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د پوهن３ وزارت



 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 يان
 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 ه５ــــــواد به تل ځلي８ي
 په ســـينــه ک３ د آســـيـــا به
 نوم د حق مـــو دى رهبـــر

ملي سرود
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د دريس کتابونو د چاپ، وېش او پلورلو حق د افغانستان اسالمي جمهوریت د پوهنې 

وونکو رسه  وزارت رسه محفوظ دی. په بازار کې یې پلورل او پېرودل منع دي. له رسغ

ي.    قانو چلندکی
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د پوهنې د وزير پيغام

اقرأ باسم ربک
لی، او د لوست او ليک له  ای کوو، چې موږ ته يې ژوند راب ونکي خدایهلالج لج شکر په  د لوی او ب
نی  ي يو، او د اللّٰه تعالی پر وروستي پیغمرب محمد مصطفی� چې الهي لوم خه يې برخمن ک نعمت 

پیغام ورته (لوستل) و، درود وايو. 
کاره ده ۱۳۹۷ هجري ملريز کال د پوهنې د کال په نامه ونومول شو، له دې امله به  ولو ته  رنگه چې 
ی، اداره  وون وونکی، زده کوونکی، کتاب،  وونيز نظام، د ژورو بدلونونو شاهد وي.  د گران هېواد 
وونې  ي، چې د هېواد د  يز عنارص بلل کي گو بنس او د والدينو شوراگانې د هېواد د پوهنيز نظام شپ
او روزنې په پراختيا او پرمختيا کې مهم رول لري. په داسې مهم وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت د 

يزو بدلونونو ته ژمن دی. وونيز نظام کې د ودې او پراختیا په لور بنس مرشتابه مقام، د هېواد په 
ه  خه دي. همدارن يتوبونو  وونيز نصاب اصالح او پراختيا، د پوهنې وزارت له مهمو لوم له همدې امله د 
وونيزو تأسيساتو کې، د دريس کتابونو محتوا، کيفيت او  ولو دولتي او خصويص  يو، مدرسو او  وون په 
ای لري. موږ په دې باور يو، چې د باکيفيته دريس  توزېع ته پاملرنه د پوهنې وزارت د چارو په رس کې 

وونې او روزنې اسايس اهدافو ته رسېدلی نشو. کتابونو له شتون پرته، د 
ته کولو لپاره، د راتلونکي نسل د روزونکو  وونيز نظام د رامن پورتنيو موخو ته د رسېدو او د اغېزناک 
خه په درناوي هيله کوم،  وونکو، استادانو او مسلکي مديرانو  ولو زړه سواندو  په توگه، د هېواد له 
ه او هاند  دولو کې، هي ډول ه چې د هېواد بچيانو ته دې د دريس کتابونو په تدريس، او د محتوا په لې
ونه سپموي، او د يوه فعال او په ديني، ميل او انتقادي تفکر سمبال نسل په روزنه کې، زيار او کو 
ي، چې  ي. هره ورځ د ژمنې په نوي کولو او د مسؤوليت په درک رسه، په دې نيت لوست پیل ک وک
ور  ولنې متمدن او گ ران، او د  ې گران زده کوونکي به سبا د يوه پرمختليل افغانستان مع د نن ور

اوسېدونکي وي.
و له هر فرصت  تنه لرم،  تناکه پانگه ده، غو خه، چې د هېواد ارز همدا راز له خوږو زده کوونکو 
وونکو ته په  ه، او  ونوالو په تو کو او فعالو گ ې په پروسه کې د  ي، او د زده ک ه پورته ک خه گ

ي. ه او اغېزناکه استفاده وک خه  درناوي رسه، له تدریس 
خه، چې د  وونيز نصاب له مسلکي همکارانو  ولو پوهانو او د  وونې او روزنې له  په پای کې د 
ې دي، مننه کوم، او د لوی  لې ک ې کېدونکې هلې  دې کتاب په ليکلو او چمتو کولو کې يې نه ست

ې کې بريا غواړم. لې او انسان جوړوونکې ه خه دوی ته په دې سپي خدایهلالج لج له دربار 
ي ېې خپلواک، پوه او  وونيز نظام او د داسې ودان افغانستان په هیله چې وگ د معياري او پرمختليل 

سوکاله وي.
د پوهنې وزير

ويس بلخي دکتور محمد م
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سريزه
د اووم ټولګي د بيولوژي کتاب د پوهن３ وزارت د ښوون３ او روزن３ د پاليس９ پر بنسټ له نوي تعليمي نصاب سره برابر 

د ساينس او تکنالوژۍ د پرمختګ او د ټولن３ د اړتياو په نظر ک３ لرلو سره ترتيب او تأليف شوى دى.
ګرانو زده کوونکو، تاس３ هره ورځ د راډيو، ټلويزيون، ورځپاڼو او مجلو له الرې د مختلفو ناروغيو، لکه: انفلوانزا، اي６ز 
يا د ښارونو د هوا د کک７تيا، د چاپ５ريال د کک７تياوو د مختلفو ډولونو، د نشه يي توکو زيانونو، د انسانانو د روغتيا لپاره د 

م５وو او سبو د ګټو او نورو په اړه خبرونه اور４دلي يا لوستي دي، ښايي له ځينو پوښتنو سره مخامخ شئ ، لکه: 
آيا پوه８５ئ ول３ ناروغ ک８５ئ او ډاکټر ته ځئ؟ هغه نيالګي چ３ مو کرلي دي څو مياشتي وروسته پک３ توپيرونه ليدالى 

شئ؟ ول３ اوالد مور او پالر ته ورته والى لري؟
پورتنيو او دې ته ورته نورو پوښتنو ته د بيولوژي علم ځواب وايي.

هغه علم چ３ ژوندي موجودات او له چاپ５ريال سره د هغوى متقابل３ عملي３ څي７ي د بيولوژي په نامه ياد８４ي. بيولوژي 
د طبيعي علومو يوه څانګه ده. د دې علم مطالعه موږ سره د ژونديو موجوداتو په جوړښت، ځانګ７تياوو او پ５ژندنه ک３ 
مرسته کوي. د چاپ５ريال او شخصي حفظ الصح３ رعايت او مناسب خوراک چ３ زموږ د صحت او سالمتيا د ساتلو 
المل ک８５ي، الرښونه کوي ځان او خپل چاپ５ريال ښه وپ５ژنو. د بيولوژي کتاب داس３ ليکل شوى دى، چ３ ګرانو زده 
کوونکو لپاره په زړه پورې موضوعګانو او مضمونونو د وضاحت اوښ３ څرګندتيا او درک وړ وي او تاسو سره به د 
حقايقو او مفهمومونو په پوه５دلو ک３ مرسته وک７ي. په دې کتاب ک３ د الښ３ څرګندتيا په موخه انځورونه، جدولونه، 
فعاليتونه او اضافي معلومات راوړل شوي دي. د يادولو وړ ده چ３ د بيولوژي علم د پلټن３، مشاهدې او تجربو پر بنسټ 
والړ دى. نشو کوالى مطالب، مشاهدې او تجرب３ د الزمو مهارتونو له سرته رسولو پرته يوازې حافظ３ ته وسپارو؛ له 
دې امله د دې کتاب په هر څپرکي ک３ فعاليتونه په پام ک３ نيول شوي دي. د هغو په سرته رسولو سره الندې ټکي په 

پام ک３ ولرئ.
په ځينو فعاليتونو ک３ د هغ３ پوه３ له مخ３ چ３ د درس له متن څخه ي３ الس ته راوړئ، له تاسو څخه غوښتل شوي 
دي چ３ له متن څخه ي３ الس ته راوړئ،او بيا يوې يا څو پوښتنو ته ځواب وواياست. په ځينو نورو فعاليتونو ک３ ستاسو 
او ستاسو د ټولګيوالو د بحث لپاره موضوع مطرح شوې ده چ３ په اړه ي３ يو تر بله خپل نظرونه وړاندې ک７ئ او پايله ي３ 

نورو ته وواياست.
د دستورالعمل پر بنسټ يو شم５ر فعاليتونه تاسو ته درک７ل شوي دي چ３ له هغو سره سمه ک７نه وک７ئ، تجرب３ سرته 

ورسوئ او پايل３ ي３ خپل محترم ښوونکي ته وواياست.
د اووم ټولګي کتاب اته څپرکي لرې چ３ عمده مفاهيم ي３ لکه: حجره، حجروي تنظيم، حجروي عملي３، د حجرې 

تکثر، تخم لرونکي نباتات، د تخم لرونکو نباتاتو ډ４رښت، ايکالوژي او په ايکو سيستم ک３ د توکو دوران دى.
هيله من يو د پورته هر يو مفهوم په باره ک３ د هغوى په جزياتو باندې زياته پوهه ترالسه ک７ئ.

ز
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لوم７ى ＇پرکی 

)Cell(  حجره
د حجرې جوړ＊ت او دنده 

د  ۴-۶ ！ولگي د ســاينس، روغتيا او د ژونــد د چاپ５ريال په مضمونونو ک３ 
مــو د حيواناتــو او نباتاتو په برخه ک３ زده ک７ل، چ３ هغــه ！ول د حجرې په 
نامه له کوچنيو جوړ＊ــتونو ＇خه من＃ ته راغلــي دي. ژوندي موجودات د 
ژونــد د دوام لپاره د ژوند عملي３ اجراء کــوي. هغوى غذايي مواد د غذا د 
زيرم３ په حيث د مختلفو حياتي فعاليتونو د اجراء لپاره استعمالوي، اضافي 
مــواد طرح او د محيطي منبهاتو په مقابل ک３ عکس العمل ＊ــکاره کوي. 
همدارنگــه د زوجــي او غير زوجي تکثر له الرې نــوي موجودات من＃ ته 

راوړي. دا ！ول د ژوندۍ حجرې فعاليتونه دي. 

د يــوې حجــرې جوړ＊ــت او دنــده ＇ه ده؟ پــه دې ＇پرکي کــ３ به د دې 
پو＊ــتن３ په برخه کــ３ زده ک７ه وک７ئ او همدارنگه به د حجرې د کشــف، 
مايکروسکوپ او د هغه د استعمال د طريق３، د مايکروسکوپونو د ډولونو، 
د حجرې د مهمو اجزاءو له پ５ژندلو، د حيواني او نباتي حجرې له رسمولو 
او مقايس３ سره اشنا شئ. همدارنگه به د حجرې شکلونه تشريح او حيواني 

او نباتي حجرې به سره پرتله ک７اى شئ. 
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د حجرې کشف

حجره چا او ＇ن／ه کشف ک７ه؟
ســاينس پوهانو د حجــرې موجوديت هغه وخت وپيژانده، چ３ مايکروســکوپ اختراع شــو. رابرت هوک 
Robert Hooke د لوم７ي ＄ل لپاره په ۱۶۶۵ کال ک３ د کارک حجرې تر مايکروسکوپ الندې وليدل３. 
هغه د کارک د نازک３ پا３１ کوچن９ خاليگاوې د مچيو د ＄ال３ په ب２ه تر مايکروسکوپ الندې وليدل３ او هره 

خاليگاه ي３ د حجرې )Cell( په نامه ياده ک７ه.
په حقيقت ک３ د رابرت هوک ليدلي  شــيان د کارک داســ３ حجرات وو، چ３ داخلي محتويات ي３ له 
من％ه تللي وو، خو د هغه له خوا د حجرې کارول شــوې کلمه تر اوســه هم رواج لري. همدارنگه رابرت 

هوک د نباتاتو په ساقه او ري＋ه ک３ حجرې مطالعه ک７ې. 
زموږ او ستاســو او د ！ولو ژونديو موجوداتو بدن له کوچنيو واحدونو ＇خه جوړ شــوی دی. چ３ حجره 

نومي８ي، نوموړي ساينسپوه حجره د کوچني جوړ＊تيز او وظيفوي واحد په تو－ه تعريف ک７ه.
وروسته بيا ＄ينو ساينس پوهانو ژوندۍ حجرې مطالعه او خپل نظريات ي３ په الندې ډول بيان ک７ل:

�t！ول ژوندي موجودات له يوې يا ＇و حجرو ＇خه جوړ شوي دي.
�tحجرې د ژونديو موجوداتو اساسي جوړ＊تيز او وظيفوي واحدونه دي.

�t！ول３ حجرې له پخوانيو حجرو ＇خه من＃ ته را＄ي.

د دغو نظريو مجموعه د حجروي نظري３ په نامه ياد８４ي.

              ان％ور )۱-۱( د کارک حجرات را＊يي
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مايکروسکوپ او د هغه ډولونه
＄ينــ３ ژونــدي موجودات، لکــه: باکتريا، اميب او نــور حيوانات د 
جوړ＊ــت لــه مخ３ ډ４ر کوچنــي دي، چ３ عادي ســترگ３ د هغ３ د 
ليدلو وړتيا نه لري، نو له دې امله عالمان د هغوى د ليدلو او د حجرو 
د مختلفــو برخــو د پوهيدلو لپاره له مايکروســکوپ ＇خه اســتفاده 

کوي.
 Skopien د کوچني او Micro .مايکروسکوپ يوناني کلمه ده

د ليدلو معنا لري.
په   چ３  را＊يي،  موجودات  کوچني  داس３  ته  موږ  مايکروسکوپ 
ستر－و نه ليدل ک８５ي. همدارن／ه له ذره بينونو ＇خه هم د کوچنيو 

شيانو د ليدلو لپاره کار اخيستل ک８５ي.
په ＊وون％يو ک３ له نوري مايکروسکوپ ＇خه کار اخيستل ک８５ي، چ３ 
ان％ور دوه زره ＄ل３ لوی ＊يي. دغه مايکروسکوپونه دوه  د شيانو 
يا تر دوو ډ４رې عدسي３ لري. د مايکروسکوپ  او 
په واسطه د شيانو د ليدلو لپاره بايد هغه په سالي６ 

ک５＋ودل شي.
د سالي６ تيارولو لپاره سامان آالتو ته ضرورت دی 

چ３ په )3-۱( ان％ور ک３ ＊ودل ک８５ي.

 

 
 

او د سترگ３ عدسيه   ۱۰۰x ابجکتيف عدسيه  د  مايکروسکوپ  الکتروني مايکروسکوپ: مرکب 
الکتروني  د  خو  ک７ي،  ＊کاره  لوی  ان％ور  شي  يوه  د  وارې   ۱۰۰۰x چ３  شي  کوالی    ۱۰x )اکولر( 
مايکروسکوپ د لويو ＊ودلو طاقت له ۲۵۰۰۰۰ )دوه سوه پن％وس زره( وارو ＇خه زيات دی. په دې ډول 

کوالی شئ حجره او اجزا ي３ په مفصل او دقيق ډول مطالعه ک７ئ.

اکولر يا د سترگو 
عدسيه

تيوب

م

اوبجکتيف

ستيج

گيرا)کلپ(

د ر１ا منبع

پايه

د تصوير تظيمونکى 
پ５چونه

)۲-۱( ان％ور نوري مايکروسکوپ اواجزاوي

  سوهان

 چاقو

بياتي

 گيرا

 ستن

＇ا＇کى ＇）ونکي

  سالي６ 

سالي６ پوښ

ان％ور )٣-١(  د سالي６ برابرولو لپاره د اړتياوړ سامان أالت

اضافي معلومات
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د حجرې ＄ان／７تياوې:

＄ينــ３ ژونــدي موجودات لکه: اميب، بکتريــا او نور له يوې حجرې ＇خه جوړ شــوي دي، چ３ د يو 
حجروي موجوداتو)Unicellular( په نامه ياد８４ي، خو يو شم５ر نور ي３ د ميليونونو حجرو له يو＄ای 
والي ＇خه من＃ ته راغلي، چ３ ＇وحجروي موجودات)Multicellular(ورته وايي. ستاسو بدن هم 

له ميليونونو حجراتو ＇خه جوړ شوی دی.                                                   
حجــرې ！ــول حياتي فعاليتونه، لکه: تغذيه، تنفس، اطراح، تکثــر او نور پر مخ بيايي. د ژونديو موجوداتو د 
حجرو جوړ＊ت د هغو د دندو او موقعيت په اساس مختلف دی، خو له دې سره هم د ！ولو ژونديو موجوداتو 
حجرې د ＄ينو جوړ＊تونو، لکه: هسته، سايتوپالزم، حجروي غشا او په نباتاتو ک３ د دې جوړ＊تونو سرب５ره 

د حجروي ديوال لرونک３ دي. 

د حجرې جوړ＊ت

حجرې ســره له دې چ３ د شکل، جسامت او 
جوړ＊ــت له پلوه يو له بله ډ４ــر توپير لري، خو 
په عمومــي ډول لکه: چ３ مخکــ３ هم وويل 
شــول، الندې اجــزاوې لري: حجروي غشــا،  
ســايتو پالزم او هســته. په نباتاتو ک３ له دې پرته 

حجروي ديوال هم موجود دی.

حجروي غشـــا: چ３ د پالزمايي غشــا په 
نامه هم ياد８４ي، د حجرې چارچاپير  ي３ پو＊لی 
دی. دغه غشــا دوه پوړيزه او ســوري لري، نيمه 
قابل نفوذ ده چ３ حجرې ته د موادو په داخليدو 
او خارجيدو ک３ مهم رول لري. اوبه ، اکسيجن 

 )۴-۱( ان％ور نباتي حجره ＄ين３ او د هغ３ اجزاوې

واکيول

د حجرې ديوال

کلوروپالست

ميتوکاندريا

هسته

سايتوپالزم

حجروي غشا
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او غذايــي مــوادو ته الر ورکوي چــ３ حجرې ته داخل شــي او اضافي مواد، لکه: کاربن ډای اکســاي６ له دې 
پالزمايي غشا ＇خه تير او خارج شي. په نباتوتو ک３ عالوه په حجروي عشا حجروي ديوال هم وجود لري.

حجروي ديوال: دا جوړ＊ت د نباتاتو په حجرو ک３ ليدل ک８５ي چي ډبل او کلک دی او زياته برخه ي３ 
له سلولوز ＇خه جوړه شوې ده.

لکه چ３ په )۴-۱( شــکل ک３ ليدل ک８５ي، حجروي ديوال د نباتي حجرې شــاوخوا راتاو شــوى او حجرې 
ته ي３ يو ثابت شکل ورک７ی دی. همدارنگه حجروي ديوال د ميکروبونو د داخل５دو مخه نيسي. په حيواني 

حجرو ک３ حجروي ديوال شتون نلري.

سايتوپالزم: شفافه ، نيمه مايع ماده ده  چ３ غلظت ي３ په مختلفو حجرو ک３ توپير کوي. سايتوپالزم 
د هســت３ په خارج ک３ وجود لري او د حجرې زياته برخه تشــکيلوي. د سايتوپالزم اصلي ترکيب اوبه، 
منرالونه او په اوبو ک３ حل شــوي پروتينونه دي. همدارنگه د رشــتو او لوله شــکله پروتينونو يوه شــبکه 
په ســايتوپالزم ک３ موجوده ده، چ３ د حجرې ســکلي جوړوي. د ســکلي دنده حجرې ته کلکوالى 
ورکــول دي. په ســايتوپالزم ک３ کوچني جوړ＊ــتونه موجــود دي چ３ د ارگانــل ))Organelle   يا د 
حجرې د اعضاوو په نامه ياد８４ي او مختلف３ دندې لري، چ３ د هغو ＄ين３ په )۴-۱( ان％ور ک３ ليدالى 

شئ. 

هسته: د حجرې لوﾦه او مهمه برخه ده، چ３ معموالً  کروي شکل لري. د هست３ چاپيره يوې دوه پوړيزې 
غشا احاطه ک７ې ده، چ３ سوري لري.

هغه موجودات چ３ حجرې ي３ حقيقي هسته لري د يو کاريوتا په نامه ياد８４ي. 

)يُو ( په التين ک３ د حقيقي او کاريون د هست３ په معنا ده. په ＄ينو حجرو ک３ هستوي غشا نشته، هغه موجودات 
چ３ حجرې ي３ هستوي غشا نه لري، د پروکاريوتا په نامه ياد８４ي. پرو په التين ک３ د ابتدايي او کاريون د هست３ 

معنا لري. هستوي غشا د هست３ او سايتوپالزم په من＃ ک３ د موادو په تيريدو را تيريدو ک３ مرسته کوي.
هســته د فعاليتونو د تنظيم او د حجرې د  کن＂رول دنده په غاړه لري. د هســت３ په داخل ک３ نازک３ رشــت３ موجودې 
دي، چــ３ د کروماتيــن په نامه ياد４ــ８ي. کروماتين د حجرې د و４ش په جريان ک３ پــه کروموزوم بدل８５ي. کروموزوم 
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له پروتين او DNA ＇خه جوړ شــوی دی، چ３ د حجــرې فعاليت کن＂رولوي. DNA دحجرې ارثي مواد دي. 
د DNA په برخه ک３ به په راتلونکو ！ولگيو ک３ به په بشــپ７ه ！و－ه معلومات درک７ل شــي. )۵-۱( ان％ور کروموزم  

وگورئ.
  

د حجرې نور اورگانيلونه   
  

دغه جوړ＊تونه په سايتوپالزم ک３ پراته دي، چ３ په لن６ ډول تشريح ک８５ي.
مايتوکاندريا: په ســايتوپالزم ک３ يو جوړ＊ــت شــته، چــ３ د حجرې د فعاليتونو لپــاره پک３ انرژي 

توليد８４ي، د حجرې دغه برخه)اور－انل( مايتوکاندريا ده.
واکيول: په حيواني او نباتي تن３ ک３ شتون لري چ３ د واکيول په نامه ياد８４ي. همدارن／ه د ضروري او 

فاضله موادو ذخيره د حجرې د واکيولونو دنده ده، چ３ مواد په مايع ډول په ＄ان ک３ ذخيره کوي.
 د حجرې ســايتوپالزم د ذ کر شــوو اورگانيلونو پرته تيوب شکلي جوړ＊تونه لري چ３ داندو پالزميک 
ريتيکولــوم پــه نامه ياد８４ي چ３ مواد د حجرې مختلفو برخو او له حجرې ＇خه خارج ته انتقالوي. نور 
جوړ＊تونه، لکه: سنتريول هم د حيواني حجرو په و４ش ک３ ډ４ر رول لري. په نباتاتو ک３ ＄ين３ جوړ＊تونه  

چ３ د پالستيدونه په نامه ياد８４ي وجود لري چ３ د غذايي موادو په جوړولو ک３ ډ４ر مهم دي.
د حجــرې شــکل او لويوالی د هغ３ د دندې د ＇رنگوالي اســتازيتوب کوي. حجــرې مختلف３ ب３２ او 
دندې لري. حجرې بيضوي، گردې، مکعب３، استوانه يي او ＄ين３ مسطح دي، خو ＄ين３ بيا د ستوري 

په ب２ه دي.

)٥-١( ان％ور کروموزوم

کوچنى بازو

سنترومير

اوږد بازو
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دحجرو مختلف ډولونه
الندينيو شکلونو ته پام وک７ئ، ＇ه توپيرونه او ＇ه ورته والى پک３ ليدالی شئ.            

   

              

                     فعاليت
              ۱- د خول３ د بشروي حجرو کتنه

د يو پاک لرگي په واسطه د خول３ مخاط را جدا ک７ئ. د سالي６ د پاسه يوه قطره  
پاک３ اوبه واچوئ. جمع شوی مخاط د سالي６ د پاسه له اوبو سره مخلوط او هوار ک７ئ. 
بيا د ايوډين يو ＇ا＇کی مخلوط پرې ورزيات او د ســالي６ پوښ  پرې ک＋ــ８５دئ. جوړ 
شــوی سالي６ د مايکروسکوپ په وســيله و－ورئ. د خول３ د مخاطي حجرو شکل په 

خپلو کتابچو رسم ک７ئ.
)7-١( ان％ور له  کوم３ ＇خه د حجرو اخيستل

 
 

 )٦-١( ان％ور د حجرو ډولونه

د خزو )موسس( حجره

عصبي حجره
د چرگ３ هگ９د صاف عضالتو حجرې تخم

سپرم
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                فعاليت

۲ - د پياز د پردې کتنه: 
 د چاقو يا ږيرې د پل په واسطه د پياز يوه ډ４ره نازکه پرده پرې ک７ئ. دغه پرده د سالي６ د پاسه هواره ک７ئ او د پاسه ي３ 
يو ＇ا＇کى پاک３ اوبه پرې واچوئ. کو＊ــ（ وک７ئ چ３ پرده گون％３ نشــي. د هغ３ د پاسه د سالي６ پوښ  ک＋ي８دئ. 
سالي６ دې د ميکرو سکوپ په تخته )س＂يج( ک５＋ودل شي. لوم７ی دې د ۱۰x )کوچن９ قوه( او بيا د ۴۰x )لويه قوه( 
ابجک＂يف الندې وکتل شــي. کوم شــکل چ３ د مايکروســکوپ الندې ليدل ک８５ي، په خپلو کتابچو ک３ ي３ رســم 
ک７ئ. تاســو د پياز او خول３ د کوم３ حجرې چ３ د مايکروســکوپ الندې مو وليدل３، له شــکلونو او زده ک７و ＇خه 

مو د حيواني او نباتي حجرو توپيرونه بيان ک７ئ. 

د حيواني او نباتي حجرو پرتله کول
أياحيواني او نباتي حجرې مو پرتله ک７ي دي؟ أيا پوهي８ئ چ３ حيواني او نباتي حجرې د جوړ＊ــت له 
پلوه ســره توپير لري که نه؟ په الندينيو ان％ورونو ک３ گورئ چ３ نباتي حجرې يو ضخيم او قوي ديوال 

لري چ３ په حيواني حجرو ک３ نه ليدل ک８５ي.

                                                    
 الف – حيواني حجره

)٨-۱( ان％ور حيواني او نباتي حجرې

حجروي ديوال

کلوروپالست

سنتروزوم

سايتوپالزم

 حجروي غشا

ميتوکاندريا

هسته 

واکيول

   ب – نباتي حجره

د حيواني حجرو واکيولونه کوچني ، خو په نباتي حجرو کی لوی دي چ３ د حجرې زياته برخه ي３ نيول３ 
وي.
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په حيواني حجرو ک３ ســنتروزوم ليدل ک８５ې چ３ د حجرې په تقســيم ک３ عمده  رول لري، خو د عالي 
نباتاتو په حجرو ک３ دغه جوړ＊تونه نشته. په نباتي حجرو ک３ مختلف جوړ＊تونه موجود دي، مهم ي３ 
د کلوروفيل لرونکي دي چ３ په کلوروپالســت ک３ پراته دي او شــين رنگ لري چ３ د نباتي حجرې د 

خوړو په جوړولو ک３ برخه لري، خو کلوروپالست په حيواني حجرو ک３ نه ليدل ک８５ي. 
 

د لوم７ي ＇پرکي لن６يز

  رابــرت هــوک د لوم７ي ＄ل لپــاره په ۱۶۶۵ کال کــ３ د کارک حجرې تر مايکروســکوپ الندې 
وکتل３.

 هغه مايکروســکوپ چ３ رابرت هوک جوړ ک７، ډ４ر ســاده و. ننني مايکروسکوپونه ډ４ر پ５چلي او د 
زيات ＊وولو اندازه ي３ ډ４ره لوړه ده.

 حجره د ژونديو موجوداتو جوړ＊تيز او وظيفوي واحد دی.
 د حجرې مهم３ اجزا حجروي غشــا )په نباتاتو ک３ ســرب５ره حجروي ديوال(، ســايتوپالزم او هسته 

دي.
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 د لوم７ي ＇پرکي پو＊تن３ 

۱- حجره تعريف ک７ئ؟
۲- د نباتي او حيواني حجرې توپيرونه ＇ه دي؟

۳- يوه نباتي حجره رسم ک７ئ او هرې برخ３ ته ي３ نوم وليکئ.
۴- د پروکاريوتا او يوکاريو＇ه ډول حجرې دي؟

۵- د مايکروسکوپ برخ３  کوم３ دي؟
۶- حجره د لوم７ي ＄ل لپاره چا وليده؟

۷-  حجروي ديوال يوازې په ---------- حجرو ک３ موجود دی.
٨-  د يوکاريوتا حجره --------- -- لري.
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دويم ＇پرکى

حجروي تنظيم
پــه ت５ر ＇پرکي ک３ موحجره او د هغ３ اجزاوې وپ５ژندل３ او پوه شــوو چ３ 

حجره مختلف فعاليتونه، لکه: تغذيه، تنفس، تکثر او نور سر ته رسوي.
 پــه يــوه ونه، غر＇ه او ستاســو په وجود ک３ ډ４رې حجــرې موجودې دي. 
هره حجره د ژوند لپاره الزم فعاليتونه سر ته رسوي. د ژونديو موجوداتو دا 
حجرې د مختلفو ډلو په ب２ه يو له بل ســره همکاري کوي چ３ هغوی خپل 

ژوند ته دوام ورک７ي.
پــه دې ＇پرکي ک３ به تاســو د حيواناتــو او نباتاتو د حجــرو د مختلفو ډلو 
او همدارنگــه د  ژونديو موجوداتو  تر ســطح３ پــورې دحجرو د تنظيم له 

مختلفو سطحو سره بلد شئ.
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په ژونديو موجوداتو ک３ د تنظيم سطح３
＄ينــ３ موجودات يوحجــروي )Unicellular( دي چ３ د ژوند ！ول فعاليتونه د همدې يوې حجرې 
په واسطه سرته رسوي . د دې پرعکس ＇وحجروي )Multicellular( موجوداتو د خپلو دندو د تر 
سره کولو لپاره د تنظيم عالي سطح３ )نسج، عضو، سيستم او ر－انيزم يعن３ ژوندی موجودات( من＃ ته 

راوړي دي، چ３ ！اکل３ دندې اجرا کوي.

نسجونه:
لکــه ＇نگه چ３ مو وويــل، ！ول ژوندي موجودات له يوې يا ＇و حجرو ＇خه جوړ شــوي دي. د ورته 
حجرو يوه مجموعه چ３ د يوې خاص３ دندې د تر ســره کولو لپاره ســره همکاري کوي، د نسج په نامه 
ياد８４ي. هر نســج له داســ３ حجرو ＇خه جوړ شوی دی، چ３ خاص جسامت او شکل لري. انساج په 

دوو برخو، يعن３ نباتي او حيواني انساجو، و４شل ک８５ي.

نباتي نسجونه:
نباتي نسجونه د نباتاتو په جوړ＊ت ک３ اساسي رول لري.

دغه نســجونه د موقعيت او دندې له پلوه په مختلفو برخو و４شــل ک８５ي، لکه: بشروي نسجونه١ ، اساسي 
نسجونه٢  او وعايي يا انتقالي نسجونه٣.

Epidermis -1
Ground tissues -2

Vascular tissues -٣

وعايي نسجونه  

اساسي نسجونه  

ب-  ري＋ه 

بشروي نسجونه

)۱-۲( ان％ور د ډن６ر او ري＋３ د مقطع پرتله

الف - ډن６ر
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۱- بشروي نسجونه )Epidermis(: دغه ساتونکي نسجونه  د نباتي اعضاو، لکه:  پا１و او ساقو په 
باندين９ سطح ک３ ＄اى لري چ３ له خارجي بدو يا ناسمو عواملو او －وا＊ونو ＇خه هغوی ساتي.

۲- اساسي نسجونه : دغه نسجونه عبارت دي له:
- پارانشـــيما )Parenchyma(: د پارانشــيما نسجونه د نباتاتو په داخلي اعضاو ک３ پيدا ک８５ي او د 
نباتاتو له اصلي او فعالو نســجونو ＇خه شــم５رل ک８５ي. هغه حجرې چ３ د پارانشــيما نسجونه جوړوي 

ساده او نازک سلولوزي ديوال لري.  
- کولنشـــيما )Collenchyma(: د دې نســجونو حجرې د پارانشــيما د حجرو په شان دي، خو د 
حجــرې ديــوال ي３ پر７４ دی، چ３ د نبات وده کوونک３ او ＄وان３ برخ３ ＄واکمنوي او هغوی ته د تاويدو 

او ک８يدو وړتيا ورکوي.
- سکلرنشيما )Sclerenchyma(: د سکلرنشيما نسجونه ډ４ر سخت او کلک دي. ددې نسجونو 
دحجرو ديوال د وخت په ت５ريدو ســره پر８４７４ي او حجره مري. د لوبيا د دانو پوســتکي، د ناک په م５وه 
ک３ کلک３  ذرې او د غوزانو کلک پوســتکي له دې انســاجو ＇خه جوړ دي چ３ د هغوی د ســختوالي 

المل ک８５ي.

۳- وعايي  يا انتقالي نســـجونه: له زايلــم )Xylem( او فلويم )Phloem( ＇خه عبارت دي. 
زايلم اوبه او معدني مواد له ري＋３ ＇خه ساق３ او پا３１ ته ل８５دوي، په داس３ حال ک３ چ３ فلويم پخه شوې 

شيره )قندي مواد ( له پا３１ ＇خه د نبات نورو برخو ته رسوي.

                فعاليت

 يوه دانه لوبيا وکرئ، له ودې وروسته د ږيرې د پاکي په واسطه له ري＋３، ډن６ر او پا３１ ＇خه يوه مقطع تياره ک７ئ. 
مقطع د سالي６ دپاسه ک＋ي８دئ او يو ＇ا＇کی اوبه پرې واچوئ، د هغ３ د پاسه د سالي６ پوښ ک＋ي８دئ. جوړ شوی 

سالي６ تر مايکروسکوپ الندې مشاهده ک７ئ او نباتي نسجونه په خپلو کتابچو ک３ رسم او نوم ورک７ئ.
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حيواني نسجونه:
هغه نسجونه دي چ３ د حيواناتو د بدن په جوړ＊ت ک３ برخه اخلي
حيواني نسجونه په  عمومي ډول په ＇لورو برخو و４شل شوي دي:

۱-  بشـــروي نســـجونه )Epithelial tissues(: دغــه نســجونه د 
پوستکي بهرن９ برخه او د وين３ د رگونو ، د هاضم３ د کانال )مرۍ، معدې 
او کولمــو( او د بولــي کانــال) د ادرار نل او نور( داخلي برخه پو＊ــي. د دې 
نسجونو د دندو مثالونه د بدن د داخلي غ７و ساتنه او د ادرار او خولو په ب２ه د 
فضوله موادو دفع ده. بشــروي نسجونه له يو يا ＇و پوړيزو حجرو ＇خه جوړ 

شوي دي.
۲- عضالتي نسجونه)Muscular tissues(: دغه نسجونه له اوږدو 
استوانه يي او دوک شکلو حجرو ＇خه جوړ شوي او په عمومي ډول په درې 
ب２و موجود دي: ＊وى عضالتي نسجونه، خط لرونکي عضالتي نسجونه او 

د زړه عضالتي نسجونه.
 )۳-۲( شکل د عضالتي نسجونو مختلف ډولونه را＊يي.

(۲-۲) ان％ور د بشروي نسجونو ډولونه

    ＇و پوړيز نسجونه

يو پوړيز نسجونه

د زړه عضالتي نسجونه

اسکليتي عضالتي نسجونه

)٣-٢( ان％ور د عضالتي نسجونو ب５الب５ل ډولونه＊وى عضالتي نسجونه

 :)Connective Tissues( ۳-  ارتباطي يا ن＋لوونکي نسجونه
د دې نسجونو اصلي دنده د نورو نسجونو په من＃ ک３ داړيکو ！ينگول دي. 
دغه نســجونه ډ４ر ډولونه لري. د دغو نســجونو يوه دنده له پوستکي سره د 
عضل３ او له عضل３ سره د ه６وکو يا کرپندوکو)غضروف( د اړيکو ！ينگول 

دي. مثالونه ي３ کرپندوکي ، ه６وکي او وينه ارتباطي نسجونه دي.
        

ارتباطي نسج 

ه６وکى 

عضله 

(٤-۲) ان％ور له عضالتو سره د ه６وکو 
ن＋لونکي نسجونه
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غ７ي:
هغه جوړ＊تونه چ３ په هغو ک３ د نسجونو دوه يا زيات ډولونه يو ＄ای کار  کوي او يوه ！اکل３ او ＄انگ７ې 
دنده ســر ته رســوي د غ７ي په نامه ياد８４ي. د مثال په ډول ستاسو زړه يو غ７ى دی چ３ د زړه له عضالتي 
نسجونو، ارتباطي او عصبي نسجونو ＇خه جوړ شوی دی.  د زړه داخلي برخه بشروي انساجو پو＊ل３ 
ده. نوموړي نســجونه ســره يو ＄ای کار کوي او د وين３ د پمپ کولو مهمه دنده اجرا کوي. يو بل غ７ى 
معده ده، چ３ له مختلفو نسجونو ＇خه جوړه شوې ده. عضالتي نسجونه په معده ک３ د خوړو د حرکت 
لپاره مهم دي.  خاص نسجونه کيمياوي مواد جوړوي چ３ د خوړو په هضم ک３ مرسته کوي. همدارنگه 
＄يگر د حيواناتو د بدن يو مهم غ７ی دی چ３ له مختلفو نســجونو ＇خه جوړ شــوی دی او د ژوند مهم 

تعامالت په ک３ سر ته رسي８ي، چ３ د بدن د فابريک３ په نامه هم ياد８４ي.
نباتات هم مختلف نسجونه لري، چ３ د يو غ７ى په ډول دنده اجرا کوي. پا１ه د نبات يو غ７ى دی، چ３ 
پک３ د اپی درمس انساج د محافظت، پارانشيمي نسجونه د خوړو جوړولو او انتقالي نسجونه د اوبو او 

پخ３ شيرې د انتقال لپاره يو له بله سره يو ＄ای کار کوي.

                فعاليت:  

د عضالتو ، ه６وکو او وين３ چمتو شوي سالي６ونه تر مايکروسکوپ الندې و－ورئ او دغه نسجونه په کتابچو ک３ 
رسم او وي３ نوموئ.

۴- عصبي نسجونه)Nervous tissues(: دغه نسجونه له ＄انگ７و حجرو ＇خه جوړ شوي دي 
چ３ د نيورون په نامه ياد８４ي، عصبي انساج د انسانانو د مختلفو سيستمونو په من＃ ک３ ارتباط او همغ８ي 

رامن＃ ته کوي. عصبي نسجونه موږ ته د فکر او زده ک７ې توان راکوي.
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سيستم ) جهاز( 
د غــ７و يوه ډلــه يوله بله ســره يو ＄ــای کار کوي او 
سيســتم من＃ ته راوړي. هر سيســتم په بدن ک３ يوه 

！اکل３ دنده سر ته رسوي.
د مثال په ډول د هاضم３ سيســتم له ＇و غ７و، لکه: 

خوله، مرۍ، معــده، کولم３، پانکراس، ＄يگر او نورو 
＇خــه جوړ شــوي دي چ３ دنده ي３ د هضم لپــاره د غذايي موادو په کوچنيو ！و！و 
تبديليــدل دي تر ＇و د وجود مختلف３ برخــ３ د انرژۍ او موادو د حاصلولو لپاره 
له هغوی ＇خه اســتفاده وک７ي. په يو سيســتم ک３ هر غ７ى ب５له دنده لري. نباتات 
هم مختلف سيســتمونه لري، لکه: د موادو د انتقال سيســتم چ３ ري＋３، ډن６ر او 

پا３１ په ک３ شامل３ دي.

Organism ژوندى موجوديا
لکــه چ３ دمخه مو يادونه وک７ه، حجرې د جوړ＊ــت د همغــ８ۍ په ب５الب５لو 
پوړونــو ک３ په گ６ه د ژوندي موجود د پاي＋ــت لپــاره کار کوي. د مثال په ډول 
هغــه حجرې په پام ک３ ونيســو، چ３ زموږ په خوله کــ３ موجودې دي،  دغو 
حجرو مختلف نسجونه جوړ ک７ي او نسجونو بيا يو غ７ى من＃ ته راوړي چ３ 

موږ هغ３ ته خوله وايو. خوله له نورو غ７و سره، لکه: د معدې او 
کولمو ســره د هاضم３ يو سيستم جوړوي. خو دا سيستم د نورو 
سيســتمونو، لکه: د تنفســي او د وين３ د دوران له سيســتم ＇خه 
پرته خپله دنده ســر ته رســوالې نشي. کله چ３ سيستمونه سره يو 
＄ای کار وک７ي نو د ژوندي موجود پاي＋ــت شــونی ک８５ي. که له 
دې سيســتمونو ＇خه يو ي３ هم کار ونه ک７ي نور سيستمونه خپل 
کار وړانــدې نشــي وړالی او ژوندی موجود ژر يا وروســته خپل 

ژوند له السه ورکوي.

           فکر وک７ئ 
په مختلفو ســطحو  ک３ د حجرې جوړ＊ــت ژوندي موجود ته ＇ه گ＂ه لري؟ هر زده کوونکی دې يو المل پيدا او 

په ！ولگي ک３ دې په هغه بحث وک７ي.

 )٦-٢( ان％ور د انسان د بدن مختلف سيستمونه

 )۵-۲( ان％ــور د حجروي 
تنظيــم مختلف３ ســطح３

غ７ى

نسج

د وين３ د جريان سيستم

د اطراحي３ سيستم د هاضم３ سيستم

 ژونــدي موجوديا ار－انيزم
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د دويم ＇پرکي لن６يز 
 

- ＇وحجروي ژوندي موجودات له ډ４رو حجرو ＇خه جوړ شوي دي.
- هغه ورته حجرې چ３ په گ６ه يوه ＄ان／７ې دنده سرته رسوي د نسج په نامه ياد８４ي.

- مختلف نسجونه له يو بل سره يو ＄ای کار کوي او يو عضو من＃ ته راوړي.
- د اعضاو يو گروپ چ３ د يوې معلوم３  دندې د ســرته رســولو لپاره ســره يو ＄ای کار کوي، سيســتم 

تشکيلوي.
- ＇و سيستمونه يو ＄ای کار کوي او ژوندی موجود من％ته راوړي.
د يوه ژوندي موجود تنظيم کوالی شو په الندې ډول خالصه ک７و:

    حجرې                نسجونه                غ７ي              سيستم                ژوندی موجود
 

 

17   
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د دويم ＇پرکي پو＊تن３
۱- غ７ی تعريف ک７ئ او يو مثال ي３ وواياست.

۲- يوحجروي ژوندي موجودات له ＇وحجروي سره ＇ه توپير لري؟
۳- نسج تعريف ک７ئ او د نباتي او حيواني نسجونو نومونه واخلئ.

سم ＄واب انتخاب ک７ی
۴- --------  يو حجروي موجود دی.

الف( ونه          ب( موږک          ج( باکتريا
۵- د غ７و يو گروپ يو ＄ای کار کوي او---------- من＃ ته راوړي.
الف( نسج      ب( غ７ي             ج( سيستم          د( ژوندی موجود
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دريم ＇پرکى

حجروي عملي３
په ت５رو لوســتونو ک３ مو د حجروي غشــا په برخه ک３ معلومات حاصل 
کــ７ل چ３ حجروي غشــا د موادو د ت５ريدو او رات５ريــدو الره ده. ＄ين３ 
مواد په أســان９ له حجروي غشــا ＇خه ت５ري８ي، ＄ين３ په ورو او ＄ين３ 

مواد هي＆ نشي ت５ريدالی. 
نباتات کوالی شــي له هغو موادو ＇خه چــ３ حجرې ته ي３ داخل８５ي، 
لکه: اوبه او کاربن ډای اکساي６ د لمر له ر１ا ＇خه په استفادې سره ور＇خه 
خواړه جوړ ک７ي. ژوندي موجودات د خپل پاي＋ت  لپاره انرژۍ ته اړتيا 

لري چ３ دا انرژي له غذايي موادو ＇خه الس ته راوړي. 
په دې ＇پرکي ک３ به تاســو له حجرې ＇خه د انتقال پر الرو ســرب５ره له 

دوو مهمو عمليو، ضيايي ترکيب او حجروي تنفس سره بلد شئ.
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په حجره ک３ د موادو د انتقال عملي３
حجرو ته د موادو د انتقال لپاره دوه عملي３ ډ４رې مهم３ دي چ３ نفوذ او اسموسيس دي.

چ３ دلته ي３ تر＇７５ن３ الندې نيسو.

Diffusion ۱-  د نفوذ عمليه

د انتشــار)خپر４دا( يــا )نفوذ( عمليه ＇ه شــی ده؟ د غازونو او مايعاتــو ماليکولونه تل د حرکت په حالت 
ک３ دي. د ب５لگ３ په ډول، که يو گيالس له اوبو ＇خه ډک ک７و او يو ＇ا＇کی رنگ په اوبو ک３ واچوو، 

ستاسو په فکر ＇ه ک８５ي؟

             اضافي معلومات 
پــه حجره ک３ د مــوادو انتقال دوه ډوله دی. يو ي３  فعال انتقال دی چ３ حجره پرې انرژي لگوي، 
او بل غيرفعال انتقال، چ３ د انرژۍ له لگيدو ＇خه پرته اجرا ک８５ي او مواد يوازې د زيات غلظت 
له برخ３ ＇خه د کم غلظت برخ３ ته حرکت کوي. انتشار )نفوذ( او اسموسيس د غيرفعال انتقال 

ب５لگ３ دي.

)۱-3( ان％ور په اوبو ک３  د خپر４دو عمليه

لــه پورتني ان％ور ســره ســم د رنــگ ماليکولونه تر ل８ وخت وروســته په ！ولو اوبو ک３ په مســاوي ډول 
خپر４ــ８ي چــ３ په پای ک３ ！ول３ اوبه په يو رنگ ليدل ک８５ي. په دغه عمليه ک３ مواد له هغ３ برخ３ ＇خه 
چــ３ غلظــت ي３ زيات وي هغ３ برخ３ ته ل８５دول ک８５ي چ３ غلظت ي３ کم وي. دغه عمليه د انتشــار د 
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نيمـــه قابـــل نفـــوذ پـــرده او له هغـــ３ ＇خـــه د اوبو 
ت５ر４دنه

د اوبو، کاربن ډاى اکســاي６ او اکســيجن مالکيولونــه د هغوی د کوچنيوالي 
لــه املــه  له حجروي غشــا ＇خه ت５ريــ８ي. خوحجروي غشــا حجرې ته د 
نورو شــيانو پــه داخليدو او خارجيدو بشــپ７ کن＂رول لــري، ＄که د ژونديو 
موجوداتــو حجروي غشــا نيمه قابل نفوذ پرده ده چــ３ ＄ين３ مواد له هغ３ 
＇خه ت５ريدالې شــي، خو نور مواد له هغ３ ＇خه د ت５ريدو وړتيا نه لري. که 
داســ３ نه وای نو هره ماده که د حجرې لپاره زيانمنه هم وي له بهر ＇خه به 
حجــرې ته داخليــدالی او له بل３ خوا به د حجرې ضروري مواد د حجرې 

له داخل ＇خه بهر  ته انتقاليدالى شوای.
کله مو فکر ک７ی دی، چ３ که يو م７اوی نبات په اوبو ک３ ک５＋ودل شي ب５رته 

تازه او خ７وبي８ي. ول３؟
په)الف( ان％ور ک３ ليدل ک８５ي چ３ م７اوي نبات خپل３ اوبه له السه ورک７ي 
دي، نو ＄که ي３ پا３１ گون％３ شوي. د )ب( په ان％ور ک３ گورئ چ３ کله نبات 

ته اوبه ورک７ل شي، حجرې ي３ په پوره اندازه اوبه اخلي او تازه ک８５ي.

                  فکر وک７ئ
＊وونکى د کو！３ په يو کونج کي ل８ عطر شيندي. تر يوې يا دوه دقيقو وروسته ！ول زده کوونکي د عطرو بوی احساسوي، المل ي３ 

＇ه دی؟

)الف( ان％ور م７اوی نبات               

)ب( ان％ور تازه نبات
)٢-٣( ان％ور د نبات په تازه 

توب د اوبو اغيز

عملي３ په نوم ياد８４ي.
د انتشــار عمليه په حجرو ک３ هم پي＋ــي８ي. د حجرو لپاره د انتشــار عمليه ډ４ر اهميت لري، ＄که چ３ 
C 2 ( تبادله د انتشــار د عملي３ له الرې سر ته  ( او کاربن ډای اکســاي６ ) 2 په حجرو ک３ د اکســيجن)

رس８５ي.
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                فعاليت
＇و دان３ مميز د اوبو په يو لو＊ي ک３ واچوئ او تر ۲۴ ساعتونو وروسته ي３ وگورئ، وليکئ چ３ ول３ مميز 

پ７سيدل３ دي؟

 Osmosis :اسموسيس
اسموسيس ＇ه شی دی؟

له يو محيط ＇خه چ３ داوبو ماليکولونه ي３ زيات وي، داســ３ يو محيط ته چ３ داوبو ماليکولونه ي３ ل８ 
وي د يوې نيمه قابل نفوذ پردې له الرې د اوبو ت５ريدو )انتشــار( ته اسموســيس ويل ک８５ي. اسموسيس 
د انتشــار يو خاص حالت دی، چ３ په هغه ک３ د اوبو ماليکيولونو حرکت د يو نيمه قابل نفوذ پردې له 
الرې ترسره ک８５ي. په خالصو اوبو ک３ د اوبو د مالکيولونو تراکم زيات دی. که د بورې په ＇ير د نورو 
موادو ماليکولونه  په اوبو ک３ حل شي، نو د اوبو د ماليکولونو تراکم کم８５ي، يعن３ د اوبو د ماليکولونو 

لپاره ل８ه فضا پات３ ک８５ي. 
)٣-٣( ان％ــور تــه پام وک７ئ، کله چ３ خالص３ اوبه او د بورې محلــول د يوې نيمه قابل نفوذ پردې په 
واسطه يو له بله جال وي، نو د اوبو ماليکولونه د بورې د محلول خواته چ３ د اوبو غلظت په ک３ کم دی، 

حرکت کوي. خو د بورې ماليکولونه د هغوی د غ＂والي له امله له دې پردې ＇خه نشي ت５ريدالی. 

اوبهبوره
نيمه قابل نفوذ پرده

)3-3( ان％ور د خالص اوبو ＇خه د بورې د محلول په لور د اوبو حرکت
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 Photosynthesis ضيايي ترکيب يا فوتوسنتيز
تاســو کلــه فکر ک７ی دی چ３ حيوانات خپل خواړه ＇نگه الس تــه راوړي؟ ！ول حيوانات خپل خواړه او 
انرژي  په مستقيم يا غير مستقيم ډول له نباتاتو ＇خه الس ته راوړي. په ري＋ه، ډن６ر، پا１ه، م５وه او د نباتاتو 

په دانو ک３ انرژي لرونک３ غذا شته. 
ستاسو په نظر نباتات  د اړتيا وړ خواړه او انرژي له ＇ه شي ＇خه الس ته راوړي؟

نباتــات د اړتيــا وړ انرژي له لمر ＇خه الس ته راوړي او د لمر د ر１ا انرژي په کيمياوي انرژۍ بدلوي. په 
کيمياوي انرژۍ باندې د لمر د ر１ا د انرژۍ تبديليدل چ３ د نباتاتو په واسطه صورت نيسي، فوتوسنتيز يا 
ضيايي ترکيب بولي. کلوروپالست په نباتي حجرو ک３ د فوتوسنتيز ＄ای دی. که نباتات موجود نه واى 

ه５＆ حيوان به هم نه وي موجود، ＄که په ن７ۍ ک３ ！ول غذايي مواد د نباتاتو محصول دی. 

                فعاليت
د چرگــ３ خامه هگ９ واخلئ او  په يو لو＊ــي)پتري ديش(  ک３ ل８ه  ســرکه  ورزياته کــ７ئ. د هگ９ الندن９ برخه د يو 
＇ه وخت  لپاره په ســرکه ک３ ک８５دئ، چ３ پوســتکی ي３ نرم شــي، خو پرده ي３ زيانمنه نه شــي. همدارنگه د هگ９ 
د پوســتکي  د جال کولو لپاره کوالی شــئ هگ９ په ورو د کاچوغ３ په واســطه ووهئ او د نوکانو په واسطه د هگ９ د 
پوســتکي ＇و ！و！３ راب５ل３ ک７ئ. پام وک７ئ چ３ پرده ســورۍ نشي. له هغ３ وروسته په يو کوچني لو＊ي ک３ خالص３ 
اوبه واچوئ، د هگ９ هغه برخه چ３ پوســتکی ي３ جال شــوی دی په داســ３ ډول په لو＊ي ک３ کي８دئ، چ３ هگ９ په 
اوبو ک３ ډوبه نشي او يوازې هماغه برخه ي３ له اوبو سره په تماس ک３ وي.  د هگ９ ت５ره برخه په ډ４ر پام سره سورۍ 
ک７ئ او يوه ＊ي＋ه يي ميله چ３ من＃ ي３ تش وي يا د خود کار قلم ډن６ه په ک３ ننباسئ. د يوې شپ３ او ور＄３ له ت５ر４دو 

وروسته ي３ وگورئ او د خپل３ کتن３ پايله وليکئ.

(٤-۳) ان％ور په نباتاتو ک３ د فوتوسنتيز عمليه

د لمر ر１ا

کاربن ډای اکساي６

اکسيجن
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نباتــات د فوتوســنتيز له الرې له کومــو موادو ＇خه خواړه جــوړوي؟ نباتات د غــذا د توليد لپاره دوو 
کيميــاوي مــوادو ته ضرورت لري. يو اوبه دي چ３ د ري＋ــو په واســطه ي３ له خــاورې ＇خه اخلي. بل 
کاربن ډای اکســاي６ دی  چ３ له هوا ＇خه ي３ اخلي. نباتات د لمر انرژۍ ته هم اړتيا لري، ＄که چ３ د 
لمر انرژي د اوبو او کاربن ډای اکساي６ د تعامل المل ک８５ي، نو ＄که هغه عمليه چ３ د هغ３ په واسطه 
نباتات له خامو موادو يعن３ اوبو او کاربن ډای اکساي６ ＇خه د کلوروفيل او د لمر د ر１ا په شتون ک３ پاخه 
مواد يا شــيره جوړوي،  د ضيايي ترکيب په نامه ياد８４ي. د فوتوســنتيز محصوالت، گلوکوز او اکسيجن 

دي چ３ معادله ي３ په الندې ډول ليکالی شو:

نباتات د فوتو سنتيز په عمليه ک３ نه يوازې د خپل ＄ان لپاره خواړه جوړوي، بلک３ د نورو موجوداتو 
لپاره هم چ３ د نباتاتو ＇خه تغذيه کوي، غذايي مواد او اکسيجن چ３ مهم حياتي مواد  دي توليدوي 

ي３.

د فوتوسنتيز عمليه په  ＇ه ډول نباتاتو ک３ تر سره ک８５ي؟
تاســو ليدلــي دي چــ３ نباتات زياتره شــين رنگ لري. دغه شــين رنــگ په هغوی کــ３ د کلوروفيل د 
موجوديت له امله دی، نو کلوروفيل يوه مهمه ماده ده او ب３ له کلوروفيل ＇خه د فوتوســنتيز عمليه ســر 
ته نه رســ８５ي. کلوروفيل د لمر انرژي جذبوي. کلوروفيل د کلوروپالســتونو په داخل ک３، چ３ په نباتي 
حجرو ک３ پيدا ک８５ي شتون لري. د نبات شن３ برخ３ دا ماده لري. د ري＋３ حجرې کلوروفيل نه لري. 

                                    د لمر ر１ا
       گلوکوز+ اکسيجن                      کاربن ډای اکساي６ + اوبه

                                    کلوروفيل
 

 
6126222 666 OHCOCOOH ++

کلوروفيل

لمر
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د حجرې تنفس
آيا فکر مو ک７ی دی چ３ ！ول３ حجرې تنفس کوي؟

مخامخ شکل ته ＄ير شئ. دغه و－７ي کار کولو لپاره د اړتيا وړ انرژي له ＇ه 
شي ＇خه تر السه کوي؟

دوی د خپل３ اړتيا وړ انرژي له حجروي تنفس ＇خه الس ته راوړي. 

！ولــ３ حجرې، که حيوانــي وي او که نباتي، د خپــل د ژوندانه د فعاليتونو 
لپاره، لکه: حرکت، تنفس، وده او نور و حياتي فعاليتونو د ســرته رســولو 
لپــاره انــرژۍ ته اړتيا لــري. که حجره د اړتيا وړ انــرژي الس ته را نه وړي، 
مــ７ه ک８５ي. حجرې د اړتيا وړ انرژي لــه گلوکوز ＇خه الس ته راوړي. هغه 
کيميــاوي عمليه چ３ په گلوکــوز ک３ موجوده انــرژي أزادوي، د حجروي 
تنفــس په نامه ياد８４ي. چــ３ د حجرې په مايتوکاندريا ک３ صورت نيســي. 
！ــول ژوندي موجودات بايد د ژوند د پاي＋ــت لپاره حجروي تنفس ســر ته 

ورسوي.

                فعاليت:  
آيا د فوتوســنتيز په عمليه ک３ اکســيجن 

توليدي８ي؟
ديو شــين نبات ＇و ＇انگ３ له اوبو ＇خه 
په يو ډک لو＊ي ک３ واچوئ او د پاسه ي３ 
له اوبــو نه ډک يو قيف ســرچپه ک８５دئ. 
قيف د يوې پاي３ پواســطه کلک او بايد د 
اوبو له سطح３ ＇خه ل８ اوچت واقع وي، 
چــ３ د اوبو ننوتل ورته شــوني وي. اوس 

لو＊ــی د لمر تر وړانگو الندې ک＋ــي８دئ. د ل８ وخت په ت５ريدلو سره ليدالې شئ، چ３ د 
هوا پوک９２ له نبات ＇خه بهر او د ！ســت ！يوب په پاســن９ برخه ک３ را！ول８５ي. کله چ３ په پوره اندازه گاز را！ول شــو، 

！ست ！يوب له اوبو ＇خه را پورته ک７ئ اود －و－７دنيم سوی تيلی ورننباسی، ＇ه پي＋ي８ي؟
که دغه نبات په تياره ک３ ک５＋ودل شي، د گاز پوک９２ نه جوړ８４ي. که د شن３ ＇انگ３ پر ＄ای په لو＊ي ک３ ري＋ه واچول 

شي د لمر له ر１ا سره بيا هم پوک９２ نه توليد８４ي.
له پاسني فعاليت ＇خه ＇ه نتيجه اخلئ؟

)۶-3( ان％ور دوه نفره د بدني فعاليت 
په حال ک３

ري＋ه له ر１ا سره          
 پا１ه لرونک３ ＇انگه ب３ له ر１ا        

پا１ه لرونک３ ＇انگه له ر１ا سره

(٥-۳) ان％ور په فوتوسنتيز ک３ د اکسيجن توليد
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حجروي تنفس د الندې معادل３ په واسطه ＊ودلی شو

گلوکوز توليدوي

اکسيجن أزاد ک８５ي 

لمريزه  انرژي 

نبات

مايتو کاندريا

کاربن ډای اکساي６

کلوگوز

اوبه

)۷-٣( ان％ور په ژونديو موجوداتو ک３ د فوتوسنتيز او تنفس عمليه

  انرژي+ کاربن ډای اکساي６ + اوبه                 آکسيجن + گلوکوز
نور

کلوروفيل
 22 66 COOH + 26126 6OOHC + 26126 انرژي  6OOHC +

ضايي ترکيب 

حجروي  تنفس
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د دريم ＇پرکي لن６يز
  انتشار: له غليظ محيط ＇خه رقيق محيط ته د مالکيولونو حرکت دی.

 اسموسيس:  له يوې نيمه قابل نفوذ پردې ＇خه د اوبو انتشار دی، له د اس３ يو محيط ＇خه چ３ 
د اوبو غلظت ي３ زيات وي، يو داس３ محيط ته چ３ د اوبو غلظت ي３ کم وي.

 فوتوسنتيز: الندين９ معادله فوتوسنتيز ＇رگندوي.

   گلوکوز+ اکسيجن                     کاربن ډای اکساي６ + اوبه

  د حجرې تنفس د الندې معادل３ په واسطه ليکالی شو:
انرژي + کاربن ډای اکساي６ + اوبه                     اکسيجن +  گلوکوز 
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د لمر ر１ا

نور
کلوروفيل

کلوروفيل
 22 66 COOH +  26126 6OOHC +

 26126 6OOHC +  ECoOH ++ 22 66

 26126 6OOHC + 26126 6OOHC +
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د دريم ＇پرکي پو＊تن３
الندې پو＊تن３ تشريح ک７ئ.

۱- فوتوسنتيز تعريف ک７ئ او معادله ي３ وليکئ.

۲- ژوندي موجودات خپله انرژي له کوم３ زيرم３ ＇خه الس ته راوړي؟

3- ول３ فوتوسنتيز ته ضيايي ترکيب ويل ک８５ي؟

۴- د ضيايي ترکيب لپاره د اړتيا وړ خام مواد کوم دي؟

۵- حجروي تنفس تعريف ک７ئ؟

۶- اسموسيس کومه عمليه ده؟

سم ＄واب په ن＋ه ک７ئ
۷-  فوتوسنتيز ول３ په نباتاتو ک３ واقع ک８５ي؟

الف- ＄که چ３ نباتات کلوروفيل لري.     ب-  ＄که چ３ نباتات ډن６ر لري.
ج- ＄که چ３ نباتات ري＋ه لري.                 د- ＄که چ３ حيوانات نباتات خوري.

٨- انتشار د موادو حرکت له --------- محيط ＇خه ---------- محيط ته دی.

الف- له غليظ ＇خه غليظ ته.                    ب- له رقيق ＇خه غليظ ته.
ج- له غليظ ＇خه رقيق ته.                         د- له رقيق ＇خه رقيق ته. 
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＇لورم ＇پرکى

د حجرې ډ４ر＊ت )تکثر(
لکه چ３ د مخه وويل شــول حجره سرب５ره پردې چ３ د ژونديو موجوداتو 
وظيفــوي او جوړ＊ــتيز واحد دی، تکثــري واحد هــم دی. ！ول ژوندي 
موجــودات له پخوانيو حجرو ＇خه يعنــ３ له مورنيو حجرو ＇خه من＃ ته 
را＄ي. حجروي انقســام يوه بيالوژيکي عمليه ده، چ３ د هغ３ په واســطه 
حجــرې د ＄ــان په ＇５ر نــورې حجرې جوړوي. حجــروي و４ش ＇نگه 

ک８５ي . او نتيجه يي ＇ه ده؟ 
حجــرې د ودې، پراختيــا او و４ــش وړتيا لــري او د حجرې ډ４ر＊ــت  د 
حجروي و４ش په واسطه صورت نيسي، چ３ د هغ３ په نتيجه ک３ له يوې 
واحــدې حجرې ＇خه نوى ژوندی موجود من＃ تــه را＄ي. همدارنگه د 
بــدن ！پونــه د تکثر په نتيجه ک３ ب５رته رغي８ي. ب３ له تکثره ژوند ممکن نه 
دی، ＄کــه د همــدې تکثر په نتيجه ک３ له والدينــو ＇خه اوالد پيدا او په 

دې ډول د ژوند پاي＋ت ممکن يا شونی ک８５ي.
پــه دې ＇پرکــي ک３ به تاســو د حجــروي و４ــش د مختلفــو ډولونو او د 

ميتوسيس او ميوسيس عمليو له توپيرونو سره بلد شئ.
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حجروي و４ش
حجــروي و４ش يــوه بيولوژيکي پي＋ــه ده چ３ 
ديوې حجــرې ) پخوان９ حجــرې( ＇خه نوي 

حجرې من＃ ته را＄ي.
حجروي و４ش په دوه ډوله دی:

۱- مستقيم و４ش

۲- غيره مستقيم و４ش

 Amitosis مستقيم و４ش اميتوسيس
ډول  مســتقيم  و４ــش  حجــروي  د  ان％ــور   )۴-۱(

يــا آميتوســيس ＊ــيي. دغــه و４ــش اکثره پــه ＄ينو 
ژونديوموجوداتــو، لکــه: بکترياو ک３ ليــدل ک８５ي. 
＇نگــه چ３  په ان％ور ک３ ليدل ک８５ي لوم７ی د بکتريا 
حجــره اوږد８４ي. له هغ３ وروســته د حجرې په من＃ 

ک３ دننه خوا ته يو ژوروالی من＃ ته را＄ي  چ３ په نتيجه ک３ حجره په دوو برخو و４شل ک８５ي.

غير مستقيم و４ش 
دغه و４ش په جسمي حجرو ک３ من＃ ته را＄ي

غير مسقيم و４ش په دوه ډوله دی يو ميتوسيس او بل ميوسيس.

Mitosis الف: ميتوسيس
ميتوســيس د غيره مســتقيم و４ش په نامه هم ياد８４ي. دغه و４ش په جسمي حجرو ک３ صورت نيسي په 
دې ډول حجروي و４ش ک３ لوم７ی هسته او بيا سايتوپالزم تقسيمي８ي، چ３ په نتيجه ک３ له يوې مورن９ 
حجــرې ＇خه دوه لورن９ )نــوې( حجرې من＃ ته را＄ي. نوې توليد شــوې حجرې يا لورن９ حجرې په 
هماغه اندازه کروموزومونه لري چ３ په مورنيو حجرو ک３ موجود دي. په دې عمليه ک３ هسته له و４ش 

د مخه يو ل７ پ５چلي ب５الب５ل پ７اونه وهي. چ３ عبارت دي له:

)۱-۴( ان％ور د بکتريا مستقيم و４ش
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۱- پروفاز         ۲- ميتافاز           3- انافاز        ۴- تيلوفاز

بايــد وويل شــي چ３ حجــره د حجروي و４ش له پيل ＇خــه مخک３ د  چمتو والي پــ７او وهي، چ３ د 
انترفــاز)Interphase( پــه نامه ياد８４ي. پــه دې پ７او ک３ حجره د خپل３ ودې تــر ！ولو لوړې کچ３ ته 

رس８５ي او و４ش ته چمتو ک８５ي.

١- پروفاز )Prophase(: د ميتوسيس و４ش د پروفاز له پ７او ＇خه پيلي８ي. په دې پ７او ک３ حجره د 

أماده گ９ يا انترفاز له حالت ＇خه  راو＄ي او په هسته ک３ ي３ بدلونونه ليدل ک８５ي. په پيل ک３ د کروماتين 
د رشــتو شــبک３ پ７５ې او په کروموزومونو بدلي８ي چ３ د ارثي خواصو انتقال دنده لري. په دې پ７او ک３ 

هستوي جدار له من％ه ＄ي.  

۲- ميتافـــاز )Metaphase(: د هســتوي جــدار لــه من％ه تللو ســره له هســت３ ＇خه أزاد شــوي 

کروموزومونه د حجرې په اســتوايي برخه ک３ واقع ک８５ي، لکه: چ３ په )۲-۴( ان％ور ک３ ليدل ک８５ي. 
هر کروموزوم په ！اکلو ！کو ک３  له دوک ډوله رشتو سره ن＋لي.

۳- انافاز )Anaphase(: انافاز د ميتوســيس د غيره مســتقيم و４ش دريم پ７او دی. په ان％ور ک３ 

ي３ گورئ، چ３ کروموزومونه د ميتافاز په پ７او ک３ له دوک ډولو  رشــتو ســره ن＋ــتي دي، کروموزمونه د 
حجرې دواړو قطبونو ته حرکت کوي او يو له بله ＇خه ب５لي８ي.

4- تيلوفاز )Telophase(: تيلوفاز د حجرې د غير مســتقيم و４ش وروســتى پ７او دی. په دې پ７او 

ک３ کروموزومونه د حجرې قطبونو ته رس８５ي او له شاوخوا ＇خه ي３ هستوي پرده تاوي８ي. کروموزومونه  
ب５رته د کروماتين په رشــتو بدل８５ي. همدارنگه دوک ډوله رشــت３ له من％ه ＄ي. د دې پ７او په پای ک３ د 
حجرې سايتوپالزم په دوو برخو و４شل ک８５ي، چ３ په نتيجه ک３ له يوې مورن９ حجرې ＇خه د مساوي 

کروموزومونو لرونک３ دوه نوې حجرې من＃ ته را＄ي.
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په حيواني حجرو ک３ د تيلوفاز تر پ７او وروسته د حجرې په من＃ ک３  ژوروالی من＃ ته را＄ي او حجره په 
دوو برخو و４شل ک８５ي. په نباتي حجرو ک３ ژوروالی من＃ ته نه را＄ي، خو په ＄ای ي３ د حجرې په من＃ 

ک３ يو حجروي ديوال جوړ８４ي چ３ په نتيجه ک３ حجره په دوو مساوي برخو و４شل ک８５ي.

)۲-۴( ان％ور په حيواني حجرو ک３ دميتوسيس عمليه

)3-۴( ان％ور په نباتي حجرو ک３ د تيلوفاز پ７او

                فعاليت
د پياز د ري＋ــ３ يو چمتو شــوی ســالي６ او يا کوم بل ســالي６ تر مايکروسکوپ الندې وگورئ، د ميتوســيس ب５الب５ل پ７اوونه په 

کتابچو ک３ رسم ک７ئ.

سنترومير

هسته

سايتوپالزم

شعاع

هستوي غشا پرفاز

سنتريول

انافاز حجروي غشا تيلوفاز

حيواني حجره چ３ و４ش ته تياره ده 

ميتا فاز
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د ميتوسيس اهميت
د ميتوســيس عمليه د ودې لپاره بنســ＂يز رول لري. هره ورځ زموږ او ستاسو د بدن په ميليونونو حجرې 
له من％ه ＄ي او په عوض ي３ د دې عملي３ په واســطه ب５رته نوې حجرې توليد８４ي. مثًال د وين３ حجرې 
هــره ورځ لــه من％ه ＄ــي او ب５رته توليد８４ي. د ژونديــو موجوداتو وده د ميتوســيس د حجروي و４ش په 
واســطه من＃ ته را＄ي. که خپل پوســتکي ته وگورو، وبه وينو چ３ د پوستکي پاسن９ حجرې م７ې ک８５ي 
او د له من％ه تللو حجرو ＄ای نوې حجرې نيسي چ３ له دننه خوا ＇خه د ميتوس５س عملي３ په واسطه 

جوړ８４ي.

  :«Meiosis ب: تنقيصي و４ش «ميوسيس

د ميوســيس کلمه د تنقيص يا کموالي په معنا ده. ميوســيس د کروموزوم د کموالي يوه عمليه ده. دغه حجروي 
و４ش جنسي حجرو ک３ من＃ ته را＄ي. په دې عمليه ک３ له يوې مورن９ حجرې ＇خه ＇لور لورن９ حجرې من＃ 
ته را＄ي. نوې جوړې شوې حجرې د مورن９ حجرې نيمايي شم５ر کروموزومونه لري. چ３ د جنسي حجرو ) 
مذکر او مؤنثو حجرو ( د يو＄ايوالي په صورت ک３ د کروموزمونو شم５ر ب５رته پوره ک８５ي. د ميوسيس عمليه په 

دوو پ７اوونو ک３ بشپ８４７ي. لوم７ی او دويم ميوسيس، چ３ يو په بل پس３ صورت نيسي.

          فکر وک７ئ 
که د چاقو په واسطه مو الس ！پي شوی وي، ＊ايي تر ＇و ور＄و وروسته ！پ جوړ شي. کومه عمليه ستاسو د الس د  ！پي شوو 

نسجونو د جوړيدو المل شوی دی؟
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د ميوسيس د عملي３ اهميت
د ميوســيس عمليه په جنســي حجرو  ک３ صورت نيسي، ډ４ر اهميت لري. په دې عمليه ک３ 
د کروموزومونو شــم５ر نيمايي ک８５ي، چ３ تر القاح وروســته )د نارينه او ＊％ينه جنسي حجرو 
يو ＄اﾦوالى( هماغه پخواني شــم５ر ته رسي８ي.  په دې ډول د کروموزومونو شم５ر مساوي پات３ 
ک５ــ８ي او د هــرې نوع３ ＄انگ７تياوې ســاتل ک８５ي. د ب５ل／３ په ډول د انســان د کروموزومونو 
شــم５ر ۴۶ دان３ يا ۲3 جوړې دی چ３ دغه شــم５ر هميشــه مســاوي پات３ ک８５ي. که دا ډول نه 
وای، د کروموزومونو شم５ر به په هر نسل ک３ دوه برابره ک５دالی، په راتلونکو نسلونو ک３ به د 
کروموزومونو شــم５ر ب３ شم５ره و چ３ دا کار ناشونی دی. د ميوسيس عمليه په عالي حيواناتو 

او نباتاتو ک３ د نسل د توليد او د ژوندي موجود د پاي＋ت لپاره يوه ډ４ره مهمه عمليه ده. 

(۴-۴) ان％ور د ميوسيس عمليه ＊يي

الف( لوم７نى ميوسيس

ب( دويم３ ميوسيس
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د ＇لورم ＇پرکي لن６يز
  ډ４ر＊ــت يــا تکثر د ژونديو موجوداتو د نســل د پاي＋ــت يو مهــم خاصيت دی. ډ４ر＊ــت د ژونديو 

موجوداتو د نسل د زياتوالي معنا لري. ！ول３ ژوندۍ حجرې د حجروي و４ش په واسطه ډ４ري８ي.
  اميتوسيس يا مستقيم و４ش: په دې و４ش ک３ يوه حجره مستقيماً په دوو حجرو و４شل ک８５ي.

  ميتوســيس يــا غير مســتقيم تکثر چ３ په جســمي حجرو ک３ واقــع ک８５ي او ＇لــور مرحل３ لري: 
پروفاز،ميتافــاز، آنافــاز او تيلوفاز. د حجرو په دې ډول ډ４ر＊ــت ک３ د کروموزومونو شــم５ر ثابت پات３ 

ک８５ي.
  ميوسيس يا  )کروموزومي تنقيص( په جنسي حجرو ک３ من＃ ته را＄ي. د يوې حجرې ＇خه ＇لور 

نوې حجرې من＃ ته را＄ي، چ３ هره نوې حجره د مورن９ حجرې نيمايي کروموزومونه لري.

35   
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د＇لورم ＇پرکي  پو＊تن３

 ۱- ژوندي موجودات ول３ تکثر کوي؟
 ۲- تکثر په ＇و ډوله ترسره ک８５ي؟

۳- د ميوسيس عمليه په کوم ډول حجرو ک３ واقع ک８５ي؟
۴- د ميتوسيس عمليه په کوم ډول حجرو ک３ واقع ک８５ي؟

۵-  د ميوسيس او ميتوسس په عمليو ک３ ＇ه توپير موجود دی، واضح ي３ ک７ئ.

الندين９ پو＊ــتن３ په دقت ولولئ، د ســم３ جمل３ په مقابل ک３ )س( او د ناسم３ جمل３ په مقابل ک３ د 
)ن( تورى په خپلو کتابچو ک３ وليکئ.

۶- )   ( د ميتوسيس عمليه په جسمي حجرو ک３ صورت نيسي.

۷- )    (  د ميوسيس په عمليه ک３ په نوو)لورنيو( حجرو ک３ د کروموزومونو تعداد ثابت پات３ ک８５ي.

٨-  د انترفاز پ７او د حجرې د چمتوالي پ７او دی )   (.

۹- د ميتوسيس عمليه په جنسي حجرو ک３ واقع ک８５ي )   (.

۱۰-  د ميوسيس عمليه په دوو مرحلو يعن３ لوم７ني او دويمي ميوسيس ک３ تکميل８５ي )   (.
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پن％م ＇پرکي

تخم لرونکي نباتات
پوهي８ئ چ３ زموږ خواړه له ＇ه شي ＇خه الس ته را＄ي؟

آيا فکر مو ک７ى، چ３ ستاسو په چاپ５ريال ک３ ＇ومره نباتات موجود دي؟
د انسان او حيوان ژوند په نباتاتو پورې ت７لی دی. نباتات که له يوې خوا زموږ 
غذايــي مواد جوړوي د نــورو مختلفو مقصدونو لپاره هم اســتعمال８５ي. د 
نباتاتو له لرگيو ＇خه د کورونو او ودانيو په جوړولو ک３ کار اخيستل ک８５ي، 
همدارنگه له لرگيو ＇خه د سون او کاغذ جوړولو لپاره هم کار اخلي. طبي 

نباتات د درمل جوړولو لپاره کاروي. نباتات ب５الب５ل ډولونه لري. 
په دې ＇پرکي ک３ به تاسو تخم لرونکي نباتات، د گل لرونکو نباتاتو مهم３ 
برخ３ او د هرې برخ３ دندې وپيژنئ، همدارنگه د يو مشيمه او دوه مشيمه 
نباتاتــو د تخمونو په باره کــ３ معلومات په الس راوړئ او مختلف فعاليتونه 

به تر سره ک７ئ.
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تخم لرونکي نباتات او ډولونه ي３
  )۱-۵( ان％ور تخم لرونکي نباتات را＊يي. دغه نباتات ري＋３، ډن６ر او پا３１ لري او دان３ توليدوي. تخم 
لرونکي نباتات په دوو مهمو ډلو و４شل ک８５ي. ظاهر البذر نباتات)＊کاره زړي( چ３ دان３ ي３ ＊کاره دي 
او گل نه توليدوي او مخفي البذر )پ زړي( نباتات چ３ تخم ي３ په يو جوړ＊ت ک３ پ وي، چ３ م５وه 
ورتــه وايــي. ＇رنگه چ３ د دې نباتاتو تخمونه د گلونو له الرې من＃ ته را＄ي، د گل لرونکو نباتاتو په نامه 

هم ياد８４ي.

گل لرونکي نباتات په دوو برخو و４شل شوي دي
يو مشيمه يي نباتات:  چ３ دان３ ي３ له يوې پل３ ＇خه جوړې شوي دي، لکه: غنم، اوربش３ او جوار.

 دوه مشــيمه نباتات: ددې نباتاتو دان３ له دوو پلو ＇خه جوړې او په من＃ ک３ ســره ب５ل３ دي، لکه: لوبيا، 
نخود او نور. 

د دې لپاره چ３ يو مشيمه او دوه مشيمه يي نباتات ＊ه وپ５ژنو نوالنديني فعاليتونه اجرا کوو:

 )١-٥( تخم لرونکي نباتات پ تخم لرونکي نبات ＊کاره تخم لرونکي نبات 
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                فعاليت
د زده کوونکو يوه ډله دې د＊کاره تخم نباتات لست ک７ي او بله ډله دې د هغو نباتاتو چ３ پ تخم لري يعن３ تخم 

ي３ په م５وه ک３ د ننه وي ل５ست جوړک７ي. د هرې ډل３ نماينده د خپل ل５ست د ！ول／ي په مخ ک３ ولولي.

                فعاليت

د يو مشيمه )غنم( او دوه مشيمه)لوبيا( ＇و دان３ تخمونه په يو گ５الس ک３ واچوئ او ل８ې اوبه  پرې ورزيات３ ک７ئ. ۲۴ 
ساعتونه يي په مناسب حرارت)۲۰-۲۵ درج３ د سانتي گري６( ک３ ک８５دئ. له هغ３ وروسته تخمونه په يو لنده ！و！ه يا 

کاغذ ک３ تاو ک７ئ )کاغذ يا ！و！ه بايد وچه نشي( د خپلو کتنو پايل３ وليکئ.
اوس د يو مشــيمه يي او دوه مشــيمه يي نبات د تخم جوړ＊ــت په خپلو کتابچو ک３ رسم ک７ئ او خپل ليدلي شيان د 

يو رسم په واسطه و＊اياست.
- د يو مشيمه يي او دوه مشيمه يي نباتاتو د تخمونو توپ５ر ＇رگند ک７ئ.

 (۲-٥) ان％ور د لوبيا او غنمو د تخم وده
ب- غنمالف-لوبيا
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د تخم لرونکو نباتاتو جوړ＊ت

تاســو تخم لرونکي نباتات ليدلي دي. ب５الب５ل３ برخ３ ي３ د مخکنيو ！ولگيو له لوســتونو ＇خه پيژنئ او 
پوه８５ئ چ３ يو تخم لرونکی نبات له در４و اساسي برخو ري＋３، ډن６ر او پا３１ ＇خه جوړ دی. 

ري＋ه 
 د نبات هغه برخه ده چ３ دننه په خاوره ک３ وي. دنده ي３ په ＄مکه ک３  د نبات ！ينگ ساتل، له خاورې 
＇خه د اوبو او معدني موادو جذب او ډن６ر ته د هغو انتقال او په ډ４رو نباتاتو ک３ د غذايي موادو، لکه: 
د گلوکوز او نشايســت３ زيرمه کول دي. که د نخود د نبات ＇و دان３ تخمونه په يو لو＊ــي ک３ چ３ لنده 
خاوره ولري، وکرل شــي، تخمونه  له خاورې ＇خه اوبه جذبوي او په ＇و ور＄و ک３ پ７ســ８５ي. په پای 
ک３ د تخم د پوســتکي له ＇يرې کيدلو ＇خه وروســته د هغه له نطف３ ＇خه يو سپين رنگی ميله ډولی 
جوړ＊ت راو＄ي چ３ د نبات د لوم７ۍ ري＋３ په نامه ياد８４ي. دغه ري＋ه د ＇و ور＄و تر ت５ريدلو وروسته 
د وده کوونکو حجرو په واسطه چ３ اصلي ري＋３ په ＇وکه ک３ واقع دي، توليد او په خاوره ک３ ننو＄ي. 
وروســته د اصلي ري＋ــ３ له شاوخوا ＇خه کوچن９ ري＋ــ３ من＃ ته را＄ي چ３ د ثانوي يا فرعي ري＋و په 

نامه ياد８４ي.
د اصلي او فرعي ري＋و مجموع３ ته د ري＋و سيستم وايي، چ３ د شکل په لحاظ په دوه ډوله دی: د 
مســتقيمو او پاشلو ري＋و سيستمونه. په مستقيم ري＋ه يي سيستم ک３ اصلي ري＋ه له نورو ري＋و ＇خه 
پ７５ه وي، خو په پاشــل３ سيســتم ک３ اصلي او فرعي ري＋３ يو له بله نشي توپير کيدالی. ＄ين３ ري＋３ 

ذخيروي دنده لري، لکه: د گازرې، ！يپرو، مل９ او داســ３ نورې.



 41  

د ري＋ـــ３ مختلف３ برخ３: که 
د يو ＄وان نبات د ري＋ــ３ يوه طولي 
مقطع وگورئ. الندين９ برخ３ په ک３ 

ليدالی شئ:
د ري＋３ خول９: عموما مخروطي 
ب２ــه او نصــواري يا ز４ــ７ رنگ لري. 
چ３ د وده کوونکو حجرو د ســاتلو 

دنده لري.

    ذخيروي ري＋ه                                                      مستقيمه ري＋ه                                                          پاشل３ ري＋ه

)3-۵( ان％ور د ري＋３ ډولونه

)۴-۵( ان％ور د ري＋３ مختلف３ برخ３

د حجرو توپير

د حجرو د اوږديدو برخه

دري＋３ خول９

}
}

د حجرو د و４ش برخه{
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نمويي يا وده کوونک３ برخه: چ３ له وده کوونکو حجرو ＇خه جوړه شــوې ده. نوې حجرې د ري＋ــ３ په 
دې برخه ک３ د حجروي انقسام په واسطه من＃ ته را＄ي. 

طولي برخه: د دې برخ３ حجرې د نمويي حجرو د انقسام په واسطه من＃ ته را＄ي چ３ د ري＋３ د اوږديدو 
المل گر＄ي. 

د حجرو د تمايز)بيلولو( برخه: په دې برخه ک３ انتقالي نســجونه) زايلم او فلويم( ليدل ک８５ي. د ري＋ــ３ په 
دې برخه ک３ کوچني وي＋ته موجود دي چ３ دنده ي３ د اوبو او معدني موادو جذب دی.

ډن６ر )ساقه(: ډن６ر د نبات هغه برخه ده چ３ تر ري＋３ وروسته د ＄مک３ د پاسه وده کوي او د غو！يو 
او پا１و لرونک３ ده. ســاق３ زياتره په مســتقيم ډول هوا ته وده کوي، خو ＄ين３ ډن６ر شته چ３ په افقي ډول 

تر خاورو الندې او يا د خاورو په سر وده کوي.  
  د ډنـــ６رو مهمـــ３ دندې: له ري＋ــ３ ＇خه پا３１ ته د اوبو او معدني موادو انتقــال، له پا３１ ＇خه د نبات 
مختلفو برخو ته د جوړو شــوو خوړو انتقال د پا３１، گل او م５وې ！ينگ ســاتل د ډن６ر دنده ده. په ＄ينو 
نباتاتــو کــ３ ډنــ６ر د غذايي موادو د ز４رم３ دنده هم په غاړه لري. په ډن６ر باندې له يوې مودې وروســته د 
ودې پــر مهــال زخ３ پيدا ک８５ي چ３ د تيغ په نامه ياد８４ي. له دې زخو ＇خه پا３１ او غو！９ جوړ８４ي. دغه 

غو！ــ９ د نازکــو او يو پر بل پورې ن＋ــتو پا１و 
＇خه جوړې شــوې دي چ３ د ودې وروسته 

يو له بله جال او په پا１ه يا گل بدل８５ي. 
غو！ـــ９ پـــه دوه ډولـــه دي: نمويــي يا وده 
کوونکــي غو！ــ９ چ３ د ډن６ر پــه ＇وکه ک３ 
وده کوي او د وروست９ يا پاسن９غو！９ په نامه 
ياد８４ي او د ډن６ر د اوږد４دو وده په غاړه لري. 
جانبي غو！９ چ３ د ډن６ر په ＇نگونو ک３ وده 

کوي او ＇انگه، پا１ه، گل او م５وه توليدوي.
  

ور د ساق３ غو！９ (٥-٥( ان

انتهايى پندک

جانبى پندک
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د لرگينو ډن６رو جوړ＊ت
کــه د يو لرگين نبات عرضاني مقطع چ３ ＇و کالــه عمر ولري، وگورئ، الندين９ برخ３ پک３ 

ليدالی شئ:
پوستکی: چ３ له دوو يعن３ دنننيو او بهرنيو برخو ＇خه جوړ شوى دی.  بهرن９ برخه ي３ پن６ه 
او سخته او له م７و حجرو ＇خه جوړه شوې ده چ３ نبات د اوبو له ضايع ک５دلو، د ميکروبونو 
له ننوتلو او زخمي ک５دلو ＇خه ساتي. د پوستکي د ننن９ برخه د کارتکس په نامه ياد８４ي چ３ 
د خوړو توکي زيرمه کوي. د کارتکس وروســته کامبيوم واقع دی. د کامبيوم پوړ، بهر خوا ته 

فلويم او دننه خوا ته زايلم توليدوي.
د لرگي برخه: زايلم انتقالي نسجونه لري چ３ اوبه او معدني مالگ３ له ري＋３ ＇خه د نبات 

)۶-۵( ان％ور د ډن６ر ډولونه

د ډن６ر ډولونه  
ډن６ر ب５الب５ل ډولونه لري. مستقيم ډن６ر، لکه: د غنمو، غوزانو، م２و او نورو. خو＄نده 
مالســت ډن６ر، چ３ په افقي ډول وده کوي، لکه: د ＄مکني توت، تاويدونکي ډن６ر 
چ３ د نورو شيانو چاپ５ره تاو８４ي، لکه: پ５روت９ )عشق پيچان( او نور. تر ＄مک３ الندې 

ډن６ر چ３ غذايي مواد پک３ ذخيره ک８５ي لکه: کچالو او نور.
                                                                                             

ج( د الو )کچالو( تر ＄مک３ الندې ډن６رب( د ＄مکني توت تاويدونکى ډن６ر الف( د لوبيا تاويدونکى ډن６ر
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نباتات ＇رنگه لوي８５ي )وده کوي(؟
که د نبات ډن６ر د پسرلي په فصل ک３ په ن＋ه ک７ئ او بيا هغه د مني په فصل ک３ وگورئ، ليدل ک８５ي چ３ 

نوموړی نبات لوی شوی دی. آيا پوه８５ئ چ３ ول３؟
د ډن６ر لوړيدل د ډن６ر د اوږديدلو يا ودې په نامه ياد８４ي او د ودې کوونک３ غو！９ د حجرو د زياتوالي 

په واسطه صورت نيسي چ３ د ډن６ر په ＇وکه ک３ ＄اې لري صورت نيسي.

！ولو برخو ته رسوي.

د مغز برخه: د ډن６ر مرکزي برخه جوړوي. دغه برخه په ＄وان نبات ک３ په ＊ــه ډول ليدل ک８５ي.مغز 
لوي３ حجرې لري چ３ غذايي مواد پک３ ز４رمه ک８５ي.

(٧-٥( ان％ور د لرگين３ ساق３  طولي او عرضي مقطع

پوستکى 

زايلم

کامبيوم

فلويم

کارتکس 
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پا１ه
د نبات شين رنگه برخه ده چ３ د ډن６ر د پاسه وده کوي. پا１ه کلوروفيل يا شين رنگه ماده لري او د غذا 
جوړولــو مهمــه دنده په غاړه لري. ＇رنگه چ３ د نباتاتو خواړه په پا１ــه ک３ جوړ８４ي، پا３１ ته د نبات د 
خــوړو جوړولو فابريکه ويل ک８５ي.د ＄ين３ نباتاتو پا３１ ب５الب５ل رن／ونه لري، خو د کلوروفيل لرونکي 

هم وي.

د پا３１ ب５الب５ل３ ب３２
د مختلفو نباتاتو، لکه: د１يا، کدو، جوار، غنم، ناجو او نورو پا３１ کوچن９ يا لوي３، اوږدې او ستن３ په 
＇ي７ ب２ه او ب５الب５ل لويوالی لري. پا１ه د بهرني جوړ＊ــت له پلوه له دوو برخو يعن３ تيغ３ او ډن６ې ＇خه 
جوړه شــوې ده. د پا３１ تيغه يو هوار شــين رنگه مخ دی. او ډن６ه ي３ د يوې نرۍ ميل３ ب２ه لري چ３ د 

پا３１ تيغه له ډن６ر سره ن＋لوي.

                    اضافي معلومات
آيا کوالی شئ د يونبات )د توت د ون３( عمر و！اکئ؟

که د توت د ون３ اره شوې تنه وگورئ، گردې کر＊３  پک３ ليدل ک８５ي، هره گرده کر＊ه  له يوې 
او رو＊انه کر＊３)پسرلن９ کر＊３(  لوي３  او يوې  تيارې گردې کر＊３ )د دوبي حلق３(  او  کوچن９ 
＇خه جوړه شوې ده. دغه کر＊３ د کامبيوم د پوړ حجرو د فعاليت په نتيجه ک３ من＃ ته راغلي دي، 
چ３ د نبات د پلنيدو المل گر＄ي او د کلنيو کر＊و په نامه ياد８４ي. کلن９ گردې کر＊３ د لويوالي له 
پلوه مختلف３ او د کال په اور＊ت پورې اړوندې دي. هر＇ومره چ３ په کال ک３ اور＊ت زيات وي، 

گردې کر＊３ لوي３ وي. د کر＊و په شم５رلو د نبات عمر ！اکالى شو. 

 کــه د ډن６ر د ＇وک３ غو！９ ماته شــي، تر＇نگ غو！９ ي３ پــه فعاليت پيل کوي او نوې ＇انگ３ جوړوي 
چــ３ پــه نتيجه ک３ ونه خپلــ３ ډډې )جانبي خوا( ته ډ４ره وده کوي. بايد وويل شــي چ３ نبات يوازې نه 
اوږد８４ي، بلک３ پلني８ي هم. د ډن６ر دغه پلنيدل لکه چ３ مخک３ مو وويل د کامبيوم د حلق３ )د ژونديو 
حجــرو يو پوړ( په ډ４ريدو پورې اړه لري. د کامبيوم نســج تــل د زياتيدو په حال ک３ دی. دغه زياتوالی د 

ډن６ر د پلنيدو المل ک８５ي.
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                فعاليت
د ＊وون％ي له انگ７ يا شاوخوا چاپ５ريال ＇خه مو د مختلفو نباتاتو پا３１ را ！ول３ ک７ئ، ډن６ه لرونک３ او ب３ ډن６ې پا３１ 

يو له بله سره جال ک７ئ او وليکئ چ３ په کومو نباتاتو پورې اړه لري.

)8-5( ان％ور د پا３１ د ننن９ جوړ＊ت

د ＄ينونباتاتو پا３１ ډن６ه نه لري چ３ په دې حالت ک３ پا１ه له ډن６ر سره مستقيماً ن＋لي.

پاسنى اپيدرمس

سورى

انتقالي نسجونه

النديني اپيدرمس

سفنجي نسجونه

}
}

}

د پاليساد نسجونه

د پا３１ داخلي جوړ＊ت
که د پا３１ عرضاني مقطع د مايکروسکوپ په واسطه وکتل شی الندې جوړ＊تونه پک３  ليدل ک８５ې.

د پا３１ دواړه خواوې د اپيدرمس)Epidermis( په واســطه پو＊ــل شــوي دي. د پاســنی اپيدرمس 
الندې پاليساد)Palisade( او سفنجي نسجونه موجود دي، چ３ کلوروپالست په ک３ موقعيت لري. 
دا دوه نسجونه د ميزوفيل )Mesophyll(په نامه ياد８４ي. د دې نسجونو په من＃ ک３ د زايلم او فلويم 
انتقالي نسجونه ＄اى لري. د پا３１ الندينی اپيدرمس هم يو پوړيز دی چ３ د گازونو د تبادل３ او د اوبو د 

ب７اسونو د کن＂رول لپاره سوري پک３ موجود دي او د ستوماتا )Stomata( په نامه ياد８４ي.
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د پا３１ رگبندي
که د پا３１ تيغه له نژدې ＇خه وگورئ، ډ４ر رگونه پک３ ل５دل ک８５ي چ３ هم پا１ه ！ينگه ساتي او هم اوبه او 
معدني مواد ل８５دوي. ســر ب５ره پردې ډن６ر او د نبات نورو برخو ته عضوي مواد رســوي. د ډ４رو نباتاتو په 

پا１و ک３ دوه ډوله رگپا３１ ليدل ک８５ي. اصلي او فرعي رگپا３１.
اصلي رگپا３１ لوي３ او د پا３１ په من％ن９ برخه ک３ واقع وي. فرعي رگپا１ي له اصلي رگپا３１ ＇خه پيلي８ي 
او د ＊اخونو په ب２ه د پا１و په ب５الب５لو برخو ک３ و４شل ک８５ي. په ب５الب５لو نباتاتو ک３ دوه ډوله رگبندي ليدل 

ک８５ي.

موازي رگبندي:  چ３ په هغ３ ک３ فرعي رگپا３１ يو له بل ســره موازي دي، لکه: غنم، جوار او 
نور.

جال شکله رگبندۍ: په دې رگبندۍ ک３ فرعي رگپا３１ له اصلي رگپا３１ ＇خه جال ک８５ي او د 
جال په ب２ه ليدل ک８５ي چ３ په دوه ډوله: يو ي３ د ب２ک３ په ب２ه)توت او م３２( او بل ي３ د پنج３ په ب２ه )پنجه 

چنار او تاک( ک３ موجودې دي. 

)9-5( ان％ور د پا１و رگبندي

ب - جال ته ورته رگبندي
الف( موازې رگبندي
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                فعاليت
د مختلفو نباتاتو پا３１ د رگبندۍ له مخ３ و！اکئ، هغه د دوه کاغذونو په من＃ ک３ وچ３ ک７ئ، چ３ گون％３ نه شي. 
پا３１ په خپلو کتابچو ک３ ون＋لوئ. د نبات نوم د رگبندۍ له ډول سره تر پا３１ الندې وليکئ.                                                 

                فعاليت
د ساده او مرکبو پا１و شکلونه او په ډن６ر باندې د پا１و ＇رنگوالی په خپلو کتابچو ک３ رسم او ونوموئ.

ساده او مرکب３ پا３１ 
پا３１ د ت５غو د    شم５ر له مخ３ په دوه برخو و４شل ک８５ي:

ســــاده او مرکب３ پا３１: ســاده پا１ه هغه ده، چ３ د هغ３ په ډنده پورې يوه واحده تيغه ن＋ــت３ وي. هغه 
پا３１ چ３ ＇و تيغ３ له يوې ډن６ې ســره ن＋ــت３ وي، د مرکبو پا１و په نامه ياد８４ي، لکه: د اکاســي او گالب 

پا３１ او نور.
پر ډن６ر د پا１و ＇رنگوالی: که د يوې غو！９ د پاســه يوه پا１ه ن＋ــت３ وي هغ３ ته متناوب３ پا３１ ويل 
کي８ې، لکه: د توت پا３１. که د يوې غو！９ د پاسه دوه متقابل３ پا３１ ن＋ت３ وي، هغه متقابل３ پا３１ بولي، 

لکه: د نعناع پا３１، خو که د يوې غو！９ د پاسه ＇و پا３１ ن＋ت３ وي، غونچه يي پا３１ ورته وايي.

)١٠-5( ان％ور په ډن６ر باندې ب５الب５ل３ پا３１
ب(  مرکبه پا１ه الف( ساده پا１ه 

 

 

ډن６ر

ډن６رې
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د پن％م ＇پرکي پو＊تن３
سم ＄واب غوره ک７ئ.

۱- يومشيمه يي نباتات د ------------------ نباتاتو له ډل３ ＇خه دي.
الف- ابتدايي نباتات                  ب- ذره بيني نباتات

ج- گل لرونکي نباتات               د- ب３ گله نباتات
۲- لوبيا، نخود، م３２ او زردألو له ------------ نباتاتو ＇خه حسابي８ي.

الف- يو مشيمه                       ب- دوه مشيمه
ج- ب３ گله                               د- ه５＆ يو

د پن％م ＇پرکي لن６يز
  تخم لرونکي نباتات په دوه ډلو ＊ــکاره تخم لرونکي )ظاهرالبذر( او پ تخم لرونکي )مخفى البذر( 
نباتاتــو باندې و４شــل ک８５ي. پ تخم لرونکي نباتات گل او م５ــوه توليدوي چ３ د گل لرونکو نباتاتو په نامه 

هم ياد８４ي.
  گل لرونکي نباتات په دوو ډلو يومشيمه يي اودوه مشيمه يي باندې و４شل ک８５ي.

  گل لرونکي نباتات له دريو برخو ري＋و، ډن６ر او پا１و ＇خه جوړ شوي دي. 
  ري＋ه نبات په ＄مکه ک３ ！ينگ ساتي، اوبه او معدني مواد جذب او د نبات نورو برخو ته ي３ انتقالوي. 

ري＋３ په مستقيم او پاشلي ډول موجودې وي.
  ډن６ر د ري＋ــ３ او پا３１ په من＃ ک３ د غذايي موادو، اوبو او معدني مالگو د ت５ر４دلو الر ده او بله دنده يی 

د نبات ！ينگ ساتل دي.
  پا１ه د نباتاتو شــنه برخه ده چ３ د ډن６ر د پاســه وده کوي. په پا１ه ک３ غذايي مواد توليد８４ي. پا１ه د نبات د 

خوړو جوړولو فابريکه ده.
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3- د ري＋３ له مهمو دندو ＇خه--------- دی.

الف- د هوا د اکسيجن جذبول               ب- فوتوسنتيز
ج- د اوبو او معدني موادو جذبول        د- ه５＆ يو 

۴- مالست ډن６ر په --------- نباتاتو ک３ موجود دی.

الف- د＄مک３ توت                      ب- چنار
ج- غنم او پياز                           د- ه５＆ يو

۵- پا１ه د--------- په نامه هم ياد８４ي.

الف- د انرژۍ منبع                 ب- د خوړو جوړولو فابريکه
ج-   د غذايي موادو ز４رمه        د- ه５＆ يو

 د سمو جملو پر وړاندې د )س( تورې او د ناسمو جملو پر وړاندې د )ن( تورې ن＋ه په خپلو کتابچو ک３ ک８５دئ.

۶- يو مشيمه او دوه مشيمه نباتات له تخم لرونکو نباتاتو ＇خه دي.  )       (

۷- ري＋ه د انتقالي انساجو) زايلم او فلويم( لرونک３ ده. )       (

٨- کدو او د ＄مکني توت د تاو４دونکو ډن６رو لرونکي دي. )       (

۹- کچالو د ＄مک３ الندې ډن６ر لرونکی نبات دی. )       (

۱۰- د نباتاتو پا３１ د بهرني جوړ＊ت له پلوه يو بل ته ورته دي. )       (

الندين９ پو＊تن３ تشريح ک７ئ
۱- تخم لرونکي نباتات تعريف ک７ئ. 

۲- د يو مشيمه او دوه مشيمه نباتاتو توپير ＇ه دی؟

3- تخم لرونکي نباتات له کومو برخو ＇خه جوړ دي.

۴- د ري＋３ مهم３ دندې بيان ک７ئ.

۵- اصلي او فرعي ري＋３ يو له بله سره ＇ه توپير لري؟

۶- به نبات ک３ د ډن６ر مهم３ دندې کوم３ دي؟

۷- پا１ه ＇ه دنده لري؟

٨- د رگبندۍ ډولونه له مثال سره ＇رگند ک７ئ.
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شپ８م ＇پرکى

د تخم لرونکو نباتاتو ډ４ر＊ت )تکثر(
تخمــي نباتات له ډ４رو عالي نباتاتو ＇خه شــم５رل ک８５ي چ３ په اوبو، وچه 
او لــوړو غرونو يعن３ په هر ډول چاپ５ريال کــ３ وده کوي. عمده المل ي３ له 
مختلفو چاپ５ريالونو او ډول ډول شــرايطو ســره د دوی ســمون دی. په دې 
توافــق ک３ د ډ４ر４دو لپاره د ＄انگ７و جوړ＊ــتونو من＃ تــه راتلل او د هغوی 

توليد مهم رول لري. 
د دې نباتاتو تخمونه کوالی شــي په نامساعدو شرايطو ک３ کلونه، آن پ７５ۍ 
ژوندي پات３ شي، خو کله چ３ ي３ ودې ته امکانات برابر شي، شين ک８５ي، 
په دې ډول دغه نباتات کوالی شي د ＇و کلنو وچکاليو په وړاندې مقاومت 

وک７ي او له هغ３ وروسته د نسل توليد ته ادامه ورک７ي.  
تخمي نباتات د انســان او نورو ژونديو موجوداتو د ژوند لپاره هم مهم دي 
چــ３ د غذايــي موادو په تو－ه ترې گ＂ه واخلو، په ســيوري ک３ ي３ ک＋ــ５نو، 
د هغو توليد شــوی اکســيجن تنفس کوو او له لرگيو ＇خــه ي３ د کورونو د 
جوړولو او د سون توکو په ډول کار اخلو. ددې ＇پرکي په لوستلو به د نباتاتو 
د تکثــري برخو، د گل په جوړ＊ــت او د نباتاتو د تکثــر په اهميت پوه او د 
افغانســتان معمولــي تخمي نباتات به وپيژنئ او پــه ور＄ني ژوند ک３ به ي３ 

اهميت بيان ک７ی شئ.
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په تخم لرونکو نباتاتو ک３ جنسي ډ４ر＊ت
د تخمي نباتاتو د مهمو ＄انگ７！ياو ＇خه يو ي３ هم د نرينه او ＊％ينه تکثري جوړ＊تونو شتون دی. په دې 
جوړ＊تونو ک３ تکثري حجرې ساتل ک８５ي. نرينه تکثري حجره په دې نباتاتو ک３ د اوبو، باد او مختلفو 
حيواناتو په واســطه له يو نبات ＇خه بل نبات ته وړل ک８５ي او ＊ــ％ينه تکثري جوړ＊ــت ته له رســيدو 
وروســته له ＊ــ％ينه حجرې ســره يو ＄اي او زايگوټ )Zigot( جوړوي. زايگوټ د تخم３ يا دان３ په 
من＃ ک３ واقع وي. په ت５ر فصل ک３ مو ولوســتل چ３ تخمي نباتات په دوو ډلو ظاهر البذر)＊ــکاره تخم 
لرونکي( او مخفي البذر)پ تخم لرونکي( و４شــل شــوي دي. د غه دوه ډل３ د ډ４ر＊ت له پلوه يو له بله 
توپ５ر لري. تر ！ولو مهم توپ５ر ي３ دا دی چ３ په ظاهر البذر نباتاتو ک３ گل او م５وه نه توليدي８ي. په مخفی 
البذر نباتاتو ک３ د گل او م５وې من＃ ته راتلل د زايگوټ ساتلو او د هغه له انتقال سره مرسته کوي او د دې 
المل ک８５ي چ３ دغه نباتات په ！وله ن７ۍ ک３ خپاره شــي. په دې ډول  نن تر ！ولو زيات همدغه نباتات د 

＄مک３ د کرې پر مخ موجود دي.  
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په ظاهر البذر )Gymnosperm( نباتاتو ک３ ډ４ر＊ت
ظاهرالبذر نباتاتو ته مخروطيان هم ويل ک８５ي، ＄که چ３ د مخروط په ＇５ر غوزې لري. م５وه نه توليدوی 

تخم ي３ د غوزې د پاسه واقع وي له دې امله دغه نباتات د ظاهرالبذر يا جمنوسپرم په نامه ياد８４ي. 

که د ظاهرالبذر نباتاتو د ژوند دوران ته وکتل شــي، دوه ډوله غوزې توليدوي: لوي３ او کوچن９ غوزې.
 کوچن９ غوزې  نازک３ او کاغذي ډوله فلسونه او جنسي مذکر جوړ＊ت لري او گرده توليدوي. گرده 
ډ４ــرې کوچن９ ذرې دي چ３ ســپرم يا نرينه جنســي حجره ي３ په من＃ کــ３ وده کوي. کوچن９ غوزې 
د پســرلي په فصل ک３ خالص８５ى او خپله －رده شــيندې. دغه گرده د باد په واســطه خپر８４ي او لويو 
غوزو ته، چ３ کلک او لرگين فلســونه لري، انتقال مومي. د دې غوزو فلســونه مؤنث３ جنسي حجرې 
يا تخمي حجرې لري. تخمي حجرې د يو جوړ＊ــت په من＃ ک３ ＄ای نيســي. چ３ د تخم３ په نامه 
ياد４ــ８ي، ســپرمونه تخم３ ته تر ننوتلو وروســته تخمه القاح کوي او زايگــوټ من＃ ته را＄ي. له هغ３ 
وروسته تخمه وده کوي او تخم )دانه( من＃ ته راوړي چ３ د ＊％ينه غوزې په فلسونو ک３ ساتل ک８５ي. 
کلــه چــ３ تخمونه پخ８５ي، غوزې وچ３، فلســونه خــالص او تخمونه پر ＄مکه لو８４ي. که شــرايط 
برابــر وي، له هر تخم ＇خه يو ＄وان نبات وده کوي. د جمنوســپرم نباتاتو د خپريدا ســاحه محدوده 

(۱-٦) ان％ور د ظاهر البذر نباتاتو د ژوند دوران

＇ر－ند تخم لرونکي نباتنرينه غوزه

پخه غوزه

＄وان نبات

گرد

＊％ينه غوزه
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ده. لــه دې ســره هم د ＄مک３ پــه مختلفو برخو، لکــه: غرونو، 
د＊ــتو او کله نا کله په اوبو ک３ هم پيدا ک８５ي. په افغانستان ک３ د 

مخروطيانــو ＄نگلونه پــه  کون７ او پکتيــا  کــ３  موجــود    دي.

 ))Angiosperm(( گل لرونکي نباتات يا انجيوسپرم
دا تخمــي نباتات گلونه او م５وې توليدوي. ！ول３ غل３ دان３، م５وې 
او گلخانــه يــي محصوالت په دې نباتاتو کــ３ را＄ي. د دې نباتاتو 
تخمونه د ＊％ينه تکثري جوړ＊ت په يوې برخ３ ک３ پ دي چ３ 
د تخمــدان په نامه ياد８４ي. لــه دې امله دغه نباتات د مخفی البذر 

په نامه هم ياد８４ي. 

گل
گل د مخفــي البــذرو نباتاتو تکثري جوړ＊ــت دی. ډ４ر گالن يوه 
نرينــه او يوه ＊ــ％ينه برخه لري. د گل مذکره برخــه گرده او مونثه 
برخــه يي تخمه توليدوي. د گردې انتقال د باد، مرغيو، حشــرو، 

لکه: )شاتو مچيو(او يا نورو حيواناتو په واسطه تر سره ک８５ي.
د گل لرونکــو نباتاتو شــم５ر له ب３ گله نباتاتو ＇خــه زيات دی. دا 
＄که چ３ گل لرونکو نباتاتو له ب５الب５لو چاپيريالونو ســره ＄ان سم 

ک７ى دی.
)2-٦( ان％ور －ل لرونکي نباتات
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د گل جوړ＊ت
گل له ＇لورو برخو ＇خه جوړ شــوى دی. چ３ اله تذکر، اله تانيث، کاســبرګ او －ل پا３１ ＇خه عبارت 
دي د تذکر او تانيث ألي ي３ د تخم په توليد کی برخه اخلی  په داس３ حال ک３ چ３ کاسبرگ او تاسبرگ 
)گلپا３１( د داخلي جوړ＊تونو په ساتنه او－ردي خپرونکو الوتونکو په جلبولو ک３ مرسته کوي. د گل ！ول３ 
برخ３ د تاالموس)alamus!( د پاســه قرار لري.چ３ په حقيقت ک３ د گل د ډن６ر پن６ه شــوې برخه 

ده. د گل ب５الب５ل３ برخ３ الندې ＊ودل ک８５ي:

۱- کاســـبرگونه يا ســـيپل) Sepal(: د گل بهرن９ برخــه جوړوي. د دې پا１ــو مجموع３ ته د  گل 
کاســه)Calyx( ويل ک８５ي چ３ د گلو غونچه له زيان رسوونکو حشرو او وچ５دلو ＇خه ساتي. په عادي 

ډول شين رنگ لري، خو ک５داى شي چ３ کله رنگه هم وي.

۲- گل پا３１ يا پي＂ل) Petal(: زياتره رنگه دي او بوى او شــيره لري. دنده ي３ د گردې شــيندونکو 
الوتونکو جذبول دي. دغه پا３１ د گل جام يا کوروال) Corolla( را من％ته کوي. په ډ４رو  گلونو ک３ دغه 
جوړ＊ــت د گردې شــيندونکو الوتونکو د ک＋５ناستلو لپاره يو مخ من＃ ته راوړي چ３ هغوی خپل خواړه 

الس ته راوړي. 

۳-  د تذکير آله يا ســـتامن)Stamen(: د －ردې د ک）وړې يــا انتر)Anther( او ميل３ يا فالمنت 
)Filament ( ＇خه جوړ شوى دى. د  گلونو گرده په بساک يا د گردې ک）وړه ک３ پخ８５ي. بساک چوی 

او گرده ترې أزاد８４ي. ميله د －ردې ک）وړه د تا الموس سره وصلوي.
۴- د تانيث آله يا پســـتل)Pistil(: د گل د ننن９ او تکثري برخه ده چ３ تخمه توليدوي. پر ســر ي３ 
د ستگما)Stigma( په نامه يو سر４＋ناک جوړ＊ت موقعيت لري. گرده په ست／ما ن＋لي، وده کوي او د 
گردې ！يوب جوړوي، چ３ گردن３ يا غ７ۍ ته ننو＄ي. غ７ۍ يا)Style( يو ميله ډوله جوړ＊ــت دی چ３ 
ســت／ما له تخمدان ســره ن＋لوي. －رده د －ردې له تيوب ＇خه ت５ر８４ي او جنسي نرينه حجره تخمدان ته 
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بساک
ميله

    
ستمن

کاسبرگ

کاللهپستل

س＂ايل
تخمدان

－لپا１ه

رسوي. تخمه )Ovule( د تخمدان په من＃ ک３ وجود لري چ３ د هغ３ په من＃ ک３  تخمي حجره واقع 
ده. لکه چ３ مخک３ وويل شول د تخم３ له حجرې او سپرم ＇خه تخم من＃ ته را＄ي.

)3-۶( ان％ور  د گل جوړ＊ت

م５وه
کلــه چ３ تخمه پــه تخم يا دان３ بدل８５ي، تخمدان په م５وه بدل８５ي او دان３ د پخ５دلو تر وخته پورې پک３ 
پاتــ３ ک８５ي.پوخ شــوي تخمدان ته م５ــوه وايي ＄ين３ م５وې اوبه لرونک３ او غو＊ــين３ دي. م３２، ناک ، 
آلوبالو، زردآلو، شفتالو او نور له دې ډول م５وو ＇خه دي. ＄ين３ م５وې اوبه لرونکي نه دي، بلک３ وچ３ 

دي.غوزان، بادام، پلي باب د دې ډول م５وو ب５لگ３ دي.
      

په تخمي نباتاتو ک３ گرده شيندنه) خپريدا(
لکــه چ３ پوه８５و نباتات نه شــي کوالی له يو ＄اى ＇خــه بل ＄اى ته وخو＄８５ي. هغوی په يو ＄اى ک３ 
والړ وي. له دې امله د القاح د عملي３ د ســر ته رســ５دو لپاره بايد نرينه جنســي حجرې د نورو عواملو 
په واســطه ＊％ينه جنسي حجرو ته انتقال شــي. کله چ３ گرده پخه شي، د －ردې ک）وړه چوي او گرده 

 

تاالموس
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خپر８４ي. گرده د باد، الوتونکو يانورو عواملو  په واســطه ســت／ما ته رس８５ي. دې عملي３ ته گرده شيندنه 
ويل ک８５ي. له گردې شيندن３ وروسته د القاح عمليه صورت نيسي. له القاح وروسته زايگوټ جوړ８４ي. 
دغه زايگوټ بيا په يو نوي نبات بدل８５ي. يعن３ د تخمي نباتاتو په ژوند ک３ له نبات ＇خه تخم او له تخم 

＇خه ب５رته نبات من＃ ته را＄ي.

)۴-۶( ان％ور د مخفي البذرو نباتاتو د ژوند ل７ۍ

تخم

القاح شوى تخم

－رده شيندنه

پوخ پلی

－لپا１ه او کاسبرگ لو８４ي

په ＄وان نبات ک３ －ل

الف

ب

هـج

د
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د گردې شيندن３ )خپريدا( ډولونه
په نباتاتو ک３ د －ردې خپريدا په الندې ډولو ده

＄اني گرده شيندنه: تخمه د －ردې په واسطه په يو نبات ک３ القاح ک８５ي.
متقابله گرده شيندنه: گرده له يو نبات د تذکيرو آلی ＇خه د بل همنوعه نبات د تانيث ال３ ته  انتقال８５ي 

او د القاح عمليه صورت نيسي. 
مصنوعي گرده شــــيندنه: دغه گرده شــيندنه هغه وخت صورت نيسي، چ３ وغواړو له نبات ＇خه ＊ه 
نسل تر السه شي. دغه گرده شيندنه د انسان په واسطه صورت نيسي. ب２وال د ＊و حاصالتو  د الس ته راوړلو 

لپاره دغه کار کوي.
د گردې شيندن３ عوامل

د －ردی خپريدا د مختلفو عواملو په واسطه صورت نيسي لکه:
باد: هغه نباتات چ３ د گردې شيندنه ي３ د باد په واسطه سر ته رس８５ي، په عادي ډول ＊ايسته گالن نه لري. 
د دې نباتاتــو ب５ل／ــ３ غل３ دان３ بو！ي او پلو＇ه ده. دغه نباتات زياتره گرده توليدوي. د دې نباتاتو گلونه رنگ، 
بوی او شيره نه لري، له دې امله نشي کوالی چ３ حشرات او نور کوچني حيوانات جلب ک７ي. همدارنگه 

د دوی گرده وچه او سپکه وي چ３ د باد په واسطه ي３ انتقال آسان وي. 
ژوندي ناقلين: هغه نباتات چ３ گرده شــيندنه ي３ د ژونديو ناقلينو په واســطه ســر ته رســ８５ي، معموًال 

＊ايسته گلونه، ＊ه بوی او شيره لري.

 ) 5-6( ان％ور د گردې نقلوونکي حشرات
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ســاينس پوهانو کشــف ک７ې ده چ３ مچ９ ب５الب５ل رنگونه، بويونه او قندي مواد توپيروالى شــي. مچ９ 
د شــيرې اخيســتلو په وخت ک３ گرده د خپل وجود په واسطه د －ل مؤنث جنسي جوړ＊ت ته ل８５دوي. 

همدارنگه ＄ين３ الوتونکي او ما＊ام ＇کالي کوالى شي گرده له يو نبات ＇خه بل ته ول８５دوي.  

غيرجنسي ډ４ر＊ت
په －ل لرونکي نباتاتو ک３ سرب５ره پر جنسي ډ４ر＊ت، غير جنسي ډ４ر＊ت هم ترسره کي８ي، لکه:

قلمه: قلمه د نبات د ډن６ر او پا３１ يوه برخه ده، چ３ له مورني نبات ＇خه پرې ک８５ي او په خاوره يا اوبو 
ک３ ک５＋ودل ک８５ي. د قلم３ په وروست９ برخه ک３ ري＋ه توليد８４ي او نوی نبات من＃ ته را＄ي. که قلمه په 

اوبو ک３ وي، د ري＋３ د توليد ＇خه وروسته په خاورو ک３ کرل ک８５ي.

پيونـــد: پــه پيوند ک３ د نبات يوه برخه په بل نبات ک３ اي＋ــودل ک８５ي. پيوند پــه ب２وال９ ک３ ډ４ر معمول 
دی. ＊ــه ب５لگه ي３ م３２ دي. د م２و په پيوند د م２و ＊ــه نســلونه من＃ ته را＄ي چ３ ＊ه کيفيت لري او ډ４ر 

حاصل ورکوي.

)۶-۶( ان％ور د ما＊ام ＇کالي )شب پرک( او شيره خوړونکي مرغ９ په واسطه گرده شيندنه
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 تيغه وهل: دا ډول تکثر د نباتاتو له تيغو ＇خه من＃ ته را＄ي. نوموړی تکثر په کچالو ک３ ليدل ک８５ي 
چ３ د دې نباتاتو تيغ３ په ＄مکه ک３ کرل ک８５ي او له هغو ＇خه نوي کچالو من＃ ته را＄ي.

د گل لرونکو نباتاتو اهميت
！ول پوه８５و چ３  گل لرونکي نباتات د ＊کال لپاره کار８４ي. دغه نباتات په نورو برخو ک３ هم استعمال８５ي. 
مثــال با！ينگ７)رومي بانجان( يو －ل لرونکــى نبات دى چ３ هم خام خوړل ک８５ي او هم پخ８５ي. زموږ د 
خوړلــو وچه ډوډۍ هم لــه دې ډول نباتاتو ＇خه  الس ته را＄ي. که گل لرونکي نباتات نه واى، م５وې، 

سابه او د خوړلو ډوډۍ به مو هم نه درلودالى.       

)۷-٦( ان％ور د نباتاتو پيوند کول
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                فعاليت
د النديني ان％ور کوم نبات خوړل ک８５ي؟ د دې گل لرونکو نباتاتو له محصوالتو ＇خه کوم ي３ ستاســو په شــااو خوا ک３ پيدا 

ک８５ي؟ کوم ډول نور نباتات خورئ؟ په ور＄ني ژوند ک３ له نباتاتو ＇خه نورې کوم３ استفادې کوئ؟ معلومات ورک７ئ

)٨-۶( ان％ور د گل لرونکو نباتاتو محصوالت

که نباتات نه وای غو＊ه به هم نه وای، ＄که: د نباتاتو په نه موجوديت ک３ به حيوانات هم نه واى. زياتره 
حيوانات د پا１و، تخم او د نباتاتو له نورو برخو ＇خه د خوراکي توکو په ډول استفاده کوي. د شاتو مچ９ د 
هغوی له شيرو ＇خه شات جوړوي چ３ نه يوازې د هغوی بلک３ د انسانانو لپاره هم د خوندورو خوراکي 

توکو په توگه استعمال８５ي.
رايادک７ئ چ３ نباتات خواړه د فوتوســنتيز له الرې چمتو کوي. گل لرونکي نباتات د اکســيجن په توليد 
ک３ هم مهم رول لري. برعکس د تنفس د عملي３ په نتيجه ک３ توليد شوی کاربن ډاى اکساي６ د خوړو 
پــه چمتــو کولو يعن３ د فوتوســنتيز په عمليه ک３ کار８４ي چــ３ په نتيجه ک３ خوراکــي توکي توليد８４ي. 

همدارن／ه －ل لرونکو نباتاتو ＇خه د زينتي او طبعي مقصدونو لپاره هم －２ه اخيستل ک８５ی.
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په افغانستان ک３ معمولي تخم لرونکي نباتات
موږ ！ول پوه８５و چ３ نباتات  زموږ انســانانواو نورو ژونديو موجوداتو په ور＄ني ژوند ک３ بنس＂يز ارز＊ت 
لري. زموږ ژوند د نباتاتو د موجوديت پورې ت７لی دی. ومو ويل چ３ نباتات د خوړو او پو＊ــاک له پوره 
کولو ســرب５ره د تنفس لپاره الزم اکســيجن چمتو کوي.  همدارنگه فوســيلي سو＄５دونکي مواد، لکه: 
نفــت،  گاز او د ډبــرو ســکاره د هغو نباتاتــو د تغييراتو نتيجه ده چ３ په ډ４ره پخوانــ９ زمانه ک３ يي ژوند 

درلود. موږ دلته يوازې د افغانستان د سيمه ييزو نباتاتو او د هغو د اقتصادي ارز＊ت په بيان بسنه کوو.
زموږ گران ه５واد افغانســتان يو کرنيز ه５واد دی چ３ ٨۵٪ خلک ي３ په کرکيل３ بوخت دي.  له دې پلوه 
کروندگر هم خپل３ اړتياوې پوره کوي او هم د افغانستان د نورو خلکو خوراکي اړتياوې پوره کوي. هغه 

نباتات چ３ په افغانستان ک３ پيدا ک８５ي په الندې ډلو و４شل ک８５ي: 
غل３: د حاصالتو له پلوه د افغانســتان له مهمو نباتاتو ＇خه شــم５رل ک８５ي چ３ زموږ د خلکو اساســي 
خوراکي توکي تشکيلوي نشايسته او پرو！ين لري. د دې ډل３ مهم نباتات غنم، وريج３، اوربش３، جوار، 

جودر، ږدن او نور دي.
دانـــ３ )حبوبـــات(: دا نباتات هم زموږ د ه５واد له پخوانيو نباتاتو ＇خــه دي، د دې نباتاتو دان３ زيات 
پروتين او ＄ين３ ي３ زيات شحم لري. د دې نباتاتو له جمل３ ＇خه کوالى شو چ３２، لوبيا، باقلي، مومپلي 

او مشنگ ياد ک７و.

صنعتي نباتات: په دې ډل３ ک３ ب５الب５ل نباتات شته: 
الف: هغه نباتات چ３ قند ترې الس ته را＄ي، لکه: لبلبو، گني او نور.

ب: هغه نباتات چ３ منسوجات ترې جوړ８４ي، لکه: مالوچ )پنبه(.
ج: هغه نباتات چ３ شحم يا غوړي ترې الس ته را＄ي، لکه: لمرگلی، ＊وون، ش７شم ، پنبه دانه او نور. 
د غوزانو، بادامو، پست３، مومپلي او ＄２غوزيو دان３ د وچ３ م５وې په ډول خوړل ک８５ي او هم ترې غوړي 

ايستل ک８５ي.

ميوې او ســـابه: دغه نباتات د غذايي اهميت تر ＇نگ ډ４ر روغتيايي ارز＊ــت لري چ３ د انزايمونو 
وي＂امينونو، او منرالونو لرونکي دي او عبارت دي له:
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لوم７ی
م５ـــوې: د م５وو ب５الب５ل ډولونه ل８ پرو！ين او شــحميات او زياته انــدازه کاربوهايدريت لري. همدارنگه 

زياته اندازه وي＂امين او منرالونه لري چ３ په الندې ډول ي３ ＇７５و: 
الف- د ستروس کورن９: د ستروس په کورن９  ک３ ل５مو، مال＂ه، ک５نو، ترنج، چکوتره او نور شامل 
دي. زموږ د ه５واد د ننگرهار په واليت ک３ د ستروس فارمونه موجود دي چ３ د ه５واد دننه د استفادې 

تر ＇نگ نورو ه５وادونو ته هم صادرې دالى شي.
ب- ان％ـــر: د دې نبــات اصلي ＄ای د مديتران３ غاړې دي. په افغانســتان ک３ په تاشــقرغان، تگاب، 
نجراب او همدارنگه د افغانستان په نورو برخو ک３ پيدا ک８５ي. که پام ورته وشي، ک５داى شي تازه او وچ 

ان％ر د افغانستان د صادراتو ＊ه برخه شي. 
ج- انگور: د انگورو تاکونه د افغانســتان په مختلفو برخو  ک３، لکه: کابل،  پروان، کندهار، غزني، 
هرات او د افغانستان په نورو واليتونو ک３ پيدا ک８５ي او د ه５واد  مهم صادرات جوړوي. انگور تازه او يا 

د مميزو په ډول خارج ته صادر８４ي.
د- انـــار: دا م５وه هم د افغانســتان په مختلفو برخو کــ３ پيدا ک８５ي، خو د کندهار، تگاب او د فراه انار 

ډ４ر مشهور دي.
ه- توت: د توتانو ون３ د ه５واد په ډ４رو برخو ک３ موجودې دي. توتان  تازه او وچ خوړل ک８５ي او پا３１ 
ي３ د ور４＋ــمو د چنجيو د خوړو لپاره کار８４ي. د ور４＋ــمو د چنجيوصنعت يوازې د افغانستان په هرات 

او يو ＇و نورو برخو ک３ دود دی.

دويم سابه: پر م５وو او غلو دانو سرب５ره نور ！ول نباتي خواړه چ３ انسانان ترې په خام او پاخه ډول استفاده 
کوي، له سبو ＇خه الس ته را＄ي. 

سابه د استعمال له پلوه په درې ډلو و４شل ک８５ي:
الــف-  هغه ســابه چ３ لــه پا１و ＇خه ي３ د خوراکي توکو په تو－ه اســتفاده ک８５ي، لکــه پالک، کاهو او 

کرم. 
ب- هغه نباتات )سابه( چ３ له ډن６ر ＇خه ي３ استفاده ک８５ي، لکه: رواش او کچالو.
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ج- هغه نباتات )سابه( چ３ له ري＋و ＇خه ي３ استفاده ک８５ي، لکه: گازرې، ！５پر، مول９ او نور.

طبي بو！ي: د دې بو！و زياته برخه په سيمه ييز طبابت ک３ استعمال８５ي چ３ ب５ل／３ ي３ سپيرک９، باديان، 
جينج７، د خطمي گل، سپ５غول او نور دي. 

              فکر وک７ئ
ول３ ډاکتران تل د سبو د خوړلو الر＊وونه کوي؟

                فعاليت
د خپل شاوخوا نباتاتو نمون３ را！ول３ ک７ئ او وواياست چ３ په کومو گروپونو پورې اړه لري. د هغو نباتاتو په باره ک３ چ３ پورته ياد شوي نه 

دي او ستاسو په چاپ５ريال ک３ پيدا ک８５ي، له ＊وونکي سره پرې خبرې وک７ئ.
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 د شپ８م ＇پرکي لن６يز

  تخمي نباتات په دوو ډلو ظاهر البذر)＊ــکاره زړي( او مخفي البذر)پ زړي( و４شــل شــوي دي. د 
ظاهرالبذر نباتاتو تخم ＇رگند او د گردې انتقال ي３ د باد په واسطه ک８５ي، خو د مخفي البذر نباتاتو تخم 
په م５وه ک３ پ وي. شيره او＊کلي گلونه لري چ３ حيوانات جذبوي او گرده شيندنه ي３ زياتره د کوچنيو 

حيواناتو په واسطه ک８５ي. 
  م５وه د گلونو په من＃ ک３ لوي８５ي. گلونه په عادي ډول له ＇لورو برخو کاســبرگونو، تاسبرگونو، ستامن 

يا د تذکير آل３ او پستل يا د تانيث له آل３ ＇خه جوړ شوي دي.
  په تخمي نباتاتو ک３ د جنســي تکثر تر ＇نگ غيرجنســي تکثر هم وجود لري چ３ د ب５ل／３ په ډول 

کوالی شو د قلم３، پيوند او تيغ３ وهلو نومونه واخلو.
  د افغانســتان ســيمه ييزو نباتاتو ＇و ډل３ چ３ زموږ په اقتصاد ک３ مهم رول لري او هم د انســانانو او 
حيواناتو د خوراکي توکو او هم د روغتيا لپاره اهميت لري د غلو دانو، حبوباتو، صنعتي نباتاتو،  م５وو، 

سبو او طبي بو！و ＇خه عبارت دي.
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د شپ８م ＇پرکي پو＊تن３

۱- د ظاهرالبذر او مخفي البذرنباتاتو عمومي توپيرونه بيان ک７ئ.
۲- ول３ په ظاهرالبذرو نباتاتو  ک３ د حيواناتو په واسطه گرده شيندنه صورت نه نيسي؟

۳- د دې علت ＇ه دی چ３ تخمي نباتات په مختلفو چاپ５ريالونو ک３ پيدا ک８５ي؟
۴- په جمنو سپرمو نباتاتو ک３ گرده شيندنه ＇نگه صورت نيسي؟

۵- تاسو له پورته نباتاتو پرته په خپل چاپ５ريال ک３ کوم نباتات پ５ژنئ نومونه ي３ واخلئ.
۶- نباتات په خوراکي توکو سرب５ره زموږ په اقتصاد ک３ ＇ه رول لري؟
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اووم ＇پرکی

Ecology ايکا لوژي
ژوندي موجودات په يوازې ســر ژوند نشي کوالى. ژوندي موجودات په 
خپل من＃ او همدارنگه له چاپ５ريال سره اړيک３ لري. ＄ين３ موجودات د 

نورو ژونديو موجوداتو خوراکي توکي جوړوي.
ژوندي موجودات او غيرې ژوندي موجودات )چاپ５ريال( يو تر بله اړيک３ 
لري، هغه علم چ３ د ژونديو موجوداتو او د ژوند له چاپ５ريال سره د هغوی 
اړيک３ ＇７５ي، د ايکالوژي)Ecology( په نامه ياد８４ي. د ايکالوژي کلمه 
له دوو يوناني کلمو ＇خه جوړه شوې: Oikos د استوگن％ي يا د ژوند د 

چاپيريال په معنا او Logos د مطالع３ او زده ک７ې په معنا دى.
د دې فصل په مطالع３ سره به تاسو د ايکوسيستم عوامل يا فکتورونه او د 
ايکوسيستم د ژونديو او غيرې ژونديو موجوداتو اړيک３ وپ５ژنئ او تعريف 

به ي３ ک７اى شئ.
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)Ecosystem(ايکوسيستم
)۱-۷( ان％ــور تــه پام وک７ئ. يــو اوبه لرونکي چاپ５ريال گــورئ، چ３ نباتات، الجي، چونگ＋ــ３، کبان، 
حلزونونــه او نور کوچني موجــودات پک３ ژوند کوي. همدارنگه غير ژوندي موجودات، لکه: شــگه، 
کوچنــ９ او لويــ３ ډبرې موجودې دي چــ３ د چاپيريال په ژونديو موجوداتو اغ５ــز کوي. )۱-۷( ان％ور په 
حقيقت ک３ يو ايکوسيستم ＊يي. د دې ډن６ ژوندي او غيرې ژوندي موجودات يو له بله سره اړيک３ لري. 

د يو چاپ５ريال د ژونديو او غيرې ژونديو موجوداتو ！ولگ３ ته چ３ اړيکي سره لري، ايکوسيستم وايي.

)۱-۷( ان％ور د اوبو د يو ايکوسيستم نمونه

                فعاليت
هغه موجودات چ３ په)۱-۷( ان％ور ک３ خواړه جوړوي، ＄انگ７ي ک７ئ، او په خپلو کتابچو ک３ ي３ وليکئ.

په يو ايکوسيستم ک３ مختلف ژوندي اجسام يو تر بله اړيک３ لري او يو ＄ای ژوند کوي.
ايکوسيستم په دوه ډوله دی:

۱- وچ ايکوسيستم: لکه: ＄نگل، د＊ته، غر او نور.... .
۲-  داوبو ايکوسيستم: چ３ ب５لگ３ ي３ طبيعي او مصنوعي جهيلونه، سيندونه، سمندرونه او نور دي.

                فعاليت
د ＊وون％ي په يو کونج يا کور ک３ يو کوچنی ډن６ جوړ ک７ئ. يوه اندازه اوبه پک３ واچوئ. په ډن６ ک３ ډبرې، شگه او 
جغل )شنگي７( واچوئ. ورپس３ يوه اندازه اوب７ۍ او د اوبو بو！ي ورزيات ک７ئ. په ډن６ ک３ کوچني کبان او ＇و دان３ 

چونگ＋３ ورخوش３ ک７ئ. په ډن６ ک３ هره ورځ بدلونونو ته پام وک７ئ او نتيجه يي په خپلو کتابچو ک３ وليکئ.
دا په حقيقت ک３ يو کوچنی ايکوسيستم دی چ３ تاسو جوړ ک７ی دی.

پو＊تنه: په حوض ک３ موجودات يو له بل سره ＇ه اړيک３ لري؟
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د ايکوسيستم عوامل او فکتورونه
د مخه مو وويل چي په يو ايکوسيستم ک３ د ژوند يو موجوداتو او د هغوی د فزيکي چاپيريال يعن３ غيرې 
ژونديو موجوداتو تر من＃ ت７او موجود دی او يو پر بل اغ５ز  کوي. دغه ！ول تعاملونه او اغ５زې د عواملو يا 

فکتورونو په نامه ياد８４ي. په عمومي ډول دغه فکتورونه په دوو ډلو و４شل شوي دي:
١- فزيکي يا غيرې ژوندي عوامل

٢- بيولوژيکي يا ژوندي عوامل
الـــف - فزيکـــي يا غيرې ژوندي  عوامل: لــه نور، اوبو، تودوخ３، هوا، خــاورې او نورو ＇خه 

عبارت دي. 
                 

۱- نور: د انرژۍ يوازين９ ز４رمه د لمر ر１ا ده چ３ د ژوند د انرژۍ بنس جوړوي. شنه نباتات د ضيايي 

ترکيب د عملي３ په واسطه له هغ３ ＇خه گ＂ه اخلي او نوري انرژي په کيمياوي انرژۍ بدلوي. توليد شوي 
کيميــاوي مــواد د خوراکي توکو په ډول له يو ژوندي موجود ＇خه بل ژوندي موجود ته انتقالي８ي چ３ د 

ژوند د فعاليت لپاره له هغه ＇خه استفاده ک８５ي. 
۲- تودوخـــه: تودوخه د ايکوسيســتم يو مهــم او اغ５زناک فکتور دی. تودوخه پــر ژونديو موجوداتو 

＄انگــ７ی اغ５زه لري، مثال: د ســ７ې وينــ３ لرونکي حيوانات د ژمي په فصل کــ３ په ژمني خوب ويده 
ک８５ي. همدارنگه د تودوخ３ درجه د نباتاتو د دانو په وده هم مهمه اغ５زه لري. 

3- اوبه: اوبه د ايکوسيستم عمده فکتور دی. ژوندي موجودات له اوبو ＇خه پرته، ژوندي نشي پات３ 

ک５دالى د ب５ل／３ په ډول کب له اوبو پرته ژوند نشي کوالی.
 همدارنگه والړې اوبه، سيندونه، ډن６ونه او سمندرونه د اوبو ايکوسيستم جوړوي.

۴- هـــوا: غازونه د ايکوسيســتم يــو عمده او مهمه برخــه ده. د ب５لگ３ په توگه، کاربن ډای اکســاي６ د 

اتموســفير يو غاز دى چ３ د ضيايي ترکيب لپاره ضروري دی. اکســيجن د تنفس او انرژۍ د توليد لپاره 
اړين دی. ب３ له اکســيجنه ژوند نشــي ک５دالی. د اتموســفير بادونه د نباتاتو تخمونه له يو ＄ای ＇خه بل 

＄ای ته ل８５دوي.

۵- خاوره: خاوره د ايکو سيســتم د فزيکي يا غيــرې ژونديو عواملو يو عمده برخه او په حقيقت ک３ 

د ژو نديــو موجوداتو فزيکي چاپ５ريــال دی. همدارنگه ډ４ر حيوانات په خاورو ک３ کورونه جوړوي او له 
نباتاتو ＇خه  چ３ په خاورو ک３ وده کوي، خواړه برابروي. شنه نباتات د اړتيا وړ اومه مواد، لکه: اوبه او 
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منرالونه د ري＋３ په واسطه له خاورې ＇خه جذبوي.
ب- ژوندي يا بيولوژيکي عوامل

له ژونديو موجوداتو )حيواناتو او نباتاتو( ＇خه عبارت او په ايکوسيستم ک３ شامل دي. هر ايکوسيستم 
درې عمده بيولوژيکي برخ３ لري:

۱- )توليدوونکي(: شــنه نباتات دي چ３ خپل خواړه د ضيايي ترکيب د عملي３ په واســطه جوړوي. 

نباتات اومه او ضرورې مواد له چاپ５ريال ＇خه اخلي، د ب５لگ３ په توگه: اوبه او منرالونه د ري＋３ په واسطه 
له خاورې ＇خه جذبوي، کاربن ډاى اکساي６ د پا３１ له الرې اخلي او د ضيايي ترکيب په عمليه ک３ نوري 

انرژي په کيمياوي انرژۍ يا پخو موادو اړوي. 
 ۲- )مصرفوونکـــي(: ژوندي موجودات دي چ３ خپل خواړه له نباتاتو او يا کوچنيو موجوداتو ＇خه 

الس ته راوړي. مصرف کوونکي په درې ډوله دي:
�tلوم７ني مصرفوونکي: لوم７ني مصرفوونکي وا＊ه خوړونکي دي. دغه موجودات مستقيماً په نباتاتو 

پورې اړه لري؛ لکه سويان، غواگان３ او نور چ３ لوم７ني مصرفوونکى دي.
�tدويمـــي مصرفوونکي: دا ډله غو＊ــه خوړونکي حيوانات دي چ３ له لوم７نيو مصرفوونکو يا وا＊ــه 
خوړونکو ＇خه خواړه برابروي، د ب５ل／３ په تو－ه: －يدړه ســوى خوري. سوى لوم７نى  مصرفوونکى او 

－يدړه دويمي مصرفوونکى دى.
�tهـــر ＇ـــه خوړونکي: د ژونديو موجوداتو دا ډله له نباتاتــو او حيواناتو ＇خه خواړه چمتو کوي، لکه: 

شادي، چرگان چ３ هم غو＊３ او حشرات او هم نباتات خوري. 

(۲-۷) ان％ور په ژونديو موجوداتو ک３ غذايي اړيک３

              فکر وک７ئ
)۲-۷( ان％ــور تــه پام وک７ئ. پــه دې ان％ور ک３ ژوندي موجــودات يو له بله ＇ه 

اړيکــي لري؟ کوم يو يــ３ توليدوونکی او کوم پ３ مصرفوونکی دی؟ که نبات نه 
وي ايا باز ژوندی پات３ ک５داى شي؟
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3- تجزيه کوونکي: دغه موجودات خپله انرژي له خوسا شوو عضوي موادو ＇خه الس ته راوړي. 
تجزيه کوونکي د م７ه شــوو عضوي موادو مالکيولونه د کيمياوي عمليو په واســطه ！و！ه کوي او په ساده 
عضوي موادو ي３ بدلوي. تر ！و！ه ک５دو وروســته ي３ کاربن ډای اکســاي６ هوا او عضوي مواد په ＄مک３ 

ک３ پات３ ک８５ي، چ３ نباتات بيا له هغو ＇خه استفاده کوي.  بکتريا د تجزيه کوونکو يوه ب５لگه ده. 

په ايکوسيستم ک３ د ژونديو او غير ژونديو فکتورونو اړيک３
تاســو پوه８５ئ چ３ په شــاوخوا چاپ５ريال ک３ مو ژوندي موجودات او غيــرې ژوندي موجودات)اوبه، 
خاوره ، هوا او نور( موجود دي. د دوی په من＃ ک３ د موادو پرله پس３ راک７ه ورک７ه شته دی. سرب５ره پر 
دې د ژونديو موجوداتو د خپلمن％ي اړيکو په خوا ک３ د غيرې ژونديو شــيانو، لکه: اوبو، هوا، ر１ا او 

خاورې سره هم اړيک３ لري. دغو اړيکو ايکوسيستم من＃ ته راوړی دی.

غذايي زن％ير: نباتات ＄که د توليدوونکو په نامه ياد８４ي چ３ له غير ژونديو موادو ＇خه د خپل３ 
اړتيا وړ خوراکي توکي جوړوي. حيوانات د مصرفوونکو په ل７ۍ ک３ شــامل دي، چ３ له نباتاتو ＇خه 
تغذيه کوي. همدارن／ه ＄ين３ حيوانات د نورو حيواناتو ＇خه تغذيه کوي د ژونديو موجوداتو له م７ين３ 
وروسته د هغوی جسد د تجزيه کوونکو په واسطه خوسا او ！و！ه ک８５ي، چ３ د دې موادو يوه برخه بيرته 

خاورو ته ورزيات８５ي، او نباتات له هغو ＇خه استفاده کوي.
په حقيقت ک３ مواد په ايکوسيســتم ک３ د ژونديو او غيرې ژونديو موجوداتو تر من＃ د يو دوران په ب２ه 
جريان کوي. نو ويالی شــو چ３ په يو ايکوسيســتم ک３ د ژونديو او غيرې ژونديو موجوداتو تر من＃ تل 

راک７ه ورک７ه شته دی.

                اضافي معلومات
＄ين３ مواد چ３ غذايي زن％ير ته ننو＄ي، ډ４ر خطرناک دي. د دې موادو يوه ب５لگه د DDTحشره 
وژونکي پوډر دي، چ３ د ژونديو موجوداتو د مرگ المل ک８５ي. DDT ډ４ر وخت په طبيعت او 
د ژونديو موجوداتو په بدن ک３ پات３ ک８５ي. که دا مواد اوبو ته ننو＄ي، ک５داى شي کبانو ته داخل او 
د کب د غو＊３ د خوړلو له الرې د انسان بدن ته ننوزي، چ３ انسان ته زيانمن دي. زياترو ه５وادونو 

ک３ د DDT استعمال منع دی.

              فکر وک７ئ
که تجزيه کوونکي موجود نه وي، ＇ه شی واقع ک８５ي او د انسانانو په ژوند ＇ه اغ５ز کوي؟ 
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لکه چ３ وويل شول ＄ين３ حيوانات له نباتاتو او ＄ين３ نور د نورو حيواناتو ＇خه تغذيه کوي.
 )3-۷( شــکل ته وگورئ. ســوی يو نبات خوړونکی حيوان دی.  د اړتيا وړ انرژي له ＄ينو نباتاتو لکه 
گازرو ＇خه الس ته راوړي. گيدړه يو غو＊ــه خوړونکی حيوان دی چ３ کوچني حيوانات لکه ســوى 

＊کار کوي او له دې الرې د ژوند لپاره الزمه انرژي الس ته راوړي.

هغه ＇ه چ３ په)3-۷( ان％ور ک３ گورئ يو ساده غذايي زن％ير دی چ３ په يو ايکوسيستم ک３ د ژونديو 
موجوداتــو تــر من＃ غذايي اړيک３ په گوته کوي. په غذايي زن％ير ک３ هر ژوندی موجود د زن％ير د يوې 
ک７ۍ په ب２ه ＊ودل ک８５ي. اوس يو غذايي زن％ير په پام ک３ ونيسئ چ３ په هغه ک３ يو نبات لکه هندوا１ه او 
دوه حيوانات، لکه: چرگ او گيدړه شامل وي. گيدړه له چرگ او چرگ له هندوا３１ ＇خه خپل خواړه 
چمتو کوي. وگورئ چ３ گيدړه د)3-۷( ان％ور په غذايي زن％ير ک３ هم شــته دی. د غذايي زن％يرونو 
مطالعه ＊يي چ３ د يو زن％ير ک７ۍ له بل زن％ير سره اړيک３ لري. يعن３ په مختلفو زن％يرونو ک３ ＄ين３ 
ک７ۍ يو شان دي. د ژونديو موجوداتو دې ډول اړيکو ته غذايي شبکه وايي. په غذاي３ شبکه ک３ ليدل 
ک８５ي چ３ ژوندي موجودات د ＇و نورو په واســطه خوړل ک８５ي. غذاي３ شــبکه موږ ته را＊يي چ３ يو 

ژوندي موجود د ＇و نورو په واسطه خوړل ک８５ي )٤-۷( ان％ور ک３ ي３ ليدالى شئ.

)3-۷( ان％ور غذايي زن％ير
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                 فعاليت
په خپل ！ولگي ک３ درې کسيزې ډل３ جوړې ک７ئ. هره ډله دې دوه ＇لور ک７يز غذايي زن％يرونه جوړ او د ！ولگي 
مخ ک３ دې ولولي. وگورئ کوم حيوانات د ب５الب５لو ډلو په زن％يرونو ک３ يو شان دي. دغه فعاليت موږ ته ＇ه را په 

گوته کوي؟

)۴-۷( ان％ور د ژونديو موجوداتو په من＃ ک３ غذايي اړيک３

د اووم ＇پرکي لن６يز

 ايکالوژي د ژونديو موجوداتو او د هغو د چاپ５ريال د اړيکو مطالعه ده.
 د يو چاپ５ريال د ژونديو او غيرې ژونديو موجوداتو مجموع３ ته ايکوسيستم ويل ک８５ي چ３ يو له بله 
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سره اړيک３ لري.
 ايکوسيستم د ژوند د چاپ５ريال له پلوه په دوه ډوله دی:

الف- وچ ايکوسيستم، لکه: ＄نگل، د＊ته او نور.
ب- د اوبو ايکوسيستم، لکه: والړې اوبه، ډندونه، سيندونه ، سمندرونه او نور.

 د يو ايکوسيستم عوامل په دوه ډوله دي:
الف- فزيکي يا غير ژوندی عوامل، لکه: ر１ا، اوبه، خاوره، تودوخه، هوا او نور.

ب- بيولوژيکي يا ژوندي عوامل لکه حيوانات او نباتات.
 نباتات يا توليدوونکي د ر１ا انرژي په کيمياوي انرژۍ بدلوي. 

 مصرفوونکي حيوانات درې ډوله دي: 
الف- لوم７ني مصرفوونکي يا وا＊ه خوړونکي.
ب- دويمي مصرفوونکي يا غو＊ه خوړونکي.
ج- دريمي مصرفوونکي يا هر＇ه خوړونکي.

 تجزيه کوونکي د ايکوسيستم ژوندي عوامل دي چ３ عضوي مواد تجزيه کوي.

د اووم ＇پرکي پو＊تن３  

۱-  الندې کلم３ تعريف ک７ئ:
      الف: ايکالوژي                                                  ب- ايکوسيستم
      ج : توليدوونکي                                                 د: مصرفوونکي

۲-  د ژوند د چاپ５ريال له پلوه ايکوسيستم په ＇و ډوله دی؟
۳- د ايکوسيستم پن％ه فزيکي عوامل ونوموئ.

۴- د ايکوسيستم تشکيلوونک３ اجزاوې کوم３ دي؟
۵- يو ايکوسيستم رسم ک７ئ او اجزا ي３ مشخص３ ک７ئ.

الندې جمل３ په ＄ير ســره مطالعه ک７ئ د ســم په وړاندې د )س( عالمه او د ناســم په وړاندې  )ن( په 
خپلو کتابچو ک３ وليکئ.

۶ – )     ( مصرف کوونکي حيوانات خپله خواړه په خپله جوړوي.
۷- )      ( په يو ايکوسيستم ک３ تجزيه کوونکي په لوم７ۍ سطحه ک３ ＄ای لري.

٨- )      ( په يو ايکوسيســتم ک３ د فزيکي يا غيرې ژونديو فکتورونو او ژونديو فکتورونو په من＃ ک３ 
اړيک３ موجودې دي.

٩- )      ( د غذايي زن％ير لوم７ۍ ک７ۍ يو داس３ موجود ＊يي چ３ د فوتوسنتيز عمليه سر ته رسوي.
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اتم ＇پرکی

په ايکوسيستم ک３ دورانونه

پــه يو ايکوسيســتم ک３ د لمــر انرژي د نبات په واســطه جذب８５ي او د 
غذايــي مــوادو پــه ب２ه په ژونــدي موجود کــ３ زيرمه ک５ــ８ي. ژوندي 
موجــودات په انرژۍ ســرب５ره د خپلو حياتــي فعاليتونو لپاره کيمياوي 
موادو لکه اوبه، مالگه، اکسيجن او نوروته هم اړتيا لري. دغه مواد په 
ايکوسيســتم ک３ دوران کوي چ３ له چاپ５ريال ＇خه ژوندي موجود او 
لــه ژوندي موجود ＇خه چاپ５ريال تــه انتقال کوي. په دې فصل ک３ به 
تاســو په ايکوسيســتم ک３ د اوبو او کاربن د دوران او د هغو د دوران له 

اهميت سره بلد شئ.
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د انرژۍ مهمه سرچينه د لمر ر１ا ده. توليدوونکي د فوتوسنتيز له الرې د لمر او د معدني موادو انرژي 
پــه کيمياوي انــرژۍ بدلوي. دغه کيمياوي انــرژي په عضوي موادو، لکه: قندونــو ک３ زيرمه ک８５ي. 
توليدوونکــي خپــل ＄ان ته غذايي مواد توليدوي چ３ مصرفوونکي هم له دې خوړو ＇خه اســتفاده 
کوي. کله چ３ په يو ايکوسيستم ک３ يو ژوندی موجود له بل ژوندي موجود ＇خه خپل خواړه اخلي، 
انرژي هم انتقال８５ي؛ د ب５ل／３ په تو－ه: کله چ３ نبات خوړونکى حيوان، لکه: موږک غنم خوري او يا 

يو غو＊ه خوړونکی، لکه: پيشو، موږک خوري، په حقيقت ک３ د اړتيا وړ انرژي الس ته راوړي.
 بايد وويل شــي چ３ د غذايي زن％ير په يوه ک７ۍ ک３ ！وله موجوده انرژي  بل３ ک７ۍ ته نه رســ８５ي، د 
ب５لگ３ په توگه: ！وله هغه انرژي چ３ د غنم بو！ي د لمر ＇خه اخيســت３ ده، د غنم په دانو ک３ نه زيرمه 
ک８５ي؛ بلک３ يوه برخه ي３ په خپله  د غنم د نبات د حياتي فعاليتونو لپاره لگ８５ي. په همدې ډول هغه 
انرژي چ３ موږک ي３ له غنمو ＇خه اخلي، پيشو ته نه رس８５ي، ＄که چ３ يوه برخه ي３ د هغ３ د بدن 

د فعاليتونــو لپــاره لگ８５ي او يا د تودوخ３ په ډول فضا تــه آزاد８４ي. )۲-٨( ان％ور د انرژي انتقال او د 
غذايي موادو کم５دل د غذايي زن％ير د يوې ک７ۍ ＇خه بل３ ک７ۍ ته ＊يي.   

 ( ۱-٨) ان％ور په طبيعت ک３ د موادو دوران

د انرژۍ انتقال
پــه)۱-٨( ان％ــور ک３ ＇ه وينئ؟ په ژونديو موجوداتو ک３ د انرژۍ ل８５دونه ＇نگه ســر ته رســ８５ي؟ کيمياوي 

عناصر د انرژۍ په ل８５دونه ک３ ＇ه رول لوبوي؟ عناصر ＇ه ډول په يو ايکوسيستم ک３ دوران کوي؟

(۲-٨) ان％ور د انرژي ضايع کيدل

باز

کوچن９ مرغ９ 

ملخ

واسبه
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په ايکوسيســتم ک３ د توکو د انتقال  يا په طبيعت ک３ د دوران ســاده ب５ل／ه د اوبو دوران دی چ３ ژوندي 
موجودات د خپلو حياتي دندو لپاره له هغو ＇خه اســتفاده کوي. البته د اوبو تاثيرات د ايکوسيســتم په 

موجوداتو ک３ تر ！ولو مهم دي. 
د ＄مک３ د کرې تقريبا ۷۰٪ ســطح اوبو نيول３ ده. د لمر د تودوخ３ او د هوا د جريان په واســطه اوبه د 
ســمندرونو، سيندونو او ډن６ونو له ســطح３ ＇خه ب７اس ک８５ي. ب７اس شوې اوبه )د اوبو بخارونه( د هوا په 
پاسنيو برخو ک３ ور４％３ رامن％ته کوي. کله چ３ دغه ور４％３ س７و برخو ته ورس８５ي، د هغو په نتيجه ک３ د 
اوبو په ＇ا＇کو اوړي چ３ په نتيجه ک３ د باران په ب２ه ＄مک３ ته را＄ي. که چ５رې ب７اس ډ４رې س７ې برخ３ 
ته ورســ８５ي د ږل９ او واورې په ب２ه ＄مک３ ته را ک＋ــته ک８５ي. د دې اوبو يوه برخه په ＄مکه ک３ جذب８５ي 

چ３ د ＄مک３ الندې اوبه تشکيلوي، خو د اوبو زياته برخه ب５رته سيندونو او سمندرونو ته ＄ي. 

                فعاليت
د )۲-٨( ان％ور له مخ３ په خپل چاپ５ريال ک３ توليدوونکي، لوم７ني مصرفوونکي او هر ＇ه خوړونکي و！اکئ او تشريح ک７ئ.

په ايکوسيستم ک３ د موادو دوران
هر ＇ه خوړونکي، دويمي مصرفوونکي، لوم７ني مصرفوونکي او توليدوونکي ژوندي موجودات دي او 
د خپلــ３ ودې او حياتي فعاليتونو لپاره کيمياوي توکو او عناصروته اړتيا لري. دوی مواد له چاپ５ريال ＇خه 
اخلــي چ３ يــوه برخه ي３ د هغو د بدن برخه گر＄ي. له مرگ وروســته دغه کيمياوي مــواد ！و！ه ک８５ي او 
ب５رته چاپيريال ته داخل８５ي چ３ نور ژوندي موجودات ترې گ＂ه واخلي. ويالى شو چ３ يوه اندازه توکي يا 
کيمياوي عناصر په يو وخت ک３ د ژونديو موجوداتو د بدن او په بل وخت ک３ د چاپ５ريال يوه برخه وي.

په ايکوسيستم ک３ د اوبو دوران                                                 
پــه)3-٨( ان％ــور ک３ ＇ــه گورئ؟ که اوبه په طبيعت کــ３ نه واى ＇ه حالت به من＃ تــه راغلی واى؟ آيا د 

سمندرونو اوبه د وخت په ت５ريدو سره کم８５ي او يا په طبيعت ک３ دوران کوي؟

( ۳-٨) ان％ور په طبيعت ک３ د اوبو دوران

وري＃ او باران

د اوبو ب７اس 

د اوبو تعرق

جهيل

د ＄مکى الندى اوبه

بحر
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همدارنگــه پــه ژونديــو موجوداتــو ک３ هم د اوبو دوران ســر ته رســ８５ي د ب５ل／ــ３ په تو－ــه: د اوبو زياته 
برخــه د نبــات د ري＋ــو په واســطه جذب８５ي. هغه اوبــه چ３ د نباتاتو په واســطه جذب８５ي، يــوه برخه ي３ د 
ب７اس)Transpiration( له الرې ب５رته هوا ته ＄ي. همدارنگه اوبه د انسانانو او حيواناتو له بدن ＇خه 
د تنفس، ادرار او له م７ين３ وروسته د بدن د تجزيه ک５دلو د عملي３ په نتيجه ک３ ب５رته چاپيريال ته ورگر＄ي 

چ３ له نورو بخارونو سره يو ＄اى ور４％３ جوړوي.
＄که په طبيعي ډول د ډندونو او سمندرونو اوبه د هوا او ＄مک３ په من＃ ک３ يو خو＄＋ت او دوران سر ته 

رسوي چ３ دغه خو＄＋ت ته په طبيعت ک３ داوبو دوران وايي.

په طبيعت ک３ د اوبو د دوران اهميت 
أيا اوبه پر ژونديو موجوداتو تاثير لري؟  که انسان يو ＇ه وخت اوبه ونه ＇＋ي، ＇ه به پ５（ شي؟  که نباتاتو 

ته ＇و ور＄３ اوبه ور نه ک７ل شي، ＇ه پ５＋ه من＃ ته را＄ي؟
 د حجــروي عمليــو په فصل ک３ مو ولوســتل که چ５رې نبات ته د ＇ه وخت لپاره اوبه ونه رســ８５ي، پا３１ 
لوم７ی م７اوې او وروسته وچ８５ي. په نتيجه ک３ نبات له من％ه ＄ي. اوبه د ژوند مايع ده، موږ او تاسو هم د 
ژوند د پاي＋ت لپاره اوبو ته اړتيا لرو. اوبه تر ！ولو معمولي، گ＂وره او له ډ４ره پلوه په زړه پورې مايع ده. له دې 

مايع ＇خه چين３ او سيندونه من％ته را＄ي. اوبه د باران، ږل９ او واورې په ډول پر ＄مکه اوري.  
د بدن مختلف３ حجرې تقريبا له ۶۵ تر ۹۵٪ اوبه لري. اوبه يو ＊ه حل کوونکی )محلل( دی. زياتره مواد په 
اوبو ک３ حل ک８５ي. د کرن３ بنســ اوبه جوړوي. هغه ســيم３ چ３ ل８ې اوبه لري او يا باران پک３ نه اوري، 
وچکالي په ک３ من＃ ته را＄ي. وچکالي په ！ولو ژونديو موجوداتو منفي اغ５ز کوي. اوبه په صنعت ک３ هم 
مهم نقش لري، مثًال: له اوبو ＇خه بر４＋نا توليد８４ي. د اوبو ژرندې د اوبو په زور غنم او جوار اوړه کوي. 

اوبه همدارنگه په مختلفو فابريکو ک３ استعمال８５ي.  

                فعاليت
يو سر ت７لی لو＊ی چ３ يو ＇ه اوبه ولري د اور د پاسه ک＋８５دئ چ３ اوبه په خو！５دو راشي. بيا د لو＊ي په بهرن９ برخ３ ل８ې يخ３ 
اوبه واچوئ. تر ل８ وخت تيريدو وروسته سرپوښ ل５رې ک７ئ، ＊ايي وگورئ چ３ د سرپوښ په دنن３ برخ３ د اوبو ＇ا＇کي جوړ  
شــوي دي. له دې ＇خه نتيجه اخلو چ３ اوبه د تودوخ３ په واســطه په بخار تبديل３ شــوې دي او کله چ３ بخار د اوبو په واسطه 
ســوړ شــي د اوبو په ＇ا＇کو تبديل８５ي.  په حقيقت ک３ د لو＊ــي اوبو يو دوران وک７. هغه نتيجه چ３ د فعاليت د ســر ته رسولو 

＇خه مو اخيست３ ده، په طبيعت ک３ داوبو له دوران سره پرتله ک７ئ.

               فکر وک７ئ
په کومو نورو برخو ک３ له اوبو ＇خه استفاده ک８５ي؟ هر زده کوونکی دې په ！ولگي ک３ دوه ب５لگ３ ووايي.
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                فکر وک７ئ
که په يوه خونه ک３ چ３ ک７ک９ ي３ لوي３ ＊ي＋ــ３ ولري او يا په يو مو！ر ک３ چ３ ＊ي＋ــ３ ي３ ت７ل３ وي، لمر و＄ل８５ي، ژر ي３ 

هوا گرم８５ي ول３؟ 

په طبيعت ک３ د کاربن دوران
په ايکوسيستم ک３ د هوا موجوديت ضروري دی. د هوا ب５الب５ل غازونه د ژوند لپاره مهم دي. کاربن د کاربن 
ډاى اکســاي６ د غاز په ب２ه له اوبو ســره يو ＄ای د فوتوســنتيز عمليه سر ته رســوي. د فوتوسنتيز په عمليه ک３ 
کاربن چ３ په هوا ک３ د کاربن ډاى اکساي６ په ب２ه موجود دى، کلوروفيل لرونکو نباتاتو ته ننو＄ي او بيا له هغو 
＇خه د خوراکي توکو له الرې د مصرفوونکو بدن ته داخل８５ي. د تنفس په وخت ک３ د هغه يوه برخه ب５رته 
اتموســفير ته ازاد８４ي. د ژونديو موجوداتو تر م７ين３ وروســته تجزيه کوونکي د هغوی بدن تجزيه کوي او د 

هغوی په بدن ک３ موجود کاربن د کاربن ډاى اکساي６ په ډول أزاد او ب５رته دوران ته داخل８５ي. 
د ＄مکــ３ پــه تاريــخ ک３ د کاربن د توليد او لگ＋ــت)مصرف( تــر من＃ يو ډول موازنه من＃ تــه راغل３ ده. د  
کاربن او کاربن ډاى اکســاي６ د غاز اندازه په هوا ک３ په ثابت ډول موجوده ده. دغه موازنه په وروســتيو لسيزو 
ک３ زيانمنه شــوې ده. د ت５لو او ډبروســکرو، د ＄نگلونو د لرگو، د فابريکو او مو！رو لوگيو په ＄مک３ ک３ د 
ډ４رې مودې ز４رمه شــوي کاربن ډاى اکســاي６، ب５رته اتموسفير ته أزاد ک７. دې کار د کاربن ډاى اکساي６ اندازه 

په هوا ک３ زياته ک７ې ده او د يوې پ５＋３ المل شوی دی، چ３ د شين 
کوريزو غازونو)Green House( په نامه ياد８４ي. دا موضوع به په 
راتلونکــو ！ولگيو ک３ په مفصل ډول مطالعه ک７ئ. دلته يوازې دومره 
وايو چ３ د دې پ５＋３ په نتيجه ک３ د ＄مک３ تودوخه لوړه شوې ده، 
اقليمــي تغييرات په هغو منطقو کــ３ من＃ ته راغلي دي، چ３ نباتات 
پک３ وده کوي. قطبي يخچالونه ويل３ شوي او د سمندر د اوبو سطح 
لوړ８４ي. په نتيجه ک３ به يو زيات شــم５ر ژوندي موجودات له من％ه 
والړ شي چ３ د انسانانو د ژوند لپاره د ＄مک３ په کره د نا＇اپي پ５＋و 

د من＃ ته راتلو امکان موجود دی.
(٤-٨) ان％ور په طبيعت ک３ د کاربن دوران
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د اتم ＇پرکي پو＊تن３
الندې جمل３ په ＄ير ســره ولولئ. د ســم په وړاندې )س( د ناســم په وړاندې )ن( په خپلو کتابچو ک３ 

وليکئ:
۱- )      ( نباتات ！وله الس ته راوړې انرژي ز４رمه کوي.

۲-  )      ( د کاربن يوه برخه د تجزيه کوونکو د کارونو په نتيجه ک３ ايکوسيستم ته داخل８５ي.
۳- )       ( د کاربن ډای اکساي６ زيات５دل د ＄مک３ د تودوخ３ المل ک８５ي.

الندې پو＊تن３ تشريح ک７ئ.
۱- د اوبو دوران په طبيعت ک３ د يو شکل په واسطه و＊اياست.

۲- د کاربن ډای اکساي６ زيات５دل په طبيعت ＇ه اغ５ز لري؟
۳- د ژونديو موجوداتو لپاره د کاربن د دوران اهميت بيان ک７ئ. 

د اتم ＇پرکي لن６يز

 پــه طبيعت ک３ مواد له ژونديو موجوداتو ＇خه چاپ５ريــال او له چاپ５ريال ＇خه ژونديو موجوداتو ته د 
دوران په حال ک３ دي.

 د هر ايکوسيستم موجوديت د لمر په انرژۍ او د اوبو په ز４رمو پورې ت７لی دی.
 د عناصــرو او مختلفــو توکــو حرکت له چاپ５ريــال ＇خه د ژونديو موجوداتو بدن تــه او له بدن ＇خه 
چاپيريال ته د هغ３ خارج５دل، چ３ هم５شــه تکرار８４ي د دوران په نامه ياد８４ي، لکه: د اوبو دوران چ３ 

د طبيعت ژوند ب＋ونک３ ماده ده.
 د شين کوريزو غازونو په پ５＋ه ک３ د ＄مک３ تودوخه لوړ８４ي.


