فصل 2

حس و حرکت

بچه ها تا حاال شنیدید؟

میگند احمد زانوش آب آورده؟ راستی منظور از آب آوردن زانو چیست؟

حتم ًا این جمله ارشمیدوس را شنیدید که؛ “به من جایی برای ایستادن بدهید ،من زمین را به

حرکت در می آورم”.

چطور ارشمیدوس چنین ادعایی کرده است؟
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در پایان این فصل انتظار می رود:

کارهای دستگاه اسکلتی را بیان کنیم.
ساختمان بافت استخوانی را توضیح دهیم.
انواع مفصل ها را همراه با مثال تعرف کنیم.
عمل غضروف ها در بدن را بیان کنیم.
انواع ماهیچه ها را نام برده و مشخصات هر یک را بیان کنیم.
اعمال اصلی ماهیچه ها در بدن را بیان کنیم.
توضیح دهیم ،عملکرد ماهیچه چگونه منجر به حرکت بخشی از بدن می شود.
رباط و زردپی را تعريف کنیم.

زانو
آرنج
بازو-کتف
ران ولگن
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قهرمان پرش طول

رکورد جهانی پرش طول در قسمت مردان  9/5متر است ،تقریب ًا
 5برابر طول قد یک آدم! اما آیا میدانید یک کک در پرش طول
خود چقدر میجهد؟ کک در یک جهیدن خود میتواند تا  200برابر
طول بدن خود بپرد .این باور کردنی نیست .زیرا هیچ ماهیچهای
نمیتواند برای جهیدن نیروی الزم را فراهم کند .نحوهی عمل
کک در پریدن شبیه به یک نوع تیرکمان بچهگانه است .در پاهای
مخصوص پرش کک یک ماده ارتجاعی و قابل کش که توسط
عضالت در حال استراحت کک فشرده شده است ،هنگامی که
ماشه پریدن کشیده میشود! مادهی کش مانند به حالت اول خود
برگشته و کک به هوا میجهد .ا ّما در بدن ما برای پرش به همکاری
استخوانها و ماهیچهها نیاز است.
استخوانی به اندازه ی یک دانه ی برنج

در بازی قشنگ والیبال و بسکتبال با استخوانهای دست سر و کار
داریم .این استخوانها به خصوص ساعد و بازو استخوانهای دراز
هستند .ا ّما شما در بدنتان استخوانهای کوچکی حتی به اندازه یک
دانهی ب رنج دارید .فکر م یکنید جای این استخوان در کجاست؟ مچ
دست و پا؟ بند انگشتان؟ یا توی جمجمه؟ ب رای پاسخ به این سؤال
الزم است خودتان را آماده ای اسب سواری کنید! تعجب م یکنید صبر
ب سواری دارد .شماب رای
کنید اآلن روشن م یشود چه ربطی به اس 
باال رفتن از اسب پای خود را کجا قرار میدهید؟ درست است رکاب.
حتم ًا شکل آن را که به خاطر دارید؟ کوچکترین استخوان بدن در
بخش میانی گوش قرار دارد و نام این استخوان رکابی است .حاال
م یتوانید بگویید باریکترین ماهیچه بدن کجا است؟

گوﺵ داﺧلﻲ گوﺵ میانﻲ

عصب شنوایﻲ

بازم بروید سراغ گوش .این ماهیچه نیز به استخوانهای
کوچک گوش متصل است و به تقویت صدا کمک م یکند.
حاال که از استخوان ماهیچهها صحبت کردیم به سراغ
بخشی از بدن برویم که جایگاه استخوانها و ماهیچهها
است یعنی دستگاه حرکتی.

گوﺵ ﺧارجﻲ

رﻛابﻲ
ﭼکﺸﻲ
سندانﻲ

پرده ﻱ صماﺥ

مﺠراﻱ گوﺵ ﻻله گوﺵ
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دستگاه حرکتی

در بین جانوران برخی ساکن و برخی متحرکاند .جانورانی که ساکن هستند اغلب در دریا زندگی م یکنند( فکر میکنید چرا؟)  .حتی
جانداران تکسلولی با استفاده از اجزای سلولی مختلفی نظیر پای کاذب ،مژک و تاژک حرکت میکنند .انسان نیز به عنوان یک موجود
متحرک توسط نیروی ماهیچهها به کمک استخوان حرکت میکنند.

آمیب آب شیرین

اوگلنا

پارامسی

انواع دستگاه اسکلتی در جانوران:

اسکلت در جانوران مختلف به سه شکل هیدروستاتیک ،خارجی و داخلی دیده میشود.
اسکلت هیدروستاتیک

1

این نوع اسکلت در جانورانی مانند کرم خاکی ،هیدر و کیسه تنانی مانند عروس دریایی
دیده م یشود .و نقش آن در شکل دهی به بدن جاندار مانند بادکنکی است که با آب
پر شده است.
2

اسکلت خارجی

این نوع اسکلت ضمن استحکام دادن به بدن جانور قابل ارتجاع بوده و از اندامهای داخلی
ی نظیر بندپایان دارای
محافظت م یکند .اسکلت خارجی در بسیاری از گونههای خشک 
مادهی مومی شکلی است که از تبخیر آب بدن جلوگیری م یکند .از طرفی در بسیاری
از گونههای آبزی اسکلت خارجی دارای کربنات کلسیم (آهک) است و ساختاری نسبت ًا
سنگین دارد و باعث محدودیت در اندازه جانور م یشود .در بندپایان پرواز کننده اسکلت
خارجی نازک و سب کتر شده تا حیوان بتواند پرواز کند یا بپرد .از آنجا که اسکلت خارجی
قابلیت رشد ندارد ،جانور ب رای رشد مجبور است به طور متناوب پوستاندازی کند.
ســؤال _ مزایا و معایب اسکلت خارجی را بیان کنید؟

نوع اسکلت

مزایا

معایب

خارجی
3

اسکلت داخلی
این نوع اسکلت در همهی مهرهداران وجود دارد .در اکثر مهرهداران از نوع استخوانی و در برخی مانند کوسه ماهی از نوع غضروفی است .اسکلت
داخلی در ب یمهرههایی مانند خارتنان نیز دیده م یشود .در ستاره دریایی از مواد سخت ساخته شده است و در توتیای دریایی حالت چرمی دارد.
24

1.Hydrostaticskeleton
2.Exoskeleton
3.Endoskeleton
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استخوان و كار آن

اسکلت انسان مانند سایر مهرهداران از نوع اسکلت داخلی است .در اسکلت انسان عالوه بر استخوانها غضروف و اجزای دیگری نیز وجود دارد.
فکرش را بکنید اگر جمجمه نداشتید چه پیش م یآمد .دیگر نم یتوانستید هِد بزنید یا اگر در کلّهی مبارک آدمی زاد استخوانهای
جمجمه نم یبود کافی بود به یک قسمتی از این کلّه فشار م یآمد در این صورت در همان ناحیه فرو رفتگی پیدا م یشد و یک کلّهی
چپ و چوله بوجود م یآمد! بدون استخوان آدمیزاد تودهای از پوست ،اندامها ،آب و ماده چسبنده و لزجبود که روی زمین

کشیده م یشد ،دور از جان مثل کرم خاکی روی زمین ولو م یشد .پس یکی از کارهای اسکلت حفاظت از اندامهای
مهم بدن مانند مغز ،قلب و ششها است و از طرف دیگر اسکلت به بدن شکل م یدهد .در عین حال استخوانها برای
ماهیچ ههای بدن تکیه گاهی را فراهم م یکنند تا آنها بتوانند مؤثرتر عمل کنند .در نظر بگیرید م یخواهید سنگ بزرگی
را روی زمین بغلتانید ،حتی تصورش هم سخت و غیر ممکن است ا ّم ا اگر یک
دیلم داشته باشید و در نزدیکی سنگ بزرگ یک تکی هگاهی برای دیلم بوجود آورید
م یبینید جابجایی سنگ آسانتر می شود .این مجموعه یک نوع اهرم را بوجود
م یآورد .در بدن ،استخوان ها و ماهیچ هها انواعی از اهرم را بوجود م یآورند تا
بخشهای مختلف بدن بتوانند بهتر حرکت کنند.
اسکلت کارخانه خونسازی بدن نیز است .به صورتی که در هر ثانیه حدود یک
میلیون گلبول قرمز در بدن ساخته می شود .این واقعه بزرگ در مغز قرمز درون استخوانها صورت م یگیرد عالوه بر
این استخوانها معدن بعضی از مواد معدنی مهم نظیر کلسیم در بدن ما نیز هستند .یادتان که هست کلسیم در انعقاد
خون نقش مهمی دارد.

کارهای اسکلت در بدن را نام ببرید.
............................................................................................................................................................. .1
............................................................................................................................................................. .2
............................................................................................................................................................. .3
............................................................................................................................................................. .4
............................................................................................................................................................. .5

در این قسمت با وظایف اسکلت داخلی آشنا شدید در بخش بعدی در مورد استخوانها ،شکل و کار آنها مطالبی می آموزید:
انواع استخوان بر اساس شکل (طبقهبندی عمومی استخوانها)

در بدن یک فرد بزرگسال  206استخوان وجود دارد که اسکلت انسان را به وجود م یآورند .از نظر شکل م یتوان استخوانها بدن را به
چهار گروه تقسیم کرد:
•استخوانهای دراز مانند استخوان های ران ،بازو و ساق پا ،این استخوانها از یک تنه (دیافیز) و دو انتهای برآمده (اپی فیز) تشکیل
شدهاند.
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استخوانهای کوتاه از قبیل استخوانهای مچ دست و پا
استخوانهای پهن مانند استخوان جمجمعه و کتف
استخوان نامنظم که شکل معینی ندارند مثل مهرهها و استخوان خارجی
(استخوان بین دو نیم لگن در بخش پشتی)
دستگاه اسکلتی مانند هر دستگاه دیگری در بدن از اندامهای مختلفی تشکیل
شده که هر کدام از بافتهای مختلفی ساخته شدهاند .مهم ترین بافت سازندهی
دستگاه اسکلتی ،بافت استخوانی نام دارد.

بد نیست بدانید:

ت به یک فرد بزرگسال
نوزاد ان سان ن سب
ی بی شتری به دن یا م یآید
نها
با استخ وا 
گتر
استخ وان) اما با بزر 
(با حدود 300
نهایش
بع ض ی از استخ وا 
شدن او
نها
یخورد و تع داد آ 
به هم جوش م 
یشود.
ک متر م 

بافت استخوانی:

بافت استخوانی نوعی بافت پیوندی است .در هر بافت پیوندی سلولهای مختلفی به همراه رشتههای پروتئینی در ماده زمینهای
قرار گرفته اند .ب رای تجسم بافت پیوندی ژله ای را در نظر بگیرید که تکههای میوه رشته های نشاستهای (مثل رشتههای فالوده)
دارد .پیوندی ژله ،به عنوان مادهای زمی نهای ،میوههای خوراکی به عنوان سلولهای مختلف و رشتهها ،به عنوان رشتههای پروتئینی
محسوب م یشود .مادهی زمینهای استخوان سخت و جامد است و شامل کلسیم ،فسفر و رشتههای پروتئینی است .سلولهای
استخوانی شامل سلولهای استخوانساز و ترمیم کنندهی استخوان هستند .به شکل سلولهای استخوانساز در مادهی زمینهای
اط راف آن توجه کنید .اگر استخوان را مانند یک ستون استوانهای سیمانی در نظر بگیرید ،مالت سیمانی به عنوان مادهی بین سلولی و
میلگردهای درون آن مانند رشتههای پروتئینی خواهد بود .یک استخوان دراز در مقابل فشار و شکنندگی نسبت به بسیاری از ساختهها
یا سازههای هم جرم خود محکم تر و قابل انعطافتر است .در ساختمان استخوان ،دو نوع بافت استخوانی دیده م یشود.

انواع بافت استخوانی:

الف) بافت استخوانی متراکم :بافت سخت و محکمی است و دارای مجاری باریکی به نام «مجاری هاورس» م یباشد .اعصاب ،رگها و
مقداری بافت پیوندی در این مجاری وجود دارند .این نوع استخوان در تنهی استخوانهای دراز و سطح همهی استخوانهای بدن وجود دارد.
ب) بافت استخوانی اسفنجی :در این بافت ،شبکه اسفنجی شکل از تیغههای استخوانی ،حفرههای کوچکی را تشکیل م یدهند .در
حفرههای این بافت ،مغز استخوان و رگهای خونی قرار دارند .این نوع استخوان را در وسط استخوانهای پهن مثل استخوان های جمجمه،
مهرهها و دندهها م یتوان دید .راستی اگر بافت وسط استخوانهای جمجمه نیز از بافت استخوان متراکم م یبود چه م یشد؟ درست است آن
وقت کلهی مبارک آدمی زاد آنقدر سنگین م یشد که گردن بدبخت بایستی سنگینی آن را به طور طاقتفرسایی تحمل م یکرد.
26
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اول ایمنی بعد آزمایش

یک قطعه استخوان مثل استخوان دنده ای گوسفند یا پای مرغ در آب جوش قرار دهید و آن را بپزید .چه اتفاقی م یافتد؟ رنگ
آن چه تغییری م یکند؟ شکل ظاهری آن چی؟ آیا سختی و مقاومت آن در ب رابر حرارت تغییر کرده است؟ در حرارت مستقیم
شعله حتی رشتههای پروتئینی م یسوزند و استخوان قابلیت انعطاف خود را از دست م یدهد و ترد و شکننده م یشود.
خوب حاال یک قطعه استخوان مثل استخوان دندۀ گوسفند یا پای مرغ تهیه کنید و آنرا خیلی خوب تمیز کنید .بعد از
تمیز کردن آنرا وزن کرده و وزن آن را در جدولی یادداشت کنید ،سپس آن را درون یک بطری در دار (مثل شیشه مربا) قرار
دهید و به آن اسید رقیق مثل سرکه اضافه کنید .بعد از یک هفته آن را از اسید خارج کرده و با آب شستشو دهید ،و خشک
کنید ،دوباره آن را وزن کنید .آیا وزن آن نسبت به قبل ازآنکه آن را در اسید قرار دهید تغییری کرده است؟ حاال کمی از دو طرف
به استخوان فشار وارد کنید ،چه روی م یدهد؟ بله خم می شود .دلیل آن این است که مواد معدنی استخوان (کلسیم ،فسفر)
در اسید ضعیف حل شده اند .استخوانی که مواد معدنی خود را از دست م یدهد نرم و انعطافپذیر م یشود .کلسیم و فسفر
موجود در ماده زمینۀ استخوان ،آن را در ب رابر فشار مقاوم م یسازد و رشتههای پروتئینی موجود در آن باعث مقاومت استخوان
در ب رابر ضربه و شکنندگی م یشود .م یدانید شیر ،ماست و لبنیات منابعی سرشار از کلسیم به شمار م یروند .خوردن روزانه
یک لیوان شیر یا پیالهای ماست محافظ و نگهدارندۀ خوبی ب رای استخوانها به شمار م یرود البته بهتر است ب رای جذب بهتر
کلسیم لبنیات را با غذاهای گوشتی مصرف نکنید و بهتر است همراه با آنها گردو نیز میل کنید.

ﺳﺮﮐﻪ

ســؤال

ســؤال

توده ی استخوان گرم/کلسیمCm3

چرا استخوان افراد سالخورده نسبت به کودکان شکنندهتر است؟
نسبت مواد پروتئینی به معدنی در کودکان و بزرگساالن و سالخوردگان متفاوت است .از ابتدای تولد تا سن  30الی  35سالگی توده
استخوان افزایش یافته و از آن پس کاهش تدریجی آن آغاز م یگردد .چنانچه کاهش توده استخوان سریع صورت گیرد پوکی استخوان
پدید م یآید.

جدول زیر را کامل کنید:
مواد غذایی که برای استحکام استخوان مفیدند
نوع غذا

نوع ویتامین
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پوکــی استخــــوان:

استخوانی از ب ین رفته و در برخی از
در بیماری پوکی استخ وان بافت
یآید .شکستگی یکی از عوارض پوکی
نقاط استخ وان حفرههایی بوجود م 
مختلف بدن مانند مفصلهای ران ،کمر،
استخ وان و ممکن است در نقاط
مل مختلفی در پوکی استخ وان نقش دارند
ستون مهرهها  )....اتفاق بیافتد .عوا
               استخوان سالم
ی نظیر
جثه ،نژاد ،افزایش سن ،برخی از بی مار 
که عبارتند از :جن سی ت ،ارث،
از پوکی استخ وان م یتوان موارد زیر را
بیماریهای تی روئی دی .ب رای جلوگی ری
دن ،مصرف کل سیم کافی ،عدم استفاده
رعایت نم ود .کنترل وزن ،ورزش کر
گازدار ،مصرف مواد پروتئی نی و ویتام ین
از سی گار ،عدم مصرف نوشابههای
بخ صوص ویتام ین .D

     پوکی استخوان

ســؤال

با اطالعات که بدست آورید مشخص کنید؛ کدام ماده در انعطافپذیری استخوان و جلوگیری از شکنندگی آن نقش مهمتری دارد؟
 )4ویتامین D
 )3مغز استخوان
 )2پروتئین
 )1کلسیم
درست متوجه شدید! پاسخ پروتئین است.
علـــم در خـانـــه
عادتهای خوب
بعضی از دانشآموزها به سالمت خانوادهشان فکر م یک ٌنند ،به طور مثال به خانواده توصیه م یکنند از گوشت کم چرب استفاده کنند تا دچار
بیماریهای قلب و رگها نشند و بعضی هم توصیه م یکنند خانواده از لبنیات بی شتر استفاده کنند تا استخوانبندی محکمی داشته باشند.
مغز استخـــوان

الف) مغز قرمز استخوان :در حفرههای متع ّدد بافت استخوانی اسفنجی سر ،لگن،
جناغ سینه ،مهرهها و همچنین در برجستگ یهای استخوانهای دراز قرار دارد و دارای
رگهای خونی فراوانی است ،وظیفهی اصلی آن ،خونسازی است .یعنی پالکتها و
گلبولهای قرمز و سفید را م یسازد .البته بعد از  5سالگی گلبولسازی بطور عمده
توسط مغز قرمز برخی استخوانها مثل استخوانهای جمجمه لگن ،دندهها و جناغ
سینه صورت م یگیرد.
ب) مغز زرد استخوان :در مجرای میانی استخوانهای دراز قرار دارد .جنس آن از
سن ،در بعضی از
بافت پیوندی نرم است که دارای سلولهای چربی زیادی است .با افزایش ّ
استخوانها مانند استخوانهای دراز ،مغز زرد استخوان جایگزین مغز قرمز استخوان م یشود.

با تحقیق چطورید؟

آفرین ،پس دست بکار شوید .یک سؤال! این روزها دربارهی سلولهای بنیادی زیاد
م یشنوید تحقیق کنید سلولهای بنیادین خون چه نوع سلولهایی هستند و آنها
را چگونه از خون م یگی رند و چه کاربردهایی دارند؟
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رشد استخـــوان

همۀ استخوانهای انسان در دوران جنینی به صورت بافت پیوندی شکل م یگی رند و استخوانی شدن ،آنها به دو شکل صورت م یگیرد:
 )1بعضی از استخوانها مانند استخوانهای سر و صورت به طور مستقیم به بافت استخوانی تبدیل م یشوند.
 )2بی شتر استخوانها مثل استخوانهای دراز ابتدا از حالت پیوندی به غضروف سپس به حالت استخوانی تبدیل م یشوند.
روند استخوانی شدن این استخوانها تا سن  20سالگی ادامه م ییابد نزدیک دو سر استخوان های راز بافتی به نام غضروف اتصال وجود
دارد ،از تقسیمات غضروف اتصال سلولهای جدید ایجاد م یشود ،و طول استخوان درازتر م یگردد .تمامی سطوح استخوان ،به جز در محل
مفصلها به وسیلهی پردهی سفید رنگی به نام پردۀ ضریع (پری استئوم) پوشیده شده است که دارای رگهای خونی است و در تغذیه و رشد
استخوان اهمیت دارد .پرده ضریع با تقسیمات سلولی خود موجب تولید سلول و افزایش قطر استخوان م یشود .بدینترتیب استخوان رشد
ط ولی و قطری دارد.

تقسیم بندی اسکلت:
اسکلت را به دو بخش تقسیم میکنند:
الف) اسکلت محوری :شامل استخوانهای جمجمه ،ستون مهره ،دندهها و جناغ است.
ب) اسکلت جانبی :شامل استخوانهای شانه (کتف و ترقوه) ،بازو ،ساعد ،و دست و استخوانهای
لگن و پا است.
البته در تقسیمبندی دیگر اسکلت به رس ،تنه و دست و پا تقسیمبندی میشود.
استخوانهای سر
جمجمه گروهی از استخوانهایی هستند که به هم چفت شدهاند و مثل یک کاله ایمنی مغز را حفاظت
میکنند .جمجمه از هشت قطعه استخوان تشکیل شده است که به هم چفت (مفصل) شدهاند .و اسکلت جانبی
استخوانهای صورت هم شامل  14قطعه استخوان است که به جز فک پایین بقیه بدون تحرک هستند.
بعضی از استخوانهای جمجمه و صورت را در شکل میبینید.

اسکلت محوری

ستون مهرهها:
در اسکلت انسان یک ستون مرکزی به نام ستون مهرهها یا ستون فقرات وجود دارد که از نیم رخ چهار انحنا دارد و به کمک انحناهای خود و عضالت
اطراف و رباطها میتوانند فشار زیادی را تحمل کنند .طول ستون مهرهها در مردان به طور متوسط  70سانتیمرت و در زنان  60سانتیمرت است.
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سؤال ـ چرا در افراد سالخورده طول قد کاهش م ییابد؟
در افراد سالخورده به علت تشدید انحناهای ستون مهرهها و کاهش قطر دیس کهای بین مهرهها طول ستون مهره کاهش م ییابد.
در امتداد ستون مهرهها مجرایی وجود دارد که نخاع در آن قرار م یگیرد .بین مهرهها صفحات غضروفی وجود دارد که آنها را دیسک م ینامند.
دیس کها مانند بالش در بین مهرهها هستند که فشار به مهرهها را به حداقل ممکن م یرسانند.
تحقیقکنید:
بیماری دیسک کمر چیست؟ چه عواملی باعث دیسک کمر م یشود و راههای پی شگیری و درمان آن چیست؟
راستیم یدونستید
تع داد مهرههای گردن چندتا است؟
ج واب 7 :تا
تع داد مهرههای گردن دایناسور االسموزاروس چند تا است؟  30تا  50تا نه م یدونی چند تا 76
تا .ای وای اگر تع داد مهرههای گردن ما هم  76تا م یشد چی م یشد!
اسکلتجانبی
دستی به شانهی خود بکشید این بخش از اسکلت از دو استخوان تشکیل شده است یک
استخوان در بخش باالیی و پشت شانه که کتف نام دارد و یک استخوان در جلول و پایین
گردن که بخش کمانی آن را در بخش جلویی شانه به خوبی م یتوانید لمس کنید.
دیگر استخوانهای اسکلت جانبی شامل استخوانهای بازو ،ساعد و دست و استخوانهای
مفصل
لگن و پا م یباشد.
ﺛابت
مفصل:

به محلی که دو یا چند استخوان به یکدیگر متصل م یشوند مفصل (بند) گفته م یشود
خواه حرکت داشته باشند یا نداشته باشد .بطور کلی مفصلهای بخشهای انعطافپذیر
بین استخوانهای شما به حساب م یآید.
اشتباه نکنید تصویر مقابل شیپور جنگ یا گرز یک پهلوان افسانهای نیست! این
استخوان ترقوه است (یکی از استخوانهای شانه) .به شکل دستگاه اسکلت نگاه کنید
و ببینید کجای اسکلت آدمی زاد قرار م یگیرد.

مفصل
ﺛابت

انواع مفصل:

 )1مفصل ثابت (: )Fibrous Joints
در مفصلهای ثابت قطعات استخوانی توسط رشتههای محکمی از بافت پیوندی به یکدیگر متصل شدهاند .این رشتهها به تدریج به
استخوان تبدیل م یشود مانند استخوانهای کاسه سر.
بیایید استخوانهای جمجمه را از هم وا کنیم! اگر توانستید یک کلّه درستهی گوسفند را تهیه کنید
و پس از نوش جان کردن گوشتهای خوشمزهی روی سر و بنا گوشش (مواظب باش پر خوری
نکنی) و تاس شدن کلهی مبارک گوسفند و بدون گوشت شدن آن یک میلهای هم گیر آورید و از
سوراخ زیر جمجمه ،مغز آن را هم تخلیه کنید و آن را آماده کنید تا استخوانهایش را از هم جدا
کنید .ب رای این کار شما به یک کاسه نخود خشک نیاز دارید ،نخودها را دانه دانه از سوراخ زیر
جمجمه به داخل جمجمه بفرستید .بعد از پر شدن جمجمعه از نخود حاال با سرنگ مقدار
آب به نخودهای داخل جمجمه بریزید به طوری که همۀ نخودها خیس بخورند .هر روز کار
خیس کردن نحودها را ادامه دهید تا روزی که به یک باره م یبینید استخوانهای جمجمه
گوسفند از هم جدا م یشوند .به همین راحتی .راستی چطور این کار ممکن است؟ پاسخ
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