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دا وطن افغانســـتـــان دى

دا عــــزت د هـــر افـغـان دى

کور د سول ３کور د تورې

هر بچی ي ３قهرمـــــان دى

دا وطن د ټولـــو کـور دى

د بـــــلـوڅـــــــو د ازبـکــــــــو

د پ＋ـــتــون او هـــــزاره وو

د تـــرکـمنـــــــو د تـــاجـکــــــو

ورســـره عرب ،گوجــر دي

پــاميــريـــان ،نـورســـتانيــــان

براهوي دي ،قزلباش دي

هـــم ايمـــاق ،هم پشـه ４ان

دا ه５ــواد بـــه تل ځلي８ي

لـکـه لـمــر پـر شـــنـه آســـمـان

په ســـينــه ک ３د آســـيـــا به

لـکــــه زړه وي جـــاويــــــدان

نوم د حق مـــو دى رهبـــر

وايـــو اهلل اکبر وايو اهلل اکبر
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لﻮم７ى ＇پرکﻰ
مبادي
اړﻳن اصطﻼحات
په دغه ＇پرکي ک ３د زده کوونکو د فکري ودې لپاره ﻻند４ني مفاهﻴم او اصطﻼحات
＄انگ７ى ارز＊ت لري چ ３په ترتﻴب سره ي ３يادونه کوو:
 لوم７ى لوست :نقشه دويم لوست :اقتصادي نقش３ در４ﻴم لوست :مقﻴاسي ＇لورم لوست :په نقشه ک ３د رن ，کارول پن％م لوست :د نقش ３ان％ورول -شپ８م لوست :د مصنوعي سپوږمکﻴو له عکسونو ＇خه کار اخ５ستل
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زده کوونکي بايد په دغو مفاهﻴمو وپوهﻴ８ي＄ ،که چ ３د هغو په مرسته په
جغرافﻴايي ب５ﻼب５لو موضوعانو ＊ه پوه８５ي او پوهان او زده کوونکي د جغرافﻴ３
د ＇７５ن ３ﻻرې چارې زده کوي .په حقﻴقت ک ３همدغه مفاهﻴم هغو کسانو ته
چ ３جغرافﻴه نوې زده کوي او زده کوونکوته د جغرافﻴ ３د علم د ＇７５لو اصلي
کونجي په ﻻس ورکوي .په راتلونکو پا１و ک ３به دغه ب５ﻼب５ل بحثونه د هغو له
ب５ل／و او د هغو له اړوندو نقشو سره يو ＄اى زده کوونکو ته وړاندې شي.

2

لوم７ى لوست

ﻧﻘشﻪ

 -١نقشه ،د نقش ３چوکاټ او جغرافﻴايي کمﻴتونه

تاس ３پوهﻴ８ئ چ ３نقشه ＇ه ده او په جغرافﻴ ３ک＇ ３ومره ارز＊ت لري؟
د نقش ３لن６ه پﻴژندنه داس ３راغل ３ده:
د ＄مک ３د کرې اړخونه يا د هغ ３د يوې برخ ３ان％ورولو ته نقشه ويل ک８５ي چ ３د
＄مک ３د کره د درو اړخونو (اوږدوالي ،سور او لوړوالي) له پلوه په افقي دوه اړخﻴزه
بعدي سطحه (په اوږدو اوسور) په يوه ！اکلي مقﻴاس او په ＄ان７／و ن＋و سره ＊کاره
کوي.
له همدې امله په نقشه ک ３رسم شوې ب５ﻼب５ل ３برخ ３د جغرافﻴ ３په علم ک ３د ډ４ر
ارز＊ت وړ دي.
ﻻند４ن ９برخ ３د يوې نقش ３من％پان／ه جوړوي:
 .١د نقش ３اډانه (چوکاټ)
 .٢د طول البلد او عرض البلد ک７ۍ (دايرې)
 .٣کانتور کر＊３
 .٤د نقش ３مقﻴاس
＄ .٥ان７／ې ن３＋
 .٦د رن／ونو استعمال او پرداز
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 .٧په نقشه ک ３د ＇لورو خواو ＊ودنه (په عمومي توگه د هرې نقش ３پورته خوا شمال
وي ،درې نورې خواوې ي ３په أسان ９پﻴدا ک８５ي).
 .٨د نقش ３د ان％ورولو ب５ﻼب５ل ３ﻻرې چارې
 د نقش ３اډانهد ＄مک ３يوه ！اکل ３برخه چ ３په نقشه ک＊ ３ودل ک８５ي ،هغه په يوه چوکاټ ک＄ ３اى
پر ＄ای ک８５ي .د نقش ３چوکاټ ،په يوه پري７ه کر＊ه چ ３ورسره يوه نرۍ کر＊ه هم وي،
رسم８５ي.
په دې برخه ک ３بايد هنري مهارت په پام ک ３ونﻴول شي＇ ،ومره چ ３نوموړى چوکاټ
رو＊انه او ＊کلى رسم شي ،هومره نقشه په زړه پورې وي.
جغرافﻴايي ！اکلي کمﻴتونه چ ３د عرض البلد او طول البلد دايرو ته ويل ک８５ي ،د
نقش ３پرمخ موقعﻴت او ＄اى ＊ﻴي .د نقش ３شمال ،جنوب ،ختﻴ ＃او لو４دي ＃ته دغه
د جغرافﻴايي اوږدوالی (طول) او سور (عرض) دايرې په نريو کر＊و او تت رن ，باندې
＊ودل ک８５ي ،تر ＇و موقعﻴت ي ３د ＄مک ３د نورو برخو په پرتله ＊کاره ک７اى شي.
 کانتﻮر کر＊:３دغه کر＊ ３په نقشه ک ３د يوې س５م ３لوړوالى ＊ﻴي .کانتور کر＊ ３له ورته لوړو س５مو＇خه
تﻴر８４ي او همدغه کر＊ ３دي چ ３د لوړوالي له پلوه د ＄مک ３جوړ＊ت ＇ر－ندوي.
 د نقش ３مقﻴاسد نقش ３د وا！ن (فاصل )３تناسب د ＄مک ３پر وا！ن ته مقﻴاس وايي.
1
 1 : 50000يا
50000

مقﻴاس =

د نقش ３فاصله
د ＄مک ３فاصله

دا په －رافﻴکي ب２ه هم داس＊ ３ودﻻى شو:
km

300

200

100

0
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طبﻴعﻲ نقش３
کوم ډول نقشو ته طبﻴعي نقشه وايي؟
د ＄مک ３طبﻴعﻲ شکلﻮنه
١:٦٠٠٠٠٠٠
غرونه:
له  ٣٥٠٠مترو لوړ د واورو تر پو＊） ﻻندې الپاين يا
نوي يخچالونه -الپايني نباتات
نﻴمه الپاين يا نوي يخچالونه او د پخوانﻴو پاتي شون３
نﻴمه الپايني نباتات (يوازې په ژورو درو ک)３
ستن پا＄ ３１ن／لونه او پلن پا ３１غرني (لمن％ه ،پﻴچور،
＇ﻴ７ۍ ،سرپ ،چارمغز او زرشک)
د ستپ لوړ غرونه د نی او ＇＄ ７ايونو لرونکي د يوريشﻴا او ترخ په درو ک３
لﻮړې ＄مک:３
ن＋تر ،نی او بو！ي په لوړو س５مو ک３
د ستپ نباتي بو！ي د ترخ او ترکاکنت سره
！ﻴ＂ﻲ س５م:３

د غزني
وﻻړې اوبه

دا

ر
غندا

ب

سﻴند

ستپ د ل ８عمره او بو！و سره
تروه غو＊تونکي او قدر －راس بو！ي په نﻴمه د＊ته ک３
کم دوامه نباتات په ش／لنو د＊تو ک３
د وادﻳ／انﻮ مخﻮنه:

د چنار ،ول ３او اصﻴل －ن４６ري د هوارو درو په مخونو ک３

 -٢ان％ور د افغانستان طبﻴعي نقشه
طبﻴعي نقشو ته توپو－رافﻴکي يا فزيکي نقش ３هم وايي .په دغه ډول نقشو ک ３د ＄مک３
جوړ＊ت په ＇ر－ند ډول ＊ودل ک８５ي .لوړې,ژورې د کر＊و په واسطه پرداز او ان％وري８ي .هره
کانتور کر＊ه د همغ！ ３اکل ３ساح ３لوړوالى ＊کاره کوي .د غرونو د لوړو ＇وکو لوړوالی هم
په ＇ر－ندو اعدادو لﻴکل ک８５ي .وﻻړې اوبه ،خلﻴجونه ،سمندر－ي او لوى سمندرونه په آبي
کانتور کر＊و سره د هغو ژوروالى ＇ر－ندوي .سﻴندونه او غرونه د هغو له نومونو سره ،درې،
لوړې برخ ،３وادي －ان ،３غا＊ي او کوتلونه ،تونلونه ،ش／لن ３س５م ３او د ＊ت ３په ＄ان７／و ن＋و
سره ＊ودل ک８５ي ،خو د لوړو برخو توپﻴرونه ،د نقش ３لوري او مقﻴاسي ب２ه په هر حالت ک３
د نقش ３په کوزه برخه ک ３لﻴکل ک８５ي .د سمندرونو ،سمندر－ﻴو او خلﻴجونو ژوروالى او د
کانتور کر＊و د شته والي له مخ ３د هغه ډول نقش ３هﻴپسومتريک ( )Hypsometricهم
بلل ک８５ي.
طبﻴعي نقش ３ب５ﻼب５ل ډولونه لري ،لکه :د خاورې نقشه ،د سﻴندونو او اوبلنو برخو نقشه،
اقلﻴمي نقش ،３د کنگلو س５مو نقش ،３د ونو ،بو！و او ＄ن／لونو نقش ３او داس ３نور.
په دغه ډول نقشو ک！ ３وله ن７ۍ ،يا يوه لويه وچه ،يا يوه س５مه او يا هم يو ه５واد ＄ايول ک８５ي.
سﻴاسﻲ نقش ３کﻮم＄ ３ان７／تﻴاوې لري؟

سﻴاسي نقش :３هغه نقش ３دي چ ３د ه５وادونو سﻴاسي ويش د هغو له سرحدي پولو او پﻼزم５نو
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سره يو＄اى ＊کاره کوي.
لوى او کوچنــي ه５وادونه
د هغــو له تحــت الحمايه
ســ５مو ســره ،کامنولــ
ه５وادونه،قﻴمومﻴت ﻻندې
او داســ ３نــور د هغــو د
حکومــت لــه ډول او د
سﻴاست له ＇رن／والي سره
يو ＄اى ،لکه :جمهوري،

 -٣ان％ور :د افغانستان د سﻴاسی تقس５ماتو نقشه

مطلقه شــاهي ،مشروطه شاهي ،فدرال جمهوريت او د خلکو د جمهوريت په ب２و ＊ﻴي .په دغه
ډول نقشوک ３اداري ويش＊ ،ارونه او ＊اروالی ،س５مه يﻴز حکومتونه او وﻻيتونه ！ول ＄اى پر＄ای
ک８５ي  ،همدارن／ه په دغه ډول نقشــه ک ３د ه５وادونو پراخوالى ،نفوس او مســاحت په کره تو－ه
＊ودل ک８５ي.
د ！ﻮل／ﻲ دننه فعالﻴت:
زده کوونکي دې دوه ډل ３شي ،لوم７ۍ ډله به د طبﻴعي نقشو جغرافﻴايي ＄ان７／ن ３او دويمه ډله
به د سﻴاسي نقشو ＇رن／والى د خپلو ！ول／ﻴوالو مخ ３ته ووايي.

؟
پﻮ＊تن:３
 .١په يوه طبﻴعي نقشه ک ３لوړې س５م＇ ３رن／ه ＊ودل ک８５ي؟
 .٢نقشه کوم مهم ！کي لري؟
 .٣سمندر－ي ،سﻴندونه او لوى سمندرونه په کوم ډول نقشو ک＊ ３ودل ک８５ي؟
 .٤طبﻴعي او سﻴاسي نقش ３يوله بله ＇ه توپﻴرونه لري؟
 .٥په کوم ډول نقشو ک ３زياتره د ه５وادونو پول ３په ن＋ه ک８５ي؟
له ！ﻮل／ﻲ ＇خه بهر فعالﻴت:
هر زده کوونکى دې د آسﻴا او اروپا د لويو وچو طبﻴعي يا سﻴاسي نقشه رسمه او په بل درسي
ساعت ک ３دې هغه ＊وونکي ته و＊ﻴي.
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دويم لوست

اقتصادي نقش３
کانﻲ سرچﻴن３
د أمو سﻴند

د کاني سرچﻴنو س５م ３چ３
د برمه کارۍ په وسﻴله تثبﻴت
شوي دي.
د ډبرو سکاره
خام پطرول
طبﻴعي －از
اوسپنه لرونکي ＂－ور مواد
کروم
مس
جست او سرب
باکسﻴت
لﻴتﻴم
بريلﻴم
طﻼ
د مال ３／ډبره
سلفر
فلورايت
بﻴرايت
ابرک
د ريشه ډبره
تلک
－رافﻴت
ﻻجورد
قﻴمتي ډبرې
د أهک ،د لومﻴت او د مرمر ډبرې
خ＂３
ري ，او ش３／

١:٦٠٠٠٠٠٠

د غزني
وﻻړې اوبه

لمند

ده

هامون

منرالي چﻴن３
نﻴتريک
سلفوريک
کاربونﻴک
سلﻴکاني

نﻴ＂ه١٩٧٦ :

 -٤ان％ور :اقتصادي نقشه
زده کوونکي له اقتصادي نقشو ＇خه ＇رن／ه استفاده کولی شي؟
اقتصادي نقش ３هغو نقشوته ويل ک８５ي چ ３د ن７ۍ يا د يو ه５واد ！ول اقتصادي مسايل او يا
د هغو يوه برخه ＊کاره کوي .دا موضوعات طبﻴعي سر چﻴن ３او تر ＄مک ３ﻻندې ز４رم３
لکه :فلزات ،قﻴمتي ډبرې ،د نفتو او －ازو کانونه او د ＄مک ３د مخ سرچﻴن ،３لکه :د کرن３
پﻴداوار ،صنعتي فابريک ،３سودا－ري ،واردات او صادرات او نور ＊کاره کوي.
همدارن／ه په دغه نقشو ک ３له سﻴندونو ＇خه د بر＋４نا د انرژۍ ترﻻسه کول ،د ＇ارويو روزنه،
ﻻسي يا ماشﻴني صنايع هم ＊ودل ک８５ي.
مﻮاصﻼتﻲ نقش:３
په دغو نقشو ک ３د ت ，رات！ ，ول ３ﻻرې ،پاخه س７کونه ،په وچه باندې د اوسپن ３پ＂ل ９او
مﻴ＂رو د (＄مک ３ﻻندې د اوسپن ３کر＊＊ ３ودل ک８５ي) .سمندري وړلوراوړلو ،د بﻴ７ۍ چلولو
کر＊ ،３مهم بندرونه او د بﻴ７يو و دريدلو ＄ايونه او سمندري مواصﻼتي کر＊ ３هم په دغه ډول
نقشو ک＊ ３ودل ک８５ي.
هوايي کر＊ ،３هوايي دهلﻴز او د الوتلو کر＊ ３هم په ملي او ن７يواله کچه په هوايي مواصﻼتو
ک ３را＄ي .هوايي ډ－رونه ،د الوتلو د هرې کر＊ ３له تم ＄ايونو سره ،د فضايي ل８５د را ل８５د او
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 -٥ان％ور -د ﻻرو نقشه
د هوايي ترافﻴکو حجم هم په دغه ډول نقشو ک＊ ３ودل ک８５ي.
په دغه ！ولو نقشو ک＄ ３ان７／ې ن ،３＋مقﻴاس ،جغرافﻴايي ！اکلي کمﻴتونه او لوري د هغه له
اساسي چوکاټ سره يو ＄اى په پام ک ３نﻴول ک８５ي.
د ！ﻮل／ﻲ دننه فعالﻴتﻮنه:
زده کوونکي به درې ډل ３شي ،هره ډله به د يوې مواصﻼتي کر＊ ３په هکله په خپل من＃
ک ３مشوره وک７ي او بﻴا به له خپل من＇ ＃خه يو تن غوره او هغه به په ！ول／ي ک ３موضوع
بﻴان ک７ي.

؟
پﻮ＊تن:３
 .١په اقتصادي نقشو ک ３کوم ３موضوع －ان ３راوړل ک８５ي؟
 .٢کرنﻴز پﻴداوار په اقتصادي نقشو ک＊ ３ودل ک８５ي ،که ＊ودل ک８５ي ＇رنگه؟
 .٣په مواصﻼتي نقشو ک ３کوم شﻴان ＊ودل ک８５ي؟
 .٤فضايي کر＊ ３له ＄مکنﻴو د ل８５د را ل８５د کر＊و سره ＇ه توپﻴر لري؟
له ！ﻮل／ﻲ ＇خه بهر فعالﻴت:
هرزده کوونکی دې د افغانستان يوه مواصﻼتي نقشه په کور ک ３رسم او د مضمون
＊وونکي ته دې و＊ﻴي.
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درﻳﻢ ﻟﻮﺳﺖ

ﻣﻘﻴاس
ج .د مقﻴاس په هکله پوهﻴ８ئ؟
د نقش ３د وا！ن تناسب د ＄مک ３پر وا！ن ته مقﻴاس وايي .مقﻴاس په درو ب２و ＊ودل ک８５ي ،خو
په هر يوه ک ３ي ３مفهوم يو شانته دى.
په هر مقﻴاس ک ３د نقش ３د وا！ن يو واحد ( )map distanceچ ３د کسر په صورت ک３
لﻴکل ک８５ي ،له هغو ！ولو عددونو سره برابر دى چ ３د کسر په مخرج ک ３لﻴکل شوي دي او هغه
هم د ＄مک ３وا！ن (＊ )earth distanceکاره کوي .د ب５ل ３／په تو－ه:
ﻣﻘﻴاس =

Map distance
Earth distance

د نقش ３فاصله
د ＄مک ３فاصله

= Scale

د  1مقﻴاس :په نقشه ک ３يو سانتي متر د ＄مک ３پر مخ له لس زره سانتي مترو سره برابر دی.
10000
د ＄مک( ١cm =١٠٠٠٠cm ３نقشه)
يعن:３
m
cm
يا :د نقش ١ ３د ＄مک ١٠٠ ３ک８５ي.
په ﻻند４نﻴو مقﻴاسونو ک ３د ＄مک ３له سطح ３سره د هغو معادلت په دې تو－ه محاسبه کوو:
1

2يا  ١cmپه نقشه ک ３او  ٢٠٠mد ＄مک ３پر مخ

20000
 1يا  ١cmپه نقشه ک ３او ٢٠٠٠m
200000
 1يا  ١cmپه نقشه ک ３او ٢٠٠٠٠m
2000000

 ٢kmد ＄مک ３پر مخ
 ٢٠kmد ＄مک ３پر مخ

هغه مقﻴاسونه چ ３د کسر په ب２ه ＊ودل ک８５ي ،هغو ته کسري مقﻴاس ويل ک８５ي او د
( )Representative Fractionيا ( )RFپه نوم ياد８４ي چ ３دلته:

يو سانتی متر (نقشه ک)３
 ١٥٠٠٠٠سانتي متر (پر＄مکه)
ﻳا 1cm=1,50km

1cm=1500m

په ＄مکه  = ١٥٠٠٠٠ cmپه نقشه ک١ cm ３
په ＄مکه  = ١٥٠٠ mپه نقشه ک١ cm ３
په ＄مکه  = ١.٥ kmپه نقشه ک١ cm ３
دغه مقﻴاس داس ３هم لﻴکل ک８５ي
1 :1:150000
150000
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－رافﻲ مقﻴاس:
په دغه ډول مقﻴاس ک ３د يوې يا دوو کر＊و يو －راف په موازي تو－ه رسم او د －راف هر واحد
پر ＄مکه باندې يوه ！اکل ３فاصله ＊کاره کوي ،لکه:
100 km
100 km

I

80
80

I

60
60

I

I

40
40

20
20

I

0
0

په دغه －رافي مقﻴاس ک ３د－راف هر واحد چ ３يو سانتي متر دى ،پر ＄مکه باندې لس
کﻴلومتره وا！ن يا فاصله ＊کاره کوي .د －راف ب２ه د ان％ور کوونکي په مهارت پورې اړه لري
چ＇ ３ومره ي ３په ＊کل ３او په زړه پورې ب２ه ＊کاره کولی شي.
لفظﻲ مقﻴاس:
دغه ډول مقﻴاسونه په الفاظو او کلماتو ＊ودل ک８５ي ،د ب５ل ３／په تو－ه :په

1
50000

لفظي مقﻴاس

ک ３د هغه هر سانتي متر له نﻴم کﻴلو متر يا  ٥٠٠مترو سره برابردى ،خو په پورتني －رافي مقﻴاس
ک ３د نقش ３يو سانتي متر د ＄مک ３له ( ١٠لس) کﻴلومتر سره برابر دى.
د ！ﻮل／ﻲ دننه فعالﻴت:
کسري مقﻴاس
زده کوونکي دې په ！ول／ي ک ３په دوو ډلو و ويشل شي ،يوه ډله به
و＊ﻴي چ＇ ３ه مفهوم لري ،دويم －روپ به د همدې کسر －رافي مقﻴاس داس ３ان％ور
ک７ي چ ３هر دوه سانتي متره له لس کﻴلومترو سره برابر وي.
1
1000000

؟

 .١د

پﻮ＊نت:３
1
1500

کسري مقﻴاس مفهوم ووايئ.

 .٢د  ١:٢٠٥٠٠٠مقﻴاس ＇ه مفهوم لري؟
 .٣د

1
25000000

مقﻴاس ＇ه معنا لري؟

له ！ﻮل／ﻲ ＇خه بهر فعالﻴت:
زده کوونکي دې د پورتنﻴو درو پو＊تنو －رافي مقﻴاس په خپل فکر سره ترتﻴب او ترس５م ک７ي.
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＇لورم لوست

په نقشه ک ３د رن ，کارول

د نقش ３ﻻر＊ﻮد

 -٦ان％ور په نقشه ك ３د رن ，استعمال ＊ﻴي

په نقشه ک ３د رن ，کارول ＂－ور دي؟
زده کوونکي بايد پوه شي چ ３ب５ﻼ ب５ل رن／ونه په نقشه ک＇ ３ه ارز＊ت لري؟
يو شمﻴر ！اکلي رن／ونه په نقشه ک ３کارول ک８５ي او په جغرافﻴايي نقشه ک ３هر رن ，يو
＄ان７／ى مفهوم لري .هغه مهم رن／ونه چ ３په جغرافﻴايي نقشو ک ３کارول ک８５ي دا دي:
 تور رن ，د نقش ３د چوکاټ او د س５مو او ＊ارونو ب５ﻼ ب５لو نومونو لپاره، شﻴن رن ，د کروندو＄ ،ن／لونو او شنو جل／و لپاره، ژي ７رن ，د د＊تو او ش／لنو س５مو د ＊ودلو لپاره، أبي رن ，د سمندرونو وﻻړو اوبو ،خلﻴجونو ،سمندر او سﻴندونو لپاره، سور رن ，باندې مواصﻼتي کر＊ ،３د ＊ارونو س７کونه او اداري او سﻴاسي مرکزونه＊ﻴي.
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 ＄ﻴ／ري رن ，د غرونو د ＊ودلو لپاره دى. يو شمﻴر نور رن／ونه هم کارول ک８５ي چ ３په اقتصادي ،سﻴاسي ،بشري نقشو ک ３اوهم له ＄مکو ＇خه د  ３＂－اخ５ستلو د طريقو لپاره ور＇خه کار اخ５ستل ک８５ي او د هغو
د ＄ان７／و ن＋و يادونه هم ک８５ي.
د رن／ونو تﻴزوالى او تتوالى هم مهم دى ،د ب５ل ３／په تو－ه :په سمندرونو ک ３د اوبو له
＇ ١٠خه تر  ١٠٠٠مترو پورې ژور والى په تت آبي رن＊ ，ودل ک８５ي،خو ورو ،ورو
له  ٧٠٠٠مترو ＇خه تر  ١٠٠٠٠مترو پورې ژوروالی په ډ４ر ت５ز آبي رنگ ＊ودل ک８５ي.
همدارن／ه د غرونو لوړوالى په ＄ﻴ／ري رن＊ ，ودل ک８５ي .د غرونو لمن ３له ！ﻴ
＄ﻴ／ري رن＇ ，خه پﻴل او من％ن ９لوړې برخ ３په ل＄ ８ﻴ／ري رن＊ ，ودل ک８５ي ،خو
په  ٥٠٠٠مترو او  ٨٠٠٠مترو لوړو برخو ک ３په ت５ز ＄ﻴ／ري رن ，سره ＊ودل ک８５ي ،که
په غرنﻴو لوړو ＇وکو کن／لونه وي په تک سپﻴن رن＊ ，ودل ک８５ي.
په ﻻند４ن ９نقشه ک ３د رن／ونو او موضوع －انو توپﻴر لﻴدل ک８５ي:
دغه ډول نقش ３د هﻴپسو متريک په نوم ياد８４ي.
همدا ډول په يو شمﻴر نقشو ک ３فرهن／ي مرکزونه ،ژب ،３دين ،نژاد او يو شمﻴر نورې
＄ان７／تﻴاوې په ب５ﻼب５لو رن／ونو ＊ودل کﻴدى شي ،تر＇و لوستونکي هره يوه موضوع يوه
له بل＇ ３خه ب５له ک７ى شي.

 TNحقﻴقي شمال
 MGNمقناطﻴسي شمال
 GNد مرکاتور د نقشو شمال لوری

GN

TN

MgN

په نقشه ک ３د
شمال لوری
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په يوه نقشه ک ３لوري ＇ن／ه ！اکل ک８５ي؟
په جغرافﻴايي نقشو ک ３لوري په درې ډولونو ＊ودل ک８５ي:
 .١د نقش ３په ＊کتني برخه ک ３يو وکتور (غشی) رسم８５ي چ ３د هغه په ＇وکه باندې ()N
تورى يا (شمال) کلمه لﻴکل ک８５ي .تر وکتور ﻻندې  Sيعن ３جنوب لﻴکل ک８５ي.
 .٢که نقش ３ته په ＄ﻴر سره وکتل شي په هغ ３ک ３د طول البلد او عرض البلد دايرې رسم
شوې وي .د طول البلد په اوږدوک ３د هغو پورته خوا شمال لورى دى ،خو ＊کته خواي ３د
جنوب لورى ＊کاره کوي.
 .٣نن ورځ په نقشو ک ３اصلي موخه دا ده چ ３د هغو عنوان او نوم پورته خواته لﻴکل ک８５ي،
نو په دې تو－ه معمو ًﻻ د نقش ３پورته خوا د شمال لورى ＊ﻴي ،نو که د نقش ３پورته خوا شمال
لورى وي ،نو ستاس＊ ３ي خوا ختﻴ ،＃کﻴ２ه خوا لو４دي ＃او د نقش＊ ３کته خوا مو جنوب لورى
＊ﻴي.
خو په توپو－رافﻴکي نقشو ک ３شمال لورى په ب５ﻼب５لو وکتورونو سره ＊ودل ک８５ي:
 .١مقناطﻴسي شمال له جغرافﻴايي شمال ＇خه ل＇ ８ه لرې دى چ ３د کاناډا ،د هدسن په
شمالي خلﻴج خوا ک ３موقعﻴت لري .دغه شمال د  MgNپه تورو سره ＊ودل ک８５ي.
 .٢ر＊تﻴانى شمال چ ３همدا د ＄مک ３شمالي قطب دى ،د قطب د ستوري په استقامت ک ３دى
چ ３د  TNپه تورو سره ＊ودل ک８５ي ،همدې ته جغرافﻴايي شمال ويل ک８５ي.
 .٣د ( )UTMيا د نقشو د خطونو د شبک ３شمال يونﻴورسل ترانسورس مرکاتور دي چ ３د
 GNپه تورو باندې ＊ودل ک８５ي.
د شمال پورته ياد شوي وکتورونه په
ب５ﻼب５لو ه５وادونو ک ３په ب５ﻼب５لو ب２و په
ل ８کوچنﻴو يا ل＇ ８ه لويو زاويو سره يو
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AB
A1
A

B

دب اصغر

د قطب ستﻮرى

بل ته ل ８نژدې يا لرې واقع دي GN .يا د مرکا تور د نقشو د شمال خط زياتره له طول البلد
سره موازي وي ،خو مقناطﻴسي شمال له ري＋تﻴاني شمال سره په ＄ﻴنو ه５وادونوکى يو
برابر (منطبق) ،خو په ＄ﻴنو نورو ک ３توپﻴرلري او په ＄ﻴنو ه５وادونو ک ３بﻴا ډ４ر توپﻴر لري.

د ！ﻮل／ﻲ دننه فعالﻴتﻮنه:
زده کوونکي دې درې ډل ３شي او هره ډله دې د شمال د هغو درو ډولونو په هکله خبرې
وک７ي چ ３په نقشه ک ３کارول ک８５ي.

؟

پﻮ＊تن:３

＇ .١و ډوله شمال لرو؟
 .٢ري＋تﻴاني شمال په کومو تورو ＊ودل ک８５ي؟
 .٣مقناطﻴسي او ر＊تﻴاني شمال يو له بل سره ＇ه توپﻴر لري؟
 .٤په نقشه ک ３لوړې ＇وک ３په کوم رن＊ ，ودل ک８５ي؟
 .٥آبي رن ，په نقشو ک ３د کومو شﻴانو ن＋ه ده؟
 .٦په نقشه ک ３د ＊ت ３په کوم رن＊ ，ودل ک８５ي؟
له ！ﻮل／ﻲ ＇خه بهر فعالﻴت:
هر زده کوونکى دې د جغرافﻴايي او مقناطﻴسي شمال په هکله دوه دوه کر＊ ３ولﻴکي او
له شکل سره دې په ！ول／ي ک ３وړاندې ک７ي.
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پن％م لوست

د نقش ３ان％ﻮرول

 -٨ان％ور :د مرکاتور نقشه
په جغرافﻴه ک ３د نقش ３رسمول ＇ه ارز＊ت لري؟
جغرافﻴايي نقش ３د هندسي معﻴارونو له مخ ３په ﻻندې ډولونو ويشل شوي دي:
 .١استوانه يي ارتسام (رسمول)
 .٢مخروطي ارتسام
 .٣مستوي ارتسام
 .٤مولوايد ارتسام
 .٥سﻴنو سايدل ارتسام
－ .٦ودز ارتسام
 .٧ايکرات ارتسام
 .١استﻮانه ﻳﻲ ارتسام:
په استوانه يي ارتسام ک ３د ＄مک ３شفافه کره په شفاقه استوانه ک ３د ننه کوي ر１ا د ＄مک ３او
د استوان ３له مرکز ＇خه ،د استوانه يي کاغذ پر مخ غور＄وي ،د ل／ﻴدو له امله د طول البلد او
عرض البلد کر＊ ،３د ＄مک ３د وچو او سمندرونو ان％ور پر استوانه يي کاغذ باندې را＄ي،
چ ３په دې تو－ه د کاغذ پرمخ باندې د دواړو قطبونو د عرض البلد طول چ ３صفر دى ،د نقش３
پر مخ د استوا له کر＊ ３سره برابر رسم８５ي .له دې پرته د ＄مک ３وچ！ ３و！ ３او هغه ！اپو－ان
چ ３په دوو قطبونو ک ３دي ،له خپل ر＊تﻴاني حالت ＇خه ＇و ＄له لوى ＊کاره ک８５ي ،خو بﻴا
هم دغه ډول نقش＊ ３ﻴ ３２／هم لري .د نقشو دغه ډول ان％ورول په فضا نوردۍ ،بﻴ７ۍ چلولو
او هوا ته د مصنوعي سپوږمكﻴو په استولوک ３خورا ＂－ور بلل ک８５ي او ور ＇خه کاراخلي .دغه
ډول نقشه د يوې س５م ３د زاوي ３لوری د بل ３س５م ３په پرتله ډ４ره ＊ه ＇ر－ند وي .د استوايي
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ارتسام او ان％ورون ３ډ４ره ＊ه ب５ل／ه ي ３د
مرکاتور نقش ３دي ،چ ３په ډ４رو ＄ايونو
ک ３ور＇خه کار اخ５ستل ک８５ي.
 .٢د نقش ３مخروطﻲ ارتسام:
په دغه ډول رسمولو ک ３مخروطي کاغذ
پــه يوه يا دوو عــرض البلدونو باندې د
مماس په ب２ه اي＋ودل ک８５ي ،کومه نقشه
چ ３په دې تو－ه ﻻســته را＄ي هغ ３ته
مخروطي ارتسام ويل ک８５ي .دغه ډول
رســمول د ب ３２او پراخوالي له مخ ３د
＄مک ３له ســطح ３ســره پوره ان６ول
لري.
 -٩مخروطي ان％ور
 .٣مستﻮي ارتسام:
د ＄مک ３د کرې په يوه برخه باندې مستوي کاغذ په مماس ب２ه اي＋ودل ک８５ي او بﻴا په ر１ا سره
عرض البلدونه او طول البلدونه او د لويو وچو يا د يوه ه５واد شکل پر دغه کاغذ باندې ايستل
ک８５ي.

 -١٠د مستوي ان％ور
.٤مﻮلﻮاﻳدارتسام:
د طول البلدونو او عرض البلدونو د رسمولو هغه مهارت او تنظﻴمول دي چ ３وچ ３او
سمندرونه د هغو د موقعﻴتونو له مخ ３چ ３د ＄مک ３پر مخ ي ３لري ،پر نقشه باندې راوړل
ک８５ي.

16

 -١١د مولوايد ان％ور
 .٥سﻴنﻮساﻳدل－ ،ﻮدز او اکرت ارتسام:
د جغرافﻴايي وضعﻴه کمﻴتونو د هندسي رسم له مهارت سره سم رسم او د ＄مک！ ３و！３
ورباندې ＄اى پر ＄اى ک８５ي چ ３هر يوي ３په ﻻند４نﻴو شکلونو ک＊ ３ودل شوي دي:

 -١٢د اكرت ان％ور

 ١٣د سﻴنو سايدل ان％ور

 -١٤د گودز ان％ور
17

د ！ﻮل／ﻲ د ننه فعالﻴت:
زده کوونکي دې ＇لور ډل ３شي ،لوم７ۍ ډله به مرکاتور (استوانه يي) ارتسام ،دويمه به
مخروطي ارتسام ،دريمه په مستوي ارتسام او ＇لورمه ډله به د مولوايد ارتسام تعريف
ک７ي.
پﻮ＊تن:３
؟
 .١د نقش＇ ３و ډوله رسمول پﻴژنئ؟
 .٢مرکاتور ارتسام کوم＄ ３ان７／تﻴاوې لري؟
 .٣مخروطي ارتسام کوم ډول ارتسام دی؟
له ！ﻮل／ﻲ ＇خه بهر فعالﻴت:
هر زده کوونکى دې په خپل ３کتابچ ３ک ３د هر ارتسام شکل په ب５ﻼب５له تو－ه رسم او د
مضمون ＊وونکي ته دې ＊کاره ک７ي.
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شپ８م لوست

د مصنﻮعﻲ سپﻮږمکﻴﻮ د عکسﻮنﻮ ＇خه کار اخستل

 -١٥ان％ور :د مصنوعي سپوږ مک ９په وسﻴله د ＄مک ３د مخ ان％ور ＊ﻴي

تاس ３د مصنوعي سپوږ مکﻴو د ان％ورونو په هکله ＇ومره پوهﻴ８ئ؟ او دا ＇ومره ارز＊ت لري؟
د جغرافﻴايي موضوع －انو د تحلﻴل ،شنن ３او تشريح لپاره د مصنوعي سپوږمکﻴو ان％ورونه او
عکسونه ډ４ر په زړه پورې او د استفادې وړ دي ،بايد زده کوونکي د هغو په ارز＊ت پوه شي.

 -١٦ان％ور :د سپوږ مک ９په وسﻴله د ＄مک ３د مخ ان％ور ＊ﻴي.
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 - ١٧ان％ور :د يو ＊ار شکل د سپوږمک ９په وسﻴله ＊ﻴي.
امريکايي فضا －ر＄ﻴدونکى (آرم سترانگ) د لوم７ي ＄ل لپاره په اپولو ک ３د سپوږم ９پرمخ
کوز او و－ر＄ﻴد .نوموړي د سپوږم ９د جاذب ３په هکله وويل چ ３د سپوږم ９جاذبه د ＄مک３
په پرتله شپ＄ ８ل ３کمه ده.
د سپوږم ９د مخ تودوخه د ور ３＄ډ４ره زياته وي چ ３د سانتي －راد تر  ٢١٠درجو پورې
رس８５ي ،خو په شپه ک ３بﻴا د سانتي －راد  -١١٠درجوته را！ﻴ＂８５ي.
له همدې امله د سپوږم ９مخ د خاورو له کوچنﻴو ذرو ＇خه جوړ دى ،اوبه پک ３نشته،
ون ３او بو！ي هم نه لري .له مصنوعي سپوږمکﻴو ＇خه د ＄مک ３عکسونه واخ５ستل شول
چ＄ ３مکه ي－ ３رده (کروي) ＊ودله ،په فضا ک＄ ３وړنده (معلقه) ده او د لمر شاوخوا
－ر＄ي！ .ول ３هغه مصنوعي سپوږمک ９چ ３د ＄مک ３پرشاوخوا －ر＄ي بﻴضوي مدار لري،
په ب５ﻼب５لو وا！نونو ،يعن ３له  ٧٠٠کﻴلومترو ＇خه نﻴول ３تر  ٣٠٠٠کﻴلومترو پورې لرې د
＄مک ３پرشاوخوا －ر＄ي .د مصنوعي سپوږمکﻴو د ان％ورونو له مخ ３د ＄مک ３د قطعاتو
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شکل او د وچ ３غاړې په ډ４ره ＊ه تو－ه ＇ر－ند８４ي .دغ ３پ ３＋５له ＄مکه پ５ژندونکو او
کارتو－رافانو سره ډ４ره مرسته وک７ه .د ＄ن／لونو ساحه ،ش／لن ３س５م ،３کرنﻴزې ＄مک،３
په وچه او سمندرونو ک ３ت ，او رات ，کر＊ ３تثبﻴت ک８５ي＊ ،اري پﻼنونه او د اوس５دلو په
اړه نور موضوعات ،بندرونه او سﻴندونه د مصنوعي سپوږمکﻴو د شكلونو له مخ ３ډ４ر ＊ه
＇ر－ند شول او سمون ي ３وموند.

 -١٨ان％ور
د غرنﻴو کن／لونو او قطبي کن／لونو ＇７５نه هم د مصنوعي سپوږ مکﻴو په واسطه تر سره شوه.
لن６ه دا چ ３هﻴ＆ موضوع د مصنوعي سپوږمکﻴو د کمرو له ستر－و پ＂ه نه ده پات ３شوې.
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د ！ﻮل／ﻲ دننه فعالﻴت:
زده کوونکي دې په دوو ډلو وويشل شي ،لوم７ۍ ډله دې د معاصرو ه５وادونو د ＊ارونو
او د پر مختﻴايي ه５وادونو د ＊ارونو مقايسه وک７ي ،دويمه ډله به سﻴندونه له لوړو غرونو
سره پرتله ک７ي.

؟

پﻮ＊تن:３

 .١د مصنوعي سپوږمکﻴو ان％ورونه د سواحلو په تثبﻴت ک＇ ３رن／ه مرسته کولی شي؟
 .٢د مصنوعي سپوږمکﻴو په ان％ورونو ک ３کرنﻴزې ＄مک＇ ３رن／ه ＊کاره ک８５ي؟
 .٣د مصنوعي سپوږمکﻴو د ان％ورونو له مخ ３د ＄مک ３کروي والى ＇رن／ه ＇ر－نديدى
شي؟

له ！ﻮل／ﻲ ＇خه بهر فعالﻴت:
هر زده کوونکى دې د مصنوعي سپوږمک ９يو ان％ور پﻴدا او د هغه په هکله دې ＇لور
＇لور کر＊ ３ولﻴکي.
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دوﻳﻢ ＇پرکﯽ
د افﻐانستان اقلﻴﻢ
په دې ＇پرکﻲ ک ３لﻮلﻮ:

 ٢.١اقلﻴمي مهم فک＂ورونه
 ٢.٢تودوخه
 ٢.٣لنده بل
( )٢.٤د افغانستان اقلﻴمي س５م３
الف) د لوړوالي له مخ ３د ه５واد د اقلﻴم ويش
ب) غرنی اقلﻴم
ج) ستپ
د) د استوا تر کر＊ ３ﻻندې مديترانه يي اقلﻴم
هـ) مونسوني
و) صحرايي يا د＊تي اقلﻴم
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－ران زده کوونکي به د دغه ＇پرکي په لوستلو سره ﻻندې معلوماتي موخ ３ترﻻسه
ک７ي
 د اقلﻴمي مهمو فک＂ورونو په اړه معلومات تر ﻻسه ک７ي. د تودوخ ３په هکله پوهه ترﻻسه ک７ي. د لنده بل په هکله وپوه８５ي. د هوا د فشار او باد په هکله پوهه ترﻻسه ک７ي. د افغانستان اقلﻴمي س５م ３وپﻴژني. د افغانستان صحرايي س５م ３وپﻴژني. د افغانستان د مونسوني س５مو په هکله معلومات ترﻻسه ک７ي. د افغانستان د مديترانه يي اقلﻴم په هکله معلومات ترﻻسه ک７ي. د ستپ اقلﻴم وپﻴژني د غرني اقلﻴم په هکله پوهه ترﻻسه ک７ي.－ران زده کوونکي به د دغه ＇پرکي په لوستلو سره د ﻻند４نﻴو مهارتي مطالبو په هکله
معلومات ترﻻسه ک７ي:
 دوی به اقلﻴمي مهم فک＂ورونه وپﻴژني او يو له بل ＇خه ي ３توپﻴر وک７ی شي. د اقلﻴمي س５مو د تودوخ ３د درجو فرق وکولی شي. نسبتي او مطلق لنده بل وپﻴژني. د بادونو لوړ او！ﻴ فشار وپﻴژني. د ب５ﻼب５ل اقلﻴمونو ډولونو توپﻴر وک７ی شي. غرنی اقلﻴم به له استﻴپ ＇خه جﻼ ک７ی شي. د استﻴپ او نﻴمه استوايي اقلﻴمونو توپﻴر وپﻴژني. د مديترانه يي او غرني اقلﻴم په توپﻴر پوه شي. د مونسوني او مديترانه يي اقلﻴم په توپﻴر پوه شي. -د غرني او د＊تي اقلﻴم په توپﻴر پوه شي.
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اووم ﻟﻮﺳﺖ

د افﻐانستان اقلﻴﻢ
د أمو سﻴند

اقلﻴمﻲ س５م３
١:٦٠٠٠٠٠٠
تود صحرايي
تود نﻴمه صحرايي
پوره وچ
معتدل وچ
ﻼ وچ
دوه موسمه کام ً
سوړ صحرايي
سوړ نﻴم صحرايي اقلﻴم(له شپ８و مﻴاشتو نه ل ８کن／ل)

لمند

ده

سوړ نﻴم صحرايي (له شپ８و مﻴاشتو نه ډ４ر کن／ل)

هامون

وچ پوره سوړ موسم
وچ معتدل موسم
د هوا پﻴژندن ３استﻴشنونه:
لوړوالي په متر

کن／لونه

خوست
١١٤٥

 ١٩ان％ور :د افغانستان اقلﻴمي نقشه ＊ﻴي
په ( )١٩شکل ک ３نقش ３ته و－ورئ .په نقشه ک ３د ب５ﻼ ب５لو س５مو د اقلﻴم وضعه ＊ودل شوې ده.
زمون ８د ه５واد د اقلﻴم په توپﻴر باندې کوم ﻻملونه اغﻴزه لري؟
دلته هغه يو شــمﻴر مهم
ﻻملونه ،شرايط او جوي
پديــدې ＊ــودل ک５ــ８ي
چ ３د افغانســتان اقلﻴم
کنترول او اغﻴزمنوي.

 ٢٠ان％ور :د پسرلي موسم ＊ﻴي.
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 ٢١ان％ور :د مني موسم.

د لمر دوړان／ﻮ زاوﻳه:په افغانستان ک ３د لمر وړان ３／په ب５ﻼب５لو موسمونو ک ３په ب５ﻼب５لو
زاويو ل／ﻴ８ي ،د ب５ل ３／په تو－ه :د عرض البلد په  ٣٤درجواو  ٣٣دقﻴقو ک ３د لمر د وړان／و
زاويه د چن／اښ د مﻴاشت ３په لوم７ۍ نﻴ＂ه  ٧٨درج ３او  ٥٧دقﻴق ３وي .په دغ ３مﻴاشت ک３
هوا ډ４ره توده وي ،خو د وري په مﻴاشت (پسرلي) او د تل ３مﻴاشت (مني) ک ３د لمر د وړان／و
زاويه په  ٥٥درج ３او  ٥٧دقﻴق ３وي ،نو ＄که دا مهال هوا معتدله ،خود مرغومي په لوم７ۍ
د لمر د وړان／و زاويه  ٣٢.٥درج ３وي ،نو ＄که هوا س７ه وي.
هغه بل ﻻمل چ ３د افغانستان پر اقلﻴم اغﻴزه لري ،د عرض البلد دايرې دي .لکه ＇رن／ه
چ＇ ３ر－نده ده افغانستان د شمالي  ٢٩درجو او  ٣٠دقﻴقو او  ٣٨درجو او  ٣١دقﻴقو
عرض البلد ترمن ＃واقع دی ،کله چ ３د لمر وړان ３／د استوا پر کر＊ه باندې په عمودي تو－ه
ول８５／ي ،د افغانستان په سويل ک ３د لمر وړان ３／په  ٦٠درجو او  ٣٠دقﻴقو او په شمال ک３
د  ٥١درجو او  ٢٩دقﻴقو په مﻴﻼن سره ل８５／ي.
لوړ او ！ﻴت فشار هم يو بل مهم ﻻمل دی چ ３د يوې س５م ３پرجوي او اقلﻴمي حالت باندې
اغﻴزه لري .د ب５ل ３／په تو－ه :کله چ ３د آيسلن ６د ！اپو په خواک！ ３ﻴ فشار رامن％ته شي،
د لنده بل لرونک ３د هوا ！اکل ３کتله له لو４دي ＃او شمال لو４دي＇ ＃خه افغانستان ته ننو＄ي ،د
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اوړی
اوړی

مک３

د＄

د ＇ر

خ５دو

لوری

 -٢٢ان％ور
واورې او اور＊ت ﻻمل ک８５ي .يا هم د سايبريا لوړ فشار په ژمي ک ３د واورو د وريدو ﻻمل
－ر＄ي او د هندوکش د غرونو ل７ۍ په واورو پ＂８５ي.
د هوايي مرطوب ３او لنده بل کتل ３د کال په ب５ﻼب５لو موسمونو ک ３له ب５ﻼب５لو لورو ＇خه
افغانستان ته ننو＄ي ،چ ３دا هم د ه５واد پر اقلﻴم باندې اغﻴزه لري ،ب５ﻼب５ل اور＊تونه او
واورې رامن％ته کوي.
لوړوالي زموږ د ه５واد پر اقلﻴم باندې يو بل اغﻴزه کوونکی ﻻمل دی .يعن ３افغانستان يو
غرنی ه５واد دی ،نو ＄که لوړې واورې لرونک＇ ３وک ３لري چ ３هواي ３س７ه وي ،له بل ３خوا
！ﻴ＂ ３پرت ３س５م ３يو ＇ه توده هوا لري .د غرونو د ل７يو لوری هم د ه５واد پر اقلﻴم باندې مهم
اغﻴزه کوونکی ﻻمل ２－ل ک８５ي.
هوايي توپانونه هغه بل ﻻمل دی چ＄ ３ﻴن ３وختونه د افغانستان پر اقلﻴم باندې اغﻴزه کوي.
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د ！ﻮل／ﻲ د ننه فعالﻴت:
زده کوونکي دې په ＇و ډلو وويشل شي ،هره يوه دې پر پورتنﻴو ب５لو ب５لو ﻻملونو له يو بل سره
بحﺚ وک７ي او پايله دې د ！ول／ي ترمخ ３نوروته ووايي.

؟

پﻮ＊تن:３

 .١پر اقلﻴم باندې اغﻴزمن فک＂ورونه کوم دي ،نوم ي ３واخلئ؟
 .٢سم ３او ناسم ３جمل ３جﻼ جﻼ وپ５ژن.９
 په افغانستان ک ３لوړې ＇وک ３او د غرونو شتون اقلﻴمي مهم عامل دی. هغه بل ﻻمل چ ３د ه５واد پر اقلﻴم اغﻴزه لري ،هغه جغرافﻴايي عرض البلد دی. لنده بل لرونک ３هوايي کتل ３د کال په ب５ﻼ ب５لو موسمونو ک ３افغانستان ته ننو＄ي ،داور＊تونو او واورو ﻻمل ک８５ي.

له ！ﻮل／ﻲ ＇خه بهر فعالﻴت:
د اوړي په ور＄وک ３دلمر د وړان／و مﻴﻼن ستاسو د استو－ن ３په شا وخواک ３په ＇ه ب２ه کتلی
شئ؟
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اﺗﻢ ﻟﻮﺳﺖ

ﺗﻮدوﺧﻪ

راډيويي ＇پ３
رادار ＇پ３
مکرو ＇پ３
د سرو ＇خه هغه خوا ＇پ３
نوري ＊کاره کﻴدونکي ＇پ３
د بنفش نه هاخوا ＇پ３
د ايکس وړان３／
د －اما وړان３／

 ٢٣ان％ور :لمر د نور ،انرژۍ او تودوخ ３لويه سر چﻴنه ده
لمر د ر１ا او انرژي او تودوخ ３يوه ډ４ره لويه سرچﻴنه ده چ ３د خدای تعالی په ارادې من＃
ته راغلی دی.
د يوه کال په ترڅ ک ３کوم اقلﻴمي عنصر زموږ ه５واد زيات تر اغﻴزې ﻻندې راولي؟
تودوخه ،چ ３د يو ه５واد او س５م ３اقلﻴمي مهم او فوق العاده عنصر دی ،د ＄مک ３يوه
هغه طبﻴعي ＄ان７／تﻴا ده چ ３د لمر د وړان／و د راپريوتلو له امله را من％ته شوې ده او د
تودوخ ３معنالري .که په غور سره وکتل شي تودوخه او نور جوي عناصر د وخت په ترځ
ک ３د لوړوالي ،د کال د موسمونو او د عرض البلد د دايرو له مخ ３له ډ４رو بدلونونو سره
مخامخ ک８５ي.
افغانستان د شمالي عرض البلدونو  ٢٩درجو او  ٣٠دقﻴقو او  ٣٨درجو او  ٣١دقﻴقو
ترمن ＃پروت دی ،که چ５رې د ه５واد په سويل ک ３د لمر د وړان／و مﻴﻼن  ٦٠درج ３او
 ٣٠دقﻴق ３وي ،نو په شمال ک ３ي ３اصغري مﻴﻼن  ٥١درج ３او  ٢٩دقﻴق ３دی .دغه
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 ٢٤ان％ور :يوه غرن ９س５مه
موضوع په خپل ＄ای باندې ديوې س５م ３د اقلﻴمي وضعﻴت په ！اکلو او تثبﻴت باندې ژوره
اغﻴزه لري .همدارن／ه افغانستان د غرنﻴو ه５وادونو له ډل＇ ３خه دی چ ３ډ４رې لوړې لري.
له همدې امله د تودوخ ３بدلون د س５مو د لوړوالي له مخ ３د دغه ه５واد په جوي وضعﻴت
باندې ،د نورو فک＂ورونو په پرتله زياته اغﻴزه لري.
په غرنﻴو س５مو ک ３تودوخه له لوړوالي سره سرچپه رابطه اواړيکه لري ،ددې معنا داده چ３
＇ومره موږ پورته ＄و ،تودوخه کم８５ي ،خو اور＊ت زيات８５ي .لکه چ ３مخک ３وکتل
شول ،په هرو سلو مترو لوړيدو سره دسانتي －راد يوه درجه تودوخه راکم８５ي.
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ﺟدول :د لﻮړوالﻲ له مخ ３د ﻫ５ﻮاد په ＄ﻴنﻮ س５مﻮ ک ３د تﻮدوخ！ ３ﻴ＂ه
اولﻮړه درﺟه
２－ه

＄ای
(س５مه)

د سمندر له
کچ＇ ３خه
لوړوالی

ډ４ره تودوخه

ل８ه تودوخه

١

شمالي
سالن，

 ٣٣٥٠متره

د سانتي －راد
 ١٨،٤درج３

دسانتي －راد١،١
درج３

٢

د کابل
هوايي
ډ－ر

 ١٨٠٣متره

د سانتي －راد
 ٣٥،١درج３

د سانتي －راد ٨
درج３

٣

شبرغان

 ٣٦٠متره

د سانتي －ريد
٤٢،٨

د سانتي －راد
 ١٧،٨درج３

له بل ３خوا افغانستان له ＇لورو خواوو ＇خه وچ ３رانغاړلی ک７ی دی ،نو له همدې امله وچ
اقلﻴم لري.
د اهم بايد هﻴر نشي ،چ ３د زياتو غرونو د شتوالي له کبله پک ３د شپ ３او ور ،３＄مﻴاشتو او
کلونو ترمن ＃د تودوخ ３توپﻴر ډ４ر زيات وي .د تودوخ ３دغه توپﻴر د يوې س５م ３د وچ اقلﻴم
＄ان７／تﻴا ده ،نو له همدې کبله ي ３په ژمي ک ３هوا س７ه او په اوړي ک ３توده وي.
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 -٢٥ان％ور
د ！ﻮل／ﻲ دننه فعالﻴت:
زده کوونکي دې په ＇و ډلو وويشل شي اوهره ډله دې په ﻻند４نﻴو موضوعانو بحثونه وک７ي :تودوخه،
جغرافﻴايي عرض البلدي موقعﻴت او د ارتفاع يا لوړوالي له مخ ３دې درې اقلﻴمي س５م ３معرفي ک７ي.
پﻮ＊تن:３
؟
تش ＄ايونه په مناسبو جملو او کلمو ډک ک７ئ:
تودوخه د  . . . . . . . . . . . . . . .يوه ＄ان７／تﻴا ده.
کله چ ３د لمر وړان ３／له ＇ . . . . . . . .خه د  . . . . . . . .مخ ته رارس８５ي د هغ３
د تودوخ ３سبب ک８５ي.
افغانستان د شمالي عرض د  . . . .. . .او  . . . . . . .درجو ترمن ＃پروت ه５واد دی.
له ！ﻮل／ﯽ ＇خه بهر فعالﻴت:
د اقلﻴمي نقش ３له مخ ３د افغانستان صحرايي س５م ３په －وته ک７ئ.
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ﻧﻬﻢ ﻟﻮﺳﺖ

ﻟﻨﺪه ﺑﻞ

د کلنﻲ باران من％ن ９کﭽه
١:٩٠٠٠٠٠٠

د هوا پﻴژندن ３استﻴشنونه
لوړوالي په متر

 ٢٦ان％ور :د کلني اور＊ت من％ن ９اندازه ＊ﻴي.
آيا لنده بل د افغانستان پر اقلﻴمي وضعﻴت اغﻴزه لري؟
لنده بل د اقلﻴم له مهمو او اغﻴزناکو ﻻملونو ＇خه ２－ل ک８５ي چ ３د مﻴاشتو او کال په ترڅ ک ３د يوې
س５م ３اقلﻴمي وضعﻴت او جوي شرايط په سﻴده تو－ه تر کنترول ﻻندې راولي .د اور＊ت اندازه او
کچه غالباً په غرنﻴو س５مو ک ３زياته تر ستر－و ک８５ي .دا ＄که چ ３په لوړو س５مو ک ３تودوخ ３کچه
را ک＋ته ک８５ي او لنده بل لرونک ３هوا ډ４ره ژر اشباع ک８５ي او دا د اور＊ت ﻻمل －ر＄ي .د س７و او
تودو ＇پو يو له بل سره مخامخ کﻴدل ＄ﻴن ３وخت په افغانستان ک ３غرني اور＊تونه رامن％ته کوي.
له بل ３خوا د هند د سمندر موسمي اور＊تونه د ه５واد په ختﻴ％و س５مو ک ３د اوړي په مﻴاشتو ک３
د اور＊تو نو ﻻمل ک８５ي .په افغانستان ک ３د هوا ﻻند４ن ９کتل ３واکمن ３دي:
 په ژمي ک ３له شمال لوري ＇خه د سايبريا س７ې ＇پ.３ په پسرلي ک ３د آيسلن ６او کسپﻴن د سمندر－ي له لوري ＇خه معتدل＇ ３پ ３را ننو＄ي. په اوړي ک ３د فارس د خلﻴج لنده بل لرونک ３هوا او د هند د سمندر موسمي بادونه له سويلاو سويل لو４دي ＃لوري ＇خه.
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د هوا پورتن ９کتل ３د کال په ب５ﻼب５لو موسمونو ک ３په افغانستان ک ３د اور＊ت ﻻمل ک８５ي.
د ﻫﻮا فشار او د بادونﻮ ل／ﻴدل:
د سمندر په کچه د هوا د فشار ډ４ر لوړ حد او اندازه تر ستر－و ک８５ي چ ٧٦٠ ３مﻴلي متره
پر سانتي متر مربع يا هم  ١٠١٣مﻴلي باره ده ،خو ＇ومره چ ３موږ د سمندر له کچ＇ ３خه
غرنﻴو لوړو س５مو او د اتومو سفﻴر اوچتو برخو ته ＄و او د س５ماب بارومتري ستون ته و－ورو،
نو لوړيدو سره يو ＄ای د فشار ستن را ！ﻴ＂８５ي .دغه موضوع د افغانستان د ب５ﻼ ب５لو س５مو د هوا
پﻴژندن ３په س＂ﻴثنونوک ３په ﻻندې تو－ه لﻴدل ک８５ي:
د اس＂ﻴشن نوم

شمالي سالنگ
جنوبي سالنگ
ﻏﺰﻧﻰ
ﻛاﺑﻞ
ﺧﻮﺳﺖ
ﻫﺮات
ﻓﺮاه
ﺟﻼل آﺑاد
ﺑﻐﻼن
ﻛﻨﺪز
ﻣﺰارﺷﺮﻳﻒ

ﻣﻴاﺷﺖ

اکتوبر
اکتوبر
نوامبر
جنوري
جنوري
نوامبر
دسامبر
جنوري
جنوري
جنوري
جنوري

د سمندر له کچ３
لوړوالی (په مترو)

د س５مابو د ستن３
لوړوالی (په مﻴلي
مترو)

3350
3150
2180
1803
1185
964
651
552
510
435
378

680
694،9
768،8
770،6
885،7
910،0
936،4
956،2
969،6
970،3
977،3

د پورتنﻴو شم５رو له مخ＊ ３کاري چ ３د اتمو سفﻴر فشار له لوړوالي سره سرچپه اړيکه او
رابطه لري ،د دې معنا داده چ＇ ３ومره لوړوالی زيات８５ي ،هومره د اتمو سفﻴر فشار کم８５ي.
له بل ３خوا که چ５رې پورتني ارقام د فشار د بدلونونو له مخ ３د يوه کال په ترڅ ک ３و－ورو،
نو لﻴدل ک８５ي چ ３په اوړي ک( ３د زمري په مﻴاشت ک )３د فشار د من％ني حد اکثر اوسط
 ٧٧٨،٤مﻴلي باره او په پسرلي ک ３د وري په مﻴاشت ک ٨٤٤،١٨ ３مﻴلي بارو ته لوړي８ي،
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خو که د بادونو د جريان اصلي او فزيکي پر نسﻴپ ته وکتل شي ،د فزيکي جغرافﻴ ３او د
اقلﻴم پﻴژندن ３په ب５ﻼ ب５لو بحثونو ک ３د ！ﻴ فشار اصطﻼح ((Cyclone )L.P( low
 ))Pressureاو يا ( )DEPRESSIONاو لوړ فشار ( )Anticycloneيا (HIGH
 )PRESSURE( )HPبلل ک８５ي او په هر ډول شرايطو ک ３د باد جريان تل د هندوکش
د لوړ فشار له مرکز ＇خه د ！ﻴ فشار خواته وي ،د ب５ل ３／په تو－ه د پروان بادونه يا د هرات
 ١٢٠ور＄ني بادونه د لوړ فشار له مرکزونو ＇خه د ！ﻴ فشار د مرکزونو خواته وي .د لوړا و
！ﻴ فشار مرکزونه د عرض البلد د دايرو او د توپو－رافي له مخ ３ويشلی شو :هغه س５م ３چ３
د خپل ３تودوخ ３اعظم ３يا لوړ حد لري ،د ！ﻴ فشار مرکز او په س７و س５مو ک ３د لوړ فشار
مرکزونه را من％ته ک８５ي ،په دې تو－ه د عرض البلد د دايرو د ويش له مخ ３د فشار مرکزونه
په ﻻندې ډول موندلی شو:
 .١د استوا د کر＊ ３ساحه چ ３د ！ﻴ فشار د مرکز لرونک ３ده.
 .٢د سرطان او جدي د کر＊و ساحه چ ３د لوړ فشار د مرکز لرونک ３ده.
 .٣د آرکتﻴک او نتارکتﻴک د دايرې د کر＊ ３ساحه چ( ３د قطبونو د س５مو په پرتله) د ！ﻴ
فشار د مرکز لرونک ３ده.
 .٤د قطبونو ساحه چ ３د لوړ فشار د مرکز لرونک ３ده.
په پورته تو－ه افغانستان د شمالي نﻴم ３کُرې د لوړ فشار په ساحه ک ３پروت او د شﻴن آسمان
لرونکی دی چ ３په دې تو－ه اور＊ت هم پک ３ل８دی.
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د ！ﻮل／ﻲ د ننه فعالﻴت:
زده کوونکي دې په ＇و ډلو وويشل شي ،هره ډله دې د لوست په اساسي او بنس＂ﻴزو ！کﻴو باندې
بحثونه وک７ي او دخپلو بحثونو پايله دې په ！ول／ي ک ３د نورو مخ ３ته ووايي.

؟

پﻮ＊تنﻲ:

 .١لنده بل ＇ه ډول د يوې س５م ３اقلﻴمي وضعﻴت کنترولوي؟
 .٢آيا بادونه د يوې س５م ３د اقلﻴم په بدلون ک ３اغﻴزه کولی شي؟
ډ４رسم ＄واب په ن＋ه ک７ئ:
 د ！ﻴ فشار مرکز په  . . . . . .ساحه ک ３او د لوړ فشار مرکز په  .. . . .ک ３دی.الف) دسرطان دايره ک .３ب) د جدي دايره ک .３ج) د استوا کر＊ه ک .３د) يوه ک ３هم نه.
 د فشار د مرکز لوړ حدالف)د سنبل ３مﻴاشت ک ３دی .ب) په زمري ک .３ج) د مرغومي مﻴاشت ک .３د) يوهم نه.

له ！ﻮل／ﻲ ＇خه بهر فعالﻴت:
د هوا د فشار او د لنده بل د دوو مطالبو په پام ک ３نﻴولو سره ＇ﻴ７نه وک７ئ او خپل معلومات په
يوه پا１ه ک ３ولﻴکئ!
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ﻟﺴﻢ ﻟﻮﺳﺖ

د افﻐانستان اقلﻴمﻲ س５م３

د أمو سﻴند

اقلﻴمﻲ س５م３
١:٦٠٠٠٠٠٠
تود صحرايي
تود نﻴمه صحرايي
ﻼ وچ
کام ً
معتدل وچ
ﻼ وچ
دوه موسمه کام ً
سوړ صحرايي
ساړه نﻴمه صحرايي (له شپ８و مﻴاشتو نه ل ８کن／ل)

لمند

ده

ساړه نﻴمه صحرايي (له شپ８و مﻴاشتو نه ډ４ر کن／ل)

هامون

ﻼ وچ موسم
سوړ کام ً
سوړ معتدل وچ
د هوا پﻴژندن ３استﻴشنونه:
لوړوالي په متر

يخچالونه

خوست
١١٤٥

 – ٢٧ان％ور :اقلﻴمي سﻴم３
د افغانستان د اقلﻴمي س５مو ＇رن／والی بﻴان ک７ئ؟
د اقلﻴم مهمو عناصرو ،لکه :تودوخ ،３لنده بل ،اور＊ت او ！ﻴ او لوړ فشار مرکزونو په پام
ک ３نﻴولو سره د افغانستان اقلﻴمي س５م ３په ﻻندې تو－ه ويشلی شو:
 صحرايي يا د＊تي اقلﻴم مونسوني اقلﻴم مديترانه يي اقلﻴم ستﻴپ اقلﻴم تندرا الپاين اقلﻴم غرنی اقلﻴم له دغ ３اقلﻴم ３ويشن ３سره د نباتي پوهانو ＇پ７ونکي هم موافق دي چ ３نباتي زونونه ي３＊ودل ３دي.
 .١صﺤراﻳﻲ اقلﻴﻢ :هغه س５م ３چ ３د دغه اقلﻴم تر اغﻴزې ﻻندې دي ،دا دي:
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صديقي ري／ستان ،د مار－و د ＊ته ،جهندم،
بکوا او د آمو د سﻴند تر غاړې يوه صحرايي
پ＂ ９د دغه صحرايي اقلﻴم ＇ر－ندويي کوي
＄ان７／تﻴاوې ي ３دا دي چ ３اور＊ت ي ３ل ８او
د يوې مﻴاشت ３په ترڅ ک ３د اور＊ت من％ن９

 ٢٨ان％ور

اندازه ي ١٠-٥ ３مﻴلي متره وي چ ３هغه هم
له ډ４ر ＄ن ６وروسته پﻴ＋ﻴ８ي .همدارن／ه په دغه
ډول صحرايي اقلﻴم لرونکو س５مو ک ３د شپ３
او ور ３＄ترمن ＃د تودوخ ３توپﻴر هم په ژمي
او هم په اوړي ک ３ډ４ر زيات وي او واوره پک３
نه ور８４ي .د همدغه ＄ان７／تﻴاوو او د جوي

 ٢٩ان％ور

عوارضو د اغﻴزې له کبله ي ３تﻴ８ې مات８５ي ،د
ش／و لوي ３او کوچن ９ډ４رۍ د ش／لنو غون６يو
( )DUNEپه ب２و لﻴدل ک８５ي .د دغه ډول
س５مو بو！ي هغه اغزي او زقوم دي چ ３په تودو
س５موک ３د ل ８اور＊ت او وچوالي په وړاندې
مقاومت لري او وده کوي.

 ٣٠ان％ور

 .٢مﻮنسﻮنﻲ اقلﻴﻢ:
ســپﻴن غر او د نورستان غرن ９س５م ３او د لغمان
يوه برخه دغه ډول اقلﻴم لري ،د پکتﻴا وﻻيت په
تﻴره بﻴا خوســت د هند د سمندر له مونسوني با
دو ＇خه اغﻴرمن دی ،دا ＄که چ ３په اوړي ک３
د هند د سمندر لنده بل لرونک ３جريانونه او په

 ٣١ان％ور

ژمي ک ３د ســايبريا ســوړ جريان په دغه س５م３
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لنده بل باندې غوره اغﻴزه کوي .د
دغ ３ســ５م ３لنده بل لرونک ３هوا
د يو شــمﻴرونو لپاره ډ４ره ＊ه زمﻴنه
چمتو کوي ،لکه ن＋تر＇ ،ﻴ７ۍ او
نــورې .دغه ســ５م ３يــوازې د ل７م
او لﻴنــدۍ په مﻴاشــتو کــ ３يو ＇ه
وچــه هوالري ،خــو د کال په نورو

 ٣٢ان％ور

مﻴاشتوک ３ي ３هوا لنده بل لرونک ３وي چ ３کلن ９من％ن ９اندازه اور＊ت ي ٤٦٠ ３او ٦٨٠
مﻴلي مترو ته رس８５ي ،چ ３په دې تو－ه يوه لنده بل لرونک ３س５مه پﻴژندل شوې ده.
 .٣مدﻳترانه ﻳﻲ اقلﻴﻢ:
دغه ډول اقلﻴم د ه５واد په ختﻴ ＃ک ３تر ستر－و ک８５ي چ ３ﻻند４ن＄ ９ان７／تﻴاوې لري:
د افغانستان نقش ３ته و－ورئ چ ３د مديترانه يي اقلﻴم ساح＊ ３کاره کوي.
 .١وچ او ډ４ر تود اوړی.
 .٢اور＊ت پک ３زياتره وخت د ژمي له خوا وي.
 .٣په اوړي ک ３ي ３د تودوخ ３من％ن ９اندازه د سانتي －راد  ٢٢درجوته رس８５ي.
 .٤د اور＊ت اندازه د کال په ترڅ ک ،３په تﻴره بﻴا په ژمي ک ３له ＇٢٠خه تر  ٤٠مﻴلي مترو
پورې وي .جﻼل آباد د دغه ډول اقلﻴم يوه غوره ب５ل／ه ده چ ３د تودوخ ３من％ن ９اندازه ي３
د اتو کلونو په ترځ ک ３د سانتي －ريد  ٢١درج ３او د اور＊ت اندازه ي ３له  ١٤٧مﻴلي مترو
＇خه تر  ٣٩٠مﻴلي مترو پورې په بدلون ک ３ده .اور＊ت ي ３عموماً د باران په ب２ه دی،
واوره پک ３نه ور８４ي ،خو له  ٩٠٠مترو ＇خه په لوړ و س５مو ک ３واوره هم اور８４ې ،لکه
د سپﻴن غره لمن .د غزه ون ３د جﻼل آباد په يو شمﻴر اوارو س５مو ک ３د دغ ３س５م ３وچ
اقلﻴم ＊کاره کوي .په دغه اقلﻴم ک ３د وريجو کرنه ،ستروس باب (د نارنج د کورن ９ون،)３
－ني ،خرما ون ３او سروې د مديترانه والي ن＋ه بلل ک８５ي.
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د ！ﻮل／ﻲ دننه فعالﻴت:
زده کوونکي دې په ＇و ډلو وويشل شي ،هره ډله به د افغانستان اقلﻴمي نقش ３ته په کتو سره
ﻻند４نﻴو پو＊تنوته ＄واب ووايي:
 -١د صحرايي او مديترانه يي اقلﻴم ＄ان７／تﻴا وې له يو بل سره پرتله ک７ئ.
 -٢د مديترانه يي او مونسوني اقلﻴمو س５مو ＄ان７／تﻴا وې له يو بل سره پرتله ک７ئ.

؟
پﻮ＊تن:３
 .١جﻼل آباد کوم ډول اقلﻴم لري؟
 .٢په جﻼل آباد ک ３اور＊ت عموماً په کومه ب２ه وي؟
سم ＄واب غوره ک７ئ:
 -٣وچ او ډ４ر تود اوړی د کوم ډول اقلﻴم ＄ان７／تﻴا ده؟
الف) موسمي آب و هوا ،ب) مديترانه يي ،ج) صحرايي ،د) دري واړه سم دي.
 .٣د وريجو او －نﻴو کرنه ،خرما او ستروسو ون ３په کوم ډول اقلﻴم ک ３ک８５ي؟
الف) صحرايي ب) مونسوني ج) الپاين تندرا د) مديترانه يي
د سمو ＄وابونو په وړاندې (س) او د ناسمو په وړاندی (ن) توری ولﻴکئ:
په غرنﻴو س５مو ک ３د اوارو س５مو په پرتله اور＊ت ل ８وي ( )
په لوړو برخو ک ３هوا ډ４ره توده وي ( )
په تودو او ！ﻴ＂و س５مو ،لکه :فراه ،جﻼل أباد او ل＋کر－اه ک ３اور＊ت د واورې په
)
ب２ه دی (
د ه５واد په شمال لو４دي ＃او مرکزي س５مو ک ３اور＊ت ډ４ر زيات دی ،نو ＄که ي ３په ژمي
ک ３د واورې اور＊ت د سايبريا د س７و ＇پو له امله وي ( )
له ！ﻮل／ﻲ ＇خه بهر فعالﻴت:
د خپل ３س５م ３د اقلﻴم ＄ان７／تﻴا وې په ＇و کر＊و ک ３ولﻴکئ.
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ﻳﻮوﻟﺴﻢ ﻟﻮﺳﺖ

 .4د ستﭗ سېمو اقﻠﻴﻢ

 - ٣٣ان％ور :غرنی ستپ اقلﻴم ＊ﻴي
تاس ３پوهﻴ８ئ چ ３ستﻴپ ３اقلﻴم کوم ډول ＄ان７／تﻴاوې لري؟
په افغانستان ک ３د ستﻴپ د اقلﻴم س５مه د مونسون او مديترانه يي اقلﻴم په پرتله پراخه ده او هغه
＇ر－ندې ＄ان７／تﻴاوې چ ３د ستﻴپ اقلﻴم ي ３لري ،د هغ ３وچ اقلﻴم دی .په همدغه س５مه ک３
د شپ ３او ور ３＄ترمن ＃په تودوخه ک ３د سانتي －راد  ٢٠درج ３توپﻴر وي .دغه توپﻴر د کال
په ترڅ ک ３د  ٣٥-٣٠درجو ترمن ＃زيات８５ي .اور＊ت ي ３عموماً په ژمي ک ３وي چ ３اندازه
ي ３په من％ن ９تو－ه  ٣٠٠ -٢٥٠مﻴلي مترو پورې وي .د ستﻴپ س５م ３زياتره وا＊ه لري ！ﻴ
قدي بو！ي او په ＄ﻴنو ＄ايونو ک ３په پراخه ＄مکو ک ３ک７کي شنه ک８５ي چ ３د ＇ارويو روزن３
ته غوره دي .له نﻴکه مرغه د هندوکش او سپﻴن غر د غرونو د ل７ۍ شتوالي په دغه س５مه ک３
پراخه صحرا يا د＊ته له من％ه وړې ده .د افغانستان د ستﻴپ س５مه د هندوکش د غرونو د ل７ۍ
په واسطه په دوو برخو ويشل شوې ده:
د شمالي ستﻴپ ساحه او دجنوبي ستﻴپ س５مه
د شمال په ستﻴپ ک ３ﻻندې مﻴتورولوژي س＂ﻴشنونه شته:
د بغﻼن ،مﻴمن ،３مزارشريف ،کندز او هرات س＂ﻴشنونه .دغه س＂ﻴشنونه د ستﻴپ په اوارو
س５مو ک ３دي .د هندوکش شمالي ＄وړي ！ول د شمالي ستﻴپ په برخه ک ３شمﻴرل ک８５ي.
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هغه ＄ان７／تﻴاوې چ ３شمالي ستﻴپ ي ３لري ،د مالدارۍ او کرن ３لپاره ي ３ډ４ر ＊ه شرايط برابر
ک７ي دي .پسرلنﻴو اور＊تونو د غنمو ،خ＂کﻴو او هندوان ３للمي کرن ３ته غوره چاپﻴريال چمتو
ک７ی دی .په دغو س５مو ک ３د أسونو ،قره قل پسونو او نورو پسونو روزنه هم ک８５ي او د پنب،３
وريجو او چغندرو د کرلو لپاره هم مناسب ３سﻴم ３دي.
د ﺟنﻮبﻲ ستﭗ اقلﻴمﻲ ساحه:
د جنوبي ستﻴپ اقلﻴمي ساحه ک ３يوازې د يو شمﻴر حبوباتو (غلو -دانو) د کرلو او د يو شمﻴر
＇ارو يو د روزن ３امکان شته .سره له دې چ ３پراخه ساحه لري ،خو د اوبو د نشتوالي له امله او
د توپو－رافﻴکي جوړ＊ت او د خاورې د خوار ترکﻴب له مخ ３ي ３حاصﻼت ل８دي او د شمال
ستﻴپ په اندازه غوره والی نه لري.
 .٥الپاﻳن تندرا اقلﻴﻢ:
دغه ډول اقلﻴم په غرنﻴو لوړو س５مو (د  ٣٠٠٠ -٢٥٠٠متروپورې لوړو) ک ３لﻴدل ک８５ي .په
ژمي ک ３ي！ ３ﻴ＂ه تودوخه د سانتي －راد منفي پن％ه درج ３او په اوړي ک ３ي ３د تودوخ ３لوړه
درجه د سانتي －ريد تر  ١٥درجو رس８５ي.

 - 34ان％ور
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 -٣٥ان％ور

 .٦غرنﯽ اقلﻴﻢ:
غرنی اقلﻴم د افغانستان په کومو برخو ک ３لﻴدل ک８５ي؟
د افغانستان د اقلﻴم نقش ３ته و－ورئ چ ３هغ ３ک ３د افغانستان د غرني اقلﻴم س５م＊ ３ودل
شوي دي .د ه５واد په لوړو او غرنﻴو س５مو ک ３تودوخه ډ４ره ！ﻴ＂ه ده ،خو اور＊ت او د هوا
لنده بل ي ３زيات وي .په لوړو برخو ک ３د ژمي او اوړي په مﻴاشتو ک ３د شپ ３او ور ３＄د
تودوخ ３توپﻴر هم د پام وړدی ،يعن :３په لوړو برخو ک ３د اور＊ت حالت د س５م ３اقلﻴم
سره ت７لي وي ،خو د غرونو د ＄وړو د موقعﻴت له مخ ３د لمر د وړان／و زاويه او تودوخه
بدلون کوي چ ３هره هغه لنده بل لرونک ３س７ه ＇په چ ３د افغانستان د غرونو له سرونو
＇خه تﻴري８ي ،ډ４رې واورې او اور＊ت له ＄ان سره لري.
د شمالي او جنوبي سالن ，س＂ﻴشن د غرني اقلﻴم يوه غوره ب５ل／ه ده
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د س＂ﻴشن نوم

اور＊ت اندازه
()m.m

د تودوخ！ ３ﻴ＂ه درجه
(په سانتي －راد)

د تودوخ ３لوړه درجه
(په سانتي －راد)

شمالي سالن，

١٢٣٦،٩

 -٢٧،٨سانتي －راد

 +٢٤،٨سانتي －ريد
درج３

جنوبي سالن，

١٢٠٦،٩
ملي متره

 -٢٣،٨سانتي －راد

 +٢٣سانتي －ريد
درج３

د ！ﻮل／ﻲ د ننه فعالﻴت:
زده کوونکي دې په ＇و ډلو وويشل شي ،لوم７ۍ ډله به د ه５واد د اوبو د ز４رمو په اړه د
غرونو او لوړو ＇وکو ارز＊ت او دويم －روپ به دستﻴپ اقلﻴم د ＊２／５وپه هکله بحثونه
وک７ي او د خپلو بحثونو پايله به د ！ول／ي ترمخ ３نوروته هم ووايي.

؟

پﻮ＊تن:３

ډ４ر سم ＄واب کوم يو دی؟
 .١د ه５واد په لوړو غرنﻴو س５موک ３تو دوخه ډ４ره کم８５ي ( )
 .٢په لوړو س５مو ک ３د اور＊ت وضع د هماغ ３س５م ３له اقلﻴم سره اړيک ３لري ( )
 .٣د لنده بل لرونکو کتلو او س７و ＇پو له امله په لوړو س５مو ک ３واورې او اور＊تونه ډ４ر
وي ( )
 .٤په افغانستان ک ３د ستﻴپ ساح ３اقلﻴم د مونسون اقلﻴم په پرتله ل ８دی ( )
 .٥ستﻴپ س５م ３زياتره وا＊ه لرونک ３وي او په ＄ﻴنو ＄ايونو ک ３ي！ ３ﻴ قدي بو！ي او
نورو س５موک ３ي ３ک７کي شنه ک８５ي ( )
 .٦په ژمي ک ３د سايبريايي بادونو ل／ﻴدل د واورې د اوريدوﻻمل ک８５ي ( )
له ！ﻮل／ﻲ ＇خه بهر فعالﻴت:
د ه５واد په ستﻴپ او غرني اقلﻴم باندې کوم عامل اغﻴزه لري؟ دغه مطلب په ＇ﻴ７نﻴزه ب２ه
و＇７５ئ او پايله ي ３له خپلو ！ول／ﻴوالو سره شريکه ک７ئ.

44

درﻳﻢ ＇پرکﯽ
غرونه ،د＊ت ３او سﻴندونه
جﻴولوجﻴکي حالت
د ＄مک ３جوړ＊ت
الف :د غرو ل７ۍ او د هغ ３اهمﻴت
 هندوکش او د بابا غر د سپﻴن غره او د سلﻴمان غر ه ل７ۍ د تر کستان تﻴربندب :اوارې س５م３
 د＊ت ３او ريگستانونه ژوي＄ ،نگلونه او شﻴن نباتي فرش په طبﻴعت ک ３د اوبو دوران په کرنﻴزه اقتصاد او د انرژۍ په تولﻴد ک ３د اوبو اهمﻴت د اوﺑﻮ اخﻴستونک ３حوزېالف :د آمو د سﻴند حوزه
ب :د کابل د سﻴند حوزه
ج :د سﻴستان او هلمند حوزه
د :د هريرود د سﻴند حوزه
هـ :د اوبو ت７ل ３حوزې
و :مشهور جهﻴلونه
ز :د اوبو ل８والی او وچکالي
زده کوونکي به ددې ＇پرک ３له لوستلو وروسته له دې ﻻندې پوهنﻴزو موخو سره بلد شي:
 د افغانستان د جﻴولوجﻴکي حالت په هکله به معلومات پﻴدا ک７ي. د غرونو د ل７يو په اهمﻴت به پوه شي.45

 لو４دي ＃او ختﻴ ＃هندوکش د بابا غر د سلﻴمان غر د ترکستان تﻴربند د ريگستانونو ،د＊تو او اوارې س５م３ ژوي＄ ،نگلونه او غرن ９نباتي شﻴن فرشد اوبو اهمﻴت په اقتصاد او د انرژۍ په ﻻس ته راوړلو ک３
 د اوبو اخﻴستونک ３حوزې د آمو حوزه د کابل حوزه د سﻴستان او هلمند حوزه د هريرود حوزه ت７ل ３حوزې مشهور جهﻴلونه د اوبو ل８والی او وچکالي په طبﻴعت ک ３د اوبو دوران (داوبو سايکل)زده کوونکي به د دې ＇پرکي په لوستلو سره ﻻندې موخ ３ترﻻسه ک７ي:
 زده کوونکي به د ه５واد جﻴولوجﻴکي وضعه تشريح ک７ي. د غرونو سلسل ３او ل７ۍ به له کوچنﻴو غرونو ＇خه ب５ل ３ک７ي. د غرونو د سلسلو موقعﻴت به په نقشه ک ３و＊ﻴي. د هندوکش د غره لوړه ＇وکه. په نقشه ک ３به د هوارو س５مو او د＊تو پﻴژندل د اوبو حﻴاتي اهمﻴت به توضﻴح ک７ای شي. په نقشه ک ３د ه５واد مهم سﻴندونه و＊ودلی شي. د رودونو اقتصادي اهمﻴت به توضﻴح ک７ای شي. -په نقشه ک ３به د ه５واد مشهور جهﻴلونه و＊ودﻻی شي.
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دوﻟﺴﻢ ﻟﻮﺳﺖ

د افﻐانستان ﺟﻴﻮلﻮﺟﻴکﻲ حالت:
د أمو سﻴند

تکتﻮنﻴﮏ
١:٦٠٠٠٠٠٠

د بايکال تاوراتاو شوې او گون％ي شوې
من％ن ９کتل３
د ارشﻴن-３پروت５روزوﺋﻴک بنس＂ي ډبرو داخلﻴدل
د بﻴا جوړې شوې ترسوبي حوزې (پالﻴومﻴزوزاﺋﻴک)
پﻼتفورمي رسوبي پوخ
د من％ني افغانستان د ژورو مات５دنو زون
د هرسنﻴن گون ３％شوې س５م３
د تکتونﻴکي معلوماتو کمپلﻴکسونونه (ساختمان)
له هرسنﻴن ＇خه وروسته پﻼتفورم
له الپايني حرکتونو ＇خه اغﻴزمنه پﻼتفورمي برخه
د کﻼيني جوسﻴن د کامپلکس له اروجﻴني الپاين حرکتونو ＇خه
د رامن ＃ته شوو کامپلکسونو او الپاين گون ３％شوو س５مو
د جﻴوسﻴن کﻼين په برخه ک ３د اولکانﻴکي او ترسبونو معلومات
د کﻼيني جﻴوسﻴن کامپلکس (د کﻼين جﻴوسﻴن په پورته شوو
برخو ک ３د سلﻴت گﻴراتوفﻴر معلومات)
اوروجﻴني کامپلکس (د جﻴوسﻴن مﻼسي معلومات) د نﻴوجن د
دورې نوې گون３％
د غرونو د ل７ۍ له لمن ３سره ن＋ت ３پراخه ترسبي حوزه
د کورتر نرۍ د دورې ترسوبي حوزې
د ژورو او سطح ３برخو ناريه ډبرې
له تﻴزابي او القلي (سوزايﻴک ＇خه جوړې شوې الکانﻴکي ډبرې
الترابازيتونه (لوم７ني کاربن) لوم７نی کريتاس يا لوم７نی تباشﻴر او
يا ايوسﻴن
تﻴزابي او قلوي لويه ډبرې(ترشﻴري پروتﻴروزوﺋﻴک)

مالگﻴن３
اوبه

د غزني
وﻻړې اوبه

مهم ３مات３
فرعي ماتي
مهم انتﻴکﻼينونه

د مهمو ماتو نومونه
کن７
سروبي
اون９
هلمند
چمن
مقر
جوگان９

مرکزي بدخشان
هريرود
نوې قرغه
چوپد
شغنان
زيباک
تاش کپرک

البرزمارمل
خواهان
خﻴوند
اندراب مراولنک
د ترکستان تﻴربند
ﻻرون
شکاري

 ٣٦ان％ور د افغانستان جﻴولوجﻴکي نقشه
افغانستان په ب５ﻼب５لو جﻴولوجﻴکي دورو ک ３له کومو بدلونونو سره مخامخ شوی دی؟
د جﻴولوجي په ب５ﻼب５لو دورو ک ３د ＄مک ３پرمخ ډ４ر بدلونونه راغلي دي چ ３همدا
بدلونونه د ＄مک ３د نن ور ３＄د ظاهري ب ３２د رامن ＃ته کﻴدو ﻻمل شوي دي.
د غرونو لوړې ل７ۍ د سمندرونو د بسترونو جوړيدل ،د＄مک ３د مخ لوړې ژورې ،درې،
جلگ ،３د＊ت ３او نورې ب５ﻼب５ل ３س５م ３د جﻴولوجﻴکي ب５ﻼب５لو دورو د بدلونونو زي８نده دي
چ ３د يو ه５واد يوې س５م ３د ب５ﻼب５لو ساحو د ＄مک ３د جوړ＊ت د مطالعاتو بنس جوړوي،
د افغانستان ننن ９توپوگرافي چ ３لوړ غرونه ،ژورې درې ،گ７ندي او ＇پانده سﻴندونه ،لوړې
سطح ،３غون６ۍ ،د＊ت ３او ساراگان ３پک ３دي！ ،ول د طبقات اﻻرضي د پراخه فعالﻴتونو له
امله دي چ ３د پري کامبرين  Precambrianله دورو ＇خه پﻴل او تر اوسه پورې دوام
لري .د مزوزوﺋﻴک په دوره ک ３د مرکزي آسﻴا پراخه برخ ３لوی سمندر چ ３تﻴتس Thytes
نومﻴده ،نﻴول ３وې .د هندوکش ،همالﻴا ،آلپ او راکي غرونه په ترشﻴري دوره ک ３جوړشول.
د مﻴزوزوﺋﻴک د دوران آهکي ډبرې ،شگلن ３تﻴ８ې .ش５ل او کانگلو مﻴراتونه د هندوکش په
سويلي لمنو ک ３ل５دل ک８５ي .همدارنگه تخت رستم او د سمنگان هزار سمﭻ ！ول آهکي
رسوبات لري چ ３د تﻴتس د سمندر پات ３شون ３دي.
د سﻴنوزوﺋﻴک  Cenozoicمعرفت اﻻرضي دريم عهد ک ３رسوبي تﻴ８ي جوړې شوې
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چ ３مهم پات ３شون ３ي ３شﻴل ،کانگلومريت ،شگلن ３او اور غور＄وونکي تﻴ８ي دي.
په کواترنري( )Quaternaryعصرک ３دوه ډوله رسوبونه چ ３عامل ي ３باد و ،لﻴدل ک８５ي،
دغه رسوبونه زياتره د ه５واد په اوارو او سارايي س５مو ک ３تر سترگو ک８５ي .دغه جوړ＊تونه په
عمومي توگه د افغانستان په سويل لو４دي ＃ک ،３د نﻴمروز په د＊تو ،مارجه ،نوزاد ،گودز４ره او
نورو س５مو ،لکه فراه ،نﻴمروز ،هلمند ،کندهار او زابل ک ３لﻴدل ک８５ي.

د ！ﻮلﮕﻲ دننه فعالﻴت:
زده کوونکي دې په ډلو وويشل شي ،هره ډله به دجﻴولوجﻴکي ب５ﻼب５لو دورو د پ７اوونو او د
افغانستان په لوړو او د توپوگراف ９په جوړ＊ت باندې د هغو د اغﻴزو په هکله بحﺚ اوخبرې
اترې وک７ي او پايله دې په ！ولگي ک ３ووايي.
پﻮ＊تن:３
؟
د متن په کتلو سره تر！ولو غوره ＄واب په ن＋ه ک７ئ.
 .١دافغانستان توپوگرافي د طبقات اﻻرضي د اوږدې مودې فعالﻴتونو پايله ده چ ３د پري
کامبرين له دورې ＇خه راپﻴل او تر اوسه پورې دوام لري؟
 .٢د پری کامبرين له دورې ＇خه مخک ３زموږ ！ول ه５واد د تﻴتس ترسمندر ﻻندې و؟
تشريح ي ３ک７ئ:
 .١د افغانستان په کومو برخو ک ３د مﻴزوزوﺋﻴک معرفت اﻻرضي دريم عهد رسوب ３ډبرې
موندل ک８５ي؟
 .٢دکواترنري په عصرک ３کوم ډول جوړ＊تونه رامن％ته شوي دي ،واضح ي ３ک７ئ.
له ！ﻮلﮕﻲ ＇خه بهرفعالﻴت:
د تﻴتس د سمندر په هکله خپل معلومات را！ول او په راتلونکي ساعت ک ３به ي ３ولولئ.
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دﻳارﻟﺴﻢ ﻟﻮﺳﺖ

د＄مکﻮ ب ３２اوﺟﻮړ＊ت:
د ＄مک ３طبﻴعﻲ شکلﻮنه
١:٦٠٠٠٠٠٠
غرونه:
له  ٣٥٠٠مترو لوړ د واورو تر پو＊） ﻻندې الپاين يا
نوي يخچالونه -الپايني نباتات
نﻴمه الپاين يا نوي يخچالونه او د پخوانﻴو پاتي شون３
نﻴمه الپايني نباتات (يوازې په ژورو درو ک)３
ستن پا＄ ３１نگلونه او پلن پا ３１غرني (لمن％ه ،پﻴچور،
＇ﻴ７ۍ ،سرپ ،چارمغز او زرشک)
د ستپ لوړ غرونه د نی او ＇＄ ７ايونو لرونکي د يوريشﻴا او ترخ په درو ک３
لﻮړې ＄مک３
نشتر ،نی او بو！ي په لوړو س５مو ک３
د ستپ نباتي بو！ي د ترخ او ترکاکنت سره
！ﻴ＂ﻲ س５م３

د غزني
وﻻړې اوبه

د ار

غن
داب

سﻴند

ستپ د ل ８عمره او علفي بو！و سره
تروه غو＊تونکي او قدر گراس بو！ي په نﻴمه د＊ته ک３
کم دوامه نباتات په شگلنو د＊تو ک３
د وادﻳﮕانﻮ مخﻮنه

د چنار ،خول ３او اصﻴل گن４６ري د هوارو درو په
مخونو ک３

 -٣٧ان％ور
دافغانستان ＄مک( ３اراضي) دجوړ＊ت له پلوه ＇ه ډول گ２ئ؟
د طبقات اﻻرضي د ＇ﻴ７نو له مخ ３د افغانستان ＄مکنی جوړ＊ت داس＊ ３ودﻻی شو:
د افغانستان د ＄مکو ډ４رې برخ ３د لوړو ژورو ،گون％و او تکتونﻴکي درزونو په ب２ه دي
چ ３د ه５واد د ＄مکو لوړې په ＊کاره توگه سره ＇رگندوي ،په دې معنا چ ３د افغانستان د
＄مک ３ډ４ر ل ８لوړوالی د سمندر له کچ＇ ３خه د خم آب سويل لو４دي ＃ته  ٢٥٩متره دي،
خو ډ４ره لوړه ＇وکه ي ３د ختﻴ ＃هندوکش ＇وکه ده چ ３نوشاخ بلل ک８５ي اولوړوالی ي ３د
سمندر له مخ ＇خه  7485مترو ته رس８５ي ،همدارنگه په شمالي پ＋تونستان ک ３د تراجمﻴر
لوړه ＇وکه  7750متره لوړوالی لري ،په دې توگه د افغانستان ＄مکن(９اراضي) جوړ＊ت د
لوړوالي له مخ ３ډ４ر ＊ه شرح او توضﻴح کﻴدای شي اوهغه په ﻻندې توگه دي:
الف -هغه برخ ３چ ３له ＇ 300خه تر 500مترو پورې د سمندرله کچ ３لوړوالی لري د
！ﻴ＂و يا ل ８ارتفاع لرونکو س５مو په نوم مطالعه ک８５ي.
ب -هغه برخ ３چ ３د سمندر له مخ ＇خه له  500مترو＇خه تر 2000مترو لوړوالی ک３
وي ،حاصل خﻴزه کرنﻴزه س５مه بلل ک８５ي.
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ج -هغه برخ ３چ ３له ＇ 2000خه تر 6000متروپورې لوړوالی لري ،دافغانستان ！ول
غرونه دي.
د افﻐانستان ل ８ارتفاع لرونک ３س５م ３په درو حﻮزو باندې وﻳشل
شﻮې دي:
الف) د أموحوزه.
ب) د هلمندحوزه.
ج) د ننگرهارحوزه.
الف) د آمو ل８ه لوړه حوزه د افغانستان په شمال ک ３د فارياب د قﻴصار د سﻴند له لو４دي＃
＇خه د  259مترو په لوړوالي پﻴل او د تخار وﻻيت د درقد او ينگي کﻼ تر س５مو پورې
چ 425 ３متره لوړوالی لري ،رس８５ي .دغه ساحه د آمو سﻴند له ＇ن６و د کوکچ ３د سﻴند
تر کوزو غاړو پورې ،د کندز د سﻴند له غاړو تر اشکاشم ،د تاشقرغان تر حوزې د بلخاب
له کوزې حوزې ＇خه د مزار شريف ترسويل پورې ،د شبرغان تر حوزه ،دولت آباد او
اندخوی پورې غزيدل ３ده.

 ٣٨ان％ور :د ه５واد طبﻴعي نقشه ＊ﻴي.
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ب) د هلمند ل ８ارتفاع لرونک ３ساحه د افغانستان په لو４دي ＃ک ３پرته ده د هلمند د سﻴند
کوزه حوزه ،خاشرود ،فراه رود ،ادرسکن او گودز４ره را اخلي چ ３په عمومي توگه د
گودز４ره د＊ت ،３جهندم ،امﻴران د＊ت ３او ！ول چخانسور ،زرنج ،کنگ ،د صابري او پوزک
هامون او د هغ ３شاوخوا په ک ３را＄ي.
ج) د ننگرهار ل ８ارتفاع لرونک ３حوزه د کابل د سﻴند ترغاړو له جﻼلآباد ＇خه نﻴول ３تر
لعلپورې پورې ل８ه ساحه نﻴسي .دغه ساحه د کواترنري دورې له شگلنو تﻴ８و او د نورو دورو
له ب５ﻼب５لو تﻴ８و ＇خه جوړه ده ،نو ＄که د پوره لنده بل لرونک＄ ３مک ３او د استوا د ﻻندې
اقلﻴم په لرلو سره په دغه ساحه ک ３مديترانه يي ونو ،بو！و پﻴداوارو پرمختﻴا ک７ې ده.

د ！ﻮلﮕﻲ دننه فعالﻴت:
زده کوونکي دې ＇و ډل ３شي ،هره ډله دې د ﻻند４نﻴو مطالبو په هکله يوله بل سره خبرې
اترې وک７ي او پايله دې په ！ولگي ک ３ووايي.
 .١د افغانستان ل ８ارتفاع لرونک ３درې حوزې (آمو ،هلمند او ننگرهار).
 .٢د من％ن ９ارتفاع لرونک ３س５م.３
 .٣غرن ９س５م.３

؟
پﻮ＊تن:３
د متن په کتن ３سره د نﻴمگ７و جملو تش ＄ايونه په خپلو کتابچو ک ３ډک ک７ئ.
 .١په ه５واد ک ３د سمندرونوله کچ＇ ３خه تر ！ولو ！ﻴ＂ه برخه ..........................ده؟
 .٢د ختﻴ ＃هندوکش لوړه ＇وکه د...............په نوم يادي８ې.......................متره
لوړوالی لري؟
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 .٣هغه س５م ３چ ３له＇...............خه .........................مترو لوړې دي د
افغانستان غرونه جوړوي.
 .٤هغه س５م ３چ ３په من％ن ９ارتفاع سره له ＇........خه تر.......مترو پورې دي،
د ........په نوم ياد８４ي.
 .٥هغه س５م ３چ ３د سمندر له کچ＇..................３خه تر.....................مترو
لوړوالی لري ،په عمومي توگه د....................په نوم ياد８４ي.
تشريح ي ３ک７ئ:
 .١د آمو ل ８ارتفاع لرونک ３ساح ３کوم ３س５م ３دي ،نوم ي ３واخلئ.
 .٢د هلمند حوزه کوم ３س５م ３را اخلي ،کوم ３اقلﻴمي ＄انگ７تﻴاوې لري؟
 .٣د ننگرهار ل ８ارتفاع لرونک ３حوزه د هغه له اقلﻴمي او کرنﻴز４و ＄انگ７تﻴاوو سره شرحه
ک７ئ.
له ！ﻮلﮕﻲ ＇خه بهر فعالﻴت:
د افغانستان يوه سپﻴنه نقشه رسم ک７ئ ،په هغ ３ک ３د افغانستان اراضي په ب５ﻼب５لو رنگونو
و＊ﻴئ .
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＄وارلسم لوست

غرونه او د ﻫﻐﻮ اﻫمﻴت

 -٣٩ان％ور :د افغانستان غرونه
غرونه د انسانانوپه ژوندک＇ ３ه رول او ارز＊ت لري؟
پورتني ان％ور ته وگورئ ،د افغانستان غرونه ＊کاره کوي .که چ５رې د افغانستان غرونه او
د ＄مک ３د جوړ＊ت نورې ＄انگ７تﻴاوې د جﻴولوجﻴکي مسايلو ،توپوگرافﻴکي جوړ＊ت،
طبﻴعي چاپﻴريال ،اقلﻴم ،د نفوسو د مﻴشت کﻴدو ،اقتصادي فعالﻴتونو او اداري و４ش له مخ３
په پام ک ３ونﻴسو ،نو د هغو د مطالع ３اهمﻴت ﻻ زيات８５ي.
د غرونو اړونده لوړو ارتفاعاتو د افغانستان يوه پر دريمه برخه نﻴول ３او دغه ه５واد ي ３د يوه
غرني ه５واد په توگه معرفي ک７ی دی .دغه غرونه او لوړ ارتفاعات د همالﻴا د لو４دي３％
وروستن ９برخ ３د هونزا ( )Hunzaله شمال ＇خه ،يعن ３د قراقرم او د کوچني پامﻴر له
شمال ختﻴ＇ ＃خه پﻴل او د ډ４رو ک８لﻴچونو په لرلو سره له شمال ختﻴ＇ ＃خه د سويل لو４دي＃
په لور غ％ﻴدلي دي او د افغانستان ！ول ３مرکزي برخ ３ي ３نﻴولي دي او د بادغﻴس ،هرات او
فراه تر وﻻيتونو پورې رس８５ي.
همدارنگه د غرونو د دغ ３لوي ３ل７ۍ له ب５ﻼب５لو برخو ＇خه د غرونو يو شم５ر نورې ل７ۍ د
سويل او شمال پر لوري غ％ﻴدلي دي چ ３د هر يو ارز＊ت د هندوکش له غرونو ＇خه کم نه
دی ،لکه د هندوکش فرعي غرونه او نور .د پامﻴر او هندوکش په لوړو برخو ک ３د کنگلونو
او اوبه اخستونک ３حوزو شتوالی ددې ﻻمل شوی چ ３کرنه پرمختگ وک７ي ،د غرونو لمن３
شن ３او＊ﻴرازه شي اوافغانستان له بشپ７صحرايي کﻴدو＇خه وژغورل شي.
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نو د افغانستان غرونه هغه يوازينی طبﻴعي عامل دی چ ３د دغ ３س５مي د صحرايي کﻴدو
حالت ي ３له من％ه وړی او د غرنﻴو اور＊تونو لپاره ي ３ﻻره چاره برابره ک７ې ده.
که چ５رې په افغانستان ک ３د هندوکش غرونه نه وای ،نو دغه د لوړفشار لرونک ３ساحه به لکه
په ايران ک ３د لوط د صحرا او د سعودي عربستان د صحرا په شان يوه شگلنه او صحرايي
س５مه وای او دغه ننني ！ول بشري پرمختگونه او تﺂسﻴسات به نه تر سترگو کﻴدل ،نو＄که
زموږ د ه５واد غرونه حﻴاتي ارز＊ت لري .لکه هغس ３چ ３د نﻴل سﻴند مصر ته د خدای(ج) يو
لوی نعمت او هديه ده ،همدغس ３د افغانستان د لوړو غرونو ل７ۍ ،لکه :د هندوکش غرونه
هم دغه ه５واد ته د خدای(ج) لوی نعمت بلل ک８５ي.
د افغانستان ＄ﻴن ３غرونه ＄نگلونو پو＊لي دي او په ډ４رو غرونو ک ３په ！ول کال ک ３واورې وي
چ ３هغه په اوړي ک ３ويل ３ک８５ي ،اوبه ي＋＇ ３لو ،کرن ３او د بري＋نا د تولﻴد لپاره په کاري８ي.
سرب５ره پردې زموږ د ه５واد په غرونو ک ３د اوسپن ،３مسو ،سرپو او داس ３نورو لوی کانونه شته
او قﻴمتي ډبرې ،لکه :ياقوت ،ﻻجورد ،زمرد او نور هم لري.
د ！ﻮلﮕﻲ دننه فعالﻴت:
ز ده کوونکي دې د افغانستان نقشه رسمه ک７ي او په هغ ３ک ３دې مهم غرونه و＊ﻴي.
پﻮ＊تن:３
؟
له متن ＇خه په استفادې سره د نﻴمگ７و جملو تش ＄ايونه په مناسبوکلموډک ک７ئ.
 .١غرونو او لوړو ارتفاعاتو د افغانستان ..................................برخه نﻴول ３ده.
 .٢زموږ د ه５واد غرونه او ارتفاعات له شمال ...........يعن ３د قرارقرم او د کوچني پامﻴر له
شمال او ختﻴ＇ ＃خه پﻴل شوې دي.
 .٣د افغانستان غرونه يواز４نی طبﻴعي ﻻمل دی چ ３د دغ ３س５م............ ３حالت ي ３له
من％ه وړی دی.
 .٤د افغانستان غرونه  ................................پو＊لي دي.
 .٥د افغانستان په ډ４رو ...............ک ３دايمي.................دي.
له ！ﻮلﮕﻲ ＇خه بهرفعالﻴت:
آيا ستاسو د اوسﻴدو په س５مه ک ３غرونه شته؟ هغه کوم غرونه دي؟ د دغو غرونو خوا ته کوم
＊اري يا کلﻴوالي مﻴشت ＄ايونه دي؟ نوم ي ３ولﻴکئ او په راتلونکي ساعت کی ي ３خپلو
！ولگﻴوالو ته وواياست.
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پن％لسم لوست

د ﻫندوکﺶ د غرونﻮ ل７ۍ

 -٤٠ان％ور :ختﻴ ＃هندوکش او د پنجشﻴر س５مه ＊ﻴي
د هندوکش ل７ۍ په افغانستان ک＇ ３ه ارز＊ت لري؟
د افغانستان د غرونو ان％ورو ته وگورئ ،د هندوکش موقعﻴت ＊کاره کوي.
د هندوکش غرونه د افغانستان نامتو او لوی غرونه دي چ ３د پامﻴر د غره په اوږدو ک ３له شمال
ختﻴ＇ ＃خه ترسويل لو４دي ＃ان دبابا ترغرونوپورې غ％ﻴدلي او د افغانستان په مرکزي برخه
ک ３ي ３ډ４ره پراخه ساحه نﻴول ３ده .په مرکزي برخه ک ３ي ３سور (عرض) زيات دی اوپه دغه
برخه ک ３ي ３ب５ﻼب５ل ＊اخونه او ل７ۍ رامن％ته ک７ي دي چ ３هريو ي ３س５مه يﻴز نومونه لري.
د هندوکش ل７ۍ افغانستان د اوبو لگولو په دوو شمالي او سويلي برخو ،يعن ３دوو اوبو لرونکو حوزو
باندي ويشي چ ３په دې توگه د کابل او هلمند د اوبوحوزه د أمو اوبو له حوزې ＇خه بﻴلوي.
＄ﻴنوجغرافﻴه پوهانو دغه غرونه د هند قفقاز هم بللی دی .هندوکش هغه نوم دی چ ３د
کوشانﻴانو پرمهال په دغه غره باندی اي＋ودل شوی دی.
د هندوکش غرد دې سبب شوی دی چ ３زموږ په ه５واد ک ３د روانو اوبو بهﻴر ب５ﻼب５لو لوريو
ته وويشل شي.
په دغه ل７ۍ ک ３د ه５واد ډ４رې ب６ايه شتمن ９شته او د کانونو لويه شتمني بلل ک８５ي .د اوبو
لگولو حوزې ي ３هم د کرنﻴزو فعالﻴتونو او ＊ﻴرازۍ ﻻمل شوي دي .د هندوکش په هره دره
ک ３نباتي پﻴداوار＄７＇ ،ايونه او ＄نگلونه د خلکو د مﻴشت کﻴدو سبب شوي ،خو د دغو
55

غرونو ل７يو ،د درو پﻴچومو او ژورو ترانسپورتي ستونزې پﻴدا ک７ي دي .بﻴا هم د دولت په
پاملرنه او د بشري ＄واک په هلو＄لو سره د سالنگ د تونل او د کابل -مزارشريف د لوي３
ﻻرې په جوړ４دوسره يوشم５ر ستونزې له من％ه تللي دي ،د هندوکش غرونه ډ４رې ＊５گ３２
اواهمﻴت لري اوافغانستان ي ３له حﻴاتي ارز＊ت ＇خه برخمن ک７ی دی.
ددې لپاره چ ３د هندوکش د غرونو ل７ۍ مو ＊ه توضﻴح ک７ې وي ،هغه به په دوو برخو
ويشو:
الف) ختﻴ ＃هندوکش.
ب) لو４دي ＃هندوکش.
الﻒ( ختﻴ ＃ﻫندوکﺶ:
د افغانستان د غرونو نقش ３ته وگورئ ،د ختﻴ ＃او لو４دي ＃هندوکش ！اکل ３س５م ３په ک３
＊کاري.
ختﻴ ＃هندوکش د زيباک له درې ＇خه د خاواک ترغا＊ ３پورې غ％ﻴدلی چ ３زموږ د ه５واد
تر！ولو اوږده ل７ۍ ده .د دغ ３ل７ۍ د پراخوالي ساحه په شمال ک ３د کوکچ ３سﻴند او په سويل
ک ３د کابل سﻴند ！اکي .اوږدوالی ي 360 ３کﻴلومتره او سور(عرض) ي ３په هغه من％ن ９برخه
ک ３چ ３يوې خواته ي ３فﻴﺾ آباد ＊ار اوبل ３خواته ي ３مهترﻻم ＊اردی چ ３ډ４رپراخه شوی
او د شمال خوا اوبه ي ３د کران ،منجال ،کوکچ ３او اشکمش سﻴندونو او د سويل اوبه ي３
الﻴشنگ ،الﻴنگار کون ７او پنجشﻴر سﻴندونه تشکﻴلوي دا ل７ۍ له  5000مترو ＇خه ډ４ر لوړوالی
لري په ＄ﻴنو ！ﻴ＂و برخو ک ３ي ３غا＊ي من％ته راغلي دي چ ３د نورستان او لغمان وﻻيتونه
د کران ،منجان ،ورسج ،تالقان او بدخشان درو ته ﻻر لري او په پ＋و باندې مزل ورباندې
ک８５ي.
د دغ ３ل７ۍ لوړې ＇وک ３له واورو ډک ３دي چ ３د سمندر له کچ＇ ３خه له  7000مترو ＇خه
زيات لوړوالی لري.
دهغه ډ４ره لوړه او نامتو ＇وکه له افغاني خاورې ＇خه بهر په چترال ک ３د تراجمﻴر ＇وکه ده چ３
د سمندر له سطح＇ ３خه  7750متره لوړوالی لري .په ه５واد ک ３د ننه نوشاخ ＇وکه چ7 485 ３
متره له سمندر ＇خه لوړوالی لري ،پرته ده.
د ختﻴ ＃هندوکش د شمال لوري ＄وړي ＄نگلونه نه لري ،خوپه سويلي ＄وړو اولمنوک ３ي３
ډ４ر＄نگلونه شته چ ３په هغه ＄ای ک ３هرډول د لوړ قد لرونک ３ون ،３لکه＇ :ﻴ７ۍ ،صبرونه،
جلغوزه ،لمن ،３％وحشي بادام＊ ،ون او نورې ډول ډول ون ３هم لري .له  4000مترو ＇خه
پورته برخو ک ３ي ３تل واورې او کنگلونه وي چ ３په سويلي او شمالي لمنو ک ３د دايم ３اوبو
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بهﻴر رامن％ته کوي او مالدارخلک په اوړي ک ３تر 3600مترو لوړوالي پورې هلته خپل
＇اروي د ＇رولو لپاره بﻴايي.
ختﻴ ＃هندوکش ،لکه واخان او پامﻴر له تکتونﻴکي فعالﻴتونو سره مخامخ دي ،نو له همدې
امله د ترشﻴري په لوم７يو ک ３په هغه ک ３ډ４ر درزونه او ماتوالی راغلی دی چ ３په پايله ک３
انتي کﻼينونه او سنکﻼينونه من％ته راغلي چ ３دا د ب５ﻼب５لو درو اوناوونو د رامن％ته کﻴدو
سبب شوي دي .په دغه ل７ۍ ک ３متحوله او گرانﻴت ډبرې ډ４رې دي چ ３د پالﻴوزويﻴک د
پرمﻴن ،پری کامبرين او نورو دورو استازيتوب کوي .د کنگلونو د اﺋتکال په دغه ساحه ي ３ډ４ره
اغﻴزه ک７ې د کران اومنجان په درو او د انجمن ،پوشال او خاواک په ！ﻴ＂و برخو ک ３کنگلي
(يخچالي) رسوبي پات ３شون ３ډ４رې لﻴدل ک８５ي.شمالي او سويلي برخ ３ي ３ډ４رې ＄وړې
لري ،له دې کبله په دې برخو ک ３اوبه هم تندې روان ３وي ،نو ＄که د بر＋４نا د ﻻس ته را
وړلو لپاره مناسب ３دي.
ب( لﻮ４دﻳ ＃ﻫندوکﺶ:
د خاواک له غا＊ي ＇خه پﻴل بﻴا د لو４دي ＃په لور ترامﻴربندپورې رس８５ي چ ３لوړوالی ي ３ورو
وروکم８５ي .د دغ ３ل７ۍ اوږدوالی  240کﻴلو متره ＊ودل شوی .د تاله او برفک او اندراب
سﻴندونه ي ３په شمالي لوري ک ３او د پنجشﻴر او غوربند سﻴندونه ي ３په سويلي لوري ک ３به８５ي
چ ３دغه س５م ３ي ３ډ４رې شن ３او ＊کل ３ک７ي دي .همدارنگه په شمال لوري ک ３داندراب،
منجان ،سﻴغان او کهمرد سﻴندونو سره يو＄ای ک８５ي او د پلخمري سﻴندجوړوي چ ３په پای
ک ３د کندز لوی سﻴند ور＇خه جوړ او د آمو له سﻴند سره يو＄ای شوی دی.
د لو４دي ＃هندوکش لوړوالی له  4500مترو＇خه زيات نه دی ،نامتوغا＊ي ي ３خاواک 3600
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متره لوړ ،کوشان  4370متره لوړ ،چاردر 4236متره لوړ ،دندان شکن  2700متره لوړاوشﻴبر
 3200متره لوړدی .لو４دي ＃هندوکش د ختﻴ ＃هندوکش په پرتله د！ﻴ＂والي له امله دتﻴريدو
رات５ر４دو ډ４رې ستونزمن ３ﻻرې نه لري.
له همدې امله د ه５واد د شمال سويل لويه ﻻره د همدې غره له زړه ＇خه ت５ره شوې ،د
سالنگ تونل او＊کاري درې ﻻره له همدغ ３برخ＇ ３خه ت５ري８ي.
د دغه غره په شمالي او سويلي لمنو ک＄ ３نگلونه نشته ،خو ډ４ر ل ８په ک ３وحشي بادام،
شمشاد ون ،３لمن ３％او د شنو يا خنجک ون ３شته .لو４دي ＃هندوکش د جﻴولوجﻴکي
جوړ＊ت له پلوه يوه فعاله تکتونﻴکي ساحه ده چ ３په هغ ３ک ３جﻴولوجﻴکي لوی درزونه
شته ،په دې برخه ک ３د گرانﻴت ډبرې او د پالﻴوزوﺋِﻴک د رسوباتو پات ３شوني ډ４ر لﻴدل ک８５ي.
يو شم５ر طبﻴعي سرچ５ن ،３لکه :د چون ３ډبرې ،د ډبروسکاره اوکريمه احجار يا قﻴمتی ډبرې
ي ３د پنجشﻴر په دره ،انجمن ،جبل السراج او آشپشته ک ３لﻴدل ک８５ي چ ３ددې س５م ３د
ب６ايتوب ＊ودونکي دي.

د ！ﻮلﮕﻲ دننه فعالﻴت:
زده کوونکي دې په ډلو وويشل شي ،هره ډله دې د ﻻند４نﻴومطالبو په هکله په خپلومن％وک３
خبرې اترې او بحﺚ وک７ي:
 ختﻴ ＃هندوکش. لو４دي ＃هندوکش.پﻮ＊تن:３
؟
 .١د هندوکش ل７ۍ افغانستان پر＇واوبو اخﻴستونکوحوزو ويشي؟ نومونه ي ３واخلئ.
 .٢ختﻴ ＃هندوکش له کوم ３س５م＇ ３خه پﻴل شويدي او د هغه دپراخوالي پول ３واضح ک７ئ.
 .٣د ختﻴ ＃هندوکش لوړې ＇و ک ３نوم او د هغه د لوړوالی اندازه وواياست.
 .٤په کوموبرخوک ３د اﺋتکالي فعالﻴت له امله کنگلي يا يخچالي رسوبي پات ３شون ３رامن％ته
شوي دي؟ ＇رگندې ي ３ک７ئ.
 .٥کوم ３لوي ３ﻻرې د لو４دي ＃هندوکش له زړه ＇خه ت５ري８ي
له ！ﻮلﮕﻲ ＇خه بهر فعالﻴت:
＇７５نه وک７ئ د ختﻴ ＃او لو４دي ＃هندوکش د حﻴات ３اهمﻴت په هکله چ ３دهغو س５مو د او
سﻴدونکو لپاره ي ３لري ،په لسوکر＊وک ３خپل معلومات ولﻴکئ او په ！ولگي ک ３ي ３خپلو
！ولگﻴوالوته وړاندې ک７ئ.
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 – ٤٢ان％ور :د بابا د غره له طبﻴعي ب ３２سره آشنا شئ
بابا غر د لو４دي ＃هندوکش ل７ۍ په امتداد د ه５واد يو ډ４ر لوی او لوړ غر بلل ک８５ي
چی د افغانستان په مرکزي برخه ک ３پروت دی .دغه غردحاجﻴگک د غا＊ي له ختﻴ＃
او د غوربند د سﻴاگرد له لو４دي＇ ＃خه پﻴل او د لو４دي ＃هندوکش په دوام له ختﻴ＃
＇خه د لو４دي ＃پرلور پروت دی .د بابا د غره اوږدوالی  200کﻴلومتره او لوړوال ３ي ３په
من％ن ９توگه 4000متره دی .مشهوره لوړه ＇وکه ي ３شاهپوﻻدي نومﻴ８ي چ ３د سمندر
له سطح＇ ３خه  5140متره لوړه ده اوتل واورې لري چ ３په اوړي ک ３د هغ ３س５م３
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خلکود ＇ارويو د روزن ３لپاره ډ４ر＊ه شرايط برابرک７ي دي .باباغر د بامﻴان د سﻴند د اوبو
لپاره مهمه سرچﻴنه بلل ک８５ي.
د هغه په شمالي ＄وړو ک ３د امﻴر بند او بلخ آب سﻴندونه او سويلي ＄وړوک ３ي ３د
هلمند سﻴند او لو４دي ＃ته ي ３هريرود به８５ي .په دې توگه دغه ل７ۍ د ه５واد په مرکزي
س５موک ３د اوبو لگولو يوه لويه حوزه جوړوي .اقلﻴم ي ３په اوړي ک ３تود ،خوپه ژمي
ک ３ډ４ر سوړ او واورې لرونکی دی ،نو＄که يو شم５ر ترانسپورتي ستونزې رامن％ته کوي
لوړې ون ３هم پک ３نشته .د بابا غر نامتو غا＊ي په ختﻴ ＃ک ３عراق غا＊ی شاتو غا＊ی ،د
گردن ديوار غا＊ی ،د مﻼ يعقوب غا＊ی او د اون ９غا＊ي دي چ ３د کابل سﻴند ور＇خه
سرچﻴنه اخلي .د دې غا＊ي لوړوالی له ＇ 3000خه تر  3700مترو پورې رس８５ي.
سپﻴن غر :دغه مشهورغر د افغانستان په ختﻴ ＃ک ３د ننگرهار وﻻيت سويل ته پروت
دی ،دا چ ３لوړې ＇وک ３ي ３تل له واورو ＇خه ډک ３وي او سپﻴن ＊کاري ،نو ＄که ي３
د س５م ３خلک سپﻴن غر بولي.
پخوا ي ３ختﻴ ＃سپﻴن غرباله .سپﻴن غر د پﻴ＋ور د لو４دي ＃له سل کﻴلومترۍ ＇خه پﻴل
او مخ په لو４دي ＃د لوگر د خروار س５م ３تر شمال پورې پروت دی.
لوړه ＇وکه ي ３سﻴکارام ده چ 4755 ３متره لوړوالی لري .وروسته بﻴامخ په ＄وړ＄ي
لوړوالی ي ３کم８５ي او د لوگر وﻻيت د سويل د غرونو خو اته اوږد８４ي .د دغه غره په
شمالي ＄وړو ک ３د کابل د سﻴند يو شم５ر کوچني مرستﻴاﻻن به８５ي چ＄ ３ﻴن ３ي ３په
موسمي توگه ل８ه اندازه اوبه لري ،خو ＄ﻴن ３ي ３موسمي سﻴﻼو لرونکي دي .د سرخرود
سﻴند سپﻴن غر له تور غره ＇خه جﻼکوي.
د سپﻴن غر په سويل او سويل لو４دي ＃ک ３د کرم ３سﻴند او د هغه مرستﻴاﻻن به８５ي .د
پکتﻴا حوزه له ننگرهار ＇خه بﻴلوي.
د دغ ３ل７ۍ سﻴاسي اواقتصادي اهمﻴت په دې ک ３دی چ ３ستن ３ته ورته پا ３１لرونکي
＄نگلونه ،لکه :ارچه ،بلوط ،ن＋تر ،جلغوزه ،بﻴجر و پاين لري.
سپﻴن غرد يوه ديوال په ب２ه د هند د سمندر د موسمي هوا دننه کﻴدو مخنﻴوی کوي ،خو
60

- ٤٣ان％ور :د بابا غر

د تورخم په س５مه ک ３د کابل د سﻴند په اوږدو ک ３د هند د سمندر هوا د الﻴشنگ او
الﻴنگار تر درو پورې سﻴده اغﻴزه لري.

د！ﻮلﮕﻲ دننه فعالﻴت:
زده کوونکي دې په ＇وډلو وويشل شي ،هره ډله دې د لوست د متن په پام ک ３نﻴولوسره
ﻻند４نﻴو پو＊تنوته ＄وابونه ووايي:
 .١د بابا د غره موقﻴعت.
 .2د بابا د غره مهم غا＊ي.
 .٣د سپﻴن غره اقتصادي اهمﻴت بﻴان ک７ئ؟
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؟
پﻮ＊تنﯽ:
تر ！ولو غوره ＄واب په ن＋ه ک７ئ:
 .1د بابا غر په کوم ＄ای ک ３موقﻴعت لري:
الف) د افغانستان په ختﻴ ＃ک ３ب) د افغانستان لو４دي ＃ک( ３ج) د افغانستان شمال ک３
(د)د افغانستان مرکز ک３
 .2د بابا د غره اوږدوالی:
الف)  100کﻴلومتره دی ب)  200کﻴلومتره دی ج)  500کﻴلومتره دی د) 700
کﻴلومتره دی.
 .3دحاجﻴگک دغا＊ي لوړوالی:
د)  3700متره دی.
ج)  3300متره
ب)  1800متره
الف)  2500متره
 .4دسپﻴن غرلوړه ＇وکه:
الف) شاپوﻻدي .ب) تراجمﻴر .ج) سﻴکارام .د) نوشاخ ،ده.
له ！ﻮلﮕﻲ ＇خه بهرفعالﻴت:
د افغانســتان له فزيکي نقشــ＇ ３خه په اســتفادې د ＇ــو غرونو＇ ،ولوړو＇وکو＇ ،و غا＊ــو
او＇وسﻴندونو نومونه چ ３له همدغو غرونو ＇خه راوتلي وي ،دﻻند４ني جدول په ب２ه په خپلو
کتابچو ک ３ولﻴکئ.
د ＇وغرونو نومونه

د ＇ولوړو＇وکونومونه

د ＇وغا＊و نومونه

د ＇وسﻴندونو نومونه
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اوه ﻟﺴﻢ ﻟﻮﺳﺖ

د سﻠﻴﻤان ﻏر

 -٤٤ان％ور د سلﻴمان غر
تاس ３پوهﻴ８ئ چ ３سلﻴمان غر زموږده５واد په کومه س５مه ک ３پروت دی؟
د غرونو نقش ３ته وگورئ او د سلﻴمان د غره موقعﻴت و＊ﻴاست.
سلﻴمان غر د بلوچستان د مرکز کو！ ３او ＇مکنﻴو ترمن ＃له شمال ＇خه د سويل په لور د
افغانستان د ختﻴ％و پولو سره سم غ％ﻴدلی دی .دا د افغانستان له لويو غرونو ＇خه شم５رل
ک８５ي چ ３اوږدوالی ي 600 ３کﻴلومتره دی او په دوو برخو ،يعن ３ختﻴ ＃او لو４دي ＃سلﻴمان
غر سره ب５ل شوي دي .ختﻴ％ه برخه ي ３په وز４رستان ک ３غ％ﻴدل ３او د هغ ３س５م ３غرن９
ل７ۍ ي ３جوړې ک７ي دي ،لو４دي＊ ＃اخونه ي ３په پکتﻴا ،پکتﻴکا او بلوچستان ک ３خواره
شوي چ ３د سﻴند حوزه د افغانستان له طبﻴعي حوزې ＇خه جﻼ کوي ،خو د دغه غره په
ب５ﻼب５لو برخو ک ３د اوسﻴدونکو خلکو کلتوري ＄انگ７تﻴاوې يوشانته دي او دغه خلک گ６
کلتور او فرهنگ لري .هغه سرحدي کر＊ه چ ３په دغه غرونو ک ３ک＋ل شوې ،د دغ３
س５م ３د يوې قبﻴل ３خلک له يو بل ＇خه جﻼ کوي.
دغه ل７ۍ خپل＄ ３انگ７ې طبﻴعي ＄انگ７تﻴاوې لري ،د هند د سمندر د لنده بل لرونک ３هوا
راتگ په دغه س５مه ک ３د موسمي ور＊تونو ﻻمل ک８５ي.
د دغه غره په لمنو ک＄ ３نگلونه لﻴدل ک８５ي چ ３زموږ ه５واد ته په ملي او س５مه يﻴزه کچه
اقتصادي اهمﻴت لري.
د دغه ＄نگلونو پراخوالی د افغانستان دننه له زرو ＇خه تر يونﻴم زر مربع کﻴلومترو پورې
رس８５ي .لوړه ＇و که ي ３د سلﻴمان تخت په نوم ياد８４ي چ ３د سمندر له کچ＇ ３خه 3200
متره لوړوالی لري.
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د ترکستان تﻴربند:
دغه ل７ۍ د ه５واد په کومه برخه ک ３پرته ده؟
د ترکستان تﻴربند د افغانستان په شمال لو４دي ＃ک ３يو شم５رغرن ９او لوړې ＇وک ３جوړوي.
دغه غرونه د حصار غره له شمال لو４دي ＃او د بلخ آب له لو４دي％و برخو ＇خه پﻴل او له ختﻴ＃
＇خه مخ په لو４دي ＃غ％ﻴدل ３او تر باﻻ مرغاب پورې رس８５ي چ！ ３ول اوږدوالی ي300 ３
کﻴلومتره ک８５ي .من％نی لوړوالی ي ３د حصار غره شمال لو４دي ＃د جوزجان په شال کاشان ک３
چ 2300 ３متره لوړوالی لري ،لوړه ＇وکه ي ３جنگک نومﻴ８ې چ 3895 ３متره لوړوالی لري.
يوه بله ＇وکه ي ３چ ３قره جنگل نومﻴ８ي  2985متره سمندر له کچ＇ ３خه لوړه ده .دغه غر د
ه５واد د دوو لو４دي％و وﻻيتونو يعن ３فارياب او بادغﻴس ترمن ＃غ％ﻴدلی ،له سويلي خوا ＇خه
ي ３د مرغاب د سﻴند د مرستﻴاﻻنو سرچﻴن ３دي ،خو شمالي اړخ ک ３ي ３د قﻴصار او د هغه
د مرستﻴاﻻنو سرچﻴن ３دي .دغه غر د پست ３ډ４رې ون ３لري ،خو هغه نورې ون ３چ ３د ه５واد
په ختﻴ ＃او سويل ختﻴ ＃غرونو ک ３شته ،لکه لمن％ه ،صبر ،ن＋تر７５＇ ،ۍ＊ ،ون او نورې،
دلته نشته .په پسرلي او اوړي ک ３د دغه غره شمالي او سويلي لمن ３شن ３او غوره ＇＄ ７ايونه
جوړوي.د پسرلي په درو مﻴاشتو ک ３دغه لمن ３نرمه هوا لري او له ډول ډول گﻼنو او شنو بو！و
＇خه ډک ３وي او يوه عطر لرونک ３فضا جوړوي.
د غرونو دغه ل７ۍ د روسي ترکستان د بﻴدياوو او د＊تو د بادونو په مخه ک ３د يوه ديوال په توگه واقع
دي ،نو په شمال او شمال لو４دي＄ ＃وړونو ک ３ي ３د نﻴمه صحرايي اقلﻴم ن ３＋له ورايه ＊کاري.
د ！ﻮلﮕﻲ دننه فعالﻴت:
زده کوونکي دې په ډلووويشل شي ،هره ډله دې د افغانستان پر سپﻴنه نقشه باندې د سلﻴمان
او تﻴربند د غرونو ل７ۍ ＊کاره ک７ي.
پﻮ＊تن:３
؟
 .١په ！ولﻴزه توگه د افغانستان د غرونو ل７ۍ په کوم ３جﻴولوجﻴکي دورې پورې اړه لري؟
 .٢د سلﻴمان د غره ډ４ره لوړه ＇وکه کومه او لوړوالي ي＇ ３ومره دی؟
 .٣د ترکستان تﻴربند په کوم ＄ای ک ３موقعﻴت لري؟

له ！ﻮلﮕﻲ ＇خه بهر فعالﻴت:
د سلﻴمان غره او د ترکستان د تﻴربند د ل７ۍ ＄انگ７تﻴاوې د هغو له اقتصادي ارز＊ت سره يو
＄ای په ＇و کر＊و ک ３ولﻴکئ.
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اﺗﻠﺴﻢ ﻟﻮﺳﺖ

اوارې س５م - ３د＊ت ３او شﮕلن ３س５م:３

 -٤٥ان％ور
کله مو پام ک７ی چ ３د＊ت ３او شگلن ３س５م ３د ه５واد په کومو برخو ک ３دي؟
که چ５رې د ه５واد طبﻴعي جوړ＊تونه او توپوگرافي د ＄مک ３له پلوه وکتل شي ،د افغانستان
＄مک ３په درو برخو و４شل کﻴدای شي:
 .١غرونه.
 .٢ل８ې لوړې س５م.３
 .٣اوارې س５م.３
په دغه بحﺚ ک ３د افغانستان اوارې س５م ３او د＊ت ３مطالعه ک８５ي.
هغه س５م ３چ ３هلته غرونه نه وي ،اوبه لگول او د اوبو سرچﻴن ３نه وي ،اور＊ت ي ３ډ４ر ل８
وي ،د＊ته او صحرا بلل ک８５ي.
 د افغانستان په شمال ک ３د شﻴرماهي د＊ته او د بلخ او آموسﻴند ترمن ＃شگلن ３د＊ت ３چ３له لو４دي＇ ＃خه مخ په ختﻴ ＃پراخ ３شوي دي او د نﻴمه صحرايي اقلﻴم ＄انگ７تﻴاوې لري،
دا ＄که چ ３په پسرلي ک ３س５مه يﻴز او موسمي بارانونه لري او په اوړي ک ３وچه هوا لري.
دغه شگلنه د＊ته له شﻴرخان بندر ＇خه تر خماب پورې رس８５ي.
 د هلمند په حوزه ک ３د گودزرې د وﻻړو اوبو شاوخوا ،د جهندم او امﻴران د＊ته او65

د صديقي شگلن ３د＊ت ３او د چخانسور ！ول ３برخ ３چ ３شگلن ３س５م ３دي صحرايي
＄انگ７تﻴا لري ،په دغه برخه ک ３د کواترنري د رسوباتو د پات ３شونو ن＊ ３＋کاري.
 په ننگرهار ک ３دغه ډول ساحه پراخه ＄مک ３نﻴسي .په ختﻴ ＃ک ３د ﺛمرخﻴلو او غازيآباد ترمن ＃شگلنه د＊ته او په لغمان ک ３د گمبﻴري او سرخکانو د＊ته ،د پاملرن ３وړ دي.
دغه ساحه نﻴمه استوايي ＄انگ７تﻴاوې لري او لوړوالی ي ３له  500مترو ＇خه ل８دی .د اقلﻴمي
＄انگ７تﻴاوو له پلوه د افغانستان په شمالي پولو ،ختﻴ％و او سويل لو４د＄و برخو ک ３ب５ﻼب５ل
چاپﻴريال جوړوي ،همدارنگه په لوگر ک ３د سقاوې د＊ته او په کاپﻴسا ک ３ريگروان هم د
يادون ３وړ دي.
دغه د＊ت ３ډ４رې پراخه دي او شگلن ３غون６ۍ لري چ ３د ترانسپورت له پلوه ډ４رې ستونزې
رامن％ته کوي.

د！ﻮلﮕﻲ دننه فعالﻴت:
زده کوونکي دې په ډلو وويشل شي ،هره ډله دې د لوست په مهمو ！کو باندې خبرې وک７ي
او د هرې ډل ３استازی دې بﻴا د لوست د مهمو ！کو پايله د ！ولگي ترمخ ３ووايي.
پﻮ＊تن:３
؟
 .١افغانستان د توپوگرافي او طبﻴعي عوارضو له مخ ３په ＇و برخو ويشل شوی ده؟
 .٢د افغانستان په شمال ک ３کوم ３د＊ت ３دي ،نومونه ي ３واخلئ؟
 .٣د هلمند د حوزې د د＊تو اقلﻴمي ＄انگ７تﻴاوې بﻴان ک７ئ؟
 .٤د ننگرهار د حوزې د د＊تو نومونه واخلئ؟
 .٥د افغانستان دسويل لو４دي ＃ساحو ريگستانونه (شگلن ３د＊ت )３راوپﻴژنئ؟
له ！ﻮلﮕﻲ ＇خه بهرفعالﻴت:
＇ﻴ７نه وک７ئ او خپل معلومات په دې اړه چ ３د＊ت ３او شگلن ３صحراگان ３د کومو ﻻملونو
له کبله را پﻴدا ک８５ي ،په پن％و کر＊و ک ３ي ３ولﻴکئ.
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نولسم لوست

ژوي

 -٤٦ان％ور :د ＇＄ ７مکی
کوﻻی شئ چ ３د افغانستان د ＇ارويو د ＇و ب５لگو نومونه واخلئ؟
د افغانستان د ＇ارويو ان％ورونو ته وگورئ ،ب５ﻼب５ل ＇اروي له چاپﻴريال سره د دوی د توافق له
مخ＊ ３کاره کوي .په افغانستان ک ３ډول ډول ＇اروي د مديتران ３په س５مو او نﻴمه استوايي
س５مو ک ３شته دي ،له دې امله زموږ ه５واد د نﻴمه استوايي نﻴمه قطبي س５مو ترمن ＃د ＇ارويو
د قلمرو د پﻴوستون ک７ۍ بلل کﻴدای شي چ ３د گر＄ندويانو په را＊کون او د ه５واد په اقتصاد
ک ３مهم رول او ون６ه لري .دغه ه５واد د يو شم５ر ل ８پﻴدا کﻴدونکو او کمﻴابو ＇ارويو ،لکه:
مارخور غر＇ه ،مارکوپولو غر＇ه ،ختن غر＇ه ،واورين پ７انگ ،سپﻴنو زا１و او يو شم５ر تي
لرونکو ژويو او سم لرونکو وحشي ژويو لپاره يو غوره پ＂ن％ای او د اوسﻴدو مناسبه س５مه ده.
د ب５لگ ３په توگه پخوا ي８ه د نورستان په ＄نگلونو ک ،３ببر د آمو تر غاړو ،پ７انگ د
هندوکش په لوړو ＇وکو او لﻴوان په زياترو غرونو ک ３پﻴدا ک５دل ،لﻴوان ،گﻴدړې او سور
لن６يان په وچکال ９ک ３اوارو س５مو ته هم راکوزي８ي.
سرې گﻴدړې چ＄ ３انگ７ی طبي ارز＊ت لري ،د مرکزي س５مو په غرونو ک ３تر سترگو
ک８５ي ،وحشي پسونه او غرن ９غر＇ ３د واخان په درو او د هغو په شاوخوا ک ３شته،
همدارنگه غرن ９وزې د افغانستان په غرونو او د شمالي ستپ په د＊تو ک ３هم شته .د
هندوکش د غره ل７ۍ د نﻴمه قطبي او نﻴمه استوايي س５مو د ＇ارويو د جﻼ کولو يوه پوله
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شم５رل ک８５ي .لههمدې امله د هندوکش په سويل ختﻴ ＃ک ３زياتره بﻴزوگان ３چ ３د هند د
نﻴمه استوايي ژويو له ډل＇ ３خه دي ،لﻴدل ک８５ي.
د شمال د ستپ په خاورو ک ３شﻴشگي ژوند کوي چ ３په جلدي مسايلو ک ３ور＇خه کار
اخﻴستل ک８５ي او سور لن６يان په هر＄ای ک ３ډ４ر لﻴدل ک８５ي.
زموږ په ه５واد ک 441 ３ډولونه الوتونکي لﻴدل شوي چ ３زياتره ي ３د اوبو او مهاجر الوتونکي
دي .دغه الوتونکي د هلمند په هامون ،د پوزک په هامون ،د غزني په وﻻړو اوبو ،د ناور په
د＊ته او د ه５واد په يو شم５ر نورو س５مو ک ３خوراک کوي او هگ ９هم په همدغو ＄ايونو
ک ３اچوي ،د ب５لگ ３په توگه :د يوه راپور له مخ ３د غزني په وﻻړو اوبو ک ３له  75ډولو
＇خه زيات الوتونکي شته چ ３په پسرلي او د اوړي په لوم７ۍ ک ３هلته اوسﻴ８ي او په ژمي
ک ３د سند د حوزې خوا ته ＄ي.
په الوتونکو باندې د نباتاتو او ژويو په پرتله د اقلﻴم اغ５زه ل８ه تر سترگو ک８５ي ،دا＄که چ３
زموږ د ه５واد پراخوالی د عرض البلد له ＇و درجو ＇خه ډ４رنه دی ،الوتونکي کوﻻی
شي د چاپﻴريال او س５مو د برابرۍ له مخ ３خپل＄ ３ال ３او د اوس５دو ＄ايونه غوره ک７ي
.هغه الوتونکي چ ３په لوړو ＄ايونو ک＄ ３ال ３جوړوي د غزني د وﻻړو اوبو ،د هامونونو او
جهﻴلونو له الوتونکو سره توپﻴرلري ،د ب５لگ ３په توگه ！پوسان ،گربت ،پکه با＊ه او کونگ
په لوړو برخو ک ３ژوند تﻴروي او غو＊ه خوړونکي دي ،خو په ډن６ونو او هامونونو ک ３هغه
الوتونکي تر سترگو ک８５ي چ ３د کال په اوږدو ک ３د اوس５دو ＄ای بدلوي.
دلته به د افغانستان ژوي له اقلﻴمي ب５ﻼب５لو س５مو سره د هغوی د توافق له مخ ３په لن６ه
توگه و＇ﻴ７و:
د پکتﻴــا او نﻮرســتان
مﻮنسﻮن س５مه:
دغه س５مه يو شم５ر ژوي ،لکه:
بﻴزوگان ،３لﻴوه  ،نولی ،د ما＊ام
＇کالي ،کارغان ،شﻴن ！اغي،
زرکان ،م８ې او نور لري.

٤٧
ان％ور
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د ستﭗ س５مه:
د دې س５م ３ژوي ،لکه شﻴشگي ،موږک ،ﻻش خوړونکي مرغان ،يو شم５ر حشرات،
کارغان ،سوی ،گﻴدړې او ＇رم＋ک ９دي.
الپاﻳن س５مه:
په دغو س５مو ک ３تي لرونکي ژوي ،لکه :په پامﻴر ک ３غرن ９وزې چ ３په بدخشان او نورستان
ک ３هم شته .مار خور او غرني پسونه په واخان او مرکزي لوړو س５مو ک .３همدارنگه تور
غرني کارغان ،کارغه او غرني چرگان چ ３گل کوه ک ３شته او همدارنگه زري زرکان ،غرني
زرکان ،زا ،３１م７زان او نور هم په دې س５مه ک ３ژوند کوي.
صﺤراﻳﻲ س５مه:
د صديقي په تودو شگلنو د＊تو او د فراه او سﻴستان ب５ﻼ ب５لو س５مو ،د مارکو او نورو
سارايي س５مو ک ３يو شم５ر ژوی ،لکه :ډول ډول موږکان ،گﻴدړې ،سورلن６يان ،حشرات
او ＇＋ﻴدونکي ژوی شته .موږ د هغه ژوو په هکله چ ３د اقلﻴمي ب５ﻼب５لو ＄انگ７و له مخ３
ب５ﻼب５لو س５مو ک ３موندل ک８５ي ،بحﺚ وک ،７خو يو شم５ر کورني ＇اروي هم د ستﻴپ په
س５مو ک ３روزل ک８５ي ،تل ور＇خه گ＂ه اخ５ستل ک８５ي او د غو＊ي شﻴدو ،پوستکي او وړيو
د عايداتو له پلوه لوړ اقتصادي ارز＊ت لري.

 ٤٨ان％ور
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د ！ﻮلﮕﻲ دننه فعالﻴت:
زده کوونکي دې پر ډلو وويشل شي ،هره ډله دې دلوست د متن په کتو سره ﻻندې پو＊تنو
ته ＄واب ووايي:
 .١ژوي له اقلﻴمي س５مو سره ＇ه اړيک ３لري؟
 .٢د افغانستان د اقلﻴمي س５مو د مهمو ژويو نومونه واخل９ء.

؟
پﻮ＊تن:３
ډ４ر سم ＄واب په ن＋ه ک７ئ.
 .١په افغانستان ک ３دنﻴمه استوايي او مديترانه يي چاپﻴريالونو ژويو په شان ژوي شته؟
８４ .٢ه د پکتﻴا په ＄نگلونو ک ３ژوند کوي؟
８４ .٣ه د افغانستان په شمالي س５مو ک ３هم ژوند کوي؟
 .٤د سارايي حﻴواناتو نومونه واخلئ.
ﻻندني سوالونه شرحه ک７ئ:
 .١په افغانستان ک ３کوم غر د نﻴمه استوايي او قطبي ساح ３د ژويو بﻴلوونک ３ساحه ده.
 .٢زموږ په ه５واد ک＇ ３و ډوله الوتونکي شته ،نوم ي ３واخل９ء.
 .٣هغه الوتونکي چ ３ډ４رو لوړو س５مو ک＄ ３ال ３جوړوي ،کوم دي؟
ﻻندې پو＊تن ３شرحه ک７ئ.
 -سارايي (صحرايي) ژوي کوم دي ،يوازې نوم ي ３واخل９ء.

له ！ﻮلﮕﻲ ＇خه بهرفعالﻴت:
کتابتون ته په ورتگ او د نورو سرچﻴنو په کتلو سره د افغانستان د ژويو په هکله معلومات
را！ول اوپه ﻻند４ني جدول ک ３د ژوي نوم ،د اوس５دو ＄ای او د هغه اقتصادي ارز＊ت په
＄انگ７و ＄ايونو ک ３په خپلو کتابچو ک ３ولﻴکئ:
د ژوي نوم

د اوسﻴدو ＄ای

اقتصادي ارز＊ت
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＄نﮕلﻮنه
 ٤٩ان％ور

د افغانستان له ＄نگلونو ＇خه کومه اقتصادي گ＂ه اخ５ستل ک８５ي؟
＄نگلونه د افغانستان يوه ډ４ره مهمه طبﻴعي زيرمه ده چ ３د ！ولن ３او ه５واد د اقتصادي بنس
په ＊ه کولو او د اړتﻴاوو په له من％ه وړلو ک ３اغ５زمن دي .د افغانستان ＄نگلونه په لوم７ي گام
ک ３د لرگﻴو د صنايعو په پﻴاوړتﻴا ،خلکو ته د کار په پﻴدا کولو ،د بهرنﻴو اسعارو په ترﻻسه
کولو او د خلکو د اقتصاد د پﻴاوړتﻴا په برخه ک ３او په دويم گام ک ３د ژوند د چاپﻴريال له پلوه
د اقلﻴم د وضعﻴت په اصﻼح ،د ه５واد په سمسورتﻴا او ＊５رازۍ ،د خاورو ن７يدو او و４جاړ４دو
مخنﻴوی چ ３د باد او باران له امله پ＋５ﻴ８ي ،د وحشي ژويو په ډ４ر＊ت＇ ،ارويو ته د و＊و په
برابرولو او لن６ه داچ ３د لنده بل او د اوبو د ز４رمو په ساتنه ک ３لوړ ارز＊ت او اهمﻴت لري.
ون ３د دې ﻻمل ک８５ي چ ３د سﻴﻼوونو مخنﻴوی وک７ي ،د خاورو د ويجاړيدو مخه ونﻴسي
او په ب５ﻼب５لو ډولو نو د ژونديو د له من％ه تللو مخه ونﻴسي او د طبﻴعت د ＊کﻼ سرچﻴنه
ژوندۍ وساتي.
＄نگلونه يوشم５ر اقتصادي گ＂ ３لري ،د ب５لگ ３په توگه د ودانﻴو په خاطر د لرگﻴو پلورل ،د
کورونو د تودولو لپاره د لرگﻴو پلورل ،د سکرو پلورل او د مغز لرونکو مﻴوو حاصﻼت چ３
د ملي اقتصاد په پرمختﻴا او پﻴاوړتﻴا ک ３د پام وړ اغﻴزې لري .ن ３＋ن＋ان＇ ３رگندوي چ ３د
ه５واد دسويل غرن ９س５م ３ستنوته د ورته پا１و او پلن پا１و ونو ＄نگلونه لري .د ه５واد د سويل
ختﻴ ＃غرونه ،لکه سلﻴمان غر او سپﻴن غر او چترال ،هندوکش او پامﻴر د نورستان د غرونو
په گ６ون ！ول له لوړو برخو نﻴول ３تر لمنو پورې د صنعتي ＄نگلونو او ستن ته ورته پا１و ونو
له ＄نگلونو ډک دي .همدارنگه د ه５واد د شمال لو４دي ３％غون６ۍ د پست ３ون ３او نور
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 ٥٠ان％ور
＄نگلونه لري .په افغانستان ک ３د ＄نگلونو ساتنه او ＇ارنه د دولت په واسطه او په عنعنوي ب２ه
د س５م ３د قومونو له خوا ترسره ک８５ي .د ژوند د چاپﻴريال د ويجاړيدو يو مهم ډول د جگ７و
په ترڅ ک ３او وروسته له هغ ３د ＄نگلونو له من％ه تلل و چ ３دا د طبﻴعي سرچﻴنو يو ډ４ر
لوی زيان شم５رل ک８５ي .د ن７ۍ د خوراکي او کرن ３سازمان ( )W.F.Oاو د ملگرو ملتو
د پرمختﻴا ادارې د ا！کل له مخ ３په 1980م کال ک ３د افغانستان ＄نگلونو ) (2/2مﻴلﻴونه
هک＂اره ＄مکه نﻴول ３او په  1991م .کال ک ３د ه５واد ＄نگلونه  1.9مﻴلﻴونه هک＂اره ته را ！ﻴ
شول .د آخرني شم５ر له مخ ３د ه５واد ＄نگلونو يوازې  ٪2خاوره نﻴول ،３د جگ７و په کلونو
ک ３د سون د توکو د کم＋ت له امله ＄نگلو ＇خه د سو５＄دو او نورو هدفونو له پاره دا بهﻴر
پورته ﻻړ .د ＄نگلونو ډ４ره برخه د امﻴنت د تامﻴن او د ساح ３د پاکولو لپاره ،په ＄انگ７ي ډول
د س７کونو او کورونو د نژديوالي په وجه له من％ه ﻻړل .د مثال په توگه :په پکتﻴا ک ３روسانو
د منده اير ＄نگلونو ته د دې لپاره چ ３د لﻴدلو وا！ن ډ４ر شي اور واچاوه او په کن ７ک ３د دوو
قومونو د ＄نگله د تر ﻻسه کﻴدو او ب ３اتفاق ９پر وجه ＄نگل وسو＄ﻴد .که چ５رې ي ３ﻻزم
مخنﻴوی ونه شي اوس هم د ＄نگلونو زړې اونوي ون ３د له من％ه تلو په حالت ک ３دي .د
ه５واد پاتي ＄نگلونه په اقتصاد او چاپﻴريال ک ３مهم رول لري
 په عمومي توگه د ه５واد ＄نگلونه په درو برخو ويشل شوي دي: -1صنعتي ＄نگلونه
 -2پسته يي ＄نگلونه
 -3بته يي ＄نگلونه
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 -1صنعتﻲ ＄نﮕلﻮنه:
ستن ته ورته پا１و ＄نگلونه چ ３تل شنه وي ،د ه５واد په ختﻴ ＃سويلي برخو ک ３د  2000او
 3000مترو تر من ＃لوړوالي ک ３وده کوي چ ３د يو مﻴلﻴون هک＂اره په اندازه ＄مکه ي ３نﻴول ３او
د پکتﻴا مرکزي س５م＄ ،３دران ،منگل ＄ ،ا＄ي او همدارنگه په کون ７او لغمان ک ３هم لﻴدل
ک８５ي او د سو＄ﻴدو او د کورونو په جوړولو ک ３په عنعنوي توگه ور＇خه گ＂ه اخ５ستل ک８５ي.
د لغمان او کون ７په وﻻياتونو ک ３د ن＋تر ،ارچ ،３جلغوزې  ،زيتون ون ３ک ３لﻴدل ک８５ي.
＄نگلونه په س５مه ک ３د خاورې ايتکال له من％ه وړي ،اقلﻴم په زړه پورې او لنده بل لرونکی
کوي او د س５م ３خلکو ته غوره عايداتي سرچﻴنه گر＄ي .په افغانستان ک ３په مﻴلﻴونونو د ＊ونو
(زيتون) ون ３په وحشي توگه شن ３شوي ،د غو ونو په ننگرهار او پکتﻴا وﻻيتونو ک16000 ３
هک＂اره ＄مکه نﻴول ３ده .د اصﻼح شوي ＊وون مﻴوه له ＇ 14خه تر 22سلنه پورې غوړي لري
چ ３له يو ！ن ＊وونو ＇خه له ＇ 160خه تر 220کﻴلوگرامو پورې غوړي ترﻻسه ک８５ي.
 .2دپست＄ ３نﮕلﻮنه:
دپست＄ ３نگلونه د ه５واد په شمالي وﻻيتونو بادغﻴس او سمنگان ک ３دي چ ３ل ８تر ل８ه 3000
هک＂اره ＄مکه ي ３نﻴول ３ده .د پست＄ ３نگلونه او د هغو محصوﻻت د ه５واد د اقتصاد په
پﻴاوړتﻴا ک ３ارز＊ت او رول لري چ ３تولﻴد ي ３هر کال له＇ 2000خه تر！ 3000نو پورې
رس８５ي .دغه تولﻴدات له کورني لگ＋ت ＇خه پرته ،يوه اندازه ي ３بهرته هم صادري８ي .دس５م３
هغه خلک چ ３د دغو ＄نگلونو په شاوخوا ک ３ژوند کوي ،د پست ３د حاصﻼتو په را！ولولو او
د هغو په پلورلو سره د خپل ژوند اړتﻴاوې پوره کوي .د دغو ＄نگلونو ساتنه او ＇ارنه د دولت
له خوا ک８５ي.
 .3خﻮاره واره او د ！ﻴ قد لرونکﻮ بﻮ！ﻮ＄نﮕلﻮنه:
دغه ډول ＄نگلونه د ه５واد په شمال ،مرکزي او سويل لو４دي％و س５مو ک ３دي .دا بو！ي هم
ډ４ر ضروري او د اقتصادي پﻴاوړتﻴا له کبله اهمﻴت لرونکي دي چ ３د باد او باران په مقابل ک３
د خاورو د ش７يدو او ويجاړيدو مخنﻴوی کوي .د دغو ＄نگلونو مهم ډولونه ،لکه سکساول،
چرگس ،پسته ،غرني بادام＇ ،ﻴ７ۍ او نور دي .دا ډول ＄نگلونه زياتره د ه５واد په سويل
ختﻴ ＃او شمال لو４دي ＃ک ３شته دي ،له＇ 2000خه تر 3000مترو پورې لوړو س５مو ک ３يو
شم５ر نور ＄نگلونه دي چ ３د صنوبر ب５ﻼب５ل ډولونه لري .همدارنگه په غرنﻴو ＄نگلونو ک ３د
غوزانو ،شفتالو ،بادامو ،زرشک ،انگور＊ ،نگ＊ ،وله ،مرخ ،９２اومسي او نورې ون ３شته.
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په ختﻴ％و ＄نگلونو ک ３ډول ،ډول ون ،３لکه لمن ،３％ن＋تر７５＇ ،ۍ ،گور گورې او نورې شته،
په نورستان ک ３د صنوبر د ونو برس５ره انار غوزان ،جلغوزي هم په خپل سر په ＄نگلي ډول
رالوﺋﻴ８ي.د لو４دي％و س５مو په بادغﻴس او هرات په وﻻيتونو ک ３په ＄نگلونو ک ３له پست ،３پرته
خنجک او شﻴرخشت هم وده کوي ،په غوراتو او ادرسکن ک ３د ک＂ﻴرا او ترخو بادامو ون３
هم شته .د ه５واد دشمال ＄نگلونه زياتره د پست ３ون ３لري .په نهرين ،اندراب او خنجان ک３
پسته او د دوشي په غرونو ک ３د ＇７５ۍ ！ﻴ＂ ３ون ３ډ４رې دي.

د ！ﻮلﮕﻲ دننه فعالﻴت:
زده کوونکي دې په ډلو وويشل شي ،هره ډله دې د افغانستان د ＄نگلونو د گ＂و او اهمﻴت په
هکله دغو ！کﻴو ته په پاملرن ３سره توضﻴحات ورک７ي.

؟
پﻮ＊تن:３
 .١په افغانستان ک ３کوم＄ ３نگلي س５م ３د لوړ صنعتي ارز＊ت لرونکي دي؟ توضﻴح ي ３ک７ئ.
 .٢د ＄نگلونو ساتنه او ＇ارنه د چا له خوا ک８５ي؟
＄ .٣نگلونه کوم ３اقتصادي گ＂ ３لري ،بﻴان ي ３ک７ئ؟
د متن په کتلو سره د نﻴمگ７و جملو تش ＄ايونه په مناسبوکلمو ډک ک７ئ.
 .١زموږ د ه５واد د ＄نگلونو زياتره ساح ３د........................................له امله له
من％ه تللي دي.
 .٢صنعتي ستن ته ورته پا ３１لرونکي ＄نگلونه د..............مترو او.............مترو
لوړوالي ترمن ＃وده کوي.
 .٣د ！ﻴ قد لرونکي خواره واره ＄نگلونه د ه５واد په  ..................برخو ک ３دي.
له ！ﻮلﮕﻲ ＇خه بهر فعالﻴت:
د ＄نگلونو ساتنه بايد ＇رنگه ترسره شي؟ په دې اړه خپل معلومات په پن％و کر＊و ک ３ولﻴکئ
او په راتلونک ３ورځ ي ３د خپلو ！ولگﻴوالو مخ ３ته ولولئ.
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د ＄مک ３د مﺦ شﻴن فرش )د بﻮ！ﻮ فرش( د نباتاتﻮ فرش

 -٥١ان％ور :د ＄مک ３د مخ شﻴن فرش د اﺋتکال په وسﻴله زيانمن ک８５ي
کوﻻی شئ چ ３د هغو ＇لورو بو！و نومونه واخلئ چ ３خلک ډ４ره گ＂ه ور＇خه اخلي؟
طبﻴعي ＄انگ７تﻴاوې ،د اوبو شته والی او د ＄مک ３توپوگرافﻴکي جوړ＊ت په يوه س５مه ک３
د بو！و د ودې اغﻴزمن عامل دی .افغانستان يوغرنی ه５واد دی ،د تودوخ ،３لنده بل ،اور＊ت
او د ＄مکو د جوړ＊ت له مخ ３ب５ﻼب５ل بو！ي په ک ３موندل کﻴدای شي .د ب５لگ ３په توگه
زموږ د ه５واد په شمال ک ３ز４ره هغه وحشي بو！ی دی چ ３له ه５واد ＇خه بهر ته صادري８ي .د
بدخشان د غرونو درې د ن７ۍ تر ！ولو ＊ه ز４ره لري .د دغه بو！ي تخم په زرگونه کاله وړاندې
د وري＋مو له ﻻرې لو４دي％و او ختﻴ％و ه５وادونو ته وړل کﻴدل.
نباتي فرش په ﻻندې ډول ＇ﻴ７و:
 .1د مﻮنسﻮن د س５م ３نباتات:
هغه ون ３او بو！ي چ ３دلته موندل ک８５ي غز＊ ،وون ،ن＋تر ،لمن％ه ،غوزان ،پنبه ،پسته،
توت ،پنجه چنار ،گل وله – پاندروسا (د ستن پانو له ډل＇ ３خه دي) سن％ل ،３اکاسي ون،３
د تور مرچ ونه او نورې دي او هغه ون ３چ ３له  1000مترو ＇خه ﺗﺮ 2000مترو پورې لوړو
برخو ک ３وده کوي ،لکه ＇７５ۍ ارچه ،ن＋تر ،جلغوزې ،سرو ،پاين او ناجودي .له2000
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مترو ＇خه تر 2500مترو پورې په لوړو س５مو ک ３ن＋تر ،جلغوزې او صبرونه وده کوي.
له 3000مترو＇خه پورته په سپﻴن غره ک＄ ３نگلونه نشته.
 .2د ننﮕرﻫار د مرکﺰي حﻮزې د مدﻳترانه ﻳﻲ س５م ３نباتات:
هغه نباتات چ ３په مديترانه يي اقلﻴم ک ３وده کوي ،لکه :گني ،وريج ،３نارنج ،مالته ،سنتره
عموما ً له  500مترو ＇خه تر 550مترو لوړوالي پورې د ننگرهار په حوزه ک ３شته .نور
يوشم５ر نباتات هم د دغ ３س５م ３ون -３بو！ي شم５رل ک８５ي ،لکه :ابل＂س ،گل وله  ،غز،
＊ون ،تورمرچ ،توت ،اکاسي او صبرون ،３خو په لوړو س５مو ک ３د موسمي اغ５زې د هوا له
امله د سپﻴن غره په لمنو ک ３ستن پا ３１تل شن ３ون ３ډ４رې دي.
 .3د ستﭗ د س５م ３نباتات:
په دې ډول س５مو ک ３نباتات د و＊و په ب２ه وي چ ３زياتره په ک ３غل -３دان ３کرل ک８５ي ،خو
د غرونو په لمنو ک ３له وا＊ه ډوله بو！و پرته خشبي (د لرگي تنه لرونکي) او نﻴمه خشبي بو！ي
هم پﻴدا ک８５ي .د آموسﻴند غاړه د اقلﻴم له پلوه ب５ل＄ ３انگ７تﻴاوې لري ،دا ＄که چ ３په دغه
س５مه ک ３د آمو د سﻴند د اوبو له امله نسبتي لنده بل لوړ دی بو！وته ي ３د ودې ＊ه امکان
برابر ک７ی دی ،د دغ ３س５م ３رسوبي خاورو د ول ،３چنار ،خوږه ول ،３غز او ساکسول بو！و
او ونو د ودې لپاره هم ﻻره برابره ک７ې ده .همدارنگه وحشي زيتون په صحرايي او ستﻴپ
س５مو ک ３زرغونﻴ８ي.
 .4د نﻴمه صﺤراﻳﻲ او وچ اقلﻴﻢ نباتات:
د ه５واد په سويل لو４دي％و اوارو س５مو ک ３صحرايي بو！ي ،لکه :ارته مﻴز يا چ ３خلک ورته
ترخه وايي ،شنه ک８５ي .جارو بو！ي او ＄و＄ان چ！ ３ﻴ قد لري او يو شم５ر اغزي لرونکي
بو！ي د دغو س５مو شﻴن فرش جوړوي＄ ،ﻴن＄ ３ايونه چ ３اوبه لري ،لکه فراه ،زرنج او بست
يو شم５ر ون ،３لکهُ :وله  ،چنار په ک ３لﻴدل ک８５ي.
 .5د من％ن ９اندازې لﻮړوالﻲ لرونکﻮ س５مﻮ نباتات:
له ＇ 900خه تر  1800مترو پورې لوړې س５م ３او ＄ﻴن ３هغه س５م ３چ 2000 ３متره لوړوالی
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 ٥٢ان％ور
لري ،ﻻند４ني نباتات لري :شمکی ،پ ،９＋زنبق ،کبرگل ،پسته او بادام .همدارنگه په استالف
او د پغمان د غره په ختﻴ％و لمنو او خواجه سﻴاران ک ３ارغوان هم شنه ک８５ي.

 .6تندرا الپاﻳن نباتات:
د بدخشان واخان او راغ زياتره غرن ９لمن ،３لکه د مرکزي همالﻴا په شان ل ８ور＊ت لري،
دا＄که چ ３په دې ډول س５مو ک ３د مونسون د لنده بل لرونکي هوا کتل ３اغﻴزه نه لري＄ ،که
دا ډول س５م ３د گل سنگ نباتاتو پو＊ـل ３دي ،خو لوړ قدي بو！ي او ون ３نه لري او د خاورې
دنه حاصل خﻴزۍ ،يخن ９او د غرنﻴو بادونو د ت５زوالي له کبله د راغ ،شﻴوا ،فﻴﺾ آباد او د
کوکچ ３په لوړو ک ３تندرا الپاين س５مه رامن％ته شوې ده.

 .7د لﻮړو او غرنﻴﻮ س５مﻮ نباتات:
هغه س５م ３چ ３له ＇ 3800خه تر 4000مترو پورې لوړوالی لري د واورې او کنگلونو له کبله
پک ３د بو！و وده محدود وي او پرته له گل سنگ (ﻻيکن) ＇خه نور بو！ي نه لري.
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د ！ﻮلﮕﻲ دننه فعالﻴت:
زده کوونکي دې په ډلوو ويشل شي ،هره ډله دې په پرتلﻴزه توگه دافغانستان د اقلﻴمي س５مو د
نباتاتو په هکله خبرې اترې وک７ي او پايله دې په ！ولگي ک ３د ！ولگﻴوالو مخ ３ته ووايي.
پﻮ＊تن:３
؟
له متن ＇خه په گ＂ ３اخﻴستن ３سره تش ＄ايونه په مناسبو کلمو ډک ک７ئ:
 .١افغانستان ............................ه５واد دی.
 .٢په افغانستان ک ３ب５ﻼب５ل نباتات د .....................................له مخ ３وده کوي.
د سمو جملو په وړاندې (س) توری او د ناسمو په وړاندې( ن) توری ک８５دئ.
 .١له ＇ 1000خه تر 2000مترولوړوالی ک７５＇ ３ۍ ،ارچ ،３صبر او ناجو ون ３وده کوي( )
 .٢د هندوکش په شمالي لمنوک ،３په تﻴره بﻴا د سالنگ په برخه ک ３ستن ته ورته پا３１
لرونک ３ون ３تر سترگو ک８５ي( ).
 د ستروسو کورن ９ون(３لکه نارنج ،مال＂ه ،سنتره ،لﻴمو) د صحرايي اقلﻴم ＄انگ７تﻴاوېلري( )
 هغه نباتات چ ３د شمالي ستپ له شرايطوسره برابروالی لري چنار ،سن％له ،غز او يو شم５ر).
بو！ي دي (
له ！ﻮلﮕﻲ ＇خه بهر فعالﻴت:
له کتابتون او يو شم５رنوروســرچﻴنو ＇خه په گ＂ ３اخ５ســتلو سره د افغانستان د طبﻴعي نباتاتو
اونباتي فرش په هکله خپل معلومات په ＇و کر＊وک ３ولﻴکئ او په راتلونکي لوست ک ３ي３
خپلو ！ولگﻴوالو ته ووايئ.
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په طبﻴعت ک ３د اوبﻮ دوران )د اوبﻮ ساﻳکل(

وري＃

 ٥٣ان％ور
د باران اوريدل

روان ３اوبه

وچه س５مه

ب７اس

ب７اس

د ب７اس ک５دو بهﻴر

د سمنـــــــــــــــــــــــــــــــــدر اوبه

د هايدروسايکل ＄ای

ان％ور ته وگورئ .په دغه شکل ک ３اوبه په ب５ﻼ ب５لو ب２و لﻴدل ک８５ي ،تاس ３کوﻻی شئ چ３
دغه حالت وپﻴژنئ؟
د ＄مک ３په کرې ک ３اوبه تل د بدلون په حال ک ３وي چ ３د دغه بدلون په ترڅ ک ３اوبه ب５ﻼب５ل
او پﻴچلي پ７اوونه تﻴروي ،ترهغو چ ３بﻴرته خپل لوم７ني حالت ته ور وگر＄ي ،دې ته په طبﻴعت
ک ３د اوبو گر＄ﻴدل ياد هايدرولوژي سايکل هم ويل ک８５ي .اوبه په طبﻴعت ک ３په درو ب２و د
بدلون په حالت ک ３دي:
 .١د گاز حالت :اوبه د تودوخ ３په سبب په ب７اس بدل８５ي او هغه وخت د گاز حالت غوره کوي.
 .٢جامد حالت :اوبه د سانتي گراد له صفر درجو ＇خه ！ﻴ＂ه تودوخه ک ３کنگل ک８５ي .د ږلی،
کنگل او واورې په ب２ه اوبو ته د جامد حالت وايي.
.٣ماﻳع حالت :اوبه هغه وخت په اوبلنه(مايع) ب２ه باندې وي چ ３د تودوخ ３درجه د
صفر ＇خه پورته وي.د اوبو سايکل دوران د ＄مک ３د کرې په ＇لورو اصلي برخو ،يعن３
هوا( )Atmosphereپه خپله ＄مکه ( )Lithosphereاوبو ( )Hydrosphereاو
حﻴاتي کره ( )Biosphereک ３ترسره ک８５ي.
د اوبو سايکل د سمندر د اوبو له ب７اس ＇خه پﻴل ک８５ي .اوبه له سمندرونو او د اوبو له نورو
سرچﻴنو ＇خه په ب７اس بدل８５ي ،هوا ته پورته ک８５ي او په باد سره هرې خواته ＄ي د هوا د کتل３
دحرکت او د متﻴورولوژي د شرايطو له امله د اوبو ب７اس(بخارات) سره نژدې ک８５ي او وري％ي
جوړوي .د اشباع کﻴدو له امله دغه وري ３％بﻴرته گ ３２شي او د تکاﺛف يا گ２والي له کبله په
باران بدل８５ي .د باران ＇ا＇ک ３چ ３کله ＄مک ３ته راشي په ب５ﻼب５لو ب２و جريان مومي ،يو ＇ه
ي ３ډ４ر ژر په خاورو ک ３جذب او ＄مک ３ته ننو＄ي ،يوه اندازه د لمر وړانگو له امله بﻴرته
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ب７اس او هواته ＄ي ،يو اندازه ي ３د نباتاتو له پا１و ＇خه ب５رته هوا ته ＄ي ،يعن ３ترانسپايريشن
ک８５ي ،د باران پات ３اوبه د ＄مک ３پرمخ به８５ي ،ويالو او سﻴندونو په ب２ه په خپله مخه ＄ي .هغه
برخه چ＄ ３مک ３ته ننو＄ي تر＄مک ３ﻻندې د اوبو ز４رم ３جوړوي .د ＄مک ３د مخ اوبه او
تر＄مک ３ﻻندې اوبه دواړه د جاذب ３د قوې له امله ！ﻴ＂و برخو ته ＄ي او په پای ک ３سمندرونو
ته ＄ي ،دې ته په اصطﻼح ک ３هايدرو سايکل وايي.
يوه اندازه اوبه مخک ３له دې چ ３سﻴند ته ورس８５ي ،په خاورو ک ３جذب او تر＄مک ３ﻻندې
اوبو سره يو ＄ای ک８５ي＄ .ﻴن ３وختونه تر＄مک ３ﻻندې اوبه د جاري اوبو او سﻴندونو سرچﻴنه
گر＄ي.
د هايدرولوژي سايکل(دوران) د ＄مک ３پرمخ د باران اوبه بﻴرته هوا ته  ３＄چ ３د اوبو د بﻴرته
راگر＄ﻴدو يوه غوره ب５لگه ده ،نوويﻼی شو چ ３د هايدرولوژي سايکل يوبل سره ت７لی او هره
ک７ۍ ي ３په يوه بله پس ３را＄ي او دغه دوران بشپ７وي .د هايدرولوژي په سايکل ک ３د اوبو
دوران په پرله پس ３ډول دوام لري.
د ！ﻮلﮕﻲ دننه فعالﻴت:
زده کوونکي دې په ډلو وويشل شي ،هره ډله دې په طبﻴعت ک ３د اوبو د گر＄ﻴدلو ب２ه و＇ﻴ７ي
وروسته دې خپل معلومات د يو کاغذ پرمخ ولﻴکي اود ډل ３استازی دې هغه د ！ولگﻴوالو
ترمخ ３ولولي.

؟

پﻮ＊تن:３
 .١اوبه د ＄مک ３پرمخ په کومو ب２ودي ،توضﻴح ي ３ک７ئ؟
 .٢د اوبو گر＄ﻴدل يا دوران د ＄مک ３په کومو برخو ک ３وي؟
د سمو جملو په وړاندې د(س) توری او د غلطو په وړاندې د(ن) توری ولﻴکئ.
 .١اوبه د تودوخ ３له امله اودايشﻴدلو له ！کي ＇خه پورته په ب７اس بدل８５ي ،داد گاز حالت دی( ).
).
 .٢اوبه هغه وخت د مايع په ب２ه وي چ ３د هوا تودوخه لوړه وي (
).
 .٣د اوبو سايکل يا دوران د اوبو له ب７اس کﻴدو ＇خه پﻴل ک８５ي (
)
 .٤د ＄مک ３د مخ او تر ＄مک ３ﻻندې اوبه دواړه د جاذب ３له امله مخ پورته ＄ي (
له ！ﻮلﮕﻲ ＇خه بهر فعالﻴت:
＇７５نه وک７ئ :د کتابتون او نورو سرچﻴنو په کتنه په طبﻴعت ک ３د هايدرولوژي د سايکل يا د اوبو
دوران په هکله هريو ＄ان ＄ان ته جﻼ جﻼ معلومات را！ول او د يوه راپور يا ديوالي جريدې په
ب２ه ي！ ３ولگي ته راوړئ.
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په ژوندانه ،د انرژی ،په تﻮلﻴد او کرنﻴﺰ اقتصاد ک ３د اوبﻮ ارز＊ت

 -٥٤ان％ور :د بر＊نا بند
ستاسو له نظره انسانانو ته دخدای (ج) يو ډ４رغوره نعمت ＇ه دی؟
 ＇رنگه کوﻻی شو له دغو ز４رمو ＇خه د غوره گ＂ه اخﻴستن ３لپاره له خپل ＄ان ＇خه ＊هوړتﻴا ＊کاره ک７و؟
لکه ＇رنگه چ＊ ３کاري د ＄مک ３د کرې د مخ له ＇لورو برخو درې برخ ３اوبو نﻴول ،３که
چ５رې ＄مکه له پاسه وگورو ،د يوه شنه غون６اري په ب２ه ＊کاري .د اوبو په سلوک ３يوازې 2،8
برخ ３ي ３سﻴندونه ،کنگلونه ،سمندرگي ،د اتموسفﻴر اوبه ،تر＄مک ３ﻻندې اوبه او په خاوره
ک ３د لنده بل په ب２ه دي .د انسانانو ،ونو ،بو！و او ژويو ！ول ژوند په اوبو پورې ت７لی دی ،خو
له اوبو ＇خه گ＂ه اخ５ستل يوازې په ＇＋لو او ور＄نﻴو چارو پوری نه دي ت７لي ،بلک ３دا لوی
نعمت دکرن ،３صنعت او د بري＋نا د انرژۍ د تولﻴد لپاره هم ډ４ره ارز＊تناکه اړتﻴا ده .ممکن
انسان پرته له خوراک ＇خه يو＇ه موده ژوندی پات ３شي ،خو پرته له اوبو ژوندی نه پات ３ک８５ي.
انسان د＇＋لو او ور＄نﻴو چارو په خاطر ،خوږو اوبو ته اړتﻴا لري ،يعن ３هغه اوبه چ ３د مالگ３
اندازه ي ３ل８ه وي.
د سمندرونو او سمندرگﻴو اوبه تروې (مالگﻴن )３دي ،له هغو ＇خه د کار اخﻴستن ３په خاطر بايد
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هغه چاڼ شي او د اوبو چا１ول پانگ ３اچون ３اود اوبو د خوږولو تﺂسﻴساتو ته اړتﻴالري ،نو انسان
اړدی چ ３په اتمو سفﻴر او وچه ک ３په موجودو خوږو اوبو باندې خپل ３اړتﻴاوې پوره ک７ي .په
！وله ن７ۍ ک ３خوږې اوبه ل８ې دي يعن ３له ！ولو اوبو ＇خه يوازې په سلو ک 2،8 ３ي ３خوږې
دي .له بده مرغه ددغو اوبو په کار اخﻴستوک ３هم ستونزې شته ،دا＄که چ ３د هغو يوه برخه
په غرونو او قطبونوک ３دکنگل په ب２ه دي.
موږ او تاس ３پوهﻴ８و چ ３د سمندرونو اوبه د کرن ３لپاره د گ＂ي اخﻴستوپه ت５ره بﻴا د ＇＋لو وړنه
دي ،خو انسان کوﻻی شي چ ３تر＄مک ３ﻻندې له روانو خوږو اوبو ＇خه کار واخلي .دا هم
بايد ووايو چ ３له ＄مک ３ﻻندې خوږو اوبو ＇خه کار اخ５ستل هم د ＇اگانو کﻴندلو،ﻻسي
بمبو ،د پمپونو لگولو ،بندونو او يوشم５ر تﺂسﻴساتو ته اړتﻴا لري.
اوبه په ور＄ني ژوند ک ３ډ４ر اهمﻴت لري .له اوبو ＇خه اصلي کار اخ５ستل په کورنﻴو،
＊اري ،کرنﻴزو او صنعتي لگ＋تونو ک ３دی .د ＄مک ３د مخ له اوبو ＇خه له پورتنﻴو ＄ايونو
پرته ،د وگ７و او شﻴانو لﻴ８دولو لپاره هم کار اخ５ستل ک８５ي .په دې توگه د اوبو ضايعات او
ورځ په ورځ د نفوسو زياتوالی ،خوږې اوبه له گواښ سره مخامخ کوي.لکه په کورونو،
کروندو او صنايعو ک ３د اوبو بﻴ％ايه لگول ،تر＄مک ３ﻻندې د اوبو د ز４رمو د کم＋ت ﻻمل
گر＄ي .د ＇＋لو د اوبو د ډ４ر＊ه لگ＋ت په خاطر بايد د ＇＋لو اوبه له نورو د لگ＋ت وړ له
اوبو ＇خه جﻼشي .په کرنه ک ３هم بايد شاوخوا اوبو ＇خه د اوبو لگولولپاره له مناسبو ﻻرو
چارو＇خه کار واخ５ستل شي .د نباتاتو دخ７وبولو په خاطر له دغه ډول مناسبو ﻻرو چارو
＇خه گ＂ه اخ５ستل ،داوبو د ب＄ ３ايه لگ＋ت مخه نﻴسي .که چ５رې په يوې س５مه ک ３په
پوره اندازه اور＊ت وور８４ي ،بزگران د نباتاتو خ７وبولو ته اړتﻴا نه پﻴدا کوي .ډ４ره به ＊ه وي
چ ３کروندو د خ７وبولو ﻻرې -چارې د س５مو د اقلﻴمي شرايطو سره سم ３منظم ３شي ،د
ب５لگ ３په توگه :که چ５رې په ل ８اوبه لرونکو س５مو ک ３د وچوب ３په وړاندې کلک بو！ي وکرل
شي ،نو د اوبو په لگ＋ت ک ３به په پوره توگه سپما راشي.
په صنعت ک ３هم اوبو ته اړتﻴاشته ،د ياد ون ３وړده چ ３هره ورځ مﻴلﻴونونه لﻴتره اوبه د
صنعتي تولﻴداتو لپاره په کارول ک８５ي .د بر＊نا د تولﻴد په کارخانو ک ３له اوبو ＇خه د
تولﻴدوونکو ماشﻴنونو د س７ولو په خاطر کار اخ５ستل ک８５ي .په پرمختللو ه５وادونو ک ３ناپاکه
اوبه بﻴا ريسايکل( )Recycleکوي او په ＊ارونو ک ３بﻴا ور＇خه کار اخلي.
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 اوبه په کرنه کی ســﻴده ارز＊تلري چ ３د اوړي په موســم ک ３د
بندونــو کانالونو په وســﻴله کرنﻴزه
＄مکوتــه اوبــه ورکــول ک８５ي،
ﺗﺼﻮﻳﺮ آﺑﻴارى زﻣﻴﻦ ﻫاى زراﻋﺘﻰ
او بــه د بر＊ــنا د انرژۍ لپاره ＊ــه
اقتصــادي ســرچﻴنه ده .پــه دې
55ان％ور
هکلــه د کجکي بند ،ســروبي ،
نغلــو او درون＂ــ ３له بنــد ＇خه د
بري＋نا د انرژي ﻻس ته را＄ي.
او همدارنکه د اوبو گر＄ون３
بندونه چ ３د هلمند په وادۍ ک ،３ننگر هار ،لوگر ،هرات کابل او د ه５واد په شمالي س５مو
ک ３کرنﻴز و ＄مکوته اوبه برابر وي.

 ٥٦ان％ور

د ！ﻮلﮕﻲ دننه فعالﻴت:
زده کوونکي دې په ډلو وويشل شي ،هره ډله دې له خپلو ！ولگﻴوالو سره سﻼ مشوره
وک７ي ،کوم کارونه ترسره کﻴدای شي چ ３اوبه ب＄ ３ايه له ﻻسه و نه و＄ي ،د کورونو په
لگ＋ت ک ３کمی راشي ،تر＇و د کرن ３په برخه ک ３د اوبو په لگ＋ت ک ３سپما راشي.
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پﻮ＊تن:３
؟
دﻻند４نﻴو پو＊تنو ډ４رسم ＄واب په ن＋ه او د(√) ن＋ه ورباندې کﻴ８دئ:
 .١د ＄مک ３د مخ د اوبو نسبت عبارت دی له:
الف6 :
7

د2 :
4

ج3 :
4

ب5 :
4

 .١د انسانانو ،ژويو او نباتاتو ژوند تر ډ４ره په :
د) هﻴ＆ يو پورې ت７لی دی.
ج) اوبو.
ب) کرن.３
الف) صنايعو
 .٢د ن７ۍ د خوږو اوبو حجم ＇ومره دی:؟ الف) په سلو ک 2،8 ３ب) په سلو ک3،2 ３
ج) په سلو ک 4،8 ３د) په سلو ک. 5،6 ３
شرحه ي ３ک７ئ:
 .1د ＄مک ３د مخ له اوبو ＇خه د کورونو له ور＄ني لگ＋ت ＇خه پرته په نورو کومو
＄ايونو ک ３کاراخ５ستل ک８５ي؟
 .2په کرنه ک ３بايد له کومو ﻻرو چارو ＇خه کار واخلو چ ３د اوبو د ضايع کﻴدو مخنﻴوی وشي؟
 .3له اوبو ＇خه په صنعت او د انرژۍ په تولﻴد ک ３په ＇ه ډول کار اخ５ستل ک８５ي؟
له ！ﻮلﮕﻲ ＇خه بهر فعالﻴت:
د جغرافﻴ ３د لوست له کتاب او نورو سرچنﻴو ＇خه په گ＂ ３اخﻴستن ３سره ،د اوبو سرچﻴن３
وپﻴژنئ او هغه په بﻴلوبﻴلو ډلو وويش９ء ددغه کار د تر سره کولو په خاطر د ﻻند４ني جدول په
شان يو جدول جوړ ،په اړوند ستون ک ３د اوبو سرچﻴنه ،د سﻴند نوم ،د جهﻴل ،نوم بندونه
او نور ولﻴک９ء .په دويم ستون ک ３د خوږو او مالگ ３لرونکو اوبو کﻴفﻴت او په دريم ستون
ک ３له دغو سرچﻴنو ＇خه د کار اخﻴستو ＄ايونه ولﻴک９ء.
د اوبو کﻴفﻴت

د اوبو سرچﻴنه
خوږې

مالگی لرونکی

له اوبو ＇خه کار
اخ５ستل

84

＇لرويشتم لوست

د اوبﻮ لﮕﻮلﻮ حﻮزې

د آﻣﻮ د ﺳﻴﻨﺪﺳﻴﻤﻪ
شمالی ت７ل ３س５م３

د ﻛاﺑﻞ د ﺳﻴﻨﺪ ﺳﻴﻤﻪ

د ﻣﺮﻏاب اوﻫﺮﻳﺮود د ﺳﻴﻨﺪ ﺳﻴﻤﻪ

د هلمند د سﻴند س５مه

 -٥٧ان％ور :د ه５واد داوبو لگولوحوزې ＊ﻴي.
د ه５واد د اوبو لگولو د حوزو د و４ش نقشه وگورئ او ووايئ چ ３افغانستان د اوبو لگولو له پلوه
په ＇و حوزو ويشل شوی دی؟
د ＄مک ３جوړ＊ت او اقلﻴمي ＄انگ７تﻴاوې په روانو ،وﻻړو او تر＄مک ３ﻻندې اوبو باندې ن５ﻎ
په ن５غه اغﻴزه لري.
افغانستان يو غرنی ه５واد دی چ ３د اوبوحوزې ي ３د هندوکش د غرونو ل７ۍ او د هغه لوړې
برخ ３جوړوي ،په تﻴره بﻴا هغه کنگلونه او واورې چ ３هرکال په واخان ،پامﻴر ،ختﻴ ＃او
لو４دي ＃هندوکش او باباغره باندې د ژمي په موسم کی يو پربل پريو＄ي په اوړي او پسرلي ک３
ويل ３او په ب５ﻼب５لو حوزوک ３د روانو اوبو سرچ５ن ３رامن％ته کوي.
په ژمي ک ３د واورې او باران د اور＊ت له امله په پسرلي او اوړي ک ３د سﻴندونو اوبه زيات８５ي،
＄ﻴن ３وخت ＇پانده شي ،سﻴﻼوونه اوتوپانونه جوړوي او ＄ﻴن ３وخت د ＄مک ３پر مخ د
نباتاتو د نشتوالي له امله د خاورې د له من％ه وړلو او ويجاړيدو ﻻمل گر＄ي او د سﻴندونو د
غاړو کرنﻴزه ＄مک ３سﻴندونه له ＄ان سره وړي.
له دې امله چ ３د افغانستان د سﻴندونو او د هغو د مرستﻴاﻻنو سرچﻴن ３د ډ４رو لوړو برخو ＇خه
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دي ،نو＄که دغه سﻴندونه په لوړو برخو
ک ３ډ４ر ＇پاند او گ７ندي به８５ي چ ３د
هغو چ＂کوالی د سﻴندونو بستر او غاړې
له ＄ان سره وړي ،نوپه ＄ﻴنو ＄ايونو ک３
د سﻴندونو بستر کوچنی او ＄ﻴن ３وخت
د تنگنا ب２ه غوره کوي .د ب５لگ ３په توگه :د
آمو سﻴند ،پامﻴر او خماب د س５مو ترمن＃
د 2700مترو په اندازه د لوړوالي د توپﻴر
له امله هرکال زياته اندازه خاوره اورسوبي

 ٥٨ان％ور

توکي له ＄ان سره ل８５دوي له بل ３خوا د افغانستان ＄مک ３ډ４ره اندازه رسوبي خاوره لري او
ډبرې ي ３د اوبو دجذب لوړ قابلﻴت لري ،دغه ＄انگ７تﻴا،د ＄مک ３ﻻندې اوبو د ز４رموﻻمل
ک８５ي او د ه５واد په ب５ﻼب５لو س５مو ک ３د چﻴنو او کاريزونو د راوتو ﻻمل ک８５ي.
د استوايي او معتدله س５مو په پرتله د افغانستان د روانو اوبو دشبکو گ２والی ل ８دی ،دا＄که چ３
په مجموع ک ３افغانستان په نﻴمه صحرايي او استوايي ﻻندې سﻴمه ک ３پروت دی .هغه اوبه
چ ３هرکال د افغانستان په سﻴندونو ک３
به８５ي ،د افغانستان روان ３اوبه په سلوک３
 11د سﻴندحوزې ته رس８５ي 79 ،برخه
ي ３د ه５واد د ننه په د＊توک＄ ３ي يا وﻻړو
٥٩
ان％ور

اوبو او هامونونو ته رس８５ي او پات ３نورې
په سلو ک 20 ３نورو گاون６يو ه５وادونو
لکه ازبکستان او ترکمنستان ته ور＄ي.
د ه５واد په ختﻴ％و س５مو ک ３د سﻴندونو
دبت لوړدی ،خو په لو４دي％و س５مو ک３
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په ＄ﻴنو ＄ايونوک ３دغه دبت راک＋ته ک８５ي د افغانستان سﻴندونه او د اوبو لگولو حوزې په پن％و
برخو ويشل شوي دي:
الف) د آمو حوزه (اکسوس).
ب) د هريرود حوزه.
ج) دسند او دکابل دسﻴند حوزه.
د) د سﻴستان او هلمند حوزه.
هـ) يو شم５رنور کوچني سﻴندونه چ ３په ت７ل ３حوزه ک ３دي ،لکه د غزني سﻴند ،بلخاب او
نور.

د ！ﻮلﮕﻲ دننه فعالﻴت:
زده کوونکي دې په ډلو وويشل شي ،هره ډله دې متن په غور سره ولولي او ﻻند４نﻴو پو＊تنو
ته دې ＄واب ووايي:
 )١د افغانستان روان ３اوبه له کومو سرچﻴنو ＇خه پﻴاوړي ک８５ي؟
 )٢ول ３د ه５واد زياتره سﻴندونه توپاني او سﻴﻼو لرونکي دي؟
 )٣ول ３د ه５واد ب５ﻼب５لو ＄مکو ته د هرې حوزې د مساحت په پرتله اوبه کافي نه دي؟
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؟

پﻮ＊تن:３

د سمو جملو په وړاندې (س) توری او د ناسمو په وړاندې د (ن) توری ولﻴکئ:
 )١د ＄مکو جوړ＊ت ،طبﻴعي عوارض د ه５واد په روانو اوبو باندې سﻴده اغﻴزه لري (

)

 )٢د افغانستان د اوبو سرچﻴن ３د هندوکش په ل７ۍ او د هغه په لوړو برخو ک ３دي (

)

 )٣د افغانستان د سﻴندونو او د هغوی د مرستﻴاﻻنو سرچﻴن ３ډ４رو لوړو س５مو ک ３وي ،نو＄که
ډ４ر ورو روان دي (

).

 )٤د استوايي او معتدلو س５مو په پرتله د افغانستان د اوبو د شبکو گ２والی ډ４ر دی (
 )٥د افغانستان د روانو اوبو په سلوک 15 ３د سند حوزې ته تويﻴ８ی(

).

).

له ！ﻮلﮕﻲ ＇خه بهر فعالﻴت:
د افغانستان يوه سپﻴنه نقشه وکاږئ ،په هغ ３ک ３د اوبو لگولو حوزې سره له سﻴندونو په
ب５ﻼب５لو رنگونو باندې په ن＋ه ک７ئ او بﻴا د ﻻندني جدول په شان يو جدول جوړک７ئ ،په
لوم７ي ستون ک ３ي ３د اوبو لگولو حوزه ،په دويم ستون ک ３ي ３د سﻴندونو نومونه اوپه دريم
ستون ک ３ي ３موقعﻴتونه ولﻴکئ.
گ２ه

د اوبو لگولو حوزې

د حوزې اړونده سﻴندونه

موقعﻴت

1
2
3
4
5
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پن％ه ويشتم لوست

د آﻣﻮ ﺣﻮزه
د

د پامﻴر سﻴند
د واخان سﻴند
چقمقتﻴن

د پنج سﻴند

شﻴو
ا سﻴ

ند
د کوکچه سﻴند

خان اباد سﻴند
د کندزسﻴند
د
امو
اندراب
س
ﻴ
ند

 - ٦٠ان％ور :د افغانستان نقشه چی په هغ ３ک ３يوازې د آمو حوزه ＊ودل شوې ده.

د افغانستان د سﻴندونو نقشه په غور سره وگورئ ،په هغ ３ک ３د آمو د اوبو لگولو حوزه په
ن＋ه او ＇رگنده ک７ئ چ ３په هغ ３ک ３د ه５واد کوم سﻴندونه دي؟
د آمو حوزه ک ３هغه سﻴندونه را＄ي چ ３د هندوکش د ل７ۍ له شمال او شمال ختﻴ％و
＄وړونو ＇خه ي ３سرچﻴنه وي ،يوشم５ر ي ３د آمو له سﻴند سره يو＄ای ک８５ي اونور شم５ر
ي ３د هندوکش په شمالي لمنو او شگلنو د ＊تو کی ننو＄ي .د دغو سﻴندونو په وسﻴله ډ４رې
ل８ې ＄مک ３خ７وبﻴ８ي اود بري＋نا تولﻴد هم ور＇خه ډ４ر ل８دی ،خو د اوبو د بري＋نا د تولﻴد
ډ４ر لوړ ظرفﻴت لري.
آمﻮ سﻴند:
آمو سﻴند د افغانستان د شمال يو ډ４ر لوی سﻴند دی .تاريخي نوم لري د زاړه بخدي يا
اوسني بلخ لرغونی مدنﻴت د همدې سﻴند ترغاړو ت５رشوی دی .لرغونو يونانﻴانو آمو د
اکسوس ( )Oxusاو عربو جﻴحون په نوم ياد ک７ی و .د آموسﻴند سرچﻴنه د پامﻴر او واخان
د کنگلونو اوبه دي ،د زرکول اوبه چ ３د کنگلونو له ويل ３کﻴدو ＇خه سرچﻴنه اخلي په
 4125متره لوړوالي ک ３د آمو سﻴند ور＇خه پﻴل ک８５ي .د هغه بل مرستﻴال د واخان سﻴند
دی چ ３د واخجﻴر او چقمقتﻴن له کول ＇خه پﻴل ک８５ي او د پنج د کﻼ پنه ختﻴ ＃ک ３د
پامﻴر د سﻴند سره يو＄اى ک８５ي او د پنج سﻴند جوړوي ،په ای خانم ک ３د کوکچ ３له سﻴند
سره يو＄ای ک８５ي اوله هغه وروسته د آمو د سﻴند په نوم ياد８４ي .د آموسﻴند له زرکول ＇خه
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 ٦١ان％ور
ترخماب پورې د افغانستان د اسﻼمي جمهوريت او ازبکستان ،تاجکستان او ترکمنستان د
جمهوريتونو ترمن ＃سﻴاسي پوله جوړوي چ＇ ３ه نا＇ه  1200کﻴلو متره اوږدوالی لري .کله
چ ３له خماب ＇خه ت５ر شي د شمال لو４دي ＃خوا ته به８５ي او په پای ک ３ارال()ARAL
جهﻴل ته ورتويﻴ８ي .د دې سﻴند ！ول اوږدوالی  2500کﻴلو متره دی چ ３له هغه ＇خه 1300
کﻴلومتره ي ３د ترکمنستان او ازبکستان په جمهوريتونو ک ３به８５ي.
د آموسﻴند سور د پﻴل له سرچﻴن＇ ３خه د مصب ترس５م ３پورې توپﻴرمومي ،يعن ３د» قلعه
پنجه« په س５مه ک ３ي ３سور ډ４ري８ي ،خو د درقد په برخه ک 2000 ３متروته رس８５ي.
د کلفت په س５مه ک ３د 1700او  2000مترو ترمن ＃بدلون مومي ،د تاش گذر په س５مه
ک 2500 ３ته رس８５ي ،خو په ＄ﻴنو س５مو ک ３تر 5000مترو پورې رس８５ي ،خو ژوروالی ي３
کم８５ي ،يعن ３له يونﻴم متر ＇خه تر دوو نﻴم مترو پورې ک８５ي .د افغانستان د خاورې دننه د
آمو سﻴند مرستﻴاﻻن د کندز او کوکچ ３سﻴندونه دي چ ３دواخان او پامﻴر له اوبو سره يو＄ای
ي ３د مرسﻴتاﻻنو برخه په سلوک 40 ３ک８５ي او د اوبو له پلوه دغه مرستﻴاﻻن د آمو د سﻴند د
اوبو په سلو ک 30 -20 ３برخه جوړوي .ددغه سﻴند مرستﻴاﻻن چ ３د شمال له لوري ورسره
يو＄ای ک８５ي ،په تاجکستان او ازبکستان ک ３به８５ي چ ３د مهمو نومونه ي ３دادي :گونت ،د
وانﭻ سﻴند ،د قزلسو سﻴند ،وخش سﻴند او د کافرنهان او سرخان سﻴندونه دي.
له دې امله چ ３د آمود ســﻴند اوبه له زرکول ＇خه تردشــت قلعه پورې له لوړوســ５مو ＇خه
تﻴر８４ي ،سور ي ３ل ８او گ７نديتوب ي ３ډ４ردی ،نود ７＄وبو او تنگناگانو په شتوالي سره په دغو
برخو ک ３د اوبو د بري＋نا د تولﻴد امکانات ډ４ر زيات دي ،خو په دغو س５مو ک ３د بﻴ７ۍ چلولو
وړتﻴا نه لري ،خو تردشت قلعه او آی خانم ＇خه وروسته ي ３سور پراخه ک８５ي او گ７نديوالی ي３
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کم８５ي ،نوله دې وروسته
د کرنــ ３او د مالونــو د
وړلــو راوړلــو او بﻴــ７ۍ
چلولــو لپــاره دغه ســﻴند
ډ４ر چمتودی .د آموسﻴند
د تاشــگذر ،کلفــت او
قزل کﻼ (شــﻴرخان بندر)
د بندرونــو پــه برخوکــ３
د ســودا گريــزو مالونــو د
 ٦٢ان％ور
صادراتــو او وارداتــو لپاره
ډ４ر غوره مرکزونه برابروي ،دا＄که چ ３د شــمال په گاون６يو ه５وادونو ک ３د ترانزيت د حق
او دغو س５مو ته د اروپايي ﻻرو د را رس５دو له امله ډ４ر غوره بري＋ي.
له بل ３خوا د کلفت د بندر تر＇نگ د نفتو د ز４رمو ！انکونه جوړشوي دي او د ترانسپورتي
وسايطو ستونزې ي ３حل ک７ي دي .له بل ３خوا دغه بندرونه د کابل او مزارشريف د لوي３
ﻻرې په اوږدوک ３صنعتي او سوداگريز مرکزونه يو له بل سره ن＋لوي ،نو＄که ي ３اقتصادي
اوسوداگريز ارز＊ت او اهمﻴت ډ４ر اوچت دی.
د کﻮکﭽ ３سﻴند:
کوکچه د بدخشان يو ډ４ر مهم سﻴند بلل ک８５ي چ ３سرچﻴنه ي ３له＇٣٨٠٠خه
تر٤٠٠٠متروپورې لوړو ل ８سورلرونکو دروک ３ده ،د ډ４رو ک８لﻴچونو په وهلو سره له بدخشان
＇خه تﻴر８４ي ،په خواجه غار ک ３له آمو سﻴندسره يو＄ای ک８５ي .د هغه ختﻴ％ه سرچﻴنه د
دوفرين جهﻴل دی ،له هغه ＄ايه مخ په لو４دي ＃به８５ي .د کوکچ ３سﻴند درې نور کوچني
مرستﻴاﻻن لري چ ３د وردج ،يامگان اوسرغﻴﻼن په نومونو ياد８４ي او د اوبو را！ولﻴدونک３
سويلي حوزه ي ３د کران او منجان ＄وړې جوړوي .او د جرم د درې پواسطه د کوکچ３
له سﻴند سره يو ＄ای ک８５ي .د کوکچ ３د سﻴند ژوروالی ډ４ر او سوري ３ل８دی چ ３په ＄ﻴنو
س５مو ک ３ي ３سور له يوکﻴلومتره ＇خه نه زيات８５ي ،نو ＄که ويالو او کانالونو ته د هغو داوبو
راوستل ستونزمن کاردی او په بدخشان ک ３کرن ３ډ４ره پرمختﻴا نه ده ک７ې.
د يونانﻴانو واکمن ９پرمهال د پنج او کوکچ ３د سﻴندونو ديو＄ای کﻴدو په س５مه ک ３د
آی خانم تاريخي ＊ار يو ډ４ر پرتمﻴن ＊ار و چ ３ورو ورو ي ３د ب５ﻼب５لو يرغلونو له امله خپل
پرتم له ﻻسه ورک ７چ ３نن ورځ په کن６واله بدل شوی دی .په دغه س５مه ک ３کرن ３او ＇اروي
روزن ３يو＇ه پرمختﻴا ک７ې ده.
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د کندز سﻴند:
دغه سﻴند د ه５واد په شمال ک ３يو ＄انگ７ی اقتصادي ارز＊ت لري ،دا ＄که چ ３د اوبو بهﻴر
ي ３لکه د کوکچ ３په شان گ７ندی او ت５ز نه دی ،دغه سﻴند په پراخو او اوارو دروک ３به８５ي.
د دغه سﻴند ترغاړو د کندز او بغﻼن کرنﻴزې ＄مک ３پراخه ساحه جوړوي چ ３د کرن ３او
خ７وبولو لپاره ډ４ر غوره دی .دکندز سﻴند ډ４ر مرستﻴاﻻن لري چ ３يو شم５ر ي ３دادي:
د پلخمري(اندراب) ،د تالقانو او د نهرين سﻴندونه.

د ！ﻮلﮕﻲ دننه فعالﻴت:
زده کوونکي دې په ډلو وويشل شي ،هره ډله دې دﻻند４نﻴو موضوعاتو په اړه بحﺚ وک７ي او
بﻴا دې د هرې ډل ３استازی د خپل بحﺚ پايله خپلو ！ولگﻴوالو ته ووايي:
 د آموسﻴند. د کوکچ ３سﻴند. د کندز سﻴند.پﻮ＊تن:３
؟
 )١د آمو په حوزه ک ３کوم سﻴندونه دي او له کومو غرونو ＇خه سر چﻴنه اخلي؟
 )٢پخوا د آموسﻴند ترغاړو کوم مدنﻴت را！وکﻴدلی و او يونانﻴانو آمو سﻴند په ＇ه نوم ياداوه؟
 )٣د آمو د مرستﻴاﻻنو نومونه واخلئ؟
 )٤د آموسﻴند د کومو ه５وادونو ترمن ＃سﻴاسي پوله جوړوي؟
 )٥د بدخشان په وﻻيت ک ３د کوکچ ３د سﻴند اهمﻴت تشريح ک７ئ؟
له ！ﻮلﮕﻲ ＇خه بهر فعالﻴت:
د آمو دسﻴند د تاريخي اهمﻴت ،د کوکچ ３د سﻴند او د کندز دسﻴند د اقتصادي اهمﻴت په
هکله ＇ﻴ７نه وک７ئ اوخپل معلومات په  10کر＊و ک ３ولﻴکئ او په بل راتلونکي لوست ک３
له خپلو ！ولگﻴوالو سره خبرې پرې وک７ئ.
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شپ ８ويشتم لوست

د ﻛاﺑﻞ ﺣﻮزه

 ٦٣ان％ور :د کابل سﻴند
د افغانستان د اوبو لگولو دحوزو نقش ３ته په ( )٨٥مخ ک ３وگورئ او د کابل حوزه په ک３
＊کاره ک７ئ.
تاس ３ويﻼی شئ چ ３د کابل حوزه د اوبو له کومو سرچﻴنو ＇خه پﻴاوړې ک８５ي؟
د کابل حوزه له هغو سﻴندونو او د هغو له مرستﻴاﻻنو سره له شمال لوري ＇خه د هندوکش
د غرونو ل７ۍ ايساره ک７ې ده چ ３د الﻴشنگ ،الﻴنگار ،کون ،７پنجشﻴر او غوربند د سﻴندونو
سرچﻴن ３ي 3900 ３او  4500مترو لوړوالي ＇خه دي .په لو４دي ＃ک ３ي ３د سرچﻴن ３ډ４ره
لوړه برخه داون ９دره ده چ ３د پغمان د غره په شمال لو４دي ＃ک ３پرته ده ،همدا د کابل د
سﻴند سرچﻴنه جوړوي .د کابل د حوزې په سويل په برخه ک ３د لوگر سﻴند او د سپﻴن غره
او خوږيا１و س５م ３دي ،خو تورخم ي ３ختﻴ％ه ساحه جوړوي .د دغ ３حوزې ！ول مساحت
 75390کﻴلو متره مربع دي چ！ ３وله س５مه ي ３شنه او ＊ﻴرازه ک７ې ده او د کرنﻴزو فعالﻴتونو په
پرمختﻴا او د اوبو د بري＋نا په تولﻴد ک ３ډ４ر مهم ارز＊ت لري او په دغه حوزه ک ３د نفوسو د گ０
مﻴشت کﻴدو ﻻمل شوی .دغه حوزه د افغانستان د اوبو د حوزو ١٢/٥سلنه جوړوي.
په افغانستان ک ３دننه د کابل سﻴند  360کﻴلو متره اوږدوالی لري تورخم ته نژدې د گوشت ３په
س５مه ک ３د ه５واد له پولو ت５ر８４ي اود  140کﻴلو مترو په وا！ن د پ＋تونخوا په صوبه ک ３به８５ي،
دا！ک په س５مه ک ３د سند له سﻴند سره يو＄ای ک８５ي ،نو＄که د کابل حوزې ته د سند حوزه
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هم وايي .ددغ ３حوزې مهم سﻴندونه دادي:
د کابل سﻴند:
د دغه سﻴند سرچﻴنه د پغمان د غره په لو４دي ＃ک ３د اون ９غا＊ي له  ٣٥٠٠مترو لوړوالي
＇خه ده د کابل سﻴند د قروغ د غره له سويل لو４دي＇ ＃خه د للندر په تنگي ور＄ي او بﻴا د
چهاردهي ＊５رازې س５م ３ته را＄ي ،د کابل ＊ار د گذرگاه په س５مه کی ي ３لوم７نی مرستﻴال
چ ３دچمچه مست په نوم ياد８４ي ،ورسره يو＄ای ک８５ي او بﻴا د کابل ＊ار له من％ه ＇خه د
ختﻴ ＃په لور به８５ي او د شﻴن ３او بگرامي په شمال ک ３د لوگر سﻴند سره يو＄ای ک８５ي.د کابل
سﻴند تردې ＄ايه پريمانه او دايمي اوبه نه لري ،يعن ３د اوړي له لوم７يو＇خه وروسته د مني تر
وروستﻴو پورې وچ وي .دغه سﻴند د کابل د ناوې له خ７وبولو وروسته د ＇رخي پله له سويل
＇خه ت５ر８４ي په تنگ غاروک ３په ډ４ر گ７نديتوب سره ＄ي او د ماهﻴپر په برخه ک ３د بري＋نا بند
ورباندې جوړ شوی چ ３د پسرلی او ژمي بري＋نا تولﻴدوي .له ماهﻴپر ＇خه وروسته په يوه ل８
سورلرونک ３دره ک ３به８５ي او د نغلو س５م ３ته رس８５ي ،هلته د پنجشﻴر له سﻴند سره چ ３هغه
سره مخک ３د غوربند سﻴند هم يو＄ای شوی دی ،يو＄ای ک８５ي بايد داهم ووايو چی غوربند
او پنجشﻴر سﻴندونه سره يو＄ای ک８５ي .د نغلو په برخه ک ３د اوبو يو بند ورباندې جوړشوی
چ＊ ３ه پراخه ساحه ي ３نﻴول ３او له دغه بند ＇خه په يوساعت ک 66 ３زره کﻴلو وا！ه بري＋نا
ترﻻسه ک８５ي .په سروبي ک ３هم د بري＋نا د تولﻴد يوبند او فابريکه ورباندې جوړه شوې ده چ３

 ٦٤ان％ور
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په يوه ساعت ک 22 ３زره کﻴلو وا！ه بري＋نا تولﻴدوي .دغه سﻴند ترسروبي وروسته د وري＋مو
تنگي ته ورننو＄ي له هغه وروسته له سر کون６و بابا ،سرخکانو او عزيزخان ک＆ ＇خه ت５ر８４ي
او د الﻴشنگ او الﻴنگار سﻴندونه ورسره يو＄ای ک８５ي .کله چ ３د درون＂ ３س５م ３ته ورس８５ي
هلته هم يو بند ورباندې جوړه شوې چ ３هم د اوبو لگولو يو کانال ور＇خه جﻼشوی او هم د
بري＋نا دتولﻴد يوه فابريکه ورباندې جوړه شوی ده .د جﻼل أباد د ＊ار په لو４دي ＃ک ３د سرخرود
سﻴند هم ورسره يو＄اى ک８５ي .کام ３او بهسودته نژدې ددغه سﻴند وروستی لوی مرستﻴال،
يعن ３د کون ７سﻴند ورسره يو＄ای ک８５ي چ ３له پ＋５ور ＇خه تر ت５ريدو وروسته د ا！ک په س５مه
ک ３له سﻴند سره يو＄ای ک８５ي .له اون ９درې ＇خه ترا！ک پورې د کابل د سﻴند اوږدوالی500
کﻴلومتره ＊ودل شوی چ 360 ３کﻴلو متره ي ３د افغانستان دننه به８５ي.
د کﻮن ７سﻴند:
ددغه سﻴند سرچﻴنه د ختﻴ ＃هندوکش په سويل ک ３د بروغﻴل غا＊ی دی چ 4000 ３متره
لوړوالی لري .دغه سﻴند د واخان او يار قند س５م ３سره يو＄ای کوي .د کون ７سﻴند په پﻴل ک３
د ＇و سﻴندونو د يو＄ای کﻴدو له امله چ ３له ＊ي او کﻴ ３２خوا ورسره يو＄ای ک８５ي ورو ،ورو
لوی اوبه اوگ７نديتوب ي ３ډ４ري８ي.
کله چ ３د چترال له س５م ３ت５ري８ي ،د چترال د سﻴند په نوم ياد８４ي له هغه وروسته بﻴا لن６ی
سﻴند ورسره يو＄ای ک８５ي چ ３له هغه وروسته د کون ７د سﻴند په نوم ياد８４ي ،کله چ ３چغه
سرای ته رس８５ي ،د پﻴﭻ سﻴند هم ورسره يو＄ای ک８５ې ،له ＊ﻴوې او شگ＇ ３خه وروسته کام３
ته نژدې له کابل سﻴند سره يو＄ای ک８５ي د دغه سﻴند له اوبو ＇خه د کرن ３او د س５م ３دخ７وبولو
لپاره کار اخ５ستل ک８５ي .دغه سﻴند ددغو س５مو پراقلﻴم ډ４ره ،د پام وړاغﻴزه لري.
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د ！ﻮلﮕﻲ دننه فعالﻴت:
زده کوونکي دې په ＇وډلو وويشل شي ،هره ډله دې دﻻند４نﻴو موضوعاتو په اړه له يو بل سره
خبرې اترې وک７ي او پايله دې د ！ولگي مخ ３ته ووايي:
 د کابل(سﻴند) حوزه. د کابل سﻴند. د کون７سﻴند.پﻮ＊تن:３
؟
الف) دسمو جملو په وړاندې د (ص) توری او د ناسمو په وړاندې د (غ) توری ولﻴکئ.
 .1د کابل حوزه او مرستﻴاﻻن ي ３د شمال له لوري د هندوکش د غرونو ل７ۍ ايساره ک７ې ده.
).
 .2د کابل د حوزې ！ول پراخوالی 75390مربع کﻴلو متره دی(
).
 .3د کابل د سﻴند اوږدوالی د ه５واد دننه 560کﻴلو متره دی(
 .4د کابل سﻴند سرچﻴنه د پغمان له لو４دي ＃د اون ９له غا＊ي ＇خه ده چ 3500３متره لوړوالی
لري( ).
 .5د کابل سﻴند د بگرامﻴو د شﻴن ３شمال ته له خپل مرسﻴتال ،يعن ３لوگر له سﻴند سره يو＄ای
).
او اوبه ي ３کم８５ي(
 .6د بهسودو او کام ３په س５مه ک ３د کابل د سﻴند يو بل مرستﻴال ،يعن ３د پنجشﻴر سﻴند ورسره
).
يو＄ای ک８５ي(
 .٧د کون ７سﻴند په کوم ＄ای ک ３له کابل سﻴند سره يو ＄ای ک８５ي.
له ！ﻮلﮕﻲ ＇خه بهر فعالﻴت:
＇７５نه وک７ئ او داس ３يوجدول جوړک７ئ چ ３په هغه ک ３د اوبو لگولو حوزه ،د حوزې
مرستﻴاﻻن او د اوبو لگولو پراخوالی د لوري له پلوه ＊ودل شوی وي.
د اوبو لگولو د حوزې نوم

د اړوند حوزې د مرستﻴاﻻنو نوم

د حوزې پراخوالی
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د ﻫلمند او سﻴستان د اوبﻮ اخﻴستن ３س５مه

ترنک

ا

رغ
نداب

فر

اه رود

لورا
دا
رغندا

ب

سﻴند

ادر
سکن

خ
اشرود
د

هلمند

سﻴند

 ٦٥نقشه :د هلمند او سﻴستان د اوبو لگولو حوزه ＊ﻴي.
د ه５واد د اوبو د حوزې نقشه وگورئ ،د هلمند اوسﻴستان حوزه په هغ ３ک＊ ３کاره ک７ئ.
 أيا ويﻼی شئ چ ３کوم سﻴندونه په دغه حوزه ک ３دي؟د سﻴستان او هلمند حوزې د ه５واد په سويل لو４دي ＃ک ３يوه پراخه ساحه نﻴول ３ده او د
ه５واد په سويل لو４دي ＃ک ３د اوبو لو ه حوزه جوړوي .په دغه حوزه ک ３ﻻند４ني سﻴندونه
را＄ي:
 .1د هلمند سﻴند چ ３د اوبو لگولو ساحه ي 154300 ３کﻴلو متره مربع ده ،د ！ول ه５واد د
اوبو لگولو د حوزې په سلو ک 23،6 ３برخه تشکﻴلوي..
 .2فراه رود چ ３د اوبو لگولو ساحه ي 33000 ３کﻴلو متره مربع ده اود ！ول ه５واد د اوبو
لگولو د حوزې په سلوک 4،4 ３برخه ي ３نﻴول ３ده.
 .3ادرسکن سﻴند چ ３د اوبو لگولو ساحه ي 22000３کﻴلو متره مربع ده او د اوبو لگولو د
！ول ３حوزې په سلوک 3،5 ３برخ ３ي ３نﻴول ３دي.
 .4يو شم５ر نورکوچني سﻴندونه ،وﻻړې اوبه او ډن６ونه چ ３د اوبو لگولو ساحه ي117320３
کﻴلو متره مربع ده ،د ！ول افغانستان د اوبو لگولو په سلو کی 17 ،8برخه ي ３نﻴول ３ده.
هغه سﻴندونه چ ３د هلمند او سﻴستان د اوبو لگولو په ！ول ３حوزې پورې مربوطه دي د اوبو
لگولو ساحه ي 340000 ３کﻴلو متره مربع پراخوالی لري چ ３د ！ول ه５واد نﻴمايي مساحت،
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يعن ３په سلو ک 51،8 ３برخه ي ３نﻴول３
ده .دغه حوزه د ه５واد ترنورو حوزو
＇خه پراخه ده او ډ４رې اوبه لري چ３
مشهور سﻴندونه ي ３په لن ６ډول معرفي
کوو:
د ﻫلمند سﻴند:
په ه５واد ک ３هلمند يو لوی او ډ４ر اوږد
سﻴند دی چ ３له پﻴل ＇خه تر پای پورې
د ه５واد دننه به８５ي ،داهغه يوازينی سﻴند
دی چ ３په کرنه ک＊ ３ه گ＂ه ور＇خه
اخ５ستل ک８５ي او د اوبو دبري＋نا په تولﻴد
ک ３هم ور＇خه کار اخ５ستل ک８５ي.

 - ٦٦ان％ور :د هلمند سﻴند او د کجکی بند ＊ﻴي.

د هلمند د سﻴند سرچﻴنه د پغمان د غره له شمال لو４دي％و برخو او د اون ９د غا＊ ３يونﻴم
کﻴلو متره لو４دي＇ ＃خه ده ،وروسته له هغه ＇خه د گردن ديوال لـــه سويل ＇خه ت５ري８ي اود
مﻴدان په لو４دي％ه برخه ک ３د مﻼيعقوب له غا＊＇ ３خه په وتلو سره د بامﻴان د سويل س５مو
ته ننو＄ي ،د بامﻴان له وﻻيت ＇خه په تﻴريدو سره ارزگان ته رس８５ي＇ ،و مرستﻴاﻻن ي ３هم
ورسره يو＄ای اومخ په دهراود به８５ي ،د کجکي د بند په برخه ک ３ي ３سور ډ４ر پراخ８５ي اود
اوبو د بري＋نا د تولﻴد لپاره يوه ډ４ره لويه ز４رمه جوړوي ،وروسته ترهغه مخ په لشکرگاه به８５ي
او په نﻴمه صحرايي د＊تو ک ３د درويشانو او چار برجک په برخو ک ３د يوې لﻴندۍ په ب２ه
را تاوي８ي او د نﻴمروز وﻻيت د کمال خان په برخه ک ３مخ په شمال ک８４８ي او ده５واد پولوته
نژدې د يوشم５ر ک８لﻴچونو په وهلوسره د خپل ３دلتا په برخه ک ３په ب５ﻼب５لو ＊اخونو ويشل
ک８５ې د دغه سﻴند اوږدوالی له حاجﻴگک ＇خه د زرنج په سويل ک ３ترکهک بند پورې
 1400کﻴلو متره ک８５ي .د هلمند پورتن ９برخ ３زياتره په غرنﻴو س５مو ک ３به８５ي نو＄که له
اون ９غا＊ي ＇خه ترکجکي پورې ډ４ر گ７ندی به８５ي اوسوري ３ل８دی ،خوله هغه وروسته له
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 ٦٧ان％ور
 3900متره لوړوالي ＇خه  500متره لوړوالي ته را！ﻴ＂ﻴ８ي ،په دې توگه له اون ９غا＊ي ＇خه
د کهک تربند پورې ددغه سﻴند په لوړوالي ک 3320 ３متره توپﻴرلﻴدل ک８５ي چ ３دا اتکال
د د４روالي له پلوه د پام وړ ده.
د هلمند دسﻴند بهﻴر نامنظم دی ،له دې امله سرچ５نه ي ３په ډ４ره لوړه س５مه ک ３ده ،نو＄که
ناان６ول او نامنظم رژيم لري :له پسرلي ＇خه د اوړي ترپﻴل پورې ډ４ر ＇پاند دی ،خو داوړي
په وروستﻴو او د مني د موسم په پﻴل ک ３ي ３د اوبو اندازه ل８ي８ي ،نو ＄که ي ３د اوبو د
دبت اندازه په يوه ﺛانﻴه ک ３له  60مکعب مترو ＇خه تر 2000مکعب مترو پورې توپﻴرلري.
 70 -60سلنه اوبه ي ３په پسرلي ک ３به８５ي .هغه ！ول＄ ３مک ３چ ３له کجکي ＇خه کوزې
پرت ３دي ،د هلمند په اوبو خ７وب８５ي چ ３اندازه  700000جريبه ک８５ي او غوره حاصﻼت
ور＇خه ترﻻسه ک８５ي.
د سﻴستان په هامون ک ３د هلمند د رسوباتو له امله د دغه سﻴند دلتا هرکال مخ په لو４دي＃
پراخه ک８５ي چ ３په پايله ک ３د دغه هامون اوبه ！ول ３مخ په لو４دي＄ ＃ي او وار په وار له پولو
＇خه هاخوا ز４رمه ک８５ي ،يعن ３د هغو له آبريزۍ ياشرشرې ＇خه د زرنج خلک گ＂ه نشي
اخ５ستﻼی ،خو ددې پر＄ای ي ３له ايران ه５واد ＇خه د اوبو نل لﻴکه ک＋ل ３او له ايران ＇خه
اوبه په بﻴه اخلي يعن ３له خپلو اوبو ＇خه قانوني استفاده نشو کوﻻی او دادنه منلو وړده.
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هغه يوشم５ر نورسﻴندونه چ ３دسﻴستان او هلمند په حوزه ک ３مخ په سويل لو４دي ＃به８５ي
دادي:
ارغنداو ،ترنک ،ارغستان سﻴندونه د هلمند د سﻴند مرستﻴاﻻن دي او د فراه رود ،ادرسکن
خاشرود سﻴند او د ناور وﻻړې اوبه هم په دې حوزه ک ３شامل８５ي.

د ！ﻮلﮕﻲ دننه فعالﻴت:
زده کوونکي دې په ډلو وويشل شي ،هره ډله دې د متن په کتنه ﻻند４نﻴو پو＊تنو ته ＄واب
ووايي اوپايله دې په ！ولگي ک ３ووايي.
 هغه سﻴندونه چ ３د سﻴستان د هامون له حوزې سره يو＄ای ک８５ي ،د هغو نومونه واخلي. د هلمند سﻴند په لن６ه توگه راوپﻴژنئ.پﻮ＊تن:３
؟
له متن ＇خه په گ＂ه اخﻴستن ３سره سم ＄واب په ن＋ه ک７ئ.
 .1په افغانستان ک ３د سﻴستان حوزه:
الف) سويل ختﻴ ＃ساحه ک .３ب) شمال ختﻴ ＃ساحه ک .３ج) په سويل لو４دي％ه
ساحه ک .３د) په شمال لو４دي ＃ک ３ده.
 .1د هلمند دسﻴند سرچﻴنه چ５رې ده اوله کومو س５مو ＇خه تﻴر８４ي؟
 .2د هلمند د سﻴند رسوبات به ＇ه پايل ３ولري؟
له ！ﻮلﮕﻲ ＇خه بهر فعالﻴت:
＇ﻴ７نه وک７ئ او رو＊انه ک７ئ چ ３د هغ ３س５م ３خلک ول ３له خپلو اوبو ＇خه گ＂ه نشي
اخ５ستﻼی خپل معلومات د رپوټ په ب２ه ارايه ک７ئ.
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د ﻫرﻳرود ﺣﻮزه

د مرغاب سﻴند

د کاشان سﻴند

د هريرود سﻴند
تگاب او شﻼن

 – ٦٨ان％ور :د هريرود حوزه
د افغانستان د اوبو لگولو د حوزو نقشه وگورئ ،په هغ ３ک ３د هريرود د حوزې ساحه ＊کاره
ک７ئ .د هريرود د اقتصادي او کرنﻴز اهمﻴت په هکله ＇ومره پوهﻴ８ي؟
هريرود د افغانستان په شمال لو４دي ＃حوزه ک ３دی ،هريرود په دغه حوزه ک ３د نفوسو د
مﻴشت کﻴدو اوکرنﻴزو فعالﻴتونو ﻻمل شوی دی .د اوبو لگولو پراخوالی ي 39300 ３کﻴلو
متره مربع او اوږدوالی ي 850 ３کﻴلو متره ک８５ي.
د ﻫرﻳرود سﻴند:
هريرود د افغانستان د شمال لو４دي ＃يو مهم او لوى سﻴند دى .له ختﻴ＇ ＃خه د لو４دي ＃په لور
به８５ي د هريرود لوم７ني مرســتﻴال د لعل او ســرجنگل او سنگل أب سﻴندونه دي چ ３د بابا
له غره ＇خه د چغچران په لور به８５ي ،يو بل کوچنى ســﻴند د دولت يار په س５مه ک ３ورسره
يو＄اى ک８５ي ،د تگاب اوشﻼن په نوم مهم مرستﻴاﻻن ي ３د ماروه په س５مه ک ３ورسره يو＄اى
ک８５ي چ ３د ســﻴاه کوه له ب５ﻼب５لو ＄وړونو ＇خه رابه８５ي .هريرود د هرات د ＊ــار له ســويل
＇خه ت５ر８４ي د هرات په ختﻴ％ه ســاحه ک ３د کرخ ســﻴند له ＊ ３لورې ＇خه ورسره يو＄اى
ک８５ي ،دغه د سفﻴد کوه له ＄وړونو په ت５ره بﻴا د هغه له سويلي اړخونواو د سبزک له بند ＇خه
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پﻴل اوبﻴا له هريرود سره يو＄ای
ک５ــ８ي .د دغه ســﻴند اوږدوالی
 95کﻴلو متره دی ،د اوبو لگولو
حوزه ي 7820 ３کﻴلو متره مربع
ده چــ ３د کرخ له ســﻴند ＇خه
＇و＇و ＄له پراخه ده.
 ٦٩ان％ور

د هريرود سﻴند دسﻴاه کوه اوسفﻴد کوه دغرونو ترمن ＃په منظم ډول د لو４دي ＃په لوري به８５ي
له خپل ３سرچﻴن＇ ３خه د کوهستان ترس５م ３پورې د 560کﻴلو مترو په وا！ن له سفﻴد کوه
اوسﻴاه کوه سره په موازي توگه روان دی ،په دغه س５مه ک ３يو＇ه جﻴولوجﻴکي ک８لﻴچونه
موجود دي ،دکوهسان له س５م ３وروسته د شمال په لوري ک８４８ي او د ذوالفقار ترس５م３
پورې  95کﻴلومتره وا！ن باندې به８５ي چ ３د ذوالفقار له س５م＇ ３خه په تﻴريدو سره د
ترکمنستان او ايران گ６و پولوته رس８５ي .دغه سﻴند د سرخس ترس５می پورې د ايران او
ترکمنستان گ６ه پوله ده ،وروسته له دغ ３س５م＇ ３خه د شمال لو４دي ＃خواته ک８４８ي او د
ترکمنستان په شگلنو د＊تو ک ３ننو＄ي.
هريرود پرته له دې چ ３لوړ اقتصادي او کرنﻴز ارز＊ت لري ،سﻴاسي اهمﻴت هم لري،
دا＄که چ ３دغه سﻴند د اسﻼم کﻼ له شمال ＇خه تر ذوالفقار پورې د افغانستان او ايران
سﻴاسي پوله اوبﻴا له ذوالفقار ＇خه ترسرخس پورې د ترکمنستان او ايران ترمن ＃سﻴاسي پوله
ده .هريرود تر اوب ３پورې په بشپ７ه غرن ９س５مه ک ３به８５ي .د دغه سﻴند ترغاړو د حبوباتو
کرل امکان لري او د ＇＄７ايونو په توگه ور＇خه کار اخ５ستل ک８５ي .تر اوب＇ ９خه وروسته
په تﻴره بﻴا د ماروه س５مه ＊ه پراخه ده ،په همدغه ＄ای ک ３د تگاب اوشﻼن اوبه هم هريرود
له سﻴند ＇خه د استفادې امکانات پراخ８５ي ،په هرات کی د کرن ３د ＊ه والی ﻻمل دی .هغه
يو شم５ر د اوبو بندونه او کانالونه او د سلما بند چ ３جوړشوي دي دغه س５م ３پرې ＊５رازه
او سمسور شوي دي .
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د مرغاب سﻴند:
د مرغاب د سﻴند سرچﻴنه د حصار د غره له  2500لوړوالي ＇خه ده او د  450کﻴلومترو په
اوږدوالي په افغانستان ک ３به８５ي  .د هغه د اوبو لگولو د حوزې پراخوالی  34500کﻴلومتره
مربع دی چ ３د ！ول ه５واد د اوبو لگولو د حوزې په سلوک 5/6 ３برخ ３جوړوي  .ددغه سﻴند
اوږدوالی  800کﻴلومتره دی .د مرغاب سﻴند ډ４ر مرستﻴاﻻن لري چ ３مشهور ي ３قوديان او
خربﻴد دي چ ３د جوند په س５مه ک ３سره يو＄ای او د مرغاب له سﻴند سره گ８４６ي .
د مرغاب سﻴند تر ماري چاق پورې په اواره ＄مکه ک ３به８５ي ،دکرنﻴزې استفادې لپاره
مساعدبلل ک８５ي ،خو په ＄ﻴنو س５موک ３ي ３د زيات لوړوالي له امله داوبو گ７ند يتوب زيات
وي ،نو ＄که ور＇خه گ＂ه نشي اخ５ستل کﻴدای.
کله چ ３د مرغاب سﻴند د باﻻ مرغاب له س５م＇ ３خه ت５رشي ،د شمال لو４دي ＃خواته تاوي８ي
د  30کﻴلومترو په وا！ن د افغانستان او ترکمنستان ترمن ＃پوله جوړوي .وروسته مروې ته
رس８５ي او د تخته بازار په س５مه ک ３له خپل لوی مرستﻴال يعن ３دکاشان (کوشان ) له سﻴند
سره يو＄ای ک８５ي  .کشک د سفﻴد کوه د غره له شمالي ＄وړونو ＇خه را پﻴل او د شمال په
لوري به８５ي ،د کشک له س５م＇ ３خه پورته د کشک له سﻴند سره يو＄ای ک８５ي ،په دې
س５مه ک ３د کشک د سﻴند په نامه ياد８４ي او د ترکمنستان په خاوره ک ３د مرغاب له سﻴند
سره يو＄اى ک８５ي د پنجدې د س５م ３له ＊ﻴرازه کولو وروسته د قره قرم په برخه ک ３يوه لويه
دلتا جوړوي او دس５م ３په شگوک ３ننو＄ي .
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د！ﻮلﮕﻲ دننه فعالﻴت :
زده کوونکي دې په ډلو وو４شل شي ،هره ډله دې د لوست د مهمو！کوپه هکله په خپلو
ک ３بحﺚ وک７ي او بﻴا دې د هرې ډل ３استازی د خبرو پايله د ！ولگي مخ ３ته ووايي.

؟

پﻮ＊تن:３

له متن ＇خه په گ＂و اخﻴستو سره سم ＄وابونه په ن＋ه ک７ئ .

 -1د هريرود حوزه چ５رته پرته ده؟ الف) سويل ختﻴ ＃ک ３ب) شمال لو４دي ＃ک３
ج) په شمال ختﻴ ＃ک３

د) په سويل لو４دي ＃ک.３

 -2د هريرود د اوبو لگولو ！وله برخه:
الف)  36500ب)  48600ج)  39300د)  23300مربع کﻴلومتره پراخوالی لري.
 -3د هريرود لوم７نی مرستﻴال :
الف تگاب اوشﻼن

ب ) لعل اوسرجنگل ج) کرخ سﻴند) د)يو هم نه دی

شرحه ي ３ک７ئ:
 .١د هريرود سﻴند سرچﻴنه ＇ومره لوړه ده؟
.2هريرود وروسته ترتگاب او شﻼن ＇خه مخ په کوم لوري به８５ي؟
.3هريرود د کومو ه５وادونو ترمن ＃سﻴاسي پوله ده؟
.4له هريرود ＇خه کوم ډول اقتصادي گ＂ه اخ５ستل ک８５ي؟
 .5د مرغاب سﻴند د اقتصادي ارز＊ت په هکله معلومات ورک７ئ.
له ！ﻮلﮕﻲ ＇خه بهر فعالﻴت:
＇７５نه وک７ئ او د خپل ！ولگي د جغرافﻴ ３د کتاب د متن او يو شم５ر نورو مﺂخذونو
په کتن ３سره د ه５واد د اوبو لگولو د حوزو په اړه په پرتلﻴزه توگه خپل معلومات را！ول
او په را تلونکي ک ３ي ３د راپور په ب２ه وړاندې ک７ئ.

104

ﻧﻬﻪوﻳﺸﺘﻢ ﻟﻮﺳﺖ

وـ ت７ل ３حﻮزې

ﺑﻠﺨاب

 70ان％ور :د ت７لو س５مو ان％ور ＊ﻴي
د ه５واد د اوبو لگولو د حوزې نقش ３ته وگورئ ،ت７ل ３حوزې ＊کاره کوي.أيا پوه８５ئ چ３
کومو اوبو ته ت７ل ３حوزې ويل ک８５ي؟
په افغانستان ک＄ ３ﻴن ３هغه سﻴندونه چ ３له لوړو غرنﻴو برخو ＇خه پﻴل ک８５ي ،خو د
هغوی بهﻴر په يوه ت７لي تگﻼره ک ３ايسار８４ي او ده５واد له نورو سﻴندونو سره يو＄ای ک８５ي،
دغه ډول سﻴندونه د ت７ل ３حوزې په نوم ياد８４ي .د ب５لگ ３په توگه د غزني سﻴند ،د بلخاب
سﻴند ،د قﻴصار ،سمنگان او اندخوی سﻴندونه دي دا دی اوس له دغو ＄ﻴنو سﻴندونو ＇خه
په لن６ه توگه يادونه ک８５ي:
د غﺰنﻲ سﻴند:
سرچﻴنه ي ３دغزني په شمال ک ３له  55کﻴلو متره وا！ن او  4000متره لوړوالي ＇خه ده.
له سرچ５ن＇ ３خه تر غزني پورې له سوسنگ ،جغتو ،شش گاو او خواجه عمري س５مو
＇خه ت５ر８４ي او بﻴاد غزني له ختﻴ＇ ＃خه ترت５ريدو وروسته مخ په سويل به８５ي ،کله چ３
دديل ３له شمال ＇خه ت５ر شي د غزني وﻻړو اوبو ته رس８５ي .اوږدوالی ي ３له سرچﻴن＇ ３خه
ترپای پورې  195کﻴلومتره دی او د اوبو لگولو د حوزې پراخوالی ي 12370 ３کﻴلو متره
مربع دی .د غزني د ＊ار  18کﻴلو متره شمال لوري ته د  35مترو په لوړوالي يو بند ورته
جوړشوی چ ３د سلطان بند په نوم ياد８４ي .دغه بند پخوا د سلطان محمود غزنوي پرمهال
د 35مترو په لوړوالي جوړ شوی چ ３له ＇ 20خه تر  25مﻴلﻴونو مکعب مترو پورې د
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د غزنی د سﻴند ت７لي س５مه

 ٧١ان％ور
اوبو ذخﻴره ي ３درلوده .په عمومي توگه به د سﻴﻼوونو اوبه په هغه ک ３ز４رمه کﻴدې او په ！ول
کال ک ３به ي ３له اوبو ＇خه د کرن ３لپاره کاراخ５ستل کﻴده .د غزني د سﻴند لوی مرستﻴال د
جلگ ３سﻴند دی چ ３د غزني د سﻴند اوبه دوه ＄له زياتوي .ددغه سﻴند سرچﻴنه د بهسودو
لوړې برخ ３دي .په دغه سﻴند باندې په  1331ﻟﻤﺮيز کال ک ３يو آبگردان بند جوړشوی
و چ ３د 125مﻴلﻴونو متر مکعبو په اندازه اوبه پک ３ز４رمه ک８５ي او د خپل شاوخوا س５مو
کرنﻴزې ＄مک ３خ７وبوي.

بلﺦ آب:
داهم يو ت７لی سﻴند دی چ ３اوبه ي ３تر آموسﻴند پورې نشي رس５دﻻی .د دغه سﻴندمرستﻴاﻻن
د دايمﻴرداد سﻴند ،د بند امﻴر سﻴند او د امرخ سﻴند دي چ ３لوم７ی د بلخ په لوري به８５ي
او وروسته تر دې بﻴا دا سﻴند د چاربولک او آقچ ３خواته ＄ي ،د آقچ ３په سويل ک ３ي３
اوبه د خانقا د ＊تو ک ３ننو＄ي.
دغه سﻴند د اريايانو په تاريخ ک ３ډ４ر اهمﻴت درلود ،دا＄که چ ３د هغه شاوخوا س５م ３د لرغوني
تمدن مهم مرکزونه وو چ ３له  25200مربع کﻴلو مترو ＇خه ي ３زياته ساحه نﻴول ３ده.
آريايانو د ＄مکو د خ７وبولو په خاطر 18لوي ３اوکوچن ９ويال ３جوړې او تنظﻴم ک７ې وې چ３
له هغو ＇خه ＊ه پوره حاصﻼت ترﻻسه ک５دل .دغه ويال ３په ﻻندې توگه وې :نهرشاهي،
نهربلخ ،نهرارغنداب ،نهرسﻴدآباد او نورې ،دغو ！ولو ويالو مزارشريف او د هغه شاوخوا
＄مک＊ ３ﻴرازه او شن ３ک７ې وې ،خو اوس ي ３زياتره اوبه نه لري.
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 -72ان％ور :د هﻴبت او امﻴر بند د بلخاب دويمه سرچﻴنه
د قﻴصار سﻴند:
دغه سﻴند د ＇و هغو کوچنﻴو درو د او بوله يو＄ای کﻴدو ＇خه رامﻴن％ته شوی چ ３سرچﻴنه

 ٧٣ان％ور
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ي ３د ترکستان د تﻴربند د شمال لوري خوړونه دي ،له مﻴمن＇ ３خه په ت５ريدو ،دولت آباد
ته نژدې له قﻴصار سﻴند سره يو＄ای ک８５ي .تردغ ３س５م ３پورې د اندخوی د سﻴند په
نوم ياد８４ي .د قﻴصار اوبه زياتره وخت د سﻴﻼو ب２ه لري ،په ت５ره بﻴا په پسرلي ک ３ي ３اوبه
ډ４ر８４ي او اوبه ي＊ ３ار ته رس８５ي او هلته په شگلنو د＊تو ک ３ننو＄ي.
ددغو سﻴندونو اوبه په پسرلي ک ３زيات اقتصادي اهمﻴت لري ،دا＄که چ ３پسرلني
بارانونه د هغه ＄ای للمي ＄مک ３خ７وبوي ،د بزگرانو د ＄مکو حاصﻼت لوړوي او د
غلو دانو له پلوه د خلکو اړتﻴاوې پوره کوي.

د ！ﻮلﮕﻲ دننه فعالﻴت:
زده کوونکي دې په ډلو وويشل شي ،هره ډله دې د ه５واد د ت７لو حوزو په هکله بحﺚ سره
وک７ي او د خپلو بحثونو پايله دې بﻴا د ！ولگي مخ ３ته ووايي.

؟
پﻮ＊تن:３
 .١د افغانستان د ت７لو حوزو د سﻴندونو نومونه واخل９ء؟
 .٢د غزني سﻴند له کومو س５مو ＇خه ت５ر８４ي؟
 .٣د سلطان بند پرکوم سﻴند باندې جوړشوی او ظرفﻴت ي＇ ３ومره دی؟
 .٤د بلخ آب د ويالو نومونه ＇ه دي؟
 .٥د قﻴصار د سﻴند سرچﻴنه چ５رې ده او د کوم ＊ار په د＊تو ک ３ننو＄ي؟
له ！ﻮلﮕﻲ ＇خه بهر فعالﻴت:
له کتابتون او نورو منابعو په گ＂ ３اخ５ستلو د غزني او د بلخ د سﻴند د تاريخي ارز＊ت او
همدارنگه د قﻴصار ،د سﻴند د اقتصادي اهمﻴت په هکله معلومات را ！ول او په ＇و کر＊و
ک ３ي ３ولﻴکئ.
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د４رشم لوست

د افﻐانستان نامتﻮ ﺟهﻴلﻮنه
ﺟﻴﻮ مﻮرفﻮلﻮژي

ﺟﻬﻴﻞ ﭼﻘﻤﻘتﻴﻦ

١:٦٠٠٠٠٠٠

د ﺷﻴﻮا ﺟﻬﻴﻞ

احتکالﻲ لﻮړې:
د اﻣﻴر ﺑﻨﺪ

په لوړو غرونو ک ３يخچالي ريلﻴف له يخچالونو سره
د لوړو غرونو ريلﻴف
انتقالﻲ او احتکالﻲ رﻳلﻴﻒ

د غرونو ريلﻴف
د غرونو د لوړو برخو ريلﻴف
د ！ﻴ＂و غرونو ريلﻴف

د غزني
وﻻړې اوبه

د را！ﻮل شﻮﻳﻮ تﻮکﻮ مﺤصﻮل رﻳلﻴﻒ

د غرونو د لمنو موج لرونکي ريلﻴف
د غرونو د لمنو د ديلو ويالي ريلﻴف
د الﻮوﻳالﻲ مخروطﻮنه
پخواني يﻼستوسﻴن
من％ني يﻼستوسﻴن
د هولوسﻴن د دورې درې
د غرونو په من ＃ک ３درې
د شگو او تﻴ８و برخ３

د ار

غن

داب

سﻴند

د سﻴﺴتان ﺟﻬﻴﻞ

د ＇وکو لوړوالی
د غرونو تند ＄وړونه د
تکتونﻴکي حرکتونو له کبله
د اور غور＄وونکو مخروطونه

د اوبو درزونه

ﮔﻮرزره

 )٧٤ان％ور :د ه５واد د سمندرونو او جهﻴلونو د جوړ＊ت س５م.３

تاس ３کوﻻی شئ چ ３د ه５واد د جهﻴلونو د ＇وب５لگو نومونه واخلئ؟
(  )74نقش ３ته وگورئ ،د افغانستان وﻻړې اوبه او جهﻴلونه ＊کاره کوي .د وﻻړو اوبو په
هکله پوهه چ ３د جغرافﻴ ３په علم ک ３ورته جهﻴل ويل ک８５ي ،له طبﻴعي او حﻴاتي پلوه ډ４ر
اهمﻴت لري .موږ پوهﻴ８و چ ３د جهﻴلونو اوبه تروې ،ترخ ３او يا هم ＊ه خوند نه لري ،دا
هغه اوبه دي چ ３د ＄مک ３ژور ＄ايونه ي ３ډک ک７ي دي.
افغانستان د خپل توپوگرافﻴکي جوړ＊ت له مخ ３په ＄ﻴن＄ ３ايونو ک ３ت７ل ３حوزې لري چ３
د جهﻴلونو د رامن％ته کﻴدو سبب شوي دي ،د اوبو د اندازې له مخ ３کوچني وي ،خو
په ＄ﻴنو ＄ايونو ک ３د باطﻼق يا جبه زارو ＄مکو په ب２ه وي ،په غرنﻴو س５مو ک ３جهﻴلونه
دکنگلونو له ويل ３کﻴدو ＇خه ډک８５ي＄ ،ﻴن ３نور په اوارو او ل８و لوړو س５مو ک ３دس５مه
يﻴزو سﻴندونو له اوبو ＇خه ډک８５ي چ ３ب５ﻼب５ل نومونه لري ،لکه هامون ،کول ،وﻻړې اوبه
جهﻴل اونور.
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د سﻴستان ﻫامﻮن:
د سﻴستان هامون له ﻻند４نﻴو هامونونو ＇خه جوړشوی دی :د هلمند هامون ،صابري هامون،
پوزک هامون چ ３دا ！ول د افغانستان په سويل لو４دي％ه برخه ک ３د نﻴمروز په وﻻيت ک３
دي چ ３د س５مه يﻴزو سﻴندونو له اوبو ＇خه ي ３يو لوی جهﻴل جوړک７ی دی .د دغه جهﻴل
ساحل د سﻴندونو د اوبو د زياتوالي او کموالي له مخ ３توپﻴر مومي ،کله ډ４ر پراخ شي،
خو＄ﻴن ３وخت د وچکال ９له امله کوچنی ک８５ي.
د پﻮزک ﻫامﻮن:
 24کﻴلو متره سور لري .خاشرود او خسپاس سﻴند همدې هامون ته ور＄ي.
صابري ﻫامﻮن:
 583کﻴلو متره مربع پراخوالی لري چ ３د سﻴستان د هامون تر！ولو ＊کتن ９برخه ده ،د فراه
رود او د هاروت د سﻴندونو اوبه همدلته را！ول８５ي.
صابري هامون هم لکه د پوزک د هامون په شان په ！ول کال ک ３اوبه لري＄ ،که چ ３ژور
دی او د شاوخوا س５مو تر＄مک ３ﻻندې د اوبو ز４رم ３هم دلته نفوذ کوي چ ３ددغو دواړو
هامونونو اوبه زياتوي.
دغ نمدي او دنمکسار کﻮلﻮنه)وﻻړې اوبه(:
د ه５واد په لو４دي ＃ک ３د ايران او افغانستان په پوله باندې دوه ډن６ونه دي چ ３ډ４ره مالگه
لري .د مالگ ３د زياتوالي ﻻمل ي ３دا دی چ ３په صحرايي ＄مکو ک ３د اوبو ب７اس ډ４ر
زيات وي.
دغ نمدي د ايران پول ３ته ن８دې ،د فراه په لو４دي ＃ک ３اود نمکسار کول د هرات په لو４دي＃
ک ３دی .دغه دواړه س５م ３بشپ７ې صحرايي ＄انگ７تﻴاوې لري .ددغ نمدي پراخوالی 440
کﻴلومتره مربع دی .د نمکسار کول د مالگ ３د تولﻴد له پلوه د تالقانو د مالگ ３له کان سره
سﻴالي کوﻻی شي.
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ﮔﻮد زره:
گود زره د افغاني سﻴستان په حوزه ک ３د هلمند د هامون د سويل خواته ده .دغه جهﻴل د
هلمند د هامون د اوبو د زياتوالي له امله د هغو د اضافي اوبو له را ！ول５دو ＇خه جوړ８４ي.
همدارنگه هغه يوشم５ر سﻴندونه چ ３د چگايي له غره ＇خه را＄ي هم همدلته رارس８５ي،
خو کله چ ３د اور＊ت موسم پای ته رس８５ي او د شاوخوا سﻴندونو اوبه ل８ې شي ،ددغه
جهﻴل اوبه هم ل８ې او د يوه کوچني ډن ６ب２ه ＄انته غوره کوي .د دغه جهﻴل اوبه تروې دي.
د سمندر له کچ＇ ３خه ي ３لوړوالی  456متره دی.
د ناور د د＊ت ３وﻻړې اوبه:
دغو اوبو د غزني په لو４دي ＃ک 600 ３مربع کﻴلو متره ساحه نﻴول ３ده چ ３د غزني له ＊ار
＇خه  55کﻴلو متره وا！ن لري او د سمندر له مخ ＇خه ي ３لوړوالی  3115متره دی.
د غﺰنﻲ وﻻړې اوبه:
د غزني سويل لوري ته د  128کﻴلو مترو په وا！ن يو کوچنی جهﻴل دی چ ３د غزني د سﻴند
اوبه پک ３تويﻴ８ي.
د امﻴر بند:
يوشم５ر هغه جهﻴلونه دي چ ３يو په بل پس ３واقع دي .دغه بند د باباغره شمال ته په 2916
متره لوړوالي ک ３په آهکي(＊وره يي) ＄مکه ک ３رامن％ته شوي دي چ ３د غرنﻴو س５مو
اوبه پک ３جذب شوي دي .د بند له خول＇ ３خه د اوبو بهﻴر له کلس５م کاربونﻴت او＊ورې
سره يو＄ای اوبلنو شﻴدو ته ورته رنگ غوره کوي＄ .ﻴن ３دغه طبﻴعي بندونه چ ３د کوچنﻴو
س５مه يﻴزو جهﻴلونه ＇رگندوی دي ،د ډ４ر ژوروالي له امله په آبي او نﻴلي رنگ ＊کاري
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چ ３ډ４رې ＊کل ３منظرې ي ３جوړې ک７ي او هر يو ي ３جﻼجﻼ نومونه لري ،لکه :پنﻴربند،
د هﻴبت بند ،قمبر ،غﻼمان ،پودينه جداسل ،او د ذوالفقار بند چی اوس وچ دي .دغه ！ول
بندونه يو＄ای د امﻴر بند په نوم ياد８４ي .دغه بند له توريستي پلوه ډ４ر اهمﻴت لري ،اوس د
ملي پارک په توگه پﻴژندل شوی دی اود گر＄ندويانو لپاره ي ３يوه ＊کل ３اود لﻴدو وړساحه
جوړه ک７ې ده.
زرکﻮل ﺟهﻴل:
دغه جهﻴل د زرقول په نوم هم ياد８４ي ،د افغانستان او تاجکستان تر من ＃د پامﻴر په لوړو
برخو ک ３موقعﻴت لري .د سﻴاسي ＄انگ７تﻴاوو له مخ ３د پول ３د کر＊ ３او د فزيکي ارز＊ت
له مخ＄ ３انگ７ی ارز＊ت لري.
د پامﻴر او د آمو د سﻴندونو سرچﻴنه له همدې ＄ايه پﻴل ک８５ي ،شمالي ساحه ي ３شپ８
کﻴلومتره او سويلي ساحه ي ３لس کﻴلو متره اوږدوالی لري ،سور ي＇ ３لور کﻴلومتره دی.د
زرکول جهﻴل د غرنﻴو س５مو د کنگلونو د ويلي شويو اوبو د ز４رمه کﻴدو ډ４ره ＊ه حوزه ده.
په داس ３حال ک ３چ ３د زرکول شاوخوا  6000متره لوړوالی لري ،ددغه لوړوالي له امله د
هغ ３ساح ３اوبه د قرغز د خلکو د مالدارۍ لپاره ډ４ر＊ه ＇＄ ７ايونه جوړوي.
چقمقتﻴن ﺟهﻴل:
دغه جهﻴل هم په پامﻴر ک ３دی او د واخان د سﻴند سرچﻴنه ده.شپانه او دس５م ３کاروانونه د
چقمقتﻴن له غاړو ＇خه ت５ر８４ي او واخجﻴرغا＊ي ته رس８５ي چ ３دغه س５مه ددوی د تگ
راتگ ﻻره جوړوي .له ختﻴ＇ ＃خه تر لو４دي ＃پورې ي ３اوږدوالی  17کﻴلو متره او سوري３
 2،5کﻴلو متره دی .ددغه جهﻴل غاړې او شاوخوا ＄مک ３د قرغز په لمنو ک ３د ＇ارويو
لپاره ډ４ر غوره د ＇＄７ايونه جوړوي.
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 75ان％ور
شﻴﻮا ﺟهﻴل:
دغه جهﻴل د بدخشان د شغنان په س５مه ک ３دی .د دغه جهﻴل اوبه د شاوخوا س５مو د
کوچنﻴو سﻴندونو له را！ولﻴدو ＇خه رامن％ته ک８５ي .دا يوه کوچن ９ژوره حوزه ده چ ３له اوبو
＇خه ډکه ده او اوبه ي ３ر ３１دي چ ３په ژمي ک ３د يخن ９له امله کنگل ک８５ي.
دغه جهﻴل د توريزم او گر＄ندوی له پلوه ډ４ر اهمﻴت لري .له دې امله چ ３په ډ４ره لوړه س５مه
ک ３دی ،نو＄که ي ３اوبه ډ４رې يخ ３دي .ددغه جهﻴل اوبه يوازې د اوړي په درو مﻴاشتو ک３
نه کنگل ک８５ي ،خو د پسرلي د مني او ژمي په مﻴاشتو ک ３تل کنگل وي .د سمندر له کچ３
＇خه ي ３لوړوالی  3050متره ،اوږدوالی ي 11３کﻴلو متره او سوري ３اته کﻴلومتره دی چ ３په
دې توگه يو يخچالي جهﻴل شم５رل ک８５ي.
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د ！ﻮلﮕﻲ دننه فعالﻴت:
زده کوونکي دې په ډلو وويشل شي ،هره ډله دې د متن له مخ ３د افغانستان د جهﻴلونو
او ت７لو حوزو په هکله په خپل من ＃ک ３سره خبرې اترې وک７ي او يو کس دې پايله دې د
！ولگي ترمخ ３ووايي.

؟
پﻮ＊تن:３
له متن ＇خه په گ＂ ３اخﻴستن ３سره سم ＄واب په ن＋ه ک７ئ!
 )١د سﻴستان هامون په:
الف) د ه５واد په شمال لو４دي ＃ک .３ب) د ه５واد په سويل ختﻴ ＃ک .３ج) د ه５واد په
سويل لو４دي ＃ک . ３د) په يوه ک ３هم نه دی.
 )٢کوم هامون د کال په اوږدو ک ３د ايمي اوبه لري؟
الف) د هلمند هامون .ب) د گود ز４رې هامون .ج) صابري هامون .د) يوهم نه .
 )٣د نمکسار کول کوم وﻻيت ک ３دی:
د)بادغﻴس.
ج) هرات.
الف) مزارشريف .ب) کندهار.
 )٤د کوم جهﻴل اوبه په بشپ ７ډول مالگﻴن ３او د ＇ارويو د ＇＋لو نه دي.
الف) بند امﻴر .ب) د غزني وﻻړې اوبه .ج) د ناور د د＊ت ３جهﻴل د) د چقمقتﻴن جهﻴل.
له ！ﻮلﮕﻲ ＇خه بهر فعالﻴت:
د افغانستان پرسپﻴنه نقشه باندې د ه５واد د جهﻴلونو نومونه د هغو په ＄انگ７و ＄ايونو ک３
په ن＋ه او په افغانستان ک ３د جهﻴلونو د اهمﻴت په اړه له نورو اخ％ونو ＇خه هم معلومات
را！ول او په بل لوست ک ３ي ３د خپلو ！ولگﻴوالو مخ ３ته وواياست.
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يود４رشم لوست

وچکالﻲ اود اوبﻮ کم＋ت

 ٧٦ان％وروچکالی او د کابل په سﻴند ک ３د اوبو کموالی

تاس ３پوهﻴ８ئ چ ３وچکالي ＇ه وخت پﻴ８５＋ي؟
د اور＊ت له من％ن ３حد ＇خه په يوه کال ک ３ل ８اور＊ت او له اقلﻴمي پلوه په يوه س５مه
ک ３د وچوب ３زياتﻴدل وچکالي بلل ک８５ي .په بله وينا :د اوبو هغه کم＋ت او د اور＊ت
ل８والی چ ３د انسان＇ ،ارويو او نباتاتو د اړتﻴا وړ اوبه برابرې نه شي او د ايکو سﻴستم
ان６ول له من％ه وﻻړشي وچکالي بلل ک８５ي.
وچکالي يوه طبﻴعي او پﻴچل＊ ３کارنده ده چ ３کﻴدای شي په هرډول اقلﻴم ،لکه وچ،
لنده بل لرونکي ،حاره او آن دا چ ３کﻴدای شي قطبونو ته نژدې اقلﻴم ک ３ترسترگو شي.
د اوبو کم＋ت د يوې س５م ３د موجوداتو پر ژوند باندې ډ４رې د پام وړ اغﻴزې لري .دغه
اغﻴزې په تﻴره بﻴا په وچو او نﻴمه وچو س５مو ،يعن ３په هغو ＄ايونو ک ３چ ３له خاورې
＇خه د اوبو د ﻻزيات ب７اس ﻻمل ک８５ي ،په داس ３حالت ک ３د نباتاتو وده او پراختﻴا له
ډ４رو ستونزو سره مخامخ ک８５ي ،د ＄مک ３پرمخ د نباتي فرش له من％ه تلل د خاورې
د ش７يدو او د باد په واسطه د خاورو د له من％ه تگ ﻻمل ک８５ي او پات ３اوبه کک７ې او
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اندازه ي ３کم８５ي.
ددغه حالت ناوړه اغﻴزې د ＄مک ３په کرې باندې ډ４ر زيات خطرونه اوستونزې لري چ３
نه جبران کﻴدونکي دي.
د وچکال＄ ９ﻴن＄ ３انگ ７تﻴاوې دادي:
 د مﻴن％لو لپاره د اوبو دکم＋ت له امله خلک له ستونزو سره مخامخ ک８５ي. خاورې له من％ه ＄ي. د کرنﻴزو تولﻴداتو اندازه ډ４ره کم８５ي. د بري＋نا د تولﻴد له امله د بندونو د اوبو ز４رم ３کم８５ي ،د بري＋نا تولﻴد هم کم او ＊ايياوبه په برخو وو４شل شي.
 ډ４ره وچکالي په ＄نگلونو ک ３د اور لگﻴدن ３ﻻمل هم ک８５ي.وچکالي په ＇و پ７اوونو ک ３د ﻻند４نﻴو ＄انگ７نو له مخ ３ارزوﻻی شو:
 -١د هوا وچوالی ،د خوړو او ＇＋اک کم＋ت او د ！ولن ３د خلکو روغتﻴا يي ستونزو
سره يو＄ای د ＇＋لو د اوبو کم＋ت.
 -2د لوم７نﻴو خوراکي توکو د شتوالي په هکله د ډاډ له من％ه تلل.
 -3د ＇＋لو اوبو پس ３ډ４رو لرې ＄ايونو ته تلل چ ３د زړو او کمزورو خلکو او ماشومانو
د روغتﻴا د خراب ９ﻻمل ک８５ي.
 .4په کروندو ک ３د غذايي توکو او په باغونو ک ３د مﻴوو نشتوالی ،د پاکو اوبو کم＋ت اود
اوبو کک７تﻴا.
 .5د ناروغﻴو زياتﻴدل او د ماشومانو او لويانو د م７ين ３د زياتﻴدو خطر.
 .6د اضطرار کلک حالت ،د خوراکي توکﻴو نشتوالی او په عمومي توگه د اوبو
کم＋ت.
 .7د ناروغﻴو د پراخوالي د پام وړ زياتوالی ،د ماشومانو او لويانو حتمي م７ين. ３
دغه ارزيابي د  GISپه شبکه ک ３درج ده او په ب５ﻼب５لو س５مو ک ３د وچکال ９د تثبﻴت د
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بنس معﻴار گ２ل شوې ده .له دې پرته يوشم５ر نور ضمني عوامل هم په وچکال ９ک３
د پام وړدي چ ３هغه دادي:
 په ＊ارونو ک ３تريوې اندازې پورې د خوراکي توکو کم＋ت نه ترسترگو ک８５ي ،خو پهکلﻴوالي س５مو ک ３خلک د اوبو او خوراکي توکو له کم＋ت سره مخامخ وي.
 د اوبو په بندونو ک ３د اوبو د کمﻴت له امله په ＊ارونو ک ３د بري＋ناکم＋ت وي ،بري＋ناپه ＄ن＄ ،６ن ６فعاله وي او ددې تر＇نگ وچکالي گ ０شم５ر اقتصادي ستونزې هم
لري.
د ＄مک ３د تودوخ ３د زياتﻴدو ﻻملونه چ ３له وچکال ９سره اړيک ３لري:
 د لمر د تودو ！اپﻴو د ＄ايونو د بدلون له امله د تودوخ ３زياتﻴدل. فعال او رغور ＄وونکي. تاوده شﻴان او ب７اسونه. د تودو اوبو چﻴن.３ د استوا په کر＊ه او استوا ﻻندې د لمر د وړانگو عمودي لگﻴدل. د شگلنو س５مو وچه او توده هوا. د ＄مک ３پرمخ د شنه فرش له من％ه تلل او په ＇＄７ايونو ک ３د ＇ارويو ډ４ر زيات＇رول.
 د سمندرونو د اوبو کلنی ب７اس. د گلخانه يي گازونو رامن％ته ک５دل اود اوزون د طبق ３له من％ه تگ چ ３د ＄مک ３دتودوخ ３ﻻمل ک８５ي.
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د ！ﻮلﮕﻲ دننه فعالﻴت:
زده کوونکي دې درې ډل ３شي ،لوم７ۍ ډله دې د وچکال ９د ناوړو اغﻴزو په هکله ،دويمه ډله
دې د وچکال ９د پ７اوونو او در４مه ډله د هغو عواملو په هکله چ ３د وچکال ９ﻻمل ک８５ي ،يو
له بل سره خبرې اترې وک７ي ،او يو کس دې پايله ！ولگﻴوالوته ووايي.

؟
پﻮ＊تن:３
 .1د اوبو کم＋ت او وچکالي ＇ه ته وايي؟
 .2وچکالي په کومو اقلﻴمي س５مو ک ３ډ４ره لﻴدل ک８５ي؟
 .3په افغانستان ک ３وچکال ９کوم ３ستونزې رامن％ته ک７ي؟
له متن ＇خه په گ＂ه اخﻴستو د سمو جملو په وړاندې د(ص) توری اود ناسمو په وړاندې د(غ)
توری کﻴ８دئ.
 .1د وچکالــ ９لــه املــه د بري＋ــنا په بندونــو ک ３د ＊ــارونو په رو＊ــانه کولو ک ３ســتونزې
راپﻴداک５ــ８ي( ).
 .2د لمر د خپريدونکي انرژۍ د شدت له امله د اوبو د کم＋ت او د وچکال ９د پﻴ＋ﻴدو له
).
پلوه استوايي س５م ３زيانمن ３ک８５ي(
 .3وچکالي د ب５ﻼب５لو ناروغﻴو او د لويانو او ماشومانو د م７ين ３ﻻمل نه ک８５ي( ).
له ！ﻮلﮕﻲ ＇خه بهر فعالﻴت:
＇ﻴ７نه وک７ئ :کتابتون اونورو سرچﻴنوته په مراجع ３سره پﻴداک７ئ چ ３اوس په ن７ۍ ک ３د اوبو
پرسر ＇ومره شخ７ې شته او ددغو شخ７و د حل لپاره بايد ＇ه وشي؟
يو راپور جوړ ک７ئ او په راتلونکي لوست ک ３خپل ＊وونکي او ！ولگﻴوالو سره په گ６ه ورباندې
خبرې وک７ئ.
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＇لﻮرم ＇پرکﯽ
د ژوند چاپﻴرﻳال
پدې ＇پرکي ک ３لولو:
 طبﻴعي چاپﻴريال، د وحش ３ژويو ساتنه، د اوبو ،خاورې او هوا ساتنه، د ＊ار د هوا کک７تﻴا، د زړو عراده جا تو ډ４روالی، د سرکونو او کو＇و خرابي.زده کوونک ３به د دې ＇پرکي له لوستلو وروسته له ﻻندې علمي
موخو سره بلدشي:
 د ژوند چاپﻴريال تعريف ک７ای شي، د ＄نگلونو د ساتن ３ﻻرې چارې به زده ک７ای شي، د بو！و او ＇＄ ７ايونو ＂－ي به وپﻴژني، د وحشي ژويو د ساتن ３ﻻرې به زده ک７ي، د هوا د کک７والي علتونه به وپﻴژني، -د ＊ار او کو＇و د －رد او خاورې په تاوانونو ،پوه شي.
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له －رانو زده کوونکو ＇خه هﻴله ک８５ي چ ３د دې ＇پرکي په لوستلو سره ﻻندې
مهارتونو ته ﻻس رسی ومومي.
 له طبﻴعي چاپﻴريال ＇خه ＊ه گ＂ه واخﻴستﻼی شي. د بو！و او ＇＄７ايونو  ３＂－توضﻴح ک７ای شی. -و کوﻻی شي چ ３کور او کو＇ه پاک وساتي.
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دوه د４رشم لوست

طبﻴعﻲ چاپﻴرﻳال
د ژوند چاپ５ريال د بﻴولوژيکي
فزيکي او ！ولنﻴزو ＊ــکارندو
！ول／ــه ده ،چــ ３يوبــل ســره
متقابل ３او ت７ل ３اړيک ３لري او
په ！ولنﻴزه تو－ه ک ３د انســانانو
پر ژوند اغﻴزه لري.
د ژوند سالم او روغ چاپ５ريال
د اقتصادي او ！ولنﻴز دوامدار
او！ﻴنــ ，پرمخت ，شــرايط
برابــروي ،دا يوه پراخــه او هر
اړخﻴزه اصطﻼح ده.
يــا په بله وينا :انســان اودهغه
شاوخوا له اقلﻴمي او ！ولنﻴزو
شــرايطو ســره يو＄ــای او
يوپربل د هغــو ！ولو اغ５زې د
ژوند چاپ５ريال بلل ک８５ي .په
دې تو－ــه د ژوند چاپ５ريال د  ٧٧ان％ور :طبﻴعي چاپ５ريال د کرن ３س５مه ،هايدرو－رافي غرونه

ژونديو او نا ژونديو عناصرو

او د مديتران ３سمندرگى يو برخه ＇ر－ندوي

يو جوړ＊ــت او مجموعه ده انســان ددغه ترکﻴب يوه نه جﻼکﻴدونک ３برخه ده .او دخپل ژوند
ددوام لپاره ورته اړتﻴا لري.
د انسانانو يوه مهمه دنده له کک７تﻴا او ناپاکﻴو ＇خه د ژوند د چاپ５ريال ساتل دي！ .ول هغه
＇ه چ ３زموږ شاوخوا ک ３دي چاپ５ريال جوړوي .په چاپ５ريال ک！ ３ول دوه ډوله عناصر
لﻴدل ک８５ي .يوي ３حﻴاتي يا ژوندي عناصردي ،لکه انسانان ،ژوي ،ون -３بو！ي او ذره بﻴني
کوچني ژوندي شﻴان دويم ي ３ناژوندي شﻴان دي لکه اوبه ،تﻴ８ې ،خاوره او هوا .بايد وويل
ش ３چ ３اﷲ(ج) د طبﻴعت نظام داس ３جوړک７ی دی چ ３د هغه د اجزاوو او ب５ﻼب５لو برخو
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 -٧٨ان％ور
ترمن ＃طبﻴعي ان６ول شته .که چ５رې دغه ان６ول ６－وډ شي د ژوند پرچاپ５ريال ناوړه اغﻴزه
کوي.
طبﻴعﻲ چاپ５رﻳال:
په طبﻴعي سرچﻴنو ک ３د ايکوسﻴستمونو ب５ﻼب５ل ３برخ ،３لکه د ＄مک ３قشر يا برسﻴرنه برخه،
اوبه ،اتموسفﻴر سره د هغه ！ول نفوس ،حﻴواني او نباتي برخ ،３ژوندي موجودات ،منرالونه،
هايدروکاربنونه او نور ناژوندي شﻴان چ ３په هغ ３ک ３واقع دي ،زموږ طبﻴعي چاپ５ريال
جوړوي.
انسانان د خپل ژوند په ترڅ ک ３په دې باندې وپوهﻴدل چ ３همدغه چاپ５ريال ددوی  ０－شم５ر
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 ٧٩ان％ور

اړتﻴاوې پوره کوي ،نو＄که ي ３اړيک ３په ډ４ره چ＂ک ９سره له دغو ＊کارندو سره کلک ３شوې
او په دې اړه ي ３ډ４رې تجرب ３ترﻻسه ک７ي دي .انسانان وپوهﻴدل چ ３په هر چاپ５ريال ک３
له امکاناتو ＇خه ＂－ه واخلي .وچ او صحرايي ＄ايونه د کرن ３او خوراکي توکو د تولﻴد لپاره
برابرنه وو ،خوپه شنو او＊５رازه س５مو ک ３د جهﻴلونو او سﻴندونو تر＇ن ，دوی ته د ژوند د
پرمخ بﻴولو لپاره هر＇ه چمتووو ،وروسته ي ３بﻴا د همدغو سﻴندونو ترخوا لوی لوی مدنﻴتونه
جوړک７ل .انسان ه（ه کوي چ ３په هر＄ای ک ３طبﻴعي شرايط وپﻴژني ،خپل ژوند ورسره
برابرک７ي اوياهم چاپ５ريال ته د خپل ３خو＊ ３او اړتﻴاوو سره سم بدلون ورک７ي .هغه چاپ５ريال
چ ３په هغه ک ３ژوند کوو ،خپل ＄ان７／ی نظم اوقانون لري .دباران وريدل ،دبادل／ﻴدل،
کن／ل کﻴدل ،دبو！و راشنه کﻴدل ،د کال د ＇لورو فصلونو بدلون او داس ３نور ！ول بدلونونه د
！اکلو قوانﻴنو له مخ ３ترسره ک８５ي.
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د ！ﻮل／ﻲ دننه فعالﻴت:
د ن７ۍ په نقشه ک ３هغه س５م ３چ ３انسان ورسره ډ４ره اړيکه لري له هغو س５موسره چ ３ژوند
کول په ک ３ستونزمن وي پرتله او بﻴا د ！ول／ﻴوالو سره په برابره او نا برابره ＄مکه وگ７ي８ي او
په برخو ي ３وويشي.

؟

 – ٨٠ان％ور
پﻮ＊تن:３

 .١د ژوند چاپ５ريال په تفصﻴل سره تعريف ک７ئ؟
 .٢د طبﻴعي چاپ５ريال په هکله ＇ه پوه８５ئ ،توضﻴح ي ３ک７ئ؟
 .٣طبﻴعي چاپ５ريال له کومو ＊کارندو ＇خه جوړدی ،نوم ي ３واخلیء؟
 .٤په هغه چاپ５ريال ک ３چ ３ژوند کوئ د نظم ﻻندی دی اوکه نه ،په لن ６ډول ي ３ولﻴکئ؟

له ！ﻮل／ﻲ ＇خه بهر فعالﻴتﻮنه:
زده کوونکي دې د طبﻴعي چاپ５ريال په هکله په لن ６ډول يوه مقاله ولﻴکي.
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دري د４رشم لوست

الﻒ د＄ن／لﻮنﻮ ساتنه
＄ن／لونه د ژويواوانسانانو په
ژوند ک＇ ３ه اهمﻴت لري؟
＄ن／لونــه دن７ۍ دايکوسﻴســتم
يوه ډ４ــره ب６ايه برخــه جوړوي،
دا ＄که چ ３د يو شم５ر ژويو او
الوتونکو ژوند په ＄ن／لونو پورې
ت７لــی دی د فوتوســنتﻴز عملﻴه،
د هوا پــه پاکوالــي او د اقلﻴم په
موضوع ک ３د ارز＊ت وړ نقش
لــري .د طبﻴعــي ＄ن／لونو وده
دطبﻴعــت يــو نعمــت دی چ３
د ＄مکــ ３د کــرې په ＊ــکﻼ،
روغتﻴــا او اقلﻴمي برخوک ３لوړ
ارز＊ــت لــري .دا ＄کــه چ３
د＄ن／لونو شــته والــی د هوا په
پاکوالي ک ３چ ３موږ هغه تنفس
کوو ＄ان７／ی ارز＊ــت لري .يو

شــم５ر خلک ،په تﻴره بﻴا بومي قبايل خپل خوراکي توکي او خپل ０－ ３شــم５ر نورې اړتﻴاوې
له ＄ن／لونو ＇خه بشــپ７وي ،شــنه بو！ي ،د فوتو ســنتﻴز د عملﻴ ３په پايله ک ３د هوا کاربن دای
اکســايد د له من％ه وړلو لپاره اهمﻴت لري .د ＄ن／لونو شــتوالی او پاي＋ت د طبﻴعت د توازن او
د ژويو د غوره شرايطو د ساتن ３لپاره او د ＄مک ３د ډ４ر تودوالي د مخنﻴوي په خاطر برخلﻴک
او جوړوونکي دي .
د فايو( )FIOد سازمان ( )forest International Organizationډ４رنوی تعريف
چ ３د رسمي مسﺌوولﻴت نوې برخه ي ３د ＄ن／لونو ساتل دي ،هغه موضوع رااخلي چ ３آن
د ＊ارونو د ننه شنه ساحه هم د ＄ن／لونو يوه برخه شم５ري .د يادون ３وړ ده چ ３د طبﻴعي
يا مصنوعي ＄ن／لونو ون ３دوه يا درې ډوله دي ،لکه او کالﻴپتوس ،کاج سرو او نور دا ډول
＄نگلونه گ＄ ６نگلونه بلل ک８５ي .په مصنوعي سپوږمکﻴو ک！ ３ول دا ډول موضوعات په تفصﻴل
＇ﻴ７ل شوي او تصويرونه ي ３اخ５ستل شوي دي ،د ب５ل／ي په تو－ه په دې وروستﻴو کEarth ３
 Resources Technology satelliteيا ( )ERTSپه نوم مصنوعي سپوږمک ９په
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٨١
ان％ور

دې هکله ډ４ر غوره معلومات را！ول اود اپولوپه
واسطه مقدماتي اونهايي نقش ３د＇ﻴ７ونکو
په واک ک ３ورک７ي دي چ ３همدا اوس په
 ０－شم５ر ＇ﻴ７نﻴزو او اکولوژيکي مﺆسساتو
ک ３ور＇خه ＂－ه اخ５ستل ک８５ي دApollo
مصنوعي سپوږمک ９په واسطه په تفصﻴل
سره د ＄ن／لونو ان％ورونه اخ５ستل ک８５ي
او د ＄مک ３پرمخ باندې ي ３د ＄ن／لونو
د ساح ３او د نورو بو！و د شن ３ساح ３توپﻴر
＇ر－ند ک７ی دی ،د اپولو په عکس اخ５ستلو

٨٢
ان％ور

ک ３د سرې وړان ３／له ！ﻴ＂ ３وړان＇ ３／خه کار اخ５ستل شوی دی چ ３له هغی سره ＄ن／لونه
په ＇لورو برخو و４شل شوي دي:
 -1ستن پا＄ ３１ن／لونه (مخروطي ون.)３
 -2پلن پا ３１اوپا１ريژ ＄ن／لونه.
 -3له پورتنﻴو دواړو ډولونو ＇خه ＄ ６－ن／لونه . Mixed Foreast Starts
 -4چترته ورته رقم استوايي ＄نگلونه.
عملي ＇ﻴ７نو＊ودل ３ده پرته له دې چ ３ون ３هواپاکوي اوطبﻴعي چاپﻴريال ＊کلی کوي
داکسﻴجن کﻴفﻴت هم ساتي .يوه ونه ＇ه نا＇ه  18تنوته اکسﻴجن تولﻴدوي ،نودخپل ＄ان او
د خپلو ＊اريانو روغتﻴا ،د اکسﻴجن د تولﻴد او د هوا د پاکوالی په خاطر ون ３کﻴنوئ.
د ＄ن／لﻮنﻮنقﺶ اواﻫمﻴت:
 د ＄ن／لونو مﻴوې ،پا ،３１ري ３＋او نورې برخ３د انسانانو او ＇ارويو د خوراک توکي دي.
 ونــ ３د هوا کاربــن ډای اکســايد اخلي اواکسﻴجن تولﻴدوي او هغه هوا ک ３خپروي.
 -د ونو لر－ي په ودانﻴو ،د کورد اسبابونو او

٨٣
ان％ور

د کاغذ جوړولو لپاره په کاري８ي.
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 د ونو سﻴوری و７－ي له زيات－ ３رم＇ ９خه ساتي. ＄ن／لونه د سﻴﻼوونو مخه نﻴسي ،دا ＄که چ ３د ونو ＊اخونه او پا ３１د باران د＇ا＇کوشدتکم اوله دې امله چ ３د＄ن／ل ＄مکه دونوله پا１و او خ％لو＇خه ډکه وي ،نو ＄که اوبه جذب
پاک او را１ه ل＋تي ور＇خه جوړي８ي.
د ＄ن／لونو له يو شم５ر پﻴداوارو ＇خه د روغتﻴايي دارو درملو په جوړولو ک ３کار اخ５ستل ک８５ي. ＄ن ３پﻴداوار ي ،３لکه :کايوچو(د رب７ونه) په صنعت ک ３کارول ک８５ي. ＄ن／لونه د وز－ارتﻴا پر مهال د تفريح ډ４رغوره ＄ايونه دي. ون ３د مو！رو او فابريکو غ ８کموي.د＄ن／لﻮنﻮډ４رمهﻢ اﻫمﻴت:
 د خاورې د ＊وي５دو مخنﻴوی کوي، د ＇ارويو لپاره د و＊و چمتوکول، په صنعت او درمل جوړولو ک３٨٤
ور＇خه استفاده کول،
ان％ور
 د ژويو د اوسﻴدلو ＄ای، د رب７ونو او کاک ون ３په صنايعوک ３رول لري.
د بﻮ！ﻮ او ＇＄７اﻳﻮﻧﻮ ﺳاﺗﻨﻪ :انسان په خپل طبﻴعي چاپﻴريال ک ３کوﻻى شي چ ３د خپل３
اړتﻴا وړ بو！ي اصﻼح او نور ي ３هم ډ４رک７ي .په کرنه ک ３د غلو -دانو کرلو او د ＄مک３
قولبه کولو انسان ته د دې وخت ورک ７چ ３خپل شاوخوا طبﻴعي چاپﻴريال ک ３ب５ﻼب５ل بو！ي
وکري او خپل ３لوم７ن ９اړتﻴاوې پوره ک７ي  .دوی ＄ايونو او＄ن／لونوته غوره پاملرنه ک７ي ،پر
هغوبرخوک ３ي ３ﻻزم بدلونونه دخپل ＄ان اونوروژويوپه ＂－ه راوستي دي  .موږ بايد ترهر＇ه
مخک ３بو！ي او＇＄７ايونه په ＊ه ډول وساتو چ ３غوره حاصﻼت ولرو  .بايد د هرې س５م３
اقلﻴمي وضﻴعت و＇ﻴ７ل شي اوهلته داس ３بو！ي وکرل شي چ ３دس５م ３له اقلﻴم سره برابروي
اوغوره حاصل ورک７ي .دا＄که چ ３داوبو سرچﻴن ３د ＇＄７ايونو او د کرنﻴزو ＄مکو لپاره په
＊ه ډول تر کار ﻻندې ونﻴول شي .د دې موخو لپاره بايد ﻻزم تدابﻴر ونﻴول شي او د اوبو د
ﻻسه وتلو مخنﻴوی وشي.
د ＇＄７اﻳﻮﻧﻮ اصﻼح اوبﻴارﻏاوﻧﻪ＄７＇ :ايونه بايد هرکال و＇ﻴ７ل شي ،تر＇و دهغه وا＊ه
اوبو！ي له من％ه وﻻړنه شي ،دا ＄که چ ３د نباتي فرش هغه ＇＄７ای چ ３پريمانه اوبه لري
او د و＊و کﻴفﻴت د ＇ ７په روزنه او د هغو په حاصل باندې سﻴده اغﻴزه لري  .بايد د ＇＄７ايونو
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بريد په ！اکلو پولو او ن＋و سره کنترول شي ،دا ＄که چ ３د ＇＄７ای د بريد کم＋ت او د
وچکال ９ن＋ه بلل ک８５ي .وچکالي نه يوازې په ＇ارويو ،بلک ３د کرنﻴزو حاصﻼتو پر کمﻴت
او کﻴفﻴت هم ناوړه اغﻴزه لري .ه（ه دې وشي په ＇＄７ای ک ３زيات ＇７５نه وشي ،دا ＄که
چ ３د بو！و ري ３＋له من％ه ＄ي او＄ای په يوه لو＇ه ＄مکه بدل８５ي ،ډ４ره به غوره وي چ ３د
ه５واد طبﻴعي ＇＄７ايونه اصﻼح او د ＇ارويو د ＇ ７وړتﻴا په هغوک ３اوچته شي .په دې تو－ه به
له هغو بو！و ＇خه غوره استفاده وشي چ ３په سﻴده تو－ه ور＇خه کار نه شي اخ５ستل کﻴدای
او عالي حﻴواني محصوﻻت به ور＇خه تولﻴد شي .په ＇＄７ای ک ３بايد ＇７داس ３تنظﻴم شي،
چی د هغو له من％ه تللو ﻻمل نه شي .ه（ه دې وشي چ ３نوي ＇＄７ايونه جوړ او ويجاړ شوي
＇＄７ايونه بﻴرته ورغول شي او د ＇＄７ای د اصولو په رعايت کولوسره د مالدارانو د استفادې
وړ و－ر＄ي ،له بده مرغه په ه５واد ک ３دايمي او مﺆقتي ＇＄７ايونه د وچﻴدو او له من％ه تلو په
حال ک ３دي د پسونو رم ３د و＊و د کم＋ت له امله ډن／رې او ناروغه شوې او آن داچ ３له
من％ه ＄ي ،نو ＄که بايد د ＇＄７ايونو ﻻ پراختﻴا ته پاملرنه وشي.
د ！ﻮل／ﻲ دننه فعالﻴتﻮنه:
زده کوونکي دې په ډلو وويشل شي اوهره ډله دې د＄ن／لونودساتن＄ ،３ن／لونو د  ،３＂－له
＄ن／لونو ＇خه داستفادې ،د＄ن／لونو دله من％ه تلو مخنﻴوی وک７ي .زموږپه چاپﻴريال باندې
د＄ن／لونو داغﻴزې ،د بو！واو＇＄７ايونودساتن ３اوله دغوبو！واو＇＄７ايونو ＇خه دانسانانو د ３＂－
په هکله دې يوبل سره خبرې اترې وک７ي ،وروسته دې دهرې ډل ３استازی دخپلو خبرو اترو
پايل！ ３ول／ﻴوالو ته ووايي.
پﻮ＊تن:３
؟
＄ -1ن／لونه ＇ه ډول اقتصادي ارز＊ت لري،توضﻴح ي ３ک７ئ؟
 -2بومي قبايل په ＇ه ډول سره له ＄ن／لونو＇خه خپل خوراکي توکي اونورې اړتﻴاوې پوره
کوي
 -3په لن ６ډول د＄ن／لونو اهمﻴت اورول بﻴان ک７ئ؟
＄７＇ -4ايونه اوبو！ي ＇رن／ه ساتﻼی شو؟
 -5له بو！واو＇＄７ايونو＇خه ＇رن／ه استفاده کوﻻی شو؟
له ！ﻮل／ﻲ ＇خه بهر فعالﻴتﻮنه:
زده کوونکی دې د ＄ن／لونو د ارز＊ت په هکله يوه مقاله ولﻴکي.
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د وحشﻲ ژوﻳﻮ ساتنه

 ٨٥ان％ور :وحشي ژوي
زموږ －ران ه５واد افغانستان ک ３په عمومي تو－ه د مديترانه يي چاپﻴريال ،نﻴمه استوايي،
معتدله او نﻴمه قطبي چاپﻴريالونو ک ３ورته ژوې ژوند کوي .له دې پلوه افغانستان د نﻴمه
قطبي او نﻴمه استوايي س５م ３ترمن ＃د وحشي ژويو لپاره يوه ن＋لوونک ３ک７ۍ ده .وحشي
ژوي په غرونو او ＄ن／لونو ک ３ژوند تﻴروي＇ .وکاله مخک ３د نورستان په ＄ن／لونوک ３ي８ه
وه او د آمودغاړودلوخوپه ＄ن／لونوک Tiger ３ډوله پ７ان／ان هم وو Leopard .پ７ان／ان د
هندوکش په ډ４رولرې س５مو ک ３وو ،خووحشي خره يا－وره خره ( )Wild Assد ه５واد په
جنوب لو４دي ＃ک ３موندل ک５دل .لﻴوان (  )Wolfبه په وچکالﻴوک ３له غرونو＇خه راکوزيدل،
خو په نور وخت ک ３به په غرونوک ３اوسﻴدل .سرې －ﻴدړې )Red Fox( ،چ＄ ３ان７／ی
طبي ارز＊ت لري هم د ه５واد په مرکزي او شمالي غرونو ک ３موندل ک８５ي ،وحشي پسونه
او غرن ９وزې د واخان په دره او د هغ ３په شاوخوا ک ３شته .غرن ９وزې د افغانستا ن په
شمالي ستپ ک ３هم شته .دهندوکش دغرونول７ۍ دنﻴمه قطبي اونﻴم استوايي س５مو ترمن＃
يوه بﻴلوونک ３پوله ده ،له همدې امله دهندوکش په جنوب ختﻴ ＃ک ３شادي ()Monkey
موندل ک８５ي چ ３دنﻴمه استوايي س５موژوی دي ،خوسورلن６يان په ！ولوس５موک ３شته .موږ بايد
د هغو د نسل د ساتن ３په برخه ک ３ه（ ３وک７و چ ３له من％ه وﻻړ نشي ،دا هم بايد وويل شي
چ ３وحشي ژوي د انسانانو د ژوند له س５مو ＇خه لرې وي ،دا ＄که چ ３کﻴدای شي وحشي
ژوي انسانان اود دوی ＇اروي وداړي.
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لﻪ وحﺸﻲ ژوﻳﻮ＇ﺨﻪ ﺳﻤﻪ اوﺗﻞ ﺗرﺗﻠﻪ ＂－ﻪ اﺧ５ﺴﺘﻞ:
 په يوه س５مه ک ３د الوتونکواو ژويو ډ４رزيات ＊کارکول د هغوی د له من％ه تلوﻻمل ک８５ي .له الوتونکواوژويو＇خه بايدسمه ＂－ه واخ５ستل شي ،د ب５ل ３／په تو－ه هغه چ ３ډ４رل８دياوروغ وي بايد ＊کارنه شي ،د وحشي ژويو د تل ترتله پات ３کﻴدوپه خاطردې هغه ژوي
＊کارشي چ ３شم５ري ３د طبﻴعت له ظرفﻴت ＇خه وتلی وي اوموجوديت ي ３ممکن د ب３
نظم ９او د س５م ３د ايکوسﻴستم د ６－وډۍ ﻻمل شي.
 که د ＊کارله قانون سره سم په منظم اوغوره تو－ه دژويو＊کارترسره شي ،کﻴدای شي دهغوله غو＊ ３او پوستکي ＇خه د ه５واد داقتصاد په پﻴاوړتﻴا ک＂－ ３ه واخلو.
د تل تر تله  ３＂－په خاطر بايد د ژويو له ډله يﻴزه ＊کار او په ７－نديو مو！رو سره د هغو له＄غلولو ،پرمختللو ！وپکونو او زهري اوچاوديدونکو موادو ＇خه کاروا نه خﻴستل شي＄ ،که
چ ３دا ډول ＊کار د هغوی ！ول نسل له من％ه وړي .
د ژوﻳﻮ او الﻮتﻮنکﻮ د له من％ه تلﻮ د مخنﻴﻮي ﻻرې چارې:

د＊کاردقانون وضع کول (په هغه ک ３د دولتي جوازنام ３اخ５ستل ،د ＊کار د وخت ＊ودل،د ژويو جنس او عمر بايد و＊ودل شي ).
 -د وحشي ژويو د اوسﻴدلو د ＄ايونو د ويجاړولو مخنﻴوی،

 ٨٦ان％ور
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 د ژويو او الوتونکو د قاچاق مخنﻴوی، د ژويو او الوتونکو په پت％２ايونو ک ３د انسانانو د هر ډول ﻻسوهن ３او ويجاړولو مخنﻴوی، د خلکو د ذهنﻴت رو＊انه کول ،د پوه ３اوچتول او د عادتونو بدلول.د ملﻲ پارکﻮنﻮساتنه :ملي پارک هغه طبﻴعي ارز＊ت لرونک ３سﻴمه ده چ ３پراخوالی ي ３له
زرو هک＂ارو ＇خه زيات او د هغ ３ساتنه د دولت له خوا وشي .ملي پارکونه د يوې ！ولن ３د
و７－و لپاره ６－ه ملي شتمني ده ،نو بايد په ＊کلي ب２ه اوسم وساتل شي＄ ،ﻴن ３وخت دغه ډول
پارکونوته خلک د تفريح په خاطرهم ور＄ي .ملي پارکونه بايد تل پاک وساتل شي .زموږ －ران
ه５واد يو شمﻴر د ＊کلو منظرو لرونکي ملي پارکونه لري چ ３زموږ د خلکو لپاره د دم ３او
تفريح ＄ايونه دي د ج７／و په کلونو ک ３زموږ د ه５واد ملي پارکونو ته ډ４ر زيات زيان واو＊ت او
د هغوون ３او بو！ي وچ او وحشي ژوي ي ３د له من％ه تلو په حال ک ３دي ،خو له ج７／ې وروسته
ورته بﻴا پاملرنه شوې ده ،د ب５ل ３／په تو－ه د کابل ،قندهار ،هرات پارکونه د امﻴر بند ،د ممل３
باغ ،آجردره ،او نور .

 ٨٩ان％ور
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د ！ﻮل／ﻲ دننه فعالﻴت:
زده کونکي دې ډل ３ډل ３شي،هره ډله د وحشي ژويو د ساتن ،３له وحشي ژويو ＇خه غوره
گ＂ه اخﻴستنه ،دوحشي ژويو د ډولونو ،د وحشي ژويو د اوس５دو د سﻴمو ،د ملي پارکونو د
ساتن ３او له هغه ＇خه د استفادې په هکله خبرې وک７ي او بﻴا به د هرې ډل ３استازی د خپلو
خبرو اترو پايله ！ول／ﻴوالو ته ووايي.

؟

پﻮ＊تن:３

 -1زموږ د ه５واد وحشي ژوي د کومو س５مو د ژويو په شان دي؟
 -2له وحشي ژويو ＇خه ＇ه ډول استفاده ک８５ي؟
 -3وحشي ژوي په ه５واد ک ３کوم اقتصادي اهمﻴت لري؟
 -4ملي پارک تعريف ک７ئ؟
 -5ملي پارکونه ＇رن／ه وساتو؟
له ！ﻮل／ﻲ ＇خه بهرفعالﻴت:
زده کوونکي دې د ه５واد د وحشي ژويو د ډولونو او د ملي پارکونو د ساتن ３په هکله دوه
پا ３１مقاله ولﻴکئ.
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د اوبﻮ ،خاورې او ﻫﻮا ساتنه

 ٨٨ان％ور
تاس ３پوهﻴ８ئ چ ３درې حﻴاتي عناصر کوم دي؟
د＄مک ３دمخ په سلوک 71 ３برخ ３اوبونﻴول ３ده ،اوبه دژوندسرچﻴنه ده .انسانان،ژوي اونباتات
دخپل ژوندد پاي＋ت او ترسره کولو له پاره اوبوته اړتﻴالري ،په واقعﻴت ک ３د ！ولو ژونديو شﻴانو
ژوند په اوبو پورې ت７لی دی .د ژونديو شﻴانو د بدن د جوړ＊ت زياته برخه اوبه دي .اوبه دانسان
په ور＄ني ژوند ک ３لوم７نی نقش لري .په کرنﻴزو ،صنعتي او کورنﻴو چارو ک ３ډ４رې اوبه په کار
ک８５ي ،خو له بده مرغه د ډ４راضافي ل＋／ت او د صنعتي او انساني وړو فعالﻴتونو له امله د اوبو
کک７يدل ،د اوبو سرچﻴن ３له －واښ سره مخامخ ک７ې دي ،نو د اوبوساتنه د هر وگ７ي دنده ده ،دا
＄که چ ３د اوبو کک７تﻴا د انسانانو＇ ،ارويو او ونو -بو！و ژوند له کلک خطرسره مخامخ کوي.

خاوره:
د ＄مک ３د مخ پورتن ９طبقه د خاورو له کوچنﻴو ذراتو ،هوا ،اوبو او ډ４رو کوچنﻴو ذره بﻴن９
موجوداتو ＇خه جوړه شوې ده .خاورې د فزيکي او کﻴمﻴاوي تعامﻼتو له امله تشکﻴل８５ي،
فزيکي او کﻴمﻴاوي شرايط د اقلﻴم په ＇رن／والي پورې اړه لري .خاوره ب５ﻼب５ل ډولونه لري او
ب５ﻼب５ل ３طبق ３خاوره ژوندي موجودات اوهومس  Humusلري او په هغه ک ３بو！ي کوچني
ژوندي موجودات او بکترياوې فعالﻴت کوي .خاوره دونو -بو！و د ودې ،د کرن ３او د ＇ارويو
د روزن ３مهم عامل دی چ ３د ＄مک ３د مخ د ！ول ３حﻴاتي مجموع ３لپاره خوراکي توکي
برابروي ،خوکه چﻴرې انسان په سم ډول د خاورې ساتنه ونه ک７ي ،خاوره به ډ４ر ژر وش７ي８ي
او له استفادې ＇خه به وو＄ي ،نو بﻴا د هغ ３د جوړيدو لپاره کلونه کلونه وخت په کار دی .په
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دې تو－ه خاوره يوه ډ４ره ارز＊ت لرونکي ماده ده چ ３انسان له هغ＇ ３خه په استفادې سره
د خوراکي او صنعتي توکو د تولﻴد په خاطر کرنه ورباندې کوي .کله چ ３د زيات اور＊ت له
امله سﻴﻼوونه راو＄ي ،دغه سﻴﻼوونه حاصل ورکوونک ３غوره خاورې له ＄ان سره وړي .د
خاورې دا ډول ش７يدل هغه وخت ﻻ زيات８５ي چ ３د خاورې پرمخ بو！ي نه وي ،په دې حالت
ک ３اوبه ډ４رې ７－ندۍ به８５ي اوخاوره له ＄ان سره وړي.
ﻫﻮا:
هــوا زموږ په ژوندک ３مهــم رول لري .موږ
！ول بايد د خپل ژوند د دوام په خاطر د هواله
جوړ＊ت او وضعﻴت ＇خه خبر اوسو！ .ول
ژوندي موجودات هوا او اکســﻴجن ته اړتﻴا
89
لــري .د هوا په جوړ＊ــت ک ３په ســلو ک３
ان％ور
 78نايتروجن او  21أکســﻴجن شته .د دې
تر＇نــ ，اوزون( )O3هم پک ３شــته چ３
زموږ د تنفس لپاره اکسﻴجن ډ４ر ضروردي.
په نباتاتو ک ３د فوتوســنتﻴز عملﻴه ک ３اکسﻴجن تولﻴدي８ي او نباتات کاربن دای اکسايد جذبوي،
نو ＄که بايد موږ خپله شاوخوا هوا کک７ه او ناپاکه نه ک７و او د پاک ３او صاف ３هوا د لرلو په خاطر
بايد د خپل چاپﻴريال په پاک ســاتلو ســره د هوا نظافت مراعات ک７و او صنعتي فابريک ３بايد د
هوا پاکوالي ته پام وک７ي .د ＊ار د هوا د پاک ساتلو په برخه ک ３بايد پاملرنه وک７و چ ３هوا کک７ه
نه شي او د کاربن ډای اکسايد (－ )CO2از ،لو－ي او مضر شﻴان په هوا ک ３خپاره نه شي.
د ！ﻮل／ﻲ دننه فعالﻴتﻮنه:
زده کوونکي دې درې ډل ３شي ،هره ډله دې د هوا ،اوبو اوخاورې د ساتن ３د ＂－ورتوب په
هکله يوبل سره خبرې اترې وک７ي او د هرې ډل ３استازي دې د خپل ３ډل ３د خبرواترو پايله
خپلو ！ول／ﻴوالو ته ووايي .

؟
پﻮ＊تن:３
 -1اوبه د ژونديو موجوداتو په ژوندک＇ ３ه اغﻴزه لري؟
 -2خاوره ＇ه شی ده؟ له هغ＇ ３خه ＇ه  ３＂－اخلو؟
 -3هوا زموږ په ور＄ني ژوند ک＇ ３ه اهمﻴت لري؟

له ！ﻮل／ﻲ ＇خه بهر فعالﻴتﻮنه:
زده کوونکي دې د اوبو ،خاورې او هوا د اهمﻴت په هکله يوه لن６ه مقاله ولﻴکئ.
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د ＊ار د ﻫﻮا کک７تﻴا

 -٩٠ان％ور :د فابريک ３دود چ ３هواي ３کک７ه ک７يده＊ ،ﻴي.
د هوا د کک７تﻴا په هکله معلومات لرئ؟
هغه اضافي ماده چ ３په هواک６－ ３ه شي او د هغ ３فزيکي ،کﻴمﻴاوي ＄ان７／تﻴاوې او د
هغ ３حﻴاتي شرايطوته بدلون ورک７ي د هوا کک７تﻴا بلل ک８５ي.
د کابل د ＊ار زياته پراختﻴا چ ３د ماس＂ر پﻼن پرخﻼف ده ،د نفوسو زياتوالي ،د ترانسپورتي
وسايطوله اندازې زياتوالی ،په تﻴره بﻴا په ＊ارک ３د زړو او له وخت ＇خه او＊تو ترانسپورتي
وسايطو －ر＄ﻴدل را－ر＄ﻴدل ،د ب ３کﻴفﻴته تﻴلو او－ازواستعمال اويوشم５رﻻملونه لکه په
حمامونو ک ３درب ７سو＄ول ،په داشونو ک ３د پﻼستﻴکونو او سو＄ﻴدلو مبﻼﺋلو سو＄ول او
په کورونو ،سودا－ريزو ＄ايونو ،ه＂ﻴو او يو شمﻴر مﺆسساتو ک ３د دغه ډول موادو سو＄ول د
هوا د کک７يدو ﻻمل شوي دي چ ３په ﻻندې تو－ه توضﻴح ک８５ي:
٭ د ترافﻴکو او عراده جاتو ستونزه،
٭ په نقلﻴه وسايطو ک ３د زړو ډيزلي انجنونو ل／ول،
٭ ه５واد ته دننه د سودا－رو له خوا د زړو وسايطو واردول،
٭ په نقلﻴه وسايطو ک ３د ب ３کﻴفﻴته نفتي او د سون توکو استعمالول،
٭ د حلقوي س７کونو د نشتوالي له امله د ＊ار دننه د نقلﻴه وسايطو －ر＄ﻴدل او２－ه －و１ه،
٭ د ＊ارد ننه د پخوانﻴو ماډلونو او زړو وسايطو －ر＄ﻴدل را－ر＄ﻴدل،
135

٭ د ＊ار دننه ل ８سور لرونکي س７کونه،
٭ د خلکو د اړتﻴاوو د پوره کﻴدو په خاطر د ＊اري منظم ترانسپورتﻴشن (د ملي بس
وسايطو) نشتوالي،
٭ د ＊ار دننه او ＊ار ته د ننوتلو په دروازو ک ３د وسايطو د پارکن ，لپاره د ＄ای نشتوالي.
٭ په ＊ارونو ک ３د کچه س７کونو له امله د خاورو او خ＂و ډ４روالی او په س７کونو ک ３د هرې
ور ３＄د خاورو خ％لو او د اور＊ت له امله د خ＂و ډ４روالی،
٭ د ماس＂ر پﻼن په خﻼف د کورونو او و دانﻴو په مخه ک ３د پرانﻴست ３فضا نشتوالی اود
مسکن ستونزې،
د پورتنﻴو توضﻴحاتو په پام ک ３نﻴولو سره ،د کابل ＊ار د افغانستان د ！ولو ＊ارونو په پرتله تر
！ولو کک７ه هوا لري،
٭ د کابل په ＊ار ک ３د نفوسو شمﻴر له ＇لورنﻴم مﻴلﻴونو ＇خه تر پن％و مﻴلﻴونو پورې رس８５ي،
٭ د ＊ار په ب５ﻼب５لو برخو ک ３د شن ３ساح ３او ＄ن／لونو نشتوالی يوه لويه ستونزه ده،
٭ د ＊ار د س７کونو تر غاړو د －ر＄نده پلورونکو شتوالی چ ３چاپﻴريال ي ３په بشپ７ه تو－ه
کک ７ک７ی دی.

 -٩١ان％ور :د کثافاتو د اچولو او مﻴن％لوله کبله د کابل سﻴند چ＂لوالی ＊ﻴي.
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٭ په ژمي ک ３د لر－ﻴو ،د ډبروسکرو ،ډيزلو او د ＇ارويو په خوشﻴو باندې د کورونو
تودول،
د کانالﻴزيشن ستونزې:
٭ په عمومي تو－ه په ！ول کابل ک ３د نفوسو له زياتوالي سره سره معاصر او روغتﻴايي کانالﻴزيشن
نشته .د ＊ار په مرکز او د هغه په شاوخوا ناحﻴو ک ３د صنعتي فابريکو شتوالی،
٭ د ＊ار دننه او په فابريکو ک ３له ډيزلي جنراتورونو ＇خه کار اخ５ستل،
٭ په حمامونو ،د ډوډۍ پخولو اوخ＋تو په ب＂ﻴو او داشونو ک ３د مبﻼيلو ،رب７ونو او پﻼستﻴکو
سو＄ول،
٭ ＊ ６－اري کلتور،
٭ د ＊ار په هره ＇ن６ه ک ３د خاورو خ％لو اچول،
٭ د  ０－شمﻴر ودانﻴزو د شرکتونو له امله د ش／و ،خاورو ،چون ،３او خ＋تو شتوالی،
٭ کچه س７کونه چ ３تخنﻴکي عوارض لري،
٭ د ＊اردننه دساختماني اوارتزاقي توکو دگدامونو آبادول،
٭د تﻴ８و مﻴده کولو ژرنده (کرش) او د نورو ودانﻴزو توکو د چمتو کولو د ماشﻴنونو فعالﻴت چ３
خاورې اودوړى تولﻴدوي،
٭ دمسﺌولو مراجعو ،لکه ＊اروالﻴو ،روغتﻴايي ادارو ،رسنﻴو او نورو له خوا د ＇ارن ３او کنترول
نشتوالی،
٭ د ＄ان７／و وسايلو په واسطه په هوا ک ３د －رد او غبار او نورو کوچنﻴو ذراتو نه اندازه کول.
تر＇و د هوا په کک７تﻴا باندې ＇ارنه موجوده وي.
 -١له لس مايکرو －رامو ＇خه د کوچنﻴو ذراتو شتوالی چ ３د تنفسي جهاز له انساجو ＇خه
تﻴر８４ي او د انسان س８و ته ننو＄ي او په پايله ک ３راز راز تنفسي ناروغ ９رامن％ته کوي.
 -٢مايکروبي کوچن ９او له  5،2مايکرو －رامو ＇خه واړه شﻴان چ ３په سﻴده تو－ه وين ３ته
ور＄ي او د انسان په وجود ک ３د وين ３سرطان رامن％ته کوي.
٭ د رسنﻴو دنده ده چ ３له دغو ！ولو موضوعاتو ＇خه خلک خبر ک７ي  .د ＇７５نو له مخ３
د کابل د ＊ار په هوا ک ３د کوچنﻴو ذراتو د خپريدو له امله هر کال په هوا ک！ 17363 ３نه دغه
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ډول مواد اضافه ک８５ي.
٭ په هوا ک ３د نايتروجن ډای اکسايد اندازه د هوا په کک７تﻴاک！ 61831 ３نه ک８５ي.
٭ د هوا په کک７تﻴا ک ３د سلفرو اکسايد اندازه ！ 2448نه ک８５ي.
٭ د کاربن مونو اکسايد اندازه ！ 970608نه ک８５ي.
٭ د کاربن ډای اکسايداندازه ！٦٥٠٨٤٦نه ک８５ي.
٭ د هوا په کک７تﻴا ک ３د موجوده ذراتو د اعظمي تمرکز من％ن ９اندازه په  24ساعتونو
ک ３په ﻻندې تو－ه محاسبه شوي ده:
په داس ３حال ک ３چ 50 ３مايکرو －رامه ستندرد ،له ＇ 50خه تر 100مايکرو－رامو پورې
نورمال حالت ＊کاره کوي ،له  100مايکرو－رامو＇خه پورته غﻴر نورمال حالت دی چ３
د فضايي ＇７５نوله مخ ３موجوده ذرات په يومکعب مترک 24\361 ３او 37مايکرو－رامه
ک８５ي چ ３دغه اندازه زموږ ＊اريانو ته له اندازې ＇خه زيات روغتﻴايي زيان اړوي.

په ！ﻮل／ﻲ ک ３دننه فعالﻴتﻮنه:
زده کوونکي دې په ډلو وويشل شي ،هره ډله دې د يوې موضوع په اړه د ب５ل ３／په تو－ه د ＊ارد
هوادکک７تﻴا ،د چاپ５ريال ساتن ،３د هوا د کک７تﻴا د علتونو ،د هوا دکک７تﻴاپه مخنﻴوي ک ３د
انسانانو دنده او روغتﻴا ته د هوا د کک７تﻴا د زيان په هکله يو له بل سره خبرې اترې وک７ي او بﻴا
دې د هرې ډل ３استازی د خپلو خبرو اترو پايل ３خپلو ！ول／ﻴوالو ته ووايي.

؟
پﻮ＊تن:３
 -1کوم عوامل د ＊ار د هوا د کک７يدو ﻻمل ک８５ي؟
＇ -2رن／ه کوﻻی شو چ ３د هوا د کک７تﻴا مخه ونﻴسو؟
 -3کک７ه هوا انسانانو او نورو ژويو ته کوم تاوان ورپﻴ＋وي؟
له ！ﻮل／ﻲ ＇خه بهر فعالﻴت:
زده کوونکی دې د ＊ارد هوا د کک７تﻴا او د هغ ３د زيان په هکله يوه مقاله ولﻴکي.
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اوه د４رشم لوست

د زړو عراده ﺟاتﻮ زﻳاتﻮالﯽ او د＊ار د ﻫﻮا کک７تﻴا

 – ٩٢ان％ور :دکابل په ＊ار ک ３د زړو عراده جاتو شتون ＊ﻴي.
تاس ３پوهﻴ８ئ چ ３زاړه مو！ر ＇ومره د انسان په روغتﻴا او هوا باندې ناوړه اغﻴزه لري؟
زاړه مو！ر زياتره په بﻴوزلو او وروسته پات ３ه５وادونو ک ３تر کار ﻻندې دي ،دا＄که چ ３بﻴه
ي ３ارزانه ده .ل８５دونکي وسايط که له يوې خوا د اړتﻴاوو د پوره کولو په خاطر کارول ک８５ي،
له بل ３خوا هغه لو－ي او －ازونه چ ３تولﻴدوي ،د هوا د کک７تﻴا ﻻمل ک８５ي ،زاړه مو！ر چ３
پخوا ډ４ر زيات کارول کﻴدل ،ډ４ر عوارض اود تﻴلو اوموبﻼيلو زيات ل＋／ت ي ３درلود ،نو
کله چ ３نوي مو！ر جوړشول ،د زړو مو！رو ＄ای ي ３ونﻴو .په اوسني وخت ک ３زياتره له
نويو مو！رو ＇خه کار اخ５ستل ک８５ي ،دا＄که چ ３نوی تخنﻴک عصري پرزې لري ،نو
خلک ور＇خه گ＂ه اخلي .د زاړه تخنﻴکي کﻴفﻴت له امله پخوانﻴو زړو مو！رو اوس د ن７ۍ
په بازارونو ک ３خپل ارز＊ت له ﻻسه ورک７ی .د کابل د ترافﻴکو د ادارې دارقامو له مخ ３په
 1388هـ کال ک！ ３ول  365469مو！ر د کابل د ترافﻴکو په رسمي راجستر ک ３شامل وو،
چی په سلوک 40 ３ي ３زاړه او ！ﻴ ماډل دي .هغه عناصر چ ３د ل８５دونکو وسايطو له امله
تولﻴد اود هوا د کک７تﻴا ﻻمل ک８５ي ،په ﻻندې ډول دي:
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 .١کاربن مونو اوكسايد ()Co

 .٢نايتروجن دای اکسايد( NO
.٣سفلر ډای اکسايد( . ) SO
2

).

2

 .٤د سربو ذرات.
＄ .٥ان７／ې ) ( PM 2ماده.

＄) PM 10 ( .٦ان７／ې ماده.

د ！ﻮل／ﻲ دننه فعالﻴتﻮنه:
زده کوونکي دې په ډلو وويشل شي او هره ډله دې د زړو مو！رو د ډولونو ،د زړو مو！رو د
نمﻴ７／تﻴاوو اود انسان په روغتﻴا او په هوا باندې د هغو د ناوړه اغﻴزو په هکله له يوبل سره
بحﺚ وک７ي اود هرې ډل ３استازی دې د خپل بحﺚ پايله په ！ول／ي ک ３نوروته ووايي.

؟

پﻮ＊تنﻲ:

 .١د ن７ۍ په کومو ه５وادو ک ３له زړو مو！رو ＇خه کار اخ５ستل ک８５ي ،له دلﻴل سره ي３
＄واب ووايئ؟
 .٢زاړه مو！ر په هوا ک ３کوم ډول مضره عناصر خپروي؟
 .٣د ＊ارونو د کک７تﻴا له مخ ３د زړو او نويو مو！رو ترمن ＃توپﻴرونه تشريح ک７ئ؟
له ！ﻮل／ﻲ ＇خه بهر فعالﻴتﻮنه:
زده کوونکي دې د نوو او زړو مو！رو ترمن ＃د توپﻴر په هکله يوه لن６ه مقاله ولﻴکي.
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اته د４رشتم لوست

د کﻮ＇ﻮ او س７کﻮنﻮ خرابﻮالﯽ او کک７تﻴا

د کار خانو دود

سﻴند ته د کمﻴاوي موادو داخلﻴدل

 – ٩٣ان％ور :د س７کونو د چ＂لوالی علت د کﻴمﻴاوي موادو او مو！رونو ډ４روالی ＊ﻴي
د کو＇و او س７کونو خرابي او کک７تﻴا د ＊ار اوسﻴدونکو ته ＇ه ستونزې رامن％ته کوي؟
په وروسته پات ３او پرمختﻴايي ه５وادونو ک ３عموماً س７کونه او ﻻرې کو＇ ３ډ４رې خراب ３اوله
خاورو -دوړو ډک ３وي ،دا ＄که چ ３تر اوسه زياتره کو＇ ３او س７کونه پاخه شوي نه دي ،د
س７کونو په خواک ３ويال ３نشته ،د خامو س７کونو په خوا ک ３خاورې او دوړې ،کندې او ناپاکه
ل＋تي وي چ ３دا د ناروغﻴو د خپريدو ﻻمل ک８５ي .خاورې او دوړې روغتﻴا ته ډ４ر زيانمن وي.
دا ＄که کله چ ３باد ل／ﻴ８ي خاورې او دوړې له يو＄ای ＇خه بل ＄ای ته وړي او هوا کک７وي
او دغه کک７تﻴا د ناروغﻴو د خپريدو ﻻمل ک８５ي.
دونو کﻴنول د چاپﻴريال پر پاکوالي ډ４ره غوره اغﻴزه کوي او د خاورو او دوړو مخنﻴوی کوي ،دا
＄که چ ３په شنه چاپﻴريال ک ３خاورې نه وي.
په پرمختﻴايي ه５وادونو ک ３د ＊ارونو پراختﻴا نا ان６وله وي ،نو ＄که منظم ３کو＇ ３او
س７کونه نه لري.
کلﻴوالي خلک ＊ارونو ته مهاجر ک８５ي او دوی له ＊اري کلتور سره له پﻴژندن ３پرته ژوند
پرمخ بﻴايي ،نو ＄که په س７کونو او کو＇و ک ３ناپا کي او خاورې ډ４ري８ي.
د ＊ارونو په شاوخوا ک ３کورونه کچه اوپرته له مناسب＊ ３اري نقش＇ ３خه جوړشوي وي او
کو＇ ３او س７کونه کچه اوله خاورو ډک وي اوپه کو＇وک ３د ش／و پر＄ای خاورې -خ％ل３
اچوي ،په دې کار چاپﻴريال نور هم زيانمن ک８５ي .په دې ډول کو＇وک ３د اوبو دوتلو ﻻرې نه
وي ،نو اضافي ناپاکه اوبه هر＄ای ډن ６وي.
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په ！ولو کو＇و او س７کونو ک ３پﻼن شوی منظم کانالﻴزسﻴون نشته ،نود کو＇و او س７کونو
پاکي نه شي ساتل کﻴدای.
اقلﻴمي وضع هم د کو＇و او س７کونو په پاک ９او نظافت اغﻴزه لري .لکه ＇رن／ه چ ３لﻴدل
ک８５ي د واورې او بارانونو پرمهال ترانسپورت له ستونزو سره مخامخ ک８５ي ،دا＄که چ３
س７کونه او ﻻرې ！ول ３له خ＂و او اوبو ＇خه ډک ３وي او خلک سم ت ，را ت ，نشي کوﻻی.
د س７کونو په جوړ＊ت ک ３له ب ３کﻴفﻴته موادو ＇خه کار اخ５ستل ک８５ي＄،که ډ４ر ژر
خراب８５ي ،نو بايد د س７کونو په جوړولو ک ３فني متخصصﻴن په کار و－ومارل شي.
بايد د س７کونو دوو غاړوته د اوبو د وتلو په خاطر په فني او منظمه تو－ه ويال ３جوړې شي.
فرهن／ي نﻴم７／تﻴاوې هم د کو＇و او س７کونو د خراب ９ﻻمل ک８５ي ،دا＄که چ ３اوس
هم د ！ولن ３و７－ي په س７کونو او کو＇وک ３نظافت نه رعايتوي ،هر＇ه چ ３هر＄ای وغواړي
اچوي ي ،３نو＄که ﻻرې ،س７کونه او کو＇ ３ناپاکه وي.
کابل ＊ار چ ３د ه５واد يو ډ４ر  ０－مﻴشته ＊اردی د س７کونو او کو＇و په برخه ک ３ډيرې ستونزې
لري＄،که چ ３زيات نفوس د کو＇و او س７کونو د خرابﻴدو ﻻمل ک８５ي .د کابل ！ول ＊اريان له
＊اروال＇ ９خه هﻴله لري چ ３د س７کونو ،کو＇و او لويو وا！ونو په بﻴا رغاونه ک ３پاملرنه وک７ي او
د لوړ کﻴفﻴت لرونکو موادو په کارولو سره دې په فني کار کوونکو باندې ！ول وا！ونه اوکو＇３
بﻴا جوړې ک７ي.
 د ＊ار شاوخوا شنو پ＂ارو ته ډ４ره اړتﻴاده ،د ＊ار په ！ولو برخوک ３د ماس＂ر پﻼن تطبﻴق کولحتمي بري＋ي.
 ！ولنﻴزې رسن ９بايد ＊اريانو ته د ＊اري کلتور ورزده کول تبلﻴﻎ ک７ي ،همدارن／ه د ＊اروال９د تنظﻴفاتو برخه هم بايد خپل مسﺆولﻴت درک او ترسره ک７ي.
د ！ﻮل／ﻲ دننه فعالﻴت:
زده کوونکو ته دې پن％ه دقﻴق ３وخت ورک７ل شي چ ３هر يو د وا！ونو او کو＇و د خرابوالي او
ويجاړتﻴا په هکله فکر وک７ي او د وا！ونو او کو＇و د ＊ه کولو په برخه ک ３خپل نظر ووايي.
پﻮ＊تن:３
؟
 .١د وا！ونو او کو＇و ويجاړتﻴا د کومو ﻻملونو نتﻴجه ده ،توضﻴح ي ３ک７ی؟
 .٢د وا！ونو او کو＇و د خراب ９د مخنﻴوي لپاره بايد ＇ه وک７و؟
 .٣د وا！ونو او کو＇و د خرابوالي په برخه ک＊ ３اروال＇ ９ه دنده لري؟
له ！ﻮل／ﻲ ＇خه بهر فعالﻴت:
زده کوونکي دې د وا！ونو او کو＇و د خراب ９په هکله يوه مقاله ولﻴکي.
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پن％ﻢ ＇پرکﯽ
طبﻴعﻲ آفتﻮنه
په دې ＇پرک ３ک ３لولو:
 طبﻴعي آفتونه زلزله زلزله ＇ه ده او ＇ن／ه پﻴ８５＋ي؟ د زلزل ３دشدت ا！کل. د زلزل ３خطرونه ＇ن／ه کمولی شو؟ د ه５واد زلزله لرونک ３س５م３ سﻴﻼو سﻴﻼو ＇ه رن／ه رامن％ته ک８５ي؟ د سﻴﻼو خطرونه او له هغه سره د مقابل ３ﻻرې -اورشﻴندونکي
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 اورشﻴندونکي ＇ه شی دي او ＇رنگه پﻴ８５＋ي؟ په ه５واد ک ３د اورشﻴندونکي حوزې－ران زده کونکي به د دې ＇پرکي په لوستلو له دې ﻻندې پوهنﻴزو موخو سره بلد شي:
 د زلزل ３په هکله به معلومات حاصل ک７ي. د زلزل ３د سنجولو ﻻرې به وپﻴژني. د زلزل ３د خطرونو د مخنﻴوي ﻻرې به وپﻴژني. د سﻴﻼو او د هغه تاوانونو او زيانونو په هکله به خبرتﻴا ترﻻسه ک７ي. له سﻴﻼو سره د مقابل ３ﻻرې چارې به وپﻴژني. -د اورشﻴندونکو په هکله به معلومات ترﻻسه ک７ي.
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نهه د４رشم لوست

زﻟﺰﻟﻪ

 -٩٤ان％ور :د افغانستان ،پاکستان ،تاجکستان او ازبکستان زلزله لرونک ３س５مي ＊ﻴي.
د زلزل ３په هکله ＇ه پوه８５ئ؟
زلزله د ＄مک ３د مخ ل ８يا ډ４رو ل７زيدو ته ويل ک８５ي چ ３کله س５مه يﻴزه ب２ه لري او شاوخوا
خپر８４ي .د زلزل ３کلکوالى او دوام مالي او ＄اني خطرونه لري چ ３بايد د پوهن ３وزارت زده
کوونکي د ＊وون％ي او لوست په چاپﻴريال ک ３ور＇خه خبروي او د خطرونو د کم＋ت لپاره
ي ３پوره چمتووالى ولري.
زلزله ＇رن／ه پ＋５ﻴ８ي؟
اﷲ تعالي مسبب اﻻسباب دی په کاﺋناتو ک ３هر رن ，بدلون د رامن ＃ته کﻴدلو نسبت هغه
ذات ته ک８５ي.
د زلزل ３پ５＋５دل درې علتونه لري:
 .١تکتونﻴکي ﻻمل
 .٢د اور غور＄ون ３ﻻمل
 .٣پلو تونﻴکي ﻻمل
 .١تکتونﻴکي ﻻمل په سﻴده تو－ه د ＄مک ３د مخ په ب５ﻼب５لو پلﻴ＂ونو پورې اړه لري .موږ پوه８５و
چ ３د ＄مک ３مخ له ب５ﻼب５لو پلﻴ＂ونو ＇خه جوړ دى .کله چ ３دغه پلﻴ＂ونه يو د بل په وړاندې
ب ３موازن ３شي ،نو يو د بل په پرتله خو８５＄ي او بﻴ％ايه ک８５ي ،نو ＄که په دغه س５مه ک３
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زلزله پﻴ８５＋ي .د ＄مک ３غ پلﻴ＂ونه،
عبارت دي له :ايروشﻴا ،د هند او
استرالﻴا پلﻴ ،افريقا ،شمالي امريکا،
جنوبي امريکا ،انتارکتﻴک او يو شم５ر
نور واړه پلﻴ＂ونو ＇خه.
په افغانستان ک ３د هند او ايروشﻴا د
 -٩٥ان％ور د زلزلو مرکز ＊ﻴي
پلﻴ＂ونو خو＋＄ت زلزله رامن％ته کوي
چ ３زياتره له بدخشان ＄خه د چترال
ترس５مو پورې او تر تاجکستان پورې
پﻴ８５＋ي.
 .٢آتشفشاني يا د اور غور＄ون ３ﻻمل:
په مديترانه ک ３د سﻴسل ３او وزو د
س５م ،３د آسﻴا د ختﻴ ＃سواحلو او د
امريکا د لو４دي ＃سواحلو آتشفشانونه د
 -٩٦ان％ور :تکتونﻴکي هست＊ ３ﻴي
زلزل ３د پﻴ＋ﻴدو مهم ３ب５ل ３／دي چ ３په جاپان ،لرې ختﻴ ،＃کلفورنﻴا او د
امريک ３په غربي ＇ن６وک ３لوي ３او کوچن ９زلزل ３رامن％ته کوي.
 .٣پلوتونﻴک زلزل :３دا په اصل ک ３د م／ما د طبق ３د مخ پورته (صعودي) حرکت يو فشاري
د تودوخ ３د －ر＄ﻴدلو له امله په ＄ﻴن＄ ３ايونو ک ３زلزله رامن％ته کوي ،خو ددې پرتله دوه
مخکني ياد شوي ﻻملونه د ＄مک ３پرمخ ډ４رې زلزل ３رامن％ته کوي.
د ！ﻮل／ﻲ دننه فعالﻴتﻮنه:
زده کوونکي دې په دوو ډلوو ويشل شي :لوم７ۍ ډله به د تکتونﻴکي زلزلو د س５م ３نقشه
رسم ک７ي ،دويمه ډله به د اور غور＄ون ３زلزل ３ساحه په نقشه ک ３په ن＋ه ک７ي.

؟
پﻮ＊تن３
 زلزله تعريف ک７ئ. تکتونﻴکي زلزل＇ ３رن／ه او چﻴرته پﻴ８５＋ي؟ اورشﻴندونکي زلزل ３چﻴرته ډ４رې پﻴ８５＋ي؟له ！ﻮل／ﻲ ＇خه بهر فعالﻴتﻮنه:
زده کوونکي دې د ن７ۍ د نقش ３پرمخ د زلزل ３س５م ３په سره رن ，و＊ﻴي.
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＇لوي＋تم لوست

د زلﺰل ３خطرونه

 -٩٧ان％ور :د زلزل ３خرابي د ه５واد د شمال په روستاق ک＊ ３ﻴي.
 أيا زده کوونکي پوه８５ي چ ３د زلزل ３خطرونه ＇رن／ه بايد کم شي؟دا ＊کاره ده چ ３زلزله نشي ا！کل کﻴداى ،خو د هغ ３له امله د پﻴ＋ﻴدونکو خطرونو مخه
نﻴوﻻى شو .د زلزل ３د زيان کم＋ت ته بايد چمتووالى ولرو او تر ممکن حده پورې ي ３خطر
！ﻴ ک７و .د زلزل ３د خطر کمول د ！ولو لپاره اهمﻴت لري ،په تﻴره بﻴا د هغوى لپاره چ２－ ３و
＄ايونو ،لکه په ！ول／ى ،وړکتون ،جوماتونو ،عسکري ！ولن％ايونو ،روغتونونو ،سودا－ريزو
س５مو (من６يي －انو او لويو مارکﻴ＂ونو) لوړ پوړيزو ودانﻴو ،بﻼکونو＊ ،اري ２－و س５مو ،هو！لونو،
حمامونو ،د ودونو په ＄ايونو ،رسمي او دولتي ادارو ،د جنازې په ＄ايونو ،جشنونو ،س５مﻴنارونو
او نورو ０－مﻴشتو س５موک ３اوسي .په دغه ډول ＄ايونو ک ０－ ３شم５ر خلک يا د ل ８وخت لپاره
يا د تل لپاره ژوند کوي .په دواړو حاﻻتو ک ３د زلزل ３د زيان کم＋ت ډ４ر ارز＊ت لري ،دا ＄که
چ ３د خلکو د ژوند او روغتﻴا د ساتلو لپاره بايد تدابﻴر ونﻴول شي ،نو ＄که د زلزل ３د زيان او
خطر کم＋ت بايد له دوه پلوه په پام ک ３ونﻴول شي:
 .١د کورونو ودانﻴو او د انجﻴنري فزيکي جوړ＊ت د گ＂ورتوب له پلوه.
 .٢د مخکني چمتووالي او خلکو ته د ＂－و او خبرتﻴاووله پلوه او د زلزل ３د خطرونو په هکله
د خلکو پوهول.
د پورتنﻴو دوو ！کو په پام ک ３نﻴولو سره که د زلزل ３د زيان د کم＋ت لپاره چمتووالى ونﻴول
شي＂－ ،ور －ام به وي .د ودانﻴو د جوړ＊ت په برخه ک ３بايد ﻻندې ！کي په پام ک ３ونﻴول
شي:
د ودانﻴو د اسکلﻴ په جوړولو ک ３بايد د سمن＂و ،وسپن ３او －اډر له کانکري ＇خه کار
واخ５ستل شي چ ３ودان ９د کلکوالي او ارتجاعﻴت ＄واک ولري.
زړې ودان ،９د پخو ،خاموخ＋تو او لر－ﻴو لرونک ３ودان ９ژر زيانم ３ک８５ي ،هغوته بايد
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 -٩٨ان％ور دايران د بم ＊ار له
زلزلی مخکی او وروسته ＊ﻴي

کلک ３او استنادي ستن ３ول／ول
شي (يعن ３دودان ９کلکوالى بايد
اوچت شي).
په زلزله لرونکو س５مو ک ３بايد
ودان ９د غرونو په لمنو ،رسوبي
＄مکو او پستو خاوروک ３جوړې
نه شي.
په ＊وونﻴزو ＄ايونوک ３بايد ！ول／ى

بم ارګ

مخک ３او وروسته له ړن／ﻴدو

او غون６ې په ماتﻴدونکو او د ل ８مقاومت لرونکو ودانﻴو ک ３جوړي نه شي.
په ＊ارونو ک ３بايد  ０－مﻴشته ＄ايونه په ب５لوب５لو برخو وويشل شي ،تر ＇و د زلزل ３زيان کم شي.
د بنس＂ﻴزو جوړ＊تونو کلکوالي ته پاملرنه وشي.
په زلزله ک ３ودان ９ن８４７ي ،اور ل８５／ي او أن د ＄مک ３پر مخ سوري او درزونه جوړي８ي،
نو ＄که د زلزل ３پر مهال د خبرتﻴا اوﻻر＊وون ３سﻴستم ته اړتﻴا شته ،له همدې امله د پوهن３
وزارت زده کوونکو او خلکوته خبرتﻴا او پوهاوى ورکول د ！ولنﻴزو رسنﻴو او دولتي مﺆسسو
دنده ده چ ３خلک د زلزل ３د زيان په وړاندې په عملي تو－ه چمتو شي.
د زلزل ３په اړه بايد موضوعات په عملي ،دقﻴق ،مستند او ＇ر－ند ډول پرته له خرافاتو
وويل شي چ ３د ！ولن ３ذهن ６－وډ نشي.
په ＊وون％ﻴو ک ３د ＊وونکو دنده ده چ ３د زلزل ３دخطر په هکله خبرې وک７ي او د
چمتووالي په هکله زده کوونکوته فلمونه و＊ودل شي ،بايد ＊وون％ي او ！ول／ي و＇ارل شي
او د زلزل ３په اړه مقدماتي چارې ﻻس ﻻندې ونﻴول شي.
د ！ﻮل／ﻲ دننه فعالﻴتﻮنه:
زلزل ９چﻴرته ډ４رې ک８５ي؟
زده کوونکي دې په دې هکله د مﺆقت او دايمي اوسﻴدو ＄ايونه وشم５ري او په ！ول／ي ک ３ي ３ولولي.

؟
پﻮ＊تن３
 .١ستاسو د اوسﻴدلو په س５مه ک ０－ ３مﻴشته ＄ايونه کوم دي؟
 .٢کوم ډول ＄ايونه په زلزله ک ３ډ４ر زيانمن ک８５ي؟
 .٣د زلزل ３خطرونه ＇رن／ه کموﻻى شو؟
 .٤د ودان ９کلکوالی ＇رن／ه ا！کل کﻴداى شي؟
له ！ﻮل／ﻲ ＇خه بهر فعالﻴتﻮنه:
زده کوونکي دې په  ١٠کر＊و ک ３د زلزل ３د زيان د کم＋ت په اړه يوه يوه مقاله ولﻴکي او د
مضمون ＊وونکي ته دې وسپاري.
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يو＇لو＋４تم لوست

د زلﺰل ３د اندازې ا！کل کﻮل

 -٩٩ان％ور :د زلزلو ＇پو د (امواجو) ډولونه ＊ﻴي.
زلزله ＇رن／ه اندازه ک８５ي؟
هر ＇ه د اندازه کولو ！اکلى واحد لري .د وزن واحد کﻴلو－رام ،من او پاودى .د وا！ن واحد
متر او کﻴلومتر ،ف او مﻴل دى ،د زلزل ３د ！کانونو د کلکوالي د اندازه کولو واحد مرکالي
او ريختر دى .د زلزل ３د ！کانونو له امله د کور لو＊ي او سامانونه خو８５＄ي .د زلزل＇ ３پ ３په
دري ډوله ب５ﻼب５لو ب２و خپر８４ي.
 .١لوم７ن＇ ９پ)Primary waves( ３
 .٢دويم ډول ＇پ！ ３کانونه او ضرب)Secondary waves( ３
 .٣سطح ３او برسﻴرن موجونه (＇پ)Surface waves( )３
هغه ＇ه چ ３پر الماريو ،ک＂ونو،ديوالونو ،مﻴز يا د کو！ ３پر مخ پراته وي ،د هغو خو＋＄ت او
بﻴ％ايه کﻴدل د زلزل ３د ！کانونو په ب５ﻼب５لو ډولونو ک ３توپﻴر کوي او دهغو خو＋＄ت په سﻴده
تو－ه د زلزل ３په شدت پورې اړه لري .د پوهانو په نظر زلزل ３لوي ،３کوچن ９او من％ن ９اندازې
لري .همدارن／ه ډ４رې لوي ３او کلک ３زلزل ３هم لﻴدل شوي دي ،خو بﻴا هم د زلزل ３شدت او
کلکوالى له يو ＇خه تر نهو ريختر درجو پورې يو جرمني عالم په ﻻندې تو－ه ＊ودلى دی.
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د زﻟﺰﻟﻲ د ﻣﻮﺟﻮﻧﻮ
ﭘﺮﺗﻪ ﺳﻴﻤﻪ

 -١٠٠ان％ور :په ＄مك ３ک ３د زلزل ３ت ，ﻻره ＊ﻴي.
ډ４ره ﺳﭙﮑﻪ زلﺰلﻪ:

 .١د ！کان اغﻴزې په زلزله ＊وونکي ماشﻴن ک ３نه ﺛبت ک８５ي.
 .٢په ！کان باندې يوازې انسانان پوه８５ي او ＄وړند شﻴان خو８５＄ي.
ﺳﭙﮑﻪ زلﺰلﻪ:

 .٣په ودان ９ک ３خو＋＄ت تر ستر－و ک８５ي او ＄وړند شﻴان پوره خو８５＄ي.
＄ .٤وړند شﻴان ډ４ر ７－ندي خو８５＄ي ،ک７ک ９او دروازې ＊وري ،د ک７کﻴو او دروازو په چوکاټ
کي درزونه را＊کاره ک８５ي.

150

 -١٠١ان％ور
مﻨ％ﻨ ９زلﺰلﻪ:

 .٥خلک له ودان＇ ９خه بهر هم په زلزله پوه８５ي ،کوچني شﻴان بﻴ％ايه ک８５ي ،پر ديوال
باندې ７＄ول شوي ان％ورونه خو８５＄ي.
ﻳﻮ ＇ﻪ ﮐﻠﮑﻪ زلﺰلﻪ:

！ .٦کان ﻻزيات احساس ک８５ي ،خلک له کو！و ＇خه بهر و＄ي ،له الماريو ＇خه لو＊ي
را لو８４ي.
ﮐﻠﮑﻪ زلﺰلﻪ:

 .٧انسان خپل واک له ﻻسه ورکوي ،په ودانﻴو ک ３هر＇ه بﻴ％ايه ک８５ي ،مو！ر چلوونکي په
خپل مو！ر ک ３په زلزله پوه８５ي ،کانکري＂ي ويال ３و يجاړ８４ي.
 .٨د مو！ر ت ，اغﻴزمن ک８５ي ،ودان ９ن８４７ي.
ډ４ره ﮐﻠﮑﻪ زلﺰلﻪ:

 .٩ودان ９غور＄ﻴ８ى ،د اوبو ز４رم ３ش８４７ي ،د ＄مک ３پرمخ درز او ماتوالى لﻴدل ک８５ي،
لر－ﻴن پلونه مات８５ي ،د اوسپن ３پ＂ل ９خپل توازن له ﻻسه ورکوي ،لوى کا１ي بﻴ％ايه ک８５ي،
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＄ن ３وخت شﻴان پورته غور＄ي او پايپ ﻻينونه ويجاړ８４ي.
زلزل ３په رسوبي س５موک ３ډ４رې لﻴدل ک８５ي ،خو په غرنﻴو س５مو ک ３ودان ９د غرونو له کمرونو
سره يو ＄اى خو８５＄ي.

د ！ﻮل／ﻲ دننه فعالﻴتﻮنه:
زده کوونکي دې دوه ډل ３شي ،هره ډله به د سپک ３او کلک ３زلزل＄ ３ان７／تﻴاوې ووايي.

؟

پﻮ＊تن:３

 .١په کوم وخت ک ３ودان ９خو８５＄ي؟
 .٢د اوسپن ３پ＂ل ９د ريختر په کومه درجه ک ３له ＄ايه ب＄ ３ايه ک８５ي؟
 .٣د زلزل ３پﻴژندنه د کوم لو４دي ＃عالم له خوا په ！اکلي مقﻴاس سره و＊ودل شوه؟
له ！ﻮل／ﻲ ＇خه بهر فعالﻴت
زده کوونکي دې له خپلو مﻴندو -پلرونو ＇خه وپو＊تي چ＇ ３ه وخت د دوى په س５مه ک３
ډ４ره ويجاړونک ３زلزل ３پﻴ ３＋شوې وې او ＇ه اغﻴزې ي ３ک７ې وې .دخپل بحﺚ په نتﻴجه دې
په ！ول ３／ک ３خبرې وک７ي.
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دوه ＇لو＋４تم لوست

د ﻫ５ﻮاد زلﺰله لرونک ３س５م３
زلﺰله:

د أمو سﻴند

١:٦٠٠٠٠٠٠

شدﻳدې زلﺰل١٨٩٣-١٩٦٩ ３
د زلزلو د ژوروالي محراق  ٣٠٠-٠کﻴلومتره
د زلزل ３د خطر ﻻندې س５م( ３د ريکتر)M-
 ٧٣Mاو له دز نه لوړې
٦.٣-٧.٣M
٥.٨-٦.٥M
！ ٥١کان  ٥.٨ -او له هغ ３نه لوړې
د زلﺰل ３د خطر ﻻندې س５م:３
د احتمالي زلزلو تر خطر ﻻندې س５م３
احتمالي عمده تاوانونه
احتمالي من％ني تاوانونه
احتمالي ل ８تاوانونه
احتمالي تاوانونو نشتوالی

د غزني
وﻻړې اوبه

د ار

غندا

ب
سﻴند

 -١٠٢ان％ور :د ه５واد زلزله لرونکي س５مي
زموږ د ه５واد زلزله لرونک ３س５م ３کوم ３دي؟
که د افغانستان نقش ３ته په ＄ﻴر سره وکتل شي ،د زلزله سنجوونکو ريکارډونو له مخ،３
دافغانستان زلزله لرونک ３س５م ３زياتره په شمال ختﻴ ＃ک ３دي ،خو جنوب لو４دي ＃خواته د
زلزلو کلکوالى وار په وار کم＋ت مومي .د پامﻴر ،واخان ،فﻴﺾ أباد ،تخار ،خان أباد ،د کون７
په شمال او نورستان ک ３هر کال ＇و＇و ＄له کلک ３زلزل ３ک８５ي.
د س５مو له دغو ！کانونو سره يو＄اى ،زيات شم５ر ماتوالى هم تر ستر－و ک８５ي چ ３يو شم５ر ي３
په نن／رهار ،بدخشان ،کابل او غزني ک ３تر ستر－و ک８５ي.
د ماتﻴدو د دغو کر＊و تر＇ن ，يو شم５ر س５مه يﻴزې زلزل ３هم لﻴدل کﻴ８ى .په دې ل７ک ３د
هرات ،چمن او بدخشان مات ３کر＊( ３درزونه) ډ４ر د پام وړ دي.
نو له دې امله په افغانستان ک ３زلزله لرونک ３س５م ３په ＇لورو برخو ويشو:
 .١د کلکﻮ زلﺰلﻮ حﻮزه:

له پامﻴر ＇خه پﻴل ،د بدخشان ،نورستان او کون ７د وﻻيتونو ډ４ره برخه ي ３نﻴول ３ده ،ورپس ３د بلخ
د وﻻيت جنوب او د جوزجان وﻻيت پورې رس８５ي .د جنوب ختﻴ ＃په لوري د پکتﻴا ،پکتﻴکا
اوغزني ＄ﻴن ３س５م ３د يوې پ＂ارې په تو－ه را اخلي اود کندهار ختﻴ ＃ته په يوه کوچن ９برخه ک３
خپر８４ي چ ３دغه زلزل ３لوى زيانونه اړوي.
 .٢د من％ن ９زلﺰلﻮ حﻮزه:

د افغانستان په شمالي وﻻيتونو ،مرکزي وﻻيتونو او د هريرود د سﻴند پر لورې لﻴدل ک８５ي ،خو په
دغو برخو ک ３ي ３زيان ل ８دى.
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 .٣د خفﻴفﻮ
زلﺰلﻮ حﻮزه:

د پکتﻴا جنوب ،د
کندهار شمال ،د
هلمند شمــــــال
ختﻴ ＃او همدارن／ه
د بادغﻴس او هرات
په شمال ک ３په ل８
شدت سره زلزل３
لﻴدل ک８５ي ،زيان
ي ３هم ل ８وي.

د أمو سﻴند

تکتﻮنﻴﮏ
١:٦٠٠٠٠٠٠

د بايکال تاوراتاو شوې او گون％ي شوې
من％ن ９کتل３
د ارشﻴن-３پروت５روزوﺋﻴک بنس＂ي ډبرو داخلﻴدل
د بﻴا جوړې شوې ترسوبي حوزې (پالﻴومﻴزوزاﺋﻴک)
پﻼتفورمي رسوبي پوخ
د من％ني افغانستان د ژورو مات５دنو زون
د هرسنﻴن －ون ３％شوې س５م３
د تکتونﻴکي معلوماتو کمپلﻴکسونونه (ساختمان)
له هرسنﻴن ＇خه وروسته پﻼتفورم
له الپايني حرکتونو ＇خه اغﻴزمنه پﻼتفورمي برخه
د کﻼيني جوسﻴن د کامپلکس له اروجﻴني الپاين حرکتونو ＇خه
د رامن ＃ته شوو کامپلکسونو او الپاين －ون ３％شوو س５مو
د جﻴوسﻴن کﻼين په برخه ک ３د اولکانﻴکي او ترسبونو معلومات
د کﻼيني جﻴوسﻴن کامپلکس (د کﻼين جﻴوسﻴن په پورته شوو
برخو ک ３د سلﻴت －ﻴراتوفﻴر معلومات)
اوروجﻴني کامپلکس (د جﻴوسﻴن مﻼسي معلومات) د نﻴوجن د
دورې نوې －ون３％
د غرونو د ل７ۍ له لمن ３سره ن＋ت ３پراخه ترسبي حوزه
د کورتر نرۍ د دورې ترسوبي حوزې
د ژورو او سطح ３برخو ناريه ډبرې
له تﻴزابي او القلي (سوزايﻴک ＇خه جوړې شوې الکانﻴکي ډبرې
الترابازيتونه (لوم７ني کاربن) لوم７نی کريتاس يا لوم７نی تباشﻴر
او يا ايوسﻴن
تﻴزابي او قلوي لويه ډبرې(ترشﻴري پروتﻴروزوﺋﻴک)

مال／ﻴن３
اوبه

د غزني
وﻻړې اوبه

مهم ３مات３
فرعي ماتي
مهم انتﻴکﻼينونه

د مهمو ماتو نومونه
کن７
سروبي
اون９
هلمند
چمن
مقر
جو－ان９

مرکزي بدخشان
هريرود
نوې قرغه
چوپد
شغنان
زيباک
تاش کپرک

البرزمارمل
خواهان
خﻴوند
اندراب مراولنک
د ترکستان تﻴربند
ﻻرون
شکاري

 -١٠٣ان％ور :د ه５واد تکتونﻴکي ان％ور ＊ﻴي.
 .٤ﻫﻐه حﻮزه چ ３زلﺰل ３نه لري

دغه برخ ،３د افغانستان جنوب لو４دي ＃س５م ３دي چ ３لکه د کندهار يوشم５ر س５م ،３د هلمند
مرکزي او ！ول ３جنوبي برخ ،３نﻴمروز او د هرات د جنوب يوه برخه او ！وله فراه په ک ３را＄ي.
د ！ﻮل／ﻲ دننه فعالﻴتﻮنه:
د مضمون ＊وونکى دې د افغانستان زلزله لرونک ３س５م ３د نقش ３پرمخ زده کوونکو ته و＊ﻴي.
د نقش ３پرمخ دې د زلزل ３مهم مرکزونه او مات ３کر＊ ３تثبﻴت ک７ي او زده کوونکي دې د نقش３
له مخي په خپلو کتابچو ک ３توضﻴحات ولﻴکي.
پﻮ＊تن:３
؟
 .١د افغانستان زلزل ３لرونک ３س５مي کوم ３دي؟
ج) شمال د) شمال ختﻴ＃
الف) جنوب ب) لو４دي＃
 .٢کن ７د افغانستان د زلزلو په کومه حوزه ک ３دی؟
الف) من％ن ９زلزله ب) خفﻴفه حوزه ک ３ج) د کلکو زلزلو حوزه ک ３د) نا محسوسه حوزه ک３
 .٣د چمن ماته کر＊ه له کوم ＄اى ＇خه پﻴل ک８５ي؟
 .٤د هرات ماته کر＊ه چﻴرته پرته ده؟
له ！ﻮل／ﻲ ＇خه بهر فعالﻴت:
هر زده کوونکى دې د افغانستان د زلزلو لرونک ３حوزې او ماتو کر＊و نقشه رسم ک７ي او ！ول／ي
ته دې راوړي ،بﻴادې د هغو په هکله لن ６معلومات ورک７ي.
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دري ＇لو＋４تم لوست

سﻴﻼوونه
ســﻴﻼو ＇ن／ه من ＃ته
را＄ي؟
ســﻴﻼو د اوبــو هغــه
نا＇اپــي راتــ ，دى
چ ３لــه غرنﻴو ناوونواو
خوړونو＇خه راو＄ي.
پــه بلــه وينــا پــه اوبه
لرونکو حوزو ک ３هغه
ډ４ري زياتــ ３اوبه چ３
د ســﻴندونو لــه کچ３
 -١٠٤ان％ور :د آمو د سﻴند نمونه يي سﻴﻼبي وضعه ＊ﻴي
＇خه پورته او په ډ４رې
زيات ３چ＂کتﻴا ســره به８５ي او ＄ان ســره ＄مک ３ويجاړوي .ســﻴﻼو او هغه ته مخامخ پرت３
س５م ３ډ４رې ＊ ３ا！کل کﻴداى شي ،د سﻴﻼو اوبو په سر اخﻴستي وي ،په ＇پووي ،له خاورو
خ％لو ډک توپان ورسره وي او په سﻴﻼو ک ３حتمي دونو شاخونه ＊کاري .سﻴﻼو د طبﻴعي
پﻴ＋ــو يوه ＄ان７／تﻴاده ،زيات شــم５ر زيانونه پﻴ＋ــوي .د ب５ل ３／په تو－ه د ســﻴند غاړې وړي،
کلﻴوالي او ＊ــاري کورونه ن７وي ،انســانان او ژوي له ＄ان ســره وړي ،د سمندرونو ترغاړو او
د ســﻴندونو په خوله ک ３سودا－ريز بندرونه ويجاړوي او داســي نور .وروسته پات ３ه５وادونه د
ســﻴﻼو په وړاندې ل！ ８ﻴن／ﻴداى شــي .دغه ډول ه５وادوته د سﻴﻼو او زلزل ３له امله ډ４ر زيانونه
اوړي .باغونه او ＄نگلونه له من％ه ＄ي او کرنﻴزې ＄مک ３ويجاړوي.
د سﻴﻼو زيان د هغه د اوبو په زياتوالى＇ ،پو او د ＄مکو په ！ﻴ＂و لوړو او ＄وړ پورې ت７لی
چ＇ ３ومره ش ３／او تﻴ８ي ＄ان سره راوړي او دغه اوبو راوړي شﻴان د زيان ﻻمل گر＄ي.
＄ﻴن ３وخت سﻴﻼوونه لوي ３کﻼ－ان ３د هغو له اوسﻴدونکو او شتمن ９سره يو ＄اى له من％ه
وړي او په سل／ونو زرو خلکو ته مرګ ژوبله اړوي ،د ب５ل ３／په تو－ه په  ١٣٢٠هـ ش کال
ک ３د کوهدامن په －لدره ک ３سﻴﻼو دغه س５مه په يو سپﻴره ډاګ بدله ک７ه ０－ .شم５ر باغونه،
خلک او ژوي ي ３يووړل .همدارن／ه د هوانگهو ،برهما پوترا او －ن／ا د سﻴندونو سﻴﻼوونو
ډ４ر ＄اني او مالي زيانونه اړولي ،د ٢٠٠٥م کال د سونامي سﻴﻼو (سمندري ＇پو) د أسﻴا په
جنوب ک ３سل زره خلک ووژل.
د سﻴﻼو ډولﻮنه:
＇لور ډوله سﻴﻼوونه شته:
 .١أوار سﻴﻼو ( :)Flash Floodد موسمي او استوايي اور＊تونو له امله پر ＄مکو باندې
د اوبو کچه لوړه او س５مه يﻴز زيانونه اړوي.
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 .٢د سﻴندونو سﻴﻼو ( :)River Floodد ډ４ر اور＊ت له امله سﻴند ＇پاند شي ،خپلو
دووغاړوته زيانونه اړوي.
 .٣ســونامي ســاح ３ســﻴﻼوونه ( :)Tsunamiدزلزلــواو ســايکلوني توپانونو لــه امله په
ســمندرونو ک ３لوي＇ ３پ ３پﻴدا ک８５ي او د ســمندر ترغاړو ＇پ ３رارســ８５ي چ ３دغه ＇پ３
ډ４رې ＄واکمن ３او وژونکي وي.
 .٤هغــه ســﻴﻼوونه
چ ３د کنگلو د ماتﻴدو
له امله را＄ي.
دا ســﻴﻼونه زياتــره د
همالﻴا او تﻴانشــان په
غرونو ک ３لﻴدل شوي
دي.
 -١٠٥ان％ور :په همالﻴه ک ３د يخچالي جهﻴل چاوديدل
د ！ﻮل／ﻲ دننه فعالﻴتﻮنه:
＊وونکى دې زده کوونکي په ＇لورو ډلو وويشي ،هره ډله دې د سﻴﻼوونو يو يو ډول په باره
ک ３سره بحﺚ وک７ي او د ！ول／ي ترمخه ي ３بﻴان ک７ي.

؟
پﻮ＊تن:３
 .١سونامي سﻴﻼو په کومو ＄ايونو ک ３پﻴ８５＋ي؟
ب) سويل قطب ک３
الف) شمالي قطب ک３
د) د أسﻴا د سويل غاړو ک３
ج) من％ن ９أسﻴا ک３
 .٢غرني سﻴﻼوونه کوم دي؟
ج) قطبي سﻴﻼو
ب) استواي ３سﻴﻼو
الف) دکن／لونو سﻴﻼو
 .٣په أسﻴا ک ３کوم سﻴند ډ４ر سﻴﻼوونه لري؟
ج) د برهما پترا سﻴند
ب) د بلخ سﻴند
الف) د غزني سﻴند
 .٤د سﻴﻼوونو ويجاړتﻴا چﻴرې ډ４ره ده؟
الف) کوم ＄اى چ ３کلک نه وي ب) أوارو س５مو ک ３ج) د سﻴندونو خوله ک３

له ！ﻮل／ﻲ ＇خه بهر فعالﻴتﻮنه:
زده کوونکي دې د خپلو کورنﻴو د کﻴس ３له مخ ３د سﻴﻼوونو په هکله نﻴمه پا１ه لﻴکنه وک７ي
او خپل ＊وونکي ته دې ورک７ي.
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د سﻴﻼو زﻳان او د ﻫﻐه مخنﻴﻮى

 -١٠٦ان％ور :د همالﻴه د غره په لمنه ک ３د يخچالي سﻴﻼو خطر په  2006کال ک＊ ３ﻴي
د سﻴﻼو د زيان په هکله ＇ه پوه８５ئ اوله هغه ＇خه به ＇رن／ه مخنﻴوى وشي؟
د سﻴﻼو زيان که ډ４ر وي که ل ،８بﻴا هم له ＄ان سره يو شم５ر پ ３＋５لري .له سﻴﻼو ＇خه
پﻴدا شوي خطرونه دوه ډوله دي:
 .١سﻴده (مستقﻴم) خطرونه :په دې ډول ک ３کرنﻴزې ＄مک ３ويجاړ８４ي ،کورونه او ب２ونه له
من％ه ＄ي＄ ،ن／لونو ،لکه پارکونه ،مو！ر ،هغه وسايل چ ３شاوخوا ک ３وي＇ ،اروي او هغه
رم ３چ ３د غرونو په لمنو ک＇ ３ري ،انسانان ،په تﻴره ،بﻴا کوچﻴان زيات زيانمن ک８５ي.
 .٢ناسﻴده (غﻴرمستقﻴم) خطرونه :په ت ，رات ，ک ３خن ６او ＄ن６راولي ،خلکو ته و４ره
پﻴدا کوي ،دپلورونکو کار له ستون％و سره مخامخ کوي ،او په ور＄نﻴو کارو ک＄ ３ن６
پ８５＋５ي ،نو ＄که د کار－رانو  ３＂－له زيان سره مخامخ ک８５ي .د بري＋نا مزي ،او مخابرات،
ترافﻴکي بنس＂ونه ،د اوسپن ３پ＂ل ،９ترمﻴنلونه ،سودا－ريز مالونه په سﻴده اوناسﻴده تو－ه
زيانمنوي چ ３دغه زيانونه هم په کلﻴو او هم په ＊ارونو ک ３ترستر－و ک８５ي.
د سﻴﻼوونﻮ د زﻳان مخنﻴﻮى:
د سﻴﻼو د خطر په وړاندې چمتو والى تر هر＇ه مهم دى .چمتو والى هم د خلکو
او هم د حکومت له خوا نﻴول کﻴداى شي .د سﻴﻼو د خطر په وړاندې بايد ！ول چمتو
اوسي او دهغه زيانونه راکم ک７ي او د ويجاړولو مخنﻴوى ي ３وشي.
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هغه جوړ＊تونه او ودان ９چ ３د سﻴﻼوونوپه مخه ک ３دي ،بايد چ ３ډ４رې کلک ３او له
معﻴاري موادو ＇خه جوړ شوې وي .کورن ９او ن７يوال ３سر چﻴن ３بايد د سﻴﻼوونو د خطر د
کم＋ت پروژې و＇ﻴ７ي .د سﻴﻼونو په هکله دې ر＊تﻴاني معلومات خپاره شي او خلک بايد
د سﻴﻼونو له ت／لوري ＇خه خبر شي چ ３هغوى خپل مال او ＄ان ور＇خه وساتي！ .ولنﻴزې
رسن ９په دې اړه لويه ملي دنده لري چ ３هره شﻴبه خلکوته سم خبرونه ورسوي.
دولتي اوغﻴر دولتي سرچﻴني بايد ！ول ﻻسونه سره ورک７ي او د ！ولن ３د زيانمن کﻴدو
مخه ونﻴسي.
دملي ،ن７يوالو ،دولتي او نادولتي ار－انونو تر من ＃بايد اړيک！ ３ﻴن ３／وي چ ３د
ويجاړتﻴا ،اور ل／ﻴدو او سﻴﻼوونو له زيان ＇خه تر ډ４ره بريده مخنﻴوى وشي او بﻴ％ايه
شويو خلکوته خوراک او د سر سﻴوري چمتو ک７ي ،نو له دې پلوه د ار－انونو تر من ＃اړيک３
ضروري دي.

د ！ﻮل／ﻲ دننه فعالﻴتﻮنه:
＊وونکى دې زده کوونکوته دنده وسپاري چ ３هغوى د سﻴﻼو له خطر ＇خه د ژغورن３
داس ３ب５ﻼب５ل ３ﻻرې چارې بﻴان ک７ي چ＄ ３ان او مال ي ３ډاډمن وي.
پﻮ＊تن:３
؟
 .١معﻴاري استحکامات د سﻴﻼوونو په مخنﻴوي ک＇ ３ه کوﻻى شي؟
 .٢د سﻴﻼو په مخنﻴوي ک ３کوم ار－انونه مهم دي؟
الف) کورن ９سرچﻴن ３ب) ن７يوال ３سرچﻴن ３ج) عملﻴاتي او کنترولي ډل ３د)يو هم نه
 .٣د سﻴﻼونو د رات ，په هکله د خبرتﻴا په ورکولو ک ３کوم ار－ان ډ４ر مسﺆولﻴت لري؟
الف) ن７يوال ３سرچﻴن ３ب) عسکري سرچﻴن ３ج) ملي سرچﻴن ３د) ！ولنﻴزې رسن９
له ！ﻮل／ﻲ ＇خه بهر فعالﻴتﻮنه:
زده کوونکي دې د سﻴﻼوونو په هکله په خپلو کورونو ک ３خبرې وک７ي او په نﻴم مخ ک３
دې له خپلو پلرونو او مﻴندو سره په سﻼ او مشوره د سﻴﻼوونو د زيان د مخنﻴوي په اړه
لﻴکنه وک７ي.
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اور غﻮر＄ﻮونکﻲ )آتشفشان(
سو＄وونکي وري３％
ايرې او ډبرې
د

ډډې م

خروط

د ﻻوا ت

／ﻼره

بات

ولﻴت

م／ما

 -١٠٧ان％ور :اور غور ＄وونکي ＊ﻴي
تاس ３پوه８５ئ چ ３اورغور＄وونکي ＇ه دي او ＇رن／ه رامن％ته ک８５ي؟
اورغور＄وونکي (آتشفشان) د ＄مک ３دننه طبقي (م／ما) د اورينو مدارو پورته خواته
راتلل دي چ ３د ډ４رې لوړې تودوخ ،３فشار ،کﻴمﻴاوي تعامﻼتو او فزيکي بدلونونو له امله
له ＄مک＇ ３خه راو＄ي او د ＄مک ３پر مخ بدلون راولي .په ﻻتﻴني ژبه ورته Volcano
ولکانو يا ولکان وايي.
 اورشﻴندونکي توکي په ډ４ر لوړ فشار سره د＄مک ３له دننه طبقو ＇خه راو＄ي،＄ﻴن ３وخت په وچه ک ３مخروطي ډوله غون６ۍ جوړوي او په لوړ غ ８سره چوي .د
اورغور＄وونکو له خول＇ ３خه لو－ي ،ډبرې ،د اور ！و！ ３او ويل ３شوي ！ﻴن ，توکي
راو＄ي او ＇لورو خواوو ته خپر８４ي ،د هغو مخ ３ته چ ３هر＇ه ورشي د ډ４رې تودوخ３
له امله ي ３ويلي کوي .د دغو تودوخه د سانتي －راد له ＇ ٧٠٠خه تر  ١٢٠٠درجو پورې
رس８５ي ،اوسپن ،３ودان＄،９ن／لونه ،مو！ر او تﻴ８ې چ ３په مخه ورشي له من％ه ي ３وړي،
ويلى ک８５ي او سو＄ي .دغه خو＄ند خو！ﻴدونکي توکي ،لکه د بهﻴدونکو شﻴانوپه شان
پرمخ ＄ي چ ３ﻻوا ( )Lavaورته ويل ک８５ي .رن ，ي ３تک سور يا سپﻴن يا نارنجي وي.
！ﻴن／والى ي ３لکه د خ＂ ３په شان وي چ ３به８５ي خو د اوبو په شان نری نه وي ،نو ＄که
د ！ﻴن／والي له کبله ورو ورو پر مخ ＄ي .د چاودن ３پر مهال له اورغور＄وونکو ＇خه د
اورلوب ３په شان سره اوتاوده توکي په ب５ﻼب５لو ک７يو ک ３بهر پريو＄ي ،دشپ ３له خوا ＊کل３
ر１ا －ان ３کوي .د أرام سمندر ختﻴ ＃او لو４دي ＃ته ډ４ر داس＄ ３ايونه شته چ ３د جﻴولوجي
په ب５ﻼب５لو وختونو ک ３فعال اوتاوده اور غور＄وونکي وو .له همدې امله د آرام سمندر
غاړې د اورينو ک７يو ( )Fire Ringsپه نوم يادوي چ＄ ３ني وخت دلرې ختﻴ！ ＃اپو－ان،
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کمچتکا ،هاوايي او د امريک ３لو４دي ３％غاړې هم پک ３را＄ي .د هند د سمندر ،د اتلس
د سمندر ،تﻴمور ！اپو－انو ،جاوا ،بالي ！اپو ،د مديتران ３ترغاړو ،په تﻴره بﻴا د سﻴسل ３او وزو
شاوخوا او په ايران ک ３د ازور او کنري ！اپو－ان ！ول په ت５ر وخت ک ３اورغور＄وونکي وو د
آيسلن ６اور غور ＄وونکي په  2010کال ک ３دوه ＄له فعال شوي چ ３د ه５واد د کک７والی
سبب او همدارن／ه د اروپايي ه５وادونو الوتکو پروازونه له خن ６سره مخامخ کﻴدل.

د ＄مکی ل７زيدو لﻴک３
أخرين＄ ９ﻴن ３مهم ３زلزل３
د فعالو اورغور＄وونکو س５م３
＄ان７／ې اورغور＄وونکي

 -١٠٨ان％ور :په ن７ۍ ک ３د زلزل ３او اور غور＄ونکي کمربند ＊ﻴي.
د ！ﻮل／ﻲ دننه فعالﻴتﻮنه:
زده کوونکي دې دوه ډل ３شي ،د هرې ډل ３يو تن دې د ن７ۍ د اوغور＄وونکو په اړه
معلومات ورک７ي او د نقش ３پر مخ دې اورغور＄وونکي ＊کاره ک７ي.

؟
پﻮ＊تن:３
 .١اورغور＄وونکي تعريف ک７ئ.
 .٢ﻻوا ＇ه ته وايي ؟
 -٣د آيسلن ６اور غور ＄وونکي ＇ه وخت فعال شول؟
له ！ﻮل／ﻲ ＇خه بهر فعالﻴتﻮنه:
زده کوونکي دې په لسو کر＊وک ３د زلزل ３او اورغور＄وونکو په هکله يوه لﻴکنه وک７ي او
د آسﻴا اورغور＄وونکي سﻴم ３دې د نقش ３پرمخ رسم او په ن＋ه ک７ي
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په ﻫ５ﻮاد ک ３پخﻮان ９اورغﻮر＄ﻮونک ３س５م) ３حﻮزې(

 -١٠٩ان％ور :د ه５واد په مرکز ک ３د گل کوه غر ＊ﻴي.
أيا په افغانستان ک ３د اورغور＄وونکو ن ３＋او حوزې شته؟
د ＄مکپوهن ３دپوهانو او د ه５واد د جﻴولوجي د سروې،د پوهانو د ＇７５نواو د افغانستان
دجﻴولوجي د نقشو په کتن ３سره داس＊ ３کاري چ ３په افغانستان ک ３فعال اورغو＄وونکي
نشته ،خو ＄ﻴن ３داس ３ن ３＋شته چ ３دلته د اورغور＄وونکو ساح ３په ﻻندې تو－ه وي:
د هندوکش د غرونو د جوړيدو په پﻴل ک ３په دغه س５مه ک ３تکتونﻴکي فعالﻴتونو سره
يو ＄اى ل ８شم５ر اوغور＄وونک ３وو .د اورغور＄وونکو ن ３＋په مخروطي ب２ه يو شم５ر
غون６ۍ ،د بزلت په ب２ه تﻴ８ې .سکوريا－ ،ردې کوچن ９ډبرې چ ３ډ４ر کوچني کوچني سوري
لري او پومايس  Pumiceډوله ډبرې دي چ ３ر ３１او سپک ３دي .له دې پرته د تودو اوبو
چﻴن ３دي چ ３د اورغور＄وونکو تر＇ن ，دي .کلک بزلت کا ３１د اورغور＄وونکو توکو
ن＋ه ده چ ３له ﻻوا ＇خه جوړ شوي دي ،خو په افغانستان ک ３د تودو اوبو چﻴن ３به د کلس５م
کاربونﻴت د ډبرو له امله وي چ ３ډ４ر ل ８د اورغور＄وونکو ＇ر－ند ويي کوي ،لکه د هرات
په وﻻيت ک( ３اوبه) او په مزارشريف ک ３د چشمه شفا چﻴن ３چ ３اوبه ي ３ژي ７رن ，لري
او د سلفر لرونکي بلل شوې دي .د مزارشريف په جنوب ک ３د البرز په غرونو ک ３يوه
برخه په بشپ７ه تو－ه له سلفر لرونکو توکﻴو ＇خه جوړه ده چ ３د جﻴولوجي د دريم ３دورې
(ترشﻴري) دلوم７نﻴو اورغور＄وونکو ن＋ه ي ３بلﻼى شو.
 د بامﻴان په لو４دي ＃ک－ ３ل کوه چ ３يوه منظمه مخروطي غون６ۍ ده ،په ر＊تﻴا سره دجﻴولوجي د در４م ３دورې د اورغور＄وونکو جوړ＊ت دى.
 د －ودزرې د وﻻړو اوبو جنوب ته د چ／اهي غرونه چ ３د جﻴولوجي په لوم７يو دورو (پرې161

کامبرين) ک ３رامن％ته شوي دي ،د اورغور＄وونکو پات ３شون ３بلل ک８５ي ،خو په دې برخه
ک ３زياتو ＇ﻴ７نوته اړتﻴا ده چ ３د هغو علمي واقعﻴت ＇ر－ند شي.
ﺟﻬﻴﻞ ﭼﻘﻤﻘتﻴﻦ

د ﺷﻴﻮا ﺟﻬﻴﻞ

احتکالﻲ لﻮړې:
د اﻣﻴر ﺑﻨﺪ

په لوړو غرونو ک ３يخچالي ريلﻴف له يخچالونو سره
د لوړو غرونو ريلﻴف
انتقالﻲ او احتکالﻲ رﻳلﻴﻒ

د غرونو ريلﻴف
د غرونو د لوړو برخو ريلﻴف
د ！ﻴ＂و غرونو ريلﻴف

د غزني
وﻻړې اوبه

د را！ﻮل شﻮﻳﻮ تﻮکﻮ مﺤصﻮل رﻳلﻴﻒ

د غرونو د لمنو موج لرونکي ريلﻴف
د غرونو د لمنو د ديلو ويالي ريلﻴف
د الﻮوﻳالﻲ مخروطﻮنه
پخواني يﻼستوسﻴن
من％ني يﻼستوسﻴن
د هولوسﻴن د دورې درې
د غرونو په من ＃ک ３درې
د ش／و او تﻴ８و برخ３

د ار

غن

داب

سﻴند

د سﻴﺴتان ﺟﻬﻴﻞ

د ＇وکو لوړوالی
د غرونو تند ＄وړونه د
تکتونﻴکي حرکتونو له کبله
د اور غور＄وونکو مخروطونه

د اوبو درزونه

ﮔﻮرزره

 -١١٠ان％ور :د ه５واد جﻴولوژيکي نقشه.
د ！ﻮل／ﻲ دننه فعالﻴتﻮنه:
زده کوونکي دې د اورغور＄وونکو ن ３＋ووايي او له يو بل سره دې د هغو په اړه خبرې اترې
وک７ي.

؟
پﻮ＊تن:３
 د اورغور＄وونکو دوه ن ３＋ووايئ. د －ود زرې وﻻړې اوبه چﻴرته دي؟ د －ل کوه جوړ＊ت ＇ه ډول دى؟ د شفا چﻴنه په کوم وﻻيت ک ３ده؟له ！ﻮل／ﻲ ＇خه بهر فعالﻴتﻮنه:
زده کوونکي دې د افغانستان نقشه رسم ک７ي او بﻴادې －ل کوه او د چ／اهي غرونه پک３
＊کاره ک７ي.
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شپ８م ＇پرکﯽ
کهکشان ،سﻴارې او ＄مکه
په دې ＇پرک ３کﯽ لﻮلﻮ:

کهکشان ،سﻴارې او ＄مکه
 د ن７ۍ د پﻴدا کﻴدو په اړه نظري３ پخوان ９نظري３ اوسن ９علمي نظري３ کهکشانونه کهکشان ＇ه شی دی؟( ستوري ،سﻴاري ،سپوږم،９او آسماني ډبرې)
 لمري８ه منظومه زموږ د لمريزې منظوم ３ستوري د ＄مک ３جوړ＊ت د ＄مک ３حجم او اندازه اوبه او وچه د ن７ۍ مشهور سﻴندونه لوړې او ژورې سپوږم (９حجم ،د ＄مک ３په نسبت وا！ن او نور) خسوف او کسوف د ＄مک ３د خوږ＊ت (حرکتونو) ډولونه وضع ３حرکت انتقالي حرکت163

 طول البلد او عرض البلدگران زده کوونکي به د دې ＇پرک ３په لوستلو سره ﻻندې پوهنﻴزې موخ ３تر ﻻسه ک７ي:
 د ن７ۍ د پخوانﻴو او اوسﻴنو نظريو په باره ک ３به معلومات تر ﻻسه ک７ي. کهکشانونه به وپﻴژني. سﻴارې ،ستورې او اقماربه وپﻴژني. د لمريزې منظومي او سﻴارو په هکله به معلومات ترﻻسه ک７ي. د لمر پر شاوخوا د سﻴارو د چورلﻴدلو په باره ک ３معلومات ترﻻسه ک７ي. د ＄مک ،３سﻴارو او لمر په هکله به معلومات ترﻻسه ک７ي. د ن７ۍ د وچو او اوبو په هکله به معلومات ترﻻسه ک７ي. د لويو سﻴندونو په هکله به معلومات ترﻻسه ک７ي. د سپوږم ９په هکله به معلومات ترﻻسه ک７ۍ. خسوف او کسوف به وپﻴژني. د ＄مک ３د حرکتونو ډولونه او نتايج به وپﻴژني. طول البلد او عرض البلد وپ５ژني.زده کﻮونک ３به د دې ＇پرکﻲ په لﻮستلﻮ سره ﻻندی مﻮخ ３تر ﻻسه ک７ي:

 د ن７ۍ د پﻴداي＋ت نظري ３به توضﻴح ک７ای شي. ستورې او سﻴارې به يو له بل سره توپﻴر ک７ای شي. د لمريز منظوم ３فعالﻴت ډولونه به توضﻴح ک７ای شي. د ＄مک ３وا！ن به د لمر او سﻴارو سره بﻴان ک７ي. د وچي او اوبو نسبت به بﻴان ک７ي. د خسوف او کسوف د پﻴ＋ﻴدو ＇رنگوالی به بﻴان ک７ي. د ＄مک ３حرکتونه او پايل ３به توضﻴح ک７ي. -طول البلد او عرض البلد به توضﻴح ک７ي.
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اوه ＇لو＋４تم لوست

 - ١١١ان％ور

د ن７ۍ د پﻴدا کﻴدو په ﻫکله نظرﻳات

آيا د ن７ۍ د پﻴدا کﻴدو په هکله معلومات لرئ؟
د اسﻼم نظر :قرآن عظﻴم الشﺄن فرمايي( :نو و－ورئ د آسمان لوري ته کله چ ３آسمانونه له
لو－ي ＇خه ډک وو).

() ١

له دې ＇خه ＊کاري چ ３د کايناتو په فضاک－ ３از او لو－ی په زياته اندازه خپورو اونننﻴو پوهانو
هم داخبره منل ３ده چ ３هغ ３ته سحابه يا(نﻴبوﻻ) وايي.
د اوسنﻴﻮ معاصرو پﻮﻫانﻮ نظرﻳات:
د کانت نظرﻳه )سﺤابﻲ نظرﻳه(:

د جرمني نامتو عالم او فﻴلسوف کانت په  1755مﻴﻼدي کال ک ３د کايناتو د پﻴداي＋ت په هکله
داس ３نظر ورک７ی و:
د کايناتو په فضا ک )Nebula( ３يعن ３تورې ور ３％４يا －رد ډوله ور ３％４له جامدو کوچنﻴو
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اﻟﺴ َﻤاء َو ِﻫ َﻲ ُدﺧَ انٌ) ،ﺳﻮرت ﻓﺼﻠﺖ آﻳﺖ (11
 -1ﺛ ُ ﱠﻢ ا ْﺳﺘَ َﻮى إِﻟَﻰ ﱠ

ذراتو سره وې .دغه ذراتو د وخت په ت５ريدو سره ورو ،ورو د جاذب ３په اﺛرله يوبل سره يو＄ای
او يولوی غون６اری ي ３جوړ ک .７له بله پلوه وړې وړې ！و！( ３کتل )３د جاذب ３د کشش په وسﻴله
له لوي！ ３و！ ３سره په ل／ﻴدو د تودوخ ３له امله ويلي شوي چ ３د محوري حرکت په نتﻴجه ک３
فرعي بازو －ان مات او د شمسي نظام سﻴارې ي ３من ＃ته راوړې.
د ﻻپﻼس نظرﻳه:

فرانسوي نامتو عالم او رياضي پوه ﻻپﻼس( 1796م .ک )３د شمسي نظام د پﻴل په هکله داس３
ويلي وو :شمسي نظام په پﻴل ک ３يوه سحاب يا ور ＃４وه چ ３تودوخه ي ３ډ４ره زياته وه ،ددغو
ور％４و لويوالی پات ،３خو تودوخه ي ３ورو ،ورو کمه شوه او د وخت په ت５ريدو سره د دغ ３کتل３
پرمخ －ون ３％او سوري را پﻴداشول ،ددغه غون６اري انبساط او انقباض د محوري حرکت
ﻻمل شو او ددغه غون６اري په استوايي برخه ک ３وتل ３را پﻴدا شوې ،له هغو ＇خه بﻴا وروسته
سﻴارې جوړشول .له دې پرته ﻻپﻼس دا هم وايي دغه سﻴارې تر جﻼ کﻴدو وروسته د ＄ﻴنو
－ازونو لرونکي وو چ ３يو شم５ر ي ３په مايع او نور ي ３په جامدو موادو بدل شول.
د ﻫاربﻴ／ر نظرﻳه:

هاربﻴ／ر په دې عقﻴده و چ ３نﻴبوﻻ لکه د ور％４و د غون６ارو په شان يا د داس ３ک７يو په ب２ه چ３
لويوالی ي ３د ＄مک ３د غون６اري په اندازه يا له هغ＇ ３خه هم لوی و ،سره را！ول شول او په
هوا ک－ ３ر＄ﻴدل چ ３يونا＇اپي د لمر پرمخ ور پريوتل اويوه لويه چاودنه رامن％ته شوه ،چی
هرې خواته له الو＄ول شويو ！و！و ＇خه شمسي نظام جوړشو.
د تاﻳدل نظرﻳه:

د تايدل له نظر سره سم لمر په کايناتو ک ،３لکه ديوې سرې لمب ３يا رو＊انه ډيوې په شان
و ،يوبل آسماني غون６اری چ ３ډ４ر غ و ،د لمر له ＇ن／ه په يوه لرې وا！ن ت５رشو .ددغه
غون６اري د جذب قوې په لمر باندې اغﻴزه وک７ه اود لمر پرمخ ي ３مد او جذر را پﻴداک７ل .د
دغه مد او جذر له امله د لمر مخ پراخه شو اوبﻴا ！و！ه ！و！ه شو ،دغه ！و！ ３په ب５ﻼب５لو اندازو
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باندې لرې او ن８دې خپرې شوې ،په دې تو－ه د لمريزنظام ستوري رامن％ته شول.
د ﻻکﻴﻴر نظرﻳه:

امريکايي پوه ﻻکﻴﻴر په دې عقﻴده و چ ３په فضا ک ３يو شم５ر آسماني تﻴ８ې ()Meteorites
ډ４رې وې ،هغه سﻴارې چ ３په لمريز نظام ک ３دي ،د همدغو ډبرو له يو＄ای کﻴدو ＇خه جوړې
شوي دي.
له بل ３خوا ،ن７ۍ د لوي ３چاودن ３په ترڅ ک ３جوړه شوه چ ３دغ ３چاودن ３ته ( )Big Bangيا
ډ４ره ستره چاودنه وايي .ددې لوي ３چاودون ３په اساس د کاﺋناتو په فضا او د پﻴو ﻻر په کهکشان
ک ３ب５ﻼب５ل ３منظوم ３من％ته راغلی چ ３له ＄مک＇ ３خه د سپﻴن ３پ＂ارې په ب２ه ＊کاري پورته
لﻴکل شوې نظري ３فرضﻴه ده ،د اسﻼم دلﻴد له نظره منطقي او علمي بنس نه لري.
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د ！ﻮل／ﻲ دننه فعالﻴت:
زده کوونکي دې دوه ډل ３شي ،لوم７ۍ ډله به د پخوانﻴو او اوسنﻴو پوهانو د نظريو په هکله
او دويمه ډله به د ن７ۍ د پﻴداک５دو په هکله د اوسنﻴو پوهانو په نظريو باندې خبرې اترې وک７ي
او بﻴا به د هرې ډل ３استازی د ！ول／ي ترمخ ３د خبرو پايله تشريح ک７ي.

؟

پﻮ＊تن:３

 .١د ن７ۍ دپﻴدا ک５دو په هکله د پخوانﻴو پوهانو نظر ＇ه و؟
 .٢د ن７ۍ د پﻴداک５دو په هکله د اوسنﻴو پوهانو نظريه په لن６ه تو－ه تشريح ک７ئ.
 .٣د لوي ３چاودن )Big Bang(３په هکله معلومات ورک７ئ.
له ！ﻮل／ﻲ ＇خه بهر فعالﻴت:
زده کوونکي دې د پخوانﻴو او اوسنﻴو پوهانو د نظريو په هکله په مقايسوي ډول په يوه مخ ک３
يوه مقاله ولﻴکي.
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اته ＇لو＋４تم لوست

ﻛﻬﻜشان ) ( Galaxy

 -١١٢ان％ور :کهکشان ＊ﻴي
تاس ３د کهکشان په هکله ＇ه پوهﻴ８ئ؟
د کاﺋناتو په ډ４ره پراخه او ﻻيتناهي فضا ک ３آسماني ذرات او －ازونه د لو－ي په ب２ه او د هايدروجني
ور ３％４او غبار په ب２ه ＊کاري چ ３پراخوالی ي ３بی حده او ب ３اندازې دی .دغه لويه آسماني
کتله په ډ４رې چ＂ک ９سره د خپل محور پرشاوخوا －ر＄ي د کهکشان کتل ３بﻴضوي ب２ه نﻴول ３او
د مقناطﻴسي او جاذب＄ ３ان７／تﻴاوې لري.
دغه ذرات د جاذب ３تر اغﻴزې ﻻندې＄ ،ﻴن ３وخت له يوبل سره را！ولﻴ８ي ،لوی اوکوچني
غون６اري جوړوي چ ３د کهکشان يا －لکس ３په نوم ياد８４ي .ذرات د جاذب ３له امله په پوره ت５زۍ
غون６ارو ته جذب ک８５ي ،د ذراتو اصطکاک او ！کر تودوخه رامن％ته کوي .د ب５ل ３／په تو－ه
لمر په کهکشان ک ３چ ３مﻴلﻴونونه کاله مخک ３رامن％ته شوې .د ذراتو د ！کر له امله د يو لوی
＄ﻼنده اور لرونکي غون６اري په تو－ه رامن％ته شوي چ ３د لمر د مخ تودوخه د سانتي －راد
 6000درجو ته رس８５ي .د کهکشان د نﻴبوﻻ محوري －ر５＄دل بﻴضوي او فنر ډوله ()spiral
ب２ه لري او د هغه په من ＃ک ３د لمريز نظام کتله د ＇و ＇و سﻴارو او سپوږمﻴو د جوړ４دو ﻻمل شوې
ده ،نو＄که په کهکشانونو ک ３په مﻴلﻴونونو ستوري ،سپوږمک ９او ﺛوابت تر ستر－و ک８５ي چ３
هريوي ３ب５ﻼ ب５ل جسامتونه او ＄ان７／تﻴاوې لري .په کاﺋناتو ک ３تر اوسه پورې ﻻند４ني کهکشانونه
کشف او پ５ژندل شوي دي:
 د شﻴدو ﻻر (پﻴوﻻر)  Milky wayکهکشان د اندرو مﻴدا ( )Andromedaکهکشان. درې －وني( )Trianglumکهکشان. قنطورس( )Qanturisکهکشان.169

د کهکشان ＇ان３／

د شﻴدو ﻻر (پﻴوﻻر)

اﻧﺪروﻣﺪا

ﺗﺮاﻧﻴﮕﻠﻮم
د شﻴدو ﻻر

 -١١٣ان％ور :د کهکشان ＇انگ＊ ３ﻴي.
دغه کهکشان ډ４ر پراخه په رو＊انه سپﻴن ډوله رن ，سره په شنه آسمان
و
ک ３د شپ ３له خوا په ﻻيتناهي فضاک ３لﻴدل ک８５ي چ ３په مﻴلﻴونونو ستوري او ﺛوابت لري .د
دغه کهکشان اوږدوالی لس زره نوري کاله او پري７والی ي 100 ３زره نوري کلونه ک８５ي .لمريزه
منظومه د کهکشان په يوه م(بازو) ک ３ده چ ３دغه م ته جبار بازو ويل ک８５ي .د لمر ر１ا تر
＄مک ３پورې په اتو دقﻴقو ک ３رارس８５ي چ ３له دغ ３مودې ＇خه موږ سل زرو نوري کلونو وا！ن
سنجوﻻی شو او په دې باندې پوهﻴ８و چ ３شﻴري ﻻر ＇ومره پراخوالی لري.
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ﻟﻤر

نﻮري کال
د کهکشان پراخﻮالﯽ = 100000ly(360,25×24×60×60)× 300000 km/sec

 – ١١٤ان％ورگلکسي
له بل ３خوا د کهکشان سپﻴن ３ور ،３％４تورې ل７ې او تورې ور ３％４د ستورو د ر１ا مخنﻴوی کوي.
د کهکشان دننه يو شم５ر تورې ل７ې شته چ ３نور ستوري له ستر－و ＇خه پ＂وي او په هغو ک ３دننه
آسماني موجودات خپل＄ ３ان７／تﻴاوې له ﻻسه ورکوي .د کهکشان د شﻴرې ﻻرې په ترڅ ک ３له
دوه سوه مﻴلﻴونه ＇خه زيات ستوري اوﺛوابت شته چ ３يوشم５ر ي ３له لمر ＇خه هم ＇و＄له غ
دي .د ب５ل ３／په تو－ه د وي／ا ستوری له لمر ＇خه ＇و＄له غ دی ،بﻴتل －وس له لمر ＇خه 600
＄ل ３او ډبران له لمر ＇خه ＄ 20له غ دی (شکل) لمريزه منظومه په  200مﻴلﻴونو کلونو ک ３د
شﻴری ﻻر (پﻴو ﻻر) د کهکشان په شاوخوا باندې يو＄ل را＇رخ８５ي.
اندرو مﻴدا کهکشان:

اندرو مﻴدا د شﻴدو ﻻر (پﻴوﻻر) کهکشان ته ن８دې ده او له ＄مک＇ ３خه  200مﻴلﻴونه نوري کلونه
وا！ن لري .اندرو مﻴدا يو حلقوي کهکشان دی چ ３په هغه ک ３په سل／ونه مﻴلﻴارده ستوري شته.
تری ان／لﻮم کهکشان)درې －ﻮنﻲ کهکشان(:

دغه کهکشان د شﻴدو ﻻر (پﻴوﻻر) د کهکشان په پرتله ＇لور ＄لي کوچنی دی چ ３هم په خپل
مدار او هم د اندرو مﻴدا د کهکشان په مدار پورې را－ر＄ي ！ول کهکشانونه له يو بل ＇خه د لرې
ک５دو په حال ک ３دي.
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قنطﻮرس)د آس سر( کهکشان:

دا د س７ې ور ３％４يو کهکشان دی چ３
د －ر５＄دو په حال ک ３دی او په هغه ک３
دننه د ستوريو د جوړ４دو امکان شته.
هايدروجني ور ３％４د－ر５＄دودجاذب３
اوچ＂کتﻴاتر اغﻴزې ﻻندې زياته تودوخه
تولﻴدوي او په پايله ک ３رو＊انه او بلﻴدونکي
ستوري رامن％ته کوي.
په مجموع ک ３غ＂ه چاودنه (Big
 )Bangد ستوريو ،ﺛوابتو اود هغو د
اړونده سپوږمﻴو د جوړ４دو بنس دی.
همدا د ！ول عالم د تکوين اوجوړ４دو
بنس هم دی.
 – 115ان％ور :لمريز منظومي کهکشان ＊ﻴي.
د ！ﻮل／ﻲ دننه فعالﻴت:
زده کوونکي دې په درو －روپونو وو４شل شي ،لوم７ی －روپ به د شﻴدو ﻻر (پﻴوﻻر) د
کهکشان په هکله ،دويم －روپ به د اندرو مﻴدا او دريم －روپ به د قنطورس د کهکشان په
هکله خبرې وک７ي.

؟
پﻮ＊تن:３
 .١د لمر ر１ا په ＇ومره وخت ک＄ ３مک ３ته رارس８５ي؟
＇لورو دقﻴقو ک .３اتو دقﻴقو او  ١٧ﺛانﻴو ک .３شپاړسو دقﻴقو ک.３
يوه دقﻴقه ک.３
 .2کوم ３منظوم ３د لمر په پرتله لوي ３دي؟
 .3شﻴري ﻻرې ول ３په دې نوم ياد８４ي؟
 .4له لوي ３چاودن＇ ３خه موخه ＇ه ده؟
له ！ﻮل／ﻲ ＇خه بهر فعالﻴت:
 زده کوونکی دې د شﻴدو ﻻر (پﻴوﻻر) کهکشان يو کوچنی ان％ور وکاږي.په لن ６ډول دې ولﻴکي چ ３د لمر او ستورو تودوخه ＇رن／ه رامن％ته ک８５ي.
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نهه ＇لو＋４تم لوست

لمرﻳﺰ نظام

 - ١١٦ان％ور :د شمس ３نظام جوړ＊ت را＊ﻴي
آيا د لمريز نظام (شمسي منظوم )３په هکله معلومات لرئ؟
شمسي منظومه يا لمريز نظام ډ４ر اوږد لرغونتوب لري .پوهان وايي چ ３لمريز نظام پن％ه مﻴلﻴارده
کاله مخک ３جوړشوی دی .کله چ ３د －ازاتو－ ،رد او غبار غ７وسک ３سره  ６－شوي او د جاذب ３له
امله له يو بل سره يو＄ای شوې ،د －ازاتو او غبار دغه يو＄ای شوې کتله د ن８دی کﻴدو په ترڅ ک３
ډ４ره تودوخه ومونده چ ３په پای ک ３لمر اود لمريز نظام نورې سﻴارې پﻴدا شوې.
لمريز نظام د شمسي منظوم！ ３ول ３سﻴارې او نور اجرام دي چ ３نهه اصلي سﻴارې لري:
عطارد ،زهره＄ ،مکه ،مريخ ،مشتري ،زحل ،اورانوس ،نپتون او پلوتو نور ي ３کوچني
آسماني اجرام دي چ ３د مريخ او مشتري ترمن ＃دي ،خوله دغو ！ولو ＇خه يوازې پن％ه
سﻴارې لﻴدل ک８５ي چ ３هغه عطارد ،زهره ،مريخ ،مشتری او زحل دي ،نورې کوچني سﻴارې
او اجرام دومره کوچني يا لرې دي چ ３له تلسکوب ＇خه پرته نه ＊کاري.
داچ ３له علمي پلوه لمريز نظام په ＇ه ډول جوړ شوی په دې هکله ب５ﻼ ب５ل نظريات شته چ３
په لن ６ډول به ＇و نظري ３دلته بﻴان ک７و:
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اﺿافﯽ معلﻮمات
شمسي نظام نهه ستوري او  ١٦٥سپوږم ９لري
د شمسﻲ منظﻮم ３د سﻴارو ＄ان７／تﻴاوي.
２－ه

د ستوري
نوم

د سپوږمﻴو
شم５ر

له لمر ＇خه لرې
والی

د ستوري قطر

د لمرپرشاواخوا د
－ر５＄دو مرحله

1

عطارد

نه لري

 58ﻣﻴﻠﻴﻮن
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮه

4880
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮه

 88ور３＄

2

زهره

//

// 108

// //12155

// 224،7

3

＄مکه

1

// 150

// //12820

// 365،25

4

مريخ

2

// 228

// //6790

// 687

5

مشتري

63

// 779

// //143042

 11،9ﻛاﻟﻪ

6

زحل

 ٥٦سپوږم９اويوه
بهرن９ک７ۍ

// 1428

// //120585

// 29،4

7

اورانوس

 27سپوږم９

// 2870

// //51140

// 84

8

نپتون

// 13

// 4500

// //49550

// 165

9

ﭘﻠﻮﺗﻮ

// 3

// 5920

// //2285

// 248،6

د انتقالي حرکت وخت

د ！ﻮل／ﻲ دننه فعالﻴت:
زده کوونکي دې په دوو ډلو وو４شل شي اود لمريز نظام په هکله دې په خپل من ＃ک ３خبرې
وک７ي ،وروسته دې دهرې ډل ３استازی د ！ول／ي په مخک ３د خپلو خبرو پايله ！ول／ﻴوالو ته
واوروي.
پﻮ＊تن:３
؟
 .1د لمريزې منظوم ３د پﻴداي＋ت په هکله په لن６ه تو－ه معلومات ورک７ئ؟
 .2شمس ３منظومه تعريف او نومونه ي ３واخلئ؟
له ！ﻮل／ﻲ ＇خه بهر فعالﻴت:
زده کوونکي دې لمريز نظام په خپلو کتابچو ک ３رسم ک７ي.
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پن％وسم لوست

د لمرﻳﺰ نظام ستﻮري
نپتون

پلوتو

اورانوس
زهره

وړی سﻴارې

زحل

＄مکه

مريخ

عطارد

ﻟﻤﺮﻳﺰ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ

مشتری

 -١١٧ان％ور
د لمريز نظام سﻴارې په مجموع ک ３د ！ول شمسي نظام سﻴستم جوړوي چ ３نهه سﻴارې دي
او د لمر په شاوخوا په بﻴضوي مدارونو په ب５ﻼب５لو مستوي －انو ک ３په ب５ﻼ ب５لو وا！نونو انتقالي
حرکت کوي چ ３د هر يوې په هکله په ﻻندې ډول معلومات ورکول ک８５ي:
عطارد:
لمرته تر！ولو ن８دې سﻴاره عطارد دی .د هغه د لﻴدلو ډ４ر ＊ه وخت سهار وختي او مازي／ر
مهال وي ،خوکله چ ３لمر په آسمان ک ３وي بايد ه（５کله دغه ستوري ته ونه کتل شي،
دا＄که چ ３ستر－وته زيان رس８５ي ،آن داچ ３ممکن ستر ３－ړندې شي.
له دې امله چ ３عطارد لمرته ډ４ر ن８دی دی ،نو تودوخه ي ３د سانتي －راد  427درجو پورې
رس８５ي.
دغه سﻴاره اتموسفﻴر نه لري ،يواړخ ي ３چ ３لمرته دی ،توددی ،خوبل اړخ ي ３ډ４ر سوړ او
کن／ل دی .په بله وينا د عطارد تودوخه د ور ３＄له خوا په من％ن ９تو－ه د سانتي －راد 190
＇خه تر  450درجو پورې او د شپ ３له خوا منفي  180درج ３د سانتي －راد س７ه وي .دغه
175

سﻴاره جامد ده او مخ ي ３لکه د سپوږم ９په شان د ژورو کندو لرونکی دي.
زﻫره:
زهره د ＄مک ３په اندازه ده ،کله چ ３له ＄مک＇ ３خه دغه سﻴارې ته و－ورو ،يو روڼ
غون６اری ＊کاري چ ３هﻴ＆ ډول ＄ان７／ې ن ３＋نه لري ،دا＄که چ ３اتموسفﻴر ي ３له ور％４و
＇خه جوړشوی دی .دغه ور ،３％４ددغ ３سﻴارې مخ زموږ له ستر－و ＇خه پ＂وي ،آن هغه
سفﻴن ３چ ３دغه سﻴارې ته استول شوې وي ،ددغ ３سﻴارې مخ ونشولﻴدﻻی .دغه سﻴاره
د＊ت ３لري اود اوس５دو وړنه ده ،اتوموسفﻴر ي！ ３ول له کاربن ډای اکسايد ＇خه جوړشوی دی
او تودوخه ي ３د سانتي －راد  465درجو ته رس８５ي.
＄مکه:
لکه ＇رن／ه چ ３پوه８５و پرته له ＄مک ３د لمريز نظام په ه ＆５يوه بل ３سﻴارې ک ３د ژوند
ن ３＋ن＋ان ３نشته .په ＄مکه باندې د ژوند لپاره بشپ ７شرايط برابر دي ،د＄مک ３د ننه برخه
ډ４ر توده ده ،خود هغ ３بهرنی مخ چ ３موږ ورباندی ژوند کوو ،برابره توده ده .د ＄مک ３نور
طبقات دادي :سﻴال ،س５ما ،منتل او د ＄مک ３د ننه هسته(من％که).
مرﻳﺦ:
تر＄مک ３وروسته مريخ بله کوچن ９سﻴاره ده چ ３د ＄مک ３په پرتله سوړ او سور رن，
لري ،له دې امله چ ３له لمر ＇خه لرې ده ،نو د تودوخ ３من％ن ９اندازه ي ３د سانتي －راد
منفي  55درجو ته رس８５ي.
هغه ان％ورونه چ ３کﻴهانی سپوږمکﻴو ترﻻسه ک７ي دي دا ＊کاره کوي چ ３په دغه سﻴاره
ک ３اور غور＄وونکي غرونه او د＊ت ３شته او د اور غور＄وونکو ژورې کندې پک＊ ３کاري
همدارن／ه داس ３ن ３＋هم ＇ر－ندې شوې دي چ ３د دغ ３سﻴارې پرمخ اوبه هم شته.
مشتري:
د شمسي منظوم ３يو ډ４ر غ او په آسمان ک＄ ３لﻴدونکی ＇لورم ستوری دی .د هغه د
＄لﻴدو يو دلﻴل د هغه ډ４ر لويوالی دی .قطري ３د ＄مک ３په پرتله يوولس ＄له غ دی .له
همدې امله د لمر زياته برخه ر１ا غبر－وي ،ډ４ره تودوخه لري ،مخ ي ３د اورينو ويل ３شويو
－ازونو (هايدروجن او هﻴلﻴوم) ＇خه جوړ دی .همدارن／ه مشتري د يو شم５ر کمرن／ه
ک７يو يو کمربند لري چ ３پرشاوخوا ي ３د سو＄ﻴدو په حالت ک ３راچاپﻴر دی .د مشتري په
اتموسفﻴر ک ３په يوه ساعت ک ３د  400کﻴلومتره په چ＂کوالي توپانونه محاسبه شوي دي .د
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ﻣشترى
ﻧﭙتﻮن

زﺣﻞ

اوراﻧﻮس

ﻣرﻳﺦ

＄مکه

زﻫره

ﻋطارد

 – 118ان％ور :د پلوتو ووړ ستوری په لرې وا！ن ک ３واقع دی.

مخ يخني ي ３د سانتي －راد منف 150 ３درج ３اود من ＃تودوخه ي 20000 ３درج ３ده.
زحل:
د لمريز نظام يوه ＊کلي سﻴاره ده .که چ５ری دغ ３سﻴارې ته له يوه کوچني نجومي تلسکوب
＇خه وکتل شي ،نود زحل يوه ک７ۍ به پک＊ ３کاره شي７５＇ .ونکو ددغ ３ک７ۍ دوه ان％ورونه
اخﻴستي دي .دغه لوي ３ک７ۍ په واقعﻴت ک ３له زر－ونو نورو کوچنﻴو ک７يو ＇خه جوړې دي.
د زحل ک７ۍ له  ０－شم５ر کوچنﻴو ذراتو ０－ ،شم５ر جسمونو او آسماني عناصرو ＇خه
جوړې شوې دي.
ستورو پ５ژندونکو دغه پﻴچل ３ک７ۍ لﻴدل ３ده .دک７يو دغه يو بل ک ３پﻴچلتﻴا د چوپان په نوم
د يوشم５ر سپوږمکﻴو د چورلﻴدو له امله ده چ ３ددغه سﻴارې پرشاوخوا －ر＄ي را－ر＄ي اود
－ر５＄دلو پرمهال دهغو د جاذب ３ساحه د دغو ک７يو د انحراف ﻻمل ک８５ي .د دغه سﻴارې د
مخ يخني د سانتي －راد منفي  180درج ３ده.
اورانﻮس:
د لمريز نظام دريمه لويه سﻴاره ده ،خو ددغه ستوري لﻴدل له تلسکوب ＇خه پرته امکان نه
لري ،دا＄که چ ３اورانوس له ＄مک＇ ３خه ډ４ر لرې دي ،لکه د مشتري اوزحل په شان د
هايدروجن ،هﻴلﻴوم او مﻴتان له －ازونو ＇خه جوړ شوی دی .کله چ ３موږ په لوی تلسکوب
ک ３هغه －ورو ،نو رن ，ي ３شﻴن ＊کاري چ ３ﻻمل ي ３هايدروجن او مﻴتان －ازدی .ددغه
سﻴارې دمخ يخني منفي  210درج ３ده.
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نپتﻮن:
نپتون د لمريز نظام وروست－ ９از لرونک ３سﻴاره ده ،له دې امله چ ３ډ４ره لرې ده ،نو په
ستر－و نه ＊کاري ،لکه د اورانوس په شان ،د نپتون اتموسفﻴر هم د مﻴتان يوه اندازه －از
لري .ددغه سﻴارې مخ شﻴن رن ，لري.
پلﻮتﻮ:
دايوه عجﻴبه سﻴاره ده چ ３اندازه ي ３کوچن ９ده ،قطر ي ３د ＄مک ３له قطر ＇خه پن％ه ＄له
کوچنی دی .له ＄مک＇ ３خه ډ４ر لرې او کوچن ９دی ،نو＄که ي ３ستورو پ５ژندونکو ته لﻴدل
او پ５ژندل －ران دي ،خو سره له دې هم ستورو پﻴژندونکو هغه وپ５ژندله په من ＃ک ３ي ３تﻴ８ي
دي چ ３يوه پري ７کن／ل پو＊ل ３ده ،بهرن ９برخه ي ３هم کن／ل شوي په مﻴتان پو＊ل ３ده.

د ！ﻮل／ﻲ دننه فعالﻴت:
زده کوونکي دې درې ډل ３شي ،هره ډله به د درو درو سﻴارو په هکله له يوبل سره خبرې
وک７ي ،لوم７ۍ ډله به د عطارد ،زهرې او ＄مک ３په هکله ،دويمه ډله به د مريخ مشتري او
زحل په هکله او دريمه ډله به د اورانوس ،نپتون او پلوتو په هکله بحﺚ وک７ي او په پای ک３
به د هر －روپ(ډل )３استازی د خپلو خبرو پايله د ！ول／ي نورو مل／روته ووايي.

؟
پﻮ＊تن:３
 -١د لمريز نظام د سﻴارو نومونه واخلئ؟
 -٢د لمريز نظام تر！ولو لويه سﻴاره کومه يوه ده؟ له صحﻴح ＄واب ＇خه ک７ۍ تا وه ک７ئ؟
الف) زحل .ب) مشتري .ج) نپتون .د) اورانوس.
 -3له لمر ＇خه د ډ４رو لرې سﻴارو نومونه واخلی!
 -4د زحل او اورانوس سﻴارې په مقايسوي تو－ه تشريح ک７ئ!
له ！ﻮل／ﻲ ＇خه بهر فعالﻴت:
د زهــرې د مشــخصاتو پــه هکله ＇و کر＊ــ ３ولﻴکــئ او په راتلونکي ســاعت ک ３ي ３له
！ول／ي والو ســره شــريک ３ک７ئ.
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د ＄مک ３ﺟﻮړ＊ت

 -١١٩ان％ور :د ＄مک ３داخلي طبق＊ ３ﻴي
د ＄مک ３د جوړ＊ت په هکله ＇ه پوهﻴ８ئ؟
د ＄مک ３کره د خپل جوړ＊ت له مخ ３د( )Geoidب２ه لري چ ３يوه نامنظمه کره ده اوله
ﻻند４نﻴو طبقاتو ＇خه د خدای پاک (ج ) په اراده جوړه شوي ده.
لﻴتﻮسفﻴر:
د ＄مک ３هغه بهرن ９طبقه ده چ ３د ＄مک ３قشر( )Crustاو منتل ( )mantleپه ک３
را＄ي .د سلﻴکان .م／نﻴزيم ،المونﻴم او آکسﻴجن له مرکباتو ＇خه جوړه شوې ده.
بهرنﯽ قشر)پﻮښ(:
له  8-40کﻴلو مترو پورې ي ３د م／ما طبق ３نﻴول ３اوپه حقﻴقت ک ３له دوو نورو کوچنﻴو طبقو
＇خه جوړه شوې ده چ ３سﻴال( )Sailاو س５ما نومﻴ８ي.
د سﻴال طبقه ):(Sail

د سﻴال طبق ３زيات شم５ر مرکبات له سﻴلو س５م او المونﻴم جوړ دي اوپه س５ما طبق ３باندې له
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پاسه جوړه شوې ده .د سﻴال د طبق ３تﻴ８ې －رانﻴت ډوله دي چ ３د ش７يدو وړتﻴا لري او د اﺋتکال
لپاره ＊ ３برابرې دي ،دا＄که چ ３د －رانﻴت د ډبرو ډ４ره برخه له فلدسپار ()Feldspar
او مايکا( )Micaمنرالونو ＇خه جوړه شوې ده چ ３د فلدسپار منرال د جوي عوارضو او
هايدريشن ( )Hydrationپه وړاندې ډ４ر کم مقاومت لري ،ډ４ر ژر تجزيه او تحلﻴل ک８５ي.
له همدې امله ده چ ３تردغه تعامل ﻻندې د ＄مک ３د مخ ډ４رې خاورې په رسوبي ب２ه جوړې
شوې دي .د＄مک ３پرمخ ！ول ３لوړې او غرن ９س５م ３د سﻴال طبق ３استازيتوب کوي.
س５ما طبقه ):(Sima

د ＄مک ３دويم پوښ يا دقشر بله طبقه س５ما بلل ک８５ي چ ３د سﻴلﻴسﻴوم ( )Silisiumاو
م／نﻴزيم ( )Magnesiumله مرکباتو ＇خه جوړه شوې ده .په دغه طبقه ک ３د زلزل ３د
＇پو چ＂کوالی ＇لور مﻴله په يوه ﺛانﻴه ک )4( ３دی ،تﻴ８ې ي ３تﻴاره او تور رن ，لري اود بزلت
( )Basaltله ډول ＇خه دي .دغه مواد د راوتلو پرمهال د ﻻوا( )Laveاور غور＄وونکو توکو
په ب２ه ډ４رې کلک ３تﻴ８ې جوړوي .دغو موادو د م／ما( )Magmaد طبق ３شاوخوا د يوه
پوښ په ب２ه پو＊لي چ ３د سمندرونو اصل ＄مکه او تل جوړوي.
د م／ما طبقه ):(Magma

ددغ ３طبق ３پري７والی  2895کﻴلومتره دی .ډ４ر مهم مرکبات ي ３اوسپنه ،م／نﻴزيم او سلﻴکﻴت
دي .ددغــو عناصرو ４６－دل او ترکﻴب ډ４رې کلک ３تﻴ８ې او منرالونه جوړوي .تکتونﻴکي لوی
او واړه ！کانونه زلزل ３او اورغور＄وونک ３چاودن ３د ســ５ما طبقه له ماتﻴدو او د يوبل له بﻴل５دو
＇خــه ســاتي .د ＄مک ３دننني
او بهرنــي پوښ تعــادل او توازن
يعنــ ３د ســ５ما او ســﻴال ترمن＃
ان６ول په حقﻴقــت ک ３د م／ما
طبق ３ساتلی دی.
د ＄مک ３ﻫسته ):(Core

د ＄مک ３هســته ددوو ب５ﻼب５لو
طبقو لرونکــ ３ده چ ３د بهرن９
اود ننن ９هســت ３په نــوم ياد８４ي
چــ ３دغــه طبقــ ３د خپلــو
جوړ＊ــتونو ،ترکﻴب فزيکي او

 - 120ان％ور
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کﻴمﻴاوي ＄ان７／تﻴاوو او کﻴفﻴت له مخ ３يوبل سره توپﻴر لري .بهرن ９هسته ي 2220 ３کﻴلومتره
پري７والی لري .مهم مرکبات ي ３نکل او اوســپنه ده .د ننن ９هســته  1255کﻴلو متره پري７والی
لري ،چی مرکبات ي ３لکه د بهرن ９هست ３په شان دي ،له وسپن ３او نکل ＇خه جوړدي ،خو
تر ډ４ره پورې مقناطﻴسي ＄ان７／تﻴا لري اود ＄مک ３مقناطﻴسي ساحه جوړوي.
د ＄مک ３حﺠﻢ او اندازه:

＄مکه چ ３موږ ژوند ورباندې کوو له فضا ＇خه لکه د سپﻴنو او شنو غمﻴو په شان ＄لﻴ８ي.
دا لمر ته دريمه ن８دې سﻴاره ده چ ３د خپل لويوالي له مخ ３پن％م ＄ای لري.
 6378کﻴلومتر ه

 ١استوايي شعاع
 ٢قطبي شعاع

6356

 ٣په من％ن ９تو－ه د ＄مک ３د کرې شعاع

// 6371

 ٤د استوايي شعاع په پرتله د قطبونو ژوروالی
 ٥د استوايي چاپريال اوږدوالی

//

// ٢١
// 40076

 ٦د نصف النهار د يوې دايرې اوږدوالی

// ٤٠٠٠٩.١٦

 ٧د استوا د يوې درج ３اوږدوالی

// ١١١ ، ٣٢١

 ٨د ＄مک ３د مخ مساحت  ٥١٠.١٠٠.٠٠٠ Km.2کﻴلومتره مربع ده
 ٩د ＄مک ３حجم

١.٠٨٣.٣٢٠.٠٠٠.٠٠٠ Km.3

د وچ ３او اوبﻮ برخه:

که چ５رې ＄مک ３ته و－ورو ،ترهر＇ه مخک ３دوه اړخونه ور＇خه ＇ر－ندي８ي:
 .1وچ ３چ ３د ＄مک ３د مخ دريمه برخه ي ３نﻴول ３ده.
 .2آرام سمندر يا بحرالکاهل د ＄مک ３د مخ ډ４ره برخه ي ３نﻴول ３ده .د آسﻴا په سهﻴل ک ３د
هند سمندر اود  Sپه ب２ه د اطلس سمندر له شمال ＇خه د سويل په لوري ＊کاري .سهﻴلي کن／ل
سمندر د انتارکتﻴک شاوخوا نﻴول ３ده .د ＄مک ３د مخ د اوبو او وچ ３اندازه په ﻻندې تو－ه ده.
الف -سمندرونه :په سلو ک.71 ３
 أرام سمندر(بحرالکاهل)  180مﻴلﻴونه کﻴلو متره مربع. اتلس(انتﻼنتﻴک) او شمالي کن／ل سمندر  106،5مﻴلﻴون کﻴلو متره مربع.181

 د هند سمندر  75مﻴلﻴون کﻴلو متره مربع.ب -وچه په سلو ک.29 ３
کﻴلومتره مربع.
 د آسﻴا لويه وچه  44،2مﻴلﻴونه//
//
 شمالي او سويلي امريکا// ٤٢.٣//
//
//
 افريقا 29،8//
//
//
 اروپا 10،00//
//
//
 انتارکتﻴکا 13،3//
//
//
 آسترلﻴا او اوقﻴانوسﻴه 9،0لکه پورته جدول ک ３چ＊ ３کاري د ＄مک ３د مخ ډ４ره برخه اوبو نﻴول ،３خو دغه ان６ول
په ！وله شمالي او سويلی کره ک ３صدق نه کوي .د سمندرونو ډ４ره برخه په سويلي نﻴمه کره
ک ３او ډ４ره وچه په شمالي نﻴمه کره ک ３ده.
له ！ﻮل／ﻲ ＇خه بهر فعالﻴت:
زده کوونکي دې په ＇و ډلو وو４شل شي ،هره ډله دې د ＄مک ３د جوړ＊ت او د هغ ３د هرې
طبق ３په هکله ،د ＄مک ３د حجم او اندازې او د وچ ３او اوبو په هکله يوبل سره بحثونه
وک７ي ،وروسته دې د هرې ډل ３استازی د خپل بحﺚ پايله نوروته ووايي.

؟
پﻮ＊تن:３
 -١د ＄مک ３د طبقو اوپوړ ونو نوم واخلئ؟
 -٢د ＄مک ３پوښ له کومو مرکباتو ＇خه جوړ دی ،له سم ＄واب ＇خه ک７ۍ تاوه ک７ئ؟
ب -م／نﻴزيم .ج -اکسﻴجن .د！ -ول.
الف -سلﻴکان.
 -3سﻴال او س５ما طبق ３له يو بل سره په مقايسوي تو－ه تشر４ح ک７ئ؟
 -4م／ما طبقه او هسته په لن６ه تو－ه تشر４ح ک７ئ؟
 -5د ＄مک ３د حجم او اندازې په هکله معلومات ورک７ئ؟
 -6د ＄مک ３د مخ په سلو ک＇ ３ومره اوبه او ＇ومره وچه ده؟
 -7د وچو او سمندرونو نومونه په ب５ﻼ ب５له تو－ه واخلئ؟
له ！ﻮل／ﻲ ＇خه بهر فعالﻴت:
زده کوونکي دې په خپلو کتابچو ک ３د ＄مک ３د ننه طبقات رسم ک７ي او د هغو نومونه
دې ولﻴکي.
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د ن７ۍ نامتﻮ سﻴندونه

ﻟﻴﻨا
ﻳﻨﺴﻰ
اوب

واﻟﮕا

ﻣﺴﻰ ﺳﻰ ﭘﻰ

ﻫﻮاﻧﮓ ﻫﻮ
آﻣﻮ
ﮔﻨﮕا

ﺳﻨﺪ
ﻧﻴﻞ

ﻛاﻧﮕﻮ
اﻣازون

 -١٢١ان％ور :د ن７ی طبﻴعي سﻴندونه ＊ﻴي
أيا تاس ３پوهﻴ８ئ چ ３د ن７ۍ نامتو سﻴندونه کوم دي؟
د ن７ۍ نامتو سﻴندونه د کروندو د شتوالي او ＊ﻴرازۍ ﻻمل ک８５ي ،پوره اندازه پراخوالی،
اوږدوالی او اوبه لري .سﻴندونه ،ه５وادونو او س５مو ته د سودا－رۍ ،کلتوري اړيکو ،د ＄مکو د
اوبه کولو ،ب７５ۍ چلولو ،د سودا－ريزو توکو د ل８５دولو ،د بر＋４نا د تولﻴد اود سودا－ريزو بندرونو
د جوړولو امکانات برابروي.
 د آسﻴا ＄ﻴن ３نامتو سﻴندونه ،لکه :آمو (جﻴحون) ،سﻴر دريا (سﻴحون) ،هوان／هو ،دجله،فرات ،اوب او لﻴنا دي.
 د اروپا مهم او نامتو سﻴندونه دانﻴوب ،راين ،وال／ا ،سﻴن ،لوار ،دنﻴپر ،دنﻴستر ،تاژ ،وستوﻻ،－واديانا ،پو ،رون او－ارون دي.
 د افريق ３د لوي ３وچ ３نامتو سﻴندونه نﻴل ،کان／و او نايجﻴر دي.د شمالي امريک ３مهم سﻴندونه مسي سي پي او کلوراډو اود سويلي امريک ３مهم سﻴندونه
امازون ،مادير او پارانا دي .د اس＂رلﻴا په لويه وچه ک ３نامتو سﻴندونه دارلﻴن ،，جورجﻴناو
ديامنتﻴنا ،تاسونو ويکتوريا او مورای دي.
ددغو سﻴندونو له ډل＇ ３خه يوازې نﻴل دهغه د ډ４ر لرغونتوب له امله د ب５ل ３／په تو－ه مطالعه
کوو:
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د نﻴل سﻴند:
نﻴل د افريق ３تر ！ولو اوږد سﻴنددی چ ３د
افريق ３له ختﻴ ＃غرونو＇خه اود ويکتوريا
د جهﻴل له شمال ＇خه رابهﻴ８ې ،له
سوډان او مصر ＇خه رات５ري８ي اود 6650
کﻴلو متره وا！ن په وهلو سره د مديتران３
په سمندر－ي ک ３توي８５ي .په ايتوپي ک３
د اوړي زياته اندازه بارانونه د نﻴل د سﻴند
د ＇پانده ک５دو ﻻمل ک８５ي .دغه سﻴند
ډ４ر مهم کرنﻴز ،اقتصادي او ！رانسپورتي
ارز＊ت لري ،دوه مرستﻴاﻻن لري چ３
يوه ته ي ３سپﻴن نﻴل اوبل ته ي ３شﻴن نﻴل
وايي.

 -١٢٢ان％ور

د ！ﻮل／ﻲ دننه فعالﻴت:
زده کوونکي دې په ＇و ډلو وو４شل شي ،هره ډله به د ＄مک ３د لوړو ،ژورو اود سﻴندونو د
ارز＊ت په هکله خبرې وک７ي ،وروسته به د هرې ډل ３استازی په ！ول／ي ک ３د خپلو مل／رو
په وړاندې د بحثونو پايله ووايي او په نقشه ک ３به ي ３و＊ﻴي.

؟
پﻮ＊تن:３
 .1د ن７ۍ د نامتو سﻴندونو نومونه واخلئ؟
 .2د ن７ۍ تر！ولو اوږد سﻴند کوم يو دی ،له سم ＄واب ＇خه ک７ۍ تاوک７ئ؟
ج -مسي سي پي .د -سند سﻴند.
الف -امازون .ب -نﻴل.
له ！ﻮل／ﻲ ＇خه بهر فعالﻴت:
زده کوونکي دې د ن７ۍ نقشه په خپلو کتابچو ک ３وکاږي اوپه هغ ３ک ３دې د ن７ۍ مهم او
نامتو سﻴندونه ＊کاره ک７ي.
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د ＄مک ３د وچﻮ لﻮړې ژورې

 -١٢٣ان％ور
آيا تاس ３د خپل شاوخوا چاپﻴريال جوړ＊ت ته پوره پام ک７ی دی؟
لوړې ،ژورې يوشم５ر طبﻴعي ＊کارندې ،لکه غرونو ،غون６يو ،درو ،جل／و ،د＊تو ،پﻴچومو
او بﻴديا ووته ويل ک８５ي چ ３د ＄مک ３پرمخ ＊کاري .لوړې ،ژورې زموږ پر ژوند ک ３ډ４ر لوړ
ارز＊ت لري ،دا＄که چ ３سﻴندونه له غرونو رابهﻴ８ي .د لوړو ژورو کتنه ددې ﻻمل －ر＄ي
چ ３موږ خپل طبﻴعي چاپﻴريال ډ４ر ＊ه وپﻴژنو او معقوله ＂－ه ور＇خه واخلو .د جغرافﻴ ３پوهان
د لوړو ژورو د پﻴداک５دو اوله ډ４ر پخوا ＇خه تراوسه پورې په هغو ک ３راغلي بدلونونه اودا چ３
په راتلونک ３ک ３به ＇ه بدلونونه په ک ３راشي ،په ﻻندې تو－ه ＇ﻴ７ي:
 .١د آلﭗ سﻴستﻢ ):(Alpine system
الپونه د سﻴنوزويﺌﻴک دورې د لوم７نﻴو وختونو د ار－انﻴکو( )Organicحرکتونو ز８４نده دي
چ ３د ＄مک ３د کرې د پات ３ل７ۍ په پرتله ＄وان دي .دغه سﻴستم دوه ب５ﻼ ب５ل －روپونه لري.
لوم７ی ي ３د غرونو هغه ل７ۍ دي چ ３د آرام سمندر شاوخوا ته غ％ﻴدلي او اوس هم په هغو
ک ３يو شم５ر اورغور＄وونکي فعال دي او زلزل ３په ک ３ک８５ي ،دغ ３ک７ۍ ته ()Fire Ring
ويل ک８５ي ،يعن ３د اورونو ل７ۍ .دويمه ډله هغه د آلپ غرونه اود همالﻴا لوړې ＇وک ３دي چ３
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په لرې ختﻴ ＃اونوی زيﻼند ک ３غ％ﻴدلي دي .همدارن／ه په شمالي او سويلي امريک ３ک ３د
راکي او انديز ل７ۍ هم د ألپونو په سﻴستم ک ３شم５رل ک８５ي چ ３د امريک ３د لوي ３وچ ３له
شمال ＇خه مخ په سويل پرت ３دي او ＊اخونه ي ３وروسته له دې چ ３له چﻴلي او ارجن＂اين
＇خه ت５رشي ،انتارکتﻴکا( )Antarcticaته رس８５ي.
مات ３س５م(Rift zone) ３
مات ３س５م ３د ＄مک ３دمخ هغه برخوته ويل ک８５ي چ＇ ３ه نا ＇ه په وچه يا د سمندرونو د ننه
تر اوبو ﻻندې وي .دو چ ３پرسرد ＄مک ３د قشر يا پوښ ډ４ر لوى ماتوالى (ويکتوريا) نﻴاسا،
تان／انﻴکا ،سره سمندر－ي ،دعقبه سمندر－ي او د بحرالمﻴت په اوږدوک ３لﻴدل ک８５ي.
دلته به يي يو＇ه تشريح وشي:
 د اتﻼنتﻴک تر اوبوﻻندې :او همدا رن／ه د هند سمندراو د آسﻴا ختﻴ ３％برخ.３ د اور غور＄وونکو ＄ان７／ى ماتوالى :يوشم５ر هغه لوړى برخ ３چ ３د مﻴزوزوﺋﻴک پهوروستﻴوک ３رامن％ته شوي دي ،په واحده او ＇ان７／ې ب２ه سره واقع شوي چ ３غوره ب５ل／ه ي３
د هاوايي او آيسلن ６په ！اپو －انو ک ３ترستر－و ک８５ي.
د！ﻮل／ﻲ دننه فعالﻴت:
زده کوونکي دې په دووډلو وو４شل شي :لوم７ی ډله دې د ژورو په هکله او بله ډله دې د لوړو
س５مو په هکله بحثونه وک７ي ،وروسته به د هرې ډل ３استازى د خبرواترو پايل ３نورو ته ووايي.
پﻮ＊تن３
؟
 -١د ＄مک ３د لوړو  ،ژورو او د＄مک ３د کرې د لويو وچوپه هکله معلومات ورک７ئ.
 -٢د آلپ سﻴستم تشريح ک７ئ.
 -٣د اتﻼنتﻴک تر اوبو ﻻندې مات ３برخ ３په لن ６ډول تشريح ک７ئ.
له ！ﻮل／ﻲ ＇خه بهر فعالﻴت:
زده کوونکي دې د افغانستان نقشه په خپلو کتابچو ک ３رسم او د هغ ３پر مخ دې لوړې –
ژورې ＊کاره ک７ي.
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سپﻮږم ９او د ﻫﻐ ３عمﻮمﻲ ＄ان ７／تﻴاوې

سپوږمي
 -١محاق
 -٢نوي مﻴاشت
(هﻼل)
 -٣تربﻴع
 -٤بدر

1

 -١٢٤ان％ور
آيا د سپوږم ９په هکله پوه８５ئ؟
په  1609م کال ک－ ３الﻴله ولﻴدل چ ３د سپوږم ９پرمخ زيات شم５ر غرونه او لوړې ژورې
شته او پدې پوه شو چ ３د سپوږم ９د جاذب ３قوه د ＄مک ３په پرتله شپ＄ ８له کمه ده ،د هوا د
کم＋ت له امله د ماورای بنفش وړان ３／د سپوږم ９پر مخ ډ４ره اغﻴزه لري .که چﻴرې يو ＇وک
د سپوږمی پرمخ ودري８ي د کايناتو فضا ورته توره شپه ＊کاري.
سپوږم ９د نورو ！ولو سﻴارو او اقمارو په پرتله د لمر زياته ر１ا اخلي او بﻴرته ي＄ ３مک ３ته
غبرگوي .په شلمه پﻴ７ۍ ک ３شپ ８امريکايي سفﻴن ( ３سپوږمک ) ９د هغ ３پرمخ کﻴنا ست３
 ،لوم７ن ９ي -١١( ３اپولو ) وه چ ３دشلم ３پﻴ７ۍ په ١٩6٩کال ک ３او شپ ８مه يي (-١٧
اپولو) وه چ ３د ١٩٧٢م.کال د ډسامبر په اومه فضا ته ولﻴ８ل شوې .هرې سفﻴن ３درې
ﻼ د سپوږم ９پر مخ و－ر５＄دل ،خو دريم تن دسپوږم９
کارکوونکي لرل چ ３دوه تنه ي ３عم َ
پرشاوخوا دسفﻴن ３ﻻر＊وونه کوله .د متحده اياﻻتودوه فضا －ر５＄دونک ３نﻴل آرم ستران，
( )Nil Armstrongاو ادوين الدرين( )Edvin Aldrinد  ١٩٦٩م کال په  ٢١د
جوﻻی د سپوږم ９پرمخ و－ر５＄د او هغه توکي او تﻴ８ې ي ３چ ３د ب５ل ３／په تو－ه را ！ول ک７ل
او له ＄ان سره ي＄ ３مک ３ته راوړل.
د ＄مک ３او سپوږم ９وا！ن  382180کﻴلو متره له ＄مک＇ ３خه ＄٨٢.١ل ３کوچن ９او
 3472کﻴلو متره قطرلري د سپوږمی ورځ  24ساعته ده چ ３پدې ترڅ کی يو ＄ل د ＄مک３
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پرشاواخوا －ر＄ي سپوږم ９د انتقالي حرکت په ترڅ ک ３د هﻼل ،تربﻴع او بدر په ب２و لﻴدل
ک８５ي.
د سپﻮږم ９انتقالﻲ حرﻛت :سپوږم ９د ＄مک ３پرشاوخوا －ر＄ي .له ډ４ر پخواراهﻴسي قمري
کلﻴزې د هغ ３د انتقالي －ر＄ﻴدو له مخ ３جوړې شوې وې .سپوږم ９هغه يوازينی جسم دى
چ＄ ３مک ３ته نژدې او د ＄مک ３په شاوخوا خپل انتقالي چور لﻴدل په  ٢٩ور＄و١٢ ،
ساعتونو او  ٢٤دقﻴقو ک ３بشپ７وي
او له ＄مک ３سره يو ＄اى د لمر پر
شاوخوا چورلي .سپوږم ９د نورو
！ولو سﻴارو د سپوږمﻴو په پرتله د لمر
زياته ر１ا اخلي او بﻴرته ي＄ ３مک３
ته غبرگوي .سپوږم ９په ٢٧.٣٣
ور＄و ک ３يو ＄ل د خپل محور په
شاوخوا باندې را－ر＄ي او خپل
وضعي حرکت بشپ７وي .سپوږم ９د
انتقالي حرکت په ترڅ ک ３د هﻼل،
تربﻴع او بدر په ب２و لﻴدل ک８５ي.
 -١٢٥ان％ور
د ！ﻮل／ﻲ دننه فعالﻴت:
زده کوونک ３دې په ډلو وو４شل شي ،هره ډله دې دسپوږم ،９فضايي سفﻴنو او د آرم
ستران ，ادوين الدرين د＇７５نو او د سپوږم ９د ب５ﻼب５لو پ７اوونو په هکله له يو بل
سره خبرې اترې وک７ي او وروسته دې د هرې ډل ３استازى د خپلو خبرو اترو پايل３
له نوروسره شريک ３ک７ي.

؟
پﻮ＊تن:３
 -١سپوږم ９په لن ６ډول تشريح ک７ئ
-٢کوم فضا－ر＄ﻴدونکي د سپوږم ９پرمخ کوز شول او＇ه ډول ＇７５ن ３ي ３ترسره ک７ې؟
 -٣د سپوږم ９انتقالي حرکت په ډ４ر لن６دول بﻴان ک７ئ.؟
له ！ﻮل／ﻲ ＇خه بهر فعالﻴت:
زده کوونکي دې د جغرافﻴايي کتابونو او مجﻼتو ＇خه په  ３＂－اخستن ３سره د سپوږم９
په هکله يوه مقاله ولﻴکي.
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خسﻮف او کسﻮف
خسوف
(سپوږمی
نﻴول)

＄مکه

کسوف
(لمر نﻴول)

＄مکه

ﻟﻤر

ﻟﻤر

 -١٢٦ان％ور خسوف (سپوږمي نﻴول) ،کسوف (لمر نﻴول)
خسوف اوکسوف ＇ه دى او ＇رن／ه پﻴ８５＋ي؟
که چﻴرې سپوږم ９د لمر او ＄مک ３ترمن ＃راشي او درې واړه په يوه کر＊ه ک ３واقع شي  ،دا
وخت که دسپوږم ９سﻴورى په ＄مکه ولوي８ي کسوف (د لمرنﻴول) پﻴ８５＋ي ،پرته له هغه
په عادي ډول سره نوې مﻴاشت (هﻼل) لﻴدل ک８５ي .سپوږم ９ورو ورو د خپل انتقالي حرکت
په ترڅ ک ３خپل ＄اى بدلوي او داس＄ ３اى ته رس８５ي چ＄ ３مکه د سپوږم ９او لمر ترمن＃
په يوه کر＊ه ک ３را＄ي  ،په دغه پ７او ک ３که چ５رې د＄مک ３سﻴورى په سپوږم ９ولوي８ي ،نو
خسوف پﻴ８５＋ي ،يعن ３سپوږم ９نﻴول ک８５ي ،پرته له هغ ３د ＇وارلسم ３سپوږم ９د بدر په
ب２ه ＊کاري د سپوږم ９يو ＄ل بشپ ７چورلﻴدل د ＄مک ３پر شاوخوا يوه بشپ７ه قمري مﻴاشت
ک８５ي چ ３له يوه هﻼل ＇خه تر بل هﻼل پورې شم５رل ک８５ي او دا موده  ٢٩ .٥ور３＄
ک８５ي＄ ،ﻴن ３وخت  ٢٨ور＄و ته هم را کم８５ي.
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پاملرنه:

هﻴ（کله مخامخ لمرته مه －ورئ ،آن دا چ ３د بشپ ７تندر په حال ک ３هم لمر ته کتل ستر－و
ته زيان رسوي.

د ！ﻮل／ﻲ دننه فعالﻴت:
＊اغلى ＊وونکى دې خسوف او کسوف په ﻻس جوړه شوې کره او (غون６ارو) باندې
زده کوونکو ته و＊ﻴي.

؟

پﻮ＊تن:３

 -١خسوف په ډ４ر ل２د ډول تشريح ک７ئ.
 -٢کسوف ＇ه دى او＇ه مهال پﻴ８５＋ي؟
 -٣بدر د سپوږم ９کوم حالت دى؟
 -٤کسوف ＇ه دى ؟ د هغه له سم ＄واب ＇خه ک７ۍ تاوه ک７ئ.
الف :د سپوږم ９نﻴول .ب :بدر .ج :د لمرنﻴول ک５دل (تندر) .د :د هﻼل ب２ه
له ！ﻮل／ﻲ ＇خه بهر فعالﻴت:
زده کوونکى دې خسوف او کسوف په خپلو کتابچو ک ３رسم ک７ي.
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د ＄مک ３د －ر５＄دلﻮ ډولﻮنه

د نصف النهار مبدآ

آيا د ＄مکــ ３د چورلﻴدلــو په
هکله ＇ومره پوهﻴ８ئ؟
＄مکـــه پن％ـــه ډوله حرکتونه
لري چ ３هغه دادي:
 -١وضعي حرکت
 -٢انتقالي حرکت
 -٣نوساني حرکت
 -٤د وي／ــا دستوري خوا تــــه
د ＄مک ３حرکت.
 -٥يوه نا ＇ر－نده لوري ته له
سحابي کهکشان سره يو＄ای
د ＄مک ３حرکت.
-١٢٧
الف) د ＄مک ３وضعي حرکت:
ان％ور
وضعي حرکت د ＄مک ３هغه
محوري چورلﻴدل دي چ ３په
د استوا مخ
 ٢٤ساعتونو ( ٢٣ساعتونو او
 ٥٦دقﻴقو ) ک ３له لو４دي＇ ＃خه د ختﻴ ＃په خوا د خپل محور پرشاوخوا را－ر＄ي .د ＄مک３
وضعي حرکت د بشريت ،ژويو ،ونو او بو！و په ژوند او د وخت په بدلون ک ３د پام وړ ارز＊ت
لري.
د وﺿعﻲ حرکت پاﻳل:３

الف) د وضعي حرکت له امله شپه او ورځ من ＃ته را＄ي.
ب) دشپ ３او ور ３＄ساعتونه د وضعي چورل５دو له امله بدل８５ي ،په يوه ساعت ک ３د طول البلد
پن％لس درج ３او په ＇لورو دقﻴقوک ３يوه درجه اوپه  ٢٤ساعتونوک ٣٦٠ ３درج ３يو＄ل
د لمرله مخ ３ت５ري８ي.
ج) شپه ورځ د وضعي حرکت له امله را＄ي چ ３د ＄مک ３په س７يدو او توديدو ک ３ډ４ره
اغ５زه لري.
د) له استوا ＇خه د قطبونو خواته د ＄مک ３د مخ په ب５ﻼب５لو بر خوک ３د چورلﻴدو گ７نديتوب
وارپه وار كم８５ي  ،د استوا پرکر＊ه د يوې ！اکل ３نقط ３چ＂کوالى په يوه ساعت ک١٦٧٤ ３
کﻴلومتره ،خوپه  ٣٠درجو عرض البلدک ١٥٦٦ ３کﻴلومتره او په قطبونوک ３صفرته رس８５ي.
هـ) مايع عناصر او بادونه د ＄مک ３د چورلﻴدو له امله خپل ت／لوری بدلوي،په شمال نﻴمه
کره ک ３تل ＊ي خواته او په سويلي نﻴمه کره ک ３کﻴ ３２خواته ک８４８ي.
و) هغه سﻴندونه چ ３له استوا ＇خه مخ په شمال به８５ي د ＄مک ３د وضعي حرکت له امله
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خپل＊ِ ３ي غاړې ش７وي او ＄ان سره ي ３وړي ،خو په سويلي نﻴمه کره ک ３دا کار سر چپه
دی.
ز) هغه لوي ３بوړبوک ９چ ３په شمالي نﻴمه کره ک ３را الو＄ي د  L.Pد (سايکلون په ！ﻴ
فشارکي) ي ３د حرکت لورى د ７－ۍ (ساعت) د عقرب ３په خﻼف او په سويلي نﻴمه کره ک３
د عقرب ３له حرکت سره برابر دى.
د＄مک ３د وضعي حرکت په پايله ک ３د استوا کر＊ ３په برخه ک ３يو وتلتوب او د قطبونو په
برخه ک ３ژوروالى يا ننولتوب رامن％ته شوى دى.
ب -د ＄مک ３انتقالي حرکت:
＄مکه په يو کال يعن ٣٦٥ ３ور＄و
او شپ８و ساعتونوک ３په يوه بﻴضوي
مدارک ３د لمر په شاوخوا چورلي.
د ＄مک ３د مــدار اوږ دوالى ٩٣١
مﻴلﻴون کﻴلومتره ک８５ي .په يوه ﺛانﻴه
ک ３په مدار باندې د ＄مک ３حرکت
 -١٢٨ان％ور :د ＄مک ３انتقالي حرکت د لمر په شاوخوا
 ٣٠کﻴلومتره ＊ودل شو ى دى.
او د ＇لورو فصلونو راتگ
په  ١٧٢٧مﻴﻼدي کال ک３
(برادلی) نامتــو ان／ــــريزي نجوم
پوه د ＄مک ３انتقالي چورلﻴدل د ستورو د وړان／و د تمايل له مخ ３ﺛابت ک７ل ،دا ＄که چ３
د ستورو تمايل او موقعﻴت ديوه کال د＇لورو فصلونو په ترڅ ک ３کله زيات او کله کم８５ي.
د انتقالﻲ حرکت پاﻳل:３
الﻒ( له لمر ＇خه د＄مک ３لرې کﻴدل او ن８دې ک５دل :له دې امله چ＄ ３مکه د لمر پر

شاوخوا په يوه کال ک ３خپل انتقالي حرکت بشپ７وي او لمر د همدې مدار په يوه محراق ک３
وي ،نو يو مهال ＄مکه په ډ４ر لرې وا！ن يعن ١٥٢ ３مﻴلﻴونه کﻴلومتره ک ３واقع ک８５ي چ ３دې
ته اوج وايي او بل وخت لمر ته ن８دې يعن ３په  ١٤٧مﻴلﻴونه کﻴلومتره وا！ن ک ３وي چ ３دې
ته ( حضﻴﺾ ) وايي .د لمر او ＄مک ３ترمن ＃من％نی وا！ن  149مﻴلﻴونه کﻴلومتره دی.
ب( د کال په اوږدوک ３د فصلﻮنﻮ بدلﻮن:

 -١اعتدال (پسرلى اومنى) له اعتدال ＇خه موخه د شپ ３او ور ３＄يو برابر ک５دل دي چ３
په دوو وختونو ک ３واقع ک８５ي :يو ي ３پسرلی او بل منی (د وري د مﻴاشت ３لوم７ى او د تل３
د مﻴاشت ３لوم７ی نﻴ＂)３
په دغو دوو وختونوک ３ورځ هم  ١٢ساعتونه او شپه هم  ١٢ساعتونه وي.
د اعتدال پر مهال ( دوري او تل ３په لوم７يو ن＂５و) د لمر وړان ３／د استوا پر کر＊ه عمودي
پريو＄ي ،خو د شمال او سويل قطبونو ＇خه په مماس ډول ت５ري８ي.
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ﭘﺴﺮﻟﻰ
د شمالي نﻴم ３کرې پسرلی
ﺣﻀﻴﺾ

ﻟﻤﺮ

اوج

اوړی

ژﻣﻰ

ﻣﻨﻰ
 -١٢٩ان％ور :د ＄مکی اوج او حضﻴﺾ د لمر پرتله ＊ﻴي.

د اعتدال پرمهال لمر ＇رک د سهار شپ ８بج ３او لمر لويدل د مازي／رشپ ８بج ３وي.
 -٢لمريز انقﻼب ()Solstice
کله چ＄ ３مکه د بﻴضوي مدار يوه قطر ( اوج يا حضﻴﺾ) ته ورس８５ي ،شمسي انقﻼب بلل
ک８５ي .که چ５رې په شمالي نﻴمه کره ک ３اوړى وي ،نو د چن／اښ پر لوم７ۍ نﻴ＂ه د لمر وړان３／
دسرطان په کر＊ه په عمودي ډول لوي８ي .دامهال په سويلي نﻴمه کره ک ３ژمى وي ،کله چ３
د بﻴضوي ک７ۍ په بل قطر ک ３د لمر وړان ３／د مرغوم ３په لوم７ی نﻴ＂ه د جدي پر کر＊ه په
عمودی تو－ه لوي８ي په سويلي کره ک ３اوړى او په شمالي نﻴمه کره ک ３ژمى وي ،د اوړي شمسي
انقﻼب( )Summer Solsticeاو د ژمي شمسي انقﻼب( )Winter Solsticeدواړه
د＄مک ３کرې ته ارز＊ت لري.د شمالي نﻴم ３کرې په اوړي ک ３د لمر وړان ３／د آرکتﻴک د
دايرې له شا ＇خه ت５ر８４ي  ،په سويلي نﻴمه کره ک ３له انتارکتﻴک ＇خه په مماس ډول ت５ري８ي د
ژمي شمسي انقﻼب د مرغومي (جدې) له لوم７ۍ نﻴ＂＇ ３خه پﻴل ک８５ي د لمر وړان ３／د جدې
په دايره باندې عمود شي د انتارکتﻴک ( )Antarcticدايره د لمر تر وړان／و ﻻندې را ＄ي،
ددې برعکس په شمالي قطب ک ３تورتم وي .په دې تو－ه په شمالي قطب ک ３شپ ８مﻴاشت ３شپه
وي  ،که چ５رې په شمالي نﻴم کره ک ３اوړۍ وي  ،د پسرلني اعتدال له پﻴل ＇خه د مني د اعتدال
ترپﻴل پورې په شمالي قطب ک ３شپ ８مﻴاشت！ ３وله ورځ وي ،ددې سرچپه په سويلي کره ک ３شپ８
مﻴاشت ３شپه دوام مومي .لکه ＇رن／ه چ ３په شکل ک＊ ３کاري شمالي نﻴمه کره په اوړي ک３
لمرته مخامخ وي ،خو په ژمي ک ３د لمر وړان ３／مايله ورته رس８５ي.
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د سرطان دايره د شمالي نﻴم ３کرې ژمی
د لمرشعاع

اﺳﺘﻮا
ﺟﺪى

د شمالي نﻴم ３کرې اوړي

د سويلي نﻴم ３کرې اوړی

د سرطان کر＊ه
د استوا کر＊ه
د جدي کر＊ه

 -١٣٠ان％ور＄ :مکه په يوه ﺛانﻴه کی  ٣٠کﻴلومتره د لمر پرشاواخوا گر＄ي او د ب５لوب５لو موقعﻴتونو په لرلو
سره د اوړي ،مني او د ژمي موسمونه رامن％ته کوي.

ج( د ＄مک ３نﻮر حرکتﻮنه:

＄مکه لکه د نورو سﻴارو په شان د لمر پر شاوخوا چورلي .د ＄مک پوهن ３دپوهانو په عقﻴده
＄مکه هغه يوا＄ن ９کره ده چ ３په هغ ３ک ３ژوند شته اوپه هغ ３ک ３د ژونديو موجوداتو لپاره
د ژوند کولو امکانات چمتو دي او د لمريز نظام دنور و ستورو په پرتله د هغ ３په هکله ＇７５ن３
شوي دي .لکه ＇رنگه چ！ ３ول أسماني اجرام حرکت لري＄ ،که چ ３د فضايي اجرامو
يوه برخه ده ＄ان７／ي حرکتونه لري او محور ي ３نوساني حرکت هم لري چ ３په موضعي ب２ه
ي ３حرکت ترستر－و ک８５ي .د جغرافﻴ ３پوهانو په دغه ！ولو حرکتونوک ３د ＄مک ３و ضعي او
انتقالي حرکت ته ډ４ره پاملرنه ک７ې ده ،دا ＄که چ ０－ ３شم５ر طبﻴعي او جغرافﻴاوي پ ３＋５د
＄مک ３له همدغو دوو ډولو حرکتونو ＇خه رامن％ته ک８５ي.
د ！ﻮلﮕﻲ دننه فعالﻴت:
زده کوونکي دې په درو ډلووو ４شل شي ،لوم７ۍ ډله به د ＄مک ３د حرکتونو په هکله او دويمه
ډله به د وضع ３حرکت په هکله او دريمه ډله به د انتقالي حرکت په هکله خبرې اترې وک７ي او
بﻴا به د هرې ډل ３استازى د خپلو خبرو اترو پايله په ！ول／ي ک ３نورو ！ول／ﻴوالوته ووايي.
پﻮ＊تن:３
؟
＄ .١مکه ＇وډوله حرکتونه لري ،د سم ＄واب له توري ＇خه ک７ۍ تاوه ک７ئ؟
د)پن％ه ډوله
الف) لس ډوله ب) دوه ډوله ج) اووه ډوله
 .٢د ＄مک ３وضعي حرکت په لن ６ډول تشريح ک７ئ.
 .٣د ＄ک ３انتقالي حرکت په لن ６ډول تشريح ک７ئ.
له ！ﻮلﮕﻲ ＇خه بهر فعالﻴت:
زده کوونکي دې د ＄مک ３د وضعي او انتقالي حرکت په هکله يوه مقاله ولﻴکي.
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د طﻮل البلد او عرص البلد کر＊３

ختﻴ ٩٠ ＃درج ３نصف النهار

لويديز  ٩٠درج ３نصف النهار

د طول البلد دايرې

د عرض البلد دايرې

 -١٣١ان％ور
طﻮل البلد )(Longitude
طول البلد يا نصف النهار هغه نﻴم ３دايرې دي چ ３له شمالي قطب ＇خه پﻴل د سويل تر
قطب پورې رس８５ي او پر استوا کر＊ه باندې عمودي دي .دگر نﻴويﭻ کر＊ه چ ３د لندن له
＊ار ＇خه ت５ري８ي ،د طول البلدونو د پﻴل ！کى دى او د＄مک ３کره په دوو نﻴمو کرو،ختﻴ＃
او لو４دي ＃برخو باندې ويشي ،د －رينو يﭻ له نصف النهار ＇خه د زمان ترن７يوال خط
( )International date lineپورې  ١٨٠درج ３ختﻴ ＃طول البلد او له －رنﻴويﭻ ＇خه
لو４دي ＃خواته  ١٨٠درج ３غربي طول البلد رسم شوی دى چ ３د دغو طول البلد ونو مجموعه
د ＄مک ３په کرې باندې  ٣٦٠درج ３ک８５ي.
هر نصف النهار ديوې دايرې نﻴم قوس جوړوي چ ３د خپل مقابل نصف النهار سره يوه بشپ７ه
دايره جوړوي .نصف النهارونه په قطبونو ک ３سره ن８دې ک８５ي او په پاى ک ３د دوی تر من＃
فاصله يا وا！ن صفر ته رس８５ي.
د طﻮل البلد د داﻳرو ＄انﮕ７تﻴاوې:
-١د طول البلد ！ول ３دايرې په قطبونو ک ３له يوبل سره نژدې ک８５ي او وا！ن ي ３صفر ته رس８５ي.
 -٢د شمال او سويل لوري ＊کاره کوي.
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 -٣هر نصف النهار د يوې دايرې نﻴم قوس ＇ر－ند وي.
 -٤له دې امله چ ３د نصف النهار  ١٥درج ３په يوه ساعت ک ３د لمر له مخ ３ت５ري８ي ،
نو＄که په جغرا فﻴايي نقشوک ３د دوو نصف النهارونو ترمن ＃وا！ن  ١٥درج ３منل شوی
دى.
دطول البلد او عرض البلد د دوايرو موجوديت د کارتو －راف ９له پلوه ډ４رزيات ارز＊ت لري ،
دا ＄که چ ３د دغو دايرو وا！ن او رسم کول د ارتسام واضحه ب２ه ＇ر－ند وي.
 -٥ختﻴ ＃طول البلدونه له نور و ＇خه مخک ３د لمر له مخ ３ت５ري８ي  ،خو لو４دي ＃طول
البلدونه ل ８وروسته  ،له همدې امله د＊ارونو او ！اپوگانو موقعﻴتونه تل د طول البلد د دايرو له
مخ＊ ３ودل ک８５ي.
 -٧طول البلدونه په مجموع ک ３لوي ３دايرې تمثﻴلوي.
عرض البلد ):(Latitude
هغه دايرې دي چ ３د استوا له کر＊ ３سره په موازي ډول رسم شوي دي ،له ختﻴ＇ ＃خه
لو４دي ＃لوري ته غ％ﻴدلي دي .جغرافﻴايي عرض هغ ３قوسي فاصل ３اووا！ن ته ويل ک８５ي
چ ３د استواله کر＊＇ ３خه د طول البلد په امتداد اندازه او شم５رل ک８５ي ،پورتنى ذکر شوى
وا！ن په در جو ( ،)0دقﻴقو ( )/او ﺛانﻴو (  ) //باندې ＊ودل ک８５ي .د استوا دايره د عرض البلدونو
د پﻴل ！کى دى چ＄ ３مکه په دوو شمالي او سويلي نﻴمو کرو باندې ويشي .له استوا ＇خه
تر شمالي قطب پورې  ٩٠درج ３اوله استوا ＇خه تر سويلي قطب پورې هم  ٩٠درج３
عرض البلدونه دي چ ３د！ولو مجموعه ١٨٠درج ３ک８５ي .د عرض البلدونو دواير له يو بل
سره موازي دي او د طول البلد دايرې په يوې قايم ３زاويه پرې کوي استوا کر＊ه د عرض
البلدونو تر ！ولو لويه دايره ده  ،دعرض البلد دايرې دقطبونو خواته کوچنى ک８５ي او په پاى ک３
په قطبﻴنوک ３صفر ک８５ي.
د عرض البلد د داﻳرو ＄انﮕ７تﻴاوې:
 -١د عرض البلد ！ول ３دايرې له يو بل سره موازي دي.
 -٢د ختﻴ ＃او لو４دي ＃لوري ＊کاره کوي.
196

 -٣دهغوي ترمن ＃وا！ن مساوي دى ،خوپه جﻴوديزي محاسبوک ( ３د هغه ترمن ＃وا！ن ل＇ ８ه
توپﻴر لري)
 -٤د طول البلد دايرې په قايمه زاويو باندې پرې کوي.
 -٥دعرض البلد ！ول ３دايرې کوچن ９دايرې دي  ،خو د استوا خط يو ه لويه د ايره شم５رل
ک８５ي چ ３د  ٩٠درج ３عرض البلد صفرسره معادل ده.
 -٦د＄مک ３پرمخ بي نهايت زيات شم５ر دايرې رسم کﻴدای شي ،خو د يوې دايرې د درجو
د و４ش له مخ ،３په هره نﻴمه کره ک ٩٠ ３درج ３يا  ٣٢٤٠٠٠دعرض البلد دوايرشته ،يعن３
60 × 60 × 90° = 324000

 -٧دعرض البلد د دايرو په واسطه د لمر د وړانگو مﻴﻼن د اعتدال په حالت ک ３هم ！اکل
کﻴداى شي ،د ب５ل ３／په تو－ه ( د لمرد لگ５دو د زاويي مﻴل = عرض البلد –  ٩٠درج)３
 -٨ارﻛﺘﻴﻚ دايره :شمالي  ٦٦ 1درج ３عرض البلد.
2

 -٩انتارکتﻴکا دايره :سويلي  ٦٦ 1درج ３عرض البلد.
2

 -١٠دسرطان دايره :هغه شمالي  ٢٣ 12درجه ده چ ３د سرطان په لوم７ی ن＂５ه د لمر وړانگ３
په عمودي تو－ه ورباندې لوي８ي.
 -١١د جدي دايره :هغه سويلي  ٢٣ 1درجه چ ３لمر د جدي په لوم７ی ن＂５ه ورباندې په
2
عمودي توگه لوي８ي.
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د！ﻮلﮕﻲ دننه فعالﻴت:
زده کوونکي دې په ډلو وو４شل شي ،هره ډله دې دعرض البلد ،طول البلد ،د عرض البلد د
دايرو دشم５ر او د طول البلد د دايرو د ＄انگ７تﻴا وو په هکله له يو بل سره خبرې اترې وک７ي،
بﻴا دې د هرې ډل ３استازى د خپل بحﺚ پايله په ！ولگي ک ３نورو ته هم ووايي.

؟
پﻮ＊تن:３
 -1د طول البلد دايرې رسم او هغه تشريح ک７ئ.
 -2د عرض البلد دايرې رسم او تشريح ي ３ک７ئ.
 -3د عرض البلد د دايرو ＄انگرتﻴاوې په لن６ه تو－ه و وايیء.
 -4د طول البلد د دايرو ＄انگ７تﻴاوې تشريح ک７ئ.
 -5د طول البلد د دايرو شم５ر ＇ودی ،له سم ＄واب ＇خه ک７ۍ تاوه ک７ئ.
الف)  320درج .３ب)  160درج ３ج)  360درج .３د)  90درج.３
 -6د طول البلدونو دپﻴل ！کی کوم دی ،له سم ＄واب ＇خه ک７ۍ تاوه ک７ئ.
الف -د استوا کر＊ه ب -د －رينويج کر＊ه ج -د سرطان کر＊ه د -د جدی کر＊ه
له ！ﻮلﮕﯽ ＇خه بهر فعالﻴت:
زده کوونکي دې د ＄مک ３کره په خپلو کتابچوک ３رسم ک７ي او دعرض البلد او طول
البلد دايرې دې ورباندې ＊کاره ک７ي.
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اووم ＇پرکﯽ
اقلﻴﻢ )(Climatalogy
په دې ＇پرکﻲ ک ３لﻮلﻮ:

 اقلﻴماقلﻴم ＇ه دی؟ د اقلﻴم عناصر د اقلﻴم ډولونه تود اقلﻴم معتدل اقلﻴم سوړ اقلﻴم د اقلﻴم اغ５زمن عوامل لوړې – ژورې له استواکر＊＇ ３خه لرې والی او ن８دې والی د لمر د وړانگو د لويد و زاويه د ＄مک ３توپوگرافي اتموسفﻴر اتموسفﻴر ＇ه دی؟د اتموسفﻴر او اوزون طبق３ د ＄مک ３د شاوخوا مقناطﻴسي کره په اقلﻴم ک ３د اتموسفﻴر ارز＊ت او رول د سنجش ابزار او وسايل ترمومتر ،د رطوبت د سنجولو آله ،د باران د سنجولو وسﻴله ،د باد او هوا د فشار دسنجولو آله ،ارتفاع سنجونکی ،د هوا د ا！کل کولو وسايل ،قطب نما...
 د بادونو د ل５／دو ＇رنگوالی199

 د بادونو ډول (په وچه او سمندر ک.)３ باد او تودوخه باران وري ＃جوړيدل او د باران اوريدل د وري％و ډولونه د اور＊ت بدلون د ارتفاع له مخ３ اور＊ت او د باران سايکل د اور＊ت اهمﻴت د ژوند لپارهزده کﻮنکﻲ به د دغه ＇پرکﻲ په لﻮستلﻮ سره ﻻندې پﻮﻫنﻴﺰې مﻮخ ３ترﻻسه ک７ي:

 د اقلﻴم مفهوم او عناصر به و پﻴژني. په اقلﻴم باندې به اغﻴزمن عوامل وپﻴژني. د اتموسفﻴر مفهوم به وپﻴژني. د رطوبت سنجولو ،باد ،باران او هوا سنجولو له وسايلو سره به بلدشي. د باران په ＇رنگوالي به پوه شي. د وري％وب５ﻼب５ل ډولونه به وپﻴژني. د بشر په ژوند او په طبﻴعت ک ３به د اور＊ت په ارز＊ت وپوه８５ي.له زده کﻮونکﻮ ＇خه ﻫﻴله ک８５ي چ ３د دغه ＇پرکﻲ په لﻮستلﻮسره ﻻند４نﻴﻮ
مهارتﻮنﻮ باندې ﻻسبری ومﻮمﻲ:

 دوی وکولی شي چ ３د اقلﻴم مفهوم تعريف ک７ي. د اقلﻴم عناصر معرفي ک７ي. اتموسفﻴر تعريف ک７ای شي. له پورتنﻴو ب５ﻼب５لو وسايلو ＇خه کار واخ５ستلی شي. د باران ＇رنگوالی توضﻴح ک７ای شي. د وري％و ډولونه وپ５ژني. -د بشر د ژوند لپاره د اور＊ت اهمﻴت توضﻴح ک７ای شي.
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اقلﻴﻢ ＇ه دی؟

 -١٣٢ان％ور :د ن７ۍ اقلمي س５م＊ ３ﻴي.
تاس ３پوهﻴ８ئ چ ３اقلﻴم کوم مفهوم لري؟
د اقلﻴم نقش ３ته وگورئ ،د اقلﻴم ب５ﻼ ب５ل ډولونه ترسترگو ک８５ي.
اقلﻴم يوه ﻻتﻴني کلمه ده چ ３له (＇ )Klimaخه اخ５ستل شوې او د مﻴﻼن معنا لري .دغه
مﻴﻼن د مدار په مستوي باندې  23 1درجو زاويه دی چ ３د لمر وړان ３／د ＄مک ３د مخ په
2

ب５ﻼب５لو برخو ک ３په جﻼ جﻼ زاويو باندې لﻴدل ک８５ي.
اقلﻴم د يوې س５م ３د ！ولو جوي پ＋５و من％نی حدود دی چ ３په يوه ！اکلي وخت او ＄ای ک３
ب５ﻼب５ل＄ ３انگ７تﻴاوې غوره کوي .دغه تعريف د اقلﻴم پﻴژندن ３موضوع له متﻴرولوجي ＇خه
جﻼکوي ،دا ＄که چ ３د متﻴرولوژي تر عنوان ﻻندې ！ول ３جوي ＊کارندې او پﻴ ３＋د هغو
په اصلي ب２ه ارزيابي ک８５ي .د آب و هوا پﻴژندن ３پوهانو جوي ＊کارندې د  40-30او ﻳا 50
کلونو په اوږدوک ３تر ＇ﻴ７ن ３ﻻندي نﻴولی ،خو اقلﻴم پ５ژندنه د جوي ＊کارندو پوهان د اقلﻴم
عوامل او عناصر په ﻻندې تو－ه تر＇７５ن ３ﻻندې نﻴسي.
الﻒ( د اقلﻴﻢ عناصر:
د اقلﻴمي فک＂ورونو او ﻻملونو په ترځ ک＇ ３لور ﻻندې اساسي عناصر د يوې س５م ３اقلﻴمي
＄انگ７تﻴاوې په سﻴده توگه کنترولوي چ ３هغه دادي:
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 -1د تودوخ ３درجه-2 ،د هوا فشار -3،د بادونولگ５دل -4،لنده بل او اور＊ت.
 -1تﻮدوخه:
د اقلﻴم پﻴژندن ３له مخ ３تودوخه او د لمر د وړانگو د راپريوتلو زاويه د ＄مک ３پر مخ د اقلﻴم
په بدلون ک ３بنس＂ﻴز رول لري .تودوخه او د لمر هغه وړانگ ３چ ３پر＄مکه لو８４ي ،د انرژي او
ژوندزي８وونک ３دي او په هره يوه ﺛانﻴه ک ３تقريبا ً  126ترلﻴونه هسپاوره د لمر تودوخه د ＄مک３
خواته را＄ي.
د لمر د ر１ا گ７نديتوب په يوه ﺛانﻴه ک 300000 ３کﻴلومتره دی چ ３طﻴف ي ３د ب５ﻼب５لو ＇پو په
اوږدوا لي ک ３د ＄مک ３خواته را＄ي.
په هغو ＄ايونوک ３چ ３دلمر وړانگ ３پر ＄مکه باندې په عمودي ډول رالو ي８ي د ＄مک ３د
مخ په هر سانتي مربع ساحه باندې په يوه ﺛانﻴه ک ３دوه کالوري تودوخه تولﻴدوي چ ３د سولر
کانستنت ( )Solar Constantپه نامه ياد８４ي.
د＄مک ３مخ ته رارسﻴدل ３تودوخه د کال د فصل ،د ＄مک ３د نشﻴب او توپو－رافي له مخ３
توپﻴرمومي ،دلته به دا موضوع په لن６ډول له نظره تﻴره ک７و.
دس５مﻮد لﻮړوالﻲ له مخﻲ د تﻮدوخ ３بدلﻮن:

د لمر تودوخه په تروپوسفﻴر او لوړو غرنﻴو س５مو ک ３له لوړوالي سره سرچپه اړيک ３لري .په لنده
بل لرونک ３هوا ک ３تودوخه کم８５ي ،په هرو زرو مترو لوړوالي کي هوا لس درج ３کم８５ي ،خو
د هوا دغه بدلون په استوايي او معتدله س５مو ک ３په ب５ﻼب５لو ډولونو ﺛبت شوی دی.
د وخت له مخ ３د تﻮدوخ ３بدلﻮن:
تودوخه په يوه شپه او ورځ ک ３د مﻴاشت ３او کال په اوږدوک ３توپﻴر مومي .دغه توپﻴرونه د
تودوخ ３لوړ او ！ﻴ حد او اندازه ＊ه ＇رگندوي .قوسونه د تو دوخ ３لوړې او ！ﻴ＂ ３درج３
＊کاره کوي .او تودوخه د ＄مک ３د انتقالي گر＄ﻴدوله پلوه هم توپﻴرمومي .دغه موضوع ديوه
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کال ＇لورو ب５ﻼب５لو موسمونو (پسرلي ،اوړي ،مني ،او ژمي) په ترڅ ک ３ډ４ره ＊ه لﻴدلی شو.
د کال په اعتدال ک ３چ ３پسرلی او منی بلل ک８５ي ،د لمر وړانگ ３دکال په اعتدال ک ３چ３
له پسرلي اومني سره برابرې دي ،په استواکر＊ه باندې په عمودي ب２ه را لو８４ي او په شمالي او
سويلي نﻴمه کره ک ３په معتدله توگه خپله تودوخه ساتي ،خود اوړي په لمريز انقﻼب ک ３د
سرطان په کر＊ه په عمومي توگه رالو８４ي ،په دې توگه د شمالي نﻴم ３کرې په س＂ﻴشنونوک３
خپل ３لوړې تودوخ ３ته رس８５ي ،حال داچ ３په سويلي نﻴمه کره ک ３ددې سرچپه وي.
د ﻫﻮا فشار:
د هوا فشار ،د هوا د يوې کتل ３هغه وزن دی چ ３په هغ ３ساح ３باندې ي ３راوړي چ ３هلته هوا
تسلط لري .د باد جريان او د باد د لگ５دلو عمومي مﻴکانﻴزم له تودوخ ３او د ＄مک ３له وضعي
حرکت سره سﻴده اړيک ３لري .د ＄مک ３د مخ د لوړو ژورو ب２ه ،د ＄مک ３د محور مﻴﻼن،
کروي والی ،د وچ！ ３و！ ３او سمندرونه په ب５ﻼب５لو اندازوسره تودوخه جذبوي.
په داس ３حال ک ３چ ３د تودوخ ３تراکم زيات وي ،د ！ﻴ فشار مرکز جوړي８ي ،خو هغه س５مه
چ ３ل ８تودوخه ولري ،د لوړ فشار مرکز جوړوي او فشار نظر لوړوالي ته را ！ﻴ＂８５ي .د اتموسفﻴر
په لس کﻴلومتري لوړوالي ک ３د هوا فشار  1او د  120کﻴلومترۍ په لوړوالي ک ３د ＄مک ３د
1
مخ په پرتله
100000

10

＄له را！ﻴ＂ﻴ８ي .بادونه تل د لوړ فشار له س５مو ＇خه د！ﻴ فشار د مرکزونو

خواته ل８５／ي .په غرنﻴو س５مو ک ３جاذبه او فشار دواړه د حرکت ﻻمل ک８５ي.
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د ！ﻮلﮕﻲ دننه فعالﻴت:
زده کوونکي دې په ＇و ډلو وويشل شي ،هره ډله دې د يوې اقلﻴمي مهم عنصر په هکله له
يو بل سره بحﺚ وک７ي او پايله دې د ！ولگي ترمخ ３ووايي.

؟

پﻮ＊تنﻲ:

 -1اقلﻴم ＇ه دی؟
 -2د اقلﻴم بنس＂ﻴز عناصر کوم دي؟
 -3د تودوخ ３په هکله ＇ه پوهﻴ８ئ؟
سم ３اوناسم ３جمل ３له يوبل ＇خه جﻼ ک７ئ:
 تودوخه د تروپوسفﻴر په س５مه او غرنﻴو لوړو ＇وکو ک ３له ارتفاع سره سرچپه اړيکه لري. په يوه شپه -ورځ ک ３تودوخه د مﻴاشت ３او کال په اوږدوک ３بدلون نه مومي. تودوخه د＄مک ３د انتقالي حرکت له مخ ３هم بدلون مومي. تودوخه د هوا له فشار سره سرچپه تناسب نه لري.له ！ﻮلﮕﻲ ＇خه بهر فعالﻴت:
＇７５نه وک７ئ او له ب５ﻼب５لو سرچﻴنو ＇خه په استفادې سره د اقلﻴم د اصلي عناصرو د اغﻴزو
په هکله په انفرادي تو－ه دخپل اوسﻴدلو ＄ای په اړه معلومات را ！ول او په راتلونکي درسي
ساعت ک ３ي ３خپلو ！ولگﻴوالوته ووايئ.
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نهه پن％وسم لوست

د بادونﻮ ل５／دل

ختﻴ＃
لويديز
بادونه
ختﻴ＃
بادونه
متقارب استوايي بادونه
لويديز
ﺑادوﻧﻪ

ختﻴ＃
بادونه
لويديز

 -١٣٣ان％ور :د ＄مک ３په مخ د بادونود لگﻴدو لوری.
تاس ３پوهﻴ８ئ چ ３بادونه له کوم لوري رال８５／ي؟
هغه بادونه چ ３د＄مک ３پرمخ را ل８５／ي ،پر اقلﻴم باندې د پام وړ اغﻴزه لري .د دغو بادونو
دلگﻴدلو لورى دتروپوسفﻴر له لوړو بادونو سره توپﻴر لري .د باد د لگﻴدو په لوري ک ３ک８والی
د ﻻند４نﻴو املونو له امله دی:
 د ايزوبار دکر＊و لريوالي اونژدي والي او د هوا د ！ﻴ او لوړ فشار مرکزونه ،د باد د لگ５دلوپه لوري او د هغو په چ＂کوالي باندې د پام وړ اغﻴزه لري.
بادونه عموما ً د لوړفشار له مرکزونو ＇خه د ！ﻴ فشار د مرکزونو خواته ل８５／ي .که چ５رې
د ايزوبارکر＊ ３له يو بل سره نژدې وي بادونه ډ４رگ７ندي وي ،خوکه د ايزوبار کر＊ ３له يوبل
＇خه لرې وي ،د بادونو چ＂کوالی ل８وي .هغه باد چ ３دلوړ او！ﻴ فشارله مرکزونو ＇خه په
مساوي او برابر وا！ن را ل８５／ي ،جﻴوستروفﻴک بلل ک８５ي چ ３د هغو د لگﻴدو زاويه تقريبا ً
 ٩٠درج ３د لوړ فشار له مرکزونو ＇خه د ！ﻴ فشار د مرکزونو په لوري وي.
 هغه دويم عامل چ ３د بادونو لورى ！اکي او کن＂رولوي ي ،３د ( )Coriolisقوه ده چ３په شمالي او سويلي نﻴمه کره ک ３د＄مک ３د وضعي حرکت له مخ ،３د بادونو د لگﻴدلو
لوری د هغوی له اصلي لوري ＇خه بدلوي .
د فشار د مرکزونو په پام ک ３نﻴولو سره د بادونو جريان په درو ډولونو و４شل ک８ي:
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 -١دلو４دي ＃هغه بادونه دي چ ３د شمالي نﻴم ３کرې د  ٣٠او  ٦٠درجو ترمن ＃عرض
البلدونوک ３ل８５／ي  .جت ستريم د تروپوسفﻴرو دطبق ３په  ١٠او  ١٢کﻴلومتره لوړوالي اوله
هغ＇ ３خه هم پورته لگ８５ي .دغه ډول باد مارپ５ج ب２ه لري چ ３چ＂کوالی ي ３په يوه ساعت
ک ３د  ٥٤٠-٥٣٠کﻴلومترو ترمن ＃دى .دغه ډول باد ته جت ستريم ويل ک８５ي او د＄مک３
د کرې له فشارونو سره سﻴده اړيکه لري .دغه ډول مرکزونه په کاناډا ،آيسلن ６او د اﻻسکا
په اوږدو ک ３دالوشﻴان په ！اپوگانوک ３شته .دغه بادونه د الوتکو د الوتن ３پرمهال هم ستونزې
او خن６ونه پﻴداکوي.
 -٢دويم هغه بادونه دي چ ３د قطبي او نﻴمه قطبي او نﻴمه استوايي ساحو د فشار له ！ﻴ＂و او
لوړو مرکزونو له تشکﻴل سره سﻴده اړيک ３لري .د ابادونه د استوا يي س５مو متقارب بادونه،
تجارتي بادونه ،قطبي ختﻴ％ي بادونه او موسمي بادونه دي.
 -٣دريم هغه ډول بادونه دي چ ３په نسبتاً لويو او کوچﻴنوساحوک ３په س５مه يﻴزه ب２ه
رامن％ته ک８５ي .اصلي علت ي ３د ！ﻴ او لوړ فشار د مرکزونو توپﻴر دى چ ３په افغانستان
ک ３ي ３غوره ب５لگ ３دپروان باد او دهرات  ١٢٠ور＄ني بادونه دي .يوشم５ري ３يخچالي
بادونه دي چ ３په لوړو س５موک ３د مني په موسم ک ３پﻴل ک８５ي.
اور＊ت اولنده بل:
داب７اسونه د ب７اس کﻴدو د عملﻴ ３په واسطه له اوقﻴانوسه ( سمندرونو) سمندرگﻴو او و ﻻړو
اوبو ＇خه پورته ک８５ي اوله نورو لنده بل لرونکو س５مو ＇خه هم د لمر د وړانگو د لگﻴدو
له امله ب７اسونه د ＄مک ３د تروپوسفﻴر طبق ３ته اوچت او بﻴاوروسته له دې امله د ＄مک ３د
هوا په سلوک ٢-١ ３برخ ３د اوبو ب７اسونه نﻴسي .په دې توگه په طبﻴعت ک ３د اوبو ب７اسونه
په ﻻند４نﻴو ب２و ترسترگو ک８５ي:
سﻮړ

د باد د تلو لوري

د باد د راتلو لوري

وچ او تود

لنده بل او سوړ

د ﺑﺤر سطﺢ

 -١٣٤ان％ور :غرنی اور＊ت
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 د گاز ب７اس هغه وخت رامن％ته ک８５ي چ ３د اشباع او اور＊ت عمل ترسره نه شي او داوبو ب７اس د ب５ﻼب５لو ور％４و په ب２ه يا د لوگي او غبار په ب２ه په فضاک ３ولﻴدل شي.
 په مايع ب２ه هغه وخت لﻴدل ک８５ي چ ３د هوا د سوړوالي له کبله د اشباع عمل ترسره شوىوي او د باران په ب２ه ＄مک ３ته راکوزشي
 که چ５رې د تروپوسفﻴر د پورته طبقاتو د تودوخ ３درجه ډ４ره ！ﻴ＂ه شي او د باران ＇ا＇کيد هوا په س７و توپانونوک ３ډ４ر ＄ن ６په هواک ３پات ３شي ،نو د باران ＇ا＇کي په جامده ب２ه
اوړي او د ږل ９په ب２ه را اور８４ي.
د ا تموسفﻴر د اوبو د ب７اس اندازې ته( )Humidityيا رطوبت او لنده بل ويل ک８５ي .توده هوا
د س７ې هوا په پرتله د هوا لنده بل نسبي ډ４رگنجايش لري ،نو＄که استوايي لنده بل لرونکي
او توده هوا د قطبي س７ې هوا په پرتله په يومکعب مترک ３تر  ٥-٤سلن ３پورې زيات لنده بل
لري .له دې امله د استوايي س５مو د اور＊ت کلن ９اندازه د قطبي س５مو پرتله ډ４ره زياته ده.
د ب７اس کﻴدوعملﻴه په دوامداره توگه په طبﻴعت ک ３روانه ده .د اوبو د ب７اس کﻴدو او دباران
د اوريدو عملﻴ ３او جرياناتومنظم سايکل تل د يوه دوران په ب２ه دوام لري چ ３په طبﻴعت
ک ３دغه دوران ته هايدروسايکل ويل ک８５ي .هايدرو سايکل د ب７اس کﻴدو (تبخﻴر) او د باران
د شرايطو د برابرولو لپاره ډ４ر اهمﻴت لري .تر＄مک ３ﻻندې د اوبو زيرم ３او د ＄مک３
پرمخ د جاري اوبو بهﻴر ！ول د اوبوپه سايکل پورې ت７لی دی .د اقلﻴم پﻴژندن ３پوهانو
اونﻴتوروژيستانو د رطوبت (لنده بل) اصطﻼح په ب５ﻼب５لوب２و توضﻴح ک７ې ده:
لکه نسبتي لنده بل ،د شبنم ！کى ،مطلقه لنده بل او د هوا مخصوص ＄انگ７ی لنده بل.
اور＊ت:
د باران ＇ا＇کي ،ږل ９او واوره ！ول د تروپوسفﻴر له ب５ﻼب５لو لوړو برخو ＇خه دجاذب ３د قوې
په واسطه د ＄مک ３خواته را ＊کته ک８５ي .د ور％４و غ７وسکي د اوبو کوچني ＇ا＇کي،
گرد او خاورې چ ３د مايکروسکوبي ذراتوپه اندازه ＇ا＇کي لري ،په حقﻴقت ک ３همدا
کوچني ذرات د باران اور４دو او ږل ９دان ３جوړوي .کله چ ３د اوبو ب７اسونه د دغو ډ４رو
کوچنﻴو ذراتو پرشاوخوا را ！ولﻴ８ي ،د هوا تودوخه د شبنم ！کي ته رس８５ي او د ＄مک３
خواته را ور８４ي .د راکوزيدو پر مهال د ＇و＇ ،و ＇ا＇کو يو＄ای کﻴدواحتمال هم شته
چ ３د＄مک ３ترمخ پورې په غ＂و＇ا＇کوبدلﻴ８ي .د اور＊ت شرايط په ﻻندې ډول دي:
 -١د هوا －ر＄ﻴدل ( : )Convectionاور＊ت د همدې گر５＄دلو او تودې هوا خوا ته
د س７ې هوا د ت ，له امله ک８５ي.
 -٢غرن ９اور＊تونه چ ３د ( )Oro graphicپه نوم ياد８４ي.
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 -٣سايکلوبﻴک اوجبهوي اور＊تونه
دغه اور＊ت د ( )Convectionد عمل ﻻمل ديوې س５م ３له تودې هوا ＇خه پورته
ک８５ي او پر ＄ای ي ３س７ه هوا ＄ای نﻴسي .هغه توده هوا چ ３پورته ＄ي هلته س８４７ي او
＄ﻴن ３وخت مشبوع حالت ته رس８５ي ،نو＄که په دغه س５مه ک ３باران ور８４ي چ ３دا عموماً
استوايي س５م ３دي.
د غرنﻴﻮ س５مﻮ اور＊تﻮنه:
د لنده بل لرونکي هوا هغه غ７وسکي چ ３د غرنﻴو س５مو د نشﻴب يا ＄وړ په لورې ＄ي،
د لوړيدو له امله ورو ،ورو خپله تودوخه له ﻻسه ورکوي ،نو＄که د غرنﻴو اور＊تونو ﻻمل
ک８５ي  .په افغانستان ک ３ددغه ډول اور＊ت ＊ه ب５لگه د سايبريا د س７و جبهو رات ，دی،
چی د هندوکش د غرونو ساح ３ته په رات ，سره س５مه يﻴز او ر＊تونه پﻴل ک８５ي.
ﺟبهه ﻳﻲ اور＊تﻮنه:
دغه ډول اور＊تونه ديوې س５م ３د ！ﻴ او لوړفشار د بدلون له امله رامن ＃ته ک８５ي او زياتره
وخت په معتدله س５مو ،په نﻴمه استوايي او نﻴمه قطبي س５موک ３راپ＋５ﻴ８ي  .د تودوخ ３د
توپﻴر له امله که چ５رې د لوړ فشار لرونک ３س５م ３هوا د ！ﻴ فشار ساح ３ته ورشي او د
！ﻴ فشار مرکز تل د پرمختک په حال ک ３وي ،د اور＊ت ﻻمل ک８５ي.
د ！ﻮلﮕﻲ دننه فعالﻴت:
زده کوونکي دې ＇وډل ３شي ،هره ډله دې دﻻند４نﻴومطالبو په هکله بحﺚ وک７ي او بﻴادې
دخپل بحﺚ پايله د ！ولگي ترمخ ３نورو ته ووايي :د بادونو لگ５دل ،لنده بل او اور＊ت.

؟

پﻮ＊تنﻲ:
 -1هغه ﻻمل چ ３د بادونو لوری بدلوي ،کوم دی؟
 -2د فشار د مرکزونو له مخ ３باد په ＇و ډولو ويشل شوی؟
له ！ﻮل／ﻲ ＇خه بهر فعالﻴت:
د نورو منابعو اوسرچﻴنو ＇خه په ＂－ه اخستنه د باد ،لنده بل ،اور＊ت او پر اقلﻴم باندې د
هغو د اغ５زوپه اړه ＇و کر＊ ３ولﻴکئ او ！ول／ﻴوالو ته ي ３ولولئ.
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شپ５تم لوست

داقلﻴﻢ اغﻴﺰمن علتﻮنه

عمود وړان３／
مايله

３／

وړان

 ١٣٥ان％ور :د لمر مايله او عمودي شعاع د ＄مکی په مخ ＊ﻴي.
تاس ３ويلی شئ چ ３د اقلﻴم اغﻴز من عوامل کوم دي؟
(  ) 135نقش ３ته و－ورئ ،هغه ﻻملونه چ ３پر ن７يوال اقلﻴم باندې اغﻴزه لري ،پک＊ ３ودل
شوي دي .د شلم ３پﻴ７ۍ په پای او د يو ويشتم ３پﻴ７ۍ په پﻴل ک ３د ن７ۍ په اقلﻴم ک ３يو＇ه
بدلونونه رامن％ته شوي دي.
دغه بدلونونه د اوزون د طبق ３د يو＇ه ويجاړيدو او د گلخانه ي ３گازونو د تولﻴد ﻻمل شول.
داقلﻴم پﻴژندن ３پوهانو پر اقلﻴم باندې اغﻴزمن ﻻملونه په ﻻندې توگه ＊کاره کوي:
الف) د اقلﻴم بنس＂ﻴز توکي
ب) د اقلﻴم اغﻴزمن عوامل
د اقلﻴم داساسي عناصروپه مرسته د يوې س５م ３اقلﻴمي ＄انگ７تﻴاوې په ډ４ر＊ه ډول پﻴژندل
کﻴدای شي ،نو＄که د اقلﻴم په بدلونونوک ３ﻻندن＇ ３لورفک＂ورونه د س５م ３په اوبو او هوا
باندې په سﻴده توگه اغﻴزه کوي .دغه فک＂ورونه په ﻻندې ډول دي:
 -1د شپ ３او ور ،３＄کال او مﻴاشت ３تودوخه.
 -2د کال او مﻴاشت ３په اوږدوک ３لنده بل او اور＊ت.
 -3په س５مه يﻴزه او ن７يواله ب２ه  ،د ！ﻴ فشار او لوړ فشار د مرکزونو جوړيدل.
 -4د بادونو لگﻴدل په وچه او سمندر باندې د هغو ډولونه.
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 ١٣٦ان％ور د کال په ب５ﻼب５لو موسمونو ک ３د لمر وړان／و د ل５／دو زاوي３
په استوا ک ３د لمر وړان３／

د ﻟﻤرﻳﺰ اﻧﻘﻼب ﺣاﻟﺖ

د برابري حالت

ﻟﻤرﻳﺰ اﻧﻘﻼب

د برابری حالت

يوشمﻴرنور اغﻴز من او مهم عوامل ي ３دادي:

په ٤٥سويليدرجوباندېد لمروړان３／

 -١٣٦ان％ور

 -1د لمر د رالويدو زاويه.
 -2دعرض البلد درجه.
 -3د＄مک ３جوړ＊ت او لوړوالی.
 -4له سمندر ＇خه لرې والی او نژديوالی.
 -5د سمندري بهﻴرونو ＇رنگوالی.
 -6س５مه يﻴزبادونه.
 -7د س７و اوتودو＇پو ＇رنگوالی.
 -8د گل خانه يي گازونو پرمختﻴا.
 -9د او زون دطبق ３ويجاړيدل.
 -10د اور غور＄وونکو فعالﻴت
اوړی
پسرلي منی

ژمی

ختﻴ＃

سويل

شمال

لو４دي＃

 -١٣٧ان％ور :د کال په ب５ﻼ ب５ل موسمونو ک ３په معتدله منطقه باندې د لمر د وړانگو ل／ﻴدل.
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اوس به د هرې پديدې په هکله په لن ６ډول خبرې وک７و:
 د لمر د رالﻮﻳد و زاوﻳه :لمر د＄مک ３پرمخ په ب５ﻼب５لو زاويو باندې رالو８４ي ،د ب５لگ ３پهتوگه په قطبونوک ３د پسرلي او مني په موسمونو ک( ３د وري د مﻴاشت ３په لوم７ۍ او د تل ３د
مﻴاشت ３په لوم７ۍ) د لمر وړانگ ３په مماس ب２ه او په صفر زاوي ３سره ل８５／ي.
په  45درجو عرض البلد ک ３په  45درجو او د استوا په کر＊ه باندې په  90درجو باندې په
عمومي توگه رالو８４ي چ ３په هرسانتي مربع ک ３دوه کالوري انرژي تولﻴدوي ،نو ＄که قطبونه
ډ４ره س７ه (بارده)ساحه ،متوسط او من％ني عرض البلدونه ،معتدل او استوا ډ４ر تود (حاره)
اقلﻴم لري .نو ويلی شو چ ３د لمر د وړانگود رالو４دو زاويه په عرض البلدونو د ＄مک ３په
－ردوالي د محور په مﻴﻼن پورې اړه لري.
 په غرنﻴو لوړو س５مو ک ３په هرسل متره لوړوالي سره تودوخه د سانتي گراد يوه درجهراکم８５ي چ ３دا د غرنﻴو کنگلونو ﻻمل ک８５ي.
 سمندر ته نژديوالی د لنده بل لرونک ３اقلﻴم ﻻمل گر＄ي او په سواحلو ک ３سمندري او کلههم وچ بادونه رامن ＃ته کوي.
 سمندري تاوده بهﻴرونه د سواحلو د توديدو او ساړه بهﻴرونه د سواحلو د يخن ９ﻻمل گر＄ي.همدارن／ه تﻴفون بادونه د آسﻴا په ختﻴ％و سواحلوک ３او هريکﻴن د متحده اياﻻتو په ختﻴ％و
سواحلوک ３کلک توپانونه اونورې ستونزې پﻴداکوي.
 س７ې او تودې ＇پ ３د يوې س５م ３په محلي اور＊تونو اغﻴزه لري .د ب５لگ ３په تو－ه د سايبرياس７ې ＇پ ３په افغانستان ک ３او د هند د سمندر تودې ＇پ ３دواړه د س５مه يﻴزو اور＊تونوﻻمل
ک８５ي.
 گلخانه يي －ازونه لکه (  ) H 4C , N , Co , Co 2او (  )CFCد اوزون د ويجاړيدو ﻻملک８５ي او د＄مک ３تودوخه ډ４ر وي ،د اورغور＄وونکو چاودن ３د لوگي او تودوخ ３ﻻمل
ک８５ي او هغه گازونه چ ３له هغو ＇خه شاوخواته خپر８４ي د س５م ３اقلﻴم تودوي.
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د ！ﻮلﮕﻲ دننه فعالﻴت:
زده کوونکي دې په ډلو وويشل شي ،هره ډله دې د درس د مهمو ！کو په هکله له يو بل سره
خبرې اترې وک７ي او بﻴا دې خبرو پايل ３د ！ولگي ترمخ ３نورو ملگرو ته ووايي.

؟

پﻮ＊تنﻲ:

د لوست له متن ＇خه په ＂－ه اخﻴستنه د ﻻندې نﻴم７／و جملوتش ＄ايونه په مناسبو کلموډک
ک７ئ:
 -1په ن７ی ک ３د گلخانه يي گازونو زيات５دل د ＄مکی پرمخ  .............سبب شوی دی.
تر！ولوسم ＄واب غوره ک７ئ.
 ＇لور اقلﻴمي فکتورونه دادي :تودوخه ،اور＊ت او لنده بل ،د هوافشار ،د بادونو لﻴگدلد لمر وړانگ ３د ＄مک ３پرمخ په ب５ﻼب５لوزاويوباندې لگ８５ي(

)

 -په غرنﻴو لوړو برخوک ３د هر وسلو مترو په لوړوالي سره تودوخه لوړ８４ي(

)

 په افغانستان ک ３د سايبريا س７ې ＇پ ３او د هند د سمندر موسمي تودې ＇پ ３د اقلﻴم دوچوالي ﻻمل ک８５ي.
له ！ﻮل／ﻲ ＇خه بهر فعالﻴت:
کوم عوامل په اقلﻴم او د ژوند په س５مه اغﻴزه لري .وي ３ل＂وئ او خپل معلومات ددغ３
موضوع په اړه په پن％و کر＊وک ３ولﻴکئ.
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يوشپ５تم لوست

د اقلﻴﻢ ډولﻮنه

 -١٣٨ان％ور :د استوايي آب و هوا يوه ب５ل／ه ＊ﻴي.
د ＄مک ３کروي ب２ه ،د لمر د وړانگو مﻴﻼن او د ＄مک ３د محور مﻴﻼن او له مخکنﻴو يادو
شويو عناصروسره يو＄ای نور اغﻴزمن فک＂ورونه د اقلﻴم په ويش اوډول ډول والي باندې اغﻴزمن
دي اوپه دې برخه ک ３اهمﻴت لري .د همدي اصل له مخي د لوم７ي ＄ل لپاره د لرغوني روم
او يونان د مدنﻴت پرمهال ،د درو اقلﻴمي س５مو نوم اخ５ستل شوی و چ ３هغه دادي:
 -1د تودو س５مو اقلﻴم :هغه س５م ３چ ３د سرطان او دجدي د کر＊و ترمن ＃پرت ３دي او دغو
س５مو ته (مدارين) هم ويل ک８５ي ،د لمر وړانگ ３هرکال ورباندې دوه ＄له عمودا ً لو８４ي.
 -2دمعتدله اقلﻴم س５مي :دا د عرض البلدونو د  23 1او  66 1درجوتر من ＃پرت ３س５م３
2
2
دي.د شمالي نﻴم ３کرې او سويلي نﻴم ３کرې دواړو خواووته په يادو شويو عرض البلد ونو
ک ３پرت ３دي.
1
 -3د بارده (ساړه) اقلﻴم س５م :３په شمالي او سويلي نﻴمو کروک ３د  66او  ٩٠درجو عرض
2
البلدونو ترمن ＃پرت ３س５م ３دي.
په پورته درې ډوله ويش ک ３جوي شرايط او دهغو مهم فکتورونه په پام ک ３نﻴول شوي دي.
د تاوده ﻳا حاره اقلﻴﻢ ډولﻮنه:
الف  -دتاوده استوايي اقلﻴم مدار هغه ساحه ده چ ３د استوا له کر＊ ３د ＄مک ３دکرې په
شمال او جنوب ک ３دعرض البلد تر پن％ودرجو پورې جوي ＄انگ７تﻴاوې تر＇ﻴ７ن ３ﻻندې
نﻴسي ،خو تروپﻴک اقلﻴم ساحه د ﺳﺮﻃان او جدي تر دايرو پورې را اخلي  .بﻴاهم دغه حدود
په ＇رگنده توگه نه دي ！اکل شوی ،يعن ３دا کوم ３قاطع پول ３نه دي .توپوگرافي وضعﻴت او
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نورو فزيکي او جوي بدلونونو له مخ ３بدلﻴدای شي .د اقلﻴم پول ３يا اقلﻴمي سرحدات کم او
زيات په هره لويه وچه ک ３د اقلﻴمي تسلط له مخ ３توپﻴر لري .له همدې امله ده چ＄ ３ﻴن３
وخت د تروپﻴک اقلﻴم پول ３داستوا د کر＊ي په شمال او جنوب ک ３د عرض البلد ترلسو
درجو پورې محدودوي او کله هم پراخه ساحه را اخلي .د اقلﻴم له پلوه د دغ ３س５م３
＄انگ７تﻴاوې په ﻻندې تو－ه دي:
 -1د کال په اوږ دوک ３د تودوخ ３من％نی حد او اندازه پک ３دسانتی گراد تر  27درجو پورې
رس８５ي او د اعظمي او اصغري تو دوخ ３ترمن ＃تو پﻴر پک ３ډ４ر ل ８وي.
 -١٣٩ان％ور :د تروپﻴک او استوايي س５می ان％ور ＊ﻴي.

 -٢د هوا فشار په عادي اووسطي حالت د  ١٠٠٩او  ١٠١٢مﻴلي بار(يو ملي بار مساوي دی د
س５مابو  .،. 29انﭻ د س５مابو له لوړوالي سره ) ＄ﻴن ３وخت داس ３هم پﻴ８５＋ي چ ３دسمندر د
مخ د هوا له فشار＇خه د دغ ３س５م ３د هوا فشار کم وي.
 -٣په دغه س５مه ک ３دبادونو لگﻴدل زياتره له ختﻴ＇ ＃خه مخ په لو４دي ＃وي ،نود استوا ختﻴ＃
بادونه په دغه ساحه باندې واکمن وي ،خو تجارتي بادونه د ＄مک ３پرسطح زياتره داستوا
کر＊ي له خوا ل８５／ي .دغه س５مه ډ４ر اور＊ت لري ،واوره هﻴ（کله پک ３نه ور８４ي ،د تودوخ３
د توپﻴر له مخ ،３دلته د کال د موسمونو ترمن ＃توپﻴرپه ＇ر－ند ډول نه ＊کاره ک８５ي .هغه ډ４رل８
توپﻴر چ ３دسرطان اوجدي په لوم７يو ک ３د لمر د رالويدلو وړانگو د مﻴﻼن له امله پ＋５ﻴ８ي ډ４ر
دپاملرني وړنه دي .ﻻند４ن ９س５م ３د دغه ډول اقلﻴم ب５لگ ３دي:
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 ١٤٠ان％ور

 د استوا دکر＊ ３په جنوب ک ３په  3 12درجو عرض البلد ک ３دپﻴرو داکﻴتوس س５مه. د استوا دکر＊ ３په سويل ک ３په  11درجو عرض البلدک ３امازون د بلﻴم س５مه.2
 د پاسفﻴک په لو４دي ＃ک ３داوشن ！اپوگان. جورج ！اون ،سنگاپور او کانگوک.３دمعتدله اقلﻴﻢ )من％نﻲ عرض البلدونه(

دمعتدله س５مو اقلﻴم د ＄مک ３د کرې په من％نﻴو عرض البلدونوک ３ده چ ３دقطبي اوتروپﻴک
دواړه ډوله هوا ＇خه اغﻴزمن ک８５ي .د تودو او قطبي س７و ＇پو！کر جبهوي اور＊تونه ،يعني
واورې او بارانونه رامن％ته کوي اوزياتره وختونه د توپاني سايکلونو له حرکت او پراختﻴاسره
يو＄ای او همرديفه وي .دغه اقلﻴم پر ﻻند４نﻴو برخو ويشل ک８５ي:
 -١نﻴمه استوايي لنده بل لرونکى اقلﻴم.
 -٢د لو４دي％و غاړو وچ اقلﻴم.
 -٣د وچ اوړي لرونکي استوايي س５م ３يا مديترانه يي اقلﻴم.
 -٤د معتدلو س５مو او ستﻴپونوسارايي اقلﻴم.
 -٥د معتدله س５مو وچ او لنده بل لرونکى اقلﻴم.
نﻴمه استﻮاﻳﻲ لنده بل لرونکﻰ اقلﻴﻢ:
نﻴمه استوايي اقلﻴمي زياتره س５م ３د دواړوسويلي او شمالي نﻴمو کرو  ٣٥-٢٥درجو عرض
البلدونوترمن ＃پرت ３دي .دغه ډول اقلﻴم تود او لنده بل لرونکى اوړى او معتدل ژمی لري.
باران ي ３ډ４ر وي او هوا وچه نه وي .په ژمي ک ３د قطبي س７و جبهو له امله په ＄ﻴنو س５مو ک３
واورې هم لري.
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د لﻮ４دﻳ％ﻮ غاړو اقلﻴﻢ:
داقلﻴم دغه ساحه د استوا له ناحﻴ＇ ３خه يو＇ه لرې واقع ده ،لو４دي ＃سواحل رانغاړي چ３
دشمالي اوسويلي نﻴمي کرې د  ٦٠-٤٠درجو عرض البلدونو ترمن ＃واقع دي ،دقطبي س７و
＇پو او توپاني سايکلونه له يوبل سره مخامخ کﻴدل ،په لو４دي％و غاړو ک ３د ل ８لنده بل د پات３
ک５دو ﻻمل گر＄ي ،نو＄که ي ３اوړی وچ او د اور＊ت اندازه ي ３ل８ه ده.
مدﻳترانه ﻳﻲ اقلﻴﻢ:
داس５م ３په منطقه ک ３نﻴمه استوايي اقلﻴم شمﻴرل ک８５ي چ ３وچ اوړى اومعتدل اولنده
بل لرونکى ژمى لري .دا اقلﻴم د دواړو نﻴمو کرو د ٤٠- ٣٠درجو عرض البلدونو ترمن،＃
داستوادس５م ３د وچو لو４دي％و غاړو(سواحلو) او دمعتدله س５مو ،لنده بل لرونکو لو４دي％و
سواحلوشاوخوا دي .د دغه اقلﻴم ډ４ره ＊ه ب５لگه د ايتالﻴا په ناپل ،بن غازي او تريپولي د لﻴبﻴا په
＊ارونو ک ３دي چ ３دواړه د مديتران ３سمندر －ي په س５مه ک ３پراته دي.
د معتدله س５م ３ستﭗ اوساراﻳﻲ اقلﻴﻢ:
دغه س５مه د آسﻴا او شمالي امريک ３د لويو وچو د ننه د  ٥٠ -٣٥درجو عرض البلدونو ترمن＃
واقع ده .په دغه ډول اقلﻴم باندې درې ﻻملونه په دغو س５موک ３اغﻴزه لري:
 په اوړي ک ３چ ３کله د بادونو لگﻴدل او د هوا فشار د قطب خواته پراخ８５ي .د لن ６وختلپاره وچه استوايي هوا رامن％ته کوي.
 په ژمي ک ３د کانادا او سايبريا د لوړ فشار د مرکزونو جوړيدل قطبي وچه هوا هغ ３ته پرې＄انگ７تﻴا ورکوي.
 په دغه س５مه ک ３د غرونو شتوالى د لنده بل لرونک ３او وچ ３هوا دجوړيدو ﻻمل ک８５ي.وچ او لنده بل لرونکى (مرطوب) اقلﻴم ،دلته د وچ او لنده بل لرونکی اقلﻴم اصطﻼح ＄که په کار
＄ي چ ３د يو شم５ر ﻻملونو له مخ ３وچ ３س５م ３صحرايي ب２ه غوره کوي .هغه س５م ３چ ３په وچه
ک ３دي ،سره له دې چ ３وچ اقلﻴم لري ،لنده بل لرونک ３هم دي او هلته اور＊ت هم ډ４ر وي.
قطبــﻲ سﻮړ اقلﻴﻢ او غـــرن９
لﻮړې س５م:３
په دغه ډول اقلﻴم ک ３ﻻندې س５م３
را＄ي:
نﻴمه قطبي وچ اقلﻴم ،نﻴمه قطبي
سمندري او لنده بل لرونکى اقلﻴم،
تندرا اقلﻴم ،د کنگل لرونکي س５مو
اقلﻴم او د غرنﻴولوړو س５مو اقلﻴم.

١٤١ان％ور

216

نﻴمه قطبﻲ وچ اقلﻴﻢ:
د آسﻴا اوامريکا لويي وچ ３چ ３زياتره د شمال د قطب په لوري پراختﻴالري ،په دې ک３
را＄ي .د  ٧٠-٥٠درجو عرض البلدونو ترمن ＃پراخه ساح ３دا ډول اقلﻴم لري  .په ژمي ک３
چ ３کله د لمرو ړانگ ３له قطب دايرې سره مماس ت５ري８ي ،په ！ول شمالي قطب او نﻴمه قطبي
س５مه ک ３هوا ډ４ره س７ه وي ،نو＄مکه له واورو ډکه وي.
تندراساحه:
دتندرا س５م ３اقلﻴمي ساحه د  66 1درجو عرض البلد او د قطب د دايرې د  ٧٥درجو ترمن＃
2

واقع ده چ ３د شمالي امريک ３د شمالي ＇ن６ې د پاى او د آسﻴا ！وله شمالي برخه رانﻴسي .په
دې س５مه ک ３قطبي س７ه هوا چل８５ي.
کنﮕلﻲ اقلﻴﻢ:
د ن７ۍ درې لوی کنگلونه گرينلن ،６انتارکتﻴکا او دشمالي کنگل سمندر لوی کنگلونه چ ３په
اوبو ک ３د لويو غرونو په ب２ه په ﻻمبودي ،پﻴژندل شوي ،دايوه س５مه نﻴسي .دلته د لمر وړانگ３
تل مماس وي او ياهم په مايله ب２ه ورلو８４ي .د سايکلون د توپانونو له کبله چاپﻴريال نورهم
پﻴاوړي کوي .سوړوالی پک ３تل د سانتي گراد له صفر درج＇ ３خه ！ﻴ وي او دکنگل په
درجه ک ３ډ４ره يخني وي.
د غرنﻴﻮس５مﻮاقلﻴﻢ:
د تروپوسفﻴر په طبقه ک ３تودوخه له لوړوالي سره سرچپه اړيک ３لري ،خو د باران او واورې
اور＊ت لوړوالي سره بﻴا سﻴده اړيک ３لري .د هوا فشار هم په لوړو ارتفاعاتو ک ３کم８５ي ،له
دې امله چ ３تودوخه اواور＊ت په ب５ﻼب５لو لوړو غرنﻴو س５مو ک ،３ب５ﻼب５ل ３اقلﻴمي س５م３
رامن％ته کوي ،نوکه چ５رې موږ د همالﻴا د غرونو د ل７ۍ تر ډ４رو لوړو ＇وکو پورې دسمندرله
کچ＇ ３خه لوړوالى په پام ک ３ونﻴسو ،له ب５ﻼب５لو اقلﻴمونوسره به مخامخ شو .په غرنﻴو س５مو
ک ３د اور＊ت اندازه له ١٨٠٠او ٣٠٠٠مﻴلي مترو＇خه زياته ده چ ３زياته اندازه واوره او
باران پک ３ور８４ي .له همدې امله په سالنگونو او د بابا د غره په لوړو ＇وکو ک ３اودهندوکش
په يوشمﻴر لوړو س５مو ک ３ډ４ر اور＊تونه ک８５ي او د همالﻴا او آلپ په هغو برخو ک ３چ ３له
 ٣٠٠٠مترو＇خه لوړي دي ،هلته تل کنگلونه وي .دغه س５م ３دډ４ر لنده بل د لرلو له کبله
غرني ＄نگلونه هم لري چ ３په افغانستان ک ３ي ３سپﻴن غر يوه ＊ه ب５لگه ده.
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د ！ﻮلﮕﻲ دننه فعالﻴت:
زده کوونکي دې په ډلو وويشل شي ،لوم７ۍ ډله به د تود اقلﻴم په هکله ،دويمه ډله به
دمعتدله اقلﻴم په هکله او دريمه ډله به د سوړ اقلﻴم په هکله يوله بل سره خبرې اترې وک７ي
او د هرې ډل ３استازى به ي ３پايله د ！ولگي ترمخ ３نورو！ولگﻴوالو ته ووايي.

؟
پﻮ＊تنﻲ:
له متن ＇خه په گ＂ه اخﻴستوسم ＄واب غوره ک７ئ.
 -١معتدله اقلﻴم دکومو عرض البلدونو ترمن ＃واقع دى؟
الف) د  ٤٥ 1او  ٩٠درجو ترمن＃
2

ب) د  23 1او  66 1درجو ترمن.＃
2

2

ج) د  ٤٥درجو عرض البلد ترمن.＃
د) يوهم نه.
 -٢په توده استوايي س５مه ک ３د بادونو لگﻴدل له کوم لوري کوم لوري ته دي؟
الف) له سويل ＇خه دشمال په لور.
ب) له ختﻴ＇ ＃خه دلو４دي ＃په لور.
ج) له لو４دي＇ ＃خه مخ په ختﻴ.＃
د) يوهم نه.
تشريح ي ３ك７ئ:
 -٣معتدل اقلﻴم په کوموعرض البلدونو ک ３واقع دی او د ＄مک ３له کوم ډول آب او هوا
＇خه اغﻴزمن ک８５ي؟
 -٤دمن％نﻴو عرض البلدونو معتدله اقلﻴم پر ＇وبر خو ويشل ک８５ي؟
 -٥نﻴمه استوايي لنده بل لرونکى اقلﻴم د کومو عرض البلدونو ترمن ＃واقع دى؟
د ！ﻮلﮕﻲ ＇خه بهرفعالﻴت:
د خپل ！ولگي د جغرافﻴ ３کتاب په کتن ３سره ب５ﻼب５ل اقلﻴمونه په ن＋ه ک７ئ .ددې تمرين
لپاره دې يوه د ＄مک ３کره رسم او په هغ ３ک ３د ن７ۍ اقلﻴمي س５م ３په ن＋ه ک７ئ او په بل
راتلونک ３درسي ساعت ک ３ي ３خپلو ！ولگﻴوالو تر مخ ３ووايئ.
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دوشپ５تم لوست

د اتمﻮسفﻴر طبق３

د ﻓﺸار ﺗﻐﻴﻴﺮ

دﻧاﻳﺘﺮوﺟﻦدﻣاﻟﻴﻜﻮلﻃﺒﻘﻪ

د ﺣﺮ

ار

اﻳﻮﻧﻮﺳﻔﻴﺮ
ﺗﺮﻣﻮﺳﻔﻴﺮ
د

راديوي

ی ＇پو

ان
عکاس

تﻗ

ﻮس

ﻣﺰوﭘاز
ﻣﺰوﺳﻔﺮ
ﺳﺘﺮاﺗﻮﭘاز

د اوزون ﻃﺒﻘﻪ

ﺗﺮوﭘﻮﭘاز ﺳﺘﺮاﺗﻮﺳﻔﻴﺮ
ﺗﺮوﭘﻮﺳﻔﻴﺮ

 -١٤٢ان％ور :تروپوسفﻴر ،ستراتوسفﻴر او د ＄مک ３کره ＊ﻴي.
د اتموسفﻴر طبق ３دکوم فزيکي ﻻمل له مخ ３رامن％ته شوي دي؟
د عناصرو د وزن ،دگرد او خاورو د ذراتو ،لنده بل ،تودوخ ３او د هوا د فشار له مخ ３د
اتموسفﻴر طبق ３په ﻻندې توگه دي:
 -Aدهوموسفﻴر طبقه (متجانس)
 -Bهﻴتروسفﻴر طبقه ( نامتجانس)
هوموسفﻴر طبقه ﻻند４ن ９نورې طبق ３لري.
 -١تروپوسفﻴر طبقه د ＄مک ３له مخ ＇خه ＇ ٨خه تر ١٢کﻴلو متروپورې لوړوالى لري ،د
اکسﻴجن گاز د ژوند د فعالﻴت لپاره په سلوک ٢١ ３امکانات چمتو کوي ،يعن ３د ونو ،بو！و،
ژويو او انسانانو ژوند په همدې گاز پورې ت７لى دى .د سو＄ﻴدلو او اوکسايد کﻴدو عملﻴه د
اکسﻴجن په گاز پورې ت７ل ３ده .دفوتوسنتﻴز په عملﻴه ک ３نباتات د ور ３＄اکسﻴجن او د شپ３
(  ) CO2بهرته باسي ،په دې توگه په نباتاتوک ３کاربو هايدريدجوړوي چ ３په نباتاتو ک ３غذايي
ماده ده .په دې توگه د (  ) CO2زياتﻴدل د＄مک ３پرمخ د تودوخ ３د زيات５دو ﻻمل گر＄ي .د
اوبو دوران هم د تروپوسفﻴر په طبقه ک ３ترسره ک８５ي او د واورې اوباران د اوريدو ﻻمل گر＄ي.
له دي پرته د تروپوسفﻴر د ＄مک ３حرارت د پوښ په ډول ساتي چ＄ ３مکی ته د －لخان３
غوندې دی .د لمر زيان لرونک ３وړان ３／چ ３د بنفش ＇خه ها خوا دې ＄مک ３ته ي ３د
رسﻴدو مخنﻴوی کوي په پورتن ９برخه ک ３يوه بله نازکه طبقه د تروپوپاز په نوم شته ،دتروپوسفﻴر
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په طبقه ک ３په هرو سلو مترو لوړوالي سره د تودوخ ３درجه يوسانتي گراد راکم８５ي.
 -٢دستراتوسفﻴر طبقه :دغه طبقه له ＇ ١٢خه تر  ٤٥کﻴلومترو پورې لوړوالى لري .يعن３
په اتموسفﻴرطبقه ک ３د ＄مک ３له مخ ＇خه  ١٢کﻴلومتره پورته او  ٤٥کﻴلومتره ＊کته ！وله
ستراتوسفﻴر طبقه ده .په دي طبقه ک ３دهوا كثافات اوكك７تﻴا ،وري ＃او گرد نشته چ ３همدا
دج الوتکود الوتلو ساحه ده.د ستراتوسفﻴر په طبقه ک ３تودوخه ورو ،ورو زيات８５ي له منفي
 ٩٠درجو ＇خه د سانتي گراد صفر درجو ته رارس８５ي .د ستراتوسفﻴر له طبق＇ ３خه وروسته
ستراتوپاز طبقه را＄ي چ ３د هغ ３په ﻻند４ن ９برخه ک ３د اوزون )  (O3طبقه ده او دا طبقه
 ١٠کﻴلومتره پري７والى لري.
 -٣مﻴزوسفﻴر :دې ته من％ن ９طبقه هم وايي چ ３په اتموسفﻴر ک ３د ＄مک ３له مخ ＇خه
له  ٤٥کﻴلومترو ＇خه تر  ٨٠کﻴلومترو پورې لوړوالى لري .په دغه طبقه ک ３د راډيو ＇پ３
بﻴرته ＄مک ３ته را غبرگ８５ي .د همدې طبق ３په آخرک ３مﻴزوپاز طبقه ده ،وروسته ترهغ３
هﻴتروسفﻴر طبقه پﻴل ک８５ي.
 -٤ترموسفﻴر طبقه :دايوه توده طبقه ده د هغ ３په پورتن ９برخ ３ک ３تودوخه د سانتي گراد له
سلو درجو ＇خه اوړي ،وروسته بﻴا د  ٨٠او  ١٤٠کﻴلو مترو لوړوالي په من ＃ک ３نايتروجن گاز
په مالﻴکولي )  ( N 2حالت ک ３دی .ددغ ３طبق ３ﻻند４ن ９برخه د ايونوسفﻴر په نوم ياد８４ي چ３
د هايدروجن له آيونونو ＇خه جوړه ده.
 -٥اکزوسفﻴر :دغه طبقه تر  ١٣٠٠٠کﻴلو مترو پورې پﻴرړوالى لري .هلته د ＄مک ３جاذبه ورو
ورو صفر ته رس８５ي ،له همدې امله دل ８ارتفاع لرونکي مصنوعي سپوږمک( ９اقمار) د ٥٠٠
او  ١٠٠٠کﻴلومتروپه لوړوال ３ک ３رس８５ي.
د！ﻮلﮕﻲ دننه فعالﻴت:
زده کوونکي دې د تروپوسفﻴر د طبق ３د اهمﻴت په اړه له يو بل سره خبرې اترې وک７ي ،بﻴا
دې د هري ډل ３استازی د ！ول／ي ترمخ ３توضﻴح ک７ي.

؟
پﻮ＊تنﻲ:
 -١دتروپوسفﻴر په جوړ＊ت ک ３کوم گازونه د ارز＊ت و ړدي؟
 -٢د اوزون طبقه د اتموسفﻴر په کومه برخه ک ３ده؟
 -٣ايونوسفﻴر＇ه ډول طبقه ده؟
له ！ﻮلﮕﻲ ＇خه بهرفعالﻴت:
زده کوونکوته دې دنده وسپارل شي چ ３د تروپوسفﻴر دطبق ３د اهمﻴت په هکله ＇و کر＊３
يوه مقاله ولﻴکي.
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د＄مک ３اتمﻮسفﻴر
ﺳ

ﺘﺮاﺗ

ﻮ
ﺳﻔﻴ

ﺮ

د اﺳﺘﻮا س ﻣﻪ
د ﻛﻮﻣﻮﻟﻮﻧﻤﺒﻮس ﻃﻼﺗﻢ او
ﻛاﻧﻮﻛﺸﻦ ﻋﻤﻞ

ﺗﺮوﭘﻮﺳﻔﻴﺮ

 - ١٤٣ان％ور :د ＄مکي کره ،د ترپوسفﻴر او استراتوسفﻴرطبق＊ ３ﻴي.
تاس ３د ＄مک ３د اتموسفﻴر د طبق ３او د هغ ３د حﻴاتي ارز＊ت په هکله پوهﻴ８ئ؟
اتموسفﻴر يوه گازلرونک ３کره ده چ ３د ＄مک ３د کرې شاوخوا ي ３نﻴولي ده .د＄مک ３په بهرني
قشر ک ３ژوندي موجودات ون ３او بو！ي شته ،دغ ３طبق ３ته بايوسفﻴر وايي چ ３د انسان د ژوند
چاپﻴريال هم د همدې طبق ３يوه برخه جوړوي او د اتموموسفﻴر په قاعده ک ３تر سترگوک８５ي،
يعن ３د＄مک ３پربرسﻴرن مخ باندي چ ３د انسان د ژوند چاپﻴريال دی ،د ＄مکي اتموسفﻴر
 ١٣٠٠٠کﻴلو متره پري７والى لري ،خو په قطبي س５مو ک ３ي ３پري７والى کم８５ي.
اتموسفﻴر ＄مکه د يوه غ پوښ په توگه چاپﻴره ک７ي چ ３د لمر د زيان د سوزونکو وړانگو د
تﻴريدو مخنﻴوى کوي .د هغ ３د گازونو جور＊ت په تروپوسفﻴر طبقه ک ３داس ３دی :أ کسﻴجن
په سلوک ،٢١ ３نايتروجن په سلوک ،٧٨ ３په سلو ک 0,93 ３ارگن ،د کاربن داى اوکسايد گاز په
سلوک ٠.٠٣ ３او يو ＇ه نوري－ ３رد او د خاورو ذرات او لنده بل دي .يو شمﻴر نور ډ４ر ل ８گازات
لکه نﻴونى ،هﻴلﻴوم کرپتون ،زنون ،هايدروجن ،مﻴتان او نايتروجن أ کسايدهم پک ３شته.
تروپوسفﻴر په اصل ک ３د ماوراى بنفش او د لمر د زيان لرونکو وړانگو په وړاندې يو لوی
پوښ دى چ ３د ＄مک ３لپاره دگلخان ３حﻴثﻴت لري .اور＊تونه ،دور％４و جوړيدل اولندبل ！ول
په همدې طبقه ک ３ترسره ک８５ي  .مرغان ،هلﻴکوپترونه اوکوچنی تفريحي الوتکي په همدې
طبقه ک ３الو＄ي .د اوبو سايکل هم په همدي طبقه ک ３تر سره ک８５ي .ستراتوسفﻴر طبقه
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وري ＃نه لري ،ج الوتک ３په همدې طبقه ک ３الو＄ي .دتروپوسفﻴر له طبق＇ ３خه مخ پورته
خواته د گازونو سلنه مخ په کمﻴدو ده ،دهوا فشار ！ﻴ＂８５ي .دسمندرپه کچه چ ３د هوا فشار
 ٧٦٠مﻴلي متره دى ،که هغه دلته يو واحد فرض ک７و ،د تروپوسفﻴر د طبق ３په پاى ک، 101 ３
1
 100000ته کم８５ي .دتروپوسفﻴر په طبقه ک ３تودوخه لوم７ی راکم８５ي،
دتروپوسفﻴر په طبقه ک３
په ستراتوسفﻴرک ３بﻴرته زيات８５ي ،په مﻴزوسفﻴر طبقه ک ３بﻴرته کم８５ي ،خوپه ترموسفﻴر طبقه ک３
په سل／ونو درجوته بﻴرته پورته ک８５ي چ ３همدې برخ３
ﺷﻤاﻟﻰ اﻣرﻳﻜا
ته ايونوسفﻴر ويل ک８５ي.
 اتموسفﻴرپه  ٢٥-٢٠کﻴلو مترولوړوالي ک ３د اوزونورﻳ３％
طبقه ده چ ３د ماوراى بنفش د وړانگومخنﻴوى کوي.
 گلخانه يي گازونه ،لکه نﻴتروس اکسايد) CO2 (،د اﻃﻠﺲ سﻤﻨﺪر
مﻴتان او کلورو فلورکاربن د اوزون د طبق ３د ويجاړيدو
لپاره ډ４رمضر دي ،له همدې امله ه（ه ک８５ي چ ３ددغو
ﺟنﻮبﯽ امرﻳکا
گازونو له زياتﻴدو ＇خه مخنﻴوي وشي او د اوزون د
طبق ،３د انسانانو د ژوند او د نورو ژونديو موجوداتو
ژوند ته زيان ونه رس８５ي.
 -١٤٤ان％ور

د！ﻮلﮕﻲ دننه فعالﻴت:
له زده کوونکو＇خه دې وغو ＊تل شي چ ３د هوموسفﻴر دننه طبقات تشريح ک７ي.

؟
پﻮ＊تن:３
 -١دتروپوسفﻴر په طبقه ک ３دگازونو دجوړ＊ت سلنه (فﻴصدي) په ＇ه ډول ده؟
 -٢گلخانه يي گازونه کوم دي؟
له ！ﻮلﮕﻲ ＇خه بهر فعالﻴت:
زده کوونکوته دې دنده وسپارل شي چ ３اتموسفﻴر تعريف ک７ي او د هغه د هوا دفشار او
تودوخ ３د بدلون په هکله دې يوه پا１ه مقاله ولﻴکي.
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په اقلﻴﻢ ک ３د اتمﻮسفﻴر ارز＊ت

 -١٤٥ان％ور :د اتموسفﻴر نقش د وچ ３په بادونو باندې ＊ﻴي.

 -١٤٦ان％ور :د اتموسفﻴر نقش د لوړو او ！ﻴ＂و فشارونو په جوړ＊ت باندې ＊ﻴي.
اتموسفﻴر په اقلﻴم ک＇ ３ه رول لري؟
اتومو سفﻴر چ ３د ＄مک ３يوه مهمه پديده ده ،د يوه پوښ په توگه ي ３د ＄مک ３شاوخوا نغاړل３
ده .اتموسفﻴر د ژونديو موجوداتو لپاره حﻴاتي ارز＊ت لري ،د ن７يوال او س５مهيﻴز اقلﻴم لپاره
کنترول لرونکى عامل بلل ک８５ي چ ３دلته به په لن６ه تو－ه خبرې پرې وشي:
 په اتموسفﻴر ک ３د اکسﻴجن شتوالى په اوبو او وچه ک ３د ژونديو موجوداتو د ژوند ﻻملک８５ي ،انسانان په سﻴده توگه اکسﻴجن تنفس کوي ،سمندري او د اوبو ژوي هغه له اوبو ＇خه
ترﻻسه کوي .ون ،３بو！ي د ور ３＄له خوا اوبه د خپلو ري＋و په واسطه او کاربن ډاى اکسايد
له هوا ＇خه اخلي او د لمر په شتوالي ک ３له هغو ＇خه کاربوهايدريت جوړوي او له هغه
＇خه تغذيه ک８５ي ،دغ ３عملﻴ ３ته فوتوسنتﻴز ويل ک８５ي ،خودشپ ３له خوا د دې برعکس
د خپلو پا１و له ﻻرې اکسﻴجن اخلي او کاربن ډا ى اکسايد بهرته باسي چ ３دې ته د نباتاتو
تنفس ويل ک８５ي.
 د اقلﻴم په اړه د اتموسفﻴر شتوالى د بادونو د لگﻴدو ﻻمل ک８５ي ،دا ＄که چ ３هوا دتودوخ ３له امله پورته خواته ＄ي اوس７ه هوا د هغ＄ ３اى نﻴس ،３په پايله ک ３ي ３د ！ﻴ او لوړ
فشار مرکزونه را من％ته او د بادونو د ل５／دو ﻻمل －ر＄ي چ ３له استوا ＇خه د قطبونو خواته
ل８５／ي .په همدې توگه قطبي بادونه اوس７ې ＇پ！ ３ول ３له اتموسفﻴر او د لمر له تودوخ３
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＇خه پﻴدا ک８５ي.
 د اوزون طبقه چ ３د ماوراى بنفش له وړانگو ＇خه مخنﻴوى کوي ،د انسانانو ژوند ژغوري. وري ３％جوړيدل ،د اوبو ب７اســونه ،د واورو او بارانونو ور＊ــت ！ول د اتموســفﻴر د شــتوالي لهکبلــه دي ،پرتــه له هغه به اور＊ــت او د ور％４و －ر＄ﻴــدل نه و .له دې پرته بــري او بحري ،يعن３
د وچ ３او سمندرونو
د توپانونو شــتوالى به
هم نه وي.
 د هــوا د فشــارکم＋ت او زياتوالى
-١٤٧
نه يوا ３＄د بادونو په
ان％ور
لگﻴدلو اغﻴزه لري،
بلک ３د اتموســفﻴر
له فشــار ســره د انســانانو او نورو ژويو توافق يوه بله د ژوند موضوع ده چ ３د اتموســفﻴر په
شــتوالي کــ ３ممکنه ده .دســمندر په کچه فشــار  ٧٦٠مﻴلي متره دی پــه ٥٠٠٠- ٤٠٠٠
متــرو لوړوک ３فشــار کم８５ي چ ３دا په تنفســي جهاز باندې زور راوړي اوژوند ته ســتونزې
پ＋５ـــ８５ي .همدارنگه په سل مترو ارتفاع ک ３تودوخه د سانتى گراد يوه درجه راکم８５ي ،خو
په أيونوســفﻴر طبقه ک ３د ســانتي گراد ٢٠٠٠-١٠٠٠درجوته رس８５ي چ ３دا د انسان اونورو
ژويو په ژوند باندې سﻴده اغ５زه لري.
د ！ﻮلﮕﻲ دننه فعالﻴت:
په ！ولگي ک ３دې دوه ډل ３جوړې شي ،لوم７ۍ ډ له به د اتموسفﻴر په هکله چ ３د بادونو د
لگ５دو په هکله ＇ه رول لري او دويمه ډله به د ژونديو موجوداتو د ژوند په هکله د اتموسفﻴر
ارز＊ت بﻴان ک７ي.

؟
پﻮ＊تن:３
 .١له اتموسفﻴر ＇خه ول ３دتنفس لپاره کار اخﻴستل ک８５ي؟
 .٢د ！ﻴ او لوړفشار مرکزونه له اتموسفﻴر سره ＇ه اړيک ３لري؟
 .٣تودوخه د اتموسفﻴر په حرکاتو ک＇ ３ه ډول اغ５زه کوي؟

له ！ﻮلﮕﻲ ＇خه بهر فعالﻴت:
هر زده کوونکى دې د اتموسفﻴر گ＂ ３د اقلﻴم په اړه لست ک７ي او د هغو په هکله دې يوه،
لﻴکنه وک７ي اوبﻴادې په ！ولگي ک ３په دې هکله خبرې و ک７ي.

224

پن％ه شپ５تم لوست

د ﻫﻮا پ５ﮋندن ３او کتنﻲ د سنﺠﻮلﻮ وسﻴل３

 -١٤٨ان％ور

تاس ３پوهﻴ８ئ چ ３د اوبو او هوا وړاندوينه د کوم ډول تخنﻴکي وسايلو په مرسته ک８５ي؟
د دغ ３پا ３１ان％ور وگورئ او دغه ډول يو شم５ر اسبابونه ويپژنئ.
 د ساينس او ！کنو لوژۍ په پرمختگ سره د هوا پ５ژندن ３اسبابونه ډ４ر بشپ ７شوي دي او دهغو ډول ډول نوي اسبابونه رامن％ته شول .د نولسم ３پﻴ７ۍ په پﻴل ک ３چ ３د هوا پﻴژندن３
س＂ﻴشنونه ډ４ر ساده او کوچني وو .ورو ورو د تودوخ ３د سنجولو ب５ﻼب５ل مﻴزان الحراره
درج ،３اتومات بادسنجوونکي او برقي وسايل ،د فشار او لنده بل سنجولو وسايل او نور را
من％ته شول.
 ورو ،ورو دراډيو ساند بالونونه هم رواج شول .په دغو بالونونو ک ３د تودوخ ３د سنجولو وسﻴله.د هوا د فشار آله .د لنده بل سنجولو آله او نور وسايل ک＋５ودل شول او د اتموسفﻴر په ب５ﻼب５لو
لوړو ارتفاعاتوک ３ي ３د هوا ＄انگ ７تﻴاوې ＄مک ３ته مخابره ک７ې .د رادار له سﻴستم ＇خه په
استفادې سره جوي ＇ﻴ７ن ３آسانه شوې د وري％و جوړيدل ،جوي توپانونه ،سمندري توپانونه او
تﻴزا ور＊تونه ！ول د پ５ژندن ３وړشول او سﻴﻼوونو ،اور＊ت ،گرمی او د اقلﻴمي س５مو د سوړوالي
＄ان７／تﻴا دس５م ３خلکوته د اعﻼنونو وړوگر＄ﻴده او خلکوته ي ３خبرتﻴا ور ک７ل شوه.
 مصنوعي سپوږ مک ９د جوي پ＋５و او طبﻴعي ＇７５نو لپاره پرمختلل ３وس５ل ３و－ر５＄دې .په تﻴرهبﻴا هغه مصنوعي سپوږمک ９چ ３د  ،NASAروسﻴ ،３فرانسي او د هند په ه５وادونو ک ３فضا
ته وتوغول شوې ،د هغو ！ولو هدف د جوي پ＋５و ا！کل کول وو .که چ５رې د تلويزيون خپرونو
ته ＄ﻴر شو ،دغه مصنوعي سپوږمک ９تل شپه او ورځ د جوي وضعﻴت خبرې او معلومات موږ
ته راکوي وري ３％گر＄ﻴدل ،باراني هوا ،لمر ،اعظمي تودوخه！ ،ﻴ＂ه تودوخه ،بادونه ،د هوافشار،
سمندري توپانونه او نورې پ ３＋５په ！وله ن７ۍ ک ３په ري＋تﻴان ９ب２ه ا！کل کوي او آن دا چ ３د هغو
وړاند وينه درې＇ ،لور ور ３＄مخک ３کوﻻى شي او د ＄مک ３پرسر او سﻴدونکو ته ي ３د هغوى
د ډاډ په خاطر اعﻼنوي ،تر＇و هغوى ﻻزم تدابﻴر ورته ونﻴسي.
 د تودوخ ３د معلومولو لپاره ډ４ر وسايل شته ،لکه س５مابي ترمامﻴتر ،الکترونﻴکي (بر＊ناييتودوخه سنجوونکى) .اعظمي او اصغري ترمامﻴترونه او د خاورې ترمامﻴتر.
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 بارومتر د هوا فشار ＊کاره کوي او بارو－راف هغه ﺛبتوي. باران سنجوونکي وسايل اور＊ت (باران) په کره تو－ه اندازه کوي. سايکرومتر يو وچ او لنده بل لرونکى ترمامﻴتر دی چ ３د هغه د درجو توپﻴر نسبتي لندهبل ＊کاره کوي.
 د لمر د ＇رگنديد و آله د لمر دوړانگو اندازه ＊کاره کوي. همدار نگه د ور％４و لوړوالی او د هغو لنده بل هم د سنجولو آله لري. د باد لگﻴدو د چ＂کوالي په آنى مومتر ＊ودل ک８５ي چ ３په عادي توگه او هم په بري＋ناييډول ＊ودل ک８５ي
 راډيوساند هغه بالون دی چ ３په هغه ک ３د جوي ＇ﻴ７نو ！ول وسايل اي＋ودل ک８５ي او داتموسفﻴر په ب５ﻼب５لو ارتفاعاتو ک ３جوي حاﻻت ﺛبتوي او خپل اړونده س＂５شن ته ي ３په
＄مکه ک ３مخابره کوي.
 د مصنوعي سپوږمکﻴو شبک ３د ＄مک ３پرمخ دلﻴدلو ډ４ره پراخه ساحه لري چ ３دسﻴم ３او د ！ول ３ن７ۍ په کچه په اتومات ډول جوي حاﻻت هر ه５واد ته ＇ر－ندوي .د
مصنوعي اقمارو (سپوږمکﻴو) شبکه د هوايي ډگرونو ،دالوتکو الوتنو ،دلويوبﻴ７يو تگﻼرو،
دکرن ３دﻻر＊وون ،３اوبولگولو ،د چاپ５ريال ساتن ３او ژوند＄ ،نگلونو سﻴﻼوونو＄７＇ ،ايونو
او نور و ！ولو طبﻴعي پ＋５و په اړه معلومات او را پورونه چمتو او خلکو ته ي ３وړاندې
کوي .همدارنگه د سونامي ،هر يکن ،تﻴفون او سارايي کﻴدو د گوا＊ونو په هکله معلومات
خپروي ،تر＇واړوندې ＇ان ３／ﻻزم تدابﻴر په پام ک ３ونﻴسي.
د ！ﻮلﮕﻲ د ننه فعالﻴت:
زده کوونکي دې په ＇وډلو وويشل شي او د ﻻند４نﻴو موضوعاتو په اړه دې خبرې و ک７ي او
پايله دې و وايي:
 .١د راډيو ساوند په هکله
 .٢د رادار په هکله
 .٣د جوي حاﻻتو لپاره مصنوعي سپوږمک９

؟
پﻮ＊تن３
 .١تودوخه په ＇ه شي اندازه ک８５ي؟ الف -په راډيو ساوند ب -په انﻴمومتر ج -په بارومتر
د -په ترمامﻴتر
 .٢د هوا فشار په کومه آله ﺛبت ک８５ي؟ الف -هايدرو متر ب -په بارو گراف ج -په
ترمو－راف د -په سايگرو متر
 .٣مصنوعي سپوږمک ９د هوا پﻴژند ن ３په هكله ＇رن／ه معلومات ورکوي؟

له ！ﻮل／ﻲ ＇خه بهر فعالﻴت:
هر زده کوونکى دې د خپل مورپﻼر په مشوره يا هم د کتابتون په کتنه د جوي حاﻻتو
دوړاندوين ３په اړه يوه ،يوه پا１ه مقاله ولﻴک.３
226

شپ ８شپ５تم لوست

د باد د لﮕ５دو ＇رنﮕﻮالﻰ
 -١استوايي متقارب بادونه()ITC
 -٢شمال لو４دي ＃تجارتي بادونه
 -٣د قطب ﻻندې بادونه
 -٤د قطب ختﻴ ＃بادونه
 -٥جنوب ختﻴ ＃تجارتي بادونه
 -٦جنوب ختﻴ ＃لو４دي ＃بادونه
 -٧استوايي
 -٨کانوکشن س５مه

4

3

2
1

5

6

 -١٤٩ان％ور :د بادونولوری د ＄مک ３په کره ک＊ ３ﻴي.
تاس ３پوهﻴ８ئ چ ３باد＇ن／ه ل８５／ي او د بشريت په ژوند ＇ه اغﻴزه لري؟
بادونه د！ﻴ او لوړفشار د مرکزونو د تو پﻴر له امله را من％ته ک８５ي .د هوا د تود４دوله امله
د！ﻴ فشار د مرکزونو هوا پورته خواته ＄ي ،دلوړ فشار د مرکز هوا چ ３س７ه وي ،د هغ３
＄اى نﻴسي ،په پايله ک ３هوا بﻴ％ايه سﻴمه يﻴز ،منطقوي او قاره يي اويا هم د ！ول＄ ３مک ３پر
مخ بادونه را ل８５／ي.
په سمندر اووچه ک ３د بادونﻮ ډولﻮنه

په وچه او سمندر ک ３بادونه ﻻند４ني ډولونه لري:
 .١منطقوي بادونه
 .٢تجارتي بادونه
 .٣استوايي ب５ﻼب５ل بادونه
 .٤قطبي ختﻴ％ي بادونه
 .٥غربي مسلط بادونه
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 .١منطقﻮي بادونه:

هغه بادونه دي چ ３په کوچن ９ساحه ک ３په سﻴمه يﻴزه ب２ه را ل８５／ي .د هغو اصلي ﻻمل
د！ﻴ او لوړ فشار مرکزونه دي چ ３په ب５ﻼب５ل لوريو او ب５ﻼب５لو ب２و باندې ل８５／ي او په ب５ﻼب５لو
ه５وادونو ک ３په ب５ﻼب５لو نو مونو ياد８４ي .په افغانستان ک ３ي ３غوره ب５لگ ３د هرات١٢٠
ور＄ني بادونه دي .له د غو بادونو ＇خه يو شم５ري ３د کنگلونو بادونه دي چ ３د مني په موسم
ک ３له غرنﻴو لوړو برخو ＇خه را ل８５／ي.
تﻴفﻮن او ﻫرﻳکن بادونه :د ا هم س５مه يﻴز بادونه دي چ ３په ل８ه اندازه وي ،خو گ ７نديتوب
او دويجاړولو توان ي ３ډ４ر وي .هريکن بادونه عموماً د فلوريدا په سواحلو او دتکزاس په
س５مو ک ３ل８５／ي چ ３هركال زيات شم５ر ودان ９ن７وي او کرنﻴز حاصﻼت له من％ه وړي.
تﻴفون بادونه د چﻴن په ختﻴ％و سواحلو ک ３ل８５／ي چ ３د هغو س５مو خلکو ته زيات ３ستونزې
پﻴداکوي او له ＄ان سره ساري ناروغ ９هم راوړي ،که چ５رې له سونامي سره يو ＄اى شي د
زرگونو خلکو دم７ين ３او د کورونو د ورانﻴد و ﻻمل －ر＄ي.
سونامی :هغه سمندري تو پانونه دي چ ３د ډ４رو کلکو زلزلو له امله دسمندر په من ＃ک ３يا هم
دسمندرو غاړو او سواحلوته نژدې پﻴ８５＋ي ،که چ５رې له تﻴفون بادونو سره مل وي ،نو ډ４ر
پراخه ورانى کوي .دب５لگ ３په توگه په  ٢٠٠٤م .کال ک ３ي ３له سل زرو ＇خه زيات و７－ي د
أسﻴا په جنوب او جنوب ختﻴ ＃ک ３ووژل.
 .٢تﺠارتﻲ بادونه)(Trade winds

د شمالي او جنوب نﻴم ３کرې ٥ ،او  ٣٠درجو عرض البلدونو ترمن ＃له شمال ختﻴ＇ ＃خه
مخ په جنوب لو４دي ＃باندې ل８５／ي ،خوپه جنوبي نﻴمه کره ک ３د هغولورى له جنوب ختﻴ＃
＇خه د شمال لو４دي ＃خواته وي.
د تجارتي بادونو د لگﻴدلو ساحه د اطلس او بحرالکاهل په سمندورنو ک ３ډ４ره پراخه وي.د

 ١٥٠ان％ور
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لوم７نﻴو مدنﻴتونو پر مهال دبﻴ７ۍ چلولو لپاره ،په ت５ره بﻴا په پن％لسم ３او شپاړسم ３مﻴﻼدي
پﻴ７ۍ ک ３ي ３ډ４ر اهمﻴت درلود .د د غو تجارتي بادونو په مرسته ي ３خپل سوداگريزمالونه له
شمالي ه５وادونو ＇خه سويلي ه５وا دونوته وړل را وړل کﻴدل.
دغ ３ساح ３ته په اصطﻼح ک )Horse Lattitude(３يا د آس عرض البلد وايي .د
تجارتي بادونو په ساحه ک ３ي＄ ３ﻴن ３وخت آسونه له بﻴ７يو ＇خه او بوته اچول چ ３بﻴ７ۍ له
ډوبﻴدو ＇خه و ژغوري اوله سکون س５م＇ ３خه ي ３وکاږي.
 .٣استﻮاﻳﻲ متقارب بادونه)(I.T.C

د غه بادونه هم داستوا د کر＊ ３شمال او جنوب د پن％و درجو د عرض البلد ونو ترمن＃
سﻴمو ک ３را من％ته ک８５ي په دغه ساحه ک ３د استوايي ！ﻴ فشار د استوايي مرکز له امله په
استوايي ناحﻴه ک ３د ＄مک ３وضعي حرکت په شمال او جنوب ک ３يو ＄اى او دلو４دي ＃په
لوري ＄ي .له دې امله چ ３دغه بادونه له ختﻴ＇ ＃خه مخ په لو４دي ＃وي ،نو ＄که ي ３د لگ５دو
له امله د استواي ３ختﻴ％و( )Equatorial Eastehecelبادونو په نوم يادوي ،خوعلمي
اصطﻼح ي ３استوايي متقارب بادونه دي چ ３د استوا له کر＊ ３سره موازي ل８５／ي او لن６يز
ي )I.T.C(３دىInner Tropical Convergence zone .
 .٤قطبﻲ ختﻴ ＃بادونه:

په قطبي ناحﻴوک ３د ＄مک ３د کرې په شمال او جنوب ک ３د  ٦٥او  ٩٠درجو عرض البلد
ونو تر من ＃ک ３هغه بادونه دي چ ３د لوړ فشار له مرکز او له قطبي س５مو ＇خه په  ٦٠درجو
عرض البلد باندې ل８５／ي .د هغود لگ５دو لوري يو＇ه د لو４دي ＃خواته ک８ي８ي ،نو＄که په
اصطﻼح ک ３ورته قطبي ختﻴ％ي بادونه وايي چ ３د ！ﻴ＂و عرض البلد ونو په استقامت پرمخ
＄ي او د درندو واورو د اوريدو ﻻمل ک８５ي.
 .٥لﻮ４دﻳ ＃مسلﻂ بادونه

دغه بادونه په شمالي او سويلي نﻴمه کره ک ３د  ٣٥او  ٦٠درجو عرض البلد ونو ترمن ＃واک
لري اود دغ ３ساح ３د فزيکي چاپﻴريال يوه برخه جوړوي .دغه بادونه دنﻴمه استوايي له انتي
سايکلون س５م＇ ３خه د نﻴمه قطبي سويلي سايکلون خوا ته ل８５／ي او د درندو توپانونو ﻻمل
گر＄ي .په شمالي نﻴمه کره ک ３د غرونو او د و چ ３د ！و！ود شتوالي له امله د دوی منظم جريان
گ６وډ ي８ي ،نو ＄که ي ３د لگﻴدو په لوري ک ３هماهنگي او همغ８ي نشته ،خوپه سويلي نﻴمه
کره ک ３له دې امله چ ３و چ ３د سويلي عرض البلد له  ٦٠در جو وروسته نشته ،نو ＄که ي３
غربي بادونه ډ４ر تند او ويره وونکي دي او د حرکت لوري ي ３تل منظم وي.
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د بادونﻮ ﮔ＂ﻲ:

 .١د اوبود دوران جريان ډاډ من کوي.
 .٢د ونو او بو ！و ،په تﻴره بﻴا د خرما(خجورو) د ونو ودې ته گ＂ور دي.
 .٣د هغه له انرژۍ ＇خه استفاده ک８５ي او بادي ژرندې گر＄وي.
 .٤باد بان لرونک ３سود اگريزې بﻴ７ۍ ،په ت５ره بﻴاله صنعتي انقﻼب ＇خه مخک ３په شمالي
نﻴمه کره ک ３په همدې بادونو گر５＄دې او په سويلي نﻴمه کره ک ３غربي بادونو بادبان لرونکى
بﻴ７ۍ له لو４دي＇ ＃خه مخ په خﻴت ＃بﻴول.３

د ！ﻮلﮕﻲ دننه فعالﻴت:
زده کوونکي دې ＇لور ډل ３شي ،هره ډله دې په ﻻندې يوه ،يوه موضوع خبرې وک７ي:
 .١د باد پﻴدا کﻴدل اود هغه ډولونه  .٢موسمي يا مونسون بادونه او غربي بادونه
 .٣قطبي ختﻴ ＃او تجارتي بادونه  .٤س５مه يﻴز بادونه او د هغوگ＂ورتﻴا.
وروسته دې د هرې ډل ３استازى د خپل بحﺚ پايله په ！ولگي ک ３بﻴان ک７ي.
پﻮ＊تنﻰ:
؟
 .١بادونه ＇نگه ل８５／ي شرح ي ３ک７ئ!
 .٢بادونه ＇وډوله دي؟
 .٣د تﻴفون او هريکن بادونو په هکله معلومات ورک７ئ!
 .٤تجارتي بادونه شرح ک７ئ
 .٥بادونه ＇رنگه رامن％ته ک８５ي؟ له سم ＄واب ＇خه ک７ۍ تاوه ک７ئ!
الف) د！ﻴ او لوړفشار ،د توپﻴرله امله ب) لوړفشار د تﻴت فشار ＄اى نﻴسي
ج) دباران او واورې داوريدو له امله( د) د تودوخ ３د بدلون له امله.
له ！ﻮلﮕﻲ ＇خه بهر فعالﻴت:
زده کوونکي دې د باد د لگﻴدو تگلورى د نقش ３پرمخ په خپلو کتابچو ک ３رسم ک７ي.
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اوه شپ５تم لوست

ورﻳ(Clouds) ３％
تاس ３پوهﻴ８ئ چ ３ور３％４
＇نگه پﻴدا ک８５ي؟
الﻒ :وري ３％په هوا ک ３د اوبو له
ب７اسونو د سره نژدې کﻴدو له امله
جوړ８４ي چ ３د لمر د وړانگو او
ب７اس کﻴدود عملﻴ ３لـــه امله د
سمندرونو ،سمنــــــدرگﻴـــو،
وﻻړو اوبو ،خاورې او د ونو
له پا１و ＇خه هواته پورته ک８５ي.
له بل ３خوا د هـــوا د س７يدو له
کبله چ ３د اوبو د ب７اس ذرات
س７ي８ي او د تکاﺛف د عمل په پايله ک ３د هايدروسکوپي هست ３پرشاوخوا را！ولﻴ８ي ،نوپه
پايله ک ３ي ３ډول ،ډول وري ３％جوړي８ي .د اوبو ب７اسونه چ ３ډ４ر زيات کوچني ذرات دي ،په
هوا ک ٠.٠٦( ３او ٠.٠٢مﻴلي لترو په اندازه سره شته＄ ،ﻴن ３وختونه په هوا ک ３ډ４ر کوچني
کريستل ذرات جوړوي ،دغه ذرات په اتموسفﻴر ک ３معلق وي د خپل کوچنﻴوالي له امله په
ډ４ر ل ８فشار سره باد د تودوخ ３او د هوا په حرکت سره په افقي او عمودي ب２ه حرکت کوي .د
خاورو او گردونو ذرات يا نور ډ４ر کوچني ذرات هايدروسکوپي هست ３جوړوي چ ３د اشباع
د عمل له امله د باران ＇ا＇کي ،د واورې او ږل ９دان ３جوړوي .کله چ ３د هوا تودوخه له
صفر ＇خه ！ﻴ＂ه شي ،ب７اسونه د کنگل کوچني کرستلونه جوړوي .که چ５رې د وري ３％طبقه
نازکه وي او په هغ ３باندې د لمر وړانگ ３لو８４ي رنگ ي ３سپﻴن ＊کاري ،که چ５رې ي ３رنگ
تﻴاره شو ،نو باران وروي او دا د وري ３％سﻴورلن اړخ وي .د＄مک ３مخ ته نژدې په ！ﻴ＂ه سطحه
ک ３د مه او غبار ＊کاري چ ３د گردل ３په شکل وي چ ３داد ستراتوس طبق ３او ور％４و ＇خه
جوړي８ي.
ب( دورﻳ％ﻮ ډولﻮنه :وري ３％دخپلى ب ３２او لوړوالي له مخ＇ ３لور ډوله دي :د هغونو مونه په
ﻻ تﻴني ژبه د هغو ＄انگ７تﻴا ＇رگندوي A :گروپ ١٢-٦( :کﻴلومترو په وا！ن.
 .١سﻴروس( )Cirrusدب２وپه شکل  .٢سﻴروکومولوس Cirrocumulusکوچن！ ９و！３
ب２کو په شکل.
 .٣سﻴروستراتوس Cirrostrat usدب２و په شکل  .٤هالو ويل( )Halo, veilد مالي
او کﻴ８دۍ په ب２ه.
 . Bگروپ :د  ٣-٥کﻴلو مترو په وا！ن:
 .١د کومولو نﻴموس لويه برخه  -کتلوي گ ３２وري.３％
 .٢کومولوس – گنبده ډوله وري.＃
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 .٣ستراتوس(طبقه يي) چ ３د کوچنﻴو او لويو طبقو ب２ه غوره کوي.
 .٤نﻴمبوستراتوس ،يوه باراني وري ＃ده چ ３يا باران او يا واوره وروي.
 . Cگروپ :د  ١٥٠٠او ٣٠٠٠مترولوړ والى ترمن.＃
 .١ستراتوس – د نازکو سپﻴنو پردوپه ب２ه په فضا ک ３رامن％ته ک８５ي.
 .٢ستراتوکومولس – ل８ارتفاع لرونک ３وري ３％دي.
 .٣نﻴمبو ستراتوس – باران او واوره ورسره يو ＄اى وي چ ３په  Bطبقه ک ３هم ＊کاري.
 . Dگروپ :د ١٠٠مترو او  ١.٥کﻴلومتر ترمن ＃لوړوالي ک.３
 .١د کومولونﻴموس ( نﻴموس د توپان او باران معنا لري) ﻻند４ن ９برخه.
 .٢کومولوس – د رنگ توروالى ي ３کم وي او ب２ه ي ３لکه هرم يا د گنبدې په شان وي.
 .٣ستراتوکومولوس – ل ８ارتفاع لرونکى وري.３％
 .٤نﻴمو ستراتوس – د غرنﻴو س５مو ډ４روس７و ＄وړو ک ３د اور＊ت ﻻمل ک８５ي .کومولوس
وري ３％ډ４رې پري７ې او سور لرونکي وي ٦-٥ ،کﻴلومتر لوړ والى لري دروند او توپاني اور＊ت
لري ،قاعده د ＄مک ３خواته اواره او باران لرونک ３وي＇ ،وکه ي ３په شپ ８کﻴلومترۍ ک ３يوه
پراخه ساحه نﻴسي.
د ！ﻮلﻜﻲ دننه فعالﻴت:
زده کوونکي دې دوه ډل ３شي او هره ډله دې په ﻻندې مطالبو بحﺚ وک７ي:
 د وري％و جوړيدل د وري％و ډولونهوروسته دې د هرې ډل ３استازى د خپلو بحثونو پايله د ！ولگي تر مخ خپلو ！ولگﻴو والوته
واوروي.

؟
پﻮ＊تن:３
 .١وري＇ ＃نگه را پﻴدا ک８５ي؟ تشريح ي ３ک７ئ!
 .٢وري＇ ＃وډوله ده؟ نومونه ي ３واخلئ!
 .٣با１ه ډوله وري ＃اوب２ک ３ډوله وري ＃يوبل سره ＇ه تو پﻴر لري؟
 .٤کومولوس وري ＃ﻻندن ９کومه وري ＃ده ،سم ＄واب ＇خه ک７ئ راتاوه ک７ئ.
الف) باد ،باران سره ب) هرمي او گنبد ډوله ج) ل ８ارتفاع لرونک ３وري３％
د) هاله ياکﻴ８دۍ.
له ！ﻮلﮕﻲ ＇خه بهر فعالﻴت:
زده کوونکي دې د ور％４و ډولونه خپلو کتابچو ک ３رسم ک７ي.
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اته شپ５تم لوست

ج .د لﻮړوالﻲ له مخ ３د اور＊ت ډولﻮنه

 – ١٥٢ان％ور :دلوړ والي له مخ ３د ور＊ت ډولونه ＊ﻴي.
ول ３په ！ولو ＄ايونوک ３داور＊ت اندازه يوشان نه وي؟
د لنده بل لرونک ３هوا غ７وسک ３چ ３د غرنﻴو س５مو د ＄وړونو خواته په حرکت ک ３وي ،ورو،
ورو په لوړو س５مو ک ３خپله تودوخه له ﻻسه ورکوي او د اور＊ت ﻻمل گر＄ي .د دغه ډول
اور＊ت تر！ولو غوره ب５لگه په افغانستان ک ３د سايبرياد س７و ＇پو راتگ دى چ ３له راتگ سره
سم د هندوکش د غره په ل７ۍ ک ３و اورې او منطقوي اور＊تونه پﻴل ک８５ي.
کله چ ３د غرونو لوړوالى ！ﻴ＂８５ي ،تودوخه ورو ورو زيات８５ي .د ب５لگ ３په توگه .ماهﻴپر او سروبي
په برخو ک ３د غرونو ل７ۍ مخ د ننگرهار په لوري او بﻴاد پکتﻴا خواته کم８５ي ،نو＄که د ژمي
په مﻴاشتو ک ３د سايبر يا س７ې ＇پ ３د لوړوالي د کم＋ت له امله افغانستان په ختﻴ％و او جنوب
ختﻴ％و س５مو ک ３د اور＊تونو ﻻمل نه －ر＄ي.
د -اور＊ت او د اوبﻮ دوران:

اور＊ت او د اوبو دوران په پرله پس ３توگه په طبﻴعت ک ３يو بل پس ３دوام لري .د لمر وړانگ ３د
سمندرونو ،سمندرگﻴو او وﻻړ و اوبو له مخ＇ ３خه ب７اسونه پورته کوي چ ３په پايله ک ３ي ３په هوا
ک ３د اوبو بخارونه را من％ته ک８５ي ،د اوبو د ب７اسونو د پورته ک５دو له امله ،تودوخه کم８５ي ،س８４７ي
چ ３د ب５ﻼب５لو ور％４و درامن％ته ک５دو ﻻمل ک８５ي .وري ３％د س７و او تودو ＇پو په ترڅ ک ３د بادونو
د لگ５دو له امله يوې خوا بل ３خواته ＄ي کله افقي او کله هم عمودي حرکت کوي او د ＄مک３
په تروپوسفﻴر ک ３حرکت کوي .لنده بل لرونکي هوا په هر سل متره لوړوالي ک ３په اتموسفﻴر ک３
تودوخه  ٠.٦درج ３د سانتي گراد كمﻴ８ي ،نو هر ＇ومره چ ３د ور％４و غ７وسک ３په فضاک ３د
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 -١د سمندرونو س５مه
 -٢د روانو اوبو ژوره برخه
چ ３په سمندر ک ３تو４ﻴ８ي.

 -٣هغه اوبه چ ３په
＄مکه ک ３ننو＄ي.
 -٤تازه اوبه
 -٥د ＄مک ３ﻻندې اوبه
10
 -٦د روانو او اوارو اوبو س５مه
 -٧سمندر ته د وچو
س５مو نه د اوبو رات，
 -٨د سمندر له مخ نه
8
ب７اس
 -٩په وچه ک ３ور４دل
 -١٠په سمندر ک ３ور４دل
 -١١ب７اس
 -١٢ب７اس
 -١٣ب７اس چ ３په هوا ک３
تويﻴ８ي.
 -١٤ب７اس چ ３د اور＊ت
ﻻمل ک８５ي.

13

14

9
12
11

7
6

-١٥٣ان％ور
5

3
4
1

2

ب７اس په ب２ه پورته ＄ي ،د اشباع عمل په پايله او تکاﺛف له امله ب５رته د ب５ﻼب５لو شرايطو په ت５رولو
سره سم د واورې او باران ياد ږل ９په ب２ه ＊کته را ور８４ي.
 .١په غرنﻴو س５موک ３اورو گرافﻴک يا غرني اور＊تونه.
 .٢په استوايي س５موک ３د کانويکشن (د تودې هوا مستقﻴم پورته تلل او بﻴرته په همغه س５مه
باندې وريدل)د عمل پربنس ،بﻴرته په هماغه استوايي س５مه ک ３منطقوي باران ور８４ي.
 .٣د س７و او تودو ＇پو ور＊تونه هم د ＄مک ３پرمخ ک８５ي.
که چ５رې توده هوا په غرنﻴو س５مو ک ３د س７ې هوا له پاسه ت５ره شي ،د تکاﺛف د عملﻴ ３له کبله
باران ک８５ي او د ويالو د بهﻴدو ﻻمل کﻴ８ی او بﻴرته سمندرونو ته ورتو４ﻴ８ي.
اور＊تونه د سﻴندونو او ويالو د بهﻴدو ﻻمل ک８５ي او بﻴرته سمندرونوته ورتو４ﻴ８ی ،کله چ３
دغه ډول اور＊ت د سﻴندونو لوري يا د کنگلونو دويلي کﻴدو يا د قطبي واورې دويل ３کﻴدوله
امله بﻴرته سمندرته ور＄ي ،د اوبو دوران بشپ８４７ي او دغه عملﻴه په دوامداره ب２ه دوام لري چ３
ژوند د دوام او د اوبو دوران د طبﻴع ３بهﻴر د بشپ７يدو ﻻمل ک８５ي.
د لمرد وړانگو له امله د سمندرونو ،سمندر－ﻴو ،وﻻړو اوبو ،خاورې او د بو！و او ونو د پا１و
له مخ ＇خه د ب７اس کﻴدو عملﻴه روانه وي او د اوبو ب７اس هوا ته پورته ک８５ي ،دغه عملﻴه په
طبﻴعت ک ３د اوبو لوی دوران جوړوي.
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د سمندرونو ＇خه ب７اس  455000مکعب کﻴلو متره.
له وچ＇ ３خه ب７اس  62000مکعب کﻴلو متره.
 517000مکعب کﻴلومتره.
د ！ول ب７اس اندازه
په سمندرونو کی اور＊ت  409000مکعب کﻴلو متره.
 108000مکعب کﻴلومتره.
په وچ ３ک ３اور＊ت
د ！ول اور＊ت اندازه  517000مکعب کﻴلومتره.
خو په وچه ک ３له هغه ب７اس ＇خه اضافه ٤٦٠٠٠ ،مکعب کﻴلومتره زيات ３اوبه تر ﻻسه
کوي.
ﻫـ  .په ژوند ک ３د اور＊ت ارز＊ت:

اور＊ت د انسانانو او ！ولو نورو ،ژويو او بو！و په ژوند ک ３ډ４ر زيات ارز＊ت لري ،دا ＄که
چ ３پرته له اوبو ＇خه ژوند امکان نه لري .په اور＊تونو سره کرنﻴزې ＄مک ３خ７وب８５ي او په
غرنﻴو کنگلونو باندې دايمي واورې ور８４ي چ ３بﻴا ورو ورو ويلي ک８５ي＄ ،مک ３خ７وبوي .د
＄مک ３ﻻندې هغه او به چ ３انسانان ،ژوي ،ون ３او بو！ ３ور ＇خه ＂－ه اخلي ،خداى د
خپلو مخلوقاتو د ژوند لپاره تنظﻴم او چمتو ک７ي دي ،نو په دې توگه موږ ويلى شو چ ３اوبه يوه
حﻴاتي ماده ده او د ！ولو ژونديو موجوداتو په ژوند ک ３ډ４ر زيات ارز＊ت لري.
له ！ﻮلﮕﻲ ＇خه بهر فعالﻴت:
زده کوونکي دې درې ډل ３شي ،هره ډله دې په ﻻندې يوه مطلب بحﺚ و ک７ي:
 د ارتفاع له مخ ３د اور＊ت بدلون. اور＊ت او د اوبو دوران. د خلکو پر ژوند د اور＊ت ارز＊ت.وروسته دې د هرې ډل ３استازى د خپل بحﺚ پايله ！ول／ﻴوالو ته ＇ر－نده ک７ي.
پﻮ＊تن:３
؟
 .١ول ３اور＊تونه په ！ولو س５مو ک ３يوشان نه دي؟
 .٢اور＊ت او د اوبو دوران په لن６ه تو－ه تشريح ک７ئ؟
 .٣اور＊ت په ژوند ک＇ ３ه ارز＊ت لري؟
له ！ﻮلﮕﻲ ＇خه بهر فعالﻴت:
زده کوونکي دې د غرنﻴو او استوايي س５مو د اور＊ت يو ان％ور په خپلو کتابچو ک ３رسم ک７ي.
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