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جنسي خواهشات او تکثري سيستم
د مثل توليد د ژوند نښې دی .که چيرې نسلونه
ژوندي پاتې شي  ،نو باید تکثر وکړي .دې ته
د مثل توليد ویل کيږي .د مثل توليد شاوخوا
جنسي اړیکه بلل کيږي .تکثرتناسلي غړی
سره تړاو لري .جنسي اړیکه دې ته وایی چې
د نارینه سپرم د جنسي مقاربت په وخت کې
یې ښځينه تکثري سيستم ته لېږدوي .په دې
ترتيب د هګۍ القاح زمينه برابرېږی .تکثر د
نوي انسان د ودې پيل دی.

د نارینه تناسلي غړی
د نارینه تناسلي غړی له تذکير اله(قضيب) خصيې ،اپی دیدایمس ،د ســپرم د انتقال کونکي نلولونه ،پروستات او کيوپر
غدي ،د ادار مجرا څخه جوړه شوې ده .تناسلي غړی تر بشپړ بلوغ پورې وده نه کوي .د دوی دندې د نارینه سپرم د
جنسي مقاربت په وخت کې یې ښځينه تکثري سيستم ته انتقال دی.
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خصيـې
خصيـې هغه غدي دی چې د تناسلې آلې الندې د خصيو کڅوړې کې پرتې دي.د دوی دنده د نارینه ســپرم او د
تستوســترون هورمون جوړول دی.هره خصيـه دسپرم د نلونو  ،د منی د نلونو لوی شبکې لري .په خصيو کې توليد
شوي سپرمونه د اپى دیدایمــس په نامــه په یو تيوبي بڼه جوړښـت کـې زیرمه کېږیږی اود حرکت ځـواک تر الســه
کــوي .سپرم په آخر کې په نطفه بدليږي .د نطفې سر جوړیږي .د سپرم د سر په پاسنۍ برخه کې د انزایمونــو در
لودونکــې کڅوړه موجوده ده چې هغوى د هگۍ باندنى پوښ تخریبوي او ســپرم ســره مرسته کوي چې د هگۍد ننه
ننوزي او د هغې سره القاح وکړي.
دا سپرمونه ده چې پریکړه کوي ایا اوالد باید هلک وي یا انجلۍ..کله چې د نارینه  Yکرموزوم لرونکى سپرم د  Xتخمې
سره یوځاى شي هغه نارینه یعنې هلک وي او که چېرې د نارینه  Xکروموزوم لرونکې سپرم د تخمې سره یوځاى شي
نو په هغه صورت کې  X-Xجوړه کروموزوم لرونکى مينځ ته راځي چې هغه انجلۍ وي.

د ســپرم د انتقال کونکي نلولونه ،د سپرم کڅوړه او پروستات
ســپرم د انتقال دوه نلونه لري چې نلونه د هر اپى دیدایمــس څخه چې د مثانې الندې دي تيریږي ،او ورسته د پروسټټ
غدې ته نږدې د ادرار مجرا سره یوځای کيږي .پروسټاټ منی مایع جوړوی .د منی په کڅوړه کې هم منی توليدیږي .دا
منی سپرم فعالوي ترڅو لکۍ په خپلو خوځېدو سپرم وړاندې پورې ووهی .سپرم او منی یوځای سره نطفه جوړوي .د
سپرم انزال د ادار مجرا له الرې د جنسي فعاليت په جریان کې واقع کيږي.
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د ښځينه تناسلي غړی
د ښځينه تناسلي غړی د مهبل،رحم  ،تخمدانونه او نفيرې څخه عبــارت دي.

مهبل
مهبل یو پراخ او منځ تشــى لوله دی چې د جنسی یو ځای کيدوپه وخت کې د نارینه تناسلې آله د ښځې مهبل ته ننوځي.

رحم
رحم یو عضالتي او منځ تشــى غړى دی چې مهبل سره الره لري  .د ښځې رحم د ناک شکل لري او کله چې ښځه
اميدواره نه وى تقریبا ً دهغې رحم  8-7سانتی متر په اندازه وي .رحم د جنين د ودې او روزنې دنده په غاړه لري.

تخمدانونه
تخمدانونه د ښځينه جنسي د هکۍ توليدونکي غړي دي .تخمدانونه د بادام شکل لري او د نس د تش ځای په دننه کې ځای
لري .تخمدانونه دواړه د هګۍ حجرې او ښځينه جنسي هورمونونه توليدوي.
د هګيو حجرو د حجری تقسيم په اساس رامينځته کيږي .د هګۍ حجرې په هسته کې  23عدد کروموزومونه او په سپرم
کې هم 23عدد کروموزومونه شتون لري .د القاح په جریان کې  ،د سپرم او د هګيو حجرې  46 ،کروموزومونه په
زیږیدونکي حجرو کې پاتې کيږي.تخمدانونه د زیږون پرمهال  ،په زرګونو تخمی حجرې لري .له دې برخې څخه
تخمدانونه یوازې یوه برخه حجرو ته وده ورکوي  ،کوم چې د تخمدان څخه جال کيږي .دې ته آزادیدل ویل کيږي.
تخمونه په مياشت کې یو ځل آزادېږی .تخمدانونه هورمونونه هم توليدوی.

نفيره
د رحم نل هغه تګالره ده چې په هغې کې تخمه له تخمدانونو څخه د رحم لورې حرکت کوې اودا نل هر تخمدان رحم
سره نښلوي  ،او د قيف شکل لري  .قيف د هګۍ حجره د ازآدیدل په وخت کې نيسي او بيا یې رحم ته رسوي.
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