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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 هيــــــواد به تل ځلي８ي
 په ســـينــه ک３ د آســـيـــا به
 نوم د حق مـــو دى رهبـــر

ملي سرود



أ 

جيولوجي
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ولوجي مضمون ج

تابونو مؤلف نت د در  پار ولوجي د مي نصاب د ج ن د تعل مؤلف

نت غړي پار ب د اډيټ د تو  ي د پ وون يټ  ا

ټول دولسم

تو به پ د م 

است  ف لو ر تابونو د تأل ا او در  مي نصاب د پراخت وون د تعل شاف ور ان

است و او عامه پوهاوي ر روون د پوهن وزارت د اړ خ

ال  هجري شم اپ  د 

ابل ا  اپ  د 

اپ خونه  

 curriculum@moe.gov.af  ته نال  بر

----------------------------------------------------
ت د  مي جمهور ش او پلورلو حق د افغانستان اس تابونو د چاپ و د در 

رودل منع دي له  ه محفوظ د په بازار   پلورل او پ پوهن وزارت 

ي   ه قانو چلند و  غړوون



ج ب  ج ب 

غام ر  ز ن د  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  ول ه دولو  هي  ه ل ه تدريس او د محتوا  تابونو  يانو ته د د در  واد ب  د ه
ه روزنه  زيار او  ر سمبال نسل  ه دين م او انتقادي تف موي او د يوه فعال او  هاند ونه س
ل  ه د نيت لوست  ه  ه در  ولو او د مسؤوليت  ه نوي  من  ي هره ور د  و و
ولن متمدن  ران او د  رمختل افغانستان مع وون به سبا د يوه  ران زده  ي  د نن ور 

دون وي ور اوس او 
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
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 ه 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 

ويس بلخ تور محمد م د



ه د  ه د 

فهـــرست   

 سريزه 
    ١ لوم７ۍ برخه : منرالونه    

 ٢ د منرال مفهوم او فزيکي ＄انگ７تياوې     
١۳ د لوم７ی ＇پرکي عمده ！کي    
 ١٤ د ＇پرکي پو＊تن３      
 ١٥ دويم ＇پرکی - د منرالونو تصنيف   
١٦      د تصنيف بنس
 ١۹ جواهرات او－ران بيه ډبرې    
٢١ د ＇پرکي عمده ！کي    
٢٢ د ＇پرکي  پو＊تن３     

در４م  ＇پرکی - د افغانستان منرالي منابع 
٢٤ د کانو تصنِف او عمومي معلومات   
٢٥ د فلزونو کانونه      
٢٦ د ت５لو اوگاز کانونه      
٢٨ ＇پرکي عمده ！کي     
٢۹ د ＇پرکي  پو＊تن３     

  ۳۰ دويمه برخه، ډبرې     
۳٢ لوم７ی ＇پرکی - د اور م／ماتي ډبري    
۳٥ منرالي ترکيب      
۳۷ دمگماتي ډبرو تصنيف     
٤١ د ＇پرکي عمده ！کي    
٤٢ د ＇پرکي  پو＊تن３    
٤۳ دويم ＇پرکی - رسوبي ډبرې     
٤٤ فزيکي اوکيمياوي فرسايش    
٤٨ دډبرو سکاره      
٥١ د ＇پرکي عمده ！کي     
 ٥٢ د ＇پرکي  پو＊تن３    
٥٢ در４م ＇پرکی - ميتامورفيکي ډبرې   
٥۷ د ＇پرکي عمده ！کي    
٥٨ د ＇پرکي  پو＊تن３    

دويمه برخه - بهرن９پروسي سطحی ـ
٥۹  جيولوجيکی فعاليتونه                  
٦۰ لوم７ی ＇پرکی     

د سطحي)روانو(اود＄مک３ الندې اوبو جيولوجيکي فعاليت 
٦۰      
٦١ د روانو اوبو تخريباتي عمل  ؛   
٦٢ د دانه لرونکو موادو لي８دول    
٦٤ د ＄مک３ دالندې اوبو جيولوجيکي فعاليت 
٦۷ د ＇پرکي عمده ！کي    
٦٨ د ＇پرکي  پو＊تن３     

دويم ＇پرکی 
٦۹ د يخجالونو جيولوجيکي  فعاليت   
۷٢ د ＇پرکي عمده ！کي   
۷۳ د ＇پرکي  پو＊تن３    
۷٤ دريم  ＇پرکی - د بادونو جيولوجيکي  فعاليت 
۷۷ د ＇پرکي عمده ！کي    
۷٨ د ＇پرکي  پو＊تن３    
۷۹ ＇لورمه برخه     
٨۰ د ＄مک３ طبقه بندي   
٨٢ د＄مک３ هسته     
٨۳ د ＇پرکي عمده ！کي    
٨٤ د ＇پرکي  پو＊تن３    
٨٥ دويم ＇پرکی - د وچولرې کيدل   
٨۹ ＇پرکي عمده ！کي     
۹۰ د ＇پرکي  پو＊تن３    

دريم ＇پرکی - دسمندرونو او سمندر－يو دتل پرختيا ۹١ 
۹۳ د ＇پرکي عمده ！کي    
۹٤ د ＇پرکي  پو＊تن３    
۹٥ ＇لورم  ＇پرکي - پليت ＇ه ش３ دي  
۹٦ غرني کمر بندونه او سمندري ژورې  



ه د  ه د 

۹٨ سمندري فاسيسونه    
۹۹ د ＇پرکي عمده ！کي   
١۰۰ د ＇پرکي  پو＊تن３   
١۰١ پن％مه برخه - زلزله    
١۰١ لوم７ی ＇پرکی    
١۰٢ زلزله     
١۰٥ دطبيعي چاپيريال پ５＋ي   
١۰٦ سونامي ډوله سيالبونه   
١۰۷ د ＇پرکي عمده ！کي   
١۰٨ د ＇پرکي  پو＊تن３   
١۰۹ دويم ＇پرکی - ساختماني جيولوجي 
١۰۹ －ون％３ او ډولونه ي３    
چاودنه      ١١۰
١١٢ د ＇پرکي عمده ！کي   
١١٢ د ＇پرکي  پو＊تن３   

 ١١۳ شپ８مه برخه - ولکانولوجي     
لوم７ی ＇پرکی - دفوران ماهيت اوالملونه ي١١٤３
١١٥ ولکا نونه    
١١٨ دويم ＇پرکی - طبيعي پي＋ي  
١١۹ دلوم７ي اودويم ＇پرکي عمده ！کي  
١٢۰ د لوم７ي او دويم ＇پرکي  پو＊تن３ 
١٢١ اومه برخه - د＄مک３ تاريح   
١٢۳ لوم７ی  ＇پرکی - پالنتولوجي   
١٢۹ د ＇پرکي عمده ！کي   
١۳۰ د ＇پرکي  پو＊تن３   
١۳١ دويم ＄پرکی - ستراتيگرافي   
١۳١ د ستراتيگرافي تعريف او اهميت  

دپالنتولوجي له نظره دطبقو د ورته والي پ７اونه ١۳٤
١۳٤ د مطلق عمر！اکل     
١۳٦ ＇پرکي عمده ！کي    

١۳۷ د ＇پرکي  پو＊تن３   
١۳٨ اتمه برخه - سمندرونه   
١۳۹ لوم７ی ＇پرکی - د سمندرونو تصنيف  
١٤٢ ＇پرکي عمده ！کي    
١٤۳ د ＇پرکي  پو＊تن３   
دويم ＇پرکی - فزيکي او شيانو －رافي  ١٤٤
١٤٤ ＇پ３ اوجريانونه    
١٤٦ د مال／３ کچه   
 ١٤۷ سمندري رسوبات    
١٤۹ د ＇پرکي عمده ！کي  
١٥١ د ＇پرکي  پو＊تن３   



و 

 سريزه 
بدلونونو  بهرنيو  او  نننيو  د  د هغ３  او  ترکيب، جوړ＊ت  پيداي＋ت،  د  د جيولوجي علم د ＄مک３ 
اړينه بلل  امله  له دي  او  ＇خه بحث کوي. د جيولوجي د مطالع３ او ＇ي７ن３ ساحه ډيره پراخه ده 
کلونو  کلونو  خپلو  د  پوهانو  جيولوجي  د  وويشل شي.  ＇انگو  ب５الب５لو  په  علم  دغه  تر ＇و  شوې، 
پتروگرافي،  منرالوجي،  لکه  ＇انگو  نورو  په  علم  دا  ده چ３  پتيل３  ک３  ترڅ  په  ＇ي７ن３  او  مطالع３ 
تاريخي جيولوجي، د سيم３ جيولوجي، ميومورفولوجي، کرستالو گرافي، ساختماني جيولوجي، 

جيوتکتونيک، هايدروجيولوجي او  نورو وويشي.
د جيولوجي د ＇انگو مطالعه د طبيعي ساينس د نورو برخو له مطالعي سره ت７لي ده، نو ＄که د 
جيولوجيکي پروسو په تشريح او توضيح ک３ فزيکي، بيولوجيکي او کيمياوي مسايل رو＊انه نقش 

لري او له دې امله طبيعي ساينس د جيولوجيکي مطالعاتو او ＇ي７نو بنس جوړوي.
جيولوجي له نورو مضمونونو لکه جغرافيه، ميترولوجي او استرانومي سره نژدې اړيکي لري او په 

ډيرو برخو ک３ د مطلوبو پايلو د السته راوړلو په موخه گ６ مسايل تر ＇ي７ن３ الندې نيسي.
زيرمو  د  او  نقشو جوړول  د  کانونو  د  پيژندل،  ډبرو  او  منرالونو  د  پوهيدل،  پروسو  پر جيولوجيکي 
تثبيتول د يوې ！ولن３ لپاره اړين بلل کي８ي، ＄که کانونه د هيوادونو اقتصادي اساس او بنس جوړوي 
او د خلکو د ژوندانه سطحه په اقتصادي لحاظ د کانونو او طبيعي زيرمو په شتون پورې ت７ل３ ده. د 
فارس خليج ه５وادونه او په ت７ون ک３ شامل ه５وادونه د خپلو کانونو د محصوالتو له پيرلو ＇خه ډيره 
گ＂ه تر السه کوي. همدغه راز د امريکا متحده ايالتونه روسيه، جنوبي افريقا او نور گ０ شمير هيوادونه 
هم له خپلو طبيعي زيرمو ＇خه په لويه کچه کار اخلي. د جنوبي افريقا لپاره د ترانسوال الماس د گ＂３ 
يوه لويه سرچينه شميرل کي８ي. زمون８ ه５واد افغانستان د هغو هيوادونو له ډل３ ＇خه دی، چ３ ډيرې 
طبيعي زيرم３ لري او ل８ تر ل８ه د فلزونو او غير فلزونو ！ول ډولونه په بيالبيله کچه زمون８ په هيواد ک３ 
پيدا کي８ي. داس３ يو ＄ای يا واليت چ３ طبيعي زيرم３ په ک３ نه ل５دل ک８５ي دير کم تر سترگو ک８５ي. 
د بدخشان لعل او الجورد، د پنجشير زمرد، د جگدلک ياقوت، د پنج سره زر، د غوربند د فرنجل 
پولي ميتالونه، د عينک مس، د حاجي گک اوسپنه او په لسگونو نور لوی او واړه کانونه زمون８ په 
هيواد پورې په اوړوندو ساحو ک３ شتون لري چ３ له هغو ＇خه ＄يني کانونه را ايستل شوي او ډير 



ز و  ز و 

شمير ي３ ال همدغس３ پ پاتي دي.
زمون８ د ه５واد د کانونو او تکتونيکي ساختمانونو هر اړخيزه ＇ي７نه ډيره په زړه پوري ده، په 
تيره بيا چ３ دغه کانونه د اقتصاد په پياوړتيا ک３ اغيزمن ثابتيدای شي. د اقتصاد پياوړتياد خلکو 
د ژوند سطحه لوړوي او ！وليزه أسوده －ي رامن％ته کوي، نو له همدې امله ！ولو ته په تيره بيا 
＄وانانو ته الزمه ده چ３ د خپل ه５واد پر جيولوجي، طبيعي زيرمو او سرچينو پوه شي او له 
هغو ＇خه گ＂ه پورته ک７ي. پدې مضمون ک３ چ３ د جيولوجي تر سرليک الندې به په لسم 
！ولگي ک３ تدريس شي جيولوجيکي بيالبيل مسايل هر اړخيزه تشريح او توضيح شوي او په 
بيالبيلو ＇پرکو ک３ گ０ شم５ر فعاليتونه د زده کوونکو د معلوماتو د زياتوالي په موخه په نظر ک３ 
نيول شوي. د جيولوجي هره برخه يوه پيچل３ او مغلقه پروسه ده چ３ د هرې برخ３ ＇پرکي 

کوالی شي د اړوندو برخو ！ول جزئيات په تفصيل سره بيان ک７ي.



 1

لوم７ۍ برخه

منرالونه

ــوې برخ３ او  ــوي３ ش ــوې او ＊ ــن منرال پرې ش د تورمالي

！و！３ منرالونه، ＊کلي او قيمتي جواهرات دي.
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د منرال مفهوم او فزيکي ＄انگ７تياوې

 کله چ３ د خپل هيواد په ＊کلو درو ک３ گر＄ئ راگر＄ئ او يا له غرنيو سيمو ＇خه ت５ري８ئ د شاوخوا
 طبيعت چ３ له ډبرو، لويو ت８５و او طبقو ＇خه جوړ دی، ستا سو پام ＄ان ته را اړوي. کله هم گ０ شم５ر
 پو＊تن３ ستاسو په ذهن ک３ پيدا ک８５ي چ３ دا ډبرې ＇نگه پيدا شوي دي؟ له ＇ه شي ＇خه جوړې
 شوي؟ او ＇رنگه يو پر بل باندې ＄ای پر ＄ای شوې دي؟ کله چ３ د－ا１و او غميو دکانونو ته ＄ئ او
 ډول، ډول  زيور، گا３１ او غمي گورئ له ＄انه وپو＊تئ چ３ دا ＊کلي غمي له کومه ک８５ي او ＇نگه
 جوړي８ي؟ ايا زموږ په هيواد ک３ پيدا ک８５ي؟ أيا دا ！ول طبيعي دي؟ او دغه راز په سلگونو نورې پو＊نت３.
 د دې ＇پرکي په لوستلو تاسو کوالی شئ د دې پو＊تنو ＄وابونه تر السه ک７ئ او په دې به پوه شئ چ３
 منرال ＇ه شئ دی؟ د منرالونو رو１والی، پا３１ پا３１ کيدل او ظاهري ب２ه ＇نگه ！اکل ک８５ي؟ او د ＇رنگه

فزيکي ＄انگ７تياوو ＇خه په گ＂３ اخيستن３ د منرالونو پيژندنه تر سره ک８５ي؟

 منرال ＇ه شی دی؟
د ۴ او ۵ مخونــو تصويرونه په ＄ير وگورئ او الندين９ پو＊ــتن３ ＄واب کــ７ئ. دغه تصويرونه منرالونه او 

غير منرالونه را＊يي.
١. د منرالونو فزيکي ＄انگ７تياوې ＇ه ډول دي؟ جامد، مايع او يا گاز.

٢. أيا نفت له منرالونو ＇خه شم５رل ک８５ي؟ ول３؟
٣. أيا منرالونه طبيعي حالت لري او که مصنوعي حالت لري؟

۴. آيا هغه فلزي افغان９ چ３ تاسو سره په جيب ک３ دي منرال گ２ل ک８５ي او که نه؟ ول３؟
۵. آيا منرالونه له عضوي او يا له غير عضوي توکو ＇خه جوړ شوي دي؟

٦. أيــا منــرال له يوې خالص３ مادې ＇خه جوړ شــوي )عنصر يا مرکب( او يــا دب５الب５لو موادو مخلوط 
دی؟



 3 4  3 4

٧. أيا منرال منظمه کرستالي ب２ه لري؟
د پورتنيو پو＊تنو په اړوند فکر وک７ئ او د اړتيا پر مهال له ＊وونکي ＇خه مرسته وغواړئ.

زيــار وباســئ چ３ منرال تعريف ک７ئ، بيا خپله ليکنه د الند４نيو مطلبونو ســره چــ３ د منرال په اړه دي، 
پرتله ک７ئ.

هر منرال بايد الندين９ پن％ه ＄انگ７تياوې ولري:
�tبايد جامد وي، نو اوبه او کنگل له منرالونو ＇خه نه شم５رل ک８５ي.

�tبايد طبيعي وي، نو د انسان په الس جوړ شوي توکي منرال نه گ２ل ک８５ي. مصنوعي الماس او فلزي 
پيس３ هم له منرالونو ＇خه نه دي.

�tبايد غير عضوي وي، نو د ډبرو سکاره او نفت له منرالونو ＇خه نه شم５رل ک８５ي.
�tبايد کيمياوي خالصه ماده وي، نو له يوې خالص３ مادې ＇خه د ډيرو مخلوط ته منرال نه ويل ک８５ي. 
خالصه ماده کيدای، شي سره زر، سلفر او الماس وي، دغه راز منرالونه کيدای شي له کيمياوي مرکباتو 
＇خه هم جوړ شــي، لکه کوارتز چ３ له دوو عنصرونو ســليکان او اکســيجن ＇خه او کلســيت چ３ له 
دريو عنصرو  )کلسيم، کاربن او اکسيجن( ＇خه جوړ شوي دي. د کيميا د مضمون پخوانيو لوستونو ته 
راگر＄و اود عنصر، مرکب او مخلوط تعريفونه را يادوو، آيا ويالى شئ چ３ ول３ سره زر منرال او سوديم 

غير منرال دي.
tمنرال بايد کرستال وي يعن３ د منرال جوړونکي اتومونه او ايونونه بايد په منظمه ب２ه ＄اى پر ＄اى شوي 

وي؛ د بيلگ３ په ډول: هاليت   تل مکعبي ب２ه لري.
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کرستال يخله هوا ＇خه ډک بالول

اوبه

پايرايت

کوارتز

طال

شيشه او پالستيک

)١-١( شکل ＊ي خواته غير منرالونه او کي３２ خواته منرالونه ＊ودل شوي دي



)٢-١( شکل د هاليت د منرال   طبيعي مکعبي کرستالونه 
Cl)(  أيونونه ＇ه ډول سره يو ＄اى شوي او د منرال  Na)(  او کلورين  يادونه: ＄يرشئ چ３ د سوديم  

مکعبي ب２ه ي３ جوړه ک７ې ده.

＄انگ７تياوي فزيکي  منرالونو  د 
کوالى شو هر منرال په أسان９ وپيژنو که چيرې د نوموړي منرال فزيکي ＄انگ７تياوې راته معلوم３ 
مرسته  سره  زموږ  ک３  برخه  په  پيژندن３  د  منرالونو  د  چ３  دي  ساده  ډيرې  ＄انگ７تياوې  دغه  وي. 

کوي. په الندې ډول ي３ تر ＇ي７ن３ الندی نيسو:

aN 1C

A- د سوديم او كلورين آيونونه

د هاليت طبيعي کرستال

5   



رنگ: که د منرال کومه نمونه چ３ ستاسو په الس ک３ وي او په خپلو سترگو ي３ ＊ه گورئ آيا کوالى 
مهال  دې  په  هو  وختونه  ک７ئ؟ ＄ين３  تشخيص  منرال  نوموړى  مرسته،  په  ＄انگ７ن３  د  رنگ  د  شئ 
بايد منرال ديو ډول رنگ لرونکى وي؛ د بيلگ３ په ډول: ملخيت )Malachite (  د خپل شين رنگ،
)31(   ب شکل د خپل سربي خاورين رنگ په مرسته پيژندل  b� )31( الف   شکل او گالينيت  a�

ک８５ي.

)٣-١( الف شکل: د ملخيت منرال نمونه
)٣-١( ب شکل: د －الينيت منرال

)۴-١( د هغو منرالو نو نمون３ چ３ يو ډول رن， لري

   6
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کوارتز  لرونک３ دي. )۴-١( شکل کلسيت  يو ډول رنگ  د  منرالونه شته، چ３  داس３  ډير  که ＇ه هم 
د  منرال  د  کوالی  شي  نه  رنگ  ک３  حالت  دې  په  خو  لري،  رنگ  سپين  روڼ  چ３  را＊ي  هاليت  او 
تشخيص او پيژندن３ سره مرسته وک７ي اړينه ده چ３ د منرال له نورو ＄انگ７تياوو ＇خه کار واخيستل شي.
له رنگ ＇خه نه شو کوالی د منرالونو په بيلوالي ک３ گ＂ه واخلو، په دې حالت ک３ د منرال کرستالي 
حالت د ارز＊ت لرونکي دي، کلسيت په رومبيک او هاليت په مکعب شکل کرستال ک８５ي. له ！ولو 
＇خه ستونز من حالت هغه دى، چ３ منرال ډول ډول رنگونه ولري، د بيلگ３ په ډول د کوارتز منرال 
په طبيعت ک３ په ب５الب５لو رنگونو پيدا ک８５ي: طبيعي روڼ، شيدو ډوله سپين، سور، بنفش او دودي تور )۵-١ 

شکل(.
د منرال رنگ د نورو منرالونو د مخلوط په پايله ک３ بدلون مومي او په دې ډول منرال د مخلوط د رنگ 

تر اغ５ز الندې را＄ي او نوى رنگ غوره کوي. 

)١-۵( شکل: د هغو منرالونو نمون３ چ３ د يو ډول رنگ لرونک３ دي.   
a- سپين،  b- گالبي، c-  شيدو ډوله سپين، d - تور دودي

)۵-١( شکل: کوارتز د منرال لپاره ＇لور ډوله رنگونه را＊يي.

A B

C

D
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د خط اثر 
د خط اثر د منرال د پوډرو رنگ ته وايي. د منرال د خط اثر ＄ان／７ن３ د تشخيص لپاره أسانه الره د 

نوموړي منرال کش کول پر يوي سپين３ کاشي تخت３ ＊ودل شوي دي .
د منرال د پيژندن３  په موخه د خط اثر ＇خه دومره کارنه اخيستل ک８５ي؛ د بيلگ３ په ډول: سره زر  

)(   دواړه طاليي رنگ لري، خو د خط اثر ي３ يو له بل سره  توپير لري. 2FeS Au)(  او پايرايت  

                                                            
)٦-١( شکل: د خط اثر پر سپين３ کاشي تخت３
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کلکوالى )سختي(
د خپل３ گوت３ د نوک په مرسته، د سپين تباشير يوه ！و！ه وگروئ او وگورئ چ３ له دې دواړو کوم يو: 

تباشير يا نوک يو تر بله کلک دي او ول３؟
کلکوالى د يو منرال د مقاومت قابليت ته ويل ک８５ي چ３ د بل منرال په وړاندې ي３ د گرولو پر مهال 
＊کاره کوي. په دې حالت ک３ کلک منرال د نرم منرال عمق ته دننه ک８５ي. کلکوالى د منرالونو د ډولونو 
په پيژندلو او بيلوالي ک３ له ډيرو اغيزمنو ＄انگ７تياوو ＇خه شميرل ک８５ي، که چيرې يو جيولوجست د 

ماووس جدول له ＄ان سره ولري، کوالى شي د هر منرال کلکوالى معلوم ک７ي. )١-١( جدول.
د ماووس په جدول ک３ لس معمولي منرالونه ＄اى پر ＄اى شوي دي. تالک له ډيرو نرمو منرالونو ＇خه 
دی، چ３ کلکوالى ي３ )١( دي او الماس له ډيرو کلکو منرالونو ＇خه دی چ３ کلکوالى ي３ )١٠( دی، 
په دې جدول ک３ ＊ودل شوي دي. کوارتز چ３ کلکوالى ي３ )٧( دى کوالى شي هغه منرالونه چ３ له 
)١( ＇خه تر )٦( پورې کلکوالى لري وگروي، خونه شي کوالى هغه منرالونه چ３ کلکوالى ي３ له )٨( 

＇خه تر لس وي خط ک７ي.
)١-١( جدول: د ماووس د کلکوالي د ！اکلو جدول

د ماووس د جدول پر بنس کلکوالىمعياري کلکوالى
تالك 1د گوت３ نوک2.5

گچ3.52

كلسيت3مسي سکه4.5

فلوريت4د اوسپن３ ！و！ه5.5

اپاتيت5د ＊ي＋３ ！و！ه

ارتوكالز6پوالدي چاقو6.5

كوارتز7

توپاز8

كروند9

الماس10
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که چيرې تاسو د يوه منرال يوه ！و！ه په الس ک３ ولرئ او کلکوالى ي３ نه شئ معلوموالى، کو＊（ وک７ئ، 
تر ＇و د ماووس جدول ＇خه گ＂ه واخلئ او کلکوالى ي３ معلوم ک７ئ، کله مو چ３ معلومه ک７ه چ３ 
نوموړي منرال ارتوکالز خط کوالۍ شي، خو پخپله د کوارتز په وسيله خط ک８５ي، نو د نوموړي منرال 

کلکوالى د ٦ او ٧ ترمن＃ يعن３  ٦.۵ دى.

پو＊تنه: تاسو د درو منرالونو کلسيت، گچ او کوارتز، چ３ سپين رنگونه لري نمون３ په الس ک３ لرئ 
＇نگه کوالى شئ چ３ د ماووس جدول ＇خه پرته د نوموړو منرالونو کلکوالى و！اکئ؟

پو＊تنه: په يوه ساحه ک３ گر＄ئ راگر＄ئ او د يوه منرال نمونه مو پيدا ک７ه، په ذهن ک３ موگر＄ي چ３ 
＊ايي گچ وي. د نوموړي منرال د معلومولو او تشخيص لپاره کومه أسانه الره موجوده ده، البته چ３ تاسو 

د ماووس جدول له ＄ان سره لرئ.

 )٧-١( شکل: c د هاليت معکب３ يا  کرستالي ب２ه او )d( د کلسيت رومبيک ب２ه 
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په  منرال  د  ک８５ي، چ３  بنس＂يزو ＄انگ７تياوو ＇خه شميرل  له  منرالونو  د  ب２ه  ظاهري  ب２ه:  ظاهري 
پيژندنه او بيلوالي ک３ ترې ډيره گ＂ه اخيستل ک８５ي. ظاهري ب２ه په طبيعت ک３ د منرال په کرستالي او يا 
طبيعي شکل پورې ت７او لري. ظاهري ب２ه د يو ډول منرالونو لپاره ثابته ＄انگ７نه گ２ل ک８５ي، ＄که د منرال 

د جوړيدو پر شرايطو پورې ت７ل３ ده.
يادونه: د کلسيت او هاليت منرالونو د جوړيدو ＇رنگوالى چ３ په کرستالي شبکه ک３ د اتومونو او أيونونو 

يو ＄اى کيدل را＊يي د A  او B  په شکلونو ک３ ＊ودل شوي دي.

)٨-١( شکل: د هاليت مکعبي ب２ه را＊يي او ！ول کرستالونه ي３ مکعبي دي، د دې مکعبونو رنگ 
سپين دى، خو د عکس له کي３２ خوا ＇خه د مرکز په لور نسواري رنگه معلومي８ي.

)٨-١( شکل: د هاليت مکعبي ب２ه
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)٨-١( شکل: د هاليت مکعبي ب２ه چ３ له کي３２ خوا ＇خه د مرکز په لور ي３ سپين رنگ په نسواري 
رنگ بدل شوی دى.

زياتره منرالونه يو ډول ب３２ لرې، )٩-١( شکل ＊کاره کوي چ３ درې منرالونه د يو شان مکعبي کرستالونو 
لرونک３ دي. په دې حالت ک３ تاسو کوالى شئ د منرالونو د پيژندن３ او بيلوالي په موخه د هغو له نورو 

＄انگ７تياوو ＇خه کار واخلئ.
)٩-١( شکل درې منرالونه چ３ مکعبي بنه لري  A فلوريت، B  پايرايت  او C  گالينيت 

پو＊تنه: )۵-١( شکل ته پاملرنه وک７ئ، په نوموړي شکل ک３ تاسو د کوارتز منرال گورئ ايا کوالی شئ 
کوارتز چ３ بيالبيل رنگونه لري د ب３２ په مرسته  وپيژنئ؟

 )٩-١( شکل: د درو منرالونو هر يو )A(، فلوريت )B( پايرايت او  )C( －الينيت ب３２

A

B

C

B
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HCl   په وړاندې د منرال غبرگون )عکس العمل( د مال／３ د رقيقو تيزابو 
تاسو د رقيق  نه ＊يي، نوکه چيرې  العمل(  په وړاندې غبرگون )عکس      HCl ډير منرالونه د رقيق 
HCl   يو ＇ا＇کی د کاربناتونو گروپ په منرالونو و＇）وئ سم دالسه منرال خپل غبرگون ＊يي او 
)( ، دولوميت   3CaCO تاسو ي３ ليدالی شئ. د کاربناتونو د گروپ بارز منرالونه عبارت دي له: کلسيت 

23 ... او نور. )(COCaMg

HCl  ＇خه ډک يو بوتل له ＄ان سره لري. جيولوجستان کله چ３ ساح３ ته ＄ي په معمول ډول له  

نوري ＄انگ７تياوې
يو منرال د نورو منرالونو سره په توپير کيدای شي يوه جال ＄انگ７تياولري، د بيلگ３ په ډول: د خوړلو 
NaCl ( د خپلي تروى مزي په لرلو سره پيژندل ک８５ي، خو په ساح３ ک３ موږ د دې   د مال／３ منرال )
)(   د خپل３ مقناطيسي ＄انگ７تيا وو پر درلودو له  43OFe منرال مزه نه توصيه کوو.دغه راز مگنيتت 

نورو منرالونو ＇خه ب５ل５دای شي.
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د ＇پرکي عمده ！کي
�tمنرالونه غير عضوي جامد توکي دي، چ３ په طبيعي ډول جوړي８ي او د خالص کيمياوي ترکيب اود 

داخلي منظم３ کرستالي شبک３ لرونک３ دي.
�tد ＇و منرالونو مخلوط ته منرال نه ويل ک８５ي.

�tمنرال کيدای شي له يوه عنصر ＇خه جوړ شي لکه سره زر خو ډير منرالونه د مرکباتو په ب２ه وي، لکه کلسيت.
�tکوالی شو چ３ منرالونه د هغو د فزيکي ＄انگ７تياو پر بنس له يو بل ＇خه ب５ل ک７و.

�tرنگ ، خط اثر، کلکوالی او ظاهري ب２ه د منرالونو له فزيکي ＄انگ７تياوو ＇خه شم５رل ک８５ي.
�tرنگ نه شي کوالی د يوې اغيز ناک３ ＄انگ７ن３ په توگه عمل وک７ي، خو د ＄ينو مواردو پرته د بيلگ３ 

په تو－ه د ملخيت منرال.
�tد بل منرال د گرولو په وړاندې د منرال د مقاومت قابليت ته کلکوالی ويل ک８５ي.

�tهغه ب２ه چ３ منرال په طبيعي ډول ＄انته غوره ک７ی وي د منرال د ظاهري ب３２ په نامه يادي８ي.
�tظاهري ب２ه د يو ډول منرالونو لپاره ثابته ＄ان／７نه نه ده.

�tد منرال د پيژندلو لپاره د ظاهري ب３２ ＄ان／７نه يوه ＊ه وسيله گ２ل ک８５ي.
 

د ＇پرکي پو＊تن３
١. کلکوالی، د خط اثر او ظاهري ب２ه تعريف ک７ئ؟

٢. ول３ د رنگ له مشخص３ ＇خه د منرالونو په پيژندنه ک３ دومره کار نه اخيستل ک８５ي؟
٣. ول３ ظاهري ب２ه د منرال د پيژندن３ لپاره يوه ثابته مشخصه گ２ل ک８５ي؟

۴. کله چ３ په يوه غرن９ سيمه ک３ گر＄ئ راگر＄ئ او يو روڼ منرال مو تر سترگو ک８５ي فکر کوئ چ３ 
الماس به وي، ＇رنگه د خپل فکر سم يا نا سموالی ثابتوالی شئ؟

۵. سره زر او پايرايت دواړه طاليي رنگ لري ＇ه ډول ي３ يو تربله بيلوالی شئ؟
٦. ولي هغه منرالونه چ３ د کاشي له تخت３ ＇خه کلک دي د کاشي پر تخت３ د خط اغيزه اغيزه نه پري８دي؟

٧. ＇رنگه د کاربناتونو د گروپ منرالونه له غير کاربناتونو ＇خه بيلوالی شئ؟
٨. له الندنيو موادو ＇خه کوم يو ي３ منرال نه دی:

د- گچ ج- کوارتز   ب- د ډبرو سکاره،  الف- گالينيت،  
٩. د اپاتيت د کلکوالي درجه ＇و ده؟

او    د- ٦ ج- ۵   ، ،  ب- ۴  الف- ٣ 
١٠. له الندنيو منرالونو ＇خه کوم يوي３ مکعبي ب２ه نه لري.

د- فلورايت ج- پايرايت    او  ب- هاليت،  الف- کوارتز، 
١١. د ملخيت منرال د کوم３ الندن９ ＇انگ７ن３ په مرسته پيژندل ک８５ي:

د- ظاهري ب２ه ج- رنگ      او  ب- د خط اثر،  لف- سختي، 
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 دويم ＇پرکی

د منرالونو تصنيف

عمومي معلومات: په طبيعت ک３ له ۴٠٠٠ ＇خه ډير منرالونه کشف شوي دي. دغه 
شم５ر د نوو منرالونو په کشف سره هر کال په ډيريدو دي، البته تاسو نه شئ کوالی، چی 

د هر يوه منرال ＄انگ７تياوې مطالعه او زده ک７ئ، که چيرې غواړئ د هغو ＇يزونو په هکله 
چ３ په ＄مک３ ک３ شتون لري پوه شئ نا ممکنه بري＋ي. لوم７ی تاسو بايد ＇ه زده ک７ئ، 
تر ＇و د ＇يزونو او موادو د گروپ په اړوند معلومات تر السه ک７ئ، د منرالونو صنف په 
نورووړو گروپونو ويشل شوي، چ３ هر يوي３ د اړوند ！ولگي استازيتوب کوي، هر گروپ 

د نوموړي گروپ له استازي ＇خه په گ＂ه اخيستن３ ＊ه مطالعه کيدای شي او همدغه دليل 
دی چ３ د منرالونو تصنيف اړين گ２ل شوی دی.

د دې ＇پرکي په مطالع３ سره تاسو زده کوونکي کوالی شئ چ３ منرالونه د هغو د جوړونکو 
د  به  راز  دغه  ک７ئ،  مشخص  گروپونه  منرالونو  معمولي  د  او  تصنيف  مرسته  په  انيونونو 

سليکانونو گروپ ＊ه وپ５ژنئ.
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د تصنيف بنس
اوس جوته شوې چ３ منرالونه د هغو د انيونو پر بنس چ３ د منرالونو په ترکيب ک３ شتون لري، ＊ه 

تصنيف کيدای شي.
3CaCO   کيمياوي فورمول لرونکی دی په کوم －روپ ک３ تصنيف  پو＊تنه: د کلسيت منرال چ３ د 

ک８５ي؟ 
له  دی،  شوی  ترکيب  )( أنيون ＇خه  3CO او  کتيون  له    )(Ca کلسيم د    کلسيت  ک８５ي چ３  ليدل 
   )( 3CO همدې امله کلسيت د کاربناتونو په －روپ ک３ شامليدای شي، ＄که په خپله انيوني برخه ک３ 

يا کاربنات لري.
OHCaSO ( دی په کوم گروپ ک３ شاملوالی شو؟ دغه راز په  24 2� د گچ منرال چ３ فورمول ي３ )
  ) 32OFe 2FeS ( او هيماتايت ) لسگونو نورې بيلگ３ په دې اړه شتون لري د بيلگ３ په ډول: پايرايت )

چ３ د انيوني برخ３ په پيژندلو سره ي３ گروپ او ！ولگي معلوميداى شي.
د منرال －روپونه

د پورتينو معلوماتو پر بنس منرالونه په الندنيو ډلو ويشل شوي دي:
١.خالص عناصر لکه سره زر، سلفر او الماس

 .) Pbs 2FeS ( او گالينيت ) ٢. سلفايدونه لکه پايرايت )
. )( 32OFe ٣. اکسايدونه او هايدروکسايدونه لکه هيماتايت  

 )( 3CaCO ۴. کاربناتونه لکه کلسيت  
 )(NaCl ۵. هااليدونه لکه هاليت  

 )2( 24 OHCaSO � ٦. سلفاتونه لکه گچ  
٧. فاسفاتونه لکه اپاتيت

٨. سليکانونه لکه فلد سپارونه
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د سيليکاتونو گروپ
د سيليکاتونو －روپ د منرالونو له مهمو －روپونو ＇خه شم５رل کي８ی، چ３ ل８ تر ل８ه له %٩٠ سلن９ ک３ 
＇خه ډير منرالونه په ک３ شامل دي، ډبرې هم له سيليکاتي منرالونو ＇خه جوړې شوې دي، چ３ د 
＄مک３ په قشر ک３ په پراخه اندازه پيدا ک８５ي، نو له همدې امله اړينه بلل شوې چ３ سيليکاتونه په نورو 
کوچنيو ！ولگيو او گروپونو وويشل شي، له بده مرغه د هغو توپيرونو پر بنس چ３ د سيليکاتي منرالونو 
کرستالي  او  توک３  کيمياوي  هغو جوړونکي  د  ک８５ي چ３  ليدل  اړتيا  ته  دې  لري،  من＃ ک３ شتون  په 
جوړ＊ت ډير مطالعه شي، چ３ دا کتاب د دې ظرفيت نه لري. سره له دې بيا هم په دې کتاب ک３ 
د سيليکاتونو اصلي گروپونه تشريح شوي چ３ يوازې نومونه، فزيکي او کيمياوي ＄انگ７تياوې په ک３ 
شامل３ دي. د سيليکاتونو گروپ د ډبرو جوړونکي منرالونه لري، د بيلگ３ په ډول گرانيت چ３ له ډ４رو 
مهمو ډبرو ＇خه شميرل ک８５ي له فلدسپار او کوارتز ＇خه جوړ شوی او کچه ي３ د نورو سيليکاتونو په 

پرتله کمه ده.

)٢-١( شکل. د －رانيت ډبره چ３ له سيليکاتي منرالونو ＇خه جوړه شوې او په ترکيب ک３ ي３ فلدسپار 
کوارتز او هارن بلند شامل دي را＊يي.

ډبرې د دې کتاب په دويمه برخه ک３ تشريح شوي دي.

کوارتزهارن بلندفلدسپار



 17 18  17 18

د معمولي منرالونو تشريح چ３ په )٢-١( جدول ک３ راغلي د منرالونو په پيژندلو ک３ مرسته کوالی شي.
اوليوين: شين زيتوني رنگ لري او په رخ لرونک３ ب２ه ليدل ک８５ي، د کيمياوي ترکيب له مخ３ د 

اوسپن３ او مگنيزيم له سيليکاتو ＇خه شم５رل ک８５ي.

پايروکسين: د اوليوين په ＇５ر د اوسپن３ او مگنيزيم له سيليکاتونو ＇خه گ２ل ک８５ي، خو کرستالي 
ب２ه ي３ د نوموړي منرال سره توپير لري. پايروکسينونه په معمولي ډول په منشوري ب２ه کرستال ک８５ي او 
رنگ ي３ بيالب５ل ډولونه لري، چ３ له شين رنگ ＇خه تر تور بخن رنگ پورې بدلون مومي، د بيلگ３ 

په ډول: اوگيت.

ابرکونه: دا گروپ خپله ＄انگ７ې ب２ه لري. د دې گروپ ！ول منرالونه د پا３１ په ب２ه ليدل ک８５ي. تاسو 
کوالی شئ د دې گروپ د منرالونو پا３１ د کتاب د پا１و په ＇５ر يو له بل سره جال ک７ئ.  کيمياوي ترکيب 

ي３ له المونيم، کلسيم، سوديم، پوتاشيم او نورو عنصرونو ＇خه جوړشوی دی.
د ابرکونو رنگ په بيوتيت ک３ تور او په موسکويت ک３ ب３ رنگه روڼ دی. د دې گروپ بله بيلگه د تالک 

منرال دی چ３ د ماشومانو د پوډرو په جوړولو ک３ ترې کار اخيستل ک８５ي.

فلدسپارونه: د سيليکاتونو دا گروپ ډير پراخ او د منرالونو ډير ډولونه په ک３ شامل دي. په ！وليز ډول 
د  او پالجيوکالزونه لکه    )( 83OKalSi منرال  ارتوکالز  د  فلدسپارونو لکه  پوتاشيمي  په  فلدسپارونه 

)(  و４شل شوي دي. 83ONaAlSi البيت منرال 

د پالجيوکالزونو گروپ له سوديم او کلسيم ＇خه د پوتاشيم په شتون ک３ ترکيب شوي دي، د کوارتز 
Si)(   ＇خه پرته نور کتيونونه په ک３ نه ليدل  گروپ د سيليکاتونو وروستی گروپ دی چ３ له سيليکان 
)(  دی، چ３ په منشوري ب２ه کرستال ک８５ي، رنگ ي３ روڼ او ب３  2SiO ک８５ي، فورمول ي３ ډير ساده 
په ترکيب ک３ ډير تر سترگو  او د کلکوالي درجه ي３ ٧ ده. کوارتز هغه منرال دی چ３ د ډبرو  رنگه 

ک８５ي.
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جواهر او گران بيه ډبرې:
جواهر او گران بيه ډبرې هم منرالونه دي.

منرال بايد د کومو ＄انگ７تياوو لرونک３ وي، تر ＇و له جواهرو او گران بيه ډبرو ＇خه وشم５رل شي.
١. منرال روڼ او يا ل８ روڼ وي، خو ＊کلی رنگ بايدولري.

٢. بايد ＊ه کيمياوي او فزيکي مقاومت ولري يا په بل عبارت له اوبو، تيزابو او عطرونو سره تعامل ونه 
ک７ي، ＄که ＄ين３ تعاملونه د جواهرو ＄انگ７نو ته بدلون ورکوي او له مين％ه ي３ وړي. فزيکي مقاومت 
په دې معنا دی چ３ له جواهراتو ＇خه په دوامداره توگه گ＂ه واخيستل شي او بدلون په ک３ رانه شي. هغه 
کلک او سخت منرالونه چ３ د ماووس جدول په وروست９ برخه ک３ ＄ای پر ＄ای شوي له جواهراتو 
＇خه شم５رل ک８５ي، نو الماس د ١٠ درج３ کلکوالي او ياقوت او سپفير د ٩ درج３ کلکوالي په لرلو 

سره له )کم نظيرو( منرالونو ＇خه گ２ل ک８５ي.
٣. بايد طبيعي وي.

)٣-١(  شکل: قيمتي ډبري
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2-1 د＄ينو مهمو منرالونو جدولی

د منرال نومرنگد خط اثرکلکوالى！ولگی

سره زرطالييژي７طالييخالص عنصرونه

الماسسيوری لرونک３ روڼنه لري01خالص عنصرونه

سپين زر رنگه، شين ډوله تياره خاورين5.2سلفايدونه
)خاکي(

گالينيت

5.66سلفيدونه پايرايتطاليي ژ７４تياره نسواري�

5.655اکسايدونه هيماتايتډير تياره نسواريتياره نسواري�

مگنيتايتتورتور6اکسايدونه

کلسيتروڼ سپيننه لري3کاربناتونه

//45.3 دولوميتروڼ سپيننه لري�

//45.3 ملخيتشينرو＊انه شين�

گچرو＊انه سپيننه لري2سلفاتونه

بارميترو＊انه، سپين زي７، اوبيزنه لري5.3//

هاليت رو＊انه سپيننه لري5.2هااليدونه

فلورايترو＊انه سپين، شين، سورنه لري4//

اپاتايترو＊انه سپيننه لري5فاسفاتونه

75.6سيليکاتونه اوليوينزيتوني شيننه لري�

پايروکسين )اوگيت(تياره، تياره شيننه لري5-6//

امفبول )هارن بلند(//نه لري5-6//

موسکوويترو＊انه شين، بي رنگه ژي７نه لري�5.22//

بيوتيتتياره شين، تيارهنه لري�5.22//

تالکسپين خاوريننه لري1//

فلدسپار )ارتوکالز(غو＊ي ډوله سور، گالبينه لري6//

فلدسپار )اليت(//         //نه لري6//

روڼ سپين، سور، بنفش نه لري7//
دودي

کوارتز
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د ＇پرکي عمده ！کي
�tمنرالونه د انيونونو پر بنس ويشل ک８５ي.

�tپه ！وليزه توگه منرالونه په ٨ ډلو ويشل شوي دي.
�tد سيليکاتونو گروپ د منرالونو  د مهمو ！ولگيو ＇خه شم５رل ک８５ي چ３ ډيري منرالونه په ک３ ＄ای 

پر ＄ای شوي دي.
�tډيرې طبيعي ډبرې له سيليکاتي منرالونو ＇خه جوړې شوې دي.

�tکاربناتونه د منرالونو دويم مهم گروپ دی چ３ د چون３ ډبرې تشکيلوي او په پراخه کچه موندل ک８５ي.
�tد ډبرو د بشپ７ې پيژندن３ په موخه اړينه بري＋ي، تر ＇و منرالونه اود هغو گروپونه په ＊ه تو گه وپيژندل شي.
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د ＇پرکي پو＊تن３
١. منرالونه په کوم بنس و４شل ک８５ي؟

٢. د منرالونو کوم گروپ ډير پراخ شتون لري؟
٣. الندن３ منرالونه په کوم ！ولگي پورې ！راو لري؟
موسکوويت، گالينيت، دولومايت، اپاتايت، کوارتز

۴. دوه گون３ منرالونه چ３ الندې ي３ نومونه راغلي دي له يو بله ＇نگه بيلوالی شئ؟
کلسيت او دولومايت، موسکوويت او بيوتيت

۵. په اقتصادي پراختيا ک３ د منرالونو اهميت او ارز＊ت تشريح ک７ئ.
٦. د کاربناتونو د گروپ منرالونه د کومو الندنيو ＄انگ７تياوو پر بنس پيژندل ک８５ي؟

ب- د رنگ ＄انگ７نه،  الف- د ت５زابو سره غبرگون، 
د- الف او ب ج- د کلکوالي ＄انگ７تيا         او 

٧. د الندن５و منرالونو ＇خه کوم يو ي３ د اکسايدونو په ډل３ پورې ！راو لري:
د- باريت ج- هيماتايت،  ب- کوارتز،  الف- فلورايت، 

٨. د الندن５و منرالونو ＇خه کوم يوي３ د هااليدونو په گروپ پورې ارتباط لري:
د- －چ ج- هاليت،  ب- فلورايت،  الف- دولومايت،  
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دريم ＇پرکی

د افغانستان منرالي منابع

تل مو اوريدلي چ３ زموږ ه５واد افغانستان ډ４رې کاني زيرم３ لري او کله کله مو زيار ايستلی، تر ＇و پوه 
شئ چ３ د کوم گ＂ور کاني ＇يزونه زمون８ د ه５واد د خاورې په تل ک３ شتون لري؟

کله هم له ＄انه پو＊تئ چ３ د ت５لو او غاز د ډ４رو طبيعي زيرمو په لرلو سره، ول３ موږ تيل او گاز له بهرنيو 
ه５وادونو＇خه واردوو.

＇رگنده ده چ３ د طبيعي سرچينو شتون او له هغو ＇خه گ＂ه پورته کول، ه５واد له اقتصادي ستونزو 
خالصوي او خلکو ته سوکاله او آرامه ژوند وربخ＋ی، ايا اړينه گ２ئ چ３ د ه５واد د پر مختگ په الرو 
پوه شئ؟ ايا غواړئ معلومه ک７ ئ چ３ زمون８ ه５واد د فلزاتو اوقيمتي ډبرو له ＇و نامتو کانونو ＇خه پرته 

د غير فلزونو او فلزونو نور کانونه هم لري؟
د دې ＇پرکي په لوستلو سره تاسو کوالی شئ چ３ نه يوازې د پورتنيو پو＊تنو ＄وابونه ترالسه ک７ئ، پدې 
به هم پوه شئ چ３ د کوم فلز يا قيمتي ډبري کان زموږ د ه５واد په کومه سيمه او واليت ک３ موقعيت لري 
او زيرم３ ي３ ＇ومره دي؟ آيا له هغو ＇خه گ＂ه اخيستل ک８５ي؟ کوم کان تر اوسه پورې مطالعه شوی او 

کوم ي３ نه دی مطالعه شوی؟
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د کانونو تصنيف او عمومي معلومات
زمون８ ه５واد افغانستان دگ＂ورو ＇يزونو زيرم３ لري. فلزي او غيرفلزي ب５الب５ل گ＂ور ＇يزونه، سوزيدونکي 
گ＂ور توکي، ساختماني ＇يزونه، قيمتي ډبرې، تودې او کاني اوبه د دې ه５واد د ＄مک３ په تل ک３ پيدا 

ک８５ي.
د تيلو او گازو کانونه د ترکستان ت５ر بند د ل７ۍ په شمالي اړخ د ه５واد په شمال ک３ واقع دي.

د ډبرو دسکرو کانونه د هندوکش په شمالي اړخ د پاراپاميزاد په امتداد، د اوسپن３ کانونه په مرکز او شمال 
ختي＃ ک３ د هندوکش او بابا دغرونو په ل７ۍ پورې ！راو لري.

د سربو، مسو او سرو زرو کانونه د هندوکش، غره د ل７ۍ په شمال لويدي％ه سيمه ک３ ليدل ک８５ي چ３ 
وروسته ي３ د پراخيدو ليکه په دوو برخو ويشل شوې ده: يو ＊اخ ي３ د لويدي＃ لورته د پاراپاميزاد د غرونو 
پراختيا  ترمن＃  ارغنداب دسيندونو  او  لورته د هلمند  لويدي＃  او بل ＊اخ ي３ د جنوب  امتداد  په  ل７ۍ 
مومي. قيمتي ډبرې لکه بريليوم، الجورد، ارگونيت د ه５واد په ختي＃ يعن３ د بدخشان او نورستان په 

سيمو ک３ ليدل ک８５ي. د سلفرو او د خوړو مالگ３ کانونه ده５واد په شمال ک３ شتون لري.

)١-٣ شکل(: د افغانستان د مفيدو توکو نقشه
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د فلزونو کانونه
زمون８ په ه５واد افغانستان ک３ د گ＂ورو فلزي ＇يزونو لکه اوسپنه، منگانيز، کروم، مس، سرب، جست، 
المونيم، مولبدن، ولفرام، قلعي، بيسموت، ارسينيک، سرمه، سيماب د نادره او تيتو عناصرو لکه 
بريليوم، ليتيم، سيزيوم، روبيديم، تانتاليم، نيوبيم، کادميم، يورانيم، تورايم او نجيبه فلزونو لکه سرو او 
سپينو زرو کانونه او کان３ ظواهر شتون لري، چ３ له هغو ＇خه يو شمير تر اوسه پورې کشف شوي نه 
دي او زيرم３ ي３ هم تثبيت شوي نه دي او يو شم５ر نوري３ هم په داس３ سيمو ک３ واقع شوي دي چ３ 
الس رس９ ورته ډ４ر ستونزمن کار دی. په دې سيمو ک３ داس３ کانونه هم ليدل ک８５ي چ３ ل８ې زيرم３ 
لري او يا ي３ د اومو موادو کيفيت ډ４ر ＊ه نه دی. د اوسپن３ لوی کان چ３ په جنوب ختي％ه آسيا ک３ ب３ 
ساری دی دحاجي گک د اوسپن３ کان دی چ３ د باميان په واليت ک３ موقعيت لري. دا کان د ميليونو 

！نو په شاوخوا ک３ پيش بيني شوې زيرمه لري.

د اوسپن３ نور کانونه له تگاب، حاجي علم، جبل السراج، نقره خان３، پلنگ سر او نورو کاني ظواهرو 
＇خه عبارت دي، چ３ د ه５واد په ب５الب５لو سيمو ک３ واقع شوي دي.

د کروميتو کان د افغانستان د لوگر په واليت ک３ د برکي راجان ＊ارگو！ي تر＇نگ د کابل جنوب لور ته 
پروت دی، چ３ احتمالي ز４رمه ي３ شاوخوا ۵٠٠ زره ！نه ا！کل شوې ده.

د افغانستان د من／نيزو کاني ظواهر د غوربند په فرنجل ک３ ترستر－وک８５ي چ３ د من／انيزو کچه ي３ 
په کاني ډبروک３ له ٢٨ ＇خه تر٣٨ سلنه پورې ده او د کوبالت او نکل کچه په ک３ په ترتيب سره

)٢-٣( شکل: د حاجي －ک د کان د يوې ＇ن６ې ب２ه
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سلنه ده. د افغانستان رن／ه فلزونو کانونه د مسو ، سربو، جستو او  %3.0 1.0% ＇خه تر  8.0% او 
المونميو＇خه عبارت دي.

د عينک د مسو کان د ن７ۍ په سطحه يو لوی کان دی، چ３ د کابل په کاني ناحيه د لوگر په واليت ک３ 
واقع شوی دی. د نوموړي کان برسيره د در بند او جوهر کانونه هم په دې ناحيه ک３ شتون لري.

د مسو اصلي زيرم３ د عينک په کان ک３ قرار لري چ３ په درو برخو مرکزي، جنوبي او ختي％ه و４شل 
شوي دي.د کابل پر کاني ناحي３ برسيره د مسو کانونه د هرات واليت د زنجان په کاني ناحيه او د هلمند 

واليت د ارغنداب په کاني ناحيه ک３ هم ليدل شوي دي.

د جستو اوسربوکاني ظواهر په افغانستان ک３ ډ４ر ليدل شوي، خو د دې فلزونو لوی صنعتي کانونه ال تر 
اوسه پورې تثبيت شوي نه دي او احتمالي زيرم３ ي３ د ۴٣٠ زرو ！نو په شاوخوا ک３ ا！کل شوي دي.

د غوربند د فرنجل کانونه او کاني ظواهر د ب５الب５لو فلزونو لرونک３ دي، چ３ له سربو او جستو سربيره 
يوه اندازه سره او سپين زر هم په ک３ شتون لري.

د المونيمو زيرمه د کندهار واليت د باتوشيله په کان ک３ تثبيت شوي چ３ د بوکسيتو د طبقو پن６والی 
په ک３ له ٢ ＇خه تر ١٢ مترو بدلون مومي او ل８ تر ل８ه ٣.۵ کيلومتره اوږدوالی لري؛ له دى ډل３ ＇خه 
د سرو زرو کانونه په زرکشان، هلمند، دتخار په کول دوزا ک３ د ډ４راهميت لرونک３ دي. له دې کانونو 

＇خه په ＄ينو ک３ د سرو زرو را ايستل هم پيل شوي دي.

)٣-٣( شکل: دمسويو کان
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خالص سپين زر د افغانستان په پولي ميتالي کانونو په ＄انگ７ي ډول د قلعﾢ اسد فرنجل په کانونو ک３ 
ليدل شوي دي، چ３ په کاني ډبرو ک３ د سپينو زرو کچه په يو ！ن ک３ له ١٨٠ ＇خه تر ٢٠٠٠ گراموپورې 

بدلون مومي.
بيريليم، ليتيم، تانتاليم او نيوبيم د افغانستان په ختي％ه سيمه، په نورستان واليت او د جالل أباد ＊ار 

شمال او لويدي＃ ته، په پيچ دره، شيگل دره او دره نور ک３ ليدل شوي دي.

د ت５لو او گاز کانونه
د افغانستان د ت５لو او گازو ډ４ر کانونه د ه５واد په شمال ک３ واقع شوي دي، چ３ له دې ډل３ ＇خه د جنگل 

کالن، بازار کمي، جمعه، جرقدق، يتيم تاق، خواجه گوگردگ، انگوت، زمرد سای او نور....
کانونه تثبيت شوي او ＄ين３ خوي３ را ايستل شوي هم دي.

 
د سکرو د ډبرو کانونه

په افغانستان ک３ تر اوسه د سکرو د ډبرو د سکرو شاوخوا ٢٠ کانونه تثبيت شوي چ３ له هغ３ ډل３ ＇خه 
ي١٠３ کانونه صنعتي ارز＊ت لري. د ه５واد په شمال ک３ د کرکر، دودکش، درۀ صوف او آشپيشته د 
سکرو د ډبرو له کانونو ＇خه او په لويدي＃ ک３ د هرات د سبزک د سکرو د ډبرو له کان ＇خه د ډبرو 

سکاره را ايستل روان دی.
دفلزونو او د سون دموادو د کانونو برسيره غير فلزونه هم ډ４ر د اهميت وړ دي. د بدخشان الجورد، د 

پنجشير زمرد، د جگدلک عقيق، اکوامارين، ياقوت او نور په ه５واد ک３ د ډ４ر شهرت لرونک３ دي.
نورو گ＂ورو ＇يزونو  او  ابرک  تالک، گرافيت،  باريت،  اراگونيت، فلوريت، خالص سلفر،  او  د مرمر 

کانونه د دې ه５واد د ＄مک３ په مخ او تل ک３ شتون لري.
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د ＇پرکي عمده ！کي
�tد فلزي او غير فلزي ＇يزونو ب５الب５ل ډولونه، د سون مواد، ساختماني مواد، قيمتي ډبرې او کاني 

گرم３ اوبه د دې ه５واد اړوندې خاورې پر مخ او تل ک３ پيدا ک８５ي.
�tد ت５لو او گازو کانونه د تير بند ترکستان د ل７ۍ شمال اړخ ته د ه５واد په شمال ک３ موقعيت لري.

�tد سکرو د ډبرو کانونه د هندوکش په شمالي ＇ن６ه ک３ د پاروپاميزاد په امتدادموقعيت لري.
�tزموږ په ه５واد افغانستان ک３ د فلزي گ＂ورو ＇يزونو لکه: اوسپنه، منگانيز، کروميت، مس، سرب، 
جست، المونيم، مولبدن، ولفرام، قلعي، بيسموت، ارسينيک، سرمه او سيمابو کانونه او کاني ظواهر 

شتون لري.
�tد اوسپن３ لوی کان چ３ په جنوب ختي％ه آسيا ک３ ب３ بيل／ی دی، د حاجي گک د اوسپن３ کان دی 

چ３ د باميان په واليت ک３ شتون لري.
ک３  ناحيه(  کاني  کابل  )د  واليت  په  دلوگر  لورته  جنوب  ＊ار  کابل  د  کان  کروميتو  د  افغانستان  د  �t

موقعيت لري.
�tخالص سپين زر د افغانستان په پولي ميتالي کانونو په ＄انگ７ي ډول د قلعﾢ اسد او فرنجل په کانونو 

ک３ ليدل شوي دي.
�tد ت５لو او گازو له کانونو ＇خه د جنگل کالن، جمعه، جرقدق، يتيم تاق، خواجه گوگردگ، انگوت، 

زمرد ساي او بازار کمي کانونه تثبيت شوي او له ＄ينو ＇خه ي３ د ت５لو او گازو را ايستل جريان لري.
له دې ډل３ ＇خه  تثبيت شوي چ３  ل８ه ٢٠ کانونه  تر  ل８  تر اوسه د سکرو د ډبرو  افغانستان ک３  �tپه 
د  کانونه  سبزک  او  آشپشته  درۀ صوف،  دودکش،  کرکر،  د  لري،  ارز＊ت  کانونه صنعتي   ١٠ يوازې 

افغانستان له مشهورو کانونو ＇خه شم５رل ک８５ي.
�tد قيمتي او زينتي ډبرو لکه الجورد، زمرد، عقيق او ياقوتو کانونه د ډ４ر شهرت لرونک３ دي.

او نورو موادو کانونه  ابرکو  باريت، تالک، گرافيت،  اراگونيت، فلوريت، خالص سلفر،  او  �tد مرمر 
هم په افغانستان ک３ شتون لري.
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د ＇پرکي پو＊تن３:
١. د تيلو او گازو کانونه زموږ د ه５واد په کومه برخه ک３ موقعيت لري؟

٢. د ه５واد د سکرو ډبرو د مشهورو کانونو نومونه واخلئ.
٣. د سرو او سپينو زرو کانونه زموږ د ه５واد په کومه برخه ک３ پيدا ک８５ي؟

۴. د حاجي گک د اوسپن３ کان په اړه ＇ه پوهي８ئ توضيح ي３ ک７ئ.
۵. د مسو او کروميتو کانونه په کومه کاني ناحيه او کوم واليت ک３ موقعيت لري؟

٦. د سرب او جست کانونه په کومو الندينيو سيمو ک３ شتون لري؟
ب- قلعﾢ اسد ک３، الف- د غوربند په فرنجل ک３،  

د- هي＆ يو ج- نواربه ک３،    
٧. هغه قيمتي او زينتي ډبرې چ３ زمون８ په ه５واد ک３ پيدا ک８５ي نومونه ي３ واخلئ؟

٨. د افغانستان په ختي＃ ک３ د فلزونو کوم ډولونه پيدا ک８５ي؟ توضيح ي３ ک７ئ.
٩. آيا د افغانستان د ت５لو او گازو له کانونو ＇خه را ايستل پيل شوي دي؟ توضيح ورک７ئ چ３ له کومو 

کاني سيمو ＇خه د گاز را ايستل جريان لري؟
١٠. د منگانيز کاني ظواهر په کومه يوه الندين９ سيمه ک３ ليدل شوي؟

ب- عينک ک３، الف- د غوربند په فرنجل ک３،  
د- نورستان ک３ ج- بدخشان ک３،    



 29 30  29 30

 دويمه برخه
ډبرې

په کوم ＄ای ک３ چ３ اوسي８ئ ＊ايي د ډبرو لوي３ او کوچن９ ！و！３ چ３ ب５الب５ل رنگونه لري وگورئ لکه 
د دې مخ د عکسونو، په ليدلو سره ب５الب５ل３ پو＊تن３ مو په ذهن ک３ پيدا ک８５ي او له ＄ان ＇خه پو＊تنه کوئ 

چ３:
١- دا ډبرې ＇ه ډول جوړې شوې دي؟

٢- د دې ډبرو ترکيب ＇ه ډول دی؟
٣- ول３ يوه ډبره له بل３ سره توپير لري؟

۴- ＇رنگه کوالی شو چ３ ډبرې وپيژنو؟
د دې ＇پرکي په مطالع３ سره کوالی شئ خپل ＄وابونه تر السه ک７ئ.

او  ب５الب５لو جيولوجيکي شرايطو  په  له ډبرو جوړ شوی دی، کوم３ ډبرې چ３  د ＄مک３ جامد قشر 
مهالونو ک３ من＃ ته راغل３ دي، د فلزي او غير فلزي منرالونو ترکيب لري.
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ډبرې دا ډول تعريفوي
يا ＇و منرالونو ＇خه جوړې شوې دي. ＇رنگه چ３ پوه８５و د  يوه  ډبرې طبيعي ＇يزونه دي، چ３ د 
＄مک３ د قشر ب５الب５ل３ برخ３ له ب５الب５لو ډبرو ＇خه جوړې شوې دي، نو د ډبرو پيژندن３ پوهان، دغه 

ډبرې چ３ هره يوه ي３ د پيداي＋ت ＄انگ７ې منشا لري په درو بنس＂يزو ډلو ويشي:
د اور ډبرې )مگماتيکي( چ３ د ＄مک３ د قشر په مخ او يا تل ک３ د مگماتيکي مذابي د س７يدو په پايله 

ک３ من＃ ته را＄ي.
رسوبي ډبرې چ３ د پخوانيو تشکيل شوو ډبرو )د اور ډبرې، متحوله او رسوبي( د تخريب او فرسايش 

په پايله ک３ په يوه رسوبي حوزه ک３ من＃ ته را＄ي.
او  پايله ک３ دمگماتيکي  په  ب５الب５لو عواملو  او جيولوجيکي  فزيکي، کيمياوي  د  ډبرې چ３  متحوله 

رسوبي ډبرو د بدلون او تحول ＇خه من＃ ته را＄ي.
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 لوم７ی ＇پرکی

د اور )مگماتيکي( ډبرې

د دې ډبرو اصلي تشکيلوونکي توکي د ＄مک３ له تل ＇خه منشا اخلي او د ＄مک３ د تل په ＄ينو 
برخو ک３ ＄ای پر ＄ای ک８５ي. کله هم دغه مواد د ＄مک３ مخ ته راو＄ي او د مگماتيکي ډبرو ب５الب５ل 
ډولونه جوړوي. د دې ډبرو ډ４ری له ب５الب５لو کرستالي منرالونو ＇خه چ３ ب５الب５ل کيمياوي ترکيب لري، 

تشکيل شوې دي.
هغه ډبرې چ３ د ＄مک３ پر مخ من＃ ته را＄ي کرستالي ب２ه نه لري، ＄که په آزاده فضا ک３ ډ４ر ژر 

س７ي８ي.
د الندنيو ！کو په مطالع３ سره کوالی شئ د مگماتيکي ډبرو په اړه بشپ７ معلومات تر السه ک７ئ.

�tد مگماتيکي ډبرو دتشکيليدو شرطونه.
�tد مگماتيکي ډبرو جيوترمال حرارت او تکسچر
�tد منرالي ترکيب پر بنس د بووين تعاملي ل７ۍ.

�tپلوتونيکي )عمقي( او ولکانيکي )سطح３( ډبري.

د اور ډبرې )مگماتيکي ډبرې(: کله چ３ د مگما تودوخه د ب５الب５لو پ７او ونو په ترڅ ک３ ل８والی مومي 
منرالي ذرې په کرستاليدو پيل کوي.

ډ４ری مگماتيکي ډبرې کرستالي ب２ه لري، چ３ په سترگو ليدل ک８５ي او له دي امله دغو ډبرو ته کرستالي 
ډبرې وايي. د توف ＄ين３ ډولونه او يا هغه ＇يزونه چ３ د اورشيندونکي له خول３ د باندې غور＄ول 
ک８５ي له سري＋نا کو موادو سره له يو ＄ای کيدو وروسته او د ډبرو ب５الب５ل ډولونه جوړوي، خو دا ډبرې 

کرستالي ب２ه او فسيلونه نه لري چ３ له رسوبي ډبرو ＇خه ي３ د توپير ＊ه ن＋انه شميرل ک８５ي. 
مگما او جيوترمال حرارت: مگما يوه يوناني کلمه ده او هغی خميرې ډوله کتل３ ته وايي چ３ پالستيکي 
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＄انگ７نه او په هره ب２ه د او＊تو وړتيا ولري.
په ننن９ علمي اصطالح ک３ مگما له هغو ويلي او رو＊انه طبيعي موادو ＇خه عبارت ده، چ３ په عمده 

ډول له دوه ډوله گازي او غير گازي موادو ＇خه ترکيب شوې ده.
په مگما ک３ شامل گازي مواد عبارت دي له: هايدروجن، اوبو، کاربن ډای اکسايد، ميتان، نايتروجن، 

سلفر، ارگون، کلورين او نور.
په مگماک３ شامل غير گازي مواد عبارت دي له: سوديم اکسايد، سليکان اکسايد، المونيم اکسايد، د 
اوسپن３ اکسايد، مگنيزيم اکسايد، کلسيم اکسايد، او په ل８ه کچه د تيتان اکسايد او منگان اکسايد ＇خه. 
د مگما د حرارت کچه تر کومه چ３ په فعالو اورشيندونکو په ＄انگ７ې توگه په قلوي ډوله مگما ک３ 
اندازه شوي، د سانتي گريد له ١٠۵٠ ＇خه تر ١٢٠٠ درجو پورې ده. له پورتني حرارت ＇خه په ！ي＂و 

درجو ک３ مگما ساکن حالت ＄ان ته نيسي.
هر ＇ومره چ３ د ＄مک３ د تل په لور وړاندې تگ وشي، په هماغه اندازه حرارت زياتي８ي. هغه عمودي 
وا！ن چ３ د ＄مک３ د تل په لور پک３ د حرارت درجه د سانتي گريد يوه درجه لوړي８ي، د حرارتي 
گرادينت  په نامه يادي８ي، چ３ من％ن９ کچه ي３ په ٣٣ مترو ک３ د سانتي گريد يوه درجه او په سلو مترو 

ک３ درې درج３ ！اکل شوې ده.

د مگماتيکي ډبرو تکسچر 
د يوې ډبرې تکسچر د هغ３ د ب３２ له ＇رنگوالي، غ＂والي او يو له بل سره ي３ د منرالونو له اړيکو ＇خه 

عبارت دی. په عمومي ډول په ډبرو ک３ ب５الب５ل تکسچرونه  يو له بله جال کوي.
الف- بشپ７ کرستالي تکسچر : که چيرې مگما ورو ورو س７ه او په ډبرې ک３ شامل منرالونه کرستال شي 
او کرستالي دان３ جورې ک７ي او يا هم د ډبرې تشکيلوونکي دان３ له سري＋ناکو غير کرستالي موادو پرته 

نيغ په نيغه په تماس ک３ وي، په دې صورت ک３ ډبره ＄ان ته هلو کرستالين تکسچر غوره کوي.
ب- نيم کرستالي تکسچر : که چيرې د يوې ډبرې ＄ين３ تشکيلوونکي منرالونه کرستالي ب２ه او ＄ين３ 
نورې ي３ غير کرستالي ب２ه ＄انته اختيار او کرستالي دانی ي３ د غير کرستالي سري＋ناکو موادو په واسط３ 

ون＋لي، په دې حالت ک３ ډبره د نيمه کرستالي يا هيمي کرستالين تکسچر لرونک３ وي.
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ج- غير کرستالي تکسچر : که چ５رې د يوې ډبرې ！ول３ جوړونک３ برخ３ غير بلوري يعن３ ب３ شکله 
وي، په داس３ حالت ک３ ډبره غير کرستلي تکسچر اختياروي چ３ د ＊ي＋ه ډوله تکسچر په نامه هم 

يادي８ي.
د- پارفيريتيک تکسچر : که چيرې داس３ پي＋ه شي چ３ په يوه ډبره ک３ لوی کرستالونه د خپلو بشپ７و 
اندازو او شکلونو سره په يوه ميده دانه غير کرستالي کتله او يا هم مکمل کرستالي، خو د تيت حالت 
！ول  ک３  دننه  په  هغ３  د  چ３  لري  تکسچر  پارفيريتيک  ډبرې  ډول  دا  شي،  واقع  ک３  کتله  لرونک３ 

کرستالونه او يا لوی تيت کرستالونه د فيتو کريتونو په نامه يادي８ي.

فعاليت 
＇رنگه چ３ پوهي８ئ ويلي مواد د＄مک３ د قشر دننه ورو ورو خپله تودوخه له السه ورکوي اود بلورينو 
منرالونو د جوړيدو المل گر＄ي، خو ويلي مواد کله چ３ د ＄مک３ پرمخ راوو＄ي خپله تودوخه ډ４ر ژر 

له السه ورکوي او غير کرستالي مواد تشکيلوي.
په الندې جدول ک３ د داخلي او سطحي ډبرو لپاره لوی دانه او ميده دانه تکسچرونه وليکئ. د ډبرو 

نومونه دا دي: گرافيت، گبرو، ديوريت، بازالت، انديزيت، تراخيت، ريوليت او پيريدوتيت.

ميده دانه غير کرستالي سطحي ډبرې
تکسچر

داخلي يا 
عمقي ډبرې

لوی دانه کرستالي 
تکسچر
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منرالي ترکيب
ډبرې له طبيعي نامتجانسو جسمونو ＇خه عبارت دي چ３ پراخه ساحه ي３ نيول３ ده، ډبرې کيدای شي 

له يوه منرال يا د منرالونو له مجموعي ＇خه جوړې شي.
د مگماتيکي ډبرو په تشکيلوونکو برخو )منرالونو( ک３ عموماً دوه ډوله سره بيلوي چ３ يوه ي３ د ډبرې 
يادي８ي او هغه منرالونه دي کوم چ３ موجوديت ي３ په ډبرو ک３ حتمي دي او  نامه  د اصلي برخ３ په 
د نه شتون په صورت ک３ ي３ ډبره په خپل اصلي نوم نه نومول ک８５ي د ب５لگ３ په ډول که د گرانيت په 
مگماتيکي ډبره ک３ يو له دغو منرالونو )کوارتز يا فلدسپار( چ３ د ډبرې اصلي برخه جوړوي شتون ونه 
لري، نوموړې ډبره د گرانيت په نامه ياديدالی نه شي. د ډبرو بله برخه فرعي منرالونه جوړوی چ３ په 

ډبره ک３ ي３ نه شتون د ډبرې په نومونه ک３ کوم رول نه لري.
د مگماتيکي ډبرو اصلي منرالونه عبارت له: کوارتز، فلدسپار، ارتوکالز، پالجيوکالز، فلدسپاتوئيد 

ابرک، امفبول، پايروکسين ＇خه او فرعي منرالونه ي３ اپاتيت، ايلنمايت او مگنتيت دي.
د يادون３ وړ ده چ３ په ډبرو ک３ د دې منرالونو شتون د ډبرو د رنگ د بدلون المل گر＄ي او موږ دا ډبرې 

په ب５الب５لو رنگونو ليدالی شو. د دې ډبرو ＇و ب５لگ３ په الند４نيو شکلونو ک３ وگورئ.
 

)١-١( شکل: د بنس＂يزو ډبرو د ډولونو ＇و ب５ل／ي
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 )Re( SeriesactionBowen�  د بووين تعاملي ل７ۍ 
Bowen)(  يو کاناډايي جيوفزيک پوه و او د مگما د کرستال کيدو په اړوند ي３ ＇７５ن３ تر سره  بووين 
ک７ي دي. د نوموړي په عقيده مگما بزالتي ترکيب لري. د مگما د ورو ورو س７يدو په پايله ک３ ب５الب５ل 
منرالونه او وروسته بيا ب５الب５ل３ مگماتيکي ډبري من＃ ته را＄ي. بووين او همکارانو ي３ په خپلو ازموينو 
ک３ وليدل هغه لوم７ني منرالونه چ３ د مگما له س７يدو وروسته حاصلي８ي اوليوين او له کلسيم ＇خه غني 
پالجيوکالز دي، چ３ له دې دوو منرالونو ＇خه )د يوې اندازې پايروکسين سره( د ＄مک３ پر مخ بازالت 
او د ＄مک３ دننه گابرو من＃ ته را＄ي. د تودوخ３ د ！ي＂يدو په ترڅ ک３ د پات３ ويلي شوې مادې ترکيب 
او کرستل کيدل بدلون مومي، يعن３ ل８ تر ل８ه د اوسپن３، مگنيزيم او کلسيم مهمه برخه له السه ورکوي 
او پر ＄ای ي３ ويلي شوې ماده له هغو عنصرونو ＇خه چ３ تر اوسه د مادې په جوړ＊ت ک３ دننه شوې 
نه دي )لکه سوديم او پوتاشيم( غني ک８５ي دغه راز يوه اندازه سيليکان هم په ويلي ماده ک３ ورگ６ي８ي 
او په پای ک３ نور منرالونه په ！ي＂ه تودوخه ک３ من＃ ته را＄ي او دفشار او حرارت د ！ي＂يدو پواسطه ادامه 
پيدا کوي، چ３ د منرالونو د تشکيليدو دا بهير د بووين د تعاملي ل７ۍ په نامه يادي８ي او په الندې ډول 

＊ودل ک８５ي.

له کلسيم ＇خه ډک
اوليوين

پايروكسين

امفيبول

ابرك بيوتيت

مافيکي

تيزابي
له سوديم ＇خه ډک

د پوتا شيم لرونکي فلد سپار
موسلويت ابرک

کوارتز

اولترامافيکي ) د ل８ سليکان سره(

د م／ما ډولونه

من％نی

له تيزابي حالت ＇خه لوړ
) د ډ４ر سليکان سره(

)٢-١( شکل د بووين تعاملی ل７ۍ
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 د مگماتيکي ډبرو تصنيف او د ＄مک３ په قشر ک３ د هغو موقعيت
Plutonite)(  د جوړيدو المل  کله چ３ مگماد ＄مک３ دننه س７ه او کلکه شي د مگماتيکي عمقي ډبرو 
  )(Volcanite گر＄ي او هغه وخت چ３ د ＄مک３ پر مخ س７ه شي، سطحي ډبرې چ３ د ولکانيت 

ډبرو په نامه يادي８ي، جوړوي.
مگماتيکي ډبرې د خپل مگمايي فعاليت له مخ３ يا په بل عبارت د ＄مک３ په قشر ک３ د موقعيت له 

مخ３ په دريو ډولو ويشل ک８５ي.
  )(Plutonite الف- د پلوتونايت ډبرې 

 )( DiekrocksandVon ب- رگ ډوله مگماتيکي ډبرې 
  )( RocksVolcanic ج- ولکانيکي ډبرې 

پلوتونايت ډبرې
مگماتيکي عمقي ډبرو د لويو کتلو په توگه لوي３ ساح３ نيولي دي. د دې اجسامو تشکيلوونکي مگما 
او په  په اوږده مهال ک３ ډ４ر ورو خپله تودوخه له السه ورکوي  پات３ گازونه  په تدريجي ډول س７ي８ي، 
دې ډول د موادو پوره کرستال کيدل صورت مومي او لوي３ او من％ن９ ډبرې د کرستالي جوړ＊ت سره 
تشکيلي８ي، د ب５لگ３ په ډول: －رانيتونه، سيانايت －رانوديوريت، او پيريدوتيت چ３ د عمقي ډبرو له ډل３ 
＇خه دي او پراخ شتون لري په بيالب５لو ب２و چ３ د باتوليت، الکوليت شتوک او نورو... په نامه يادي８ي، 

د الندينيو ب２و په ډول من＃ ته راوړي: 

دولکان خوله

دايک

شتوک

دايک

باتوليت

سيلالکوليت

)٣-١( شکل: د مکماتيکي جسمونو د ＄ای پر ＄ای کيدو ب３２
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 )( DiekrocksandVan رگ ډوله مگماتيکي ډبري 
Tectonics)(  او د پلوتون س７يدل د ＄مک３ په قشر ک３ د درزونو د پيدا کيدو  تکتونيکي حرکتونه١
المل گر＄ي. دغه درزونه د مگماتيکي ويلي شوو موادو په واسطه ډکيدالی شي. دغه راز کله چ３ د 
غرونو ل７ۍ من％ته را＄ي په وروستيو پ７اوونو ک３ ي３ پلوتوني ډبرې درزونه پيدا کوي، مگما د پورته تگ 
پر مهال په دغو درزونو ک３ ＄ای پر ＄ای ک８５ي او د رگ ډوله مگماتيکي ډبرو د رامن％ته کيدو المل 

گر＄ي.

گرانيت 
گرانيتونه د عمقي ډبرو د ！ولو ډولونو يوه برخه شم５رل ک８５ي، چ３ په ＄انگ７ي توگه د باتوليتونو، شتوکونو 
او نورو شکلونو په ＇５ر ليدل ک８５ي. د دې ډبرې اساسي منرالونه کوارتز، فلدسپار، پالجيوکالز او ابرک 
دي او له ډ４رو کلکو او کرستالي ډبرو ＇خه شم５رل ک８５ي، ولسي خلک ي３ د خارا ډبرې په نامه يادوي. 
د افغانستان په ډ４رو واليتونو ک３ دا ډبره پيدا ک８５ي لکه د سالنگ او پغمان گرانيتونه. دغه راز گرانيتونه د 
هندوکش په شمال ختي％３ برخ３ ک３ ډ４ر پراخ شتون لري. له دې ډبرو ＇خه له پرې کولو او ＊ويه کولو 

وروسته زينتي ډبرې جوړوي او د هوايي ميدانونو په دهليزونو، ودانيو او جادو ک３ ور＇خه کار اخلي.

د د اخلي قواوو تر اغ５ز الندې د ＄مک３ په قشر ک３ د موادو د ＄ای بدليدل د تکتونيک ＇خه عبارت 
دي چ３ په يوناني ژبه ک３ د من＃ ته راوړونکي په معنا دی.
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گرانو ديوريت
په دې ک３ د گرانيت په پرتله د کوارتز کچه ل８ه ده، خو رنگه منرالونه په ک３ ډ４ر دي او د من％ن９ دان３ 
لرونکو ډبرو ＇خه شم５رل ک８５ي، خو ډول ډول دانه لرونک３ ډبره هم ده، د ＄مک３ په قشر ک３ پراخ 
شتون لري او د هندوکش د غره د باتوليتونو ډ４ره برخه جوړوي او همداراز د کوارتز، پالجيوکالز او 

پوتاشيمي فلدسپار منرالونه په ک３ ليدل ک８５ي.
دا ډبره د ودانيو د ډبرو په توگه کارول ک８５ي، دغه راز له ＊ويه کولو وروسته د دهليزونو په رويه کارۍ، 

پياده رونو اونورو ب５الب５لو ساختماني چارو ک３ ور＄يني کار اخلي.

ولکانيکي ډبرې
ولکانيکي  د  او  را＄ي  من％ته  مخ  پر  ＄مک３  د  ک３  پايله  په  س７يدو  د    )(Lava الوا  د  ډبرې  دا 
)11001000(  تودوخ３ لرونک３ اود سيليکاتي موادو  Co� )سطحي ډبرو( په نامه يادي８ي، چ３ د 
القلي  ＄مکني  او  القلي   ،   )(Fe اوسپن３  ،   )(Al المونيم   ،   )( 2O اکسيجن د  ک３  په  برسيره 
له  ډبرې چ３  تکسچرونو  فيرتيک  پر  او  يي  ب５الب５لو ＊ي＋ه  د  او  لري  شتون  ب５الب５ل３ کچ３  فلزونو 

انديزيت ＇خه عبارت دي، من％ته راوړي. او  بزالت،توف، تراخيت، ريوليت 

)۴-١( شکل: د －رانيت دوه نمون３
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بزالت
بزالت تيز خاورين، نسواري، تور او يا شين رنگ لري، که دان３ ي３ لوی وي، د ديا باز په نامه يادي８ي، 
تر کومه ＄ايه چ３ نوموړې ډبره د ＄مک３ پر مخ د الوا د س７يدو په پايله ک３ من％ته را＄ي، له دې امله د 
گازونو د فرار پر مهال واړه واړه سوري په ک３ جوړي８ي. له دې ډبرو ＇خه د ودانيو په ودانولو، د س７کونوپه 

قشر او نورو ودانيزو چارو ک３ کار اخلي.

تراخيت
تراخيت د مگماتيکي سطحي ډبرو له ډل３ ＇خه شم５رل ک８５ي چ３ ايره ډوله رنگ لري، خو کله کله 

په ژ７４ او سور رنگ هم پيدا ک８５ي.
ډ４ر مهال د زانيدين او من％ني پالجيوکالز دان３ په ک３ ليدل ک８５ي د ډبرې په اساسي کتله ک３ د زانيدين، 

پالجيوکالز او نور رنگه منرالونو ميکروليتونه هم ترسترگو ک８５ي.

فعاليت
د خپل کور او يا ＊وون％ي ديوالونه، فرشونه، پوړۍ، تهداب او نورې برخ３ د جوړيدو پر مهال په ＄５ر 
سره وگورئ، فکروک７ئ چ３ کوم ډول ډبرې په ک３ کارول شوې دي. ايا مگماتيکي ډبرې ي３ په ترکيب 
ک３ شته او که نه؟ که مگماتيکي ډبرې په ک３ وې هغه ياد داشت ک７ئ او دليلونه ي３ خپلو ！ولگيوالو ته 

بيان ک７ئ او ووايي چ３ ＇ه ډول مواد او ډبرې مو وپيژندل３؟
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د ＇پرکي عمده ！کي
ترکيب ک３  په  له درې ډوله ډبرو ＇خه جوړ شوی دی چ３  توگه  ！وليزه  په  �tد ＄مکي جامدقشر 

ي３ فلزي او غير فلزي ب５الب５ل منرالونه شامل دي.
تشکيلي８ي. منرالونو ＇خه  يا ＇و  يوه  له  دي، چ３  مواد  طبيعي  �tډبري 

او رسوبي. متحوله  ډبري(،  اور  )د  ويشل شوي دي: مگماتيکي  ډولونو  درو  په  �tډبري 
سطحي  مگماتيکي  او  پيريدوتيت  سيانيت،  ديوريت،  گرانيت،  له  ډبري  داخلي  مگماتيکي  �t

ډبري له تراخيت، بزالت، ريوليت او نديزيت ＇خه عبارت دي.
او  اساسي  يو  ډبرو  دې  د  چ３  ＇خه  تکسچر  له  موخه  په  مطالع３   ３＊ د  ډبرو  مگماتيکي  د  �t
غير  کرستالي،  له  دي  عبارت  تکسچرونه  مهم  ډبرو  دې  د  اخلي.  کار  ک８５ي،  شميرل  جز  مهم 

. پارفيرتيک ＇خه  او  کرستالي 
موادو  گازي  غير  او  گازي  ډولو  دوو  له  چ３  دي،  مواد  ويلي  او  رو＊انه  تل  د  ＄مک３  د  مگما  �t

جوړي８ي. ＇خه 
منرالونو  ډولو  دوو  له  توگه  ！وليزه  په  چ３  دي،  منرالونه  اجزا،  تشکيلونکي  ډبرو  مگماتيکي  د  �t
په  نه شتون  د  او  برخه جوړوي  اساسی  د ډبري  منرالونه دي چ３  ي３ اصلي  يو  ＇خه عبارت دي، 

صورت ک３ ي３ د ډبري په نومونه ک３ بدلون را＄ي او بل ي３ فرعي منرالونه دي.
د  او  رونو  پياده  چارو،  ساختماني  په  ＇خه  يزالت  ديوريت،  گرانيت،  لکه  ډبرو  مگماتيکي  له  �t

ودانيو په رويه کارۍ، مجسمه سازۍ او نورو ＄ايونو ک３ کار اخلي.
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پو＊تن３ د ＇پرکي 
١. مگما تعريف ک７ئ او ووايئ چ３ ＇و ډوله ډبرې په ک３ وجود لري؟

او نومونه ي３ واخلئ. ٢. تکسچر تعريف 
٣. د مگما د گازي او غير گازي موادو نومونه واخلئ او د هر يوه کيمياوي فورمول وليکئ.

۴. د مگماتيکي ډبرو فرعي منرالونه عبارت دي له:
تورمالين کوارتز،  ب-  اپاتيت   مگنتيت،  زيرکان،  الف- 

پالجيوکالز د-  فلدسپار     ج- 
۵. بووپن چ３ يو جيوفزيک پوه دی، په کوم يوه الندني ه５واد پورې اړه لري.

د- هي＆ يو امريکا،  ج-  ب- کانادا،  جرمني،  الف- 
٦. مگماتيکي ډبرې د موقعيت له مخ３ په ＇و ډلو ويشل ک８５ي؟
ب- په دو گروپونو الف- په ＇لور ډلو،   

د- په پن％و ډلو ج- په دروو گروپونو   
پيدا ک８５ي؟ په کومو الند４نيو شکلونو  پلوتونايت ډبرې  ٧. د 

ب- يوازې د گيني په شکل اونور،   باتوليت، شتوک  الف- 
د- هي＆ يو ج- دواړه ＄وابونه سم دي،   

٨. گرانيتونه د ！ولو عمقي ډبرو .................... شم５رل ک８５ي.
٩. په گرانو ديوريت ک３ د گرانيت په پرتله .................... ل８ه کچه......... ده

١٠. سطحي يا ولکانيک ډبرې عبارت دي له ....................
او   .................... په  کله  کله  خو  لري،  رنگ   .................... تراخيت   .١١

.................... رنگونو هم پيدا ک８５ي.
١٢. له گرانيت ＇خه له پري کولو او ＊ويه کولو وروسته .................... ډبرې جوړوي او د 

.................... .................... .................... ور ＇خه کار اخلي؟
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 دويم ＇پرکی
رسوبي ډبرې

په هغو ＄ايونو ک３ چ３ اوسي８ئ او يا به مو د سمندرونو په ＇ن６و، شگلنو سيمو او سيندونو ک３ په 
ډ４ره کچه خ＂ه، شگه، جغل، لوی او وړې ډبرې او نور ليدلي وي. دا توکي ډ４ر مهال د سيندونو 
سمندرونو،  په  ک３  پای  په  چ３  ک８５ي،  لي８دول  ته  وا！نونو  نژدې  او  لرې  مرسته  په  بهير  د  اوبو  د 
سمندرگيو او نورو ＄ايونو ک３ رسوب کوي. ＊آيي په ذهن ک３ مو ب５الب５ل３ پو＊تن３ پيدا شي، چ３ 
او  د جوړيدو المل گر＄ي؟ شگه  کومو شيانو  د  او  گ６ي８ي؟ چيرته ＄ي  ته  اوبو  مواد  دا  ډول  ＇ه 

جغل ＇ه ډول د رسوبي ډبرو کلک３ طبق３ جوړوي.
 هو! ډ４ر الملونه لکه يخچالونه، بادونه د لمر تودوخه، کنگل نيونه، د نباتاتو ري＋３ او نور د موادو 

د تخريب او ل８５دون３ المل گر＄ي، چ３ له کلک５دو وروسته رسوبي ډبرې جوړوي.

په رسوبي ډبرو ک３ د ت５لو، گازو، د سکرو ډبرې، اوسپن３، المونيمو او ساختماني موادو منابع او 
پورې  تاريخ  ت５ر  په  بايد وويل شي چ３ رسوبي ډبرې د ＄مک３  پيدا ک８５ي.  پيمانه  پراخه  په  کانونه 

اړوند شواهد هم لري.

)١-٢( شکل: د رسوبي ډبرو ＇رن／والی
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 فزيکي او کيمياوي فرسايش
پروسو  ژوي(  او  ري＋３  نباتاتو  )د  بيولوجيکي  ان  او  کيمياوي  نيونه(  )کنگل  فزيکي  له  فرسايش 
يخ  د  تودوخه،  لمر  د  بدلون  د درج３  تودوخ３  د  اور＊ت،  لکه  ＇خه عبارت دی. جوي الملونو 
نيون３ عمل، تحمض، انحالليت، هايدروليز او نور دفزيکي او کيمياوي فرسايش لپاره وړ شرايط 
من％ته راوړی شي، چ３ د هغو په پايله ک３ د ＄مک３ پر مخ د رسوباتو بيالب５ل ډولونه من％ته را＄ي 

او په پای ک３ رسوبي ډبرې ور＇خه جوړي８ي.

)٢-٢( شکل: د ډبرو فريش را＊يي
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د رسوبي ډبرو ډولونه
د  ډبرې(  رسوبي  او  متحوله  )مگماتيکي،  ډبرو  د  قشر  د  ＄مک３  د  ډبرې  رسوبي  توگه  ！وليزه  په 

او فرسايش محصول دي. تخريب 
او غير کالستيکي ډلو ويشل  په دوه: کالستيکي   ب２س پر  رسوبي ډبرې د جوړيدو د ＇رن／والي 

ک８５ي.
ډبرې  ١- کالستيکي رسوبي 

هغه ډبري دي، چ３ د پخوانيو ډبرو له وړو او کوچنيو ！و！و ＇خه کوم３ چ３ په ميخانيکي طريقه 
ب５لگ３ ي３ مطالعه کوو. يو ＇و محدودې  من％ته را＄ي، جوړي８ي، 

کانگلوميرات 
بل  له  يو  مرسته  په  سمنتو  طبيعي  د  بيا  او  شوي  ډول جوړې  يوازې  په  دي چ３  ！و！３  کالستيکي 
سره يو ＄ای شوي او سري（ شوي دي. ليرې وا！ن ته د دې ！و！و لي８ ديدل د دې المل شوي، چ３ 

د هغو ت５رې ＇ن６ې له من％ه الړې شي او په ＊ويه دانو ！و！و بدل３ شي.
دغه ！و！ي، دان３ له بيالب５لو منرالونو ＇خه جوړې شوې دي.

آهکي، دولوميتي  هغه سمنتي مواد چ３ دا ！و！ي، دان３ يو له بله ن＋لوي، کيدای شي سيليکاتي، 
او پاروسي ترکيب ولري.

د  ورته  ک３  صورت  هغه  په  ولري،  ＇ن６ې  ت５رې  دان３،  ！وت３،  جوړونکي  ډبرو  دې  د  چيرې  که 
بريکسيا  ډبره وايي.

د شگوډبره 
ډبرې  بله ون＋لي، د شگو  تر  يو  امله  له  د فشار  پورتنيو طبقو  د  او  دان３ د سمن＂و  کله چ３ د شگو 
ترې جوړي８ي. د شگو د ډبرې دان３ او سمن په ！وليزه توگه د کوارتز له منرال ＇خه جوړې دي، 
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دا ډبرې  ليدال ک８５ي.  په دې ډبرو ک３  نور منرالونه هغه  او  ابرک ذرې  د  خو د فلدسپار منرالونه، 
ايره ډوله، نسواري او سپين رنگونه لري.

يادون３ وړ  پياده رونو او دپلونو په جوړولو ک３ کارول ک８５ي. د  د شگو ډبرې په ساختماني چارو، 
ده چ３ د اوموتيلو، طبيعي گازونو او د＄مک３ الندې اوبو زيرم３ ډ４ر مهال په دې ډبرو ک３ موندل 

ک８５ي.

شيل 
کوارتز،  د  او  د رس خ＂３   ک３  اساس  په  دي، چ３  ډبرې  رسوبي  کيدونکي  پيدا  کچه  ډ４ره  په  دا 
فلدسپار او ابرک له وړو دانو ＇خه ترکيب شوي او د ل８ فشار په پای ک３ متراکم３ شوي او په يوې 
ډبرې  دا  دي.  بدل３ شوې  يادي８ي،  نامه  په  شيل  د  ډبرې چ３  کيدونک３، خوکلک３  پا１ه  پا１ه  نرم３ 
رسي،  د  مخ３  له  شتون  د  منرالونو  ب５الب５لو  د  ډولونه  بيالب５ل  شيلونو  د  ک８５ي.  پا１ه  پا１ه  أسان９  په 
ايره ډوله تور او نسواري رنگونو  يادي８ي. شيلونه په سور،  نامه  أهکي، شگ３ او سکارو شيلونو په 
پيدا ک８５ي او د فشار په ډ４روالي سره په رسي شيست او په پای ک３ په کلکه، خومتورقه ډبره چ３ 

يادي８ي، بدلي８ي. نامه  په  د سيلت 

)٣-٢( شکل: د راسبه کالستيکي ډبرو ډولونه
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غير کالستيکي رسوبي ډبرې
د ډبرو په دې ډول ک３ کيمياوي او عضوي رسوبي ډبرې شامل３ دي، چ３ په الندې ډول ي３ لن６يز 

ک８５ي. وړاندې 
کيمياوي رسوبي ډبرې

کيمياوي رسوبي ډبرې د هغو موادو ترکيب دي، کوم چ３ په اوبو ک３ د محلول په ب２ه شتون لري 
او کله چ３ وړ شرايط ورته برابر شي، د تودوخ３ د درج３ او فشار په بدلون سره تشکيلي８ي.

دا ډبرې په ＇لورو ډلو: کاربوناتي ډبرو، س５ليکاتي، تبخيري او سکارو ډوله ډبرو ويشل ک８５ي.
ډبرې کاربوناتي 

دا ډبرې چ３ عمده برخه ي３ کلسيم کاربونيت  جوړوي او ل８ تر ل８ه ٢٢ په سلوک３ په رسوبي ډبرو 
پايله ک３ من＃ ته را＄ي. ک３ شتون لري، په ＄انگ７و شرايطو ک３ د کيمياوي تعاملونو په 

آهکي ډبرې 

أهکي رسوبات د کلسيم لرونکو سيليکاتونو له تجربي３ او په اوبو ک３ له حل شوو کاربناتی موادو 
والي  پي７  متره  ډول ＇و  په  طبقو  پي７و  د  رسوبات  دا  را＄ي.  ته  من＃  کلسيت ＇خه  لکه  رسوب  له 

لري او په طبيعت ک３ د اهکي غرونو په ＇５ر ليدل ک８５ي.
د آهکي ډبرو ډ４ره برخه د کلسيت له منرال ＇خه جوړه شوې ده، دا ډبرې کيدای شي کيمياوي 

يا عضوي منشا ولري.
ډبري سيليکاتي 

د  سيليکاتونو  د  ولري.  منشا  عضوي  يا  کيمياوي  ＊ايي  ＇５ر  په  ډبرو  آهکي  د  ډبرې  سليکاتي 
توگه  په  برخ３  د  محلول  د  مرسته  په  اوبو  د  سيليکان  موجود  ک３  هغو  په  مهال،  پر  فرسايش 
ډول  يو  ک３  ترڅ  په  کيدو  مشبوع  د  چاپيريال  د  ＇خه  سيليکان  له  او  ک８５ي  ل８５دول  ته  سمندرونو 

يادي８ي. نامه  په  ته را＄ي چ３ د سيليکاتي ډبرو  ترسبات من％ته 
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لکه  موجوداتو  سمندري  د  او  جذبي８ي  خوا  له  ژوو  سمندري  د  برخه  يوه  سيليکان  د  راز  دغه 
دياتومونه، الجي او نور پوښ يا غشا جوړوي.

ډبرې تبخيري 
دا ډبرې د مالگ３ او گچ له ډبرو ＇خه عبارت دي، چ３ په بشپ７ه توگه کيمياوي منشا لري. کله چ３ 
ډبرې  تبخير  د  او  ته ورسي８ي، الندې ک＋يني  اشباع حد  د  او گچ  مالگه(  )د خوړو  ډبره  مالگ３  د 
جوړوي. دا ډبرې په عمومي ډول په توده او وچه آب او هوا ک３ من％ته را＄ي او د مالگ３ او گچو 

لوي３ زيرم３ ي３ په پخوانيو رسوبي ډبرو ک３ من％ته راوړي دي.
د رسوبي ډبرو طبقه بندي

د دې طبقو  واقع شوي، جوړې شوې دي.  باندي  بل  پر  يو  له هغو طبقو ＇خه چ３  ډبرې  رسوبي 
پ７والی د رسوب مهال ＊يي. د طبق３ مخ په حقيقت ک３ د رسوب د دورې پای او نوو رسوباتو د 
ک８５ي،  واقع  بل  پر  يو  ب２ه  افقي  په  طبق３  دا  ک３  پ７او  لوم７ي  په  کوي.  پيل ＊کارندويي  د  جوړيدو 
خو د وخت په ت５ريدو سره د ＄مک３ د داخلي قواوو د مداخل３ په ترڅ ک３ افقي حالت له السه 

ورکوي او په پای ک３ په گون％و طبقو بدلي８ي.
د فسيلونو درلودل

په  ډول  عمده  په  فسيلونه  دی.  شتون  فسيلونو  د  ک３  هغو  په  ＄انگ７تيا  اساسي  يوه  ډبرو  رسوبي  د 
آهکي ډبرو ک３ پيدا ک８５ي، خو په شگو، شيل او کانگلوميرات ډبرو ک３ هم فسيلونه ليدل ک８５ي. 

فسيلونه د رسوبي ډبرو د عمر په ا！کل ک３ وړ وسيله شم５رل ک８５ي.
د ډبرو سکاره

نباتات  پات３ شونو ＇خه من％ته را＄ي. دا  له  نباتاتو  يو ډول رسوبي ډبره ده چ３ د ＄مک３ د مخ د 
تجزيه او د ب５الب５لو الملونو په ترڅ ک３ په ＄مک３ ک３ ＊خي８ي، چ３ د اکسيجن په نه شتون ک３ د 
او تودې  تاالبونو والړې  او د  نه شتون  بدلي８ي. د اکسيجن  په ډبرو  تير４دو سره د سکرو  په  وخت 
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اوبه د سکرو د ډبرو د جوړيدو لپاره وړ شرايط بلل ک８５ي، چ３ د ميليونونو کلونو په ت５ريدو سره د 
پورتنيو طبقو د وزن او فشار د زياتوالي په ترڅ ک３ له دې نباتاتو ＇خه د کاربن ډای اکسايد گاز او 
نور گازونه را و＄ي او په پای ک３ په کاربن بدل او د د سکرو ډبرې د پيت  ډول جوړوي، چ３ د 
فشار او تودوخ３ په ورو ورو زياتوالي سره دغه توکي نور هم کلک８５ي چ３ په ترتيب سره لگنايت، 

انتراسيت  من％ته را＄ي. او  معمولي سکاره 

سکاره  نارسي 
دا ډول سکاره  کاربن لري او د لنده بل کچه ي３ ډ４ره ده چ３ ډ４ر مهال په باتالقي، لندو سيمو او 
په نيمه اواره ＄مکه ک３ پيدا ک８５ي. دا ډول سکاره په سخت９ سو＄ي، ډ４ر بوی او دود توليدوي، 

دې ډول سکرو ل８ تر ل８ه  د ＄مک３ مخ پو＊لی دی.
يت  لگنا

دا ډول سکاره د پيت د سکرو پر مخ تللی ډول دی چ３ په ډ４ره اندازه ي３ خپل لندبل ي３ له السه 
70%  ده. د دې سکرو د خط اثر قهوه يي رنگ لري او د  ورک７ی او د کاربن کچه ي３ ل８ تر ل８ه 

پا１و او ＇ان／و ن＋ی ن＋ان３ په ک３ ليدل ک８５ي.

)۴-٢( شکل: د ډبرو سکارو ډولونه
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سکاره  معمولي 
80%   په شاوخوا ک３ ده، له دې سکرو ＇خه کوالی شو  په دې ډول سکرو ک３ د کاربن کچه د 

کوکس چ３ د سون يوه ارز＊تنا که ماده ده او ډ４ره تودوخه توليدوي، السته راوړو.

انتراسيت 
96%  ＇خه ډ４ره  96%  په شاوخوا ک３ کاربن لري او هغه مهال چ３ د کاربن کچه ي３ له دغه سکاره د 

شي، په گرافيت بدلي８ي، چ３ د ډ４رې تودوخ３ لرونک３ او ب３ دوده ماده ده.

ليت فعا
يوه  بيا  ک７ئ.  را！ول３  ډبرې  لرونک３  ＇ن６ې  او  ＊ويه  گردې،  ډوله  ＇و  مرسته  په  ！ولگيوالو  خپلو  د 
اندازه سمن له شگ３ او اوبو سره يو ＄ای ک７ئ. د سمن＂و مخلوط په دوه برابرو برخو وويشئ، په 
يوه برخه ک３ ي３ گردې او سم３ ډبرې او په بله برخه ک３ ي３ ＇ن６ې لرونک３ ډبرې يو ＄ای ک７ئ، 
له ＇و ساعتونو وروسته دا ډبرې يو له بل سره ن＋لي او په پای ک３ دوه ډوله ډبرې چ３ کانگلوميرات 

او بريکسيا دې، السته را＄ي.
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د ＇پرکي عمده ！کي

ز４رم３  موادو  ساختماني  او  المونيم  اوسپن３،  گاز،  سکرو،  ت５لو،  د  ک３  ډبرو  رسوبي  په  �t

جوړي８ي.

يخ  د  تودوخه،  او  وړانگ３  لمر  د  بدلون،  درج３  د  تودوخ３  د  اور＊ت،  لکه  الملونه؛  جوي  �t

او فرسايش  ډبرو د تخريب  بيالب５لو  د  نور د ＄مک３ د قشر  او  انحالليت  نيون３ عمل، د تحمض 

المل گر＄ي، چ３ د وخت په ت５ر４دو سره رسوبي بيالب５ل３ ډبرې جوړوي.

دي. عبارت  ډبرې ＇خه  د شگوله  او  شيل  کانگلوميرات،  له  ډبرې  �tرسوبي کالستيک 

اخلي. کار  پلونو ک３  او  رونو  پياده  په ساختماني چارو،  ډبري ＇خه  له  �tد شگو 

و４شل  او سکارو  ډبرو  تبخيری  او  سيليکاتي  کاربوناتي،  ډلو:  په ＇لورو  ډبرې  رسوبي  �tکيمياوي 

ک８５ي.

پيت،  د  بدلي８ي چ３  سکرو  ډبرو  په  سره  ت５ر４دو  په  وخت  د  نباتات  شوي  ＊خ  ک３  رسوباتو  �tپه 

انتراسيت ډولونه په ک３ شامل دي. او  لگنايت، معمولي سکاره 
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پو＊تن３ د ＇پرکي 
الملونه  اغيزو  د  حاالتو  د جوي  او  فرسايش  کيمياوي  او  فزيکي  د  تشکيل  پر  ډبرو  رسوبي  د   .١

ک７ئ. تشريح 
٢. د رسوبي ډبرو مهم ډولونه کوم دي؟ نومونه ي３ واخلئ؟

٣. کالستيکي رسوبي ډبرې تشريح ک７ئ.
۴. د شگو ډبرې په ترکيب ک３ کوم النديني منرالونه شتون لري؟

ب- کوارتز، فلدسپار او د ابرک ذرې له تورمالين سره   الف- کوارتز 
د- ه５＆ يو ج- دواړه ＄وابونه سم دي   

۵. په ！وليزه توگه رسوبي ډبرې د کومو الندينيو ډبرو د تخريب او فرسايش محصول گ２ل ک８５ي؟
ب- رسوبي او اور ډبري ډبرې    متحوله  الف- 

د- رسوبي او رسوبي ډبرې  ج- متحوله، مگماتيکي 
٦. شيلونه په عمومي ډول د کوم رنگ لرونک３ دی.

ب- په سپين رنگ پيدا ک８５ي. پيدا ک８５ي   رنگونو  ب５الب５لو  په  الف- 
د- ！ول ＄وابونه ناسم دي ج- ايره ډوله، تور او نسواري  

٧. کيمياوي رسوبي ډبرې په ＇و ډلو و４شل شوي دي؟
ب- دوه ډوله الف- درې ډوله    
د- ＇لور ډوله ج- پن％ه ډوله    

٨. په رسوبي ډبرو ک３ د فسيلونو له شتون ＇خه په کومه موخه کار اخلي؟
الف- د ډبرو د عمر په ！اکلو او د ت５لو د زيرمو په موندلو ک３   ب- د رسوبي ډبرو په پيژندنه ک３

د- ه５＆ ＄واب سم نه دی. ج- لوم７ی ＄واب سم دی  
پو＊تن３ ناسم３  او  سم３ 

د سمو جملو په وړاندې د سم کلمه او د ناسم３ جمل３ په وړاندې د ناسم کلمه وليکئ.
١.د ډبرو سکاره د نباتاتو له پات３ شونو ＇خه د آکسيجن په نه شتون ک３ من％ته را＄ي  )    (

٢. دډبرو سکاره د پيت سکاره دي چ３ د کاربن کچه ي３ ډ４ره لوړه ده. )   (
٣. په معمولي سکرو ک３ د کاربن د سلني کچه د ٨٠ په شاوخوا ک３ ده.)     (
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＇پرکی دريم 
ډبرې )متحوله(  ميتامورفيکي 

دا ډبرې د جيولوجيکي پروسو په پايله ک３ د فزيکي او کيمياوي ب５الب５لو الملونو الندې د ＄مک３ 
بنس＂يز  تودوخ３ الملونه  او  فشار  د  تشکيل ک３  په  ډبرو  ميتامورفيکي  د  را＄ي،  مين％ته  تل ک３  په 
پخوان９  سره  شتون  په  محلولونو  کيمياوي  د  او  الندې  اغيزې  تر  تودوخ３  او  دفشار  لوبوي.  رول 
ترکيب  نوی  او  بدلون ورکوي  ته  لوم７ني حالت  او رسوبي( خپل  )مگماتيکي  ډبرې  جوړي شوي 

او ب２ه ＄انته غوره کوي.
يادوي چ３ د  نامه  په  پايله ک３ ي３ ميتامورفيکي ډبرې جوړ８４ي، د ميتامورفيزم  په  هغه پروسه چ３ 

بدلون او تحول په معنا دی.
د ميتامورفيزم الملونه: د ميتامورفيزم عمده المونه چ３ د ميتامورفيکي پروس３ د پر مختگ سبب 

گر＄ي له تودوخ３ )حرارت(، فشار اود کيمياوي محلولونو له غلظت ＇خه عبارت دي. 
تودوخه: د خ＂ينو لو＊و د جوړولو په موخه د رس خ＂ه چ３ يو منرال دی له اوبو سره يو ＄ای کوي 
ب２ه چ３ وغواړي بدلون  ته په هره  او په دې توگه خميره ډوله ماده ترې السته راوړي. دغ３ مادې 
د  ترينه جوړ شي.  ډوله جسم  ډبري  او کلک  پخه شي  تر ＇و  ي３ ږدي،  په کورې ک３  او  ورکوي 
منرال  اوبو  ب３  په  او  ورکوي  له السه  برخه  يوه  اوبو  د خپلو  منرالونه  د رس  پايله ک３  په  دې عمل 
تودې  ډ４رې  ډبرې  دا  کله چ３  توگه جوړي８ي،  طبيعي  په  ډول  دا  هم  ډبرې  ميتامورفيکي  بدلي８ي. 

شي په هغ３ ک３ بدلونونه پيدا ک８５ي او په پای ک３ په متحوله ډبرې بدلي８ي.
فشار: فشار هم دتودوخ３ په ＇５ر د ＄مک３ د ژوروالي په ډ４ر４دو سره ډ４ري８ي، ډبرې د ＄مک３ په 
ژوره ک３ د پورتنيو طبقو تر فشار الندې را＄ي او په دې ډول کلکي او متراکمي ک８５ي. د منرالونو 

کرستال کيدل هم د فشار له امله چ３ له ！ولو لورو پر هغو واردي８ي ترسر ه ک８５ي.
غلظت: د کيمياوي محلولونو غلظت کوم چ３ د ＄مک３ په ژوره ک３ شتون لري، د تحول په بهير 
کله  او  کيمياوي عنصرونو ＇خه جوړشوي  ب５الب５لو  د  دا محلولونه  لوبوي، ＄که  رول  اساسي  ک３ 

چ３ د نورو عنصرونو سره يو ＄ای شي، کوالی شي چ３ نوي مرکبونه من％ته راوړي.
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په دوه ډلو ويشي: ميتامورفيزم 
لي８دون３ سره ميتامورفيزم د  ب-  ميتامورفيزم   لي８دون３  ب３  الف: 

ي３  په دې صورت ک３  راشي،  پروس３ الندې  ميتامورفيکي  لي８دون３  ب３  د  ډبره  د چون３  کله چ３ 
پروس３  ميتامورفيکي  د  لي８دون３ سره  د  کله چ３  بدلي８ي، خو  مرمر  په  او  ک８５ي  پات３  ثابت  حجم 
او د مرمر پر ＄ای په  لي８دول ک８５ي، حجم ي３ بدلون مومي  الندې واقع شي، کاربوناتي مواد ي３ 

بدلي８ي. کوارسيت 

د ميتامورفيکي ډبرو ډولونه او تکسچر
د ميتامورفيکي ډبرو تکسچرونه د نوموړو ډبرو د مجدد کرستال کيدلو شرايط منعکسوي. ډ４رۍ 
ميتامورفيکي پروس３ د جانبي فشار الندې صورت مومي، نو ＄که د دې ډبرو تکسچرونه توجيه 
شوې ب２ه لري. په توجيه شوي )ديدکتيفي( تکسچرونو ک３ ＊ي＋ه يي، طبقه ډوله، الري او عدسيه 
！ولو جوړونکو  د  اساسي کتله ک３  په  گنايس ډوله تکسچر چ３ ډبرې  لري،  پراختيا  ډوله تکسچر 

لپاره ډ４ر＄انگ７ي دي. پايله ک３ مين％ته را＄ي، د ميتامورفيکي ډبرو  په  منرالونو د خطي توجيه 

)١-٣( شکل: دطبقو په من＃ 
ک３ د ډبرو تحول.

)٢-٣( شکل: د ميتامورفيکي ډبرو ډولونه او تکسچر
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په هغه صورت ک３ چ３ د ډبرې د اساسي کتل３ په پرتله لوی کرستالونه په ډبره ک３ شتون ولري او 
من％ته  تکسچر  عينکي  يو ＄ای شوي وي،  ک３  ډبره  ميتامورفيکي  په  منرالونه  رنگه  يو  يا هم ＇و 

را＄ي.
ډبرو ＇خه شميرل ک８５ي. ميتامورفيکي  له  نور  او  امفبوليت  گنايس،  مرمر، کوارسيت، 

مرمر: دا ډبره د کاربوناتي موادو له بدلون او تحول ＇خه من％ته را＄ي چ３ سپين رنگ لري،کله 
ب５ل ب５ل رنگونه ورکوي.  ته  په ترکيب ک３ ورگ６ شي، مرمر  چ３ پردي )اجنبي( مواد د دې ډبرې 

اونورو رنگونو پيدا ک８５ي. مرمر په سپين، تور 

ډ４ره ده. کوارسيت د شگو  په ک３  ډبره ده چ３ د کوارتز د کچ３ سلنه  کوارسيت: ميتامورفيکي 
تل  په  بدلون ＇خه د ＄مک３  او  له تحول  نورو  او  کانگلوميراتونو  ، کوارتز،    )(Saudstone ډبرې
رنگونه  ＊کلي  او  ده  ډبره  متراکمه  او  کلکه  جوړي８ي،  الندې  اغيزې  تر  فشار  او  تودوخ３  د  ک３ 
او  وداينو  د  ډبرو ＇خه  دې  له  راز  دغه  اخلي.  گ＂ه  ترې  ک３  په جوړونه  وسايلو  زينتي  د  لري چ３ 
کار  ترې  ک３  نورو  او  جوړونه  خ＋ت３  توگه،  په  ډبرې  فرش  د  سرکونو  د  تزئيني،  په  ساختمانونو 

ک８５ي. اخيستل 

)٣-٣( شکل: د مرمر نمونه
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فلدسپار  مگماتيکي،  د  چ３  ک８５ي  شم５رل  ＇خه  ډل３  له  ډبرو  ميتامورفيکي  د  گنايس  گنايس: 
لرونکو ډبرو او رسوبي ډبرو له تحول او بدلون ＇خه من％ته را＄ي، هغه گنايس چ３ د مگماتيکي 
ډبرو له بدلون ＇خه من％ته راغلي وي د ارتوگنايس او کوم چ３ د رسوبي ډبرو له تحول او بدلون 

＇خه حاصل شوي وي، د پاراگنايس په نومونو ي３ يادوي.

جوړه  ＇خه  منرال  امفبول  له  ډول  اساسي  په  چ３  ده  ډبره  ميتامورفيکي  امفبوليت  امفبوليت: 
شوې ده، هغه بل منرال چ３ د امفبوليت په جوړيدو ک３ رغنده رول لري د هارن بلند منرال دی. 
فشار  لوړ  ډ４ر  او  تودوخ３    )750550( Co� له  ډبره  بزالتي  تشکيلي８ي چ３  مهال  هغه  امفبوليت 

الندې راشي او بدلون ومومي.

)۴-٣( شکل: د －نايس نمونه
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د ＇پرکي عمده ！کي
الملونو  کيمياوي  او  فزيکي  ب５الب５لو  د  ک３  پايله  په  پروسو  جيولوجيکي  د  ډبرې  ميتامورفيکي  �t

الندې د ＄مک３ په ژوره ک３ من％ته را＄ي.
تودوخ３،  له  پر مختگ سبب گر＄ي  د  بهير  ميتامورفيکي  د  ميتامورفيزم عمده الملونه چ３  �tد 

فشار او د کيمياوي محلولونو له غلظت ＇خه عبارت دي.
ک８５ي.  ويشل  ميتامورفيزم  سره  لي８دون３  د  او  لي８دون３  ب３  ډلو:  دوو  په  ميتامورفيزم  �t

منعکسوي. شرايط  کيدلو  کرستال  مجدد  د  ډبرو  نوموړو  د  تکسچرونه  ډبرو  ميتامورفيکي  د  �t
لري. ډول  شوي  توحيه  تکسچرونه  ډبرو  ميتامورفيکي  د  �t

ک８５ي. شم５رل  ډل３ ＇خه  له  ډبرو  ميتامورفيکي  د  امفبوليت  او  گنايس  کوارسيت،  مرمر،  �t
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پو＊تن３ د ＇پرکي 
١. ميتامورفيکي ډبرې ＇ه ډول من％ته را＄ي؟
په گوته ک７ئ. ٢. د ميتامورفيزم عمده الملونه 

٣. ميتامورفيزم په ＇و ډوله دی؟ نومونه ي３ واخلئ.
۴. په توجيه شوي ډول تکسچر ک３ کوم ډول تکسچرونه ډ４ره پراختيا لري؟

۵. له الند４نيو ډبرو ＇خه کومه يوه د ميتامورفيکی ډبرو له ډل３ ＇خه شم５رل ک８５ي؟
د- درې واړه  امفبوليت  ج-  کوارسيت  ب-  مرمر   الف- 

سره  ډ４ريدو  په   ................... د  ＄مک３  د  ＇５ر  په   ................... د  هم  فشار   .٦
ډ４ري８ي.

٧. کوارسيت ＇ه ډول ډبره ده؟ تشريح ي３ ک７ئ؟
٨. د مرمرو په اړوند خپل معلومات بيان ک７ئ؟

دليلونه وليکئ؟ ډبره ده؟ که ده خپل  يوه ميتامورفيکي  امفبوليت  ٩.آيا 
بيان ک７ئ. ١٠. د گنايس ＄انگ７تياوې 
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 دريمه برخه

فعاليتونه( جيولوجيکي  )سطحي  پروسي  بهرن９ 

بهرن９ پروسي يا سطحي جيولوجيکي فعاليتونه په دې خاطر په دې نوم ياد８４ي چ３ په ازاده هوا 
ک３ تر سره ک８５ي، هغه عمده الملونه چ３ په دې پروسه ک３ مهم رول لري له اتموسفير، بيوسفير 

او هايدروسفير ＇خه عبارت دي.
پيدا شوي حل  ته  تاسو  پو＊تن３ چ３  او هغه  پوه شئ  ډ４ر  اړوند  په  پروسو  د دې  که غواړئ چ３ 
ب５الب５ل３  چ３  ＇پرکي  برخ３  دې  د  ولولئ.  ＄５ر  په  مطلبونه  اړوند  پورې  برخ３  دې  په  نو  شي، 
موضوع گان３ په ک３ ＄ای پر ＄ای شوي له تاسو سره د ＄وابونو په ميندلو ک３ مرسته کوي. ＊ايي 
پو＊تنه وک７ئ چ３ ＇رنگه به هغو پروسو پورې اړوند مطلبونه کوم چ３ د ＄مک３ پر مخ د لويو 

بدلونونو المل گر＄ي د کتاب په ＇و پا１و ک３ کوالی شو ＄ای ک７و.
خاطر  دې  په  او  راوړي  من％ته  بدلونونه  لوی  ک３  مخ  او  قشر  په  ＄مک３  د  پروس３  بهرن９  هوا 
پوهانو زيار ايستلی، تر ＇و دا پروسه په ！اکلو جهتونو، لکه: د ډبرو نرميدل او تخريب، لي８دونه 
يا ترانسپورتيشن،د ＄مک３ د مخ په ！ي＂و برخو ک３ د تخريب شوو موادو توليديدل او د نوو طبقو 
گانو  تر ＇و د موضوع  پراخه مطالعه مرسته کوي،  او اليو جوړيدل مطالعه کوي. د دې جهتونو 

ژوره ＇７５نه وشي او د عمليو د پيداي＋ت منشا ول＂ول شي.
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 لوم７ی ＇پرکی

د سطحي )روانو( او د ＄مک３ الندې اوبو جيولوجيکي فعاليت
موږ او تاسو ！ولو سيندونه، نهرونه او ويال３ چ３ اوبه په ک３ روان３ دي ليدلي دي، آيا کله مو فکر 
او رسوب المل  ل８５دون３  او ＇رنگه د موادو د تخريب،  ک７ی چ３ دا سيندونه ＇ه ډول جوړشوي 

گر＄ي؟
سطحي يا روان３ اوبه له اتموسفيري اور＊تونو، د واورې او کنگل له ويلي ک５دو او د ＄مک３ سرته 
پر مخ  اور＊تونه ک８５ي، د ＄مک３  کله چ３  ته را＄ي،  مين＃  راوتلو＇خه  له  اوبو  د ＄مک３ الندې 
سيندونه  او  چاوي  او  ک８５ي  ＄ای  يو  جريانونه  واړه  دا  ژر  ډ４ر  چ３  رواني８ې  جريانونه  واړه  اوبو  د 

جوړوي.
د جريان دوام او د روانو اوبو کچه د اور＊تونو، د ويلي شوي واوري، کنگل او د ＄مک３ الندې 

اوبو د کچ３ سره ارتباط لري.
د اوبو د حرکت سرعت د اوبو د کچ３، د سيند د بستر د زاويي ميالن او د درو او وادي گانو د 

ت７لی دی. پورې  ＄ينو ＄انگ７تياوو 
د سيند له بستر او ＇ن６و سره د اوبو د ！کر پر مهال د جريان سرعت کموالی مومي او نور جريانونه 
مايل جريانونه  نسبت  په  لوري  د  د عمومي جريان  او  پورته ＇خه ＊کته  له  پورته،  له ＊کته ＇خه 
مين＃ ته را＄ي چ３ دا ډول حرکتونه د اوبو د تالطم المل گر＄ي او د سيند بستر او ＇ن６ې مين％ي 

او تخريب شوي توکي له ＄ان سره ل８５دوي.
د  چ３  کيدو  ويلي  د  يخچالو  اود  ک３(  پسرلي  )په  ک５دو  ويلي  د  واورې  د  کچه  او  سرعت  اوبو  د 
دوبي پر مهال له ٢ ＇خه تر ٣ ＄ل３ زياتوالی مومي. د سطحي يا روانو اوبو جيولوجيکي فعاليت 

عبارت دی له:
١. د سيندونو له بستر، د درو او وادي گانو ک３ د ډبرو تخريب

٢. د دانه لرونکو موادو ل８５دولو
٣. د دانه لرونکو موادو له رسوب ＇خه.
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١- د روانو اوبو تخريباتي عمل
سيندونه او چاوي په عمومي ډول دوه ډوله تخريباتي عمل لري چ３ يو ي３ عمقي او بل ي３ جانبي 
دی. د اوبو په واسطه د سيند د بستر تخريب د عمقي او د سيند د ＇ن６و تخريب د جانبي تخريب 
په نامه ياد８４ي. عمقي تخريب په حقيقت ک３ د جانبي تخريب پيل گ２ل ک８５ي، په هره اندازه چ３ 
عمقي تخريب ډ４ر وي هغه دره چ３ سيند په ک３ روان وي تنگي８ي او ديوالونه ي３ په عمودي ډول 

لوړ８４ي.
د عمقي تخريب سرعت په ب５الب５لو الملونو، لکه: د هغو ډبرو د کلکوالي درجه کوم３ چ３ تخريبي８ي، 
د سيند د بستر ميالن اود اوبو له کچ３ سره ارتباط لري. د سيند په بستر ک３ ک５دای شي اوارې س５می 
تشکيل شي، کوم３ چ３ د عرضي تيراسونو په نامه ياد８４ي. د سيند د بستر د ډبرو تخريب ＄ين３ وختونه د 
ډبرو د ب５الب５ل３ سخت９ له امله سم نه تر سره ک８５ي او په بستر ک３ لوړې او ژوري پيدا کوي چ３ د ابشارونو 
د جوړيدو المل گر＄ي. د غاروتنگي په سيمه ک３ د کابل سيند په اوږدو، د سالنگ سيند او د افغانستان 

د نورو سيندونو په مسير ک３ ＊کلي او لوی آبشارونه ليدل ک８５ي.
آبشارونه ډ４ر لوړوالي لري، د ب５لگ３ په ډول د کولمبو آبشار چ３ د افريقا د زامبيزي سيند په مسير 
واقع دی، ۴٢٧ متره لوړوالی لري، د آبشارونو سور د سيند په سور او د اوبو په کچ３ پوري اړه 
اوږدوک３  په  سيند  د  پاران  د  ک３  امريکا  په جنوبي  آبشار چ３  آيگواسو  د  ډول  په  ب５لگ３  د  لري؛ 
ته  مترو   ٢٧٠٠ ي３  ک８５ي چ３ سور  آبشار ＇خه شم５رل  لرونکي  سور  ډ４ر  د  ن７ۍ  د  دی،  پروت 
آبشار په ＊کتن９ برخه ک３ د اوبو کلک３ ضرب３ ديگي ډوله قوتي جوړوي چ３ تل ي３  رس８５ي، د 

د سيند له طولي مقطعي ＇خه ډ４ر ！ي وي.
او مين％لو المل گر＄ي. ＇رنگه چ３  ډبرو د تخريب  د  اوبو گردش  د  قوتو ک３  په دې ديگي ډوله 
پريباسي،  اغيز  هم  تخريب  جانبي  برسيره  تخريب  عمقي  د  ک３  تشکيل  په  درو  د  وويل  پورته  مو 
سور  ته  هغه  او  لري  قابليت  مين％لو  د  ＇ن６و  او  ديوالونو  د  گانو  وادي  او  درو  د  اوبه  چ３  ＄که 
په موسم  ابخيزۍ  د  يعن３  پر مهال  اوبو د کچ３ د ډ４روالي  د  په سيند ک３  ورکوي، جانبي تخريب 

ډ４ري８ي. ک３ 
په  او  کوي  توري شکل ＄انته غوره   )v( د  دره  او شديد وي  ډ４ر  تخريب  د سيند جانبي  کله چ３ 
هغه صورت ک３ چ３ د تخريب لمنه پراخه شي د وخت په تيريدو سره پورتنی شکل د)U( توري   
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)١-١(شکل: د روانو اوبو تحريب 
په شکل بدلون مومي چ３ په دې حالت ک３ د جانبي تخريب د شدت له امله دره سوره وره ک８５ي 

او سور ي３ له عمق ＇خه ＇و برابره زيات８５ي.

٢- د دانه لرونکو موادو ل８５دول
پايله ک３ تخريبي８ي، تخريب شوې ډبرې د اوبو  ساحلي ديوالونه د روانو اوبو د تخريبي پروس３ په 
لوی  او  المبووهلوپه شکل  د  مواد  دانه  ميده  ک８５ي،  ل８５دول  سم  سره  لوري  د  د جريان  واسطه  په 
دانه لرونک３ مواد دسيند په بستر ک３ د رغ７يدو په شکل حرکت کوي. په هره اندازه چ３ د اوبو د 
يا رغ７يدو په شکل د  اندازه تخريب شوي مواد د المبو وهلو  حرکت سرعت ډ４روي، په هم هغه 
16,0  متره پر ثانيه سرعت سره کوالی  سيند په بستر ک３ لي８دول ک８５ي، د ب５لگ３ په ډول: اوبه په 
شي ډ４رميده دانه ريگ او په ١٢ متره پر ثانيه سرعت سره لوی ډبرې چ３ حجم ي３ ۵٠٠ سانتي 
ک３  سيندونو  په  حالت  په  وهلو  المبو  د  چ３  کچه  موادو  دهغو  ولي８دوي.  رس８５ي  مکعبوته  متر 
لي８دول ک８５ي په يو کال ک３ ميليونو ！نو ته رس８５ي. په روسيه ک３ د والگا سيند هر کال ۴٣ ميليونه 

！نه مواد ل８５دوي. ！نه اود امو سيند ۵٧٠ ميليونه  ！نه، د سيند غرنی سيند ۴۴٦ ميليونه 
ډ４ر  کله چ３  خو  لري،  ب２ه  لرونک３  ＇ن６ي  سرکي  لوم７ي  په  توکي  لي８ديدونکي  واسطه  په  اوبو  د 
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وا！ن ووهي، ＊ويه او صيقل ک８５ي. لوی او وړې ډبرې د هغه اصتطکاک له امله چ３ د حرکت پر 
له السه ورکوي چ３  لوی حجم  پيدا کوي، خپل  بستر سره  له  او د سيند  مين＃  په خپل  ي３  مهال 
په دې ډول لوي３ ډبرې په وړو )جغل( او )سنگچل( او په پای ک３ وړې ډبرې )سنگچل( په شگو 

بدلي８ي.
مترو  کيلو   ١٠٠٠ د  ولري  کثافت  ډول  که هر  ډبرې )جغل(  ويالی شو چ３ وړې  ډول  په عمومي 
وا！ن وهلو وروسته د اوبو د جريان په اوږدو ک３ په شگو بدلي８ي، له همدې امله د سيندونو د وادي 
سترگو  تر  نه  اوسنگچلونه  جغل  مواد،  لرونک３  دانو  لويو  د  او  ک８５ي  ليدل  تل  ک３  خوله  په  گانو 

ک８５ي.

)٢-١( شکل: د دانه لرونکو موادو ترسب
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٣- د دانه لرونکو موادو رسوب
مخک３ مو وويل چ３ دانه لرونک３ مواد چ３ ب５الب５ل３ اندازې لري د اوبو د بهير په واسطه لي８دول 
ک８５ي، کله چ３ د اوبو د جريان سرعت کم او ل８ شي، دانه لرونک３ مواد هم د خپل جسامت سره 

سم په رسوب کولو پيل کوي.
په لوم７ي سرکی لوې دانه لرونکي توکي او جغل رسوب کوي او د وړو دانو لرونک３ توکي خپل 
بيا سنگچلونه او په پاي ک３ ميده دانه شگه الندې کيني  حرکت ته دوام ورکوي، په بل ＄ای ک３ 
او کله چ３ اوبه ب７اس وک７ي، ب５الب５ل مواد )ډ４رې وړې ذرې( رسوب کوي او په دي ډول د رسوبي 

ډبرو د طبقو ب５الب５ل ډولونه جوړوي.

د ＄مک３ الندې اوبو جيولوجيکي فعاليت
د  او  مومي  ته الره  طبقو  دننه  د ＄مک３  له الرې  وړو سوريو  د  طبقو  د  اوبه  واورې  او  باران  د 
اوبه  برخه  يوه  سمندرگيو  او  سمندرونو  د  راز  دغه  نيسي،  ＄ای  ک３  ژورو  ب５الب５لو  په  ＄مک３ 
＄مک３  د  ＄ای  يو  سره  اوبو  له  واورې  او  باران  د  چ３  ک８５ي  دننه  ته  طبقو  دننه  ＄مک３  د  هم 
او  په نورو ډولونو، لکه: د مگما ب７اس  اوبو  اوبو کچه د  اوبه جوړوي.د ＄مک３ الندې  الندې 
اوبه  شوې  ذکر  وروست９  خودا  ت７اولري،  سره  اوبو  ت７ل３  پورې  شبک３  کرستالي  په  منرالونو  د 
ډول  دا  اهميت وړدي،  د  اوبه  يوازې جاذبوي  تر سره کوي،  نه  فعاليت  ه５＆ ډول جيولوجکي 
په مرسته حرکت کوي. د  او د جاذبوي قوې  او د ＄مک３ الندې تشي ډکوي  اوبه واړه سوري 
موسمي  مخ  د  ＄مکی  د  اوبه،  دننه  خاورې  د  لکه  لري،  ډولونه  ب５الب５ل  اوبه  الندې  ＄مک３ 
الندې  ＄مک３  د  چ３  کوم３  نورې  او  اوبه  درزونو  د  اوبه،  من＃  د  طبقو  د  اوبه،  طبقو  د  اوبه، 
په  اوبو  د  مخ  د  ＄مک３  د  اوبه  الندې  ＄مک３  د  ک８５ي.  شم５رل  ＇خه  ډولونو  مهمو  له  اوبو 
خپل  د  اوبه  الندې  ＄مک３  د  کوي.  سره  تر  عمل  تخريبي  او  لري  فعاليت  جيولوجيکي  ＇５ر 
بيا وروسته  لي８دوي چ３  له ＄ان سره  توکي  او تخريب شوي  مين％ي  ډبرې  اوږدوک３  په  حرکت 

گر＄ي. المل  جوړيدن３  د  منرالونو  او  ډبرو  د  ک３  تشو  الندې  ＄مک３  د  توکي  منحل  غه  د 
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تخريب، لي８دول او رسوب
د  اوبو  قابليت لري، کوم３ چ３ د دې  انحالل  ！ولو د مخه د هغو ډبرو د  تر  اوبه  د ＄مک３ الندې 
بهير په مخ ک３ پرت３ دي. دا پروسه د ＄مک３ الندې اوبو د تخريبي عمل په نامه يادوي. د ＄مک３ 
او  تخريب  ي３  ډول  ميخانيکي  په  يعن３  ومين％ي،  ډبرې  لري چ３  توان  دې  د  اوبه  الندې جاذبوي 
منحل شوي توکي ي３ له يوه ＄ايه بل ＄ای ته ولي８دوي او په دې ډول د ＄مک３ الندې يا د＄مک３ 

پر مخ تشو ک３ د نوو ډبرو او منرالونو د جوړيدن３ المل شي.
＄مک３  د  چ３  دي  ＇خه  پديدو  جيولوجيکي  له  مين％ل  ذرو  ＇５ر  په  دوړو  د  او  پروسه  کارستي 
لکه:  عمليو،  نورو  په  اوبه  الندې  د ＄مک３  دې  پر  سربيره  لري،  ت７او  سره  فعاليت  له  اوبو  الندې 

＊ويدنه د خ＂و پورته اچول، فرسايش او دايمي کنگل نيونه ک３ ډ４ره ＊کاره ون６ه لري.

)٣-١( شکل: د ＄مک３ د الندې اوبه لرونک３ طبق３
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د ＄مک３ الندې اوسطحي اوبو په واسطه د ＄انگ７و ډبرو د تخريب او انحالل په پای ک３ يو ډول 
تشي من％ته را＄ي چ３ د کارست په نامه ياد８４ي.

)۴-١( شکل: د او بو په واسط３ د ＄مک３ دالندې اهنکي ډبرو تحريب 
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د ＇پرکي عمده ！کي
له ويلي ک５دو  او کنگل  اتموسفيري اور＊تونو، د واورې  له  ！وليزه توگه  په  اوبه  يا سطحي  �tجاري 

او د ＄مک３ مخ ته د＄مک３ الندې اوبو له راوتلو ＇خه جوړ８４ي.
په  گانو  اووادي  درو  اود  ميالن  په  بستر  د  د سيندونو  په کچ３،  اوبو  د  د حرکت سرعت  اوبو  �tد 

لري. ارتباط  پورې  ＄ينو ＄انگ７تياوو 
او  ل８５دون３  له  موادو  لرونکو  دانه  د  تخريب،  ډبرو  د  فعاليت:  جيولوجيکي  اوبو  سطحي  د  �t

رسوب ＇خه عبارت دي.
ي３  بل  او  عمقي  يوي３  چ３  لري  عمل  تخريبي  ډوله  دوه  توگه  معمولي  په  چاوي  او  سيندونه  �t

جانبي دی.
ترسره  نه  سم  امله  له  سخت９  ب５الب５ل３  د  ډبرو  د  وختونه  ＄ين３  تخريب  ډبرو  د  بستر  د  سيند  د  �t

ک８５ي او په بستر ک３ لوړې او ژورې پيدا کوي چ３ د آبشارونو د جوړيدو المل گر＄ي.
پايله ک３ تخريبي８ي او تخريب شوي  �tد سيند ساحلي ديوالونه د جاري اوبو د تخريبي پروس３ په 

مواد د اوبو په مرسته د اوبو د بهير په لوري لي８دول ک８５ي.
رغ７يدو  د  ک３  بستر  په  دسيند  توکي  لرونکي  دانه  لوی  او  ب２ه  په  وهلو  المبو  د  توکي  دانه  ميده  �t

په شکل حرکت کوي.
رسوب  سم  سره  جسامت  خپل  له  توکي  لرونک３  دانه  شي  ل８  سرعت  بهير  د  اوبو  د  چ３  کله  �t

کوي.
ته  طبقو  ＄مک３  د  اوبه  برخه  يوه  سمندرگيو  او  سمندرونو  د  راز  دغه  اوبه،  واروې  او  باران  د  �t

دننه ک８５ي او د ＄مک３ الندې اوبه جوړوي.
اوبو په ＇５ر جيولوجيکي فعاليت لري او تخريبي عمل ترسره  اوبه د سطحي  �tد ＄مک３ الندې 

کوي.
�tد ＄مک３ الندې اوبه د خپل حرکت په اوږدو ک３ ډبرې مين％ي او تخريب شوي توکي له ＄ان 
د  منرالونو  او  ډبرو  د  ک３  تشو  الندې  ＄مک３  د  توکي  منحل  غه  د  وروسته  بيا  چ３  ل８５دوي  سره 

جوړيدن３ المل گر＄ي.
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پو＊تن３ د ＇پرکي 
١. د اوبو سرعت په کومو الملو سره ت７او لري؟

٢. د جاري يا سطحي اوبو په جيولوجيکي فعاليت ک３ کوم３ پروس３ شامل３ دي؟
٣. د هغو آبشارونو نومونه واخلئ کوم چ３ د کابل د سيند په اوږدو پراته دي؟

۴. ونه او چاوی ＇و ډوله تخريبي عمل لري؟ هر يو ي３ په لن６ه توگه تشريح ک７ئ.
۵. کله چ３ د سيند جانبي تخريب ډ４ر او شديد وي، دره کوم ډول شکل غوره کوي.

٦. د والگا سيند او آمو سيندونه هر کال ＇ومره تخريب شوي توکي ل８５دوي؟
٧. کله چ３ د سيند د اوبو بهير کم او ل８ شي په لوم７ي سر ک３ کوم توکي رسوب کوي؟

سنگچلونه ب-  الف- لوی دانه لرونک３ )جغل(  
کاربناتونه. د-  ج- ميده دانه )شگ３(    

٨. د ＄مک３ الندې اوبه له کومو الندينيو اوبو ＇خه جوړې شوي دي؟
ب- د ويلي شوي واورې الف- د باران    

د- درې واړه ＄وابونه سم دي. ج- د سمندر او سمندرگيو    
 .................................. لري.  ډولونه  ب５الب５ل  اوبه  الندې  ＄مک３  د   .٩

........................ او نور د ＄مک３ الندې اوبو له مهمو ډولونو ＇خه شم５رل ک８５ي.
١٠. د اوبو په واسطه لي８ديدونکي توکي په لوم７ي سرک３ ........................ شکل لري، خو 

کله چ３ ډ４ر وا！ن ووهي ........................ ک８５ي.
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 دويم ＇پرکی 

فعاليت جيولوجيکي  يخچالونو  د 
د يخچال د کلم３ په اوريدو سره ＊ايي بيالب５ل３ پو＊تن３ درته پيدا شي چ３ يخچال ＇ه شی دي؟ 

يخچالونه  هم  ک３  ه５واد  په  زموږ  آيا  لري؟  فعاليت  جيولوجيکي  ډول  ＇ه  تشکيلي８ي؟  ډول  ＇ه 

شته که نه؟ که ووايو چ３ د کنگلونود را！وليدو لپاره وړ ＄ايونه د غرونو آوارې ＇و ک３، په غرونو 

په  نو ويالی شئ چ３ زموږ د ه５واد  اورشيندونکو خول３ شم５رل ک８５ي،  ک３ ژورې، د غلي شوو 

به يخچالونه شتون ولري؟ کومو ＄ايونو ک３ 

دغه راز غواړئ پوه شئ چ３ د ن７ۍ په کوموسيمو ک３ لوي يخچالونه تر سترگو ک８５ي او جيولوجيکي 

فعاليت ي３ ＇ه اهميت لري؟

ته  تاسو  معلومات  گ＂ور  خو  لن６،  اړه  په  يخچالونو  د  چ３  شوي  ايستل  زيار  ک３  ＇پرکي  دې  په 

وړاندې شي، تر ＇و وکوالی شئ له هغو ＇خه په گ＂ه اخيستن３ خپل معلومات ډ４ر ک７ئ او د اړتيا 

)١-٢( شکل: يخچالونه
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په واسطه تر سره شوي فعاليتونه وپيژنئ. اود هغو  پر مهال يخچالونه 

لکه  گر＄ي،  کيدو المل  رامن％ته  د  يخچالونو  د  واورې  توگه  ＄انگ７ي  په  ر＊تونه  او  اتموسفيري   

وړ  ژورې،  تر ＇نگ  هغو  د  او  ＇وک３  آوارې  غرونو  د  لپاره  را！وليدو  د  کنگلونو  د  وموويل  چ３ 

＄ايونه گ２ل ک８５ي، خو ډ４ر مهال د غرونو په ＇ن６و ک３ هم واړه يخچالونه جوړيدای شي.

يخچال د خپل موقعيت په ＄ای ک３ د خپل وزن د قوې تراغيزې الندې سورورک８５ي چ３ ک５دای 

شي پراخ او د درې پورتن９ برخ３ ونيسي او بيا د جاذب３ د قوې تر اغيزې الندې د يوې لوی ＇و 

کيلو متري کتل３ په ＇５ر ＊کته خواته را ＊ويه او تخريبي عمل تر سره ک７ي.

د غرنيو يخچالونو جيولوجيکي عمل له الندينيو پروسو ＇خه عبارت دی: د ډبرو تخريب، د دانه 

لرونکو موادو ل８５ دول او د يخچالونو په واسطه د موادو را！وليدل.

په  پروسه سرته رس８５ي  تخريب  د  پر مخ  درو  د  مهال  پر  د حرکت  يخچالونو  د  پروسه:  تخريب  د 

ي３  له ＄ان سره  او  مواد تخريبوي  نرم  اود غرونو د ＇ن６و  د مخ  د درو  داس３ ډول چ３ يخچالونه 

ل８５دوي چ３ په دې توگه د درو مخ ＊ويه ک８５ي. دغه راز د خپل حرکت پر مهال د درو په تل ک３ 

ژورې من％ته راوړي. له هغ３ درې ＇خه چ３ يخچال ت５ر شوې وي ＄انگ７ی شکل، آوار ديوالونه 

او د تشت په ＇５ر پراخ تل لري.
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ل８５دول او د يخچالي موادو رسوب
المل  تخريب  د  موادو  د  يخچالونه  وويل  چ３  ک３  عمل  تخريبي  په  يخچالونو  د  مو  چ３  ＇رنگه 
گر＄ي، نو دا تخريب شوي توکي چ３ کچه ي３ هم لوړه ده د يخچالونو په واسطه ل８５دول ک８５ي او 

بيا وروسته د ＄مک３ پر مخ رسوب کوي، يخچالي رسوبي توکي د مورين په نامه يادوي.
！ول هغه دانه لرونکي توکي چ３ د يخچال په واسطه تخريب او ل８５دول ک８５ي، رديف بندي نه لري 

د هغو په من＃ ک３ د لويو دانو سربيره دوړې ډوله ذرې هم ليدل ک８５ي.
سره  ＄ان  له  کتل３  لوی  ډبرو  د  ان  او  ډبرې  گردې  او  لرونک３  ＇ن６ې  لوی  شي  کوالی  يخچالونه 
ول８５دوي. د يخچال په واسطه ！ول ل８５دول شوي توکي د يخچال له ويلي ک５دو وروسته د ＄مک３ 

پر مخ پات３ ک８５ي او د ساکن مورين په ډول رسوب کوي.
غرني يخچالونه د افغانستان په شمال ختي％و سيمو ک３ موقعيت لري، لوی يخچالونه د هندوکش په 
شرقي برخه، د الينگار او پنجشير سيندونو د پورتن９ مجرا په برخه، د واخان غرونو په ل７ۍ، د واخان 

سيند د درې پر دواړو ＇ن６و او د بدخشان د سفيد خرس غرونو په ل７ۍ ک３ موقعيت لري.
ډ４ر  سيمو  ختي％و  د  افغانستان  د  چ３  دی  ک３  دي  په  ارز＊ت  عملي  يخچالونو  د  افغانستان  د 

کوي. تغذيه  سيندونه 

)۴-١( شکل: د يخچالي مواد و ل８５دول
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د ＇پرکي عمده ！کي
گر＄ي. د جوړيدو المل  يخچالونو  د  واوره  توگه  ＄انگ７ي  په  اور＊تونه  داتموسفير  �t

＄ايونه  وړ  لپاره  تشکيل  د  يخچالونو  د  ژورې  اړوندې  پورې  هغو  پر  او  اوارې ＇وک３  غرونو  د  �t
ک８５ي. گ２ل 

پروسو ＇خه  رسوبي  او  ل８５دولو  له  موادو  د  او  تخريب  د  ډبرو  د  عمل  جيولوجيکي  يخچال  د  �t
تشکيل شوی دی.

ل８５دوي. ي３  له ＄ان سره  او  تخريبوي  مواد  نرم  او دغرونود ＇ن６و  د مخ  درو  د  �tيخچالونه 
په ＇５ر  تشت  د  او  ديوالونه  آوار  ت５ر شوي وي ＄انگ７ی شکل،  ور ＇خه  يخچال  دره چ３  �tهغه 

پراخ تل لري.
يخچالي  او  کوي  رسوب  مخ  پر  د ＄مک３  ک３  پای  په  مواد  شوي  ل８５دول  واسطه  په  يخچال  د  �t

رسوبات چ３ د مورين په نامه ياد８４ي جوړوي.
لري. موقعيت  ک３  سيمو  ختي％و  شمال  په  افغانستان  د  يخچالونه  غرني  �t

ډ４ر  سيمو  ختي％و  د  افغانستان  د  چ３  دي  ک３  دې  په  اهميت  عملي  يخچالونو  د  افغانستان  د  �t
تغذيه ک８５ي. سيندونه ور ＇خه 
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پو＊تن３ د ＇پرکي 
١. يخچالونه ＇ه ډول له خپله ＄ايه ب３ ＄ايه ک８５ي اود هغو بي ＄اي３ د ＇ه شي المل －ر＄ي؟

٢. يخچالونه د درو د مخ او د غرونو د ＇ن６و د ډبرو د تخريب سربيره کوم نور فعاليتونه تر سره کوي؟
٣. د هغو موادو ترکيب چ３ د يخچال په واسطﾢ ل８５دول ک８５ي ＇ه ډول دي؟

۴. د افغانستان د يخچالونو عملي اهميت په ＇ه ک３ دی؟
۵. غرني يخچالونه د افغانستان په کومو سيمو ک３ شتون لري؟ سم ＄واب په ن＋ه ک７ئ.

لويدي＃ ب- شمال  الف- شمال ختي＃  
د- جنوب ختي＃ ج- ختي＃   

سره  ＄ان  له   ....................... حتا  او   ....................... شي  کوالی  يخچالونه   .٦
ولي８دوي.

٧. يخچالي ترسبات د ....................... په نامه يادوي.
٨. د درو پر مخ د يخچالونو د حرکت پر مهال کوم３ پروس３ تر سره ک８５ي؟

ب- د موادو لي８دول الف- د درې تخريب  
د- الف او ب ج- د موادو رسوب  
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＇پرکی  دريم 

فعاليت باد جيولوجيکي  د 

د  زموږ  ＄که  بلديو،  سره  ډولونو  ب５الب５لو  له  هغ３  د  حتا  پيژنو  پديده  طبيعي  دا  ！ول  تاسو  او  موږ 
بادونه لگي８ي. ب５الب５ل  زياترو سيمو ک３  په  ه５واد 

د بادونو د سرعت په اړوند هم ＇ه نا ＇ه معلومات لرئ او د سهار مهال نرۍ وږمه، د مني چ＂ک  
هغه  ک３  ه５واد  په  زموږ  مرغه  نيکه  له  خو  دي،  موليدلي  بادونه  ساړه  موسم  د  ژمي  د  او  بادونه 

توفانونه چ３ لوی وران９ رامن％ته کوي شتون نه لري.
بادونو  باد پديده گورئ او حس کوي ي３، خو＊ايي د  په اوږدو ک３ هره ورځ د  که ＇ه هم د ژوند 

اړوند  په  تخريب  او  فعاليت  حرکت،  جوړيدو،  د 
ک３  ＇پرکي  درسي  دې  په  وي.  کم  معلومات  مو 
ډ４ر  ک３  په  اړه  په  بادونو  د  چ３  شوی  ايستل  زيار 
هغو  له  شئ  وکوالی  ＇و  تر  شي،  ＄ای  معلومات 
بادونو  د  چ３  مو  پو＊تن３  هغه  او  واخلئ  گ＂ه  ＇خه 
گر＄ي  ک３  ذهن  په  اړه  په  فعاليت  او  دجوړيدن３ 

آواري شي.

د جريان  د هوا  ډبرو  پر  فعاليت  باد جيولوجيکي  د 
له اغيزو سره نژدې ت７او لري. بادونه د خپل فعاليت 
په پايله ک３ د ډبرو د ميده ک５دو او ＊ويه کيدو المل 
＄اې  بل  ＄ايه  يوه  له  مواد  لرونکي  دانه  او  گر＄ي 
مواد  لي８دول شوي  دغه  وروسته  بيا  ل８５دوي چ３  ته 
طبقو  اوارو  د  ک３  سمندرونو  او  مخ  پر  ＄مک３  )١-٣( شکل: د بادونو په وسط د ډبر و تخريبد 
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ک３  سيمو  ＄انگ７و  په  ب２ه  په  لوړو  او  غون６يو  د  وختونه  ＄ين３  مواد  رسوبي  کوي.  رسوب  ＇５ر  په 
！ولي８ي. د باد جيولوجيکي فعاليت د باد له قوې او ډلو سره ت７او لري، په ډ４رو حاالتو ک３ د باد د 
باد د معمولي  دا ډول  او د ＄مک３ د مخ سره موازي وي چ３  الخط  ماليکولونو حرکت مستقيم 

باد په نامه ياد８４ي او دانه لرونکي مواد لرې وا！ن ته ل８５دوي.
 

د بادونو تخريبي عمل
او ميده  پايله ک３ د ډبرو تخريب  په  له تخريبي عمل ＇خه مو موخه د هوا د جريان د فشار  باد  د 
ک５دل دي. باد کوالی شي ډبرې د هغو جامدو موادو په مرسته چ３ له ＄ان سره ي３ لي８دوي تخريب 

ک７ي دا ډول تخريب د کوريژن په نامه يادوي.
او  د ＊تو  او سو＄ونکو  په گرمو  ل８ سوره درو،  په  د غرنيو سيمو  د تخريب عمليه  په واسطه  باد  د 
صحراگانو ک３ په شديده ب２ه پراختيا لري. باد کوالی شي د ＄مک３ پر مخ ژورې جوړې ک７ي چ３ 
يوه ب５لگه ي３ د افغانستان د ناور په د＊ته ک３ ＊ه ليدل ک８５ي، د اوړي په موسم ک３ ډ４ري بوړبو ک９   په 
دې سيمو ک３ واقع ک８５ي يعن３ شگ３ او دوړې هوا ته پورته کوي. بادونه د دوړو او خاورو ذرې له 
او بل ＄ای  پورته کوي  نورو ＄ايونو ＇خه  ډ４رو  اوله  اسفالتي(  ترانسپورتي الرو )غير  او  تنگو درو 
ته ي３ ل８５دوي. د لي８دون３ وا！ن د باد په شدت او سرعت پورې ت７او لري. د باد دچ＂کوالي کم＋ت 

د موادو د ترسب المل گر＄ي.
په  د ＄مک３  سره  تيريدو  په  دوخت  ک８５ي چ３  گ２ل  رسوباتو ＇خه  مهمو  ډ４رو  له  بادونو  د  شگ３ 
باندې را！ولي８ي اود شگو ب５الب５ل３ کتل３ جوړوي، په د＊تو  آوارو او صحرايي سيمو ک３ يو پر بل 

)٢-٣( شکل: ديون
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او صحراگانو ک３ د شگو د تجمعاتو په ＇５ر د باد په واسطه جوړ شوي شکلونه د ديون او برخان 
يادوي. نومونو  په 

د باد په وسيله د موادو ل８５دول
باد کوالی شي تخريب شوي مواد، لکه: شگه، د دوړو ذرې او شنيلي په ب５الب５لو ب２و د ＄مک３ پر 
مخ د کشولو او يا په هوا ک３ د المبو وهلو په ب２ه ول８５دوي. کله کله په هوا ک３ المبو وهونکي مواد 
چ３ د بادونو په واسطه ل８５دول ک８５ي، ډ４ر مهال په هوا ک３ پاتي ک８５ي اود سلگونو او زرگونو کيلو 
په ډول:  ب５لگ３  د  بادي رسوبات من％ته راوړي،  او  ب５الب５لو سيمو ک３ کيني  په  په وهلو  وا！ن  مترو 
هغه شگ３ او دوړې چ３ د مار－و او اربو له د＊تو ＇خه د باد پواسطه پورته شوي دي د ترکمنستان 

د قراقرم د＊ت３ ته ل８５دول شوي دي.
ل８５دول  ته  ！اپوگانو  کاناري  د  يوې صحرا ＇خه  د  افريقا  د  واسطه  په  باد  د  کچه چ３  دوړو  هغو  د 

شوي، ل８ تر ل８ه ١٠ ميليونو ！نو ته رس８５ي.
د رسوب پروسه: بادونه د ب５الب５لو ترکيبونو لرونک３ دان３ له ＄ان سره ل８５دوی. د خ＂و د چون３ د 
ډبرو، د خاورو، د کوارتز، د فلدسپار ذری او. نور د باد په واسطﾢ له يوه ＄ايه بل ＄ای ته لي８دول 
يا سمندرونو  او  مخ  پر  د ＄مک３  ک８５ي،  ل８５دول  واسطه  په  بادونو  د  او شگ３ چ３  دوړې  ک８５ي. 
＄انگ７ې  بادي  مهال  ډ４ر  ک８５ي، خو  مخلوط  تشکيلي８ي  هلته  سره چ３  رسوباتو  هغو  نورو  له  ک３ 

رسوبات په وچه ک３ جوړ８４ي.
  )( nCementetio بادي رسوبات له نرمو ډبرو او طبقو ＇خه شميرل ک８５ي، ＄که چ３ د سمنتيشن 
عمليه په ک３ ډ４ر ورو تر سره ک８５ي. هغو شگو چ３ د بادي ل８５دون３ په واسطه ي３ رسوب ک７ي وي، 
ډ４ر مهال د خ＂و او خاورو لرونک３ وي، دغه راز د ＊ويه او ＇ن６و لرونکو دانو ب５الب５ل ډولونه په 
او موجي  په مايل  او ډ４ر مهال  په غير موازي ډول موقعيت نيسي  بادي رسوبات  ک３ ليدل ک８５ي. 

ک８５ي. ليدل  شکل 
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د دريم ＇پرکي عمده ！کي
�tبادونه دخپل فعاليت په ترڅ ک３ د ډبرو د ميده ک５دو او ＊ويه ک５دو المل گر＄ي، دانه لرونکي 

مواد له يوه ＄ايه بل ＄ای ته ل８５دوي چ３ بيا وروسته ل８５دول شوي مواد رسوب کوي.
را！ولي８ي. په ＇５ر  لوړو  او  غون６يو  د  کله  کله  مواد  �tرسوبي 

لري. ت７او  پورې  او ډول  قوې  د  باد  د  فعاليت  باد جيولوجيکي  �tد 
پايله  په  فشار  د  جريان  د  هوا  د  داده چ３  موخه  مو  عملي３ ＇خه  له  تخريب  د  واسطه  په  باد  د  �t

ک３ ډبري ميده او تخريب８ي.
اسفالتي( ＇خه  )غير  سرکونو  خامو  ترانسپورتي  او  درو  تنگو  له  ذرې  خاورو  او  دوړو  د  بادونه  �t
او همداراز د چون３ ډبری، خاورې،کوارتز، فلدسپارونه او نورو ذرې د باد په واسطه له يوه ＄ايه 

بل ＄ای ته ل８５دوي.
ب２و د  ب５الب５لو  په  او حتا شنيلي  توکي، لکه: شگ３، د دوړو ذرې  �tباد کوالی شي تخريب شوي 

＄مک３ پر مخ کشولو او يا په هواک３ دالمبو وهلو په ب２ه ول８５دوي.
تر سره  ډ４ره ورو  په ک３  او طبق３ دي، ＄که چ３ د سمنتيشن عمليه  ډبرې  نرم３  �tبادي رسوبات 

ک８５ي.
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پو＊تن３ د ＇پرکي 
١. بادونه د خپل فعاليت په ترڅ ک３ د کومو پروسو د رامن％ته ک５دو المل گر＄ي؟

واضح  ي３  ډول  په  مثال  يو  د  ک７ي؟  جوړې  ژورې  مخ  پر  ＄مک３  د  شي  کوالی  بادونه  أيا   .٢
ک７ئ.

بادي رسوباتو د جوړيدو المل  بيا د  او  ل８５دوي  له ＄ان سره  بادونه ي３  ٣. هغه کوم مواد دي چ３ 
گر＄ي؟

۴. په شگلنو د＊تو ک３ د باد په واسطه د شگو ＇خه جوړ شوي شکلونه په کومو نومونو ياد８４ي؟
۵. د باد په واسطه د تخريب شوو موادو ل８５دول ＇ه ډول تر سره ک８５ي؟

٦. بادونه کوم ډول مواد ډ４ر لرې وا！ن ته ل８５دوالی شي؟ ب５لگ３ ي３ و＊ايئ.
 .................... د  ＇خه  صحرا  لوي３  د  افريقا  د  واسطه  په  باد  د  چ３  کچه  دوړو  هغو  د   .٧

！اپوگانو ته ل８５دول شوي ل８ تر ل８ه .................... ！نو ته رس８５ي.
٨. بادونه د .................... دان３ له ＄ان سره ل８５دوي د .................... .................... 

او نور د باد په واسطه له يوه ＄ايه بل ＄ای ته ل８５دول ک８５ي.
٩. د باد رسوبات له:

ب- نرمو ډبرو ＇خه عبارت دي الف- کلکو ډبرو ＇خه عبارت دي   
د- ！ول ＄وابونه سم دي ج- متراکمو ډبرو ＇خه عبارت دي   

١٠. د باد په واسطه دموادو د ل８５دون３ وا！ن د کومو الندينيو الملونو سره ت７او لري؟
ب- سيمه او محل الف- چ＂کوالي او شدت    

د- ه５＆ يو ج- د باد ډول      
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برخه ＇لورمه 

تکتونيک پليت 

تکتونيکي حرکتونه د داخلي قوو تر اغيز الندې د ＄مک３ د قشر د موادو له بي ＄ايه کيدو ＇خه 

عبارت دي، دغه حرکتونه د ＄مک３ د قشر په لوم７نيو جوړ＊تونو ک３ د بدلونونو د رامن％ته ک５دو 

په  حرکتونو  جوړونکو  د  هغوی  امله  همدې  له  او  کوي  رامن％ته  جوړ＊تونه  نوي  او  گر＄ي  المل 

نامه يادوي، نو＊ه به وي چ３ تر هر ＇ه دمخه د ＄مک３ د جوړ＊ت په اړوند خپل معلومات ډ４ر 

ک７و، تر ＇و وکوالی شو د داخلي قوو په اړوند چ３ د تکتونيکي حرکتونو د رامن％ته ک５دو المل 

گر＄ي ＊ه فکر وک７ی شو. ＇رگنده ده چ３ تاسو له ＄مک３ سره آشنا ياست، ＄که پر هغ３ ژوند 

کوئ، خو ډ４رې پو＊تن３ درسره شته چ３ غواړئ ＄وابونه ي３ پيدا ک７ئ.

آيا پوهي８و چ３ د ＄مک３ قشر له کومو طبقو ＇خه جوړ شوې دی؟

آيا د ＄مک３ د هست３ اود هست３ د پوښ )مانتل( په اړوند معلومات لرئ؟

ته  مطلبونو  ＇پرکي  لوم７ي  د  برخ３  دې  د  ک７ئ  پيدا  ＄وابونه  پو＊تنو  پورتنيو  د  غواړئ  چ５رې  که 

مراجعه وک７ئ او خپل معلومات ډ４ر ک７ئ.
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 لوم７ی ＇پرکی 

بندي طبقه  د＄مک３ 

آيا پوهي８ئ ＄مکه له ب５الب５لو طبقو ＇خه چ３ يو ډول ترکيب نه لري، جوړه شوې ده؟ 

آيا د ＄مک３ د قشر په اړه چ３ له دريو ب５الب５لو طبقو ＇خه جوړ شوې، معلومات لرئ؟

د ＄مک３ قشر نامتجانس ترکيب لري چ３ د ژوروالي پر بنس پر دريو طبقو ويشل شوې: رسوبي 

)＊کتن９(. طبقه  بزالتي  او  )من％ن９(  طبقه  گرانيتي  )پورتن９(،  طبقه 

طبقه  رسوبي 

تيتو ډبرو ＇خه جوړه شوې ده، د دې طبق３ ډبرې په اوبو ک３ د موادو د  رسوبي طبقه له نرمو او 

کلکو ذرو د رسوب په پايله ک３ او هم د هوايي شرايطو پر بنس جوړ８４ي. د رسوبي ډبرو طبق３ 

پر  －رامه    65.2 تر  057.1  ＇خه  له  کثافت  ډبرو  رسوبي  د  ک８５ي.  واقع  بل  پر  يو  توگه  موازي  په 

سانتي متر مکعب بدلون مومي. د رسوبي ډبرو پي７والی هم په فوق العاده ډول بدليدونکی حالت 

په ＄ينو ＄ايونو ک３  او  پورې رس８５ي  مترو  کيلو   ١۵ او   ١٠ تر  مترو ＇خه  له ＇و سانتي  لري چ３ 

حتا دا طبقه ه５＆ نه ليدل ک８５ي.

طبقه گرانيتي 

په تيرو لوستونوک３ مو د ډبرو په اړوند معلومات تر السه ک７ی او د هغو ب５الب５ل ډولونه مو وپيژندل. 

د ＄مک３ د قشر گرانيتي طبقه هم له ډبرو ＇خه جوړه شوې چ３ مگماتيکي او متحوله ډبرې ي３ 
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بنس جوړوي. دگرانيتي طبق３ پي７والی ډ４ر بدليدونکی دي اوله يو کيلو متر ＇خه تر ٢٠ او ۴٠ 

له من％ه ＄ي. کيلو متروپورې رس８５ي، خو په سمندري ژورو ک３ گراني＂ي طبقه بيخي 

د دې طبق３ د عمده ډبرو کثافت له ٢.۵٦ ＇خه تر٢.٧٠ －رامه پر سانتي متر مکعب ته رسي８ي. 

او فشار ٩٨١  ١٠٠٠ درجو  گراد  د سانتي  تودوخ３ درجه  د  په النديني سرحد ک３  د دې طبق３ 

نامه  په  کنراد  د  گرانيتي طبق３ الندې سرحد  د  پورته ک８５ي.  ته  اتموسفيرو   ١٠٠٠ يا  پاسکال  ميگا 

يادوي.

طبقه بزالتي 

دا طبقه ډ４ره پراخه ده اود ＄مک３ د قشر په ！ولو برخو ک３ شتون لري، پي７والی ي３ له ٨ ＇خه تر 

٣٠ کيلو مترو پورې رس８５ي. د دې طبق３ فزيکي ＄انگ７تياوې د بزالت ډبرو ته ورته والی لري. د 

3.3 گرامه پر سانتي مکعب پورې زيات８５ي. د دې طبق３ الندينی سرحد د  بزالتي طبق３ کثافت تر 

M سرحد په نامه ياد８４ي. ＄مک３ د قشر د النديني سرحد١ په توگه منل شوی او د موهو يا 
د هست３ پوښ )مانتل(

تر ٢٩٠٠ کيلو مترو ژوروالي  او حتا  تر ٨٠ کيلو مترو  له ٨ ＇خه  مانتل طبقه  يا  د هستي پوښ 
لکه:  فزيکي ＄انگ７تياوې،  موادو  د  ک３  مانتل  په  لري.  متجانس ＄ان／７تيا  غير  او  موقعيت  پورې 
کثافت، د تودوخ３ درجه او فشار، د ژوروالي په ډ４ريدو سره بدلون مومي، په غالب ا！کل دا ماده 
د هست３ په پوښ ک３ ډ４ر مهال په جامد حالت ليدل ک８５ي اود پورتن９ برخ３ د تودوخ３ درجه ي３ 
په ١٠٠ ک５لو مترو ژوروالي ک３ ل８ تر ل８ه له ١۴٠٠ ＇خه تر ١۵٠٠ د سانتي گراد درجو ته رس８５ي، 
چ３ بيا وروسته د ژوروالي په ډ４ريدو سره ي３ د تودوخ３ درجه هم ورو ورو زياتوالی مومي. د من＂ل 

په ډ４رو ژورو برخو ک３ د فشار کچه سلگونو زرو او يا ميليونونو اتموسفيرو ته رس８５ي.

په  اويجيج(  )موهو  پوه  ياد８４ي(  نامه  په  سربستان  د  اوس  )چ３  يو－وسالوي  د  سرحد  موهو  د   -١
١٩۵٩ م. کال ک３ ！اکلی دی او په نامه ي３ ياد شوی دی. 
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د ＄مک３ هسته

په  پيدا ک７ي. د ＄مک３ د هست３  ته الس رسی  نيغه د ＄مک３ هست３  په  نيغ  نه شي کوالی  انسان 

اړوند ！ول اطالعات او معلومات د ا！کلونو او فرضيو پر بنس استوار دي.

＄مک３  د  لري.  توپير  شديد  ＇خه  قشر  چاپير  له  ＄انگ７تياوې  فزيکي  ！ول３  هستي  د  ＄مک３  د 

گرامه   ١٧.٩ د  کثافت  موادو  د  ک３  هسته  په  رس８５ي،  ته  اتموسفيرو  ميليونو  فشار   ک３  هسته  په 

＇خه  درجو   ٢٠٠٠ له  گراد  سانتي  د  درجه  تودوخ３  د  او  ک３  شاوخوا  په  مکعب  متر  سانتي  پر 

زيات８５ي.

 

داخلي هسته

بهرن９ هسته

الندينی مانتل

پورتنی مانتل

سمندري قشر

قاره يي قشر
ليتوسفير

مانتل

)١-١( شکل: د ＄مک３ طبقي
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د＇پرکي عمده ！کي
＇خه  بزالتي  او  گراني＂ي  رسوبي،  طبقو:  دريو  له  او  لري  ترکيب  متجانس  نا  قشر  ＄مک３  د  �t

جوړه شوې ده.

ک８５ي. واقع  بل  پر  يو  توگه  موازي  په  ډبرې  �tد رسوبي طبق３ 

رس８５ي.  متروپورې  کيلو   ١۵ او   ١٠ تر  مترو ＇خه  سانتي  له ＇و  پي７والي  طبق３  �tدرسوبي 

لري. موقعيت  ژوروالي ک３  مترو  کيلو   ٢٩٠٠ تر  او   ٨٠ تر  ٨ ＇خه  له  د ＄مک３  �tمانتل 

ده. لرونک３  ترکيب  متجانس  د  طبقه  مانتل  �tد 

�tد هست３ پوښ ډ４ر مهال جامد حالت لري او په ١٠٠ ک５لو متره ژوروالي ک３ ي３ د پورتن９ برخ３ 

د تودوخ３ درجه د سانتي گراد له ١۴٠٠ ＇خه تر ١۵٠٠ درجو پورې رس８５ي.

استوار دی.  بنس پر  فرضيو  او  ا！کلونو  د  معلومات  انسان  د  اړوند  په  د هست３  �tد ＄مک３ 

لري. توپير  ډ４ر  سره  قشر  چاپير  د  ＄انگ７تياوې  فزيکي  هست３  د  �t

ي３  تودوخه  او  په شاوخوا ک３  متر مکعب  پر سانتي  گرامه    9.17 د  کثافت  د هست３  �tد ＄مک３ 

د سانتي گراد له ٢٠٠٠ درجو ＇خه زياته ده.
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پو＊تن３ د ＇پرکي 
١. د ＄مک３ قشر له ＇و طبقو ＇خه جوړه شوې، نومونه ي３ واخلئ؟

٢. د رسوبي او گراني＂ي طبقو پي７والی ＇ومره دی؟ په ترتيب سره ي３ ووايئ.

ي３  تودوخ３ درجه  د  او  لري  موقعيت  ژوروالي ک３  کوم  په  مانتل  يا  پوښ  د هست３  د ＄مک３   .٣

＇ومره ده؟

۴. د ＄مک３ په هسته ک３ فشار ＇ومره دی؟

۵. د ＄مک３ د قشر او هست３ د کثافت په اړوند معلومات ورک７ئ.

٦. ول３ انسان نه شي کوالی نيغ په نيغه د ＄مک３ هست３ ته الس رسی پيدا ک７ي؟

٧. ماده د هست３ په پوښ ک３ کوم الندينی حالت لري؟

د- گازي ج- مايع او جامد    ب- جامد  مايع  الف- 

٨. د ＄مک３ د قشر الندينی سرحد په کوم نوم يادوي؟

د- ه５＆ يو ج- موهورو يچيچ   ب- کنراد  موهو  الف- 

٩. د گراني＂ي طبق３ په النديني سرحد ک３ د تودوخ３ کچه ＇ومره ده؟

  Co1500 د- او     Co500 ج-   ،  Co900 ب-  ،  Co1000 الف- 

١٠. رسوبي طبقه له ............................. ډبرو ＇خه جوړه شوې ده.
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 دويم ＇پرکي 

د وچو ليرې ک５دل

فعاليت  اود مگما  په حال ک３ دي، ＄که د ＄مک３ د قشر حرکتونه  پوه８５و چ３ وچ３ د حرکت 
ب５الب５لو جوړ＊تونو، لکه:  او د  يو عمده فکتور گ２ل ک８５ي  او پر مختگ ک３  په تکامل  د ＄مک３ 
غرونو د سمندرونو د نوي قشرد جوړيدو او نورو د رامن％ته ک５دو المل گر＄ي. أيا غواړئ د وچو 

د حرکت په اړوند معلومات ترالسه ک７ئ؟
آيا پوهي８ئ چ３ د حرکت پواسطه پلي＂ونه، نوې وچ３، سمندرگي، سمندرونه، غرونه او سمندري 

لوی ژوري مين％ته را＄ي.
السته  معلومات  ډ４ر  به  هکله  په  موضوع  پورتن９  د  وک７ئ  مراجعه  ته  مطلبونو  ＇پرکي  دې  د  که 

راوړئ.

د وچو حرکت
په ١٩١۵ م. کال ک３ يو آلماني پوه )وگنر( د هغو شواهدو په ر１ا ک３ چ３ الس ته ي３ راوړي وو، 
وويل چ３ ل８ تر ل８ه ٢٠٠ ميليونه کاله پخوا ！ول３ وچ３ سره يو ＄اي وي او يوه واحده وچه ي３ چ３ 

Pangaea)(  په نامه ياديده، جوړه ک７ي وه. د پنگيا  
دا لويه وچه ورو ورو په دوه لويو وچو وويشل شوه او له ميليونونو کلونو وروسته هره يوه ي３ ！و！３ 

！و！３ او ننن９ وچ３ ＄يني جوړي شوي دي.
که ＇ه هم وگنر د خپلو ويناوو لپاره ＊ه دليلونه وړاندې ک７ي وو، خو دهغه مهال د پوهانو د شديد 

مخالفت سره مخامخ شو.
هغه داليل چ３ وگنر د خپل ادعا د ثبوت لپاره وړاندې ک７ي وو، د وچو په دواړو خواوو ک３ د فسيلونو 

يو ډول والی، د دواړو خواوو د ډبرو ورته والی او د دواړو خواوو د ＇ن６و ورته والی پک３ شامل وه.
تاييد ک７ه، خو د ＇و  نظريه  نوموړي  د  ل８ شمير  يو  له مرگ ＇خه وروسته د جيولوجستانو  د وگنر 
کلونو په تيريدو سره د ١٩۵٠ – ١٩٦٨ م. کلونو ترمن＃ پدې الره په ＄انگ７ي توگه د سمندرونو 
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د تل په استقامت ډ４ر پر مختگ وشو. د دي ！ولو اطالعاتو مجموعه د وگنر د نظريي د تاييد المل 
وگر＄يده.

دې نظري３ په ٢٠٠٠ ميالدي کال ک３ ډ４ر نور پر مختگ هم وک７. په دې اړوند د پلي＂ونه درې ډوله 
کوو. مطالعه  حرکتونه  اساسي 

پلي＂ونه کيدونکي  لري   -١
لري.  موقعيت  ک３  په سمندرونو  ک８５ي  ليري  بل ＇خه  يو  له  ک３  په  پلي＂ونه  هغه ＄ايونه چ３  ډ４ری 
په دې سيمو ک３ ويلي شوي مواد د پلي＂ونه په مين＃ ک３ د موجودي مجرا له الرې بهرته راو＄ي په 
هم هغه ＄ای ک３ کلک８５ي او نوی قشر جوړوي. سمندرونه په هرو دوو کلونو ک３ ＇و سانتي متره 
پراختيا پيدا کوي او دغه راز پدې سيمو ک３ د ويلي شوو موادو بهرته راوتل د سمندرونو په من＃ 

ک３ د غرونو د ل７ۍ د رامن％ته ک５دو المل گر＄ي.

)١-٢( شکل: د－نر له نظره په در４وو ب５ال ب５لو پ７اوک３ د وچو وضعيت.
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پلي＂ونه کيدونکي  نژدې   -٢
＇رنگه چ３ نژدې کيدونکي پلي＂ونه د ب５الب５لو فزيکي او کيمياوي ＄انگ７تياوو لرونک３ دي، نو له 

تبارز کوي. ب２و  همدې امله نوي جوړيدونکي پديدې په دريو 
الف- د وچ３ پلي سره د سمندري پلي برخورد:

ک７وپيدو  د  د ＇ن６ي   پلي د  ننوزي، چ３  پليت الندې  د وچ３   پلي ک３ سمندري  دې سيمو  په 
کچه  ډ４ره  په   پلي را＄ي. سمندري  مين％ته  ژورې  لوې  امتداد  په  وچ３  د  ک３  په سمندر  امله  له 
په شاوخوا ک３ ژوروالي  بيايي، کله چ３ دا مواد د سلو کيلو مترو  لورته  سمندري رسوبات ＊کته 
ته ورس８５ي ويلي ک８５ي او د وچ３ پلي له مجراگانو راو＄ي او د اورش５ندونکو غرونو د جوړيدو 

المل گر＄ي.

ب- د دوو سمندري پلي＂ونو برخورد: 
په دې سيمه ک３ يو پلي د بل پلي الندې ننوزي او د پلي＂ونو د ＇ن６و د ک７وپوالي له امله، لوی 
په  پورتني حالت  د  په حال ک３ وي  د ＊کته تگ  پلي چ３  هغه  را＄ي،  من％ته  ژورې  سمندري 
＇ير ويلي ک８５ي او له هغه ＇خه مين＃ ته راغلي ويلي شوي مواد د سمندر له تل ＇خه بهر راو＄ي 

！اپوگانو د رامن％ته ک５دو المل گر＄ي. ادامه، د اورشيندونکو  د دې اورشيندونکو د فعاليت 

)٢-٢( شکل: د دوو سمندري پلي＂ونو ل／يدل او حرکت 
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ج- د دوو وچو پلي＂ونو ل／يدل
په دې سيمو ک３ يو پلي د بل پلي الندې نه ننوزي، ＄که د دواړو کثافت ل８ او سره برابر دي. 

د دې برخورد په پايله ک３ د غرونو د رامن％ته ک５دو زمينه برابري８ي. 
د آلپ، هماليا، اورال او پامير غرونه د وچو د پلي＂ونود ！کر په پايله ک３ من％ته راغلي دي.

٣- د پلي جانبي حرکت
دا حرکت هغه مهال واقع ک８５ي چ３ دوه صفح３ د يو او بل تر خوا تيري شي، په دې حالت ک３ 
نوی قشر من％ته را＄ي او تخريب صورت نه نيسي، ＄که دوه －اون６ي پلي＂ونه د يو او بل تر ＇نگ 
＊وي８ي او په پاي ک３ لوي３ ماتيدن３ او درزونه من％ته را＄ي. د سن اندرياس شکست／ي چ３ د ارام 

سمندر او شمالي امريکا ترمن＃ جوړه شوي، د دې حرکت په واسطه من％ته راغلي ده.

ليت فعا
يو لو＊ي له اوبو ＇خه ډک ک７ئ او د لو＊ي الندين９ من％ن９ برخ３ ته د يوې حرارتي منبع پواسطه 
د حرارتي  برخه ک３ چ３  په من％ن９  لو＊ي  د  بلي  د  دوه  اورلگيت  د  بيا  حرارت ورک７ئ، وروسته 

انرژی سره په تماس ک３ وو،  ک８５دئ اود خپل کار پايله وگورئ.

)٣-٢( شکل: د دووچو پلي＂ونو ل／يدل.

)۴-٢( شکل: د پلي＂ونو جانبي حرکت
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 د ＇پرکي عمده ！کي
آلماني پوه پواسطه چ３ وگنر  يو  د  کال ک３  م.   ١٩١۵ په  لوم７ي ＄ل  نظريه  تکتونيک   پلي �tد 

نوميده وړاندې شوه.
وه، چ３  ک７ي  ي３ جوړه  وچه  لويه  اويوه  يو ＄ای  وچ３  ！ولي  پخوا  کاله  ميليونه   ٢٠٠ ل８ه  تر  �tل８ 

ياديده. نامه  په  پنگيا  د 
هغه  ک８５ي،  لري  ＇خه  بل  له  يو  چ３  پلي＂ونه  هغه  لري:  حرکتونه  اساسي  ډوله  درې  پلي＂ونه  �t

پلي＂ونه چ３ يو او بل ته نژدي ک８５ي او هغه پلي＂ونه چ３ جانبي حرکت لري.
والی،  يوډول  فسيلونو  د  خواووک３  دواړو  په  وچو  د  لپاره  ثبوت  د  ادعا  خپل  د  دليلونه  وگنر  �tد 

په دواړو خواوو ک３ د ډبرو ورته والی اود دواړو ＇ن６و ورته والی وه.
شوي  واقع  ک３  سمندرونو  په  ک８５ي  لري  ＇خه  بل  له  يو  ک３  په  پلي＂ونه  چ３  ＄ايونه  هغه  ډ４ری  �t

دي.
دي،  لرونکي  ＄انگ７تياوو  کيمياوي  او  فزيکي  ب５الب５لو  د  پلي＂ونه  کيدونکي  نژدې  چ３  ＇رنگه  �t
 سره د سمندر د پلي تبارز کوي: د وچ３ له پلي ب２و  نو نوي رامن％ته ک５دونکي پديدې په در４و 

برخورد، د دوو سمندري پلي＂ونو برخورد، د دوو وچو پلي＂ونو برخورد.
په  خوا  تر  بل  او  يو  د  صفح３  دوه  چ３  ک８５ي  ته  رامن＃  مهال  هغه  حرکت  جانبي  پلي＂ونو  د  �t

ت５ري ش３. جانبي صورت 
�tد پلي＂ونو په جانبي حرکت ک３، دوه گاون６ي پلي＂ونه د يو او بل تر ＇نگ ＊وي８ي او د چاودونو 

او درزو )شکستگ９( د رامن％ته ک５دو المل گر＄ي.
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پو＊تن３ د ＇پرکي 
١.هغه واحده وچه چ３ ل８ تر ل８ه ٢٠٠ ميليونه کاله پخوا ي３ شتون درلود، په کوم نوم ياديده؟

٢. د پلي＂ونو لرې کيدل په لن６ه توگه تشريح ک７ئ؟
٣. د سن اندرياس شکستگي د پلي د کوم ډول حرکت ＇خه من％ته راغلي ده.

۴. د پلي＂ونو د حرکت د اساسي ډولونو نومونه واخلي.
۵. د وچ３ پلي سره د سمندري پلي د ！کر په پايله ک３ کوم الندې حالت رامن％ته ک８５ي؟

الف- سمندري پلي د وچ３ د پلي الندې ننوزي. 
ب- د وچ３ پلي د سمندري پلي الندې ننوزي.

ج- دواړه پلي＂ونه جانبي حرکت غوره کوي. 
د- درې واړه ＄وابونه سم دي.

٦. هغه ＄ايونه چ３ ډ４ر مهال پلي＂ونه پک３ يو له بل خخه لرې ک８５ي، چ５رته موقعيت لري:
ب- په وچو ک３، په سمندرونو ک３،   الف- 

د- درې واړه ＄وابونه سم دي. ج- په وچو او سمندرونو ک３، 
 ........................... د بل پلي ٧. د دوو سمندري پلي＂ونو د برخورد په پايله ک３ يو پلي
من％ته   ........................... لوی  امله،  له   ........................... ＇ن６و  د  پلي＂ونو  د  او 

را＄ي.
بل  او  يو  د   ........................... ک３  ترڅ  په  حرکت  جانبي  د   پلي د   .٨
........................... تيري８ي او پدې حالت ک３ ........................... من％ته را＄ي او 

........................... صورت نه نيسي.
٩. د وچو د پلي＂ونو د ！کر په پايله ک３ د ........................... من％ته راغلي دي.

١٠. سمندرونه په هرو..................... ک３ ＇و ........................ توسعه پيدا کوي.
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 دريم ＇پرکي 

د سمندرونو او سمندرگيو د تل پراختيا
بدلونونو  هغو  د  ده، خو  نيول３  برخه  ډ４ره  مخ  د  د ＄مک３  او سمندر－يو  پوهي８ئ چ３ سمندرونو 
په تل ک３ من％ته را＄ي، ل８ معلومات لرئ، ＇رنگه چ３  په اړوند چ３ د سمندرونو او سمندرگيو 
تکتونيکي قواوې په وچو ک３ د بدلونونو او تغييرونو المل گر＄ي، په سمندرونو او سمندرگيو ک３ 
هم دغه قواوې فعال３ دي. د وروستيو ＇７５نو او مطالعو په ترڅ ک３ معلومه شوې چ３ د سمندرونو 
او سمندرگيو تل د پراخيدو په حال ک３ دی. آيا غواړئ پوه شئ چ３ دا پراختيا ＇ه ډول صورت 

نيسي؟ د سمندرونو او سمندرگيو د تل پراختيا د کومو الملونو سره ت７او لري؟
مطالعه  او  ＇７５نه  تل  د  او سمندرگيو  د سمندرونو  تر ＇و  واخلي،  گ＂ه  کومو الرو ＇خه  له  پوهان 
په  توانيدای شئ چ３ د هغو مسالو  په دې  تاسو  په مطالع３ سره  وک７ي. د دې ＇پرکي د محتوياتو 

اړوند چ３ معلومات نه لرئ معلومات تر السه ک７ئ.
د وگنر د نظري３ په اړه مو په لوم７ي ＇پرکي ک３ بحث وک７. وروسته له هغ３ چ３ په ١٩١۵ م. کال 
ک３ وگنر د وچو د ＄ای پر ＄ای کيدو نظريه مطرح ک７، د ١٩٢٩ ＇خه تر ١٩٦٢ کلونو ترمين＃ 
د دې نظري３ په اړوند ډ４ر موافق او مخالف بحثونه تر سره شو، تر ＇و هنس د سمندرونو د تل د 
په من％ن９ برخه ک３، سمندري قشر  او وي３ ويل چ３ د سمندرونو  اړوند خبرې وک７ي  په  حرکت 
مخ په زياتيدو دي او دغه عمل د هغو د پراختياوو په پای ک３ د وچو د ＄ای پر ＄ای ک５دو المل 
گر＄ي، د وچ３ قشر يا د سمندري قشر الندې د سمندري قشر ننوتل چ３ د ژورې سيم３ په اوږدو 
ک３ تر سره ک８５ي، د دې المل گر＄ي چ３ دا قشر مانتل ته ورس８５ي. د سمندرې ژورې په شاتين９ 

برخه ک３ د سمندري رسوباتو او سمندري غرونو يوه صفحه د وچ３ قشر پر مخ گرول ک８５ي.
د سمندرونو او سمندرگيو د تل د پراختيا په اړوند، د وروستيو وختونو پوهانو لخوا ډ４رې ＇７５ن３ 
ب５الب５ل３  ډ４رې  اړوند  په  پراختيا  د  تل  د  او سمندرگيو  د سمندرونو  دي.  تر سره شوي  مطالع３  او 
اورشيندونکو  سمندري  د  کولو،  اندازه  د  انومالونو  مقناطيسي  د  چ３  شوي  کارول  چارې  الرې 
پک３  )ميتودونه(  چارې  الرې  مطالع３  د  گون％و  او  درزونو  د  او  جريان  حرارتي  د  لرغونتوب، 
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انومالو  دلته د مقناطيسي  شامل３ دي چ３ 
د اندازه کولو ميتود د يو اغيزمن ميتود په 

ډول په لن６ه توگه تشريح کوو.

د مقناطيسي انومالونو د اندازه کولو ميتود
د سمندرونو او سمندرگيود تل د پراختيا په اړوند يو اغيزمن ميتود د مقناطيسي مثبتو او منفي انومالونو 
ک８５ي.  ليدل  هم  ک３  ډبرو  په  تل  د  سمندرونو  د  او  شوي  واقع  ډول  متناوب  په  دي چ３  کول  اندازه 

مقناطيسي انومالونه د ＄مک３ د مقناطيسي قطب د اضمحالل ＊کارندويي کوي.
د سمندرونو په تل ک３ نوموړي انومالونه د سمندري ل７يو سره د موازي کر＊و په ب２ه را＇ر－ندي８ي.

که د دې کر＊و وسعت د ＄مک３ د مقناطيسي قطب له اوږد مهاله بدلونونو سره چ３ د ت５رو شوو ＇و سوو 
ميليونو کلونو په ترڅ ک３ د ＄مک３ په قشر ک３ واقع شوي، پرتله ک７و يو حيرانونکی مطابقت به وگورو.

تازه گ９ سره جوړې شوي دي. هر ＇ومره چ３ د سمندر  په  او  ډ４رې ＄واني  ډبرې  ل７يو  د سمندري 
د من＃ ل７يو ＇خه په دوو لورو حرکت کوو، پخوان９ ډبرې 

را ＇رگند８４ي. دا حالت موږ ته را＊يي چ３ سمندري 
نوی قشر د سمندري ل７يو له سيم３ ＇خه راوالړ شوي 

او ورو ورو ي３ دوو لورو ته حرکت ک７ی دی.
پراختيا سربيره، د سمندرونو د  د سمندرونو د 

تل تخريب هم د سمندرنو د اوبو په واسطه 
د  تخريب،  تل  د  سمندر  د  نيسي.  صورت 
د  راز  دغه  مين％ل،  او  کيدل  ميده  موادو 
سمندرونو د ＇ن６و تخريب د مدو جزر پر 

مهال تر سره ک８５ي.

)١-٣( شکل: د سمندرنو او سمندر گيو د تل پراختيا

)٢-٣( شکل: په سمندر ک３ مقناطيس３ انومالونه
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 د ＇پرکي عمده ！کي
ويل  وي３  او  وک７ي  خبرې  ي３  اړوند  په  حرکت  د  تل  د  سمندرونو  د  چ３  و  ＇وک  هغه  هنس  �t

چ３ د سمندرونو په من％ن９ سيمه ک３ سمندري قشر د زياتيدو په حال ک３ دی.
�tد سمندري قشر زياتوالی د دې قشر د پراختيا اوپه پای ک３ د وچو د ＄ای پر ＄ای ک５دلو المل 

گر＄ي.
�tد وچ３ يا د بل اوقيانوس د قشر الندې د سمندري قشر ننوتل چ３ د سمندر په ژوره سيمه ک３ 

ترسره ک８５ي، د دې المل گر＄ي چ３ دا قشر د هستي پوښ يا مانتل ته ورس８５ي.
موخه  په  مطالع３  او  ＇７５ن３  د  پراختيا  تل  د  سمندرونو  د  چ３  )م５تودونه(  چارې  الرې  هغه  �t
لرغونتوب، د حرارتي  اورشيندونکو  اندازه کول، د سمندري  انومالونو  مقناطيسي  د  کارول ک８５ي 

جريان او د چاودونو، درزونو او گون％و مطالعه کول دي.
مقناطيسي  د  ميتود  اغيزمن  لپاره  ثبوت  د  نظري３  د  پراختيا  تل  د  سمندرگيو  او  سمندرونو  د  �t
په  تل  د  او د سمندرونو  واقع شوي  متناوب ډول  په  اندازه کول دي، چ３  انومالونو  او منفي  مثبتو 

ډبرو ک３ ليدل ک８５ي.
کوي. ＊کارندويي  اضمحالل  د  قطب  مقناطيسي  د  ＄مک３  د  انومالونه  مقناطيسي  �t

ب２ه  په  کر＊و  موازي  د  سره  ل７يو  سمندري  د  انومالونه  مقناطيسي  ک３  تل  په  سمندرونو  د  �t
را＇رگند８４ي.

د سمندر  او هر ＇ومره چ３  دي  تازه گ９ سره جوړې شوي  په  او  ډ４رې  ډبرې  ل７يو  �tد سمندري 
د من＃ ل７يو ＇خه په دوو لورو حرکت کوو را＇رگند８４ي.
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پو＊تن３ د ＇پرکي 
١. د سمندرونو د تل د حرکت په اړوند د هنس نظريه په لن６ه توگه بيان ک７ئ.

٢. د سمندرونو د تل پراختيا په کومو ميتودونو مطالعه او ＇７５ل ک８５ي؟ نومونه ي３ واخلئ.
٣. د مقناطيسي انومالونو د اندازه کولو ميتود کوم ＄ای کارول ک８５ي؟

۴. د سمندرونو د تل د مطالع３ او ＇７５ن３ لپاره اغيزمن ميتود کوم دی؟
۵. مقناطيسي انومالونه د سمندرونو په تل ک３ ＇ه ډول را＇رگند８４ي؟ سم ＄واب په ن＋ه ک７ئ؟

ب- دسمندري ل７يو سره مايل الف- د سمندري ل７يو سره موازي  
د- ه５＆ يو باندې عمود   ج- په سمندري ل７يو 

٦. د سمندري ل７يو ډبرې د لرغونتوب له مخ３ ＇ه ډول دي؟
٧. د سمندرونو د تل د پراختيا برسيره، نورې کوم３ پروس３ د سمندرونو په تل ک３ واقع ک８５ي؟

٨. د سمندري ل７يو ډبرې ډ４رې ........................ او په تازه گ９ سره جوړې شوي دی. 
 ........................ کوو  حرکت  لورو  دوو  په  ＇خه  ل７يو  من＃  د  سمندر  د  چ３  ＇ومره  هر 

را＇رگندي８ي.
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 ＇لورم ＇پرکی

پلي ＇ه شی دی؟

که  ده  موضوع  نوې  ４وه  تکتون５ک   پلي اشاره شوې،  ورته  ک３  لوستونو  په مخک５ن５و  ＇رنگه چ３ 
＇ه هم وگنر په ١٩١۵ م５الدي کال ک３ په دي اړوند ＇ي７ن３ ک７ی، خو دې پوه３ د ١٩۵٠ م. او 
١٩٧٠ م. کلونو ترمن＆ پرمختگ ک７ی دی. تاسو او د ！ولو لپاره پلي تکتون５ک ４وه په زړه پورې 
د غرونو جوړ４دل،  لکه:  ک８５ې،  واقع  پر مخ  پديدې چ３ د ＄مک３  لوې  ！ول３  ده، ＄که  موضوع 
په  تکتون５ک   پلي پراخت５اد  تل  د  سمندرگ５و  او  سمندرونو  د  حرکت،  وچو  د  اورشيندونک３، 

ک８５ې. مطالعه  واسطه 
نو حتماً پو＊تنه کوئ چ３ پلي ＇ه شی دی؟ وچ３ د پلي تکتون５ک د نظري３ سره سم ＇ه حالت 

درلودای شي؟ غرني کمربندونه او سمندري ژورې ＇ه ډول من％ته راغلي دي؟
فارم５سثنونه ＇ه شی دي؟ سمندري 

دغه راز ډ４ری نورې پو＊تن３ شته چ３ غواړئ ＄وابونه ي３ ترالسه ک７ئ.
پو＊تنو  ډيرو  خپلو  د  ولولئ  سره  ＄ير  په  مطلبونه  شوي  طرحه  ک３  ＇پرکي  دې  په  تاسو  چ５رې  که 

＄وابونه پ５دا کوالی شئ او د تکتون５ک３ پروسو په اړوند مو معلومات نور هم ډ４ر８４ي.
د  ډول  دايمي  په  چ３  دی  شوی  جوړ  ＇خه  صفحو  لرونکو  حرکت  شمير  يو  له  قشر  ＄مک３  د 
برخورد او لرې کيدو په حال ک３ دی. د ＄مک３ ليتوسف５ر له نهو لويو او دوولس وړو صفحو ＇خه 
او د سمندرونو د تل ډ４ری برخ３ د سمندري صفحو  تشک５ل شوی دی. وچ３ د قاره ي３ صفحو 

＇خه تشک５ل شوي دي.
د تکتون５ک３ صفحو يا پلي تکتونيکي مطالعه زموږ سره مرسته کوی، تر ＇و د وچو لرې ک５دل، 
هغه  ک７و.  توض５ح  ＊ه  جوړ４دل  غرونو  د  او  فورانونه  اورشيندونک３  پراخت５ا،  تل  د  سمندرونو  د 
قواوې چ３ د ＄مک３ د تکتون５ک３ صفحو د حرکت المل گر＄３ د الندنی مانتل د ورو حرکت تر 
اغيز الندې شکل ن５س３، د مانتل کلکه برخه د هغ３ تودوخ３ له امله چ３ د الندې خوا ＇خه ورته 
ميليونونه  پروسه  دا  او  کيني  بيا س４７دو ＇خه وروسته  د  پورته خواته حرکت کوي چ３  ده،  متوجه 
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کلونه اوږدي８ې، نو له دې امله د ＄مک３ د صفحو لرې ک５دل په م５ل５ونونو کلونو ک３ تر سره شوي 
او اوس هم د ＄مک３ بهرن９ ب２ه بدلوي.

د دې صفحو هر يوه چ３ د وچ３ په نامه ياد８４ي، هر کال ۵٠ ميله )٨٠ ک５لو متره( حرکت کوي.
پروسو سره  له  يي حرکتونو  د صفحه  ده چ３  يوه ＇انگه  د ساختماني جيولوجي  تکتونيک   پلي
ت７او لري او د صفحو د دغه حرکت او د وچو د تصادم او ！کر له امله ويلي او تاو ده مواد من％ته 
را＄ي، دغه راز د صفحه يي حرکتونو پروس３ د ن７ۍ په سطحه د لويو گون％و د رامن％ته ک５دو، د 

غرونو زلزلو او اورشيندونکو د جوړيدو المل گر＄ي.

غرني کمربندونه او سمندري ژورې
جيولوجيکي پروس３ له رامن％ته ک５دو وروسته ＄ين３ ن＋３ له ＄ان ＇خه پر８４دي، نو د غرونو من％ته 
راتلل چ３ په وچو او سمندرونو ک３ د＄مک３ دننه فعال５تونو په پا４له ک３ صورت نيسي، له جيولوجيکي 
جريانونو ＇خه شميرل ک８５ي. هغه لوړ جوړ＊تونه چ３ د شاوخوا سيمو په پرتله ي３ لوړوالی له ٦٠٠ 

مترو ＇خه ډ４روی، د غرونو په نامه ياد８４ي. غرونه په وچو او سمندرونو ک３ شتون لري.

)١-۴( شکل: په وچه او سمندرک３ غرني کمربندونه
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غرني کمربندونه د هغو لوړو غرونو ل７ۍ ده چ３ په نوي زمان ک３ من％ته راغل３ ده، دغه راز هغه 
د هغو  يا هم  او  له السه ورک７ی وي  لوړوالی  ي３  تيريدو سره  په  ل７ۍ چ３ د وخت  پخوان９ غرن９ 
غرنيو  په  ک８５ې.  کمربندونو ＇خه شميرل  غرنيو  د  وي،  اوار شوې  ＊اي３  ډولونه چ３  پخواني  ډ４ر 
او د  ل４７و  او هماليا د ＄وانو غرن５و  آلپ  دننيو پروسو ډولونه ترسترگو ک８５ې.  کمربندونو ک３ د！ولو 

له پخوان５و غرونو ＇خه شميرل ک８５ې. اپالس غرونه 
غرونه د دوو پلي＂ونه د حرکت او ！کر ＇خه من％ته را＄ي، د ب５لگ３ په ډول د هماليا د غرونو ل７ۍ 
د هند د نيم３ وچ３ او د آسيا د جنوبي برخ３ د پلي＂ونه د ！کر محصول گ２ل ک８５ي. په دې پروسه 
ک３ د هند پلي د أسيا د جنوب د پلي الندې ننوتل３ اود هماليا او تبت د غرن９ ل７ۍ د رامن％ته 
ک５دو المل گر＄５دلی دی. دغه راز د پلي＂ونه حرکت ن７ۍ د ب５الب５لو سيمو د غرنيو ل７يو د رامن％ته 

ک５دو المل گر３＄.
الندې  سمندرونو  د  لري،  ب２ه  مخروطي  مهال  ډ４ر  چ３  غون６ۍ  او  لوړې  ک３  تل  په  سمندرونو  د 
اورشيندونکو د فعاليت په ترڅ ک３ من％ته راغلي دي د ب５لگ３ په ډول هغه لوړه )برجستگي( چ３ 
د اطلس په سمندر ک３ د ＇و زرو ک５لو مترو په اوږدوال３ او د ٣٠٠٠ مترو د شاوخوا په لوړوال３ 
د  لري.  ت７او  سره  حرکتونو  تکتونيکي  د  هم  راتلل  من％ته  ژورو  لويو  د  سمندرونو  د  لرې.  وجود 
لري،  ژوروالي  متره   ١١٠۵٣ ４ادي８ې  نامه  په  د ژورې  ماريانا  د  برخه چ３  ژوره  ډ４ره  آرام سمندر 

په ترڅ ک３ من％ته راغلي ده. فعاليتونو  چ３ د تکتونيکي 
ډ４رې سمندري لوی ژورې د سمندرونو په مرکز ک３ واقع شوي نه دي، بلک３ غرنيزو ساحلونو ته 
نژدې د قاره ي３ م５الن او د سمندري کاس３ په سرحد ک３ واقع شوي دي، د ب５لگ３ په ډول د کور４ل 

)٢-۴( شکل: په سمندرونو ک３ د  ژورو من＃ ته را تلل
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سمندري ژوره په )١٠۵٧٢ مترو ژوروالي سره د کوريل غرنيو ！اپوگانو ته مخامخ، د ماريانا ژوره 
د )١١٠۵٣ مترو په ژوروال３ سره( د ماريانا د ！اپوگانو سره، د چيلي - پيرو ژوره د )٨٠٦۴ مترو 

په ژوروال３ سره( د جنوبي امريکا د اندغرونو ته مخامخ واقع شوي دي.
 

فاسيسونه  سمندري 
د سمندري او قاره يي رسوباتو په لوست ک３ مو اشاره وک７ه چ３ په سمندرونو ک３ رسوبي ډبرې د 
فاسيسونو  په   بنس پر  شرايطو  د  دتشکيل  او  ＄انگ７تياوو  د  شرايطو الندي جوړي８ي چ３  ب５الب５لو 
ويشل شوي دي. د فاسيس اصطالح په ١٨٣٨ م. کال ک３ د سويسي ＄مک３ پ５ژندونک３ گريس 

لخوا وړاندې شوه.
الندې  شرايطو  ک５مياوي  او  فزيک３  ＄انگ７و  د  چ３  ده  ！ولگه  )رسوباتو(  ډبرو  متجانسو  د  فاسيس 
جوړه اود کاملو ＄انگ７و بيوسينوزونو لرونک３ وي. بيوسينوز د ＄انگ７و ارگانيزمونو ！ولگه ده چ３ 

په ＄انگ７و شرا４طو ک３ ژوند کوې(.
د  د سيندونو  راز  او دغه  لويو ژورو  د سمندري  ريفونو سيسونه،  د مرجان３  په ساحل３،  فاسيسونه 

آبخيزۍ په اوږدو ک３ او د غرونو د لمنو په فاسيسونو و４شل ک８５ي.
را＇رگند  ک３  په حدودو  يا سمندر  او  وچ３  يوې  د  سره  ت５ريدو  په  د وخت  ک５دای شي  فاسيسونه 

شي.
راغل３  من％ته  مهال  ډ４ر  ک３  تاريخ  جيولوجيک３  په  پديده  بدلون  د  موقعيت  د  کر＊３  ساحلي  د 
د  له وچ３ ＇خه شاته تگ وک７ي.  برعکس  اويا  پر مختگ  لورته  د وچ３  ده سمندر کوالی شي 
سمندر د پرمختگ پر مهال د ساحلي فاسيسونو په من＃ ک３ بدلونونه من％ته ته را＄ي په هغ３ ک３ 
نيسي. د سمندر د شاته  اود شگ３ ＄ای د خ＂و وړې ذرې  چ３ پخوا جغل رسوب ک７ی و. شگه 
تگ پر مهال د خ＂و پر مخ شگه او په پورتن９ برخه ک３ کانگلوميراتونه من％ته را＄ي بايد وويل شي 

چ３ سمندر د افغانستان له قلمرو ＇خه له ٢۵ ＇خه تر ٣٠ ميليون کاله پخوا په شا شوي دی.
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د ＇پرکي عمده ！ک３
�tد ＄مک３ قشر له يو شم５ر متحرکو صفحو ＇خه جوړ شوی چ３ تل د ！کر او برخورد يا له يو بل 

＇خه د لري ک５دو په حال ک３ دي.
�tوچ３ له قاره يي صفحو اود سمندرونو د تل عمده برخ３ له سمندري صفحو ＇خه جوړې شوي 

دي.
ورو  د  من＂ل  النديني  د  گر＄ي،  المل  د حرکت  تکتونيکي صفحو  د  د ＄مک３  قواوې چ３  هغه  �t

حرکت په پايله ک３ شکل نيسي.
يا ٨٠  يادي８ي، هر کال شاوخوا ۵٠ ميله  نامه  په  يا وچ３  �tد دي صفحو ＇خه هره يوه چ３ د قارې 

ک５لو متره حرکت کوي.
له پروس３ سره  يوه ＇انگه ده چ３ د صفحه ي３ حرکتونو  �tپليت تکتونيک د ساختماني جيولوجي 

ت７او لرې.
�tپه وچو او سمندرونو ک３ د ＄مک３ د داخلي فعاليت په پايله ک３ غرونه من＃ ته را＄ي.

�tهغه لوړ جوړ＊ت چ３ له شاوخوا سيمو ＇خه ي３ لوړوالی له ٦٠٠ مترو ＇خه ډ４ر وي، د غره په 
نامه ياد８４ي. غرونه په وچو او سمندرونو ک３ شتون لري.

�tغرنيز کمربندونه د لوړو غرونو ل７ۍ دي چ３ په نوي، پخوان９ او ډ４ره پخوان９ زمانه ک３ من％ته راغلي دي.
�tالپ او هماليا له ＄وانو غرن５زو ل７يو او د اپالس غرونه له پخوانيو غرونو ＇خه شم５رل ک８５ي.

�tغرونه ک５دای شي چ３ د دوو پلي＂ونه د حرکت او ！کر ＇خه من％ته راشي؛ د ب５لگ３ په ډول: د هماليا 
غرن５زه ل７ۍ د هند د نيم３ وچ３ او د آسيا د جنوبی برخ３ د پلي＂ونه د ！کر محصول دی.

�tد پخوانيو سمندرونو د ژورو من％ته راتلل د تکتونيکي حرکتونو سره ت７او لري. د آرام سمندر ډ４ره 
ژوره سيمه د ماريان ژورې په نامه ياد８４ي چ３ ١١٠۵٣ متره ژوروالی لري.

�tفاسيس د متجانسو ډبرو يوه ！ولگه ده چ３ د فزيکي او کيمياوي ＄انگ７و شرايطو الندې جوړ شوی 
اود ＄انگ７و بيوسينوزونو لرونکی دی.

�tفاسيسونه په ساحلي فاسيسونو، مرجاني ريفونو او سمندرې لويو ژورو فاسيسونو باندي ويشل ک８５ي.
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د ＇پرکي پو＊تن３
١. د ＄مک３ قشر له ＇و لويو او وړو صفحو ＇خه جوړې شوي دي؟

٢. د تکتونيکي صفحو يا پلي تکتونيک په مطالعه ک３ کوم３ پروس３ او پديدي شامل３ دي؟
٣. پلي تکتونيک تعريف ک７ئ؟

۴. غر ＇ه شی دی؟ أيا په سمندرونو ک３ هم غرونه وجود لري که نه؟
۵. غرن５ز کمربندونه په لن６ه تو－ه تشر４ح ک７ئ؟

٦. غرونه ＇ه ډول من％ته را＄ي؟ ب５لگ３ ي３ و＊ا４ئ.
غرن５زو  بلک３   ..................... واقع  ک３  مرکز  په  سمندرونو  د  ژورې  لوی  سمندري  ډ４ری   .٧
.................... ته نژدې د ................... او ..................... په سرحد ک３ واقع شوي دي.

٨. د کوريل سمندرې ژوره )په ..................... ژوروالی سره( د ..................... مخامخ پرته 
ده.

٩. فاسيسونه په کومو الندين５و ډولونو پيدا ک８５ي:
ب- مرجاني ريفونه الف- ساحل３ فاسيسونه   

د- درې واړه سم دي. ج- سمندري لوي３ ژورې   
١٠.سمندر ＇و ميليونه کاله پخوا د افغانستان له قلمرو ＇خه شاته تگ ک７ی دی.

ب- ۵٠ – ٣٠ ميليونه الف- ٣٠ – ٢۵ ميليونه   
د- ٢٠٠٠ ميليونه ج- ٧۵ – ۵٠ ميليونه   
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 پن％مه برخه
زلزله

لوم７ی ＇پرکی
تعريف، ميکانيزم، د سايزمکي ＇پو ډولونه او د طبيعي چاپ５ريال پي＋３.

له  ني＂３ ＇خه ه５＆ ډول اطالع په الس ک３ نشته، خو ＇رگنده ده چ３  له  د لوم７ن９ زلزل３ د پي＋５دو 
سلگونو ميليونو کلونو ＇خه تر اوسه ډ４رې زلزل３ پي＋３ شوي دي او انسان د پيدا ک５دو له مهاله تر اوسه 
د دې طبيعي پديدې سره الس او گر４وان دی، د دې طبيعي پديدې پي＋５دل، ډ４رې وران９ او ويجاړۍ له 

＄ان سره لري او په زرگونو انسانان په ک３ خپل ژوند له السه ورکوي.
＊ايي ＄يني پو＊تن３ درته پيدا شي چ３ د زلزل３ د پ５＋５دو المل ＇ه شی دی؟ آيا د زلزل３ پ５＋５دل يوازې 
وچو ته ＄انگ７ي دي اوکه په سمندرونو ک３ هم د زلزل３ پي＋５دل امکان لري؟ دغه ډول په لسگونو نورې 

پو＊تن３ ستاسو په ذهن ک３ گر＄ي.
د  را＄ي.  من％ته  مهال  يو  سره  پي＋５دو  د  زلزل３  د  چ３  لري  وجود  الملونه   ０－ پي＋５دو  د  زلزل３  د   
اورشيندونکو فعاليتونه او د غرونو ＊ويدنه چ３ په ډ４ره کچه ډبرې او نور مواد ＊کته خواته لوي８ي، په 
هغو طبقو ک３ د ＄مک３ الندې اوبو فعاليت چ３ د حل ک５دو ډ４ر قابليت لري او په پای ک３ د ＄مک３ 
الندن３ د لويو ژورو او تشو رامن％ته کيدل چ３ د اورشيندونکو دفعاليت پر مهال له من％ه ＄ي، پک３ 

شامل دي، دغه راز اتومي چاودن３ د ثقيلو توپونو فيرونه هم د زلزلو د پي＋５دو المل گر＄ي.
په  او هر کال  او سمندرونو( ک３ من％ته را＄ي  ！ولو برخو )په وچه  په  بايد ووايو چ３ زلزله د ＄مک３ 
ب５الب５لو ه５وادونو ک３ په زرگونو زلزل３ پ５＋８５ي چ３ انسانانوته ＄اني او مالي زيانونه اړوي لکه چ３ و 
موويل  زلزله په سمندرونو ک３ هم پي＋８５ي چ３ په ترڅ ک３ ي３ سمندري توفانونه من％ته را＄ي او هغه 
ه５وادونه چ３ د سمندرونو په ＇ن６و )ساحل( ک３ واقع دي، ډ４ر مهال د سمندرد اوبو الندې ک８５ي او 

ډ４ر زيانونه ورته اوړي.
تاسو کوالی شئ د دې ＇پرکي په مطالع３ سره د زلزل３ په اړوند اغيزمن معلومات تر السه ک７ئ.
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زلزله
زلزله له ورانوونکو طبيعي پديدو ＇خه ده چ３ د ن７ۍ په ب５الب５لو سيمو ک３ کله نا کله من％ته را＄ي او 

ډ４ر مالي او ＄اني زيانونه له ＄ان سره لري.
په ١۵۵٦ م کال ک３ د يوې زلزل３ د پي＋５دو له امله د ٨٣٠ زرو کسانو م７ينه او په ١٩٧٦ م ک３ د چين 
زلزله چ３ ٧۵٠ زره کسان ي３ ووژل له ورانوونکو زلزلو ＇خه شميرل ک８５ي. د تخار واليت په رستاق 
ک３ د ١٩٩۵ کال زلزله چ３ ل８ تر ل８ه ٦٠٠ کسان ي３ له من％ه يوړل او دغه راز د اندراب د ١٩٩٧م.  
کال زلزله له فاجع３ اړونکو زلزو ＇خه وې، خو خفيفي زلزل３ په هره اون９ او مياشت ک３ يو يا دوه ＄له 

پي＋８５ي.
بايد وويل شي چ３ زلزله د ＄مک３ فزيکي طبيعي پ５＋ه ده چ３ د خلقت له پيله تر اوسه پي＋８５ي او د 
＄مک３ ل７زيدل د طبيعي الملونو له امله صورت نيسي، خو لوم７نيو وگ７و د زلزل３ د پي＋５دو په اړوند 
افسانوي نظري３ درلودې، لکه د غوايي په ＊کرو اويا هم د کب او ＊امار پر شا د ＄مک３ قرار نيول ي３ 
يو ＇و ب５لگ３ دي، خو له هغو ＇７５نو ＇خه چ３ د زلزل３ په اړوند تر سره شوې د هغوسيمو په اړوند چ３ 

د پاسفيک په شاوخوا ک３ پرت３ دي لکه:
جاپان، چين، فلپاين، اندونيزيا، ！ايوان، نوی زيالند، االسکا، کاليفورنيا او د جنوبي امريکا سواحل 

چ３ تل په ک３ شديدې زلزل３ پي＋８５ي، ＊３ پايل３ السته راغل３ او يو ＊ه پر مختک －２ل ک８５ي.
دغه زلزل３ د پلي＂ونه له حرکت ＇خه من％ته را＄ي، خو نور ډ４ر الملونه هم د زلزل３ پرپي＋يدو اغيزمن 

ثابتيدای شي.کوالی شو چ３ زلزله په الندې ډول تعريف ک７و.
زلزله د ＄مک３ د قشر له خو＄يدواو رپيدو ＇خه عبارت ده، کومه چ３ د پلي＂ونه په ＇ن６وک３ د زيرمه 
پي＋يدو ＇خه ي３  له  او  په ترڅ ک３ من％ته را＄ي  نورو تکتونيک３ الملونو  او  آزاديدو  له  انرژۍ  شوې 

وروسته کورونه، ودان９، پلونه، سرکونه او نور ويجاړ８４ي.
 

د زلزل３ ميکانيزم، درجه او شدت 
د ب５الب５لو زلزلو شدت او له ！کانونو ＇خه راپيدا شوې ل７زې يو له بله ډ４ر توپير لري، ＄ين３ ي３ دومره 
يعن３  آلو  ＄انگ７و  د  ثبت  د  زلزل３  د  يوازې  او  ک８５ي  حس  نه  واسطه  په  انسان  د  چ３  دي  ضعيف３ 
د  وي چ３  قوې  او  دومره شديدې  هغو ＇خه ＄يني  له  ثبتي８ي، خو  مرسته  په    )( hsSeismagrep
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ودانيو  د  ويجاړتيا،  ديوالونو  غ８ونه،د  ونکي  ويره  راوړي،  من％ته  چاودونه  او  درزونه  مخ  پر  ＄مک３ 
ويجاړيدل، د اوبو د زيرمو ورانيدل او د سرکونو او تخنيکي تاسيساتو له من％ه تلل د دې ډول زلزلو 

زي８يدنه بلل ک８５ي. دپوهانو لخوا زلزل３ په لسو يا دوولسو گروپونو ويشل شوي دی.
په  زلزل３  لرونک３  بالو شدت  تر ١٠  ک８５ي،  اندازه  واسطه  په  بال  د  زلزل３ شدت  د  گروپ ک３  په هر 
١٩١٢م.  کال ک３ د مير کالي کانکالي لخوا ترتيب شوي، ډ４ر شهرت لري. هغه و４ش چ３ د انسان 
د احساس پر بنس تر سره شوي، ډ４ر ＄انگ７ی دی، خو ＊ه والی ي３ په دي ک３ دی چ３ په آسانه او 
ساده ډول تعيني８ې. عام وگ７ي او هغه کسان چ３ د سايز مولوجي سره ه５＆ بلدتيا نه لري، د دې ډول 
زلزلو ارزيابي کوالی شي. د بال پر بنس د زلزلو و４ش د مقياس په نامه ياد８４ي، چ３ په الندې جدول 

ک３ ي３ ليدای شئ.

)(  په نامه يادوي، خو په ！وليزه توگه زلزل３ ثبتيدل  rSeismomete د زلزل３ د ثبتولو آل３ د سايزمومتر 
)(  په واسطه چ３ په النديني شکل ک３ ＊ودل شوي، تر سره  hsSeismograp د زلزلو د ثبت د أل３ يا 

ک８５ي.

 

)١-١( شکل: د زلزل３ د ثبت أله
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د زلزل３ د ＇پو ډولونه
لمن３  د  د ＇پ３  د چ＂کوالي،  ＊ايي  دا ＇پ３  را＄ي،  من％ته  امله  له  پي＋５دو  د  زلزلو  ب５الب５لو  د  ＇پ３ 

اوږدوالي او د تناوبي دورې له نظره سره توپير ولري.
د زلزل３ ＇پ３ دا چ３ د ＄مک３ پر مخ او دننه ک３ خپري８ي په دوو ډلو: دننه او سطحي ＇پو ويشي. 
دننه  ＄مک３  د  او  را＄ي  من％ته  ک３  مرکز  په  ＄مک３  د  چ３  ＇خه  ＇پو  له   s او   p د  ＇پ３  دننه 
Pr)(  او د دوهمو ＇پو  Wavespimary � خپري８ي، جوړې شوي دي، دغه ＇پ３ د لوم７نيو ＇پو 
)(   په نومو ياد８４ي. سطحي ＇پ３ د طبقو د گ６ فصل او د داخلي ＇پو د  WavessSecondery �

！کر په پايله ک３ او د غه راز د ＄مک３ پر مخ توليد８４ي.
)(  او د ريلي ＇پ３ WavesLove سطحي ＇پ３ ب５الب５ل３ ب３２ لري چ３ ډ４رې مهمي ب３２ ي３ د الو ＇پ３ 
)(   دی. د الو ＇پ３ د s ＇پو ته ورته حرکت لري. د ريلي ＇پ３ د سمندري ＇پو  WavesRayleigh
د حرکتونو په ＇５ر ذرې په يو دايروي مدار ک３ په ل７زه راولي، خو د الو سطحي ＇پو چ＂کوالی د ريلي 
＇پو له چ＂کوالي ＇خه ډ４ر وي، دغه ډول چ３ د سطحي ＇پو لمنه د داخلي ＇پو له لمن３ ＇خه ډ４ره 

لويه ده، نو ＄که د ويجاړون３ اصلي المل گ２ل ک８５ي. الندينی شکل د ＇پو ډولونه را＊يي.

)٢-١( شکل: د زلزل３ ＇پ３

د زلزل３ د پي＋دو سيمه

دننن９ جامده هسته

بهرن９ مايع هسته

د P ＇پ３ چ３ د هست３
له من＃ تيرې شوي دي

د P ＇پ３ 
د S ＇پ３ 

د سيوري سيمه 
هغه ＄ای چ３ ＇پ３ نه ورس８５ي
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د طبيعي چاپ５ريال پي＋３
انسان په هغه چاپ５ريال ک３ چ３ ژوند کوي د مهمو او غير منتظره پي＋و، لکه: زلزله، اورشيندونکي، 
د  پي＋و سره چ３  طبيعي  نورو  او  ک＋يناستل  د ＄مک３  غرونو ＊ويدل،  د  توفانونه،  زورور  سيالبونه، 

نوموړي ژوند ته گواښ گ２ل ک８５ي، مخامخ وي.
بايد وويل شي چ３ طبيعي پ５＋３ د ＄مک３ د کرې له طبيعي پروسو ＇خه شميرل ک８５ي او د ＄مک３ 

کره حتا ب３ له انسان ＇خه خپله دنده تر سره کوي.
له بده مرغه انساني فعاليتونه په مستقيمه توگه )دونو پرې کول( او هم په غير مستقيمه توگه: د انرژيکي 
ب５الب５لو سرچينو ＇خه پراخ３ گ＂３ اخيتسن３ )نفت، د ډبرو سکاره، لرگي( پر چاپ５ريال ناوړه اغ５زې 
پري باسي او د ＄مک３ په کره ک３ د ب５الب５لو پي＋و د رامن％ته ک５دو او په ＄مکه ک３ د اقليمي بدلونونو 

المل گر＄ي.
د )٢٠٠٠( م کال په پيل ک３ لويدي％ه اروپا د زورورو توفانونو او له زغمه وتلو ساړو سره مخامخ شوه، 
په ＄انگ７ي توگه د فرانس３ په ه５واد ک３ د ډ４رو ساړو له امله ډ４رو انسانانو خپل ژوند له السه ورک７، د 

＄نگلونو او د پاريس ＊ار د پارکونو ډ４ري زړې ون３ له بيخه راووتي،
نو＊کاري８ي چ３ انساني او طبيعي دواړه فعاليتونه د طبيعي پي＋و په رامن％ته ک５دو ک３ مهم رول لوبوي. 

د طبيعي پي＋و ＇و ب５لگ３ په لن６ه توگه مطالعه کوو.

د سيالب د راوتلو الملونه
سيالب هغه مهال راو＄ي چ３ د سيند کانال ونه شي ک７اي د طغيان ظرفيت ولري، ډ４ر بارانونه، د واورې 
ژر ويلي ک５دل، د بندونو ويجاړيدل، د سمندري توفانونو رامن％ته کيدل او په ساحلونو ک３ د اوبو نفوذ 
دسيالبونو د راوتلو مهم دليلونه دي. سيالبونه په لمده هوا په ＄انگ７ي توگه په وچه هوا ک３ واقع ک８５ي. 
په وچو سيمو ک３ د اور＊ت کلن９ کچه ＊ايي ل８ه وي، خو ډ４ر زيانونه اړولی شي، ＄که ل８ نباتي پوشش 

زيان رسونکي سيالبونه من％ته راوړي.
＄يني سيالبونه د بندونود ماتيدو او ويجاړيدو په ترڅ ک３ جاري ک８５ي، د ب５لگ３ په ډول په )١٨٨٩( 
ميالدي کال ک３ د پنسلوانيا په جانستون ک３ د اوبو د بند د ماتيدو له امله لوی سيالب جوړ شو چ３ د 

) ٢٢٠٠( تنود م７يني المل وگر＄يد او سيمه ي３ ډ４ره زيانمنه ک７ه.
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سونامي ډوله سيالبونه

سونامي د ساحلي آوارو سيالبونوله ډل３ ＇خه －２ل ک８５ي چ３ د سمندري شديدو توفانونو سره يو ＄ای 
وي، نو په دې اساس د سمندري توفانونودوه مرکزونه وجود لري.

Typhone ( په ارام سمندر ک３ ١- تيفون )
٢- هريکن د اطلس سمندر استوايي اولونونه

دا دواړه توفانونه ډ４ر شديد، چ＂ک او ويجاړونکي دي. ډ４ر مهال د چنگاښ په لوم７يو ک３ چ３ د لمر 
وړانگ３ د استوا په ليکه عمود لگي８ي، استوايي ！ي فشار د دې سيم３ شاوخوا ک３ من％ته را＄ي، د 
سمندر په مخ د زورورو بوړبوکيو لوی مرکزونه داس３ ډول په حرکت را＄ي چ３ ه５＆ گرداب او د ن７ۍ 

لوی سيند په هغه شدت او چ＂کوالي عمل نه شي کوالی.
استوايي توفانونه )تيفون( د ارام سمندر په شاوخوا ک３ پراخ３ سيم３ نيسي چ３ د ＄مک３ د تودوخ３ 
د  دي.  شوي  ډ４ر  مرغه  بده  له  ک３  کلونو  وروستيو  په  او  پريباسي  اغيز  بدلونونو  په  اقليم  د  او  درج３ 
٢٠٠٨م.  کال د ارام سمندر سونامي لوی زيانونه درلودل چ３ د ساحلي ه５وادونو لپاره ！کان ورکوونک３ 
وو او ميليونونه کورن９ ي３ بى سرپناه ک７ي او له سلو زرو ＇خه ډ４ر انسانان ي３ ووژل. په شمالي او مرکزي 
امريکا ک３ سونامي د هريکن او استوايي توفانونو تر نامه الندې عمل کوي چ３ په کيوباک３ د برمودا 
سيمه، د امريکا متحده ايالتونو په شرقي استقامت په ＄انگ７ي توگه د فلوريدا أيالت او نور د شاوخوا 
أيالتونه ترې زيانمن ک８５ي. په من％ن９ توگه هر کال د هريکن پن％ه توفانونه د امريکا متحده ايالتونو ختي＃ 
سواحل ويجاړوي. د امريکاپه متحده ايالتونو ک３ د سونامي ٢۵ پي＋و ناوړه اغيزې پري＋ي دي، کومي 
چ３ له )١٩۴۴(م. کال ＇خه راپدپخوا پي＋３ شوي دي له دې پي＋و ＇خه ٦ سونامي داس３ پي（ شو، 
چ３ ٢۵٠ نفره ي３ ووژل او بيخ بنايي تاسيساتو ته ي３ ميلياردونه ډالره زيان ورساوه، دغه راز د هاوايي، 

پورتوريکو او واجين ！اپوگانو ته هم زيانونه ورسيدل.
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د ＇پرکي عمده ！کي
�tد لوم７ن９ زلزل３ د پي＋５دو ني＂ه معلومه نده، خو له پي＋５دو ＇خه ي３ سلکونه ميليونه کلونه ت５ر８４ي.

�tزلزل３ سربيره پر دې چ３ په وچو ک３ پي＋８５ي په سمندرونو ک３ هم پي＋８５ي.
فعاليت د غرونو  اورشيندونکو  د  پلي＂ونهد حرکت،  د  پي＋５دو اصلي الملونه د ＄مک３  د  زلزل３  �tد 
＊ويدلو، د ＄مک３ الندې فعاليتونو په ترڅ ک３ د پورتنيو طبقو لويدل، ا！ومي چاودن３، د ثقيلو توپونو 

فيرونه، د غ８ له چ＂کوالي ＇خه په لوړچ＂کوالي د الوتکو الوتل او نورو ＇خه عبارت دي.
�tډ４ري او زورورې زلزل３ په جاپان، چين، فلپاين، اندونيزيا، ！ايوان، نوي زيالند او د جنوبي امريکا 

په غربي سواحلو ک３ پي＋８５ي.
�tد زلزل３ زوروتيا د سايزموگراف پواسطه ثبتي８ي.

�tد زلزل３ د زور د معلومولو پخاطر مير کالي کانکالي په )١٩١٢م.( کال ک３ يو جدول طرحه ک７ چ３ 
زلزل３ په ک３ له ١ ＇خه تر ١٢ بالو ويشل شوي دي.

�tد زلزل３ ＇پ３ په دوو ډلو يعن３ داخلي ＇پ３ چ３ د P او S  ＇پ３ په ک３ شاملي دی او بهرن９ ＇پ３ 
چ３ ب５الب５ل ډولونه لري او د الو او ريلي ＇پو ＇خه جوړي دي، ويشل شوي دي.

�tد طبيعي چاپ５ريال پي＋و ک３ زلزله، توفانونه، اورشيندونکي، زورور سيالبونه، د غرونو ＊ويدل او د 
＄مک３ د طبقو ک＋يناستل او نور شامل دي.
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د ＇پرکي پو＊تن３
١. د زلزل３ د پي＋５دو الملونه کوم دي؟ نومونه ي３ واخلئ.

٢. زلزله تعريف ک７ئ.
٣. د زلزل３ د تاريخ په اړوند معلومات ورک７ئ.

۴. د ن７ۍ په کومو سيمو ک３ ډ４رې زلزل３ پي＋８５ي؟
۵. د زلزل３ زور والی د کومي آل３ پواسطه ！اکل ک８５ي؟ سم ＄واب په ن＋ه ک７ئ.

ج- دواړه ＄وابونه سم دی    د- ه５＆ يو. الف- زلزله نگار  ب- سايز موگراف  
٦. د زلزل３ د شدت و４ش د کوم يو النديني پوه په واسطه تر سره شو؟ سم ＄واب په ن＋ﾢ ک７ئ.

الف- فوريل   ب- ميرکالي کانکالي   ج- فوريل – کانکالي  د- د الف ＄واب سم دی.
٧. هغه ＇پ３ چ３ د ＄مک３ پر مخ او دننه خپري８ي په ＇و ډلو ويشل ک８５ي.

ج- د P او S ＇پ３   د-درې واړه ＄وابونه سم دي. ب- د S ＇پ３  الف- د P ＇پ３  
٨. داخلي ＇پ３ له کومو الندنيو ＇پو ＇خه جوړې شوي دي.

ب- له طولي ＇پو ＇خه الف- د P او S له ＇پو ＇خه  
د- له لوم７نيو خپو ＇خه. ج- له سطحي ＇پو ＇خه   

٩. په لويدي％ه اروپا ک３ کوم کال زورور توفانونه واقع شول، کومو چ３ اروپا له زورورو ساړو سره مخامخ 
ک７ه.

د- ٢٠٠٣ ج- ١٩٠٠،  ب- ٢٠٠٠،  الف- ٢٠٠۴، 
١٠. په سونامي ډوله سيالبونو ک３ د سمندري توفانونو کوم مرکزونه وجود لري.

ب- د استوايي توفانونو مرکزونه الف- د تيفون او هريکن د توفانونو مرکزونه  
د- د ج ＄واب سم دی. ج- د آرام سمندر د توفانونو مرکزونه   
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 دويم ＇پرکی

ساختماني جيولوجي
کله مو پام ک７ی دی چ３ د ＄مک３ د قشر طبق３ په افقي او آواره ب２ه يو پر بل باندې واقع شوي نه وي او 
ډ４رې گون％ي لري او يا مو هم ډ４ر درزونه او چاودونه د ＄مک３ د قشر په طبقو ک３ ليدلي وي. اوس بايد 
په دې پوه شئ چ３ دې طبقو ول３ گون％３ پيدا ک７ي، درزونه او چاودونه پک３ ＇ه ډول مين％ته راغلي؟ 
توپير لري، که د دې درسي ＇پرکي  بله  له  يو  يا  او  يو ډول دي  او چاودونه  ！ول３ گون％３، درزونه  آيا 
مطلبونه مو په ＄ير سره ولوستل، نود گون％و، درزونو او چادونو په اړوند به په زړه پورې معلومات تر 

السه ک７ئ.

گون％３ او ډولونه ي３
گون％３  په طبيعت ک３ د ب３２ او جوړ＊ت يا هم د لويوالي او پراختيا له مخ３ په ب５الب５لو ب２و او ډولونو 
ليدل ک８５ي. بايد وويل شي چ３ د گون％و اوږدوالی ډ４ر بدليدونکی دی او له يو سانتي متر ＇خه تر ＇و 

کيلو مترو پوري رس８５ي.
گون％ی د طبقو له ＇پ３ ډوله انحنا ＇خه عبارت دي چ３ محدب اويا مقعر ډوله ب２ه لري. محدب ډول 
ته ي３ انتي کالين او مقعر ډول ته ي３ سينکالين وايي. د پورتني مطلب د ＊ه وضاحت په موخه که موږ 
د ماهيپر تنگي او د وري＋من تنگي د سرکونو په اوږدو چ３ د کابل نن／رهار په لويه الر پراته دي او يا د 
کابل ＊ار شاوخوا غرونو، شير دروازه او آسمايي جيولوجيکي مقطع３ په ＄ير سره وگورو، ډ４ر شمير 

گون％３ به مو تر ستر－و شي چ３ د ظاهري ب３２ پر بنس په الندې ډول تصنيف او نومول ک８５ي.

١- متناظري گون３％ 
متناظرې گون％３ له هغو گون％و ＇خه عبارت دي چ３ محوري سطحه ي３ په عمودي حالت واقع شوي 

او خوا وې ي３ يو له بل سره متناظرې وي، ډولونه ي３ په الندې ډول دي. 
الف- عادي يا نورمال گون３％

ب- دندانه لرونکي گون３％
ج- بکس ډوله گون３％



 109 110  109 110

٢- غير متناظرې گون３％ 
له هغو گون％و ＇خه عبارت دي چ３ محوري سطحه ي３ په عمودي حالت واقع شوې نه وي، بلک３ يوې 

لوري ته ميالن ولري او گون％３ نظر هغ３ ته غير متناظر حالت ولري او په الندې ډول دي.
الف- ميالن لرونک３ گون３％:

يوې لوري ته ميالن لري او خواوې ي３ په غير متناظر ډول واقع شوي او ب５الب５لو لورو ته ميالن لري.

ب- پرت３ گون％３   ج- سرچپه شوې گون％３     د- ميالن لرونک３ گون％３   هـ- ډينگرۍ ډوله گون３％  
و- معکوس３ گون３％

چاود )شکست( 
چاودونه په ډبرو ک３ ډ４ر مهال په دوو ب２و: درز او شکست ＊کاره ک８５ي.

درز: هغه شکست ته وايي چ３ د ډبرې دواړو خواوو ته کتل３ نسبت يو بل ته ب３ ＄ايه شوې نه وي. که 
چ５رې دوه کتل３ د يوې سطح３ په اوږدو د يو او بل په وړاندې حرکت وک７ي او ب３ ＄ايه شي، نو دغه 

حالت ته شکست وايي.
هغه چاودونه او درزونه چ３ په امتدادي３ حرکت صورت ونيسي او د طبقو ب３ ＄ايي ي３ د اندازه کولو 

وړوي د شکست په نامه ياد８４ي.

)١-٢( شکل: ساده －ون％ي
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شکستونه هم د چاودونو په ＇５ر د ＄مک３ په قشر په ＄ان／７ي توگه د هغه په پورتن９ برخه ک３ په ډ４ر 
شم５ر ليدل ک８５ي.

شکستونه د لويوالي په لحاظ ډ４ر توپير لري، اوږدوالی ي３ له ＇و سانتي مترو ＇خه سلگونوکيلو مترو ته 
رس８５ي. شکستونه ب５الب５ل ډولونه لري چ３ د ب３ ＄ايه شوو کتلو د حرکت اود هغو د سطح３ د ميالن 

د اندازې له مخ３ په الندې ډول دي.
١- عادي شکست : هغه شکست دی چ３ ب３ ＄ايه شوې کتلي د شکست د سطح３ د ميالن سره 

موازي ＊کته خواته حرکت وک７ي او بي ＄ايه شوې وي.
٢- پوړۍ ډوله شکست : د ＇و عادي شکستونو ډله ده چ３ يو تر بله موازي وي او افقي طبق３ د 

هغو په امتداد ＊کته لورته ＊ويدل３ وي او پوړۍ ډوله ب２ه ي３ نيول３ وي.
٣- هارست : هغه کتله ده چ３ د دوو شکستونو ترمن＃ واقع شوې وي او د دواړو خواوو د کتلو په 

پرتله ي３ لوړ موقعيت نيولولی وي او د دواړو خواوو کتل３ ي３ ＊کته لورته ＊ويدل３ وي.
 

٤- گرابن : هغه کتله ده چ３ د دواړو خواوو د کتلو په نسبت ي３ ＊کته خواته حرکت ک７ی وي او د 
دواړو خواوو کتل３ په خپل حالت پات３ شوي وي.

)٢-٢( شکل: ب５ال ب５ل３ چاوديدن３
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 د ＇پرکي عمده ！کي
�tگون％３ په طبيعت ک３ د ب３２ او جوړ＊ت له مخ３ په ب５الب５لو ډولونو او ب２و پيدا ک８５ي.

�tگون％３ په عمده ډول په دوو گروپونو: متناظرو او غير متناظرو گون％و ويشل ک８５ي.
�tغير متناظرې گون％３ له ميالن لرونکو گون％و، چپه شوو، پرتو، ميالن لرونکو او معکوسو گون％و 

＇خه عبارت دي.
�tشکستونه په ډبرو ک３ په عمومي ډول په دوه ب２و درز او شکست ＊کاره ک８５ي.

�tکه چ５ري دوه کتل３ د يوې سطح３ په اوږدو د يو او بل په وړاندې حرکت وک７ي او ب３ ＄ايه شي د 
شکست په نامه ياد８４ي.

�tگرابن هغه کتله ده چ３ د دواړو خواوو د کتلو په نسبت ＊کته لورته ＊ويدل３ او د دواړو خواوو کتل３ 
په خپل حالت پات３ شوي وي.

او           وک７ی  حرکت  لورته  ＊کته  موازي  سره  ميالن  له  شکست  د  کتل３  شوې  ＄ايه  ب３  چ５رې  که  �t
بي ＄ايه شي د عادي شکست په نامه ياد８４ي.

 

د ＇پرکي پو＊تن３
١. د گون％و د ډولونو نومونه واخلئ.

٢. شکست تعريف او د ډولونو نومونه ي３ واخلئ.
٣. پوړۍ ډوله شکست تعريف ک７ئ.

۴. هارست تعريف ک７ئ.
۵. هغه کتل３ چ３ د دواړو خواوو د کتلو په نسبت ي３ ＊کته لورته حرکت ک７ی وي او د دواړو خواوو 

کتل３ په خپل حالت پات３ وي د ＇ه شي په نامه ياد８４ي؟
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شپ８مه برخه

ولکانو لوجي

＊ايي تاسو ډ４رو ته د ولکانولوجي اصطالح آشنا وي، خو غواړئ په دې اړوند ډ４ر معلومات ترالسه 
ک７ی، ＊ايي د اورشيندونکو د فوران پديده، د فوران په پايله ک３ د موادو او گازونو بهرته راوتل او 
هغه حرکتونه چ３ د فوران د پروس３ له پي＋يدو ＇خه مخک３ پي＋８５ي تاسو ته ډ４ر په زړه پورې وي. 
په دې اړوند د معلوماتو السته راوړل د هرچا لپاره اړين گ２ل ک８５ي. که په دې برخ３ پورې اړوند 
مطلبونه په ＄ير ولولئ او عکسونه ي３ ＊ه وگورئ ستاسو ډ４رې پو＊تن３ به ＄واب شي، ＄که تاسو 
به په دې برخه ک３ د طبيعت او فوران دالملونو، د ولکانونو او د هغو د ډولونو، ولکانيکي موادو او 
دهغو پي＋و په اړوند چ３ د اورشيندونکو د فعاليت په ترڅ ک３ من％ته را＄ي معلومات تر السه ک７ئ 
او په دې به پوه شئ چ３ اورشيندونکي ＇ه شی دي؟ ＇و ډوله اورشيندونکي وجود لري؟ د هغو 
موادو ترکيب چ３ د اورشيندونکو لخوا بهر ته راو＄ي ＇ه ډول دي؟ د ولکانونو د فعاليدو پر مهال 
کوم حرکتونه او ل７زې من％ته را＄ي؟ د اورشيندني د پروس３ د پي＋يدو مخک３ او وروسته کوم３ 

پي＋３ من％ته را＄ي؟
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 لوم７ی ＇پرکی 

د فوران ماهيت او الملونه

＊کاره ده چ３ د ولکانونو فوران ب３ له هغو قواو او پروسو چ３ د فوران زمينه برابروي، صورت نه نيسي، 
د اورشيندونکو فعاليت په ب５الب５لو الملونو پورې اړه لري چ３ د جيولوجيکي شرايطو او په ＄انگ７ي 

توگه د تکتونيکي پروسو تر اغيز الندې واقع ک８５ي.
حتماً تاسو لپاره په زړه پورې ده چ３ دا الملونه وپيژنئ او پوه شئ چ３ دا الملونه ＇ه ډول د ولکان د 

فعاليت لپاره زمينه برابروي؟
د ＄مک３ په تاريخ ک３ اورشيندونکي بنس＂يز نقش لري. د سمندرونو، سيندونو او جهيلونو اوبه، دغه 
راز د هغ３ هوا ډ４ره برخه چ３ موږ ي３ تنفس کوو او د ＄مک３ د مخ د خاورين３ برخ３ ＄ين３ برخ３ 
د اورشيندونکو د فوران په وسيله من％ته راغلي دي. که چ５رې د اورشيندونکو فعاليتونه نه وای، نو 

سمندري نوي قشرونه او ډ４ری غرونه به رامن％ته شوي نه وای.
د ولکانونو فعاليت د انسانانو لپاره د اوسيدن３ د سيمو د رامن％ته ک５دو المل شوی دی، د ب５لگ３ په ډول 
جاپان، د هاوايي ！اپوگان، هايتي، آيسلن６، د آرام سمندر او کارابين سمندر－ي ډ４ری ！اپوگان، دغه راز 
د مرکزي امريکا ！ول３ برخ３ د ولکانيزم محصول گ２ل ک８５ي، دغه ډول د ولکان فعاليت د زراعتي او 
حاصلخيزو ＄مکو د رامن％ته ک５دو المل شوی دی، د مرکزي او جنوبي امريکا حاصل خيزې ＄مک３ 

د ولکانونو د فعاليت محصول دی.
که چ５رې د ولکانونو فعاليت د ＄مک３ له تاريخ سره پرتله ک７و، ويالی شو چ３ ولکانونه د ل８ عمر 
لرونکي جوړ＊تونه دي چ３ په ＄انگ７و سيمو ک３ په ډ４ره کچه او هم په ډله ايزه توگه را پيدا ک８５ي، خو 
د جوړيدو، لويوالي او په ＄انگ７ي توگه د مذابي د تودوخ３ د منشا په اړوند سم معلومات او اسناد په 

الس ک３ نشته.
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)(  د مگما جوړيدل د ＄مک３ د قشر د پلي＂ونه د ＊کته  TectonicePlate د پليت تکتونيک نظريه 
تلونکو ＇ن６و له ويلي ک５دو ＇خه بولي چ３ د وچ قشر الندې د سمندري قشر د ننوتلو او ژورو برخو ته 

د دې موادو د رسيدو ＇خه من％ته را＄ي.
Lava)(  له منبع ＇خه پورته خواته يوه اندازه وا！ن د هايدروستاتيک فشار په وسيله وهي او يوازې  الوا 
له هغو نقطو ＇خه چ５رته چ３ د ＄مک３ قشر نری او ضعيف وي او يا کومه تکتونيکي مجرا ولري د 
＄مک３ د قشر له ماتولو وروسته د ＄مک３ مخ ته راو＄ي. ＇رگنده ده چ３ په دې وروستي پ７اوو ک３ د 

هغو گازونو فشار چ３ په مگما ک３ شتون لري د ＄مک３ مخ ته د مگما د راوتلو المل گر＄ي.

ولکانونه
ولکان د ＄مک３ د داخلي الملونو په واسطه من％ته را＄ي چ３ د مگما او د ＄مک３ د هست３ تعاملونه 
Lava)(  په نامه ياد８４ي چ３  او فزيکي بدلونونه په ک３ نقش لري. د ولکانونو ويلي او تاوده مواد د الوا 
د ＄مک３ مخ ته راو＄ي، د ＄مک３ پر مخ بدلونونه رامن％ته کوي او د سطحي ډبرو د جوړيدو المل 
گر＄ي. ولکان د ويلي او الوا ډوله موادو حرکت دی چ３ د ＄مک３ د قشر په دننه او يا پر مخ راون８５ي. 

ولکانونه د منشا او تشکيل له مخ３ په دوو ډلو ويشي.
١- داخلي فعاليت
٢- بهرنی فعاليت

)١-١( شکل: د ＄مک３ په مخ ک３ د ال روا بهير
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د داخلي فعاليت له امله د ＄مک３ د قشر دننه ＄ين３ اجسام په لويو او وړو جسامتونو من％ته را＄ي چ３ 
دا جسمونه ډ４ر ورو س８４７ي او له دې امله د موادو بشپ７ کرستال ک５دل تر سره ک８５ي چ３ په دې ډول 
ب５الب５ل３ ډبرې، لکه: گرانيتونه، گرانو ديورتيونه، گبرو او نور د ＄مک３ دننه من％ته را＄ي. دغه ډبرې په 
ب５الب５لو ب２و د ＄مک３ په ژوره )عمق( ک３ تشکيلي８ي چ３ د باتوليت، الکوليت، سيل، دايک او نورو 

په نامه ياد８４ي.

د ولکان بهرنی فعاليت
د ولکان دغه فعاليت په ！وليزه توگه يوه طبيعي پروسه ده چ３ د ＄مک３ له ژورو ＇خه د ＄مک３ مخ ته 
د مگما د پورته ک５دو، د ولکانيکي غرونو او د سطحي مگماتيکي ډبرو د من％ته راتگ زمينه برابروي. 

2222 ، نجيبه گازونه او اوبه له هغه ＇خه راو＄ي. ,,, COHSOCl دغه راز ب５الب５ل －ازونه لکه 
ولکانيکي مواد

！ول هغه مواد چ３ د ولکانونو د فعاليت پر مهال او يا ي３ له غل３ ک５دو وروسته د ولکانونو له خول３ ＇خه 
راو＄ي، د ولکانيکي موادو په نامه ياد８４ي.

ولکانيکي مواد په در４و حالتونو جامد، مايع او گاز ليدل ک８５ي.
١- جامد مواد: جامد مواد چ３ په عمومي ډول ولکانيکي لوی ډبرې او زاويه لرونک３ جامدې ！و！３ 
دي چ３ ډ４ر لوی جسامتونه لري او د س７يدو پر مهال په هغو ک３ شامل گازونه ور＇خه و＄ي او له س７يدو 

وروسته د ډبرو لکه پومسه )د پ＋وډبره( د جوړيدو المل گر＄ي.
٢- ولکانيکي بمونه: ولکانيکي بمونه خميره ډوله حالت لري، ＇رنگه چ３ د غور＄يدو پر مهال پر خپله 

)٢-١( شکل: دولکان د ننني او بهرني فعاليتونه
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شاوخوا گر＄ي، نو کروي شکل ＄ان ته غوره کوي. دا بمونه له يو ＇خه تر ＇و ک５لو گراموپوری وزن لري. 
کله کله ولکانيکي بمونه من＃ تشي ب２ه ＄انته نيسي چ３ د ولکانيکي من＃ تشو موادو په نامه ياد８４ي.

٣- ولکانيکي الپيلي: هغو ولکانيکي جامدو موادو ته چ３ اندازه ي３ د ۴ ＇خه تر ٣٢ ميلي مترو 
پالزجيوکالز  او  اوکيت  د  او  لري  ب２ه  ډوله  بيضوي  توگه  په عمومي  ک８５ي. الپيلي  ويل  ترمن％ه وي، 

کرستالونه په ک３ ليدل ک８５ي.
۴- د ولکانونوايره: هغو جامدو ذرو ته چ３ قطر ي３ له ٢ ＇خه تر ۴ ميلي مترو وي د ولکان ايره ويل 

ک８５ي. که چ５رې د دې ذرو قطر له ٣ ميلي مترو ＇خه ل８ وي، د دوړو او غبار په نامه ياد８４ي.

مايع مواد: د ولکانونو مايع مواد هغه ويلي شوي مواد دي چ３ د الوا په نامه ياد８４ي. د الوا د تودوخ３ 
درجه د الوا د ډول او په هغ３ ک３ د موجود وگازونو په کچ３ ت７او لري. د الوا تودوخه په معمولي ډول 
د سانتي گراد له ٦٠٠ ＇خه تر ١٢٠٠ درجو پورې رس８５ي. الوا په تيزابي، قلوي، من％ن９ او د قلوي 
＇خه په اخوا ډولونو ويشل ک８５ي چ３ ＄مک３ ته دراوتلو ＇خه وروسته جريان پيدا کوي او تودوخه له 

السه ورکوي، په دې ډول د سطحي ډبرو ب５الب５ل ډولونه من％ته را＄ي.
د ولکان گازونه: ولکاني گازونه د ولکان د فعاليت پر مهال او دغه راز د غل３ ک５دو پر مهال ي３ بهر ته 
راو＄ي. هغه گازونه چ３ د ولکان د فعاليت پر مهال له ولکان ＇خه راو＄ي د ډ４رې تودوخ３ لرونک３ 
وي، خو هغه گازونه چ３ د ولکان د غل３ ک５دو پر مهال له هغه ＇خه راو＄ي ل８ه تودوخه لري چ３ دا 

Fumerol)(  په نامه ياد８４ي. گازونه د فومرول 

)٣-١( شکل: والکانيکي توکي
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طبيعي پ３＋５

د ولکانونو لوم７ۍ اغيزې لکه د الوا جريان، د ايرو راتويدل، د غرونو چاودنه، سوزونکي وري％３، د 
خ＂و لوی جريانونه او له سمندري ولکانونو ＇خه راوالړې شوې ＇پ３ ډ４ر مالي او ＄اني زيانونه اړوالی 
شي، له نيکه مرغه د زلزل３ پيژندن３ په پوهه ک３ د پر مختگ او د ولکان له پ５＋يدو＇خه مخک３ د 
＄مک３ د حرکتونو د اندازه کولو په ميتود ک３ ＊ه والی د دې امکان من％ته راوړي چ３ د زيان منيدونکي 
سيم３ ＇خه په ！اکلي وخت د وگ７و لي８د او ＄ای پر ＄ای ک５دل تر سره شي، دغه راز په زيان منيدونکو 
سيمو ک３ د نوو ودانيو د جوړولو ＇خه مخنيوی د الوا د احتمالي جريان د الر＊وون３ لپاره د کانالونو 

کيندل ضروري دي، تر ＇و ميشت ＄ايونو ته زيان ونه رس８５ي او نور د ولکان د فعاليت مخه ونيول شي.

فکر وک７ئ
ول３ له ولکان ＇خه را پيدا کيدونکي خطرونه له زلزلو ＇خه د راپيدا کيدونکو خطرونو ＇خه ＇و ＄له ل８ دي؟

آب او هوا او د ژونديو موجوداتو د ژوند په ＇رنگوالي بده اغيزه پريباسي، د  د ولکانونو فعاليت پر 
2SO  او نور گازونه بهرته راو＄ي چ３ نوموړي  ب５لگ３ په ډول د يو ولکان د فعاليت په ترڅ ک３ يوه اندازه 
گاز په اتموسفير ک３ دگوگ７و د تيزابو د رامن％ته ک５دو المل گر＄ي. دغه گاز په ډ４ر چ＂کوالي سره د 
اکسيجن او اوبو له ب７اس سره تعامل کوي چ３ ک５دای شي کلونه کلونه په اتموسفير ک３ پات３ اود اسيدي 

بارانونو د رامن％ته راتگ المل شي.
اسيدي بارانونه، اوبه او خاوره تيزابي کوي چ３ ！ولو ژوو او نباتاتو ته زيان رسونکي دي. دغه راز نور هغه 
گازونه چ３ د ولکان د فعاليت په ترڅ ک３ بهر ته راو＄ي، کوالی شي د اتموسفير له گازونو سره تعامل 

وک７ي اود هواد کک７تيا المل شي.
د ولکانونو ايره او گازونه له فوران ＇خه وروسته په اتموسفير ک３ پات３ ک８５ي او د لمر له وړانگو ＇خه 
مخنيوی کوي چ３ دا هم د هغ３ سيم３ د هوا د س７يدو المل ک８５ي، لکه په اندونيزيا ک３ په کال ١٨١۵ 
ميالدي ک３ د تامبورا د غره د ولکان د فعاليدو په ترڅ ک３ د پسرلي او اوړي په مياشتو ک３ ډ４ره س７ه هوا 

من％ته راغله او هغه کال د ب３ اوړي کال په نامه ونومول شو.
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 د لوم７ي او دويم ＇پرکي عمده ！کي
t د سمندرونو، سيندونواو جهيلونو اوبه او دغه راز د هغ３ هواډ４ره برخه چ３ موږ ي３ تنفس کوو د 

＄مک３ د مخ ＄ين３ خاورې د اورشيندونکود فوران په پايله ک３ من％ته راغلي دي.
�tد جاپان، هايتي او ايسلند ه５وادونه، د هاوايي، آرام سمندر او کارابين سمندرگي ！اپوگان او د مرکزي 

امريکا ！ول３ برخ３ د ولکانيزم محصول گ２ل ک８５ي.
�tد پليت تکتونيک نظريه د مگما تشکيل د ＄مک３ د قشر د ＊کته خوا ته تلونکو پلي＂ونه د ＇ن６و 

په ويلي ک５دو ت７ل３ گ２ي.
�tد الوا له منبع ＇خه پورته خواته يوه اندازه وا！ن دهايدروستاتيک د فشار په مرسته وهي او له هغو 
نقطو ＇خه چ３ د ＄مک３ قشر کمزوری او نری وي او يا کومه تکتونيکي مجرا وجود لري، د ＄مک３ 

د قشر له ＇يرلو ＇خه وروسته د ＄مک３ مخ ته راو＄ي.
�tولکان د ＄مک３ د داخلي الملونوپر بنس من％ته را＄ي چ３ د مگما او د ＄مک３ د هست３ تعاملونه 

اوفزيکی بدلونونه په ک３ ډ４ر رول لري.
�t！ول هغه مواد چ３ د ولکان د فعاليت او غل３ ک５دو پر مهال له ولکان ＇خه راو＄ي د ولکانيکي 

موادو په نامه ياد８４ي.
�tولکانيکي مواد په دريوحالتونو: جامد، مايع او گاز ليدل ک８５ي.

�tولکانيکي بمونه خميره ډوله حالت لري، کله چ３ د غور＄يدو پر مهال په خپل محور ＇رخي، نو 
＄انته کروي ب２ه غوره کوي.

�tهغه جامدې ذرې چ３ قطر ي３ له ٢ ＇خه تر ۴ ميلي مترو پورې وي د ولکان دايري په نامه ياد８４ي.
�tد ولکان مايع مواد هغه ويلي تاوده مواد دي کوم چ３ د الوا په نامه ياد８４ي.

�tدولکاني گازونو اغيزې لکه د الوا جريان، دايرو تويدل، د غرونو چاودنه، سو＄ونکي وري％３، د خ＂و 
لوی جريانونه او له سمندري ولکانونو ＇خه راوالړې شوې ＇پ３ ډ４ر مالي او ＄اني زيانونه اړوالی شي.

�tله نيکه مرغه د زلزل３ پيژندن３ په پوهه ک３ پرمختگ او د ولکان له پي＋يدو ＇خه مخک３ د ＄مک３ 
د حرکتونو د اندازه کولو په ميتود ک３ ＊ه والي د دې امکان برابر ک７ی چ３ د انسانانو د ＄ان او مال د 

خوندي پات３ ک５دو لپاره الزم تدبيرونه ونيول شي.
�tد ولکان فعاليت پر آب او هوا او د ژونديو موجوداتو د ژوند په ＇رنگوالي بده اغيزه پريباسي.

او نور گازونه له ولکان ＇خه راو＄ي چ３ نوموړی   2SO �tد يو ولکان دفعاليت په ترڅ ک３ يوه اندازه
گاز په اتموسفير ک３ د گوگ７و تيزابو د رامن％ته کيدو المل گر＄ي.

�tد گوگ７و تيزاب کلونه کلونه په اتموسفير ک３ پات３ ک８５ي او د تيزابي بارانونو د من％ته راتگ المل گر＄ي.
�tهغه گازونه چ３ له ولکان ＇خه بهرته راو＄ي د هوا د کک７يدو المل ک８５ي.
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د لوم７ي او دويم ＇پرکي پو＊تن３
نومونه  ي３  ډول  په  ب５لگ３  د  دي،  راغلي  من％ته  ک３  پايله  په  فعاليت  ولکانونود  د  ه５وادونه  کوم   .١

واخلئ؟
٢. الوا د ＄مک３ د قشر له کومو برخو ＇خه د راوتلو امکان لري؟

٣. ولکانيکي مواد ＇ه ډول مواد دي؟
۴. د ولکان داخلي او بهرني فعاليتونه تشريح ک７ئ؟

۵. د ولکان د ايري په اړوند ＇ه پوهي８ئ؟ معلومات ورک７ئ؟
٦. ولکانيکي بمونه ....................... حالت لري ＇رنگه چ３ د غور＄يدو پر مهال په خپل محور 

＇رخي ....................... ب２ه غوره کوي.
٧. الوا په کوم حالت ک３ د ＄مک３ مخ ته راوزي:
الف- کله چ３ د ＄مک３ قشر کمزوری او نری شي

ب- کله چ３ کومه تکتونيکي مجرا وجود ولري
ج- د الف او ب ＄وابونه دواړه سم دي

د- ه５＆ يو.
＄اني  او  مالي  ډ４ر   .......................  ....................... لکه  اغ５زې  لوم７ن９  ولکانونو  د   .٨

زيانونه اړوالی شي.
٩. هغه تدابير چ３ د ولکان له پي＋يدو ＇خه د زيانونود ل８والي په موخه نيول ک８５ي کوم دي؟

١٠. هغه گازونه اود ولکانونو ايره چ３ له فوران ＇خه وروسته په اتموسفير ک３ ＄ای پر ＄ای ک８５ي د 
کوم الندې حالت المل گر＄ي؟

الف- د لمر له وړانگو ＇خه مخنيوی کوي  
ب- د همغ３ س５می د هواد س７يدو المل گر＄ي

ج- پر آب او هوا او د ژونديو موجوداتو پر ژوند بده اغيزه پريباسي
د- درې واړه ＄وابونه سم دي.
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 اومه برخه

د ＄مک３ تاريخ

تاسو او ！ولو ته په زړه پورې ده چ３ د ＄مک３ پر تاريخ وپوهي８ئ، ＄که تاريخ تيرې پي＋３ بيانوي او په 
＄مکه ک３ پي＋３ شوې پي＋３ او حادث３ چ３ پراخ بدلونونه ي３ رامن％ته ک７ي دي ب３ حده ډ４رې دي. د 
＄مک３ پيژندن３ پوهانو له نظره، ＄مکه زر－ونه ميليونه کاله عمر لري چ３ د خپل عمر په اوږدو ک３ د 
پورته او ＊کته تگ، د ولکانونو د فعاليت، زلزلو، گ０ شمير تکتونيکي حرکتونو، د وچو من％ته راتگ، 
منرالونو  او  ډبرو  د  د غرونو جوړيدل،  او سمندرگيو من％ته راتگ، د جهيلو جوړيدل،  د سمندرونو 

تشکيل او په زرگونو نورو ب５الب５لو پديدو ليدونک３ وه او ده.
د پورتنيو پروسو د من％ته راتگ او پي＋يدو په اړوند معلومات پر ب５الب５لو فرضيو او نظريو استوار دی ＄که 

انسان نه شي کوالی تر اوسه د ＄مک３ ژورو برخو لکه د هست３ پوښ او هست３ ته ＄ان ورسوي.
＊ايي ستاسو په ذهن ک３ گ０ شمير پو＊تن３ پيدا شي چ３ ＄مکه ＇نگه من％ته راغل３، ＇ه ډول ي３ پر 
مختگ ک７ی؟ د ＄مک３ د مخ لوم７ني موجودات کوم دي؟ ＄مک３ په لوم７ي سرک３ ＇ه حالت درلود 

او اوس کوم بدلونونه په ک３ رامن％ته ک８５ي؟
د دې برخ３ مطالعه تاسو له گ０ شمير مسايلو سره چ３ د ＄مک３ د تاريخ په اړوند دی، اشنا کوي او هم 
تاسو کوالي شئ د هغو ميتودونو او الرو سره چ３ پوهانو د ډبرو او د ＄مک３ د طبقو د عمر د ！اکلو په 

موخه کارولي آشنا شئ.
د ＄مک３ قشر له ١٠ ＇خه تر ٨٠ کيلو مترو پي７والي لري چ３ له هغه ＇خه وروسته د هست３ پوښ 
7.6357  کيلو مترو سره برابره ده،  )مانتل( او په خپله هسته موقعيت لري. د ＄مک３ من％ن９ شعاع له 

نو ＄مک３ پيژندونکي يا جيولوجستان د ＄مک３ د ننن９ برخ３ ＇ه ډول مطالعه کوي؟
په  او ب５الب５ل３ دان３  په وسيله چ３ کوالی شي کرستالونه  او منرالونو ترکيب د مايکروسکوپ  د ډبرو 
لسگونو ＄له او الکتروني ميکروسکوپ په زرگونو ＄له لوی ＊کاره ک７ي، مطالعه ک８５ي. اوس مهال 
د ＄مک３ هغه قشر چ３ د اوقيانوسونو او سمندرگيو د اوبو الندې دی مطالعه شوي اود برمه کولو د 

دستگاه په مرسته له ＇و کيلو مترو ژوروالي ＇خه ب５الب５ل３ نمون３ السته راوړل شوي دي.
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مهال  اوس  مرسته کوي.  مطالعه ک３  په  برخ３  ژورې  د  قشر  د  د ＄مک３  پر دې طبيعت هم  سربيره 
جيولوجستان کوالی شي د ＄مک３ مخ په بشپ７ه توگه و＇７５ي، د ＄مکی لوړې برخ３ د سيندونو په 
واسطه پرې شوي چ３ د نوموړو سيندونو په ＇ن６و ک３ کوالی شو د ＄مک３ د ژورې برخ３ د ډبرو 
طبق３ وليدای شو، کوم３ چ３ انسان نه شي کوالی په آسان９ هغه وگوري، د ب５لگ３ په ډول د افغانستان 
په لويدي＃ ک３ د سپين غره لوړې چ３ ٣۵٨٨ متره لوړوالی لري )د لوليان غر( يو مهال د بند بايان د 
غره د ل７ۍ سره يو ＄ای و، خو وروسته د هريرود سيند په واسطه پرې شوی دی. د نوموړي سيند تل په 
١۵٠٠ متره لوړوالي موقعيت درلود چ３ په دې توگه سيند د دوو کيلو مترو ＇خه ډ４ر پي７والي لرونکي 
طبق３ را ＇رگندې ک７يدی. کله کله د سيند د درې ژوروالي له ٣ ＇خه تر ۴ کيلو مترو پورې رس８５ي )د 

افغانستان په شمال ختي＃ ک３ د پنج او واخان سيندونه(.
اورشيندونکي  ورکوي،  معلومات  هکله  په  دموادو  برخو  ژورو  د  قشر  د  ＄مک３  د  اورشيندونکي   
سليکاتي تاوده او ويلي شوي مواد يا الوا له ٢٠ ＇خه تر ١٠٠ کيلو مترو ژوروالي پورې چ３ د مگما په 
شکل وي، د ＄مک３ مخ ته اچوي. زلزله هم د هغو ډبرو د فزيکي ＄انگ７تياوو په هکله چ３ تر ٨٠٠ 

کيلو مترو په ژوروالي موقعيت لري، معلومات په الس راکوي.
شوي،  پي（  ک３  ＄مکه  په  چ３  عمليات  جيولوجيکي  دورو  پخوانيو  د  چ３  وي  به  ستونزمنه  ډ４ره 
و！اکل شي، خو د نوو جيولوجيکي عملياتو لکه د سيندونو جيولوجيکي فعاليت په نويو جهيلونو او 
سمندرگيو ک３ د رسوباتو جوړيدل، د باد په واسطه د ډبرو تخريب او نورو د دقيق３ مطالع３ په ترڅ ک３ 
ک５دای شي دا تصور پيدا شي چ３ په پخوانيو جيولوجيکي زمانو ک３ دغه عمليات په مشابه ډول تر سره 

شوي او په دې ډول د عملياتو پيژندنه تر سره ک７و.
ډ４ره مهمه مسله د ډبرو، منرالونو او عضوي پات３ شونو د تشکيليدو او په عمومي ډول د ！ولو جيولوجيکي 
عملياتو د وخت تعينيدل دی، د ب５لگ３ په ډول د علي آباد د غره ډبرې چ３  کابل پوهنتون ته نژدې پروت 
دی، ل８ تر ل８ه يونيم ميليارد کاله پخوا او د قوروغ د غره د چون３ ډبرې له ٢٠٠ ＇خه ٢۵٠ ميليونو کلونو پخوا 
تشکيل شوي دي. يو له هغو ميتودونو ＇خه چ３ د ډبرو او طبقو عمر پرې معلوموالی شو، پالينتولوجيکي 

ميتود دی چ３ د دې برخ３ په لوم７ي ＇پرکي ک３ په دې اړوند اوږده معلومات ورک７ل شوي دي.
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 لوم７ي ＇پرکی

پالينتولوجي
مخک３ مو وويل چ３ د ＄مک３ د طبقو او ډبرو د عمر په ！اکلو ک３ له ب５الب５لو ميتودونو ＇خه کار اخلي، 
يو له دي ميتودونو ＇خه چ３ د ډبرو لرغونتوب پرې ！اکل ک８５ي پالينتولوجيکي ميتود دی. ＊ايي په ذهن 
ک３ مو پو＊تنه پيدا شي چ３ ＇رنگه کوالی شو د دې ميتود په مرسته د ډبرو عمر و！اکو او دا ميتود ＇ه 

ډول ميتود دی؟
د ډبرو د نسبي عمر د ！اکلو لپاره معمولي او د باور وړ ميتود، پالنتولوجيکي ميتود دی چ３ د وسميت 

لخوا وړاندې او بيا وروسته د کيو.وي او برونيار لخوا د استفادې وړ وگر＄يد.
ډ４رې رسوبي ډبرې د حيواني او نباتي پات３ شونو لرونک３ دي، کومو چ３ د جيولوجيکي تاريخ په اوږدو 
ک３ خپل ژوند له السه ورک７ی او د له من％ه تلو وروسته د همغ３ دورې په رسوباتو ک３ ＊خ شوي دي. 
د ژويو او نباتاتو ＄ين３ ډولونه د ＄مک３ د بشپ７يدو په ب５الب５لو پ７اوونو ک３ له من％ه تللي او پر ＄ای ي３ د 

بشپ７و ＄انگ７تياوو لرونکي ډولونه من％ته راغلي دي.
په دې ډول که په يوه طبقه ک３ د لوم７نيو ژوو پات３ شوني وليدل شي ک５دای شي د وخت او مهال شرايطو 
ته په پام ک３ نيولوسره د طبق３ د نسبي لرغونتوب په هکله د نظر ＇رگندونه وشي، وروسته له دې چ３ 
د حيواني او نباتي موجوداتو پر له پسي ت７او ！ينگ شي، دا امکان پيدا ک８５ي، تر ＇و د عضوي موادو د 

پات３ شونو له مخ３ د رسوبي ډبرو او ＇ه نا ＇ه د اورشيندونکو ډبرو د پيدا ک５دو ل７ۍ پيدا ک７و.

)١-١( شکل: فسيلونه په طبقو ک３
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 پالينتولوجيکي ميتود ددې امکان برابروي، تر ＇و د ليدل شوو عضوي پات３ شونو د ！ولگي پر بنس
هغه طبق３ چ３ يو له بله لرې پرت３ دي سره پرتله ک７و. د ژوو او نباتاتو د ژوندانه د مهال او د رسوباتو د 
تشکيليدو د مهال د پرتله کولو په موخه پوهانو د ＄مک３ د جيولوجيکي تاريخ زماني جدول جوړ ک７ی 
دی. په دې جدول ک３ د ！ولو عصرونو او دورو نومونه د مطلقه لرغونتوب د درجه بندۍ سره يو ＄ای 

ليدالی شئ.
！ول جيولوجيکي تاريخ دزمان له مخ３ په پن％و عصرونو ويشل ک８５ي چ３ له هر عصر سره د ډبرو يو 
گروپ مطابقت کوي. عصر په خپل وار په دورو ويشل ک８５ي چ３ بيا په هره دوره ک３ د طبقو ！اکلی 

سيستم تعينوی. د ډ４ر دقت په موخه دورې په پ７５يو ويشل شوي دي.
د عصرونو نومونه له يوناني کلمو ＇خه اخيستل شوي کوم چ３ د ＄مک３ پر مخ د ژوندانه د بشپ７يدو 

پ７اوونه ＊ي.
د ب５لگ３ په ډول زايکوس د ژوند، کانيوس د )نوي( ميزوس د )من％ني(، پاليوس د )پخواني يا لرغوني(، 
پروتيرس د )لوم７ني( او ارکيوس د )لوم７ي( په معنا دی، نو په دې ډول د پاليوزوی عصر د لرغوني ژوند، 

ميزوزئيک د من％ن３ عصر د ژوند او کانيوزوئيک د نوي يا عصري ژوند معنا ورکوي.
د عصر لپاره د جيوکرونولوجيکي و４ش ن＋ه د عصر د نوم لوم７ی توری د Z د توري په زياتيدو )په 
پروتروزويک ک３ د R توري په زياتيدو( او د دورې لپاره د دورې لوم７ی توری غوره شوی دی، خو په 
دې خاطر چ３ د کيمبري او کاربن دورې د C په توري او د پيرم او پاليوجن دورې د P په توري پيل 
ک８５ي، نو د کيمبري او پاليوجن په ن＋و ک３ د توري په من＃ ک３ يو خط ايستل شوی دی. د يادون３ وړ ده 

چ３ هره دوره د ＊３ پيژندن３ په موخه په ！اکلو رنگونو هم ＊وول ک８５ي.

فکر وک７ئ: يو ژوندی موجود له مرگه وروسته بايد له کومو عواملو لرې وي، تر ＇و د جسد ＄ين３ 
برخ３ ي３ پات３ شي.
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 فسيل: د ژوو او نباتاتو تي８ه شوي پات３ شون３ دی )اسکلي، صدف او نور( چ３ د جيولوجيکي په 
ب５الب５لو دورو ک３ ي３ ژوند کاوه او له م７ين３ ＇خه وروسته دهماغ３ دورې په رسوباتو ک３ ＊خ شوي دي. 
＄ين３ ژوي چ３ د کلک سکل５ لرونکي نه دي، د طبيعي ورانونکو الملونو په وړاندې مقاومت نه لري 
او له ＄ان ＇خه کوم آثار نه پر８４دي، خو په ＄ينو مواردو ک３ د نباتاتو د ＄ينو برخو نقشونه په رسوباتو 

ک３ ليدل ک８５ي چ３ د رسوباتو د لرغونتوب په ！اکلو ک３ مرسته کوي.

د فسيل ساتنه
رسوبي چاپ５ريال لکه سمندرونه او جهيلونه د فسيل ساتن３ لپاره وړ ＄ايونه گ２ل ک８５ي، ＄که په دې 
 چاپ５ريال ک３ رسوب ډ４ر صورت نيسی او د ژونديو موجوداتو پات３ شوني د رسوباتو په وسيله ＊ه پ
ساتل ک８５ي. د سمندرونو ژورې برخ３ د ژونديو موجوداتو د ژوند او پاي＋ت لپاره وړ ＄ايونه گ２ل ک８５ي 
او د هغو پات３ شوني په دې سيمو ک３ ز＊ت ډ４ر ليدل ک８５ي. د سمندرونو او جهيلونو سربيره وچ３ 
هم د ژونديو موجوداتو د پات３ شونو د ساتني وړتيا لري. يخچالونه، د شگو توفانونه، نفتي مواد او د 
اورشيندونکو ايرې د ژوو او نباتاتو د جسدونو د ساتن３ لپاره ＊ه چاپ５ريال گ２ل ک８５ي چ３ ＄５ني وختونه د 

نوموړو موجوداتو جسدونه تجزيه او له من％ه ＄ي، خو ＄５ني وختونه بيا په بشپ７ او ثابت ډول پات３ ک８５ي.

فعاليت
د پوخ چرگ يو ورون يا د م７ ژوي جسد ل８ تر ل８ه ٢٠ سانتي متره د خاورو الندې ک７ئ، وروسته له دوو 
اونيو هغه له خاورو راوباسئ ＇ه به وگورئ. د هغو الملونو په اړوند چ３ د دی بدلونونو المل شويدي له 

！ولگيوالو سره بحث وک７ئ.

)٢-١( شکل: د ＄مک３ په طبقوک３ د فسيلونو ساتنه
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جدول

زمانی، －روپ او 
عالمي ي３

د رن／ونو ＊ودل دوره يا سيستم
او دنقش３ پر مخ 

عالمي

درجه بندي يا مطلق مخک３ والی په ميليون 
کالوک３

د دوري ادامهد دوري پ５ل

＇لورمه دوره يا سينوزوئيك
انتروپوجين

ژي７ ته ورته Q د ارې 
بخونه رن，

2-1.52

NژيP ،７ ژي７ ترشيري
نارنجی

67-265

6770-137شين Kكريتاسيوسميزوزوئيك

J 195-13758اوبو ته ورتهجوراسك

T230-19535بنفشترياسك

نارنجي نحواري ته پرمينپاليوزوئيك
P ورته

285-23055

C350-28565ايرېكاربنيفروس

D400-35050نصواريديونين

د ايرو رن， ته مايل سيلورين
Sشين

440-40040

O500-44060زتيونياردوويين

اوبو ته او تياره شين كمبرين
ته ورته 

570-50070

－البي، سور او خيره پريكمبرين
－البي 

4600
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د نسبي عمر د ！اکلو په موخه له فسيلونو ＇خه گ＂ه اخيستنه
د هغو ژوو د ژوندانه شرايط او وده چ３ په جيولوجيکي ب５الب５لو دورو ک３ ي３ ژوند کاوه د اوبو او وچود 
سرحد او د ＄مک３ د طبقو د بدلونونود پ５ژندن３ او ！اکلو لپاره ډ４ره ＊ه وسيله گ２ل ک８５ي. ډ４ر سمندري 
ژوي له م７ين３ وروسته په رسوبي طبقو ک３ ＊خي８ي، د تي８ه شوو ژوو پات３ شوني )فسيل( د ډبرو د طبقو 

د رسوب مهال را په گوته کوي چ３ کوالی شو د هغو پر بنس د طبقو نسبي عمر و！اکو.
د يوې جيولوجيکي پي＋３ د نسبي وخت ！اکل له موږ سره مرسته کوي، تر ＇و د يوې بل３ پي＋３ په اړوند 

چ３ د غه ډول شرايط ولري د نظر ＇رگندونه وشي.
اقليمي وضعيت، د نباتاتو شتون، د ژوو ډول، د ډبرو ډول په ډ４ره آسان９ د نسبي عمر د ！اکن３ ميتود په 
واسطه ！اکل ک５دای شي؛ د ب５لگ３ په ډول: ويل ک８５ي چ３ د لوی بدن لرونک３ ژوي )ډانيا سور( ل８ تر 
ل８ه ٧٠ ميليونه کاله پخوا له من％ه تللي او يا هم د نيوانگليند يخچالونو يوولس زره کاله پخوا شاته تگ 
ک７ی او يا دا چ３ د ډبرو سکارو ډ４ری کانونه د کاربن په دوره ک３ من％ته راغلي دي. بله هغه مشخصه 
چ３ د جيولوجيکي پي＋３ د وخت په ！اکلو ک３ ډ４ر رول لري، د ژونديو موجوداتو د بدن جوړ＊ت دی، 
يعن３ هر ＇ومره چ３ نوي وخت ته رانژدې ک８５و. د ژونديو موجوداتو د بدن جوړ＊ت پيچل３ ک８５ي او 

شم５ر ي３ هم ډ４ري８ي.
 ５که النديني جدول ته نظر واچوو وبه گورو چ３ ژوندي موجودات له ب３ سکل５＂ه ژوو ＇خه سکل
لرونکو س７ه وينه لرونکو او بيا سکلي لرونکو توده وينه لرونکو ژوو يعن３ الوتونکو او تي لرونکو ته 

بدلون موندلی دی.
نباتات هم په پيل ک３ سمندري الجي گانو پورې محدود پات３ شوی وو چ３ بيا وروسته ي３ ډ４ره وده او 

پراختيا موندل３ او ب５الب５ل ډولونه ي３ من％ته راغلي دي.
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فکر وک７ئ: د ＄مک３ په جيولوجيکي ب５الب５لو دورو ک３ د ژوو د پيداي＋ت له تشکيل او ترتيب ＇خه 
＇ه ډول د گون％ي لرونکو رسوبي طبقو زړ＊ت او ＄واني معلوموالی شئ.

اوسن９ زمانه
دسينوزوئيک عصر

)نوی ژوند(
د تي لرونکو ژوو او －ل لرونکو نباتاتو ډ４ريدل

)٦۵ميليونه کلونه پخوا(

د ميزو زوئيک عصر
)من％ن９ ژوند(

دخزندو ډ４ريدل او د لوم７ينو
－ل لرونکو نباتاتو پيل کيدل 

)٢۵٠( ميليونه کلونه پخوا

د پاليوزوئيک عصر 
)لرغون９ ژوند(

ددی دورې په پای ک３ د بی －له بو！و او لوم７نيو 
ه６وکو لرونکو ژوو پيد اکيدل،

د دې دورې په لوم７يو ک３ د بی ه６وکو ژوو ډ４ر يدل
)۵٧٠ميليونه کلونه پخوا 

د پری کامبرين دوره 
دلوم７نيو موجوداتو او د بی ه６وکو ساده ډوله 

ژوو پيداکيدل،
)٣ميليارده( کلونه پخوا
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 د ＇پرکي عمده ！کي
�tد ډبرو او منرالونو ترکيب د ميکروسکوپ په واسطه ！اکل ک８５ي.

�tد ＄مک３ لوړې برخ３ د سيندونو په واسطه پرې شوي چ３ د سيندونو د درو په ＇ن６و او خواوو 
ک３ کوالی شو د ＄مک３ د ژورو برخو ډبرې او طبق３ وگورو کوم３ چ３ انسان نه شي کوالی په اسان９ 

هغو ته الس رسی پيدا ک７ي.
�tد افغانستان په لويدي＃ ک３ د سپين غره ل７ۍ چ３ لوړوالی ي３ ٣۵٨٨ متره دی )د لوليان غر( يو 
مهال د بند بايان له ل７ۍ سره يو ＄ای او ن＋تي وو، خو وروسته د هريرود سيند په واسطه پرې شوی 

دی.
�tاورشيندونکي هم د ＄مک３ د ژورو برخو د موادو د مطالع３ په اړه مرسته کوي، ＄که هغوی الوا 

له ٢٠ ＇خه تر ١٠٠ کيلو مترو ژوروالي ＇خه د ＄مک３ مخ ته راوباسي.
�tد ډبرو د نسبي عمر د ！اکلو لپاره معمول او د باور وړ ميتود، پالينتولوجيکي تاريخي ميتود دی.

�tډ４ری رسوبي ډبرې د ژوو او نباتاتو پات３ شوني لري، کومو چ３ د جيولوجيکي دورو په جريان ک３ 
ي３ ژوند کاوه او له م７ين３ وروسته د هماغ３ الرې په رسوباتو ک３ ＊خ شوي دي.

�tپالينتولوجيکي ميتود د دې امکان برابروي، تر ＇و په يوه طبقه ک３ د عضوي پات３ شونو په ليدو سره، 
دنورو طبقو کوم چ３ له نوموړي طبق３ ＇خه لرې پرت３ دي، د ＇رنگوالی په اړوند د نظر ＇رگندونه 

وک７و.
�tد ژوو او نباتاتو د ژوند او د رسوباتو د جوړيدو مهال د پرتل３ پر بنس، پوهان وتوانيدل، تر ＇ود 

＄مک３ د جيولوجيکي تاريخ جدول ترتيب ک７ي.
تاريخ د وخت له مخ３ په پن％و عصرونو ويشل ک８５ي چ３ له هر يو  �tد ＄مک３ ！ول جيولوجيکي 
عصر سره د ډبرو يو گروپ مطابقت لري. عصر بيا په خپل وار په دورو او د ＊ه دقت په موخه دورې 

بيا په پي７يو ويشل ک８５ي.
�tفسيل، د تي８ه شويو ژوو او نباتاتو پات３ شوني دي چ３ په جيولوجيکي ب５الب５لو دورو ک３ ي３ ژوند 

کاوه او له م７ين３ وروسته له هماغ３ الرې په رسوباتو ک３ ＊خ شوي دی.
�tد فسيل د ساتن３ لپاره وړ چاپ５ريال سمندرونه او جهيلونه گ２ل ک８５ي.

�tد هغو ژوو د ژوندانه شرايط او وده چ３ په جيولوجيکي ب５الب５لو دورو ک３ ي３ ژوند کاوه د سمندرونو 
او وچو د سرحد او د ＄مک３ د طبقاتو د بدلونونود پيژندن３ او ！اکن３ لپاره ＊ه وسيله گ２ل ک８５ي.
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د ＇پرکي پو＊تن３

١. د جيولوجي علم پوهان او ＇７５ونکي د ＄مک３ د ژورو برخو طبق３ ＇ه ډول مطالعه کوي؟
٢. د ډبرو د نسبي عمر د ！اکلو لپاره معمول او د باور وړ ميتودکوم دی؟

٣. د ＄مک３ د جيولوجيکي تاريخ جدول په ＇و عصرونوويشل شوی دی؟ د هر عصر نوم واخلئ.
۴. فسيل ＇ه شی دی تعريف ي３ ک７ئ؟

۵. د فسيل د ساتن３ لپاره کوم چاپيريال وړ چاپيريال گ２ل ک８５ي؟ او ول３؟
٦. د اوبو او وچ３ حدود او د ＄مک３ د طبقو بدلونونه چ３ په ت５رو وختونو ک３ پي（ شوي، ＇ه ډول 

！اکل ک８５ي؟
٧. د افغانستان په لويدی＃ ک３ د سپين غره ل７ۍ چ３ لوړوالی ي３ ....................... دی يو مهال د 

....................... سره يو ＄ای او ن＋تي وو، خو وروسته .......................
 په واسطه پرې شوی دی.

٨. د علي اباد د غره ډبرې چ３ کابل پوهنتون ته نژدې پروت دی ل８ تر ل８ه ....................... کلونه 
پخوا او د قوروع دغره د چون３ ډبرې له ....................... ＇خه تر ....................... ميليونو 

کلونو پخوا تشکيل شوي دي.
٩. پر سمندرونو، سمندرگيو او جهيلونو برسيره کوم نور ＄ايونه د ژوو او نباتاتو د پات３ شونو د سانت３ 

وړتيا لري؟ سم ＄واب په ن＋ه ک７ئ.
ب- د شگو توفانونه الف- يخچالونه     

د- درې واړه ＄وابونه سم دي. ج- نفتي مواد او د اورشيندونکو ايرې   
١٠. د کانيوزوی عصر په کومو الندينيو دورو ويشل ک８５ي؟

ب- پيرم، کاربن د ويون الف- پاليوجن، نيوجن او ＇لورمي   
د- تباشير، ژوراسيک، ترباس ج- سيلور، اردويک، کيمبري   
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دويم ＇پرکی

ستراتيگرافي

په اوږدو ک３، ډ４ر بدلونونه زغملي دي، ب５الب５ل３ پروس３ په ک３  تاريخ  ＄مک３ د خپل جيولوجيکي 
واقع شوې او ډ４رې لوي３ پي＋３ په ک３ من％ته راغلي دي. اوس د جيولوجي ب５الب５ل علوم دغه پروس３ او 
پ５＋３ چ３ اوس هم روان３ دی په ＄ير سره مطالعه کوي، ＊ايي پو＊تنه وک７ئ چ３ ستراتيگرافي ＇ه ته 
وايي، د ＄مک３ کوم３ برخ３ او پروس３ ＇７５ي او مطالعه کوي؟ رسوبي طبق３ چ３ په سمندري حوزه 
ک３ من％ته را＄ي ＇ه ډول يو پر بل واقع ک８５ي؟ آيا دغه طبق３ تل افقي حالت لري او يا د گون％و په ډول 

هم را＇رگند８４ي، ＇ه ډول د طبقو د ستراتيگراف９ پر بنس د هغو نسبي عمر ！اکل ک８５ي؟
ستاسو پو＊تني د دې ＇پرکي د دقيقي مطالع３ په ترڅ ک３ حل ک５دای شي او تاسو به وتواني８ئ چ３ د 

＇پرکي په پای ک３ دخپلو پو＊تنو ＄وابونه الس ته راوړئ.
 

)١-٢( شکل: د طبقوافق３ حالت
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 )( hyStratigrap ستراتيگرافي، تعريف او اهميت 
Graphos)(  )د مطالع３ په معنا(  Stratos)(  )د طبقي په معنا( او  ستراتي／رافي له دوو يوناني کلمو 

＇خه ترکيب شوې او هغه علم دی چ３ د رسوبي طبقو د ډبرو ترمن＃ له موجودو اړيکو ＇خه بحث کوي.
ستراتيگرافي د جيولوجيکي پي＋و د تشکيل په پيژندنه ک３ کوم３ چ３ په ب５الب５لو جيولوجيکي وختونو 
ک３ پي＋ي شوې او په ترڅ ک３ ي３ د رسوبي طبقو ب５الب５ل ډولونه په رسوبي حوزو ک３ من％ته راغلي دي، 
Focies)(  بدلونونه په ب５الب５لو سيمو او ＄ايونو ک３ ＇７５ي او مطالعه  مرسته کوي او هم د فاسيسونو 
)(   ＊ه تشخيص  aphyPateogeogr کوي چ３ د هغو په وسيله د ＄مک３ پخوانی جغرافيايي وضعيت

کوالی شو.
Floral)(  د بشپ７تيا او ودی پروسه،  Faona)(  او  سربيره پر دې د نباتي او حيواني ب５الب５لو موجوداتو 
د ＄مک３ د ب５الب５لو ډبرو بدلونونه، د ولکانونو فعاليت، رسوب ک５دل او نور د ستراتيگرافي په بحث 

ک３ شاملي８ي.
د ستراتيگرافي علم د اقتصادي جيولوجي په ب５الب５لو برخو ک３ ډ４ر مهم او ＇رگند رول لوبوي، له دې 
علم ＇خه د نفت او گاز او اوبو د ذخايرو د برمه کولو، دغه ډول د رسوبي کانونو، لکه: بوکسيتونه، 
نايتريتونه، فاسفاتونه، د ډبرو سکاره او نورو په اکتشاف کي کوم چ３ په جيولوجيکي ب５الب５لو دورو ک３ 

د خاصو رسوبي شرايطو الندې من％ته راغلي او هم د طبقو د نسبي عمر په ！اکلو ک３ گ＂ه اخلي.
 

د طبقو يو پر بل واقع ک５دل
رسوبي مواد په يوه رسوبي حوزه ک３ د رسوب پر مهال يو پر بل په افقي ډول قرار نيسي. دا ماده د وخت 
پر ت５ريدو او د ب５الب５لو الملونو په ترڅ ک３ کلک８５ي اود ډبرينو طبقو په ب２ه بدلي８ي. د رسوبي طبقو يو پر 
بل واقع ک５دل د طبقو د نسبي عمر د ！اکلو لپاره يوه ＊ه ＄انگ７نه گ２ل ک８５ي، ＄که د طبقو د تسلسل له 
مخ３ هغه طبقي چ３ الندې واقع شوي وي لرغوني او هغه چ３ پورته واقع شوې وي ＄وان３ طبق３ بلل 
ک８５ي، خو ＄يني حالتونه هم رامن％ته ک８５ي چ３ رسوبي طبق３ خپل افقي حالت د هغو ب５الب５لو الملونو 
له امله چ３ د ＄مک３ له تل ＇خه سرچينه اخلي له السه ورکوي او ＄وان３ طبق３ د لرغونو طبقو الندې 
واقع ک８５ي. دغه حالت د گون％３ توب حالت په نامه هم يادوي چ３ پدې صورت ک３ د طبقو نسبي عمر 
د پالينتولوجيکي ميتود په مرسته چ３ په پخوانيو لوستونو ک３ ورته اشاره شوې، ！اکل ک８５ي. د فسيلونو 

موجوديت او د هغو پيژندنه د پالينتولوجيکي ميتود عمده اصل جوړوي.
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د افقي واقع کيدو مرحله
طبق３ په رسوبي حوزه ک３ )سمندرونه، جهيلونه او سمندرگي( په افقي ډول رسوب کوي او د طبقو دغه 
افقي حالت تر هغه مهاله ساتل ک８５ي چ３ رسوبي حوزه ارامه او د گ６وډيو سره مخامخ شوې نه وي. 
که چ５رې د ＄مک３ داخلي قواوې پر رسوبي حوزه واردې شي، په هغه صورت ک３ طبق３ خپل افقي 

حالت له السه ورکوي.

 

)٣-٢( شکل: د طبقو د چين خوړل３ حالت

)۴-٢( شکل: يو د بل پرمخ د طبقو ＄ای نيول
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فعاليت: يو لو＊ی له اوبو ډک ک７ئ، بيا يوه اندازه خ＂ه په ک３ واچوي، ＇ه موده وروسته چونه او بيا يو 
مهال وروسته يوه اندازه شگه په ک３ واچوئ، لو＊ی په يوه آزاده هوا ک３ د لمر وړانگوته مخامخ ک８５دئ، 

له وچ５دو وروسته وگورئ چ３ نوموړي مواد ＇ه ډول يو پر بل واقع شوې.

د پالينتولوجي له نظره د طبقو د ورته والي پ７اونه
په  ب５الب５لو زمانو ک３ د ＄انگ７و شرايطو الندې  په جيولوجيکي  پات３ شوني چ３  د ژونديو موجوداتو 
رسوبي طبقو ک３ روغ رم پات３ شوي، د نسبي عمر په ！اکلو او له نورو هغو طبقو سره دت７او په لرلو 
ک３ چ３ په ب５البيلو سيمو ک３ واقع شوې، ډ４ر مهم رول لري، خو په ＄ينو حاالتو ک３ د يو ل７ ب５الب５لو 
جيولوجيکي الملونو له امله په طبقو ک３ درزونه او شکستونه من％ته را＄ي، د طبقو يوه برخه پورته 
＄ي او بله برخه ي３ ＊کته خواته حرکت کوي او يا هم گون％３ په ک３ پيدا ک８５ي چ３ د طبقو تسلسل او 

لوم７نی افقي حالت له ستونزو سره مخامخ کوي.
پوه８５و چ３ يو مهال د امريکا او افريقا وچ３ يو ＄ای او يوه واحده کتله ي３ جوړوله، خو وروسته دا دوه 

وچ３ د پليت تکتونيکي نظر يي پر بنس يو له بله جال شوې دي.
يو له هغو دليلونو ＇خه چ３ جيولوجستان ي３ د دې دوو وچو د يو＄اي والي په اړوند وړاندې کوي د دې 

دواړو وچو په طبقو ک３ د لوی بدن لرونکو ژوو )ډانيا سور( د فسيلونو شتون دي.
که چ５رې دا دواړه وچ３ يو＄ای نه وي ＇ه ډول د لوی بدن لرونکي ژوی کوالی شي په سمندر ک３ 

زرگونه کيلو متره وا！ن په المبو ووهي او ＄انونه بل３ وچ３ ته ورسوي؟
د ب５الب５لو فسيلونو شتون د جيولوجستانو سره مرسته کوي، تر ＇و د دواړو وچو په اړوند فکر وک７ي 
او خپل３ نظر ي وړاندي ک７ي. دغه مسئله د نورو طبقو لپاره هم صدق کوي. د فسيلونو دورته والي پر 

بنس کوالی شو د طبقو نسبي عمر سره له دې چ３ په ب５الب５لو سيمو ک３ واقع شوی وي پيدا ک７و.

 د مطلق عمر ！اکل
د ډبرو او طبقو د نسبي عمر د ！اکلو په اړوند په پالينتولوجيکي ميتود ک３ اوږد بحث تر سره شوی، 
خو نوموړی ميتود نه شي کوالی د دورې د دوام او د دورې د پيل او ختم د دقيق وخت په اړوند قانع 
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کوونکی ＄واب ورک７ي. ＄مکه پيژندونکو اوږده موده زيار ايستلی، تر ＇و د ډبرو او طبقو عمر په مطلق 
ډول يعن３ په کال معلوم ک７ي، يو له هغو ميتودونو ＇خه چ３ د مطلق عمر د ！اکلو لپاره ډ４ر ارز＊تمن 

دی، راديولوجيکي طريقه ده.
 ،) U راديو لوجيکي طريقه په ډبرو ک３ د راديو اکتيويتي عنصرونو د ل８ي اندازي موجوديت لکه يوارنيم )
40K (، راديو اکتيوتي کاربن  او د هغو د ايزوتوپونو  راديوم )Ra(، توريم )Tn(، راديو اکتيويتي پوتاشيم )

پر بنس استواره ده. 
راديو اکتيويتي عنصرونه د بهرنيوالملونو له مداخل３ پرته د وخت له تيريدو سره په خپله تجزيه ک８５ي 
او په نورو عنصرونو بدلي８ي، د ب５لگ３ په ډول يورانيم په سرب او راديو اکتيويتي پو！اشيم د ارگون په گاز 

بدلي８ي.
د پروس３ د تجزيي دوام ز＊ت زيات دی د ب５ل／３ په ډول د يورانيم د اتومونو د نيمي تجزيی دوره ٧٠٠ 
ميليونه کلونه ده. د کيمياوي دقيقي تجزيي او تحليل په واسطه کوالی شو چ３ د سربو د نوو تشکيل 
شوو اتومونو اندازه معلومه ک７واو و＊ايو چ３ په کومه اندازه د يورانيم نه تجزيه شوې اتومونه په ډبره ک３ 
پاتي دي. هالمس د يوې ډبرې د تشکيل５دو د مهال په اړوند يو فورمول وړاندې ک７ چ３ د هغه په مرسته د 
14C  له طريقو  40K  او کاربن  منرال د تشکيل５دو دقيق وخت مشخص ک５دای شي، دغه راز د پو！اشيم 

＇خه د مطلق عمر په ！اکلو ک３ کار اخيستل ک８５ي.
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 د ＇پرکي عمده ！کي
معنا(  په  مطالع３  )د    Graphos او معنا(  په  طبق３  )د    Stratos کلمو يوناني  دوه  له  ستراتيگرافي  �t
اړيکو ＇خه  له موجودو  من＃  تر  ډبرينو طبقو  د رسوبي  او هغه علم دی چ３  ده  ترکيب شوې  ＇خه 

بحث کوي.
Floral)(   ب５الب５لو موجوداتو د بشپ７تيا پروسه،  Fauna)(  او نباتي �tستراتيگرافي د ژونديو حيواني
د ＄مک３ د ب５الب５لو رسوبي ډبرو تحول، د ولکانونو فعاليت، د رسوب پروسه او نور د بحث الندې 

نيسي.
�tستراتيگرافي د اقتصادي جيولوجي په ب５الب５لو برخو ک３ اغيزمن رول لوبوي.

�tرسوبي مواد په رسوبي حوزه ک３ د رسوب پر مهال يو پر بل په افقي ډول قرار نيسي چ３ د وخت 
په ت５ر４دو او د نورو ب５الب５لو الملونو په ترڅ ک３ کلک８５ي او د ډبرينو طبقو په ب２ه بدل８５ي.

نيولی وې ＄وان３  ي３ موقعيت  پورته  او هغه چ３  لرغون３  واقع شوې وي،  �tهغه طبق３ چ３ الندې 
طبق３ بلل ک８５ي.

گ６وډۍ سره  کوم３  له  او  ارامه  رسوبي حوزه  ک８５ي چ３  ساتل  مهاله  هغه  تر  افقي حالت  طبقو  �tد 
مخامخ شوې نه وي.

او  درزونه  طبق３  رسوبي  ک３  ترڅ  په  الملونو  جيولوجيکي  ب５الب５لو  ＄ينو  د  ک３  حاالتو  ＄ينو  په  �t
شکستونه پيدا کوي، د طبق３ يوه برخه پورته خواته او بله برخه ي３ ＊کته خواته حرکت کوي چ３ په 

دې حالت ک３ د طبقو د تسلسل او لوم７ني افقي حالت تعينول ډ４ر ستونزمن ک８５ي.
�tد امريکا او افريقا د وچو د يو＄اي والي د نظري３ په اړوند د جيولوجستانو يو دليل د دواړو وچو په 

طبقو ک３ د لوی بدن لرونکو ژوو )دانيا سور( د فسيلونو شتون دی.
�tد ډبرو او منرالونو مطلق عمر د راديولوجيکي طريق３ په مرسته په مطلق ډول )په کال( ！اکل ک８５ي.

�tپه ډبرو ک３ د راديو اکتيف عنصرونو تجزيه او موجوديت د ډبرو د مطلق عمر په ！اکلو ک３ مرسته کوي.
 ) C14 40,(  او UK �tد مطلق عمر د ！اکلو ميتودونه په طبقه ک３ د تجزيه ک５دونکو عنصرونو )لکه 

پر اساس نومول ک８５ي.
�tد يورانيم د نيمي تجزيي دوره ٧٠٠ ميليونه کاله ده.
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 د ＇پرکي پو＊تن３
١. د ستراتيگرافي علم د بحث موضوع کومه يوه ده په لن６ه توگه ي３ تشريح ک７ئ.

٢. ستراتيگرافي د اقتصادی جيولوجي په زمينو ＇ه ډول رول لري؟
٣. ايا رسوبي طبق３ تل افقي حالت لري يا بدلونونه په ک３ ليدل ک８５ي؟

۴. ايا د رسوبي طبقو افقي حالت د طبقو د نسبي عمر په ！اکلو ک３ مرسته کوالی شي؟
۵. په يوه رسوبي حوزه ک３ د طبقو افقي حالت تر کوم وخته روغ رم پاتي ک８５ي؟

مثال  يو ＇رگند  يو ＄ای وې،  يو مهال سره  اړوند چ３  په  والي  د ورته  افريقا د وچو  او  امريکا  د   .٦
وواياست.

موجوديت  اندازې  ل８ې  د  عنصرونو  اکتيويتي  راديو  د  ک３  ډبرو  په  طريقه  راديولوجيکي   .٧
لکه......................... پر بنس استواره ده.

٨. د يورانيم د نيمي تجزيي دوره ......................... ميليونه کاله ده.
٩. د ډبرو د مطلق عمر د ！اکلو په موخه له کومو الندينو ميتودونو ＇خه کار اخلي.

40K   طريقه ب- د پوتاشيم الف- د يورانيم تجزيه  
د- درې واړه ＄وابونه سم دی. ج- د  C14 طريقه     
١٠. په کومه يوه الندين９ رسوبي حوزه ک３ رسوبي ډبرې تشکيلي８ي.

د- درې واړه ＄وابونه سم دی. ب- سمندرگي  ج- جهيلونه  الف- سمندرونه  
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اتمه برخه

سمندرونه

＊ايي له تاسو ＇خه ＄ينو سمندرونه له نژدې ＇خه ليدلي وي، خو ډ４رو ＊ايي سمندرونه نه وي ليدلي، 
＄که زموږ ه５واد په وچه محاط دی او سمندرته الره نه لري، خو ډاډه يو چ３ تاسو په تصويري او 
چاپي رسنيو ک３ سمندرونه ليدلي دې او د هغو له نومونو سره بشپ７ه بلدتيا لرئ.د جغرافي３ په مضمون 
ک３ مو هم د سمندرونو او د هغو د جغرافيايي موقعيت په اړوند ＄يني معلومات مطالعه ک７ي دي، خو 
سره له دې هم ډ４ري پو＊تن３ مو په ذهن ک３ گر＄ي چ３ د سمندرونو ژوروالی ＇ومره دی؟ ＇ومره 
ساحه ي３ نيولي ده؟ د سمندرونو تل او سواحل ＇ه ډول دي؟ آيا د سمندر تل اوار دې يا لوړې په ک３ 

ليدل ک８５ي؟   د سمندر د اوبو کيفيت ＇ه ډول دی. د سمندرونو اوبه تروې دي که خوږي؟
دغه ډول ډ４رې پو＊تن３ چ３ د ＄واب پيدا کولو په ل＂ه ک３ ي３ ياست. که چ５رې په دې برخ３ ک３ شامل３ 
موضوع گاني په ＄ير سره ولولئ په ډاډ سره ويالی شو چ３ د خپلو پو＊تنو ډ４ری ＄وابونه به پيدا ک７ئ 

او دسمندرونو په اړوند به ستاسو معلومات ال ډ４ر شي.
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لوم７ی ＇پرکی

د سمندرونو تصنيف

سمندرونو په ！وليزه توگه د ＄مک３ د مخ ٣٦١ ميليونه کيلو متر مربع مساحت نيولی دی. د ن７ۍ 
نقش３ ته و گورئ ！ول سمندرونه په شنه )آبي( رنگ ليدالی شئ. په ظاهره معلومي８ي چ３ اوبو د 
＄مک３ مخ دا اندازه يو شان پو＊ل３ ده، په داس３ حال ک３ چ３ سمندرونه د خپلو ＄انگ７و ＄انگ７تيا وو 

له مخ３ سره يو ډول نه دې، د هغو د ساحل او تل په ريليف ک３ بدلونونه ترسترگو ک８５ي.
اوس پو＊تنه پيدا ک８５ي چ３ دا بدلونونه ＇ه ډول دي؟ او ＇ه ډول د دې بدلونونو پر بنس د اوبو په 

واسطه نيول شوې برخ３ ويشل ک８５ي.
په دې ＇پرکي ک３ طرحه شوې مطلبونه تاسو د سمندرونو له ب５الب５لو ناحيو سره بلدوي. 

د  کوی  نه  تجاوز  ＇خه  مترونو  محدودو  ＇و  له  ي３  ژوروالي  چ３  ناحيي  دغه  ناحيي:  ساحلي   -١
سمندري ژوو لکه کبانو، چن／ا＊انو او نورو لپاره د ژوندانه وړ سيم３ بلل ک８５ي.

او د لمر وړانگ３ کوالی شي دې  تر ٢٠٠ مترو رس８５ي  له صفر ＇خه  ناحيو ژوروالی  ＄که د دې 
ته رس８５ي، د  ل８ه ٢۵ درجو  تر  ل８  تودوخه د سانتي گراد  ناحيو  نفوذ وک７ي، د ساحلي  ته  ژوروالي 

اکسيجن کچه اود لمر وړانگ３ پک３ ډ４رې دي.
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او ＄ين３ ژوي  واقع دې  نفوذ الندې  او  اغيز  ناحيي د وچ３ د مستقيم  ناحي３: دغه  ل８ې ژورې   -٢
لکه سمندري ستوري او لوی کبان په ک３ ژوند کوي، د دې ناحيو ژوروالی له ٢٠٠ ＇خه تر ٢٠٠٠ 
مترو پوري دی چ３ د لمر وړانگ３ کوالی شي هلته تر معين ژوروالي نفوذ وک７ي او د پورتنيو ژوند４و 
موجوداتو د ژوند د د وام لپاره ＊ه زمينه برابروي، د دې ناحيو تودوخه د سانتي گراد ۵ درج３ ثابته 

شوې ده.
٣- ژورې ناحيي: دغه ناحي３ ډ４رې ژورې او له ساحل ＇خه لرې واقع شوې دي چ３ ژوروالی ي３ 
٢٠٠٠ مترو ته رس８５ي د ＄ينو سمندرونو په ＄ينو برخو ک３ دا ژوروالی ١٠٠٠٠ متروته پراختيا مومي. 

په دې ناحيو ک３ د زيات ژوروالي په خاطر د ＇پو اغيزې ل８ې ليدل ک８５ي؟

د سمندرونو د تل فزيوگرافي
د سمندرونو په ژورو ک３ د تل ريليف ډ４ر پيچلی دی. د سمندري پراخو ميالن لرونکو آواريو پر مخ 
لوی او ژورې کندې)سمندري تنگي( او د لوړو غرونو ل７ى ليدل ک８５ي، که له دې جزيي نا آواريو 
＇خه صرف نظر وک７و په هغه صورت ک３ کوالی شو د سمندرونو د تل په ميالن لرونکو ژورو ک３ 
يوه عمومي قانونمندې و！اکو. لوم７ى له ساحل ＇خه تر ٢٠٠ مترو ژوروالي، د سمندرونو تل د ساحل 
د ميالن زواي３ ته ورته د ميالن زاويه لري او يوه واحده سطحه ي３ من％ته راوړې چ３ د قاره يي کراني 
په نامه ياد８４ي. د دې سطح３ د اوبو الندې برخه د شيلف يا وچ３ د اوبو الندې انتها په نامه ياد８４ي. 
له شيلف ＇خه وروسته )د سمندرونو او سمندرگيو ژورو برخو په خوا( د تل ميالن ډ４ري８ې چ３ د 

سمندر تل دا برخه له ٢٠٠ ＇خه تر ٣٠٠ مترو پوې د قاره ي３ ميالن په نامه ياد８４ي.
سمندري کاسه: د سمندر د تل پراخ عنصر دی چ３ ٢٠٠ ميليونه کيلو متره مربع ساحه ي３ نيولي او 
له ٣٠٠٠ ＇خه تر ٦٠٠٠ مترو په ژوروالي موقعيت لري. اوس ثابته شوه چ３ د سمندر د تل دا برخه 

هم آواره نده.
د تل د ژوروالي له مخ３ په سمندرونو ک３ ＄انگ７ې سيمي )زونونه( بيلوي، د سمندر هغه برخه چ３ د 
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قاره ي３ کراني د پاسه د اوبو الندې موقعيت لري، د شيلف په نامه ياد８４ي. دا منطقه په خپل وار په دوه 
فرعي منطقو ليتورالي )ليتوراليس په يوناني ژبه ک３ د ساحل معنا لري( او نيريتي ويشل ک８５ي.

ليتورالي فرعي منطقه د ساحل هغه برخه ده چ３ په موقتي او تناوبي ډول د توفانونو پر مهال په اوبو 
پو＊ل ک８５ي؟

نيريتي فرعي منطقه تر ٢٠٠ مترو ژوروالي پورې رس８５ي. د اوبو طبقه پدې منطقه ک３ له ＇پو اغيزمنه 
ک８５ي او د لمر وړانگ３ دا منطقه ＊ه رو＊انه کوي.

د قاره يي ميالن د پاسه منطقه د باتيالي زون )منطقه( او د سمندري کاس３ د پاسه د ابيسالي زون په 
نامه ياد８４ي.

هر زون د عضوي ن７ۍ يوه ！ولگه او د ＄انگ７و جيولوجيکي پروسو د پرمختگ شرايط لري.
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 د ＇پرکي عمده ！کي
�tسمندرونه په ساحلي، ل８و ژورو او ژورو ناحيو ويشل شوې دی.

�tد ساحلي ناحيو ژوروالی له صفر ＇خه تر ٢٠٠ مترو دی. د لمر وړانگ３ کوالی شي په دې ناحيه 
ناحيو  په دې  کبان  لوي  او  نفوذ وک７ي. سمندري ژوي لکه سمندري ستوري  ！اکلي ژوروالي  تر  ک３ 

ک３ ژوند کوي.
�tژورې ناحي３ له ساحل ＇خه لری واقع شوي، ژوروالی ي３ د ٢٠٠٠ مترو په شاوخوا ک３ دی چ３ 

په ＄ينو ＄ايو ک３ تر ١٠٠٠٠ مترو رس８５ي، پدې ناحيو ک３ د ＇پو اغ５زې ل８ې دي.
�tد سمندرونو د تل ريليف يا فزيوگرافي ډ４ره پيچلي ده، د سمندري ميالن لرونکو پراخو اواريو پر 

مخ لوی او ژورې کندې او د لوړو غرونو ل７ۍ ليدل ک８５ي.
�tد سمندر له ساحل ＇خه تر ٢٠٠ متر ژوروالي، د سمندرونو تل د ساحل د ميالن زاوي３ ته ورته د 

ميالن زاويه لري او يوه واحده سطحه من％ته راوړي چ３ د قاره يي کراني په نامه ياد８４ي. 
تر ٣٠٠٠مترو  له ٢٠٠ ＇خه  برخه  دا  زيات８５ي چ３ دبحر دبستر  بستر ميالن  د  �tله شيلف وروسته 

پورې د قاره ي３ ميالن په نوم ياد８４ي.
نامه  په  انتها  الندې  اوبو  د  د وچ３  لري،  موقعيت  اوبو الندې  د  برخه چ３  هغه  کراني  يي  قاره  �tد 

ياد８４ي.
�tد سمندر د تل يو پراخ عنصرد سمندري کاس３ په نامه ياد８４ي چ３ ٢٦٦ ميليونه کيلو متره مربع 

مساحت لري او له ٣٠٠٠ ＇خه تر ٦٠٠٠ مترو ژوروالي موقعيت لري.
�tد سمندرونو د تل د ژوروالي له مخ３ په سمندرونو ک３ ＄انگ７ې منطق３ )زونونه( جال کوي.

�tد اوبو الندې قاره ي３ کرانه په دوه فرعي منطقو: ليتورالي او نيريتي ويشل ک８５ي.
نامه  په  ابيسالي زون  د  پاسه  د  د سمندري کاسي  او  باتيالي زون  د  منطقه  پاسه  د  يي ميالن  قاره  �tد 

ياد８４ي.
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د ＇پرکي پو＊تن３
١. سمندرونه په کومو ناحيو ويشل شوې، نومونه ي３ واخلئ؟

٢. ژورې ناحي３ ＇ومره ژوروالی لري او آيا د لمر وړانگ３ دې ناحيو ته نفوذ کوالی شي يا نه؟
٣. په ساحلي او ل８ ژورو ناحيو ک３ کوم ژوي ژوند کوي؟

۴. د سمندرونو د تل د فزيوگرافي په اړوند ＇ه پوهي８ئ، تشريح ي３ ک７ئ؟
۵. د قاره يي کراني په اړه معلومات ورک７ئ.

٦. د سمندر د تل پراخ عنصر په کوم نامه ياد８４ي، مساحت او ژوروالی ي３ ＇ومره دئ؟
٧. د سمندرونو د تل ريليف يا فزيوگرافي ډ４ره پيچل３ ده، د سمندري ميالن لرونکو پراخو اواريو پرمخ 

......................... او ......................... ليدل ک８５ي.
٨. له شيلف ＇خه وروسته )د سمندرونو او سمندرگيو ژورو برخو په خوا( ......................... 
ډ４ري８ي چ３ د سمندر د تل دا برخه له ......................... ＇خه تر ......................... مترو 

پورې د ......................... په نامه ياد８４ي.
٩. قاره يي کرانه ياشيلف په کومو فرعي منطقوويشل ک８５ي سم ＄واب په ن＋ه ک７ئ.

د- ه５＆ يو.  ج- باتيالى   ب- ابيسالي   الف- ليتورالي اونيريتى  
١٠. د قاره يي ميالن د پاسه منطقه په کوم يوالند４نى نوم ياد８４ي هغه په ن＋ه ک７ئ :

د- نيريتى. ج- ليتورالى   ب- ابيسالى   الف- باتيالى   
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 دويم ＇پرکی

فزيکي او شيانوگرافي

علم  دا  دی.  علم  مطالع３  د  ＄انگ７تياوو  ديناميکي  او  فزيکي  د  د سمندرونو  شيانوگرافي  او  فزيکي 
د سمندر  ！کنالوژۍ  ننن９  کوي.  بحث  ＄انگ７تياوو ＇خه  نورو  او  ＇پو  جرياناتو،  د  اوبو  د سمندري 
پيژندونکو سره مرسته ک７ې، تر＇و د سمندرونو د اوبو حرکت او هغه قواوې چ３ دغه حرکت من％ته 

راوړي، لکه: بادونه، ＇پ３، مد او جزر په ＊ه توگه مطالعه ک７ي.
تاسو ته هم ډ４رې پو＊تن３ د فزيکي او شيانوگرافي په هکله پيدا شوي دي، ＄که دا موضوع ډ４ره په زړه 
پورې ده او هر ＇وک غواړي د هغو پديدو په هکله چ３ د حرکتونو، جريانونو او ＇پو د رامن％ته راتگ 

المل گر＄ي پوه شي.
آيا پوهي８ئ چ３ د سمندرونواوبه حرکت لري؟

آيا غواړئ پوه شئ چ３ د سمندري اوبو حرکتونه له کومو طبيعي پديدو سره ت７او لري؟ ايا د مد او جزر 
په هکله معلومات لرئ؟ آيا غواړئ پوه شئ چ３ مد او جزر د سمندري اوبو په حرکت اغيز پر４باسي.
په سمندرونو ک３ د مالگ３ کچه،  نورو ＄انگ７تياوو سربيره  او  اوبو د حرکتونو، جريانونو  د سمندري 
کثافت، د اوبو تودوخه او د رسوباتو توليدل په زړه پورې موضوع گان３ دي چ３ پدې ＇پرکي ک３ ＄ای 
پر ＄ای شوي دي. که چ５رې تاسو د دې ＇پرکي محتويات په ＄ير ولولئ پدې ！ولو مسالو به پوه شئ او 

ستاسو ډ４رې پو＊تن３ به ＄واب ومومي.
 

＇پ３ او جريانونه
په سمندرونو او سمندرگيوک３ د اوبو د حرکت ډولونه له مد او جزر، ＇پو او جريانونو ＇خه عبارت دي. 
＇پ３ په اصل ک３ د بادونو په واسطه من％ته را＄ي، په هر اندازه چ３ د باد چ＂کوالی او د سمندر ساحه 
پراخه وي په همغه اندازه لوی ＇پ３ جوړيدای شي، په سمندرونو ک３ د ＇پ３ اعظمي لوړوالی تر ١۴ 
او حتا ١٨ مترو پورې رس８５ي. هغه لويه ＇په چ３ تر اوسه ليدل شوې په ارام سمندر ک３ من％ته راغلي 

ده او ٣۴ متره لوړوالی ي３ درلود.
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مد اوجزر د سمندر د اوبو له اهتزازاتو ＇خه عبارت دی چ３ د لمر او سپوږم９ د جاذبوي قوې په واسطه 
من％ته را＄ي، د سپوږم９ په واسطه د رامن％ته شوي مد کچه د لمر په واسطه د رامن％ته شوي مد د 
کچ３ په نسبت دوه ＄له ډ４ره ده. په يوه شپه او ورځ ک３ دوه مده او دوه جزره من％ته را＄ي. مد په ل８و 
ژورو ساحلونو ک３ په ＇ر－ند ډول احساس８５ي، په هغه ＄ای ک３ د اوبو ！وله کتله له ساحل ＇خه د وتلو 
پر مهال لوړي８ي او ٦ ساعته په ساحل ک３ ＇پ３ وهي. د مد لوړوالي د ساحل په ب５الب５لو برخو ک３ که 
＇ه هم په يو سمندر ک３ واقع وي، يو ډول نه وي؛ د ب５ل／３ په ډول د مد لوړوالي د اطلس په سمندر ک３ 
4.12   متره او د شمالي امريکا په  8.0  متره، د فرانس３ په ساحلونو ک３ د دهلن سپي）لي ！اپو ته نژدې 
2.16   مترو ته رس８５ي. مد په ＄ينو مواردو ک３ د ＇پو ويجاړونکي عمل ته  سواحلو ک３ په اعظمي ډول
شدت بخ＋ی او له من％ن９ ساحلي ليکي ＇خه لري پراته ساحلونه مين％ي. د سمندر دا وبو حرکت په 
لوم７ي قدم ک３ د باد په واسطه او په دويمه درجه د تودوخ３ د درج３ په توپير او د سمندر په اوبو ک３ د 

حل شويو موادو له کچ３ سره ت７او لري.
د پورتنيو الملونو په پايله ک３ د اوبو ډ４ره کچه يو ！اکلي لوري 
ته جريان پيدا کوي او له يو ＄ای ＇خه بل ＄ای ته لي８دول 
ک８５ي، ډ４ر پيژندل شوي جريانونه د شمال اتالنتيک جريان، 
د استوا د شمال جريان، د استوا د جنوب جريان او نور ن７يوال 

جريانونه دي.

 
د مال／３ کچه

ډ４ری کيمياوي عنصرونه د سمندر په اوبو ک３ په حل شوې ب２ه ليدل ک８５ي، اوس مهال ＄يني عنصرونه، 
لکه: آيوډين، برومين، فلورين او نور د سمندر له اوبو ＇خه السته راوړي، ډ４ر عنصرونه په ل８ه کچه 
)اکسيجن، هايدروجن، کلورين  يوازې ＇لور کيمياوي عنصرونه  او  لري  اوبو ک３ شتون  په  د سمندر 
5.99  په سلو ک３ د وزن له مخ３ د سمندر اوبه جوړوي. په سمندري اوبو ک３ د کيمياوي  اوسوډيم( 

عنصرونو او حل شويو مرکبونو کچه د مال／３ د کچ３ د معلومولو پواسطه ！اکل ک８５ي.
د سمندر په اوبو ک３ د مالگ３ من％ن９ کچه له ٣۵ گرامه په يو ليتر ک３ )پروميل( سره برابره ده، خو په 
＄ينو مواردو ک３ دا کچه تر ٣١ او حتا تر ٣٧ گرامو پر يو ليتر ک３ بدلون مومي. هغه مهم３ مالگ３ چ３ 

د سمندر په اوبو ک３ پيدا ک８５ي له کلورايدونو د سلفاتونو او کاربوناتونو ＇خه عبارت دي.

)١-٢( شکل: د سمندرنو د اوبو ＇پ３



 145 146  145 146

！ول دا مرکبونه د ＄انگ７و فزيکي او کيمياوي شرايطو الندې په حل شوي ډول دي. هر کله چ３ دا 
شرايط بدلون ومومي؛ د ب５لگ３ په ډول: کله چ３ ب７اسيدل زيات شي، پدې صورت ک３ د محلول د 

غلظت المل گر＄ي او مالگ３ د سمندر په تل ک３ رسوب کوي.

د سمندر د اوبو تودوخه او کثافت
د سمندر د اوبو د تودوخ３ درجه په قطبي سيمو ک３ د سانتي گراد )٣-( درجو ته او په استوايي سيمو 

ک３ د سانتي گراد )٣٢+( درجو ته رس８５ي.
د سمندر د اوبو د توديدو اصلي المل د لمر وړانگ３ دي چ３ تر ١٠٠ متره ژوروالي نفوذ کوي، د لمر د 

وړانگو د تودوخ３ ډ４ره برخه د اوبو مخ ته نژدې جذبي８ي. د اوبو مخ ب５الب５له تودوخه لري.
له ۵٠٠ مترو ＇خه په ډ４ر ژوروالي د اوبو تودوخه ثابته او د سانتي گراد له ＇لورو درجو سره برابره ده. 
په ＄ينو حاالتو ک３ حتا په استوايي تودو اوبو ک３ د تودوخ３ کچه په نا＇اپي ډول د سانتي گراد له ٣٢ 

درجو ＇خه د سانتي گراد ＇لورو درجو ته ！ي＂ي８ي.

ب５الب５لو  له  کثافت  اوبو  سمندري  د 
په  او  تودوخه  تريووالی،  لکه  الملونو 

اوبو ک３ د معلقو موادو له کچ３ سره ت７او لري، په هر اندازه چ３ اوبه تروې او معلق مواد په ک３ ډ４روي، په 
همغه اندازه ي３ کثافت هم ډ４روي.

فعاليت: النديني منحني خطونه د اطلس سمندر پر مخ له شمالي ٦٠ درجو ＇خه تر جنوبي ٦٠ درجو پورې 
د تريوالي، کثافت او تودوخ３ بدلون ＊يي، ووايي چ３ د دې منحني خطونو ترمن＃ ＇ه ډول رابطه موجوده ده.

)٢-٢( شکل: د سمندرنو د اوبو کثافت او تودوخه

دب７اسيدو ډ４ره کچه

د مديتران３ سمندر－ی

ډ４ره مال／ه او کثافت
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سمندري رسوبات:＇رگنده ده چ３ سمندرونه او سمندرگي د ＄مک３ د مخ ډ４رې ژورې برخ３ دي، 
چ３ د دانه لرونکو موادو ډ４ره کچه په ک３ رسوب کوي او په هغو ک３ ذخيره ک８５ي.

سمندري رسوبات په دريوو الندنيو گروپونو ويشل ک８５ي: تريجيني )چ３ قاره يي منشا لري(، کيمياوي 
)له کيمياوي تعاملونو ＇خه من％ته را＄ي( او عضوي )د ژونديو موجوداتو له فعاليت سره ت７او لري(.      
تريجيني رسوبات: هغه مواد چ３ له و چ３ ＇خه د سيندونو په واسطه لي８دول ک８５ي د سمندر په 
！ولو منطقو ک３ ليدل ک８５ي، خو ډ４ره کچه ي３ په نيريتي او ليتورالي ساحو ک３ رسوب کوي. د ليتورال په 
منطقه ک３ يا په هغه ساحه ک３ چ３ د لن６ مهال لپاره د اوبو الندې شوې وي، تريجيني مواد رسوب کوي 
چ３ له جغل، شگي او ډ４ر ل８ له لوش ＇خه عبارت دي. د نوموړو موادو ډ４ره برخه گرده او＊ويه شوي 

وي، ＄که د مد او جزر د ＇پو او جريانونو په واسطه رسوب بندي او را！ول شوي دي.
کيمياوي رسوبات: لکه چ３ په مخکيني لوست ک３ ورته اشاره وشوه، د سمندر اوبه ل８ تر ل８ه د دوراني 
جدول ！ول عنصرونه له ＄ان سره لري. دا مواد په حل شوي ډول په اوبو ک３ ليدل ک８５ي او د شرايطو په 
برابر４دو سره رسوب کوي، د ب５لگ３ په ډول: د کسپين په سمندرگي ک３ د اوړي په موسم ک３ د خوړو مالگه 
او په ژمي ک３ ميرابليت رسوب کوي، د پورتنيو مالگو د رسوب پر عمليه ک３ تودوخه اصلي رول لري 
او پدغه دليل په توده هوا ک３ يو ډول مالگه او په ！ي＂ه تودوخه ک３ بل ډول مال／ه رسوب کوي، دغه راز د 
اهکي رسوباتو يوه برخه د سمندر په تودو اوبو ک３ تشکيلي８ي او ساحل ته نژدې په ＇پاند حالت ک３ اهک د 
متحدالمرکز قشرونو په ب２ه د يو جسم په شاوخوا )لکه د شگو د ډبرو ！و！３، صدف او نورو( ک３ وده کوي.

عضوي رسوبات
سمندرونه او سمندر－ي له ژونديو ارگانيزمونو ＇خه ب６ای دي، په هغو ک３ د ١٦٠ زرو په شاوخوا ک３ 

ژوندي موجودات او ١٠ زره ډوله الجي ژوند کوي.
د عضوي منشا لرونکو ډبرو په تشکيل ک３ د سمندر ！ول ژوي او نباتات برخه نه اخلي، يوازې هغه چ３ 
د خپل دفاعي قشر )صدف( يا داخلي سکلي لپاره د اوبو له منرالي ذرو ＇خه گ＂ه اخلي، مهم رول 
  )( 2SiO 3CaCO ( او د سيليسيوم اکسايد لوبوي. صدفونه چ３ په عمومي ډول له کلسيم کاربونيت )
＇خه جوړ شوي دي د ژوو له م７ين３ وروسته په ډ４ره کچه د سمندرونو د تل پر مخ رسوب کوي او 
صدفي ډبرې من％ته راوړي. دغه ډبرې ډ４ر مهال د سمندر په ل８ه ژوره برخه )د شيلف په ناحيه( ک３ له 
١٠٠ ＇خه تر ٢٠٠ مترو ژوروالي رسوب کوي. که صدفونه د ＇پو په واسطه مات شي د اهکي شگ３  
ترميت د رامن％ته کيدو المل گر＄ي. دغه راز مرجانونه هم له رسوبي ډبرو ＇خه شم５رل ک８５ي، کوم 

چ３ د سمندر په تل ک３ د ن＋ليدونکو ژوو له پات３ شونو ＇خه من％ته را＄ي.
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 د ＇پرکي عمده ！کي
�tپه سمندرونو او سمندرگيو ک３ د اوبو د حرکت ډولونه له مد او جزر، ＇پو او جريانونو ＇خه عبارت دي.

�t＇پ３ د باد په واسطه من％ته را＄ي، په هر اندازه چ３ د باد چ＂کوالی ډ４روي، په همغه اندازه لوی 
＇پ３ جوړي８ي.

�tمد او جزر د سمندري اوبو له اهتزازاتو ＇خه عبارت دي چ３ د لمر او سپوږم９ د جاذبوي قوي 
په واسطه من％ته را＄ي.

د  درجه  دويمه  په  او  نيسي  صورت  واسطه  په  باد  د  ک３  قدم  لوم７ی  په  حرکت  اوبو  سمندري  د  �t
تودوخ３ د درج３ توپير او د سمندر په اوبو ک３ د حل شوو موادو له کچ３ سره ت７او لري.

�tډ４ر مشهور جريانونه له شمالي اتالنتيک جريان، د استوا د شمال جريان او داستوا د جنوب جريان 
＇خه عبارت دي.

�tد سمندر په اوبو ک３ ډ４ر عنصرونه په حل شوي ډول شتون لري، خو يوازې ＇لور عنصرونه )اکسيجن، 
5.99  په سلو ک３ د وزن له مخ３ د سمندر په اوبو ک３ وجود لري. هايدروجن، کلورين او سوډيم( 

�tد سمندرونو په اوبو ک３ د مالگ３ من％ن９ کچه ٣۵ گرامه په يو ليتر ک３ ده، خو په ＄ينو مواردو ک３ 
دا کچه تر ٣١ حتا ٣٧ گرامو پر يو ليتر ک３ رس８５ي.

په اوبو ک３ پيدا ک８５ي له کلورايدونو، سلفاتونو او کاربوناتونو  �tهغه مهم３ مالگ３ چ３ د سمندرونو 
＇خه عبارت دي.

�tد سمندري اوبو د تودوخ３ درجه په قطبي سيمو ک３ د سانتي －راد ٣- درجو ته او په استوايي سيمو 
ک３ ٣٢+ درجو ته رس８５ي.

�tد سمندري اوبو د تود４دو اصلي المل د لمر وړان／３ دي چ３ تر ١٠٠ مترو ژوروالي نفوذ کوي.
�tد سمندري اوبو تودوخه له ۵٠٠ مترو ＇خه په ډ４ر ژوروالي ثابته پات３ ک８５ي او د سانتي گراد ＇لور 

درجوته رس８５ي.
�tد سمندري اوبو کثافت په ب５الب５لو الملونو لکه تريووال３، تودوخ３ او په سمندري اوبو ک３ د معلقو 

موادو له شتون سره ت７او لري.
�tسمندري رسوبات په در４وو گروپونو )تريجيني، کيمياوي او عضوي( ويشل ک８５ي.

�tتريجيني مواد په عمومي ډول له جغل، ش／ي او په ل８ه اندازه له لوش ＇خه جوړ شوي دي.
�tد کسپين په سمندر－ي ک３ د اوړي پر مهال د خوړو مالگه اوپه ژمي ک３ ميرابليت رسوب کوي.
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�tد کيمياوي رسوباتو د رسوب په عمليه ک３ تودوخه اصلي رول لوبوي.
�tد اهکي ډبرو يوه برخه د سمندرونو په تودو اوبو ک３ جوړ８４ي.

�tسمندرونه اوسمندرگي له ژونديو ار－انيزمونو ＇خه ب６ای دي، په هغو ک３ د ١٦٠ زرو په شاوخوا د 
ژونديو موجوداتو ډولونه او ١٠ زره ډوله الجي ژوند کوي.

�tد عضوي منشا لرونکو ډبروپه جوړيدو ک３ يوازې هغه ژوي چ３ د دفاعي قشر )صدف( د بدلون او 
داخلي سکلي لپاره د اوبو له منرالي ذرو ＇خه گ＂ه اخلي ارز＊تناک رول لري.

�tصدفونه په عمومي ډول له کلسيم کاربونيت او د سيليسيوم اکسايد ＇خه جوړ８４ي.
 

د ＇پرکي پو＊تن３
١. د سمندري اوبو د حرکت نومونه واخلئ.

٢. مد او جزر تعريف ک７ئ.
٣. د سمندري اوبو د حرکت د اصلي الملونو نومونه واخلئ.

مواد  اوبو حل شوي  د سمندري  په سلو ک３    5.99 کيمياوي عنصرونه دي چ３  کوم ＇لور  ۴. هغه 
جوړوي؟

۵. د سمندرونو په اوبو ک３ د مالگ３ من％ن９ کچه ＇ومره ده او تر کوم حده بدلون مومي؟
٦. د سمندري اوبو د تودوخ３ کچه په قطبي او استوايي سيمو ک３ د سانتي گراد ＇و درجو ته رس８５ي.

٧. د سمندري اوبو، د توديدو اصلي المل کوم دی واضح ي３ ک７ئ؟
٨. سمندري رسوبات په کومو الندينو گروپونو ويشل ک８５ي، سم ＄واب په ن＋ه ک７ئ.

د- درې واړه. ج- عضوي  ب- کيمياوي  الف- تريجيني 
٩. د ＇پ３ اعظمي لوړوالی په سمندرونو ک３ ＇و مترو ته رس８５ي؟ سم ＄واب په ن＋ه ک７ئ.

ب- له ۴ مترو ＇خه تر ٨ مترو  الف- له ١۴ مترو ＇خه تر ١٨ مترو  
د- ٣۴ متره. ج- له ٢٠ مترو ＇خه تر ٣٠ مترو  

١٠. د سمندرونو ډ４ر مشهور جريانونه له ......................................... او نورو ＇خه عبارت 
دي چ３ ن７يوال شهرت لري.


