - 20,0 Mpm  

 
دی، ښي خوا ته  m 5,0يوې قوې سره چې د اړم مټ اوږودوالی يې   Xپه ځای کې د  Bد 

 .مومنت دی قوېدا د . څرخي
MK = X . 5,0 m  

 (.M = 0 ∑)صفر اوسي  د دواړو مومنتونو نتيجه بايد يوځايي
∑ M = ML + MK =0  

∑ M = - 10,0 Mp . 2,0 m + X . 5,0 m = 0  
 

 :په دې ډول پېدا کوو Xدې څخه مونږ 
X . 5,0 m = 10,0 Mp . 2,0 m 

 
X =               

     
 = 4,0 Mp 

 
ندې سره د باروړونکي ښي خوا ته اخېر کې يوه قوه ال Mp 4,0ددې څخه مطلب دادی، چې د 

 .خوا ته اغيزه کوي، ددې د پاره چې دغه سيستم په موازنه کې راولي
ځان ځان ته نيمايي اغيزه کوي، په  قوېپه نقطه کې پورته خوا ته تنظيم شوي د جوړه يي  Aد 

 .جوړوي Mp 14,0دواړه په ګډه  Mp 4,0او  Mp 10,0دې ډول چې د 
 Aدې ډول لکه څنګه چې مونږ پورته د  دا په. مونږه کوالی شو چې دغه تير په بل ډول وڅېړو

کې  Bپه نقطه کې د مومنت پورې مربوطه ټکی ورکړی وو، نو بيا کوالی شو چې دغه ټکی په 
 :دا په دې ډول. هم ورکړو

∑ M = A . 5,0 – 10,0 . 7,0 = 0 
A . 5,0 = 10,0 . 7,0 
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مومنت پورې مربوطه ټکی کيڼې خوا ته د باروړونکي اخر اوس مونږ کوالی شو چې دغه د 
 :چې دا په دې ډول دی. کې ورکړو، حتا د متجاوزه وزن سره د اغيزه کوونکي ليکې په سر

∑ M = B . 7,0 – A . 2,0 = 0  
 دی Mp 14,0پېدا کړی، چې  Aدلته مونږ 

∑ M = B . 7,0 – 14,0 . 2,0 = 0 
B . 7,0 = 14,0 . 2,0 

 

  
              

     
        

 
مونږ ګورو، چې مونږه د جوړه يي قوو تبادله الشعوري خپل حق ګرځولی، کله چې مونږ د 

نو بيا د دغې غوښتنې په . تشرېح ګړه M = 0 ∑موازنې پورې تړلی د مومنت غوښتنه  
يي مرسته، عالوه د خپلې خوښې پور مربوطه ټکي، يوه جوړه يي قوه د وزنونو او يوه جوړه 

قوه د قوو څخه متقابل ورکول کيږي، ددې د پاره چې د تاوېدو په مقابل کې يوه موازنه جوړه 
 .کړي

عالوه د جوړه يي قوو بدلېدنه د نورو مساوي مومنتونو په واسطه مونږ کوالی شو چې په 
 .دغې پوښتنې شروع کړو، چې يوه جوړه يي قوه او  يوه قوه په يوې سطح  يوځايي ورکړو

 
،  Hجوړه يي قوه د دواړو موازيو په واسطه ښودل شوې، خو متقابل ورکړل شوي قوې دغه 

 :د دغو جوړه يي قوو مومنت په دې ډول دی. ورکړل کيږي. فاصله لري hچې يو د بل څخه 
M = H . h  

 
د يو بل خپل په خوښه په همدې ډول مومنت سره  قوېدلته مونږه کوالی شو چې دغه جوړه يي 

مومنت په واسطه  Q . aمومنت څخه د يو بل  H . hنږ دغه جوړه يي قوې د بدل کړو، مو
د دغو دواړو  جوړه يي قوو مومنتونه بايد مساوي اوسي، که چېرته دغه دواړه جوړه . بدلوو

 .يي قوې يو ډول اغيزه ولرالی شي
 H . h = Q . a 

 

   
 

 
 

 

 په يوې سطح کې قوه او جوړه يي قوه
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ډول بې ځايه کوو، چې ددې څخه يوه قوه د  مومنت دا Q . aد  قوېاوس نو مونږ دغه جوړه يي 

Q  اغيزې په ليکې باندې پريوځي، او دغه قوه په مقابل جهت تنظيم شوی قوېد. 
د جوړښت يا  H . hد  قوېد يوې جوړه يي  Qدغه بله قوه  . يو بل له منځه وړي قوېدغه دواړه 

 .سره قوې Qترکيب نتيجه ده د يوې 
بې  قوه د خپل حالت نه Qسره د  قوې Qنت جوړښت د يوې موم H . hد  قوېد يوې جوړه يي 

 :ځايه کوي، چې ددې اندازه

   
 

 
 

 .ده
دغه پورې وهنه په هغه وخت کې کيڼې خوا ته کيږي، کله چې د جوړه يي قوو مومنت ښي خوا 

په همدې ډول، په هغه وخت کې ښي خوا ته کيږي، که چېرته د جوړه يي قوو . ته تاو شي
 .جهت پورې اعتبار لري قوېد کيڼ او ښي مفهوم د . ڼې خوا ته تاو شيمومنت کي

دغه سوال، کوم چې اوس حل شو، هرو مرو يو عملي مفهوم لري، که چېرته په يو سيستم کې 
قوه او  جوړه يي قوې تجاوز وکړي، که سړی وغواړي فقط يوه قوه د يوې نتيجې سره نور 

حالت له مخې په همدغې اغيزې سره لکه قوې او حساب کړي، نو دا د لويوالي، جهت او د 
 :يو مثال. جوړه يي قوو په شان اجرأ کيږي

 
 
 

 د يوې قوئ يوځای کېدنه د يوې جوړه يي قوې سره

 ي وزنونو او په کټارې باندې د د عمود   د qپه اسطه د  Qد الس ته راغلي 
 ډډې افقي وزن الندې بالکون    ليکه يي وزن بدل
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H = 0,100 Mp/m 
Q = 1,0 Mp/m2  

 
ددې چت د استفادې کولو . پورته کيڼې خوا انځور په يو تياتر کې پورته راوتلې برخه ښايي

 .سره کيږي q = 1,0 Mp/m2وزن سره يوځای  
 H = 0,100مخ له مخې   3معيار  د  DIN 1055افقي د ډډې فشار د په دغې پورته برخې 

Mp/m د . سره ښودل شویq =1,0 Mp/m2  مساوي ليکه يي وزن دQ ته راغلي وزن سره  الس
 .يوځای کيږي

Q = q . l = 1,0 Mp/m2 . 3,0 m = 3,0 Mp/m  
 :په يو متر پلنوالي کې

Q = 3,0 Mp/m . 1,0 m = 3,0 Mp  
 

چې . ډوله وزن لرونکي شکل کې الس ته راغلې قوه په منځ کې تجاوز کوي په يو مسطتيل
 :مونږ ته الندې انځور  په الس راځي

 
H = 0,10 Mp  

 :په يو متر کې
H = 0,10 . 1,0 = 0,10 Mp  

h = 100 cm     l/2 = 150 cm    Q = 3,0 Mp  
 

نو . منتونه يې سره برابر ويجوړ شي، چې مو Q . aڅخه بايد بل ډول   H . h  قوېد جوړه يي 
 :فاصله په نوي حالت کې نظر تر اوسه پورې حالت ته په دې ډول دی Qبيا د 

 

    
 

 
 

      
    

   
         

 پورې وهنه بيرون خواته Qپه اندازه د الس ته راغلي  aد 
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جوړه يي قوې کيڼې خوا ته تاوېدونکي دي، نو د قوې د جهت څخه ښکاري چې قوه ښي خوا 
په اندازه  cm 3,33ای کې د اړم مټ د  ددې په مقايسه په کلک شوي ځ. ته پورې وهل کيږي

 :لوئيږي، چې ددې مجموعه په دې ډول ده
b = l/2 + α = 150,00 + 3,33 = 153,33 cm  

 
 :په ټينګ يا کلک شوي ځای کې مومنت په دې ډول دی

 
M E = - Q . b =3,00 . 1,533 = 4,60 Mpm  

 
په ټينګ شوي  M = 0∑دغه نتيجه سړی کوالی شي چې وساتي، په دې شرط چې موازنه  

 :کار وړل کيږيپه ځای کې په دې ډول 
 M     → - H . h – Q . l/2 + M E = 0 ∑ 

M E = H . h + Q . l/2 = 0,100 . 1,0 + 3,0 . 1,50 = 4,60 Mpm  
 

کې  قوېنور مثالونه هم شته، که چېرته سړی وغواړي چې په دې کې د قوو جوړه په يوې 
د مثال په ډول يو . ل د قوې موازي پورې وهنه منځ ته راځييوځای کړي، نو په ښکاره ډو

 .دروند لوی دېوال، کوم چې دا د ځمکې د فشار  الندې دی

 
مومنت  E . eد جوړه يي قوو په واسطه د ( چې د دېوال خپل وزند دی)حالت  قوېد  Gدلته د 

 .سره په ښکاره ډول د خپل حالت څخه د دېوال پلو ته ځبېښل کيږي
اً د سوال پورې مربوطه، که يوه د قوو جوړه د يوې قوې سره يوځای شي، دلته بيا يوه مستقيم

دا ډول سوالونه د ساختماني . قوه موازي د هغې د اغيزې ليکې طرف ته پورې وهل کيږي
يوه قوه ددې د لويوالي او جهت له  Pدلته د . ستاتيک محاسبې سره هم عمالً  ورکول کيږي

په يوې نقطې د اغيزې په  mغواړو چې دغه قوه د ساحې څخه بهر د  مونږ. مخې ورکول کيږي
 .خط باندې راشي

 د ځمکې تر اغيزې الندې يو دروند لوی دېوال



73 
 

 
بيا هم د يوې . مونږ پوهيږو، چې مونږ فقط يوه قوه د هغې د اغيزې په خط پورې وهلی شو

په  mددې هدف د پاره مونږ د . قوې دا ډول پورې وهنه په يو موازي حالت کې امکان لري
خو يو د بل مقابل جهت ته قوې ورکوو، کوم چې دا هم  ،لويوالي سره  نقطه کې دوه يو ډول
په دې . په شان دي او د هغې د اغيزې په ليکې باندې واقع دي قوې pلکه د ورکړل شوي د 

نو دغه دواړه ورکړل . تر اغيزې الندې د موازنې د حالت سيستم تغير نه کوي قوېد  pډول د 
لکه څنګه چې په الندې . رکړل شوي او يو برابر لوی ديشوي قوې يو د بل مقابل جهت ته و

 .انځور کې ښودل شوی
 

 
قوې په شان د هغې پر ورکړل  Pقوو سيستم همدا ډول اغيزه کوي، لکه د مخکيني  pد درې 

 :ددې نتيجه په دې ډول ده. شوي اغيزناکه لېکې کي
ې باندې موازي پورې وهل د نقطې نه د يوې اغيزه لرونکي ليک mقوه د خپل ځان سره د  pد

مومنت جوړيږي، کوم چې دا زښت ډېر بايد په پام  M = p . aدې سره يوه د قوو جوړه د . کيږي
 pنو فقط په هغه وخت کې دغه اغيزه په نظر کې نيول شوي سيستم ده ، لکه د . کې ونيول شي

 .د قوې د اغيزې په شان د هغې په مخکني اغيزې کې
 
 

. m 

 د اغيزې دخط ساحې څخه بهر  pيوه نقطه د  mيه قوه او د  pد 

 د قوو جوړه

تېر شوي موازي اغيزه نقطې څخه  mقوه د  pد 
 کوونکي ليکې ته پورې وهل کيږي
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 اوم فصل
 نيونکو قوو ساده ستاتکي سيستمونه( زنو)د يو بار 

Auflagerkräfte einfacher statischer Systeme 
(Support forces easier of static systems)  

 

مونږ تر اوسه د ساختماني سيستم څخه اوريدلي وو، هرو مرو مونږ په دې حالت  ېهغه څه چ
ی معلومات په ساده ستاتکي کې يو چې تر يوه حده د ډېر سنجش نه وروسته الس ته راغل

 .سيستم سره ټول نه تر السه کيږي
لکه څنګه چې په الندې انځور کې ښودل شوی، مونږ ګورو چي په پړو يا مزو کې څومره قوه 
 ده او د نيونکو ځايونو عکس العمل په دواړو پړو يا مزو کې ځوړند وزن د پاره څومره دی؟

 
  h = 1,20 m  :د ځوړند شي او نيونکي تر منځ فاصله
  l = 12,0 m  :د نيونکو ځايونو د نقطو تر منځ فاصله

  p = 100 kp     (:وزن)بار 
 

بار کېدی شي چې په سړکونو کې ځوړند څراغونو يا د برقي موټرو د پاره د  pد مثال په ډول د 
 . برق ځوړند تارونه اوسي

 :ددې حل د انځور له مخې په دې ډول دی
 کنج قوېوزن د پاره د  pد په دوه پړو يا مزو کې 
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KM: 1 cm  100 kp  

 
په مقياس رسم  قوېاغيزه کوونکي ليکو ته موازي د شروع او اخر نقطو څخه د  S2او  S1د 

 (.قطع کوي)په ځای کې سره لګيږي  nدا د . قوه راښکل کيږي pشوې د 
دې څخه الندې چې . په مقياس بدلول کيږي قوېدلته د مسافې اوږودوالی اندازه کيږي او د 

 :نتيجه الس ته راځي
S1 = S2 = 255 kp  

 
 
په مزو اکثراً دغه . مونږ ګورو چې دغه پړی يا مزی په منځ کې زښت ډېر غېر عادي ځوړند دی 

څومره . قوې تل غټيږي S2او  S1هواره وي او مونږ دا په اسانه ګورو، چې بيا د  کې ټينګونه
عرضاني مقطع د مزو په راښکنو کې لوئيږي او چې قوې لوئيږي، هومره د راښکنو مساوي 

يو علت لري، چې ولې يو مزی نه شې ( ارتباط)دغه تړاو . دې سره هم په اوږدو انبساط لوئيږي
قوه زښت ډېر لوئيږي او د راښکلو پوتنسيال بالخره د اوليه : کېدی چې مستقيم راښکل شي

 .يپه شکېدو راځدغه پړی يا مزی نو بيا . خپل حد څخه زياتی راځيموادو په ټينګښت کې د 
 .قوو  څېړو S2او  S1د تمرين د پاره مختلف تمايل د 

 .پاره  h = 1,00 m, 0,75 m, 0,50 m, 0,25 m  د مثال په ډول د
د قوې سره ګډ د تجاوز کوونکي  Pقؤې د  S2او  S1د . مونږ بېرته د خپل مثال اندازو ته راځو

 .نقطې څخه لرې کيږي
 
 

 .قؤې يوځايي په تجاوزکوونکي نقطې کې موازنه جوړوي Pاو د  S1, S2ور کې د په الندې انځ
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دې سره د دواړو مزو هر يو په موازنه کې دی، خو د بل په اخر کې بايد ددې سره برابر لوی، 

 .خو ددې په مقابل کې د تنظيم شوي قوې په حېث اغيزه وکړي
 .د راښکنې او پورې وهنې فرق کيږيپه الندې انځور کې د غشو د سر جهت له مخې د قوې 

 
خوا ته ( داخل)د پورته انځور څخه مونږ پوهيږو، چې په يوې ميله کې د اخري نقطې څخه دننه 

ددې برعکس يوه . تنظيم شوي قؤې په ميله کې د يوې راښکونکي قؤې په حېث ښودل کيږي
 .پورې وهونکې قوه بيرون خوا ته تنظيم شوي قؤې جهت ښودل شوی

قؤې د هغې په ټينګېدونکو نقطو کې په ترکيبې اجزأو سره په عمودي او افقي  S2او  S1د 
 .د نقطې د پاره کوو Aمونږ دا د الندې ورکړل شوي انځور په شکل د . جهتونو تجزيه کيږي

د غوښتنې  يوې موازنېقوه د يو غشي سره الندې ښي خوا ته  ورکړل شوی دی، چې دا د   S1د 
 .مزې د پاره هم S1، خپله د مطابقت دیيوبل سره  پاره د

 .د محاسبې له مخې حل سپما کړومونږ غواړو چې د موازنې د شرايطو د غوښتنې سره 
په ټينګونکي نقطې کې د عمودي او افقي  Aد قؤې تجزيه ده د  S1الندې ورکړل شوی انځور د 

 :جهتونو په ترکيبي اجزأوو کې

 د راښکنې قوه

 د پورې وهنې قوه
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KM: 1 cm  100 kp  

Av = 50 kp, AH = 250 kp  
زمونږه پاملرنه دلته دې ته اوړي، چې دلته مجموعاً څلور د ټينګوونکو ځايونو عکس العمل 

 :د پيدا کولو دي
AV, BV, AH  اوBH  

د کلکو جسمونو ستاتيک څخه ړومبی فقط درې پېژندل شوي برابر وزن لرونکي غوښتنې په 
مفصلونو تر منځه  يو  S2او د  S1ړومبی دلته فقط دومره ويل کيږي، چې د . اختيار کې لري

کې بايد يو مومنت د ټولې ( نقطه)د دغې مفصل په ټکي . بل، څلورمه غوښتنه الس ته راځي
بيا په هغه ځای کې، کوم چې يو . قؤې سره په دغه مفصل کې کيڼ او ښي خوا ته صفر اوسي

 .مفصل دی، کېدی شي چې هيڅ کوم کوږوالی منځ ته رانه شي
. اسبوي مېتود څخه کار واخلوی شو چې د مرستې د پاره يو بل محوالددې په ځای مونږ ک
مزي يو د بل  S2او  S1په نظر کې نيسو، کوم چې په هغې باندې د ( نقطه)مونږ د مفصل ټکی 

  S2او  S1د قؤې او د  Pد ( نقطه)قوه هم راځي، نو بيا دغه ټکی  Pسره تړلي دي او چيرته چې د 
دلته ټولې قؤې په يوې نقطې کې د تيوري له لحاظه د . لت کې اوسيحا( توازن)الندې په برابر 

مطلب دا چې مونږ يوه وجه لرو، دا . مفصل په منځ کې قطع کوي، هيڅ کوم مومنت نه جوړوي
 ځان ځان ته د دواړو  غوښتنو سره  ( نقطه)داسې چې مونږ يو کتله يي ټکی 

∑ V = 0    او∑ H = 0  چلند وکړی شو. 
l / 2 = 6,0 m    h = 1,20 m  

 د مزو اوږودوالی

lS1 = lS2 =    

 
         =                            

sinα = h : ls2   cosα   (l / 2) : ls2   sinα   p / 2 : S2  
 

 بيا نو

S2 = S1 =  
 
 P : sinα =  

 
 100     

    
 = 255 kp 



78 
 

ی کوی شي چې د هغې په نيونکي ځای برخې برخې کړي، د مثال په ډول سړ S2او  S1هره قوه د 
 .د ترکيب شوي اجزأوو په شان

H : sinα = Av : S1 → Av = S1 . sinα  اوV  
cosα = AH : S1 → AH = S1 . cosα 

 
Av =  

 
    

 

    
        

 

 
   

 :زمونږ مثال د عددونو سره په دې ډول دی

Av =  
 
          

 برسېره په دې

AH =  
 
   

 

    
        

 

 
   

 

    
  

 

 
 P tanα 

 
 cotα = l / 2 : h 

AH =  
 
   

 

 
  

 

 
   

  

  
 

 
 :او زمونږ دغه مثال د عددونو سره په دې ډول دی

AH =    
         

       
        

 
 ښايي( توازن)کي ځای کې برابر وزن په بار وړون Aالندې انځور د 

 
دغه درې قؤې د باروړونکي په نقطې کې په توازن حالت کې دي، څنګه سړی کوالی شي چې 

 .په اسانه قناعت وکړی، کله چې سړی د قؤې کنج رسموي، هغه کوم چې ورسره تړل کيږي
په هغه کې چې مونږ کوالی شو چې په بل ډول تشرېح شوي د برابر وزن شرطونه امتحان کړو، 

اکل شوی باروړونکی تير د باروړلو عکس ه مرسته د يو وزن الندې، ستاتکي ټمونږ ددې پ
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ړومبی مثال په ساده حالت کې د يو تير چې د يو ځانګړي وزن، په هر ځای کې .  العمل وڅېړو
 :چې وي، تر اغيزې الندې، لکه په الندې انځور کې

 حه وي باروړونکید يو ځانګړي وزن تر اغيزې الندې يو سا

 
∑ V     → A + B – P = 0 

 
P = A + B 

∑ H     → AH = 0 
 

∑ M = 0   دA په څرخېدونکي نقطې کې: 
 

- B . l + P . α = 0 → B = P  
 

 
A = P – B 

  
د . کيږي  A = B = P / 2د پاره د باروړونکي عکس العمل    a = b = l / 2مونږه ګورو چې د  

b = l  د پارهA=P  اوB = 0 اوس مونږ غواړو چې په پورته فرمولونو کې عددي مثال . کيږي
 :ورکړو، چې دا په دې ډول دی

P = 10000 kp   l = 5,0 m    a = 3,0 m    b = 2,0 m 
 

- B . 5,0 + 10000 . 3,0 = 0 
 

B =    

   
 10000 = 6000 kp 

 
A = 10000 – 6000 = 4000 kp  

 :په څرخېدونکي نقطه کې  B : Av . 5,0 – 10000 . 2,0 = 0د :  کنترول
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Av =    

   
 10000 = 4000 kp  

 
 :ميالني ځانګړي وزن تر اغيزې الندي يو ساحه وي باروړونکی د

 
 

په هغه حالت کې چې تجاوز کوونکي قؤې د تير په محور باندې عمودي اغيزه ونه کړي، په 
وی، چې دلته هره قوه تل په دوو ترکيبونو اسانۍ سره په الندې ورکړل شوي مثال کې ښودل ش

سره تجزيه کېدلی شي، کوم چې يو عمودي د محور په سر والړ دی او بل يې د محور جهت 
 .تعقيبوي

 
∑ V     → A + B – Pv = 0 

 
Pv = A + B 

 
∑ H     → AH = - PH 

 
∑ M = 0  

 :په ساحه کې څرخېدونکې نقطه Aد 
- B . l + Pv . α = 0 → B = Pv 

 

 
   

:دلته هم يو مثال د عددونو سره  
P = 5000 kp    l = 10,0 m   Pv = 4000 kp    PH = 3000 kp    a = 6,0 m   b = 4,0 m 

 
∑ H = 0          AH = 3000 kp        ∑M = 0 

:په ساحه کې څرخېدونکې نقطه  A د   
- B . 10,0 + 4000 . 6,0 = 0 

 
B =    

    
      = 2400 kp 

:په ساحه کې څرخېدونکې نقطه   B د   
A . 10,0 – 4000 . 4,0 = 0 
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Av =    

    
      = 1600 kp 

:کنترول  
∑V = 0      4000 – 1600 – 2400 = 0 

 
خو ليکه يي وزنونه هم مونږ کوالی شو چې د برابر وزن غوښتنې په مرسته د بارېدونکي ځای 

. ليکه يي وزن د پاره الس ته راوړنه وڅېړل شي دا بايد د مخکې نه د.  عکس العمل پېدا کړو
دا بيا په باروړونکي باندې د وزن د ثقل په مرکز راځي، چېرته چې دې سره محاسبه د همدې 

.په شان وړاندې تللی شي  
 

R b . q [Mp] 
 :په ساحه کې څرخېدونکې نقطه Aد 

R . (a + b/2) – B . l = 0 → B = R(     

 
) 

 يکه يي وزن تر اغيزې الندې يو ساحه وي باروړونکی ښاييالندې انځور د ل

 
 

 :په ساحه کې څرخېدونکې نقطه Bد 

A . l – R . b/2 = 0 → A =   
   

 
  

 :د عددونو سره دا په دې ډول دی
q = 3,0 Mp/m     l = 10,0 m    a = 2,5 m    b = 7,5 m 

 
R = 7,5 . 3,0 = 22,5 Mp  

 :ونکې نقطهپه ساحه کې څرخېد Aد 

22,5 . (2,50 + 3,75) – B . 10,0 = 0 → B =      
    

     
           

 :په ساحه کې څرخېدونکې نقطه Bد 
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A . 10,0 – 22,5 . 3,75 = 0 → A =      
    

     
          

 :کنترول
∑ V = 0     R – A – B = 0 

 
22,5 – 8,44 – 14,06 = 0  

 
سره منځ ته راتلونکې قوه د تير په منځ کې راځي، لکه څنګه چې  a = 0حالت کې او د  b = lد 

 په بل ځای کې ددې ياد شوی دی،

Av = B =  
 
    

 :همدا اوس هم يو تير د درې کنجه شکل وزن سره تر فشار الندی دی
 ډوله  وزن اغيزې الندې يو ساحه وي باروړونکی ښايي( مثلث)الندې انځور د يو درې کنجه 

 
R = ½ . l . q [Mp]  

 :په ساحه کې څرخېدونکې نقطه Aد 

- B . l + R .  

 
   = 0 → B =   

 

 
  

 :په ساحه کې څرخېدونکې نقطه Bد 

A . l -   
 

 
   = 0 

 
A =   

 

 
  

 :دا په عددونو سره په دې ډول دی
q = 3,0 Mp/m      l = 6,0 m 

   
 

 
                 

 :ه کې څرخېدونکې نقطهپه ساح Aد 

- B . 6,0 + 9,0 .  
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B =      

 

 
         

 :په ساحه کې څرخېدونکې نقطه Bد 

A . 6,0 -      
 

 
      

 
A =      

 

 
          

 :کنترول
∑ V     → R – A – B = 0 

9,0 – 6,0 – 3,0 = 0  
 

ول چې د تير يو خوا ټينګ اوسي، ددې د په هغه حالت کې چې تير راوتلی اوسي، دا په دې ډ
 :برابر وزن شرايطو څخه کار اخستنه په الندې ډول کيږي

 
الندې انځور يو راوتلی باروړونکی دی، چې د هغې د خالصې برخې په اخر کې يو ځانګړې 

 :وزن راځي
 

 
∑ H = 0 → AH = 0 

∑ V     → Av – P = 0 
Av = P  

  M = 0 ∑   : په ساحه کې څرخېدونکې نقطه Aد 
- M + P = 0 → M = P . l  
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کې ورکړي،  Pسړی کوی شي چې څرخېدونکې نقطه، د مثال په ډول د اغيزه کونکي نقطې په 
 :نو بيا دا په دې ډول دی. کوم چې د مومنت د پاره ارتباطي نقطه اختياري ده

- M + Av . l = 0 → M = Av . l  
 خو دلته

Av = P → M = Av . l 
 :نو سره په دې ډول دیدا په عددو

L = 2,50 m       P = 2,0 Mp 
Av = P = 2,0 Mp 

M = 2,0 . 2,50 = 5,0 Mpm  
 

دا هغه مثال دی، کوم . مونږ غواړو چې د يو مثال سره چې ډېر وزنونه ولري، دغه مبحث وتړو
 8)پوړه د دفترونو د پاره ودانۍ نقشه شوې ده  10چې په دريم او څلورم فصلونو کې يو 

چې په اول پوړ کې د داخلي پايو په قطار کې هر ( رتني پوړونه، يو اول پوړ او يو الندې پوړپو
ددې مطلب دادی، چې د اول پوړ په چت کې يو . دوهمه پايه په نظر کې نه نيول کيږي

 .پروت دی( لکه د تير په شان)باروړونکی 
q = 745 kpü/m2  چت 

q = 2860 kp/m  د چت نيونکی 
λ    ,    m  

l = 4 . λ = 4 . 3,50 = 14,0 m  
 :د وزن څېړنه

≈ 1    kp/m ≈ 1,  Mp/m    خپل وزنq:  
  :P1د هر پوړ د پاره   Mp 46,0. څخه د پايو وزن( منزلونو)پوړو  8د 

8 . 46 = 368,0 Mp  (څلورم فصل ته نظر وکړی) 
 د چت نيونکي څخه په عمومي محور کې

(دريم فصل ته نظر وکړی)   2 .  
 
          = 20,0 Mp   

368,0 Mp + 20,0 Mp = 388,0 Mp  
 

 په الندې انځور کې ښودل شوی l = 14,00mپه دوهم محور کې يو بارنيونکی  
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P2: =  

 
P1 = 194,0 Mp 

 .باندې اغيزه کويسر نيمايي په اخر باروړونکي بل د 
  :P3د چت باروړونکي څخه په منځني محورونو کې  

 

2 .  
 
          = 20,0 Mp  (دريم فصل ته نظر وکړی) 

 کې :Eپه  ( نقطه)مومنت پورې مربوطه ټکی 
 

C . 4λ – P2 . 4λ – P3 . 3λ – P1 . 2λ – P3λ – q .   . λ .   . λ     
C =  

 
 (4 . P2 + 4 P3 + 2 P1 + 8 . q . λ) 

=  
 
 (4 . 194,0 + 4 . 20 + 2 . 388 + 8 . 1,0 . 3,5) 

=  
 
 (776,0 + 80,0 + 776,0 + 28,0) 

=  
 
 1660,0 = 415,0 Mp = C 

 :په متناظر تنظيم شوي وزنونو کې مونږ کوالی شو چې دا بې د محاسبې څخه ورکړو
 

E = C = 415,0 Mp  
 :کنترول

V = 0 = 2P2 + 2P3 + P1 + q .   . λ – E – C  ∑ 
= 2 . 194,0 + 2 . 20,0 + 388,0 + 1,0 . 4 . 3,5 – 415,0 – 415,0 = 0 

388,0 + 40,0 + 388,0 + 14,0 – 415,0 – 415,0 = 0 
= 830,0 – 830,0 =0  
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 اتم فصل
 (اقدام)په ودانۍ کې د باروړونکو برخو د پاره د يو تنظيم کوښښ 

Versunch einer Ordnung der Tragwerke 
(Attempt of an order of the structural framewoek)  

 

ودانۍ جوړښت د باروړونکي سره او د باروړونکو عناصرو د برخو سره مونږ  د مجموعي 
 ښايو، چې ددی څخه يو مکمل باروړونکي جوړيږي، او ددې د توپير امکان په دې ډول دی،

 :دي سلسلييکې بيا هم ددې سرحد اکثراً  په کوم شي چې په عملي کار اخستنې
هغه څخه استفاده وکړه، چې د نقشې په  مونږ تر اوسه پورې هغه څه چې په پام کې نيولي وو د

ډول ښودنه کې د باروړونکي عناصر په طبعي عرضاني مقطع کې نه، بلکه ځان ځان ته د هغې 
دا باروړونکي عناصر دي، کوم چې دا د ليکه يي په حېث د نقشې په . محور سره وښودل شي

 .ډول ښودنه کې سرمشق کېدونکي دي
يوې خوا نه دا د راښکنې تر اغيزې : ې دا دوه ګروپه ديدې پورې ميلې هم اړه لري، کوم چ

، او بل خوا نه دا د فشار تر اغيزې الندې دي، چې ندې دي، چې دا د راښکونکي ميلې ديال
دا د سرحد په حالت کې کېدی شي د راښکونکي اغيزې . دا د فشاري ميلو په نوم ياديږي

اري ميله ځکه ښودل کيږي، چې خاص په خاصه توګه فش. ميلې څخه يو مزی يا پړی هم اوسي
محافظتي اقدامات ورته بايد ونيول شي، کوم چې د فشار تر اغيزې الندې قات ځايونو يوې 

 .ډډې ته خوځېدنو مخنيوې وشي
 :په الندې انځور کې محوري تر اغيزې الندې ميلې ښودل شوي دي

 

 راښکونکې ميله

 فشاري ميله

 قات
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د تيرونو په حېث سړی . يهمدا ډول د ليکه يي په حېث تيرونه زيات په نظر کې نيول کيږ
دلته قؤې د تير په محور باندې . کګېدونکو باروړونکو عناصرو ته وړاندېتوب ورکوي

تيرونو ته افقي ترجېح ورکول کيږي، خو په ميالني ډول هم، د مثال په . عمودي اغيزه کوي
 حتأ. ډول د بامونو په ساختمان کې يا په زينه کې د پوړکيو نيونکي په حېث تنظيميږي

په دې ډول د يو هال يا صالون يو بيروني تکيا يا پايه د . عمودي حالتونه تل ليدل کيږي
عمودي تکيا وزن د پاره  يوه ميله ده، چې دا يو فشاري ميله ده، د هال په دېوال باندې د 

د دا ډول محوري قوو د پاره د . متقابل باد د فشار د پاره بيا هم يو تير په عمودي حالت کې
سړی د محوري فشار سره قاتېدنې او  ،ډول د تير قاتېدنې د پاره تمايل کوونه غوښتنې

 .همدارنګه د محوري راښکنې سره قاتېدنې په نوم يادوي
 :وه تکيا ګانو يا پايو باندې راځيدې انځورونو کې تيرونه دي چې په دپه الن

 
ډبلو تختو ته اړتيا  کيبالښودنه کې، مطلب دا چې په هواره کې، تختې او  په نهو د دوو خوا

دی سره سړی د تختو سره چې هغه د هوارې سطح په شکل ښودل کيږي، کوم چې د قؤو په . ده
نو په دې ډول د يوې تختې . وجه غوښتنه کيږي، مسطتيلي د تختې سطح باندې اغيزه کوي

يل نو ځکه اهن کانکرېټي تخته و. عمودي وزن نيونې پورې مربوطه يو اهن کانکرېټي چت دی
 .کيږي، که چېرته د ساختماني موادو څخه ال سړی هيڅ کوم پوښ نيول ونه غواړي

 
 :تير انځورونه ښودل شوي ديد او  بالکي ډبلې تختېپه الندې انځورونو کې د تختې، 

 د تير محور په منځ کې کګېدنه
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دا د تير . ، چې په هواره کې واقع وي، تر اغيزې الندې وي بالکي ډبلې تختېددې په خالف 

خو د تير څخه يې فرق په دې دی، چې دا نسبت اوږودوالي اوچته په شان فعاليت لري 
 .عرضاني مقطع لري

د ځای له لحاظه جوړ  کاسه يي ساختمانددې په خالف ګمبځې، قات ساختماني برخې او 
نه  کاسه يي ساختمان.  د ګمبځې او پوښ تر منځ فرق د ګمبځې کم ډبلوالی دی.  شوي وي

. ه د دوه وارې کږېدونکي په حېث سطح جوړونکی دیيواځې دا چې ساده کاږه دي، بلک
قاتېدونکي .  خو کاسه يي ساختمان حتمي نه دی. ګمبځې د ټولې احاطې سره ټينګول کيږي

ساختماني برخې بايد لکه د يو تير په شان يا د يو محوري ټينګ شوي تختې په شان چې فقط 
ي چې په يو اخر کې هم ټينګ د دوو متقابل پرتو نيونکو ليکو سره کلکول کيږي، کېدی ش

 .شي او لکه د يو راوتلي تير په شان راوتلی اوسي
 

 تخته

 ډبل بالکي

 تير
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الندې انځور په روم کې د ګمبځې په شکل ودانۍ ده چې دوه سوه کاله وروسته د مسحي 
 :څخه جوړه شوې ده

 
 :الندې ورکړل شوی انځور قات قاتي ساختماني برخه ده

 
ناصرو څخه باروړونکي په مختلفو ډولو سره د ليکه يي او سطح په حېث تيارېدونکي ع

ددې . دا کېدی شي چې هوار او  هم د ځای له لحاظه ساختمانونه اوسي. يوځايي ورکول کيږي
او قات قاتي ساختماني برخې خپله باروړونکی  کاسه يي ساختمانونهپه خالف ګمبځې، 

چې په هغه باندې د ځای له لحاظه باروړونکی ساختمان، کوم دغه . ودل کيږيساختمان ښ
 .کوم شې نه راځي، د خېمې د بام جالۍ په شکل د مزو په جمله کې شمېرل کيږي

جوړېدونکی او په هواره   د الندې عناصرو څخه ګډوالی شو چې زمونږ هدف د پاره مونږ ک
 :فرق وکړو لوید پوټنسيال توپير ي باروړونکو تر منځ شوکې ښودل 

 (ساختمانونه)د لرګو څخه ودانۍ 
دلته قؤې فقط د . مفصلي بارېدونکي لرګو څخه ګډ جوړول کيږي کې دا په کلکونکو نقطو د

 .لرګو په محور باندې اغيزه کوي

 جهت( کشش)د راښکنې  
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 :الندې انځورونه د لرګو څخه باروړونکو ودانيو ډولونه دي

 
 کږېدنې ته ميالن کوونکی سيستم

( پايو)ه د دوو تکيا تيرون: دي( ساختمانونه)ددې څخه مطلب ګڼ شمېر باروړونکي ودانۍ 
سره، چې د ستاتيک له نظره ټاکلي تيرونه نومول کيږي، که چېرته د دغو دواړو تکيا ګانو 

 د سر پټۍ

 الندينۍ پټۍ

 عمودي

  Diagonaleميالني        



91 
 

بيا نو دلته د بارېدونکي ځای عکس العمل ټاکنې د . اوسي( متحرک)څخه يو خوځېدونکی 
 .پاره درې برابر وزن لرونکې غوښتنې په اختيار کې لرلی شي

 :ی دی، چې دوه تکيا ګانې يا پايې لريالندې انځور يو باروړونک

 
په باروړونکي کې . په نوم ياديږي 8Gerberد مفصلونو سره منځ نه تېرېدونکي تيرونه، چې د 

په دومره اندازه مفصلونه بايد اوسي، څومره چې د بارېدونکي شرايطو سره د دغو دريو 
لک او درې خوځېدونکي که دغه باروړونکی يو ک. معلومو برابر وزن غوښتنو سره جوړيږي

ولري، نو دلته بيا مجموعاً پنځه بارنيونکي عکس ( بارنيونکي ځای)تکيا ګانې ( متحرک)
العملونه وجود لري، مطلب دا چې دوه زيات نظر مونږ ته معلوم درې برابر وزن لرونکي 

 سړی ويلی شي چې دغه باروړونکی دوه وارې د ستاتيک له نظره نا معلوم يا. غوښتنه حلوي
دلته بايد دوه اضافي مفصلونه موجود اوسي، او دا بايد داسې طبعي ورکړل . مجهول دی

نو په دې وجه باېد باروړونکی بيا د ستاتيک . شوي اوسي، چې دا سيستم نا پاېداره نه شي
هر يو د دغو مفصلونو برابر وزن شرط جوړوي، او هغه دا، چې په . په لحاظ وټالکل شي

 .ښي او کڼي خوا ته د ټولو قوو مومنت بايد د صفر سره برابر اوسيهمدغه ځاې کې د مفصل 
لري او په منځ ساحه کې ( پايې)باروړونکی دې، چې څلور تکيا ګانې  Gerbe  الندي انځور د 

 :دوه مفصلونه ورکړل شوي دي

                                                 
8  )  - Gerber دا په ستاتيک کې يو باروړونکی دی، چې ډېرې تکيا ګانې لري او د ستاتيک په نظر کې نيولو سره مفصلونه ورکړل

کلونو کې يې ژوند کاوه، د مفصلونو سره يو پول يې جوړ کړ، ( 1912-1832)نجينېر وو، چې په دا يو الماني ا Greber. شوي دي
 .وو m + 37,9 m + 23,9 m 23,6چې د تکيا ګانو يا پايو تر منځ فاصلې يې  
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بې مفصله د منځ څخه تېرېدونکی باروړونکی، د ډېر ساحو لرونکي باروړونکي په نوم 

هر خوځېدونکی . غه باروړونکی بې د کږېدو څخه د تکيا ګانو يا پايو په سر تېريږيد. ياديږي
. بار نيونکی د ټولو نامعلوم بارنيونکو عکس العملونه، نورو مساواتو حلولو ته ضرورت لري

ه دغه ک. دغه مساوات د ارتجاعي زده کړې او د کلک والي زده کړې څخه تر السه کيږي
بارنيونکي ولري، نو دلته پنځه ( متحرک)وځېدونکي رې خباروړونکی يو ټينګ او د

دلته نظر کلک جسم ستاتيک ته درې زيات مساوات . باروړونکي عکس العملونه وجود لري
دوه نور مساوات بايد د ارتجاعي زده کړې او د کلکوالي زده کړې څخه . په اختيار کې لري

 .دی( مجهول)نا معلوم  دغه باروړونکی دوه وارې د ستاتيک له مخې. واخستل شي
 :الندې انځور درې ساحه يي باروړونکی دی چې دوه وارې ستاتکي نا معلوم دی

 
دا ډول د منځ څخه تېرېدونکي باروړونکي د مفصل سره يا بې مفصله د لرګو څخه ودانيو په 

 .سيستم کې هم استعماليږي
 

 په شکل باروړونکی ساختمان( کمان)د ليندۍ 
دا درې مفصل . فرق لريد ستاتيک نا څرګنتيا  ه نظر کې نيولو سرهپدلته د هرې درجې 

يوه ليندۍ ده، کوم چې دا ددې د دواړو مفصلونو څخه غېر په ( کمان)لرونکې ليندۍ 
باروړونکي  Gerberددې په وجه بيا لکه د . بارنيوکي کې يو بل د ليندۍ په شکل وجود ولري

ا داسې چې دلته منځ ته راتلونکي څلور په شان يو بل مساوات په اختيار کې لري، د
 .بارنيونکي عکس العملونه  د نا معلوم په حېث د څلورو مساواتو څخه پېدا کېدلی شي
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 :الندې انځور يو درې مفصله ليندۍ ده

 
 دوه مفصله ليندۍ

دلته مجموعاً څلور بارنيونکي عکس العملونه منځ ته . دا د ستاتيک له لحاظه نا معلوم دی
دلته ورک څلورم مساوات د . ليندۍ په شکل کې کوم بل مفصل وجود نه لريد . راځي

 .ارتجاعي زده کړې او د کلکوالي زده کړې څخه پېدا کيږي
 :ده( کمان)الندې انځور يو دوه مفصله ليندۍ 

 
 (کمان)ټينګه شوې يا کلک نښتې ليندۍ 

ځای کې درې، مطلب دا په هر بارنيونکي . دلته د ليندۍ دواړه اخري سرونه ټينګ نښتي دي
دا ډول ليندۍ د ساتيک په لحاظ . چې مجموعي شپږ بار نيونکي عکس العملونه جوړيږي
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دلته بايد در مساواته د درې برابر وزن شرايطو ته د ارتجاعي زده کړې . درې واره نامعلوم دی
 .او د کلکوالي زده کړې څخه واخستل شي

 
 :ليندۍ ده الندې انځور يوه ټينګه شوې يا کلکه نښتې

 
 

 چوکاټ ډوله باروړونکی ساختمان
په دغه ګروپ کې ټولې د لرګو يا ميلو څخه د کږېدو په مقابل کې ټينګ ګډ جوړشوی سيستم 

دلته په خاصه توګه درې مفصله چوکاټونه . دا کېدی شي چې مفصلونه هم ولري. حسابيږي
ديني د پښو مفصلونو څخه دا لکه د درې مفصله ليندۍ په شان د دواړو الن. ښودل شوي دي

دلته هم هغه څه اعتبار لري، لکه د درې . غېر يو بل مفصل د ميلی په شکل کې وجود لري
 .مفصله ليندۍ په شان

 
 :الندې انځور په مختلفو ډولونو سره درې مفصله چوکاټونه ښايي

 
ق ومو درجو له مخې کم فرپاتې نور ټول چوکاټي شکلونه سړی د ستاتيک له مخې نامعل

 .نظر د ناړو او منزلونو زښت ډېر تعداد ته کوالی شي
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 :يو منزله چوکاټونه، کوم چې په الندې انځورونو کې ښودل شوي

 
 :ډېر منزله چوکاټونه، کوم چې په الندې انځورونو کې ښودل شوي

 
 په چوکاټونو کې يو نيم نښلونکي يا کلکونکي ځايونه

 :ې انځورونو کې ښودل شويد نښلونکو ځايونو  مختلف ډولونه په الند
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 :په پورته انځورونو کې
a) څلور ميلې په يو مفصل کې نښلول شوي دي. 

b) درې ميلې د کږېدو په مقابل کې ټينګ نښلول شوي دي. 

c) څلور ميلې د کږېدو په مقابل کې ټينګ نښلول شوي دي. 

d) لول اول، دوهم او څلورم ميلې د ګږېدو په مقابل کې ټينګ، او دريمه ميله مفصلي نښ
 .شوي دي

e) دوه ميلې د کږېدو په مقابل کې ټينګ تړل شوي دي. 

f)  اوله او دريمه ميله د کږېدو په مقابل کې ټينګ راساً تيريږي، او دوهم مفصلي نښلول
 (.نيم مفصل)کيږي 

g)  مفصلي تړل شوي ديسره دوه ميلې. 

 
يو دا ډول  په. يټ څخه شروع کوولد ډېر پوړه چوکاټونو سره مونږ د لوی ګروپ د ودانيو سک

باروړونکي ساختمان کې اکثراً ټول کار اخستنې وجود لري، کوم چې مونږ تر اوسه پورې د 
په دې ډول چتونه د تختو څخه . باروړونکو ساختمانونو په عناصرو کې پېژندګلوي کړې ده

ددې . جوړيږي، کوم چې په اوس وخت کې زښت ډېر د تيارو تختو په حېث نصبول کيږي
نګه چې مونږ په خپلو وړو مثالونو کې وليدل، د چت نيونکو، يعنې د تيرونو وزنونه، لکه څ

دغه چت نيونکی کېدی شي چې د ستاتيک په مطابق د وزن نيونکي . څخه نيول کيږي
په باروړونکي ساختمان کې چوکاټونه په . باروړونکی او يا راساً تېر شوی باروړونکی اوسي

ا په چوکاټ کې د ميالني او عمودي ډاګو يا هغه وخت کې چت نيونکی کېدی شي، چې د
 .ميلو په منځ کې افقي تير اوسي

مطلب دا چې تر فشار . ښکته خوا ته د قؤو  انتقال د تکياګانو يا پايو په واسطه نيول کيږي
دا نيول شوي قؤې . دا اکثراً د چت په سطح افقي ساتلی نيول کيږي. الندې ډاګو يا ميلو په سر

په حېث هم  بالکي ډبلې تختېچې دا نه يواځې د تختې په حېث، بلکه د يوې بيا د چت په سر، 
 .په يوې ټينګې هستې او يا د شخ تړنې يا د چوکاټ منبع اوسيچې تر اغيزې الندې وي، 

نه دلته داسې تکياګانې يا پايې په پام کې نيول کيږي، کوم چې دا هيڅ کوم فشاري قوه 
پورته خوا ته انتقالوي، چېرته چې هغه په پورتني پوړ انتقالوي، بلکه واردېدونکي قؤوې  

کې په غټو نيونکو ساختمانونو په سر هستې ته انتقاليږي او د هغه ځای نه بېرته ښکته 
دا ډول تکياګانې يا پايې د ځوړندو پايو په نوم . ته انتقاليږي( بنسټ)ساختماني کندې 

ر کې نيول کيږي، ساختماني عنصر په نظدلته د پايې الندې معموالً يو باروړونکی . ياديږي
 .ې د پورته څخه ښکته خوا ته انتقالويکوم چې فشاري قؤ
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مګر دا فقط د . ړپه حېث ذکر وک بالکي ډبلې تختې مونږ د چت د فعاليت په برخه کې د افقي 
ې دي، کوم چې دا اکثراً د چت د تختو څخه ډېر لوی د باد قؤ. پايو ساتونکي قؤې نه انتقالوي

که دا ټاکلي نقطې د لرګو څخه ساختماني تړونکي دي يا چوکاټونه . کلو نقطو ته انتقاليږيټا
ددې مطلب . چوکاټونه مقايسوي شکل بدلونکي دي. دي، د ودانۍ د جګوالي پورې اړه لري

دادی چې دا د بار په وجه کګيږي، مطلب دا چې دا دافقي باد دفشار الندې ډېر قوي يوې ډډې 
څخه جوړ شوي ودانۍ ددې په خالف ښه ټينګ دي، نو ځکه په لوړو ودانيو د لرګو . ته ځي

 .کې دا لومړيتوب لري
ي ساختمان چت دی، چې افقي قؤو پورې مربوطه اغيزې د يوې الندي انځور د يو سکليټ

 :په حېث دي بالکي ډبلې تختېتختې يا 

 
و د پايې تر منځ، مطلب دا د بلې خوا نه چوکاټ دا ګټه لري، چې هغه د افقي ميلی يا لرګي ا

چې د لرګو څخه په ودانۍ کې د لرګو تر منځ ورکړل شوی دېوال، د ساختماني عناصرو څخه 
خالص وي؛ سړی د کوټې په تقسيمات او د کوټې څخه په استفاده کې د چوکاټ په واسطه 

کم په سکلېټي ساختمان کې د هغه منزلونو چې تعداد يې . کم مزاحميږي نظر يو واحد سره
وي، د امکان په صورت کې سړی د عرضاني کلکونه د يوې ودانۍ د يو چوکاټ په واسطه 

که چېرته د عرضاني کلکونه د هرې پايې په محور نه وي، په دې ډول سړی . پرمخ وړل کيږي
.  دا يوه قاعده ده. خپل پام د افقي قؤو اخستنې او مخ ته وړل يو کمو ټاکل شوي نقطو ته اړوي

دانۍ بنسټي طرح د و
 (نقشه)
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ي نقطې د هغه کوټې چې زينې په کې دي او د ليفت د ډوغلې يا کوټې منځ ته دغه ټاکل شو
راځي او دلته بې د هغې هم کلک تاو شوي دېوالونه ضرور دي، دا چې هلته هم د لرګو څخه د 

دغه واحد بيا . ودانۍ د واحد يو تنظيم د اهن کانکرېت څخه ودانيو کې مخه نه نيسي
ځای کانکرېټيږي، کوم چې ددې په واسطه يو اضافي وروسته د يو تړلي دېوال سره يو 

خو زښت ډېر د کلکو اهن کانکريټي ودانيو مرجول دی، کوم چې په . کلکوالی تر السه کړي
په هغه لوړپوړو ودانيو کې چې . هغه کې سکليټي ساختمان د فوالدو سره متقابل تکيا کوي

 .هم بل ډول عمل نه کوي د اهن کانکرېټ څخه جوړ شوي، سړی کوی شي چې بې د هغې نه
 :په الندې انځورونو کې د پټۍ او چوکاټ يو د بل په مقابل کې دروونه ښايي

 
ددې د پاره چې د وونه زيا ت پوړيز د کلک صندقونو په حېث جو شوي دي، ااکثراً تاک

ه ې ، په خاصه توګه کوم چې د افقي د باد فشار څخه د ودانۍ په ډوغل يا پساختمان لويې قؤ
بنسټ باندې وېشل کيږي، چې اجازه ورکړل شوی د ځمکې د ځبېښلو قابليت څخه تجاوز ونه 

بيا نو د تاکاو بيروني دېوالونه د ځمکې د فشار پورې مربوطه تختې دي، کوم چې دا . کړي
د هغې ځای څخه دا د چت په سطح، په دې وخت کې . کږېدنې نيسي او د تاکاو چت ته ورکوي

 .غټې تختې په حېث کار ورڅخه اخستل کيږي، نور وړاندې انتقالويچې دا اوس ډېر د 
د تاکاو په دېوالونو باندې د پورته څخه راغلي تکيا ګانې يا پايې والړي دي، يعنې دا چې 

دېوال د ډبلې تختې په حېث تر فشار الندې دی، په دې وخت کې چې يو خالص يا ازاده د پايو 
يونه ده، بلکه د پورته نه راغلي په پام کې نيول شوي تر منځ فاصلې راښکنې ته کم فکر ن

 .وزنونو پراخ زيات تقسيمات دی، کوم چې اکثراً د ډبلې تختې په لوړوالي کې ښه امکان لري

 د ودانۍ بنسټي طرح

په محور کې د  Fاو  Bد 
 پټۍ مقطع

په ټولو محورونو کې د 
 چوکاټ مقطع

 پټۍ

 پټۍ
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که چېرته تقريباً د ټولو عناصرو څخه هم کار واخستالی شو، خو بيا دا کوم سبب نه شي 
پخوا به د . يز په حېث په نظر کې ونيسوکېدی، د مختلفو ساختمانونو دغه بيروبار د ناجا

. اهن کانکرېت او د فوالدو د سکليټ الزيات مخلوط د يو ناسالمه مخلوط په حېث پېژانده
هغه ځانګړی انتقاد کوم چې د ساختمان له پلوه دلته . کوم چې دا کوم يقينې انتقاد نه وو

ه په تضمين سره انتقاليدی راځي، هغه دا چې ايا منځ ته راتلونکي قؤو څخه معقوله استفاد
دا ډېر د فکر وړ دی، يوه کلکونه، که چېرته يو دېوال چې وزن ورباندې نه وي هم په يو . شي

چت چې کږېدونکی وي، اوږده فاصله ورکړل شي، د يو نازکه فوالدي ساختمان په حېث بې د 
 .هستې الزمي دېوالونو په مقابل کې ورکړل شيد هغې هم د اهن کانکرېت 

( مخلوط)باروړونکي ساختمان کې په عملي کار اخستنه کې د ډول ډول علتونو په وجه ګډ په 
د مثال په ډول د لرګو څخه د . شکلونه منځ ته راځي، کوم چې دا ټول دلته نه شي مطرح کېدی

يو چوکاټ دوه ناړو يا دوه اوږدو لرګو  اوږود کلک شوی په افقي ډول ورکړل شوی لرګی يا 
د بل خوانه کېدی شي چې په يو لرګو څخه . ه يو باروړونکی اوسيميله د لرګو څخ

باروړونکي کې په منظم ډول د کشش ميله چې په يوې ساحې کې په وتر ورکړل شوي، د يو 
دا کېدی شي چې دا ډول پېښ شي، چې د لوی عرضاني . چوکاټ په واسطه بدلول کيږي

 .مقطع يو نل د لرګو څخه باروړونکی منځ څخه تېر شي
 :جوړښت ښايي( مخلوط)ه الندې انځور کې د لرګو څخه ساختمان او د چوکاټونو ګډ پ
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که په بل ډول ووايو چې دا د خپلې خوښې شکلونه دي، کوم چې دا د خاص حالتونو څخه منځ 
ته راغلي، نو د بلې خوا نه دا هم يقيني کالسيک شکل مخلوط سيستم جوړوي، مطلب هغه 

 .تلف باروړونکي فعاليتونه دیسيستم چې د عناصرو سره مخ
دا واضح کيږي، که چيرته مونږ  د . دا ډول د لرګو څخه باروړونکی يو مخلوط سيستم جوړوي

د کږېدو په مقابل کې ټينګ تيرونه، کوم .  لرګو څخه ځوړند ساختمان ته په پام سره نظر وکړو
ځايونو کې ټينګول چې هغه د بارنيونکي څخه بارنيونکي ته راښکل کيږي، د ميلو په دوه 

هغه د يو ټينګ باروړونکي په : په غېر متناظر وزنونو کې تير يو خاص مفهوم لري. کيږي
 .کې توازن لري( په ټينګونې)حېث په ساحه کې د تير په ساتنې 

که سړی تصور وکړي، چې تيرونه په منځونو کې د کږېدو په مقابل کې ټينګ نه دي، بلکه د 
تر هغه . ان کې په هر دواړو  ځوړندو ځايو کې مفصلي باريږيلرګو څخه په ځوړند ساختم

 .وخته پورې چې غېر متناظر وزن منځ ته راځي، نو دغه باروړونکی ساختمان ړنګيږي
دا هم لکه د ځوړند او لرګو څخه باروړونکی د لرګو . ددې بل شکل د تير الندې ټينګونه ده

کار د لرګي د طبعي اوږودوالي په د دغې لويې فاصلې لرونکي غېر عادي . څخه جوړيږي
 . واسطه په نژدي کې محدوديږي او  په دې ډول د مختلفو شکلونو مالتړ ويجاړيږي

 :الندې انځورونه په يو بل باندې پراته تيرونه دي
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دا چې دغه اراده لږ څه موجوده قوي شي، دالندې ټينګ شوو تيرونو د پاره پخواني نښې 

ددې د پاره چې د . خوا د مجهز شوي تيرونو په حېث ښودل کېدلښودل کيږي، کوم چې دا به پ
ځوړند او د لرګو څخه باروړونکی د يو خاصو موادو څخه جوړ کړای شو، نو دغه الندې 
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دغه دواړه عمودي ميلې اکثراً د . ټينګ شوي تيرونو مجهزونې د پاره اوسپنې ته ضرورت دی
ر په مقابل کې په کافي اندازه ټينګوالی څخه وي، کوم چې د فشا( چودن)ويلي شوي اوسپنې 

اهنګرۍ )لري، په داسې حال کې چې ميالني کلکونه او راښکونکې تسمه د پښ اوسپنې 
 .څخه دي( اوسپنې

دا د لرګو څخه ودانۍ کې په معمولي . دغه ساختمانونو ته ډېر نږدې غزول شوي تيرونه دي
ه کږېدونکې ده، د ډېرو يو پر بل تخنيک سره جوړ شوي دي، يوه عرضاني مقطع، کوم چې هغ

که چېرته دا ډول تيرونه يو پر بل . واقع تيرونو د تړلو په واسطه، چې ټېله نه شي، لوی شي
باندې خالص پراته وي، دا هم د همدې په شان د يو بل خوا ته د اوږودوالي په حېث اغيزه 

ته تيرونو څخه يو ګډ اول د پورې وهنې په مقابل کې ټينګ يوځای کوونه د ځان ځان . کوي
په اوس وختونو کې هم د لرګو څخه ودانۍ کې د پورې وهنې په . عرضاني مقطع جوړېدی شي

په اوس . ډېر ځلي د کلک لرګي پانې له الرې جوړيږي( تړنه)مقابل کې ټينګ يوځای کوونه 
وخت کې مونږ ددې توان لرو چې دا قوې محاسبه کړو او ددې په مطابق ميخونه او سوري 

د وخت سره برابر، په او س وخت کې هم . رونکي د ميلې په شان ميخونه جوړول کيږيل
ورکړل شوی دی، کوم چې دا ډول محاسبوي ميتود معلوم نه ( انکشاف)شکلونو ته پرمختګ 

 .وو
په الندې انځورونو کې د يو پر بل باندې ورکړل شوي تيرونو څخه يو غزول شوی تير منځ ته 

کې ځان ځان ته ددې سرونه ټينګ او يقيني يو د بل سره تړل شوي دي،  راغلی، کوم چې په دې
 .خو د منځ برخه يې د يو ورکړل شوي لرګي په واسطه يو د بل سره غزول شوې

 :غزول شوي تيرونه

 
دې د موادو . باروړونکي په نوم ياديږي Laves9دغه باروړونکی ددې د مخترع له مخې د 

دې سره فشاري قوې په .  تونکی باروړونکی تر السه کړسپما کوونې سره يو ښه کار اخس
قوې په النديني پټۍ د باروړونکي په اخر سرونو کې برابر ( کشش)سرني پټې او راښکونکي 

                                                 
 9 )Laves  چې مکمل نوم يې  Georg Ludwig Friedrich Laves  ښار پورې ژوند کړی، دا يو مهنډس، (  1788– 1864)دی د

 .په لومړي ځل دی يو باروړونکی تير چې د کب د خېټې باروړونکي په نوم هم يادوي اختراع کړ. پالنونکی او انجينېر وو
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دغه مکمل باروړونکی پورته خوا ته کړوپ شوې ليندۍ او ښکته خوا ته ځوړند شوی د . کړل
په دې کې ورکړل شوي، زښت هغه ځانګړي باروړونکي چې . کشش پټۍ په شکل جوړ شوی

په  Lavesلوي افقي قوې ورکوي، کوم چې ددې د استعمال مخه نيسي، دغه قوې د 
په هغه ځای کې چې د بارنيونکي اخر وي، په دې باندې . باروړونکي کې خپله برابر شوي دي
 .فقط د يو کږېدونکي تير قوې راځي

 :يباروړونکي ښودل شوي د Lavesپه الندې انځورونو کې د 
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بې ددې چې که په دې کې کوم نيمګړتيا هم موجود اوسي، نو سړی ددې زښت ډېرې ګټې، 
په پېدا شوي شکل  Lavesد . ګرځويباروړونکي قوې سره مکمل خپل حق  ددې د زښت ډېر

کې بله ګټه دا ده، چې تر ډېره حده د باروړونکي توان تطابق دې په مکمل باروړونکي اوږدو 
 .رهد مومنت جريان س کې

د باروړونکي په منځ کې، په هغه ځای کې، چېرته چې هلته ددې کږېدو ته ميالن د حده ډېر 
 .په واسطه ښه قوي دی( غزول شوي تير)دی، هلته هم دغه باروړونکی د يو لوی اوږدونکي 

ساختمان کې د دا ډول باروړونکي شکل دومره ډېر مفهوم نه لري، خو وروسته په د لرګو څخه 
خپله د دغې پرنسيپ له مخې يو  Laves. زه ودانيو په ساختمانونو کې ارزښت لريپه اوسپنيي

باغ او د تخنيک  Georgenاوسپنيزه پول جوړ کړ، کوم چې ددې نه په اوس وخت کې هم د 
( مقعره، مهدبه)وروسته بيا دغه عديسه ډوله . عالي ښوونځي شاته درې دانې ليدل کيږي

 .له خوا نه دغه موضوع مطرح شو Pauli (1802-1883)ی د باروړونکی د لرګو څخه باروړونک
( مخلوط)بل ډول باروړونکي ساختمانونه، کوم چې مونږ ته معلوم دي، په ټينګه سره ګډ 

داسې په يو ځوړند پول کې که څه هم باروړونکی پړی او ځوړنده برخه پوره د . سيستم جوړوي
نکی باروړونکی بيا هم يو کږيدونکی راښکنې ته ميالن لري؛ د سړک په جګوالي کې ټينګو

باروړونکی دی، کوم چې ددې وظيفه ده، چې مختلف غټوالی او مختلف تنظيم شوي وزنونه 
که چېرته دا ډول باروړونکی نه اوسي، نو دا ډول پول په کافي اندازه . د يو پول تقسيم کړي

نه جوړول، خو ددې ځوړند پولو( ضعيف)پخوا به خلکو دا ډول ناټينګه . ټينګ نه شي کېدی
کله چې انسانانو کوښښ وکړ، چې د يو سړک د پاره . په مقايسه په دې باندې وزنونه هم کم وو

ګاډو پټليو د پاره هم جوړ کړي، نو بيا د دغې رجوړ شوي پول په حېث يو ځوړند پول د او
ولو . ل شود اورګاډو پټليو د پاره يو ناڅاپه دا بل ډو. ځوړند پول ضعيفوالي باندې پوه شول

 که دا ډول زېات وزن د اورګادي تهيه نه شول، کوم چې په اوس وختونو کې دي، خو تقريباً
 .ټننه هرومرو معمول وو t 20 شل ټنه 

په ليندۍ ډوله ساختمان کې د ټينګونې سوال په اوله کې هيڅ کوم رول نه درلود،  دا چې 
غېر ددې نه د . قوي اغيزې لريي، هومره د ډبرو څخه په کافي اندازه قوي و کلک ليندۍ

، چې دا په غېرمنظم مقايسه ددې خپل وزن دومره زيات دیګاډو د تګ راتګ وزن په 
 .غټه اغيزه نه لري هتقسيمات باندې هم کوم
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 نهم فصل
د پايو يا دېوالونو هغه برخې چې په )نيونکو ځايونو ډولونه ( وزن)د بار 

  Lagerungsarten (bearing sort)(  هغې باندې تير په شان وزن راځي
 

نيونکي ځايونه لرو، چې د هر يو بار نيونکي په ځای کې څومره ( وزن)مونږ درې ډوله بار 
 .عکس العملونه منځ ته راتلی شي

ونکی عکس العمل ونيسي، ځکه چې هغه نيبار د لوله يي بارنيونکی کوی شي چې فقط يو
دا ډول بارنيونکی ځای د خوځېدونکي . يقايمه زاويه د لولې د حرکت په جهت اغيزه کو

دا د باروړونکي ساختمان او د هغې د پورې وهنې ازاده . بارنيونکي په نوم ياديږي( متحرک)
 .تاوېدنه د بارېدونکي سطح ته موازي اجازه ورکوي

 :نيونکي ديرالندې ورکړل شوي انځورونه خوځېدونکي با

 

 لوله يي

 رقاصه ډوله

 د سمبول په شکل
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دي، کوم چې حتأ د باروړونکي ساختمان ازاده  ددې په خالف دلته ټينګ بارنيونکي موجود
. تاوېدنې ته اجازه ورکوي، چې يو حرکت، د کوم جهت سره برابر، خو بيا هم غېر ممکنوي

يو قايمه زاويه د بارېدونکي سطح : يونکي ځايونو عکس العمل منځ ته راځدلته دوه د بارېد
ه پام کې نيول شوي قوو  څخه بيا سړی د دغو الجبري پ. ته او بل د بارېدونکي سطح ته موازي

وکتوري خاصيت لرونکي قوې ته نظر کوي، دا کوی شي چې سړی په دې ډول هم ووايي، چې 
د يو ټينګ شوي بارنيونکي له الرې وتلي بارېدونکي عکس العمل د دوو خواوو له لحاظه 

وه مساواتو د همدارنګه د د. يو وار د غټوالي له مخې او بل وار د جهت له مخې. نامعلوم دی
 .پاره دوه مجهوله جوړيږي، چې ددې حلول ضرور دي

 :الندې ورکړل شوي انځورونه د ټينګ بارنيونکي ځايونه ښايي

 

 د سمبول په شکل



107 
 

هر . اروړونکي ديد بارنيونکي ځايونو د ډولونو څخه د دريم ډول په حېث کلک ټينګ شوي ب
شوي بارنيونکي  ساختماني برخه په مکمل ډول د دا ډول کلک ټينګ بالکون او راوتلې

د دا ډول بارېدونکي ځايونو له الرې درې بارېدونکي ځايونو عکس . ځايونو ته ضرورت لري
دغه درې . دوه قوې او تش په نامه ټينګ راښکل شوی مومنت: العملونه منځ ته راځي

که يو عکس العمل . بارنيونکي ځايونو عکس العملونه موهم دي، خو بيا هم په کافي اندازه
کېدی شي چې دا يا . نه لري، نو دغه کلک شوی تير په کافي اندازه ټينګ شوی نه دیوجود و

 .پورې ووهل شي او يا تاو شي
 :په الندې انځورونو کې د ټينګ شوي بارنيونکي ځايونه دي

 
که يو د بارېدونکي ځای عکس العمل زيات وي، د مثال په ډول د يو ټينګ شوي تير د اخر 

الرې، نو دلته د څلورو بارنيونکو ځايونو عکس العملونو ته فقط خالص ځای د مرستې له 
ځانته د برابر وزن غوښتنې سره د . درې معلوم برابر وزن لرونکي شرطونه وجود لري

 .بارېدونکي قوو څېړنه نه شي کېدی
په عمل کې کېدی شي چې دې سره د حاالتو زښت ډېر واضح متحرکه او تاوېدونکي 

اکثراً په بارېدونکي ځای کې د يو تير د شکل بدلونې . وشيف نظر بارېدونکي ځای څخه صر
نو په دې ډول د يو لرګي څخه د تير اخر . او خوځېدنې امکان کم دی او يا طبعي وجود لري

دا حالت . سرونه د دېوال په سر يا د دېوال په منځ کې کېدی شي شکل يې يوه اندازه بدل کړي
 .تلی شي، که چېرته دا هم ددې په مطابق بند شوی ويپه يو فوالدي باروړونکي کې هم را
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 :په الندې انځور کې په دېوال کې د تير د سر کلکونه ښايي

 
 :الندې انځورونو کې نښلول شوي باروړونکي هم دمفصلي بارنيونکي په حېث اعتبار لري

 

د تير او دېوال تر منځ پاسته 
 ساختماني مواد

 د بارېدونکي ځای سطح
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نو . ندې راځيبرسېره پر دې په اکثرو حاالتو کې فقط عمودي وزنونه په افقي پرتو تيرونو با
پر يو د ځايه ښوځېدونکي . له دې کبله هم هيڅ کوم افقي بارېدونکي قوه نه جوړيږي

بارېدونکي په اخر سر او بل سر يې چې ټينګ شوی وي، داسې ښکاري چې ورڅخه صرف نظر 
 .وشي

کوم خو ددې د پاره د ساختمان الندې نورې افقي اغيزه کوونکي غوښتنې وظيفه پريږدي، 
په وجه شکل بدلونه ده، ( حرارت)دا د تودوخي . اړه نه لري يروني قوو پورې کومهچې دا د ب

که څه هم دا د لرګو څخه په ساختمان کې کوم رول نه لوبوي، خو د اهن کانکرېټ څخه 
په اهن . ساختمانونو او د فوالدو څخه ساختمانونو کې دې ته د پام نيولو ډېر ضرورت دی

ورو تګ او ورکېدو څخه په دې کې نور شکل بدلونه  وخيتود کانکرېټ څخه ودانۍ کې د
منځ ته راځي، چې دا خپله دې ته ډېر ارزښت لري، کوم چې د حرارت د وزن ولېدو سره يو ځای 

 .خو بعضې د ودانۍ د ضرر سبب ګرځي
حتأ که چېرته په بعضو حاالتو کې په ښکاره ډول منځ ته راغلي بارېدونکي له منځه والړ شي، 

ې سره سره امنيتي اقدامات پکار دي، کوم ته چې د تختو او تيرونو شکل بدلونه نو بيا د
که دغه امکان منځ ته رانه شي، نو بيا د مثال په ډول يو تير د اوچتې تودوخي د . ممکنوي

تغير اغيزې الندی چې خپله ازاده شکل ته تغير نه شي ورکوالی، نو په دې ډول ددې په وجه 
 .چې ددې منځ ته راتلل څوک په نظر کې نه نيسي قوې منځ ته راځي، کوم

ې، کوم چې زښت لوی په ډېرې فاصلې کې ټينګ شوي ساختمانونه  او په ټولو ساختمانونو ک
په خاصه توګه دا د . دي، په څرګند ډول بارېدونکي خپل کار پرېږدي افقي قوې نيول شوي

په منځ کې فرق منځ ته راځي ( حرارت)هغو حاالتو د پاره دی، چېرته چې زښت ډېر د تودوخي 
دلته په . ورو تګ او له منځه تلو څخه منځ ته راځيتودوخي او موجوده نور شکل بدلونه د 

بارېدونکي کې ښوځېدنه او تاوېدنه زياته ده، نظر د هغې اغيزو ته چې بې د تاوانه د ودانۍ د 
 .پاره پاتې کيږي

د څېړنو سيستم د محور له الرې جوړوو، د محاسبې له مخې څېړنو د پاره مونږ خپل ځانګړی 
چېرته چې د هغې په واسطه مونږ په اسانۍ سره د هغه مخه ونيسو، ددې عاقبت ته بام وکړو، 
کوم چې هغه د يو کږېدو ته ميالن پېدا کوونکي تير د عرضاني مقطع جګوالي په وجه منځ ته 

. ل اصلي خط باندې نه جوړيږينو په دې ډول د قاعدې له مخې د يو تير بارېدنه په خپ. راځي
بيا نو د بارېدونکي تاوېدنې په وجه او په منځ کې د کږېدو په وجه يو افقي پورې وهنه منځ ته 

 .راځي
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 :په الندې انځور کې د تير اخر عرضانې مقطع په وجه د بارېدونکي پورې وهنه ښايي

 
دې نه غېر نور  هم ادامه ورنه په نظر کې نه وي نيول شوی او   l∆که چېرته دغه پورې وهنه د 

کړل شي، نو په دې اساس همدې په شان افقي قوې جوړيږي، کوم چې مونږ حتأ ددې په برخه 
 .کې فکر هم نه کاوه او ال زيات دغه بارېدونکی بيرون خوا ته پورې وهل کيږي

 عالوه ددې نه دا په پام کې نيول پکار دی، چې د اخر سر عرضاني مقطع په تاوېدنې کي
. دکږېدو په وجه د يو تير د اخر سر قبوله شوې بارېدونکي مکمله سطح نور نه ورکوي

باقي پاتې سطح بايد ال ډېر بارېدونکې قوې ومني، په دې . باروړونکی پورته خوا ته جګيږي
زيات تشنج د . وخت کې چې بيا د تشنج تقسيمات په پاتې شوي درز کې درې کنج ډوله کيږي

که چېرته دغه د څنډې تشنج لوی وي، نو بيا په دغه . نډو کې واقع ويبارېدونکي ځای په څ
دلته توصيه ده، که چېرته هيڅ کوم اصلي بارېدونکی . منځ ته راځي( تخريب)ځای کې ورانی 

ځای نه شي جوړېدلی، د بارېدونکي قوې د هغې په مؤقعت کې په داسې ډول ټينګ شي، چې 
 .ر کمتر کمه نږدې وساتل شيبارېدونکی فشا( منظم)قبول شوي برابر 
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 :په الندې انځورونو کې د بارېدونکي ځای پرې کوونه د بارېدونکو قوو شروع ښه کوي
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 لسم فصل
 په ساده تيرونو کې عرضاني قوې او کږېدونکي مومنتونه

Querkräfte und Biegemomente an einfachen Balken 
(shear forces and bending moments on simple beams)  

 

په باره کې د ساختماني ساتيک نظر د ساختمان يوه برخه ده، کوم چې برخې ير الندې د يو ت
د ميلې ټولې . په يوې طرح کې ساده تير په مستقيم ډول دی. کږېدو ته ميالن پېدا کوي

حالت  په دغو دواړو شرايطو کې سړی دا. بيروني قوې په يو متناظرې سطح اغيزه کوي
 .نيسي، چې په تير کې څېړنه په هواره کې پر مخ يووړل شي

په بعضو حاالتو کې دغه کږېدو ته ميالن کوونکي تيرونه په افقي پراته وي؛ خو نور هم هر 
 .حالت په فکر کې نيول کيږي

د محورونو  مخې ټاکل شوي تيرونه دي، کوم چې  هغهپه الندې انځورونو کې د ستاتيک له 
 :ل شويديله مخې ښود
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سېره پر دې مونږ غواړو چې فقط د ستاتيک له مخې منل شوي بارېدونکي تيرونه په پام رب
د ستاتيک له مخې منل شوی تيرونه هغه تيرونو ته وايي، که چېرته هغه په دوه . کې ونيسو

بارنيوونکو ارام واقع وي، او که چېرته د دغو بارنيونکو څخه يو نه پورې وهنکی، خو 
دغه ساده باروړونکی په دوو . کی وي او بل يې تاوېدونکی او پورې وهونکی ويتاوېدون

دې ته سړی د ستاتيک . تکيا ګانو يا پايو باندې د اينده په نظر کې نيونو يوه موضوع اوسي
له مخې منل ځکه وايي، چې په دوه نومول شوو بارنيونکو کې فقط ټول ټال درې بارنيونکي 

د . ي، کوم چې په اوله کې دا نظر ددې لويوالي ته نامعلوم دیعکس العملونه منځ ته راځ
پېدا کول غواړو، نو دې د پاره درې مساواته ( مجهول)رياضي له مخې که مونږ درې نا معلوم 

 .ضرور دي، کوم چې دا مونږ په درې برابر وزن غوښتنې کې په اختيار کې لرو
له نظره په يو منل شوو تيرونو کې د  مونږه بيا هم تل په داسې حالت کې يو، چې د ستاتيک

د دغو دريو بارنيونکو . دريو بارنيونکو عکس العملونه د هغې د لويوالي له مخې ټاکل کيږي
نو کېدی شي . له مخې معلوم دي( رقم)قوو د اغيزو ليکې مونږ ته د هغي د بارنيونکي ډول 

قوه انتقال کړي، کوم  چې يو پورې وهونکی او تاوېدونکی بارنيونکی فقط يو بارنيونکې
طبعي ده چې دا په همدې . چې دا د بارنيونکي پورې وهونکي سطح باندې عمود واقع دی

ډول د يو ښويه بارنيونکي د پاره هم عتبار لري، که چېرته سړی د بارنيونکي په سطح د 
يو ټينګ نه پورې وهونکی خو تاوېدونکی بارنيونکې په . سولېدو قوې ته پام ونه نيسي

ې حالت کې وي، چې دوه بارنيونکي عکس العملونه انتقال کړي، او هغه دا چې يو يې د داس
 .بارنيونکي درز ته عمود او بل يې د بارنيونکي درز سره موازي

که چېرته فقط يوه د بارنيونکي غوښتنه پکې اضافه راشي، د مثال په ډول داسې، چې يو 
الرې اوسي، نو بيا دلته بيا يو نامعلوم  خوځېدونکی بارنيونکی د يوې ټينګ بارنيونکي له

زيات وارې منځ ته راځي، ددې  حل د پاره بايد يو څلورم مساوات وجود ولري، کوم چې دا د 
نو دې د پاره بايد د نورو مرستنديه . ستاتيک له مخې د ټينګ جسم د پاره وجود نه لري

ې زده کړې څخه منځ ته وسيلو څخه کار واخستل شي، کوم چې دا د ارتجاعي او د ټينګون
 .خو ددې څخه دلته کار نه اخستل کيږي. راځي

د کلک جسمونو د ستاتيک د مساوي وزنونو دالس ته راوړونو په مرسته مونږ د هغې قوې 
لرو، ځکه چې د بارنيونکي عکس العملونه معلوم شوي، کوم چې د هغې سره تجاوز کوونکي 

قوو او د بارنيونکو عکس العملونو نتيجې  د تجاوز کوونکو. قوې په توازن کې واقع دي
برسېره پردې بايد د هر انتخاب شوي مومنت د څرخېدونکې نقطې مجموعه . بايد صفر شي

دې سره مونږ دا ټاکو، چې هغه کوم تير چې مونږ په نظر کې لرو ، د . هم صفرسره برابر اوسي
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رېدونکي تېر په برخه کې خو دا هم ال اخر نه دې، کوم چې مونږ د با. توازن حالت کې دی
 .معلومات غواړو

 مونږ د توضيحاتو څخه پوهيږو، چې يو تير د قوو تر اغيزې الندی ککيږي او دغه ککږېدنه د
نو بيا د تير په عرضاني مقطع کې يو ډول تغير د شکل . سره ال زياتيږي وزن په ډېرېدو

برسېره پر دې په تير کې . لريجوړيږي، کوم چې دا د تير بيروني غوښتنو سره مستقيماً اړيکه 
يوه اندازه د حده واوړي، نو تير په  فشارپه دې چې مجرداً بيروني . د قوو اغيزې هم ښکاري

دا ډېر مهم دی چې پوه شي، چې د تير د ماتېدو په مقابل کې کوم مقاومت . ماتېدو راځي
 .بولی شيوجود لري او څنګه د وزن او د تير عرضاني مقطع په منځ کې ککږېدنه حسا

که چېرته مونږ په اوله کې په دې محدودول وکړو، غواړو چې وټاکو، چې د يو کږېدو ته 
ميالن کوونکي عرضاني مقطع تشنج څومره لوی دی، نو بيا په اوله کې يو وار په منځ کې د 

، نو دلته داسې سوال منځ ته راځي، چې دغه پېدا (صرف نظر کوو)کږېدنې ټاکلو څخه تېرېږو 
تشنج د قوو پورې ارتباط ورکړل شي، کوم چې په نظر کې نيول شوي ځای کې اغيزه  کوونکی

 .او دلته د کلک جسمونو ستاتيکي متود هم نوره مرسته کوالی شي. کوي
مونږه د يو ساده، د ستاتيک له نظره بارشوي او اختياري بار شوي تيرونواو ځايونو د پاره 

د . په ځای کې څېړل کيږي « x »عرضاني مقطع د زمونږ پښتنو ته پاملرنه کوو، چې د تير 
دغه . همدې هدف د پاره مونږه په خيال يا فکر کې تير په همدغه ځای کې په دوه برخو بېلوو

دواړه برخې ښکته غورځيږي، که مونږه دغه دواړو قطع شوو څنډو ته کومه قوه ور نه کړو، 
وني قوو او بارنيونکي قوو سره د کوم چې دا بايد په ډېرې سختۍ سره وشي، چې د ټولو بير
د دغې باروړونکي په منځ کې . مقطعې کيڼه خوا يا د مقطعې ښي خوا په توازن کې اوسي

قطع کووني د عمليات مفکورې سره مونږه د بل نامعلومه داخلي قوې چې د قطع شوي قوو په 
ی معلوم ددې د پاره بيا مونږه ستاتکي ښودل شو. نوم هم ياديږي، بيروني قوې جوړوو

دې سره مونږ ته دا سې موقع راځي، چې د يو کږېدو . مساوي وزن لرونکی شرط استعمالوو
څنګه چې ددې څخه اوس بيا تشنج . ته ميالن کوونکي تير په هر ځای کې داخلي قوې وټاکو

 .محاسبه کيږي، يو بل قدم دی، کوم چې مونږ دا په اوله کې تش پرېږدو
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 :ځای کې د مقطع قوې ښايي « x »و تير په په الندې انځور کې د ي

 
د پورته قطع شوي وړوکي انځور څخه د منځ مقطع جريان او مناسبه الزمي قوې د توازن 

 :دلته درې د مقطع قوې منځ ته راځي. ساتلو د پاره روښانه کوي
 په مقطع کې د ميلې محور ته کيڼ يا ښي موازي ټول مجموعي اغيزه=      Nنورماله قوه   

 کوونکي قوې ،
په مقطع کې د ميلې محور ته کيڼ يا ښي عمودي ټول مجموعي اغيزه =    Qعرضاني قوه  

 کوونکي قوې ،
د عرضاني  د مقطع په ځای کې کيڼ يا ښي د ټولو مومنتونو مجموعه،=    Mمومنت            

 .پورې مربوطهمقطع د ثقل مرکز 
 :نښې لرو( -)او منفي ( +)دلته دې د پاره مونږ د مثبت 

نومول کيږي، کله چې کوښښ وشي چې ميله يو د بل څخه راکاږي، (  +) نورمالې قوې مثبت 
نومول کيږي، کله چې هغه فشار راوړي، چې ميله يوځايي (  -) او دغه نورمالې قوې منفي 

عرضاني قوې د مثبت په حېث عتبار لري، کله چې هغه کيڼې برخې د پاره پورته . وځبيښي
 .او د ښي برخې د پاره ښکته خوا ته تنظيم شوي ويخوا ته 

کږېدونکي مومنتونه په هغه وخت کې مثبت وي، که چېرته د تير يو ازاده انتخاب شوې غاړو 
نقطه )په ټکي ټکي  دغه ارتباطي مزي. ه ميالن وکړيمزي د مومنت په واسطه راښکنې ت

 .تباطي مزي د پاره نيسومونږ د تير  الندينی د غاړې مزی ار. سره نښه کيږي( نقطه
 .په انځور کې مطلب دا چې د مقطع قوې ټول مثبتې اغيزې انتقالوي
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بار شوی تير د يو ځانګړي وزن تر اغيزې  ستاتيک له مخې ټاکلی مونږ غواړو چې لومړی د يو
 :الندې وڅېړو او  الندې ورکړل شوی نظم انتخابوو

د يو ځانګړي وزن تر اغيزې الندی دی، په الندې انځور کې يو يوساحوي تير ښودل شوی چې 
x  وړوکی دی نسبتa ته: 

 
 

لکه . ددې د پاره چې د بارنيونکو عکس العملونه وټاکلی شو، لومړی بايد سوال حل کړو
( قطار)څنګه چې څو وارې عمالً وښودلی شو، مونږ د برابر وزن غوښتنې له مخې يو کتار 

راځي، نه ارنيونکي عکس العملونه منځ ته ښايي، چې هيڅ کوم افقي ب H = 0∑د . جوړوو
په راتلونکي کې . کوي نه هلته هم هيڅ کوم افقي تنظيم شوي قوې په باروړونکي باندې اغيزه

قوې منځ ته  Hمونږ دغه شرط يا غوښتنه له نظر غورځوو، که چېرته په ښکاره ډول هيڅ کوم د 
 .ينشرا
 :دې ډول ده په بارنيونکي کې د مومنت څرخېدونکې نقطه په Bد 

 

∑ M B = A . l – P . b = 0 → A = P  
 
 

 
 :په بارنيونکي کې د مومنت څرخېدونکې نقطه په دې ډول ده Aد 

∑ M A = P . a – B . l = 0 → B = P  
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  :شرط استعمالوو V = 0 ∑د کنترول په حېث مونږ د 
 

∑ V = A – P + B = 0 = P  
 
    

 

 
      

 
P  

 
 سره  a + b = lدلته                

 
P  

 
          

 
د نقطې تجاوز کوونکي وزن تر منځ مقطع په نظر  Pبارنيونکي او د  Aاوس نو مونږ لومړی د 

 کې نيسو، مطلب د يوې فاصلې مقطع
 پورې x = aڅخه تر   x = 0د 

اروړونکي ټوټې د پاره يو افقي قوه شرط ښايي، چې کيڼې خوا ته بېله شوې د ب H = 0 ∑د  
بارنيونکي   Aدلته په دغه ټوټه کې نه کوم تجاوز کونکې قوه ښکاري او نه د  . نه جوړيږي

 .سره N x = 0: قوې افقي ترکيب وجود لري، نو دا هم په دې ډول دی
 لرو A v – Q x = 0د پاره مونږ    V = 0 ∑د  

Q x = A x   ( =ټولې عمودي اغيزه کوونکي قوو مجموعه د مقطع څخه کيڼې خوا ته) 
 M xاوس نو مونږ د  . فاصلې باندې ثابت دی x = aڅخه تر   x = 0عرضاني قوه د   Q xد  

 .کږېدونکي مومنت څېړو
 .الس ته راوړو M x = A . xسره وي، نو مونږ   M = A . x – M x = 0 ∑په دې شرط چې    

واچوو،    نو       A = P  
 

ځای  په    A د  او که چېرته مونږ    

 

M x = P        

 
 

 
په فاصلې باندې د  aدا چې د .  دا د مقطع کيڼې خوا ته د ټولو مومنتونو مجموعه ده

بارنيونکي قوو او  د مقطع د قوو نه عالوه نورې هيڅ قوې منځ ته نه راځي، نو په دې صورت 
تر منځ د مومنت ( سرحد)پولې  x = aيا د  د دغې باروړونکي ټوټې څخه بهر واقع دی،  Pکې  

 aمومنت ټولو اندازو د پاره د  M xپورې تړلي نقطې کې، او نو مونږ  په حقيقت کې د 
 .باروړونکي ټوټې په سر يو ساده فرمول لرو

د پاره  xمونږ د مومنت چال چلند په برخه کې عمومي نظر تهيه کړ، کوم چې په دې کې مونږ د 
 چې دا په دې ډول دی. رکوومختلفې اندازې و
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 :وي په دې ډول دی x = 0نو په بارنيونکي کې مومنت چې  
 

 M 0 = P  
 
. x = P 

 

 
   

  
 د پاره  x = a/2او د  

M a/2 = P .  
 
       

 

 
  

 

 
 

 د پاره x = aاو د  

M a = P .  
 
       

 

 
  

    

 
 

 
په يو قايم الزاويه متخصاتو سيستم ته انتقال شي، نو مونږ د دغه د اندازو جوړې که چېرته 

M x ټولو اندازو د پاره يو مستقيم تر السه کوو. 
وښودل ( جريان)دا معمول دی، چې د وزن الندې باروړونکي د عرضاني قوې او مومنت بهير 

په ډول جوړيږي، چې د دغې  باروړونکي ټوټې د پاره د الندې ورکړل شوي انځور aدا د  .شي
 :سطح ښودل شويدي Mسطح او د  Qباروړونکي ټوټې د 

 

 سطح Qد 

 سطح Mد 
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مونږ يو قدم نور هم وړاندې ځو او د ټولو مقطعو د پاره مونږ خپلې مفکورې ته دوام ورکوو، 
 :د پاره دی x ˃ aچې د  

ی دی لو xالندې ورکړل شوی انځور د يو ځانګړي وزن الندې يو ساحوي تير ښودل شوی، چې 
 :څخه aد 

 
 
 

 
 

 داسې ښکاري، چې هيڅ کوم نورماله قوه نه جوړيږي، مطلب دا چې H = 0 ∑دلته هم د  
N x = 0  

 د پاره ال زياتيږي V = 0 ∑د  
A v – P – Q x = 0  

 او دې څخه الس ته راځي، چې
Q = A v – P 

 .بدليږيه عالمه مخ ت عرضاني قوېوي، نو دا تغير خوري، مطلب دا چې د P ˃ A vکه دلته  
 .ده هپورې فاصلې په سر عرضاني قوه ثابت x = bڅخه تر  x = aاو د بلې خوا نه د 
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پېدا کړ، کوالی شو چې د  xکيڼې خوا ته د ټوټې يوې برخې د پاره مونږ   Pنو لکه څنګه چې د 
ا د مقطع خای پورې مربوطه پېد xښي خوا ته کږېدونکي مومنتونه د  Pټولو مقطعو د پاره د 

 ، نو دا مونږ په دې ډول ټاکوکړو
∑ M x = 0 

 :دې څخه مونږ دا تر السه کوو

M x = A . x – P (x – a)   او د     
 

 
  

=   

 
               

 
 = P   

 
   

 

 
   

 

 
  = P   

 
       

 

 =      = P  
 
           

 

  =     = P  
 
             

 
= P 

 
         

 
 xمونږ د . ووينو( دقيق)په ښه ډول (  جريان)دلته هم مونږ غواړو چې د مومنتونو د ليکو بهير 

د وزن الندې کږېدونکی  Pپه ځای کې د  x = aنو دلته د .  د پاره مختلف قيمتونه ورکوو
 مومنت په دې ډول دی

 

            
 

 
         

    

 
 M a = P  

 
 

 دی  l – a = bدلته   
کيڼې خوا ته مقطع وڅېړه  Pدا همهغه درجه ده، کوم چې مونږ تر السه کړی وو، کله چې مونږ د 

 .قېمت ورکړل x = aاو بل اخره مونږ د 

  + x = aبرسېره پردې مونږ د                
 

 د پاره   
 

+  
 
   

 

 
         

 

 
       

 

 
   M a 

 

= P  
 
     

 

 
    

 

 
 
 

 
   

    

    
 

 د پاره x = a + b = lاو د 
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M 1 = P  
 
         

 

 
        

 
= P  

 
      
 

په   x, M xقېمتونو جوړه   د درجو يا دلته هم مونږ يو مستقيم تر السه کوو، که چېرته مونږه
سطحې په الندې انځور کې  Mاو  Qشوي د ( تکميل)دغه بشپړ . متخصاتو سيستم کې وليکو

 .ښودل شوي
په الندې انځور کې د مکمل باروړونکي د پاره د عرضاني قوې او مومنتونو سطحې ښودل 

 :شوي

 
 :د وروستي انځور څخه کوالی شو چې مونږ يو نيم مطلبونه واخلو

کوي، ( جريان)ليکې افقي بهير  Qلته دا په دې ډول دی، چېرته چې عرضاني قوه ثابته ده، د ه
ليکه د مثبت څخه  Qچېرته چې د . يو مستقيم، مطلب دا چې يوه ليکه د ثابت تمايل سره Mد 

د مومنت په ليکو کې قاتېدنې مطلب  .ليکې د پاره اعظمي حد دی Mمنفي ته بدليږي، د 
يکې د بدلون مرحله د مثبت څخه منفي ته په مسلسل ډول نه، بلکه په يودم ل Qچې د دادی، 

 .سره جوړيږي
د قوه  P، مطلب دا چې د هغه حاالتو د پاره، چېرته چې د  a = b = l/2د خاصو حاالتو د پاره  

 :باروړونکي په منځ حمله کوي، چې دا يو اعظمي مومنت منځ ته راوړي، په دې ډول
 

M max = P     
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تر فشار الندې راتلنه د ځانګړو وزنونو مونږ کوالی شو چې په راتلونکي کې توجه وکړو، چې 

ليکې  Qپه واسطه ځانته لوی مومنت تل د ځانګړي وزن الندې منځ ته راځي، چې دلته د 
 .په واسطه منځ ته راځيبدلېدنه هم فقط په يو ځانګړي وزن او د يو ځانګړي وزن 

و وزنونو سره يو حالت منځ ته راځي، لکه څنګه چې په يو يوساحوي بل اخره د ډېرو ځانګړ
 :باروړونکي باندې د ډېر ځانګړي وزنونه په الندې انځور کې ښودل شوی

 

 
 :بارنيونکې قوه مونږ په دې ډول پېدا کوو Aد 

 
∑ M B = 0 = A . l – P1 (b + c + d) + P2 (c + d) + P3 d 

 
A =  

 
                              

 پېدا کوو Bڅخه مونږ   M A = 0∑او د 
 

B =  
 
                             

 :تر وزن الندې مومنت په الندې ډول جوړيږي Pدې سره په تير کې د 
 :ځای کې مومنت( 1)په اول 

M 1 = A . a =  
 
                              

 :ځای کې مومنت( 2)په دوهم 

M 2 = A (a + b) – P 1 . b =    

 
                              

 :ځای کې مومنت( 3)په دريم 
M 3 = A (a + b + c) – P 1 (b + c) – P 2 . c 

 
=      
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 :په ځای کې مومنت Bد 
M B = A(a + b + c + d) – P 1(b + c + d) – P 2(c + d) – P3 d 

 
=        

 
                                        

                
 کيږي، نو بيا  a + b + c + d = lدلته 

 
M B = P 1(b + c + d) + P 2(c + d) + P 3 . d – P 1(b + c + d) – P 2(c + d) – P 3 .d = 

0  
 :عددونو سرهاوس نو يو څو مثالونه د 

 :په ځای کې ځانګړي وزنونه ښودل شوي aپه الندې انځور کې د 
 

 
P = 205 Mp        a = 3,0 m     b = 2,0 m       l = 5,0 m 

 
A =    

   
             

 

B =    

   
             

 :کنترول
A + B = P 

1,0 Mp + 1,5 Mp = 2,5 Mp = P  

 سطح Qد 

 سطح Mد 
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 :مومنتکږېدونکی وزن الندې  Pد 

M = P     

 
     

        

   
         

 يا
M = A . a = 1,0 . 3,0 = 3,0 Mpm  

 :اوس نو وزن لږ څخه د ساحې منځ ته پورې وهو
 :ځانګړی وزن ښودل شوی Pنځ کې د ساحې م mپه الندې انځور کې د 

 
P = 2,50 Mp       a = b = l/2 = 2,50 m       l = 5,0 m 

 
A = B =  

 
           

 :وزن الندې کږېدونکی مومنت Pد 

M = P  
 
       

   

 
          

 
خاصه  الندې، بلکه په( وزن)په ځانګړي وزن کې د کږېدو مومنت لوی دی، نه يواځې د بار 

 .مکمل د ساحې په منځ کې واقع وي( وزن)توګه په هغه ځای کې، چې که چېرته بار 
د يو باروړونکي دغه حالت د ډېرو ځانګړو وزنونو سره غواړو چې په دغه مبحث کې هم د 

 .عددونو په ډول په مثال کې راوړو
P 1 = 5,0 Mp      P 2 = 6,0 Mp         P 3 = 4,0 Mp 

 
a = 3,0 m       b = 2,5 m        c = 2,5 m     d = 2,0 m      l = 10,0 m 
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واچوو، کوم چې مونږ دغې حالت  تونو ته ضرورت لرو چې په فرمول کېاصالً مونږه دغه قيم
نو دا داسې واضح دی، که چېرته سړی دې په ځای د برابر وزن شرطونو . د پاره منځ ته راوړی

ارنيونکي قوه په دې ډول تر السه کوو، په کوم کې چې ب Aاوس نو مونږ د . ته بېرته وګرځي
 :بيا نو دا په دې ډول دی. څخه نيسو Bمونږ ټول مومنتونه د 

 :د پاره د مومنت پورې مربوطه نقطې په حېث دا په دې ډول دی Aد 
 

M B = A . 10,0 – 5,0 . 7,0 – 6,0 . 4,5 – 4,0 . 2,0 = 0  او 
 

A =  

    
                        

 
 :د پاره د مومنت پورې مربوطه نقطې په حېث په دې ډول دی Aد 

 
M A = - B . 10,0 + 5,0 . 3,0 + 6,0 . 5,5 + 4,0 . 8,0 

 
B =  

    
                         

 
په څېړونکي ځای کې کږېدونکی مومنت مساوي دی د په نظر کې نيول شوي مقطع ښي او 

 .نو مجموعي سرهکيڼې خوا ته د ټولو مومنتو
 :ځای کې( 1)کږيدونکی مومنت په اول 

 
M 1 = A . a = 7,0 . 3,0 = 21,0 Mpm 

 
 :ځای کې( 2)کږيدونکی مومنت په دوهم 

 
M 2 = A . (a + b) – P 1 . b = 7,0 (3,0 + 2,5) – 5,0 . 2,5 = 

 
= 7,0 . 5,5 – 5,0 . 2,5 = 

 
= 38,5 – 12,5  = 26,0 Mpm 

 :ځای کې( 3)يم کږيدونکی مومنت په در
 

M 3 = A (a + b + c) – P 1 (b + c) – P 2 = 
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= 7,0 (3,0 + 2,5 + 2,5) – 5,0 (2,5 + 2,5) – 6,0 . 2,5 = 
 

= 7,0 . 8,0 – 5,0 . 5,0 – 6,0 . 2,5 = 
 

= 56,0 – 25,0 – 15,0 = 16,0 Mpm 
 

ې اول انځور لکه څنګه چې په الند. په ځای کې کږېدونکی مومنت د صفر سره برابر دی Bد 
 .کې ښودل شوی، مونږ د باروړونکي الندې څخه نتيجه اخلو

اوس غواړو . د ځانګړي وزنونو په وجه تر فشار الندې راغلی تير مونږ په مفصل ډول طرح کړ
چې مونږ د بل ډول د وزن حالت سره ځان مصروف کړو، او دا يو ساحوي تير دی، چې د يو 

فقط د ټول باروړونکي اوږودوالي سره برابر لوی ليکه  مونږ .ليکه يي وزن اغيزې الندې دی
 .يي وزن په برخه کې مطالعه کوو

 
 

 

پر يو يوساحوي بارودونکي ډېر ځانګړي وزنونه، 
 عرضاني قوه او د مومنت ليکې

د يو ليکه يي مساوي وزنونو تر اغيزې الندې 
 يوساحهوي باروړونکی

 سطح Qد 

 سطح Mد 
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يوې  qد بارنيونکي قوو ټاکنې د پاره مونږ  د تير پر مکمل اوږودوالي په ليکه پروت وزن 
 :نتيجې ته ګډ نيسو

R = q . l  
 

، او چې دغه د ثقل مرکز د مونږ پوهيږو، چې مونږ دغه اضافي قوه د ثقل په مرکز ايښی دی
 .په منځ کې دی مستطيلانځور د پاره يو دې سره برابر لوی ليکه يي وزن د دغې  مستطيلي

 :نو دا بيا په دې ډول دی

M B = A . l – R .  
 
   

 او ددې څخه

A =  
 
    

 

 
      

 او 

M A = - B . l + R .  
 
   

 او ددې څخه

B = 
 

 
    

 

 
      

ددې د پاره چې مونږ دوه موجوده باروړونکي ټوټې په يو توازن کې راوړو، نو ضرور دی، چې 
 .د تير په قطع شوو ځايونو کې قوې وټاکو

 .دی، کوم چې افقي وزنونه يا تقسيم شوي وزنونه منځ ته نه راځي N x = 0دلته هم  
 :څخه مونږ الس ته راوړو V = 0 ∑د  

∑ V = A – q . x – Q x = 0 
 

Q x = A – q . x = q . 
 
          

 

 
      

 :څخه M = 0 ∑او د 
∑ M = A . x – q . x .  

 
       

. اوږودوالي د پاره ښايو xسره نتيجې د  R xدی، په څه کې چې مونږ د  q . x = R xپه دې کې  
 د اړم الستی   Rxد 

 
 .دی  

∑ M = q .  
 
      

  

 
       

 :چې دې څخه الس ته راځي

M x = q  
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دا د مقطع کيڼي خوا ته د ټولو مومنتونو مجموعي په حېث د کږېدونکي مومنت سره مساوي 
 .دی

نو دا په . وټاک xد پاره فقط يونيم خاصې اندازي د  M xاو   Q xپه دغه مساوات کې مونږ د  
 :دې ډول دی

 

X = 0   Q x = q  

 
        

 

 
       

 

 
    –    

  

 
   

 
M x =  

 
             

 

 
              

  = xد 
 
 د پاره   

Q x = q   

 
  

 

 
       

  

 
  

 

 
    

  

 
 

 

M x =  
 
    

 

 
  

  

  
   

 

 
  

    

  
  

  

  
    

    

   
 

  = xد  
 
 د پاره   

Q x = q   

 
  

   

 
     

   

 
  

   

 
    

   

 
 

 

M x =  
 
    

   

 
  

    

  
   

 

 
  

     

  
  

    

  
     

    

   
 

  = xد  
 
 د پاره    

Q x = q   

 
  

   

 
     

   

 
  

   

 
    

   

 
 

 

M x =  
 
    

   

 
  

    

  
   

 

 
  

     

  
  

    

  
     

    

   
 

  = xد  
 
 د پاره   

Q x = q   

 
  

   

 
     

   

 
  

   

 
    

   

 
   

 
نو له دې امله دلته لوړترين . ليکه د مثبت څخه منفي خوا ته پورته ځي Qپه دغه ځای کې د 

 :مومنت په دې ډول دی

max M =  
 
    

   

 
  

     

  
   

 

 
  

     

  
  

     

  
     

    

   
  

    

 
 

 
چې په ساده ډول پېدا شي، که چېرته  چې عرضاني قوه صفر کيږي، کېدی شي ، کومهغه ځای

 :په دې ډول وي
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Q x = q   

 
       

 دلته

X =  
 
  

 

 
   

 
برعکس ډېر  .ليکې د صفر له الرې پېدا شي Qدا هم کومه قصدي محاسبه نه وه، چې د 

د  Qکله چې د . ليکې څېړل کيږي ځايونه ښودل شوي، چې څنګه عرضاني قوه او د مومنت
ښکته شي، نو د بارنيونکي څخه د فاصلې په لويدو سره، پاره اندازې په مسلسل ډول 

مومنت په اوله کې ډېر ژر او بيا وروسته ورو ورو ډېريږي، ددې د پاره چې د ساحې مرکز تر 
 .اعضمي حد پورې ورسيږي

، نو په دغه څخه لوی دي x = l/2م چې د د پاره نور قېمتونه ورکړو، کو xکه چېر ته اوس د 
 .د پاره قيمت يا اندازه صفر ورکوو x = lوخت کې مومنت وړوکی کيږي، د 

په اندازه لرې واقع وي،  1/8ځانته د په يوې نقطې کې، چې د هغې قاصله د بارنيونکي څخه 
په همدا . نو دلته د کږېدونکی مومنت دومره لوی دې لکه د ساحې د منځ نيمايي په اندازه

په فاصلې  ¼يا  2/8، مطلب دا چې د بارنيونکي څخه د (يو پر څلورمه نقطه)ډول نومول شوي 
 .پورې رسيږي ¾سره لرې وي، نو د مومنت اعظمي اندازه  

په اخره کې مونږ غواړو چې يو بل لوی مثال واخلو او د همدې هدف د پاره مونږ يو 
ره چې په دې کې عرضاني قوه او د مومنتونو فصل څخه رانيسو، ددې د پا 7باروړونکی د 

 .وڅېړو( جريان)بهير 
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λ = 3,50 m;       l = 4 . λ = 4 . 3,50 = 14,0 m;    q = 1,0 Mp/m;    P 1 = 388,0 Mp 
 

P 2 =  
 
             

 
P 3 = 20,0 Mp 

 
 .يږينيول ک A = B = 415,0 Mpدې د پاره د بارنيونکي قوې  

 :په ځای کې( 0)صفر  په
Q 0 = 415,0 – 194,0 = 221,0 Mp 

 
M 0 = 0  

 :ځای کې( 1)په اول 
Q 1l = 415,0 – 194,0 – 1,0 . 3,50 = 217,5 Mp (کيڼ) 

 
Q 1r = 415,0 – 194,0 – 1,0 . 3,50 – 20,0 = 197,5 Mp (ښي) 

يي وزن او د مختلفو يو باروړونکی د مساوي ليکه 
 ځانګړو وزنونو سره

په مساوي ليکه يي وزنونو کې د عرضاني 
 (جريان)قوې او د مومنت بهير 
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M 1 = 415,0 . 3,50 – 194,0 . 3,50 – 1,0 . 3,502 .  
 
                  

  7,4 Mp 
 

 :څای( 2)دوهم 
Q 2l = 415,0 – 194,0 – 1,0 . 7,00 – 20,0 = 194,0 Mp  (کيڼ) 

 
Q 2r = 415,0 – 194,0 – 1,0 . 7,00 – 20,0 – 388 = - 194,0 Mp (ښي) 

مطلب دا چې دلته . په دوهم کې ښي خوا ته عرضاني قوه د مثبت څخه منفي ته ټوپ کوي
 :نت په ليکه کې په دې ډول ماتيږياعظمي مومنت د موم

 

M 2 = 415,0 . 7,00 – 194,0 . 7,00 – 20,0 . 3,50 – 1,0 . 7,02 .  
 
  

 
 = 2905,0 – 1358,0 – 70,0 – 24,5 = 1452,5 Mpm = max M 

 
 .د وزنونو د تناظر په وجه کېدی شي چې د نورو محاسبو څخه تېر شو

نو . وګه په منځ کې ځانګړي وزنونو وزن زښت ډېر دیپه خاصه ت. دا وزنونه ډېر غېر منظم دي
په لږ . الندې ښايي( وزن)د ليکې بهير د يو تير د پاره نږدې د يو ځانګړي بار   Mددې د پاره د 

څه زيات فرق کې، لکه د الندې ورکړل شوي مثال په شان، سړی کوالی شي چې د اټکلي 
 :محاسبو د پاره يوه ساده محاسبه وکړي

ړل شوی انځور يو مثال دی د يو ډېرو ځانګړو وزنونو او يو ليکه يي وزن ، چې الندې ورک
 :باروړونکی يې تر فشار الندی راوستی
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 :دا بايد داسی اوسي
q = 2,0 Mp/m    اوP = 40,0 Mp  

 :ټول وزنونه د يوې نتيجې د پاره سره يوځای کوو، هغه داسي چې
 

R = 5 . 40,0 + 10 . 2,0 = 220,0 Mp  
 :نو د دغې فرمول څخه کار اخلو اوس

M = q  
 

 
 

 
اعظمي کږېدونکی مومنت په الندې په يو باروړونکي باندې د ليکه يي وزن فشار په وجه 

 :فرمول سره پېدا کيږي

M = q . l .  
 

 
 چېرته چې

q . l = R  
 :نو دا په دې ډول دی. دغه نتيجه ورکړل شوی مساوي ليکه يي وزن دی

 

M = R .  
 

 
ډېر ځانګړي وزنونه او ليکه يي  –کې زمونږ يوځای شوي وزنونه  Rکه چېرته مونږ اوس په 

وزنونه ګډ کړو، نو دا مونږ په دې ډول کوو، چې ټول وزنونه په مساوي ډول د ليکه يي وزن په 
 .حېث د باروړونکي په اوږودوالي تقسيم شي

که چېرته دا د تعداد له منځ ته راوړي، دغه تصور کوونه د ټولو نه مخکې يو حقيقي حالت 
لحاظه ډېر ځانګړي وزنونه ممکن وي او که چېرته د هغې لويوالی د حده زيات د يوبل څخه 

مونږ کوالی شو چې دا په الندې مثال کې محاسبه کړو، چې څومره زمونږ د . فرق ونه لري
 .نتيجې فرق کوي

 

M    
 

 
        

    

 
            

 
 :تناظر کېدو په وجه بارنيونکي قوې دا ډول جوړيږيد م

 

A = B =  
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Max M = 110,0 . 5,0 – 40,0 . 4,0 – 40,0 . 2,0 – 2,0  
 
       

 
= 550,0 – 160,0 – 80,0 – 25,0 = 285,0 Mpm  

 
دا د يوې . فرق کوي % 3,5 ددې څخه په ځانګړي ډول تقريباً. نتيجه وي( دقيق)دا به ټيک 

دلته پاملرنه پکاره ده، چې اټکلي محاسبه د قاعدې . يوه ښه نتيجه دهاټکلي محاسبې د پاره 
له مخې په هغه وخت کې يو وړوکې اندازه جوړوي، کله چې يو ځانګړی وزن د اعظمي مومنت 

وي، کله چې  د دغې اټکلي محاسبې اندازه په هغه وخت کې لوی. په ځای باندې تجاوز وکړي
 .اعظمي مومنت د دوو ځانګړو وزنونو په منځ کې واقع وي

 :که مونږ د اوم فصل باروړونکي څخه کار واخلو، نو دلته اټکلي محاسبه په دې ډول ده
 

R = 388,0 + 194,0 + 194,0 + 20,0 + 20,0 + 14,0 . 1,0 = 830,0 Mp 
 

M        
    

 
             
 

 P 2دا دې پورې اړه لري، چې د . حاسبې څخه دقيقه محاسبه منځ ته راځيدلته بيا د اټکلي م
وزنونه، سره ددې چې دا پورته د بارنيونکي په نقطې والړ دي، ورسره په محاسبه کې پر مخ 

 :په مجموع کې ددې د پاره الندې فرمول ورکړل شوی دی. وړل کيږي
 

M     
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 يولسم فصل
  Spannung und Dehnungاو انبساط   پيرد پوټنسيال تو

(Tension and stretch)  
 

د پوټنسيال د هر ساختمان ستاتيکي څېړنې بل اخره وظيفه ده، چې په عرضاني مقطع کې 
د ځمکې ځبېښنو او . کې ونيسيحساب په تړلی شکل بدلونه د او ددې سره  يا تشنج توپير

ه په اوله کې د هلت. سره مونږ اشنا شوي يو په برخه کې د راښکنې يا تشنج( تهداب)بنسټ 
د فشار تشنج او بيا د بنسټ الندې تشنج وو،کوم چې د ځمکې ځبېښنه دېوال او بنسټ تر منځ 

دې څخه دا منځ . مونږه د سطح د واحد پورې مربوطه قوې په حېث راښکنې سره اشنا شو .وه
 زيات د پوټنسيال توپيرکې څومره چې قوه زياته وي، هومره په مساوي مساحت : ته راځي

 .وي د پوټنسيال توپير لویڅومره چې مساحت وړوکی وي، هومره په مساوي قوې کې . وي
 .د وروستي جملې څخه مطلب، د مثال په ډول د بېطي او نور پرې کونکي الو اغيزې دي

وي، هومره د هغې بېطي شوې سطح وړوکی وي، د مساوي قوې سره ( تېز)څومره چې دا تېره 
 .ده ځبېښنهومره لوی د هغې ه

د بوټ  د همدې په شان د يوې پېسې چاپ دې، که هغه په ځمکه کېښودل شي او ورباندې
اوس غواړو مونږ  .فشار راشي، نو د هغې چاپ په ځمکه پاتې کيږي پوندې په واسطه

د اندازې کوونې نه . محاسبه کړو، چې څومره زيات ځبېښنه د داسې پوندې الندې پکاره ده
( cm2 1)وسته په اسانۍ سړی پوهيږي، چې د دغې پوندې مساحت د يو سانتي متر مربع ور

 .کيږدي، نو حتمي ده چې دا صحيح وي cm2 0,8که چېرته ورباندې سړی تقريباً  .څخه کم دی
دې سره زمونږ انتخاب غلط .  شاوخوا سره ونيسو kg 60وزن د  مونږ غواړو چې د يوې ښځې

کې يو انسان د حرکت په وخت کې يوه پښه په مځکه ږدي، چې دلته د په منځني حالت . نه دی
خو غېر حقيقي دا نه دی، که چېرته  -نامساعده .پوندې فشار زيات وي نظر مکملې ښپې ته

 :په دې صورت کې مونږ لرو چې. ټول وزن سړی د لنډ وخت د پاره په يو پوندې باندې راولي
P = 60,0 kp  اوF = 0,8 cm2  

 :په دې ډول دی( فشار)پوندې الندې ځبېښنه  نو بيا د
σ =P:F → σ = 60,0 kp : 0,8 cm2 = 75,0 kp/cm2  

 
په عرض باندې  په غزيدلي تارونه،دې سره د لرګي ارتجاعي قابليت داسې دی، چې د هغې 

د تارونو د نښتر لرګي د پاره معيار په دوهم جدول کې  DIN 1052د . تر فشار الندې راځي
او د په اندازه  kp/cm2 20د  د پوټنسيال توپير يو اجازه ورکړل شویودي فشار جهت ته عم
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بې تاوانه ( فشار)که چېرته کم ځبېښنه  .ورکړل شوي دي  kp/cm2 30شمشاد او څېړۍ د پاره 
. لوړه شي پورې 40kp/cm2 تر او همدارونګه kp/vm 25 تر  وي، نو اجازه ده چې دغه اندازه

هومره چې اندازه  .ه دغې راښکنې کې ځبېښنې په نظر کې ونيول شيددې مطلب دا دی، چې پ
 .شاوخوا دوه وارې همدومره لوی دی kp/cm2 75,0، د زياته وي

د پاره  هغه اهميتدې سره مونږ د لويو راښکونکو اغيزو د پاره روښانه مثالونه لرو، مطلب د 
 .هم، کوم چې هلته د راښکنې څېړنه منځ ته راځي

تر کومې راښکنې پورې په وزن  ې نه وروسته  مخ ته وړن معلومېدی شي، چېپه کوښښ سره 
 .کې منځ ته راغلي بدل شکل کميږي او څنګه اساساً راښکنې د انبساط سره تناسب جوړوي
مونږه په بل ځای کې د هغې په شان مثال وڅېړه، کوم چې په دوه مزو يا دوه سيمانو کې يو 

ور هم وړاندې ځو او غواړو چې معلوم کړو، چې د دغو مزو او مونږ يو قدم ن .وزن ځوړند وو
 .خپله غوښتنې څومره زيات دي

يا د  د پوټنسيال توپيرالندې د فشار ( تهداب)همدغسې لکه د دېوال الندې او د بنسټ 
ځمکې ځبېښنه منځ ته راځي، لکه څنګه چې مونږ په مثالونو کې وليدل، همدارنګه په يوې 

مطلب دا چې . د راښکنې ټينګوالی منځ ته راځيزې الندی وي، ميلې کې چې د کشش اغي
 .هغه ټينګوونه، چې په نظر کې نيول شوي ميلې د اوږدېدنې باعث ګرځي

په مثالونو کې وليدل، چې د راښکنو نتيجه برابر لويه ده، خو ددې ( تهداب)مونږه د بنسټ 
 .راوړيمنځ ته  د پوټنسيال توپيرمقابل جهت ته قوه ده، کوم چې دغه 

کې مونږ د بنسټ او د ځمکې تر منځ او په دېوالونو کې د دېوال او ( تهدابدنو)په بنسټونو 
دغه درزونه طبعي . يا تشنج وڅېړل د پوټنسيال توپيرکانکرېټ تر منځ د طبعي درزونو 

 .سربېره پر دې هلته دا په زړه پورې دی، چې راښکنې يا تشنج وپېژندل شي. موجود وو
وڅېړو، مونږ  بايد دا ډول يو درز  د پوټنسيال توپيرې په يوې ميلې کې ددې د پاره چ

د مقطع په ځای کې  .چې په دې کې مونږ دغه ميله په منځ کې بېل کړومصنوعي جوړ کړو، 
ت له مخې، د لويوالي له مخې او د جهت له موقعمونږ يوه داخلي قوه منځ ته راوړو، چې دا د 

بېل شوي مقطع په  ددي چې دلته بيا هم داخلي قوې . زن ساتيمخې د بيروني قوې سره برابر و
د برابر وزن شرطونه استعمال تر فشار الندې کوم چې په هغه کې  واسطه بيروني قوو ته، 

 .شوي دي
د ميلې د محور په ثقل مرکز واقع وي، څه شې چې دلته  S1تر هغه پورې چې د ميلې قوه 

(. تقسيميږي)راښکنې په منظم ډول وېشل کيږي ضرور دي، د عرضاني مقطع د سطح په سر 
دقيقې غوښتنې د پاره عملي له مخې د معمول که څه هم دا مطلق په دې ډول نه دی؛ 
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مونږ د ميلې د پاره بيا . ساختماني ستاتيک اخستنه د حقيقي بدلون د پاره مزاحمت نه کوي
 :هم دا فرمول لرو

σ = P : F  
 

 .په عرضاني مقطع کې څېړالی شو توپيرد پوټنسيال کوم چې دې څخه مونږ 
زمونږ په مزو کې يا په ميلو کې مونږ د راښکنې فشار لرو، هغه ميلې چې د ځبېښنې اغيزې 

ماتيږي، بايد دا چې يو نری ځبېښونکی لرګی د وزن په وجه . الندې دي، د ځبېښنې فشار دی
 .اچول کيږي( -)مه منفي د ځبېښنې فشار د پاره مخې ته عال. وشي(ذکر)دلته لومړی ياداوري 

قبلوو، چې دا د ګرد اوسپنې څخه ميله چې د فوالدو څخه جوړ شوي،  S2ميله او د  S1مونږ د 
 :دی، مساحت يې په دې ډول دی d = 5,0 mmچې قطر يې  دی

 
F = d2  

 
                       

 يا
F ≈ 0,2 cm2  

 
 :يا تشنج  يې په دې ډول دی ټنسيال توپيرد پو. سره S = 255 kpدلته د ميلې قوه  

 
Σ = 255 : 0,2 ≈ 1280 kp/cm2 ≈ 1,28 Mp/cm2  

 
سره  σ = 1,60 Mp/cm2اوسي، د اجازه ورکړل شوی   St 37د يو فوالد د پاره چې جنسيت يې 

بوجيو سمټو څخه نو تقريباً د پنځو : مطلب دا که په اعدادو سره دا واضح کړو. دا کفايت کوي
وي ځوړند شي، بې له دې چې اجازه ورکړل شوي  mm 5ه يو سيم کې چې قطر يې زيات پ

 .راښکنې ته ورسيږي يا حتأ زيات شي
 

په الندې انځور کې د ميلې په قطع شوي ځای کې د ميلې قوې دي چې د بيرونی تجاوز 
 :کوونکي د ميلې قوو سره توازن جوړوي
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د طع کوالی شي د اجازه ورکړل شوي يا د سانتي متر مربع پورې مربوطه عرضاني مق
دغه اجازه ورکړل شوي . په اندازه ونيول شي( Zentner)سمټو بوجېو  23د  پوټنسيال توپير

راښکنې دا ډول ټاکل شوي، چې په کافي اندازه حفاظت د هغې د اوچتې راښکنې د پاره 
فوالد د  St 37د يو . شکل بدلونې منځ ته راځيوجود ولري، کوم چې په هغې کې پاتي شوي 

 .پاره د راښکنې او انبساط عمومي تړاو په الندې ګراف کې ښودل شوی دی
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 د فوالد د پاره د راښکنې او انبساط دياګرام

 
او انبساط يو د بل سره په تناسب برابر  د پوټنسيال توپير:   = P            د متناسبوالي سرحد

 .دي
د نقطې تر منځ وړوکی پاتې  Eد نقطې او د  Pد  E =   :≤ 0,01%   د ارتجاعي قابليت سرحد

 .شکل بدلونه
   = Sپه راښکنې  )د جريان سرحد

 کې د فاصلې سرحد؛ په
 (فشار کې د ځبېښلو سرحد

په نقطه کې د راښکنې په زياتېدو سره په اوله کې انبساط هم متناسب زياتيږي، چې دا د  Pد 
St 37  ًفوالد د پاره تقريباσ = 2000 kp/cm2 کل بدلونه بېرته په دغه ساحه کې ټول ش. دی

که راښکنې زياتې شي، نو بيا ډېرې وړې پاتې شوي . شاته ځي، که چېر ته وزن زيات شي
ټاکي، تر هغه چې دغه واړه  د پوټنسيال توپيرنقطه د هغې  Eد . شکل بدلونې منځ ته راځي
 په نقطه کې مساوي Sد پاره د  St 37د . څخه ټيټ وي % 0,01پاتې شوي شکل بدلونې د 

 σ = 2400 kp/cm2  د راښکلو په بې ددې چې وزن لوړ شي،  .راځي جريانفوالد زيات په
 .کوښښ کې امتحاني ميله راښکل کيږي

د دا ډول شکل بدلونې سره په کلکونې کې زياتوالی راځي، او هغه وزن چې ورته کوښښ 
کې په ماتېدو  σ = 4000 kp/cm2په  کيږي، بايد بېرته لوړ شي، ددې د پاره چې ميله تقريباً

په ماتېدونکي سرحد کې دغه  Bد . مطلب دا چې دقيق ماتېدنه وروسته شروع کيږي .راولي
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امتحاني ميله په يو ځای کې په ټينګولو کوښښ کوي، ددې عرضاني مقطع تنګيږي، داسې 
 . چې دا بيا په يو کم وزن سره شکيږي

 د پوټنسيال توپيد هغې اجازه ورکړل شوې  فوالد څخه مونږ اوريدلي، چې St 37د 
 σ = 1600 kp/cm2 د اصلي او اضافي وزنونو . دا د ټولو اصلي وزنونو د پاره اعتبار لري. دی

دلته اضافي  .نيول کيږي σ = 1800 kp/cm2د پاره اجازه ورکړل شوې د پوټنسيال توپير 
اصر فقط د اضافي وزنونو تر که چېرته باروړونکي عن .وزنونه د باد او واورې وزنونه دي

اغيزې الندې وي، نو د اصلي وزنونو د پاره بايد د ټولو نه ټيټ اجازه ورکړل شوی د 
تر يو حده غوښتنو ته اجازه ورکړل شوی د پوټنسيال  .پوټنسيال توپير په نظر کې ونيول شي

شوی د  په مجموع کې ليدل کيږي چې اجازه ورکړل. ته ټيټيږي 200kp/cm2توپير تقريباً 
فوالد د پاره ارتجاعي سرحد څخه په زښت زياتې  St 37پوټنسيال توپير د مثال په ډول د 

 .دا خسمانه يا ګرنټي ده .فاصلې کې دی
موادو د پاره هم بايد اعتبار ولري، ولو که دغه د  دغه خسمانه د نورو ټولو ساختماني

کارېدونکي اغيزې او ټول خسمانې عددونه هلته بل رقم اوسي، په کلکوالي ټول مخ ته ښ
همدا رنګه د وزن په  .جانبي اغيزې پوښل کيږي، کوم چې د محاسبې په طريقې دا ساده کيږي

رانيولو کې غېر دقيقوالی منځ ته راځي، خپله په موادو کې هم، د قوې په محاسبو کې، د 
ره زيان برسېره پر دې دې س. پوټنسيال توپير په څېړنه کې او د ساختمان پر مخ وړلو کې

رسونکي يا تاواني اغيزې، کوم چې د وخت په تېرېدو کې منځ ته راځي، په کافي اندازه په 
 .نظر کې ونيول شي

نه لري، چې د ستاتکي ساختماني شيانو په ګرنټي باندې زيات ( معنی)دا خو کومه مانا 
ړتياوې زښت ډېر بايد دلته پاملرنه وشي، چې زښت ډېر نه ښکارېدونکي نيمګ. اعتماد وشي

دا ډېر ژر . او هم نورې نيمګړتياوې، چې مخه يې نه نيول کيږي، ورباندې اضافه کيږي
 .خسمانه له منځه وړي

معيار د دريم جدول له مخې  DIN 1050الندې ورکړل شوي خسمانې دي چې د فوالد د پاره د 
 .ورکړل شوي دي

V = σF : zul σ خسمانه يا ګرنټي 
 .د پوټنسيال توپير دی اجازه ورکړل شوی zul σدلته  
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St 37  σF = 2400 kp/cm2        zul σ = 1400 kp/cm2     v = 1,7 
                                                       = 1600 kp/cm2     v = 1,5 
                                                       = 1800 kp/cm2     v = 1,3 

 
St 52:  σF = 3600 kp/cm2        zul σ = 2100 kp/cm2    v = 1,7 
                                                        = 2400 kp/cm2    v = 1,5 

                                                            = 2700 kp/cm2      v = 1,3  
 

 .په نقطه کې د پوټنسيال توپير دی Sدا د . دی ريانجد پوټنسيال توپير  σFدلته  
څخه منځ ته راغلی، چې انبساط د پوټنسيال د توپير سره  Hooke (1635 – 1702)د هوک  

 .متناسب دی
 :دا په دې ډول ښودل کيږي

          l             د يوې راښکلي ميلې اوږودوالی په سانتي مترcm  
          ∆l       ه اوږودوالي کې زياتوالی په سانتي متر  د ميلې پcm  وروسته د هغه نه چې ،

 :ميله تر فشار الندې راغله، دا بيا د انبساط په نامه ښودل کيږي، چې په دې ډول دی
 

𝜀   
  

 
  

 :د پوټنسيال توپير په حېث معلوم دی چې
 

σ =  P : F  کوم چې 
          P          راښکنې تر فشار الندې راځي او قوه ده چې دې سره ميله د 
          F           د عرضاني مقطع مساحت (cm2 .) 

 :د انبساط او د پوټنسيال د توپير تر منځ متناسبوالی په دې ډول ليکل کيږي
 

σ = E . 𝜀 
 

دا په . د تناسب ضريب دی، د ارتجاعي مودول په حېث هم ښودل کيږي Eپه څه کې چې 
kp/cm2 ږيسره ورکول کي .E  ،مطلب دا چې د د پوټنسيال توپير له مخې يو درې اړخه ليد دی

دا د تيوري له لحاظه قوه ده، کوم چې ضرور دی، ددې د . يوې سطح په سر مربوطه يوه قوه
لکه څنګه چې وويل شول،  .پاره چې د يوې ميلې اوږودوالي ته دوه وارې انبساط ورکړل شي

 حاظه طبعت دی، ځکه چې ډېر پخوا راهيسې د متناسبدغه د پوټنسيال توپير د تيوري له ل
 :ورکول کيږيته تغير  شکل له مخېقانون د دلته د هوک .  سرحد څخه اوړي
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E = 

 
 

په الندې انځور کې د پوټنسيال توپير او مربوطه انبساط تر منځ د کنج په حېث ارتجاعي 
 :مودول ښودل شوی

 
 .جوړوي Tangens تر منځ  𝜀او  σزاويه د  αد  Eښه نو 

 :د يو نيم ساختماني موادو د پاره الندې ارتجاعي مودولونه ورکړل شوي
 

  ESt  = 2100000 kp/cm2                د فوالدو د پاره          
 د نښتر لرګی          
  EH ll = 100000 kp/cm2د تارونو سره موازي                  
  EH┴ = 3000 kp/cm2      په تارونو باندې عمود         
  EM =  100000 kp/cm2د دېوالونو د پاره                        

دغو دواړو سيمانو د اوږودوالي تغير وڅېړو، کوم چې په دې کې مونږ اوس کوالی شو چې د 
 = Fد . ټاکل شوی S = 255 kpد ميلې قوت  . ځوړند دی P = 100 kpد مثال په ډول وزن  

0,2 cm2 ضاني مقطع سره الس ته راځيعر: 
σ Z = 255 : 0,2 = 1280 kp/cm2  
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 وي، نو    σ = 𝜀که چېرته  
𝜀       

𝜀او د     
  

 
 سره   

Δ   
    

 
               

 
  

 

 
 

 
 نو بيا.  l = 6,12 m = 612 cmد مزي اوږودوالی  

 

Δ   
         

       
                

 
ددې د پاره چې دلته مونږ يو اسانه نه هېرېدونکې قيمت ولرو، نو مونږ غواړو چې الندې 

بيا نو دا د فوالدو د .  σ = 1000 kp/cm2,  l = 10,0 m:  ورکړل شوي عددونو نه کار واخلو
 :پاره په دې ډول دی

 

∆ l =           

       
  mm 5 =که دا مکمل عدد ته پورته کړو، نو            

 
د ( زر کيلو پونډ)د يو مېګا پونډ د لس مترو په اوږودوالي او : که دا په جملو سره ووايو

 .يوه فوالدي ميله د نيم سانتي متر شاوخوا ته انبساط کويپوټنسيال توپير سره 
محاسبه  ټکان خوړنههمدارنګه د څلورم فصل څخه د دېوالونو د پاره مونږ کوالی شو زيات 

د  ټکان خوړنهودانۍ په منځ کې دېوال انتخابوو او غواړو چې وټاکو، کوم ډول مونږ د . کړو
 .تاکاو په دېوال کې منځ ته راځي

P = 19330 kp 
F = 36 . 100 = 3600 cm2 

h = 230 cm 
σ = P : F = 19330 : 3600 = 5,4 kp/cm2 

 
∆ l =         

      
                  

 .يدغه لګېدنه کومه مانا نه لر
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 دولسم فصل

 Biegespannungenد اوليه موادو په کږېدنې کې د پوټنسيال توپير 
(Bending stresses)  

 
فرضيې او غوښتنې يا شرطونه، کوم چې د کږېدونکي تيوري بنسټ دی، د يو تير په عرضاني 

 مقطع کې د دغې تيوري په مرستې سره مونږ د پوټنسيال توپير، او هم د تير شکل بدلونه
 :محاسبه کړی شو، په الندې ډول دي

a) د تير محور مستقيم دی او هيڅ کوږ نه دی. 

b)  (.د هوګ د قانون له مخې)د پوټنسيال توپير د انبساط سره برابر تناسب لري 

c)  د کږېدو تر اغيزې الندې د تير عرضاني مقطع د کږېدو نه وروسته هم هوار عرضاني
نبساط يا په کلکه لګېدنه د صفر د ليکې ا: دې څخه دا منځ ته راځي. مقطع پاتې کيږي

هم داسې څخه الس ته راځي، چې د پوټنسيال توپير  cاو  bد . سره متناسبه فاصله لري
 .ځای فاصلې په شاننظر کې  د صفر د ليکې څخه پهلکه چلند لري 

. په يو کږېدونکي عرضاني مقطع کې ځبېښونکي او راښکونکي تارونه منځ ته راځي
يوه طبقه پرته ده، کوم چې هلته تارونه نه راښکل کيږي او نه ځبېښل  ددې په منځ کې

 .کيږي، چې دا د صفر ليکه ده
d) د باروړونکي لوړوالی نسبت د هغې اوږودوالي ته کم دی. 

e)  دلته هم د شکل بدلونه وړوکی پاتې کيږي، دا چې په شکل نه بدلونکي سيستم کې د
 .هغې څېړنه پرمخ وړل کېدلی شي

f)  قوې او مومنتونه ټول په برابرې . د هغې عمودي محور ته متناظر دیعرضاني مقطع
تناظر کي په اوږودوالي باندې ځي او يو دغه هواره سطح د باروړون.  سطح اغيزه کوي

 .جوړوي

g)  د د ساده کولو د پاره د وزنونو فقط عمودي ترکيبونه څېړل کيږي، دا داسې چې
 .دنه منځ ته راځيسوچه کږېنه، بلکه محوري قوې تقريبي کږېدنه 

، نو په دې حالت مستطيل دی اني مقطع يوه جګ والړد يو تير د پاره، کوم چې د هغې عرض
کې لومړی مونږ غواړو چې وڅېړو، نو بيا مونږ ته د الندې ورکړل شوي انځورونو څخه دوهم 

 .انځور جوړوي
 :کيږينيول يوه عرضاني مقطع په نظر کې په ځای کې  xد يو کږېدونکي تير د بل اخره 
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 .قوې منځ ته را نه شي Hپه دې شرط چې په الندې دوهم انځور کې هيڅ ظاهري د 
 .د صفري ليکې په سر باندې د پوټنسيال توپير د نتيجې سره يوځای کيږي

 

 په تير کې د پوټنسيال توپير او شکل بدلونه: اول انځور

 په منځ کې ځبېښونکې قوه

 انبساط
 صفري ليکه يا خنسا تار

 عرضاني مقطع

که صفري لي
 يا خنثا تار

 په منځ کې ځبېښونکې قوه
 

 انبساط
 

 د راښکنې پوټنسيال توپير
Mx   = د مقطع شي او کيڼ )= کږېدږنکی مومنت

 ټولې مومنتونه
σo  =په پورتني څنډې کې د پوټنسيال توپير 
σu  =په النديني څنډه کې د پوټنسيال توپير 
σy  = د صفري ليکې څخه پهy  فاصلې کې د

 پوټنسيال توپير
h  =د عرضاني مقطع جګوالی 
Y  =د  د صفري ليکې څخهσy  پوټنسيال توپير

 فاصله
b  =د عرضاني مقطع پلنوالی 

په عرضاني مقطع کې د کږېدو  x – xد : دوهم انځور
 پټنسيال توپير

عرضاني مقطع کې داخلي قوو ته د  x – xپه : دريم انځور
 قوو جوړه
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Ro = σo . 
 

 
  

 

 
     

 

 
         

 
 سره د صفري ليکې الندې هم وکړي سړی کوالی شي چې د پوټنسيال توپير دهمدې په شان

 

Ru = σu . 
 

 
  

 

 
     

 

 
         

 
Ro مونږ دا په دې ډول ليکو.  په څرګند ډول يوه فشاري قوه ده: 

 

Ro = D =  
 
          

 نو ځکه. يوه راښکونکې قوه ده Ruاو په همدې ډول 
 

Ru = Z =  
 
          

 :تيجې متجاوزه نقطه د صفري ليکې څخه په الندې فاصلې کې واقع دهد دغې ن
 

  
 

 
  
 

 
 

منځ ته راځي، چې دلته افقي، بيروني قوې وجود نه  D = Zغوښتنې يا شرط سره  H = 0∑د 
 :غوښتنې يا شرط سره بيا هم په الس راځي M = 0∑د  .لري

 
- Mx – D . s – Z . s = 0    او دلتهD = Z  

- Mx – D . s – D . s = 0 
قوې اصالً متقابل جهت ته ورکړل شوي  Zاو  Dدلته د منفي عالمو څخه مطلب دادی، چې د 

 .دي
Mx = 2 . s . D او دلته 

 

s =  
 
  

 

 
  

 

 
         Mx = 2  

 
    

 او دلته

D =  
 
                 Mx = 2  

 
 
 

 
          

 

Mx =    
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په پورتني تارونو کې د پوټنسيال توپير او د  مستطيل عرضاني مقطعدې سره مونږ د يو 
خپله دې ته مونږ کوالی شو چې د دغې اړيکې . کږېدونکي مومنت تر منځ يوه ساده اړيکه لرو

ي تارونو ږېدونکي مومنت کې ښودل کيږي او په بيرونسره د بيروني فشار، کوم چې دا په ک
خو مونږ غواړو چې نور لږ څه شکل بدلونو باندې  .کې د پوټنسيال توپير تر منځ قناعت وشي

 :کار وکړو
د پوټنسيال توپير  σyته د پوټنسيال توپير داسې چلند کوي لکه د  h/2په بيروني تارونو کې  

y دا داسي. ته: 
σo : h/2 = σy : y  يا 

 

σo =      

    
 

 :تر منځ په مساوات کې ورکړل شوي قيمت څخه الس ته راځي σoاو  Mxد 
 

Mx =      

    
  

     

 
 

 دغه فرمول په بل ډول ليکو

Mx = σy . 
     

  
  

 

 
 

 

     د (:  اظهار)ښودنه 

  
فقط هغه برخې لري، کوم چې فقط په پام کې نيول شوي عرضاني   

عرضاني  مستطيلد . اظهارونه واييعطالت مومنت  Iدې ته سړی د   .ې تړلي ويمقطع پور
 :مومنت په دې ډول دیعطالت مقطع د پاره مونږ دا ډول څېړنه لرو، چې دغه د 

I =     

  
  

 :نو بيا زمونږه اړيکه په دې ډول ده

Mx = σy . I . 
 

 
 . σy = Mxاو   

 

 
    

 

  = yد پاره   σoتوپير د څنډې پوټنسيال 
 

 :مطلب دا چې. دی  
 

σy = σo = Mx 
 

 
 
 

 
 

 په دې کې  

 
  

 

 
  

 

    
 دی  
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   د  

 
دغه د مومنت مقاومت دلته د عمودي عرضاني . وايي Wد پاره سړی د مومنت مقاومت   

 :مقطع د پاره په دې ډول دی

W = 
 

 

 
  

   

 
      = Iمودي عرضاني مقطع کې د او په ع 

  
 :سره په دې ډول دی 

 

W =         

     
  

     

 
 

 :دې سره په الس راځي

    =          σo =           

       
 

 
دلته  برسېره پر دي. دا په يوې عرضاني مقطع کې د لوړ پوټنسيال توپير د محاسبې فرمول دی

افقي محور ته متناظر اوسېدو په وجه په پورتني او ښکتني څنډو کې د پوټنسيال توپير 
 :برابر دي، په دې ډول

 

σo = σu =  
 

 
حد  zul σد اجازه ورکړل شوي   σuاو  σoدا په يوې محاسبې کې په ثبوت رسول کيږي، چې 

د معلوم لويوالي سره معکوساً  zul σد اجازه ورکړل شوي  (. تجاوز ونه کړي)څخه وانه وړي 
 :په فرمول کې ورکوو، دا داسې دی

erf W =        

     
 

 :په دې فرمول کې
erf W  ،الزمي د مومنت مقاومت 

vorh Mx  مخکينی کږېدونکی مومنت او 
zul σ  اجازه ورکړل شوی د پوټنسيال توپير دي. 

نو او د مومنت مقاومت ته نږدې والړ شو، عطالت که بې د يوې شېبې نه مونږ  د مومنت 
غواړو چې يو مثال راوړو، چې دې د پاره د يو چت باروړونکی د دريم فصل د دفترونو د پاره 

 .ودانۍ څخه اخلو
ښودنې الندې د باروړونکو تر منځ کلک شوي د چتونو تختې ( لومړي ځای)مونږ منو، چې د 

نو . نکی ونيول شيوړوهم ځای کې د چت بارتياره په ثبوت رسېدلي اوسي، داسې چې په دو
 :دا بيا د ستاتکي محاسبې له مخې په دا ډول ښکاري
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 د چت باروړونکی(  .Pos 2)دوهم ځای 
  l = 7,0 m اوږودوالی

  b = 3,50 m د وزن تر اغيزې الندې پلنوالی
 :فشار

                3,50 . 745 = 2608 kp/m    (فصل څخه اخستل شوید دريم  745)د اول ځای څخه 
                =   252 kp/m خپل وزن او په سر يې نور 

_______________________________________________________________  
             2860 kp/m  q =                                                               مجموعه 

 
 :ېد بارنيونکو ځايونو قو

A = B = 0,5 . 7,0 . 2860                      = 10010 kp  
 :کږېدونکي مومنتونه

max M = q  
 

 
      

    

 
                                     

 فوالد St 37د : درې اړخيز
Zul σ        = 1600 kp/cm2  اجازه ورکړل شوی د پوټنسيال توپير 

 .پورتنۍ پټۍ د اهن کانکريټي چت په واسطه ډډې ته کېدو څخه ساتي دلته د باروړونکي
 

erf W =        

    
          

 :الندې ورکړل شوي عرضاني مقطع انتخاب شوي
 

I 360 Wx = 1090 cm3        g =        76,1 kp/m 
max σ = 1751800 : 1090               

 
IPB Wx = 1150 cm3            g =        93,0 kp/m 
max σ = 1751800 : 1150               

 
IPBl 300 Wx = 1260 cm3        g =        88,3 kp/m 

(h = 290 mm) max σ = 1751800 : 1260 =    1,39 Mp/cm2 
 

IPBv 220 Wx = 1220 cm3        g =         117 kp/m 
(h = 240 mm) max σ = 1751800 : 1220 =    1,43 Mp/cm2 

 
IPE 400 Wx = 1160 cm3        g =        66,3 kp/m 

max σ = 1751800 : 1160 =    1,51 Mp/cm2  
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. په يو صحيح ستاتکي محاسبې حالت کې د پورته ورکړل شوي لست څخه فقط يوه اندازه ده
وړل کېدی ډولونو سره الس ته رادلته بايد وښودل شي، چې د هدف د پاره کوښښ په مختلفو 

 .شي
پورته ورکړل شوي اندازې د يو جدول څخه اخستل شوي دي، کوم چې په دې کې ستاتکي 

نو داسې په هيڅ وجه د فوالدو څخه په ودانۍ کې هوار پروفيلو ته . دي ېاندازې موجود
عرضاني مقطعې د لرګو څخه په ودانۍ کې هر وار ( معلوم)ضرورت نه شته او يا څرکنده 

 .محساسبه شي
 h = 220 mmد ( IPBv 220)نږ د دغې يوځای کولو څخه ګورو، چې ټيټ ترين باروړونکی مو

د ټولو نه سپک ( IPE 400)لوړترين وزن ته ضرورت دی، کله چې د لوړترين باروړونکي سره 
د فشار په مانا د وزن د پاره دا وړوکی دی نظر رانيول شوو يا په بېه اخستل شوو  .اوسي

 .فوالدو اندازو ته
 :ورته ورکړل شوي نښې عبارت دي لهپ
 
I                   پخوانی او هم د نورمال پروفيل په حېث(NP )ښودل کيږي. 

IPB             پخوانی او هم دPeiner10  پروفيل(IP )300تر  .په حېث ښودل کيږي mm  پورې
وړوالي سره مخ څخه پورته ل mm 300د . پلنوالی بيا هم مساوي لوړوالی لري  لوړ د سر لولې

 .کې پاتې کيږي mm 300په پورته د سر لولې پلنوالی په 
IPBl           دIPB د باروړونکي لوړوالی کم دې نظر د پروفيل نمرې ته.  ساده وينا. 
IPBv          دIPB د باروړونکي لوړوالی زيات دې نظر د پروفيل نمرې ته. قوي شوی وينا. 

IPE            دI  پلنوالی، چې اروپايي پروفيل هم نومول کيږي( متوسط)منځنی باروړونکي. 
 

د هر سمبول شاته  .وجود لريکې لکه څنګه چې وويل شول ددې په برخه کې ويناوي په جدول 
 IPlپه  .د باروړونکي لوړوالی ښايي IPB 260يا  I 360ورکړل شوي نمرې، د مثال په ډول 

پروفيل کې لږ څه زيات  IPvڅه کم ښايي او په  لږ پروفيل کې بيا هم د باروړونکي لوړوالی
 .ښايي

د باروړونکي لوړوالي سره انتخاب شي،  mm 290د  IPBl 300دلته د پروفيل په حېث بايد 
د . د منځ ته راتلونکو وزنونو په مقايسه ټيټ پروفيل دی ځکه چې دااو هغه هم په دې وجه، 

باروړونکي د قېمت له لحاظه مناسب  دغه ساختمان قېمت ته بايد سړی پام ونيسي، چې جګ

                                                 
10  )Peiner  =دا په المان کې د فوالدي باروړنکو جوړولو شرکت دی. 
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. وي، په مجموع کې ودانۍ هغه وخت ګرانيږي، کله چې دې سره د منزلونو لوړوالي لوی شي
دا يو غولونکی منل دي، چې د يو غټ ساختماني  .بيا نو دې سره د ساختمان حجم هم لوړيږي

ی فکر کوي، چې سړ. جګوالي له مخې د ټولې ودانۍ قيمت څخه فقط يوه برخې ته راجع شي
او همدارنګه د ليفت د پاره . د مثال په ډول د ودانۍ مخونه يا فاساد په مساحت کې زياتيږي

دا طبعي ده چې په . د زيات جګوالي په وجه اوږدې شياکثراً بايد زينې هم (. تش ځای)ډغوله 
. ل لوبويلوړپوړو ودانيو کې د باد د فشار په زياتېدو په لوړې ودانۍ زښت زيات پام يو رو

( maximal)په مجموع کې دې څخه معلوميږي، چې د ساختماني تنظيم له مخې يو لوړترين 
 .جګوالی د ټولې ودانۍ د پاره امر شوی اوسي

 :الندې ورکړل شوی انځور د باروړونکي په منځ کې د اهن کانکريت څخه د چت تخته ښايي

 
سره، نو داسې کېدی  h = 24 cmد  IPBv 220که ټيټ ترين پروفيل انتخاب شو، هغه دا چې 

شاو خوا ته ټيټ شی، خو يواځې د چت  cm 7,0شي چې د ټول ساختمان جګوالی د 
 باروړونکو د پاره، چې

117 – 88,3 = 28,7 kp/m  
 .کيږي % 32دا . د وزن د پاره ډېر ارزښت لري

پله د چت شاوخوا لوړيږي، خو خ cm 11,0ته مکمل چت د  IPE 400د لوړترين پروفيل سره، 
 باروړونکی د 

88,3 – 66,3 = 22,0 kp/m  
 .شاوخوا سپک کيږي % 25په اندازه او يا د 

 .د دغه انتخاب شوي پروفيلونو سره مونږ  دغه دواړه تر ډېره حده په منځ کې ورکوو
پوه  ونومومنتپه د عطالت او د مقاومت د خاصو او عادي حاالتو د پاره  مستطيلد مونږ 
 ټکيپه اساس د پوټنسيال توپير د صفري ليکه د عرضاني مقطع د ثقل په د تناظر . شولو
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ددې د تکميلولو د پاره دلته مونږ غواړو چې نورې څېړنې وکړو، چې ايا په سوچه  .واقع دی
د پاره غېر متناظر د پروفيل عرضاني  د ثقل محورکږېدنې کې تل، مطلب دا چې د افقي 

هوم سره پوره د ثقل د نقطې د مفمړی مونږ بايد دې سره لو .يا علت دی مقطع، وجه ده
 .معلومات تر السه کړو

 
د برخه يي قوو د نتيجې اغيزه لروني ليکو په په الندې انځور کې د يوې سطح اصلي ليکې 

 :حېث ښودل شوي

 
د يو کتلې ځای نيولو سره فکر وکړي، دا  F∆کې دهرې سطح برخو  Fسړی په يوې سطح 

اوس نو د برخه يي سطحو په واسطه . د ځمکې څخه راښکل کيږيخه داسې چې د سطح هره بر
يو حقيقي شکل ښودل شوي د قوو برخو د پاره د ستاتيک د معلومداره قانون له مخې 

د هغې لويوالی د قوو د برخو مجموعي سره برابر دی او د هغې حالت بايد په دې ډول . جوړوي
س ته راځي، لکه د ځان ځان ته قوو په شان وي، چې د نتيجې په وجه همدې په شان اغيزه ال

نظر ددې مطلب دادی، چې د ځان ځان ته د سطحو د مومنتونو مجموعه بايد برابر اوسي . هم
 :دا په دې ډول. د مجموعي سطحو مومنت پورې مربوطه د هر خپلې خوښې مربوطه نقطې ته

 
F . xs = ∑∆ F . x  

 :جهت د پاره yکه دقيق وويل شي د 
F . ys = ∑ ∆ F . y  
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مطلب دا چې د اړم ، نتيجه تر السه کيږيددې څخه د ثقل د نقطې فاصلې د مربوطه نقطو څخه 
 :د الستي نتيجې

Xs =       

 
       = ysاو    

 
 

که اوس نو سړی دا ډول يوه سطح د هغې د ثقل په نقطې کې وځړوي، دا په هرې خپلې خوښې 
د ثقل نقطې د پاره د مربوطه  .کې دی( توازن)دا په برابر حالت : ږيحالت کې بې تغيره پاتې کي

چې دلته نتيجه د ثقل د ټکي له ټکي په حېث د اړم الستی نتيجې ته د صفر سره برابر دی، 
د دغې مربوطه ټکي د پاره اعتبار لري،  چې د ټولو کيڼ او ښي خوا ته څرخېدونکي  .الرې ځي

دغه . ښودلو په واسطه ځان ځان ته قوې بايد صفر اوسي مومنتونو مجموعه د سطحو د برخو
 :مساوات په دې ډول دی

F . xs   ∑∆F . x    اوF . ys = ∑∆F . y  
 :اوسي، نو ys = 0او  xs = 0که دلته  

∑∆F . x = 0   او∑∆F . y = 0  
 ثقل محور و سطحي برخو د مومنتونو مجموعه ددا په جملو کې په دې ډول دی، چې د ټول

 .ې مربوطه صفر دیپور
 :څخه مونږ کوالی شو چې منشأ واخلو H = 0∑د برابر وزن شرط يا غوښتنې  

D = - Z  
 مونږ کوالی شو چې دا په دې ډول هم وليکو

D + Z = 0  
مونږ الندې . مطلب دا چې د ټولو داخلي د پوټنسيال توپيرونو مجموعه د صفر سره برابره ده

 :عرضاني مقطع په نظر کې نيسو
 :الندې انځور کې خنثی محور د يوې عرضاني مقطع د ثقل نقطې څخه تېريږي، ښودل شوی په
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 دی( نقطه)د ثقل ټکی  Sدلته  

  
  

  
  

  

 
          

 

  
 

 :د پاره په دې ډول دی F∆د سطحي برخو 
∆F . σy = ∆Fσo . 

 

  
 

 د پاره D + Z = 0نو بيا دلته د  .و برخو کې داخلي قوې نه جوړيږيمطلب دا چې په دغه وړ
 

∑∆F . σy =   

  
          

 
. په کوم چې د ټولو سطحو وړو وړو برخو مجموعه پورتني او ښکتني د صفري ليکې سره تړي

کېدی شي چې فقط په هغه وخت کې صفر شي، کله چې دغه ښودنه د ( اظهار)دغه ښودنه 
 :ددې مطلب دا دی .مجموعي نښې الندې صفر اوسي

∑∆F . y = 0  
دا د ثقل محورونو پورې مربوطه د عرضاني مقطع د ټولو سطحو د وړو وړو برخو مومنت د 

 .پاره ښودنه ده
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د سوچه کږېدنې څخه د پوټنسيال توپير صفري ليکې مساوي دي :  دې څخه دا مطلب دی
ه ليکې سړې د کږېدونکي ليکو په نامه هم ښودلی دغ. دکوږ شوي ميلې د ثقلي محور سره

 .شي
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 ديارلسم فصل
 Trägheits- undد عطالت او مقاومت مومنتونه  

Widerstandsmomente 
(inertia and resisting moments)  

 

ي مقطع معمولي عرضان مستطيلپه دولسم فصل کې مونږ د عطالت او مقاومت مومنت د يو 
پروفيل  T(  ډبل) سرهدوه د مغلقو عرضاني مقطعو د پاره، د مثال په ډول د يو . د پاره وټاکل

عرضاني مقطع په  مستطيلد پاره د عطالت او مقاومت مومنت ټاکنه دومره اسانه نه ده لکه د 
 تناظر نهعرضاني مقطعې م په خاصه توګه دا په هغه وخت کې اعتبار لري، کله چې ددې .شان
پرېښود، چې د داډول عرضاني مقطع د پاره اندازې  په مجموع کې مونږ  بيا هم دا کار .وي

. لکه څنګه چې وويل شو، چې دا سړی په جدول کې ترتيب شوي پېدا کوالی شي .وڅېړو
 .ځکه بايد مونږ دلته بيا هم لږ څه وړاندې پورته والړ شود پاره عمومي تفاهم 

سړی دا د دوهم . څلورو خواوو وپېژندل cm4ولسم فصل کې د مونږ په دسره د عطالت مومنت 
دلته محوري، قطبي او د مرکز نه . سطحي مومنت په حېث هم ښودلی شيد تنظيم 

مونږ دلته خپل ځان فقط د محوري عطالت مومنت  .تښتېدونکي عطالت مومنتونه وجود لري
 .سطحي مومنت سرهد م سره مشغولوو، مطلب دا چې د يو محور پورې مربوطه د دوهم تنظي

د پاره يو دا ډول  مستطيل عرضاني مقطعپه دولسم فصل کې څېړل شوی عطالت مومنت د 
 .محوري عطالت مومنت دی

دغه محوري عطالت مومنت مساوي دی د ټولو سطحو وړو وړو برخو مجموعه ضرب د يوې 
 .اخستل شوي محور ته د هغې د فاصلې مربع سره

وی، چې د يو عرضاني مقطع عمومي محورونه د ثقل نقطې څخه په الندې انځور کې ښودل ش
 :تېريږي
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په خاصه توګه مونږ د عطالت مومنت سره عالقه لرو، کوم چې د يو ثقل نقطې څخه 

ليکو پورې اړه لري، لکه څنګه چې مونږ وليدل، د پوټنسيال توپير صفري ليکې تېرېدونکي 
و څخه تېرېدونکي د ډېرو ثقلي محورونو څخه د ثقلي نقط. د يو ثقلي محور سره يوځای کيږي

دوه په خاصه توګه ښودل شوي، کوم چې د هغې د پاره د عطالت مومنت د يو محور پورې 
دغه محورونه په . مربوطه لويترين او د بل محور پورې مربوطه وړوکی ترين اندازه منل کيږي

 .بل عمودي واقع دي دا يو پر .عرضاني مقطع کې د عمومي محورونو په حېث ښودل کيږي
په متناظرو عرضاني مقطعو کې دغه عمومي محورونه مساوي دي د عرضاني مقطع تناظر 

د عطالت مومنتونه د عمومي عطالت مومنتونو په دغه د عمومي محور پورې مربوطه  .سره
پورې مربوطه عمومي عطالت  x – xد عمومي محور  Ixدا په دې ډول چې . حېث ښودل کيږي

د پورته . پورې مربوطه د عمومي عطالت مومنت دی y – yد عمومي محور  Iyاو  مومنت دی،
 :تشرېحاتو نه وروسته د محورونو د پاره د عطالت مومنت په دې ډول دی

Ix = ∑∆F . y2  اوIy = ∑∆F . x2  
 :سره په دې ډول ښودل کيږي( Integralrechnung) (اينتيګرال) ي حسابدا په تمام

 
Ix = ∫ y2dF   او Iy = ∫x2dF  
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مونږ د فرمولونو څخه ګورو، چې فقط په هغه وخت کې دوه د عطالت مومنتونه جمع کېدی 
که چېرته دغه  .شوي، کله چې هغه په ګډه د ثقل محور او يا په ګډه نيول شوی محور ولري

نو بايد دغه د عطالت مومنت اول په ګډه نيول شوي محور، مطلب دا چې پر يو ممکن نه وي، 
مونږ غواړو چې دا په الندې عمومي فرمول . ور د خپل ثقل محور په حېث، ونيول شيبل مح

په  A – Aپه محور نه، بلکه د د ثقل  x – xکې يو وار په کار واچوو او د عطالت مومنت د 
 :غوندی نه، بلکه Ix = ∑∆F . y2د   Ixنو بيا . نيول شوي محور باندې وښودل شي

IA = ∑∆F . (a ± y)2 = ∑∆F (a2 ± 2ay + y2) = 
 

= a2 ∑∆F ± 2a ∑∆F . y + ∑∆F . y2  
 

 2a∑∆F  د دلته .محور پورې مربوطه د عطالت مومنت دی x – xد  F . y2 = Ix∆∑په دې کې  

. y   جمع صفر کيږي، په دې چې∑∆F . y د  د سطح د وړو وړو برخو مجموعي مومنت په حېث
 .ثقل محور شاوخواته صفر دی

 برسېره پر دې
a2 . ∑∆F = a2 . F  

 :دې سره محاسبه په دې ډول کيږي
IA = Ix + a2 . F  

 
دلته بايد د عرضاني مقطع د عطالت مومنت ته د هغې د مساحت څخه نور محصول او د هغې 

د دغه مساوات څخه . ثقلي نقطې او د نوی نيول شوي محور تر منځ د فاصلې مربع جمع کيږي
په نوم هم ياديږي، برسېره پردي تعقيبيږي، ( Steinerscher Satz11)ـ چې د شتاېنېريش قانون 

چې د يو ثقلي محور پورې مربوطه د عطالت مومنت وړوکی دی نظر نورو هر يو د ثقل محور 
 بيا نو. ته موازي ليکو پورې مربوطه د عطالت مومنت ته

Ix = IA – a2F  
بيا په هيڅ وخت کې د  نونه جمع کېدونکی وي،  ،که چېرته د عطالت مومنت عالوه د نورو نه

مقاومت مومنتونو ته اجازه نه شته چې ځان ځان ته د مختلفو جګو برخو څخه يوځای شوي 
او په هغه صورت کې بيا هم نه، کله چې د دغو برخو د ثقل محورونه . عرضاني مقطع جمع شي

 Steinerscheد ځانګړو عطالت مومنتونو مجموعه د دا بايد په اوله کې زښت ډېر  .ونړيږي
نو بيا سړی کوالی شي، چې د مقاومت مومنت جوړ کړي، په کوم . قانون په اساس جوړه شي

                                                 
11  )Steinersche Satz –  دا دJakob Steiner سم د عطالت مومنت د موازي پورې چې د سويس يو رياضي پوه وو، ده د يو کلک ج

 .وهنه د څرخېدونکي محور د پاره محاسبه کړې
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کې چې سړی ټول د عطالت مومنت د صفري ليکې د څنډو تارونو په فاصلې باندې تقسيم 
 .کړي

په دولسم فصل کې مونږ . الندې مثالونه کوالی شي چې د عطالت د مومنت څېړنه واضح کړي
پورې  x – xعطالت مومنت د افقي ثقلي محورونو  د مستطيلجګ والړ وليدل، چې د يو 

 :الندې اندازې اخستل کيږيمربوطه 

Ix =      

  
 

 :عرضاني مقطع ښودل شوی T( ډبل) سرهپه الندې انځور کې جګ والړ مستطيل او دوه 

 
 :د مستطيل د پاره په دې ډول دی

B = 12 cm      h = 30 cm     F = 12 . 30 = 360 cm2  
 

Ix =  

  
                   

 

Wx =  

   
                   

 :عرضاني مقطع د پاره په دې ډول دی T( ډبل) سرهد دوه 
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F = 12 . 30 – 2 . 4 . 18 = 360 – 144 = 216 cm 
  cm2 360د   % 60 =

 

Ix =  

  
          

 

  
        

 
= 27000 – 3900 = 23100 cm4 

  cm4 27000د     % 86 =
 

Wx =  

   
                   

 
  cm3 1800د     % 86 =

 
دلته د پوښ ورکړل شوي مستطيل د مکمل عرضاني مقطع دواړو برخو مساحت ويستل 

دا چې د ويستل شوي  .عرضاني مقطع منځ ته راځي T( ډبل) سرهکيږي، داسې چې د يو دوه 
بې د کوم رخو مساحت يو ډول دثقل نقطه لري لکه د مکمل مساحت په شان، نو کېدی شي ب

 .جنجاله هم منفي کوونه اجرأ شي
 %60 فقط  په . عرضاني مقطع اهميت وښودل شي T( ډبل) سرهد دوه دلته بايد عالوه ددې نه 

دوه  %86ال هم د مکمل عرضاني مقطع په همدې جګوالي کې د عطالت مومنت کې  سطح 
هم په مطلب رسيږي، چې دلته په ښکاره ډول د هغې د  اد .لريعرضاني مقطع  T( ډبل) سره

، کوم چې هغه د ثقل محور ته لويه منځ ته راځيسطحې وړې برخې اکثراً د عطالت مومنت کې 
په کوم وخت کې چې په دوه وارې فاصله کې دغه برخه څلور واره کيږي، په درې . فاصله لري
کې نه وارې او همداسې نور، بيا نو دغه فاصله په محاسبه کې په مربع سره  واره فاصله

 .مخکې وړل کيږي
عرضاني مقطع وڅېړو، دا په دې  T( ډبل) سرهد ال واضح کولو د پاره مونږ غواړو چې د دوه 

 T  سرهډول، که چېرته مونږ  ددې منځنۍ برخه يا پټلۍ نور اوږود کړو، چې مکمل د نوي دوه 
 .شي، مطلب دا چې د مکمل عرضاني مقطع سطح لري cm2 360مقطعې مساحت بيا عرضاني 

 
F = 2 . 12 . 6 + 54 . 4 = 144,0 + 216,0 = 360 cm2 

 
Ix =  

  
          

 

  
                                 

Wx = 182500 : 33 ≈ 5530 cm3  
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مکمل عرضاني لکه د کې مساوي سطح  مقطع پهعرضاني  T سرهپه الندې انځور کې د دوه 
 :مقطع په مساوی پلنوالي کې ښودل شوی

 
 .دا د درې وارو څخه زيات دی نظر په همدې ډول مساحت کې د مکمل عرضاني مقطع ته

اوس نو مونږ ال زيات غواړو  چې د يو ترکيب شوي عرضاني مقطع وڅېړو، په کوم کې چې د 
 .ايد محاسبوي وڅېړل شيثقلي محور حالت په اوله کې ب

 
Fo = 2 . 6 . 12 = 144 cm2 
Fu =  2 . 6 .  6 =   72 cm2 
Fst = 4 . 60      = 240 cm2 
____________________ 

 
∑ F                   = 456 cm2  

 
 :د النديني څنډې د ثقل د نقطې فاصله په دې ډول دی

 

Xs =                      

          
  

 
=              
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=      

   
         

 
 :ې انځور د عطالت مومنت په يو غېر تناظر عرضاني مقطع کې څېړنه ښاييالند

 
 :د پورتني محاسبې له مخې په دې ډول دی

 

I =  

  
                    

 
+ 144 .                   

 
+  

  
                          

 
+ 72 . 302        =   64800 cm4 

 
+  

  
                      

 
+ 240 . 32       =     2160 cm4  

_________________________ 
                       = 204408 cm4  
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ېغه اول، دريم او پنځم اندازې يا قېمتونه د خپل عطالت مومنتونه دي، او هر ځل نېغ په ن
 . Fقانون له مخې د  Steinerscheنه وروسته راتلونکي اندازې يا قېمتونه د  ېد( مستقيماً)

a2 برخې دي. 
ددې څخه دوه د مقاومت . دواړو څنډو تارونو ته ال زياتې مختلفې فاصلې ديد دلته 

 :مومنتونه جوړيږي
 

Wxo = 204408 : 27 ≈ 7600 cm3  د سرني څنډې يا غاړې د پاره 
 
Wxu = 204408 : 33 ≈ 6200 cm3  د النديني څنډې يا غاړې د پاره 

ځان ځان ته يو پر بل  که چېرته سړی دوه مستطيلي عرضاني مقطع د مثال په ډول د لرګو څخه
 .شي، بيا نو د دغو دواړو د لرګو تيرونه هر يو ځان ته په منځ کې کګيږي باندې ورکړی

سره اوسي، نو بيا مجموعي د عطالت مومنت په  I1که د هر يو تير د پاره د عطالت مومنت د 
 :دې ډول دی

I = 2 . I1  
په اوله کې . سړی هيڅ تر السه کوالی نه شي، کله چې دا دواړه تيرونه يو بل ته نږدې پراته وي

که چېرته د يو پورې وهنې په مقابل کې ټينګ دواړو تيرونو په منځ کې ارتباط ته پاملرنه 
بيا نو دغه دواړه تيرونه لکه د همجنس مجموعي . ه کوالی شيوشي، نو سړی ډېر تر الس

 .عرضاني مقطع په حېث چلند کوي
 .څخه زيات دی h1 2د مجموعي عرضاني مقطع لوړوالی د 

 

I  =            
 

  
  

         
 

  
       

 

W = 8      
 

  
  

 

    
   

       
 

 
       

 
ددې مطلب دادی، چې د باروړلو توان څلور واره زيات شوی، کله چې ځان ځان ته يو پر بل 

نو د لرګو څخه په ودانۍ کې دا لږ څه  . اوسي( ډبل)باندې پراته تيرونه فقط دوه وارې 
کميږي، ددې د پاره چې د نښلېدنې وسيلې کمزوري په نظر کې ونيول شي، بيا دا په پام کې 

دا بايد واضح شي، چې د يو عرضاني مقطع ځان ځان ته . يول شوی بنسټيز تغير نه خورين
 .د عرضاني مقطع په باروړونکي توان باندې کومه اغيزه لريبرخې 
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 څوارلسم فصل
 Krümmung und Biegelinieکږېدنه او تاوېدونکي ليکې  
(Bend and elastic curve)  

ستې وسيله په الس کې لرو، ددې د پاره چې د تاوېدونکي اوس نو مونږ په کافي اندازه د مر
دا ډېر د اهميت نه ډک . مومنتونو په واسطه منځ ته راغلي د شکلونو تغير محاسبه وکړی شو

که څه هم يو تير په منځ کې د زيات تاوېدو په وجه يواځې نه نړيږي، که چېرته موجوده . دی
ه فاصله ولري، خو ددې په وجه خپله په ودانۍ ټينګونې د ماتېدنې تشنج څخه په کافي انداز

د بارېدونکي اخري ځای زيات غلطه څرخېدنه او ددې . کې د ضررونو مخنيوی نه شي کېدی
خو بيا هم . په وجه منځ ته راغلی د بارېدونکي قوو ځای بدلونې په برخه کې ويناوې وشوې

 .ددې په برخه کې والړ ديوالونه دې ته راجع کيږي
نځور کې ښودل شوی چې د يو بارېدونکي په غلطې څرخېدنې په وجه په دېوال کې په الندې ا

 :درز منځ ته راځي

 
په هوارو بامونو او په کم ميالن لرونکي بامونو کې د زيات کږېدو په وجه ژوره ياقوتی 

 .جوړيږي، او د دغه ځای څخه اوبه نه شي بهېدی، نو ځکه اوبه ډنډيږي
دا ډول دېوال په . ه سپک بېلونکي دېوالونو ته ضرر هم رسيږيد دغې زيات کږېدنې په وج

عمودي سطح کې د يو ډبلې تختې په حېث نظر چت ته، کوم چې پر دغې دېوال راځي زښت 
چې دغه . دا هم په منځ کې کږيږي، بيا نو په دغه دېوال کې هم قوطی جوړيږي. ډېر ټينګ دی

ه دا ډول يو دېوال په فکر کې نه شته، دې ته دا چې ددې د پار. دېوال ددې په اخر کې لنډيږي

 درز
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بايد دا په نظر کې ونيول شي، چې دا په دې حالت کې نه دی، چې په دې ډول خپل بار هم جګ 
برسېره پر دی، چې پورتنی چت هم د دا ډول په منځ کې کږېدنې په وجه په دا ډول . کړی شي

البته چې په دا ډول . هم له منځه ځي د هغه ځای څخه په دېوال باندې وزن. دېوال باندې نړيږي
په تکرار تکرار دغه درزونه د کېناستنې درزونو په حېث (. درزونه کوي)سره دېوالونه چوي 

 .خطاب کيږي
په الندې انځور کې ښودل شوی، چې د چت په منځ کې د کږېدنې په وجه په سپکو بې وزنه 

 :بېلونکو دېوالونو کې درزونه جوړ شوي دي

 
 :و چې اوس وګورو، چې کوم ډول اړيکه د يو کوږ شوي تير د پاره مونږ پېدا کړومونږ غواړ

مونږ فکر کوو چې د يو کږېدونکي تير يوه وړه برخه قطع شوی، بيا نو مونږ کوالی شو چې په 
 :وکړو( فکر)الندې ډول سوچ 

و په الندې انځور کې د يو کږېدو ته ميالن کونکي تير کې د دوه ګاونډي عرضاني مقطع
 :ارتباط ښودل شوی دی
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 :په پورته انځور کې

 𝝔  =د کږېدو شعاع 

 K =  
 

 کږېدنه=  
 ∆L   =د يو کوږ شوي باروړونکي څخه يوه وړه برخه 
 ∆l   = د∆L برخې اوږدونه 

 :بيا نو د وړکي کنج د پاره په دې ډول دی
 ∆L = ∆α . 𝜚    يا∆α = ∆L : 𝜚  

 :خو دلته هم
   ∆α = ∆l : hu  سره کيږي 

 له مخې، چېرته چې σ = ε . Eد قانون  ( Hook)اوس نو د هوک 

ε =   

  
 . دی   

 :بيا دا قېمت د هوک په فرمول کې اچوو، چې دا په دې ډول په الس راځي

σu =   

  
    

 او دې څخه الس ته راځي
     

      

 
  

 زياتوو  α = ∆l : hu∆اوس نو دا قېمت مونږ په     
∆α =       
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      = σu = M : Wuکږېدونکي فرمول له مخې چې  (Navier)د 

 
 :دی، نو بيا په الس  راځي 

 

∆α =          

        
  

     

    
  

 
 L∆په برخه کې د  کې حساب بل ډول نه دی نظر د باروړونکي ټوټې( اظهار)په دغې ښودنې 

 :اوږودوالي د مومنت د سطح محتوي ته، کوم چې د هغې څخه مونږ دا ډول په الس راوړو
متقابل لوري ته د دوو باروړونکي عرضاني مقطعود کنج بدلېدنه مساوي دی د دواړو 

 سره، او يا E . Iعرضاني مقطعو تر منځ د مومنت د سطح محتوي تقسيم پر 
 

α =   

    
 

 .لري( معنی)د مومنت سطح مانا  FMچېرته چې  
اوس مونږ غواړو چې د ساختماني ستاتيک لومړي ټوک د دولسم فصل څخه د چت 

هلته اعظمي تاوېدونکی . باروړونکي د پاره د دواړو بارېدونکو غلطه څرخېدنه وڅېړو
 .وو  max M = 17518 kpmمومنت        

 اوي وزنونو سره د مومنت سطح ښاييپه الندې انځور کې په اوږدو پراته مس

 
 :ددې د پاره دا په دې ډول دی. دلته د مومنت سطح د يو پارابول په واسطه محدوده شوې ده

 

FM =  
 
        

 بيا نو

α =           

       
 

 :عددونو سره په دې ډول دی Ix = 18260 cm4د پاره د   IPB1 300د 
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α =                

                 
       

ورکړل شي، کوم  α = tang αد پاره   αد دغې زاويې ورکوټي والي په وجه کېدی شي چې د 
اوږودوالي ته دقيقه ( کمان)ليندۍ  0,021د . سره مطابقت کوي ⧵α = 1  10چې دغه زاويه د  

 .ده /12  1زاويه  
 :ويه ښاييپه الندې انځور کې د بارېدونکي غلطه تاوېدنې زا

 
مونږ کوالی شو چې دی څخه هم دا وټاکو، چې څنګه هر بارېدونکی خپله غلط تاويږي، چې 

نو په دې ډول بيا هر بارېدونکی تقريباً د نيمې درجې . دلته د تناظر په وجه زايه نيماي کيږي
ې په ډېرو نريو باروړونکو ک. شاو خوا ته تاويږي، کوم چې حتماً دا به يو بې غوري اوسي

ټاکو، کوم  IPBv 220په ځای نری  IPB1 300مونږه اوس د . کېدی شي چې دا هم زيات اوسي
چې په همدې ډول غوښتنه کفايت کوي، چې اجازه ورکړل شوی تشنج د خپل حده وانه وړي، 

 که دقيق وويل شي نو α = 0,026دې سره زاويه  . لري Ix = 14600 cm4نو بيا دغه پروفيل  
 .زيات دی نظر لوړ پروفيل ته %25تقريباً  دا .کيږي / 30  1

دی، نو په دې ډول سړی کوی شي چې د کږېدو شعاع او د تاوېدونکي  α = ∆L : 𝜚∆دا چې  
 :دې د پاره مونږ الندې فرمول ټاکو. وساتي( ارتباط)مومنت تر منځ اړيکه 

   

 
  

     

    
  

 :که شکل ته تغير ورکړل شي، په دې ډول کيږي

𝜚   
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 :، زمونږ مثال د پاره په دې ډول دی M = 17518 kpmد پاره د  IPB1د 
Ix = 18260 cm4  

 

𝜚   
                

       
                 

 
 :سره په دې ډول دی Ix = 14600 cm4د پاره د  IPBvاو د 

 

𝜚   
                

       
                 

 
د اعظمي مومنت . ل قطر سره يوه دايره سړی کوی شي چې پوره په تصور کې ونيسيد دا ډو

په ساحه کې د دغې دايرې يوه ټوټه د ليندۍ زمونږ د باروړونکي د تاوېدونکي ليکې يوې 
د هندسی د تحليل څخه الس ته راځي، چې په يو (. مطابقت کوي)ټوټې سره سمون خوري 

 :فعاليت څخه په الس راځي  y = f(x)پيچومي کې د کږېدنې شعاع، د  
 

𝜚   
        

   

    
دا چې مونږ د ډېر ضعيفې کږېدنو سره سر او کار لرو، نو په دې ډول ډېرې وړې برخې په 

حساب کې نيول کيږي، په هومره اندازه ډېر، چې د طاقت يا توان په حېث ښکاري، په کمې 
 :ار په دې ډول ساده کيږيبې غوري سره، په دې ډول چې دغه اظه

𝜚   
 

 او      
 

𝝔
       

 :اوس نو مونږ د کږېدنې د پاره دا ډول اظهار لرو

   

 
  

 

    
  

 :که نور هم زيات وڅېړو دا په دې ډول ليکو

y“ = -  

    
 

همه منشأ وي، بيا دو yد  “yمومنت په ځای کې  Mخو که چېرته کږېدنه د تاوېدونکي ليکې د 
نو د دوهمې منشأ کږېدنه د تاوېدنې ليکه ښايي، نو تاوېدونکې ليکه سړی دوه وارې همرنګه 

 :ساتلی شي

y“ = -  
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برسېره پردې دا سړی د متخسصاتو په . فعاليت په حېث اوسي xبايدد  Mد دغې هدف د پاره 
په خاصه توګه په کيڼې بارېدونکي  د محور سره د تير په محور کې ورکوي او xسيتم کې د 

 .مومنت د پاره ليکل کيږي Mکې، داسې چې بايد د 
 :د فعاليت په حېث د مومنت ليکه ښودل شوی xپه الندې انځور کې د 

 
 .مونږ غواړو چې دا په مثال کې امتحان کړو

 د ځانګړي وزن سره راوتلی باروړونکی: اول مثال
 

Mx = - P (l – x) 
E . I . y“ = P (l – x)  

 اوله تمامي حساب په دې ډول دی

EIyʹ = P     
  

 
       

 
الندې انځور د يو راوتلي باروړونکي د پاره، چې په سر کې يو ځانګړی وزن لري، تاوېدونکې 

 :ليکه ښايي
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مطلب په ټيګونې ځای کې،  x = 0د . اوس نو د ثابتې تمامي حساب لويوالی يېدا کول دي

په کږليچ کې ښايي، داسې چې د  yميالن د  Tangenteد  ʹyور افقي پاتې کيږي او هلته مح
x=0  د پارهyʹ = 0 دې سره  . دیC1 = 0 دی. 

 :د دوهم قدم تمامي حساب په دې ډول دی

EI . y = P     

 
  

  

 
      
دی، نو بيا د مساوي  y = 0هم د پاره  x = 0خو د . دلته هم د ثابتې تمامي حساب ټاکنه ده

. اوسي C2 = 0شکل ښي خوا مکمله برخه باېد صفر شي، کوم چې دا يو حالت دی، که چېرته 
دې سره مونږ  ارتجاعي ليکو ته مساوات لرو، کوم چې دا سړی تاوېدونکي ليکې هم نومولی 

 :په دې ډول دی دا. شي، چې د راوتلي باروړونکي په اخر کې د ځانګړي وزن د پاره پېدا کيږي
 

y= 
     

  

 
  

  

 
 

    
 

 .کيږي، کوم چې ددې په منځ کې اعظمي تاوېدنه ښايي y = fسره  y = lد 

f =  

    
  

  

 
  

  

 
   

     

       
 

 سره دی، نو بيا M = Plاو دا چې 

f =      

       
 

 ليکه
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 .په اوږدو د مساوي وزنونو سره يو ساحوي باروړونکی: الدوهم مث
په الندې انځور کې په اوږدو د مساوي وزنونو سره د يو ساحوي باروړونکي د پاره 

 :تاوېدونکي ليکې ښودل شوي

 
په بل ځای کې مونږ پر دوو تکيا ګانو يا پايو باندې د يو باروړونکي د پاره، چې په اوږدو 

له مخې وڅېړه، او ددې د پاره مونږ الندې  xدی، د تاوېدو مومنت د مساوي وزنونو الندې 
 :فرمول لرو

Mx = q  
 
     

  

 
 

 :او دې څخه الندې فرمول په الس راځي
E . I . yʺ = - M 

E . I . yʺ = -  
 
            

 :د اولې تمامي حساب څخه وروسته مونږ دا ډول په الس راوړو

E . I . yʹ = -  
 
    

  

 
  

  

 
      

 :او د دوهمې تمامي حساب څخه ووروسته مونږ په الس راوړو

E . I . y = -  
 
    

  

 
  

  

  
             

 ددې څخه. هم y = 0د پاره هم تاوېدونکی ليکه خپله صفر دی، مطلب دا چې  x = 0اوس نو د 
C2 = 0 خو د . منځ ته راځي، بيا نو باقي ښي خوا هيڅ نه صفر کيږيx = l  د پاره همy = 0 دی .

 :که دا په فرمول کې واچوو، په الس راځي
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E . I . y = -  
 
  

  

 
  

  

  
           

 :همدارنګه
 

 

  

  
         

 ددې څخه

C1 = q .  
 

  
 

 :د پاره په معادله کې دا عالوه کوو yد 

E . I . y = -  
 
    

  

 
  

  

  
     

 

  
   

 

 
  

  

  
  

        

  
  

     

  
   

  
=  

  
                 

 
په ( Tangente)دلته په اعظمي کې تانجنت بيا نو . کې پروت دی x = l/2د پاره اعظمي په  yد 

اولنۍ منشأ ، کوم چې د  ʹyهمدارنګه د  yتاوېدونکو ليکو کې بايد افقي والړې شي او د 
 .yʹ = 0جوړوي، داسې بايد اوسي ( Tangente)تانجنت 

 xکه دا دې د پاره په همدې ډول وي، مونږ کوالی شو چې کنترول کړو، په هغه کې چې مونږ د 
 :په دې ډول. معادله عالوه کوو په ʹyد  l/2د پاره 

E . Iyʹ = -  
 
    

  

    
  

  

    
   

     

  
   

 
= -    

 
  

 

  
  

 

  
  

 

  
    

دنه وروسته مونږ دا ښودلی . په پورته قوس کې څه شې چې حاصليږي، د صفر سره برابر دی
 :اچوو، او په الس راځي x = l/2په معادله کې  y = f (x)شو، چې د 

 

y = f =  

      
  

  

  
  

   

 
  

  

 
   

   

      
  

 

  
  

 

  
  

 

  
   

 
=         

            
  

    

     
  

  maxM = qيا د 
 

 
 سره 

f =  

  

   

    
  

 
 .اوس نو مونږ دا د ديارلسم فصل د چت نيونکې د پاره په عددي مثال کې ښکاره کړو

L = 7,0 m = 700 cm       maxM = 17518 kpm = 1751800 kpcm 
E = 2100000 kp/cm2  
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 :سره په دې ډول دی Ix = 18260 cm4د پاره د  IPB1 300د 
 

f =                 

                  
         

 

   
 

 
 :سره په دې ډول دی Ix = 14600 cm4د پاره د  IPBv 220او د ټيټ پروفيل 

 

f =                 

                  
         

 

   
  

 
په منځ کې تاوېدنې محدودي دي او د مثال په ډول د فوالدي باروړونکي اندازو د پاره، چې 

څخه زيات نه شي، ځکه چې په ساختمان کې د  1/500يا حتأ  1/300يې  نظر اوږودوالي ته
عالوه ددې نه مونږ دا د فرمول څخه ليدلی شو، چې په منځ کې . ضررونو مخنيوی وشي

د بلې خوا نه . تاوېدنه د مومنت سره په يو خط کې زياتيږي، خو د اوږودوالي سره په مربع کې
 .د مومنت عطالت لوی وي دا په دې اندازه وړوکی وي، څومره چې

زمونږ د يو خاص چت نيونکي د پاره، کوم چې ددې کمتر کمه يوه برخه په کانکرېټ کې وي، 
په منځ کې تاوېدنه محاسبوي نه تر السه کيږي، دا چې د سرنۍ پټۍ ازاده شکل بدلونه د 

. وي نو ځکه مقايستاً دا ډول ساختمانونه ټينګ. کانکرېټ په چاپېرېدو سره مخنيوی کوي
بيا . اول باروړونکی ايښودل کيږي. خو بيا هم ساختماني چلند يا جريان ته پاملرنه پکاره ده

دې پورې مربوطه ضروري شکل يا فورم اکثراً د . دې پسې کانکرېټي تختې کانکرېټول کيږي
باروړونکي د سر لولې الندې ځوړندول کيږي، دا په دې ډول چې د اهن کانکرېټ تختې وزن 

مکمل فوالدي باروړونکی تر فشار الندې راولي، مخکې ددې نه چې د فوالدي پوره او 
په منځ کې د تاوېدني شاوخواته د . باروړونکي او د اهن کانکرېټ تر منځ تړون منځ ته راشي

پوښل شوي کانکرېټ مناسبه اغيزه د ټولو نورو وزنونو او فشارونو د پاره په هغه وخت کې 
 .روسته ورباندې ورکول کيږياهميت لري، کوم چې دې نه و

مونږه په شروع کې د دغې مقطع تمامي حساب مخنيوی کړی وو، کله چې د دواړو عرضاني 
دغه غلطې تاوېدنې نظر د مومنت د سطح محتوي . مقطعو غلطه تاوېدنه يو بل ته وڅېړل

 سړی فکر وکړي چې: سړی کوی شي چې په دا ډول هم ووايي. ته اهميت لري E . Iتقسيم پر 
باروړونکی د مومنت د سطح په وجه تر فشار الندې دی، نو په دې ډول ددې مقابل خوا ته 

د دغې په نظر کې نيول شوي فشار تقسيم پر   RMغلطه تاوېدنه مساوي ده د مجموعي بار 
E.I .بيا نو 

α = RM : E . I  
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په اخر کې د  پورې مربوطه، چې د تير( هغه تير چې يوې خوا ته ټينګ شوی وي)د راوتلي تير 
P وزن راځي دا ډول معنی لري: 

 

α =   

    
  

 

    
           

 

 
  

   

   
  

 
 :عالوه ددې نه د ليندۍ د ورکوټي والي په وجه دا، دا ډول اعتبار لري

α =  

  
   

 او
F = α . xo  

 :ه په منځ کې د تاوېدنې څېړنه ښاييدرجې څخ xoزاويې او د  αپه الندې انځور کې د 

 
 :د پاره د اندازې سره په دې ډول دی αاو د 

 

f =      

   
       

 دی، نو P . l = maxMاو دا چې  

f =        

       
       

 .څه معنی لري، غواړو چې د الندې په نظر کې نيونې څخه تر السه کړو xoاوس نو 
لته زاويه ده، چې د دوو عرضاني مقطعو څخه اخستل کيږي، مساوي دی د دواړو د

 .تر منځ زاويې سره( Tangenten)ټانجنټونو 
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دلته هم واضح ده، چې د ټينګونکي ځای او د خالص ځای اخر تر منځ مجموعي غلته تاوېدنه 
مومنت سطح د يا که چېرته سړی د . سره E . Iمساوي دی د مومنت د سطح محتوي تقسيم پر 

منبع په وجه په نظر  RMمساوي دی د مومنت چې د مجموعي فشار  αفشار په حېث وګڼي، نو 
 .سره E . Iکې نيول شوی فشار تقسيم پر 

د راوتلي باروړونکي د خالصې خوا اخر کې د منځ تاوېدنه ده، د راوتلي  f∆برسېره پر دې 
ي مقطعو  متقابل خواوو غلطې اوږودوالي د دواړو عرضان L∆باروړونکي يوې برخې د 

 .تاوېدني څخه
په الندې انځور کې ښودل کيږي چې په منځ کې تاوېدنه مساوي ده د مومنت د سطح پورې 

 :سره Iاو  Eمربوطه په پورې وهنې جهت ستاتکي مومنت تقسيم پر 

 
 :دا بيا په دې ډول دی

∆f = x . ∆α    او دا چې∆α =         

      
 سره 

 نو
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∆f =              

      
  

 L∆د يو تير د ټوټې اوږودوالی  f∆دا بل ډول نه دی، نظر دې ته چې په منځ کې تاوېدنه 
ټوټې په سر د مومنت د سطح محصول ضرب د پورې وهنې ته  L∆مساوي دی د دغې اوږدې 

که څنګه چې مخکې سړی په موضوع رسيږي، ل. سره  E . Iدی، تقسيم پر  xچې د  –فاصله 
 پېښ شول، چې د مومنت سطح د بار يا فشار په حېث، دا داسې دی

Mx . ∆L  
محصول بل ډول نه  x . (Mx . ∆L)په ټوټې باندې يوه برخه فشار او بيا برسېره پر دې د  L∆د 

بيا دا په دې ډول . سره xقؤې او د اړم الستی  (Mx . ∆L)دی نظر يو تاوېدونکي مومنت ته د 
 :دی

f = ∑∆f =  

    
             

 
څخه  (Mx . ∆L)ددې مطلب دادی، چې مکمل په منځ کې تاوېدنه مساوي ده د يوه برخه قوو 

 . E . Iسره تقسيم پر  xد ټولو مومنتونو مجموعه د اړم د الستي 
د دوو قوو په )مونږ په ياد راوړو، چې يوه برخه قؤې او يوه برخه مومنتونه په نتيجه يي قؤې 

او په نتيجه يي مومنتونو کې يوځايي نيول کېدلی شي، چېرته چې ( منځ کې ويکتوري قوه
دغه نتيجې د لويوالي، جهت او اوږودوالي له مخې همدا خپله اغيزه ولري، لکه د يوه برخه 

يوه  (Mx . ∆L)مونږ کوالی شو چې د . قوو په شان او همدارنګه د يوې برخې مومنت په شان
د اړم . خه قوه په يو نتيجې ته يوځای ونيسو، کوم چې هغه بيا دثقل په نقطې تجاوز وکړیبر

ليکو او  RMمونږ د نتيجې د پاره  . الستی د ثقل نقطې او د پورې وهنې جهت تر منځ فاصله ده
 :د پاره په دې ډول دی xoد ثقل نقطې فاصلې  

f =         

    
 

منځ کې تاوېدنه مساوي ده د مومنت د سطح مومنت سره، په منځ کې په : ددې مطلب دادی
 . E . Iتاوېدونکي جهت پورې مربوطه، تقسيم پر 

 د 

  . RM = max M . l=( د مومنت د سطح محتوي )
 

 سره 

  = xoاو د 
 
 :سره په دې ډول کيږي  

f =                    

              
  

          

       
 

 .کوونې څخه پېدا کړی وو( همرنګ)يو ډول  ʺyدغه لکه څنګه چې مونږ د 
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څخه خالص په نظر کې نيونه د بعضو د پاره حتماً په ( همرنګه کوونې)دغه د يو ډول کوونې 
مونږ غوړو چې ددې څخه ګټه پورته کړو، ددې د پاره په راوتلي . حافظه کې ساتونکی دی

 .په منځ کې تاوېدنه، په اوږدو مساوي وزنونو الندې محاسبه کړو باروړونکي کې
 :په الندې انځور کې د يو راوتلي باروړونکي په منځ کې تاوېدنه ښايي

 
max M = q .  

 

 
  

 

  . RM = max M . l=( د مومنت د سطح محتوي )
 

 سره 
  xo = ¾ l=(  د ثقل نقطې فاصله )

 

f =         

      
  

                   

                
  

          

           
 

     = max Mاو د  

 
 :سره په دې ډول دی 

f =     

        
 

د مومنت د سطح سره پر تير باندې په نظر کې نيول شوي وزن اغيزې په وجه د شکل بدلونې 
 .نه يواځې فقط راوتلی باروړونکی محدودوي، بلکه دا عمومي اعتبار لرياهميت، 

او  Aسړی د تاوېدونکي خط باندې د : مونږ اول يو تير د يو ځانګړي وزن سره په نظر کې نيسو
B  په نقطو کې ټانجنت(Tangenten ) رسموي، بيا نو د يو بل ته متقابل پرتو بارېدونکې قؤې

 .قطو کې قطع کوين ʹAاو  ʹBد اغيزې خط په 
دې سره سړی . زايه ټاکو αپه بارېدونکي غلطې تاوېدنې کې، مطلب دا چې د  Aدلته مونږ د 

کې دوه بار نيونکي يا تکياګانې داسې ټينګ په نظر کې ونيسي، چې د  Aکوالی شي چې په 
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د پورته . اوسي، لکه څنګه چې په الندې انځور کې ښودل شوی ʹA - Bهغې پخوانی حالت د 
بارېدونکې قؤې په واسطه  Bد قؤې سره فشار په وجه او د ښکته څخه پورته د  Pه خوانه د ل

دا تير . ته رسيږي Bنه  ʹBدغه تير داسي په منځ کې کوږ کړی، چې د هغې خالصه اخره برخه د 
 :دا په دې ډول دی. په منځ کې تاوېدنه جوړوي fBبيا هلته 

 

fB =         

      
  

 :په الندې انځور کې د د يوساحوي باروړونکي د بارېدنې د ځای غلطه تاوېدنه ښايي

 
د ثقل د نقطې فاصلې په وجه د په نظر کې نيول  xbبيا د مومنت سطح او  RMپه کوم کې چې د 

 .شوي  ټولو برخه يي وزن څخه نتيجه د پورې وهنې جهت ته دی
دا دلته فقط د  –نه په حقيقت کې وړوکی دی زاويه په هغه وخت کې، کله چې شکل بدلو αد 

 .وضاحت د پاره لوی ښودل شوی
α = fB : l  

 :داسې چې اوس زمونږ زيات اظهار په دا ډول دی

α =         

 
  

 

      
  

        اوس نو 

 
وي بارېدونکي فشار ته، کوم چې په نظر کې نيول ش AMبل ډول نه دی نظر   

 :باروړونکي  د هغې د مومنت سطح فشار سره، چې سړی الندې جمله تر السه کوي

 سطح
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د يو تير د اخرې زاويې څرخېدنه مساوي ده د مومنت د سطح فشار سره د تير بارېدونکې  »
 .« E . Iقوه تقسيم پر 

 BMاو  AMدواړه بارېدونکي قؤې د . د بل بارېدونکي د پاره دا په همدې ډول اعتبار لري
جوړوي، ددې مطلب دادی، چې د دواړو په ګډه اخري عرضاني مقطعو  RMوځای د ي

 .څرخېدنه، چې مونږ په بل ځای کې پېدا کړی وو
په الندې انځور کې د يو بارېدونکي غلطه څرخېدنه ښايي، کوم چې په منځ کې د يو ځانګړي 

 :وزن سره تر فشار الندې دی

 
ګړی وزن راغلی، لکه د پورته انځور په شان، دا ډول د يو تير د پاره، چې په منځ کې يو ځان

 :پېدا کيږي

max M = P 
 

 
  

 

  . RM = max M . l=( د مومنت د سطح محتوي )
 

 سره 
 

  xa = xb 1/2 l=(  د ثقل نقطې فاصله )

α = β =         

           
  

              

                     
  

         

           
 

 
 .همدا ډول د هغه تير د پاره چې په اوږدو د مساوی وزن الندې وي، محاسبه کيږي
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په الندې انځور کې د بارېدونکي غلطه تاوېدنه ښايي، کوم چې په اوږدو مساوي وزن الندې 
 :دی

 
max M = q  

 

 
  

 

  . RM = max M . l=( د مومنت د سطح محتوي )
 

 سره 
 

  xa = xb 1/2 l=(  د ثقل نقطې فاصله )

α = β =         

           
  

                 

                     
  

         

           
 

 
په همدې ډول نتيجه مونږ ددې فصل په شروع کې پېدا کړ، په دې کې چې مونږ د دواړو 

ضاني مقطعو مجموعي غلطه څرخېدنه وڅېړل او د متناظر کېدو په وجه په دوو عر
 .تقسيميږي

بيا هم مونږ کوالی شو چې د دغې يو ساحوي باروړونکي په منځ کې تاوېدنه د دغې په نظر 
د پلټونکي په ځای کې مونږه تير ښه ټينګ په نظر کې نيسو، او . کې نيونې سره تر السه کړو

( Tangente)لت کې، کوم چې په همدغه ځای کې په تاوېدونکي خط ټانجنت دا هم په هغه حا
نو تاوېدونکی خط بيا لکه د راوتلي تير په شان د پورته نه ښکته خوا ته اغيزه . جوړوي

ټانجنت . لرونکي وزنونه او مخ په پورته اغيزه کونکی بارېدونکې قوه منځ ته راوړي
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(Tangente )ای کې تاوېدونکي خط باندې بارېدونکي ليکې د په نظر کې نيول شوي ټينګ ځ
Ax  اوBx په نقطو کې قطع کوي. 

په الندې انځور کې ښودل شوی، چې د يو يوساحوي تير په سر د خپلې خوښې په ځای کې په 
 :منځ کې تاوېدنه ښايي

 
 سره  f = f1 + f2بيا نو   

 يا
f =   

 
     

  

 
      

 دلته
f1 =   

 
   = f2او        

 
 سره کيږي   

 او دا چې

ya =          

      
          = ybاو         

      
 سره کيږي، 

 نو

f =  
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 aاظهار، د تاوېدونکي مومنت سره د بارېدونکي ځای کيڼې خوا ته د  د قوس په منځ کې
دی، که چېرته د مومنت سطح د فشار په حېث او ( معادل) فاصلې د پاره تقريباً يو ډول 

 :دا نو بيا په دې ډول دی. وټاکل شي RMrاو  RMlهمدارنګه د هغې نتيجې 
 

AM = RMr . 
  

 
       

     

 
 او  

MMa = AM . a – RMl(a – xa) = 
 

= RMr 
  

 
         

 

 
        

  

 
                    

 

= RMr 
  

 
         

 

 
    

 

 
     

 

 
    

 

 
     

 

= RM 
  

 
         

 

 
     

 

 
      

 
MMa = RMr 

  

 
        

  

 
    

 دلته

xa  
 

 
  

 

 
       

   

 
      

 

 
  

    = fکوم چې 

      
 :دي، ددې مطلب په جملو کې په دې ډول دی  

 
په ځای کې په منځ کې کږېدنه مساوي ده د  xچې پر دوو پايو يا تکيا ګانو دی، د  د يو تير »

 

      
وارې د تاوېدونکي مومنت په ځای کې، که چېرته د مومنت سطح د فشار په حېث ټاکل  

 «.کيږي
مونږ . قانون په نوم يادول کيږی Mohrscherله مخې د  Mohr12دغه قانون ددې د کاشف 

 .دې ساده استعمال، چې هر وخت د وزنونو په حالت کې مخ ته راځي، وازمايوغواړو چې د
په الندې انځور کې د يو باروړونکي، چې په منځ کې يو ځانګړی وزن دی، په منځ کې کږېدنه 

 :ښايي

                                                 
 12 )Christian Otto Mohr –  کلونو تر منځ ژوند (  1835– 1918)دا د المان يو انجينېر او ساختماني ستاتيک پوه وو چې د

 .کړی
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max M = P  

 
          a = b = l/2     xa = xb =  

 
 
 

 
  

 

 
  

RMl = RMr = M .  
 
  

 

 
   

 

 
  

f =   

   
  

 

      
         

 

  
    

 

 
         

 

  
    

 

 
   

   
 

    
   

 

 
  

 

 
  

    

       
   

    = Mاو د  

 
 سره 

f =     

         
 .کيږي   

وه پايو يا تکيا ګانو ايښودل شوی او په اوږدو باندې مساوي د هغه تير د پاره چې پر د
 :وزنونه لري، ددې په منځ کې اعظمي کږېدنې نتيجه په دې ډول پېدا کوو

په الندې انځور کې د يو باروړونکي په منځ کې کږېدنه ښايي، کوم چې په دې باندې په اوږدو 
 :مساوي وزنونه راغلي
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max M = q  
 

 
          a = b = l/2     xa = xb =  

 
 
 

 
  

   

  
  

RMl = RMr = M .  
 
  

 

 
   

 

 
  

f =   

   
  

 

      
         

           

         
          

           

         
   

   
 

    
   

 

 
  

   

  
  

      

         
   

   = Mاو د  
  

 
 سره 

f = 
         

          
 .کيږي   

 
 .د همدې په شان نتيجه مونږ د همرنګی له الرې تر السه کړ

په مروجو جدولونو کې ډېر وخت منځ ته راتلونکي د وزن حالتونو د پاره فرمولونه دي چې په 
، داسې چې په محاسبه کې د وخت ضايع کېدو سپما منځ کې کږېدنې د پاره ورکړل شوي

 .پاتې کيږي
په اخره کې مونږ غواړو چې په منځ کې د کږېدنې اټکلي څېړنې د پاره يو اسانه فرمول تيار 

په فوالندي ساختمانونو کې اکثراً باروړونکي په اوږدو مساوي وزنونو تر فشار الندې . کړو
 :کې کږېدنه داسې دی، لکه څنګه چې مونږ ليدلی وونو د دا ډول حالت د پاره په منځ . وي
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f =          

         
   

 عالوه ددې نه

max σ =     

 
  

 

 
    يا    

 
  

   

 
   

 دې سره

f =  

  
 
            

   
 کيږي   

 سره  E = 2100000 kp/cm2د  

f =                                  

                  
   

 وښودل شي، نو بيا دلته cmپه  hاو همدا رنګه   mپه متر  lاو   Mp/cm2په    σکه چېرته  
 

                   

           
جوړوي، چې بيا پر دوو پايو باندې د فوالدو  څخه باروړونکي  1تقريباً  يو   

 :تر السه کوو د پاره مونږ دا په الندې ډول

f ≈ 
   

  
               

      
   

 
مونږ په بل ډول سره دا وليدل، چې د يو تير د پاره چې په کافي اندازه ځانګړي وزنونه 

ورباندې دي، د کږېدو مومنت د يو تير څخه چې ددې په مطابق په اوږدو وزن ورباندې دی، 
غه فرمول هم د اټکلي څېړنې د پاره هلته په کار مونږ کوالی شو چې د. زيات فرق نه لري

 .واچوو

        = fمونږ د راوتلي تير د پاره د همدې په شان فرمول د 

        
 :څخه راوتلی، پېدا کړو 

 د  

 
  

   

 
 :سره په دې ډول دی  

f =             

        
  

       

        
   

 :مدغې شرايطو الندې د مخکې مثال په شان دا داسې دید ه

f =                             

                 
   

 او دلته دا
              

          
   

 :جوړوي، بيا نو فوالدي راوتلي تير د پاره دا ډول تر السه کوو 2,4تقريباً  
 

f ≈     
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د نښتر . مونږ کوالی شو چې همدغه نتيجه د لرګو څخه عرضاني مقطع د پاره هم انتقال کړو
 :مودل په دې ډول دی Eلرګي د پاره د  

E = 100000 kp/cm2  
سره ورکړو، نو پر دوو پايو باندې د تير د پاره مونږ  Mp/cm2که چېرته مونږ هلته هم تشنج په 

 :ودا ډول تر السه کو
 

f =                                  

                 
   

                  دلته  

          
 .جوړوي 21تقريباً   

 :د لرګي څخه پر دوو پايو باندې باروړونکي د پاره په دې ډول دی
 

f ≈    
   

  
               

      
    

 تير د پارهاو د لرګي څخه راوتلي 

f =                             

              
   

              دلته  

       
 :جوړوي، چې بيا په دې ډول دی 50تقريباً    

 

f ≈    
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 پنځلسم فصل
 Temperaturdehnungحرارتي راښکنه يا انبساط 

(temprature strain)  
تر اوسه پورې مونږ د شکل بدلونې په برخه کې څېړنې او تحقيقات وکړل، کوم چې د قؤو په 

همداسې په اوږودوالي کې تغيرات وو، کله چې پر يوې ميلې . واسطه باعث ګرځېدلی وو
نورې . باندې يو محوري قوه اغيزه وکړي او د کږېدونکي مومنت په وجه کږېدنه موجود وو

ل بدلونې، لکه د مثال په ډول په پورې وهنې شکل بدلونه او څرخېدنه مونږ بيښي د پامه شک
اوس مونږ غواړو چې د ساختماني برخو دا ډول شکل بدلونې سره ځان په کار . غورځولی وو

. واچوو، کوم چې د بيروني قؤې په وجه نه، بلکه د تودوخۍ په وجه شکل بدلونه منځ ته راځي
يو زښته ډېره برخه د ساختماني تاوانونو، په يو . ې رقم يو خاص اهميت لريد دا ډول غوښتن

 .د تغير اغيزو ته د نه پام کوونې علت دی( حرارت)ساختمان کې د تودوخي 
د تودوخي د زياتېدو په وجه منځ ته راځي او ( انبساط)د ساختماني موادو معلومه پراخېدنه 

دغه په اوږودوالي تغير د تودوخي څخه سړی . ږيد تودوخي په کمېدو سره دا سره راښکل کي
 :سره ښايي، چې دا په دې ډول دی lt∆په 

Lt = αt . t . l ∆ 
 چېرته چې

          αt   = (تعداد)د تودوخي د پراخېدنې شمېر 
           t   = د تودوخي تغير په C ͦ    
           l   =د تودوخي د پراخېدنې اوږودوالی. 

 :په بعضو ساختماني موادو کې ورکړل شوي اندازې په الندې ډول ديد پاره  αtد 
  0,000012      :فوالد          
  0,000010     :کانکرېټ          
  0,000010  :خامه اوسپنه يا د رېځته ګری اوسپنه          
  0,000005    :د خښتو څخه دېوال          
 .ې په نظر کې ونه نيول شيدومره وړوکی، چ     :لرګی          

 .سره د تودوخي په انبساط پوهېدل دي  εt = ∆lt : l = αt . t . l : l = αt . tد    
. ددې د پاره چې مونږ يو ښه مفهوم تر السه کړو، غواړو چې مونږ يو مثال په نظر کې ونيسو

څنګه چې په  مونږ يو ګراج او د هغې په خوا کې نښتی د سامانونو د پاره يوه کوټنۍ، لکه
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دواړه د کلک اهن کانکرېټ تختو څخه، چې ډبلوالی . الندې انځور کې ښود شوی دی، ټاکو
 .اوسي پوښل شوی d = 10 cmيې 

 الندې انځور د يو ګراج زېربنايي طرح ده

 
دې . تودوخي په زياتېدو اغيزه کوي    1مونږ يوار منو، چې په اهن کانکرېټ تختې باندې د  

 :لي کې زياتوالی په دې ډول کيږيسره په اوږودوا
∆lt    ,    1  . 1    . 1000 = 0,1 cm = 1 mm  

مونږ غواړو چې وګورو، دا څومره اهميت لري، که چېرته دا . دا په اول نظر سره کم ښکاري
ډول د تودوخي انبساط بې تاوانه اغيزه ونه کړای شي، که بيا هم هيڅ کوم ساختماني 

لري، ددې د پاره چې دا دې سره تړلی حرکت بې د کوم تاوانه حفاظتي مراقبت وجود ونه 
 .ممکن کړي

مونږ بيا هم دا قبلوو، چې د کانکرېټي تختې او د دېوال په منځ کې کوم درز وجود نه لري، بيا 
نو د اهن کانکرېټ څخه په دېوال باندې پورې وهنکې قؤه انتقاليږي، کوم چې د هغې لويوالی 

ددې د پاره فقط مونږ غواړو چې وټاکو، چې د تختې په سر . يږيپه اسانۍ سره محاسبه ک
محوري اغيزه کونکې قؤه بايد څومره لوی اوسي، ددې د پاره چې د تودوخي په وجه په 

د دغې هدف د پاره مونږ د ارتجاعي انبساط د پاره . اوږودوالي کې تغير بېرته شاته ټېله شي
 .لرو( راظها)او حرارتي انبساط د پاره مساوي نظر 

  εt = αt . t  حرارتي انبساط          

  = ε ارتجاعيي انبساط          
 

  
      

      
  

 

      
  

 

αt . t = 
 

      
   

 :او ددې څخه دا حاصليږي
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P = αt . t . E . F  
 :ددې په ځای چې عددونه ورکړو، په دې ډول دی

P = 0,00001 . 10 . 210000 . 10 . 350 = 73500 kp  
 .(د شکل تغير خوړلو څېړنې د پاره استعماليږي E = 210000 kp/m2د اهن کانکرېټ د پاره )

فلکس  100دا د يو اورګاډي څخه زيات وزن دی، يا د !  Mp 80دغه زښت ډېره قوه ده، نږدې  
 .ی پکې راځيزيات( حرارت)تودوخي     1په دې لړ کې فقط  ! واګونونو څخه زيات وزن دی

دا پوره واضح ده، چې يو دا ډول قؤه دا الره منځ ته راوړي او د اهن کانکرېټ تختې او د 
خو دلته د کانکرېټ او د پورتني ډبرې د . دېوال تر منځ سولېدنه يا اصطکاک له منځه وړي

رنکي طبقې تر منځ د نښلېدنې تړاو په غټه پېمانه ده يا جامع دی، په خاصه توګه په قوي درز ل
. ډبرو کې، څنګه چې ړومبی ورڅخه توقع ده، مستقيماً د تختې الندې يو درز داسې نه چويي

( مثالې)نظر د شوتې . دا درزونه، کوم چې جوړيږي، اکثراً د ډبرو يوې طبقې څخه ټيټ وي
جنسيت او د وزن لويوالي ته د ودانۍ په چتونو کې درزونه په نورمال افقي مخه يا طرف وځي 

 .ډېر د دېوال په درزونو کې مخ په ښکته دوام کوياو زښت 

 
په پورته انځور کې ښودل شوی، چې د بام په تختې کې د تودوخي په وجه په شکل بدلونې 

 .کې د درزونو جوړېدل څنګه دي
 

د السه ورکولو سره، دغه درزونه ( حرارت)دا داسې هم نه دی، چې په همدغه اندازه تودوخي 
له هم نه، په دې چې د درزونو په پرانيستلو کې دانه لرونکي مواد د هيڅ ک. بېرته بند شي

يا د دېوال د خښتو هم د دغو درزونو سره لګېدونکي نري درزونو ته (  مثالې)درزونو د شوتې 
ددې په ځای . ننوځي او دا بيا د اهن کانکرېټ او دېوال د تنګېدو په مقابل کې مقاومت کوي

د دغې درز په سر تخته . يږي، که چېرته دا نه وو پېښ شویاوس اوفقي درزونه پوره خالص
يو . په زياتېدو سره دغه لوبه بېرته د سره شروع کيږي( حرارت)د بلې تودوخي . شاته ښوييږي
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د بل سره لګېدونکي درزونه بېرته تر فشار الندې راځي، بېرته په درزونو کې دانه لرونکی 
 .زونه په زيات ملي متر سره پراخيږيبيا نو دا در. مواد توئيږې او داسې نور

ګرځول کيږي، د دعوه کولو د پاره کېدی شي ( علت)اکثراً دا ډول د درزونو پراخوالی سبب 
چې دا د تودوخي تاوان نه اوسي، په دې چې د محاسبې په اساس دا ډول لوی درزونه منځ ته 

فقط د وخت په . داسېدا داسې دی لکه چې مونږ وليدل، او په حقيقت کې هم هم.  نه راځي
دا دومره لوئيږي، چې دانه لرونکي مواد په پراخېدني او په . تېرېدو سره دغه درزونه لوئيږي

 .غونجېدني سره کېدی شي چې ډډې ته شي، نو ځکه دا ډېر مقاومت نه شي کوالی
د درز د جوړېدنې او د علت څرګندونې هم ښه واضح شوي دي، چې دا ډول چاود يا درزونه 

سړی بايد ددې علت العلل . سره په بندولو نه ورکيږي( مثالې)تراشولو او بيا په شوتې  تش په
ولټوي، او دا په کافي اندازه د تودوخي په مقابل کې عايق او يا خو د فعاليت په اساس ښه 

 .متحرک درزاوسي
ني الما DIN 4108دلته د استوګنې کولو کوټو د پاره يو اصول او مقررات وجود لري، دا د 

د پاره د وزارت له خوا نه د يوې اليحې په حېث ( مراقبت)معيار دی، چې د ساختماني څارنې 
دغه اصول او مقررات بايد استفاده کوونکو او اوسېدونکو ته يقيني شي، . په مخ وړل کيږي

خو دې سره بيا هم هيڅ يقيني نه شي کېدی، چې . چې يو ګټوره اقليم په ودانۍ کې حاکم دی
دا د دغې معيار وظيفه نه . اني برخو کې هيڅ د تودوخي غوښتنه صورت نه موميپه ساختم

 .ده
د ساختمان د پاره بايد يا خو يو څه اضافي کار وشي، او يا خو په ودانۍ يا ساختمان باندې د 

 .تودوخي د غوښتنو اغيزې په پام کې ونيول شي
فاده نه شي کېدی، که چېرته د بله دا چې د پورته نه د تودوخي ساتنې څخه کومه زياته است

ټنډې سطح او يا الندې برخه يې نامحفوظ پاتې شي، د مثال په ډول لکه د الندې انځور په 
 .شان، چې بام يې راوتلی دی

په الندې انځور کې د اهن کانکرېټ راوتلی بام ښودل کيږي، چې  الندې برخه يې نامحفوظ 
 :دی
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ژمي په موسم کې يو وار د سوچه يا پاکې هوا تودوخي  سړی په دا ډول يو حالت کې د اوړي او

درجو څخه زيات د فکر کولو      يواځې د موسمي شرايطو پورې مربوطه فرق د . ته فکر کوي
 .په نظر کې نيولی وو    1خو مونږ په خپل مثال کې فقط . نه دی

دغې لويوالي  شاو خوا ته د Mp 80مګر بايد دا هم وويل شي، چې دلته محاسبه شوې قوه د 
دا په دغه لويوالي سره په هغه وخت کې راځي، که چېرته دېوال په . په اندازه منځ ته نه راځي

په دېوال کې يوه اندازه شکل بدلونې  . مکمل ډول غېر ارتجاعيي اوسي، خو دا داسې نه دی
کيږي  برسېره پردې دا داسې نه دی، چې تخته په اخر کې بې پورې وهنې پاتې. هم امکان لري

زښت ډېر کېدی شي چې ونيول شي، چې تقريباً د منځ څخه . او فقط يوې خوا ته پراخيږي
په دې لحاظ بايد د نيول شوي محاسبه . راځي( حرکت)دواړو خواوو په جهت په ښوځېدو 

شوي قؤې الندې يوه لوړه درجه يا اندازه ښودل کيږي، يوه غېر مناسبه پورتنۍ اندازه، کوم 
کې تقريباًد  C     دا به په . خو يو پر څلورمه به يې هم زيات وي. کېدی نه شيچې دا تر السه 

80 Mp شاوخوا ته وي. 
د ګراجونو او همدې په شان کوټو د پاره، کوم چې تل په اسانۍ سره جوړيږي، او ګټور تمام 

او يا که خپله . شوي، په منځ کې تېر شوي کانکرېټي تختې د درزونو په واسطه تقسيميږي
 .يار جوړې شوي تختې وي، دا خپله په طبعي ډول يو اندازه درزونه جوړويت

د اغيزې په وجه د ( حرارت)خو فقط د ګراج د بامونو تختې او د بام راوتلي برخې د تودوخي 
په لحاظ دا د تيرونو تختو، سر پوښل شوي الرو او د همدې ( معنی)د مانا . خطر الندې نه دي

تغير خوړلو سره بې ددې چې مخنيوی وشي،بل وخت ته ( حرارت)په شان په ازاده تودوخي 
که دا د يو معين اوږودوالي د حد څخه واوړي، . ځنډول شوي اهن کانکرېټ د پاره اعتبار لري

مترو پورې فاصله  m 5مترو څځه تر  m 3نو په دې صورت کې خوځېدونکي درزونه تقريباً د 

ه اهن  .ندې نا محفوظ
 کانکرېټ
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د يو راوتلي اهن کانکرېټ تختې اکثراً کم تر  په بل جهت کې د ودانۍ څخه. حتماً ضرور دی
خو . خطر الندې دي، ځکه چې دا په دغه جهت کې په ازاده خپل شکل ته تغير ورکوالی شي

بيا هم ډېر پام پکار دی، که چېرته د يوې برنډې په ډډه کې د ازادې شکل بدلېدنې مخنيوی 
 .کيږي، کله چې په الندې انځور کې ښودل شوی

د يوې برنډې طرح ده، چې د کانکرېټي تختې ډډې يا غاړې په ازاده تودوخي په الندې انځور 
 :وجه د انبساط مخنيوی کوي

 
کله کله د يو بالکون، د يو سر پټي الر يا د چوترې په سر د ډېر قوي حرارت بدلېدو په مقابل 

ل طبقه د لمر يقيني ده چې دا ډو. کې په کافي اندازه يوه محافظتي طبقه په نظر کې نيول کيږي
خو دلته د اوړي او د ژمي تر منځ د هوا د تودوخي فرق پاتې . د مستقيمو وړانګو اغيزه کموي

 .کيږي
د بام په هغه کوټو کې چې د اوسېدو د پاره ال تيار شوي نه وي، د بام او د اهن کانکرېټي 

ندازه تختې تر منځ فضأ ځانته د ډېر قوي حرارت بدلېدو په مقابل کې هيڅ په کافي ا
د اوړي په موسم کې د لمر د ډېرو ژورو وړانګو په ! مکمل ددې خالف. محافظت نه شي کوالی

نو بيا دا . وجه هلته تودوخي جوړيږي، کوم چې دا د هوا د تودوخي څخه ډېره اوچته لويږي
که نه نو د چت . ډول تختې بايد د پورته څخه د دا ډول تودوخي په مقابل کې اضافي عايق شي

په نري ډډو کې . والي کې اکثراً په نري ډډې کې د افقي درز په حېث اغيزې ښودل کيږيپه جګ
ددې د پاره، ځکه چې د ودانۍ د اوږودوالي په جهت طبعي لويې پراخېدنې، مطلب دا چې په 

 .زيات اوږودوالي سره جوړيږي
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ښکال په د بالکون په تختو او د همدې په شان نورو ساختمانونو کې د انبساط درزونه د 
که چېرته دا په ډېر پام سره جوړ نه شي،نو بيا دا اکثراً د شروع نه بې . مقايسه ټول بل ډول دي

دا باېد هم په ډېر پام سره د چټلي او لنده بل څخه وساتل شي، که نه نو دا . اغيزه پاتې کيږي
 .بيا د ودانۍ پر مخ د چټلۍ ليکې جوړوي، چې ډېر بد ښکاري

په بالکون کې د اهن کانکرېټ تخته د ودانۍ څخه ونه ويستل شي، بلکه ډېر ساده دادې، چې 
ددې په ځای هغه باروړونکي تيرونه، کوم چې پر هغه تيار جوړ شوي تختې د ودانۍ د مخ 

 .سره موازي ايښودل کيږي او د ودانۍ سره کلکول کيږي
اوس وخت کې د دغه ساختمان يقيناً په اوله کې په عذابونکې اغيزه لري، خو بيا هم په 

ددې ګټه دا ده، چې د . ودانۍ مخ ته د لمر څخه ساتنې د پاره بالکونونه راويستل کيږی
ودانۍ دننه د اهن کانکرېټ او د ودانۍ بيرون د اهن کانکرېټ د تختې تر منځ د تودوخي پول 

اهن کانکرېټ ډېر ښه د تودوخي انتقالونکی دی او که . څومره چې امکان لري ډېر کم ساتي
ېرته سړی ددې په مقابل کې څه ونه کړي، نو بيا د هغه تختو په واسطه، کوم چې د ودانۍ چ

دننې څخه بيرون ته راوتلي دي، په زياته اندازه تودوخي د دننه څخه بيرون ته د يو اهن 
کانکرېټي تختې په مقايسه ، کوم چې پر بيروني دېوال تماميږي او بيرون ته راوتلی د نيمې 

 .الي دېوال او بيا اخېړ په واسطه ساتل شوی وي،انتقاليږيخښتې په ډبلو
 :الندې ورکړل شوی انځور د تيارو تختو څخه جوړ شوی بالکون دی

 
په اوږودوالي د اهن کانکرېټ څخه يو تير چې  m 3,50مونږ په نظر کې نيسو، چې مکمل د 

او د يو متر  h = 35 cmاو  b = 20 cmبيرون ته راوتلی، دې د پاره عرضاني مقطع تقريباً  
محاسبه شوي  محور  m 3,50ددې مطلب دادی، چې د يو  .څخه زيات راوتلې برخه ضرور دی

لرو، کوم چې دا د  F1 = 20 . 35 = 700 cm2فاصلې سره ځانته د اهن کانکرېټ مساحت  
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ي تودوخي په انتقالولو کې برخه لري، که دا ډول راوتلې برخه د ودانۍ په دننه کې هيڅ نه و
 .ټينګ شوی او په پايو باندې د کږېدو په مقابل کې ټينګ نه وي تړل شوی

 m 3,50دا نو بيا د . ډبل اوسي cm 12د يو راوتلي اهن کانکرېټ څخه تخته باېد تقريباً  
 :اوږود محوري فاصلې د پاره د اهن کانکرېټ مساحت په دې ډول دی

F2 = 250 . 12 = 4200 cm2  
 !واره لوی دی 6دا بيا 

يقيناً سړی کوی شي چې په شکل بدلونې باندې د تودوخي اغيزې او د خپلې خوښې د 
خو سړی . تودوخي د انتقال عاقبت هم بل ډول وي نظر ساختماني اقداماتو سره مخامخېدو ته

 .بايد دا ډول اقدامات په ښه عايق کولو سره په حقيقت بدل کړي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



195 
 

 شپاړلسم فصل
 Gleiten und Kippenچپه کېدنې   ښوئيدنې او

(gliding and overturning)  
 

تر اوسه پورې مونږ خپل نظر دا ډول ښودلې وو، چې ساختمان د ځمکې سره داسې ټينګ 
اصالً بيا هم مونږ . شوی، چې راساً په دغې نقطې کې د څېړنې د پاره هيڅ کوم ضرورت نه شته

علوم کړو، چې څنګه په هغې کې بيروني وزنونه ساختمانونه وڅېړل، ددې د پاره چې مونږ م
نو ځکه چې د افقي قوو تر اغيزې الندې کېدی . خو بيا هم دا کافي نه ده. او قؤې اغيزې کوي

شي چې يو ساختمان يا يوه ساختماني برخه د ځمکې د ډوغل يا کندې په سر او يا د بل 
مثال ځانته والړ دېوال دی، د ددې ساده . ساختماني برخې په سر پورې ووهل شي او چپه شي

په همدغې مثال کې مونږ . مثال په ډول د احاطې يو دېوال چې د باد تر اغيزې الندې وي
 .غواړو چې چپه کېدنه د نږدې څخه وڅېړو

د چپه کېدو په برخه کې سړی پوهيږي چې يوه ودانۍ يا د ودانۍ برخه د افقي محور شاوخوا 
ودانۍ يا د ودانۍ د برخې هغه ډډه، کوم چې د بار شوي  د دغې افقي محور حالت د. ته څرخي

ددې معنی . دغه فرضيه يوه ډېره طبعيي تيورې ده. ځای په مقابل کې واقع دی، فرضول کيږي
دا ده، چې په دې لحظه کې، کله چې ساختماني برخه په چپه کېدو شروع کوي، نو بيا ټولې 

تمرکز ورکول کيږي، کوم چې ( خط)کې عمودي اغيزه کوونکي وزنونه او قؤې پر همدغې لي
ددې مطلب دا دې، چې د چپه . لوی تشنج بايد منځ ته راغلی وای( بې انتحا)بې حده 

کېدونکي څنډه يا غاړه خپل شکل ته تغير ورکوي، بيا نو وزنونه او قؤې نور نو په يوې ليکې 
ضاني مقطع کې لږ نو په دې اساس چپه کېدونکې څنډه په عر. نه ځي، بلکه په نري پټيو کې

نو دا د چپه کېدو د پاره يو يقيني منفي اړخ دی، کوم چې مونږ يې . څه شاته پورې وهل کيږي
 .بيا ګورو

لومړی مونږ يو وار په چپه کېدونکي څنډې کې مخکې څنډه په نظر کې نيسو، بيا نو مونږ دا 
کيڼې خوا ته کوښښ کوي چې دېوال  Rwد ښي خوا نه اغيزه کوونکې قؤې : ډول حالت لرو

د چپه کېدنې محور پورې مربوطه د چپه کېدو مومنت په دې ډول . وګرځوي يا چپه کړي
 :جوړيږي

MK = Rw . α  
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په الندې انځور کې د يو ځانته والړ ډېوال د خاص حالت مومنت او د چپه کېدو مومنت ښودل 
 :شوی

 
داسې چې چپه کېدونکي ته  سره، bد اړم الستي  Gښي خوا ته تاوېدنې کې د دېوال خپل وزن 

متقابل اغيزه کونکی مومنت، چې د خاص حالت مومنت نومول کيږي، په الندې ډول نيول 
 :کيږي

MSt = G . b  
سړی بايد دې سره داسې تصور وکړي، چې د چپه کېدو په لحظه کې د والړ درز څخه تر چپه 

ه کېدو څنډې شاوخوا ته نو بيا په  دې صورت کې دېوال د چپ. کېدونکي څنډې پورې هوا ده
 .څرخېدو سره د الندې بنسټ څخه بېليږي

ددې د توازن ساتلو حالت د پاره بايد د دغې په نظر کې نيول شوي دېوال ټولو اغيزه کوونکو 
 :قوو مومنتونه صفر اوسي، دا په دې ډول

∑M = 0 = G . b – Rw . α = 0  
قؤې ډېره کمه لوړېدنه  Rwه چې د د پاره يو شرط اوسي، چېرت( لحظې)دا به د دغې شېبې 

خو مونږه ددې په برخه کې وغږېدو، چې د چپه کېدونکي . کفايت کوي، چې دېوال وغورځوي
د اړم الستی د  bکې شاته پورې وهل کيږي، په کوم چې د ( لحظه)څنډې ځای په دغه شېبه 

 .ن کمويخو بيا هم د اړم الستی د دېوال اسانه ميال. خاص حالت مومنت وړونکی کيږي
 

 څرخېدونکی محور
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 :په الندې انځور کې ښودل شوی، چې د خاص حالت مومنت د اړم الستی وړوکی کيږي

 
په ثبوت ورسول شي، بلکه دا بايد د ( توازن)خو بيا هم دا کفايت نه کوي، چې فقط موازنه 

د چپه کېدنې په مقابل کې دغه حفاظت . چپه کېدو په مقابل کې يقينې کېدل هم وړاندې شي
ددې مطلب دادی، چې د خاص حالت .سره غوښتل کيږي s = 1,5حالت کې د په نورمال 

 .واره لوی دی نظر چپه کېدونکي مومنت ته  ,s ≥ 1مومنت بايد کمتر کمه  
 :د پاره زمونږه معادله په دې ډول ده M = 0∑د 

G . b – s . Rw . α = 0  
s . Rw . α = G . b  

 :س ته راځياو ددې څخه خسمانه يا امنيت په دې ډول ال
 

s =       

       
  

   

  
        

 
اوس مونږ ګورو، چې ايا پر ځکه باندې ځان ته والړ يو دېوال لکه څنګه چې په الندې انځور 

ډبلوالي سره د باد په مقابل کې په  d = 24 cmلوړوالي او  h = 3,0 mکې ښودل شوی چې 
 .نټي کوالی شيکافي اندازه د نه چپه کېدو ګر

 
 په الندې انځور کې په يو دېوال د باد فشار ښودل شوی

د څرخېدونکي نقطې 
 نوی حالت
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 :وزن
a) دېوال 

  q = 50 kp/m2 (h < 8,0 m)  د بنديځ فشار
  c = 1,2                     ضريب

ω = c . q = 1,0 . 50 = 60 kp/m  
RW = h . ω = 3,0 . 60 = 180 kp  

b) خپل وزن يې: 

  γ = 1800 kp/m3 = 1,8 Mp/m3 څخه دېوال MZ 100د 
G = d . h . γ = 0,24 . 3,0 . 1800 = 1296 kp  

a = 1,50 m         b = 0,12 m  
 

 :د چپه کېدو مومنت
MK = RW . a = 180 . 1,50 = 270 kpm  

 :د خاص حالت مومنت
MSt = G . b = 1296 . 0,12 = 156 kpm  

ه کېدو مومنت څخه لوی نه ددې مطلب دادی، چې د خاص حالت مومنت په هيڅ وجه د چپ
ته ټيټ شي،  m 1,70که د دېوال لوړوالی تقريباً . دېوال چپه کيږي. دی، بلکه ال ډېر وړوکی

 :بيا نو دا دېوال د چپه کېدو په مقابل کې يو وار ګرنټي کېدی شي، په دې ډول
RW = 1,7 . 60 = 102 kp    G = 0,24 . 1,7 . 1800 = 734 kp 



199 
 

a = 0,85 m      b = 0,12 m  
 :د چپه کېدو مومنت

MK = 102 . 0,85 = 87 kpm  
 :د خاص حالت مومنت

MSt = 734 . 0,12 = 88 kpm  
په اندازه وي، د درېدو توان ( منزل)ډبل وي او لوړوالی يې د يو پوړ  d = 24 cmيو دېوال چې 

ورته خوا نه دا دېوال باېد د پ. نه شي لرلی، تر څو چې ددې په سر کوم چت نه وي ورکړل شوی
عالوه ددې نه په دې کې خپل وزن هم . ټينګ شي، تر څو د چپه کېدو څخه وژغورل شي

. راځي، کوم چې چت پر دې باندې ايښودل کيږي او د همدې په شان ددې د درېدو توان لوړوي
سړی پام نيسي، چې د منزلونو دېوال . ځانته والړ دېوالونه په خاص پاملرنې سره جوړول کيږي

ولو په جريان کې، که فقط د لنډ وخت د پاره هم وي، لکه د ځانته والړ دېوالونو په شان د جوړ
د يو ناڅاپه سخت باد سره، لکه څنګه چې مونږ وليدل، چې تړل . د باد تر اغيزې الندې وي

 .شوي نه وي، نو دا ډول دېوالونه چپه کيږي، کوم چې د بده مرغه تل دا ډول واقع کيږي
وارې پورې ددې يقيني کېدل ترالسه نه شو کړی، نو بايد ددې لوړوالی نور هم  1,5که چېرته د 

د يو دېوال . ته لوړ کړو d = 36,5 cmددې په ځای مونږ غواړو چې د دېوال ډبلوالی  . کم شي
څخه  s = 1,5څخه زيات وي، ددې د درېدو يقيني کېدنه د  h = 2,60 cmچې لوړوالی يې د  

 .ټيټ دی

MSt = G .  
 
          

 

 
  

  

 
        

MK = ω . h .  
 
     

  

 
  

     

  
                 

   

 
               

  

 
          

       

        
  

             

            
         

په همدې شان د ځمکې د فشار په وجه، کوم چې د دېوال شاته زور راځي،  د تکيا دېوالونه هم
اوس مونږ غواړو چې بېرته د دغې ځمکې فشار ته، چې د دېوال چپه کېدو . چپه کېدی شي

دغه افقي قؤه کېدی شي چې دومره قوي وي، چې دغه د تکيا دېوال، . باعث ګرځي، راشو
دلته د چپه کېدو څخه ساتنې . هيسته وښويوي کوم چې د ځمکې دفشار تر اغيزې الندی دی،

عالوه ددې نه، مطلب دا چې . نه عالوه د ښوئيدو د پاره يوه امنيتې تتدابير بايد ونيول شي
په نظر کې نيول شوي د چپه کېدونکي څنډو يا غاړو مومنتونه، په نظر کې نيول شوي درزونو 

که چېرته دا له منځه والړ شي، بيا  .کې يوه قؤه جوړيږي، کوم چې دا د سولېدلو مقاومت دی
 .لکه د الندې انځور په شان. راځي( حرکت)نو دغه د ساختماني برخه په خوځېدو 
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کې اوسي، چې دا هم دلته په ( توازن حالت)دا داسې هم نه دی، دلته بايد قؤې په برابر حالت 
 :دې ډول

∑ H = 0 = R – E = 0 
R = E  

نونو په څېړنه کې، او بيا هم د سولېدنې قؤې په حقيقي دلته هم نااطمناني شته، دا د وز
لوېوالي کې او تر اغيزې الندې ټولو ساختماني موادو سره، داسې چې دا هم د ماتېدو يا د 

 sحرکت يوه لويه اطمنان جوړېدلو حالت غوښتل دي، نو بيا همداسې د ښوېيدو په مقابل کې  

، کوم چې په ښوئيدو باندې راوړونکی ددې مطلب دادی. يقيني کېدلو ضرورت دی  ,1 ≤
په  Rوارې پورې پورته شي، بيا نو بايد تل يو بل سولېدونکې قوه  1,5وزن ته اجازه ده چې تر 

 .همدغې اندازې لويوالي سره، خو متقابل ورکړل شوي جهت سره موجود اوسي
چې د  ښوئيدونکې قؤه ده Rپه الندې انځور کې ښودل شوی چې د ساختمان په درز کې د 

 : ساختماني بنسټ ودانۍ د پورې وهې څخه ساتي

 
دی، کوم چې په بل نابرابره ( لوړ او ژوروالی)د سولېدنې علت د متحرکه جسم نا برابروالی 

په ښوځېدو سره بايد دغه نابرابره ځای و مښل يا وسولول . الندې طبقو باندې تجاوز کوي
 .شي
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، کوم چې دا عمودي په الندې طبقې باندې فشار دغه سولېدنه مستقيماً د قؤې پورې اړه لري
څومره چې پر دغې ښويه سطح د قؤې عمودي اغيزه لويه وي، : ددې مطلب دادی. راولي

ددې څخه الندې ورکړل شوی د . هومره په همدغه ښويه سطح کې د سولېدنې اغيزه لويه ده
 :سولېدنې ضريب جوړيږي

μ =  
 

   
 :په پورته فرمول کې

R      سولېدنه 
N      د سولېدنې سطح باندې عمودي قوه ده. 

پورې مربوطه  Nد سولېدنې ضريب د عدد په حېث بل ډول نه دې نظر د يو واحدې قؤې 
عالوه د کولېدونکي سولېدنې او ښوئېدونکي سولېدنې نه، کوم چې مونږ د . سولېدنې ته

 .ام حالت کې فرق کوالی شيپاره کم اهميت لري، سړی د خوځېدني سره سولېدنې او دا په ار
دې سره ښودل کيږي، چې لوی د سولېدنې مقاومت منځ ته راځي، کله چې په پام کې نيول 

که دغه شکل يو وار په حرکت وي، نو په . شوي شکل څخه د ارام حالت نه په حرکت بدل شي
ې د دې حالت کې د سولېدنې مقاومت وړوکی دی او دې د پاره يوه وړه قؤه کفايت کوي، دد

دا هم د غوښتنې د پاره،  کله کله د ډېر واضح . پاره چې حرکت په راتلو نکي کې هم وساتي
. دا بايد د افقي قؤې فاصلې سره کم اوسي نظر د سولېدنې مقاومت ته. اطمينان يو اساس دی

ځکه چې دا يو وار له منځه وړل شوی وو، نو د حل شوي قؤې په حېث دا وړوکی کفايت کوي، 
 .ره چې ساختمان په حرکت راوليددې د پا

په دې چې . د سولېدنې ضريب د تجربې له مخې په ښويه ميالني سطح باندې ساده ټاکل کيږي
د سولېدنې مقاومت سره  Rبايد په ښکاره ډول د  Zد قؤې څخه منبع اوسېدنکي ترکيبونه  Gد 

 :دا په دې ډول دی. مساوي اوسي، چې دې سره توازن تر السه کړي
 

 :دې انځور کې په ښويه ميالني سطح باندې د سولېدنې د مقاومت ټاکنه ښاييپه الن
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N = G . cosα  او 

Z = G . sinα   R  
 او عالوه ددې نه

μ = R : N   
 

μ =           

         
         

زاويې پورې ال زيات ميالن ورکوالی شي، کوم چې پر دې  αسړی دغه الندينۍ طبقې ته تر د 
ې مستقيم يوه ښويه قؤه ايښودل شوی ده، داسې چې د دغې سولېدنې ضريب ټانجن باند

(Tangens ) دα دا مونږ په دې ډول نيسو، چې د . زاويه دهα   1     يوې زاويې سره پر يو
ميالني سطح پروت پېدا کونکی جسم مستقيماًپه ښوئېدو شروع کوي، د سولېدنې ضريب 

 :يې په دې ډول دی
μ   tanα   tan 1    = 0,21  

 :الندې د ساختماني موادو د پاره يو نيم د سولېدنې ضريبونه ورکړل شوي دي
  0,70 – 0,50   سره( مثالې)د خښتو د پاره چې خښته پر خښتې د تازه شوتې      
  0,76            په کانکرېټ دېوال د پاره     
  0,56          په شګې باندې کانکرېټ د پاره     
  0,15          په فواالدو باندې د فوالدو د پاره     

  0,027        په يخ باندې د فوالدو د پاره     
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کې، کوم چې پر شګو باندې والړ دی، د مثال په ډول د ( تهداب)د کانکرېټ څخه په يو بنسټ 
100 Mp دي په اندازه يو وزن عموداً د ځمکې درز ته انتقالوي، نو د ځمکې درز پر سر عمو

د ځمکې د درز په سطح اغيزه کوونکی د سولېدنې  Mp 56والي له الرې اغيزه کوونکې قؤه 
( تهداب)په افقي اغيزه کوونکې قؤې، چې پر بنسټ  Mp 56دا بايد بيا هم  . قؤه ويښوي

په اطميناني کېدنې کې  s = 1,5د  . باندې اغيزه کوي، هغه د خپل حالت څخه پورې وهي
 .لوی شي Mp 37ن بيا هم تقريباً اجازه ده چې دغه وز
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 اوولسم فصل
  Erddruck (soil pressure)د ځمکې فشار  

 
په دې چې دا يوه . د ښوئيدنې او چپه کېدنې سره مربوطه يوځای د ځمکې فشار منځ ته راځي

ته راتلی کې د ښوئيدنې او چپه کېدنې په مقايسه منځ ( طرف)قؤه ده، کوم چې د باد په خوا 
د ځمکې فشار په برخه کې سړی په ساده ډول پوهېدی شي، چې دا زښت ډېر افقي اغيزه . شي

کوونکی قؤه ده، کوم چې دا کوښښ کوي، د مثال په ډول يو د تکيادېوال چې په پورې وهلو 
دا ډول محدود . له منځه تللو سره د خپل پخواني حالت څخه بې ځايه کړي( غاړو)يا د څنډو 

دا کېدی شي . وجود نه لري، چې د هغې په اطراف کې ځمکه په طبعي ډول پراخه شيدېوال 
چې مخ په ښکته ځمکه جوړه شي، چې د هغې ميالن د داخلي سولېدني په واسطه يوه زاويه 

دا هغه زاويه ده، چې د خاورې څخه ډکون شوې ځمکې د داخلي نښلېدنې په مرسته . جوړوي
 .هغه ارامه ساتي
همدا رنګه خپله د ځمکې رقم . ر لويوالی د مختلفو عاملونو پورې تړلی دید ځمکې د فشا

پورې، د هغې د موقعت ګڼوالي او د محدود شوي ساختماني برخې د نه خوځېدنې درجې 
په دې ډول دا د ارام فشار څخه فرق کوي، . پورې، کوم چې پر هغې د ځمکې فشار اغيزه کوي

ختماني برخو اغيزه کوي او دا ډول نومول شوی فعاله د په ټينګو سا( مطلق)کوم چې دا بالکل 
ځمکې فشار منځ ته راځي، د محدود شوي ساختماني برخې شکل بدلونې کې برخه اخلي ، که 

 .دا فوق العاده کم هم اوسي
د ځمکې ارام فشار نظر د ځمکې فعاله فشار ته لوی دی او دا داسې جوړيږي، لکه څنګه چې 

دلته تقريباً د . تمان په واسطه محدوديد مکمل ټينګ چلند ولريوويل شول، کله چې د ساخ
د دېوال جګوالي پورې ډېر وړوکی حرکت کفايت کوي، ددې د پاره چې فعاله د  1/2000

اوسي، د  m 2,50د يو تاکاو د پوړ په جګوالي کې چې تقريباً . ځمکې فشار منځ ته راشي
تاکاو د دېوال په منځ کې افقي کږېدنه منځ  څخه زيات د mm 1ځمکې د فشار په وجه تقريباً د 

دا يو شکل بدلونه ده، کوم چې دا د قاعدې له مخې په لوړپوړو ودانيو کې تل . ته راځي
جوړيږي، دې ته دا کفايت کوي، چې د راجع شوي ساختماني برخې فقط د وړوکي فعاله فشار 

 .څخه وروسته محاسبه شي
 

 باندې د ځمکې فشار ښاييپه الندې انځور کې د دېوال په تکيا 
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 :په پورته انځور کې

 ـ  په مستقيم ډول کم شوی ښويه ليکه 1
 ـ  په طبعی ډول ځمکې ته ميالن ورکړل شوی ليکه 2
 

په همدې لحظه کې، چې په دې کې دا ډول وړوکی حرکت منځ ته راځي، د ځمکې ټوله برخه، 
په ښکته ليکې په سر تقريباً ټوله برخه  کوم چې د دېوال سره تکيا لري، بېليږي، د طبعيي مخ

ددې . اوس نو فقط دغه وړوکې برخه پر احاطې باندې اغيزه کوي. نه، بلکه فقط ددې يوه برخه
په نورمال حالت کې دلته په لوړپوړو ودانيو کې فقط په . مکمل محاسبوي څېړنه اسانه نه ده

ي پورتنۍ برخه ليدل کيږي، داسې دېوالونه او د ځمکې د ساحې يوه افق( عمود)شاقول برابر 
 . خاص حالت محاسبې سره ساده کيږي Rankine13چې دا د 

څومره چې ژوريږي، هومره د ځمکې فشار زياتيږي، لکه د اوبو د فشار په شان چلند لري، چې 
 :دی hپه ژوره کې ددې غټوالی 

𝜌
 

      
 او دلته

γ = 1,0  
 په پورته فرمول کې دا قېمت عالوه کوو

𝜌
 

    
د ځمکې په ساحه کې بيا هم د ځمکې . د اوبو دغه ځبېښنه هم عمودي او هم افقي اغيزه کوي

په ځمکه کې عمودي . دی( کثر)افقي فشار فقط د عمودي اغيزه کوونکي فشار نيمايي 
 :ځبېښنه په دې ډول ده

 

                                                 
13  )Rankine  مېخانيک کې د ځمکې د فشار محاسبه کړې وه دا د سکاټلېنډ يو فزيک پوه او انجينېر وو، چې دې د ځمکې په. 

 ښوئېدلی د ځمکې منشور

1 

2 
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𝜌
  

      
 

همدغسې په . خې فرق لريد ځای وزن ښودل کيږي، کوم چې د خاورې د رقم له م γدلته 
د ځمکې افقي فشار په . دی γ = 1,8 Mp/m3متوسط ګڼ باره شوي شګې د پاره د ځای وزن  

 :دې ډول دی
𝜌

  
          

 :د ځمکې د فشار ضريب ښودل کيږي، چې دا ارتباط لري د   په کوم کې چې  
 

 داخلي سولېدنې سره     
 (چې اغيزه کمه ده 0= دلته  ) نې سره د دېوال د کنج سولېد     
 او( 0= دلته  ) د ودانۍ ميالن سره      
 (0= دلته  ) د دېوال ميالن سره      

 په الندې انځور کې د اوبو او ځمکې د فشار مقايسه ښايي

 
 :مکمل د ځمکې فشار په دې ډول دی Ehبيا نو د  

Eh = 𝜌       
 

 
              

 

 
  

 

 
          

        
   
 په کوم کې چې

ke =  
 
       

 :دلته دا د راجع شوي شرايطو الندې په دې ډول دی
                𝜚     

الماني معيار په دوهمې پاڼې کې ورکړل  DIN 1055د داخلي سولېدنې د ځای وزن او زاويه د 
د    او د    ې سره ورکړل شوي ويناوې د مروجو فرشونو رقم د پاره اندازې د د. شوي دي

 .پاره په جدول کې ترتيب شوي دي
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 په الندې انځور کې د يو تاکاو په کوټې باندې د ځمکې فشار ښودل شوی

 
h = 2,40 m  

 شګه، لمده خاوره –کرېړ : د ځمکې فرش
Eh = h2 . ke = 2,42 . 0,260 = 1,50 Mp  

د تاکاو د ځمکې په اوبو کې د همدې مثال په شان حالت داسې دی، چې ځانته په اوله کې د 
خو په دې کې . دی γ = 1,1په ځای  γ = 2,1ځمکې فشار کم دی، دلته د اوبو د فشار په وجه د 

 .نور د اوبو فشار زياتيږي
 
 

  Eh = 2,42 . 0,150 = 0,87 Mp  دلته د ځمکې فشار
  W = 2,42 . 0,5     = 2,88 Mp  اراو د اوبو فش

    ______________________  
  H = 3,75 Mp∑   مجموعه

 
که د ځمکې پر پورتني سطح موټرونو او انسانانو په وجه، خو لوړ ورکړل شوي بنسټ 

په وجه هم وزنونه راشي، نو داسې ويل کيږي، مطلب دا چې مستطيلي افقي د ( تهداب)
 .ورې کومه اړه نه لريځمکې فشار د ژوروالي پ

 :ددې څخه د ځمکې فشار په دې ډول دی
Eh = h . 𝜌      

 
 د وزن په وجه د ځمکې فشار: دوهم انځور  دروند وزن لرونکي: اول انځور
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 دېوال او کنج لرونکی د تکيا دېوال

 
ال په مساوي ډول تقسيم شي، نو بيا د تاکاو د دېو q = 0,5 Mp/m2د يو وزن د پاره، چې 

 :مثال د پاره په دې ډول دی
Eh = 2,40 . 0,5 . 0,271 = 0,325 Mp  

 .دی 0,271اندازه يا قيمت  λaشګې، لمدې ځمکې د پاره د  -په کوم کې چې د کرېړ
د هر متر په اوږودوالي کې  E = 1,50 + 0,32 = 1,82 Mpکه د تاکاو دېوال دغه وزن د 

 .وزغمي، دا نو بيا هم وڅېړل شي
دا په هغه . والی د غېر فعاله د ځمکې فشار يا هم د ځمکې مقاومت نومول کيږيد نيم بشپړ

وخت کې منځ ته راځي، کله چې د مثال په ډول يو د تکيا دېوال د ځمکې په مقابل کې ځبېښل 
مخکې د هغې نه چې  دغه زمونږ د تاکاو . دغه حالت په لوړپوړو ودانيو کې ډېر لږ وي. کيږي

د پټۍ د ډډې سطح نه ( تهداب)ودانۍ په داخل کې پراته د بنسټ  د دېوال په مثال کې د
په دې چې د فشار په وجه د بيرون خوا نه منځ ته راتلونکی د . وروسته کيږي، واضح شي

. دننه خوا ته او دې سره د ځمکې په مقابل کې ځبېښل کيږي( تهداب)ځمکې فشار سره بنسټ 
ان حاالتو کې د خپل نظره غورځوي، ځکه سړی دغه د ځمکې مقاومت همداسې او ددې په ش

چې تل دغه امکان وجود لري، چې دغه د ځمکې سطح د بنسټ د ډډې نه په يوې موقع کې 
 .ساختماني هدف د پاره وکيندل شي

دېوالونه د ځمکې فشار نيسي، لکه څنګه چې مونږ د يوې ودانۍ سره په تړاو کې په دې پوه 
د ځمکې فشار فقط په دې ډول نيولی شي، چې لوی  مونږ ال ګورو، چې دغه دېوالونه. شو

د ودانۍ څخه بهر، کوم چې دا ډول وزنونه وجود نه لري، نو بايد د تکيا . وزنونه وجود لري
دلته د تکيا دېوالونو دوه لوی . دېوالونه ځانته د ځمکې د فشار په مقابل کې مقاومت وکړي

نه، کوم چې دا ځانته د خپل وزن له مخې د دېوالو( ډېر وزن لرونکي)ډېر درانده : ګروپونه دي
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چپه کېدلو او ښوئيدلو په مقابل کې ټينګ دي، او بل يې کنج لرونکي استحکاني دېوالونه 
 .دي، چې په دې کې الزمي وزن خپله د ځمکې په واسطه منځ ته راځي
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 اتلسم فصل
  Knicken (buckling)( قاتېدنې)کږېدنې 

 
رته هم د فوالدو په شان د راښکنې او ځبېښنې په مقابل کې ټينګوالی مساوي اوسي، که چې

نو حتمي ده چې په يو ډول عرضاني مقطع سره يو ځبېښونکې ميله يا سيخ ژر خرابيږي نظر 
مخکې ددې نه چې د دغې مادې د ځبېښنې په مقابل کې . راښکونکي ميلې يا سيخ ته

نو دې سره د ځبېښونکي . دې نه دا په ماتېدو شروع کويټينګوالی تر السه شي، نو د وړان
ميلې د اندازه کوونې د پاره د اجازه ورکړل شوي فشار نور په کافي اندازه معياري نه شي 

يواځې او يواځې ډېر په منځ کې ننويستل شوي ميلو يا سيخانو يو د ځبېښونکي ميله . کېدی
لکه څنګه چې د سترګو نظر ښايي، چې . يږيد ماتېدو په مقابل کې د ټينګېدو نه مخکې خراب

ميله په اندازې سره په يوې ډډې قاتېدو ته ميالن کوي، لکه د يو ثابت فرضول شوی عرضاني 
ددې مطلب دا دې، چې يوه اوږده ځبېښونکې ميله . مقطع په مقايسه اوږودوالی زياتيږي

 .مخکې قاتيږي نظر لنډې ميلې ته
کی د ميلې قؤه د ګاونډ عرضاني مقطع دوه اړخيزه خپله په دقيق محوري تجاوز کوون

تاوېدنې سره په ځبېښونکي ميلې کې حسابيږي، کوم چې دا د ساختماني مادې د ټولې 
او همدا رنګه په . عرضاني مقطع په برخه کې پوره په مساوي ډول چلندڅخه تمه نه کيږي

ول د فشار تقسيمات د راښکل کېدو ته ميالن کونکې ميله هم د نظر له لحاظه په مساوي ډ
په راښکونکي ميلې کې فقط فېصله . عرضاني مقطع له الرې منل عمالً حقيقت نه لري

کوونکي فرق دادی چې په غېر منظم د فشار د تقسيمات په وجه د باروړونکي په حالت کې 
هيڅ شکل بدلونه منځ ته نه راځي، د ځبېښونکي ميلې په جريان کې دا د نورو شکل بدلونو 

 .کيږي، کوم چې دا په زياتېدو ځي تر څو چې په ماتېدو راشيسبب 
د ګاونډ عرضاني مقطع متقابل خوا ته تاوېدنه دا عاقبت لري، چې ځبېښونکی ميله لکه د يو 

ميلې قوه نور په محور باندې تجاوز  Sددې په وجه د . تير په شان په منځ کې يو ډډه يي کږيږي
تجاوز کوي، په کوم علت چې ( خارج)مرکز څخه بهر اړم په مټ سره د  eنه کوي، بلکه د 

جوړيږي، کوم چې د هغې خوا نه ال ډېر قوي ځبېښنه د مقعرې  M = P . eکږېدونکی مومنت 
بل اخره بيا ميله د محدبي خوا نه بهر قاتيږي، چېرته چې بيا عرضاني . خوا ته علت ګرځي

 .اغيزمنه ديمقطع د زښت لوی د څنډې فشارونو په وجه د حده ډېر قوي 
 

 :په الندې انځور کې ښودل شوی چې په قاتېدو کې يو کږېدونکی مومنت جوړيږي
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لوستونکی په پام کې نيسي، چې دلته په اوله کې شکل بدلونه منځ ته راځي، کوم چې د 

لکه څنګه چې مونږ دلته وليدل، چې د قؤې غټېدنې ته . بيروني قؤې سره متناسب نه ډېريږي
 .ته، ددې د پاره چې د ډډې نه په منځ کې کږېدنې غټېدو ته پرېږديکوم ضرورت نه ش

 که چېرته هم
σ = P : F ≤ zul σ  

د اندازه کېدونکي قاعدې په حېث کفايت ونه کړي، خو ددې سره سره سړی بيا هم معموالً 
په کې زياتوي، چې دې  ω (Omega)اجازه ورکړل شوی فشار ټاکي او يوه اندازه يا درجه د 

ضربول کيږي او يا خو که دا خپله دی نو د اجازه ورکړل شوي فشار په  Pا خو بيروني قوه سره ي
دلته د نري ميلې تر فشار الندې راتلونکي حالت د پاره الندې فرمول . مطابق وړوکی کيږي

 :ورکړل شوی

σ =  
 
                         

 

 
         

 
زيات شوی وزن کېدی شي چې ميله د کږېدو خطر څخه د  Pته د  اندازې شاو خوا ωدې سره د 

 په فشار کې وښايي، داسې په الس راځي ωکه سړی د . ډېر وخت د پاره ونه ژغورلی شي

Zul σ =      

 
      = ωيا    

      
  

 ωاره د د فوالدو د پ. طريقې په نوم يادول کيږي ωدلته فقط لنډ او سرسري ښودنې طريقه د 
معيار کې او د فوالدو او  DIN 1052معيار کې، د لرګو د پاره په  DIN 4114اندازه په 
 .معيار کې ورکړل شوي دي DIN 1045د پاره په ( اهن کانکرېټ)کانکرېټ 



212 
 

د ساختماني موادو . د ساختماني موادو او نريوالي پورې اړه لري( عددونه)شمېرې  ωد 
د نريوالي . مختلفې اندازې ضروري دي ωني موادو د پاره د پورې ارتباط د مختلفو ساختما

 په حېث الندې ورکړل شوی تناسب ښودل کيږي
λ = sK : i  

 په دې کې 
SK = β . l د قاتېدو اوږودوالی دی 

β  =د قاتېدو اوږودوالي ټاکنې ته ضريب دی، او 
i =      د عطالت شعاع ده 

د  dتناسب ښودل کيږي، په دې کې چې  λ = sK : dېث په فوالدي ودانيو کې د نريوالي په ح
د دېوالونو په جوړولو کې د همدې په شان چلند کيږي، . عرضاني مقطع وړوکيترينه اندازه ده

هلته د نريوالي په زياتېدو . اندازه د نريوالي پورې ارتباط ورکړل شي ωبې ددې چې هلته د 
 (.معيار ته نظر وکړی DIN 1053 د)سره اجازه ورکړل شوی فشار زښت ډېر ټيټيږي 

په برخه کې ويل کيږي، چې دا د عرضاني مقطع يوې ټاکلي       = iد عطالت شعاع  
سړی په دغې نقطې کې د عرضاني مقطع ټولې سطح . نقطې فاصله ده د عطالت د محور څخه

 :ته پام کوي، چې دا سړی کوالی شي په دې ډول وليکي
Ix = F . (ix)2  رنګه  او همداIy = F . (iy)2  

قات اوږودوالی په نورمال حالت کې پورته او ښکته مفصل جوړوي، خو په  sKضريب د  βد 
 :دا په دې ډول دی. ډډې، ميله شاته ساتل کيږي

 
 

 :په الندې انځور کې څلور قاتېدونکي حالتونه ښودل شوي
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يلې يو اخر يې ټينګ شوي او د پورته انځورونو څخه د کيڼې خوا څخه په اول انځور کې د م

دا ډول حالت د مثال په ډول د يو قوي څراغ په پايې .  β = 2: بل اخر يې ازاده خوځېدنکی دی
 .پېدا کيږي( د سړک په سر پايه)کې 

دغه حالت په هغه وخت کې منځ ته راځي، کله چې د يوې .  β = 1دوهم انځور نورمال دی؛ 
منزلونو چتونه په افقي ډول ټينګ شوي وليدل شي،  ودانۍ په يو سکليټ کې ځان ځان ته د

 .مطلب دا چې دا د يو يا ډېرو کلکو هستو يا د ارتباطونو په مقابل کې تکيا وکړي
 . β = 0,7په دريم انځور کې ښودل شوی چې د ميلې يو اخر سر ټينګ شوی دی؛ 

 . β = 0,5په دواړو سرونو کې ټينګ شوی حالت، په څلورم انځور کې ښودل شوی؛ 
 2ضريب د  βدلته فقط بيا هم دې ته اشاره کيږي، چې کېدی شي د منزلونو په چوکاټونو کې د 

 .څخه هم زيات شي
مونږ غواړو چې دلته د عملي مثالونو څخه کار واخلو، څه چې په دغه موضوع کې ښودل 

 .دلته هم غواړو چې مونږ يو مثال په فوالدو کې انتخاب کړو. کيږي
 

 :اول مثال
 .زلونو تکيا، پورته او ښکته نه دي ټينګ شوي، خو په ډډه والړ دید من
  P = 50 Mp  (وزن)بارېدنه      
  h = 3,50 m جګوالی( منزل)د پوړ      

 د بدلون ټکی

 د بدلون ټکی
 

 دلون ټکید ب
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         β = 1  
  sK = 1,0 . 3,50 = 3,50 m د قاتېدو اوږودوالی     

 .د عرضاني مقطع په حېث يو دايروي ګرد نل انتخابيږي
  St  37  و جنسيتد فوالد     
  ϕ 159/10  انتخاب شوی     
  mm 159   بيروني قطر     
  mm 10  د دېوال ډبلوالی     
  mm 139   داخلي قطر     
  F = 46,8 cm2   مساحت     
         i = 5,28 cm  

λ = sK : i = 350 : 5,28 = 66   د نلونو د پارهω37 = 1,24  
 

σ =       

 
      

    

    
     

  

                        
 

فقط د . د عطالت شعاع په برخه کې ويناوې معموالً د پروفيلو په جدول کې ورکړل شوي دي
، خپله Wاو  F, Iعرضاني مقطعو مغلقه يوځاې کېدلو د پاره بايد دغه اندازې، لکه د 

اتو له مخې په معلومو جدولونو کې پېدا د پروفيل جدول او لنډې برخې د مقرر.محاسبه شي
 Finter: Statische)دغه جدولونه په دغه الماني منابعو کې ورکړل شوي . کيږي

Tabellensammlung, 13. Aufl., Werner-Verlag, Düsseldorf 1970.) 
ی دا کېد. د تکيا د وزن نه هم يو د کږېدو مومنت نيول کيږي Pاکثراً د . دغه مثال ډېر ساده وو

شي چې په اخر کې د بيروني فشار په واسطه يا په تکيا افقې وزن د مثال په ډول باد په 
 .واسطه جوړ شي

 :دوهم مثال
 :دې سره الندې ويناوي. لکه د مخکې په شان، بيا هم يو اضافي د باد وزن اخستل کيږي

 c = 1,2 دې سره ضريب.  q = 50 kp/m2نو ځکه د بنديځ فشار . څخه ټيټه ده m 8ودانۍ د 
 .نيول کيږي

 = cکار واخستل شي، نو بيا د فشار د پاره ( جدا)دا بايد بيا هم د فشار او راښکنې  څخه بېل 

مطلب . د منلو نه وروسته لوړول کيږي %25د ځانګړو باروړونکو د پاره بيا د باد فشار . 0,8
 :دا چې

ω = 1,25 . 0,8 . 50,0 = 50 kp/m2  
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اوسي، دلته بيا په هر تکيا کې الندې ورکړل شوی اندازه له  a = 2,5 mکه د تکيا ګانو فاصله 
 .منځه ځي

qw = 2,5 . 50 = 125 kp/m  
مونږ په دې ترڅ کې چوپتيا اختياره کړې وه، د دېوال سطح،  لګېدونکی باد په مساوي ډول 

وړو داسې چې په ل. دا زښت ډېر د دېوال ساختمان پورې اړه لري. پر تکيا ګانويو طرفه کوي
. تکيا ګانو کې د هغې افقي تير د باد فشار پر تکياګانو د ډېرو ځانګړو ځايونو يو طرفه کوي
دا هم د پام وړ دی، چې د دېوال عناصر اصالً فقط په افقي چتونو ټينګ دي او ځکه فقط دا 

 .او په هيڅ وجه تکيا ګانې تر فشار الندې راولي
 :ا ډول جوړيږيدلته د کږېدو مومنت د باد د فشار په وجه د

Mw =  
 
        

 

 
                               

 دلته دوه ثبوته وجود لري

a)       σ =  
 
   

 

 
 او  

b)        σ = ω .  
 
     

 

 
  

ړل شوی کافي نه وو، دا چې هلته اجازه ورک(بلول)دا ښکاره ده، چې دلته په اول مثال کې نل 

 فشار تقريباً تر السه شوی وو، او دلته ال ډېر د 

 
 0,9او همدارنګه  

 
. پکې اضافه کيږي 

نه دی، ددې د پاره چې د کږېدو مومنتونه ( مناسب)برسېره پر دې د نل عرضاني مقطع ښه وړ 
ونيسي، ځکه چې د څنډو په ساحه کې د صفر ليکې څخه لويې فاصلې سره کمه عرضاني 

دې سره سره دلته مونږ غواړو چې د نل عرضاني مقطع ټينګ ونيسو، ددې د پاره . قطع لريم
چې وګورو، چې په کوم يو اندازې سره، که وړوکې د کږېدو مومنت  هم عرضاني مقطع تر 

 .اغيزې الندې راولي
  ϕ 191/8   i = 6,48 cmانتخاب شوی           
  mm   λ = 350 : 6,48 = 51 191بيروني قطر              
  mm    I = 1930 cm4 8د دېوال ډبلوالی     
  mm    ω37 = 1,12 175داخلي قطر             
  F = 46,0 cm2   W = 1930 : 9,55 = 202 cm3مساحت                 

 

a) σ =     

    
   

    

   
                

  

            

b         )σ   1,15     
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په اندازې  mm 159کېدی شي چې سړی د بيروني قطر د . د تکيا عرضاني مقطع ډبله شوه
بيا نو . ته قوي شي mm 11سره ښه کار واخستلی شي، په هغې کې چې د دېوال ډبلوالی 

خپله . زيات دي %10دا .  اوسي cm2 51,5په ځای  cm2 46,8کېدی شي چې عرضاني مقطع د 
همدومره زيات، مطلب دا چې په لويو . يو وړوکی کږېدونکی مومنت فوق العاده اغيزه لري

نو ځکه کوښښ هم کېږې، چې د النديني تير څخه قوه د . کږېدونکو مومنتونو اعتبار لري
، ددې د پاره چې د اضافي تکيا ګانو ثقل مرکز ته څومره چې امکان لري نږدې ورکړل شي

 .کږېدونکي مومنت مخنيوی وشي

 
مونږه په دې مثال کې هم وليدل، چې دلته هيڅ يوه عرضاني مقطع د محاسبې له الرې نه ده 

زښت ډېر عرضاني مقطع انتخاب شوی او بيا په ثبوت رسېدلی، چې ايا دغه . پېدا شوی
 .اسبې ته مخکې والی لريددې مطلب دادی، جوړونه نظر مح. غوښتنې کفايت کوي

 
 :دريم مثال

په اخره کې مونږ غواړو چې د يو لس پوړه د دفترونو ودانۍ د معلوم زېر بنأ د طرحې څخه 
په اندازه بار يا  Mp 460د څلورم فصل له مخې د تکيا ډبل پړی د . داخلي پايې ثبوت کړو

ړو چې د پايو يا د دا هم هغه وزن دی، چې مونږ غوا. باندې راوړي( تهداب)وزن بنسټ 
تکياګانو د محاسبې اساس وګرځوو، چې دا مونږه د نقشې يا طرح د پاره اکثراً فقط پوهېدل 

 .غواړو، چې څنګه عرضاني مقطع کوی شي چې د يو قوي فشار الندې پايه پېدا کړي
د النديني پوړ . دا به هغه اندازې وي، کوم چې د نورو پالنېدونکي کارونو د پاره موهم دي

 .اوسي h = 4,50 mوړوالی بايد ل
 :الندې قېمتونه ورکړل شوي

a = b = 340 m/m         t = 20 mm  

د يو تير يا باروږړونکي بارېدو په په دې انځور کې 
 وجه په يو تکياکې کږېدونکی مومنت جوړيږي
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  St 52فوالد 
F = [(2,0 . 34) + (2,0 . 30)] . 2 = 256 cm2  

I = 2 .  

  
                                    
= 9000 + 35000 = 44000 cm4  

څلورو وېلډينګ شوو تختو څخه د صندق په شکل د پايې  الندې ورکړل شوی انځور د
 عزضاني مقطع ده

 
 د سطح خپله د عطالت مومنت د هغې د وړوکې والي په وجه بې غوره پاتې کيږي

 

i =       

   
          

λ = 450 : 13,2 = 34        ω52 = 1,14  
σ = 1,14    

   
     

  

                       
 

د هر خوا نه بنده شوې عرضاني مقطع طبعي ده چې د پايې يا تکيا د پاره ګټوره ده،ځکه چې 
د ساختمان له لحاظه بيا هم . دا دواړو خواوو ته د قاتېدو په مقابل کې مساوي خسمانه لري

تړل شوي عرضاني مقطعې يو نيم خاص کارونو ته غوښتنې لري، چې دې سره باروړونکی 
پورتني پوړونو نه وروسته وړاندې بارونه يا وزنونه تل کميږي او که چېرته سړی د . وتړلی شي

بېروني عرضاني مقطع ساتل غواړي، د دېوال ډبلوالی بيا هم د موادو د جنسيت په حېث تل 
کې دا مناسب نه دی، که چېرته الندينۍ پايه چې ( ارتباط)په دغې تړاو . زيات کمېدلی شي

 .ي داسې په زور ننويستل شوی څومره چې د ساتلو امکان وياکثراً تر فشار الندی و
نو . دا کېدی شي چې په دغه موقع کې په مختلفو غوښتنو سره مختلفو پايو ته پاملرنه وشي
په دې ډول بيروني پايې يا تکيا ګانې کم وزنونه لري نظر داخلي پايو ته، يو ډول د پايو 

اصالً کېدی شي چې دا هم په درې . د ټولو نه کمفاصلې په نظر کې نيول کيږي،او د کنج پايې 
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څومره دا په حقيقت بدليږي، دلته دا د مهنډسي پالن له لحاظه . خواوو کې څرګندې شي
 .قضاوت کيږي

دلته هم اشاره وشوه، چې په قاتېدونکي پايو کې شکل بدلونې نور د وزنونو سره متناسب نه 
دلته د . تم کې څېړنه اول حقيقي چلند ښاييدي او چې عالوه ددې نه د شکل بدلونې په سيس

طريقه يوه مرسته  ωد . ټوټه ټوټه قؤو سره په قضاوت کولو کې اوله شکل بدلونه منځ ته راځي
دقيق . ښايي، ددې د پاره چې دغه د موضوع څرنګوالی بې د کوم ډېر تکليفه صحت ومومي

نې په نظر کې نيولو سره، پر تنظيم، مطلب دا چې د شکل بدلو. نظريې له مخې کيږي IIحل د 
 .نظريې له مخې کيږي Iپه ودانيو کې نورې د فشار څېړنې د قاعدې له مخې د . مخ وړل کيږي
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 نولسم فصل
  Mauerwerk (masonry)د طبعيې يا مصنوعي ډبرو څخه لوی دېوالونه 

 
ونږ د تاريخ له لحاظه پېژنو، د ټولو خطرناکو د ډبرو څخه دېوالونو ساختمانونه، کوم چې دا م

په اوس وخت کې د ډبرو څخه ځان ځان ته دېوالونه زمونږ لوړپوړو ودانيو استعمال د پاره 
د قاعدې له مخې دغه دېوالونه په دې کې نور نه شي کوالی، چې  پايو تر منځ . پېدا کيږي

ي او تر هغه وخته دا ځان ځان ته د کوټو تر منځ بېلونکی اهميت لر. فاصله زښت ډېر راکاږې
چې دا د باروړونکي دېوال په حېث پېژندل کيږي، نو دې سره دغه وظيفې هم مخ ته راځي، 

 .چې قؤې د پورته څخه مخ په ښکته انتقالې کړي
مونږ پوهيږو، چې دغه دېوال په پوره يو ډول فعاليت سره تل داسې په کار وړل شوي، چې 

د نن ورځې اعتباري مقرراتو له . ار الندې ويزښت ډېر دا په عرضاني مقطع کې فقط تر فش
مخې د ډبرو څخه په دېوالونو کې د راښکنې تشنج ته فقط په پوره ټاکلو شرايطو سره اجازه 

. ورکول کيږي او بيا هم فقط د راښکنې فشار تر اغيزې الندې د ډېرو څخه  وړوکي لوېوالي ته
دا زښت ډېر د دېول د . اجازه نه شته عمالً سړی ويلی شي، چې د راښکنې تشنج مخ ته راتلنې

خواصو سره مطابقت کوي، دلته دا د ځبېښنې په مقابل کې  د ټينګ په مقايسه فقط ډېر کم د 
د کږېدو مومنتونه فقط په هغه وخت کې نيول کيږي، . راښکنې په مقابل کې ټينګوالی لري

ه راښکونکي تشنج په کله چې په عين وخت کې د فشاري قؤو اغيزه پاتې منځ ته راغلي کاږ
 .سر يې فشار راولي

د کږېدونکي مومنت او د يوې قؤې په عين وخت کې اغيزه د يوې قؤې په حېث ښودل کيږي،  
څخه ( د ثقل نقطې)اندازه د عرضاني مقطع د اصلي ټکي  M : N = eکوم چې ددې د پاره د 

لو تشنج منځ ته رانه کله چې بيا هم په عرضاني مقطع کې هيڅ کوم د راښک. بهر تجاوز کوي
پر عرضاني قؤې اغيزه کوي، ( قايه زاويه)شي، داسې بايد د فشار قؤه نه يواځې فقط عمود 

بلکه دې ته اجازه نه شته چې د حده زيات د اصلي ټکي پورې مربوطه د مرکز څخه بهر تجاوز 
 .وکړي

د مرکز څخه قؤې په وجه منځ ته راغلی تقسيمات  Pپه الندې انځور کې ښودل شوی، چې د 
 .بهر پورې مربوطه ښودل شوی دی

 
 :په الندې انځور کې د فشار د تقسيمات پنځه امکانات ښودل شوي
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په ثقل )قوه په اصلي ټکي . انځور په برخه کې مونږ پوهېدلي يو aد پورته انځورونو څخه د 

ل د په ټولو ښودل شوو حالتونو کې ت. تجاوز کوي، د فشار تقسيمات مسطتيل دی( مرکز
∑M = 0  د شرط په وجه د فشار ونو څخه الس ته راغلې نتيجه دقيق دP  دوزن تجاوزي نقطې

انځور حالت د پاره روښانه دی، خو دا بيا د محاسبې  aدا بې د نورو څخه د . الندې پروت دی
 .نه وروسته هم د نورو حالتونو د پاره په ثبوت ورسول شي

په څنډې يا غاړې کې . دازې شاوخوا ته قؤه تجاوز کويان eپه انځور کې د ثقل د نقطې د  bد 
په متقابل . قؤه د ثقل نقطې څخه پورې وهلی دی Pد فشار تشنج زياتيږي، هغه ځای ته چې د 

 :د ثقل نقطې الندې دغه تشنج په دې ډول دی. ورکړل شوي خوا کې دغه تشنج کميږي
σ = P : F  

سوچه اوږدو قؤې څخه د  Pال په سر بار شوي د  په څنډو يا په غاړو کې د ځبېښنې لوی والی د
M = P . e بيا نو دا په دې ډول دی. کږېدونکي مومنت سره جوړيږي: 

σ =  
 
   

    

 
 

 چېرته چې

W که . د عرضاني مقطع د مومنت مقاومت دی    

 
 د    

 
څخه لوی وي، بيا خو کېدی شي چې   

په انځور کې  cدا د پورته انځورونو څخه د . ونکي فشار اوسيد راښک  σپه يوې ډډې کې  
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د  Pددې تر منځ خاص حالت وجود لري، وروسته د هغې نه چې بلې ډډې ته د . ښودل شوی
 :قؤې په سر د څنډې ځبېښنې درجه صفر اوسي، مطلب دا چې

σ =  
 
  

    

 
     

 :بيا نو بلې ډډې ته د څنډې فشار په دې ډول دی

σ =  
 
  

    

 
   

 

 
 دلته   

 
  

   

 
 .دی 

 بايد دومره لوی اوسي، چې دې سره راساً دا حالت منځ ته راشي؟ eد  
 د 

  

 
  

    

 
 د پاره مونږ کوالی شو چې وليکو    

  

 
  

       

    
     = Wدلته     

 
  F = b . dاو   

 او ددې څخه

W =     

 
 

 بيا نو په الس راځي

  

 
     

    

 
 ددې په دوام     

1 –     

 
   يا      

 
     

 دې سره مونږ پېدا کوو چې

e =  
 

  
 

 ددې د پاره چې د  

 
قوه د مرکزي ټکي يا ثقل نقطې څخه اخستلی شي، بې ددې  Pپه اندازه د   

دغه اندازه سړی د هستې يا مرکزي مهم . وا ته د ګرځېدلي راښکنې وخت اوږود شيچې بلې خ
د دغې په نظر کې نيول شوي عرضاني مقطع بل جهت . ټکي پراخوالي په نوم هم يادولی شي

د هستې پراخوالي ټولو جهتونو د پاره سړی دا ورکوي او  . اعتبار لري( فکر)ته هم دغه سوچ 
تر هغه . ل سره تړي، چې بيا سړی يوه هستوي سطح الس ته راوړيدغه ټکي يا نقطې يو د ب

بار د هستې په سطح پاتې کيږي، د عرضاني په  Pوخته پورې چې دغه تجاوز کوونکی د 
 .مقطع هيڅ کوم ځای کې د راښکنې تشنج منځ ته نه راځي

خه بهر تجاوز کوونکې قوه خو بيا هم د هستې څ Pانځور کې د  eد پورته انځورونو څخه په 
خو په خاصه توګه دا دلته داسې نيول . پروت دی، خو بيا هم ال د عرضاني مقطع په داخل کې

په بيروني مرکز کې . کيږي، چې عرضاني مقطع نه شي کوالی کوم د راښکنې تشنج ونيسي
ځان ځان ته د درې ( توازن)قؤې او د ځمکې د ځبېښنې تر منځ برابر والی  Pتجاوز کوونکی د 

د دغې ځمکې ځبېښنې درې کنجه تقسيمات (. اغيزه کوي)ر په واسطه متاثره کيږي کنجه فشا
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ددې څخه د عرضاني مقطع . قؤې الندې پروت اوسي Pڅخه الس ته راغلې نتيجه بايد د 
، دلته د يوې C .3اوږودوالی الس ته راځي، په کوم باندې چې د ځمکې ځبېښنه اغيزه کوي،

ددې څخه د الندې . ، د لوړوالي يو پر دريمه پروت دی(ثقل نقطه)درې کنجه د مرکزي ټکې 
 :فرمول په واسطه د څنډو يا غاړو ځبېښنه پېدا کوو

P = σ . 3 . c .  
 
     

 :بيا نو د څنډې ځبېښنه په دې ډول دی. د عرضاني مقطع پلنوالی ښايي bدلته 

σ =  
 
  

 

    
  

اوږودوالی کم تر کمه تر مرکزې  c . 3ار له مخې د معي DIN 1053په انځور کې بيا هم د  eد 
پورې ورسيږي، کوم چې د يو مستطيلي عرضاني مقطع د پاره اهميت لري، ( ثقل نقطې)ټکي 

 د  cدا چې 

 
 د  eڅخه وړوکی نه اوسي او همدا رنګه   

 
 .څخه لوی نه اوسي  

عېن وخت اغيزې سره   M = P .eاو  Pپورته په نظر کې نيول شوي تشنجونو په برخه کې د 
هلته هم کېدی شي چې د راښکنې تشنج . پورې هم اعتبار لري( تهداب)طبعي ده چې د بنسټ 

 .ونه نيول شي
انځورونو د پاره فرمول په  dانځور نه تر  aمونږ کوالی شو چې د پورته انځورونو څخه د 

 :عمومي ډول سره په الندې ډول وليکو

σ =  
 
      

    

 
   

    انځور د پاره  aد 

 
  = σدی او د ځمکې ځبېښنه ثابت دی     

 
    تر هغه وخته پورې چې  

 
 

د انځور حالت تر السه کيږي، او لومړی  bڅخه وړوکی وي، خو د صفر څخه لوی اوسي، د  1د 

    کله چې 

 
مخې د فشار تقسيمات منځ د انځور د حالت له  cد يو څخه لوی اوسي، دا بيا د  

 .ته راځي، که چېرته د راښکنې د تشنج نيونه امکان ولري

    د انځور حالت پروت دی، که چېرته  dددې تر منځ د 

 
بيا . ښه دقيق د يو سره مساوي اوسي 

 .سره کيږي e = d/6نو 
بيا الندې  څخه لوی اوسي، نو d/6د  eکه چېرته د راښکنې تشنج نيونه امکان ونه لري او 

 :فرمول اعتبار لري

σ =  
 

 

    
  

په معيار کې يوځای  DIN 1053ټول هغه څه چې د ډبرو څخه دېوالونو په برخه کې دي، د 
خو د دېوال ډبلوالی د ستاتيک له مخې په ثبوت رسول ضرور دي، که چېرته د . شوي دي

خو دغه . سره مطابقت ونه کړي معيار DIN 4106دغې دېوال تکميلونه او اندازه کوونه د 
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دېوالونه نه يواځې د درېدو په مقابل کې د ټينګوالي کافي اندازه غوښتنو ته ضرورت دی، 
 .بلکه نورې غوښتنې، چې دغه غوښتنې په دېوال کې د غږ، تودوخي او د اور څخه ساتنې دي

اخلي دېوالونو ته ځان ځان ته د. دی cm 24په نورمال حالت کې د دېوالونو کمترين ډبلوالی  
خو سړی کوالی شي . اجازه ده چې په عېن وخت کې د مختلفو شرايطو الندې نري هم اوسي

هغه دېوالونه چې تر فشار يا بار الندې دي، بايد د ډډې .چې ددې څخه هم صرف نظر شي
د ټينګ شوو دېوالونو د پاره هم خاصې غوښتنې وجود . دېوال سره ښه ټينګ شي( عرضي)

والونو پايې او نه ټينګ شوي دېوالونه نظر د همدغو دېوالونو او پايو نري والي ته د دې. لري
نری والی د دېوال لوړوالي نسبت د  λبايد د دريو خواوو نه ښکاره شي، په کوم کې چې د 

که چېرته دغه نری والی د .  λ = h : dدېوال ډبلوالي په حېث تعريف شوی دی، مطلب دا چې  
 .نو دا بيا د اجازه ورکړل شوي فشار څخه کمول کيږي څخه پورته وي، 10

 :الندې يو څو مثالونه ورکړل شوي دي
په اتلسم فصل کې مونږ يوه فوالدي پايه، چې د قاتېدنکي په کږېدونکي ځای اوږودوالی يې 

sK = 3,50 m  يې  ( وزن)وو او بارP = 50 Mp دغې تناسب د پاره اوس مونږ . وو وڅېړه
د  KMz 350مونږ د اصلي دېوال په حېث د . ال يوه پايه په نظر کې ونيسوغواړو چې د دېو

 DINددې د پاره دلته په (. انتخابوو)سره ټاکو ( مثالې)ودانيو پخه خښته د سمټو شوتې 

 .ورکړل شوی دی kp/cm2 30جدول کې د يو اجازه ورکړل شوي فشار  5معيار په  1053
 بيا نو الزمي مساحت يې

F = P : zul σ = 50000 : 30 = 1670 cm2  
د دېوالونو د پاره معموالً اساس نيول شوي اندازې، د مثال په ډول د يوې پايې د پاره اندازه 

b : d = 36,5 : 49,0 ده. 
 او مساحت يې 

F = b . d = 36,5 . 49,0 = 1788 cm2  سره کفايت کوي. 
 :الس راځيپه منځ کې راځې، چې دې سره ځبېښنه په دې ډول په ( وزن)بار 

σ = P : F = 50000 : 1788 = 28,0 kp/cm2 < zul σ = 30,0 kp/cm2  
 :دلته نری والی په دې ډول دی

λ = h : min d = 350 : 36,5 = 9,6  
نو بيا دلته د اجازه ورکړل شوي فشار کمېدنه منځ ته نه . څخه وړوکی دی 10مطلب دا چې د 

 .راځي
اتلسم فصل څېړنې په شان داخلي پاېې بايد اوس په  په موقع سره يوه څېړنه، لکه د همدغې

 .اصلي دېوالونو کې تنظيم شي
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 KMz 350دلته هم مونږ غواړو چې مصنوعي ډبرې د اوچته اجازه ورکړل شوي فشار سره، د 
. سره انتخابوو zul σ = 30,0 kp/cm2ودانيو د پاره پاخه خښتې د اجازه ورکړل شوي فشار  

 .دی P = 460 Mpدلته د پايو وزن 
 بيا نو الزمي مساحت

F = 460000 : 30 = 15300 cm2  
 .دی d = 124 cmدا يوه مربع ډوله پايه ده، چې د ډډو اوږودوالی يې  

 نو بيا په دې اساس
F = d2 = 1242 = 15376 cm2  

ډبرې ( 5)پنځه . وي، جوړيږي cm 24دغه اندازه د پنځو ډبرو يا خښتو سره چې اوږودوالی يې 
اوږودوالي سره او څلور د خښتو په منځ کې درزونه چې د يو سانتي متر  cm 24د  يا خښتې

(1 cm ) ،1,24په اندازه دی m جوړوي. 
خو سړی بايد دې ته پام (. ارزښت نه لري)دلته قاتېدنه يا کږېدنه هم کوم رول نه لوبوي 

په  m 7,0ټول ونيسي، لکه څنګه چې مونږ د دفترونو ودانۍ په نظر کې نيولی وو، چې کله 
 .سره وي په کوټه کې اوږدول کيږي m 1,24مربع کې يوه پايه چې ډډې يې 

دلته مونږ غواړو چې . په اولسم فصل کې د ځمکې فشار د تاکاو په دېوال باندې وڅېړل شو
وڅېړو، چې څنګه دغه دېوال بايد ترتيب شي، چې دې سره د دغې ټولې هغه غوښتنې چې 

ونږ دې هدف د پاره داسې ټاکنې لرو، چې دېوال بيا هم پورته م. افقي راځي کفايت وکړي
ساتل کيږي، خو کېدی شي چې دا خپل هغه شکل چې خالصه ده، بدله کړي او هلته تقريباً نه 

 .ددې خالف الندينۍ برخه مکمل ټينګه اوسي. مکمل او يا نيمه برخه کلکه شوی وي
 .مونږ د اولسم فصل څخه الندې قېمتونه اخلو

h = 2,40 m 
q1 = 0,14 Mp/m (= ρW . λa = 0,50 . 0,271) 

Eh = h . γ . λa = 2,4 . 1,9 . 0,271) q2 = 1,24 Mp/m (= ρ  
 ددې څخه

Q1 = 0,14 . 2,40 = 0,34 Mp  
Q2 = 1,24 . 2,40 .  

 
          

 
ه په الندې انځور کې د فشار هغه شکل دی، چې پر دېوال باندې د ځمکې د فشار څخه منځ ت

 :راځي
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A =  

 
     

 

 
     

 

 
       

 

 
                         

 

B =  
 
     

 

 
     

 

 
       

 

 
                         

په بارېدونکي ځای کې، هلته،  Bدلته په منځ کې لوړترين مومنت وجود نه لري، بلکه د 
 .ه ټينګېدنه منلې وهچېرته چې موږ مکمل

يوې خوا ته د مکملې ټينګېدنې او بلې خوا ته خالص پروت باروړونکي محاسبه مونږ نه شو 
په  «ستاتيکي راټول شوي جدول»مونږ ددې په برخه کې وينا د جدول څخه لکه د . کوالی

 :شان، چې د ځانګړو فشارونو د پاره د ټينګېدنې مومنت لوېوالي په برخه کې دی
ې انځور کې د درې کنجه وزنونو او برابر ليکه يې وزنونو د پاره د ټينګېدنې مومنت په الند

MB ښودل شوی: 

 
MB1 =      

 
        = MB2او  
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 :بيا نو په دغه ځای کې زمونږ د ټينګېدنې مومنت په دې ډول دی

MB = 2,40      

 
  

    

   
                                            

اوس نو مونږ دا منو، چې هلته، چېرته چې مونږ دېوال څېړو، په لومړي پوړ کې يوه پراخه 
ځان ځان ته . کړکۍ ده، داسې چې د پورته څخه هيڅ کوم مهم وزنونه د دېوال له الرې نه راځي

 l = 5,0 mد يو قبول شوي چت اوږودوالی  . د چت نيونکي ځايونو کې زښته ډېره برخه راځي
 :سره د دغې چت وزن پر دېوال باندې په دې ډول دی d = 16 cmاو د چت ډبلوالی  

G1 =  
 
                        

ډبلوالي سره قبول شوی، په دې  d = 36,5 cmدې سره د دېوال خپل وزن هم راځي، کوم چې د 
 :ډول دی

G2 = 2,40 . 0,365 . 1,80 = 1,58 Mp  
 :ن په دې ډول دیددې مجموعي وز

G1 + G2 = 1,00 Mp + 1,58 Mp = 2,58 Mp  
 :دلته د مرکز نه لرې کېدنه په دې ډول الس ته راځي

e =  
 

  
     

    
         

مونږ بيا هم ګورو، چې هلته، چېرته چې د پورته . او دې سره په لرې والي کې زياتوالی راځي
 .ري، نو د مومنت ټاکنه هم الزمي نه شي کېدیڅخه په کافي اندازه وزنونه وجود نه ل

اوس نو مونږ يوه مقطع څېړو، چېرته . مونږ مکمل کور ځان ته يو پوړ د هوار بام سره قبلوو
لکه کړکۍ يا )چې وزنونه د پورته څخه بې د کوم ممانعت، خو چې د کوم لوی خالصې برخې 

ونږ د څېړنې الندې دی، انتقال په واسطه قطع شوی نه اوسي، هغه دېوال ته چې زم( دروازه
 :دوه چنده کړو، چې دا بيا په دې ډول په الس راځي G1 + G2مونږ کوالی شو چې . کړی شي

G = 2 (G1 + G2) = 5,16 Mp = 5,2 Mp  
 

په الندې انځور کې د يو دېوال ځبېښنه ښودل شوې، بې ددې چې د راښکنې ساحه په نظر کې 
 :نيول شوی وي
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 :څخه تښتېدنه په دې ډول دی دلته بيا د مرکز

e =  
 

  
     

   
               

 بيا نو

c =  
 
     

    

 
                             

 :او ځبېښنه په دې ډول دی

σ =  
 
 

 

      
  

 :د پاره په دې ډول محاسبه کيږي b = 100 cmد 

σ =  
 
 

    

                
             

مصنوعي ډبرو څخه يو  HS 50 (Hüttenstein14)د . ځبېښنه بيا هم يو وار دومره لوی نه دی
سره د پراخوالي د پاره ( د اهکو او سمټو شوته)= ګروپ  IIدوهم ( مثالې)دېوال د شوتې 

شرط دا دی، چې د . ده σ = 7,0 kp/cm2ددې د پاره اجازه ورکړل شوی ځبېښنه  . کفايت کوي
ار په انتقالونې کې برخه اخستونکی سطح کمتر کمه د محور تر ثقل پور ورسيږي، بيا نو فش

 :په همدې ډول داسې تر السه کيږي

3c = 3 . 7,25 = 21,75 cm >  
 
           

کلونو  1000مونږ وليدل، چې د مومنتونو قبلونه په دېوال کې مشکالت پېدا کوي، او دا 
ددې په برخه کې تنظم شوی وو، د دېوال عرضاني مقطع څومره  استعمال منلې ده، کوم چې

 .چې امکان لري د مرکز څخه بهر ازاده وساتل شي

                                                 
14  )Hüttenstein )– دا يو ډول مصنوعي ډبرې دي چې د شګو تفالي او هايدروليکې نښلېدونکي موادو څخه جوړيږي. 
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دا ډول حساب . دلته مکمل علت کېدی شي، چې يو نيم د دېوال د وزن په برخه وويل شي
تر منځ دی او د مثال په ډول د مکملې  kp/m3 2200او  kp/m3 800د ( kp/m2)شوی وزن 

په معيار کې نه  DIN 1053د بده مرغه دغه ويناوې د . حسابيږي kp/m3 1800د پاره  خښتې
 .په معيار کې ځای شوي DIN 1055دې ورکړل شوي، بلکه د 

په بلې موقع کې مونږ د دا ډول سپکو او بې وزنه بېلونکو دېوالونو په برخه کې څه وويل او 
له الرې په محاسبه ( مؤقتي وزن)حرک وزن پوه شولو، چې د هغې وزن په ډېرو حاالتو کې د مت

جوړوي، که چېرته دغه دېوال  kp/m3 125چې دغه اضافي وزن د سپکو دېوالونو  . کې راځي
الندې ورکړل شوي دوه مثالونه ښايي، . څخه زيات وزن ونه لري kp 150په هر متر مربع کې د 

 :چې په حقيقت کې فقط ډېر نري دېوالونه دغه غوښتنې پوره کوي
 

          11,5 cm ډبلوالي سره دېوال 
 (V 25)د سپک کانکرېټ څخه مکمله خښته                
  kp/m3 1000د محاسبې وزن                
  kp/m2 115 = 1000 . 0,115 د دېوال وزن               

            2 . 1,5 . 18 =  54 kp/m2  (د اخېړ سره) 
 ____________________________  

           g = 169 kp/m2 > 150 kp/m2  
 

 ډبلوالي سره دېوال cm 9,5د           
 (V 25)د سپک کانکرېټ څخه مکمله خښته                
  kp/m3 1000د محاسبې وزن                
  kp/m2 95  = 1000 . 0,095 د دېوال وزن               

            2 . 1,5 . 18 = 54 kp/m2  (د اخېړ سره) 
 ____________________________  

           g = 149 kp/m2 ≈ 1   kp/m2  
 

نه  kp/m2 150که چېرته اخېړ ډبل شي يا دېوال ته دېوالي تختې ورکړل شي، نو بيا دغه وزن د 
ه ډول نو سړې بايد نور هم ددې څخه نري د دېوال ډبرې په کار واچوي، د مثال پ. تر السه کوي

 .په بخار باندې کلک شوي د ګاز يا قف ډوله کانکرېټ
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 شلم فصل
 ځوړند او پورته جګ شوي ساختمانونه

Hänge- und Sprengewerke (hanging and strut frame)  
 

د غوښتنو په اساس، اوږدې، کوم چې د منځ ته راغلي تيرونو څخه اوږدې وو، بې د کوم تکيا 
ل شوي، په تېره بيا هغه وخت، کله چې د زېربنأ د طرح حالت يا يا پايي څخه ډېر زيات راښک

واقعتونو هيڅ کوم بل ساختماني امکانات ازاده نه پرېښودل  يا خو د ضروريات له مخې، چې 
د لويو وزنونو د اغيزې په وجه د يو تير د امکان په صورت کې د شکل بدلونې په مقابل کې 

د نورو په څنګ کې ځوړند او پورته جګ  ټينګ جوړ شي، د لرګو څخه ساختمان ته
د ځوړندو ساختمانونو اکثراً لرګي يا ميلې . ورکړل شو( اکشاف)ساختمانونو ته پرمختګ 

فشاري ميلې دي، د پورې نه وهونکي تير په نظر کې نيونې سره فقط ځوړند راښکونکي 
ړه تيرونه چې فشاري قؤې، کله چې دا دواړه نورې ميلې ـ ميالني پايې او افقي د لرګو څخه وا

کې، چېرته چې دغه درې ميلې يوځای يو د بل سره ( نقطو)په کلکوونکو ټکو. قؤې ولري
سرونه يې کلکول کيږي، بيا نو دوه فشاري ميلې په يو راښکونکي ميلې راځي، کوم چې د 

 .لرګو څخه په ساختمان کې د جوړښت له لحاظه ډېر ښه حلول کېده
 :جګ، ځوړند ساختمان او تير چې الندې ټينګ شوی دی، ښاييپه الندې انځور کې، پورته 

 
بل رقم په دا ډول الندې ټينګ شوي تير کې، چېرته چې ددې په مطابق کلکونکي نقطې پرته د 

عمودي ميلې څخه فشار نيسي، کله چې ميالني پايې او په الندې برخې کې افقي کلکونکی 
 .ميله، چې د راښکلو فشار الندې راځي

څخه په ساختمان کې دوه راښکونکي ميلې يو د بل سره تړل کيږي، بيا هم، کله چې  د لرګو
د لرګې د . نه دی( ساختمان)هغه په ميالن سره يو پر بل باندې راشي، هيڅ کوم ښه جوړښت 

پټونې په وجه د لرګو څخه ساختمان ټينګ شوي ځايونه خامخا سستيږي، داسې لکه چې 
. تقيماً قؤې پرې تجاوز کوي، ډېر قوي شکل بدلونې پرېديغېر ددې نه هغه ځايونه چې مس
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دا روښانه دی، چې په فشاري ميلو کې دا ډول شکل تغير خوړلي ټينګونکي نقطې بيا هم ښه 
ددې د باروړلو توان بيا هم تر ډېره حده د ځانګړو فشاري ميلو د . قؤه نيونکی پاتې کيږي

ې اغيزې الندې د لرګو څخه ساختمانونه د باروړنې خواصو پورې اړه لري، کله چې د راښکن
هغې د درېدو په ګرنټي کېدو کې نه يواځې ځانګړي ميلې ارتباط لري، بلکه په همدغه اندازه 

دا هم يو علت کېدی شي، چې ولې د . د باروړلو توان سره د ټينګونې وسيلي هم ارتباط لري
باروړونکی . خکې والی لريلرګو څخه ساختمانونه د فشار تر اغيزې الندې عناصرو څخه م

ساختمان دا ډول پالنيږي، چې راښکنه فقط په هغه ځای کې منځ ته راځي، چېرته چې هغه 
سړی بې د مشکالتو څخه منلی شي، مطلب دا چې د تيرونو په قوي کوونې کې او په ځوړندو 

 .ميلو کې
يو تير محور ته  د الندې ټينګ شوي تير د باروړلو جوړښت، اصالً د ځوړند ساختمان فقط د 

متناظر شکل، د هغې د ميلو قوت ـ په تېرونو کې مومنتونه نه ـ د ځوړند ساختمان ټول 
برعکس مخ ته عالمې لري، نو ځکه د راښکنې فشار الندې ساختماني برخو د پاره د پښ 

 .استعمال پورې مربوطه اهميت په سختۍ سره تر السه کيږي( د اهنګرۍ اوسپنې)اوسپنې 
انځور کې د ميالني ځايونو په منځ کې تقويه شوي ځايونو څخه د پورته لوړ شوي په الندې 

 :ساختمان څېړنه يا انکشاف ښايي

 
پورته لوړ شوي ساختمانونه کوی شي چې سړی ددې د پاره جوړېدو ته فکر وکړي، چې په 

ې منځ کې تېر شوي ضروري د لرګو څخه تيرونه لکه د معمول په شان عمودي نه، بلکه داس
 .ميالني ورکول کيږي، تر هغه چې د تکيا دېوال ددې فشاري قوه ونيسي

د پورته لوړ شوي ساختمان ضرورت، مطلب دا چې د هغې فعاليت ته د ټينګ تکيا، ددې د 
پاره چې د هغې د پايو څخه راغلي افقي پورې وهنه ونيسي، کله چې په ځوړندو ساختمانونو 

د ځوړندو ساختمانونو څخه د ليندۍ . ي تيرونو کې ځيکې دغه پورې وهنه خپله په تقويه شو
په شکل پولونو ته د افقي پورې وهنې له منځه وړلو سره انکشاف ورکړل شوی او د ( کمان)

هغې الندې تېر شوی د مټرونو سړک، مطلب دا چې يو سړک په هواره کې د ليندۍ په واسطه 
هغه لرګو څخه ليندۍ ډوله پولونه د د تقويه شوي تير او د پورته لوړ شوي ساختمان څخه د 
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قوي تکيا ګانو سره د پوری وهني او پورته پراته سړکونو د پاره، مطلب هغه سړکونه، کوم 
 .چې د ليندۍ په سر پراته دي

د لرګو څخه پولونه اکثراً پورته لوړ شوي ساختمانونه  يا ځوړند ساختمانونه وو، که چېرته 
يوسي او همدا رنګه درانه وزنونه ونيولی شي، سره ددې  اعتبار ولري، لويې فاصلې له منځه

 . چې دغه د لرګو څخه ساختمان لرغوني پېژندل شوي وو
الندې ورکړل شوي انځورونه دې، چې د لرغونې پورته لوړ شوي ساختمانونو او ځوړند 

 :پولونه ښودل شوي يساختمان
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هم ( کاټ چې د بام تيرونه کلکويد ميالني بام هغه چو)د ځوړند ساختمان پورې د بام چوکۍ 
 :اړه لري، چې د الندې سيستم سره دا جوړيږي
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 يويشتم فصل
( ساختمانونه)له الرې جوړونې ( چوپبندي)د لرګو يو د بل سره بندونې 

Fachwerke (timber framing)  
 

شوي او ځوړند  د پلونو د جوړښت نور جريان او پای ته رسېدنې د لرګو څخه پورته لوړ
ورکړل شو، که دا د لرګو يودبل سره بندونې له الرې هم ( انکشاف)ساختمانونو ته پرمخ تګ 

ددې د پاره چې د لرګو څخه د ساختمان لوړوالی وټاکو، نو د پټېو قوت او خپله د پټېو . وو
ددې د وتر په شکل ورکړل شوي لرګې د ستاتيک . هر اړخ ښکارېدنې څېړنه کفايت کوي

صصينو د پاره ډېر په زړه پورې دی، خو مونږ ددې په برخه کې فکر نه کوو، ځکه چې دا متخ
مونږ الندې موازي پټۍ لرونکي د لرګو څخه . د ساختمان په لوړوالي کې کوم ارزښت نه لري

 :ساختمان د وتر په شکل ورکړل شوو لرګو سره په پام کې نيسو
 :زي پټۍ لرونکی د لرګو څخه ساختمان دیالندې ورکړل شوی انځور د وتري لرګو سره موا

 
د . وزنونه د تير له الرې عمودي په تړونکي سطحو کې منځ ته راځي Pپه پورته انځور کې د 

 .دغې تير پر سر ممکن د مثال په ډول يوه د پوښښ طبقه پرته وي
د مساوي دی، لکه دا څنګه چې بيا هم   A = B = 4 . Pپه دغه مثال کې د تناظر والي په وجه  

 .شي MA = 0 ∑او   MB = 0 ∑په پام کې نيونې سره  ( توازن)وزن 
 

او په الندې پټۍ  O3ښايي، چې په پورته پټۍ کې د ( برش)مقطع  n – nپه الندې انځور کې د  
 :غوټه شوي نقطې څخه تېريږي 3کې د  
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ې خوا څخه په دا سوال مونږ داسې په نظر کې نيسو، چې د پورتني پټۍ ميله يا لرګی د کيڼ

د مقطع څخه، کوم  n – nدريمې ساحې کې ټاکو، مونږ داسې فکر کوو چې زمونږ دغه ميله د 
خو بيا دغه د لرګو څخه . نقطې څخه تېريږي، په منځ کې بېلوي 3چې دا هم د الندې پټۍ د  

 .نقطې کې قاتېدنه جوړيږي 3د الندې پټۍ په .  ساختمان ړنګيږي
( توازن)د تيرونو په شان قؤې ورکړو، کوم چې دې سره ددې موازنه دلته مونږ کوالی شو لکه 

 .بېرته جوړ شي
قؤو سره  Dاو  O, Uپه الندې انځور کې د لرګو څخه ساختمان د برخې توازن د درې ميلو 

 :ښايي

 
 M = 0 ∑مونږ د . په دغه ښودل شوي انځور کې درې ممکنه محوري قؤې درج شوي دي

( نقطه)نقطې کې د مومنت پورې مربوطه ټکی ( 3)او په دريمې  موازنې شرط څخه کار اخلو
 :بيا نو ددې څخه د کيڼې خوا ټولو قوو د پاره په دې ډول دی. ورکوو

∑ M3 = 0 = A . 3 . λ – P/2 . 3 . λ – P . 2 . λ – P . λ – 0 . h  
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 :سره A = 4Pاو د هغې نه 

O =  
 
          

 

 
          

 

 
               

 

 
           

=  
 
   

  

 
         

ځای کې د کږېدونکي مومنت دی، چې سړی ( 3)په دريم ( اظهار)په پورته لوی قوس کې ويينه 
 :داسې هم کوالی شي وليکي

O3 =  
 
    

ته پروت د پورتني پټۍ قوه مساوي ده د لرګو تړل شوي مفصل مقابل : يا خو په عمومي ډول
النديني پټۍ د پاره د معنا له لحاظه د همدې په . کږېدونکی مومنت تقسيم پر لوړوالي سره

که چېرته مونږ دلته هم د کيڼې خوا دريمه ميله محاسبه کول غواړو، نو دلته . شان اعتبار لري
ې غوټی څخه تېروو او د الند( 2)د پورتني پټۍ په دوهمې ( برش)په نظر کې نيول شوي مقطع 

 :پټۍ د دريمې ميلې څخه تېروو
ښايي چې د پورته پټۍ دوهمې نقطې او د الندې ( برش)مقطع  n – nپه الندې انځور کې د 

 :څخه تېريږي U3پټۍ د 

 
دا په دې ډول . د پاره ارتباطي ټکی د پورتني پټۍ په دوهم ټکي کې ورکوو M = 0∑مونږ د 

 :دی

∑M2 = 0 = A . 2 . λ -  
 
                

 :او د هغې څخه

U =  
 
               

 

 
                

=  
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د ( نقطې)د يو کږېدونکي مومنت دی، او دا د دوهمې ټکي ( اظهار)دلته هم په قوس کې ويينه 
 :او دا بيا په دې ډول دی. پاره دی

U3 =  
 
     

د پاره دا ډول تر السه  ´O4او  O4احې په منځ کې، مطلب دا چې د د پورتني پټۍ د پاره د س
 :کيږي

M4 = A . 4 . λ -  
 
                              

= λ . P                       
O4 = O4´ =  

 
    

 

 
         

 
 :د پاره په دې ډول دی ´U4او  U4او د الندې پټۍ د پاره د ساحې په منځ کې، مطلب دا چې 

 

M3 = A . 3 . λ -  
 
                     

= λ . P                         
U4 = U4´ =  

 
    

 

 
           

 
 .د پاره لرل O3لکه څنګه چې مونږ د 

 (الندينۍ پټۍ ده Uپورتنۍ پټۍ او  Oپه پورته فرمولونو کې )

که چېرته . کې قوو ته د مکمل والي په وجه هم يو څه وويل شول( ميالني ميلو)ري ميلو په وت
يا چوبندي موازي پټۍ ونه لري، نو بيا هم سړی کوی شي ( ساختمان)دغه د لرګو څخه تړون 

په نا معلومه ساحه کې راښکل شوی وای، چې دغه اغيزه ( برش)مقطع  n – nچې هلته د 
پورې مربوطه يو د ( نقطې)د دغې ټکي . ته راولي( برش)مقطع  S1په  Uاو  Oلرونکې ليکه د 

∑M = 0  شرايطو سره مجهول د ميلو قؤې جوړيږي( توازن)موازنې. 
 :د ښي برخې د پاره په دې ډول دی

 
∑MS1 = 0 = D . hd + B . a1 – P3 . a2  

 :په دې ډول الس ته راځي Dد پورته فرمول څخه 
 

D =                  

  
  

 
، چې پورتنۍ پټۍ (برش)مقطع  n – nپه الندې انځور کې د لرګو څخه ساختان په منځ کې د 

 :يې ګږه شوې ده ښول کيږي
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د دغې لرګو . تکيا ګانو قؤې مخکې نه د معلومو تجربو له مخې حساب شوي دي Bاو  Aد 

 :په دې ډول دی څخه ساختمان د پاره هم ال ډېر ژر د پټېو قؤې، چې  دا
 :په دې ډول انتقاليږي M = 0∑د پاره ( نقطې)مربوطه ټکي  S2په الندينۍ پټۍ کې د 

∑MS2 = O . ho + P3 . a5 – B . a4 = 0  
 :په دې ډول تر السه کيږي Oاو ددې څخه 

O =                  

  
  

 :پاره په دې ډول دی د M = 0پورې مربوطه د  S3او په پورتني پټۍ کې د 
∑MS3 = 0 = - B . a3 – U .hu = 0  

 :په دې ډول تر السه کيږي Uاو ددې څخه 

U = -        

  
  

کې منفي  Uپه . مونږ ټولې قؤې د ميلو د منځ په مقطعو کې د فشاري قوو په حېث ونيول
لکه دا يوه راښکونکی عالمه ښايي، چې په النديني پټۍ کې قوه کومه فشاري قوه نه ده، ب

قوه د راښکونکي قؤې په حېث نيولی وای، نو کېدی شو چې دغه عالمه  Uکه مونږ د . قوه ده
يوه مثبته عالمه ده، نو ( دايمي)چې دغه عالمه ابدي : ددې مطلب دادی. به مثبته شوې وای

 .دهاو که نه نو بيا دغه ابدي عالمه منفي . بيا دغه پرېکړه د قؤې په جهت صحيح ده
د لرګو څخه په ساختمان کې، چې پورتنۍ پټۍ او الندينۍ پټۍ يې سره موازي وي، دا 

مونږ بايد . ته راښکل شي( برش)اغيزه کوونکي ليکې مقطع  Uاو  Oامکان نه لري، چې د 
مقطع په دې ډول ورکول کيږي، چې دا ټولې  n – nد . دلته د موازنې شرطونو ته مراجعه وکړو

 Aعمودي ترکيبونه د مقطع کيڼې خوا ته د  Dکې قطع کوي، داسې چې د  ميلې په يوې ساحې
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د . قوو سره هم Pاو  Bقوو سره په موازنه کې اوسي، او همدا رنګه د مقطع ښي خوا ته د  Pاو 
 :کيڼې خوا درېمې ساحې د پاره دا ډول تر السه کيږي

 
tan α   h : d د وترونو اوږودوالی يې :d =          

sin α   h : d = h :          
sin α   V : D → D = V  

    
  

∑V = 0 = A -  
 
               

 :په دې ډول په الس راځي D3او ددې څخه 
 

D3 =           

    
  

             

    
    

     

    
  

 
قوه لکه د منل شوي جهت په شان  Dمه دې ته اشاره کوي، چې د په پورته فرمول کې منفي عال

خو بيا هم دا په دې سيستم کې کومه فشاري قوه نه ده، بلکه يوه . متقابل ورکول کيږي
 .راښکونکې قوه ده

کيڼې خوا ته څلورمې ساحې د پاره، مطلب دا چې مستقيماً د تناظري سيستم خواته ساحې د 
 :پاره، دا ډول پېدا کيږي

∑V = 0 = A -  
 
                 

 :دا ډول الس ته راځي D4او ددې څخه 
 

D4 =              

    
    

    

    
  

 
 :او د اولې ساحې د پاره په دې ډول دی

∑V = 0 = A -  
 
          

 :پېدا کوو D1او دې څخه 

D1 =              

    
    

    

    
  

 
په الندې انځورونو کې د موازي پټيو سره د لرګو څخه په ساختمان کې د وتري قوو څېړنه 

 :ښايي
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 .کله چې بيا د پټېو قؤې منځ خوا ته راشي، بيا نو وتري قؤې منځ ته کميږي

په  د پاره د څرګنده شوې محاسبه د Dد (. مطابقت کوي)دا د عرض قوو جريان سره لګيږي 
 .نظر کې نيول شوي ځای د پاره د عرض قوه جوړوي

په اوله کې فقط د يوې پټۍ څخه تېر کړی ( برش)مقطع  n – nفقط د وضاحت د پاره مونږ د 
په اخري انځور کې ددې . وو، ددې د پاره چې وښايو، چې د پټۍ قوه څومره څرګندېدلی شي

خو (. جدا کيږي)سطه بېلول کيږي  په وا( برش)مقطع  n – nخالف دواړو پټۍ او وترونه د 
کوي او سړی دغه ( قطع)دلته بيا وترونه تل د يوې پټۍ سره په يوې مفصلي نقطې کې پرې 

موازنې غوښتنې د پاره ارتباط ورکوالی شي، داسې چې دا مساوي پاتې  M = 0نقطه د 
 .ېريږيکيږي، که دغه مقطع د ټولو درېواړو ميلو څخه يا د يوې پټۍ او يو مفصل څخه ت
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 دوويشتم فصل
 (د بام هغه چوکاټ چې ميالني او افقي تيرونه ټينګوي)د بام چوکۍ 

Dachstühle (roof framework)  
 

د دود او دستور له مخې ډېر ښه د لرګو څخه ودانۍ نه په نن وخت کې په لوړ پوړو ودانيو کې 
فوالد او اهن کانکرېټ د لرګو لکه  –نور ساختماني مواد . هيڅ عمالً ګټه نه ده اخستل شوی

ددې د پاره يوه برخه مکمل په نوي ډول سره د لرګو څخه ساختمانونه منځ . ځای يې نيولی دی
په اوس وختونو کې سرېښ شوي د . ته راغلي دي، کوم چې دا پخوا نه وو او هم نه کېدی شو

لرګو څخه  څو واره دا ډول د. لرګو تړونکي جوړ شوي، چې ډېر لوي صالون بام ټيګوي
باروړونکی ساختمان فقط په ساده شکل هم نور نه دی محدود شوي، لکه د مثال په ډول د 

درې مفصلي ليندۍ او دوه مفصلي . ستاتيک له مخې ټاکل شوي ځای په ځای شوي تيرونه
ليندۍ د راښکونکي پټۍ سره او يا غېر ددې نه، طبقه يې ډوله، سطح نيونکي ليندۍ ډوله 

مان او نور زيات شکلونه د لرګو څخه ساختمان ته نوی د استعمال ساحه باروړونکی ساخت
د دغو ټولو شکلونو څخه کار اخستنه امکان نه لري، لکه په عمومي ډول د . منځ ته راوړی

د . هغه ساختماني موادو ته بايد دا ونيول شي، چې خاصوالي ته يې پاملرنه ضرور ده
 .اعتبار لريساختماني ستاتيک پرنسيپ په عمومي ډول 

په دې کې دوه لوی . په لوړو ودانيو کې هم لکه د مخکې په شان د بام چوکۍ د لرګو څخه دي
 :دي( ګروپه)ډلګۍ 

 او(  Sparrendächer15)ميالني تيرونو بامونه  
 (.Pfettendächer16)افقي بامونو تيرونه  
 

 :د ميالني تيرونو ساده شکل په الندې ورکړل شوي انځور کې ښودل شوی
 
 

 ميالني تيرونو بام

                                                 
 لکه څنګه چې ما په نورو کتابونو کې هم دا واضح کړې، چې دا په ميالني بامونو کې ميالني تيرونه دي، چې يو سر يې د سر(  15

 .څوکي پر افقي تير او بل سر يې الندې په دېوال کي پر افقي تير راځي په ايراني کې ورته تير زېر شيراني ورته وايي
 .دا هم په ميالني بامونو کې افقي تيرونه دي(  16
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د ستاتيک له لحاظه هر ميالني تير الندې په دېوال  او سر کې په بل تېر باندې ټينګ شوي 

 (.تر اغيزې الندی راځي)هر تير کږېدو او ځبېښنې ته ميالن پېدا کوي . دي
په اکثرو حاالتو کې بيا هم ميالني بام داسې جوړول کيږي چې د بام دواړو خواوو ته ميالني 

تيرونه دننه خوا نه په يوې برخې کې په افقي تيرونو باندې ټينګې شوي وي، لکه چې په 
دا داسې جوړول کيږي، چې د دغې افقي تير په واسطه دغه . الندې انځور کې ښودل شوی

په غېر منظم بار يا وزن سره، د مثال په ډول په . دواړه ميالني تيرونه متقابل تکيا جوړوي
ې کې، دغه تکيا خو بيا هم د يو ټينګ تکيا په حېث اغيزه نه شي کوالی، يوې ډډې پرته واور

د مثال په ډول د الندې ورکړل شوي انځور . خو تل د ارتجاعي تکيا په حېث اغيزه لرلی شي
څخه تېر شوي ميالني تير په سر يو وزن، چې دغه تير د کږېدو په مقابل کې  A-D-Cڅخه د 

ه افقي تير ښي خواته يوه تنظيمه شوې قوه اغيزه کوي، پ D-Eټينګ دی ټاکو، داسې چې د 
 . ميالني تير پورته په منځ کې کږيږي B-E-Cکوم چې ښي خواته د 

 
په الندې انځور کې هغه ميالني بام ښودل شوی، چې د بام دواړو خواوو ميالني تيرونه د 

 :افقي تيرونو په واسطه دننه خوا ته ټينګ شوي وي
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ځور يو ميالني بام دې چې ميالني تيرونه يې د افقي تيرونو په واسطه الندې ورکړل شوی ان

 :ټينګ شوي دي

 
اوس مونږ غواړو چې يو ميالني بام يو وار محاسبه کړو، کوم چې دا د ميالني باروړونکي، 

 .مطلب دا چې د ميالني تيرونو، او ميالني فشار الندې افقي تيرونه جوړوي
 پورته په انځور کې ښودل شوي                                   اندازي                      
  a = 0,825 mد ميالني تيرونو تر منځ فاصله               
  l = 4,00 mدا افقي تيرونو اوږودوالی               
,    α = 35o   sinα    , 7    cosαد بام د ميالن درجه                            819   tanα    , 7    

دغه بام د استوګنې د پاره نه دی تيار شوی، چې دلته د عايق کاري د پاره او اخېړ د پاره وزن 
ددې د بام پوښښ د يو ډول لښتي لروني بام خښتو څخه، چې په . او داسې نور وجود نه لري
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سيت دا بايد د نښتر لرګي څخه، چې جن. وايي، جوړ شوی Strangfalzziegelالماني کې ورته 
 .درجه وي جوړ شوی اوسي IIيې 

 
 :ميالني تير

  a = 0,825 mفاصله          

S1 = 3,00  

    
      

 

     
         

 

S2 = 2,00  

    
      

 

     
         

 
اوږودوالي سره الندينی ميالني تير وڅېړل شو او دا يو نامناسبه ټاکنه ده، دغه تير بايد  S1د 

افقي تير خالص څرخېدونکی ايښودل کيږي، بې ددې چې ددې تير سر په همدغې پر منځني 
منځني افقي تير اخر اوسي، دا بايد ددې څخه تېر شي او تر د بام سرني افقي تير پورې 

(Firstpfette ) چې په انګريزي کې ورتهridge purlin وايي ورسيږي. 
بام پوښښ د پاره وزنونه د اولې  د. معيار له مخې ټاکل کيږي DIN 1055ددې خپل وزن د 

د يو ډول لښتي لرونکي . شمارې الندې يوځايي ورکړل شوي دي 3.11جدول د  1 .3پاڼې په  
وايي، د پاره هلته د ميالني بام د  Strangfalzziegelبام خښتو څخه، چې په الماني کې ورته 

ر نري اوږدې تختې د ميالني تيرونو په س. ورکړل شوی دی kp/m2 60سطح پورې مربوطه، 
 .نښلول کيږي، خو افقي تيرونه او نور لرګي نه

 
 :د الندې انځور له مخې د بام خپل وزن د بام د ميالن پورې مربوطه داسې تر السه کوو

 
  g´ = 60,0 kp/m2   د بام خښتو د پاره          
  g´´ = 10,0 kp/m2  د ميالني تيرونو خپل وزن د پاره          

   ______________  
   g = 70,0 kp/m2  

 
 :په الندې انځور کې د بام د ميالن پورې مربوطه د بام خپل وزن ښودل شوی دی
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 :ددې نه په ميالني تير قايمه زاويه اغيزه په دې ډول ده

gr = g . cosα   7 ,   .  , 819    7,   kp/m2  
 :او د ميالني تير سره موازي اغيزه په دې ډول ده

gp = g . sinα   7 ,   .  ,  7      ,   kp/m2  
 .او بيا دا د ميالني بام د سطح هر متر مربع د پاره دی

معيار د پنځمې پاڼې له مخې د واورې وزن  DIN 1055ميالني بام د پاره د  α = 35oد 
S´=60,0 kp/m د بام سطح ته افقي رسم شوی د متر مربع پورې مربوطه ورکړل شوی دی. 

 :ښودل شوی دی( وزن)د افقي ارتسام پورې مربوطه د واورې بار په الندې انځور کې 

 
 :بيا نو د بام په ميالن کې د موازنې په اساس د متر مربع د پاره دا ډول الس ته راځي

S´ . 1 = S .  

    
  

 او ددې څخه
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S = S´ . cosα  
 :او زمونږ د ارقامو په اساس په دې ډول دی

S = 60,0 . 0,819 = 49,0 kp/m2  
بيا نو دا په ميالني تيرونو قايمه زاويه . په اجزأو باندې تقسيمات لکه د خپل وزن په شان دی

 اغيزه په دې ډول لري
Sr = S . cosα    9,   .  , 819     ,   kp/m2  

 او په ميالني تيرونو موازي په دې ډول اغيزه لري
Sp = S . sinα    9,   .  ,  7     8,   kp/m2  

 
څخه لوړ  m 8څخه ټيټ، خو که د  m 20ودانۍ بايد د . سته د باد وزن راځيد ټولو نه ورو

پاڼې  4معيار د  DIN 1055د  q = 80 kp/m2د دغې ساحې د پاره د باد لګېدنې فشار  . اوسي
 :بيا نو د باد وزن په دې ډول تر السه کيږي. له مخې ورکول کيږي

                                
=                                        

ضريب په هغه وخت کې ورکول کيږي، کله چې محاسبه د يو ځانګړي باروړونکي د  1,25د 
 .باد د بام په سطح باندې عمود اغيزه کوي. پاره وي

 :اوسي، په دې ډول دی m 0,825د ميالني تيرونو مکمل وزن، چې د تيرونو تر منځ فاصله 
Qr = 0,825 (gr + sr + ω)    , 8   ( 7,   +   ,   +  9,  )    

= 104,0 kp/m2  
 :اوږودوالي سره اعظمي د کږېدو مومنت په دې ډول دی s1 = 3,68 mد 

 

max M =  
 
        

   
 

 
                     

 
 بيا نو. دی  zul σ = 100 kp/m2د اجازه ورکړل شوي کږېدونکی تشنج  

 :په دې ډول دی Wxد بيا نو الزمي 

Wx =     

     
  

     

   
          

 انتخابيږي 6/14سره  Wx = 196 cm3دلته د 

σ =     

  
  

     

   
              

 اجازه ورکړل شوی
zul σ = 100,0 kp/cm2  

لکه دلته په ميالني  معيار د دريمې پاڼې له مخې په ځانګړو باروړونکو کې، DIN 1055د 
نيول کيږي، که چېرته د باد او واورې وزن يا فشار د  P = 100 kpتير په شان يو ځانته وزن  



246 
 

دې سره د باد او واورې . ته kp 200دغې باروړونکي په مکمل اوږودوالي باندې کمه وي نظر 
 ω = 29,0 kp/mاو د باد  sr = 40,0 kp/mد واورې د وزن برخه  . وزن د نظره غورځول کيږي

 .جوړوي kp/m 69,0په ګډه  
سره په  a = 0,825 m، او د تيرونو تر منځ s = 3,68 mد ميالني تير مکمل اوږودوالي سره 

 :دې ډول دی
 9,   .  ,  8  .  , 8   ≈   9 ,  kp >    ,   kp  

 kp 200زمونږ د محاسبې وزن يا فشار، کوم چې د باد او واورې د پاره کړی وو، لوی دی نظر 
 .ځان ځان ته وزن اجازه نه شته چې ورکړل شي. ته

 .اوږودوالي سره په کم کږېدونکي مومنت کې همدا ډول ښودل کيږي s2پورتنی ميالني تير د 
 .اوس نو د ميالني تير محور سره موازي اغيزه کوونکې قوه محاسبه کوو

 
qp = 0,825 (gp + sp + 0) = 0,825 (40,0 + 28,0) = 56,0 kp/m  

 :کمل ميالني تير اوږودوالي باندې په دې ډول اغيزه لريپه م
 

Qp = s1 . qp = 3,68 . 56,0 = 206,0 kp  
اوس نو پورتنی تير او همدارنګه الندينی تير ونيول شو، سړی مطلق وېلی شي، چې تقريباً د 

ي نيمايي او نيمايي د بل د تکيا په سر ځي، داسې چې خپله د ميالني تير عرضان Qpالنديني 
وي،  6/14د دغې ميالني تير مساحت، چې عرضاني مقطع يې . مقطع نيمايي نيول شوی دی

 :په دې ډول دی
F = 6 . 14 = 84 cm2  

 :بيا نو په ميالني تيرونو کې اضافي تشنج په دې ډول دی
 

σ =   
  

  
  

   

       
            

 !دلته بېغوري کمه ده
لکه د ميالني تيرونو په شان په عمل کې زيات  –ني پراته باروړونکي پرته ددې نه سړی ميال

وارې محاسبه کوي، کوم چې په دې کې د باروړونکي افقي رسم په نظر کې نيسي او همدا 
چې دا مساوي دی، که دا په : ددې مطلب دادی. شان دا وزن او اوږودوالي ته هم راجع کيږي

ر يې قايمه زاويه والړ د وزنونو اجزأوې وي او يا که ميالن باندې پروت باروړونکی، چې په س
ددې ساده مثال په الندې . دا افقي ترسيم شوي باروړونکي د عمودي وزنونو سره څېړل کيږي

 :ډول دی
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په الندې انځور کې ښودل شوی، چې ميالني پروت باروړونکی کوالی شي چې د افقي 
 :رسمونو پورې مربوطه قؤې او اندازې محاسبه شي

 
 د پالن شوي سطح متر مربع پورې اړه لري ´gدلته دا شرط وجود لري، چې  

M1 =  
 
         

 :د ميالن پورې مربوطه په دې ډول دی
g   g´ . cosα  

 :اوږودوالی داسې دی sد .  لکه څنګه چې مونږ د واورې په وزن کې وليدل
s = l : cosα  

 :ه زاويه والړ وزن داسې دیپه قايم gr، او هغه gپه سر د  sاو د 
gr = g . cosα  

 يا
gr = g´ . cosα . cosα = g´ cos2α  

 :نو بيا په دې صورت کې کږېدونکی مومنت په دې ډول دی

Ms =  
 
      

   
 

 
            

  

     
   

=  
 
         
 

 .ې مربوطه مومنت دیمطلب دا چې دا د افقي ارتسام پور
د وزن په وجه منځ ته راغلي . څومره چې مومنتونه حسابيږي، دغه د محاسبې طريقه ساده ده

په منځ کې کږېدنې، بيا هم بايد د ميالني اوږودوالي سره ارتباط ولري، ځکه چې د هغې 
 .محاسبې ته اوږودوالی بيا په مربع سره ورکول کيږي

 :ه بيا محاسبه کړومونږ غواړو چې په منځ کې کږېدن
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  E = 100000 kp/cm2   د لرګو د پاره ارتجاعي مودول
  I = 1372 cm2  دلته د عرضاني مقطع د پاره د عطالت مومنت

 :بيا نو دا په دې ډول دی

f =  

  
       

 

      
  

 
=                   

                    
         

 

   
         

 

 په منځ کې کږېدنې ته اجازه ده چې فقط 

   
نظر اوږودوالي ته جوړ کړي، کوم چې دلته  

 .مراعت شوی دی
د ښه وضاحت د پاره مونږ غواړو چې ال ډېر ميالني تيرونه، دا وار د افقي ارتسام پورې 

 :مربوطه محاسبه کړو
ام د سطح متر مربع پورې د ب g = 70,0 kp/m2: د بام سر پوښ او د بام اوږدې نري تختې

د متر مربع پورې مربوطه د افقي ارتسام لکه د واورې وزن په شان، په الندې ډول . مربوطه
 :جوړيږي

g´ = g  

    
      

 

     
             

 .دغه وزن د افقي ارتسام پورې اړه لري.  s´ = 60,0 kp/m2: واوره
 

چې همدا شان چلند وکړي، که چېرته دا په عذابونکی نه د باد د فشار سره هم سړی کوالی شي 
په دې چې اوله کې بايد پر ميالني بام باندې په قايمه زاويه اغيزه کونکی باد په يو . اوسي

عمود او په يو افقي اجزأوو باندې برخې برخې کيږي او نور بايدد باد وزن، کوم چې دا اوله په 
د باد فشار د پاره . ه افقي ارتسام پورې ارتباط نيسيميالن ته سطحي واحد پورې اړه لري، پ

بيا نو دا په دې ډول . نيسو ω = 29,0 kp/m2مونږ دا، مطلب دا چې په ميالني سيستم کې د 
 :دی

M =  
 
                                              

=      

 
                        

 .ده چې مونږ لرلودا نو بيا هم هغسې نتيجه 
 

د زينو او د همدې . دا ډول د محاسبې طريقه د ټولو ميالني پراته باروړونکو د پاره توصيه ده
په شان ساختمانونو د پاره په دې وجه دا ساده کول غواړي، ځکه چې هلته د باد فشار نه شته 

 .او دې سره فقط عمودي اغيزه کوونکي وزنونه باقي پاتې کيږي
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 :يرونهمنځني افقي ت
  l = 4,00 m اوږودوالی

 .دلته هم ښايي، چې د افقي ارتسام سره محاسبه، ساده اهميت لري
 

  g´ =   86,0 kp/m2  د بام پوښښ او د بام اوږدې نري تختې          
  s´ =   60,0 kp/m2   واوره          

   g´ + s´ = 146,0 kp/m2  
 

و يوه برخه وزن اخلي، چې دا د هر ميالني تير نيمايي ميالني تيرون s2او  s1منځنی افقي تير د 
د هر ميالني تير نيمايي : دا په بل ډول داسې واضح کيږي. وزن دی چې پر دې باندې راځي

 .اوږودوالی د وزن يوې برخې په حېث پر دغې افقي تير راځي
 

q1 =  
 
                              

q2 = 23,0 kp/m چې دا خپل وزن دی 
 

 :د باد په وجه هم وزن د هر ميالني تير د اوږودوالي نيمايي په افقي تير راځي، مطلب دا چې
 

q3 =  
 
                              

 
د بام په ميالن باندې قايمه زاويې سره  q3وزنونه عمودي اغيزه وکړي، نو  q2او  q1کله چې د 

يه کوو، کوم چې د هغې جهت د ميالني تير عرضاني په دوه اجزائو تجز q3اوس مونږ . والړ دی
 (.مطابقت کوي)مقطع عمومي محور سره سمون خوري 

 
q3v = q3 . cosα   89,  .  ,819   7 ,  kp/m  
q3h = q3 . sinα   89,  .  ,  7     1,   kp/m  

 
 :په الندې انځور کې د افقي تير ته د باد قوه په دوه اجزأوو تقسيمات ښايي
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q1, q2  اوq3v عمودي اغيزې لري 

 
qv = q1 + q2 + q3v = 365,0 + 23,0 + 73,0 = 461,0 kp/m  

q3h فقط افقي اغيزه لري 
qh = q3h = 51,0 kp/m  

 ددې څخه الندې مومنتونه الس ته راځي
 

Mv =  
 
       

   
 

 
                        

Mh =  
 
      

   
 

 
                       

 
مونږه دلته په اول وار دوه محوره کږېدونکي سره سر او کار لرو، مطلب د مومنتونو سره، چې 

خو دا کوم مشکالت نه پېدا . دا نه يواځې په يو، بلکه په دواړو عمومي محرونو اغيزه کوي
ړو او بيا نتيجې يو بل پسې مونږ کوالی شو چې ددې دواړو اغيزو هر يو ته پاملرنه وک. کوي

د وزن اغيزه په پام کې نيسو، کوم چې په عاقبت کې يو  Vمونږ په اوله کې د . تر السه کړو

 مي.ني تير

 افقي تير
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ددې څخه په پورته کې يو . په محور کې کږيږي  xمومنت جوړيږي، چې عرضاني مقطع د 
وم چې وزن اغيزه کوي، ک Hدې نه وروسته د . فشار جوړيږي او په الندې کې يوه راښکنه

دا په عرضاني مقطع کې کيڼې خوا ته فشار او ښي . په محور کې کږيږي  yعرضاني مقطع د 
 .خوا ته راښکنه جوړوي

دواړه نتيجې مونږ يو د بل پسې نيسو، داسې چې مونږ پورته کيڼې خوا ته لوړترين د 
 .ځبېښنې تشنج او الندې ښي خوا ته لوړترين د راښکنې تشنج تر السه کوو

/ 1 □ږ دلته مون  (.انتخابوو)سره ټاکو  Wy = 939 cm3سره او  Wx = 1290 cm3د    
 :بيا نو په دې ډول دی

max σ =    
     

    
  

     

   
                  

=                
 دلته په منځ کې کږېدنه د اوږودوالي 

   
 .اوسي  

 
 ټاکل شوی E = 100000 kp/cm2د لرګو د پاره ارتجاعي مودول  

 :دلته د انتخاب شوي عرضاني مقطع د پاره د عطالت مومنت په دې ډول دی
 

Ix = 14200 cm4    اوIy = 7510 cm4  
 

fx =  

  
      

  
 

    
  

                  

                     
          

 
   

   
        

 
 .زښت ډېر کم دی او د اجازه ورکړل شوي سرحد څخه ډېر لرېپورته په منځ کې کږېدنه 

 :د بام د سر څوکي افقي تير
بې ددې چې نورو ته نظر وکړو، دا تير نظر . تر فشار الندې دی s2دغه تير د ميالني تيرونو 

لري، که چېرته ( معنی)دا فقط يواځې تکراري مانا . منځني افقي تير ته کم تر فشار الندی دی
 .م فشار سره په همدې ډول محاسبه وشيدلته د ک

 
 :په الندې انځور کې پر افقي تيرونو د قوو توازن ښايي
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 :د منځني افقي تير الندې پايې

افقي وزنونه ددې . دلته منځني افقي تيرونه خپل عمودي د وزنونو ترکيبونه پر پايې اچوي
 .نيول کيږيخالف د مثلث څخه، کوم چې د ميالني تير او پايو څخه جوړيږي، 

 :نو بيا دا په دې ډول دی
Av1 = AH . tan α  

 او

s = AH  

    
  

 :سره، په دې ډول دی qH 51,0 kp/mبيا نو د  

AH = 2  
 
 .سره                     

 :ددې څخه بيا په الس راځي
Av1 = 204,0 . 0,70 = 143,0 kp  

 :ه په الس راځيسره د خپل عمودي وزنونو څخ qv = 461,0 kp/mد  

Av2 = 2  
 
                     

او ( اوږود لرګي)د بام د څوکي افقي تير څخه د وزن يوه بله برخه هم راځي، کوم چې دا د ناړې 
 .تير نيونکي د دواړو پايو په سر او د منځني افقي تير الندې ايښودل کيږي

 :ډول تر السه کيږيددې محاسبه هم لکه د منځني افقي تير په شان، په دې 
g´ + s´ = 146,0 kp/m  

q1 =  
 
                        

q2 = 23,0 kp/m  (چې دا خپل وزن دی) 
 :د کيڼې خوا نه د باد څخه په دې ډول دی

q3 =  
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؛ هغه (ږيپه نظر کې نه نيول کي)ښي خوا ته پورته اغيزه کونکې راښکنه د پامه غوزځول کيږي 
د . څخه نور په نظر کې نه نيول کيږي q3د همدې په شان افقي اجزأوې د . بې وزنه اغيزه لري

منځ ته راځي، ( تېغه)يوه ټينګه شونډک ( کلکونه)سر څوکي افقي تير په سر د ميالني تير تړنه 
 !له منځه وړي( وزن)کوم چې افقي تير زښت ډېر بار 

 :عمودي اجزأوي په دې ډول دي q3د 
q3v = q3 . cosα     ,   .  ,819     , kp/m  

 دې سره وزن، کوم چې د پايې په سر د سر څوکي افقي تير الندې له منځه ځي

Av = 2  
 
                                  

 بيا نو. ددې څخه د هر نيمايي پر کيڼې او ښي خوا پايو باندې راځي

Av3 =  
 
     

 

 
              

لرو، چې دا ( وزنونه)اوس نو مونږ د پايې په سر او د منځني افقي تير الندې نور زيات بارونه 
 :په دې ډول

Av1         =      143,0 kp  
Av2         =    1844,0 kp  
Av3         =      690,0 kp  

=      123,0 kp   خپل وزن 
___________________  
Av               =  2800,0 kp  

,    sKد کږېدو يا قاتېدو اوږودوالی     . tanα    ,   .  , 7    , 1  m کيږي. 
/ 1 □د   .سره انتخابيږي F = 144,0 m2   i = 3,46 cmتير د   1

,  :  λ    1ددې نری والی             ω = 1,67 دی. 
 :نو بيا ځبېښنه په دې ډول ده

σ = ω .  
 

       
      

     
     

  

                       
دغه خوله بندونکي په شکل . پايه د افقي تير الندې څنډه د يو خوله بندونکي په شکل نيسي

 .بيا نو په الندې ډول د قوه انتقالونکې سطح باقي پاتې کيږي. ټاکل کيږي cm 4 . 4لرګی  
Fn = 12 . 12 – 4 . 4 = 144 – 16 = 128 cm2  

 :دغه ځای کې ځبېښنه دا ډول ده بيا نو په

σ =     

   
             

نو ددې د پاره يوه اجازه ورکړل . دغه ځبېښنه د افقي تير پر مزو باندې قايمه زاويه اغيزه کوي
 شوی فشار 

zul σ = 20,0 kp/m2  ورکړل شوی دی. 
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 % 10څخه ( شارف)کومه ځبېښنه چې مونږ پېدا کړې ده، هغه د اجازه ورکړل شوي ځبېښنې 
که چېرته دغه تکيا ګانې د قاتېدو په مقابل کې ټينګې وي، نو ځان ته د همدې . تجاوز کوي

 .علت سره بايدعرضاني مقطع لږ څه غټه انتخابه شي
د دغې بام چوکۍ يا چوکاټ په نظر کې نيولو سره مونږ بيا هم ميالني پراته تيرونه، کوم چې 

 . لرګو تکيا ګانې يا پايې وپېژندلدوه محوره کږېدنې او قاتېدنې د 
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 درويشتم فصل
 Bauwerksfugenکې ورکړل شوي درزونه ( ساختمانونو)په ودانيو 

(Building joints)  
 

يو ( ساختمان)تر اغيزې الندي ودانۍ ( حرارت)مونږ ددې په برخه وغږېدو، چې د تودوخي 
که دا ډول . ر ساختماني موادو ته فرق لرلی شيجوړوي، چې دا نظ( حرکت)ډول خوځېدنه 

ځوځېدنې ته امکان ورنه کړل شي، بې مقاومته تيار شي، داسې قؤې منځ ته راځي، کوم چې 
دغه قؤې بيا په ساختماني برخو باندې اغيزه کوي، کوم چې د تودوخي . دا زښت ډېر لوی دي

د تيوري )د نظر له لحاظه . نه مني( حرکت)د تقير الندې والړې د ودانۍ برخې ازاده خوځېدنه 
سړی کوالی شي چې ددې په برخه کې فکر وکړي، چې دغه قؤې يواځې د ( له لحاظه

فوق )خو دا يو ډېر ښه . ساختماني برخو له الرې ونيول شي، کوم چې هغه خوځېدنه نه مني
ه خپله ک. ساختماني لګښت لري، کوم چې هلته منځ ته راغلي قؤې زښت ډېر لويې دي( العاده

سړی داسې يو چلند وکړي، چې د تودوخي څخه منځ ته راغلي خوځېدنې تر يو حده بيا هم 
تر ( وزن)مخنيوی وشي، کوم چې هلته ټول ساختمانونه ټينګ نه، بلکه ارتجاعي دي او د بار 

برسېره پر دې مونږ وليدل، چې دغه د شکل تغير . اغيزې الندې دا خپل شکل ته تغير ورکوي
يواځې خپله د تودوخي د تغير پورې، بلکه په نظر کې نيول شوي ساختمان د خوړنه نه 

اوږود وي، هومره د تودوخي ( ساختمان)څومره چې يوه ودانۍ . اوږودوالي پورې هم اړه لري
 .تغير په وجه د هغې شکل بدلېدنه لويه ده

پراخېدنه په  نو ځکه دې د پاره هدايت کيږي، چې د انبساط کوونکي درزونو په وجه د ودانۍ
دې د پاره بيا د کمې پراخېدنې په وجه د تودوخي څخه منځ ته . ډېرو وړو برخو سره تقسيم شي

راغلې شکل بدلونه کمه ده، دا کېدی شي چې دا په جدا شوي درز  سره بې د کوم مقاومته 
 يو د بل( ساختمان)طبعي ده چې دغه درزونه نه يواځې چتونه، بلکه مکمله ودانۍ . جوړ شي

 .او په دې کې مشکالت منځ ته راوړي. کړي( جدا)څخه بېل 
کې درزونه دې د پاره ښودل کيږي، چې چتونه دواړو خواوو ته ( سکليټ)د ودانۍ په ګګړه 

مطلب دا چې په دغه ځای کې تکيا ګانې يا پايې دوه . بېل شوي تيرونو او پايو په سر راشي
 .کاري، راځيلکه څنګه چې په الندې انځور کې ښ( دبل)دانې 

خو تل هغه درزونه مخکې . په يو منظم سکليټ کې دا ډول درزونه مزاحمت منځ ته راوړي
داسې کېدی شي چې د مثال په ډول د زينو کوټه يا د دوو يا ډېرو . کيږي، چې کم په نظر راځي
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ساختماني برخو تر منځ نښلونکی ودانۍ د خوځېدنې امکانات يو طبعيې حالت ته راوړل 
 .شي
 :پايې ښودل شوي( ډبل)الندې انځور کې د يوې ودانۍ په درز کې دوه په 

 
 :په الندې انځور کې د ودانيو تر منځ ورکړل شوي طبعيې درزونه ښودل شوي

 
په ودانۍ کې ورکړل شوو ټولو درزونو ته بايد پاملرنه وشي، چې د ودانۍ هر جسم ځان ته د 

بايد باد ونيولی شي او مخه يې وګرځولی داسې چې د ودانۍ هر جسم . درېدو ګرنټي کوي
ځکه چې . دی، کوم چې د درزونو تنظيم ته مشکال پېدا کوي( نقطه)طبعاً دا يو بل ټکی . شي

کلک شوي د ودانۍ برخې د امکان په صورت کې سړی غواړي چې د کوټې څخه اوچته 
 .استفادې په وجه فقط کم ځايونه محدود کړي

ودانيو په جسم کې بايد هر وار خپله ځان  Cاو  A, Bمثال کې د د پورته ورکړل شوي انځور په 
ساختماني برخې ځان ځان  V3او  V1, V2د پاره په کافي اندازه ټينګوالی وجود ولري، دلته د 

ته د نورو ودانيو سره ارتباط ښايي، مطلب دا چې خپله کېدی شي غېر مناسب اوسي، او د 
امکان په صورت کې اسانه شي، دغه ارتباطي الرې د  ددې د پاره چې د. کلکوالي اغيزه ولري

اکثراً د زينو کوټې د لفتونو . امکان په صورت کې د اصلي ودانۍ مقابل ته تکيا ورکول کيږي

 درز
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سره دي، مطلب دا چې نومول شوي اساسي ټکي، کوم چې هغه د تقويه کوونې وظيفه لري او 
 .کې پراته په نظر کې نيول کيږيپه ساختماني برخو  Cاو  A, Bدا په دغې مثال کې د 

 :په بل ډول دا په الندې مثال کې داسې ښکاري
. په الندې انځور کې ښودل شوی، چې طبعي ساختماني درزونه د ودانيو په منځونو کې دي

 :ددې ودانيو ټينګونه د ودانيو د منځونو له الرې کيږي

 
 A,Bنګونکي عناصر پراته دي، د کې ټي( نقطو)پورې په ټاکل شوي ټکو  F4څخه تر  F1دلته د 

. اصلي ودانيو برخې د سوچه ساختماني سکليټ په حېث د هغو په منځونو کې والړ دي Cاو 
سړی کوالی شي چې د هر ساختماني برخې په اخر کې او مستقيماً د ټاکل شوي ټکو په خوا 

بيا هم د درز  يو بل دادی، د ودانۍ هر جسم. دا يو امکان دی. کې کلک شوي دېوالونه ورکړي
لکه څنګه چې په مثال کې ښودل . کړي( جدا)په واسطه د ټاکل شوي ټکو دواړو خواوو ته بېل 

شوی دی، د لرګي نه تاخچه ، کوم چې د ودانۍ جسم څخه يوې ټاکلي ټکي ته رسيږي، چې 
دې سره د ودانۍ په اوږدو جهت کې، مطلب . افقي وزنونو نوي حالت ته ممکنه الر پېدا کوي

دعرض په جهت بيا هم د لرګي . ممکنوي( حرکت)چې د لويو اندازو په جهت، خوځېدنه دا 
 .څخه تاخچې په واسطه افقي قؤې انتقاليږي

 
په الندې انځور کې ښودل شوی، چې ساختماني درز د اوږدو په جهت خوځېدنه ممکنوي، خو 

 :د عرض په جهت قؤې انتقالولی شي
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ونه د انبساطي درزونو په حېث د اوچته اهميت لرونکي دغه تر اوسه پورې ياد شوي درز

عالوه ددې نه . دا د ودانۍ افقي خوځېدنه نيسي. ساختماني درزونو د نامه الندې ښودل کيږي
په وجه شکل بدلونه اړه لري، کوم چې په هغه کې ټول ( حرارت)دې پورې د تودوخي 

او خوځېدنه او شکل بدلونه د ساختماني مواد کم يا زيات د قوت له مخې کمزوري کيږي، 
د کانکريټ کمېدنې څخه مطلب . کمېدو څخه هم، کوم چې دا د کانکرېټ د خاصيت ښودنه ده

سړی کوالی شي . د حجم کمېدنه ده، کوم چې دا د کانکرېټ په خوشې کولو کې منځ ته راځي
وی که د دغې کمېدنې مخني. چې د تودوخي کمېدنې دغه بهير يو ډول په نظر کې ونيسي

وشي، بيا نو په عرضاني مقطع کې لږه راښکنه منځ ته راځي، چې بل اخره دا يو پټ درز 
د دا ډول انبساط . مطلب دا چې په همدې علت سره خوځېدونکي درزونه هم جوړيږي. جوړوي

کوونکي درزونو خالف، کوم چې افقي ساختماني خوځېدنه ممکنوي، کښېناستونکي 
ا ده، چې د دوو عمودي يو بل ته لګېدونکي ساختماني ددې وظيفه د. درزونه وجود لري

هر ساختماني کنده چې تر فشار الندې وي کښېناستنه منځ ته . جسمونو خوځېدنه ممکنوي
ددې ټينګوالی د ځمکې د رقم پورې اړه . راځي، که چېرته د غټې ډبرې څخه صرف نظر وشي

راخېدنې سره په منظم ډول ناسته تر کومه چې دا په منظم ډول وي، نو ودانۍ په ټولې پ. لري
د امکان په صورت کې بايد . کوي، چې په دې کې بيا هيڅ کوم ضرر ودانۍ ته نه رسيږي

 د لرګو تاخچه

 نيونکی ټوټه

 ټاکل شوی نقطه
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دا ډول ورکړل شي، چې دا ډول خوځېدنه ورسره ولري، خپله په ودانۍ کې ( ارتباط)نښلونه 
 .هيڅ کوم محافظتي اقدام ته ضرورت نه شته

دا . کښېناستنه د ودانۍ په زېربنأ باندې تقسيم شي بل ډول چلند دا دې، کله چې مختلف
کېدی شي چې د مختلف ساختماني کندې په وجه، د ساختماني بنسټ مختلف ژوروالي په 

يو کښېناستونکی درز بايدد دوو يو . په وجه منځ ته راشي( وزنونو)وجه او د مختلفو بارونو 
 .نې ته اجازه ورکړيبل سره لګېدونکي ساختماني جسمونو بې ممانعته کښېناست

. څخه هم تېر شي( تهداب)يو د کښېناستنې درز باېد اوله د انبساطي درز په مقايسه د بنسټ 
د ( تهدابونه)دغه بايد يو انبساطي درز  د بې قېد او شرط نه نه، په دې چې تاکاو او بنسټونه 

پرانستل شوي حرارت اغيزې او کمېدنې ته چې په نورو کې زښت ډېر پرېښودنه نه وي، لکه 
که چېرته لکه څنګه چې وويل شول، يو د کښېناستو درز بايدد بنسټ . ساختمانونو په شان

څخه هم تېر شي، داسې چې دا د بل خوا نه کوم اهميت نه لري، کله چې دوه همدا ( تهداب)
چې ولې، دا په . ډول د بنسټ څخه تېرېدنکی يو درز مستقيماً يو د بل په خوا کې پراته وي

دواړو خواوو ته يو د کښېناستو درز تر سره کيږي، ( تهدابونه)دې انځورکې چې دوه بنسټه الن
 :ښودل شوی

 
په اوله کې د ځمکې ځبېښنه د ودانۍ په کندې کې يوې ډډې ته کوښښ کوي، دا داسې چې يو 

 .متأثره کوي( تهداب)د خپل اغيزې سره بل بنسټ ( تهداب)بنسټ 
وزن سره د تکيا ګانو يا پايو د پاره هم وي، او ساختماني کنده هم که چېرته خپله په همدا ډول 

نظر نورو بنسټونو ته ډېر قوي ناسته کوي، ( تهداب)کوم فرق ونه ښايي، دغه دواړه بنسټونه 
دلته بايددا ډول بنسټونه . ځکه چې د خوا بدلونې په وجه د ځمکې ځبېښنې اغيزه لوړيږي

د بل څخه ورکړل شي، که چېرته دا د درز په وجه په نظر کې  په کافي اندازه لرې يو( تهدابونه)
 . نيول شوی هدف واقعاً تر السه کېدلی شي

 د کښېناستنې درز
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په الندې انځور کې ښودل شوی، چې په يوې ودانۍ کې د مختلف ناستې په وجه د دوه 
 :دواړو خوا ته درز د شکل بدلونې مخنيوی نه شي کوالی( تهدابونو)بنسټونو 

 
قوي ناسته کړې، د مثال په ډول ښه واضح د هغې پر پايو باندې ډېر زيات د ودانۍ ښي برخې 

په انبساطي درز کې ( تهدابونه)د مستقيم ګاونډيوالي په وجه دواړه بنسټونه . وزنونو وجه ده
که دا هم لکه د ودانۍ ښي برخې په شان . هم ډېره ناسته کړې ده نظر د ودانۍ کڼې برخې ته

د ناستې درز هدف، په هر حالت کې چې د ودانۍ د شکل . وال دیقوي ناسته وکړي، دا يو س
په سر يې جوړ شوي ساختمانونه شکل . بدلونې څخه لرې وساتل شي، نه شي تر السه کېدی

 .بدلونه ټوټه ټوټه کوي، کوم چې دا په نورمال حالت کې بې ضرره نه شي نيول کېدی
 دلته لکه څنګه چې د . ډول ښکاري دا بايد، مطلب دا چې درز د کښېناستنې په مقايسه بل

 
الندې انځور څخه ښکاري، د دواړو پايو تر منځ يو د رقاصې په ډول خوځېدونکې تخته 

 .ورکول کيږي

 درز
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اوس د ودانۍ ښي جسم کوالی شي چې بې د کوم نور قوي ناستې څخه پوره لويې قؤې پر 

جسم  تر اغيزې الندې نه ساختماني کندې لرې کړي، او دې سره کم وزنه د ودانۍ کيڼې خوا 
 .راولي

پورته انځور دې ته هم اشاره کوي، چې د کوم ځای نه د مثال په ډول د ساختماني کندې په 
ښي خوا ته يو لوړ پوړی کور د ډېر وزن سره : فشار کې دا ډول لوی توپير منبع ګرځېدلی شي

 .ودانۍ( وړه)او ډېر نږدې کيڼې خوا ته ددې په څنګ کې يو هواره 
شوي تاخچې، کوم چې په هغې باندې په نوي حالت کې تاوېدلی شي، خاص پاملرنې ته  نښه

دا په ډېرو حالتونو کې ددې . ضرورت نه شته، لکه څنګه چې د انځور څخه ښکارېدونکی دی
طبعي ده چې د فوالدو څخه په . د پاره مزاحمت نه کوي،ځکه چې اکثراً چتونه ځوړند دي

ی سر د ساختمان په منځ کې د مقايسې له لحاظه ساده، خو لکه ساختمان کې ازاده تاوېدونک
 .څنګه چې وويل شو په اهن کانکرېټ کې هم امکان لري

که چېرته تاکاو د ځمکې د تل په اوبو کې واقع وي، کېدی شي چې دا ډول درز د پوهېدنې له 
خته ده او تل س( عايقکاري)لحاظه د تاکاو د دېوالونو له منځ څخه نه تېريږي، ددې بندونه 

د ځمکې په فرش کې، کوم چې د هغې کښېناستنه په نږديو کې د کاڼو . امکان نه لري( دايمي)
په واسطه کمه شي، مجهزيږي، د تاکاو دېوال د دوو تکيا ګانو تر منځ لومړی بايد کانکرېټ 

نه شي، بلکه بايد صبر وشي، تر هغې چې کمه کښېناسته منځ ته راغله، کوم چې دا د 
دا ډول درزونه د کار درزونو يا د کانکرېټ کوونې درزونو په . مان د وخت يوه وجه دهساخت

، کوم چې په هغې کې (خټينه ځمکې)په نښلېدونکي ځمکو کې . نوم هم يادول کيږي
کښېناستنه اوږود وخت غواړي، چې تر څو کم شي، نو سړی نه شي کوالی چې دومره وخت 
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و د نقشې عميقې نتيجې په مطابق دا به داسې وای، چې د ټولو نه ساده الره، خ. صبر وکړي
دواړه تاکوونه د يوې پايې په اندازه يو د بل څخه جدا شي او ځانته يو ځانګړی دېوال په نظر 

 .کې ونيول شي
که دا د ودانۍ د مخ څخه تېر شي، نو بيا . طبعي ده چې ټول ساختماني درزونه يو مشکل لري

په مقابل کې يو لوی پرابلم ( نم)او لنده بل ( حرارت)دوخي د تو( عايقکاري)ددې بندونه 
نو ځکه ددې د پاره تل کوښښ کيږي، چې د ساختماني درزونو څخه مخنيوی وشي، . جوړوي

که د مثال په ډول په ودانۍ کې د تودوخي فرق کم وي، لکه د مثال په . که چېرته دا کېدی شو
اقداماتو ته د کمېدنې په مقابل کې اجازه ده، ډول په روغتون کې، نو بيا دلته فقط حفاظتي 

دې سره . که چېرته د اهن کانکرېټ څخه چتونه د ساختمان په ساحه کې کانکرېټ شوي اوسي
نو . د کار درز پرېښودل مرسته کوي، کوم چې دا بيا وروسته په ټولو منزلونو کې بندول کيږي

دا ډول . ا تکياګانو تر منځ سپما کويدی هدف د پاره سړی په اوله کې يوه ساحه د دوو پايو ي
د کار درز يوه مانع ده، ځکه چې اکثراً د دا ډول چتونو په پټليو کې شکل د خام ساختمان تر 

 .اخره پورې پاتې کېدی شي
 

په الندې انځور کې ښودل شوی، چې د اهن کانکرېټ په چتونو کې د کار درزونه د 
 :ل شویکمېدونکي درز د پاره د اضافي په حېث ورکړ

 
په برخه کې وغږېدو، او همداسې هم ددې د ( تهداب)تر اوسه پورې مونږ د نورمال بنسټ 

ډولونو په برخه کې تشرېح دلته ( تاسيساتو)د نورو ډېرو جوړونو . کښېناستو پورې مربوط
فقط دومره ويل کيږي، د جوړوني نور ډولونو کښېناستنې توان زښت ډېر تر اغيزې . زيات دی

تماميږي، ( قېمته)مګر دا زښت ډېر ګران . اولي او تر اخر سرحده پورې مخنيوی کويالندی ر
نو ځکه په همدې علت اکثراً په درزونو کې پاتې کيږي، چې سړی غواړي ددې مخنيوی 

نو په دې ډول د ځمکې ځبېښنه کېدی شي چې د تختې په شکل جوړونې په واسطه په . وکړي
و فشار وي، هلته د تاکاو د بيروني دېوالونو شاته د چېرته چې د اوب. واضح ډول کم شي

دلته بيا مختلفې طريقې دي، چې د برمې او په غورځولو . خانک په شان لښتي ورکول کيږي

 وروسته کانکرېټول کيږي
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پخوا به دا د ځمکې . سره برمه کولو او يا د څاګانو په واسطه ژور ساختمانونه جوړول کيږي
 . ټينګونې په نامه يادېده
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 څلورويشتم فصل
  Aussteifungen (stiffening)ټينګونې 

 
تل دا په نظر کې نه راځي، چې کومې . ټينګونې ته ضرورت لري( ساختمانونه)ټولې ودانۍ 

دې ته ضرورت نه شته چې تل د يو ساختماني عنصر په حېث څرګند . ټينګوونې موجودې دي
سره، خو ال مکمل په ټينګ ( زلونومن)يو زوړ د استوګنې کور فقط د کم پوړونو . شي

ساختمان جوړ شوی، په کافي تعداد سره قوي دېوالونه په اوږدو او عرضي جهت کې ، چې دا 
نه يواځې د پورته څخه قؤې مخ په ښکته انتقالوي او کوټې يو د بل څخه بېلوي، بلکه په افقي 

اص او يا نه هيڅ کوم د دا څرګند دی، چې دا نه هيڅ کوم خ. جهت ټينګونه هم په غاړه اخلي
په معيار کې دېوالونو جوړولو د پاره په کافي  DIN 1053د . خاص عنصر په حېث څرګنديږي

 .اندازه خاصې ټينګونې غوښتنه شوې ده
په دې ځای کې څرګندونه، چې د مثال په ډول لرغونی مذهبي ودانۍ يا معبد خاص 

د ډاګې د الندې څخه تر سر پورې . يساختماني عناصر د افقي ټينګونې د پاره ضرورت نه لر
زيات وزن د هغې د درېدو لوې مساحت سره، ډاګې يا پايې ته د افقي قوو په مقابل کې په 

سړی کوالی شي چې د دا ډول حاالتو د پاره د پايې ټينګونه د . کافي اندازه ټينګېدنه ورکوي
انونو د پاره هم اعتبار دا د درنو برجونو او اوسني روز. هغې د بنسټ پورې ارتباط ورکړي

ددغو وزن دومره لوی دی، چې نورماله ټينګونی په سر د يو افقي کږېدونکي راښکنې . لري
 .تشنج غوښتنې راځي

زمونږه ودانۍ ډېر . نورمال حالت کې مونږ اوس وخت د نورو ساختمانونو سره سر او کار لرو
ی شي، د پايو د درېدو مساحت دا چې په کافي اندازه  پايې کلک ودرېدل. نازکه او سپک دي

ددې په ځای بايد مونږ نور خاص حفاظتي اقدامات په نظر کې . او د هغې وزن کافي نه دی
دلته لومړی مونږه يو هال د ساده مثال په . ونيسو، چې د ودانۍ د لوېدلو مخه ونيول شي

 :حېث نيسو، چې دا په دې ډول دی
 

 هال په اوږدو او عرضاني مقطع ښايي( لهمنز)الندې ورکړل شوی انځور د يو يو پوړه 
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دغه هال اصالً  داسې د درېدو صحت نه لري، او وروسته هم نه ، که چېرته ځانګړي عناصر 

همدا چې په اوږدو او . لکه پايې او د چتونو تختې په صحيح ډول سره هم محاسبه شوي وي
 .هم په عرض جهت دغه هال لکه د قطعو کورونو په شان چپه کيږي

که څنګه چې په الندې انځور کې ورکړل شوی، په اوږدو جهت کې ښکاري چې د قوو د پاره ل
 :په کيڼه خوا کې د يو پړي يا مزي په واسطه ټينګول کيږي

 
خو دلته د افقي قوه د ښي خوا څخه اغيزه کوي، داسې چې بيا دا ډول پړی يا مزی د کاره 

د عمل . نه د هال ښي خوا اخر کې هم ورکړل شيدلته بايد د کيڼې خوا سره برابر ټينګو. وليږي
له مخې سړی دا ډول ټينګونه د ودانۍ بيرون کې نه کوي، بلکه دا ډول ټينګونه د ودانۍ په 

 .دواړو خواوو کې د دېوال په اوږدو کې ورکوي
 

د يو هال ټينګونه د وتري تنظيم له مخې د هال په اخرو ساحو کې، په الندې انځوړر کې ښودل 
 :شوی
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که چېرته سړی دا دواړه ټينګونې په يوې ساحې کې ورکړي، داسې چې په دې ساحه کې د  
ضرب په شکل وتري يوه تړنه جوړوي، د هغوی څخه هر وار تل فقط يوه ، کوم چې د راښکنې 
تر اغيزې الندی دی، اغيزه کوونکی دی، نو بيا په دې جريان کې هغه بل يې چې د کږېدو په 

نو . په کافي اندازه نيمګړی دی، هيڅ بار يا وزن په غاړه نه شي اخستلی مقابل کې توان يې
 .دلته بايد سړی دواړه وترونه د کږېدو په مقابل کې ټينګ جوړ کړي

په الندې انځور کې ښودل شوی، چې د هال د اخر په يوې ساحې کې د ضرب په شکل وتري 
 :ټينګونه ده

 
اکثراً د بام تړنه د پايو په سر باندې راځي، . کې نيسومونږ په اوله کې د هال بام ساده په نظر 

 :کوم چې دا په الندې ورکړل شوي انځورونو کې ښودل شوی
 
 

 :په الندې انځورونو کې ښودل شوی، چې ټينګونې بايد د بام تړونکو تر منځ تنظيم شي

 
په کېدونکی دلته بايد يوه پټۍ د تړونکو تر منځ ورکړل شي، که نه نو بيا دا يوې ډډې ته چ

 .دی
يو د امکاناتو څخه دا کېدی . البته چې د عرض په جهت هم دا ډول ټينګونې ته ضرورت دی

يوه ټينګونه . کې ټينګ شی( تهداب)شي، چې د دواړو پايو څخه کمتر کمه يو بايد په بنسټ 
کفايت کوي او دا کېدی شي چې هرو مرو دا بله پايه د رقاصه ډوله تکيابان په حېث وساتل 
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خو دلته دا . دا ډول يوه ټينګونه د هال د عرض هر محور د پاره هم په کار وړل کېدی شي. شي
د هالونو د . هم امکان لري، چې ټينګونه په يو او همدا رنګه په دوو ځايونو کې تمرکز شي

پاره په ډډه کې مثلث ډوله دېوال هم مناسب دي، داسې چې دا زمونږ مثال د پاره دا ډول يو 
الندې راځي، په کوم چې قبول شوي، د بام تړونکي هم په اخرې ( سوال)تر پوښتنې  ساختمان

 :ساحې کې موقعت لري، لکه څنګه چې په الندي انځور کې د ډډې ټينګونه ښودل شوی ده

 
مونږه بايد اوس دې پوښتنې ته پاملرنه وکړو، څنګه چې په کمو ځايونو کې په اوږدو او 

 .شوی وه، چې افقي قؤې په عمودي تړونکو باندې هيڅ نه راځيعرضاني دېوالونو کې توجه 
دې سره هم هغه تړنې ضرور دي، کوم چې دا داوارې عمود پراته نه دي، بلکه افقي يا افقي ته 

چې په هر څلورو دېوالونو کې يو عمودي ( قبلوو)زمونږ د هال په مثال کې دا منو . نږدې
ر يوه تړنه اړتيا ده، کوم چې بيا قؤې په عمودي تړونکو تړونکی مونږ لرو، نو مونږ ته بيا يو وا

باندې په اوږدو دېوالونو او نور هغه، کوم چې قؤې پر عمودي تړونکو باندې، عرضاني 
په هالونو کې کېدی شي چې دا ډول تړونکي فقط د بام په سطح کې واقع . تړونکو ته انتقالوي

 .اوسي
 :ح کې تړونکي ښودل شوي ديپه الندې انځور کې د يو هال د بام په سط

 

 لويه دروازه
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د باد د پاره د ودانۍپه ډډې سر کې درې کنجه دېوال باندې دواړه په عرض تړونکو بارونه 
هغه دېوالونو تړونکو ته کوم چې په اوږدو پرتې دي، انتقالوي او د باد د پاره په ( وزنونه)

ه دېوال د تړونکي اوږدو پرتو دېوالونو دغه په اوږدو تړونکي، د ډډې په سر کې درې کنج
د بام په سطح کې تړونکي د لرګو څخه باروړونکي . پورې مربوطه، په همدې ډول عمل دی

په عرض باندې تړونکو د پاره د بام تړونکي پورتنۍ پټۍ دي او بيا په عېن حال . شوي دي
کې د تړونکو پټۍ هم ، په داسې حال کې چې په اوږدو پټۍ  افقي تيرونه هم په عېن حال کې 

د نظر له لحاظه دغه تړونکي جوړه يي منځ ته نه راځي، هر يو دانه دانه . د تړونکو پټۍ دي
 .کفايت کوي

که د بام پوښ د مناسبه عناصرو څخه وي، نو بيا د بام پوښ خپله کوالی شي چې د تړونکو 
 دا يوه لويه تخته جوړوي، کوم چې. اغيزه ومني، کوم چې دا بيا ورسته له منځه تللی هم شي

دا . دا د اندازه کوونې له مخې په مکمل بام ادامه کوي او ددې په واسطه زښت ډېر ټينګ دی
او هم په هغه ځايونو . ډول لويې تختې د لوړ پوړو ودانيو په چتونو کې ډېر مخکې والی لري
دا د مثال په ډول د . کې چې عمودي تړونکي دي، زيات وارې عمودي لويې تختې جوړيږي

په عمومي ډول سړی دې ته د . او په لوړپوړو ودانيو کې د زينو جوړښتونه ديلفت دېوالونه 
 .تړونکو لويې تختې وېلی شي

ددې د پاره چې افقي قؤې د ساختماني کندې څخه تېر شي، نو دې د پاره بيا جدي ځان ځان 
 :ته درېګوني عمودي لويې تختې قبلول کيږي، لکه څنګه چې په الندی مثال کې ښودل کيږي

 
ه الندې انځور کې ښودل کيږي، چې درې عمودي لويې تختې کفايت کوي، ددې د پاره چې پ

 :افقي قؤې د ساختماني کندې څخه تېر شي
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 ,Aپه بيروني دېوالونو کې د . سره اندازه شوی a x bد دغې ساختمان د پورته څخه ليد کې د 

B  اوC ختې د خپلې خوښې په او په نورو کې کېدی شي چې لويې ت. لويې تختې واقع دي
ځايونو کې تنظيم شي، خو دا حتمي نه ده، لکه څنګه چې دلته صرف د قبلونې په وجه په 

خو دې درېواړو ته موازي اجازه نه ده چې . بيروني دېوالونو کې ساده کوونې د پاره واقع دي
 .پراته وي، او نه دا ډول چې د هغوی محورونه ټول په يوې نقطې کې قطع کړي

 :له منځه تلونکي قؤې په دې ډول دي Cاو  Bد پاره په  H1ته د  ښي خوا

B = C =  
 
  A = 0او       
 :دا د توازن د شرط له مخې دا ډول دی

∑V = 0    او∑H = 0  
 :د پاره په دې ډول دی H2د 

A = H2    اوB = - C = H2 
 

 

 
      

 

   
  

 په اخره کې په دې ډول دی
∑M = 0  

د وزن په واسطه، کوم  H2تقسيم شي، د  Cاو  Bد تناظر په وجه هر وار نيمايي په  H1کله چې 
په واسطه نيول کيږي، يو تاوېدونکی مومنت د لويوالي څخه منځ ته راځي،  Aچې مکمل د 

فاصلې سره مطلب دا چې د جوړه يي قوو په واسطه  bد قوو په واسطه د  Cاو  Bکوم چې د 
B.b مدا رنګه او هC . b ټاکل کيږي. 

M =  
 
      

ته، دا ( وزن)داسې چې په راوتلي باروړونکو کې د بار نيونکي قوه زياتېدلی شي نظر بار 
کېدی شي چې د لوېو تختو په وزن کې هم منځ ته راشي، کوم چې په الندې انځور کې اسانه 

 .ليدل کيږي
ښودل شوي چې ټول د ودانۍ يوې ډډې کې تنظيم په الندې انځور کې درې الزمي لويې تختې 

 :شوي
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∑MA = 0 : H .  
 
              

 

  
  

 

∑MC = 0 : H .   

 
                    

   
 

 
    

 
  

لويې تختې چې سخت تر فشار  Cدلته به د لويو تختو تنظيم لږ څه نيمګړی اوسي، چې د 
 .رضاني مقطع لريالندې دی، وړوکی ع

په زښت ډېرو حاالتو کې عمودي لويې تختې او تړونکي په پالن کې دا ډول واقع دي، چې 
بيا نو د . جوړ جاړی بايد پکې موجود اوسي، او د ساختماني اوچته شرايطو پورې مربوطه هم

ودانۍ په داخل کې د لويو تختو او تړونکو د مؤقعت په هغه سطحو باندې چې په سر يې 
 .ېدل کيږي او د نلونو تېرونکو په ځايونو کې، په نظر کې ونيول شيګرځ

په محورونو کې د  16او  15 ,´13 ,3دا به د ستاتيک له نظر ښه وي، که چېرته لويې تختې د 
A  د محور څخه ترD  ،محور پورې د منځ څخه تېرېدی وشي، څه شی چې مکمل ساده نه دی

 .ز واقع دیمحورونو تر منځ دهلې Cاو  Bځکه چې د 
 :په الندې انځور کې د دفترونو د ودانۍ يو پالن د هستې او لويو تختو سره ښودل شوی

 
طبعي . نو په دې ډول په عرض د لويو تختو څخه هر وار په يو محور کې دوه ځانګړي جوړيږي

ده چې په منځ کې تېرېدونکي لويې تختې د کږېدو په مقابل کې ټيننګ او د بار وړلو توان 
که لويې . دا د کنترولولو دی، چې ايا دغه ځانګړي لويې تختې کفايت نه کوي. لرونکی وي

تختې ډبلې ونيول شي، نو بيا د تکيا ګانو يا پايو په نظر کې نيول ممکن نه دی، کله چې 
دلته عمودي . تکيا ګانې او لويې تختې د ودانۍ په مخ يا نما کې يو برابر ډول وښودل شي

خو . ې طرحې ناسکه ماشوم په حېث دی، ځکه چې په عذابونکی احساسيږيلويې تختې د يو
قضاوت ونه کړی شي، بې ددې چې د ساختمان طرح ( زېربنا)لکه سړی هيڅ کوم بنسټيز پالن 

 منځ

 هسته

نل 
دواني
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ليدل شوی اوسي، نو په دې ډول يو ساختمان هم هيڅ په دې مقېاس سره په پام کې نه نيول 
 .ه کافي اندازه محاسبه شوي نه اوسيکيږي، کله چې دغه تړونکي لويې تختې پ

محورونو تر منځ د منځ څخه تېرېدونکي په سر ال په کافي اندازه  Cاو  Bښايي چې د 
ساختماني جګوالی اوسي او د نلونو تېرېدونکو د پاره نه، خپل حق وګرځول شي، نو بيا 

ر کې ونه په حېث په نظ( جداکوونکي)کېدی شي چې لويې تختې په منځ کې مکمل بېلونکي 
په هر پوړ کې اکثراً د لويو تختو نيمايې تر منځ لکه د ميخونو د پاره ورکړل شوي . نيول شي

ميلو غوندې موجوده تړونکي زياته اغيزه کوي، هغه، کله چې دا په کافي اندازه قوي وي، نو 
د دغو . بيا دا دواړه د لويو تختو نيمايې يو مجموعي عرضاني مقطع ته پرېږدي چې اوسي

تړونکو کږېدو ته نرم والي په وجه داسې يو نسبت جوړوي، چې د يوې مکملې لويې تختې د 
A  د محور څخه ترD  تر محوره پورې په منځونو کې او دواړو يوې برخې لويو تختو ته واقع

په . په پاتې نورو کې افقي وړو لرګود تړونکو له مخې منځ ته راتلونکي قؤې زيات دي. اوسي
په خاصه توګه . کوونو کې به ښه وې چې سړی ورڅخه په مکمل ډول تېر شيوړوکو اندازه 

هغه وخت کې، کله چې په افقي وړو تړونکي لرګو کې د نلونو د پاره خال ګانې په نظر کې 
 .نيول کيږي

 :په الندې انځور کې ښودل کيږي، چې لويې تختې د خال ګانو يا سوريو په واسطه قطع کيږي

 
نو په اساس، د قاعدې له مخې بايد سړی لويې تختې تش يا ازاده د نورو قانوني غوښت

د نلدوانيو ډوغلو يا سوريو څخه د ډډو دېوالونه ال هم اکثراً مناسب نه دي، چې د . پرېږدي
ډېرو خال ګانو يا وړو کړکۍ ګانو د پاره دغه لويې . عمودي لويو تختو وظيفې پوره کړي

څخه بهر په افقي مخ ته ( کندې)دغه نلدواني د ډوغل  بيا نو يو چېرته بايد. تختې قطع کيږي
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نو بيا سړی د ډوغل هغه دېوال د لويې تختې د پاره انتخابوي، چې د نلونو د . يووړل شي
نور دا ډول په نظر کې نيول . تېرېدو د پاره يا خو هيڅ قطع نه شي او يا فقط ډېر کم قطع شي

هغې ته بيا کېدی شي د مکملي . غورځوي شوي دېوالونه د لويې تختې په حېث سړی د پامه
 .کوټې د تړنې وظيفه د ټولو ضروري کړکۍ ګانو او په منځ کې قطع شوي، وښودل شي
د يوځايي لويو تختو موقعت او اندازه کوونې په برخه کې ښايي په ټيک وخت کافي 

ا نو بي. روښانتيا وجود ولري، لکه په ودانۍ کې د ساختماني ورکړل شوي درزونو په شان
لويې تختې او درزونه د هغې د ستاتکي ساختمان له مخې زښت زيات نقشه کېدونکي 

 .عناصرو ته اهميت ولري
په يو ځای کې ډېرې لويې تختې يوځايي ګڼ د يوې هستې په نوم يادوي او ددې په برخه کې 

ه، سړی په خاصه توګه د کور د پوړکيو هسته د هغې په زينه کې د ډېر تعداد دېوالونو سر
دا چې دلته تړلي دېوالونه بې ددې ضرور دي، . دي( تش ځايونه)ليفتونه او د نلدوانۍ ډوغلې 

 .نو بيا دلته لويې تختې د ساختماني عناصرو په حېث لږ څه هم مزاحمت کوونکي دي
خو بيا خپله په . اهميت لرونکی قوه، کوم چې منل شوی اعتبار لري، دا د باد يو فشار دی Hد 

کې، چېرته چې باد يو ډېر کم رول لوبوي، يا مطلق د باد نه بچ منلو سره، سړی  وړو ودانيو
صرف )کوالی شي چې د لويو تختو او تړونکو څخه زمونږ ډېرو نازکو ودانيو د پاره تېر نه شي 

ځانته د عمودي وزن په واسطه رقاصه ډوله پايو ته د ټينګونې قؤې ضرورې (. نظر ونه کړي
د هغه ودانيو يا . پايې سر په خپل حالت يا مؤقعت کې پاتې شي دي، ددې د پاره چې د

ساختمانونو د پاره چې ډېر تر فشار يا بار الندې دي، خو د باد لګېدونکی سطح يې کمه ده، 
کېدی شي چې الزمه اوسي، دغه ټينګونکي قؤې وټاکل شي او دې نه وروسته تړونکي اندازه 

 .شي
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 پنځويشتم فصل
  Skelettbau (framed structure)کليت جوړونه د ګګړې يا س

 

د تړونکو يا لويو تختو څخه ښکاري، چې يو عصري يا مودرن د سکلت ساختمان د درې 
دا په يو . د چتونو، باروړونکو يا تيرونو او د پايو يا تکياګانو څخه: عناصرو څخه جوړيږي

ليدل او ډېر په بيړه اخر ته روسول نظر سره کم ښکاري، په هر حالت کې ټولې برخې په اسانه نه 
په حقيقت کې د شکل بدلونې ډېر امکانات . کيږي، چې دلته د شکل کم بدلونې امکانات شته

 :وجود لري، لکه څنګه چې الندې په هيڅ وجه مکمل لست نه دي ورکړل شوي

 (استفاده)د کوټو څخه ګټه اخستنه  –ا 
 لويې کوټې .1

 د دفترونو وړې کوټې .3

a) يوالي سرهپه يو واحد لو 

b) په مختلف لويوالي سره او تغير خوړونکی 

 ساختماني مواد –ب 
 چتونه .1

a) فوالدي واړه  کوټه يې چتونه 

b) اهن کانکرېټ 

α )ځای په ځای اچول شوی کانکرېټ 
β )مخکی د مخکې تيار شوي برخې 

 او پايې يا تکياګانې( تيرونه)باروړونکي . 2
a )فوالد 
b )اهن کانکرېټ 

α )وی کانکرېټځای په ځای اچول ش 
β )مخکی د مخکې تيار شوي برخې 

 هستې او نور عمودي تړونکي لويې تختې. 3
a )فوالدي چوکاټ ډوله ساختمان 
b )د اهن کانکرېټ څخه لويې تختې 
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α )ځای په ځای اچول شوی کانکرېټ 
β )مخکی د مخکې تيار شوي برخې 

 لوړپوړی کور يا وړه ودانۍ –ت 
 (تقريباً درې پوړه)وړه ودانۍ  .1

 لوړپوړی کور .3

a )لکه د پخوا په شان يا مروجه والړ 
α )معموالً منتاژول کيږي 
β ) دLift-Stab طريقې سره منتاژ 

b )د پورتني پوړ په راوتلي ساختمان کې ځوړند 
 α )الندې برخه او سر يې ځای په ځای کانکرېټيږي او چتونه وروسته ځوړندول کيږي 

β )وخت په تېرېدو سره د ځمکې په سر پورتنۍ د . الندې برخه مخکې نه کانکرېټيږي
چتونه د سر . برخه پورته دوام ورکول کيږي او بيا يو چت يو د بل پسې ځوړندول کيږي

 .سره پورته راښکل کيږي
 

په الندې انځور کې دوه ډوله لوړ پوړه ودانۍ ښودل شوي، يو يې په خپله پايو يا دېوالونو 
 :وال ځوړند دیوالړ دی، او بل يې په يوې پايې يا دې
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 تکياګانې يا پايې -ټ
 د تکياګانو خانه بندي .1

a) د تکياګانو يا پايو ترمنځ داخلي او بيروني يو برابر فاصلې 

b) د داخلي تکياګانو يا پايو فاصلې لويې دي نظر بيرون ته 

 کې( نما)د تکياګانو يا پايو درونه د ودانۍ په مخ  .3

a)  وې فاصلې سره والړې ديشاته په ي( نما)تکياګانې يا پايې د ودانۍ مخ 

b)  شاته بې د فاصلې سره والړې دي( نما)تکياګانې يا پايې د ودانۍ مخ 

c)  په داخل کې والړې دي( نما)تکياګانې يا پايې د ودانۍ د مخ 

d)  مخې ته بې د فاصلې والړې دي( نما)تکياګانې يا پايې د ودانۍ د مخ 

e)  ره والړې ديمخې ته د فاصلې س( نما)تکياګانې يا پايې د ودانۍ د مخ 

 په لومړي پوړ کې د تکياګانو يا پايو درونه .2

a) ټولې تکياګانې يا پايې د لومړي پوړ څخه تېريږي 

b) يو نيم تکيا يا پايه په لومړي پوړ کې نيول کيږي 

 تغير ورکوونه( حرارت)مرکز ګرمي يا د تودوخي  -پ
 مرکز ګرمي .1

a) د ګرمو اوبو مرکز ګرمي، چې د تېلو په واسطه ګرمول کيږي 

b) ي مرکز ګرمي، چې د کوټو د پاره ګرمېدو ته دشپې له خوا نه عيار شوی ويبرق 

 تغير ورکوونه( حرارت)د تودوخي  .3

a) ټيټ فشار سيستم 

b) لوړ فشار سيستم 

  Fassade( نما)د ودانۍ مخ  -ث
 ساختمان .1

a) خپله د تکياګانو فاصلې پورې تړلی دی 

b) بې د تکياګانو فاصلې پورې تړلی دی 

 ترتيبونه يا جوړښت .3
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a) ې ډول د ودانۍ کنجونه په نظر کې نيول کيږيپه همد 

b) نرۍ ډډه د اوږدې ډډې په مقايسه فرق لري 

 د لمر مخنيونې او کړکۍ پاکونی بالکون –ج 
 په هر پوړ کې راوتلی وي .1

 پورې کومه اړه نه لري( نما)کم يا ډېر د ودانۍ مخ  .3

a) په يو راوتلي ساختمان کې ځوړند وي 

b) يپه يو راوتلي ساختمان باندی والړ و 

c) د ځمکې په سر باندې والړ وي 

 
 :په الندې انځور کې د لمر مخنيونکي بالکونونو مختلف شکلونه ښودل شوي

 
 بېلونکي دېوالونه –چ 

 ټوټه په ټوټه او برخې په برخې بل ځای ته انتقالېدونکی او سپک .1

 ځای په ځای ټينګ والړ او دروند .3
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ودوخي او غږ څخه ساتنې په برخه کې د ت. د امکاناتو دغه کتالک تر ډېره حده مکمل نه دی
موجوديت يا نه ( تشنابونه، پخلنځي)لرونکي کوټو ( نم)پوښتنې او همدا رنګه د لنده بل 

سړی د شمېرني څخه ګوري، چې څومره ترکيبونه ال . نه لري( رول)موجوديت کوم ارزښت 
داداسې چې  د . ږيد بلې خوا نه تر ډېره حده ترکيبونه کم يا زيات ګوښه کول کي. امکان لري

فوالدو څخه تکياګانو ( a. 2ب )فوالدو حجره يې چت فقط د باروړونکي سره او د ( a. 1ب )
فوالدو څخه عمودي تړونکي حتمې نه ده چې په يو ( a. 3ب )د بلې خوا نه د . سره ترکيب اوسي

 .اهن کانکرېټ ساختمان کې په نظر کې ونيول شي
لدواني د ځمکې د فرش له الرې وشي، ددې د پاره چې د د لويو کوټو د پاره ضرور دی چې ن

عالوه ددې نه د . يو دفتر د کار هر ځای سپک او کم مزاحمته د مختلفو جاليو تړنه وکړای شي
ټلېفون تړنه د بلې خوا نه د برق ضعيفه تړنه ده د يو سيګنال الې د پاره، د کار اخستنې الو او 

د ليکلو ماشينونو او د دفتر نورو .ې نيول کيږيد همدې په شان نورو د پاره په نظر ک
. دا د چتونو په تختو نه ورکول کيږي. ماشينونو د پاره د قوي برق تړنې څخه صرف نظر کيږي

. د ټولو نه اسانه دادې، چې دا ډول نلونه د چت د تختو الندې په يو خال کې ځوړند ورکړل شي
ه نيمګړتيا منځ ته راوړي، ځکه چې نه يواځې خو دا بيا د هر ترميم او بدلونې په وخت کې لوي

کې د کار ځای، بلکه ددې څخه الندې په پوړ کې هم د کار ځای ته مزاحمت پېدا ( منزل)په پوړ 
پورې اړه لري، هم په همدغې پوړ کې ورکړل ( منزل)دا به ښه وي، که کوم شي چې د پوړ . کوي
لې په ځانګړي پوړونو کې بوخت يا په خاصه توګه په هغه وخت کې، کله چې مختلفې ډ. شي

 .مشغول اوسي
اوس نو فقط د نلونو ورکوونه د يو باروړونکي د چت تختې په يو هوار ټيمي کانال کې تر 

 2خو دې د پاره بيا يو زښت ډېر ډبل د سمټو اخېړ ضرور دی، کوم چې د . سوال الندې راځي
دا يو اضافي وزن او اضافي . پورې ډبل د دغې ټيمي کانال په سر ورکړل شي cm 3څخه تر 

هم منځ ته ( مصرف)لوړوالی منځ ته راوړي، او هم د ياده ونه وځې چې يو اضافي لګښت 
 .راوړي

خو . دی( قيمته)دلته د فوالدو څخه حجره يې چت هدايت کيږي، کوم چې دا په اوله کې ګران 
د . ښه اغيزه لرونکی دیدا ډېر اسانه دي او ددغې حجرې يا خانې د نلدوانۍ کانالونو د پاره 

په  cm 4يو ځای په ځای کانکرېټ شوي تختې په مقايسه، که د هغې پورتنۍ څنډه ځانته د 
اندازه د باروړونکي په پورتني څنډې باندې ايښودل غواړي، نو بيا د فوالدو څخه حجره يي 

نکي دا کېدی شي چې سړی باروړو. چت په مکمل ډول د باروړونکي په خوله کې واقع کيږي
په ډډې په خاصه توګه د بارنيونکي زاويې سره د چت سطح د پاره تهيه کړي، کوم چې د يو 

 .اهميت لري( مصرف)اضافي لګښت 
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تختې په مقايسه سپک دی، چې الزمي باروړونکي ( پوخ چت)بل دا چې چت د ټينګ چت 
الی د ددې په وجه د بارنيونکي سره سره په خوله کې د مکمل چت ډبلو. جګوالی کميږي

 .معمول چت ډبلوالي په مقايسه لوی نه دی
په الندې انځور کې د فوالدي باروړونکو تر منځ ځای په ځای کانکرېټي چتونه او د فوالدي 

 :حجره يي چتونه ښودل شوي

 
د چتونو ايښودنو پرابلمونه پر تکياګانو، په ټولو چتونو کې د تياره جوړ شوو برخو، مطلب 

دا هم بايد ددې د مکمل ډبلوالي سره د سر لولې باندې . تختو دي دا چې د تيارو جوړ شوو
سړی . باندې واقع وي( اهن الرنګ)واقع کيږي يا خو پر اضافي بارنيونکي کنج لرونکی فوالد 

کوالی شي چې د کوتې څخه د استفادې او د چتونو سيستم تر منځ تر يوه حده ارتباط ټينګ 
 .کړي

دلته زښت ډېر نلدواني د . د فرش نلدواني ضروري نه ده د نورمال دفترونو کوټو د ځمکې
 .کړکې الندې څخه کيږي، په نورمال حالت کې هلته کارونه هم د کړکۍ په خوا کې وي

تل هر وار دا غوښتنه کيږي، . خو دلته يو بل پربلم منځ ته راځی، او دا بېلونکي دېوالونه دي
لويوالي سره بايد په هر وخت کې بې د  چې ځان ځان ته د دفترونو کوټې، بې ددې د مختلف

زيات لګښته او بې د کوم زيات فشاره د ودانۍ جوړونې له خوا نه د هغې د لويوالي سره تغير 
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د داسې غوښتنو توان اسانه دی، چې د ځانګړو عناصرو څخه منځ ته راغلي . ورکړای شي
( قيمته)او ډېر ګران  دېوالونه تر السه کړو، خو دې سره هم زښت ډېر نيمګړتياوي مل دي،

 .تماميږي
د کلونو په تېرېدو سره ځان ځان ته ادارو تر منځ دا ومنل شول، چې په حقيقت کې فقط په 

مقايسوي ډول د دفترونو کمو کوټو ته تغير ورکړل شي، سړی داسې وېلی شي چې په لسو 
کنتروليږي، داسې چې دا هر وار . کلونو کې ځانته لس فيصده دېوالونو ته تغير ورکړل شو

چې ايا د ودانۍ مالک له خوا نه پورته شوي غوښتنې د دفترونو د کوټو تغير خوړونکي 
بيا نو دې نه وروسته ددې نه استفاده . پورې مربوطه په حقيقت کې يو با اهميته رول لرلی شي

 .کېدونکی دی
قيمته  خو دغه هغه حالت نه دی، لکه څنګه چې څو واره څرګند شوی وو، داسې چې سړی کم
په . د حل الر ولټوي او د پخوا په شان د دفترونو بېلونکي دېوالونه په ساده ډول جوړ شي

کافي اندازه د غږ مخنيونې د پاره دا ډول درانه دېوالونه په نظر کې نيول کيږي، چې دلته د 
 .کتلې سره د غږ مخنيونه په راحت سره تر السه کېدی شي

ې وغږېدو، چې جوړ شوي دېوالونه، په منځ کې د په بل ځاې کې مونږ ددې په برخه ک
فقط په هغه . کږېدونکو عناصرو په مقابل کې ډېر حساسه دي، کوم چې د هغې په سر والړ دي

چتونو کې چې اوږودوالی يې کم وي، تقريباً تر څلورو مترو پورې سړی کوالی شي چې 
د . و باندې ودرول کيږيونيسي، چې دغه د کوټو بېلونکي دېوالونه مستقياً د چت پر تخت

هغه چتونو د پاره چې ډېرې اوږدې دي، هر وار بايد هلته ورکړل شي، چېرته چې يو دېوال 
. اوس يا وروسته ودرول کيږي، الندې يو تير بايد واقع اوسي، چې هغه بايدښه ټينګ اوسي

وري همدا ډول اغيزه د يو اهن کانکرېټ څخه پښتۍ ډوله چت يا يو د اهن کانکرېټ څخه س
په اخره کې ددې ګټه دا ده، چې دا سړی کوی شي هوار جوړ . لرونکې تخته هم وړاندې کوي

 .که چېرته سړی ددې د ځوړندولو څخه تېريدی شي، نو بيا دا يو بل اضافي ګټه ده. کړی
په مختصر ډول سړی ويالی شي، چې د جوړ شوو دېوالونو د پاره د باروړونکي سيستم په 

ملرنه وشي، کوم چې د ابتدايې دېوالونو د پاره بايد دا حالت وجود ونه پالنونې کې بايد پا
د هېرلولو نه ده، چې دا ډول جوړ شوي دېوالونه د غږ مخنيونو غوښتنو په وجه د درنو . لري

 .موادو څخه دېوال جوړيږي، نو د سپکو بېلونکو دېوالونو په جمله کې نه حسابيږي
د . ولو ته پاملرنه پکاره ده، بلکه د سر اخره برخه همخو نه يواځې د بېلونکو دېولونو ودر

د غږ بندونکي طبقې . حتماً ضرور دی( ګرنټي)دېوال دسر اخر کې په ډډه کې د درېدو خسمانه 
په وجه بايد د دېوال او چت ارتباط، حتأ د امکان په صورت کې ډېر حتمي اوسي، چې دې 

تونو د پاره چې ځوړند نه دي، دا په اسانه د هغه چ. سره هلته هيڅ کوم د غږ پول جوړ نه شي
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په ځوړندو چتونو کې بيا هم بايد سړی په ياد راولي، چې د جوړشوو يا په منځ . سره جوړيږي
دا د . کې تغير خوړونکي بېلونکي دېوالونو وروسته بدلونه خاص مشکاالت منځ ته رانه وړي

ډېر اهميت لري، نظر د خښتو نه هغه دېوالونو د پاره چې په منځ کې نور عناصر وجود لري 
جوړ شوي دېوالونو ته، په کوم کې چې السي کار د وروستي مطابقت په اساس د ساحې 

اوځای په اسانه سره ټاکل کېدی شي، بې ددې چې په دې علت سره د ځوړند لويه سطح د 
دغه  که نلونه په ځوړند شوي برخې کې واقع وي، نو بيا وروسته د. تفاهم سره منځ ته راځي

 .ځای جوړښت ته تغير ورکوونه مشکالت منځ ته راوړي
که چېرته يو چت ځوړند اوسي، نو دا بايد په ډډه کې د تينګوالي په وجه او هم د غږ مخنيوی 

په وجه ګټه وښودل شي، که چېرته په هر ځای کې، په کوم کې چې اوس يا وروسته يو 
 .جود اوسيبېلونکی دېوال ودرول کيږي، يو الندې تير بايد مو

چتونه هغه چتونه دي چې ځوړند نه دي او د  cاو  a, bپه الندې ورکړل شوي انځورونو کې د 
d, e   اوf چتونه، د ځوړندو برخوسره چتونه دي. 

 :الندې انځورونه د چتونو او سپکو بېلونکو دېوالونو انځورونه دي
 
 

 

 د غږ تېرونې پول
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 :عالوه ددې نه په پورته انځورونو کې
a)  چتونهد اهن کانکرېټ څخه 

b)  لرونکي چتونه( خانه)د فوالدو څخه حجره 

c) د اهن کانکرېټ څخه سوري لرونکي تختې 

d)  که چېرته . وجود نه لري( حفاظت)دلته د بېلونکي دېوال د پاره په پورته ډډې کې ساتنه

دغه ځوړنده برخه په کافي اندازه عايق شوی نه اوسي، نو بيا دلته د غږ تېرونې يو پول 

 .جوړيږي

e) ځور کې بېلونکې دېوال پاس په ډډه کې تينګ شوی او د غږ تېرېدنې د پول په دغه ان

برسېره پر دې ددې ګټه دا ده، چې دغه بېلونکې دېوال پر يو . مخنيوی کوي

 .والړ دی( تېر)باروړونکي 

f)  دلته بايد فقط وښودل شي، چې په منځ کې تغير خوړونکی بېلونکی دېوال جوړونه

ص اقدامات د غږ تېرېدنې د پول مخنيونه د ځوړندې ساده نه ده او په هيڅ وجه خا

 .برخې په تش ځای کې نه شي کوالی

په هغه کوټو کې چې : دلته هم د کوټې څخه د استفادې او د باروړونکي سيستم تر منځ اړيکه
اوږودوالی زيات وي، هلته د قاعدې له مخې هر وار الندې يو تير تنظيم شي، چېرته چې اوس 

د دغې تړاو سره يو نظم پکار دی، کوم چې دا د . لونکی دېوال ودرول کيږييا وروسته يو بې
يو ساده سيستم هغه دی، د هر وړوکي کوټې نه وروسته بل . دفتر د لويوالي سره ټاکل کيږي

 :هر، يا خو د همدې په شان لوی يا مکمل لوی اوسي
ه خانه لويه ده او نور وړوکی ترينه کوټه يو. په الندې انځور کې د کوټو تقسيمات ښودل شوی

 :هر يو د همدې په شان لوی او يا په مکمل ډول لويه ده نظر وړونکي کوټې ته
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د يو بل سيستم له مخې وړه ترينه کوټه د دوو وړو واحدونو څخه جوړه شوی او بل هر يو يا 

خو د همدې په شان لوی او يا فقط د يو واحد شا و خواته، مطلب دا چې د نيمايې کوټې 
 :ويوالي سرهل
 

وړه ترينه کوټه . په الندې انځورونو کې د يو ساختمان او د کوټو د تقسيمات خانه بندي ښايي
دوه خانې پلنه ده او ورپسې نورې د همدې په شان پلنې دي او يا د يوې خانې څو واره پلن 

 :دي

 

 دېوالونه

 دېوالونه
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کېدی شي،  په دې چې د هرې کوټې د پلنوالي په نيمايي کې اوس يو بېلونکی دېوال جوړول
نو بايد هلته هر وار يو باروړونکی يا تير ورکړل شي، کله چې کوم پښتۍ لرونکی چت يا 

په اوله کې د تکياګانو ځايونه د ساختمان له . سوري لرونکې تخته نه وي انتخاب شوی
دا کېدی شي چې د هر دوهم تکيا وروسته صرف نظر . لحاظه دغې تنظيم پورې اړه نه لري

کې ددې په مطابق تير، په منځ کې واقع د چت نيوکي تير ( نما)ودانۍ په مخ  وشي، کله چې د
 .وزن په غاړه واخستلی شي

دا چې په هر محور کې يو بېلونکی دېوال ودرول شي، نو بيا د هغې نښلونه د ودانۍ د مخ 
په اوله کې که چېرته . د پاره مهم دی( ديتايل)دا د يوې برخې . سره کوم اتحاد نه جوړوي

تکياګانې په مکمل ډول د کوټې څخه بهر او د ودانۍ د مخ نه وړاندې تنظيم شوی اوسي، نو 
د ساختمان له . د ودانۍ مخ سره بېرته يو واحد جوړوي –بيا دغه جز يا برخه د بېلونکي دېوال 

لحاظه دلته کوالی شو په نظر کې ونيسو، چې يو ګڼ د تکياګانو ځای د طبعيت د قانون په 
دا دلته کمتر کمه دې حالت د پاره مهم دی، چېرته چې . ياګانو کمه اندازه جوړوياساس د تک

 په وړه ترينې کوټې کې هله بيا دا ډول يو تکياپه ښکاره ډول د کړکۍ سطح قطع کوي
دا کېدی شي، چې کله دغه تکياګانې په لويې فاصلې سره والړې ( واضح)ال زيات څرګنده 

 :ې په واسطه ال لويې شياوسي او د هغې اندازه کوونې دد
په الندې انځور کې د تکياګانو فاصلې، د تکياګانو اندازه کوونه او د کوټې تقسيمات ښودل 

 :کيږي

 
دې سره دا ومنل شول، چې تکياګانې يا پايې لکه څنګه چې د پورته انځور څخه ښکاري د 

( استفاده)نه که نه نو په وړو کوټو کې د کوټې څخه ګټه اخست. ودانۍ مخ ته واقع دي
پاتې کوالی شو په ياد راوړو، چې په لويو کوټو کې دا ډول پرېکړه . مشکالت منځ ته راوړي
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د پورته انځور په مطابق مشکالت د کړکۍ ګانو غېر منظم يا نا برابره . ضروري نه ده
 .تقسيمات دی، ځکه چې واقعاً تکيا يا پايه زښت ډېره پلنه ده نظر بېلونکي دېوال ته

د معمول له مخې . ګانو يا پايو ځايونه ټاکل د نلدوانۍ د پاره مخکې نه ډېر اهميت لريد تکيا
مرکز ګرمي د يو ګرمو اوبو مرکز ګرمي په حېث نلونو تېرونې ته ضرورت لري، چې دا بايد د 
امکان په صورت کې د کوټو ګرمونکو جسمونو پورې په لنډې فاصلې سره يا په لنډې الری 

که چېرته د ودانۍ مخې څخه شاته په افقي ډول کوم تقسيمات . يول شيسره په نظر کې ون
انتخابېدلی نه شي، کوم چې د هغې څخه ځانګړو کوټو مرکزګرمي جسمونو ته اوبه راځي، نو 

يواځې يوه الره پاتې کېږي، چې هغه عمودي الره ده، چې دا يا خو د تکيا يا پايې شاته او يا 
په نورو . ه دوهمه تکيا يا پايې څخه بايد استفاده وشيفقط هر. مخې ته ورکول کېدی شي

 .تکياګانو يا پايو کې کېدی شي چې بيا نور ضروري نلونه پورته راښکل شی
کې د تکياګانو ( نما)په الندې انځورونو کې ښودل کيږي، چې د نلدوانۍ د پاره د ودانۍ مخ 

 :يا پايو موقعت څومره اهميت لري

 
نو په دې اساس . يا پايې دي چې د ودانۍ مخې څخه دننه خوا ته لرې شوي ديدلته تکياګانې 

خو دا د امکان په . د ودانۍ مخ او د تکيا يا پايې تر منځ يوه فضأ د نلونو د پاره وجود لري
د بلې خوا نه په لويو کوټو کې . صورت کې د تنظيم شوو بېلونکو دېوالونو سره ولګيږي

ا ګانو يا پايو په خوا کې هسې هم کوم خاص اهميت ونه لري، کېدی شي چې نلدواني د تکي
خو دې . ځکه چې د قاعدې له مخې دا ډول دفترونه په مکمل ډول د اقليم سره برابر جوړيږي

 .پورې ضروري نلونه په ځوړندو چتونو کې واقع وي
ده چې د لمر څخه ساتنې ورکړل شوي تاخچو د پاره او د کړکۍ پاکونې بالکون د پاره طبعي 

دلته دوه علتونه ښکاري، کوم چې دا اصالً  . دا ډول ساختماني برخه مشکالت منځ ته راوړي
دغه تاخچه بايد بالکون د تکيا يا پايې سره ټينګ ونښلوي، د تکيا يا پايې او د : ګوښه کيږي

 د ودانۍ مخ

 پايې الندې تير

 د نلدوانۍ الر

 د ودانۍ مخ

 پايه

 الندې تير

 ځوړنده برخه
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د . دا تل همداسې شوي دي. تر منځ فضأ بايد د نلدوانۍ د پاره تش پاتې شي( نما)ودانۍ مخ 
ساختماني برخې مغلقوالی په اخره کې د ودانۍ مخ د تاخچې څخه هم بايد تېر شي، کېدی 

شي چې يو علت ولري، په داسې حاالتو کې دا ډول بالکون يا خو الندې ورکړل شي او يا خو 
د ټولو نه وروسته د ځوړندې برخې او ډېر وړې پروفيل د ځوړندې برخې . په بام کې ځوړند شي

تر منځ باروړونکي يا تير د پاره، پر کوم چې د بالکون عناصر پراته دي، ډېر او د ودانۍ مخ 
د دا ډول حالت د پاره د تکيا ګانو يا پايو تر منځ نلدواني او د لمر څخه . نازکه اندازې جوړوي

 .ساتنې بالکون د ډېر حده ارتباط لري
څخه ( نما)د ودانۍ مخ  کې والړې وي او يا( نما)تر هغه چې تکياګانې يا پايې د ودانۍ مخ 

لرې والړې وي، چې په ځانګړي ډول د هغې شا د ودانۍ مخ سره نښتی وي، نورې پوښتنې 
په اوله کې بايد امتحان شي، چې چېرته د نلدواني امکان وجود لري؟  د تکيا . منځ ته راوړي

ې د دغه ګانو يا پايو شاته عمودي نلونه ورکړل شي، بل هيڅ امکان نه لري، دا چې په چت ک
 .ځي په خوا کې په نورمال حالت کې د چت باروړونکی واقع دی

 :کې نلدواني مشکالت منځ ته راوړي( نما)په الندې انځور کې ښودل کيږي، چې د ودانۍ مخ 

 
دلته دوه امکانات وجود لري، ددې د پاره چې بيا هم د تکياګانو يا پايو تر شا نلونه وکړای 

ا خو چت نيونکی تير دوه وارې الره جوړوي، داسې چې د تکيا يا ي.  شو چې پورته راکاږو
پايې دواړو خواوو ته هر وار دوه الندې تيرونه تېر شي او يا خو د چت نيونکی تير بيښي د 

 .تکيا ګانو يا پايو د خانو څخه بهر ورکوي

 پايه
 د ودانۍ مخ

 الندې تير
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ودانۍ په  که چېرته بيا هم د باروړونکي موقعت د بېلونکي دېوال موقعت ټاکي، نو بيا دلته د
نو ځکه دلته کېدی شي، د استفادې هدف د پاره د ودانۍ پر . کنج کې مشکالت منځ ته راځي

 .نري خوا دا ډول خاصه فضأ ضرور ده، د مثال په ډول د مالقات کوټو د پاره
د الندې تير خانه د ( bدوه وارې الره د الندې تير، ( a: په الندې ورکړل شوي انځورونو کې

 .ره برابر پوښښ نه لريپايې د خانې س

 
د ودانۍ اوږدې ډډې د پاره د چت نيونکي تير په واسطه کېدی شي چې د بېلونکي ديوالونو 

په کوم شي چې په خاصه توګه د هغې سيستم هدايت کوي، په هر وار کې . موقعت وټاکل شي
د يو يا زياتو دوه د چت نيونکي فاصلې يوه کوټه په پلنوالي کې جوړيږي او هره لويه کوټه 

خپله د ټولو نه وړوکي کوټې د دوه باروړونکي فاصلې . باروړونکو د فاصلې په اندازه لويه ده
سره په پلنوالي کې هيڅ کله پايې په منځ کې نه ودرول کيږي، چېرته چې مزاحمت منځ ته 

 .راوړي
يوه الره ده، د خو دلته د حل . دلته بيا هم د کړکۍ د تقسيمات په برخه کې سوال منځ ته راځي

. ابتدا نه د تکياګانو يا پايو په خوا کې بله کړکۍ په نظر کې ونيول شي، نظر د منځ برخې ته
شايد چې دا به ښه وي، د يوې لويې . ايا د وړو کوټو اندازه کوونه ښه ده، دا يو بل سوال دی

ودانۍ په منځ  دا يو شرط لري چې يو بل د پايې ځای د. کوټې اوږودوالي د پاره پاملرنه وشي

 د مالقات کوټه

 وړه کوټه
 مقطع a-aد 

 مقطع b-bد 

 لوله د دننه خوا نه سوځول شوی
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خو سړی دا بيا هم په همدې ډول ګوري، چې دا پر پايو باندې په . کې په نظر کې ونيول شي
 .دا تر وړاندې پورې لرلی شي، چې ټول امکانات ومنل شي. نرې خوا کې بې د اغيزې نه دی

نۍ دلته د يوې طرحې يا زېربنأ په برخه کې وويل شول، کوم چې هلته تکياګانې يا پايې د ودا
دا ال نور . سره په تماس کې دي( نما)مخ څخه وړاندې والړې دي، خو د هغې شا د ودانۍ مخ 

څخه فاصله لري، او ورسره په تماس ( نما)څرګنده نه ده، چې پايې، کوم چې د ودانۍ د مخ 
د . کې نه دي، فقط د ودانۍ په ډډه کې د چت نيونکي څخه په معقول ډول تر السه کېدلی شي

ددې خالف تر ډېره حده بې ګټې والړې دي، څومره چې ډېر وي، د دوو پايو په حېث کنج پايې 
هلته بايد والړ اوسي، کله چې سړی د نتيجې په مطابق د پايو په خانه بندي کې ټينګ والړ 

 .اوسي
په الندې انځور کې ښودل کيږي، چې په کنجونو کې بيرون والړې پايې مشکالت منځ ته 

 :راوړي

 
پايو شاته د دواړو باروړونکو د منځ نه تېرېدل ( ډبل)د دوه وارې ( نقطې)دي ټکي دلته انتقا

شايد فقط يوه پايه تر فشار الندې راشي، په هغه وخت کې چې هغه بل بې ځايه يا اضافي . دي
ښه به دا اوسي، چې اصالً تکيا ګانې يا پايې د يو پر څلورمې شاوخواته او يا ډېر د . دی

 :د ودانۍ کنجونو کې شاته ورکړل شي ساحې پلنوالي سره
په الندې انځور کې د پايو د موقعت زېربنأ يا پالن ښايي، کوم چې د کنجونو څخه يو پر 

 :څلورمه د پايو د فاصلې ورکړل شوی
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لکه څنګه چې د پورته انځور څخه ښکاري، دکنج په پايو کې د باروړونکي د منځ څخه 

ۍ په مخ کې ورکړل شوي د غاړو باروړونکي د چت تېرېدل له منځه ځي، کوم چې د ودان
نيونکو تيرونو په سر پراته دي او بيا په دې حالت کې د پايو د فاصلي يو پر څلورمې د اخر 

اخلي او  که ( وزن)پايې بل نيمايې هم اوس يوه برخه بار ( ډبل)د دوه وارې . څخه راوتلی وي
ډېر واضح د ودانۍ . حيت ووايي، لريسړې ورته د ساختماني ستاتيک له مخې موجوده صال

 .د کنج او د يوې پايې تر منځ د فاصلي لويوالی دی
په الندې انځور کې د پايو موقعت ښايي، چې د کنج څخه د پايې د فاصلې نيمايي په اندازه 

 :بهر ته وځي

 
ي، سره فاصله لر( نما)په ټولو سيستمونو کې د تکياګانو يا پايو سره، کوم چې د ودانۍ مخ 

دلته بيا د نلونو . يو باروړونکی ضرور دی، چې مستقيماً د تکياګانو يا پايو سره ونښلول شي
هغه باروړونکي يا تيرونه چې د ورکړل شوو . په برخه کې سوال منځ ته راځي( نلدواني)تېرولو 

شي، مطلب دا چې دا دوه ( ډبل)باروړونکی دوه وارې . خانو څخه بهر اوځي، دلته نه کيږي
ې جوړې شي او دا بيا دواړو خواوو ته چې تر تکياګانو يا پايو پوری ورسول شي، دا د حل الر
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بيا نو دا داډول اوسي، چې سړی د تکياګانو يا پايو شاته د نلونو تېرولو . يوه الره ده
 .څخه په مکمل ډول صرف نظر وکړي( نلدواني)

ی کې چې عمودي نل تېرونه البته چې دا هم امکان لري، په ټولو حاالتو کې، په کوم ځا
مشکالت پېدا کوي، دا ډول پټ تکياګانې يا پايې تنظيم شي، کوم چې دا هيڅ ( نلدواني)

البته چې . په خپل غاړه وخلي( نلدواني)کوم باروړونکی وظيفه ونه لري، بلکه فقط نل تېرونه 
 .دا د جوړونې د پاره کوم سوال نه دی

سره ښودل شوي، کوم چې دا د ( نما)ې د ودانۍ د مخ په الندې انځور کې دوه د ودانيو طرح
 :ودانۍ په کنجونو کې يو ډول نه دې چاپېر شوي

 
 

که سړی نقشې يا زېربنأ ته يو نظر وکړي، نو په اسانۍ سره ليدل کيږي، چې څنګه تکياګانې 
يا پايې او الندې راښکل شوي برخې د ودانۍ په کنجونو کې د پرابلم سره مخ کېدلی شي، 

که دا بايد داسې اوسي، . يو ډول د کنجونو څخه چاپېره شوی وي( نما)ه چې د ودانۍ مخ کل
نو فقط دوه دانې لومړني ساده رسمونه د . نو کېدی نه شي چې ددې په برخه کې څه وويل شي

 :ودانۍ مخ سره، کوم چې نري ډډې کې د اوږدې ډډې په مقابل کې بل ډول کېدی شي
پايو فاصله د ودانۍ د مخ ساختماني رقم پورې تړاو يا ارتباط د دلته د ودانۍ په مخ کې د 

هغه د ودانۍ مخونه، کوم چې پر هغې باندې خپله د پايو فاصله نه جوړوي، د . هېرولو نه ده
که چېرته د . امکان په صورت کې يو کږېدو په مقابل کې ټينګ بارنيونکي ته ضرورت دی

فاصلې بايد کم اوسي نظر د ودانۍ په مخ کې ته، باروړونکو جګوالی محدود وي، نو د پايو 
 .کوم چې دا په دغې موقعت کې ازاده دي
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لکه څنګه چې وويل شول، د نل تېرونې په برخه کې سوال د پايو پورې مربوطه کم اهميت 
لري، که چېرته د يو مرکزي ګرمو اوبو مرکزګرمي په ځای د اب او هوا بدلونه په نظر کې 

ات د برقي مرکزګرمي پورې اعتبار لري، کوم چې دا په هرې کوټې کې دا ال زي. ونيول شي
د برقي کېبلونو وړوکی عرضاني مقطع د مرکزګرميو نلونو په . دشپې له خوانه ذخيره کيږي

 .مقايسه هيڅ کوم مشکالت منځ ته نه راوړي
تنې لري کې دا ډول غوښ( نلدواني)د هوا بدلونې په آلو کې د لوړ فشار سيستم په نل تېرونې 

دلته هم دا ډول پورته او ښکته ډبل پړي وجود لري، چې د . لکه يو نورمال مرکزګرمي په شان
هغې موقعت او تنظيم داسې دی، چې يو د هوا بدلونې صندق کيڼې خوا ته او بل يې ښي خوا 

د هوا بدلونې په کانالونو کې ټيټ فشار سيستم اصالً فقط د خاصې . ته کار ورکړای شي
کې ددې ( منزلونو)په پوړونو . رې تړلی دی، کوم چې دا په هسته کې ورکول کيږيطبقې پو

په ځوړندو برخو کې د هوا بدلونې کړکۍ . تقسيمات په ځوړندو برخو په منځ کې جوړيږي
ګانې وجود لري، داسې چې يو دا ډول چت په دې حالت کې د اور څخه مخ نيونکی نه دی، څه 

نيوی د پاره نور خاص اقدامات وجود لري، کوم چې هيڅ د اور د مخ. چې دا وکوالی شي
اصالً په . تخنکي مشکالت منځ ته نه راوړي، خو مالي له لحاظه ودانۍ ګران تماميږي

 DINددې ځانګړيتوب د (. رول لوبوي)ساختمان کې د اور څخه مخنيونه لوی ارزښت لري 

ساختمان په کافي اندازه  ده نه وروسته بايد هر فوالدي. معيار کې ورکړل شوي دي 4102
په فوالدي ساختمانونو کې کېدی شي تر يو حده يوه کمه اندازه (. چاپېره پټ شي)وپوښل شي 

 .د شاو خوا پوښښ څخه صرف نظر وشي
کې د هوا بدلونې کانالونه په هغه ځايونو کې مشکالت منځ ته راوړي، ( منزلونو)په پوړونو 

د نلونو د پاره واړه . برخې تر اغيزې الندې راځيچېرته چې دې سره باروړونکي ساختماني 
کړکۍ ګانې سړی کوالی شي چې په فوالدي ساختمانونو کې تل د باروړونکو نري الرو له 

خو بيا هم سړی نه . الرې تېر کړي، که چېرته د بار نيونکو څخه په کافي اندازه فاصله ولري
سړی بايد . منځ څخه تېر کړيشي کوالی چې د هوا بدلونې کانالونه د ساختمانونو د 

باروړونکی سيستم دا ډول انتخاب کړي، چې نه يواځې د قوو مخه وګرځوال شي، بلکه يو 
دې ته مخکې اشاره وشوه، چې د هغه دېوالونو . امکان ولري( نلدوانې)مناسب نل تېرونه 

چتونو  ، کوم چې د هغې له الري کانالونه د ډوغلې څخه(سوري)عمودي د هوا بدلونې ډوغلې 
ته تاوول کېږې، د ډېرو کړکۍ ګانو په وجه د يوې ټينګې ډبلې تختې په حېث هم ورڅخه 

 .استفاده نه شي کېدی
دا اکثراً . کې د کانالونو افقي تېرونه د دهلېزونو له الرې ډېره اسانه ده( منزلونو)په پوړونو 

 .ژور ځوړندول کيږي، چې دې سره په حجم کې خاص ځای منځ ته راځي
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هلته په . څخه په هستې کې د هوا بدلونې کانالونه دهلېزونو ته راښکل کيږي( کندو)وغلو د ډ
ځان ځان ته . کافي اندازه ځای شته، دلته د چت نيونکې اکثراً د دهلېز سره موازي پروت وي

عمومي وزن د بيروني او . سره نښلوي( قطار)ټيټ باروړونکي دواړه داخلي د پايو کتار 
خو دغه باروړونکي نل . تر منځ د چت نيونکي په سر کوم اهميت نه لريداخلي کتارونو 

د دهلېز دواړو خواوو ته باروړونکي کم تر فشار . ته کوم مزاحمت نه کوي( نلدواني)تېرونې 
ددې په وجه بيا ځای پېدا کيږي، ددې د پاره . الندې دي او ځکه کېدی شي چې ټيټ اوسي

 .کوټو ته ګرځول يا تاوول کيږي چې د عمومي کانال څخه په دهلېز کې
مونږ يو ځل بيا بايد په نقشه کې د تکياګانو يا پايو موقعت ته بېرته وګرځو، او دا هغه حالت 

دلته يو . د کنجونو څخه چاپېره شي( يوډول)هم درجه ( نما)د پاره دی، چېرته چې د ودانۍ مخ 
ۍ په مخ کې دغه پايې په کمې بل پرابلم جوړيږي، دا بيا هغه وخت جوړيږي، کله چې د ودان

دلته سړی لويې خانې ورکوي نظر ډېرو . فاصلې کې والړې وي نظر داخلي د پايو کتارونو ته
که چېرته دا په همدې ډول وي، دلته ډېر ضرور دی، چې په هر مسطتيل ډوله . وړو خانو ته

نورو ټولو  ودانيو کې څلور پايې ورکړل شي، کوم چې دا زښت ډېر تر فشار الندې وي نظر
او که څه هم دا دومره مشخص اوسي، هومره د داخلي پايو په کتار کې د پايو فاصله . پايو ته

الندې ورکړل شوي انځورونه دا ښه . لويه وي نظر د بيروني پايو په کتار کې د پايو فاصلې ته
 :څرګندوي

 فاصلهپه دې انځور کې که د داخلي پايو   په دې انځور کې د داخل پايو تر منځ
 لويه اوسي نظر بيروني دېوالونو ته، دلته   او بيروني پايو تر منځ د فاصلو فرق

 تل په بيروني دېوالونو کې څلور پايې  کم دی، نو په همدې ډول د څلور واړو
 وجود لري، کوم چې دا ډېر تر فشار الندې  تر وزن الندی د کنج پايو فرق نظر نورو

 دي      ته تل کم دی
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که چېر ته . رغه هيڅ داسې د کنج پايې نه شته، چې هغه ډېر سخت تر فشار الندې ويد بده م

دا حالت منځ ته راشي، نو بيا سړی کوالی شي چې يو خاص حالت د يو عرضاني مقطع قوي 
څخه مخ ته والړو پايو په ( نما)کوونې د پاره استفاده وشي، لکه څنګه چې دا د ودانۍ مخ 

 .سړی يو وار بيا دا ډول پايې د نقشي په مطابق په نظر کې نيسي. يشان اسانه امکانات ورکو
په اوله کې که چېرته د پايو فاصلې د داخل او بيرون يو ډول يا مساوي وي، نو بيا ټولې 

نورمالې پايې په بېروني دېوالونو کې يو برابر تر فشار الندې راځي او فقط د څلورو کنجونو 
 .و حاالتو کې هم، يو کم وزنپايې تر السه کوي، لکه په ټول

په الندې انځور کې ښودل شوی، چې د داخلي او بيروني پايو فاصلې مساوي دي، داسې چې 
: ددې په خالف. په بيرونې دېوالونو کې هيڅ کوم ډېر سخت تر فشار الندې پايې وجود نه لري

 :هم څلور واړه د کنج پايې کم تر فشار الندې دي، همدارنګه په نورو حاالتو کې
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وزن او خاصوالی بيروني دېوالونو ته د بيروني پايو د موقعت د پاره د ( نما)د ودانۍ د مخ 
 .وزن په څېړنه کې د پامه غورځول شوی دی

دا داسې دی، . څومره چې امکان لري پايې تل نري جوړول کيږي، يواځې د رڼا لوېدو په خاطر
ونو کې پايې نږدې والړې دي نظر داخلي چې په ټولو حاالتو کې، کوم چې په بيروني دېوال

پايو کتارونو ته، ټولې پايې د څلورو قوي تر فشار الندې پايو له مخې بايد الس ته راوړل 
دا بيا داسې دی، چې کېدی شي سړی د څلورو زښت ډېر فشار الندې پايو د پاره هم . شي

. حالت کې داسې نه دیزښت ډېر اندازه کوونې تاوان په نظر کې ونيسي، څه چې په نورمال 
ددې په خالف ډېره مناسبه دا ده، کله چې څلور پايې، لکه د تېر مثال په شان کم تر فشار 

بيا نو دغه څلور پايې د ضرورت په حالت کې د حده ډېر لوی اوسي، که چېرته . الندې اوسي
 .په فوالدي پايو کې د دېوال ډبلوالی نه شي کمېدلی

مکمل پرېږدو، مونږ باېد د دا ډول مخنيونې په برخه کې مخکې ددې نه چې مونږ پايې 
د ودانۍ په مخ کې د پايو ډېر نږدی فاصلو سره تل دا د خپل خوښې کار دی، چې د . وغږيږو

دا د يو باروړونکي په واسطه يا . ننوتلو په منزل کې يو لوی د پايو تر منځ فاصله وجود ولري
 .سه کيږيهيڅ د مکملې ودانۍ نيونې په واسطه تر ال

د ډېر وزن په وجه لوړ پوړه ودانۍ دا ډول باروړونکي يو جګوالی لري، کوم چې نورمال 
( منزل)کله کله د دا ډول باروړونکي سره پوړ . ساختماني جګوالي د يو چت نه پورته کيږي

دا به د ودانۍ ورک شوی جګوالی اوسي، کله چې سړی د دغې باروړنکي شاته کومه . لوړيږي
 .ي تنظيم کړی، کوم چې د باروړونکي رنګړيوالی داسې زيات ضرورت نه لريکوټه نه و

تياريږي، ( منزل) که دغه لوړوالی په کافي اندازه غټ اسي، نو بيا دلته يو ډول تخنکي پوړ 
مطلب دا چې يو پوړ، چې هلته مجموعه د آلو د مرکز ګرمي، اقليم او هوا بدلونکې آله ځای 
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ډول د اتومات ټلېفون مرکز، د انرژي ويشونکی او ارشيف د دغې او په همدې . په ځای کيږي
 .ځای د پاره هم مناسب دی

په کم لوړوالي کې دغه موقع تر السه کيږي، چې دلته د نلونو يا کېبلونو تقسيمات څخه کار 
اخستل کيږي، که چېرته دا د تاکاو څخه مرکزي پروت ډوغلو يا کانالونو له الرې پورته 

ه نو بيا ځای دی، ددې د پاره چې مرکزي نلونه يا کېبلونه، د مثال په ډول د دلت. راښکل شي
خو دلته هم په اجزأو يا ديتاېلونو کې پرابلم . شاته پايو څخه راښکل شي( نما)ودانۍ د مخ 

دا فقط داسې ښودل کيږي، چې د بيروني پايو الندې د مخه نيونې باروړونکی د . وجود لري
څومره چې نلونه يا کېبلونه د پايو شاته . نظر پايو ته چې ژور دی ستاتيک په اساس پلن دی

ورکول کيږي، بايد سړی اولنی چت جګ ورکړي نظر د مخ نيونې باروړونکي ته چې پروت 
 :دی

 :د مخ نيونې باروړونکي په ساحه کې ښايي( نلدواني)په الندې انځور کې د نلونو تېرونه 

 
ه مساوي فاصلو سره پايې مستقيماً د مخنيونې باروړونکي د مخنيونې باروړونکي الندې پ
او د پايو د انتخاب او د هغې ټاکنه د ودانۍ . لري( ارتباط)په سر د پايو فاصلې پورې تړاو 

داسې لکه په عمومي ډول دا د يو . لويوالي ته په مناسب وخت کې ورته پاملرنه وشي
که : کې د پايو فاصلې پورې ارتباط لري (نما)مخنيونې باروړونکي د پاره د ودانۍ په مخ 

چېرته په بيروني دېوال کې پايې په کافي اندازه يو د بل څخه لرې واقع وي، داسې د 
خو مونږ وليدل، چې نور ډېر د نظر ټکې د ودانۍ په . مخنيونې باروړونکي ته ضرورت نه شته

 .مخ کې د پايو د فاصلې په انتخاب کې يو مهم رول لوبوي
ې باروړونکي په واسطه ځان ځان ته د پايې محورونه نيول کيږي، اکثراً د ودانۍ په د مخنيون

که د . داخلي پايې غېر ددې نه په کافي اندازه لری فاصلې سره والړ دي. کې پايې( نما)مخ 
ټولو پايو مخه ونيول شي، ددې د پاره چې په لومړي پوړ کې د کوټو خاص پراخوالی تر السه 

پايه
 

 الندې تير

 هسته مخ نيونې باروړونکی

 ورتنۍ څنډهپ
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ر دی، چې د پايو د محورونو الندې ځان ځان ته مخنيونې باروړونکي د يو کړای شو، دا ضرو
د هغې جګوالی د غټوالي په ترتيب کې د پوړ . صندق په شان عرضاني مقطع سره ونښلول شي

جګوالي پورې اړه لري، چې په ډېر فشار او د پايو په لويو فاصلو کې د امکان په ( منزل)
بايد کار واخستل شي، لکه څنګه چې په الندې انځور صورت کې د دوهم پوړ جګوالي څخه 

 :کې ښودل شوی
 

 :په الندې انځور کې د يو لوړ پوړي ودانۍ د مخنيونې باروړونکي د پوړ جګوالی ښايي

 
يو دا ډول منزل نيونکی د هغې په تقسيمات کې، د دغې پوړ په سر نورو پوړونو د پايو 

ه مخې د صندق ډوله په باروړونکي کې هره پېره يا د دود او قاعدې ل. محورونو پورې اړه لري
د ( منزلونو)هر وار يوه نرۍ الر بايد هلته اوسي، چېرته چې د هغې په سر راتلونکي پوړونو 

په څلور کتاره پايو کې يو درې خانه يي عرضاني مقطع د نيونکي پوړ د . پايو محورونه دي
 .پاره جوړوي

، خو دلته نه شي کېدالی چې فقط کيڼې او ښي خوا ته دلته په منځ کې يو دهلېز هم جوړيږي
په نورمال حالت کې يو دا ډول نيونکی پوړ د اهن کانکرېټ څخه، .  ډېرې دروازې ورکړل شي

سړی کوالی شي چې په يو اهن کانکرېټ . او که نه نو حتا د ځبېښل شوي کانکرېټ څخه اوسي
خو بيا هم د هغې حالت، . کې ونيسيکې يا په ځبېښل شوي کانکرېټ کې دروازې هم په نظر 

د . غټوالی او فاصله په اوله کې د هغې مجهز والي يا د ځبېښنې غړو پورې اړه لري
بارېدونکي په خوا کې خالص ځايونه دي چې په دا ډول قوي تر اغيزې الندې تيرونه امکان نه 

حاظه د کوټې څخه د ساختمان له ل. نو ځکه سړی د هر څه نه مخکې دا په نظر کې ونيسي. لري
نيونکې فقط د يو بل ( منزل)نو ځکه دا ډول پوړ . کار اخستنې غوښتنه ډېره محدوده شوې ده

 .هدف د پاره مناسب دی
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مکمل نور امکانات، چې د ننوتلو پوړ د پايو څخه خالص وساتل شي، دا د لوړ پوړو 
ربع ته نږدې پالن داسې چې په مربع يي يا  م. سکليټونو خاصو ساختمانونو کې واقع کيږي

سره په ودانيو کې قؤې د بيروني پايو څخه د يو خاص ساختمان له الرې په منځ کې واقع 
دا کېدی شي چې يو شا و خوا ته راوتلی پوړ اوسي يا خو دا يو سرچپه . هستې ته توجه وشي

 .پرې شوی هرم هم اوسي
 :تمان ښاييالندې ورکړل شوی انځور د مرکز يا هستې څخه راوتلی نيونکی ساخ

 
دا به ال مروجه ساختمانونه وي، چې په دې کې څرګنده ده چې ډېر مهم د بيروني پايو نيونکی 

 .په يو غېر عادي ډول سره کار ورځنې واخستل شي
طبعي ده . بالکل يا پوره بل ډول ساختماني رقم ددی په خالف لوړ پوړي ځوړند کورونه دی

د پورته ورکړل شوو ودانيو په شان مرکز يا هسته د  چې په دا ډول لوړ پوړو کورونو کې لکه
خو بيروني پايې اوس په يو راوتلي برخې کې ځوړندې دي، . په سر واقع وي( تهداب)بنسټ 

کوم چې دا زيات ښکته نه، لکه د پورته دوه اخري انځورونو په شان، بلکه پورته په مرکز يا 
بيرون هغوۍ خپل وزن په . سر واقع ديچتونه د هستې د داخل په . هستې کې ورکړل شوي دي

بار يا وزن بيرون اول پورته . پايو اچوي، کوم چې سړی دا بيا هم نظر ځوړند ته ښه ښودلی شي
 .باندې راځي( تهداب)انتقاليږي او بيا د هغه ځای څخه د هستې له الرې بنسټ 
مرکز يا هسته  سړی کوالی شي چې. دلته د ساختمان مخ ته وړلو د پاره مختلف امکانات دي

اول د هغې مکمل جګوالي سره سر ته ورسوي او پاس ساحې او ځای کې لوی راوتلي برخې 
 .منتاژول کيږي

مرکز يا هسته واضح ده چې په اهن کانکرېټ کې جوړيږي، د کوټې چاپېره دېوالونه هسې هم 
په دې کې  .راوتلي برخې په اهن کانکرېټ کې او هم په فوالدو کې به امکان ولري. ضرور دي
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که دغه . بيا د پورته څخه مخ په ښکته وړاندې تلونکی چت يو د بل په سر ځوړندول کيږي
راوتلي برخې د اهن کانکرېټ څخه وي، نو بيا دمنزلونو په اساس شکل داسې کيږي چې د 

په خاصه توګه په يو فوالدي ساختمان کې سړی کوالی شي . منزل د پاره شکل ټيټ انتقاليږي
تصور وکړي، مخکې منتاژ شوي چتونه مخ پورته راښکل شي او بيا يو چت د يو چې دا ښه 

 .بل پسې د پاس څخه مخ په ښکته منتاژ شي
يو مکمل بل ډول تخنيک دادی، چې هيڅ کومه خاصه ګټه نه تر السه کيږي، په اوله کې 

کمو منزلونو  د هغه په ځای هسته يا مرکز تقريباً د. مکمله هسته يا مرکز ته ترجح ورکول کيږي
په منځو منځو کې د هستې شاوخوا ته راوتلی پوړ يا منزل د هستې  . ته ترجح ورکول کيږي

 .پورته اخر پر ځمکه باندې تکميليږي
خپل ابدي حالت تر السه ( منزل)سره دا وړاندې ځي، تر هغه چې راوتلی پوړ ( ريتم)په دغې تال 

. اساساً کوم تخنکي مشکالت وجود نه لري .ځوړند شوي اوسي( منزلونه)کړي او ټول پوړونه 
کې ( جريان)او همدا رنګه د تخنيک له لحاظه د جګونې په بهير ( ديتايلونو)په برخو برخو 

د هستې يا مرکز په نظر کې . پکار دی چې يو نيم پرابلمونه حل شي، کوم چې يقيناً امکان لري
نکرېټ کې جوړ شوی وای، نو په باقي نيولو سره، چې هغه هم دلته د يو هدف د پاره په اهن کا

 .نورو ساختمانونو کې هم دا ډول په اهن کانکرېټ او په فوالدو کې په پام کې نيول کيږي
د دا ډول جوړونې طريقې استعمال کله نا کله د ليسنس پورې تړلی دی يا فقط په کمو 

. ت موجود ديشرکتونو کې ممکن دی، ځکه چې په دغه شرکتونو کې دې ته الزمي ماشين آال
 .دا د نظر ټکي دي، چې دې ته بايد پاملرنه غوښتل غواړي

د لوړ پوړو کورونو د پاره کم، خو پاتې د سکليټ ساختمان د پاره ښه مناسب دی، چې دا د 
( ساختماني)د دا ډول جوړونې . نومول کيږي( Lift-Slab-Verfahren)طريقه  –تختې  –ليفټ 

د تاکاو په چت باندې بيا نو د منزلونو ټول چتونه . ل کيږيطريقې سره په اوله کې پايې ودرو
طبقه يي يو پر بل باندې کانکرېټيږي او بيا نو د پورته کوونکي څاښۍ يا دوک په واسطه، 

دا چې پايې په . کوم چې دا د پايو په سر باندې ټينګ شوي دي، پورته خوا ته راښکل کيږي
دلته هم د دوګ . د چت سيخان يوځای کيږيچتونو کې يو فوالدي امېل دی، چې هغې سره 

که چت خپل ابدي حالت تر السه کړ، نو بيا د فوالدي امېل او پايې . الندې اخر ټينګول کيږي
تر منځ مناسبو پانېو په واسطه د هغې د پاره په نظر کې نيول شوي ځای او يو هدا رنګه ساده 

 .اغيزه کوونکی بارېدنې ځای تر السه کول کيږي
مهم دادی، چې بيروني پايې هم دومره د چت د څنډو څخه ليرې شاته بايد والړې بيا هم 

طبعي ده چې بايد چت هم . اوسي، چې مخکې ذکر شوی امېل هم وکوالی شي چې جوړ شي
 .امېل د چت څنډو ته په کافي اندازې سره ليرې چاپېره شي
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ې خوا ته خوځېدنې په د پورته کوونې د بهير په وخت کې د مقايسې له لحاظه سيستم د ډډ
په هستو يا مرکزي مهمو ټکو کې د خاصو امنيتې اقداماتو له الرې، . مقابل کې حساسه دی

که ال هم ښه وي د لويو تختو او هستو يا مرکزي مهمو ټکو له الرې د دا ډول چتونو اخر، 
دو پايې کېدی شي چې د اهن کانکرېټ يا د فوال. کوالی شي چې هغې ته پاملرنه ونيول شي

 .څخه اوسي
بل دا چې ټول چتونه پورته کول کيږي او بيا د پورته کولو نه وروسته تر اول پوړ جګوالي 

 .پورې الندېنی چت هلته ايښودل کيږي او همدا رنګه تر اخري چت پورې دوام ورکول کيږي
دا د اهن کانکرېټ .مونږه په دغه موقع کې يو خاص ډول چت وپېژندلو، چې دا هوار چت دی

ه بې د الندې نيونکي نه چت دی، مطلب دا چې يو تخته ده، کوم چې دا فقط په پايو باندې څخ
تر اوسه پورې مونږه تل فقط د چت تخته پېژندله چې هغه په اوږدو د . ايښودل شوې ده

خو بيا هم دلته د چت تختې دي چې د . دېوالونو او الندې تيرونو په واسطه نيول شوي دي
طبعي ده چې دا ډول چتونه ډبل دي نظر هغه تختو ته چې د . پراته ديپه شکل ( نقطې)ټکي 

خو هغه د الندې تير سره يو ځای تختې په مقايسه ټيټ . الندې تيرونو په سر پراته تختې دي
که دا ډول چت ځوړند شي، نو بيا په دې حالت کې د . دي، چې دا د هغې خاصه ګټه يا فايده ده

او ( نلدواني)يوه تشه فضأ منځ ته راځي، چې دا د نل تېرونې تختې او د ځوړند ځای تر منځ 
 .کېبلونو تېرونې د پاره مناسب ځای دي

په مجموع کې يو هوار چت دروند دی، هلته ډېر کانکرېټ استعماليږي او د سيخانو برخه هم 
ددې سره سره هم د قاعدې له مخې هوار چتونه ارزانه دي، دلته قالبونه زښت ډېر . لويه ده

طريقه  –تختې  –دغه د ليفټ . اده دي نظر نورو معمول د الندې تيرونو په سر پراته چتونو تهس
(Lift-Slab-Verfahren )ځکه چې فقط دې ته اجازه ده . د هوار چتونو سره ډېر نږدې تړاو لري

 .چې دا يو پر بل باندې بې د کوم مشکله کانکرېټ شي
دا کوالی شي . ريقې سره په هيڅ وجه تړاو نه لريخو هوار چتونه د هغې له خوا د ساختماني ط

خو بيا هم . د معمول له مخې د هغې ابدي يا دايمي حالت ته راوستل شي او بيا کانکرېټيږي
دلته اعتبار دادې، چې د غاړو يا د څنډو په پايو کې ال کافي د تختو مساحت د پايو او د 

ي، نو بيا بايد تخته د غاړې يا څنډې ته که دا نه کېدونکی و. تختو ديوال تر منځ وجود ولري
دا کوم خاص مزاحمت نه دی، چې دلته په . د يو الندې ورکړل شوي تير په سر کېښودل شي

بله دا چې د غاړې . ځوړند شوو چتونو کې يو په ښکاره ډول د يو ډډه يي اخر غوښتنه اوسي
کړل شوي تير ته ضرورت بار نيونکی، کوم چې تخته ورباندې راځي، د چت الندې هيڅ کوم ور

د هغې په ځای د چت په سر واقع سرنی تير دا هدف تر السه کوي، لکه د نورو ډېرو . نه لري
 .داسې حالتو د پاره هم
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په الندې انځور کې د يو هوار چت د پورته، ښکته يا وتلي برخې سره په نورمال بارېدنې کې 
تير په سر دی او ښي خوا ته پر يو په منځ کې بارنيونکی په يو الندې ورکړل شوي . ښايي

 .راوتلي ښودل شوی دی
، کوم چې لږ څه اهميت لري، لږ څه يادونې ته ضرورت لري، مخکې ددې نه چې (نقطه)يو ټکې 

زما مطلب د يو فوالدي ساختمان د يو کلک، د اهن کانکرېټ څخه . دغه برخه اخر ته رسيږي
اول نظر د سړي مطلب دا وي، چې دلته په . جوړ شوي هستې يا لويې تختې سره نښلول دي

يو پرابلم په هغه وخت کې منځ ته راځي، . خو دا هم نه دی. هيڅ کوم خاص پرابلم نه ليدل کيږي
 .کله چې وروسته سړی د هغې په برخه کې فکر وکړي

 
 

 :په الندې انځور کې د يو هوار چت د ايښودلو يا بارولو امکانات ښايي

 
ونه هم اکثراً په محورونو کې وي، چې ددې د پاره هم الندې تيرونه هسته يي يا مرکزي دېوال

خو ددې مطلب دا دی، چې يو نيم فوالدي . پراته دي او يا پايې والړې دي، تنظيميږي
باروړونکي په اخر کې د يو فوالدي پايې سره نښلول کيږي، کله چې د هغې بل اخر د هستې 

يا خو دې د پاره په . ورکړل شي( ارتباط)ړاو اهن کانکرېټ او يا ډبلې تختې سره بايد ت
کانکرېټ کې کړکې پرېښودل کيږي، کوم چې په دې کې باروړونکې تېريږي، يا خو دلته بايد 

خو . خاص بارېدونکي تاخچې جوړيږي، کوم چې په هغې باندې باروړونکي ايښودل کيږي
اندې راځي، دواړه د حل هلته، چېرته چې اصلي الندينی تير د ډېر قوي فشار سره په هستې ب

د دېوال په هستې کې سوري د سيخانو څخه کار اخستنه زښت ډېر . الرې زښت ډېر مشکليږي
دا په خاصه توګه د . محدودوي، په کوم چې سيخبندي بې د دې نه هم زښت ډېر تنګ پراته دي
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ري چې هلته بيا د بارېدونکي ځای کړکۍ ګانې اکثراً امکان نه ل. هستې کنج پورې اړه لري
 .ورکړل شي

پورې والړ شي يا حتا د ودانۍ ( نما)عالوه ددې نه که هسته د يو دېوال سره تر د ودانۍ مخ 
مخې کې زور ورکړي، بيا نو د هسته يي دېوالونو حالت محورونو ته هم د ودانۍ مخ ( نما)مخ 

 .مخې ته د پاملرنې وړ دی( نما)
. کې په غېر منظم ډول مخ ته وړل کيږيډبل هسته يې دېوالونه د کړکۍګانو په تقسيمات 

نښلونه د فوالد سره اوسي او يو وار اهن ( نما)مکمل پرته له دې، که د يو مقدماتي ودانۍ مخ 
د دواړو ساختماني برخو يوه جدايي، مطلب دا چې د . کانکرېت باندې غېر واضېح اوسي

خو په دې نور فشار . فوالدو نورماله ساختمان د اهن کانکرېټ څخه هسته، ډېر ساده کوي
راځي، چې هسته يي دېوالونه د محورونو څخه بيرون وويستل شي، چې دې سره فوالدي پايو 

. د فوالدي ساختمان عمودي وزنونه د فوالدي پايو باندې لرې کيږي. د پاره ځای پېدا شي
 .فقط افقي قؤې د چت تختو له الرې هستې ته تېرول کيږي

ايلونو د اهن کانکرېټ څخه فوالدو ته د بدلون مرحله ښودل په الندې انځورونو کې د ديت
 :شوي
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د يو چت له الرې په اسانۍ سره جوړول ( ارتباط)د هستې او داخلي پايو د کتار تر منځ تړاو 
اسانه نظر دې ته چې ډېر قوي تر فشار الندې يو تير وچليږي، يا که سړی دې نه هم ښه . کيږي

 .کې امبار شيووايي، په هسته يي دېوالونو 
دا بايد هم وويل شي، چې کوم ډول مشکالت د هسته يي دېوالونو د محور څخه ويستلو په 

 .وجه خپله هستې د پاره زياتيږي
په الندې انځور کې ښودل کيږي، چې د يو اهن کانکرېټ څخه هسته څنګه د خانو څخه 

 :ويستل کيږي، دغه ساختمان په برخې يا ديتاېل کې اسانه کيږي

 
چې د هسته يي دېوالونو پورې وهنه فقط دننه خوا ته يوه استفاده منځ ته راوړي، بيا نو دا  دا

ددې په برخه کې بايد د مخکې څخه . هسته ال وړه کيږي، چې زښت ډېر نور توان نه لري
خو دا د . پرېکړه وشي، که چېرته بارېدونکي برخې هم بايد په منظم ډول جوړېدونکي اوسي

د ترتيبونې او جوړوني : د پاره اعتبار لري، کوم چې دا مونږ دلته ورکړي دي ټولو ښه سنجولو
يو مناسب : يا ال واضح کولو د پاره. تر منځ د يوې موازنې کوښښ بايد وشي( ساختمان)

  .ساختمان د نقشې د ترتيبونې په مطابق ولټول شي
 



 :بيوګرافيلنډه  د ژباړونکي

کال  20.03.1960په . ي ځوی او د ملک غوث الدين لمسیقطب الدين ملکز د اسداهلل ملکزی

 .کې د ننګرهار واليت، کوز کونړ ولسوالۍ د قلعټک په کلي کې زېږېدلی

 لېسه کېپه افغان سيد جمال الدين کال پورې د 1977څخه تر  1965د خپلې لومړني زده کړې 

 .سرته رسولي دي

څخه پولېتخنيک کې او بيا د يوسمستر پورې د کابل په 1978څخه تر  1977د  لوړې زده کړې

د جمهوريت د تاجکستان اتحاد رې د پخواني شوروي پو 3891څخه تر  1978وروسته د 

 .سرته رسولي دي کېدوشنبې په پوليتخنيک 

او خارج کې په مختلفو ساحو کې دنده پر مخ په داخل د ديپلوم تر السه کولو څخه وروسته 

 :وړېده، چې دا په الندې ډول دي

رياست کې د په پالن او ارزيابي  دپورې د فواعد عامې وزارت  1984څخه تر  1983د 

نه  دېد. پورې د الرو او ډګرونو په رياست کې 1988څخه تر  1984د . انجينېر په حېث

 2005کال څخه وروسته تر  1993د  (.وزګار)کلونه ( حجرت)ې د ګډوالۍ پور 3881وروسته تر 

پورې د  2006تر  2005د .  دنده تر سره کړې ده يېالمان کې په مختلفو ساحو کې  پهپورې 

خيريه موسسې سره د انجينېر په حېث د افغانستان په فراه واليت کې او بيا ددې  Helpالمان 

اخر پورې په افغانستان کې د افغان بېسيم مخابراتي دستګاه سره د  2008نه وروسته تر 

ښار والۍ کې د ښاري  په Bebra فعالً د المان د بېبرا. انجينېر په حېث دنده تر سره کړېده

 .يانجمن افتخاري غړي په حېث کار کو



Abstract 
 
 
The book is an aid for architects to become closer with static-constructive topic. In this of 
course everything is not included by far what meets in the course of a several years' study the 
architecture students in this area. Only this is included what is also to be returned in printed 
form. The constant one trouble to bring the formative idea with the technical material 
compulsions in good correspondence, can be hardly printed, but be practiced just over and 
over again and be tried. Then this happens in the study duties. However, it would be 
attractive, the development of a draught of the setting of tasks about the first ideas to explain 
about the different attempts of a solution up to the well-balanced ready draught at a well-
chosen example. However, is not here for it the space. 
The whole material is distributed to two volumes. The first tape begins with the physical 
bases and concludes with the bend bearer. 
The subjects: Frameworks as well as retaining walls, walls, props and at the end the practical 
application from this whole material on the buildings are treated in the second tape. 
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پوهنوال دوکتور 

 محمد طاهر عنایت
 ګرهارنن

 د موادو مقاومت ۴۰ ننګرهار اسد الله ملکزی انرژي سمپا کوونکي ودانۍ ۳۹
پوهنمل بهرام  

 امیری
 خوست

۴۱ 
فزیکی کیمیا ګازونه او 

 کیمیاوی ترمودینامیک
 ۴۲ ننګرهار پوهاند خیر محمد ماموند

اطالعاتو ته د الرسيس الرې 

 چارې
 ننگرهار دانش کړوخیل 

 ننګرهار زملی خالقی  د فاضله اوبو انجنیري ۴۴ ننګرهار اند لطف الله صافی پوه  حیاتی جغرافیه ۴۳

 ۵۶ ننګرهار سالطان احمد نیازمن د ریايض په هلکه خربې اترې ۴۵
 ولوجيیاقتصادي ج

 فلزي کانونه(-)کانپوهنه

پوهاند دوکتور  

 ف الله سهاکیرش
 ننګرهار

۴۷ 
ګروه های اجتامعی بسته )مطالعه 

 کتها(جامعه شناختی س

داکرت احمد سیر 

 مهجور

کابل 

 پوهنتون
 بلخ محمد نعیم نسین ګرم شدن کره زمین ۴۸

۴۹ 
الجرب او د عددونو تیوري 

 دوهمه برخه
 ۵۰ ننګرهار سلطان احمد نیازمن

اعامر ساختامنها )اساسات، 

 مواد و سیستم ها(

پوهندوی دیپلوم 

 انجنیر امان الله فقیری

کابل 

 پولیتخنیک

۵۱ 
جنیري کې د په سیول ان

 اټوکډ استعامل

پوهنوال میا پاچا 

 میاخیل
 وترنری عمومي پتالوژي ۵۲ ننګرهار

پوهندوی محمد 

 طاهر کاکړ
 ننګرهار

 انجنیري جیودوزی )رسو( ۵۳
پوهندی ګل حکیم 

 شاه سیدی
 ننګرهار پوهنوال عزت الله جیومورفولوژي ۵۴ ننګرهار

 د تلویزیوين خپرونو تولید ۵۵
سرت پوهنوال داکرت ما

 واحدی
 ۵۶ خوست

، اوسپنیز کانکرېټي عنارص

 لومړی برخه

پوهنوال ديپلوم انجنیر 

 عبادالرحمن مومند
 ننګرهار

 ننګرهار ذاکره بابکرخیل زولوجی غیرفقاریه ۵۸ ننګرهار ذاکره بابکرخیل زولوجی فقاریه  ۵۷

 د تهداب انجنیري ۵۹
پوهاند انجنیر زملی  

 خالقی
 بلخ کرت عبدالله مهمنددا الجرب معارص ۶۰ ننګرهار

۶۱ 
 یحفظ انرژ  تیرهنمود موثر

 راتیدر تعم

داکرت انجنري محمد 

 عمر تيموری
 معارص الجرب  ۶۲ کابل

داکرت عبدالله 

 مهمند
 خوست

۶۳ 
د افغانستان د پوهنتونونو د 

 درسی کتابونو چاپول 
 ولو تهټ داکرت یحیی وردک  آملاين د افغانانو لپاره ۶۴ ټولو ته داکرت یحیی وردک

 ۶۶ ټولو ته داکرت یحیی وردک آملانی برای افغانها ۶۵
د پروژې مدیریت په عمل 

 کې

محمد داود علم او 

 يو اف . ګهل
 ننګرهار

 صنعتي اقتصاد ۶۷
پوهاند محمد بشیر 

 دودیال
 ۶۸ ننګرهار

نبايت فزیولوژي لومړی 

 جلد

پوهنمل محمد 

 طاهر میاخیل
 خوست

 نبايت فزیولوژي دوهم جلد ۶۹
هنمل محمد طاهر پو 

 میاخیل
 ۷۰ خوست

د ساختامنونو تحلیل 

 )لومړی برخه(

پوهاند محمد 

 اسحق رازقی
 ننګرهار

۷۱ 
د ساختامنونو تحلیل )دویمه 

 برخه(

پوهاند محمد اسحق 

 رازقی
 ۷۲ ننګرهار

ډسانو د پاره د مهن

ساختامين ستاتیک زده 

 کړه

دیپلوم انجنیر 

 اسدالله ملکزی
 ننګرهار

 

 www.ecampus-afghanistan.orgشۍ :  ټول کتابونه له دې ویبپاڼې څخه ډونلوډوالی

، کانراد ادناور ، د آملان د فدرالی جمهوریت جرنال کنسولګريد آملاين او افغانی پوهنتونونو ټولنې، افغان ماشومانو لپاره د جرمني کمیټید : یکمرسته کوون

 افغانیک او ، په جرمنی کې د اناسیس کمپنۍ، سلواک ایدېت، میخایل کلبنسټ

 ۲۰۲۰ فربوریکارته، کابل افغانستان،  د لوړو زده کړو وزارت، څلورمه : ډاکټر یحیی وردګتطبیق کوونکی

 textbooks@afghanic.deامييل:   ،075601640:دفرت

 



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 Kinderhilfe-

Afghanistan, 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.ecampus-

afghanistan.org. 
 

The Afghan National Higher Education Strategy (2010-2014) states: 

“Funds will be made available to encourage the writing and publication of 

textbooks in Dari and Pashto. Especially in priority areas, to improve the 

quality of teaching and learning and give students access to state–of–the–

art information. In the meantime, translation of English language textbooks 

and journals into Dari and Pashto is a major challenge for curriculum 

reform. Without this facility it would not be possible for university students 

and faculty to access modern developments as knowledge in all disciplines 

accumulates at a rapid and exponential pace, in particular this is a huge 

obstacle for establishing a research culture. The Ministry of Higher 

Education together with the universities will examine strategies to overcome 

this deficit ”. 



We would like to continue this project and to end the method of manual 

notes and papers. Based on the request of higher education institutions, 

there is the need to publish about 100 different textbooks each year.  
 

I would like to ask all the lecturers to write new textbooks, translate 

or revise their lecture notes or written books and share them with us 

to be published. We will ensure quality composition, printing and 

distribution to Afghan universities free of charge. I would like the 

students to encourage and assist their lecturers in this regard. We 

welcome any recommendations and suggestions for improvement. 
 

It is worth mentioning that the authors and publishers tried to prepare the 

books according to the international standards, but if there is any problem 

in the book, we kindly request the readers to send their comments to us 

or the authors in order to be corrected for future revised editions. 

We are very thankful to Kinderhilfe-Afghanistan (German Aid for Afghan 

Children) and its director Dr. Eroes, who has provided fund for this book. 

We would also like to mention that he has provided funds for 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 
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