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»ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﻪﻥ ﺭﻩﺑﺒﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ« ﺩﻩﻳﺪﯗ ﺭﻩﺳــــﯘﻟﯩﻤﯩﺰ .ﺑﯩﺰ ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰ،
ﺟﻪﻣﻪﺗﯩﻤﯩﺰ ،ﻣﻪﮬﻪﻟﻠﯩﻤﯩﺰ ،ﻳﯘﺭﺗﯩﻤﯩـﺰ ،ﻣﯘﮬﯩﺘﯩﻤﯩـﺰ ،ﯞﻩﺗﯩﻨﯩﻤﯩـﺰ ﯞﻩ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ
ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﯩﻤﯩﺰ؟ ﺑﯩﺰ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻥ ﺩﻩﺭﺳﻠﻪﺭ ﮬﺎﻳﺎﺗﺘﺎ ﺋﯩﻨﺴـــﺎﻥ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺋﯩﮫﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ
ﺳﺎﯞﺍﺗﻼﺭﻧﻰ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﻩﻟﯩﺪﯨﻤﯘ ؟ ﯞﻩﺗﻪﻧﺴـﯩﺰ ،ﮬﻮﻗﯘﻗﺴـﯩﺰ ،ﺑﯩﻠﯩﻤﺴـﯩﺰﻟﯩﻜﯩﻤﯩﺰ ﺑﯩﺰﻧﻰ
ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰ ،ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﻤﯩﺰ ﯞﻩ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﻳﻮﺷـﯘﺭﯗﻧﻐﺎﻥ ﺳـﯩﺮﻻﺭ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﺋﻮﻳﻼﺷـﻘﺎ ﺩﻩﯞﻩﺕ
ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰ ﻳﺎﺷﺎﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺕ ،ﻳﯘﺭﺕ ،ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺕ ﯞﻩ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻦ ﺳﺎﯞﺍﺗﻠﯩﻘﻤﯘ؟ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ
ﺋﯚﺯﺋﺎﺭﺍ ﺑﯩﺮ-ﺑﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﻏﻼﭖ ﺑﺎﻗﺘﯘﻗﻤﯘ ؟ ﺋﻪﺗﯩـﺮﺍﭘﺘﺎ ﻳﯜﺯ ﺑﯧـﺮﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﮬﻪﺭﺧﯩﻞ
ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ﯞﻩ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﻣﻪﺳـــــﯩﻠﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻤﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﻏﻼﭖ ﺑﺎﻗﺘﯘﻗﻤﯘ ؟
ﭘﻪﺭﺯﻩﻧﺘﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﮔﻪ ﺋﯚﺯﯨﻨـﻰ ،ﺟﻪﻣﻪﺗﯩﻨـﻰ ،ﯞﻩﺗﯩﻨﯩﻨـﻰ ﯞﻩ ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﻨـﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﯩﻠﯩﺪﺍ
ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﻩﻟﻪﻳﻤﯩﺰ؟
ﺳﻮﺋﺎﻟﻼﺭ ﻛﯚﭖ ،ﺑﯩﺰ ﻣﯘﺷﯘ ﺳﻮﺋﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ﺋﺎﺯ ﺗﻮﻻ ﺑﻮﻟﺴــﯩﻤﯘ ﺟﺎﯞﺍﭖ ﺑﯧﺮﯨﺶ،
ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯﻯ ،ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺕ ،ﺩﯙﻟﻪﺕ ﯞﻩ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﯩﻠﯩﺪﺍ ﻛﯚﭘـﺮﻩﻙ
ﭘﯩﻜﯩﺮ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘﺭﯗﺷﺘﺎ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺶ ﯞﻩ ﻣﯩﯖﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﯧﯖﯩﻼﺷـﺘﺎ
ﺋﺎﺯ-ﺗﻮﻻ ﻳﺎﺭﺩﻩﻣﺪﻩ ﺑﻮﻻﺭﻣﯩﻜﯩﻦ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻣﻪﻗﺴﻪﺗﺘﻪ ﺑﯘ ﺋﯘﻧﯟﯦﺮﯨﺴـﺎﻝ ﺳﺎﯞﺍﺕ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﻰ
ﺗﯜﺯﺩﯗﻕ.

ﻣ ن ۋە ﺑ دﯨﻨﯩﻢ

ﻗﯩﻼﻟﯩﺪﯨﻤﯘ ؟

ﻣﻪﯞﺟﯘﺗﻠﯘﻕ ﯞﻩﮬﯩﻤﯩﺴــﯩﻨﻰ ﻗﺎﻳﺴــﻰ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯧﯖﯩﻤﯩﺰ ؟ﺑﯩﺰ

كىرىش سۆز
«مــەن ۋە »...بىلــەن باشــانغان بــۇ يۈرۈشــلۈك كىتاپنــى
بۇندىــن يەتتــە يىــل بــۇرۇن ئــەۋالت ئىشــقىدا يانغــان بىــر تۈركــۈم
پىــداكارالر ھاۋالــە قىلغــان ئىــدى .شــۇ چاغــدا تۇمشــۇقتىكى بىــر
مەكتەپنىــڭ ئوقۇتقۇچىلىــرى بىلــەن دۇنيانــى ،تەبىئەتنــى ۋە ئىنســاننى
بالىالرغــا ئانــا تىلــدا قانــداق چۈشــەندۈرۈش ھەققىــدە ســۆھبەتتە
ـىس
ـلىك تەسـ
ـا دەرسـ
ـۆز ئالدىغـ
ـە ئـ
ـۇالر مەكتەپلەرگـ
ـدۇق .ئـ
ـان ئىـ
بولغـ
ـى
ـدە ئىككـ
ـپ ھەپتىـ
ـەتتىن پايدىلىنىـ
ـەن پۇرسـ
ـازەت بېرىلگـ
ـقا ئىجـ
قىلىشـ
ـلىك تۈزگۈزمەكچى
ـۈرۈش دەرسـ
ـر يـ
ـان بىـ
ـدا ئۆتۈلىدىغـ
ـا تىلـ
ـائەت ئانـ
سـ
ـەببۇس قىلىدىغان
ـاي تەشـ
ـلىكنىڭ خىتـ
ـۇ دەرسـ
ـا بـ
ـەن ئۇالرغـ
ـتى .مـ
بولۇشـ
ـەن»
ـان «مـ
ـى تەكىتلەيدىغـ
ـىچە ئۆزلۈكنـ
ـڭ ئەكسـ
ـاختا كوللىكتىۋىزىمنىـ
سـ
بىلــەن باشالشــنى ئېيتتىــم .باشــانغۇچقا «مــەن ۋە بەدىنىــم»« ،مــەن
ـەن ۋە
ـىزغا «مـ
ـاپ ،تولۇقسـ
ـى كىتـ
ـەن ئىككـ
ـم» دېگـ
ـەم ،جەمەتىـ
ۋە ئائىلـ
ـەن ئۈچ
ـەن» دېگـ
ـەن ۋە ئېلىم-پـ
ـم»« ،مـ
ـەن ۋە زېمىنىـ
ـم»« ،مـ
تارىخىـ
كىتــاپ ،تولــۇق ئوتتۇرىغــا «مــەن ۋە ئىالھىــي دۇنيــا»« ،مــەن ۋە
ـۇ
ـدى .بـ
ـى بولـ
ـاب تەييارالنماقچـ
ـى كىتـ
ـەن ئىككـ
ـا» دېگـ
ـى دۇنيـ
سىياسـ
ـن
ـنى بەدىنىدىـ
ـز ئۆگىنىشـ
ـەت پەرزەنتلىرىمىـ
ـتىكى مەقسـ
ـى تۈزۈشـ
كىتاپالرنـ
ۋە ئائىلىســىدىن باشلىســۇن ،ئاندىــن چۈشەنچىســىنى مىللــەت ،ئىلىــم-
ـى
ـي دۇنيانـ
ـي ۋە ئىالھىـ
ـدا ماددىـ
ـۇن ،ئاخىرىـ
ـا كېڭەيتسـ
ـەن ۋە توپراققـ
پـ
مۇكەممــەل ئىگىلــەپ ھايــات يولىــدا تىنــەپ تەمتىــرەپ قالمىســۇن،
تۇرمۇشــقا چىرماشــقان ســاختا تېبابــەت ،ئازغــۇن سىياســەت ۋە يالغــان
ئىالھىيەتكــە ئالدانمىســۇن دېگەندىــن ئىبــارەت ئىــدى .بايقىشــىمچە
ۋەتىنىمىــزدە كىشــىلىرىمىز كىچىكىدىــن باشــاپ ئۆزىگــە بىــر ئۆمــۈر
ھەمــراھ بولىدىغــان بەدىنــى ھەققىــدە ئىلمىــي چۈشــەنچىگە ئىگــە
ـان
ـازار تاپقـ
ـار بـ
ـاكار تېۋىپـ
ـۇن ۋە رىيـ
ـان ،پىرخـ
ـزدە داخـ
ـا بىـ
بولمىغاچقـ
ئىــدى ،كىشــىلىرىمىز تەبىئىــي ۋە ئىجتىمائــى ئاپــەت ،كېســەللىك،
ـەت
ـا ھۆرمـ
ـە بولمىغاچقـ
ـاۋاتقا ئىگـ
ـى سـ
ـدە پەننـ
ـۈم ھەققىـ
ـق ۋە ئۆلـ
قېرىلىـ
تۆرىــدە ئۇلۇغلىناتتــى .خەلقىمىــز سىياســەت ،خەلقــارا مۇناســىۋەت ۋە
دۇنياۋىــي تەرتىــپ ھەققىــدە مەرىپەتلىــك بواللمىغىنــى ئۈچــۈن دائىــم

زالىمالرنىــڭ قۇلىغــا قوللىغۇچىســىغا ياكــى قوللىرىدىكــى ئويۇنچۇققــا
ئايلىنىــپ قاالتتــى .خەلقىمىزدىكــى ھوقۇقســىزلىق ،مائارىپســىزلىق،
چۈشــكۈنلۈك ،پەننىــڭ ئومۇمالشماســلىقى ،بېقىندىلىقنىــڭ ئەنئەنىگــە
ئايلىنىــپ كېتىشــى قاتارلىــق ســەۋەپلەردىن كېلىــپ چىقىۋاتقــان ئاجىــز
ـا،
ـش بولسـ
ـەڭ ئېچىـ
ـا جـ
ـا ،خۇراپاتقـ
ـش نادانلىققـ
ـە ئۆزگەرتىـ
ھالىتىمىزگـ
ـارەت ئىدى.
ـتىن ئىبـ
ـەم بولۇشـ
ـا يـ
ـېلىش نادانلىققـ
ـكە سـ
ـى كۆرمەسـ
بۇالرنـ
ـتازالرنىڭ
ـەن پىداكار ئۇسـ
ـە كەلگـ
ـتا غەيرەتكـ
ـق يىغىلىشـ
ـۇ قېتىملىـ
شـ
ـا
ـىنى ئوتتۇرىغـ
ـڭ اليىھەسـ
ـۈرۈش كىتاپنىـ
ـر يـ
ـەن بىـ
ـەن مـ
ـى بىلـ
تەشەببۇسـ
ـۇق ئوقۇتقۇچىلىق
ـن ئارتـ
ـون يىلدىـ
ـىغا ئـ
ـۈزۈش ئىشـ
ـى تـ
ـدۇم .كىتاپنـ
قويـ
ـئۇل
ـەت مەسـ
ـتۇم ئەخمـ
ـە دوسـ
ـىگە ئىگـ
ـقۇرۇش تەجرىبىسـ
ـىنىپ باشـ
ۋە سـ
بولــدى-3102 .يىلــى ئاۋغۇســتتا كىتاپــار پۈتتــى .مــەن رەســىم
ـۈزۈش
ـەتمە تـ
ـا كۆرسـ
ـارالش ،ئوقۇتقۇچىالرغـ
ـە تەييـ
ـۈزۈش ،كۆنۈكمـ
كىرگـ
ـپ
ـەن چىقىـ
ـم .مـ
ـا ئېلىندىـ
ـدا قاماققـ
ـان چاغـ
ـارنى قىلىدىغـ
ـق ئىشـ
قاتارلىـ
ـدە قالدى.
ـاپ مەنـ
ـى .كىتـ
ـۇپ كەتتـ
ـتۇم تۇتۇلـ
ـاس دوسـ
ـۇمغا قەدىنـ
تۇرۇشـ
ـتۇم
ـى تۈزگەن دوسـ
ـۈرۈش كىتاپنـ
ـر يـ
ـۇ بىـ
ـەن بـ
ـەن »...دېگـ
«مـ
ـدا
ـى چاغـ
ـەن .ئەينـ
ـان ئىكـ
ـەك قىلغـ
ـر ئەمگـ
ـك بىـ
ـەن ئەھمىيەتلىـ
ھەقىقەتـ
ـەس
ـۈن ئەمـ
ـز ئۈچـ
ـى خەلقىمىـ
ـدا ۋەتەندىكـ
ـۇ چاغـ
ـز شـ
ـان پىالنلىرىمىـ
قىلغـ
ـلۈك
ـر يۈرۈشـ
ـۇنداق بىـ
ـدۇق .مۇشـ
ـاج ئىكەنـ
ـر ئىھتىيـ
ـۇ زۆرۈر بىـ
ھېلىمـ
ـۇ چوڭقۇر ھىس
ـاپىرەتتە تېخىمـ
ـى مۇسـ
ـنىڭ ئەھمىيىتىنـ
ـى چىقىرىشـ
كىتاپالرنـ
قىلدىــم ،ھەمــدە قاماقتــا قالغــان دوســتۇمنىڭ ئۈمىدىنــى مۇھاجىرەتتــە
ئەمەلگــە ئاشۇرۇشــنى نىيــەت قىلدىــم .ئۇيغۇرياردىكــى دوســتالرنىڭ
قوشۇلۇشــى بىلــەن بــۇ بىــر يــۈرۈش كىتــاپ روياپقــا چىقتــى.
دېگىنمىــدەك مــەن بــۇ كىتاپــار ئۈچــۈن كۆنۈكمــە ھازىرلىيالمدىــم،
ـتە
ـى تۈزۈشـ
ـا كىتاپنـ
ـا بولغاچقـ
ـتۇم قاماقتـ
ـتۈرەلمىدىم ،دوسـ
ـىم كىرىشـ
رەسـ
قولالنغــان مەنبەلەرنــى سۈرۈشــتە قىاللمىدىــم .پەقــەت تەھرىرلــەش
ـى
ـارائىت چەكلىمىسـ
ـم .ۋەتەندە شـ
ـارنى قىلدىـ
ـەزى تولۇقالشـ
ـدا بـ
جەريانىـ
ســەۋەپلىك دېيىلىــپ قالغــان ســۆز ،جۈملــە ۋە ئاتالغۇالرنــى يېڭىــاپ
چىقتىــم.
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1.1ئادەم بەدىنىنىڭ سىستېمىسى
ئــادەم بەدىنىنــى ئادەتتــە نۇرغــۇن سىســتېمىالرغا بۆلــۈش
مۇمكىــن .ھــەر بىــر سىســتېمىنىڭ مەخســۇس خىزمىتــى بولىــدۇ.
مكروســكوپتا كۆزەتســەك ،ئــادەم بەدىنــى كىچىك-كىچىــك
ـە
ـان .ئادەتتـ
ـكىل تاپقـ
ـن تەشـ
ـايدىغان ھۈجەيرىلەردىـ
ـە ئوخشـ
ئۆيلەرگـ
ـادەم بەدىنىدە
ـۇپ ،ئـ
ـر بولـ
ـرى  0.03مىللىمېتىـ
ـڭ دىئامېتىـ
ھۈجەيرىنىـ
ـڭ تۈرى
ـار .ھۈجەيرىنىـ
ـرە بـ
ـە ھۈجەيـ
ـون دانـ
ـەن  50تىرىلىيـ
تەخمىنـ
ـى...
ـكۇل ھۈجەيرىسـ
ـى ،مۇسـ
ـرۋا ھۈجەيرىسـ
ـىلەن :نېـ
ـۆپ .مەسـ
كـ
ـىپ
ـەر توپلىشـ
ـى ھۈجەيرىلـ
ـاش تۈردىكـ
ـۇن ئوخشـ
ـار .نۇرغـ
قاتارلىقـ
ئورگانىزمنــى تەشــكىل قىلىــدۇ .مەســىلەن :نېــرۋا ئورگانىزمــى
ياكــى مۇســكۇل ئورگانىزمــى ...دېگەنــدەك .ئوخشــاش بولمىغــان
ـىملىرىنى
ـلىق قىسـ
ـڭ ئاساسـ
ـادەم بەدىنىنىـ
ـىپ ئـ
ـار بىرلىشـ
ئورگانىزمـ
تەشــكىل قىلىــدۇ .بىــز ئۇنــى ئــەزا دەپ ئاتايمىــز .مەســىلەن:
ـە
ـر قانچـ
ـدەك .بىـ
ـۈرەك ...دېگەنـ
ـى يـ
ـقازان ياكـ
ـە ،ئاشـ
ـوڭ مېڭـ
چـ
ـى
ـل ۋەزىپىنـ
ـر خىـ
ـى بىـ
ـدۇ ياكـ
ـى ئوينايـ
ـر رولنـ
ـاق بىـ
ـەزا ئورتـ
ئـ
تاماماليــدۇ .مەســىلەن :يېمەكلىكنــى ھەزىــم قىلىــدۇ ،ئۇنــى بىــز
ـي 12
ـى جەمئىـ
ـادەم بەدىنـ
ـز .ئـ
ـى دەيمىـ
ـڭ سىستېمىسـ
ـادەم بەدىنىنىـ
ئـ
ئاساســلىق سىســتېمىدىن تەشــكىل تاپقــان.
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سىرتقى تېرە سىستېمىسى
تېــرە بەدەننىــڭ ئىچكــى قىســمىدىكى يۇمشــاق ئورگانالرنــى
قوغدايــدۇ .بەدەننــى بــەدەن ســىرتىدىكى ئۇرۇلــۇش ،چــاڭ-
تــوزان ،ســۇ ۋە باشــقا ماددىالردىــن زەخىملىنىشــتىن ســاقاليدۇ.
بەدەننىــڭ ئىچكــى قىســمىدا يېتەرلىــك ســۇ تەركىبــى ،يېتەرلىــك
تــۇز تەركىبــى ۋە مىنېــرال ماددىالرنىــڭ بولۇشــىغا كاپالەتلىــك
قىلىــدۇ .تەرلــەش ۋە يۈزنىــڭ قىزىرىشــى ئارقىلىــق ئىسســىقلىق
تارقىتىــپ ،بــەدەن تېمپېراتۇرىســىنى تەڭشــەيدۇ .ئەكســىچە بولســا
توخــەت چىقىدۇ.چىرايــى تاتارســا ئىسســىقلىقنى ســاقاليدۇ .ســېزىم
بىلــەن تەمىنلەيــدۇ .تــەر ئارقىلىــق ئــاز مىقداردىكــى كېرەكســىز
ماددىالرنــى چىقىرىــپ تاشــايدۇ.
مۇسكۇل سىستېمىسى
ئــادەم بەدىنىــدە جەمئىــي  640پارچــە مۇســكۇل بولــۇپ،
ـى
ـكۇلى ياكـ
ـۆڭەك مۇسـ
ـاش (سـ
ـەن تۇتـ
ـۆڭەك بىلـ
ـمى سـ
ـۆپ قىسـ
كـ
ئەركىــن مۇســكۇل) .مۇســكۇل بــەدەن ئىچىدىكــى ھــەر بىــر
ئەزانىــڭ تاشــقى قەۋىتىــدۇر .مەســىلەن :ئاشــقازان دىــۋارى ۋە
ئۈچــەي دىۋارى(ئىچكــى ئــەزا ياكــى ئەركىــن مۇسكۇل).مۇســكۇل
يــۈرەك دىۋارىغــا تارقالغــان( .يــۈرەك مۇســكۇلى ياكــى يــۈرەك
مۇســكۇل قەۋىتى)بــەدەن مۇســكۇلنىڭ يىغىلىشــى ئارقىلىــق ھــەر
خىــل ھەرىكەتلەرنــى تاماماليدۇ.بەزىــدە ســۆڭەك بىلــەن بوغــۇم
بىرلىكتــە مۇســكۇل ســۆڭەك سىستېمىســىنى تەشــكىل قىلىــدۇ.
نېرۋا سىستېمىسى
ـب
ـن تەركىـ
ـرۋا ئۇچىدىـ
ـرۋا ۋە نېـ
ـزى نېـ
ـە ،مەركىـ
ـوڭ مېڭـ
چـ
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ـان.
تاپقـ
بــەدەن ھەرىكىتىنــى كونتــرول قىلىــدۇ ۋە ماسالشــتۇرىدۇ.
نەپــەس ،يــۈرەك ســوقۇش ھەرىكىتىنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ.
ـۇر
ـىلەن :تەپەككـ
ـدۇ .مەسـ
ـىنى قولاليـ
ـڭ ئىشلىشـ
ـوڭ مېڭىنىـ
چـ
ـش.
ـارار چىقىرىـ
ـاقالش ۋە قـ
ـتە سـ
ـش ،ئەسـ
قىلىـ
سېزىش سىستېمىسى
ـلىق
ـار ئاساسـ
ـرە قاتارلىقـ
ـل ۋە تېـ
ـۇرۇن ،تىـ
ـۇالق ،بـ
ـۆز ،قـ
كـ
ـدۇر.
ـەزگۈ ئەزالىرىـ
ـوڭ سـ
ـەش چـ
بـ
بەدەننىــڭ ئىچكــى قىســمىدىكى تېمپېراتــۇرا ،قــان بېســىم،
ـى
ـوزۇلۇش دەرىجىسـ
ـكۇلنىڭ سـ
ـۇم ،مۇسـ
ـدارى ،بوغـ
ـىگېن مىقـ
ئوكسـ
قاتارلىقالرنــى ۋە باشــقا ئۆزگىرىشــلەرنى ســېزىدۇ.
ـېزىش
ـى قۇالقتىكى ھەرىكەت سـ
ـەن ئىچكـ
ـى بىلـ
ـق كۈچـ
ئېغىرلىـ
ـاق تېزگىنلەيدۇ.
ـڭ تەڭپۇڭلۇقىنى ئورتـ
ـادەم بەدىنىنىـ
ـى ئـ
ئورگىنـ
ســېزىش بەزىــدە نېــرۋا سىستېمىســىدا بولىــدۇ ،چۈنكــى
ئاساســلىق ســەزگۈ ئــەزاالر ئەمەلىيەتتــە ئاالھىــدە ســېزىش
نېرۋىســىنىڭ ئاخىرقــى ئۇچىــدۇر.
نەپەسلىنىش سىستېمىسى
بــۇرۇن ،كانــاي ،كۆكــرەك ۋە ئۆپكــە ئەتراپتىكــى ھاۋادىــن
ـان
ـە قـ
ـىش ،يەنـ
ـىگېنغا ئېرىشـ
ـان ئوكسـ
ـە زۆرۈر بولغـ
ـادەم بەدىنىگـ
ئـ
ئارقىلىــق ئوكســىگېننى مۇۋاپىــق تەقسىملەش.كېرەكســىز كاربــۇن
تــۆت ئوكســىدنى چىقىرىــدۇ ،ئۇنــداق بولمىســا كاربــۇن تــۆت
ـى
ـقا رولـ
ـى زەھەرلەيدۇ.باشـ
ـپ ،ئادەمنـ
ـادە يىغىلىـ
ـا زىيـ
ـىد قانغـ
ئوكسـ
يەنــە تەلەپپــۇز ۋە سۆزلەشــتۇر.
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يۈرەك  -قان تومۇر سىستېمىسى
يۈرەك ،قان تومۇر ۋە قان.
ـان
ـان موتوردۇر.قـ
ـان يەتكۈزىدىغـ
ـە قـ
ـۈن بەدەنگـ
ـۈرەك پۈتـ
يـ
ـون ۋە
ـۇق ،ھورمـ
ـىگېن ،ئوزۇقلـ
ـان ئوكسـ
ـق بۇلغـ
ـەدەن ئېھتىياجلىـ
بـ
باشــقا ماددىالرنــى بەدەننىــڭ ھەرقايســى قىســىملىرىغا يەتكۈزىــدۇ.
قــان بەدەننىــڭ ھەرقايســى قىســىملىرىدىن چىقىرىنــدى ماددىالرنــى
ۋە كېرەكســىز ماددىالرنــى يىغىدۇ.قــان ئۇيۇشــۇپ يــارا ئېغىــزى
ۋە يــارا يۈزىنــى قوغدايدۇ.ئىممۇنىتېــت سىستېمىســىنىڭ ئۆزىدىكــى
مۇداپىئەلىنىــش ۋە كېســەلنى يېڭىــش بىلــەن زىــچ مۇناســىۋەتلىك.
ھەزىم سىستېمىسى
ھەزىــم يولــى ئېغىــز ،چىــش ،يۇتقۇنچــاق ،كانــاي،
ئاشــقازان -ئۈچــەي ،تــۈز ئۈچــەي ۋە مەقــەت قاتارلىقالردىــن
ئورتــاق تۈزۈلىدۇ.جىگــەر ،ئــۆت ،ئاشــقازان ئاســتى بېــزى ۋە
ھەزىــم يولــى قاتارلىقــار پۈتــۈن ھەزىــم سىستېمىســىنى تەشــكىل
قىلىدۇ.يېمەكلىكنــى پارچىــاپ ياكــى ھەزىــم قىلىــپ ،ئۇالرنــى
بــەدەن شــۈمۈرەلەيدىغان ئوزۇقلۇققــا ئايالندۇرىدۇ.ئارتــۇق مــاددا
ـۇق
ـايدۇ (گەندە).ئوزۇقلـ
ـپ تاشـ
ـى چىقىرىـ
ـدى ماددىالرنـ
ۋە چىقىرىنـ
ـۈن
ـش ئۈچـ
ـۈپ يېتىلىـ
ـەن تەمىنلەيدۇ.ئۆسـ
ـە بىلـ
ـى ئېنېرگىيـ
ھاياتلىقنـ
ۋە ھــەر كۈنــى بەدەندىكــى خورالمىــار ئۈچــۈن مەنبــە بىلــەن
تەمىنلەيــدۇ.
سۈيدۈك سىستېمىسى
ـۈيدۈك
ـاق ۋە سـ
ـى ،دوۋسـ
ـۇش نەيچىسـ
ـۈيدۈك توشـ
بۆرەك ،سـ
ـى
ـدى ماددىالرنـ
ـاددا ۋە چىقىرىنـ
ـىز مـ
ـۈزۈش ،كېرەكسـ
ـى سـ
يولى.قاننـ
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ـى
ـدى ماددىالرنـ
ـەن چىقىرىنـ
ـاددا بىلـ
ـىز مـ
ـپ تاشالش.كېرەكسـ
چىقىرىـ
ســۇيۇق ئەخلەتكــە ياكــى ســۈيدۈككە ئايالندۇرىدۇ.ســۈيدۈكنى
يىغىــپ ،بەلگىلىــك مىقدارغــا يەتكەنــدە ،ئۇنــى بــەدەن ســىرتىغا
چىقىرىش.قــان ســۇيۇقلۇقى بىلــەن خېلىتالرنىــڭ مىقدارىنــى ۋە
قويۇقلۇقىنــى تېزگىنلــەش ،ســۈيدۈك بىلــەن چىقىرىۋېتىلگــەن ســۇ
مىقدارىنــى تەڭشــەپ« ،ســۇ مىقــدارى» نــى تەڭشــەش.
نەسىللىنىش سىستېمىسى
ئەر-ئايــال ئوتتۇرۇســىدىكى روشــەن پەرقنــى كۆرســىتىدىغان
ـلىق مەزگىلىدە
ـى ياشـ
ـەس بەلكـ
ـتېما.تۇغۇلغاندىال ئەمـ
ـر سىسـ
بىردىنبىـ
ـى توختىماي
ـتېما.ئەرلىك سىستېمىسـ
ـر سىسـ
ـان بىردىنبىـ
رول ئوينايدىغـ
ئــۇرۇق ھۈجەيرىســى ئىشــلەپ چىقىرىــدۇ ،ســانى ھــەر كۈنــى
نەچچــە مىليونغــا يېتىدۇ.ئاياللىــق سىستېمىســى يېتىلگــەن تۇخــۇم
ـر قېتىم
ـدە بىـ
ـەر  28كۈنـ
ـدۇ ،دەۋرى ھـ
ـلەپ چىقىرىـ
ـى ئىشـ
ھۈجەيرىسـ
ـەن
ـى بىلـ
ـۇم ھۈجەيرىسـ
ـەر تۇخـ
ـز دەۋرى دېيىلىدۇ.ئەگـ
ـۇپ ،ھەيـ
بولـ
ئــۇرۇق ھۈجەيرىســى بىرىكســە تۆرەلمــە يارىلىــدۇ .ئاياللىــق
سىستېمىســى بالىياتقۇنــى ئوزۇقلــۇق بىلــەن تەمىنلەيــدۇ ،ھەتتــا
ئۇنــى بــوۋاق قىلىــپ يېتىلدۈرىــدۇ.
ئىچكى ئاجرىتىش سىستېمىسى
ئــادەم بەدىنىدىكــى تەخمىنــەن  10قىســىم ئــورۇن ئىچكــى
ئاجرىتىــش سىستېمىســى ياكــى ھورمــون ئاجراتقۇچــى بــەز دەپ
قارىلىدۇ.بــەزى باشــقا فونكىســىيەلەرگە ئىگــە ئــەزاالر مەســىلەن:
ئاشــقازان ۋە يۈرەكمــۇ ھورمــون ئاجرىتىــپ چىقىرااليدۇ.ھورمــون
قــان ســۇيۇقلۇقى ئارقىلىــق پۈتــۈن بەدەنگــە توشــۇلىدۇ.نېرۋا
ـە بەدەننىڭ
ـۇپ ،بىرلىكتـ
ـلىق بولـ
ـچ باغلىنىشـ
ـەن زىـ
ـى بىلـ
سىستېمىسـ
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ئىچكــى قىســمىدىكى ئايلىنىشــنى كونتــرول قىلىدۇ.كۆپىيىــش
ـون
ـىي ھورمـ
ـۇپ ،جىنسـ
ـلىق بولـ
ـچ باغلىنىشـ
ـەن زىـ
ـى بىلـ
سىستېمىسـ
ئارقىلىــق كۆپىيىــش سېستېمىســىنى كونتــرول قىلىــدۇ.
لىمفا سىستېمىسى
لىمفــا نەيچىســى ،لىمفــا تۈگۈنــى ،لىمفــا ئۆتكــۈزۈش
ـەدەن
ـن بـ
ـرە ۋە توقۇلمىالردىـ
ـۇيۇقلۇقى ھۈجەيـ
ـا سـ
ـى ،لىمفـ
نەيچىسـ
ســۇيۇقلۇقىنى يىغىدۇ.لىمفــا ئۆتكۈزگــۈچ نەيچىســى ۋە لىمفــا
ـڭ
ـۇق ماددىالرنىـ
ـپ ئۆتىدۇ.ئوزۇقلـ
ـتە ئېقىـ
ـاق يۆلىنىشـ
ـىنى تـ
نەيچىسـ
تەقسىملىنىشــى ۋە كېرەكســىز ماددىالرنىــڭ يىغىۋېلىنىشــىغا يــاردەم
بېرىدۇ.لىمفــا ســۇيۇقلۇقى قــان ئايلىنىــش سىستېمىســىغا ئېقىــپ
كىرىــدۇ .ئېممونىــت سىستېمىســى بىلــەن زىــچ مۇناســىۋەتلىك.
ئېممونتېت سىستېمىسى
ـاردەم بېرىدۇ.
ـقا يـ
ـىنى توسۇشـ
ـىڭىپ كىرىشـ
بەدەنگە خەۋپنىڭ سـ
ـال
ـەدەن نورمـ
ـقا مىكروبالر.بـ
ـە ۋە باشـ
ـرۇس ،باكتېرىيـ
ـىلەن :ۋىـ
مەسـ
خورىغانــدا توقۇلمىــاردا پەيــدا بولغــان قالدۇقلىرىنــى چىقىرىــپ
ـڭ
ـاردەم بېرىدۇ.بەدەننىـ
ـىغا يـ
ـەلدىن ساقىيىشـ
ـايدۇ.بەدەننىڭ كېسـ
تاشـ
ـدۇ.
ـاردەم بېرىـ
ـىگە يـ
ـلىگە كېلىشـ
ـتىن ئەسـ
ـال خوراشـ
ـە ۋە نورمـ
زەخمـ
ـىلە
ـى بولغان مەسـ
ـش ئېھتىمالـ
ـمىدا يۈز بېرىـ
ـى قىسـ
ـڭ ئىچكـ
بەدەننىـ
ـمە،
ـۈپەتلىك ئۆسـ
ـان سـ
ـىلەن :يامـ
ـدۇ .مەسـ
ـەللىكنى تەقىپلەيـ
ۋە كېسـ
ـدەك.
ـى ...دېگەنـ
راك ھۈجەيرىسـ
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2.2تېرە
ـى ئۆلۈكتۇر.
ـىلىرىڭىزنىڭ كۆپـ
ـە قارىغاندا كۆرگەن نەرسـ
ئەينەككـ
تېرىڭىــز ،چېچىڭىــز ۋە تىرنىقىڭىزنىــڭ جېنــى يــوق .بىــراق بــۇ
ـراش
ـدە ئالدىـ
ـات ھەمـ
ـرە ھايـ
ـتىدا ،تېـ
ـرە ئاسـ
ـىرتقى تېـ
ـۈك سـ
ئۆلـ
گويــا ســىز ئېھتىياتســىزلىقتىن بىــر يەرلىرىڭىزنــى تىلىۋەتكــەن
ياكــى كېســىۋەتكەندە كۆرگــەن ۋە ھېــس قىلغىنىڭىــزدەكال .تېــرە
بەدەندىكــى ئــەڭ چــوڭ مۇســتەقىل ئــەزادۇر .ئۇنىــڭ ئــاز
ـېزىمى
ـار .تېگىش سـ
ـى بـ
ـلىق رولـ
ـۈك ئاساسـ
ـون تۈرلـ
ـۇ ئـ
دېگەندىمـ
ـراپ
ـدا ئۇپـ
ـەر ئايـ
ـرە ھـ
ـدۇر .تېـ
ـۇ جۈملىدىنـ
ـمۇ شـ
ـەن تەمىنلەشـ
بىلـ
تۇرســىمۇ ،بىــراق ئۆزلۈكىدىــن ئۆســۈپ تۇرىــدۇ.
تېرە بەدەننىڭ قايسى قىسمىدا؟
تېــرە مۇســتەھكەم ھــەم ئېالســتىك ،ئــۇ بەدەننىــڭ ھەممــە
يېرىنــى قاپلىغــان بولــۇپ ،بــەدەن تېمپېراتۇرىســىنى تەڭشــەيدۇ
ھەمــدە ئىچكــى ئەزاالرنىــڭ زەخىملىنىشــىدىن ســاقاليدۇ.
مىكرو تېرە
ـدە
ـانتىمېتىر تېرىـ
ـرات سـ
ـەر كىۋادىـ
ـەن ھـ
ـاب بىلـ
ـۇرا ھېسـ
ئوتتـ
ـى):
ـك چوڭلۇقتىكـ
(بارماقچىلىـ
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ـدۇ.
ـرە بولىـ
ـە ھۈجەيـ
ـون دانـ
ـل  5مىليـ
ـدە  12خىـ
ـاز دېگەنـ
ئـ
ـى بولىدۇ.تەخمىنەن 6
ـەر تۆشۈكچىسـ
ـان تـ
ـەر چىقىرىدىغـ
ـە تـ
 100دانـ
ـۇپ،
ـەزاالر بولـ
ـەزگۈ ئـ
ـرو سـ
ـۆپ مىكـ
ـن كـ
ـەكىل  1000دىـ
ـل شـ
خىـ
ئوخشــاش بولمىغــان تېگىــش ســېزىمىنى ئۆلچەيــدۇ100 .تالدىــن
ئارتــۇق تــۈك بولىدۇ.تەخمىنــەن بىــر مېتىــر ئەتراپىــدا قىلــدام
تومــۇر بولىدۇ.تەخمىنــەن  50ســانتىمېتىر ئەتراپىــدا مىكــرو نېــرۋا
بولىدۇ.تەخمىنــەن  100دانــە تېــرە يېغىنــى تەشــكىل قىلىدىغــان
كىچىــك بەزلــەر بولىــدۇ .تېــرە يېغــى تېرىنــى ســىلىقاليدىغان
ـدۇ.
ـترولدىن تۈزۈلىـ
ـاقاليدىغان خولېسـ
ـق سـ
ـۇدىن مۇۋاپىـ
ـدە سـ
ھەمـ
تېگىش سېزىمى
ـبەتەن
ـە نىسـ
ـا بىزگـ
ـېزىم ،قارىماققـ
ـى سـ
ـېزىمى ياكـ
ـش سـ
تېگىـ
ـېزىدىغان
ـنى سـ
ـىتە ئۇچرىشىشـ
ـەپ .ئۇ پەقەتال بىۋاسـ
ـۇ مۇرەككـ
تولىمـ
ـىزىش
ـەزا سـ
ـەزگۈ ئـ
ـۆپ سـ
ـە كـ
ـاي يەنـ
ـا قالمـ
ـەزا بولۇپـ
ـەزگۈ ئـ
سـ
ـۈزۈش،
ـك تەككـ
ـى يىنىـ
ـلەن :پەينـ
ـىش مەسـ
ـە تېگىشـ
ئورنى.كىچىككىنـ
ئېغىرلىــق مەســلەن :كۈچلــۈك ئىتتىرىلىــش ياكــى قىســىلىش؛
ـىق
ـىق ،ئىسسـ
ـاش؛ ئىسسـ
ـىغا ئوخشـ
ـۇز پارچىسـ
ـوغۇق مـ
ـوغۇق ،سـ
سـ
ـرو تەۋرىنىش؛
ـرار مىكـ
ـەت ،تەكـ
ـاش ؛ ھەرىكـ
ـقا ئوخشـ
ـۇدا يۇيۇشـ
سـ
ـرو
ـان مىكـ
ـى بولمايدىغـ
ـەن كۆرگىلـ
ـۆز بىلـ
ـي كـ
ـرە ئاددىـ
ـەزگۈر تېـ
سـ
ـېزەلەيدۇ،
ـنى سـ
ـىرتقى تۈزۈلۈشـ
ـە سـ
ـېزەلەيدۇ .يەنـ
ـلەرنى سـ
تەۋرىنىشـ
ـك،
ـراق ،نەملىـ
ـىلىق يالتىـ
ـپ سـ
ـن تارتىـ
ـق ياغاچتىـ
ـىلەن :قاتتىـ
مەسـ
ـە.
ـەم اليىغىچـ
ـېغىلدىن نـ
ـۇم ،شـ
ـاق ،قـ
قۇرغـ
خەتەرلىك تەر
ئــادەم بەدىنىدىــن  5~8لىتىرغىچــە تــەر چىقىــپ كەتســىال،
مۇھىــم بولغــان تــۇز ۋە مىنېــرال ماددىالرنــى يوقىتىــدۇ.
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تەر
ـن  5مىليونغىچە.بارلىق
ـانى 3مىليوندىـ
ـي سـ
ـزى ئومۇمىـ
ـەر بېـ
تـ
ـە 50
ـىدىن ئايىغىغىچـ
ـاق بېشـ
ـىزىقتەك يايسـ
ـۈز سـ
ـى تـ
ـەر بەزلىرىنـ
تـ
كىلومېتىــر كېلىدۇ.ئوتتــۇرا ھېســاب بىلــەن ھــەر كۈنلــۈك تــەر
ـدارى
ـەر مىقـ
ـى تـ
ـوغۇق كۈنلەردىكـ
ـدارى  0.3~ 0.5لىتىرغىچە.سـ
مىقـ
ـر.
 0.07لىتىـ
زىيادە سېزىم
ھــەر كىۋادىــرات ســانتىمېتىر ســەزگۈر تېرىــدە 3000دىــن
ئارتــۇق مىكــرو ســەزگۈر ئــەزا بولــۇپ ،ئــەڭ ســەزگۈر ئــورۇن
ـرە قەۋىتى
ـۇپ ،تېـ
ـرى بولـ
ـەر بەزلىـ
ـۇن تـ
ـابلىندۇ.ئۇنىڭدا نۇرغـ
ھېسـ
ياكــى تــەر پەردىســىنى تېخىمــۇ نېپىزلەشــتۈرۈپ ،ئادەملەرنىــڭ
نەرســىلەرنى تۇتۇشــىنى قواليالشــتۇرىدۇ.ئۇ كىچىــك چۆرگىلمــەچ
ـىمىزغا
ـەم تۇتۇشـ
ـىلەرنى مەھكـ
ـڭ نەرسـ
ـەن بىزنىـ
ـزى بىلـ
ـاق ئىـ
بارمـ
يــاردەم بېرىدۇ.ئــۇ بارمــاق ئىزىنــى شــەكىللەندۈرىدۇ.پۈتكۈل
ـكېزەكنىڭمۇ
ـۈپ قوشـ
ـا بىر جـ
ـڭ ھەتتـ
ـر ئادەمنىـ
ـەر بىـ
ـى ھـ
دۇنيادىكـ
ـى
ـەر پەردىسـ
ـز تـ
ـڭ نېپىـ
ـاش ئەمەس.بارماقنىـ
ـزى ئوخشـ
ـاق ئىـ
بارمـ
ـز تازىالپ
ـى پاكىـ
ـاردەم قىلىدۇ.قولىڭىزنـ
ـىمىزغا يـ
ـىلەرنى تۇتۇشـ
نەرسـ
ـپ بېقىڭ.
ـپ ئېلىـ
ـى چىمدىـ
ـقۇچ مىخنـ
ـن قىسـ
ـۈرتۈۋەتكەندىن كېيىـ
سـ
تېرە قەۋىتى
ئــەڭ ســىرتقى قــەۋەت ئۈســتۈنكى تېــرە قېلىنلىقــى
ـلەن:
ـن ،مەسـ
ـۇ قېلىـ
ـا 5مىللىمىتىردىنمـ
ـە ،ھەتتـ
5~0.5مىللىمېتىرغىچـ
ـرە
ـتۈنكى تېـ
ـول يۈرىمىز.ئۈسـ
ـلىتىمىز ،يـ
ـى ئىشـ
ـم قولىمىزنـ
ـز دائىـ
بىـ
ـۈپ تۇرىدۇ.
ـە ئۆسـ
ـن ئىككى ھەسسـ
ـال قېلىنلىقىدىـ
ـن نورمـ
ئۆزلۈكىدىـ
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ـى
ـىي قەۋەتتىكـ
ـدۇ .ئاساسـ
ـى ئۆتەيـ
ـداش رولىنـ
ـدە قوغـ
ـە ئاالھىـ
يەنـ
ـىلىنى
ـتەھكەم مۈڭگۈز ئاقسـ
ـپ ،مۇسـ
ـز كۆپىيىـ
ـەر تېـ
ـرو ھۈجەيرىلـ
مىكـ
ـىلىنىپ
ـي تەكشـ
ـپ ،تەدرىجىيـ
ـە يۆتكېلىـ
ـتۈنكى قەۋەتكـ
ـاپ ،ئۈسـ
قاپـ
ئۆلگــەن.
ئوتتۇرا قەۋەت ھەقىقىي تېرە
تــەر بېــزى ،تــۈك خالتىســى ،كــۆپ قىســىم مىكــرو
تېگىشــىش سەزگۈســىنى يەتكۈزگۈچــى ســەزگۈ ئــەزاالر بىلــەن
ـى
ـل تومۇرنـ
ـۇ خىـ
ـز بـ
ـە ئالىدۇ.بىـ
ـۆز ئىچىگـ
ـى ئـ
ـرو تومۇرالرنـ
مىكـ
ـۈرۈلۈش
ـۈچ ۋە سـ
ـۈن كـ
ـەدەن ئۈچـ
ـە بـ
ـۇر دەيمىز.يەنـ
ـدام تومـ
قىلـ
ئېالســتىكىلىققا ھەمــدەم بولىدىغــان كولالگېــن تاالســى بىلــەن
تەمىنلەشــنى ئــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ.
ئەڭ ئاستىنقى قەۋەت تېرە ئاستى توقۇلمىسى
كــۆپ قىســمى يــاغ بولــۇپ ،ســوقۇلغاندا ۋە بېســىلغاندا
يۇمشــاق تەگلىكتــەك بەدەننــى قوغدايــدۇ .ئايرىــش قەۋىتــى
ســۈپىتىدە بــەدەن تېمپېراتۇرىســىنى ســاقاليدۇ.
مىكرو سېزىم يەتكۈزگۈچ
ئــەڭ چــوڭ مىكــرو ســېزىم يەتكۈزگــۈچ پاشنىســى ســېزىم
ـە بۆلۈنىدۇ.
ـازدەك قەۋەتلەرگـ
ـۇددى پىيـ
ـۇ خـ
ـۈچ دېيىلىدۇ.ئـ
يەتكۈزگـ
ـېزىدۇ.ئەڭ كىچىك
ـىمنى سـ
ـۇپ ،بېسـ
ـر بولـ
ـرى 0.5مىللىمېتىـ
دىئامېتىـ
ـك
ـە كىچىـ
ـۈز ھەسسـ
ـن يـ
ـەڭ چوڭىدىـ
ـۈچ ئـ
ـېزىم يەتكۈزگـ
ـرو سـ
مىكـ
ـېزىدۇ.
ـنى سـ
ـك تېگىشىشـ
ـەڭ يىنىـ
ـۇپ ،ئـ
بولـ
تېرە تاشالش
ھــەر مىنۇتتــا تەخمىنەن50مىــڭ پارچــە تېــرە كېپىكــى
سۈرىلىشــتىن ياكــى ئۆزلۈكىدىــن چۈشــىدۇ.بۇ خىــل خــوراش
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ـىز
ـتۈنكى تېرىنىڭ ئۈزلۈكسـ
ـرە ئۈسـ
ـرو ھۈجەيـ
ـۇپ ،مىكـ
ـال بولـ
نورمـ
كۆپىيىشــى بىلــەن تولۇقلىنىــدۇ .ئــۇل قەۋىتىــدە بــۇ خىــل
ـرە
ـتۈنكى تېـ
ـۇپ ،ئۈسـ
ـز بولـ
ـى تېـ
ـى ناھايىتـ
ـۈز بېرىشـ
ـڭ يـ
جەرياننىـ
تەخمىنــەن ئايــدا بىــر قېتىــم يېڭىلىنىدۇ.ئــادەم پۈتــۈن ھاياتىــدا
ـى
ـان ئىككـ
ـۇپ يوغـ
ـايدىغان بولـ
ـرە تاشـ
ـدا تېـ
ـرام ئەتراپىـ
40كىلوگىـ
ئەخلــەت ســاندۇقى توشــىدۇ.
تېرىنىڭ قېلىنلىقى
تېــرە ئۇپرىغانــدا ئۆزلۈكىدىــن قېلىنلىشــىدۇ.ئوتتۇرا ھېســاب
بىلــەن تاپــان 5ســانتىمېتىردىن كىچىــك ئەمــەس .دۈمبــە4~3
ســانتىمېتىر .ئالقــان 3~2ســانتىمېتىر .باش1.5ســانتىمىتىر .بارمــاق
ئۇچــى 1ســانتىمېتىر.پۈتۈن بــەدەن ئوتتــۇرا ھېســاب بىلــەن
1.2ســانتىمېتىر .قاپــاق 0.5ســانتىمېتىر.
تېرىنىڭ ئاساسلىق رولى قوغداش
ئۇرۇلغانــدا بەدەننىــڭ زىيانغــا ئۇچرىشــىدىن ســاقاليدۇ.چاڭ
–تــوزان ،مىكــرو جانلىقــار ۋە ســۇيۇقلۇقنىڭ كىرىــپ كېتىشــنى
توســىدۇ.تېرە قارىيىــپ قويــاش نۇرىدىكــى خەتەرلىــك نۇرالرنــى
توســىدۇ.
بەدەن سۇيۇقلۇقىنى ساقالش
بەدەندىكــى كېرەكلىــك ســۇيۇقلۇق ،مىنېــرال مــاددا ۋە
تۇزالرنــى ســاقاليدۇ.
تېگىش سېزىمى بىلەن تەمىنلەش
تېمپېراتۇرانــى تەڭشــەش :بــەدەن ئىسســىغاندا تېمپېراتۇرانــى
تۆۋەنلىتىدۇ.بــەدەن توڭلىغانــدا ئىسســىقلىقنى ســاقاليدۇ.
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مۇھىــم ئوزۇقلــۇق مــاددا ۋېتامىــن  Dنــى ئىشــلەپچىقىرىپ،
تــەن ســاقلىقنى ســاقاليدۇ.
كېرەكسىز ماددىالرنى چىقىرىپ تاشالش:
ئــادەم بەدىنىدىكــى بىــر قىســىم كېرەكســىز ماددىالرنــى
چىقىرىــپ تاشــايدۇ.
مىكرو جانلىقالر قوغداش قەۋىتى
ـۇدىغان ماددىالر
ـىدىن توسـ
ـىڭىپ كىرىشـ
ـڭ سـ
ـرو جانلىقالرنىـ
مىكـ
ـەكىللەندۈرىدۇ.
ـداش قەۋىتىنى شـ
ـپ ،قوغـ
ـە يىغىلىـ
ـرە ئىچىگـ
تېـ
تېرىنىڭ يۈزى ۋە ئېغىرلىقى
قۇرامىغــا يەتكــەن كىشــىلەرنىڭ تېرىســىنىڭ ئومۇمىــي يــۈزى
ـڭ
ـەن ئادەمنىـ
ـا يەتكـ
ـا بولىدۇ.قۇرامىغـ
ـر چوڭلۇقتـ
ـرات مېتىـ
 2كىۋادىـ
تېرىســىنىڭ ئېغىرلىقــى  4~3كىلوگىــرام كېلىدۇ.ئــادەم بەدىنىدىكــى
ـىچىلىك كېلىدۇ.
ـى ھەسسىسـ
ـڭ ئىككـ
ـەزا جىگەرنىـ
ـوڭ ئـ
ـى چـ
ئىككىنچـ
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3.3تۈك ۋە تىرناق
ئادەمنىــڭ ئۈســتۈنكى تېــرە ھۈجەيرىســىگە ئوخشــاش چــاچ
ۋە تىرناقمــۇ ئۆلــۈك ھۈجەيرىــدۇر .ئادەمنىــڭ قــول ۋە پــۇت
ـتا
ـز باشـ
ـراق بىـ
ـۈك بولىدۇ.بىـ
ـدە تـ
ـە يېرىـ
ـقا ھەممـ
ـن باشـ
ئالقىنىدىـ
پەقــەت بىــر قىســىم قويــۇق ھــەم ئــۇزۇن بولغــان تۈكلەرگــە،
ـز.
ـەت قىلىمىـ
ـا دىققـ
ـك قاتارلىقالرغـ
ـاش ۋە كىرپىـ
ـاچ ،قـ
ـىلەن :چـ
مەسـ
ياشــنىڭ چوڭىيىشــىغا ئەگىشــىپ قولتــۇق ۋە ئەۋرەتلەرگىمــۇ تــۈك
چىقىــدۇ.
بەدەننىڭ قايسى قىسمىدا؟
ـان ،تىرناق
ـۈدەك تارقالغـ
ـە دېگـ
ـە يېرىگـ
ـڭ ھەممـ
ـۈك بەدەننىـ
تـ
ـا چىقىدۇ.
ـۇت بارمىقىغـ
ـول ۋە پـ
قـ
ئادەمگە نېمە ئۈچۈن قاش ۋە كىرپىك چىقىدۇ؟
ـدۇ،
ـپ قىلدۇرىـ
ـە جەلـ
ـىلەرنى كۆزىمىزگـ
ـك كىشـ
ـاش ۋە كىرپىـ
قـ
ـار.
ـى بـ
ـان رولـ
ـە نۇرغۇنلىغـ
ـڭ يەنـ
ـقا بۇالرنىـ
ـن باشـ
ئۇنىڭدىـ
قاش
كۆزىمىزگە تەر كىرىپ كىتىشنى توسىدۇ.
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كىرپىك
كۆزىمىزگە چاڭ -توزان ۋە ھاشاراتالرنىڭ كىرىپ كېتىشنى توسىدۇ.

تىرناقنىڭ ئۆسۈشى
ـر
ـدە  0.5مىللىمېتىـ
ـى ھەپتىـ
ـڭ تىرنىقـ
ـىم ئادەملەرنىـ
ـۆپ قىسـ
كـ
ـڭ
ـڭ تىرنىقىنىـ
ـى پۇتنىـ
ـڭ ئۆسۈشـ
ـڭ تىرنىقىنىـ
ـىدۇ.ئادەتتە قولنىـ
ئۆسـ
ئۆسۈشــىدىن تېــز بولىــدۇ .تىرنــاق يــاز پەســلىدە قىــش
پەســلىگە قارىغانــدا تېــز ئۆســىدۇ.ناۋادا ســىز ئــوڭ قولىڭىزنــى
ـول
ـى سـ
ـڭ تىرنىقـ
ـوڭ قولىڭىزنىـ
ـىڭىز ،ئـ
ـەن بولسـ
ـلىتىپ كۆنگـ
ئىشـ
قولىڭىزنىڭكىدىــن تېــز ئۆســىدۇ.ناۋادا ســىز ســول قولىڭىزنــى
ئىشــلىتىپ كۆنگــەن بولســىڭىز ،ئەھــۋال دەل ئەكســىچە بولىــدۇ.
قاش ۋە كىرپىك
تۈكلەرنىڭ ئايلىق ئۆسۈش ئۇزۇنلۇقى
چــاچ ھــەر كۈنــى  0.3-0.4مىللىمېتىــر ،ھــەر ئايــدا
تەخمىنــەن  10-12مىللىمېتىــر ئۆســىدۇ.
ـى
ـەر كۈنـ
ـۇپ ،ھـ
ـتا بولـ
ـەدەر ئاسـ
ـر قـ
ـى بىـ
ـنىڭ ئۆسۈشـ
قاشـ
پەقــەت  0.15مىللىمېتىــر ،ئادەتتــە ئــەڭ تېــز بولغاندىمــۇ 10
مىللىمېتىــر ئۆســىدۇ.
ـاش،
ـەن ئوخشـ
ـى بىلـ
ـنىڭ ئۆسۈشـ
ـى قاشـ
ـڭ ئۆسۈشـ
كىرپىكنىـ
ـدۇ.
ـۈپال توختايـ
ـر ئۆسـ
ـراق  7-8مىللىمېتىـ
بىـ
چاچنىڭ توملۇقى
چاچنىــڭ كــۆپ قىســىمېنىڭ دىئامېتىــرى  0.05مىللىمېتىــر
ـاران  1مىللىمېتىرچە
ـاق ئـ
ـى باغلىسـ
ـال چاچنـ
ـۇڭا  20تـ
ـدا ،شـ
ئەتراپىـ
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كېلىــدۇ.
ئادەتتــە ســېرىق چــاچ قــارا چاچقــا قارىغانــدا ئىنچىكىــرەك
بولىــدۇ.
كىرپىــك بىــر قــەدەر تــوم بولــۇپ ،دىئامېتىــرى 0.08
مىللىمېتىــر كېلىــدۇ.
تىرناقنىڭ تۈزۈلۈشى
ـۋىرلەپ
ـى تەسـ
ـەن تىرناقنـ
ـۆزلەر بىلـ
ـپىي سـ
ـىم كەسـ
ـر قىسـ
بىـ
ـى:
باقايلـ
ــ تىرناقنىــڭ ئوتتۇرۇســىدىكى ئــەڭ
تىرنــاق يــۈزى ـــــ
تــۈز قىســمى.
ـول ۋە
ـا ،قـ
ـڭ ئېلىۋېتىدىغـ
ــ تىرناقنىـ
تىرنــاق ئۇچــى ـــــ
پــۇت بارمىقىغــا بارمىغــان قىســمىدۇر.
ـقان
ـتىدىكى تېرە بىلەن تۇتاشـ
ـاق يۈزى ئاسـ
ــ تىرنـ
ــــــــ
ـىيرىلىدۇ.
ـىپ ئاستا سـ
ـىگە ئەگىشـ
ـمى ،ئۆزىنىڭ ئۆسۇشـ
قىسـ
ـەكىللىك
ـاق ھىالل ئاي شـ
ـڭ ئـ
ـاق يىلتېزىنىـ
ــ تىرنـ
ــــــــ
ـان جايىدۇر.
ـۈپ چىققـ
ـى ئۆسـ
ـڭ يېڭـ
ـى ،تىرناقنىـ
رايونىدىكـ
ـتىدىكى،
ـىنىڭ ئاسـ
ـاق گۆشـ
ـۇت بارمـ
ـول ۋە پـ
ــ قـ
ـــــــ
ـدۇر.
ـان يېرىـ
ـڭ قاتالنغـ
ـىرتقى تىرىنىـ
ـان سـ
ـۈۋى يوقايدىغـ
ـاق تـ
تىرنـ
ــ تىرناقنىــڭ ئۆســۈپ چىققــان
تىرنــاق يىلتېــزى ــــــ
يېــرى بولــۇپ ،تېرىنىــڭ ئىچىــدە بولىــدۇ.
تۈكنىڭ قۇرۇلمىسى ۋە قويۇقلۇقى
ـۈك ھۈجەيرىلەرنىڭ
ـۈز ،ئۆلـ
ـتەھكەم ،تـ
ـەدەر مۇسـ
ـر قـ
ـاچ بىـ
چـ
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توپلىنىشــىدىن تۈزۈلگــەن بولــۇپ ،بــۇ خىــل ھۈجەيــرە مۈڭگــۈز
ـدۇ.
ـاددا دەپ ئاتىلىـ
مـ
تــۈك يىلتېزدىــن ئۆســۈپ چىقىــپ ،تېرىنىــڭ ئاســتىدىكى
خالتىســىمان ئازگالغــا كۆمۈلــۈپ قالىــدۇ ،بــۇ ئــازگال تــۈك
خالتىســى دېيىلىــدۇ.
ـات
ـۇ -قـ
ـىز قاتمـ
ـەر ئۈزلۈكسـ
ـمىدىكى ھۈجەيرىلـ
ـز قىسـ
يىلتېـ
ـتۈرىدۇ.
ـىرتىغا ئۆسـ
ـرە سـ
ـى تېـ
ـتىدىكى تۈكلەرنـ
ـۈپ ،ئۈسـ
ئۆسـ
يىلتېزنىڭ ئۈستى قىسمى تۈك غولى دەپ ئاتىلىدۇ.
چاچنىڭ ئۆسۈشى
ـاش
ـۈرئىتىمۇ ئوخشـ
ـۈش سـ
ـڭ ئۆسـ
ـان چاچنىـ
ـاش بولمىغـ
ئوخشـ
بو لما يد ۇ .
كۆپىنچــە چــاچ  3يىلدىــن  5يىلغىچــە ئۆســەلەيدۇ ،شــۇڭا
چۈشۈشــتىن ئــاۋۋال چــاچ ئــەڭ ئــۇزۇن بولغاندىمــۇ 80 -50
ســانتىمېتىر كېلىــدۇ.
ـاز
ـى ئـ
ـۇپ ،ناھايىتـ
ـدە بولـ
ـى ئاالھىـ
ـڭ چېچـ
ـراق بەزىلەرنىـ
بىـ
ـەلەيدۇ.
ـر ئۆسـ
ـۇڭا  7-8مېتىـ
ـىدۇ ،شـ
چۈشـ
ئــاز ئۇچرايدىغــان ســېرىق چــاچ قويــۇق قــارا چاچتىــن
ئاســتا ئۆســىدۇ.
چاچنىڭ سانى
رەڭگــى ئوخشــاش بولمىغــان چاچنىــڭ ســانىمۇ ئوخشــاش
ـانى (تال ):
ـڭ سـ
ـڭ چېچىنىـ
ـا يەتكەنلەرنىـ
ـال قۇرامىغـ
ـدۇ ،نورمـ
بولمايـ
سېرىق چاچ 130 :مىڭ
قوڭۇر چاچ 110 :مىڭ
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قارا چاچ 100 :مىڭ
قىزىل چاچ 90 :مىڭ
چاچنىڭ ئۆسۈش دەۋرى
كــۆپ قىســىم چاچنىــڭ قىســقىغىنە ئۆســۈش دەۋرى بولىــدۇ،
ـپ
ـە كىرىـ
ـەك دەۋرىگـ
ـردا ئۆچـ
ـەڭ ئاخىـ
ـىدۇ ،ئـ
ـتا ئۆسـ
ـن ئاسـ
ئاندىـ
ـدۇ.
ـتىن توختايـ
ئۆسۈشـ
ـاش
ـۈپ ،ئوخشـ
ـا چۈشـ
ـن كېيىنـ
ـن ئۆتكەندىـ
ـەك مەزگىلىدىـ
ئۆچـ
ـىدۇ.
ـەن ئالمىشـ
ـاچ بىلـ
ـى چـ
ـكەن يېڭـ
ـىدىن ئۆسـ
ـۈك خالتىسـ
ـر تـ
بىـ
ـڭ
ـال چېچىمىزنىـ
ـە  100تـ
ـەن كۈنىگـ
ـاب بىلـ
ـۇرا ھېسـ
ـۇ ئوتتـ
بـ
ـدۇ.
ـرەك بېرىـ
ـكەنلىكىدىن دېـ
چۈشـ
قاشنىڭ ئۆسۈش دەۋرى تەخمىنەن  20ھەپتە بولىدۇ.
كىرپىكنىڭ ئۆسۈش دەۋرى تەخمىنەن  10ھەپتە بولىدۇ.
چاچنىڭ ئۆسۈش دەۋرى  5يىلدىن ئارتۇق بولىدۇ.
چاچنىڭ تېز ئۆسۈشى
چاچ كېچىسى كۈندۈزگە قارىغاندا تېز ئۆسىدۇ.
چاچ يازدا قىشقا قارىغاندا تېز ئۆسىدۇ.
چاچ  15-20ياشقىچە بولغان مەزگىلدە تېز ئۆسىدۇ.
قوغداش
چاچ سىرتتىن باشقا ئۇرۇلغان زەربىنى ئاجىزالشتۇرىدۇ.
ـداپ،
ـى قوغـ
ـوڭ مىڭىنـ
ـان چـ
ـز بولغـ
ـى ئاجىـ
ـاچ چوقىمىزدىكـ
چـ
ـاقاليدۇ.
ـتىن سـ
ـۈپ كېتىشـ
ـوغۇق ئۆتـ
ـىق ۋە سـ
ئىسـ
ئىسسىقلىق ساقالش
23

توڭغــان ۋاقتىمىــزدا بەدىنىمىزدىكــى تۈكلــەر تىــك تــۇرۇپ
ـرول
ـكۇلنىڭ كونتـ
ـك مۇسـ
ـر كىچىـ
ـى بىـ
ـۈك يىلتېزىنـ
ـۇ تـ
ـدۇ ،بـ
كېتىـ
قىلغانلىقىنىــڭ نەتىجىســىدۇر.
تىــك تۇرغــان ســېرىق تــۈك بەدەننىــڭ ھەممــە يېرىگــە
تارقالغــان بولــۇپ ،ســوغۇق شــامالنىڭ كىرىشــىنى توســۇپ،
بەدەننىــڭ ئىسســىق تۇرۇشــىنى ســاقاليدۇ.
بىخەتەرلىك
قورققاندىمــۇ تــۈك تىــك تۇرىــدۇ .يىــراق قەدىــم زامانــدا
ـمەن
ـۇزۇن بولۇپ ،دۈشـ
ـى ئـ
ـۈك ناھايىتـ
ـى تـ
ـىلەرنىڭ بەدىنىدىكـ
كىشـ
ـى ھەيۋە
ـڭ باتۇرلىقىنـ
ـۇزۇپ ،ئۆزىنىـ
ـك تۇرغـ
ـى تىـ
ـدا تۈكلىرىنـ
ئالدىـ
ـى.
ـمەننى ئاگاھالندۇراتتـ
ـپ ،دۈشـ
قىلىـ
نېمىشقا تىرناق چىقىدۇ؟
تىرنــاق پۇختــا ،قاتتىــق ھــەم تــۈز بولــۇپ ،تــۈك ۋە
مۈڭگۈزســىمان ماددىغــا ئوخشــاش ئۆلــۈك ھۈجەيرىلەردىــن
تۈزۈلگەن.ھــەر بىــر تىرنــاق گويــا پۇختــا قالقانــدەك بارمــاق
ئۇچىنــى قاپــاپ تۇرىــدۇ.
سىالش
ـىم
ـاق ئۇچى جىسـ
ـقاندا ،بارمـ
ـك باسـ
ـەن يىنىـ
ـاق بىلـ
ـىمنى بارمـ
جىسـ
ـىدا ئۆزگىرىدۇ.
ـاق ئارىسـ
ـەن تىرنـ
بىلـ
ـىمىغا
ـى بىلەن بېسـ
ـىمنىڭ قاتتىقلىقـ
ـانال جىسـ
ـىلەر ئاسـ
ـا ،كىشـ
بۇنداقتـ
ھۆكــۈم قىالاليدۇ.نــاۋادا تىرنــاق بولمىســا ،قولنىــڭ ئۇچــى ئارقىســىغا
ـدۇ.
ـپ كېتىـ
ئېگىلىـ

تاتىالش
ـى
ـىز ،تېرىدىكـ
ـى تاتىاليسـ
ـەن تىرىنـ
ـز بىلـ
ـە تىرنىقىڭىـ
ـىز يەنـ
سـ
نەرســىلەرنى چىقىرىۋېتىسىز.
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4.4مۇسكۇل ۋە ھەرىكەت
ـا
ـش ،ناخشـ
ـەس ئېلىـ
ـەت ،نەپـ
ـر ھەرىكـ
ـەر بىـ
ـان ھـ
ـز قىلغـ
بىـ
ـەكرەش ...قاتارلىقالرنىڭ
ـە سـ
ـش ،ئېگىزگـ
ـۆز چىمچىقلىتىـ
ـش ،كـ
ئېيتىـ
ھەممىســى مۇســكۇلنىڭ ئېنېرگىيــە بىلــەن تەمىنلىشــىگە موھتــاج.
مۇســكۇلنىڭ ھەرىكىتــى چــوڭ مېڭىدىــن كەلگــەن ئۇچــۇر بىلــەن
ـكۇل ئادەم
ـدۇ .مۇسـ
ـا ئۇچرايـ
ـڭ كونتروللۇقىغـ
ـەت نېرۋىلىرىنىـ
ھەرىكـ
بەدىنىدىكــى ئــەڭ چــوڭ ئــورگان بولــۇپ ،ئــۇ بىــر گۇرۇپپــا
ئۆزئــارا تەســىر كۆرســىتىدىغان قىســىمالر ئارقىلىــق بىــر تۈرلــۈك
ياكــى بىــر يــۈرۈش مۇھىــم ۋەزىپىنــى تاماماليــدۇ.
بەدەننىڭ قايسى قىسمىدا؟
ـۇ
ـۇپ ،ئـ
ـان بولـ
ـە تارقالغـ
ـە يېرىگـ
ـڭ ھەممـ
ـكۇل بەدەننىـ
مۇسـ
بىزنىــڭ ھەرىكىتىمىزگــە يــاردەم بېرىــدۇ .مەيلــى يــول مېڭىــش،
ئېگىلىــش ياكــى چۆرگىلــەش بولســۇن ھەممىســى مۇســكۇلغا
ئېھتىياجلىــق.
ئېنېرگىيە تېجەش  -كۈلۈمسىرەش
ـېكەرنىڭ
ـى شـ
ـدا قاندىكـ
ـەت قىلغانـ
ـكۇلالر ھەرىكـ
ـق مۇسـ
بارلىـ
ـدۇ.
ـاج بولىـ
ـىگە موھتـ
ـە تەمىنلىشـ
ئېنېرگىيـ
ـكۇلغا
ـىرەش  20پارچە مۇسـ
ـە ،كۈلۈمسـ
ـش  40پارچـ
ـاش ئېتىـ
قـ
ئېھتىياجلىــق بولىــدۇ .شــۇڭا بىــز كۈلۈمســىرەپ ئېنېرگىيەنــى
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تىجىشــىمىز كېــرەك.
مۇسكۇلنىڭ تۈرلىرى
ـكۇلى،
ـۆڭەك مۇسـ
ـى :سـ
ـدۇ .يەنـ
ـل بولىـ
ـۈچ خىـ
ـكۇل ئـ
مۇسـ
ـكۇلى.
ـۈرەك مۇسـ
ـكۇل ۋە يـ
ـىلىق مۇسـ
سـ
ـۇپ،
ـاش بولـ
ـۆڭەككە تۇتـ
ـكۇلى سـ
ـۆڭەك مۇسـ
ـىم سـ
ـۆپ قىسـ
كـ
ـدۇ.
ـەت قىلىـ
ـە ھەرىكـ
ـەن بىرگـ
ـۆڭەك بىلـ
سـ
بۇ بىز ئادەتتە دەيدىغان مۇسكۇلدۇر.
ســۆڭەك مۇســكۇلى ئەركىــن مۇســكۇلمۇ دېيىلىدۇ.چۈنكــى
ســىز ئۇنــى ئويېڭىــز بويىچــە كونتــرول قىالاليســىز.
ســۆڭەك مۇســكۇلى يەنــە توغــرا يوللــۇق مۇســكۇل دەپمــۇ
ئاتىلىــدۇ .چۈنكــى ئــۇالر مكروســكوپتا توغــرا يــول شــەكلىدە
ئەكــس ئېتىــدۇ.
ـڭ دىۋارىدا
ـلۇق قۇرۇلمېنىـ
ـى بوشـ
ـكۇل بەدەندىكـ
ـىلىق مۇسـ
سـ
كۆرۈلىدۇ .مەســىلەن :ئاشــقازان ،دوۋســاق.
ســىلىق مۇســكۇل يەنــە بويســۇنمايدىغان مۇســكۇل دەپمــۇ
ئاتىلىــدۇ ،چۈنكــى ئــۇ دائىــم ئۆزلۈكىدىــن ھەرىكــەت قىلىــدۇ،
ســىز ئۇنــى كونتــرول قىاللمايســىز.
ـس
ـەكلىدە ئەكـ
ـول شـ
ـرا يـ
ـكوپتا توغـ
ـكۇل مكروسـ
ـىلىق مۇسـ
سـ
ـان.
ـام ئالغـ
ـەن نـ
ـى بىلـ
ئەتمىگەنلىكـ
ـكۇلى دەپ ئاتىلىدىغان
ـۈرەك مۇسـ
ـكۇل يـ
ـل مۇسـ
ـى خىـ
ئۈچىنچـ
ـدا كۆرۈلىدۇ.
ـۇر دىۋارىـ
ـڭ تومـ
ـەت يۈرەكنىـ
ـۇپ ،پەقـ
بولـ
(ئادەم بەدىنى دۈمبىسىنىڭ سۆڭەك مۇسكۇلى)
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يۈز مۇسكۇلى
گەجگە پىشانە مۇسكۇلى
يۇقىرىقى لەۋنى كۆتۈرگۈچى مۇسكۇل
ئېغىز ئايالنما مۇسكۇلى
ئېغىز بۇرجىكىنى تۆۋەنگە چۈشۈرگۈچى مۇسكۇل
بىــز مۇســكۇل ئارقىلىــق ئاالقــە قىلىمىــز ،ئۇچــۇر
يەتكۈزىمىــز  -ســۆزلەش شــۇنىڭ مىســالىدىندۇر (تەخمىنــەن 40
پارچــە مۇســكۇلغا ئېھتىياجلىــق) .بىــز مۇســكۇل ئارقىلىــق ھــەر
ـۈز
ـىم يـ
ـر قىسـ
ـدە بىـ
ـز .تۆۋەنـ
ـى چىقىرىمىـ
ـراي ئىپادىلىرىنـ
ـل چىـ
خىـ
مۇســكۇلى ۋە ئۇنىــڭ رولــى بېرىلــدى.
مۇسكۇل ئىسمى ،ئورنى ،رولى ۋە چىراي ئىپادىسى
گەجگــە -پىشــانە مۇســكۇلى؛ پىشــانە؛ قاشــنى كۆتــۈرۈش،
ھەيرانلىــق.
كــۆز -ئايالنمــا مۇســكۇلى؛ ئىككــى كــۆز ئوتتۇرۇســى؛
چىــراي ئېچىــش ،زېھنىنــى يىغىــش.
قــۇالق مۇســكۇلى؛ قــۇالق ئۈســتى ۋە يېنى؛قۇالقنــى
مىدىرلىتىــش (پەقــەت بىــر قىســىم ئادەملــەرال قىالاليــدۇ).
قــوۋۇز مۇســكۇلى؛ قــوۋۇز؛ قوۋۇزنــى ھەرىكەتلەنــدۈرۈش،
پۈۋلــەش ياكــى شــۈمۈرۈش.
ـۈرۈش،
ـى كۆتـ
ـى؛ جاۋغاينـ
ـز ئەتراپـ
ـكۇلى؛ ئېغىـ
ـۈش مۇسـ
كۈلـ
ـش.
ھىجىيىـ
ئېغىــز ئايالنمــا مۇســكۇلى؛ لەۋنىــڭ ئاســتا تەرىپــى؛
قوشۇمىســىنى تــۈرۈش.
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يــۈز مۇســكۇلى بىزنــى مــول چىــراي ئىپادىســىگە ئىگــە
قىلىــدۇ.
مۇسكۇلنىڭ ئىچكى قۇرۇلمىسى
ـەن،
ـن تۈزۈلگـ
ـام تاالدىـ
ـر باغـ
ـكۇل بىـ
ـە مۇسـ
ـر پارچـ
ـەر بىـ
ھـ
بــۇ خىــل تــاال مۇســكۇل تاالســى دەپ ئاتىلىــدۇ .ھــەر بىــر
ـۇپ،
ـەن بولـ
ـن تۈزۈلگـ
ـە تاالدىـ
ـىز ئىنچىكـ
ـە ساناقسـ
ـاال يەنـ
ـال تـ
تـ
ئىنچىكــە تــاالالر مۇســكۇل ئۇيۇشــما ئاقســىلى بىلــەن پىالســتىن
ـىدىن تۈزۈلگەن.
ـە يىپچىسـ
ـىلى) ئىنچىكـ
ـكۇل ھەرىكەتچان ئاقسـ
(مۇسـ
ـش
ـكۇلالرنىڭ يىغىلىـ
ـىتىپ ،مۇسـ
ـىر كۆرسـ
ـارا تەسـ
ـاالالر ئۆزئـ
ـۇ تـ
بـ
مەقســىتىگە يېتىــدۇ .مۇســكۇل بېغــى (يەنــى بىــر باغــام تــاال)،
مۇســكۇل ئۇيۇشــما ئاقســىلى ،پىالســتىن (مۇســكۇل ھەرىكەتچــان
ـىم
ـە قىسـ
ـەم ئىنچىكـ
ـۇزۇن ھـ
ـەم ئـ
ـى (ھـ
ـكۇل تاالسـ
ـىلى) ،مۇسـ
ئاقسـ
بولــۇپ ،بىــر تــال چاچتــەك ئىنچىكىــدۇر) ،مۇســكۇل ســىرتقى
پەردىســى (مۇســكۇل ســىرتقى قەۋىتــى ياكــى تېــرە) ،مۇســكۇل
ـن
ـام تاالدىـ
ـر باغـ
ـە بىـ
ـۇپ ،يەنـ
ـە بولـ
ـى (ئىنچىكـ
ـي تاالسـ
ئىپتىدائىـ
تۈزۈلگــەن)
مۇسكۇلنىڭ كۈچى
تۆۋەنــدە مۇســكۇل بىلــەن ھــەر خىــل ماشــىنىالرنىڭ
كــۈچ سېلىشــتۇرما ســانلىرى بېرىلــدى ،بىرلىكــى ۋات (كۈچنــى
ئىپادىلەيدىغــان ئىلمىــي بىرلىــك).
الزېر نۇرلۇق قەلەم ئۇچى 0.002
يۈرەك 2
ئادەم بەدىنىدىكى بارلىق مۇسكۇل 100
تېز تاشيولدىكى ئائىلە ماشىنىسى  100مىڭ
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ئالەم كېمىسى 10
ئادەمگە بېقىپ بولىدۇ
ھــەر قانــداق ئىــش ئادەمگــە بېقىــپ بولىــدۇ ،مۇســكۇلمۇ
ـك
ـن كىچىـ
ـكۇلى ئىنتايىـ
ـڭ مۇسـ
ـەزى ئادەملەرنىـ
ـن .بـ
ـۇ جۈملىدىـ
شـ
ھەتتــا مۇســكۇل يوقتــەك.
ـل
ـر خىـ
ـمىدا بىـ
ـۇن قىسـ
ـڭ بويـ
ـەزى ئادەملەرنىـ
ـىلەن :بـ
مەسـ
ئىنچىكــە مۇســكۇل كــەم .مەســىلەن :بويــۇن كــەڭ مۇســكۇلى
(رومبېســىمان مۇســكۇل)
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 5.سۆڭەك
ئادەمنىــڭ ئىســكىلىتى بەدەندىكــى بارلىــق ســۆڭەكتىن
تۈزۈلگــەن بولــۇپ ،تەخمىنــەن  200پارچىدىــن ئارتۇقتــۇر .ئــۇ
ـان
ـرۋا ۋە قـ
ـەي ،نېـ
ـاردەك ئۈچـ
ـى قۇرۇلمىـ
ـەدەن ئىچىدىكـ
ـا بـ
گويـ
ـكىلىت مۇقىم
ـدۇ .ئىسـ
ـرەپ تۇرىـ
ـى تېـ
ـاق ئەزاالرنـ
ـۇردەك يۇمشـ
تومـ
ـڭ خىل
ـە مىـ
ـدە نەچچـ
ـكۇلنى كۈنـ
ـۇ مۇسـ
ـەس .ئـ
ـام ئەمـ
ـى قاتـ
ياكـ
پاســوندا ئۆزگەرتەلەيدىغــان جاھازلىــق قۇرۇلمىــدۇر.
بەدەننىڭ قايسى يېرىدە؟
ـدۇ.
ـۈرۈپ تۇرىـ
ـى كۆتـ
ـى ئەزاالرنـ
ـۈن بەدەندىكـ
ـۆڭەك پۈتـ
سـ
قــول ۋە پــۇت -بارماقلىرىــدەك بۇنــداق ھەرىكەتچانلىقــى چــوڭ
قىســىمالردا ســۆڭەك كــۆپ بولىــدۇ.
تۇتاشمايدىغان سۆڭەك
ـۆڭەكلەر
ـقا سـ
ـۆڭەك باشـ
ـۈچ ئورۇندىكى سـ
ـدە ئـ
ـۈن بەدەنـ
پۈتـ
بىلەن تۇتاشــمايدۇ.
تىل سۆڭىكى
تىــل ســۆڭىكى يۇقىرىقــى بويۇننىــڭ ئالــدى تەرىپــى،
كېكىــردەك بىلــەن تىــل يىلتېــزى ئەتراپىدىكــى  Ｕشــەكىللىك
ســۆڭەكتۇر.
لىپەك ۋە تېز سۆڭىكى
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ـقان
ـىغا جايالشـ
ـەردە ئوتتۇرۇسـ
ـىلىق پـ
ـەن سـ
ـەي بىلـ
ـەك پـ
لىپـ
ـدۇ،
ـۇپ تۇرىـ
ـۆڭەكنى تۇتـ
ـى سـ
ـدى تەرىپىدىكـ
ـڭ ئالـ
ـۇپ ،تېزنىـ
بولـ
ـدۇ.
ـى ئوينايـ
ـداش رولىنـ
قوغـ
سۆڭەكنىڭ چوڭ -كىچىكلىكى ۋە شەكىللىنىش جەريانى
ـتەھكەم
ـمىدا مۇسـ
ـى قىسـ
ـڭ ئىچكـ
ـۆڭىكىمىز بەدەننىـ
ـڭ سـ
بىزنىـ
قۇرۇلمىنــى شــەكىللەندۈرگەن بولــۇپ ،يۇمشــاق ئەزاالرنــى
قوغدايــدۇ.
ئەنئەنىــۋى كــۆز قاراشــتا ئــەر بىلــەن ئايالنىــڭ قوۋۇرغــا
ـەن
ـەر بىلـ
ـە ،ئـ
ـى .ئەمەلىيەتتـ
ـىمايدۇ ،دەپ قارىالتتـ
ـۆڭىكى ئوخشـ
سـ
ـۆڭىكى بولىدۇ.
ـا سـ
ـال قوۋۇرغـ
ـۈپ  24تـ
ـا  12جـ
ـڭ ئوخشاشـ
ئايالنىـ
بىــراق ،ســۆڭەكنىڭ ئومۇمىــي ســانى بەدەندىكــى تەبىئىــي
پــەرق تۈپەيلىدىــن ئوخشــىمايدۇ .مەســلەن :ھــەر  20ئادەمنىــڭ
ئىچىدە(مەيلــى ئــەر ياكــى ئايــال بولســۇن) بىــر ئادەمنىــڭ بىــر
ـى 12
ـال ئەھۋالدىكـ
ـن نورمـ
ـدۇ ،لېكىـ
ـۆپ بولىـ
ـى كـ
ـۈپ قوۋۇرغىسـ
جـ
جــۈپ قوۋۇرغــا ئەمــەس.
ـانى 300
ـي سـ
ـۆپ ،ئومۇمىـ
ـۇ كـ
ـۆڭىكى تېخىمـ
ـڭ سـ
بوۋاقالرنىـ
پارچىدىــن ئارتۇق.
ـۆڭەكلەر
ـىم سـ
ـر قىسـ
ـىپ ،بىـ
ـىغا ئەگىشـ
ـڭ چوڭىيىشـ
بوۋاقالرنىـ
ـتەقىل
ـىپ مۇسـ
ـەن تۇتىشـ
ـۆڭەكلەر بىلـ
ـقا سـ
ـدە باشـ
ـدۇ ھەمـ
چوڭىيىـ
ـدۇ.
ـىل قىلىـ
ـۆڭەكنى ھاسـ
ـوڭ سـ
چـ
ســۆڭەكنىڭ ئېغىرلىقــى بــەدەن ئېغىرلىقىنىــڭ  7／1قىســمىنى
ـدۇ.
ئىگىلەيـ
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سۆڭەك نېمىگە ئوخشايدۇ؟
پىشاڭ
ـلەيدۇ،
ـاڭدەك ئىشـ
ـۆڭىكى پىشـ
ـۇت ئۇزۇن سـ
ـەن پـ
ـەك بىلـ
بىلـ
ـىدۇر.
ـاڭنىڭ تايىنىش نۇقتىسـ
ـۇم پىشـ
بوغـ
ۋېلسىپىت زەنجىرى
ـۆڭەكلەر ھەرىكەت
ـى سـ
ـكىل قىلغۇچـ
ـۆڭىكىنى تەشـ
ـا سـ
ئومۇرتقـ
قىلغانــدا يۆتكىلىشــى نىســبەتەن كىچىــك .بىــراق ،پۈتكــۈل
ئومۇرتقىغــا نىســبەتەن ئېيتقانــدا خــۇددى ۋېلســىپىت زەنجىرىــدەك
ئېگىلىــش دەرىجىســى ئىككــى ھەسســىگە يېتەلەيــدۇ.
سېۋەت
ـاش
ـېۋەتكە ئوخشـ
ـچان سـ
ـۆڭىكى خۇددى يۆتكىلىشـ
ـا سـ
قوۋۇرغـ
يــۈرەك ۋە ئۆپكــە قىســىمنى قوغدايــدۇ ،ھەمــدە ئۆپكىنىــڭ
نەپەسلىنىشــىگە ئەگىشــىپ ئۆرلــەپ پەســلەيدۇ.
ئاقسىل
بــاش ســۆڭىكى يۇمىــاق تورۇسســىمان شــەكىلدە بولــۇپ ،گويــا
ئاقســىلدەك چــوڭ مېڭــە ئەتراپىنــى ئــوراپ تۇرىــدۇ.

ھەممىسىال سۆڭەك ئەمەس
بوۋاقالرنىــڭ ئىســكىلىتىنىڭ كۆپــى يۇمشــاق ســۆڭەكلەردىن
تۈزۈلگــەن بولــۇپ ،ســۆڭەك دېگىلــى بولمايــدۇ .بوۋاقالرنىــڭ
ـەن
ـۆڭەكلەردىن تۈزۈلمىگـ
ـي سـ
ـمى ھەقىقىـ
ـۆپ قىسـ
ـكىلىتىنىڭ كـ
ئىسـ
بولــۇپ ،بەلكــى تېخىمــۇ يۇمشــاق ،ســىلىق بولغــان يۇمشــاق
ســۆڭەكلەردىن تۈزۈلگەن(.يۇمشــاق ســۆڭەك قۇرۇلما)بــوۋاق
يېتىلىــش جەريانىــدا ،ئــاۋۋال يۇمشــاق ســۆڭەكلەر شــەكىللىنىپ،
ئاندىــن ســۆڭەك شــەكلىگە كېلىــدۇ.
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بوۋاقــار چوڭىيىــپ بــاال بولغانــدا يۇمشــاق ســۆڭەكلەر
تەدرىجىــي قېتىــپ ھەقىقىــي ســۆڭەك شــەكىللىنىدۇ.ھەتتا قۇرامىغــا
يەتكەنلەرنىــڭ ئىســكىلىتىدىمۇ بىــر قىســىم ســۆڭەكلەر يەنىــا
يۇمشــاق بولىــدۇ.
مەســىلەن ،قوۋۇرغــا ســۆڭىكىنىڭ ئالــدى ئۇچــى كۆكــرەك
ســۆڭەك قىســمىغا ئۇلىشــىدۇ .قوۋۇرغــا يۇمشــاق ســۆڭىكى
ـۆڭەك
ـۇ سـ
ـۇپ ،بـ
ـەن بولـ
ـۆڭەكتىن تۈزۈلگـ
ـاق سـ
ـان يۇمشـ
دېيىلىدىغـ
ئەمەســتۇر.
بــۇرۇن ۋە قــۇالق ئاساســلىقى يۇمشــاق ســۆڭەك بولــۇپ،
ھەقىقىــي ســۆڭەك ئەمــەس ،شــۇڭا ئــازراق ئېگىلىــدۇ.
سۆڭەكنىڭ كۈچى
ـەر
ـەن ،ئەگـ
ـۆڭەكتىن تۈزۈلگـ
ـق سـ
ـكىلىتىمىز جانلىـ
ـڭ ئىسـ
بىزنىـ
ـدۇ.
ـلىگە كېلەلەيـ
ـن ئەسـ
ـا ،ئۆزلۈكىدىـ
ـە ئۇچرىسـ
زەخمىگـ
ـتەھكەم
ـۆڭەك ناھايىتى مۇسـ
ـكىل قىلىدىغان سـ
ـكىلىتى تەشـ
ئىسـ
ـتەھكەمدۇر.
ـۇلياۋدىن مۇسـ
ـەڭ ئېغىرلىقتىكى سـ
ـۇپ ،ھەتتا تـ
بولـ
ئەگــەر ئىســكىلىت پوالتتىــن تۈزۈلگــەن بولســا ،ئۇنىــڭ
ئېغىرلىقــى تــۆت ھەسســە ئېشــىپ كەتكــەن بوالتتــى.
ســەكرىگەن ۋاقتىمىــزدا ،يوتــا ســۆڭىكى ھــەر كىــۋادرات
ســانتىمېتىرى ئــۈچ توننــا ئېغىرلىــق بېســىمىغا بەرداشــلىق
بىرەلەيــدۇ.
ـداق
ـەر قانـ
ـۇ ھـ
ـدۇ ،بـ
ـلىگە كېلەلەيـ
ـن ئەسـ
ـۆڭەك ئۆزلۈكىدىـ
سـ
ـتۇر.
ـان ئىشـ
ـار قىاللمايدىغـ
ـى مېتالـ
ـۇلياۋ ياكـ
سـ
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سۆڭەكنىڭ رولى
سۆڭەكنىڭ ئاساسلىق رولى:
بەدەننى كۆتۈرۈش ،يۇمشاق ئەزاالرنى قوغداش.
مۇسكۇلغا تارتىلغاندا ،بەدەنگە ئەگىشىپ ھەرىكەت قىلىدۇ.
بــۇرۇن ۋە ئېغىــز بوشــلۇقى ئۈچــۈن يــول ھازىرلىغــاچ
نەپەســلىنەلەيمىز ۋە يۇتااليمىــز.
ئاالھىــدە ئەزاالرنــى قوغدايــدۇ .مەســىلەن :بــاش ســۆڭىكى
ـۆپ
ـڭ كـ
ـۆڭىكى كۆزنىـ
ـاش سـ
ـدى بـ
ـدۇ .ئالـ
ـى قوغدايـ
ـوڭ مېڭىنـ
چـ
ـمى
ـە قىسـ
ـۆڭىكى ئۆپكـ
ـا سـ
ـدۇ .قوۋۇرغـ
ـى قوغدايـ
ـىم رايونلىرىنـ
قىسـ
ـدۇ.
ـمىنى قوغدايـ
ـرەك قىسـ
ـەن كۆكـ
بىلـ
ئــادەم بەدىنــى ئېھتىياجلىــق بولغــان نۇرغۇنلىغــان مىنېــرال
ماددىالرنــى ســاقاليدۇ .مەســىلەن :كالتســىي بىلــەن ماگنىــي،
يېمەكلىكلــەردە بــۇ خىــل مىنېــرال ماددىالرنىــڭ يېتىشمەســلىكنىڭ
ئالدىنــى ئېلىــپ ،باشــقا سىســتېمىالرنىڭ ئايلىنىشــىغا تەســىر
كۆرســىتىدۇ .مەســىلەن :نېرۋىنىــڭ يەتكۈزۈشــى.
ھــەر ســېكۇنتتا  3مىليــون دانــە ســۈرئەت بىلــەن ،قــان
ـرو
ـۇ مىكـ
ـلەپچىقىرىدۇ .بـ
ـى ئىشـ
ـرو ھۈجەيرىلەرنـ
ـى مىكـ
ـۈن يېڭـ
ئۈچـ
ھۈجەيرىلــەر ســۆڭەكنىڭ يىلىــك بوشــلۇقى ئىچكــى قىســمىدىكى
يۇمشــاق ،مېــۋە ئۇيۇتمىســىمان يىلىكتــە ئىشــلەپچىقىرىلىدۇ.
ئىســكىلىت بەدەندىكــى ئــەڭ مۇھىــم ئەزاالرنــى قوغدايــدۇ،
ـڭ.
ـاق كېيىۋىلىـ
ـدا قالپـ
ـەت قىلغانـ
ـددي ھەرىكـ
ـن جىـ
لېكىـ
سۆڭەكنىڭ سانى
ـكىل
ـۆڭەكتىن تەشـ
ـە سـ
ـە  206پارچـ
ـكىلىتى ئادەتتـ
ـادەم ئىسـ
ئـ
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ـدۇ.
ـە بۆلۇنىـ
ـە تۈرگـ
ـر قانچـ
ـى بىـ
ـدۇ .تۆۋەندىكـ
تاپىـ
باش سۆڭەك
كالال سۆڭىكى 8
يۈز قىسمى 14
قۇالق ھەر بىرى  3پارچىدىن
جەمئىي 28 :پارچە
كېكىردەك (تىل سۆڭىكى) 1

ئومۇرتقا
بويۇن (بويۇن ئومۇرتقىسى) 7
تۆش قىسمى (تۆش سۆڭەك) 12
بەل ئومۇرتقىسى 5
كۆكرەك ئومۇرتقىسى 2
جەمئىي 26 :پارچە
كۆكرەك بوشلۇقى
قوۋۇرغا سۆڭەك 24
تۆش سۆڭەك 1
جەمئىي  25پارچە
بىلەك
مۈرە 2
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يۇقىرىقى بىلەك 1
ئالدى بىلەك 2
بېغىش 8
ئالقان 5
بارماق 14
جەمئىــي بىــر بىلــەك  32پارچىدىن(قولنىمــۇ ئــۆز ئىچىگــە
ئالىــدۇ).
پاقالچاق
كاسا قىسمى 1
يوتا بىلەن تېز 2
پاچاق 2
ئوشۇق 7
پۇت 5
پۇت بارمىقى 14
ـۆز ئىچىگە
ـۇ ئـ
ـن (پۇتىنىمـ
ـاق  31پارچىدىـ
ـر پاقالچـ
ـي بىـ
جەمئىـ
ئا لىد ۇ ) .
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6.6سۆڭەك ۋە بوغۇم
ســۆڭەك ئىســكىلىتنى تەشــكىل قىلىــدۇ ،ئىســكىلىت پۈتــۈن
ـۆڭەكلەرنى
ـۇم سـ
ـەر بوغـ
ـراق ،ئەگـ
ـدۇ .بىـ
ـۈرۈپ تۇرىـ
ـى كۆتـ
بەدەننـ
ـىم
ـڭ كۆپ قىسـ
ـىز .ئادەمنىـ
ـۇ قىاللمايسـ
ـى مىتمـ
ـا ،پۇتىڭىزنـ
ئۇلىمىسـ
ـش،
ـى) بېغىـ
ـن  112پارچىسـ
ـۆڭەك ئىچىدىـ
ـە سـ
ـۆڭىكى ( 206پارچـ
سـ
ئالقــان ،تىرنــاق ،تاپــان ،پــۇت ئالقىنــى ۋە پــۇت بارماقلىرىــدا
ـا
ـمىمۇ مانـ
ـۆپ قىسـ
ـڭ كـ
ـرەك بوغۇمنىـ
ـن كۆپـ
ـۇپ 200 ،پارچىدىـ
بولـ
مۇشــۇ قىســىمالردا .ئادەمنىــڭ ســۆڭىكى ،مۇســكۇلى ۋە بوغۇمــى
ـتېما
ـر سىسـ
ـتەقىل بىـ
ـدە مۇسـ
ـۇڭا ،بەزىـ
ـدۇ .شـ
ـەت قىلىـ
ـەڭ خىزمـ
تـ
ـدۇ.
ـى دەپ قارىلىـ
ـۆڭەك سىستېمىسـ
ـكۇل -سـ
مۇسـ
بەدەننىڭ قايسى قىسمىدا؟
بوغــۇم بەدەننىــڭ ھەممــە يېرىگــە تارقالغــان بولــۇپ،
ئىســكىلىتنى ئەركىــن ھەرىكەتلەندۈرەلەيــدۇ.
سۆڭەكنىڭ قۇرۇلمىسى:
سۆڭەك پەردىسى
سۆڭەكنىڭ سىرتىنى ئوراپ تۇرىدىغان «تېرە».
تۆشۈك
ســۆڭەك ئىچىدىكــى نېــرۋا ياكــى قــان تومــۇر ئۆتىدىغــان
كىچىــك كامــار.
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پۇختا سۆڭەك
سۆڭەكنىڭ قىيا تاشتەك پۇختا سىرتقى قەۋىتى.
بۇلۇتسىمان سۆڭەك
بۇلۇتســىمان ســۆڭەك ســۆڭەكنىڭ ئىچكــى قەۋىتــى ،پۇختــا
ســۆڭەكنىڭ ئاســتىغا جايالشــقان.
سۆڭەك بىرلىكى
پۇختــا ســۆڭەكنىڭ ئــەڭ ئىچكــى قەۋىتىگــە جايالشــقان
بولــۇپ ،بۇلۇتقــا ئوخشــاش تۆشــۈك قۇرۇلمىــدۇر.
يىلىك
كــۆپ قىســىم ســۆڭەكنىڭ مەركىزىگــە جايالشــقان ،مېــۋە
ئۇيۇتمىســىمان ماددىــدۇر.
قىزىل يىلىك
پۈتــۈن بەدەندىكــى يىلىــك بوشــلۇقىغا تارقالغــان بولــۇپ،
قۇرامىغــا يەتكەنلەرنىــڭ پەقــەت بىلــەك بىلــەن پاقالچاقنىــڭ
ئــۇزۇن ســۆڭىكى ،قوۋۇرغــا ،ئومۇرتقــا ،تــۆش ســۆڭەك ،چوققــا
ســۆڭەكلىرىدە مەۋجــۇت .قىزىــل يىلىــك قــان ھۈجەيرىســى
ئىشــلەپچىقىرىدۇ.
سېرىق يىلىك
قۇرامىغــا يەتكەنلەرنىــڭ ســېرىق يىلىكــى ئاساســلىقى پۇت-قولنىــڭ
كىچىــك ســۆڭەكلىرىگە تارقالغــان بولــۇپ ،مــاي زاپــاس ئېنېرگىيەســىنى
ـن)
ـن كېيىـ
ـۈز بەرگەندىـ
ـاش يـ
ـر قانـ
ـىلەن :ئېغىـ
ـدا (مەسـ
ـاقاليدۇ ،زۆرۈر بولغانـ
سـ
قىزىــل يىلىككــە ئايلىنىــدۇ.

سۆڭەكنىڭ تۈزۈلۇشى
ئىســكىلىت دېگــەن ســۆزنىڭ مەنىســى «قاقشــال» دېگەنلىــك
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ـەس،
ـۇرۇق ئەمـ
ـز قـ
ـۆڭەكتۇركى ھەرگىـ
ـار سـ
ـى بـ
ـراق جېنـ
ـۇپ ،بىـ
بولـ
ـادەم بەدىنىنىڭ 3／2
ـەن (ئـ
ـۇدىن تۈزۈلگـ
ـمى سـ
ـۆڭەكنىڭ  4／1قىسـ
سـ
ـەن).
ـۇدىن تۈزۈلگـ
ـمى سـ
قىسـ
ســۆڭەكتىكى ئاساســلىق مىنېــرال ماددىــار كالتســىي،
ـك
ـتەھكەم كىچىـ
ـۆڭەكنىڭ مۇسـ
ـۇالر سـ
ـار .ئـ
ـفاتالر ۋە كاربوناتـ
فوسـ
كىرىســتاللىقىغا كاپالەتلىــك قىلىــدۇ.
ـىمان
ـەن يىپسـ
ـن تۈزۈلگـ
ـق ماددىدىـ
ـە كولالگىنلىـ
ـۆڭەكتە يەنـ
سـ
تــاال بولىــدۇ .بېســىمغا ئۇچرىغانــدا ســۆڭەك ســەل -پــەل
ئېگىلىــپ ،ســۆڭەكنىڭ ســۇنۇپ كېتىــش نىســبىتىنى تۆۋەنلىتىــدۇ.
ئەگــەر ســۆڭەك ئاالھىــدە كىســاتالىق ماددىغــا چىالنســا
ـد
ـىي كاربىـ
ـەن كالتسـ
ـفات بىلـ
ـىي فوسـ
ـق كالتسـ
ـى بارلىـ
تەركىبىدىكـ
كىرىســتالى ئېقىــپ كېتىــپ پەقــەت كولالگىنلىــق تــاالالر قىلىــپ
ئىنتايىــن يۇمشــاپ كېتىــدۇ ،ھەتتاكــى بىلــەك ســۆڭىكىنى بىــر
مونــەك قىلىــپ تۈگكىلــى بولىــدۇ.
ئــۇزۇن مەزگىللىــك ھــاۋا بوشــلۇقى ســەپىرىدە ئېغىرلىــق
كۈچــى كەمچىــل بولغاچقــا ،ســۆڭەك ھەتتــا ھېچقانــداق بېســىمغا
ـاپ،
ـكە باشـ
ـپ كېتىشـ
ـار ئېقىـ
ـرال ماددىـ
ـۇڭا مىنېـ
ـدۇ ،شـ
ئۇچرىمايـ
ســۆڭەك چۈرۈكلىشــىپ كېتىــدۇ .ئۇچقۇچىــار قەرەللىــك چېنىقىــپ،
ســۆڭىكىنى چىڭىتىــش الزىــم.
پەي
ـۆڭەك
ـاددا سـ
ـىمان مـ
ـتىك تاسمىسـ
ـل ئېالسـ
ـر خىـ
ـدا بىـ
بوغۇمـ
بىلــەن ســۆڭەكنى ئــۆز ئــارا باغــاپ تــۇرۇدۇ ،بــۇ پــەي دەپ
ـى
ـى ياكـ
ـپ كېتىشـ
ـن قوزغىلىـ
ـۆڭەكلەرنىڭ ئورنىدىـ
ـەي سـ
ـدۇ .پـ
ئاتىلىـ
ئۆزئــارا ئاجــراپ كېتىشــنى توسىدۇ.ســۆڭەك نورمــال ئورنىدىــن
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چىقىــپ كەتســە ياكــى قوزغىلىــپ كەتســە ،بــۇ خىــل ھادىســىنى
ئورنىنــى تاپالماســلىق دەپ ئاتايمىــز.
باش لىڭشىتىش بىلەن باش چايقاش
ـۇن
ـۆڭەك (بويـ
ـا سـ
ـال ئومۇرتقـ
ـى تـ
ـتىدىكى ئىككـ
ـەڭ ئۈسـ
ئـ
ـڭ
ـقان ،ئۇنىـ
ـتىغا جايالشـ
ـۆڭىكىنىڭ دەل ئاسـ
ـاش سـ
ـى) بـ
ئومۇرتقىسـ
بوغــۇم قۇرۇلمىســى ئىنتايىــن ئاالھىــدە بولــۇپ ،بــاش قىســمنىڭ
ـدۇ.
ـاردەم بېرىـ
ـىغا يـ
ـى قىلىشـ
ـم ھەرىكەتلەرنـ
مۇھىـ
ـەكلى
ـتىدە) نىڭ شـ
ـەڭ ئۈسـ
ـى (ئـ
ـۇن ئومۇرتقىسـ
ـى بويـ
بىرىنچـ
ئېگەرســىمان بولــۇپ ،بىــز «ھەئــە» دېگــەن ۋاقىتتــا بــاش
قىســمىمىزنى تۆۋەنگــە ســاڭگىالتقۇزىدۇ.
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7.7نېرۋا سىستېمىسى
ســىز ناھايىتــى جىددىيلىشىســىز ،مــەن ناھايىتــى
ـۇنىڭ
ـىدۇ .شـ
ـى جىددىيلىشـ
ـادەم ناھايىتـ
ـە ئـ
ـىمەن ،ھەممـ
جىددىيلىشـ
ئۈچۈنكــى ،ھەممىمىــزدە كونتــرول قىلىــپ ھەرىكــەت قىلىۋاتقــان
نېــرۋا سىستېمىســى بــار ،ھەممــە جەريــان بەدىنىمىزنىــڭ ئىچكــى
قىســمىدا يــۈز بېرىــدۇ .ئادەمنىــڭ نېــرۋا سىستېمىســى چــوڭ
مېڭــە ،يۇلــۇن ۋە نېرۋىدىــن تۈزۈلىــدۇ .نېــرۋا سىستېمىســى
نېــرۋا ئىمپۇلســى (نېــرۋا دولقۇنــى) دەپ ئاتىلىدىغــان ســىگنالنى
ئۆتكــۈزۈش ئارقىلىــق خىزمــەت قىلىــدۇ .ئــادەم بەدەنــدە ھــەر
ســېكۇنتتا نەچچــە مىليــون نېــرۋا ئىمپۇلســى گويــا ئالدىــراش
ھېســابالش ماشىنىســىدەك موكىــدەك ئۆتىشــىپ تۇرىــدۇ.
بەدەننىڭ قايسى قىسمىدا ؟
نېــرۋا بەدەننىــڭ ئىچكــى قىســمىدا موكىــدەك ئۆتىشــىپ،
نېــرۋا چىقارغــان ســىگنالالرنى يەتكۈزىــدۇ.
نېرۋا سىستېمىسىنىڭ قۇرۇلمىسى
ـى
ـرۋا سىستېمىسـ
ـلىق نېـ
ـوڭ ئاساسـ
ـى چـ
ـدە ئىككـ
ـادەم بەدىنىـ
ئـ
بــار .مەركىزىــي نېــرۋا سىستېمىســى چــوڭ مېڭىنىــڭ ئاساســلىق
كونتــرول مەركىــزى بولــۇپ ،ئــۇ ئەتــراپ نېــرۋا سىستېمىســى
ـىملىرىغا
ـى قىسـ
ـەر قايسـ
ـڭ ھـ
ـىنى بەدەننىـ
ـرۋا ئىمپۇلىسـ
ـق ،نېـ
ئارقىلىـ
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يەتكۈزىــدۇ .كىشــىلەر مەركىزىــي نېــرۋا سىستېمىســىنى ئاڭلىــق
ھالــدا كونتــرول قىالاليــدۇ.
مەركىزىي نېرۋا سىستېمىسى
چوڭ مېڭە:باشنىڭ ئۈستى يېرىمىغا جايالشقان.
يىلىك:چــوڭ مېڭــە بىلــەن بــەدەن ئارىســىدىكى ئــەڭ
ئاساســلىق نېــرۋا باغلىغۇچىســىدۇر.
ئەتراپ نېرۋا سىستېمىسى
ـەس.
ـك ئەمـ
ـراق يىلىـ
ـدۇ ،بىـ
ـىتە ئۇلىنىـ
ـە بىۋاسـ
ـوڭ مېڭىگـ
چـ
بــاش نېرۋىســىنىڭ كۆپــى يــۈز قىســمىدىكى ئــەزاالر بىلــەن
ئۇلىنىــدۇ .مەســىلەن :كــۆز ،قــۇالق ۋە بــۇرۇن.
ئومۇرتقا نېرۋىسى
ســۆڭەكتىن باشــلىنىپ بىلــەك ،پــۇت ،دۈمبــە ،تــۆش ۋە
بەدەننىــڭ باشــقا قىســىملىرىغا ئۆتىدۇ.ئــاۋۋال تېگىــپ ،ئاندىــن

ئاغرىيدۇ،قولىڭىــز يارىالنغانــدا ياكــى ســىز ئــاۋۋال تەگكەننــى ،ئاندىــن
ـىنىڭ
ـش سەزگۈسـ
ـدا تېگىـ
ـش جەريانىـ
ـار تارقىتىـ
ـۇ نېرۋىـ
ـىز ،بـ
ـى سېزىسـ
ئاغرىقنـ
ئاغرىــش سەزگۈســىدىن تېــز تارقىلىدىغانلىقىنــى ئىپادىلەيــدۇ.

نېرۋا ۋە نېرۋا ھۈجەيرىسى
نېرۋىنىــڭ ســىرتقى قىســمىنى ئــوراپ تۇرغــان مــاددا نېــرۋا
ـى
ـىنىڭ ئىچكـ
ـا پەردىسـ
ـرۋا باغلىمـ
ـدۇ .نېـ
ـەردە دەپ ئاتىلىـ
ـا پـ
باغلىمـ
قىســمىدا باغالم-باغــام نېــرۋا تااللىــرى ياكــى ئــوق يىپچىســى
بولىــدۇ .پەقــەت مىكروســكوپ ئارقىلىقــا كۆرگىلــى بولىــدۇ.
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ئاپتۇماتىك نېرۋا سىستېمىسى (ئۆز خوجا نېرۋا سىستېمىسى)
ـەت قىلىدۇ.
ـك خىزمـ
ـى ئاپتوماتىـ
ـرۋا سىستېمىسـ
ـىم نېـ
ـر قىسـ
بىـ
ـك
ـۇالر ئاپتۇماتىـ
ـوق .ئـ
ـى يـ
ـىڭىزنىڭ ھاجىتـ
ـى ئويلىشىشـ
ـىز ئۇنـ
سـ
(ئــۆز خوجــا) نېــرۋا سىستېمىســى دېيىلىــدۇ .ئاپتۇماتىــك (ئــۆز
ـمىدىكى جەريانالرنى
ـى قىسـ
ـەدەن ئىچكـ
ـى بـ
ـرۋا سىستېمىسـ
ـا) نېـ
خوجـ
ـى ھەزىم
ـوقۇش ،يېمەكلىكنـ
ـۈرەك سـ
ـىلەن :يـ
ـدۇ .مەسـ
ـرول قىلىـ
كونتـ
ـىمى.بىز بەدىنىمىزنىڭ
ـان بېسـ
ـى ۋە قـ
ـەدەن تېمپېراتۇرىسـ
ـش ،بـ
قىلىـ
ـىلەن:
ـز .مەسـ
ـرول قىلىمىـ
ـدا كونتـ
ـىز ھالـ
ـملىرىنى ئاڭسـ
ـەزى قىسـ
بـ
ـى.
ـم سىستېمىسـ
ھەزىـ
نېرۋا سىگنالى
ـڭ ئەڭ
ـى توكنىـ
ـى ياكـ
ـۇر سوقۇشـ
ـرو تومـ
ـىگنالى مىكـ
ـرۋا سـ
نېـ
چــوڭ قىممىتــى بولــۇپ ،ئــۇ خىمىيەلىــك ماددىــار ھۈجەيرىــدە
ـدۇ.
ـىل بولىـ
ـتىن ھاسـ
ـپ -چىقىشـ
كىرىـ
نېرۋا سىگنالىنىڭ ئوتتۇرۇچە قۇۋۋىتى  1/10ۋات
نېرۋا سىگنالىنىڭ ئوتتۇرۇچە ئۇزۇنلۇقى  1/1000سېكۇنت
ـى ئوتتۇرۇچە
ـتىن ئاۋۋالقـ
ـىگنالنىڭ ئۆتۈشـ
ـق سـ
ـى قېتىملىـ
كېيىنكـ
ـېكۇنت
ـش ۋاقتى  1/500سـ
ـلىگە كېلىـ
ئەسـ
ئــەڭ ئاســتا ســىگنالنىڭ تارقىلىــش تېزلىكــى ســېكۇنت /
مېتىــر 0.5
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ـر
ـېكۇنت  /مېتىـ
ـى سـ
ـش تېزلىكـ
ـىگنالنىڭ تارقىلىـ
ـز سـ
ـەڭ تېـ
ئـ
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ئەڭ توم نېرۋا
ئولتــۇرۇش ســۆڭىكى نېرۋىســى كاســا ۋە يوتــا قىســمىغا
جايالشــقان بولــۇپ ،چوڭلۇقــى ھــەر ئادەمنىــڭ ئۆزىنىــڭ
ـڭ
ـراق ،يىلىكنىـ
ـن تومـ
ـدۇ .لېكىـ
ـك بولىـ
ـمالتىقىنىڭ توملۇقىچىلىـ
باشـ
ـك كېلىدۇ.
ـڭ توملۇقىچىلىـ
ـە چىمچىالقنىـ
ـى ئادەتتـ
ـوم -ئىنچىكىلىكـ
تـ
نېرۋا ۋە نېرۋا ھۈجەيرىسى
نېــرۋا ئىنتايىــن ئېالســتىك ،شــۇڭا ئــۇ بوغۇمــاردا ئــازادە
يۆتكىلەلەيــدۇ ھــەم ئەتىراپىدىكــى مۇســكۇلالرنىڭ بېســىمىغا
بەرداشــلىق بېرەلەيــدۇ.
ھــەر بىــر مىكــرو نېــرۋا ھۈجەيرىســىنىڭ ئــۇزۇن تــوك
سىمســىمان ھۈجەيــرە تاالســى بولىــدۇ ،بــۇ نېــرۋا ھۈجەيرىســى
(نىبــورۇن) دەپ ئاتىلىــدۇ.
ئادەتتــە نېــرۋا ھۈجەيرىســىنىڭ قۇيرۇقىــدا ئــازراق كــەڭ
قىســمى بولــۇپ ،بــۇ ھۈجەيــرە تەنچىســى دېيىلىــدۇ.
ھۈجەيــرە تەنچىســىنىڭ ئەتىراپىــدا ،ئىنتايىــن ئىنچىكــە
ئۆمۈچــۈك تورســىمان ئايرىلىــپ چىققــان قىســمى بولــۇپ ،بــۇ
دەرەخســىمان ئۆســۈكچە دەپ ئاتىلىــدۇ.
ـرۋا
ـىدىن نېـ
ـرۋا ھۈجەيرىسـ
ـقا نېـ
ـۈكچە باشـ
ـىمان ئۆسـ
دەرەخسـ
ســىگنالىغا ئېرىشــىدۇ ،ھۈجەيــرە تەنچىســىدىن ئۆتــۈش بىلــەن
بىــر ۋاقىتتــا بىــر تــەرەپ قىلىــدۇ ،ئالماشــتۇرىدۇ ،ئاخىرىــدا
ئــوق يىپچىســى (تــاال) ئارقىلىــق ئۇالرنــى يەنــە باشــقا نېــرۋا
ھۈجەيرىلىرىگــە يەتكــۈزۈپ بېرىــدۇ.
كــۆپ قىســىم نېــرۋا ھۈجەيرىلىــرى  0.01مىللىمېتىــر100 ،
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دانــە نېــرۋا تاالســىنى بىــر باغــام قىلىــپ باغلىســاق ،بىــر
مىللىمېتىــر توملۇقتــا كېلىــدۇ.
ـى دەپ ئاتىلىدىغان
ـك غىلىپـ
ـەۋەت يىلىـ
ـر قـ
ـى بىـ
ـوق يىپچىسـ
ئـ
ــ
ـى ــــ
ـڭ رولـ
ـك غىلىپىنىـ
ـۇپ ،يىلىـ
ـان بولـ
ـەن ئورالغـ
ـاددا بىلـ
مـ
نېــرۋا ســىگنالىنى تېخىمــۇ تېــز يەتكــۈزۈش ،ھەمــدە ئۇالرنىــڭ
ئېغىــپ (تارقىلىــپ) كېتىشــىنى توسۇشــتىن ئىبــارەت.
ـى ئىنچىكە
ـىمغا ياكـ
ـال سـ
ـىلىق مېتـ
ـا سـ
ـرۋا قارىماققـ
ـك نېـ
تىپىـ
يىپقا ئوخشــايدۇ.
نېرۋا تۈگۈنى
ـار
ـۇپ ،ئالىمـ
ـك بولـ
ـن كىچىـ
ـۈكچە) ئىنتايىـ
ـىس (ئۆسـ
سىناپسـ
ـق قىلىدۇ.
ـى تەتقىـ
ـق ئۇالرنـ
ـكوپ ئارقىلىـ
ـدە مىكروسـ
ـەت ئاالھىـ
پەقـ
ـەن
ـەر بىلـ
ـقا ھۈجەيرىلـ
ـان باشـ
ـرە مىليونلىغـ
ـر ھۈجەيـ
ـەر بىـ
ھـ
ئۆزئــارا ســىگنال يەتكۈزۇشــىدۇ.
مۇســتەقىل ھۈجەيــرە ئەمەلىيەتتــە ئۆزئــارا ئۇالنمايــدۇ،
ـۈكچە
ـىمان ئۆسـ
ـەن دەرەخسـ
ـاال) بىلـ
ـى (تـ
ـوق يىپچىسـ
ـڭ ئـ
ئۇالرنىـ
قۇيرۇقــى ئــۆز ئــارا ئۇلىنىــدۇ.
ـى
ـۈكچىنىڭ قۇيرۇقـ
ـىمان ئۆسـ
ـەن دەرەخسـ
ـى بىلـ
ـوق يىپچىسـ
ئـ
ئارىســىدا بىــر مىكــرو بوشــلۇق بولــۇپ ،بۇنــداق تۇتىشــىش
نۇقتىســى ســىنا پىــس (ئۆســۈكچە) دەپ ئاتىلىــدۇ.
ســىناپىس (ئۆســۈكچە) ئىچىدىكــى بوشــلۇق پەقــەت 0.025
مىكــرو مېتىــر ،مۇنداقچــە دېگەنــدە  40مىــڭ تــال ھۈجەيرىنــى
توپلىســاق ،ئاندىــن بىــر مىللىمېتىــر كەڭلىكتــە بولىــدۇ.
ـەكرەش»
ـاش «سـ
ـىگنالىغا ئوخشـ
ـۇرى ئېلېكتىرون سـ
ـرۋا ئۇچـ
نېـ
ـى دەپ
ـۈزۈش ماددىسـ
ـرۋا يەتكـ
ـى ،نېـ
ـدۇ .بەلكـ
ـەكلىدە ئۇرۇلمايـ
شـ
ـل
ـۇ خىـ
ـدۇ .بـ
ـەكلىدە يەتكۈزۇلىـ
ـاددا شـ
ـك مـ
ـان خىمىيەلىـ
ئاتىلىدىغـ
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ـېكۇنىتقىمۇ
ـەت  1/1000سـ
ـى» پەقـ
ـڭ «سەكرىشـ
ـك ماددىنىـ
خىمىيەلىـ
يە تمە يد ۇ .
نېرۋىنىڭ ئۇزۇنلۇقى
ئــادەم بەدىنىدىكــى بارلىــق نېرۋىالرنىــڭ بــاش -ئايىغــى
تۇتــاش بولــۇپ ،ئۇزۇنلۇقــى تەخمىنــەن  100كىلومېتىــر
ئــەڭ ئــۇزۇن مۇســتەقىل نېــرۋا تاالســى يوتــا (ســان)
قىســمىدا بولــۇپ ،ئۇزۇنلۇقــى بىــر مېتىرغــا يېتىــدۇ.
چوڭ مېڭىگە بىۋاسىتە ئۇلىنىش
ئادەم بەدىنىنىڭ  12جۈپ كالال(باش) ھۈجەيرىسى چوڭ مېڭە ۋە
تۆۋەندىكى قىسىمالر بىلەن بىۋاسىتە ئۇلىنىدۇ.
-1بۇرۇن :پۇراش سېزىمىغا مەسئۇل
-2كۆز:كۆرۈش سېزىمىغا مەسئۇل
-3يۇقىــرى قىيپــاش مۇســكۇل (كــۆز ئالمىســىنى
يۆتكەيدىغــان مۇســكۇل)
-4تــۆۋەن قىيپــاش مۇســكۇل (كــۆز ئالمىســىنى
يۆتكەيدىغــان مۇســكۇل)
-5تېــرە ۋە تېگىــش ،پىشــانە ،يــۈز قىســىم ،ئىككــى
قــوۋۇز ،تــاڭالي مۇســكۇلى ۋە چاينــاش مۇســكۇلىدا
ـىنى
ـۆز ئالمىسـ
ـكۇل (كـ
ـۈز مۇسـ
ـتى تـ
ـتى -ئۈسـ
-6ئاسـ
يۆتكەيدىغــان مۇســكۇل)
-7تىــل :تــەم ،شــۆلگەي بېــزى ،يــاش بېــزى ۋە
چىــراي ئىپادىســىگە مەســئۇل
-8قۇالق:ئاڭالش ۋە تەڭپۇڭلۇققا مەسئۇل
-9يۇتقۇنچاق :تەم ۋە يۇتۇشقا مەسئۇل
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ـىمىدىكى
ـرەك قىسـ
ـكۇل كۆكـ
ـئۇل مۇسـ
ـقا مەسـ
-10يۇتۇشـ
ـدۇ.
ـئۇل بولىـ
ـۇ مەسـ
ـە ۋە يۈرەككىمـ
ئۆپكـ
ـقا
ـەپ قىلىشـ
ـكۇل گـ
ـئۇل مۇسـ
ـقا مەسـ
ـاۋاز چىقىرىشـ
-11ئـ
مە سئۇ ل
-12تىلدىكــى مۇســكۇل گــەپ قىلىــش ۋە يۇتۇشــقا
مەســئۇل
ـڭ
ـرۋا بەدەننىـ
ـىدۇ .نېـ
ـە تۇتىشـ
ـە يەرگـ
ـرۋا ھەممـ
-13نېـ
ـىم
ـۈرەك ،ئۆپكە قىسـ
ـىدۇ ،يـ
ـىملىرىغا تۇتىشـ
ـى قىسـ
ـەر قايسـ
ھـ
ـدۇ.
ـە ئالىـ
ـۆز ئىچىگـ
ـۇ ئـ
ۋە ئۈچەينىمـ
ئەڭ توم نېرۋا مېڭە ۋە ئومۇرتقىغا يېقىن نېرۋا بولۇپ ،نېرۋا
غولى دېيىلىدۇ.ئەڭ ئىنچىكە نېرۋا تاالسىنىڭ قۇيرۇقىغا جايالشقان
بولۇپ ،بەدەننىڭ ھەممە يېرىگە تۇتاشقان بولىدۇ.
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8.8چوڭ مېڭە
ـار» دەيمىز،
ـى بـ
ـى «كاللىسـ
ـق ئادەملەرنـ
ـز ئەقىللىـ
ـدە بىـ
بەزىـ
ـار.
ـى بـ
ـوڭ مېڭىسـ
ـرال چـ
ـڭ بىـ
ـە ئادەمنىـ
ـە ھەممـ
ـراق ئەمەلىيەتتـ
بىـ
چــوڭ مېڭىــدە  100مىليــارد دانــە نېــرۋا ھۈجەيرىســى بولــۇپ،
گويــا ســامان يولــى سىستېمىســىدىكى يۇلتۇزالرغــا ئوخشــاش
ساناقســىزدۇر .چــوڭ مېڭىــدە يەنــە ســانى نېــرۋا ھۈجەيرىســىنىڭ
ـم
ـرۋا يىلىـ
ــ نېـ
ـى ـــ
ـاش» نېرۋىسـ
ـىچىلىك «قولـ
ـون ھەسسىسـ
ئـ
ماددىســى بــار.
بىــر ئادەمنىــڭ ئەقىللىــق ياكــى ئەقىللىــق ئەمەســلىكىنى
چــوڭ مېڭىنىــڭ چــوڭ -كىچىكلىكــى ياكــى ھۈجەيــرە ســانىنىڭ
ـىنىڭ
ـلىتىش چاستوتىسـ
ـى ئىشـ
ـدۇ .بەلكـ
ـى بەلگىلىمەيـ
ـاز -كۆپلۈكـ
ئـ
يۇقىــرى -تۆۋەنلىكــى ھەمــدە كۆزىتىــش ،ئــاڭالش ،ئۆگىنىــش،
خاتىــرە ،تەســەۋۋۇر ،تەپەككۇرىنىــڭ قانچىلىــك ئىكەنلىكــى
بەلگىلەيــدۇ.
بەدەننىڭ قايسى قىسمىدا؟
چــوڭ مېڭــە بــاش ســۆڭىكىنىڭ ئىچىگــە جايالشــقان (بــاش
ـۇپ،
ـى) بولـ
ـمىنىڭ چوققىسـ
ـىمان قىسـ
ـاق ئۆگزىسـ
ـۆڭىكىنىڭ يۇمىـ
سـ
ـدۇ.
ـكىل قىلىـ
ـمىنى تەشـ
ـم قىسـ
ـتى يېرىـ
ـمىنىڭ ئۈسـ
ـاش قىسـ
بـ
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موھتاج ئېنېرگىيە
بــەدەن خورىتىدىغــان ئومۇمىــي ئېنېرگىيــەدە چــوڭ مېڭىنىــڭ
خورىتىدىغىنــى  1/5دىــن كۆپــرەك ،بىــراق چــوڭ مېڭــە بــەدەن
ئومۇمىــي ئېغىرلىقىنىــڭ پەقــەت  1/50ىنــى ئىگىلەيــدۇ .شــۇڭا
بەدەننىــڭ باشــقا قىســىملىرى بىلــەن سېلىشــتۇرغاندا چــوڭ مېڭــە
ـدۇ.
ـى خورىتىـ
ـىچىلىك ئېنىرگىيەنـ
ـون ھەسسىسـ
ئــۆز ئېغىرلىقىنىــڭ ئـ
بــۇ ئېنېرگىيــە ئاساســلىقى چــوڭ مېڭىنىــڭ ئاساســلىق (غوللــۇق)
تومۇرلىرىدىــن ئۆتــۈپ ،بويــۇن ئارتېرىيەســى بىلــەن ئومۇرتقــا
ئارتېرىيەســىگە يەتكۈزۈلــۈپ ،قــان شــېكىرى ياكــى گلىكوزىنــى
شەكىللەندۈرۈشــكە ئىشــلىتىلىدۇ.
ـى مىللىلېتىر/
ـە تېزلىكـ
ـش ئوتتۇرىچـ
ـە ئېقىـ
ـڭ چوڭ مېڭىگـ
قاننىـ
ـش مىقدارىنىڭ
ـىقىپ) چىقىرىـ
ـڭ (سـ
ـەن يۈرەكنىـ
ـۇت  ،750تەخمىنـ
مىنـ
 1/8نــى ئىگىلەيدۇ.
بــەدەن مەيلــى ئــارام ئېلىــش ھالىتىــدە ياكــى پائالىيــەت
ھالىتىــدە بولســۇن قــان ئوخشــاش ســۈرئەتتە يەتكۈزۇلىــدۇ.
بــۇ تــەرەپ باشــقا ئــەزاالر بىلــەن ئوخشــىمايدۇ ،چۈنكــى باشــقا
ـش ۋە ھەرىكەت
ـارام ئېلىـ
ـۈرئىتىدە ئـ
ـۈش سـ
ـان يەتكۈزۈلـ
ـا قـ
ئەزاالرغـ
ـدە قاننىڭ
ـوڭ مېڭىـ
ـىلەن :چـ
ـار .مەسـ
ـەرق بـ
ـەت زور پـ
ـدە غايـ
ھالىتىـ
ـقازان،
ـىچىلىك؛ ئاشـ
ـكۇلنىڭ ئون ھەسسىسـ
ـۈرئىتى مۇسـ
ـش سـ
تارقىلىـ
ئۈچەينىــڭ  1/2چىلىــك كېلىــدۇ.
مېڭە پوستالق قەۋىتىنىڭ كونترول قىلىش رولى
ھەرىكــەت بــەدەن سەزگۈســى كــۆرۈش ســېزىمى تەييارلىــق
ھەرىكــەت تىــل ئــاڭالش ســېزىمى چــوڭ مېڭىنىــڭ چوققــا
ـتالق
ـوڭ مېڭە پوسـ
ـاددا چـ
ـۈر مـ
ـى سـ
ـقى قەۋەتتىكـ
ـمىدىكى ،تاشـ
قىسـ
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قەۋىتــى دېيىلىــدۇ .ئەگــەر ئــۇ يېيىلســا ،ياســتۇققا ئوخشــاش
ئەكــس ئېتىــدۇ ،قېلىــن نېپىزلىكىمــۇ يېقىنلىشــىپ قالىــدۇ.
چــوڭ مېڭىنىــڭ پوســت ماددىســى تۈگۈلــۈپ پۈرۈلســە،
ـدە
ـە كىرگەنـ
ـۆڭىكىنىڭ ئىچىگـ
ـاش سـ
ـتۈنكى بـ
ـپ ئۈسـ
ـەم قاتلىنىـ
ھـ
ـدۇ.
ـى دەپ ئاتىلىـ
ـە ئېرىقچىسـ
ـە مېڭـ
ـۇر ئېرىقچـ
ـەكىللەنگەن چوڭقـ
شـ
ـىنىڭ يېرىمىنى
ـرۋا ھۈجەيرىسـ
ـە نېـ
ـاددا تەخمىنەن مېڭـ
ـت مـ
پوسـ
ـقا
ـرە باشـ
ـداق ھۈجەيـ
ـر بۇنـ
ـەر بىـ
ـە .ھـ
ـارد دانـ
ـەن  50مىليـ
تەخمىنـ
ـىدۇ.
ـەر بىلەن تۇتىشـ
ـە ھۈجەيرىلـ
ـڭ دانـ
 200مىـ
بــۇ تۇتىشىشــار گويــا ئۆمۈچــۈك تورىغــا ئوخشــاش
ـۇن
ـۇ نۇرغـ
ـەن تېخىمـ
ـۈكچە بىلـ
ـىمان ئۆسـ
ــ دەرەخسـ
ـەك» ــ
«پىلـ
تــوك ســىمىغا ئوخشــاش نېــرۋا تاالســى ياكــى ئــوق يىپچىســى
ئورتــاق تاماماليــدۇ.
ئــوق يىپچىســى بىزنىــڭ نەرســىلەرنى كــۆرۈش ،ئــاۋاز
ـىالش قاتارلىقالرنى
ـىلەرنى سـ
ـش ۋە نەرسـ
ـەم تېتىـ
ـۇراش تـ
ـاڭالش ،پـ
ئـ
ـە بىزنىڭ
ـۇنداقال يەنـ
ـدۇر .شـ
ـلىق ئورۇنـ
ـان ئاساسـ
ـرول قىلىدىغـ
كونتـ
تۇيغۇمىزنــى كونتــرول قىلىــدۇ دېيىشــكە بولىــدۇ.
ئــوق يىپچىســى بىزنىــڭ يۆتكىلىشــكە تەييارلىنىــش ۋە
ـڭ
ـۇ بىزنىـ
ـىمدۇر .ئـ
ـان قىسـ
ـرول قىلىدىغـ
ـنى كونتـ
ـەت قىلىشـ
ھەرىكـ
ھەرىكــەت ئىقتىدارىمىزنــى كونتــرول قىلىــدۇ.
ـوق
ـى ئـ
ـەت ئىقتىدارىنـ
ـەن ھەرىكـ
ـۇ بىلـ
ـل تۇيغـ
ـر خىـ
ـەر بىـ
ھـ
يىپچىســىنىڭ ئوخشاشــمىغان قىســىملىرى تاماماليــدۇ .بۇنــداق
ئــورۇن مەركــەز دەپ ئاتىلىــدۇ.
ـدا بولىدىغان
ـدراك پەيـ
ـاڭ ۋە ئىـ
ـۇر ،ئـ
ـى تەپەككـ
ـوق يىپچىسـ
ئـ
ـى دەيمىز.
ـە بۆلىكـ
ـۇپ ،ئىدىيـ
ـاي بولـ
جـ
ـەن
ـدۇرۇش بىلـ
ـتە قالـ
ـش ۋە ئەسـ
ـە ئۆگىنىـ
ـى يەنـ
ـوق يىپچىسـ
ئـ
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مۇناســىۋەتلىك ،بىــراق بۈگۈنگــە قــەدەر بــۇ نۇقتــا ئالىمالرنىــڭ
ـە.
ـىنى كۈتمەكتـ
ـق قىلىشـ
تەتقىـ
چوڭ مېڭىنىڭ ئېغىرلىقى
قۇرامىغــا يەتكەنلەرنىــڭ ئوتتۇرىچــە مېڭــە ئېغىرلىقــى 1.4
كىلوگىــرام ،نورمــال ئادەمنىــڭ توغــرا ئۆلچەنگــەن ئــەڭ چــوڭ
مېڭــە ئېغىرلىقــى  2.9كىلوگىــرام.
چوڭ -كىچىك بولسا بەرىبىر
چــوڭ مېڭــە چــوڭ بولغانســېرى ،ئــادەم شــۇنچە ئەقىللىــق
ـك
ـىنىڭ چوڭ-كىچىـ
ـادەم مېڭىسـ
ـاغالم ئـ
ـوق ،سـ
ـش يـ
ـان ئىـ
بولىدىغـ
بولۇشــى بىلــەن ئەقىللىقلىــق دەرىجىســى مۇناسىۋەتســىز.
ئايالالرنىــڭ چــوڭ مېڭىســىنىڭ ئوتتۇرۇچــە ئېغىرلىقــى
ئەرلەرنىڭكىدىــن كىچىكــرەك.
بىــراق سېلىشــتۇرغاندا ،ئايالالرنىــڭ ئوتتۇرىچــە بــەدەن
ئېغىرلىقــى ئەرلەرنىڭكىدىــن كىچىكــرەك .شــۇڭا بــەدەن ئېغىرلىقــى
بويىچــە نىسبەتلەشــتۈرگەندە ،ئايالالرنىــڭ چــوڭ مېڭىســى
ئەرلەرنىڭكىدىــن ئــازراق چــوڭ.
مېڭىنىڭ قۇرۇلمىسى
چوڭ مېڭە:
چــوڭ مېڭــە ئەگمــە ئۆگزىســىمان ،كــۆپ قاتلىــق بولــۇپ،
ئالــدى مېڭىنىــڭ كــۆپ قىســمىنى تەشــكىل قىلىــدۇ ،پۈتــۈن
مېڭىنىــڭ  4/5قىســمىنى ئىگىلەيــدۇ.
كىچىك مېڭە
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كىچىــك مېڭىنىــڭ ئورنــى ئارقــا مېڭىنىــڭ ئارقــا تەرىپىــدە
ـايدۇ .ئەمەلىيەتتە
ـە ئوخشـ
ـۈپ قالغان مېڭىگـ
ـا تۈگۈلـ
ـۇپ ،قارىماققـ
بولـ
ـكۇلنى
ـە مۇسـ
ـك مېڭـ
ـەۋەبتىندۇر .كىچىـ
ـۇ سـ
ـمىمۇ مۇشـ
ـڭ ئىسـ
ئۇنىـ
كونتــرول قىلىــدۇ .شــۇڭا بىــز يۆتكىلەلەيمىــز ،تەڭپۇڭلۇقنــى
ـى قىالاليمىز.
ـن ھەرىكەتلەرنـ
ـەدەر قىيىـ
ـر قـ
ـدە بىـ
ـاقلىيااليمىز ھەمـ
سـ
مېڭە غولى
ـى»
ـاش رايونـ
ـى قولـ
ـدە« ،ھاياتلىقنـ
ـۆۋەن تەرىپىـ
ـڭ تـ
مېڭىنىـ
دەپ قارىلىدىغــان يــۈرەك سوقۇشــنى ،نەپــەس ئېلىشــنى ،قــان
بېســىم ۋە ھەزىمنــى كونتــرول قىلىدىغــان قىســىمدۇر .ئۇنىــڭ
قۇيرۇقــى ئومۇرتقىنىــڭ ئۇچىغــا كىرىــپ كېتىكلىكتــۇر.
دۆڭچە مېڭە
ـقان،
ـوڭ مېڭىنىڭ مەركىزىگە جايالشـ
ـە تەخمىنەن چـ
ـە مېڭـ
دۆڭچـ
ـېزىمىدىن
ـۇراش سـ
ـۇپ ،پـ
ـەزا بولـ
ـىمان ئـ
ـوراز تاجىسـ
ـۈپ خـ
ـر جـ
بىـ
باشــقا تۇيغــۇ ئۇچۇرلىرىنــى (كــۆز ،قــۇالق ،تىــل ،تېرىدىــن
كەلگــەن ئۇچۇرالرنــى) ئۈســتىدىكى چــوڭ مېڭىگــە يەتكۈزۈشــكە
يــاردەم قىلىــدۇ.
تۆۋەنكى دۆڭچە مېڭە
ـۇپ،
ـقان بولـ
ـە جايالشـ
ـۆۋەن تەرىپىگـ
ـڭ دەل تـ
ـە مېڭىنىـ
دۆڭچـ
ـۇ
ـدۇر .ئـ
ـش مەركىزىـ
ـرول قىلىـ
ـى كونتـ
ـس -ھاياجاننـ
ـۈك ھېـ
كۈچلـ
ـى
ـس -ھاياجاننـ
ـق ھېـ
ـاللىق قاتارلىـ
ـەت ۋە خۇشـ
ـۇش ،مۇھەببـ
قورقـ
ـدۇ.
ـرول قىلىـ
كونتـ
مېڭىنىڭ ئىچكى قىسمى
چــوڭ مېڭىنــى تــۆت كىچىــك ئۆيگــە بۆلــۈپ ،ھــەر ۈەې
ئــۆي مېڭــە قېرىنچىســى دەپ ئاتىلىــدۇ .ئــۇالر بىــر خىــل ئــاق
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ـۇن
ـە -يۇلـ
ـۇيۇقلۇق مېڭـ
ـۇ سـ
ـدۇ ،ئـ
ـپ چىقىرىـ
ـۇيۇقلۇق ئاجرىتىـ
سـ
ســۇيۇقلۇقى دەپ ئاتىلىــدۇ.
مېڭــە -يۇلــۇن ســۇيۇقلۇقى چــوڭ مېڭىنىــڭ ســىرتىدا
ـى
ـە پەردىسـ
ـان مېڭـ
ـوراپ تۇرغـ
ـى ئـ
ـوڭ مېڭىنـ
ـۇپ ،چـ
ـۇت بولـ
مەۋجـ
ـقان.
ـىغا جايالشـ
ـداش قەۋىتىنىڭ ئارىسـ
ـى قوغـ
ـان ئىككـ
دەپ ئاتىلىدىغـ
ـۇر.
ـمىدىمۇ مەۋجۇتتـ
ـىرتقى قىسـ
ـى ۋە سـ
ـڭ ئىچكـ
ـە يۇلۇننىـ
ـۇ يەنـ
ئـ
ـە-
ـىرتىدىكى مېڭـ
ـى -سـ
ـڭ ئىچـ
ـەن يۇلۇننىـ
ـە بىلـ
ـوڭ مېڭـ
چـ
ـدۇ.
ـر كېلىـ
ـەن  125مىللىمېتىـ
ـۇيۇقلۇقى تەخمىنـ
ـۇن سـ
يۇلـ
مېڭــە -يۇلــۇن ســۇيۇقلۇقى ناھايىتــى ئاســتا ھەرىكــەت
قىلىــدۇ .ھــەر  24ســائەتتە ئۆزىنــى  3قېتىــم يېڭىاليــدۇ.
ـوڭ
ـۇپ ،چـ
ـم بولـ
ـن مۇھىـ
ـۇيۇقلۇقى ئىنتايىـ
ـۇن سـ
ـە -يۇلـ
مېڭـ
مېڭــە سوقۇلۇشــقا ئۇچرىغانــدا سوقۇلۇشــنى ئاجىزلىتىــش رولــى
ـار.
بـ
ـدە چوڭ
ـۆڭىكىنىڭ ئىچىـ
ـاش سـ
ـۇيۇقلۇقى بـ
ـۇن سـ
ـە -يۇلـ
مېڭـ
مېڭىنــى ئوزۇقلــۇق بىلــەن تەمىنلەيــدۇ ۋە كېرەكســىز ماددىالرنــى
ـدۇ.
ـپ كېتىـ
ئېلىـ
نــاۋادا بىــراۋ مېڭــە پەردىســى ســىرتىدىن ناركــوز قىلىشــقا
ئېھتىياجلىــق بولســا ،مېڭــە -يۇلــۇن ســۇيۇقلۇقى بىلــەن بــەل
ئومۇرتقىســىنىڭ تــۆۋەن قىســمىدىن ئۆتكــۈزۈپ ،ســۇيۇقلۇق
كىرگۈزۈشــكە ئېھتىياجلىــق بولىــدۇ.
ـۇزۇن بولىدۇ،
ـى ئـ
ـە ناھايىتـ
ـى ھەمىشـ
ـانغانالرنىڭ تۇيغۇسـ
ياشـ
لېكىــن ئادەتتــە كۈندۈزنىــڭ ھــەر قايســى بۆلەكلىرىگــە چېچىلىــپ
ـدەش».
ـىلەن« :مۈگىـ
ـدۇ .مەسـ
كېتىـ
كۆپ سانلىق كىشىلەرنىڭ  24سائەت ئىچىدىكى ئۇيقۇسى:
بوۋاقالرنىڭ  20سائەت
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 10ياشلىق بالىالر  10سائەت
قۇرامىغا يەتكەنلەر  7-8سائەت
ئوڭ مېڭە ۋە سول مېڭە
چــوڭ مېڭىنىــڭ ئاساســىي قەۋىتىــدە ،بەدەندىــن كەلگــەن
نېــرۋا ئۇچۇرلىــرى ســولدىن ئوڭغــا يەتكۈزۈلىــدۇ .بــۇ چــوڭ
مېڭىنىــڭ ســول تەرىپــى ئۇچــۇر قوبــۇل قىلىــپ ،ھەمــدە چــوڭ
ـدۇ.
ـرەك بېرىـ
ـىدىن دېـ
ـۈزۈپ بېرىشـ
ـە يەتكـ
ـوڭ تەرىپىگـ
ـڭ ئـ
مېڭىنىـ
كــۆپ قىســىم ئادەملەرنىــڭ ســول مېڭىســى ئوقــۇش-
ـكا
ـلىتىش ۋە ماتېماتىـ
ـان ئىشـ
ـدارى ،سـ
ـەن ئىقتىـ
ـم -پـ
ـش ،ئېلىـ
يېزىـ
ـەل قىلىش
ـقۇچلۇق ھـ
ـەدەم -باسـ
ـىلىلەرنى قـ
ـدە مەسـ
ـرى ھەمـ
بىلىملىـ
قاتارلىقالرغــا ماھىــر كېلىــدۇ.
ـىم-
ـدارى (رەسـ
ـەنئەت ئىقتىـ
ـەكىل ۋە رەڭ ،سـ
ـە شـ
ـوڭ مېڭـ
ئـ
مۇزىــكا) ،تەپەككــۇر قىلىــش ھەمــدە «ســەزگۈ» گــە تايىنىــپ
مەســىلىنى ھــەل قىلىــش قاتارلىقالرغــا تېخىمــۇ ماھىــر كېلىــدۇ.
ھامىلىدار بولۇپ تۆت ھەپتىدىن كېيىن:
ـىدىنمۇ
ـىملىرىنىڭ يىغىندىسـ
ـقا قىسـ
ـڭ باشـ
ـا بەدەننىـ
ـە ھەتتـ
مېڭـ
ـدۇ.
ـوڭ بولىـ
چـ
ھامىلىدار بولۇپ  20ھەپتىدىن كېيىن:
مېڭىنىڭ ئېغىرلىقى  100گىرامغا يېتىدۇ.
تۇغۇلغاندا:
مېڭە ئېغىرلىقى تەخمىنەن  400-500گىرام
تەخمىنــەن ئــەڭ ئاخىــرى يېتىلىــپ بولغــان مېڭىنىــڭ 1/3
چىلىــك چوڭلۇقتــا بولىــدۇ .سېلىشتۇرســاق ،يېڭــى تۇغۇلغــان
بوۋاقنىــڭ بەدىنىنىــڭ چــوڭ -كىچىكلىكــى چــوڭ ئادەمنىــڭ
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بەدىنىنىــڭ  1/25بولىــدۇ.
پىشىپ يېتىلىش:
ـى
ـقان ۋاقىتتىكـ
ـپ پىشـ
ـى يېتىلىـ
ـڭ ئېغىرلىقـ
ـتا مېڭىنىـ
ـۈچ ياشـ
ئـ
ئېغىرلىقىغــا يېقىنلىشــىدۇ .ئېغىرلىقــى  1.1كىلوگىــرام كېلىــدۇ.
تۇغۇلغاندىــن كېيىــن مېڭىــدە يېڭــى نېــرۋا ھۈجەيرىلىــرى يەنــە
ـش
ـۇل قىلىـ
ـم قوبـ
ـڭ بىلىـ
ـە بىزنىـ
ـراق ،مېڭـ
ـدۇ .بىـ
ـدا بولمايـ
پەيـ
ـش
ـىلەرنى ئۆگىنىـ
ـى نەرسـ
ـدۇرۇش ۋە يېڭـ
ـي قىلـ
ـى تەرەققىـ
ئىقتىدارىنـ
ـىۋەتلەرنى
ـى مۇناسـ
ـىدا يېڭـ
ـرى ئارىسـ
ـرۋا ھۈجەيرىلىـ
ـدا ،نېـ
جەريانىـ
ئورنىتىــدۇ .مەســىلەن :ھەپتىســىگە نەچچــە مىليــون دېگەنــدەك.
تەخمىنەن  20ياشتىن كېيىن:
مېڭــە يىلىغــا تەخمىنــەن بىــر گىــرام ســۈرئەتتە يېگىلەيــدۇ.
بــۇ مېڭــە كۈنــدە تەخمىنــەن ئــون مىــڭ ئەتىراپىــدا مېڭــە
ھۈجەيرىســىنى يوقىتىدىغانلىقىدىــن دېــرەك بېرىــدۇ.
بىــر قىســىم دورىــار (ئىســپىرتنىمۇ ئــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ)
ھۈجەيرىنىــڭ يوقىلىشــىنى ۋە مېڭىنىــڭ يېگىلىشــىنى تېزلىتىــدۇ.
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9.9كۆز ۋە كۆرۈش قۇۋۋىتى
ـۆز ئەڭ
ـبەتەن ،كـ
ـە نىسـ
ـال ئادەملەرگـ
ـى نورمـ
ـۆرۈش قۇۋۋىتـ
كـ
قىممەتلىــك ســېزىم ئەزاســىدۇر .مۇتەخەسسىســلەر ئادەمنىــڭ چــوڭ
ـۆز ئارقىلىق
ـى «كـ
ـن كۆپرەكىنـ
ـڭ يېرىمىدىـ
ـىدىكى ئۇچۇرالرنىـ
مېڭىسـ
ئېرىشــىدۇ» دەپ پــەرەز قىلىــدۇ .مەســىلەن( :ســىز كۆرۈۋاتقــان)
رەســىم ،خــەت ،ھەقىقىــي مەنزىــرە ۋە ئېكراندىكــى كۆرۈنــۈش
قاتارلىقــار .بىــراق كۆزىمىــز ھەقىقىــي «كۆرەلمەيــدۇ» .ئــۇالر
ـە
ـوڭ مېڭىگـ
ـەكىلدە چـ
ـان شـ
ـىگنالىغا ئايالنغـ
ـرۋا سـ
ـەكلىدە نېـ
ـۇر شـ
نـ
يەتكۈزۇلىــدۇ .ئارقــا مېڭىنىــڭ كــۆرۈش مەركىزىــي نېرۋىســى
«چــوڭ مېڭىنىــڭ كــۆزى»دۇر .كــۆرۈش مەركىزىــي نېرۋىســى
ئارقىلىــق ،بىــز بارلىــق كۆرگەنلىرىمىــز ۋە چۈشــەنگەنلىرىمىزنى
ھېــس قىالاليمىــز.

بەدەننىڭ قايسى قىسمىدا؟
ـۆڭەك
ـى دەپ ئاتىلىدىغان سـ
ـۆز چانىقـ
ــ كـ
ـى ــــ
ـۆز ئالمىسـ
كـ
ـە
ـەش پارچـ
ـى بـ
ـۆز چانىقـ
ـۇپ ،كـ
ـقان بولـ
ـە جايالشـ
ـورەك ئىچىگـ
ئـ
ـەن.
ـۆڭىكىدىن تۈزۈلگـ
ـاش سـ
ـرى بـ
ئەگـ
قارىغۇ نۇقتا
ـۆرۈش تور
ـمىدىكى بارلىق كـ
ـۆز قىسـ
ــ كـ
ـا ــــ
ـۇ نۇقتـ
قارىغـ
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پەردىســىنىڭ نېرۋىلىــرى بىرگــە باغلىنىــپ ،كــۆرۈش نېرۋىســىنى
شــەكىللەندۈرىدىغان ئورۇننــى كۆرســىتىدۇ .بــۇ يــەردە كــۆرۈش
تاياقچــە ھۈجەيرىلىــرى بىلــەن كــۆرۈش كونۇســى ھۈجەيرىلىــرى
يــوق.
ئادەتتــە بىــز قارىغــۇ نۇقتىغــا دىققــەت قىلىــپ بواللمايمىــز،
چۈنكــى كــۆز توختىمــاي ئايلىنىــپ ،تــۆت ئەتىراپىدىكــى
مەنزىرىلەرگــە تەكــرار يۈگــۈرۈپ تۇرىــدۇ.
ـز كۆرگەندە
ـوڭ مېڭە بىـ
ـزدا ،چـ
ـا قارىغىنىمىـ
ـۆت ئەتراپقـ
ـز تـ
بىـ
ـىلەردىن
ـەن بارلىق نەرسـ
ـن كۆرگـ
ـاۋۋال ۋە كېيىـ
ـن ئـ
ـۇ نۇقتىدىـ
قارىغـ
پايدىلىنىــپ ۋە پــەرەز قىلىــپ ،قارىغــۇ نۇقتــا ســەۋەبىدىن پەيــدا
بولغــان ئۇچــۇر كەمتۈكلۈكنــى تولۇقاليدۇ.
كــۆرۈش ھۈجەيرىســىدە بىــر مىليــون تــال نېــرۋا تاالســى
ـان
ـۇ يەتكۈزىدىغـ
ـە تۇيغـ
ـوڭ مېڭىگـ
ـى چـ
ـۆرۈش نېرۋىسـ
ـدۇ ،كـ
بولىـ
ـدۇر.
ـۆپ نېرۋىـ
ـەڭ كـ
ـى ئـ
ـرۋا تاالسـ
ـدە نېـ
ـار ئىچىـ
ـق نېرۋىـ
بارلىـ
پاشا ئۇچۇش كېسىلى
ـىغا
ـى پاشـ
ـىزىق ياكـ
ـت ،سـ
ـارا چېكىـ
ـدا قـ
ـۆز ئالدىـ
ـەر كـ
بەزىلـ
ـدۇ .ئەمەلىيەتتە
ـس قىلىـ
ـۇپ يۈرگەندەك ھېـ
ـىلەر ئۇچـ
ـاش نەرسـ
ئوخشـ
بــۇ نەرســىلەرنىڭ ئورنــى كــۆز ئىچىــدە ،مېــۋە ئۇيۇتمىسىســىمان
كــۆز ئالمىســى ئىچىدىكــى ئەينــەك ســۇيۇقلۇقتا بولىــدۇ .ئــۇالر
ئادەتتــە كــۆرۈش تــور پەردىســىدىن ئاجرىلىــپ چىققــان قىزىــل
ـاالدۇر.
ـى تـ
ـرە ياكـ
ھۈجەيـ
بىــز ئۇالرنــى بىۋاســىتە كۆرەلمەيمىــز ،چۈنكــى بىــز كــۆز
ـدۇ.
ـا ئايلىنىـ
ـدە ئوخشاشـ
ـۇ ئىچىـ
ـدا ،ئۇالرمـ
ـىنى ئايالندۇرغانـ
ئالمىسـ
بۇنــداق ماددىنىــڭ ئــازراق بولۇشــى نورمــال ،بىــراق
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ـال داۋاالتماق
ـە ،دەرھـ
ـپ كەتسـ
ـز كۆپىيىـ
ـەك تېـ
ـانى بـ
ـڭ سـ
ئۇالرنىـ
الزىمــدۇر.
كارامەت كۆرۇش سەزگۈسى
كــەچ كىرىشــىگە ئەگىشــىپ كۆرەلەيدىغــان نەرســىلىرىمىزمۇ
غۇۋالىشــىپ ،رەڭگــى ئوچــۇق بولمايــدۇ ،بىــز بــۇ نەرســىلەرنى
كۆرگەنــدە ،كــۆرۈش تايــاق ھۈجەيرىســىدىن بەكــرەك كــۆرۈش
كونــۇس ھۈجەيرىســىگە تايىنىدىغانلىقىمىزنــى چۈشــەندۈرىدۇ.
كۆزنىــڭ ئىچكــى قەۋىتــى ــــــ كــۆرۈش تــور پەردىســى
نۇرنــى ھۈجەيــرە ســىگنالىغا ئايالندۇرىدىغــان ئورۇنــدۇر.
ـك تۆتبۇلۇڭ
ـال تىـ
ـى بىر تـ
ـىنىڭ كۆلىمـ
ـور پەردىسـ
ـۆرۈش تـ
كـ
ـن
ـى ئېگىزلىكىدىـ
ـدۇ (كەڭلىكـ
ـىچىلىك كېلىـ
ـا ماركىسـ
ـەكىللىك پوچتـ
شـ
چوڭراق).
ـۇپ،
ـرە بولـ
ـون ھۈجەيـ
ـە مىليـ
ـىدە نەچچـ
ـور پەردىسـ
ـۆرۈش تـ
كـ
ـدۇ.
ـىل قىلىـ
ـىگنالى ھاسـ
ـرۋا سـ
ـدا نېـ
ـا يولۇققانـ
ـۇالر نۇرغـ
ئـ
ئۇالرنىــڭ ئىچىــدە  125مىليــون دانىســى كــۆرۈش تايــاق
ـدۇ.
ـەت قىالاليـ
ـۇ خىزمـ
ـۇۋا نۇردىمـ
ـۇالر غـ
ـۇپ ،ئـ
ـى بولـ
ھۈجەيرىسـ
ـرەڭال
ـى كۈلـ
ـەت ھەممىسـ
ـدۇ ،پەقـ
ـس قىاللمايـ
ـى ھېـ
ـراق رەڭگىنـ
بىـ
كۆرۇنىــدۇ.
بــۇالر ئىچىــدە  700مىليــون دانــە كــۆرۈش كونــۇس
ھۈجەيرىســى نەرســىلەرنى ۋە رەڭلەرنــى ئېنىــق كۆرىــدۇ ،بىــراق
پەقــەت يــورۇق نــۇر بولغاندىــا خىزمــەت قىالاليــدۇ.
كــۆپ ســاندىكى كــۆرۈش كونــۇس ھۈجەيرىســى بىلــەن
ـە
ـىمان ئورەكچـ
ـە پىيالىسـ
ـر دانـ
ـى بىـ
ـى كەينـ
ـور پەردىسـ
ـۆرۈش تـ
كـ
ـىدۇ.
ـەن تۇتىشـ
ـېرىق داغ بىلـ
ــ سـ
ــــ
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ســېرىق داغ ئورەكچــە كــۆرۈش سەزگۈســى ئــەڭ ئوچــۇق
قىســىمدۇر.
رەڭ كونۇسى
ـى
ـىل رەڭ قارىغۇلىرى رەڭ دەرىجىسـ
ـل رەڭ ،يېشـ
ـۇن قىزىـ
نۇرغـ
ۋە تۈســى ئارقىلىــق رەڭلەرنــى پــەرق ئېتىــدۇ ،بەلكــى رەڭ
ئارقىلىــق ئەمــەس.
ـەرق
ـى پـ
ـل نۇرنـ
ـۈچ خىـ
ـدە ئـ
ـى ئىچىـ
ـور پەردىسـ
ـۆرۈش تـ
كـ
ـدۇ.
ـى بولىـ
ـۇس ھۈجەيرىسـ
ـۆرۈش كونـ
ـان كـ
ئېتىدىغـ
ئــۇالر قىزىــل رەڭ ،يېشــىل رەڭ ۋە كــۆك رەڭ كــۆرۈش
كونــۇس ھۈجەيرىســىدۇر.
ـەس
ـان ئەمـ
ـە ئايرىلغـ
ـەن تۈرگـ
ـە ئاساسـ
ـڭ رەڭگىگـ
ـۇ ئۇالرنىـ
بـ
ـاش.
ـى بىلەن ئوخشـ
ـىرتقى كۆرۈنۈشـ
ـڭ سـ
ــ ئۇالرنىـ
ـــ
بىزنىــڭ بۇنــداق ئىســىم قويۇشــىمىز ئــۇالر نۇردىــن ئــۈچ
خىــل ئوخشــاش بولمىغــان رەڭنــى پەرقلەنــدۈرۈپ چىقالىغىنــى
ئۈچۈنــدۇر.
چــوڭ مېڭــە ھەرىكەتچــان كــۆرۈش كونــۇس ھۈجەيرىســى
ئارقىلىــق جىســىمالرنىڭ رەڭگىنــى پەرقلەندۈرىــدۇ.
بىــراق ،ھەممىــا ئادەمنىــڭ ئــۈچ خىــل كــۆرۈش كونــۇس
ھۈجەيرىســى بولۇشــى ياكــى ئــۈچ خىــل كــۆرۈش كونــۇس
ھۈجەيرىســى نورمــال خىزمــەت قىلىشــى ناتايىــن.
بــۇ خىــل ھادىســە «رەڭ قارىغۇســى» ياكــى تېخىمــۇ
كەســكىنرەك ئىيتىلســا ،كــۆرۈش سەزگۈســى كــەم دېيىلىــدۇ.
ـى
ـىل رەڭنـ
ـەن يېشـ
ـل رەڭ بىلـ
ـە قىزىـ
ـرى كۆپىنچـ
رەڭ قارىغۇلىـ
پەرقلەندۈرەلمەيــدۇ .بــۇ خىــل ھادىســە ئادەتتــە ئېرســىيەتتىن
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بولىــدۇ ،ھەتتــا كۆپىنچــە قىزالرغــا ئەمــەس بەلكــى ئوغۇلالرغــا
ئېرســىيەت قالىــدۇ.
رەســمىي رەڭ قارىغۇســى ھەممــە نەرســىلەرنى كۆرگەنــدە،
ـىز
ـى رەڭسـ
ـۇددى بۇرۇنقـ
ـدۇ( .خـ
ـرەڭال كۆرۇنىـ
ـى كۈلـ
رەڭ دەرىجىسـ
ـدۇ ،تەخمىنەن
ـاز كۆرۈلىـ
ـى ئـ
ـە ناھايىتـ
ـل ھادىسـ
ـۇ خىـ
ـودەك) .بـ
كىنـ
 10مىــڭ ئــادەم ئىچىدىــن بىرســى كۆرۈلۈشــى مۇمكىــن.
كۆزنىڭ ئاساسلىق قىسىملىرى
رەڭدار پەردە
ئىچىــدە بويــاق ماددىســى (پىگمېنــت) بولــۇپ ،كــۆز
ــ كــۆز قارىچۇقىنىــڭ چــوڭ-
ئىچىدىكــى تۆشــۈكچىنى ــــ
كىچىكلىكىنــى ئۆزگەرتىــدۇ .كۈچلــۈك نۇرغــا يولۇققانــدا ،رەڭــدار
پــەردە يېغىلىــپ ،كۆزنىــڭ ئىچكــى قىســمىنى قوغدايــدۇ.
كۆز قارىچۇقى
رەڭــدار پەردىنىــڭ ئىچىدىكــى كامــار ،نــۇر كــۆز قارىچۇقــى
ئارقىلىــق كۆزنىــڭ ئىچكــى قىســمىغا يېتىــپ بارااليــدۇ.
كۆز ئېقى
كــۆز مۈڭگــۈز پەردىســىدىن باشــقا ،پۈتــۈن كــۆز ئالمىســى
ســىرتىدىكى قوغــداش قەۋىتــى.
كۆز مۈڭگۈز پەردىسى
كــۆز ئالمىســىنىڭ ئالــدى تەرىپىدىكــى يۇمىــاق ســۈزۈك
نېپىــز قــەۋەت.
قوشقۇچى پەردە
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ـز
ـۈزۈك نېپىـ
ـاق سـ
ـى يۇمىـ
ـدى تەرىپىدىكـ
ـى ئالـ
ـۆز ئالمىسـ
كـ
ـەۋەت.
قـ
كۆز گۆھىرى
دىئامېتىــرى تەخمىنــەن  10مىللىمېتىــر كېلىدىغــان كــۆك
پۇرچاقســىمان مــاددا بولــۇپ ،شــەكلىنى ئۆزگەرتىــپ ،ئادەمگــە
ـۆز
ـپ ،كـ
ـى يېغىـ
ـۆز نۇرىنـ
ـدە كـ
ـىتىدۇ ھەمـ
ـق كۆرسـ
ـىمنى ئېنىـ
جىسـ
نۇرىنــى يىراقتىــن يېقىنغــا يۆتكــەپ كېلەلەيــدۇ.
تور پەردە
كۆز ئالمىسىنىڭ ئىچكى قەۋىتىگە جايالشقان.
تومۇرلۇق پەردە
كــۆز ئېقــى بىلــەن تــور پــەردە ئارىســىدىكى قــان مــول
قەۋەتكــە جايالشــقان.
كىرپىكسىمان مۇسكۇل
ـەكلىنى ئۆزگەرتەلەيدىغان
ـڭ شـ
ـڭ ئەتىراپىدا ئۇنىـ
ـۆز گۆھىرىنىـ
كـ
مۇ سكۇ ل .
سۇسىمان سۇيۇقلۇق
مۈڭگــۈز پــەردە بىلــەن كــۆز گۆھىرىنىــڭ ئارىلىقىدىكــى
بوشــلۇقنى تولدۇرىدىغــان ســۈزۈك ســۇيۇقلۇق.
ئەينەكسىمان سۇيۇقلۇق
ـان
ـدە قوغدايدىغـ
ـان ھەمـ
ـىنى تولدۇرىدىغـ
ـۆز ئالمىسـ
ـۈن كـ
پۈتـ
ـىمان ماددىدۇر.
ـۋە ئۇيۇتمىسىسـ
ـۈزۈك مېـ
ـلۈك سـ
ـىمان كۆرۈنۈشـ
شارسـ
رەڭدار پەردە بىخەتەرلىك سىكانىرالش
بىــر ئادەمنىــڭ چــاچ ۋە تېرىســى قېنىــق رەڭــدە بولســا،
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رەڭــدار پــەردە جىگــەررەڭ كۆرســىتىدۇ .تېــرە ۋە چــاچ ســۇس
رەڭــدە بولســا ،رەڭــدار پــەردە كــۆك كۆرســىتىدۇ.
دۇنيادىكــى ھــەر بىــر ئادەمنىــڭ بارمــاق ئىــزى باشــقىالر
ـى
ـەن كىملىكنـ
ـا ئاساسـ
ـۇ نۇقتىغـ
ـز بـ
ـەس ،بىـ
ـاش ئەمـ
ـەن ئوخشـ
بىلـ
دەلىللەيمىــز ۋە بىخەتەرلىــك ســىكانىراليمىز.
كۆزنىڭمۇ مۇشۇنداق قىسمى ـــــ رەڭدار پەردىدۇر.
ـى
ـى ۋە ئىچكـ
ـىنىڭ رەڭگـ
ـدار پەردىسـ
ـڭ رەڭـ
ـر ئادەمنىـ
ـەر بىـ
ھـ
ـدۇ.
ـق بولىـ
ـقىالرنىڭكىدىن پەرقلىـ
ـى باشـ
قۇرۇلمىسـ
رەڭــدار پەردىگــە توغرىــاپ رەســىمگە تارتقانــدا ياكــى
ســىكانىرالپ كومپيۇتېرغــا كىرگــۈزۈپ ،بارمــاق ئىزىغــا ئوخشــاش
كىملىكنــى بېكىتىــش ۋە بىخەتەرلىــك تەكشۈرۈشــكە ئىشلىتىشــكە
بولىــدۇ.
ـڭ رەڭدار
ـى كۆزىنىـ
ـىلەرنىڭ ئىككـ
ـاندىكى كىشـ
ـاز سـ
ـن ئـ
ئىنتايىـ
پەردىســىنىڭ رەڭگــى ئوخشــاش بولمايــدۇ .بۇنــداق ئەھۋالنىــڭ
ـەۋەبىدىن
ـەللىك سـ
ـى كېسـ
ـە ياكـ
ـا ۋەقـ
ـم تۇغمـ
ـى بەلكىـ
ـۈز بېرىشـ
يـ
ـن.
ـى مۇمكىـ
بولۇشـ
كۆز چىمچىقلىتىشتىكى ھەيرانلىق
ھــەر كۈنــى ئويغانغــان ۋاقىتتــا ،بىــز كۆزنــى چىمىلدىتىــش
ئارقىلىــق جەمئىــي  30قېتىــم كۆزىمىزنــى يۇمىمىــز.
كۆزنــى چىمىلدىتىــش يــاش ســۇيۇقلۇقى ئارقىلىــق مۈڭگــۈز
پەردىنــى نەملەيــدۇ ھەمــدە كېرەكســىز ماددىالرنــى يۇيــۇپ
چىقىرىۋېتىــدۇ .يــاش ســۇيۇقلۇقى چــاڭ -توزاننــى يۇيىــدۇ،
باكتېرىينــى ئۆلتۈرىــدۇ.
يــاش ســۇيۇقلۇقى يــاش بېزىدىــن كېلىــدۇ ،يــاش بېــزى
ـر
ـۇپ ،بىـ
ـدە بولـ
ـتى تەرىپىـ
ـىرتقى ئۈسـ
ـى سـ
ـۆز چانىقـ
ـر كـ
ـەر بىـ
ھـ
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كىچىــك قاتــاق قاپــاق ئارىســىغا جايالشــقان.
ئوتتۇرا ھېساب بىلەن:
ھەر سېكۇنتتا كۆزنى چىمىلدىتىش  6قېتىم
ھەر قېتىم كۆزنى چىمىلدىتىش ۋاقتى  0.3-0.4سېكۇنت
ـدارى 50
ـۇيۇقلۇقى مىقـ
ـاش سـ
ـان يـ
ـى ئاجرىتىلىدىغـ
ـەر كۈنـ
ھـ
ـر
مىللىمېتىـ
ـى
ـا ياكـ
ـۆپ بولسـ
ـەك كـ
ـوزان بـ
ـاڭ -تـ
ـى چـ
ـەر ئەتراپتىكـ
ئەگـ
خىمىيەلىــك تۇمــان بولســا ،بــۇ ســىفىرالر ئەســلىدىكى ســىفىردىن
ـدۇ.
ـە كۆپىيىـ
ـۈچ ھەسسـ
ئـ
 20/20كۆرۈش قۇۋۋىتى
« 20/20كــۆرۈش قۇۋۋىتــى» تەلىماتــى بويىچــە ھــەر
بىــر ئادەمنىــڭ نەرســىلەرنى كــۆرۈش ئېنىقلىــق دەرىجىســىنى
ســۈرئەتلەيلى:
ــ بىــر ئــادەم نىشــاندىن 20
 20/20نىــڭ مەنىســى ــــ
ئىنگلىــز مىللىــي يىراقتــا تۇرغــان چاغــدا ،نورمــال ئادەمنىــڭ
كــۆرۈش قۇۋۋىتــى كۆرەلەيدىغــان دائىرىســىدۇر.
ئىككىنچــى ســان چــوڭ بولغانســېرى كــۆرۈش قۇۋۋىتــى
شــۇنچە ناچــار بولغــان بولىــدۇ.
مەســىلەن :بىــر كــۆرۈش قۇۋۋىتــى  20/60بولغــان ئــادەم
پەقــەت  20ئىنگىلىــز مىللىــي ئىچىــدە تۇرســا ئاندىــن نورمــال
ئــادەم  60ئىنگىلىــز مىللىــي ئىچىــدە تــۇرۇپ كۆرگــەن بارلىــق
نەرســىلەرنى كۆرەلەيــدۇ.
يېقىننــى كــۆرۈش كــۆز ئالمىســىنىڭ ئالــدى -كەينــى
دىئامېتىــرى ئۇزىــراپ كەتكــەن ،جىســىم كــۆرۈش تــور پەردىســى
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ـر
ـرى  29-28مىللىمېتىـ
ـى دىئامېتىـ
ـىلەن :ئالدى-كەينـ
ـدا .مەسـ
ئالدىـ
ئــۇزۇراپ كەتكــەن.
يىراقنــى كــۆرۈش كــۆز ئالمىســىنىڭ ئالــدى -كەينــى
ـى
ـور پەردىسـ
ـۆرۈش تـ
ـىم كـ
ـەن ،جىسـ
ـقىراپ كەتكـ
ـرى قىسـ
دىئامېتىـ
كەينىــدە.
ــ كــۆز ئالمىســىنىڭ ئەگرىلىــك
نــۇر يىغالماســلىق ـــــ
ـەس،
ـىمان ئەمـ
ـال پىيالىسـ
ـر تـ
ـلىق ،بىـ
ـى بولماسـ
ـى تەكشـ
دەرىجىسـ
بەلكــى باشــقا شەكىلســىمان بولــۇش ســەۋەبلىك.
كۆز ئالمىسىنىڭ يۆتكىلىشى
ـكۇل
ـىمان كىچىك مۇسـ
ـە يىپسـ
ـدە  6پارچـ
ـى كەينىـ
ـۆز ئالمىسـ
كـ
بولــۇپ ،كــۆز چانىقــى ئىچكــى قىســمىدا كــۆز ئالمىســىنىڭ
ئايلىنىشــىنى تەقســىملەيدۇ.
ئىچكى تۈز مۇسكۇل
كۆزنى بۇرۇن تەرەپ ئىچىگە ئايالندۇرىدۇ.
تاشقى تۈز مۇسكۇل
كۆزنى بۇرۇن تەرەپتىن سىرتقا ئايالندۇرىدۇ.
يۇقىرىقى تۈز مۇسكۇل
كۆزنى يۇقىرىغا ،ئاسمان تەرەپكە قارىتىدىغان مۇسكۇل.
تۆۋەنكى تۈز مۇسكۇل
كۆزنى تۆۋەنگە ،يەر تەرەپكە قارىتىدىغان مۇسكۇل.
يۇقىرىقى قىيپاش مۇسكۇل
كۆزنى ئىچىگە ياكى تۆۋەنگە ئايالندۇرىدۇ.
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تۆۋەنكى قىيپاش مۇسكۇل
كۆزنى يۇقىرىغا ياكى سىرتقا ئايالندۇرىدىغان مۇسكۇل.
ـش جەريانىدا
ـقا يۆتكىلىـ
ـىرتقا قاراشـ
ـتىن سـ
ـتىگە قاراشـ
كۆز ئۈسـ
ـى تۆۋەندىكىچە:
ـۇق بۇلۇڭـ
يانتۇلـ
يۇقىرىغا ئايلىنىش 35°
تۆۋەنگە ئايلىنىش 50°
بۇرۇن تەرەپكە ئايلىنىش 50°
سىرتقا ئايلىنىش 45°
كۆزنىڭ ئۆلچىمى
ـڭ ئۆلچىمى
ـىمدۇر .ئۇنىـ
ـار جىسـ
ـەل شـ
ـى مۇكەممـ
ـۆز ئالمىسـ
كـ
تۆۋەندىكىچە:
سولدىن -ئوڭغا  24مىللىمېتىر
ئالدىدىن -كەينىگە  24مىللىمېتىر
ئۈستىدىن -ئاستىغا  23مىللىمېتىر
كۆز ئالمىسىنىڭ ئومۇمىي ئېغىرلىقى  25-30گىرامغىچە
كــۆز ئالمىســى تۇغۇلغاندىــن تارتىــپ قۇرامىغــا يەتكۈچــە
چوڭىيىشــى ئــەڭ كىچىــك بولغــان ئەزاالرنىــڭ بېرىــدۇر.

65

1010قۇالق ۋە ئاڭالش
ــ ئاڭلىدىڭىزمــۇ؟ دۇنيــادا ھېچقانــداق
«ھــوش!» ـــــ
ـل
ـەر خىـ
ـان ھـ
ـز ھامـ
ـوق .بىـ
ـەر يـ
ـت يـ
ـەي جىمجىـ
ـدا پۈتۈنلـ
جايـ
ـى،
ـىلەن :ئايروپىالننىڭ گۈركىرىشـ
ـز .مەسـ
ـاڭالپ تۇرىمىـ
ـى ئـ
ئاۋازالرنـ
ـامالنىڭ
ـدە شـ
ـلىرى ھەمـ
ـارنىڭ سايراشـ
ـرى ،قۇشـ
ـتالرنىڭ پاراڭلىـ
دوسـ
ـار.
ـاۋازى قاتارلىقـ
ـىرىلدىغان ئـ
ـى شـ
ـى يەلپۈگەندىكـ
ـوت -چۆپلەرنـ
ئـ
ـز ،چۈنكى
ـەت قىلىمىـ
ـى ئاز دىققـ
ـا ناھايىتـ
ـۇ ئاۋازالرغـ
ـز بـ
ـە بىـ
ئادەتتـ
ئــۇالر بىزگــە ھېچقانــداق يېڭــى ئۇچۇرالرنــى دەپ بېرەلمەيــدۇ.
شــۇڭا ،چــوڭ مېڭــە بــۇ ئاۋازالرنــى (ماشــىنىالرنىڭ گۈركىرىشــى
بىلــەن يىراقتىكــى ئاپتوموبىــل ئــاۋازى) دەرۋازىنىــڭ ســىرتىدا
ـك
ـاش خاراكتېرلىـ
ـى غىدىقـ
ـم ياكـ
ـى ،مۇھىـ
ـەت يېڭـ
ـدۇ .پەقـ
قالدۇرىـ
خەۋەرلــەر ئاندىــن بىزنىــڭ دىققىتىمىزنــى قوزغايــدۇ.
بەدەننىڭ قايسى قىسمىدا؟
تاشــقى قــۇالق بــاش قىســىمنىڭ ئىككــى يېنىــدا ،ئادەتتــە
بــۇرۇن بىلــەن گورىزونتــال ،ئىچكــى قــۇالق چېكــە ســۆڭىكىنىڭ
ئــەڭ ئىچكــى قىســمىغا جايالشــقان بولــۇپ ،كۆزنىــڭ كەينــى
تەرپىگىــرەك توغــرا كېلىــدۇ.
سىرتىدىن ئىچىگە
تاشــقى قــۇالق :قــۇالق سۇپرىســى بىلــەن قــۇالق يولىنــى
ئــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ.
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ـۆڭىكى
ـاڭالش كىچىك سـ
ـى ،ئـ
ـۇالق پەردىسـ
ئوتتــۇرا قــۇالق :قـ
ـە ئالىدۇ.
ـۆز ئىچىگـ
ـى ئـ
ـى قاتارلىقالرنـ
ـۇالق ئۆيـ
ـۇرا قـ
ۋە ئوتتـ
ـە
ـا نەيچـ
ـم ئايالنمـ
ـى ،يېرىـ
ـۇالق قۇلۇلىسـ
ئىچكــى قــۇالق :قـ
ـدۇ.
ـە ئالىـ
ـۆز ئىچىگـ
ـى ئـ
ـى قاتارلىقالرنـ
ـۇالق ئۆيـ
ـى قـ
ۋە ئىچكـ
ئاڭالش كىچىك سۆڭىكى
ـۈچ
ـۆڭەكنىڭ ئـ
ـك سـ
ـەڭ كىچىـ
ـە ئـ
ـى  6پارچـ
ـادەم بەدىنىدىكـ
ئـ
ـقان.
ـە جايالشـ
ـۇالق ئىچىگـ
ـى قـ
پارچىسـ
ـمى
ـۆڭەكنىڭ ئىسـ
ـە سـ
ـۈچ پارچـ
ـقان ئـ
ـە جايالشـ
ـۇالق ئىچىگـ
قـ
ــ
ـەت ــــ
ـى پائالىيـ
ـان ئىككـ
ـۆپ ئۇچرايدىغـ
ـدا كـ
ـى زامانـ
قەدىمكـ
ـىۋەتلىك.
ـەن مۇناسـ
ـوقۇش بىلـ
ـۈر سـ
ـش ۋە تۆمـ
ـات مىنىـ
ئـ
بولقا سۆڭەك داپ پەردە ئىچىگە چاپلىشىقلىق.
ســەندەل ســۆڭەك ئــۈچ پارچــە ســۆڭەكنىڭ ئوتتۇرۇســىغا
جايالشــقان.
ئۈزەڭگــە ســۆڭەك بىلــەن ئىچكــى قۇالقنىــڭ تۇخۇمســىمان
كارىۋىتــى ئوخشــاش.
ئىستېرېئولۇق ئاۋاز
ـەن 300مېتىر/
ـۈرئىتى تەخمىنـ
ـش سـ
ـلۇقتا تارقىلىـ
ـڭ بوشـ
ئاۋازنىـ
سېكۇنت.
ـش
ـپ بىرىـ
ـا يېتىـ
ـر قۇالققـ
ـە بىـ
ـن يەنـ
ـر قۇالقتىـ
ـڭ بىـ
ئاۋازنىـ
ـوڭ.
ـېكۇنت چـ
ـر سـ
ـن بىـ
ـى مىڭدىـ
ـت پەرقـ
ۋاقىـ
ئــاۋاز چىققــان تەرەپكــە يېقىــن بىــر قــۇالق ئاۋازنــى ئــەڭ
چىــڭ ،ئــەڭ ســۈزۈك ئاڭاليــدۇ.
ـۈزۈك
ـى ۋە سـ
ـوش -چىڭلىقـ
ـت ،بـ
ـڭ ۋاقىـ
ـە ئاۋازنىـ
ـوڭ مېڭـ
چـ
ياكــى غاراڭلىــق پەرقىنــى ئايرىيااليــدۇ ھەمــدە ئــاۋاز مەنبەســى
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يۆنىلىشــىنى ھۆكــۈم قىالاليــدۇ .بــۇ ئىســتېرېئولۇق ئۈنــۈم دەپ
ئاتىلىــدۇ.
ـەر
ـڭ ھـ
ـق) ئاۋازنىـ
ـنىك ،قۇالقلىـ
ـى (نائۇشـ
ـۇالق ياڭراتقۇسـ
قـ
قايســى تەرەپتىكــى پەرقىدىــن پايدىلىنىــپ ،ئىســتېرېئولۇق تۇيغــۇ
ـدۇ.
ـىل قىلىـ
ھاسـ
ـى
ـەرەپ ،كەينـ
ـدى تـ
ــ ئالـ
ـۇن ـــ
ـن كەلسـ
ـى نەدىـ
ـاۋاز مەيلـ
ئـ
ـەزەر
ـىدىن قەتئىينـ
ـن بولۇشـ
ـتى تەرەپتىـ
ـى ئاسـ
ـتى ياكـ
ـەرەپ ،ئۈسـ
تـ
ـدۇ.
ـەرق ئېتەلەيـ
ـىنى پـ
ـڭ يۆنىلىشـ
ـۇالق ئۇنىـ
قـ
ـدە،
ـپ كەلگەنـ
ـق تارقىلىـ
ـۈزى ئارقىلىـ
ـەر يـ
ـاۋاز يـ
ـى ئـ
يىراقتىكـ
ـدۇ.
ـەن كېلىـ
ـادا بىلـ
ـس سـ
ـىم ئەكـ
ـر قىسـ
بىـ
ئۈســتى تەرەپتىــن بىۋاســىتە كەلگــەن ئــاۋازدا ئەكــس ســادا
ـپ بولغاندىن
ـاۋاز تارقىلىـ
ـىي ئـ
ـۇ ئاساسـ
ـار دېيىلگەندىمـ
ـدۇ ،بـ
بولمايـ
ـدۇ.
ـن بولىـ
كېيىـ
تەڭپۇڭلۇق تۇيغۇسى
بوشــلۇق بېكىتــى ئىچىــدە ئېغىرلىــق كۈچــى بولمىغاچقــا،
ـدۇ .ئېغىرلىق
ـىنى توختىتىـ
ـۇق تۇيغۇسـ
ـرى تەڭپۇڭلـ
ـەم ئۇچقۇچىلىـ
ئالـ
كۈچىنىــڭ كەملىكــى  1/3قىســىم ئادەمنــى بوشــلۇق ئۇنىۋېرىســال
كېســەللىكىگە گىرىپتــار قىلىــدۇ.
ـكىللەنگەن
ـن تەشـ
ـە نەيچىدىـ
ـۈچ دانـ
ـە ئـ
ـا نەيچـ
ـم ئايالنمـ
يېرىـ
ـدۇ.
ـىل قىلىـ
ـۇڭ ھاسـ
ـك بۇلـ
ـارا تىـ
ـۇالر ئۆزئـ
ـۇپ ،ئـ
بولـ
ـان
ـۈپ چىققـ
ـى كۆپـ
ـاش -ئايىغـ
ـڭ بـ
ـال نەيچىنىـ
ـر تـ
ـەر بىـ
ھـ
ـۇر.
ـىمان تۈگۈنەكتـ
يىلىمسـ
يىلىمســىمان تۈگۇنــەك بىلــەن تۇتىشــىدىغىنى تــۈك
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ھۈجەيرىســىدىن تۈزەلگــەن مىكــرو تىۋىتچىــدۇر.
ـا نەيچە
ـم ئايالنمـ
ـدا ،يېرىـ
ـمىمىزنى ئايالندۇرغانـ
ـاش قىسـ
ـز بـ
بىـ
ـەم
ـايدۇ ھـ
ـقا باشـ
ـەت قىلىشـ
ـرەك ھەرىكـ
ـۇيۇقلۇق بەكـ
ـى سـ
ئىچىدىكـ
يىلىمســىمان تۈگۈنەككە ســوقۇلىدۇ.
ـۇرۇپ،
ـكاس قايتـ
ـكە ئىنـ
ـل تەۋرەشـ
ـۇ خىـ
ـى بـ
ـۈك ھۈجەيرىسـ
تـ
ـدۇ.
ـە يەتكۈزۈلىـ
ـوڭ مېڭىگـ
ـپ چـ
ـدا قىلىـ
ـېگىنالى پەيـ
ـرۋا سـ
نېـ
ســوقىچاق خالتــا ۋە شارســىمان خالتــا بىلــەن يىلىمســىمان
ـوقىچاق
ـرەك كۆپىدۇ .سـ
ـن بەكـ
ـا ئۇنىڭدىـ
ـىدۇ ،ھەتتـ
ـەك تۇتىشـ
تۈگنـ
خالتــا بىلــەن شارســىمان خالتىنىــڭ ئىچكــى قىســمىدا نۇرغــۇن
تېۋىتچىــار ئۆســكەن بولىــدۇ.
ـە ئېگىدۇ
ـى تۆۋەنگـ
ـۈك ھۈجەيرىلىرىنـ
ـۇ تـ
ـى بـ
ـق كۈچـ
ئېغىرلىـ
ـا
ـم ئايالنمـ
ـى ،يېرىـ
ـدۇ .چۈنكـ
ـدا قىلىـ
ـېگىنالى پەيـ
ـرۋا سـ
ـدە نېـ
ھەمـ
ـدۇ ،ئىچكى
ـى تەمىنلەيـ
ـەت ئۇچۇرىنـ
ـىمېنىڭ ھەرىكـ
ـاش قىسـ
ـە بـ
نەيچـ
قــۇالق ئۆيــى بىزنىــڭ بــاش قىســمنىڭ ئورنىنــى بېكىتىشــىمىزگە
ـدۇ.
ـاردەم قىلىـ
يـ
ـۇپ ،كۆرۈش
ـدار بولـ
ـەن ئاالقىـ
ـەرەپ بىلـ
ـۆپ تـ
ـۇق كـ
تەڭپۇڭلـ
ـەك
ـۇرى (بـ
ـرە ئۇچـ
ـى) ،تېـ
ـە تەكشـ
ـك يەنـ
ـۇرى (تىـ
ـى ئۇچـ
سەزگۈسـ
قېيپاشــمۇ ئەمــەس) ھەمــدە مۇســكۇل ۋە بوغۇمدىــن كەلگــەن
جىددىييلىشــىش دەرىجىســى قاتارلىــق جەھەتلەردىكــى ئۇچۇرالرنــى
ـدۇ.
ـە ئالىـ
ـۆز ئىچىگـ
ئـ
چــوڭ مېڭــە بارلىــق ئۇچۇرالرنــى ئومۇمالشــتۇرۇش بىلــەن
مۇســكۇلالرنى تەڭشــەپ تەڭپۇڭلۇقنــى ئەمەلگــە ئاشــۇرىدۇ.
قۇالق ئاۋازنى قانداق ئاڭاليدۇ؟
ـز،
ـى كۆرەلمەيمىـ
ـاۋاز دولقۇنىنـ
ـەن ئـ
ـپ كەلگـ
ـا يېتىـ
1 .1قۇلىقىمىزغـ
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ـەس.
ـەڭ ئەمـ
ـا تـ
ـىمى دولقۇنىغـ
ـاۋا بېسـ
ـى ھـ
كۈچلۈكلۈكـ
2 .2قۇالق سۇپرىسى ئاۋازنى يېغىدۇ.
3 .3قــۇالق يولــى ئاۋازنــى ئــاڭالش كىچىــك ســۆڭىكىگە
يەتكۈزىــدۇ.
ـدە ناھايىتى
ـدۇ ھەمـ
ـى تەۋرىتىـ
ـرا پەردىنـ
ـى ناغـ
ـاۋاز دولقۇنـ
4 .4ئـ
تېــز تەۋرىتىدۇ.
5 .5تەۋرىنىش ئاڭالش كىچىك سۆڭىكىگە يېتىدۇ.
ـىمان
ـى ئىچكى قۇالق تۇخۇمسـ
ـۆڭەكنىڭ تەۋرىنىشـ
ـە سـ
6 .6ئۈزەڭگـ
ـۈرۈپ چىقىرىدۇ.
ـىنى كەلتـ
كۆزنىكىنىڭ تەۋرىنىشـ
7 .7تەۋرىنىــش قــۇالق قۇلۇلىســى ئىچكــى قىســمىدىكى
ســۇيۇقلۇقنى ھەرىكەتلەندۈرىــدۇ.
ـىنى
ـى  50-100تال تۈك ھۈجەيرىسـ
ـۇيۇقلۇقنىڭ تەۋرىنىشـ
8 .8سـ
ـۈك
ـە تـ
ـڭ دانـ
ـي  25مىـ
ـدە جەمئىـ
ـى ئىچىـ
ـۇالق قۇلۇلىسـ
(قـ
ھۈجەيرىســى بولىــدۇ) ھەرىكەتلەندۈرىدۇ.
9 .9تــۈك ھۈجەيرىســى تەۋرىگەنــدە نېــرۋا ســىگنالى پەيــدا
بولىــدۇ.
ـى
ـۇالق قۇلۇلىسـ
ـق قـ
ـى ئارقىلىـ
ـرۋا تاالسـ
ـىگنالى نېـ
ـرۋا سـ
1010نېـ
نېرۋىســىغا ئالمىشىدۇ.
1111قــۇالق قۇلۇلىســى نېرۋىســى بىلــەن تەڭپۇڭلۇقنــى
ســاقاليدىغان داالنچــە نېرۋىلىــرى تۇتىشــىدۇ.
ـىنى
ـېزىمى نېرۋىسـ
ـاڭالش سـ
ـرە ئـ
ـل ھۈجەيـ
ـى خىـ
ـۇ ئىككـ
1212بـ
شــەكىللەندۈرۈپ ،نېــرۋا ســىگىنالىنى چــوڭ مېڭىگــە
يەتكۈزىــدۇ.
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ئاھاڭ
ـن
ـن كېيىـ
ـىگە ئۇچرىغاندىـ
ـاۋا تەۋرىنىشـ
ـاۋاز ھـ
ـان ئـ
ـز ئاڭلىغـ
بىـ
شــەكىللەنگەن ئــاۋاز دولقۇنىــدۇر .يۇقىــرى ئاۋازنىــڭ تەۋرىنىشــى
ـدۇ.
ـز بولىـ
ـىدىن تېـ
ـش چاستوتىسـ
ـڭ تەۋرىنىـ
ـۆۋەن ئاۋازنىـ
تـ
ئاھــاڭ يەنــى ئاۋازنىــڭ دەرىجىســى  -ھاۋانــى يۇقىــرى
چاســتوتىدا ياكــى تــۆۋەن چاســتوتىدا تەۋرىتىــدۇ.
ـە
ـڭ قېتىمغىچـ
ـن  20مىـ
ـېكۇنتتا  25قېتىمدىـ
ـەر سـ
ـز ھـ
قۇلىقىمىـ
ـى
ـش چاستوتىسـ
تەۋرىنىـ
ئىتنىــڭ ئــاڭالش سەزگۈســى چاستوتىســى دائىرىســى
ئادەمنىڭكىدىــن بــەك كــەڭ.
ـرات مىللىمېتىر.
ـەن  55كىۋادىـ
ـى تەخمىنـ
ـڭ كۆلىمـ
ـرا پەردىنىـ
ناغـ
(چىمچىــاق تىرناقچىلىك)
ئۈزەڭگە سۆڭەك ئۇزۇنلۇقى  5مىللىمېتىردىن كىچىك
قۇالق قۇلۇلىسى ئۇزۇنلۇقى  9مىللىمېتىر
قۇالق قۇلۇلىسىنىڭ شەكلى قۇلۇلىگە ئوخشايدۇ.
قــۇالق قۇلۇلىســىنىڭ يېيىلىغــان ئۇزۇنلۇقــى  35مىللىمېتىرغــا
يېتىــدۇ.
ھــەر بىــر تــال يېرىــم ئايالنمــا نەيچىنىــڭ ئۇزۇنلۇقــى
تەخمىنــەن  20 -15مىللىمېتىــر C ،شــەكىللىك بولىــدۇ.
ھــەر بىــر تــال يېرىــم ئايالنمــا نەيچىنىــڭ كەڭلىكــى بىــر
مىللىمېتىرغىمــۇ يەتمەيــدۇ.
ئاۋازنىڭ كۈچلۈك -ئاجىزلىقى
ئاۋازنىڭ كۈچلۈكلۈك دەرىجىسىنىڭ بىرلىكى دېتسىبېل
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 0دېتسىبېل جىمجىت
 10دېتسىبېل ئادەم ئاڭلىيااليدىغان ئەڭ كىچىك قىممەت
 20دېتسىبېل سائەتنىڭ چىكىلدىغان ئۈنى
 30دېتسىبېل كۇس-كۇس گەپ
ـىنا
ـى ماشـ
ـىش ،يىراقتىكـ
ـاۋازدا پاراڭلىشـ
ـەس ئـ
ـىبېل پـ
 40دېتسـ
ئا ۋ ا ز ى
 50دېتسىبېل نورمال گەپ قىلغان ئۈن
 60دېتسىبېل تېلېۋىزورنىڭ نورمال ئاۋازى
 70دېتســىبېل كوچىالردىكــى ماشــىنىالرنىڭ ئــاۋازى ،چــاڭ-
تــوزان ســۈمۈرگۈچ ئۈنــى
 80دېتســىبېل ســائەت قوڭغۇرىقىنىــڭ ۋە يېقىندىكــى قــارا
ماشــىنا ئۈنــى
 90دېتســىبېل تېــز يولدىكــى چــوڭ تىپتىكــى ماشــىنىالرنىڭ،
بەزمــە خانىالردىكــى تولغىمــا مۇزىكىنىــڭ ئــاۋازى
 100دېتسىبېل توك ھەرە ،بۇرغا ئاۋازى

ئاۋازنىڭ زېيىنى ۋە تېزگىنلەش
بــەزى بــەك چــوڭ ئــاۋازالر كىشــىنى بىئــارام قىلىــدۇ،
ـن
ـپ زىياندىـ
ـى ئېتىـ
ـەن قۇلىقىمىزنـ
ـز بىلـ
ـى قولىمىـ
ـز ئىككـ
ـۇڭا بىـ
شـ
ساقلىنىشــىمىز الزىــم.
ئــاۋاز  90دېتســىبېلدىن ئاشــقاندا (ھــۇۋالش ياكــى تــوك
ھەرىســىنىڭ ئۈنــى) ئــاڭالش ئىقتىدارىغــا زىيــان قىلىــدۇ.
نۇرغــۇن رايونــاردا ئاۋازنىــڭ دېتســىبېلغا قانۇنىــي چــەك
قويــۇپ ،كىشــىلەرنىڭ زاۋۇت ،ئايروپــورت ۋە تانســىخانىالردىن
كەلگــەن شــاۋقۇن بۇلغىنىشــىدىن زىيانلىنىشــنى قوغدايــدۇ.
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1111چىش ۋە ئېڭەك
ــ چىشــىمىزنى ئىنچىكــە
ئەينەككــە قــاراپ كۈلۈمســىرەپ ـــ
كۆزەتكەنــدە ،ئۇالرنىــڭ پاكىــز -پارقىــراق بولۇشــىنى ئۈمىــد
قىلىمىــز .چىــش پۈتــۈن بەدىنىمىزدىكــى ئــەڭ قاتتىــق قىســىم
ـلەيمىز ياكى
ـىلەرنى چىشـ
ـم نەرسـ
ـۇن قېتىـ
ـى نۇرغـ
ـەر كۈنـ
ـۇپ ،ھـ
بولـ
ـا ،ئادەم
ـەل بولسـ
ـى كېسـ
ـە ياكـ
ـش زەخىملەنسـ
ـراق چىـ
ـز .بىـ
چاينايمىـ
بەدىنىدىكــى بىردىنبىــر ئۆزىنــى ئەســلىگە كەلتــۈرۈش ئىقتىــدارى
يــوق قىســىمدۇر .شۇڭالشــقا ،چىشــىمىزنى ياخشــى ئاسرىشــىمىز
كېــرەك ،بولمىســا ئــۈچ ۋاق ئۇمــاچ ياكــى ئاتــا ئىچىمىــز.
بەدەننىڭ قايسى قىسمىدا؟
يــۈز قىســمىنى تەشــكىل قىلغــان ئىككــى پارچــە ئېڭــەك
ـۆز
ـى ئـ
ـى قوۋۇزنـ
ـەك ۋە ئىككـ
ـمى ،ئېڭـ
ـتىنقى قىسـ
ـۆڭىكىنىڭ ئاسـ
سـ
ئىچىگــە ئالىــدۇ.
چىش نېمىلەرنى قىالاليدۇ؟
چــوڭ يېمەكلىكلەرنــى پارچىــاش ،يېمەكلىكنــى ئېزىــش،
ئۇالرنــى چاينــاپ يۇمشــىتىپ ،نەمــدەپ كىچىكلىتىــش.
چىشنىڭ سانى
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سۈت چىش:
 8تال سۈت ئۇدۇل چىش
 4تال سۈت قوزۇق چىش
 8تال سۈت ئۆمۈرلۈك چىش
ـى
ـش ناھايىتـ
ـۈت چىـ
ـال ،سـ
ـي  20تـ
ـانى :جەمئىـ
ـي سـ
ئومۇمىـ
مۇھىــم بولــۇپ ،چۈنكــى ئــۇالر ئۆمۈرلــۈك چىشــنىڭ ئۆسۈشــى
ئۈچــۈن باشــامچىلىق رولىنــى ئوينايــدۇ.
ئۆمۈرلۈك چىش:
 8تال ئۇدۇل چىش
 4تال قوزۇق چىش
 8تال ئۆمۈرلۈك چىش
 12تال ئېزىق چىش جەمئىي  32تال
چىشنىڭ ئىسمى ۋە شەكلى
ـىمان،
ـاق ،گۈرجەكسـ
ـز ۋە ياپىـ
ـى نېپىـ
ئــۇدۇل چىــش :ناھايىتـ
ـدۇ.
ـلەپ ئۈزىـ
ـى چىشـ
يېمەكلىكلەرنـ
ـۇق
ـەم ئۇچلـ
ـراق ھـ
ـتىن ئۇزۇنـ
ـۇدۇل چىشـ
قــوزۇق چىــش :ئـ
ـدۇ.
ـى پارچىاليـ
ـۇپ ،يېمەكلىكلەرنـ
بولـ
ـۇپ ،يېمەكلىكلەرنى
ـقا بولـ
ـەم قىسـ
ـەڭ ھـ
ئۆمۈرلــۈك چىــش :كـ
چا ينا يد ۇ .
ئېزىــق چىــش :ناھايىتــى كــەڭ ۋە قىســقا بولــۇپ،
يېمەكلىكلەرنــى چاينــاپ پارچىاليــدۇ ھــەم يۇمشــاق ئېزىــدۇ.
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ئېڭەك بىلەن چايناش
يۇقىرىقــى قىســىمدىكى ئېڭــەك ســۆڭىكىنى يۇقىرىقــى جــاغ
ســۆڭىكى دەيمىــز.
تۆۋەنكــى قىســىمدىكى ئېڭــەك ســۆڭىكىنى تۆۋەنكــى جــاغ
ســۆڭىكى دەيمىــز.
ـوڭ ئەڭ
ـەڭ چـ
ـمىدىكى ئـ
ـۈز قىسـ
ـۆڭىكى يـ
ـاغ سـ
ـى جـ
تۆۋەنكـ
قاتتىق ســۆڭەكتۇر.
تۆۋەنكــى جــاغ ســۆڭىكى تەركىبىدىكــى بــەزى ســۆڭەكلەر
ـۆڭەك
ـتەھكەم سـ
ـەڭ مۇسـ
ـەم ئـ
ـق ھـ
ـەڭ قاتتىـ
ـى ئـ
ـادەم بەدىنىدىكـ
ئـ
ھېســابلىنىدۇ.
چايناشــقا مەســئۇل ئاساســلىق مۇســكۇلالرنىڭ بىــرى چېكــە
ـى،
ـى تەرىپـ
ـنىڭ ئىككـ
ـاپ (باشـ
ـن باشـ
ـۇپ ،چېكىدىـ
ـكۇلى بولـ
مۇسـ
قۇالقنىــڭ ئۈســتى تەرىپــى) ،تۆۋەنكــى ئېڭەكنىــڭ ئاســتىغىچە.
ــ قوۋۇز
ـكۇل ــ
ـلىق مۇسـ
ـئۇل ئاساسـ
ـقا مەسـ
ـە بىر چايناشـ
يەنـ
مۇســكۇلى ،يــاڭاق ســۆڭىكىدىن باشــلىنىپ ،تۆۋەنكــى ئېڭەكنىــڭ
ـتىغىچە.
ئاسـ
چىشنىڭ تۈزۈلۈشى
ـش
ـە ،چىـ
ـقى قەۋىتىگـ
ـڭ تاشـ
ـش تاجىنىـ
چىــش ماددىســى :چىـ
ـش
ـۇپ چىـ
ـقان بولـ
ـە جايالشـ
ـتىنقى تەرىپىگـ
ـىنىڭ ئاسـ
ـال ماددىسـ
ئېمـ
ـتەھكەم.
ـن مۇسـ
ـاقراق ،لېكىـ
ـىدىن يۇمشـ
ـال ماددىسـ
ئېمـ
ـقا
ـقى قەۋىتىدىكى چىشـ
ـڭ تاشـ
ـش مىلىكىنىـ
چىــش بوينــى :چىـ
يېپىشــىپ تۇرغان قىســىم.
چىش يىلتېزى :چىشنىڭ جاغ سۆڭىكىگە پاتقان قىسمى.
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چىــش ئېمــال ماددىســى :چىــش تاجىنــى قاپلىغــان
مۇســتەھكەم قــەۋەت ،قېلىنلىقــى ئىككــى مىللىمېتىــر
چىــش تاجــى :چىشــنىڭ ئوتتــۇرا قىســمىدىكى چىــش
مىلىكىنىــڭ ئۈســتىدىكى قىســىم.
چىــش يىلىكــى :چىشــنىڭ ئــەڭ ئىچكــى قەۋىتىدىكــى
ـرۋا ئۇچلىرىدىن
ـۇر ۋە نېـ
ـان  -تومـ
ـلىقى قـ
ـىم ،ئاساسـ
ـاق قىسـ
يۇمشـ
تۈزۈلىــدۇ.
چىــش ســۆڭەك ماددىســى :چىــش يىلتېزىغــا چاپالشــقان
ئېڭەككــە پاتقــان «تېرىــك يىلىمســىمان مــاددا»
ـقان،
ـمىغا جايالشـ
ـنىڭ يىلتېز قىسـ
چىــش يىلتېــز قانىلــى :چىشـ
تۇنېلســىمان كىچىــك كامار.
خەتەرلىك چىش دېغى
بارلىــق ئادەملەرنىــڭ ئېغىزىــدا باكتېرىيــە بولىــدۇ ،گەرچــە
بەزىلىــرى زىيانســىز باكتېرىيــە بولســىمۇ.
ئەگــەر توغــرا بولمىغــان ئۇســۇلدا چىــش چوتكىلىغانــدا،
باكتېرىيــە چىــش ئېمــال ماددىســى ئۈســتىدە توختــاپ قالىــدۇ.
ـر
ـپ ،بىـ
ـتىدە كۆپىيىـ
ـى ئۈسـ
ـال ماددىسـ
ـش ئېمـ
ـە چىـ
باكتېرىيـ
ـدۇ.
ـىل قىلىـ
ـى ھاسـ
ـش دېغىنـ
ـەۋەت چىـ
قـ
ـىدۇ،
ـى يۈزىنى تېشـ
ـش ئېمال ماددىسـ
ـار چىـ
ـاتالىق ماددىـ
كىسـ
ـدا بولىدۇ.
ـش پەيـ
ـەن چىـ
ـۇرۇت يېگـ
ـپ ،قـ
ـۈك چوڭىيىـ
تۆشـ
كىســاتالىق ماددىــار نېرۋىغــا يەتكەنــدە بىــز ئاندىــن
ئاغرىقنــى ســېزىمىز .بىــراق ئــۇ چاغــدا چىشــنى قــۇرۇت يــەپ
بولغــان بولىــدۇ.
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چىشنىڭ چۈشۈشى ۋە ئۆسۈشى
چىــش ســۈت چىشــىنىڭ چىقىــش ۋاقتى(ئــاي) ئۆمۈرلــۈك
چىشــنىڭ چىقىــش ۋاقتــى (يىــل)
بىرىنچى ئۇدۇلى چىش 6-8 6-12
ئىككىنچى ئۇدۇل چىش 7-9 9-15
قوزۇق چىش 9-12 14-20
بىرىنچى ئۆمۈرلۈك چىش 10-12 15-20
ئىككىنچى ئۆمۈرلۈك چىش 10-12 24-30
بىرىنچى ئېزىق چىش ــ 6-7
ئىككىنچى ئېزىق چىش ــ 11-13
ئۈچىنچى ئېزىق چىش ـــ 18-21
شۆلگەي سۇيۇقلۇقى
ـر
ـز ،بىـ
ـز ۋە يۇتالمايمىـ
ـا چاينىيالمايمىـ
ـۆلگەي بولمىسـ
ـەر شـ
ئەگـ
ـەس.
ـى تـ
ـش ناھايىتـ
ـە يېيىـ
نەرسـ
چايناش
شۆلگەي يېمەكلىكلەرنى نەمدەيدۇ ،چايناشنى ئاسانالشتۇرىدۇ.
نەمدەلگــەن يېمەكلىكلەرنــى ئاســان پارچىلىغىلــى بولىــدۇ،
يۇتــۇش ئاســان.
قــۇرۇق يېمەكلىكلەرنــى تېتىغانــدا تــەم سەزگۈســىنىڭ
ســەزگۈرلۈك دەرىجىســى تۆۋەنلــەپ كېتىــدۇ ،شــۆلگەي قــۇرۇق
يېمەكلىكلەرگــە تــەم كىرگۈزىــدۇ.
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ئېنزىم
شــۆلگەي ســۇيۇقلۇقىدا ئېنزىــم دەپ ئاتىلىدىغــان خىمىيەلىــك
مــاددا ئېنزىــم بولــۇپ ،بىــز چاينىغانــدا ،ئېنزىــم يېمەكلىكلەرنــى
ـە
ـۈرۈچ ۋە ئىتالىيـ
ـكا ،گـ
ـۇ ،بولـ
ـۇ ،ياڭيـ
ـدۇ ،بولۇپمـ
ـم قىلدۇرىـ
ھەزىـ
ـان يېمەكلىكلەر.
ـرى بولغـ
ـى يۇقىـ
ـال ماددىسـ
ـق كراخمـ
ـى قاتارلىـ
چۆپـ
تازىلىق
شــۆلگەي ســۇيۇقلۇقى يېمەكلىــك قالدۇقىنــى يۇتقــۇزۇپ،
ئېغىــز بوشــلۇقىنى پاكىزاليــدۇ.
شۆلگەي سۇيۇقلۇقىنىڭ ھاسىل بولۇشى
شــۆلگەي ســۇيۇقلۇقىنى يــۈز قىســمىنىڭ  6ئورۇندىكــى
ـەر
ـزى ھـ
ـۆلگەي بېـ
ـى شـ
ـدۇ 6 .ئورۇندىكـ
ـزى ئاجرىتىـ
ـۆلگەي بېـ
شـ
كۈنــى  1.5لېتىــر شــۆلگەي ســۇيۇقلۇقى ئاجرىتىــدۇ.
جاغ ئاستى بېزى
قوۋۇز بېزى تىل ئاستى بېزى
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1212ئۆپكە ۋە نەپەس ئېلىش
نەپــەس ئېلىــش ،ھــاۋا شــۈمۈرۈش ،ھۆمىــدەش ...نەپــەس
ـىدۇ.
ـىگېنغا ئېرىشـ
ـن ئوكسـ
ـۇنداق ھاۋادىـ
ـى مۇشـ
ـش سىستېمىسـ
ئېلىـ
ئــادەم بەدىنــى ئېھتىياجلىــق بولغــان ئوكســىگېن بىلــەن قــان
شــېكىرىنى پارچىاليــدۇ ،ئېنېرگىيــە چىقىرىــپ ،ئورگانىزىمالردىكــى
ئېنېرگىيــە خوراشــنى تولۇقاليــدۇ .ئۆپكــە نەپەســلىنىش
ـۇرۇن
ـۇپ ،بـ
ـىم بولـ
ـكىلىي قىسـ
ـم تەشـ
ـەڭ مۇھىـ
ـىدىكى ئـ
سىستېمىسـ
بوشــلۇقى ،بوغــۇز ،كېكىــردەك قاتارلىقــار بىلــەن تۇتىشــىدۇ.
بەدەننىڭ قايسى قىسمىدا؟
ھــاۋا بــۇرۇن ياكــى ئېغىــز ئارقىلىــق نەپــەس سىستېمىســىغا
كىرىــپ ،كانايدىــن ئۆتــۈپ ئۆپكىگــە يېتىــپ بارىــدۇ.
ئۆپكىنىڭ چوڭ -كىچىكلىكى ۋە شەكلى
ـىدۇر.
ـش ئەزاسـ
ـەس ئېلىـ
ـىمان نەپـ
ـۈپ تونۇرسـ
ـر جـ
ـە بىـ
ئۆپكـ
ئۆپكــە ئۈســتى يۇقىرىغــا كۆتۈرۈلگەنــدە ،ئوقرەكتىــن ســەل
ئېگىزلىشــىدۇ .ئۆپكــە ئاســتى دىئافراگمــا مۇســكۇلىنىڭ (تــۆش
ـۆڭىكىنىڭ
ـا سـ
ـى قوۋۇرغـ
ـەن تەكشـ
ـى بىلـ
ـۆۋەن تەرىپـ
ـۆڭىكىنىڭ تـ
سـ
تــۆۋەن تەرىپىگــە قــەدەر پۈكلىنىــدۇ) يۈزىگــە جايالشــقان.
ئۆپكىنىڭ سول قانىتى ئىككى ياپراقچىدىن تۈزۈلگەن.
79

ئۆپكىنىــڭ ئــوڭ قانىتــى ئــۈچ ياپراقچىدىــن تۈزۈلگــەن
بولــۇپ ،تەخمىنــەن ســول قاناتتىــن  1/5ھەسســە چــوڭ.
نەپەس ئېلىش مىقدارى
بىــر يىلــدا ئۆپكــە نەپــەس ئالغــان ھاۋانىــڭ ئومۇمىــي
مىقــدارى  4مىليــون لېتىــر.
ـەن
ـانى تەخمىنـ
ـم سـ
ـش قېتىـ
ـەس ئېلىـ
ـدە نەپـ
ـڭ ئۆمرىـ
ئادەمنىـ
ـم.
ـون قېتىـ
ـۈز مىليـ
ـەش يـ
بـ
نەپەس چىقىرىش سۈرئىتى
ئۆپكىنىڭ نەپەس چىقىرىش سۈرئىتى ئوخشىمايدۇ.
ئادەتتىكى ئەھۋالدا 2مېتىر/سېكۇنت
تېز ماڭغاندا 7مېتىر/سېكۇنت
يۆتەلگەندە 20مېتىر/سېكۇنت
چۈشكۈرگەندە 30مېتىر/سېكۇنت
نەپەس چىقىرىش مىقدارى ۋە نەپەس ئېلىش نىسبىتى
تۆۋەندىكــى يېتىلگــەن ئەرنىــڭ ئوخشــىمىغان ئەھۋالدىكــى
ـەن ئايالنىڭ
ـۇپ ،يېتىلگـ
ـدارى بولـ
ـش مىقـ
ـەس چىقىرىـ
ـە نەپـ
ئوتتۇرۇچـ
نەپــەس چىقىرىــش مىقدارىنىــڭ تەخمىنــەن تــۆت ھەسسىســىچىلىك
ـدۇ.
كېلىـ
چوڭقۇر نەپەس ئالغان ۋاقىتتىكى نەپەس مىقدارى  6لېتىر
نەپــەس چىقارغاندىــن كېيىــن ئۆپكىــدە قالغــان گاز مىقــدارى
 1.2لېتىــر
ـەس چىقىرىش
ـۇر نەپـ
ـەن چوڭقـ
ـش بىلـ
ـەس چىقىرىـ
ـال نەپـ
نورمـ
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ئوتتۇرۇســىدا  1.0لېتىر
ئــارام ئالغاندىكــى نەپــەس ئېلىــش ۋە نەپــەس چىقىرىــش
مىقــدارى  0.5لېتىــر
چوڭقــۇر نەپــەس ئالغانــدا نورمىدىــن ئارتــۇق شــۈمۈرۈلگەن
ھــاۋا مىقــدارى  3.3لېتىــر
ئــارام ئالغاندىكــى نەپــەس ئېلىــش تېزلىــك نىســبىتى 15
قېتىم/مىنــۇت
جىــددي ھەرىكــەت قىلغاندىــن كېيىــن نەپــەس تېزلىــك
نىســبىتى  50قېتىم/مىنــۇت
ـش مىقدارى
ـەس ئېلىـ
ـن نەپـ
ـن كېيىـ
ـەت قىلغاندىـ
ـددي ھەرىكـ
جىـ
ـدارى 3لېتىر
ـش مىقـ
ـەس چىقىرىـ
ۋە نەپـ
شــۇڭا ،نەپــەس ئېلىــش مىقــدارى ۋە نەپــەس چىقىرىــش
مىقدارىنىــڭ يىغىندىســى بىلــەن ئــارام ئالغــان ۋاقىتتىكــى 7.5
ـەڭ
ـا تـ
ـى  150لىتىرغـ
ـن كېيىنكـ
ـەت قىلغاندىـ
ـي ھەرىكـ
ـر جىددىـ
لېتىـ
ئەمــەس.
گاز تەركىبىنىڭ ئۆزگىرىشى
باشقىالر ئوكسىگېن ئازوت گازى
يېڭى ھاۋا سۈمۈرگەندىكى تەركىب نىسبىتى
ئازوت گازى 79%
ئوكسىگېن 20%
كاربون IVئوكسىد 0.03%
نەپەس چىقارغان گاز دۇغى تەركىبى
ئازوت گازى 79%
81

ئوكسىگېن 16%
كاربون IVئوكسىد 4%
نەپەس يولى
ـۈپ ،ئۆپكىگە
ـن ئۆتـ
ـلۇق ۋە نەيچىلەردىـ
ـار بوشـ
ـر قاتـ
ـاۋا بىـ
ھـ
يېتىــپ بارىدۇ.
كاناي
ئۇزۇنلۇقــى تەخمىنــەن  11ســانتىمېتىر ،كەڭلىكــى 1.5
ســانتىمېتىر 20 ،دانــە  Cشــەكىللىك كۆمۈرچەكتىــن تۈزۈلگــەن.
كانايچە
كانــاي ئاخىرىنىــڭ مۇھىــم شاخچىســى بولــۇپ ،ســول
كانايچىنىــڭ ئۇزۇنلۇقــى  2.5ســانتىمېتىر ،ئــوڭ كانايچىنىــڭ
ئۇزۇنلۇقــى  5ســانتىمېتىر.
ئىنچىكە كانايچە
كانايچىنىڭ شاخچىلىرى
بۇرۇن بوشلۇقى
بــۇرۇن بوشــلۇقىدىكى بــۇرۇن تۈكــى چــاڭ -تــوزان ۋە
باكتېرىيەلەرنــى ســۈزىدۇ ،بــۇرۇن بوشــلۇقىدىكى تــۈك تېمــى
بېلىــق ســۈزىدىغان تورنىــڭ رولىنــى ئۆتەيــدۇ .بــۇ خىــل تــۈك
ـۈمۈرگەندە تۇراقلىق
ـاۋا سـ
ـۇپ ،ھـ
ـول بولـ
ـۇر مـ
ـان -تومـ
ـدا قـ
تېمىـ
تېمپېراتــۇرا ۋە نەملىــك ھالىتىنــى ســاقاليدۇ.
كېكىردەك (گال)
يېمەكلىك ۋە ھاۋا يولى
82

قىلدام تومۇر تورى
ــ 15-17
ـۇر ــــ
ـدام تومـ
ـك قىلـ
ـە كىچىـ
ـۇ ئىنچىكـ
چاچتىنمـ
تــال ئىنچىكــە كانايچــە قۇيرۇقىنىــڭ شاخچىســى.
شار ئالماشتۇرۇش
ئۆپكــە پۈۋەكچىلىرىنىــڭ شــەكلى شــارغا ئوخشــاش بولــۇپ،
ئوكســىگېن قانغــا ئۆتىدىغــان ســۇپىدۇر.
ـا
ـڭ قۇيرۇقىغـ
ـۇرالر تورىنىـ
ـرى قىلــدام تومـ
ـە پۈۋەكچىلىـ
ئۆپكـ
جايالشــقان.
ـتىن ،بەلكى
ـا قالماسـ
ـپ كېلىپـ
ـىگېن ئېلىـ
ـش ئوكسـ
ـەس ئېلىـ
نەپـ
ـايدۇ.
ـىدنى چىقىرىپ تاشـ
ـون  IVئوكسـ
ـك كاربـ
ـە زەھەرلىـ
يەنـ
نــاۋادا بارلىــق ئۆپكــە پۈۋەكچىلىرىنــى ئېچىــپ يايســاق،
بىــر تېننىــس تــوپ مەيدانىنىــڭ يۈزىگــە لىــق كېلىــدۇ.
نەپەس ۋە ئاۋاز
ــ
نەپــەس ئېلىــش يانــداش ھالــدا بىــر خىــل تەســىر ـــ
ئــاۋاز چىقىرىــدۇ.
بوغۇزدا  9پارچە كۆمۈرچەك بار.
ـىل
ـى بۇغدىيەكنى ھاسـ
ـدى ئۇچـ
ـڭ ئالـ
ـىمان كۆمۈرچەكنىـ
قالقانسـ
قىلىــدۇ ،ئەرلەرنىــڭ بۇغدىيىكــى ئايالالرنىڭكىدىــن گەۋدىلىــك
بولىــدۇ.
بوغۇزىدىكــى  19پارچــە مۇســكۇل ئــاۋاز پەردىســىنىڭ
ـدۇ.
ـدا قىلىـ
ـاۋاز پەيـ
ـدە ئـ
ـدۇ ھەمـ
ـش قىالاليـ
ـدا ئۆزگىرىـ
ئۇزۇنلۇقىـ
ـىدىن 5
ـاۋاز پەردىسـ
ـڭ ئـ
ـى ئايالالرنىـ
ـاۋاز پەردىسـ
ـڭ ئـ
ئەرلەرنىـ
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ـدۇ.
ـراق بولىـ
ـاۋازى تومـ
ـڭ ئـ
ـۇڭا ئەرلەرنىـ
ـۇزۇن ،شـ
ـر ئـ
مىللىمېتىـ
ئەرلەرنىــڭ ئــاۋاز پەردىســىنىڭ چاستوتىســى  120گىرتېــس
(ھــەر ســېكۇنتتا تەۋرىنىــش قېتىمــى)
ـى  2200گىرتېس
ـاۋاز چاستوتىسـ
ـىنىڭ ئـ
ـاۋاز پەردىسـ
ـار ئـ
ئايالـ
ـش قېتىمى)
ـېكۇنتتا تەۋرىنىـ
ـەر سـ
(ھـ
ـەر
ـس (ھـ
ـى  260گىرتېـ
ـىنىڭ چاستوتىسـ
ـاۋاز پەردىسـ
ـار ئـ
بالىـ
ـى)
ـش قېتىمـ
ـېكۇنتتا تەۋرىنىـ
سـ
كېكىردەك
كېكىردەكنىــڭ ئۈســتى تەرىپــى ئىككــى تــال ياپراقچىســىمان
ـال كۆمۈرچەك
ـى تـ
ـۇ ئىككـ
ـدا ،بـ
ـى يۇتقانـ
ـۇر .يېمەكلىكنـ
كۆمۈرچەكتـ
كېكىردەككــە ماڭىدىغــان يولنــى ئېتىــپ ،يېمەكلىكنىــڭ كاناينــى
ئېتىۋېلىــپ ،بوغۇلــۇپ قېلىشــىنىڭ ئالدىنــى ئالىــدۇ.
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1313يۈرەك
بەدەننىڭ قايسى قىسمىدا ؟
يــۈرەك ئۆپكىنىــڭ ئىككــى قانىتىنىــڭ ئوتتــۇرا قىســىمدا
ـى بەدەننىڭ
ـىلەر يۈرەكنـ
ـا ،كىشـ
ـرەك بولغاچقـ
ـول تەرەپتىـ
ـۇپ ،سـ
بولـ
ســول تەرىپىــدە دەپ قارايــدۇ.
يۈرەكنىڭ خىزمىتى
يۈرەكنىــڭ ئــوڭ -ســول ئىككــى تەرىپــى خــۇددى ئىككــى
دانــە «ناســۇس(پومپا)» قــا ئوخشــاش بىــرال ۋاقىتتــا خىزمــەت
قىلىــدۇ.
ھــەر قېتىــم يــۈرەك قىســقارغاندا ياكــى ســەكرىگەندە ،ئــوڭ
ـى
ـان قاننـ
ـل بولغـ
ـىگېن كەمچىـ
ـۇس(پومپا)» ئوكسـ
ـى «ناسـ
تەرەپتىكـ
ئۆپكىگــە توشــۇپ ئوكســىگېن تولۇقاليــدۇ .ســول تەرەپتىكــى
ـە
ـن بەدەنگـ
ـى ئۆپكىدىـ
ـان قاننـ
ـول بولغـ
ـىگېن مـ
ـۇس» ئوكسـ
«ناسـ
قايتــا كىرگۈزىــدۇ.
فىزىكىلىق كۆرسەتكۈچ:
يۈرەكنىــڭ چــوڭ -كىچىكلىكــى شــۇ كىشــىنىڭ مۇشــتۇمېنىڭ
چــوڭ -كېچىكچىلىــك كېلىــدۇ .ئۆســۈپ يېتىلىشــكە ئەگىشــىپ،
يۈرەكمــۇ چوڭىيىــدۇ .چوڭىيىــش ســۈرئىتى چىــڭ ســىقىمدالغان
مۇشــتنىڭ چوڭىيىــش ســۈرئىتى بىلــەن ئوخشــاش بولىــدۇ.
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ئەرلــەر يۈرىكىنىــڭ ئوتتۇرۇچــە ئېغىرلىقــى 300 :گىــرام،
چــوڭ -كىچىكلىكــى ،ئۇزۇنلۇقــى 12 :ســانتىمېتىر
ئايالــار يۈرىكىنىــڭ ئوتتۇرچــە ئېغىرلىقــى 250 :گىــرام،
كەڭلىكــى  8-9ســانتىمېتىر ،ئالــدى -كەينــى دىئامېتىــرى 6
ســانتىمېتىر.
يۈرەك
ـرە،
ـز تېـ
ـەۋەت نېپىـ
ـر قـ
ـۈرەك بىـ
ـدە ،يـ
ـڭ مەركىزىـ
كۆكرەكنىـ
ـاددى
ـۇ ئـ
ـۇرۇدۇ .بـ
ـپ تـ
ـن قوغدىلىـ
ـۆڭەك تەرىپىدىـ
ـكۇل ۋە سـ
مۇسـ
ئەممــا ئىنتايىــن مۇھىــم بولغــان «ناســۇس» ئــادەم تېنىدىكــى
ـتىن
ـدۈز توختىماسـ
ـە -كۈنـ
ـىدا كېچـ
ـەر ئارىسـ
ـىزلىغان ھۈجەيرىلـ
سانسـ
ـدۇ.
ـان يەتكۈزىـ
قـ
ئادەمنىــڭ پۈتــۈن ھاياتىــدا (ئوتتۇرىچــە ئۆمــرى  70يــاش
ـوقىدۇ.
ـون قېتىم سـ
ـارد  500مىليـ
ـۈرەك  2مىليـ
ـابلىغاندا) يـ
دەپ ھېسـ
ـڭىز» نى
ـۆرۈپ قىلىشـ
ـى كـ
ـى ياخشـ
ـىزنىڭ «كىمنـ
ـۈرەك سـ
ـە يـ
گەرچـ
ـىتە كونترول
ـلىكىڭىزنى بىۋاسـ
ـتە»ياكى ئەمەسـ
ـىزنىڭ «بىخەسـ
ياكى سـ
ـېكۇنت
ـۈزۈش خىزمىتى سـ
ـان يەتكـ
ـڭ قـ
ـەر يۈرەكنىـ
ـىمۇ ،ئەگـ
قىلمىسـ
ـدۇ.
ـز ئۆلىـ
ـز  -تېنىڭىـ
ـىزنىڭ ھۈجەيرىڭىـ
ـەن ،سـ
ـاپ قالىدىكـ
توختـ
بەدەننىڭ قايسى قىسمىدا ؟
يــۈرەك ئۆپكــە ئىككــى قانىتىنىــڭ ئوتتــۇرا قىســمېنىڭ
ـە
ـىلەر ئادەتتـ
ـۇڭا كىشـ
ـقان ،شـ
ـە جايالشـ
ـول تەرىپىگـ
ـەل سـ
ســــــ
يۈرەكنــى بەدەننىــڭ ســول تەرىپىــدە دەپ قارايــدۇ.
يۈرەكنىڭ خىزمىتى
ـاش
ـا » غا ئوخشـ
ـى ئىككى«پومپـ
ـول تەرىپـ
ـوڭ سـ
ـڭ ئـ
يۈرەكنىـ
خىزمــەت قىلىدۇ.
ھــەر قېتىــم يــۈرەك يىغىلغانــدا ياكــى ســوققاندا ،ئــوڭ
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ـىگېن
ـە ئوكسـ
ـى ئۆپكىگـ
ـەم قاننـ
ـىگېن كـ
ـا» ئوكسـ
ـى «پومپـ
تەرەپتىكـ
ـول
ـا» مـ
ـى «پومپـ
ـول تەرەپتىكـ
ـدۇ ،سـ
ـۈن يەتكۈزىـ
ـاش ئۈچـ
تولۇقـ
ئوكســىگېنلىق قاننــى ئۆپكىدىــن بەدەنگــە قايتــا يەتكۈزىــدۇ.
فىزىكىلىق كۆرسەتكۈچ
ـڭ تۈگۈلگەن
ـڭ چىـ
ـۇ ئادەمنىـ
ـى شـ
ـوڭ كىچىكلىكـ
ـڭ چـ
يۈرەكنىـ
مۇشــتىچىلىك كېلىــدۇ .ئاستا-ئاســتا يېتىلىشــىمىزگە ئەگىشــىپ
ـتۇمىزنىڭ چوڭىيىش
ـۈرئىتى مۇشـ
ـى سـ
ـدۇ .چوڭىيىشـ
ـۇ چوڭىيىـ
يۈرەكمـ
ســۈرئىتى بىلــەن ئوخشــاش.
ـرام ،ئايالالر
ـى  300گىـ
ـە ئېغىرلىقـ
ـڭ ئوتتۇرۇچـ
ـەر يۈرىكىنىـ
ئەرلـ
ـى:
ـرام .چوڭ-كىچىكلىكـ
ـى  250گىـ
ـە ئېغىرلىقـ
ـڭ ئوتتۇرۇچـ
يۈرىكىنىـ
ـدى-
ـانتىمېتىر ،ئالـ
ـى  9~ 8سـ
ـانتىمېتىر ،كەڭلىكـ
ـى  12سـ
ئۇزۇنلۇقـ
ـانتىمېتىر.
ـرى  6سـ
ـى دىئامېتىـ
كەينـ
تومۇر سوقۇش
يۈرەكنىــڭ ھــەر ســېكۇنتلۇق ســوقۇش قېتىــم ســانى تومــۇر
ســوقۇش قېتىــم ســانى دېيىلىــدۇ.
ئادەمنىــڭ پۈتــۈن ئۆمرىــدە ،يــۈرەك ســوقۇش قېتىمــى
توختىمــاي ئۆزگىرىــپ تــۇرۇدۇ.
ـىگېن
ـەپ ئوكسـ
ـى كۆپلـ
ـۈرەك بەدەننـ
ـدا ،يـ
ـان چاغـ
ـز چېنىققـ
بىـ
بىلــەن تەمىنلەشــكە ئېھتىياجلىــق بولغاچقــا ،يــۈرەك ســوقۇش
تېزلىشــىپ كېتىــدۇ.
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يۈرەك سوقۇشنىڭ سەۋەبى:
يۈرەكنىــڭ چوققــا قىســمىدا بىــر پارچــە ســىنۇس-داالنچە
ـۈرەك دىۋارىنىڭ
ـۇپ ،يـ
ـار بولـ
ـون بـ
ـان رايـ
ـى دەپ ئاتىلىدىغـ
تۈگۈنـ
يىغىلىــش (قىسقىرىشــىنى) ئېلېكتىــر ســىگنالىنى ســىرتقا يولاليــدۇ.
يۈرەكنىڭ قان تەمىنلەش سىستېمىسى
يــۈرەك دىۋارىنــى تۈزىدىغــان مۇســكۇل يــۈرەك مۇســكۇلى
ـۇپ ،مەڭگۈ
ـان بولـ
ـى دەپ ئاتىلىدىغـ
ـكۇل قەۋىتـ
ـۈرەك مۇسـ
ـى يـ
ياكـ
خىزمەتتىــن توختىمايــدۇ ھەمــدە ئۇنىــڭ ئۈســتىگە توختىماســتىن
ـق.
ـكە ئېھتىياجلىـ
ـان يەتكۈزۈشـ
قـ
ئىككــى تاجىســىمان ئارتېرىيــە ئائورتــا (غــول ئارتېرىيــە)
ـەر
ـى ھۈجەيرىلـ
ـڭ ئىچكـ
ـۇپ ،يۈرەكنىـ
ـان بولـ
ـپ چىققـ
ـن ئايرىلىـ
دىـ
ئۈچــۈن زۆرۈر قاننــى يەتكۈزىــدۇ.
يۇقىرىقى كاۋاك ۋېنا

ئائورتا

سىنۇس-داالنچە تۈگۈنى

يۈرەك سول داالنچىسى

ئۆپكە ئارتېرىيىسى

يۈرەك ئوڭ داالنچىسى

ئۆپكە ئارتېرىيە پەردىسى

ئۆپكە ۋېناسى

ئۈچ قاناتلىق كىالپان

ئىككى قاناتلىق كىالپان

يۈرەك قېپى
يۈرەك مۇسكۇل قەۋىتى

ئاستىنقى كاۋاك ۋېنا
يۈرەك ئوڭ قېرىنچىسى

ئايرىغۇچى پەردە

يۈرەك تارى

يۈرەك سول قېرىنچىسى
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يۈرەك قانداق خىزمەت قىلىدۇ؟
چېكىــت بىلــەن ئىپادىلەنگــەن يــول ئوكســىگېن كەمچىــل
بولغــان قانغــا ۋەكىللىــك قىلىــدۇ.
 -1قــان ئۈســتۈنكى كاۋاك ۋېنــا بىلــەن ئاســتىنقى كاۋاك
ـى
ـۇ ئورۇندىكـ
ـدۇ .بـ
ـپ كىرىـ
ـە ئېقىـ
ـوڭ داالنچىگـ
ـق ئـ
ـا ئارقىلىـ
ۋېنـ
قــان ئوكســىگېن كەمچىــل بولغــان قاننــى كۆرســىتىدۇ ،چۈنكــى
بــەدەن قاندىكــى ئوكســىگېننى ســەرپ قىلىــپ بولغــان بولىــدۇ.
ـوڭ
ـن ئـ
ـق كىالپاندىـ
ـۈچ قاناتلىـ
ـى ئـ
ـە قاننـ
ـوڭ داالنچـ
 -2ئـ
ـدۇ.
ـا قۇيىـ
قېرىنچىغـ
 -3ئــوڭ قېرىنچــە قاننــى ئۆپكــە ئارتېرىيــە پەردىســى
ـدۇ.
ـە كىرگۈزىـ
ـۇپ ،ئۆپكىگـ
ـىگە قۇيـ
ـە ئارتېرىيەسـ
ـق ،ئۆپكـ
ئارقىلىـ
ئۆپكىدە:
ـى
ـىز ھاۋانـ
ـان كېرەكسـ
ـدا قـ
ـۈش جەريانىـ
ـن ئۆتـ
 -4ئۆپكىدىـ
ـۈمۈرىدۇ.
ـن سـ
ـىگېننى قايتىدىـ
ـپ ،ئوكسـ
ـۇپ بېرىـ
قويـ
ـك
ـا ۋەكىللىـ
ـان قانغـ
ـول بولغـ
ـىگېن مـ
ـول ئوكسـ
ـىمان يـ
سىزىقسـ
قىلىد ۇ .
ـول
ـن سـ
ـۈپ ،ئۆپكىدىـ
ـىدىن ئۆتـ
ـە ئارتېرىيەسـ
ـان ئۆپكـ
 -5قـ
ـدۇ.
ـپ كىرىـ
ـە ئېقىـ
داالنچىگـ
 -6سول داالنچە قاننى سول قېرىنچىغا كىرگۈزىدۇ.
 -7ئائورتــا پەردىســى ئارقىلىــق يــۈرەك ســول قېرىنچىســى
ـە يەتكۈزىدۇ.
ـۈن بەدەنگـ
ـا پۈتـ
ـدۇ ،ئائورتـ
ـا كىرگۈزىـ
ـى ئائورتاغـ
قاننـ
يۈرەكنىڭ بىر كۈنى
ئۆلچەملىك قۇرامىغا يەتكەن ئادەمنىڭ يۈرىكى:
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 lيــۈرەك ھــەر قېتىــم ســوققاندا  70مىللىلېتىــر قــان
يەتكۈزىــدۇ.
 lھەر سېكۇنتىغا  5لېتىر قان يەتكۈزىدۇ.
 lھەر كۈنى  7200لېتىر قان يەتكۈزىدۇ.
 lھەر كۈنى يۈز مىڭ قېتىم سوقىدۇ.
ـم
ـىنى  1000قېتىـ
ـان ئايلىنىشـ
ـەدەن قـ
ـۈن بـ
ـى پۈتـ
ـەر كۈنـ
 lھـ
ـدۇ.
تاماماليـ
يۈرەكنىڭ تۈزۈلۈشى
ئائورتــا :بەدەندىكــى ئــەڭ چــوڭ ئارتېرىيــە بولــۇپ،
دىئامېتىــرى تەخمىنــەن گۈللۈكنــى سۇغىرىشــقا ئىشــلىتىلىدىغان
شــىلىنكىدەك كېلىــدۇ.
يــۈرەك داالنچىســى :يۈرەكنىــڭ ئۈســتۈنكى قىســمىدىكى
ئىككــى كاۋاكچىنىــڭ بىــرى بولــۇپ ،قــان تومۇردىــن قاننــى
ســۈمۈرۈش ھەمــدە قاننــى ئاســتىدىكى قېرىنچىغــا يەتكۈزۈشــكە
مەســئۇل.
يــۈرەك تــارى :يىپســىمان قۇرۇلمــا بولــۇپ ،كىالپــان
ئورنىنىــڭ داالنچــە بىلــەن قېرىنچــە ئوتتۇرۇســىغا مۇقىملىشىشــىغا
ياردەملىشــىدۇ.
تۆۋەنكــى كاۋاك ۋېنــا :بەدەننىــڭ ئاســتىنقى يېرىمىدىــن
قاننــى يىغىدىغــان ،ئىنتايىــن تــوم قــان -تومــۇر.
يــۈرەك قېپــى :يۈرەكنــى ئــوراپ تۇرۇدىغــان پەردىســىمان
خالتــا.
ئايرىغۇچــى پــەردە :يۈرەكنــى ئــوڭ -ســول ئىككىگــە
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ئايرىيدىغان يۈرەك مۇسكۇلى.
ئۈســتۈنكى كاۋاك ۋېنــا :بەدەننىــڭ ئۈســتۈنكى يېرىمىدىــن
قاننــى يىغىدىغــان ئىنتايىــن تــوم بولغــان قــان -تومــۇر.
كىالپــان پەردىســى :رولــى ئىشــىككە ئوخشــايدۇ ،بىــراق
تــاق يۆنىلىشــلىك ئېچىلىــدۇ .قاننىــڭ كىرىشــىگە يــول قويىــدۇ،
قايتىشــىغا يــول قويمايــدۇ .يۈرەكتــە  4تــال كىالپــان پەردىســى
ـە
ـى ،ئۆپكـ
ـان پەردىسـ
ـق كىالپـ
ـۈچ قاناتلىـ
ـۇالر :ئـ
ـۇپ ،ئـ
ـار بولـ
بـ
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ئارتېرىيەســى پەردىســى ،ئائورتــا پەردىســى ۋە ئىككــى قاناتلىــق
كىالپــان قاتارلىقــار.
يــۈرەك قېرىنچىســى :يۈرەكنىــڭ ئاســتىنقى قىســمىدىكى
ـۈرەك
ـىمدىكى يـ
ـتى قىسـ
ـرى ،ئۈسـ
ـڭ بىـ
ـك كاۋاكچىنىـ
ـى كىچىـ
ئىككـ
ـى ئارتېرىيەگە
ـش ۋە ئۇنـ
ـۇل قىلىـ
ـى قوبـ
ـەن قاننـ
ـىدىن كەلگـ
داالنچىسـ
يەتكۈزۈشــكە مەســئۇل.
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1414قان ئايلىنىش سىستېمىسى
ـان
ـۇ قـ
ـە ؟ ئـ
ـە نېمـ
ـان نەرسـ
ـل ئايلىنىدىغـ
ـزدە ئىزچىـ
بەدىنىمىـ
ئايلىنىشــتۇر ،قــان يۈرەكتىــن ئېنېرگىيــە ئېلىــپ «قــان تومــۇر»
ـۇ بەدىنىمىزدە
ـدۇ .ئـ
ـىدا ئايلىنىـ
ـا سىستېمىسـ
ـان تۇرۇبـ
دەپ ئاتىلىدىغـ
بــاش ئاخىرىســىز توختىمــاي ئايلىنىــدۇ .قــان تومــۇر ،يــۈرەك،
ـش
ـار ئايلىنىـ
ـان قاتارلىقـ
ــ قـ
ـاددا ــ
ـۇيۇق مـ
ـك سـ
ـل رەڭلىـ
قىزىـ
سىستېمىســىنى تەشــكىل قىلىــدۇ.
بەدەننىڭ قايسى قىسمىدا؟
ـە)،
ـول بارماقلىرىغىچـ
ـۇت  -قـ
ـە (پـ
ـىمىزدىن ئايىغىمىزغىچـ
بېشـ
ـداق
ـەر قانـ
ـۇپ ،ھـ
ـان بولـ
ـى قاپلىغـ
ـۈن بەدەننـ
ـۇرالر پۈتـ
ـان تومـ
قـ
ـەس.
ـي ئەمـ
ـن خالىـ
ـىمالرمۇ ئۇنىڭدىـ
ـرو قىسـ
مىكـ
ـىمالردىن
ـقا قىسـ
ـۇرالر باشـ
ـى قان تومـ
ـىم ئورۇنالردىكـ
ـر قىسـ
بىـ
ـىمان
ـتەھكەم كونۇسسـ
ـى مۇسـ
ـكۇلنىڭ ئۇچىدىكـ
ـىلەن :مۇسـ
ـاز .مەسـ
ئـ
پەيــدە ،قــان تومــۇر مۇســكۇل ئېغىرلىقىنىــڭ 10/1ىگــە توغــرا
ـدۇ.
كېلىـ
پەقــەت قــان تومــۇر بولمىغــان ئــورۇن ناھايىتــى ئــاز.
مەســىلەن :كــۆز كىرىســتالى.
يېشىل رەڭ ۋە قىزىل رەڭ
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ئوكســىگېن مــول بولغــان قــان قىزىــل رەڭلىــك بولــۇپ،
ـىل
ـن قان يېشـ
ـن كېيىـ
ـپ بولغاندىـ
ـەرپ قىلىـ
ـىگېننى سـ
ـەدەن ئوكسـ
بـ
ـدۇ.
ـە ئۆزگىرىـ
رەڭگـ
ـۇ
ـراق بـ
ـدۇ .بىـ
ـپ چىقىـ
ـان ئېقىـ
ـى قـ
ـن يۈرەكتىكـ
ئارتېرىيەدىـ
قــان قىزىــل رەڭلىــك ئەمــەس ياكــى يېڭــى ئوكســىگېنغا ئىگــە
بولغــان ئەمــەس.
ئۆپكــە ئارتېرىيىســى يۈرەكنىــڭ ئــوڭ تەرىپىدىــن ئۆپكىگــە
كىرىدىغــان «يېشــىل» قــان ياكــى ســاپ بولمىغــان قــان ،بــۇ
قاننىــڭ تەركىبىــدە ئوكســىگېن مىقــدارى تــۆۋەن بولىــدۇ.
ئوخشاشــا ۋېنادىــن يۈرەككــە ئېقىــپ كىرىدىغــان قاننىــڭ
ھەممىســى يېشــىل ئەمــەس ياكــى ســاپ بولمىغــان ،ئوكســىگېن
كەمچىــل بولغــان قــان.
ـول تەرىپىگە
ـڭ سـ
ـمىدىن يۈرەكنىـ
ـە قىسـ
ـى ئۆپكـ
ـە ۋېناسـ
ئۆپكـ
قۇيۇلىدىغــان «قىزىــل» قــان ياكــى ســاپ ئوكســىگېنغا ئىگــە
بولغــان قــان.
ئاساسلىق ۋېنا ۋە ئارتېرىيە
ھەرىكەت بەدەندىكى قان ئايلىنىشنى تېزلىتىدۇ
ۋېنا
قاننــى بــاش قىســىم ،بىلــەك ھەمــدە ئۈســتۈنكى يېرىــم
ـى كاۋاك
ـۇر يۇقىرىقـ
ـان -تومـ
ـۇيدىغان قـ
ـە توشـ
ـن يۈرەككـ
بەدەندىـ
ۋېنــا دەپ ئاتىلىــدۇ.
قاننــى يوتــا ،پــۇت ھەمــدە ئاســتىنقى يېرىــم بەدەندىــن
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ـا دېيىلىدۇ.
ـتىنقى كاۋاك ۋېنـ
ـۇر ئاسـ
ـان تومـ
ـۇيدىغان قـ
ـە توشـ
يۈرەككـ
ئاســتىنقى ،يۇقىرىقــى كاۋاك ۋېناالرنىــڭ تــوم -ئىنچىكىلىكــى
ئوخشاشــا  30مىللىمېتىــر.
ـتا
ـۈرئىتى ئاسـ
ـان ئېقىش سـ
ـا قـ
ـتۈنكى ۋېناالرغـ
ـتىنقى ،ئۈسـ
ئاسـ
ـېكۇنت
ـاران  1مىللىمېتىر /سـ
ـۇپ ئـ
بولـ
قايســى ۋاقىــت بولۇشــىدىن قەتئىينــەزەر ،ئــادەم تېنىدىكــى
ـاالردا بولىدۇ.
ـلىق ۋېنـ
ـۇ ئاساسـ
ـڭ  10/1بـ
ـي مىقدارىنىـ
ـان ئومۇمىـ
قـ
ئارتېرىيە
ـا)
ـول تومۇر(ئائورتـ
ـە غـ
ـلىق ئارتېرىيـ
ـى ئاساسـ
ـادەم تېنىدىكـ
ئـ
دېيىلىــدۇ ،ئــۇ قاننــى يۈرەكنىــڭ ســول تەرىپىدىــن بەدەننىــڭ
باشــقا ئورۇنلىرىغــا توشۇشــقا مەســئۇل.
غــول تومۇر(ئائورتــا) ئۇزۇنلۇقــى  40ســانتىمېتىر ،يــاي
شــەكللىك ،ئــۇ يۈرەكتىــن ھالقىــپ ئۆتــۈپ ،ھەمــدە يۈرەكنىــڭ
ئارقــا قىســىمغا بېرىــپ ،كۆكرەككــە كىرىــدۇ.
غول تومۇر(ئائورتا) نىڭ كەڭلىكى تەخمىنەن  25مىللىمېتىر.
غول تومۇر(ئائورتا) دىۋارىنىڭ قېلىنلىقى  3مىللىمېتىر
غــول تومۇر(ئائورتــا) دە قــان  30ســانتىمېتىر /ســېكۇنتلۇق
تېزلىــك بىلــەن ئاقىــدۇ.
ئۇالرغا ئىسىم قويۇپ باقايلى
كــۆپ ســاندىكى ۋېنــا ۋە ئارتېرىيىگــە ئۇالرنىــڭ قــان
يەتكــۈزۈش ئورنىغــا ئاساســەن ئىســىم قويۇلغــان.
مېڭە قان تومۇرلىرى باش قىسمىغا جايالشقان.
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ـدۇ،
ـكۇلىغا يەتكۈزىـ
ـۈرەك مۇسـ
ـى يـ
ـە قاننـ
ـىمان ئارتېرىيـ
تاجىسـ
ـا
ـەكلى خانتاجىغـ
ـوزۇلغان ،شـ
ـىرتقا سـ
ـن سـ
ـۈرەك ئەتراپىدىـ
ـى يـ
چۈنكـ
ـان.
ـام قويۇلغـ
ـۇنداق نـ
ـۈن شـ
ـىغانلىقى ئۈچـ
ئوخشـ
جىگــەر ئارتېرىيەســى بىلــەن جىگــەر ئۈچــۈن خىزمــەت
قىلىدىغــان ۋېنــا.
ئاشــقازان ئارتېرىيەســى بىلــەن ئاشــقازان ئۈچــۈن خىزمــەت
قىلىدىغــان ۋېنــا.
يانپــاش ئارتېرىيەســى بىلــەن پــۇت ئۈچــۈن خىزمــەت
قىلىدىغــان ۋېنــا.
ئىچكى قان
بېسىم(يۈرەكتىن
كەلگەن قان = ئەڭ
چوڭ قىممەت )100

ئۆلچەملىك
تاشقى دىۋار
ئۆلچەملىك
ئۇزۇنلۇقى(( mmقېلىنلىقى( )mmدىئامېتىر()mm

90
60

150
5

1
1.02

5
0.5

30
20
10

0.7
3
150

0.001
0.003
0.5

0.008
0.02
15

قان تومۇر كۆرسەتكۈچى
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قان تومۇر

ئارتېرىيە
ئىنچىكە
ئارتېرىيە
قىل تومۇر
كىچىك ۋېنا
ۋېنا

قاننىڭ مۇساپىسى (سەپىرى)
ـان
ـڭ قـ
ـى ئۇنىـ
ـەپەر ۋاقتى»نـ
ـڭ «سـ
ـە قاننىـ
ـر تامچـ
ـەر بىـ
ھـ
ـدۇ.
ـى بەلگىلەيـ
ـىدىكى لىنىيەسـ
ـش سىستېمىسـ
ئايلىنىـ
ـە
ـن ئۆپكىگـ
ـوڭ تەرىپىدىـ
ـڭ ئـ
ــ يۈرەكنىـ
ـەپەر ــــ
ـقا سـ
قىسـ
ـەپىرى
ـپ كېلىش سـ
ـە قايتىـ
ـول تەرىپىگـ
ـڭ سـ
ـە يۈرەكنىـ
ـپ ،يەنـ
بېرىـ
ـدۇ.
ـېكۇنتقىمۇ يەتمەيـ
ـى  10سـ
ـۇپ ،ۋاقتـ
بولـ
ـى
ـن بەدەننـ
ـول تەرىپىدىـ
ـڭ سـ
ــ يۈرەكنىـ
ـەپەر ــــ
ـۇزۇن سـ
ئـ
ـان،
ـە بارىدىغـ
ـول بارماقلىرىغىچـ
ـپ ،پۇت-قـ
ـە ئېقىـ
ـاپ تۆۋەنگـ
بويـ
ـەپىرى
ـش سـ
ـپ كېلىـ
ـە قايتىـ
ـوڭ تەرىپىگـ
ـڭ ئـ
ـە يۈرەكنىـ
ـن يەنـ
ئاندىـ
ـدۇ.
ـت كېتىـ
ـرەك ۋاقىـ
ـن كۆپـ
ـر مىنۇتتىـ
ـۇپ ،بىـ
بولـ
قان -تومۇرالرنىڭ ئۇزۇنلۇقى ۋە كۆلىمى
ئەگــەر بەدەندىكــى بارلىــق قــان تومۇرالرنــى ئۇلىســاق،
ـەر
ـدۇ .يـ
ـر بولىـ
ـڭ كىلومېتىـ
ـەن  100مىـ
ـى تەخمىنـ
ـڭ ئۇزۇنلۇقـ
ئۇنىـ
شــارىنى  2يېرىــم قېتىــم ئايلىنىشــقا يېتىــدۇ.
ـڭ
ـە ،ئۇنىـ
ـىپ تۈزلىسـ
ـى بېسـ
ـدام تومۇرالرنـ
ـق قىلـ
ـەر بارلىـ
ئەگـ
ـدۇ.
ـدەك كېلىـ
ـول مەيدانىـ
ـم پۇتبـ
ـۈزى يېرىـ
ـي يـ
ئومۇمىـ
قان تومۇرنىڭ تۈرى
ئارتېرىيە
ئارتېرىيە قاننى يۈرەكتىن سىرتقا يەتكۈزىدۇ.
ئارتېرىيەنىــڭ ســىرتقى قىســىمدىكى قېلىــن دىــۋارى ھــەر
قېتىــم يــۈرەك ســوققاندا ،قــان بېســىمېنىڭ تۇيۇقســىز ئۆرلــەپ
كېتىشــىگە تاقابىــل تــۇرۇدۇ.
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ئارتېرىيــە قاننــى بەدەننىــڭ ئاساســلىق قىســمىغا ياكــى
ئەزالىرىغــا يەتكۈزىــدۇ.
ئارتېرىيــە بۆلۈنــۈپ ئىنچىكىلىشــىپ ،ئىنچىكــە ئارتېرىيەگــە
ئايلىنىــدۇ.
ئىنچىكە ئارتېرىيە
ئىنچىكە ئارتېرىيە ئارتېرىيەدىن ئىنچىكە ھەم قىسقا.
ئىنچىكــە ئارتېرىيەنىــڭ ســىرتقى دىۋارىدىكــى مۇســكۇلالر
قىســقىراپ ،ئىنچىكــە ئارتېرىيــە ئىنچىكىلىشــىدۇ ،يەنــە كەڭرىــپ
ـل
ـۇ خىـ
ـە مۇشـ
ـە ئارتېرىيـ
ـىدۇ .ئىنچىكـ
ـە توملىشـ
ـە ئارتېرىيـ
ئىنچىكـ
ئۇســۇل ئارقىلىــق ئېقىــپ ئۆتىدىغــان قاننىــڭ ئېقىــش مىقدارىنــى
كونتــرول قىلىــدۇ.
ـل
ـىپ ،قىـ
ـۇ ئىنچىكىلىشـ
ـۈپ تېخىمـ
ـە بۆلۈنـ
ـە ئارتېرىيـ
ئىنچىكـ
ـدۇ.
ـا ئايلىنىـ
تومۇرالرغـ
قىل تومۇر
ـە
ـەم ئىنچىكـ
ـۇپ ،ھـ
ـۇر بولـ
ـك تومـ
ـەڭ كىچىـ
ـۇر ئـ
ـل تومـ
قىـ
ـا كۆزەتكىلى
ـكوپ ئارقىلىقـ
ـەت مىكروسـ
ـۇردۇر ،پەقـ
ـقا تومـ
ـەم قىسـ
ھـ
بو لىد ۇ .
قىــل تومۇرنىــڭ ســىرتقى دىــۋارى ئىنتايىــن نېپىــز ،شــۇڭا
ـى
ـۇ ئورۇندىكـ
ـار مۇشـ
ـك ماددىـ
ـقا كېرەكلىـ
ـاددا ۋە باشـ
ـۇق مـ
ئوزۇقلـ
قاندىــن ئۆتــۈپ ،ئەتراپتىكــى ھۈجەيــرە ۋە توقۇلمىالرغــا يېتىــپ
بارىــدۇ.
قىــل تومۇرنىــڭ نېپىزغىنــە ســىرتقى دىــۋارى كېرەكســىز
ماددىالرنــى ھۈجەيــرە ۋە توقۇلمىالردىــن ئايرىــپ چىقىــپ ،قــان
ئارقىلىــق ئېلىــپ كېتىــدۇ.
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قىل تومۇر بىر يەرگە يېغىلىپ كىچىكۋېناغا ئايلىنىدۇ.
كىچىك ۋېنا
كىچىــك ۋېنانىــڭ نېپىــز ســىرتقى دىــۋارى بــار بولــۇپ،
ئىنتايىــن يۇمشــاق.
ـان
ـىدا قـ
ـىملىرى ئارىسـ
ـي قىسـ
ـڭ ئاساسـ
ـا بەدەننىـ
ـك ۋېنـ
كىچىـ
يېغىد ۇ .
كىچىك ۋېنا بىر يەرگە يىغىلىپ ،ۋېنانى شەكىللەندۈرىدۇ.
ۋېنا
ـەم
ـز ھـ
ـۋارى نېپىـ
ـىرتقى دىـ
ـۇپ ،سـ
ـوم بولـ
ـن تـ
ـا ئىنتايىـ
ۋىنـ
يۇمشــاق.
ۋىنــا دىۋارىنىــڭ ســىرتقى يۈزىگــە يانچۇقســىمان پــەردە
ـك
ـىغا كاپالەتلىـ
ـەكىلدە ئېقىشـ
ـرا شـ
ـڭ توغـ
ـۇپ ،قاننىـ
ـقان بولـ
چاپالشـ
قىلىــدۇ.
ۋىنــا قاننــى بەدەننىــڭ ئاساســلىق قىســىملىرىدىن يۈرەككــە
يەتكۈزىــدۇ.
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1515قان
ۋايجــــــــان ،ئاغرىــپ كەتتــى! يارىالنغــان ئورۇندىــن
ئېقىــپ چىققــان شىلىمشــىق ســۇيۇقلۇق بەدەننىــڭ ھــەر قايســى
ـۇ
ـدۇر .ئـ
ـاقاليدىغان قانـ
ـىنى سـ
ـال ھەرىكەتلىنىشـ
ـىملىرىنىڭ نورمـ
قىسـ
يۈرەكتىــن ئېتىلىــپ چىقىــپ ،قــان -تومۇرغــا ئېقىــپ كىرىــدۇ،
ئوكســىگېن ۋە ئوزۇقلــۇق ماددىالرنــى بەدەننىــڭ ھــەر قايســى
قىســىملىرىغا توشــۇپال قالمــاي ،يەنــە بۆرەكتىــن ســۈزۈلگەن
كېرەكســىز ماددىالرنــى يىغااليــدۇ .ئۇندىــن باشــقا قاننىــڭ يەنــە
نۇرغــۇن فۇنكسىيەســى بــار.
بەدەننىڭ قايسى قىسمىدا ؟
ئادەتتىكــى ئەھۋالــدا ،ئارتېرىيەدىكــى قــان ئومۇمىــي قــان
مىقدارىنىــڭ 1/ 6نــى ،ۋېنادىكــى قاننىــڭ  4/3نــى ،يەنــە 20/1
گىمــۇ يەتمەيدىغىنــى قىلــدام قــان تومــۇرالردا بولىــدۇ.
ئادەمدە قانچىلىك مىقداردا قان بولىدۇ ؟
ـەن
ـى بىلـ
ـەدەن ئېغىرلىقـ
ـدارى بـ
ـان مىقـ
ـى قـ
ـادەم بەدىنىدىكـ
ئـ
ـدۇ.
ـىۋەتلىك بولىـ
مۇناسـ
بەدەندىكى قان بەدەن ئېغىرلىقىنىڭ  12/1نى ئىگىلەيدۇ.
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ئايالــار قــان مىقدارىنىــڭ بــەدەن ئېغىرلىقىــدا ئىگىلىگــەن
نىســبىتى ئەرلەرنىڭكىدىــن كىچىــك.
ـرەك بولىدۇ.
ـاردا ياغ كۆپـ
ـتۇرغاندا ،ئايالـ
ـەن سېلىشـ
ـەر بىلـ
ئەرلـ
ـول
ـدەك مـ
ـقا ئورۇنالردىكىـ
ـى باشـ
ـق تەمىنلىنىشـ
ـان ئارقىلىـ
ـڭ قـ
ياغنىـ
ئە مە س .
ـكۇلدا
ـۆپ بولمايدۇ .مۇسـ
ـرى كـ
ـكۇل توقۇلمىلىـ
ـاردا مۇسـ
ئايالـ
ـول بولىدۇ.
ـش مـ
ـەن تەمىنلىنىـ
ـان بىلـ
قـ
يېتىلگــەن ئايالالرنىــڭ بەدىنىدىكــى قــان مىقــدارى L5-4
بولىــدۇ.
يېتىلگــەن ئەرلەرنىــڭ بەدىنىدىكــى قــان مىقــدارى L6-5
بولىــدۇ.
نورمــال ئادەمگــە نىســبەتەن ،ھــەر كىلوگىــرام بــەدەن
ئېغىرلىقىــدا ml79قــان بولىــدۇ.
قان ئايلىنىش
ئادەتتــە بەدەننىــڭ ئالدىــراش قىســىملىرىنىڭ قانغــا بولغــان
ئېھتىياجــى يۇقىــرى بولىــدۇ.
بەدەننىــڭ مەلــۇم بىــر قىســمىنى ھەرىكەتلەندۈرگەنــدە ،قــان
تومــۇرالردا ئۆزگىرىــش يــۈز بېرىــپ ،ھەرىكــەت ئېھتىياجلىــق
بولغــان قــان بىلــەن تەمىنلەشــكە كاپالەتلىــك قىلىــدۇ.
قــان -تومــۇر ئىچكــى دىۋارىدىكــى مۇســكۇلالر ئىنچىكــە
ئارتېرىيــە مۇســكۇلى دېيىلىــدۇ.
ئــۇ تېخىمــۇ كــۆپ بولغــان قاننــى ئېھتىياجلىــق بولغــان
ئورۇنغــا يەتكــۈزۈپ بېرەلەيــدۇ.
كىچىــك ئارتېرىيــە تومۇرىنىــڭ ئىنچىكــە -توملۇقــى چــوڭ
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مېڭــە ئارقىلىــق (نېــرۋا سىستېمىســى ئارقىلىــق يەتكۈزلىــدۇ)
كونتــرول قېلىنىــدۇ.
ئــۇ ئوخشاشــا بــۆرەك ئۈســتى بېــزى ئاجرىتىــپ چىقارغــان
ھورموننىــڭ كونتروللۇقىغــا ئۇچرايــدۇ.
قان تىپى
 -1900يىلــى كىشــىلەر  4خىــل ئوخشــاش بولمىغــان قــان
ـۇب
ـنىڭ مەغلـ
ـان سېلىشـ
ـرى قـ
ـن ئىلگىـ
ـان .بۇنىڭدىـ
ـى بايقىغـ
تىپىنـ
ـان
ـدە قـ
ـى كۈنـ
ـراق بۈگۈنكـ
ـدى .بىـ
ـرى ئىـ
ـبىتى يۇقىـ
ـۇش نىسـ
بولـ
ـى
ـم قىلغۇچـ
ـان تەقدىـ
ـز قـ
ـى بىـ
ـەر .چۈنكـ
ـى بىخەتـ
ـېلىش ناھايىتـ
سـ
ـدۇق.
ـى بىلىۋالـ
ـان تىپىنـ
ـڭ قـ
ـۇل قىلغۇچىنىـ
ـى قوبـ
ۋە قاننـ
ئوخشىمىغان تىپتىكى قاننى ئارىالشتۇرغاندا قېتىشىدۇ.
ـا
ـۇل قىلغۇچىغـ
ـى قوبـ
ـى قاننـ
ـڭ قېنىنـ
ـم قىلغۇچىنىـ
ـان تەقدىـ
قـ
ـۇد.
ـەر مەۋجـ
ـالغاندا خەتـ
سـ
 ABOبولســا ئــادەم بەدىنىدىكــى قاننىــڭ تىپقــا ئايرىلىــش
سىستېمىســى ،ئادەمنىــڭ قــان تىپــى  AB ،B ،Aۋە  Oدىــن
ئىبــارەت تــۆت خىــل بولىــدۇ.
 Oقــان تىپــى كــۆپ ئىقتىدارلىــق قــان تەقدىــم قىلىــش
تىپــى ،ھــەر قانــداق كىشــىگە تەقدىــم قىلىشــقا بولىــدۇ.
ـۆپ ئىقتىدارلىق
ـى كـ
ـش تىپىدىكـ
ـۇل قىلىـ
ـى قوبـ
ـان تېپـ
 ABقـ
ـۇل قىلىدۇ.
ـى قوبـ
ـى قاننـ
ـداق تىپتىكـ
ـەر قانـ
ـان .ھـ
قـ
قان تىپى

قوبۇل قىلىش

تەقدىم قىلىش
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ABAB O

،AB AB A ،AB B ،A
O ،AB ،B

،B ،BA ،A O ،O
O ،AB

قىزىل قان ھۈجەيرىسى
قىزىــل قــان ھۈجەيرىســى پۈتــۈن بەدەنگــە ئوكســىگېن
توشــۇيدۇ.
ـر
ـەر بىـ
ـۇپ ،ھـ
ـۆپ بولـ
ـانى كـ
ـىنىڭ سـ
ـان ھۈجەيرىسـ
ـل قـ
قىزىـ
ـدۇ.
ـە بولىـ
ـون دانـ
ـەن  25تىرىليـ
ـاب بىلـ
ـۇرا ھېسـ
ـدە ئوتتـ
ئادەمـ
قىزىــل قــان ھۈجەيرىســىنىڭ ھەجىمــى ئىنتايىــن كىچىــك،
دىئامېتىــرى  7مىكرومېتىــر ،قېلىنلىقــى  2مىكرومېتىــر.
قىزىــل قــان ھۈجەيرىســىنىڭ شــەكلى ئوتتۇرۇســى ئويمــان
ھالەتتىكــى توقاچقــا ئوخشــايدۇ.
قىزىــل قــان ھۈجەيرىســىنىڭ رەڭگــى ئىچكــى قىســىمدىكى
قــان قىزىــل ئاقســىلى تەرىپىدىــن شــەكىللەنگەن.
قــان قىزىــل ئاقســىلى ئوكســىگېن بىلــەن بىرىكىــپ،
ئوكســىگېننى بەدەننىــڭ ھــەر قايســى قىســىملىرىغا يەتكۈزىــدۇ.
ـل
ـان قىزىـ
ـە قـ
ـون دانـ
ـىدە  250مىليـ
ـان ھۈجەيرىسـ
ـل قـ
قىزىـ
ـدۇ.
ـى بولىـ
ئاقسىلدانچىسـ
ھــەر بىــر قىزىــل قــان ھۈجەيرىســىنىڭ ئۆمــرى  3-4ئــاي
بولــۇپ ،ئۆلگەندىــن كېيىــن پارچىلىنىــپ كېتىــدۇ.
ـىنىڭ
ـان ھۈجەيرىسـ
ـل قـ
ـون قىزىـ
ـېكۇنتتا  3مىليـ
ـەر سـ
ـۇ ھـ
بـ
ئۆلىدىغانلىقىنــى چۈشــەندۈرىدۇ .يېڭــى پەيــدا بولىدىغــان قىزىــل
قــان ھۈجەيرىســىنىڭ ســانىمۇ ئوخشــاش.
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ـان
ـى ،قـ
ـان ھۈجەيرىسـ
ـاق قـ
ـى ۋە ئـ
ـان ھۈجەيرىسـ
ـل قـ
قىزىـ
ـن پەيدا
ـى يىلىكتىـ
ـد ھالىتىدىكـ
ـا كوللۇئىـ
ـتىنكىچىلىرى ئوخشاشـ
پالسـ
بو لىد ۇ .
قاندا نەچچە مىليونلىغان قىزىل قان ھۈجەيرىسى بولىدۇ.
قاننىڭ ئېقىش مىقدارى
بەدەننىڭھەر قايسى
قىسىملىرى

ھەر مىنۇتتىكى قان ئېقىش مىقدارى (مىللىلېتىر)
ئارام ئالغاندىكى قاننىڭ جىددىيي ھەرىكەت
قىلغاندىكى قاننىڭ ئېقىش
ئېقىش مىقدارى
مىقدارى

يۈرەك
جىگەر

750

250
1200

600

بۆرەك

1000

12000

ئاساسلىق مۇسكۇل تېرە

400

2000

ئاشقازان

400

چوڭ مېڭە

750

600
750

مەيلــى يۈگۈرگەنــدە ياكــى ئۇخلىغانــدا بولســۇن ،مەيلــى
ـوڭ
ـۇن ،چـ
ـقۇن بولسـ
ـك جۇشـ
ـىملىرى قانچىلىـ
ـقا قىسـ
ـڭ باشـ
بەدەننىـ
ـدۇ.
ـۈز بەرمەيـ
ـش يـ
ـدا ئۆزگىرىـ
ـش مىقدارىـ
ـڭ ئېقىـ
ـى قاننىـ
مېڭىدىكـ
بىر تامچە قان
ـى
ـڭ ھەجىمـ
ـە قاننىـ
ـر تامچـ
ـى بىـ
ـڭ چوڭلۇقىدىكـ
ـە ئۇچىنىـ
يىڭنـ
ـل
ـە قىزىـ
ـون دانـ
ـدا 5 :مىليـ
ـۇپ ،ئۇنىڭـ
ـر بولـ
ـۇب مىللىمېتىـ
ـر كـ
بىـ
قــان ھۈجەيرىســى 5000 ،دانــە ئــاق قــان ھۈجەيرىســى250 ،
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ـار.
ـى بـ
ـان پالستنكىچىسـ
ـە قـ
ـڭ دانـ
مىـ
ئــادەم ئاغرىــپ قالغانــدا ،باكتېرىيەلەرگــە قارشــى تــۇرۇش
ـانى 5000
ـىنىڭ سـ
ـان ھۈجەيرىسـ
ـاق قـ
ـان ئـ
ـە بولغـ
ـا ئىگـ
ئىقتىدارىغـ
دىــن  25مىــڭ دانىگــە ئۆرلەيــدۇ.
قاندا نېمىلەر بار ؟
قــان ئاساســلىقى قــان پىالزمىســى ۋە قىزىــل قــان
ھۈجەيرىســىدىن تۈزۈلگــەن .ئــاق قــان ھۈجەيرىســى ۋە قــان
پىالســتىنكىچىلىرىنىڭ ئېگىلەيدىغــان نىســبىتى ئىنتايىــن تــۆۋەن.
قان پىالزمىسى
قان ئومۇمىي ھەجىمېنىڭ يېرىمىدىن كۆپرەكىنى ئىگىلەيدۇ.
سۇس سېرىق رەڭلىك سۇيۇقلۇق.
 10/9نىسبەت سۇ بار.
ـىلەن:
ـىمالر بار .مەسـ
ـى قىسـ
ـان تەركىبـ
ـل ئېرىمەيدىغـ
ـۆپ خىـ
كـ
ـاددا
ـىز مـ
ـاددا ،كېرەكسـ
ـرال مـ
ـۇز ،مىنېـ
ـون ،تـ
ـى ،ھورمـ
ـان قەنتـ
قـ
ـار.
ـا قاتارلىقـ
ـۈيدۈك) ۋە ئانتىتېـ
ـىلەن :سـ
(مەسـ
قىزىل قان ھۈجەيرىسى
قان ئومۇمىي ھەجىمېنىڭ يېرىمىنى ئىگىلەيدۇ.
ـىملىرىغا
ـى قىسـ
ـەر قايسـ
ـڭ ھـ
ـىگېننى بەدەننىـ
ـن ئوكسـ
ئۆپكىدىـ
ـۇيدۇ.
توشـ
 CO2نى ئۆپكىنىڭ چىقىرىۋىتىشىگە توشۇيدۇ.
ئاق قان ھۈجەيرىسى
قان سۇيۇقلۇقى ئومۇمىي ھەجىمېنىڭ  1%نى ئىگىلەيدۇ.
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ـدۇ ۋە
ـۇم قىلىـ
ـە ھۇجـ
ـەن باكتېرىيەلەرگـ
ـۈپ كىرگـ
ـە بۆسـ
بەدەنگـ
يۇ تىد ۇ .
كېرەكســىز ماددىالرنــى يەنــى قېرىغــان ،پارچىالنغــان
ھۈجەيرىلەرنــى يۇتىــدۇ.
قان پالستىنكىچىلىرى
قان سۇيۇقلۇقى ئومۇمىي ھەجىمېنىڭ  1%گىمۇ يەتمەيدۇ.
قان قاتۇرغۇچى ھۈجەيرە دەپمۇ ئاتىلىدۇ.
مۇكەممــەل ھالەتتىكــى ھۈجەيــرە بولماســتىن ،ھۈجەيــرە
پارچىلىــرى ھېســابلىنىدۇ.
ـلىگە
ـى ئەسـ
ـارا ئېغىزىنـ
ـتۇرۇپ ،يـ
ـۈرئەتتە قېتىشـ
ـز سـ
ـى تېـ
قاننـ
كە لتۈ ر ىد ۇ .
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1616ھەزىم قىلىش
بېنزىــن ،دېزىــل مېيــى قاتارلىقــار ماشــىنا ،ئايروپىالنالرنــى
ئېنېرگىيــە بىلــەن تەمىنلەيــدۇ ،ھەمــدە ئۇالرنىــڭ نورمــال
ـا
ـادەم بەدىنىمۇ ئوخشاشـ
ـدۇ .ئـ
ـك قىلىـ
ـىغا كاپالەتلىـ
ـەت قىلىشـ
ھەرىكـ
ئېنېرگىيەگــە ئېھتىياجلىــق ،بىــز يېمەكلىكلــەر ھاســىل قىلغــان
ئېنېرگىيــە ئارقىلىــق ماڭااليمىــز ،يۈگۈرەلەيمىــز ھەمــدە ئىچكــى
ئەزالىرىمىزنىــڭ نورمــال ھەرىكىتىگــە كاپالەتلىــك قىالاليمىــز.
(مەســىلەن :يۈرەكنىــڭ سوقۇشــى ،نەپەســلىنىش) .يېمەكلىكلــەر
ـدۇ.
ـەن تەمىنلەيـ
ـۇق بىلـ
ـى ئوزۇقلـ
ـى توقۇلمىالرنـ
ـە بەدىنىمىزدىكـ
يەنـ
بۇزۇلغــان توقۇلمىالرنــى ئەســلىگە كەلتۈرىــدۇ ۋە يېڭىاليــدۇ .شــۇ
ئارقىلىــق بەدىنىمىزنىــڭ ســاغالملىقىغا كاپالەتلىــك قىلىــدۇ .ئــادەم
بەدىنىدىكــى يېمەكلىكنــى پارچىاليدىغــان ،قوبــۇل قىلىدىغــان ۋە
ســۈمۈرۈدىغان قىســىم ھەزىــم سىستېمىســى دەپ ئاتىلىــدۇ.
بەدەننىڭ قايسى قىسمىدا ؟
ـە
ـلىنىپ ،مەقئەتتـ
ـلۇقىدىن باشـ
ـز بوشـ
ـى ئېغىـ
ـم سىستېمىسـ
ھەزىـ
ئاخىرلىشــىدىغان نەيچىســىمان يــول ،ئۈچــەي ،ئاشــقازان ئۇنىــڭ
ـلۇقى (بەدەننىڭ
ـاق بوشـ
ـۇپ ،قورسـ
ـمى بولـ
ـىي تۈزگۈچى قىسـ
ئاساسـ
ـقان.
ـا جايالشـ
ـى يېرىمى)غـ
تۆۋەنكـ
سوقۇر ئۈچەي:
ـك
ـە بارماقچىلىـ
ـى ئادەتتـ
ـوڭ -كىچىكلىكـ
ـڭ چـ
ـوقۇر ئۈچەينىـ
سـ
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چوڭلۇقتــا بولــۇپ ،ئــۇ قارىغــۇ ئۈچەينىــڭ باشــلىنىش قىســمىغا
ـدۇ.
ـەي بولىـ
ـرى پۈتـ
ـڭ ئاخىـ
ـوقۇر ئۈچەينىـ
ـدۇ .سـ
ـقان بولىـ
تۇتاشـ
ـدۇ.
ـوش بولىـ
بـ
ئۇزۇنلۇقى  15 -5مىللىمېتىر ئەتراپىدا بولىدۇ.
ـمايدۇ ،يېمەكلىك
ـەن قاتناشـ
ـە ئاساسـ
ـش پائالىيىتىگـ
ـم قىلىـ
ھەزىـ
قالدۇقلىــرى ۋە باكتېرىيەلــەر ناھايىتــى ئاســانال ســوقۇر ئۈچــەي
بوشــلۇقىغا كىرىۋېلىــپ ،ســوقۇر ئۈچەينــى توســۇۋالىدۇ ،شــۇنىڭ
بىلــەن ســوقۇر ئۈچــەي ياللۇغــى كېلىــپ چىقىــدۇ.
ســوقۇر ئۈچەيگــە يېمەكلىــك ۋە مىكــرو ئورگانىزمالرنىــڭ
كىرىۋېلىشــى ســوقۇر ئۈچــەي ياللۇغىنــى كەلتــۈرۈپ چىقىرىــدۇ.
ـدۇ.
ـمى ئاغرىيـ
ـتىنقى قىسـ
ـەرەپ ئاسـ
ـوڭ تـ
ـاقنىڭ ئـ
ـدە قورسـ
نەتىجىـ
يېمەكلىكنىڭ مۇساپىسى
ھەزىــم قىلىــش يوللىــرى ئۇزۇنلۇقى(ســانتىمېر) يېمەكلىكنىــڭ
ســاقلىنىش ۋاقتــى
ئېغىز بوشلۇقى 1-10مىنۇت
يۇتقۇنچاق  2-4 10سېكۇنت
قىزىل ئۆڭگەچ  2-5 25سېكۇنت
ئاشقازان  3-6 25سائەت
ئىنچىكە ئۈچەي  2-4 580سائەت
چوڭ ئۈچەي  5-10 150سائەت
تۈز ئۈچەي  5-8 20سائەت
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ھەزىم سۇيۇقلۇقى
ھەزىــم سىستېمىســى ھــەر كۈنــى تەخمىنــەن  10لېتىــر
ئەتراپىــدا ھەزىــم قىلىــش ســۇيۇقلۇقى ئاجرىتىــپ چىقىرىــدۇ.
ـوڭ
ـۇ چـ
ـىم سـ
ـۆپ قىسـ
ـى كـ
ـۇيۇقلۇقى تەركىبىدىكـ
ـش سـ
ـم قىلىـ
ھەزىـ
ئۈچــەي تەرىپىدىــن بەدەنگــە قايتــا ســۈزۈۋېلىنىدۇ .پەقــەت 0.1
لېتىــر ئەتراپىدىكــى ســۇ تــەن ســىرتىغا چىقىرىۋېتىلىــدۇ .ھەزىــم
سىستېمىســى  100/99قىســىم ســۇنى قايتــا يېغىۋالىــدۇ.
ئاشقازان
ئاشــقازاننىڭ شــەكلى « »Jشــەكىللىك خالتىغــا ئوخشــاپ
قالىــدۇ ،ســول تــەرەپ قوۋۇرغىنىــڭ ئاســتىغا جايالشــقان.
ـا
ـانتىمېتر غـ
ـى  30سـ
ـىنىڭ ئۇزۇنلۇقـ
ـوڭ ئەگمىسـ
ـقازاننىڭ چـ
ئاشـ
يېقىن .
ئاشــقازاننىڭ ئىچكــى قىســمىدا ناھايىتــى قېلىــن بولغــان
شىلىمشــىق پەردىلىــك مۇســكۇل قەۋىتــى بولــۇپ ،ئۈزلۈكســىز
لۆمۈلــدەش ئارقىلىــق يېمەكلىكنــى ئارىالشــتۇرىدۇ.
ـۇ ۋە يېمەكلىكنى
ـى سـ
ـر ئەتراپىدىكـ
ـە  1.5لېتىـ
ـقازان ئادەتتـ
ئاشـ
سىغدۇرااليدۇ.
ھەزىم يولى
ھەزىــم سىستېمىســى بولســا يېمەكلىكلــەر ئاقىدىغــان يــول
ـتى
ـقازان ئاسـ
ـەر ۋە ئاشـ
ـى ،جىگـ
ـش يولـ
ـم قىلىـ
ـۇ ھەزىـ
ـۇپ ،ئـ
بولـ
ـدۇ.
ـە ئالىـ
ـۆز ئىچىگـ
ـىمنى ئـ
ـۈچ قىسـ
ـق ئـ
ـى قاتارلىـ
ـەز ئارالچىسـ
بـ
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ھەزىم يوللىرى:
ئېغىز بوشلۇقى
يېمەكلىــك ئېغىــز بوشــلۇقىدا چىــش ئارقىلىــق چاينــاپ
يۇمشــىتىلىپ ،تىــل ئارقىلىــق شــۆلگەي ســۇيۇقلۇقى بىلــەن
ئارىالشــتۇرۇلىدۇ.
يۇتقۇنچاق
يېمەكلىك يۇتقۇنچاق ئارقىلىق قىزىل ئۆڭگەچكە بارىدۇ.
قىزىل ئۆڭگەچ
ـقازانغا
ـۈپ ئاشـ
ـن ئۆتـ
ـلىنىپ ،كۆكرەكتىـ
ـىمدىن باشـ
ـۇن قىسـ
بويـ
تۇ تىشىد ۇ .
ئاشقازان
يېمەكلىــك ئاشــقازان كىسالتاســىنىڭ رولــى ئارقىلىــق
پارچىلىنىــدۇ.
ئىنچىكە ئۈچەي
ـن كېيىن،
ـە كىرگەندىـ
ـە ئۈچەيگـ
ـقازاندىن ئىنچىكـ
ـك ئاشـ
يېمەكلىـ
ـاق
ـتىدا ئۇششـ
ـۇيۇقلۇقى ۋە ئېنىزىمنىڭ كاتالىزاتورلىقى ئاسـ
ئۈچەي سـ
ـن
ـن ،ئاندىـ
ـن كېيىـ
ـا ئايالنغاندىـ
ـۇق ماددىالرغـ
ـق ئوزۇقلـ
مولېكۇللىلىـ
ـۈمۈرۈلىدۇ.
ـن سـ
ـەي تەرىپىدىـ
ـە ئۈچـ
ئىنچىكـ
چوڭ ئۈچەي (بوغماق ئۈچەي دەپمۇ ئاتىلىدۇ)
ئىنچىكــە ئۈچەيــدە ســۇيۇقالندۇرۇلغان ماددىــار چــوڭ
ـدە
ـوڭ ئۈچەيـ
ـۇ چـ
ـىم سـ
ـۆپ قىسـ
ـن ،كـ
ـن كېيىـ
ـە كىرگەندىـ
ئۈچەيگـ
ـىز
ـق ھالەتتىكى كېرەكسـ
ـم قاتتىـ
ـى يېرىـ
ـىپ قالغىنـ
ـۈمۈرۈلىدۇ ،ئېشـ
سـ
مــاددا بولــۇپ چــوڭ تــەرەت ھېســابلىنىدۇ.
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تۈز ئۈچەي
چوڭ تەرەت ساقلىنىدىغان ئورۇن.
مەقئەت
ھەزىــم يولىنىــڭ ئــەڭ ئاخىرىقــى ئۇچــى بولــۇپ ،پۈرمــە
مۇســكۇلىنىڭ بوشىشــى ئارقىلىــق چــوڭ تەرەتنــى تــەن ســىرتىغا
چىقىرىۋېتىــدۇ.
جىگەر ۋە ئاشقازان ئارالچىسى
يېمەكلىكنىڭ ھەرىكەتلەندۈرۈشى
ئەگــەر بــەدەن ئىچىــدە يېمەكلىكلــەر بولمايدىغــان بولســا،
ھەزىــم يولــى باشــقا ئەزاالرنىــڭ قىسىشــىغا ئۇچرايــدۇ.
يېمەكلىــك ھەزىــم يولىدىكــى مۇســكۇلالرنىڭ لۆمۈلدىشــى
ـم
ـق ھەزىـ
ـۇ ئارقىلىـ
ـدۇ ،شـ
ـەت قىلىـ
ـدا ھەرىكـ
ـم يولىـ
ـق ھەزىـ
ئارقىلىـ
قىلىــش ئىلگىــرى ســۈرۈلىدۇ.
ھەزىــم يولىنىــڭ لۆمۈلــدەش ھەرىكىتــى ئىنتايىــن كۈچلــۈك
بولــۇپ ،ھەتتــا ئــادەم پۇتــى ئاســمانغا ،بېشــى يەرگــە قــاراپ
تۇرغاندىمــۇ ھەزىــم يولــى يەنىــا ھەرىكەتلىنەلەيــدۇ.
چىقىرىندى ماددىالر
چىقىرىنــدى ماددىــار (چــوڭ تــەرەت ياكــى گەنــدە) نىــڭ
ئوتتۇرۇچــە ئېغىرلىقــى ھــەر كۈنــى  150گىــرام.
ـى
ـېللۇلوزىلىق) يېمەكلىكلەرنـ
ـق (سـ
ـار تااللىـ
ـدى ماددىـ
چىقىرىنـ
ـاال
ـدۇ .تـ
ـپ بارىـ
ـىپ ئۆزگىرىـ
ـە ئەگىشـ
ـاز -كۆپلۈكىگـ
ـنىڭ ئـ
يېيىشـ
ـۆرۈڭ.
ـن كـ
ـى بەتتىـ
ـىنى كېيىنكـ
ماددىسـ
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چــوڭ تەرەتنىــڭ تەركىبىنــى ئىپادىلەيدىغــان يەلپۈگــۈچ
شــەكىللىك دىياگىراممــا:
چــوڭ تەرەتنىــڭ  3/2قىســمى ســۇ بولــۇپ 150 ،گىــرام
چــوڭ تەرەتتــە  100گىــرام ســۇ بولىــدۇ.
ـرو
ـق مىكـ
ـەن پايدىلىـ
ـى ئۆلگـ
ـوڭ ئۈچەيدىكـ
ـا چـ
 9/1ى بولسـ
ـدۇ)
ـاردەم بېرىـ
ـنقا يـ
ـم قىلىشـ
ـار( .ھەزىـ
ئورگانىزمـ
 9/1ى ھەزىــم قېلىنمىغــان يېمەكلىكلــەر بولــۇپ ،مەســىلەن:
ســېللۇلوزا.
 9/1ى بولســا ھەزىــم سىستېمىســى دىۋارىدىــن چۈشــكەن
ـۋارى ،قىزىل
ـلۇقى دىـ
ـز بوشـ
ـىلەن :ئېغىـ
ـار ھېسابلىنىدۇ(.مەسـ
ماددىـ
ئۆڭگــەچ دىــۋارى ،ئاشــقازان دىــۋارى)
ئىنچىكە ئۈچەي
ئىنچىكــە ئۈچەينىــڭ دىئامېتىــرى تەخمىنــەن  3-4ســانتىمېتىر
ئەتراپىــدا ،ئاساســلىقى ئــۈچ قىســىمدىن تۈزۈلگــەن بولــۇپ12 ،
ـانتىمېتر)،
ـق ئۈچەي (225سـ
ـانتىمېتر) ،ئاچچىـ
ـەي (25سـ
ـاق ئۈچـ
بارمـ
ـانتىمېتر)
ـەي (300سـ
ـاش ئۈچـ
يانپـ
ئاشــقازان ئاســتى بــەز ئارالچىســى ۋە جىگــەر ئاجرىتىــپ
چىقارغــان ھەزىــم قىلىــش ســۇيۇقلۇقى ئىنچىكــە ئۈچەيگــە
ـان
ـدا نۇرغۇنلىغـ
ـى دىۋارىـ
ـڭ ئىچكـ
ـە ئۈچەينىـ
lئىنچىكـ
يىغىلىدۇ.
پۈرمىلــەر بولــۇپ ،پۈرمىلــەر دەپ ئاتىلىدۇ.پۈرمېنىــڭ ئىچىــدە
نۇرغۇنلىغــان بارماقســىمان تېۋىتچىــار بولــۇپ ،ئۇزۇنلۇقــى
تەخمىنــەن  1مىللىمېتىر.بارلىــق تېۋىتچىلەرنــى ئۆزئــارا ئۇلىغانــدا
ئومۇمىــي ئۇزۇنلۇقــى تەخمىنــەن  400مىــڭ مېتىــر بولىــدۇ.
پۈرمــە ،مىكــرو تېۋىتچــە ،تېۋىتچــە قاتارلىقــار ئىنچىكــە
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ئۈچەينىــڭ ئىچكــى يۈزىنىــڭ كۆلىمىنــى تەخمىنــەن 10 -5
ـە ئۈچەينىڭ
ـۇ ئىنچىكـ
ـۇپ ،بـ
ـەن بولـ
ـە كېڭەيتكـ
ـۋادرات مېتىرغىچـ
كىـ
يېمەكلىكتىكــى ئوزۇقلۇقالرنــى ســۈمۈرۈش يۈزىنــى كېڭەيتىــپ،
ئوزۇقلــۇق ماددىالرنــى كۆپلــەپ سۈمۈرۈشــكە پايدىلىق.ئــادەم
ـدۇ.
ـى بولىـ
ـەي تېۋىتچىسـ
ـە ئۈچـ
ـون دانـ
ـەن  5مىليـ
ـدە تەخمىنـ
بەدىنىـ
چوڭ ئۈچەي
چوڭ ئۈچەينىڭ ئوتتۇرۇچە دىئامېتىرى  6-7سانتىمېتىر.
ســوقۇر ئۈچــەي (چــوڭ
ئۈچەينىــڭ  -1بۆلىكــى بولــۇپ،
ســوقۇر ئۈچــەي بىلــەن تۇتاشــقان)،
بىــر قــەدەر كــەڭ.
ئۈســتىگە ئۆرلىگۈچــى ئۈچــەي
(چــوڭ ئۈچــەي چــوڭ ئۈچەينىــڭ
 -2بۆلىكــى) قورســاق بوشــلۇقىنىڭ
ئــوڭ تەرىپىگــە جايالشــقان.
توغــرا ئۈچــەي (چــوڭ
ـاقنىڭ
ـى) قورسـ
ـڭ  -3بۆلىكـ
ئۈچەينىـ
ئۈســتى قىســمىغا جايالشــقان.
بوغمــاق
ســىمان
«»S
ئۈچەي(چــوڭ ئۈچەينىــڭ -4
بۆلىكــى S ،شــەكىللىك) قورســاقنىڭ
ســول تــەرەپ ئاســتى قىســمىغا جايالشــقان.
چــوڭ ئۈچەينىــڭ ئاساســلىق رولــى بولســا يېمەكلىــك
قالدۇقلىــرى تەركىبىدىكــى ســۇ ،تــۇز ۋە مىنېــرال ماددىالرنــى
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قايتىدىــن ســۈمۈرۈش.
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1 717ئوزۇقلۇق ۋە ئوزۇقلىنىش
بۈگــۈن ســىز كــۆپ مىقداردىكــى يــاغ ،كاربــون ســۇ
بىرىكمىلىــرى ،مىكــرو مىقدارلىــق مېتــال ئېلمېنتلىــرى ،ســېللۇلوزا
ـەپ
ـار مۇرەككـ
ـۇ ئېلمېنتـ
ـە بـ
ـۇ؟ گەرچـ
ـەپ باقتىڭىزمـ
ـى يـ
قاتارلىقالرنـ
بولســىمۇ ،لېكىــن بەدىنىمىــز ئۈچــۈن كــەم بولســا بولمايــدۇ.
ـى
ـان ماددىالرنـ
ـۇل قىلىدىغـ
ـىمىزدا قوبـ
ـك تۇرمۇشـ
ـۇ كۈندىلىـ
ـز بـ
بىـ
ئوزۇقلــۇق دەپ ئاتايمىز.ئادەمنىــڭ ھاياتلىــق پائالىيىتــى ئۈچــۈن
ـىل،
ـل بولۇپ ،ئۇالر ئاقسـ
ـار  6خىـ
ـۇق ماددىـ
ـان ئۇزۇقلـ
زۆرۈر بولغـ
كاربــۇن ســۇ بىرىكمىلىــرى ،ياغــار ،ۋېتامىنــار ،مىنېرالماددىــار،
ســېللۇلوزىدىن ئىبــارەت.
ئوزۇقلۇقنىڭ تۈرلىرى
ـش ئۈچۈن
ـق ئوزۇقلىنىـ
ـش مۇۋاپىـ
ـە ئايرىـ
ـى تۈرلەرگـ
ئوزۇقلۇقنـ
ئۈچــۈن كــەم بولســا بولمايدۇ.
ســېرىق رەڭلىــك يېمەكلىكلــەر  -گــۆش تۈرىدىكىلــەر ۋە
بېلىــق تۈرىدىكىلــەر؛
يېشىل رەڭلىك يېمەكلىكلەر-دانلىق زىرائەتلەر؛
قىزىل رەڭلىك يېمەكلىكلەر-مېۋە-چىۋە ،سەي-كۆكتاتالر؛
كۆك رەڭلىك يېمەكلىكلەر-سۈت ياسالمىلىرى؛
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ئاپېلسىن رەڭلىك يېمەكلىكلەر-قەنتلەر.
بەدىنىمىزنىــڭ ســاغالملىقى ئۈچــۈن ،بىــز چوقــۇم ھەرخىــل
ـۋە-
ـەر ،مېـ
ـق زىرائەتلـ
ـۇ دانلىـ
ـىمىز ،بولۇپمـ
ـى يېيىشـ
يېمەكلىكلەرنـ
ـىمىز،
ـتىمال قىلىشـ
ـى كۆپرەك ئېسـ
ـەي-كۆكتات قاتارلىقالرنـ
ـۋە ،سـ
چىـ
قەنتلەرنىــڭ قوبــۇل قېلىنىــش مىقدارىنــى كونتــرول قىلىشــىمىز
كېــرەك.
مىنېرال ئوزۇقلۇقالر:
تۆمۈر
ـرە
ـى ،تىـ
ـان ھۈجەيرىسـ
ـل قـ
ـى :قىزىـ
ـش ئوبىيېكتـ
ـىر قىلىـ
تەسـ
ـى تۇرۇش
ـەلگە قارشـ
ـش ۋە كېسـ
ـىمىنى يەڭگىللىتىـ
ـكۇل ،بېسـ
ۋە مۇسـ
ـار ؛
ـى قاتارلىقـ
كۈچـ
كالتسىي
تەســىر قىلىــش
ئوبىيېكتــى :ســۆڭەك،
چىــش ،نېــرۋا ،يــۈرەك
ـش
ـان قېتىـ
ـى ،قـ
سوقۇشـ
ۋە بــۆرەك.
ناترىي
تەســىر قىلىــش
نېــرۋا
ئوبىيېكتــى:
ۋە نېــرۋا ســىگنالى،
ھەزىــم قىلىــش ،قــان
ســۇيۇقلۇقى ،ھۈجەيــرە
ئىچكــى قىســمىدىكى
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خىمىيەلىــك ئۆزگىرىــش ۋە بــۆرەك.
ماگنىي
تەســىر قىلىــش ئوبىيېكتى:يــۈرەك سوقۇشــى ۋە يــۈرەك
رىتىمــى ،تــەن ئىقتىــدارى
يود
ـك ئۆزگىرىش
ـى خىمىيەلىـ
ـى :بەدەندىكـ
ـش ئوبىيېكتـ
ـىر قىلىـ
تەسـ
ـى.
ـڭ ئاجرىلىپ چىقىشـ
ـەز ھورموننىـ
ـىمان بـ
ـۈرئىتى ۋە قالقانسـ
سـ
سىنىك
تەســىر قىلىــش ئوبىيېكتــى :ئىممۇنىتېــت سىستېمىســى ،يــارا
ئېغىزلىرىنىــڭ پۈتۈشــى ۋە پــۇراش ،تىتىــش ســېزىمى.
ھەر كۈنى ئېھتىياجلىق ئوزۇقلۇقالر
بىــر قۇرامىغــا يەتكــەن ئــەر بىــر كــۈن ئېھتىياجلىــق
ئوزۇقلۇقالر(بىرلىكى:گىرام)تۆۋەندىكىچــە:
300

كاربون سۇ بىرىكمىلىرى (25گىرام
ياكى ئۇنىڭدىنمۇ كۆپرەك سىللۇزىنى
ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ )

50

ئاقسىل

60

ياغ(كۆپ قىسمى ئۆسۈملۈكتىن
كېلىدۇ)
ۋىتامىنالر

0.06

ۋىتامىن C
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0.00008

ۋىتامىن K
مىنېرال ماددىالر

1
0.018
3.4

كالتسىي
تۆمۈر
خىلورلۇق بىرىكمە

كاربون سۇ بىرىكمىلىرى
كاربــون ســۇ بىرىكمىلىــرى «ئېنېرگىيــە بىرىكمىلىــرى»
ھېســابلىنىدۇ.ھەزىم قېلىنىــش ئارقىلىــق كىچىــك مولېكۇلىلىــق
ـم
ـى مۇھىـ
ـن بەدەندىكـ
ـۈمۈرۈلگەندىن كېيىـ
ـە ئايلىنااليدۇ.سـ
قەنتلەرگـ
ـق
ـپ ،بارلىـ
ـىل قىلىـ
ـى ھاسـ
ـى-قان قەنتىنـ
ـە ماددىسـ
ـە مەنبـ
ئېنېرگىيـ
تــەن ھۈجەيرىلىــرى ئۈچــۈن ئېنېرگىيــە بىلــەن تەمىنلەيــدۇ.
مۇســكۇلالر ھەرىكىتــى ئۈچۈنمــۇ ئېنېرگىيــە بىلــەن تەمىنلەيــدۇ،
يــۈرەك سوقۇشــى ،نەپەسلىنىشــتىن تارتىــپ تېــز يۈگرەشــكىچە
بولغــان جەريانالرنىــڭ ھەممىســى ئۈچــۈن ئېنېرگىيــە بىلــەن
تەمىنلەيــدۇ؛
كاربــون ســۇ بىرىكمىلىــرى كــۆپ بولغــان يېمەكلىكلــەر
بولــۇپ ،ئــازراق تاتلىــق تەمــى بولىــدۇ .مەســىلەن :گــۈرۈچ،
بۇغــداي ،ئارپــا ،قــارا ئاشــلىق ۋە خېمىرلىــق يېمەكلىكلەرنــى،
ـۇن ،تۇرۇپ،
ـن ياڭيۇ ،زەيتـ
ـان كۆكتاتالردىـ
ـرەك بولغـ
ـال كۆپـ
كىراخمـ
ـەن،
ـان ،بۆلجۈرگـ
ـى بانـ
ـەر يەنـ
ـىم مېۋە-چىۋىلـ
ـر قىسـ
ـاق ۋە بىـ
قونـ
ئوكسىدســىزلىغۇچى قەنتلــەر يېمەكلىكلــەر ۋە شــاكىالتالرنى ئــۆز
ئىچىگــە ئالىــدۇ.
ـون-
ـۇپ ،كاربـ
ـداي بولـ
ـى بۇغـ
ـلىق تەركىبـ
ـڭ ئاساسـ
بولىكىنىـ
ـابلىنىدۇ.
ـلىق مەنبەلىرىدىن ھېسـ
ـڭ ئاساسـ
ـۇ بىرىكمىلىرىنىـ
سـ
118

ياغ ۋە ماي
ـاددا
ـىدىغان مـ
ـكە قاتنىشـ
ـى تۈزۈشـ
ـى توقۇلمىالرنـ
ـاغ بەدەندىكـ
يـ
بولــۇپ ،ئېنېرگىيــە بىلــەن تەمىنلەيدۇ.
ھەزىــم قېلىنغاندىــن كېيىــن كىچىــك مولېكۇلىلىــق يــاغ
دانىچىلىرىغــا ئايلىنىــدۇ .يــاغ مىقــدارى يۇقىــرى بولغــان
يېمەكلىكلەردىــن گــۆش تۈرىدىكىلەر؛مــاي مىقــدارى يۇقىــرى
بولغانالردىــن بېلىــق تۈرىدىكىلــەر؛ تۇخــۇم ،ســۈت ،قايمــاق ۋە
باشــقا ســۈت مەھســۇالتلىرى بــار.
ـېيە
ـىلەن :پېرسـ
ـۈملۈكلەردىمۇ ياغ بولىدۇ.مەسـ
ـىم ئۆسـ
ـر قىسـ
بىـ
ـاق قاتارلىقالر.
ـويا پۇرچـ
ـىڭ ۋە سـ
ـۇن ،خۇاسـ
ـى ،زەيتـ
دەرىخـ
نېرۋىنــى تۈزۈشــكە قاتنىشــىش ،ھۈجەيرىلەرنــى ئەســلىگە
كەلتــۈرۈش ،ئېنېرگىيــە بىلــەن تەمىنلــەش رولــى بــار.
ـۆش،
ـا (گـ
ـتېمال قىلسـ
ـى ئىسـ
ـۋان يېغىنـ
ـداردا ھايـ
ـۆپ مىقـ
كـ
پىششــىقالپ ئىشــلەنگەن گــۆش تۈرىدىكــى يېمەكلىك.مەســىلەن:
ـرى
ـىلى ۋە يۇقىـ
ـۈرەك كېسـ
ـار) يـ
ـاچ قاتارلىقـ
ـۆش توقـ
ـاندۋىچ ،گـ
سـ
قــان بېســىمىنى كەلتــۈرۈپ چىقىرىــدۇ.
ـمى،
يــاغ يېمەكلىكىمىزنىــڭ ئىنتايىــن مۇھىــم تەركىبــي قىسـ
بىــز چوقــۇم ئۆســۈملۈك ياغلىرىنــى كۆپــرەك قوبــۇل قىلىشــىمىز
كېــرەك .مەســىلەن :زەيتــۇن يېغــى.
ئاقسىل
ئاقســىل مىقــدارى يۇقىــرى بولغــان يېمەكلىكلەر«قۇرغۇچــى
ـىملىرىنى
ـى قىسـ
ـڭ ھەرقايسـ
ـابلىنىدۇ.ئۇالر بەدەننىـ
ـك» ھېسـ
يېمەكلىـ
تۈزۈشــكە قاتنىشــىدۇ.
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ھەزىــم قېلىنغاندىــن كېيىــن كىچىــك مولېكۇلىلىــق ئامىنــو
ـۈمۈرۈلگەندىن
ـى بەدەنگە سـ
ـو كىسالتاسـ
ـىغا ئايلىنىدۇl.ئامىنـ
كىسالتاسـ
كېيىــن ،بەدەننــى تۈزگۈچــى ئاقســىلالرنى تۈزۈشــكە ،مۇســكۇل،
ســۆڭەك ،تېــرەۋە باشــقا مۇھىــم تەركىــب قىســىمالرنى تۈزۈشــكە
قاتنىشــىدۇ.
ئاقســىل مىقــدارى يۇقىــرى بولغــان يېمەكلىكلــەر بارلىــق
گــۆش تۈرىدىكــى يېمەكلىكلەرنــى ،قــۇش
ـى،
ـۇم قاتارلىقالرنـ
ـى ،تۇخـ
ـق گۆشـ
ـىلەن :بېلىـ
ـى مەسـ
تۈرىدىكـ
ســۈت ياســالمىلىرى مەســىلەن :ســۈت ،قايمــاق ۋە بىرقىســىم
ـقا
ـاق ،باقىلە ۋە باشـ
ـويا پۇرچـ
ـۋە ،سـ
ـك مېـ
ـۈملۈكلەر ،ئۈچكىلىـ
ئۆسـ
پۇرچــاق تۈرىدىكــى ئۆســۈملۈكلەرنى ئــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ.
ـالمىلىرى ئادەملەردىكى
ـۈت ياسـ
ـار سـ
ـۇرۇت قاتارلىقـ
ـاق ،قـ
قايمـ
ـىدۇر.
ـلىق كېلىش مەنبەسـ
ـىلنىڭ ئاساسـ
ئاقسـ
سېللۇلوزا
سېللۇلوزا يېمەكلىكلەرنى ھەزىم قىلىشقا ياردەم بېرىدۇ؛
ـپ
ـم قېلىنىـ
ـن ھەزىـ
ـەدەن تەرىپىدىـ
ـۇ ئاتىلىدۇ.بـ
ـلىق دەپمـ
ـارا ئاشـ
قـ
ســۈمۈرۈلمەيدۇ ،ھەزىــم يولىنــى راۋانالشــتۇرۇش رولــى بــار.
ـدا ئۈچەي
ـداق بولغانـ
ـاردەم بېرىدۇ.بۇنـ
ـىغا يـ
ـڭ پوملىشىشـ
يېمەكلىكنىـ
يېمەكلىكنــى تېخىمــۇ ياخشــى تۇتۇۋېلىــپ ،ئۆزىنىــڭ لۆمۈلــدەش
ـاق
ـپ تاشلىيااليدۇ.قورسـ
ـىرتىغا چىقىرىـ
ـەن سـ
ـق تـ
ـى ئارقىلىـ
ھەرىكىتـ
ئىچىــش تۇيغۇســىنى ئازلىتااليــدۇ ،بۇنــداق بولغانــدا كــۆپ
يېيىشــتىن ســاقلىنااليمىز.
قەۋزىيــەت (چــوڭ تەرەتنىــڭ زىيــادە قاتتىــق بولۇشــى
ســەۋەبىدىن چــوڭ تــەرەت ماڭالماســلىق)نىڭ يــۈز بېرىشــىنى
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ئازايتىــدۇ.
ـاق
ـىلەن :بوغمـ
ـەللىكلىرى ،مەسـ
ـى كېسـ
ـەي يولـ
ـل ئۈچـ
ھەرخىـ
ـدۇ؛
ـى تۆۋەنلىتىـ
ـۈز بېرىــش ئېھتىمالىنـ
ـى يـ
ئۈچــەي راكـ
يېڭــى مېــۋە ۋە ســەي-كۆكتاتالر بولۇپمــۇ يېمەكلىكلەرنىــڭ
پوســتى ســىللۇزانىڭ ئاساســلىق كېلىــش مەنبەســى ھېســابلىنىدۇ.
ۋىتامىنالر
ۋىتامىن A
خىمىيەلىك نامى:كاروتىن
ـۆڭەك ۋە
ـش ،سـ
ـرە ،چىـ
ـۆز ،تېـ
ـى :كـ
ـش ئوبىيېكتـ
ـىر قىلىـ
تەسـ
ـاغالملىقى.
ـەدەن سـ
ـي بـ
ئومۇمىـ
ۋىتامىن 1B
خىمىيەلىك نامى :تىئامىن
تەســىر قىلىــش ئوبىيېكتى:چــوڭ مېڭــە ،نېــرۋا ،مۇســكۇل،
يــۈرەك ،ئېنېرگىيــەۋە ئومۇمىــي بــەدەن ســاغالملىقى؛
ۋىتامىن B2
خىمىيەلىك نامى :رىبو فالۋىن
ـرە،
ـۆز ،تىـ
ـۇيۇقلۇقى ،كـ
ـان سـ
ـى :قـ
ـش ئوبىيېكتـ
ـىر قىلىـ
تەسـ
چــاچ ،تىرنــاق ،كېســەلگە قارشــى تــۇرۇش كۈچــى ۋە ئومۇمىــي
بــەدەن ســاغالملىقى؛
ۋىتامىن B3
خىمىيەلىك نامى:نىئاسىن
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ـان
ـى ۋە قـ
ـڭ ئىشلىتىلىشـ
ـش ئوبىيېكتى:ئېنېرگىيەنىـ
ـىر قىلىـ
تەسـ
ـى
ـڭ تەڭشىلىشـ
تەركىبلىرىنىـ
ۋىتامىن 6B
خىمىيەلىك نامى :پىرىدوكسىن
ـك
ـى خىمىيەلىـ
ـرە ئىچىدىكـ
ـى :ھۈجەيـ
ـش ئوبىيېكتـ
ـىر قىلىـ
تەسـ
ـى ۋە ئومۇمىي
ـە ئىشلىتىلىشـ
ـكۇل ،ئېنېرگىيـ
ـرە ،مۇسـ
ـش ،تېـ
ئۆزگىرىـ
ـاغالملىقى؛
ـەدەن سـ
بـ
ۋىتامىن 12B
تەســىر قىلىــش ئوبىيېكتــى :قــان ســۇيۇقلۇقى ،چــوڭ
ـەدەن
ـي بـ
ـە ۋە ئومۇمىـ
ـش ،ئېنېرگىيـ
ـۈپ يېتىلىـ
ـرۋا ،ئۆسـ
ـە ،نېـ
مېڭـ
ســاغالملىقى؛
ۋىتامىنBF
خىمىيەلىك نامى:يوپۇرماق كىسالتاسى
تەســىر قىلىــش ئوبىيېكتــى :قــان ســۇيۇقلۇقى ،ھەزىــم
قىلىــش ،ئۆســۈپ يېتىلىــش؛
ۋىتامىنC
خىمىيەلىك نامى:قان بۇزۇلۇشقا قارشى كىسالتا
تەســىر قىلىــش ئوبىيېكتى:چىــش ،چىــش مىلىكــى ،ســۆڭەك،
ـي بەدەن
ـرەۋە ئومۇمىـ
ـى ،تېـ
ـۇرۇش كۈچـ
ـى تـ
ـەلگە قارشـ
ـان ،كېسـ
قـ
سا غال ملىقى ؛
ۋىتامىن D
خىمىيەلىك نامى :توكوفېرول
ـۇيۇقلۇقى ،ھۈجەيرىلەرنىڭ
ـان سـ
ـى :قـ
ـش ئوبىيېكتـ
ـىر قىلىـ
تەسـ
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ـاغالملىقى؛
ـي بەدەن سـ
ـرۋا ۋە ئومۇمىـ
ـكۇل ،نېـ
ـى ،مۇسـ
ئۆزگىرىشـ
ۋىتامىن K
تەســىر قىلىــش ئوبىيېكتــى :قــان قېتىشــىش ۋە ئومۇمىــي
بــەدەن ســاغالملىقى؛
«ھەر كۈنى  5خىل»پىالنى
«ھــەر كۈنــى  5خىــل» پىالنــى بولســا ،ھەربىــر ئــادەم
ھەركۈنــى  5خىــل يېڭــى مېۋە-چېــۋە ياكــى كۆكتــات يېيىشــنى
كۆرســىتىدۇ.
مۇشــۇنداق بولغانــدا ،ئــادەم بەدىنىگــە ئېھتىياجلىــق
ھەرخىــل ۋىتامىــن ،مىنېــرال ئوزۇقلــۇق ۋە يېتەرلىــك ســېللۇلوزا،
ئېنېرگىيەلەرنــى تەمىنلــەش مەقســىتىگە يەتكىلــى بولىــدۇ.
ـى  5خىل»
ـەر كۈنـ
ـەربىتى «ھـ
ـۋە شـ
ـى مېـ
ـتاكان يېڭـ
ـر ئىسـ
بىـ
پىالنىدىكــى بىرخېلــى بوالاليدۇ.
ۋىتامىنالر
ـڭ نورمال
ـاقاليدىغان ،بەدەننىـ
ـاقلىقىنى سـ
ـەدەن سـ
ـار بـ
ۋىتامىنـ
خىزمىتىنــى كاپالەتكــە ئىگــە قىلىشــتا كــەم بولســا بولمايدىغــان
مــاددا بولۇپــا قالمــاي يەنــە بەدەننىــڭ كېســەللىكلەر ھۇجۇمىغــا
قارشــى تۇرۇشــىدىمۇ رول ئوينايــدۇ.
بەدەننىــڭ ۋىتامىنغــا بولغــان ئېھتىياجــى ئىنتايىــن ئــاز
بولــۇپ ،ھەربىــر ئادەمنىــڭ ھەركۈنلــۈك ئېھتىياجلىــق مىقــدارى
بىــر گىــرام ئەتراپىــدا؛
ـۇپ كۆپىنچە
ـك ناملىرى بولـ
ـل خىمىيەلىـ
ـڭ ھەرخىـ
ۋىتامىنالرنىـ
ـدەك.
ـىلەن A ،B:دېگەنـ
ـدۇ ،مەسـ
ـق ئىپادىلىنىـ
ـەرپ ئارقىلىـ
ھـ
ـاقلىيااليدۇ،
ـى زاپاس سـ
ـىم ۋىتامىنالرنـ
ـى بىرقىسـ
ـادەم بەدىنـ
ئـ
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ـدۇ.
ـۇل قىلىـ
ـن قوبـ
ـى يېمەكلىكتىـ
ـىم ۋىتامىنالرنـ
ـە بىرقىسـ
يەنـ
ـى
ـۇ يېڭـ
ـدا بولۇپمـ
ـتېمال قىلغانـ
ـى ئىسـ
ـل يېمەكلىكلەرنـ
ھەرخىـ
مېــۋە ،كۆكتاتالرنــى ئىســتېمالقىلغاندىال بەدەننىــڭ ئېھتىياجىنــى
قاندۇرغىلــى بولىــدۇ.
ـڭ
ـق بەدەننىـ
ـش ئارقىلىـ
ـۆپ يېيىـ
ـى كـ
ـۋە ،كۆكتاتالرنـ
مېۋە-چېـ
ـدۇ.
ـى بولىـ
ـى قاندۇرغىلـ
ـان ئېھتىياجىنـ
ـا بولغـ
ۋىتامىنغـ
مىنېرال ئوزۇقلۇقالر
مىنېــرال ئوزۇقلۇقــار بەدەننىــڭ ســاقلىقىنى ســاقالش،
ـا
ـتا كەم بولسـ
ـە قىلىشـ
ـە ئىگـ
ـى كاپالەتكـ
ـال خىزمىتىنـ
ـڭ نورمـ
بەدەننىـ
ـەللىكلەر
ـڭ كېسـ
ـە بەدەننىـ
ـاي ،يەنـ
ـا قالمـ
ـاددا بولۇپـ
ـان مـ
بولمايدىغـ
ھۇجۇمىغــا قارشــى تۇرۇشــىدىمۇ رول ئوينايدۇ.بەدەننىــڭ مىنېــرال
ـى
ـۇپ ،ھەركۈنـ
ـاز بولـ
ـن ئـ
ـى ئىنتايىـ
ـان ئېھتىياجـ
ـا بولغـ
ئوزۇقلۇقالرغـ
ـي
ـار ئاددىـ
ـرال ئوزۇقلۇقـ
ـاندىكى مىنېـ
ـۆپ سـ
ـر گىرام.كـ
ـەت بىـ
پەقـ
ـي
ـىي ،ناترىـ
ـىلەن:تۆمۈر ،كالتسـ
ـار ،مەسـ
ـك ماددىـ
ـان خىمىيەلىـ
بولغـ
دېگەنــدەك.
ئــادەم بەدىنــى بىرقىســىم مىنېــرال ئوزۇقلۇقالرنــى زاپــاس
ـۇل
ـن قوبـ
ـۇم يېمەكلىكتىـ
ـىملىرىن چوقـ
ـر قىسـ
ـە بىـ
ـاقلىيااليدۇ ،يەنـ
سـ
قىلىشــقا ئېھتىياجلىــق بولىدۇ.ھەرخىــل يېمەكلىكلەرنــى ئىســتېمال
قىلىــش بولۇپمــۇ مېۋە-چىــۋە ،ســەي كۆكتاتالرنــى ئىســتېمال
قىلىــش ئارقىلىــق بەدەننىــڭ مىنېــرال ئوزۇقلۇقالرغــا بولغــان
ئېھتىياجىنــى قاندۇرغىلــى بولىــدۇ.
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1818جىگەر ۋە ئاشقازان ئاستى بېزى
بەدەننىڭ قايسى قىسمىدا ؟
جىگــەر قورســاقنىڭ ئۈســتىگە ،ئــوڭ تــەرەپ قوۋۇرغــا
ـقازاننىڭ
ـزى ئاشـ
ـتى بېـ
ـقازان ئاسـ
ـتىغا جايالشقان.ئاشـ
ـۆڭەكنىڭ ئاسـ
سـ
كەينىگــە ،قورســاقنىڭ ســول يۇقىــرى تەرىپىگــە جايالشــقان.
ـۇپ ،كۆپ
ـى بولـ
ـۇق فونكسىيەسـ
ـن ئارتـ
ـڭ 500خىلدىـ
جىگەرنىـ
قىســىم فونكسىيەســى تېخــى ئېنىقالنمىدى.تۆۋەندىكىلــەر بولســا،
ـارەت.
ـىيەلىرىدىن ئىبـ
ـلىق فۇنكسـ
ـىم ئاساسـ
ـر قىسـ
ـڭ بىـ
ئۇنىـ
ـان
ـۇل قېلىنغـ
ـەم قوبـ
ـان ھـ
ـدا پارچىالنغـ
ـم يوللىرىـ
ھەزىـ
)1
ئوزۇقلــۇق ماددىــار ،ئاشــقازان ئۈچــەي يوللىرىدىكــى قــان
ـۇق
ـان ئوزۇقلـ
ـول بولغـ
ـۇيۇقلۇقىدا مـ
ـان سـ
ـۇيۇقلۇقى ئارقىلىق(قـ
سـ
ماددىــار بولىدۇ)جىگەرگــە يېتىــپ
بارىــدۇ؛
ۋ ىتا مىنال ر نــى
)2
قىســقا ۋاقىــت ئىچىــدە ســاقالش
ئىقتىدارىغــا ئىگــە بولــۇپ،
بەدەنــدە ۋىتامىــن يېتىشــمىگەندە
تەمىنلــەش ئىقتىدارىغــا ئىگــە ؛
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ئــۆت ســۇيۇقلۇقى ئاجرىتىــش
)3
ســۇيۇقلۇقى)
ھەزىــم
ئىگە؛(بىرخىــل

ئىقتىدارىغــا

بۇزۇلغــان ،قېرىغــان ،ئۆلگــەن قىزىــل قــان
)4
ھۈجەيرىلىرىنــى ئايرىــش ئىقتىدارىغــا ئىگــە؛
زەھەرلىــك ،زىيانلىــق ماددىالرنــى پارچىــاش رولــى
)5
بــار .مەســىلەن :ئىســپىرت ،زەھەرلىــك دورا؛
جىگــەر زەھەرلىــك ئىســپىرتنى پارچىــاپ زەھەرنــى
)6
ـپىرت جىگەرنىڭ
ـۆپ ئىسـ
ـادە كـ
ـن زىيـ
ـدۇ .لېكىـ
ـا ئايالندۇرااليـ
ماددىغـ
يۈكىنــى ئارتتــۇرۇپ ،جىگــەر قېتىشىشــنى كەلتــۈرۈپ چىقىرىــدۇ؛
قاندىكــى ۋە توقۇلمىالردىكــى ســۇ مىقدارىنــى
)7
تە ڭشــە يد ۇ ؛
قــان قەنتىنىــڭ مىقــدارى زىيــادە يۇقىرىــاپ
)8
كەتكەنــدە ،ئاشــقازان ئاســتى بېــزى ھورمــون ئاجرىتىــپ چىقىــش
ئارقىلىــق جىگــەر گىلىكوگېنىنىــڭ پارچىلىنىشــىنى تورمۇزاليــدۇ؛
قــان قەنتــى زىيــادە تۆۋەنلــەپ كەتكەنــدە ،ئاشــقازان
ئاســتى بېــزى ھورمــون ئاجرىتىــپ چىقىرىــش ئارقىلىــق جىگــەر
گىلىكوگېنىنىــڭ پارچىلىنىشــىنى ئىلگىــرى ســۈرىدۇ.
جىگەر ھاسىل قىلغان ئىسسىقلىق
جىگــەر بەدەنــدە ئۈزلۈكســىز يــۈز بىرىۋاتقــان خىمىيەلىــك
رېئاكســىيەلەر ئارقىلىــق ئىسســىقلىق ھاســىل قىلىدۇ؛بــەدەن ۋە
ـدا ،جىگەر
ـە تۇرغانـ
ـچ ھالەتتـ
ـى تىنـ
ـكۇلالرنىڭ ھەممىسـ
ـق مۇسـ
بارلىـ
ـىقلىقىنىڭ5/1
ـي ئىسسـ
ـىقلىق ئومۇمىـ
ـان ئىسسـ
ـق تەمىنلىنىدىغـ
ئارقىلىـ
ىگــە توغــرا كېلىــدۇ؛
جىگــەر ھاســىل قىلغــان ئىسســىقلىق ئەزەلدىــن ئىســراپ
ـڭ
ـۈن بەدەننىـ
ـىپ ،پۈتـ
ـقا ئەگىشـ
ـان ئايلىنىشـ
ـدۇ ،قـ
ـۇپ كەتمەيـ
بولـ
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ھــەر قايســى ئورۇنلىرىغــا يەتكۈزۇلىــدۇ.
ئۆت خالتىسى ۋە ئۆت سۇيۇقلۇقى
ئۆت خالتىسى
ئــۆت خالتىســى جىگەرنىــڭ ئاســتىغا جايالشــقان بولــۇپ،
كىچىــك يانچۇققــا ئوخشــايدۇ.
ئۇنىڭ ئۇزۇنلىقى  8سانتىمېتىر ،كەڭلىكى  3سانتىمېتىر؛
ـۇيۇقلۇقىنى
ـۆت سـ
ـىم ئـ
ـان بىر قىسـ
ـپ چىققـ
ـن ئاجرىلىـ
جىگەردىـ
ئــۆت خالتىســى  50مىللىلىتىــر ئــۆت ســۇيۇقلۇقىنى
ساقاليدۇ؛
ســىغدۇرااليدۇ؛
ـۆت
ـان ئـ
ـىل بولغـ
ـەردە ھاسـ
ـدا ،جىگـ
ـش جەريانىـ
ـم قىلىـ
ھەزىـ
ســۇيۇقلۇقى ۋە ئــۆت خالتىســىدا ســاقالنغان ئــۆت ســۇيۇقلۇقى
ـىنى
ـا نەيچىسـ
ـۆت خالتـ
ـى ۋە ئـ
ـۆت نەيچىسـ
ـدا ئـ
ـم ھالـ
ئايرىم-ئايرىـ
بويــاپ ،ئىنچىكــە ئۈچەيگــە قۇيۇلىــدۇ؛
ـاردەم بېرىدۇ؛جىگەر
ـىغا يـ
ـڭ پارچىلىنىشـ
ـۇيۇقلۇقى ياغنىـ
ـۆت سـ
ئـ
ـپ
ـۇيۇقلۇقى ئاجرىتىـ
ـۆت سـ
ـر ئـ
ـدۈزدە 1لىتىـ
ـر كېچە-كۈنـ
ـەر بىـ
ھـ
چىقىر ىد ۇ .
ئاشقازان ئاستى بېزى قانداق خىزمەت قىلىدۇ ؟
ئاشــقازان ئاســتى بېــزى ھاســىل قىلغــان ئېنزىــم يــاغ
ـىلەن:ياڭيۇ
ـى پارچىلىيااليدۇ.مەسـ
ـان يېمەكلىكنـ
ـى يۇقىرى بولغـ
تەركىبـ
قەلەمچىســى.
ـلىق
ـى ئاساسـ
ـدەك ئىككـ
ـڭ تۆۋەندىكىـ
ـتى بېزىنىـ
ـقازان ئاسـ
ئاشـ
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ـار.
ـى بـ
فونكسىيەسـ
•

بىرى ھورمون ئاجرىتىپ چىقىرىش؛

• يەنــە بىــرى ئاشــقازان ئاســتى بــەز ســۇيۇقلۇقى
(بىرخىــل ھەزىــم ســۇيۇقلۇقى)ئاجرىتىپ چىقىرىــش؛
•ئاشــقازان ئاســتى بــەز ســۇيۇقلۇقىدا 15خىــل ئاكتىپلىقــى
ـى پارچىاليدۇ.
ـان ماددىالرنـ
ـۇپ ،نۇرغۇنلىغـ
ـم بولـ
ـار ئېنزىـ
بـ
مەسىلەن:ئاقســىل ،كاربــون ســۇ بىرىكمىلىــرى ،يــاغ
قاتارلىقــار.
•ئاشــقازان ئاســتى بېــزى ھــەر كۈنــى (كېچە-كۈنــدۈز)
تەخمىنــەن 1.5لىتىــر ھەزىــم ســۇيۇقلۇقى ئاجرىتىــپ
چىقىرااليــدۇ؛
• تامــاق يېگەنــدە ،ئاشــقازان ئاســتى بــەز ســۇيۇقلۇقى
ئاشــقازان ئاســتى بــەز نەيچىســى ئارقىلىــق ئىنچىكــە
ئۈچەيگــەكىرىــپ،يېمەكلىكنــىپارچىالشــقاياردەملىشــىدۇ.
ئال كېسىلى
تېــرە ۋە كۆزنىــڭ ســارغىيىپ قېلىشــى ســېرىق چۈشــۈش
كېســىلىنىڭ تىپىــك ئىپادىســى بولــۇپ ،بۇنىــڭ ســەۋەبى ئادەتتــە
جىگەردىــن مەســىلە چىققانلىقتىــن بولىــدۇ.
ئادەتتــە ،جىگــەر قىرىغــان قىزىــل قــان ھۈجەيرىلەرنــى
پارچىــاپ ،ئــۆت ســۇيۇقلۇقىنى چىقىرىۋېتىدۇ(ئــۆت ســۇيۇقلۇقىدا
رەڭلىــك ماددىــار بار).ئەگــەر جىگەردىــن مەســىلە چىقســا ،ئــۆت
ـىپ
ـدە چۆكمىلىشـ
ـۇيۇقلۇقى ۋە تېرىـ
ـان سـ
ـى قـ
ـۈيۇقلۇق پىگمېنتـ
سـ
قالىــدۇ .مانــا بــۇ ئــال كېســىلى .جىگــەر ياللۇغــى بولســا بــۇ
كېســەلنى كەلتــۈرۈپ چىقىرىــدۇ.
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جىگەردىكى قاننىڭ توشۇلۇشى
يېمەكلىكتىكــى ئوزۇقلــۇق ماددىالرنــى پارچىــاپ ،بەدەننىــڭ
ھــەر قايســى قىســىملىرىغا يەتكــۈزۈپ بىرىش-جىگەرنىــڭ مۇھىــم
فۇنكســىيەلىرىدىن بىــرى بولــۇپ ،بــۇ جىگــەردە بىــر مۇســتەقىل
قــان توشــۇلىدىغان يولنىــڭ بارلىقىدىــن دېــرەك بېرىــدۇ.
ـۇرى قاننى
ـە تومـ
ـە ئارتىرىيـ
ـر نەچچـ
ـى بىـ
ـر ياكـ
ـى بىـ
بەدەندىكـ
ـۈزۈپ بېرىدۇ.
ـا يەتكـ
ـىم ئەزالىرىغـ
ـۆپ قىسـ
ـڭ كـ
ـۈن بەدەننىـ
پۈتـ
جىگەردىمــۇ بىــر ئاساســلىق ئارتىرىيــە تومــۇرى بولــۇپ،
جىگــەر ئارتىرىيــە تومــۇرى دېيىلىــدۇ؛
جىگەرنىڭ قان مىقدارى كۆپ بولىدۇ؛
قــان ۋېنــا تومــۇرى ئارقىلىق(جىگەرگــە كىرىپ-چىقىدىغــان
ئاساســلىق نەيچە)ئېقىــپ چىقىــدۇ.
قــان ســۇيۇقلۇقى يەنــە ۋېنــا تومــۇرى ئارقىلىــق يۈرەككــە
قايتىــپ كېلىــدۇ؛
ۋىنــا تومــۇرى ئۈچــەي ،ئاشــقازان يوللىرىــدا ئېقىۋاتقــان
قانالرنــى جىگەرگــە يەتكۈزىــدۇ ،بــۇ يېمەكلىكلەردىــن ســۈمۈرۈپ
ئېلىنغــان قاندىكــى ئوزۇقلــۇق ئىنتايىــن مــول بولىــدۇ.
بوۋاقنىڭ جىگىرى
كــۆپ ســاندىكى بــوۋاق ۋە بالىالرنىــڭ قورســاق بوشــلۇقى
نىســبەتەن چــوڭ ،بۇنىــڭ قىســمەن ســەۋەبى جىگــەر نىســبىتىنىڭ
چوڭالرغــا قارىغانــدا چوڭــراق بولغانلىقــى ئۈچۈنــدۇر.
چوڭالرنىــڭ جىگــەر ئېغىرلىقــى بــەدەن ئومۇمىــي
ئېغىرلىقىنىــڭ 40/1ىگــە توغــرا كېلىــدۇ.
بوۋاقالرنىــڭ جىگــەر ئېغىرلىقــى بــەدەن ئومۇمىــي
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ئېغىرلىقىنىــڭ 20/1ىگــە توغــرا كېلىــدۇ.
بوۋاقــار ئۆســۈپ يېتىلىــپ بالىلىــق مەزگىلىگــە قــەدەم
ـبەتنى
ـوڭ نىسـ
ـداق چـ
ـرى بۇنـ
ـڭ جىگىـ
ـن ،ئۇالرنىـ
ـن كېيىـ
قويغاندىـ
ئىگىلىمەيــدۇ.
جىگەر
جىگــەر بەدەننىــڭ ئىچكــى قىســمىدىكى ئــەڭ چــوڭ قىســىم
ياكــى ئــەزادۇر.
جىگەر شىنا شەكىلدە ،قىنىق قىزىل رەڭدە بولىدۇ؛
ئۆلچەملىك ئېغىرلىقى  1.5كىلوگىرام؛
جىگەرنىــڭ ئــوڭ ياپراقچىســىنىڭ ئــەڭ كــەڭ قىســمېنىڭ
قېلىنلىقــى  15ســانتىمېتىرغا يېتىدۇ؛جىگەرنىــڭ ئــوڭ ياپراقچىســى
ســول ياپراقچىســىدىن چوڭــراق بولىــدۇ؛
جىگەرنىــڭ ھەربىــر قىســمى دىئافراگمــا ئارقىلىــق ئايرىلىــپ
تــۇرۇدۇ؛
ئاشقازان ئاستى بېزى
ـىنا
ـۇزۇن ،شـ
ـەم ئـ
ـە ھـ
ـەم ئىنچىكـ
ـزى ھـ
ـتى بېـ
ـقازان ئاسـ
ئاشـ
ـدۇ؛
ـەكىلدە بولىـ
ـۇڭ شـ
ـك تۆتبۇلـ
ـى تىـ
ـەكلىدە ياكـ
شـ
ئاشــقازان ئاســتىبېزى ئىنتايىــن يۇمشــاق ،كۈلرەڭگــە مايىــل
شــاپتۇل چېچىكــى رەڭگىــدە بولىــدۇ؛
ئۆلچەملىك ئېغىرلىقى  0.1كىلوگىرام ؛
ئۆلچەملىك ئۇزۇنلۇقى  15سانتىمېتىر بولىدۇ؛
ئاساســلىقى  3قىســىمدىن تۈزۈلگــەن :ئاشــقازان ئاســتى بــەز
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بــاش قىسمى(ئاشــقازان ئاســتى بېزىنىــڭ ئــەڭ كــەڭ قىســمى)،
ـقازان
ـمى)ۋە ئاشـ
ـمى(ئوتتۇرا قىسـ
ـەۋدە قىسـ
ـەز گـ
ـتى بـ
ـقازان ئاسـ
ئاشـ
ئاســتى بــەز ئاخىرقــى قىســمى(ئۇچلۇق ئىنچىكــە قىســمى).

131

1919بۆرەك ۋە سۈيدۈك ئاجرىتىپ چىقىرىش سىستېمىسى
ســىز بىــر ئەخلــەت ئىشــلەپچىقارغۇچى ،چۈنكــى ســىزنىڭ
بەدىنىڭىــز كېرەكســىز ماددىالرنــى ياســىيااليدۇ ھــەم ســىرتقا
چىقىرىــپ تاشــلىيااليدۇ.
كېرەكســىز ماددىالرنىــڭ بىــر قىســمى ھەزىــم يوللىرىدىــن
كېلىدىغــان بولــۇپ ،بــۇالر قاتتىــق كېرەكســىز مــاددا دېيىلىــدۇ.
يەنــە بىــر قىســىم كېرەكســىز ماددىــار ســۇيۇقلۇق شــەكلىدە
ـى
ـىل بولۇشـ
ـۈيدۈكنىڭ ھاسـ
ـدۇ .سـ
ـۈيدۈك دەپ ئاتىلىـ
ـۇپ ،سـ
بولـ
ـۇ
ـىمايدۇ ،ئـ
ـىغا ئوخشـ
ـىل بولۇشـ
ـڭ ھاسـ
ـىز ماددىنىـ
ـق كېرەكسـ
قاتتىـ
بۆرەكنىــڭ قاننــى سۈزۈشــى ئارقىلىــق ھاســىل بولىــدۇ.
بەدەننىڭ قايسى قىسمىدا؟
ســۈيدۈك ئاجرىتىــپ چىقىرىــش سىستېمىســى گەۋدىنىــڭ
تــۆۋەن قىســمىغا يەنــى قورســاق قىســمىغا جايالشــقان .بــۆرەك
قورســاق بوشــلۇقىنىڭ كەينىگــە ،ئومۇرتقــا تۈۋرۈكىنىــڭ ئىككــى
تەرىپىگــە ،قوۋۇرغــا ســۆڭىكىنىڭ ئاســتىغا جايالشــقان .دوۋســۇن
داس بوشــلۇقىنىڭ ئىچىگــە جايالشــقان.
بۆرەكنىڭ قىسىمالرغا بۆلۇنىشى
بۆرەك پوستالق ماددىسى
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بۆرەكنىــڭ ســىرتقى قىســمىنى تەشــكىل قىلىدىغــان بولــۇپ،
ـن تۈزۈلگەن.
ـان تومۇرالردىـ
ـل قـ
ـى قىـ
ـڭ ئىچىدىكـ
ـۆرەك بىرلىكىنىـ
بـ
بۆرەك ئىلىك ماددىسى
بــۆرەك پوســتالق ماددىســىنىڭ ئاســتى تەرىپىگــە جايالشــقان
بولــۇپ ،بــۆرەك بىرلىكــى ئىچىدىكــى قىــل قــان تومۇرالردىــن
تۈزۈلگــەن.
بۆرەك جامى
بۆرەكنىــڭ ئوتتــۇرا قىســمىغا جايالشــقان بولــۇپ ،ســۈيدۈك
يىغىلىدىغــان ئــورۇن ھېســابلىنىدۇ.
بۆرەكنىڭ چوڭ -كىچىكلىكى ۋە شەكلى:
ئــوڭ بۆرەكنىــڭ ئورنــى ســول بۆرەكنىڭكىدىــن 1.5 -1
ســانتىمېتىر ئەتراپىــدا تــۆۋەن.
ـى
ـايدۇ ،ئوتتۇرۇسـ
ـەكلى پۇرچاققا ئوخشـ
ـڭ شـ
ـا بۆرەكنىـ
ئىككىـ
ســەل ئويمان.
ھــەر بىــر بۆرەكنىــڭ ئۇزۇنلۇقــى تەخمىنــەن  11ســانتىمېتىر،
كەڭلىكــى تەخمىنــەن  6ســانتىمېتىر ،قېلىنلىقــى تەخمىنــەن 3
ســانتىمېتىر.
ـي
ـڭ ئومۇمىـ
ـى بۆرىكىنىـ
ـڭ ئىككـ
ـەن ئايالالرنىـ
ـا يەتكـ
قۇرامىغـ
ئېغىرلىقــى تەخمىنــەن  130-140گىــرام ،قۇرامىغــا يەتكــەن
ئەرلەرنىــڭ ئىككــى بۆرىكىنىــڭ ئېغىرلىقــى تەخمىنــەن 150 -140
گىــرام ئەتراپىــدا.
ـۇر) ۋە بۆرەك
ـل تومـ
ـىمدىكى قىزىـ
ـى (رەسـ
ـۆرەك ئارتېرىيەسـ
بـ
ـە
ـوڭ -كىچىكلىكىگـ
ـڭ چـ
ـۇر) نىـ
ـۆك تومـ
ـىمدىكى كـ
ـى (رەسـ
ۋېناسـ
ئاساســەن ،بۆرەككــە يېتىــپ كېلىدىغــان قاننىــڭ مىقدارىنىــڭ
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كۆپلۈكىنــى ھېــس قىالاليمىــز .ســۈيدۈك توشــۇش نەيچىســى
ـىدۇ.
ـۇن بىلەن تۇتىشـ
ـدا دوۋسـ
ـوزۇلۇپ ،ئاخىرىـ
ـاراپ سـ
ـە قـ
تۆۋەنگـ
بۆرەك بىرلىكى
بــۆرەك مىليونلىغــان ئىنتايىــن كىچىــك بــۆرەك بىرلىكىدىــن
تۈزۈلگــەن.
ھــەر بىــر بــۆرەك بىرلىكــى بــۆرەك كىچىــك شارچىســىدىن
باشــلىنىدۇ( .بــۆرەك كىچىــك شارچىســى قىــل قــان تومــۇر ۋە
نېــرۋا تااللىرىنىــڭ چىرمىشىشــىدىن تۈزۈلگــەن).
ســۇيۇق ھالەتتىكــى كېرەكســىز ماددىــار بــۆرەك كىچىــك
ـۆرەك
ـن ،بـ
ـن كېيىـ
ـىدىن ئۆتكەندىـ
ـەرەپ قىلىشـ
ـر تـ
ـىنىڭ بىـ
شارچىسـ
كىچىــك خالتىچىســى (ئىستاكانســىمان) غــا كىرىــدۇ.
قاندىكــى ماددىــار بــۆرەك كىچىــك خالتىســى تەرىپىدىــن
ـدۇ
ـپ كىرىـ
ـىگە ئېقىـ
ـك نەيچىسـ
ـۆرەك كىچىـ
ـن ،بـ
ـۈزۈلگەندىن كېيىـ
سـ
ـار
ـۇز قاتارلىقـ
ـار ۋە تـ
ـرال ئېلمېنتـ
ـۇ ،مىنېـ
ـەردە سـ
ـۇ يـ
ـدە بـ
ھەمـ
قايتىدىــن ســۈمۈرۈلۈپ ،قانغــا قايتىــپ كېلىــدۇ.
بىــر تــال بۆرەكتىكــى بارلىــق بــۆرەك بىرلىكــى ئىچىدىكــى
ـارا
ـى ئۆزئـ
ـاش -ئاخىرىنـ
ـپ ،بـ
ـى يېيىـ
ـك نەيچىلىرىنـ
ـۆرەك كىچىـ
بـ
ئۇلىغانــدا ئۇزۇنلۇقــى تەخمىنــەن  100مىــڭ مېتىرغــا يېتىــدۇ.
ئــەڭ ئاخىرىــدا شــەكىللەنگەن ســۈيدۈكنىڭ تەركىبىدىكــى
ماددىــار بولســا ،ئاســان ئېرىمەيدىغــان كېرەكســىز ماددىــار،
مەســىلەن :ئورىيــا ،ئاممىياكلىــق ســۇ...
دوۋساق
دوۋســۇنغا ســۈيدۈك يېغىلمىغانــدا شــەكلى نەشــپۈتكە
ئوخشــايدۇ .چوڭلۇقــى بــاش بارماقچىلىكمــۇ ئەمــەس .دوۋســۇنغا
ـقىچە يىغىلىدۇ.
ـۇن توشـ
ـى دوۋسـ
ـپ تاكـ
ـي يېغىلىـ
ـۈيدۈك تەدىرىجىـ
سـ
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يېغىلغــان ســۈيدۈكنىڭ مىقدارىغــا ئاساســەن ،دوۋســۇننىڭ
ھەجىمىنــى بىلگىلــى بولىــدۇ.
دوۋســۇنغا يېغىلغــان ســۈيدۈكنىڭ مىقــدارى 250-300
مىللىمېتىرغــا يەتكەنــدە ،ئادەمــدە ســىيىش سەزگۈســى پەيــدا
بولىــدۇ.
ســۈيدۈك مىقــدارى  400-500مىللىمېتىرغــا يەتكەنــدە،
ســىيىش سەزگۈســى بىــر قــەدەر كۈچلــۈك.
ســۈيدۈك مىقــدارى  500-600مىللىمېتىرغــا يەتكەنــدە،
ســىيىش سەزگۈســى ئىنتايىــن كۈچلــۈك بولىــدۇ.
ـاق
ـانال دوۋسـ
ـى ئاسـ
ـى ناھايىتـ
ـۈپ كىرىشـ
ـڭ بۆسـ
باكتېرىيەلەرنىـ
ـىيگەندە
ـرى سـ
ـلىق ئاالمەتلىـ
ـدۇ .ئاساسـ
ـۈرۈپ چىقىرىـ
ـى كەلتـ
ياللۇغىنـ
ـى
ـەم ناھايىتـ
ـۆپ ھـ
ـانى كـ
ـم سـ
ـۈيدۈك قېتىـ
ـدۇ ،سـ
ـق ئاغرىيـ
قاتتىـ
ـدۇ.
ـي بولىـ
جىددىيـ
ئەرلەر ۋە ئايالالر
ســۈيدۈكنىڭ دوۋســاقتىن تــەن ســىرتىغا چىقىرىلىــش شــەكلى
جىنســنىڭ ئوخشىماســلىقىغا ئاساســەن پــەرق قىلىــدۇ.
ـۈيدۈك
ـەم سـ
ـى ھـ
ـۈيدۈك يولـ
ـڭ سـ
ـەۋەبى ئەرلەرنىـ
ـڭ سـ
بۇنىـ
ـش
ـەم كۆپىيىـ
ـمى ھـ
ـر قىسـ
ـىنىڭ بىـ
ـش سىستېمىسـ
ـپ چىقىرىـ
ئاجرىتىـ
ـمى.
ـر قىسـ
ـىنىڭ بىـ
سىستېمىسـ
ئايالالرنىــڭ ســۈيدۈك يولىنىــڭ ئۇزۇنلۇقــى  4ســانتىمېتىر
ئەتراپىــدا ،كەڭلىكــى  6مىللىمېتــر ئەتراپىــدا.
ئەرلەرنىــڭ ســۈيدۈك يولىنىــڭ ئۇزۇنلۇقــى  18ســانتىمېتىر
بولــۇپ تاكــى زەكەرگىچــە تۇتىشــىدۇ.
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سۈيدۈك ئاجرىتىپ چىقىرىش سىستېمىسى
بۆرەك
قاندىكــى كېرەكســىز ماددىالرنــى ســۈزۈپ ســۈيدۈك
شــەكىللەندۈرىدۇ.
سۈيدۈك توشۇش نەيچىسى
ئۇزۇنلۇقــى تەخمىنــەن  30 -25ســانتىمېتىر ،بۆرەكتىــن
ـە
ـۇ نەيچـ
ـۈيدۈك مۇشـ
ـان سـ
ـىل بولىدىغـ
ـە ھاسـ
ـلىنىدۇ .بۆرەكتـ
باشـ
ئارقىلىــق دوۋســاققا ئېقىــپ كىرىــدۇ.
دوۋساق
ســۈيدۈكنى ســاقاليدۇ ھەمــدە ســۈيدۈك توشــقاندىن كېيىــن
ســىرتقا چىقىرىــپ تاشــايدۇ.
سۈيدۈك يولى
سۈيدۈكنى دوۋساقتىن تەن سىرتىغا چىقىرىپ تاشاليدۇ.
گۆش يېيىشنى ياخشى كۆرىدىغانالر
ـى
ـۈيدۈكنىڭ رەڭگـ
ـدە ،سـ
ـۆپ يېگەنـ
ـادە كـ
ـنى زىيـ
ـادەم گۆشـ
ئـ
قېنىــق بولىــدۇ .چۈنكــى ،ســۈيدۈكنىڭ رەڭگــى ئاقســىلالرنىڭ
ــ ئورىيــا بىلــەن مۇناســىۋەتلىك.
مېتابولىــزم ھاســىالتى ــــ
(يېمــەك -ئىچمــەك  -41 ،-40بەتتىــن كــۆرۈڭ).
قاندىن سۈيدۈككىچە
ـبىتىگە
ـدە ئىگىلىگەن نىسـ
ـادەم بەدىنىـ
ـى ئەزاالرنىڭ ئـ
ـەر قايسـ
ھـ
ـدارى ھەر
ـان قاننىڭ مىقـ
ـۈپ بىرىۋاتقـ
ـە يەتكۈزۈلـ
ـدا ،بۆرەككـ
قارىغانـ
ـە كۆپ.
ـە ھەسسـ
ـن نەچچـ
ـداق ئەزانىڭكىدىـ
قانـ
قاننىڭ مىقدارى
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ئــادەم تىنــچ تۇرغانــدا ،بــۆرەك مىنۇتىغــا بىــر تــەرەپ
قىلىدىغــان قاننىــڭ مىقــدارى  1.2لېتىــر بولــۇپ ،بــۇ تەخمىنــەن
يــۈرەك تەمىنلەيدىغــان ئومۇمىــي قــان مىقدارىنىــڭ  5/1نــى
ئىگىلەيــدۇ.
قاننىڭ ئېقىش سۈرئىتى
قــان بۆرەكتىــن ئىنتايىــن تېــز ئېقىــپ ئۆتىــدۇ .شــۇڭا
ـان
ـي قـ
ـى ئومۇمىـ
ـدارى بەدەندىكـ
ـڭ مىقـ
ـى قاننىـ
ـڭ ئىچىدىكـ
بۆرەكنىـ
مىقدارىنىــڭ  5/1گــە يەتمەيــدۇ.
سۈيدۈك مىقدارى
بــۆرەك ھــەر كۈنــى تەخمىنــەن  1.5لېتىــر ئەتراپىدىكــى
ســۈيدۈكنى ھاســىل قىلىــدۇ ھــەم تــەن ســىرتىغا چىقىرىــپ
تاشــايدۇ.
سۈيدۈك مىقدارىنىڭ ئۆزگىرىشى
ـۇل
ـزم قوبـ
ـلىقى ئورگانىـ
ـى ئاساسـ
ـاز  -كۆپلۈكـ
ـۈيدۈكنىڭ ئـ
سـ
ـىۋەتلىك.
ـەن مۇناسـ
ـدارى بىلـ
ـۇ مىقـ
ـان سـ
قىلغـ
تېمپېراتۇرۇنىڭ يۇقىرى -تۆۋەن بولۇشى
ـارائىتتا،
ـاز شـ
ـۇ ئـ
ـان سـ
ـتېمال قىلغـ
ـرى ،ئىسـ
ـۇرا يۇقىـ
تېمپېراتـ
ـۆۋەن،
ـۇرا تـ
ـدۇ .تېمپېراتـ
ـاز بولىـ
ـن ئـ
ـدارى  1لىتىردىـ
ـۈيدۈك مىقـ
سـ
ئىســتېمال قىلغــان ســۇ مىقــدارى بــەك كــۆپ بولســا ،ســۈيدۈك
ـدۇ.
ـا يېتىـ
ـدارى  5لىتىرغـ
مىقـ

2020ئېرسىيەت ئىلمى
نۇرغۇنلىغــان بالىالرنىــڭ ئاتــا  -ئانىســىغا ئوخشىشــى-
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ئېرســىيەت ســەۋەبىدىندۇر.
ـى،
ـى ،تەرەققىياتى ،قامدىلىشـ
ـڭ ئۆسۈشـ
ـا ئادەملەرنىـ
ـن بولسـ
گېـ
ـەتكۈچلىرىنى
ـاغالملىق كۆرسـ
ـى سـ
ـال ئەھۋالدىكـ
ـى ۋە نورمـ
يېڭىلىنىشـ
ـا
ـىيەت بولسـ
ـا يەتكۈزۈلىدۇ ياكى ئېرسـ
ـن بولسـ
ـدۇ .گېـ
ـرول قىلىـ
كونتـ
ـىنا
ـر خىل ماشـ
ـۇم بىـ
ـدۇ .مەلـ
ـدۇ دېيىلىـ
ـا قالىـ
ـن بالىغـ
ـا -ئانىدىـ
ئاتـ
ياســاش ئۈچــۈن چېرتىيــوژ كېتىــدۇ .لېكىــن ئادەمدىــن ئىبــارەت
ـى
ـى ( DNAدىئوكسـ
ـۈن ،گېندىكـ
ـاش ئۈچـ
ـىنا» نى ياسـ
ـر «ماشـ
بىـ
ـا
ـك ماددىغـ
ـارەت خىمىيەلىـ
ـن ئىبـ
ـى) دىـ
ـد كىسالتاسـ
ـو نۇكلېئوتىـ
رىبـ
تا يىنىمىز .
بەدەننىڭ قايسى قىسمىدا ؟
گېــن خىمىيــەۋى مــاددا شــەكلىدە يەنــى  DNAشــەكلىدە
مەۋجــۇت .ئــۇ بەدىنىمىزنىــڭ ئــەڭ كىچىــك ھۈجەيرىلىرىگــە
تارقالغــان .پەقــەت ئــاز بىــر قىســىم ھۈجەيرىلــەردە DNA
بولمايــدۇ .مەســىلەن :قىزىــل قــان ھۈجەيرىســى
DNA
ـۇددى
ـۇ خـ
ـد .ئـ
ـو نۇكلېئوتىـ
ـى رىبـ
ـل دىئوكسـ
ـر خىـ
 DNAبىـ
ـاش.
ـا ئوخشـ
ـەپ قويغانغـ
ـە يۆلـ
ـر -بىرىگـ
ـوتىنى بىـ
ـال شـ
ـى تـ
ئىككـ
شــەكلى بۇرمىســىمان شــەكىلدە بولــۇپ ،بــۇ خىــل تۈزۈلۈشــنى
قــوش بۇرمىســىمان تۈزۈلــۈش دەيمىــز DNA .تــۆت خىــل
ـدا
ـم ھالـ
ـم -ئايرىـ
ـۇالر ئايرىـ
ـۇپ ،ئـ
ـەن بولـ
ـن تۈزۈلگـ
نۇكلېئوتىددىـ
ئادېنىــن ( ،)Aگۇئانىــن ( ،)Gســىتوزىن ( ،)Cتىمىــن ( )Tدەپ
ئاتىلىــدۇ.
خــۇددى بىــز جۈملىدىكــى ســۆزلەرگە ئوخشــاش ،بــۇ
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نۇكلېئوتىــدالر ئۆزئــارا بىــر خىــل قانۇنىيەتلىــك تۈزۈلۈشــتە
تېزىلغــان بولىــدۇ.
نۇكلىئوتىدنىــڭ تۈزۈلــۈش شــەكلى بىــر خىــل مەخپىــي
شــىفىردۇر .ئــۇ پۈتكــۈل گېننىــڭ مەخپىــي شــىفىرىنى كونتــرول
قىلىــدۇ.
بىــر پۈتــۈن  DNAسىستېمىســىدا جەمئىــي 3مىليــارد 200
مىليــون يــۈرۈش نۇكلېئوتىــد بولىــدۇ.
ئادەمنىــڭ پۈتــۈن بەدىنىدىكــى بارلىــق گېنالرنىــڭ DNA
يۈرۈشــلىرى ئىنســانالرنىڭ گېــن سىستېمىســى دەپ ئاتىلىــدۇ.
خروموسوم
ـال DNA
ـىدا  46تـ
ـرە يادروسـ
ـى ھۈجەيـ
ـەر قايسـ
ـڭ ھـ
ئادەمنىـ
زەنجىــرى بولىدۇ.
ـىرتقى
ـپ ،سـ
ـچ بېرىكىـ
ـرى زىـ
ـال  DNAزەنجىـ
ـر تـ
ـەر بىـ
ھـ
ـەكىللەندۈرىدۇ.
ـومنى شـ
ـە بولغان خروموسـ
ـقا ،ئىنچىكـ
ـى قىسـ
كۆرۈنۈشـ
خروموســومالر بىــر -بىرىگــە ئوخشــىمىغان ئەمــەس ،ئــۇالر
جەمئىــي  23جــۈپ.
ـوم دادا
ـال خروموسـ
ـر تـ
ـومدىكى بىـ
ـۈپ خروموسـ
ـر جـ
ـەر بىـ
ھـ
ـەن.
ـن كەلگـ
ـا تەرەپتىـ
ـا ئانـ
ـال بولسـ
ـر تـ
ـە بىـ
ـن ،يەنـ
تەرەپتىـ
ھــەر قېتىــم ھۈجەيرىلــەر بۆلۈنگــەن ،يېتىلىۋاتقــان ياكــى
ـا
ـاقلىغان ۋاقىتتـ
ـىنى سـ
ـك ئايلىنىشـ
ـال فىزىئولوگىيەلىـ
ـڭ نورمـ
بەدەننىـ
خروموســوم نۇســخېلىنىدۇ.
شــۇ ســەۋەبتىن نۇســخىالنغاندىن كېيىنكــى ئىككــى دانــە
ھۈجەيرىــدە ئوپمــۇ ئوخشــاش بولغــان  23جــۈپ خروموســوم
بولىــدۇ.
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بىــر ھۈجەيرىدىكــى پۈتكــۈل  DNAزەنجىرىنىــڭ بــاش-
ئاخىرىنــى ئۇلىســاق ،ئۇزۇنلۇقــى  2مېتىرچــە كېلىــدۇ.
ئەگــەر مۇشــۇ پېتــى ئــادەم بەدىنىدىكــى بارلىــق DNA
زەنجىرىنــى ئۇلىســاق ،يــەر شــارى بىلــەن قويــاش ئارىلىقىنىــڭ
 100ھەسسىســىگە بــاراۋەر كېلىــدۇ.
جانلىقالر تېنىدىكى گېن
ـىپ كېتىدۇ.
ـەن ئوخشىشـ
ـڭ گېنى بىلـ
ـى ئادەمنىـ
ـقاننىڭ گېنـ
چاشـ
ـاش
ـقاننىڭ ئوخشـ
ـەن چاشـ
ـادەم بىلـ
ـدە ئـ
ـن ئىچىـ
ـال گېـ
ـەر  100تـ
ھـ
ـەن
ـانالرنىڭ بارلىق گېنلىرى ئاساسـ
ـدۇ .ئىنسـ
ـال بولىـ
ـن  92تـ
گېنىدىـ
ـۇ
ـىمايدىغانلىرى بىرگىمـ
ـدە ئوخشـ
ـن ئىچىـ
ـال گېـ
ـاش 500 ،تـ
ئوخشـ
يەتمەيــدۇ .بــۇ دەل ئادەملەرنىــڭ بىــر -بىرىگــە ئوخشــىمايدىغان
بىردىنبرلىقىدۇر.
ـار
ـق ئەمەس.ئالىمـ
ـانى ئېنىـ
ـڭ سـ
ـق گېنلىرىنىـ
ـانالر بارلىـ
ئىنسـ
ئىنســانالرنىڭ گېنــى تەخمىنــەن  30مىڭدىــن 35 -مىڭغىچــە دەپ
ـدۇ.
قارايـ
ئىنســانالرغا ئوخشاشــا ،بارلىــق جانلىقــاردا  DNAبولىــدۇ.
ـان جانلىقالردا
ـاش بولمىغـ
ـن ئوخشـ
ـان گېـ
ـاش بولمىغـ
ـە ،ئوخشـ
ئادەتتـ
ئوخشــاش بولمىغــان رولالرنــى ئوينايدۇ.باشــقا جانلىقــار بىلــەن
ئادەملــەر قانچــە ئوخشىغانســېرى ،گېنلىرىمــۇ شــۇنچە ئوخشىشــىپ
كېتىدۇ.شــىمپەنزىنىڭ ھــەر  100تــال گېنــى ئىچىــدە  98تېلــى
ـال
ـۈز تـ
ـەر يـ
ـڭ ھـ
ـاش.مېۋە -چېۋىنىـ
ـەن ئوخشـ
ـانالرنىڭكى بىلـ
ئىنسـ
گېنى ئىچىدە44 ،ى ئىنسانالرنىڭكى بىلەن ئوخشاش.
ئېچىتقــۇ زەمبــۇرۇغ ياكــى باشــقا زەمبۇرۇغــار ئىچىــدە 26 ،ســى
ئىنســانالرنىڭكى بىلــەن ئوخشــاش.
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گېننىڭ ئاالھىدىلىكى
ـىنىڭ
ـە ئاتا -ئانىسـ
ـاال كۆپىنچـ
ـدە ،بـ
ـر ئائىلىـ
ـداق بىـ
ـەر قانـ
ھـ
بىرســىگە ئوخشــايدۇ .قىســمەن ئەھۋالــدا ،بالىلىــرى بــوۋا-
مومىســىغا ئوخشــايدىغان ئەھــۋال مەۋجــۇت .بۇنىــڭ ســەۋەبى،
بــەزى ئاالھىدىلىكلــەر ھەممــە ئــەۋالدالردا گەۋدىلىنىــپ چىقىشــى
ناتايىــن.
ـۇت
ـەكىلدە مەۋجـ
ـان شـ
ـاش بولمىغـ
ـار ئوخشـ
ـى گېنـ
ـەر قايسـ
ھـ
ـدۇ.
ـن دەپ ئاتىلىـ
ـۇق گېـ
ـەڭ ئورۇنلـ
ـۇ تـ
ـدۇ .بـ
ـۇپ تۇرااليـ
بولـ
ـى كۆك
ـن ئىچىدىكـ
ـان گېـ
ـرول قىلىدىغـ
ـى كونتـ
ـڭ رەڭگىنـ
كۆزنىـ
ـىگە
ـور پەردىسـ
ـۆرۈش تـ
ـپ كـ
ـداق قىلىـ
ـڭ قانـ
ـن ،گېننىـ
ـك گېـ
رەڭلىـ
ـەندۈرىدۇ.
ـۈزۈپ بېرىدىغانلىقىنى چۈشـ
ـى يەتكـ
ـك ماددىنـ
ـۇر رەڭلىـ
قوڭـ
ـى ئىككى
ـڭ گېنـ
ـاش ،ئادەملەرنىـ
ـا ئوخشـ
ـدا ئېيتىلغانالرغـ
يۇقىرىـ
ـى
ـىدىن ،يەنە بىرسـ
ـر ئانىسـ
ـڭ بىـ
ـى ئۇالرنىـ
ـدۇ .چۈنكـ
ـا بولىـ
ياقلىمـ
دادىســدىن كەلگــەن بولىدۇ.
ـى كونترول
ـۇر رەڭنـ
ـە قوڭـ
ـى دانـ
ـدە ئىككـ
ـر ئادەمـ
ـەر بىـ
ئەگـ
قىلىدىغــان تــەڭ ئورۇنلــۇق گېــن بولســا ،بــۇ ئادەمنىــڭ كــۆزى
قوڭــۇر رەڭــدە بولىــدۇ .ئەگــەر ئىككــى دانــە كــۆك رەڭنــى
ـڭ
ـۇ ئادەمنىـ
ـا ،بـ
ـن بولسـ
ـۇق گېـ
ـەڭ ئورۇنلـ
ـان تـ
ـرول قىلىدىغـ
كونتـ
كــۆزى كــۆك رەڭــدە بولىــدۇ .ئەگــەر بىــر ئادەمــدە بىردانــە
ـن
ـان گېـ
ـرول قىلىدىغـ
ـى كونتـ
ـۆك رەڭنـ
ـە كـ
ـر دانـ
ـى بىـ
ـۇر رەڭنـ
قوڭـ
بولــۇپ ،ئەگــەر قوڭــۇر رەڭنــى كونتــرول قىلىدىغىنــى كۈچلــۈك
ـدۇ ،كۆزى
ـز بولىـ
ـى ئاجىـ
ـرول قىلىدىغىنـ
ـى كونتـ
ـۆك رەڭنـ
ـا ،كـ
بولسـ
قوڭــۇر بولىــدۇ.
ھەرخىــل گېنالرنىــڭ ئوخشــاش بولمىغــان تــەڭ ئورۇنلــۇق
گېنــى بولىدۇ.بۇالرنىــڭ بەزىلىــرى ئاشــكارا ،بەزىلىــرى يوشــۇرۇن
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بولىــدۇ.
گېن دېگەن نېمە ؟
ــ نۇرغۇنلىغــان خىمىيەۋىلىــك شــىفىرالرنى ئــۆز
گېــن ــ
ـڭ
ـى كۆپچىلىكىنىـ
ـمەن ياكـ
ـڭ قىسـ
ـدۇ .بۇالرنىـ
ـان بولىـ
ـە ئالغـ
ئىچىگـ
خىزمىتىنــى گېــن بەلگىلەيــدۇ.
مەســىلەن :كۆزنىــڭ رەڭگىنــى كونتــرول قىلىدىغــان گېــن
كــۆز كــۆرۈش تــور پەردىســىگە قانــداق رەڭ ،قانــداق پېگمېنــت
يەتكــۈزۈپ بېرىشــنى كونتــرول قىلىــدۇ.
سانى
ئادەم بەدىنىدىكى ئومۇمىي گېن سانى  30مىڭ ئەتىراپىدا.
ـى
ـرول قىلىشـ
ـى كونتـ
ـر بەلگىنـ
ـار بىـ
ـۆپ گېنـ
ـا كـ
ـەزى ۋاقىتتـ
بـ
مۇ مكىن .
سىرتقى كۆرۈنۈشكە بولغان كونتروللۇق
گېــن تېرىنىــڭ ،چاچنىــڭ رەڭگــى ۋە تــۈرى ،قۇرامىغــا
يەتكەنلەرنىــڭ بــوي ئېگىزلىكــى ،قۇالقنىــڭ شــەكلى ۋە ئــادەم
بەدىنىدىكــى باشــقا نۇرغۇنلىغــان ئاالھىدىلىكلەرنــى كونتــرول
قىلىــدۇ.
جەريانغا بولغان كونتروللۇق
ـمىدىكى خىمىيەۋىلىك
ـى قىسـ
ـى ئىچىكـ
ـادەم بەدىنـ
ـە ئـ
ـن يەنـ
گېـ
ـم قىلىش.
ـىلەن :ھەزىـ
ـدۇ .مەسـ
ـرول قىلىـ
ـىيەلەرنى كونتـ
رىئاكسـ
كلون
ئادەتتــە ،ھــەر بىــر ئادەمنىــڭ باشــقىالرغا ئوخشــىمايدىغان
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گېنــى بولىــدۇ.
بولۇپمــۇ ،بىــر جــۈپ قــوش كېزەكنىــڭ گېنــى پۈتۈنلــەي
ئوخشــاش بولمايــدۇ.
گېنلىــرى پۈتۈنلــەي ئوخشــاش بولغــان ھايــات جانلىقــار
كلــون دەپ ئاتىلىــدۇ.
ـر يېتىلگەن
ـار بىـ
ـدۇر .ئالىمـ
ـون قويـ
ـھۇر كلـ
ـي ئەڭ مەشـ
دوللىـ
قوينىــڭ بەدىنىدىــن گېنىنــى ئايرىــپ ئۇنىڭدىــن پايدىلىنىــپ،
ـاپ
ـى ياسـ
ـر قوينـ
ـە بىـ
ـان يەنـ
ـاش بولغـ
ـەي ئوخشـ
ـا پۈتۈنلـ
ئۇنىڭغـ
چىقتــى .بــۇ دەل دوللىــي.
ئېرسىيەت بارماق ئىزى ئۇسۇلى
ـىيەت
ـرى بولغان ئېرسـ
ـى يۇقىـ
ـەنچىلىك دەرىجىسـ
ـاقچىالر ئىشـ
سـ
ـەرەپ
ـر تـ
ـو بىـ
ـرى ،دېلـ
ـن بىـ
ـۇلىنى قولالنغاندىـ
ـزى ئۇسـ
ـاق ئىـ
بارمـ
ـا كەلدى.
ـلەر بارلىققـ
ـۇمۇل ئۆزگىرىشـ
ـتا ئالەمشـ
قىلىشـ
 DNAنىــڭ كىچىككىنــە بىــر پارچىســى ،مەســىلەن ،ئــازراق
ـون
ـە مىليـ
ـىنى نەچچـ
ـان ھۈجەيرىسـ
ـاق قـ
ـان ئـ
ـن ئېلىنغـ
ـان ئىزىدىـ
قـ
ـدۇ.
ـخېلىغىلى بولىـ
ـم نۇسـ
قېتىـ
بــۇ جەريــان تەجرىبىخانىــدا تاماملىنىــدۇ -PCR ،يەنــى
 DNAنــى بــەدەن ســىرتىدا كېڭەيتىــش دېيىلىــدۇ.
 PCRســىنىقى يېتەرلىــك  DNAبىلــەن تەمىنلــەپ ،گېننىــڭ
ئوخشــاش بولمىغــان ئىپادىلىنىــش شــەكىللىرىنى كۆزىتىشــكە
ئىشــلىتىلىدۇ.
ئاساســلىق ســىناش ئۇســۇلى خرومــا توروگىراممــا دەپ
ئاتىلىــدۇ.
خرومــا توروگىراممانىــڭ نەتىجىســى بولســا بىــر قــەۋەت
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ـاددا ئىپادىلىنىپ
ـىمان مـ
ـۋە ئۇيۇتمىسىسـ
ـار ياكى مېـ
ـك تاياقچىـ
رەڭلىـ
چىقىــدۇ .بــۇ خــۇددى تالــا بازىرىدىكــى تۈۋرۈكســىمان شــىفىر
بەلگىلەرگــە ئوخشــايدۇ.
بــۇ خىــل شــەكىلدىكى مــاددا دەل «گېننىــڭ بارمــاق
ئىزىــدۇر».
ئەگــەر ئىككــى دانــە  DNAنىــڭ ئەۋرىشكىســى پۈتۈنلــەي
مــاس كەلســە ،بىــز بۇنــى كۆپلىگــەن ئۇســۇلالر ئارقىلىــق بىــر
ئادەمنىــڭ ئىكەنلىكىنــى ئىســپاتالپ بېرەلەيمىــز.
تېــرە ،چــاچ ۋە قــان ســۇيۇقلۇقىدىكى  DNAســاقچىالرغا
ـن ئۇچۇرى
ـۇالر گېـ
ـدۇ .ئـ
ـاردەم بېرىـ
ـتا يـ
ـەرەپ قىلىشـ
ـر تـ
ـو بىـ
دېلـ
ئارقىلىــق جىنايەتچــى ياكــى بىگۇنــاھ ئىكەنلىكىنــى ئىســپاتالپ
چىقىــدۇ.

144

2121نەسىللىنىش
ھاياتلىقنىــڭ ئــەڭ چــوڭ ئاالھىدىلىكــى شــۇكى ،بارلىــق
ھاياتلىققــا ئىگــە جانلىقالرنىــڭ ھەممىســى نەســىللىنىش ۋە بېقىــش
ـىرتىدا
ـانالرمۇ بۇنىڭ سـ
ـتۇرىدۇ .ئىنسـ
ـى داۋامالشـ
ـق ھاياتلىقنـ
ئارقىلىـ
ئەمــەس .ئىنســانالرنىڭ نەســىللىنىش جەريانــى ئاساســەن باشــقا
ھايۋانــار بىلــەن ئاساســەن ئوخشــاش .ئەرلــەر بىلــەن ئايالــار
جىنســىي مۇناســىۋەت ئارقىلىــق ئاياللىــق تۇخــۇم ھۈجەيرىســى
ـىللىنىش
ـل جەريان نەسـ
ـى بۇ خىـ
ـايدۇ .بەدىنىمىزدىكـ
ـكە باشـ
يېتىلىشـ
سىستېمىســى ياكــى جىنســىي سىســتېما دەپ ئاتىلىــدۇ
بەدەننىڭ قايسى قىسمىدا ؟
ئايالالرنىــڭ نەســىللىنىش ئەزاســى ياكــى جىنســىي ئەزاســى
ـىم).
ـاق قىسـ
ـقان بولىدۇ (قورسـ
ـە جايالشـ
ـڭ تۆۋىنىگـ
ـە بەدەننىـ
ئادەتتـ
بەدەننىڭ قانداق يېرىدە؟
ئەرلەرنىــڭ نەســىللىنىش ئەزاســى ياكــى جىنســىي ئەزاســى
ـقان
ـڭ ئارىلىقىغا جايالشـ
ـى پۇتنىـ
ـتىغا ،ئىككـ
ـاقنىڭ ئاسـ
ـە قورسـ
ئادەتتـ
ـدۇ.
بولىـ
145

ئاياللىق كۆپىيىش سىستېمىسى
تۇخۇمدان
ئادەتتــە  28كۈنــدە بىــر يېتىلگــەن تۇخــۇم ھۈجەيرىســى
قويــۇپ بېرىــدۇ.
تۇخۇم توشۇش نەيچىسى
ـۈزۈش رولىنى
ـا يەتكـ
ـىنى بالىياتقۇغـ
ـۇم ھۈجەيرىسـ
ـقان تۇخـ
پىشـ
ئو ينا يد ۇ .
بالىياتقۇ
ـپ بوۋاققا
ـۇم يېتىلىـ
ـان تۇخـ
ـدە ئۇرۇقالنغـ
ـق مەزگىلىـ
ھامىلدارلىـ
ئايلىنىدىغــان ئورۇن.
بالىياتقۇ بوينى
ـۇت
ـپ ،تۇغـ
ـدە ئېتىلىـ
ـق مەزگىلىـ
ـى ھامىلدارلىـ
ـۇ بوينـ
بالىياتقـ
ـدۇ.
ـدا ئىچىلىـ
ۋاقتىـ
جىنسىي يول (تۇغۇت يولى)
بــوۋاق جىنســىي يــول ئارقىلىــق بالىياتقۇدىــن ئايرىلىــپ،
يېڭــى دۇنياغــا كــۆز ئاچىــدۇ.
تۇخۇم ھۈجەيرىسى
تۇخۇمــدان :ئۇزۇنلۇقــى 3ســانتىمېتر ،كەڭلىكــى 1.5
ســانتىمېتر ،قېلىنلىقــى بىــر ســانتىمېتر ،تاشــقى شــەكلى ئــۆرۈك
مېغىزىغــا ئوخشــايدۇ.
بالىياتقــۇ :تاشــقى كۆرۈنۈشــى دۈم كۆمتۈرۈلگــەن ئامۇتقــا
ئوخشــايدۇ ،ئۇزۇنلۇقــى 7.5ســانتىمېتر ،كەڭلىكــى  5ســانتىمېتر،
ـى ئادەتتىكىدىن
ـانتىمېتر .ھامىلدارالرنىڭ بالىياتقۇسـ
ـى  2.5سـ
قېلىنلىقـ
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چــوڭ بولىــدۇ.
تۇخــۇم توشــۇش نەيچىســى :ئۇزۇنلۇقــى  10ســانتىمېتر،
ســىرتقى پەردىســى قېلىــن بولغــان نەيچىســىمان ئــەزا.
بالىياتقــۇ بوينــى :بالىياتقــۇ بويــۇن تەرىپــى ،ئۇزۇنلۇقــى
 2.5ســانتىمېتر كېلىــدۇ.
جىنســىي يــول10 - 8 :ســانتىمېتر كېلىدىغــان بىــر بۆلــەك
يــول.
تۇخۇم چىقىرىش دەۋرى
ـزالر
ـۇپ ،قىـ
ـدا بولـ
ـۈن ئەتراپىـ
ـە  28كـ
ـى ئادەتتـ
ـز مەزگىلـ
ھەيـ
ـدۇ.
ـز كېلىـ
ـى ھەيـ
ـاپ تۇنجـ
ـىدىن باشـ
 10 -14يېشـ
ـى
ـۇم ھۈجەيرىسـ
ـەن تۇخـ
ـر يېتىلگـ
ـدە بىـ
ـەر  28كۈنـ
ـە ھـ
ئادەتتـ
ئاجرىلىــپ ،بالىياتقۇغــا كېلىــدۇ .بــۇ جەريــان تۇخــۇم ئاجرىتىــپ
ـدۇ.
ـش دەپ ئاتىلىـ
چىقىرىـ
ـى
ـۇ ئىچكـ
ـە بالىياتقـ
ـەن بىرگـ
ـش بىلـ
ـپ چىقىرىـ
ـۇم ئاجرىتىـ
تۇخـ
ـەن
ـۇرۇق بىلـ
ـۇپ ئـ
ـان تولـ
ـق قـ
ـۇ ئارقىلىـ
ـدۇ ،شـ
ـۋارى قېلىناليـ
دىـ
تۇخــۇم ئۇچرىشــىپ ،بوۋاقنىــڭ يېتىلىشــى ئۈچــۈن تەييارلىــق
قىلىــدۇ.
ئەگــەر ئۇرۇقلىنىــش بولمىســا بالىياتقــۇ ئىچكــى دىــۋارى
ـپ
ـىرتىغا چىقىـ
ـەدەن سـ
ـەكلىدە بـ
ـز شـ
ـدۇ ،ھەيـ
ـن تۆكۈلىـ
ئۆزلۇكىدىـ
كېتىــدۇ .كېيىــن ،تۇخــۇم ھۈجەيرىســى پىشــىپ ،قايتىدىــن
ئۇرۇقلىنىــش ئۈچــۈن تەييارلىــق كۆرىــدۇ .بــۇ جەريــان ھەيــز
دەۋرى دەپ ئاتىلىــدۇ ،ۋاقتــى  28كــۈن.
ـىرتقى
ـق ھورمونى ،سـ
ـون ،ئاياللىـ
ـىي ھورمـ
ـز دەۋرى جىنسـ
ھەيـ
ـرول قېلىنىدۇ.
ـن كونتـ
ـون تەرىپىدىـ
ـل ھورمـ
ـق  3خىـ
ـە قاتارلىـ
تەنچـ
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ئۇرۇق ھۈجەيرىسى
مــەزى بېــزى :كەڭلىكــى  4ســانتىمېتر ،ئۇزۇنلۇقــى 3
ســانتىمېتر ،قېلىنلىقــى  2ســانتىمېتر.
ئــۇرۇق توشــۇش نەيچىســى :ئۇزۇنلۇقــى  25ســانتىمېتر،
ســىرتقى دىــۋارى ناھايىتــى قېلىــن بولىــدۇ.
ســۈيدۈك يولــى :ئۇزۇنلۇقــى  18ســانتىمېتر ،زەكەرنىــڭ
ئىچكــى قىســمىدا بولىــدۇ.
قوشۇمچە ئۇرۇقدان
ئۇرۇقــدان :ئۇزۇنلۇقــى  5ســانتىمېتر ،كەڭلىكــى 3ســانتىمېتر،
ـدۇ.
ـانتىمېتر بولىـ
ـى  2سـ
قېلىنلىقـ
ئەرلەر نەسىللىنىش سىستېمىسى
زەكــەر :ســۈيدۈك يولىنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ .ئىســپېرما
مۇشــۇ ئورۇندىــن ئېقىــپ چىقىــدۇ.
ئۇرۇقــدان :ھــەر كۈنــى يــۈز مىليونلىغــان ئىســپېرما
ھۈجەيرىســى ئاجرىتىــپ چىقىرىــدۇ.
ئــۇرۇق توشــۇش نەيچىســى :ئــۇرۇق ھاســىل قىلىــش
نەيچىســى دەپمــۇ ئاتىلىــدۇ ،ئىســپېرما ئۇرۇقداندىــن ياكــى
قوشــۇمچە ئۇرۇقداندىــن بــەدەن ســىرتىغا ئېقىــپ چىقىــدۇ.
قوشــۇمچە ئۇرۇقــدان :ئــۇرۇق ســىرتقا ئېقىــپ چىقىدىغــان،
ئــۇرۇق ۋاقىتلىــق ســاقلىنىدىغان ئــورۇن.
ئۇرۇقــدان خالتىســى :ئۇرۇقــدان ،قوشــۇمچە ئۇرۇقلىنىــش
خالتىســى.
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ـۇيۇقلۇقى تەمىنلەيدىغان
ـۇق سـ
ـا ئوزۇقلـ
مــەزى بېــزى :ئۇرۇققـ
ئو ر ۇ ن .
ئۇرۇق ۋە تۇخۇمنىڭ ھاسىل بولۇشى
ئادەتتــە ئىنســانالر ئــۇرۇق ۋە تۇخــۇم ئاجرىتىــپ چىقارغــان
چاغــدا ،ئاالھىــدە ئۇســۇل بىلــەن نۇســخېلىنىدۇ.
ـدا ئىككى
ـخېلىنىش جەريانىـ
ـۈش ،نۇسـ
ـرە ئۆسـ
ـە ،ھۈجەيـ
ئادەتتـ
ھۈجەيرىگــە بۆلىنىدۇ.
ـومېنىڭ
ـڭ  23جۈپ خروموسـ
ـق گېننىـ
ـدا بارلىـ
ـش جەريانىـ
بۆلىنىـ
ھەممىســى نۇســخېلىنىدۇ .شــۇڭا بۆلۈنگــەن ھۈجەيــرە  23جــۈپ
ـدۇ.
ـە بولىـ
ـومىغا ئىگـ
خروموسـ
بۇنداق بۆلىنىش شەكلى يىپلىق بۆلىنىش دېيىلىدۇ.
ـەكلى يىپلىق
ـش شـ
ـىنىڭ بۆلىنىـ
ـۇم ھۈجەيرىسـ
ـپېرما ۋە تۇخـ
ئىسـ
بۆلۈنۈشــكە ئوخشــىمايدىغان بولــۇپ ،ســان كېمەيتىــپ بۆلىنىــش
ـدۇ.
دېيىلىـ
سان كېمەيتىپ بۆلىنىش جەريانىدا گېن نۇسخىالنمايدۇ.
ـومېنىڭ
ـەت جۈپ خروموسـ
ـپېرما پەقـ
ـى تۇخۇم ۋە ئىسـ
ـەر قايسـ
ھـ
ـەس
ـە ئەمـ
ـدا  46دانـ
ـۇڭا ئاخىرىـ
ـدۇ ،شـ
ـۇل قىلىـ
ـا قوبـ
ـر تىلىنىـ
بىـ
ـە بولىدۇ.
ـومىغا ئىگـ
ـە خروموسـ
 23دانـ
ئــۇرۇق بىلــەن تۇخــۇم ھۈجەيرىســى بىرىكىــپ ھامىلــە
ھاســىل بولغانــدا ،خروموســوم گۇرۇپپىســى بىرىكىــپ  23جــۈپ
ـىغا
ـوم گۇرۇپپىسـ
ـان خروموسـ
ـال بولغـ
ـەن نورمـ
ـڭ بىلـ
ـدۇ .بۇنىـ
بولىـ
ئېرىشــىدۇ.
گېــن ئــۇرۇق بىلــەن ئىســپېرمېنىڭ بىرىكىشــى نەتىجىســىدە،
ئــۇالر ھامىلىگــە يېتەرلىــك بولغــان خروموســوم گۇرۇپىســىغا
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ئېرىشــىلىپ ،يېڭــى بــوۋاق دۇنياغــا كېلىــدۇ.
ئايالالر ــــــ تۇخۇم ھۈجەيرىسى
ئادەتتــە تۇخــۇم ھۈجەيرىســىنىڭ دىئامېتىــرى 0.1مىللىمېتىــر
بولىــدۇ.
يېڭــى تۇغۇلغــان قىــز بوۋاقنىــڭ تۇخۇمدىنىــدا  500مىــڭ
ـىپ
ـىغا ئەگىشـ
ـنىڭ چوڭىيىشـ
ـى بولىدۇ ،ياشـ
ـۇم ھۈجەيرىسـ
ـە تۇخـ
دانـ
ـدۇ.
ـپ بارىـ
ـانى كېمىيىـ
ـىنىڭ سـ
ـۇم ھۈجەيرىسـ
تۇخـ
قىــزالر چــوڭ بولــۇپ ،تۇغــۇت يېشــىغا يەتكەنــدە تۇخــۇم
ھۈجەيرىســىنىڭ ســانى تەخمىنــەن  200مىــڭ دانــە بولىــدۇ.
ـۇم
ـە تۇخـ
ـدان  400دانـ
ـقاندا تۇخۇمـ
ـى يېقىنالشـ
ـۇت ۋاقتـ
تۇغـ
ـدۇ.
ـپ چىقىرىـ
ـى ئاجرىتىـ
ھۈجەيرىسـ
ئەرلەر ــــــ ئىسپېرما
ـى يۇمىالق،
ـايدۇ ،بېشـ
ـا ئوخشـ
ـى قۇمچاققـ
ـپېرما ھۈجەيرىسـ
ئىسـ
قۇيرۇقــى ئــۇزۇن بولىدۇ.
ـى،
ـڭ بىرسـ
ـك ھۈجەيرىنىـ
ـەڭ كىچىـ
ـانالردىكى ئـ
ـپېرما ئىنسـ
ئىسـ
ـدۇ.
ـر كېلىـ
ـى  0.05مىللىمېتىـ
ـي ئۇزۇنلۇقـ
ئومۇمىـ
ھــەر كۈنــى ،مىليونلىغــان ئىســپىرمىالر ئــۇرۇق توشــۇش
نەيچىســىدىكى بۇرمىســىمان نەيچىلــەردە ھاســىل بولىــدۇ .بــۇالر
ئىســپېرما كىچىــك نەيچىســى دەپ ئاتىلىــدۇ.
ئۇرۇقداننىــڭ ھــەر قايســى ئىســپېرما كىچىــك نەيچىســىنىڭ
بــاش -ئاخىرىنــى ئــۆز ئــارا ئۇلىســاق ،ئۇزۇنلۇقــى 100 m
كېلىــدۇ.
ـدۇ.
ـاي كېتىـ
ـى ئـ
ـىغا ئىككـ
ـىل بولۇشـ
ـپېرمېنىڭ ھاسـ
ـر ئىسـ
بىـ
ـدان
ـۇمچە ئۇرۇقـ
ـاقلىنىدۇ .قوشـ
ـدا سـ
ـۇمچە ئۇرۇقدانـ
ـپېرما قوشـ
ئىسـ
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ـدۇ.
ـى  6 mكېلىـ
ـدۇ .ئۇزۇنلۇقـ
ـقان بولىـ
ـن چاپالشـ
ـا يېقىـ
ئۇرۇقدانغـ
ـە
ـن 500مىليونغىچـ
ـدە 200 ،مىليوندىـ
ـۇپ بەرگەنـ
ـپېرما قويـ
ئىسـ
ـى بويالپ،
ـۈيدۈك يولىنـ
ـى ۋە سـ
ـۇش نەيچىسـ
ـۇرۇق توشـ
ـپېرما ئـ
ئىسـ
ـپ كىرىدۇ.
ـا ئېقىـ
ـق بالىياتقۇغـ
ـى ئارقىلىـ
ـىي يولـ
ـڭ جىنسـ
ئايالالرنىـ
ـدە
ـت ئىچىـ
ـۇم ۋاقىـ
ـە ،مەلـ
ـۇپ بېرىلمىسـ
ـپېرما قويـ
ـەر ئىسـ
ئەگـ
ـدۇ.
ـۈمۈرۈلۈپ كېتىـ
ـن سـ
ـەدەن تەرىپىدىـ
ـپ بـ
ـن يېرىلىـ
ئۆزلۇكىدىـ
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2222ھاياتلىقنىڭ دەۋرىيلىكى
ـۇددى«
ـى خـ
ـادەم بەدىنـ
ـدە ئـ
ـلەپكى مەزگىلىـ
ـڭ دەسـ
ھاياتلىقنىـ
 » iھەرپىنىــڭ ئۈســتىدىكى بىــر دانــە يۇمىــاق چىكىتچىلىــك
چوڭلۇقتىكــى بىــر دانــە ئۇرۇقالنغــان تۇخــۇم .ھۈجەيرىنىــڭ
ـە،
ـرە  2دانـ
ـە ھۈجەيـ
ـر دانـ
ـىپ ،بىـ
ـىگە ئەگىشـ
ـىز بۆلۈنۈشـ
ئۈزلۈكسـ
ـز
ـن بىـ
ـن كېيىـ
ـەن  20يىلدىـ
ـدۇ .تەخمىنـ
ـە ئايلىنىـ
ـە 8 ،دانىگـ
 4دانـ
ـن ئارتۇق،
ـزدە  200خىلدىـ
ـز .بەدىنىمىـ
ـە ئايلىنىمىـ
ـەن ئادەمگـ
يېتىلگـ
ـۈپ يېتىلىش
ـۇ ئۆسـ
ـا بـ
ـدۇ .مانـ
ـرە بولىـ
ـە ھۈجەيـ
ـون دانـ
 50تىرىليـ
ـر
ـىز ھازىـ
ـا سـ
ـە .ئۇنداقتـ
ـپ ھېكايـ
ـى ئاجايىـ
ـش ھەققىدىكـ
ۋە كۆپىيىـ
ـىز؟
ـقۇچتا تۇرۇۋاتىسـ
ـى باسـ
قايسـ
ھامىلدارلىق
ـى ھامىلدارلىق
ـش جەريانـ
ـڭ يېتىلىـ
ـىدا ھامىلىنىـ
ـا بالىياتقۇسـ
ئانـ
ـتىن
ـدۇ( .ئۇرۇقلىنىشـ
ـاي بولىـ
ـى  9ئـ
ـق مەزگىلـ
ـدۇ .ھامىلدارلىـ
دېيىلىـ
ـدۇ).
ـت كېتىـ
ـۈن ۋاقىـ
ـە  266كـ
ـە ئادەتتـ
تۇغۇلغۇچـ
ئۆسۈپ يېتىلىش سۈرئىتى
ھامىلــە بالىياتقــۇدا دەســلەپكى بىــر نەچچــە ھەپتىــدە
ناھايىتــى تېــز يېتىلىــدۇ ،تۇغۇلۇشــقا ئــاز قالغانچــە يېتىلىــش
ســۈرئىتى ئاستىالشــقا باشــايدۇ.
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ـش
ـۈپ يېتىلىـ
ـدە ئۆسـ
ـل ئىچىـ
ـۈچ يىـ
ـى -ئـ
ـۇپ ئىككـ
تۇغۇلـ
ـدۇ.
ـز بولىـ
ـۈرئىتى تېـ
سـ
بالىلىــق مەزگىلــى ئاخىرلىشــاي دېگــەن ۋاقىتتــا ،ئۆســۈش
ســۈرئىتى ئاســتىاليدۇ.
ياشــلىق مەزگىلىــدە ،ئادەتتــە  10نەچچــە يــاش ۋاقتىــدا
ئۆســۈش تۇيۇقســىزال تېزلىشــىدۇ.
ياشلىق مەزگىلىنىڭ ئاخىرىدا ئۆسۈش ئاستىاليدۇ.
 20ياشقا بارغاندا بوي ئېگىزلىكى ۋە ئۆسۈش تۇراقلىشىدۇ.
بالىياتقۇ ئىچى :بىرىنچى ھەپتە
تۇخــۇم ھۈجەيرىســى ئادەتتــە ئانىنىــڭ تۇخــۇم توشــۇش
نەيچىســى ئىچىــدە ئىســپېرما ھۈجەيرىســى بىلــەن بىرىكىــدۇ.
ـۇت) ئۆزئارا
ـەكلىدە مەۋجـ
ـى ( DNAشـ
ـپېرمېنىڭ گېنـ
ـۇم ۋە ئىسـ
تۇخـ
بىرىكىــپ ،يېڭــى تۇغۇلىدىغــان بوۋاقنىــڭ گېنىنــى تۈزىــدۇ.
ـك
ـە كىچىـ
ـى دانـ
ـۇم ئىككـ
ـان تۇخـ
 36 -24ســائەت :ئۇرۇقالنغـ
ھۈجەيرىگــە بۆلىنىدۇ.
 48 -36ســائەت :ھــەر بىــر دانــە كىچىــك ھۈجەيــرە
بۆلۈنــۈپ 4 ،دانــە ھۈجەيــرە ھاســىل قىلىــدۇ.
 2-3كۈنگىچــە :ھۈجەيــرە ئۈزلۈكســىز بۆلىنىــپ ،يىگىرمــە
ـە ئايلىنىپ،
ـك توپچىگـ
ـان كىچىـ
ـكىل تاپقـ
ـن تەشـ
ـە ھۈجەيرىدىـ
نەچچـ
ـدۇ.
ـتا يۆتكېلىـ
ـتا -ئاسـ
ـدە ئاسـ
ـى ئىچىـ
ـۇش نەيچىسـ
ـۇم توشـ
تۇخـ
 4كۈنــدە :بــۇ ۋاقىتتــا كىچىــك توپچــە يۈزدىــن ئارتــۇق
ھۈجەيرىگــە ئىگــە بولــۇپ ،ئۈجمىســىمان تۆرەلمىگــە ئايلىنىــپ،
بالىياتقــۇ ئىچىگــە يېتىــپ بارىــدۇ.
 5كۈنــدە :نەچچــە يــۈز دانــە ھۈجەيرىگــە ئىگــە بولغــان
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كىچىــك توپچــە ئىچــى ئويمانلىشــىپ ،تۆرەلمــە پۈۋەكچىســى
(دەســلەپكى مەزگىللىــك تۆرەلمــە) دەپ ئاتىلىــدۇ.
 6-7كۈنگىچــە :تۆرەلمــە پۈۋەكچىســىنىڭ يادروســى يەنىــا
ـدارى
ـان مىقـ
ـى قـ
ـۇ ئىچىدىكـ
ـۇپ ،بالىياتقـ
ـر بولـ
 0.1-0.2مىللىمېتىـ
كــۆپ بولغــان ئورۇنغــا يوشــۇرۇنغان ياكــى «ئورۇنالشــقان»
بولىــدۇ .ھۈجەيــرە بالىياتقــۇ ئىچكــى دىۋارىدىــن ئوزۇقلــۇق
ـە
ـك تۆرەلمـ
ـلەپكى مەزگىللىـ
ـپ ،دەسـ
ـىز چوڭىيىـ
ـۈمۈرۈپ ،ئۈزلۈكسـ
سـ
يېتىلىشــكە باشــايدۇ.
بالىياتقۇ ئىچى :تۆرەلمە
ئۇرۇقلىنىشــتىن كېيىنكــى  8ھەپتــە ئىچىــدە ئۈزلۈكســىز
يېتىلىۋاتقــان بــوۋاق تۆرەلمــە دېيىلىــدۇ.
ـاڭ يۇمىالق
ـى يايپـ
ـىرتقى كۆرۈنۈشـ
ـڭ سـ
 -2ھەپتــە :تۆرەلمېنىـ
ـۇيۇقلۇق
ـمىدا سـ
ـى قىسـ
ـڭ ئىچكـ
ـايدۇ .بالىياتقۇنىـ
ـىگە ئوخشـ
تەخسـ
بىلــەن ئورۇلــۇپ ،ســىىرتقى قىســمى ســەل ئۇزارغــان ھــەم
قورۇلغــان ھالەتتــە بولىــدۇ.
ـىمان
ـەن تەخسىسـ
ـا ،يۆگەلگـ
ـى ئۇچتـ
ـر ئاخىرىقـ
 -3ھەپتــە :بىـ
ـە
ـەكىللىنىش ھالىتىگـ
ـە شـ
ـاش ۋە مېڭـ
ـۈپ ،بـ
ـىز ئۆسـ
ـاددا ئۈزلۈكسـ
مـ
ـدۇ.
ـر بولىـ
ـى  1.5مىللىمېتىـ
ـە ئۇزۇنلۇقـ
ـدۇ ،تۆرەلمـ
كىرىـ
 -4ھەپتــە :تۆرەلمــە  Cھەرپــى شــەكلىگە كېلىــپ ،يــۈرەك
ۋە تومــۇر سوقۇشــى ئــاددى تۇرۇبىــدا شەكىللىنىشــكە باشــايدۇ.
ـە ئۇزۇنلۇقى
ـدۇ .تۆرەلمـ
ـتا ئىپادىلىنىـ
ـرى ئاستا-ئاسـ
ـەك ۋە قوللىـ
بىلـ
ـدۇ.
ـا بولىـ
ـر ئۇزۇنلۇقتـ
 5مىللىمېتىـ
ـۈرئەتتە يېتىلىدۇ.
ـى تېز سـ
ـوڭ مېڭىسـ
ـاش ۋە چـ
 -5ھەپتــە :بـ
ئاشــقازان ۋە بــۆرەك قاتارلىــق ئىچكــى ئەزالىرىمــۇ شەكىللىنىشــكە
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ـى»
ـدۇ« .قۇيرۇقـ
ـەكىلگە كىرىـ
ـتا شـ
ـتا -ئاسـ
ـى ئاسـ
ـايدۇ .بۇرنـ
باشـ
يەنىــا مەۋجــۇت بولىــدۇ .تۆرەلمــە ئۇزۇنلۇقــى 8مىللىمېتىــر
ـدۇ.
ـا بولىـ
ئۇزۇنلۇقتـ
 -6ھەپتــە :يــۈرەك ۋە ئۆپكىســى ئاساســىي جەھەتتىــن
ـى
ـى ناھايىتـ
ـۆز ۋە قۇلىقـ
ـدۇ .كـ
ـى تۈزلىنىـ
ـدۇ .بەدىنـ
ـپ بولىـ
يېتىلىـ
ئېنىــق بولىــدۇ .تۆرەلمــە ئۇزۇنلۇقــى  12مىللىمېتىــر ئۇزۇنلۇقتــا
بولىــدۇ.
 -7ھەپتــە :قــول ۋە پــۇت بارماقلىــرى شەكىللىنىشــكە
ـىدۇ
ـىدۇ«.قۇيرۇقى» رودىمىنتلىشـ
ـايدۇ .بوينى تېخىمۇ رۇشەنلىشـ
باشـ
(قورۇلىــدۇ) .تۆرەلمــە ئۇزۇنلۇقــى  15ئۇزۇنلۇقتــا بولىــدۇ.
ـى»
ـەكىللىنىدۇ« .قۇيرۇقـ
ـاق شـ
ـكۇل ۋە قاپـ
 -8ھەپتــە :مۇسـ
ـى
ـىمالرنىڭ ھەممىسـ
ـلىق قىسـ
ـدۇ .بەدەندىكى ئاساسـ
ـەن يوقىلىـ
ئاساسـ
ـى
ـە ئۇزۇنلۇقـ
ـەكىللىنىدۇ) تۆرەلمـ
ـۇ شـ
ـا قاپىقىمـ
ـەكىللىنىدۇ( .ھەتتـ
شـ
ـڭ چوڭلۇقىدا
ـال ئۈزۈمنىـ
ـر تـ
ـۇپ ،بىـ
ـا بولـ
ـر ئۇزۇنلۇقتـ
 17مىللىمېتىـ
بو لىد ۇ .
رەســىمدە تۆرەلمېنىــڭ بــەدەن ســۇيۇقلۇقىغا تولغــان بــاش
ســۈيى پەردىســى ئىچىــدە لەيلىگــەن ھالىتــى.
بالىياتقۇ ئىچى :ھامىلە
ـن تۇغۇلغۇچە
ـاي) دىـ
ـە ( 2ئـ
ـى  8ھەپتـ
ـن كېيىنكـ
ئۇرۇقالنغاندىـ
ـە دېيىلىدۇ.
ـوۋاق ھامىلـ
ـان بـ
ـى يېتىلىۋاتقـ
ـان مەزگىلدىكـ
بولغـ
ـى
ـق پەرقلەندۈرگىلـ
ـى ئېنىـ
ـۇت تىرناقلىرىنـ
ـول ،پـ
 3ئايــدا :قـ
بولىــدۇ .قاپاقلىــرى يۇمۇلغــان ،بەدىنىگــە نىســبەتەن،
بېشــى كۆرۈنەرلىــك چــوڭ بولىــدۇ .ھامىلــە ئۇزۇنلۇقــى40
مىللىمېتىرئۇزۇنلۇقتــا بولىــدۇ.
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ـاچ
ـىگە چـ
ـدۇ .پېشانىسـ
ـەكلىگە كىرىـ
ـادەم شـ
ـۈزى ئـ
 4ئايــدا :يـ
چىقىشــقا باشــايدۇ .بىرىنچــى پارچــە ســۆڭىكى شــەكىللىنىدۇ.
ھامىلــە ئۇزۇنلۇقــى  55مىللىمېتىــر ئۇزۇنلۇقتــا بولىــدۇ.
 5ئايــدا :كۆپىيىــش ئەزالىــرى شەكىللىنىشــكە باشــايدۇ.
ھامىلىنىــڭ ئوغــۇل ياكــى قىــز ئىكەنلىكىنــى پەرقلەندۈرگىلــى
ـدۇ.
ـا بولىـ
ـر ئۇزۇنلۇقتـ
ـى  150مىللىمېتىـ
ـە ئۇزۇنلۇقـ
ـدۇ .ھامىلـ
بولىـ
 6ئايــدا :بەدىنــى ئورۇقــاپ ،بەدەننىــڭ ھەممــە قىســمىغا
ـى
ـاش بارمىقىنـ
ـە بـ
ـدۇ .ھامىلـ
ـى چىقىـ
ـى چېچـ
ـۈك ۋە قىرقـ
ـاالڭ تـ
شـ
ئېمەلەيــدۇ ،بىلــەك ۋە پۇتلىرىنــى ھەرىكەتلەندۈرەلەيــدۇ.
 7ئايــدا :ھامىلــە ناھايىتــى ئــورۇق ،بەدىنىنىــڭ ھەممــە
ـى ھېس
ـۆزى نۇرنـ
ـدۇ ،كـ
ـدۇ ،يۇتااليـ
ـقان بولىـ
ـورۇق باسـ
ـى قـ
يېرىنـ
قىالاليــدۇ.
ـەمرىيدۇ.
ـاپ سـ
ـقا باشـ
ـى ماي يىغىلىشـ
ـە بەدىنـ
 8ئايــدا :ھامىلـ
تىرنىقــى تولۇق ئۆســىدۇ.
ـدۇ .تۇغۇلغان
ـش تاماملىنىـ
ـەمرىيدۇ ،يېتىلىـ
ـە سـ
 9ئايــدا :ھامىلـ
ـى  3.5 -3كىلوگىرام
ـەدەن ئېغىرلىقـ
ـە بـ
ـڭ ئوتتۇرۇچـ
ـدا بوۋاقنىـ
چاغـ
ئەتراپىــدا بولىــدۇ .ئوتتۇرۇچــە بــەدەن ئۇزۇنلۇقــى 60 -50
ســانتىمېتىرغىچە بولىــدۇ.
يېڭى تۇغۇلغان بوۋاق
بــوۋاق بىــر ياشــقا كىرگەنــدە بــەدەن ئېغىرلىقــى تۇغۇلغــان
ۋاقتىدىكىنىــڭ  3ھەسسىســىگە بــاراۋەر بولىــدۇ 3 .كىلوگىرامدىــن
ـى 55
ـەدەن ئېگىزلىكـ
ـدۇ .بـ
ـدا بولىـ
ـرام ئەتراپىـ
ـرالپ  10كىلوگىـ
ئېغىـ
ســانتىمېتىردىن 77ســانتىمېتىرغا ئۆســىدۇ.
ھەرىكــەت ۋە تەڭپۇڭلــۇق ئىقتىــدارى ھاســىل بولىدىغــان
ئوتتۇرۇچــە ۋاقىــت (يەككــە تەنلــەر ئارىســىدىكى پــەرق چــوڭ
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بولســىمۇ):
 4 -8ھەپتىدە :باشقىالرنى كۆرگەندە كۈلىدۇ.
 4-2ئايدا :ئۆمىلىگەندە بېشى ۋە گەۋدىسىنى كۆتۈرەلەيدۇ.
 5 -7ئايدا :ئۆرىلەلەيدۇ.
 6 -8ئايدا :باشقىالرنىڭ ياردىمىدە ئولتۇرااليدۇ.
 7 -9ئايــدا :ئــۆزى نەرســىلەرنى يېيىشــكە تەمشــىلىدۇ
ــ نەرســىلەرنى ئاغزىغــا ســالىدۇ.
ـــــــ
 8 -10ئايدا :ئۆمۈلەيدۇ.
 10 -12ئايدا :باشقىالرنىڭ ياردىمىدە ئۆرە تۇرااليدۇ.
 12 -15ئايدا :ماڭىدۇ.
باالغەت مەزگىلى
باالغــەت مەزگىلىــدە ،قىزالرنىــڭ بەدىنــى تېــز ســۈرئەتتە
ـۈرئەتتە
ـا تېز سـ
ـۇ ئوخشاشـ
ـدۇ .ئوغۇلالرمـ
ـە يېتىـ
ـپ ،باالغەتكـ
يېتىلىـ
يېتىلىــپ ،باالغەتكــە يېتىــپ ،كۆپىيىــش سىستېمىســى تولــۇق
يېتىلىــدۇ.
باالغەت مەزگىلى :قىز
ـۈز بېرىدۇ.
ـا يـ
ـان ۋاقىتتـ
ـان خالىغـ
ـقىچە بولغـ
ـتىن  16ياشـ
 9ياشـ
ـت كېتىدۇ.
ـل ۋاقىـ
ـە  3-2يىـ
ئادەتتـ
ـى
ـىدۇ ،كۆكسـ
ـى تېز ئۆسـ
ــ بويـ
ـك ــــ
ـى ئاالھىدىلىـ
بىرلەمچـ
يېتىلىشــكە باشاليدۇ.
قولتۇق ۋە دوۋسۇن تۈكى چىقىشقا باشاليدۇ.
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كاسىسى چوڭىيىشقا باشاليدۇ.
ـا
ـپ ،ئايالالرغـ
ـى كۆپىيىـ
ـڭ توپلىنىشـ
ـتىدىكى مايالرنىـ
ـرە ئاسـ
تېـ
ـەكىللىنىدۇ.
ـەت شـ
ـىرتقى قىياپـ
ـان سـ
ـاس بولغـ
خـ
ئاۋازى زىللىشىدۇ.
ئادەت كۆرىدۇ.
باالغەت مەزگىلى :ئوغۇل
 11ياشــتىن  17ياشــقىچە بولغــان خالىغــان ۋاقىتتــا يــۈز
بېرىــدۇ 4-3 .يىــل ۋاقىــت كېتىــدۇ.
بىرلەمچــى ئاالھىدىلىــك :بويــى تېــز ئۆســىدۇ .قولتــۇق،
دوۋســۇن تۈكــى ۋە ســاقال  -بۇرۇتلىــرى چىقىشــقا باشــايدۇ.
گەۋدىسى چوڭىيىدۇ.
مۇسكۇللىرى يېتىلىدۇ.
ئاۋازى توملىشىدۇ.
كۆپىيىــش ئەزاســى چوڭىيىــدۇ ،ئىســپېرما ھاســىل قىلىشــقا
باشــايدۇ.
ياش ئاالمەتلىرى
كۆپىنچــە ئادەملەرنىــڭ  20نەچچــە ياشــتىن  30نەچچــە
ياشــقىچە بولغــان مەزگىلىــدە بەدىنىنىــڭ ماسلىشىشــچانلىقى ئــەڭ
يۇقىــرى چەككــە يەتكــەن بولىــدۇ.
كــۆپ قىســىم ئەرلــەر  27 -29ياشــقىچە بولغــان ۋاقىتتــا
ئــەڭ تېــز يۈگۈرەيــدۇ.
كــۆپ قىســىم ئايالــار  31-29ياشــقىچە بولغــان ۋاقتىــدا
ئــەڭ تېــز يۈگۈرەيــدۇ.
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كــۆپ قىســىم مارافونچــە يۈگــرەش تەنھەرىكەتچىلىــرى 30
دىــن  37ياشــقىچە بولغــان ئارىلىقتــا ئــەڭ يۇقىــرى ماھارىتىنــى
جــارى قىلدۇرااليــدۇ.
ـى 40
ـەدەن فىزىئولوگىيەسـ
ـى ۋە بـ
ـڭ ئىنكاسـ
ـەزى ئادەملەرنىـ
بـ
ياشــتىن باشــاپ ئاســتىاليدۇ .بىــراق يەنــە بــەزى ئادەملــەر 60
ياشــتا قېرىشــقا باشلىشــى مۇمكىــن.
قېرىشنىڭ ئاالمەتلىرى:
تېرىنى قورۇق باسىدۇ.
چېچى ئاقىرىدۇ .چاچ چۈشىدۇ.
ماغدۇرسىزلىنىدۇ.
سۆڭىكى چۈرۈكلىشىدۇ.
بوغۇملىرىنىڭ ئىالستىكىلىقى تۆۋەنلەيدۇ.
سېزىمچانلىقى تۆۋەنلەيدۇ.
ســېزىمچانلىقى ئــەڭ ئــاۋۋال تۆۋەنلەيدىغىنــى ئــاڭالش
ـېزىمى
ـش سـ
ـېزىمى ،تېگىـ
ـۆرۈش سـ
ـن كـ
ـن كېيىـ
ـېزىمى .ئۇنىڭدىـ
سـ
ۋە تــەم ســېزىمى بىــر -بىرلــەپ تۆۋەنلەيــدۇ .ئــەڭ ئاخىرىــدا
پــۇراش ســېزىمى تۆۋەنلەيــدۇ.
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2323ھورمون
چــوڭ مېڭــە پۈتــۈن بەدەننــى ،مۇســكۇلالر تارتىشىشــنى،
ئۆپكىدىكــى نەپەسلىنىشــن ،يۈرەكنىــڭ سوقۇشــىنى كونتــرول
قىلىــدۇ .چــوڭ مېڭــە نېــرۋا ئۇچــۇرى دەپ ئاتىلىدىغــان
مىكــرو ئېلېكتىرســىگنالى تارقىتىــش ئارقىلىــق بۇۋەزىپىلەرنــى
ئورۇندايدۇ؛ئۇنىڭدىــن باشــقاچوڭ مېڭــە يەنــە باشــقا بىــر خىــل
ـى
ـڭ ھەرىكىتىنـ
ـدە ئورنىنىـ
ـڭ ئاالھىـ
ـادەم تېنىنىـ
ـق ئـ
ـەكىل ئارقىلىـ
شـ
كونتــرول قىلىــدۇ ،يەنــى مىڭــە ھورمــون دەپ ئاتىلىدىغــان،
ئادەمنىــڭ تېنىــدە بولىدىغــان خىمىيەلىــك مــاددا ئارقىلىــق
ھەرىكەتنــى كونتــرول قىلىــدۇ.
بەدەننىڭ قايسى قىسمىدا ؟
ــ
ـا ـــــ
ـزى ئورۇنلىرىغـ
ـڭ مەركىـ
ـرى بەدەننىـ
ـون بەزلىـ
ھورمـ
بــاش ،بويۇندىــن تارتىــپ قورســاق قىســمىغىچە تارقالغــان.
ـش
ـڭ كۆپىيىـ
ـدان ،ئوغۇلالرنىـ
ـى تۇخۇمـ
ـش ئەزاسـ
ـڭ كۆپىيىـ
قىزالرنىـ
ئەزاســى ئۇرۇقدانمــۇ ھورمــون بەزلىــرى ھېســابلىنىدۇ.
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قالقانسىمان بەز قەيەردە؟
قالقانســىمان بــەز بويــۇن تېرىســى ئىچىگــە جايالشــقان
ـى
ـەس يولـ
ـتۈنكى نەپـ
ـدۇ ،ئۈسـ
ـتىدا بولىـ
ـردەك ئاسـ
ـۇپ ،كېكىـ
بولـ
ئــوراپ تۇرىــدۇ.
شەكلى
كېپىنەك گالستۇكقا ياكى كېپىنەككە ئوخشايدۇ.
چوڭ -كىچىكلىكى
ـى
ـانتىمىتىر ،قېلىنلىقـ
ـانتىمېتىر ،ئۇزۇنلىقى3سـ
ـى  10-8سـ
كەڭلىكـ
ـدۇ.
ـرام كېلىـ
ـى  25گىـ
ـانتىمېتىر ،ئېغىرلىقـ
 2سـ
تەسىرى
 T3ۋە  T4بەدەندىكــى ھۈجەيرىلەرنىــڭ خىزمىتىنــى ئىلگىــرى
ـىي
ـدۇ .كالتسـ
ـى تېزلىتىـ
ـڭ مىتابولىزمىنـ
ـۈل بەدەننىـ
ـۈرىدۇ ،پۈتكـ
سـ
ـى
ـىينىڭ مىقدارىنـ
ـرال كالتسـ
ـى مىنېـ
ـون قاندىكـ
ـى ھورمـ
تۆۋەنلەتكۈچـ
ـدۇ.
تۆۋەنلىتىـ
قوشۇمچە قالقانسىمان بەز قەيەردە ؟
 4دانــە قوشــۇمچە قالقانســىمان بــەز قالقانســىمان بەزگــە
ھەربىــر تەرەپتە2دانىدىــن كىرىشــىپ جايالشــقان.
شەكلى:
كىچىك  4دانە تۇخۇمغا ئوخشايدۇ؛
چوڭ-كىچىكلىكى:
ھەر-بىــر قوشــۇمچە قالقانســىمان بەزنىــڭ ئۇزۇنلىقــى 6
مىللىلىتىــر ،كەڭلىكــى  4مىللىلىتىــر ،قېلىنلىقــى  2مىللىلىتىــر،
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ئېغىرلىقــى  0.05گىــرام كېلىــدۇ.
ھاسىل قىلىدىغان ھورموننىڭ تۈرى
قالقانسىمان يان بەز ھورمونى
تەسىرى
قاندىكى مىنېرال كالتسىي مىقدارىنى كونترول قىلىدۇ؛
كالتســىي ســۆڭەكنى تۈزگۈچــى تەركىــب بولۇپــا قالماســتىن
ـىدە
ـەت ئۆتۈشـ
ـال خىزمـ
ـڭ نورمـ
ـكۇل ،قاننىـ
ـە ،مۇسـ
ـە چوڭمېڭـ
يەنـ
ناھايىتــى مۇھىــم رول ئوينايــدۇ.
ھىپوفىز
ـا
ـەم بولسـ
ـىدە كـ
ـال ئۆسۈپ-يېتىلىشـ
ـڭ نورمـ
ـز بالىالرنىـ
ھىپوفىـ
ـۇ ئاتىلىدۇ،
ـەز» دەپمـ
ـىي بـ
ـاردا ئۇ«ئاساسـ
ـەزى ۋاقىتـ
ـدۇ ،بـ
بولمايـ
ـدۇ.
ـرول قىلىـ
ـى كونتـ
ـقا بەزلەرنـ
ـزى باشـ
ـز بېـ
ـەۋەبى ،ھىپوفىـ
سـ
قەيەردە
كۆزنىــڭ ئارقىســىغا جايالشــقان بولــۇپ ،چوڭمېڭــە مەركىــزى
بۈدۈرچىكنىــڭ ئاســتى تەرىپــى بىلــەن تۇتىشــىدۇ.
شەكلى
باقىلەسىمان
چوڭ-كىچىكلىكى
ئۇزۇنلۇقــى بىرســانتىمېتىر ،كەڭلىكــى  1.2ســانتىمېتىر،
قېلىنلىقــى  0.8ســانتىمېتىر ،ئېغىرلىقــى  0.5گىــرام.
ھاسىل قىلىدىغان ھورموننىڭ تۈرى
جەمئىــي  10خىــل بولــۇپ ،ئۆســتۈرگۈچى ھورمــونADH ،
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(ســۈيدۈك كۆپىيىشــىگە قارشــى تۇرغۇچــى ھورمــون) ۋە TSH
(قالقانســىمان بــەز خىزمىتىنــى ئىلگىــرى ســۈرگۈچى ھورمــون)
الرنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ.
تەسىرى
ـىنى
ـۈن بەدەننىڭ ئۆسۈپ-يېتىلىشـ
ـون پۈتـ
ـتۈرگۈچى ھورمـ
ئۆسـ
ئىلگىرى ســۈرىدۇ؛
ـڭ
ـا ADH ،بۆرەكنىـ
ـان ۋاقىتتـ
ـىل قىلغـ
ـۈيدۈك ھاسـ
ـۆرەك سـ
بـ
ـۈرىدۇ؛
ـرى سـ
ـىنى ئىلگىـ
ـا سۈمۈرۈشـ
ـۇنى قايتـ
ـۆپ سـ
ـۇ كـ
تېخىمـ
 TSHقالقانســىمان بەزنىــڭ قالقانســىمان بــەز ھورمۇنىنــى
قويــۇپ بېرىشــىنى ئىلگىــرى ســۈرىدۇ.
(بۆرەك  -44 ،-45بەتكە قاراڭ)
ئاشقازان ئاستى بېزى
قەيەردە
قورساقنىڭ ئۈستىگە ،ئاشقازاننىڭ ئارقا تەرىپىگە جايالشقان.
شەكلى
ـىمان
ـار ،شىناسـ
ـە ھەم تـ
ـەم ئىنچىكـ
ـزى ھـ
ـتى بېـ
ـقازان ئاسـ
ئاشـ
ـەكىلدە بولىدۇ؛
ـۇڭ شـ
ـى ئۈچبۇلـ
ياكـ
چوڭ-كىچىكلىكى
ئۇزۇنلىقى  15سانتىمېتىر ،ئېغىرلىقى  0.1كىلوگىرام.
ھاسىل قىلىدىغان ھورموننىڭ تۈرى
ئىنســۇلىن ۋە گىلۇكاگــون بولــۇپ ،بــۇالر ئاشــقازان ئاســتى
بېزىنىــڭ ئىچكــى قىســمىغا تارقالغــان بىــر مىليــون ئەتراپىدىكــى
«ئــارال» دەپ ئاتىلىدىغــان ھۈجەيرىلــەر تەرىپىدىــن ھاســىل
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قېلىنىــدۇ؛
تەسىرى
ئىنســۇلىن قــان قەنتى(قاندىكــى گىلىكــوزا) نىــڭ مىقدارىنــى
تۆۋەنلىتىــش رولىنــى ئوينايــدۇ.
گىلۇكاگــون قاندىكــى قەنــت مىقدارىنــى ئۆرلىتىــش رولىنــى
ئوينايــدۇ.
ـىدا
ـپ چىقىرىشـ
ـۇلىن ئاجرىتىـ
ـم ئىنسـ
ـرى بەلكىـ
ـت بىمارلىـ
دىئابىـ
ـن.
ـى مۇمكىـ
ـۇل قىلىشـ
ـۇلىننى ئوكـ
ـن ئىنسـ
ـىلە بولغانلىقتىـ
مەسـ
كۆكرەك بېزى
كۆكــرەك قەپىزىگــە جايالشــقان ،كۆكــرەك بېــزى باكتېرىيــە
ئۆلتــۈرۈش رولىغــا ئىگــە ئــاق قــان ھۈجەيرىســىنى ھاســىل
قىالاليــدۇ؛
قەيەردە ؟
تۆش سۆڭىكىنىڭ ئارقا تەرىپىگە جايالشقان.
چوڭ-كىچىكلىكى
ـەل
ـزى سـ
ـرەك بېـ
ـدا كۆكـ
ـا قارىغانـ
ـدە چوڭالرغـ
ـق مەزگىلـ
بالىلىـ
ـۇپ،
ـك بولـ
ـاش بارماقچىلىـ
ـى بـ
ـدۇ ،چوڭ-كىچىكلىكـ
ـراق بولىـ
چوڭـ
ئېغىرلىقــى  20گىرامغــا يېتىــدۇ ،قۇرامىغــا يەتكەندىــن كېيىــن
ئــازراق قورۇلىــدۇ.
ھاسىل قىلىدىغان ھورموننىڭ تۈرى
ـۇپ
ـڭ قويـ
ـەز ھورموننىـ
ـرەك بـ
ـى ،كۆكـ
ـەز ھورمونـ
ـرەك بـ
كۆكـ
ـقاھورمونالر.
ـون ۋە باشـ
ـۈرگۈچى ھورمـ
ـرى سـ
ـىنى ئىلگىـ
بېرىلىشـ
تەسىرى
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ئــاق قــان ھۈجەيرىســىنىڭ باكتېرىيــە ئۆلتــۈرۈش رولىنىــڭ
كۈچىيىدىغــان يــاردەم بېرىــدۇ.
بۆرەك ئۈستى بېزى
قەيەردە ؟
بــۆرەك ئۈســتى بېزىدىــن جەمئىــي ئىككىســى بولــۇپ،
ئايرىم-ئايرىــم ھەربىــر بۆرەكنىــڭ ئۈســتىگە جايالشــقان.
شەكلى
بــۆرەك ئۈســتىدىكى كىچىــك پىرامىداســىمان ياكــى يۇمشــاق
قالپاقســىمان بولىــدۇ.
چوڭ-كىچىكلىكى
ـانتىمېتىر،
ـى 3سـ
ـانتىمېتىر ،كەڭلىكـ
ـى  5سـ
ـڭ ئۇزۇنلىقـ
ھەربىرىنىـ
ـدۇ.
ـرام كېلىـ
ـى  5گىـ
ـانتىمېتىر ،ئېغىرلىقـ
ـى 1سـ
قېلىنلىقـ
ھاسىل قىلىدىغان ھورموننىڭ تۈرى
ســىرتقى قىسمى(پوســتالق قىسمى)پوســتالق ئالكاھولــى ۋە
ئالدوســتېرون قاتارلىــق ســترولالرنى ،ئىچكــى قىســمى(يىلىك
ـى
ـان ھورمۇنالرنـ
ـاپ كېتىدىغـ
ـۇنىڭغا ئوخشـ
ـمى)ئادىرېنالىن ۋە شـ
قىسـ
ھاســىل قىلىــدۇ.
تەسىرى
پوســتالق قىســمىدىن ئاجرىلىــپ چىقىدىغــان ھورمونــار
غىدىقالشــنىڭ بەدەنگــە بولغــان تەســىرىنى تۆۋەنلىتىــش ،قــان
قەنتىنىــڭ مىقدارنــى كونتــرول قىلىــش ھــەم ئەســلىگە كەلتــۈرۈش
فۇنكسىيەســىگە ئىگە.ئالدوســتېرون بۆرەكنىــڭ قاننــى ســۈزۈش
رولىنــى كۈچەيتىــدۇ.
بۆرەك ئۈستى بەز ھورمونى(ئادىرېنالىن)
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بىــز قاتتىــق چۆچــۈپ كەتكــەن ياكــى غىدىقلىنىــش زىيــادە
ـتى
ـزى بۆرەك ئۈسـ
ـتى بېـ
ـۆرەك ئۈسـ
ـا ،بـ
ـەن ۋاقىتتـ
ـپ كەتكـ
كۈچىيىـ
ـدۇ.
ـپ چىقىرىـ
ـى ئاجرىتىـ
ـەز ھورمۇنىنـ
بـ
بــۆرەك ئۈســتى بــەز ھورمونــى بىزنىــڭ خەۋپكــە تاقابىــل
تۇرۇشــتىكى «قارشــى تــۇرۇش» تەييارلىقىنــى ئىشــلەيدۇ .ياكــى
ـتۇرىدۇ».
ـن يىراقالشـ
ـى خەۋپتىـ
ـەن بىزنـ
ـۈرئەت بىلـ
ـدەك سـ
«ئۇچقانـ
ـە:
ـىرى تۆۋەندىكىچـ
ـلىق تەسـ
ـڭ ئاساسـ
ئۇنىـ
قان تومۇر
ـان تومۇرالرنى
ـان قـ
ـكۇلدىن ئۆتىدىغـ
ـۈرەك مۇسـ
ـكۇل ۋە يـ
مۇسـ
تومالشتۇرىدۇ.
يۈرەك
يۈرەك رىتىمىنى يۇقىرىلىتىدۇ؛
ـان قاننىڭ
ـىقىپ چىقىرىدىغـ
ـوققاندا سـ
ـۈرەك سـ
ـم يـ
ـر قېتىـ
ھەربىـ
مىقدارىنى ئاشــۇرىدۇ؛
نەپەسلىنىش
نەپەسلىنىش سۈرئىتىنى يۇقىرى كۆتۈرىدۇ؛
ئۆپكىدىكــى كانەيچىنــى كېڭەيتىــپ ،نەپــەس ئالغاندىكــى گاز
مىقدارنــى ئاشــۇرىدۇ؛
ھەزىم قىلىش
ـۈرئىتىنى
ـەت سـ
ـڭ خىزمـ
ـق ئەزاالرنىـ
ـەي قاتارلىـ
ـقازان ،ئۈچـ
ئاشـ
تۆ ۋ ە نلىتىد ۇ ؛
قان قەنتىنىڭ مىقدارى
قــان قەنتىنىڭ(گىلىكــوزا) مىقدارىنــى ئاشــۇرۇپ ،مۇســكۇل
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ئۈچــۈن تېخىمــۇ كــۆپ ئېنېرگىيــە تەمىنلــەپ بېرىــدۇ؛
ئەجدادلىرىمىــز خەتەرلىــك گۆشــخور ھايۋانالرنــى كۆرگەنــدە،
دەرھــال ھەرىكەتكــە ئاتلىناتتى.بــۆرەك ئۈســتى بــەز ھورمونــى
ئۇالرغــا تاقابىــل تۇرۇشــىدا مۇھىــم رول ئوينايــدۇ.
باشقا ھورمون ئاجرىتىپ چىقىرىدىغان ئەزاالر
بىرقىســىم ئــەزاالر ئۆزىنىــڭ ۋەزىپىســىنى ئۆتىگەندىــن باشــقا
يەنــە ھورمۇنالرنىمــۇ ئاجرىتىــپ چىقىرااليــدۇ.
ئاشقازان
ـقازان
ـڭ ئاشـ
ـى دىۋارىنىـ
ـقازان ئىچكـ
ـى ئاشـ
ـقازان ئاجرالمىسـ
ئاشـ
ـۈرىدۇ؛
ـرى سـ
ـىنى ئىلگىـ
ـپ چىقىرىشـ
ـى ئاجرىتىـ
كىسالتاسـ
يۈرەك
يــۈرەك داالنچــە پىپىدتــى بەدەندىكــى تــۇز ۋە مىنېــرال
ماددىالرنىــڭ مىقدارىغــا ،قــان بېســىمېنىڭ يۇقىــرى تۆۋەنلىكىگــە
تەســىر كۆرســىتىدۇ؛
ئۇرۇقدان
تېستوســتېرون ئوغۇلــاردا ئەرلىــك ئاالھىدىلىكنــى بارلىققــا
كەلتۈرىــدۇ؛
تۇخۇمدان
ـزالردا قىزالرغا
ـون قىـ
ـق ھورمـ
ـون ۋە ھامىلدارلىـ
ـق ھورمـ
ئاياللىـ
ـا كەلتۈرىدۇ؛
ـى بارلىققـ
ـاس ئاالھىدىلىكىنـ
خـ
ـش،
ـپ چىقىرىـ
ـى ئاجرىتىـ
ـون ئاجراتقۇچـ
ـەي ھورمـ
ـە ئۈچـ
ئىنچىكـ
ئاشــقازان ئاســتى بېزىنىــڭ كىســاتالىق نىتــرال ســۇيۇقلۇق
ئاجرىتىــپ چىقىرىشــنى ئىلگىــرى ســۈرىدۇ.
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2424لىمفا سىستېمىسى ۋە ئىممۇنىتېت سىستېمىسى
ئاغرىــپ قالغانــدا ،بەدەندىكــى بــەز تەنچىلىــرى ئىششــىيدۇ،
بولۇپمــۇ بويــۇن ،قولتــۇق ۋە چاتــراق .ئەممــا بــۇالر ھەقىقىــي
ـان بولۇپ،
ـى دەپ ئاتىلىدىغـ
ـا تۈگۈنـ
ـۇالر لىمفـ
ـەس ،ئـ
ـەز» ئەمـ
«بـ
ـى
ـابلىنىدۇ .لىمفا سىستېمىسـ
ـمى ھېسـ
ـر قىسـ
ـىنىڭ بىـ
ـا سىستېمىسـ
لىمفـ
بەدەندىكــى «غەيــرى يېتەكلىگۈچــى» ئايلىنىــش بولــۇپ ،قــان
ســۇيۇقلۇقىغا ئوخشــايدۇ ،لىمفــا ســۇيۇقلۇقى لىمفــا تومۇرلىــرى
ئارقىلىــق پۈتــۈن بەدەنــدە ئايلىنىــدۇ .ئۇنىڭدىــن باشــقا لىمفــا
ـى
ـۇق ماددىالرنـ
ـاش ئوزۇقلـ
ـۇيۇقلۇقىغا ئوخشـ
ـان سـ
ـۇيۇقلۇقىمۇ قـ
سـ
بەدەننىــڭ ھــەر قايســى جايلىرىغــا توشــۇش بىلــەن بىــر ۋاقىتتــا
كېرەكســىز ماددىالرنــى يىغىــدۇ .لىمفــا بەدەندىكــى باكتېرىيەلەرنــى
ئۆلتۈرۈشــكە مەســئۇل ،كېســەلگە قارشــى تۇرۇدىغــان ئىممۇنىتېــت
سىستېمىســى بىلــەن زىــچ مۇناســىۋەتلىك.
بەدەننىڭ قايسى يېرىدە؟
ـە
ـە يېرىگـ
ـڭ ھەممـ
ـۇرالر بەدەننىـ
ـان تومـ
ـى ۋە قـ
ـا تۈگۈنـ
لىمفـ
دېگــۈدەك تارقالغــان بولــۇپ ،ئاساســلىقى بويــۇن ،قولتــۇق،
ـە
ـا يەنـ
ـراق .لىمفـ
ـزى ۋە چاتـ
ـاق مەركىـ
ـلۇقى ،قورسـ
ـرەك بوشـ
كۆكـ
ـى يۇتقۇنچاق،
ـىگە ،كىكىردەكتىكـ
ـەز تەنچىسـ
ـلۇقىدىكى بـ
ـۇرۇن بوشـ
بـ
ســول بۆرەكنىــڭ ئارقــا تەرىپىدىكــى تــال ۋە كۆكــرەك ســۆڭىكى
كەينىدىكــى كۆكــرەك بېزىگــە تارقالغــان.
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لىمفا تۈگۈنى
ئادەم بەدىنىدە تەخمىنەن  500لىمفا تۈگۈنى بار.
بىــر قــەدەر چوڭــراق بولغــان لىمفــا تۈگۈنــى بويــۇن،
قولتــۇق ،كۆكــرەك بوشــلۇقى ،قورســاق مەركىــزى ۋە چاتراققــا
ـە
ـا لىپەككـ
ـەك ۋە ئارقـ
ـا جەينـ
ـمى بولسـ
ـر قىسـ
ـە بىـ
ـقان .يەنـ
جايالشـ
جايالشــقان.
كــۆپ قىســىم لىمفــا تۈگۈنلىرىنىــڭ ســىرتقى شــەكلى شــار
ـەكلىدە بولىدۇ.
ـپۈت شـ
ـى نەشـ
ـەكلىدە ۋە ياكـ
ـاق شـ
ـەكلىدە ،پۇرچـ
شـ
ـانتىمېتىردىن
ـرى  1سـ
ـڭ دىئامېتىـ
ـا تۈگۈنلىرىنىـ
ـرەك لىمفـ
كىچىكـ
كىچىــك بولىــدۇ .چوڭراقلىرىنىــڭ دىئامېتىــرى بولســا 20 -15
ســانتىمېتىرغىچە بولىــدۇ.
لىمفــا تۈگۈنىنىــڭ ئىچكــى قىســمىدا ئاالھىــدە ھالەتتىكــى
ئــاق قــان ھۈجەيرىلىــرى بــار.
ـلىدىكىنىڭ
ـانى ئەسـ
ـى سـ
ـدا ،بەدەندىكـ
ـى تۇرغانـ
ـەلگە قارشـ
كېسـ
ـدۇ.
ـىگە يېتىـ
 2ھەسسىسـ
ـن
ـا تومۇرلىرىدىـ
ـان لىمفـ
ـاش بولمىغـ
ـۇيۇقلۇقى ئوخشـ
ـا سـ
لىمفـ
ـدۇ.
ـپ كىرىـ
ـە ئېقىـ
ـا تۈگۈنلىرىگىچـ
ـى لىمفـ
ـەر قايسـ
ھـ
لىمفــا ســۇيۇقلۇقى ئوخشــاش بىــر لىمفــا تومۇرىدىــن لىمفــا
تۈگۈنىگــە ئېقىــپ كىرىــدۇ.
ـۇيۇقلۇقى
ـا سـ
ـدە لىمفـ
ـى ئىچىـ
ـا تۈگۈنـ
ـە ،لىمفـ
رەســىم :ئادەتتـ
ـدۇ.
ـرى بولىـ
ـان ھۈجەيرىلىـ
ـاق قـ
ۋە ئـ
لىمفا سۇيۇقلۇقى
لىمفــا ســۇيۇقلۇقى ئادەتتــە ئــاق رەڭــدە ياكــى ســۈت
رەڭگىــدە بولىــدۇ.
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ـا
ـر لىمفـ
ـەن  1-2لېتىـ
ـاب بىلـ
ـۇرا ھېسـ
ـدە ئوتتـ
ـادەم بەدىنىـ
ئـ
ـدۇ.
ـۇيۇقلۇقى بولىـ
سـ
لىمفــا ســۇيۇقلۇقى تەركىبىــدە ســۇ ،ئېرىگــەن ئوزۇقلــۇق
ـرى ۋە
ـان ھۈجەيرىلىـ
ـاق قـ
ـان ئـ
ـى تۇرۇدىغـ
ـەلگە قارشـ
ـاددا ،كېسـ
مـ
ئــۇالر ھاســىل قىلغــان ئانتىتېــا قاتارلىقــار بــار.
ھۈجەيــرە ســىرتى ۋە ھۈجەيــرە ئارىســىدىكى ســۇيۇقلۇق
ھەمــدە توقۇلمــا ئىچكــى قىســمى ۋە توقۇلمىــار ئارىســىدىكى
ســۇيۇقلۇق ئورتــاق ھالــدا لىمفــا ســۇيۇقلۇقىنى تۈزىــدۇ.
لىمفــا ســۇيۇقلۇقى بىرقــەدەر ئىنچىكــە بولغــان لىمفــا
ـەدەر
ـر قـ
ـدا بىـ
ـە يىغىلغانـ
ـر يەرگـ
ـدۇ ،بىـ
ـدە ئاقىـ
ـرى ئىچىـ
تومۇرلىـ
تومــراق بولغــان لىمفــا تومۇرىغــا ئايلىنىــدۇ.
لىمفــا ســۇيۇقلۇقىنىڭ مەخســۇس «پومپــا» ســى بولمايــدۇ
ـاش)،
ـپ چىققانغا ئوخشـ
ـپ ئېتىلىـ
ـە تايىنىـ
ـۇيۇقلۇقى يۈرەككـ
ـان سـ
(قـ
ـا
ـكۇل قاتارلىقالرغـ
ـىمى ،مۇسـ
ـەن بېسـ
ـال تـ
ـى نورمـ
ـا بەدەندىكـ
ئەممـ
ـدۇ.
ـە بولىـ
ـە ئىگـ
ـۈچ كۈچكـ
ـدۇ ۋە ھەرىكەتلەندۈرگـ
ـپ يۆتكېلىـ
تايىنىـ
ـىپ
ـا تۈگۈنىنى بېسـ
ـدا لىمفـ
ـش جەريانىـ
ـۇيۇقلۇقى ئېقىـ
ـا سـ
لىمفـ
ئۆ تىد ۇ .
تورســىمان ھالەتتىكــى لىمفــا كۆكــرەك بوشــلۇقىغا يېتىــپ
كەلگەنــدە ،ئىككــى تــال لىمفــا تومۇرىغــا بۆلىنىــدۇ.
ئوڭ لىمفا تومۇرى ۋە كۆكرەك لىمفا تومۇرى.
ـا
ـتىدىكى ۋېنـ
ـۆڭەك ئاسـ
ـول سـ
ـوڭ سـ
ـرى ئـ
ـا تومۇرلىـ
ـۇ لىمفـ
بـ
ـى بىرىكتۈرىدۇ.
ـەن قاننـ
ـا بىلـ
ـىپ ،لىمفـ
ـەن بىرلىشـ
بىلـ
لىمفا توقۇلمىلىرى ۋە ئەزاالريۇتقۇنچاق دەپمۇ ئاتىلىدۇ.
ـتىگە
ـەڭ ئۈسـ
ـڭ ئـ
ـزى ،كېكىردەكنىـ
ـلۇقىنىڭ يىلتېـ
ـۇرۇن بوشـ
بـ
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ـقان.
جايالشـ
ـە
ـرى تۈگۈنچـ
ـا تۈگۈنلىـ
ـك لىمفـ
ـان كىچىـ
ـە توپالنغـ
ـر يەرگـ
بىـ
ـدۇ.
ـۇ ئاتىلىـ
دەپمـ
ـكە
ـى ئۆلتۈرۈشـ
ـى باكتېرىيەلەرنـ
ـاۋا تەركىبىدىكـ
ـۈمۈرۈلگەن ھـ
سـ
ـدۇ.
ـاردەم بېرىـ
يـ
كېســەلگە قارشــى تۇرغانــدا ئىششــىيدۇ ،بۇرۇننىــڭ ھاۋانــى
سۈمۈرۈشــى قىيىنلىشــىدۇ ،ئەگــەر بــۇ خىــل ئەھــۋال ئۇزۇنغــا
ســوزۇلۇپ كەتســە ،چوڭىيىدىغــان بەزنــى كېســىپ ئېلىۋېتىشــكە
توغــرا كېلىــدۇ.
يۇتقۇنچاق بېزى
ـاق ياللۇغىنىڭ
ـىش يۇتقۇنچـ
ـدە ئىششـ
ـش ھەمـ
ـش ،ئاغرىـ
قىزىرىـ
ئاساســلىق ئاالمەتلىرىدۇر.
يەنە تاڭالي بادامسىمان بېزى دەپمۇ ئاتىلىدۇ.
ـتى ۋە
ـڭ ئاسـ
ـاق تاڭالينىـ
ـە ،يۇمشـ
ـان تەرىپىگـ
ـڭ يـ
كېكىردەكنىـ
ـىدۇ.
ـە جايلىشـ
ـى تەرىپىگـ
ئىككـ
ســۈمۈرۈلگەن ھــاۋا ،يېمەكلىــك ۋە ســۇ تەركىبىدىكــى
باكتېرىيەلەرنــى ئۆلتۈرۈشــكە يــاردەم بېرىــدۇ.
كېســەلگە قارشــى تۇرغانــدا ئىششــىپ ،گال ئاغرىقىنــى
كەلتــۈرۈپ چىقىرىــدۇ.
ـاق
ـا ،يۇتقۇنچـ
ـا داۋامالشسـ
ـۋال ئۇزۇنغـ
ـل ئەھـ
ـۇ خىـ
ـەر بـ
ئەگـ
ـدۇ.
ـرا كېلىـ
ـكە توغـ
ـىپ ئېلىۋېتىشـ
ـۇ كېسـ
بېزىنىمـ
تال
قارامتــۇل قىزىــل رەڭدىكــى تــال قــان ســۇيۇقلۇقىنى
ـى
ـپ ،يېڭـ
ـى يىغىۋېلىـ
ـان ھۈجەيرىلىرىنـ
ـل قـ
ـا قىزىـ
ـاقاليدۇ ،كونـ
سـ
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ئــاق قــان ھۈجەيرىلىرىنــى ھاســىل قىلىــدۇ.
ســول تــەرەپ بۆرەكنىــڭ ئۈســتى ۋە ئارقــا تەرىپىگــە
جايلىشــىدۇ.
ئــادەم بەدىنىدىكــى ئــەڭ چــوڭ لىمفــا توقۇلمىلىرىنىــڭ
جايالشــقان ئورنــى.
ئۇزۇنلۇقــى  12ســانتىمېتىر ئەتراپىــدا (چىــڭ يۇمۇلغــان
مۇشــتچىلىك بــار).
ئېغىرلىقــى تەخمىنــەن  150گىــرام ئەتراپىــدا بولــۇپ،
ـەن،
ـا ئاساسـ
ـاالمەتلىك ئەھۋالىغـ
ـدارى ۋە سـ
ـڭ مىقـ
ـى قاننىـ
بەدەندىكـ
 2ھەسســە كۆپىيىــدۇ ياكــى يېرىمــى كېمىيىــدۇ.
ئىممۇنىتېت سىستېمىسى
ـى
ـى ،قان سىستېمىسـ
ـا سىستېمىسـ
ـى لىمفـ
ـت سىستېمىسـ
ئىممۇنىتېـ
ـە ئالىدۇ.
ـۆز ئىچىگـ
ـى ئـ
ـقا ئەزاالرنـ
ـىم باشـ
ـر قىسـ
ۋە بىـ
ـى
ـت سىستېمىسـ
ـى ئىممۇنىتېـ
ـدا ،بەدىنىمىزدىكـ
ـداپ قالغانـ
زۇكامـ
دەرھــال زۇكام ۋىرۇســلىرىغا قارشــى تــۇرۇدۇ ،كــۆپ ســاندىكى
ئەھۋالــاردا زۇكام بىــر نەچچــە كــۈن داۋاملىشــىدۇ.
ئوخشــاش بولمىغــان تۈردىكــى ئــاق قــان ھۈجەيرىلىرىدىــن
تۈزۈلىــدۇ.
زىيانلىــق ماددىالرغــا تاقابىــل تــۇرۇدۇ ،مەســىلەن :زەھــەر
قاتارلىــق.
بەدەننىــڭ مىكــرو ئورگانىزمالرنىــڭ ھۇجۇمىغــا ئۇچرىشــىنىڭ
ئالدىنــى ئالىــدۇ .مەســىلەن :باكتېرىيــە ،ۋىــرۇس ۋە مىكــرو
پارازىــت قۇرۇتــار قاتارلىقــار.
بەدەندىكــى قىرىغــان ،ئۆلگــەن ،يارىالنغــان ھۈجەيرىلەرنــى
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تازىــاپ ،ئورگانىزمنىــڭ نورمــال تەڭپۇڭلۇقىنــى ســاقاليدۇ.
ئىممۇنىتېت
نــاۋادا بىــز ئاغرىقتىــن ســاقىيىپ ياللــۇغ تۈگىگەندىــن
ـى
ـە قارشـ
ـەللىك باكتېرىيەلىرىگـ
ـل كېسـ
ـۇ خىـ
ـز ئاشـ
ـن ،بەدىنىمىـ
كېيىـ
تۇرۇدىغــان ئىممۇنىتېــت ئىقتىدارىغــا ئىگــە بولىــدۇ.
بەدىنىمىــز باكتېرىيەلــەر بىلــەن بولۇپمــۇ ۋىــرۇس بىلــەن
يۇقۇمالنغاندىــن كېيىــن ،ئــاق قــان ھۈجەيرىلىــرى ئاشــۇ خىــل
كېســەللىك ۋىرۇســىنى ئەســتە ســاقلىۋالىدۇ.
ـەللىك باكتېرىيەلىرى
ـل كېسـ
ـۇ خىـ
ـز كېيىن مۇشـ
ـەر بەدىنىمىـ
ئەگـ
بىلــەن قايتــا ئۇچراشســا ،ئىممۇنىتېــت سىستېمىســى دەرھــال بــۇ
ـە
ـل باكتېرىيەگـ
ـۇ خىـ
ـدە ،مۇشـ
ـدۇ ھەمـ
ـى تونۇۋالىـ
ـل باكتېرىيەنـ
خىـ
قارشــى ئانتىتېــا ھاســىل قىلىــپ ،تېــز ســۈرئەتتە كېســەللىك
باكتېرىيەلىرىنــى يوقىتىــدۇ.
بــۇ ئاالھىــدە ھالەتتىكــى باكتېرىيەگــە قارشــى تــۇرۇش
ئىقتىــدارى ياكــى ئىممۇنىتېــت ئىقتىــدارى دېيىلىــدۇ.
رەســىم :ئەگــەر باكتېرىيــە ۋە ۋىرۇســار يۇقۇملــۇق بولســا،
ـىدا تارقىلىدۇ.
ـى ئارىسـ
ـىلەر توپـ
ـان كىشـ
ـە قىلىدىغـ
ـچ ئاالقـ
ـۇالر زىـ
ئـ
لىمفا ھۈجەيرىسى
لىمفــا ھۈجەيرىســى ئــاق قــان ھۈجەيرىلىرىنىــڭ ئىچىدىكــى
ئاساســلىق بىــر خېلــى.
ســاغالم ئــادەم تېنىــدە تەخمىنــەن  2تىرىليــون دانــە لىمفــا
ـلىق B
ـدۇ .ئاساسـ
ـە يېتىلىـ
ـۇالر يىلىكتـ
ـۇپ ،ئـ
ـار بولـ
ـى بـ
ھۈجەيرىسـ
ـدۇ.
ـل بولىـ
ـى خىـ
ـرە دەپ ئىككـ
ـرە ۋە  Tھۈجەيـ
ھۈجەيـ
 Tھۈجەيرە:
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ـرەك بېزى
ـلۇقىدىكى كۆكـ
ـرەك بوشـ
ـى كۆكـ
ـا ھۈجەيرىسـ
 Tلىمفـ
ئىچىــدە خىزمــەت قىلىدۇ.
 Tلىمفــا ھۈجەيرىســى بىۋاســىتە باكتېرىيەگــە ئوخشــاش
ســىرىتتىن كەلگــەن كېســەللىك قوزغاتقۇچىالرغــا ھۇجــۇم قىلىــدۇ
ھــەم ئۆلتۈرىــدۇ.
 Tھۈجەيــرە يەنــە يۇتــۇش رولىغــا ئىگــە ئــاق قــان
ھۈجەيرىلىرىنــى ســىرتتىن ھۇجــۇم قىلىــپ كىرگــەن مىكــرو
ئورگانىزمالرنــى يۇتۇشــقا «ئىلھامالندۇرىــدۇ».
ـقا
ـىل قىلىشـ
ـا ھاسـ
ـى ئانتىتېـ
ـە  Bھۈجەيرىنـ
ـرە يەنـ
 Tھۈجەيـ
«ئىلھامالندۇرىــدۇ».
 Bھۈجەيرە
 Bھۈجەيــرە  Tھۈجەيرىگــە ســىرتتىن كەلگــەن ئۇچۇرالرغــا
نىســبەتەن ئىنــكاس قايتــۇرۇدۇ.
 Bھۈجەيرە  Tھۈجەيرىنىڭ تەسىرى ئاستىدا ئاكتىپلىشىدۇ.
 Bھۈجەيــرە پىالزمــا ھۈجەيرىســىگە ئايلىنىــپ ،ئانتىتېــا دەپ
ئاتىلىدىغــان كېســەللىك ۋىرۇســلىرىغا قارشــى تۇرااليدىغــان بىــر
خىــل مــاددا ھاســىل قىلىــدۇ.
ـان ئانتېگىندىن
ـاش بولمىغـ
ـا ئوخشـ
ـان ئانتىتېـ
ـاش بولمىغـ
ئوخشـ
ھاســىل بولىــدۇ .ئانتىگېــن بولســا ئورگانىزمغــا ھۇجــۇم قىلىــپ
كىرگــەن مىكــرو ئورگانىزىمــاردا ياكــى ئــۇالر ھاســىل قىلغــان
ســىرتقى ماددىــاردا بولىــدۇ.
ئانتىتېــا قــان ۋە لىمفــا ئارقىلىــق پۈتــۈن بەدەنگــە
يەتكۈزۈلىــدۇ.
ئانتىتېــا ئانتىگېــن بىلــەن ئۇچراشــقاندىن كېيىــن ،ئانتىگېــن
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تەرىپىدىــن يۇقۇمالنمايــدۇ ،بەلكــى بىۋاســىتە ئۇالرنــى يوقىتىــدۇ.
ئىممۇنىتېت ئىقتىدارىنىڭ تۈرلىرى:
ـەللىككە
ـق كېسـ
ـۇلالر ئارقىلىـ
ـل ئۇسـ
ـەر خىـ
ـى ھـ
ـادەم بەدىنـ
ئـ
نىســبەتەن ئىممۇنىتېــت ئىقتىدارىنــى يېتىلدۈرىــدۇ.
تەبىئىــي ياكــى ئەســلىدىنال بــار بولغــان ئىممۇنىتېــت
ئىقتىــدارى:
بەدەندە ئەسلىدىنال مەۋجۇت بولغان بولىدۇ.
كېيىنكى ئىممۇنىتېت ئىقتىدارى:
ئانتىگېــن بىلــەن ئۇچراشــقاندىن كېيىــن ھاســىل بولىــدۇ.
مەســىلەن :مەلــۇم بىــر خىــل باكتېرىيەنىــڭ ســىرتقى يۈزىــدە.
تەبىئىي ھالەتتە كېيىن يېتىلدۈرگەن ئىممۇنىتېت ئىقتىدارى:
ئورگانىــزم باكتېرىيەلــەر تەرىپىدىــن يۇقۇمالنغاندىــن كېيىــن
ھاســىل بولىــدۇ.
ســۈنئىي ھالەتتــە كېيىــن يېتىلدۈرۈلگــەن ئىممۇنىتېــت
ئىقتىــدارى:
باكتېرىيــە ياكــى باكتېرىيــە ھاســىالتلىرى ۋاكســىنا ئارقىلىــق
ئورگانىزمغــا كىرگەندىــن كېيىــن ھاســىل بولىــدۇ.
ئاكتىپ ئىممۇنىتېت ئىقتىدارى:
ئورگانىزم ئۆزى ئانتىگېن ھاسىل قىلىدۇ.
پاسسىپ ئىممۇنىتېت ئىقتىدارى:
ھاسىل بولۇپ بولغان ئانتىتېال ئادەم بەدىنىگە ئۇرۇلىدۇ.
رەســىم :بىــز كۈندىلىــك تۇرمۇشــتا دائىــم نۇرغۇنلىغــان
باكتېرىيەلــەر بىلــەن ئۇچرىشــىپ تۇرىمىــز ،ئورگانىــزم تېنىنىــڭ
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ـاندىكى باكتېرىيەلەرگە
ـۆپ سـ
ـى كـ
ـىپ ،بەدەندىكـ
ـىغا ئەگىشـ
چوڭىيىشـ
قارشــى ئىممۇنىتېــت ئىقتىدارىنــى يېتىلدۈرىــدۇ .پەقــەت ئــاز
ســاندىكى كېســەللىكلەرال ســۈنئىي ھالــدا ۋاكســىنا ئەملــەش
ئارقىلىــق بەدەننــى قوغدايــدۇ.
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2525كېسەللىك ۋە دورا
ـا
ـۇرۇدۇ ،ئەممـ
ـاغالم تـ
ـە سـ
ـىلەر ئادەتتـ
ـاندىكى كىشـ
ـۆپ سـ
كـ
بەزىــدە زۇكامــداپ ،يۆتىلىــپ قالىــدۇ .بىــر قىســىم كىشــىلەر
ـىلەن:
ـىلىلەرگە ئۇچرايدۇ .مەسـ
ـوڭ مەسـ
ـە خېلى چـ
ـاغالملىق جەھەتتـ
سـ
ســۇ چېچەككــە ئوخشــاش يۇقۇملــۇق كېســەللىكلەر ،بوغۇمنــى
ـن ئاز
ـار .ئىنتايىـ
ـۇندۇرىۋىلىش قاتارلىقـ
ـۆڭىكىنى سـ
ـش ،سـ
قايرىۋېلىـ
ســاندىكى بىتەلــەي كىشــىلەر دائىــم كېســەل بولــۇپ يۈرىــدۇ.
ئەممــا ســاقلىقنى ساقالشــنىڭ ئاساســلىق ئۇســۇللىرى ئوخشــاش،
يەنــى :تامــاكا چەكمەســلىك ،ئوزۇقلــۇق ئېلېمېنتالرنــى تولــۇق
ـەت
ـۆپ ھەرىكـ
ـۇش ،كـ
ـۇڭ بولـ
ـى تەڭپـ
ـش ،ئوزۇقلىنىشـ
ـۇل قىلىـ
قوبـ
ـۇش
ـى بولـ
ـۇش پوزىتسىيەسـ
ـان تۇرمـ
ـپ بولغـ
ـدە ئاكتىـ
ـش ھەمـ
قىلىـ
قاتارلىقــار.
بەدەننىڭ قانداق يېرىدە؟
ـۇش
ـەل بولـ
ـمېنىڭ كېسـ
ـداق قىسـ
ـەر قانـ
ـڭ ھـ
ـادەم بەدىنىنىـ
ئـ
ـدۇ.
ـى بولىـ
ئېھتىماللىقـ
دورىنىڭ تۈرلىرى
ناركوز دورىسى:
رېتســېپتور (ســېزىم ئورگانلىرى)نىــڭ ســېزىش ئىقتىدارىنــى،
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ئاغرىقنــى تۆۋەنلىتىــدۇ ياكــى يوقىتىــدۇ.
ئاغرىق توختىتىش دورىسى:
ئاغرىقنى پەسەيتىدۇ ياكى يوقىتىدۇ.
كاناي شاخچىلىرىنى كېڭەيتىش دورىسى:
ئۆپكە قىسمىدىكى كىچىك نەيچىلەرنى تومالشتۇرۇدۇ.
سۈيدۈك راۋانالشتۇرغۇچى:
كــۆپ مىقــداردا ســۈيدۈك ھاســىل قىلىــش ئارقىلىــق
بەدەندىكــى ئارتــۇق ســۇنى ئازايتىــدۇ.
يەكلەش رېئاكسىيىسىنى تۆۋەنلەتكۈچى:
ئــادەم بەدىنىدىكــى ئىممۇنىتېــت سىستېمىســىنىڭ قارشــىلىق
ـەزا كۆچۈرگەندە،
ـىلەن :ئـ
ـتىلىتىدۇ .مەسـ
ـدۇ ۋە ئاسـ
ـى تۆۋەنلىتىـ
رولىنـ
ـى
ـبەتەن يەكلەش رېئاكسىيىسـ
ـەن ئەزاغا نىسـ
ـڭ كۆچۈرۈلگـ
ئورگانىزمنىـ
ـدۇ.
ـدا قىلىـ
پەيـ
سېتروئىد ھورمون
مۇســكۇلنىڭ ئۆسۈشــىنى ئىلگىــرى ســۈرۈپ ،يەكلــەش
رېئاكسىيەســىدە ھاســىل بولغــان ھورمــون ۋە باشــقا ماددىالردىكــى
دورىالرنــى ئازايتىــدۇ.
قان نوكچىسىنى ئېرىتكۈچى:
قان نوكچىسىنى ئېرىتىدۇ.
قان تومۇرالرنى قىسقارتقۇچى:
ئىنچىكە ئارتېرىيە تومۇرلىرىنى قىسقارتىدۇ.
قان تومۇرالرنى كېڭەيتكۈچى:
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ئىنچىكە ئارتېرىيە تومۇرلىرىنى كېڭەيتىدۇ.

دورا ياسالمىلىرى
كــۆپ ســاندىكى دورىالرنىــڭ ئىســمى «قارشــى تــۇرۇش»
خېتــى بىلــەن باشــلىنىپ ،ئــۇ دورىالرنىــڭ كېســەلگە قارشــى
تۇرااليدىغانلىقىنــى ئىپادىلــەپ بېرىــدۇ.
ئانتىبىيوتىك:
مىكرو ئورگانىزمالرنى ،ئاساسلىقى باكتېرىيە يوقىتىدۇ.
ئۇيۇشۇشقا قارشى تۇرغۇچى:
قان ئۇيۇشۇشنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ.
تىنىچالندۇرۇش دورىسى:
چۆچۈشنى پەسەيتىپ ،ئايلىنىپ كېتىشنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ.
ئانتىدىپىرىسون:
كەيپىيــات تۇراقســىزلىقىدىن كېلىــپ چىققــان ئەسەبىيلىشــىش
كېســىلىنى تۆۋەنلىتىــش.
قۇسۇشنى توختاتقۇچى:
كۆڭلى ئېلىشىپ ،بىئارام بولۇشنى پەسەيتىدۇ.
زەمبۇرۇغقا قارشى تۇرغۇچى:
زەمبۇرۇغالرنى ئۆلتۈرىدۇ.
ھىستامىنغا قارشى تۇرغۇچى:
زىيــادە ســەزگۈرلۈك ،قىزىتمــا ،نەپــەس قىيىنلىشــىش،
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يېمەكلىكتىــن زەھەرلىنىــش قاتارلىقالرنــى داۋااليــدۇ.
يۇقۇملىنىشقا قارشى تۇرغۇچى:
يۇقۇملىنىشنى پەسەيتىدۇ( .قىزىرىش ،ئىششىش ،ئاغرىش).
قىزىتما ياندۇرغۇچى:
قىزىتمىنى ياندۇرۇپ ،بەدەن تېمپېراتۇرىسىنى تۆۋەنلىتىدۇ.
دېزىنفېكسىيەلىگۈچى:
ـىرتتىن
ـدۇ ،ئادەتتە سـ
ـى ئۆلتۈرىـ
ـاندىكى باكتېرىيەلەرنـ
ـۆپ سـ
كـ
ئىشــلىتىلىدۇ( .تېرىگە)
توكسىنغا قارشى تۇرغۇچى:
بەدەنگە زىيانلىق ماددىالرنىڭ زىيىنىنى تۈگىتىدۇ.
ۋىرۇسقا قارشى تۇرغۇچى:
ۋىرۇس قاتارلىق مىكرو ئورگانىزمالرنى ئۆلتۈرىدۇ.

كېسەللىك سەۋەبلىرى
ئادەتتــە بالىــار ئۆزىنىــڭ كېســەللىك ئەھۋالىنــى ئىپادىلــەپ
بېرىشــتە قىينىلىــدۇ ،بــۇ دوختۇرالرنىــڭ دىياگنــوز قويۇشــىغىمۇ
بەلگىلىــك قىيىنچىلىــق تۇغدۇرىــدۇ.
گېــن كېســەللىكلىرىنىڭ ئاساســلىق ســەۋەبى ئېرســىيەت
بولۇشــى ،بۇنىڭدىــن باشــقا يەنــە ،گېــن نۇســخىالنغاندا توغــرا
نۇســخىالنماي قالغــان بولۇشــى مۇمكىــن.
ــ تۇغۇلىشــىدىنال بــار بولغــان
تۇغمــا كېســەل ـــــــ
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كېســەل.
يۇقۇملىنىــش مىكــرو ئورگانىزمالرنىــڭ بەدەنگــە ھۇجــۇم
قىلىشــىدىن پەيــدا بولىــدۇ.
ـدارى
ـۇق مىقـ
ـان ئوزۇقلـ
ـۇل قىلغـ
ـلىك قوبـ
ـۇق يېتىشمەسـ
ئوزۇقلـ
يېتىشمەســلىك ياكــى ئوزۇقلــۇق تەڭپــۇڭ بولماســلىق ســەۋەبىدىن
ـدۇ.
بولىـ
زەھەرلىنىــش ســىرتقى مۇھىتتىــن كېلىــدۇ .مەســىلەن :ســۇ،
ھــاۋا قاتارلىــق.
يارىلىنىش ۋەقە ۋە باشقا زەخىملىنىش سەۋەبىدىن بولىدۇ.
رادىياتســىيەلىك ماددىالردىــن ،يــادرو رادىياتسىيەســى ياكــى
قويــاش نــۇرى تەركىبىدىكــى ئۇلتىــرا بىنەپشــە نۇردىــن كېلىــدۇ.
راك ھۈجەيرىلەرنىــڭ كۆپىيىــش كونتروللۇقىنــى يوقىتىــپ،
بەدەنگــە ۋە باشــقا ئورۇنالرغــا ھۇجــۇم قىلىشــتىن بولىــدۇ.
ــ ئىممۇنىتېــت
ئــۆز بــەدەن ئىممۇنىتېــت رېياكسىيەســى ـــ
سىستېمىســى خاتــا ھالــدا ئــۆز بەدىنىدىكــى ئەزاالرغــا ھۇجــۇم
ـۇم ياللۇغى
ـق بوغـ
ـىلەن :رىماتوئىدلىـ
ـپ چىقىدۇ(.مەسـ
ـتىن كېلىـ
قىلىشـ
قاتارلىقــار)
زىيــادە ســېزىمچانلىق ئورگانىزمنىــڭ ئىممۇنىتېــت ئىقتىــدارى
ـىلەن:
ـپ چىقىدۇ .مەسـ
ـتىن كېلىـ
ـۇم قىلىشـ
ـا ھۇجـ
ـىز ماددىالرغـ
زىيانسـ
ـى
ـۈل چېڭـ
گـ
ئــادەم بەدىنىدىكــى خىمىيەلىــك ھالەتتىــن مەســىلە كېلىــپ
چىققــان ۋاقىتتــا ،مېتابولىــزم قااليمىقانلىشــىدۇ.
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باكتېرىيە
ــ بىر
ـق ـــــ
ـتەقىل ھاياتلىـ
ـر مۇسـ
ـە بىـ
ـر باكتېرىيـ
ـەر بىـ
ھـ
ـرە.
ھۈجەيـ
باكتېرىيــە ئىنتايىــن كىچىــك 100 ،مىــڭ دانــە باكتېرىيــە
بىلــەن بىــر « »Oخېتىنــى تولدۇرغىلــى بولىــدۇ.
ـىمان
ـى شارسـ
ـەن ،باكتېرىيلەرنـ
ـەكلىگە ئاساسـ
ـى شـ
باكتېرىيەلەرنـ
باكتېرىيــە ،تاياقســىمان باكتېرىيــە ۋە بۇرمىســىمان باكتېرىيــە دەپ
ـز.
ـە بۆلىمىـ
ـە تۈرگـ
ـر قانچـ
بىـ
نۇرغــۇن باكتېرىيەلەرنىــڭ ھەممىســى باكتېرىيــە ئۆلتۈرگۈچــى
دورىــار تەرىپىدىــن ئۆلىــدۇ.
ـە
ـۆز ئىچىگـ
ـۇن تۈرلەرنــى ئـ
ـش نۇرغـ
ـن يۇقۇملىنىـ
باكتېرىيەدىـ
ئالىــدۇ ،مەســىلەن :گال ئاغرىــش ،تېــرە كېســىلى ،كۈنــدۈزى
يۆتىلىــش ،ســەكتە ،ســىكارالتىنا ،خولېــرا ،بەزگــەك ،چۇمــا،
بوغمــا ،كېكىــردەك ياللۇغــى قاتارلىقــار .ئۇنىڭدىــن باشــقا يەنــە
يېمەكلىكتىــن زەھەرلىنىــش ،قــۇالق يۇقۇملىنىــش قاتارلىقــار
زەمبۇرۇغ
ھــەر بىــر زەمبــۇرۇغ بىــر مۇســتەقىل ھاياتلىــق -بىــر
ھۈجەيــرە.
ــ يــەر قالپىقــى ،كۈنلۈكســىمان زەمبــۇرۇغ،
زەمبــۇرۇغ ــ
ئېچىتقــۇ زەمبۇرۇغىنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ.
ئادەتتە تېرە سىرتقى يۈزىدە تۇرۇپ قالىدۇ.
پەيــدا قىلغــان كېســەللەر بېرىبېــرى كېســىلى ،تەمرەتكــە،
جاۋغــاي ياللۇغــى قاتارلىقــار.
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ئىپتىدائىي يادرولۇق جانلىق
چۇمــا ئىپتىدائىــي يادرولــۇق جانلىقــار كەلتــۈرۈپ چىقارغــان
كېســەل بولــۇپ ،پاشــا ئارقىلىــق ئىنســانالرغا يۇقىــدۇ.
ھــەر بىــر ئىپتىدائىــي يادرولــۇق جانلىــق بىــر مۇســتەقىل
ــ بىــر ھۈجەيــرە.
ھاياتلىــق ـــــــــ
ئىپتىدائىــي يادرولــۇق جانلىقــار بەزىــدە يەنــە پارازىــت
ـار
ـرو ئورگانىزمـ
ـىغۇچى مىكـ
ـت ياشـ
ـى پارازىـ
ـۇرت ياكـ
ـىغۇچى قـ
ياشـ
دەپ ئاتىلىــدۇ.
ـەن
ـى بىلـ
ـك 1000 ،دانىسـ
ـن كىچىـ
ـاندىكىلىرى ئىنتايىـ
ـۆپ سـ
كـ
ـدۇ.
ـى بولىـ
ـى تولدۇرغىلـ
ـن « »Oخېتىنـ
ئاندىـ
ھاۋاسى ئىللىق دۆلەتلەردە كۆپ كۆرۈلىدۇ.
كەلتــۈرۈپ چىقىرىدىغــان كېســەللىكلەر :چۇمــا ،گامبىيــە
ترىپانوزمــوز كېســىلى ،جەنۇبىــي ئامېرىــكا ترىپانوزومــا كېســىلى
قاتارلىقــار.
كېسەل پەيدا قىلغۇچى مىكرو ئورگانىزمالر
بىــر قىســىم زىيانلىــق مىكــرو ئورگانىزمالرمــۇ يۇقۇملــۇق
كېســەل پەيــدا قىلىــدۇ.
ئــۇالر «باكتېرىيــە» ياكــى «كېســەللىك باكتېرىيەســى» دەپ
ئاتىلىــدۇ.
كــۆپ ســاندىكى مىكــرو ئورگانىزمــار نەپــەس يولــى،
ـار بىلەن
ـق يولـ
ـزى قاتارلىـ
ـارا ئېغىـ
ـى يـ
ـك ياكـ
ـك ،ئىچىملىـ
يېمەكلىـ
بەدەنگــە كىرىــدۇ.
زىيانلىــق مىكــرو ئورگانىزمــار كىشــىلەر توپــى ئىچىــدە
بىۋاســىتە تارقىلىــدۇ ،ۋاســىتىلىك تارقالمايــدۇ (مەســىلەن :ھــاۋا،
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ســۇ) ئارقىلىــق ،بــۇ خىــل كېســەللەر يۇقۇملــۇق كېســەل دەپ
ئاتىلىــدۇ.
ۋىــرۇس بــەدەن ئىچىــدە كۆپەيگەنــدە ،ئــادەم بەدىنىــدە
ـۇرۇن دەۋر دەپ
ـۇ دەۋر يوشـ
ـدۇ ،بـ
ـەت ئىپادىلەنمەيـ
ـداق ھالـ
ھېچقانـ
ئاتىلىــدۇ.
ۋىرۇس
ـىنى
ـنىڭ يۇقۇملىنىشـ
ـق پەقەت ۋىرۇسـ
ـار داۋاالش ئارقىلىـ
ئالىمـ
ـى يوقىتالمايدۇ.
ـنىڭ ئۆزىنـ
ـراق ۋىرۇسـ
ـدۇ ،بىـ
داۋالىيااليـ
ۋىــرۇس ئىنتايىــن كىچىــك بىــر جانلىــق ،كىچىكلىكىدىــن
ھەتتــا كىشــىلەر ئۇنىــڭ مەۋجۇتلۇقىدىــن گۇمانلىنىــدۇ.
ـە ئەكەلگەندىال،
ـر يەرگـ
ـنى بىـ
ـون دانە ۋىرۇسـ
ـر مىليـ
ـەت بىـ
پەقـ
ـى بولىدۇ.
ـى تولدۇرغىلـ
ـر چىكىتچىلىك ئورۇننـ
ـن بىـ
ئاندىـ
بەدەندىكــى بىللــە ئېلىــپ يۈرگــەن مىكــرو تىپتىكــى
ھۈجەيرىلەرگــە ھۇجــۇم قىلىــدۇ.
بــۇ ھۈجەيرىلەرنىــڭ ئورنىــدا ،نۇرغۇنلىغــان ۋىرۇســار
كۆپەيگــەن بولىــدۇ.
ۋىرۇســتىن يۇقۇملىنىــش ئادەتتىكــى زۇكام ،كــۆپ ســاندىكى
يۇقۇملــۇق زۇكام ،بالىالردىكــى يۇلــۇن ســۈر مــاددا ياللۇغــى،
ـەر
ـاندىكى جىگـ
ـۆپ سـ
ـل ،كـ
ـى ،قىزىـ
ـۇ چېچىكـ
ـى ،سـ
ـرە ياللۇغـ
تېـ
ـۆز
ـى ئـ
ـىلى قاتارلىقالرنـ
ـز كېسـ
ـىلى ،ئەيدىـ
ـق كېسـ
ـى ،غالجىرلىـ
ياللۇغـ
ئىچىگــە ئالىــدۇ.
ئانتىبىيوتىكالرنىڭ كونتروللۇقىغا ئۇچرىمايدۇ.
ـدە
ـق بەدەنـ
ـەش ئارقىلىـ
ـىنا ئەملـ
ـار ۋاكسـ
ـىم ۋىرۇسـ
ـر قىسـ
بىـ
ـدۇ.
ـدا قىلىـ
ـت پەيـ
ـى ئىممۇنىتېـ
ـدۇ ياكـ
تورمۇزلىنىـ
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داۋاالش مۇتەخەسسىسى
ناركوز قىلغۇچى:
ـا ،بىر
ـوز قېلىنسـ
ـا ناركـ
ـال ۋاقىتتـ
ـى نورمـ
ـەس -ھوشـ
ـار ئـ
بىمـ
ـېزىمنى يوقىتىدۇ.
ـۈن سـ
ـى پۈتـ
ـدۇ ياكـ
ـېزىمنى يوقىتىـ
ـىم سـ
قىسـ
يۈرەك كېسىلى مۇتەخەسسىسى:
يۈرەك ۋە ئاساسلىق قان تومۇرالر.
تېرە كېسەللىكلىرى مۇتەخەسسىسى:
تېرە ،چاچ ۋە تىرناق.
ئايالالر كېسەللىكلىرى مۇتەخەسسىسى:
ئايالــار كېســىلى ،جىنســىي ئــەزا ۋە ســۈيدۈك ئاجرىتىــش
سىستېمىســى ئەزالىــرى.
ياشانغانالر كېسەللىكلىرى مۇتەخەسسىسى:
ياشانغانالر كېسىلى
قان كېسىلى مۇتەخەسسىسى:
قان ۋە قان ئايلىنىش
نېرۋا سىستېمىسى كېسەللىكلىرى مۇتەخەسسىسى:
چوڭ مېڭە ۋە نېرۋا سىستېمىسى
تۇغۇت بۆلۈم دوختۇرۇ:
ھامىلدارلىق ۋە تۇغۇت
ئۆسمە كېسەللىكلىرى مۇتەخەسسىسى:
ئۆسمە بولۇپمۇ راك ۋە مۇناسىۋەتلىك كېسەللەر
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كۆز بۆلۈمى دوختۇرى:
كۆز
تاشقى بۆلۈم ئوپراتسىيە مۇتەخەسسىسى:
سۆڭەك ۋە بوغۇم
بالىالر بۆلۈم دوختۇرۇ:
بالىالر
پاتولوگ
كېســەلنىڭتەرەققىيات جەريانــى ۋەكېســەل ئەھۋالىنىــڭ
ئۆزگىرىشــى ،مەســىلەن ،تەجرىبىخانىــدا ئەۋرىشــكىنى تەتقىــق
قىلىــش،
فىزىكىلىق داۋاالش مۇتەخەسسىسى
فىزىكىلىــق ئۇســۇلدىن پايدىلىنىــپ داۋاالش ،مەســىلەن:
ئــۇۋالش ،چېنىقتــۇرۇش ،ئىسســىق ئۆتكــۈزۈش قاتارلىقــار.
نېرۋا كېسەللىكشۇناس
چوڭمېڭەۋە قىلىقتىكى غەيرىلىك.
رادىيوئاكتىپ نۇر دوختۇرۇ
رېنتىگېن ۋە باشقا تېببى سىن ئۇسۇلى.
كۆكرەك تاشقى كېسەللىكلەر دوختۇرۇ
كۆكــرەك بوشــلۇقى ،بولۇپمۇئۆپكــە ،نەپــەس يولــى ۋە
يــۈرەك.
سۈيدۈك ئاجرىتىپ چىقىرىش بۆلۈمى دوختۇرۇ
ـۈيدۈك
ـۇش نەيچىسىنىڭسـ
ـۈيدۈك توشـ
ـاق ۋە سـ
بۆرەك ،دوۋسـ
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ئاجرىتىــپ چىقىرىش سىستېمىســى.
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تەھلىل ۋە خۇالسە
.1
.2
.3
.4
.5

.

1بــۇ باپنــى تۈگەتكەندىــن كېيىــن بەدىنىڭىــز ھەققىــدە
نېمىلەرنــى ئويلىدىڭىــز؟
2يېتىلىــش جەريانىڭىزنــى چۈشىنىشــتە قايســى مەزمۇنــار
ســىزگە بەكــرەك يــول كۆرســەتتى؟
3ســىز بــۇ باپتىكــى قايســى مەزمۇنالرنــى بەكــرەك موھىــم
دەپ قارىدىڭىــز نېمــە ئۈچــۈن؟
ـز ھەققىدىكى
ـىز بەدىنىڭىـ
ـن سـ
ـن كېيىـ
ـى ئۆگەنگەندىـ
ـۇ باپنـ
4بـ
ـلىرىڭىزنى تۈزەتتىڭىز؟
ـا تونۇشـ
ـداق خاتـ
قانـ
5بــۇ باپتــا ســىز تــەن ،ســاغالملىق ،كېســەل ،ئوزۇقلــۇق،
ـەۋەردار
ـن خـ
ـى بىلىملەردىـ
ـار ھەققىدىكـ
ـش ۋە دورىـ
ئوزۇقلىنىـ
بولدىڭىــز ،ســىزچە بۇالردىــن باشــقا يەنــە نېمىلەرنــى
بىلىشــىم كېرەكتــى دەپ قارايســىز؟
ـى»« ،ئادەم
ـاالمەتلىك»« ،ھاياتلىق قۇرۇلىشـ
ـت ۋە سـ
«6موھىـ
ـىنىڭ رەڭلىك
ـادەم ئاناتومىيىسـ
ـدە ھىكايە»« ،ئـ
ـى ھەققىـ
بەدىنـ
ئاتلىســى» دېگەنــدەك مۇشــۇ بــاپ بىلــەن مۇناســىۋەتلىك
ـڭ
ـن بۇالرنىـ
ـىز؟ كۈتۈپخانىالردىـ
ـى بىلىسـ
ـن قانچىنـ
كىتابالردىـ
تىزىملىكىنــى تېپىــپ تۇرغــۇزۇپ چىقىــڭ ۋە مەزكــۇر باپتــا
ســۆزلەنگەن مەزمۇنــار ئىچىــدە قايســى مەزمۇننىــڭ قايســى
كىتابتــا تەپســىلى بايــان قىلىنغانلىقىنــى ساۋاقداشــلىرىڭىزغا
ســۆزلەپ بېرىــڭ ،ياكــى بــۇ ھەقتــە قىســقا بىــر پارچــە
يازمــا تەييــارالپ كېلىــڭ.
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ـەللىك
ـاغالملىق ،كېسـ
ـش ،سـ
ـى ،دورا ،ئوزۇقلىنىـ
ـادەم بەدىنـ
7 .7ئـ
ھەققىــدە ئەتراپىڭىزدىكــى كىشــىلەردە بــۇ باپتــا بايــان
ـى
ـۇ كىتابتىكـ
ـۇد؟ بـ
ـەنچىلەر مەۋجـ
ـداق چۈشـ
ـان قانـ
قىلىنمىغـ
ـۇالر توغرىمــۇ؟ ســىزچە
مەزمۇنــار بىلــەن سېلىشــتۇرغاندا ئـ
بۇنــداق قاراشــارنىڭ مەنبەســى نېمــە؟
ـىڭىزدە
ـى ئېسـ
ـۇ باپنـ
ـۇرۇپ ،مۇشـ
ـاي تـ
ـا قارىمـ
ـا قايتـ
8 .8كىتابقـ
ـىز؟
ـداق خۇالسىلەيسـ
ـە قانـ
ـى بويىچـ
قالغىنـ
ـقا
ـدا قىسـ
ـر تېمىـ
ـاش بىـ
ـە ئوخشـ
ـۆزۈم» دېگەنگـ
ـڭ كـ
«9 .مېنىـ
ـە
ـي ھىكايـ
ـر ئىلمىـ
ـى بىـ
ـە ياكـ
ـى خۇالسـ
ـات ،ياكـ
ـر دوكىـ
بىـ
ـڭ.
ـپ كېلىـ
يېزىـ
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