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ملي سرود
دا وطن افغانســـتـــان دى

دا عــــزت د هـــر افـغـان دى

کور د سول ３کور د تورې

هر بچی ي ３قهرمـــــان دى

دا وطن د ټولـــو کـور دى

د بـــــلـوڅـــــــو د ازبـکــــــــو

د پ＋ـــتــون او هـــــزاره وو

د تـــرکـمنـــــــو د تـــاجـکــــــو

ورســـره عرب ،گوجــر دي

پــاميــريـــان ،نـورســـتانيــــان

براهوي دي ،قزلباش دي

هـــم ايمـــاق ،هم پشـه ４ان

دا هيــــــواد به تل ځلي８ي

لـکـه لـمــر پـر شـــنـه آســـمـان

په ســـينــه ک ３د آســـيـــا به

لـکــــه زړه وي جـــاويــــــدان

نوم د حق مـــو دى رهبـــر

وايـــو اهلل اکبر وايو اهلل اکبر

د پﻮﻫﻨ ３وزارت
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لﻮم７ی ＇پرکی :د ﻫاضم ３سﻴستم 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＂ ３کﻮلم ،３د ﻫضمﻲ سﻴستم ﻧاروغﻲ
د اپﻨ６کس مﻴکروبﻲ ک５دل
د ﻫضم ３سﻴستم 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 ＄ﻴﻨ ３ﻧاروغ９
د دوﻳم ＇پرکﻲ لﻨ６ﻳز ،د دوﻳم ＇پرکﻲ پﻮ＊تﻨ３
درﻳم ＇پرکی د وﻳﻨ ３د دوران سﻴستم
وﻳﻨﻪ ،د وﻳﻨ ３اجزاوي
زړه ،د زړه جﻮفﻮﻧﻪ
لمف
د وﻳﻨ ３د وران ستﻮﻧزې
د درﻳم ＇پرکﻲ لﻨ６ﻳز ،د درﻳم ＇پرکﻲ پﻮ＊تﻨ３
＇لﻮرم ＇پرکی :د اطراحﻴ ３سﻴستم
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 درملﻨ ３ﻧﻮې ﻻرې
د ＇لﻮرم ＇پرکﻲ لﻨ６ﻳز ،د ＇لﻮرم ＇پرکﻲ پﻮ＊تﻨ３
پﻨ％م ＇پرکی :د ﻫ６وکﻮ او عضﻼتﻮ سﻴستمﻮﻧﻪ
سکلﻴت
د ﻫ６وکﻮ دﻧدې ،د ﻫ６وکﻮ جﻮړ＊ت
د ﻫ６وکﻮ ډولﻮﻧﻪ ،غضروف ،مفصلﻮﻧﻪ
سکلﻴتﻲ ﻧاروغ ９او زﻳاﻧﻮﻧﻪ
عضﻼت(غ７ي)
د عضﻼتﻲ فعالﻴتﻮﻧﻮ ډولﻮﻧﻪ
د عضﻼتﻮ زﻳاﻧﻮﻧﻪ
د پﻨ％م ＇پرکﻲ لﻨ６ﻳز ،د پﻨ％م ＇پرکﻲ پﻮ＊تﻨ３
شپ８م ＇پرکی :عصبﻲ سﻴستم او حسﻲ غ７ي
عصبﻲ سﻴستم
حسﻲ غ７ي
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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
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د اتم ＇پرکﻲ لﻨ６ﻳز ،د اتم ＇پرکﻲ پﻮ＊تﻨ３
ﻧﻬم ＇پرکی :د چاپ５رﻳال ستﻮﻧزې او حل ﻳ３
د چاپ５رﻳال کک７تﻴاوې
د چاپ５رﻳال د ستﻮﻧزوﻫﻮارول
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لوم７ى څپرکی

د هاضمې سيستم او دندې
ﻫغســ ３چ ３ﻣﻮ！ر د اﻧرژۍ د حاصﻠﻮﻟﻮ ﻟپاره ت５ﻠﻮتﻪ اړتﻴا ﻟري ،د اﻧسان بدن
ﻫﻢ خﻮړو تﻪ اړتﻴا ﻟري .اﻧســان ﻟﻪ خﻮړو ＇خﻪ د تﻮدوخ ３او د کار د ســرتﻪ
رســﻮﻟﻮ ﻟپاره ﻻزﻣﻪ 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.
خﻮاړه ＇ﻨگﻪ د بدن د حجرو د استفادې ﻟپاره چﻤتﻮ ک８５ي؟
د بدن پﻪ کﻮﻣﻮ برخﻮ ک ３غذا د حجرو د استفادې ﻟپاره چﻤتﻮ ک８５ي؟
دغﻪ عﻤﻠﻴ＇ ３ﻨگﻪ ﻟﻪ خﻨ ６سره ﻣخاﻣخ ک８５ي او ددغﻪ خﻨ ６ﻣخﻪ ＇ﻨگﻪ
ﻧﻴﻮﻻى شﻮ؟
ددغﻮ پﻮ＊ــتﻨﻮ د ＄ﻮاب ﻟپاره باﻳد د ﻫاضﻤ ３ﻟﻪ سﻴســتﻢ او جﻮړ＊ــت سره
بﻠد شﻮ.

1

د هاضمي سيستم جوړښت
د اﻧســان بدن خﻮاړه ﻟﻪ جذب ＇خﻪ دﻣخﻪ پﻪ کﻮچﻨﻴﻮ ذرو باﻧدې ！ﻮ！ ３کﻮي
چ ３بﻴا د بدن د اســتفادې وړ وگر＄ﻲ .چ ３دا عﻤﻠﻴﻪ د ﻫاضﻤ ３پﻪ سﻴســتﻢ
ک ３ســرتﻪ رســﻮل ک８５ي .دغﻪ سﻴســتﻢ دوې برخ ３ﻟري.
ﻟﻮﻣــ７ۍ برخــﻪ ﻳ ３ﻳﻮ ﻫاضﻤﻲ تﻴــﻮپ دی چ ３د خﻮﻟ３
تشﻪ ،کﻮﻣی ،ﻣرۍ ،ﻣعده او کﻮﻟﻤ ３پﻪ ک ３شاﻣﻠ ３دي.
دوﻳﻤــﻪ برخﻪ ﻳــ ３ﻫاضﻤﻲ غدې دي ،ﻟکــﻪ :د خﻮﻟ ３د
ﻻړو غدې ،د ﻣعدې غدې ،ﻳﻨﻪ او د پاﻧکراس ﻣرستﻨدوﻳﻪ
غــدې دي ،چ ３خﻮاړه پﻪ درﻳﻮ ﻣرحﻠﻮ ک ３د اﻧســان پﻪ
بدن ک ３ﻫضﻤــﻮي :ﻳعﻨ３؛ خﻮاړه ﻟﻮﻣ７ی پﻪ
خﻮﻟــ ،３دوﻳﻢ پﻪ ﻣعــدې او درﻳﻢ پﻪ وړو
کﻮﻟﻤــﻮ کــ ３ﻫضﻤﻴــ８ي.د ﻫاضﻤــﻲ

کﻮﻣﻰ
خﻮﻟﻪ
د ﻻړو غدې

سﻴستﻢ ﻻﻧدې غ７ي ﻟري:
ﻣرۍ
ﻣعده
＄ﻴ／ر
د تر４خ ３ک（ﻮړه
اثﻨا عشر
پاﻧکراس
وړې کﻮﻟﻤ３
ﻟﻮې کﻮﻟﻤ３
اپﻨ６کس

( )١-١اﻧ％ﻮر ،پﻪ بدن
ک ３د ﻫاضﻤ ３د
سﻴستﻢ د غ７و ﻣﻮقعﻴت
2

خوله
د خﻮﻟ ３پﻪ تش ＄اى ک ３کﻮم جﻮړ＊تﻮﻧﻪ ﻣﻮجﻮد دي؟
غاښـــونه :پﻪ اﻧســاﻧاﻧﻮ ک ３دوه ډوﻟﻪ غا＊ﻮﻧﻪ وده کﻮي .ﻳﻮ د شﻴدو غا＊ﻮﻧﻪ چ ３ﻟﻪ شپ ８ﻣﻴاشتﻨ＇ ９خﻪ تر
درې کﻠﻨــ ９پﻮرى راو＄ﻲ .دغﻪ غا＊ــﻮﻧﻪ شــﻞ داﻧ ３وي او ﻟﻪ اووه کﻠﻨ＇ ９خﻪ تــر دﻳارﻟس کﻠﻨ ９پﻮرې پﻪ
تدرﻳجﻲ ډول ﻟﻮﻳ８ي او ﻫﻤ５شــﻨﻲ غا＊ــﻮﻧﻪ ﻳ＄ ３اى ﻧﻴسﻲ .د ﻫﻤ５شــﻨﻴﻮ غا＊ﻮﻧﻮ شﻤ５ر تر  ٣٢داﻧﻮ پﻮرې
رس８５ي ،چ ١٦ ３داﻧ ３ﻳ ３پﻪ پاسﻨ ９ژاﻣ ３او ١٦داﻧ ３ﻳ ３پﻪ ﻻﻧدﻧ ９ژاﻣ ３ک ３دي.دا غا＊ﻮﻧﻪ ﻟﻪ ＇٢٠خﻪ
تر  ٢٥کﻠﻨ ９پﻮرې وده کﻮي.

د غاښونو جوړښت:
ﻫر غاښ ﻟﻪ درﻳﻮ برخﻮ ،ﻟکﻪ :تاج ،غاړه او رﻳ＋ــ＇ ３خﻪ جﻮړ شــﻮی دی .د غاښ رﻳ＋ــ ３د ورﻳﻮ دﻧﻨﻪ پﻪ
پاســﻨ ９اوﻻﻧدﻧ ９ژاﻣﻮ ک ３ﻣﻮقعﻴت ﻟري .د غاښ ﻣخ د ﻣﻴﻨا پﻪ ﻧاﻣﻪ د ﻳﻮې کﻠک ３ﻣادې پﻪ واســطﻪ پﻮښ
شــﻮى دى .د ﻫغﻪ ﻻﻧدې د غاښ عاج ﻣﻮقعﻴت ﻟري .چ ３د ﻣﻴﻨا پﻪ پرتﻠﻪ ﻧرم دى .د غاښ پﻪ دﻧﻨﻪ برخﻪ
ک ３عصبﻲ رشت ３او د وﻳﻨ ３رگﻮﻧﻪ ﻣﻮجﻮد دي )١-٣( .شکﻞ تﻪ ＄ﻴر شئ.

ﻣﻴﻨا

غاړه

تاج

ﻋاج
عصبﻲ رشت ３او دوﻳﻨ ３ر－ﻮﻧﻪ

رﻳﺸﻪ

( )١-٢اﻧ％ﻮر د غاښ جﻮړ＊ت
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د غاښونو ډولونه
پــﻪ ﻫره ژاﻣــﻪ ک ３د ﻣخــ＇ ３ﻠﻮر غا＊ــﻪ د ثﻨاﻳا پﻪ ﻧاﻣــﻪ ﻳاد８４ي چ３

پاسﻨ ９ژاﻣﻪ

د خــﻮړو پﻪ پــرې کﻮﻟﻮ ک ３اﻫﻤﻴت ﻟري .د ثﻨاﻳا پــﻪ دواړو خﻮاوو ک３
د اﻧﻴاب پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳﻮه جﻮړه غا＊ــﻮﻧﻪ ،چ ３تــر ！ﻮﻟﻮ اوچت او ＇ﻮکﻪ ﻳ３

ﻻﻧدﻳﻨ ９ژاﻣﻪ

ت５ــره وي ،شــتﻪ او د خﻮړو پﻪ پرې کﻮﻟﻮ ک ３وﻧ６ه 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 چ ３د خﻮړو د

اﻟف د ش５دو غا＊ﻮﻧﻪ

ﻣﻴده کﻮﻟﻮ دﻧده ﻟري.

ثﻨاﻳا
اﻧﻴاب
کﻮچﻨ９أسﻴابغا＊ﻮﻧﻪ

ﻟﻮى أسﻴاب

فعاليت:

}

د ( )١-٣شــکﻞ پﻪ ﻟﻴدو ســره د ＄ﻮاﻧاﻧﻮ غا＊ﻮﻧﻪ پﻪ پام ک ３وﻧﻴسئ او ﻻﻧدې جدول پﻪ
خپﻠﻮ کتابچﻮ ک ３ډک ک７ئ.
د غا＊ﻮﻧﻮ ډوﻟﻮﻧﻪ

شﻤ５ر

د غا＊ﻮﻧﻮ دﻧدې

}

}

}

پاسﻨ ９ژاﻣﻪ

ﻻﻧدﻳﻨ ９ژاﻣﻪ

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

ژبه

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

دغﻮ＊ی ﻳﻮه تﻮ！ﻪ ده چ ３د خﻮﻟ ３پﻪ تشﻪ ک ３واقع ده چ ３د ژب ３سطحﻪ د ذاﻳﻘﻪ زﻳخ ３ﻟري.
ژبﻪ ＇ﻠﻮر اصﻠﻲ خﻮﻧدوﻧﻪ ،ﻟکﻪ :خﻮږواﻟی ،ترﻳﻮواﻟی ،ترﻳخﻮاﻟی او ﻣاﻟ／ﻴﻨﻮاﻟی ﻣعﻠﻮﻣﻮي .بر س５ره پر
ﻫغﻪ خﻮاړه پﻪ خﻮﻟﻪ ک ３ﻻﻧدې باﻧدې کﻮي ،د خﻮﻟ ３ﻻړې ورسره ６－وي او ﻫﻤدا راز د خبرو کﻮﻟﻮ ﻳﻮه
وﺳﻴﻠﻪ ده.
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د الړو (لعابيه) غدې
د خﻮﻟــ ３دﻧﻨــﻪ درې غدې ﻣﻮجــﻮدې دي چ ３پــﻪ خﻮﻟﻪ ک３
دخﻮړو ﻟﻪ ﻧﻨﻮتﻠﻮ سره سﻢ فعاﻟ８５ي او ﻻړې ترشح کﻮي .بﻮى،
خﻮﻧــد او ＄ﻴﻨــﻲ وخت د خﻮړو پﻪ ﻫکﻠــﻪ فکر کﻮل ﻫﻢ دغﻪ
غدې فعاﻟﻮي.

دغﻮږوﻻﻧدېغدې
دژب３ﻻﻧدېغدې
دﻻﻧدېژاﻣ３غدې

( )1-4اﻧ％ﻮر د خﻮﻟﻲ دﻻړو غدې

کومى(حلقوم)
ژول شﻮي خﻮاړه د ژب ３پﻪ ﻣرستﻪ کﻮﻣﻲ تﻪ داخﻠ８５ي .کﻮﻣی ﻣرۍ د خﻮﻟ ３سره 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
( )Uvulaاو تﻨفســﻲ ﻻره د ﻛﻮﻣــﻲ د ژب ３د وروســت ９برخ )Epiglotiss( ３پﻪ واســطﻪ بﻨد８４ي چ ３تﻮتک３
(حﻨجرې) تﻪ د خﻮړو د ﻧﻨﻮتﻮ ﻣخﻪ ﻧﻴســﻲ .ســترگ ３پﻮزې تﻪ او ﻟﻪ ﻫغ ３ﻻرې کﻮﻣﻲ تﻪ ﻻره ﻟري .ﻣﻨ％ﻨی غﻮږ ﻫﻢ
کﻮﻣﻲ تﻪ ﻻره ﻟري.

ﻣ７ۍ
کﻮﻣﻰ

ژب９
تﻮتکﻪ
قصبة اﻟرﻳﻪ
ﻣری

د ( )١-٥اﻧ％ﻮر کﻮﻣ ９او ﻣرۍ
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ﻣرۍ

مرۍ
ﻣــرۍ د عضﻠــ ３ﻳﻮ ！ﻴــﻮب دى چ ３پﻪ ﻳﻮ باﻟغ شــخص کــ＇ ３ﻪ ﻧا ＇ﻪ
 ٢٥cmاوږدواﻟــﻰ ﻟري .د ﻣــرۍ غﻴر ارادي حﻠﻘﻮي حرکتﻮﻧﻪ گ６５ې تﻪ
د خــﻮړو د پﻮرې وﻫﻠﻮ ﻻﻣﻞ گر＄ﻲ .دغﻪ حرکتﻮﻧﻪ دﻣﻮجﻲ حرکتﻮﻧﻮ پﻪ
ﻧاﻣــﻪ ﻳاد８４ي .د ﻣرۍ ﻣﻮجــﻲ حرکتﻮﻧﻪ پﻪ ＄ﻴﻨﻮ حﻴﻮاﻧاتــﻮ ک( ３زرافﻪ او
اوښ) د اوبﻮ د ＇＋ﻠﻮ پر ﻣﻬال پﻪ ＇ر－ﻨد ډول ﻟﻴدل ک８５ي.

معده

ﻣﻮجﻲ
حرکات

غذا

ﻣعده

ﻣعده ﻳﻮ ارتجاعﻲ عضﻼتﻲ غ７ي دی چ ３د ﻧس کﻴ ０خﻮا تﻪ او تر حجاب
حاجز ﻻﻧدې د ﻳﻨ＄(３ﻴ／ر) تر＇ﻨگ ＄اى ﻟري .د ﻣعدې ＄ﻴﻨ ３برخ３
د ！＂ر د پﻨجرې د ﻫ６وکﻮ پﻪ واسطﻪ ساتﻞ ک８５ي .د ﻣعدې د４ﻮال
ﻟﻪ درې پﻮړه ＊ﻮﻳﻮ عضﻼتﻲ طبﻘﻮ(طﻮﻟﻲ ،حﻠﻘﻮي او
ﻣاﻳﻞ) ＇خﻪ جﻮړ شﻮى دى چ ３د ﻧﻮﻣﻮړو عضﻠﻮ
اﻧﻘباض او اﻧبساط د ﻣعدې د ﻣﻮجﻲ حرکاتﻮﻧﻮ
ﻻﻣﻞ ک８５ي او د ﻣعدې ﻣﻮجﻲ حرکات د خﻮړو
ﻟﻪ ﻫضﻤﻲ شﻴرې سره د خﻮړو د ﻣخﻠﻮطﻮﻟﻮ او
کﻮﻟﻤﻮ تﻪ ﻳ ３د ﻟﻴ８دوﻟﻮ ﻻﻣﻞ گر＄ﻲ.

( )١-٥ﻣري شکﻞ

＄ﻴ／ر

ﻣعده

د تر４خﻲ ک（ﻮړه

اثﻨا عشر
پاﻧکراس

کوچن ９کولمې
وړې کﻮﻟﻤ ３ﻳﻮ پ５چﻠﻰ اوږد ！ﻴﻮب دى چ ３پﻪ باﻟغﻮ کساﻧﻮ ک ３تﻘرﻳبا ً شپ ８ﻣتره اوږدواﻟﻰ او  ٢،٥ساﻧتﻰ
ﻣتره قطر ﻟري .وړې ﻛﻮﻟﻤ ３د گﻴ６ې پﻪ تش ＄اى ک ３تر ﻣعدې ﻻﻧدې ﻣﻮقعﻴت ﻟري د وړو کﻮﻟﻤﻮ ﻟﻮﻣ７ۍ
برخﻪ د اثﻨا عشر پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳاد８４ي چ )u(３تﻪ ورتﻪ جﻮړ＊ت ﻟري.
د هضـــم عمليه :دﻫاضﻤــ ３پﻪ جﻬاز ک ３د اوبــﻮ او اﻧزاﻳﻤﻮﻧﻮ پﻪ ﻣﻮجﻮداﻳت کــ ３د غذاﻳﻲ تﻮکﻮ ﻟﻮي
ﻣاﻟﻴکﻮﻟﻮﻧﻪ پﻪ کﻮچﻨﻴﻮ ﻣاﻟﻴکﻮﻟﻮﻧﻪ تجزﻳﻪ کﻮل دﻫضﻢ پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳاد８４ي.
خﻮاړه پﻪ خﻮﻟﻪ ک ３د ﻣﻴخاﻧﻴکﻲ او کﻴﻤﻴاوي عﻤﻠﻴﻮ پﻪ واسطﻪ ﻫضﻤﻴ８ي.غا＊ﻮﻧﻪ خﻮاړه پﻪ وړو ！ﻮ！ﻮ ﻣﻴده
کﻮي ،د خﻮﻟ ３ﻻړې خﻮاړه ﻟﻤدوي او خﻮاږه ﻣﻮاد ﻳ ３تر ﻳﻮې اﻧدازې ﻫضﻤﻮي.
د خﻮﻟ ３ﻻړې ﻻﻧدې دﻧدې تر سره کﻮي:
 -١خﻮاړه اوبﻠﻦ او پستﻮي ،تر ＇ﻮ خﻮﻧد ﻳ ３ﻣعﻠﻮم او ت５ر４دل ﻳ ３أساﻧﻪ شﻲ.
 -٢د اﻣاﻳﻠﻴز د اﻧزاﻳﻢ پﻪ درﻟﻮدو سره ﻧشاﻳستﻪ پر کﻮچﻨﻴﻮ ﻣاﻟﻴکﻮﻟﻮﻧﻮ بدﻟﻮي.
( )١-٧اﻧ％ﻮر ＄ﻴ／ر او پاﻧکراس سره د ﻣعدې اړﻳکﻲ
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ﻣاﻳﻞ عضﻼت
ک７ﻳز عضﻼت
اوږده عضﻼت
( )١-٨اﻧ％ﻮر د ﻣعدې د دﻳﻮال
پﻮړوﻧﻪ

 -٣تر ﻳﻮې اﻧدازې پﻮرې د غا＊ــﻮﻧﻮ ﻣخ ﻟﻪ بکترﻳا
او غذاﻳﻲ ﻣﻮادو ＇خﻪ پاکﻮي
هضم په معده کې
کﻠــﻪ چــ ３خــﻮاړه د ﻣــرۍ وروســت ９برخ ３تﻪ
ورســ８５ي ،د خﻮړو د فشار ﻟﻪ کبﻠﻪ د ﻣعدې خﻮﻟﻪ
خﻼصﻪ او خﻮاړه ﻣعدې تﻪ ﻧﻨﻮزي .د ﻣعدې خﻮﻟﻪ
سﻤدســتﻲ ب５رتﻪ ت７ل ک８５ي چــ ３د خﻮړو د ب５رتﻪ
وتﻠﻮ ﻣخﻨﻴﻮى وک７ي.
د ﻣعــدې د د４ــﻮال غــدې د ﻣاﻟگــ ３تﻴــزاب ﻳــا
ﻫاﻳدروکﻠﻮرﻳــک اســﻴد ( )HCLتﻮﻟﻴدوي چ３

د ﻣعدې د ﻣﻮجﻲ حرکاتﻮ پﻪ ﻣرستﻪ خﻮاړه پﻪ ک ３حﻞ او د ﻣاﻳع پﻪ ب２ﻪ تبدﻳﻠﻴ８ي.
ﻣعده کﻮﻻى 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 چــ ３د ﻣعدې د تﻴزابﻮ پﻪ ﻣﻮجﻮدﻳت ک ３پﻪ فعال پﻴپســﻴﻦ اﻧزاﻳــﻢ بدﻟ８５ي او پروتﻴﻨﻲ
ﻣﻮاد پﻪ کﻮچﻨﻴﻮ ﻣاﻟﻴکﻮﻟﻮﻧﻮ تجزﻳﻪ کﻮي .ﻫﻤدارﻧ／ﻪ بﻞ اﻧزاﻳﻢ  Rininپﻪ ﻧﻮم ترشــح کﻮي چ ３شــﻴدې
پﻪ ﻣســتﻮ بدﻟﻮي .د ﻣعدې ＄ﻴﻨ＄ ３اﻧگ７ې حجرې د ﻻﻳپﻴز اﻧزاﻳﻢ ﻫﻢ ترشــح کﻮي ،تر＇ﻮ شــحﻤﻲ ﻣﻮاد
ﻳﻮ ＇ﻪ ﻫضﻢ ک７ي.
د ﻣعدې تﻴزاب ＄ﻴﻨ ３ﻫغﻪ بکترﻳاوې چ ３ﻣعدې تﻪ داخﻠ８５ي ﻟﻪ ﻣﻨ％ﻪ ﻳ ３وړي او د بدن ﻟﻪ روغتﻴا سره
ﻣرستﻪ کﻮي.
فکر وک７ئ
وﻟ ３د 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 ک ３سر ﻛ＋تﻪ وﻧﻴسﻲ أﻳا ﻟﻪ ﻣعدې ＇خﻪ بﻪ ﻳ ３خﻮاړه راوو＄ﻲ؟ وﻟ３؟

د ﻣعــدې ﻣﻮجﻲ حرکات پــﻪ ﻣﻨظﻢ ډول د ﻣعدې پﻪ اوږدو ک ３صﻮرت ﻣﻮﻣــﻲ .کﻠﻪ چ ３خﻮاړه پﻪ ！اﻛﻠ３
اﻧدازه ﻫضﻢ او اﻧﻘباضﻲ ＇پﻪ (ﻣﻮج) د ﻣعدې تر پاﻳﻪ ورســ５ده ،درﻳ（ﻪ خﻼصﻪ او پاســتﻪ شﻮي تﻮکﻲ وړو
کﻮﻟﻤﻮ تﻪ داخﻠﻮي .درﻳ（ﻪ د سختﻮ او کﻠکﻮ تﻮکﻮ د ﻧﻨﻮتﻠﻮ ﻣخﻨﻴﻮی کﻮي ،تر ＇ﻮ چ ３د ﻣعدې د اﻧزاﻳﻤﻮﻧﻮ
او ﻣﻮجﻲ حرکاتﻮ پﻪ ﻣرستﻪ پاستﻪ شﻲ.
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ساﻳتﻮ پﻼزم

کﻮچﻨﻲ وﻳﻠﻲ
ساﻳتﻮ پﻼزم

هضم به کوچن ９کولمو کې
پــﻪ کﻮچﻨﻴﻮ کﻮﻟﻤــﻮ ک ３د اﻧزاﻳﻤﻮﻧﻮ پﻪ ﻣرســتﻪ د غذاﻳﻲ ﻣﻮادو غ＂！ ３ﻮ！３
پــﻪ کﻮچﻨﻴﻮ ﻣاﻟﻴکﻮﻟﻮﻧﻮ باﻧدې تبدﻳﻠﻮي چــ ３د جذب وړ گر＄ﻲ پﻪ دغﻪ
عﻤﻠﻴﻪ ک ３چ＇ ３ﻮ ســاعتﻪ دوام کﻮي .ﻧﻪ ﻳﻮازې د خﻮړو ﻫضﻢ کﻮوﻧکﻲ
اﻧزاﻳﻤﻮﻧﻪ د ﻣعدې ﻟﻪ د４ﻮال ＇خﻪ ترشــح ک８５ي ،بﻠک ３د ﻳﻨ ３ترشــحات
او د پاﻧکراس اﻧزاﻳﻤﻮﻧﻪ د صفراوي ﻣشــترک کاﻧال ﻟﻪ ﻻرې اثﻨا عشــر تﻪ
تﻮﻳ５ــ８ي .ﻳﻨــﻪ د صفرا پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳﻮ شــﻴﻦ رﻧگﻪ ﻣاﻳع جــﻮړوي چ ３ﻟﻪ اوبﻮ،
أﻳﻮﻧﻮﻧﻮ ،شحﻤﻲ تﻴزابﻮﻧﻮ او صفراوي ﻣاﻟگ＇ ３خﻪ جﻮړه شﻮې ده.
صفراوي ﻣاﻳع شــحﻤﻴات حﻠﻮي او د ﻻﻳپﻴز اﻧزاﻳﻢ پﻪ واسطﻪ ﻳ ３دتجزﻳ３
زﻣﻴﻨــﻪ برابــروي .د ﻳﻨــ ３او پاﻧکــراس ﻣﻮقعﻴــت پﻪ ( )١-٦شــکﻞ 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 کﻮچﻨ－ ９ﻮﻧ ３％وجــﻮد ﻟري چ３
د وﻳﻠ )Villi( ３پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳاد８４ي )١-٨( .شــکﻞ تﻪ ＄ﻴر شــئ .د ﻫضﻢ
شــﻮو پروتﻴﻦ او کاربﻮﻫاﻳدرﻳت خﻮړو ﻣاﻟﻴکﻮﻟﻮﻧﻪ د وﻳﻼﻳﻲ جﻮړ＊تﻮﻧﻮ پﻪ
واســطﻪ او شــحﻤﻲ ﻣاﻟﻴکﻮﻟﻮﻧﻮ دﻟکتﻴﻞ جﻮړ＊تﻮﻧﻮ پﻪ واسطﻪ جذب او
و＋４ــتﻪ ډوﻟﻪ رگﻮﻧﻮ(شعرﻳﻪ عروق) تﻪ داخﻠ８５ي او د وﻳﻨ ３ﻟﻪ ﻻرې د بدن
！ﻮﻟﻮ حجراتﻮ تﻪ ﻟ８５دول ک８５ي.

ﻫستﻪ

وﻳ＋تﻪ ر－ﻮﻧﻪ

د ﻳﻮ وﻳﻠﻲ جﻮړ＊ت

د گﻮﻧ％ﻮ پﻪ ﻣخ وﻳﻠﻲ

گﻮﻧج３

د ( )١-٩اﻧ％ﻮر وړې کﻮﻟﻤ ３او داخﻠﻲ گﻮﻧ ３％ﻳ３
او د وړو کﻮﻟﻤﻮ د وﻳﻠﻲ جﻮړ＊ت
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غټې کولمې او دندې
ﻧــا ﻫضﻢ شــﻮي غذاﻳﻲ تﻮکﻲ ﻟــﻪ کﻮچﻨﻴﻮ
کﻮﻟﻤﻮ ＇خﻪ غ＂ﻮ کﻮﻟﻤــﻮ تﻪ ﻧﻨﻮزي .ﻟﻮﻳ３
کﻮﻟﻤ＇ ３ﻪ د پاســﻪ  ١.٥ﻣتر اوږدواﻟﻰ او
 ٧.٥ساﻧتی ﻣتر قطر ﻟري او د وړو کﻮﻟﻤﻮ

اپﻨدﻛس

وروســت ９برخــ＇ ３خﻪ تر ﻣعﻘــد پﻮرې
اداﻣــﻪ ﻟري .ﻫغــﻪ تﻮکﻲ چــ ３ﻟﻮﻳﻮ کﻮﻟﻤﻮ
(  ) -اﻧ％ﻮر غ＂ ３کﻮﻟﻤ３

تــﻪ ﻧﻨﻮزي ﻟﻪ اوبﻮ ،ﻧا ﻫضﻢ شــﻮﻳﻮ خﻮړو ،ﻟکﻪ
:غﻮړﻳﻮ ،پروتﻴﻨﻮﻧﻮ ،اﻟﻴافﻮ او ﻧباتﻲ سﻠﻮﻟﻮز ＇خﻪ عبارت دي .پﻪ

غ＂ﻮ کﻮﻟﻤﻮ ک ３ﻫضﻢ صﻮرت ﻧﻪ ﻧﻴســﻲ ،خﻮ اوبﻪ او ＄ﻴﻨ ３وﻳ＂اﻣﻴﻨﻮﻧﻪ جذب８５ي .ﻳﻮ زﻳات شــﻤ５ر بکترﻳاوې پﻪ
غ＂ﻮ کﻮﻟﻤﻮ ک ３ژوﻧد کﻮي .دغﻪ بکترﻳا د بدن ﻣﻬﻢ وﻳ＂اﻣﻴﻨﻮﻧﻪ جﻮړوي .غ＂ ３کﻮﻟﻤ ３تﻮﻟﻴد شــﻮي وﻳ＂اﻣﻴﻨﻮﻧﻪ ،د
ســﻮډﻳﻢ او پﻮتاشــﻴﻢ أﻳﻮﻧﻮﻧﻪ او  ٩٠%اوبﻪ د داخﻠﻲ ﻣحت ِﻮﻳاتﻮ ＇خﻪ جذب او اضافﻲ تﻮکﻲ د ＇ ١٢خﻪ تر ٢٤
ساعتﻮﻧﻮ پﻮرې ﻟﻪ بدن ＇خﻪ باسﻲ.
د هاضمي سيستم ناروغي
د ﻫاضﻤ ３سﻴستﻢ د ﻣعﻤﻮﻟﻲ ﻧاروغﻴﻮ ﻟﻪ ډﻟ＇ ３خﻪ ﻧس ﻧاستی او قبضﻴت پﻪ ﻟﻨ ６ډول ﻣطاﻟعﻪ کﻮو.
نس ناستى او قبضيت :کﻠﻪ چ ３اوبﻪ پﻪ ﻣﻨظﻤﻪ تﻮگﻪ پﻪ غ＂ﻮ کﻮﻟﻤﻮ ک ３جذب ﻧشﻲ او پﻪ پرﻟﻪ پس３
ډول دفع شﻲ ،دغﻪ حاﻟت تﻪ ﻧس ﻧاستی وﻳﻞ ک８５ي او ﻟﻪ کبﻠﻪ ﻳ ３د بدن اوبﻪ او د اړتﻴا وړ ﻣاﻟگ ３ﻟﻪ ﻻسﻪ
ورکــﻮي چــ ３د بدن ﻟپاره خطرﻧاکﻪ ده .د ﻧس ﻧاســتﻲ ＄ﻨ ３ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ دادي چ ３خــﻮاړه او اوبﻪ پﻪ بکترﻳا،
وﻳروسﻮﻧﻮ او ﻧﻮرو ﻣﻴکروبﻮﻧﻮ سره ﻛﻜ７ﻳ８ي.
ﻟﻪ ﻳﻮ شﻤ５ر درﻣﻠﻮ او خﻮړو سره حساسﻴت ﻫﻢ د ﻧس ﻧاستﻲ ﻻﻣﻞ ک８５ي .پر ﻧس ﻧاست ３باﻧدې اختﻪ ﻧاروغ تﻪ د ﻣاﻳعاتﻮ
او ﻣاﻟگ ３ورکﻮل ضروري دي .ډاک＂ر تﻪ د ﻧاروغ تر رســ５دو پﻮرې باﻳد ﻫغﻪ تﻪ د ORSﻣحﻠﻮل ﻳا پﻪ ﻳﻮ ﻟﻴتر اوبﻮ ﻛ３
ﻟﻪ ﻟ８ې ﻣاﻟگ ３سره دوه ﻣﻮ！ﻲ اوړه وا４شﻮل شﻲ او پﻪ پرﻟﻪ پس ３ډول ورﻛ ７شﻲ.
د ﻧس ﻧاستﻲ پﻪ خﻼف د غ＂ﻮ کﻮﻟﻤﻮ ﻟﻪ خﻮا د زﻳاتﻮ اوبﻮ جذبﻮل د غاﻳطﻪ تﻮکﻮ د کﻠک５دو ﻻﻣﻞ ک８５ي چ ３پﻪ سختﻲ
سره دفع ک８５ي .دغﻪ حاﻟت تﻪ قبضﻴت واﻳﻲ.
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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 ﻧاروغ ９ﻻﻣﻞ گر＄ﻲ چ ３پﻪ ﻧاروغ ک ３د اشــتﻬا کﻤﻮاﻟﻰ ،ســر دردي او کاﻧگ ３پﻴدا ک８５ي .د سبﻮ،
تازه ﻣ５ﻮو او د سبﻮس ﻟروﻧک ３ډوډۍ خﻮراك د قبضﻴت ﻣخﻨﻴﻮى کﻮي.

فکر وک７ئ:
 أﻳا د زﻳاتﻮ اوبﻮ پﻪ ＇＋ﻠﻮ کﻮﻻى شﻮ د قبضﻴت ﻣخﻪ وﻧﻴسﻮ؟ -وﻟ ３د ﻧس ﻧاست ３پﻪ وخت ک ３د ＄ﻴﻨ ３اوﻣﻮ سبﻮ او ﻣ５ﻮو ﻟﻪ خﻮړﻟﻮ ＇خﻪ ډډه ﻛﻮو؟

د اپڼدکس ميکروبي کېدل:
دﻧس ＊ﻲ خﻮاتﻪ ﻳﻮ کﻮچﻨﻰ تﻴﻮب د اپ２دکس پﻪ ﻧاﻣﻪ شتﻮن ﻟري چ ３د غ＂ﻮکﻮﻟﻤﻮ د ﻟﻮﻣ７ۍ برخ ３سره ﻧ＋تﻰ
وي( .ددې ＇پرکﻲ ( )1-9شکﻞ وگﻮرئ＄ ).ﻴﻨ ３وخت اپ６２کس ﻟﻪ ﻣاﻳع ＇خﻪ ډک８５ي دﻧﻨﻪ ﻳ ３بکترﻳاوې تکثر
کﻮي چ ３د اپﻨ６کس د ﻣﻴکروبﻲ ک５دو ،پ７ســﻮب او ســخت درد ﻻﻣﻞ ک８５ي .چ ３دا ﻧاروغ ９اپﻨ６کس پﻪ ﻧاﻣﻪ
ﻳاد８４ي .ﻣعﻤﻮ ًﻻ د جراح ９ﻟﻪ ﻻرې د اپﻨ６ﻛس پﻪ پرې ﻛﻮﻟﻮ د ﻫغ ３درﻣﻠﻨﻪ ک８５ي .ددې ﻧاروغ ９ﻧ ３＋دخﻮراک
کﻤﻮاﻟﻰ ،د ﻧاﻣﻪ پﻪ برخﻪ ک ３سخت درد ،کاﻧگ ３او سپﻜﻪ تبﻪ ده .کﻪ د ﻧاروغ ＊ ９پ＋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 ﻻﻧدې ！کﻲ پﻪ پام ک ３وﻧ５ﻮل شﻲ
د ＄ان او چاپ５رﻳال پاﻛﻮاﻟﻰ ﻟﻪ اودس ﻣاتﻲ ＇خﻪ وروســتﻪ او ﻟﻪ خﻮراك ＇خﻪ دﻣخﻪ باﻳد ﻻســﻮﻧﻪ پﻪ پاکﻮ
اوبﻮ او صابﻮن پر４ﻤﻴﻨ％ﻞ شــﻲ .پاک ３اوبﻪ او پاک خﻮاړه پﻪ پاکﻮ ﻟﻮ＊ــﻮ ک ３وخﻮړل شــﻲ او د ډ４رو تﻮدو
خﻮړو ﻟﻪ خﻮړﻟﻮ ＇خﻪ ډډه وشﻲ.
ﻣ５ﻮې اوسابﻪ پﻪ سﻢ ډول د کﻠﻮرﻳﻦ او ﻳا ﻣاﻟگ ３پﻪ ﻣحﻠﻮل ک ３پر４ﻤﻴﻨ％ﻞ شﻲ او وروستﻪ وخﻮړل شﻲ.
ډ４ر زﻳات خﻮراك او د خﻮراك پر ﻣﻬال بﻴ７ه کﻮل ﻫاضﻤﻲ سﻴســتﻢ تﻪ زﻳان رســﻮي .باﻳد ﻟﻪ ﻫغ＇ ３خﻪ
ﻣخﻨﻴﻮى وشﻲ.

د لوم７ي څپرکي لنډيز
د اﻧسان ﻫاضﻤﻲ سﻴستﻢ ﻟﻪ دوو برخﻮ ＇خﻪ جﻮړ شﻮى دى.
 .١ﻫاضﻤﻲ کاﻧال(خﻮﻟﻪ ،کﻮﻣﻰ ،ﻣرۍ ،ﻣعده ،وړې کﻮﻟﻤ ،３غ＂ ３کﻮﻟﻤ)３
 .٢ﻫاضﻤﻲ غدې(د خﻮﻟ ３ﻟعابﻴﻪ غدې ،د ﻣعدې او کﻮﻟﻤﻮ دﻧﻨ ９غدې،
ﻫغﻪ بدﻟﻮﻧﻮﻧﻪ چ ３د خﻮړو د ﻫضﻢ پﻪ عﻤﻠﻴﻪ ک ３راﻣﻨ％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 خﻮﻟ ３ﻻړې خﻮاړه پاستﻪ او اوبﻠﻦ کﻮي .ﻧشاﻳستﻪ ﻳ ３پﻪ کﻮچﻨﻴﻮ ﻣاﻟﻴکﻮﻟﻮﻧﻮ بدﻟﻮي او د غا＊ﻮﻧﻮ ﻣخ
پاکﻮي.
ﻟــﻪ کﻮﻣﻲ ＇خﻪ ﻣــرۍ تﻪ د خﻮړو د ت５ر４دو پﻪ وخت ک ３دکﻮﻣــﻲ (وړه ژب )９او د ( )Epiglottisپﻪ
ترتﻴب سره د پزې او د تﻨفس ﻻره بﻨدوي.
د ﻣعدې د４ﻮال ﻟﻪ در４ﻮو ＊ﻮﻳﻮ عضﻼتﻲ 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 وﻳﻨ ３تﻪ د کﻮچﻨﻴﻮ غذاﻳﻲ ﻣاﻟﻴکﻮﻟﻮﻧﻮ ت５ر４دل دي.
د کﻮﻟﻤﻮ ﻟﻮﻳ ３گﻮﻧ ３％او وﻳﻠﻲ گاﻧ ３د ﻣﻮادو د جذبﻮﻟﻮ ﻛچﻪ زﻳاتﻮي.
د ﻧس ﻧاستﻲ ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ 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:
 -1د ﻫاضﻤﻲ سﻴستﻢ ﻟﻪ ﻧاروغﻴﻮ ＇خﻪ ＇ﻨگﻪ ﻣخﻨﻴﻮى کﻮﻻى شﻮ؟
-٢کﻮچﻨ ９کﻮﻟﻤ ３خﻮاړه پﻪ ＇ﻪ ډول ﻫضﻤﻮي؟
. -٣ﻣعده پﻪ کﻮم ＄اى ک ３پرتﻪ ده＇ ،ﻮﻣره ظرفﻴت ﻟري او خﻮاړه ＇ﻨگﻪ ﻫضﻤﻮي؟
 -٤د خﻮﻟ ３د ﻻړو دﻧدې بﻴان ک７ئ.
 -٥د ﻫضﻢ پﻪ عﻤﻠﻴﻪ ک ３د ﻣعدې د تﻴزابﻮ او اﻧزاﻳﻤﻮﻧﻮ رول وﻟﻴکئ.
 -٦د تاﻟﻮ وړې ژب )Epiglottis( ３او د کﻮﻣﻲ د وړې ژب ３دﻧدې ﻟﻪ ﻳﻮ او بﻞ سره پرتﻠﻪ ک７ئ.
پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک ３ﻻﻧدې سﻤﻮ پﻮ＊تﻨﻮ تﻪ د(ص) تﻮرى او ﻧا سﻤﻮ پﻮ＊تﻨﻮ تﻪ د (غ) تﻮرى وﻟﻴکئ.
)
 -٧ﻣﻴخاﻧﻴکﻲ او کﻴﻤﻴاوي ﻫضﻢ دواړه پﻪ ﻣعدې ک ３سرتﻪ رس８５ي( .
 -٨اپﻨ６کس ﻳﻮ کﻮچﻨﻰ تﻴﻮب دى چ ３د غ＂ ３کﻮﻟﻤ ３ﻟﻪ ﻟﻮﻣ７ۍ برخ ３سره ﻧ＋ت ３او د گ６５ې پﻪ وروست９
برخﻪ ک＊ ３ﻲ خﻮاتﻪ ﻣﻮقعﻴت ﻟري) (.
 -٩پاﻧکراس د خﻮړو ﻫضﻤﻮوﻧکﻲ اﻧزاﻳﻤﻮﻧﻪ تﻮﻟﻴدوي) (.
سﻢ ＄ﻮاب و！اکئ او پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک ３ﻳ ３وﻟﻴکئ.
 ١٠د خﻮړو د ＇５روﻟﻮ دﻧده د ............غا＊ﻮﻧﻮ پﻪ غاړه ده.
د :ﻟﻮى أسﻴاب
ج :کﻮچﻨ ９أسﻴاب
ب :اﻧﻴاب
اﻟف :ثﻨاﻳا
ﻻﻧدې جﻤﻠ ３پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک ３پﻪ ﻣﻨاسبﻮ کﻠﻤاتﻮ ډک ３ک７ئ.
 -١١د ﻣعدې د د４ﻮال غدې د  .........او ............اﻧزاﻳﻤﻮﻧﻪ تﻮﻟﻴدوي.
 -١٢د وړو کﻮﻟﻤﻮ د پﻮ＊＋ﻲ حجراتﻮ د پﻼزﻣاﻳ ３غشا گﻮﻧ ..............３％ﻧﻮﻣ８５ي.
 -١٣د اﻧسان د ﻫاضﻤﻲ سﻴستﻢ غ７ي پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک ３رسﻢ او د ﻫغﻮى د ﻣختﻠفﻮ برخﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ
وﻟﻴکئ.
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دويم څپرکى
تنفسي سيستم
أﻳا پﻮﻫ８５ئ اﻧســان کﻮﻻى شــﻲ چ ３د ＇ﻮ ﻣحدودو ور＄ﻮ ﻟپــاره ﻟﻪ اوبﻮ پرتﻪ
ژوﻧد وک７ي .ﻟﻪ خﻮړو پرتﻪ شــﻮﻧ ３ده چ ３اﻧسان ﻟﻪ ﻳﻮې اوﻧ＇ ９خﻪ ډ４ره ﻣﻮده
ژوﻧدى پات ３شــﻲ ،خﻮ کﻪ ﻳﻮ شــخص ﻳﻮ ＇ﻮ دقﻴﻘ ３تﻨفس وﻧﻪ ﻛ７اى شــﻲ،
ﻣري.
وﻟ ３زﻣﻮږ بدن اکســﻴجﻦ تﻪ اړتﻴا ﻟري؟ پﻪ تﻴرو ﻟﻮستﻮﻧﻮ ک ３ﻣﻮ 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 ﻫغ ３پﻪ وړاﻧدې کاربﻦ ډاي اکســاﻳد ،چ ３د
بدن ﻟپاره زﻳان ﻟري ،خارجﻮي.
زﻣﻮږ بدن پﻪ ＇ﻪ ډول کاربﻦ ډای اکساﻳد دفع کﻮي؟ د بدن کﻮم غ７ي د کاربﻦ
ډای اکساﻳ ６پﻪ دفع کﻮﻟﻮ ک ３وﻧ６ه ﻟري؟ أﻳا اﻣکان ﻟري چ ３ﻟﻪ اکسﻴجﻦ سره
ﻳﻮ ＄ای ＄ﻴﻨ ３ﻣﻴکروبﻮﻧﻪ ﻫﻢ بدن تﻪ ﻧﻨﻮزي؟
أﻳــا بدن کﻮﻻى شــﻲ د ﻫغــﻮى پﻪ وړاﻧــدې ﻣجادﻟﻪ وکــ７ي؟ د دې فصﻞ پﻪ
پﻮﻫ５دو سره کﻮﻻی شئ پﻮرتﻨﻴﻮ پﻮ＊تﻨﻮ تﻪ ＄ﻮاب ورک７ئ.
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د تنفسي سيستم جوړښت او دندې
د اﻧســان پﻪ تﻨفسﻲ سﻴســتﻢ ک ３ﻻﻧدي غ７ي شاﻣﻞ دي .دپزې تشــﻪ ،کﻮﻣی ،حﻨجره وچﻪ غاړه ،قصبة
اﻟرﻳﻪ ،او س８ي .چ ３پﻪ ﻻﻧدی ډول دﻧدې او جﻮړ＊ت ﻳ ３ﻣعرفی ک８５ي.
د پزې تشـــه :ﻫغﻪ ﻫﻮا چ ３پزې تﻪ ﻧﻨﻮزي د ﻟزجﻲ ﻣاﻳع او پﻪ پزه ﻛ ３د ﻧﻨﻪ د ﻧرﻳﻮ وﻳ＋ــتاﻧﻮ (ســﻴﻠﻴا) پﻪ
واسطﻪ تصفﻴﻪ ،تﻮده او ﻧﻤجﻨﻪ ک８５ي او ﻫﻤدارﻧگﻪ خاورې ،دوړې او ﻣﻴکروبﻮﻧﻪ چا８５１ي.
کومى (:)Pharynxد تﻨفس پﻪ وخت ک ３ﻟﻪ کﻮﻣﻲ ＇خﻪ ﻳﻮازې ﻫﻮا ت５ر８４ي＇ .رﻧگﻪ چ ３د ﻣخﻪ ﻣﻮ
وﻟﻮســتﻞ د غذاﻳﻲ ﻣﻮادو او اوبﻮ د ت５ر４دﻟﻮ پﻪ ﻣﻬال تﻨفســﻲ ﻻره د کﻮﻣﻲ د وړې ژب ３پﻪ واسطﻪ ت７ل ک８５ي
او خﻮراکﻲ تﻮکﻲ د ﻣرۍ پﻪ ﻟﻮري وړل ک８５ي او حﻨجرې تﻪ ﻧﻪ ﻧﻨﻮزي.
حنجره (وچه غاړه) ( :)Larynxﻟﻪ کﻮﻣﻲ ＇خﻪ وروســتﻪ وچﻪ غاړه ﻣﻮقعﻴت ﻟري چ ３دوې پردې
ﻳا د غ( ８صﻮت) تﻨابﻮﻧﻪ ﻟري .غ ８دصﻮتﻲ پردو د رپ５دو او د ﻫغﻮ عضﻠﻮ د اﻧﻘباض او اﻧبساط ﻟﻪ کبﻠﻪ چ３
ورســره ﻧ＋ــتﻲ دي ،تﻮﻟﻴد８４ي .د غ ８د تﻨابﻮﻧﻮ جﻮړ＊ت پﻪ ﻧارﻳﻨﻪ او ＊％ﻮ ک ３تﻮپﻴر ﻟري .دا تﻮپﻴر د ﻫغﻮى
د غ ８د تﻮپﻴر ﻻﻣﻞ ک８５ي .باﻳد زﻳاتﻪ شﻲ چ ３د سگر！ﻮ او د چﻠﻢ ＇＋ﻞ د غ ８پردو تﻪ زﻳان رسﻮي.

فکر وک７ئ:
پﻪ حﻨجره ک ３دوې عضﻼتﻲ پردې ﻣﻮجﻮدې دي چ ３صﻮتﻲ تﻨابﻮﻧﻪ ورتﻪ وﻳﻞ ک８５ي .ﻟﻪ دغ ３برخ＇ ３خﻪ د ﻫﻮا تﻴر４دل
د ﻫغﻮى د رپ５دو او د غ ８د تﻮﻟﻴد ﻻﻣﻞ گر＄ﻲ .ستاس ３پﻪ ﻧظر أﻳا اﻧسان د ﻫﻮا د خارج５دو ﻳا د ﻫﻮا د داخﻠ５دو پﻪ ﻣﻬال خبرې
کﻮﻻى شﻲ؟
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قصبـــة الريه(تﻮتکــﻪ) ( :)Tracheaﻳﻮه ﻛرپﻨدوﻛ(３غضروفﻲ) تشــﻪ ﻟﻮﻟﻪ ده چــ ３ﻟﻪ حﻨجرې ＇خﻪ
وروستﻪ ﻣﻮقعﻴت ﻟري او ﻫﻮا ور ＇خﻪ ت５ر８４ي .قصبة اﻟرﻳﻪ د  ٢،٥ساﻧتﻲ ﻣترو پﻪ شاوخﻮا ک ３قطر او ١١
ســاﻧتﻲ ﻣتره اوږدواﻟﻰ ﻟري .پاســﻨ ９برخﻪ ﻳ ３حﻨجرې او ＊ــکتﻨ ９برخﻪ ﻳ ３پﻪ دوو کﻴ２ﻮ او ＊ﻲ براﻧشﻮﻧﻮ
( )Bronchusپﻮرې چ ３ﻫﻮا ســ８و تﻪ ﻟ８５دوي ﻧ＋ــت ３ده .د قصبة اﻟرﻳ ３دﻧﻨﻪ سطحﻪ د ﻧﻤجﻨﻮ و＋４تاﻧﻮ
(ســﻴﻠﻴا) پﻪ واســطﻪ پﻮ＊ﻞ شﻮې ده چ ３د ﻣﻴکروبﻮﻧﻮ ،خاورو او دوړو ﻟﻪ چاڼ سره ﻣرستﻪ کﻮي او س８و تﻪ
د ﻫغﻮى د ﻧﻨﻮتﻠﻮ ﻣخﻪ ﻧﻴسﻲ.
د قصبة اﻟرﻳ ３وروســت ９برخﻪ پﻪ دوو ＇اﻧگﻮ ﻳا براﻧش و４شــﻞ ک８５ي＊ .ــی براﻧش ＊ــﻲ س８ي تﻪ او کﻴ０
براﻧش ﻳ ３کﻴ ０س８ي تﻪ ＄ﻲ.
ســـ８ي ( :)Lungsســ８ي ســفﻨجﻲ ډوﻟــﻪ ارتجاعﻲ باﻟﻮﻧﻮﻧــﻪ چ ３ﻟﻪ ﻫــﻮا ＇خــﻪ ډک دي د ！＂ر دﻧﻨﻪ
د زړه ＊ــﻲ او کﻴ ０خﻮاتﻪ د حجاب حاجز د پاســﻪ ﻣﻮقعﻴت ﻟري .براﻧشــﻮﻧﻪ د س８ي پﻪ دﻧﻨﻪ د براﻧشﻴﻮﻟﻮﻧﻮ
( )Bronchiolesپﻪ ﻧاﻣﻪ پرکﻮچﻨﻴﻮ ＇اﻧگﻮ و４شﻞ ک８５ي .پﻪ پاى ک ３براﻧشﻴﻮﻟﻮﻧﻪ پﻪ ﻫﻮاﻳﻲ ﻛ（ﻮړو پاى
تــﻪ رســ８５ي .ﻫﻮاﻳﻲ ﻛ（ﻮړې د غازوﻧــﻮ د تبادﻟ ３اصﻠﻲ ＄اى دى .ﻫره ﻫﻮاﻳﻲ ک（ﻮړه زﻳات و＋４ــتﻪ ډوﻟﻪ
کﻮچﻨﻲ رگﻮﻧﻪ ﻟري چ ３اخ５ســتﻞ شــﻮی اکسﻴجﻦ جذب او کاربﻦ ډای اکســاﻳد ،چ ３د بدن ﻟﻪ حجرو
＇خﻪ اخﻴستﻞ شﻮى دى ،د ﻫﻮاﻳﻲ ک（ﻮړو د ﻧﻨﻪ أزادوي .ﻫر س８ى پﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻮﻧﻮ ﻫﻮاﻳﻲ ک（ﻮړې ﻟري .د
پزه
کﻮﻣﻰ
تﻮتکﻪ
قصب اﻟرﻳﻪ
براﻧش
س８ي
حجاب حاجز

د ( )٢-١اﻧ％ﻮر تﻨفسﻲ سﻴستﻢ
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س８و د ک（ﻮړو عﻤﻮﻣﻲ سطحﻪ ﻟﻪ سﻠﻮ ﻣربع ﻣترو ＇خﻪ ډ４ره ده .ﻳعﻨ ３د ﻫغﻮى عﻤﻮﻣﻲ سطحﻪ د بدن د
پﻮستکﻲ پﻨ％ﻮس برابره ده .ﻟﻪ ﻫﻤدې کبﻠﻪ پﻮره اﻧدازه اکسﻴجﻦ اخﻠﻲ او کاربﻦ ډای اکساﻳد خارجﻮي.
ﻫﻮاﻳﻲ ک（ﻮړې

قصبة اﻟرﻳﻪ

براﻧﺶ

براﻧشﻴﻮﻟﻮﻧﻪ

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

فعاليت
د پسﻪ ﻳﻮ روغ س８ی چﻤتﻮ ک７ئ او تر کتﻠﻮ وروستﻪ ﻳ ３ﻻﻧدې پﻮ＊تﻨﻮ تﻪ ＄ﻮاب ورک７ئ:
 -١قصبة اﻟرﻳﻪ او براﻧشﻮﻧﻪ ＇ﻪ ＄اﻧگ７تﻴاوې ﻟري؟ پﻪ ﻫغﻮی باﻧدې ﻟﻪ ﻻس وﻫﻠﻮ وروستﻪ ＄ﻮاب ورک７ئ.
 -٢ســ８ي د ﻻس وﻫﻠﻮ پﻪ وخت (د ﻫﻮا ﻟﻪ ورکﻮﻟﻮ د ﻣخﻪ او د پﻤپ پﻪ وســﻴﻠﻪ د ﻫﻮا ﻟﻪ ورکﻮﻟﻮ ＇خﻪ وروســتﻪ) ＇ﻪ ډول حس
ک８５ي؟
 -٣د س８و رﻧگ پﻪ کﻮم شﻲ پﻮرې اړوﻧد وي؟
 -٤د ســ８ي ﻳﻮه برخﻪ پرې ک７ئ .پﻪ پرې ک ７شــﻮې برخﻪ ک ３کﻮم شــﻴان کتﻼى شئ .خپﻠ ３ﻟﻴدﻧ ３ﻛتﻨ ３وﻟﻴﻜئ او ﻳﻮ ﻟﻪ بﻞ سره
پرې خبرې وک７ئ

د تنفـــس عمليه :د تﻨفس عﻤﻠﻴﻪ ســ８و تﻪ د ﻫﻮا د داخﻠ５دو ( )Inspirationاو ﻟﻪ ســ８وﻧﻪ د ﻫﻮا ﻟﻪ
وتﻠﻮ (＇ )Expirationخﻪ عبارت ده .دﻫﻮا پﻪ داخﻠ５دو د ！＂ر د قفس حجﻢ زﻳاتﻴ８ي چ ３ﻟﻪ دې کبﻠﻪ
د ！تر د پﻨجرې داخﻠﻲ فشار ！ﻴ＂ﻴ８ي .برعکس د ！＂ر د قفس دحجﻢ پﻪ کﻮچﻨﻲ ک５دو د ！＂ر پﻪ دﻧﻨﻪ ک ３د
ﻫﻮا فشار زﻳات８５ي او ﻟﻪ س８و ＇خﻪ د ﻫﻮا د وتﻠﻮ ﻻﻣﻞ گر＄ﻲ .پﻪ س８و ک ３د غازوﻧﻮ تبادﻟﻪ سر تﻪ رس８５ي.
ﻳﻮ باﻟغ اﻧسان پﻪ ﻳﻮه دقﻴﻘﻪ ک ３ﻟﻪ  ١٢ﻧﻪ تر ＄ ٢٠ﻠﻮ پﻮرې سا اخﻠﻲ .د سا اخ５ستﻠﻮ شﻤ５ر د استراحت پﻪ
وخت ک ３کﻤ８５ي او دکار او ورزش پﻪ وخت ک ３زﻳات８５ي.
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فعاليت:
 -١ﻟﻪ ﻻﻧدې شــکﻞ ســره ســﻢ ﻳﻮ ﻣﻮډل جﻮړ ک７ئ .دغﻪ ﻣﻮډل د ！＂ر د پﻨجرې او تﻨفســﻲ
دســتگاه ﻣﻮډل دى .د دغﻪ ﻣﻮډل کﻮﻣ ３برخ ３ﻟﻪ ســ８و ،قصبة اﻟرﻳ ３او براﻧشــﻮ ﻧﻮ ســره
ﻣعادﻟ ３دي؟
-٢رب７ﻳﻨﻪ پا１ﻪ ورو ﻻﻧدې خﻮاتﻪ راﻛاږئ .پﻮک２ﻴﻮ تﻪ پﻪ ＄ﻴر وگﻮرئ چ＇ ３ﻪ پ＋５ﻴ８ي؟
اوس ﻻﻧدې پﻮ＊تﻨﻮ تﻪ ＄ﻮاب ورک７ئ:
اﻟــف -کﻠﻪ چ ３رب７ﻳﻨﻪ صفحﻪ ﻻﻧدې خﻮا تﻪ کاږئ د ﻟﻮ＊ــﻲ (بﻮتﻞ) د ﻧﻨﻪ حجﻢ او فشــار
＇ﻪ ډول تغﻴﻴر کﻮي؟
ب -د اﻟف پﻮ＊ــتﻨ ３د ＄ﻮاب پﻪ ﻣرســتﻪ ＇رگﻨد ک７ئ چ ３وﻟ ３پﻮﻛ ９２د رب７ﻳﻨ ３صفح３
د ﻛاږﻟﻮ پﻪ ﻣﻬال ﻟﻪ ﻫﻮا ＇خﻪ ډک８５ي؟
د ( )٢-٣اﻧ％ﻮر د ！＂ر د پﻨجرې ﻣﻮډل

د وينې په واســـطه د غازونو لې８دېدل:اکســﻴجﻦ ډ４رې د ﻫﻴﻤﻮگﻠﻮبﻴﻦ پﻪ واسطﻪ ﻟ８５دول ک８５ي
چ ３د وﻳﻨ ３پﻪ سرو کروﻳاتﻮ ک ３ﻣﻮجﻮد دى .کاربﻦ ډای اکساﻳد پﻪ وﻳﻨﻪ ک ３ډ４ر پﻪ پﻼزﻣا ک ３دﻣحﻠﻮل پﻪ
ب２ﻪ ﻟﻮﻣ７ى زړه تﻪ او ﻟﻪ ﻫغﻪ ＄اى ＇خﻪ د اطراح ﻟپاره س８و تﻪ وړل ک８５ي.

فعاليت
پـــه هغـــه هوا کې د کاربن ډای اکســـايد د شـــتون ثبوت چې له ســـ８و څخه
خارجي８ي.

 -١ﻟ８ه چﻮﻧﻪ (چ ３اوبﻪ ورتﻪ ﻧﻪ وي رســ５دﻟ )３پﻪ اوبﻮ ک ３حﻞ او بﻴا ﻳ３
د کاغذي فﻠتر پﻪ وسﻴﻠﻪ چاڼ ک７ئ.
 -٢د چﻮﻧــ ３اوبﻪ پﻪ ﻳﻮه ＊ﻴ＋ــﻪ ﻳــﻲ تﻴﻮب ک ３واچــﻮئ او د ﻳﻮ ﻛ７کﻲ
(در )３－پﻪ واسطﻪ ﻳ ３د ＇ﻮ شﻴبﻮ ﻟپاره پﻪ ﻫغﻪ ک ３پﻮ ک７ئ.
 د چﻮﻧ ３پﻪ اوبﻮ ک＇ ３ﻪ بدﻟﻮن راﻣﻨ％تﻪ ک８５ي؟ ＇ﻨگﻪ پﻮه شــﻮ چ ３دا بدﻟﻮن پﻪ ﻫغ ３ﻫﻮا ک ３د کاربﻦ ډای اکســاﻳد دشتﻮن ﻟﻪ کبﻠﻪ دى چ ３ﻟﻪ س８و ＇خﻪ وتﻠ ３ده؟
د ( )٢-٤اﻧ％ﻮر د کاربﻦ ډای اوکساﻳد د
شتﻮن ثبﻮت پﻪ س８و ک３
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د تنفسي سيستم ځينې معمولي ناروغ９
＄ﻴﻨ ３ﻧاروغ ９چ ３تﻨفسﻲ سﻴستﻢ پﻪ اختﻪ ک８５ي پﻪ ﻻﻧدې ډول دي.
والگـــى (:)Common coldد واﻟگــﻲ د ﻧاروغــ ９عاﻣــﻞ ﻳــﻮ ډول وﻳــروس دى چــ ３د اﻟکتــرون
ﻣاﻳکروسکﻮپ پﻪ وسﻴﻠﻪ ﻟﻴدل ک８５ي او پﻪ ﻫر ﻣﻮسﻢ ک ３ﻣﻮجﻮد وي .ددې ﻧاروغ ９عاﻣﻞ د ﻧاروغ د خﻮﻟ ３د
ﻻړو او د پزې د اوبﻮ پﻪ وسﻴﻠﻪ د ！ﻮخﻲ او پرﻧج５دﻟﻮ پﻪ وخت ک ３خارج８５ي .کﻪ روغ س７ى پﻪ وﻳروس باﻧدې
کک７ه ﻫﻮا تﻨفس ک７ي د واﻟگﻲ پﻪ ﻧاروغ ９اختﻪ ک８５ي.
شخصﻲ روغتﻴا ساتﻨﻪ د واﻟگﻲ او ﻫغﻪ تﻪ د ورتﻪ ﻧﻮرو ﻧاروغﻴﻮ ﻟﻪ ﻣخﻨﻴﻮي سره ﻣرستﻪ کﻮي.
انفلونـــزا (:)Influenzaد اﻧفﻠﻮﻧزا د ﻧاروغ ９عاﻣــﻞ ﻳﻮ بﻞ ډول وﻳروس دى چ ３د واﻟگﻲ ﻟﻪ وﻳروس
ســره تﻮپﻴر ﻟري .پﻪ دې ﻧاروغ ９ک ３ســرب５ره پر ﻫغﻮ ﻧ＋ﻮ چ ３د واﻟگﻲ پﻪ ﻧاروغ ９ک ３ﻟﻴدل ک８５ي ،ﻧاروغ
سختﻪ تبﻪ او سر درد ﻟري .ﻫﻤدارﻧگﻪ د ﻧاروغ پزه سﻮ＄ﻲ او ﻧرۍ او ！ﻴﻨگﻪ ﻣاﻳع ﻳ ３ﻟﻪ پزې ＇خﻪ بﻬﻴ８ي.
د اﻧفﻠﻮﻧزا ﻧاروغﻲ د واﻟگﻲ پﻪ پرتﻠﻪ ډ４ر دوام کﻮي او ډ４ر استراحت تﻪ اړتﻴا ﻟري.
توبرکلوز (:)Tuberculosisتﻮبرکﻠﻮز ﻳا د ﻧري رﻧ ＃ﻧاروغﻲ تر او سﻪ پﻮرې د ﻳﻮې سترې روغتﻴاﻳﻲ
ستﻮﻧزې پﻪ تﻮگﻪ ﻣخ پﻪ ودې ﻫ５ﻮادوﻧﻮ ک ３پات ３شﻮې ده او کﻪ درﻣﻠﻨﻪ ﻳ ３و ﻧﻪ شﻲ د ﻣ７ﻳﻨ ３ﻻﻣﻞ گر＄ﻲ.
د ﻧري رﻧ ＃ﻧاروغﻲ د بکترﻳا پﻪ واسطﻪ ﻣﻨ ＃تﻪ را＄ﻲ او زﻳاتره د ﻫﻮا د تﻨفس او د ﻧاروغ ９پﻪ 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 ﻧاروغ ９ﻧ ３＋ﻧ＋اﻧ ３دواﻣداره ！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 ( )BCGواکســﻴﻦ ک８５ي ،چ ３د دې ﻧاروغــ ９پﻪ ﻣﻘابﻞ ک３
ﻣعافﻴت تر ﻻسﻪ ﻛ７ي＄ ،کﻪ وقاﻳﻪ تر درﻣﻠﻨ ３بﻬتره او ارزاﻧﻪ ده.
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د دويم څپرکي لنډيز:
ﻫﻮا د پزې ،خﻮﻟ ،３کﻮﻣﻲ ،تﻮتﻜ ،３قصبة اﻟرﻳ ３او براﻧشﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻻرې س８و تﻪ ﻧﻨﻮزي.
س８ي ﻟﻪ ﻫﻮا ＇خﻪ ډک سفﻨجﻲ ډوﻟﻪ ارتجاعﻲ باﻟﻮﻧﻮﻧﻪ دي چ ３د ！＂ر د پﻨجرې پﻪ ﻣﻨ ＃ک ３د زړه ＊ﻲ
او کﻴ ０خﻮا تﻪ او د حجاب حاجز د پاسﻪ ﻣﻮقعﻴت ﻟري.
براﻧشﻮﻧﻪ پﻪ س８و ک ３پﻪ براﻧشﻴﻮﻟﻮﻧﻮ باﻧدې و４شﻞ ک８５ي.
د تﻨفس پﻪ عﻤﻠﻴﻪ ک ３دوه ﻣرحﻠ ３شاﻣﻠ ３دي .س８و تﻪ د ﻫﻮا ﻧﻨﻮتﻞ او ﻟﻪ س８و ＇خﻪ د ﻫﻮا وتﻞ.
د اکســﻴجﻦ ډ４ره برخﻪ د ﻫﻤﻮگﻠﻮبﻴﻦ پﻪ واســطﻪ چ ３د وﻳﻨ ３پﻪ ســرو کروﻳاتﻮ ک ３ﻣﻮجﻮد دى ،د بدن
حجرو تﻪ ﻟ８５دول ک８５ي.
دکاربﻦ ډای اکساﻳد ډ４ره برخﻪ د وﻳﻨ ３پﻪ پﻼزﻣا ک ３پﻪ ﻣﻨحﻞ تﻮگﻪ ﻟ８５دول ک８５ي.
د تﻨفسﻲ سﻴستﻢ ﻣعﻤﻮﻟﻲ ﻧاروغﻲ ﻟﻪ واﻟگﻲ ،اﻧفﻠﻮﻧزا او ﻧري رﻧ＇ ＃خﻪ عبارت دی.
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د دويم څپرکي پوښتنې:
تشريحي پوښتنې:
 -1پﻪ س８و ک ３د غازوﻧﻮ تبادﻟﻪ پﻪ ＇ﻪ ډول سرتﻪ رس８５ي؟
 -٢ﻫﻮا ﻟﻪ کﻮﻣﻮ ﻻرو ＇خﻪ س８و تﻪ ﻧﻨﻮزي؟ پﻪ ترتﻴب سره ﻳ ３ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ واخﻠئ.
 -٣د واﻟگﻲ او اﻧفﻠﻮﻧزا ترﻣﻨ ＃تﻮپﻴر ＇رگﻨد ک７ئ.
تش ＄اﻳﻮﻧﻪ پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک ３پﻪ 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 ک ３تﻨفسﻲ ﻻرې د ...........پﻪ واسطﻪ ت７ل ک８５ي چ ３حﻨجرې
تﻪ د خﻮراکﻲ ﻣﻮادو د ﻧﻨﻮتﻠﻮ ﻣخﻪ وﻧﻴسﻲ.
سﻢ ＄ﻮاب و！اکئ او پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک ３ﻳ ３وﻟﻴکئ.
 -٦د اکســﻴجﻦ ډ４ره برخﻪ د ﻫﻤﻮگﻠﻮبﻴﻦ پﻪ واســطﻪ ،چ ３پﻪ ...............وجﻮد ﻟري ،د بدن حجروتﻪ
ﻟ８５دول ک８５ي.
ب -د وﻳﻨ ３سره کروﻳات
اﻟف -د وﻳﻨ ３دﻣﻮﻳﻪ صفحات
د -د وﻳﻨ ３پﻼزﻣا
ج -د وﻳﻨ ３سپﻴﻦ کروﻳات
 -٧پﻪ س８و ک ３د غازوﻧﻮ تبادﻟﻪ پﻪ ...................ک ３سرتﻪ رس８５ي.
د -ﻫﻴ＆ ﻳﻮ
ج -ﻫﻮاﻳﻲ ک（ﻮړې
اﻟف -براﻧشﻮﻧﻪ ب＊ -ﻲ بطﻦ
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دريم څپرکى

د وينې د دوران سيستم
د اﻧســان بدن د ﻟﻤبا ،ﻣطاﻟع ３او ان د اســتراحت پﻪ ﻣﻬال خﻮراﻛﻲ تﻮﻛﻲ،
ﻫﻮرﻣﻮﻧﻮﻧﻪ ،غازوﻧﻪ او فاضﻠﻪ ﻣﻮاد ﻟ８５دوي.
د تﻨفســﻲ سﻴستﻢ ﻟﻪ ﻻرې جذب شــﻮى اکسﻴجﻦ او د ﻫاضﻤ ３پﻪ سﻴستﻢ
ﻛ ３د ﻫضﻢ او جذب ﻟپاره چﻤتﻮ شﻮي خﻮاړه ＇ﻨگﻪ د بدن د غ７و حجرو تﻪ
ﻻر پﻴدا ﻛﻮي؟ د بدن حجرو تﻪ د دغﻮ ﻣﻮادو د ﻟ８５دوﻟﻮ ＄ﻮاک د کﻮﻣﻮ غ７و
پﻪ وسﻴﻠﻪ تر ﻻسﻪ ک８５ي؟ پﻪ ت５رو کﻠﻮﻧﻮ ک ３ﻣﻮ د زړه پﻪ ﻫکﻠﻪ ＄ﻴﻨ ３ﻣطاﻟب
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 ووﻳﻼى شئ چ３
د وﻳﻨ ３د دوران د سﻴستﻢ غ７ي ＇ﻨگﻪ پﻪ گ６ه کار کﻮي.
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د وينې د دوران سيستم او دندې
د اﻧسان دوﻳﻨ ３د دوران پﻪ سﻴستﻢ ک ،３وﻳﻨﻪ ،زړه او ر－ﻮﻧﻪ شاﻣﻞ دي چ ３پﻪ ترتﻴب سره ئ７５＇ ３و.

وينه
د حﻴﻮاﻧاتــﻮ پــﻪ بدن ک ３وﻳﻨﻪ ﻣختﻠف تﻮکﻲ ﻟ５ــ８دوي .د وﻳﻨ ３حجﻢ د عﻤر او جﻨس پﻪ پرتﻠﻪ تﻮپﻴر کﻮي.
د وﻳﻨ ３حجﻢ پﻪ ＊％ﻮ ک ３ﻟﻪ ＇ ٤،٥خﻪ تر  ٥،٥ﻟﻴترو پﻮرې او پﻪ س７و ک ３ﻟﻪ ＇ ٥خﻪ تر  ٦ﻟﻴترو 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 وﻳﻨ ３پﻪ 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 چ ３ﻟﻪ دوو برخﻮ ﻳعﻨ ３ﻣاﻳع او جاﻣد ＇خﻪ جﻮړه ده چ ３ﻣاﻳع برخﻪ ﻳ ３د وﻳﻨ ３پﻼزﻣا
او جاﻣده برخﻪ ﻳ ３د وﻳﻨ ３د کروﻳاتﻮ ﻳا حجراتﻮ ＇خﻪ جﻮړه شﻮې ده.

د وينې اجزاوې
ﻟﻪ دوو برخﻮ دوﻳﻨ ３پﻼزﻣا او د وﻳﻨ ３کروﻳاتﻮ ＇خﻪ جﻮړه شﻮې.
د وﻳﻨ ３کروﻳات( ) %٤٥
د وينې پالزما:بﻮسﻮ تﻪ ورتﻪ ژ ７４رﻧگﻪ ﻣاﻳع
پﻪفﻲﻣﻠﻲﻟﻴترک３
ده چــ ３د وﻳﻨ ٥٥ ３فﻴصده حجﻢ جﻮړوي او
دﻧدې
د حجرې ډول
ﻳ ３شﻤ５ر
غذاﻳﻲ ﻣﻨحﻞ ﻣﻮاد ،ﻟکﻪ :قﻨدوﻧﻪ ،پرو！ﻴﻨﻮﻧﻪ،
د اکسﻴجﻦ اﻧتﻘال
＇ ٥خﻪ تر  ٦ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻮ پﻮرې
وﻳ＂اﻣﻴﻨﻮﻧــﻪ ،ﻫﻮرﻣﻮﻧﻮﻧــﻪ ،غازوﻧــﻪ او ﻣعدﻧﻲ
تﻮکــﻲ ﻟري .ﻫغﻪ جاﻣــده برخﻪ چ ３پﻪ پﻼزﻣا سره کروﻳات
کــ ３ﻻﻣبﻮ وﻫــﻲ د وﻳﻨــ ３د کروﻳاتﻮ پــﻪ ﻧاﻣﻪ
دفاع
＇ 7000خﻪ تر 10000
سپﻴﻦ کروﻳات
ﻳاد８４ي.
د وينې کرويات :د وﻳﻨ ３کروﻳات د وﻳﻨ٤٥ ３
فﻴصده حجﻢ جــﻮړوي .د وﻳﻨ ３کروﻳات پﻪ درې
ډوﻟﻪ دي:
سره کروﻳات ()Erythrocytes
سپﻴﻦ کروﻳات ( )Leukocytesاو دﻣﻮﻳﻪ
دوﻳﻨ３پ７ن
د ﻣﻮﻳﻪ صفات ＇ 150,000خﻪ تر 500,000
کﻴدل،اودوﻳﻨ３بﻬدﻧ３ﻣخﻨﻴﻮي
صفحات  )Thrombocytes(.د وﻳﻨ ３د
( )٣-1اﻧ％ﻮر د وﻳﻨ ３د کروﻳاتﻮ ډوﻟﻮﻧﻪ
کروﻳاتﻮ عﻤده ＄اﻧگ７تﻴاوې پﻪ ( )٣-١جدول
ک＊ ３ﻮدول شﻮي دي.
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( )٣ -١جدول د وينې د کروياتو عمده ځانگ７تياوې

د حجرې
ډول

د جﻮړ４دو
＄اى

پﻪ ﻫر ﻣﻠﻲ ﻟﻴتر
وﻳﻨﻪ ک ３شﻤ５ر

دﻧده

ﻧﻮرې ＄اﻧگ７تﻴاوې

سره
کروﻳات

د ﻟﻨ６و
ﻫ６وکﻮ پﻪ
ﻣغز ک３

د ＇ 5خﻪ تر 6
ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ پﻮرې

د  O٢او باﻟغﻪ ﻳا پخﻪ حجره ﻳ ３ﻫســتﻪ ﻧﻪ
غذاﻳــﻲ ﻣﻮادو ﻟري .عﻤــر ﻳ ３تــر  ١٢٠ور＄ﻮ
پــﻮرې وي .پــﻪ ﻫره ثاﻧﻴــﻪ ک ３پﻪ
ﻟ８５دول
ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻮﻧﻮ ســره کروﻳات ﻟﻪ ﻣﻨ％ﻪ
＄ــﻲ او پــﻪ ﻫﻤــدې شــﻤ５ر بﻴا
جﻮړ８４ي.

سپﻴﻦ
کروﻳات

زﻳاتره د
اوږدو
ﻫ６وکﻮ پﻪ
ﻣغز ک３

٧٠٠٠تر ١٠٠٠٠

د ﻧاروغــ９
ر ا ﻣﻨ％تــﻪ
ﻛﻮ و ﻧﻜــﻮ
ﻣﻴکروبﻮﻧــﻮ پﻪ
وړاﻧدې د بدن
دفاع

ﻫســتﻪ ﻟروﻧکﻲ دي او ﻣختﻠف
ډوﻟﻮﻧﻪ ﻟري .ﻟﻪ ﻣﻴکروبﻮﻧﻮ ســره
پﻪ ﻣختﻠفﻮ ﻻرو ﻣبارزه کﻮي او ﻟﻪ
سرو کروﻳاتﻮ ＇خﻪ ﻟﻮى دي.

دﻣﻮﻳﻪ
صفحات

د ﻫ６وکﻮ پﻪ
ﻣغز ک３

ﻟﻪ ١٥٠٠٠٠تر
٥٠٠٠٠٠

د وﻳﻨــ ３د ﻫســتﻪ ﻧﻪ ﻟري .عﻤــر ﻳ ３ډ４ر ﻟﻨ６
پرﻧ４６دﻟــﻮ او د دى .غﻴر ﻣﻨظﻢ شکﻠﻮﻧﻪ ﻟري.
وﻳﻨــ ３د بﻬ５دو
ﻣخﻨﻴﻮی

فکر وک７ئ
 -١د کﻮم ډول کروﻳاتﻮ شﻤ５ر ﻟﻪ ﻧﻮرو ډوﻟﻮﻧﻮ ＇خﻪ زﻳات دی؟ د ﻫغﻮ اﻫﻤﻴت پﻪ ＇ﻪ ک ３گﻮرئ؟
 -٢کﻪ د چا وﻳﻨﻪ د ！پ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ جاري او وﻳﻨﻪ ﻳ ３وﻧﻪ در８４ي ،فکر وک７ئ چ ３د ﻫغﻪ د وﻳﻨ ３پﻪ کﻮﻣﻮ کروﻳاتﻮ ک ３ســتﻮﻧزه وجﻮد
ﻟري؟ ＇رگﻨده ﻳ ３ک７ئ.
 -٣کﻪ چ５رې کﻮم ﻣﻴکروب زﻣﻮږ بدن تﻪ ﻧﻨﻮزي ،د کﻮم ډول کروﻳاتﻮ شﻤ５ر زﻳات８５ي او وﻟ３؟
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د وينې گروپونه
＄ﻴﻨ ３وخت ﻳﻮ ﻧاروغ شخص د ﻳﻮبﻞ شخص وﻳﻨ ３تﻪ اړک８５ي .پﻪ دغﻪ صﻮرت ک ３ﻣﻬﻤﻪ خبره داده چ ３د
وﻳﻨ ３ورکﻮوﻧکﻲ او وﻳﻨﻲ اخﻴستﻮﻧکﻲ ترﻣﻨ ＃د وﻳﻨ ３د －روپ سﻤﻮن وجﻮد وﻟري .د اﻧسان وﻳﻨﻪ پر AB,
 B, Aاو صفر گروپﻮﻧﻮ و４شــﻞ ک８５ي .کﻪ چ５رې د وﻳﻨ ３اخﻴســتﻮﻧکﻰ شخص وﻳﻨﻪ د وﻳﻨ ３ورکﻮوﻧکﻲ
شــخص ﻟﻪ وﻳﻨ ３ســره سﻤﻮن وﻧﻪ ﻟري ،د وﻳﻨ ３اخﻴستﻮﻧکﻲ ســ７ي د وﻳﻨ ３د پ７ﻧ ６ک５دو ﻻﻣﻞ گر＄ﻲ ،پﻪ
ﻧتﻴجﻪ ک ３ســختﻪ تبﻪ او د شــرﻳاﻧﻮﻧﻮ بﻨدواﻟﻰ ﻣﻨ ＃تﻪ رواړي ＊ــا ﻳ ３د ﻣ７ﻳﻨ ３ﻻﻣﻞ شــﻲ .د وﻳﻨ ３د اﻧتﻘال
دﻳاگرام پﻪ ( )٣-٢شــکﻞ ک＊ ３ﻮدل شــﻮى دى .پﻪ دې دﻳاگرام ک ３وکتﻮروﻧﻪ د وﻳﻨ ３ورکﻮوﻧکﻲ او وﻳﻨ３
اخﻴستﻮﻧکﻲ ترﻣﻨ ＃د تﻮافق ＊کارﻧدوى دي.
د  Rhفکتور
ﻳﻮه بﻠﻪ ﻣاده د＄ﻴﻨﻮ وگ７و پﻪ وﻳﻨﻪ ﻛ ３شــتﻪ چ ３ﻟﻮﻣ７ى پﻼ د  Rhesusپﻪ ﻧاﻣﻪ دﻳﻮ ډول بﻴزوگاﻧﻮ پﻪ وﻳﻨﻪ
ک ３کشــف شــﻮه .ﻟﻪ ﻫﻤدې کبﻠﻪ د  Rhفکتﻮر پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳاد８４ي .د ﻫغﻮ وگ７و چ ３وﻳﻨﻪ ﻳ ３دغﻪ ﻣاده ﻟري
د  Rhﻣثبت  ( )+Rhاو ﻫغﻪ کسان چ ３وﻳﻨﻪ ﻳ ３دغﻪ ﻣاده ﻧﻪ ﻟري د  Rhﻣﻨفﻲ ()-Rhپﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳاد８４ي.
ک５دای شــﻲ د ＇ﻠﻮرو گروپﻮﻧﻮ  AB,B,A,Oﻫر ﻳﻮ  Rhﻣثبت او ﻳا  Rhﻣﻨفﻲ اوســﻲ .دغﻪ فکتﻮر
ﻫــﻢ د وﻳﻨــ ３پﻪ ﻟﻴ８دوﻟﻮ ک ３پﻪ پام ک ３ﻧﻴﻮل ک８５ي .ﻫ（５کﻠﻪ د  Rhﻣثبت وﻳﻨﻪ  Rhﻣﻨفﻲ وﻳﻨ ３تﻪ ﻧشــﻮ
ورکﻮﻻى.

A
A
AB

O

AB
B

.

د ( )٣-٢اﻧ％ﻮر د وﻳﻨ ３د ﻟﻴ８دوﻧ ３دﻳاگرام
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د وينې رگونه
ﻟﻪ ﻣﻨشــعبﻮ ！ﻴﻮبﻮﻧﻮ ＇خﻪ عبــارت دي چ ３د بدن پﻪ ！ﻮﻟﻮ برخﻮ
ک ３شتﻮن او پﻪ ﻣﻨ ＃ک ３ﻳ ３وﻳﻨﻪ جرﻳان ﻟري .د وﻳﻨ ３رگﻮﻧﻪ
پﻪ درې ډوﻟﻪ دی:

سر او ﻻسﻮﻧﻪ

شرﻳاﻧﻮﻧﻪ
1.
ورﻳدوﻧﻪ
2.
وﻳ＋تﻪ ډوﻟﻪ رگﻮﻧﻪ
3.
شـــريانونه ( :)Arteriesﻫغﻪ رگﻮﻧﻪ دي چ ３ﻟﻪ
زړه ＇خــﻪ وتﻠﻲ او د بدن پﻪ ﻣختﻠفﻮ برخﻮ ک ３و４شــﻞ
شﻮي دي .شرﻳاﻧﻮﻧﻪ پاکﻪ وﻳﻨﻪ ( زﻳات اکسﻴجﻦ ﻟروﻧکﻲ وﻳﻨﻪ)
د بدن ！ﻮﻟﻮ برخﻮ تﻪ رســﻮي .رﻳﻮي شــرﻳان ﻳﻮازﻧﻰ شرﻳان دى
چ ３ﻧاپاکﻪ وﻳﻨﻪ (د ﻟ ８اکسﻴجﻦ او زﻳات کاربﻦ ډای اکساﻳد
ﻟروﻧک )３ﻟﻪ زړه ＇خﻪ ســ８و تﻪ رســﻮي .شرﻳاﻧﻮﻧﻪ پ７５
دﻳــﻮال ﻟــري او د بدن د ســطح ３پﻪ پرتﻠــﻪ پﻪ ﻳﻮ ＇ﻪ
ﻧﻨﻮتﻠ ３برخﻪ ک ３ﻣﻮجﻮد دي.
وريدونـــه ( :)Veinsﻫغــﻪ رگﻮﻧــﻪ دي چــ３

س８ي

زړه

د ﻫاضﻤ ３کاﻧال

پ＋تﻮر－ﻲ

تﻨﻪ او پ３＋
( )٣-٣اﻧ％ﻮر د وﻳﻨ ３د کﻮچﻨﻲ
او ﻟﻮى دوران ﻣسﻴر

＄ﻴگر

د بــدن ﻟﻪ ﻣختﻠفــﻮ برخﻮ ＇خــﻪ ﻧاپاکﻪ وﻳﻨــﻪ ！ﻮﻟﻮي
او زړه تــﻪ ﻳــ ３رســﻮي .پرتــﻪ ﻟــﻪ رﻳﻮي ورﻳــد ،ﻧﻮر
！ــﻮل ورﻳدوﻧــﻪ ﻧاپاکــﻪ وﻳﻨﻪ ﻟــري .رﻳﻮي ورﻳــد پاکﻪ
وﻳﻨــﻪ ﻟﻪ ســ８و ＇خــﻪ زړه تﻪ رســﻮي .ډ４ــر ورﻳدوﻧﻪ
پــﻪ خپﻠــﻪ ﻻره کــ ３درﻳ（ــ ) Valves( ３ﻟري چ３
د وﻳﻨ ３د راگر＄ﻴدو ﻣخﻪ ﻧﻴســﻲ .ورﻳدوﻧﻪ د شرﻳاﻧﻮﻧﻮ پﻪ
پرتﻠﻪ ﻧري دﻳﻮال ،د وﻳﻨ ３ﻟـ ８فشار او د بدن تر پﻮستکﻲ
ﻻﻧدې ﻣﻮقعﻴت ﻟري.
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ويښته ډوله رگونه()Capillaries
شــرﻳاﻧﻮﻧﻪ چــ ３ﻟﻪ زړه ＇خﻪ راو＄ﻲ！ ،ــﻮل بدن تﻪ ＄ﻲ او پﻪ کﻮچﻨﻴﻮ ＇اﻧگﻮ و４شــﻞ ک８５ي .دغﻪ کﻮچﻨ９
＇اﻧگ ３بﻴاﻫﻢ پﻪ کﻮچﻨﻴﻮ ＇اﻧگﻮ و４شﻞ ک８５ي .پﻪ پای ک ３د بدن پﻪ ﻧسجﻮﻧﻮ ک ３د حجرو تر＇ﻨگ ﻫﻮﻣره
ﻧري او ﻧازکﻪ ک８５ي چ ３ﻟﻪ ﻣﻴکروسکﻮپ ＇خﻪ پرتﻪ ﻳ ３ﻟﻴدﻻى ﻧﻪ شﻮ .دغﻪ وﻳ＋تﻮ تﻪ ورتﻪ ﻧرﻳﻮ رگﻮﻧﻮتﻪ
وﻳ＋تﻪ ډوﻟﻪ وﻳﻞ ک８５ي .وﻳ＋تﻪ ډوﻟﻪ رگﻮﻧﻪ د بدن پﻪ ！ﻮﻟﻮ برخﻮ ک ３شتﻪ .د وﻳﻨ ３او ﻧسجﻮﻧﻮ ترﻣﻨ ＃د غذاﻳﻲ
ﻣﻮادو جذب５دل اود غازوﻧﻮ بدﻟ５دل د وﻳ＋تﻪ ډوﻟﻪ رگﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻻرې ＇خﻪ سرتﻪ رس８５ي.

فکروک７ئ
ﻣخک ３ﻣﻮ ووﻳﻞ چ ３پرتﻪ ﻟﻪ رﻳﻮي شرﻳان ＇خﻪ ﻧﻮر！ﻮل شرﻳاﻧﻮﻧﻪ پاکﻪ وﻳﻨﻪ او پرتﻪ ﻟﻪ رﻳﻮي ورﻳد ＇خﻪ ﻧﻮر
！ﻮل ورﻳدوﻧﻪ ﻧاپاکﻪ وﻳﻨﻪ ﻟري .ددي ＄اﻧ７／تﻴا ﻻﻣﻞ پﻪ ＇ﻪ شﻲ ک ３وﻳﻨئ؟

زړه
زړه ﻟﻪ ﻳﻮ ډول ＄اﻧگ７ې عضﻠ＇ ３خﻪ چ ３د زړه د عضﻠ ３پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳاد８４ي ،جﻮړ شﻮى دى او د ！＂ر د پﻨجرې
دﻧﻨﻪ د س８و ترﻣﻨ ＃ﻟ ８کﻴ ０خﻮاتﻪ واقع او د پرﻳکاردﻳﻮم ( )pericardiumپﻪ ﻧاﻣﻪ د ﻳﻮې ﻧازک ３پردې پﻪ
وسﻴﻠﻪ احاطﻪ شﻮى دى .ﻧﻮﻣﻮړې ﻳﻮه غبرگﻪ پرده ده چ ３ﻟﻪ ﻣاﻳع ＇خﻪ ډکﻪ ده چ ３زړه 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 برخ ３بﻴاﻫﻢ پﻪ
پﻠﻨﻮاﻟﻲ ،پﻪ پاســﻨ ９او ＊ــکتﻨ ９برخﻮ و４شﻞ شﻮي دي .پاســﻨ ９برخ ３چ ３ﻧازک دﻳﻮال ﻟري ،د دﻫﻠﻴزوﻧﻮ
()Atriumsپــﻪ ﻧاﻣﻪ او ﻻﻧدﻳﻨ ９برخ ،３چ ３پ７５دﻳﻮال ﻟري ،د بطﻨﻮﻧﻮ ( )Ventriclesپﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳاد８４ي.
پﻪ دې ترتﻴب زړه پﻪ دوو برخﻮ ＊ﻲ دﻫﻠﻴز او ＊ﻲ بطﻦ او کﻴ ０دﻫﻠﻴز او کﻴ ０بطﻦ باﻧدې ب５ﻠﻴ８ي.
د زړه دريڅې
د زړه ＊ﻲ او کﻴ ０جﻮفﻮﻧﻪ داس ３واقع شﻮي دي چ ３ﻳﻮ دﻫﻠﻴز بﻞ دﻫﻠﻴز او ﻳﻮ بطﻦ بﻞ بطﻦ تﻪ ﻻره ﻧﻪ ﻟري.
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پاسﻨﻰ ﻟﻮى ورﻳد
ابﻬر شرﻳان
رﻳﻮي شرﻳان

چپ دﻫﻠﻴز
چپ بطﻦ

＊ﻰ دﻫﻠﻴز

＊ﻰ بطﻦ

( )٣-٤اﻧ％ﻮر د اﻧسان زړه
پﻪ خﻼص حاﻟت ک ３رﻳﻮي شرﻳان درﻳ（ﻪ
پﻪ خﻼص حاﻟت ک ３د ابﻬر شرﻳان درﻳ（ﻪ
پﻪ ت７ﻟﻲ حاﻟت ک ３درې
پرده ﻳﻲ درﻳ（ﻪ

پﻪ ت７ﻟﻰ حاﻟت ک ３دوه
پرده ﻳﻲ درﻳ（ﻪ
پﻪ ت７ﻟ ３حاﻟت ک ３د رﻳﻮى
شرﻳان درﻳ（ﻪ
پﻪ خﻼص حاﻟت ک ３د
ابﻬر شرﻳان درﻳ（ﻪ

پﻪ خﻼص حاﻟت ک ３درى پرده
ﻳﻲ درﻳ（ﻪ
پﻪ خﻼص حاﻟت ک ３د دوه
پرده ﻳﻲ درﻳ（ﻪ

( )٣-٥اﻧ％ﻮر د زړه درﻳ（３

＊ی دﻫﻠﻴز ﻟﻪ ＊ﻲ بطﻦ سره او کﻴ ０دﻫﻠﻴزﻟﻪ کﻴ０
بطﻦ سره د درﻳ（ﻮ پﻪ وسﻴﻠﻪ اړﻳک ３ﻟري.
د اﻧسان زړه ＇ﻠﻮر درﻳ（ ３ﻟري .دوه درﻳ（３
د دﻫﻠﻴزوﻧﻮ او د بطﻨﻮﻧﻮ ترﻣﻨ ＃او دوه ﻧﻮرې
درﻳ（ ３د بطﻨﻮﻧﻮ او ﻟﻮﻳﻮ شرﻳاﻧﻮﻧﻮ ترﻣﻨ ＃واقع
دي .د وﻳﻨ ３حرکت تﻞ د درﻳ（ﻮ د خﻼصﻴدو
او ت７ل ک５دو پﻪ وسﻴﻠﻪ کﻨ＂روﻟﻴ８ي او ﻳﻮطرفﻪ دي.
د وﻳﻨ ３د بﻬﻴر ﻟﻪ اﻣﻠﻪ درﻳ（ ３خﻼص８５ي او وﻳﻨﻪ
ﻻﻧدﻳﻨﻰ ﻟﻮى ورﻳد
ﻟﻪ ﻫغﻮى ＇خﻪ تﻴرﻳ８ي .درﻳ（ ３داس ３جﻮړې دي
چ ３د وﻳﻨ ３د ب５رتﻪ راگر５＄دو ﻣخﻪ ﻧﻴسﻲ.د ＊ﻲ دﻫﻠﻴز
او ＊ﻲ بطﻦ ترﻣﻨ ＃درې پﻠﻪ ﻟروﻧکﻲ درﻳ（ﻪ ( )Tricuspidاو
دکﻴ ０دﻫﻠﻴز او کﻴ ０بطﻦ ترﻣﻨ ＃دوه پﻠﻪ ﻳﻲ درﻳ（ﻪ ()Bicuspid
وجﻮد ﻟری د رﻳﻮي شرﻳان او ＊ﻲ بطﻦ ترﻣﻨ ＃د رﻳﻮی شرﻳان
درﻳ（ﻪ او د کﻴ ０بطﻦ او د ابﻬر شرﻳان( )Aortaترﻣﻨ＃
ابﻬرشرﻳان درﻳ（ﻪ ﻣﻮقعﻴت ﻟري.
د زړه رگونه :زړه د بدن ！ﻮﻟﻮ برخﻮ تﻪ وﻳﻨﻪ پﻤپ کﻮي.
أﻳا پﻮﻫ８５ئ چ ３د زړه حجرې د اړتﻴا وړ وﻳﻨﻪ پﻪ ＇ﻪ ډول
اخﻠﻲ؟ د زړه د اکﻠ５ﻠﻲ شرﻳان ﻟﻪ ﻻرې ،چ ３ﻟﻪ ابﻬر شرﻳان
＇خﻪ سرچ５ﻨﻪ اخﻠﻲ ،د زړه د عضﻠ！ ３ﻮﻟﻮ برخﻮتﻪ وﻳﻨﻪ
رسﻮي او د اړتﻴا وړ تﻮکﻲ ترﻻسﻪ کﻮي .زﻳاتﻲ تﻮکﻲ او
 co٢د اکﻠﻴﻠی ورﻳدوﻧﻮ پﻪ وسﻴﻠﻪ د زړه ＊ﻲ دﻫﻠﻴز تﻪ ﻟﻴ８دول
ک８５ي.
د زړه د فعاليت ميکانيزم :زړه تﻪ د وﻳﻨ ３ﻟﻪ راتگ
وروستﻪ تر ب５رتﻪ وتﻠﻮ پﻮرې زړه ﻳﻮﻟ ７فعاﻟﻴتﻮﻧﻪ سرتﻪ رسﻮي
چ ３اغ５زه ﻳ ３د زړه پﻪ ضربان ک＇ ３ر－ﻨد８４ی .وﻳﻨﻪ پﻪ بدن ک３
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ﻟﻪ دوران ＇خﻪ وروستﻪ د زړه د ورﻳدوﻧﻮ ﻟﻪ ﻻرې ＊ﻲ دﻫﻠﻴزتﻪ ＄ﻲ .وروستﻪ د زړه پﻪ ﻫر ضربان ک３
د زړه دﻫﻠﻴزوﻧﻪ را！ﻮﻟﻴ８ي (ﻣﻨﻘبض ک８５ي) او وﻳﻨﻪ بطﻨﻮﻧﻮ تﻪ ＄ﻲ .د وﻳﻨ ３ﻟﻪ فشار سره د دﻫﻠﻴزوﻧﻮ او
بطﻨﻮﻧﻮ ترﻣﻨ ＃درﻳ（(３دري پﻠﻪ ﻳﻲ او دوه پﻠﻪ ﻳﻲ )خﻼص８５ي .وروستﻪ د بطﻨﻮﻧﻮ پﻪ ډک５دو سره ﻫغﻮى
را！ﻮﻟﻴ８ي .پﻪ دې حاﻟت ک ３دوه او درې پﻠﻪ ﻳﻲ درﻳ（ ３پﻪ کﻠکﻪ ت７ل ک８５ي او ﻳﻮ غ ８تﻮﻟﻴدوي چ３
ﻫغﻪ د زړه ﻟﻮﻣ７ى غ( ８ﻟپ) دی .وروستﻪ د ﻟﻮى شرﻳان او د رﻳﻮي شرﻳان درﻳ（ ３خﻼصﻴ８ي او وﻳﻨﻪ
ﻟﻪ کﻴ ０بطﻦ ＇خﻪ ﻟﻮى شرﻳان تﻪ او ﻟﻪ ＊ﻲ بطﻦ ＇خﻪ رﻳﻮي شرﻳان تﻪ ﻧﻨﻮزي .پﻪ دغﻪ حاﻟت ک ３دا
درﻳ（ ３پﻪ کﻠکﻪ ت７ل ک８５ي ،تر＇ﻮ بطﻨﻮﻧﻮ تﻪ ک ３د وﻳﻨ ３د ب５رتﻪ －ر＄ﻴدو ﻣخﻨﻴﻮى وک７ي .کﻮم غ ８چ３
د ﻫغ ３ﻟﻪ کبﻠﻪ ﻣﻨ ＃تﻪ را＄ﻲ د زړه دوﻳﻢ غ( ８ډپ) دى .وروستﻪ بﻴا ﻟﻪ ﻳﻮې ثاﻧﻴ ３ﻧﻪ د ﻟ ８وخت ﻟپاره زړه
استراحت کﻮي.

فعاليت
ﻳﻮ قﻴف واخﻠئ اوخﻮﻟﻪ ﻳ ３پر کاغذ ﻳا پﻼستﻴک بﻨده ک７ئ .د قﻴف پﻪ وروست ９برخﻪ ک ３ﻳﻮپﻴپ وت７ئ .د قﻴف خﻮﻟﻪ پر
زړه او د پﻴپ خﻮﻟﻪ خپﻞ غﻮږ تﻪ وﻧﻴسئ .د زړه غ＊ ８ﻪ ＊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 ﻻس د بﻨد پر رگ گﻮتﻪ ک＋５ــﻮدل
شﻲ پﻪ رگ ک ３د زړه د ضربان اغ５زه احساس８５ي چ ３د ﻧبض پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳاد８４ي.

د اﻧسان زړه پﻪ عادي حاﻟت ک ３پﻪ ﻫره دقﻴﻘﻪ ک ３ﻟ ８او ډ４ر ＄ ٧٠ﻠ！ ３ﻮپﻮﻧﻪ وﻫﻲ .د دروﻧد کار او
ورزش او ﻳا د تب ３پﻪ وخت ک ３د زړه ضربان زﻳات８５ي.د د＊ت ３د ﻣ８و زړه پﻪ ﻫره دقﻴﻘﻪ ک-٢٠٠３
＄٤٠٠ﻠ ３او د فﻴﻞ زړه چ ３ﻳﻮ ﻟﻮى حﻴﻮان دى＄١٢ ،ﻠ！ ３ﻮپﻮﻧﻪ وﻫﻲ.

فکر وک７ئ
وﻟ ３پﻪ ﻣختﻠفﻮ شــراﻳطﻮ ک ３د وگ７و د ﻧبض شــﻤ５ر ،د بﻴﻠگ ３پﻪ ډول د اســتراحت او د ورزش پﻪ حاﻟت ک ،３ﻳﻮ ﻟﻪ بﻞ سره تﻮپﻴر
ﻟري؟
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فعاليت
د پسه د زړه سپ７ل او څې７ل.

رﻳﻮي شرﻳان
رﻳﻮي ورﻳد

ابﻬر شرﻳان

ﻟﻮى ورﻳد
＊ﻰ دﻫﻠﻴز

د پسه يو روغ زړه پيدا ک７ئ.
 -1ﻟﻮﻣــ７ى دﻫغــﻪ بﻬرﻧــ ９برخ ３پــﻪ ＄ﻴر وگﻮرئ .کﻮ＊ــ） وک７ئ چــ ３د ﻫغﻪ چــپ
دﻫﻠﻴز
دﻫﻠﻴزوﻧﻪ اوبطﻨﻮﻧﻪ د بﻬر ﻟﻪ خﻮا وپ５ژﻧئ.
 -٢ﻳﻮ 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 کﻴ ０دﻫﻠﻴز اوکﻴ０
＊ﻰ بطﻦ
چپ بطﻦ
بطﻦ پﻴداک７ئ.
 -٣ﻟﻪ دغﻪ غﻮ＇ﻮﻟﻮ سره ﻣﻮازي د زړه ＊ﻲ خﻮاتﻪ ＄ای ＇５رې ک７ئ چ ３وک７اى
دغﻮ＇ﻮﻟﻮ ﻻر
( )٣-٦اﻧ％ﻮر د پسﻪ زړه
شئ ＊ﻲ دﻫﻠﻴز او ＊ﻲ بطﻦ وگﻮري او د کتﻠﻮ پاﻳﻠ ３ﻧﻮرو سره شرﻳک ک７ئ.

د وينې دوران:د وﻳﻨ ３دوران پﻪ دوو برخﻮ ،ﻟﻮى دوران اوکﻮچﻨﻲ دوران ،و４شﻞ ک８５ي＇ .رﻧگﻪ چ３
پــﻪ ( )٣-٣شــکﻞ ک ３وﻳﻨئ ،د وﻳﻨ ３د جرﻳان عﻤﻠﻴﻪ د زړه ﻟﻪ کﻴ ０بطــﻦ ＇خﻪ د بدن ！ﻮﻟﻮ برخﻮ تﻪ او
د ﻫغ ３راگر５＄دل د زړه ＊ﻲ دﻫﻠﻴز تﻪ د وﻳﻨ ３د ﻟﻮى دوران پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳاد８４ي .د وﻳﻨ ３د جرﻳان عﻤﻠﻴﻪ د زړه
ﻟﻪ ＊ﻲ بطﻦ ＇خﻪ س８و تﻪ او ﻟﻪ س８و ＇خﻪ د زړه کﻴ ０بطﻦ تﻪ د کﻮچﻨﻲ دوران پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳاد８４ي.
فعاليت:
ﻳﻮه ډﻟﻪ زده کﻮوﻧکﻲ دې د ！ﻮﻟ／ﻲ پﻪ ﻣخ ک ３د وﻳﻨ ３دوران د ＇ﻮ داﻧﻮ ســﻮر رﻧ／ﻪ او أبﻲ رﻧ／ﻪ پﻮک２ﻴﻮ پﻪ وســﻴﻠﻪ د ( )٣-٣شــکﻞ
ﻟﻪ ﻣخ ３د ＊ﻮوﻧکﻲ پﻪ ﻣرستﻪ تﻤثﻴﻞ ک７ي.

لمف ( :) Lymphد زړه پﻪ واســطﻪ د وﻳﻨ ３د ﻫر پﻤپ پر ﻣﻬال زﻳات فشــار تﻮﻟﻴد８４ي چ ３ﻟﻪ اﻣﻠﻪ
ﻳ ３ﻳﻮه اﻧدازه ﻣﻨحﻞ ﻣﻮاد د وﻳ＋تﻪ ډوﻟﻪ رگﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻧازک دﻳﻮال ＇خﻪ د ﻧسجﻮﻧﻮ پﻪ تش ＄اى ک ３تﻮﻳﻴ８ي
او ب５رتﻪ رگﻮﻧﻮتﻪ ﻧﻪ ور＄ﻲ .د وﻳﻨ ３ســپﻴﻦ کروﻳات د وﻳ＋ــتﻪ ډوﻟﻪ رگﻮﻧﻮ ﻟﻪ دﻳﻮال ＇خﻪ د ﻧســجﻮﻧﻮ تش３
تﻪ ﻧﻨﻮزي.
د ﻧسجﻮﻧﻮ پﻪ تش ＄اى ک ３ﻣﻮجﻮد ﻣﻮاد ،ﻟﻤفاوي ﻣاﻳع جﻮړوي چ＄ ３اﻧگ７و رگﻮﻧﻮ (ﻟﻤفاوي رگﻮﻧﻮ) تﻪ
ﻧﻨﻮزي اوبﻴا د وﻳﻨ ３جرﻳان تﻪ رس８５ي .ﻟﻤفاوي رگﻮﻧﻪ درﻳ（ ３ﻟري چ ３ﻟﻤف تﻪ د وﻳﻨ ３پﻪ ﻟﻮري حرکت
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ورکــﻮي او د ﻫغﻪ د راگر＄ﻴدو ﻣخﻪ ﻧﻴســﻲ .ﻟﻤفاوي رگﻮﻧﻪ پﻪ خپﻠﻪ
ﻻره ک ３ﻟﻪ ﻟﻤفاوي غﻮ！ﻮ ＇خﻪ ت５رﻳ８ي چ ３پﻪ دغﻪ غﻮ！ﻮ ک ３سپﻴﻦ
کروﻳــات ﻣﻮجﻮد دي او کﻮﻻى شــﻲ وﻳﻨ ３تﻪ ﻟــﻪ ورغﻠﻮ ﻣﻴکروبﻮﻧﻮ
سره ﻣبارزه وک７ي.

ﻫغﻪ شــرﻳان چــ ３وﻳﻨــﻪ د زړه
عضﻠ ３تﻪ رسﻮي

د وينې د دوران ستونزې
ﻫر کال پﻪ سﻞ گﻮﻧﻮ زره اﻧساﻧان د چاغﻮاﻟﻲ او د وﻳﻨ ３د ﻟﻮړ فشار
ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻣري .د وﻳﻨ ３د دوران ستﻮﻧزې د سگرټ ＇کﻮﻟﻮ ،پﻪ وﻳﻨﻪ
ک ３د کﻠســتروﻟﻮ (د وﻳﻨ ３غﻮړ) د اﻧدازې ﻟﻮړ واﻟﻰ ،روحﻲ فشار
او د ورزش د کﻤﻮاﻟﻲ ﻟﻪ کبﻠﻪ ﻣﻨ ＃تﻪ را＄ﻲ .رغﻨده غذاﻳﻲ رژﻳﻢ
ﻫغــﻪ ＄اى چ ３د وﻳﻨﻰ پ７ن کﻴدﻟﻮ
شرﻳان بﻨد ک７ى وي
او ﻣﻨظﻢ ورزش کﻮﻻى شﻲ د وﻳﻨ ３د دوران ستﻮﻧزې تر ﻳﻮې کچ３
د زړه ﻫغﻪ برخﻪ چ ３د اکسﻴجﻦ دﻧﻪ رسﻴدﻟﻮ ﻟﻪ
ﻟ８ې ک７ي.
کبﻠﻪ د زړه عضﻠ ３زﻳان ﻣﻮﻧدﻟﻰ.
د زړه حمله :د زړه حﻤﻠﻪ د زړه د شرﻳان د بﻨد４دو ﻟﻪ اﻣﻠﻪ چ３
( )٣-٧اﻧ％ﻮر اکﻠﻴﻠﻲ شرﻳان
د زړه حجــرو تﻪ د وﻳﻨ ３او اکســﻴجﻦ د ﻧﻪ رســ５دو ﻻﻣﻞ ک８５ي
ﻣﻨ％تــﻪ را＄ﻲ د زړه د شــرﻳان بﻨد４دل ﻫغﻪ وخت ﻣﻨ ＃تﻪ را＄ﻲ
چ ３د وﻳﻨ ３د رگﻮﻧﻮ پﻪ دﻧﻨﻪ دﻳﻮال ک ３کﻠسترول د ﻳﻮ پﻮښ پﻪ ډول جﻮړ８４ي .د کﻠسترول تﻮﻟﻴد４دل
د وﻳﻨــ ３د رگﻮﻧــﻮ د قطر پ７５واﻟی او ﻧرﻣﻮاﻟی کﻤﻮي .د وﻳﻨ ３د بﻬﻴر ورو واﻟی د زړه پﻪ حجراتﻮ ک ３د
اکســﻴجﻦ د کﻤﻮاﻟﻲ ﻻﻣﻞ ک８５ي .پرتﻪ ﻟﻪ اکســﻴجﻦ ＇خﻪ د زړه حجرې ډ４ر ژر ﻟﻪ ﻣﻨ％ﻪ ＄ﻲ .کﻠﻪ
چ ３د زړه حجرې پﻪ پﻮره اﻧدازه ﻟﻪ ﻣﻨ％ﻪ ﻻړې شﻲ ،زړه ＊اﻳﻲ ودر８４ي.
د وينې لوړ فشار ( :) Hypertensionزړه د اﻧﻘباض پﻪ حاﻟت ک ３وﻳﻨﻪ پﻪ ډ４ر زور شرﻳان تﻪ ﻟ８５دوي
چ ３ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ د رگﻮﻧﻮ پر دﻳﻮال فشار را＄ﻲ .دغﻪ فشار تﻪ د وﻳﻨ ３فشار وﻳﻞ ک８５ي او د فشار د کتﻠﻮ د أﻟ ３پﻪ
وسﻴﻠﻪ د ﻣ ﻟﻪ شرﻳان ＇خﻪ ﻣعﻠﻮﻣ８５ي .پﻪ غﻴر ﻧﻮرﻣال ډول دوﻳﻨ ３د فشار ﻟﻮړ４دل د وﻳﻨ ３ﻟﻪ ﻟﻮړ فشار ＇خﻪ
عبارت دى .د وﻳﻨ ３فشار د زړه د حﻤﻠ ３د زړه د در４دو ،ﻣغزي سکت ３او د پ＋تﻮرگﻮ د ﻧارغﻴﻮ ﻟﻮى احتﻤاﻟﻲ
خطر دى.
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د دريم څپرکي لنډيز:
د وﻳﻨ ３عﻤده دﻧدې د اکسﻴجﻦ ،غذاﻳﻲ تﻮکﻮ ،دفاعﻲ حجرو او ب５کاره ﻣﻮاد ،د وﻳﻨ ３پرﻧ ６ک５دل دي.
د وﻳﻨ ３پﻪ رگﻮﻧﻮ ک ،３شرﻳاﻧﻮﻧﻪ ،ورﻳدوﻧﻪ او وﻳ＋تﻪ ډوﻟﻪ رگﻮﻧﻪ شاﻣﻞ دي.
د وﻳﻨ＇ ３ﻠﻮر اساســﻲ اجزاوې عبارت دي ﻟﻪ پﻼزﻣا ،د وﻳﻨ ３ســره کروﻳات ،د وﻳﻨ ３سپﻴﻦ کروﻳات او
دﻣﻮﻳﻪ صفحات.
ﻫر و７－ی د وﻳﻨ AB,B,A ３او»  «Oﻟﻪ گروپﻮﻧﻮ＇خﻪ ﻳﻮگروپ ﻟري.
د اﻧســان زړه د زړه ﻟﻪ عضﻼتﻲ ﻧســجﻮﻧﻮ ＇خﻪ جﻮړشــﻮى دى اوپﻪ ＊ــﻴﻮ او کﻴ２ﻮبرخﻮ و４شــﻞ شﻮى
دى ،چ ３د ﻳﻮ پﻨ ６دﻳﻮال پﻪ وســﻴﻠﻪ ﻟﻪ ﻳﻮ بﻞ ＇خﻪ جﻼ شــﻮى دى .د ＊ــﻲ او کﻴ ０ﻫره ﻳﻮه برخﻪ بﻴاﻫﻢ پﻪ
سﻮر(عرض) پﻪ دوو برخﻮ و４شﻞ شﻮې ده چ ３د دﻫﻠﻴزوﻧﻮاو بطﻨﻮﻧﻮ پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳاد８４ي.
د دﻫﻠﻴزوﻧــﻮ او بطﻨﻮﻧــﻮ ترﻣﻨ ＃او د بطﻨﻮﻧﻮ او شــرﻳاﻧﻮﻧﻮ ترﻣﻨ ＃درﻳ（＄ ３ای ﻟــري چ ３د وﻳﻨ ３د ب５رتﻪ
گر５＄دﻟﻮ ﻣخﻪ ﻧﻴسﻲ.
د وﻳﻨ ３د دوران ستﻮﻧزې د سگر！ﻮ ＇＋ﻞ ،پﻪ وﻳﻨﻪ ک ３د کﻠستروﻟﻮ ﻟﻮړ واﻟﻰ ،روحﻲ فشار او د ورزش
کﻤﻮاﻟﻰ دى.
د وﻳﻨ ３ﻟﻮړ فشــار کﻮﻻى شــﻲ د زړه د حﻤﻠ ،３د زړه د درﻳدو ،ﻣغزي سکت ３او د پ＋تﻮرگﻮ د ﻧاروغﻴﻮ
ﻻﻣﻞ شﻲ.
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د دريم څپرکي پوښتنې
 -١وﻳﻨﻪ ﻟﻪ کﻮﻣﻮ اجزاوو ＇خﻪ جﻮړه شﻮې ده؟
 -٢د وﻳﻨــ ３د گروپﻮﻧــﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ واخﻠئ او د گروپﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻣخــ ３د وﻳﻨ ３د ﻟ８５دوﻧ＇ ３رﻧگﻮاﻟﻰ پﻪ دﻳاگرام ک３
و＊اﻳاست.
 -٣شرﻳان او ورﻳد ﻳﻮ ﻟﻪ بﻞ سره ＇ﻪ تﻮپﻴر ﻟري؟
 -٤د زړه ﻟﻮﻣ７ی غ ８او دوﻳﻢ غ ８پﻪ ＇ﻪ ډول تﻮﻟﻴدﻳ８ي؟ بﻴان ﻳ ３ک７ئ.
تش ＄اﻳﻮﻧﻪ پﻪ ﻣﻨاسبﻮ کﻠﻤﻮ سره ک７ئ او پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮک ３ﻳ ３وﻟﻴکئ.
 -٥د وﻳﻨ ３درې ډوﻟﻪ رگﻮﻧﻪ عبارت دي ،ﻟﻪ............. ،............او. ..................
 -٦د وﻳﻨ ３سره کروﻳات پﻪ........................ک ３جﻮړ８４ي.
سﻢ ＄ﻮاب و ！اکئ او پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک ３ﻳ ３وﻟﻴکئ.
 -٧د وﻳﻨ ３جاﻣد ﻣﻮاد د.........................پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳاد８４ي.
اﻟف -پﻼزﻣا ب -کروﻳات ج -ﻟﻤف د -سﻴروم
ﻻﻧدې سﻤﻮ جﻤﻠﻮ تﻪ پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک ３د (ص) تﻮری او ﻧاسﻤﻮ جﻤﻠﻮ تﻪ د (غ) تﻮرى وﻟﻴکئ.
 -٨شرﻳاﻧﻮﻧﻪ ﻧاپاکﻪ وﻳﻨﻪ د بدن ﻟﻪ حجرو ＇خﻪ زړه تﻪ ﻟ８５دوي) (.
 -٩پﻪ ﻫرﻣﻠﻲ ﻟﻴتر وﻳﻨﻪ ک ３د سپﻴﻨﻮ کروﻳاتﻮ شﻤ５ر پﻨ％ﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ دی) (.
 -١٠د 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 چ ３ﻟﻪ کبﻠﻪ ﻳ ３زﻳاﻧﻤﻦ
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 ﻳ ３ﻟ８５دوي چ ３ﻟﻪ بدن ＇خﻪ وو＄ﻲ.
ﻳــﻮ ﻟﻪ دغــﻮ ﻣﻮادو ＇خــﻪ کاربﻦ ډای اکســاﻳد دى＇ .رﻧگــﻪ ﻣﻮ چ ３د ﻣخــﻪ زده ک７ل
د حجــروي تﻨفس ﻟﻪ کبﻠﻪ کاربﻦ ډای اکســاﻳد پﻪ حجرو ک ３تﻮﻟﻴد او د ســ８و ﻟﻪ ﻻرې
د تﻨفس پﻪ واسطﻪ بﻬر تﻪ و＄ﻲ .د بدن حجرې ﻧﻮر زﻳاﻧﻤﻦ ﻣﻮاد ﻫﻢ تﻮﻟﻴدوي چ ３باﻳد
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 ﻳ ３باﻳد ساتﻨﻪ وشﻲ؟
ددې ＇پرکﻰ پﻪ پاى ک ３کﻮﻻى شئ چ ３ﻧﻮﻣﻮړو 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 ک ３د حجرو د حﻴاتﻲ عﻤﻠﻴﻮ پﻪ
وسﻴﻠﻪ فاضﻠﻪ تﻮکﻲ تﻮﻟﻴد８４ي .پﻪ دې تﻮکﻮ ک ３کاربﻦ ډای اکساﻳد ،اﻣﻮﻧﻴا ،ﻳﻮرﻳا ،اضافﻲ ﻣاﻟگ ،３ﻳﻮرﻳک
اسﻴد او د بدن اضافﻲ اوبﻪ شاﻣﻠ ３دي.
د بدن د حجرو د فاضﻠﻪ ﻣﻮادو دفع کﻮل پﻪ ﻣختﻠفﻮ ﻻرو تر ســره ک８５ي ،ﻟکﻪ :ســ８ي ،د بدن پﻮستکﻲ،
ﻳﻨﻪ ،پ＋تﻮرگﻲ او غ＂ ３کﻮﻟﻤ .３ﻻﻧدې جدول د بدن ﻟﻪ ﻣختﻠفﻮ سﻴستﻤﻮﻧﻮ ＇خﻪ د فاضﻠﻪ تﻮکﻮ خارج５دل
(اطراح) ﻟﻪ بدن ＇خﻪ ＊ﻴﻲ.
فاضله مواد

توليدوونکي عمليې

د اوبﻮ بخاروﻧﻪ او ﻛاربﻦډای اﻛﺴاﻳد پﻪ بدن ک ３حجروي تﻨفس
ﻣاﻟﮕﻪ ،اوبﻪ او ﻳﻮرﻳا

د پروتﻴﻦ ﻫضﻢ او د حجرو حﻴاتﻲ فعاﻟﻴت

دفع کوونکې برخه

س８ي
پﻮستکﻰ ،پ＋تﻮرگﻲ او ﻳﻨﻪ

د فاضﻠــﻪ تﻮکــﻲ طرحﻪ کﻮل باﻳد د ژوﻧدﻳﻮ ﻣﻮجﻮداتﻮ ﻳﻮ ﻟﻪ ډ４رو ﻣﻬﻤﻮ عﻤﻠﻴﻮ ＇خﻪ وگ２ﻞ شــﻲ .پﻪ دې عﻤﻠﻴﻪ
ک ３پ＋تﻮرگﻲ ﻣﻬﻢ رول ﻟري.

اضافي معلومات
د باﻟغ اﻧســان بدن  ٥-٦ﻟﻴتره وﻳﻨﻪ ﻟري .ستاســ ３وﻳﻨﻪ پﻪ پ＋ــتﻮرگﻮ ک ３د ور＄ ٣٥٠ ３＄ﻠﻲ دوران
کﻮي.
ستاس ３پ＋تﻮرگﻲ د ور ３＄شاوخﻮا  ٢٠٠٠ﻟ５تره وﻳﻨﻪ فﻠتر کﻮي.

د بولي سيستم غ７ي
بﻮﻟﻲ سﻴستﻢ ﻟﻪ پ＋تﻮرگﻮ ،حاﻟبﻴﻨﻮ ،ﻣثاﻧ ３او بﻮﻟﻲ ﻣجرا ＇خﻪ جﻮړ شﻮى دى.
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پښتورگي
پ＋ــتﻮرگﻲ ﻳــﻮه جــﻮړه غــ７ي دي چــ ３وﻳﻨــﻪ ﻟــﻪ فاضﻠــﻪ تﻮکﻮ ＇خــﻪ پاکــﻮي د بــدن د اوبــﻮ تعادل
تﻨظﻤﻴــﻮي او د وﻳﻨــ ３فشــار ثابــت ســاتی پ＋ــتﻮرگﻲ د ﻣــﻼ پــﻪ برخــﻪ کــ ３د ﻣــﻼ د تﻴر پــﻪ دواړو
خــﻮاوو د حجــاب حاجــز (دﻳافراگــﻢ) ﻧــﻪ ک＋ــتﻪ او د شــحﻤﻲ ﻧســجﻮﻧﻮ پــﻪ ﻣﻨــ ＃کــ ３ﻣﻮقعﻴــت
ﻟــري چــ ３د ﻳــﻮې ﻧازکــ ３پردې پﻪ واســطﻪ پﻮ＊ــﻞ شــﻮي دي .ﻧســﻮاري رﻧــگ او ﻟﻮبﻴا تــﻪ ورتﻪ ب２ﻪ
ﻟــري .د وﻳﻨــ ３رگﻮﻧــﻪ او د تشــﻮبﻮﻟﻮ د ﻟ８５دوﻟــﻮ ！ﻴﻮبﻮﻧــﻪ (حاﻟبﻴــﻦ) د پ＋ــتﻮرگﻲ پــﻪ ﻧﻨﻮتــ ３برخﻪ ک３
د پ＋تﻮرگﻮ دﻧﻨﻪ برخ ３سره اړﻳک ３ﻟري.

د پښتورگی جوړښت
ﻻ قطع شﻲ درې عﻤده برخ ３پﻪ ک ３ﻟﻴدل ک８５ي:
کﻪ ﻳﻮ پ＋تﻮرگﻲ طﻮ ً
الف:بﻬرﻧ ９برخﻪ چ ３د کارتکس ( )Cortexپﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳاد８４ي.
ب :ﻣﻨـ％ﻨــ ９بـــرخــﻪ د ﻣﻴــدوﻻ ( )Medullaپﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳاد８４ي چ ３د پﻴراﻣﻴد ( )Pyramidپﻪ ﻧاﻣﻪ ﻟﻪ
ﻫرم شکﻠﻮ برخﻮ ＇خﻪ جﻮړه شﻮې ده.
ج:داخﻠﻲ برخﻪ د تشــﻮبﻮﻟﻮ د را！ﻮﻟﻮﻟﻮ تش ＄اﻳﻮﻧﻪ دي چ ３د ﻟگﻨچ )Pelvis( ３پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳاد８４ي او ﻟﻪ
حاﻟبﻴﻨﻮ سره ﻧ＋تﻲ دي.

ﻣﻴدوﻻ
ﻟﮕﻨچﻪ

ﻛارتﻜس

( )4-1اﻧ％ﻮر د پ＋تﻮرگﻲ جﻮړ＊ت
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فعاليت

ﻟﻪ قصاب ＇خﻪ د پســﻪ ﻳﻮ پ＋ــتﻮرگی تر ﻻسﻪ او ﻟﻪ وازدو ﻳ ３پاک ک７ئ .د ﻫغﻪ ظاﻫري ب２ﻪ ،رﻧگ او غ＂ﻮاﻟﻲ
پﻪ ＄ﻴر ســره وگﻮرئ .ﻟﻪ پ＋ــتﻮرگﻲ ســره د وﻳﻨ ３د رگﻮﻧﻮ او د حاﻟب د ﻧ＋تﻠﻮ ＄اى پﻪ گﻮتﻪ ک７ئ
او د وﻳﻨ ３رگﻮﻧﻪ او حاﻟب ســره جﻼ ک７ئ .پ＋ــتﻮرگی پﻪ ﻳﻮ ت５ره چاکﻮ پﻪ اوږدو پرې
ک７ئ .د ﻧﻨ ９برخ ３جﻮړ＊تﻮﻧﻮ تﻪ ﻳ ３پﻪ ＄ﻴر وگﻮرئ او رسﻢ ﻳ ３ک７ئ.
کﻮم تﻮپﻴروﻧﻪ چ ３د بﻬرﻧ ９برخ ،３ﻣﻴدوﻻ او پﻠﻮﻳس برخﻮ
ترﻣﻨ ＃کتﻼى شئ ،وﻳ ３ﻟﻴکئ.
( )4-2اﻧ％ﻮر د پسﻪ د پ＋تﻮرگﻲ تﺴﻠﻴخ

حالبين  :Uretersد تشﻮبﻮﻟﻮ کاﻧاﻟﻮﻧﻪ دي چ ٣٠ ３ساﻧتﻲ ﻣتره اوږدواﻟﻰ ﻟري او تش ３بﻮﻟ ３ﻟﻪ پ＋تﻮرگﻮ
＇خﻪ ﻣثاﻧ ３تﻪ ﻟ８５دوي.
بولي مجرا ( :)Urethraﻳﻮ ﻧرى ！ﻴﻮب دى چ ３تش ３بﻮﻟ ３ﻟﻪ ﻣثاﻧ＇ ３خﻪ بﻬر باسﻲ .بکترﻳا د بﻮﻟﻲ
ﻣجرا او د ﻣثاﻧــ ３د عفﻮﻧت (ﻣﻴکروبﻲ کﻴدل)
او د ســﻮي او خار＊ــت ﻻﻣﻞ گر＄ﻲ .کﻠﻪ کﻠﻪ
د زﻳــات تخرﻳش ﻟﻪ کبﻠﻪ پﻪ تشــﻮبﻮﻟﻮ ک ３وﻳﻨﻪ
پﻴدا ک８５ي.
پ＋تﻮر－ﻲ
مثانه()Urinary Bladder
＇ﻪ ﻧا ＇ﻪ پر７４ه ارتجاعﻲ ک（ﻮړه ده چ ３د شﻤزۍ
د وروســت ９برخ( ３ﻟگﻦ خاصرې) پﻪ تش ＄اى
ک ３پرتﻪ ده او د تشﻮبﻮﻟﻮ پﻪ زﻳات５دو سره پراخ８５ي.
د تشــﻮبﻮﻟﻮ د دفع ３پﻪ وخت ک ３د ﻣثاﻧ＊ ３ﻮﻳ３
حاﻟبﻴﻦ
عضﻠــ ３کﻴــکاږل ک５ــ８ي او فشــار راوﻟﻲ چ３
د ﻣثاﻧــ ３د عضﻼتــﻲ حﻠﻘــ ３ﻳــا ســفﻴﻨکتروﻧﻮ
( )Sphinctersﻟﻪ ﻻرې تش ３بﻮﻟ ３وو＄ﻲ.
ﻣثاﻧﻪ

د تشﻮ بﻮﻟﻮ ﻻر

( )٤-٣اﻧ％ﻮر د اطراح سﻴستﻢ
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نفرونونه :د پ＋ــتﻮرگﻲ جﻮړ＊ــتﻴز او چا１ﻴز ﻣاﻳکروســکﻮپﻲ واحدوﻧﻪ د ﻧفرون ()Nephronپﻪ ﻧاﻣﻪ
ﻳاد８４ي چ ３پﻪ ﻫر پ＋تﻮرگﻲ ک ３ﻳ ３شﻤ５ر ﻳﻮ ﻣﻴﻠﻴﻮن تﻪ رس８５ي.
د ﻫر ﻧفرون پﻪ ســر ک ３د ت７ﻟ ３ﻣحفظ ３دﻧﻨﻪ د وﻳ＋ــتﻪ ډوﻟﻪ رگﻮﻧﻮ پﻪ ﻟﻮﻣ７ۍ
شــبﻜﻪ ﻛــ ３بﻮﻣــﻦ کپســﻮل(Bowman
ﻟﻮﻣ７ﻧﻰ وﻳ＋تﻪ ر－ﻮﻧﻪ
باوﻣﻦ کپسﻮل
＄ )Capsulاى ﻟري .ﻟﻪ دې کپســﻮل ＇خﻪ
وروستﻪ ﻳﻮ ﻧرى اوږد تاو شﻮى ！ﻴﻮب را＄ﻲ چ３
پﻪ ﻣﻨ％ﻨ ９برخﻪ ک ３ﻣستﻘﻴﻢ او بﻴا د  Uب２ﻪ ＄ان تﻪ
ﻧﻴسﻲ .د وﻳ＋تﻪ ډوﻟﻪ رگﻮﻧﻮ دوﻳﻤﻪ شبکﻪ ددې ！ﻴﻮب
تر شــاوخﻮا را تاو شﻮي چ ３د ﻟﻮﻣ７ۍ شبک ３ﻟﻪ وﻳ＋تﻪ
ډوﻟﻪ رگﻮﻧﻮ ســره ﻧ＋ﻠﻲ .ﻧفروﻧﻮﻧﻪ پﻪ پاى ک ３د تشﻮبﻮﻟﻮ ﻟﻪ
！ﻮﻟﻮوﻧکﻮ ﻣجراوو ســره ﻧ＋تﻲ دي .ﻧفروﻧﻮﻧﻪ وﻳﻨﻪ چا１ﻮي او
پﻪ ورځ ک ３ﻟﻪ ﻳﻮ ＇خﻪ تر درﻳﻮ ﻟ５ترو پﻮرې تش ３بﻮﻟ ３تﻮﻟﻴدوي.
فکر وک７ئ
دوﻳﻤﻰ وﻳ＋تﻪ
ر－ﻮﻧﻪ

 uتﻪ ورتﻪ تﻴﻮب

( )٤-٤اﻧ％ﻮر د ﻧفرون جﻮړ＊ت

أﻳا د تشﻮبﻮﻟﻮ اﻧدازه پﻪ اوړي او ژﻣﻲ ک ３ﻳﻮ شان وي؟ وﻟ３؟
أﻳا د تشﻮبﻮﻟﻮ رﻧگ پﻪ اوړي او ژﻣ ３ک ３سره تﻮپﻴر ﻟري؟ وﻟ３؟

د تشـــوبولو جوړېـــدل :ﻧاپاﻛــﻪ وﻳﻨــﻪ د شــرﻳاﻧﻮﻧﻮ ﻟــﻪ ﻻرې
پ＋ــتﻮرگﻮ تــﻪ ﻧﻨــﻮزي او پــﻪ ﻧفروﻧﻮﻧــﻮ کــ ３بﻬﻴــ８ي .ﻟﻮﻣــ７ى
د ﻟﻮﻣ７ﻧ ９شــبک ３وﻳ＋ــتﻪ ډوﻟﻪ رگﻮﻧﻮ ﻟــﻪ ﻻرې د وﻳﻨــ ３پﻼزﻣا برخﻪ
جذب او د تشــﻮبﻮﻟﻮ ﻧﻞ (！ﻴﻮب) تﻪ ﻧﻨﻮزي .پﻪ دې وخت ک！ ３ﻮل گ＂ﻮر
غذاﻳ ３تﻮکﻲ ﻟکﻪ د اړتﻴا وړ قﻨد ،أﻳﻮﻧﻮﻧﻪ ،اﻣﻴﻨﻮ اســﻴدوﻧﻪ او ﻧﻮر د وﻳﻨ３
د دوﻳﻤﻲ شــبک ３وﻳ＋ــتﻪ ډوﻟﻪ رگﻮﻧﻮ پﻪ وسﻴﻠﻪ ب５رتﻪ وﻳﻨ ３تﻪ جذبﻴ８ي .پﻪ
وﻳﻨﻪ ک ３ﻧﻮرې پات ３اضافﻲ اوبﻪ او زﻳاﻧﻤﻦ ﻣﻮاد ،ﻟکﻪ :اﻣﻮﻧﻴا ،ﻳﻮرﻳا ،ﻳﻮرﻳک
اســﻴد ،اضافﻲ ﻣاﻟگﻪ او د بدن ﻧﻮر اضافﻲ کﻴﻤﻴــاوي ﻣرکبات د ﻧفروﻧﻮﻧﻮ ﻟﻪ
！ﻴﻮبﻮﻧﻮ ＇خﻪ د ﻟگﻨچ ３پﻪ تش ＄اى ک ３را ！ﻮﻟﻴ８ي .ﻫغﻪ وﻳﻨﻪ چ ３ﻟﻪ فاضﻠﻪ
تﻮکﻮ پاﻛﻪ شﻮې وي د ورﻳدوﻧﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﻟﻪ پ＋تﻮرگﻮ ＇خﻪ خارج８５ي.
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د تشوبولو دفع كول:پﻪ پﻠﻮﻳس (ﻟگﻨچﻪ) ک ３را！ﻮﻟ ３شﻮې تش ３بﻮﻟ ３د حاﻟبﻴﻨﻮ ﻟﻪ ﻻرې ＇خﻪ ﻣثاﻧ３
تﻪ ＄ﻲ .کﻠﻪ چ ３پﻪ ﻣثاﻧﻪ ک ٣٠٠ -٢٠٠ ３ﻣﻠﻲ ﻟﻴتره تش ３بﻮﻟ！ ３ﻮﻟ ３شﻲ د ﻫغ ３حجﻢ زﻳاتﻴ８ي .د ﻣثاﻧ３
د داخﻠﻲ سفﻴﻨکترې عضﻠ ３پﻪ غﻴر ارادي تﻮگﻪ خﻼصﻪ او دتشﻮ بﻮﻟﻮ دفع کﻮﻟﻮ تﻪ اړتﻴا احساس８５ي.
د بﻬرﻧ ９سفﻨکترې عضﻠ ３ارادي دي او د اﻧسان پﻪ غﻮ＊تﻨﻪ خﻼص８５ي او بﻴا ﻣثاﻧﻪ تش８５ي .ﻣثاﻧﻪ تر ٨٠٠
ﻣﻠﻲ ﻟﻴترو پﻮرې ＄اى ﻟري ،خﻮ پﻪ دې وخت ﻛ ３خﻮږ８４ي.
د پښتورگو ستونزې
د پښتورگو کاڼي :پﻪ پ＋تﻮرگﻮ ک ３کا１ﻲ ﻟﻪ کﻮﻣﻪ پﻴدا ک８５ي؟
د ﻧفروﻧﻮﻧﻮ د ﻧﻮرﻣال د ﻧﻪ فعاﻟﻴت ﻟﻪ اﻣﻠﻪ پﻪ تشﻮبﻮﻟﻮ ک ３اضافﻲ تﻮکﻲ ﻟﻴدل ک８５ي ،ﻟکﻪ :کﻠسﻴﻢ ،ﻣگﻨﻴزﻳﻢ،
اضافﻲ ﻳﻮرﻳک اسﻴد ＊اﻳﻲ ＄ﻴﻨ ３وختﻮﻧﻪ د پ＋تﻮرگﻮ د ﻟگﻨچ ３پﻪ تشﻮ ＄اﻳﻮﻧﻮ ک ３رسﻮب او تبﻠﻮر کﻮي
او کا１ﻲ جﻮړوي.پر ﻣخکﻨﻴﻮ ترسباتﻮ باﻧدې د ﻧﻮو ﻣﻮادو رسﻮب د کا１ﻲ د غ＂５دو ﻻﻣﻞ گر＄ﻲ .د اوبﻮ او
ﻫﻮا شراﻳط ،د غذا ډول او ﻣصرفﻲ اوبﻪ پﻪ پ＋تﻮرگﻮ ک ３د کا１ﻲ د پﻴدا ک５دو ﻻﻣﻞ دي.
＄ﻴﻨ ３وخت واړه کا１ﻲ د حاﻟبﻴﻨﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﻣثاﻧ ３تﻪ رس８５ي .کﻠﻪ چ ３کا１ﻲ ﻟﻪ حاﻟبﻴﻨﻮ ت５ر８４ي د ﻫغﻮى تﻴره
＇ﻮکﻪ حاﻟب تخرﻳش کﻮى او د شدﻳد درد او وﻳﻨ ３بﻬﻴدو ﻻﻣﻞ ک８５ي .واړه کا１ﻲ چ ３ﻣثاﻧ ３تﻪ ﻧﻨﻮزي
ﻟﻪ تشﻮ بﻮﻟﻮ سره خارج８５ي .کﻪ کا１ﻲ غ وي پﻪ ﻟگﻨچ ３او ﻳا حاﻟب ک ３پات ３ک８５ي او د تشﻮ بﻮﻟﻮ ﻻره
بﻨدوي.
نفريت (＄ :)Nephritisﻴﻨ ３ﻧاروغ ،９ﻟکﻪ :د ستﻮﻧﻲ درد ،ﻟﻪ ﻣﻴکروبﻮﻧﻮ ＇خﻪ را پﻴدا
شﻮی زﻫر او د ﻧاروغﻴﻮ د ﻻﻣﻠﻮﻧﻮ زﻳات او چ＂ک فعاﻟﻴت ،ﻟکﻪ :پﻪ وﻳﻨﻪ ک ３بکترﻳا پ＋تﻮرگﻮ تﻪ ډ４ر سخت
زﻳان رسﻮي ،او پﻪ پ＋تﻮرگﻮ ک ３د 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 ک ３پات ３ک８５ي .دا تﻮکﻲ د بدن پﻪ ﻧﻮرو ﻣﻬﻤﻮ
غ７و ،ﻟکﻪ زړه ،اغ５زه کﻮي .کﻪ چ５رې پﻪ خپﻞ وخت ﻳ ３درﻣﻠﻨﻪ و ﻧشﻲ د ﻧاروغ د ﻣ７ﻳﻨ ３ﻻﻣﻞ گر＄ﻲ .د
چاپ５رﻳال ＄ﻴﻨ ３کک７ووﻧکﻲ تﻮکﻲ پ＋تﻮرگﻮ تﻪ زﻳان رسﻮي.
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د پښتورگو د درملنې نوې الرې
أﻳا شﻮﻧ ３ده چ ３ﻟﻪ جراح ９پرتﻪ د پ＋تﻮرگﻮ کا１ﻲ ﻟﻪ بدن ＇خﻪ واﻳستﻞ شﻲ؟ پﻪ پخﻮا وختﻮﻧﻮ ک３
بﻪ ډاک＂راﻧﻮ ﻟﻮﻣ７ی د ﻧاروغ ﻧس او بﻴا بﻪ ﻳ ３پ＋تﻮرگی بﻪ ﻳ＇ ３ﻴرې کاوه او کا１ﻲ بﻪ ﻳ ３ترې وﻳستﻞ
چ ３دا راز درﻣﻠﻨﻪ ډ４ره سختﻪ وه خﻮ اوس ﻟﻪ ﻧﻮې ！کﻨاﻟﻮژۍ ＇خﻪ پﻪ گ＂ ３اخﻴستﻨ ３سره د ﻣاوراى
صﻮت( )Ultrasoundد ﻣﻮجﻮﻧﻮ پﻪ وسﻴﻠﻪ د پ＋تﻮرگﻲ پﻪ دﻧﻨﻪ ک ３کا１ﻲ ﻣات８５ي او ﻣات شﻮي
کا１ﻲ ﻟﻪ تشﻮبﻮﻟﻮ سره خارج８５ي .اوس ﻫﻢ غ کا１ﻲ ﻟﻪ پ＋تﻮرگﻮ ＇خﻪ د جراح ９پﻪ وسﻴﻠﻪ اﻳستﻞ
ک８５ي.

اضافي معلومات:
د روغﻮ پ＋تﻮرگﻮ د ﻟرﻟﻮ او د پ＋تﻮرگﻮ او ﻣثاﻧ ３د کا１ﻮ د ﻣخﻨﻴﻮي ﻟپاره ﻻر＊ﻮﻧﻪ ک８５ي ،چ:３
 -١پﻪ زﻳات عﻤر ک ３ﻟﻪ پروتﻴﻨﻰ تﻮکﻮ ،ﻟکﻪ :د غﻮ＊ ،３ﻟﻪ ډ４ر خﻮراک ＇خﻪ ډډه وک７ئ.
 -٢د ﻫغﻮ اوبﻮ ﻟﻪ ＇＋ﻠﻮ ＇خﻪ چ ３ډ４ر ﻣﻨراﻟﻮﻧﻪ ﻟري ،ډډه وک７ئ .د داس ３اوبﻮ د ﻣﻨراﻟﻮﻧﻮ د کﻤ＋ت
ﻟپاره ﻫغﻪ باﻳد ﻟﻪ ا４شﻮﻟﻮ ＇خﻪ وروستﻪ و＇＋ﻞ شﻲ.
 -٣ډ４ر ورزش وک７ئ او بدﻧﻲ فعاﻟﻴت وﻟرئ.
 -٤زﻳات ﻣاﻳعات و＇＋ئ.

مصنوعي پښتورگي يا دياليز ( :)Dialysisد پ＋تﻮرگﻮ د خراب５دﻟﻮ ﻻﻣﻞ پﻪ وﻳﻨﻪ ک３
د فاضﻠﻪ ﻣﻮادو زﻳاتﻮاﻟﻰ ،د وﻳﻨ ３ﻣسﻤﻮﻣﻴت ،د ＄ﻴﻨ ３درﻣﻠﻨﻮ پﻪ ت５ره بﻴا د اﻧتﻲ باﻳﻮتﻴکﻮﻧﻮ حساسﻴت
پﻪ ＄اﻧگ７ې تﻮگﻪ د وﻳﻨ ３د فشار ﻧا＇اپﻲ ＊کتﻪ ک５دل او ﻧﻮر گ２ﻞ ک８５ي .پﻪ دې حاﻟت ک ３پ＋تﻮرگﻲ
ﻟﻪ کاره ﻟﻮﻳ８ي او ب７５ﻧ ９پاﻣﻠرﻧ ３تﻪ اړتﻴا ﻟري .کﻪ ﻧﻪ ،ﻧﻮ د دوو ﻳا درﻳﻮ ور＄ﻮ پﻪ ترڅ ک ３د ﻣ７ﻳﻨ ３ﻻﻣﻞ
گر＄ﻲ .کﻠﻪ چ ３د ﻧاروغ پ＋تﻮرگﻲ ﻟﻪ فعاﻟﻴت ＇خﻪ پات ３شﻮ ،د ﻫغﻪ وﻳﻨﻪ د دﻳاﻟﻴز د دستگاه پﻪ وسﻴﻠﻪ
تصفﻴﻪ کﻮي .پﻪ دې ترتﻴب چ ３دﻧاروغ وﻳﻨﻪ د ورﻳدوﻧﻮ ﻟﻪ ﻻرې د دﻳاﻟﻴز د دستگاه د سﻠﻮفان پﻪ ﻧاﻣﻪ
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( )٤-٥اﻧ％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 ک ３چ ３د ﻣاﻟگ ３ﻣحﻠﻮل وﻟري ＄ای
پﻪ ＄ای شﻮي دي .ﻳﻮرﻳا او اضافﻲ ﻣاﻟگ ３د ﻧﻠﻮﻧﻮ ﻟﻪ د４ﻮال ＇خﻪ د ﻣاﻟگ ３ﻣحﻠﻮل 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 تصفﻴ ３ﻟپاره ＇ﻮ ساعتﻪ وخت تﻪ اړتﻴا ده او باﻳد پﻪ اوﻧ ９ک ３دوه وارې تر سره
شﻲ.

د پښتورگي پيوند :ﻳعﻨ ３د 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 ک ３د اشخاصﻮ د وﻳﻨ ３سﻤﻮن پﻪ پام ک３
ﻧﻴﻮل ک８５ي.
د جراح ９ﻟﻪ عﻤﻞ ＇خﻪ ﻣخک ３د ﻫغﻪ شخص چ ３ﻧﻮى پ＋تﻮرگﻰ اخﻠﻲ ،د پردﻳﻮ عﻮاﻣﻠﻮ پﻪ
ﻣﻘابﻞ ک ３د 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 ،ﻣثاﻧ ３او 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 وﻳﻨ ３زﻳاﻧﻤﻦ ﻣﻮاد تصفﻴﻪ کﻮي .د بدن اوبﻪ تﻨظﻴﻢ او د وﻳﻨ ３فشار ثابت
ساتﻲ.
تش ３بﻮﻟ ３د پ＋تﻮرگﻮ د ﻟگﻨچ ３ﻟﻪ تش ＄اى ＇خﻪ د حاﻟبﻴﻨﻮ پﻪ وسﻴﻠﻪ ﻣثاﻧ ３تﻪ ﻟﻴ８دول
ک８５ي.
د ﻣثاﻧ ３داخﻠﻲ ﻣحتﻮﻳات د تشﻮبﻮﻟﻮ د ﻣجرا ﻟﻪ ﻻرې ＇خﻪ بﻬر تﻪ تش８５ي.
＄ﻴﻨ ３وخت کﻠسﻴﻢ ،ﻣگﻨﻴزﻳﻢ ،ﻳﻮرﻳک اسﻴد او داس ３ﻧﻮر د ﻟگﻨچﻮ پﻪ تش ＄اى ک ３رسﻮب
او سره ﻳﻮ ＄اى ک８５ي او د پ＋تﻮرگﻲ کا１ﻲ جﻮړوي.
د چاپ５رﻳال ＄ﻴﻨ ３کک７وﻧکﻲ ﻣﻮاد ،ﻟکﻪ :دراﻧده فﻠزوﻧﻪ ،او ＄ﻴﻨی ﻧاروغ ９او پﻪ وﻳﻨﻪ ک ３زﻫري
ﻣﻮاد د پ＋تﻮرگﻮ د خراب５دﻟﻮ ﻻﻣﻞ ک８５ي.
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د څلورم څپرکي پوښتنې
 -1تش ３بﻮﻟ＇ ３ﻪ شی دي او ＇ﻪ ډول ﻟﻪ وﻳﻨ＇ ３خﻪ جﻼ ک８５ي.
 -٢د پ＋تﻮرگﻲ واړه کا１ﻲ د جراح ９ﻟﻪ عﻤﻞ ＇خﻪ پرتﻪ پﻪ ＇ﻪ ډول ﻟﻪ بدن ＇خﻪ اﻳستﻞ ک８５ي؟
 -٣د پ＋تﻮرگﻲ د تسﻠﻴخ پﻪ وخت ک ３د پ＋تﻮرگﻲ جﻮړ＊تﻮﻧﻪ پﻪ ＇ﻪ ډول ﻣشخص کﻮئ؟ پﻪ رسﻢ ک３
ﻳ ３و＊اﻳاست.
 -٤پﻪ ﻧفرون ک ３د وﻳ＋تﻪ ډوﻟﻪ رگﻮﻧﻮ ﻟﻮﻣ７ﻧ ９شبکﻪ د وﻳ＋تﻪ ډوﻟﻪ رگﻮﻧﻮ ﻟﻪ دوﻳﻤ ３شبک ３سره پرتﻠﻪ
ک７ئ.
ﻻﻧدې جﻤﻠ ３پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک ３پﻪ ﻣﻨاسبﻮ کﻠﻤﻮ ډک ３ک７ئ.
 -٥د پ＋تﻮرگﻲ چا１کﻮوﻧکی ﻣاﻳکروسکﻮپﻲ واحد د ...............پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳاد８４ي؟
 -٦پ＋تﻮرگﻲ ﻟﻪ درﻳﻮ و طبﻘﻮ..........................او＇ .................خﻪ جﻮړ شﻮي دي.
سﻢ ＄ﻮاب و！اکئ:
 -٧د فاضﻠﻪ تﻮکﻮ ډ４ره برخﻪ اوبﻪ ،ﻣاﻟگﻪ او ﻳﻮرﻳا ......................ﻟﻪ بدن ＇خﻪ طرحﻪ کﻮي.
د :پ＋تﻮرگﻲ
ج :غ＂ ３کﻮﻟﻤ３
ب :د بدن پﻮستکﻰ
اﻟف :س８ي
 -٨پﻠﻮﻳس ﻳا ﻟگﻨچﻪ د پ＋تﻮرگﻲ پﻪ .............ک ３ده.
د :حاﻟبﻴﻦ
ج :بﻬرﻧ ９طبﻘﻪ
ب :ﻣﻨ％ﻨ ９طبﻘﻪ
اﻟف :داخﻠﻲ طبﻘﻪ
پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک ３ﻻﻧدې جﻤﻠﻮ تﻪ ،کﻪ سﻤ ３وي د (ص) تﻮرى او کﻪ ﻧاسﻤ ３وي د (غ) تﻮرى وﻟﻴکئ.
 -٩پ＋تﻮرگﻲ وﻳﻨﻪ تصفﻴﻪ کﻮي ،پﻪ بدن ک ３د اوبﻮ ،تعادل تﻨظﻴﻤﻮي او د وﻳﻨ ３فشار ثابت ساتﻲ( .
)
 -١٠تش ３بﻮﻟ ３ﻟﻪ ﻣثاﻧ＇ ３خﻪ د حاﻟبﻴﻨﻮ پﻪ وسﻴﻠﻪ پﻪ ﻟگﻨچﻪ ک ３تﻮﻳﻴ８ي او ﻟﻪ ﻫغ ３ﻻرې ﻟﻪ بدن ＇خﻪ
طرحﻪ ک８５ي) (.
 -١١تش ３بﻮﻟ ３ﻟﻪ اوبﻮ ،ﻳﻮرﻳا ،ﻳﻮرﻳک اسﻴد ،ﻣاﻟگ ３او ﻧﻮرو کﻴﻤﻴاوي ﻣرکباتﻮ ＇خﻪ عبارت دي چ３
د بدن ﻟﻪ وﻳﻨ＇ ３خﻪ د پ＋تﻮرگﻮ د ﻧفروﻧﻮﻧﻮ پﻪ وسﻴﻠﻪ چاڼ ک８５ي) ( .
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پنځم څپرکى
د هډوکو او عضالتو سيستمونه
کﻠﻪ چ ３د ســکﻠﻴ ﻧﻮم اورئ ＊ــاﻳﻲ تاس ３د ﻫغﻮ شــﻴاﻧﻮ د پاتﻲ شﻮﻧﻮ
پــﻪ فکر ک ３شــئ چ ３ﻣ７ه شــﻮي دي＄ .ﻴﻨ ３خﻠک پــﻪ دې باور دي
چ ３ﻫ６وکﻲ ژوﻧدي ﻧسجﻮﻧﻪ ،ﻧﻪ دي ،خﻮ ﻫغﻮى ژوﻧدي او فعال دي.
ﻫ６وکــﻲ ﻣختﻠف ３دﻧــدې ﻟري .ﻫ６وکﻲ د عضﻠﻮ ﻟﻪ ！ﻴﻨگﻮﻟﻮ او ســاتﻠﻮ
ســره ﻣرســتﻪ کﻮي .د ب５ﻠگ ３پﻪ تﻮگﻪ د ژاﻣﻮ عضﻠ ３د خﻮړو پﻪ ژووﻟﻮ
ک ３ﻣرســتﻪ کﻮي او د ！تــر پﻪ پﻨجره کﻰ د پ＋ــتﻴﻮد ﻣﻨ ＃عضﻠ ３تﻨفس
شــﻮﻧی کﻮي .عضﻠــ ３ﻧﻮرې دﻧدې ﻫﻢ ﻟــري .زړه وﻳﻨﻪ پــﻪ بدن ک ３پﻪ
دوران راوﻟﻲ .ستاســ ３گﻴ６ه خﻮاړه ﻫضﻤﻮي .دا دواړه ﻟﻪ عضﻠﻮ ＇خﻪ
جﻮړ شــﻮي دي .پﻪ پﻨ％ﻢ ！ﻮﻟگﻲ ک ３تا سﻮ د سکﻠﻴ او عضﻠﻮ پﻪ اړه
ﻳﻮه اﻧدازه ﻣعﻠﻮﻣات تر ﻻســﻪ 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 ک ３د ورزش پر اﻫﻤﻴت پﻮﻫ８５ئ او ﻫغﻪ تشــرﻳح کﻮﻻى
شﻰ.
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سکلېټ()Skeleton
ســکﻠ ５د بدن د عضﻠﻮ د ﻣحﻮر او ！ﻴﻨگ５دو ＄ای دى چ ３د عضﻠﻮ د اﻧﻘباض ﻟﻪ اﻣﻠﻪ پﻪ خﻮ＋＄ــت
را＄ﻲ .ﻫ６وکﻲ ،کرپﻨدوکﻲ او بﻨدوﻧﻪ ستاس ３د سکﻠ ５سﻴستﻢ جﻮړوي.
پﻪ عﻤﻮﻣﻲ تﻮگﻪ د اﻧسان د بدن سکﻠﻴ پﻪ دوو برخﻮ و４شﻞ ک８５ي:
 -١ﻣحﻮري سکﻠ :)Axial skeleton( ５ﻣحﻮري سکﻠ ５د ستﻨ ３ﻳا د ﻳﻮ تﻴر پﻪ ډول دی چ３
ضﻤﻴﻤﻮي ســکﻠﻴ ورپﻮرې ﻧ＋ــتی دی .او پﻪ ﻫغﻪ ک ３د ســر د کاســ ３ﻫ６وکﻲ ،د ﻣﻼتﻴر ،پ＋ت ９او
د ！تر ﻫ６وکﻲ شاﻣﻞ دي.
 -٢ضﻤﻴﻤﻮي ســکﻠ )Appendicular sekeleton( :５چ ３د ﻫ６وکﻮ شﻤ５رﻳ ３د ﻣحﻮري
سکﻠ ５ﻟﻪ شﻤ５ر ＇خﻪ ډ４ر دی او د ﻻسﻮﻧﻮ ،پ＋ﻮ ،شﻤزۍ ،گروې او د اوږو د چارې ﻫ６وکﻲ پﻪ ک３
شاﻣﻞ دي .پﻪ ﻣﻨ％ﻨ ９تﻮگﻪ د ﻳﻮ باﻟغ شخص د ﻫ６وکﻮ شﻤ５ر شاوخﻮا  ٢٠٦دي.

کﻮپ７ۍ(جﻤجﻤﻪ)
پ＋ت９
پاسﻨﻰ زﻧد

د زﻧ／ﻮن ستر－ﻪ

د وراﻧﻪ ﻫ６وکﻰ

طﻮقک

ﻣ

ﻻﻧدﻳﻨﻰ زﻧد
د پﻨ６ۍ ﻟﻮى ﻫ６وکﻰ
د پﻨ６ى کﻮچﻨﻰ ﻫ６وکﻰ
د خاصرې ﻟگﻦ
د ﻣﻼ تﻴر
( )٥-١اﻧ％ﻮر د اﻧسان د بدن سکﻠﻴ
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د هډوکو دندې
هډوکي بېالبېلې دندې لري:

 .١ساتنه :ﻫ６وکﻲ د بدن ډ４ر غ７ي ﻟﻪ بﻬرﻧﻴﻮ ﻣﻴخاﻧﻴکﻲ زﻳاﻧﻮﻧﻮ ＇خﻪ ساتﻲ ،د ب５ﻠگ ３پﻪ تﻮگﻪ :س８ی
او زړه د پ＋تﻴﻮ پﻪ وسﻴﻠﻪ ،شﻮکﻲ ﻧخاع د ﻣﻼ د ت５ر پﻪ وسﻴﻠﻪ او ﻣاغزه د سر د کاس ３پﻪ واسطﻪ ساتﻞ ک８５ي.
دغﻪ راز ﻫ６وکﻲ د بدن پﻪ ﻧ５غ ساتﻠﻮک ３ﻣﻬﻢ رول ﻟﻮبﻮي.
 .٢زېرمه :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 ﻣاﻟگ ،３کﻠسﻴﻢ او فاسفﻮرس
＇خﻪ گ＂ﻪ اخﻠﻲ .زﻳرﻣﻪ شــﻮي کﻠســﻴﻢ د ﻫ６وکﻮ ﻟﻪ حجرو ＇خﻪ وﻳﻨ ３تﻪ ﻧﻨﻮزي او د بدن پﻪ ﻧﻮرو اړوﻧدو
برخﻮ ک ３ﻟگﻴ８ي.
 .٣خوځښت :سکﻠﻴ داس ３ترتﻴب شﻮى چ ３د ﻻزﻣ ３چ＂ﻜتﻴا سره ﻣﻨاسب حرکت ﻣﻨ ＃تﻪ راوړي.
سکﻠﻴ＂ﻲ عضﻠ ３د ﻫ６وکﻮ د پاسﻪ کش ک８５ي ،تر＇ﻮ د خﻮ＋＄ت زﻣﻴﻨﻪ برابره ک７ي .ﻟﻪ ﻫ６وکﻮ ＇خﻪ پرتﻪ
پﻪ أساﻧ ９د ﻧاست ،３گر＄ﻴدﻟﻮ او ＄غاست ３وسﻪ ﻧشتﻪ.
 .٤د وينـــې د کروياتـــو جـــوړول :پــﻪ ﻫ６وکﻮ کــ＄ ３اﻧگ７ى ﻧســج د ﻫ６وکﻮ د ﻣغــزو (Bone
 )marrowپﻪ ﻧاﻣﻪ ﻣﻮجﻮد دى .د وﻳﻨ ３ډ４رې کروﻳات د ﻫ６وکﻮ پﻪ ﻣغزو ک ３جﻮړﻳ８ي.

د هډوکو جوړښت
ﻫ６وکﻲ ارتباطﻰ ﻧسج دى چ ３پﻪ ﻫغﻪ ک ３د ﻫ６وکﻮ حجرې ( ،)Osteoblastsکا１ﻲ 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 ک ３د ﻫ６وکﻮ ډ４ره برخﻪ د کا ３１تﻮکﻮ 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 ！ﻮﻟ ３او ﻣتراکﻤ ３وي،
د ﻣتراکﻤﻮ ﻫ６وکﻮ پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳاد８４ي .د ﻫ６وکﻮ حجرې د ﻳﻮ ﻧري کاﻧال پﻪ شــاوخﻮا ک ３د ﻣتراکﻤﻮ ﻫ６وکﻮ پﻪ
دﻧﻨﻪ ک＄ ３اى ﻟري .د سفﻨجﻲ ډوﻟﻪ ﻫ６وکﻮ پﻪ ﻧس５ج کﻰ حجرې پﻪ غﻴر ﻣﻨظﻢ ډول د ﻳﻮ او بﻞ تر ＇ﻨگ
＄ــاى او ﻫــﻢ ＄ﻴﻨ ３ژورتﻴا وې ﻟــري.د ﻣتراکﻤﻮ ﻫ６وکﻮ کاﻧاﻟﻮﻧﻪ او د ســفﻨجﻲ ﻫ６وکﻮ ژورې د ﻫ６وکﻮ د
ﻣغزو ﻟﻪ ﻧسج ＇خﻪ ډک شﻮي دي .د وﻳﻨ ３رگﻮﻧﻪ د کﻮچ５ﻨﻮ کاﻧاﻟﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻻرې چ ３د ﻫ６وکﻮ پﻪ ﻣخ شتﻮن
ﻟري ﻧﻨﻮزي او ووزي.
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د وﻳﻨ ３ر－ﻮﻧﻪ
د ﻫ６وکﻲ ﻣاغزه
ﻣتراکﻢ ﻫ６وکﻰ

کرپﻨدوکﻰ

سفﻨجﻲ ﻫ６وکﻰ
( )٥-٢اﻧ％ﻮر د سفﻨجﻲ او ﻣتراکﻤﻮ ﻫ６وکﻮ جﻮړ＊ت

فعاليت
د اړتيا وړ سامان او مواد :د چرگﻮړي ﻫ６وکﻲ ،پاکﻮوﻧکﻲ تﻮکﻲ ،سر وازى ＊ﻴ＋ﻪ ﻳﻲ ﻟﻮ＊ﻰ
( )Jarاو د سرک ３ﻣحﻠﻮل.
تگ الره (طرزالعمل):
 -1د چرگﻮړي ﻳﻮ پاک ﻫ６وکﻰ د سرک ３ﻟﻪ ﻣحﻠﻮل ＇خﻪ پﻪ ډک ﻳﻮ ﻟﻮ＊ﻰ ک ３ک８５دئ.
 -٢ﻟﻪ ﻳﻮې اوﻧ＇ ９خﻪ وروستﻪ ﻫ６وکی د سرکی ﻟﻪ ﻣحﻠﻮل ＇خﻪ وباسئ او پﻪ اوبﻮ ﻳ ３پر ﻳﻤﻨ％ئ.
 -٣ﻫغﻪ بدﻟﻮﻧﻮﻧﻪ بﻴان ﻛ７ئ چ ３وﻳﻨئ او حس ﻛﻮئ ﻳ.３
 -٤د ﻫ６وکﻲ ﻣﻘاوﻣت ＇ﻨگﻪ بدل شﻮى دى؟
 -٥د سرک ３ﻣحﻠﻮل ﻟﻪ ﻫ６وکﻲ ＇خﻪ کﻮم شﻴان اﻳستﻠﻲ دي؟

د هډوکو ډولونه
د اﻧسان او ﻧﻮرو ﻫ６وﻛﻮ ﻟروﻧﻜﻮ (فﻘارﻳﻪ) حﻴﻮاﻧاتﻮ پﻪ بدن ک ３درې ډوﻟﻪ ﻫ６وکﻲ وجﻮد ﻟري.
 -١اوږده ﻫ６وکﻲ ،ﻟکﻪ :د وراﻧﻪ ﻫ６وکﻲ
 -٢ﻟﻨ ６ﻫ６وکﻲ ،ﻟکﻪ :د گﻮتﻮ د بﻨدوﻧﻮ ﻫ６وکﻲ
 -٣پﻠﻦ ﻫ６وکﻲ ،ﻟکﻪ :د سر ﻛاسﻪ
أﻳا د اوږدو ،ﻟﻨ６واو پﻠﻨﻮ ﻫ６وکﻮ ﻧﻮرې ب５ﻠ ３／ورکﻮﻻى شئ؟
د اوږدو ﻫ６وکﻮ تﻨﻪ او د ﻟﻨ６و او پﻠﻨﻮ ﻫ６وکﻮ باﻧدﻧ ９برخ ３د ﻣتراکﻢ ﻧسج ﻟﻪ ډﻟ＇ ３خﻪ دي.
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د اوږدو ﻫ６وکﻮ دوه سروﻧﻪ او د ﻟﻨ６و ﻫ６وکﻮ ،ﻟکﻪ :د ﻻسﻮﻧﻮ او پ＋ﻮ گﻮتﻮ ﻣﻨ％ﻨ ９برخﻪ ،او د پﻠﻨﻮ ﻫ６وکﻮ
ﻟکﻪ :د اوږو چارۍ او پ＋ت ９د سفﻨجﻲ ﻧسج ﻟﻪ ډﻟ＇ ３خﻪ دي.
فعاليت:

ﻟﻪ ﻧ８دې قصاب＇ ９خﻪ د پســﻪ ﻳا غﻮاﻳﻲ د وراﻧﻪ تﻮږل شــﻮی ﻫ６وکﻰ تر ﻻســﻪ ک７ئ او پﻪ ﻣﻨ ＃ﻛ ３ﻳ ３داس ３ﻣات
ک７ئ چ ３دﻧﻨ ９برخﻪ پﻪ ＊ﻪ تﻮگﻪ ＊کاره شﻲ.
ﻫغﻪ تﻮپﻴروﻧﻪ چ ３د ﻣتراکﻤﻮ او سفﻨجﻲ ﻫ６وکﻮ پﻪ جﻮړ＊ت ک ３گﻮرئ وﻳ ３ﻟﻴکئ او رسﻢ ﻳ ３ک７ئ.

كرپندوكي (:)Cartilage
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 ＃ک＄ ３اى ﻟري
او د ﻫ６وکﻮ د سﻮﻟﻴدﻟﻮ ﻣخﻪ ﻧﻴسﻲ.

بندونه(مفصلونه):
بﻨدوﻧﻪ د ﻫ６وکﻮ د ﻧ＋ﻠﻮﻟﻮ ＄اى او د سکﻠﻴ کﻤزورې برخ ３دي .ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ ﻳ ３ساتﻨﻪ ﻻزﻣﻪ او ضروري
ده .بﻨدوﻧﻪ د جﻮړ＊ت او د خﻮ＋＄ت د ډول ﻟﻪ ﻣخ ３پﻪ درﻳﻮ گروپﻮﻧﻮ و４شﻞ ک８５ي:
 -١نه ښـــورېدونکي بندونه :ﻫغﻪ بﻨدوﻧﻪ دي چ ３ﻫ６وکﻲ ﻳ ３ﻳﻮ دبﻞ تر ＇ﻨگ ！ﻴﻨگ ＄اى ﻧﻴﻮﻟﻰ وي،
ﻟکﻪ د سر د کاس ３د ﻫ６وکﻮ تر ﻣﻨ ＃بﻨد.
 -٢نيـــم ښـــورېدونکي بندونه :ﻫغــﻪ بﻨدوﻧﻪ دي چ ３ﻫ６وکﻲ ﻳــ ３ﻟ ８او ډ４ر خﻮ５＄ــ８ي ،ﻟکﻪ :د ！＂ر ﻟﻪ
ﻫ６وکﻲ سره د پ＋ت ９د ﻧ＋ﻠ５دﻟﻮ＄ای.
 -٣ښورېدونکي بندونه :ﻫغﻪ بﻨدوﻧﻪ دي چ ３ﻫ６وکﻲ ﻳ ３پﻪ أزاد ډول خﻮ＄ﻴ８ي.
د ＊ــﻮر４دوﻧکﻮ بﻨدوﻧﻮ ﻟروﻧکﻲ ﻫ６وکﻲ د ډ４رو قﻮي ارتباطﻲ ﻧســجﻮﻧﻮ پﻪ وســﻴﻠﻪ ،چ ３پﻠ ３د ﻟﻴگاﻣﻨت
( )Ligamentپﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳادﻳ８ى ،سره ﻧ＋تﻲ دي.
کــﻪ چ５ــرې ﻫ６وکﻲ پﻪ دغﻮ ！ﻴﻨگﻮ تاروﻧﻮ ﻧ＋ــتﻲ ﻧــﻪ واي ،بﻨدوﻧﻪ ﻟــﻪ ﻳﻮ بﻞ ＇خﻪ پﻪ أســاﻧ ９جﻼ ک５دل.
ﻟﻴگاﻣﻨتﻮﻧﻪ او عضﻠ ３ﻫ６وکﻲ د ＊ــﻮر４دوﻧکﻲ بﻨد پﻪ ＄اى ک ３ﻳﻮ بﻞ ســره ﻧ＋تﻲ ساتﻲ .د اﻧسان د بدن پﻪ
بﻨدوﻧﻮ ک ３ﻳﻮ ډول ﻣاﻳع ،چ ３د بﻨدي ﻣاﻳع ( )Synovialپﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳاد８４ي＄ ،ای ﻟري .دا ﻣاﻳع د ＇ﻨگ پﻪ

47

＇ﻨگ ترﻣﻨ ＃ﻫ６وکﻮ ＊ﻮﻳ５دل أساﻧﻮي او د ﻫغﻮى تر ﻣﻨ ＃د اصطکاک کچﻪ ！ﻴ＂ﻮي＊ .ﻮرﻳدوﻧکﻲ بﻨدوﻧﻪ
ډ４ر ډوﻟﻮﻧﻪ ﻟري چ＄ ３ﻴﻨ ３ﻳ ３عبارت دي ،ﻟﻪ:
الف :پنډوسکې او کاسې ته ورته بندونه :ددې بﻨد پﻪ واسطﻪ اﻧسان خپﻞ ﻻسﻮﻧﻪ اوپ ３＋ﻫرې
خﻮاتــﻪ خﻮ＄ﻮﻻی شــﻲ .دغــﻪ بﻨد د ﻫ６وکﻮ د ﻫرې خــﻮا د ＇رخ５دﻟﻮ ﻻﻣﻞ گر＄ــﻲ .د ب５ﻠگ ３پﻪ تﻮگﻪ،
د وراﻧﻪ د ﻫ６وکﻲ د سر د ﻧ＋ت＄ ３اى( چ ３د پﻨ６وسکﻲ ب２ﻪ ﻟري) د شﻤزۍ ﻟﻪ ﻫ６وکﻲ سره (چ ３د کاس３
ب２ﻪ ﻟري) د دې ډول بﻨدوﻧﻮ پﻪ وســﻴﻠﻪ پﻴﻮﻧد８４ي.د وﻻړې پﻪ وخت ک ３ﻳﻮ ＇ﻮک ددې بﻨدوﻧﻮ پﻪ واســطﻪ
خپﻠﻪ پ＋ــﻪ ﻣخک ،３شــاتﻪ ،کﻴ ０او ＊ﻲ خﻮاوو تﻪ خﻮ＄ﻮﻻی او ﻳا ﻳ ３د وراﻧﻪ د بﻨد شاوخﻮا تﻪ ＇رخﻮﻻی
شﻲ.
أﻳا کﻮﻻى شئ چ ３د پﻨ６وسکﻲ او کاسﻪ ډوﻟﻪ بﻨدوﻧﻮ بﻞ ﻣثال راوړئ؟
ب :چپراســـت ډوله بند＇ :رﻧگﻪ چ ３د دروازې چپراســت د دروازې خﻼصﻴدل او ت７ل شــﻮﻧﻲ
کﻮي ،دغﻪ بﻨد ﻫ６وکﻲ تﻪ ﻳﻮازې ﻳﻮې خﻮاتﻪ دخﻮ５＄دﻟﻮ اجازه ورکﻮي ،ﻟکﻪ :د گﻮتﻮ د بﻨدوﻧﻮ پﻪ ﻣﻨ ＃ک３
ﻣفصﻞ چ ３د ﻫغ ３پﻪ واسطﻪ ﻳﻮ د بﻞ پر ﻣخ ！ﻴ＂５دﻟﻰ شﻲ.

فکر وک７ئ
أﻳا وﻳﻼى شئ ＄ﻴﻨ ３غﻮړي ،ﻟکﻪ گرﻳس ،چ ３د ﻣﻮ！ر د پرزو د غﻮړوﻟﻮ ﻟپاره ﻛارﻳ８ي＇ ،ﻪ رول ﻟﻮبﻮي؟ د ﻫغﻪ رول د بﻨدوﻧﻮ ﻟﻪ ﻣاﻳع
سره پرتﻠﻪ ک７ئ.

ﻫ６وکﻰ

پﻰ
تﻮپ

د ﻣفصﻞ ﻣاﻳع

ﻛاﺳﻪ

ﻫ６وکﻰ

( )٥-٣اﻧ％ﻮر پﻨ６وسک ３او کاس ３تﻪ ورتﻪ بﻨدوﻧﻪ ب – د ﻣتحرک بﻨد جﻮړ＊ت
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کرپﻨدوکﻲ

مصنوعـــي بندونـــه :پﻪ  ١٩٦٣کال کــ ３د اورتﻮپﻴدي ﻳﻮ برتاﻧﻮی جــراح د وراﻧﻪ او خاصرې ﻟگﻦ
ﻣصﻨﻮعــﻲ بﻨد ( پﻨ６وســک ３او کاســ ３تﻪ ورتﻪ بﻨد) پﻪ جﻮړوﻟــﻮ پﻪ ﻣفصﻠﻲ ﻧاروغتﻴاووک ３ﻳﻮ ب ３ســارى
پرﻣختگ راﻣﻨ％تﻪ ﻛ .７ﻧﻮﻣﻮړي د وراﻧﻪ د بﻨد د پﻨ６وسکﻲ برخﻪ د ﻳﻮ حﻴاتﻲ فﻠز او د ﻫغﻪ د کاس ３برخﻪ
ﻟﻪ پﻮﻟﻲ اﻳتﻠﻴﻦ ( )polyethyleneپﻼستﻴک ＇خﻪ جﻮړه ک７ه او پﻼستﻴکﻲ کاسﻪ ﻳ ３د خاصرې ﻟگﻦ
پﻮرې وﻧ＋ــﻠﻮﻟﻪ .دې اختراع ﻟﻪ ډ４رو خﻠکﻮ ســره ﻣرســتﻪ وک７ه ﻟﻪ دې جﻤﻠ＇ ３خﻪ ﻫغﻪ ﻣاشــﻮﻣان چ ３د
زوﻛ７ې پر ﻣﻬال د خاصرې ﻟگﻦ ﻳ ３ﻧازك او ﻫ６وﻛﻲ ﻳ ３ﻧﻴﻤگ７ي وي او ﻳا ﻫغﻪ ﻧاروغان چ ３پﻨ６وسﻜ３
او ﻛاســ ３تﻪ ورتﻪ بﻨدوﻧﻮ پﻪ برخﻪ ﻛ ３د اﻟتﻬاب ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ســخت خﻮږ ﻟري ،ددې اختراع ﻟﻪ ﻻرې ﻳ ３ﻛ７او
ﻟ ８او ﻟﻪ داﻳﻤﻲ ﻣعﻴﻮبﻴت ＇خﻪ ژغﻮرل ک８５ي.

صدمې او سکليټي ناروغ９
＄ﻴﻨ ３وخت د ســکﻠﻴ＂ﻲ سﻴســتﻢ ﻳﻮه برخﻪ زﻳان وﻳﻨﻲ .ﻫ６وکﻲ ＊ــاﻳﻲ درز وﻛ７ي او ﻳا ﻣات شﻲ .بﻨدوﻧﻪ
ﻫﻢ زﻳان ﻟﻴدﻻى شــﻲ .ﻳﻮ ب％５اﻳﻪ شــﻮى بﻨد ﻫغﻪ بﻨد دى چ ３ﻳﻮ ﻳا ډ４ر ﻫ６وکﻲ پﻪ ﻛ ３ﻟﻪ خپﻞ ＄اى ＇خﻪ
＊ﻮرﻳدﻟﻲ وي .د سپرن ( )Sprainپﻪ ﻧاﻣﻪ د بﻨد ﻳﻮ بﻞ زﻳان ﻫغﻪ وخت پﻴدا ک８５ي چ ３د پﻠ ３ﻳﻮ ﻳا زﻳاتره
تاروﻧﻪ ډ４رکش ،تاو او ﻳا ＇ﻴرې شﻲ.
＄ﻴﻨ ３وخت د ﻣختﻠفﻮ ضربﻮ ﻟﻪ کبﻠﻪ ﻫ６وکﻲ ﻣات８５ي .د ﻫ６وکﻲ ﻣات５دل ﻳﻮه ډ４ره ﻣﻬﻤﻪ ستﻮﻧزه ده او باﻳد
ډ４ر ژرﻳ ３درﻣﻠﻨﻪ وشــﻲ .دا ﻧﻴﻤگرتﻴا ﻳﻮ ＄اﻧگ７ى ډاﻛ＂ر ﻟﻪ ﻣﻨ％ﻪ وړﻻى شــﻲ .ﻟﻪ ﻣات５دو ＇خﻪ ＇ﻮ ساعتﻪ
وروســتﻪ د ﻣات شــﻮي ﻫ６وﻛﻲ شاوخﻮا تﻪ وﻳﻨﻪ پرﻧ ６ک８５ي .پﻪ دې وخت ک ３ﻳﻮ شﻤ５ر ＄اﻧگ７ي حجرې
پــﻪ ﻣات شــﻮي ＄اى ک ３د ﻫ６وکــﻮ د تﻮکﻮ پﻪ جﻮړوﻟﻮ پﻴﻞ کﻮي .د ＇ﻮ راتﻠﻮﻧکــﻮ اوﻧﻴﻮ پﻪ ﻣﻮده ک ３پرﻧ６
وﻳﻨﻪ ﻟﻪ ﻣﻨ％ﻪ ＄ﻲ او د ﻫ６وکﻲ ﻧﻮى ﻧسج ﻣات شﻮى ＄اى ډکﻮي :د ﻫ６وکﻮ پﻮﻛﻲ ﻳﻮ بﻞ ډول ﻧاروغﻲ ده
چ ３د ﻫ６وکﻮ د ﻧســج د ﻟ ８تراکﻢ او ســختﻮاﻟﻲ ﻻﻣﻞ گر＄ﻲ .پﻪ دې حاﻟت ک ３ﻫ６وکﻲ ﻛﻤزوري ک８５ي
او پﻪ أساﻧ ９ﻣاتﻴ８ي.

پرﻧ ６شﻮې وﻳﻨﻪ

( )٥-٤اﻧ％ﻮر د ﻣات شﻮي ﻫ６وکﻲ ترﻣﻴﻢ
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د عﻤر ﻟﻮړ４دل او ب ３کﻴفﻴتﻪ خﻮاړه اوﻟﻪ ورزش ＇خﻪ ډډه کﻮل د ﻫ６وکﻮ پﻮکﻲ ډ４ره وي .پﻪ ﻫ６وکﻮ ک ３د
کﻠسﻴﻢ او فاسفﻮرس د ز４رﻣ ３کﻤﻮاﻟﻲ عﻠت دي( ３％＊ .ﻟﻪ پﻨ％ﻮسﻮ ﻛﻠﻮﻧﻮ ＇خﻪ پﻪ پﻮرتﻪ عﻤر ک )３د ﻧارﻳﻨﻪ
و پﻪ پرتﻠﻪ د ﻫ６وکﻮ پﻪ پﻮک ９اختﻪ ک８５ي .ﻳﻮ دﻟﻴﻞ ﻳ ３دا دى چ ３د ﻫغﻮى د بدن د کﻠسﻴﻢ او فاسفﻮرس ز４رﻣ３
د اﻣﻴدوارۍ پﻪ دوره ک ３ﻣصرفﻴ８ي.
ﻻزﻣﻪ ده چ ３د زﻟﻤﻴتﻮب او ＄ﻮاﻧ ９پﻪ وخت ک ３فرصت ﻟﻪ ﻻسﻪ ورﻧﻪ ک７ئ او د ﻣﻨظﻤﻮ ورزشﻲ تﻤرﻳﻨﻮﻧﻮ
او د ﻣﻨاســبﻮ او قــﻮي خﻮړو ﻟﻪ ﻻرې چ ３ډول ډول ﻣﻨراﻟﻮﻧــﻪ او ﻟبﻨﻴات وﻟري ،د ژوﻧد پﻪ اوږدو ﻛ ３خپﻠﻮ
ﻫ６وکﻮ سختﻮاﻟﻰ او کﻠکﻮاﻟﻰ وساتئ.

اضافي معلومات:
د ﻣــﻼ د درد زﻳاتــره ﻻﻣﻠﻮﻧــﻪ د ﻣــﻼ د تﻴر پــﻪ ﻛ７ﻳﻮک ３ﻳــﻮ بﻞ تــﻪ دﻛرپﻨدوﻧﻜﻲ دصفحــﻮ ﻧ８د４ﻮاﻟﻰ
دى چــ ３پــﻪ پاﻳﻠــﻪ کــ ３د 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 داس ３کار وک７ي چ ３د ﻛرپﻨدوﻧﻜﻲ صفحﻪ ب５رتﻪ خپﻞ ＄اى تﻪ راشﻲ .پﻪ ﻛرپﻨدوﻛﻲ
ک ３د وﻳﻨ ３رگﻮﻧﻪ ﻧشتﻪ＄ ،کﻪ د زﻳاﻧﻤﻦ ک５دو پﻪ صﻮرت ک ３پﻪ ډ４ر ＄ﻨ＊ ６ﻪ ک８５ي او پﻪ ﻟﻮړ عﻤر ک３
د ﻫغﻪ دخرابﻮاﻟﻲ ﻣخﻪ ﻧﻪ ﻧﻴﻮل ک８５ي.

عضالت
أﻳا کﻠﻪ ﻣﻮ کﻮ＊ــ） ک７ى دى ،پرتﻪ ﻟﻪ دې چ ３ستاســ ３د بدن کﻮﻣﻪ عضﻠﻪ وخﻮ＄ﻴ８ي ،ﻳﻮه شﻴبﻪ ک５＋ﻨئ؟ دا
ﻼ پﻪ ﻣرۍ او کﻮﻟﻤﻮ ک ３د خﻮړو
ﻧاشــﻮﻧ ３ده .د بــدن پــﻪ ＄ﻴﻨﻮ برخﻮ ک ３عضﻠ ３ﻟﻪ ارادې پرتﻪ کار کﻮي .ﻣثــ ً
حرکت د چا پﻪ اراده ﻧﻪ تر سره ک８５ي.
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د عضلو جوړښت
عضﻠــ ３د اﻟﻴــاف پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻟﻪ ＄اﻧگ７و حجرو ﻳا دعضﻠ ３ﻟﻪ تاروﻧﻮ ＇خﻪ جﻮړې شــﻮې دي چ ３ﻳﻮ د بﻞ تر
＇ﻨگ پراتﻪ دي .د عضﻠ ３د حجرو پﻪ د ﻧﻨﻪ ک ３پروتﻴﻦ ډوﻟﻪ ﻧري تاروﻧﻪ شــتﻪ چ ３د اﻧﻘباض ﻳا ﻛﻴﻜاږل
ﻛ５ــدو وړتﻴا ﻟري .کﻠﻪ چ ３د عضﻠ！ ３ﻮﻟ ３حجرې ﻛﻴﻜاږل شــﻲ ،عضﻠــﻪ ﻫﻢ ﻣﻨﻘبض ک８５ي او پﻪ ﻧتﻴجﻪ
ک ３د ﻳﻮ غ７ي د حرکت ﻻﻣﻞ گر＄ﻲ.

د عضلو ډولونه
عضﻠ ３درې ډوﻟﻪ دي :ﻣخطط ３ﻳا سکﻠﻴ＂ﻲ عضﻠ＊ ،３ﻮﻳ ３عضﻠ ３او د زړه عضﻠﻪ

د زړه د عضﻠ ３حجره

د سکﻠﻴ＂ﻲ عضﻠ ３حجره

اﻟﻒ)

د ＊ﻮﻳ ３عضﻠ ３حجره

د عضﻠ ３ﻳﻮه رشتﻪ

ب)

( )٥-٥اﻧ％ﻮر اﻟف :د ســکﻠﻴ＂ﻲ＊ ،ﻮﻳﻪ او د زړه دعضﻠﻮ ډوﻟﻮﻧﻪ ب:
د سکﻠﻴ＂ﻲ عضﻠﻮ جﻮړ＊
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د استراحت پﻪ حاﻟت ک ３دوه
سرې عضﻠﻪ
اﻧﻘباض پﻪ حاﻟت ک ３درې
سرې عضﻠﻪ

( )٥-٦اﻧ％ﻮر دﻣ دوه سرې او
درې سرې عضﻠﻪ
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الف:ســـکليټي عضلـــې :د اﻧســان
ســکﻠﻴ＂ﻲ عضﻠ ３د بــدن تﻘرﻳبا ً ٤٠
وزن جــﻮړوي .ســکﻠﻴ＂ﻲ عضﻠــ３
د اﻧﻘباض پﻪ حاﻟت ک ３دوه سرې
د حرکــت ﻟپــاره د بــدن پــﻪ ﻫ６وکﻮ
عضﻠﻪ
ک３
حاﻟت
پﻪ
استراحت
د
پــﻮرې ﻧ＋ــت ３دي او کــﻮﻻى شــﻲ
درې سرې عضﻠﻪ
ســﻞ گﻮﻧــﻪ ډوﻟــﻪ حرکــت ﻣﻨــ ＃تﻪ
راوړي .ک５ــدای شــﻲ دا حرﻛتﻮﻧــﻪ
د ﻳــﻮ ورزش ﻛﻮوﻧﻜــﻲ،
خﻨدﻳدوﻧﻜــﻲ ﻳــا ﻳــﻮ غﻮســﻪ شــﻮي
شــخص پﻪ ＇５ــره ﻛــ ３وﻟﻴدل شــﻲ.
کــﻪ وغــﻮاړو حرکــت وکــ７و پﻴغــام ﻟــﻪ ﻣغــز ＇خﻪ د
ســکﻠﻴ＂ﻲ عضﻠﻮ حجروتﻪ ﻟ５ــ８دول ک８５ي چ ３د عضﻠ３
د اﻧﻘبــاض ﻻﻣــﻞ گر＄ﻲ او پــﻪ ﻧتﻴجﻪ ک ３حرکــت ﻣﻨ ＃تﻪ
را＄ﻲ .د ســکﻠﻴ＂ﻲ عضﻠﻮ حجرې ﻣخطط＊ ３ــکاري او ﻫره ﻳﻮه
＇ﻮ ﻫســت ３ﻟري .ســکﻠﻴ＂ﻲ عضﻠ ３پﻪ ﻫ６وکﻮ پﻮرې ﻧ＋تﻲ دي او د ارتباطﻲ
ﻧســجﻮﻧﻮ ＇رﻣﻦ ډوﻟﻪ رشت ،３سکﻠﻴ＂ﻲ عضﻠ ３پﻪ ﻫ６وکﻮ پﻮرې ﻧ＋ﻠﻮي .دغﻪ
رشت ３د پﻠ )Tendon( ３پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳاد８４ي.کﻠﻪ کﻪ ﻳﻮه عضﻠﻪ چ ３دوه ﻫ６وکﻲ
ســره ﻧ＋ــﻠﻮي ،ﻟﻨ６ه شــﻲ ﻫ６وکﻲ ﻳﻮ بﻞ تﻪ ﻧــ８دې کش ک５ــ８ي .د ب５ﻠگ ３پﻪ
ډول د پﻠ ３رشــت ،３دوه ســره ( )Bicepsعضﻠﻪ د اوږې او ﻣ پﻪ ﻫ６وکﻮ
پﻮرې ﻧ＋ﻠﻮي .کﻠﻪ چ ３دوه سره عضﻠﻪ اﻧﻘباض وک７ي ،ستاس ３ﻣ د اوږې
خﻮاتﻪ ک８ﻳ８ي .ســکﻠﻴ＂ﻲ عضﻠ ３زﻳاتره د جﻮړو پﻪ ډول دوه ،دوه کار کﻮي.
ﻣعﻤــﻮ ًﻻ د جﻮړې ﻳﻮه عضﻠﻪ د بدن ﻳــﻮه برخﻪ ک８وي ،د ﻫﻤدغ ３جﻮړې بﻠﻪ
عضﻠﻪ د بدن دغﻪ برخﻪ ســﻤﻮي .ﻫغﻪ عضﻠﻪ چــ ３د بدن ﻳﻮه برخﻪ ﻛ８وي د
ﻛ８ووﻧﻜ )Flexor(３او ﻫغﻪ عضﻠﻪ چ ３د بدن برخﻪ سﻤﻮي ،د سﻤﻮوﻧﻜ３
( )Extensorپــﻪ ﻧاﻣــﻪ ﻳاد８４ي .د ﻳﻮې عضﻠ ３د اوږدﻳدو د اړتﻴا پﻪ صﻮرت
ک ３پــکار ده ﻣخاﻟفﻪ عضﻠﻪ ﻣﻮجﻮده وي چ ３وک７اى شــﻲ پﻪ خپﻞ اﻧﻘباض

ﻫغﻪ کش ک７ي ،ﻟکﻪ :د ( )5-6شــکﻞ ،د ﻣ دوه ســره عضﻠﻪ ک８ووﻧک ３او د ﻣ درې ســره عضﻠﻪ ﻳﻮه
سﻤﻮوﻧﻜ ３عضﻠﻪ ده.
ب:ښويې عضلې＊ :ﻮﻳ ３عضﻠ ３د سکﻠﻴ＂ﻲ عضﻠ ３ﻣخطط ３برخ ３ﻧﻪ ﻟرى .د دې عضﻠ ３حجرې
اوږدې او دوک ډوﻟﻪ دي او پﻪ ﻫره حجره ک ３ﻳﻮازې ﻳﻮه ﻫستﻪ ﻟﻴدل ک８５ي＊ .ﻮﻳ ３عضﻠ ３پﻪ عﻤﻮﻣﻲ ！ﻮگﻪ
د پا ３１پﻪ ب２ﻪ جﻮړې شــﻮې دي او د ﻫاضﻤﻲ سﻴســتﻢ ،د وﻳﻨ ３د رگﻮﻧﻮ او د تﻨفســﻲ او تکثري ﻣجراوو پﻪ
د４ﻮاﻟﻮﻧﻮ ک ３شــتﻮن ﻟري＊ .ــﻮﻳ ３عضﻠ ３د دوو ﻧﻮرو عضﻠﻮ پﻪ پرتﻠﻪ پﻪ کراره ﻳا ورو عﻤﻞ کﻮي او د ﻟ８ې
اﻧرژۍ پﻪ ﻟ８وﻟﻮ ډ４ره ﻣﻮده د اﻧﻘباض پﻪ حاﻟت ک ３پات ３ک８５ي .د ＊ﻮﻳﻮ عضﻠﻮ ﻟﻪ روﻟﻮﻧﻮ ＇خﻪ ﻳﻮ د کﻮﻟﻤﻮ
پﻪ اوږدوک ３د تﻮکﻮ ﻟ８５دوﻧﻪ او د وﻳﻨ ３د رگﻮﻧﻮ د قطر تﻨظﻴﻤﻮل دي .ددې عضﻠﻮ اﻧﻘباض د اﻧسان پﻪ کﻨ＂رول
ک ３ﻧﻪ دي.
ج :د زړه عضله :د شﻤزۍ ﻟروﻧکﻮ حﻴﻮاﻧاتﻮ زړه ﻟﻪ دې عضﻠ＇ ３خﻪ جﻮړ شﻮى دی چ ３پﻪ ظاﻫره ﻧﻪ
ست７ې کﻴدوﻧک＊ ３کاري .د دغﻪ عضﻠ ３حجرې جﻮړ＊ت ﻣخطط او حرکات ﻳ ３غﻴر ارادي دي.
د زړه پﻪ عضﻠﻪ ک ３ﻫغﻪ حجرې شاﻣﻠ ３دي چ ３ﻳﻮ او بﻞ سره ﻣﻨشعب ３دي او دوه ﻫست ３ﻟري.

فعاليت

پﻪ جﻮړ شــﻮي ســﻼﻳ ６ک ３تر ﻣاﻳکروسکﻮپ ﻻﻧدې د ډول ډول عضﻼتﻮ حجرې وگﻮرئ او شکﻠﻮﻧﻪ
ﻳ ３پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک ３رسﻢ ک７ئ.
د عضالتـــي فعاليتونو ډولونه :ﻛﻴدای شــ ３د عضﻼتﻮ فعاﻟﻴت ارادي او ﻳــا غﻴر ارادي وي .ﻫغﻪ
عضﻠــ ３چــ ３د ﻫغﻮى فعاﻟﻴت د اﻧســان تر کﻨ＂رول ﻻﻧــدې وي ،ارادي عضﻠ ３او کــﻪ د عضﻠ ３فعاﻟﻴت
د اﻧسان تر کﻨ＂رول ﻻﻧدې ﻧﻪ وي د غﻴر ارادي عضﻠﻮ پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳاد８４ي＊ .ﻮﻳ ３او د زړه عضﻠ ３د غﻴر ارادي
عضﻠﻮ ﻟﻪ جﻤﻠﻮ ＇خﻪ دي .ﻛﻴدای شــﻲ ســکﻠﻴ＂ﻲ عضﻠ ３ارادي او ﻳا غﻴر ارادي اوسﻲ .د ب５ﻠگ ３پﻪ تﻮگﻪ
تاســ ３ﻫر وخت کﻮﻻى شــئ خپﻠ ３ســترگ ３وازې او پ＂ ３ک７ئ .ﻟﻴکﻦ ســترگ ３ﻣﻮ ﻟﻪ غﻮ＊تﻨ ３پرتﻪ ﻫﻢ
رپ８５ي.
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ورزشي حرکات
ﻣﻨظﻢتﻤرﻳﻨﻮﻧﻪستاس３پرعضﻼتﻲسﻴستﻢ＇ﻪاغ５زهﻟري؟
＇ﻪ ډول کﻮﻻى شئ د خپﻠﻮ عضﻼتﻮ وړتﻴا زﻳاتﻪ ک７ئ؟
د عضﻼتﻮ زور د عضﻼتﻮ د رشــتﻮ پﻪ شــﻤ５ر پﻮرې اړه ﻧﻪ ﻟري ،بﻠک ３د ﻣعﻠﻮﻣاتﻮ ﻟﻪ ﻣخ ３د رشتﻮ شﻤ５ر
تر زﻳ８ﻳدو د ﻣخﻪ د ﻣﻮر پﻪ ﻧس ک ３جﻮړﻳ８ي .د عضﻠ ３تﻮان د عضﻼتﻲ رشــتﻮ پر７４واﻟﻰ او دا چ ３پﻪ ﻳﻮ
وخت ک＇ ３ﻮﻣره اﻧدازه اﻧﻘباض کﻮي ،اړه ﻟري .پر７４ې عضﻼتﻲ رشت ３زﻳاتره غ＋تﻠ ３دي .ﻣﻨظﻢ ورزش
د عضﻼتــﻮ د پﻴــاوړي کﻴدو او ﻟﻮﻳ５دو ﻻﻣﻞ گر＄ــﻲ .بدﻧﻲ روزﻧﻪ د دې ﻻﻣﻞ گر＄ــﻲ چ ３زﻣﻮږ بدن ﻟﻪ
ﻻﻧدې گ＂ﻮ ＇خﻪ برخﻤﻦ شﻲ:
د غښتلو عضلو درلودل:
ﻟــﻪ غ＋ــتﻠﻮ عضﻠﻮ ＇خﻪ ﻣﻮخﻪ د ډ４ــرې غ＂ ３او ﻟﻮﻳ ３عضﻠــ ３درﻟﻮدل ﻧﻪ دي .دا بســﻨﻪ ﻛﻮي چ ３زﻣﻮږ
عضﻠــ ３د خپﻠــ ３دﻧدې د تر ســره کﻮﻟﻮ ﻟپــاره پﻮره تﻴــارى وﻟري .پــﻪ دې تﻮ－ﻪ بدﻧﻲ روزﻧــﻪ د عضﻼتﻮ
د ﻛاروﻧــ ３او د ﻣﻬﻤــﻮ او اړﻳﻨﻮ چارو ﻟپاره د چﻤتــﻮ کﻮﻟﻮ ﻻﻣﻞ گر＄ﻲ .ﻫﻤدارﻧگﻪ بدﻧﻲ روزﻧﻪ د عضﻼتﻮ
د حجﻢ د زﻳاتﻮاﻟﻲ ﻻﻣﻞ گر＄ﻲ.
د درﻧــدو او اوږدو چارو د ســرتﻪ رســﻮﻟﻮﻟپاره زﻣﻮږ د بدن تﻮان پﻪ دې پــﻮرې اړه ﻟري چ＇ ３ﻮﻣره ورزش
کــﻮو .ﻫﻤدارﻧگــﻪ د ورزش ﻟپاره باﻳد ﻫﻮډ او پﻮره اراده وﻟــرو .د ورزش پﻪ وخت ک ３زﻣﻮږ عضﻼت ډ４ر
اکسﻴجﻦ تﻪ اړتﻴا ﻟري＄ ،کﻪ د ورزش پﻪ وخت کﻰ تﻨفس ،سخت او چ＂ک８５ي .تﻨفسﻲ عضﻠ ３د سخت
کار ﻟﻪ اﻣﻠﻪ پﻴاوړې ک８５ي .ورزش کﻮوﻧکﻲ کســان د ﻫغﻮ کســاﻧﻮ پﻪ پرتﻠﻪ چ ３ﻟ ８ورزش کﻮى ،ورو او ډ４ر
ژور تﻨفس کﻮي.
د بدﻧﻲ روزﻧ ３پﻪ وخت ک ３زﻣﻮږ د زړه ضربان چ＂ﻚ او سختﻴ８ي ،ﻧﻮ ＄کﻪ زﻣﻮږ د زړه د عضﻠ ３وړتﻴا
ډ４رﻳ８ي .د وﻳﻨ ３ﻣﻘدار چ ３ﻟﻪ ﻫر اﻧﻘباض ＇خﻪ وروستﻪ د ﻳﻮ ورزش کﻮوﻧکﻲ کس د زړه ＇خﻪ و＄ﻲ د
ﻫغﻮ کساﻧﻮ پﻪ پرتﻠﻪ ،چ ３ﻟ ８ورزش کﻮي ،ډ４ر زﻳات دی .ﻫﻤدارﻧگﻪ د وﻳﻨ ３د دوران د سﻴستﻢ وړتﻴا بدن
تﻪ د وﻳﻨ ３پﻪ رسﻮﻟﻮ ک ３د ور＄ﻨﻲ ورزش پﻪ اﻧدازې پﻮرې اړه ﻟري.

د عضالتو صدمې
د بدﻧﻲ روزﻧ ３ﻫر پروگرام باﻳد ورو ورو پﻴﻞ شﻲ .د تﻤرﻳﻦ ورو پﻴﻠﻮل ﻟ ８احتﻤاﻟﻲ زﻳان ﻟري .د تﻤرﻳﻦ د سر
تﻪ رسﻮﻟﻮ ﻟپاره باﻳد بدن تﻮد او چﻤتﻮ شﻲ ،تر ＇ﻮ عضﻠﻮ تﻪ زﻳان و ﻧﻪ رس８５ي .کﻠﻪ داس ３پ＋５ﻴ８ي چ ３ﻳﻮه
ارادي عضﻠﻪ پﻪ غﻴر ارادي ډول اﻧﻘباض کﻮي .دې حاﻟت تﻪ د عضﻠ ３خﻮږﻣﻦ اﻧﻘباض وﻳﻞ ک８５ي او پﻪ روغﻮ
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کســاﻧﻮ ک ３ﻣعﻤﻮ ًﻻ ﻟﻪ ورزشــﻲ حرکاتﻮ ＇خﻪ وروستﻪ پﻴدا ک８５ي .ﻻﻣﻞ ﻳ ３پﻪ عضﻠﻪ ک ３د ﻟ ８وخت ﻟپاره
د اکسﻴجﻦ او غذاﻳﻲ ﻣﻮادو کﻤﻮاﻟﻰ دی .د ﻣاساژ ورکﻮﻟﻮ او ورو فعاﻟﻴت تﻪ اداﻣﻪ ورکﻮل ک５دای شﻲ چ３
د عضﻠ ３خﻮږﻣﻦ اﻧﻘباض ﻟرې ک７ي.
ﻫغﻪ کسان چ ３ډ４ر زﻳات تﻤرﻳﻦ کﻮي ＊اﻳﻲ د خپﻠﻮ عضﻼتﻮ اﻟﻴافﻮ تﻪ زﻳان ورسﻮي .پﻪ ﻧتﻴجﻪ ک ３پﻠ ３اﻟتﻬابﻲ
ک８５ي .دغﻪ حاﻟت د پﻠﻮ د اﻟتﻬاب پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳاد８４ي .زﻳاتره زﻳاﻧﻤﻨ ３شﻮې عضﻠ ３د روغتﻴا ﻟپاره اوږدې ﻣﻮدې
استراحتتﻪاړتﻴاﻟري＄.ﻴﻨ３وختخﻠککﻮ＊）کﻮيچ３خپﻠ３عضﻠ３د＄ﻴﻨﻮدرﻣﻠﻮپﻪوسﻴﻠﻪغ＋تﻠ３ک７ي.
د اوږدې ﻣﻮدې ﻟپاره د دغﻮ درﻣﻠﻮ خﻮړل دصحﻲ ســتﻮﻧزو ،ﻟکﻪ :د زړه ،ﻳﻨ ３او پ＋ــتﻮرگﻲ د خرابﻴدو .او
د وﻳﻨ ３د ﻟﻮړ فشار ﻻﻣﻞ گر＄ﻲ .کﻪ چ５رې دا درﻣﻞ د ﻫ６وکﻮ ﻟﻪ پخﻮاﻟﻲ ﻣخک ３وخﻮړل شﻲ د ﻫ６وکﻮ
د ودې ﻣخﻪ ﻧﻴسﻲ.

د پنځم څپرکي لنډيز
سکﻠﻴت د بدن د عضﻠﻮ د ﻣحﻮر او ！ﻴﻨ５／دو ＄ای دی.
ﻫ６وکﻲ بدن ساتﻲ ،ﻣﻨراﻟﻮﻧﻪ زﻳرﻣﻪ کﻮي ،د حرکت زﻣﻴﻨﻪ برابروي او د وﻳﻨ ３کروﻳات جﻮړوي.
بﻨدوﻧﻪ د ﻫ６وکﻮ د ﻳﻮ بﻞ سره د ﻧ＋ﻠﻮ ﻟﻮ ＄ای ده.
د سکﻠﻴ＂ﻲ سﻴستﻢ پﻪ صدﻣﻮ ک ３درز ،د ﻫ６وکﻮ ﻣات５دل او د ﻟﻴگاﻣﻨت د رشت ３ب＄ ３اﻳﻪ کﻴدل ﻳا ＇ﻴرې
ک５دل شاﻣﻞ دي.
د سکﻠﻴ＂ﻲ سﻴستﻢ ﻣختﻠف ډول صدﻣ ３د ﻫ６وکﻮ پﻮکﻲ او سپرن دى.
د ﻫ６وکﻮ ډوﻟﻮﻧﻪ ﻟﻪ :اوږدو ،ﻟﻨ６و او پﻠ２ﻮ ＇خﻪ عبارت دي.
درې ډوﻟﻪ عضﻠ ３عبارت دي ،ﻟﻪ :سکﻠﻴ＂ﻲ عضﻠ＊ ،３ﻮﻳ ３عضﻠ ３او د زړه عضﻠﻪ
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سکﻠﻴ＂ﻲ عضﻠ ３پﻪ جﻮړه ﻳﻴز ډول او برعکس ﻳﻮ د بﻞ کار کﻮي.
سکﻠﻴ＂ﻲ عضﻠ ３ﻣﻨﻘبض ک８５ي چ ３د ﻫ６وکﻮ د حرکت ﻻﻣﻞ وگر＄ﻲ.
ﻣﻨظﻢ ورزش د زړه او د وﻳﻨ ３د 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
ډک ３دي.
بﻨدوﻧﻪ پﻪ درې ډوﻟﻪ دي :غﻴر ﻣتحرک ،ﻧﻴﻤﻪ ﻣتحرک ،او ﻣتحرک.
د ارتباطﻲ ﻧسج ﻫغﻪ رشت ３چ ３سکﻠﻴ＂ﻲ عضﻼت پﻪ ﻫ６وکﻮ پﻮرې ﻧ＋ﻠﻮي ،د پﻠ ３پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳاد８４ى.

د پنځم څپرکي پوښتنې
تشرﻳحﻲ پﻮ＊تﻨ３
 -١د ﻣتراکﻤﻮ او سﻨفجﻲ ﻫ６وکﻮ تر ﻣﻨ＇ ＃ﻪ تﻮ پﻴر ﻣﻮجﻮد دى؟
 -٢د ﻫ６وکﻮ عﻤده دﻧدې تشرﻳح ک７ئ؟
 -٣ﻣتحرک بﻨدوﻧﻪ ﻟﻪ ب５ﻠ ３／سره واضح ک７ئ.
 -٤د عضﻠﻮ د ډوﻟﻮﻧﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ واخﻠئ اوتشرﻳح ﻳ ３ک７ئ.
 -٥عضﻠ＇ ３ﻮ ډوﻟﻪ صدﻣ ３او زﻳاﻧﻮﻧﻪ ﻟري؟ تشرﻳح ﻳ ３ک７ئ.
＊ -٦ﻮﻳ ３عضﻠ ３د بدن پﻪ کﻮﻣﻮ برخﻮ ک ３پﻴدا ک８５ي؟
 -٧ﻛرپﻨدوﻛﻲ تشرﻳح ک７ئ او ﻫﻢ وواﻳاست چ＇ ３ﻪ چارې تر سره کﻮي.
پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک ３د سﻢ ＄ﻮاب ﻟپاره د (ص) او د ﻧاسﻢ ﻟپاره د (غ) تﻮرى وﻟﻴکئ.
 -٨د وﻳﻨ ３سره کروﻳات د ﻫ６وکﻮ پﻪ ﻣغزو ک ３جﻮړ８４ي) ( .
＊ -٩ﻮې عضﻠ ３د سکﻠﻴ＂ﻲ عضﻠﻮ او د زړه د عضﻠ ３پﻪ پرتﻠﻪ ډ４ر چ＂ﻚ عﻤﻞ کﻮي) (.
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شپ８م څپرکى

عصبي سيستم او حسي غ７ي
د ﻣخﻪ ﻣﻮ زده ک７ل چ ３حسﻲ غ７ي ،ﻟکﻪ سترگ ،３غﻮږ ،پزه ،ژبﻪ او پﻮستکی
د چاپ５رﻳــال پﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﻣﻮږ تﻪ ﻣعﻠﻮﻣات راﻛﻮي .د چاپ５رﻳال د ﻣحرﻛاتﻮ پ５ژﻧدل
د ﻫﻤدغﻮحﻮاســﻮ پﻪ وســﻴﻠﻪ شــﻮﻧ ３ده .د حﻮاسﻮ پﻪ واســطﻪ ﻣﻮږ ﻛﻮﻻى شﻮ
ﻣحرﻛات وپ５ژﻧﻮ او د ﻫغﻮى پﻪ وړاﻧدې غبرگﻮن و＊ﻴﻮ .ددې پﻨ％ﻮ حسﻲ غ７و
پﻪ واسطﻪ ﻻستﻪ راغﻠﻲ پﻴغاﻣﻮﻧﻪ او د بدن ﻟﻪ غ７و ＇خﻪ پﻪ ﻧاخبره تﻮگﻪ دغﻪ تر
ﻻسﻪ شﻮي اطﻼعات ددې ﻻﻣﻞ ک８５ي چ ３د 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 جــﻼ 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 ﻻسﻪ ک７ئ او زده بﻪ ک７ئ چ ３د خپﻞ
عصبﻲ سﻴستﻢ او پﻨ％ﻪ گﻮﻧﻮ حﻮاسﻮ ＇ﻨگﻪ ساتﻨﻪ وک７ئ.
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عصبي سيستم( )Nervous system
عصبﻲ سﻴســتﻢ د اﻧســان د بدن تر ！ﻮﻟﻮ ﻣﻬﻢ او پﻴچﻠﻰ سﻴستﻢ دی چ ３د ﻫغ ３پﻪ واسطﻪ ﻣحﻴطﻲ عﻮاﻣﻞ
درك او د بدن ！ﻮﻟ ３دﻧدې اداره او ﻛﻨ＂روﻟﻴ８ي د عصبﻲ سﻴستﻢ واحد دﻧﻴﻮرون پﻪ ﻧام ﻳاد８４ي.
نيورون او جورښـــت يې ( )Neuronد 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 ،ساﻳتﻮپﻼزم او ﻫستﻪ ﻟري.
د ﻧﻴﻮرون ﻫستﻪ پﻪ حجروي جسﻢ ک＄ ３اى ﻟري او ساﻳتﻮپﻼزم ﻳ ３د ﻫست ３پﻪ شاو خﻮا ک ３پروت دى.

ﻫستﻪ
حجروى جسﻢ

د ﻣﻴﻠﻴﻦ غشاء

اکسﻮن
دﻧدراﻳتﻮﻧﻪ
( )6-1اﻧ％ﻮر د ﻧﻴﻮرون جﻮړ＊ت

د اکسﻮن اخري برخﻪ

ﻧﻴﻮرون ﻟﻪ درﻳﻮ برخﻮ ＇خﻪ جﻮړ شﻮی دی.
 -1حجــروي جســﻢ ( )Cell bodyد ﻧﻴــﻮرون ﻫغﻪ برخﻪ ده چ ３ﻫســتﻪ او ســاﻳتﻮپﻼزم پﻪ ک ３وجﻮد
ﻟرې.
 -٢دﻧدراﻳت ( :)Dendriteد وﻧ ３د شاخﻮﻧﻮ پﻪ شان جﻮړ＊تﻮﻧﻪ دي چ ３د حجروي جسﻢ ＇خﻪ ﻣﻨشا
اخﻠﻲ او پﻴغاﻣﻮﻧﻪ حجروي جسﻢ تﻪ استﻮي.
-٣اکسﻮن(:)Axonاکسﻮنﻟﻪحجرويجسﻢ＇خﻪوتﻠ３ﻳﻮهاوږدهرشتﻪدهچ３عصبﻲپﻴغامدحجرويجسﻢ
＇خﻪ د ﻧﻴﻮرون تر وروست ９برخ ３پﻮرې رسﻮي .د عصبﻲ حجرې ډ４ر اکسﻮﻧﻮﻧﻪ د ﻣاﻳﻠﻴﻦ ( )Myelinپﻪ ﻧاﻣﻪ
د پروتﻴﻨﻲ او شحﻤﻲ پردې پﻪ وسﻴﻠﻪ پﻮ＊ﻞ شﻮي دي.
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عضﻠﻪ
ارتباطﻲ ﻧﻴﻮرون
حسﻲ ﻧﻴﻮرون

( )٦-٢اﻧ％ﻮر د ﻧﻴﻮرون ډوﻟﻮﻧﻪ

د نيـــورون ډولونه:ﻧﻴﻮروﻧﻮﻧﻪ د ﻫغﻮى د دﻧدې ﻟﻪ
ﻣخ ３پﻪ درې ډوﻟﻪ دي.
 -١حســﻲ ﻧﻴﻮروﻧﻮﻧــﻪ ،ﻟــﻪ حســﻲ غــ７و،
ﻟکﻪ :پﻮســتکﻲ ＇خﻪ اطﻼعات ﻧخاع او ﻣغز
تﻪ رسﻮي.
 -٢حرکﻲ ﻧﻴﻮروﻧﻮﻧــﻪ ،ﻟﻪ ﻧخاع او ﻣغز ＇خﻪ
فرﻣاﻧﻮﻧﻪ بدن د غ７و (عضﻼتﻮ) تﻪ رسﻮي.
 -٣ارتباطــﻲ ﻧﻴﻮروﻧﻮﻧﻪ ،د حســﻲ او حرکﻲ
ﻧﻴﻮروﻧﻮﻧﻮ ترﻣﻨ ＃اړﻳکﻪ ！ﻴﻨگﻮي.

حرکﻲ ﻧﻴﻮرون

ﻓعاﻟﻴت
د پﻮرتﻨﻲ شکﻞ پﻪ ﻣرستﻪ د ﻧﻴﻮروﻧﻮﻧﻮ جﻮړ＊ت د ﻫغﻮى د دﻧدې ﻟﻪ ﻣخ ３ﻳﻮ ﻟﻪ بﻞ سره پرتﻠﻪ ک７ئ.

ســـيناپس ( :)Synapseﻫغﻪ کﻮچﻨ ９فضــا ده چ ３د ﻳﻮ ﻧﻴﻮرون
د اکسﻮن او بﻞ ﻧﻴﻮرون د دﻧدراﻳت ترﻣﻨ ＃اړﻳکﻪ ！ﻴﻨ／ﻮي .پﻪ دی فضا
ک ３د پﻴغام رســﻮﻧکﻲ اکســﻮن د اخري برخ＇ ３خﻪ کﻴﻤﻴاوي تﻮکﻲ
ﻟﻮﻣ７ﻧﻰ ﻧﻴﻮرون

( اســﻴتاﻳﻞ کﻮﻟﻴﻦ) ترشح ک８５ي چ ３د ﻫﻤدې تﻮکﻮ ﻟﻪ ﻻرې ،عصبﻲ
پﻴغاﻣﻮﻧﻪ ﻟﻪ ﻳﻮ ﻧﻴﻮرون ＇خﻪ بﻞ ﻧﻴﻮرون تﻪ ﻟ８５دول ک８５ي.

کﻴﻤﻴاوي پﻴغام
رسﻮوﻧکﻲ

د انسان عصبي سيستم جوړښت
عصبــﻲ سﻴســتﻢ ﻟــﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻮﻧــﻮ ﻧﻴﻮروﻧﻮﻧــﻮ ＇خﻪ جﻮړ شــﻮى دى.
ﻧﻴﻮروﻧﻮﻧﻪ پﻪ دواﻣداره تﻮگﻪ د بدن ﻟﻪ داخﻠﻲ برخ ３او چاپ５رﻳال ＇خﻪ
دوﻳﻤﻲ ﻧﻴﻮرون

اطﻼعات را！ﻮﻟﻮي او ﻟﻪ ﻫﻤغ８ۍ ،تشــخﻴص او تعبﻴر ＇خﻪ وروستﻪ
＄ﻮاب ورکﻮي .ﻧﻴﻮروﻧﻮﻧﻮ پﻪ عصبﻲ دســتگاه ک＇ ３ﻨگﻪ ＄ای خپﻞ

( )٦-٣اﻧ％ﻮر پﻪ سﻴﻨاپس ک ３د عصبﻲ پﻴغام اﻧتﻘال
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ک７ی دی؟ ＇رﻧگﻪ چ ３پﻪ ( )٦-٤شکﻞ ک ３وﻳﻨئ ،د اﻧسان عصبﻲ سﻴستﻢ ﻟﻪ دوو برخﻮ ،ﻳعﻨ ３ﻣرکزي
عصبﻲ سﻴســتﻢ او ﻣحﻴطﻲ عصبﻲ سﻴســتﻢ ＇خﻪ جﻮړ شﻮى دى .پﻪ ﻣرکزي عصبﻲ دستگاه ک ３ﻣغز او
شــﻮکﻲ ﻧخاع شاﻣﻞ دي .پﻪ ﻣحﻴطﻲ عصبﻲ سستﻢ ک ３زﻳات شﻤ５ر ب５ﻼب５ﻞ 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 اطﻼعات تشــخﻴص او تعبﻴروي او ﻫغﻮى تﻪ ＄ﻮاب
ورکﻮي.
د ﻣرکزي اعصابﻮ
سﻴستﻢ

ﻣغز
ﻧخاع

د ارادي اعصابﻮ سﻴستﻢ
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مغز
ﻣغز د سر پﻪ کﻮپ７ۍ ک ３واقع ده او پﻪ بدن ک ３د اطﻼعاتﻮ د اخ５ستﻠﻮ او تفسﻴروﻟﻮ اصﻠﻲ ﻣرکز دى چ３
د فکر ،عاطف ،３ک７ﻧﻮ ،احســاس ،حافظ ３او د ﻧﻮرو حﻴاتﻲ عﻤﻠﻴﻮ کﻨ＂رول دﻧده ﻟري .پﻪ ﻣغز ک ３ﻟﻮى
دﻣاغ ،کﻮچﻨﻰ دﻣاغ او د ﻣغز ساقﻪ شاﻣﻠﻪ ک８５ي.
لـــوى دمـــاغ :دا د ﻣغــز ډ４ره ﻟﻮﻳﻪ برخــﻪ ده چ ３پرﻣخ ﻳ ３زﻳاتــ ３ﻟﻮړې او ژورې ﻟﻴــدل ک８５ي .دﻣاغ
د ﻣخ ３ﻟﻪ خﻮا ﻧﻪ شاخﻮا تﻪ د ﻳﻮې ﻟﻮﻳ ３ژورې 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 کﻴ ３２برخــ＇ ３خﻪ پﻴغاﻣﻮﻧﻪ اخﻠﻲ او د ﻫغﻮى حرکتﻮﻧﻪ
کﻨ＂روﻟﻮي .ﻟﻮى دﻣاغ د زده ک７ې ،حافظ ３او ادراک تﻮان ﻟري.

( )٦-٥اﻧ％ﻮر د ﻟﻮى دﻣاغ جﻮړ＊ت
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د ﻟﻮى دﻣاغ پﻪ ﻧﻴﻤﻮ کرو ک ３د عصبﻲ پﻴغاﻣﻮﻧﻮ د ﻟﻴ８دوﻧ ３ﻣﻬﻢ پﻴاوړي ﻛﻮوﻧﻜﻲ ﻣرکزوﻧﻪ ＄اي ﻟري چ ３د
ﻣغز د ﻣختﻠفﻮ برخﻮ ترﻣﻨ ＃اطﻼعات رد او بدل کﻮي .د دې ﻣرکزوﻧﻮ ﻟﻪ جﻤﻠﻮ ＇خﻪ تﻼﻣﻮس دى .حسﻲ
اطﻼعات د بدن ﻟﻪ ﻣختﻠفﻮ برخﻮ ＇خﻪ تﻼﻣﻮس تﻪ ！ﻮﻟﻴ８ي ،پﻴاوړي ک８５ي او د ﻟﻮى دﻣاغ د قشــر اړوﻧدو
برخﻮ تﻪ ﻟﻴ８دول ک８５ي .تر تﻼﻣﻮس ﻻﻧدې ﻫاﻳپﻮ تﻼﻣﻮس واقع دى چ ３د بدن ډ４ر حﻴاتﻲ فعاﻟﻴتﻮﻧﻪ ،ﻟکﻪ:
د زړه ضربان او تﻨفس تﻨظﻴﻤﻮي .ﻫاﻳپﻮتﻼﻣﻮس د ﻟﻮږې ،تﻨدې او د بدن د تﻮدوخ ３د تﻨظﻴﻢ او حس کﻮﻟﻮ
ﻣرکز دى .ﻫﻤدارﻧگﻪ د ﻫﻮرﻣﻮﻧﻮﻧﻮ د ترشح کﻮوﻧکﻮ غدو فعاﻟﻴت تﻨظﻴﻤﻮي.
کوچنـــى دماغ :د ﻟﻮى دﻣاغ پﻪ ﻻﻧدﻧ ９برخﻪ ک ３د ﻣغز د ســاق ３ترشــا کﻮچﻨــی دﻣاغ ﻣﻮقعﻴت ﻟري
چــ ３ﻟﻪ 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 اطﻼعات تر ﻻســﻪ کﻮي .کﻮچﻨﻲ دﻣاغ تﻪ زﻳان رســ５دل د بدن د غ７و د ﻧﻮرﻣاﻟﻮ حرکتﻮﻧﻮ

ﻟﻮى دﻣاغ
تﻼﻣﻮس
ﻫاﻳپﻮ تﻼﻣﻮس

د ﻣغز ساقﻪ
وړوکﻰ دﻣاغ

ﻣستطﻴﻠﻲ ﻧخاع

شﻮکﻲ ﻧخاع

()٦ -٦اﻧ％ﻮر د ﻣغز ﻣختﻠف ３برخ３
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د کﻨ＂رول د ﻻسﻪ ورکﻮﻟﻮ ﻻﻣﻞ گر＄ﻲ.
د مغز ســـاقه :د ﻟﻮى دﻣاغ پﻪ ﻻﻧدﻧ ９برخﻪ ک ３د ﻣغز ســاقﻪ واقع ده چ ３ﻟﻪ ﻳﻮې خﻮاﻧﻪ شــﻮکﻲ ﻧخاع
او ﻟــﻪ بﻠــ ３خــﻮا ﻧﻪ پﻪ ﻟــﻮى دﻣاغ او کﻮچﻨﻲ دﻣاغ پﻮرې ﻧ＋ــت ３ده .د ﻣغز پﻪ ســاقﻪ ک ３ﻣســتطﻴﻠﻲ ﻧخاع
( )Medulla Oblongataواقــع ده چــ ３د بدن غﻴــر ارادي فعاﻟﻴتﻮﻧﻪ ﻟکﻪ د تﻨفســﻲ ،ﻫاضﻤﻲ او
د زړه غ７و د فعاﻟﻴتﻮﻧﻮ پﻪ تﻨظﻴﻤﻮﻟﻮ ک ３رول ﻟري.

شوکي نخاع
ﻟــﻪ ﻣســتطﻴﻠﻲ ﻧخاع ＇خﻪ تر ﻣﻼ پﻮرې د ﻣﻼ د ت５ر پﻪ ﻛ７ﻳﻮﻛــ ３ﻣﻮقعﻴت ﻟري .ﻣغز اطﻼعات او پﻴغاﻣﻮﻧﻪ
د شــﻮکﻲ ﻧخاع ﻟﻪ ﻻرې تر ﻻســﻪ کﻮي .شﻮکﻲ ﻧخاع عصبﻲ رشتﻮ پﻮرې ﻧ＋تﻲ دي د شﻮکﻲ ﻧخاع ﻫر ﻳﻮ
عصب ﻳﻮه بطﻨﻲ او ﻳﻮه ظﻬري رشــتﻪ ﻟري .بطﻨﻲ رشــتﻪ خﻮ５＄دوﻧکﻲ ﻧﻴﻮروﻧﻮﻧﻪ ﻟري چ ３عصبﻲ پﻴغام
ﻟﻪ ﻣرکزي عصبﻲ دســتگاه ＇خﻪ عضﻼتﻮ او غدو تﻪ ﻟ８５دوي .ظﻬري رشــتﻪ حســﻲ ﻧﻴﻮروﻧﻮﻧﻪ ﻟري چ３
اطﻼعات 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 چ ３خپﻠ ３پ＋ــ ３ﻟﻪ
شکﻞ سره سﻢ ＄ﻮړﻧدې وﻧﻴسئ ،کﻪ د زﻧگﻮن ﻻﻧدې پﻠ ３تﻪ ضربﻪ ورس８５ي پ＋ﻪ پﻪ ﻧا＇اپﻲ تﻮگﻪ ﻣخ ３تﻪ
！ﻮپ وﻫﻲ .پﻪ پﻠ ３باﻧدې وارده شﻮې ضربﻪ د وراﻧﻪ ﻟﻪ ﻣخکﻨ ９عضﻠ ３سره ﻧ＋تﻲ حسﻲ ﻧﻴﻮرون تحرﻳکﻮي.
حسﻲ ﻧﻴﻮرون عصبﻲ پﻴغام شﻮکی ﻧخاع ﻟﻪ ﻻرې ﻣغزتﻪ ﻟ８５دوي او اړوﻧد حرکﻲ ﻧﻴﻮرون تحرﻳک８５ي او پﻪ
پاﻳﻠﻪ ک ３د وراﻧﻪ د ﻣخ ３عضﻠﻪ ﻣﻨﻘبض ک８５ي او پ＋ــﻪ پﻪ چ＂ک ９پﻮرتﻪ خﻮاتﻪ ！ﻮپ وﻫﻲ .پﻪ ﻫﻤدې ډول
حسﻲ ﻧﻴﻮرون پﻪ ﻧخاع ک ３ﻳﻮ ارتباطﻲ ﻧﻴﻮرون تحرﻳکﻮي او ﻫغﻪ د وراﻧﻪ د شا عضﻠ ３اړوﻧد خﻮ５＄دوﻧکﻰ
ﻧﻴﻮرون ﻟﻪ فعاﻟﻴت ＇خﻪ غﻮر＄ﻮي .پﻪ پاﻳﻠﻪ ک ３دغﻪ عضﻠﻪ د استراحت پﻪ حاﻟت ک ３پات ３ک８５ي .شﻮکﻲ ﻧخاع
د ژورو ！پﻮﻧــﻮ ﻟﻪ اﻣﻠــﻪ ﻧﻪ ترﻣﻴﻤﻴ８ي او تخرﻳب شــﻮي ﻧﻴﻮروﻧﻮﻧﻪ عصبﻲ پﻴغاﻣﻮﻧﻪ ﻧﻪ ﻟ８５دوي＊ .ــاﻳﻲ چ３
پ ３＋او ﻻسﻮﻧﻪ او ﻳا دواړه فﻠج شﻲ＄ ،کﻪ باﻳد تر شﻮﻧتﻴا پﻮرې د شﻮکﻲ ﻧخاع ﻟﻪ صدﻣ＇ ３خﻪ ﻣخﻨﻴﻮی
وشﻲ.
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د ورون د ＇ﻨ ，عضﻠﻪ

د ورون ﻻﻧدې پﻠﻪ
د ورون شاتﻪ عضﻠ３

ارتباطﻲ ﻧﻴﻮرون

د ﻣﻼ رشتﻪ
حسﻲ ﻧﻴﻮرون

د ﻧخاع عرضاﻧﻲ ﻣﻘطع

د ورون د شا عضﻠﻮ حرکﻲ ﻧﻴﻮرون
د ورون د شا د عضﻠ ３حرکﻲ ﻧﻴﻮرون

د بطﻨﻲ رشتﻪ

( )٦-٧اﻧ％ﻮر د زﻧگاﻧﻪ د ﻻﻧدﻧ ９پﻠ ３غبرگﻮن

محيطي اعصاب
پﻪ دې سﻴستﻢ ک ٣١ ３جﻮړې ﻧخاعﻲ اعصاب او  ١٢جﻮړې ﻣغزي اعصاب شاﻣﻞ دي چ ３ﻣرکزي عصبﻲ
سﻴســتﻢ د بدن ﻟﻪ ！ﻮﻟﻮ برخﻮ ســره ﻧ＋ــﻠﻮي .پﻪ ﻣحﻴطﻲ عصبﻲ سﻴســتﻢ ک ３دوې حسﻲ او خﻮ５＄دوﻧک３
(حرکﻲ) عصب شــاﻣﻠ ３دي .حســﻲ برخﻪ د حســﻲ غ７و اطﻼعات 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
پک ３شاﻣﻠ ３دي.
ارادي اعصاب :پﻪ دې ک ３ﻣحﻴطﻲ حرکﻲ ﻧﻴﻮروﻧﻮﻧﻪ شــاﻣﻞ دي چ ３سکﻠﻴ＂ﻲ عضﻠ ３تحرﻳکﻮي او
زﻣﻮږ تر أگاﻫاﻧﻪ کﻨ＂رول ﻻﻧدې 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 چ ３زﻣﻮږ ﻟﻪ کﻨ＂رول ＇خﻪ بﻬر دى.
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د محيطـــي اعصابو پـــه اړه اضافي معلومات :ﻧﻴروپاتــﻲ ﻧاروغﻲ ﻳﻮه ﻣحﻴطﻲ ﻧاروغــﻲ ده پﻪ حﻘﻴﻘت د ﻫغﻮ
اعصابﻮ خرابﻮاﻟی دی چ ３د ﻣغزو او شﻮکﻲ ﻧخاع ＇خﻪ ﻣﻨشا اخﻠﻲ پﻪ دې ﻧاروغ ９اختﻪ کسان کﻴداي شﻲ پﻪ بدن ک３
خار＊ت ،ﻳ ３حسﻲ ،غﻴر ﻣعﻤﻮﻟﻲ احساس ،ضعﻴفﻮاﻟی او سﻮزوﻧکﻲ دردوﻧﻪ وﻟري.
د ﻧﻴروپاتﻲ ﻧاورغﻲ د عصبﻲ تاروﻧﻮ د زﻳان ﻟﻴدﻟﻮ ﻟﻪ کبﻠﻪ چ ３پﻪ بدن ک ３ﻣﻨ％تﻪ راغﻠی ،و７－ی پﻪ ستﻮﻧزو اختﻪ کﻮي.
ﻧ ３＋ﻳ ３پﻪ ﻣختﻠفﻮ و７－و ک ３تﻮپﻴر کﻮي ＄کﻪ چ ３عصبﻲ زﻳاﻧﻮﻧﻪ ﻳ ３تﻮپﻴر ﻟري.
د دې ډول ﻧاروغ ９درﻣﻠﻨﻪ اړﻳﻨﻪ ده درﻣﻠﻨﻪ ﻧﻪ کﻮل ﻳ ３پﻪ و７－ی ک ３ﻧاوړتﻴا (ﻧاتﻮاﻧاﻟی) راﻣﻨ％تﻪ کﻮي.
＄رﻧ／ﻪ چ ３ﻣخک ３درس ک ３ووﻳﻞ شﻮل ﻫغﻪ اعصاب چ ３ﻣغزو او ﻧخاع تﻪ تﻠﻠﻲ دي حسﻲ اعصاب او ﻫغﻪ اعصاب
چــ ３د 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 ک ３خرابﻮاﻟی راﻣﻨ％تﻪ شﻲ.
ﻧﻴروپاتﻲ کﻴدای شــﻲ پﻪ ﻣختﻠفﻮ ډوﻟﻮﻧﻮ را ﻣﻨ％تﻪ شــﻲ چ ３ﻣﻬﻢ ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ ﻳ ３ﻣﻴتابﻮﻟﻴکﻲ ﻧاروغ ９ﻟکﻪ دﻳابت (شــکرې)
ﻧاروغ ９د تاﻳرائﻴد ﻟ ８کارکﻮل ،روﻣاتﻴزﻣﻲ ﻧاروغ ،９د وﻳﻨﻲ کﻤﻮاﻟی او در－ﻮﻧﻮ ﻧاروغ ９دي.
ﻫﻤدارﻧ／ﻪ ＄ﻴﻨ ３واﻳرسﻮﻧﻪ ﻟکﻪ د زوﻧا واﻳرس کﻴدای شﻲ بﻪ و７－ی ک ３د ﻧﻴروپاتﻲ ﻧاروغ ９ﻻﻣﻞ شی.
د پ＋ــﻮ او ﻻســﻮﻧﻮ ﻣﻴ８ي ﻣﻴ８ی کﻴدل او ت＋ــﻨﻴدﻟﻮ ﻧ ３＋د ﻫغﻮ ســتﻮﻧزو ＇خﻪ دي چ ３کﻴدای شــﻲ د حسﻲ اعصابﻮ د
خرابﻮاﻟﻲ ﻟﻪ کبﻠﻪ راﻣﻨ％تﻪ شﻲ چ ３د ﻻﻣس ３د رد کﻮﻟﻮ د کﻤﻮاﻟﻲ ﻻﻣﻞ کﻴ８ی پﻪ دې حاﻟت ک ３کﻠﻪ کﻠﻪ د پ＋ﻮ او ﻻسﻮﻧﻮ
ب ３حسﻲ دوﻣره زﻳاتﻪ وي چ ３ﻧاروغ تﻪ د بدن سﻮ＄ﻴدل او سطحﻲ زﻳان د تشخﻴص وړ ﻧﻪ وي.
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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 ک ３اغ５زه ﻟري＄ .ﻴﻨ ３ﻳ ３د عصبﻲ سﻴســتﻢ د فعاﻟﻴتﻮﻧﻮ چ＂ﻜتﻴا
زﻳاتــﻮي او ＄ﻴﻨــ ３ﻧــﻮر ﻫغﻪ ！ﻴ＂ــﻮي ،خﻮ پﻪ ﻫــر ډول چ ３وي بــده اغ５زه ﻟــري .اﻟکﻮل دغــﻪ فعاﻟﻴتﻮﻧﻪ
را！ﻴ＂ــﻮى .تصــﻮر وک７ئ کﻪ ﻳﻮ شــخص چــ ３اﻟکﻮل ﻳ ３ﻣصرف کــ７ي وي ،د ﻣﻮ！ــر د چﻠﻮﻟﻮ پﻪ وخت
ک ３ﻳﻮ ﻧا＇اپﻪ ﻳﻮ ت５ر４دوﻧکی شــخص ووﻳﻨﻲ او وغﻮاړي چ ３ودر８４ي ،خﻮ ﻧشــﻲ کﻮﻻى دا کار پﻪ خپﻞ
وخت تر ســره ک７ي .پﻪ دې صﻮرت بﻪ ＇ﻪ پ＋５ــﻪ ﻣﻨ ＃تﻪ راشــﻲ؟ ﻣغزو تﻪ د ＄ﻴﻨ ３روږدي ﻛﻮوﻧﻜﻮ تﻮﻛﻮ
د ﻧﻨﻮتﻠﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ کﻴﻤﻴاوي پﻴغام رسﻮوﻧکﻲ ډ４ر تﻮﻟﻴدﻳ８ي＄ .ﻴﻨ ３اعتﻴاد راوړوﻧکﻲ تﻮکﻲ ددې ﻻﻣﻞ گر＄ﻲ
چ ３کﻴﻤﻴاوي پﻴغام رسﻮوﻧکﻲ ډ４ره ﻣﻮده پﻪ سﻴﻨاپسﻲ فضا ک ３پات ３شﻲ او دوﻳﻢ سﻴﻨاپسﻲ ﻧﻴﻮرون زﻳاتره
تحرﻳک ک７ي＄ .ﻴﻨ ３روږدي ﻛﻮوﻧﻜﻲ تﻮﻛﻲ پﻪ تدرﻳجﻲ ډول د کﻴﻤﻴاوي پﻴغام رسﻮوﻧکﻮ ＄اى ﻧﻴسﻲ.

حسي غ７ي
حسﻲ غ７ي د حسی آخذو ﻟروﻧکﻲ دي چ ３حسﻲ أخذې ﻣحرکﻮﻧﻪ تشخﻴص ﻳا پ５ژﻧﻲ او د ﻫغﻮى اغ５زه
پﻪ عصبﻲ پﻴغام بدﻟﻮي او د عصبﻲ رشتﻮ پﻪ وسﻴﻠﻪ ﻳ ３د ﻣرکزي اعصابﻮ سﻴستﻢ تﻪ ﻟ８５دوي چ ３ﻫﻠتﻪ تعبﻴر
او تشخﻴص شﻲ .ډ４رې أخذې پﻪ حسﻲ غ７و ک ،３ﻟکﻪ :سترگ ،３پﻮستکی ،پزه ،غﻮږ او ژبﻪ ﻛ ３را！ﻮﻟ３
شﻮي دي .ﻻﻧدې جدول د اﻧسان پﻪ بدن ک ３د حسﻲ أخذو ډوﻟﻮﻧﻪ ＊کاره کﻮي.
د آخذې ډول

محرک

د حسي غ７ي ځاى

تﻮدوخﻪ

د چاپ５رﻳال ﻳا د بدن دﻧﻨ ９تﻮدوخ ３تغﻴﻴر

پﻮستکﻰ

خﻮږ (درد)

ﻧسجﻮﻧﻮ تﻪ صدﻣﻪ او زﻳان رس５دل

د بدن ډ４ر ﻧسجﻮﻧﻪ او غ７ي

ﻣﻴخاﻧﻴکﻲ

خﻮ５＄دل ،فشار او اﻫتزاز

پﻮستکﻰ او غﻮږ

ﻧﻮري

ر１ا

سترگﻪ

کﻴﻤﻴاوي

کﻴﻤﻴاوي ﻣﻮاد

ژبﻪ او پزه
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المسې حس (پﻮستکﻰ)
درد ،تﻮدوخ ،３س＊７ت او د ﻣﻴخاﻧﻴکﻲ أخذې ﻟﻤس او فشار پﻪ ﻣﻘابﻞ حساسﻴت زﻣﻮږ د بدن پﻪ پﻮستکﻲ
ک＄ ３اى ﻟري .د أخذې د ﻳﻮ ﻳا ＇ﻮ ﻧﻴﻮروﻧﻮﻧﻮ ＄اﻧگ７ي دﻧدراﻳتﻮﻧﻪ دي چ ３د ﻣحرک اغ５زه پﻪ عصبﻲ پﻴغام
تبدﻳﻠﻮي .کﻪ چ５رې ﻣختﻠف ﻣحرکﻮﻧﻪ دوﻣره سخت شﻲ چ ３ﻧسجﻮﻧﻮ تﻪ د صدﻣ ３احتﻤال ﻣﻨ ＃تﻪ راوړي
ﻟکﻪ :شدﻳده تﻮدوخﻪ ﻳا س＊７ت او فشار ﻳا ضربﻪ ،د درد أخذې ﻫﻢ تحرﻳکﻮي.
د درد حــس کــﻮل ډ４ر ﻣﻬﻢ دي＄ ،کــﻪ ﻣﻮږ ﻟﻪ خطر ،جراحت ﻳا ﻧاروغ＇ ９خﻪ خبروي .پﻪ ســکﻠﻴ＂ﻲ
عضﻠــﻮ کــ ３ﻣﻴخاﻧﻴکﻲ أخذې ＄ــاى ﻟري او د بدن د ﻣختﻠفﻮ برخﻮ د عضﻠــﻮ د وضعﻴت خبر ﻣرکزي
عصبﻲ دستگاه تﻪ ورکﻮي.
وﻳ＋تﻪ
د فشار اخذه

د درد اخذه

د ﻟﻤس اخذه

د ﻳخﻨ ９اخذې
د تﻮدوخ ３اخذه

( )٦-٨اﻧ％ﻮر د بدن د پﻮستکﻲ جﻮړ＊ت

د پوستکي پيوند :ﻧﻦ ورځ د سختﻮ سﻮ５＄دﻟﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ،پﻪ ＄اﻧگ７ي تﻮگﻪ د ﻣخ پﻪ سﻮ５＄دوﻛ ،３پﻪ 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 ﻳ ３پﻴﻮﻧد وي .د پﻴﻮﻧد د ＄اى او د پﻴﻮﻧد شﻮې برخ ３وﻳ＋تﻪ ډوﻟﻪ رگﻮﻧﻪ ډ４ر ژر ﻳﻮ ﻟﻪ بﻞ سره اړﻳکﻪ
！ﻴﻨگﻮي او د وﻳﻨ ３بﻬﻴرﻳ ３ﻟﻪ ﻟﻮﻳﻮ رگﻮﻧﻮ سره ﻳﻮ ＄اى ک８５ي او اخﻴستﻞ شﻮې برخﻪ ډ４ر ژر ترﻣﻴﻤﻴ８ي.
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د باصـــرې حس (ســـترگه) :ﻣﻮږ پﻪ ســترگﻮ باﻧدې رﻧگﻮﻧﻪ جــﻼ کﻮو ،فاصﻠ！ ３اکﻮ او د شــﻴاﻧﻮ
ب５ﻼب５ﻠ ３برخ ３او ＊ــﻜﻠﻲ حرکتﻮﻧﻪ ﻳﻮ تر بﻠﻪ تﻮپ５ر کﻮو .د ســترگﻮ کره درې پردې ﻟري چ ３ﻟﻪ بﻬر ＇خﻪ
دﻧﻨﻪ خﻮا تﻪ صﻠبﻴﻪ ،ﻣشﻴﻤﻴﻪ او شبکﻴﻪ ﻧﻮﻣ８５ي.
د صلبيې پرده :د ســترگﻮ د کرې پﻮ＊ــﻮوﻧک ３پرده ده ،ســپﻴﻦ رﻧگ ﻟري .ﻣخکﻴﻨ ９راوتﻠ ３او شفافﻪ
برخﻪ ﻳ ３قرﻧﻴﻪ ﻧﻮﻣ８５ي .ﻧﻮر پﻪ أساﻧﻪ ور＇خﻪ ت５رﻳ８ي.
د مشـــيميې پرده :د ســترگ ３ﻣﻨ％ﻨ ９پرده ده د صﻠبﻴ ３ﻻﻧدې واقع ده .د ﻣشــﻴﻤﻴ ３ﻣخکﻴﻨ ９برخﻪ
چــ ３رﻧگﻪ حجرې ﻟري او د ســترگﻮ رﻧگ تعﻴﻨﻮي د عﻨبﻴ ３پﻪ ﻧــﻮم ﻳاد８４ي .د عﻨبﻴ ３پﻪ ﻣرکزي برخﻪ ک３
سﻮرى د سترگ ３د کسﻲ ＇ Pupilخﻪ عبارت دى .د کسﻲ شاتﻪ ﻣحدبﻪ عدسﻴﻪ ( )Lenseوجﻮد ﻟري.
د ﻣشــﻴﻤﻴ ３عضﻠ ３د ســترگﻮ د کســﻲ د ســﻮري ،د تﻨگ５دو او پراخ５دو ﻻﻣﻞ گر＄ﻲ .د ﻣشﻴﻤﻴﻪ عضﻠﻪ
د ستر ３－کﻮچﻨ ９او ﻟﻮئﻴدﻟﻮ ﻻﻣﻞ －ر＄ﻲ.
د شبکيې پرده :دا د سترگ ３ﻧﻨﻨ ９او حساسﻪ پرده ده .ر１ا د سترگﻮ ﻟﻪ کسﻲ ＇خﻪ ت５ر８４ي او پﻪ عدسﻴ３
ﻟگﻴ８ي چ ３د ﻫغ ３تر شــا ﻣﻮقعﻴت ﻟري .عدســﻴﻪ تصﻮﻳر د شــبکﻴ ３پر ﻧازک ３پردې چ ３د سترگﻮ د ﻧﻨﻨ９
برخ ３پرده ده ،پﻪ چپﻪ او اصﻠﻲ شﻲ ＇خﻪ کﻮچﻨ ９ډول تشکﻴﻠﻮي.
دا تصﻮﻳر د ﻟﻴدﻟﻮ د عصب پﻪ وسﻴﻠﻪ ﻣغز تﻪ ﻟﻴ８دول ک８５ي .ﻣغز دغﻪ تصﻮﻳر پﻪ حﻘﻴﻘی او ر＊تﻴﻨ ３ب２ﻪ ＊ﻴﻲ.
شبکﻴﻪ دوه ډوﻟﻪ ﻣخروطﻲ او استﻮاﻧﻪ ﻳﻲ حجرې ﻟري چ ３استﻮاﻧﻪ ﻳﻲ حجرې پﻪ ضعﻴف ３ر１ا او ﻣخروطﻲ
حجرې پﻪ قﻮي ر１ا ډ４رې تحرﻳک８５ي .ﻣخروطﻲ حجرې ﻣﻮږ تﻪ د رﻧگ او د شﻴاﻧﻮ د ظرﻳفﻮ جزئﻴاتﻮ د
ﻣشﻴﻤﻴﻪ

صﻠبﻴﻪ

عدسﻴﻪ

شبکﻴﻪ

عﻨبﻴﻪ
ژﻳ ７داغ
ړﻧده ﻧـﻘطﻪ

کﻴسﻪ
زﻻﻟﻴﻪ

دﻟﻴدﻟﻮ عصب
زجاجﻴﻪ

قرﻧﻴﻪ

( )٦-١٠اﻧ％ﻮر د ستر ３－جﻮړ＊ت
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ﻟﻴدﻟﻮ ＄ﻮاک راکﻮي .د عدسﻴ ３شاتﻪ فضا د زجاجﻴ ３پﻪ ﻧاﻣﻪ ر ３１ﻣادې ډکﻪ ک７ې ده ،د عدسﻴ ３د ﻣخ３
فضا د زﻻﻟﻴﻪ پﻪ ﻧاﻣﻪ شــفاف ３ﻣادې ډکﻪ ک７ې ده چ ３ﻟﻪ و＋４ــتﻪ ډوﻟﻪ رگﻮﻧﻮ ＇خﻪ ترشح ک８５ي .ﻫغﻪ ＄اى
تﻪ ړوﻧد！ﻜﻰ وﻳﻞ ک８５ي چ ３د ﻟﻴدﻟﻮ عصب شــبکﻴ ３ســره ﻧ＋ﻠﻲ .کﻪ چ５رې تصﻮﻳر پر دې ！ﻜﻲ وﻟﻮﻳ８ي
د ﻟﻴدﻟــﻮ وړ ﻧــﻪ وي＄ ،کﻪ چ ３ﻧﻮري أخذې( ﻣخروطﻲ او اســتﻮاﻧﻪ ﻳﻲ حجرې) پﻪ ﻫغﻪ ＄اى ک ３وجﻮد
ﻧﻪ ﻟري.
استﻮاﻧﻪ ﻳﻲ حجره

حجروي جسﻢ
( )٦-١١اﻧ％ــﻮر ﻣخروطــﻲ او
استﻮاﻧﻪ ﻳﻲ حجرې
ﻣخروطﻲ حجره

عا ت
د اړتيا وړ سامان او توکي :د غﻮﻳﻲ سترگﻪ او د تسﻠﻴخ بکس.
تگالره :د ســترگ ３بﻬرﻧ ９برخﻪ وگﻮرئ او کﻮ＊ــ） وک７ئ چ ３د ســترگ ３د کرې د ﻣخ عضﻠ ３ﻟﻪ وازدې ＇خﻪ تر جﻼ ک５دو
وروستﻪ وگﻮرئ .ﻫﻤدارﻧگﻪ صﻠبﻴﻪ ،قرﻧﻴﻪ او د ﻟﻴدﻟﻮ عصب ﻣشاﻫده ک７ئ .د تسﻠﻴخ د چ７ې پﻪ وسﻴﻠﻪ قرﻧﻴﻪ د صﻠبﻴ ３د ﻧ＋ت ３ﻟﻪ
＄اى ﻟ ８شاتﻪ بﻪ ورو سﻮرۍ ک７ئ .ﻫغﻪ ﻣاﻳع چ ３خارجﻴ８ى زﻻﻟﻴﻪ ده.
د ســترگ ３د کرې شــاو خﻮا پرې ک７ئ ،عدســﻴﻪ ﻟﻪ زجاجﻴﻪ ﻣاﻳع سره چ ３د جﻠﻲ (سرﻳ＋ﻨاک) حاﻟت ﻟري خارجﻴ８ي .د سترگ３
د کرې دﻧﻨﻪ وگﻮرئ .زجاجﻴﻪ ﻟﻪ زﻻﻟﻴ ３سره پرتﻠﻪ ک７ئ.

اضافي معلومات
ابــﻦ ﻫﻴثــﻢ چ ３اروپاﻳﻴان ﻳ ３اﻟحازن ﻧﻮﻣﻮي ،د ＇ﻠﻮرﻣ ３ﻫجري پ７５ۍ ﻳﻮ ﻣســﻠﻤان پﻮه و .ﻫغﻪ پﻪ خپﻞ کتاب
(اﻟﻤﻨاظر) ک ３د ﻟﻮﻣ７ي ＄ﻞ ﻟپاره د ســترگ ３برخ ３صﻠبﻴﻪ ،زجاجﻴﻪ او شــبکﻪ ﻧﻮﻣﻮﻟﻲ دي او د شﻴاﻧﻮد ﻟﻴدﻟﻮ
＇رﻧگﻮاﻟﻰ ﻳ＇ ３رگﻨد ک７ى دى .دا ﻳ ３ثابتﻪ ک７ې چ ３ﻧﻮر پر شــﻴاﻧﻮ او جســﻤﻮﻧﻮ باﻧدې تر ＄ﻠ５دوﻟﻮ وروســتﻪ
ﻣﻨعکس ک８５ي ،د سترگﻮ عدسﻴ ３تﻪ ﻧﻨﻮزي او عدسﻴﻪ د شبکﻴ ３د پردې پرﻣخ تصﻮﻳر اچﻮي .د شبکﻴ ３پرده
د ﻟﻴدﻟﻮ د عصب ﻟﻪ ﻻرې ﻟﻪ ﻣغزو ســره اړﻳکﻪ ﻟري .دﻫغﻪ دا ﻧظر ﻳات وروســتﻪ ابﻦ سﻴﻨا ،ابﻮ رﻳحان اﻟبﻴروﻧﻲ
او ﻧﻮرو تاﻳﻴد ک７ي دي .د اﻟﻤﻨاظر ژباړه د اووﻟسﻤ ３ﻫجري قﻤري پ７５ۍ تر ﻟﻮﻣ７ﻳﻮ پﻮرې د اروپاﻳﻲ پﻮﻫﻨتﻮﻧﻮﻧﻮ
ﻳﻮ درســﻲ کتاب و .ﻟﻪ ﻫغﻪ ﻧﻪ ﻣخک ３پﻮﻫاﻧﻮ د اقﻠﻴدس د ﻧظرﻳ ３پر بﻨســ تصﻮرکاوه چ ３ﻧﻮر د ﻟﻴدوﻧکﻲ ﻟﻪ
سترگﻮ ＇خﻪ پر شﻴاﻧﻮ ＄ﻠﻴ８ي او د ﻫغﻮ د ﻟﻴدﻟﻮ ﻻﻣﻞ گر＄ﻲ.
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د سترگو ستونزې :د عﻤر ﻟﻪ زﻳات５دو سره ＊اﻳﻲ چ ３د سترگﻮ عدسﻴ ３تﻴاره شﻲ او ورو ورو د سترگﻮ
دﻳد کﻢ شــﻲ .دې ﻧاروغ ９تﻪ أب ﻣروارﻳد( )Cataractواﻳﻲ چ ３د جراح ９پﻪ 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 شبکﻴ ３پﻪ ﻣخ ک ３جﻮړ８４ي ،پﻪ ﻧتﻴجﻪ ک ３شخص ﻧشﻲ کﻮﻻى چ ３ﻟﻴرې شﻴان پﻪ واضح
ډول ووﻳﻨﻲ او د ﻟرې ﻟﻴدﻟﻮ پﻪ ﻧاروغ ９اختﻪ وي چ ３د ﻣﻘعرو عدســﻴﻮ عﻴﻨکﻮ تﻪ اړتﻴا ﻟري .کﻪ د ســترگﻮ
کره ﻟﻪ حده ډ４ر کﻮچﻨ ９وي ،د ﻧژدې شــﻴاﻧﻮ تصﻮﻳر د شــبکﻴ ３شاتﻪ جﻮړ８４ي چ ３شخص ﻧژدې شﻴان پﻪ
واضح ډول ﻧشﻲ ﻟﻴدﻻى او د ﻧژدې ﻟﻴدﻟﻮ پﻪ ﻧاروغ ９اختﻪ وي او د ﻣحدبﻮ عدسﻴﻮ عﻴﻨکﻮ تﻪ اړتﻴا ﻟري.
د تصﻮﻳر د جﻮړﻳدو ＄اى

د تصﻮﻳر د جﻮړﻳدو ＄اى

ﻣﻘعره عدسﻴﻪ

اﻟﻒ

د طبﻴعﻲ ستر－ ３－ا！ﻰ

د تصﻮﻳر د جﻮړﻳدو ＄اى

د تصﻮﻳر د جﻮړﻳدو ＄اى

ﻣحدبﻪ عدسﻴﻪ

ب

د طبﻴعﻲ ستر－ ３－ا！３

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

سامعې حس (غوږ)
غــﻮږ صﻮتــﻲ ﻣﻮجﻮﻧﻪ پر عصبﻲ پﻴغاﻣﻮﻧﻮ بدﻟــﻮي او د ﻣغزو د اور４دﻟﻮ ﻣرکز تﻪ ﻳ ３ﻟ８５دوي .ســر ب５ره پر دې
د غﻮږ ＄ﻴﻨ ３برخ ３د بدن د تعادل پﻪ ساتﻨﻪ ک ３رول ﻟري .غﻮږ ﻟﻪ درﻳﻮ برخﻮ ﻳعﻨ ３بﻬرﻧ ،９ﻣﻨ％ﻨ ９او داخﻠﻲ
برخﻮ ＇خﻪ جﻮړ شﻮى دى.
د غـــوږ بهرنـــ ９برخه :پﻪ بﻬرﻧ ９برخــﻪ د غﻮږ ک ３د غﻮږ پک ３او د ﻫغ ３ﻣجراوې شــاﻣﻠ ３دي چ３
صﻮتﻲ ﻣﻮجﻮﻧﻪ اخﻠﻲ او د غﻮږ ﻣﻨ％ﻨﻲ برخ ３تﻪ ﻳ ３ﻟ８５دوي .د غﻮږ د ﻣجرا پﻪ دﻧﻨﻪ ک ３ﻧري وﻳ＋تان شتﻪ
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چ ３ﻫﻮا پاکﻮي .ﻫﻤدارﻧگﻪ د ﻣجرا د ﻧﻨﻨ ９غدې ﻣﻮم ډوﻟﻪ تﻮکﻲ ترشح کﻮي چ ３غﻮږ تﻪ د بﻬرﻧﻴﻮ تﻮکﻮ
د ﻧﻨﻮتﻠﻮ ﻣخﻨﻴﻮى کﻮي .د صﻤاخ پرده ،د غﻮږ بﻬرﻧی برخﻪ ﻟﻪ ﻣﻨ％ﻨﻲ برخ＇ ３خﻪ ب５ﻠﻮي .صﻮتﻲ ﻣﻮجﻮﻧﻪ
د صﻤاخ پر پرده ﻟگ８５ي او ﻫغﻪ پﻪ اﻫتزاز راوﻟﻲ او صﻮتﻲ ﻣﻮجﻮﻧﻪ د غﻮږ ﻣﻨحﻨی برخ ３تﻪ ﻟﻴ８دوی.
د غـــوږ منځن ９برخه :د صﻤاخ تر پردې شــاتﻪ د غﻮږ ﻣﻨ％ﻨ ９برخــﻪ ﻣﻮقعﻴت ﻟري چ ３پﻪ ﻫغﻪ ک３
د＇＂ک ،ســﻨدان او رکاب پﻪ ﻧاﻣﻪ درې کﻮچﻨﻲ ﻫ６وکﻲ شتﻪ .دغﻪ ﻫ６وکﻲ صﻮتﻲ ﻣﻮجﻮﻧﻪ پﻴاوړي ﻛﻮي
او د غﻮږ داخﻠﻲ برخ ３تﻪ ﻳ ３ﻟ８５دوي .ﻳﻮستاشﻴﻦ تﻴﻮب ( )Eustachian tubeد غﻮږ ﻣﻨ％ﻨﻰ برخﻪ
ﻟﻪ کﻮﻣﻲ سره ﻧ＋ﻠﻮي چ ３د صﻤاخ د پردې د دواړو خﻮاوو فشار ﻳﻮ برابر شﻲ.

ﻧﻴﻤﻪ داﻳروي ﻻر

سﻨدان

تعادﻟﻲ عصب

＇＂ک
اورﻳدﻟﻮ عصب
د غﻮږ پکﻰ

حﻠزون تﻪ ورتﻪ جﻮړ＊ت

ﻳﻮستاشﻦ تﻴﻮب
رکاب
صﻤاخ پرده
()6-1٣اﻧ％ﻮردغﻮږجﻮړ＊ت
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د غوږ داخلي برخه :د غﻮږ داخﻠﻲ برخﻪ دوې برخ ３ﻟري .ﻳﻮه برخﻪ ﻳ ３حﻠزوﻧﻲ او بﻠﻪ ﻳ ３ﻧﻴﻢ داﻳروي
سﻮري دي .د غﻮږ حﻠزون د کاﻧال پﻪ ﻣﻨ ＃ک ３د با１ﻪ ﻟروﻧکﻲ حجرو پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳﻮ ډول ﻣﻴخاﻧﻴکﻲ أخذې دي
چ ３شاوخﻮا ﻳ ３ﻟﻪ ﻳﻮ ﻣاﻳع ＇خﻪ ډک ３دي .دا ﻣاﻳع د غﻮږ د ﻣﻨ％ﻨ ９برخ ３د ﻫ６وکﻮ ﻟﻪ خﻮ５＄دو سره پﻪ رپ５دو
(اﻫتزاز) را＄ﻲ .د ﻣاﻳع رپ５دل د ﻣژک ﻟروﻧکﻮ حجرو د تحرﻳک ﻻﻣﻞ ک８５ي .دا تحرﻳک د عصبﻲ پﻴغاﻣﻮﻧﻮ
پﻪ ډول د اور４دو د عصب ﻟﻪ ﻻرې ﻣغزو تﻪ رس８５ي .سرب５ره پر اور４دﻟﻮ غﻮږ د بدن د تعادل پﻪ ساتﻨﻪ ک ３ﻫﻢ
اﻫﻤﻴت ﻟري د غﻮږ پﻪ داخﻠﻲ برخﻪ ک ３درې ﻧﻴﻢ داﻳروي سﻮري شتﻪ دي چ ３ﻳﻮ پر بﻞ باﻧدې عﻤﻮد دي.
د ﻫغ ３د داخﻠﻲ ﻣﻴخاﻧﻴکﻲ أخذې د سر د ﻣﻮقعﻴت د بدﻟﻮن ﻟﻪ اﻣﻠﻪ تحرﻳک８５ي .کﻠﻪ چ ３شخص ＄اى
پﻪ ＄اى ک８５ي ددې سﻮرﻳﻮ ﻣاﻳع خﻮ８５＄ي او ددې حجرو با１ﻪ ک８４８ي ،عصبﻲ پﻴغاﻣﻮﻧﻪ تﻮﻟﻴد او ﻣغز تﻪ
ﻟﻴ８دول ک８５ي ،ﻧﻮ ＄کﻪ ﻣاغزه کﻮﻻى شﻲ چ ３د بدن د ﻣﻮقعﻴت خﻮاوې و！اﻛﻲ.
د غوږ بې نظم :９کﻠﻪ چ ３د صﻤاخ پردې تﻪ دروﻧد او ﻧا＇اپﻲ غ ،８ﻟکﻪ :د چاودﻧ ３غ ８ﻳا درﻧ ３ضرب３
غ ،８ورس８５ي پﻪ اور４دو ﻛ ３گ６وډي (ب ３ﻧظﻤﻲ) 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 چ ３پﻪ اور４دو ﻛ ３گ６وډي راوﻟﻲ .بﻞ ډول اختﻼل
د حســﻲ عصــب ﻟــﻪ اﻣﻠــﻪ دی .پــﻪ دې حاﻟــت کــ ３د صﻮتــﻲ اﻣﻮاجــﻮ ﻟــﻪ ﻧشــتﻮاﻟﻲ ســره ســره
پــﻪ غــﻮږ کــ ３پــﻪ پرﻟــﻪ پســ ３ډول د زﻧــگ غــ ８اور４ــدل ک５ــ８ي .ددې گــ６وډۍ اصﻠــﻲ عﻠــت
تــر اوســﻪ ﻣعﻠــﻮم ﻧــﻪ دى .پــﻪ ﻣاشــﻮﻣاﻧﻮ کــ ３د ډ４ــرې ﻣــﻮدې ﻟپــاره د غــﻮږ عفﻮﻧــﻲ ک５دل ＊ــاﻳﻲ
د کﻠﻤﻮ پﻪ اور４دو ک ３زﻳان راﻣﻨ％تﻪ ﻛ７ي .کﻪ چ５رې د ژوﻧد پﻪ ＇ﻮ ﻟﻮﻣ７ﻳﻮ کﻠﻮﻧﻮ ک ３ﻟرې ﻧشــﻲ＊ ،ــاﻳﻲ
د عﻤر تر پاﻳﻪ دا گ６وډي پات ３شﻲ .ﻫغﻪ خﻠﻚ چ ３سﻢ ﻧشﻲ اورﻳدﻻى د غ ８د ﻟﻮړ４دو ﻟپاره د اورﻳدﻟﻮ
أﻟﻪ ﻛاروي.
د ذايقې حس (ژبه)
د خﻮﻧد د ﻣعﻠﻮﻣﻮﻟﻮ پﻪ زرگﻮﻧﻪ ﻛﻮچﻨ ９زخ)Taste buds( ３د ژب ３پرﻣخ ＄اى پﻪ ＄اى شﻮې دي .ﻫره
زخﻪ ﻟﻪ پﻨ％ﻮســﻮ ＇خﻪ تر ســﻠﻮ پﻮرې حســﻲ ﻧﻴﻮروﻧﻮﻧﻪ ﻟري چ ３کﻴﻤﻴاوی ﻣﻮاد د زخﻮ پﻪ ﻣاﻳع ک ３حﻞ
ک８５ي او ＇ﻠﻮر اصﻠﻲ خﻮﻧدوﻧﻪ ﻳعﻨ ３خﻮږ واﻟﻰ ،ترﻳخﻮاﻟﻰ ،ترﻳﻮواﻟﻰ او ﻣاﻟگﻴﻨﻮاﻟﻰ ﻣعﻠﻮﻣﻮي.
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د ＄کﻠﻮ سﻮرى
＄کﻠﻮ حجرې
ساتﻮﻧک ３حجره
د ژب ３سطحﻪ

ترﻳخﻮاﻟﻰ

عصبﻲ رشت３

ترﻳﻮ
ﻣاﻟگﻴﻦ

( )٦ -١٣اﻧ％ﻮر ،د ژب ３جﻮړ＊ت

د ＄کﻠﻮزخ３
خﻮږواﻟﻰ (شﻴرﻳﻨﻲ)

د ژب＇ ３ﻮکﻪ ﻟﻪ خﻮږواﻟﻲ ،شــاوخﻮاﻳ ３ترﻳﻮواﻟﻲ او ﻣاﻟگﻴﻨﻮاﻟﻲ او وروســت ９برخﻪ ک ３ﻳ ３ترﻳخﻮاﻟﻲ حس
کــﻮي د خﻮﻟــ ３پﻪ ﻻړو ک ３د خﻮړو د ﻣاﻟﻴکﻮﻟﻮﻧﻮ د حﻠ５دﻟــﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ أخذوي حجرې تحرﻳک８５ي چ ３پﻪ
ﻧتﻴجﻪ ک ３ﻳ ３عصبﻲ 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 داﻧ ３واړو بﻴکروﻧﻪ＇ ،ا＇کﻲ ＇（ﻮوﻧکﻰ ،ﻣﻴﻠﻪ ،سرکﻪ ،د ﻣاﻟ ３／ﻣحﻠﻮل ،بﻮره  ،پاک３
اوبﻪ او اسپرﻳﻦ ،قﻠﻢ ،او کاغذ.
ک７نالره :پﻪ ﻳﻮ پاک بﻴکرک ３ﻟﻪ ﻳﻮې برخ ３ســرک ３ســره دوې برخ ３اوبﻪ حﻞ ک７ئ او د ﻣﻴﻠ ３پﻪ وســﻴﻠﻪ ﻳ ３د ﻳﻮ چا د ژب ３پﻪ
ﻣختﻠفﻮ برخﻮ ک＇( ３ﻮکﻪ＇ ،ﻨ６و ،ﻣﻨ％ﻨ ９برخﻪ (ﻣرکز) او وروست ９برخﻮ پﻪ داس ３حال ﻛ ３پﻪ ترتﻴب و＇（ﻮئ چ ３سترگ ３ﻳ３
ت７ل شﻮې وي .ﻫغﻪ شخص دې د ﻫر ＇ا＇ﻜﻲ احساس وﻟﻴﻜﻲ .د ﻣاﻟگ ３ﻣحﻠﻮل جﻮړ او پﻪ ﻫﻤدې ډول عﻤﻞ وک７ئ .اسپرﻳﻦ
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پــﻪ اوبــﻮ ﻛــ ３حﻞ ﻛ７ئ چ ３ترﻳخ خﻮﻧد پﻴدا ﻛ７ي .د بﻮرې ﻣحﻠﻮل جﻮړ ﻛ７ئ چ ３خﻮږ خﻮﻧد وﻟري او د ﻟﻮﻣ７ﻧﻲ عﻤﻞ پﻪ شــان
عﻤﻞ وک７ئ .ترﻻسﻪ شﻮې ﻧتﻴج ３وﻟﻴکئ .پام وک７ئ چ ３ﻟﻪ ﻫر أزﻣاﻳ＋ت ＇خﻪ وروستﻪ ﻣﻴﻠﻪ پاکﻪ پر４ﻤﻴﻨ％ﻞ شﻲ.

شامې حس (پزه)
کﻴﻤﻴــاوي أخــذې چ ３بﻮى تشــخﻴصﻮي د پزې د تش ＄اى پﻪ پاســﻨ ９برخﻪ ک＄ ３ــاى ﻟري .پﻪ ﻫﻮا ک３
کﻴﻤﻴــاوى ترکﻴبات د بﻮﻳﻮﻟﻮ (شــاﻣﻪ) أخذې تحرﻳکــﻮي .دا حجرې ﻟﻪ تحرﻳک ＇خﻪ وروســتﻪ عصبﻲ
پﻴغاﻣﻮﻧــﻪ تﻮﻟﻴــد او پﻪ ﻣغزو ﻛ ３ﻳ ３د شــاﻣ ３ﻣرﻛزتﻪ ﻟ８５دوي .د بﻮﻳﻮﻟﻮ حس د خــﻮړو د خﻮﻧد پر پﻮﻫ５دو
ﻼ
اغ５زه ﻟري .د بﻴﻠ ３／پﻪ تﻮگﻪ کﻠﻪ چ ３پﻪ واﻟگﻲ او ﻳا زکام اختﻪ اوســﻮ داســ ３ﻣعﻠﻮﻣ８５ي چ ３خﻮاړه اص ً
خﻮﻧد ﻧﻪ ﻟري.

د ﻣغزو د بﻮﻳﻮﻟﻮ برخﻪ

د اخذو حجرې

( )٦-١٤اﻧ％ﻮر د پزې کﻴﻤﻴاوي أخذې
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د شپ８م څپرکي لنډيز
ﻧﻴﻮروﻧﻮﻧﻪ د عصبﻲ سﻴستﻢ د جﻮړ＊ت او دﻧدې واحدوﻧﻪ دي چ ３د دﻧدې ﻟﻪ ﻣخ ３درې 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 رشت ،３ﻳﻮ اکسﻮن او بﻞ دﻧدارﻳت سرچ５ﻨﻪ اخﻠﻲ.
ﻫغﻪ ＄اى ،چ ３ﻳﻮ 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 ک ３ﻟﻮى دﻣاغ ،کﻮچﻨﻰ دﻣاغ او د ﻣغز ساقﻪ شاﻣﻞ دي.
شﻮکﻲ ﻧخاع ،د ＄ﻴﻨﻮ غبرگﻮﻧﻮﻧﻮ ﻣرکز دى ،ﻟکﻪ :تر زﻧگاﻧﻪ د ﻻﻧدې پﻠ ３غبرگﻮن.
ﻣغــز تحﻠﻴﻠﻮﻧکــﻰ ﻣرکز دى چ ３د فکروﻧــﻮ ،عاطف ،３ک７ﻧﻮ ،درکﻮﻟﻮ ،احســاس ،قضاوت او حافظ３
دﻧدې پﻪ غاړه ﻟري.
د ﻣحﻴطﻲ اعصابﻮ پﻪ سﻴستﻢ ک ３حسﻲ او حرکﻲ ﻧﻴﻮروﻧﻮﻧﻪ شاﻣﻞ دي چ ３د  ٣١جﻮړو ﻧخاعﻲ عصبﻮ
او  ١٢جﻮړو ﻣغزي عصبﻮ ＇خﻪ عبارت دي.
د بدن غ７ي ،ﻟکﻪ :ســترگﻪ ،غﻮږ ،پزه ،ژبﻪ او پﻮســتکﻰ شــاوخﻮا چاپ５رﻳال ＇خﻪ ﻣﻮږ تﻪ ډ４ر اطﻼعات
را کــﻮي .پــﻪ دې ډول چــ ３د 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 ک ３د ﻧﻮري أخذو ﻣخروطﻲ او استﻮاﻧﻪ ﻳﻲ حجرې دي.
داخﻠﻲ غﻮږ دوې برخ( ３حﻠزوﻧﻲ او ﻧﻴﻢ داﻳروي ســﻮري) ﻟري چ ３ﻟﻮﻣ７ۍ برخﻪ پﻪ اور４دﻟﻮ او دوﻳﻤﻪ
برخﻪ د بدن پﻪ تعادل ک ３رول ﻟري.
د کﻴﻤﻴاوي تﻮکﻮ حسﻲ ﻧﻴﻮرون د ژب ３د ذاﻳﻘ ３پﻪ زخﻮ ( )Taste budsک＄ ３اى ﻟري.
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د شپ８م څپرکي پوښتنې
تشرﻳحﻲ پﻮ＊تﻨ３
 .١ظﻬري عصبﻲ رشت ３ﻟﻪ بطﻨﻲ رشتﻮ سره تﻮپﻴر بﻴان ک７ئ.
 .٢د تﻼﻣﻮس او ﻫاﻳپﻮ تﻼﻣﻮس دﻧدې وﻟﻴکئ.
 .٣ﻳﻮ ﻧﻴﻮرون رسﻢ او وﻧﻮﻣﻮئ.
صحﻴح ＄ﻮاب و！اکئ او پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک ３ﻳ ３وﻟﻴکئ.
 .٤د ﻧﻴﻮرون ﻫغﻪ برخﻪ چ ３عصبﻲ پﻴغام اخﻠﻲ ،عبارت دى ،ﻟﻪ:
د :ﻣﻴﻠﻴﻨﻴﻦ
ج :دﻧدارﻳتﻮﻧﻪ
ب :حجروي جسﻢ
اﻟف :اکسﻮن
 ............... .٥تــﻪ زﻳــان رســ５دل د بــدن د غ７و د ﻧﻮرﻣــال حرکاتﻮ د کﻨ＂رول ﻟﻪ ﻻســﻪ ورکﻮﻟﻮ ﻻﻣﻞ
ک８５ي.
اﻟف :ﻟﻮى دﻣاغ
ب .کﻮچﻨﻰ دﻣاغ
ج :د ﻣغزو ساقﻪ
د :شﻮکﻲ ﻧخاع
 ٦د درد ،تﻮدوخ ３او ﻣﻴخاﻧﻴکﻲ أخذې زﻣﻮږ د بدن پﻪ ..............ک ３دي.
اﻟف :پﻮستکﻰ
ب :ژبﻪ
ج :غﻮږ
د :پﻮزه
ﻻﻧدې جﻤﻠ ３پﻪ ﻣﻨاسبﻮ کﻠﻤﻮ تکﻤﻴﻞ او پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک ３ﻳ ３وﻟﻴکئ.
 .................. .٧د بدن د تعادل پﻪ ساتﻨﻪ ک ３اﻫﻤﻴت ﻟري.
 .٨د ﻣغزو پﻪ ســاقﻪ ک＄ ...............３اى ﻟري چ ３د ﻫاضﻤﻲ سﻴســتﻢ د فعاﻟﻴتﻮﻧﻮ د تﻨظﻴﻤﻮﻟﻮ ﻣرکز
دى.
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اووم څپرکى
د اندوکراين سيستم
)(Endocrine System
د اﻧســان پﻪ بدن کــ ３د ﻫغﻪ د داخﻠــﻲ پﻴچﻠتﻴا پﻪ پام
ک ３ﻧﻴﻮﻟﻮ ســره د ب５ﻼب５ﻠﻮ 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
ﻻرې تﻨظﻴﻤﻮي چــ ３د عصبﻲ تﻨظﻴﻢ پﻪ پرتﻠﻪ د ﻫغﻪ
د عﻤﻞ چ＂ﻜتﻴا ﻟ８ه ده.
أﻳا تراوسﻪ ﻣﻮ فکر ک７ى وﻟ ３د ډار او ﻫﻴجان پر ﻣﻬال
ستاســ ３د زړه ضربــان زﻳاتﻴــ８ي او رﻧگ ﻣــﻮ تغﻴﻴر
ﻣﻮﻣﻲ؟ ﻳا د شــکرې پﻪ ﻧاروغــ ９د اختﻪ ک５دﻟﻮ عﻠت
＇ﻪ دى؟
تاســ ３ددې ＇پرکــﻲ پﻪ ﻣطاﻟعــ ３او زده ﻛ７ې ســره
کﻮﻻى 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 چــ ３د بــدن پــﻪ د４ــرو برخــﻮ کــ ３شــتﻮن ﻟــري .ﻧﻮﻣــﻮړي غــدې د
ﻫﻮرﻣــﻮن پــﻪ ﻧاﻣــﻪ تﻮکــﻲ ترشــح کــﻮي .ﻫﻮرﻣــﻮن کﻴﻤﻴــاوي ﻣــﻮاد
دي چــ ３د اﻧدوکراﻳــﻦ پــﻪ حجروکــ ３تﻮﻟﻴــد او د وﻳﻨــ ３پــﻪ وســﻴﻠﻪ
د بــدن پــﻪ ！ﻮﻟﻮ برخﻮ ک ３حرکــت کﻮي چ ３تر ＇ــﻮ د ﻫدف حجرې
تــﻪ ورســ８５ي .ﻫغﻪ حجرې چــ ３ﻫﻮرﻣﻮن 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 چ ３پﻪ ﻫغ ３ک＄ ３اى ﻟري ،اړه ﻟري .ﻫغﻪ حجرې چ ３د 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 چــ ３ﻟــﻪ ﻫغــﻮى ＇خــﻪ ترشــح ک５ــ８ي پــﻪ ﻣســتﻘﻴﻢ ډول
د وﻳﻨــ ３بﻬﻴــر او ﻳــا د حجــرې پــﻪ شــاوخﻮا ﻣاﻳــع ﻛــ ３تﻮﻳ５ــ８ي ،او
د وﻳﻨــ ３د بﻬﻴــر پــﻪ وســﻴﻠﻪ د ﻫــدف حجــرې تــﻪ رســ８５ي او ﻫﻠتﻪ
د ﻫدف پﻪ حجره ک ３د عﻤﻞ د سر تﻪ رسﻮﻟﻮ ﻻﻣﻞ گر＄ﻲ.
د اﻧدوکراﻳــﻦ د غــدو برعکــس ،ﻧــﻮرې غــدې ،چــ３
د اگــزو کراﻳﻦ ( )Exocrineپﻪ ﻧاﻣﻪ ＄اﻧگ７ې ﻣجرا ﻳا کاﻧال ﻟري او
د ﻧﻮﻣــﻮړو کاﻧاﻟﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﻣﻮاد د بدن د حجرو دﻧﻨﻪ ﻳا دباﻧدې چاپ５رﻳال
تــﻪ ﻟ８５دوي .ﻟکﻪ :د خﻮﻟﻮ(عرق) غــدې ،ﻟعابﻴﻪ غدې او ﻫاضﻤﻲ غدې.
＄ﻴﻨــ ３غدې ﻟکــﻪ پاﻧکراس ﻫﻢ اﻧدوکراﻳــﻦ او ﻫﻢ اگزوکراﻳﻦ
دي .اﻧدوﻛراﻳﻦ د ﻧﻨﻪ ترشــح ﻛﻮوﻧﻜــﻲ او اگزوﻛراﻳﻦ بﻬر تﻪ
ترشــح ﻛﻮوﻧﻜ ３غــدې دي .د اگزوکراﻳﻦ برخــﻪ د غذاﻳﻲ
ﻣﻮادو د ﻫضﻢ ﻟپاره اﻧزاﻳﻤﻮﻧﻪ ترشــح کﻮي ،پﻪ داســ ３حال
ﻛــ ３چ ３د اﻧدوکراﻳﻦ برخﻪ دوه ډوﻟﻪ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻮﻧﻪ ترشــح ﻛﻮي
چ ３پﻪ بدن ک ３د گﻠﻮکﻮز کچﻪ تﻨظﻴﻤﻮي.

( )٧-١اﻧ％ﻮر د تاﻳراﻳد غده

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

( )٧-٣اﻧ％ﻮر پﻪ ＊％ﻴﻨﻪ جﻨس ک３
د تخﻤداﻧﻮﻧﻮ جﻮړ＊ت
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اضافي معلومات
ﻫﻮرﻣﻮﻧﻮﻧــﻪ پــﻪ خپﻠﻮاک ډول ﻧﻪ ترشــح ک５ــ８ي .د ﻫغﻮى تﻮﻟﻴد او پــﻪ وﻳﻨﻪ کــ ３ازادول پﻪ عصبﻲ او
ﻫﻮرﻣﻮﻧــﻲ سﻴســتﻤﻮﻧﻮ پــﻮرې اړه ﻟــري .د دې سﻴســتﻤﻮﻧﻮ د ﻫﻤغــ８ۍ ﻟــﻪ ﻻرې د بــدن ＄اﻧگ７ى
ﻧظــﻢ او دﻧــدې ســرتﻪ رســ８５ي .عصبــﻲ او اﻧدوکراﻳــﻦ سﻴســتﻤﻮﻧﻪ ﻳــﻮ ﻟﻪ بــﻞ ＇خﻪ بشــپ ７جﻼ 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
سﻴســتﻢ پﻴغاﻣﻮﻧــﻪ د عصبــﻲ رشــتﻮ ﻟــﻪ ﻻرې او د اﻧدوکراﻳــﻦ د سﻴســتﻢ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻮﻧــﻪ د وﻳﻨــ３
د رگﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻻرې د ﻫدف حجرو تﻪ رس８５ي.

د هايپوفيز يا نخاميه غده ()Pituitary Gland
ﻧخاﻣﻴﻪ د اﻧدوکراﻳﻦ ﻳﻮه غده ده چ ３د ﻣغز او ﻫاﻳپﻮتﻼﻣﻮس
ﻻﻧدې ＄ــاى ﻟري .غ＂ﻮاﻟﻰ ﻳ ３د 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 ک ３ﻣﻬﻤﻪ اغ５زه ﻟري او د ﻧﻮرو غدو پﻪ
پرتﻠﻪ ډ４ر ﻫﻮرﻣﻮﻧﻮﻧﻪ تﻮﻟﻴدوي.
ﻧخاﻣﻴــﻪ غده ﻣختﻠف ﻫﻮرﻣﻮﻧﻮﻧــﻪ جﻮړوي چ３
د ﻫغــ ３ﻣﻬــﻢ ﻫﻮرﻣﻮن د ودې ﻫﻮرﻣــﻮن دى .د ودې ﻫﻮرﻣﻮن
د بــدن د ودې ﻻﻣــﻞ گر＄ﻲ .او د بدن پﻪ ！ﻮﻟﻮ حجرو باﻧدې اغ５زه کﻮي،
خــﻮ ﻫ６وکــﻲ او عضﻠ ３د ﻫغــ ３اصﻠﻲ ﻫــدف دي .د ودې ﻫﻮرﻣﻮن پﻪ
خﻮب ک ３زﻳات ترشــح ک８５ي او وﻳﻨ ３تﻪ رســ８５ي .د عﻤر پﻪ زﻳات５دﻟﻮ سره

١

ﻫاﻳپﻮتﻼﻣﻮس

( )٧-٤اﻧ％ﻮر ﻫاﻳپﻮتﻼﻣﻮس

د دې ﻫﻮرﻣﻮن ترشــح کﻤ８５ي .د ودې اوغ＂５دو پﻪ وخت د ﻧﻮﻣﻮړي ﻫﻮرﻣﻮن
تــر کچ ３زﻳاتﻪ ترشــح د غﻴر ﻧﻮرﻣاﻟــ ３ودې او د وﻧ(３قد) د جﻴگﻮاﻟﻲ ﻻﻣﻞ
 Hypothalamus(-1د ﻣغز ﻫغﻪ برخﻪ ده چ ３د عصبﻲ او اﻧدوکراﻳﻦ د سﻴستﻤﻮﻧﻮ فعاﻟﻴتﻮﻧﻪ
ﻫﻤغ８ي کﻮي او د بدن د تعادل اړوﻧد ډ４رى فعاﻟﻴتﻮﻧﻪ کﻨ＂روﻟﻮي)
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گر＄ــﻲ .ﻟــﻪ ！اﻛﻠــ ３ﻛچــ＇ ３خﻪ ﻟ８ه ترشــح
د ﻟــ８ې ودې ســبب ک５ــ８ي او د ！ﻴ＂ــ ３وﻧ３
د پات ３ﻛﻴدو ﻻﻣﻞ گر＄ﻲ.

ﻧخاﻣﻴﻪ غده
( )٧-٥اﻧ％ﻮر د ﻫاﻳپﻮفﻴز ﻳا ﻧخاﻣﻴﻪ
غده

د تايرايد غده()Thyroid Gland

( )٧-٦اﻧ％ﻮر تر ！اﻛﻠ ３ﻛچ ３د زﻳات
او تر ！اﻛﻠ ３ﻛچ ３ﻟ ８ترشح اغ５زه د ودې
د ﻫﻮرﻣﻮن ＇رگﻨدوي.

د تاﻳراﻳــد غــده د غــاړې پﻪ ﻣخک ３برخﻪ ک ３او د حﻨجرې د پاســﻪ واقع ده او د  Hپــﻪ ب２ﻪ ﻟﻴدل ک８５ي.
د( )7-1شکﻞ .د تاﻳراﻳد غده داس ３ﻫﻮرﻣﻮﻧﻮﻧﻪ تﻮﻟﻴد وي چ ３د بدن د ﻣﻴتابﻮﻟﻴزم چ＂ﻜتﻴا تﻨظﻴﻤﻮي.کﻪ
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پﻪ خﻮړو ﻛ ３د اﻳﻮډﻳﻦ اﻧدازه ﻟ８ه شﻲ د تاﻳراﻳد د غدې حجﻢ زﻳات８５ي او دغﻪ حاﻟت د جاغﻮر ()Goiter
پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳاد８４ي .ددې ﻟپاره چ ３د جاغﻮر پﻪ ﻧاروغ ９اختﻪ ﻧشﻮ باﻳد ﻟﻪ اﻳﻮډﻳﻦ ﻟروﻧکﻲ ﻣاﻟگ＇ ３خﻪ استفاده
وک７و.

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

پــﻪ ﻣاشــﻮﻣاﻧﻮ کــ ３د تاﻳراﻳــد د ﻫﻮرﻣــﻮن کﻤ＋ــت د ذﻫﻨــﻲ او فزﻳکــﻲ ودې د در４دﻟــﻮ ﻻﻣــﻞ
گر＄ــﻲ او پــﻪ ﻟﻮﻳاﻧــﻮ کــ ３ددې ﻫﻮرﻣــﻮن کﻤ＋ــت د گﻨگســﻴت او د پﻮســتکﻲ د وچﻮاﻟــﻲ ﻻﻣــﻞ
گر＄ــﻲ .کــﻪ پــﻪ ﻟﻮﻳاﻧــﻮ کــ ３د تاﻳراﻳــد ﻫﻮرﻣــﻮن ډ４ــر ترشــح شــﻲ ﻛ５ــ６ای شــﻲ پــﻪ خــﻮب کــ３
د عصباﻧﻴــت او بــ ３ﻧظﻤــ ９ﻻﻣــﻞ شــﻲ .د تاﻳراﻳــد د ﻫﻮرﻣﻮﻧﻮﻧــﻮ ﻟــﻪ ډﻟــ＇ ３خــﻪ د تاﻳروکســﻴﻦ
( )Thyroxinﻫﻮرﻣــﻮن دى چــ ３ﻟــﻪ خــﻮړو ＇خــﻪ د اﻧــرژۍ أزادول کﻨ＂روﻟﻮي.کــﻪ چ５ــرې د
تاﻳراﻳــد غــده ﻟــﻪ ！اﻛﻠــ ３ﻛچ＇ ３خﻪ د تاﻳروکســﻴﻦ زﻳــات ﻫﻮرﻣﻮن ترشــح ک７ي ،پــﻪ ﻟﻮﻳاﻧﻮ کــ ３د بدن
د ﻣﻴتابﻮﻟﻴــزم د زﻳات５ــدو ﻻﻣــﻞ گر＄ــﻲ او پﻪ بدن کــ ３د تﻮدوخ ３د کچــ ３د جگ５دو ﻟﻪ اﻣﻠــﻪ ډ４ره خﻮﻟﻪ
راوﻟﻲ.

 -١ﻣﻴتابﻮﻟﻴزم د کﻴﻤﻴاوي تعاﻣﻼتﻮ ﻟﻪ ﻣجﻤﻮع＇ ３خﻪ عبارت دى چ ３پﻪ ﻳﻮ ژوﻧدي جســﻢ ک ３تر ســره ک８５ي .د ﻣﻴتابﻮﻟﻴزم پﻪ باره ک ３پﻪ ﻟســﻢ ！ﻮﻟگﻲ ک ３پﻮره
ﻣعﻠﻮﻣات درکﻮل ک８５ي.
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د پاراتايرايـــد غـــده (Parathyroid
)gland
د پاراتاﻳراﻳــد غــده د تاﻳراﻳد د غدې شــاتﻪ د ＇ﻠﻮرو ﻛﻮچﻨﻴﻮ
غﻮ！ــﻮ پﻪ ب２ــﻪ ﻣﻮقعﻴــت ﻟــري .د پاراتاﻳراﻳد ﻫﻮرﻣــﻮن پﻪ بدن
کــ ３د کﻠســﻴﻢ اﻧــدازه کﻨ＂روﻟــﻮي .دا ﻫﻮرﻣــﻮن ﻫغــﻪ وخــت
ترشــح ک８５ي چــ ３پﻪ وﻳﻨﻪ ک ３کﻠســﻴﻢ ﻟ ８شــﻲ .د پــارا تاﻳراﻳد
د غدې ﻟﻪ حده زﻳات فعاﻟﻴت پﻪ وﻳﻨﻪ ک ３د کﻠسﻴﻢ د ډ４ر４دو او پﻪ
ﻫ６وکﻮ او غا＊ــﻮﻧﻮ ک ３د کﻠسﻴﻢ د ز４رﻣ ３د کﻤ＋ت ﻻﻣﻞ ک８５ي
او د ﻫ６وکﻮ د ﻛﻤزورتﻴا او ﻣات５دو ﻻﻣﻞ ک８５ي.

د پښـــتورگي دپاسه غدې فوق کليه (Adrenal
)Glands
دا غدې د ﻫر پ＋ــتﻮرگﻲ دپاسﻪ ﻧ＋تﻲ دي او ﻣختﻠف ﻫﻮرﻣﻮﻧﻮﻧﻪ
ترشــح کﻮي ،ﻟکﻪ :چ ３پﻪ شــکﻞ ک ３ﻳ ３وﻳﻨئ دا غدې ﻟﻪ دوو
ﻣرکــزي او قشــري برخــﻮ ＇خﻪ جــﻮړې شــﻮي دي .د ﻣرکزي
برخــ ３ﻫﻮرﻣﻮن چ ３د ادرﻳﻨال پــﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳاد８４ي ،د ډار ،ﻫﻴجان
ﻼ د وحشــﻲ
ﻳــا د جگ７ې او د ت＋５ــت ３پﻪ وخت ک ،３ﻣث ً
حﻴﻮاﻧاتــﻮ د حﻤﻠــ ３پﻪ وخــت او ﻳا ﻟــﻪ أزﻣﻮﻳﻨ＇ ３خﻪ
＇ﻮ شــﻴب ３ﻣخک ،３ترشح ک８５ي او د زړه د ضربان
د جگ５ــدو ،د تﻨفس د ز４ات５ــدو او د رﻧگ د تغﻴﻴر
ﻻﻣﻞ گر＄ﻲ.قشري برخﻪ د Noradrenalin
پــﻪ ﻧاﻣــﻪ ﻫﻮرﻣﻮن ترشــح کــﻮي چ ３پــﻪ وﻳﻨﻪ ک３
د گﻠﻮکــﻮز د تﻨظﻴﻢ ﻻﻣﻞ گر＄ــﻲ او د ډار پﻪ وخت
کــ ３د گﻠﻮکــﻮز کچﻪ ډ４ــره وي او د بــدن د ＄ﻮاک د
ز４ات５دو ﻻﻣﻞ ک８５ي.
فعاليت

د ادرﻳﻨاﻟﻴﻦ ﻫﻮرﻣﻮن اغ５زې د ﻧﻮر ادرﻳﻨاﻟﻴﻦ سره پرتﻠﻪ او پرې بحث وک７ئ.
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د شاﻟﻪ خﻮا
تاﻳراﻳد

پارا تاﻳراﻳد

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

قشري برخﻪ
ﻣرکزي برخﻪ

( )٧-٩اﻧ％ﻮر د فﻮق اﻟکﻠﻴ ３غده

جنسي غدې ()Sexual glands
تخﻤداﻧﻮﻧﻪ او خصﻴ ３گاﻣﻴتﻮﻧﻪ جﻮړوي او ﻫغﻪ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻮﻧﻪ ترشح کﻮي چ ３د تکثري سﻴستﻢ فعاﻟﻴتﻮﻧﻪ او
د جﻨســﻴت ＄اﻧگ７تﻴاوې تﻨظﻴﻤﻮي .پﻪ ＊％ﻮ ک ３تخﻤداﻧﻮﻧﻪ د استروجﻦ ( )Estrogenاو پروجسترون
( )Progesteroneﻫﻮرﻣﻮﻧﻮﻧﻪ او پﻪ ﻧارﻳﻨﻪ ک ３خصﻴ ３د تستﻮســترون ( )Testosteroneﻫﻮرﻣﻮن
ترشح کﻮي .پﻪ ＊％ﻮ ک ３د استروجﻦ ﻫـــﻮرﻣــﻮن د ﻫغﻮى د باﻟغ５دو او د ＊％ﻴﻨﻪ صفاتﻮ د ﻣﻨ ＃تﻪ راتﻠﻮ
ﻻﻣﻞ ک８５ي ،پﻪ داســ ３حال ﻛ ３چ ３د پروجســترون ﻫﻮرﻣﻮن د اﻣﻴدوارۍ ﻟپاره رحﻢ چﻤــتﻮ کـﻮي او د
بـدن تﻮدوخـﻪ تﻨظﻴﻤﻮي .کـﻪ چ５ـرې پﻪ ＊％ﻮ کـ ３د پروجسترون ﻫﻮرﻣﻮن ﻟ ８شﻲ％＊ ،ﻴﻨﻪ ＄اﻧگ７تﻴاوې
پر ﻧرﻳﻨﻪ ＄اﻧگ７تﻴاوو بدﻟ８５ي او پﻪ ＊ــ％ﻮ ک ３د ږﻳرې د ودې ﻻﻣﻞ ک８５ي .ﻫﻤدارﻧگﻪ پﻪ ﻧارﻳﻨﻪ و ک ３کﻪ د
بﻠﻮغ پر ﻣﻬال د تستﻮســترون ﻫﻮرﻣﻮن ،چ ３د خصﻴﻮ پﻪ وســﻴﻠﻪ تﻮﻟﻴدﻳ８ي ،تر ！اکﻠ ３کچ＇ ３خﻪ ﻟ ８ترشح
شﻲ％＊ ،ﻴﻨﻪ ＄اﻧگ７تﻴاوې رابر س５ره ک８５ي .پﻪ دې حاﻟت ﻛ ３د ﻧارﻳﻨﻪ غ ８ﻧرى ک８５ي او تﻴﻮﻧﻪ ﻳ ３غ＂ﻴ８ي.
پﻪ ﻫﻤدې ډول پﻪ ﻧجﻮﻧﻮ ک ３د ﻫغﻮى ＄اﻧگ７تﻴاوې د بﻠﻮغ د دورې پﻪ پ５ﻠ５دو سره د تﻴﻮﻧﻮ غ＂５دل د شﻮﻧ６و
پ７س５دل او ﻟ ８غ＂５دل او تر ！ﻮﻟﻮ ﻣﻬﻤﻪ د ﻣﻴاشتﻨﻲ عادت پﻴﻠ５دل دي.

( )٧-١٠اﻧ％ﻮر ﻧرﻳﻨﻪ جﻨسﻲ غده
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د پانکراس غده ( )Pancreatic Gland
پاﻧکراس ﻳﻮه گﻼبﻲ کﻢ رﻧگﻪ غده ده چ ３تر ﻣعدې ﻻﻧدې او د اثﻨا عشــر د پاســﻪ ﻣﻮقعﻴت ﻟري او ﻟﻪ دوو
ډوﻟﻮ ﻧسجﻮﻧﻮ ＇خﻪ جﻮړه شﻮې ده:
 -١ﻫغﻪ ﻧسجﻮﻧﻪ چ ３ﻫاضﻤﻲ اﻧزاﻳﻢ ترشح کﻮي او د خﻮړو پﻪ ﻫضﻢ ک ３ﻣرستﻪ کﻮي.
 -٢ﻫغﻪ ﻧسجﻮﻧﻪ چ ３د اﻧسﻮﻟﻴﻦ او گﻠﻮکاگﻮن پﻪ ﻧاﻣﻪ دوه ډوﻟﻪ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻮﻧﻪ ترشح کﻮي.

7-11

اﻧ％ﻮر د پاﻧکراس غده

انسولين ()Insulin
ﻫغــﻪ ﻫﻮرﻣــﻮن دى چ ３پــﻪ وﻳﻨﻪ ک ３د گﻠﻮکــﻮز کچﻪ تﻨظﻴﻤﻮي؛ ﻳعﻨــ ３د اړتﻴا پﻪ وخت کــ ３پﻪ وﻳﻨﻪ ک３
د گﻠﻮکﻮز ﻛچﻪ ！ﻴ＂ﻮي .دغﻪ راز اﻧسﻮﻟﻴﻦ ＄ﻴگر تحرﻳکﻮي چ ３گﻠﻮکﻮز پﻪ گﻼﻳکﻮجﻦ ﻳا حﻴﻮاﻧﻲ ﻧشاﻳست３
بدل او ز４رﻣﻪ ﻳ ３ک７ي.
کــﻪ چ５رې د اﻧســﻮﻟﻴﻦ ﻣﻘدار ﻟ ８شــﻲ پﻪ وﻳﻨﻪ کــ ３د گﻠﻮکﻮز ﻣﻘــدار ﻟﻮړ８４ي او د شــکرې ﻧاروغﻲ ﻣﻨ＃
تــﻪ را＄ــﻲ .پــﻪ ﻟﻮﻣ７ﻳــﻮ ﻣرحﻠﻮ ک ３کﻮﻻى شــﻮ چــ ３د غذاﻳــﻲ ＄اﻧگ７ي رژﻳــﻢ پﻪ اخﻴســتﻮ او ورزش
د ﻧاروغــ ９د پرﻣختــگ ﻣخــﻪ وﻧﻴســﻮ .د شــکرې پــﻪ ﻧاروغــ ９اختــﻪ کســان د تﻨدې احســاس کﻮي
او ډ４ــرې اوبــﻪ ＇＋ــﻲ چــ ３ﻟــﻪ اﻣﻠــﻪ ﻳ ３تشــ ３بﻮﻟــی زﻳات５ــ８ي .چــ ３د شــکرې پــﻪ ﻧاروغــ ９اختﻪ
شــخص د ﻧاروغــ ９پــﻪ وروســتﻲ پــ７او ک ３ډﻧگــر او بــ ３حﻮصﻠــ ３او د ﻟﻴدﻟﻮ ＄ــﻮاک ﻳــ ３کﻤ８５ي.
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د گلوکاگون هورمون ()Glucagons
ﻫغﻪ ﻫﻮرﻣﻮن دى چ ３پﻪ پاﻧکراس ک ３تﻮﻟﻴد８４ي او د اﻧســﻮﻟﻴﻦ پر خﻼف عﻤﻞ کﻮي .ﻳعﻨ ３گﻼﻳکﻮجﻦ
پﻪ گﻠﻮکﻮز بدل او پﻪ وﻳﻨﻪ ک ３د گﻠﻮکﻮز کچﻪ ﻟﻮړوي.

اضافي معلومات
ﻫغــﻪ و７－ی چ ３د شــکرې پﻪ ﻧاروغ ９اختﻪ وي او پﻪ وﻳﻨﻪ ک ３د شــکرې د ﻣﻘــدار د کﻨ＂رول ﻟپاره ﻟﻪ
اﻧسﻮﻟﻴﻦ ＇خﻪ گ＂ﻪ اخﻠﻲ ،باﻳد پام وک７ي چ:３
 .١کــﻪ اﻧســﻮﻟﻴﻦ ﻟــﻪ ！اﻛﻠــ ３اﻧــدازې ＇خﻪ ﻟــ ８پﻴچکاري شــﻲ پﻪ وﻳﻨــﻪ کــ ３د گﻠﻮکــﻮز د ز４ات５دﻟﻮ
ﻻﻣــﻞ ک５ــ８ي او پــﻪ پــاى کــ ３د ﻧــاروغ د ب５ﻬﻮ＊ــ ９او أن د ﻣ７ﻳﻨــ ３ﻻﻣﻞ ک５دای شــﻲ .ﻟــﻪ دې اﻣﻠﻪ
باﻳــد اﻧســﻮﻟﻴﻦ پــﻪ ﻣﻨظﻤــﻪ تﻮگــﻪ او ！اکﻠــ ３اﻧــدازې ﻧــاروغ تﻪ پﻴچکاري شــﻲ .پــﻪ وﻳﻨﻪ کــ ３د قﻨد
ډ４ــر ！ﻴﻨگ＋ــت (غﻠظــت) د وخــت پــﻪ ت５ر４ــدو ســره د ﻛﻤــزورۍ ،د ســر گر＄ﻴدﻧــ ،３ړﻧد４دﻟــﻮ
د پ＋تﻮرگﻮ ﻟﻪ ﻛاره ﻟﻮﻳدل د زړه ،اعصابﻮ او د وﻳﻨ ３د رگﻮﻧﻮ د ب ３ﻧظﻤ ９ﻻﻣﻞ ک８５ي.
 .٢زﻳاتﻪ اﻧدازه اﻧســﻮﻟﻴﻦ پﻴچﻜاري ﻛﻮل د وﻳﻨ ３د گﻠﻮکﻮز د کﻤ＋ــت ﻻﻣﻞ ک８５ي چ ３کﻮﻻى شــﻲ
د ﻧاروغ د ضعف او ب５حاﻟ ９ﻻﻣﻞ شﻲ او کﻪ ﻧاروغ ډ４ر ژر ﻻزم ﻣﻘدار قﻨد واﻧﻪ خﻠﻲ پﻪ ﻟ ８وخت ک３
تﻠف ک８５ي.

د معدې او د کولمو د دېوال هورمونونه:
د اﻧدوکراﻳــﻦ حجرې پــﻪ ﻫاضﻤﻲ کاﻧال ک ３ﻫﻢ وجﻮد ﻟري .د ب５ﻠگ ３پﻪ ډول :گســترﻳﻦ ()Gastrine
ﻫغــﻪ ﻫﻮرﻣــﻮن دى چ ３د ﻣعدې پﻪ د４ﻮال ک ３تﻮﻟﻴدﻳ８ي او پﻪ ﻣعده ک ３د ﻣاﻟگ ３د تﻴزاب د ترشــح ﻻﻣﻞ
ک８５ي .کﻠﻪ چ ３د ﻣعدې ﻣحتﻮﻳات وړو کﻮﻟﻤﻮ تﻪ رس８５ي ،پﻪ ﻫغﻪ ＄اى ک ３د سکرﻳتﻴﻦ ()Secretine
ﻫﻮرﻣﻮن ترشح ک８５ي چ ３دا ﻫﻮرﻣﻮن پاﻧکراس د ﻫاضﻤﻲ شﻴرې د ترشح کﻮﻟﻮ ﻟپاره ﻫ（ﻮي.
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د اووم څپرکي لنډيز
د اﻧدوکراﻳﻦ پﻪ سﻴســتﻢ ک ３ﻳﻮ شــﻤ５ر غدې شاﻣﻠ ３دي چ ３ﻫﻮرﻣﻮﻧﻮﻧﻪ ترشح او وﻳﻨ ３تﻪ ﻳ ３تﻮﻳﻮي،
تر ＇ﻮ د بدن ب５ﻼب５ﻠﻮ برخﻮ تﻪ ورس８５ي.
ﻫاﻳپﻮتﻼﻣﻮس او د ﻧخاﻣﻴﻪ غدې د زﻳاترو ﻫﻮرﻣﻮﻧﻮﻧﻮ د جﻮړ＊ت عﻤده کﻨ＂روﻟﻮوﻧکﻲ ﻣرکزوﻧﻪ دي.
د تاﻳراﻳد پﻪ غده ک ３د أﻳﻮدﻳﻦ کﻤ＋ت د جاغﻮر د تﻮﻟﻴد ﻻﻣﻞ ک８５ي.
د پاراتاﻳراﻳد غده پﻪ وﻳﻨﻪ ک ３د کﻠسﻴﻢ ﻣﻘدار تﻨظﻴﻤﻮي.
د ادرﻳﻨال غدې د پ＋تﻮرگﻮ دپاسﻪ پرت ３او 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.
تخﻤداﻧﻮﻧــﻪ د اســتروجﻦ او پروجســترون ﻫﻮرﻣﻮﻧﻮﻧــﻪ تﻮﻟﻴــدوي ،حـــال دا چــ ３خصﻴــ３
د تستﻮسترون ﻫﻮرﻣﻮن تﻮﻟﻴدوي .دغﻪ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻮﻧﻪ د －ﻤﻴتﻮﻧﻮ پﻪ جﻮړوﻟﻮ او د جﻨسﻲ ثاﻧﻮي ودې د تحرﻳک
ﻟکﻪ :پﻪ ＊％ﻮ ک ３د تﻴﻮﻧﻮ غ＂ﻴدل او پﻪ ﻧارﻳﻨﻪ وو ک ３د بر４ت او د ږ４رې پﻪ ختﻠﻮ ک ３اغ５زه ﻟري.
گســترﻳﻦ د ﻣعــدې د د４ﻮال ﻫﻮرﻣــﻮن دى چ ３د ﻣاﻟگ ３د تﻴزاب د ترشــح د تحرﻳک ﻻﻣﻞ گر＄ﻲ او
سکرتﻴﻦ د وړو کﻮﻟﻤﻮ د د４ﻮال ﻫﻮرﻣﻮن دى چ ３د پاﻧکراس غده تحرﻳکﻮي تر ＇ﻮ ﻫاضﻤﻲ شﻴره ترشح
ک７ي.
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د اووم څپرکي پوښتنې
سﻢ ＄ﻮاب و！اکئ او پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک ３ﻳ ３وﻟﻴکئ.
 -١د ..............غدې د ﻧﻮرو ﻫﻮرﻣﻮﻧﻮﻧﻮ ترشح کﻨ＂روﻟﻮي.
اﻟف -پاﻧکراس او د تاﻳراﻳد غده
ب -ﻫاﻳپﻮ تﻼﻣﻮس
ج -د ادرﻳﻨال غده او پاﻧکراس
د -ﻫاﻳپﻮ تﻼﻣﻮس او د ﻧخاﻣﻴ ３غده
 -٢د اﻧسﻮﻟﻴﻦ د حد ＇خﻪ زﻳات ترشح ک５دل سبب ک８５ي چ:３
اﻟف -پﻪ وﻳﻨﻪ ک ３د گﻠﻮکﻮز کچﻪ ﻟﻮړه شﻲ
ب -پﻪ وﻳﻨﻪ ک ３د گﻠﻮکﻮز کچﻪ ！ﻴ＂ﻪ شﻲ
ج -اضافﻲ ﻣﻮاد أزاد شﻲ
د -جاغﻮر تﻮﻟﻴد ﻧشﻲ
تشريحي پوښتنې:
 -٣د شکرې د ﻧاروغ ９عﻠت شرح ک７ئ.
 -٤د اﻧدوکراﻳﻦ د سﻴستﻢ دﻧدې تﻮضﻴح ک７ئ.
 -٥کﻪ د ودې ﻫﻮرﻣﻮن ﻟﻪ ！اکﻠ ３کچ＇ ３خﻪ ډ４ر ﻳا ﻟ ８شﻲ＇ ،ﻪ واقع ک８５ي؟
 -٦وﻟ ３د ﻫﻴجان پﻪ وخت ﻛ ３د زړه ضربان ډ４ر８４ي او د اﻧسان رﻧگ بدﻟﻮن ﻣﻮﻣﻲ؟

87

اتم څپرکى

تکثري سيستم
ډ４ــر خﻠک د خپﻞ د تﻨاســﻠﻲ فعاﻟﻴــت او د ﻣثﻞ د تﻮﻟﻴد پﻪ اړه ډ４ــر ﻟ ８او ﻟﻮﻣ７ﻧﻲ
ﻣعﻠﻮﻣات ﻟري چ ３دا ﻫﻢ خطرﻧاک او ﻫﻢ د تاْسف وړ دى＄ ،کﻪ چ ３ﻫر ﻳﻮ زﻣﻮږ
او تاس ３پﻪ وار وار دې پﻮ＊تﻨ ３سره ﻣخاﻣخ شﻮي ﻳﻮ چ :３ﻣﻮږ پﻪ کﻮﻣﻮ شراﻳطﻮ او
＇ﻪ وخت د اوﻻد خاوﻧدان ک８５و؟
د اﻧسان تکثر د عﻤﻠﻴ ３اصﻠﻲ ﻣﻮخﻪ عبارت ده ﻟﻪ :د سپرم او تخﻤ ３او 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 ﻣﻮخ ３تﻪ د رسﻴدﻟﻮ وسﻴﻠ ３دي .د سپرم او ﻫگ９
د ﻳﻮ ＄اى ک５دو ＇خﻪ تﻘرﻳباً  ٩ﻣﻴاشــت ３وروســتﻪ ،ﻳﻮه ﻣﻮر خپﻞ ﻣاشــﻮم ﻧ７ۍ تﻪ
راوړي＇ .ﻪ ډول د اﻧســان پﻪ بدن ک ３سپرم او ﻫگ ９جﻮړ８４ي؟ پﻪ ت５ر ＇پرکﻲ ک３
تاسﻮ د بدن ﻟﻪ ﻣختﻠفﻮ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻫغ ３جﻤﻠ＇ ３خﻪ د جﻨسﻲ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻮﻧﻮ سره،
چ ３ﻟﻪ جﻨســﻲ غدو ＇خﻪ ترشــح ک８５ي ،أشﻨا شﻮي ﻳاســت .پﻪ دې ＇پرکﻲ ک３
تاســ ３د ＊ ３％او ﻧارﻳﻨﻪ د تکثري عﻤده جﻮړ＊ــتﻮﻧﻮ او د ﻫغﻮى د دﻧدې ،د سپرم
او ﻫگ ９د تﻮﻟﻴد ،اﻟﻘاح او د اﻣﻴدوارۍ دپ７اووﻧﻮاو د اﻟتراســﻮﻧ ６د عکس اخ５ستﻠﻮ
ســره أشــﻨا ک８５ئ .ﻫﻤدارﻧگﻪ د جﻨســﻲ ﻧاروغﻴﻮ ﻟﻪ زﻳاﻧﻮﻧﻮ ＇خﻪ خبرﻳ８ي او ＄ان
ساتﻼی شی.
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نرينه تکثري سيستم
ﻧرﻳﻨﻪ تکثري سﻴستﻢ چ ３پﻪ ( )٨-١شکﻞ ک＊ ３ﻮدل
شــﻮى دى خصﻴ ،３اپی دﻳداﻳﻤس ،د ســپرم د اﻧتﻘال
کﻮﻧکﻲ ﻧﻠﻮﻟﻮﻧﻪ ،پروستات او کﻴﻮپر غدي ،د ادار ﻣجرا
شاﻣﻞ دي.
خصﻴــ ３ﻫغﻪ غ７ي دي چ ３ســپرم او د تستﻮســترون
( )Testosteroneﻫﻮرﻣﻮن جﻮړوي .تستﻮسترون
د ﻧرﻳﻨﻪ جﻨس بﻨس＂ﻴز ﻫﻮرﻣﻮن دى چ ３د سپرم د تﻮﻟﻴد
او تﻨظﻴﻢ او د ﻧارﻳﻨتﻮب د ＄اﻧگ ７تﻴاوو وده کﻨ＂روﻟﻮي.
خصﻴــ ３د جﻨﻴﻦ پﻪ دوره کــ ３د ﻧس پﻪ تش ＄اى ک３
جﻮړ４ــ８ي ،خﻮﻟــﻪ زﻳ８ﻳدو ﻧﻪ ﻣخک ３ﻫغــﻪ ک（ﻮړې تﻪ
ﻧﻨﻮ＄ــﻲ چ ３د ﻧس ﻟﻪ تش ＄اى ＇خﻪ دباﻧدې پرت３
دي.
د بدن طبﻴعﻰ تﻮدوخﻪ ( د ســاﻧتﻲ گراد  ٣٧درج)３
د ســپرم د پﻮره ودې ﻟپاره ﻣﻨاســبﻪ ﻧﻪ ده او د ســپرم
جﻮړول د ﻫغﻪ ﻧﻪ پﻪ ！ﻴ＂ﻪ درجﻪ ک ３تر سره ک８５ي.
د خصﻴــ ３د ک（ــﻮړې تﻮدوخــﻪ د بــدن د ﻣرکــزي
برخﻮ ﻟــﻪ تﻮدوخ＇ ３خــﻪ درې درج！ ３ﻴ＂ــﻪ ده ،ﻧﻮ
＄کــﻪ د ســپرم د تﻮﻟﻴد ﻟپــاره ﻣﻨاســبﻪ ده .د ﻳﻮ باﻟغ
ســ７ي پﻪ بدن کــ ３د ور ３＄پﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻮﻧﻮ ســپرﻣﻮﻧﻪ
تﻮﻟﻴدﻳ８ي .پﻪ خصﻴﻮ ک ３تﻮﻟ５د شﻮي سپرﻣﻮﻧﻪ د اپﻰ
دﻳداﻳﻤــس ( )Epididymisپﻪ ﻧاﻣــﻪ پﻪ ﻳﻮ ！ﻴﻮبﻲ
ب２ﻪ جﻮړ＊ــت کــ ３زﻳرﻣﻪ او پخﻴــ８ي او د حرکت
＄ــﻮاک تر ﻻســﻪ کــﻮي .د تحرﻳک پــﻪ وخت ک３
ﻟﻪ ﻧــﻮرو ﻣجــراوو ＇خﻪ د ت５ر４دو وروســتﻪ د تشــﻮ
بﻮﻟــﻮ ﻟﻪ ﻻرې ＇خﻪ بﻬر تﻪ و＄ﻲ .ســپرﻣﻮﻧﻪ د تشــﻮ

ﻣثاﻧﻪ
د پروستات غده
د تشﻮ بﻮﻟﻮ د اطراح ﻻر

خصﻴﻮ ک（ﻮړه

(اﻟﻒ)

ﻣثاﻧﻪ
د پروستات غده
اپﻲ دﻳد اﻳﻤس
خصﻴﻪ
د خصﻴﻮ ک（ﻮړه
(ب)

( )٨-١اﻧ％ﻮر د ﻧرﻳﻨﻪ تکثري سﻴستﻢ جﻮړ＊ت
اﻟف :ﻟﻪ ＇ﻨگ ＇خﻪ ب :ﻣخاﻣخ
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بﻮﻟــﻮ ﻟــﻪ ﻣجرا وو ＇خــﻪ د ت５ر４دو پر ﻣﻬال ﻟﻪ ﻫغ ３ﻣاﻳع ســره چ ３د 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 خﻮ５＄دﻟﻮ ک ３ﻫﻢ ﻣرستﻪ کﻮي.
د رســـيدلي (بالغ) سپرم جوړښت＇ :رﻧگﻪ چ ３د ( )٨-٢پﻪ شکﻞ ک＊ ３ﻮدل شﻮي دي .د باﻟغ
سپرم ﻳﻮه حجره ﻟﻪ درې برخﻮ ( سر ،تﻨ ،３او ﻟک＇ ) ９خﻪ جﻮړه شﻮې ده.
د ســپرم د ســر پﻪ برخﻪ ک ３ﻳﻮه ﻫســتﻪ او ﻟ ８ساﻳتﻮپﻼزم شتﻪ .ﻫﻤدارﻧگﻪ د سپرم د سر پﻪ پاسﻨ ９برخﻪ ک３
د اﻧزاﻳﻤﻮﻧــﻮ در ﻟﻮدوﻧکــ ３ک（ﻮړه ﻣﻮجﻮده ده چ ３ﻫغﻮى د ﻫگ ９باﻧدﻧﻰ پﻮښ تخرﻳبﻮي او ســپرم ســره
ﻣرستﻪ کﻮي چ ３د ﻫگ ９د ﻧﻨﻪ ﻧﻨﻮزي او د ﻫغ ３سره اﻟﻘاح وک７ي.
ﻣﻨ％ﻨــ ９ﻳاد تﻨ ３برخﻪ ،ډ４ر ﻣاﻳتﻮکاﻧدرﻳاوې ﻟري او د ســپرم د خﻮ５＄دو ﻟپــاره ﻻزﻣﻪ اﻧرژي چﻤتﻮ کﻮي،
تر ＇ﻮ د ＊ــ％ﻴﻨﻪ تکثري سﻴســتﻢ د ﻧﻨﻪ برخ ３تﻪ ＄ان ورســﻮي .د اﻟﻘاح پﻪ عﻤﻞ ک ３ﻳﻮازې د ســپرم سر
د ﻫگــ ９دا خــﻞ د ﻧﻨﻪ ﻧﻨﻮ＄ﻲ .د ســپرم د حجرې ﻟک ９ﻳﻮه ＄ﻮاکﻤﻨﻪ ﻣتروکــﻪ ده چ ３پﻪ خپﻠﻮ خﻮ５＄دو
ســپرم وړاﻧدې پﻮرې وﻫﻲ .د ســپرم د خﻮ５＄دﻟﻮ ﻟپاره اﻧرژي د ﻣﻴتﻮکاﻧدرﻳا پﻪ وســﻴﻠﻪ چ ３د سپرم پﻪ تﻨﻪ
ک ３شتﻪ تر ﻻسﻪ ک８５ي.

سر
تﻨﻪ

ﻣﻴتﻮکاﻧدرﻳا
اﻧزاﻳﻢ ﻟروﻧکﻰ
ک（ﻮړه

ﻫستﻪ

( )٨-٢اﻧ％ﻮر د باﻟغ اﻧسان د
سپرم جﻮړ＊ت
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ﻟک９

ښځينه تکثري سيستم
＊％ﻴﻨﻪ تکثري سﻴستﻢ چﻪ پﻪ ( )٨-٣شکﻞ ک＊ ３ﻮدل شﻮي دي ،د جﻨسﻲ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻮﻧﻮ او ﻫگ ９د تﻮﻟﻴد،
د اﻟﻘاح شــﻮې ﻫگ ９او جﻨﻴﻦ د ودې او اﻧکشــاف او پﻪ پاى ک ３د ﻣاشــﻮم د زﻳ４８دﻟﻮ دﻧدې پﻪ غاړه ﻟري.
دوه تخﻤداﻧــﻮ ﻧــﻪ چــ ３د چرگ ３د ﻫگ ９ب２ﻪ ﻟري د ﻧس د تش ＄اى پﻪ د ﻧﻨﻪ ک＄ ３اى ﻟري .تخﻤداﻧﻮﻧﻪ د
ﻫگ ９تﻮﻟﻴدوﻧکﻲ غ７ي دي .ﻫﻤدارﻧگﻪ تخﻤداﻧﻮﻧﻪ＊ ،ــ％ﻴﻨﻪ بﻨســ＂ﻴز جﻨسﻲ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻮﻧﻪ چ ３استروجﻦ
( )Estrogenاو پروجســترون (＇ )Progesteroneخﻪ عبــارت دي ﻫﻢ تﻮﻟﻴد وي .دا ﻫﻮرﻣﻮﻧﻮﻧﻪ
د ﻫگ ９أزاد４دل تﻨظﻴﻤﻮي او ＊％ﻴﻨﻪ ＄اﻧگ７ي صفتﻮﻧﻮ تﻪ وده ورکﻮي.
د زﻳ８ﻳدﻧــ ３پﻪ وخت ک ３د ﻧﻮي زﻳ４８دﻟﻲ ﻣاشــﻮم تخﻤداﻧﻮﻧﻪ ﻣعﻤﻮ ًﻻ پﻪ ﻣجﻤﻮعــﻲ تﻮگﻪ د دووﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻮ پﻪ
شــاوخﻮا ک ３ﻧارســ５دﻟ ３ﻫگ ９ﻟري .د بﻠﻮغ پﻪ وخت ک ３پﻪ ﻫره ﻣﻴاشت ک ３ﻳﻮازې ﻳﻮه ﻫگ ９باﻟغ ک８５ي.
د ＊％ﻴﻨﻪ جﻨس د ژوﻧد پﻪ اوږدو ک ،３ﻳﻮازې  ٤٠٠-٣٠٠پﻮرې ﻫگ ９باﻟغ ک８５ي .ﻧﻮرې ﻧارس５دﻟ ３ﻫگ９
د باﻟغ５دو پرتﻪ غﻴر فعاﻟ８５ي ＊％ﻴﻨﻪ باﻟغﻪ جﻨسﻲ حجره ،ﻫگ )ovum( ９ﻧﻮﻣﻴ８ي .د ﻫگ ９کچﻪ (اﻧدازه)
د سپرم ＇خﻪ ډ４ره ﻟﻮﻳﻪ ده .أن تردې حده چ ３ﻫگ ９د عادي سترگﻮ پﻪ وسﻴﻠﻪ ﻫﻢ د ﻟﻴدﻟﻮ وړ ده.
پﻪ ﻫرو  ٢٨ور＄ﻮک ３ﻳﻮ ＄ﻞ ﻳﻮه ﻫگ ９ﻟﻪ ﻳﻮ تخﻤدان ＇خﻪ أزادﻳ８ي او ﻧفﻴرې ( )Fallopaintubeتﻪ
ﻧﻨﻮ＄ﻲ .ﻫر ﻳﻮ تخﻤدان د ﻧفﻴرې پﻪ وسﻴﻠﻪ رحﻢ تﻪ ﻻره ﻟري ﻧفﻴره ﻫغﻪ ﻻره ده چ ３ﻫگ ９دتخﻤدان ＇خﻪ د
رحﻢ پﻪ ﻟﻮر خﻮ８５＄ي .د ﻧفﻴرې د دﻳﻮال ＊ﻮﻳ ３عضﻠ ３پﻪ وار سره ﻣﻨﻘبض ک８５ي تر ＇ﻮ چ ３ﻫگ ９د رحﻢ پﻪ
ﻟﻮر وخﻮ８５＄ي .ﻟﻪ ﻧفﻴرې ＇خﻪ د ﻫگ ９ت５ر４دل ﻣعﻤﻮ ًﻻ ﻟﻪ  ٣تر  ٤ور＄ﻮ پﻮرې وخت ﻧﻴسﻲ .کﻪ ﻫگ ９د-٢٤
 ٤٨ساعتﻮﻧﻮ پﻪ ﻣﻮده ک ３اﻟﻘاح ﻧشﻲ ،د اﻟﻘاح ک５دﻟﻮ ＄ﻮاک ﻟﻪ ﻻسﻪ ورکﻮي او تخرﻳبﻴ８ي .پﻪ ﻣعﻤﻮﻟﻲ تﻮگﻪ
د اﻟﻘاح تر سره ک５دل پﻪ ﻧفﻴره ک ３صﻮرت ﻣﻮﻣﻲ .د اﻟﻘاح ＇خﻪ وروستﻪ ،زاﻳگﻮټ ( )Zygoteجﻮړ８４ي
او رحﻢ تﻪ ﻧﻨﻮ＄ﻲ.
رحﻢ ﻳﻮ عضﻼتﻲ او ﻣﻨ ＃تشــﻰ غ７ى دی او کﻠﻪ چ＊ ３ــ％ﻪ اﻣﻴدواره ﻧﻪ وى تﻘرﻳبا ً دﻫغ ３رحﻢ د ﻳﻮ ﻣﻮ！ ３پﻪ
اﻧدازه وي .تخﻤداﻧﻮﻧﻪ تخﻤ ３د ﻳﻮ شــﻤ５ر پ＋５ــﻮ پﻪ ترڅ ک ３چ ３پﻪ ﻣجﻤﻮع ک ３د تخﻤدان د دوران پﻪ ﻧاﻣﻪ
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ﻳاد８４ي ،چﻤتﻮ او ازاد وي .تخﻤدان ＇خﻪ د ﻳﻮې ﻫگ ９أزادﻳدل ،تخﻤﻪ گذارى ( )Ovulationﻧﻮﻣ８５ي.
د تخﻤدان د دوران ﻣﻮده پﻪ اشــخاصﻮ ک ３او ﻫﻢ پﻪ ﻣختﻠفﻮ دورو ک ３ســره تﻮپﻴر ﻟري .اﻣا د ﻣعﻤﻮل پﻪ
ډول  ٢٨ور ３＄وخت ﻧﻴسﻲ.

تخﻤداﻧﻮﻧﻪ
رحﻢ

(اﻟﻒ)
د رحﻢ غاړه

ﻧفﻴره

(ب)

تخﻤدان

( )٨-٣اﻧ％ﻮر د ＊％ﻴﻨﻪ تکثري
سﻴستﻢ جﻮړ＊ت:
اﻟف :د ＊ ３％د ﻣثﻞ د تﻮﻟﻴد دستگاه
ﻫره برخﻪ ﻳ＇ ３ﻪ دﻧده ﻟري؟
ب :د تخﻤدان دوران
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ﻫگ ９اچﻮل

د حيض دوران
د بﻠــﻮغ تــر  ٤٥کﻠﻨــ ９پــﻮرې د ＊ــ％ﻮ پــﻪ تکثري سﻴســتﻢ ک ３ﻣﻴاشــتﻨﻲ تغﻴﻴــرات را＄ﻲ .ﻳﻮ شــﻤ５ر
＄اﻧ７／تﻴــاوې شــتﻪ چــ ３دا تغﻴﻴــرات د ＊ــ ３％بــدن اﻣﻴــدوارۍ تــﻪ چﻤتــﻮ کــﻮي او د حﻴــض د
دوران پــﻪ ﻧاﻣــﻪ ﻳاد４ــ８ي .ﻟــﻪ رحــﻢ ＇خــﻪ د وﻳﻨــ ３او ﻧســجﻲ ！ﻮ！ــﻮ د وتﻠــﻮ ﻟﻮﻣــ７ۍ ورځ د حﻴــض
د دورې ﻟﻮﻣ７ۍ ورځ شــﻤ５رل ک８５ي .د وﻳﻨ ３وتﻞ تﻘرﻳبا ً  ٥ور ３＄دوام کﻮي کﻠﻪ چ ３د حﻴض دوره پاى
تﻪ رســ８５ي د رحﻢ دﻳﻮال پ２دﻳ８ي .ﻫگ ９اچﻮل ﻳا د ﻫگ ９أزاد４دل تﻘرﻳبا ً د حﻴض د دورې پﻪ ＇ﻮارﻟســﻤﻪ
ورځ پﻴﻠ８５ي .کﻪ چ５رې ﻫگ ９پﻪ ！اکﻠﻲ وخت ک ３اﻟﻘاح ﻧشــﻲ ،ﻫ ９／تخرﻳب او دوباره حﻴض شــروع او
ﻫگ ９خارجﻮي .او دوران بﻴا شروع ک８５ي چ ３ﻣعﻤﻮ ًﻻ  ٢٨ور ３＄وخت ﻧﻴسﻲ.
القاح (:)Fertilizationدجﻨســﻲ ﻳﻮ ＄اى ک５دو پﻪ وخت ک ３پﻪ ﻣﻴﻠﻮﻧﻮﻧﻮ ســپرﻣﻮﻧﻪ د ＊ ３％د ﻣثﻞ
د تﻮﻟﻴد دســتگاه تﻪ ﻧﻨﻮ＄ﻲ .د اﻟﻘاح ﻟپاره ﻟ ８تر ﻟ８ه ﻳﻮ ﻟﻪ دغﻮ ســپرﻣﻮﻧﻮ ＇خﻪ د باردارۍ وړ ﻫگ ９ﻟﻪ پﻮښ
＇خﻪ باﻳد ت５ر شــﻲ .دا کار دوﻣره پﻪ أســاﻧ ９ﻧﻪ تر ســره ک８５ي＄ ،کﻪ سپرﻣﻮﻧﻪ تخﻤ ３تﻪ د رس５دو پﻮرې ﻟﻪ
ډ４رو خﻨ６وﻧﻮ ســره ﻣخاﻣخ ک８５ي .ســر بﻴره پردې ﻫگ ９د أزادﻳدو وروستﻪ ﻳﻮازې د ﻣحدودې ﻣﻮدې ﻟپاره
د ﻧفﻴرې پﻪ کاﻧال ک ３پات ３ک８５ي او د بار دارۍ وړ وي.
اميـــدواري (＇:)Pregnancyرﻧگﻪ چ ３ﻣخک ３ووﻳﻞ شــﻮ د ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻮﻧﻮ ســپرﻣﻮﻧﻮ ﻟﻪ جﻤﻠ＇ ３خﻪ
ﻳﻮازې د ﻫغﻮى ＇ﻮســﻮه ﻣحدود شــﻤ５ر د ﻧفﻴرې پﻪ ﻟﻮري ﻻره پﻴدا کﻮي .د ﻫغﻮى ﻟﻪ جﻤﻠ＇ ３خﻪ ﻳﻮازې
＇ﻮ داﻧ ３سپرﻣﻮﻧﻪ د ﻫگ ９پﻪ شا او خﻮا تاوﻳ８ي اود ﻣعﻤﻮل پﻪ تﻮ－ﻪ ﻳﻮازې ﻳﻮ سپرم د ﻫگ ９پﻪ د ﻧﻨﻪ ﻧﻨﻮزي .د
دې پ ３＋５سره جﻮخت د ﻫگ ９پﻪ شاوخﻮا ﻳﻮ پﻮښ جﻮړ８４ي ،تر ＇ﻮ چ ３ﻫگ ９تﻪ د ﻧﻮرو سپرﻣﻮﻧﻮ د ﻧﻨﻮتﻠﻮ
ﻣخﻨﻮى وک７ي .کﻠﻪ چ ３د سپرم ﻫستﻪ د ﻫگ ９سره ﻳﻮ ＄اى شﻲ ،ﻫگ ９اﻟﻘاح ک８５ي .اﻟﻘاح شﻮې ﻫگ９
د ﻧفﻴرې ＇خﻪ د رحﻢ پﻪ ﻟﻮري ＄ﻲ .د غﻪ ســفر  ٥تر  ٦ور＄ﻮ پﻮرې وخت ﻧﻴســﻲ .د دې سفر پﻪ وخت
ک ３زاﻳگﻮټ 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 چ ３د جﻨﻴﻦ ( )Embryoپﻪ ﻧاﻣﻪ
ﻳاد８４ي .جﻨﻴﻦ ＄ان د رحﻢ پﻪ د４ﻮال ﻧ＋ﻠﻮي او پﻪ ﻫغﻪ ＄اى ک＄ ３اى ﻧﻴسﻲ .د اﻟﻘاح د شپ８ﻣ ３ور ３＄پﻪ
پاى ک ３د ﻧ＋ــﻠ５دو عﻤﻞ بشپ ７او ＊ــ％ﻪ اﻣﻴدواره ک８５ي .د ﻧ＋ﻠ５دو د عﻤﻞ ＇خﻪ وروستﻪ ،پﻴروان پﻼسﻨتا
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( )Placentaپﻪ ودې پﻴﻞ کﻮي.پﻴروان د تﻮکﻮ د دووخﻮاوو د تبادﻟ＄ ３اﻧگ７ی غ７ى دى .پﻼسﻨتا د وﻳﻨ３
د رگﻮﻧــﻮ ﻳــﻮه شــبکﻪ ﻟري چــ ３د ﻧطف ３ﻟپاره د ﻣــﻮر ﻟﻪ وﻳﻨ ３اکســﻴجﻦ او غذاﻳﻲ تﻮکﻲ تر ﻻســﻪ کﻮي.
ﻫﻤدارﻧگــﻪ کﻮم فاضﻠﻪ تﻮکﻲ چ ３د جﻨﻴﻦ پﻪ وســﻴﻠﻪ تﻮﻟﻴد８４ي ،د پﻼســﻨتا ﻟــﻪ ﻻرې ＇خﻪ خارج８５ي.
د ﻣﻮر وﻳﻨﻪ او د رشــﻴﻢ وﻳﻨﻪ پﻪ جﻮړه کﻰ ډ４ر ﻧژدی جرﻳان ﻣﻮﻣﻲ ،ﻻکﻦ پﻪ ﻧﻮرﻣال ډول ﻫغﻮى ﻳﻮ بﻞ ســره
ﻧﻪ ﻳﻮ ＄اى ک８５ي.
د غبرگونـــي زې８ېدل:پــﻪ ﻣعﻤﻮﻟــﻲ ډول پــﻪ ﻫــره ﻣﻴاشــت کــ ３ﻳــﻮازې ﻳــﻮه ﻫگــ ９ﻟــﻪ تخﻤدان
＇خــﻪ أزاد４ــ８ي .اﻣــا کﻠــﻪ شــﻮﻧﻲ ده چــ ３دا شــﻤ５ر دووﻳــا درﻳــﻮو تــﻪ ورســ８５ي .پــﻪ ﻳــﻮ وخت ک３
د دې ﻫگﻴﻮ اﻟﻘاح ک５دل د غبرگﻮﻧﻲ او ﻳا ＇ﻮ گﻮﻧﻲ د پﻴدا ک５دﻟﻮ ﻻﻣﻞ گر＄ﻲ چ ３ﻳﻮ بﻞ سره غﻴر ﻣشابﻪ
دي .اﻧساﻧان کﻮﻻى شﻲ ＇ﻠﻮرگﻮﻧﻲ ،پﻨ％ﻪ گﻮﻧﻲ او ﻳا تر ﻫغﻪ ډ４ر ﻧ７ۍ تﻪ راوړې دا ډول ＇ﻮگﻮﻧﻮ ﻣاشﻮﻣاﻧﻮ
ز８４ول ډ４ر کﻢ واقع ک８５ي .أﻳا تاس ３تر اوسﻪ ﻣشابﻪ ﻳا ﻳﻮ شان غبر گﻮﻧ ３ﻟﻴدﻟﻲ دي؟ ＄ﻴﻨ ３وخت أن ﻣﻮر
او پﻼر ＊ــاﻳﻲ د غبرگﻮﻧﻮ د جﻼ کﻮﻟﻮ ســتﻮﻧزه وﻟري .ﻣشابﻪ ﻳا ﻳﻮ شــان غبرگﻮﻧﻲ د ﻳﻮې ﻫگ ９او ﻳﻮ سپرم
د اﻟﻘاح ک５دو حاصﻞ دى .پﻪ دې حاﻟت ،ﻣخک ３ﻟﻪ دې چ ３د ﻧ＋ــﻠﻴدو عﻤﻞ تر ســره شــﻲ ،دوې ډﻟ３
حجرې ﻣﻨ ＃تﻪ را＄ﻲ .ﻫره ډﻟﻪ ﻳﻮ ﻣاشــﻮم ﻣﻨ ＃تﻪ راوړي .ﻣشــابﻪ غبرگﻮﻧ ３د ارثﻲ پﻪ ﻟحاظ ســره ﻳﻮ شان
دي.
فعاليت
زده کﻮوﻧکﻲ پﻪ خپﻠﻮ خپﻠﻮاﻧﻮ او ﻳا ﻧﻮرو اشــخاصﻮ ک ３ﻣشــابﻪ او غﻴر ﻣشــابﻪ غبرگﻮﻧﻲ پﻴدا ک７ي.د ﻫغﻮی پﻪ اړه دې ﻣعﻠﻮﻣات را
！ﻮل او د تﻮﻟگﻲ پﻪ ﻣخ ک ３دې وړاﻧدې ک７ي.
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لـــه نطفې څخه تر جنيـــن پورې :د داﻟﻘــاح دعﻤﻠﻲ ＇خﻪ وروســتﻪ در４ﻴﻤی اوﻧ ９پــﻪ پاى ک،３
ﻧطفــﻪ ٢ﻣﻠﻲ ﻣتــره اوږدواﻟﻰ ﻟري او د اﻣﻨﻴﻮن ( )Amnionپﻪ ﻧاﻣﻪ د ﻳﻮې ﻧازک ３پردې پﻪ وســﻴﻠﻪ را تاو
شــﻮي وي اﻣﻴﻨــﻮن دﻳﻮ ډول ﻣاﻳــع ＇خﻪ ډک وي چ ３د زﻳان او ضربﻮ ＇خﻪ د جﻨﻴﻦ ســاتﻨﻪ پﻪ غاړه ﻟري.
د پﻨ％ﻤــ ３اوﻧــ ９پﻪ دوران ک ３د ﻧاﻣﻪ بﻨد جﻮړ８４ي .وروســتﻪ ﻧﻮرغ７ي ،ﻟکــﻪ :زړه ،ﻣاغزه ،دوﻳﻨ ３ر－ﻮﻧﻪ
غﻮږوﻧﻪ ،شﻮکﻲ ﻧخاع ،ستر－ﻲ ﻻسﻮﻧﻪ او پ ３＋بﻪ ب５ﻼب５ﻠﻮ پ７اوﻧﻮ ک ３جﻮړ８４ی .د زﻳ８ﻳدﻧ＇ ３خﻪ ﻣخک،３
جﻨﻴﻦ ﻟ＇ ８ﻪ رحﻢ تﻪ ＊کتﻪ را＄ﻲ او پﻪ ﻣعﻤﻮﻟﻪ تﻮگﻪ سر د رحﻢ د غاړې پﻪ خﻮاک＄ ３ای ﻧﻴسﻲ.

( )٨-٤اﻧ％ﻮر د جﻨﻴﻦ د
ودې پ７اووﻧﻪ
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زي８ېدنه:
پــﻪ اووه د４ر شــﻤﻮ او اتﻪ د４رشــﻤﻮ اوﻧﻴﻮک ،３جﻨﻴﻦ پــﻪ کاﻣﻠﻪ تﻮگﻪ وده ک７ې ده.ﻣعﻤــﻮ ًﻻ د اﻣﻴدوارۍ ﻳﻮه
کاﻣﻠــﻪ دوره تﻘرﻳبــا ً  ٤٠اوﻧــ ９وخت ﻧﻴســﻲ .پــﻪ واقعﻲ تﻮ－ﻪ کﻠﻪ چــ ３زﻳ４８دﻧﻪ پﻴﻞ ک５ــ８ي ،د ﻣﻮر رحﻢ
د عضﻠﻮ پﻪ ﻳﻮ ﻟ ７اﻧﻘباضاتﻮ پﻴﻞ کﻮي چ ３د زﻳ４８دﻧ ３د درد پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳاد８４ي .ﻣعﻤﻮ ًﻻ دغﻪ اﻧﻘباضات جﻨﻴﻦ
ﻻﻧدې ＊ﻮﻳﻮي او د ﻣاشﻮم ﻟﻪ زﻳ８ﻳدو ＇خﻪ ＇ﻮ شﻴب ３وروستﻪ پﻼسﻨتا ﻫﻢ خارج８５ي.

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 ک ３ﻣﻮر کﻠســﻴﻢ ،فاســفﻮرس
اوسپﻨ ３او أﻳﻮډﻳﻦ تﻪ ډ４ره اړتﻴا پﻴدا کﻮي .کﻪ ﻣﻮر تﻪ پﻮره اﻧدازه اوسپﻨﻪ وﻧﻪ رس８５ي .د دې ﻣاشﻮم ＊اﻳﻲ
د وﻳﻨ ３پﻪ 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
عضﻠ＄ ３ﻮاکﻤﻨ ３ک７ي ،تر ＇ﻮ چ ３أساﻧﻪ زﻳ４８دﻧﻪ وﻟري.
پﻪ أزاده ﻫﻮا ک ３گر＄ﻴدل د اﻣﻴدوارې ﻣﻮر ﻟپاره ＊ﻪ بدﻧﻲ روزﻧﻪ ده .پﻪ دې دوران ک ３باﻳد ﻣﻮر د خپﻞ
＄ان او د جﻨﻴﻦ د ﻧاروغ ９او عفﻮﻧت د ﻣخﻨﻮي پﻪ خاطر بدﻧﻲ روغتﻴا او پاکﻮاﻟﻲ تﻪ ډ４ر پام وک７ي .پﻪ
ﻣﻨظﻢ ډول ډاک＂ر تﻪ ورشــﻲ ،ﻻزﻣ ３کتﻨ ３ســرتﻪ ورســﻮي ،د وﻳﻨ ３فشارکﻨ＂رول ک７ي ،او د بدن وزن،
د غ７و فعاﻟﻴت او د جﻨﻴﻦ د روغتﻴا تر غﻮر ﻻﻧدې وﻧﻴسﻲ .د  xوړاﻧگ ３تﻪ د ﻣﻮر زﻳات ﻣخاﻣخ ک５دل،
د ﻧﻴشﻪ ﻳ ３تﻮکﻮ کارول ،اﻟکﻮل ،سگرټ او أن ＄ﻴﻨ ３درﻣﻞ جﻨﻴﻦ تﻪ زﻳان رسﻮي.

سونو گرافي:د سﻮﻧﻮ گرافﻲ تصﻮﻳر اخ５ستﻠﻮ ＇خﻪ پﻪ ﻣعﻤﻮﻟﻪ تﻮگﻪ پﻪ اﻣﻴدوارو ＊％ﻮ ک ３گ＂ﻪ اخﻴستﻞ
ک８５ي .پﻪ دې طرﻳﻘﻪ ک ３د اﻟتراسﻮﻧ ６د ＇پﻮ پﻪ ﻣرستﻪ د بدن داخﻠﻲ برخ ３ﻟﻴدل ک８５ي ،چ ３د 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 گراف ９ﻟﻪ ﻻرې تر ســره ک８５ي .تر شپﻴتﻤ ３ﻣﻴﻼدي پ７５ۍ پﻮرې ﻟﻪ جراح ９پرتﻪ د
بدن د داخﻠﻲ غ７و ﻣطاﻟعﻪ ﻳﻮازې د  xوړاﻧگﻮ ﻟﻪ ﻻرې ک５ده ،خﻮ اوس د سﻮﻧﻮ گرافﻲ ﻟﻪ عکسﻮﻧﻮ ＇خﻪ
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د ﻳﻮې ب ３خطره وســﻴﻠ ３پﻪ تﻮگﻪ زﻳات کار اخﻴســتﻞ ک８５ي .د ﻧس دﻧﻨﻪ ﻧﻮرو غ７و ،ﻟکﻪ :زړه ،پ＋ــتﻮرگﻮ،
تﻨاسﻠﻲ غ７ي او ﻧﻮرو ＇خﻪ ﻫﻢ دسﻮﻧﻮگراف ９پﻪ واسطﻪ عکس اخﻴستﻞ ک８５ي.
شـــنډوالی (عقامـــت) :شــﻮﻧ ３ده چ＊ ３ــ ３％شــﻨ６ې وي او پﻪ کاﻣــﻞ ډول پﻪ تخﻤــدان ک ３ﻫ９／
تﻮﻟﻴد ﻧﻪ ک７ي .د ＊ــ％ﻮ شــﻨ ６تﻮب ﻫغﻪ عاﻣﻠﻮﻧﻪ دي چ ３د ﻧفﻴرې پاســﻨ ９برخ ３تﻪ د ســپرم د رســ５دو
د ﻣخﻨﻴــﻮي ﻟــﻪ اﻣﻠﻪ وي .د ب５ﻠگ ３پــﻪ تﻮگﻪ د رحﻢ د غاړو ＇رﻧگﻮاﻟی او د ﻧفﻴرې ﻳا دواړو ﻻرو بﻨد＊ــت
ﻟﻪ دې ﻻﻣﻠﻮﻧﻮ ＇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 ک ３ســپرم پﻪ بشپ ７ډول تﻮﻟﻴد ﻧﻪ شﻲ او پﻪ ﻧتﻴجﻪ ک ３سپرﻣﻮﻧﻪ
وﻧشــﻲ کﻮﻻى چ ３ﻫگ ９تﻪ ورســ８５ي .پﻪ ﻣعﻤﻮﻟﻰ ډول کﻪ د روغﻮ سپرﻣﻮﻧﻮ شﻤ５ر ﻟﻪ بدن ＇خﻪ د خارج
شــﻮې ﻣاﻳع (ﻣﻨﻲ) پﻪ ﻫر ﻣﻠﻲ ﻟﻴتر ک ３د شــﻠﻮ ﻣﻴﻠﻮﻧﻮ ＇خﻪ ﻟ ８وي ،ﻫغﻪ شــخص شــﻨ ６دی .کﻠﻪ کﻠﻪ ډ４ر
سپرﻣﻮﻧﻪ چ ３پﻪ س７ﻳﻮ ک ３تﻮﻟﻴد８４ي ضعﻴف او ﻧاقص وي او ﻧشﻲ کﻮﻻى چ ３ﻫگ ９اﻟﻘاح ک７ي چ ３پﻪ
ﻧتﻴجﻪ ک ３د شﻨ ６تﻮب حاﻟت ﻣﻨ ＃تﻪ را＄ﻲ .د ＄ﻴﻨﻮ جﻨسﻲ ﻳﻮ＄اى ک５دﻟﻮ ﻧاورغ ،９ﻟکﻪ :سﻮزاک کﻮﻻى
شﻲ پﻪ ＊％ﻮ او ﻧارﻳﻨﻪ ووک ３د شﻨ６ﻳدوﻟﻮ ﻻﻣﻞ شﻲ.
د جنســـي يو ځاى کېدلو د الرې د ناروغيو لي８دېدل:داســ ３ﻧاروغﻲ شتﻪ چ ３ﻟﻪ ﻳﻮ ﻧاروغ
شــخص ＇خﻪ د جﻨســﻲ ﻳﻮ ＄اى ک５دو پر ﻣﻬال روغ شخص تﻪ وﻟﻴ ８دول شﻲ .پﻪ دې ﻧاروغﻴﻮ باﻧدې ﻫر
کال زﻳات شــﻤ５ر خﻠک اختﻪ ک８５ي .د دې ﻧاروغﻴﻮ ﻟﻪ جﻤﻠ＇ ３خﻪ سﻮزاک ،سفﻠﻴس ،اﻳ６ز او ﻧﻮر دي.
د اﻳ６ز ﻧاروغ ９د ﻧﻮرو ﻧاروغﻴﻮ ＇خﻪ خطرﻧاکﻪ او وژوﻧک ３ده＄ ،کﻪ چ ３تر اوسﻪ پﻮرې ﻫغ ３تﻪ ﻣعﻤﻮﻟﻲ
دارو پﻴدا شﻮي ﻧﻪ دي.
ايډز( :)AIDS١اﻳ６ز پﻪ  ١٩٨٠کال ک ３وپﻴژﻧدل شــﻮ .تر اوســﻪ د پﻨ％ﻮسﻮ ( )٥٠ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻮ پﻮرې اﻧساﻧان
پــﻪ اﻳــ６ز اختﻪ شــﻮي دي چ ３د ﻫغﻮ جﻤﻠﻮ ＇خﻪ  ١٦ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ ﻳ ３ﻣ７ه شــﻮي دي .د اﻳــ６ز د ﻧاروغ ９عاﻣﻞ
د ( )HIV٢پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳﻮ وﻳروس دی .دا وﻳروس د سپﻴﻨﻮکروﻳاتﻮ پر ﻳﻮ ＄اﻧگ７ي گروپ باﻧدې حﻤﻠﻪ کﻮي .پﻪ
ﻧتﻴجﻪ ک ３د وخت پﻪ ت５ر４دو د بدن دفاعﻲ ＄ﻮاک ﻟ８ک８５ي.
١-Acquired Immuno Deficiency Syndrom
٢-Humain Immuno Deficiency
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پﻪ پاى ک ３د ﻳﻮې ساده ﻧاروغ ９پﻪ اختﻪ ک５دﻟﻮ سره خپﻞ ＄ان ﻟﻪ ﻻسﻪ ورکﻮي .پﻪ حﻘﻴﻘت ک ３د اﻳ６ز وﻳروس
د وﻳﻨ ３د سپﻴﻨﻮ کروﻳاتﻮپﻪ تخرﻳبﻮﻟﻮ سره د ﻧاورغ ９ﻣﻨ ＃تﻪ راوړوﻧکﻮ( باکترﻳاوې ،وﻳروسﻮﻧﻪ او فﻨجﻲ گاﻧ )３تﻪ
د فعاﻟﻴت زﻣﻴﻨﻪ برابروي HIV .د وﻳﻨ ３او 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 ﻧاروغ ９د ﻧ＋ــﻮ تر ＊کاره ک５دو
پﻮرې ＊اﻳ ３ﻟﻪ ＇ﻮ ور＄ﻮ ＇خﻪ تر ＇ﻮ کﻠﻮﻧﻮ (ﻟسﻮ کﻠﻨﻮ پﻮرې) وخت وﻧﻴسﻲ .سره ﻟﻪ دې چ ３شخص پﻪ
دې ﻣﻮده ک ３ظاﻫرا ً ﻧاروغ ﻧﻪ دى ،خﻮ د وﻳروس ﻟﻴ８دوﻧکﻰ دی او کﻮﻻي شﻲ ﻧﻮر خﻠک پﻪ وﻳروس اختﻪ
ک７ي .د  HIVتشخﻴص ﻳﻮازې د وﻳﻨ ３د أزﻣاﻳ＋ت د تر سره کﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﻻرې شﻮﻧﻲ ده.
بـــدن ته د ايډز د ويروس د ننوتلو الرې:د اﻧســان بدن تﻪ د اﻳــ６ز د وﻳروس ﻧﻨﻮتﻞ د درې ﻻرو
＇خﻪ شﻮﻧﻰ ده.
 -١د اﻳ６ز پﻪ وﻳروس باﻧدې د کک７و وﻳﻨﻮ زرقﻮل او ﻳا د ﻫغﻮ ت５رو او پرې کﻮوﻧکﻮ تﻮکﻮ کارول چ ３د اﻳ６ز
پﻪ وﻳروس باﻧدې پﻪ کک７و وﻳﻨﻮ کک ７وي ،ﻟکﻪ :د پﻴچکارۍ د سرﻧج ستﻨﻪ ،د ږﻳرې خرﻳﻠﻮ چاړه او خال
وﻫﻠﻮ وساﻳﻞ.
 -٢د جﻨسﻲ تﻤاس ﻟﻪ ﻻرې پﻪ وﻳروس باﻧدې ﻟﻪ کک ７شخص ＇خﻪ روغ شخص تﻪ وﻳروس ﻟﻴ８د４دل.
 -٣د اﻳ６ز پﻪ وﻳروس باﻧدې ﻟﻪ اختﻪ ﻣﻮر ＇خﻪ د ﻫغ ３ﻣاشــﻮم تﻪ د اﻣﻴدوارۍ او شــ５دو ورکﻮﻟﻮ پﻪ وخت
کــ ３د وﻳــروس ﻟﻴ８د４دل７５＇.ﻧﻮ ＇رگﻨده ک７ي چــ ３د اﻳ６ز وﻳروس د ﻫﻮا ،اوبﻮ ،خــﻮړو ،ﻻس ورکﻮﻟﻮ،
خبرې کﻮﻟﻮ ،ﻣخ ＊ــکﻠﻮﻟﻮ ،او ＊ــکﻮ او بﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﻟﻪ کک ７شــخص ＇خﻪ روغ شــخص تﻪ ﻧﻪ ﻟ８５دول
ک８５ي.

فکر وک７ئ
 -١د بدن ﻟﻪ ﻣاﻳعاتﻮ ＇خﻪ کﻮم ﻳﻮ کﻮﻻی شﻲ چ HIV ３وﻟ８５دوي؟ کﻮم ﻣاﻳعات ﻧشﻲ کﻮﻻى؟
 -٢أﻳا د وﻳﻨ ３ﻟﻴ ８دول د  HIVد ﻟﻴ ８دوﻟﻮ ﻻﻣﻞ ک５دای شﻲ؟
 -٣أﻳا د ﻧﻴشﻪ ﻳ ３تﻮکﻮ پﻴچکاري کﻮل پر  HIVد کک４７دو ﻻﻣﻞ ک５دای شﻲ؟
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د ايډز درملنه:اﻳ６ز ﻫغﻪ ﻧاروغﻲ ده چ ３تر اوسﻪ پﻮرې قطعﻲ عﻼج ﻧﻪ ﻟري ،خﻮ ﻣختﻠفﻮ دواگاﻧﻮ
پﻪ کاروﻟﻮ سره کﻮ＊） ک８５ي چ ３د ﻧاورغ ９د پر ﻣختگ او د وﻳروس د فعاﻟﻴت ﻣخﻪ وﻧﻴﻮل شﻲ.ﻟﻪ
کﻮﻣﻪ ＄اﻳﻪ چ ３بشر تﻮاﻧﻴدﻟﻰ چ＄ ３ﻴﻨﻮ ﻣرگﻮﻧﻲ عفﻮﻧﻲ ﻧاروغﻴﻮ تﻪ واکسﻴﻦ جﻮړ ک７ي＇ .ﻴ７وﻧکﻲ پﻪ
دي ﻫ（ﻪ دي چ ３د 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 ﻳﻮازﻧ ９ﻻره ،زده ک７ه او ﻟﻪ ﻫغﻮ ک７ﻧﻮ
＇خﻪ ډډه کﻮل دي چ ３ﻣﻮږ پﻪ دې وﻳروس اختﻪ کﻮي .ﻣﻮږ د خپﻞ روغتﻴا پﻪ وړاﻧدې ﻣسؤول ﻳﻮ او
باﻳد ﻟﻪ ﻫغﻪ ＇خﻪ ساتﻨﻪ وک７و .دا زﻣﻮږ دﻧده ده چ＄ ３ان د ﻧاورغ ９ﻟﻪ اختﻪ ک５دوﻧﻪ وساتﻮ او د خپﻞ
＄ان او ﻧﻮرو د صحت او روغتﻴا پﻪ فکر ک ３واوسﻮ ،ﻧﻮ＄کﻪ ﻫر شی او ﻫر ＇ﻮک چ ３زﻣﻮږ 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 ﻻر＊ﻮﻧ ３ﻣرکزوﻧﻮ تﻪ ﻣراجعﻪ وک７ي.

فعاليت
 -١وﻳﻞ ک８５ي چ ３د ﻫغﻮ اشــخاصﻮ خطر چ ３د ب ３ﻧ＋ــ ３کک７تﻴا پﻪ ﻣرحﻠﻪ ک ３دي د ﻫغﻮ اشــخاصﻮ ＇خﻪ چ ３ﻧ ３＋ﻟروﻧکﻲ
وي ډ４ر زﻳات دي .پﻪ دې ﻫکﻠﻪ بحث وک７ئ.
 -٢د اسﻼم د ﻣبﻴﻦ دﻳﻦ د دستﻮرو ＇خﻪ ﻳﻮ ﻫﻢ پﻪ فردي او تﻮﻟﻴﻨزو اړﻳکﻮ ک ３د ب ３بﻨدوبارۍ ＇خﻪ ډه ډه کﻮل دي .د شخص،
کﻮرﻧ ９او د ！ﻮﻟﻨ ３جسﻤﻲ او روحﻲ روغتﻴا باﻧدې د دغﻪ دﻳﻨﻲ ﻻر＊ﻮوﻧﻮ رعاﻳتﻮل ＇ﻪ اغ５زه ﻟري؟
 -٣فکر وک７ئ د اﻳ６ز پر ﻧاروغ ９ﻟﻪ ﻳﻮ اختﻪ شخص سره باﻳد ز ﻣﻮږ ک７ﻧﻪ او چال چﻠﻦ ＇ﻪ ډول وي؟
 -٤ستاس ３پﻪ ﻧظر دا حتﻤﻰ ده چ ３پﻪ اﻳ６ز باﻧدې کک ７شخص د ！ﻮﻟﻨ＇ ３خﻪ جﻼ ک７ى شﻲ؟
 -٥ستاس ３پﻪ ﻧظر＊ ،ﻮوﻧ％ﻰ د ＄ﻮاﻧاﻧﻮ پﻪ ورغتﻴا ساتﻨﻪ او وده ک＇ ３ﻪ تر سره کﻮﻻى شﻲ؟
پﻪ تﻮﻟگﻲ ک ３پر خپﻠﻮ وړاﻧدﻳزوﻧﻮ باﻧدې بحث وک７ئ.
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د اتم څپرکي لنډيز
ﻧرﻳﻨﻪ تکثري سﻴستﻢ سپرﻣﻮﻧﻪ تﻮﻟﻴدوي او ＊％ﻴﻨﻪ تکثري سﻴستﻢ تﻪ ﻳ ３ﻟ８５دوي.
تستﻮســترون د ﻧرﻳﻨﻪ جﻨس ب２ســ＂ﻴز ﻫﻮرﻣﻮن ＇خﻪ عبارت دی چ ３د خصﻴ ３پﻪ وسﻴﻠﻪ ترشح ک８５ي او
د سپرﻣﻮﻧﻮ د تﻮﻟﻴد او تﻨظﻴﻢ او د ﻧرﻳﻨﻪ د ＄اﻧگ７تﻴاوو وده کﻨ＂روﻟﻮي.
سپرم ﻟﻪ درﻳﻮو برخﻮ سر ،تﻨ ،３او ﻟک＇ ９خﻪ جﻮړه شﻮی دی.
د سپرم ﻟک ９ﻳﻮه ＄ﻮاکﻤﻨﻪ قﻤچ５ﻨﻪ ده چ ３خپﻠﻮ خﻮ５＄دو پﻪ وسﻴﻠﻪ ،سپرم وړاﻧدې پﻮرې وﻫﻲ.
د ＊ــ％ﻴﻨﻪ جﻨــس تکثري سﻴســتﻢ ﻫگــ ９تﻮﻟﻴدوي ،اﻟﻘاح شــﻮې ﻫگ ９تغذﻳﻪ کــﻮي ،وده ورکﻮي او
ﻫﻤدارﻧگﻪ ﻣاشﻮم ﻧ７ۍ تﻪ راوړي.
پﻪ ＊％ﻴﻨﻪ جﻨس ک ３دوه داﻧ ３تخﻤداﻧﻮ ﻧﻪ چ ３د چرگ ３د ﻫگ ９ب２ﻪ ﻟري د ﻧس پﻪ تش ＄اى ک ３شتﻪ
دي.
اســتروجﻦ او پروجســترون د ＊ــ％ﻴﻨﻪ جﻨــس دوه ﻫﻮرﻣﻮﻧﻮﻧﻪ دي چ ３د ﻫگ ９أزادﻳــدل تﻨظﻴﻤﻮي او
＄اﻧگ７ي ＊％ﻴﻨﻪ صفتﻮﻧﻮ تﻪ وده ورکﻮي.
د تخﻤداﻧﻮﻧﻮ ﻫر ﻳﻮ د ﻧفﻴرې د کاﻧال پﻪ وسﻴﻠﻪ رحﻢ تﻪ ﻻره ﻟري.
د ﻧفﻴرې د پﻮښ ＊ﻮﻳ ３عضﻠ ３اﻧﻘباض ،ﻫگ ９د رحﻢ پﻪ ﻟﻮر خﻮ＄ﻮي.
رحﻢ ﻳﻮعضﻼتﻰ ﻣﻨ ＃تشــﻰ غ７ى دی ،او کﻠﻪ چ＊ ３ــ％ﻪ اﻣﻴدواره ﻧﻪ وي د ﻫغﻰ رحﻢ د ﻳﻮ ﻣﻮ！ﻰ پﻪ
اﻧدازه ده.
د جﻨﻴﻦ اﻧکشــاف د پﻨ％ﻤ ３اوﻧ ９پﻪ دوره ک ３زړه ،ﻣغز او ﻧﻮر غ７ي او د وﻳﻨ ３رگﻮﻧﻪ پﻪ جﻮړ４دو پﻴﻞ
او پﻪ چ＂ک ９وده کﻮي.
پﻪ ﻣعﻤﻮﻟﻲ تﻮگﻪ د اﻣﻴدوارۍ ﻳﻮه دوره ＇ﻪ ﻧا＇ﻪ  ٤٠اوﻧ ９وخت ﻧﻴسﻲ.
ډاک＂ران پﻪ ﻣعﻤﻮﻟﻪ تﻮگﻪ د ﻣﻮر د رحﻢ پﻪ دﻧﻨﻪ د جﻨﻴﻦ د ﻟﻴدﻟﻮ ﻟپاره د سﻮﻧﻮگراف＇ ９خﻪ گ＂ﻪ اخﻠﻲ.
اﻧساﻧان ﻣعﻤﻮ ًﻻ پﻪ ﻫره زﻳ４８دﻧﻪ ک ３ﻳﻮ ﻣاشﻮم ﻧ７ۍ تﻪ راوﻟﻲ ،خﻮ غبرگﻮﻧﻲ درې گﻮﻧﻲ او ﻳا ډ４ر زﻳ８د４دل
ﻫﻢ شﻮﻧ ３دي.
د تکثري سﻴســتﻢ د ســتﻮﻧزو ＇خﻪ کﻮﻻى شﻮ چ ３د 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 چ ３پﻪ اﻳ６ز ﻟروﻧکﻲ
وﻳﻨ ３باﻧدې کک７وي ،د  HIVد وﻳروس د ﻟﻴ８دوﻧ ３ﻻﻣﻞ گر＄ﻲ.
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د اتم څپرکي پوښتنې
تشرﻳحﻲ پﻮ＊تﻨ３
 .١تستﻮسترون د ﻧرﻳﻨﻪ د کﻮم تﻨاسﻠﻲ غ７ي پﻪ وسﻴﻠﻪ جﻮړ８４ي او ＇ﻪ دﻧده ﻟري؟
 .٢وﻟــ ３خصﻴــ ３د زﻳ８دﻧ＇ ３خﻪ ﻟ ８د ﻣخــﻪ د خصﻴﻮ ک（ﻮړو تﻪ چ ３د ﻧس ﻟﻪ تش ＄اى ＇خﻪ بﻬردى.
ﻧﻨﻮ＄ﻲ ؟ واضح ک７ئ.
 .٣ﻳﻮ باﻟغ سپرم ﻟﻪ کﻮﻣﻮ برخﻮ ＇خﻪ جﻮړ شﻮی دی.
 .٤پﻪ ＊％ﻴﻨﻪ جﻨس ک ３د استروجﻦ او پروجسترون ﻫﻮرﻣﻮﻧﻮﻧﻪ کﻮﻣ ３دﻧدې ﻟري؟
 .٥ﻧطفﻪ او جﻨﻴﻦ ﻳﻮ ﻟﻪ بﻞ سره ＇ﻪ تﻮپﻴر ﻟري؟
تش ＄اﻳﻮﻧﻪ پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک ３پﻪ ﻣﻨاسبﻮ کﻠﻤﻮ ډک ３ک７ئ.
 .٦د سپرم ﻣﻨ％ﻨ ９برخﻪ ډ４ر ﻣﻘدار ..........ﻟري چ ３د سپرم خﻮ＄ﻴدﻟﻮو ﻟپاره ﻻزﻣﻪ اﻧرژي برابروي.
 .٧د ＊％ﻴﻨﻪ تکثري سﻴستﻢ عﻤده دﻧدې ...........،...........او ..........دي.
 .٨اﻟﻘاح شﻮې ﻫگ ９د ............پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳاد８４ي.
صحﻴح ＄ﻮاب و！اک ９او پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک ３وﻟﻴکئ
 .٩د ＊％ﻴﻨﻪ جﻨس د عﻤر پﻪ اوږدوک ３ﻳﻮازې ............ﻫگ ９باﻟغ ک８５ي.
اﻟف :دوه ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ
ب ٣٠٠ :تر ٤٠٠
ج :ﻳﻮ ﻣﻴﻠﻴﻮن
د :ﻫ ＆５ﻳﻮ
 .١٠ﻟﻮﻣــ７ۍ ورځ چ ３وﻳﻨﻪ او د ﻧســج ！ﻮ！ی د رحﻢ ＇خﻪ بﻬر راو＄ــ ،３د ..........دورې ﻟﻮﻣ７ۍ ورځ
شﻤ５رل ک８５ي.
اﻟف :تخﻤﻪ گذاري ب :حﻴض ج :اﻟﻘاح د :ﻫ ＆５ﻳﻮ
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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 ک ３گﻮا＊ﻮﻧﻪ اور４دﻟﻲ وي .أﻳا ﻧﻮر
گﻮا＊ﻮﻧﻪ چاپ５رﻳال دکک７تﻴا پﻪ اړه ﻣﻮ اور４دﻟﻲ دي؟
د  ١٧٠٠ﻣﻴــﻼدي صﻨعتــﻲ اﻧﻘــﻼب ＇خــﻪ وروســتﻪ ،خﻠکــﻮ ﻣاشــﻴﻨﻮﻧﻮ
تــﻪ زﻳاتــﻪ تکﻴــﻪ ووﻫﻠــﻪ چ ３پــﻪ ﻧتﻴجﻪ کــ ３ډ４ــر ﻣضره تﻮکــ ３ﻫــﻮا ،اوبﻮ
او خاوروتــﻪ ﻧﻨﻮتــﻞ .ﻫﻤدارﻧگــﻪ د اضافــﻲ او بــ ３گ＂ــ ３تﻮکــﻮ اﻧبــارول،
د ﻧفﻮســﻮ ور＄ﻴﻨــﻰ زﻳاتﻮاﻟــﻰ او پﻪ ﻧ７ۍ کــ ３د صﻨعــت او تخﻨﻴک چ＂ک
پرﻣختــگ ！ــﻮل ﻻﻣﻠﻮﻧــﻪ دي چ ３د ســتﻮﻧزو د ﻣﻨــ ＃تﻪ راتﻠــﻮ ﻻﻣﻞ 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 چــ ３د چاپ５رﻳال
ســتﻮﻧزي وﻧــﻪ ﻟــرو .ﻟــﻪ دي کبﻠــﻪ تاســ ３پــﻪ دې ＇پرکــﻲ کــ ３د چاپ５رﻳال
د ســتﻮﻧزو ،د ســتﻮﻧزو د حﻞ او د ﻫغﻪ د اجزاوو ســره ﻻزﻣﻪ أشﻨائﻲ تر ﻻسﻪ
کﻮی تر ＇ﻮ وکﻮﻻى شــئ چ ３د 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 ک ３ﻣرستﻪ وک７ى.
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د چاپېريال کک７تيا وې
پــﻪ چاپ５رﻳــال کــ ３کک７تﻴا ﻟﻪ ﻧا غﻮ＊ــتﻞ شــﻮي بدﻟــﻮن ＇خﻪ عبــارت ده چ ３ﻟــﻪ اﻣﻠﻪ ﻳــ ３د چاپ５رﻳال
کﻴفﻴت ！ﻴ＂ﻴ８ي .کک７تﻴا ＊ــاﻳﻲ چ ３طبﻴعﻲ اوســﻲ ﻳعﻨ ３ﻣﻨشــ ْا ﻳ ３د طبﻴعت ＇خــﻪ وي ،ﻟکﻪ :طﻮفاﻧﻮﻧﻪ
چــ ３د خــاورو او دوړو د پا＇５ــدو ﻻﻣــﻞ ک８５ى .ﻳــا اور غﻮر＄ﻮوﻧکﻲ (أتش فشــان) چ ３ډ４ــر ﻟﻮگﻲ او
ﻣختﻠــف غازوﻧــﻪ تﻮﻟﻴدوي .وﻟ ３ﻧﻦ ﻫغﻪ کک７تﻴاوې چ ３د ﻫغﻮى ﻣﻨشــ ْا اﻧســاﻧﻲ فعاﻟﻴتﻮﻧــﻪ دي د ژوﻧد
د چاپ５رﻳال ســﻼﻣتﻴا او ژوﻧد ﻳﻮ ﻣﻮجﻮداتﻮ تﻪ ډ４ر خطروﻧﻪ ﻟري .دا ډول کک７تﻴاوې د ﻣصﻨﻮعﻲ کک７تﻴاوو
پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳاد８４ي＄،کﻪ چ ３د ﻫغﻮی ﻣﻨشــ ْا پﻪ طبعﻴت ک ３ﻧشــتﻪ ،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 چ ３د چاپ５رﻳال
ستﻮﻧزې ﻣﻨ ＃تﻪ راوړي .اوس ﻫر ﻳﻮه کک７تﻴا پﻪ جﻼ جﻼ تﻮگﻪ تﻮضﻴح کﻮو.

د هوا کک７تيا ()Air pollution
کﻪ چ５رې ﻳﻮ ﻳا ＇ﻮ کک７ووﻧکﻲ تﻮکﻲ د ！اکﻠﻲ غﻠظت ســره د ﻳﻮې ﻣﻮدې ﻟپاره پﻪ ﻫﻮا ک ３شــتﻮن وﻟري،
ﻫغﻪ ډول چ ３اﻧسان ،ﻧبات ،حﻴﻮان او تﻮکﻮ تﻪ زﻳان ورسﻮي او د ژوﻧد د چاپ５رﻳال د کﻴفﻴت د ！ﻴ＂５دو ﻻﻣﻞ
وگر＄ﻲ ،ﻫغ ３ﻫﻮا تﻪ کک７ه ﻫﻮا وﻳﻞ ک８５ي.
د ﻫﻮا پﻪ کک７وﻧکﻲ تﻮکﻮ ک ３غازوﻧﻪ ،د فابرﻳکﻮ ﻟﻮگﻲ ،ﻣﻮ！روﻧﻪ ،ﻣاشﻴﻨﻮﻧﻪ ،راز راز ب＂ ９گاﻧ ،３د 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 چ ３ﻫر ﻳﻮ پﻪ ﻳﻮ ډول د ﻫﻮا د کک７تﻴا ﻻﻣﻞ گر＄ﻲ .کﻪ چ５رې د دې غازوﻧﻮ
ﻣﻘدار پﻪ ﻫﻮا ک ３ډ４ر شﻲ پر حﻴﻮاﻧاتﻮ او ﻧباتاتﻮ باﻧدې ﻣﻨفﻲ اغ５زه کﻮي او د اﻧساﻧاﻧﻮ د روغتﻴا ﻟپاره زﻳاﻧﻤﻦ
او خطرﻧاکﻪ وي .د ب５ﻠگ ３پﻪ تﻮگﻪ کﻪ چ５رې د ســﻠفر ډای اوکســاﻳد غاز چ ３د ډبرو د سکرو د سﻮ５＄دﻟﻮ
＇خﻪ تﻮﻟﻴد ８４ي ،تﻨفس شﻲ د سترگﻮ ،پزې او غﻮږوﻧﻮ د تخرﻳش ﻻﻣﻞ او ان د ﻣ７ﻳﻨ ３ﻻﻣﻞ ک８５ي .سﻠفر
ډای اوکساﻳد ،ﻧباتاتﻮ تﻪ ﻫﻢ زﻳان ﻟري .سﻠفر ډای اوکساﻳد د پا ３１د حجرو د سﻮرﻳﻮ ﻟﻪ ﻻرې پاﻧ ３تﻪ ﻧﻨﻮزي
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او د ﻟﻨدبﻞ پﻪ شتﻮن د اوبﻮ سره تعاﻣﻞ کﻮي او د گﻮگ７و تﻴزاب( )H٢SO٤جﻮړوي .د گﻮگ７و تﻴزاب د پا３１
د حجرو د ﻣ７اوي ک５دو او ان د ﻫغﻮ د ﻟﻪ ﻣﻨ％ﻪ تﻠﻠﻮ ﻻﻣﻞ گر＄ﻲ او د ﻫغﻮ پر ﻣخ ژ ７４رﻧگﻪ داغﻮﻧﻪ (ﻟک)３
تﻮﻟﻴد وي .ﻫﻤدارﻧگﻪ د گﻮگ７و تﻴزاب تعﻤﻴراتﻮ ﻳا کﻮروﻧﻮ او د ＄ﻤک ３پر ﻣخ د فﻠزاتﻮ د فرسﻮدگ ９ﻻﻣﻞ
ک８５ي .کاربﻦ ډای اوکســاﻳد د ﻫﻮا ﻳﻮ عﻤده کک７وﻧکﻲ دى چ ３ﻳﻮه برخﻪ ﻳ ３د ﻧباتاتﻮ پﻪ وســﻴﻠﻪ جذب او
د ﻫغﻪ ＇خﻪ د خپﻠﻮ غذاﻳﻲ تﻮکﻮ پﻪ جﻮړوﻟﻮ ک ３کار اخﻠﻲ او بﻠﻪ برخﻪ ﻳ ３د ＄ﻤک ３پﻪ شاو خﻮا د کاربﻦ
ډای اوکســاﻳد ﻳﻮه طبﻘﻪ جﻮړوي .کﻠﻪ چ ３د ﻟﻤر تﻮدوخﻪ ＄ﻤک ３تﻪ رســ８５ي ،ﻳﻮه اﻧدازه ﻳ ３د ＄ﻤک ３پﻪ
وسﻴﻠﻪ جذب او ﻧﻮر ﻳ ３ب５رتﻪ ﻣﻨعکس ک８５ي ،وﻟ ３د کاربﻦ ډای اوکساﻳد طبﻘﻪ ﻧﻮﻣﻮړى تﻮدوخﻪ جذبﻮي
او ﻧﻪ ﻳ ３پر ﻳ８دي چ ３د ＄ﻤک ３ﻟﻪ سطح＇ ３خﻪ وت＋تﻲ ()٩-١شکﻞ .کاربﻦ ډای اوکساﻳد پﻪ تدرﻳجﻰ
ډول اخ５ســتﻞ شــﻮې تﻮدوخﻪ د ＄ﻤک ３اتﻤﻮســفﻴر تﻪ أزادوي او د ＄ﻤک ３پر ﻣخ د تﻮدوخﻲ د ﻟﻮړواﻟﻲ
ﻻﻣﻞ گر＄ﻲ.

( )٩-١اﻧ％ﻮر د فابرﻳکﻮ د دود پﻪ واسطﻪ د ﻫﻮا کک７تﻴا

فکر وک７ي

پﻪ اووم ！ﻮﻟگﻲ ک ３پﻪ ﻧباتاتﻮ ک ３د ضﻴاﻳﻲ ترکﻴب ســره اشــﻨا شــﻮى ،ذکر شــﻮې عﻤﻠﻴﻪ د اﻟﻮده －ﻲ پﻪ ﻟﻪ ﻣﻨ％ﻪ وړﻟﻮ
ک＇ ３ﻪ ﻧﻘش ﻟري.
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د اوبو کک７تيا ()Water pollution
د ﻧ７ۍ د روغتﻴا د سازﻣان د تعرﻳف ﻟﻪ ﻣخ ３اوبﻮتﻪ ﻫغﻪ وخت کک７ې وﻳﻞ ک８５ي چ ３د اﻧسان د فعاﻟﻴت
ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ،پﻪ ﻣســتﻘﻴﻤﻪ او ﻳا غﻴر ﻣســتﻘﻴﻤﻪ تﻮگﻪ پﻪ ترکﻴب او خﻮاصﻮ ک ３ﻳ ３داســ ３تغﻴﻴر پ ）５شــﻲ چ３
د دې تغﻴﻴراتﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻳ ３د ﻫغﻮ ﻣصرفﻮﻟﻮ ﻟپاره چ ３ﻣخک ３پﻪ طبﻴعﻲ حاﻟت ک ３کار４دل ،ﻧا ﻣطﻠﻮب ３شﻲ.
ﻳا پﻪ ساده عبارت کﻠﻪ چ ３پﻪ اوبﻮ ک ３بﻬرﻧﻲ تﻮک ３ﻫغ ３کچ ３تﻪ ورس８５ي چ ３کارول ﻳﻲ زﻳان ورسﻮي،
کک７ې اوبﻪ ورتﻪ وﻳﻞ ک８５ي.
پﻮﻫﻴــ８و چــ ３اوبــﻮ د ＄ﻤک＇ 2 ３خﻪ ډ４ره برخﻪ پﻮ＊ــﻠ ３ده .ﻳﻮازې  ٣فﻴصده ،تــازه اوبﻪ دي چ ３زﻳاتﻪ
٣

برخــﻪ ﻳــ ３پﻪ قطبﻴﻨﻮ کــ ３د کﻨگﻞ پﻪ ب２ﻪ شــتﻮن ﻟري .د جﻬﻴﻠﻮﻧﻮ ،ســﻴﻨدوﻧﻮ ،چ５ﻨﻮ او ＇اگاﻧــﻮ تازه اوبﻪ
ﻳﻮازې پﻪ ســﻠﻮ ک ٠،١ ３د ＄ﻤک ３د 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 کرﻧ ３فاضﻠﻪ اوبﻪ پﻪ ســﻴﻨدوﻧﻮ،
چ５ﻨــﻮ او ＇اگاﻧــﻮ کــ ３اچﻮل او خﻮشــﻰ کﻮل د اوبــﻮ د کک７تﻴا ﻻﻣــﻞ او د ﻣختﻠفﻮ ﻧاروغﻴــﻮ د خپر４دﻟﻮ
ﻻﻣﻞ ک８５ي .د کرﻧ ３کارول شــﻮې اوبﻪ پﻪ حﻘﻴﻘت ک ３ﻫغﻪ اوبﻪ دي چ ３د 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 ﻫغ＇ ３خﻪ گ＂ﻪ اخ５ستﻞ ﻧﻪ ﻳﻮازې اﻧساﻧاﻧﻮ تﻪ زﻳان ﻟري ،بﻠک ３د کباﻧﻮ
ﻟپاره او ﻫغﻮ اﻟﻮتﻮﻧکﻮتﻪ چ ３د ﻧﻮﻣﻮړو کباﻧﻮ ＇خﻪ تغذﻳﻪ کﻮي ﻫﻢ زﻳاﻧﻤﻦ او خطرﻧاکﻪ دي.دغﻪ راز ذره بﻴﻨﻲ

( )٩-٢اﻧ％ﻮر د اوبﻮ کک７تﻴا
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ﻣﻮجﻮدات ،ﻟکﻪ :بکترﻳاوې او وﻳروسﻮﻧﻪ ﻫﻢ د اوبﻮ د کک７تﻴا ﻻﻣﻞ ک８５ي او د ﻣختﻠفﻮ ﻧاروغﻴﻮ د راﻣﻨ％تﻪ
کﻴدو ﻻﻣﻞ ک８５ي .د اوبﻮ پر ﻣخ د تﻴﻠﻮ تﻮﻳ５دل ﻫﻢ د اوبﻮ د کک７تﻴا ﻻﻣﻞ گر＄ﻲ＄ ،کﻪ چ ３د تﻴﻠﻮ ﻫغﻪ پﻮړ چ ３د
اوبﻮ پر ﻣخ جﻮړ８４ي اوبﻮ تﻪ د اکسﻴجﻦ او د ﻟﻤر د وړاﻧگﻮ د ﻧﻨﻮتﻠﻮ ﻣخﻨﻮى کﻮي او ＄ﻴﻨ ３وخت د سﻤﻨدري ژوو
د ﻣ７ﻳﻨ ３ﻻﻣﻞ ک８５ي .د ﻫﻮا او د غ ８کک７تﻴا پر خﻼف د اوبﻮ کک７تﻴا ﻳﻮ ＊ــاري ﻣســئﻠﻪ ﻧﻪ شﻤ５رل ک８５ي،
بﻠکــﻪ د اوبﻮ د کک７تﻴا ﻣســئﻠﻪ پر ＊ــاروﻧﻮ ســر ب５ــره کﻠﻴﻮاﻟﻲ چاپ５رﻳــال تﻪ ﻫﻢ غ５％دﻟــ ３ده＄ ،کﻪ چ３
ســﻴﻨدوﻧﻪ ،چ５ﻨ ３او ＇اگاﻧ ３پﻪ کﻠﻴﻮ ک ３ﻫﻢ د اﻧســاﻧاﻧﻮ د ب ３احتﻴاط ９ﻟﻪ اﻣﻠﻪ کک７ې ک８５ي .ﻫﻤدارﻧگﻪ
تــر ＄ﻤکــ ３ﻻﻧدې اوبﻪ د ککــ７و اوبﻮ د ﻧفﻮذ ،د خﻨدقﻮﻧﻮ ،د فابرﻳکﻮ د کﻴﻤﻴــاوي تﻮکﻮ او ﻫغﻪ اوبﻪ چ３
د کاﻟﻴــﻮ پر４ﻤﻴﻨ％ﻠﻮ ،د أشــپزخاﻧ ３د ﻟﻮ＊ــﻮ او د ﻣﻮ！ــرو د پر４ﻤﻨ％ﻠﻮ او ﻫﻢ د کرﻧﻴــزو ＄ﻤکﻮ د اوبﻪ کﻮﻟﻮ
وروســتﻪ چ ３پﻪ ＄ﻤکﻪ ک ３جذب８５ى ،کک７ﻳ８ي ،ﻣتآســفاﻧﻪ ﻫ ＆５ﻳﻮه اغ５زﻣﻨﻪ طرﻳﻘﻪ د کک７تﻴا د ﻣخﻨﻮي
ﻟپاره پﻪ ﻧظر ک ３ﻧﻴﻮل شﻮې ﻧﻪ ده ،ﻧﻮ ＄کﻪ باﻳد کﻮ＊） وشﻲ چ ９＂！ ３د کﻮر ﻟﻪ ＇اه ＇خﻪ پﻮره اﻧدازه ﻟرې
جﻮړه ک７ای شﻲ او پرې ﻧ８دو چ ３د تشﻨابﻮﻧﻮ ،أشپزخاﻧﻮ او کاﻟﻴﻮ ﻣﻴﻨ％ﻠﻮ اوبﻪ＇ ،اگاﻧﻮ ،چ５ﻨﻮ او سﻴﻨدوﻧﻮ
تﻪ ﻧﻨﻮزي ،کﻮﻣ ３چ ３د گ＂ﻪ اخ５ستﻠﻮ وړ اوبﻮ ﻣﻬﻤ ３سر چ５ﻨ ３دي.

د خاورې کک７تيا ()Soil pollution
خاوره د ＄ﻤک ３د ﻣخ ﻳﻮ قشــر ﻳا پﻮښ دی چ ３د چاپ５رﻳال د ژوﻧدﻳﻮ او ﻧا ژوﻧدﻳﻮ اجزاؤ پﻪ تﻤاس ســره
تغﻴﻴر ﻣﻮﻣﻲ .د ＄ﻤک ３خاورﻳﻦ پﻮښ چ ３ﻧباتات پﻪ ک ３شﻨﻪ ک８５ي ،ﻟﻪ ﻳﻮ ﻧﻪ تر در４ﻮ ﻣترو پﻮرې ژورواﻟﻰ
ﻟــري .د ژور واﻟــﻲ دا پﻮړ پﻪ ب５ﻼب５ﻠــﻮ پ７اووﻧﻮ ک ３د تﻴ８و او کا１ﻮ د اوړه ک５دو ﻳــا ！ﻮ！ ３کﻴدو او ﻟﻪ عضﻮي
تﻮکﻮ ســره ﻳﻮ ＄اى کﻴدو وروســتﻪ راﻣﻨ％تﻪ شﻮی دی .پﻪ ﻫر چاپ５رﻳال ک ３ﻳﻮ ډول ＄اﻧگ７ې خاوره ﻣﻨ ＃تﻪ
را＄ــﻲ چــ ３د وخت پﻪ تﻴرﻳدو او کﻴﻤﻴاوى ＄اﻧگ７تﻴا وو ﻟﻪ اﻣﻠــﻪ تﻮپﻴر ﻟري ،ﻟکﻪ＇ :ﻨگﻪ چ ３د خاورې
＇خﻪ د کرﻧ ３او ک＋ت ﻟپاره گ＂ﻪ اخ５ستﻞ ک８５ي ،ﻟﻪ دی اﻣﻠﻪ اﻧساﻧان د کرﻧﻴزو أفتﻮﻧﻮ د ﻟﻪ ﻣﻨ％ﻪ بﻴﻮﻟﻮ او د
کرﻧﻴزو حاصﻼتﻮ د کﻤﻴت او کﻴفﻴت د ＊ﻪ واﻟ ３پﻪ خاطر ،ﻣختﻠف کﻴﻤﻴاوي تﻮکﻲ ﻟکﻪ حشره وژوﻧکﻲ،
دچﻨجﻴﻮ او ﻧباتﻲ ﻣﻴکروبﻮﻧﻮ ضد دواگاﻧ ３او د ﻫرزه و＊ﻮ پﻪ وړاﻧدې کﻴﻤﻴاوي تﻮک ３کاروي .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 چ ３پردې کﻴﻤﻴاوي تﻮکﻮ باﻧدې کک ７ﻣحصﻮﻻت وخﻮړل شــﻲ ،اﻧســاﻧان ،ﻧباتات او حﻴﻮاﻧات ﻟﻪ
خطر سره ﻣخاﻣخ ک８５ي او ＄ﻴﻨ ３وخت ﻳ ３د ﻣ７ﻳﻨﻲ ﻻﻣﻞ ک８５ي.

د غ ８کک７تيا ()Sound pollution
پــﻪ عﻤﻮﻣــﻲ تﻮگﻪ ﻫغﻪ غ８وﻧﻪ چ ３اﻧســاﻧان د ﻫغــﻮى اور４دﻟﻮتﻪ ﻣاﻳﻞ ﻧﻪ وي ،ان د ﻣﻮســﻴﻘ ９غ ８چ ３پﻪ
ﻧابﻠﻠــﻲ تﻮگﻪ د اﻧســان غﻮږوتﻪ ورســ８５ي او د اﻧســان د أراﻣــ ９د ﻣﻨ％ﻪ تﻠﻠﻮ ﻻﻣﻞ شــﻲ ،د غ( ８صﻮت)
د کک７تﻴــا پــﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳاد８４ي .پﻪ بﻞ عبارت د غ ８کک７تﻴا ﻫﻠﻪ ﻣﻨ ＃تﻪ را＄ﻲ چ ３غ ８ﻟﻮړ او ډول ډول ﻧابﻠﻠﻲ
غ８وﻧــﻪ پــﻪ چاپ５رﻳــال ک ３وي .د غ ８د کک７تﻴا پــﻪ عﻨﻮان ،د غ ８د ډول درک او د شــخص پﻪ فکر کﻮﻟﻮ
پﻮرې اړه ﻧﻴســﻲ .ﻳعﻨ ３ﻳﻮ ﻣطﻠﻮب غ＊ ８ــاﻳﻲ 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 ک ３د اﻧساﻧاﻧﻮ
د بﻨســ＂ﻴز ضرورتﻮﻧﻮ ﻟﻪ جﻤﻠ＇ ３خﻪ دي ،ﻧﻮ＄کﻪ ﻫر ﻫغﻪ غ ８چ ３پﻪ ﻳﻮ ډول د اﻧســان اراﻣﻲ ﻟﻪ ﻣﻨ％ﻪ
وړي ﻫغــﻪ د غــ ８کک７تﻴا گ２ﻞ ک８５ي .دغﻪ کک７تﻴا د ﻧﻮرو کک７تﻴاوو بر خﻼف پر ＊ــاري او گ ０ﻣﻴشــتﻮ
چاپ５رﻳاﻟﻮﻧــﻮ کــ ،３پــﻪ ＄اﻧگــ７ې تﻮگــﻪ پــﻪ صﻨعتــﻲ ســﻴﻤﻮ کــ ３وي .د ب５ﻠگــ ３پــﻪ ډول
د ﻣﻮ！رو د خﻮ５＄دﻟﻮ غ８وﻧﻪ ،جﻮړ＊ــتﻴز ﻣاشــﻴﻨﻮﻧﻪ ،کارخاﻧ ،３د راډﻳــﻮ او تﻠﻮﻳزﻳﻮن ﻟﻪ حده ﻟﻮړ غ８وﻧﻪ،
د اﻟﻮتکﻮ غ ８او ﻧﻮر ﻫغﻪ عاﻣﻠﻮﻧﻪ دي چ ３د غ ８د کک７تﻴا پﻪ ﻧاﻣﻪ یادﻳ８ي.
د غ ８کک７تيا څه پايلې منځ ته راوړي؟ پر اﻧسان باﻧدې د غ ８د کک７تﻴا پﻪ اغ５زو ک ３پﻪ عﻤﻮﻣﻲ
ډول روحﻲ گ６وډۍ ،فکري پاشﻠتﻴا او د اور４دو د ＄ﻮاک ！ﻴ＂５دل شاﻣﻞ دي .داس ３تصﻮر وﻧﻪ شﻲ چ３
زﻳاتــﻮ او ﻟﻮړو غ８وﻧﻮ ســره عادت کﻮل د ﻫغﻮ پﻪ وړاﻧدې ﻣصؤﻧﻴت راوﻟــﻲ ،بﻠک ３دا عادت پﻪ حﻘﻴﻘت
ک ３د حساســﻴت ！ﻴ＂５ــدل دي او کک７تﻴا ﻫﻤدارﻧگﻪ پﻪ تدرﻳجﻲ ډول خپﻠ ３ﻧــا ﻣطﻠﻮب ３اغ５زې پر ＄اى
پرﻳ８دي.
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فعاليت
زده کﻮوﻧکﻲ دې ،ﻫغﻪ غ８وﻧﻪ پﻪ کتابچﻮ ک ３وﻟﻴکﻲ ،چ ３د ﻧاأراﻣ ９ﻻﻣﻞ ﻳ ３گر＄ﻲ او بﻴا دې د ！ﻮﻟگﻲ پﻪ وړاﻧدې بﻴان ک７ي.

د چاپېريال د ستونزو هوارول
پﻪ ﻧ７ۍ ک ３د ﻧفﻮسﻮ د زﻳاتﻮاﻟﻲ سره سﻢ اﻧساﻧان ﻫغﻮ ز４رﻣﻮ تﻪ ،چ ３گ＂ﻪ ور＇خﻪ اخﻠی ،ډ４ر اړتﻴا ﻟري .د ب５ﻠگ３
پﻪ تﻮگﻪ :خﻮاړه ،روغتﻴا ســاتﻨﻪ ،کﻮر ،تراﻧســپﻮرت او ﻧﻮر چ ３دا ！ﻮل اړتﻴاوې پر چاپ５رﻳال خپﻞ اغ５زې پر ＄اى
پرﻳ ８دي .کﻪ خﻠک ﻟﻪ دغﻮ ز４رﻣﻮ ＇خﻪ پﻪ ＊ﻪ او عاقﻼﻧﻪ تﻮگﻪ گ＂ﻪ واﻧخﻠﻲ پﻪ حﻘﻴﻘت ک ３د ﻫﻮا ،خاورو او اوبﻮ
کک７تﻴــا زﻳاتــﻮي .ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ روغ طبﻴعﻲ چاپ５رﻳال ﻟﻪ ﻣﻨ％ﻪ ＄ــﻲ او پﻪ ﻧتﻴجﻪ ک ３د ژوﻧد ﻳﻮ ﻣﻮجﻮداتﻮ ډوﻟﻮﻧﻪ ﻫﻢ
ﻟﻪ ﻣﻨ％ﻪ ＄ﻲ .وﻟ ３داســ ３ﻻرې شــتﻪ چ ３اﻧساﻧان کﻮﻻى شﻲ د خپﻞ چاپ５رﻳال ساتﻨﻪ وک７ي چ ３ﻻﻧدې تﻮضﻴح
ک８５ي.

د چاپېريال د کک７تيا ل ８کول :کﻠﻪ ﻣﻮ فکر ک７ى دی چ ３د چاپ５رﻳال د ساتﻨ ،３د کک７تﻴا دﻟﻪ ﻣﻨ％ﻪ
وړﻟﻮ ﻟپاره کﻮﻣ ３ﻣسئﻠ ３اړﻳﻨ ３دي؟
پﻪ کﻮﻣﻮ ﻻروکﻮﻻى شﻮ چ ３د چاپ５رﻳال کک７تﻴا ﻟ ８ک７و؟
کﻮﻻى شﻮ چ ３د چاپ５رﻳال کک７تﻴاپﻪ ﻣختﻠفﻮ ﻻرو ﻟ８ه ک７و .پﻪ دې ډول چ ３پﻪ ور＄ﻨﻲ ژوﻧد ک ３د اﻣکان
تر حده ،د ﻫغﻮ تﻮکﻮ ＇خﻪ استفاده وشﻲ چ ３د کک７تﻴا ﻻﻣﻞ وﻧﻪ گر＄ﻲ .د ب５ﻠگ ３پﻪ ډول د ﻟ ８وا！ﻦ ﻟپاره
ﻟﻪ باﻳسکﻞ ＇خﻪ گ＂ﻪ واخ５ستﻞ شﻲ ﻧﻪ د ﻣﻮ！ر ＇خﻪ＄ ،کﻪ چ ３د ﻣﻮ！ر ﻟﻮگﻲ د ﻫﻮا د کک７تﻴا ﻻﻣﻞ گر＄ﻲ
او د ﻫغﻮ ﻣﻮ！رو ﻳا ﻣاشﻴﻦ أﻻتﻮ ＇خﻪ گ＂ﻪ واخ５ستﻞ شﻲ چ ３د ﻟﻮگﻲ د تصفﻴ ３ﻟپاره فﻠتروﻧﻪ وﻟري.
پــﻪ کﻮروﻧــﻮ ،فابرﻳکــﻮ ،ﻣارک＂５ﻮﻧــﻮ او دوﻟتــﻲ دواﻳرو ک ３پاﻣﻠرﻧﻪ وشــﻲ ،تر ＇ــﻮه بﻴــکاره تﻮکﻲ ،ﻟکﻪ:
پﻼســتﻴک ،د ســبﻮ ،ﻣﻴــﻮو او غذاﻳﻲ ﻣــﻮادو پات ３شــﻮﻧﻲ او ﻧﻮر اضافﻲ بﻴــکاره تﻮکﻲ پــﻪ ﻣﻨظﻤﻪ تﻮگﻪ
ک（ــﻮړو کــ ３واچﻮل شــﻲ او د خ％ﻠﻮ ﻧ８دې کثافــت داﻧ ９تﻪ وﻟﻴ８دول شــﻲ.پﻪ ســرکﻮﻧﻮ او پارکﻮﻧﻮ ک３
د خ％ﻠــﻮ او پات ３شــﻮﻧﻮ ﻟــﻪ اچﻮﻟﻮ ＇خﻪ ﻣخﻨﻴﻮی وشــﻲ او د چاپ５رﻳال پاک ســاتﻨ ３تﻪ پﻮره پام وشــﻲ.
د چاپ５رﻳــال د کک７تﻴــا او د اﻧســان او ﻧــﻮرو حﻴﻮاﻧاتــﻮ پر روغتﻴا او ســﻼﻣتﻴا باﻧدې د ﻣﻨفــﻲ اغﻴزو پﻪ اړه
د خﻠکﻮ پﻮﻫﻪ زﻳاتﻪ شﻲ.
بيـــا ځلي کارول ( :)Reuseأﻳا کﻮم وخت ﻣﻮ ﻣات شــﻮى چ５ﻨﻲ ﻟﻮ＊ــﻰ ب５رتــﻪ جﻮړ ک７ی او ﻟرې
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ﻣــﻮ اچﻮﻟــﻰ ﻧﻪ دی؟ کــﻪ دا کار ﻣﻮ ک７ى وي پــﻪ حﻘﻴﻘت ک ３ﻣﻮ ﻟﻪ ترﻣﻴﻢ ＇خﻪ وروســتﻪ پــﻪ بﻴا کاروﻧ３
ﻫــﻢ پﻪ ﻫغﻮ ســر چ５ﻨﻮ ک ３ســپﻤا ک７ې ،چ ３چ５ﻨﻲ ﻟﻮ＊ــﻲ ور ＇خﻪ جﻮړﻳ８ي او ﻫﻢ ﻣــﻮ د خپﻞ اقتصاد
او د ژوﻧداﻧــﻪ د چاپ５رﻳــال د پاکﻮاﻟﻲ ســره ﻣﻮ ﻣرســتﻪ ک７ې ده ؛＄کﻪ چ ３د تﻮکﻲ ＇خﻪ بﻴا گ＂ﻪ اخ５ســتﻞ
د ســرچ５ﻨﻮ د ســاتﻠﻮ ﻳــﻮه ﻣﻬﻤﻪ ﻻره ده .پﻪ ﻫﻤــدې ډول د زړو ！ﻴروﻧﻮ ،ﻟرگﻴــﻮ او تعﻤﻴراتﻲ تﻮکﻮ ＇خﻪ بﻴا
گ＂ــﻪ اخ５ســتﻞ او داســ ３ﻧﻮر د ز４رﻣﻮ د ســاتﻨ ３او ﻟﻪ کﻮرﻧﻲ اقتصاد ســره ﻣرســتﻪ او پﻪ پــاى ک ３د ﻫﻴﻮاد
د اقتصاد سره ﻣرستﻪ ده.
بيا ځلي دوران ( :)Recycleد بﻴا＄ﻠﻲ گ＂ ３اخســتﻨ ３ﻳﻮه بﻠﻪ ب５ﻠگﻪ د بﻴا دوران ＇خﻪ عبارت دی
او بﻴــا دوران پﻪ حﻘﻴﻘت کــ ３د تﻮکﻮ د ضاﻳع ک５دﻟﻮ ﻣخﻨﻮى دی＄ .ﻴﻨ ３وخت د بﻴا دوران وړ تﻮکﻮ ＇خﻪ
کﻮﻻى شــﻮ ک ﻣ ﻟﻮﻣ７ﻧــﻲ تﻮکﻲ جﻮړ کــ７و .د ب５ﻠگﻰ پﻪ
تﻮگﻪ کﻮﻻى شﻮ د بﻴا دوران ﻟﻪ ﻻرې زوړ کاغذ ،پﻪ ﻧﻮي کاغذ
تبدﻳــﻞ او ﻟــﻪ ﻫغﻪ ＇خﻪ د پخﻮا پﻪ شــان گ＂ــﻪ واخﻠﻮ.د دوران
د وړ تﻮکــﻮ ﻧﻮرې ب５ﻠگ ３عبارت دي ،ﻟﻪ پﻼســتﻴک ،کاغذ،
اﻟﻤﻮﻧﻴﻤﻲ قط ،９ﻟرگﻲ ،شﻴشﻪ ،اوسپﻨﻪ او ﻧﻮر .کﻪ ﻟﻪ دوران وړ
کاغذ ＇خﻪ بﻴا کاغذ جﻮړ شﻲ ،پﻪ حﻘﻴﻘت ک ３ﻣﻴﻠﻴاردوﻧﻮ وﻧﻮ
تﻪ ،چ ３د کاغذ د جﻮړوﻟﻮ ،د اکســﻴجﻦ د تﻮﻟﻴد ،د چاپ５رﻳال
د سﻤســﻮرتﻴا او د خاورې پﻪ ســاتﻨﻪ ک ３ﻟــﻪ 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  ٩٥د ﻫغ ３اﻧرژۍ د ﻣصرفﻮﻟﻮ ＇خﻪ چ ３د اﻟﻤﻮﻧﻴﻢ
ﻣﻨرال پﻪ اﻟﻤﻮﻧﻴﻢ باﻧدې تبدﻳﻠﻮي ،ﻣخﻨﻮى کﻮى.
( )٩-٣اﻧ％ﻮر دشﻴاﻧﻮ د بﻴا＄ﻠﻲ دوران

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
＇رگﻨدﻧ ３ورک７ي او ﻟﻪ ﻫغﻮى ＇خﻪ د بﻴا گ＂ ３اخ５ستﻠﻮ ﻻرې دې بﻴان ک７ي.
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د نهم څپرکي لنډيز
ﻫر ﻫغﻪ ﻻﻣﻞ چ ３د ژوﻧد د چاپ５رﻳال پاک حاﻟت تﻪ داســ ３تغﻴﻴر ورک７ي چ ３خﻠک ﻳ ３و ﻧﻪ غﻮاړي
د چاپ５رﻳال ،د کک７تﻴا پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳاد８４ي.
پــﻪ ﻧ７ۍ ک ３د ﻧفﻮســﻮ ور＄ﻨــﻲ زﻳاتﻮاﻟﻰ او د صﻨعت پرﻣختﻴا ！ﻮل ﻫغــﻪ ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ دي چ ３د ژوﻧداﻧﻪ د
چاپ５رﻳال د ستﻮﻧزو ﻻﻣﻞ گر＄ﻲ.
د ﻫﻮا کک７تﻴا د ﻫغﻮ غازوﻧﻮ او ﻟﻮگﻴﻮ＇خﻪ عبارت دي چ ３د 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 کک ７ک８５ي.
اوبﻪ د پخﻠﻨ％ﻲ اضافﻲ او پات ３شــﻮﻧﻮ ،فابرﻳکﻮ＊ ،ــاروﻧﻮ او د کرﻧ ３د ﻟگﻮل شﻮو اوبﻮ پات ３برخﻪ چ３
سﻴﻨدوﻧﻮ ،چ５ﻨﻮ او ＇اگاﻧﻮ تﻪ ﻻره ﻣﻮﻣﻲ ،کک７ﻳ８ي.

د نهم څپرکي پوښتنې
سﻢ ＄ﻮاب و！اکئ او پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ کﻰ ﻳ ３وﻟﻴکئ
 .١د ﻫﻮا ﻟﻪ کک７وﻧکﻮ اجزاو ＇خﻪ ﻳﻮ ﻳ ..........３دي.
ج :د کاربﻦ ﻣﻮﻧﻮ اکساﻳد غاز د :ﻫ ＆５ﻳﻮ
ب :د اکسﻴجﻦ غاز
اﻟف :د ﻫاﻳدروجﻦ غاز
 .٢ﻳﻮ حشره وژوﻧکﻰ چ ３د خاورې د کک７تﻴا ﻻﻣﻞ ک８５ي عبارت دى ﻟﻪ:
د :اﻟف او ج
اﻟف :أسپرﻳﻦ ب DDT :ج :ﻣاﻟگﻪ
تشريحي پوښتنې
 .٣د ﻫــﻮا د کک７تﻴــا د عﻮاﻣﻠﻮ ﻧﻮم واخﻠئ او وواﻳئ چ ３د ﻫﻮا کک７تﻴا د اﻧســان د صحت ﻟپاره ＇ﻪ زﻳان
ﻟري؟
 .٤د خاورې د کک７تﻴا عﻮاﻣﻞ بﻴان ک７ئ.
 .٥د چاپ５رﻳال د ستﻮﻧزو د حﻞ د ﻻرو ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ واخﻠئ او د ﻫغﻮ ＇خﻪ ﻳﻮه ئﻲ تشرﻳح ک７ئ.
 .٦کاربﻦ ډای اوکساﻳد ﻧباتاتﻮ او حﻴﻮاﻧاتﻮ تﻪ ＇ﻪ گ＂ﻪ ﻟري؟
 .٧پﻪ ＇ﻪ ډول کﻮﻻى شﻰ چ ３د چاپ５رﻳال کک７تﻴا ﻟ ８ک７ى؟
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