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 دا عــــزت د هـــر افـغـان دى
 هر بچی ي３ قهرمـــــان دى
ازبـکــــــــو د  بـــــلـوڅـــــــو   د 
 د تـــرکـمنـــــــو د تـــاجـکــــــو
 پــاميــريـــان، نـورســـتانيــــان
 هـــم ايمـــاق، هم پشـه ４ان
 لـکـه لـمــر پـر شـــنـه آســـمـان
 لـکــــه زړه وي جـــاويــــــدان
 وايـــو اهلل اکبر وايو اهلل اکبر

افغانســـتـــان دى  دا وطن 
 کور د سول３ کور د تورې
 دا وطن د ټولـــو کـور دى
 د پ＋ـــتــون  او هـــــزاره وو
 ورســـره عرب، گوجــر دي
 براهوي دي، قزلباش دي
 دا ه５ــواد بـــه تل ځلي８ي
 په ســـينــه ک３ د آســـيـــا به
 نوم د حق مـــو دى رهبـــر

ملي سرود
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يغام وهن د وزير  د 

اقرأ باسم رب
ل او د لوست او لي  وند راب وو  مو ته ي  ا  ه  ر  ون خدا ش د لو او ب
�  اله  غم محمد مصطف ر وروست  ي يو او د الله تعال  خه ي برخمن  له نعمت 

لوستل و درود وايو  غام ورته  ن  لوم
ه نامه ونومول شو له د امله به  ال  وهن د  ال د  ريز  اره ده  هجري  ولو ته  ه   رن
وون اداره  تاب  وون  وون زده  ورو بدلونونو شاهد وي  وونيز نظام د  واد  ران ه د 
وون  واد د  ي  د ه ي يز عنا بلل  و بنس وهنيز نظام ش واد د  ان د ه او د والدينو شورا
وهن وزارت  ه داس مهم وخت  د افغانستان د  رمختيا  مهم رول لري  راختيا او  ه  او روزن 

من د يزو بدلونونو ته  ه لور بنس ا  راخت وونيز نظام  د ود او  ه  واد  تابه مقام د ه د م
ه  خه دي همدارن يتوبونو  وهن وزارت له مهمو لوم راختيا د  ح او  وونيز نصاب اص له همد امله د 
يفيت او  تابونو محتوا  وونيزو تأسيساتو  د در  ولو دولت او خصو  يو مدرسو او  وون ه 
يفيته در  ه د باور يو  د با ا لري مو  ه    ارو  وهن وزارت د  املرنه د  ع ته  توز

دل نشو وون او روزن اسا اهدافو ته رس رته د  تابونو له شتون 
و  اره د راتلون نسل د روزون ولو ل ته  وونيز نظام د رامن زنا  دو او د اغ ورتنيو موخو ته د رس
وم  ه درناوي هيله  خه  و استادانو او مسل مديرانو  وون ه سواندو  ولو ز واد له  ه د ه ه تو
ه او هاند  ول ه دولو  هي  ه ل ه تدريس او د محتوا  تابونو  يانو ته د د در  واد ب  د ه
و  ه روزنه  زيار او  ر سمبال نسل  ه دين م او انتقادي تف موي او د يوه فعال او  ونه س
ي   ل  ه د نيت لوست  ه  ه در  ولو او د مسؤوليت  ه نوي  من  ي هره ور د  و
ور  ولن متمدن او  ران او د  رمختل افغانستان مع وون به سبا د يوه  ران زده  د نن ور 

دون وي اوس
و له هر فرصت  تنه لرم  ه ده غو ان ه  تنا واد ارز خه  د ه و  وون و زده  همدا راز له خو
ه  و ته  وون ه او  ه تو ونوالو  و او فعالو  روسه  د  ه  ي او د زده   ورته  ه  خه 

ي ه استفاده و زنا ه او اغ خه  س  ه له تدر درناوي 
خه  د  ارانو  وونيز نصاب له مسل هم وهانو او د  ولو  وون او روزن له  ا  د  ه 
وم او د لو  ل  دي مننه  دون هل  ولو  ي نه ست  متو  لو او  ه لي تاب  د 

م وون ه  بريا غوا ل او انسان جو ي ه د س خه دو ته  خدا له دربار 
وه او  لوا  ي  خ له  و ه ه وونيز نظام او د داس ودان افغانستان  رمختل  د معياري او 

اله وي سو
وهن وزير د 
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لوم７ى ＇پرکى
مبادي 

 اړين اصطالحات

په دغه ＇پرکي ک３ د زده کوونکو د فکري ودې لپاره الند４ني مفاهيم او اصطالحات 

＄انگ７ى ارز＊ت لري چ３ په ترتيب سره ي３ يادونه کوو:

- لوم７ى لوست: نقشه

- دويم لوست: اقتصادي نقش３

- در４يم لوست: مقياسي

- ＇لورم لوست: په نقشه ک３ د رن， کارول

- پن％م لوست: د نقش３ ان％ورول

- شپ８م لوست: د مصنوعي سپوږمکيو له عکسونو ＇خه کار اخ５ستل
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په  مرسته  په  هغو  د  چ３  ＄که  وپوهي８ي،  مفاهيمو  دغو  په  بايد  کوونکي  زده 

جغرافيايي ب５الب５لو موضوعانو ＊ه پوه８５ي او پوهان او زده کوونکي د جغرافي３ 

د ＇７５ن３ الرې چارې زده کوي. په حقيقت ک３ همدغه مفاهيم هغو کسانو ته 

چ３ جغرافيه نوې زده کوي او زده کوونکوته د جغرافي３ د علم د ＇７５لو اصلي 

کونجي په الس ورکوي. په راتلونکو پا１و ک３ به دغه ب５الب５ل بحثونه د هغو له 

ب５ل／و او د هغو له اړوندو نقشو سره يو ＄اى زده کوونکو ته وړاندې شي.
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نقشه
لوم７ى لوست

تاس３ پوهي８ئ چ３ نقشه ＇ه ده او په جغرافي３ ک３ ＇ومره ارز＊ت لري؟
د نقش３ لن６ه پيژندنه داس３ راغل３ ده:

د ＄مک３ د کرې اړخونه يا د هغ３ د يوې برخ３ ان％ورولو ته نقشه ويل ک８５ي چ３ د 
＄مک３ د کره د درو اړخونو )اوږدوالي، سور او لوړوالي( له پلوه په افقي دوه اړخيزه 
＊کاره  سره  ن＋و  ＄ان／７و  په  او  مقياس  ！اکلي  يوه  په  اوسور(  اوږدو  )په  سطحه  بعدي 

کوي.
ډ４ر  د  په علم ک３  د جغرافي３  برخ３  ب５الب５ل３  نقشه ک３ رسم شوې  په  امله  له همدې 

ارز＊ت وړ دي. 
الند４ن９ برخ３ د يوې نقش３ من％پان／ه جوړوي:

١. د نقش３ اډانه )چوکاټ(
٢. د طول البلد او عرض البلد ک７ۍ )دايرې(

٣. کانتور کر＊３
٤. د نقش３ مقياس
٥. ＄ان／７ې ن＋３

٦. د رن／ونو استعمال او پرداز

١- نقشه، د نقش３ چوکاټ او جغرافيايي کميتونه
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٧. په نقشه ک３ د ＇لورو خواو ＊ودنه )په عمومي توگه د هرې نقش３ پورته خوا شمال 
وي، درې نورې خواوې ي３ په أسان９ پيدا ک８５ي.(

٨. د نقش３ د ان％ورولو ب５الب５ل３ الرې چارې
 - د نقش３ اډانه

د ＄مک３ يوه ！اکل３ برخه چ３ په نقشه ک３ ＊ودل ک８５ي، هغه په يوه چوکاټ ک３ ＄اى  
پر ＄ای ک８５ي. د نقش３ چوکاټ، په يوه پري７ه کر＊ه چ３ ورسره يوه نرۍ کر＊ه هم وي، 

رسم８５ي.
په دې برخه ک３ بايد هنري مهارت په پام ک３ ونيول شي، ＇ومره چ３ نوموړى چوکاټ 

رو＊انه او ＊کلى رسم شي، هومره نقشه په زړه پورې وي.
د  ک８５ي،  ويل  ته  دايرو  البلد  طول  او  البلد   عرض  د  چ３  کميتونه  ！اکلي  جغرافيايي 
نقش３ پرمخ موقعيت او ＄اى ＊يي. د نقش３ شمال، 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 ي３ د ＄مک３ د نورو برخو په پرتله ＊کاره ک７اى شي.

- کانتور کر＊３:
دغه کر＊３ په نقشه ک３ د يوې س５م３ لوړوالى ＊يي. کانتور کر＊３ له ورته لوړو س５مو＇خه 

تير８４ي او همدغه کر＊３ دي چ３ د لوړوالي له پلوه د ＄مک３ جوړ＊ت ＇ر－ندوي.

 - د نقش３ مقياس
د نقش３ د وا！ن )فاصل３( تناسب د ＄مک３ پر وا！ن ته مقياس وايي.

 

50000:1 
50000

1

دا په －رافيکي ب２ه هم داس３ ＊ودالى شو:

       km

مقياس =
د نقش３ فاصله

د ＄مک３ فاصله

 3002001000

يا
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طبيعي نقش３

د ＄مک３  ک３  نقشو  ډول  دغه  په  وايي.  هم  نقش３  فزيکي  يا  توپو－رافيکي  ته  نقشو  طبيعي 
جوړ＊ت په ＇ر－ند ډول ＊ودل ک８５ي. لوړې,ژورې د کر＊و په واسطه پرداز او ان％وري８ي. هره 
کانتور کر＊ه د همغ３ ！اکل３ ساح３ لوړوالى ＊کاره کوي.  د غرونو د لوړو ＇وکو لوړوالی هم 
په ＇ر－ندو اعدادو ليکل ک８５ي. والړې 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 برخ３، وادي －ان３، غا＊ي او کوتلونه، تونلونه، ش／لن３ س５م３ او د ＊ت３ په ＄ان／７و ن＋و 
سره ＊ودل ک８５ي، خو د لوړو برخو توپيرونه، د نقش３ لوري او مقياسي ب２ه په هر حالت ک３ 
د نقش３ په کوزه برخه ک３ ليکل ک８５ي. د سمندرونو، سمندر－يو او خليجونو ژوروالى او د 
کانتور کر＊و د شته والي له مخ３ د هغه ډول نقش３ هيپسومتريک  )Hypsometric( هم 

بلل ک８５ي.
نقشه،  برخو  اوبلنو  او  د سيندونو  نقشه،  لکه: د خاورې  لري،  ډولونه  ب５الب５ل  نقش３  طبيعي 

اقليمي نقش３، د کنگلو س５مو نقش３، د ونو، بو！و او ＄ن／لونو نقش３ او داس３ نور.
په دغه ډول نقشو ک３ ！وله ن７ۍ، يا يوه لويه وچه، يا يوه س５مه او يا هم يو ه５واد ＄ايول ک８５ي.

سياسي نقش３ کوم３ ＄ان／７تياوې لري؟
سياسي نقش３: هغه نقش３ دي چ３ د ه５وادونو سياسي ويش د هغو له سرحدي پولو او پالزم５نو 

کوم ډول نقشو ته طبيعي نقشه وايي؟

٢- ان％ور د افغانستان طبيعي نقشه 

غرونه:

له ٣٥٠٠ مترو لوړ د واورو تر پو＊（ الندې الپاين يا 
نوي يخچالونه- الپايني نباتات

نيمه الپاين يا نوي يخچالونه او د پخوانيو پاتي شون３ 

نيمه الپايني نباتات )يوازې په ژورو درو ک３(
 ستن پا３１ ＄ن／لونه او پلن پا３１ غرني )لمن％ه، پيچور، 

＇ي７ۍ، سرپ، چارمغز او زرشک(
د ستپ لوړ غرونه د نی او ＇７ ＄ايونو لرونکي د يوريشيا او ترخ په درو ک３

لوړې ＄مک３:
ن＋تر، نی او بو！ي په لوړو س５مو ک３

د ستپ نباتي بو！ي د ترخ او ترکاکنت سره
！ي＂ي س５م３:

ستپ د ل８ عمره 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، ول３ او اصيل －ن４６ري د هوارو درو په مخونو ک３

د غزني 
والړې اوبه

د ارغنداب سيند

د ＄مک３ طبيعي شکلونه
١:٦٠٠٠٠٠٠
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؟

٣- ان％ور: د افغانستان د سياسی تقس５ماتو نقشه سره يو＄اى ＊کاره کوي. 
لوى او کوچنــي ه５وادونه 
د هغــو له تحــت الحمايه 
 کامنولــ ســره،  ســ５مو 
ه５وادونه،قيموميت الندې 
او داســ３ نــور د هغــو د 
د  او  ډول  لــه  حکومــت 
سياست له ＇رن／والي سره 
يو ＄اى، لکه: جمهوري، 

مطلقه شــاهي، مشروطه شاهي، فدرال جمهوريت او د خلکو د جمهوريت په ب２و ＊يي. په دغه 
ډول نقشوک３ اداري ويش، ＊ارونه او ＊اروالی، س５مه ييز حکومتونه او واليتونه ！ول ＄اى پر＄ای 
ک８５ي ، همدارن／ه په دغه ډول نقشــه ک３ د ه５وادونو پراخوالى، نفوس او مســاحت په کره تو－ه 

＊ودل ک８５ي.

            د ！ول／ي دننه فعاليت:
زده کوونکي دې دوه ډل３ شي، لوم７ۍ ډله به د طبيعي نقشو جغرافيايي ＄ان／７ن３ او دويمه ډله 

به د سياسي نقشو ＇رن／والى د خپلو ！ول／يوالو مخ３ ته ووايي.

          پو＊تن３:
١. په يوه طبيعي نقشه ک３ لوړې س５م３ ＇رن／ه ＊ودل ک８５ي؟

٢. نقشه کوم مهم ！کي لري؟
٣. سمندر－ي، سيندونه او لوى سمندرونه په کوم ډول نقشو ک３ ＊ودل ک８５ي؟

٤. طبيعي او سياسي نقش３ يوله بله ＇ه توپيرونه لري؟
٥. په کوم ډول نقشو ک３ زياتره د ه５وادونو پول３ په 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 ک３ دې هغه ＊وونکي ته و＊يي.
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  دويم لوست
                اقتصادي نقش３

 زده کوونکي له اقتصادي نقشو ＇خه ＇رن／ه استفاده کولی شي؟

اقتصادي نقش３ هغو نقشوته ويل ک８５ي چ３ د ن７ۍ يا د يو ه５واد ！ول اقتصادي مسايل او يا 
د هغو يوه برخه ＊کاره کوي. دا موضوعات طبيعي سر چين３ او تر ＄مک３ الندې ز４رم３ 
لکه: فلزات، قيمتي ډبرې، د نفتو او －ازو کانونه او د ＄مک３ د مخ سرچين３، لکه: د کرن３ 

پيداوار، صنعتي فابريک３، سودا－ري، واردات او صادرات او نور ＊کاره کوي.
همدارن／ه په دغه نقشو ک３ له سيندونو ＇خه د بر４＋نا د انرژۍ ترالسه کول، د ＇ارويو روزنه، 

السي يا ماشيني صنايع هم ＊ودل ک８５ي.

مواصالتي نقش３:
په دغو نقشو ک３ د ت， رات， ！ول３ الرې، پاخه س７کونه، په وچه باندې د اوسپن３ پ＂ل９ او 
مي＂رو د )＄مک３ الندې د اوسپن３ کر＊３ ＊ودل ک８５ي(. سمندري وړلوراوړلو، د بي７ۍ چلولو 
کر＊３، مهم بندرونه او د بي７يو و دريدلو ＄ايونه او سمندري مواصالتي کر＊３ هم په دغه ډول 

نقشو ک３ ＊ودل ک８５ي.
هوايي کر＊３، هوايي دهليز او د الوتلو کر＊３ هم په ملي او ن７يواله کچه په هوايي مواصالتو 
ک３ را＄ي. هوايي ډ－رونه، د الوتلو د هرې کر＊３ له تم ＄ايونو سره، د فضايي ل８５د را ل８５د او 

                                         ٤- ان％ور:  اقتصادي نقشه 

  د کاني سرچينو س５م３ چ３ 
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
طال

د مال／３ ډبره
سلفر

فلورايت
بيرايت
ابرک

د ريشه ډبره
تلک

－رافيت
الجورد

قيمتي ډبرې
د أهک، د لوميت او د مرمر ډبرې

خ＂３
ري， او ش／３

منرالي چين３
نيتريک

سلفوريک
کاربونيک
سليکاني

د غزني 
والړې اوبه

د أمو سيند

ني＂ه: ١٩٧٦

د هلمند هامون

کاني سرچين３
١:٦٠٠٠٠٠٠
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د هوايي ترافيکو حجم هم په دغه ډول نقشو ک３ ＊ودل ک８５ي.                                                                                         
په دغه ！ولو نقشو ک３ ＄ان／７ې ن＋３، مقياس، جغرافيايي ！اکلي کميتونه او لوري د هغه له 

اساسي چوکاټ سره يو ＄اى په پام ک３ نيول ک８５ي.

       د ！ول／ي دننه فعاليتونه:
زده کوونکي به درې ډل３ شي، هره ډله به د يوې مواصالتي کر＊３ په هکله په خپل من＃ 
ک３ مشوره وک７ي او بيا به له خپل من＃ ＇خه يو تن غوره او هغه به په ！ول／ي ک３ موضوع 

بيان ک７ي.

     پو＊تن３:
١. په اقتصادي نقشو ک３ کوم３ موضوع －ان３ راوړل ک８５ي؟

٢. کرنيز پيداوار په اقتصادي نقشو ک３ ＊ودل ک８５ي، که ＊ودل ک８５ي ＇رنگه؟
٣. په مواصالتي نقشو ک３ کوم شيان ＊ودل ک８５ي؟

٤. فضايي کر＊３ له ＄مکنيو د ل８５د را ل８５د کر＊و سره ＇ه توپير لري؟

      له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:
مضمون  د  او  رسم  ک３  کور  په  نقشه  مواصالتي  يوه  افغانستان  د  دې  کوونکی  هرزده 

＊وونکي ته دې و＊يي.

؟

٥- ان％ور- د الرو نقشه       
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ج. د مقياس په هکله پوهي８ئ؟
د نقش３ د وا！ن تناسب د ＄مک３ پر وا！ن ته مقياس وايي. مقياس په درو ب２و ＊ودل ک８５ي، خو 

په هر يوه ک３ ي３ مفهوم يو شانته دى.
په هر مقياس ک３ د نقش３ د وا！ن يو واحد )map distance( چ３ د کسر په صورت ک３ 
ليکل ک８５ي، له هغو ！ولو عددونو سره برابر دى چ３ د کسر په مخرج ک３ ليکل شوي دي او هغه 

هم د ＄مک３ وا！ن  )earth distance( ＊کاره کوي. د ب５ل／３ په تو－ه:

Map distance                      د نقش３ فاصله   

Earth distance               د ＄مک３ فاصله   

  مقياس: په نقشه  ک３ يو سانتي متر د ＄مک３ پر مخ له لس زره سانتي مترو سره برابر دی. 
10000

1 د 

د ＄مک١٠٠٠٠cm  ３=   ١cm )نقشه( يعن３:    
يا: د نقش١cm ３ د ＄مک١٠٠m ３ ک８５ي.

په الند４نيو مقياسونو ک３ د ＄مک３ له سطح３ سره د هغو معادلت په دې تو－ه محاسبه کوو:

يا ١cm په نقشه ک３ او ٢٠٠m د ＄مک３ پر مخ
 20000

1
2

يا ١cm په نقشه ک３ او ٢٠٠٠m      ٢km  د ＄مک３ پر مخ
 200000

1

يا ١cm په نقشه ک３ او ٢٠٠٠٠m      ٢٠km  د ＄مک３ پر مخ
 2000000

1

هغه مقياسونه چ３ د کسر په ب２ه ＊ودل ک８５ي، هغو ته کسري مقياس ويل ک８５ي او د 
)Representative Fraction( يا )RF( په نوم ياد８４ي چ３ دلته:

يو سانتی متر )نقشه ک３( 
١٥٠٠٠٠ سانتي متر )پر＄مکه(

يا                     
١ cm  ３١٥٠٠٠٠ = په نقشه ک  cm په ＄مکه

١ cm  ３١٥٠٠ = په نقشه ک  m په ＄مکه
١ cm ３١.٥  = په نقشه ک km په ＄مکه

دغه مقياس داس３ هم ليکل ک８５ي 

دريم لوست

              مقياس

= Scaleمقياس =

1cm=1500m

1cm=1,50km

 150000:1 1:150000
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－رافي مقياس:
په دغه ډول مقياس ک３ د يوې يا دوو کر＊و يو －راف په موازي تو－ه رسم او د －راف هر واحد 

پر ＄مکه باندې يوه ！اکل３ فاصله ＊کاره کوي، لکه:
                     

0       I         20         I                 40          I        60        I        80        I         100    km                                                  
0                  20                           40                    60                  80                   100    km                                                 

لس  باندې  پر ＄مکه  دى،  متر  سانتي  يو  واحد چ３  هر  د－راف  ک３  مقياس  －رافي  دغه  په 
کيلومتره وا！ن يا فاصله ＊کاره کوي. د －راف ب２ه د ان％ور کوونکي په مهارت پورې اړه لري 

چ３ ＇ومره ي３ په ＊کل３ او په زړه پورې ب２ه ＊کاره کولی شي.

لفظي مقياس:

  لفظي مقياس 
50000

1 دغه ډول مقياسونه په الفاظو او کلماتو ＊ودل ک８５ي، د ب５ل／３ په تو－ه: په 
ک３ د هغه هر سانتي متر له نيم کيلو متر يا ٥٠٠ مترو سره برابردى، خو په پورتني －رافي مقياس 

ک３ د نقش３ يو سانتي متر د ＄مک３ له ١٠ )لس( کيلومتر سره برابر دى.

           د ！ول／ي دننه فعاليت:
 کسري مقياس 

1000000

1 زده کوونکي دې په ！ول／ي ک３ په دوو ډلو و ويشل شي، يوه ډله به 
و＊يي چ３ ＇ه مفهوم لري، دويم －روپ به د همدې کسر －رافي مقياس داس３ ان％ور  

ک７ي چ３ هر دوه سانتي متره له لس کيلومترو سره برابر وي.

     پو＊نت３:

 کسري مقياس مفهوم ووايئ.
1500

1

 
١. د

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

25000000
1 ٣. د 

      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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 په نقشه ک３ د رن， کارول －＂ور دي؟
زده کوونکي بايد پوه شي چ３ ب５ال ب５ل رن／ونه په نقشه ک３ ＇ه ارز＊ت لري؟

يو شمير ！اکلي رن／ونه په نقشه ک３ کارول ک８５ي او په جغرافيايي نقشه ک３ هر رن， يو 
＄ان／７ى مفهوم لري. هغه مهم رن／ونه چ３ په جغرافيايي نقشو ک３ کارول ک８５ي دا دي:

- تور رن， د نقش３ د چوکاټ او د س５مو او ＊ارونو ب５ال ب５لو نومونو لپاره،
- شين رن， د کروندو، ＄ن／لونو او شنو جل／و لپاره،

- ژي７ رن， د د＊تو او ش／لنو س５مو د ＊ودلو لپاره،
- أبي رن， د سمندرونو والړو اوبو، خليجونو، سمندر او سيندونو لپاره،

- سور رن， باندې مواصالتي کر＊３، د ＊ارونو س７کونه او اداري او سياسي مرکزونه 
＊يي.

＇لورم لوست  
       په نقشه ک３ د رن， کارول

٦- ان％ور  په نقشه ك３ د رن， استعمال ＊يي                 

د نقش３ الر＊ود



 12

- ＄ي／ري رن， د غرونو د ＊ودلو لپاره دى.
- يو شمير نور رن／ونه هم کارول ک８５ي چ３ په اقتصادي، سياسي، بشري نقشو ک３ او 
هم له ＄مکو ＇خه د －＂３ اخ５ستلو د طريقو لپاره ور＇خه کار اخ５ستل ک８５ي او د هغو 

د ＄ان／７و ن＋و يادونه هم ک８５ي.
د رن／ونو تيزوالى او تتوالى هم مهم دى، د ب５ل／３ په تو－ه: په سمندرونو ک３ د اوبو له 
١٠ ＇خه تر ١٠٠٠ مترو پورې ژور والى په تت آبي رن， ＊ودل ک８５ي،خو ورو، ورو 
له ٧٠٠٠ مترو ＇خه تر ١٠٠٠٠ مترو پورې ژوروالی په ډ４ر ت５ز آبي رنگ ＊ودل ک８５ي. 
 ي！ له  لمن３  غرونو  د  ک８５ي.  ＊ودل  رن，  ＄ي／ري  په  لوړوالى  غرونو  د  همدارن／ه 
＄ي／ري رن， ＇خه پيل او من％ن９ لوړې برخ３ په ل８ ＄ي／ري رن， ＊ودل ک８５ي، خو 
په ٥٠٠٠ مترو او ٨٠٠٠ مترو لوړو برخو ک３ په ت５ز ＄ي／ري رن， سره ＊ودل ک８５ي، که 

په غرنيو لوړو ＇وکو کن／لونه وي په تک سپين رن， ＊ودل ک８５ي. 
په الند４ن９ نقشه ک３ د رن／ونو او موضوع －انو توپير ليدل ک８５ي:

دغه ډول نقش３ د هيپسو متريک په نوم ياد８４ي.
همدا ډول په يو شمير نقشو ک３ فرهن／ي مرکزونه، ژب３، دين، نژاد او يو شمير نورې 
＄ان／７تياوې په ب５الب５لو رن／ونو ＊ودل کيدى شي، تر＇و لوستونکي هره يوه موضوع يوه 

له بل３ ＇خه ب５له ک７ى شي.      

 

TN حقيقي شمال                                                   
MGN مقناطيسي شمال                                             
په نقشه ک３ د GN د مرکاتور د نقشو شمال لوری       

شمال لوری 

 
TN

GNMgN
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په يوه نقشه ک３ لوري ＇ن／ه ！اکل ک８５ي؟

په جغرافيايي نقشو ک３ لوري په درې ډولونو ＊ودل ک８５ي:

 )N( رسم８５ي چ３ د هغه په ＇وکه باندې )١. د نقش３ په ＊کتني برخه ک３ يو وکتور )غشی

تورى يا )شمال( کلمه ليکل ک８５ي. تر وکتور الندې S يعن３ جنوب ليکل ک８５ي.                           

٢. که نقش３ ته په ＄ير سره وکتل شي په هغ３ ک３ د طول البلد او عرض البلد دايرې رسم 

شوې وي. د طول البلد په اوږدوک３ د هغو پورته خوا شمال لورى دى، خو ＊کته خواي３ د 

جنوب لورى ＊کاره کوي.

٣. نن ورځ په نقشو ک３ اصلي موخه دا ده چ３ د هغو عنوان او نوم پورته خواته ليکل ک８５ي، 

نو په دې تو－ه معموًال د نقش３ پورته خوا د شمال لورى ＊يي، نو که د نقش３ پورته خوا شمال 

لورى وي، نو ستاس３ ＊ي خوا ختي＃، کي２ه خوا لو４دي＃ او د نقش３ ＊کته خوا مو جنوب لورى 

＊يي.            

خو په توپو－رافيکي نقشو ک３ شمال لورى په ب５الب５لو وکتورونو سره ＊ودل ک８５ي:

په  د هدسن  کاناډا،  د  لرې دى چ３  ل８ ＇ه  له جغرافيايي شمال ＇خه  مقناطيسي شمال   .١

MgN  په تورو سره ＊ودل ک８５ي. شمالي خليج  خوا ک３ موقعيت لري. دغه شمال د  

٢. ر＊تيانى شمال چ３ همدا د ＄مک３ شمالي قطب دى، د قطب د ستوري په استقامت ک３ دى 

چ３ د TN په تورو سره ＊ودل ک８５ي، همدې ته جغرافيايي شمال ويل ک８５ي.

٣. د )UTM( يا د نقشو د خطونو د شبک３ شمال يونيورسل ترانسورس مرکاتور دي چ３ د 

GN په تورو باندې ＊ودل ک８５ي.

په  وکتورونه  شوي  ياد  پورته  شمال  د 

ب５الب５لو ه５وادونو ک３ په ب５الب５لو ب２و په 

ل８ کوچنيو يا ل８ ＇ه لويو زاويو سره يو 

 

B 

A1 

A 

AB 

دب اصغر

د قطب ستورى
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بل ته ل８ نژدې 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 ک３ توپيرلري او په ＄ينو ه５وادونو ک３ بيا ډ４ر توپير لري.

د ！ول／ي دننه فعاليتونه:
زده کوونکي دې درې ډل３ شي او هره ډله دې د شمال د هغو درو ډولونو په هکله خبرې 

وک７ي چ３ په نقشه ک３ کارول ک８５ي.

؟  پو＊تن３:
١. ＇و ډوله شمال لرو؟

٢. ري＋تياني شمال په کومو تورو ＊ودل ک８５ي؟
٣. مقناطيسي او ر＊تياني شمال يو له بل سره ＇ه توپير لري؟

٤. په نقشه ک３ لوړې ＇وک３ په کوم رن， ＊ودل ک８５ي؟
٥. آبي رن， په نقشو ک３ د کومو شيانو ن＋ه ده؟

٦. په نقشه ک３ د ＊ت３ په کوم رن， ＊ودل ک８５ي؟

  له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:     
هر زده کوونکى دې د جغرافيايي او مقناطيسي شمال په هکله دوه دوه کر＊３ وليکي او 

له شکل سره دې په ！ول／ي ک３ وړاندې ک７ي.
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پن％م لوست
            د نقش３ ان％ورول

په جغرافيه ک３ د نقش３ رسمول ＇ه ارز＊ت لري؟
جغرافيايي نقش３ د هندسي معيارونو له مخ３ په الندې ډولونو ويشل شوي دي:

١. استوانه يي ارتسام )رسمول(
٢. مخروطي ارتسام

٣. مستوي ارتسام
٤. مولوايد ارتسام

٥. سينو سايدل ارتسام
٦. －ودز ارتسام

٧. ايکرات ارتسام
    

١. استوانه يي ارتسام:
په استوانه يي ارتسام ک３ د ＄مک３ شفافه کره په شفاقه استوانه ک３ د ننه کوي ر１ا د ＄مک３ او 
د استوان３ له مرکز ＇خه، د استوانه يي کاغذ پر مخ غور＄وي، د ل／يدو له امله د طول البلد او 
عرض البلد کر＊３، د ＄مک３ د وچو او سمندرونو ان％ور پر استوانه يي کاغذ باندې را＄ي، 
چ３  په دې تو－ه د کاغذ پرمخ باندې د دواړو قطبونو د عرض البلد طول چ３ صفر دى، د نقش３ 
پر مخ د استوا له کر＊３ سره برابر رسم８５ي. له دې پرته د ＄مک３ وچ３ ！و！３ او هغه ！اپو－ان 
چ３ په دوو قطبونو ک３ دي، له خپل ر＊تياني حالت ＇خه ＇و ＄له لوى ＊کاره ک８５ي، خو بيا 
هم دغه ډول نقش３ ＊ي／３２ هم لري. د نقشو دغه ډول ان％ورول په فضا نوردۍ، بي７ۍ چلولو 
او هوا ته د مصنوعي سپوږمكيو په استولوک３ خورا －＂ور بلل ک８５ي او ور ＇خه کاراخلي. دغه 
ډول نقشه د يوې س５م３ د زاوي３ لوری د بل３ س５م３ په پرتله ډ４ره ＊ه ＇ر－ند وي. د استوايي 

٨- ان％ور: د مرکاتور نقشه
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ارتسام  او ان％ورون３ ډ４ره ＊ه ب５ل／ه ي３ د 
مرکاتور نقش３ دي، چ３ په ډ４رو ＄ايونو 

ک３ ور＇خه کار اخ５ستل ک８５ي.
٢. د نقش３ مخروطي ارتسام:

په دغه ډول رسمولو ک３ مخروطي کاغذ 
پــه يوه يا دوو عــرض البلدونو باندې د 
مماس په ب２ه اي＋ودل ک８５ي، کومه نقشه 
چ３ په دې تو－ه الســته را＄ي هغ３ ته 
مخروطي ارتسام ويل ک８５ي. دغه ډول 
رســمول د ب３２ او پراخوالي له مخ３ د 
＄مک３ له ســطح３ ســره پوره ان６ول 

لري.

٣. مستوي ارتسام:
د ＄مک３ د 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.

٤.مولوايد ارتسام:
او  وچ３  چ３  دي  تنظيمول  او  مهارت  هغه  رسمولو  د  البلدونو  عرض  او  البلدونو  طول  د 
سمندرونه د هغو د موقعيتونو له مخ３ چ３ د ＄مک３ پر مخ ي３ لري، پر نقشه باندې راوړل 

ک８５ي.

٩- مخروطي ان％ور

١٠- د مستوي ان％ور 
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١٢- د اكرت ان％ور        

١٤- د گودز ان％ور 

١٣ د سينو سايدل ان％ور            

١١- د مولوايد ان％ور
٥. سينوسايدل، －ودز او اکرت ارتسام:

د جغرافيايي وضعيه کميتونو د هندسي رسم له مهارت سره سم رسم او د ＄مک３ ！و！３ 
ورباندې ＄اى پر ＄اى ک８５ي چ３ هر يوي３ په الند４نيو شکلونو ک３ ＊ودل شوي دي:
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؟

              د ！ول／ي د ننه فعاليت:
زده کوونکي دې ＇لور ډل３ شي، لوم７ۍ ډله به مرکاتور )استوانه يي( ارتسام، دويمه به 
ارتسام تعريف  به د مولوايد  او ＇لورمه ډله  ارتسام  په مستوي  ارتسام، دريمه  مخروطي 

ک７ي.

پو＊تن３:   
١. د نقش３ ＇و ډوله رسمول پيژنئ؟

٢. مرکاتور ارتسام کوم３ ＄ان／７تياوې لري؟
٣. مخروطي ارتسام کوم ډول ارتسام دی؟

له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:   
هر زده کوونکى دې په خپل３ کتابچ３ ک３ د هر ارتسام شکل په ب５الب５له 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

تاس３ د مصنوعي سپوږ مکيو د ان％ورونو په هکله ＇ومره پوهي８ئ؟ او دا ＇ومره ارز＊ت لري؟

د جغرافيايي موضوع －انو د تحليل، شنن３ او 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.

 ١٥- ان％ور: د مصنوعي سپوږ مک９ په وسيله د ＄مک３ د مخ ان％ور ＊يي 

١٦- ان％ور: د سپوږ مک９ په وسيله د ＄مک３ د مخ ان％ور ＊يي.
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امريکايي فضا －ر＄يدونکى )آرم سترانگ( د لوم７ي ＄ل لپاره په اپولو  ک３ د سپوږم９ پرمخ  

کوز او و－ر＄يد. نوموړي د سپوږم９ د جاذب３ په هکله وويل چ３ د سپوږم９ جاذبه د ＄مک３ 

په پرتله شپ８ ＄ل３ کمه ده.

تر ٢١٠ درجو پورې  د سپوږم９ د مخ تودوخه د ور＄３ ډ４ره زياته وي چ３ د سانتي －راد 

رس８５ي، خو په شپه ک３ بيا د سانتي －راد ١١٠- درجوته را！ي＂８５ي.

نشته،  پک３  اوبه  دى،  ذرو ＇خه جوړ  کوچنيو  له  خاورو  د  مخ  سپوږم９  د  امله  همدې  له 

ون３ او بو！ي هم نه لري. له مصنوعي سپوږمکيو ＇خه د ＄مک３ عکسونه واخ５ستل شول 

شاوخوا  لمر  د  او  ده  )معلقه(  ＄وړنده  ک３  فضا  په  ＊ودله،  )کروي(  －رده  ي３  ＄مکه  چ３ 

－ر＄ي. ！ول３ هغه مصنوعي سپوږمک９ چ３ د ＄مک３ پرشاوخوا －ر＄ي بيضوي مدار لري، 

د  لرې  پورې  کيلومترو  تر ٣٠٠٠  نيول３  کيلومترو ＇خه  له ٧٠٠  يعن３  وا！نونو،  ب５الب５لو  په 

＄مک３ پرشاوخوا －ر＄ي. د مصنوعي سپوږمکيو د ان％ورونو له مخ３ د ＄مک３ د قطعاتو 

١٧ - ان％ور: د يو ＊ار شکل د سپوږمک９ په وسيله ＊يي.
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او  پ５ژندونکو  په ډ４ره ＊ه تو－ه ＇ر－ند８４ي. دغ３ پ５＋３ له ＄مکه  او د وچ３ غاړې  شکل 

کارتو－رافانو سره ډ４ره مرسته وک７ه. د ＄ن／لونو ساحه، ش／لن３ س５م３، کرنيزې ＄مک３، 

په وچه او سمندرونو ک３ ت， او رات， کر＊３ تثبيت ک８５ي، ＊اري پالنونه او د اوس５دلو په 

اړه نور موضوعات، بندرونه او سيندونه د مصنوعي سپوږمکيو د شكلونو له مخ３ ډ４ر ＊ه 

＇ر－ند شول او سمون ي３ وموند.

د غرنيو کن／لونو او قطبي کن／لونو ＇７５نه هم د مصنوعي سپوږ مکيو په واسطه تر سره شوه. 
لن６ه دا چ３ هي＆ موضوع د مصنوعي سپوږمکيو د کمرو له ستر－و پ＂ه نه ده پات３ شوې.

١٨- ان％ور
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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＊تن３:
١. د مصنوعي سپوږمکيو ان％ورونه د سواحلو په تثبيت ک３ ＇رن／ه مرسته کولی شي؟

٢. د مصنوعي سپوږمکيو په ان％ورونو ک３ کرنيزې ＄مک３ ＇رن／ه ＊کاره ک８５ي؟

٣. د مصنوعي سپوږمکيو د ان％ورونو له مخ３ د ＄مک３ کروي والى ＇رن／ه ＇ر－نديدى 

شي؟

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:

هر زده کوونکى دې د مصنوعي سپوږمک９ يو ان％ور پيدا او د هغه په هکله دې ＇لور 

＇لور کر＊３ وليکي.



 23

 دويم ＇پرکی

د افغانستان اقليم
په دې ＇پرکي ک３ لولو:

٢.١     اقليمي مهم فک＂ورونه
٢.٢     تودوخه
٢.٣    لنده بل

)٢.٤(   د افغانستان اقليمي س５م３
الف( د لوړوالي له مخ３ د ه５واد د اقليم ويش

ب( غرنی اقليم
ج( ستپ

د( د استوا تر کر＊３ الندې مديترانه يي اقليم
هـ( مونسوني

و( صحرايي يا د＊تي اقليم
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په لوستلو سره الندې معلوماتي موخ３ ترالسه به د دغه ＇پرکي   －ران زده کوونکي 
ک７ي

- د اقليمي مهمو فک＂ورونو په اړه معلومات تر السه ک７ي.
- د تودوخ３ په هکله پوهه ترالسه ک７ي.

- د لنده بل په هکله وپوه８５ي.
- د هوا د فشار او باد په هکله پوهه ترالسه ک７ي.

- د افغانستان اقليمي س５م３ وپيژني.
- د افغانستان صحرايي س５م３ وپيژني.

- د افغانستان د مونسوني س５مو په هکله معلومات ترالسه ک７ي.
- د افغانستان د مديترانه يي اقليم په هکله معلومات ترالسه ک７ي.

- د ستپ اقليم وپيژني
- د غرني اقليم په هکله پوهه ترالسه ک７ي.

－ران زده کوونکي به  د دغه ＇پرکي په لوستلو سره د الند４نيو مهارتي مطالبو په هکله 
معلومات ترالسه ک７ي:

- دوی به اقليمي مهم فک＂ورونه وپيژني او يو له بل ＇خه ي３ توپير وک７ی شي.
- د اقليمي س５مو د تودوخ３ د درجو فرق وکولی شي.

- نسبتي او مطلق لنده بل وپيژني.
- د بادونو لوړ او！ي فشار وپيژني.

- د ب５الب５ل اقليمونو ډولونو توپير وک７ی شي.
- غرنی اقليم به له استيپ ＇خه جال 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.



 25

اووم لوست

  د افغانستان اقليم

په )١٩( شکل ک３ نقش３ ته و－ورئ. په نقشه ک３ د ب５ال ب５لو س５مو د اقليم وضعه ＊ودل شوې ده.
زمون８ د ه５واد د اقليم په توپير باندې کوم الملونه اغيزه لري؟

دلته هغه يو شــمير مهم 
الملونه، شرايط او جوي 
پديــدې ＊ــودل ک５ــ８ي 
اقليم  افغانســتان  چ３ د 

کنترول او اغيزمنوي.

                                                  

١٩ ان％ور: د افغانستان اقليمي نقشه ＊يي

٢٠  ان％ور: د پسرلي موسم ＊يي.

تود صحرايي
تود نيمه صحرايي

پوره وچ
معتدل وچ

دوه موسمه کامًال وچ
سوړ صحرايي

سوړ نيم صحرايي اقليم)له شپ８و مياشتو نه ل８ کن／ل(
سوړ نيم صحرايي )له شپ８و مياشتو نه ډ４ر کن／ل(

وچ پوره سوړ موسم
وچ معتدل موسم

کن／لونه

د أمو سيند

د هوا پيژندن３ استيشنونه:
لوړوالي په متر

خوست

١١٤٥

د هلمند هامون

اقليمي س５م３
١:٦٠٠٠٠٠٠
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�tد لمر دوړان／و زاويه:په افغانستان ک３ د لمر وړان／３ په ب５الب５لو موسمونو  ک３ په ب５الب５لو 
زاويو ل／ي８ي، د ب５ل／３ په تو－ه: د عرض البلد په ٣٤ درجواو ٣٣ دقيقو ک３ د لمر د وړان／و 
زاويه د چن／اښ د مياشت３ په لوم７ۍ ني＂ه ٧٨ درج３ او ٥٧ دقيق３ وي. په دغ３ مياشت ک３ 
هوا ډ４ره توده وي، خو د وري په مياشت )پسرلي( او د تل３ مياشت )مني( ک３ د لمر د وړان／و 
زاويه په ٥٥ درج３ او ٥٧ دقيق３ وي، نو ＄که دا مهال هوا معتدله، خود مرغومي په لوم７ۍ 

د لمر د وړان／و زاويه ٣٢.٥ درج３ وي، نو ＄که هوا س７ه وي.
�tهغه بل المل چ３ د افغانستان پر اقليم اغيزه لري، د عرض البلد دايرې دي. لکه ＇رن／ه 
دقيقو  او ٣١  او ٣٨ درجو  دقيقو  او ٣٠  افغانستان د شمالي ٢٩ درجو  ده  چ３ ＇ر－نده 
عرض البلد ترمن＃ واقع دی، کله چ３ د لمر وړان／３ د استوا پر کر＊ه باندې په عمودي تو－ه 
ول／８５ي، د افغانستان په سويل ک３ د لمر وړان／３ په ٦٠ درجو او ٣٠ دقيقو او په شمال ک３ 

د ٥١ درجو او ٢٩ دقيقو په ميالن سره ل／８５ي.
�tلوړ او ！يت فشار هم يو بل مهم المل دی چ３ د يوې س５م３ پرجوي او اقليمي حالت باندې 
！اپو په خواک３ ！ي فشار رامن％ته شي،  آيسلن６ د  اغيزه لري. د ب５ل／３ په تو－ه: کله چ３ د 
د لنده بل لرونک３ د هوا ！اکل３ کتله له لو４دي＃ او شمال لو４دي＃ ＇خه افغانستان ته ننو＄ي، د 

٢١ ان％ور: د مني موسم.
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واورې او اور＊ت المل ک８５ي. يا هم د سايبريا لوړ فشار په ژمي ک３ د واورو د وريدو المل 
－ر＄ي او د هندوکش د غرونو ل７ۍ په واورو پ＂８５ي.

ب５الب５لو لورو ＇خه  له  ب５الب５لو موسمونو ک３  په  لنده بل کتل３ د کال  او  �tد هوايي مرطوب３ 
او  اور＊تونه  ب５الب５ل  لري،  اغيزه  باندې  اقليم  پر  ه５واد  د  هم  دا  چ３  ننو＄ي،  ته  افغانستان 

واورې رامن％ته کوي.
باندې يو بل اغيزه کوونکی المل دی. يعن３ افغانستان يو  �tلوړوالي زموږ د ه５واد پر اقليم 
غرنی ه５واد دی، نو ＄که لوړې واورې لرونک３ ＇وک３ لري چ３ هواي３ س７ه وي، له بل３ خوا 
！ي＂３ پرت３ س５م３ يو ＇ه توده هوا لري. د غرونو د ل７يو لوری هم د ه５واد پر اقليم باندې مهم 

اغيزه کوونکی المل －２ل ک８５ي.
�tهوايي توپانونه هغه بل المل دی چ３ ＄ين３ وختونه د افغانستان پر اقليم باندې اغيزه کوي.

 ٢٢- ان％ور

اوړی

اوړی

د ＄مک３ د ＇رخ５دو لوری
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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 الملونو له يو بل سره 
بحث وک７ي او پايله دې د ！ول／ي ترمخ３ نوروته ووايي.

      پو＊تن３:
١. پر اقليم باندې اغيزمن فک＂ورونه کوم دي، نوم ي３ واخلئ؟

٢. سم３ او ناسم３ جمل３ جال جال وپ５ژن９.
- په افغانستان ک３ لوړې ＇وک３ او د غرونو شتون اقليمي مهم عامل دی.

- هغه بل المل چ３ د ه５واد پر اقليم اغيزه لري، هغه جغرافيايي عرض البلد دی.
د  ننو＄ي،  ته  افغانستان  ک３  موسمونو  ب５لو  ب５ال  په  کال  د  کتل３  هوايي  لرونک３  بل  لنده   -

اور＊تونو او واورو المل ک８５ي.

     له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:
د اوړي په ور＄وک３ دلمر د وړان／و ميالن ستاسو د استو－ن３ په شا وخواک３ په ＇ه ب２ه کتلی 

شئ؟
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اتم لوست

   تودوخه

لمر د ر１ا او انرژي او تودوخ３ يوه ډ４ره لويه سرچينه ده چ３ د خدای تعالی په ارادې من＃ 
ته راغلی دی.

د يوه کال په ترڅ ک３ کوم  اقليمي عنصر زموږ ه５واد زيات تر اغيزې الندې راولي؟
تودوخه، چ３ د يو ه５واد او س５م３ اقليمي مهم او فوق العاده عنصر دی، د ＄مک３ يوه 
او د  امله را من％ته شوې ده  له  هغه طبيعي ＄ان／７تيا ده چ３ د لمر د وړان／و د راپريوتلو 
تودوخ３ معنالري. که په غور سره وکتل شي تودوخه او نور جوي عناصر د وخت په ترځ 
ک３ د لوړوالي، د کال د موسمونو او د عرض البلد د دايرو له مخ３ له ډ４رو بدلونونو سره 

مخامخ ک８５ي.
افغانستان د شمالي عرض البلدونو ٢٩ درجو او ٣٠ دقيقو او ٣٨ درجو او ٣١ دقيقو 
ترمن＃ پروت دی، که چ５رې د ه５واد په سويل ک３ د لمر د وړان／و ميالن ٦٠ درج３ او 
نو په شمال ک３ ي３ اصغري ميالن ٥١ درج３ او ٢٩ دقيق３ دی. دغه  ٣٠ دقيق３ وي، 

٢٣ ان％ور: لمر د نور، انرژۍ او تودوخ３ لويه سر چينه ده

راډيويي ＇پ３
رادار ＇پ３

مکرو ＇پ３
د سرو ＇خه هغه خوا ＇پ３

نوري ＊کاره کيدونکي ＇پ３
د بنفش نه هاخوا ＇پ３

د ايکس وړان／３
د －اما وړان／３
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موضوع په خپل ＄ای باندې ديوې س５م３ د اقليمي وضعيت په ！اکلو او تثبيت باندې ژوره 
اغيزه لري. همدارن／ه افغانستان د غرنيو ه５وادونو له ډل３ ＇خه دی چ３ ډ４رې لوړې لري. 
له همدې امله د تودوخ３ بدلون د س５مو د لوړوالي له مخ３ د دغه ه５واد په جوي وضعيت 

باندې، د نورو فک＂ورونو  په پرتله زياته اغيزه لري.
په غرنيو س５مو ک３ تودوخه له لوړوالي سره سرچپه رابطه اواړيکه لري، ددې معنا داده چ３ 
وکتل  لکه چ３ مخک３  زيات８５ي.  اور＊ت  کم８５ي، خو  تودوخه  پورته ＄و،  موږ   ＇ومره 

شول، په هرو سلو مترو لوړيدو سره دسانتي －راد يوه درجه تودوخه راکم８５ي.

٢٣ ان％ور: لمر د نور، انرژۍ او تودوخ３ لويه سر چينه ده

٢٤  ان％ور: يوه غرن９ س５مه
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جدول: د لوړوالي له مخ３ د ه５واد په ＄ينو س５مو ک３ د تودوخ３ ！ي＂ه 

اولوړه درجه

＄ای －２ه
)س５مه(

د سمندر له 
کچ３ ＇خه 

لوړوالی

ل８ه تودوخه ډ４ره  تودوخه

شمالي ١
سالن，

د سانتي －راد ٣٣٥٠ متره
١٨،٤ درج３

دسانتي －راد١،١ 
درج３

د کابل ٢
هوايي 

ډ－ر

د سانتي －راد ١٨٠٣ متره
٣٥،١ درج３

د سانتي －راد ٨ 
درج３

د سانتي －ريد ٣٦٠ مترهشبرغان٣
٤٢،٨

د سانتي －راد 
١٧،٨ درج３

له بل３ خوا افغانستان له ＇لورو خواوو ＇خه وچ３ رانغاړلی ک７ی دی، نو له همدې امله وچ 
اقليم لري.

د اهم بايد هير نشي، چ３ د زياتو غرونو د شتوالي له کبله پک３ د شپ３ او ور＄３، مياشتو او 
کلونو ترمن＃ د تودوخ３ توپير ډ４ر زيات وي. د تودوخ３ دغه توپير د يوې س５م３ د وچ اقليم 

＄ان／７تيا ده، نو له همدې کبله ي３ په ژمي ک３ هوا س７ه او په اوړي ک３ توده وي.
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؟

             د ！ول／ي دننه فعاليت:                            
زده کوونکي دې په ＇و ډلو وويشل شي اوهره ډله دې په الند４نيو موضوعانو بحثونه وک７ي: تودوخه، 

جغرافيايي عرض البلدي موقعيت او د ارتفاع يا لوړوالي له مخ３ دې درې اقليمي س５م３ معرفي ک７ي.
       پو＊تن３:

 تش ＄ايونه په مناسبو جملو او کلمو ډک ک７ئ:
�tتودوخه د . . . . . . . . . . . . . . . يوه ＄ان／７تيا ده.

�tکله چ３ د لمر وړان／３ له . . . . . . . . ＇خه د . . . . . . . . مخ ته رارس８５ي د هغ３ 
د تودوخ３ سبب ک８５ي.

�tافغانستان د شمالي عرض د . . .. . . . او . . . . . . . درجو ترمن＃ پروت ه５واد دی.

       له ！ول／ی ＇خه بهر فعاليت:
د اقليمي نقش３ له مخ３ د افغانستان صحرايي س５م３ په －وته ک７ئ.

٢٥- ان％ور 
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آيا لنده بل د افغانستان پر اقليمي وضعيت اغيزه لري؟
لنده بل د اقليم له مهمو او اغيزناکو الملونو ＇خه －２ل ک８５ي چ３ د مياشتو او کال په ترڅ ک３ د يوې 
س５م３ اقليمي وضعيت او جوي شرايط په سيده تو－ه تر کنترول الندې راولي. د اور＊ت اندازه او 
کچه غالباً په غرنيو س５مو ک３ زياته تر ستر－و ک８５ي. دا ＄که چ３ په لوړو س５مو ک３ تودوخ３ کچه 
را ک＋ته ک８５ي او لنده بل لرونک３ هوا ډ４ره ژر اشباع ک８５ي او دا د اور＊ت المل －ر＄ي. د س７و او 
تودو ＇پو يو له بل سره مخامخ کيدل ＄ين３ وخت په افغانستان ک３ غرني اور＊تونه رامن％ته کوي. 
له بل３ خوا د هند د سمندر موسمي اور＊تونه د ه５واد په ختي％و س５مو ک３ د اوړي په مياشتو ک３ 

د اور＊تو نو المل ک８５ي. په افغانستان ک３ د هوا الند４ن９ کتل３ واکمن３ دي:
- په ژمي ک３ له شمال لوري ＇خه د سايبريا س７ې ＇پ３.

- په پسرلي ک３ د آيسلن６ او کسپين د سمندر－ي له لوري ＇خه معتدل３ ＇پ３ را ننو＄ي.
- په اوړي ک３ د فارس د خليج لنده بل لرونک３ هوا او د هند د سمندر موسمي بادونه له سويل 

او سويل لو４دي＃ لوري ＇خه.

نهم لوست
           لنده بل 

٢٦ ان％ور: د کلني اور＊ت من％ن９ اندازه ＊يي.   

د هوا پيژندن３ استيشنونه
لوړوالي په متر

د کلني باران من％ن９ کچه
١:٩٠٠٠٠٠٠
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د هوا پورتن９ کتل３ د کال په ب５الب５لو موسمونو ک３ په افغانستان ک３ د اور＊ت المل 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 چ３ ٧٦٠ ميلي متره 
پر سانتي متر مربع يا هم ١٠١٣ ميلي باره ده، خو ＇ومره چ３ موږ د سمندر له کچ３ ＇خه 
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 ب５ال ب５لو س５مو د هوا 

پيژندن３ په س＂يثنونوک３ په الندې تو－ه ليدل ک８５ي:

د س５مابو د ستن３ 
لوړوالی )په ميلي 

مترو(

د سمندر له کچ３ 
لوړوالی )په مترو(

مياشت د اس＂يشن نوم

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

3350
3150
2180
1803
1185
964
651
552
510
435
378

اکتوبر
اکتوبر
نوامبر

جنوري
جنوري
نوامبر
دسامبر
جنوري
جنوري
جنوري
جنوري

 شمالي سالنگ
 جنوبي سالنگ

غزنى
كابل

خوست
هرات
فراه

جالل آباد
بغالن
كندز

مزارشريف

د پورتنيو شم５رو له مخ３ ＊کاري چ３ د اتمو سفير فشار له لوړوالي سره سرچپه اړيکه او 
رابطه لري، د دې معنا داده چ３ ＇ومره لوړوالی زيات８５ي، هومره د اتمو سفير فشار کم８５ي. 
له بل３ خوا که چ５رې پورتني ارقام د فشار د بدلونونو له مخ３ د يوه کال په ترڅ ک３ و－ورو، 
نو ليدل ک８５ي چ３ په اوړي ک３ )د زمري په مياشت ک３( د فشار د من％ني حد اکثر اوسط 
٧٧٨،٤ ميلي باره او په پسرلي ک３ د وري په مياشت ک３ ٨٤٤،١٨ ميلي بارو ته لوړي８ي، 
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خو که د بادونو د جريان اصلي او فزيکي پر نسيپ ته وکتل شي، د فزيکي جغرافي３ او د 
 Cyclone )L.P( low(( اصطالح  فشار   ي！ د  ک３  بحثونو  ب５لو  ب５ال  په  پيژندن３  اقليم 
 HIGH( يا  )Anticyclone(  او لوړ فشار )DEPRESSION( او يا ))Pressure
PRESSURE(   )HP(  بلل ک８５ي او په هر ډول شرايطو ک３ د 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 
١٢٠ ور＄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 مخ３ ويشلی شو: هغه س５م３ چ３ 
د خپل３ تودوخ３ اعظم３ يا لوړ حد لري، د ！ي فشار مرکز او په س７و س５مو ک３ د لوړ فشار 
مرکزونه را من％ته ک８５ي، په دې تو－ه د عرض البلد د دايرو د ويش له مخ３ د فشار مرکزونه 

په الندې ډول موندلی شو:
١. د استوا د کر＊３ ساحه چ３ د ！ي فشار د مرکز لرونک３ ده.

٢. د سرطان او جدي د کر＊و ساحه چ３ د لوړ فشار د مرکز لرونک３ ده.
 ٣. د آرکتيک او نتارکتيک د دايرې د کر＊３ ساحه چ３ )د قطبونو د س５مو په پرتله( د ！ي

فشار د مرکز لرونک３ ده.
٤. د قطبونو ساحه چ３ د لوړ فشار د مرکز لرونک３ ده.

په پورته تو－ه افغانستان د شمالي نيم３ ُکرې د لوړ فشار په ساحه ک３ پروت او د شين آسمان 
لرونکی دی چ３ په دې تو－ه اور＊ت هم پک３ ل８دی.
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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 ک３ د نورو مخ３ ته ووايي.

      پو＊تني:
١. لنده بل ＇ه ډول د يوې س５م３ اقليمي وضعيت کنترولوي؟

٢. آيا بادونه د يوې س５م３ د اقليم په بدلون ک３ اغيزه کولی شي؟
ډ４رسم ＄واب په ن＋ه ک７ئ:

- د ！ي فشار مرکز په . . . . . . ساحه ک３ او د لوړ فشار مرکز په . . . .. ک３ دی.
الف( دسرطان دايره ک３. ب( د جدي دايره ک３. ج( د استوا کر＊ه ک３. د( يوه ک３ هم نه.

- د فشار د مرکز لوړ حد
الف(د سنبل３ مياشت ک３ دی. ب( په زمري ک３.  ج( د مرغومي مياشت  ک３. د( يوهم نه.

       له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:
د هوا د فشار او د لنده بل د دوو مطالبو په پام ک３ نيولو سره ＇ي７نه وک７ئ او خپل معلومات په 

يوه پا１ه ک３ وليکئ!
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لسم لوست

              د افغانستان اقليمي س５م３

 د افغانستان د اقليمي س５مو ＇رن／والی بيان ک７ئ؟
د اقليم مهمو عناصرو، لکه: تودوخ３، لنده بل، اور＊ت او ！ي او لوړ فشار مرکزونو په پام 

ک３ نيولو سره د افغانستان اقليمي س５م３ په الندې تو－ه ويشلی شو:
- صحرايي يا د＊تي اقليم

- مونسوني اقليم
- مديترانه يي اقليم 

- ستيپ اقليم
- تندرا الپاين اقليم             

- غرنی اقليم
- له دغ３ اقليم３ ويشن３ سره د نباتي پوهانو ＇پ７ونکي هم موافق دي چ３ نباتي زونونه ي３ 

＊ودل３ دي.
١. صحرايي اقليم: هغه س５م３ چ３ د دغه اقليم تر اغيزې الندې دي، دا دي:

٢٧ – ان％ور: اقليمي سيم３

تود صحرايي
تود نيمه صحرايي

کامًال وچ
معتدل وچ

دوه موسمه کامًال وچ
سوړ صحرايي

ساړه نيمه صحرايي )له شپ８و مياشتو نه ل８ کن／ل(
ساړه نيمه صحرايي )له شپ８و مياشتو نه ډ４ر کن／ل(

سوړ کامًال وچ موسم
سوړ معتدل وچ

يخچالونه

د أمو سيند

د هوا پيژندن３ استيشنونه:
لوړوالي په متر

خوست

١١٤٥

د هلمند هامون

اقليمي س５م３
١:٦٠٠٠٠٠٠
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جهندم،  ＊ته،  د  مار－و  د  ري／ستان،  صديقي 
يوه صحرايي  غاړې  تر  سيند  د  آمو  د  او  بکوا 
کوي  ＇ر－ندويي  اقليم  صحرايي  دغه  د  پ＂９ 
او  ل８  ي３  اور＊ت  دي چ３  دا  ي３  ＄ان／７تياوې 
من％ن９  اور＊ت  د  ک３  ترڅ  په  مياشت３  يوې  د 
هم  هغه  وي چ３  متره  ميلي   ٥-١٠ ي３  اندازه 
له ډ４ر ＄ن６ وروسته پي＋ي８ي. همدارن／ه په دغه 
اقليم لرونکو س５مو ک３ د شپ３  ډول صحرايي 
ژمي  په  هم  توپير  تودوخ３  د  ترمن＃  ور３＄  او 
او هم په اوړي ک３ ډ４ر زيات وي او واوره پک３ 
جوي  د  او  ＄ان／７تياوو  همدغه  د  ور８４ي.  نه 
د  مات８５ي،  تي８ې  ي３  کبله  له  اغيزې  د  عوارضو 
او کوچن９ ډ４رۍ د ش／لنو غون６يو  لوي３  ش／و 
ډول  دغه  د  ک８５ي.  ليدل  ب２و  په   )DUNE(
س５مو بو！ي هغه اغزي او  زقوم دي چ３ په تودو 
وړاندې  په  وچوالي  او  اور＊ت  ل８  د  س５موک３ 

مقاومت لري او وده کوي.

٢. مونسوني اقليم:        
ســپين غر او د نورستان غرن９ س５م３ او د لغمان 
يوه برخه دغه ډول اقليم لري، د پکتيا واليت په 
تيره بيا خوســت د هند د سمندر له مونسوني با 
دو ＇خه اغيرمن دی، دا ＄که چ３ په اوړي ک３ 
د هند د سمندر لنده بل  لرونک３ جريانونه او په 
ژمي ک３ د ســايبريا ســوړ جريان  په دغه س５م３ 

٢٨ ان％ور

٢٩ ان％ور

٣٠ ان％ور

٣١ ان％ور
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لنده بل باندې غوره اغيزه کوي. د 
دغ３ ســ５م３ لنده بل لرونک３ هوا 
د يو شــميرونو لپاره ډ４ره ＊ه زمينه 
چمتو کوي، لکه ن＋تر، ＇ي７ۍ او 
نــورې. دغه ســ５م３ يــوازې د ل７م  
او لينــدۍ په مياشــتو کــ３ يو ＇ه 
وچــه هوالري، خــو د کال په نورو 

مياشتوک３ ي３ هوا لنده بل لرونک３ وي چ３ کلن９ من％ن９ اندازه اور＊ت ي３ ٤٦٠ او ٦٨٠ 
ميلي مترو ته رس８５ي، چ３ په دې تو－ه يوه لنده بل لرونک３ س５مه پيژندل شوې ده.

٣. مديترانه يي اقليم:
دغه ډول اقليم د ه５واد په ختي＃ ک３ تر ستر－و ک８５ي چ３ الند４ن９ ＄ان／７تياوې لري:

د افغانستان نقش３ ته و－ورئ چ３ د مديترانه يي اقليم ساح３ ＊کاره کوي.
١. وچ او ډ４ر تود اوړی.

٢. اور＊ت پک３ زياتره وخت د ژمي له خوا وي.
٣. په اوړي ک３ ي３ د تودوخ３ من％ن９ اندازه د سانتي －راد ٢٢ درجوته رس８５ي.

٤. د اور＊ت اندازه د کال په ترڅ ک３، په تيره بيا په ژمي ک３ له ٢٠＇خه  تر ٤٠ ميلي مترو 
پورې وي. جالل آباد د دغه ډول اقليم يوه غوره ب５ل／ه ده چ３ د تودوخ３ من％ن９ اندازه ي３ 
د اتو کلونو په ترځ ک３ د سانتي －ريد ٢١ درج３ او د اور＊ت اندازه ي３ له ١٤٧ ميلي مترو 
＇خه تر ٣٩٠ ميلي مترو پورې په بدلون ک３ ده. اور＊ت ي３ عموماً د باران په ب２ه دی، 
واوره پک３ نه ور８４ي، خو له ٩٠٠ مترو ＇خه په لوړ و س５مو ک３ واوره هم اور８４ې، لکه 
د سپين غره لمن. د غزه ون３ د جالل آباد په يو شمير اوارو س５مو ک３ د دغ３ س５م３ وچ 
اقليم ＊کاره کوي. په دغه اقليم ک３ د وريجو کرنه، ستروس باب )د نارنج د کورن９ ون３(،  

－ني، خرما ون３ او سروې د مديترانه والي ن＋ه بلل ک８５ي.

٣٢ ان％ور
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؟

          د ！ول／ي دننه فعاليت:
زده کوونکي دې په ＇و ډلو وويشل شي، هره ډله به د افغانستان اقليمي نقش３ ته په کتو سره 

الند４نيو پو＊تنوته ＄واب ووايي:
١- د صحرايي او مديترانه يي اقليم ＄ان／７تيا وې له يو بل سره پرتله ک７ئ.

٢- د مديترانه يي او مونسوني اقليمو س５مو ＄ان／７تيا وې له يو بل سره پرتله ک７ئ.

        پو＊تن３:
١. جالل آباد کوم ډول اقليم لري؟

٢. په جالل آباد ک３ اور＊ت عموماً په کومه ب２ه وي؟ 
سم ＄واب غوره ک７ئ:

٣- وچ او ډ４ر تود اوړی د کوم ډول اقليم ＄ان／７تيا ده؟
الف( موسمي آب و هوا، ب(  مديترانه يي،  ج( صحرايي،  د( دري واړه سم دي.

٣. د وريجو او  －نيو کرنه، خرما او ستروسو ون３ په کوم ډول اقليم ک３ ک８５ي؟
الف( صحرايي  ب( مونسوني    ج( الپاين تندرا   د( مديترانه يي

د سمو ＄وابونو په وړاندې )س( او د ناسمو په وړاندی )ن( توری وليکئ:
�tپه غرنيو س５مو ک３ د اوارو س５مو په پرتله اور＊ت ل８ وي )      (

�tپه لوړو برخو ک３ هوا ډ４ره توده وي )      (
په  واورې  د  اور＊ت  ک３  ل＋کر－اه  او  أباد  فراه، جالل  لکه:  س５مو،  ！ي＂و  او  تودو  په  �t

ب２ه دی )          (
�tد ه５واد په شمال لو４دي＃ او مرکزي س５مو ک３ اور＊ت ډ４ر زيات دی، نو ＄که ي３ په ژمي 

ک３ د واورې اور＊ت د سايبريا د س７و ＇پو له امله وي )     (

      له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:
د خپل３ س５م３ د اقليم ＄ان／７تيا وې په ＇و کر＊و ک３ وليکئ.
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يوولسم لوست

4. د ستپ سېمو اقليم                                                                 

٣٣ - ان％ور: غرنی ستپ اقليم ＊يي

 تاس３ پوهي８ئ چ３ ستيپ３ اقليم کوم ډول ＄ان／７تياوې لري؟
په افغانستان ک３ د ستيپ د اقليم س５مه د مونسون او مديترانه يي اقليم په پرتله پراخه ده او هغه 
＇ر－ندې ＄ان／７تياوې چ３ د ستيپ اقليم ي３ لري، د هغ３ وچ اقليم دی. په همدغه س５مه ک３ 
د شپ３ او ور＄３ ترمن＃ په تودوخه ک３ د سانتي －راد ٢٠ درج３ توپير وي. دغه توپير د کال 
په ترڅ ک３ د ٣٠-٣٥  درجو ترمن＃ زيات８５ي. اور＊ت ي３  عموماً په ژمي ک３ وي چ３ اندازه 
 ي３ په من％ن９ تو－ه ٢٥٠- ٣٠٠ ميلي مترو پورې وي. د ستيپ س５م３ زياتره وا＊ه لري ！ي
قدي بو！ي او په ＄ينو ＄ايونو ک３ په پراخه ＄مکو ک３ ک７کي شنه ک８５ي چ３ د ＇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 ک３ الندې ميتورولوژي س＂يشنونه شته:
اوارو  په  د ستيپ  س＂يشنونه  دغه  س＂يشنونه.  هرات  او  کندز  مزارشريف،  ميمن３،  بغالن،  د 
س５مو ک３ دي. د هندوکش شمالي ＄وړي ！ول د شمالي ستيپ په برخه ک３ شميرل ک８５ي. 
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هغه ＄ان／７تياوې چ３ شمالي ستيپ ي３ لري، د مالدارۍ او کرن３ لپاره ي３ ډ４ر ＊ه شرايط برابر 
ک７ي دي. پسرلنيو اور＊تونو د غنمو، خ＂کيو او هندوان３ للمي کرن３ ته غوره چاپيريال چمتو 
ک７ی دی. په دغو س５مو ک３ د أسونو، قره قل پسونو او نورو پسونو روزنه هم ک８５ي او د پنب３، 

وريجو او چغندرو د کرلو لپاره هم مناسب３ سيم３ دي.
 

د جنوبي ستپ اقليمي ساحه:
د جنوبي ستيپ اقليمي ساحه ک３ يوازې د يو شمير حبوباتو )غلو- دانو( د کرلو او د يو شمير 
＇ارو يو د روزن３ امکان شته. سره له دې چ３ پراخه ساحه لري، خو د اوبو د نشتوالي له امله او 
د توپو－رافيکي جوړ＊ت او د خاورې د خوار ترکيب له مخ３ ي３ حاصالت ل８دي او د شمال 

ستيپ په اندازه غوره والی نه لري.

٥. الپاين تندرا اقليم:
دغه ډول اقليم په غرنيو لوړو س５مو )د ٢٥٠٠-  ٣٠٠٠ متروپورې لوړو( ک３ ليدل ک８５ي. په 
ژمي ک３ ي３ ！ي＂ه تودوخه د سانتي －راد منفي پن％ه درج３ او په اوړي ک３ ي３ د تودوخ３ لوړه 

درجه د سانتي －ريد تر ١٥ درجو رس８５ي.

34 - ان％ور
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٦. غرنی اقليم:
غرنی اقليم د افغانستان په کومو برخو ک３ ليدل ک８５ي؟

د افغانستان د اقليم نقش３ ته و－ورئ چ３ هغ３ ک３ د افغانستان د غرني اقليم س５م３ ＊ودل 
شوي دي. د ه５واد په لوړو او غرنيو س５مو ک３ تودوخه ډ４ره ！ي＂ه ده، خو اور＊ت او د هوا 
لنده بل ي３ زيات وي. په لوړو برخو ک３ د ژمي او اوړي په مياشتو ک３ د شپ３ او ور＄３ د 
تودوخ３ توپير هم د پام وړدی، يعن３: په لوړو برخو ک３ د اور＊ت حالت د س５م３ اقليم 
سره ت７لي وي، خو د غرونو د ＄وړو د موقعيت له مخ３ د لمر د وړان／و زاويه او  تودوخه 
بدلون کوي چ３ هره هغه لنده بل لرونک３ س７ه ＇په چ３ د 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

د تودوخ３ لوړه درجه
)په سانتي －راد(

د تودوخ３ ！ي＂ه درجه
)په سانتي －راد(

اور＊ت اندازه
)m.m(

د س＂يشن نوم

 ٢٤،٨+ سانتي －ريد
درج３

٢٧،٨- سانتي －راد ١٢٣٦،٩ شمالي سالن，

 ٢٣+ سانتي －ريد
درج３

٢٣،٨- سانتي －راد ١٢٠٦،٩
ملي متره

جنوبي سالن，

٣٥- ان％ور



 44

؟

         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 ترمخ３ نوروته هم ووايي.

         پو＊تن３:
ډ４ر سم ＄واب کوم يو دی؟

١. د ه５واد په لوړو غرنيو س５موک３ تو دوخه ډ４ره کم８５ي )    (
٢. په لوړو س５مو ک３ د اور＊ت وضع د هماغ３ س５م３ له اقليم سره اړيک３ لري )   (

٣. د لنده بل لرونکو کتلو او س７و ＇پو له امله په لوړو س５مو ک３ واورې او اور＊تونه ډ４ر 
وي )    (

٤. په افغانستان ک３ د ستيپ ساح３ اقليم د مونسون اقليم په پرتله ل８ دی )    (
٥. ستيپ س５م３ زياتره وا＊ه لرونک３ وي او په ＄ينو ＄ايونو ک３ ي３ ！ي قدي بو！ي او 

نورو س５موک３ ي３ ک７کي شنه ک８５ي )    (
٦. په ژمي ک３ د سايبريايي بادونو ل／يدل د واورې د اوريدوالمل 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 ي３ له خپلو ！ول／يوالو سره شريکه ک７ئ.
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                                  دريم ＇پرکی   

غرونه، د＊ت３ او سيندونه
   جيولوجيکي حالت
   د ＄مک３ جوړ＊ت

الف: د غرو ل７ۍ او د هغ３ اهميت
- هندوکش او د  بابا غر 

- د سپين غره او د سليمان غر ه ل７ۍ
- د تر کستان تيربند

ب: اوارې س５م３
 -  د＊ت３ او ريگستانونه 

  - ژوي، ＄نگلونه او شين نباتي فرش
  -  په طبيعت ک３ د اوبو دوران 

  - په کرنيزه اقتصاد او د انرژۍ په توليد ک３ د اوبو اهميت
  -  د اوبو اخيستونک３ حوزې 

الف: 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 ت７ل３ حوزې
و: مشهور جهيلونه

ز: د اوبو ل８والی او وچکالي 
زده کوونکي به  ددې ＇پرک３ له لوستلو وروسته له دې الندې 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.
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- لو４دي＃ او ختي＃ هندوکش 
- د بابا غر

- د سليمان غر
- د ترکستان تيربند 

- د ريگستانونو، د＊تو او اوارې س５م３
- ژوي، ＄نگلونه او غرن９ نباتي شين فرش

د اوبو اهميت په اقتصاد او د انرژۍ په الس ته راوړلو ک３
- د اوبو اخيستونک３ حوزې

- د آمو حوزه
- د کابل حوزه

- د سيستان او هلمند حوزه
- د هريرود حوزه

- ت７ل３ حوزې 
- مشهور جهيلونه

- د اوبو ل８والی او وچکالي 
- په طبيعت ک３ د اوبو دوران )داوبو سايکل(

زده کوونکي به د دې ＇پرکي په لوستلو سره الندې موخ３ ترالسه ک７ي:
- زده کوونکي به د ه５واد جيولوجيکي وضعه تشريح ک７ي.

- د غرونو سلسل３ او ل７ۍ به له کوچنيو غرونو ＇خه ب５ل３ ک７ي.
- د غرونو د سلسلو موقعيت به په نقشه ک３ و＊يي.

- د هندوکش د غره لوړه ＇وکه.
-  په نقشه ک３ به د هوارو س５مو او د＊تو پيژندل  

- د اوبو حياتي اهميت به توضيح ک７ای شي.
-  په نقشه ک３ د ه５واد مهم سيندونه و＊ودلی شي.
- د رودونو اقتصادي اهميت به توضيح ک７ای شي.

-  په نقشه ک３ به د ه５واد مشهور جهيلونه و＊ودالی شي.   
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دولسم لوست 

  د افغانستان جيولوجيکي حالت:

 افغانستان په ب５الب５لو جيولوجيکي دورو ک３ له کومو بدلونونو سره مخامخ شوی دی؟ 
همدا  چ３  دي  راغلي  بدلونونه  ډ４ر  پرمخ   ＄مک３  د  ک３  دورو  ب５الب５لو  په  جيولوجي  د 

بدلونونه د ＄مک３ د نن ور＄３ د ظاهري ب３２ د رامن＃ ته کيدو المل شوي دي. 
د غرونو لوړې ل７ۍ د سمندرونو د بسترونو جوړيدل، د＄مک３ د مخ لوړې ژورې، درې، 
جلگ３، د＊ت３ او نورې ب５الب５ل３ س５م３ د جيولوجيکي ب５الب５لو دورو د بدلونونو زي８نده دي 
چ３ د يو ه５واد يوې س５م３ د ب５الب５لو ساحو د ＄مک３ د جوړ＊ت د مطالعاتو بنس جوړوي، 
د افغانستان ننن９ توپوگرافي چ３ لوړ غرونه، ژورې درې، گ７ندي او ＇پانده سيندونه، لوړې 
سطح３، غون６ۍ، د＊ت３ او ساراگان３ پک３ دي، ！ول د طبقات االرضي د پراخه فعاليتونو له 
امله دي چ３ د پري کامبرين Precambrian  له دورو ＇خه پيل او تر اوسه پورې دوام 
 !ytes لري. د مزوزوئيک په دوره ک３ د مرکزي آسيا پراخه برخ３ لوی سمندر چ３ تيتس
نوميده، نيول３ وې. د هندوکش، هماليا، آلپ او راکي غرونه په ترشيري دوره ک３ جوړشول. 
د ميزوزوئيک د دوران آهکي ډبرې، شگلن３ تي８ې. ش５ل او کانگلو ميراتونه د هندوکش په 
سويلي لمنو ک３ ل５دل ک８５ي. همدارنگه تخت رستم او د سمنگان هزار سمچ ！ول آهکي 

رسوبات لري چ３ د تيتس د سمندر پات３ شون３ دي.
د سينوزوئيک Cenozoic معرفت االرضي دريم عهد ک３ رسوبي تي８ي جوړې شوې 

 ٣٦ ان％ور د افغانستان جيولوجيکي نقشه

د بايکال تاوراتاو شوې او گون％ي شوې 
من％ن９ کتل３

د ارشين３-پروت５روزوئيک بنس＂ي ډبرو داخليدل
د بيا جوړې شوې ترسوبي حوزې )پاليوميزوزائيک(

پالتفورمي 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 پالتفورم
له الپايني حرکتونو ＇خه اغيزمنه پالتفورمي برخه

د کاليني جوسين د کامپلکس له اروجيني الپاين حرکتونو ＇خه 
د رامن＃ ته شوو کامپلکسونو او الپاين گون％３ شوو س５مو   

د جيوسين کالين په برخه ک３ د اولکانيکي او ترسبونو معلومات
شوو  پورته  په  کالين جيوسين  )د  کامپلکس  کاليني جيوسين  د 

برخو ک３ د سليت گيراتوفير معلومات(
اوروجيني کامپلکس )د جيوسين مالسي معلومات( د نيوجن د 

دورې نوې گون３％
د غرونو د ل７ۍ له لمن３ سره ن＋ت３ پراخه ترسبي حوزه

د کورتر نرۍ د دورې ترسوبي حوزې
د ژورو او سطح３ برخو ناريه ډبرې

له تيزابي او القلي )سوزاييک ＇خه جوړې شوې الکانيکي ډبرې

او  تباشير  لوم７نی  يا  کريتاس  لوم７نی  کاربن(  )لوم７ني  الترابازيتونه 
يا ايوسين

تيزابي او قلوي لويه ډبرې)ترشيري پروتيروزوئيک(

د أمو سيند

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

الرون
شکاري

تکتونيک
١:٦٠٠٠٠٠٠

مهم３ مات３
 فرعي ماتي

مهم انتيکالينونه

د غزني 
والړې اوبه

مالگين３ 
اوبه

د مهمو ماتو نومونه
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چ３ مهم پات３ شون３ ي３ شيل، کانگلومريت، شگلن３ او اور غور＄وونکي تي８ي دي. 
په کواترنري)Quaternary( عصرک３ دوه ډوله رسوبونه چ３ عامل ي３ باد و، ليدل ک８５ي، 
دغه رسوبونه زياتره د ه５واد په اوارو او سارايي س５مو ک３ تر سترگو ک８５ي. دغه جوړ＊تونه په 
عمومي توگه د افغانستان په سويل لو４دي＃ ک３، د نيمروز په د＊تو، مارجه، نوزاد، گودز４ره او 

نورو س５مو، لکه فراه، نيمروز، هلمند، کندهار او زابل ک３ ليدل ک８５ي.

        د ！ولگي دننه فعاليت: 
زده کوونکي دې په ډلو وويشل شي، هره ډله به دجيولوجيکي ب５الب５لو دورو د پ７اوونو او د 
افغانستان  په لوړو او د توپوگراف９ په جوړ＊ت باندې د هغو د اغيزو په هکله بحث اوخبرې 

اترې وک７ي او پايله دې په ！ولگي ک３ ووايي. 

     پو＊تن３:  
د متن په کتلو سره تر！ولو غوره ＄واب په ن＋ه ک７ئ. 

١. دافغانستان توپوگرافي د طبقات االرضي د اوږدې مودې فعاليتونو پايله ده چ３ د پري 
کامبرين له دورې ＇خه راپيل او تر اوسه پورې دوام لري؟ 

٢. د پری کامبرين له دورې ＇خه مخک３ زموږ ！ول ه５واد د تيتس ترسمندر الندې و؟ 
تشريح ي３ ک７ئ: 

١. د افغانستان په کومو برخو ک３ د ميزوزوئيک معرفت االرضي دريم عهد رسوب３ ډبرې 
موندل ک８５ي؟

٢. دکواترنري په عصرک３ کوم ډول جوړ＊تونه رامن％ته شوي دي، واضح ي３ ک７ئ. 

      له ！ولگي ＇خه بهرفعاليت: 
د تيتس د سمندر په هکله خپل معلومات را！ول او په راتلونکي ساعت ک３ به ي３ ولولئ.

؟
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ديارلسم لوست 

د＄مکو ب３２ اوجوړ＊ت:   

 دافغانستان ＄مک３ )اراضي( دجوړ＊ت له پلوه ＇ه ډول گ２ئ؟ 
د طبقات االرضي د ＇ي７نو له مخ３ د افغانستان ＄مکنی جوړ＊ت داس３ ＊ودالی شو: 

ب２ه دي  په  او تکتونيکي درزونو  افغانستان د ＄مکو ډ４رې برخ３ د لوړو ژورو، گون％و  د 
چ３ د ه５واد د ＄مکو لوړې په ＊کاره توگه سره ＇رگندوي، په دې معنا چ３ د افغانستان د 
＄مک３ ډ４ر ل８ لوړوالی د سمندر له کچ３ ＇خه د خم آب سويل لو４دي＃ ته ٢٥٩ متره دي، 
خو ډ４ره لوړه ＇وکه ي３ د ختي＃ هندوکش ＇وکه ده چ３ نوشاخ بلل ک８５ي اولوړوالی ي３ د 
سمندر له مخ ＇خه 7485 مترو ته رس８５ي، همدارنگه په شمالي پ＋تونستان ک３ د تراجمير 
لوړه ＇وکه 7750 متره لوړوالی لري، په دې توگه د افغانستان ＄مکن９)اراضي( جوړ＊ت د 

لوړوالي له مخ３ ډ４ر ＊ه شرح او توضيح کيدای شي اوهغه په الندې توگه دي: 
الف- هغه برخ３ چ３ له 300 ＇خه تر500 مترو پورې د سمندرله کچ３ لوړوالی لري د 

！ي＂و يا ل８ ارتفاع لرونکو س５مو په نوم مطالعه ک８５ي. 
ب -هغه برخ３ چ３ د سمندر له مخ ＇خه له 500 مترو＇خه تر2000 مترو لوړوالی ک３  

وي، حاصل خيزه کرنيزه س５مه بلل ک８５ي. 

         ٣٧- ان％ور  

غرونه:

له ٣٥٠٠ مترو لوړ د واورو تر پو＊（ الندې الپاين يا 
نوي يخچالونه- الپايني نباتات

نيمه الپاين يا نوي يخچالونه او د پخوانيو پاتي شون３ 

نيمه الپايني نباتات )يوازې په ژورو درو ک３(
 ستن پا３１ ＄نگلونه او پلن پا３１ غرني )لمن％ه، پيچور، 

＇ي７ۍ، سرپ، چارمغز او زرشک(
د ستپ لوړ غرونه د نی او ＇７ ＄ايونو 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

ستپ د ل８ عمره 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، خول３ او اصيل گن４６ري د هوارو درو په 
مخونو ک３

د غزني 
والړې اوبه

د ارغنداب سيند

د ＄مک３ طبيعي شکلونه
١:٦٠٠٠٠٠٠
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2000 ＇خه تر6000 متروپورې لوړوالی لري، دافغانستان ！ول  ج- هغه برخ３ چ３ له 
غرونه دي. 

ويشل  باندې  حوزو  درو  په  س５م３  لرونک３  ارتفاع  ل８  افغانستان  د 
شوې دي:

الف( د أموحوزه. 
ب( د هلمندحوزه. 

ج( د ننگرهارحوزه. 
 الف( د آمو ل８ه لوړه  حوزه د افغانستان په شمال ک３ د فارياب د قيصار د سيند له لو４دي＃ 
＇خه د 259 مترو په لوړوالي پيل او د تخار واليت د درقد او ينگي کال تر س５مو پورې 
چ３ 425 متره لوړوالی لري، رس８５ي. دغه ساحه د آمو سيند له ＇ن６و د  کوکچ３ د 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 غزيدل３ ده. 

٣٨ ان％ور: د ه５واد طبيعي نقشه ＊يي.



 51

؟

ب( د هلمند ل８ ارتفاع لرونک３ ساحه د افغانستان په لو４دي＃  ک３ پرته ده د هلمند د سيند 
د  توگه  عمومي  په  چ３  اخلي  را  گودز４ره  او  ادرسکن  رود،  فراه  خاشرود،  حوزه،  کوزه 
گودز４ره د＊ت３، جهندم، اميران د＊ت３ او ！ول چخانسور، زرنج، کنگ، د صابري او پوزک 

هامون او د هغ３ شاوخوا په ک３ را＄ي. 
ج( د ننگرهار ل８ ارتفاع لرونک３ حوزه د کابل د سيند ترغاړو له جاللآباد ＇خه نيول３ تر 
لعلپورې پورې ل８ه ساحه نيسي. دغه ساحه د کواترنري دورې له شگلنو تي８و او د نورو دورو 
له ب５الب５لو تي８و ＇خه جوړه ده، نو ＄که د پوره لنده بل لرونک３ ＄مک３ او د استوا د الندې 

اقليم په لرلو سره په دغه ساحه ک３ مديترانه يي ونو، بو！و پيداوارو  پرمختيا ک７ې ده. 

       د ！ولگي دننه فعاليت:                            
زده کوونکي دې ＇و ډل３ شي، هره ډله دې د الند４نيو مطالبو په هکله  يوله بل سره خبرې 

اترې  وک７ي او پايله دې په ！ولگي ک３ ووايي. 
١. د افغانستان ل８ ارتفاع لرونک３ درې حوزې )آمو، هلمند او ننگرهار(. 

٢. د من％ن９ ارتفاع لرونک３ س５م３. 
٣. غرن９ س５م３. 

      پو＊تن３: 
د متن په کتن３ سره د نيمگ７و جملو تش ＄ايونه په خپلو کتابچو ک３ ډک ک７ئ. 

١. په ه５واد ک３ د سمندرونوله کچ３ ＇خه تر ！ولو ！ي＂ه برخه ..........................ده؟ 
٢. د ختي＃ هندوکش لوړه  ＇وکه د...............په نوم يادي８ې.......................متره 

لوړوالی لري؟
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د  دي  لوړې  .........................مترو  له...............＇خه  چ３  س５م３  هغه   .٣
افغانستان غرونه جوړوي. 

دي،  پورې  تر.......مترو  ........＇خه  له  سره  ارتفاع  من％ن９  په  چ３  س５م３  هغه   .٤
د........ په نوم ياد８４ي.

٥. هغه س５م３ چ３ د سمندر له کچ３..................＇خه تر.....................مترو 
لوړوالی لري، په عمومي توگه د....................په نوم ياد８４ي.  

تشريح ي３ ک７ئ: 
١.  د آمو ل８ ارتفاع لرونک３ ساح３ کوم３ س５م３ دي، نوم ي３ واخلئ. 

٢. د هلمند حوزه کوم３ س５م３ را اخلي، کوم３ اقليمي ＄انگ７تياوې لري؟ 
٣. د ننگرهار ل８ ارتفاع لرونک３ حوزه د هغه له اقليمي او کرنيز４و ＄انگ７تياوو سره شرحه 

ک７ئ.

      له ！ولگي ＇خه بهر فعاليت: 
د افغانستان يوه سپينه نقشه رسم ک７ئ، په هغ３ ک３ د افغانستان اراضي په ب５الب５لو رنگونو 

و＊يئ .
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 غرونه د انسانانوپه ژوندک３ ＇ه رول او ارز＊ت لري؟ 
پورتني ان％ور ته وگورئ، د افغانستان  غرونه ＊کاره کوي. که چ５رې د افغانستان غرونه او 
د ＄مک３ د 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 ک３ ونيسو، نو د هغو د مطالع３ اهميت ال زيات８５ي. 
د غرونو اړونده لوړو ارتفاعاتو د افغانستان يوه پر دريمه برخه نيول３ او دغه ه５واد ي３ د يوه 
لو４دي３％  د  هماليا  د  ارتفاعات  لوړ  او  غرونه  دغه  دی.  ک７ی  معرفي  توگه  په  ه５واد  غرني 
وروستن９ برخ３  د هونزا )Hunza( له شمال ＇خه، يعن３ د 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 ！ول３ مرکزي برخ３ ي３ نيولي دي او د بادغيس، هرات او 

فراه تر واليتونو پورې رس８５ي. 
همدارنگه د غرونو د دغ３ لوي３ ل７ۍ له ب５الب５لو برخو ＇خه د غرونو يو شم５ر نورې ل７ۍ د 
سويل او شمال پر لوري غ％يدلي دي چ３ د 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 ک３ د کنگلونو 
او اوبه اخستونک３ حوزو شتوالی ددې المل شوی چ３ کرنه پرمختگ وک７ي، د غرونو لمن３ 

شن３ او＊يرازه شي اوافغانستان له بشپ７صحرايي کيدو＇خه وژغورل شي. 

＄وارلسم  لوست
        غرونه او د هغو اهميت 

٣٩- ان％ور: د افغانستان غرونه
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يوازينی طبيعي عامل دی چ３ د دغ３ س５مي د صحرايي  کيدو  افغانستان غرونه هغه  نو د 
حالت ي３ له من％ه وړی او د  غرنيو اور＊تونو لپاره ي３ الره چاره برابره ک７ې ده. 

که چ５رې په افغانستان ک３ د هندوکش غرونه نه وای، نو دغه د لوړفشار لرونک３ ساحه به لکه 
په ايران ک３ د 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 هغس３ چ３ د نيل سيند مصر ته د خدای)ج( يو 
لوی نعمت او هديه ده، همدغس３ د افغانستان د لوړو غرونو ل７ۍ، لکه: د هندوکش غرونه 

هم دغه ه５واد ته د خدای)ج( لوی نعمت بلل ک８５ي. 
د افغانستان ＄ين３ غرونه ＄نگلونو پو＊لي دي او په ډ４رو غرونو ک３ په ！ول کال ک３ واورې وي 
چ３ هغه په اوړي ک３ ويل３ ک８５ي، اوبه ي３ ＇＋لو، کرن３ او د بري＋نا د توليد لپاره په کاري８ي. 
سرب５ره پردې زموږ د ه５واد په غرونو ک３ د اوسپن３، مسو، سرپو او داس３ نورو لوی کانونه شته 

او قيمتي ډبرې، لکه: ياقوت، الجورد، زمرد او نور هم لري.

        د ！ولگي دننه فعاليت: 
ز ده کوونکي دې د افغانستان نقشه رسمه ک７ي او په هغ３ ک３ دې مهم غرونه و＊يي. 

      پو＊تن３: 
له متن ＇خه په استفادې سره د نيمگ７و جملو تش ＄ايونه په مناسبوکلموډک ک７ئ. 

١. غرونو او لوړو ارتفاعاتو د افغانستان ..................................برخه نيول３ ده.
٢. زموږ د ه５واد غرونه او ارتفاعات له شمال  ...........يعن３ د قرارقرم او د کوچني پامير له 

شمال او ختي＃ ＇خه پيل شوې دي. 
٣. د افغانستان غرونه يواز４نی طبيعي المل دی چ３ د دغ３ س５م３ ............حالت ي３ له 

من％ه وړی دی. 
٤. د افغانستان غرونه ................................ پو＊لي دي. 

٥. د افغانستان په ډ４رو............... ک３ دايمي.................دي.

      له ！ولگي ＇خه بهرفعاليت: 
آيا ستاسو د اوسيدو په س５مه ک３ غرونه شته؟ هغه کوم غرونه دي؟ د دغو غرونو خوا ته کوم 
ي３ خپلو  راتلونکي ساعت کی  په  او  وليکئ  ي３  نوم  ميشت ＄ايونه دي؟  کليوالي  يا  ＊اري 

！ولگيوالو ته وواياست. 

؟
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  ٤٠- ان％ور: ختي＃ هندوکش او د پنجشير س５مه ＊يي

پن％لسم لوست
              د هندوکش د غرونو ل７ۍ 

 د هندوکش ل７ۍ په افغانستان ک３ ＇ه 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 چ３ د پامير د غره په اوږدو ک３ له شمال 
ختي＃ ＇خه ترسويل لو４دي＃ ان دبابا ترغرونوپورې غ％يدلي او د افغانستان په مرکزي برخه 
ک３ ي３ ډ４ره پراخه ساحه نيول３ ده. په مرکزي برخه ک３ ي３ سور )عرض( زيات دی اوپه دغه 
برخه ک３ ي３ ب５الب５ل ＊اخونه او ل７ۍ رامن％ته ک７ي دي چ３ هريو ي３ س５مه ييز نومونه لري. 

د هندوکش ل７ۍ افغانستان د اوبو لگولو په دوو شمالي او سويلي برخو، يعن３ دوو اوبو لرونکو حوزو 
باندي ويشي چ３ په 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 چ３ د 
کوشانيانو پرمهال په دغه غره باندی اي＋ودل شوی دی. 

د هندوکش غرد دې سبب شوی دی چ３ زموږ په ه５واد ک３ د روانو اوبو بهير ب５الب５لو لوريو 
ته وويشل شي. 

په دغه ل７ۍ ک３ د ه５واد ډ４رې ب６ايه شتمن９ شته او د کانونو لويه شتمني بلل ک８５ي. د اوبو 
لگولو حوزې ي３ هم د کرنيزو فعاليتونو او ＊يرازۍ المل شوي دي. د هندوکش په هره دره 
ک３ نباتي پيداوار، ＇７＄ايونه او ＄نگلونه د خلکو د ميشت کيدو سبب شوي، خو د دغو 
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په  بيا هم د دولت  پيدا ک７ي دي.  ترانسپورتي ستونزې  او ژورو  ل７يو، د درو پيچومو  غرونو 
پاملرنه او د بشري ＄واک په هلو＄لو سره د سالنگ د تونل او د کابل- مزارشريف د لوي３ 
الرې په جوړ４دوسره يوشم５ر  ستونزې له من％ه تللي دي، د هندوکش غرونه ډ４رې ＊５گ３２ 

اواهميت لري اوافغانستان ي３ له حياتي ارز＊ت ＇خه برخمن ک７ی دی. 
برخو  دوو  په  به  هغه  وي،  ک７ې  توضيح  ＊ه  مو  ل７ۍ  غرونو  د  هندوکش  د  لپاره چ３  ددې 

ويشو:
الف( ختي＃ هندوکش. 
ب( لو４دي＃ هندوکش. 

الف) ختي＃ هندوکش: 
ک３  په  س５م３  ！اکل３  هندوکش  لو４دي＃  او  ختي＃  د  وگورئ،  ته  نقش３  غرونو  د  افغانستان  د 

＊کاري. 
ختي＃ هندوکش د زيباک له درې ＇خه د خا  واک ترغا＊３ پورې غ％يدلی چ３ زموږ د ه５واد 
تر！ولو اوږده ل７ۍ ده. د دغ３ ل７ۍ د پراخوالي ساحه په شمال ک３ د کوکچ３ سيند او په سويل 
ک３ د کابل سيند ！اکي. اوږدوالی ي３ 360 کيلومتره او سور)عرض( ي３ په هغه من％ن９ برخه 
ک３ چ３ يوې خواته ي３ فيض آباد ＊ار اوبل３ خواته ي３ مهترالم ＊اردی چ３  ډ４رپراخه شوی 
او د شمال خوا اوبه ي３ د کران، منجال، کوکچ３ او اشکمش سيندونو او د سويل اوبه ي３ 
اليشنگ، الينگار کون７ او پنجشير سيندونه تشکيلوي دا ل７ۍ له 5000 مترو ＇خه ډ４ر لوړوالی 
لري په ＄ينو ！ي＂و برخو ک３ ي３ غا＊ي من％ته راغلي دي چ３ د  نورستان او لغمان واليتونه 
د   کران، منجان، ورسج، تالقان او بدخشان درو ته الر لري او په پ＋و باندې مزل ورباندې 

ک８５ي. 
د دغ３ ل７ۍ لوړې ＇وک３ له واورو ډک３ دي چ３ د سمندر له کچ３ ＇خه له 7000 مترو ＇خه 

زيات لوړوالی لري. 
دهغه ډ４ره لوړه او نامتو ＇وکه له افغاني خاورې ＇خه بهر په چترال ک３ د تراجمير ＇وکه ده چ３ 
د سمندر له سطح３ ＇خه 7750 متره لوړوالی لري. په ه５واد ک３ د ننه نوشاخ ＇وکه چ３ 485 7 

متره له سمندر ＇خه لوړوالی لري، پرته ده.
د ختي＃ هندوکش د شمال لوري ＄وړي ＄نگلونه نه لري، خوپه سويلي ＄وړو اولمنوک３ ي３ 
ډ４ر＄نگلونه شته چ３ په  هغه ＄ای ک３ هرډول د لوړ قد لرونک３ ون３، لکه: ＇ي７ۍ، صبرونه، 
جلغوزه، لمن％３، وحشي بادام، ＊ون او نورې ډول ډول ون３ هم لري. له 4000 مترو ＇خه 
پورته برخو ک３ ي３ تل واورې او کنگلونه وي چ３ په سويلي او شمالي لمنو ک３ د دايم３ اوبو 
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هلته خپل  پورې   لوړوالي  مترو  تر3600  اوړي ک３  په  مالدارخلک  او  رامن％ته کوي  بهير 
＇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 ک３ په هغه ک３ ډ４ر درزونه او ماتوالی راغلی دی چ３ په پايله ک３ 
انتي کالينونه او سنکالينونه من％ته راغلي چ３ دا د ب５الب５لو درو اوناوونو د رامن％ته کيدو 
سبب شوي دي. په دغه ل７ۍ ک３ متحوله او گرانيت ډبرې ډ４رې دي چ３ د پاليوزوييک د 
پرمين، پری کامبرين او نورو دورو استازيتوب کوي. د کنگلونو د ائتکال په دغه ساحه ي３ ډ４ره 
اغيزه ک７ې د کران اومنجان په درو او د انجمن، پوشال او خاواک په ！ي＂و برخو ک３ کنگلي 
)يخچالي( رسوبي پات３ شون３ ډ４رې ليدل ک８５ي.شمالي او سويلي برخ３ ي３ ډ４رې ＄وړې 
لري، له دې کبله په دې برخو ک３ اوبه هم تندې روان３ وي، نو ＄که د بر４＋نا د الس ته را 

وړلو لپاره مناسب３ دي. 

ب) لو４دي＃ هندوکش: 
د خاواک له غا＊ي ＇خه پيل بيا د لو４دي＃ په لور تراميربندپورې رس８５ي چ３ لوړوالی ي３ ورو 
تاله او برفک او اندراب  وروکم８５ي. د دغ３ ل７ۍ اوږدوالی 240 کيلو متره ＊ودل شوی. د 
سيندونه ي３ په شمالي لوري ک３ او د پنجشير او غوربند سيندونه ي３ په سويلي لوري ک３ به８５ي 
چ３ دغه س５م３ ي３ ډ４رې شن３ او ＊کل３ ک７ي دي. همدارنگه په شمال لوري ک３ داندراب، 
منجان، سيغان او کهمرد سيندونو سره يو＄ای ک８５ي او د پلخمري سيندجوړوي چ３ په پای 

ک３ د کندز لوی سيند ور＇خه جوړ او د آمو له سيند سره يو＄ای شوی دی. 
د لو４دي＃ هندوکش لوړوالی له 4500 مترو＇خه زيات نه دی، نامتوغا＊ي ي３ خاواک 3600 

٤١ ان％ور
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؟

متره لوړ، کوشان 4370 متره لوړ، چاردر4236 متره لوړ، دندان شکن 2700 متره لوړاوشيبر 
امله دتيريدو  له  پرتله د！ي＂والي  په  متره لوړدی. لو４دي＃ هندوکش د ختي＃ هندوکش   3200

رات５ر４دو ډ４رې ستونزمن３ الرې نه لري. 
له همدې امله د ه５واد  د شمال سويل لويه الره  د همدې غره له زړه ＇خه ت５ره شوې، د 

سالنگ تونل او＊کاري درې الره له همدغ３ برخ３ ＇خه ت５ري８ي. 
بادام،  په ک３ وحشي  ل８  ډ４ر  نشته، خو  لمنو ک３ ＄نگلونه  او سويلي  په شمالي  د دغه غره 
جيولوجيکي  د  هندوکش  لو４دي＃  شته.  ون３  خنجک  يا  شنو  د  او  لمن３％  ون３،  شمشاد 
جوړ＊ت له پلوه يوه فعاله تکتونيکي ساحه ده چ３ په هغ３ ک３ جيولوجيکي لوی درزونه 
شته، په دې برخه ک３ د گرانيت ډبرې او د پاليوزوئِيک د رسوباتو پات３ شوني ډ４ر ليدل ک８５ي. 
يو شم５ر طبيعي سرچ５ن３، لکه: د چون３ ډبرې، د ډبروسکاره اوکريمه احجار يا قيمتی ډبرې 
ي３ د پنجشير په دره، انجمن، جبل السراج او آشپشته ک３ ليدل ک８５ي چ３ ددې س５م３ د 

ب６ايتوب ＊ودونکي دي. 

     د ！ولگي دننه فعاليت: 
زده کوونکي دې په ډلو وويشل شي، هره ډله دې د الند４نيومطالبو په هکله په خپلومن％وک３ 

خبرې اترې او بحث وک７ي: 
- ختي＃ هندوکش. 

- لو４دي＃ هندوکش. 

        پو＊تن３: 
١. د هندوکش ل７ۍ افغانستان پر＇واوبو اخيستونکوحوزو ويشي؟ نومونه ي３ واخلئ. 

٢. ختي＃ هندوکش له کوم３ س５م３ ＇خه پيل شويدي او د هغه دپراخوالي پول３ واضح ک７ئ. 
٣. د ختي＃ هندوکش لوړې ＇و ک３ نوم او د هغه د لوړوالی اندازه وواياست. 

٤. په کوموبرخوک３ د ائتکالي فعاليت له امله کنگلي يا يخچالي رسوبي پات３ شون３ رامن％ته 
شوي دي؟ ＇رگندې ي３ ک７ئ. 

٥. کوم３ لوي３ الرې د لو４دي＃ هندوکش له زړه ＇خه ت５ري８ي

      له ！ولگي ＇خه بهر فعاليت: 
＇７５نه  وک７ئ د ختي＃ او لو４دي＃ هندوکش د حيات３ اهميت په هکله چ３ دهغو س５مو د او 
سيدونکو لپاره ي３ لري، په لسوکر＊وک３ خپل معلومات وليکئ او په ！ولگي ک３ ي３ خپلو 

！ولگيوالوته وړاندې ک７ئ. 
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لوست  شپاړلسم 
   د بابا غر

٤٢ – ان％ور: د بابا د غره له طبيعي ب３２ سره آشنا  شئ
ک８５ي  بلل  غر  لوړ  او  لوی  ډ４ر  يو  ه５واد  د  امتداد  په  ل７ۍ  هندوکش  لو４دي＃  د  غر  بابا 
چی د افغانستان په مرکزي برخه ک３ پروت دی. دغه غردحاجيگک د غا＊ي له ختي＃ 
ختي＃  له  دوام  په  هندوکش  لو４دي＃  د  او  پيل  ＇خه  لو４دي＃  له  سياگرد  د  غوربند  د  او 
＇خه د لو４دي＃ پرلور پروت دی. د بابا د غره اوږدوالی 200 کيلومتره او لوړوال３ ي３ په 
متره دی. مشهوره لوړه ＇وکه ي３ شاه پوالدي نومي８ي چ３ د سمندر  من％ن９ توگه4000 
5140 متره لوړه ده اوتل واورې لري چ３ په اوړي ک３ د هغ３ س５م３  له سطح３ ＇خه 
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خلکود ＇ارويو د روزن３ لپاره ډ４ر＊ه شرايط برابرک７ي دي. باباغر د باميان د سيند د اوبو 
ک８５ي.  بلل  مهمه سرچينه  لپاره 

د  ي３  ＄وړوک３  سويلي  او  سيندونه  آب  بلخ  او  بند  امير  د  ک３  ＄وړو  شمالي  په  هغه  د 
په مرکزي  ه５واد  د  ل７ۍ  توگه دغه  په دې  به８５ي.  ي３ هريرود  ته  لو４دي＃  او  هلمند سيند 
ژمي  تود، خوپه  ک３  اوړي  په  ي３  اقليم  لويه حوزه جوړوي.  يوه  لگولو  اوبو  د  س５موک３ 
ک３ ډ４ر سوړ او واورې لرونکی دی، نو＄که يو شم５ر ترانسپورتي ستونزې رامن％ته کوي 
لوړې ون３ هم پک３ نشته. د بابا غر نامتو غا＊ي په ختي＃ ک３ عراق غا＊ی شاتو غا＊ی، د 
گردن ديوار غا＊ی، د مال يعقوب غا＊ی او د اون９ غا＊ي دي چ３ د کابل سيند ور＇خه 

3700 مترو پورې رس８５ي. 3000 ＇خه تر  سرچينه اخلي.  د دې غا＊ي لوړوالی له 
پروت  ته  سويل  واليت  ننگرهار  د  ک３  ختي＃  په  افغانستان  د  مشهورغر  دغه  غر:  سپين 

دی، دا چ３ لوړې ＇وک３ ي３ تل له واورو ＇خه ډک３ وي او سپين ＊کاري، نو ＄که ي３ 
د س５م３ خلک سپين غر بولي.

پيل  کيلومترۍ ＇خه  له سل  لو４دي＃  د  پي＋ور  د  ي３ ختي＃ سپين غرباله. سپين غر  پخوا 
او مخ په لو４دي＃ د لوگر د خروار س５م３ تر شمال پورې پروت دی.

＄وړ＄ي  په  بيامخ  وروسته  لري.  لوړوالی  متره   4755 چ３  ده  سيکارام  ي３  ＇وکه  لوړه 
په  اوږد８４ي. د دغه غره  اته  لوگر واليت د سويل د غرونو خو  او د  لوړوالی ي３ کم８５ي 
په  ي３  به８５ي چ３ ＄ين３  يو شم５ر کوچني مرستياالن  د سيند  کابل  د  شمالي ＄وړو ک３ 
موسمي توگه ل８ه اندازه اوبه لري، خو ＄ين３ ي３ موسمي سيالو لرونکي دي. د سرخرود 

سيند سپين غر له تور غره ＇خه جالکوي. 
د سپين غر په سويل او سويل لو４دي＃ ک３ د کرم３ سيند او د هغه مرستياالن به８５ي. د 

بيلوي. ننگرهار ＇خه  له  پکتيا حوزه 
د دغ３ ل７ۍ سياسي اواقتصادي اهميت په دې ک３ دی چ３ ستن３ ته ورته پا３１  لرونکي 

پاين لري. و  بيجر  بلوط، ن＋تر، جلغوزه،  ارچه،  ＄نگلونه، لکه: 
سپين غرد يوه ديوال په ب２ه د هند د سمندر د موسمي هوا دننه کيدو مخنيوی کوي، خو 
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او  اليشنگ  د  اوږدو ک３ د هند د سمندر هوا  په  په س５مه ک３ د کابل د سيند  د تورخم 
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 ک３ نيولوسره 

ووايي:  ＄وابونه  پو＊تنوته  الند４نيو 
١. د بابا د غره موقيعت. 

2. د بابا د غره مهم غا＊ي.   
٣. د سپين غره اقتصادي اهميت بيان ک７ئ؟ 

٤٣ -ان％ور: د بابا غر               
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    پو＊تنی: ؟
تر ！ولو غوره ＄واب په ن＋ه ک７ئ: 

1. د بابا غر په کوم ＄ای ک３ موقيعت لري: 
الف( د افغانستان په ختي＃ ک３ ب( د افغانستان لو４دي＃ ک３ )ج( د افغانستان شمال ک３    

افغانستان مرکز ک３  )د(د 
2. د بابا د غره اوږدوالی: 

 700 د(  دی   کيلومتره   500 ج(  دی   کيلومتره   200 ب(  دی   کيلومتره   100 الف( 
دی.  کيلومتره 

لوړوالی:  3. دحاجيگک دغا＊ي 
الف( 2500 متره       ب( 1800 متره       ج( 3300 متره        د( 3700 متره دی. 

4. دسپين غرلوړه ＇وکه: 
الف( شاپوالدي.   ب( تراجمير.   ج( سيکارام.   د( نوشاخ، ده. 

      له ！ولگي ＇خه بهرفعاليت: 
د افغانســتان  له فزيکي نقشــ３ ＇خه په اســتفادې د ＇ــو غرونو، ＇ولوړو＇وکو، ＇و غا＊ــو 
او＇وسيندونو نومونه چ３ له همدغو غرونو ＇خه راوتلي وي، دالند４ني جدول په ب２ه په خپلو 

کتابچو ک３ وليکئ.

د ＇وسيندونو نومونه د ＇وغا＊و نومونه د ＇ولوړو＇وکونومونه د ＇وغرونو نومونه
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٤٤- ان％ور د سليمان غر

اوه لسم  لوست

              د سليمان غر

 تاس３ پوهي８ئ چ３ سليمان غر زموږده５واد په کومه س５مه ک３ پروت دی؟

د غرونو نقش３ ته وگورئ او د سليمان د غره موقعيت و＊ياست. 
  سليمان غر د بلوچستان د مرکز کو！３ او ＇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 چ３ اوږدوالی ي３ 600 کيلومتره دی او په دوو برخو، يعن３ ختي＃ او لو４دي＃ سليمان 
غر سره ب５ل شوي دي. ختي％ه برخه ي３ په وز４رستان ک３ غ％يدل３ او د هغ３ س５م３ غرن９ 
او بلوچستان ک３ خواره  په پکتيا، پکتيکا  ل７ۍ ي３ جوړې ک７ي دي، لو４دي＃ ＊اخونه ي３ 
شوي چ３ د سيند حوزه د افغانستان له طبيعي حوزې ＇خه جال کوي، خو د دغه غره په 
ب５الب５لو برخو ک３ د اوسيدونکو خلکو کلتوري ＄انگ７تياوې يوشانته دي او دغه خلک گ６ 
د دغ３  په دغه غرونو ک３ ک＋ل شوې،  لري. هغه سرحدي کر＊ه چ３  او فرهنگ  کلتور 

س５م３ د يوې قبيل３ خلک له يو بل ＇خه جال کوي. 
دغه ل７ۍ خپل３ ＄انگ７ې طبيعي ＄انگ７تياوې لري، د هند د سمندر د لنده بل لرونک３ هوا 

راتگ په دغه س５مه ک３ د موسمي ور＊تونو المل ک８５ي. 
د دغه غره په لمنو ک３ ＄نگلونه ليدل ک８５ي چ３ زموږ 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 ي３ د سليمان تخت په نوم ياد８４ي چ３ د سمندر له کچ３ ＇خه 3200 

متره لوړوالی لري. 
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د ترکستان تيربند: 
دغه ل７ۍ د ه５واد په کومه برخه ک３ پرته ده؟  

د ترکستان تيربند د افغانستان په شمال لو４دي＃ ک３ يو شم５رغرن９ او لوړې ＇وک３ جوړوي. 
دغه غرونه د حصار غره له شمال لو４دي＃ او د بلخ آب له لو４دي％و برخو ＇خه پيل او له ختي＃ 
 300 او تر باال مرغاب پورې رس８５ي چ３ ！ول اوږدوالی ي３  په لو４دي＃ غ％يدل３  ＇خه مخ 
کيلومتره ک８５ي. من％نی لوړوالی ي３ د حصار غره شمال لو４دي＃ د جوزجان په شال کاشان ک３ 
چ３ 2300 متره لوړوالی لري، لوړه ＇وکه ي３ جنگک نومي８ې چ３ 3895 متره لوړوالی لري. 
يوه بله ＇وکه ي３ چ３ قره جنگل نومي８ي 2985 متره سمندر له کچ３ ＇خه لوړه ده. دغه غر د 
ه５واد د دوو لو４دي％و واليتونو يعن３ فارياب او بادغيس ترمن＃ غ％يدلی، له سويلي خوا ＇خه 
ي３ د مرغاب د سيند د مرستياالنو سرچين３ دي، خو شمالي اړخ ک３ ي３ د قيصار او د هغه 
د مرستياالنو سرچين３ دي. دغه غر د پست３ ډ４رې ون３ لري، خو هغه نورې ون３ چ３ د ه５واد 
په ختي＃ او سويل ختي＃ غرونو ک３ شته، لکه لمن％ه، صبر، ن＋تر، ＇７５ۍ، ＊ون او نورې، 
دلته نشته. په پسرلي او اوړي ک３ د دغه غره شمالي او سويلي لمن３ شن３ او غوره ＇７ ＄ايونه 
جوړوي.د پسرلي په درو مياشتو ک３ دغه لمن３ نرمه هوا لري او له ډول ډول گالنو او شنو بو！و 

＇خه ډک３ وي او يوه عطر لرونک３ فضا جوړوي. 
د غرونو دغه ل７ۍ د روسي ترکستان د بيدياوو او د＊تو د بادونو په مخه ک３ د يوه ديوال په توگه واقع 
دي، نو په شمال او شمال لو４دي＃  ＄وړونو ک３ ي３ د 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＊تن３: 
١. په ！وليزه توگه د افغانستان د غرونو ل７ۍ په کوم３ جيولوجيکي دورې پورې اړه لري؟ 

٢. د سليمان د غره ډ４ره لوړه ＇وکه کومه او لوړوالي ي３ ＇ومره دی؟ 
٣. د ترکستان تيربند په کوم ＄ای ک３ موقعيت 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 ک３ وليکئ. 
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اتلسم لوست 

              اوارې س５م３ - د＊ت３ او شگلن３ س５م３:

کله مو پام  ک７ی چ３ د＊ت３ او شگلن３ س５م３ د ه５واد په کومو برخو ک３ دي؟

که چ５رې د ه５واد طبيعي جوړ＊تونه او توپوگرافي د ＄مک３ له پلوه وکتل شي، د افغانستان 
＄مک３ په درو برخو و４شل کيدای شي: 

١. غرونه. 
٢. ل８ې لوړې س５م３. 

٣. اوارې س５م３. 
په دغه بحث ک３ د افغانستان اوارې س５م３ او د＊ت３ مطالعه ک８５ي. 

هغه س５م３ چ３ هلته غرونه نه وي، اوبه لگول او د اوبو سرچين３ نه وي، اور＊ت ي３ ډ４ر ل８ 
وي، د＊ته او صحرا بلل ک８５ي. 

- د افغانستان په شمال ک３ د شيرماهي د＊ته او د بلخ او آموسيند ترمن＃ شگلن３ د＊ت３ چ３ 
له لو４دي＃ ＇خه مخ په ختي＃ پراخ３ شوي دي او د نيمه صحرايي اقليم ＄انگ７تياوې لري، 
دا ＄که چ３ په پسرلي ک３ س５مه ييز او موسمي بارانونه لري او په اوړي ک３ وچه هوا لري.  

دغه شگلنه د＊ته له شيرخان بندر ＇خه تر خماب پورې رس８５ي. 
او  د＊ته  اميران  او  جهندم  د  شاوخوا،  اوبو  والړو  د  گودزرې  د  ک３  حوزه  په  هلمند  د   -

 ٤٥- ان％ور 
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صحرايي  دي  س５م３  شگلن３  چ３  برخ３  ！ول３  چخانسور  د  او  د＊ت３  شگلن３  صديقي  د 
＄انگ７تيا لري، په دغه برخه ک３ د کواترنري د رسوباتو د پات３ شونو ن＋３ ＊کاري. 

- په ننگرهار ک３ دغه ډول ساحه پراخه ＄مک３ نيسي. په ختي＃ ک３ د ثمرخيلو او غازي 
آباد ترمن＃ شگلنه د＊ته او په لغمان ک３ د گمبيري او سرخکانو د＊ته، د پاملرن３ وړ دي. 
دغه ساحه نيمه استوايي ＄انگ７تياوې لري او لوړوالی ي３ له 500 مترو ＇خه ل８دی. د اقليمي 
＄انگ７تياوو له پلوه د افغانستان په شمالي پولو، ختي％و او سويل لو４د＄و برخو ک３ ب５الب５ل 
په کاپيسا ک３ ريگروان هم د  او  په لوگر ک３ د سقاوې د＊ته  چاپيريال جوړوي، همدارنگه 

يادون３ وړ دي.  
دغه د＊ت３ ډ４رې پراخه دي او شگلن３ غون６ۍ لري چ３ د 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 ډل３ استازی دې بيا د لوست د مهمو ！کو پايله د ！ولگي ترمخ３ ووايي. 

      پو＊تن３: 
١. افغانستان د توپوگرافي او طبيعي عوارضو له مخ３ په ＇و برخو ويشل شوی ده؟ 

٢. د افغانستان په شمال ک３ کوم３ د＊ت３ دي، نومونه ي３ واخلئ؟ 
٣. د هلمند د حوزې د د＊تو اقليمي ＄انگ７تياوې بيان ک７ئ؟ 

٤. د ننگرهار د حوزې د د＊تو نومونه واخلئ؟ 
٥. د افغانستان دسويل لو４دي＃ ساحو ريگستانونه )شگلن３ د＊ت３( راوپيژنئ؟ 

       له ！ولگي ＇خه بهرفعاليت: 
＇ي７نه وک７ئ او خپل معلومات په دې اړه چ３ د＊ت３ او شگلن３ صحراگان３ د کومو الملونو 

له کبله را پيدا ک８５ي، په پن％و کر＊و ک３ ي３ وليکئ. 



 67

نولسم لوست
                ژوي 

کوالی شئ چ３ د افغانستان د ＇ارويو د ＇و ب５لگو نومونه واخلئ؟ 
د افغانستان د ＇ارويو ان％ورونو ته وگورئ، ب５الب５ل ＇اروي له چاپيريال سره د دوی د توافق له 
مخ３ ＊کاره کوي. په افغانستان ک３ ډول ډول ＇اروي د مديتران３ په س５مو او نيمه استوايي 
س５مو ک３ شته دي، له دې امله زموږ ه５واد د نيمه استوايي نيمه قطبي س５مو ترمن＃ د ＇ارويو 
د قلمرو د پيوستون ک７ۍ بلل کيدای شي چ３ د گر＄ندويانو په را＊کون او د ه５واد په اقتصاد 
ک３ مهم رول او ون６ه لري. دغه ه５واد د يو شم５ر ل８ پيدا 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  پ７انگ  غاړو،  تر  آمو  د  ببر  ک３،  ＄نگلونو  په  نورستان  د  ي８ه  پخوا  توگه  په  ب５لگ３  د 
هندوکش په لوړو ＇وکو او ليوان په زياترو غرونو ک３ پيدا ک５دل، ليوان، گيدړې او سور 

لن６يان په وچکال９ ک３ اوارو س５مو ته هم راکوزي８ي. 
سرې گيدړې چ３ ＄انگ７ی طبي ارز＊ت لري، د مرکزي س５مو په غرونو ک３ تر سترگو 
شته،  ک３  شاوخوا  په  هغو  د  او  درو  په  واخان  د  غر＇３  غرن９  او  پسونه  وحشي  ک８５ي، 
په د＊تو ک３ هم شته. د  او د شمالي ستپ  په غرونو  افغانستان  همدارنگه غرن９ وزې د 
هندوکش د غره ل７ۍ د نيمه قطبي او نيمه استوايي س５مو د ＇ارويو د جال کولو يوه پوله 

٤٦- ان％ور: د ＇７ ＄مکی
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شم５رل ک８５ي.  له همدې امله د هندوکش په سويل ختي＃ ک３ زياتره بيزوگان３ چ３ د هند د 
نيمه استوايي ژويو له ډل３ ＇خه دي، ليدل ک８５ي.  

د شمال د ستپ په خاورو ک３ شيشگي ژوند کوي چ３ په جلدي مسايلو ک３ ور＇خه کار 
اخيستل ک８５ي او سور لن６يان په هر＄ای ک３ ډ４ر ليدل ک８５ي. 

زموږ په ه５واد ک３ 441 ډولونه الوتونکي ليدل شوي چ３ زياتره ي３ د اوبو او مهاجر الوتونکي 
دي. دغه الوتونکي د هلمند په هامون، د پوزک په هامون، د غزني په والړو اوبو، د ناور په 
د＊ته او د ه５واد په يو شم５ر نورو س５مو ک３ خوراک کوي او هگ９ هم په همدغو ＄ايونو 
ک３ اچوي، د ب５لگ３ په توگه: د يوه راپور له مخ３ د غزني په والړو اوبو ک３ له 75 ډولو 
＇خه زيات الوتونکي شته چ３ په پسرلي او د اوړي په لوم７ۍ ک３ هلته اوسي８ي او په ژمي 

ک３ د 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 
الوتونکي کوالی  ډ４رنه دی،  درجو ＇خه  له ＇و  البلد  د عرض  پراخوالی  ه５واد  د  زموږ 
شي د چاپيريال او س５مو د برابرۍ له مخ３ خپل３ ＄ال３ او د اوس５دو ＄ايونه غوره ک７ي 
.هغه الوتونکي چ３ په لوړو ＄ايونو ک３ ＄ال３ جوړوي د غزني د والړو اوبو، د هامونونو او 
جهيلونو له الوتونکو سره توپيرلري، د ب５لگ３ په توگه ！پوسان، گربت، پکه با＊ه او کونگ 
په لوړو برخو ک３ ژوند تيروي او غو＊ه خوړونکي دي، خو په ډن６ونو او هامونونو ک３ هغه 

الوتونکي تر سترگو ک８５ي چ３ د کال په اوږدو ک３ د اوس５دو ＄ای بدلوي.
دلته به د افغانستان ژوي له اقليمي ب５الب５لو س５مو سره د هغوی د توافق له مخ３ په لن６ه 

توگه و＇ي７و: 

ــتان  نورس او  ــا  پکتي د 
مونسون س５مه: 

دغه س５مه يو شم５ر ژوي، لکه: 
بيزوگان３، ليوه ، نولی، د ما＊ام 
＇کالي، کارغان، شين ！اغي، 

٤٧ زرکان، م８ې او نور لري. 
ان％ور
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د ستپ س５مه: 
د دې س５م３ ژوي، لکه شيشگي، موږک، الش خوړونکي مرغان، يو شم５ر حشرات، 

کارغان، سوی، گيدړې او ＇رم＋ک９ دي. 
الپاين س５مه: 

په دغو س５مو ک３ تي لرونکي ژوي، لکه: په پامير ک３ غرن９ وزې چ３ په بدخشان او نورستان 
ک３ هم شته. مار خور او غرني پسونه په واخان او مرکزي لوړو س５مو ک３. همدارنگه تور 
غرني کارغان، کارغه او غرني چرگان چ３ گل کوه ک３ شته او همدارنگه زري زرکان، غرني 

زرکان ،زا３１، م７زان او نور هم په دې س５مه ک３ ژوند کوي.
صحرايي س５مه:

نورو  او  مارکو  د  س５مو،  ب５لو  ب５ال  سيستان  او  فراه  د  او  د＊تو  شگلنو  تودو  په  صديقي  د 
سارايي س５مو ک３ يو شم５ر ژوی، لکه: ډول ډول موږکان، گيدړې، سورلن６يان، حشرات 
او ＇＋يدونکي ژوی شته. موږ د هغه ژوو په هکله چ３ د اقليمي ب５الب５لو ＄انگ７و له مخ３ 
ب５الب５لو س５مو ک３ موندل ک８５ي،  بحث وک７، خو يو شم５ر کورني ＇اروي هم د ستيپ په 
س５مو ک３ روزل 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.

٤٨ ان％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 الندې پو＊تنو 

ته ＄واب ووايي: 
١. ژوي له اقليمي س５مو سره ＇ه اړيک３ لري؟ 

٢. د افغانستان د اقليمي س５مو د مهمو ژويو نومونه واخل９ء. 

       پو＊تن３: 
ډ４ر سم ＄واب په ن＋ه ک７ئ. 

١. په افغانستان ک３ دنيمه استوايي او مديترانه يي چاپيريالونو ژويو په شان ژوي شته؟
٢. ８４ه د پکتيا په ＄نگلونو ک３ ژوند کوي؟

٣. ８４ه د افغانستان په شمالي س５مو ک３ هم ژوند کوي؟
٤. د سارايي حيواناتو نومونه واخلئ. 

الندني سوالونه شرحه ک７ئ: 
١. په افغانستان ک３ کوم غر د نيمه استوايي او قطبي ساح３ د ژويو بيلوونک３ ساحه ده. 

٢. زموږ په ه５واد ک３ ＇و ډوله الوتونکي شته، نوم ي３ واخل９ء. 
٣. هغه الوتونکي چ３ ډ４رو لوړو س５مو ک３ ＄ال３ جوړوي، کوم دي؟ 

الندې پو＊تن３ شرحه ک７ئ. 
- سارايي )صحرايي( ژوي کوم دي، يوازې نوم ي３ واخل９ء.

      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 الند４ني جدول ک３ د ژوي نوم، د اوس５دو ＄ای او د هغه اقتصادي ارز＊ت په 

＄انگ７و ＄ايونو ک３ په خپلو کتابچو ک３ وليکئ: 

اقتصادي ارز＊تد اوسيدو ＄اید ژوي نوم
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شلم لوست 

              ＄نگلونه 

 د افغانستان له ＄نگلونو ＇خه کومه  اقتصادي گ＂ه اخ５ستل ک８５ي؟
 نگلونه د افغانستان يوه ډ４ره مهمه طبيعي زيرمه ده چ３ د ！ولن３ او ه５واد د اقتصادي بنس＄
په ＊ه کولو او د اړتياوو په له من％ه وړلو ک３ اغ５زمن دي. د افغانستان ＄نگلونه په لوم７ي گام 
ک３ د لرگيو د صنايعو په پياوړتيا، خلکو ته د کار په پيدا کولو، د بهرنيو اسعارو په ترالسه 
کولو او د خلکو د اقتصاد د پياوړتيا په برخه ک３ او په دويم گام ک３ د ژوند د چاپيريال له پلوه 
د اقليم د وضعيت په اصالح، د ه５واد په سمسورتيا او ＊５رازۍ، د خاورو ن７يدو او و４جاړ４دو 
مخنيوی چ３ د باد او باران له امله پ５＋ي８ي، د وحشي ژويو په ډ４ر＊ت، ＇ارويو ته د و＊و په 
برابرولو او لن６ه داچ３ د لنده بل او د اوبو د ز４رمو په ساتنه ک３ لوړ ارز＊ت او اهميت لري. 
ون３ د دې المل ک８５ي چ３ د سيالوونو مخنيوی وک７ي، د خاورو د ويجاړيدو مخه ونيسي 
او په ب５الب５لو ډولو نو د ژونديو د له من％ه تللو مخه ونيسي او د طبيعت د ＊کال سرچينه 

ژوندۍ وساتي.
＄نگلونه يوشم５ر اقتصادي گ＂３ لري، د ب５لگ３ په توگه د ودانيو په خاطر د لرگيو پلورل، د 
کورونو د تودولو لپاره د لرگيو پلورل، د سکرو پلورل او د مغز لرونکو ميوو حاصالت چ３ 
د ملي اقتصاد په پرمختيا او پياوړتيا ک３ د پام وړ اغيزې لري. ن＋３ ن＋ان３ ＇رگندوي چ３ د 
ه５واد دسويل غرن９ س５م３ ستنوته 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 نيول３ تر لمنو پورې د صنعتي ＄نگلونو او ستن ته ورته پا１و ونو 
نور  او  ون３  پست３  د  لو４دي％３ غون６ۍ  د شمال  ه５واد  د  له ＄نگلونو ډک دي. همدارنگه 

٤٩ ان％ور
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＄نگلونه لري. په افغانستان ک３ د ＄نگلونو ساتنه او ＇ارنه د دولت په واسطه او په عنعنوي ب２ه 
د س５م３ د قومونو له خوا ترسره ک８５ي. د ژوند د چاپيريال د ويجاړيدو يو مهم ډول د جگ７و 
په ترڅ ک３ او وروسته له هغ３ د ＄نگلونو له من％ه تلل و چ３ دا د طبيعي سرچينو يو ډ４ر 
لوی زيان شم５رل ک８５ي. د ن７ۍ د خوراکي او کرن３ سازمان )W.F.O( او د ملگرو ملتو 
د پرمختيا ادارې د ا！کل له مخ３ په 1980م  کال ک３ د افغانستان ＄نگلونو (2/2) ميليونه 
 هک＂اره ＄مکه نيول３ او په 1991 م. کال ک３ د ه５واد ＄نگلونه 1.9 ميليونه هک＂اره ته را ！ي
شول. د آخرني شم５ر له مخ３ د ه５واد ＄نگلونو يوازې 2٪ خاوره نيول３، د جگ７و په کلونو 
ک３ د سون د توکو د کم＋ت له امله ＄نگلو ＇خه د سو＄５دو او نورو هدفونو له پاره دا بهير 
پورته الړ. د ＄نگلونو ډ４ره برخه د امينت د تامين او د ساح３ د پاکولو لپاره، په ＄انگ７ي ډول 
د س７کونو او کورونو د نژديوالي په وجه له من％ه الړل. د مثال په توگه: په پکتيا  ک３ روسانو 
د منده اير ＄نگلونو ته د دې لپاره چ３ د ليدلو وا！ن ډ４ر شي اور واچاوه او په کن７ ک３ د دوو 
قومونو د ＄نگله د تر السه کيدو او ب３ اتفاق９ پر وجه ＄نگل وسو＄يد. که چ５رې ي３ الزم 
مخنيوی ونه شي اوس هم د ＄نگلونو زړې اونوي ون３ د له من％ه تلو په حالت ک３ دي. د 

ه５واد پاتي ＄نگلونه په اقتصاد او چاپيريال ک３ مهم رول لري 
- په عمومي توگه د ه５واد ＄نگلونه په درو برخو ويشل شوي دي:

1- صنعتي ＄نگلونه

2-  پسته يي ＄نگلونه 

3- بته يي ＄نگلونه   

٥٠ ان％ور
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1- صنعتي ＄نگلونه: 

ستن ته ورته پا１و ＄نگلونه چ３ تل شنه وي، د ه５واد په ختي＃ سويلي برخو ک３ د 2000 او 
3000 مترو تر من＃ لوړوالي ک３ وده کوي چ３ د يو ميليون هک＂اره په اندازه ＄مکه ي３ نيول３ او 

د پکتيا مرکزي س５م３، ＄دران، منگل ، ＄ا＄ي او همدارنگه په کون７ او لغمان ک３ هم ليدل 
ک８５ي او د سو＄يدو او د کورونو په جوړولو ک３ په عنعنوي توگه ور＇خه گ＂ه اخ５ستل ک８５ي.

د لغمان او کون７ په والياتونو ک３ د ن＋تر، ارچ３، جلغوزې ، زيتون ون３ ک３ ليدل ک８５ي.
＄نگلونه په س５مه ک３ د خاورې ايتکال له من％ه وړي، اقليم په زړه پورې او لنده بل لرونکی 
کوي او د س５م３ خلکو ته غوره عايداتي سرچينه گر＄ي. په افغانستان ک３ په ميليونونو د ＊ونو 
)زيتون( ون３ په وحشي توگه شن３ شوي، د غو ونو په ننگرهار او پکتيا واليتونو ک３ 16000 
هک＂اره ＄مکه نيول３ ده. د اصالح شوي ＊وون ميوه له 14 ＇خه تر22 سلنه پورې غوړي لري 

چ３ له يو ！ن ＊وونو ＇خه له 160 ＇خه تر220 کيلوگرامو پورې غوړي ترالسه ک８５ي. 
2. دپست３ ＄نگلونه: 

دپست３ ＄نگلونه د ه５واد په شمالي واليتونو بادغيس او سمنگان ک３ دي چ３ ل８ تر ل８ه 3000 
په  اقتصاد  د  ه５واد  د  د هغو محصوالت  او  پست３ ＄نگلونه  د  ده.  نيول３  ي３  هک＂اره ＄مکه 
پورې  ！نو  تر3000  ＇خه  له2000  کال  هر  ي３  توليد  چ３  لري  رول  او  ارز＊ت  ک３  پياوړتيا 
رس８５ي. دغه توليدات له کورني لگ＋ت ＇خه پرته، يوه اندازه ي３ بهرته هم صادري８ي.  دس５م３ 
هغه خلک چ３ د دغو ＄نگلونو په شاوخوا  ک３ ژوند کوي، د پست３ د حاصالتو 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.   
3. خواره واره او د ！ي قد لرونکو بو！و＄نگلونه: 

دغه ډول ＄نگلونه د ه５واد په شمال، مرکزي او سويل لو４دي％و س５مو ک３ دي. دا بو！ي هم 
ډ４ر ضروري او د اقتصادي پياوړتيا له کبله اهميت لرونکي دي چ３ د باد او باران په مقابل ک３ 
د خاورو د ش７يدو او ويجاړيدو مخنيوی کوي. د دغو ＄نگلونو مهم ډولونه، لکه سکساول، 
سويل  په  ه５واد  د  زياتره  ＄نگلونه  ډول  دا  دي.  نور  او  ＇ي７ۍ  بادام،  غرني  پسته،  چرگس، 
ختي＃ او شمال لو４دي＃ ک３ شته دي، له2000 ＇خه تر3000 مترو پورې لوړو س５مو ک３ يو 
شم５ر نور ＄نگلونه دي چ３ د صنوبر ب５الب５ل ډولونه لري. همدارنگه په غرنيو ＄نگلونو ک３ د 
غوزانو، شفتالو، بادامو، زرشک، انگور، ＊نگ، ＊وله، مرخ９２، اومسي او نورې ون３ شته. 
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په ختي％و ＄نگلونو ک３ ډول، ډول ون３، لکه لمن％３، ن＋تر، ＇７５ۍ، گور گورې او نورې شته، 
په نورستان ک３ د صنوبر د ونو برس５ره انار غوزان، جلغوزي هم په خپل سر په ＄نگلي ډول 
رالوئي８ي.د لو４دي％و س５مو په بادغيس او هرات په واليتونو ک３  په ＄نگلونو ک３ له پست３، پرته 
خنجک او شيرخشت هم وده کوي، په غوراتو او ادرسکن ک３ د ک＂يرا او ترخو بادامو ون３ 
هم شته. د ه５واد دشمال ＄نگلونه زياتره  د  پست３ ون３  لري. په نهرين، اندراب او خنجان ک３ 

پسته او د دوشي په غرونو ک３ د ＇７５ۍ ！ي＂３ ون３ ډ４رې 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 پاملرن３ سره توضيحات ورک７ي.

      پو＊تن３: 
١. په افغانستان ک３ کوم３ ＄نگلي س５م３ د لوړ صنعتي ارز＊ت لرونکي دي؟ توضيح ي３ ک７ئ. 

٢. د ＄نگلونو ساتنه او ＇ارنه د چا له خوا  ک８５ي؟ 
٣. ＄نگلونه کوم３ اقتصادي گ＂３ لري، بيان ي３ ک７ئ؟ 

د متن په کتلو سره د نيمگ７و جملو تش ＄ايونه په مناسبوکلمو ډک ک７ئ. 
١. زموږ د ه５واد د ＄نگلونو زياتره ساح３ د........................................له امله له 

من％ه تللي دي. 
او.............مترو  د..............مترو  ＄نگلونه  لرونکي  پا３１  ورته  ته  ستن  صنعتي   .٢

لوړوالي ترمن＃ وده کوي. 
٣. د ！ي قد لرونکي  خواره واره ＄نگلونه د ه５واد په .................. برخو ک３ دي. 

     له ！ولگي ＇خه بهر فعاليت: 
د ＄نگلونو ساتنه بايد ＇رنگه ترسره شي؟ په دې اړه خپل معلومات په پن％و کر＊و ک３ وليکئ 

او په راتلونک３ ورځ ي３ د خپلو ！ولگيوالو مخ３ ته  ولولئ. 
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يوويشتم لوست 

  د ＄مک３ د مخ شين فرش (د بو！و فرش) د نباتاتو فرش

 کوالی شئ چ３ د هغو ＇لورو بو！و نومونه واخلئ چ３ خلک ډ４ره گ＂ه ور＇خه اخلي؟ 
طبيعي ＄انگ７تياوې، د اوبو شته والی او د ＄مک３ توپوگرافيکي جوړ＊ت په يوه س５مه ک３  
د بو！و د ودې اغيزمن عامل دی. افغانستان يوغرنی ه５واد دی، د تودوخ３، لنده بل، اور＊ت 
او د ＄مکو د جوړ＊ت له مخ３ ب５الب５ل بو！ي په ک３ موندل کيدای شي. د ب５لگ３ په توگه 
زموږ د ه５واد په شمال ک３ ز４ره هغه وحشي بو！ی دی چ３ له 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 الرې لو４دي％و او ختي％و ه５وادونو ته وړل کيدل.
نباتي فرش په الندې ډول ＇ي７و: 

1. د مونسون د س５م３ نباتات: 
هغه ون３ او بو！ي چ３ دلته  موندل ک８５ي غز، ＊وون، ن＋تر،  لمن％ه، غوزان، پنبه، پسته، 
توت، پنجه چنار، گل وله – پاندروسا )د ستن پانو له ډل３ ＇خه دي( سن％ل３، اکاسي ون３، 
د تور مرچ ونه او نورې دي او هغه ون３ چ３ له 1000 مترو ＇خه تر2000 مترو پورې لوړو 
او ناجودي. له2000  پاين  برخو ک３ وده کوي، لکه ＇７５ۍ ارچه، ن＋تر، جلغوزې، سرو، 

   ٥١- ان％ور: د ＄مک３ د مخ شين فرش د ائتکال په وسيله زيانمن ک８５ي                    
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وده کوي.  او صبرونه  ن＋تر، جلغوزې  لوړو س５مو ک３  په  پورې  مترو   تر2500  مترو ＇خه 
له3000 مترو＇خه پورته په سپين غره ک３ ＄نگلونه نشته. 

2. د ننگرهار د مرکزي حوزې د مديترانه يي س５م３ نباتات: 
هغه نباتات چ３ په مديترانه يي اقليم ک３ وده کوي، لکه: گني، وريج３، نارنج، مالته، سنتره 
نور  شته.  په حوزه ک３  ننگرهار  د  پورې  لوړوالي  مترو  تر550  مترو ＇خه    500 له  عموماً 
ابل＂س، گل وله ، غز،  بو！ي شم５رل ک８５ي، لکه:  نباتات هم د دغ３ س５م３ ون３-  يوشم５ر 
＊ون، تورمرچ، توت، اکاسي او صبرون３، خو په لوړو س５مو ک３ د موسمي اغ５زې د هوا له 

امله د سپين غره په لمنو ک３ ستن پا３１ تل شن３ ون３ ډ４رې دي. 
3. د ستپ د س５م３ نباتات: 

په دې ډول س５مو ک３ نباتات د و＊و په ب２ه وي چ３ زياتره په ک３ غل３- دان３ کرل ک８５ي، خو 
د غرونو په لمنو ک３ له 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 ب５ل３ ＄انگ７تياوې لري، دا ＄که چ３ په دغه 
س５مه ک３ د آمو د سيند د اوبو له امله نسبتي لنده بل لوړ دی بو！وته ي３ د ودې ＊ه امکان 
برابر ک７ی دی، د دغ３ س５م３ رسوبي خاورو د ول３، چنار، خوږه ول３، غز او ساکسول بو！و 
او ونو د ودې لپاره هم الره برابره ک７ې ده.  همدارنگه وحشي زيتون په صحرايي او ستيپ 

س５مو ک３ زرغوني８ي.
4. د نيمه صحرايي او وچ اقليم نباتات:  

د ه５واد په سويل لو４دي％و اوارو س５مو ک３ صحرايي بو！ي، لکه:  ارته ميز يا چ３ خلک ورته 
ترخه وايي، شنه ک８５ي. جارو بو！ي او ＄و＄ان چ３ ！ي قد لري او يو شم５ر اغزي لرونکي 
بو！ي د دغو س５مو شين فرش جوړوي، ＄ين３ ＄ايونه چ３ اوبه لري، لکه فراه، زرنج او بست 

يو شم５ر ون３، لکه: ُوله ، چنار په ک３ ليدل ک８５ي.  
5. د من％ن９ اندازې لوړوالي لرونکو س５مو نباتات: 

له 900 ＇خه تر 1800 مترو پورې لوړې  س５م３ او ＄ين３ هغه س５م３  چ３ 2000 متره لوړوالی 
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لري، الند４ني  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 ک３ ارغوان هم شنه ک８５ي. 

6. تندرا الپاين نباتات: 

د بدخشان واخان او راغ زياتره  غرن９ لمن３، لکه د مرکزي هماليا په شان ل８ ور＊ت لري، 

دا＄که چ３ په دې ډول س５مو ک３ د مونسون د لنده بل لرونکي هوا کتل３ اغيزه نه لري، ＄که 

دا ډول س５م３ د گل سنگ نباتاتو پو＊ـل３ دي، خو لوړ قدي بو！ي او ون３ نه لري او د خاورې 

دنه  حاصل خيزۍ، يخن９ او د غرنيو بادونو د ت５زوالي له کبله د راغ، شيوا، فيض آباد او د 

کوکچ３ په لوړو ک３ تندرا الپاين س５مه رامن％ته شوې ده. 

7. د لوړو او غرنيو س５مو نباتات: 

هغه س５م３ چ３ له 3800 ＇خه تر4000 مترو پورې لوړوالی لري د واورې او کنگلونو له کبله 

پک３ د بو！و وده  محدود وي او پرته له گل سنگ )اليکن( ＇خه نور بو！ي نه لري.

٥٢ ان％ور
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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 ک３ د ！ولگيوالو مخ３ ته ووايي.

      پو＊تن３: 
له متن ＇خه په گ＂３ اخيستن３ سره تش ＄ايونه په مناسبو کلمو ډک ک７ئ: 

١. افغانستان............................ ه５واد دی. 
٢. په افغانستان ک３ ب５الب５ل نباتات د..................................... له مخ３ وده کوي. 

د سمو جملو په وړاندې )س( توری او د ناسمو په وړاندې) ن( توری ک８５دئ. 
١. له 1000 ＇خه تر2000 مترولوړوالی ک３ ＇７５ۍ، ارچ３، صبر او ناجو ون３ وده کوي)      (     
پا３１  ته ورته   برخه ک３ ستن  په  بيا د سالنگ  تيره  په  لمنوک３،  په شمالي  د هندوکش   .٢

لرونک３ ون３ تر سترگو ک８５ي)     (. 
＄انگ７تياوې  اقليم  د صحرايي  ليمو(  سنتره،  مال＂ه،  نارنج،  ون３)لکه  کورن９  ستروسو  د   -

لري)     (  
- هغه نباتات چ３ د 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＂３ اخ５ســتلو سره د افغانستان د طبيعي نباتاتو 
اونباتي فرش په هکله خپل معلومات په  ＇و کر＊وک３ وليکئ او په راتلونکي لوست ک３ ي３ 

خپلو ！ولگيوالو ته ووايئ. 
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دوه ويشتم لوست 

    په طبيعت ک３ د اوبو دوران (د اوبو سايکل)

ان％ور ته وگورئ. په دغه شکل ک３  اوبه په ب５ال ب５لو ب２و ليدل ک８５ي، تاس３  کوالی شئ چ３ 
دغه حالت وپيژنئ؟ 

د ＄مک３ په کرې ک３ اوبه تل د بدلون په حال ک３ وي چ３ د دغه بدلون په ترڅ ک３ اوبه ب５الب５ل 
او پيچلي پ７اوونه تيروي، ترهغو چ３ بيرته خپل لوم７ني حالت ته ور وگر＄ي، دې ته په طبيعت 
ک３ د اوبو گر＄يدل ياد هايدرولوژي سايکل هم ويل ک８５ي. اوبه په طبيعت ک３ په درو ب２و د 

بدلون په حالت ک３ دي: 
١. د گاز حالت: اوبه د تودوخ３ په سبب  په ب７اس بدل８５ي او هغه وخت د گاز حالت غوره کوي.
٢. جامد حالت: اوبه د سانتي گراد له صفر درجو ＇خه ！ي＂ه تودوخه ک３ کنگل ک８５ي. د ږلی، 

کنگل او واورې په ب２ه اوبو ته د جامد حالت وايي. 
د  درجه  تودوخ３  د  چ３  وي  باندې  ب２ه  اوبلنه)مايع(  په  وخت  هغه  اوبه  حالت:  ٣.مايع 
صفر ＇خه پورته وي.د اوبو سايکل دوران د ＄مک３  د کرې په ＇لورو اصلي برخو، يعن３ 
هوا)Atmosphere( په خپله ＄مکه )Lithosphere( اوبو )Hydrosphere( او 

حياتي کره )Biosphere( ک３ ترسره 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 گ３２ شي او د تکاثف يا گ２والي له کبله په 
باران بدل８５ي. د باران ＇ا＇ک３ چ３ کله ＄مک３ ته راشي په ب５الب５لو ب２و جريان مومي، يو ＇ه 
ي３ ډ４ر ژر په خاورو ک３ جذب او ＄مک３ ته ننو＄ي، يوه اندازه د لمر وړانگو له امله بيرته 

٥٣ ان％ور

وري＃

د ب７اس ک５دو بهير

د سمنـــــــــــــــــــــــــــــــــدر اوبه

د هايدروسايکل ＄ای

وچه س５مه

روان３ اوبهد باران اوريدل

س
ب７ا ب７اس
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ب７اس او هواته ＄ي، يو اندازه ي３ د نباتاتو له پا１و ＇خه ب５رته هوا ته ＄ي، يعن３ ترانسپايريشن 
ک８５ي، د باران پات３ اوبه د ＄مک３ پرمخ به８５ي، ويالو او سيندونو په ب２ه په خپله مخه ＄ي. هغه 
برخه چ３ ＄مک３ ته ننو＄ي تر＄مک３ الندې د اوبو ز４رم３ جوړوي. د ＄مک３ د مخ اوبه  او 
تر＄مک３ الندې اوبه دواړه د جاذب３ د قوې له امله ！ي＂و برخو ته ＄ي او په پای ک３ سمندرونو 

ته ＄ي، دې ته په اصطالح ک３ هايدرو سايکل وايي. 
يوه اندازه اوبه مخک３ له دې چ３ سيند ته ورس８５ي، په خاورو ک３ جذب او تر＄مک３ الندې 
اوبو سره  يو ＄ای ک８５ي. ＄ين３ وختونه تر＄مک３ الندې اوبه د جاري اوبو او سيندونو سرچينه 

گر＄ي. 
د هايدرولوژي سايکل)دوران( د ＄مک３ پرمخ د باران اوبه بيرته هوا ته ＄３ چ３ د اوبو د بيرته 
راگر＄يدو يوه غوره ب５لگه ده، نوويالی شو چ３ د هايدرولوژي سايکل يوبل سره ت７لی او هره 
ک７ۍ ي３ په يوه بله پس３ را＄ي او دغه دوران بشپ７وي. د هايدرولوژي په سايکل ک３ د اوبو 

دوران په پرله پس３ ډول دوام لري.
  

       د ！ولگي دننه فعاليت: 
زده کوونکي دې په ډلو وويشل شي، هره ډله دې په طبيعت ک３ د اوبو د گر＄يدلو ب２ه و＇ي７ي 
！ولگيوالو  د  استازی دې هغه  ډل３  اود  وليکي  پرمخ  کاغذ  يو  د  معلومات  وروسته دې خپل 

ترمخ３ ولولي. 

      پو＊تن３: 
١. اوبه د ＄مک３ پرمخ په کومو ب２ودي، توضيح ي３ ک７ئ؟ 

٢. د اوبو گر＄يدل يا دوران د ＄مک３ په کومو برخو ک３ وي؟ 
د سمو جملو په وړاندې د)س( توری او د غلطو په وړاندې د)ن( توری وليکئ. 

١. اوبه د تودوخ３ له امله اودايشيدلو له ！کي ＇خه پورته په ب７اس بدل８５ي، داد گاز حالت دی)     (. 
٢. اوبه هغه وخت د مايع په ب２ه وي چ３ د هوا تودوخه لوړه وي )        (. 
٣. د اوبو سايکل يا دوران د اوبو له ب７اس کيدو ＇خه پيل ک８５ي )        (. 

٤. د ＄مک３ د مخ او تر ＄مک３ الندې اوبه دواړه د جاذب３ له امله مخ پورته ＄ي )        (

     له ！ولگي ＇خه بهر فعاليت: 
＇７５نه وک７ئ: د کتابتون او نورو سرچينو په کتنه په طبيعت ک３ د هايدرولوژي د سايکل يا د اوبو 
دوران په هکله هريو ＄ان ＄ان ته جال جال معلومات را！ول او د يوه راپور يا ديوالي جريدې په 

ب２ه ي３ ！ولگي ته راوړئ.
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 درويشتم لوست

په ژوندانه، د انرژی،  په توليد او کرنيز اقتصاد ک３ د اوبو ارز＊ت

  ستاسو له نظره انسانانو ته دخدای )ج( يو ډ４رغوره نعمت ＇ه دی؟
- ＇رنگه کوالی شو له دغو ز４رمو ＇خه د غوره گ＂ه اخيستن３ لپاره له خپل ＄ان ＇خه ＊ه 

وړتيا ＊کاره ک７و؟
لکه ＇رنگه چ３ ＊کاري د ＄مک３ د کرې د مخ له ＇لورو برخو درې برخ３ اوبو نيول３، که 
چ５رې ＄مکه له پاسه وگورو، د يوه شنه غون６اري په ب２ه ＊کاري. د اوبو په سلوک３ يوازې 2،8 
برخ３ ي３ سيندونه، کنگلونه، سمندرگي، د اتموسفير اوبه، تر＄مک３ الندې اوبه او په خاوره 
ک３ د 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، بلک３ دا لوی 
نعمت دکرن３، صنعت 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 پات３ شي، خو پرته له اوبو ژوندی نه پات３ ک８５ي. 
انسان د＇＋لو او ور＄نيو چارو په خاطر، خوږو اوبو ته اړتيا لري، يعن３ هغه اوبه چ３ د مالگ３ 

اندازه ي３ ل８ه وي. 
د سمندرونو او سمندرگيو اوبه تروې )مالگين３( دي، له هغو ＇خه د کار اخيستن３ په خاطر بايد 

  ٥٤- ان％ور: د بر＊نا بند                                
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هغه چاڼ شي او د اوبو چا１ول پانگ３ اچون３ اود اوبو د خوږولو تآسيساتو ته اړتيالري، نو انسان 
اړدی چ３ په اتمو سفير او وچه ک３ په موجودو خوږو اوبو باندې خپل３ اړتياوې پوره ک７ي. په 
！وله ن７ۍ ک３ خوږې اوبه ل８ې دي يعن３ له ！ولو اوبو ＇خه يوازې په سلو ک３ 2،8 ي３ خوږې 
دي. له بده مرغه ددغو اوبو په کار اخيستوک３ هم ستونزې شته، دا＄که چ３ د هغو يوه برخه 

په غرونو او قطبونوک３ دکنگل په ب２ه دي. 
موږ او تاس３ پوهي８و چ３ د سمندرونو اوبه د کرن３ لپاره د گ＂ي اخيستوپه ت５ره بيا د ＇＋لو وړنه 
دي، خو انسان کوالی شي چ３ تر＄مک３ الندې له روانو خوږو اوبو ＇خه کار واخلي. دا هم 
بايد ووايو چ３ له ＄مک３ الندې خوږو اوبو ＇خه کار اخ５ستل هم د ＇اگانو کيندلو،السي 

بمبو، د پمپونو لگولو، بندونو او يوشم５ر تآسيساتو ته اړتيا لري.  
کورنيو،  په  اخ５ستل  کار  اصلي  اوبو ＇خه  له  لري.  اهميت  ډ４ر  ک３  ژوند  ور＄ني  په  اوبه 
＊اري، کرنيزو او صنعتي لگ＋تونو ک３ دی. د ＄مک３ د 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 ک３ د اوبو  بي％ايه لگول، تر＄مک３ الندې د اوبو د ز４رمو د کم＋ت المل 
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 جالشي. په کرنه ک３ هم بايد شاوخوا اوبو ＇خه د اوبو لگولولپاره له مناسبو الرو 
چارو＇خه کار واخ５ستل شي. د نباتاتو دخ７وبولو په خاطر له دغه ډول مناسبو الرو چارو 
په   په يوې س５مه ک３  ＇خه گ＂ه اخ５ستل، داوبو د ب３ ＄ايه لگ＋ت مخه نيسي. که چ５رې 
پوره اندازه اور＊ت وور８４ي، بزگران د نباتاتو خ７وبولو ته اړتيا نه پيدا کوي. ډ４ره به ＊ه وي 
چ３ کروندو د خ７وبولو الرې- چارې د س５مو د اقليمي شرايطو سره سم３ منظم３ شي، د 
ب５لگ３ په توگه: که چ５رې په ل８ اوبه لرونکو س５مو ک３ د وچوب３ په وړاندې کلک بو！ي وکرل 

شي، نو د اوبو په لگ＋ت ک３ به په پوره توگه سپما راشي.
اوبه د  ليتره  ياد ون３ وړده چ３ هره ورځ ميليونونه  اړتياشته،  د  ته  اوبو  په صنعت ک３ هم 
د  اوبو ＇خه  له  ک３  کارخانو  په  توليد  د  بر＊نا  د  ک８５ي.  کارول  په  لپاره   توليداتو  صنعتي 
توليدوونکو ماشينونو د س７ولو په خاطر کار اخ５ستل ک８５ي. په پرمختللو ه５وادونو ک３ ناپاکه 

اوبه بيا ريسايکل)Recycle( کوي او په ＊ارونو ک３ بيا ور＇خه کار اخلي.
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- اوبه په کرنه کی ســيده ارز＊ت 
لري چ３ د اوړي په موســم ک３ د 
بندونــو کانالونو په وســيله کرنيزه 
اوبــه ورکــول ک８５ي،  ＄مکوتــه 
او بــه د بر＊ــنا د انرژۍ لپاره ＊ــه 
پــه دې  اقتصــادي ســرچينه ده. 
هکلــه د کجکي بند، ســروبي ، 
نغلــو او درون＂ــ３ له بنــد ＇خه د 

بري＋نا د انرژي الس ته را＄ي.
گر＄ون３  اوبو  د  همدارنکه  او 
بندونه چ３ د هلمند په وادۍ ک３، ننگر هار، لوگر، هرات کابل او د ه５واد په شمالي س５مو 

ک３ کرنيز و ＄مکوته اوبه برابر وي. 

     د ！ولگي دننه فعاليت: 
زده کوونکي دې په ډلو وويشل شي، هره ډله دې له  خپلو ！ولگيوالو سره سال مشوره 
وک７ي، کوم کارونه ترسره کيدای شي چ３ اوبه ب３ ＄ايه له السه و نه و＄ي، د کورونو په 

لگ＋ت ک３ کمی راشي، تر＇و د کرن３ په برخه ک３ د اوبو په لگ＋ت ک３  سپما راشي.

 تصوير آبيارى زمين هاى زراعتى

55ان％ور

٥٦ ان％ور
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      پو＊تن３: ؟
دالند４نيو پو＊تنو ډ４رسم ＄واب په ن＋ه او د)"( ن＋ه ورباندې کي８دئ: 

١. د ＄مک３ د مخ د اوبو نسبت عبارت دی له: 

د: ج:   ب:   الف:     

١. د انسانانو، ژويو او نباتاتو ژوند تر ډ４ره په :
الف( صنايعو        ب( کرن３.              ج( اوبو.                   د( هي＆ يو پورې ت７لی دی. 
٢. د ن７ۍ د خوږو اوبو حجم ＇ومره دی:؟ الف( په سلو ک３ 2،8  ب( په سلو ک３ 3،2    

ج( په سلو ک３ 4،8     د( په سلو ک３ 5،6 . 
شرحه ي３ ک７ئ: 

 1. د ＄مک３ د مخ له اوبو ＇خه د کورونو له ور＄ني لگ＋ت ＇خه پرته په نورو کومو 
＄ايونو ک３ کاراخ５ستل ک８５ي؟ 

2. په کرنه ک３ بايد له کومو الرو چارو ＇خه کار واخلو چ３ د اوبو د ضايع کيدو مخنيوی وشي؟ 
3. له اوبو ＇خه  په صنعت او د انرژۍ په  توليد ک３ په ＇ه ډول کار اخ５ستل ک８５ي؟

 
      له ！ولگي ＇خه بهر فعاليت: 

 د جغرافي３ د لوست له کتاب او نورو سرچنيو ＇خه په گ＂３ اخيستن３ سره، د اوبو سرچين３ 
وپيژنئ او هغه په بيلوبيلو ډلو وويش９ء ددغه  کار د تر سره کولو په خاطر د الند４ني جدول په 
شان يو جدول جوړ، په اړوند ستون ک３ د اوبو سرچينه، د سيند نوم، د جهيل، نوم بندونه 
او نور وليک９ء. په دويم ستون ک３ د خوږو او مالگ３ لرونکو اوبو کيفيت او په  دريم ستون 

ک３ له دغو سرچينو ＇خه د کار اخيستو ＄ايونه وليک９ء.
 

 له اوبو ＇خه کار
اخ５ستل

د اوبو کيفيت د اوبو سرچينه
مالگی لرونکی خوږې

6
7

3
4

2
4

5
4
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 ＇لرويشتم لوست 
      د اوبو لگولو حوزې 

د ه５واد د اوبو لگولو د حوزو د و４ش نقشه وگورئ او ووايئ چ３ افغانستان د اوبو لگولو له پلوه 
په ＇و حوزو ويشل شوی دی؟ 

د ＄مک３ جوړ＊ت او اقليمي ＄انگ７تياوې په روانو، والړو او تر＄مک３ الندې اوبو باندې ن５غ 
په ن５غه اغيزه لري. 

افغانستان يو غرنی ه５واد دی چ３ د اوبوحوزې ي３ د هندوکش د غرونو ل７ۍ او د هغه لوړې 
او  پامير، ختي＃    په واخان،  او واورې چ３ هرکال  بيا هغه کنگلونه  تيره  په  برخ３ جوړوي، 
لو４دي＃ هندوکش او باباغره باندې د ژمي په موسم کی يو پربل  پريو＄ي په اوړي او پسرلي ک３ 

ويل３ او په ب５الب５لو حوزوک３ د روانو اوبو سرچ５ن３ رامن％ته کوي. 
په ژمي ک３ د واورې او باران د اور＊ت له امله په پسرلي او اوړي ک３ د سيندونو اوبه زيات８５ي، 
د  پر مخ  او ＄ين３ وخت د ＄مک３  اوتوپانونه جوړوي  ＄ين３ وخت ＇پانده شي، سيالوونه 
نباتاتو د نشتوالي له امله د خاورې د له من％ه وړلو او ويجاړيدو المل گر＄ي او د سيندونو د 

غاړو کرنيزه ＄مک３ سيندونه له ＄ان سره وړي. 
له دې امله چ３ د افغانستان د سيندونو او د هغو د مرستياالنو سرچين３ د ډ４رو لوړو برخو  ＇خه 

 ٥٧- ان％ور:  د ه５واد داوبو لگولوحوزې ＊يي.

د آمو د سيندسيمه

شمالی ت７ل３ س５م３

د مرغاب اوهريرود د سيند سيمه

د هلمند د سيند س５مه

د كابل د سيند سيمه
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دي، نو＄که دغه سيندونه په لوړو برخو 
د  چ３  به８５ي  گ７ندي  او  ＇پاند  ډ４ر  ک３ 
هغو چ＂کوالی د سيندونو بستر او غاړې 
له ＄ان سره وړي، نوپه ＄ينو ＄ايونو ک３ 
د سيندونو بستر کوچنی او ＄ين３ وخت 
د تنگنا ب２ه غوره کوي. د ب５لگ３ په توگه: د 
آمو سيند، پامير او خماب د س５مو ترمن＃ 

د2700 مترو په اندازه د لوړوالي د توپير 

له امله هرکال زياته اندازه خاوره اورسوبي 
توکي له ＄ان سره ل８５دوي له بل３ خوا د افغانستان ＄مک３ ډ４ره اندازه رسوبي خاوره لري او 
ډبرې ي３ د اوبو دجذب لوړ قابليت لري، دغه ＄انگ７تيا،د ＄مک３ الندې اوبو د ز４رموالمل 

ک８５ي او د ه５واد په ب５الب５لو س５مو ک３ د چينو او کاريزونو د راوتو المل ک８５ي. 
د استوايي او معتدله س５مو په پرتله د افغانستان د روانو اوبو دشبکو  گ２والی ل８ دی، دا＄که چ３ 
په  مجموع ک３ افغانستان په نيمه صحرايي او استوايي الندې سيمه ک３ پروت دی. هغه اوبه 
چ３ هرکال د افغانستان په سيندونو ک３ 
به８５ي، د افغانستان روان３ اوبه په سلوک３ 
11 د سيندحوزې ته رس８５ي، 79 برخه 

ي３ د ه５واد د ننه په د＊توک３ ＄ي يا والړو 
اوبو او هامونونو ته رس８５ي او پات３ نورې 
ه５وادونو  گاون６يو  نورو   20 ک３  سلو  په 
لکه ازبکستان او ترکمنستان ته ور＄ي. 
د ه５واد په ختي％و س５مو ک３ د سيندونو 
دبت لوړدی،  خو په لو４دي％و س５مو ک３ 

٥٨ ان％ور

٥٩ 
ان％ور
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په ＄ينو ＄ايونوک３ دغه 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 چ３ په ت７ل３ حوزه ک３ دي، 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 الند４نيو پو＊تنو 

ته دې ＄واب ووايي: 
١( د افغانستان روان３ اوبه له کومو سرچينو ＇خه پياوړي ک８５ي؟ 

٢( ول３ د ه５واد زياتره سيندونه توپاني او سيالو لرونکي دي؟ 
٣( ول３ د ه５واد ب５الب５لو ＄مکو ته د هرې حوزې د مساحت په پرتله اوبه کافي نه دي؟ 
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     پو＊تن３: 
د سمو جملو په وړاندې )س( توری او د ناسمو په وړاندې د )ن( توری وليکئ: 

١( د ＄مکو جوړ＊ت، طبيعي عوارض د ه５واد په روانو اوبو باندې سيده اغيزه لري )       ( 
٢( د افغانستان د اوبو سرچين３ د هندوکش په ل７ۍ او د هغه په لوړو برخو ک３ دي )         (  
٣( د افغانستان د سيندونو او د هغوی د مرستياالنو سرچين３ ډ４رو لوړو س５مو ک３ وي، نو＄که 

ډ４ر ورو روان دي )              (. 
٤( د استوايي او معتدلو س５مو په پرتله د افغانستان د اوبو د شبکو گ２والی ډ４ر دی )       (.              

٥( د افغانستان د روانو اوبو په سلوک３ 15 د سند حوزې ته تويي８ی)             (. 

     له ！ولگي ＇خه بهر فعاليت: 
په  سيندونو  له  سره  لگولو حوزې  اوبو  د  ک３  هغ３  په  وکاږئ،  نقشه  سپينه  يوه  افغانستان  د 
په  په شان يو جدول جوړک７ئ،  بيا د الندني جدول  او  په ن＋ه ک７ئ  باندې  ب５الب５لو رنگونو 
لوم７ي ستون ک３ ي３ د اوبو لگولو حوزه، په دويم ستون ک３ ي３ د سيندونو نومونه اوپه دريم 

ستون ک３ ي３ موقعيتونه وليکئ. 

موقعيتد حوزې اړونده سيندونهد اوبو لگولو حوزېگ２ه

1
2
3
4
5

؟
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پن％ه ويشتم لوست 
      د آمو حوزه 

 د افغانستان د سيندونو نقشه په غور سره وگورئ، په هغ３ ک３ د آمو د اوبو لگولو حوزه په 
ن＋ه او ＇رگنده ک７ئ چ３ په هغ３ ک３ د ه５واد کوم سيندونه دي؟ 

 د آمو حوزه ک３ هغه سيندونه را＄ي چ３ د هندوکش د ل７ۍ له شمال او شمال ختي％و 
＄وړونو ＇خه ي３ سرچينه وي، يوشم５ر ي３ د آمو له سيند سره يو＄ای ک８５ي اونور شم５ر 
ي３ د هندوکش په  شمالي لمنو او شگلنو د ＊تو کی ننو＄ي. د دغو سيندونو په وسيله ډ４رې 
ل８ې ＄مک３ خ７وبي８ي اود بري＋نا توليد هم ور＇خه ډ４ر ل８دی، خو د اوبو د  بري＋نا د توليد 

ډ４ر لوړ ظرفيت لري.

آمو سيند: 
يا   آمو سيند د افغانستان د شمال يو ډ４ر لوی سيند دی. تاريخي نوم لري د زاړه بخدي 
د  آمو  يونانيانو  لرغونو  دی.  ت５رشوی  ترغاړو  سيند  د همدې  مدنيت  لرغونی  بلخ  اوسني 
اکسوس )Oxus( او عربو جيحون په نوم ياد ک７ی و. د آموسيند سرچينه د پامير او واخان 
د کنگلونو اوبه دي، د زرکول اوبه چ３ د کنگلونو له ويل３ کيدو ＇خه سرچينه اخلي په 
4125 متره لوړوالي ک３ د آمو سيند ور＇خه  پيل ک８５ي. د هغه بل مرستيال د واخان سيند 
دی چ３ د واخجير او چقمقتين له کول ＇خه پيل ک８５ي او د پنج د کال پنه ختي＃ ک３ د 
پامير د سيند سره يو＄اى ک８５ي او د پنج سيند جوړوي، په ای خانم ک３ د کوکچ３ له سيند 
سره يو＄ای ک８５ي اوله هغه وروسته د آمو د سيند په نوم ياد８４ي. د آموسيند له زرکول ＇خه 

 ٦٠ - ان％ور: د افغانستان نقشه چی په هغ３ ک３ يوازې د آمو حوزه ＊ودل شوې ده.

خان اباد سيند

اندراب

د کندزسيند

د پنج سيند
د کوکچه سيند

د امو سيند

د پامير سيند

چقمقتين

د واخان سيند

شيوا سيند
د 
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ترخماب پورې د افغانستان د اسالمي جمهوريت او ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان د 
جمهوريتونو ترمن＃ سياسي پوله جوړوي چ３ ＇ه نا＇ه 1200 کيلو متره اوږدوالی لري. کله 
 )ARAL(چ３ له خماب ＇خه ت５ر شي د شمال لو４دي＃ خوا ته به８５ي او په پای ک３ ارال
جهيل ته ورتويي８ي. د دې سيند ！ول اوږدوالی 2500 کيلو متره دی چ３ له هغه ＇خه 1300 

کيلومتره ي３ د ترکمنستان او ازبکستان په جمهوريتونو ک３ به８５ي. 
د آموسيند سور د پيل له سرچين３ ＇خه د مصب ترس５م３ پورې توپيرمومي، يعن３ د« قلعه 

پنجه» په س５مه ک３ ي３ سور ډ４ري８ي، خو د درقد په برخه ک３ 2000 متروته رس８５ي. 
مترو ترمن＃  بدلون مومي، د تاش گذر په س５مه  او 2000   د کلفت په س５مه ک３ د1700 
ک３ 2500 ته رس８５ي، خو په ＄ينو س５مو ک３ تر5000 مترو پورې رس８５ي، خو ژوروالی ي３ 
کم８５ي، يعن３ له  يونيم متر ＇خه تر دوو نيم مترو پورې ک８５ي. د افغانستان د خاورې دننه د 
آمو سيند مرستياالن د کندز او کوکچ３ سيندونه دي چ３ دواخان او پامير له اوبو سره يو＄ای 
ي３ د مرسيتاالنو برخه په سلوک３ 40 ک８５ي او د اوبو له پلوه دغه مرستياالن د آمو د سيند د 
اوبو په سلو ک３ 20- 30 برخه جوړوي. ددغه سيند مرستياالن چ３ د شمال له لوري ورسره 
يو＄ای ک８５ي، په تاجکستان او ازبکستان ک３ به８５ي چ３ د مهمو نومونه ي３ دادي: گونت، د 

وانچ سيند، د قزلسو سيند، وخش سيند او د کافرنهان او سرخان سيندونه دي. 
له دې امله چ３ د آمود ســيند اوبه له زرکول ＇خه تردشــت قلعه پورې له لوړوســ５مو ＇خه 
تير８４ي، سور ي３ ل８ او گ７نديتوب ي３ ډ４ردی، نود ＄７وبو او تنگناگانو په شتوالي سره په دغو 
برخو ک３ د اوبو د بري＋نا د توليد امکانات ډ４ر زيات دي، خو په دغو س５مو ک３ د بي７ۍ چلولو 
وړتيا نه لري، خو تردشت قلعه او آی خانم ＇خه وروسته ي３ سور پراخه ک８５ي او گ７نديوالی ي３ 

％ور
٦ ان

١
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نوله دې وروسته  کم８５ي، 
د  مالونــو  د  او  کرنــ３  د 
بيــ７ۍ  او  راوړلــو  وړلــو 
چلولــو لپــاره دغه ســيند 
ډ４ر چمتودی. د آموسيند 
او  کلفــت  تاشــگذر،  د 
قزل کال )شــيرخان بندر( 
د بندرونــو پــه برخوکــ３ 
د ســودا گريــزو مالونــو د 

صادراتــو او وارداتــو لپاره 
ډ４ر غوره مرکزونه برابروي، دا＄که چ３ د شــمال په گاون６يو ه５وادونو ک３ د ترانزيت د حق 

او دغو س５مو ته د اروپايي الرو د را رس５دو له امله ډ４ر غوره بري＋ي. 
له بل３ خوا د کلفت د بندر تر＇نگ د نفتو د ز４رمو ！انکونه جوړشوي دي او د ترانسپورتي 
وسايطو ستونزې ي３ حل ک７ي دي. له بل３ خوا دغه بندرونه د کابل او مزارشريف د لوي３ 
الرې په اوږدوک３ صنعتي او سوداگريز مرکزونه يو له بل سره ن＋لوي، نو＄که ي３ اقتصادي 

اوسوداگريز ارز＊ت او  اهميت ډ４ر اوچت دی.

د کوکچ３ سيند: 
له٣٨٠٠＇خه  ي３  سرچينه  چ３  ک８５ي  بلل  سيند  مهم  ډ４ر  يو  بدخشان  د  کوکچه 
تر٤٠٠٠متروپورې لوړو ل８ سورلرونکو دروک３ ده، د ډ４رو ک８ليچونو په وهلو سره له بدخشان 
＇خه تير８４ي، په خواجه غار ک３ له آمو سيندسره يو＄ای ک８５ي. د هغه ختي％ه سرچينه د 
دوفرين جهيل دی، له هغه ＄ايه مخ په لو４دي＃ به８５ي. د کوکچ３ سيند درې نور کوچني 
مرستياالن لري چ３ د وردج، يامگان اوسرغيالن په نومونو ياد８４ي او د اوبو را！وليدونک３ 
سويلي حوزه ي３ د کران او منجان ＄وړې جوړوي. او د جرم  د درې پواسطه د کوکچ３ 
له سيند سره يو ＄ای ک８５ي. د کوکچ３ د سيند ژوروالی ډ４ر او سوري３ ل８دی چ３ په ＄ينو 
س５مو ک３ ي３ سور له يوکيلومتره ＇خه نه زيات８５ي، نو ＄که ويالو او کانالونو ته د هغو داوبو 

راوستل ستونزمن کاردی او په بدخشان ک３ کرن３ ډ４ره پرمختيا نه ده ک７ې. 
د           ک３  س５مه  په  کيدو  ديو＄ای  سيندونو  د  کوکچ３  او  پنج  د  پرمهال  واکمن９  يونانيانو  د   
آی خانم تاريخي ＊ار يو ډ４ر پرتمين ＊ار و چ３ ورو ورو ي３ د ب５الب５لو يرغلونو له امله خپل 
پرتم له السه ورک７ چ３ نن ورځ په کن６واله بدل شوی دی. په دغه س５مه ک３ کرن３ او ＇اروي 

روزن３ يو＇ه پرمختيا ک７ې ده. 

٦٢ ان％ور
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د کندز سيند: 
دغه سيند د ه５واد په شمال ک３ يو ＄انگ７ی اقتصادي ارز＊ت لري، دا ＄که چ３ د اوبو بهير 
ي３ لکه د کوکچ３ په شان گ７ندی او ت５ز نه دی، دغه سيند په پراخو او اوارو دروک３ به８５ي. 
د دغه سيند ترغاړو د کندز او بغالن کرنيزې ＄مک３ پراخه ساحه جوړوي چ３ د کرن３ او 

خ７وبولو لپاره ډ４ر غوره دی. دکندز سيند ډ４ر مرستياالن لري چ３ يو شم５ر ي３ دادي: 
د پلخمري)اندراب(، د تالقانو او د نهرين سيندونه. 

      د ！ولگي دننه فعاليت: 
زده کوونکي دې په ډلو وويشل شي، هره ډله دې دالند４نيو موضوعاتو په اړه بحث وک７ي او 

بيا دې د هرې ډل３ استازی د خپل بحث پايله خپلو ！ولگيوالو ته ووايي: 
- د آموسيند. 

- د کوکچ３ سيند. 
- د کندز سيند. 

     پو＊تن３: 
١( د آمو په حوزه ک３ کوم سيندونه دي او له کومو غرونو ＇خه سر چينه اخلي؟ 

٢( پخوا د آموسيند ترغاړو کوم مدنيت را！وکيدلی و او يونانيانو آمو سيند په ＇ه نوم ياداوه؟ 
٣( د آمو د مرستياالنو نومونه واخلئ؟ 

٤( د آموسيند د کومو ه５وادونو ترمن＃ سياسي پوله جوړوي؟ 
٥( د بدخشان په واليت ک３ د کوکچ３ د سيند اهميت تشريح ک７ئ؟ 

     له ！ولگي ＇خه بهر فعاليت: 
د آمو دسيند د تاريخي اهميت، د کوکچ３ د سيند او د کندز دسيند د اقتصادي اهميت په 
هکله ＇ي７نه وک７ئ اوخپل معلومات په 10 کر＊و ک３ وليکئ او په بل راتلونکي لوست ک３ 

له خپلو ！ولگيوالو سره خبرې پرې وک７ئ.
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شپ８ ويشتم لوست
   د كابل حوزه 

 د افغانستان د اوبو لگولو دحوزو نقش３ ته په )٨٥( مخ ک３ وگورئ او د کابل حوزه په ک３ 
＊کاره ک７ئ. 

تاس３ ويالی شئ چ３ د کابل حوزه د اوبو له کومو سرچينو ＇خه پياوړې ک８５ي؟ 
د کابل حوزه له هغو سيندونو او د هغو له مرستياالنو سره له شمال لوري ＇خه د هندوکش 
د غرونو ل７ۍ ايساره ک７ې ده چ３ د اليشنگ، الينگار، کون７، پنجشير او غوربند د سيندونو 
ډ４ره  د سرچين３  ي３  لو４دي＃ ک３  په  لوړوالي ＇خه دي.  مترو  او 4500   3900 ي３  سرچين３ 
پرته ده، همدا د کابل د  لو４دي＃ ک３  په شمال  پغمان د غره  برخه داون９ دره ده چ３ د  لوړه 
سيند سرچينه جوړوي. د کابل د حوزې په سويل په  برخه ک３ د لوگر سيند او د سپين غره 
او خوږيا１و س５م３ دي، خو تورخم ي３ ختي％ه ساحه جوړوي. د دغ３ حوزې ！ول مساحت 
75390 کيلو متره مربع دي چ３ ！وله س５مه ي３ شنه او ＊يرازه ک７ې ده او د کرنيزو فعاليتونو په 

پرمختيا او د اوبو د بري＋نا په توليد ک３ ډ４ر مهم ارز＊ت لري او په دغه حوزه ک３ د نفوسو د گ０ 
ميشت کيدو المل شوی. دغه حوزه د افغانستان د اوبو د حوزو١٢/٥ سلنه جوړوي.

په افغانستان ک３ دننه د کابل سيند 360  کيلو متره اوږدوالی لري تورخم ته نژدې د گوشت３ په 
س５مه ک３ د ه５واد له پولو ت５ر８４ي اود 140 کيلو مترو په وا！ن د پ＋تونخوا په صوبه ک３ به８５ي، 
دا！ک په س５مه ک３ د سند له سيند سره يو＄ای ک８５ي، نو＄که د کابل حوزې ته د سند حوزه 

٦٣ ان％ور: د کابل سيند
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هم وايي. ددغ３ حوزې مهم سيندونه دادي: 
د کابل سيند: 

د دغه سيند سرچينه د پغمان د غره  په  لو４دي＃ ک３ د اون９ غا＊ي له ٣٥٠٠ مترو 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 س５م３ ته را＄ي، د کابل ＊ار د گذرگاه په س５مه کی ي３ لوم７نی مرستيال 
چ３ دچمچه مست په نوم ياد８４ي، ورسره يو＄ای ک８５ي او بيا د کابل ＊ار له من％ه ＇خه د 
ختي＃ په لور به８５ي او د شين３ او بگرامي په شمال ک３ د لوگر سيند سره يو＄ای ک８５ي.د کابل 
سيند تردې ＄ايه  پريمانه او دايمي اوبه نه لري، يعن３ د 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 غاروک３ په ډ４ر گ７نديتوب سره ＄ي او د ماهيپر په برخه ک３ د بري＋نا بند 
ورباندې جوړ شوی چ３ د پسرلی او ژمي بري＋نا توليدوي. له ماهيپر ＇خه وروسته په يوه ل８ 
سورلرونک３ دره ک３ به８５ي او د نغلو س５م３ ته رس８５ي، هلته د پنجشير له سيند سره چ３ هغه 
سره مخک３ د 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 ک３  د اوبو يو بند ورباندې جوړشوی 
چ３ ＊ه پراخه ساحه ي３ نيول３ او له دغه بند ＇خه په يوساعت ک３ 66 زره کيلو وا！ه بري＋نا 
ترالسه ک８５ي. په سروبي ک３ هم د بري＋نا د توليد يوبند او فابريکه ورباندې جوړه شوې ده چ３ 

٦٤ ان％ور
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په يوه ساعت ک３ 22 زره 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 چ３ د درون＂３ س５م３ ته ورس８５ي 
هلته هم يو بند ورباندې جوړه شوې چ３ هم د اوبو لگولو يو کانال ور＇خه جالشوی او هم د 
بري＋نا دتوليد يوه فابريکه ورباندې جوړه شوی ده. د جالل أباد د ＊ار په لو４دي＃ ک３ د سرخرود 
سيند هم ورسره يو＄اى ک８５ي. کام３ او بهسودته نژدې ددغه سيند وروستی لوی مرستيال، 
يعن３ د کون７ سيند ورسره يو＄ای ک８５ي چ３ له پ５＋ور ＇خه تر ت５ريدو وروسته د ا！ک په س５مه 
ک３ له  سيند سره يو＄ای ک８５ي. له اون９ درې ＇خه ترا！ک پورې د کابل د سيند اوږدوالی500 

کيلومتره ＊ودل شوی چ３ 360 کيلو متره ي３ د افغانستان دننه به８５ي.   

د کون７ سيند: 
4000 متره  ددغه سيند سرچينه د ختي＃ هندوکش په سويل ک３ د بروغيل غا＊ی دی چ３ 
لوړوالی لري. دغه سيند د واخان او يار قند س５م３ سره يو＄ای کوي. د کون７ سيند په پيل ک３ 
د ＇و سيندونو د يو＄ای کيدو له امله چ３ له ＊ي او کي３２ خوا ورسره يو＄ای ک８５ي ورو، ورو 

لوی اوبه اوگ７نديتوب ي３ ډ４ري８ي. 
 کله چ３ د چترال له س５م３ ت５ري８ي، د چترال د سيند په نوم ياد８４ي له هغه وروسته بيا لن６ی 
سيند ورسره يو＄ای ک８５ي چ３ له هغه وروسته د کون７ د سيند په نوم ياد８４ي، کله چ３ چغه 
سرای ته رس８５ي، د پيچ سيند هم ورسره يو＄ای ک８５ې، له ＊يوې او شگ３ ＇خه وروسته کام３ 
ته نژدې له کابل سيند سره يو＄ای ک８５ي د دغه سيند له اوبو ＇خه د کرن３ او د س５م３ دخ７وبولو 

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 دالند４نيو موضوعاتو په اړه له يو بل سره 

خبرې اترې  وک７ي او پايله دې د ！ولگي مخ３ ته ووايي: 
- د کابل)سيند( حوزه. 

- د کابل سيند. 
- د کون７سيند. 

     پو＊تن３: 
الف( دسمو جملو په وړاندې د )ص( توری او د ناسمو په وړاندې د )غ( توری وليکئ. 

1. د کابل حوزه او مرستياالن ي３ د شمال له لوري د هندوکش د غرونو ل７ۍ ايساره ک７ې ده.       
2. د کابل د حوزې ！ول پراخوالی75390 مربع کيلو متره دی)           (. 

3. د کابل د سيند اوږدوالی د ه５واد دننه560 کيلو متره دی)                (. 
4. د کابل سيند سرچينه د پغمان له لو４دي＃ د اون９ له غا＊ي ＇خه ده چ3500３ متره لوړوالی 

لري)     (. 
5. د کابل سيند د بگراميو د شين３ شمال ته له خپل مرسيتال، يعن３ لوگر له سيند سره يو＄ای 

او اوبه ي３ کم８５ي)            (. 
6. د بهسودو او کام３ په س５مه ک３ د کابل د سيند يو بل مرستيال، يعن３ د پنجشير سيند ورسره 

يو＄ای ک８５ي)              (. 
٧.  د کون７ سيند په کوم ＄ای ک３ له کابل سيند سره يو ＄ای ک８５ي. 

    
     له ！ولگي ＇خه بهر فعاليت: 

حوزې  د  حوزه،  لگولو  اوبو  د  ک３  هغه  په  چ３  جوړک７ئ  يوجدول  داس３  او  وک７ئ  ＇７５نه 
مرستياالن او د اوبو لگولو پراخوالی د لوري له پلوه ＊ودل شوی وي. 

د حوزې پراخوالید اړوند حوزې د مرستياالنو نومد اوبو لگولو د حوزې نوم



 97

 اوه ويشتم لوست 

    د هلمند او سيستان د اوبو اخيستن３ س５مه

 د ه５واد د اوبو د حوزې نقشه وگورئ، د هلمند اوسيستان حوزه په هغ３ ک３ ＊کاره ک７ئ.   
- أيا ويالی شئ چ３ کوم سيندونه په دغه حوزه ک３ دي؟ 

 د سيستان او هلمند حوزې د ه５واد په سويل لو４دي＃ ک３ يوه پراخه ساحه نيول３ ده او د  
ه حوزه جوړوي. په دغه حوزه ک３ الند４ني سيندونه  ه５واد په سويل لو４دي＃ ک３ د اوبو لو

را＄ي: 
1. د هلمند سيند چ３ د اوبو لگولو ساحه ي３ 154300 کيلو متره مربع ده، د ！ول ه５واد د 

اوبو لگولو د حوزې په سلو ک３ 23،6 برخه  تشکيلوي.. 
2. فراه رود چ３ د اوبو لگولو ساحه ي３ 33000 کيلو متره مربع ده اود ！ول ه５واد د اوبو 

لگولو د حوزې په سلوک３ 4،4 برخه ي３ نيول３ ده. 
3. ادرسکن سيند چ３ د اوبو لگولو ساحه ي22000３ کيلو متره مربع ده او د اوبو لگولو د 

！ول３ حوزې په سلوک３ 3،5 برخ３ ي３ نيول３ دي. 
4. يو شم５ر نورکوچني سيندونه، والړې اوبه او ډن６ونه چ３ د اوبو لگولو ساحه ي117320３ 

کيلو متره مربع ده، د ！ول افغانستان د اوبو لگولو په سلو کی 8، 17برخه ي３ نيول３ ده. 
هغه سيندونه چ３ د هلمند او سيستان د اوبو لگولو په ！ول３ حوزې پورې مربوطه دي د اوبو 
لگولو ساحه ي３ 340000 کيلو متره مربع پراخوالی لري چ３ د ！ول ه５واد نيمايي مساحت، 

 ٦٥  نقشه: د هلمند او سيستان د اوبو لگولو حوزه ＊يي.

لورا

د ارغنداب سيند

د هلمند سيند

خاشرود

فراه رود

ادرسکن
ارغنداب ترنک
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يعن３ په سلو ک３ 51،8 برخه ي３ نيول３ 
حوزو  ترنورو  ه５واد  د  حوزه  دغه  ده. 
لري چ３  اوبه  ډ４رې  او  ده  پراخه  ＇خه 
په لن６ ډول معرفي  مشهور سيندونه ي３ 

کوو: 

د هلمند سيند: 
په ه５واد ک３ هلمند يو لوی او ډ４ر اوږد 
سيند دی چ３ له پيل ＇خه تر پای پورې 
د ه５واد دننه به８５ي، داهغه يوازينی سيند 
ور＇خه  گ＂ه  ＊ه  ک３  کرنه  په  چ３  دی 
اخ５ستل ک８５ي او د اوبو دبري＋نا په توليد 
ک３ هم ور＇خه کار اخ５ستل ک８５ي.                                        

د هلمند د سيند سرچينه د پغمان د غره له شمال لو４دي％و برخو او د اون９ د غا＊３ يونيم 
کيلو متره لو４دي＃ ＇خه ده، وروسته له هغه ＇خه د گردن ديوال لـــه سويل ＇خه ت５ري８ي  اود 
ميدان په لو４دي％ه برخه ک３ د ماليعقوب له غا＊３ ＇خه په وتلو سره د باميان د سويل س５مو 
ته ننو＄ي، د باميان له واليت ＇خه په تيريدو سره ارزگان ته رس８５ي، ＇و مرستياالن ي３ هم 
ورسره يو＄ای اومخ په دهراود به８５ي، د کجکي د بند په برخه ک３ ي３ سور 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 ک３ د درويشانو او چار برجک په برخو ک３ د يوې ليندۍ په ب２ه 
را تاوي８ي او د نيمروز واليت د کمال خان په برخه ک３ مخ په شمال ک８４８ي او ده５واد پولوته 
نژدې د يوشم５ر ک８ليچونو په وهلوسره د خپل３ دلتا په برخه ک３ په ب５الب５لو ＊اخونو ويشل 
ک８５ې د دغه سيند اوږدوالی له حاجيگک ＇خه د زرنج په سويل ک３ ترکهک بند پورې 
1400 کيلو متره ک８５ي. د هلمند پورتن９ برخ３ زياتره په غرنيو س５مو ک３ به８５ي نو＄که له 

اون９ غا＊ي ＇خه ترکجکي پورې ډ４ر گ７ندی به８５ي اوسوري３ ل８دی، خوله هغه وروسته له 

٦٦ - ان％ور: د هلمند سيند او د کجکی بند ＊يي.
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3900 متره لوړوالي ＇خه 500 متره لوړوالي ته را！ي＂ي８ي، په دې توگه له اون９ غا＊ي ＇خه 

د کهک تربند پورې ددغه سيند په لوړوالي ک３ 3320 متره توپيرليدل ک８５ي چ３ دا اتکال 
د د４روالي له پلوه د پام وړ ده. 

د هلمند دسيند بهير نامنظم دی، له دې امله سرچ５نه ي３ په ډ４ره لوړه س５مه ک３ ده، نو＄که 
ناان６ول او نامنظم رژيم لري: له پسرلي ＇خه د اوړي ترپيل پورې ډ４ر ＇پاند دی، خو داوړي 
اندازه ل８ي８ي، نو ＄که ي３ د اوبو د  په  وروستيو او د مني د موسم په پيل ک３ ي３ د اوبو 
دبت اندازه په يوه ثانيه ک３ له 60 مکعب مترو ＇خه تر2000 مکعب مترو پورې توپيرلري. 
60- 70 سلنه اوبه ي３ په پسرلي ک３ به８５ي. هغه ！ول３ ＄مک３ چ３ له کجکي ＇خه کوزې 

پرت３ دي، د هلمند په اوبو خ７وب８５ي چ３ اندازه 700000 جريبه ک８５ي او غوره حاصالت 
ور＇خه ترالسه ک８５ي. 

د سيستان په هامون ک３ د هلمند د رسوباتو له امله د دغه سيند دلتا هرکال مخ په لو４دي＃ 
پراخه ک８５ي چ３ په پايله ک３ د دغه هامون اوبه ！ول３ مخ په لو４دي＃ ＄ي او وار په وار له پولو 
＇خه هاخوا ز４رمه ک８５ي، يعن３ د هغو له آبريزۍ ياشرشرې ＇خه د زرنج خلک گ＂ه نشي 
اخ５ستالی، خو ددې پر＄ای ي３ له ايران ه５واد ＇خه د اوبو نل ليکه ک＋ل３ او له ايران ＇خه 
بيه اخلي يعن３ له خپلو اوبو ＇خه قانوني استفاده نشو کوالی او دادنه منلو وړده.  اوبه په 

٦٧ ان％ور
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هغه يوشم５ر نورسيندونه چ３ دسيستان او هلمند په حوزه ک３ مخ په سويل لو４دي＃  به８５ي 
دادي: 

ارغنداو، ترنک، ارغستان سيندونه د هلمند د سيند مرستياالن دي او د فراه رود، ادرسکن 
خاشرود سيند او د ناور والړې اوبه هم په دې حوزه ک３ شامل８５ي. 

     د ！ولگي دننه فعاليت: 
زده کوونکي دې په ډلو وويشل شي، هره ډله دې د متن په کتنه الند４نيو پو＊تنو ته ＄واب 

ووايي اوپايله دې په ！ولگي ک３ ووايي. 
- هغه سيندونه چ３ د سيستان د هامون له حوزې سره يو＄ای ک８５ي، د هغو نومونه واخلي. 

- د هلمند سيند په لن６ه توگه راوپيژنئ. 

      پو＊تن３: 
 له متن ＇خه په گ＂ه اخيستن３ سره  سم ＄واب په ن＋ه ک７ئ. 

1. په افغانستان ک３ د سيستان حوزه: 
الف( سويل ختي＃ ساحه ک３.       ب( شمال ختي＃ ساحه ک３.       ج( په سويل لو４دي％ه 

ساحه ک３.      د( په شمال لو４دي＃ ک３ ده. 
1. د هلمند دسيند سرچينه چ５رې ده اوله کومو س５مو ＇خه تير８４ي؟

2. د هلمند د سيند رسوبات به ＇ه پايل３ ولري؟ 

      له ！ولگي ＇خه بهر فعاليت: 
＇ي７نه وک７ئ او رو＊انه ک７ئ چ３  د هغ３ س５م３ خلک ول３ له خپلو اوبو ＇خه گ＂ه نشي 

اخ５ستالی خپل معلومات د رپوټ په ب２ه ارايه ک７ئ. 
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 اته ويشتم لوست 

  د هريرود حوزه 

د افغانستان د اوبو لگولو د حوزو نقشه وگورئ، په هغ３ ک３ د هريرود د حوزې ساحه ＊کاره 
ک７ئ. د هريرود د اقتصادي او کرنيز اهميت په هکله ＇ومره پوهي８ي؟

  هريرود د افغانستان په شمال لو４دي＃ حوزه ک３ دی، هريرود په دغه حوزه ک３ د نفوسو د 
ميشت کيدو اوکرنيزو فعاليتونو المل شوی دی. د اوبو لگولو پراخوالی ي３ 39300 کيلو 

متره مربع او اوږدوالی ي３ 850 کيلو 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 چ３ د بابا 
له غره ＇خه د چغچران په لور به８５ي، يو بل کوچنى ســيند د دولت يار په س５مه ک３ ورسره 
يو＄اى ک８５ي، د تگاب اوشالن په نوم مهم مرستياالن ي３ د ماروه په س５مه ک３ ورسره يو＄اى 
ک８５ي چ３ د ســياه کوه له ب５الب５لو ＄وړونو ＇خه رابه８５ي. هريرود د هرات د ＊ــار له ســويل 
＇خه ت５ر８４ي د هرات په ختي％ه ســاحه ک３ د کرخ ســيند له ＊３ لورې ＇خه ورسره يو＄اى 
ک８５ي، دغه  د سفيد کوه له ＄وړونو په ت５ره بيا د هغه له سويلي اړخونواو د سبزک له بند ＇خه 

٦٨ – ان％ور: د هريرود حوزه 

د کاشان سيندد مرغاب سيند

د هريرود سيند

تگاب او شالن
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پيل اوبيا له هريرود سره يو＄ای 
ک５ــ８ي. د دغه ســيند اوږدوالی 
95 کيلو متره دی، د اوبو لگولو 

حوزه ي３ 7820 کيلو متره مربع 
ده چــ３ د کرخ له ســيند ＇خه 

＇و＇و ＄له پراخه ده.  

د هريرود سيند دسياه کوه اوسفيد کوه دغرونو ترمن＃ په منظم ډول د لو４دي＃ په لوري به８５ي 
له خپل３ سرچين３ ＇خه د کوهستان ترس５م３ پورې د560 کيلو مترو په وا！ن له سفيد کوه 
اوسياه کوه سره په موازي توگه روان دی، په دغه س５مه ک３ يو＇ه جيولوجيکي ک８ليچونه 
او د ذوالفقار ترس５م３  په لوري ک８４８ي  له س５م３ وروسته د شمال  موجود دي، دکوهسان 
د  سره  تيريدو  په  ＇خه  س５م３  له  ذوالفقار  د  چ３  به８５ي  باندې  وا！ن  کيلومتره   95 پورې 
او  ايران  د  پورې  ترس５می  د سرخس  سيند  دغه  رس８５ي.  پولوته  گ６و  ايران  او  ترکمنستان 
ترکمنستان گ６ه پوله ده، وروسته له دغ３ س５م３ ＇خه د شمال لو４دي＃ خواته ک８４８ي  او د 

ترکمنستان په شگلنو د＊تو ک３ ننو＄ي.
لري،  اهميت هم  لري، سياسي  ارز＊ت  کرنيز  او  اقتصادي  لوړ  له دې چ３  پرته   هريرود 
دا＄که چ３ دغه سيند د اسالم کال 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 اوب３ پورې په بشپ７ه غرن９ س５مه ک３ به８５ي. د دغه سيند ترغاړو د حبوباتو 
کرل امکان لري او د ＇７＄ايونو په  توگه ور＇خه کار اخ５ستل ک８５ي. تر اوب９ ＇خه وروسته 
په تيره بيا د ماروه س５مه ＊ه پراخه ده، په همدغه ＄ای ک３ د تگاب اوشالن اوبه هم هريرود 
له سيند ＇خه د استفادې امکانات پراخ８５ي، په هرات کی د کرن３ د ＊ه والی المل دی. هغه 
يو شم５ر د اوبو بندونه او کانالونه او د سلما بند چ３ جوړشوي دي دغه س５م３ پرې ＊５رازه 

او سمسور شوي دي .

٦٩ ان％ور
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د مرغاب سيند:

د مرغاب د سيند سرچينه د حصار د غره له 2500 لوړوالي ＇خه  ده او د 450 کيلومترو په 

اوږدوالي په افغانستان ک３ به８５ي . د هغه د اوبو لگولو د حوزې پراخوالی 34500 کيلومتره 

مربع دی چ３ د ！ول ه５واد د اوبو لگولو د حوزې په سلوک３ 5/6 برخ３ جوړوي . ددغه سيند 

اوږدوالی 800 کيلومتره دی. د مرغاب سيند ډ４ر مرستياالن لري چ３ مشهور ي３ قوديان او 

خربيد دي چ３ د جوند په س５مه ک３ سره يو＄ای او د مرغاب له سيند سره گ８４６ي .

لپاره  استفادې  دکرنيزې  به８５ي،  ک３  اواره ＄مکه  په  پورې  ماري چاق  تر  مرغاب سيند  د 

مساعدبلل ک８５ي، خو په ＄ينو س５موک３ ي３ د زيات لوړوالي له امله داوبو گ７ند يتوب زيات 

وي، نو ＄که ور＇خه گ＂ه نشي اخ５ستل کيدای. 

کله چ３ د مرغاب سيند د باال مرغاب له س５م３ ＇خه ت５رشي، د شمال لو４دي＃ خواته تاوي８ي 

ته  پوله جوړوي. وروسته مروې   او ترکمنستان ترمن＃  افغانستان  په وا！ن د  کيلومترو   30 د 

رس８５ي او د تخته بازار په س５مه ک３ له خپل لوی مرستيال يعن３ دکاشان )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 س５م３ ＇خه پورته د کشک له سيند سره يو＄ای ک８５ي، په دې 

س５مه ک３ د کشک د سيند په نامه ياد８４ي او د ترکمنستان په خاوره ک３ د مرغاب له سيند 

سره يو＄اى ک８５ي د پنجدې د س５م３ له ＊يرازه کولو وروسته د قره قرم  په برخه ک３ يوه لويه 

دلتا جوړوي او دس５م３ په شگوک３ ننو＄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 
ک３ بحث وک７ي او بيا دې د هرې ډل３ استازی د خبرو پايله د ！ولگي مخ３ ته ووايي. 

     پو＊تن３:
له متن ＇خه په گ＂و اخيستو سره سم ＄وابونه په ن＋ه ک７ئ .

1- د هريرود حوزه چ５رته پرته ده؟ الف( سويل ختي＃  ک３   ب( شمال لو４دي＃ ک３

د( په سويل لو４دي＃ ک３.         ج( په شمال ختي＃ ک３  
2- د هريرود د اوبو لگولو ！وله برخه: 

الف( 36500   ب( 48600   ج( 39300  د( 23300  مربع کيلومتره پراخوالی لري. 
3- د هريرود لوم７نی مرستيال :

 الف  تگاب اوشالن      ب ( لعل اوسرجنگل   ج( کرخ سيند(   د(يو هم نه دی   
شرحه ي３ ک７ئ:

١. د هريرود سيند سرچينه ＇ومره لوړه ده؟
2.هريرود وروسته ترتگاب او شالن ＇خه مخ په کوم لوري به８５ي؟

3.هريرود د کومو ه５وادونو ترمن＃ سياسي پوله ده؟
4.له هريرود ＇خه کوم ډول اقتصادي گ＂ه اخ５ستل ک８５ي؟

5. د مرغاب سيند د اقتصادي ارز＊ت په هکله معلومات ورک７ئ.

      له ！ولگي ＇خه بهر فعاليت:
＇７５نه وک７ئ او د خپل ！ولگي د جغرافي３ د کتاب د متن او يو شم５ر نورو مآخذونو 
په کتن３ سره د ه５واد د اوبو لگولو د حوزو په اړه په پرتليزه توگه خپل معلومات را！ول 

او په را تلونکي ک３ ي３ د راپور په ب２ه وړاندې ک７ئ.



 105

نهه ويشتم لوست

     وـ ت７ل３ حوزې  

د ه５واد د اوبو لگولو د حوزې نقش３ ته وگورئ، ت７ل３ حوزې ＊کاره کوي.أيا پوه８５ئ چ３ 
کومو اوبو ته ت７ل３ حوزې ويل ک８５ي؟

  په افغانستان ک３ ＄ين３ هغه سيندونه چ３ له لوړو غرنيو برخو ＇خه پيل ک８５ي، خو د 
هغوی بهير په يوه ت７لي تگالره ک３ ايسار８４ي او ده５واد له نورو سيندونو سره يو＄ای ک８５ي، 
دغه ډول سيندونه د ت７ل３ حوزې په نوم ياد８４ي. د ب５لگ３ په 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 ي３ دغزني په شمال ک３ له 55 کيلو متره وا！ن او 4000 متره لوړوالي ＇خه ده. 
له سرچ５ن３ ＇خه 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 
دديل３ له شمال ＇خه ت５ر شي د غزني والړو اوبو ته رس８５ي. اوږدوالی ي３ له سرچين３ ＇خه 
ترپای پورې 195 کيلومتره دی او د اوبو لگولو د حوزې پراخوالی ي３ 12370 کيلو متره 
مربع دی. د غزني د ＊ار 18 کيلو متره شمال لوري ته د 35 مترو په لوړوالي يو بند ورته 
جوړشوی چ３ د سلطان بند په نوم ياد８４ي. دغه بند پخوا د سلطان محمود غزنوي پرمهال  
د35 مترو په لوړوالي جوړ شوی چ３ له 20 ＇خه تر 25 ميليونو مکعب مترو پورې  د 

  70 ان％ور: د ت７لو س５مو ان％ور ＊يي

بلخاب
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اوبو ذخيره ي３ درلوده. په عمومي توگه به د سيالوونو اوبه په هغه ک３ ز４رمه کيدې او په ！ول 
کال ک３ به ي３ له اوبو ＇خه د کرن３ لپاره کاراخ５ستل کيده. د غزني د سيند لوی مرستيال د 
جلگ３ سيند دی چ３ د غزني د سيند اوبه دوه ＄له زياتوي. ددغه سيند سرچينه د بهسودو 
لوړې برخ３ دي. په دغه سيند باندې په 1331 لمريز کال ک３ يو آبگردان بند جوړشوی 
و چ３ د125 ميليونو متر مکعبو په اندازه اوبه پک３ ز４رمه ک８５ي او د خپل شاوخوا س５مو 

کرنيزې ＄مک３ خ７وبوي. 

بلخ آب:                                      
داهم يو ت７لی سيند دی چ３ اوبه ي３ تر آموسيند پورې نشي رس５دالی.  د دغه سيندمرستياالن 
د  دايميرداد سيند، د بند امير سيند او د امرخ سيند دي چ３ لوم７ی د بلخ په لوري به８５ي 
او وروسته تر دې بيا دا سيند د چاربولک او آقچ３ خواته ＄ي، د آقچ３ په سويل ک３ ي３ 

اوبه د خانقا د ＊تو ک３ ننو＄ي. 
دغه سيند د اريايانو په تاريخ ک３ ډ４ر اهميت درلود، دا＄که چ３ د هغه شاوخوا س５م３ د لرغوني 

تمدن مهم مرکزونه وو چ３ له 25200 مربع کيلو مترو ＇خه ي３ زياته ساحه نيول３ ده. 
آريايانو د ＄مکو د خ７وبولو په خاطر18 لوي３ اوکوچن９ ويال３ جوړې او تنظيم ک７ې وې چ３ 

له هغو ＇خه ＊ه پوره حاصالت ترالسه ک５دل. دغه ويال３ په الندې توگه وې: نهرشاهي، 
نهربلخ، نهرارغنداب، نهرسيدآباد او نورې، دغو ！ولو ويالو مزارشريف او د هغه شاوخوا 

＄مک３ ＊يرازه او شن３ ک７ې وې، خو اوس ي３ زياتره اوبه نه لري. 

د غزنی د سيند ت７لي س５مه

٧١ ان％ور
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د قيصار سيند: 
دغه سيند د ＇و هغو کوچنيو  درو د او بوله يو＄ای کيدو ＇خه رامين％ته شوی چ３ سرچينه 

   72- ان％ور: د هيبت او امير بند د بلخاب دويمه سرچينه

٧٣ ان％ور 
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ي３ د ترکستان د تيربند د شمال لوري خوړونه دي، له ميمن３ ＇خه په ت５ريدو، دولت آباد 
په  اندخوی د سيند  د  پورې  تردغ３ س５م３  له قيصار سيند سره يو＄ای ک８５ي.  نژدې  ته 
نوم ياد８４ي. د قيصار اوبه زياتره وخت د سيالو ب２ه لري، په ت５ره بيا په پسرلي ک３ ي３ اوبه 

ډ４ر８４ي او اوبه ي３ ＊ار ته رس８５ي او هلته په شگلنو د＊تو ک３ ننو＄ي. 
پسرلني  چ３  دا＄که  لري،  اهميت  اقتصادي  زيات  ک３  پسرلي  په  اوبه  سيندونو  ددغو 
بارانونه د هغه ＄ای للمي ＄مک３ خ７وبوي، د بزگرانو د ＄مکو حاصالت 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 مخ３ ته ووايي. 

      پو＊تن３: 
١. د افغانستان د ت７لو حوزو د سيندونو نومونه واخل９ء؟ 

٢. د غزني سيند له کومو س５مو ＇خه ت５ر８４ي؟ 
٣. د سلطان بند پرکوم سيند باندې جوړشوی او ظرفيت ي３ ＇ومره دی؟ 

٤. د بلخ آب د ويالو نومونه ＇ه دي؟ 
٥. د قيصار د سيند سرچينه چ５رې ده او د کوم ＊ار په د＊تو ک３ ننو＄ي؟

      له ！ولگي ＇خه بهر فعاليت: 
له کتابتون او نورو منابعو په گ＂３ اخ５ستلو 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 

ک３ ي３ وليکئ.
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د４رشم لوست
   د افغانستان نامتو جهيلونه 

تاس３ کوالی شئ چ３ د ه５واد د جهيلونو د ＇وب５لگو نومونه واخلئ؟ 
)  74( نقش３ ته وگورئ، د افغانستان والړې اوبه او جهيلونه ＊کاره کوي. د والړو اوبو په 
هکله پوهه چ３ د جغرافي３ په علم ک３ ورته جهيل ويل ک８５ي، له طبيعي او حياتي پلوه ډ４ر 
اهميت لري. موږ پوهي８و چ３ د جهيلونو اوبه تروې، ترخ３ او يا هم ＊ه خوند نه لري، دا 

هغه اوبه دي چ３ د ＄مک３ ژور ＄ايونه ي３ ډک ک７ي دي. 
افغانستان د خپل توپوگرافيکي جوړ＊ت له مخ３ په ＄ين３ ＄ايونو ک３ ت７ل３ حوزې لري چ３ 
د جهيلونو د  رامن％ته  کيدو سبب شوي دي، د اوبو د اندازې له مخ３ کوچني وي، خو 
په ＄ينو ＄ايونو ک３ د باطالق يا جبه زارو ＄مکو په ب２ه وي، په غرنيو س５مو ک３ جهيلونه 
لوړو س５مو ک３ دس５مه  ل８و  او  اوارو  په  نور  ويل３ کيدو ＇خه ډک８５ي، ＄ين３  له  دکنگلونو 
ييزو سيندونو له اوبو ＇خه ډک８５ي چ３ ب５الب５ل نومونه لري، لکه هامون، کول، والړې اوبه 

جهيل اونور. 

٧٤( ان％ور: د ه５واد د سمندرونو او جهيلونو د جوړ＊ت س５م３.

د امير بند

د سيستان جهيل

د شيوا جهيل

جهيل چقمقتين

گورزره

احتکالي لوړې:

په لوړو غرونو ک３ يخچالي 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 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 يالستوسين
من％ني يالستوسين

د هولوسين د دورې درې
د غرونو په من＃ ک３ درې

د شگو او تي８و برخ３

د ＇وکو لوړوالی
د غرونو تند ＄وړونه د 

تکتونيکي حرکتونو له کبله
د اور غور＄وونکو مخروطونه

د اوبو درزونه

د غزني 
والړې اوبه

د ارغنداب سيند

جيو مورفولوژي
١:٦٠٠٠٠٠٠
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د سيستان هامون: 
د سيستان هامون له الند４نيو هامونونو ＇خه جوړشوی دی: د هلمند هامون، صابري هامون، 
پوزک هامون چ３  دا ！ول د افغانستان په سويل لو４دي％ه برخه ک３ د نيمروز په واليت ک３ 
دي چ３ د س５مه ييزو سيندونو له اوبو ＇خه ي３ يو لوی جهيل جوړک７ی دی. د دغه جهيل 
پراخ شي،  توپير مومي، کله ډ４ر  له مخ３  او کموالي  زياتوالي  اوبو د  د  ساحل د سيندونو 

خو＄ين３ وخت د وچکال９ له امله کوچنی ک８５ي. 

د پوزک هامون: 
24 کيلو متره سور لري. خاشرود او خسپاس سيند همدې هامون ته ور＄ي. 

صابري هامون: 
583 کيلو متره مربع پراخوالی  لري چ３ د سيستان د هامون تر！ولو  ＊کتن９ برخه 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 ک３ اوبه لري، ＄که چ３ ژور 
دی او د شاوخوا س５مو تر＄مک３ الندې د اوبو ز４رم３ هم دلته نفوذ کوي چ３ ددغو دواړو 

هامونونو اوبه زياتوي. 

دغ نمدي او دنمکسار کولونه(والړې اوبه):
 د ه５واد په لو４دي＃ ک３ د ايران او  افغانستان په پوله باندې دوه ډن６ونه دي چ３ ډ４ره مالگه 
اوبو ب７اس ډ４ر  لري. د مالگ３ د زياتوالي المل ي３ دا دی چ３ په صحرايي ＄مکو ک３ د 

زيات وي. 
دغ نمدي د ايران پول３ ته ن８دې، د فراه په لو４دي＃ ک３ اود نمکسار کول د هرات په لو４دي＃ 
ک３ دی. دغه دواړه س５م３ بشپ７ې صحرايي ＄انگ７تياوې لري. ددغ نمدي پراخوالی 440 
کيلومتره مربع دی. د نمکسار کول د مالگ３ د توليد له پلوه د تالقانو د مالگ３ له کان سره 

سيالي کوالی شي. 
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گود زره: 
گود زره د افغاني سيستان په حوزه ک３ د 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 چ３ د چگايي له غره ＇خه را＄ي هم همدلته رارس８５ي، 
خو کله چ３ د اور＊ت موسم پای ته رس８５ي او د شاوخوا سيندونو اوبه ل８ې شي، ددغه 
جهيل اوبه هم ل８ې او د يوه کوچني ډن６ ب２ه ＄انته غوره کوي. د دغه جهيل اوبه تروې دي. 

د سمندر له کچ３ ＇خه ي３ لوړوالی 456 متره دی. 

د ناور د د＊ت３ والړې اوبه: 
دغو اوبو د غزني په لو４دي＃ ک３ 600 مربع کيلو متره ساحه نيول３ ده چ３ د غزني له ＊ار 

＇خه 55 کيلو متره وا！ن لري او د سمندر له مخ ＇خه ي３ لوړوالی 3115 متره دی. 

د غزني والړې اوبه: 
د غزني سويل لوري ته د 128 کيلو مترو په وا！ن يو کوچنی جهيل دی چ３ د غزني د سيند 

اوبه پک３ تويي８ي.

د امير بند: 
يوشم５ر هغه جهيلونه دي چ３ يو په بل پس３ واقع دي. دغه بند د باباغره شمال ته په 2916 
متره لوړوالي ک３ په آهکي)＊وره يي( ＄مکه ک３ رامن％ته شوي دي چ３ د غرنيو س５مو 
اوبه پک３ جذب شوي دي. د بند له خول３ ＇خه د اوبو بهير له کلس５م کاربونيت او＊ورې 
سره يو＄ای اوبلنو شيدو ته ورته رنگ غوره کوي. ＄ين３ دغه طبيعي بندونه چ３ د کوچنيو 
س５مه ييزو جهيلونه ＇رگندوی دي، د ډ４ر ژوروالي له امله په آبي او نيلي رنگ ＊کاري 
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چ３ ډ４رې ＊کل３ منظرې ي３ جوړې ک７ي او هر يو ي３ جالجال نومونه لري، لکه: پنيربند، 
د هيبت بند، قمبر، غالمان، 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 ي３ يوه ＊کل３ اود 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 ک３ موقعيت لري. د سياسي ＄انگ７تياوو له مخ３ د پول３ د کر＊３ او د فزيکي ارز＊ت 

له مخ３ ＄انگ７ی ارز＊ت لري. 
ي３ شپ８  ک８５ي، شمالي ساحه  پيل  له همدې ＄ايه  د سيندونو سرچينه  آمو  د  او  پامير  د 
کيلومتره او سويلي ساحه ي３ لس کيلو متره اوږدوالی لري، سور ي３ ＇لور کيلومتره دی.د 
زرکول جهيل د غرنيو س５مو د کنگلونو د ويلي شويو اوبو د ز４رمه کيدو ډ４ره ＊ه حوزه ده. 
په داس３ حال ک３ چ３ د زرکول شاوخوا 6000 متره لوړوالی لري، ددغه لوړوالي له امله د 

هغ３ ساح３ اوبه د قرغز د خلکو د مالدارۍ لپاره ډ４ر＊ه ＇７ ＄ايونه جوړوي. 

چقمقتين جهيل: 
دغه جهيل هم په پامير ک３ دی  او د واخان د سيند سرچينه ده.شپانه او دس５م３ کاروانونه  د 
چقمقتين له غاړو ＇خه ت５ر８４ي او واخجيرغا＊ي ته رس８５ي چ３  دغه س５مه ددوی د تگ 
راتگ الره جوړوي. له ختي＃ ＇خه تر لو４دي＃ پورې ي３ اوږدوالی 17 کيلو متره او سوري３ 
2،5 کيلو متره دی. ددغه جهيل غاړې او شاوخوا ＄مک３ د قرغز په لمنو ک３ د ＇ارويو 

لپاره ډ４ر غوره د ＇７＄ايونه جوړوي. 
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شيوا جهيل: 
اوبه د شاوخوا س５مو د  دغه جهيل د بدخشان د شغنان په س５مه  ک３ دی. د دغه جهيل 
کوچنيو سيندونو له را！وليدو ＇خه  رامن％ته ک８５ي. دا يوه کوچن９  ژوره حوزه ده چ３ له اوبو 

＇خه ډکه ده او اوبه ي３ ر３１ دي چ３ په ژمي ک３ د يخن９ له امله کنگل ک８５ي. 
دغه جهيل د توريزم او گر＄ندوی له پلوه ډ４ر اهميت لري. له دې امله چ３ په ډ４ره لوړه س５مه 
ک３ دی، نو＄که ي３ اوبه ډ４رې يخ３ دي. ددغه جهيل اوبه يوازې د اوړي په درو مياشتو ک３ 
نه کنگل ک８５ي، خو د پسرلي د مني او ژمي په مياشتو ک３ تل کنگل وي. د سمندر له کچ３ 
＇خه ي３ لوړوالی 3050 متره، اوږدوالی ي11３ کيلو متره او سوري３ اته کيلومتره دی چ３ په 

دې توگه يو يخچالي جهيل شم５رل ک８５ي. 

75 ان％ور 
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 د ！ولگي دننه فعاليت: 
زده کوونکي دې په ډلو وويشل شي، هره ډله دې د متن له مخ３ د افغانستان د جهيلونو 
او ت７لو حوزو په هکله په خپل من＃ ک３ سره خبرې اترې وک７ي او يو کس دې پايله دې د 

！ولگي ترمخ３ ووايي. 

؟ پو＊تن３: 
له متن ＇خه په گ＂３ اخيستن３ سره  سم ＄واب په ن＋ه ک７ئ! 

١( د سيستان هامون په: 
الف( د ه５واد په شمال لو４دي＃ ک３.    ب( د ه５واد په سويل ختي＃ ک３. ج( د ه５واد په 

سويل لو４دي＃ ک３ . د( په يوه ک３ هم نه دی. 
٢( کوم هامون د کال په اوږدو ک３ د ايمي اوبه لري؟ 

الف( د هلمند هامون. ب( د گود ز４رې هامون. ج( صابري هامون. د( يوهم نه . 
٣( د نمکسار کول کوم واليت ک３ دی: 

الف( مزارشريف.       ب( کندهار.         ج( هرات.               د(بادغيس. 
٤( د کوم جهيل اوبه په بشپ７ ډول مالگين３ او د ＇ارويو د ＇＋لو نه دي. 

الف( بند امير.    ب( د غزني والړې اوبه.     ج( د ناور د د＊ت３ جهيل      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 ک３ د جهيلونو د اهميت په اړه له نورو اخ％ونو ＇خه هم معلومات 

را！ول او په بل لوست ک３ ي３ د خپلو ！ولگيوالو مخ３ ته وواياست.
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يود４رشم لوست 
   وچکالي اود اوبو کم＋ت 

 تاس３ پوهي８ئ چ３ وچکالي ＇ه وخت پي＋８５ي؟ 
 د اور＊ت له من％ن３ حد ＇خه په يوه کال ک３ ل８ اور＊ت او له اقليمي پلوه په يوه س５مه 
ک３ د وچوب３ زياتيدل وچکالي بلل ک８５ي. په بله وينا: د اوبو هغه کم＋ت او د اور＊ت 
ل８والی چ３ د انسان، ＇ارويو او نباتاتو د اړتيا وړ اوبه برابرې نه شي او د ايکو سيستم 

ان６ول له من％ه والړشي وچکالي بلل ک８５ي. 
وچکالي يوه طبيعي او پيچل３ ＊کارنده ده چ３ کيدای شي په هرډول اقليم، لکه وچ، 
لنده بل لرونکي، حاره او آن دا چ３ کيدای شي قطبونو ته نژدې اقليم ک３ ترسترگو شي. 
د اوبو کم＋ت د يوې س５م３ د موجوداتو پر ژوند باندې ډ４رې د پام وړ اغيزې لري. دغه 
اغيزې په تيره بيا په وچو او نيمه وچو س５مو، يعن３ په هغو ＄ايونو ک３ چ３ له خاورې 
＇خه د اوبو د الزيات ب７اس المل ک８５ي، په داس３ حالت ک３ د نباتاتو وده او پراختيا له  
ډ４رو ستونزو سره مخامخ  ک８５ي، د ＄مک３ پرمخ د نباتي فرش له من％ه تلل د خاورې 
د ش７يدو او د باد په واسطه د خاورو د له من％ه تگ المل ک８５ي او پات３ اوبه کک７ې او 

٧٦ ان％وروچکالی او د کابل په سيند ک３ د اوبو کموالی
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اندازه ي３ کم８５ي.
ددغه حالت ناوړه اغيزې د ＄مک３ په کرې باندې ډ４ر زيات خطرونه اوستونزې لري چ３ 

نه جبران کيدونکي دي. 
 د وچکال９ ＄ين３ ＄انگ７ تياوې 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 ز４رم３ کم８５ي، د بري＋نا توليد  هم کم او ＊ايي 

اوبه په برخو وو４شل  شي. 
- ډ４ره وچکالي په ＄نگلونو ک３ د  اور لگيدن３ المل هم ک８５ي. 

وچکالي په ＇و پ７اوونو ک３ د الند４نيو ＄انگ７نو له مخ３ ارزوالی شو: 
١- د هوا وچوالی، د خوړو او ＇＋اک کم＋ت او د ！ولن３ د خلکو روغتيا يي ستونزو 

سره يو＄ای د ＇＋لو د اوبو کم＋ت. 
2- د لوم７نيو خوراکي توکو د شتوالي په هکله د ډاډ له من％ه تلل. 

3- د ＇＋لو اوبو پس３ ډ４رو لرې ＄ايونو ته تلل چ３ د زړو او کمزورو خلکو او ماشومانو 

د روغتيا د خراب９ المل ک８５ي. 
4. په کروندو ک３ د غذايي توکو او په باغونو ک３ د ميوو نشتوالی، د پاکو اوبو کم＋ت اود 

اوبو کک７تيا. 
5. د ناروغيو زياتيدل او د ماشومانو او لويانو د م７ين３ د زياتيدو خطر. 

اوبو  د  توگه  عمومي  په  او  نشتوالی  توکيو  خوراکي  د  حالت،  کلک  اضطرار  د   .6
کم＋ت. 

7. د ناروغيو د پراخوالي د پام وړ زياتوالی، د ماشومانو او لويانو حتمي م７ين３ . 
دغه ارزيابي د GIS په شبکه ک３ درج ده او په ب５الب５لو س５مو ک３ د وچکال９ د تثبيت د 
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بنس معيار گ２ل شوې ده. له دې پرته يوشم５ر نور ضمني عوامل هم په وچکال９ ک３ 
د پام وړدي چ３ هغه دادي: 

- په ＊ارونو ک３ تريوې اندازې پورې د خوراکي توکو کم＋ت نه ترسترگو ک８５ي، خو په 
کليوالي س５مو ک３ خلک د اوبو او خوراکي توکو له کم＋ت سره مخامخ وي. 

- د اوبو په بندونو ک３ د اوبو د کميت له امله په ＊ارونو ک３ د بري＋ناکم＋ت وي، بري＋نا 
اقتصادي ستونزې هم  تر＇نگ وچکالي گ０ شم５ر  ددې  او  فعاله وي  په ＄ن６، ＄ن６ 

لري. 
د ＄مک３ د تودوخ３ د زياتيدو الملونه چ３ له وچکال９ سره اړيک３ لري: 

- د لمر د تودو ！اپيو د ＄ايونو د بدلون له امله د تودوخ３ زياتيدل. 
- فعال او رغور ＄وونکي. 

- تاوده شيان او ب７اسونه. 
- د تودو اوبو چين３. 

- د استوا په کر＊ه او استوا الندې د لمر د وړانگو عمودي لگيدل. 
- د شگلنو س５مو وچه او توده هوا. 

- د ＄مک３ پرمخ د شنه فرش له من％ه تلل او په ＇７＄ايونو ک３ د ＇ارويو ډ４ر زيات 
＇رول. 

- د سمندرونو د اوبو کلنی ب７اس. 
- د گلخانه يي گازونو رامن％ته ک５دل اود اوزون د طبق３ له من％ه تگ چ３ د ＄مک３ د 

تودوخ３ المل ک８５ي. 
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 د ！ولگي دننه فعاليت: 
زده کوونکي دې درې ډل３ شي، لوم７ۍ ډله دې د وچکال９ د ناوړو اغيزو په هکله، دويمه ډله 
دې د وچکال９ د پ７اوونو او در４مه ډله د هغو عواملو په هکله چ３ د وچکال９ المل ک８５ي، يو 

له بل سره خبرې اترې وک７ي، او يو کس دې پايله ！ولگيوالوته ووايي. 

؟ پو＊تن３: 
1. د اوبو کم＋ت او وچکالي ＇ه ته وايي؟ 

2. وچکالي په کومو اقليمي س５مو ک３ ډ４ره ليدل ک８５ي؟ 
3. په افغانستان ک３ وچکال９ کوم３ ستونزې 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. 

1. د وچکالــ９ لــه املــه د بري＋ــنا په بندونــو ک３ د ＊ــارونو په رو＊ــانه کولو ک３ ســتونزې 
راپيداک５ــ８ي)       (. 

2. د لمر د خپريدونکي انرژۍ د شدت له امله د اوبو د کم＋ت او د وچکال９ د پي＋يدو له 
پلوه استوايي س５م３ زيانمن３ ک８５ي)          (. 

3. وچکالي د ب５الب５لو ناروغيو او د لويانو او ماشومانو د م７ين３ المل نه ک８５ي)   (. 

 له ！ولگي ＇خه بهر فعاليت: 
＇ي７نه وک７ئ: کتابتون اونورو سرچينوته په مراجع３ سره پيداک７ئ چ３ اوس په ن７ۍ ک３ د اوبو 

پرسر ＇ومره شخ７ې شته او ددغو شخ７و د حل لپاره بايد ＇ه وشي؟ 
يو راپور جوړ ک７ئ او په راتلونکي لوست ک３ خپل ＊وونکي او ！ولگيوالو سره په گ６ه ورباندې 

خبرې وک７ئ.



 119

 ＇لورم ＇پرکی 
د ژوند چاپيريال 

پدې ＇پرکي ک３ لولو:
- طبيعي چاپيريال،

- د وحش３ ژويو 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 کوونک３ به د دې ＇پرکي له لوستلو وروسته له الندې  علمي 
موخو سره بلدشي:

- د ژوند چاپيريال تعريف ک７ای شي،
- د ＄نگلونو د ساتن３ الرې چارې به زده ک７ای شي،

- د بو！و او ＇７ ＄ايونو －＂ي به وپيژني،
- د وحشي ژويو د ساتن３ الرې به زده ک７ي،

- د هوا د کک７والي علتونه به وپيژني،
- د ＊ار او کو＇و د －رد او خاورې په تاوانونو، پوه شي.



 120

له －رانو زده کوونکو ＇خه هيله ک８５ي چ３ د دې ＇پرکي په لوستلو سره الندې 
مهارتونو ته الس رسی ومومي.

- له طبيعي چاپيريال ＇خه ＊ه گ＂ه واخيستالی شي.
- د بو！و او ＇７＄ايونو －＂３ توضيح ک７ای شی.

- و کوالی شي چ３ کور او کو＇ه پاک وساتي. 
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د ژوند چاپ５ريال د بيولوژيکي 
فزيکي او ！ولنيزو ＊ــکارندو 
！ول／ــه ده ،چــ３ يوبــل ســره 
متقابل３ او ت７ل３ اړيک３ لري او 
په ！ولنيزه تو－ه ک３ د انســانانو 

پر ژوند اغيزه لري. 
د ژوند سالم او روغ چاپ５ريال 
د اقتصادي او ！ولنيز دوامدار

پرمخت， شــرايط  او！ينــ， 
برابــروي، دا يوه پراخــه او هر 

اړخيزه  اصطالح ده. 
يــا په بله وينا: انســان اودهغه 
شاوخوا له اقليمي او ！ولنيزو 
او  يو＄ــای  ســره  شــرايطو 
يوپربل د هغــو ！ولو اغ５زې د 
ژوند چاپ５ريال بلل ک８５ي. په 
دې تو－ــه د ژوند چاپ５ريال د 
ژونديو او نا ژونديو عناصرو 

 دوه د４رشم لوست 
  طبيعي چاپيريال 

٧٧ ان％ور: طبيعي چاپ５ريال د کرن３ س５مه، هايدرو－رافي غرونه 
او د مديتران３ سمندرگى يو برخه ＇ر－ندوي 

يو جوړ＊ــت او مجموعه ده انســان ددغه ترکيب يوه نه جالکيدونک３ برخه 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 
په چاپ５ريال ک３ ！ول دوه ډوله عناصر  ＇ه چ３ زموږ شاوخوا ک３ دي  چاپ５ريال� جوړوي. 
ليدل ک８５ي. يوي３ حياتي يا ژوندي عناصردي، لکه انسانان، ژوي، ون３- بو！ي او ذره بيني 
کوچني ژوندي شيان دويم ي３ ناژوندي شيان دي لکه اوبه، تي８ې، خاوره او هوا. بايد وويل 
او ب５الب５لو برخو  ش３ چ３ اهللا)ج( د طبيعت نظام داس３ جوړک７ی دی چ３ د هغه د اجزاوو 
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ناوړه اغيزه  ان６ول －６وډ شي د ژوند پرچاپ５ريال  ان６ول شته. که چ５رې دغه  ترمن＃ طبيعي 
کوي. 

طبيعي چاپ５ريال: 
په طبيعي سرچينو ک３ د ايکوسيستمونو ب５الب５ل３ برخ３، لکه د ＄مک３ قشر يا برسيرنه برخه، 
اوبه، اتموسفير سره د هغه ！ول نفوس، حيواني او نباتي برخ３، ژوندي موجودات ، منرالونه، 
چاپ５ريال  طبيعي  زموږ  دي،  واقع  ک３  هغ３  په  چ３  شيان  ناژوندي  نور  او  هايدروکاربنونه 

جوړوي. 
انسانان د خپل ژوند په ترڅ ک３ په دې باندې وپوهيدل چ３ همدغه چاپ５ريال ددوی －０ شم５ر 

٧٨- ان％ور   
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اړتياوې پوره کوي، نو＄که ي３ اړيک３ په ډ４ره چ＂ک９ سره له دغو ＊کارندو سره کلک３ شوې 
او په دې اړه ي３ ډ４رې تجرب３ ترالسه ک７ي دي. انسانان وپوهيدل چ３ په هر چاپ５ريال ک３ 
له امکاناتو ＇خه －＂ه واخلي. وچ او صحرايي ＄ايونه د کرن３ او خوراکي توکو د توليد لپاره 
برابرنه وو، خوپه شنو او＊５رازه س５مو ک３ د جهيلونو او سيندونو تر＇ن， دوی ته د ژوند د 
پرمخ بيولو لپاره هر＇ه چمتووو، وروسته ي３ بيا د همدغو سيندونو ترخوا لوی لوی مدنيتونه 
انسان ه）ه کوي چ３ په هر＄ای ک３ طبيعي شرايط وپيژني، خپل ژوند ورسره  جوړک７ل. 
برابرک７ي اوياهم چاپ５ريال ته د خپل３ خو＊３ او اړتياوو سره سم بدلون ورک７ي. هغه چاپ５ريال 
دبادل／يدل،  وريدل،  دباران  لري.  اوقانون  نظم  ژوند کوو، خپل ＄ان／７ی  په هغه ک３  چ３ 
کن／ل کيدل، دبو！و راشنه کيدل، د کال د ＇لورو فصلونو بدلون او داس３ نور ！ول بدلونونه د 

！اکلو قوانينو له مخ３ ترسره ک８５ي. 

٧٩ ان％ور
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    د ！ول／ي دننه فعاليت: 
د ن７ۍ په  نقشه ک３ هغه س５م３ چ３ انسان ورسره ډ４ره اړيکه لري له هغو س５موسره چ３ ژوند 
کول په ک３ ستونزمن وي پرتله او بيا د ！ول／يوالو سره په برابره او نا برابره ＄مکه وگ７ي８ي او 

په برخو ي３ وويشي. 
                   

                      

      پو＊تن３:                             
١. د ژوند چاپ５ريال په تفصيل سره تعريف ک７ئ؟ 

٢. د طبيعي چاپ５ريال په هکله ＇ه پوه８５ئ، توضيح ي３ ک７ئ؟ 
٣. طبيعي چاپ５ريال له کومو ＊کارندو ＇خه جوړدی، نوم ي３ واخلیء؟ 

٤. په هغه چاپ５ريال ک３ چ３  ژوند کوئ د نظم الندی دی اوکه نه، په لن６ ډول ي３ وليکئ؟

  
        له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليتونه: 

زده کوونکي دې د طبيعي چاپ５ريال په هکله په لن６ ډول يوه مقاله وليکي. 

٨٠ – ان％ور 
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 دري د４رشم لوست 
                الف د＄ن／لونو ساتنه 

＄ن／لونه د ژويواوانسانانو په 
ژوند ک３ ＇ه اهميت لري؟ 

＄ن／لونــه دن７ۍ دايکوسيســتم 
يوه ډ４ــره ب６ايه برخــه جوړوي، 
دا ＄که چ３ د يو شم５ر ژويو او 
الوتونکو ژوند په ＄ن／لونو پورې 
ت７لــی دی د فوتوســنتيز عمليه، 
د هوا پــه پاکوالــي او د اقليم په 
موضوع ک３ د ارز＊ت وړ نقش 
لــري. د طبيعــي ＄ن／لونو وده 
دطبيعــت يــو نعمــت دی چ３ 
د ＄مکــ３ د کــرې په ＊ــکال، 
روغتيــا او اقليمي برخوک３ لوړ 
ارز＊ــت لــري. دا ＄کــه چ３ 
د＄ن／لونو شــته والــی د هوا په 
پاکوالي ک３ چ３ موږ هغه تنفس 
کوو ＄ان／７ی ارز＊ــت لري. يو 

شــم５ر خلک، په تيره بيا بومي قبايل خپل خوراکي توکي او خپل３ －０ شــم５ر نورې اړتياوې 
له ＄ن／لونو ＇خه بشــپ７وي،  شــنه بو！ي، د فوتو ســنتيز د عملي３ په پايله ک３ د 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 ساتن３ لپاره او د ＄مک３ د ډ４ر تودوالي د مخنيوي په خاطر برخليک 

او جوړوونکي دي . 
 د فايو)FIO( د سازمان )forest International Organization( ډ４رنوی تعريف 
چ３ د رسمي مسئووليت نوې برخه ي３ د ＄ن／لونو ساتل دي، هغه موضوع را اخلي چ３ آن 
د ＊ارونو د ننه شنه ساحه هم د ＄ن／لونو يوه برخه شم５ري. د يادون３ وړ ده چ３ د طبيعي 
يا مصنوعي ＄ن／لونو ون３ دوه يا درې ډوله دي، لکه او کاليپتوس، کاج سرو او نور دا ډول 
＄نگلونه گ６ ＄نگلونه بلل ک８５ي. په مصنوعي سپوږمکيو ک３ ！ول دا ډول موضوعات  په تفصيل 
 Earth ３ي７ل شوي او تصويرونه ي３ اخ５ستل شوي دي، د ب５ل／ي په تو－ه په دې وروستيو ک＇
Resources Technology   satellite يا )ERTS( په نوم مصنوعي سپوږمک９ په 

٨١ 
ان％ور
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ک３ د سرې وړان／３ له ！ي＂３ وړان／３ ＇خه کار اخ５ستل شوی دی چ３ له هغی سره ＄ن／لونه 
په ＇لورو برخو و４شل شوي دي: 

1- ستن پا３１ ＄ن／لونه )مخروطي ون３(. 
2- پلن پا３１ اوپا１ريژ ＄ن／لونه.

. Mixed Foreast Starts 3- له پورتنيو دواړو ډولونو ＇خه －６ ＄ن／لونه
4- چترته ورته رقم استوايي ＄نگلونه.

کوي  ＊کلی  چاپيريال  اوطبيعي  هواپاکوي  ون３  چ３  دې  له  پرته  ده  ＇ي７نو＊ودل３  عملي 
داکسيجن کيفيت هم ساتي. يوه ونه ＇ه نا＇ه 18 تنوته اکسيجن توليدوي، نودخپل ＄ان او 

د خپلو ＊اريانو روغتيا، د اکسيجن د توليد او د هوا د پاکوالی په خاطر ون３ کينوئ.

دې هکله ډ４ر غوره معلومات را！ول اود اپولوپه 
د＇ي７ونکو  نقش３  اونهايي  مقدماتي  واسطه 
په  په واک ک３ ورک７ي دي چ３ همدا اوس 
مؤسساتو  اکولوژيکي  او  ＇ي７نيزو  شم５ر   ０－
 Apolloک３  ور＇خه －＂ه اخ５ستل ک８５ي د
تفصيل  په  واسطه  په  سپوږمک９  مصنوعي 
ک８５ي  اخ５ستل  ان％ورونه  ＄ن／لونو  د  سره 
＄ن／لونو  د  ي３  باندې  پرمخ  ＄مک３  د  او 
د ساح３ او د نورو بو！و د شن３ ساح３ توپير 
＇ر－ند ک７ی دی، د اپولو په عکس اخ５ستلو 

د ＄ن／لونونقش اواهميت:                 
- د ＄ن／لونو ميوې، پا３１، ري＋３ او نورې برخ３ 

د انسانانو او ＇ارويو د خوراک توکي دي. 
- ونــ３ د هوا کاربــن ډای اکســايد اخلي او 
اکسيجن توليدوي او هغه هوا ک３ خپروي. 

- د  ونو لر－ي  په ودانيو، د کورد اسبابونو او 
د کاغذ جوړولو لپاره په کاري８ي.

٨٢ 
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 - د ونو سيوری و－７ي له زيات３ －رم９ ＇خه ساتي. 
- ＄ن／لونه د سيالوونو مخه نيسي، دا ＄که چ３ د ونو ＊اخونه او پا３１ د باران د＇ا＇کوشدت 
کم اوله دې امله چ３ د＄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 ک３ کار اخ５ستل ک８５ي.  

- ＄ن３ پيداوار ي３، لکه: کايوچو)د رب７ونه( په صنعت ک３ کارول ک８５ي.
- ＄ن／لونه د وز－ارتيا پر مهال د تفريح ډ４رغوره ＄ايونه دي.

 - ون３ د مو！رو او فابريکو غ８ کموي.

د＄ن／لونوډ４رمهم اهميت: 
- د خاورې د ＊وي５دو مخنيوی کوي، 
- د ＇ارويو لپاره د و＊و چمتوکول،      
ک３  جوړولو  درمل  او  صنعت  په   -

ور＇خه استفاده کول، 
- د ژويو د اوسيدلو ＄ای، 

په صنايعو  ون３  کاک  او  رب７ونو  د    -
ک３ رول لري.

 د بو！و او ＇７＄ايونو ساتنه: انسان په خپل طبيعي چاپيريال ک３ کوالى شي چ３ د خپل３ 
او د ＄مک３  په کرنه  ک３ د غلو- دانو کرلو  نور ي３ هم ډ４رک７ي.  او  بو！ي اصالح  اړتيا وړ 
قولبه کولو انسان ته د دې وخت ورک７ چ３ خپل شاوخوا طبيعي چاپيريال ک３ ب５الب５ل بو！ي 
وکري او خپل３ لوم７ن９ اړتياوې پوره ک７ي . دوی ＄ايونو او＄ن／لونوته غوره پاملرنه ک７ي، پر 
هغوبرخوک３ ي３ الزم بدلونونه دخپل ＄ان اونوروژويوپه －＂ه راوستي دي . موږ بايد ترهر＇ه 
مخک３ بو！ي او＇７＄ايونه په ＊ه  ډول وساتو چ３ غوره حاصالت ولرو . بايد د هرې س５م３ 
اقليمي وضيعت و＇ي７ل شي اوهلته داس３ بو！ي وکرل شي چ３ دس５م３ له اقليم سره برابروي 
اوغوره حاصل ورک７ي. دا＄که چ３ داوبو سرچين３ د ＇７＄ايونو او د کرنيزو ＄مکو لپاره په 
＊ه ډول تر کار الندې ونيول شي. د دې موخو لپاره بايد الزم تدابير ونيول شي او د اوبو د 

السه وتلو مخنيوی وشي. 
وا＊ه  دهغه  تر＇و  شي،  و＇ي７ل  هرکال  بايد  ＇７＄ايونه  اوبيارغاونه:  اصالح  ＇７＄ايونو  د 
اوبو！ي له من％ه والړنه شي، دا ＄که چ３ د نباتي فرش هغه ＇７＄ای چ３  پريمانه اوبه لري 
او د و＊و کيفيت د ＇７ په روزنه او د هغو په حاصل باندې سيده اغيزه لري . بايد د ＇７＄ايونو 

٨٤ 
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د  او  بريد کم＋ت  د  د ＇７＄ای  دا ＄که چ３  کنترول شي،  ن＋و سره  او  پولو  ！اکلو  په  بريد 
وچکال９ ن＋ه بلل ک８５ي. وچکالي نه يوازې په ＇ارويو، بلک３ د کرنيزو حاصالتو پر کميت 
او کيفيت هم ناوړه اغيزه لري. ه）ه دې وشي په ＇７＄ای ک３ زيات ＇７５نه وشي، دا ＄که 
چ３ د بو！و ري＋３ له من％ه ＄ي او＄ای  په يوه لو＇ه ＄مکه بدل８５ي، ډ４ره به غوره وي چ３ د 
ه５واد طبيعي ＇７＄ايونه اصالح او د ＇ارويو د ＇７ وړتيا په هغوک３ اوچته شي. په دې تو－ه به 
له هغو بو！و ＇خه غوره استفاده وشي چ３ په سيده تو－ه ور＇خه کار نه شي اخ５ستل کيدای 
او عالي حيواني محصوالت به ور＇خه توليد شي. په ＇７＄ای ک３ بايد ＇７داس３ تنظيم شي، 
چی د هغو له من％ه تللو المل نه شي. ه）ه دې وشي چ３ نوي ＇７＄ايونه جوړ او ويجاړ شوي 
＇７＄ايونه بيرته ورغول شي او د ＇７＄ای د اصولو په رعايت کولوسره د مالدارانو د استفادې 
وړ و－ر＄ي، له بده مرغه په ه５واد ک３ دايمي او مؤقتي ＇７＄ايونه د وچيدو او له من％ه تلو په 
حال ک３ دي د پسونو رم３ د و＊و د کم＋ت له امله ډن／رې او ناروغه شوې او آن داچ３ له 

من％ه ＄ي، نو ＄که بايد د ＇７＄ايونو ال پراختيا ته پاملرنه وشي.

        د ！ول／ي دننه فعاليتونه: 
زده کوونکي دې په ډلو وويشل شي اوهره ډله دې د＄ن／لونودساتن３، ＄ن／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＇７＄ايونودساتن３ اوله دغوبو！واو＇７＄ايونو ＇خه دانسانانو د －＂３ 
په هکله دې يوبل سره خبرې اترې وک７ي، وروسته دې دهرې ډل３ استازی دخپلو خبرو اترو 

پايل３ ！ول／يوالو ته ووايي. 

       پو＊تن３: 
1- ＄ن／لونه ＇ه ډول اقتصادي  ارز＊ت لري،توضيح ي３ ک７ئ؟ 

2- بومي قبايل په ＇ه ډول سره له ＄ن／لونو＇خه خپل خوراکي توکي اونورې اړتياوې پوره 
کوي  

3- په لن６ ډول د＄ن／لونو اهميت اورول بيان ک７ئ؟
4- ＇７＄ايونه اوبو！ي ＇رن／ه ساتالی شو؟ 

5- له بو！واو＇７＄ايونو＇خه ＇رن／ه استفاده کوالی 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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استوايي،  نيمه  چاپيريال،  يي  مديترانه  د  تو－ه  عمومي  په  ک３  افغانستان  ه５واد  －ران  زموږ   
نيمه  د  افغانستان  پلوه  دې  له  کوي.  ژوند  ژوې  ورته  ک３  چاپيريالونو  قطبي  نيمه  او  معتدله 
ده. وحشي  ک７ۍ  ن＋لوونک３  يوه  لپاره  ژويو  د وحشي  ترمن＃  استوايي س５م３  نيمه  او  قطبي 
ژوي په غرونو او ＄ن／لونو ک３ ژوند تيروي.  ＇وکاله مخک３ د نورستان په ＄ن／لونوک３ ي８ه 
وه او د آمودغاړودلوخوپه ＄ن／لونوکTiger ３ ډوله پ７ان／ان هم وو. Leopard پ７ان／ان د 
هندوکش په ډ４رولرې س５مو ک３ وو، خووحشي خره يا－وره خره )Wild Ass( د ه５واد په 
جنوب لو４دي＃ ک３ موندل ک５دل. ليوان ) Wolf( به په وچکاليوک３  له غرونو＇خه راکوزيدل، 
خو په نور وخت ک３ به په غرونوک３ اوسيدل. سرې －يدړې، )Red Fox( چ３ ＄ان／７ی 
طبي ارز＊ت لري هم د ه５واد په مرکزي او شمالي غرونو ک３ موندل ک８５ي، وحشي پسونه 
په  ن  افغانستا  د  وزې  غرن９  شته.  ک３  شاوخوا  په  هغ３  د  او  دره  په  واخان  د  وزې  غرن９  او 
شمالي  ستپ ک３ هم شته. دهندوکش دغرونول７ۍ دنيمه قطبي اونيم استوايي س５مو ترمن＃ 
 )Monkey( يوه بيلوونک３ پوله ده، له همدې امله دهندوکش په جنوب ختي＃ ک３ شادي
موندل ک８５ي چ３ دنيمه استوايي س５موژوی دي، خوسورلن６يان په ！ولوس５موک３ شته. موږ بايد 
د هغو د نسل د ساتن３ په برخه ک３ ه）３ وک７و چ３ له من％ه والړ نشي، دا هم بايد وويل شي 
چ３ وحشي ژوي د انسانانو د ژوند له س５مو ＇خه لرې وي، دا ＄که چ３ کيدای شي وحشي 

ژوي انسانان اود دوی ＇اروي وداړي. 

＄لورد４رشم لوست 
   د وحشي ژويو ساتنه

 ٨٥ ان％ور: وحشي ژوي  
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له وحشي ژويو＇خه سمه اوتل ترتله －＂ه اخ５ستل: 
- په يوه س５مه ک３ د الوتونکواو ژويو ډ４رزيات ＊کارکول د هغوی د له من％ه تلوالمل ک８５ي . 
ډ４رل８دي  تو－ه هغه چ３  په  ب５ل／３  د  واخ５ستل شي،  －＂ه  بايدسمه  الوتونکواوژويو＇خه  -له 
ژوي  هغه  خاطردې  کيدوپه  پات３  ترتله  تل  د  ژويو  وحشي  د  شي،  ＊کارنه  بايد  وي  اوروغ 
＊کارشي چ３ شم５ري３ د طبيعت له ظرفيت ＇خه وتلی وي اوموجوديت ي３ ممکن د ب３ 

نظم９ او د س５م３ د ايکوسيستم د －６وډۍ المل شي. 
- که د ＊کارله قانون سره سم په منظم اوغوره تو－ه دژويو＊کارترسره شي، کيدای شي د 

هغوله غو＊３ او پوستکي ＇خه د ه５واد داقتصاد په پياوړتيا ک３ －＂ه واخلو. 
-د تل تر تله －＂３ په خاطر بايد د ژويو له ډله ييزه ＊کار او په －７نديو مو！رو سره د هغو له 
＄غلولو، پرمختللو ！وپکونو او زهري اوچاوديدونکو موادو ＇خه  کاروا نه خيستل شي، ＄که 

چ３ دا ډول ＊کار د هغوی ！ول نسل له من％ه وړي . 
د ژويو او الوتونکو د له من％ه تلو د مخنيوي الرې چارې:  

-د＊کاردقانون وضع کول )په هغه ک３ د دولتي جوازنام３ اخ５ستل، د ＊کار د وخت ＊ودل، 
د ژويو جنس او عمر  بايد و＊ودل شي (. 

- د وحشي ژويو د اوسيدلو د ＄ايونو د ويجاړولو مخنيوی،

٨٦ ان％ور
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- د ژويو او الوتونکو د قاچاق مخنيوی،                          
- د ژويو او الوتونکو په پت２％ايونو ک３ د انسانانو د هر ډول السوهن３ او ويجاړولو مخنيوی، 

- د خلکو د ذهنيت رو＊انه کول، د پوه３ اوچتول او د عادتونو بدلول.
د ملي پارکونوساتنه: ملي پارک هغه طبيعي ارز＊ت لرونک３ سيمه ده چ３ پراخوالی ي３ له 

زرو هک＂ارو ＇خه زيات او د هغ３ ساتنه د دولت له خوا وشي. ملي پارکونه د يوې ！ولن３ د 
و－７و لپاره －６ه ملي شتمني ده، نو بايد په ＊کلي ب２ه اوسم وساتل شي، ＄ين３ وخت 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 چ３ زموږ د خلکو لپاره د دم３ او 
تفريح ＄ايونه دي د ج／７و په کلونو ک３ زموږ د ه５واد ملي پارکونو ته ډ４ر زيات زيان واو＊ت او 
د هغوون３ او بو！ي وچ او وحشي ژوي ي３ د له من％ه تلو په حال ک３ دي، خو له ج／７ې 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 .

٨٩ ان％ور
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؟

      د ！ول／ي دننه فعاليت: 
زده کونکي دې ډل３ ډل３ شي،هره ډله د وحشي ژويو د ساتن３، له وحشي ژويو ＇خه غوره 
گ＂ه اخيستنه، دوحشي ژويو د ډولونو، د وحشي ژويو د اوس５دو د سيمو، د ملي پارکونو د 
ساتن３ او له هغه ＇خه د استفادې په هکله خبرې وک７ي او بيا به د هرې ډل３ استازی د خپلو 

خبرو اترو پايله ！ول／يوالو ته ووايي.
 

      پو＊تن３:
1- زموږ د ه５واد وحشي ژوي د کومو س５مو د ژويو په شان دي؟ 

2- له وحشي ژويو ＇خه ＇ه ډول استفاده ک８５ي؟ 

3- وحشي ژوي په ه５واد ک３ کوم اقتصادي اهميت لري؟ 

4- ملي پارک تعريف ک７ئ؟ 

5- ملي پارکونه ＇رن／ه وساتو؟

      له ！ول／ي ＇خه بهرفعاليت: 
زده کوونکي دې د ه５واد د وحشي ژويو د ډولونو او د ملي پارکونو د ساتن３ په هکله دوه 

پا３１ مقاله وليکئ.
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تاس３ پوهي８ئ چ３ درې حياتي عناصر کوم دي؟ 
د＄مک３ دمخ په سلوک３ 71 برخ３ اوبونيول３ ده، اوبه دژوندسرچينه ده.  انسانان،ژوي اونباتات 
دخپل ژوندد پاي＋ت او ترسره کولو له پاره اوبوته اړتيالري، په واقعيت ک３ د ！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 ک３ لوم７نی نقش لري. په کرنيزو، صنعتي او کورنيو چارو ک３ ډ４رې 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 سرچين３ له －واښ سره مخامخ ک７ې دي، نو د اوبوساتنه د هر وگ７ي دنده ده، دا 

＄که چ３ د اوبو کک７تيا د انسانانو، ＇ارويو او ونو- بو！و ژوند له کلک خطرسره مخامخ کوي.
خاوره:

د ＄مک３ د مخ پورتن９ طبقه د خاورو له کوچنيو ذراتو، هوا، اوبو او ډ４رو کوچنيو ذره بين９ 
امله تشکيل８５ي،  له  او کيمياوي تعامالتو  موجوداتو ＇خه جوړه شوې ده. خاورې د فزيکي 
فزيکي او کيمياوي شرايط د اقليم په ＇رن／والي پورې اړه لري. خاوره ب５الب５ل ډولونه لري او 
ب５الب５ل３ طبق３ خاوره ژوندي موجودات اوهومس Humus لري او په هغه ک３ بو！ي کوچني 
ژوندي موجودات او بکترياوې فعاليت کوي. خاوره دونو- بو！و د ودې، د کرن３ او د ＇ارويو 
د روزن３ مهم عامل دی چ３ د ＄مک３ د مخ د ！ول３ حياتي مجموع３ لپاره 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 هغ３ د جوړيدو لپاره کلونه کلونه وخت په کار دی. په 

 پن％ه د４رشم لوست 

   د اوبو، خاورې او هوا ساتنه

٨٨ ان％ور
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دې تو－ه خاوره يوه ډ４ره ارز＊ت لرونکي ماده ده چ３ انسان له هغ３ ＇خه په استفادې سره 
د خوراکي او صنعتي توکو د توليد په خاطر کرنه ورباندې کوي. کله چ３ د زيات اور＊ت له 
امله سيالوونه راو＄ي، دغه سيالوونه حاصل ورکوونک３ غوره خاورې له ＄ان سره وړي. د 
خاورې دا ډول ش７يدل هغه وخت ال زيات８５ي چ３ د خاورې پرمخ بو！ي نه وي، په دې حالت 

ک３ اوبه ډ４رې －７ندۍ به８５ي اوخاوره له ＄ان سره وړي. 
هوا: 

هــوا زموږ په ژوندک３ مهــم 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 
لــري. د هوا په جوړ＊ــت ک３ په ســلو ک３ 
78 نايتروجن او 21 أکســيجن شته. د دې 
تر＇نــ， اوزون)O3( هم پک３ شــته چ３ 
زموږ د تنفس لپاره اکسيجن ډ４ر ضروردي.

په نباتاتو ک３ د فوتوســنتيز عمليه ک３ اکسيجن توليدي８ي او نباتات کاربن دای اکسايد جذبوي، 
نو ＄که بايد موږ خپله شاوخوا هوا کک７ه او ناپاکه نه ک７و او د پاک３ او صاف３ هوا د لرلو په خاطر 
بايد د خپل چاپيريال په پاک ســاتلو ســره د هوا نظافت مراعات ک７و او صنعتي فابريک３ بايد د 
هوا پاکوالي ته پام وک７ي. د ＊ار د هوا د پاک ساتلو په برخه ک３ بايد پاملرنه وک７و چ３ هوا کک７ه 

نه شي او د کاربن ډای اکسايد )CO2( －از، لو－ي او مضر شيان په هوا ک３ خپاره نه شي. 

       د ！ول／ي دننه فعاليتونه: 
زده کوونکي دې درې ډل３ شي، هره ډله دې د هوا، اوبو اوخاورې د ساتن３ د －＂ورتوب په 
هکله يوبل سره خبرې اترې وک７ي او د هرې ډل３ استازي دې د خپل３ ډل３ د خبرواترو پايله 

خپلو ！ول／يوالو ته ووايي .

      پو＊تن３: 
1- اوبه د ژونديو موجوداتو په ژوندک３ ＇ه اغيزه لري؟ 

2- خاوره ＇ه شی ده؟ له هغ３ ＇خه ＇ه －＂３ اخلو؟ 
3- هوا زموږ په ور＄ني ژوند ک３ ＇ه اهميت لري؟ 

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

؟

 89
ان％ور
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 شپ８د４رشم لوست

   د ＊ار د هوا کک７تيا

د هوا د کک７تيا په هکله معلومات لرئ؟
 هغه اضافي ماده چ３ په هواک３  －６ه شي او د هغ３ فزيکي، کيمياوي ＄ان／７تياوې او د 

هغ３ حياتي شرايطوته بدلون ورک７ي د هوا کک７تيا بلل ک８５ي. 
د کابل د ＊ار زياته پراختيا چ３ د ماس＂ر پالن پرخالف ده، د نفوسو زياتوالي، د ترانسپورتي 
وسايطوله اندازې زياتوالی، په تيره بيا په ＊ارک３ د زړو او له وخت ＇خه او＊تو ترانسپورتي 
په  لکه  اويوشم５رالملونه  او－ازواستعمال  تيلو  کيفيته  ب３  د  را－ر＄يدل،  －ر＄يدل  وسايطو 
حمامونو ک３ درب７ سو＄ول، په داشونو ک３ د پالستيکونو او سو＄يدلو مبالئلو سو＄ول او 
په کورونو، سودا－ريزو ＄ايونو، ه＂يو او يو شمير مؤسساتو ک３ د دغه ډول موادو سو＄ول د 

هوا د کک７يدو المل شوي دي چ３ په الندې تو－ه توضيح ک８５ي: 
٭ د ترافيکو او عراده جاتو ستونزه،

٭ په نقليه وسايطو ک３ د زړو ډيزلي انجنونو ل／ول،
٭ ه５واد ته دننه د سودا－رو له خوا د زړو وسايطو واردول،

٭ په نقليه وسايطو ک３ د ب３ کيفيته نفتي او د سون توکو استعمالول،
٭ د حلقوي س７کونو د نشتوالي له امله د ＊ار دننه د نقليه وسايطو －ر＄يدل او－２ه －و１ه، 

٭ د ＊ارد ننه د پخوانيو ماډلونو او زړو وسايطو －ر＄يدل را－ر＄يدل،

   ٩٠- ان％ور: د فابريک３ دود چ３ هواي３ کک７ه ک７يده، ＊يي.
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٭ د ＊ار دننه ل８ سور لرونکي س７کونه،
ملي بس  )د  ترانسپورتيشن  منظم  ＊اري  د  په خاطر  کيدو  پوره  د  اړتياوو  د  د خلکو  ٭ 

وسايطو( نشتوالي،
٭ د ＊ار دننه او ＊ار ته د ننوتلو په دروازو ک３ د وسايطو د پارکن， لپاره د ＄ای نشتوالي. 
٭ په ＊ارونو ک３ د کچه س７کونو له امله د خاورو او خ＂و ډ４روالی او په س７کونو ک３ د هرې 

ور＄３ د خاورو خ％لو او د اور＊ت له امله د خ＂و ډ４روالی،
٭ د ماس＂ر پالن په خالف د کورونو او و دانيو په مخه ک３ د پرانيست３ فضا نشتوالی اود 

مسکن ستونزې، 
د پورتنيو توضيحاتو په پام ک３ نيولو سره، د  کابل ＊ار د افغانستان د ！ولو ＊ارونو په پرتله تر 

！ولو کک７ه  هوا لري،
٭ د کابل په ＊ار ک３ د نفوسو شمير له ＇لورنيم ميليونو ＇خه تر پن％و ميليونو پورې رس８５ي،

٭ د ＊ار په ب５الب５لو برخو ک３ د شن３ ساح３ او ＄ن／لونو نشتوالی يوه لويه ستونزه ده،
٭ د ＊ار د س７کونو تر غاړو د －ر＄نده پلورونکو شتوالی چ３ چاپيريال ي３ په بشپ７ه تو－ه 

کک７ ک７ی دی. 

٩١- ان％ور: د کثافاتو د اچولو او مين％لوله کبله د کابل سيند چ＂لوالی ＊يي. 
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کورونو  د  باندې  خوشيو  په  ＇ارويو  د  او  ډيزلو  ډبروسکرو،  د  لر－يو،  د  ک３  ژمي  په  ٭ 
تودول،

د کاناليزيشن ستونزې: 
٭ په عمومي تو－ه په ！ول کابل ک３ د نفوسو له زياتوالي سره سره معاصر او روغتيايي کاناليزيشن 

نشته. د ＊ار په مرکز او د هغه په شاوخوا ناحيو ک３ د صنعتي فابريکو شتوالی،
٭ د ＊ار دننه او په فابريکو ک３ له ډيزلي جنراتورونو ＇خه کار اخ５ستل،

٭ په حمامونو، د ډوډۍ پخولو اوخ＋تو په ب＂يو او داشونو ک３ د مباليلو، رب７ونو او پالستيکو 
سو＄ول، 

٭ －６ ＊اري کلتور،
٭ د ＊ار په هره ＇ن６ه ک３ د خاورو خ％لو اچول،

٭ د －０ شمير ودانيزو د شرکتونو له امله د ش／و، خاورو، چون３، او خ＋تو شتوالی،
٭ کچه س７کونه چ３ تخنيکي 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 ＇ارن３ او کنترول 

نشتوالی،
٭ د ＄ان／７و وسايلو په واسطه په هوا  ک３ د －رد او غبار او نورو کوچنيو ذراتو نه اندازه کول. 

تر＇و د هوا په کک７تيا باندې ＇ارنه موجوده وي.
١- له لس مايکرو －رامو ＇خه د کوچنيو ذراتو شتوالی چ３ د تنفسي جهاز له انساجو ＇خه 

تير８４ي او د انسان س８و ته ننو＄ي او په پايله ک３ راز راز تنفسي ناروغ９ رامن％ته کوي. 
مايکرو －رامو ＇خه واړه شيان چ３ په سيده تو－ه وين３ ته  ٢- مايکروبي کوچن９ او له 5،2 

ور＄ي او د انسان په وجود ک３ د وين３ سرطان رامن％ته کوي.
٭ د رسنيو دنده ده چ３ له دغو ！ولو موضوعاتو ＇خه خلک خبر ک７ي . د ＇７５نو له مخ３ 
د کابل د ＊ار په هوا ک３ د کوچنيو ذراتو د خپريدو له امله هر کال په هوا ک３ 17363 ！نه دغه 
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ډول مواد اضافه ک８５ي. 
٭ په هوا ک３ د نايتروجن ډای اکسايد اندازه د هوا په کک７تياک３ 1 6183 ！نه ک８５ي. 

٭ د هوا په کک７تيا ک３ د سلفرو اکسايد اندازه 2448 ！نه ک８５ي. 
٭ د کاربن مونو اکسايد اندازه 970608 ！نه ک８５ي.

٭ د کاربن ډای اکسايداندازه ٦٥٠٨٤٦！نه ک８５ي.
٭ د هوا په کک７تيا  ک３ د موجوده ذراتو د اعظمي تمرکز من％ن９  اندازه په 24 ساعتونو 

ک３ په الندې تو－ه محاسبه شوي ده: 
په داس３ حال ک３ چ３ 50 مايکرو －رامه ستندرد، له 50 ＇خه تر100 مايکرو－رامو پورې 
نورمال حالت ＊کاره کوي، له 100 مايکرو－رامو＇خه پورته غير نورمال حالت دی چ３ 
د فضايي ＇７５نوله مخ３ موجوده ذرات په يومکعب مترک３ 361\24 او37 مايکرو－رامه 

ک８５ي چ３ دغه اندازه زموږ ＊اريانو ته له اندازې ＇خه زيات روغتيايي زيان اړوي.

   
       په ！ول／ي ک３ دننه 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 ساتن３، د هوا د کک７تيا د علتونو، د هوا دکک７تياپه مخنيوي ک３ د 
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 ډل３ استازی د خپلو خبرو اترو  پايل３ خپلو ！ول／يوالو ته ووايي. 

      پو＊تن３: 
1- کوم عوامل د ＊ار د هوا د کک７يدو المل ک８５ي؟ 

2- ＇رن／ه کوالی شو چ３ د هوا د کک７تيا مخه ونيسو؟ 

3- کک７ه 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 هغ３ د زيان په هکله يوه مقاله وليکي. 
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 اوه د４رشم لوست 
       د زړو عراده جاتو زياتوالی او د＊ار د هوا کک７تيا

٩٢ – ان％ور: دکابل په ＊ار ک３ د زړو عراده جاتو شتون ＊يي.

تاس３ پوهي８ئ چ３ زاړه مو！ر ＇ومره د انسان په روغتيا او هوا باندې ناوړه اغيزه لري؟ 

زاړه مو！ر زياتره په بيوزلو او وروسته پات３ ه５وادونو ک３ تر کار  الندې دي، دا＄که چ３ بيه 
ي３ ارزانه ده. ل８５دونکي وسايط که له يوې خوا د اړتياوو د پوره کولو په خاطر کارول ک８５ي، 
له بل３ خوا هغه لو－ي او －ازونه چ３ توليدوي، د هوا د کک７تيا المل ک８５ي، زاړه مو！ر چ３ 
پخوا ډ４ر زيات کارول کيدل، ډ４ر عوارض اود تيلو اوموباليلو زيات ل／＋ت ي３ درلود، نو 
کله چ３ نوي مو！ر جوړشول، د زړو مو！رو ＄ای ي３ ونيو. په اوسني وخت ک３ زياتره له 
نو  لري،  پرزې  نوی تخنيک عصري  کار اخ５ستل ک８５ي، دا＄که چ３  نويو مو！رو ＇خه 
خلک ور＇خه گ＂ه اخلي. د زاړه تخنيکي کيفيت له امله پخوانيو زړو مو！رو اوس د ن７ۍ 
په بازارونو ک３ خپل ارز＊ت له السه ورک７ی. د کابل د ترافيکو د ادارې دارقامو له مخ３ په 
1388 هـ کال ک３ ！ول 365469 مو！ر د کابل د ترافيکو په رسمي راجستر ک３ شامل وو، 

چی په سلوک３ 40 ي３ زاړه او ！ي ماډل دي. هغه عناصر چ３ د ل８５دونکو وسايطو له امله 
توليد اود هوا د کک７تيا المل ک８５ي، په الندې ډول دي: 
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 )Co(  ١. کاربن مونو اوكسايد
 .  )  NO2 ٢. نايتروجن دای اکسايد)

 . )  SO2 ٣.سفلر ډای اکسايد) 
٤. د سربو ذرات.  

)(  ماده. 
2

PM ٥. ＄ان／７ې 
PM (＄ان／７ې ماده.  10  (  .٦

      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 
نمي／７تياوو اود انسان په روغتيا او په هوا باندې د هغو د ناوړه اغيزو په هکله له يوبل سره 

بحث وک７ي اود هرې ډل３ استازی دې د خپل بحث پايله په ！ول／ي ک３ نوروته ووايي. 

      پو＊تني: 
١. د ن７ۍ په کومو ه５وادو ک３ له زړو مو！رو ＇خه کار اخ５ستل ک８５ي، له دليل سره ي３ 

＄واب ووايئ؟ 
٢. زاړه مو！ر په هوا ک３ کوم ډول مضره عناصر خپروي؟ 

٣. د ＊ارونو د کک７تيا له مخ３ د 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 کو＇و او س７کونو خرابي او کک７تيا د ＊ار اوسيدونکو ته ＇ه ستونزې رامن％ته کوي؟ 
په وروسته پات３ او پرمختيايي ه５وادونو ک３ عموماً س７کونه او الرې کو＇３ ډ４رې خراب３ اوله 
خاورو- دوړو  ډک３ وي، دا ＄که چ３ تر اوسه زياتره کو＇３ او س７کونه پاخه شوي نه دي، د 
س７کونو په خواک３ ويال３ نشته، د خامو س７کونو په خوا ک３ خاورې او دوړې، کندې او ناپاکه 
ل＋تي وي چ３ دا د ناروغيو د خپريدو المل ک８５ي. خاورې او دوړې روغتيا ته  ډ４ر زيانمن وي. 
دا ＄که کله چ３ باد ل／ي８ي خاورې او دوړې له يو＄ای ＇خه بل ＄ای ته وړي او هوا کک７وي 

او دغه کک７تيا د ناروغيو د خپريدو المل ک８５ي. 
دونو کينول د چاپيريال پر پاکوالي ډ４ره غوره اغيزه کوي او د خاورو او دوړو مخنيوی کوي، دا 

＄که چ３ په شنه چاپيريال ک３ خاورې نه وي. 
او  کو＇３  منظم３  ＄که  نو  وي،  ان６وله  نا  پراختيا  ＊ارونو  د  ک３  ه５وادونو  پرمختيايي  په  �t

س７کونه نه لري. 
�tکليوالي خلک ＊ارونو ته مهاجر ک８５ي او دوی له ＊اري کلتور سره له پيژندن３ پرته ژوند 

پرمخ بيايي، نو ＄که په س７کونو او کو＇و ک３ ناپا کي او خاورې ډ４ري８ي. 
�tد ＊ارونو په شاوخوا ک３ کورونه کچه اوپرته له مناسب３ ＊اري نقش３ ＇خه جوړشوي وي او 
کو＇３ او س７کونه کچه اوله خاورو ډک وي اوپه کو＇وک３ د ش／و پر＄ای خاورې- خ％ل３ 
اچوي، په دې کار چاپيريال نور هم زيانمن ک８５ي. په دې ډول کو＇وک３ د اوبو دوتلو الرې نه 

وي، نو اضافي ناپاکه اوبه هر＄ای ډن６ وي. 

     ٩٣ – ان％ور: د س７کونو د چ＂لوالی علت د کيمياوي موادو او مو！رونو ډ４روالی ＊يي 

 سيند ته د کمياوي موادو داخليدل

د کار خانو دود 
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او س７کونو  نود کو＇و  نشته،  کاناليزسيون  او س７کونو ک３ پالن شوی منظم  ！ولو کو＇و  �tپه 
پاکي نه شي ساتل کيدای. 

�tاقليمي وضع هم د کو＇و او س７کونو په پاک９ او نظافت اغيزه لري. لکه ＇رن／ه چ３ ليدل 
دا＄که چ３  ک８５ي،  مخامخ  سره  ستونزو  له  ترانسپورت  پرمهال  بارانونو  او  واورې  د  ک８５ي 
س７کونه او الرې ！ول３ له خ＂و او اوبو ＇خه ډک３ وي او خلک سم ت， را ت， نشي کوالی. 
ژر  ډ４ر  ک８５ي،＄که  اخ５ستل  کار  ＇خه  موادو  کيفيته  ب３  له  ک３  جوړ＊ت  په  س７کونو  د  �t

خراب８５ي، نو بايد د س７کونو په جوړولو ک３ فني متخصصين په کار و－ومارل شي. 
�tبايد د س７کونو دوو غاړوته د اوبو د وتلو په خاطر په فني او منظمه تو－ه ويال３ جوړې شي. 

اوس  دا＄که چ３  ک８５ي،  د خراب９ المل  او س７کونو  کو＇و  د  نيم／７تياوې هم  �tفرهن／ي 
هم د ！ولن３ و－７ي په س７کونو او کو＇وک３ نظافت نه رعايتوي، هر＇ه چ３ هر＄ای وغواړي 

اچوي ي３، نو＄که الرې، س７کونه او کو＇３ ناپاکه وي. 
کابل ＊ار چ３ د ه５واد يو ډ４ر －０ ميشته ＊اردی د س７کونو او کو＇و په برخه ک３ ډيرې ستونزې 
لري،＄که چ３ زيات نفوس د کو＇و او س７کونو د خرابيدو المل ک８５ي. د کابل ！ول ＊اريان له 
＊اروال９ ＇خه هيله لري چ３ د س７کونو، کو＇و او لويو وا！ونو په بيا رغاونه ک３ پاملرنه 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 برخوک３ د ماس＂ر پالن تطبيق کول 

حتمي بري＋ي. 
- ！ولنيزې رسن９ بايد ＊اريانو ته د ＊اري کلتور ورزده کول تبليغ ک７ي، همدارن／ه د ＊اروال９ 

د تنظيفاتو برخه هم بايد خپل مسؤوليت درک او ترسره ک７ي. 

      د ！ول／ي دننه فعاليت: 
زده کوونکو ته دې پن％ه دقيق３ وخت ورک７ل شي چ３ هر 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 ک３ خپل نظر ووايي. 

      پو＊تن３: 
١. د وا！ونو او کو＇و ويجاړتيا  د کومو الملونو نتيجه ده، توضيح ي３ ک７ی؟ 

٢. د وا！ونو او کو＇و د خراب９ د مخنيوي لپاره بايد ＇ه وک７و؟ 
٣. د وا！ونو او کو＇و د خرابوالي په برخه ک３ ＊اروال９ ＇ه دنده لري؟ 

      له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت: 
زده کوونکي دې د وا！ونو او کو＇و د خراب９ په هکله يوه مقاله وليکي.
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پن％م ＇پرکی

 طبيعي آفتونه

په دې ＇پرک３ ک３ لولو:

- طبيعي آفتونه

- زلزله

- زلزله ＇ه ده او ＇ن／ه پي＋８５ي؟

- د زلزل３ دشدت ا！کل.

- د زلزل３ خطرونه ＇ن／ه کمولی شو؟

- د ه５واد زلزله لرونک３ س５م３ 

- سيالو 

- سيالو ＇ه رن／ه رامن％ته ک８５ي؟

- د سيالو خطرونه او له هغه سره د مقابل３ الرې

- اورشيندونکي
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- اورشيندونکي ＇ه شی دي او ＇رنگه پي＋８５ي؟

- په ه５واد ک３ د اورشيندونکي حوزې

－ران زده کونکي به د دې ＇پرکي په لوستلو له دې الندې پوهنيزو موخو سره بلد شي:

- د زلزل３ په هکله به معلومات حاصل ک７ي. 

- د زلزل３ د سنجولو الرې به وپيژني.

- د زلزل３ د خطرونو د مخنيوي الرې به وپيژني.

- د سيالو او د هغه تاوانونو او زيانونو په هکله به  خبرتيا ترالسه ک７ي. 

- له سيالو سره د مقابل３ الرې چارې  به وپيژني.

- د اورشيندونکو په هکله به معلومات ترالسه ک７ي.  
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د زلزل３ په هکله ＇ه پوه８５ئ؟
زلزله د ＄مک３ د مخ ل８ يا ډ４رو ل７زيدو ته ويل ک８５ي چ３ کله س５مه ييزه ب２ه لري او شاوخوا 
خپر８４ي. د زلزل３ کلکوالى او دوام مالي  او ＄اني خطرونه لري چ３ بايد د پوهن３ وزارت  زده 
کوونکي د ＊وون％ي او لوست په چاپيريال ک３ ور＇خه خبروي او د خطرونو د کم＋ت لپاره 

ي３ پوره چمتووالى ولري.
زلزله ＇رن／ه پ５＋ي８ي؟

�tاهللا تعالي مسبب االسباب دی په کائناتو ک３ هر رن， بدلون د رامن＃ ته کيدلو نسبت هغه 
ذات ته ک８５ي. 

د زلزل３ پ５＋５دل درې علتونه لري:
١. تکتونيکي المل

٢. د اور غور＄ون３ المل
٣. پلو تونيکي المل

١. تکتونيکي المل په سيده تو－ه د ＄مک３ د مخ په ب５الب５لو پلي＂ونو پورې اړه لري. موږ پوه８５و 
چ３ د ＄مک３ مخ له ب５الب５لو پلي＂ونو ＇خه جوړ دى. کله چ３ دغه پلي＂ونه يو د بل په وړاندې 
دغه س５مه ک３  په  نو ＄که  ک８５ي،  بي％ايه  او  پرتله خو＄８５ي  په  بل  د  يو  نو  موازن３ شي،  ب３ 

 نهه د４رشم لوست
زلزله   

٩٤- ان％ور: د افغانستان ،پاکستان، تاجکستان او ازبکستان زلزله لرونک３ س５مي ＊يي.
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٩٤- ان％ور: د افغانستان ،پاکستان، تاجکستان او ازبکستان زلزله لرونک３ س５مي ＊يي.

زلزله پي＋８５ي. د ＄مک３ غ پلي＂ونه، 
او  هند  د  ايروشيا،  له:  دي  عبارت 
استراليا پلي، افريقا، شمالي امريکا، 
جنوبي امريکا، انتارکتيک او يو شم５ر 

نور واړه پلي＂ونو ＇خه.
د  ايروشيا  او  هند  د  ک３  افغانستان  په 
پلي＂ونو خو＄＋ت زلزله رامن％ته کوي 
چ３ زياتره له بدخشان ＄خه د چترال 
ترس５مو پورې او تر تاجکستان پورې 

پي＋８５ي.
٢. آتشفشاني يا د اور غور＄ون３ المل: 
د  وزو  او  سيسل３  د  ک３  مديترانه  په 
س５م３، د آسيا د ختي＃ سواحلو او د 
امريکا د لو４دي＃ سواحلو آتشفشانونه د 

زلزل３ د پي＋يدو مهم３ ب５ل／３ دي چ３ په جاپان، لرې ختي＃، کلفورنيا او د 
امريک３ په غربي ＇ن６وک３ لوي３ او کوچن９ زلزل３ رامن％ته کوي.

٣. پلوتونيک زلزل３: دا په اصل ک３ د م／ما د طبق３ د مخ پورته )صعودي( حرکت يو فشاري  
د تودوخ３ د －ر＄يدلو له امله په ＄ين３ ＄ايونو ک３ زلزله رامن％ته کوي، خو ددې پرتله دوه 

مخکني ياد شوي الملونه د ＄مک３ پرمخ ډ４رې زلزل３ رامن％ته کوي.
                          د ！ول／ي دننه فعاليتونه:

زده کوونکي دې په دوو ډلوو ويشل شي: لوم７ۍ ډله به د تکتونيکي زلزلو د س５م３ نقشه 
رسم ک７ي، دويمه ډله به د اور غور＄ون３ زلزل３ ساحه په نقشه ک３ په ن＋ه ک７ي.

       پو＊تن３
- زلزله تعريف ک７ئ.

- تکتونيکي زلزل３ ＇رن／ه او چيرته پي＋８５ي؟
- اورشيندونکي زلزل３ چيرته ډ４رې پي＋８５ي؟

       له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليتونه:
زده کوونکي دې د ن７ۍ د نقش３ پرمخ د زلزل３ س５م３ په سره رن， و＊يي.

؟

٩٦- ان％ور: تکتونيکي هست３ ＊يي

٩٥- ان％ور د زلزلو مرکز ＊يي 
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     ＇لوي＋تم لوست
د زلزل３ خطرونه     

- أيا زده کوونکي پوه８５ي چ３ د زلزل３ خطرونه ＇رن／ه بايد کم شي؟
دا ＊کاره ده چ３ زلزله نشي ا！کل کيداى، خو د هغ３ له امله د پي＋يدونکو خطرونو مخه 
نيوالى شو. د زلزل３ د زيان کم＋ت ته بايد چمتووالى ولرو او تر ممکن حده پورې ي３ خطر 
！ي ک７و. د زلزل３ د خطر کمول د ！ولو لپاره اهميت لري، په تيره بيا د هغوى لپاره چ３ －２و 
روغتونونو، سودا－ريزو  ！ولن％ايونو،  وړکتون، جوماتونو، عسکري  ！ول／ى،  په  لکه  ＄ايونو، 
س５مو )من６يي －انو او لويو مارکي＂ونو( لوړ پوړيزو ودانيو، بالکونو، ＊اري －２و س５مو، هو！لونو، 
حمامونو، د ودونو په ＄ايونو، رسمي او دولتي ادارو، د جنازې په ＄ايونو، جشنونو، س５مينارونو 
او نورو－０ ميشتو س５موک３ اوسي. په دغه ډول ＄ايونو ک３ －０ شم５ر خلک يا د ل８ وخت لپاره 
يا د تل لپاره ژوند کوي. په دواړو حاالتو ک３ د زلزل３ د زيان کم＋ت ډ４ر ارز＊ت لري، دا ＄که 
چ３ د خلکو د ژوند او روغتيا د ساتلو لپاره بايد تدابير ونيول شي، نو ＄که د زلزل３ د زيان او 

خطر کم＋ت بايد له دوه پلوه په پام ک３ ونيول شي:
١. د کورونو ودانيو او د انجينري فزيکي جوړ＊ت د گ＂ورتوب له پلوه.

٢. د مخکني چمتووالي او خلکو ته د －＂و او خبرتياووله پلوه او د زلزل３ د خطرونو په هکله 
د خلکو پوهول.

د پورتنيو دوو ！کو په پام ک３ نيولو سره که د زلزل３ د زيان د کم＋ت لپاره چمتووالى ونيول 
پام ک３ ونيول  په  بايد الندې ！کي  په برخه ک３  به وي. د ودانيو د جوړ＊ت  شي، －＂ور －ام 

شي:
�tد ودانيو د اسکلي په جوړولو ک３ بايد د سمن＂و، وسپن３ او －اډر له کانکري ＇خه کار 

واخ５ستل شي چ３ ودان９ د کلکوالي او ارتجاعيت ＄واک ولري.
بايد  هغوته  ک８５ي،  زيانم３  ژر  ودان９  لرونک３  لر－يو  او  پخو، خاموخ＋تو  د  ودان９،  �tزړې 

           ٩٧- ان％ور: د زلزل３ خرابي د ه５واد د  شمال په روستاق ک３ ＊يي.
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ول／ول  استنادي ستن３  او  کلک３ 
بايد  شي )يعن３ دودان９ کلکوالى 

اوچت شي(.
�tپه زلزله لرونکو س５مو ک３ بايد 
رسوبي  لمنو،  په  غرونو  د  ودان９ 
＄مکو او پستو خاوروک３ جوړې 

نه شي.
�tپه ＊وونيزو ＄ايونوک３ بايد ！ول／ى 

او غون６ې په ماتيدونکو او د ل８ مقاومت لرونکو ودانيو ک３ جوړي نه شي.
tپه ＊ارونو ک３ بايد －０ ميشته ＄ايونه په ب５لوب５لو برخو وويشل شي، تر ＇و د زلزل３ زيان کم شي.

�tد بنس＂يزو جوړ＊تونو کلکوالي ته پاملرنه وشي.
�tپه زلزله ک３ ودان９ ن８４７ي، اور ل／８５ي او أن د ＄مک３ پر مخ سوري او درزونه جوړي８ي، 
نو ＄که د زلزل３ پر مهال د خبرتيا اوالر＊وون３ سيستم 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 چ３ خلک د زلزل３ د زيان په وړاندې په عملي تو－ه چمتو شي.
له خرافاتو  پرته  ډول  او ＇ر－ند  دقيق، مستند  په عملي،  بايد موضوعات  اړه  په  زلزل３  �tد 

وويل شي چ３ د ！ولن３ ذهن －６وډ نشي.
د  او  وک７ي  خبرې  هکله  په  دخطر  زلزل３  د  چ３  ده  دنده  ＊وونکو  د  ک３  ＊وون％يو  په  �t
چمتووالي په هکله زده کوونکوته فلمونه و＊ودل شي، بايد ＊وون％ي او ！ول／ي و＇ارل شي 

او د زلزل３ په اړه مقدماتي چارې الس الندې ونيول شي.

      د ！ول／ي دننه فعاليتونه:
زلزل９ چيرته ډ４رې ک８５ي؟ 

زده کوونکي دې په دې هکله د مؤقت او دايمي اوسيدو ＄ايونه وشم５ري او په ！ول／ي ک３ ي３  ولولي.

     پو＊تن３
١. ستاسو د اوسيدلو په س５مه ک３ －０ ميشته ＄ايونه کوم دي؟

٢. کوم ډول ＄ايونه په زلزله ک３ ډ４ر زيانمن ک８５ي؟
٣. د زلزل３ خطرونه ＇رن／ه کموالى شو؟

٤. د ودان９ کلکوالی ＇رن／ه ا！کل کيداى شي؟

       له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليتونه:
زده کوونکي دې په ١٠ کر＊و ک３ د زلزل３ د زيان د کم＋ت په اړه يوه يوه مقاله وليکي او د 

مضمون ＊وونکي ته دې وسپاري.

؟
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يو＇لو４＋تم لوست
    د زلزل３ د اندازې ا！کل کول

اندازه ک８５ي؟ زلزله ＇رن／ه 
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 زلزل３ د ！کانونو د کلکوالي د اندازه کولو واحد مرکالي 
او ريختر دى. د زلزل３ د ！کانونو له امله د کور لو＊ي او سامانونه خو＄８５ي. د زلزل３ ＇پ３ په 

دري ډوله ب５الب５لو ب２و خپر８４ي.
)Primary waves( ３١. لوم７ن９ ＇پ

 )Secondary waves(  ３٢. دويم ډول ＇پ３ ！کانونه او ضرب
 )Surface waves( )３٣. سطح３ او برسيرن موجونه )＇پ

هغه ＇ه چ３ پر الماريو، ک＂ونو،ديوالونو، ميز يا د کو！３ پر مخ پراته وي، د هغو خو＄＋ت او 
بي％ايه کيدل د زلزل３ د ！کانونو په ب５الب５لو ډولونو ک３ توپير کوي او دهغو خو＄＋ت په سيده 
تو－ه د زلزل３ په شدت پورې  اړه لري. د پوهانو په نظر زلزل３ لوي３، کوچن９ او من％ن９ اندازې 
لري. همدارن／ه ډ４رې لوي３ او کلک３ زلزل３ هم ليدل شوي دي، خو بيا هم د زلزل３ شدت او 

کلکوالى له يو ＇خه تر نهو ريختر درجو پورې يو جرمني عالم په الندې تو－ه ＊ودلى دی.

    ٩٩- ان％ور: د زلزلو ＇پو د )امواجو( ډولونه ＊يي.
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١٠٠- ان％ور: په ＄مك３ ک３ د زلزل３ ت， الره ＊يي.
ډ４ره سپکه زلزله:

١. د ！کان اغيزې په زلزله ＊وونکي ماشين ک３ نه ثبت ک８５ي.
٢. په ！کان باندې يوازې انسانان پوه８５ي او ＄وړند شيان خو＄８５ي.

سپکه زلزله:

٣. په ودان９ ک３ خو＄＋ت تر ستر－و ک８５ي او ＄وړند شيان پوره خو＄８５ي.
٤. ＄وړند شيان ډ４ر －７ندي خو＄８５ي، ک７ک９ او دروازې ＊وري، د ک７کيو او دروازو په چوکاټ 

کي درزونه را＊کاره ک８５ي.

د زلزلي د موجونو 
پرته سيمه
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زلزله: من％ن９ 

له ودان９ ＇خه بهر هم په زلزله پوه８５ي، کوچني شيان بي％ايه ک８５ي، پر ديوال  ٥. خلک 
باندې ＄７ول شوي ان％ورونه خو＄８５ي.

يو ＇ه کلکه زلزله:

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

کلکه زلزله:

٧. انسان خپل واک له السه ورکوي، په ودانيو ک３ هر＇ه بي％ايه ک８５ي، مو！ر چلوونکي په 
خپل مو！ر ک３ په زلزله پوه８５ي، کانکري＂ي ويال３ و يجاړ８４ي.

٨. د مو！ر ت， اغيزمن ک８５ي، ودان９ ن８４７ي.
ډ４ره کلکه زلزله:

٩. ودان９ غور＄ي８ى، د اوبو ز４رم３ ش８４７ي، د ＄مک３ پرمخ درز او ماتوالى ليدل ک８５ي، 
لر－ين پلونه مات８５ي، د اوسپن３ پ＂ل９ خپل توازن له السه ورکوي، لوى کا１ي بي％ايه ک８５ي، 

١٠١- ان％ور 
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؟

＄ن３ وخت شيان پورته غور＄ي او پايپ الينونه ويجاړ８４ي.
زلزل３ په رسوبي س５موک３ ډ４رې ليدل ک８５ي، خو په غرنيو س５مو ک３ ودان９ د غرونو له کمرونو 

سره يو ＄اى خو＄８５ي.

د ！ول／ي دننه فعاليتونه:    
زده کوونکي دې دوه ډل３ شي، هره ډله به د سپک３ او کلک３ زلزل３ ＄ان／７تياوې ووايي.

   پو＊تن３:
١. په کوم وخت ک３ ودان９ خو＄８５ي؟

٢. د اوسپن３ پ＂ل９ د ريختر په کومه درجه ک３ له ＄ايه ب３ ＄ايه ک８５ي؟
٣. د زلزل３ پيژندنه 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 چ３ ＇ه وخت د دوى په س５مه ک３ 
ډ４ره ويجاړونک３ زلزل３ پي＋３ شوې وې او ＇ه اغيزې ي３ ک７ې وې. دخپل بحث په نتيجه دې 

په ！ول／３ ک３ خبرې وک７ي.
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زموږ د ه５واد زلزله لرونک３ س５م３ کوم３ دي؟  
له مخ３،  زلزله سنجوونکو ريکارډونو  د  په ＄ير سره وکتل شي،  ته  نقش３  افغانستان  د  که 
دافغانستان زلزله لرونک３ س５م３ زياتره  په شمال ختي＃ ک３ دي، 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 ک３ هر کال ＇و＇و ＄له کلک３ زلزل３ ک８５ي.  
د س５مو له دغو ！کانونو سره يو＄اى، زيات شم５ر ماتوالى هم تر ستر－و ک８５ي چ３ يو شم５ر ي３ 

په نن／رهار، بدخشان، کابل او غزني ک３ تر ستر－و ک８５ي.
د ماتيدو د دغو کر＊و تر＇ن， يو شم５ر س５مه ييزې زلزل３ هم ليدل کي８ى. په دې ل７ک３ د 

هرات، چمن او بدخشان مات３ کر＊３ )درزونه( ډ４ر د پام وړ دي.
نو له دې امله په افغانستان ک３ زلزله لرونک３ س５م３ په ＇لورو برخو ويشو:

١. د کلکو زلزلو حوزه:
له پامير ＇خه پيل، د بدخشان، نورستان او کون７ د واليتونو ډ４ره برخه  ي３ نيول３ ده، ورپس３ د بلخ 
د واليت جنوب او د جوزجان واليت پورې رس８５ي. د جنوب ختي＃ په لوري د پکتيا، پکتيکا 
اوغزني ＄ين３ س５م３ د يوې پ＂ارې په تو－ه را اخلي اود کندهار ختي＃ ته په يوه کوچن９ برخه ک３ 

خپر８４ي چ３ دغه زلزل３ لوى زيانونه اړوي.

٢. د من％ن９ زلزلو حوزه:
د افغانستان په شمالي واليتونو، مرکزي واليتونو او د هريرود د سيند پر لورې ليدل ک８５ي، خو په 

دغو برخو ک３ ي３ زيان ل８ دى.

        دوه ＇لو４＋تم لوست
                   د ه５واد زلزله لرونک３ س５م３

   ١٠٢- ان％ور: د ه５واد زلزله لرونکي س５مي

شديدې زلزل３ ١٩٦٩-١٨٩٣
د زلزلو د ژوروالي محراق ٠-٣٠٠ کيلومتره

)M-د زلزل３ د خطر الندې س５م３ )د ريکتر

٧٣M او له دز نه لوړې
٧.٣-٦.٣M
٦.٥-٥.٨M

٥١ ！کان - ٥.٨ او له هغ３ نه لوړې
د زلزل３ د خطر الندې س５م３:
د احتمالي زلزلو تر خطر الندې س５م３

احتمالي عمده تاوانونه
احتمالي من％ني تاوانونه

احتمالي ل８ تاوانونه
احتمالي تاوانونو نشتوالی

د غزني 
والړې اوبه

د أمو سيند

د ارغنداب سيند

زلزله:
١:٦٠٠٠٠٠٠
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خفيفو  د   .٣
زلزلو حوزه:

د پکتيا جنوب، د 
د  شمال،  کندهار 

هلمند  شمــــــال
ختي＃  او همدارن／ه 
د بادغيس او هرات 
ل８  په  په شمال ک３ 
زلزل３  سره  شدت 
زيان  ک８５ي،  ليدل 

ي３ هم ل８ وي.

٤. هغه حوزه چ３  زلزل３ نه لري
دغه برخ３، د افغانستان  جنوب لو４دي＃ س５م３ دي چ３ لکه د کندهار يوشم５ر س５م３، د هلمند 

مرکزي او ！ول３ جنوبي برخ３، نيمروز او د هرات د جنوب يوه برخه او ！وله فراه په ک３ را＄ي.

      د ！ول／ي دننه فعاليتونه:
د مضمون ＊وونکى دې د افغانستان زلزله لرونک３ س５م３ د نقش３ پرمخ زده کوونکو ته و＊يي. 
د نقش３ پرمخ دې د زلزل３ مهم مرکزونه او مات３ کر＊３ تثبيت ک７ي او زده کوونکي دې د نقش３ 

له مخي په خپلو کتابچو ک３ توضيحات وليکي.

       پو＊تن３:
١. د افغانستان زلزل３ لرونک３ س５مي کوم３ دي؟

الف( جنوب     ب( لو４دي＃             ج( شمال    د( شمال ختي＃
٢. کن７ د افغانستان د زلزلو په کومه حوزه ک３ دی؟

الف(  من％ن９ زلزله  ب( خفيفه حوزه ک３   ج( د کلکو زلزلو حوزه ک３ د( نا محسوسه حوزه ک３
٣. د چمن ماته کر＊ه له کوم ＄اى ＇خه پيل ک８５ي؟

٤. د هرات ماته کر＊ه چيرته پرته ده؟

       له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:
هر زده کوونکى دې د افغانستان د زلزلو لرونک３ حوزې او ماتو کر＊و نقشه رسم ک７ي او ！ول／ي 

ته دې راوړي، بيادې د هغو په هکله لن６ معلومات ورک７ي.

؟

  ١٠٣- ان％ور: د ه５واد تکتونيکي ان％ور  ＊يي.

د بايکال تاوراتاو شوې او گون％ي شوې 
من％ن９ کتل３

د ارشين３-پروت５روزوئيک بنس＂ي ډبرو داخليدل
د بيا جوړې شوې ترسوبي حوزې )پاليوميزوزائيک(

پالتفورمي 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 پالتفورم
له الپايني حرکتونو ＇خه اغيزمنه پالتفورمي برخه

د کاليني جوسين د کامپلکس له اروجيني الپاين حرکتونو ＇خه 
د رامن＃ ته شوو کامپلکسونو او الپاين －ون％３ شوو س５مو   

د جيوسين کالين په برخه ک３ د اولکانيکي او ترسبونو معلومات
شوو  پورته  په  جيوسين  کالين  )د  کامپلکس  جيوسين  کاليني  د 

برخو ک３ د سليت －يراتوفير معلومات(
اوروجيني کامپلکس )د جيوسين مالسي معلومات( د نيوجن د 

دورې نوې －ون３％
د غرونو د ل７ۍ له لمن３ سره ن＋ت３ پراخه ترسبي حوزه

د کورتر نرۍ د دورې ترسوبي حوزې
د ژورو او سطح３ برخو ناريه ډبرې

له تيزابي او القلي )سوزاييک ＇خه جوړې شوې الکانيکي ډبرې

تباشير  لوم７نی  يا  کريتاس  لوم７نی  کاربن(  )لوم７ني  الترابازيتونه 
او يا ايوسين

تيزابي او قلوي لويه ډبرې)ترشيري پروتيروزوئيک(

د أمو سيند

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

الرون
شکاري

تکتونيک
١:٦٠٠٠٠٠٠

مهم３ مات３
 فرعي ماتي

مهم انتيکالينونه

د غزني 
والړې اوبه

مال／ين３ 
اوبه

د مهمو ماتو نومونه
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ســيالو ＇ن／ه من＃ ته  
را＄ي؟

هغــه  اوبــو  د  ســيالو 
دى  راتــ，  نا＇اپــي 
چ３ لــه غرنيو ناوونواو 
خوړونو＇خه راو＄ي. 
پــه بلــه وينــا پــه اوبه 
لرونکو حوزو ک３ هغه 
ډ４ري زياتــ３ اوبه چ３ 
د ســيندونو لــه کچ３ 
١٠٤- ان％ور: د آمو د سيند نمونه يي سيالبي وضعه ＊يي＇خه پورته او په ډ４رې 

 دري ＇لو４＋تم لوست

               سيالوونه

زيات３ چ＂کتيا ســره به８５ي او ＄ان ســره ＄مک３ ويجاړوي. ســيالو او هغه ته مخامخ پرت３ 
س５م３ ډ４رې ＊３ ا！کل کيداى شي، د سيالو اوبو په سر اخيستي وي، په ＇پووي، له خاورو 
خ％لو ډک توپان ورسره وي او په سيالو ک３ حتمي دونو شاخونه ＊کاري. سيالو د طبيعي 
پي＋ــو يوه ＄ان／７تياده، 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 ک３ سودا－ريز بندرونه ويجاړوي او داســي نور. وروسته پات３ ه５وادونه د 
ســيالو په وړاندې ل８ ！ين／يداى شــي. دغه ډول ه５وادوته د سيالو او زلزل３ له امله ډ４ر زيانونه 

اوړي. باغونه او ＄نگلونه له من％ه ＄ي او کرنيزې ＄مک３ ويجاړوي.
د سيالو زيان د هغه د اوبو په زياتوالى، ＇پو او د ＄مکو په ！ي＂و لوړو او ＄وړ پورې ت７لی 
چ３ ＇ومره ش／３ او تي８ي ＄ان سره راوړي او دغه اوبو راوړي شيان د زيان المل گر＄ي. 
＄ين３ وخت سيالوونه لوي３ کال－ان３ د هغو له اوسيدونکو او شتمن９ سره يو ＄اى له من％ه 
وړي او په سل／ونو زرو خلکو ته مرګ ژوبله اړوي، د ب５ل／３ په تو－ه په ١٣٢٠ هـ ش کال 
ک３ د کوهدامن په －لدره ک３ سيالو دغه س５مه په يو سپيره ډاګ بدله ک７ه. －０ شم５ر باغونه، 
خلک او ژوي ي３ يووړل. همدارن／ه د هوانگهو، برهما پوترا او －ن／ا د سيندونو سيالوونو 
ډ４ر ＄اني او مالي زيانونه اړولي، د ٢٠٠٥م کال د سونامي سيالو )سمندري ＇پو( د أسيا په 

جنوب ک３ سل زره خلک ووژل.
د سيالو ډولونه:

＇لور ډوله سيالوونه شته:
١. أوار سيالو )Flash Flood(: د موسمي او استوايي اور＊تونو له امله پر ＄مکو باندې 

د اوبو کچه لوړه او س５مه ييز زيانونه اړوي.
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؟

١٠٥- ان％ور: په هماليه ک３ د يخچالي جهيل چاوديدل  

٢. د سيندونو سيالو )River Flood(: د ډ４ر اور＊ت له امله سيند ＇پاند شي، خپلو 
دووغاړوته زيانونه اړوي.

٣. ســونامي ســاح３ ســيالوونه )Tsunami(: دزلزلــواو ســايکلوني توپانونو لــه امله په 
ســمندرونو ک３ لوي３ ＇پ３  پيدا ک８５ي او د ســمندر ترغاړو ＇پ３ رارســ８５ي چ３ دغه ＇پ３ 

ډ４رې ＄واکمن３ او وژونکي وي.
٤. هغــه ســيالوونه 
چ３ د کنگلو د ماتيدو 

له امله را＄ي.
 دا ســيالونه زياتــره د 
هماليا او تيانشــان په 
غرونو ک３ ليدل شوي 

دي.

        د ！ول／ي دننه فعاليتونه:
＊وونکى دې زده کوونکي په ＇لورو ډلو وويشي، هره ډله دې د سيالوونو يو يو ډول په باره 

ک３ سره بحث وک７ي او د ！ول／ي ترمخه ي３ بيان ک７ي.

       پو＊تن３:
١. سونامي سيالو په کومو ＄ايونو ک３ پي＋８５ي؟

الف( شمالي قطب ک３                                  ب( سويل قطب ک３  
ج( من％ن９ أسيا ک３                                     د( د أسيا د سويل غاړو ک３

٢. غرني سيالوونه کوم دي؟
الف( دکن／لونو سيالو            ب( استواي３ سيالو              ج( قطبي سيالو

٣. په أسيا ک３ کوم سيند ډ４ر سيالوونه لري؟
الف( د غزني سيند                ب( د بلخ سيند                  ج( د برهما پترا سيند

٤. د سيالوونو ويجاړتيا چيرې ډ４ره ده؟
الف( کوم ＄اى چ３ کلک نه وي    ب( أوارو س５مو ک３      ج( د سيندونو خوله ک３

      له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليتونه:
زده کوونکي دې د خپلو کورنيو د کيس３ له مخ３ د سيالوونو په هکله نيمه پا１ه ليکنه وک７ي 

او خپل ＊وونکي ته دې ورک７ي.



 157

 ＇لور ＇و４＋تم لوست 

    د سيالو  زيان او  د هغه  مخنيوى

د سيالو د زيان په هکله ＇ه پوه８５ئ اوله هغه ＇خه به ＇رن／ه مخنيوى وشي؟
د سيالو زيان که ډ４ر وي که ل８، بيا هم له ＄ان سره يو شم５ر پ５＋３ لري. له سيالو ＇خه 

پيدا شوي خطرونه دوه ډوله دي:
١. سيده )مستقيم( خطرونه: په دې ډول ک３ کرنيزې ＄مک３ ويجاړ８４ي، کورونه او ب２ونه له 
من％ه ＄ي، ＄ن／لونو، لکه پارکونه، مو！ر، هغه وسايل چ３ شاوخوا ک３ وي، ＇اروي او هغه 

رم３ چ３ د غرونو په لمنو ک３ ＇ري، انسانان، په تيره، بيا کوچيان زيات زيانمن ک８５ي.
٢. ناسيده )غيرمستقيم( خطرونه: په ت， رات， ک３ خن６ او ＄ن６راولي، خلکو ته و４ره 
کارو ک３ ＄ن６  ور＄نيو  په  او  له ستون％و سره مخامخ کوي،  کار  دپلورونکو  پيدا کوي، 
پ５＋８５ي، نو ＄که د کار－رانو －＂３ له زيان سره مخامخ ک８５ي. د بري＋نا مزي، او مخابرات، 
تو－ه  اوناسيده  سيده  په  مالونه  سودا－ريز  ترمينلونه،  پ＂ل９،  اوسپن３  د  بنس＂ونه،  ترافيکي 

زيانمنوي چ３ دغه زيانونه هم په کليو او هم په ＊ارونو ک３ ترستر－و ک８５ي.
د سيالوونو د زيان مخنيوى:

�tد سيالو 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 سيالو د خطر په وړاندې بايد ！ول چمتو 

اوسي او دهغه زيانونه راکم ک７ي او د ويجاړولو مخنيوى ي３ وشي.

١٠٦- ان％ور: د هماليه د غره په لمنه ک３ د يخچالي سيالو خطر په 2006 کال  ک３ ＊يي
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؟

له  او  کلک３  ډ４رې  بايد چ３  دي،  ک３  مخه  د سيالوونوپه  ودان９ چ３  او  �tهغه جوړ＊تونه 
معياري موادو ＇خه جوړ شوې وي. کورن９ او ن７يوال３ سر چين３ بايد د سيالوونو د خطر د 
کم＋ت پروژې و＇ي７ي. د سيالونو په هکله دې ر＊تياني معلومات  خپاره شي او خلک بايد 
د سيالونو له ت／لوري ＇خه خبر شي چ３ هغوى خپل مال او ＄ان ور＇خه وساتي. ！ولنيزې 

رسن９ په دې اړه لويه ملي دنده لري چ３ هره شيبه خلکوته سم خبرونه ورسوي.
�tدولتي اوغير دولتي سرچيني بايد ！ول السونه سره ورک７ي او د ！ولن３ د زيانمن کيدو 

مخه ونيسي.
د  چ３  وي  ！ين／３  اړيک３  بايد  من＃  تر  ار－انونو  نادولتي  او  دولتي  ن７يوالو،  دملي،  �t
بي％ايه  او  مخنيوى وشي  بريده  ډ４ره  تر  زيان ＇خه  له  او سيالوونو  ل／يدو  اور  ويجاړتيا، 
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 چ３ هغوى د سيالو له خطر ＇خه د ژغورن３  

داس３ ب５الب５ل３ الرې چارې بيان ک７ي چ３ ＄ان او مال ي３ ډاډمن وي.

      پو＊تن３:
١. معياري استحکامات د سيالوونو په مخنيوي ک３ ＇ه کوالى شي؟

٢. د سيالو په مخنيوي ک３ کوم ار－انونه مهم دي؟
الف( کورن９ سرچين３   ب( ن７يوال３ سرچين３   ج( عملياتي او کنترولي ډل３   د(يو هم نه

٣. د سيالونو د رات， په هکله د خبرتيا په ورکولو ک３ کوم ار－ان ډ４ر مسؤوليت لري؟
الف( ن７يوال３ سرچين３    ب( عسکري سرچين３   ج( ملي سرچين３   د( ！ولنيزې رسن９

     له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليتونه:
زده کوونکي دې د سيالوونو په هکله په خپلو کورونو ک３ خبرې وک７ي او په نيم مخ ک３ 
دې له خپلو پلرونو او ميندو سره په سال او مشوره د سيالوونو د زيان د مخنيوي په اړه 

ليکنه وک７ي.
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      پن％ه ＇لو４＋تم لوست

اور غور＄وونکي  (آتشفشان)  

تاس３ پوه８５ئ چ３ اورغور＄وونکي ＇ه دي او ＇رن／ه رامن％ته ک８５ي؟
پورته خواته  مدارو  اورينو  د  )م／ما(  دننه طبقي  د ＄مک３  )آتشفشان(  اورغور＄وونکي 
راتلل دي چ３ د ډ４رې لوړې تودوخ３، فشار، کيمياوي تعامالتو او فزيکي بدلونونو له امله 
 Volcano  له ＄مک３ ＇خه راو＄ي او د ＄مک３ پر مخ بدلون راولي. په التيني ژبه ورته

ولکانو يا ولکان وايي.
راو＄ي،  ＇خه  طبقو  دننه  له  د＄مک３  سره  فشار  لوړ  ډ４ر  په  توکي  اورشيندونکي   -
د  چوي.  سره  غ８  لوړ  په  او  جوړوي  غون６ۍ  ډوله  مخروطي  ک３  وچه  په  وخت  ＄ين３ 
توکي  ！ين，  شوي  ويل３  او  ！و！３  اور  د  ډبرې،  لو－ي،  ＇خه  خول３  له  اورغور＄وونکو 
راو＄ي او ＇لورو خواوو ته خپر８４ي، د هغو مخ３ ته چ３ هر＇ه ورشي د ډ４رې تودوخ３ 
له امله ي３ ويلي کوي. د دغو تودوخه د سانتي －راد له ٧٠٠ ＇خه تر ١٢٠٠ درجو پورې 
رس８５ي، اوسپن３، ودان９،＄ن／لونه، مو！ر او تي８ې چ３ په مخه ورشي له من％ه ي３ وړي، 
ويلى ک８５ي او سو＄ي. دغه خو＄ند خو！يدونکي توکي، لکه د بهيدونکو شيانوپه شان 
پرمخ ＄ي چ３ الوا )Lava( ورته ويل ک８５ي. رن， ي３ تک سور يا سپين يا نارنجي وي. 
！ين／والى ي３ لکه د خ＂３ په شان وي چ３ به８５ي خو د اوبو په شان نری نه وي، نو ＄که 
د ！ين／والي له کبله ورو ورو پر مخ ＄ي. د چاودن３ پر مهال له اورغور＄وونکو ＇خه د 
اورلوب３ په شان سره اوتاوده توکي په ب５الب５لو ک７يو ک３ بهر پريو＄ي، دشپ３ له خوا ＊کل３ 
ر１ا －ان３ کوي. د أرام سمندر ختي＃ او لو４دي＃ ته ډ４ر داس３ ＄ايونه شته چ３ د جيولوجي 
په ب５الب５لو وختونو ک３ فعال اوتاوده اور غور＄وونکي وو. له همدې امله د آرام سمندر 
غاړې د اورينو ک７يو )Fire Rings( په نوم يادوي چ３ ＄ني وخت دلرې ختي＃ ！اپو－ان، 

١٠٧- ان％ور: اور غور ＄وونکي ＊يي

سو＄وونکي وري３％

ايرې او ډبرې

م／ما باتوليت

د الوا ت／الره
د ډډې مخروط
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کمچتکا، هاوايي او د امريک３ لو４دي％３ غاړې هم پک３ را＄ي. د هند د سمندر، د اتلس 
د سمندر، تيمور ！اپو－انو، جاوا، بالي ！اپو، د مديتران３ ترغاړو، په تيره بيا د سيسل３ او وزو 
شاوخوا او په ايران ک３ د ازور او کنري ！اپو－ان ！ول په ت５ر وخت ک３ اورغور＄وونکي وو د 
آيسلن６ اور غور ＄وونکي په 2010 کال ک３ دوه ＄له فعال شوي چ３ د ه５واد د کک７والی 

سبب او همدارن／ه د اروپايي ه５وادونو الوتکو پروازونه له خن６ سره مخامخ کيدل.

  

                             د ！ول／ي دننه فعاليتونه:
اړه  په  اوغور＄وونکو  د  ن７ۍ  د  تن دې  يو  ډل３  د هرې  ډل３ شي،  دوه  زده کوونکي دې 

معلومات ورک７ي او د نقش３ پر مخ دې اورغور＄وونکي ＊کاره ک７ي.

      پو＊تن３:
١. اورغور＄وونکي تعريف ک７ئ.

٢. الوا ＇ه ته وايي ؟
٣- د آيسلن６ اور غور ＄وونکي ＇ه وخت فعال شول؟

      له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليتونه:
زده کوونکي دې په لسو کر＊وک３ د زلزل３ او اورغور＄وونکو په هکله يوه ليکنه وک７ي او 

د آسيا اورغور＄وونکي سيم３ دې د نقش３ پرمخ رسم او په ن＋ه ک７ي

١٠٨- ان％ور: په ن７ۍ ک３ د زلزل３ او اور غور＄ونکي کمربند ＊يي. 

د ＄مکی ل７زيدو ليک３

أخرين９ ＄ين３ مهم３ زلزل３

د فعالو اورغور＄وونکو س５م３

＄ان／７ې اورغور＄وونکي
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    شپ８ ＇لو４＋تم لوست
   په ه５واد ک３ پخوان９ اورغور＄وونک３ س５م３ (حوزې)

أيا په افغانستان ک３ د اورغور＄وونکو ن＋３ او حوزې شته؟
افغانستان    او د ه５واد د جيولوجي د سروې،د پوهانو د ＇７５نواو د  د ＄مکپوهن３ دپوهانو 
دجيولوجي د نقشو په کتن３ سره داس３ ＊کاري چ３ په افغانستان ک３ فعال اورغو＄وونکي 

نشته، خو ＄ين３ داس３ ن＋３ شته چ３ دلته د اورغور＄وونکو ساح３ په الندې تو－ه وي:
سره  فعاليتونو  تکتونيکي  ک３  س５مه  دغه  په  ک３  پيل  په  جوړيدو  د  غرونو  د  هندوکش  د 
شم５ر  يو  ب２ه  مخروطي  په  ن＋３  اورغور＄وونکو  د  وو.  اوغور＄وونک３  شم５ر  ل８  ＄اى  يو 
غون６ۍ، د بزلت په ب２ه تي８ې. سکوريا، －ردې کوچن９ ډبرې چ３ ډ４ر کوچني کوچني سوري 
لري او پومايس Pumice ډوله ډبرې دي چ３ ر３１ او سپک３ دي. له دې پرته د تودو اوبو 
چين３ دي چ３ د اورغور＄وونکو تر＇ن， دي. کلک بزلت کا３１ د اورغور＄وونکو توکو 
ن＋ه ده چ３ له الوا ＇خه جوړ شوي دي، خو په افغانستان ک３ د تودو اوبو چين３ به د کلس５م 
کاربونيت د ډبرو له امله وي چ３ ډ４ر ل８ د اورغور＄وونکو ＇ر－ند ويي کوي، لکه د هرات 
په واليت ک３ )اوبه( او په مزارشريف ک３ د چشمه شفا چين３ چ３ اوبه ي３ ژي７ رن， لري 
يوه  په غرونو ک３  البرز  په جنوب ک３ د  بلل شوې دي. د مزارشريف  لرونکي  او د سلفر 
برخه په بشپ７ه تو－ه له سلفر لرونکو توکيو ＇خه جوړه ده چ３ د جيولوجي د دريم３ دورې 

)ترشيري( دلوم７نيو اورغور＄وونکو ن＋ه ي３ بلالى شو.
په ر＊تيا سره د  يوه منظمه مخروطي غون６ۍ ده،  لو４دي＃ ک３ －ل کوه چ３  په  باميان  - د 

جيولوجي د در４م３ دورې د اورغور＄وونکو جوړ＊ت دى.
- د －ودزرې د والړو اوبو جنوب ته د چ／اهي غرونه چ３ د جيولوجي په لوم７يو دورو )پرې 

١٠٩- ان％ور: د ه５واد په مرکز ک３ د گل کوه غر ＊يي.
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کامبرين( ک３ رامن％ته شوي دي، د اورغور＄وونکو پات３ شون３ بلل ک８５ي، خو په دې برخه 
ک３ زياتو ＇ي７نوته اړتيا ده چ３ د هغو علمي واقعيت ＇ر－ند شي.

     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＊تن３:
- د اورغور＄وونکو دوه ن＋３ ووايئ.
- د －ود زرې والړې اوبه چيرته دي؟
- د －ل کوه جوړ＊ت ＇ه ډول دى؟
- د شفا چينه په کوم واليت ک３ ده؟

     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.

١١٠- ان％ور: د ه５واد جيولوژيکي نقشه.

د امير بند

د سيستان جهيل

د شيوا جهيل

جهيل چقمقتين

گورزره

احتکالي لوړې:

په لوړو غرونو ک３ يخچالي 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 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 يالستوسين
من％ني يالستوسين

د هولوسين د دورې درې
د غرونو په من＃ ک３ درې

د ش／و او تي８و برخ３

د ＇وکو لوړوالی
د غرونو تند ＄وړونه د 

تکتونيکي حرکتونو له کبله
د اور غور＄وونکو مخروطونه

د اوبو درزونه

د غزني 
والړې اوبه

د ارغنداب سيند
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 شپ８م ＇پرکی

 کهکشان، سيارې او ＄مکه

په دې ＇پرک３ کی لولو:
کهکشان، سيارې او ＄مکه

- د ن７ۍ د پيدا کيدو په اړه نظري３ 
- پخوان９ نظري３

- اوسن９ علمي نظري３ 
- کهکشانونه

- کهکشان ＇ه شی دی؟) ستوري، سياري، سپوږم９، 
او آسماني ډبرې(
- لمري８ه منظومه

- زموږ د لمريزې منظوم３ ستوري 
- د ＄مک３ جوړ＊ت 

- د ＄مک３ حجم او اندازه
- اوبه او وچه 

- د ن７ۍ مشهور سيندونه
- لوړې او ژورې 

- سپوږم９) حجم، د ＄مک３ په نسبت وا！ن او نور(
- خسوف او کسوف 

- د ＄مک３ د خوږ＊ت )حرکتونو( ډولونه
- وضع３ حرکت
- انتقالي حرکت 
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- طول البلد او عرض البلد 
گران زده کوونکي به د دې ＇پرک３ په لوستلو سره الندې پوهنيزې موخ３ تر السه ک７ي:

- د ن７ۍ د پخوانيو او اوسينو نظريو په باره ک３ به معلومات تر السه ک７ي.
- کهکشانونه به وپيژني.

- سيارې، ستورې او اقماربه وپيژني. 
- د لمريزې منظومي او سيارو په هکله به معلومات ترالسه ک７ي. 

- د لمر پر شاوخوا د سيارو د چورليدلو په باره ک３ معلومات ترالسه ک７ي. 
- د ＄مک３، سيارو او لمر په هکله به معلومات ترالسه ک７ي. 

- د ن７ۍ د وچو او اوبو په هکله به معلومات ترالسه ک７ي. 
- د لويو سيندونو په هکله به معلومات ترالسه ک７ي. 

- د سپوږم９ په هکله به معلومات ترالسه ک７ۍ. 
- خسوف او کسوف به وپيژني. 

- د ＄مک３ د حرکتونو ډولونه او نتايج به وپيژني. 
- طول البلد او عرض البلد وپ５ژني. 

 زده کوونک３ به د دې ＇پرکي په لوستلو سره الندی موخ３ تر السه ک７ي:
- د ن７ۍ د پيداي＋ت نظري３ به توضيح ک７ای شي.

- ستورې او سيارې به يو له بل سره توپير ک７ای شي.
- د لمريز منظوم３ فعاليت ډولونه به توضيح ک７ای شي. 

- د ＄مک３ وا！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 ＄مک３ حرکتونه او پايل３ به توضيح ک７ي. 

- طول البلد او عرض البلد به توضيح ک７ي. 
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        اوه ＇لو４＋تم لوست 
   د ن７ۍ د پيدا کيدو په هکله نظريات

په هکله معلومات لرئ؟  پيدا کيدو       آيا د ن７ۍ د 

د اسالم نظر: قرآن عظيم الشأن فرمايي: )نو و－ورئ د آسمان لوري ته کله چ３ آسمانونه له 
لو－ي ＇خه ډک وو(. )١ (

له دې ＇خه ＊کاري چ３ د کايناتو په فضاک３ －از او لو－ی په زياته اندازه خپورو اونننيو پوهانو 
هم داخبره منل３ ده چ３ هغ３ ته سحابه يا)نيبوال( وايي. 

د اوسنيو معاصرو پوهانو نظريات: 
د کانت نظريه (سحابي نظريه):

د جرمني نامتو عالم او فيلسوف کانت په 1755 ميالدي کال ک３ د کايناتو د پيداي＋ت په هکله 
داس３ نظر ورک７ی و: 

 د کايناتو په فضا کNebula( ３( يعن３ تورې ور４％３ يا －رد ډوله ور４％３ له جامدو کوچنيو 

١١١ - ان％ور 

َماء َوِهَي ُدَخاٌن،   (سورت فصلت آيت 11) 1- ثُمَّ اْستََوى إِلَى السَّ
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ذراتو سره وې. دغه ذراتو د وخت په ت５ريدو سره ورو، ورو د جاذب３ په اثرله يوبل سره يو＄ای 
او يولوی غون６اری ي３ جوړ ک７. له بله پلوه وړې وړې ！و！３ )کتل３( د جاذب３ د کشش په وسيله 
له لوي３ ！و！３ سره په ل／يدو د تودوخ３ له امله ويلي شوي چ３ د محوري حرکت په نتيجه ک３ 

فرعي بازو －ان مات او د شمسي نظام سيارې ي３ من＃ ته راوړې.

�tد الپالس نظريه: 

فرانسوي نامتو عالم او رياضي پوه الپالس)1796 م. ک３( د شمسي نظام د پيل په هکله داس３ 
ويلي وو: شمسي نظام په پيل ک３ يوه سحاب يا ور４＃ وه چ３ تودوخه ي３ ډ４ره زياته وه، ددغو 
ور４％و لويوالی پات３، خو تودوخه ي３ ورو، ورو کمه شوه او د وخت په ت５ريدو سره د دغ３ کتل３ 
انقباض د محوري حرکت  او  انبساط  پيداشول، ددغه غون６اري  را  او سوري  پرمخ －ون３％ 
المل شو او ددغه غون６اري په استوايي برخه ک３ وتل３ را پيدا شوې، له هغو ＇خه بيا وروسته 
سيارې جوړشول. له دې پرته الپالس دا هم وايي دغه سيارې تر جال کيدو وروسته د ＄ينو 

－ازونو لرونکي وو چ３ يو شم５ر ي３ په مايع او نور ي３ په جامدو موادو بدل شول. 

�tد هاربي／ر نظريه: 

هاربي／ر په دې عقيده و چ３ نيبوال لکه د ور４％و د غون６ارو په شان يا د داس３ ک７يو په ب２ه چ３ 
لويوالی ي３ د ＄مک３ د غون６اري په اندازه يا له هغ３ ＇خه هم لوی و، سره را！ول شول او په 
هوا ک３ －ر＄يدل چ３ يونا＇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. 

�tد تايدل نظريه: 

د تايدل له نظر سره سم لمر په کايناتو ک３، لکه ديوې سرې لمب３ يا رو＊انه ډيوې په شان 
آسماني غون６اری چ３ ډ４ر غ و، د لمر له ＇ن／ه په يوه لرې وا！ن ت５رشو. ددغه  يوبل  و، 
غون６اري د جذب قوې په لمر باندې اغيزه وک７ه اود لمر پرمخ ي３ مد او جذر را پيداک７ل. د 
دغه مد او جذر له امله د لمر مخ پراخه شو اوبيا ！و！ه ！و！ه شو، دغه ！و！３ په ب５الب５لو اندازو 
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باندې لرې او ن８دې خپرې شوې، په دې تو－ه د لمريزنظام ستوري رامن％ته شول. 

�tد الکيير نظريه: 

 )Meteorites( امريکايي پوه الکيير په دې عقيده و چ３ په فضا ک３ يو شم５ر آسماني تي８ې
ډ４رې وې، هغه سيارې چ３ په لمريز نظام ک３ دي، د همدغو ډبرو له يو＄ای کيدو ＇خه جوړې 

شوي دي. 
له بل３ خوا، ن７ۍ د لوي３ چاودن３ په ترڅ ک３ جوړه شوه چ３ دغ３ چاودن３ ته )Big Bang( يا 
ډ４ره ستره چاودنه وايي. ددې لوي３ چاودون３ په اساس د کائناتو په فضا او د پيو الر په کهکشان 
ک３ ب５الب５ل３ منظوم３ من％ته راغلی چ３ له ＄مک３ ＇خه د سپين３ پ＂ارې په ب２ه ＊کاري پورته 

ليکل شوې نظري３ فرضيه ده، د اسالم دليد له نظره منطقي او علمي بنس نه لري. 
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؟

د ！ول／ي دننه فعاليت:       
زده کوونکي دې دوه ډل３ شي، 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 ډل３ استازی د ！ول／ي ترمخ３ د خبرو پايله تشريح ک７ي. 

     پو＊تن３: 
١. د ن７ۍ دپيدا ک５دو په هکله د پخوانيو پوهانو نظر ＇ه و؟ 

٢. د ن７ۍ د پيداک５دو په هکله د اوسنيو پوهانو نظريه په لن６ه تو－ه تشريح ک７ئ. 
٣. د لوي３ چاودنBig Bang(３( په 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 ＇لو４＋تم لوست 
  ( Galaxy )  كهكشان  

تاس３ د کهکشان په هکله ＇ه پوهي８ئ؟
د کائناتو په ډ４ره پراخه او اليتناهي فضا ک３ آسماني ذرات او －ازونه د لو－ي په ب２ه او د هايدروجني 
ور４％３ او غبار په ب２ه ＊کاري چ３ پراخوالی ي３ بی حده او ب３ اندازې دی. دغه لويه آسماني 
کتله په ډ４رې چ＂ک９ سره د خپل محور پرشاوخوا －ر＄ي د کهکشان کتل３ بيضوي ب２ه نيول３ او 

د مقناطيسي او جاذب３ ＄ان／７تياوې لري. 
اوکوچني  را！ولي８ي، لوی  يوبل سره  له  اغيزې الندې، ＄ين３ وخت  تر  دغه ذرات د جاذب３ 
غون６اري جوړوي چ３ د کهکشان يا －لکس３ په نوم ياد８４ي. ذرات د جاذب３ له 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 ک３ چ３ ميليونونه  کاله  مخک３ رامن％ته شوې. د ذراتو د ！کر له امله د يو لوی 
＄النده اور لرونکي غون６اري په تو－ه رامن％ته شوي چ３ د لمر د مخ تودوخه د سانتي －راد 
 )spiral( 6000  درجو ته رس８５ي. د  کهکشان د نيبوال محوري －ر＄５دل بيضوي او فنر ډوله
ب２ه لري او د هغه په من＃ ک３ د لمريز نظام کتله د ＇و ＇و سيارو او سپوږميو د جوړ４دو المل شوې 
ده، نو＄که په کهکشانونو ک３ په ميليونونو ستوري، سپوږمک９ او ثوابت تر ستر－و ک８５ي چ３ 
هريوي３ ب５ال ب５ل جسامتونه او ＄ان／７تياوې لري. په کائناتو ک３ تر اوسه پورې الند４ني کهکشانونه 

کشف او پ５ژندل شوي دي: 
- د شيدو الر )پيوالر( Milky way  کهکشان

- د اندرو ميدا )Andromeda( کهکشان. 
- درې －وني)Trianglum( کهکشان.

- قنطورس)Qanturis( کهکشان. 

١١٢- ان％ور:  کهکشان ＊يي 
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و دغه کهکشان ډ４ر پراخه په رو＊انه سپين ډوله رن， سره په شنه آسمان 
ک３ د شپ３ له خوا په اليتناهي فضاک３ ليدل ک８５ي چ３ په ميليونونو ستوري او ثوابت لري. د 
دغه کهکشان اوږدوالی  لس زره نوري کاله او پري７والی ي３ 100 زره نوري کلونه ک８５ي. لمريزه 
منظومه د کهکشان په يوه م)بازو( ک３ ده چ３ دغه م ته جبار بازو ويل ک８５ي. د لمر ر１ا تر 
＄مک３ پورې په اتو دقيقو ک３ رارس８５ي چ３ له دغ３ مودې ＇خه موږ سل زرو نوري کلونو وا！ن 

سنجوالی شو او په دې باندې پوهي８و چ３ شيري الر ＇ومره پراخوالی لري. 

د شيدو الر )پيوالر(   د کهکشان ＇ان／３

د شيدو الر

اندرومدا

ترانيگلوم

١١٣- ان％ور: د کهکشان ＇انگ３ ＊يي.
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له بل３ خوا د کهکشان سپين３ ور４％３، تورې ل７ې او تورې ور４％３ د ستورو د ر１ا مخنيوی کوي. 
د کهکشان دننه يو شم５ر تورې ل７ې شته چ３ نور ستوري له ستر－و ＇خه پ＂وي او په هغو ک３ دننه 
آسماني موجودات خپل３ ＄ان／７تياوې له السه ورکوي. د کهکشان د شيرې الرې په ترڅ ک３ له 

 دوه سوه ميليونه ＇خه زيات ستوري اوثوابت شته چ３ يوشم５ر ي３ له 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 
＄ل３ او ډبران له لمر ＇خه 20 ＄له غ  دی )شکل( لمريزه منظومه په 200 ميليونو کلونو ک３ د 

شيری الر )پيو الر( د کهکشان په شاوخوا باندې يو＄ل را＇رخ８５ي. 
اندرو ميدا کهکشان: 

اندرو ميدا د شيدو الر )پيوالر( کهکشان ته ن８دې ده او له ＄مک３ ＇خه 200 ميليونه نوري کلونه 
وا！ن لري. اندرو ميدا يو حلقوي کهکشان دی چ３ په هغه ک３ په سل／ونه ميليارده ستوري شته. 

تری ان／لوم کهکشان(درې －وني کهکشان): 
دغه کهکشان د شيدو الر )پيوالر( د کهکشان په پرتله ＇لور ＄لي کوچنی دی چ３ هم 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 ک３ دي.     
                                 

١١٤ – ان％ورگلکسي

لمر

نوري کال

km/seclyد کهکشان پراخوالی =         300000  ×(60×60×24×360,25) 100000
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         د ！ول／ي دننه فعاليت: 
د  )پيوالر(  الر  شيدو  د  به  －روپ  لوم７ی  شي،  وو４شل  －روپونو  درو  په  دې  کوونکي  زده 
کهکشان په هکله، دويم －روپ به د اندرو ميدا او دريم －روپ به د قنطورس د کهکشان په 

هکله خبرې وک７ي. 

؟  پو＊تن３:   
١. د لمر ر１ا په ＇ومره وخت ک３ ＄مک３ ته رارس８５ي؟ 

�t＇لورو دقيقو ک�t  .３اتو دقيقو او ١٧ ثانيو ک�t .３شپاړسو دقيقو ک３.  �tيوه دقيقه ک３.  
   2. کوم３ منظوم３ د لمر په پرتله لوي３ دي؟ 

   3. شيري الرې ول３ په دې نوم ياد８４ي؟ 
   4. له لوي３ چاودن３ ＇خه موخه ＇ه ده؟ 

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت: 
- زده کوونکی دې د شيدو الر )پيوالر( کهکشان يو کوچنی ان％ور وکاږي. 
 په لن６ ډول دې وليکي چ３ د لمر او ستورو تودوخه ＇رن／ه رامن％ته ک８５ي.

قنطورس(د آس سر) کهکشان:               
دا د س７ې ور４％３ يو کهکشان دی چ３ 
د －ر＄５دو په حال ک３ دی او په هغه ک３ 
دننه د ستوريو د جوړ４دو امکان شته.                          
د－ر＄５دودجاذب３  ور３％４  هايدروجني 
اوچ＂کتياتر اغيزې الندې زياته تودوخه 
توليدوي او په پايله ک３ رو＊انه او بليدونکي 

ستوري رامن％ته کوي.
 Big( چاودنه  غ＂ه  ک３  مجموع  په   
د  هغو  اود  ثوابتو  ستوريو،  د   )Bang
اړونده سپوږميو د جوړ４دو بنس دی. 
اوجوړ４دو  تکوين  د  عالم  ！ول  د  همدا 

بنس هم دی. 

115 – ان％ور: لمريز منظومي کهکشان ＊يي.   
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آيا د لمريز نظام )شمسي منظوم３( په هکله معلومات لرئ؟
شمسي منظومه يا لمريز نظام ډ４ر اوږد لرغونتوب لري. پوهان وايي چ３ لمريز نظام پن％ه ميليارده 
کاله مخک３ جوړشوی دی. کله چ３ د －ازاتو، －رد او غبار غ７وسک３ سره －６ شوي او د جاذب３ له 
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 چ３ په پای ک３ لمر اود لمريز نظام نورې سيارې پيدا شوې. 
لري:  اصلي سيارې  نهه  اجرام دي چ３  نور  او  ！ول３ سيارې  منظوم３  د شمسي  نظام  لمريز 
کوچني  ي３  نور  پلوتو  او  نپتون  اورانوس،  زحل،  مشتري،  مريخ،  ＄مکه،  زهره،  عطارد، 
پن％ه  يوازې  ！ولو ＇خه  دغو  دي، خوله  ترمن＃  مشتري  او  مريخ  د  دي چ３  اجرام  آسماني 

سيارې ليدل ک８５ي چ３ هغه عطارد، زهره، مريخ، مشتری او زحل دي، نورې کوچني سيارې 
او اجرام دومره کوچني يا لرې دي چ３ له تلسکوب ＇خه پرته نه ＊کاري. 

داچ３ له علمي پلوه لمريز نظام په ＇ه ډول جوړ شوی  په دې هکله ب５ال ب５ل نظريات شته چ３ 
په لن６ ډول به ＇و نظري３ دلته بيان ک７و: 

  نهه ＇لو４＋تم لوست 
       لمريز نظام 

                      ١١٦ - ان％ور: د شمس３ نظام جوړ＊ت را＊يي        
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؟

 اضافی معلومات 
شمسي نظام نهه ستوري او ١٦٥ سپوږم９ لري

د شمسي منظوم３ د سيارو ＄ان／７تياوي.

 د لمرپرشاواخوا د
－ر＄５دو مرحله

د ستوري قطر له لمر ＇خه لرې 
والی

د سپوږميو 
شم５ر

د ستوري 
نوم

－２ه

88  ور３＄  4880
كيلومتره

58 ميليون 
كيلومتره

نه لري عطارد 1

   // 224،7 //   //12155    // 108 // زهره 2

// 365،25 //   //12820     // 150 1 ＄مکه 3

// 687 //   //6790    // 228  2 مريخ 4

11،9 كاله //   //143042   // 779   63 مشتري 5

// 29،4 //   //120585    // 1428   ٥٦ سپوږم９ اويوه
 بهرن９ ک７ۍ

زحل 6

// 84 //   //51140   // 2870 27 سپوږم９ اورانوس 7

// 165 //   //49550    // 4500 //  13 نپتون 8

// 248،6 //   //2285  //  5920 //  3 پلوتو 9

      د ！ول／ي دننه فعاليت: 
زده کوونکي دې په دوو ډلو وو４شل شي اود لمريز نظام په هکله دې په خپل من＃ ک３ خبرې 
وک７ي، وروسته دې دهرې ډل３ استازی د ！ول／ي په مخک３ د خپلو خبرو پايله ！ول／يوالو ته 

واوروي. 
      پو＊تن３: 

1. د لمريزې منظوم３ د پيداي＋ت په هکله په لن６ه تو－ه معلومات ورک７ئ؟    
 2. شمس３ منظومه تعريف او نومونه ي３ واخلئ؟

      له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت: 
زده کوونکي دې لمريز نظام په خپلو کتابچو ک３ رسم ک７ي. 

 د انتقالي حرکت وخت
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د لمريز نظام  سيارې په مجموع ک３ د ！ول شمسي نظام سيستم جوړوي چ３ نهه سيارې دي 
او د لمر په شاوخوا په بيضوي مدارونو په ب５الب５لو مستوي －انو ک３ په ب５ال ب５لو وا！نونو انتقالي 

حرکت کوي چ３ د هر يوې په هکله په الندې 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 چ３ لمر په آسمان ک３ وي بايد ه５）کله دغه ستوري ته ونه کتل شي، 

دا＄که چ３ ستر－وته زيان رس８５ي، آن داچ３ ممکن ستر－３ ړندې شي. 
له دې امله چ３ عطارد لمرته ډ４ر ن８دی دی، نو تودوخه ي３ د سانتي －راد 427 درجو پورې 

رس８５ي. 
دغه  سياره اتموسفير نه لري، يواړخ ي３ چ３ لمرته دی، توددی، خوبل اړخ ي３ ډ４ر سوړ او 
کن／ل دی. په بله وينا د عطارد تودوخه د ور＄３ له خوا په من％ن９ تو－ه د سانتي －راد 190 
＇خه تر 450 درجو پورې او د شپ３ له خوا منفي 180 درج３ د سانتي －راد س７ه وي. دغه 

پن％وسم لوست
       د لمريز نظام ستوري 

لمريز منظومه

١١٧- ان％ور

＄مکهزهره

نپتون پلوتو

اورانوس

وړی سيارې

عطاردمريخزحل

مشتری
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سياره جامد ده او مخ ي３ لکه د سپوږم９ په شان د ژورو کندو لرونکی دي. 

زهره: 
روڼ  يو  و－ورو،  ته  سيارې  دغه  ＇خه  ＄مک３  له  چ３  کله  ده،  اندازه  په  ＄مک３  د  زهره 
غون６اری ＊کاري چ３ هي＆ ډول ＄ان／７ې ن＋３ نه لري، دا＄که چ３ اتموسفير ي３ له ور４％و 
＇خه جوړشوی دی. دغه ور４％３، ددغ３ سيارې مخ زموږ له ستر－و ＇خه پ＂وي، آن هغه 
دغه سياره  ونشوليدالی.  ددغ３ سيارې مخ  استول شوې وي،  ته  دغه سيارې  سفين３ چ３ 
د＊ت３ لري اود اوس５دو وړنه ده، اتوموسفير ي３ ！ول له کاربن ډای اکسايد ＇خه جوړشوی دی 

او تودوخه ي３ د سانتي －راد 465 درجو ته رس８５ي. 

＄مکه: 
لکه ＇رن／ه چ３ پوه８５و پرته له ＄مک３ د لمريز نظام په ه５＆ يوه بل３ سيارې ک３ د ژوند 
ن＋３ ن＋ان３ نشته. په ＄مکه باندې د ژوند لپاره بشپ７ شرايط برابر دي، د＄مک３ د ننه برخه 
ډ４ر توده ده، خود هغ３ بهرنی مخ چ３ موږ ورباندی ژوند کوو، برابره توده ده. د ＄مک３ نور 

طبقات دادي: سيال، س５ما، منتل او د ＄مک３ د ننه هسته)من％که(.

مريخ:  
تر＄مک３ وروسته مريخ بله کوچن９ سياره ده چ３ د ＄مک３ په پرتله سوړ او سور رن， 
لري، له دې امله چ３ له لمر ＇خه لرې ده، نو د تودوخ３ من％ن９ اندازه ي３ د سانتي －راد 

منفي 55 درجو ته رس８５ي. 
هغه ان％ورونه چ３ کيهانی سپوږمکيو ترالسه ک７ي دي دا ＊کاره کوي چ３ په دغه سياره 
ک３ اور غور＄وونکي غرونه او د＊ت３ شته او د اور غور＄وونکو ژورې کندې پک３ ＊کاري 

همدارن／ه داس３ ن＋３ هم ＇ر－ندې شوې دي چ３ د دغ３ سيارې پرمخ اوبه هم شته. 

مشتري: 
د شمسي منظوم３ يو ډ４ر غ او په آسمان ک３ ＄ليدونکی ＇لورم ستوری دی. د هغه د 
＄ليدو يو دليل د هغه ډ４ر لويوالی دی. قطري３ د ＄مک３ په پرتله يوولس ＄له غ دی. له 
همدې امله د لمر زياته برخه ر１ا غبر－وي، ډ４ره تودوخه لري، مخ ي３ د اورينو ويل３ شويو 
کمرن／ه  شم５ر  يو  د  مشتري  همدارن／ه  دی.  جوړ  ＇خه  هيليوم(  او  )هايدروجن  －ازونو 
ک７يو يو کمربند لري چ３ پرشاوخوا ي３ د سو＄يدو په حالت ک３ راچاپير دی. د مشتري په 
اتموسفير ک３ په يوه ساعت ک３ د 400 کيلومتره په چ＂کوالي توپانونه محاسبه شوي دي. د 
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مخ يخني ي３ د سانتي －راد منف３ 150 درج３ اود من＃ تودوخه ي３ 20000 درج３ ده. 

زحل:
د لمريز نظام يوه ＊کلي سياره ده. که چ５ری دغ３ سيارې ته له يوه کوچني نجومي تلسکوب 
＇خه وکتل شي، نود زحل يوه ک７ۍ به پک３ ＊کاره شي. ＇７５ونکو ددغ３ ک７ۍ دوه ان％ورونه 
اخيستي دي. دغه لوي３ ک７ۍ په واقعيت ک３ له زر－ونو نورو کوچنيو ک７يو ＇خه جوړې دي. 
آسماني عناصرو ＇خه  او  له －０ شم５ر کوچنيو ذراتو، －０ شم５ر جسمونو  د زحل ک７ۍ 

جوړې شوې دي. 
ستورو پ５ژندونکو دغه پيچل３ ک７ۍ ليدل３ ده. دک７يو دغه يو بل ک３ پيچلتيا د چوپان په نوم 
د يوشم５ر سپوږمکيو د چورليدو له امله ده چ３ ددغه سيارې پرشاوخوا －ر＄ي را－ر＄ي اود 
－ر＄５دلو پرمهال دهغو د جاذب３ ساحه د دغو ک７يو د انحراف المل ک８５ي. د دغه سيارې د 

مخ يخني د سانتي －راد منفي 180 درج３ ده. 

اورانوس: 
د لمريز نظام دريمه لويه سياره ده، خو ددغه ستوري ليدل له تلسکوب ＇خه پرته امکان نه 
لري، دا＄که چ３ اورانوس له ＄مک３ ＇خه ډ４ر لرې دي، لکه د مشتري اوزحل په شان د 
هايدروجن، هيليوم او ميتان له －ازونو ＇خه جوړ شوی دی. کله چ３ موږ په لوی تلسکوب 
ک３ هغه －ورو، نو رن， ي３ شين ＊کاري چ３ المل ي３ هايدروجن او ميتان －ازدی. ددغه 

سيارې دمخ يخني منفي 210 درج３ ده. 

عطارد زهره ＄مکه مريخ

118 – ان％ور: د پلوتو ووړ ستوری په لرې وا！ن ک３ واقع دی.

مشترى

زحل

اورانوس

نپتون
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نپتون: 
په  نپتون د لمريز نظام وروست９ －از لرونک３ سياره  ده، له دې امله چ３ ډ４ره لرې ده، نو 
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 چ３ اندازه ي３ کوچن９ ده، قطر ي３ د ＄مک３ له قطر ＇خه پن％ه ＄له 
کوچنی دی. له ＄مک３ ＇خه  ډ４ر لرې او کوچن９ دی، نو＄که ي３ ستورو پ５ژندونکو ته ليدل 
او پ５ژندل －ران دي، خو سره له دې هم ستورو پيژندونکو هغه وپ５ژندله په من＃ ک３ ي３ تي８ي 

دي چ３ يوه پري７ کن／ل پو＊ل３ ده، بهرن９ برخه ي３ هم کن／ل شوي په ميتان پو＊ل３ ده. 

     د ！ول／ي دننه فعاليت: 
زده کوونکي دې درې ډل３ شي، هره ډله به د درو درو سيارو په هکله له يوبل سره خبرې 
وک７ي، لوم７ۍ ډله به د عطارد، زهرې او ＄مک３ په 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)ډل３( استازی د خپلو خبرو پايله د ！ول／ي نورو مل／روته ووايي. 

    پو＊تن３: 
١- د لمريز نظام د سيارو نومونه واخلئ؟ 

٢- د 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. 

3- له لمر ＇خه د ډ４رو لرې سيارو نومونه واخلی! 
4- د زحل او اورانوس سيارې په مقايسوي تو－ه تشريح ک７ئ!  

     له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت: 
 د زهــرې د مشــخصاتو پــه هکله ＇و کر＊ــ３ وليکــئ او په راتلونکي ســاعت ک３ ي３ له  

！ول／ي والو ســره شــريک３ ک７ئ. 
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يوپن％وسم لوست 
  د ＄مک３ جوړ＊ت 

د ＄مک３ د جوړ＊ت په هکله ＇ه پوهي８ئ؟ 
د ＄مک３ کره د خپل جوړ＊ت له مخ３ د)Geoid( ب２ه لري چ３ يوه نامنظمه کره ده اوله 

الند４نيو طبقاتو ＇خه د خدای پاک )ج ( په اراده جوړه شوي ده.

ليتوسفير: 
ک３  په   )mantle( منتل  او   )Crust(قشر د ＄مک３  ده چ３  طبقه  بهرن９  هغه  د ＄مک３ 

را＄ي. د سليکان. م／نيزيم، المونيم او آکسيجن له مرکباتو ＇خه جوړه شوې ده. 

بهرنی قشر(پوښ): 
له 40-8 کيلو مترو پورې ي３ د م／ما طبق３ نيول３ اوپه حقيقت ک３ له دوو نورو کوچنيو طبقو 

＇خه جوړه شوې ده چ３ سيال)Sail( او س５ما نومي８ي. 

 :(Sail) د سيال طبقه
د سيال طبق３ زيات شم５ر مرکبات له سيلو س５م او المونيم جوړ دي اوپه س５ما طبق３ باندې له 

                   ١١٩- ان％ور: د ＄مک３ داخلي طبق３ ＊يي     
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پاسه جوړه شوې ده. د سيال د طبق３ تي８ې －رانيت ډوله دي چ３ د ش７يدو وړتيا لري او د ائتکال 
 )Feldspar( له فلدسپار برابرې دي، دا＄که چ３ د －رانيت د ډبرو ډ４ره برخه  لپاره ＊３ 
او  او مايکا)Mica( منرالونو ＇خه جوړه شوې ده چ３ د فلدسپار منرال د جوي عوارضو 
هايدريشن )Hydration( په وړاندې ډ４ر کم مقاومت لري، ډ４ر ژر تجزيه او تحليل ک８５ي. 
له همدې امله ده چ３ تردغه تعامل الندې د ＄مک３ د مخ ډ４رې خاورې په رسوبي ب２ه جوړې 

شوې دي. د＄مک３ پرمخ ！ول３ لوړې او غرن９ س５م３ د سيال طبق３ استازيتوب کوي. 

 :(Sima) س５ما طبقه
د ＄مک３ دويم پوښ يا دقشر بله طبقه س５ما بلل ک８５ي چ３ د سيليسيوم )Silisium( او 
م／نيزيم )Magnesium( له مرکباتو ＇خه جوړه شوې ده. په دغه طبقه ک３ د زلزل３ د 
＇پو چ＂کوالی ＇لور ميله په يوه ثانيه ک３ )4( دی، تي８ې ي３ تياره او تور رن， لري اود بزلت 
)Basalt( له ډول ＇خه دي. دغه مواد د راوتلو پرمهال د الوا)Lave( اور غور＄وونکو توکو 
يوه  ب２ه ډ４رې کلک３ تي８ې جوړوي. دغو موادو د م／ما)Magma( د طبق３ شاوخوا د  په 

پوښ په ب２ه پو＊لي چ３ د سمندرونو اصل ＄مکه او تل جوړوي. 

 :(Magma) د م／ما طبقه
ددغ３ طبق３ پري７والی 2895 کيلومتره دی. ډ４ر مهم مرکبات ي３ اوسپنه، م／نيزيم او سليکيت 
دي. ددغــو عناصرو －４６دل او ترکيب ډ４رې کلک３ تي８ې او منرالونه جوړوي. تکتونيکي لوی 
او واړه ！کانونه زلزل３ او اورغور＄وونک３ چاودن３ د ســ５ما طبقه له ماتيدو او د يوبل له بيل５دو 

120 - ان％ور

＇خــه ســاتي. د ＄مک３ دننني 
او بهرنــي پوښ تعــادل او توازن 
يعنــ３ د ســ５ما او ســيال ترمن＃ 
ان６ول په حقيقــت ک３ د م／ما 

طبق３ ساتلی دی. 
 :(Core) د ＄مک３ هسته

د ＄مک３ هســته ددوو ب５الب５لو 
طبقو لرونکــ３ ده چ３ د بهرن９ 
اود ننن９ هســت３ په نــوم ياد８４ي 
خپلــو  د  طبقــ３  دغــه  چــ３ 
جوړ＊ــتونو، ترکيب فزيکي او 
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کيمياوي ＄ان／７تياوو او کيفيت له مخ３ يوبل سره توپير لري. بهرن９ هسته ي３ 2220 کيلومتره 
پري７والی لري. مهم مرکبات ي３ نکل او اوســپنه ده. د ننن９ هســته  1255 کيلو متره پري７والی 
لري، چی مرکبات ي３ لکه د بهرن９ هست３ په شان دي، له وسپن３ او نکل ＇خه جوړدي، خو 

تر ډ４ره پورې مقناطيسي ＄ان／７تيا لري اود ＄مک３ مقناطيسي ساحه جوړوي.
                                                           

د ＄مک３ حجم او اندازه:              
＄مکه چ３ موږ ژوند ورباندې کوو له فضا ＇خه لکه د  سپينو او شنو غميو په شان ＄لي８ي. 

دا لمر ته دريمه ن８دې سياره ده چ３ د خپل لويوالي له مخ３ پن％م ＄ای لري.   

6378  کيلومتر ه ١     استوايي شعاع                                                          
 //      6356 ٢   قطبي شعاع                                                                  

٣   په من％ن９ تو－ه د ＄مک３ د کرې  شعاع                                  6371   //
٤   د استوايي شعاع په پرتله د قطبونو ژوروالی                                 ٢١  //

//   40076 ٥   د استوايي چاپريال اوږدوالی                                             
٦   د نصف النهار د يوې دايرې اوږدوالی                       ٤٠٠٠٩.١٦  //

٧   د استوا د يوې درج３ اوږدوالی                                 ٣٢١ ، ١١١   //

٨   د ＄مک３ د مخ مساحت    Km.2 ٥١٠.١٠٠.٠٠٠  کيلومتره مربع ده

 ١.٠٨٣.٣٢٠.٠٠٠.٠٠٠ Km.3                             ٩   د ＄مک３ حجم
د وچ３ او اوبو برخه: 

که چ５رې ＄مک３ ته و－ورو، ترهر＇ه مخک３ دوه اړخونه ور＇خه ＇ر－ندي８ي: 
1. وچ３ چ３ د ＄مک３ د مخ دريمه برخه ي３ نيول３ ده. 

2. آرام سمندر يا بحرالکاهل د ＄مک３ د مخ ډ４ره برخه ي３ نيول３ ده. د آسيا په سهيل ک３ د 
هند سمندر اود S په ب２ه د اطلس سمندر له شمال ＇خه د سويل په لوري ＊کاري. سهيلي کن／ل 

سمندر د انتارکتيک شاوخوا نيول３ ده. د ＄مک３ د مخ د اوبو او وچ３ اندازه په الندې تو－ه ده. 
الف- سمندرونه: په سلو ک３ 71.         

- أرام سمندر)بحرالکاهل( 180 ميليونه کيلو متره مربع. 
- اتلس)انتالنتيک( او شمالي کن／ل سمندر 106،5 ميليون کيلو متره مربع. 
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- د هند سمندر 75 ميليون کيلو متره مربع. 
ب- وچه په سلو ک３ 29.

مربع.  کيلومتره  ميليونه           44،2 لويه  وچه  آسيا  - د 
- شمالي او سويلي امريکا٤٢.٣  //        //             //
- افريقا 29،8                             //        //             //
- اروپا 10،00                            //        //             //

- انتارکتيکا 13،3                        //        //             //
- آسترليا او اوقيانوسيه 9،0          //        //             //

لکه پورته جدول ک３ چ３ ＊کاري د ＄مک３ د مخ ډ４ره برخه اوبو نيول３، خو دغه ان６ول 
په ！وله شمالي او سويلی کره ک３ صدق نه کوي. د سمندرونو ډ４ره برخه په سويلي نيمه کره 

ک３ او ډ４ره وچه په شمالي نيمه کره ک３ ده. 

      له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت: 
زده کوونکي دې په ＇و ډلو وو４شل شي، هره ډله دې د ＄مک３ د جوړ＊ت او د هغ３ د هرې 
طبق３ په هکله، د ＄مک３ د حجم او اندازې او د وچ３ او اوبو په هکله يوبل سره بحثونه 

وک７ي، وروسته دې د هرې ډل３ استازی د خپل بحث پايله نوروته ووايي. 

     پو＊تن３: 
١- د ＄مک３ د طبقو اوپوړ ونو نوم واخلئ؟ 

٢- د ＄مک３ پوښ له کومو مرکباتو ＇خه جوړ دی، له سم ＄واب ＇خه ک７ۍ تاوه ک７ئ؟ 
الف- سليکان.        ب- م／نيزيم.     ج- اکسيجن.      د- ！ول. 

3- سيال او س５ما طبق３ له يو بل سره په مقايسوي تو－ه تشر４ح ک７ئ؟ 
4- م／ما طبقه او هسته په لن６ه تو－ه تشر４ح ک７ئ؟ 

5- د ＄مک３ د حجم او اندازې په هکله معلومات ورک７ئ؟ 
6- د ＄مک３ د مخ په سلو ک３ ＇ومره اوبه او ＇ومره وچه ده؟ 

7- د وچو او سمندرونو نومونه په ب５ال ب５له تو－ه واخلئ؟ 

     له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت: 
زده کوونکي دې په خپلو کتابچو ک３ د ＄مک３ د ننه طبقات رسم ک７ي او د هغو نومونه 

دې وليکي. 
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 دوپن％وسم لوست 
  د ن７ۍ نامتو سيندونه 

١٢١- ان％ور: د ن７ی طبيعي سيندونه ＊يي        

أيا تاس３ پوهي８ئ چ３ د ن７ۍ نامتو سيندونه کوم دي؟ 
پراخوالی،  اندازه  پوره  ک８５ي،  ＊يرازۍ المل  او  شتوالي  د  کروندو  د  سيندونه  نامتو  ن７ۍ  د 
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 بر４＋نا د توليد اود سودا－ريزو بندرونو 

د جوړولو امکانات برابروي. 
- د آسيا ＄ين３ نامتو 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، وستوال، 

－واديانا، پو، رون او－ارون دي. 
- د افريق３ د لوي３ وچ３ نامتو سيندونه نيل، کان／و او نايجير دي. 

د شمالي امريک３ مهم سيندونه مسي سي پي او کلوراډو اود سويلي امريک３ مهم سيندونه 
دارلين，، جورجيناو  نامتو سيندونه  لويه وچه ک３  په  اس＂رليا  د  پارانا دي.  او  مادير  امازون، 

ديامنتينا، تاسونو ويکتوريا او مورای دي. 
 ددغو سيندونو له ډل３ ＇خه يوازې نيل دهغه د ډ４ر لرغونتوب له امله د ب５ل／３ په تو－ه مطالعه 

کوو: 

اوب

سندگنگا

آمو

كانگو

والگا

نيل

مسى سى پى

امازون

ينسى

لينا

هوانگ هو
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د نيل سيند: 
نيل د افريق３ تر ！ولو اوږد سينددی چ３ د 
افريق３ له ختي＃ غرونو＇خه اود ويکتوريا 
له  رابهي８ې،  ＇خه  شمال  له  جهيل  د 
سوډان او مصر ＇خه رات５ري８ي اود 6650 
مديتران３  د  سره  وهلو  په  وا！ن  متره  کيلو 
ک３  ايتوپي  په  توي８５ي.  ک３  سمندر－ي  په 
د اوړي زياته اندازه بارانونه د نيل د سيند 
سيند  دغه  ک８５ي.  المل  ک５دو  ＇پانده  د 
！رانسپورتي  او  اقتصادي  کرنيز،  مهم  ډ４ر 
چ３  لري  مرستياالن  دوه  لري،  ارز＊ت 
يوه ته ي３ سپين نيل اوبل ته ي３ شين نيل 

وايي. 
            

     د ！ول／ي دننه فعاليت: 
زده کوونکي دې په ＇و ډلو وو４شل شي، هره ډله به د ＄مک３ د لوړو، ژورو اود سيندونو د 
ارز＊ت په هکله خبرې وک７ي، وروسته به د هرې ډل３ استازی په ！ول／ي ک３ د خپلو مل／رو 

په وړاندې د بحثونو پايله ووايي او په نقشه ک３ به ي３ و＊يي. 

    پو＊تن３: 
1. د ن７ۍ د نامتو سيندونو نومونه واخلئ؟ 

2. د ن７ۍ تر！ولو اوږد سيند کوم يو دی، له سم ＄واب ＇خه ک７ۍ تاوک７ئ؟ 
الف- امازون.      ب- نيل.        ج- مسي سي پي.   د- سند سيند. 

   له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت: 
زده کوونکي دې د ن７ۍ نقشه په خپلو کتابچو ک３ وکاږي اوپه هغ３ ک３ دې د ن７ۍ مهم او 

نامتو سيندونه ＊کاره ک７ي.

١٢٢- ان％ور
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درې پن％وسم لوست  
د ＄مک３ د وچو لوړې ژورې    

آيا تاس３ د 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 چ３ د ＄مک３ پرمخ ＊کاري. لوړې، ژورې زموږ پر ژوند ک３ ډ４ر لوړ 
ارز＊ت لري، دا＄که چ３ سيندونه له غرونو رابهي８ي. د لوړو ژورو کتنه ددې المل －ر＄ي 
چ３ موږ خپل طبيعي چاپيريال ډ４ر ＊ه وپيژنو او معقوله －＂ه ور＇خه واخلو. د جغرافي３ پوهان 
د لوړو ژورو د پيداک５دو اوله ډ４ر پخوا ＇خه تراوسه پورې په هغو ک３ راغلي بدلونونه اودا چ３ 

په راتلونک３ ک３ به ＇ه بدلونونه په ک３ راشي، په الندې تو－ه ＇ي７ي:  
 :(Alpine system) ١. د آلپ سيستم

الپونه د سينوزويئيک دورې د لوم７نيو وختونو د ار－انيکو)Organic( حرکتونو ز８４نده دي 
چ３ د ＄مک３ د کرې د پات３ ل７ۍ په پرتله ＄وان دي. دغه سيستم دوه ب５ال ب５ل －روپونه لري. 
لوم７ی ي３ د غرونو هغه ل７ۍ دي چ３ د آرام سمندر شاوخوا ته غ％يدلي او اوس هم په هغو 
 )Fire Ring( ک３ يو شم５ر اورغور＄وونکي فعال دي او زلزل３ په ک３ ک８５ي، دغ３ ک７ۍ ته
ويل ک８５ي، يعن３ د اورونو ل７ۍ. دويمه ډله هغه د آلپ غرونه اود هماليا لوړې ＇وک３ دي چ３ 

١٢٣- ان％ور 
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په لرې ختي＃ اونوی زيالند ک３ غ％يدلي دي. همدارن／ه په شمالي او سويلي امريک３ ک３ د 
راکي او انديز ل７ۍ هم د ألپونو په سيستم ک３ شم５رل ک８５ي چ３ د امريک３ د لوي３ وچ３ له 
شمال ＇خه مخ په سويل پرت３ دي او ＊اخونه ي３ وروسته له دې چ３ له چيلي او ارجن＂اين 

＇خه ت５رشي، انتارکتيکا)Antarctica( ته رس８５ي.
(Ri! zone) ３مات３ س５م

مات３ س５م３ د ＄مک３ دمخ هغه برخوته ويل ک８５ي چ３ ＇ه نا ＇ه په وچه يا د سمندرونو د ننه 
تر اوبو الندې وي. دو چ３ پرسرد ＄مک３  د قشر يا پوښ ډ４ر لوى ماتوالى )ويکتوريا( نياسا، 

تان／انيکا، سره سمندر－ي، دعقبه سمندر－ي او د بحرالميت په اوږدوک３ ليدل ک８５ي. 
دلته به يي يو＇ه تشريح وشي:

- د اتالنتيک تر اوبوالندې: او همدا رن／ه د  هند سمندراو د آسيا ختي％３ برخ３. 
په  ميزوزوئيک  د  چ３  برخ３  لوړى  هغه  يوشم５ر  ماتوالى:  ＄ان／７ى  غور＄وونکو  اور  د   -
وروستيوک３ رامن％ته شوي دي، په واحده او ＇ان／７ې ب２ه سره واقع شوي چ３ غوره ب５ل／ه ي３ 

د هاوايي او آيسلن６ په ！اپو －انو ک３ ترستر－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 ډل３ استازى د خبرواترو پايل３ نورو ته ووايي.

     پو＊تن３
١- د ＄مک３ د لوړو ، ژورو او د＄مک３ د کرې د لويو وچوپه هکله  معلومات ورک７ئ.

٢- د آلپ سيستم تشريح ک７ئ.
٣- د اتالنتيک تر اوبو الندې مات３ برخ３ په لن６ ډول تشريح ک７ئ.

     له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت: 
زده کوونکي دې د افغانستان نقشه په خپلو کتابچو ک３ رسم  او د هغ３ پر مخ دې لوړې – 

ژورې ＊کاره ک７ي.
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     ＇لورپن％وسم لوست 
            سپوږم９ او  د  هغ３ عمومي ＄ان／７ تياوې    

 
آيا د سپوږم９ په هکله پوه８５ئ؟

په 1609 م کال ک３ －اليله وليدل چ３ د سپوږم９ پرمخ زيات شم５ر غرونه او لوړې ژورې 
شته او پدې پوه شو چ３ د سپوږم９ د جاذب３ قوه د ＄مک３ په پرتله شپ８ ＄له کمه ده، د هوا د 
کم＋ت له امله د ماورای بنفش وړان／３ د سپوږم９ پر مخ ډ４ره اغيزه لري. که چيرې يو ＇وک 

د سپوږمی پرمخ ودري８ي د کايناتو فضا ورته توره شپه ＊کاري.
سپوږم９ د نورو ！ولو سيارو او اقمارو په پرتله د لمر زياته ر１ا اخلي او بيرته ي３ ＄مک３ ته 
( د هغ３ پرمخ کينا ست３  امريکايي سفين３ ) سپوږمک９  پي７ۍ ک３ شپ８  په شلمه  غبرگوي. 
، لوم７ن９ ي３ )١١- اپولو ( وه چ３ دشلم３ پي７ۍ په ١٩6٩کال  ک３ او شپ８ مه يي )١٧- 
درې  سفين３  هرې  شوې.  ولي８ل  ته  فضا  اومه  په  ډسامبر  د  ١٩٧٢م.کال  د  چ３  وه  اپولو( 
کارکوونکي لرل چ３ دوه تنه ي３ عمَال د سپوږم９ پر مخ و－ر＄５دل، خو دريم تن دسپوږم９ 
پرشاوخوا دسفين３ الر＊وونه کوله. د متحده اياالتودوه فضا －ر＄５دونک３ نيل آرم ستران，                         
)Nil Armstrong( او ادوين الدرين)Edvin Aldrin( د ١٩٦٩ م کال په ٢١ د 
جوالی د سپوږم９ پرمخ  و－ر＄５د او هغه توکي او تي８ې ي３ چ３ د ب５ل／３ په تو－ه را ！ول ک７ل 

او له ＄ان سره ي３ ＄مک３ ته راوړل.
او  کوچن９  له ＄مک３ ＇خه ٨٢.١＄ل３  متره  کيلو   382180 وا！ن  او سپوږم９  د ＄مک３ 
3472 کيلو متره قطرلري د سپوږمی ورځ 24 ساعته ده چ３ پدې ترڅ کی يو ＄ل د ＄مک３ 

سپوږمي

1

١- محاق
٢- نوي مياشت 

)هالل(
٣- تربيع

٤- بدر

١٢٤- ان％ور  
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پرشاواخوا  －ر＄ي سپوږم９ د انتقالي حرکت په ترڅ ک３ د هالل، تربيع او بدر په ب２و ليدل 
ک８５ي. 

د سپوږم９ انتقالي حركت: سپوږم９ د ＄مک３ پرشاوخوا －ر＄ي. له ډ４ر پخواراهيسي قمري 
کليزې د هغ３ د انتقالي －ر＄يدو له مخ３ جوړې شوې وې. سپوږم９ هغه يوازينی جسم دى 
په ٢٩ ور＄و، ١٢  ليدل  انتقالي  چور  په شاوخوا خپل  او د ＄مک３  نژدې  ته  چ３ ＄مک３ 

بشپ７وي  ک３  دقيقو   ٢٤ او  ساعتونو 
او له ＄مک３ سره يو ＄اى د لمر پر 
نورو  د  سپوږم９  چورلي.  شاوخوا 
！ولو سيارو د سپوږميو په پرتله  د لمر 
＄مک３  ي３  بيرته  او  اخلي  ر１ا  زياته 
 ٢٧.٣٣ په  سپوږم９  غبرگوي.  ته 
په  محور  خپل  د  ＄ل  يو  ک３  ور＄و 
خپل  او  را－ر＄ي  باندې  شاوخوا 
وضعي حرکت بشپ７وي. سپوږم９ د 
په ترڅ ک３ د هالل،  انتقالي حرکت 

تربيع او بدر په ب２و ليدل ک８５ي.

د ！ول／ي دننه فعاليت:    
زده کوونک３ دې په ډلو وو４شل شي، هره ډله دې دسپوږم９، فضايي سفينو او د آرم 
ستران，  ادوين الدرين د＇７５نو او د سپوږم９ د ب５الب５لو پ７اوونو په  هکله له يو بل 
سره خبرې اترې وک７ي او وروسته دې د هرې ډل３ استازى د خپلو خبرو اترو پايل３ 

له نوروسره شريک３ ک７ي.

            پو＊تن３:
١- سپوږم９ په لن６ ډول تشريح ک７ئ

٢-کوم فضا－ر＄يدونکي د سپوږم９ پرمخ کوز شول او＇ه ډول ＇７５ن３ ي３ ترسره ک７ې؟
٣- د سپوږم９ انتقالي حرکت په ډ４ر لن６دول بيان ک７ئ.؟

           له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت: 
زده کوونکي دې د جغرافيايي کتابونو او مجالتو ＇خه په －＂３ اخستن３ سره د سپوږم９ 

په هکله يوه مقاله وليکي.

١٢٥- ان％ور 
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پن％ه پن％وسم لوست
       خسوف او کسوف 

خسوف اوکسوف ＇ه دى او ＇رن／ه پي＋８５ي؟
که چيرې سپوږم９ د لمر او ＄مک３ ترمن＃ راشي  او درې واړه په يوه کر＊ه ک３  واقع شي ، دا 
وخت که  دسپوږم９ سيورى  په  ＄مکه  ولوي８ي  کسوف )د لمرنيول( پي＋８５ي، پرته له هغه 
په عادي ډول سره نوې مياشت )هالل( ليدل ک８５ي. سپوږم９ ورو ورو د خپل انتقالي حرکت 
په ترڅ ک３ خپل ＄اى بدلوي او داس３ ＄اى ته رس８５ي چ３ ＄مکه د سپوږم９ او لمر ترمن＃ 
په يوه کر＊ه ک３ را＄ي ، په  دغه پ７او ک３ که چ５رې د＄مک３ سيورى په سپوږم９ ولوي８ي، نو 
خسوف پي＋８５ي، يعن３ سپوږم９ نيول ک８５ي، پرته له هغ３ د ＇وارلسم３ سپوږم９ د بدر په 
ب２ه ＊کاري د سپوږم９ يو ＄ل بشپ７ چورليدل  د ＄مک３ پر شاوخوا يوه بشپ７ه قمري مياشت 
ک８５ي چ３ له يوه هالل ＇خه تر بل هالل پورې شم５رل ک８５ي او دا موده ٥. ٢٩ ور３＄ 

ک８５ي، ＄ين３ وخت ٢٨ ور＄و ته هم  را کم８５ي.

لمر
＄مکه

خسوف 
)سپوږمی 

نيول(

کسوف 
＄مکه)لمر نيول(

لمر

١٢٦- ان％ور خسوف )سپوږمي نيول(، کسوف )لمر نيول(
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پاملرنه: 

هي）کله مخامخ لمرته مه －ورئ، آن دا چ３ د بشپ７ تندر په حال ک３ هم لمر ته کتل ستر－و 
ته زيان رسوي.

      د ！ول／ي دننه فعاليت: 
＊اغلى ＊وونکى دې خسوف او کسوف په الس جوړه شوې کره  او )غون６ارو( باندې 

زده کوونکو ته و＊يي. 

       پو＊تن３:
١- خسوف په ډ４ر ل２د ډول تشريح ک７ئ.
٢- کسوف ＇ه دى او＇ه مهال پي＋８５ي؟

٣- بدر د سپوږم９ کوم  حالت دى؟
٤- کسوف ＇ه دى ؟ د هغه له سم ＄واب ＇خه ک７ۍ تاوه ک７ئ. 

الف: د سپوږم９ نيول. ب: بدر.  ج: د لمرنيول ک５دل )تندر(. د: د هالل ب２ه

        له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت: 
زده کوونکى دې خسوف او کسوف په خپلو کتابچو ک３ رسم ک７ي.



 191

 شپ８ پن％وسم لوست 
          د ＄مک３ د －ر＄５دلو ډولونه 

آيا د ＄مکــ３ د چورليدلــو په 
هکله ＇ومره پوهي８ئ؟

＄مکـــه پن％ـــه ډوله حرکتونه 
لري چ３ هغه  دادي:
١- وضعي حرکت 
٢- انتقالي حرکت

٣- نوساني حرکت 
٤- د وي／ــا دستوري خوا تــــه 

د  ＄مک３ حرکت.
له  ته  لوري  نا ＇ر－نده  يوه   -٥
يو＄ای  سره  کهکشان  سحابي 

د ＄مک３ حرکت.
الف( د ＄مک３ وضعي حرکت:  
وضعي حرکت  د ＄مک３ هغه 
په  محوري چورليدل دي چ３ 
٢٤ ساعتونو )٢٣ ساعتونو او 

٥٦ دقيقو ( ک３ له 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 ک３ د پام وړ ارز＊ت 

لري.
د وضعي حرکت پايل３:

الف( د وضعي حرکت له امله شپه او ورځ من＃ ته را＄ي.
ب( دشپ３ او ور＄３ ساعتونه د وضعي چورل５دو له امله بدل８５ي، په يوه ساعت ک３ د طول البلد 
پن％لس درج３ او په ＇لورو  دقيقوک３ يوه درجه اوپه  ٢٤ ساعتونوک３ ٣٦٠ درج３ يو＄ل  

د لمرله مخ３ ت５ري８ي.
ج(  شپه ورځ د وضعي حرکت له امله را＄ي چ３  د ＄مک３ په س７يدو او توديدو ک３ ډ４ره  

اغ５زه لري.
د(  له  استوا ＇خه د قطبونو خواته  د ＄مک３ د مخ په ب５الب５لو بر خوک３ د چورليدو گ７نديتوب 
وارپه وار كم８５ي ، د استوا پرکر＊ه د يوې ！اکل３  نقط３ چ＂کوالى په يوه ساعت ک３ ١٦٧٤ 

کيلومتره، خوپه ٣٠ درجو عرض البلدک３ ١٥٦٦ کيلومتره او په قطبونوک３ صفرته رس８５ي.
هـ(  مايع عناصر او بادونه  د ＄مک３ د چورليدو له امله خپل ت／لوری بدلوي،په شمال نيمه 

کره ک３ تل ＊ي خواته او په سويلي نيمه کره ک３ کي３２ خواته  ک８４８ي.
و(  هغه سيندونه چ３ له استوا ＇خه مخ په شمال به８５ي د ＄مک３ د وضعي حرکت له امله 

 -١٢٧
ان％ور 

د استوا مخ

بد آ
ر م

نها
ف ال

نص
د 
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خپل３ ِ＊ي غاړې ش７وي او ＄ان سره ي３ وړي، خو په سويلي نيمه کره ک３ دا کار سر چپه 
دی.

 سايکلون په ！ي( د L.P هغه لوي３ بوړبوک９ چ３ په شمالي نيمه کره ک３ را الو＄ي د  )ز
فشارکي( ي３ د حرکت لورى د －７ۍ )ساعت( د عقرب３ په خالف او په سويلي نيمه کره ک３ 

د عقرب３ له حرکت سره برابر دى.
د＄مک３ د وضعي حرکت په پايله ک３  د استوا کر＊３ په برخه ک３ يو وتلتوب او د قطبونو په 

برخه ک３ ژوروالى يا ننولتوب رامن％ته شوى دى. 
ب- د ＄مک３ انتقالي حرکت:

＄مکه په يو کال يعن３ ٣٦٥ ور＄و 
بيضوي  يوه  په  ساعتونوک３  شپ８و  او 
شاوخوا چورلي.  په  لمر  د  مدارک３ 
د ＄مک３ د مــدار اوږ دوالى ٩٣١ 
ثانيه  يوه  په  ک８５ي.  کيلومتره  ميليون 
ک３ په مدار باندې  د ＄مک３ حرکت 

٣٠ کيلومتره ＊ودل شو ى دى.
ک３  کال  ميالدي   ١٧٢٧ په 
نجوم  ان／ــــريزي  نامتــو  )برادلی( 

پوه د ＄مک３ انتقالي چورليدل د ستورو د وړان／و د تمايل له مخ３ ثابت ک７ل، دا ＄که چ３ 
د ستورو تمايل او موقعيت ديوه کال د＇لورو فصلونو په ترڅ ک３ کله زيات او کله  کم８５ي.

د انتقالي حرکت پايل３:
 الف) له لمر ＇خه د＄مک３ لرې کيدل او ن８دې ک５دل: له دې امله چ３ ＄مکه د لمر پر 
شاوخوا په يوه کال ک３ خپل انتقالي حرکت بشپ７وي او لمر د همدې  مدار په يوه محراق ک３ 
وي، نو يو مهال ＄مکه په ډ４ر لرې وا！ن يعن３ ١٥٢ ميليونه کيلومتره ک３ واقع ک８５ي چ３ دې 
ته اوج وايي او بل وخت لمر ته ن８دې يعن３ په ١٤٧ ميليونه کيلومتره  وا！ن ک３ وي چ３ دې 

ته ) حضيض ( وايي. د لمر او ＄مک３ ترمن＃ من％نی وا！ن 149 ميليونه کيلومتره دی.
ب) د کال په اوږدوک３ د فصلونو بدلون:

١-  اعتدال )پسرلى اومنى( له  اعتدال ＇خه موخه د شپ３ او ور＄３ يو برابر ک５دل دي چ３ 
په  دوو  وختونو ک３ واقع ک８５ي: يو ي３ پسرلی او بل منی )د وري د مياشت３ لوم７ى او د تل３ 

د مياشت３ لوم７ی ني＂３( 
په دغو دوو وختونوک３ ورځ هم ١٢ ساعتونه او شپه هم ١٢ ساعتونه وي.

ن５＂و( د لمر وړان／３ د استوا پر کر＊ه عمودي  په لوم７يو  او تل３  د اعتدال پر مهال ) دوري 
پريو＄ي، خو د شمال او سويل قطبونو ＇خه په مماس ډول ت５ري８ي.

  ١٢٨- ان％ور: د ＄مک３ انتقالي حرکت د لمر په شاوخوا 
او د ＇لورو فصلونو راتگ 



 193

د اعتدال پرمهال لمر ＇رک  د سهار شپ８ بج３ او لمر لويدل د مازي／رشپ８ بج３ وي.

 )Solstice( ٢- لمريز انقالب
کله چ３ ＄مکه د بيضوي مدار يوه قطر ) اوج يا حضيض( ته ورس８５ي، شمسي انقالب بلل 
ک８５ي. که چ５رې په شمالي نيمه کره ک３ اوړى وي، نو د چن／اښ پر لوم７ۍ ني＂ه د لمر وړان／３ 
دسرطان په کر＊ه په عمودي ډول لوي８ي. دامهال په سويلي نيمه کره ک３  ژمى وي، کله چ３ 
د بيضوي ک７ۍ په بل قطر ک３  د لمر وړان／３  د مرغوم３ په لوم７ی ني＂ه  د جدي پر کر＊ه په 
عمودی تو－ه لوي８ي په سويلي کره ک３ اوړى او په شمالي نيمه کره ک３ ژمى وي، د اوړي شمسي 
انقالب)Summer Solstice( او د ژمي شمسي انقالب)Winter Solstice( دواړه  
د＄مک３ کرې ته ارز＊ت لري.د شمالي نيم３ کرې په اوړي ک３ د لمر وړان／３ د آرکتيک د 
دايرې له شا ＇خه ت５ر８４ي ، په سويلي نيمه کره ک３ له انتارکتيک ＇خه په مماس ډول ت５ري８ي د 
ژمي شمسي انقالب د مرغومي )جدې( له لوم７ۍ ني＂３ ＇خه پيل ک８５ي د لمر وړان／３ د جدې 
په دايره باندې عمود شي د انتارکتيک )Antarctic( دايره د لمر تر وړان／و الندې را ＄ي، 
ددې  برعکس په شمالي قطب ک３ تورتم  وي. په دې تو－ه په شمالي قطب ک３ شپ８ مياشت３ شپه 
وي ، که چ５رې په شمالي نيم کره ک３ اوړۍ وي ، د پسرلني اعتدال له پيل ＇خه د مني  د اعتدال 
ترپيل پورې په شمالي قطب ک３ شپ８ مياشت３ ！وله ورځ وي، ددې سرچپه په سويلي کره ک３ شپ８ 
مياشت３ شپه دوام مومي. لکه ＇رن／ه چ３ په شکل ک３ ＊کاري شمالي نيمه کره په اوړي ک３ 

لمرته مخامخ وي، خو په ژمي ک３ د لمر وړان／３ مايله ورته رس８５ي.

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

پسرلى

د شمالي نيم３ کرې پسرلی

اوجلمر
حضيض

 منى

   اوړی ژمى
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ج) د ＄مک３ نور حرکتونه:
＄مکه لکه د نورو سيارو په شان د لمر پر شاوخوا چورلي. د ＄مک پوهن３ دپوهانو په عقيده 
＄مکه  هغه يوا＄ن９ کره ده چ３ په هغ３ ک３ ژوند شته اوپه هغ３ ک３ د ژونديو موجوداتو لپاره 
د ژوند کولو امکانات چمتو دي او د لمريز نظام دنور و ستورو په پرتله د هغ３ په هکله ＇７５ن３ 
شوي دي. لکه ＇رنگه چ３  ！ول أسماني اجرام حرکت لري، ＄که چ３ د فضايي اجرامو 
يوه برخه ده ＄ان／７ي حرکتونه لري او محور ي３ نوساني حرکت هم لري چ３ په موضعي ب２ه 
ي３ حرکت ترستر－و ک８５ي. د جغرافي３ پوهانو په دغه ！ولو حرکتونوک３ د ＄مک３ و ضعي او 
انتقالي حرکت ته ډ４ره پاملرنه ک７ې ده، دا ＄که چ３ －０ شم５ر طبيعي او جغرافياوي پ５＋３ د 

＄مک３ له همدغو دوو ډولو حرکتونو ＇خه رامن％ته ک８５ي. 

     د ！ولگي دننه فعاليت: 
 زده کوونکي دې په درو ډلووو ４شل شي، لوم７ۍ ډله به د ＄مک３ د حرکتونو په هکله او دويمه 
ډله به د وضع３ حرکت په هکله او دريمه ډله به د انتقالي حرکت په هکله خبرې اترې وک７ي او 

بيا به د هرې ډل３ استازى د خپلو خبرو اترو پايله په ！ول／ي ک３ نورو ！ول／يوالوته ووايي.

      پو＊تن３:
١. ＄مکه ＇وډوله حرکتونه لري، د سم ＄واب له توري ＇خه ک７ۍ تاوه ک７ئ؟ 

الف( لس ډوله    ب( دوه ډوله       ج( اووه ډوله            د(پن％ه ډوله
٢. د ＄مک３ وضعي حرکت په لن６ ډول تشريح ک７ئ.

٣. د ＄ک３ انتقالي حرکت په لن６ ډول تشريح ک７ئ.

     له ！ولگي ＇خه بهر فعاليت: 
 زده کوونکي دې د ＄مک３ د وضعي او انتقالي حرکت په هکله يوه مقاله وليکي.

د سرطان دايره

 استوا

 جدى

د شمالي نيم３ کرې اوړيد شمالي نيم３ کرې ژمی

د جدي کر＊ه
   ١٣٠- ان％ور: ＄مکه په يوه ثانيه کی ٣٠ کيلومتره د لمر پرشاواخوا  گر＄ي او د ب５لوب５لو موقعيتونو په لرلو 

سره د اوړي، مني او د ژمي موسمونه رامن％ته کوي.                                           

 د استوا کر＊ه

 د سرطان کر＊ه
 د سويلي نيم３ کرې اوړی

د لمرشعاع



 195

 اوه پن％وسم لوست 
           د طول البلد او عرص البلد کر＊３ 

(Longitude) طول البلد
طول البلد يا نصف النهار هغه نيم３ دايرې دي چ３ له شمالي قطب ＇خه پيل د سويل تر 
له  لندن  د  نيويچ کر＊ه چ３  باندې عمودي دي. دگر  استوا کر＊ه  پر  او  پورې رس８５ي  قطب 
＊ار ＇خه ت５ري８ي، د طول البلدونو د پيل ！کى دى  او د＄مک３ کره په دوو نيمو کرو،ختي＃ 
خط  ترن７يوال  زمان  د  ＇خه  النهار  نصف  له  يچ  －رينو  د  ويشي،  باندې  برخو  لو４دي＃   او 
)International date line( پورې ١٨٠ درج３ ختي＃ طول البلد او له －رنيويچ ＇خه 
لو４دي＃ خواته ١٨٠ درج３ غربي طول البلد رسم شوی دى چ３ د دغو طول البلد ونو مجموعه 

د ＄مک３ په کرې باندې ٣٦٠ درج３ ک８５ي.
هر نصف النهار  ديوې دايرې نيم قوس جوړوي چ３ د خپل مقابل نصف النهار سره يوه بشپ７ه 
دايره جوړوي. نصف النهارونه په قطبونو ک３ سره ن８دې ک８５ي او په پاى ک３ د دوی تر من＃  

فاصله يا وا！ن صفر ته  رس８５ي.

د طول البلد  د دايرو ＄انگ７تياوې:
١-د طول البلد ！ول３ دايرې په قطبونو ک３ له يوبل سره نژدې ک８５ي او وا！ن ي３ صفر ته  رس８５ي. 

٢- د شمال او سويل لوري ＊کاره کوي.

     ١٣١- ان％ور
د عرض البلد دايرې

هار
 الن

ف
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 ３
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٩ د
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ختي
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ف
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  ３
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٩ د
ز ٠

يدي
لو

د طول البلد دايرې
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٣- هر نصف النهار د يوې دايرې نيم قوس  ＇ر－ند وي. 
النهار ١٥ درج３ په يوه ساعت ک３ د لمر له مخ３ ت５ري８ي ،  ٤- له دې امله چ３ د نصف 
ترمن＃  وا！ن ١٥ درج３ منل شوی  النهارونو  فيايي نقشوک３ د دوو نصف  په جغرا  نو＄که 

دى.
دطول البلد او عرض البلد د دوايرو موجوديت د کارتو －راف９ له پلوه ډ４رزيات ارز＊ت لري ، 

دا ＄که چ３ د دغو دايرو وا！ن او رسم کول د ارتسام واضحه ب２ه ＇ر－ند وي.
لو４دي＃ طول  ت５ري８ي ، خو  له مخ３  نور و ＇خه مخک３ د لمر  له  البلدونه  ٥- ختي＃ طول 
البلدونه ل８ وروسته ، له همدې امله د＊ارونو او ！اپوگانو موقعيتونه تل د طول البلد د دايرو له 

مخ３ ＊ودل ک８５ي.
٧- طول البلدونه په مجموع ک３ لوي３  دايرې تمثيلوي.

:(Latitude) عرض البلد
هغه دايرې دي چ３ د استوا له کر＊３ سره په موازي ډول رسم  شوي دي، له ختي＃ ＇خه 
لو４دي＃ لوري ته غ％يدلي دي. جغرافيايي عرض  هغ３ قوسي فاصل３ اووا！ن ته ويل ک８５ي 
چ３ د  استواله کر＊３ ＇خه د طول البلد په امتداد اندازه او شم５رل ک８５ي، پورتنى ذکر شوى 
وا！ن په در جو )0(، دقيقو )/( او ثانيو ) // ( باندې ＊ودل ک８５ي. د استوا  دايره د عرض البلدونو  
د پيل ！کى دى  چ３ ＄مکه په دوو شمالي او سويلي نيمو کرو باندې ويشي. له استوا ＇خه 
پورې هم ٩٠ درج３  تر سويلي قطب  استوا ＇خه  اوله  پورې ٩٠ درج３  تر شمالي قطب 
عرض البلدونه دي چ３  د！ولو مجموعه ١٨٠درج３ ک８５ي. د عرض البلدونو دواير له يو بل 
سره موازي دي او د طول البلد دايرې په يوې قايم３ زاويه 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 قطبينوک３ صفر ک８５ي.

د عرض البلد د دايرو ＄انگ７تياوې:
١- د عرض البلد ！ول３ دايرې له يو بل سره موازي دي.

٢- د ختي＃ او لو４دي＃ لوري ＊کاره کوي.
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٣- دهغوي ترمن＃  وا！ن مساوي دى، خوپه جيوديزي محاسبوک３ ) د هغه ترمن＃ وا！ن ل８ ＇ه 
توپير لري(

٤- د طول البلد دايرې په قايمه  زاويو باندې پرې کوي.
٥- دعرض البلد ！ول３ دايرې کوچن９ دايرې دي ، خو د استوا خط يو ه لويه د ايره شم５رل 

ک８５ي چ３ د ٩٠ درج３ عرض البلد صفرسره معادل ده.
٦- د＄مک３ پرمخ بي نهايت زيات شم５ر دايرې رسم کيدای شي، خو د يوې دايرې د درجو 
د و４ش له مخ３، په هره نيمه کره ک３ ٩٠ درج３ يا ٣٢٤٠٠٠ دعرض البلد دوايرشته، يعن３ 

 324000900606 =°××
  ٧- دعرض البلد د دايرو په واسطه د لمر د وړانگو ميالن د اعتدال په حالت ک３ هم ！اکل 

کيداى شي، د ب５ل／３ په تو－ه ) د لمرد لگ５دو د زاويي ميل = عرض البلد – ٩٠ درج３(
1 ٦٦ درج３ عرض البلد.

2
٨- اركتيك دايره: شمالي 

٦٦ درج３ عرض البلد. 1
2

٩- انتارکتيکا دايره: سويلي 

1 ٢٣  درجه ده چ３ د سرطان په لوم７ی ن５＂ه د لمر وړانگ３ 
2 ١٠- دسرطان دايره: هغه شمالي  

په عمودي تو－ه ورباندې لوي８ي.

1  ٢٣ درجه چ３ لمر د جدي په لوم７ی ن５＂ه ورباندې په 
2

١١- د جدي دايره: هغه سويلي 
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 ډل３ استازى د خپل بحث پايله په ！ولگي ک３ نورو ته هم ووايي.

پو＊تن３:    
1-                    د طول البلد دايرې رسم او هغه تشريح ک７ئ.

2- د عرض البلد دايرې رسم او تشريح ي３ ک７ئ.

3- د عرض البلد د دايرو ＄انگرتياوې په لن６ه تو－ه و وايیء.

4- د طول البلد د دايرو ＄انگ７تياوې تشريح ک７ئ.

5- د طول البلد د دايرو شم５ر ＇ودی، له سم ＄واب ＇خه ک７ۍ تاوه ک７ئ.

الف( 320 درج３.   ب( 160 درج３  ج(  360 درج３.  د( 90 درج３.
6- د 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 ＄مک３ کره په خپلو کتابچوک３ رسم ک７ي او دعرض البلد او طول 

البلد دايرې دې ورباندې ＊کاره ک７ي.
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اووم ＇پرکی

(Climatalogy) اقليم
په دې ＇پرکي ک３ لولو:

- اقليم 
-اقليم ＇ه دی؟ 
- د اقليم عناصر
- د اقليم ډولونه 

- تود اقليم 
- معتدل اقليم 

-  سوړ اقليم 
- د اقليم اغ５زمن عوامل 

- لوړې – ژورې
- له استواکر＊３ ＇خه لرې والی او ن８دې والی

- د لمر د وړانگو د لويد و زاويه
- د ＄مک３ توپوگرافي

- اتموسفير
- اتموسفير ＇ه دی؟

-د اتموسفير او اوزون طبق３
- د ＄مک３ د شاوخوا مقناطيسي کره

- په اقليم ک３ د 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 د 
سنجولو آله، ارتفاع سنجونکی، د هوا د ا！کل کولو وسايل، قطب نما...

- د بادونو د ل／５دو ＇رنگوالی
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- د بادونو ډول )په وچه او سمندر ک３(.
- 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 لپاره

زده کونکي به د دغه ＇پرکي په لوستلو سره الندې پوهنيزې موخ３ ترالسه 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％وب５الب５ل ډولونه به وپيژني.
- د بشر په ژوند او په طبيعت ک３ به د اور＊ت په ارز＊ت وپوه８５ي.

له زده کوونکو ＇خه هيله ک８５ي چ３ د دغه ＇پرکي په لوستلوسره الند４نيو 
مهارتونو باندې السبری ومومي:

- دوی وکولی شي چ３ د اقليم مفهوم تعريف ک７ي.
- د اقليم عناصر معرفي ک７ي.
- اتموسفير تعريف ک７ای شي.

- له پورتنيو ب５الب５لو 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.



 201

اته پن％وسم لوست
   اقليم ＇ه دی؟

١٣٢- ان％ور: د ن７ۍ اقلمي س５م３ ＊يي.

تاس３ پوهي８ئ چ３ اقليم کوم مفهوم لري؟
د اقليم نقش３ ته وگورئ، د اقليم ب５ال ب５ل ډولونه ترسترگو ک８５ي.

اقليم يوه التيني کلمه ده چ３ له )Klima( ＇خه اخ５ستل شوې او د ميالن معنا لري. دغه 
  درجو زاويه دی چ３ د لمر وړان／３ د ＄مک３ د مخ په 

2
1

23 ميالن د مدار په مستوي باندې
ب５الب５لو برخو ک３ په جال جال زاويو باندې ليدل ک８５ي.

اقليم د يوې س５م３ د ！ولو جوي پ５＋و من％نی حدود دی چ３ په يوه ！اکلي وخت او ＄ای ک３ 
ب５الب５ل３ ＄انگ７تياوې غوره کوي. دغه تعريف د اقليم پيژندن３ موضوع له متيرولوجي ＇خه 
جالکوي، دا ＄که چ３ د متيرولوژي تر عنوان الندې ！ول３ جوي ＊کارندې او پي＋３ د هغو 
په اصلي ب２ه ارزيابي ک８５ي. د آب و هوا پيژندن３ پوهانو جوي ＊کارندې د 30-40 او يا 50 
کلونو په اوږدوک３ تر ＇ي７ن３ الندي نيولی، خو اقليم پ５ژندنه د جوي ＊کارندو پوهان د اقليم 

عوامل او عناصر په الندې تو－ه تر＇７５ن３ الندې نيسي.

الف) د اقليم عناصر: 
د اقليمي فک＂ورونو او الملونو په ترځ ک３ ＇لور الندې اساسي عناصر د يوې س５م３ اقليمي 

＄انگ７تياوې په سيده توگه کنترولوي چ３ هغه دادي:
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1- د تودوخ３ درجه، 2-د هوا فشار،3- د بادونولگ５دل،4- لنده بل او اور＊ت.

1- تودوخه: 

د اقليم پيژندن３ له مخ３ تودوخه او د لمر د وړانگو د راپريوتلو زاويه د ＄مک３ پر مخ د اقليم 
په بدلون ک３ بنس＂يز رول لري. تودوخه او د لمر هغه وړانگ３ چ３ پر＄مکه لو８４ي، د انرژي او 
ژوندزي８وونک３ دي او په هره يوه ثانيه ک３ تقريباً 126 ترليونه هسپاوره د لمر تودوخه د ＄مک３ 

خواته را＄ي. 
د لمر د ر１ا گ７نديتوب په يوه ثانيه ک３ 300000 کيلومتره دی چ３ طيف ي３ د ب５الب５لو ＇پو په 

اوږدوا لي ک３ د ＄مک３ خواته را＄ي.
په هغو ＄ايونوک３ چ３ دلمر وړانگ３ پر ＄مکه باندې په عمودي  ډول رالو ي８ي د ＄مک３ د 
مخ په هر سانتي مربع ساحه باندې په يوه ثانيه ک３ دوه کالوري تودوخه توليدوي چ３ د سولر 

کانستنت )Solar Constant( په نامه ياد８４ي.
د＄مک３ مخ ته رارسيدل３ تودوخه د کال د فصل، د ＄مک３ د نشيب او توپو－رافي له مخ３ 

توپيرمومي، دلته به دا موضوع په لن６ډول له نظره تيره ک７و.
دس５مود لوړوالي له مخي د تودوخ３ بدلون:

د لمر تودوخه په تروپوسفير او لوړو غرنيو س５مو ک３ له لوړوالي سره سرچپه اړيک３ لري. په لنده 
بل لرونک３ هوا ک３ تودوخه کم８５ي، په هرو زرو مترو لوړوالي کي هوا لس درج３ کم８５ي، خو 

د هوا دغه بدلون په استوايي او معتدله س５مو ک３ په ب５الب５لو ډولونو ثبت شوی دی.

د وخت له مخ３ د تودوخ３ بدلون:
د  توپيرونه  دغه  مومي.  توپير  اوږدوک３  په  کال  او  مياشت３  د  او ورځ ک３  يوه شپه  په  تودوخه 
تودوخ３ لوړ او ！ي حد او اندازه ＊ه ＇رگندوي. قوسونه د تو دوخ３ لوړې او ！ي＂３ درج３ 
＊کاره کوي. او تودوخه د ＄مک３ د انتقالي گر＄يدوله پلوه هم توپيرمومي. دغه موضوع ديوه 
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کال ＇لورو ب５الب５لو موسمونو )پسرلي، اوړي، مني، او ژمي( په ترڅ ک３ ډ４ره ＊ه ليدلی شو. 
د کال په اعتدال ک３ چ３ پسرلی او منی بلل ک８５ي، د لمر وړانگ３ دکال په اعتدال ک３ چ３ 
له پسرلي اومني سره برابرې دي، په استواکر＊ه باندې په عمودي ب２ه را لو８４ي او په شمالي او 
سويلي نيمه کره ک３ په معتدله توگه خپله تودوخه ساتي، خود اوړي په لمريز انقالب ک３ د 
سرطان په کر＊ه په عمومي توگه رالو８４ي، په دې توگه د شمالي نيم３ کرې په  س＂يشنونوک３ 

خپل３ لوړې تودوخ３ ته رس８５ي، حال داچ３ په سويلي نيمه کره ک３ ددې سرچپه وي.

د هوا فشار:                  
د هوا فشار، د هوا د يوې کتل３ هغه وزن دی چ３ په هغ３ ساح３ باندې ي３ راوړي چ３ هلته هوا 
تسلط لري. د باد جريان او د باد د لگ５دلو عمومي ميکانيزم له تودوخ３ او د ＄مک３ له وضعي 
حرکت سره سيده اړيک３ لري. د ＄مک３ د مخ د لوړو ژورو ب２ه، د ＄مک３ د محور ميالن، 

کروي والی، د وچ３ ！و！３ او سمندرونه په ب５الب５لو اندازوسره تودوخه جذبوي.
په داس３ حال ک３ چ３ د تودوخ３ تراکم زيات وي، د ！ي فشار مرکز جوړي８ي، خو هغه س５مه 
چ３ ل８ تودوخه ولري، د لوړ فشار مرکز جوړوي او فشار نظر لوړوالي ته را ！ي＂８５ي. د اتموسفير 
  او د 120 کيلومترۍ په لوړوالي  ک３ د ＄مک３ د 

10
1 په لس کيلومتري لوړوالي ک３ د هوا فشار 

  ＄له را！ي＂ي８ي. بادونه تل د لوړ فشار له س５مو ＇خه د！ي فشار د مرکزونو 
100000

1 مخ په پرتله
خواته ل／８５ي. په غرنيو س５مو ک３ جاذبه او فشار دواړه د حرکت المل 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 ترمخ３ ووايي.  

    پو＊تني:  
1- اقليم ＇ه دی؟

2- د اقليم بنس＂يز عناصر کوم دي؟

3- د تودوخ３ په هکله ＇ه پوهي８ئ؟

سم３ اوناسم３ جمل３ له يوبل ＇خه جال ک７ئ:
- تودوخه د تروپوسفير په س５مه او غرنيو لوړو ＇وکو ک３ له ارتفاع سره سرچپه اړيکه لري.

- په يوه شپه- ورځ ک３ تودوخه د مياشت３ او کال په اوږدوک３ بدلون نه مومي.
- تودوخه د＄مک３ د انتقالي حرکت له مخ３ هم بدلون مومي.

- تودوخه د هوا له فشار سره سرچپه تناسب نه لري.

     له ！ولگي ＇خه بهر فعاليت:  
＇７５نه وک７ئ او له ب５الب５لو 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 ک３ ي３ خپلو ！ولگيوالوته ووايئ.
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 نهه پن％وسم لوست
د بادونو ل／５دل     

تاس３ پوهي８ئ چ３ بادونه له کوم لوري رال／８５ي؟
هغه بادونه چ３ د＄مک３ پرمخ را ل／８５ي، 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 ک３ ک８والی 

د الند４نيو املونو له امله دی: 
- د ايزوبار دکر＊و لريوالي اونژدي والي او د هوا د ！ي او لوړ فشار مرکزونه، د باد د لگ５دلو 

په لوري او د هغو په چ＂کوالي باندې د پام وړ اغيزه لري.
 بادونه عموماً د لوړفشار له مرکزونو  ＇خه د ！ي فشار د مرکزونو خواته ل／８５ي. که چ５رې 
د ايزوبارکر＊３ له يو بل سره نژدې وي بادونه ډ４رگ７ندي وي، خوکه د ايزوبار کر＊３ له يوبل 
＇خه لرې وي، د بادونو چ＂کوالی ل８وي. هغه باد چ３ دلوړ او！ي فشارله مرکزونو ＇خه په 
مساوي او برابر وا！ن را ل／８５ي، جيوستروفيک بلل ک８５ي چ３ د هغو د لگيدو زاويه تقريباً 

٩٠ درج３ د لوړ فشار له مرکزونو ＇خه د ！ي فشار د مرکزونو په لوري وي.
- هغه دويم عامل چ３ د بادونو لورى ！اکي او کن＂رولوي ي３، د )Coriolis( قوه ده چ３ 
په شمالي او سويلي نيمه کره ک３ د＄مک３ د وضعي حرکت له مخ３، د بادونو د لگيدلو 

لوری د هغوی له اصلي لوري ＇خه بدلوي .
د فشار د مرکزونو په پام ک３ نيولو سره د بادونو جريان په درو ډولونو و４شل ک８ي:

      ١٣٣- ان％ور: د ＄مک３ په مخ د بادونود لگيدو لوری. 

ختي＃
لويديز
 بادونه

لويديز
بادونه

 لويديز

ختي＃
بادونه

ختي＃
بادونه

متقارب استوايي بادونه
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١- دلو４دي＃ هغه بادونه دي چ３ د شمالي نيم３ کرې د ٣٠ او ٦٠ درجو ترمن＃ عرض 
البلدونوک３ ل／８５ي . جت ستريم د تروپوسفيرو دطبق３ په ١٠ او ١٢ کيلومتره لوړوالي اوله 
هغ３ ＇خه هم پورته لگ８５ي. دغه ډول باد مارپ５ج ب２ه لري چ３ چ＂کوالی ي３ په يوه ساعت 
ک３ د ٥٣٠-٥٤٠ کيلومترو 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، آيسلن６ او د االسکا 
په اوږدو ک３ دالوشيان په ！اپوگانوک３ شته. دغه بادونه د الوتکو د الوتن３ پرمهال هم ستونزې 

او خن６ونه پيداکوي.
٢- دويم هغه بادونه دي چ３ د قطبي او نيمه قطبي او نيمه استوايي ساحو د فشار له ！ي＂و او 
لوړو مرکزونو له تشکيل سره سيده اړيک３ لري. د ابادونه د استوا يي س５مو متقارب بادونه، 

تجارتي بادونه، قطبي ختي％ي بادونه او موسمي بادونه دي.
ب２ه  ييزه  س５مه  په  کوچينوساحوک３  او  لويو  نسبتاً  په  چ３  دي  بادونه  ډول  هغه  دريم   -٣
رامن％ته ک８５ي. اصلي علت ي３ د ！ي او لوړ فشار د مرکزونو توپير دى چ３ په افغانستان 
بادونه دي. يوشم５ري３ يخچالي  باد او دهرات ١٢٠ ور＄ني  ک３ ي３ غوره ب５لگ３ دپروان 

بادونه دي چ３ په لوړو س５موک３ د مني په موسم ک３ پيل ک８５ي. 

اور＊ت اولنده بل:
داب７اسونه د ب７اس کيدو د عملي３ په واسطه له اوقيانوسه ) سمندرونو( سمندرگيو او و الړو 
اوبو ＇خه پورته ک８５ي اوله نورو لنده بل لرونکو س５مو ＇خه هم د لمر د وړانگو د لگيدو 
له امله ب７اسونه د ＄مک３ د تروپوسفير طبق３ ته اوچت او بياوروسته له دې امله د ＄مک３ د 
هوا په سلوک３ ١-٢ برخ３ د اوبو ب７اسونه نيسي. په دې توگه په طبيعت ک３ د اوبو ب７اسونه 

په الند４نيو ب２و ترسترگو ک８５ي:

١٣٤- ان％ور: غرنی اور＊ت

سوړ

د باد د راتلو لوريد باد د تلو لوري

لنده بل او سوړ  وچ او تود

د بحر سطح
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- د گاز ب７اس هغه وخت رامن％ته ک８５ي چ３ د اشباع او اور＊ت عمل ترسره نه  شي  او د 
اوبو ب７اس د ب５الب５لو ور４％و په ب２ه يا د لوگي او غبار په ب２ه په فضاک３ وليدل شي.

- په مايع ب２ه هغه وخت ليدل ک８５ي چ３ د هوا د سوړوالي له کبله د اشباع عمل ترسره شوى 
وي او د باران په ب２ه ＄مک３ ته راکوزشي

- که چ５رې د تروپوسفير د پورته طبقاتو د تودوخ３ درجه ډ４ره ！ي＂ه شي او د باران ＇ا＇کي 
د هوا په س７و توپانونوک３ ډ４ر ＄ن６ په هواک３ پات３ شي، نو د باران ＇ا＇کي په جامده ب２ه 

اوړي او د ږل９ په ب２ه را اور８４ي.
د ا تموسفير د اوبو د ب７اس اندازې ته)Humidity( يا 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 مترک３ تر ٤-٥ سلن３ پورې زيات لنده بل 

لري. له دې امله د استوايي س５مو د اور＊ت کلن９ اندازه د قطبي س５مو پرتله ډ４ره زياته ده.
د ب７اس کيدوعمليه په دوامداره توگه په طبيعت ک３ روانه ده. د اوبو د ب７اس کيدو او دباران 
د اوريدو عملي３ او جرياناتومنظم سايکل تل د يوه دوران په ب２ه دوام لري چ３ په طبيعت 
ک３ دغه دوران ته هايدروسايکل ويل ک８５ي. هايدرو سايکل د ب７اس کيدو )تبخير( او د باران 
د شرايطو د برابرولو لپاره ډ４ر اهميت لري. تر＄مک３ الندې د اوبو زيرم３ او د ＄مک３ 
پوهانو  پيژندن３  اقليم  د  دی.  ت７لی  پورې  سايکل  اوبوپه  د  ！ول  بهير  اوبو  جاري  د  پرمخ 

اونيتوروژيستانو د رطوبت )لنده بل( اصطالح په ب５الب５لوب２و 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، ږل９ او واوره ！ول د تروپوسفير له ب５الب５لو لوړو برخو ＇خه دجاذب３ د قوې 
په واسطه د ＄مک３ خواته را ＊کته ک８５ي. د ور４％و غ７وسکي د اوبو کوچني ＇ا＇کي، 
گرد او خاورې چ３ د مايکروسکوبي ذراتوپه اندازه ＇ا＇کي لري، په حقيقت ک３ همدا 
کوچني ذرات د باران اور４دو او ږل９ دان３ جوړوي.  کله چ３ د 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 

چ３ د＄مک３ ترمخ پورې په غ＂و＇ا＇کوبدلي８ي. د اور＊ت شرايط په الندې ډول دي:
١- د هوا －ر＄يدل  )Convection( : اور＊ت د همدې گر＄５دلو او تودې هوا خوا ته 

د س７ې هوا د ت， له امله ک８５ي.
٢- غرن９ اور＊تونه چ３ د )Oro graphic(  په نوم ياد８４ي.
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٣- سايکلوبيک اوجبهوي اور＊تونه
پورته  تودې هوا ＇خه  له  ديوې س５م３  )Convection( د عمل المل  د  اور＊ت  دغه 
ک８５ي او پر ＄ای ي３ س７ه هوا ＄ای نيسي. هغه توده هوا چ３ پورته ＄ي  هلته س８４７ي او 
＄ين３ وخت مشبوع حالت ته رس８５ي، نو＄که په دغه س５مه ک３ باران ور８４ي چ３ دا عموماً 

استوايي س５م３ دي.
د غرنيو س５مو اور＊تونه:

د لنده بل لرونکي هوا هغه غ７وسکي چ３ د غرنيو س５مو د نشيب يا ＄وړ په لورې ＄ي، 
د لوړيدو له امله ورو، ورو خپله تودوخه له السه ورکوي، نو＄که د غرنيو اور＊تونو المل 
ک８５ي . په افغانستان ک３ ددغه ډول اور＊ت ＊ه ب５لگه د سايبريا د س７و  جبهو  رات， دی،  

چی د هندوکش د غرونو ساح３ ته په رات， سره س５مه ييز او ر＊تونه پيل ک８５ي.
جبهه يي اور＊تونه:

دغه ډول اور＊تونه ديوې س５م３ د ！ي  او لوړفشار د بدلون له امله رامن＃ ته ک８５ي او زياتره 
وخت په معتدله س５مو، په نيمه استوايي او نيمه قطبي س５موک３ راپ５＋ي８ي . د تودوخ３ د 
توپير له امله که چ５رې د لوړ فشار لرونک３ س５م３ هوا د ！ي فشار ساح３ ته ورشي او د 

！ي فشار مرکز   تل د پرمختک په حال ک３ وي، د اور＊ت المل ک８５ي.

       د ！ولگي دننه فعاليت:
زده کوونکي دې ＇وډل３ شي، هره ډله دې دالند４نيومطالبو په هکله بحث وک７ي او بيادې 

دخپل بحث پايله د ！ولگي ترمخ３ نورو ته ووايي: د بادونو لگ５دل، لنده بل او اور＊ت.

      پو＊تني: 
1- هغه المل چ３ د بادونو لوری بدلوي، کوم دی؟

2- د فشار د مرکزونو له مخ３ باد 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＊３ وليکئ او ！ول／يوالو ته ي３ ولولئ.
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 شپ５تم لوست
  داقليم اغيزمن علتونه

تاس３ ويلی شئ چ３ د اقليم اغيز من عوامل کوم دي؟
 )   135 ( نقش３ ته و－ورئ، هغه الملونه چ３ پر ن７يوال اقليم باندې اغيزه لري، پک３ ＊ودل 
شوي دي. د شلم３ پي７ۍ په پای او د يو ويشتم３ پي７ۍ په پيل ک３ د ن７ۍ په اقليم ک３ يو＇ه 

بدلونونه رامن％ته شوي دي.
دغه بدلونونه د اوزون د طبق３ د يو＇ه ويجاړيدو او د گلخانه ي３ گازونو د توليد المل شول. 

داقليم پيژندن３ پوهانو پر اقليم باندې اغيزمن الملونه په الندې توگه ＊کاره کوي:
الف( د اقليم بنس＂يز توکي

ب(  د اقليم اغيزمن عوامل
د اقليم داساسي عناصروپه مرسته د يوې س５م３ اقليمي ＄انگ７تياوې په ډ４ر＊ه ډول پيژندل 
کيدای شي، نو＄که د اقليم په بدلونونوک３ الندن３ ＇لورفک＂ورونه د س５م３ په اوبو او هوا 

باندې په سيده توگه اغيزه کوي. دغه فک＂ورونه په الندې ډول دي:
1- د شپ３ او ور＄３، کال او مياشت３ تودوخه. 

2- د کال او مياشت３ په اوږدوک３ لنده بل او اور＊ت.

3- په س５مه ييزه او ن７يواله ب２ه ، د ！ي فشار او لوړ فشار د مرکزونو جوړيدل. 

4- د بادونو لگيدل په وچه او سمندر باندې د هغو ډولونه.

 مايله وړان／３

   ١٣٥ ان％ور: د لمر مايله او عمودي شعاع د ＄مکی په مخ ＊يي.

عمود وړان／３
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يوشميرنور اغيز من او مهم عوامل ي３ دادي:
1- د لمر د رالويدو زاويه. 

2- دعرض البلد درجه.

3- د＄مک３ جوړ＊ت او لوړوالی.

4- له سمندر ＇خه لرې والی او نژديوالی.

5- د سمندري بهيرونو ＇رنگوالی.

6- س５مه ييزبادونه. 

7- د س７و اوتودو＇پو ＇رنگوالی.

8- د گل خانه يي گازونو پرمختيا.

9- د او زون دطبق３ ويجاړيدل.

10- د اور غور＄وونکو فعاليت                                    

١٣٦ ان％ور د کال په ب５الب５لو موسمونو ک３ د لمر وړان／و د ل／５دو زاوي３

د برابری حالت لمريز انقالبد برابري حالتد لمريز انقالب حالت

په استوا ک３ د لمر وړان／３

په ٤٥ سويلي درجو باندې د  لمر وړان／３

١٣٧- ان％ور: د کال په ب５ال ب５ل موسمونو ک３ په معتدله منطقه باندې د لمر د وړانگو ل／يدل.

١٣٦- ان％ور

اوړی

پسرلي منی

ژمی

سويل

ختي＃

شمال

لو４دي＃



 211

اوس به د هرې پديدې په هکله په لن６ ډول خبرې وک７و:
- د لمر د رالويد و زاويه: لمر د＄مک３ پرمخ په ب５الب５لو زاويو باندې رالو８４ي، د ب５لگ３ په 
توگه په قطبونوک３ د پسرلي او مني په موسمونو ک３ )د وري د مياشت３ په لوم７ۍ او د تل３ د 

مياشت３ په لوم７ۍ( د لمر وړانگ３ په مماس ب２ه او په صفر زاوي３ سره ل／８５ي.
په 45 درجو عرض البلد ک３ په 45 درجو او د استوا په کر＊ه باندې په 90 درجو باندې په 
عمومي توگه رالو８４ي چ３ په هرسانتي مربع  ک３ دوه 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 چ３ د لمر د وړانگود رالو４دو زاويه په عرض البلدونو د ＄مک３  په 

－ردوالي د محور په ميالن پورې اړه لري. 
درجه  يوه  گراد  سانتي  د  تودوخه  سره  لوړوالي  متره  هرسل  په  ک３  س５مو  لوړو  غرنيو  په   -

راکم８５ي چ３ دا د غرنيو کنگلونو المل ک８５ي.
- سمندر ته نژديوالی د لنده بل لرونک３ اقليم المل گر＄ي او په سواحلو ک３ سمندري او کله 

هم وچ بادونه رامن＃ ته کوي.
- سمندري تاوده بهيرونه د سواحلو د توديدو او ساړه بهيرونه د سواحلو د يخن９ المل گر＄ي. 
همدارن／ه تيفون بادونه د آسيا په ختي％و سواحلوک３ او هريکين د متحده اياالتو په ختي％و 

سواحلوک３ کلک توپانونه اونورې ستونزې پيداکوي.
- س７ې او تودې ＇پ３ د يوې س５م３ په محلي اور＊تونو اغيزه لري. د ب５لگ３ په تو－ه د سايبريا 
س７ې ＇پ３ په افغانستان ک３ او د هند د سمندر تودې ＇پ３ دواړه د س５مه ييزو اور＊تونوالمل 

ک８５ي.
CFC ( د اوزون د ويجاړيدو المل  24 ( او ) ,,, CoCoNCH - گلخانه يي －ازونه لکه )
او تودوخ３ المل  لوگي  اورغور＄وونکو چاودن３ د  تودوخه ډ４ر وي، د  او د＄مک３  ک８５ي 

ک８５ي او هغه گازونه چ３ له هغو ＇خه شاوخواته خپر８４ي د س５م３ اقليم 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 پايل３ د ！ولگي ترمخ３ نورو ملگرو ته ووايي.

     پو＊تني:
د لوست له متن ＇خه په －＂ه اخيستنه د الندې نيم／７و جملوتش ＄ايونه په مناسبو کلموډک 

ک７ئ:
1- په ن７ی ک３ د 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 ليگدل 

د لمر وړانگ３ د ＄مک３ پرمخ په ب５الب５لوزاويوباندې لگ８５ي)          ( 
- په غرنيو لوړو برخوک３ د هر وسلو مترو په لوړوالي سره تودوخه لوړ８４ي)       ( 

- په افغانستان ک３ د سايبريا س７ې ＇پ３ او د هند د سمندر موسمي تودې ＇پ３ د اقليم د 
وچوالي المل ک８５ي.

    له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:
ددغ３  معلومات  او خپل  ل＂وئ  وي３  لري.  اغيزه  په س５مه  ژوند  د  او  اقليم  په  عوامل  کوم 

موضوع په اړه په پن％و کر＊وک３ وليکئ.
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         ١٣٨- ان％ور: د استوايي آب و هوا يوه ب５ل／ه ＊يي.  
د ＄مک３ کروي ب２ه، د لمر د وړانگو ميالن او د ＄مک３ د محور ميالن 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 ک３ اهميت 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 چ３ هغه دادي: 
1- د تودو س５مو اقليم: هغه س５م３ چ３               د سرطان او دجدي د کر＊و ترمن＃ پرت３ دي او دغو 

س５مو ته )مدارين( هم ويل ک８５ي، د لمر وړانگ３ هرکال ورباندې دوه ＄له عموداً لو８４ي.
   درجوتر من＃ پرت３ س５م３ 

2
1

66   او 
2
1

23 2- دمعتدله اقليم س５مي: دا د عرض البلدونو د 

دي.د شمالي نيم３ کرې او سويلي نيم３ کرې دواړو خواووته په يادو شويو عرض البلد ونو 
ک３ پرت３ دي.

  او ٩٠ درجو عرض 
2
1

66 3- د بارده )ساړه( اقليم س５م３: په شمالي او سويلي نيمو کروک３ د 

البلدونو ترمن＃ پرت３ س５م３ دي.
په پورته درې ډوله ويش ک３ جوي شرايط او دهغو مهم فکتورونه په پام ک３ نيول شوي دي.

د تاوده يا حاره اقليم ډولونه: 
الف - دتاوده استوايي اقليم مدار هغه ساحه ده چ３ د استوا له کر＊３ د ＄مک３ دکرې په 
البلد تر پن％ودرجو پورې جوي ＄انگ７تياوې تر＇ي７ن３ الندې  شمال او جنوب ک３ دعرض 
نيسي، خو تروپيک اقليم ساحه د سر طان او جدي تر دايرو پورې را اخلي . بياهم دغه حدود 
په ＇رگنده توگه نه دي ！اکل شوی، يعن３ دا کوم３ قاطع پول３ نه دي. توپوگرافي وضعيت او 

 يوشپ５تم لوست
   د اقليم  ډولونه
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١٣٩- ان％ور: د تروپيک او استوايي س５می ان％ور ＊يي.

نورو فزيکي او جوي بدلونونو له مخ３ بدليدای شي. د اقليم پول３ يا اقليمي سرحدات کم او 
زيات په هره لويه وچه ک３ د اقليمي تسلط له مخ３ توپير لري. له همدې امله ده چ３ ＄ين３ 
البلد ترلسو  وخت د تروپيک اقليم پول３ داستوا د کر＊ي په شمال او جنوب ک３ د عرض 
س５م３  دغ３  د  پلوه  له  اقليم  د  اخلي.  را  ساحه  پراخه  هم   کله  او  محدودوي  پورې  درجو 

＄انگ７تياوې په الندې تو－ه دي:
1- د کال په اوږ دوک３ د تودوخ３ من％نی حد او اندازه پک３ دسانتی گراد تر 27 درجو پورې 

رس８５ي او د اعظمي او اصغري تو دوخ３ ترمن＃ تو پير پک３ ډ４ر ل８ وي.

٢- د هوا فشار په عادي اووسطي حالت د ١٠٠٩ او ١٠١٢ ميلي بار)يو ملي بار مساوي دی د 
س５مابو 29 .،. انچ د س５مابو له لوړوالي سره ( ＄ين３ وخت داس３ هم پي＋８５ي چ３ دسمندر د 

مخ د هوا له فشار＇خه د دغ３ س５م３ د هوا فشار کم وي.
٣- په دغه س５مه ک３ دبادونو لگيدل زياتره له ختي＃ ＇خه مخ په لو４دي＃ وي، نود استوا ختي＃ 
داستوا  زياتره  پرسطح  د ＄مک３  بادونه  تجارتي  واکمن وي، خو  باندې  په دغه ساحه  بادونه 
کر＊ي له خوا ل／８５ي. دغه س５مه ډ４ر اور＊ت لري، واوره هي）کله پک３ نه ور８４ي، د تودوخ３ 
د توپير له مخ３، دلته د کال د موسمونو ترمن＃ توپيرپه ＇ر－ند ډول نه ＊کاره ک８５ي. هغه ډ４رل８ 
توپير چ３ دسرطان اوجدي په لوم７يو ک３ د لمر د رالويدلو وړانگو د ميالن له امله پ５＋ي８ي ډ４ر 

دپاملرني وړنه دي. الند４ن９ س５م３ د دغه ډول اقليم ب５لگ３ دي: 
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  درجو عرض البلد ک３ دپيرو داکيتوس س５مه. 
2
1

3 - د استوا دکر＊３ په جنوب ک３ په 
  درجو عرض البلدک３ امازون د بليم س５مه. 

2
1

1 - د استوا دکر＊３ په سويل ک３ په 
- د پاسفيک په لو４دي＃ ک３ داوشن ！اپوگان.

- جورج ！اون، سنگاپور او  کانگوک３.
 دمعتدله اقليم (من％ني عرض البلدونه)

دمعتدله س５مو اقليم د ＄مک３ د کرې په من％نيو عرض البلدونوک３ ده چ３ دقطبي 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 الند４نيو برخو ويشل ک８５ي:
١- نيمه استوايي لنده بل لرونکى اقليم.

٢- د لو４دي％و غاړو وچ اقليم. 
٣- د وچ اوړي لرونکي استوايي س５م３ يا مديترانه يي اقليم.

٤- د معتدلو س５مو او ستيپونوسارايي اقليم.
٥- د معتدله س５مو وچ او لنده بل لرونکى اقليم.

نيمه استوايي لنده بل لرونکى اقليم: 
نيمه استوايي اقليمي زياتره س５م３ د دواړوسويلي او شمالي نيمو کرو ٢٥-٣٥ درجو عرض 
البلدونوترمن＃ پرت３ دي. دغه ډول اقليم تود او لنده بل لرونکى اوړى او معتدل ژمی لري. 
باران ي３ ډ４ر وي او هوا وچه نه وي. په ژمي ک３ د قطبي س７و جبهو له امله په ＄ينو س５مو ک３ 

واورې هم لري.

١٤٠ ان％ور   
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د لو４دي％و غاړو اقليم: 
داقليم دغه ساحه د استوا له ناحي３ ＇خه يو＇ه لرې واقع ده، لو４دي＃ سواحل رانغاړي چ３ 
دشمالي اوسويلي نيمي کرې د ٤٠-٦٠ درجو عرض البلدونو ترمن＃ واقع دي، دقطبي س７و 
＇پو او توپاني سايکلونه له يوبل سره مخامخ کيدل، په لو４دي％و غاړو ک３ د ل８ لنده بل د پات３ 

ک５دو المل گر＄ي، نو＄که ي３ اوړی وچ او د اور＊ت اندازه ي３ ل８ه ده.
مديترانه يي اقليم:

اولنده  اومعتدل  اوړى  وچ   ک８５ي چ３  اقليم شميرل  استوايي  نيمه  ک３  منطقه  په  داس５م３   
بل لرونکى ژمى لري. دا اقليم د دواړو نيمو کرو د٣٠ -٤٠ درجو عرض البلدونو ترمن＃، 
داستوادس５م３ د 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 ک３ دي چ３ دواړه د مديتران３ سمندر －ي په س５مه ک３ پراته دي.
د معتدله س５م３ ستپ اوسارايي اقليم: 

دغه س５مه د آسيا او شمالي امريک３ د لويو وچو د ننه د ٣٥- ٥٠ درجو عرض البلدونو ترمن＃ 
واقع ده. په دغه ډول اقليم باندې درې الملونه په دغو س５موک３ اغيزه لري:

- په اوړي ک３ چ３ کله د بادونو لگيدل او د هوا فشار د قطب خواته پراخ８５ي. د لن６ وخت 
لپاره وچه استوايي هوا رامن％ته کوي.

- په ژمي ک３ د کانادا او سايبريا د لوړ فشار د مرکزونو جوړيدل قطبي وچه هوا هغ３ ته پرې 
＄انگ７تيا ورکوي.

- په دغه س５مه ک３ د غرونو شتوالى د لنده بل لرونک３ او وچ３ هوا دجوړيدو المل ک８５ي.
وچ او لنده بل لرونکى )مرطوب( اقليم، دلته د وچ او لنده بل لرونکی اقليم اصطالح ＄که په کار 
＄ي چ３ د يو شم５ر الملونو له مخ３ وچ３ س５م３ صحرايي ب２ه غوره کوي. هغه س５م３ چ３ په وچه 

ک３ دي، سره له دې چ３ وچ اقليم لري، لنده بل لرونک３ هم دي او هلته اور＊ت هم ډ４ر وي. 
قطبــي سوړ اقليم او غـــرن９ 

لوړې س５م３:                   
ک３ الندې س５م３  اقليم  ډول  دغه  په 

را＄ي:
قطبي  نيمه  اقليم،  وچ  قطبي  نيمه 
اقليم،  لرونکى  بل  لنده  او  سمندري 
لرونکي س５مو  کنگل  د  اقليم،  تندرا 

اقليم او د غرنيولوړو س５مو اقليم.

١٤١ان％ور
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نيمه قطبي وچ اقليم:
په دې ک３  پراختيالري،  لوري  په  د قطب  زياتره د شمال  لويي وچ３ چ３  اوامريکا  آسيا  د 
را＄ي. د ٥٠-٧٠ درجو عرض البلدونو ترمن＃ پراخه ساح３ دا ډول اقليم لري . په ژمي ک３ 
چ３ کله د لمرو ړانگ３ له قطب دايرې سره مماس ت５ري８ي، په ！ول شمالي قطب او نيمه  قطبي 

س５مه ک３ هوا ډ４ره س７ه وي، نو＄مکه له واورو ډکه وي.

تندراساحه:
 درجو عرض البلد او د قطب د دايرې د ٧٥ درجو ترمن＃ 

2
1

66 دتندرا س５م３ اقليمي ساحه د 
واقع ده چ３ د شمالي امريک３ د شمالي ＇ن６ې د پاى او د آسيا ！وله شمالي برخه رانيسي. په 

دې س５مه ک３ قطبي س７ه هوا چل８５ي.

کنگلي اقليم: 
د ن７ۍ درې لوی کنگلونه گرينلن６، انتارکتيکا او دشمالي کنگل سمندر لوی کنگلونه چ３ په 
اوبو ک３ د لويو غرونو په ب２ه په المبودي، 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 پک３ تل د سانتي گراد له صفر درج３ ＇خه ！ي وي او دکنگل په 

درجه ک３ ډ４ره يخني وي.

د غرنيوس５مواقليم: 
د تروپوسفير په طبقه ک３ تودوخه  له لوړوالي سره سرچپه اړيک３ لري، خو د باران او واورې 
اور＊ت لوړوالي سره بيا سيده اړيک３ لري. د هوا فشار هم په لوړو ارتفاعاتو ک３ کم８５ي، له 
دې امله چ３ تودوخه اواور＊ت په ب５الب５لو لوړو غرنيو س５مو ک３، ب５الب５ل３ اقليمي س５م３ 
رامن％ته کوي، نوکه چ５رې موږ د هماليا د غرونو د ل７ۍ تر ډ４رو لوړو ＇وکو پورې دسمندرله 
کچ３ ＇خه لوړوالى په پام ک３ ونيسو، له ب５الب５لو اقليمونوسره به مخامخ شو. په غرنيو س５مو 
او  اندازه واوره  اندازه له١٨٠٠ او٣٠٠٠ ميلي مترو＇خه زياته ده چ３ زياته  ک３ د اور＊ت 
باران پک３ ور８４ي. له همدې امله په سالنگونو او د بابا د غره په لوړو ＇وکو ک３ اودهندوکش 
په يوشمير لوړو س５مو ک３ ډ４ر اور＊تونه ک８５ي او د هماليا او آلپ په هغو برخو ک３ چ３ له 
٣٠٠٠ مترو＇خه لوړي دي، هلته تل کنگلونه وي. دغه س５م３ دډ４ر لنده بل د لرلو له کبله 

غرني ＄نگلونه هم لري چ３ په افغانستان ک３ ي３ سپين غر يوه ＊ه ب５لگه ده.
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     د ！ولگي دننه فعاليت:
به  ډله  دويمه  هکله،  په  اقليم  تود  د  به  ډله  لوم７ۍ  وويشل شي،  ډلو  په  دې  کوونکي  زده 
دمعتدله اقليم په هکله او دريمه ډله به د سوړ اقليم په هکله يوله بل سره خبرې اترې وک７ي 

او د هرې ډل３ استازى به ي３ پايله د ！ولگي ترمخ３ نورو！ولگيوالو ته ووايي.

    پو＊تني: 
له متن ＇خه په گ＂ه اخيستوسم ＄واب غوره ک７ئ.

١- معتدله اقليم دکومو عرض البلدونو ترمن＃ واقع دى؟
 ٤٥ او  ٩٠ درجو ترمن＃

2
1 الف( د  

  درجو ترمن＃.
2
1

66   او 
2
1

23 ب( د

ج( د ٤٥ درجو عرض البلد ترمن＃.  
د( يوهم نه.

٢- په توده استوايي س５مه ک３ د 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 ي３ ك７ئ:
٣- معتدل اقليم په کوموعرض البلدونو ک３ واقع دی او د ＄مک３ له کوم ډول آب او هوا 

＇خه اغيزمن ک８５ي؟
٤- دمن％نيو عرض البلدونو معتدله اقليم پر ＇وبر خو ويشل ک８５ي؟

٥- نيمه استوايي لنده بل لرونکى اقليم د کومو عرض البلدونو ترمن＃ واقع دى؟

    د ！ولگي ＇خه بهرفعاليت:
په ن＋ه ک７ئ. ددې تمرين  اقليمونه  ب５الب５ل  په کتن３ سره  د خپل ！ولگي د جغرافي３ کتاب 
لپاره دې يوه د ＄مک３ کره رسم او په هغ３ ک３ د ن７ۍ اقليمي س５م３ په ن＋ه ک７ئ او په بل 

راتلونک３ درسي ساعت ک３ ي３ خپلو ！ولگيوالو تر مخ３ ووايئ.
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دوشپ５تم لوست
د اتموسفير طبق３  

د اتموسفير طبق３ دکوم فزيکي المل له مخ３ رامن％ته شوي دي؟
د  له مخ３  فشار  د  د هوا  او  تودوخ３  بل،  لنده  ذراتو،  د  او خاورو  د وزن، دگرد  د عناصرو 

اتموسفير طبق３ په الندې توگه دي: 
A- دهوموسفير طبقه )متجانس( 

B- هيتروسفير طبقه ) نامتجانس( 
هوموسفير طبقه الند４ن９ نورې طبق３ لري.

١- تروپوسفير طبقه د ＄مک３ له مخ ＇خه ٨ ＇خه تر١٢ کيلو متروپورې لوړوالى لري، د 
اکسيجن گاز د ژوند د فعاليت لپاره په سلوک３ ٢١ امکانات چمتو کوي، يعن３ د ونو، بو！و، 
او اوکسايد کيدو عمليه د  انسانانو ژوند په همدې گاز پورې ت７لى دى. د سو＄يدلو  او  ژويو 
اکسيجن په گاز پورې ت７ل３ ده. دفوتوسنتيز په عمليه ک３ نباتات  د ور＄３ اکسيجن او د شپ３ 
2CO ( بهرته باسي، په دې توگه په نباتاتوک３ کاربو هايدريدجوړوي چ３ په نباتاتو ک３ غذايي  (
2CO ( زياتيدل د＄مک３ پرمخ د تودوخ３ د زيات５دو المل گر＄ي. د  ماده ده. په دې توگه د )
اوبو دوران هم د تروپوسفير په طبقه ک３ ترسره ک８５ي او د واورې اوباران د اوريدو المل گر＄ي. 
له دي پرته د تروپوسفير د ＄مک３ حرارت د پوښ په ډول ساتي چ３ ＄مکی ته د －لخان３ 
ته ي３ د  بنفش ＇خه ها خوا دې ＄مک３  لرونک３ وړان／３ چ３ د  غوندې دی. د لمر زيان 
رسيدو مخنيوی کوي په پورتن９ برخه ک３ يوه بله نازکه طبقه د تروپوپاز په نوم شته، دتروپوسفير 

              ١٤٢- ان％ور: تروپوسفير، ستراتوسفير او د ＄مک３ کره ＊يي.

د فشار تغيير

ترموسفير

مزوپاز

مزوسفر

ستراتوپاز

تروپوپازستراتوسفير
تروپوسفير

د اوزون طبقه

ايونوسفير

د نايتروجن د ماليكول طبقه

د راديويی ＇پو انعکاس

د حرارت قوس
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په طبقه ک３ په هرو سلو مترو لوړوالي سره د تودوخ３ درجه يوسانتي گراد راکم８５ي.
٢- دستراتوسفير طبقه: دغه طبقه له ١٢ ＇خه تر ٤٥ کيلومترو پورې لوړوالى لري. يعن３ 
په اتموسفيرطبقه ک３ د ＄مک３ له مخ ＇خه ١٢ کيلومتره پورته او ٤٥ کيلومتره ＊کته ！وله 
ستراتوسفير طبقه ده. په دي طبقه ک３ دهوا كثافات اوكك７تيا، وري＃ او گرد نشته چ３ همدا 
دج الوتکود الوتلو ساحه ده.د ستراتوسفير په طبقه ک３ تودوخه ورو، ورو زيات８５ي له منفي 
٩٠ درجو ＇خه د سانتي گراد صفر درجو ته رارس８５ي. د ستراتوسفير له طبق３ ＇خه وروسته 
)(  طبقه ده او دا طبقه  3O ستراتوپاز طبقه را＄ي چ３ د هغ３ په الند４ن９ برخه ک３ د اوزون  

١٠ کيلومتره پري７والى لري.
په اتموسفير ک３ د ＄مک３ له مخ ＇خه  ٣- ميزوسفير: دې ته من％ن９ طبقه هم وايي چ３ 
له ٤٥ کيلومترو ＇خه تر ٨٠ کيلومترو پورې لوړوالى لري. په دغه طبقه ک３ د راډيو ＇پ３ 
آخرک３ ميزوپاز طبقه ده، وروسته ترهغ３  په  ته را غبرگ８５ي. د همدې طبق３  بيرته ＄مک３ 

هيتروسفير طبقه پيل ک８５ي.
٤- ترموسفير طبقه: دايوه توده طبقه ده د هغ３ په پورتن９ برخ３ ک３ تودوخه د سانتي گراد له 
سلو درجو ＇خه اوړي، وروسته بيا د ٨٠ او ١٤٠ کيلو مترو لوړوالي په من＃ ک３ نايتروجن گاز 
)(   حالت ک３ دی. ددغ３ طبق３ الند４ن９ برخه د ايونوسفير په نوم ياد８４ي چ３  2N په ماليکولي

د هايدروجن له آيونونو ＇خه جوړه ده. 
٥- اکزوسفير: دغه طبقه تر ١٣٠٠٠ کيلو مترو پورې پيرړوالى لري. هلته د ＄مک３ جاذبه ورو 
ورو صفر ته رس８５ي، له همدې امله دل８ ارتفاع لرونکي مصنوعي سپوږمک９ )اقمار( د ٥٠٠ 

او ١٠٠٠ کيلومتروپه لوړوال３ ک３ رس８５ي.

       د！ولگي دننه فعاليت:
زده کوونکي دې د تروپوسفير د طبق３ د اهميت په اړه له يو بل سره خبرې اترې وک７ي، بيا 

دې د هري ډل３ استازی د ！ول／ي ترمخ３ توضيح ک７ي.

       پو＊تني: 
١- دتروپوسفير په جوړ＊ت ک３ کوم گازونه د ارز＊ت و ړدي؟ 

٢- د اوزون طبقه د اتموسفير په کومه برخه ک３ ده؟ 
٣- ايونوسفير＇ه ډول طبقه ده؟

      له ！ولگي ＇خه بهرفعاليت:
زده کوونکوته دې دنده وسپارل شي چ３ د تروپوسفير دطبق３ د اهميت په هکله  ＇و کر＊３ 

يوه مقاله وليکي.
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 دري شپ５تم لوست
د＄مک３ اتموسفير      

    ١٤٣ - ان％ور: د ＄مکي کره، د ترپوسفير او استراتوسفيرطبق３ ＊يي. 

تاس３ د ＄مک３ د اتموسفير د طبق３ او د هغ３ د حياتي ارز＊ت په هکله پوهي８ئ؟
اتموسفير يوه گازلرونک３ کره ده چ３ د ＄مک３ د کرې شاوخوا ي３ نيولي ده. د＄مک３ په بهرني 
قشر ک３ ژوندي موجودات ون３ او بو！ي شته، دغ３ طبق３ ته بايوسفير وايي چ３ د انسان د ژوند 
چاپيريال هم د همدې طبق３ يوه برخه جوړوي او د اتموموسفير په قاعده ک３ تر سترگوک８５ي، 
يعن３ د＄مک３ پربرسيرن مخ باندي چ３ د انسان د ژوند چاپيريال دی، د ＄مکي اتموسفير 

١٣٠٠٠ کيلو متره پري７والى لري، خو په قطبي س５مو ک３ ي３ پري７والى کم８５ي.
اتموسفير ＄مکه د يوه غ پوښ په توگه چاپيره ک７ي چ３ د لمر د زيان د سوزونکو وړانگو د 
تيريدو مخنيوى کوي. د هغ３ د گازونو جور＊ت په تروپوسفير طبقه ک３ داس３ دی: أ کسيجن 
په سلوک３ ٢١، نايتروجن په سلوک３ ٧٨، په سلو ک３ 0,93 ارگن، د کاربن داى اوکسايد گاز په 
سلوک３ ٠.٠٣ او يو ＇ه نوري３ －رد او د خاورو ذرات او لنده بل دي. يو شمير نور ډ４ر ل８ گازات 

لکه نيونى، هيليوم کرپتون، زنون، هايدروجن، ميتان او نايتروجن أ کسايدهم پک３ شته.
تروپوسفير په اصل ک３ د ماوراى بنفش او د لمر د زيان لرونکو وړانگو په وړاندې يو لوی 
پوښ دى چ３ د ＄مک３ لپاره دگلخان３ حيثيت لري. اور＊تونه، دور４％و جوړيدل اولندبل ！ول 
په همدې طبقه ک３ ترسره ک８５ي . مرغان، هليکوپترونه اوکوچنی تفريحي الوتکي په همدې 
طبقه  ک８５ي. ستراتوسفير  تر سره  ک３  طبقه  په همدي  هم  سايکل  اوبو  د  الو＄ي.  ک３  طبقه 

سفير
 ستراتو

مه د استوا س

 د كومولونمبوس طالتم او
 كانوكشن عمل

تروپوسفير
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وري＃ نه لري، ج الوتک３ په همدې طبقه ک３ الو＄ي. دتروپوسفير له طبق３ ＇خه مخ پورته 
خواته د گازونو سلنه مخ  په کميدو ده، دهوا فشار ！ي＂８５ي. دسمندرپه کچه چ３ د هوا فشار 
 ، 10

1 ٧٦٠ ميلي متره دى، که هغه دلته يو واحد فرض ک７و، د تروپوسفير د طبق３ په پاى ک３ 
  ته کم８５ي. دتروپوسفير په طبقه ک３ تودوخه لوم７ی راکم８５ي، 

100000
1 دتروپوسفير په طبقه ک３ 

په ستراتوسفيرک３ بيرته زيات８５ي، په ميزوسفير طبقه ک３ بيرته کم８５ي، خوپه ترموسفير طبقه ک３ 
په سل／ونو درجوته بيرته پورته ک８５ي چ３ همدې برخ３ 

ته ايونوسفير ويل ک８５ي.
- اتموسفيرپه ٢٠-٢٥ کيلو مترولوړوالي ک３ د اوزون 
طبقه ده چ３ د ماوراى بنفش د وړانگومخنيوى کوي.                
 ) 2CO اکسايد،) نيتروس  لکه  گازونه،  يي  گلخانه   -
ميتان او کلورو فلورکاربن د اوزون د طبق３ د ويجاړيدو 
لپاره ډ４رمضر دي، له همدې امله ه）ه ک８５ي چ３ ددغو 
د  اوزون  د  او  وشي  مخنيوي  ＇خه  زياتيدو  له  گازونو 
موجوداتو  ژونديو  نورو  د  او  ژوند  د  انسانانو  د  طبق３، 

ژوند ته زيان ونه رس８５ي.

د اطلس سمندر

وري３％

جنوبی امريکا 

  شمالى امريكا 

    د！ولگي دننه فعاليت:
له زده کوونکو＇خه دې وغو ＊تل شي چ３ د هوموسفير دننه طبقات تشريح ک７ي.

     پو＊تن３:
١- دتروپوسفير په طبقه ک３ دگازونو دجوړ＊ت سلنه )فيصدي( په ＇ه ډول ده؟

٢- گلخانه يي گازونه کوم دي؟

      له ！ولگي ＇خه بهر فعاليت:
زده کوونکوته دې دنده وسپارل شي چ３ اتموسفير تعريف ک７ي او د هغه د هوا دفشار او 

تودوخ３ د بدلون په هکله دې يوه پا１ه مقاله وليکي.

١٤٤- ان％ور   
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 ＇لورشپ５تم لوست 
  په اقليم ک３ د اتموسفير ارز＊ت 

   ١٤٦- ان％ور: د اتموسفير نقش د لوړو او ！ي＂و فشارونو په جوړ＊ت باندې ＊يي.

١٤٥- ان％ور: د اتموسفير نقش د وچ３ په بادونو باندې ＊يي.   

اتموسفير په اقليم ک３ ＇ه رول لري؟                                                                  
اتومو سفير چ３ د ＄مک３ يوه مهمه پديده ده، د يوه پوښ په توگه ي３ د ＄مک３ شاوخوا نغاړل３ 
ده. اتموسفير د ژونديو موجوداتو لپاره حياتي ارز＊ت لري، د ن７يوال او س５مه ييز اقليم لپاره 

کنترول لرونکى عامل بلل ک８５ي چ３ دلته به په لن６ه تو－ه خبرې پرې وشي:
- په اتموسفير ک３ د اکسيجن شتوالى په اوبو او وچه ک３ د ژونديو موجوداتو د ژوند المل 
ک８５ي، انسانان په سيده توگه اکسيجن تنفس کوي، سمندري او د اوبو ژوي هغه له اوبو ＇خه 
ترالسه کوي. ون３، بو！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 ک３ له هغو ＇خه کاربوهايدريت جوړوي او له هغه 
＇خه تغذيه ک８５ي، دغ３ عملي３ ته فوتوسنتيز ويل ک８５ي، خودشپ３ له خوا د دې برعکس 
د خپلو پا１و له الرې اکسيجن اخلي او کاربن ډا ى اکسايد بهرته باسي چ３ دې ته د نباتاتو 

تنفس ويل ک８５ي.
د  هوا  دا ＄که چ３  ک８５ي،  المل  لگيدو  د  بادونو  د  شتوالى  اتموسفير  د  اړه  په  اقليم  د   -
تودوخ３ له امله پورته خواته ＄ي اوس７ه هوا د هغ３ ＄اى نيس３، په پايله ک３ ي３ د ！ي او لوړ 
فشار مرکزونه را من％ته او د بادونو د ل／５دو المل －ر＄ي چ３ له استوا ＇خه د قطبونو خواته 
تودوخ３  له  لمر  او د  اتموسفير  له  ！ول３  بادونه اوس７ې ＇پ３  توگه قطبي  په همدې  ل／８５ي. 
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＇خه پيدا ک８５ي.
- د اوزون طبقه چ３ د 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 له 
کبلــه دي، پرتــه له هغه به اور＊ــت او د ور４％و －ر＄يــدل نه و. له دې پرته بــري او بحري، يعن３ 

د وچ３ او سمندرونو 
د توپانونو شــتوالى به 

هم نه وي. 
فشــار  د  هــوا  د    -
زياتوالى  او  کم＋ت 
نه يوا＄３ د بادونو په 
لري،  اغيزه  لگيدلو 
اتموســفير  د  بلک３ 

له فشــار ســره د انســانانو او نورو ژويو توافق يوه بله د ژوند موضوع ده چ３ د اتموســفير په 
شــتوالي کــ３ ممکنه ده. دســمندر په کچه فشــار ٧٦٠ ميلي متره دی پــه ٤٠٠٠ -٥٠٠٠ 
متــرو لوړوک３ فشــار کم８５ي چ３ دا په تنفســي جهاز باندې زور راوړي اوژوند ته ســتونزې 
پ５＋ـــ８５ي. همدارنگه په سل مترو ارتفاع ک３ تودوخه د سانتى گراد يوه درجه راکم８５ي، خو 
په أيونوســفير طبقه ک３ د ســانتي گراد١٠٠٠-٢٠٠٠ درجوته رس８５ي چ３ دا د انسان اونورو 

ژويو په ژوند باندې سيده اغ５زه لري.

      د ！ولگي دننه فعاليت:
   په ！ولگي ک３ دې دوه ډل３ جوړې شي، لوم７ۍ ډ له به د اتموسفير په هکله چ３ د 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＊تن３:
١. له اتموسفير ＇خه ول３ دتنفس لپاره کار اخيستل ک８５ي؟

٢. د ！ي او لوړفشار مرکزونه له اتموسفير سره ＇ه اړيک３ لري؟
٣. تودوخه د اتموسفير په حرکاتو ک３ ＇ه ډول اغ５زه کوي؟

     له ！ولگي ＇خه بهر فعاليت: 
   هر زده کوونکى دې د اتموسفير گ＂３ د اقليم په اړه لست ک７ي او د هغو په هکله دې يوه، 

ليکنه وک７ي اوبيادې په ！ولگي ک３ په دې هکله خبرې و ک７ي.

 -١٤٧
ان％ور 
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 پن％ه شپ５تم لوست
د هوا پ５ژندن３ او کتني د سنجولو وسيل３   

تاس３ پوهي８ئ چ３ د اوبو او هوا وړاندوينه د کوم ډول تخنيکي وسايلو په مرسته ک８５ي؟
د دغ３ پا３１ ان％ور وگورئ او دغه ډول يو شم５ر اسبابونه ويپژنئ.

-  د ساينس او ！کنو لوژۍ په پرمختگ سره د هوا پ５ژندن３ اسبابونه ډ４ر بشپ７ شوي دي او د 
هغو ډول ډول نوي اسبابونه رامن％ته شول. د نولسم３ پي７ۍ په پيل ک３ چ３ د هوا پيژندن３ 
الحراره  ميزان  ب５الب５ل  سنجولو  د  تودوخ３  د  ورو  ورو  وو.  کوچني  او  ساده  ډ４ر  س＂يشنونه 
درج３، اتومات 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 ک３ د تودوخ３ د سنجولو وسيله. 
د هوا د فشار آله. د لنده بل سنجولو آله او نور وسايل ک５＋ودل شول او د اتموسفير په ب５الب５لو 
لوړو ارتفاعاتوک３ ي３ د هوا ＄انگ７ تياوې ＄مک３ ته مخابره ک７ې. د رادار له سيستم ＇خه په 
استفادې سره جوي ＇ي７ن３ آسانه شوې د وري％و جوړيدل، جوي توپانونه، سمندري توپانونه او 
تيزا ور＊تونه ！ول د پ５ژندن３ وړشول او سيالوونو، اور＊ت، گرمی او د اقليمي س５مو د سوړوالي 

＄ان／７تيا دس５م３ خلکوته د اعالنونو وړوگر＄يده او خلکوته ي３ خبرتيا ور ک７ل شوه. 
- مصنوعي سپوږ مک９ د جوي پ５＋و او طبيعي ＇７５نو لپاره پرمختلل３ وس５ل３ و－ر＄５دې. په تيره 
بيا هغه مصنوعي سپوږمک９ چ３ د NASA،  روسي３، فرانسي او د هند په ه５وادونو ک３ فضا 
ته وتوغول شوې، د هغو ！ولو هدف د جوي پ５＋و ا！کل کول وو. که چ５رې د تلويزيون خپرونو 
ته ＄ير شو، دغه مصنوعي سپوږمک９ تل 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 پ５＋３ په ！وله ن７ۍ ک３ په ري＋تيان９ ب２ه ا！کل کوي او آن دا چ３ د هغو 
وړاند وينه درې، ＇لور ور＄３ مخک３ کوالى شي او د ＄مک３ پرسر او سيدونکو ته ي３ د هغوى 

د ډاډ په خاطر اعالنوي، تر＇و هغوى الزم تدابير ورته ونيسي.                     
- د تودوخ３ د معلومولو لپاره ډ４ر وسايل شته، لکه س５مابي ترماميتر، الکترونيکي )بر＊نايي 

تودوخه سنجوونکى(. اعظمي او اصغري ترماميترونه او د خاورې ترماميتر.

١٤٨- ان％ور        
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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 چ３ د هغه د درجو توپير نسبتي لنده 
بل ＊کاره کوي. 

- د لمر د ＇رگنديد و آله د لمر دوړانگو اندازه ＊کاره کوي.
- همدار نگه د ور４％و لوړوالی او د هغو لنده بل هم د سنجولو آله لري.

- د باد لگيدو د چ＂کوالي په آنى مومتر ＊ودل ک８５ي چ３ په عادي توگه او هم په بري＋نايي 
ډول ＊ودل ک８５ي 

- راډيوساند هغه بالون دی چ３ په هغه ک３ د جوي ＇ي７نو ！ول وسايل اي＋ودل ک８５ي او د 
په  ي３  ته  س＂５شن  اړونده  خپل  او  ثبتوي  ک３ جوي حاالت  ارتفاعاتو  ب５الب５لو  په  اتموسفير 

＄مکه ک３ مخابره کوي.
د  چ３  لري  ساحه  پراخه  ډ４ره  دليدلو  پرمخ  ＄مک３  د  شبک３  سپوږمکيو  مصنوعي  د   -
د  ＇ر－ندوي.  ته  ه５واد  هر  حاالت  ډول جوي  اتومات  په  کچه  په  ن７ۍ  ！ول３  د  او  سيم３ 
مصنوعي اقمارو )سپوږمکيو( شبکه د هوايي ډگرونو، دالوتکو الوتنو، دلويوبي７يو تگالرو، 
دکرن３ دالر＊وون３، اوبولگولو، د چاپ５ريال ساتن３ او ژوند، ＄نگلونو سيالوونو، ＇７＄ايونو 
وړاندې  ي３  ته  خلکو  او  چمتو  پورونه  را  او  معلومات  اړه  په  پ５＋و  طبيعي  ！ولو  و  نور  او 
کوي. همدارنگه د سونامي، هر يکن، تيفون او سارايي کيدو د گوا＊ونو په هکله معلومات 

خپروي، تر＇واړوندې ＇ان／３ الزم تدابير په پام ک３ ونيسي. 

        د ！ولگي د ننه فعاليت:
زده کوونکي دې په ＇وډلو وويشل شي او د الند４نيو موضوعاتو په اړه دې خبرې و ک７ي او 

پايله دې و وايي:
١. د راډيو ساوند په هکله 

٢. د رادار په هکله
٣.  د جوي حاالتو لپاره مصنوعي سپوږمک９

     پو＊تن３
١. تودوخه په ＇ه شي اندازه ک８５ي؟  الف- په راډيو ساوند  ب- په انيمومتر  ج- په بارومتر 

د- په ترماميتر
په  بارو گراف  ج-  په  آله ثبت ک８５ي؟  الف- هايدرو متر  ب-  په کومه  ٢. د هوا فشار 

ترمو－راف  د- په سايگرو متر
٣. مصنوعي سپوږمک９ د هوا پيژند ن３ په هكله ＇رن／ه معلومات ورکوي؟

     له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:
د جوي حاالتو  کتنه  په  کتابتون  د  يا هم  په مشوره  مورپالر  د خپل  کوونکى دې  زده   هر 

دوړاندوين３ په اړه يوه، يوه پا１ه  مقاله وليک３.

؟
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 شپ８ شپ５تم لوست
  د باد د لگ５دو ＇رنگوالى

تاس３ پوهي８ئ چ３ باد＇ن／ه ل／８５ي 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 چ３ س７ه وي، د هغ３ 
＄اى نيسي، په پايله ک３ هوا بي％ايه سيمه ييز، منطقوي او قاره يي اويا هم د ！ول３ ＄مک３ پر 

مخ بادونه را ل／８５ي.

په سمندر اووچه ک３ د بادونو ډولونه
په وچه او سمندر ک３ بادونه الند４ني ډولونه لري:

١. منطقوي بادونه
٢. تجارتي بادونه 

٣. استوايي ب５الب５ل بادونه
٤. قطبي ختي％ي بادونه

٥. غربي مسلط بادونه

    ١٤٩- ان％ور: د بادونولوری د ＄مک３ په کره ک３ ＊يي.

1

2

3
4

5

6

)ITC(١- استوايي متقارب بادونه
٢- شمال لو４دي＃ تجارتي بادونه

٣- د قطب الندې بادونه 
٤- د قطب ختي＃ بادونه

٥- جنوب ختي＃ تجارتي بادونه
٦- جنوب ختي＃ لو４دي＃ بادونه

٧- استوايي
٨- کانوکشن س５مه
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١. منطقوي بادونه:
ب２ه را ل／８５ي. د هغو اصلي المل  بادونه دي چ３ په کوچن９ ساحه ک３ په سيمه ييزه  هغه 
د！ي او لوړ فشار مرکزونه دي چ３ په ب５الب５ل لوريو او ب５الب５لو ب２و باندې ل／８５ي او په ب５الب５لو 
هرات١٢٠  د  ب５لگ３  غوره  ي３  ک３  افغانستان  په  ياد８４ي.  مونو  نو  ب５الب５لو  په  ک３  ه５وادونو 
ور＄ني بادونه دي. له د غو بادونو ＇خه يو شم５ري３ د کنگلونو بادونه دي چ３ د مني په موسم 

ک３ له غرنيو لوړو برخو ＇خه را ل／８５ي.
تيفون او هريکن بادونه: د ا هم س５مه ييز بادونه دي چ３ په ل８ه اندازه وي، خو گ７ نديتوب 
د فلوريدا په سواحلو او دتکزاس په  او دويجاړولو توان ي３ ډ４ر وي. هريکن بادونه عموماً 
س５مو ک３ ل／８５ي چ３ هركال زيات شم５ر ودان９ ن７وي او کرنيز حاصالت له من％ه وړي. 
تيفون بادونه د چين  په ختي％و سواحلو ک３ ل／８５ي چ３ د هغو س５مو خلکو ته زيات３ ستونزې 
پيداکوي او له ＄ان سره ساري ناروغ９ هم راوړي، که چ５رې له سونامي سره يو ＄اى شي د 

زرگونو خلکو دم７ين３ او د کورونو د ورانيد و المل －ر＄ي.
سونامی: هغه سمندري تو پانونه دي چ３ د ډ４رو کلکو زلزلو له امله دسمندر په من＃ ک３ يا هم 
دسمندرو غاړو او سواحلوته نژدې پي＋８５ي، که چ５رې له تيفون بادونو سره مل وي، نو ډ４ر 
پراخه ورانى کوي. دب５لگ３ په توگه په ٢٠٠٤ م. کال ک３ ي３ له سل زرو ＇خه زيات و－７ي د 

أسيا په جنوب او جنوب ختي＃ ک３ ووژل.
(Trade winds)٢. تجارتي بادونه

د شمالي او جنوب نيم３ کرې، ٥ او ٣٠ درجو عرض البلدونو ترمن＃ له شمال ختي＃ ＇خه 
مخ په جنوب لو４دي＃ باندې ل／８５ي، خوپه جنوبي نيمه کره ک３ د هغولورى له جنوب ختي＃ 

＇خه د شمال لو４دي＃ خواته وي. 
د تجارتي بادونو د لگيدلو ساحه د اطلس او بحرالکاهل په سمندورنو ک３ ډ４ره پراخه وي.د 

١٥٠ ان％ور
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لوم７نيو مدنيتونو پر مهال دبي７ۍ چلولو لپاره، په ت５ره بيا په پن％لسم３ او شپاړسم３ ميالدي 
پي７ۍ ک３ ي３ ډ４ر اهميت درلود. د د غو تجارتي بادونو په مرسته ي３ خپل سوداگريزمالونه له 

شمالي ه５وادونو ＇خه سويلي ه５وا دونوته وړل را وړل کيدل.
د  وايي.  البلد  آس عرض  د  يا   )Horse Lattitude(３ک اصطالح  په  ته  ساح３  دغ３ 
تجارتي بادونو په ساحه ک３ ي３ ＄ين３ وخت آسونه له بي７يو ＇خه او بوته اچول چ３ بي７ۍ له 

ډوبيدو ＇خه و ژغوري اوله سکون س５م３ ＇خه ي３ وکاږي.
(I.T.C)٣. استوايي متقارب بادونه

ترمن＃  البلد ونو  پن％و درجو د عرض  او جنوب د  بادونه هم داستوا د کر＊３ شمال  د غه 
سيمو ک３ را من％ته ک８５ي په دغه ساحه ک３ د استوايي ！ي فشار د استوايي مرکز له امله په 
استوايي ناحيه ک３ د ＄مک３ وضعي حرکت په شمال او جنوب ک３ يو ＄اى او دلو４دي＃ په 
لوري ＄ي. له دې امله چ３ دغه بادونه له ختي＃ ＇خه مخ په لو４دي＃ وي، نو ＄که ي３ د لگ５دو 
له امله د استواي３ ختي％و)Equatorial Eastehecel( بادونو په نوم يادوي، خوعلمي 
اصطالح ي３ استوايي متقارب بادونه دي چ３ د استوا له کر＊３ سره موازي ل／８５ي او لن６يز 

Inner Tropical Convergence zone .دى )I.T.C(３ي
٤. قطبي ختي＃ بادونه: 

په قطبي ناحيوک３ د ＄مک３ د کرې په شمال او جنوب ک３ د ٦٥ او ٩٠ درجو عرض البلد 
ونو تر من＃ ک３ هغه بادونه دي چ３ د لوړ فشار له مرکز او له قطبي س５مو ＇خه په ٦٠ درجو 
عرض البلد باندې ل／８５ي. د هغود لگ５دو لوري يو＇ه د لو４دي＃ خواته ک８ي８ي، نو＄که په 
اصطالح ک３ ورته قطبي ختي％ي بادونه وايي چ３ د ！ي＂و عرض البلد ونو په استقامت پرمخ 

＄ي او د درندو واورو د اوريدو المل ک８５ي.
٥. لو４دي＃ مسلط بادونه 

دغه بادونه په شمالي او سويلي نيمه کره ک３ د ٣٥ او ٦٠ درجو عرض البلد ونو ترمن＃ واک 
لري اود دغ３ ساح３ د فزيکي چاپيريال يوه  برخه جوړوي. دغه بادونه دنيمه استوايي له انتي 
سايکلون س５م３ ＇خه د نيمه قطبي سويلي سايکلون خوا ته ل／８５ي او د درندو توپانونو المل 
گر＄ي. په شمالي نيمه کره ک３ د غرونو او د و چ３ د ！و！ود شتوالي له امله د دوی منظم جريان 
گ６وډ ي８ي، نو ＄که ي３ د لگيدو په لوري ک３ هماهنگي او هم غ８ي نشته، خوپه سويلي نيمه  
کره ک３ له دې امله چ３ و چ３ د سويلي عرض البلد له ٦٠ در جو وروسته نشته، نو ＄که ي３ 

غربي بادونه ډ４ر تند او ويره وونکي دي او د حرکت لوري ي３ تل منظم وي.
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د بادونو گ＂ي:
١. د اوبود دوران جريان ډاډ من کوي.

٢. د ونو او بو ！و، په تيره بيا د خرما)خجورو( د ونو ودې ته گ＂ور دي.
٣. د هغه له انرژۍ ＇خه استفاده ک８５ي او بادي ژرندې گر＄وي.

٤. باد بان لرونک３ سود اگريزې بي７ۍ، په ت５ره بياله صنعتي انقالب ＇خه مخک３ په شمالي 
نيمه کره ک３ په همدې بادونو گر＄５دې او په سويلي نيمه کره ک３ غربي بادونو بادبان لرونکى 

بي７ۍ له لو４دي＃ ＇خه مخ په خيت＃ بيول３.

     د ！ولگي دننه فعاليت: 
زده کوونکي دې ＇لور ډل３ شي، هره ډله دې په الندې يوه، يوه موضوع  خبرې وک７ي:

١. د باد پيدا کيدل اود هغه ډولونه   ٢. موسمي يا مونسون بادونه او غربي بادونه 
٣. قطبي ختي＃ او تجارتي بادونه    ٤. س５مه ييز بادونه او د هغوگ＂ورتيا.

وروسته دې د هرې ډل３ استازى د خپل بحث پايله په ！ولگي ک３ بيان ک７ي.

     پو＊تنى: 
١. بادونه ＇نگه ل／８５ي شرح ي３ ک７ئ!

٢. بادونه ＇وډوله دي؟ 
٣. د تيفون او هريکن بادونو په هکله معلومات ورک７ئ! 

٤. تجارتي بادونه شرح ک７ئ
٥. بادونه ＇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 تودوخ３ د بدلون له امله. 

     له ！ولگي ＇خه بهر فعاليت:
زده کوونکي دې د باد د لگيدو تگلورى د نقش３ پرمخ په خپلو کتابچو ک３ رسم ک７ي.
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   اوه شپ５تم لوست 
 (Clouds) ３％وري         
ور３％４  چ３  پوهي８ئ  تاس３ 

＇نگه پيدا ک８５ي؟
الف: وري％３ په هوا ک３ د اوبو له 
ب７اسونو د سره نژدې کيدو له امله 
جوړ８４ي چ３ د لمر د وړانگو او 
ب７اس کيدود عملي３ لـــه امله د 
سمنــــــدرگيـــو،  سمندرونو، 
ونو  د  او  خاورې  اوبو،  والړو 
له پا１و ＇خه هواته پورته ک８５ي. 
له بل３ خوا د هـــوا د س７يدو له 
ب７اس ذرات  د  اوبو  د  کبله چ３ 

نوپه  را！ولي８ي،  پرشاوخوا  هايدروسکوپي هست３  د  پايله ک３  په  د عمل  تکاثف  د  او  س７ي８ي 
پايله ک３ ي３ ډول، ډول وري％３ جوړي８ي. د اوبو ب７اسونه چ３ ډ４ر زيات کوچني ذرات دي، په 
هوا ک３ )٠.٠٦ او٠.٠٢ ميلي لترو په اندازه سره شته، ＄ين３ وختونه په هوا ک３ ډ４ر کوچني 
کريستل ذرات جوړوي، دغه ذرات په اتموسفير ک３ معلق وي د خپل کوچنيوالي له امله په 
ډ４ر ل８ فشار سره باد د تودوخ３ او د هوا په حرکت سره په افقي او عمودي ب２ه حرکت کوي. د 
خاورو او گردونو ذرات يا نور ډ４ر کوچني ذرات هايدروسکوپي هست３ جوړوي چ３ د اشباع 
د عمل له امله د باران ＇ا＇کي، د واورې او ږل９ دان３ جوړوي. کله چ３ د هوا تودوخه له 
صفر ＇خه ！ي＂ه شي، ب７اسونه د کنگل کوچني کرستلونه جوړوي. که چ５رې د وري％３ طبقه 
نازکه وي او په هغ３ باندې د لمر وړانگ３ لو８４ي رنگ ي３ سپين ＊کاري، که چ５رې ي３ رنگ 
تياره شو، نو باران وروي او دا د وري％３ سيورلن اړخ وي. د＄مک３ مخ ته نژدې په ！ي＂ه سطحه 
ک３ د مه او غبار ＊کاري چ３ د گردل３ په شکل وي چ３ داد ستراتوس طبق３ او ور４％و ＇خه 

جوړي８ي.
ب) دوري％و ډولونه: وري％３ دخپلى ب３２ او لوړوالي له مخ３ ＇لور ډوله دي: د هغونو مونه په 

ال تيني ژبه د هغو ＄انگ７تيا ＇رگندوي: A گروپ: )٦-١٢ کيلومترو په وا！ن.
١. سيروس)Cirrus( دب２وپه شکل ٢. سيروکومولوسCirrocumulus کوچن９ ！و！３ 

ب２کو په شکل. 
٣. سيروستراتوسCirrostrat us دب２و په شکل   ٤. هالو ويل)Halo, veil( د مالي 

او کي８دۍ په ب２ه.
B . گروپ: د ٥-٣ کيلو مترو په وا！ن:

١. د کومولو نيموس لويه برخه - کتلوي گ３２ وري３％.
٢. کومولوس – گنبده ډوله وري＃.

 -١٥١
ان％ور



 232

؟

٣. ستراتوس)طبقه يي( چ３ د کوچنيو او لويو طبقو ب２ه غوره کوي.
٤. نيمبوستراتوس، يوه باراني وري＃ ده چ３ يا باران او يا واوره وروي.

C . گروپ: د ١٥٠٠ او٣٠٠٠ مترولوړ والى ترمن＃.
١. ستراتوس – د نازکو سپينو پردوپه ب２ه په فضا ک３ رامن％ته ک８５ي.

٢. ستراتوکومولس – ل８ارتفاع لرونک３ وري％３ دي.
٣. نيمبو ستراتوس – باران او واوره ورسره يو ＄اى وي چ３ په B  طبقه ک３ هم ＊کاري.

D . گروپ: د١٠٠ مترو او ١.٥ کيلومتر ترمن＃ لوړوالي ک３.
١. د کومولونيموس ) نيموس د توپان او باران معنا لري( الند４ن９ برخه.

٢. کومولوس – د رنگ توروالى ي３ کم وي او ب２ه ي３ لکه هرم يا د گنبدې په شان وي.
٣. ستراتوکومولوس – ل８ ارتفاع لرونکى وري３％.

– د غرنيو س５مو ډ４روس７و ＄وړو ک３ د اور＊ت المل ک８５ي. کومولوس  ٤. نيمو ستراتوس 
وري％３ ډ４رې پري７ې او سور لرونکي وي، ٥-٦ کيلومتر لوړ والى لري دروند او توپاني اور＊ت 
لري، قاعده د ＄مک３ خواته اواره او باران لرونک３ وي، ＇وکه ي３ په شپ８ کيلومترۍ ک３ يوه 

پراخه ساحه  نيسي.

      د ！ولكي دننه فعاليت:
زده کوونکي دې دوه ډل３ شي او هره ډله دې په الندې مطالبو بحث وک７ي:

- د وري％و جوړيدل
- د وري％و ډولونه

پايله د ！ولگي تر مخ خپلو ！ولگيو والوته  وروسته دې د هرې ډل３ استازى د خپلو بحثونو 
واوروي.

    پو＊تن３:
١. وري＃ ＇نگه را پيدا ک８５ي؟ تشريح ي３ ک７ئ! 

٢. وري＃ ＇وډوله ده؟ نومونه ي３ واخلئ!
٣. با１ه ډوله وري＃ اوب２ک３ ډوله وري＃ يوبل سره ＇ه تو پير لري؟

٤. کومولوس وري＃ الندن９ کومه وري＃ ده، سم ＄واب ＇خه ک７ئ راتاوه ک７ئ.
الف( باد، باران سره   ب( هرمي او گنبد ډوله   ج( ل８ ارتفاع لرونک３ وري３％

د( هاله ياکي８دۍ.

    له ！ولگي ＇خه بهر فعاليت: 
زده کوونکي دې د ور４％و ډولونه خپلو کتابچو ک３ رسم ک７ي. 
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اته شپ５تم لوست
ج. د لوړوالي له مخ３ د اور＊ت  ډولونه  

ول３ په ！ولو ＄ايونوک３ داور＊ت اندازه يوشان نه وي؟
د لنده بل لرونک３ هوا غ７وسک３ چ３ د غرنيو س５مو د ＄وړونو خواته په حرکت ک３ وي، ورو، 
ورو په لوړو س５مو ک３ خپله تودوخه له السه ورکوي او د اور＊ت المل گر＄ي. د دغه ډول 
اور＊ت تر！ولو غوره ب５لگه په افغانستان ک３ د سايبرياد س７و ＇پو راتگ دى چ３ له راتگ سره 

سم د هندوکش د غره په ل７ۍ ک３ و اورې او منطقوي اور＊تونه پيل ک８５ي.
کله چ３ د غرونو لوړوالى ！ي＂８５ي، تودوخه ورو ورو زيات８５ي. د ب５لگ３ په توگه. ماهيپر او سروبي 
په برخو ک３ د غرونو ل７ۍ مخ د ننگرهار په لوري او بياد پکتيا خواته کم８５ي، نو＄که د ژمي 
په مياشتو ک３ د سايبر يا س７ې ＇پ３ د لوړوالي د کم＋ت له امله افغانستان په ختي％و او جنوب 

ختي％و س５مو ک３ د اور＊تونو المل نه －ر＄ي.
د- اور＊ت او د اوبو دوران:

اور＊ت او د اوبو دوران په پرله پس３ توگه په طبيعت ک３ يو بل پس３ دوام لري. د لمر وړانگ３ د 
سمندرونو، سمندرگيو او والړ و اوبو له مخ３ ＇خه ب７اسونه پورته کوي چ３ په پايله ک３ ي３ په هوا 
ک３ د اوبو بخارونه را من％ته ک８５ي، د اوبو د ب７اسونو د پورته ک５دو له امله، تودوخه کم８５ي، س８４７ي 
چ３ د ب５الب５لو ور４％و درامن％ته ک５دو المل ک８５ي. وري％３ د س７و او تودو ＇پو په ترڅ ک３ د بادونو 
د لگ５دو له امله يوې خوا بل３ خواته ＄ي کله افقي او کله هم عمودي حرکت کوي او د ＄مک３ 
په تروپوسفير ک３ حرکت کوي. لنده بل لرونکي هوا په هر سل متره لوړوالي ک３ په اتموسفير ک３ 
تودوخه ٠.٦ درج３ د سانتي گراد كمي８ي، نو هر ＇ومره چ３ د ور４％و غ７وسک３ په فضاک３ د 

 ١٥٢ – ان％ور: دلوړ والي له مخ３ د ور＊ت ډولونه ＊يي.
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ب７اس په ب２ه پورته ＄ي، د اشباع عمل په پايله او تکاثف له امله ب５رته د ب５الب５لو شرايطو په ت５رولو 
سره سم د واورې او باران ياد ږل９ په ب２ه ＊کته را ور８４ي.
١. په غرنيو س５موک３ اورو گرافيک يا غرني اور＊تونه. 

٢. په استوايي س５موک３ د کانويکشن )د تودې هوا مستقيم پورته تلل او بيرته په همغه س５مه 
باندې وريدل(د عمل پربنس، بيرته په هماغه استوايي س５مه ک３ منطقوي باران ور８４ي.

٣. د س７و او تودو ＇پو ور＊تونه هم د ＄مک３ پرمخ ک８５ي.
که چ５رې توده هوا په غرنيو س５مو ک３ د س７ې هوا له پاسه ت５ره شي، د تکاثف د عملي３ له کبله 

باران ک８５ي او د ويالو د بهيدو المل کي８ی او بيرته سمندرونو ته ورتو４ي８ي.
 اور＊تونه د سيندونو او ويالو د بهيدو المل ک８５ي او بيرته سمندرونوته ورتو４ي８ی، کله چ３ 
دغه ډول اور＊ت د سيندونو لوري يا د کنگلونو دويلي کيدو يا د قطبي واورې دويل３ کيدوله 
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 طبيع３ بهير د بشپ７يدو المل ک８５ي.
د لمرد وړانگو له امله د سمندرونو، سمندر－يو، والړو 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 ک３ د اوبو لوی دوران جوړوي.

12

١٥٣- ان％ور  
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١- د سمندرونو س５مه

٢- د روانو اوبو ژوره برخه 
چ３ په سمندر ک３ تو４ي８ي.

٣- هغه اوبه چ３ په 
＄مکه ک３ ننو＄ي.

٤- تازه اوبه 
٥- د ＄مک３ الندې اوبه

٦- د روانو او اوارو اوبو س５مه
٧- سمندر ته د وچو 
س５مو نه د اوبو رات，

٨- د سمندر له مخ نه 
ب７اس

٩- په وچه ک３ ور４دل
١٠- په سمندر ک３ ور４دل

١١- ب７اس
١٢- ب７اس

١٣- ب７اس چ３ په هوا ک３ 
تويي８ي.

١٤- ب７اس چ３ د اور＊ت 
المل ک８５ي.
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؟

 د سمندرونو ＇خه ب７اس 455000 مکعب کيلو متره. 
له وچ３ ＇خه ب７اس       62000 مکعب کيلو متره.
د ！ول ب７اس اندازه        517000 مکعب کيلومتره.

په سمندرونو کی اور＊ت 409000 مکعب کيلو متره. 
په وچ３ ک３ اور＊ت        108000 مکعب کيلومتره.

د ！ول اور＊ت اندازه       517000 مکعب کيلومتره.                                 
تر السه  اوبه   زيات３  ب７اس ＇خه اضافه، ٤٦٠٠٠ مکعب کيلومتره  له هغه  په وچه ک３  خو 

کوي.
هـ . په ژوند ک３ د اور＊ت ارز＊ت:

ارز＊ت لري، دا ＄که  په ژوند ک３ ډ４ر زيات  بو！و  او  نورو، ژويو  ！ولو  او  انسانانو  د  اور＊ت 
چ３ پرته له اوبو ＇خه ژوند امکان نه لري. په اور＊تونو سره کرنيزې ＄مک３ خ７وب８５ي او په 
غرنيو کنگلونو باندې دايمي واورې ور８４ي چ３ بيا ورو ورو ويلي ک８５ي، ＄مک３ خ７وبوي. د 
＄مک３ الندې هغه او به چ３ انسانان، ژوي، ون３ او بو！３ ور ＇خه －＂ه  اخلي، خداى> د 
خپلو مخلوقاتو د ژوند لپاره تنظيم او چمتو ک７ي دي، نو په دې توگه موږ ويلى شو چ３ اوبه يوه 

حياتي ماده ده او د ！ولو ژونديو موجوداتو په ژوند ک３ ډ４ر زيات ارز＊ت لري.

       له ！ولگي ＇خه بهر فعاليت:
زده کوونکي دې درې ډل３ شي، هره ډله دې په الندې يوه مطلب بحث و ک７ي:

- د ارتفاع له مخ３ د اور＊ت بدلون. 
- اور＊ت او د اوبو دوران. 

- د خلکو پر ژوند د اور＊ت ارز＊ت. 
وروسته دې د هرې ډل３ استازى د خپل بحث پايله ！ول／يوالو ته ＇ر－نده  ک７ي.

      پو＊تن３:
١. ول３ اور＊تونه په ！ولو س５مو ک３ يوشان نه دي؟

٢. اور＊ت او د اوبو دوران په لن６ه تو－ه تشريح ک７ئ؟
٣. اور＊ت په ژوند ک３ ＇ه 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 ک３ رسم ک７ي.


