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درين فصل قسمت هائي از اعضا ي بدن يك خانم كه بيشترين صدمات را با مقاربت ،حاملگي و والدت متحمل
ميگردند تشريح ميگردد .ما به اين قسمت ها اعضاي جنسي يا باروري ميگوييم .درين فصل همچنان تشريح خواهيم
كرد كه حاملگي چگونه واقع ميشود و چگونه جنين در بطن يك خانم در مراحل مختلف حاملگي تغيير مي يابد.

اعضاي تناسلي خارجي يك خانم

كليتوريس
يك نقطۀ بسيار حساس كه
نقطۀ لذت)
كليتوريس (جنسي
با تماس سبب لذت
ميشود

شفتان خارجي

احليل

لب هاي خارجي

مجراي ادرار)
احليل
مجراي (خروج

هاي داخلي
لب
داخلي
شفتان

ادرار

مقعد

دخولي
مجراي مهبل
مهبل

مقعد
(مجراي مواد غايطه)

مجراي خارجي روده
ها ،جائيكه مواد غايطه
خارج ميشود.

استخوان های حوصله ( لگن خاصره ):
لگن خاصره به شكل يك لگن است كه
كف آن سوراخ دارد.

استخوان هاي پائينتر از شكم بنام لگن
خاصر يا حوصله گفته ميشود.

لگن خاصره

استخوان
عانه

در زمان والدت طفل از اين سوراخ
ميگذرد تا تولد شود.
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فصل  :1بدن خانم درجريان حاملگی
رحم ،نفیرها و تخمدانها
رحررم يررک خريطرره عضررالتی اسررت.داخررل
لگرررررن خاصرررررره (حوصرررررله) قررررررار دارد.
خونريزي ماهوار از رحم مي آيرد و رحرم
جائيست كه جنين در زمان حاملگي داخرل
آن رشد مينمايد.
قلب
شش

جگر
معده
روده ها

گرده
مثانه

لگن خاصره
رحم در داخل بطن
خانم ،در مجاورت و
همراه با ديگر اعضا
قرار دارد.

اگر داخل رحم را داخل شكم يك خانم ديده بتوانيد ،به شکل زير معلوم خواهد شد:

رحم
تیوب،
تخمررررررردانها را بررررررره
رحم وصل ميکند.

تخمدانها

محل نگهرداری و آزاد
سازی تخمه است..
عنق رحم،
دريچرره ورودی رحررم برره
داخرررل مهبرررل اسرررت .ايرررن
معمررررروال بسرررررته بررررروده و
مخررررراط بررررره آن چسرررررپيده
است.

مهبل
عبررارت از فوحرره ايسررت
کررره رحرررم را بررره خرررارج
بدن خانم ارتباط ميدهد.
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زنان چگونه حامله ميشوند

زنان چگونه حامله میشوند
در هرر مراه يکمرتبره ،تخمردانهای خرانم يرک تخمرۀ
كوچك را آزاد ميکنند .اين تخمه از طريق نفيرهرا
بسمت رحم حرکت ميکند.

مردان در خصيه هاي شان حجرات بسيار کوچکی بنام
سپرم را ميسازند .زمانيكه دفق صورت گيرد ،بهمراه يک
مايع بنام منی ،از طريق آله تناسلي بيرون ميگردد .در
هربار دفق ،ميليون ها سپرم همراه منی بيرون ميشود.

تخمه

تخمدان
تخمه های كوچك را
آزاد ميکنند كه داخل
نفير ها ميشوند

سپرمها و مايع منوی از طريق
اين تيوب ها و آله تناسلي
خارج ميشوند.

آله تناسلي

خصيه ها
سپرم ها در خصيه ها
تشکيل ميشوند

هرگاه در جريان يک مقاربت جنسی ،مرد مايع منوی را بداخل مهبل تخليه کند ،سپرم ها از طريق مهبل بره داخرل
رحم ،و از آنجا به تيوب ها سير ميکنند.
اگر مرد با خانم در زمان نزديک به آزاد شدن تخمه از تخمدانها ،مقاربت جنسری داشرته باشرد ،يکری از سرپرم هرای
مرد امكان دارد همراه تخمه مالقی شود .تخمه يکجا شده با سپرم ميتواند در جردار رحرم خرود را غررس کنرد .اگرر
اين حالت واقع گردد خانم حامله ميشود.
در هر ماه ايكه خانم حامله نشود ،همان طبقۀ خوندار رحم که برای غررس تخمره آمراده شرده ،فروپاشريده و حردود 1
هفته بعد از آزاد شدن تخمه ،از رحم خارج ميشود .ما به اين حالت خونريزي ماهوار يا حيض ميگوييم.
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فصل  :1بدن خانم درجريان حاملگی
چگونه جنین رشد و نمو میکند
بعد از اينكه يك سپرم و تخمه در داخل رحم يك خانم يكجا گرديد ،باهم آميخته و يك گروپ حجرات را ميسازند
كه افزايش يافته و بشكل جنين رشد مينمايند.
خون مادر آكسيجن را از هوا ايكه مادر تنفس ميكند و مواد غذائي را از غذائيكه مادر ميخورد در خود ميگيرد.
بعدا خون مادر هوا و غذا را به طفل از طريق پالسنتا و حبل سروي انتقال ميدهد.
در جريان  1ماه اول حاملگي ،مشكل است كدام تغييري از بيرون ديده شود .مگر در داخل رحم اعضاي جنين،
استخوان ها و ديگر اجزاي بدن در حال شكل گيري است .درين هاه هاي اول بسيار با اهميت است كه خانم
حامله از مواجه شدن به مواد كيمياوي
زمانيكه خانم حدود  0ماه
زهري ،گرفتن دواهاي غير ضروري و
حامله باشد ،او ميتواند قسمت
الكول اجتناب نمايد ،چون همه اينها
باالئي رحم را در پائين شكم
تكامل جنين را متضرر ميسازد .با رشد
خود حس نمايد.
جنين ،رحم نيز بزرگ ميشود .مادر
زمانيكه يك خانم  2ماه
بزرگ شدن شكم خود ديده ميتواند و
حامله باشد ،ميتواند قسمت
همچنان ميتواند رحم خود را با گذاشتن
باالئي رحم را در تحت
دست روي شكم خود ،حس كند.
قبرغه ها (اضالع)
احساس نمايد.

در صورتيكه
شما ميتوانستيد
داخل رحم مادر
را ببينيد ،اين
حالت را
ميتوانستيد
مشاهده كنيد.

در داخل رحم ،طفل در بين يك خريطۀ مايع غوطه ور است كه
بنام مايع امنيوتيك ياد ميشود .طفل توسط حبل سروي به پالسنتا
(همراه) متصل است و پالسنتا به جدار داخلي رحم چسپيده است.

عقامت
هرگاه يک شخص براي داشتن طفل مشكل داشته باشرد ،چری مررد باشرد يرا
زن ،به وی عقيم ميگويند .برراي زوجری کره ميخواهرد فرزنرد داشرته باشرد،
عقامت سبب غمگينی ،خشم ،ويا شرم شود.
اغلررب خررانم هررا بخرراطري كرره حاملرره شررده نميتواننررد مالمررت ميشرروند .حترري
زمانيك ه ميخواهند كمرك طبري بگيرنرد ،بيشرتر داكترران صررف خرانم هرا را
براي دريافت مشكالت باروري معاينه مينمايند .نه زن و نه مرد هيچكدام نبايد بخاطر عقامت مالمت شروند .هرردو
در ايررررررررررررررررررررررررن زمرررررررررررررررررررررررران مشرررررررررررررررررررررررركل ضرررررررررررررررررررررررررورت برررررررررررررررررررررررره حمايررررررررررررررررررررررررت دارنررررررررررررررررررررررررد.
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زنان چگونه حامله ميشوند
عقامررت اسررباب زيررادی دارد .بعضرری از آنهررا را نمرری ترروان
وقايه کرد ،اما بسياري اسباب عقامت قابل وقايه هستند.
 انتانرررات مقررراربتي ميتواننرررد داخرررل اعضررراي تناسرررلي
مردانرره يررا زنانرره نرردباتي را بجررا گذارنررد كرره مررانع
حاملگی شوند.
 مريضي هائي مانند مرض شكر ،توبركلوز (سل)،
مالريررا و كلرره چرررك ميتواننررد سرربب عقامررت گردنررد.
بعضی از امرراض عمرومی هماننرد شرکر ،توبرکرل
(سل) ،مالريا و کله چرک ميتواننرد زن يرا مررد را
عقيم کنند.
 مواد كيمياوي خطرناك از آفت كش هاي زراعتي،
مواد پاك كننده و يا فابريكه ها ميتوانند داخرل هروا،
حتی شستشوی البسه آغشته به مواد کيمياوی
آب ويرررا غرررذا شررروند .ايرررن مرررواد كيميررراوي ميتواننرررد
ممکن است که باعث عقامت شود
حامله شدن يک خانم را مشکل سرازند ،يرا بره رشرد
اطفال و جنين ضرر برسانند.
 كشيدن سگرت يا چلم ،جويدن تنباکو ،نسوار ،نوشيدن الکل و استفاده از مخدرات همه بره قابليرت براروري
يا توانائي داشتن فرزند ضرر ميرسانند.
يکتعداد اسباب ديگر عقامت نيرز وجرود دارنرد كره قابرل وقايره ميباشرند .برراي آمروزش بيشرتر بره كتراب هراي صرحت
عمومي مانند كتاب "آنجا كه زنان داكتر ندارند" مراجعه نماييد.

قطع عادت ماهوار (یائسگی)
همزمران برا پيشرررفت سرن خانمهرا ،عررادت مراهوار آنهرا قطررع ميگرردد (يائسرگی) .توليررد
تخمه نيز در آنها متوقف ميشود و توانائي حامله شدن را از دست ميدهند.
اين حالت ممكن است دفعتا واقع گردد ويا به آهسرتگي در جريران  0ترا  1سرال بوقروع
پيوندد .در بيشتر خانم ها يائسگي در بين سنين  40تا  00سالگي واقع ميشود.
در جريان يائسگی ،بيشتر زنان بعضي از اين عاليم را ميداشته باشند:





تغييرات در خونريزي ماهوار ،قبل از آنكه كامال متوقف شود.
احساس گرمی و عرق بصورت ناگهانی (گرمي دفعتا و گذري)
مهبل کوچکتر و خشکتر ميشود.
تغييرات ناگهانی در احساسات.

بيشررتر خررانم هررا برره ايررن تسررلي ميشررود كرره بعررد از ايررن تشررويش حاملرره شرردن را نخواهنررد
داشررت .منحيررث بزرگرران ،زنرران ميتواننررد خرررد سررال هررا تجربررۀ زنرردگي را بررا ديگررران
شريك سازند.
مررردان در بيشررتر زمرران عمررر خررود توليررد سررپرم دارنررد ،حترري زمانيكرره بسرريار پيررر شررده
باشند.
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