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د پوهنې وزارت



 دا عــــزت د هـــر افـغـان دى
 هر بچی ي３ قهرمـــــان دى
ازبـکــــــــو د  بـــــلـوڅـــــــو   د 
 د تـــرکـمنـــــــو د تـــاجـکــــــو
 پــاميــريـــان، نـورســـتانيــــان
 هـــم ايمـــاق، هم پشـه ４ان
 لـکـه لـمــر پـر شـــنـه آســـمـان
 لـکــــه زړه وي جـــاويــــــدان
 وايـــو اهلل اکبر وايو اهلل اکبر

افغانســـتـــان دى  دا وطن 
 کور د سول３ کور د تورې
 دا وطن د ټولـــو کـور دى
 د پ＋ـــتــون  او هـــــزاره وو
 ورســـره عرب، گوجــر دي
 براهوي دي، قزلباش دي
 دا هيــــــواد به تل ځلي８ي
 په ســـينــه ک３ د آســـيـــا به
 نوم د حق مـــو دى رهبـــر

ملي سرود
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تیاوې ان د کتاب 
------------------------------------------------------

مضمون: بيولوژي

نت د دريس کتابونو مؤلف مؤلفین: د تعلیمي نصاب د بيولوژي ديپار

ي نت غ تو ژبې د اډيټ دیپار اډيټ کوونکي: د پ

ی: نهم ټول

تو د م ژبه: پ

انکشاف ورکوونکی: د تعلیمي نصاب د پراختیا او دريس کتابونو د تألیف لوی ریاست 

خپروونکی: د پوهنې وزارت د اړیکو او عامه پوهاوي ریاست

د چاپ کال: ١٣٩٨ هجري شميس

ای: کابل د چاپ 

چاپ خونه:  

 curriculum@moe.gov.af  :نالیک پته برې

------------------------------------------------------
د دريس کتابونو د چاپ، وېش او پلورلو حق د افغانستان اسالمي جمهوریت د پوهنې 

وونکو رسه  وزارت رسه محفوظ دی. په بازار کې یې پلورل او پېرودل منع دي. له رسغ

ي.    قانو چلندکی



ج

د پوهنې د وزير پيغام

اقرأ باسم ربک
لی، او د لوست او ليک  ای کوو، چې موږ ته يې ژوند راب ونکي خدایهلالج لج شکر په  د لوی او ب
ي يو، او د اللّٰه تعالی پر وروستي پیغمرب محمد مصطفی� چې الهي  خه يې برخمن ک له نعمت 

نی پیغام ورته (لوستل) و، درود وايو.  لوم
کاره ده ۱۳۹۷ هجري ملريز کال د پوهنې د کال په نامه ونومول شو، له دې امله به  ولو ته  رنگه چې 
ی، اداره  وون وونکی، زده کوونکی، کتاب،  وونيز نظام، د ژورو بدلونونو شاهد وي.  د گران هېواد 
وونې  ي، چې د هېواد د  يز عنارص بلل کي گو بنس او د والدينو شوراگانې د هېواد د پوهنيز نظام شپ
او روزنې په پراختيا او پرمختيا کې مهم رول لري. په داسې مهم وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت 

يزو بدلونونو ته ژمن دی. وونيز نظام کې د ودې او پراختیا په لور بنس د مرشتابه مقام، د هېواد په 
ه  خه دي. همدارن يتوبونو  وونيز نصاب اصالح او پراختيا، د پوهنې وزارت له مهمو لوم له همدې امله د 
وونيزو تأسيساتو کې، د دريس کتابونو محتوا، کيفيت او  ولو دولتي او خصويص  يو، مدرسو او  وون په 
ای لري. موږ په دې باور يو، چې د باکيفيته دريس  توزېع ته پاملرنه د پوهنې وزارت د چارو په رس کې 

وونې او روزنې اسايس اهدافو ته رسېدلی نشو. کتابونو له شتون پرته، د 
ته کولو لپاره، د راتلونکي نسل د روزونکو  وونيز نظام د رامن پورتنيو موخو ته د رسېدو او د اغېزناک 
خه په درناوي هيله کوم،  وونکو، استادانو او مسلکي مديرانو  ولو زړه سواندو  په توگه، د هېواد له 
ه او هاند  دولو کې، هي ډول ه چې د هېواد بچيانو ته دې د دريس کتابونو په تدريس، او د محتوا په لې
ونه سپموي، او د يوه فعال او په ديني، ميل او انتقادي تفکر سمبال نسل په روزنه کې، زيار او کو 
ي، چې  ي. هره ورځ د ژمنې په نوي کولو او د مسؤوليت په درک رسه، په دې نيت لوست پیل ک وک
ور  ولنې متمدن او گ ران، او د  ې گران زده کوونکي به سبا د يوه پرمختليل افغانستان مع د نن ور

اوسېدونکي وي.
و له هر فرصت  تنه لرم،  تناکه پانگه ده، غو خه، چې د هېواد ارز همدا راز له خوږو زده کوونکو 
وونکو ته په  ه، او  ونوالو په تو کو او فعالو گ ې په پروسه کې د  ي، او د زده ک ه پورته ک خه گ

ي. ه او اغېزناکه استفاده وک خه  درناوي رسه، له تدریس 
خه، چې د  وونيز نصاب له مسلکي همکارانو  ولو پوهانو او د  وونې او روزنې له  په پای کې د 
ې دي، مننه کوم، او د لوی  لې ک ې کېدونکې هلې  دې کتاب په ليکلو او چمتو کولو کې يې نه ست

ې کې بريا غواړم. لې او انسان جوړوونکې ه خه دوی ته په دې سپي خدایهلالج لج له دربار 
ي ېې خپلواک، پوه او  وونيز نظام او د داسې ودان افغانستان په هیله چې وگ د معياري او پرمختليل 

سوکاله وي.
د پوهنې وزير

ويس بلخي دکتور محمد م



لوم７ی ＇پرکی: د هاضم３ سيستم او دندې ي３
د هضمي سيستم جوړ＊ت

هضم په خوله ک３
 مرۍ، معده، هضم په معده ک３

 هضم او جذب په وړو کولمو ک３
غ＂３ کولم３، د هضمي سيستم ناروغي

د اپن６کس ميکروبي ک５دل
د هضم３ سيستم د روغتيا ساتنه )حفظ الصحه(

د لوم７ي ＇پرکي لن６يز، د لوم７ي ＇پرکي پو＊تن３
دويم ＇پرکی: تنفسي سيستم

د تنفسي سيستم جوړ＊ت او دندې
د تنفسي سيستم ＄ين３ ناروغ９

د دويم ＇پرکي لن６يز، د دويم ＇پرکي پو＊تن３
دريم ＇پرکی د وين３ د دوران سيستم

وينه، د وين３ اجزاوي
زړه، د زړه جوفونه

لمف
د وين３ د وران ستونزې

د دريم ＇پرکي لن６يز، د دريم ＇پرکي پو＊تن３
＇لورم ＇پرکی: د اطراحي３ سيستم

د بدن د حجرو ضايعات، د بولي سيستم غ７ي
د پ＋تور－و جوړ＊ت

د تشو بولو جوړ４دل او د پ＋تور－و ستونزې
د پ＋تور－و د درملن３ نوې الرې

د ＇لورم ＇پرکي لن６يز، د ＇لورم ＇پرکي پو＊تن３
پن％م ＇پرکی: د ه６وکو او عضالتو سيستمونه

سکليت
د ه６وکو دندې، د ه６وکو جوړ＊ت

د ه６وکو ډولونه، غضروف، مفصلونه
سکليتي ناروغ９ او زيانونه

عضالت)غ７ي(
د عضالتي فعاليتونو ډولونه

د عضالتو زيانونه
د پن％م ＇پرکي لن６يز، د پن％م ＇پرکي پو＊تن３

شپ８م ＇پرکی: عصبي سيستم او حسي غ７ي
عصبي سيستم

حسي غ７ي

فهرست
1

2 
5-3
۷-۶

۸
۹

10
10

12-11 
13 

1۷-14 
1۸ 

20-1۹
21 
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2۸-2۶

2۹
30 

32-31
33

3۶-34
3۷-3۶

3۸ 
40-3۹
42-41

43
44
45
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4۹

52-50
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5۷ 
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۸
۹
10
11
12
12
14
15
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1۷
1۸
1۹
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24
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2۷
2۸
2۹
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33
34

  35
3۶
3۷ د

مخونهشم５ره



د شپ８م ＇پرکي لن６يز، د شپ８م ＇پرکي پو＊تن３
اووم ＇پرکی: د اندوکراين سيستم

د اندوکراين سيستم
انسولين، د －لو－ا－ون هورمون

د اووم ＇پرکي لن６يز، د اووم ＇پرکي پو＊تن３
اتم ＇پرکی: تکثرې سيستم

نرينه تکثري سيستم
＊％ينه تکثري سيستم

د حيض دوران، القاح، اميدواري
د جنسي يو ＄اي ک５دلو د الرې د ناروغيو لي８د４دل

د اتم ＇پرکي لن６يز، د اتم ＇پرکي پو＊تن３
نهم ＇پرکی: د چاپ５ريال ستونزې او حل ي３

د چاپ５ريال کک７تياوې
د چاپ５ريال د ستونزوهوارول

د نهم ＇پرکي لن６يز، د نهم ＇پرکي پو＊تن３

3۸
3۹

 40
41

     42
43
44

 45
4۶

  4۷
4۸
4۹
50
51
52

۷۶-۷5 
۷۷ 

۸4-۷۸ 
۸5

 ۸۷-۸۶ 
۸۸

 ۹2-۹0
۹3

۹۷-۹3
۹۸ 

101-100 
103-102 
10۸-104 
110-10۹ 

هـ

سریزه
－رانو زده کوونکو، تاس３ هره ورځ د راډیو، ！لویزیون، ور＄پا１و او مجلو له الرې د مختلفو ناروغیو، لکه: انفلوانزا، ای６ز 
یا د ＊ارونو د هوا د کک７تیا، د چاپ５ریال د کک７تیاوو د مختلفو ډولونو، د نشه یي توکو زیانونو، د انسانانو د روغتیا لپاره 

د م５وو او سبو د －＂و او نورو په هکله خبرونه اور４دلي یا لوستي دي، ＊ایي له ＄ینو پو＊تنو سره مخامخ شئ ، لکه: 
آیا پوه８５ئ ول３ ناروغ ک８５ئ او ډاک＂ر ته ＄ئ؟ هغه نیال／ي چ３ مو کرلي دي ＇و میاشتي وروسته پک３ توپیرونه 

لیدالى شئ؟ ول３ اوالد، مور او پالر ته ورته والى لري؟
پورتنیو او دې ته ورته نورو پو＊تنو ته د بیولوژي علم ＄واب وایي.

هغه علم چ３ له ژوندیو موجودات بحث کوي د بیولوژي په نامه یاد８４ي. بیولوژي د طبیعي علومو یوه ＇ان／ه ده. 
ددې علم مطالعه موږ سره د ژوندیو موجوداتو په جوړ＊ت، ＄ان／７تیاوو او پ５ژندنه ک３ مرسته کوي. د چاپ５ریال او 
شخصي حفظ الصح３ رعایت او مناسب خوراک چ３ زموږ د صحت او سالمتیا د ساتلو المل ک８５ي، الر＊ونه کوي 
＄ان او خپل چاپ５ریال ＊ه وپ５ژنو. د بیولوژي کتاب داس３ لیکل شوى دى، چ３ －رانو زده کوونکو لپاره په زړه 
پورې موضوع／انو او مضمونونو د وضاحت او＊３ ＇ر－ندتیا او درک وړ وي او تاسو سره به د حقایقو او مفهمومونو 
په پوه５دلو ک３ مرسته وک７ي. په دې کتاب ک３ د ال＊３ ＇ر－ندتیا په موخه ان％ورونه، جدولونه، فعالیتونه او اضافي 
معلومات راوړل شوي دي. د یادولو وړ ده چ３ د بیولوژي علم د پل＂ن３، مشاهدې او تجربو پر بنس والړ دى. نشو 
کوالى مطالب، مشاهدې او تجرب３ او د الزمو مهارتونو د سرته رسولو ＇خه پرته یوازې حافظ３ ته وسپارو، له دې 

کبله ددې کتاب په هر ＇پرکي ک３ فعالیتونه په پام ک３ نیول شوي دي. 
د نهم ！ول／ي د بیولوژي کتاب نهه ＇پرکي لري چ３ عمده مفاهیم ی３ عبارت دي:

اندوکراین  او غ７ي،  وین３ د دوران سیستم، اطراح سیستم، عصبي سیستم  تنفسي سیستم، د   ، د هاضم３ سیستم 
سیستم، تکثري سیستم او ایکالوژي.

هیله من یو د پورته هر یو مفهوم په باره ک３ د هغوى په جزیاتو باندې زیاته پوهه ترالسه ک７ئ.

مخونه شم５ره
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د هاضمې سيستم او دندې
هغســ３ چ３ مو！ر د انرژۍ د حاصلولو لپاره ت５لوته اړتيا لري، د انسان بدن 
هم خوړو ته اړتيا لري. انســان له خوړو ＇خه د تودوخ３ او د کار د ســرته 
رســولو لپاره الزمه انرژي اخلي او هغه د بدن د ودې او د حجرو د ترميم 

لپاره کاروي. غذايي مواد ن５غ په ن５غه د بدن حجراتو ته داخلي６ای نشي.
tخواړه ＇نگه د بدن د حجرو د استفادې لپاره چمتو ک８５ي؟

�tد بدن په کومو برخو ک３ غذا د حجرو د استفادې لپاره چمتو ک８５ي؟
�tدغه عملي３ ＇نگه له خن６ سره مخامخ ک８５ي او ددغه خن６ مخه ＇نگه 

نيوالى شو؟
ددغو پو＊ــتنو د ＄واب لپاره بايد د هاضم３ له سيســتم او جوړ＊ــت سره 

بلد شو.

لوم７ى څپرکی
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د هاضمي سيستم جوړښت
د انســان بدن خواړه له جذب ＇خه دمخه په کوچنيو ذرو باندې ！و！３ کوي 
چ３ بيا د  بدن د اســتفادې وړ وگر＄ي. چ３ دا عمليه د هاضم３ په سيســتم 

ک３ ســرته رســول ک８５ي. دغه سيســتم دوې برخ３ لري. 
لومــ７ۍ برخــه ي３ يو هاضمي تيــوپ دی چ３ د خول３ 
تشه، کومی، مرۍ، معده او کولم３ په ک３ شامل３ دي.

دويمــه برخه يــ３ هاضمي غدې دي، لکــه: د خول３ د 
الړو غدې، د معدې غدې، ينه او د پانکراس مرستندويه 

غــدې دي، چ３ خواړه په دريو مرحلو ک３ د انســان په 
بدن ک３ هضمــوي: يعن３؛ خواړه لوم７ی په 

خولــ３، دويم په معــدې او دريم په وړو 
کولمــو کــ３ هضميــ８ي.د هاضمــي 

سيستم الندې غ７ي لري:
 

)١-١( ان％ور، په بدن 
ک３ د هاضم３ د 

سيستم د غ７و موقعيت

خوله 

د الړو غدې

کومى 

مرۍ 

معده 

＄ي／ر

د تر４خ３ ک）وړه

اثنا عشر

پانکراس 

وړې کولم３

لوې کولم３

اپن６کس
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خوله
د خول３ په تش ＄اى ک３ کوم جوړ＊تونه موجود دي؟

غاښـــونه:  په انســانانو ک３ دوه ډوله غا＊ونه وده کوي. يو د شيدو غا＊ونه چ３ له شپ８ مياشتن９ ＇خه  تر 
درې کلنــ９ پورى راو＄ي. دغه غا＊ــونه شــل دان３ وي او له اووه کلن９ ＇خه تــر ديارلس کلن９ پورې په 
تدريجي ډول لوي８ي او هم５شــني غا＊ــونه ي３ ＄اى نيسي. د هم５شــنيو غا＊ونو شم５ر تر ٣٢ دانو پورې 
رس８５ي، چ３ ١٦ دان３ ي３ په پاسن９ ژام３ او ١٦دان３ ي３ په الندن９ ژام３ ک３ دي.دا غا＊ونه له ٢٠＇خه 

تر ٢٥ کلن９ پورې وده کوي. 

د غاښونو جوړښت: 
هر غاښ له دريو برخو، لکه: تاج، غاړه او ري＋ــ３ ＇خه جوړ شــوی دی. د غاښ ري＋ــ３ د وريو دننه په 
پاســن９ اوالندن９ ژامو ک３ موقعيت لري. د غاښ مخ د مينا په نامه د يوې کلک３ مادې په واســطه پوښ 
شــوى دى. د هغه الندې د غاښ عاج موقعيت لري. چ３ د مينا په پرتله نرم دى. د غاښ په دننه برخه 

ک３ عصبي رشت３ او د وين３ رگونه موجود دي. )٣-١( شکل ته ＄ير شئ.

)٢-١( ان％ور د غاښ جوړ＊ت

تاج
مينا 

عاج

عصبي رشت３ او دوين３ ر－ونه

غاړه 

ريشه 



4   

د غاښونو ډولونه
پــه هره ژامــه  ک３ د مخــ３ ＇لور غا＊ــه د ثنايا په نامــه ياد８４ي چ３             
د خــوړو په پــرې کولو ک３ اهميت لري. د ثنايا پــه دواړو خواوو ک３ 
د انياب په نامه يوه جوړه غا＊ــونه، چ３ تــر ！ولو اوچت او ＇وکه ي３ 
ت５ــره وي، شــته او د خوړو په پرې کولو ک３ ون６ه لري. د هغه تر شــا              
د کوچني أســياب پــه نامه دوه جوړې غا＊ــونه او د هغه تر ＇نگ د 
لوى أســياب په نامه درې جوړې غا＊ــونه موجود دي چ３ د خوړو د 

ميده کولو دنده لري.

                فعاليت:
د )٣-١( شــکل په ليدو ســره د ＄وانانو غا＊ونه په پام ک３ ونيسئ او الندې جدول په 

خپلو کتابچو ک３ ډک ک７ئ.

ژبه   
دغو＊ی يوه تو！ه ده چ３ د خول３ په تشه ک３ واقع ده چ３ د ژب３ سطحه د ذايقه زيخ３ لري.

ژبه ＇لور اصلي خوندونه، لکه: خوږوالی، تريووالی، تريخوالی او مال／ينوالی معلوموي. بر س５ره پر 
هغه خواړه په خوله ک３ الندې باندې کوي، د خول３ الړې ورسره －６وي او همدا راز د خبرو کولو يوه 

وسيله ده. 

د غا＊ونو دندېشم５رد غا＊ونو ډولونه

                فکر وک７ئ
خواړه ＇رنگه د غا＊ونو د خراب５دو المل ک８５ي؟

ب- هميشني غا＊ونه
)٣-١( ان％ور د شيدو او دايمي غا＊ونو 

موقعيت

پاسن９ ژامه

الندين９ ژامه  

ثنايا 
انياب

کوچن９ أسياب غا＊ونه 
لوى أسياب

}
}

}

}

الف د ش５دو غا＊ونه

پاسن９ ژامه

الندين９ ژامه  
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د الړو )لعابيه( غدې
د خولــ３ دننــه درې غدې موجــودې دي چ３ پــه خوله ک３ 
دخوړو له ننوتلو سره سم فعال８５ي او الړې ترشح کوي. بوى، 
خونــد او ＄ينــي وخت د خوړو په هکلــه فکر کول هم دغه 

غدې فعالوي.

کومى)حلقوم(
ژول شوي خواړه د ژب３ په مرسته کومي ته داخل８５ي. کومی مرۍ د خول３ سره ن＋لوي. د پوزې سوري او توتکی 
)حنجــره( هم د کومي ســره اړيکه لري. د خــوړو د ت５ر４دو په مهال د کومي نه مرۍ ته د پوزې ســوری د ژبک９ 
)Uvula( او تنفســي الره د كومــي د ژب３ د وروســت９ برخ３ )Epiglotiss( په واســطه بند８４ي چ３ توتک３ 
)حنجرې( ته د خوړو د ننوتو مخه نيســي. ســترگ３ پوزې ته او له هغ３ الرې کومي ته الره لري. من％نی غوږ هم 

کومي ته الره لري.

مری
قصبة الريه

توتکه
ژب９

کومى
م７ۍ

د الندې ژام３ غدې
د ژب３ الندې غدې

د غوږو الندې غدې

)4-1( ان％ور د خولي دالړو غدې

د )٥-١( ان％ور کوم９ او مرۍ
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مرۍ  
مــرۍ د عضلــ３ يو  ！يــوب دى چ３ په يو بالغ شــخص کــ３ ＇ه نا ＇ه 
٢٥cm اوږدوالــى لري. د مــرۍ غير ارادي حلقوي حرکتونه گ６５ې ته    
د خــوړو د پورې وهلو المل گر＄ي. دغه حرکتونه دموجي حرکتونو په 
نامــه ياد８４ي. د مرۍ موجــي حرکتونه په ＄ينو حيواناتــو ک３ )زرافه او 

اوښ( د اوبو د ＇＋لو پر مهال په ＇ر－ند ډول ليدل ک８５ي.

مرۍ

غذا

معده 

موجي 
حرکات

معده
معده يو ارتجاعي عضالتي غ７ي دی چ３ د نس کي０ خوا ته او تر حجاب 
حاجز الندې د ين３)＄ي／ر( تر＇نگ ＄اى لري. د معدې ＄ين３ برخ３ 

د ！＂ر د پنجرې د ه６وکو په واسطه ساتل ک８５ي. د معدې د４وال 
او  طبقو)طولي، حلقوي  پوړه ＊ويو عضالتي  درې  له 

مايل( ＇خه جوړ شوى دى چ３ د نوموړو عضلو 
انبساط د معدې د موجي حرکاتونو  او  انقباض 
المل ک８５ي او د معدې موجي حرکات د خوړو 
له هضمي شيرې سره د خوړو د مخلوطولو او 

کولمو ته ي３ د لي８دولو المل گر＄ي.

)٧-١( ان％ور ＄ي／ر او پانکراس سره د معدې اړيکي 

)٥-١( مري شکل

＄ي／ر

معده

د تر４خي ک）وړه

اثنا عشر 

پانکراس کوچن９ کولمې
 وړې کولم３ يو پ５چلى اوږد ！يوب دى چ３ په بالغو کسانو ک３  تقريباً شپ８ متره اوږدوالى او ٢،٥ سانتى 
متره قطر لري. وړې كولم３ د گي６ې په تش ＄اى ک３ تر معدې الندې موقعيت لري د وړو کولمو لوم７ۍ 

برخه د اثنا عشر په نامه ياد８４ي چu(３( ته ورته جوړ＊ت لري.
د هضـــم عمليه: دهاضمــ３ په جهاز ک３ د اوبــو او انزايمونو په موجودايت کــ３ د غذايي توکو لوي 

ماليکولونه په کوچنيو ماليکولونه تجزيه کول  دهضم په نامه ياد８４ي. 
خواړه په خوله ک３ د ميخانيکي او کيمياوي عمليو په واسطه هضمي８ي.غا＊ونه خواړه په وړو ！و！و ميده 

کوي، د خول３ الړې خواړه لمدوي او خواږه مواد ي３ تر يوې اندازې هضموي.
د خول３ الړې الندې دندې تر سره کوي:

١- خواړه اوبلن او پستوي، تر ＇و خوند ي３ معلوم او ت５ر４دل ي３ أسانه شي.
٢- د امايليز د انزايم په درلودو سره نشايسته پر کوچنيو ماليکولونو بدلوي.
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)٨-١( ان％ور د معدې د ديوال 
پوړونه

مايل عضالت

اوږده عضالت

ک７يز عضالت

                  فکر وک７ئ
ول３ د معدې ！پ )زخم( ژر نه جوړ８４ي؟

أيا اوبه، مالگه او وي＂امينونه هضم ته اړتيا لري ول３؟
که چ５رې يو س７ى د ورزش په وخت ک３ سر ك＋ته ونيسي أيا له معدې ＇خه به ي３ خواړه راوو＄ي؟ ول３؟

٣- تر يوې اندازې پورې د غا＊ــونو مخ له بکتريا 
او غذايي موادو ＇خه پاکوي

هضم په معده کې
کلــه چــ３ خــواړه د مــرۍ وروســت９  برخ３ ته 
ورســ８５ي، د خوړو د فشار له کبله د معدې خوله 
خالصه او خواړه معدې ته ننوزي. د معدې خوله 
سمدســتي ب５رته ت７ل ک８５ي چــ３ د خوړو د ب５رته 

وتلو مخنيوى وک７ي.
د معــدې د د４ــوال غــدې د مالگــ３ تيــزاب يــا 
هايدروکلوريــک اســيد )HCL( توليدوي چ３    

د معدې د موجي حرکاتو په مرسته خواړه په ک３ حل او د مايع په ب２ه تبديلي８ي.
معده کوالى شــي له دوو ＇خه تر ＇لورو ل５ترو پورې هاضمي توکو ته ＄اى ورک７ي او په تدريجي ډول 
د هضم او جذب لپاره مناســب مقدار وړو کولمو ته ول８５دوي. د معدې د４وال د پيپســينوجن غير فعال 
انزايــم ترشــح کوي چــ３ د معدې د تيزابو په موجوديت ک３ په فعال پيپســين انزايــم بدل８５ي او پروتيني 
مواد په کوچنيو ماليکولونو تجزيه کوي. همدارن／ه بل انزايم Rinin په نوم ترشــح کوي چ３ شــيدې 
په مســتو بدلوي. د معدې ＄ين３ ＄انگ７ې حجرې د اليپيز انزايم هم ترشــح کوي، تر＇و شــحمي مواد 

يو ＇ه هضم ک７ي.
د معدې تيزاب ＄ين３ هغه بکترياوې چ３ معدې ته داخل８５ي له من％ه ي３ وړي  او د بدن له روغتيا سره 

مرسته کوي.

د معــدې موجي حرکات پــه منظم ډول د معدې په اوږدو ک３ صورت مومــي. کله چ３ خواړه په ！اكل３ 
اندازه هضم او انقباضي ＇په )موج( د معدې تر پايه ورســ５ده، دري）ه خالصه او پاســته شوي توکي وړو 
کولمو ته داخلوي. دري）ه د سختو او کلکو توکو د ننوتلو مخنيوی کوي، تر ＇و چ３ د معدې د انزايمونو 

او موجي حرکاتو په مرسته پاسته شي.
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هضم به کوچن９ کولمو کې
پــه کوچنيو کولمــو ک３ د انزايمونو په مرســته د غذايي موادو غ＂３ ！و！３ 
پــه کوچنيو ماليکولونو باندې تبديلوي چــ３ د جذب وړ گر＄ي په دغه 
عمليه ک３ چ３ ＇و ســاعته دوام کوي. نه يوازې د خوړو هضم کوونکي 
انزايمونه د معدې له د４وال ＇خه ترشــح ک８５ي، بلک３ د ين３ ترشــحات 
او د پانکراس انزايمونه د صفراوي مشــترک کانال له الرې اثنا عشــر ته  
توي５ــ８ي. ينــه د صفرا په نامه يو شــين رنگه مايع جــوړوي چ３ له  اوبو، 

أيونونو، شحمي تيزابونو او صفراوي مالگ３ ＇خه جوړه شوې ده.
صفراوي مايع شــحميات حلوي او د اليپيز انزايم په واسطه ي３ دتجزي３ 
زمينــه برابــروي. د ينــ３ او پانکــراس موقعيــت په )٦-١( شــکل ک３ 

وگورئ.
د وړو کولمــو د د４ــوال داخلي پــوښ بخملي شــکله گون％３ لري چ３ 
د کولمــو د جذب كچه او د هضم شــوو خوړو د جــذب وړتيا زياتوي. 
د لويــو گون％ــو په مــخ گوتو ته ورتــه کوچن９ －ون％３ وجــود لري چ３                       
د ويلVilli( ３( په نامه ياد８４ي.  )٨-١( شــکل ته ＄ير شــئ. د هضم 
شــوو پروتين او کاربوهايدريت خوړو ماليکولونه د وياليي جوړ＊تونو په 
واســطه او شــحمي ماليکولونو دلکتيل جوړ＊تونو  په واسطه جذب او  
و４＋ــته ډوله رگونو)شعريه عروق( ته  داخل８５ي او د وين３ له الرې د بدن 

！ولو حجراتو ته ل８５دول ک８５ي.
 

د )٩-١( ان％ور وړې کولم３ او داخلي گون％３ ي３ 
او د وړو کولمو د ويلي جوړ＊ت

د يو ويلي جوړ＊ت

هسته 

کوچني ويلي

د گون％و په مخ ويلي

گونج３ 

سايتو پالزم

سايتو پالزم

وي＋ته ر－ونه
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غټې کولمې او دندې 
نــا هضم شــوي غذايي توکي لــه کوچنيو 
کولمو ＇خه غ＂و کولمــو ته ننوزي. لوي３ 
کولم３ ＇ه د پاســه ١.٥ متر اوږدوالى او 
٧.٥ سانتی متر قطر لري او د وړو کولمو 
وروســت９ برخــ３ ＇خه تر معقــد پورې 
ادامــه لري. هغــه توکي چــ３ لويو کولمو 
تــه ننوزي له اوبو، نا هضم شــويو خوړو، لکه 
:غوړيو، پروتينونو، اليافو او نباتي سلولوز ＇خه عبارت دي. په 

 )۱۰-۱( ان％ور غ＂３ کولم３

اپندكس

غ＂و کولمو ک３ هضم صورت نه نيســي، خو اوبه او ＄ين３ وي＂امينونه جذب８５ي. يو زيات شــم５ر بکترياوې په 
غ＂و کولمو ک３ ژوند کوي. دغه بکتريا د بدن مهم وي＂امينونه جوړوي. غ＂３ کولم３ توليد شــوي وي＂امينونه، د 
ســوډيم او پوتاشــيم أيونونه او %٩٠ اوبه د داخلي محتِوياتو ＇خه جذب او اضافي توکي د ١٢ ＇خه تر ٢٤ 

ساعتونو پورې له بدن ＇خه باسي.
د هاضمي سيستم ناروغي

 د هاضم３ سيستم د معمولي ناروغيو له ډل３ ＇خه نس ناستی او قبضيت په لن６ ډول مطالعه کوو.
نس ناستى او قبضيت:   کله چ３ اوبه په منظمه توگه په غ＂و کولمو ک３ جذب نشي او په پرله پس３ 
ډول دفع شي، دغه حالت ته نس ناستی ويل ک８５ي او له کبله ي３ د بدن اوبه او د اړتيا وړ مالگ３ له السه 
ورکــوي چــ３ د بدن لپاره خطرناکه ده. د نس ناســتي ＄ن３ الملونه دادي چ３ خــواړه او اوبه په بکتريا، 

ويروسونو او نورو ميکروبونو سره كك７ي８ي. 
له يو شم５ر درملو او خوړو سره حساسيت هم د نس ناستي المل ک８５ي. پر  نس ناست３ باندې اخته ناروغ ته د مايعاتو 
او مالگ３ ورکول ضروري دي. ډاک＂ر ته د ناروغ تر رســ５دو پورې بايد هغه ته د  ORSمحلول يا په يو ليتر اوبو ك３ 

له ل８ې مالگ３ سره دوه مو！ي اوړه وا４شول شي او په پرله پس３ ډول ورك７ شي.
د نس ناستي په خالف د غ＂و کولمو له خوا د زياتو اوبو جذبول د غايطه توکو د کلک５دو المل ک８５ي چ３ په سختي 

سره دفع ک８５ي. دغه حالت ته قبضيت وايي.



                فکر وک７ئ:
- أيا د زياتو اوبو په ＇＋لو کوالى شو د قبضيت مخه ونيسو؟

- ول３ د نس ناست３ په وخت ک３ د ＄ين３ اومو سبو او م５وو له خوړلو ＇خه ډډه كوو؟

د اپڼدکس ميکروبي کېدل:
دنس  ＊ي خواته يو کوچنى تيوب  د اپ２دکس په نامه شتون لري چ３ د غ＂وکولمو د لوم７ۍ برخ３ سره ن＋تى 
وي. )ددې ＇پرکي  )9-1( شکل وگورئ.( ＄ين３ وخت اپ６２کس له مايع ＇خه ډک８５ي دننه ي３ بکترياوې تکثر 
کوي چ３ د اپن６کس د ميکروبي ک５دو، پ７ســوب او ســخت درد المل ک８５ي. چ３ دا ناروغ９ اپن６کس په نامه 
ياد８４ي. معموالً د جراح９ له الرې د اپن６كس په پرې كولو د هغ３ درملنه ک８５ي. ددې ناروغ９ ن＋３ دخوراک 
کموالى، د نامه په برخه ک３ سخت درد، کانگ３ او سپكه تبه ده. که د ناروغ ＊９ پ＋ه را！وله او ژر وغ％ول شي، 

ډې درد حس کوي.

د هاضمي سيستم روغتيا ساتنه )حفظ الصحه(
 د هاضمي سيستم د ناروغيو د مخنيوي لپاره بايد الندې ！کي په پام ک３ ون５ول شي

د ＄ان او چاپ５ريال پاكوالى  له اودس ماتي ＇خه وروســته او له خوراك ＇خه دمخه بايد الســونه په پاکو 
اوبو او صابون پر４مين％ل شــي. پاک３ اوبه او پاک خواړه په پاکو لو＊ــو ک３ وخوړل شــي او د ډ４رو تودو 

خوړو له خوړلو ＇خه ډډه وشي.
م５وې اوسابه په سم ډول د کلورين او يا مالگ３ په محلول ک３ پر４مين％ل شي او وروسته وخوړل شي.

ډ４ر زيات خوراك او د خوراك پر مهال بي７ه کول هاضمي سيســتم ته زيان رســوي. بايد له هغ３ ＇خه 
مخنيوى وشي.

قبضيــت د غ＂ــو کولمو د حرکاتو د کموالي له کبله هم من％ته را＄ي. روحي فشــار، د اعصابو ناراحتي او د کولمو 
پرازي＂ونه هم ددې ناروغ９ المل گر＄ي چ３ په ناروغ ک３ د اشــتها کموالى، ســر دردي او کانگ３ پيدا ک８５ي. د سبو،  

تازه م５وو او د سبوس لرونک３ ډوډۍ خوراك د قبضيت مخنيوى کوي.



د لوم７ي څپرکي لنډيز
 د انسان هاضمي سيستم له دوو برخو ＇خه جوړ شوى دى.

١. هاضمي کانال)خوله، کومى، مرۍ، معده، وړې کولم３، غ＂３ کولم３(
٢. هاضمي غدې)د خول３ لعابيه غدې، د معدې او کولمو دنن９ غدې،

 هغه بدلونونه چ３ د خوړو د هضم په عمليه ک３ رامن％ته ک８５ي له دوو ميخانيکى او کيمياوي ډولونو 
＇خه عبارت دي.

 انسان د عمر په لحاظ دوه ډوله غا＊ونه ) د شيدو غا＊ونه او هميشني غا＊ونه( لري.
＄وانان د شــکل او دندې په لحاظ ＇لور ډوله غا＊ــونه)ثنايا، انياب، کوچني أســياب او لوى أســياب(

لري.
 د خول３ الړې خواړه پاسته او اوبلن کوي. نشايسته ي３ په کوچنيو ماليکولونو بدلوي او د غا＊ونو مخ 

پاکوي.
 لــه کومي ＇خه مــرۍ ته د خوړو د ت５ر４دو په وخت ک３ دکومــي )وړه ژب９( او د )Epiglottis( په 

ترتيب سره د پزې او د تنفس الره بندوي.
 د معدې د４وال له در４وو ＊ويو عضالتي طبقو )اوږده، حلقوي او مايل( ＇خه جوړ شوى دى.

  د معدې تيزاب، پيپسينوجن په پيپسين بدلوي.
 د جذب عمليه د هاضمي کانال له د４وال ＇خه وين３ ته د کوچنيو غذايي ماليکولونو ت５ر４دل دي.

  د کولمو لوي３ گون％３ او ويلي گان３ د موادو د جذبولو كچه زياتوي.
  د نس ناستي الملونه د اوبو او خوړو د کک７تيا او له ＄ينو درملو او خوړو سره حساسيت دى.
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د لوم７ي څپرکي پوښتنې

تشريحي پوښتنې:
1- د هاضمي سيستم له ناروغيو ＇خه ＇نگه مخنيوى کوالى شو؟

٢-کوچن９ کولم３ خواړه په ＇ه ډول هضموي؟
٣- .معده په کوم ＄اى ک３ پرته ده، ＇ومره ظرفيت لري او خواړه ＇نگه هضموي؟

٤- د خول３ د الړو دندې بيان ک７ئ.
٥- د هضم په عمليه ک３ د معدې د تيزابو او انزايمونو رول وليکئ.

٦- د تالو وړې ژبEpiglottis( ３( او د کومي د وړې ژب３ دندې له يو او بل سره پرتله ک７ئ.
په خپلو کتابچو ک３ الندې سمو پو＊تنو ته د)ص( تورى او نا سمو پو＊تنو ته د )غ( تورى وليکئ.

) ٧- ميخانيکي او کيمياوي هضم دواړه په معدې ک３ سرته رس８５ي. ) 
٨- اپن６کس يو کوچنى تيوب دى چ３ د غ＂３ کولم３ له لوم７ۍ برخ３ سره ن＋ت３ او د گ６５ې په وروست９ 

) برخه ک３ ＊ي خواته موقعيت لري.) 
) ٩- پانکراس د خوړو هضموونکي انزايمونه توليدوي.) 

سم ＄واب و！اکئ او په خپلو کتابچو ک３ ي３ وليکئ.
١٠ د خوړو د ＇５رولو دنده د............ غا＊ونو په غاړه ده.

ج: کوچن９ أسياب       د: لوى أسياب ب: انياب   الف: ثنايا  
الندې جمل３ په خپلو کتابچو ک３ په مناسبو کلماتو ډک３ ک７ئ.

١١- د معدې د د４وال غدې د ......... او............ انزايمونه توليدوي.
١٢- د وړو کولمو د پو＊＋ي حجراتو د پالزماي３ غشا گون％３.............. نوم８５ي.

نومونه  او د هغوى د مختلفو برخو  په خپلو کتابچو ک３ رسم  انسان د هاضمي سيستم غ７ي  ١٣- د 
وليکئ.
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دويم څپرکى

تنفسي سيستم 
أيا پوه８５ئ انســان کوالى شــي چ３ د ＇و محدودو ور＄و لپــاره له اوبو پرته 
ژوند وک７ي. له خوړو پرته شــون３ ده چ３ انسان له يوې اون９ ＇خه ډ４ره موده 
ژوندى پات３ شــي، خو که يو شــخص يو ＇و دقيق３ تنفس ونه ك７اى شــي، 

مري. 
ول３ زموږ بدن اکســيجن ته اړتيا لري؟ په تيرو لوستونو ک３ مو زده ک７ل چ３   
د بدن حجرې، غذايي مواد د اکســيجن په مرســته سو＄وي، تر＇و د هغو له 
انرژۍ ＇خه د خپلو فعاليتونو لپاره گ＂ه واخلي. بدن د شــاوخوا له هوا ＇خه 
د خپل د اړتيا وړ هوا اخلي او د هغ３ په وړاندې کاربن ډاي اکســايد، چ３ د 

بدن لپاره زيان لري، خارجوي.
زموږ بدن په ＇ه ډول کاربن ډای اکسايد دفع کوي؟ د بدن کوم غ７ي د کاربن 
ډای اکساي６ په دفع کولو ک３ ون６ه لري؟ أيا امکان لري چ３ له اکسيجن سره 

يو ＄ای ＄ين３ ميکروبونه هم بدن ته ننوزي؟ 
 أيــا بدن کوالى شــي د هغــوى په وړانــدې مجادله وکــ７ي؟ د دې فصل په 

پوه５دو سره کوالی شئ پورتنيو پو＊تنو ته ＄واب ورک７ئ.
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د تنفسي سيستم جوړښت او دندې
د انســان په تنفسي سيســتم ک３ الندي غ７ي شامل دي. دپزې تشــه، کومی، حنجره  وچه غاړه، قصبة 

الريه، او س８ي. چ３ په الندی ډول دندې او جوړ＊ت ي３ معرفی ک８５ي.
د پزې تشـــه: هغه هوا چ３ پزې ته ننوزي د لزجي مايع او په پزه ك３ د ننه د نريو وي＋ــتانو )ســيليا( په 

واسطه تصفيه، توده او نمجنه ک８５ي او همدارنگه خاورې، دوړې او ميکروبونه چا８５１ي.
کومى )Pharynx(:د تنفس په وخت ک３ له کومي ＇خه يوازې هوا ت５ر８４ي. ＇رنگه چ３ د مخه مو 
ولوســتل د غذايي موادو او اوبو د ت５ر４دلو په مهال تنفســي الره د کومي د وړې ژب３ په واسطه ت７ل ک８５ي 

او خوراکي توکي د مرۍ په لوري وړل ک８５ي او حنجرې ته نه ننوزي.
حنجره )وچه غاړه( )Larynx(: له کومي ＇خه وروســته وچه غاړه موقعيت لري چ３ دوې پردې 
يا د غ８ )صوت( تنابونه لري. غ８ دصوتي پردو د رپ５دو او د هغو عضلو د انقباض او انبسا ط له کبله چ３ 
ورســره ن＋ــتي دي، توليد８４ي. د غ８ د تنابونو جوړ＊ت په نارينه او ＊％و ک３ توپير لري. دا توپير د هغوى 

د غ８ د توپير المل ک８５ي. بايد زياته شي چ３ د سگر！و او د چلم ＇＋ل د غ８ پردو ته زيان رسوي.

                فکر وک７ئ:
تير４دل                   هوا  د  برخ３ ＇خه  دغ３  له  ک８５ي.  ويل  ورته  تنابونه  موجودې دي چ３ صوتي  پردې  دوې عضالتي  ک３  په حنجره 
د هغوى د رپ５دو او د غ８ د توليد المل گر＄ي. ستاس３ په نظر أيا انسان د هوا د خارج５دو يا د هوا د داخل５دو په مهال خبرې 

کوالى شي؟ 
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قصبـــة الريه)توتکــه( )Trachea(: يوه كرپندوك３)غضروفي( تشــه لوله ده چــ３ له حنجرې ＇خه 
وروسته موقعيت لري او هوا ور ＇خه ت５ر８４ي. قصبة الريه د ٢،٥ سانتي مترو په شاوخوا ک３ قطر او ١١ 
ســانتي متره اوږدوالى لري. پاســن９ برخه ي３ حنجرې او ＊ــکتن９ برخه ي３ په دوو کي２و او ＊ي برانشونو 
)Bronchus( پورې چ３ هوا ســ８و ته ل８５دوي ن＋ــت３ ده. د قصبة الري３ دننه سطحه د نمجنو و４＋تانو 
)ســيليا( په واســطه پو＊ل شوې ده چ３ د ميکروبونو، خاورو او دوړو له چاڼ سره مرسته کوي او س８و ته 

د هغوى د ننوتلو مخه نيسي.
 د قصبة الري３ وروســت９ برخه په دوو ＇انگو يا برانش و４شــل ک８５ي. ＊ــی برانش ＊ــي س８ي ته او کي０ 

برانش ي３ کي０ س８ي ته ＄ي.
ســـ８ي )Lungs(: ســ８ي ســفنجي ډولــه ارتجاعي بالونونــه چ３ له هــوا ＇خــه ډک دي د ！＂ر دننه                    
د زړه ＊ــي او کي０ خواته د حجاب حاجز د پاســه موقعيت لري. برانشــونه د س８ي په دننه د برانشيولونو 
)Bronchioles( په نامه پرکوچنيو ＇انگو و４شل ک８５ي. په پاى ک３ برانشيولونه په هوايي ك）وړو پاى 
تــه رســ８５ي. هوايي ك）وړې د غازونــو د تبادل３ اصلي ＄اى دى. هره هوايي ک）وړه زيات و４＋ــته ډوله 
کوچني رگونه لري چ３ اخ５ســتل شــوی اکسيجن جذب او کاربن ډای اکســايد، چ３ د بدن له حجرو 
＇خه اخيستل شوى دى، د هوايي ک）وړو د ننه  أزادوي. هر س８ى په ميليونونو هوايي ک）وړې لري. د 

حجاب حاجز

 د  )١-٢( ان％ور تنفسي سيستم

پزه

کومى

توتکه

قصب الريه

برانش

س８ي
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د تنفـــس عمليه: د تنفس عمليه ســ８و ته د هوا د داخل５دو )Inspiration( او له ســ８ونه د هوا له 
وتلو )Expiration( ＇خه عبارت ده. دهوا په داخل５دو د ！＂ر د قفس حجم زياتي８ي چ３ له دې کبله 
د ！تر د پنجرې داخلي فشار ！ي＂ي８ي. برعکس د ！＂ر د قفس دحجم په کوچني ک５دو د ！＂ر په دننه ک３  د 
هوا فشار زيات８５ي او له س８و ＇خه د هوا د وتلو المل گر＄ي. په س８و ک３ د غازونو تبادله سر ته رس８５ي. 
يو بالغ انسان په يوه دقيقه ک３ له ١٢ نه تر ٢٠ ＄لو پورې سا اخلي. د سا اخ５ستلو شم５ر د استراحت په 

وخت ک３ کم８５ي او دکار او ورزش په وخت ک３ زيات８５ي.

               فعاليت
د پسه يو روغ س８ی چمتو ک７ئ او تر کتلو وروسته ي３ الندې پو＊تنو ته ＄واب ورک７ئ:

١- قصبة الريه او برانشونه ＇ه ＄انگ７تياوې لري؟ په هغوی باندې له الس وهلو وروسته ＄واب ورک７ئ.
٢- ســ８ي د الس وهلو په وخت )د هوا له ورکولو د مخه او د پمپ په وســيله د هوا له ورکولو ＇خه وروســته( ＇ه ډول حس 

ک８５ي؟
٣- د س８و رنگ په کوم شي پورې اړوند وي؟

٤- د ســ８ي يوه برخه پرې ک７ئ. په پرې ک７ شــوې برخه ک３ کوم شــيان کتالى شئ. خپل３ ليدن３ كتن３ وليكئ او  يو له بل سره 
پرې خبرې وک７ئ

س８و  د ک）وړو عمومي سطحه له سلو مربع مترو ＇خه ډ４ره ده. يعن３ د هغوى عمومي سطحه د بدن د 
پوستکي پن％وس برابره ده. له همدې کبله پوره اندازه اکسيجن اخلي او کاربن ډای اکسايد خارجوي.

برانشيولونه

برانشقصبة الريه هوايي ک）وړې 

وي＋ته ډوله ر－ونه
 د )٢-٢( ان％ور د س８و داخلي 

جوړ＊ت
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                فعاليت
پـــه هغـــه هوا کې د کاربن ډای اکســـايد د شـــتون ثبوت چې له ســـ８و څخه 

خارجي８ي.

١- ل８ه چونه )چ３ اوبه ورته نه وي رســ５دل３( په اوبو ک３ حل او بيا ي３ 
د کاغذي فلتر په وسيله چاڼ ک７ئ.

٢- د چونــ３ اوبه په يوه ＊ي＋ــه يــي تيوب ک３ واچــوئ او د يو ك７کي 
)در－３( په واسطه ي３ د ＇و شيبو لپاره په هغه ک３ پو ک７ئ.

- د چون３ په اوبو ک３ ＇ه بدلون رامن％ته ک８５ي؟
- ＇نگه پوه شــو چ３ دا بدلون په هغ３ هوا ک３ د کاربن ډای اکســايد د 

شتون له کبله دى چ３ له س８و ＇خه وتل３ ده؟

د وينې په واســـطه د غازونو لې８دېدل:اکســيجن ډ４رې د هيموگلوبين په واسطه ل８５دول ک８５ي 
چ３ د وين３ په سرو کروياتو ک３ موجود دى. کاربن ډای اکسايد په وينه ک３ ډ４ر په پالزما ک３ دمحلول په 

ب２ه لوم７ى زړه ته او له هغه ＄اى ＇خه د اطراح لپاره س８و ته وړل ک８５ي.

               فعاليت:
١- له الندې شــکل ســره ســم يو موډل جوړ ک７ئ. دغه موډل د ！＂ر د پنجرې او تنفســي 
دســتگاه موډل دى. د دغه موډل کوم３ برخ３ له ســ８و، قصبة الري３ او برانشــو نو ســره 

معادل３ دي؟
٢-رب７ينه پا１ه ورو الندې خواته راكاږئ. پوک２يو ته په ＄ير وگورئ چ３ ＇ه پ５＋ي８ي؟

اوس الندې پو＊تنو ته ＄واب ورک７ئ:
الــف- کله چ３ رب７ينه صفحه الندې خوا ته کاږئ د لو＊ــي )بوتل( د ننه حجم او فشــار 

＇ه ډول تغيير کوي؟
ب- د الف پو＊ــتن３ د ＄واب په مرســته ＇رگند ک７ئ چ３ ول３ پوك９２ د رب７ين３ صفح３     

د كاږلو په مهال له هوا ＇خه ډک８５ي؟

د )٣-٢( ان％ور د ！＂ر د پنجرې موډل

د )٤-٢( ان％ور د کاربن ډای اوکسايد د 
شتون ثبوت په س８و ک３
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د تنفسي سيستم ځينې معمولي ناروغ９
＄ين３ ناروغ９ چ３ تنفسي سيستم په اخته ک８５ي په الندې ډول دي.

والگـــى )Common cold(:د والگــي د  ناروغــ９ عامــل يــو ډول ويــروس دى چــ３ د الکتــرون 

مايکروسکوپ په وسيله ليدل ک８５ي او په هر موسم ک３ موجود وي. ددې ناروغ９ عامل د ناروغ د خول３ د 

الړو او د پزې د اوبو په وسيله د ！وخي او پرنج５دلو په وخت ک３ خارج８５ي. که روغ س７ى په ويروس باندې 

کک７ه هوا تنفس ک７ي د والگي په ناروغ９ اخته ک８５ي.

شخصي روغتيا ساتنه د والگي او هغه ته د ورته نورو ناروغيو له مخنيوي سره مرسته کوي.

انفلونـــزا )In!uenza(:د انفلونزا د ناروغ９ عامــل يو بل ډول ويروس دى چ３ د والگي له ويروس 

ســره توپير لري. په دې ناروغ９ ک３ ســرب５ره پر هغو ن＋و چ３ د والگي په ناروغ９ ک３ ليدل ک８５ي، ناروغ 

سخته تبه او سر درد لري. همدارنگه د ناروغ پزه سو＄ي او نرۍ او ！ينگه مايع ي３ له پزې ＇خه بهي８ي. 

د انفلونزا ناروغي د والگي په پرتله ډ４ر دوام کوي او ډ４ر استراحت ته اړتيا لري.

توبرکلوز )Tuberculosis(:توبرکلوز يا د نري رن＃ ناروغي تر او سه پورې د يوې سترې روغتيايي 

ستونزې په توگه مخ په ودې ه５وادونو ک３ پات３ شوې ده او که درملنه ي３ و نه شي د م７ين３ المل گر＄ي. 

د نري رن＃ ناروغي د بکتريا په واسطه من＃ ته را＄ي او زياتره د هوا د تنفس او د ناروغ９ په عامل باندې 

د کک７و ＇ا＇کو په وسيله ل８５دول ک８５ي.

همدارنگه نرى رن＃ د کک７و شيدو په خوړلو، کک７و لو＊و، کاليو، د مخ وچولو ！وكر او نورو کک７و شيانو 

په وســيله روغ شــخص ته ل８５دول ک８５ي. د ناروغ９ ن＋３ ن＋ان３ دوامداره ！وخى، د سا اخ５ستلو ستونزه، 

ست７يا، تبه، د اشتها کموالی، ډنگروالى، د ！＂ر درد، وينه لرونکی بلغم او نور دي.

نويــو ز４８４دلو ماشــومانو ته د بي ســي جي )BCG( واکســين ک８５ي، چ３ د دې ناروغــ９ په مقابل ک３ 

معافيت تر السه ك７ي، ＄که وقايه تر درملن３ بهتره او ارزانه ده.
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د دويم څپرکي لنډيز:
 هوا د پزې، خول３، کومي، توتك３،  قصبة الري３ او برانشونو له الرې س８و ته ننوزي.

 س８ي له هوا ＇خه ډک سفنجي ډوله ارتجاعي بالونونه دي چ３ د ！＂ر د پنجرې په من＃ ک３ د زړه ＊ي 
او کي０ خوا ته او د حجاب حاجز د پاسه موقعيت لري.
  برانشونه په س８و ک３ په برانشيولونو باندې و４شل ک８５ي.

 د تنفس په عمليه ک３ دوه مرحل３ شامل３ دي. س８و ته د هوا ننوتل او له س８و ＇خه د هوا وتل.
 د اکســيجن ډ４ره برخه د هموگلوبين په واســطه چ３ د وين３ په ســرو کروياتو ک３ موجود دى، د بدن 

حجرو ته ل８５دول ک８５ي.
 دکاربن ډای اکسايد ډ４ره برخه د وين３ په پالزما ک３ په منحل توگه ل８５دول ک８５ي.

 د تنفسي سيستم معمولي ناروغي له والگي، انفلونزا او نري رن＃ ＇خه عبارت دی.
  

19   
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د دويم څپرکي پوښتنې:
تشريحي پوښتنې:

1- په س８و ک３ د  غازونو تبادله په ＇ه ډول سرته رس８５ي؟

٢- هوا له کومو الرو ＇خه س８و ته ننوزي؟ په ترتيب سره ي３ نومونه واخلئ.
٣- د والگي او انفلونزا ترمن＃ توپير ＇رگند ک７ئ.

تش ＄ايونه په خپلو کتابچو ک３ په مناسبو کلمو ډک ک７ئ.
برانشونه د س８و په د ننه د............ په نامه په کوچنيو ＇انگو و４شل ک８５ي.

د اوبو او غذايي موادو د ت５ر４دو په وخت ک３ تنفسي الرې د........... په واسطه ت７ل ک８５ي چ３ حنجرې 
ته د خوراکي موادو د ننوتلو مخه ونيسي.

سم ＄واب و！اکئ او په خپلو کتابچو ک３ ي３ وليکئ.
٦- د اکســيجن ډ４ره برخه د هموگلوبين په واســطه، چ３ په............... وجود لري، د بدن حجروته 

ل８５دول ک８５ي.
ب- د وين３ سره کرويات الف- د وين３ دمويه صفحات   

د- د وين３ پالزما ج- د وين３ سپين کرويات    
٧- په س８و ک３ د غازونو تبادله په................... ک３ سرته رس８５ي.

د- هي＆ يو ج- هوايي ک）وړې   ب- ＊ي بطن  الف- برانشونه 
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دريم څپرکى

د وينې د دوران سيستم
د انســان بدن د لمبا، مطالع３ او ان د اســتراحت په مهال خوراكي توكي، 

هورمونونه، غازونه او فاضله مواد ل８５دوي.
 د تنفســي سيستم له الرې جذب شــوى اکسيجن او د هاضم３ په سيستم 
ك３ د هضم او جذب لپاره چمتو شوي خواړه ＇نگه د بدن د غ７و حجرو ته 
الر پيدا كوي؟ د بدن حجرو ته د دغو موادو د ل８５دولو ＄واک د کومو غ７و 
په وسيله تر السه ک８５ي؟ په ت５رو کلونو ک３ مو د زړه په هکله ＄ين３ مطالب 
لوستي دي. اوس ددې ＇پرکي په لوستلو به تاسو د زړه، شريانونو، وريدونو 
 او وي＋ــته ډوله رگونو)شــعريه عروق( جوړ＊ــت او دندې وپ５ژنئ او د وين３ 
د دوران د سيستم له ستونزو سره به بلد شئ همدارنگه به وويالى شئ چ３ 

د وين３ د دوران د سيستم غ７ي ＇نگه په گ６ه کار کوي. 
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د وينې د دوران سيستم او دندې
د انسان دوين３ د دوران په سيستم ک３، وينه، زړه او ر－ونه شامل دي چ３ په ترتيب سره ئ３ ＇７５و.

وينه
 

د حيواناتــو پــه بدن ک３ وينه مختلف توکي ل５ــ８دوي.  د وين３ حجم د عمر او جنس په پرتله توپير کوي. 
د وين３ حجم په ＊％و ک３ له ٤،٥ ＇خه تر ٥،٥ ليترو پورې او په س７و ک３ له ٥ ＇خه تر ٦ ليترو پورې 
رس８５ي منحل غازونه، لکه: اکسيجن له س８و ＇خه د بدن ！ولو نسجونوته او کاربن ډای اکسايد د بدن له 
نسجونو او حجرو ＇خه س８وته د وين３ په واسطه ل８５دول ک８５ي. وينه غذايي مواد، اوبه، مالگه، انتي باډي، 
أيونونه، انزايمونه، هورمونونه او له كاره وتلي اضافي توکي د بدن له يو＄اى ＇خه بل ＄اى ته ل８５دوي. وينه 
يو ارتباطي نسج دى چ３ له دوو برخو يعن３ مايع او جامد ＇خه جوړه ده چ３ مايع برخه ي３ د وين３ پالزما 

او جامده برخه ي３ د وين３ د کروياتو يا حجراتو ＇خه جوړه شوې ده. 
د وينې اجزاوې 

له دوو برخو دوين３ پالزما او د وين３ کروياتو ＇خه جوړه شوې.
د وينې پالزما:بوسو ته ورته ژ７４ رنگه مايع 
ده چــ３ د وين３ ٥٥ فيصده حجم جوړوي او 
غذايي منحل مواد، لکه :قندونه، پرو！ينونه، 
وي＂امينونــه، هورمونونــه، غازونــه او معدني 
توکــي لري. هغه جامــده برخه چ３ په پالزما 
کــ３ المبو وهــي د وينــ３ د کروياتو پــه نامه 

ياد８４ي.
د وينې کرويات: د وين３ کرويات د وين３ ٤٥ 
فيصده حجم جــوړوي. د وين３ کرويات په درې 

ډوله دي: 
)Erythrocytes( سره کرويات 

سپين کرويات )Leukocytes( او دمويه 
صفحات .)rombocytes"( د وين３      د 

کروياتو عمده ＄انگ７تياوې په )١-٣( جدول 
ک３ ＊ودول شوي دي.

د وين３ کرويات) ٤٥% (

 د حجرې ډول
په  في ملي ليترک３

دندېي３   شم５ر
د اکسيجن انتقال  ٥ ＇خه تر ٦ ميليونو پورې

سره کرويات

دفاع سپين کرويات

د وين３ پ７ن 
کيدل، او د وين３ بهدن３ مخنيوي د مويه صفات

7000 ＇خه تر 10000

150,000 ＇خه تر 500,000

)1-٣( ان％ور د وين３ د کروياتو ډولونه
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د حجرې 
ډول

د جوړ４دو 
＄اى

په هر ملي ليتر 
وينه ک３ شم５ر

نورې ＄انگ７تياوې        دنده 

سره 
کرويات

د لن６و 
ه６وکو په 

مغز ک３

د 5 ＇خه تر 6 
ميليونه پورې

او   O٢ د 
موادو  غذايــي 

ل８５دول

بالغه يا پخه حجره ي３ هســته نه 
لري. عمــر ي３ تــر ١٢٠ ور＄و 
پــورې وي. پــه هره ثانيــه ک３ په 
ميليونونو ســره کرويات له من％ه 
＄ــي او پــه همــدې  شــم５ر بيا 

جوړ８４ي.

سپين 
کرويات

زياتره د 
اوږدو 

ه６وکو په 
مغز ک３

ناروغــ９ ٧٠٠٠تر ١٠٠٠٠ د 
من％تــه  ا ر
نكــو  و كو
په  ميکروبونــو 
بدن  د  وړاندې 

دفاع

هســته لرونکي دي او مختلف 
ډولونه لري. له ميکروبونو ســره 
په مختلفو الرو مبارزه کوي او له 

سرو کروياتو ＇خه لوى دي.

دمويه 
صفحات

د ه６وکو په 
مغز ک３

له ١٥٠٠٠٠تر 
٥٠٠٠٠٠

د   وينــ３  د 
او د  پرن４６دلــو 
وينــ３ د به５دو 

مخنيوی

هســته نه لري. عمــر ي３ ډ４ر لن６ 
دى. غير منظم شکلونه لري.

)١- ٣( جدول د وينې د کروياتو عمده ځانگ７تياوې

             فکر وک７ئ
١- د کوم ډول کروياتو شم５ر له نورو ډولونو ＇خه زيات دی؟ د هغو اهميت په ＇ه ک３ گورئ؟

٢- که د چا وينه د ！پ له امله جاري او وينه ي３ ونه در８４ي، فکر وک７ئ چ３ د هغه د وين３ په کومو کروياتو ک３ ســتونزه وجود 
لري؟ ＇رگنده ي３ ک７ئ.

٣- که چ５رې کوم ميکروب زموږ بدن ته ننوزي، د کوم ډول کروياتو شم５ر زيات８５ي او ول３؟
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B د )٢-٣( ان％ور د وين３ د لي８دون３ دياگرام

د وينې گروپونه
＄ين３ وخت يو ناروغ شخص د يوبل شخص وين３ ته اړک８５ي. په دغه صورت ک３ مهمه خبره داده چ３ د 
 AB, وين３ ورکوونکي او ويني اخيستونکي ترمن＃ د وين３ د －روپ سمون وجود ولري. د انسان وينه پر
B, A او صفر گروپونو و４شــل ک８５ي. که چ５رې د وين３ اخيســتونکى شخص وينه د وين３ ورکوونکي 
شــخص له وين３ ســره سمون ونه لري، د وين３ اخيستونکي ســ７ي د وين３ د پ７ن６ ک５دو المل گر＄ي، په 
نتيجه ک３ ســخته تبه او د شــريانونو بندوالى من＃ ته رواړي ＊ــا ي３ د م７ين３ المل شــي. د وين３ د انتقال 
دياگرام په )٢-٣( شــکل ک３ ＊ودل شــوى دى. په دې دياگرام ک３ وکتورونه د وين３ ورکوونکي او وين３ 

اخيستونکي ترمن＃ د توافق ＊کارندوى دي.                       
د Rh فکتور

 يوه بله ماده د＄ينو وگ７و په وينه ك３ شــته چ３ لوم７ى پال د Rhesus په نامه ديو ډول بيزوگانو په وينه 
ک３ کشــف شــوه. له همدې کبله د Rh فکتور په نامه ياد８４ي. د هغو وگ７و چ３ وينه ي３ دغه ماده  لري 
د Rh مثبت Rh+( ) او هغه کسان چ３ وينه ي３ دغه ماده نه لري د Rh منفي )Rh-(په نامه ياد８４ي. 
ک５دای شــي د ＇لورو گروپونو  AB,B,A,O هر يو Rh مثبت او يا Rh منفي اوســي. دغه فکتور 
هــم د وينــ３ په لي８دولو ک３ په پام ک３ نيول ک８５ي. ه５）کله د Rh مثبت وينه Rh  منفي وين３ ته نشــو 

ورکوالى.
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د وينې رگونه
له منشــعبو ！يوبونو ＇خه عبــارت دي چ３ د بدن په ！ولو برخو 
ک３ شتون او په من＃ ک３ ي３ وينه جريان لري. د وين３ رگونه 

په درې ډوله دی: 
شريانونه .1 
وريدونه .2 

 3. وي＋ته ډوله رگونه
 شـــريانونه )Arteries(: هغه رگونه دي چ３ له 

زړه ＇خــه وتلي او د بدن په مختلفو برخو ک３ و４شــل 
شوي دي. شريانونه پاکه وينه ) زيات اکسيجن لرونکي وينه( 
د بدن ！ولو برخو ته رســوي. ريوي شــريان يوازنى شريان دى 
چ３ ناپاکه وينه )د ل８ اکسيجن او زيات کاربن ډای اکسايد 
لرونک３( له زړه ＇خه ســ８و ته رســوي. شريانونه پ７５ 
ديــوال لــري او د بدن د ســطح３ په پرتلــه په يو ＇ه 

ننوتل３ برخه ک３ موجود دي.
چــ３  دي  رگونــه  هغــه   :)Veins(  وريدونـــه 
د بــدن له مختلفــو برخو ＇خــه ناپاکه وينــه ！ولوي 
او زړه تــه يــ３ رســوي. پرتــه لــه ريوي وريــد، نور 
！ــول وريدونــه ناپاکــه وينه لــري. ريوي وريــد پاکه 
وينــه له ســ８و ＇خــه زړه ته رســوي. ډ４ــر وريدونه 
 پــه خپلــه الره کــ３ دري）ــValves( ３ ( لري چ３ 
د وين３ د راگر＄يدو مخه نيســي. وريدونه د شريانونو په 
پرتله نري ديوال، د وين３ لـ８ فشار او د بدن تر پوستکي 

الندې موقعيت لري. 
 )٣-٣( ان％ور د وين３ د کوچني 

او لوى دوران مسير

تنه او پ＋３ 

سر او السونه

س８ي

زړه

پ＋تور－ي

＄يگرد هاضم３ کانال
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)Capillaries(ويښته ډوله رگونه 
شــريانونه چــ３ له زړه ＇خه راو＄ي، ！ــول بدن ته ＄ي او په کوچنيو ＇انگو و４شــل ک８５ي. دغه کوچن９  
＇انگ３ بياهم په کوچنيو ＇انگو و４شل ک８５ي. په پای ک３ د بدن په نسجونو ک３ د حجرو تر＇نگ هومره 
نري او نازکه ک８５ي چ３  له ميکروسکوپ ＇خه پرته ي３ ليدالى نه شو. دغه وي＋تو ته ورته نريو رگونوته 
وي＋ته ډوله ويل ک８５ي. وي＋ته ډوله رگونه د بدن په ！ولو برخو ک３ شته. د وين３ او نسجونو ترمن＃ د غذايي 

موادو جذب５دل اود غازونو بدل５دل د وي＋ته ډوله رگونو له الرې ＇خه سرته رس８５ي.

زړه
زړه له يو ډول ＄انگ７ې عضل３ ＇خه چ３ د زړه د عضل３ په نامه ياد８４ي، جوړ شوى دى او د ！＂ر د پنجرې  
دننه د س８و ترمن＃ ل８ کي０ خواته واقع او د پريکارديوم  )pericardium( په نامه د يوې نازک３ پردې په 
 وسيله احاطه شوى دى. نوموړې يوه غبرگه پرده ده چ３ له مايع ＇خه ډکه ده چ３ زړه له سوليدو ＇خه ساتي. 

د هرس７ي زړه تقريباً د هغه د مو！ي په اندازه دی.

د زړه جوفونـــه:  زړه په دوو ＊ــي او کي２و برخو باندې و４شــل شــوى دى. دغــه دوه برخ３ بياهم په 
پلنوالي، په پاســن９ او ＊ــکتن９ برخو و４شل شوي دي. پاســن９ برخ３ چ３ نازک ديوال لري، د دهليزونو 
)Atriums(پــه نامه او الندين９ برخ３، چ３ پ７５ديوال لري، د بطنونو )Ventricles( په نامه ياد８４ي. 

په دې ترتيب زړه په دوو برخو ＊ي دهليز او ＊ي بطن او کي０ دهليز او کي０ بطن باندې ب５لي８ي.
د زړه دريڅې  

 د زړه ＊ي او کي０ جوفونه داس３ واقع شوي دي چ３ يو دهليز بل دهليز او يو بطن بل بطن ته الره نه لري. 

          فکروک７ئ 
مخک３ مو وويل چ３ پرته له ريوي شريان ＇خه نور！ول شريانونه پاکه وينه او پرته له ريوي وريد ＇خه نور 

！ول وريدونه ناپاکه وينه لري. ددي ＄ان／７تيا المل په ＇ه شي ک３ وينئ؟
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＊ی دهليز له ＊ي بطن سره او کي０ دهليزله کي０ 
بطن سره د دري）و په وسيله اړيک３ لري.

دري）３          دوه  لري.  دري）３  ＇لور  زړه  انسان  د 
نورې  دوه  او  ترمن＃  بطنونو  د  او  دهليزونو  د 
واقع  ترمن＃  شريانونو  لويو  او  بطنونو  د  دري）３ 
دي. د وين３ حرکت تل د دري）و د خالصيدو 
او ت７ل ک５دو په وسيله کن＂رولي８ي او يوطرفه دي. 
وينه  او  امله دري）３ خالص８５ي  له  بهير  د  د وين３ 
له هغوى ＇خه تيري８ي. دري）３ داس３ جوړې دي 
چ３ د وين３ د ب５رته راگر＄５دو مخه نيسي.د ＊ي دهليز 
او ＊ي بطن ترمن＃ درې پله لرونکي دري）ه )Tricuspid( او 
 )Bicuspid( دکي０ دهليز او کي０ بطن ترمن＃ دوه پله يي دري）ه
وجود لری د ريوي شريان او ＊ي بطن ترمن＃ د ريوی شريان 
ترمن＃      )Aorta(شريان ابهر  د  او  بطن  کي０  د  او  دري）ه 

ابهرشريان دري）ه موقعيت لري.
د زړه رگونه: زړه د بدن ！ولو برخو ته وينه پمپ کوي. 
اړتيا وړ وينه په ＇ه ډول  أيا پوه８５ئ چ３ د زړه حجرې د 
اخلي؟ د زړه د اکل５لي شريان له الرې، چ３ له ابهر شريان 
وينه  برخوته  ！ولو  عضل３  د  زړه  د  اخلي،  سرچ５نه  ＇خه 
او  توکي  زياتي  کوي.  ترالسه  توکي  وړ  اړتيا  د  او  رسوي 
co٢ د اکليلی وريدونو په وسيله د زړه ＊ي دهليز ته لي８دول 

ک８５ي. 
د زړه د فعاليت ميکانيزم: زړه ته د وين３ له  راتگ 
فعاليتونه سرته رسوي  يول７  پورې زړه  وتلو  ب５رته  تر  وروسته 
چ３ اغ５زه ي３ د زړه په ضربان ک３ ＇ر－ند８４ی. وينه په بدن ک３ 

الندينى لوى وريد

ابهر شريان
پاسنى لوى وريد

ريوي شريان

چپ دهليز

＊ى دهليز ＊ى بطن

چپ بطن

)٤-٣( ان％ور د انسان زړه

په خالص حالت ک３ د دوه 
پرده يي دري）ه

)٥-٣( ان％ور د زړه دري）３

په ت７لي حالت ک３ درې 
پرده يي دري）ه 

په ت７لى حالت ک３ دوه 
پرده يي دري）ه

په ت７ل３ حالت ک３ د ريوى 
شريان دري）ه

په خالص حالت ک３ ريوي شريان دري）ه
په خالص حالت ک３ د ابهر شريان دري）ه 

په خالص حالت ک３ د 
ابهر شريان دري）ه 

په خالص حالت ک３ درى پرده 
يي دري）ه
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له دوران ＇خه وروسته د زړه د وريدونو له الرې ＊ي دهليزته ＄ي. وروسته د زړه په هر ضربان ک３ 
او  له فشار سره د دهليزونو  ته ＄ي. د وين３  او وينه بطنونو  د زړه دهليزونه را！ولي８ي )منقبض ک８５ي( 
بطنونو ترمن＃ دري）３)دري پله يي او دوه پله يي (خالص８５ي. وروسته د بطنونو په ډک５دو سره هغوى 
توليدوي چ３  غ８  يو  او  ک８５ي  ت７ل  کلکه  په  دري）３  يي  پله  درې  او  دوه  ک３  په دې حالت  را！ولي８ي. 
او وينه  او د ريوي شريان دري）３ خالصي８ي  هغه د زړه لوم７ى غ８ )لپ( دی. وروسته د لوى شريان 
دا  په دغه حالت ک３  ننوزي.  ته  ريوي شريان  بطن ＇خه  له ＊ي  او  ته  لوى شريان  بطن ＇خه  له کي０ 
 دري）３ په کلکه ت７ل ک８５ي، تر＇و بطنونو ته ک３ د وين３ د ب５رته －ر＄يدو مخنيوى وک７ي. کوم غ８ چ３ 
د هغ３ له کبله من＃ ته را＄ي د زړه دويم غ８ )ډپ( دى. وروسته بيا له يوې ثاني３ نه د  ل８ وخت لپاره زړه 

استراحت کوي.

د انسان زړه په عادي حالت ک３ په هره دقيقه ک３ ل８ او ډ４ر ٧٠ ＄ل３ ！وپونه وهي. د دروند کار او 
ورزش او يا د تب３ په وخت ک３ د زړه ضربان زيات８５ي.د د＊ت３ د م８و زړه  په هره دقيقه ک٢٠٠３- 

٤٠٠＄ل３ او د فيل زړه چ３ يو لوى حيوان دى، ١٢＄ل３ ！وپونه وهي.

               فعاليت

يو قيف واخلئ اوخوله ي３ پر کاغذ يا پالستيک بنده ک７ئ. د قيف په وروست９ برخه ک３ يوپيپ وت７ئ. د قيف خوله پر 
زړه او د پيپ خوله خپل غوږ ته ونيسئ. د زړه غ８ ＊ه ＊کاره اوريدل ک８５ي. زده کوونکي بايد د زړه لوم７ى او دويم غ８ 
واوري اود هغوی ډولونه تشــخيص او بيان ک７ي. که چ５رې پر رگونو باندې په تيره بياد الس د بند پر رگ گوته ک５＋ــودل 

شي په رگ ک３ د زړه د ضربان اغ５زه احساس８５ي چ３ د نبض په نامه ياد８４ي.

            فکر وک７ئ
ول３ په مختلفو شــرايطو ک３ د وگ７و د نبض شــم５ر، د بيلگ３ په ډول د اســتراحت او د ورزش په حالت ک３، يو له بل سره توپير 

لري؟
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لمف )Lymph (:  د زړه په واســطه د وين３ د هر پمپ پر مهال زيات فشــار توليد８４ي چ３ له امله 
ي３  يوه اندازه منحل مواد د وي＋ته ډوله رگونو له نازک ديوال ＇خه د نسجونو په تش ＄اى ک３ تويي８ي 
او ب５رته رگونوته نه ور＄ي. د وين３ ســپين کرويات د وي＋ــته ډوله رگونو له ديوال ＇خه د نســجونو تش３ 

ته ننوزي.

د نسجونو په تش ＄اى ک３ موجود مواد، لمفاوي مايع جوړوي چ３ ＄انگ７و رگونو )لمفاوي رگونو( ته 
ننوزي اوبيا د وين３ جريان ته رس８５ي. لمفاوي رگونه دري）３ لري چ３ لمف ته د وين３ په لوري حرکت 

                فعاليت
د پسه د زړه سپ７ل او څې７ل.

د پسه يو روغ زړه پيدا ک７ئ.

1- لومــ７ى دهغــه بهرنــ９ برخ３ پــه ＄ير وگورئ. کو＊ــ（ وک７ئ چــ３ د هغه 
دهليزونه اوبطنونه د بهر له خوا وپ５ژنئ.

٢- يو پنســل يا خودکارقلم  هغه رگ ته ننباســئ، تر ＇و د زړه بيخ ته ورس８５ي. 
وروســته بيــا د قلم په اوږدو زړه پــه بياتي پرانيزي. پــه دې کار کي０ دهليز اوکي０ 

بطن پيداک７ئ.
٣- له دغه غو＇ولو سره موازي د زړه ＊ي خواته ＄ای ＇５رې ک７ئ چ３ وک７اى 

شئ ＊ي دهليز او ＊ي بطن وگوري او د کتلو پايل３ نورو سره شريک ک７ئ.

               فعاليت:
يوه ډله زده کوونکي دې د ！ول／ي په مخ ک３ د وين３ دوران د ＇و دانو ســور رن／ه او أبي رن／ه پوک２يو په وســيله د )٣-٣( شــکل 

له مخ３ د ＊وونکي په مرسته تمثيل ک７ي. 

)٦-٣( ان％ور د پسه زړه

ريوي شريان

ريوي وريد
لوى وريد

＊ى دهليز

＊ى بطن

دغو＇ولو الر

چــپ 
دهليز

چپ بطن

ابهر شريان

د وينې دوران:د وين３ دوران په دوو برخو، لوى دوران اوکوچني دوران، و４شل ک８５ي. ＇رنگه چ３ 
پــه )٣-٣( شــکل ک３ وينئ، د وين３ د جريان عمليه د زړه له کي０ بطــن ＇خه د بدن ！ولو برخو ته او       
د هغ３ راگر＄５دل د زړه ＊ي دهليز ته د وين３ د لوى دوران په نامه ياد８４ي. د وين３ د جريان عمليه د زړه 

له ＊ي بطن ＇خه س８و ته او له س８و ＇خه د زړه کي０ بطن ته د کوچني دوران په نامه ياد８４ي.
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ورکــوي او د هغه د راگر＄يدو مخه نيســي. لمفاوي رگونه په خپله 
الره ک３ له لمفاوي غو！و ＇خه ت５ري８ي چ３ په دغه غو！و ک３ سپين 
کرويــات موجود دي او کوالى شــي وين３ ته لــه ورغلو ميکروبونو 

سره مبارزه وک７ي.

د وينې د دوران ستونزې
 هر کال په سل گونو زره انسانان د چاغوالي او د وين３ د لوړ فشار 

له امله مري. د وين３ د دوران ستونزې د سگرټ ＇کولو، په وينه 
ک３ د کلســترولو )د وين３ غوړ( د اندازې لوړ والى، روحي فشار 
او د ورزش د کموالي له کبله من＃ ته را＄ي. رغنده غذايي رژيم 

او منظم ورزش کوالى شي د وين３ د دوران ستونزې تر يوې کچ３ 
ل８ې ک７ي.

د زړه حمله: د زړه حمله د زړه د شريان د بند４دو له امله چ３    
د زړه حجــرو ته د وين３ او اکســيجن د نه رســ５دو المل ک８５ي 
من％تــه را＄ي د زړه د شــريان بند４دل هغه وخت من＃ ته را＄ي 

چ３ د وين３ د رگونو په دننه ديوال ک３ کلسترول   د يو پوښ په ډول جوړ８４ي. د کلسترول توليد４دل 
د وينــ３ د رگونــو  د قطر پ７５والی او نرموالی کموي. د وين３ د بهير ورو والی د زړه په حجراتو ک３ د 
اکســيجن د کموالي المل ک８５ي. پرته له اکســيجن ＇خه د زړه حجرې ډ４ر ژر  له من％ه ＄ي. کله 

چ３ د زړه حجرې په پوره اندازه له من％ه الړې شي، زړه ＊ايي ودر８４ي.

د وينې لوړ فشار )Hypertension (:  زړه د انقباض په حالت ک３ وينه په ډ４ر زور شريان ته ل８５دوي 
چ３ له دې امله  د رگونو پر ديوال فشار را＄ي. دغه فشار ته د وين３ فشار ويل ک８５ي او د فشار د کتلو د أل３ په 
وسيله د م له شريان ＇خه معلوم８５ي. په غير نورمال ډول دوين３ د فشار لوړ４دل د وين３ له لوړ فشار ＇خه 
عبارت دى. د وين３ فشار د زړه د حمل３ د زړه د در４دو، مغزي سکت３ او د پ＋تورگو  د  نارغيو لوى احتمالي 

خطر دى.

)٧-٣( ان％ور اکليلي شريان

د زړه هغه برخه چ３ د اکسيجن دنه رسيدلو له 
کبله د زړه عضل３ زيان موندلى.

هغه شــريان چــ３ وينــه د زړه 
عضل３ ته رسوي

هغــه ＄اى چ３ د وينى پ７ن کيدلو 
شريان بند ک７ى وي
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د دريم څپرکي لنډيز:
 د وين３ عمده دندې د اکسيجن، غذايي توکو، دفاعي حجرو او ب５کاره مواد، د وين３ پرن６ ک５دل دي. 

 د وين３ په رگونو ک３، شريانونه، وريدونه او وي＋ته ډوله رگونه شامل دي.
 د وين３ ＇لور اساســي اجزاوې عبارت دي له پالزما، د وين３ ســره کرويات، د وين３ سپين کرويات او 

دمويه صفحات.
 هر و－７ی د وينAB,B,A ３ او«  O» له گروپونو＇خه يوگروپ لري.

 د انســان زړه د زړه له عضالتي نســجونو ＇خه جوړشــوى دى اوپه ＊ــيو او کي２وبرخو و４شــل شوى 
دى، چ３ د يو پن６ ديوال په وســيله له يو بل ＇خه جال شــوى دى. د ＊ــي او کي０ هره يوه برخه بياهم په 

سور)عرض( په دوو برخو و４شل شوې ده چ３ د دهليزونواو بطنونو په نامه ياد８４ي.
 د دهليزونــو او بطنونــو ترمن＃ او د بطنونو او شــريانونو ترمن＃ دري）３ ＄ای لــري چ３ د وين３ د ب５رته 

گر＄５دلو مخه نيسي.
 د وين３ د دوران ستونزې د سگر！و ＇＋ل، په وينه ک３ د کلسترولو لوړ والى، روحي فشار او د ورزش 

کموالى دى.
 د وين３ لوړ فشــار کوالى شــي د زړه د حمل３، د زړه د دريدو، مغزي سکت３ او د پ＋تورگو د ناروغيو 

المل شي.

31
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د دريم څپرکي پوښتنې
١- وينه له کومو اجزاوو ＇خه جوړه شوې ده؟

٢- د وينــ３ د گروپونــو نومونه واخلئ او د گروپونو له مخــ３ د وين３ د ل８５دون３ ＇رنگوالى په دياگرام ک３  
و＊اياست.

٣- شريان او وريد يو له بل سره ＇ه توپير لري؟
٤- د زړه لوم７ی غ８ او دويم غ８ په ＇ه ډول توليدي８ي؟ بيان ي３ ک７ئ.

تش ＄ايونه په مناسبو کلمو سره ک７ئ او په خپلو کتابچوک３ ي３ وليکئ.
٥- د وين３ درې ډوله رگونه عبارت دي، له............، .............او.................. .

٦- د وين３ سره کرويات په........................ک３ جوړ８４ي.
سم ＄واب و ！اکئ او په خپلو کتابچو ک３ ي３ وليکئ.

٧- د وين３ جامد مواد د.........................په نامه ياد８４ي.
الف- پالزما    ب- کرويات    ج- لمف     د- سيروم

الندې سمو جملو ته په خپلو کتابچو ک３ د )ص( توری او ناسمو جملو ته د )غ( تورى وليکئ.
٨- شريانونه ناپاکه وينه د بدن له حجرو ＇خه زړه ته ل８５دوي.)     (

٩- په هرملي ليتر وينه ک３ د سپينو کروياتو شم５ر پن％ه ميليونه دی.)       (
١٠- د انسان زړه درې جوفونه، دوه دهليزونه او يو بطن لري. )       (
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څلورم څپرکى

د اطراح سيستم
د ژونديو موجوداتو د بدن حجرې راز راز فعاليتونه تر سره کوي چ３ له کبله ي３ زيانمن 
او ب５کاره مواد رامن％ته ک８５ي. دا مواد بايد له حجرو ＇خه وايستل شي، تر＇و حجرې 
خپلو حياتي فعاليتونو ته په طبيعي توگه دوام ورک７اى شــي. وينه دغه مواد را！ولوي او 

اطراحيه غ７و ته ي３ ل８５دوي چ３ له بدن ＇خه وو＄ي.
يــو له دغــو موادو ＇خــه کاربن ډای اکســايد دى. ＇رنگــه مو چ３ د مخــه زده ک７ل               
د حجــروي تنفس له کبله کاربن ډای اکســايد په حجرو ک３ توليد او د ســ８و له الرې           
د تنفس په واسطه بهر ته و＄ي. د بدن حجرې نور زيانمن مواد هم توليدوي چ３ بايد 

له بدن ＇خه وو＄ي.
کوم مواد زيانمن دي او په ＇ه ډول اطراح ک８５ي؟
د بدن کوم غ７ي زيانمن مواد دفع کوي او ＇نگه؟

اطراحيه غ７ي ＇ه ډول جوړ＊ت لري او په ＇ه ډول ي３ بايد ساتنه وشي؟
ددې ＇پرکى په پاى ک３ کوالى شئ چ３ نوموړو پو＊تنو ته ＄واب ورک７ئ.
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د بدن د حجرو ضايعات
له هضم شوې او جذب شوې غذا ＇خه د انرژۍ د توليد لپاره په بدن ک３ د حجرو د حياتي عمليو په 
وسيله فاضله توکي توليد８４ي. په دې توکو ک３ کاربن ډای اکسايد، امونيا، يوريا، اضافي مالگ３، يوريک 

اسيد او د بدن اضافي اوبه شامل３ دي.
د بدن د حجرو د فاضله موادو دفع کول په مختلفو الرو تر ســره ک８５ي، لکه: ســ８ي، د بدن پوستکي، 
ينه، پ＋تورگي او غ＂３ کولم３. الندې جدول د بدن له مختلفو سيستمونو ＇خه د فاضله توکو خارج５دل 

)اطراح( له بدن ＇خه ＊يي.

مواد دفع کوونکې برخهتوليدوونکي عمليېفاضله 

س８يپه بدن ک３ حجروي تنفسد اوبو بخارونه او كاربنډای اكسايد

پوستکى، پ＋تورگي او ينهد پروتين هضم او د حجرو حياتي فعاليتمالگه، اوبه او يوريا

د فاضلــه توکــي طرحه کول بايد د ژونديو موجوداتو يو له ډ４رو مهمو عمليو ＇خه وگ２ل شــي. په دې عمليه 
ک３ پ＋تورگي مهم رول لري.

                اضافي معلومات
د بالغ انســان بدن ٦-٥ ليتره وينه لري. ستاســ３ وينه په پ＋ــتورگو ک３ د ور＄３ ٣٥٠ ＄لي دوران 

کوي.
ستاس３ پ＋تورگي د ور＄３ شاوخوا ٢٠٠٠ ل５تره وينه فلتر کوي.

د بولي سيستم غ７ي
بولي سيستم له پ＋تورگو، حالبينو، مثان３ او  بولي مجرا ＇خه جوړ شوى دى.
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پښتورگي
 پ＋ــتورگي يــوه جــوړه غــ７ي دي چــ３ وينــه لــه فاضلــه توکو ＇خــه پاکــوي د بــدن د اوبــو تعادل 
تنظميــوي  او د وينــ３  فشــار ثابــت ســاتی پ＋ــتورگي د مــال پــه برخــه کــ３ د مــال د تير پــه دواړو 
خــواوو  د حجــاب حاجــز )ديافراگــم( نــه ک＋ــته او د شــحمي نســجونو پــه منــ＃ کــ３ موقعيــت 
لــري چــ３ د يــوې نازکــ３ پردې په واســطه پو＊ــل شــوي دي. نســواري رنــگ او لوبيا تــه ورته ب２ه 
 لــري. د وينــ３ رگونــه او د تشــوبولو د ل８５دولــو ！يوبونــه )حالبيــن( د پ＋ــتورگي پــه ننوتــ３ برخه ک３ 

د پ＋تورگو دننه برخ３ سره اړيک３ لري.

ان％ور د پ＋تورگي جوړ＊ت

لگنچه

كارتكس 

 )4-1(

ميدوال

د پښتورگی جوړښت
که يو پ＋تورگي طوًال قطع شي درې عمده برخ３ په ک３ ليدل ک８５ي:

الف:بهرن９ برخه چ３ د کارتکس )Cortex( په نامه ياد８４ي.
ب: منـ％نــ９ بـــرخــه د ميــدوال )Medulla( په نامه ياد８４ي چ３  د پيراميد )Pyramid( په نامه له 

هرم شکلو برخو ＇خه جوړه شوې ده.
ج:داخلي برخه د تشــوبولو د را！ولولو تش ＄ايونه دي چ３ د لگنچPelvis( ３( په نامه ياد８４ي او  له 

حالبينو سره ن＋تي دي.
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حالبين Ureters: د تشوبولو کانالونه دي چ３ ٣٠ سانتي متره اوږدوالى لري او تش３ بول３ له پ＋تورگو 
＇خه مثان３ ته ل８５دوي.

بولي مجرا )Urethra(: يو نرى ！يوب دى چ３ تش３ بول３ له مثان３ ＇خه بهر باسي. بکتريا د بولي 
مجرا او د مثانــ３ د عفونت )ميکروبي کيدل( 
او د ســوي او خار＊ــت المل گر＄ي. کله کله 
د زيــات تخريش له کبله په تشــوبولو ک３ وينه 

پيدا ک８５ي.
)Urinary Bladder(مثانه

＇ه نا ＇ه پر７４ه ارتجاعي ک）وړه ده چ３ د شمزۍ 
د وروســت９ برخ３ )لگن خاصرې( په تش ＄اى 
 ک３ پرته ده او د تشوبولو په زيات５دو سره پراخ８５ي. 
د تشــوبولو د دفع３ په وخت ک３ د مثان３ ＊وي３ 
 عضلــ３ کيــکاږل ک５ــ８ي او فشــار راولي چ３ 
د مثانــ３ د عضالتــي حلقــ３ يــا ســفينکترونو 

)Sphincters( له الرې تش３ بول３ وو＄ي.

د تشو بولو الر

پ＋تور－ي

حالبين

مثانه

                فعاليت
له قصاب ＇خه د پســه يو پ＋ــتورگی تر السه او له وازدو ي３ پاک ک７ئ. د هغه ظاهري ب２ه، رنگ او غ＂والي 

په ＄ير ســره وگورئ. له پ＋ــتورگي ســره د وين３ د رگونو او د حالب د ن＋تلو ＄اى په گوته ک７ئ        
او د وين３ رگونه او حالب ســره جال ک７ئ. پ＋ــتورگی په يو ت５ره چاکو په اوږدو پرې 

ک７ئ. د نن９ برخ３ جوړ＊تونو ته ي３ په ＄ير وگورئ او رسم ي３ ک７ئ.
کوم توپيرونه چ３ د بهرن９ برخ３، ميدوال او پلويس برخو 

ترمن＃ کتالى شئ، وي３ ليکئ.

)2-4( ان％ور د پسه د پ＋تورگي تسليخ

      )٣-٤( ان％ور د اطراح سيستم
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د هر نفرون په ســر ک３ د ت７ل３ محفظ３ دننه د وي＋ــته ډوله رگونو په لوم７ۍ 
 Bowman(کپســول بومــن  كــ３  شــبكه 
Capsul( ＄اى لري. له دې کپســول ＇خه 
وروسته يو نرى اوږد تاو شوى ！يوب را＄ي چ３ 
په من％ن９ برخه ک３ مستقيم او بيا  د U ب２ه ＄ان ته 
نيسي. د وي＋ته ډوله رگونو دويمه شبکه ددې ！يوب 
تر شــاوخوا را تاو شوي چ３ د لوم７ۍ شبک３ له وي＋ته 
ډوله رگونو ســره ن＋لي. نفرونونه په پاى ک３ د تشوبولو له 
！ولوونکو مجراوو ســره ن＋تي دي. نفرونونه وينه چا１وي او 

په ورځ ک３ له يو ＇خه تر دريو ل５ترو پورې تش３ بول３ توليدوي.

الرې  لــه  شــريانونو  د  وينــه  ناپاكــه  جوړېـــدل:  تشـــوبولو  د 
لومــ７ى  بهيــ８ي.  کــ３  نفرونونــو  پــه  او  ننــوزي  تــه   پ＋ــتورگو 
د لوم７ن９ شــبک３ وي＋ــته ډوله رگونو لــه الرې د وينــ３  پالزما برخه 
جذب او د تشــوبولو نل )！يوب( ته ننوزي. په دې وخت ک３ ！ول گ＂ور 
غذاي３ توکي لکه د اړتيا وړ قند، أيونونه، امينو اســيدونه او نور د وين３ 
د دويمي شــبک３ وي＋ــته ډوله رگونو په وسيله ب５رته وين３ ته جذبي８ي. په 
وينه ک３ نورې پات３ اضافي اوبه او زيانمن مواد، لکه: امونيا، يوريا، يوريک 
اســيد، اضافي مالگه او د بدن نور اضافي کيميــاوي مرکبات د نفرونونو له 
！يوبونو ＇خه د لگنچ３ په تش ＄اى ک３ را ！ولي８ي. هغه وينه چ３ له فاضله 

توکو پاكه شوې وي د وريدونو له الرې له پ＋تورگو ＇خه خارج８５ي. 

               فکر وک７ئ 
أيا د تشوبولو اندازه په اوړي او ژمي ک３ يو شان وي؟ ول３؟

أيا د تشوبولو رنگ په اوړي او ژم３ ک３ سره توپير لري؟ ول３؟
دويمى وي＋ته 

ر－ونه

u ته ورته تيوب

 )٤-٤( ان％ور د نفرون جوړ＊ت

باومن کپسوللوم７نى وي＋ته ر－ونه

نفرونونه: د پ＋ــتورگي جوړ＊ــتيز او چا１يز مايکروســکوپي واحدونه د نفرون )Nephron(په نامه 
ياد８４ي چ３ په هر پ＋تورگي ک３ ي３ شم５ر يو ميليون ته رس８５ي.
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د تشوبولو دفع كول:په پلويس )لگنچه( ک３ را！ول３ شوې تش３ بول３ د حالبينو له الرې ＇خه مثان３ 
ته ＄ي. کله چ３ په مثانه ک３  ٢٠٠- ٣٠٠ ملي ليتره تش３ بول３ ！ول３ شي د هغ３ حجم زياتي８ي. د مثان３ 
اړتيا احساس８５ي.           ته  او دتشو بولو دفع کولو  ارادي توگه خالصه  د داخلي سفينکترې عضل３ په غير 
د بهرن９ سفنکترې عضل３ ارادي دي او د انسان په غو＊تنه خالص８５ي او بيا مثانه تش８５ي. مثانه تر ٨٠٠ 

ملي ليترو پورې ＄اى لري، خو په دې وخت ك３ خوږ８４ي.

د پښتورگو ستونزې
د پښتورگو کاڼي: په پ＋تورگو ک３ کا１ي له کومه پيدا ک８５ي؟

د نفرونونو د نورمال د نه فعاليت له امله په تشوبولو ک３ اضافي توکي ليدل ک８５ي، لکه: کلسيم، مگنيزيم، 
اضافي يوريک اسيد ＊ايي ＄ين３ وختونه د پ＋تورگو د لگنچ３ په تشو ＄ايونو ک３ رسوب او تبلور کوي 
او کا１ي جوړوي.پر مخکنيو ترسباتو باندې د نوو موادو رسوب د کا１ي د غ＂５دو المل گر＄ي. د اوبو او 

هوا شرايط، د غذا ډول او مصرفي اوبه په پ＋تورگو ک３ د کا１ي د پيدا ک５دو المل دي.
＄ين３ وخت واړه کا１ي د حالبينو له الرې مثان３ ته رس８５ي. کله چ３ کا１ي له حالبينو ت５ر８４ي د هغوى تيره 
＇وکه حالب تخريش کوى او د شديد درد او وين３ بهيدو المل ک８５ي. واړه کا１ي چ３ مثان３ ته ننوزي 
له تشو بولو سره خارج８５ي. که کا１ي غ وي په لگنچ３ او يا حالب ک３ پات３ ک８５ي او د تشو بولو الره 

بندوي.

نفريت )Nephritis(: ＄ين３ ناروغ９، لکه: د ستوني درد، له ميکروبونو ＇خه را پيدا 
شوی زهر او د ناروغيو د الملونو زيات او چ＂ک فعاليت، لکه: په وينه ک３ بکتريا پ＋تورگو ته ډ４ر سخت 
زيان رسوي، او په پ＋تورگو ک３ د نفريت په نامه سخته ناروغي من＃ ته را＄ي. که چ５رې پ＋تورگي په 
＊ه شان فعاليت ونه ک７ي فاضله يا اضافي توکي په وينه ک３ پات３ ک８５ي. دا توکي د بدن په نورو مهمو 
غ７و، لکه زړه، اغ５زه کوي. که چ５رې په خپل وخت ي３ درملنه و نشي د ناروغ د م７ين３ المل گر＄ي. د 

چاپ５ريال ＄ين３ کک７وونکي توکي پ＋تورگو ته زيان رسوي.
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د پښتورگو د درملنې نوې الرې 
أيا شون３ ده چ３ له جراح９ پرته د پ＋تورگو کا１ي له بدن ＇خه وايستل شي؟ په پخوا وختونو ک３ 
به ډاک＂رانو لوم７ی د ناروغ نس او بيا به ي３ پ＋تورگی به ي３ ＇يرې کاوه او کا１ي به ي３ ترې ويستل 
چ３ دا راز درملنه ډ４ره سخته وه خو اوس له نوې ！کنالوژۍ ＇خه په گ＂３ اخيستن３ سره د ماوراى 
صوت)Ultrasound( د موجونو په وسيله د پ＋تورگي په دننه ک３ کا１ي مات８５ي او مات شوي 
کا１ي له تشوبولو سره خارج８５ي. اوس هم غ کا１ي له پ＋تورگو ＇خه د جراح９ په وسيله ايستل 

ک８５ي.

             اضافي معلومات:
د روغو پ＋تورگو د لرلو او د پ＋تورگو او مثان３ د کا１و د مخنيوي لپاره الر＊ونه ک８５ي، چ３:

١- په زيات عمر ک３ له پروتينى توکو، لکه: د غو＊３، له ډ４ر خوراک ＇خه ډډه وک７ئ.
٢- د هغو اوبو له ＇＋لو ＇خه چ３ ډ４ر منرالونه لري، ډډه وک７ئ. د داس３ اوبو د منرالونو د کم＋ت 

لپاره هغه بايد له ا４شولو ＇خه وروسته و＇＋ل شي.
٣- ډ４ر ورزش وک７ئ او بدني فعاليت ولرئ.

٤- زيات مايعات و＇＋ئ.

ک３                   وينه  په  المل  خراب５دلو  د  پ＋تورگو  د   :)Dialysis( دياليز  يا  پښتورگي  مصنوعي 
د فاضله موادو زياتوالى، د وين３ مسموميت، د ＄ين３ درملنو په ت５ره بيا د انتي بايوتيکونو حساسيت 
په ＄انگ７ې توگه  د وين３ د فشار نا＇اپي ＊کته ک５دل او نور گ２ل ک８５ي. په دې حالت ک３ پ＋تورگي 
له کاره لوي８ي او ب７５ن９ پاملرن３ ته اړتيا لري. که نه، نو د دوو يا دريو ور＄و په ترڅ ک３ د م７ين３ المل 
گر＄ي. کله چ３ د ناروغ پ＋تورگي له فعاليت ＇خه پات３ شو، د هغه وينه د دياليز د دستگاه په وسيله 
تصفيه کوي. په دې ترتيب چ３ دناروغ وينه د وريدونو له الرې د دياليز د دستگاه د سلوفان په نامه 
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)٥-٤( ان％ور د وينى ＇خه د زايدو موادو 
د اطراح دستگاه )مصنوعي پ＋تورگي(

له يو تاوراتاو کاغذي نل ＇خه ت５روي. دغه نلونه په يو لو＊ي ک３ چ３ د مالگ３ محلول ولري ＄ای 
په ＄ای شوي دي. يوريا او اضافي مالگ３ د نلونو له د４وال ＇خه د مالگ３ محلول ته خپر８４ي. 

د ناروغ تصفيه شوې وينه يو ＄ل بيا د هغه بدن ته پمپ ک８５ي. دغه عمليه د دياليز په نامه ياد８４ي چ３ 
خوږ نه لري، خود بشپ７ې تصفي３ لپاره ＇و ساعته وخت ته اړتيا ده او بايد په اون９ ک３ دوه وارې تر سره 

شي.

د پښتورگي پيوند:  يعن３ د ناروغ پ＋تورگي پر ＄ای د روغ پ＋تورگي پيوندول دي. د ناروغ 
پ＋تور－ي پيوند ډ４ر سخت دی، ＄که که د ناروغ بدن نوى پ＋تورگى پردى وگ２ي، نو دغه حالت 
ډ４رې ستونزې من＃ ته راوړي، نو د پ＋تورگو په پيوندولو ک３ د اشخاصو د وين３ سمون په پام ک３ 

نيول ک８５ي.
د جراح９ له عمل ＇خه مخک３ د هغه شخص چ３ نوى پ＋تورگى اخلي، د پرديو عواملو په 
مقابل ک３ د بدن مقاومت د يوې اوږدې مودې لپاره را ！ي＂وي او بيا په تدريجي ډول د هغه د بدن 
مقاومت ب５رته زياتوي، تر＇و له نوي پ＋تورگي سره توافق حاصل ک７ي او د پيوند عمليه په ＊ه 

شان سرته ورس８５ي.
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د څلورم څپرکي لنډيز:
 اطراحي سيستم له پ＋تورگو، حالبينو، مثان３ او د تشو بولو له مجراوو ＇خه عبارت 

دى.
 پ＋تورگي د بهرنيو، من％نيو او داخلي دريو برخو لرونکي دي.

 نفرون د پ＋تورگي مايکروسکوپي جوړ＊تيز او چا１يز واحد دى.
 د پ＋تورگو نفرونونه د وين３ زيانمن مواد تصفيه کوي. د بدن اوبه تنظيم او د وين３ فشار ثابت 

ساتي.
لي８دول  ته  مثان３  وسيله  په  حالبينو  د  تش ＄اى ＇خه  له  لگنچ３  د  پ＋تورگو  د  بول３  تش３   

ک８５ي.
 د مثان３ داخلي محتويات د تشوبولو د مجرا له الرې ＇خه بهر ته تش８５ي.

 ＄ين３ وخت کلسيم، مگنيزيم، يوريک اسيد او داس３ نور د لگنچو په تش ＄اى ک３ رسوب 
او سره يو ＄اى ک８５ي او د پ＋تورگي کا１ي جوړوي.

    د چاپ５ريال ＄ين３ کک７ونکي مواد، لکه: درانده فلزونه، او ＄ينی ناروغ９ او په وينه ک３ زهري 
مواد  د پ＋تورگو د خراب５دلو المل ک８５ي.

41   
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د څلورم څپرکي پوښتنې
1- تش３ بول３ ＇ه شی دي او ＇ه ډول له وين３ ＇خه جال ک８５ي.

٢- د پ＋تورگي واړه کا１ي د جراح９ له عمل ＇خه پرته په ＇ه ډول له بدن ＇خه ايستل ک８５ي؟
٣- د پ＋تورگي د تسليخ په وخت ک３ د پ＋تورگي جوړ＊تونه په ＇ه ډول مشخص کوئ؟ په رسم ک３ 

ي３ و＊اياست.
پرتله  له دويم３ شبک３ سره  لوم７ن９ شبکه د وي＋ته ډوله رگونو  نفرون ک３ د وي＋ته ډوله رگونو  په   -٤

ک７ئ.
الندې جمل３ په خپلو کتابچو ک３ په مناسبو کلمو ډک３ ک７ئ.

٥- د پ＋تورگي چا１کوونکی مايکروسکوپي واحد د............... په نامه ياد８４ي؟
٦- پ＋تورگي له دريو و طبقو..........................او................. ＇خه جوړ شوي دي.

 سم ＄واب و！اکئ:
٧- د فاضله توکو ډ４ره برخه اوبه، مالگه او يوريا...................... له بدن ＇خه طرحه کوي.
ج: غ＂３ کولم３       د: پ＋تورگي ب: د بدن پوستکى  الف: س８ي  

٨- پلويس يا لگنچه د پ＋تورگي په............. ک３ ده.
د: حالبين  ج: بهرن９ طبقه   ب: من％ن９ طبقه   الف: داخلي طبقه  

په خپلو کتابچو ک３ الندې جملو ته، که سم３ وي د )ص( تورى او که ناسم３ وي د )غ( تورى وليکئ.
     ( ساتي.  ثابت  فشار  وين３  د  او  تنظيموي  تعادل  اوبو،  د  ک３  بدن  په  کوي،  تصفيه  وينه  پ＋تورگي   -٩

)
١٠- تش３ بول３ له مثان３ ＇خه د حالبينو په وسيله په لگنچه ک３ تويي８ي او له هغ３ الرې له بدن ＇خه 

طرحه ک８５ي.)      (
١١- تش３ بول３ له اوبو، يوريا، يوريک اسيد، مالگ３ او نورو کيمياوي مرکباتو ＇خه عبارت دي چ３ 

د بدن له وين３ ＇خه د پ＋تورگو د نفرونونو په وسيله چاڼ ک８５ي. )     (
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پنځم څپرکى

د هډوکو او عضالتو سيستمونه 
کله چ３ د ســکلي نوم اورئ ＊ــايي تاس３ د هغو شــيانو د پاتي شونو 
پــه فکر ک３ شــئ چ３ م７ه شــوي دي. ＄ين３ خلک پــه دې باور دي 
چ３ ه６وکي ژوندي نسجونه، نه دي، خو هغوى ژوندي او فعال دي. 
ه６وکــي مختلف３ دنــدې لري. ه６وکي د عضلو له ！ينگولو او ســاتلو 
ســره مرســته کوي. د ب５لگ３ په توگه د ژامو عضل３ د خوړو په ژوولو 
ک３ مرســته کوي او د ！تــر په پنجره کى د پ＋ــتيود من＃ عضل３ تنفس 
شــونی کوي. عضلــ３ نورې دندې هم لــري. زړه وينه پــه بدن ک３ په 
دوران راولي. ستاســ３ گي６ه خواړه هضموي. دا دواړه له عضلو ＇خه 
جوړ شــوي دي. په پن％م ！ولگي ک３ تا سو د سکلي او عضلو په اړه 
يوه اندازه معلومات تر الســه ک７ي دي. د دې ＇پرکي په لوستلو تاس３ 
د ه６وکو او عضلو له جوړ＊ــت، شــکل، دندو او موقعيت سره أشنا 
ک８５ئ. د ه６وکو، بندونو او عضلو د ناروغيو او د سکلي او عضلو په 
وده او روغتيــا ک３ د ورزش پر اهميت پوه８５ئ او هغه تشــريح کوالى 

شى. 
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 )Skeleton(سکلېټ
ســکل５ د بدن د عضلو د محور او ！ينگ５دو ＄ای دى چ３ د عضلو د انقباض له امله په خو＄＋ــت 

را＄ي. ه６وکي، کرپندوکي او بندونه ستاس３ د سکل５ سيستم جوړوي.
په عمومي توگه د انسان د بدن سکلي په دوو برخو و４شل ک８５ي: 

١- محوري سکلAxial skeleton( ５(: محوري سکل５ د ستن３ يا د يو تير په ډول دی چ３ 
ضميموي ســکلي ورپورې ن＋ــتی دی. او په هغه ک３ د ســر د کاســ３ ه６وکي، د مالتير، پ＋ت９ او       

د ！تر ه６وکي شامل دي. 
٢- ضميموي ســکلAppendicular sekeleton( :５( چ３ د ه６وکو شم５ري３ د محوري 
سکل５ له شم５ر ＇خه ډ４ر دی او د السونو، پ＋و، شمزۍ، گروې او د اوږو د چارې ه６وکي په ک３ 

شامل دي. په من％ن９ توگه د يو بالغ شخص د ه６وکو شم５ر شاوخوا ٢٠٦  دي. 

 ١-٥( ان％ور د انسان د بدن سکلي(

   د مال تير 

کوپ７ۍ)جمجمه(

طوقک

م

پ＋ت９

پاسنى زند

الندينى زند

د ورانه ه６وکى
د زن／ون ستر－ه

د پن６ۍ لوى ه６وکى

د پن６ى کوچنى ه６وکى

د خاصرې لگن
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د هډوکو دندې
هډوکي بېالبېلې دندې لري:

   ١. ساتنه: ه６وکي د بدن ډ４ر غ７ي له بهرنيو ميخانيکي زيانونو ＇خه ساتي، د ب５لگ３ په توگه: س８ی 
او زړه د پ＋تيو په وسيله، شوکي نخاع د مال د ت５ر په وسيله او ماغزه د سر د کاس３ په واسطه ساتل ک８５ي. 

دغه راز ه６وکي د بدن په ن５غ ساتلوک３ مهم رول لوبوي. 
٢. زېرمه:  ه６وکي، منرالونه زيرمه کوي او بدن د اړتيا پرمهال له هغوى ＇خه گ＂ه اخلي.

د اميدوارۍ پر وخت د ماشــوم د ه６وکو د جوړ＊ــت لپاره د مور د بدن له مالگ３، کلسيم او فاسفورس 
＇خه گ＂ه اخلي. زيرمه شــوي کلســيم د ه６وکو له حجرو ＇خه وين３ ته ننوزي او د بدن په نورو اړوندو 

برخو ک３ لگي８ي. 
٣. خوځښت: سکلي داس３ ترتيب شوى چ３ د الزم３ چ＂كتيا سره مناسب حرکت من＃ ته راوړي. 
سکلي＂ي عضل３ د ه６وکو د پاسه کش ک８５ي، تر＇و د خو＄＋ت زمينه برابره ک７ي. له ه６وکو ＇خه پرته 

په أسان９ د ناست３، گر＄يدلو او ＄غاست３ وسه نشته.
 Bone( ٤. د وينـــې د کروياتـــو جـــوړول: پــه ه６وکو کــ３ ＄انگ７ى نســج د ه６وکو د مغــزو

marrow( په نامه موجود دى. د وين３ ډ４رې کرويات د ه６وکو په مغزو ک３ جوړي８ي. 
د هډوکو جوړښت 

 ه６وکي ارتباطى نسج دى چ３ په هغه ک３ د ه６وکو حجرې )Osteoblasts(، کا１ي او عضوي مواد شتون 
لري. د ه６وکو کاني مواد د کلسيم فاسفيت او کلسيم کاربونيت له مرکباتو ＇خه جوړ دي او د ه６وکو کلکوالى 
 هم د همدې توکو له کبله دی. د ماشومتوب په لوم７ي وختونو ک３  د ه６وکو ډ４ره برخه د کا３１ توکو د زيرمو 
د ل８والي له کبله پســته او ارتجاعي وي. په مجموعي ډول د ه６وکو د نســجونو جوړ＊ــت له دوه ډوله 
متراکمو  او ســفنجي ＇خه عبارت دي. که چ５رې ه６وکو د نســج حجرې ســره ！ول３ او متراکم３ وي،      
د متراکمو ه６وکو په نامه ياد８４ي. د ه６وکو حجرې د يو نري کانال په شــاوخوا ک３ د متراکمو ه６وکو په 
دننه ک３ ＄اى لري. د سفنجي ډوله ه６وکو په نس５ج کى حجرې په غير منظم ډول د يو او بل تر ＇نگ 
＄ــاى او هــم ＄ين３ ژورتيا وې لــري.د متراکمو ه６وکو کانالونه او د ســفنجي ه６وکو ژورې د ه６وکو د 
مغزو له نسج ＇خه ډک شوي دي. د وين３ رگونه د کوچ５نو کانالونو له الرې چ３ د ه６وکو په مخ شتون 

لري ننوزي او ووزي.
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)٢-٥( ان％ور د سفنجي او متراکمو ه６وکو جوړ＊ت             

د وين３ ر－ونه 
د ه６وکي ماغزه

متراکم ه６وکى

سفنجي ه６وکى

کرپندوکى

                فعاليت
د اړتيا وړ سامان او مواد: د چرگوړي ه６وکي، پاکوونکي توکي، سر وازى ＊ي＋ه يي لو＊ى

 )Jar( او د سرک３ محلول.
تگ الره )طرزالعمل(: 

1- د چرگوړي يو پاک ه６وکى د سرک３ له محلول ＇خه په ډک يو لو＊ى ک３ ک８５دئ. 
٢- له يوې اون９ ＇خه وروسته ه６وکی د سرکی له محلول ＇خه وباسئ او په اوبو ي３ پر يمن％ئ.

٣- هغه بدلونونه بيان ك７ئ چ３ وينئ او حس كوئ ي３.
٤- د ه６وکي مقاومت ＇نگه بدل شوى دى؟ 

٥- د سرک３ محلول له ه６وکي ＇خه کوم شيان ايستلي دي؟ 

 د هډوکو ډولونه 
د انسان او نورو ه６وكو لرونكو )فقاريه( حيواناتو په بدن ک３ درې ډوله ه６وکي وجود لري.

  ١- اوږده ه６وکي، لکه: د ورانه ه６وکي 
  ٢- لن６ ه６وکي، لکه: د گوتو د بندونو ه６وکي 

  ٣- پلن ه６وکي، لکه: د سر كاسه
أيا د اوږدو، لن６واو پلنو ه６وکو نورې ب５ل／３ ورکوالى شئ؟

د اوږدو ه６وکو تنه او د لن６و او پلنو ه６وکو باندن９ برخ３ د متراکم نسج له ډل３ ＇خه دي. 
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بندونه)مفصلونه(:

بندونه د ه６وکو د ن＋لولو ＄اى او د سکلي کمزورې برخ３ دي. له دې امله ي３ ساتنه الزمه او ضروري 
ده. بندونه د جوړ＊ت او د خو＄＋ت د ډول له مخ３ په دريو گروپونو و４شل ک８５ي:

١- نه ښـــورېدونکي بندونه: هغه بندونه دي چ３ ه６وکي ي３ يو دبل تر ＇نگ ！ينگ ＄اى نيولى وي، 
لکه د سر د کاس３ د ه６وکو تر من＃ بند. 

٢- نيـــم ښـــورېدونکي بندونه: هغــه بندونه دي چ３ ه６وکي يــ３ ل８ او ډ４ر خو＄５ــ８ي، لکه: د ！＂ر له 
ه６وکي سره د پ＋ت９ د ن＋ل５دلو＄ای.                                                                                                     

٣- ښورېدونکي بندونه: هغه بندونه دي چ３ ه６وکي ي３ په أزاد ډول خو＄ي８ي.
د ＊ــور４دونکو بندونو لرونکي ه６وکي د ډ４رو قوي ارتباطي نســجونو په وســيله، چ３ پل３ د ليگامنت 

)Ligament( په نامه يادي８ى، سره ن＋تي دي.
کــه چ５ــرې ه６وکي په دغو ！ينگو تارونو ن＋ــتي نــه واي، بندونه لــه يو بل ＇خه په أســان９ جال ک５دل. 
ليگامنتونه او عضل３ ه６وکي  د ＊ــور４دونکي بند په ＄اى ک３ يو بل ســره ن＋تي ساتي. د انسان د بدن په 
بندونو ک３ يو ډول مايع، چ３ د بندي مايع )Synovial( په نامه ياد８４ي، ＄ای لري. دا مايع د ＇نگ په 

د اوږدو ه６وکو دوه سرونه او د لن６و ه６وکو، لکه: د السونو او پ＋و گوتو من％ن９ برخه، او د پلنو ه６وکو 
لکه: د اوږو چارۍ او پ＋ت９ د سفنجي نسج له ډل３ ＇خه دي. 

:)Cartilage( كرپندوكي
كرپندوكي د انســان د ســکلي بله مهمه برخه جوړوي. كرپندوكي د ه６وکو په شــان يو ارتباطي نسج 
دی، خــو د ه６وکو په پرتله نــرم او دك４８دلو وړتيا لري. كرپندوكي د ＄ينو ه６وکو په من＃ ک３ ＄اى لري 

او د ه６وکو د سوليدلو مخه نيسي.

                فعاليت: 
له ن８دې قصاب９ ＇خه د پســه يا غوايي د ورانه توږل شــوی ه６وکى تر الســه ک７ئ او په من＃ ك３ ي３ داس３ مات 

ک７ئ چ３ دنن９ برخه په ＊ه توگه ＊کاره شي. 
هغه توپيرونه چ３ د متراکمو او سفنجي ه６وکو په جوړ＊ت ک３ گورئ وي３ ليکئ او رسم ي３ ک７ئ. 
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＇نگ ترمن＃ ه６وکو ＊وي５دل أسانوي او د هغوى تر من＃ د اصطکاک کچه ！ي＂وي. ＊وريدونکي بندونه 
ډ４ر ډولونه لري چ３ ＄ين３ ي３ عبارت دي، له: 

الف: پنډوسکې او کاسې ته ورته بندونه: ددې بند په واسطه انسان خپل السونه اوپ＋３ هرې 
خواتــه خو＄والی شــي. دغــه بند د ه６وکو د هرې خــوا د ＇رخ５دلو المل گر＄ــي. د ب５لگ３ په توگه،            
د ورانه د ه６وکي د سر د ن＋ت３ ＄اى) چ３ د پن６وسکي ب２ه لري( د شمزۍ له ه６وکي سره )چ３ د کاس３ 
ب２ه لري( د دې ډول بندونو په وســيله پيوند８４ي.د والړې په وخت ک３ يو ＇وک ددې بندونو په واســطه 
خپله پ＋ــه مخک３، شــاته، کي０ او ＊ي خواوو ته خو＄والی او يا ي３ د ورانه د بند شاوخوا ته ＇رخوالی 

شي.
أيا کوالى شئ چ３ د  پن６وسکي او کاسه ډوله بندونو بل مثال راوړئ؟

ب: چپراســـت ډوله بند:  ＇رنگه چ３ د دروازې چپراســت  د دروازې خالصيدل او ت７ل شــوني 
کوي، دغه بند ه６وکي ته يوازې يوې خواته دخو＄５دلو اجازه ورکوي، لکه: د گوتو د بندونو په من＃ ک３ 

مفصل چ３ د هغ３ په واسطه يو د بل پر مخ ！ي＂５دلى شي.

             فکر وک７ئ 
أيا ويالى شئ ＄ين３ غوړي، لکه گريس، چ３ د مو！ر د پرزو د غوړولو لپاره كاري８ي، ＇ه رول لوبو ي؟ د هغه رول د بندونو له مايع 

سره پرتله ک７ئ. 

                        )٣-٥( ان％ور پن６وسک３ او کاس３ ته ورته بندونه  ب – د متحرک بند جوړ＊ت 

کرپندوکي

ه６وکى

توپ

كاسه

 پى

د مفصل مايع

ه６وکى
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مصنوعـــي بندونـــه:  په ١٩٦٣ کال کــ３ د اورتوپيدي يو برتانوی جــراح د ورانه او خاصرې لگن 
 مصنوعــي بند ) پن６وســک３ او کاســ３ ته ورته بند( په جوړولــو په مفصلي ناروغتياووک３ يو ب３ ســارى 
پرمختگ رامن％ته ك７. نوموړي د ورانه د بند د پن６وسکي برخه د يو حياتي فلز او د هغه د کاس３ برخه 
له پولي ايتلين )polyethylene( پالستيک ＇خه جوړه ک７ه او پالستيکي کاسه ي３ د خاصرې لگن 
پورې ون＋ــلوله. دې اختراع له ډ４رو خلکو ســره مرســته وک７ه له دې جمل３ ＇خه هغه ماشــومان چ３ د 
زوك７ې پر مهال د خاصرې لگن ي３ نازك او ه６وكي ي３ نيمگ７ي وي او يا هغه ناروغان چ３ پن６وسك３ 
او كاســ３ ته ورته بندونو په برخه ك３ د التهاب له امله ســخت خوږ لري، ددې اختراع له الرې ي３ ك７او 

ل８ او له دايمي معيوبيت ＇خه ژغورل ک８５ي.
صدمې او سکليټي ناروغ９

＄ين３ وخت د ســکلي＂ي سيســتم يوه برخه زيان ويني. ه６وکي ＊ــايي درز وك７ي او يا مات شي. بندونه 
هم زيان ليدالى شــي. يو ب５％ايه شــوى بند هغه بند دى چ３ يو يا ډ４ر ه６وکي په ك３ له خپل ＄اى ＇خه 
＊وريدلي وي. د سپرن )Sprain( په نامه د بند يو بل زيان هغه وخت پيدا ک８５ي چ３ د پل３ يو يا زياتره 

تارونه ډ４رکش، تاو او يا ＇يرې شي. 
＄ين３ وخت د مختلفو ضربو له کبله ه６وکي مات８５ي. د ه６وکي مات５دل يوه ډ４ره مهمه ستونزه ده او بايد 
ډ４ر ژري３ درملنه وشــي. دا نيمگرتيا يو ＄انگ７ى ډاك＂ر له من％ه وړالى شــي. له مات５دو ＇خه ＇و ساعته 
وروســته د مات شــوي ه６وكي شاوخوا ته وينه پرن６ ک８５ي. په دې وخت ک３ يو شم５ر ＄انگ７ي حجرې 
پــه مات شــوي ＄اى ک３ د ه６وکــو د توکو په جوړولو پيل کوي. د ＇و راتلونکــو اونيو په موده ک３ پرن６ 
وينه له من％ه ＄ي او د ه６وکي نوى نسج مات شوى ＄اى ډکوي: د ه６وکو پوكي يو بل ډول ناروغي ده 
چ３ د ه６وکو د نســج د ل８ تراکم او ســختوالي المل گر＄ي. په دې حالت ک３ ه６وکي كمزوري ک８５ي 

او په أسان９ ماتي８ي.

)٤-٥( ان％ور د مات شوي ه６وکي ترميم 

پرن６ شوې وينه
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د عمر لوړ４دل او ب３ کيفيته خواړه اوله ورزش ＇خه ډډه کول  د ه６وکو پوکي ډ４ره وي. په ه６وکو ک３ د 
کلسيم او فاسفورس د ز４رم３ کموالي علت دي. ＊％３ )له پن％وسو كلونو ＇خه په پورته عمر ک３( د نارينه 
 و په پرتله د ه６وکو په پوک９ اخته ک８５ي. يو دليل ي３ دا دى چ３ د هغوى د بدن د کلسيم او فاسفورس ز４رم３ 

د اميدوارۍ په دوره ک３ مصرفي８ي. 
الزمه ده چ３ د زلميتوب او ＄وان９ په وخت ک３ فرصت له السه ورنه ک７ئ او د منظمو ورزشي تمرينونو 
او د مناســبو او قــوي خوړو له الرې چ３ ډول ډول منرالونــه او لبنيات ولري، د ژوند په اوږدو ك３ خپلو 

ه６وکو سختوالى او کلکوالى وساتئ. 

              اضافي معلومات:  
د مــال د درد  زياتــره الملونــه د مــال د تير پــه ك７يوک３ يــو بل تــه دكرپندونكي دصفحــو ن８د４والى 
 دى چــ３ پــه پايلــه کــ３ د هغــه ＄ــاى د شــاوخوا پــر اعصابــو يــا نخــاع بانــدې فشــار راوړي. 
د سخت درد حس کول هم له همدې امله دي. په دې درد اخته کسان بايد د ＄انگ７و ورزشونو او يا په 
استراحت کولو داس３ کار وک７ي چ３ د كرپندونكي صفحه ب５رته خپل ＄اى ته راشي. په كرپندوكي 
ک３ د وين３ رگونه نشته، ＄که د زيانمن ک５دو په صورت ک３ په ډ４ر ＄ن６ ＊ه ک８５ي او په لوړ عمر ک３ 

د هغه دخرابوالي مخه نه نيول ک８５ي. 

عضالت  

أيا کله مو کو＊ــ（ ک７ى دى، پرته له دې چ３ ستاســ３ د بدن کومه عضله وخو＄ي８ي، يوه شيبه ک＋５نئ؟ دا 
ناشــون３ ده. د بــدن پــه ＄ينو برخو ک３ عضل３ له ارادې پرته کار کوي. مثــًال په مرۍ او کولمو ک３ د خوړو 

حرکت د چا په اراده نه تر سره ک８５ي. 
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د ＊وي３ عضل３ حجره

د عضلو جوړښت 

عضلــ３ د اليــاف په نامه له ＄انگ７و حجرو يا دعضل３ له تارونو ＇خه جوړې شــوې دي چ３ يو د بل تر 
＇نگ پراته دي. د عضل３ د حجرو په د ننه ک３ پروتين ډوله نري تارونه شــته چ３ د انقباض يا كيكاږل 
ك５ــدو وړتيا لري. کله چ３ د عضل３ ！ول３ حجرې كيكاږل شــي، عضلــه هم منقبض ک８５ي او په نتيجه 

ک３ د يو غ７ي د حرکت المل گر＄ي.
د عضلو ډولونه 

عضل３ درې ډوله دي: مخطط３ يا سکلي＂ي عضل３، ＊وي３ عضل３ او د زړه عضله 

د عضل３ يوه رشته
الف(

ب(

د زړه د عضل３ حجره

د سکلي＂ي عضل３ حجره

)٥-٥( ان％ور الف: د ســکلي＂ي، ＊ويه او د زړه دعضلو ډولونه  ب: 
           ＊د سکلي＂ي عضلو جوړ
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انســان  د  الف:ســـکليټي عضلـــې: 
ســکلي＂ي عضل３ د بــدن تقريباً ٪٤٠ 
وزن جــوړوي.  ســکلي＂ي عضلــ３ 
د حرکــت لپــاره د بــدن پــه ه６وکو 
پــورې ن＋ــت３ دي او کــوالى شــي 
ســل گونــه ډولــه حرکــت منــ＃ ته 
 راوړي. ک５ــدای شــي دا حركتونــه 
كوونكــي،  ورزش  يــو  د 
خنديدونكــي يــا يــو غوســه شــوي 
شــخص په ＇５ــره كــ３ وليدل شــي. 
کــه وغــواړو حرکــت وکــ７و پيغــام لــه مغــز ＇خه د 
 ســکلي＂ي عضلو حجروته ل５ــ８دول ک８５ي چ３ د عضل３ 
د انقبــاض المــل گر＄ي او پــه نتيجه ک３ حرکــت من＃ ته 
را＄ي. د ســکلي＂ي عضلو حجرې مخطط３ ＊ــکاري او هره يوه 
＇و هســت３ لري. ســکلي＂ي عضل３ په ه６وکو پورې ن＋تي دي او د ارتباطي 
نســجونو ＇رمن ډوله رشت３، سکلي＂ي عضل３ په ه６وکو پورې ن＋لوي. دغه 
رشت３ د پلTendon( ３( په نامه ياد８４ي.کله که يوه عضله چ３ دوه ه６وکي 
ســره ن＋ــلوي، لن６ه شــي ه６وکي يو بل ته نــ８دې کش ک５ــ８ي. د ب５لگ３ په 
ډول د پل３ رشــت３، دوه ســره )Biceps( عضله د اوږې او م په ه６وکو 
پورې ن＋لوي. کله چ３ دوه سره عضله انقباض وک７ي، ستاس３ م د اوږې 
خواته ک８ي８ي.  ســکلي＂ي عضل３ زياتره د جوړو په ډول دوه، دوه کار کوي. 
معمــوًال د جوړې يوه عضله د بدن يــوه برخه ک８وي، د همدغ３ جوړې بله 
عضله د بدن دغه برخه ســموي. هغه عضله چــ３ د بدن يوه برخه ك８وي د 
ك８وونكFlexor(３( او هغه عضله چ３ د بدن برخه سموي، د سموونك３ 
)Extensor( پــه نامــه ياد８４ي. د يوې عضل３ د اوږديدو د اړتيا په صورت 
ک３ پــکار ده مخالفه عضله موجوده وي چ３ وک７اى شــي په خپل انقباض 

)٦-٥( ان％ور دم دوه سرې او 
درې سرې عضله

انقباض په حالت ک３ درې 
سرې عضله

د انقباض په حالت ک３ دوه سرې 
عضله

د استراحت په حالت ک３ 
درې سرې عضله

د استراحت په حالت ک３ دوه 
سرې عضله
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هغه کش ک７ي، لکه: د )6-5( شــکل، د م دوه ســره عضله ک８وونک３ او د م درې ســره عضله يوه 
سموونك３ عضله ده. 

 ب:ښويې عضلې: ＊وي３ عضل３ د سکلي＂ي عضل３ مخطط３ برخ３ نه لرى. د دې عضل３ حجرې 
اوږدې او دوک ډوله دي او په هره حجره ک３ يوازې يوه هسته ليدل ک８５ي. ＊وي３ عضل３ په عمومي ！وگه 
د پا３１ په ب２ه جوړې شــوې دي او د هاضمي سيســتم، د وين３ د رگونو او د تنفســي او تکثري مجراوو په 
د４والونو ک３ شــتون لري. ＊ــوي３ عضل３ د دوو نورو عضلو په پرتله په کراره يا ورو عمل کوي او د ل８ې 
انرژۍ په ل８ولو ډ４ره موده د انقباض په حالت ک３ پات３ ک８５ي. د ＊ويو عضلو له رولونو ＇خه يو د کولمو 
په اوږدوک３ د توکو ل８５دونه او د وين３ د رگونو د قطر تنظيمول دي. ددې عضلو انقباض د انسان په کن＂رول 

ک３ نه دي. 
ج: د زړه عضله:  د شمزۍ لرونکو حيواناتو زړه له دې عضل３ ＇خه جوړ شوى دی چ３ په ظاهره نه 

ست７ې کيدونک３ ＊کاري. د دغه عضل３ حجرې جوړ＊ت مخطط او حرکات ي３ غير ارادي دي.
د زړه په عضله ک３ هغه حجرې شامل３ دي چ３ يو او بل سره منشعب３ دي او دوه هست３ لري. 

د عضالتـــي فعاليتونو ډولونه:  كيدای شــ３ د عضالتو فعاليت ارادي او يــا غير ارادي وي. هغه 
عضلــ３ چــ３ د هغوى فعاليت د انســان تر کن＂رول النــدې وي، ارادي عضل３ او کــه د عضل３ فعاليت            
د انسان تر کن＂رول الندې نه وي د غير ارادي عضلو په نامه ياد８４ي. ＊وي３ او د زړه عضل３ د غير ارادي 
عضلو له جملو ＇خه دي. كيدای شــي ســکلي＂ي عضل３ ارادي او يا غير ارادي اوسي. د ب５لگ３ په توگه 
تاســ３ هر وخت کوالى شــئ خپل３ ســترگ３ وازې او پ＂３ ک７ئ.  ليکن ســترگ３ مو له غو＊تن３ پرته هم 

رپ８５ي. 

                فعاليت

په جوړ شــوي ســالي６ ک３ تر مايکروسکوپ الندې د ډول ډول عضالتو حجرې وگورئ او شکلونه 
ي３ په خپلو کتابچو ک３ رسم ک７ئ.  
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ورزشي حرکات 
منظم تمرينونه ستاس３ پر عضالتي سيستم ＇ه اغ５زه لري؟ 

＇ه ډول کوالى شئ د خپلو عضالتو وړتيا زياته ک７ئ؟ 
د عضالتو زور د عضالتو د رشــتو په شــم５ر پورې اړه نه لري،  بلک３ د معلوماتو له مخ３ د رشتو شم５ر 
تر زي８يدو د مخه د مور په نس ک３ جوړي８ي. د عضل３ توان د عضالتي رشــتو پر７４والى او دا چ３ په يو 
وخت ک３ ＇ومره اندازه انقباض کوي، اړه لري. پر７４ې عضالتي رشت３ زياتره غ＋تل３ دي. منظم ورزش 
د عضالتــو د پيــاوړي کيدو او لوي５دو المل گر＄ــي. بدني روزنه د دې المل گر＄ــي چ３ زموږ بدن له 

الندې گ＂و ＇خه برخمن شي:
د غښتلو عضلو درلودل:

لــه غ＋ــتلو عضلو ＇خه موخه د ډ４ــرې غ＂３ او لوي３ عضلــ３ درلودل نه دي. دا بســنه كوي چ３ زموږ 
 عضلــ３ د خپلــ３ دندې د تر ســره کولو لپــاره پوره تيــارى ولري. پــه دې تو－ه بدني روزنــه د عضالتو 
د كارونــ３ او د مهمــو او اړينو چارو لپاره د چمتــو کولو المل گر＄ي. همدارنگه بدني روزنه د عضالتو   

د حجم د زياتوالي المل گر＄ي. 
د درنــدو او اوږدو چارو د ســرته رســولولپاره زموږ د بدن توان په دې پــورې اړه لري چ３ ＇ومره ورزش 
کــوو. همدارنگــه د ورزش لپاره بايد هوډ او پوره اراده ولــرو. د ورزش په وخت ک３ زموږ عضالت ډ４ر 
اکسيجن ته اړتيا لري، ＄که د ورزش په وخت کى تنفس، سخت او چ＂ک８５ي. تنفسي عضل３ د سخت 
کار له امله پياوړې ک８５ي. ورزش کوونکي کســان د هغو کســانو په پرتله چ３ ل８ ورزش کوى، ورو او ډ４ر 

ژور تنفس کوي. 
د بدني روزن３ په وخت ک３ زموږ د زړه ضربان چ＂ك او سختي８ي، نو ＄که زموږ د زړه د عضل３ وړتيا 
ډ４ري８ي. د وين３ مقدار چ３ له هر انقباض ＇خه وروسته د يو ورزش کوونکي کس د زړه ＇خه و＄ي د 
هغو کسانو په پرتله، چ３ ل８ ورزش کوي، ډ４ر زيات دی. همدارنگه د وين３ د دوران د سيستم وړتيا بدن 

ته د وين３ په رسولو ک３ د ور＄ني ورزش په اندازې پورې اړه لري.
د عضالتو صدمې 

د بدني روزن３ هر پروگرام بايد ورو ورو پيل شي. د تمرين ورو پيلول ل８ احتمالي زيان لري. د تمرين د سر 
ته رسولو لپاره بايد بدن تود او چمتو شي، تر ＇و عضلو ته زيان و نه رس８５ي. کله داس３ پ５＋ي８ي چ３ يوه 
ارادي عضله په غير ارادي ډول انقباض کوي. دې حالت ته د عضل３ خوږمن انقباض ويل ک８５ي او په روغو 
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کســانو ک３ معموًال له ورزشــي حرکاتو ＇خه وروسته پيدا ک８５ي. المل ي３ په عضله ک３ د ل８ وخت لپاره 
 د اکسيجن او غذايي موادو کموالى دی. د ماساژ ورکولو او ورو فعاليت ته ادامه ورکول ک５دای شي چ３ 

د عضل３ خوږمن انقباض لرې ک７ي.
 هغه کسان چ３ ډ４ر زيات تمرين کوي ＊ايي د خپلو عضالتو اليافو ته زيان ورسوي. په نتيجه ک３ پل３ التهابي 
ک８５ي. دغه حالت د پلو د التهاب په نامه ياد８４ي. زياتره زيانمن３ شوې عضل３ د روغتيا لپاره اوږدې مودې 
 استراحت ته اړتيا لري. ＄ين３ وخت خلک کو＊（ کوي چ３ خپل３ عضل３ د ＄ينو درملو په وسيله غ＋تل３ ک７ي. 
د اوږدې مودې لپاره د دغو درملو خوړل دصحي ســتونزو، لکه: د زړه، ين３ او پ＋ــتورگي د خرابيدو. او 
د وين３ د لوړ فشار المل گر＄ي. که چ５رې دا درمل د ه６وکو له پخوالي مخک３ وخوړل شي د ه６وکو 

د ودې مخه نيسي. 

د پنځم څپرکي لنډيز 
  سکليت د بدن د عضلو د محور او ！ين／５دو ＄ای دی. 

  ه６وکي بدن ساتي، منرالونه زيرمه کوي، د حرکت زمينه برابروي او د وين３ کرويات جوړوي. 
 بندونه د ه６وکو د يو بل سره د ن＋لو لو ＄ای ده.

 د سکلي＂ي سيستم په صدمو ک３ درز، د ه６وکو مات５دل او د ليگامنت د رشت３ ب３ ＄ايه کيدل يا ＇يرې 
ک５دل شامل دي.

 د سکلي＂ي سيستم مختلف ډول صدم３ د ه６وکو پوکي او سپرن دى. 
 د ه６وکو ډولونه  له: اوږدو، لن６و او پل２و ＇خه عبارت دي.

درې ډوله عضل３ عبارت دي، له: سکلي＂ي عضل３، ＊وي３ عضل３ او د زړه عضله 
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 سکلي＂ي عضل３ په جوړه ييز ډول او برعکس يو د بل  کار کوي. 
سکلي＂ي عضل３ منقبض ک８５ي چ３ د ه６وکو د حرکت المل وگر＄ي. 

منظم ورزش د زړه او د وين３ د رگونو د نارغيو مخنيوى کوي او د ور＄نيو کارونو د تر سره کولو لپاره 
زموږ د بدن وړتيا زياتوي. 

 د ه６وکو نسجي جوړ＊ت له دوو متراکمو او سفنجي ډولو ＇خه دي. 
د متراکمو ه６وکو د کانالونو داخلي برخه او د سفنجي ه６وکو ژورې د ه６وکو د مغزو له نسجونو＇خه 

ډک３ دي. 
 بندونه په درې ډوله دي: غير متحرک، نيمه متحرک، او متحرک.

د ارتباطي نسج هغه رشت３ چ３ سکلي＂ي عضالت په ه６وکو پورې ن＋لوي، د پل３ په نامه ياد８４ى.

د پنځم څپرکي پوښتنې  
تشريحي پو＊تن３ 

١- د متراکمو او سنفجي ه６وکو تر من＃ ＇ه تو پير موجود دى؟
٢- د ه６وکو عمده دندې تشريح ک７ئ؟ 

٣- متحرک بندونه له ب５ل／３ سره واضح ک７ئ. 
٤- د عضلو د ډولونو نومونه واخلئ اوتشريح ي３ ک７ئ. 

٥- عضل３ ＇و ډوله صدم３ او زيانونه لري؟ تشريح ي３ ک７ئ. 
٦- ＊وي３ عضل３ د بدن په کومو برخو ک３ پيدا ک８５ي؟ 

٧- كرپندوكي تشريح ک７ئ او هم وواياست چ３ ＇ه چارې تر سره کوي. 
په خپلو کتابچو ک３ د سم ＄واب لپاره د )ص( او د ناسم لپاره د )غ( تورى وليکئ.

 ٨- د وين３ سره کرويات د ه６وکو په مغزو ک３ جوړ８４ي. )      (
٩- ＊وې عضل３ د سکلي＂ي عضلو او د زړه د عضل３ په پرتله ډ４ر چ＂ك عمل کوي.)   (
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شپ８م څپرکى

عصبي سيستم او حسي غ７ي
د مخه مو زده ک７ل چ３ حسي غ７ي، لکه سترگ３، غوږ، پزه، ژبه او پوستکی 
د چاپ５ريــال په هكله موږ ته معلومات راكوي. د چاپ５ريال د محركاتو پ５ژندل 
د همدغوحواســو په وســيله شــون３ ده. د حواسو په واســطه موږ كوالى شو 
محركات وپ５ژنو او د هغوى په وړاندې غبرگون و＊يو. ددې پن％و حسي غ７و 
په واسطه السته راغلي پيغامونه او د بدن له غ７و ＇خه په ناخبره توگه دغه تر 
السه شوي اطالعات ددې المل ک８５ي چ３ د انسان بدن خپل كارونه په سم 
او رغنده ډول سر ته ورسوي. دغه نظم د عصبي سيستمونه رامن％ته كوي. دا 

سيستمونه له کومو برخو ＇خه جوړ شوی دی او په ＇ه ډول عمل کوي؟
ددې ＇پرکــي پــه لوســتلو بــه د انســان د عصبــي سيســتم د جوړ＊ــت 
او د کار لــه ＇رنگوالــي ســره أشــنا شــئ. مرکــزي عصبــي سيســتم به له 
محيطــي عصبي سيســتم ＇خه جــال ک７اى شــئ. ارادي عصبي سيســتم 
بــه لــه غيــر ارادي عصبي سيســتم ســره پرتله ک７اى شــئ. د پن％و حســي 
 غــ７و )اور４دلــو، ليدلــو، ＇کلــو، بويولــو او لمــس کولو( د جوړ＊ــت او 
د کار د ＇رنگوالي په هكله به پوهه تر السه ک７ئ او زده به ک７ئ چ３ د خپل 

عصبي سيستم او پن％ه گونو حواسو ＇نگه ساتنه وک７ئ.
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)Nervous system (عصبي سيستم
عصبي سيســتم د انســان د بدن تر ！ولو مهم او پيچلى سيستم دی چ３ د هغ３ په واسطه محيطي عوامل 

درك او د بدن ！ول３ دندې اداره او كن＂رولي８ي د عصبي سيستم واحد دنيورون په نام ياد８４ي. 
نيورون او جورښـــت يې )Neuron(  د عصبي سيســتم د جوړ＊ــت او دندې واحد ته نيورون 

ويل ک８５ي. 
 نيورونونه مختلف ډولونه لري، او لکه د نورو حجرو په شان حجروي غشأ، سايتوپالزم او هسته لري. 
د نيورون هسته په حجروي جسم ک３ ＄اى لري او سايتوپالزم ي３ د هست３ په شاو خوا ک３ پروت دى.

نيورون له دريو برخو ＇خه جوړ شوی دی.
1- حجــروي جســم )Cell body( د نيــورون هغه برخه ده چ３ هســته او ســايتوپالزم په ک３ وجود 

لرې.
٢- دندرايت )Dendrite(: د ون３ د شاخونو په شان جوړ＊تونه دي چ３ د حجروي جسم ＇خه منشا 

اخلي او پيغامونه حجروي جسم ته استوي.
٣- اکسون)Axon(: اکسون له حجروي جسم ＇خه وتل３ يوه اوږده رشته ده چ３ عصبي پيغام دحجروي جسم 
 ＇خه  د نيورون تر وروست９ برخ３ پورې رسوي. د عصبي حجرې ډ４ر اکسونونه د مايلين )Myelin( په نامه 

د پروتيني او شحمي پردې په وسيله پو＊ل شوي دي.

 )1-6( ان％ور د نيورون جوړ＊ت

د ميلين غشاء

د اکسون اخري برخه

حجروى جسم

هسته

دندرايتونه
اکسون
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د نيـــورون ډولونه:نيورونونه د هغوى د دندې له 
مخ３ په درې ډوله دي.

غــ７و،             لــه حســي  نيورونونــه،  ١- حســي 
لکه: پوســتکي ＇خه اطالعات نخاع او مغز 

ته رسوي.
٢- حرکي نيورونونــه، له نخاع او مغز ＇خه 

فرمانونه  بدن د غ７و )عضالتو( ته رسوي.
٣- ارتباطــي نيورونونه، د حســي او حرکي 

نيورونونو ترمن＃ اړيکه ！ينگوي.

ســـيناپس )Synapse(:  هغه کوچن９ فضــا ده چ３ د يو نيورون      
د اکسون او بل نيورون د دندرايت ترمن＃ اړيکه ！ين／وي. په دی فضا 
ک３ د پيغام رســونکي اکســون د اخري برخ３ ＇خه کيمياوي توکي    
) اســيتايل کولين( ترشح ک８５ي چ３ د همدې توکو له الرې، عصبي 

پيغامونه له يو نيورون ＇خه بل نيورون ته ل８５دول ک８５ي.

د انسان عصبي سيستم جوړښت
عصبــي سيســتم لــه ميليونونــو نيورونونــو ＇خه جوړ شــوى دى. 
نيورونونه په دوامداره توگه د بدن له داخلي برخ３ او چاپ５ريال ＇خه 
اطالعات را！ولوي او له همغ８ۍ، تشــخيص او تعبير ＇خه وروسته 
＄واب ورکوي. نيورونونو په عصبي دســتگاه ک３ ＇نگه ＄ای خپل 

                فعاليت
د پورتني شکل په مرسته د نيورونونو جوړ＊ت د هغوى د دندې له مخ３ يو له بل سره پرتله ک７ئ.

)٣-٦( ان％ور په سيناپس ک３ د عصبي پيغام انتقال

کيمياوي پيغام 
رسوونکي

)٢-٦( ان％ور د نيورون ډولونه
حسي نيورون

ارتباطي نيورون

حرکي نيورون

عضله

لوم７نى نيورون

دويمي نيورون
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ک７ی دی؟ ＇رنگه چ３ په )٤-٦( شکل ک３ وينئ، د انسان عصبي سيستم له دوو برخو، يعن３ مرکزي 
عصبي سيســتم او محيطي عصبي سيســتم ＇خه جوړ شوى دى. په مرکزي عصبي دستگاه ک３ مغز او 
شــوکي نخاع شامل دي. په محيطي عصبي سستم ک３ زيات شم５ر ب５الب５ل اعصاب شامل دي. عصب 

د اکسونونو او دندرايتونو مجموعه ده. 

د مرکزي اعصابو سيستم:
 مغــز او شــوکي نخــاع د بــدن پــه حياتــي عملونــو بانــدې د ＇ــار )نظــارت( مرکزونــه دي يعنــ３ 
د چاپ５ريال او د بدن له د ننه ＇خه اخ５ســتل شــوي اطالعات تشــخيص او تعبيروي او هغوى ته ＄واب 

ورکوي.

د مرکزي اعصابو 
سيستم 

نخاع 

مغز

د ارادي اعصابو سيستم
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مغز
 مغز د سر په کوپ７ۍ ک３ واقع ده او په بدن ک３ د اطالعاتو د اخ５ستلو او تفسيرولو اصلي مرکز دى چ３ 
د فکر، عاطف３، ک７نو،   احســاس، حافظ３ او د نورو حياتي عمليو کن＂رول دنده لري. په مغز ک３ لوى 

دماغ، کوچنى دماغ او د مغز ساقه شامله ک８５ي.

لـــوى دمـــاغ:  دا د مغــز ډ４ره لويه برخــه ده چ３ پرمخ ي３ زياتــ３ لوړې او ژورې ليــدل ک８５ي. دماغ               
د مخ３ له خوا نه شاخوا ته د يوې لوي３ ژورې په وسيله په دوو کي２و او ＊يو نيمو کرو و４شل شوى دى. په 
معمول ډول کي２ه نيمه کره حسي پيغامونه د بدن له ＊ي برخو ＇خه اخلي او د هغوى حرکتونه کن＂رولوي 
او برعکــس د لوى دماغ ＊ــئ نيمه کره د بدن له کي３２ برخــ３ ＇خه پيغامونه اخلي او د هغوى حرکتونه 

کن＂رولوي. لوى دماغ د زده ک７ې،  حافظ３ او ادراک توان لري.

)٥-٦( ان％ور د لوى دماغ جوړ＊ت
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د لوى دماغ په نيمو کرو ک３ د عصبي پيغامونو د لي８دون３ مهم پياوړي كوونكي مرکزونه ＄اي لري چ３ د 
مغز د مختلفو برخو ترمن＃ اطالعات رد او بدل کوي. د دې مرکزونو له جملو ＇خه تالموس دى. حسي 
اطالعات د بدن له مختلفو برخو ＇خه تالموس ته ！ولي８ي، پياوړي ک８５ي او د لوى دماغ د قشــر اړوندو 
برخو ته لي８دول ک８５ي. تر تالموس الندې هايپو تالموس واقع دى چ３ د بدن ډ４ر حياتي فعاليتونه، لکه: 
د زړه ضربان او تنفس تنظيموي. هايپوتالموس د لوږې، تندې او د بدن د تودوخ３ د تنظيم او حس کولو 

مرکز دى. همدارنگه د هورمونونو د ترشح کوونکو غدو فعاليت تنظيموي.
کوچنـــى دماغ:  د لوى دماغ په الندن９ برخه ک３ د مغز د ســاق３ ترشــا کوچنــی دماغ موقعيت لري 
 چــ３ له دوو نيمو کرو ＇خه جوړ شــوى دى. کوچنی دماغ د بــدن د تعادل او توازون د حالت او حرکاتو 
د هم غ８ۍ ډ４ر مهم مرکز دى او د دې عمليو د ســرته رســولو لپاره له عضلو، بندونو، پوستکي، سترگو 
او غوږونو ＇خه اطالعات تر الســه کوي. کوچني دماغ ته زيان رســ５دل د بدن د غ７و د نورمالو حرکتونو 

لوى دماغ

تالموس

هايپو تالموس

د مغز ساقه

وړوکى دماغ

شوکي نخاع

مستطيلي نخاع

)٦- ٦(ان％ور د مغز مختلف３ برخ３
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د کن＂رول د السه ورکولو المل گر＄ي. 
د مغز ســـاقه:  د لوى دماغ په الندن９ برخه ک３ د مغز ســاقه واقع ده چ３ له يوې خوانه شــوکي نخاع 
او لــه بلــ３ خــوا نه په لــوى دماغ او کوچني دماغ پورې ن＋ــت３ ده. د مغز په ســاقه ک３ مســتطيلي نخاع 
 )Medulla Oblongata( واقــع ده چــ３ د بدن غيــر ارادي فعاليتونه لکه د تنفســي، هاضمي او 

د زړه غ７و د فعاليتونو په تنظيمولو ک３ رول لري.
شوکي نخاع

لــه مســتطيلي نخاع ＇خه تر مال پورې د مال د ت５ر په ك７يوكــ３ موقعيت لري. مغز اطالعات او پيغامونه       
د شــوکي نخاع له الرې تر الســه کوي. شوکي نخاع عصبي رشتو پورې ن＋تي دي د شوکي نخاع هر يو 
عصب يوه بطني او يوه ظهري رشــته لري. بطني رشــته خو＄５دونکي نيورونونه لري چ３ عصبي پيغام 
له مرکزي عصبي دســتگاه ＇خه عضالتو او غدو ته ل８５دوي. ظهري رشــته حســي نيورونونه لري چ３ 
اطالعات له حسي أخذو ＇خه مرکزي عصبي دستگاه ته ورکوي. شوکي نخاع مغز ته د پيغام  لي８دولو 

سربيره د بدن د ＄ينو غبرگونونو مرکز هم دى.
غبرگــون محرکــو ته د عضلو له نا＇اپي او غير ارادي ＄واب ＇خه عبارت دى. کله چ３ خپل３ پ＋ــ３ له 
شکل سره سم ＄وړندې ونيسئ، که د زنگون الندې پل３ ته ضربه ورس８５ي پ＋ه په نا＇اپي توگه مخ３ ته 
！وپ وهي. په پل３ باندې وارده شوې ضربه د ورانه له مخکن９ عضل３ سره ن＋تي حسي نيورون تحريکوي. 
حسي نيورون عصبي پيغام شوکی نخاع له الرې مغزته ل８５دوي او اړوند حرکي نيورون تحريک８５ي او په 
پايله ک３ د ورانه د مخ３ عضله منقبض ک８５ي او پ＋ــه په چ＂ک９ پورته خواته ！وپ وهي. په همدې ډول 
حسي نيورون په نخاع ک３ يو ارتباطي نيورون تحريکوي او هغه د ورانه د شا عضل３ اړوند خو＄５دونکى 
 نيورون له فعاليت ＇خه غور＄وي. په پايله ک３ دغه عضله د استراحت په حالت ک３ پات３ ک８５ي. شوکي نخاع 
د ژورو ！پونــو له املــه نه ترميمي８ي او تخريب شــوي نيورونونه عصبي پيغامونه نه ل８５دوي. ＊ــايي چ３ 
پ＋３ او السونه او يا دواړه فلج شي، ＄که بايد تر شونتيا پورې د شوکي نخاع له صدم３ ＇خه مخنيوی 

وشي.
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محيطي اعصاب
په دې سيستم ک３ ٣١ جوړې نخاعي اعصاب او ١٢ جوړې مغزي اعصاب شامل دي چ３ مرکزي عصبي 
سيســتم د بدن له ！ولو برخو ســره ن＋ــلوي. په محيطي عصبي سيســتم ک３ دوې حسي او خو＄５دونک３ 
)حرکي( عصب شــامل３ دي. حســي برخه د حســي غ７و اطالعات مرکزي عصبي دستگاه ته ل８５دوي او 
حرکــي برخــه حرکي غ７و ته د عصبي پيغامونو ل８５دول په غــاړه لري او ارادي او غير ارادي دواړه اعصاب 

پک３ شامل３ دي. 
ارادي اعصاب: په دې ک３ محيطي حرکي نيورونونه شــامل دي چ３ سکلي＂ي عضل３ تحريکوي او 

زموږ تر أگاهانه کن＂رول الندې واقع دي.
غيـــر ارادي اعصاب: غير ارادي فعاليتونه ســرته رســوی، لکه: زړه او ＊ــويو عضلــو د انقباض او 

همدارنگه د غدو د فعاليت تنظيم په اتومات ډول تر سره ک８５ي چ３ زموږ له کن＂رول ＇خه بهر دى. 

)٧-٦( ان％ور د زنگانه د الندن９ پل３ غبرگون

   د ورون د ＇ن， عضله

د ورون شاته عضل３

د ورون د شا عضلو حرکي نيورون

حسي نيورون
    ارتباطي نيورون

د بطني رشته

د مال رشته

د نخاع عرضاني مقطع

د ورون الندې پله

د ورون د شا د عضل３ حرکي نيورون
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د محيطـــي اعصابو پـــه اړه اضافي معلومات: نيروپاتــي ناروغي يوه محيطي ناروغــي ده په حقيقت د هغو 
اعصابو خرابوالی دی چ３ د مغزو او شوکي نخاع ＇خه منشا اخلي په دې ناروغ９ اخته کسان کيداي شي په بدن ک３ 

خار＊ت، ي３ حسي، غير معمولي احساس، ضعيفوالی او سوزونکي دردونه ولري.
د نيروپاتي ناورغي د عصبي تارونو د زيان ليدلو له کبله چ３ په بدن ک３ من％ته راغلی، و－７ی په ستونزو اخته کوي.

ن＋３ ي３ په مختلفو و－７و ک３ توپير کوي ＄که چ３ عصبي زيانونه ي３ توپير لري.
د دې ډول ناروغ９ درملنه اړينه ده درملنه نه کول ي３ په و－７ی ک３ ناوړتيا )ناتوانالی( رامن％ته کوي.

＄رن／ه چ３ مخک３ درس ک３ وويل شول هغه اعصاب چ３ مغزو او نخاع ته تللي دي حسي اعصاب او هغه اعصاب 
چــ３ د مغــزو او نخاع  ＇خه وتلي دي حرکي اعصاب دي که د حســي او حرکي اعصابو ＇خه هريو په يوازې تو－ه يا 

دواړه يو＄ای زيانمن شي کيدای شي د ناروغ په حرکتونو يا حواسو ک３ خرابوالی رامن％ته شي.
نيروپاتي کيدای شــي په مختلفو ډولونو را من％ته شــي چ３ مهم الملونه ي３ ميتابوليکي ناروغ９ لکه ديابت )شــکرې( 

ناروغ９ د تايرائيد ل８ کارکول، روماتيزمي ناروغ９، د ويني کموالی او در－ونو ناروغ９ دي.
همدارن／ه ＄ين３ وايرسونه لکه د زونا وايرس کيدای شي به و－７ی ک３ د نيروپاتي ناروغ９ المل شی.

د پ＋ــو او الســونو مي８ي مي８ی کيدل او ت＋ــنيدلو ن＋３ د هغو ســتونزو ＇خه دي چ３ کيدای شــي د حسي اعصابو د 
خرابوالي له کبله رامن％ته شي چ３ د المس３ د رد کولو د کموالي المل کي８ی په دې حالت ک３ کله کله د پ＋و او السونو 

ب３ حسي دومره زياته وي چ３ ناروغ ته د بدن سو＄يدل او سطحي زيان د تشخيص وړ نه وي.



66   

حسي غ７ي
حسي غ７ي د حسی آخذو لرونکي دي چ３ حسي أخذې محرکونه تشخيص يا پ５ژني او د هغوى اغ５زه 
په عصبي پيغام بدلوي او د عصبي رشتو په وسيله ي３ د مرکزي اعصابو سيستم ته ل８５دوي چ３ هلته تعبير 
او تشخيص شي. ډ４رې أخذې په حسي غ７و ک３، لکه: سترگ３، پوستکی، پزه، غوږ او ژبه ك３ را！ول３ 

شوي دي. الندې جدول د انسان په بدن ک３ د حسي أخذو ډولونه ＊کاره کوي.

د حسي غ７ي ځاىمحرکد آخذې ډول

پوستکىد چاپ５ريال يا د بدن  دنن９ تودوخ３ تغييرتودوخه

د بدن ډ４ر نسجونه او غ７ينسجونو ته صدمه او زيان رس５دلخوږ )درد(

پوستکى او غوږخو＄５دل، فشار او اهتزازميخانيکي

سترگهر１انوري

ژبه او پزهکيمياوي موادکيمياوي

پر عصبي سيستم د روږدي )اعتياد(كېدو اغېزه
روږدی كوونكــي توكي د عصبي سيســتم فعاليتونــه بدلوي او په حس کولو، تشــخيص او تعبير کولو 
او بهرنيــو محرکو تــه په ＄واب ورکولو ک３ اغ５زه لري. ＄ين３ ي３ د عصبي سيســتم د فعاليتونو چ＂كتيا 
زياتــوي او ＄ينــ３ نــور هغه ！ي＂ــوي، خو په هــر ډول چ３ وي بــده اغ５زه لــري. الکول دغــه فعاليتونه 
را！ي＂ــوى. تصــور وک７ئ که يو شــخص چــ３ الکول ي３ مصرف کــ７ي وي، د مو！ــر د چلولو په وخت 
ک３ يو نا＇اپه يو ت５ر４دونکی شــخص وويني او وغواړي چ３ ودر８４ي، خو نشــي کوالى دا کار په خپل 
 وخت تر ســره ک７ي. په دې صورت به ＇ه پ５＋ــه من＃ ته راشــي؟ مغزو ته د ＄ين３ روږدي كوونكو توكو 
د ننوتلو له امله کيمياوي پيغام رسوونکي ډ４ر توليدي８ي. ＄ين３ اعتياد راوړونکي توکي ددې المل گر＄ي 
چ３ کيمياوي پيغام رسوونکي ډ４ره موده په سيناپسي فضا ک３ پات３ شي او دويم سيناپسي نيورون زياتره 

تحريک ک７ي. ＄ين３ روږدي كوونكي توكي په تدريجي ډول د کيمياوي پيغام رسوونکو ＄اى نيسي.
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د پوستکي پيوند: نن  ورځ د سختو سو＄５دلو له امله، په ＄انگ７ي توگه د مخ په سو＄５دوك３، په أسان９ 
د ناروغ له پوستکي ＇خه د پيوند لپاره استفاده ک８５ي. د ب５ل／３ په ډول د ناروغ له م ＇خه پوستکى اخلي او 
د هغه پر مخ ي３ پيوند وي. د پيوند د ＄اى او د پيوند شوې برخ３ وي＋ته ډوله رگونه ډ４ر ژر يو له بل سره اړيکه 

！ينگوي او د وين３ بهيري３ له لويو رگونو سره يو ＄اى ک８５ي او اخيستل شوې برخه ډ４ر ژر ترميمي８ي.

د تودوخ３ اخذه

)٨-٦( ان％ور د بدن د پوستکي جوړ＊ت  

د لمس اخذهد درد اخذه
وي＋ته

د يخن９ اخذې د فشار اخذه

   

المسې حس )پوستکى(
درد، تودوخ３، س７＊ت او د ميخانيکي أخذې لمس او فشار په مقابل حساسيت زموږ د بدن په پوستکي 
ک３ ＄اى لري. د أخذې د يو يا ＇و نيورونونو ＄انگ７ي دندرايتونه دي چ３ د محرک اغ５زه په عصبي پيغام 
تبديلوي. که چ５رې مختلف محرکونه دومره سخت شي چ３ نسجونو ته د صدم３ احتمال من＃ ته راوړي 

لکه: شديده تودوخه يا س７＊ت او فشار يا ضربه، د درد أخذې هم تحريکوي.
د درد حــس کــول ډ４ر مهم دي، ＄کــه موږ له خطر، جراحت يا ناروغ９ ＇خه خبروي. په ســکلي＂ي 
عضلــو کــ３ ميخانيکي أخذې ＄ــاى لري او د بدن د مختلفو برخو د عضلــو د وضعيت خبر مرکزي 

عصبي دستگاه ته ورکوي.
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د باصـــرې حس )ســـترگه(: موږ په ســترگو باندې رنگونه جــال کوو، فاصل３ ！اکو او د شــيانو 
ب５الب５ل３ برخ３ او ＊ــكلي حرکتونه يو تر بله توپ５ر کوو. د ســترگو کره درې پردې لري چ３ له بهر ＇خه 

دننه خوا ته صلبيه، مشيميه او شبکيه نوم８５ي.  
د صلبيې پرده: د ســترگو د کرې پو＊ــوونک３ پرده ده، ســپين رنگ لري. مخکين９ راوتل３ او شفافه 

برخه ي３ قرنيه نوم８５ي. نور په أسانه ور＇خه ت５ري８ي.
د مشـــيميې پرده:  د ســترگ３ من％ن９ پرده ده  د صلبي３ الندې واقع ده. د مشــيمي３ مخکين９ برخه 
چــ３ رنگه حجرې لري او د ســترگو رنگ تعينوي د عنبي３ په نــوم ياد８４ي. د عنبي３ په مرکزي برخه ک３ 
سورى د سترگ３ د کسي Pupil  ＇خه عبارت دى. د کسي شاته محدبه عدسيه )Lense( وجود لري. 
د مشــيمي３ عضل３ د ســترگو د کســي د ســوري،  د تنگ５دو او پراخ５دو المل گر＄ي. د مشيميه عضله            

د ستر－３ کوچن９ او لوئيدلو المل －ر＄ي. 
د شبکيې پرده: دا د سترگ３ ننن９ او حساسه پرده ده. ر１ا د سترگو له کسي ＇خه ت５ر８４ي او په عدسي３ 
لگي８ي چ３ د هغ３ تر شــا موقعيت لري. عدســيه تصوير د شــبکي３ پر نازک３ پردې چ３ د سترگو د ننن９ 

برخ３ پرده ده، په چپه او اصلي شي ＇خه کوچن９ ډول تشکيلوي. 
دا تصوير د ليدلو د عصب په وسيله مغز ته لي８دول ک８５ي. مغز دغه تصوير په حقيقی او ر＊تين３ ب２ه ＊يي. 
شبکيه دوه ډوله مخروطي او استوانه يي حجرې لري چ３ استوانه يي حجرې په ضعيف３ ر１ا او مخروطي 
حجرې په قوي ر１ا ډ４رې تحريک８５ي. مخروطي حجرې موږ ته د رنگ او د شيانو د ظريفو    جزئياتو    د 

)١٠-٦( ان％ور د ستر－３ جوړ＊ت

صلبيه

عنبيه

کيسه

زالليه

قرنيه

مشيميه

شبکيه

ژي７ داغ

عدسيه

ړنده نـقطه

دليدلو عصب

     زجاجيه
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ليدلو ＄واک راکوي. د عدسي３ شاته فضا د زجاجي３ په نامه ر３１ مادې ډکه ک７ې ده، د عدسي３ د مخ３ 
فضا د زالليه په نامه شــفاف３ مادې ډکه ک７ې ده چ３ له و４＋ــته ډوله رگونو ＇خه ترشح ک８５ي. هغه ＄اى 
ته ړوند！كى ويل ک８５ي چ３ د ليدلو عصب شــبکي３ ســره ن＋لي. که چ５رې تصوير پر دې ！كي ولوي８ي 
د ليدلــو وړ نــه وي، ＄که چ３ نوري أخذې) مخروطي او اســتوانه يي حجرې( په هغه ＄اى ک３ وجود 

نه لري.                   

                فعاليت
د اړتيا وړ سامان او توکي: د غويي سترگه او د تسليخ بکس.  

تگالره: د ســترگ３ بهرن９ برخه وگورئ او کو＊ــ（ وک７ئ چ３ د ســترگ３ د کرې د مخ عضل３ له وازدې ＇خه تر جال ک５دو 
وروسته وگورئ. همدارنگه صلبيه، قرنيه او د ليدلو عصب مشاهده ک７ئ. د تسليخ د چ７ې په وسيله قرنيه د صلبي３ د ن＋ت３ له 

＄اى ل８ شاته به ورو سورۍ ک７ئ. هغه مايع چ３ خارجي８ى زالليه ده.
د ســترگ３ د کرې شــاو خوا پرې ک７ئ، عدســيه له زجاجيه مايع سره چ３ د جلي )سري＋ناک( حالت لري خارجي８ي. د سترگ３   

د کرې دننه وگورئ. زجاجيه له زاللي３ سره پرتله ک７ئ.

             اضافي معلومات 
ابــن هيثــم چ３ اروپاييان ي３ الحازن نوموي، د ＇لورم３ هجري پ７５ۍ يو مســلمان پوه و. هغه په خپل کتاب 
)المناظر( ک３ د لوم７ي ＄ل لپاره د ســترگ３ برخ３ صلبيه، زجاجيه او شــبکه نومولي دي او د شيانود ليدلو 
＇رنگوالى ي３ ＇رگند ک７ى دى. دا ي３ ثابته ک７ې چ３ نور پر شــيانو او جســمونو باندې تر ＄ل５دولو وروســته 
منعکس ک８５ي، د سترگو عدسي３ ته ننوزي او عدسيه د شبکي３ د پردې پرمخ تصوير اچوي. د شبکي３ پرده 
د ليدلو د عصب له الرې له مغزو ســره اړيکه لري. دهغه دا نظر يات وروســته ابن سينا، ابو ريحان البيروني 
او نورو تاييد ک７ي دي. د المناظر ژباړه د اوولسم３ هجري قمري پ７５ۍ تر لوم７يو پورې د اروپايي پوهنتونونو 
يو درســي کتاب و. له هغه نه مخک３ پوهانو د اقليدس د نظري３ پر بنســ تصورکاوه چ３ نور د ليدونکي له 

سترگو ＇خه پر شيانو ＄لي８ي او د هغو د ليدلو المل گر＄ي.

او  مخروطــي  ان％ــور   )١١-٦(
استوانه يي حجرې

 

مخروطي حجره

حجروي جسم

استوانه يي حجره
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د سترگو ستونزې:  د عمر له زيات５دو سره ＊ايي چ３ د سترگو عدسي３ تياره شي او ورو ورو د سترگو 
ديد کم شــي. دې ناروغ９ ته أب مرواريد)Cataract( وايي چ３ د جراح９ په وســيله عدسيه باسي او 
د هغه په ＄اى مصنوعي عدســيه اچوي. که د ســترگو د کرې قطر له اندازې ＇خه ډ４ر لوى شي، د لرې 
شيانو تصوير د شبکي３ په مخ ک３ جوړ８４ي، په نتيجه ک３ شخص نشي کوالى چ３ ليرې شيان په واضح 
ډول وويني او د لرې ليدلو په ناروغ９ اخته وي چ３ د مقعرو عدســيو عينکو ته اړتيا لري. که د ســترگو 
کره له حده ډ４ر کوچن９ وي، د نژدې شــيانو تصوير د شــبکي３ شاته جوړ８４ي چ３ شخص نژدې شيان په 
واضح ډول نشي ليدالى او د نژدې ليدلو په ناروغ９ اخته وي او د محدبو عدسيو عينکو ته اړتيا لري.

سامعې حس )غوږ( 
غــوږ صوتــي موجونه پر عصبي پيغامونو بدلــوي او د مغزو د اور４دلو مرکز ته ي３ ل８５دوي. ســر ب５ره پر دې          
د غوږ ＄ين３ برخ３ د بدن د تعادل په ساتنه ک３ رول لري. غوږ له دريو برخو يعن３ بهرن９، من％ن９ او داخلي 

برخو ＇خه جوړ شوى دى.
د غـــوږ بهرنـــ９ برخه: په بهرن９ برخــه د غوږ ک３ د غوږ پک３ او د هغ３ مجراوې شــامل３ دي چ３ 
صوتي موجونه اخلي او د غوږ من％ني برخ３ ته ي３ ل８５دوي. د غوږ د مجرا په دننه ک３ نري وي＋تان شته 

)١٢-٦( ان％ور الف د سترگو ن８دې ليدل
ب- ليــرې ليدل او د عينکو په وســيله د هغوى 

لرې کول

د تصوير د جوړيدو ＄اىد تصوير د جوړيدو ＄اى

د طبيعي ستر－３ －ا！ى

د طبيعي ستر－３ －ا！３

مقعره عدسيه

الف

ب

محدبه عدسيه
د تصوير د جوړيدو ＄اىد تصوير د جوړيدو ＄اى



  71

چ３ هوا پاکوي. همدارنگه د مجرا د ننن９ غدې موم ډوله توکي ترشح کوي چ３ غوږ ته  د بهرنيو توکو 
د ننوتلو مخنيوى کوي. د صماخ پرده، د غوږ بهرنی برخه له من％ني برخ３ ＇خه ب５لوي. صوتي موجونه 

د صماخ پر پرده لگ８５ي او هغه په اهتزاز راولي او صوتي موجونه د غوږ منحنی برخ３ ته لي８دوی. 
د غـــوږ منځن９ برخه: د صماخ تر پردې شــاته د غوږ من％ن９ برخــه موقعيت لري چ３ په هغه ک３ 
د＇＂ک، ســندان او رکاب په نامه درې کوچني ه６وکي شته. دغه ه６وکي صوتي موجونه پياوړي كوي 
او د غوږ داخلي برخ３ ته ي３ ل８５دوي. يوستاشين تيوب )Eustachian tube( د غوږ من％نى برخه 

له کومي سره ن＋لوي چ３ د صماخ د پردې د دواړو خواوو فشار يو برابر شي.

)1٣-6( ان％ور د غوږ جوړ＊ت

تعادلي عصب

د غوږ پکى

صماخ پرده
رکاب

يوستاشن تيوب

＇＂ک

سندان
نيمه دايروي الر

اوريدلو عصب

حلزون ته ورته جوړ＊ت )١٢-٦( ان％ور الف د سترگو ن８دې ليدل
ب- ليــرې ليدل او د عينکو په وســيله د هغوى 

لرې کول

د تصوير د جوړيدو ＄اىد تصوير د جوړيدو ＄اى

د طبيعي ستر－３ －ا！ى

د طبيعي ستر－３ －ا！３

مقعره عدسيه

الف

ب

محدبه عدسيه
د تصوير د جوړيدو ＄اىد تصوير د جوړيدو ＄اى
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د غوږ داخلي برخه:  د غوږ داخلي برخه دوې برخ３ لري. يوه برخه ي３ حلزوني او بله ي３ نيم دايروي 
سوري دي. د غوږ حلزون د کانال په من＃ ک３ د با１ه لرونکي حجرو په نامه يو ډول ميخانيکي أخذې دي 
چ３ شاوخوا ي３ له يو مايع ＇خه ډک３ دي. دا مايع د غوږ د من％ن９ برخ３ د ه６وکو له خو＄５دو سره په رپ５دو 
)اهتزاز( را＄ي. د مايع رپ５دل د مژک لرونکو حجرو د تحريک المل ک８５ي. دا تحريک د عصبي پيغامونو 
په ډول د اور４دو د عصب له الرې مغزو ته رس８５ي. سرب５ره پر اور４دلو غوږ د بدن د تعادل په ساتنه ک３ هم 
 اهميت لري د غوږ په داخلي برخه ک３ درې نيم دايروي سوري شته دي چ３ يو پر بل باندې عمود دي. 
د هغ３ د داخلي ميخانيکي أخذې د سر د موقعيت د بدلون له امله تحريک８５ي. کله چ３ شخص ＄اى 
په ＄اى ک８５ي ددې سوريو مايع خو＄８５ي او ددې حجرو با１ه ک８４８ي، عصبي پيغامونه توليد او مغز ته 

لي８دول ک８５ي، نو ＄که ماغزه کوالى شي چ３ د بدن د موقعيت خواوې و！اكي.

د غوږ بې نظم９: کله چ３ د صماخ پردې ته دروند او نا＇اپي غ８، لکه:  د چاودن３ غ８ يا درن３ ضرب３ 
غ８، ورس８５ي په اور４دو ك３ گ６وډي )ب３ نظمي( من＃ ته را＄ي. همدارنگه د غوږ د سوري موم ډوله ترشحات 
 ＊ايي کلک او وچ شي او د صماخ د پردې مخ وپو＊وي چ３ په اور４دو ك３ گ６وډي راولي. بل ډول اختالل 
د حســي عصــب لــه املــه دی.  پــه دې حالــت کــ３ د صوتــي امواجــو لــه نشــتوالي ســره ســره 
پــه غــوږ کــ３ پــه پرلــه پســ３ ډول د زنــگ غــ８ اور４ــدل ک５ــ８ي. ددې گــ６وډۍ اصلــي علــت 
 تــر اوســه معلــوم نــه دى. پــه ماشــومانو کــ３ د ډ４ــرې مــودې لپــاره د غــوږ عفونــي ک５دل ＊ــايي 
د کلمو په اور４دو ک３ زيان رامن％ته ك７ي. که چ５رې د ژوند په ＇و لوم７يو کلونو ک３ لرې نشــي، ＊ــايي 
د عمر تر پايه دا گ６وډي پات３ شي. هغه خلك چ３ سم نشي اوريدالى د غ８ د لوړ４دو لپاره د اوريدلو 

أله كاروي.
د ذايقې حس )ژبه( 

د خوند د معلومولو په زرگونه كوچن９ زخTaste buds( ３(د ژب３ پرمخ ＄اى په ＄اى شوې دي. هره 
زخه  له پن％وســو ＇خه تر ســلو پورې حســي نيورونونه لري چ３ کيمياوی مواد  د زخو په مايع ک３ حل 

ک８５ي او ＇لور اصلي خوندونه يعن３ خوږ والى، تريخوالى، تريووالى او مالگينوالى معلوموي.
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د ژب３ ＇وکه له خوږوالي، شــاوخواي３ تريووالي او مالگينوالي او وروســت９ برخه ک３ ي３ تريخوالي حس 
کــوي  د خولــ３ په الړو ک３ د خوړو د ماليکولونو د حل５دلــو له امله أخذوي حجرې تحريک８５ي چ３ په 

نتيجه ک３ ي３ عصبي پيغامونه توليد او مغز ته د ＇کول مرکز ته ل８５دول ک８５ي.
               

     فعاليت

په ژبه کې د څکلو د برخو ټاكل
د اړتيا وړ سامان او توکي: ＇لور دان３ واړو بيکرونه، ＇ا＇کي ＇）وونکى، ميله، سرکه، د مال／３ محلول، بوره ، پاک３ 

اوبه  او اسپرين، قلم، او کاغذ.
ک７نالره: په يو پاک بيکرک３ له يوې برخ３ ســرک３ ســره دوې برخ３ اوبه حل ک７ئ او د ميل３ په وســيله ي３ د يو چا د ژب３ په 
مختلفو برخو ک３ )＇وکه، ＇ن６و، من％ن９ برخه )مرکز( او وروست９ برخو په داس３ حال ك３ په ترتيب و＇）وئ چ３ سترگ３ ي３ 
ت７ل شوې وي. هغه شخص دې د هر ＇ا＇كي احساس وليكي. د مالگ３ محلول جوړ او په همدې ډول عمل وک７ئ. اسپرين 

)١٣- ٦( ان％ور، د ژب３ جوړ＊ت

＄کلو حجرې

د ＄کلو سورى

عصبي رشت３

ساتونک３ حجره

د ＄کلوزخ３

د ژب３ سطحه 

 خوږوالى )شيريني(

 مالگين

تريو

تريخوالى
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پــه اوبــو كــ３ حل ك７ئ چ３ تريخ خوند پيدا ك７ي. د بورې محلول جوړ ك７ئ چ３ خوږ خوند ولري او د لوم７ني عمل په شــان 
عمل وک７ئ. ترالسه شوې نتيج３ وليکئ.  پام وک７ئ چ３ له هر أزماي＋ت ＇خه وروسته ميله پاکه پر４مين％ل شي.

شامې حس )پزه(
کيميــاوي أخــذې چ３ بوى تشــخيصوي د پزې د تش ＄اى په پاســن９ برخه ک３ ＄ــاى لري. په هوا ک３ 
کيميــاوى ترکيبات د بويولو )شــامه( أخذې تحريکــوي. دا حجرې له تحريک ＇خه وروســته عصبي 
پيغامونــه توليــد او په مغزو ك３ ي３ د شــام３ مركزته ل８５دوي. د بويولو حس د خــوړو د خوند پر پوه５دو 
اغ５زه لري. د بيل／３ په توگه کله چ３ په والگي او يا زکام اخته اوســو داســ３ معلوم８５ي چ３ خواړه اصًال 

خوند نه لري.

د مغزو د بويولو برخه

د اخذو حجرې

)١٤-٦( ان％ور د پزې کيمياوي أخذې
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 د شپ８م څپرکي لنډيز
 نيورونونه د عصبي سيستم د جوړ＊ت او دندې واحدونه دي چ３ د دندې له مخ３ درې ډوله حسي 

حرکي او ارتباطي نيورونونو ＇خه عبارت دي.
د انسان عصبي سيستم له دوو اصلي برخو، مرکزي او محيطي اعصابو ＇خه جوړ شوي دي.

د نيورون د حجروي جسم ＇خه دوه ډوله رشت３، يو اکسون او بل دنداريت سرچ５نه اخلي.
هغه ＄اى، چ３ يو نيورون له بل نيورون سره اړيکه نيسي، د سيناپس په نامه ياد８４ي.

د مرکزي اعصابو سيستم له مغز او شوکي نخاع ＇خه جوړ شوى دى.
مغز ک３ لوى دماغ، کوچنى دماغ او د مغز ساقه شامل دي.

شوکي نخاع، د ＄ينو غبرگونونو مرکز دى، لکه: تر زنگانه د الندې پل３ غبرگون.
مغــز تحليلونکــى مرکز دى چ３ د فکرونــو، عاطف３، ک７نو، درکولو، احســاس، قضاوت او حافظ３ 

دندې په غاړه لري.
د محيطي اعصابو په سيستم ک３ حسي او حرکي نيورونونه شامل دي چ３ د ٣١ جوړو نخاعي عصبو 

او ١٢ جوړو مغزي عصبو ＇خه عبارت دي.
د بدن غ７ي، لکه: ســترگه، غوږ، پزه، ژبه او پوســتکى شــاوخوا چاپ５ريال ＇خه موږ ته ډ４ر اطالعات      
را کــوي. پــه دې ډول چــ３ د هغوى هر يــو د چاپ５ريال عوامل په عصبــي پيغامونو تبديــل او مغزته ي３ 

ل８５دوي.
د سترگو کره درې پردې )صلبيه، مشيميه او شبکيه( لري.

په شبکيه ک３ د نوري أخذو مخروطي او استوانه يي حجرې دي.
داخلي غوږ دوې برخ３ )حلزوني او نيم دايروي ســوري( لري چ３ لوم７ۍ برخه په اور４دلو او دويمه 

برخه د بدن په تعادل ک３ رول لري.
 د کيمياوي توکو حسي نيورون د ژب３ د ذايق３ په زخو )Taste buds(  ک３ ＄اى لري.
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د شپ８م څپرکي پوښتنې
تشريحي پو＊تن３

١. ظهري عصبي رشت３ له بطني رشتو سره  توپير بيان  ک７ئ.
٢. د تالموس او هايپو تالموس دندې وليکئ.

٣. يو نيورون رسم او ونوموئ.
صحيح ＄واب و！اکئ او په خپلو کتابچو ک３ ي３ وليکئ.

٤. د نيورون هغه برخه چ３ عصبي پيغام اخلي، عبارت دى، له:
د: ميلينين ج: دنداريتونه   ب: حجروي جسم   الف: اکسون  

٥. ............... تــه زيــان رســ５دل د بــدن د  غ７و د نورمــال حرکاتو د کن＂رول له الســه ورکولو المل 
ک８５ي.

الف: لوى دماغ
ب. کوچنى دماغ
ج: د مغزو ساقه
د: شوکي نخاع

٦ د درد، تودوخ３ او ميخانيکي أخذې زموږ د بدن په.............. ک３ دي.
الف: پوستکى

ب: ژبه
ج: غوږ
د: پوزه

الندې جمل３ په مناسبو کلمو تکميل او په خپلو کتابچو ک３ ي３ وليکئ.
٧. .................. د بدن د تعادل په ساتنه ک３ اهميت لري.

٨.  د مغزو په ســاقه ک３............... ＄اى لري چ３ د هاضمي سيســتم د فعاليتونو د تنظيمولو مرکز 
دى.
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اووم څپرکى

د اندوکراين سيستم
(Endocrine System)

د انســان په بدن کــ３ د هغه د داخلــي پيچلتيا په پام 
ک３ نيولو ســره د ب５الب５لو سيســتمونو ترمن＃ په خپل 
وخــت او ＄ير ســره د همغ８ۍ او همکارۍ شــتون 
اړين دى.د بدن د مختلفو سيســتمونو او غ７و ترمن＃ 
همغــ８ي د عصبــي او اندوکرايــن د سيســتمونو له 
خــوا صــورت نيســی. د اندوکراين سيســتم د بدن 
فعاليتونــه د هورمــون پــه نا مــه د کيميــاوي توکو له 
 الرې تنظيموي چــ３ د عصبي تنظيم په پرتله د هغه 

د عمل چ＂كتيا ل８ه ده.
أيا تراوسه مو فکر ک７ى ول３ د ډار او هيجان پر مهال 
ستاســ３ د زړه ضربــان زياتيــ８ي او رنگ مــو تغيير 
مومي؟ يا د شــکرې په ناروغــ９ د اخته ک５دلو علت 

＇ه دى؟
تاســ３ ددې ＇پرکــي په مطالعــ３ او زده ك７ې ســره 
 کوالى شئ دې ډول پو＊ــتنو ته ＄واب ورک７ئ او له 
يو شم５ر هورمون توليدنکو غدو سره، لکه: د نخاميه 
يا هايپوفيز، جنســي غــدوات، پانکــراس تايرايد او 
ادرينال ســره، أشنا شئ او د اندوکراين د فعاليتونو په 

کن＂رول باندې پوه شئ.
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د اندوکراين د سيستم غدې
د اندوکرايــن سيســتم د يــو زيــات شــم５ر کوچنيــو غــدو مجموعــه 
ده چــ３ د بــدن پــه د４ــرو برخــو کــ３ شــتون لــري. نومــوړي غــدې د 
هورمــون پــه نامــه توکــي ترشــح کــوي. هورمــون کيميــاوي مــواد 
 دي چــ３ د اندوکرايــن پــه حجروکــ３ توليــد او د وينــ３ پــه وســيله 
د بــدن پــه ！ولو برخو ک３ حرکــت کوي چ３ تر ＇ــو د هدف حجرې 

تــه ورســ８５ي. هغه حجرې چــ３ هورمون پرې اغ５ــزه کوي د هدف                 
د حجرې په نامه ياد８４ي. هره حجره يوازې د يو＄انگ７ي ډول هورمون 
په وړاندې غبرگون ＊کاره کوي. د حجرې غبرگون په ＄انگ７و أخذو 

پورې چ３ په هغ３ ک３ ＄اى لري، اړه لري. هغه حجرې چ３ د اړوند 
هورمــون  أخــذې نه لــري د هورمونونو په وړاندې ه５ــ＆ ډول غبرگون نه 

＊کاره کوي.
د اندوکرايــن حجــرې ＄انگــ７ي ســوري او کانالونــه نــه لــري او هغــه 
هورمونونــه چــ３ لــه هغــوى ＇خــه ترشــح ک５ــ８ي پــه مســتقيم ډول 

 د وينــ３ بهيــر او يــا د حجــرې پــه شــاوخوا مايــع كــ３ توي５ــ８ي، او 
 د وينــ３ د بهيــر پــه وســيله د هــدف حجــرې تــه رســ８５ي او هلته

 د هدف په حجره ک３ د عمل د سر ته رسولو المل گر＄ي.
چــ３  غــدې،  نــورې  برعکــس،  غــدو  د  اندوکرايــن   د 

د اگــزو کراين )Exocrine( په نامه ＄انگ７ې مجرا يا کانال لري او 
د نومــوړو کانالونو له الرې مواد د بدن د حجرو دننه يا دباندې چاپ５ريال 
تــه ل８５دوي. لکه: د خولو)عرق( غــدې، لعابيه غدې او هاضمي غدې. 

＄ينــ３ غدې لکــه پانکراس هم اندوکرايــن او هم اگزوکراين 
دي. اندوكراين د ننه ترشــح كوونكــي او اگزوكراين بهر ته 
ترشــح كوونك３ غــدې دي. د اگزوکراين برخــه د غذايي 
موادو د هضم لپاره انزايمونه ترشــح کوي، په داســ３ حال 

كــ３ چ３ د اندوکراين برخه دوه ډوله هورمونونه ترشــح كوي 
چ３ په بدن ک３ د گلوکوز کچه تنظيموي.

)١-٧( ان％ور د تايرايد غده  

)٢-٧(ان％ور د ادرينال د غدې 
جوړ＊ت او موقعيت  

 )٣-٧( ان％ور په ＊％ينه جنس ک３ 
د تخمدانونو جوړ＊ت
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 )Pituitary Gland( د هايپوفيز يا نخاميه غده

نخاميه د اندوکراين يوه غده ده چ３ د مغز او هايپوتالموس١ 
الندې ＄ــاى لري. غ＂والى ي３ د نخــودو د يوې دان３ 
پــه انــدازه دی. نخاميه غده د هورمــون د توليد او 
ترشــح لپاره د اندوکراين د نورو غدو په تحريک 
او کن＂رول ک３ مهمه اغ５زه لري او د نورو غدو په 

پرتله ډ４ر هورمونونه توليدوي.
نخاميــه غده مختلف هورمونونــه جوړوي چ３     
د هغــ３ مهــم هورمون د ودې هورمــون دى. د ودې هورمون 
د بــدن د ودې المــل گر＄ي. او د بدن په ！ولو حجرو باندې اغ５زه کوي، 
خــو ه６وکــي او عضل３ د هغــ３ اصلي هــدف دي. د ودې هورمون په 
خوب ک３ زيات ترشــح ک８５ي او وين３ ته رســ８５ي. د عمر په زيات５دلو سره 
د دې هورمون ترشــح کم８５ي. د ودې اوغ＂５دو په وخت د نوموړي هورمون 
تــر کچ３ زياته ترشــح د غير نورمالــ３ ودې او د ون３)قد( د جيگوالي المل 

Hypothalamus(-1 د مغز هغه برخه ده چ３ د عصبي او اندوکراين د سيستمونو فعاليتونه 
همغ８ي کوي او د بدن د تعادل اړوند ډ４رى فعاليتونه کن＂رولوي(

               اضافي معلومات 
هورمونونــه پــه خپلواک ډول نه ترشــح ک５ــ８ي. د هغوى توليد او پــه وينه کــ３ ازادول په عصبي او 
هورمونــي  سيســتمونو پــورې اړه لــري. د دې سيســتمونو د همغــ８ۍ لــه الرې د بــدن ＄انگ７ى 
نظــم او دنــدې ســرته رســ８５ي. عصبــي او اندوکرايــن سيســتمونه يــو له بــل ＇خه بشــپ７ جال نه 
دي، ＄کــه د اندوکرايــن زياتــره غــدې د عصبــي ميکانيــزم په وســيله ترشــح ته ه）ــول ک８５ي يا 
منــع ک５ــ８ي. د عصبــي سسيســتم ＄ايــي غبرگــون چ＂ــک او د هورمونونــو ورو دي. د عصبــي 
لــه الرې او د اندوکرايــن د سيســتم هورمونونــه د وينــ３   سيســتم پيغامونــه د عصبــي رشــتو 

د رگونو له الرې د هدف حجرو ته رس８５ي.

        هايپوتالموس

)٤-٧( ان％ور هايپوتالموس

)١-٧( ان％ور د تايرايد غده  



80   

 گر＄ــي. لــه ！اكلــ３ كچــ３ ＇خه ل８ه ترشــح 
د لــ８ې ودې ســبب ک５ــ８ي او د ！ي＂ــ３ ون３          

د پات３ كيدو المل گر＄ي.

)٦-٧( ان％ور تر ！اكل３ كچ３ د زيات 
او تر ！اكل３ كچ３ ل８ ترشح اغ５زه د ودې       

د هورمون ＇رگندوي. 

)٥-٧( ان％ور د هايپوفيز يا نخاميه 
غده

 )"yroid Gland(د تايرايد غده

د تايرايــد غــده د غــاړې په مخک３ برخه ک３ او د حنجرې د پاســه واقع ده او د H پــه ب２ه ليدل ک８５ي. 
د)1-7( شکل. د تايرايد غده داس３ هورمونونه توليد وي چ３ د بدن د ميتابوليزم  چ＂كتيا تنظيموي.که 

نخاميه غده
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المــل  در４دلــو  د  ودې  فزيکــي  او  ذهنــي  د  کم＋ــت  هورمــون  د  تايرايــد  د  کــ３  ماشــومانو  پــه 
گر＄ــي او پــه لويانــو کــ３ ددې هورمــون کم＋ــت د گنگســيت او د پوســتکي د وچوالــي المــل 
 گر＄ــي. کــه پــه لويانــو کــ３ د تايرايــد هورمــون ډ４ــر ترشــح شــي ك５ــ６ای شــي پــه خــوب کــ３ 
تايروکســين  لــه ډلــ３ ＇خــه د  تايرايــد د هورمونونــو  بــ３ نظمــ９ المــل شــي. د  د عصبانيــت او 
د  کن＂رولوي.کــه چ５ــرې  أزادول  انــرژۍ  د  لــه خــوړو ＇خــه  دى چــ３  هورمــون   )"yroxin(
 تايرايــد غــده لــه ！اكلــ３ كچ３ ＇خه د تايروکســين زيــات هورمون ترشــح ک７ي، پــه لويانو کــ３ د بدن 
د ميتابوليــزم د زيات５ــدو المــل گر＄ــي او په بدن کــ３ د تودوخ３ د کچــ３ د جگ５دو له املــه ډ４ره خوله 

راولي.

)٧-٧( ان％ور په جاغور باندې 
اخته ماشوم ＊کاره کوي

 )Goiter( په خوړو ك３ د ايوډين اندازه ل８ه شي د تايرايد د غدې حجم زيات８５ي او دغه حالت د جاغور
په نامه ياد８４ي. ددې لپاره چ３ د جاغور په ناروغ９ اخته نشو بايد له ايوډين لرونکي مالگ３ ＇خه استفاده 

وک７و.

   ١- ميتابوليزم د کيمياوي تعامالتو له مجموع３ ＇خه عبارت دى چ３ په يو ژوندي جســم ک３ تر ســره ک８５ي. د ميتابوليزم په باره ک３ په لســم ！ولگي ک３ پوره 
معلومات درکول ک８５ي.
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 Parathyroid( غـــده  پاراتايرايـــد  د 
 )gland

د پاراتايرايــد غــده د تايرايد د غدې شــاته د ＇لورو كوچنيو 
غو！ــو په ب２ــه موقعيــت لــري. د پاراتايرايد هورمــون په بدن 

کــ３ د کلســيم انــدازه کن＂رولــوي. دا هورمــون هغــه وخــت 
 ترشــح ک８５ي چــ３ په وينه ک３ کلســيم ل８ شــي. د پــارا تايرايد 
د غدې له حده زيات فعاليت په وينه ک３ د کلسيم د ډ４ر４دو او په 
ه６وکو او غا＊ــونو ک３ د کلسيم د ز４رم３ د کم＋ت المل ک８５ي 

او د ه６وکو د كمزورتيا او مات５دو المل ک８５ي.
 Adrenal( د پښـــتورگي دپاسه غدې فوق کليه

 )Glands
دا غدې د هر پ＋ــتورگي دپاسه ن＋تي دي او مختلف هورمونونه 
ترشــح کوي، لکه: چ３ په شــکل ک３ ي３ وينئ دا غدې له دوو 
مرکــزي او قشــري برخــو ＇خه جــوړې شــوي دي. د مرکزي 

برخــ３ هورمون چ３ د ادرينال پــه نامه ياد８４ي، د ډار، هيجان 
يــا د جگ７ې او د ت５＋ــت３ په وخت ک３، مثًال د وحشــي 

حيواناتــو د حملــ３ په وخــت او يا لــه أزموين３ ＇خه 
＇و شــيب３ مخک３، ترشح ک８５ي او د زړه د ضربان                    
د جگ５ــدو، د تنفس د ز４ات５ــدو او د رنگ د تغيير 
 Noradrenalin  المل گر＄ي.قشري برخه د
پــه نامــه هورمون ترشــح کــوي چ３ پــه وينه ک３           

د گلوکــوز د تنظيم المل گر＄ــي او د ډار په وخت 
کــ３ د گلوکــوز کچه ډ４ــره وي او د بــدن د ＄واک د 

ز４ات５دو المل ک８５ي.

               فعاليت
د ادرينالين هورمون اغ５زې د نور ادرينالين سره پرتله او پرې بحث وک７ئ.

)٨-٧( ان％ور د تايرايد او 
پاراتايرايد غدې

)٩-٧( ان％ور د فوق الکلي３ غده

مرکزي برخه

قشري برخه

د شاله خوا 
تايرايد

قصبة الريه
پارا تايرايد
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 )Sexual glands( جنسي غدې
تخمدانونه او خصي３ گاميتونه جوړوي او هغه هورمونونه ترشح کوي چ３ د تکثري سيستم فعاليتونه او 
د جنســيت ＄انگ７تياوې تنظيموي. په ＊％و ک３ تخمدانونه د استروجن )Estrogen( او پروجسترون 
)Progesterone( هورمونونه او په نارينه ک３ خصي３ د تستوســترون )Testosterone( هورمون 
ترشح کوي. په ＊％و ک３ د استروجن هـــورمــون  د هغوى د بالغ５دو او د ＊％ينه صفاتو د من＃ ته راتلو 
المل ک８５ي، په داســ３ حال ك３ چ３ د پروجســترون هورمون د اميدوارۍ لپاره رحم چمــتو کـوي او د 
بـدن تودوخـه تنظيموي. کـه چ５ـرې په ＊％و کـ３  د پروجسترون هورمون ل８ شي، ＊％ينه ＄انگ７تياوې 
پر نرينه ＄انگ７تياوو بدل８５ي او په ＊ــ％و ک３ د ږيرې د ودې المل ک８５ي. همدارنگه په نارينه و ک３ که د 
بلوغ پر مهال د تستوســترون هورمون، چ３ د خصيو په وســيله توليدي８ي، تر ！اکل３ کچ３ ＇خه ل８ ترشح 
شي، ＊％ينه ＄انگ７تياوې رابر س５ره ک８５ي. په دې حالت ك３ د نارينه غ８ نرى ک８５ي او تيونه ي３ غ＂ي８ي. 
په همدې ډول په نجونو ک３ د هغوى ＄انگ７تياوې د بلوغ د دورې په پ５ل５دو سره د تيونو غ＂５دل د شون６و 

پ７س５دل او ل８ غ＂５دل او تر ！ولو مهمه د مياشتني عادت پيل５دل دي. 

 )١٠-٧( ان％ور نرينه جنسي غده  
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 )Pancreatic Gland ( د پانکراس غده
پانکراس يوه گالبي کم رنگه غده ده چ３ تر معدې الندې او د اثنا عشــر د پاســه موقعيت لري او له دوو 

ډولو نسجونو ＇خه جوړه شوې ده:
١- هغه نسجونه چ３ هاضمي انزايم ترشح کوي او د خوړو په هضم ک３ مرسته کوي.
٢- هغه نسجونه چ３ د انسولين او گلوکاگون په نامه دوه ډوله هورمونونه ترشح کوي.

 

ان％ور د پانکراس غده

 )Insulin( انسولين
هغــه هورمــون دى چ３ پــه وينه ک３ د گلوکــوز کچه تنظيموي؛ يعنــ３ د اړتيا په وخت کــ３ په وينه ک３               
د گلوکوز كچه ！ي＂وي. دغه راز انسولين ＄يگر تحريکوي چ３ گلوکوز په گاليکوجن يا حيواني نشايست３ 

بدل او ز４رمه ي３ ک７ي. 
کــه چ５رې د انســولين مقدار ل８ شــي په وينه کــ３ د گلوکوز مقــدار لوړ８４ي او د شــکرې ناروغي من＃ 
 تــه را＄ــي. پــه لوم７يــو مرحلو ک３ کوالى شــو چــ３ د غذايــي ＄انگ７ي رژيــم په اخيســتو او ورزش 
د ناروغــ９ د پرمختــگ مخــه ونيســو. د شــکرې پــه ناروغــ９ اختــه کســان د تندې احســاس کوي 
او ډ４ــرې اوبــه ＇＋ــي چــ３ لــه املــه ي３ تشــ３ بولــی زيات５ــ８ي. چــ３ د شــکرې پــه ناروغــ９ اخته 
 شــخص د ناروغــ９ پــه وروســتي پــ７او ک３ ډنگــر او بــ３ حوصلــ３ او د ليدلو ＄ــواک يــ３ کم８５ي. 

7-11
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              اضافي معلومات 
هغــه و－７ی چ３ د شــکرې په ناروغ９ اخته وي او په وينه ک３ د شــکرې د مقــدار د کن＂رول لپاره له 

انسولين ＇خه گ＂ه اخلي، بايد پام وک７ي چ３:
١. کــه انســولين لــه ！اكلــ３ انــدازې ＇خه لــ８ پيچکاري شــي په وينــه کــ３ د گلوکــوز د ز４ات５دلو 
المــل ک５ــ８ي او پــه پــاى کــ３ د نــاروغ د ب５هو＊ــ９ او أن د م７ينــ３ المل ک５دای شــي. لــه دې امله 
بايــد انســولين پــه منظمــه توگــه او ！اکلــ３ انــدازې نــاروغ ته پيچکاري شــي. پــه وينه کــ３ د قند 
 ډ４ــر ！ينگ＋ــت )غلظــت( د وخــت پــه ت５ر４ــدو ســره د كمــزورۍ، د ســر گر＄يدنــ３، ړند４دلــو 

د پ＋تورگو له كاره لويدل د زړه، اعصابو او د وين３ د رگونو د ب３ نظم９ المل ک８５ي.
٢. زياته اندازه انســولين پيچكاري كول د وين３ د گلوکوز د کم＋ــت المل ک８５ي چ３ کوالى شــي        
د ناروغ د ضعف او ب５حال９ المل شي او که ناروغ ډ４ر ژر الزم مقدار قند وانه خلي په ل８ وخت ک３ 

تلف ک８５ي.

د معدې او د کولمو د دېوال هورمونونه:
 )Gastrine( د اندوکرايــن حجرې پــه هاضمي کانال ک３ هم وجود لري. د ب５لگ３ په ډول: گســترين
هغــه هورمــون دى چ３ د معدې په د４وال ک３ توليدي８ي او په معده ک３ د مالگ３ د تيزاب د ترشــح المل 
 )Secretine( ک８５ي. کله چ３ د معدې محتويات وړو کولمو ته رس８５ي، په هغه ＄اى ک３ د سکريتين

هورمون ترشح ک８５ي چ３ دا هورمون پانکراس د هاضمي شيرې د ترشح کولو لپاره ه）وي.

 )Glucagons( د گلوکاگون هورمون
هغه هورمون دى چ３ په پانکراس ک３ توليد８４ي او د انســولين پر خالف عمل کوي. يعن３ گاليکوجن 

په گلوکوز بدل او په وينه ک３ د گلوکوز کچه لوړوي.
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د اووم څپرکي لنډيز
  د اندوکراين په سيســتم ک３ يو شــم５ر غدې شامل３ دي چ３ هورمونونه ترشح او وين３ ته ي３ تويوي، 

تر ＇و د بدن ب５الب５لو برخو ته ورس８５ي.
  هايپوتالموس او د نخاميه غدې د زياترو هورمونونو د جوړ＊ت عمده کن＂رولوونکي مرکزونه دي.

  د تايرايد په غده ک３ د أيودين کم＋ت د جاغور د توليد المل ک８５ي.
 د پاراتايرايد غده په وينه ک３ د کلسيم مقدار تنظيموي.

 د ادرينال غدې د پ＋تورگو دپاسه پرت３ او له دوو برخو ＇خه جوړې شوي دي:
يوه مرکزي برخه او بله قشري برخه.

 د پانکراس غده د انسولين او －لو کا－ون هورمونونه توليدوي. 
خصيــ３  چــ３  دا  حـــال  توليــدوي،  هورمونونــه  پروجســترون  او  اســتروجن  د  تخمدانونــه   
د تستوسترون هورمون توليدوي. دغه هورمونونه د －ميتونو په جوړولو او د جنسي ثانوي ودې د تحريک 

لکه: په ＊％و ک３ د تيونو غ＂يدل او په نارينه وو ک３ د بر４ت او د ږ４رې په ختلو ک３ اغ５زه لري.
 گســترين د معــدې د د４وال هورمــون دى چ３ د مالگ３ د تيزاب د ترشــح د تحريک المل گر＄ي او 
سکرتين د وړو کولمو د د４وال هورمون دى چ３ د پانکراس غده تحريکوي تر ＇و هاضمي شيره ترشح 

ک７ي.

86   
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د اووم څپرکي پوښتنې
سم ＄واب و！اکئ او په خپلو کتابچو ک３ ي３ وليکئ.

١- د.............. غدې د نورو هورمونونو ترشح کن＂رولوي.
الف- پانکراس او د تايرايد غده

ب- هايپو تالموس
ج- د ادرينال غده او پانکراس

د- هايپو تالموس او د نخامي３ غده
٢- د انسولين  د حد ＇خه زيات ترشح ک５دل سبب ک８５ي چ３:

الف- په وينه ک３ د گلوکوز کچه لوړه شي
ب- په وينه ک３ د گلوکوز کچه ！ي＂ه شي

ج- اضافي مواد أزاد شي
د- جاغور توليد نشي

تشريحي پوښتنې:
٣- د شکرې د ناروغ９ علت شرح ک７ئ.

٤- د اندوکراين د سيستم دندې توضيح ک７ئ.
٥- که د ودې هورمون له ！اکل３ کچ３ ＇خه ډ４ر يا ل８ شي، ＇ه واقع ک８５ي؟

٦- ول３ د هيجان په وخت ك３ د زړه ضربان ډ４ر８４ي او د انسان رنگ بدلون مومي؟
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اتم څپرکى

تکثري سيستم
ډ４ــر خلک د خپل د تناســلي فعاليــت او د مثل د توليد په اړه ډ４ــر ل８ او لوم７ني 
معلومات لري چ３ دا هم خطرناک او هم د تْاسف وړ دى، ＄که چ３ هر يو زموږ 
او تاس３ په وار وار دې پو＊تن３ سره مخامخ شوي يو چ３: موږ په کومو شرايطو او 

＇ه وخت د اوالد خاوندان ک８５و؟ 
د انسان تکثر د عملي３ اصلي موخه عبارت ده له: د سپرم او تخم３ او يو بل سره 
د هغوى يو ＄اى ک５دل، د جنين وده او ن７ۍ ته د ماشوم راوړل. د تکثري سيستم 
غ７ي، غدې او هورمونونه، دې موخ３ ته د رسيدلو وسيل３ دي. د سپرم او هگ９ 
د يو ＄اى ک５دو ＇خه تقريباً ٩ مياشــت３ وروســته، يوه مور خپل ماشــوم ن７ۍ ته 
راوړي. ＇ه ډول د انســان په بدن ک３ سپرم او هگ９ جوړ８４ي؟ په ت５ر ＇پرکي ک３ 
تاسو د بدن له مختلفو هورمونونو له هغ３ جمل３ ＇خه د جنسي هورمونونو سره، 
چ３ له جنســي غدو ＇خه ترشــح ک８５ي، أشنا شوي ياســت. په دې ＇پرکي ک３ 
تاســ３ د ＊％３ او نارينه د تکثري عمده جوړ＊ــتونو او د هغوى د دندې، د سپرم 
او هگ９ د توليد، القاح او د اميدوارۍ دپ７اوونواو د التراســون６ د عکس اخ５ستلو 
ســره أشــنا ک８５ئ. همدارنگه د جنســي ناروغيو له زيانونو ＇خه خبري８ي او ＄ان 

ساتالی شی.
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نرينه تکثري سيستم 
 نرينه تکثري سيستم چ３ په )١-٨( شکل ک３ ＊ودل 
شــوى دى خصي３، اپی ديدايمس، د ســپرم د انتقال 
کونکي نلولونه، پروستات او کيوپر غدي، د ادار مجرا 

شامل دي.
خصيــ３ هغه غ７ي دي چ３ ســپرم او د تستوســترون 
)Testosterone(  هورمون جوړوي. تستوسترون 
د نرينه جنس بنس＂يز هورمون دى چ３ د سپرم د توليد 
او تنظيم او د نارينتوب د ＄انگ７ تياوو وده کن＂رولوي.

خصيــ３ د جنين په دوره کــ３ د نس په تش ＄اى ک３ 
جوړ４ــ８ي، خولــه زي８يدو نه مخک３ هغــه ک）وړې ته 

ننو＄ــي چ３ د نس له تش ＄اى ＇خه دباندې پرت３ 
دي. 

د بدن طبيعى تودوخه ) د ســانتي گراد ٣٧ درج３( 
د ســپرم د پوره ودې لپاره مناســبه نه ده او د ســپرم 

جوړول د هغه نه په ！ي＂ه درجه ک３ تر سره ک８５ي.
د خصيــ３ د ک）ــوړې تودوخــه د بــدن د مرکــزي 
برخو لــه تودوخ３ ＇خــه درې درج３ ！ي＂ــه ده، نو 
＄کــه د ســپرم د توليد لپــاره مناســبه ده. د يو بالغ 
ســ７ي په بدن کــ３ د ور＄３ په ميليونونو ســپرمونه 
توليدي８ي. په خصيو ک３ تول５د شوي سپرمونه د اپى 
ديدايمــس )Epididymis( په نامــه په يو ！يوبي 
ب２ه جوړ＊ــت کــ３ زيرمه او پخيــ８ي او   د حرکت 
＄ــواک تر الســه کــوي. د تحريک پــه وخت ک３ 
له نــورو مجــراوو ＇خه د ت５ر４دو وروســته د تشــو 
بولــو له الرې ＇خه بهر ته و＄ي. ســپرمونه د تشــو 

د تشو بولو د اطراح الر

د پروستات غده

مثانه

خصيو ک）وړه

)١-٨( ان％ور د نرينه تکثري سيستم جوړ＊ت
   الف: له ＇نگ ＇خه  ب: مخامخ

)الف(

د خصيو ک）وړه

اپي ديد ايمس

مثانه
د پروستات غده

خصيه

)ب(
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بولــو لــه مجرا وو ＇خــه د ت５ر４دو پر مهال له هغ３ مايع ســره چ３ د پروســتات د ＄انگ７ې غدې ＇خه 
 ترشــح ک８５ي، يو ＄اى ک８５ي. ســپرمونه د دغه مايع له شتو موادو ＇خه تغذيه کوي. همدارنگه دغه مايع

 د سپرمونو په خو＄５دلو ک３ هم مرسته کوي.
د رســـيدلي )بالغ( سپرم جوړښت: ＇رنگه چ３ د )٢-٨( په شکل ک３ ＊ودل شوي دي. د بالغ 

سپرم يوه حجره له درې برخو  ) سر، تن３، او لک９ ( ＇خه جوړه شوې ده. 
د ســپرم د ســر په برخه ک３ يوه هســته او ل８ سايتوپالزم شته. همدارنگه د سپرم د سر په پاسن９ برخه ک３      
د انزايمونــو در لودونکــ３ ک）وړه موجوده ده چ３ هغوى د هگ９ باندنى پوښ تخريبوي او ســپرم ســره 

مرسته کوي چ３ د هگ９ د ننه ننوزي او د هغ３ سره القاح وک７ي. 
من％نــ９ ياد تن３ برخه، ډ４ر مايتوکاندرياوې لري او د ســپرم د خو＄５دو لپــاره الزمه انرژي چمتو کوي، 
 تر ＇و د ＊ــ％ينه تکثري سيســتم  د ننه برخ３ ته ＄ان ورســوي. د القاح په عمل ک３ يوازې د ســپرم سر 
د هگــ９ دا خــل د ننه ننو＄ي. د ســپرم د حجرې لک９ يوه ＄واکمنه متروکــه ده چ３ په خپلو خو＄５دو 
ســپرم وړاندې پورې وهي. د ســپرم د خو＄５دلو لپاره انرژي د ميتوکاندريا په وســيله چ３ د سپرم په تنه 

ک３ شته تر السه ک８５ي.

)٢-٨( ان％ور د بالغ انسان د 
سپرم جوړ＊ت

هسته  انزايم لرونکى 
ک）وړه

ميتوکاندريا

لک９تنه
سر
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ښځينه تکثري سيستم 
＊％ينه تکثري سيستم چه په )٣-٨( شکل ک３ ＊ودل شوي دي، د جنسي هورمونونو او هگ９ د توليد، 
د القاح شــوې هگ９ او جنين د ودې او انکشــاف او په پاى ک３ د ماشــوم د زي４８دلو دندې په غاړه لري. 
دوه تخمدانــو نــه چــ３ د چرگ３ د هگ９ ب２ه لري د نس د تش ＄اى په د ننه ک３ ＄اى لري. تخمدانونه  د 
هگ９ توليدونکي غ７ي دي. همدارنگه تخمدانونه، ＊ــ％ينه بنســ＂يز جنسي هورمونونه چ３ استروجن 
)Estrogen( او پروجســترون )Progesterone( ＇خه عبــارت دي هم توليد وي. دا هورمونونه      

د هگ９ أزاد４دل تنظيموي او ＊％ينه ＄انگ７ي صفتونو ته وده ورکوي. 
د زي８يدنــ３ په وخت ک３ د نوي زي４８دلي ماشــوم تخمدانونه معموًال په مجموعــي توگه د دووميليونو په 
شــاوخوا ک３ نارســ５دل３ هگ９ لري. د بلوغ په وخت ک３ په هره مياشت ک３ يوازې يوه هگ９ بالغ ک８５ي.      
د ＊％ينه جنس د ژوند په اوږدو ک３، يوازې ٣٠٠-٤٠٠ پورې هگ９ بالغ ک８５ي. نورې نارس５دل３ هگ９   
د بالغ５دو پرته غير فعال８５ي ＊％ينه بالغه جنسي حجره، هگovum( ９( نومي８ي. د هگ９ کچه )اندازه( 

د سپرم ＇خه ډ４ره لويه ده. أن تردې حده چ３ هگ９ د عادي سترگو په وسيله هم د ليدلو وړ ده. 
په هرو ٢٨ ور＄وک３ يو ＄ل يوه هگ９ له يو تخمدان ＇خه أزادي８ي او نفيرې )Fallopaintube( ته 
ننو＄ي. هر يو تخمدان د نفيرې په وسيله رحم ته الره لري نفيره هغه الره ده چ３ هگ９ دتخمدان ＇خه د 
رحم په لور خو＄８５ي. د نفيرې د ديوال ＊وي３ عضل３ په وار سره منقبض ک８５ي تر ＇و چ３ هگ９ د رحم په 
لور وخو＄８５ي. له نفيرې ＇خه د هگ９ ت５ر４دل معموًال له ٣ تر ٤ ور＄و پورې وخت نيسي. که هگ９ د٢٤-
 ٤٨ ساعتونو په موده ک３ القاح نشي، د القاح ک５دلو ＄واک له السه ورکوي او تخريبي８ي. په معمولي توگه 
د القاح تر سره ک５دل په نفيره ک３ صورت مومي. د القاح ＇خه وروسته، زايگوټ )Zygote( جوړ８４ي 

او رحم ته ننو＄ي.                                         
رحم يو عضالتي او من＃ تشــى غ７ى دی او کله چ３ ＊ــ％ه اميدواره نه وى تقريباً دهغ３ رحم د يو مو！３ په 
اندازه وي. تخمدانونه تخم３ د يو شــم５ر پ５＋ــو په ترڅ ک３ چ３ په مجموع ک３ د تخمدان د دوران په نامه 
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د رحم غاړه

رحم

)الف(

        تخمدانونه 

)٣-٨( ان％ور د ＊％ينه تکثري 
سيستم جوړ＊ت:

 الف: د ＊％３ د مثل د توليد دستگاه 
هره برخه ي３ ＇ه دنده لري؟ 

 ب:  د تخمدان دوران 

)ب(

 تخمدان

نفيره

هگ９ اچول

ياد８４ي، چمتو او ازاد وي. تخمدان ＇خه د يوې هگ９ أزاديدل، تخمه گذارى )Ovulation( نوم８５ي. 
د تخمدان د دوران موده په اشــخاصو ک３ او هم په مختلفو دورو ک３ ســره توپير لري. اما د معمول په 

ډول ٢٨ ور＄３ وخت نيسي.
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د حيض دوران 
 د بلــوغ تــر ٤٥ کلنــ９ پــورې د ＊ــ％و پــه تکثري سيســتم ک３ مياشــتني تغييــرات را＄ي. يو شــم５ر 
＄ان／７تيــاوې شــته چــ３ دا تغييــرات د ＊ــ％３ بــدن اميــدوارۍ تــه چمتــو کــوي او د حيــض د 
 دوران پــه نامــه ياد４ــ８ي. لــه رحــم ＇خــه د وينــ３ او نســجي ！و！ــو د وتلــو لومــ７ۍ ورځ د حيــض 
د دورې لوم７ۍ ورځ شــم５رل ک８５ي. د وين３ وتل تقريباً ٥ ور＄３ دوام کوي کله چ３ د حيض دوره پاى 
ته رســ８５ي د رحم ديوال پ２دي８ي. هگ９ اچول يا د هگ９ أزاد４دل تقريباً د حيض د دورې په ＇وارلســمه 
ورځ پيل８５ي. که چ５رې هگ９ په ！اکلي وخت ک３ القاح نشــي، ه／９ تخريب او دوباره حيض شــروع او 

هگ９ خارجوي. او دوران بيا شروع ک８５ي چ３ معموًال ٢٨ ور＄３ وخت نيسي. 
القاح )Fertilization(:دجنســي يو ＄اى ک５دو په وخت ک３ په ميلونونو ســپرمونه د ＊％３ د مثل 
د توليد دســتگاه ته ننو＄ي. د القاح لپاره ل８ تر ل８ه يو له دغو ســپرمونو ＇خه د باردارۍ وړ هگ９ له پوښ 
＇خه بايد ت５ر شــي. دا کار دومره په أســان９ نه تر ســره ک８５ي، ＄که سپرمونه تخم３ ته د رس５دو پورې له 
ډ４رو خن６ونو ســره مخامخ ک８５ي. ســر بيره پردې هگ９ د أزاديدو وروسته يوازې د محدودې مودې لپاره 

د نفيرې په کانال ک３ پات３ ک８５ي او د بار دارۍ وړ وي.
اميـــدواري )Pregnancy(:＇رنگه چ３ مخک３ وويل شــو د ميليونونو ســپرمونو له جمل３ ＇خه 
يوازې د هغوى ＇وســوه محدود شــم５ر د نفيرې په لوري الره پيدا کوي. د هغوى له جمل３ ＇خه يوازې 
＇و دان３ سپرمونه د هگ９ په شا او خوا تاوي８ي اود معمول په تو－ه يوازې يو سپرم د هگ９ په د ننه ننوزي. د 
دې پ５＋３ سره جوخت د هگ９ په شاوخوا يو پوښ جوړ８４ي، تر ＇و چ３ هگ９ ته د نورو سپرمونو د ننوتلو 
 مخنوى وک７ي. کله چ３ د سپرم هسته د هگ９ سره يو ＄اى شي، هگ９ القاح ک８５ي. القاح شوې هگ９ 
د نفيرې ＇خه د رحم په لوري ＄ي. د غه ســفر ٥ تر ٦ ور＄و پورې وخت نيســي. د دې سفر په وخت 
ک３ زايگوټ د حجروي و４ش په لوري ＄ي او ＇و وارې و４شل ک８５ي. له القاح ＇خه د يوولسو ＇خه تر 
دولسو ور＄و وروسته، زايگوت د يو کوچني پندوسکي په ب２ه ک８５ي چ３ د جنين )Embryo( په نامه 
ياد８４ي. جنين ＄ان د رحم په د４وال ن＋لوي او په هغه ＄اى ک３ ＄اى نيسي. د القاح د شپ８م３ ور＄３ په 
پاى ک３ د ن＋ــل５دو عمل بشپ７ او ＊ــ％ه اميدواره ک８５ي. د ن＋ل５دو د عمل ＇خه وروسته، پيروان پالسنتا 
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 )Placenta( په ودې پيل کوي.پيروان د توکو د دووخواوو د تبادل３ ＄انگ７ی غ７ى دى. پالسنتا د وين３ 
د رگونــو يــوه شــبکه لري چــ３ د نطف３ لپاره د مــور له وين３ اکســيجن او غذايي توکي تر الســه کوي. 
همدارنگــه کوم فاضله توکي چ３ د جنين په وســيله توليد８４ي، د پالســنتا لــه الرې ＇خه خارج８５ي.         
د مور وينه او د رشــيم وينه په جوړه کى ډ４ر نژدی جريان مومي، الکن په نورمال ډول هغوى يو بل ســره 

نه يو ＄اى ک８５ي.
د غبرگونـــي زې８ېدل:پــه معمولــي ډول پــه هــره مياشــت کــ３ يــوازې يــوه هگــ９ لــه تخمدان 
 ＇خــه أزاد４ــ８ي. امــا کلــه شــوني ده چــ３ دا شــم５ر دوويــا دريــوو تــه ورســ８５ي. پــه يــو وخت ک３ 
د دې هگيو القاح ک５دل د غبرگوني او يا ＇و گوني د پيدا ک５دلو المل گر＄ي چ３ يو بل سره غير مشابه 
دي. انسانان کوالى شي ＇لورگوني، پن％ه گوني او يا تر هغه ډ４ر ن７ۍ ته راوړې دا ډول ＇وگونو ماشومانو 
ز８４ول  ډ４ر کم واقع ک８５ي. أيا تاس３ تر اوسه مشابه يا يو شان غبر گون３ ليدلي دي؟ ＄ين３ وخت أن مور 
او پالر ＊ــايي د غبرگونو د جال کولو ســتونزه ولري. مشابه يا يو شــان غبرگوني د يوې هگ９ او يو سپرم 
د القاح ک５دو حاصل دى. په دې حالت، مخک３ له دې چ３ د ن＋ــليدو عمل تر ســره شــي، دوې ډل３ 
حجرې من＃ ته را＄ي. هره ډله يو ماشــوم من＃ ته راوړي. مشــابه غبرگون３ د ارثي په لحاظ ســره يو شان 

دي.

                فعاليت
زده کوونکي په خپلو خپلوانو او يا نورو اشــخاصو ک３ مشــابه او غير مشــابه غبرگوني پيدا ک７ي.د هغوی په اړه  دې معلومات را 

！ول او د تولگي په مخ ک３ دې وړاندې ک７ي.
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لـــه نطفې څخه تر جنيـــن پورې: د دالقــاح دعملي ＇خه وروســته در４يمی اون９ پــه پاى ک３، 
نطفــه٢ ملي متــره اوږدوالى لري او د امنيون )Amnion( په نامه د يوې نازک３ پردې په وســيله را تاو 
 شــوي وي امينــون ديو ډول مايــع ＇خه ډک وي چ３ د زيان او ضربو ＇خه د جنين ســاتنه په غاړه لري.
د پن％مــ３ اونــ９ په دوران ک３ د نامه بند جوړ８４ي. وروســته  نورغ７ي، لکــه: زړه، ماغزه، دوين３ ر－ونه 
غوږونه، شوکي نخاع، ستر－ي السونه او پ＋３ به ب５الب５لو پ７اونو ک３ جوړ８４ی. د زي８يدن３ ＇خه مخک３، 

جنين ل８ ＇ه رحم ته ＊کته را＄ي او په معموله توگه سر د رحم د غاړې په خواک３ ＄ای نيسي. 

)٤-٨( ان％ور د جنين د 
ودې پ７اوونه
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                اضافي معلومات  
د اميدوارې ＊ــ％３ خواړه بايد د پوره کالوري درلودونکي وي. او د حيواني او نباتي پروتين، ســابه، 
تازه م５وې او په مناســبه اندازه قندي او غوړ توکي ولري. په دې دوران ک３ مور  کلســيم، فاســفورس 
اوسپن３ او أيوډين ته ډ４ره اړتيا پيدا کوي. که مور ته پوره اندازه اوسپنه ونه رس８５ي. د دې ماشوم ＊ايي 
د وين３ په کم＋ــت اخته شــي. مور بايد پوره خوب او اســتراحت ولري او د روحي فشار ＇خه لرې 
اوســي دمور ډار او اضطراب پر جنين باندې ناوړه اغ５زه کوي. مور بايد بدني روزنه وک７ي او خپل３ 

عضل３ ＄واکمن３ ک７ي، تر ＇و چ３ أسانه زي４８دنه ولري.
 په أزاده هوا ک３ گر＄يدل د اميدوارې مور لپاره ＊ه بدني روزنه ده. په دې دوران ک３ بايد مور د خپل 
＄ان او د جنين د ناروغ９ او عفونت د مخنوي په خاطر بدني روغتيا او پاکوالي ته ډ４ر پام وک７ي. په 
منظم ډول ډاک＂ر ته ورشــي، الزم３ کتن３ ســرته ورســوي، د وين３ فشارکن＂رول ک７ي، او د بدن وزن،     
د غ７و فعاليت او د جنين د روغتيا تر غور الندې ونيسي. د x وړانگ３ ته د مور زيات مخامخ ک５دل، 

د نيشه ي３ توکو کارول، الکول، سگرټ او أن ＄ين３ درمل جنين ته زيان رسوي.

زي８ېدنه:
 پــه اووه د４ر شــمو او اته د４رشــمو اونيوک３، جنين پــه کامله توگه وده ک７ې ده.معمــوًال د اميدوارۍ يوه 
کاملــه دوره تقريبــاً ٤٠ اونــ９ وخت نيســي. پــه واقعي تو－ه کله چــ３ زي４８دنه پيل ک５ــ８ي، د مور رحم 

 

د عضلو په يو ل７ انقباضاتو پيل کوي چ３ د زي４８دن３ د درد په نامه ياد８４ي. معموًال دغه انقباضات جنين 
الندې ＊ويوي او د ماشوم له زي８يدو ＇خه ＇و شيب３ وروسته پالسنتا هم خارج８５ي. 

سونو گرافي:د سونو گرافي تصوير اخ５ستلو ＇خه په معموله توگه په اميدوارو ＊％و ک３ گ＂ه اخيستل 
ک８５ي. په دې  طريقه ک３ د التراسون６ د ＇پو په مرسته د بدن داخلي برخ３ ليدل ک８５ي، چ３ د هغوى په 
مرســته د جنين غ＂والی، د ماشــوم جنسيت او عمر ！اکل ک８５ي. همدارنگه د جنين روغتيا، لکه: د زړه 
خو＄يدل هم د ســونو گراف９ له الرې تر ســره ک８５ي. تر شپيتم３ ميالدي پ７５ۍ پورې له جراح９ پرته د 
بدن د داخلي غ７و مطالعه يوازې د x وړانگو له الرې ک５ده، خو اوس د سونو گرافي له عکسونو ＇خه   
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د يوې ب３ خطره وســيل３ په توگه زيات کار اخيســتل ک８５ي. د نس دننه نورو غ７و، لکه: زړه، پ＋ــتورگو، 
تناسلي غ７ي او نورو ＇خه هم دسونوگراف９ په واسطه عکس اخيستل ک８５ي. 

١-Acquired Immuno Deficiency Syndrom
٢-Humain Immuno Deficiency

شـــنډوالی )عقامـــت( :شــون３ ده چ３ ＊ــ％３ شــن６ې وي او په کامــل ډول په تخمــدان ک３ ه／９ 
 توليد نه ک７ي. د ＊ــ％و شــن６ توب هغه عاملونه دي چ３ د نفيرې پاســن９ برخ３ ته د ســپرم  د رســ５دو
د مخنيــوي لــه امله وي. د ب５لگ３ پــه توگه د رحم د غاړو ＇رنگوالی او د نفيرې يا دواړو الرو بند＊ــت 
له دې الملونو ＇خه يو دي، خو شــن６والی تل د ＊ــ％３ د تکثري سيســتم په جوړ＊ت او يا فعاليت ک３         
د زيان له کبله نه وي. ک５دای شــي په نارينه ک３ ســپرم په بشپ７ ډول توليد نه شي او په نتيجه ک３ سپرمونه 
ونشــي کوالى چ３ هگ９ ته ورســ８５ي. په معمولى ډول که د روغو سپرمونو شم５ر له بدن ＇خه د خارج 
شــوې مايع )مني( په هر ملي ليتر ک３ د شــلو ميلونو ＇خه ل８ وي، هغه شــخص شــن６ دی. کله کله ډ４ر 
سپرمونه چ３ په س７يو ک３ توليد８４ي ضعيف او ناقص وي او نشي کوالى چ３ هگ９ القاح ک７ي چ３ په 
نتيجه ک３ د شن６ توب حالت من＃ ته را＄ي. د ＄ينو جنسي يو＄اى ک５دلو ناورغ９، لکه: سوزاک کوالى 

شي په ＊％و او نارينه ووک３ د شن６يدولو المل شي.

د جنســـي يو ځاى کېدلو د الرې د ناروغيو لي８دېدل:داســ３ ناروغي شته چ３ له يو ناروغ 
شــخص ＇خه د جنســي يو ＄اى ک５دو پر مهال روغ شخص ته ولي８ دول شي. په  دې ناروغيو باندې هر 
کال زيات شــم５ر خلک اخته ک８５ي. د دې ناروغيو له جمل３ ＇خه سوزاک، سفليس، اي６ز او نور دي. 
د اي６ز ناروغ９ د نورو ناروغيو ＇خه خطرناکه او وژونک３ ده، ＄که  چ３ تر اوسه پورې هغ３ ته معمولي 

دارو پيدا شوي نه دي.
ايډز)AIDS١(: اي６ز په ١٩٨٠ کال ک３ وپيژندل شــو. تر اوســه د پن％وسو )٥٠( ميليونو پورې انسانان 
پــه ايــ６ز اخته شــوي دي چ３ د هغو جملو ＇خه ١٦ ميليونه ي３ م７ه شــوي دي. د ايــ６ز د ناروغ９ عامل                  
د )HIV٢( په نامه يو ويروس دی. دا ويروس د سپينوکروياتو پر يو ＄انگ７ي گروپ باندې حمله کوي. په 

نتيجه ک３ د وخت په ت５ر４دو د بدن دفاعي ＄واک ل８ک８５ي.
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 په پاى ک３ د يوې ساده ناروغ９ په اخته ک５دلو سره خپل ＄ان له السه ورکوي. په حقيقت ک３ د اي６ز ويروس 
د وين３ د سپينو کروياتوپه تخريبولو سره د ناورغ９ من＃ ته راوړونکو) باکترياوې، ويروسونه او فنجي گان３( ته 

د فعاليت زمينه برابروي. HIV د وين３ او د تناسلي کانالونو د مخاطي پردو ＇خه بدن ته ننو＄ي.
د ايډز نښـــې: بدن ته د اي６ز د ويروس د ننوتلو د وخت ＇خه د اي６ز د ناروغ９ د ن＋ــو تر ＊کاره ک５دو 
پورې ＊اي３ له ＇و ور＄و ＇خه تر ＇و کلونو )لسو کلنو پورې( وخت ونيسي. سره له دې چ３ شخص په 
دې موده ک３ ظاهراً ناروغ نه دى، خو د ويروس لي８دونکى دی او کوالي شي نور خلک په ويروس اخته 

ک７ي. د HIV تشخيص يوازې د وين３ د أزماي＋ت د تر سره کولو له الرې شوني ده. 
بـــدن ته د ايډز د ويروس د ننوتلو الرې:د انســان بدن ته د ايــ６ز د ويروس ننوتل د درې الرو 

＇خه شونى ده. 
١- د اي６ز په ويروس باندې د کک７و وينو زرقول او يا د هغو ت５رو او پرې کوونکو توکو کارول چ３ د اي６ز 
په ويروس باندې په کک７و وينو کک７ وي، لکه: د پيچکارۍ د سرنج ستنه، د ږيرې خريلو چاړه او خال 

وهلو وسايل. 
 ٢- د جنسي تماس له الرې په ويروس باندې له کک７ شخص ＇خه روغ شخص ته ويروس لي８د４دل.

٣- د اي６ز په ويروس باندې له اخته مور ＇خه د هغ３ ماشــوم ته د اميدوارۍ او شــ５دو ورکولو په وخت 
کــ３ د ويــروس لي８د４دل.＇７５نو ＇رگنده ک７ي چــ３ د اي６ز ويروس د هوا، اوبو، خــوړو، الس ورکولو، 
خبرې کولو، مخ ＊ــکلولو، او ＊ــکو او بولو له الرې له کک７ شــخص ＇خه روغ شــخص ته نه ل８５دول 

ک８５ي.

             فکر وک７ئ
١- د بدن له مايعاتو ＇خه کوم يو کوالی شي چHIV ３ ول８５دوي؟ کوم مايعات نشي کوالى؟ 

 ٢- أيا د وين３ لي８ دول د HIV  د لي８ دولو المل ک５دای شي؟ 
 ٣- أيا د نيشه ي３ توکو پيچکاري کول پر HIV د کک４７دو المل ک５دای شي؟ 
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د ايډز درملنه:اي６ز هغه ناروغي ده چ３ تر اوسه پورې قطعي عالج نه لري، خو مختلفو دواگانو 
په کارولو سره کو＊（ ک８５ي چ３ د ناورغ９ د پر مختگ او د ويروس د فعاليت مخه ونيول شي.له 
کومه ＄ايه چ３ بشر توانيدلى چ３ ＄ينو مرگوني عفوني ناروغيو ته واکسين جوړ ک７ي. ＇ي７ونکي په 
دي ه）ه دي چ３ د اي６ز لپاره هم واکسين جوړ ک７ي، اما د ډ４رو ه）و سره سره تر اوسه بريالي شوي 
نه دي، ＄که د مگ７ۍ د اي６ز ناروغي د اخته ک５دو د مخنيوي يوازن９ الره، زده ک７ه او له هغو ک７نو 
＇خه ډډه کول دي چ３ موږ په دې ويروس اخته کوي. موږ د خپل روغتيا په وړاندې مسؤول يو او 
بايد له هغه ＇خه ساتنه وک７و. دا زموږ دنده ده چ３ ＄ان د ناورغ９ له اخته ک５دونه وساتو او د خپل 
 ＄ان او نورو د صحت او روغتيا په فکر ک３ واوسو، نو＄که هر شی او هر ＇وک چ３ زموږ روغتيا 
د خطر سره مخامخ کوي )نه( ووايو. بايد د خطر ＇خه ډکو ک７نو ته، لکه: نا مشروعو جنسي اړيکو، ب３ 
بندو بارۍ، د سگرټ ＇＋ولو او نورو نشه را وړونکو موادو ته )نه( ووايو. په اي６ز باندې اخته شخص د 

تداوۍ او الر＊ون３ مرکزونو ته مراجعه وک７ي.

                 فعاليت 
١- ويل ک８５ي چ３ د هغو اشــخاصو خطر چ３ د ب３ ن＋ــ３ کک７تيا په مرحله ک３ دي د هغو اشــخاصو ＇خه چ３ ن＋３ لرونکي 

وي ډ４ر زيات دي. په دې هکله بحث وک７ئ. 
 ٢- د اسالم د مبين دين د دستورو ＇خه يو هم په فردي او تولينزو اړيکو ک３ د ب３ بندوبارۍ ＇خه ډه ډه کول دي. د شخص، 

کورن９ او د  ！ولن３ جسمي او روحي روغتيا باندې د دغه ديني الر＊وونو رعايتول ＇ه اغ５زه لري؟ 
 ٣- فکر وک７ئ د اي６ز پر ناروغ９ له يو اخته شخص سره بايد ز موږ ک７نه او چال چلن ＇ه ډول وي؟ 

 ٤- ستاس３ په نظر دا حتمى ده چ３ په اي６ز باندې کک７ شخص د ！ولن３ ＇خه جال ک７ى شي؟
 ٥- ستاس３ په نظر، ＊وون％ى د ＄وانانو په ورغتيا ساتنه او وده ک３ ＇ه تر سره کوالى شي؟

 په تولگي ک３ پر خپلو وړانديزونو باندې بحث وک７ئ. 
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د اتم څپرکي لنډيز

 نرينه تکثري سيستم سپرمونه توليدوي او ＊％ينه تکثري سيستم ته ي３ ل８５دوي.
 تستوســترون د نرينه جنس ب２ســ＂يز هورمون ＇خه عبارت دی چ３ د خصي３ په وسيله ترشح ک８５ي او 

د سپرمونو د توليد او تنظيم او د نرينه د ＄انگ７تياوو وده کن＂رولوي. 
 سپرم له دريوو برخو سر، تن３، او لک９ ＇خه جوړه شوی دی. 

 د سپرم لک９ يوه ＄واکمنه قمچ５نه ده چ３ خپلو خو＄５دو په وسيله، سپرم وړاندې پورې وهي. 
 د ＊ــ％ينه جنــس تکثري سيســتم هگــ９ توليدوي، القاح شــوې هگ９ تغذيه کــوي، وده ورکوي او 

همدارنگه ماشوم ن７ۍ ته راوړي.
 په ＊％ينه جنس ک３ دوه دان３ تخمدانو نه چ３ د چرگ３ د هگ９ ب２ه لري د نس په تش ＄اى ک３ شته 

دي. 
 اســتروجن او پروجســترون د ＊ــ％ينه جنــس دوه هورمونونه دي چ３ د هگ９ أزاديــدل تنظيموي او 

＄انگ７ي ＊％ينه صفتونو ته وده ورکوي. 
 د تخمدانونو هر يو د نفيرې د کانال په وسيله رحم ته الره لري.

 د نفيرې د پوښ ＊وي３ عضل３ انقباض، هگ９ د رحم په لور خو＄وي.
 رحم يوعضالتى من＃ تشــى غ７ى دی، او کله چ３ ＊ــ％ه اميدواره نه وي د هغى رحم د يو مو！ى په 

اندازه ده.
 د جنين انکشــاف د پن％م３ اون９ په دوره ک３ زړه، مغز او نور غ７ي او د وين３ رگونه په جوړ４دو پيل 

او په چ＂ک９ وده کوي.
  په معمولي توگه  د اميدوارۍ يوه دوره ＇ه نا＇ه ٤٠ اون９ وخت نيسي. 

 ډاک＂ران په معموله توگه د مور د رحم په دننه د جنين د ليدلو لپاره د سونوگراف９ ＇خه گ＂ه اخلي. 
 انسانان معموًال په هره زي４８دنه ک３ يو ماشوم ن７ۍ ته راولي، خو غبرگوني درې گوني او يا ډ４ر زي８د４دل 

هم شون３ دي. 
 د تکثري سيســتم د ســتونزو ＇خه کوالى شو چ３ د شــن６والي او جنسي مقاربتي ناروغيو ＇خه نوم 

واخلو. 
د ږيرې د چ７و، د پيچکارۍ ســتنه او د خال وهلو له وســايلو ＇خه گ＂ه اخ５ستل چ３ په اي６ز لرونکي 

وين３ باندې کک７وي، د HIV د ويروس د لي８دون３ المل گر＄ي. 
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د اتم څپرکي پوښتنې 
تشريحي پو＊تن３

 ١. تستوسترون د نرينه د کوم تناسلي غ７ي په وسيله جوړ８４ي او ＇ه دنده لري؟ 
 ٢. ولــ３ خصيــ３ د زي８دن３ ＇خه ل８ د مخــه د خصيو ک）وړو ته چ３ د نس له تش ＄اى ＇خه بهردى. 

ننو＄ي ؟ واضح ک７ئ.
 ٣. يو بالغ سپرم له کومو برخو ＇خه جوړ شوی دی. 

 ٤. په ＊％ينه جنس ک３ د استروجن او پروجسترون هورمونونه کوم３ دندې لري؟
 ٥. نطفه او جنين يو له بل سره ＇ه توپير لري؟ 

 تش ＄ايونه په خپلو کتابچو ک３  په مناسبو کلمو ډک３ ک７ئ. 
 ٦. د سپرم من％ن９ برخه ډ４ر مقدار.......... لري چ３ د سپرم خو＄يدلوو لپاره الزمه انرژي برابروي. 

 ٧. د ＊％ينه تکثري سيستم عمده دندې...........،........... او.......... دي. 
 ٨. القاح شوې هگ９ د............ په نامه ياد８４ي. 

 صحيح ＄واب و！اک９ او په خپلو کتابچو ک３ وليکئ
٩. د ＊％ينه جنس د عمر په اوږدوک３ يوازې............ هگ９ بالغ ک８５ي.

 الف: دوه ميليونه 
  ب: ٣٠٠ تر ٤٠٠

  ج: يو ميليون 
  د: ه５＆ يو 

١٠. لومــ７ۍ ورځ چ３ وينه او د نســج ！و！ی د رحم ＇خه بهر راو＄ــ３، د.......... دورې لوم７ۍ ورځ 
شم５رل ک８５ي.

الف: تخمه گذاري    ب: حيض     ج: القاح    د: ه５＆ يو
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نهم څپرکى

د چاپېريال ستونزې او حل يې
＊ايي تاسو د کک７و اوبو، هوا او خاورې او يا د ＄نگلونو د تخريب يا د اوزون 
د پوړ نازک５دو او د هغوی د خطرونو په باره ک３ گوا＊ونه اور４دلي وي. أيا نور 

گوا＊ونه چاپ５ريال دکک７تيا په اړه مو اور４دلي دي؟
د ١٧٠٠ ميــالدي صنعتــي انقــالب ＇خــه وروســته، خلکــو ماشــينونو 
تــه زياتــه تکيــه ووهلــه چ３ پــه نتيجه کــ３ ډ４ــر مضره توکــ３ هــوا، اوبو 
 او خاوروتــه ننوتــل. همدارنگــه د اضافــي او بــ３ گ＂ــ３ توکــو انبــارول، 
د نفوســو ور＄ينــى زياتوالــى او په ن７ۍ کــ３ د صنعــت او تخنيک چ＂ک 
پرمختــگ ！ــول الملونــه دي چ３ د ســتونزو د منــ＃ ته راتلــو المل گر＄ي 
او د انســانانو ژونــد د خطر ســره مخامخ کــوي  نو ＄که د مصــؤن ژوند په 
خاطــر د چاپ５ريــال د کک７يــدو مخنــوى وکــ７و تــر ＇ــو چــ３ د چاپ５ريال 
 ســتونزي ونــه لــرو. لــه دي کبلــه تاســ３ پــه دې ＇پرکــي کــ３ د چاپ５ريال 
د ســتونزو، د ســتونزو  د حل او د هغه د اجزاوو ســره الزمه أشنائي تر السه 
کوی تر ＇و وکوالى شــئ چ３ د خپل د چاپ５ريال د کک４７دو په مخنيوې ک３ 
ون６ه واخلي. او نور خلک د چاپ５ريال د کک７تيا د زيانونو ＇خه خبر ک７ئ او د 

هغوى سره د چاپ５ريال د ستونزو په حلولو ک３ مرسته وک７ى. 
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د چاپېريال کک７تيا وې
پــه چاپ５ريــال کــ３ کک７تيا له نا غو＊ــتل شــوي بدلــون ＇خه عبــارت ده چ３ لــه امله يــ３ د چاپ５ريال 
کيفيت ！ي＂ي８ي. کک７تيا ＊ــايي چ３ طبيعي اوســي يعن３ منشــْا ي３ د طبيعت ＇خــه وي، لکه: طوفانونه 
چــ３ د خــاورو او دوړو د پا＇５ــدو المــل ک８５ى. يــا اور غور ＄وونکي )أتش فشــان( چ３ ډ４ــر لوگي او 
مختلــف غازونــه توليدوي. ول３ نن هغه کک７تياوې چ３ د هغوى منشــْا انســاني فعاليتونــه دي د ژوند 

 

د چاپ５ريال ســالمتيا او ژوند يو موجوداتو ته ډ４ر خطرونه لري. دا ډول کک７تياوې د مصنوعي کک７تياوو 
په نامه ياد８４ي،＄که چ３ د هغوی منشــْا په طبعيت ک３ نشــته، لکه: د هوا کک７تيا، د فابريکو او مو！رو 

 

د لوگــي لــه امله د هوا، اوبو او خاورې کک７تياوې د هغو کک７تيــاوو له ډولونو ＇خه دي چ３ د چاپ５ريال 
ستونزې من＃ ته راوړي. اوس هر يوه کک７تيا په جال جال توگه توضيح کوو. 

 )Air pollution( د هوا کک７تيا
که چ５رې يو يا ＇و کک７وونکي توکي د ！اکلي غلظت ســره د يوې مودې لپاره په هوا ک３ شــتون ولري، 
هغه ډول چ３ انسان، نبات، حيوان او توکو ته زيان ورسوي او د ژوند د چاپ５ريال د کيفيت د ！ي＂５دو المل 

وگر＄ي، هغ３ هوا ته کک７ه هوا ويل ک８５ي.
د هوا په کک７ونکي توکو ک３ غازونه، د فابريکو لوگي، مو！رونه، ماشينونه، راز راز ب＂９ گان３، د بخارۍ 
دود، د ډبرو سکاره، تيل، لرگي لوگي، طبعيي غاز، خاورې، دوړې او نور شامل دي. لوگي او غازونه چ３ 
توليدي８ي له کاربن ډای اکسايد، کاربن مونو اکسايد، سلفر ډای اوکسايد، د نايتروجن اکسايد او د ＄ينى 
هايدروکاربونو نو ＇خه عبارت دي چ３ هر يو په يو ډول د هوا د کک７تيا المل گر＄ي. که چ５رې د دې غازونو 
مقدار په هوا ک３ ډ４ر شي پر حيواناتو او نباتاتو باندې منفي اغ５زه کوي او د انسانانو د روغتيا لپاره زيانمن 
او خطرناکه وي. د ب５لگ３ په توگه که چ５رې د ســلفر ډای اوکســايد غاز چ３ د ډبرو د سکرو د سو＄５دلو 
＇خه توليد ８４ي، تنفس شي د سترگو، پزې او غوږونو د تخريش المل او ان د م７ين３ المل ک８５ي. سلفر 
ډای اوکسايد، نباتاتو ته هم زيان لري. سلفر ډای اوکسايد د پا３１ د حجرو د سوريو له الرې پان３ ته ننوزي 
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               فکر وک７ي
په اووم ！ولگي ک３ په نباتاتو ک３ د ضيايي ترکيب ســره اشــنا شــوى، ذکر شــوې عمليه د الوده －ي په له من％ه وړلو 

ک３ ＇ه نقش لري.

او د لندبل په شتون د اوبو سره تعامل کوي او د گوگ７و تيزاب)H٢SO٤( جوړوي. د گوگ７و تيزاب د پا３１ 
 د حجرو د م７اوي ک５دو او ان د هغو د له من％ه تللو المل گر＄ي او د هغو پر مخ ژ７４ رنگه داغونه )لک３( 
توليد وي. همدارنگه د گوگ７و تيزاب تعميراتو يا کورونو او د ＄مک３ پر مخ د فلزاتو د فرسودگ９ المل 
ک８５ي. کاربن ډای اوکســايد د هوا يو عمده کک７ونکي دى چ３ يوه برخه ي３ د نباتاتو په وســيله جذب او 
د هغه ＇خه د خپلو غذايي توکو په جوړولو ک３ کار اخلي او بله برخه ي３ د ＄مک３ په شاو خوا د کاربن 
ډای اوکســايد يوه طبقه جوړوي. کله چ３ د لمر تودوخه ＄مک３ ته رســ８５ي، يوه اندازه ي３ د ＄مک３ په 
وسيله جذب او نور ي３ ب５رته منعکس ک８５ي، ول３ د کاربن ډای اوکسايد طبقه نوموړى تودوخه جذبوي 
او نه ي３ پر ي８دي چ３ د ＄مک３ له سطح３ ＇خه وت＋تي )١-٩(شکل. کاربن ډای اوکسايد په تدريجى 
ډول اخ５ســتل شــوې تودوخه د ＄مک３ اتموســفير ته أزادوي او د ＄مک３ پر مخ د تودوخي د لوړوالي 

المل گر＄ي.

 )١-٩( ان％ور د فابريکو د دود په واسطه د هوا  کک７تيا
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 )Water pollution( د اوبو کک７تيا
د ن７ۍ د روغتيا د سازمان د تعريف له مخ３ اوبوته هغه وخت کک７ې ويل ک８５ي چ３ د انسان د فعاليت 
له امله، په مســتقيمه او يا غير مســتقيمه توگه په ترکيب او خواصو ک３ ي３ داســ３ تغيير پ５（ شــي چ３        
د دې تغييراتو له امله ي３ د هغو مصرفولو لپاره چ３ مخک３ په طبيعي حالت ک３ کار４دل، نا مطلوب３ شي. 
يا په ساده عبارت کله چ３ په اوبو ک３ بهرني توک３ هغ３ کچ３ ته ورس８５ي چ３ کارول يي زيان ورسوي، 

کک７ې اوبه ورته ويل ک８５ي. 
＇خه ډ４ره برخه پو＊ــل３ ده. يوازې ٣ فيصده، تــازه اوبه دي چ３ زياته  2

٣
پوهيــ８و چــ３ اوبــو د ＄مک３ 

برخــه يــ３ په قطبينو کــ３ د کنگل په ب２ه شــتون لري. د جهيلونو، ســيندونو، چ５نو او ＇اگانــو تازه اوبه 
يوازې په ســلو ک３ ٠،١ د ＄مک３ د مخ اوبه تشــک５لوي. د حيواناتو، نباتاتو او انسانانو ژوند د اوبو پورې 
اړه لــري. په تآســف ســره د کورونو، ＊ــارونو، فابريکو فاضله اوبــه او د کرن３ فاضله اوبه په ســيندونو، 
چ５نــو او ＇اگانــو کــ３ اچول او خوشــى کول د اوبــو د کک７تيا المــل او د مختلفو ناروغيــو د خپر４دلو 
 المل ک８５ي. د کرن３ کارول شــوې اوبه په حقيقت ک３ هغه اوبه دي چ３ د حيواني او کيمياوي ســرې، 
د حشرو د وژونکو دواگانو لکه: DDT  او نور ډول دواگانو په وسيله کک７ې شوي، د سيندونو، چ５نو او 
＇اه گانو اوبو ته له رس５دو وروسته، له هغ３ ＇خه گ＂ه اخ５ستل نه يوازې انسانانو ته زيان لري، بلک３ د کبانو 
لپاره او هغو الوتونکوته چ３ د نوموړو کبانو ＇خه تغذيه کوي هم زيانمن او خطرناکه دي.دغه راز ذره بيني 

)٢-٩( ان％ور د اوبو کک７تيا
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موجودات، لکه: بکترياوې  او ويروسونه هم د اوبو د کک７تيا المل ک８５ي او د مختلفو ناروغيو د رامن％ته 
کيدو المل ک８５ي. د اوبو پر مخ د تيلو توي５دل هم د اوبو د کک７تيا المل گر＄ي، ＄که چ３ د تيلو هغه پوړ چ３ د 
 اوبو پر مخ جوړ８４ي اوبو ته د اکسيجن او د لمر د وړانگو د ننوتلو مخنوى کوي او ＄ين３ وخت د سمندري ژوو 
د م７ين３ المل ک８５ي. د هوا او د غ８ کک７تيا پر خالف د اوبو کک７تيا يو ＊ــاري مســئله نه شم５رل ک８５ي، 
بلکــه د اوبو د کک７تيا مســئله پر ＊ــارونو ســر ب５ــره کليوالي چاپ５ريــال ته هم غ％５دلــ３ ده، ＄که چ３ 
ســيندونه، چ５ن３ او ＇اگان３ په کليو ک３ هم د انســانانو د ب３ احتياط９ له امله کک７ې ک８５ي. همدارنگه 
 تــر ＄مکــ３ الندې اوبه د ککــ７و اوبو د نفوذ، د خندقونو، د فابريکو د کيميــاوي توکو او هغه اوبه چ３ 
د کاليــو پر４مين％لو، د أشــپزخان３ د لو＊ــو او د مو！ــرو د پر４من％لو او هم د کرنيــزو ＄مکو د اوبه کولو 
وروســته چ３ په ＄مکه ک３ جذب８５ى، کک７ي８ي، متآســفانه ه５＆ يوه اغ５زمنه طريقه د کک７تيا د مخنوي 
لپاره په نظر ک３ نيول شوې نه ده، نو ＄که بايد کو＊（ وشي چ３ ！＂９ د کور له ＇اه ＇خه پوره اندازه لرې 
جوړه ک７ای شي او پرې ن８دو چ３ د تشنابونو، أشپزخانو او کاليو مين％لو اوبه، ＇اگانو، چ５نو او سيندونو 

ته ننوزي، کوم３ چ３ د گ＂ه اخ５ستلو وړ اوبو مهم３ سر چ５ن３ دي.

)Soil pollution( د خاورې کک７تيا
خاوره د ＄مک３ د مخ يو قشــر يا پوښ دی چ３ د چاپ５ريال د ژونديو او نا ژونديو اجزاؤ په تماس ســره 
تغيير مومي. د ＄مک３ خاورين پوښ چ３ نباتات په ک３ شنه ک８５ي، له يو نه تر در４و مترو پورې ژوروالى 
لــري. د ژور والــي دا پوړ په ب５الب５لــو پ７اوونو ک３ د تي８و او کا１و د اوړه ک５دو يــا ！و！３ کيدو او له عضوي 
توکو ســره يو ＄اى کيدو وروســته رامن％ته شوی دی. په هر چاپ５ريال ک３ يو ډول ＄انگ７ې خاوره من＃ ته 
را＄ــي چــ３ د وخت په تيريدو او کيمياوى ＄انگ７تيا وو له املــه توپير لري، لکه: ＇نگه چ３ د خاورې 
＇خه د کرن３ او ک＋ت لپاره گ＂ه اخ５ستل ک８５ي، له دی امله انسانان د کرنيزو أفتونو د له من％ه بيولو او د 
کرنيزو حاصالتو د کميت او کيفيت د ＊ه وال３ په خاطر، مختلف کيمياوي توکي لکه حشره وژونکي، 
دچنجيو او نباتي ميکروبونو ضد دواگان３ او د هرزه و＊و په وړاندې کيمياوي توک３ کاروي. د دې درملو 
کارول د زيان رســوونکو حشراتو، ميکروبونو او و＊ــو په له من％ه وړلو سر بيره کروندې هم کک７وي او 
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کلــه چ３ پردې کيمياوي توکو باندې کک７ محصوالت وخوړل شــي، انســانان، نباتات او حيوانات له 
خطر سره مخامخ ک８５ي او ＄ين３ وخت ي３ د م７يني المل ک８５ي. 

  )Sound pollution( د غ８ کک７تيا
پــه عمومــي توگه هغه غ８ونه چ３ انســانان د هغــوى اور４دلوته مايل نه وي، ان د موســيق９ غ８ چ３ په 
نابللــي توگه د انســان غوږوته ورســ８５ي او د انســان د أرامــ９ د من％ه تللو المل شــي، د غ８ )صوت(                          
د کک７تيــا پــه نامه ياد８４ي. په بل عبارت د غ８ کک７تيا هله من＃ ته را＄ي چ３ غ８ لوړ او ډول ډول نابللي 
غ８ونــه پــه چاپ５ريــال ک３ وي. د غ８ د کک７تيا پــه عنوان، د غ８ د ډول درک او د شــخص په فکر کولو 
پورې اړه نيســي. يعن３ يو مطلوب غ８ ＊ــايي يو بل شخص ته نامطلوب اوسي.  يو ارام او پرته له غ８ونو 
چاپ５ريال، په ＄انگ７ې توگه د استراحت، خوب او د فکري چارو د تر سره کولو په وخت ک３ د انسانانو 
د بنســ＂يز ضرورتونو له جمل３ ＇خه دي، نو＄که هر هغه غ８ چ３ په يو ډول د انســان ارامي له من％ه 
 وړي هغــه د غــ８ کک７تيا گ２ل ک８５ي. دغه کک７تيا د نورو کک７تياوو بر خالف پر ＊ــاري او گ０ ميشــتو 
ډول  پــه  ب５لگــ３  د  وي.  کــ３  ســيمو  صنعتــي  پــه  توگــه  ＄انگــ７ې  پــه  کــ３،   چاپ５ريالونــو 
د مو！رو د خو＄５دلو غ８ونه، جوړ＊ــتيز ماشــينونه، کارخان３، د راډيــو او تلويزيون له حده لوړ غ８ونه،        

د الوتکو غ８ او نور هغه عاملونه دي چ３ د غ８ د کک７تيا په نامه یادي８ي.
د غ８ کک７تيا څه پايلې منځ ته راوړي؟ پر انسان باندې د غ８ د کک７تيا په اغ５زو ک３ په عمومي 
ډول روحي گ６وډۍ، فکري پاشلتيا او د اور４دو د ＄واک ！ي＂５دل شامل دي. داس３ تصور ونه شي چ３ 
زياتــو او لوړو غ８ونو ســره عادت کول د هغو په وړاندې مصؤنيت راولــي، بلک３ دا عادت په حقيقت 
ک３ د حساســيت ！ي＂５ــدل دي او کک７تيا همدارنگه په تدريجي ډول خپل３ نــا مطلوب３ اغ５زې پر ＄اى 

پري８دي.
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د چاپېريال د ستونزو هوارول 
په ن７ۍ ک３ د نفوسو د زياتوالي سره سم انسانان هغو ز４رمو ته، چ３ گ＂ه ور＇خه اخلی، ډ４ر اړتيا لري. د ب５لگ３ 
په توگه: خواړه، روغتيا ســاتنه، کور، ترانســپورت او نور چ３ دا ！ول اړتياوې پر چاپ５ريال خپل اغ５زې پر ＄اى 
پري８ دي. که  خلک له دغو ز４رمو ＇خه په ＊ه او عاقالنه توگه گ＂ه وانخلي په حقيقت ک３ د هوا، خاورو او اوبو 
کک７تيــا زياتــوي. له دې امله روغ طبيعي چاپ５ريال له من％ه ＄ــي او په نتيجه ک３ د ژوند يو موجوداتو ډولونه هم 
له من％ه ＄ي. ول３ داســ３ الرې شــته چ３ انسانان کوالى شي د خپل چاپ５ريال ساتنه وک７ي چ３ الندې توضيح 

ک８５ي.
د چاپېريال د کک７تيا ل８ کول: کله مو فکر ک７ى دی چ３ د چاپ５ريال د ساتن３، د کک７تيا دله من％ه 

وړلو لپاره کوم３ مسئل３ اړين３ دي؟ 
په کومو الروکوالى شو چ３ د چاپ５ريال کک７تيا ل８ ک７و؟ 

کوالى شو چ３ د چاپ５ريال کک７تياپه مختلفو الرو ل８ه ک７و. په دې ډول چ３ په ور＄ني ژوند ک３ د امکان 
تر حده، د هغو توکو ＇خه استفاده وشي چ３ د کک７تيا المل ونه گر＄ي. د ب５لگ３ په ډول د ل８ وا！ن لپاره 
له بايسکل ＇خه گ＂ه واخ５ستل شي نه د مو！ر ＇خه، ＄که چ３ د مو！ر لوگي د هوا د کک７تيا المل گر＄ي 

او د هغو مو！رو يا ماشين أالتو ＇خه گ＂ه واخ５ستل شي چ３ د لوگي د تصفي３ لپاره فلترونه ولري.
پــه کورونــو، فابريکــو، مارک５＂ونــو او دولتــي دوايرو ک３ پاملرنه وشــي، تر ＇ــوه بيــکاره توکي، لکه: 
پالســتيک، د ســبو، ميــوو او غذايي مــوادو پات３ شــوني او نور اضافي بيــکاره توکي پــه منظمه توگه 
ک）ــوړو کــ３ واچول شــي او د خ％لو ن８دې کثافــت دان９ ته ولي８دول شــي.په ســرکونو او پارکونو ک３ 
د خ％لــو او پات３ شــونو لــه اچولو ＇خه مخنيوی وشــي او د چاپ５ريال پاک ســاتن３ ته پوره پام وشــي. 
 د چاپ５ريــال د کک７تيــا او د انســان او نــورو حيواناتــو پر روغتيا او ســالمتيا باندې د منفــي اغيزو په اړه 

د خلکو پوهه زياته شي. 
 بيـــا ځلي کارول )Reuse(: أيا کوم وخت مو مات شــوى چ５ني لو＊ــى ب５رتــه جوړ ک７ی او لرې 

                فعاليت 
زده کوونکي دې، هغه غ８ونه په کتابچو ک３ وليکي، چ３ د ناأرام９ المل ي３ گر＄ي او بيا دې د ！ولگي په وړاندې بيان ک７ي.  
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               فعاليت
زده کونکي دې د خپل شــاوخوا چاپ５ريال ＇خه د بيا دوران وړ توکي ！ول ک７ي. بيا دې زده کونکي د را！ولو شــوو توکو په هکله 

＇رگندن３ ورک７ي او له هغوى ＇خه د بيا گ＂３ اخ５ستلو الرې دې بيان ک７ي. 

مــو اچولــى نه دی؟ کــه دا کار مو ک７ى وي پــه حقيقت ک３ مو له ترميم ＇خه وروســته پــه بيا کارون３ 
هــم په هغو ســر چ５نو ک３ ســپما ک７ې، چ３ چ５ني لو＊ــي ور ＇خه جوړي８ي او هم مــو د خپل اقتصاد 
او د ژوندانــه د چاپ５ريــال د پاکوالي ســره مو مرســته ک７ې ده ؛＄که چ３ د توکي ＇خه بيا گ＂ه اخ５ســتل 
د ســرچ５نو د ســاتلو يــوه مهمه الره ده. په همــدې ډول د زړو ！يرونو، لرگيــو او تعميراتي توکو ＇خه بيا 
 گ＂ــه اخ５ســتل او داســ３ نور د ز４رمو د ســاتن３ او له کورني اقتصاد ســره مرســته او په پــاى ک３ د هيواد 

د اقتصاد سره مرسته ده. 
بيا ځلي دوران )Recycle(: د بيا＄لي گ＂３ اخســتن３ يوه بله ب５لگه د بيا دوران ＇خه عبارت دی 
او بيــا دوران په حقيقت کــ３ د توکو د ضايع ک５دلو مخنوى دی. ＄ين３ وخت د بيا دوران وړ توکو ＇خه 

کوالى شــو ک م لوم７نــي توکي جوړ کــ７و. د ب５لگى په 
توگه کوالى شو د بيا دوران له الرې زوړ کاغذ، په نوي کاغذ 
تبديــل او لــه هغه ＇خه د پخوا په شــان گ＂ــه واخلو.د دوران 
د وړ توکــو نورې ب５لگ３ عبارت دي، له پالســتيک، کاغذ، 
المونيمي قط９، لرگي، شيشه، اوسپنه او نور. که له دوران وړ 
کاغذ ＇خه بيا کاغذ جوړ شي، په حقيقت ک３ ميلياردونو ونو 
ته، چ３ د کاغذ د جوړولو، د اکســيجن د توليد، د چاپ５ريال 
د سمســورتيا او د خاورې په ســاتنه ک３ لــه هغوى ＇خه گ＂ه 
اخ５ستل ک８５ي، د وهلو او قطع کولو ＇خه مو نجات ورک７ى 
دى. همدارنگــه د بيــا دوران وړ المونيمي قطيو ＇خه بيا گ＂ه 
اخ５ستل ٪٩٥ د هغ３ انرژۍ د مصرفولو ＇خه چ３ د المونيم 

منرال په المونيم باندې تبديلوي، مخنوى کوى.

)٣-٩( ان％ور دشيانو د بيا＄لي دوران
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د نهم څپرکي پوښتنې 
سم ＄واب و！اکئ او په خپلو کتابچو کى ي３ وليکئ 

١. د هوا له کک７ونکو اجزاو ＇خه يو ي３.......... دي. 
ج: د کاربن مونو اکسايد غاز   د: ه５＆ يو  ب: د اکسيجن غاز   الف: د هايدروجن غاز  

٢.  يو حشره وژونکى چ３ د خاورې د کک７تيا المل ک８５ي عبارت دى له: 
الف: أسپرين       ب: DDT     ج: مالگه   د: الف او ج 

تشريحي پوښتنې 
٣. د هــوا د کک７تيــا د عواملو نوم واخلئ او ووايئ چ３ د هوا کک７تيا د انســان د صحت لپاره ＇ه زيان 

لري؟ 
٤. د خاورې د کک７تيا عوامل بيان ک７ئ. 

٥. د چاپ５ريال د ستونزو د حل د الرو نومونه واخلئ او د هغو ＇خه يوه ئي تشريح ک７ئ. 
٦. کاربن ډای اوکسايد نباتاتو او حيواناتو ته ＇ه گ＂ه لري؟ 

٧. په ＇ه ډول کوالى شى چ３ د چاپ５ريال کک７تيا ل８ ک７ى؟ 

د نهم څپرکي لنډيز
 هر هغه المل چ３ د ژوند د چاپ５ريال پاک حالت ته داســ３ تغيير ورک７ي چ３ خلک ي３ و نه غواړي 

د چاپ５ريال، د کک７تيا په نامه ياد８４ي.
  پــه ن７ۍ ک３ د نفوســو ور＄نــي زياتوالى او د صنعت پرمختيا ！ول هغــه الملونه دي چ３ د ژوندانه د 

چاپ５ريال د ستونزو المل گر＄ي.
 د هوا کک７تيا د هغو غازونو او لوگيو＇خه عبارت دي چ３ د ډبرو د ســکرو، پطرولو، طبيعي غازونو 

او لرگيو له سوند ＇خه هوا ته پورته ک８５ي.
 خــاوره د کيمياوي ســرې، حشــره وژونکو دواگانو، د هــرزه گياوو ضد درملــواو د حيواني او نباتي 

ناروغيو ضد درملو په وسيله کک７ ک８５ي.
 اوبه د پخلن％ي اضافي او پات３ شــونو، فابريکو، ＊ــارونو او د کرن３ د لگول شوو اوبو پات３ برخه چ３ 

سيندونو، چ５نو او ＇اگانو ته الره مومي، کک７ي８ي.

110   


