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سريزه
د اووم ټولګي د بيولوژي کتاب د پوهن ３وزارت د ښوون ３او روزن ３د پاليس ９پر بنسټ له نوي تعليمي نصاب سره برابر
د ساينس او تکنالوژۍ د پرمختګ او د ټولن ３د اړتياو په نظر ک ３لرلو سره ترتيب او تأليف شوى دى.
ګرانو زده کوونکو ،تاس ３هره 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 ول ３ناروغ ک８５ئ او ډاکټر ته ځئ؟ هغه نيالګي چ ３مو کرلي دي څو مياشتي وروسته پک ３توپيرونه ليدالى
شئ؟ ول ３اوالد مور او پالر ته ورته والى لري؟
پورتنيو او دې ته ورته نورو پوښتنو ته د بيولوژي علم ځواب وايي.
هغه علم چ ３ژوندي موجودات او له چاپ５ريال سره د هغوى متقابل ３عملي ３څي７ي 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 الصح ３رعايت او مناسب خوراک چ ３زموږ د صحت او سالمتيا د ساتلو
المل ک８５ي ،الرښونه کوي ځان او خپل چاپ５ريال ښه وپ５ژنو .د بيولوژي کتاب داس ３ليکل شوى دى ،چ ３ګرانو زده
کوونکو لپاره په زړه پورې موضوعګانو او مضمونونو د وضاحت اوښ ３څرګندتيا او درک وړ وي او تاسو سره به د
حقايقو او مفهمومونو په پوه５دلو ک ３مرسته وک７ي .په دې کتاب ک ３د الښ ３څرګندتيا په موخه انځورونه ،جدولونه،
فعاليتونه او اضافي معلومات راوړل شوي دي .د يادولو وړ ده چ ３د بيولوژي علم د پلټن ،３مشاهدې او تجربو پر بنسټ
والړ دى .نشو کوالى مطالب ،مشاهدې او تجرب ３د الزمو مهارتونو له سرته رسولو پرته يوازې حافظ ３ته وسپارو؛ له
دې امله د دې کتاب په هر څپرکي ک ３فعاليتونه په پام ک ３نيول شوي دي .د هغو په سرته رسولو سره الندې ټکي په
پام ک ３ولرئ.
په ځينو فعاليتونو ک ３د هغ ３پوه ３له مخ ３چ ３د درس له متن څخه ي ３الس ته راوړئ ،له تاسو څخه غوښتل شوي
دي چ ３له متن څخه ي ３الس ته راوړئ،او بيا يوې يا څو پوښتنو ته ځواب وواياست .په ځينو نورو فعاليتونو ک ３ستاسو
او ستاسو د ټولګيوالو د بحث لپاره موضوع مطرح شوې ده چ ３په اړه ي ３يو تر بله خپل نظرونه وړاندې ک７ئ او پايله ي３
نورو ته وواياست.
د دستورالعمل پر بنسټ يو شم５ر فعاليتونه تاسو ته درک７ل شوي دي چ ３له هغو سره سمه ک７نه وک７ئ ،تجرب ３سرته
ورسوئ او پايل ３ي ３خپل محترم ښوونکي ته وواياست.
د اووم ټولګي کتاب اته څپرکي لرې چ ３عمده مفاهيم ي ３لکه :حجره ،حجروي تنظيم ،حجروي عملي ،３د حجرې
تکثر ،تخم لرونکي نباتات ،د تخم لرونکو نباتاتو ډ４رښت ،ايکالوژي او په ايکو سيستم ک ３د توکو دوران دى.
هيله من يو د پورته هر يو مفهوم په باره ک ３د هغوى په جزياتو باندې زياته پوهه ترالسه ک７ئ.

ز

ﻟﻮﻣ７ى ＇پرکی

حجره ()Cell
د حجرې جﻮړ＊ت او دﻧده
د ！ ۶-۴ﻮلگﻲ د ســاﻳنس ،روغتﻴا او د ژونــد د چاپ５رﻳال په مضمﻮنﻮنﻮ ک３
مــﻮ د حﻴﻮاناتــﻮ او نباتاتﻮ په برخه ک ３زده ک７ل ،چ ３هغــه ！ﻮل د حجرې په
نامه له کﻮچنﻴﻮ جﻮړ＊ــتﻮنﻮ ＇خه من ＃ته راغلــﻲ دي .ژوندي مﻮجﻮدات د
ژونــد د دوام لپاره د ژوند عملﻴ ３اجراء کــﻮي .هغﻮى غذاﻳﻲ مﻮاد د غذا د
زﻳرم ３په حﻴث د مختلفﻮ حﻴاتﻲ فعالﻴتﻮنﻮ د اجراء لپاره استعمالﻮي ،اضافﻲ
مــﻮاد طرح او د محﻴطﻲ منبﻬاتﻮ په مقابل ک ３عکس العمل ＊ــکاره کﻮي.
همدارنگــه د زوجــﻲ او غﻴر زوجﻲ تکثر له ﻻرې نــﻮي مﻮجﻮدات من ＃ته
راوړي .دا ！ﻮل د ژوندۍ حجرې فعالﻴتﻮنه دي.
د ﻳــﻮې حجــرې جﻮړ＊ــت او دنــده ＇ه ده؟ پــه دې ＇پرکﻲ کــ ３به د دې
پﻮ＊ــتن ３په برخه کــ ３زده ک７ه وک７ئ او همدارنگه به د حجرې د کشــف،
ماﻳکروسکﻮپ او د هغه د استعمال د طرﻳق ،３د ماﻳکروسکﻮپﻮنﻮ د ډولﻮنﻮ،
د حجرې د مﻬمﻮ اجزاءو له پ５ژندلﻮ ،د حﻴﻮانﻲ او نباتﻲ حجرې له رسمﻮلﻮ
او مقاﻳس ３سره 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 ،چ ３ماﻳکروســکﻮپ اختراع شــﻮ .رابرت هﻮک
 Robert Hookeد لﻮم７ي ＄ل لپاره په  ۱۶۶۵کال ک ３د کارک حجرې تر ماﻳکروسکﻮپ ﻻندې ولﻴدل.３
هغه د کارک د نازک ３پا ３１کﻮچن ９خالﻴگاوې د مچﻴﻮ د ＄ال ３په ب２ه تر ماﻳکروسکﻮپ ﻻندې ولﻴدل ３او هره
خالﻴگاه ﻳ ３د حجرې ( )Cellپه نامه ﻳاده ک７ه.
په حقﻴقت ک ３د رابرت هﻮک لﻴدلﻲ شــﻴان د کارک داســ ３حجرات وو ،چ ３داخلﻲ محتﻮﻳات ﻳ ３له
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 ک ３حجرې مطالعه ک７ې.
زمﻮږ او ستاســﻮ او د ！ﻮلﻮ ژوندﻳﻮ مﻮجﻮداتﻮ بدن له کﻮچنﻴﻮ واحدونﻮ ＇خه جﻮړ شــﻮی دی .چ ３حجره
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 ﻳ ３په ﻻندې ډول بﻴان ک７ل:
！ﻮل ژوندي مﻮجﻮدات له ﻳﻮې ﻳا ＇ﻮ حجرو ＇خه جﻮړ شﻮي دي.
حجرې د ژوندﻳﻮ مﻮجﻮداتﻮ اساسﻲ جﻮړ＊تﻴز او وظﻴفﻮي واحدونه دي.
！ﻮل ３حجرې له پخﻮانﻴﻮ حجرو ＇خه من ＃ته را＄ﻲ.
د دغﻮ نظرﻳﻮ مجمﻮعه د حجروي نظرﻳ ３په نامه ﻳاد８４ي.

ان％ﻮر ( )۱-۱د کارک حجرات را＊ﻴﻲ
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اکﻮلر ﻳا د سترگﻮ
عدسﻴﻪ

ﻣاﻳکروسکﻮپ او د ﻫﻐﻪ ډوﻟﻮﻧﻪ

تﻴﻮب
＄ﻴنــ ３ژونــدي مﻮجﻮدات ،لکــه :باکترﻳا ،امﻴب او نــﻮر حﻴﻮانات د
م
جﻮړ＊ــت لــه مخ ３ډ４ر کﻮچنــﻲ دي ،چ ３عادي ســترگ ３د هغ ３د
اوبجکتﻴف لﻴدلﻮ وړتﻴا نه لري ،نﻮ له دې امله عالمان د هغﻮى د لﻴدلﻮ او د حجرو
ستﻴج
د مختلفــﻮ برخــﻮ د پﻮهﻴدلﻮ لپاره له ماﻳکروســکﻮپ ＇خه اســتفاده
گﻴرا(کلپ) کﻮي.
د ر１ا منبع ماﻳکروسکﻮپ ﻳﻮنانﻲ کلمه ده Micro .د کﻮچنﻲ او Skopien
د
تصﻮﻳر تظﻴمﻮنکﻰ د لﻴدلﻮ معنا لري.
پ５چﻮنه
ماﻳکروسکﻮپ مﻮږ ته داس ３کﻮچنﻲ مﻮجﻮدات را＊ﻴﻲ ،چ ３په
پاﻳﻪ
ستر－ﻮ نه لﻴدل ک８５ي .همدارن／ه له ذره بﻴنﻮنﻮ ＇خه هم د کﻮچنﻴﻮ
شﻴانﻮ د لﻴدلﻮ لپاره کار اخﻴستل ک８５ي.

( )۱-۲ان％ﻮر نﻮري ماﻳکروسکﻮپ اواجزاوي

＇ا＇کﻰ＇（ﻮنکﻲ

گﻴرا

سﻼﻳ６

په ＊ﻮون％ﻴﻮ ک ３له نﻮري ماﻳکروسکﻮپ ＇خه کار اخﻴستل ک８５ي ،چ３
د شﻴانﻮ ان％ﻮر دوه زره ＄ل ３لﻮی ＊ﻴﻲ .دغه ماﻳکروسکﻮپﻮنه دوه
او ﻳا تر دوو ډ４رې عدسﻴ ３لري .د ماﻳکروسکﻮپ
سﻮﻫان
په واسطه د شﻴانﻮ د لﻴدلﻮ لپاره باﻳد هغه په سﻼﻳ６
چاقﻮ
ک＋５ﻮدل شﻲ.
د سﻼﻳ ６تﻴارولﻮ لپاره سامان آﻻتﻮ ته ضرورت دی
چ ３په ( )۱-3ان％ﻮر ک＊ ３ﻮدل ک８５ي.

سﻼﻳ ６پﻮښ
ستن

بﻴاتﻲ

ان％ﻮر ( )١-٣د سﻼﻳ ６برابرولﻮ لپاره د اړتﻴاوړ سامان أﻻت

اضاﻓﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣات
اﻟکتروﻧﻲ ﻣاﻳکروسکﻮپ :مرکب ماﻳکروسکﻮپ د ابجکتﻴف عدسﻴه  ۱۰۰xاو د سترگ ３عدسﻴه
(اکﻮلر)  ۱۰xکﻮﻻی شﻲ چ ۱۰۰۰x ３وارې د ﻳﻮه شﻲ ان％ﻮر لﻮی ＊کاره ک７ي ،خﻮ د الکترونﻲ
ماﻳکروسکﻮپ د لﻮﻳﻮ ＊ﻮدلﻮ طاقت له ( ۲۵۰۰۰۰دوه سﻮه پن％ﻮس زره) وارو ＇خه زﻳات دی .په دې ډول
کﻮﻻی شئ حجره او اجزا ﻳ ３په مفصل او دقﻴق ډول مطالعه ک７ئ.
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د حجرې ＄اﻧ７／تﻴاوې:
＄ﻴنــ ３ژونــدي مﻮجﻮدات لکه :امﻴب ،بکترﻳــا او نﻮر له ﻳﻮې حجرې ＇خه جﻮړ شــﻮي دي ،چ ３د ﻳﻮ
حجروي مﻮجﻮداتﻮ( )Unicellularپه نامه ﻳاد８４ي ،خﻮ ﻳﻮ شم５ر نﻮر ﻳ ３د مﻴلﻴﻮنﻮنﻮ حجرو له ﻳﻮ＄ای
والﻲ ＇خه من ＃ته راغلﻲ ،چ＇ ３ﻮحجروي مﻮجﻮدات()Multicellularورته 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 ،ساﻳتﻮپﻼزم ،حجروي غشا او په نباتاتﻮ ک ３د دې جﻮړ＊تﻮنﻮ سرب５ره
د حجروي دﻳﻮال لرونک ３دي.

د حجرې جﻮړ＊ت
حجرې ســره له دې چ ３د شکل ،جسامت او
جﻮړ＊ــت له پلﻮه ﻳﻮ له بله ډ４ــر تﻮپﻴر لري ،خﻮ
په عمﻮمــﻲ ډول لکه :چ ３مخکــ ３هم ووﻳل
شــﻮل ،ﻻندې اجــزاوې لري :حجروي غشــا،
ســاﻳتﻮ پﻼزم او هســته .په نباتاتﻮ ک ３له دې پرته
حجروي دﻳﻮال هم مﻮجﻮد دی.

واکﻴﻮل
د حجرې دﻳﻮال
کلﻮروپﻼست
مﻴتﻮکاندرﻳا

ﻫستﻪ
ساﻳتﻮپﻼزم

حجروي ﻏشـــا :چ ３د پﻼزماﻳﻲ غشــا په
نامه هم ﻳاد８４ي ،د حجرې چارچاپﻴر ﻳ ３پﻮ＊لی
دی .دغه غشــا دوه پﻮړﻳزه او ســﻮري لري ،نﻴمه
قابل نفﻮذ ده چ ３حجرې ته د مﻮادو په داخلﻴدو
او خارجﻴدو ک ３مﻬم رول لري .اوبه  ،اکسﻴجن

حجروي غشا

( )۱-۴ان％ﻮر نباتﻲ حجره ＄ﻴن ３او د هغ ３اجزاوې
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او غذاﻳــﻲ مــﻮادو ته ﻻر ورکﻮي چــ ３حجرې ته داخل شــﻲ او اضافﻲ مﻮاد ،لکه :کاربن ډای اکســاﻳ ６له دې
پﻼزماﻳﻲ غشا ＇خه تﻴر او خارج شﻲ .په نباتﻮتﻮ ک ３عﻼوه په حجروي عشا حجروي دﻳﻮال هم وجﻮد لري.
حجروي دﻳﻮال :دا جﻮړ＊ت د نباتاتﻮ په حجرو ک ３لﻴدل ک８５ي چﻲ ډبل او کلک دی او زﻳاته برخه ﻳ３
له سلﻮلﻮز ＇خه جﻮړه شﻮې ده.
لکه چ ３په ( )۱-۴شــکل ک ３لﻴدل ک８５ي ،حجروي دﻳﻮال د نباتﻲ حجرې شــاوخﻮا راتاو شــﻮى او حجرې
ته ﻳ ３ﻳﻮ ثابت شکل ورک７ی دی .همدارنگه حجروي دﻳﻮال د مﻴکروبﻮنﻮ د داخل５دو مخه نﻴسﻲ .په حﻴﻮانﻲ
حجرو ک ３حجروي دﻳﻮال شتﻮن نلري.
ساﻳتﻮپﻼزم :شفافه  ،نﻴمه ماﻳع ماده ده چ ３غلظت ﻳ ３په مختلفﻮ حجرو ک ３تﻮپﻴر کﻮي .ساﻳتﻮپﻼزم
د هســت ３په خارج ک ３وجﻮد لري او د حجرې زﻳاته برخه تشــکﻴلﻮي .د ساﻳتﻮپﻼزم اصلﻲ ترکﻴب اوبه،
منرالﻮنه او په اوبﻮ ک ３حل شــﻮي پروتﻴنﻮنه دي .همدارنگه د رشــتﻮ او لﻮله شــکله پروتﻴنﻮنﻮ ﻳﻮه شــبکه
په ســاﻳتﻮپﻼزم ک ３مﻮجﻮده ده ،چ ３د حجرې ســکلﻴ جﻮړوي .د ســکلﻴ دنده حجرې ته کلکﻮالﻰ
ورکــﻮل دي .په ســاﻳتﻮپﻼزم ک ３کﻮچنﻲ جﻮړ＊ــتﻮنه مﻮجــﻮد دي چ ３د ارگانــل (( Organelleﻳا د
حجرې د اعضاوو په نامه ﻳاد８４ي او مختلف ３دندې لري ،چ ３د هغﻮ ＄ﻴن ３په ( )۱-۴ان％ﻮر ک ３لﻴدﻻى
شئ.
ﻫستﻪ :د حجرې لﻮ ه او مﻬمه برخه ده ،چ ３معمﻮ ًﻻ کروي شکل لري .د هست ３چاپﻴره ﻳﻮې دوه پﻮړﻳزې
غشا احاطه ک７ې ده ،چ ３سﻮري لري.
هغه مﻮجﻮدات چ ３حجرې ﻳ ３حقﻴقﻲ هسته لري د ﻳﻮ کارﻳﻮتا په نامه ﻳاد８４ي.
(ﻳﻮ ) په ﻻتﻴن ک ３د حقﻴقﻲ او کارﻳﻮن د هست ３په معنا ده .په ＄ﻴنﻮ حجرو ک ３هستﻮي غشا نشته ،هغه مﻮجﻮدات
ُ
چ ３حجرې ﻳ ３هستﻮي غشا نه لري ،د پروکارﻳﻮتا په نامه ﻳاد８４ي .پرو په ﻻتﻴن ک ３د ابتداﻳﻲ او کارﻳﻮن د هست３
معنا لري .هستﻮي غشا د هست ３او ساﻳتﻮپﻼزم په من ＃ک ３د مﻮادو په تﻴرﻳدو را تﻴرﻳدو ک ３مرسته کﻮي.
هســته د فعالﻴتﻮنﻮ د تنظﻴم او د حجرې د کن＂رول دنده په غاړه لري .د هســت ３په داخل ک ３نازک ３رشــت ３مﻮجﻮدې
دي ،چــ ３د کروماتﻴــن په نامه ﻳاد４ــ８ي .کروماتﻴن د حجرې د و４ش په جرﻳان ک ３پــه کرومﻮزوم بدل８５ي .کرومﻮزوم
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له پروتﻴن او ＇ DNAخه جﻮړ شــﻮی دی ،چ ３د حجــرې فعالﻴت کن＂رولﻮي DNA .دحجرې ارثﻲ مﻮاد دي.
د  DNAپه برخه ک ３به په راتلﻮنکﻮ ！ﻮلگﻴﻮ ک ３به په بشــپ７ه ！ﻮ－ه معلﻮمات درک７ل شــﻲ )۱-۵( .ان％ﻮر کرومﻮزم
وگﻮرئ.
کﻮچنﻰ بازو

سنترومﻴر

اوږد بازو

( )١-٥ان％ﻮر کرومﻮزوم

د حجرې ﻧﻮر اورگاﻧﻴﻠﻮﻧﻪ
دغه جﻮړ＊تﻮنه په ساﻳتﻮپﻼزم ک ３پراته دي ،چ ３په لن ６ډول تشرﻳح ک８５ي.
ﻣاﻳتﻮکاﻧدرﻳا :په ســاﻳتﻮپﻼزم ک ３ﻳﻮ جﻮړ＊ــت شــته ،چــ ３د حجرې د فعالﻴتﻮنﻮ لپــاره پک ３انرژي
تﻮلﻴد８４ي ،د حجرې دغه برخه(اور－انل) ماﻳتﻮکاندرﻳا ده.
واکﻴﻮل :په حﻴﻮانﻲ او نباتﻲ تن ３ک ３شتﻮن لري چ ３د واکﻴﻮل په نامه ﻳاد８４ي .همدارن／ه د ضروري او
فاضله مﻮادو ذخﻴره د حجرې د واکﻴﻮلﻮنﻮ دنده ده ،چ ３مﻮاد په ماﻳع ډول په ＄ان ک ３ذخﻴره کﻮي.
د حجرې ســاﻳتﻮپﻼزم د ذ کر شــﻮو اورگانﻴلﻮنﻮ پرته تﻴﻮب شکلﻲ جﻮړ＊تﻮنه لري چ ３داندو پﻼزمﻴک
رﻳتﻴکﻮلــﻮم پــه نامه ﻳاد８４ي چ ３مﻮاد د حجرې مختلفﻮ برخﻮ او له حجرې ＇خه خارج ته انتقالﻮي .نﻮر
جﻮړ＊تﻮنه ،لکه :سنترﻳﻮل هم د حﻴﻮانﻲ حجرو په و４ش ک ３ډ４ر رول لري .په نباتاتﻮ ک＄ ３ﻴن ３جﻮړ＊تﻮنه
چ ３د پﻼستﻴدونه په نامه ﻳاد８４ي وجﻮد لري چ ３د غذاﻳﻲ مﻮادو په جﻮړولﻮ ک ３ډ４ر مﻬم دي.
د حجــرې شــکل او لﻮﻳﻮالی د هغ ３د دندې د ＇رنگﻮالﻲ اســتازﻳتﻮب کﻮي .حجــرې مختلف ３ب ３２او
دندې لري .حجرې بﻴضﻮي ،گردې ،مکعب ،３استﻮانه ﻳﻲ او ＄ﻴن ３مسطح دي ،خﻮ ＄ﻴن ３بﻴا د ستﻮري
په ب２ه دي.
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دحجرو ﻣختﻠﻒ ډوﻟﻮﻧﻪ
ﻻندﻳنﻴﻮ شکلﻮنﻮ ته پام وک７ئ＇ ،ه تﻮپﻴرونه او ＇ه ورته والﻰ پک ３لﻴدﻻی شئ.

عصبﻲ حجره

د صاف عضﻼتﻮ حجرې

تخم

د چرگ ３هگ９

( )١-٦ان％ﻮر د حجرو ډولﻮنه
سپرم
د خزو (مﻮسس) حجره

ﻓﻌاﻟﻴت
 -۱د خﻮﻟ ３د بشروي حجرو کتﻨﻪ
د ﻳﻮ پاک لرگﻲ په واسطه د خﻮل ３مخاط را جدا ک７ئ .د سﻼﻳ ６د پاسه ﻳﻮه قطره
پاک ３اوبه واچﻮئ .جمع شﻮی مخاط د سﻼﻳ ６د پاسه له اوبﻮ سره مخلﻮط او هﻮار ک７ئ.
بﻴا د اﻳﻮډﻳن ﻳﻮ ＇ا＇کی مخلﻮط پرې ورزﻳات او د ســﻼﻳ ６پﻮښ پرې ک＋ــ８５دئ .جﻮړ
شــﻮی سﻼﻳ ６د ماﻳکروسکﻮپ په وســﻴله و－ﻮرئ .د خﻮل ３د مخاطﻲ حجرو شکل په
خپلﻮ کتابچﻮ رسم ک７ئ.
( )١-7ان％ﻮر له کﻮم＇ ３خه د حجرو اخﻴستل
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ﻓﻌاﻟﻴت
 - ۲د پﻴاز د پردې کتﻨﻪ:
د چاقﻮ ﻳا ږﻳرې د پل په واسطه د پﻴاز ﻳﻮه ډ４ره نازکه پرده پرې ک７ئ .دغه پرده د سﻼﻳ ６د پاسه هﻮاره ک７ئ او د پاسه ﻳ３
ﻳﻮ ＇ا＇کﻰ پاک ３اوبه پرې واچﻮئ .کﻮ＊ــ） وک７ئ چ ３پرده گﻮن ３％نشــﻲ .د هغ ３د پاسه د سﻼﻳ ６پﻮښ ک＋ﻴ８دئ.
سﻼﻳ ６دې د مﻴکرو سکﻮپ په تخته (س＂ﻴج) ک＋５ﻮدل شﻲ .لﻮم７ی دې د ( ۱۰xکﻮچن ９قﻮه) او بﻴا د ( ۴۰xلﻮﻳه قﻮه)
ابجک＂ﻴف ﻻندې وکتل شــﻲ .کﻮم شــکل چ ３د ماﻳکروســکﻮپ ﻻندې لﻴدل ک８５ي ،په خپلﻮ کتابچﻮ ک ３ﻳ ３رســم
ک７ئ .تاســﻮ د پﻴاز او خﻮل ３د کﻮم ３حجرې چ ３د ماﻳکروســکﻮپ ﻻندې مﻮ ولﻴدل ،３له 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 چ ３حﻴﻮانﻲ او نباتﻲ حجرې د جﻮړ＊ــت له
پلﻮه ســره تﻮپﻴر لري که نه؟ په ﻻندﻳنﻴﻮ ان％ﻮرونﻮ ک ３گﻮرئ چ ３نباتﻲ حجرې ﻳﻮ ضخﻴم او قﻮي دﻳﻮال
لري چ ３په حﻴﻮانﻲ حجرو ک ３نه لﻴدل ک８５ي.
سنتروزوم
کلﻮروپﻼست
ساﻳتﻮپﻼزم

حجروي غشا

مﻴتﻮکاندرﻳا
ﻫستﻪ

الف – حﻴﻮانﻲ حجره

واکﻴﻮل
حجروي دﻳﻮال

( )۱-٨ان％ﻮر حﻴﻮانﻲ او نباتﻲ حجرې

ب – نباتﻲ حجره

د حﻴﻮانﻲ حجرو واکﻴﻮلﻮنه کﻮچنﻲ  ،خﻮ په نباتﻲ حجرو کی لﻮی دي چ ３د حجرې زﻳاته برخه ﻳ ３نﻴﻮل３
وي.
8

په حﻴﻮانﻲ حجرو ک ３ســنتروزوم لﻴدل ک８５ې چ ３د حجرې په تقســﻴم ک ３عمده رول لري ،خﻮ د عالﻲ
نباتاتﻮ په حجرو ک ３دغه جﻮړ＊تﻮنه نشته .په نباتﻲ حجرو ک ３مختلف جﻮړ＊تﻮنه مﻮجﻮد دي ،مﻬم ﻳ３
د کلﻮروفﻴل لرونکﻲ دي چ ３په کلﻮروپﻼســت ک ３پراته دي او شــﻴن رنگ لري چ ３د نباتﻲ حجرې د
خﻮړو په جﻮړولﻮ ک ３برخه لري ،خﻮ کلﻮروپﻼست په حﻴﻮانﻲ حجرو ک ３نه لﻴدل ک８５ي.

د ﻟﻮﻣ７ي ＇پرکﻲ ﻟﻨ６ﻳز
رابــرت هــﻮک د لﻮم７ي ＄ل لپــاره په  ۱۶۶۵کال کــ ３د کارک حجرې تر ماﻳکروســکﻮپ ﻻندې
وکتل.３
هغه ماﻳکروســکﻮپ چ ３رابرت هﻮک جﻮړ ک ،７ډ４ر ســاده و .نننﻲ ماﻳکروسکﻮپﻮنه ډ４ر پ５چلﻲ او د
زﻳات ＊ﻮولﻮ اندازه ﻳ ３ډ４ره لﻮړه ده.
حجره د ژوندﻳﻮ مﻮجﻮداتﻮ جﻮړ＊تﻴز او وظﻴفﻮي واحد دی.
د حجرې مﻬم ３اجزا حجروي غشــا (په نباتاتﻮ ک ３ســرب５ره حجروي دﻳﻮال) ،ســاﻳتﻮپﻼزم او هسته
دي.
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د ﻟﻮﻣ７ي ＇پرکﻲ پﻮ＊تﻨ３
 -۱حجره تعرﻳف ک７ئ؟
 -۲د نباتﻲ او حﻴﻮانﻲ حجرې تﻮپﻴرونه ＇ه دي؟
 -۳ﻳﻮه نباتﻲ حجره رسم ک７ئ او هرې برخ ３ته ﻳ ３نﻮم ولﻴکئ.
 د پروکارﻳﻮتا او ﻳﻮکارﻳﻮ＇ه ډول حجرې دي؟ د ماﻳکروسکﻮپ برخ ３کﻮم ３دي؟ حجره د لﻮم７ي ＄ل لپاره چا ولﻴده؟ -۷حجروي دﻳﻮال ﻳﻮازې په  ----------حجرو ک ３مﻮجﻮد دی.
 -٨د ﻳﻮکارﻳﻮتا حجره  -- ---------لري.
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دوﻳﻢ ＇پرکﻰ

حجروي تﻨﻈﻴﻢ
پــه ت５ر ＇پرکﻲ ک ３مﻮحجره او د هغ ３اجزاوې وپ５ژندل ３او پﻮه شــﻮو چ３
حجره مختلف فعالﻴتﻮنه ،لکه :تغذﻳه ،تنفس ،تکثر او نﻮر سر ته رسﻮي.
پــه ﻳــﻮه ونه ،غر＇ه او ستاســﻮ په وجﻮد ک ３ډ４رې حجــرې مﻮجﻮدې دي.
هره حجره د ژوند لپاره ﻻزم فعالﻴتﻮنه سر ته رسﻮي .د ژوندﻳﻮ مﻮجﻮداتﻮ دا
حجرې د مختلفﻮ ډلﻮ په ب２ه ﻳﻮ له بل ســره همکاري کﻮي چ ３هغﻮی خپل
ژوند ته دوام ورک７ي.
پــه دې ＇پرکﻲ ک ３به تاســﻮ د حﻴﻮاناتــﻮ او نباتاتﻮ د حجــرو د مختلفﻮ ډلﻮ
او همدارنگــه د ژوندﻳﻮ مﻮجﻮداتﻮ تر ســطح ３پــﻮرې دحجرو د تنظﻴم له
مختلفﻮ سطحﻮ سره بلد شئ.
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پﻪ ژوﻧدﻳﻮ ﻣﻮجﻮداتﻮ ک ３د تﻨﻈﻴﻢ سطح３
＄ﻴنــ ３مﻮجﻮدات ﻳﻮحجــروي ( )Unicellularدي چ ３د ژوند ！ﻮل فعالﻴتﻮنه د همدې ﻳﻮې حجرې
په واسطه سرته رسﻮي  .د دې پرعکس ＇ﻮحجروي ( )Multicellularمﻮجﻮداتﻮ د خپلﻮ دندو د تر
سره کﻮلﻮ لپاره د تنظﻴم عالﻲ سطح( ３نسج ،عضﻮ ،سﻴستم او ر－انﻴزم ﻳعن ３ژوندی مﻮجﻮدات) من ＃ته
راوړي دي ،چ！ ３اکل ３دندې اجرا کﻮي.

ﻧسجﻮﻧﻪ:
لکــه ＇نگه چ ３مﻮ ووﻳــل！ ،ﻮل ژوندي مﻮجﻮدات له ﻳﻮې ﻳا ＇ﻮ حجرو ＇خه جﻮړ شــﻮي دي .د ورته
حجرو ﻳﻮه مجمﻮعه چ ３د ﻳﻮې خاص ３دندې د تر ســره کﻮلﻮ لپاره ســره همکاري کﻮي ،د نسج په نامه
ﻳاد８４ي .هر نســج له داســ ３حجرو ＇خه جﻮړ شﻮی دی ،چ ３خاص جسامت او شکل لري .انساج په
دوو برخﻮ ،ﻳعن ３نباتﻲ او حﻴﻮانﻲ انساجﻮ ،و４شل ک８５ي.

ﻧباتﻲ ﻧسجﻮﻧﻪ:
نباتﻲ نسجﻮنه د نباتاتﻮ په جﻮړ＊ت ک ３اساسﻲ رول لري.
دغه نســجﻮنه د مﻮقعﻴت او دندې له پلﻮه په مختلفﻮ برخﻮ و４شــل ک８５ي ،لکه :بشروي نسجﻮنه ، ١اساسﻲ
نسجﻮنه ٢او وعاﻳﻲ ﻳا انتقالﻲ نسجﻮنه.٣
وعاﻳﻲ نسجﻮنه

اساسﻲ نسجﻮنه
بشروي نسجﻮنه

ب -رﻳ＋ه

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

Epidermis -1
Ground tissues -2
Vascular tissues -
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 -۱بشروي ﻧسجﻮﻧﻪ ( :)Epidermisدغه ساتﻮنکﻲ نسجﻮنه د نباتﻲ اعضاو ،لکه :پا１ﻮ او ساقﻮ په
باندﻳن ９سطح ک＄ ３اى لري چ ３له خارجﻲ بدو ﻳا ناسمﻮ عﻮاملﻮ او －ﻮا＊ﻮنﻮ ＇خه هغﻮی ساتﻲ.
 -۲اساسﻲ ﻧسجﻮﻧﻪ  :دغه نسجﻮنه عبارت دي له:
 پاراﻧشـــﻴﻤا ( :)Parenchymaد پارانشــﻴما نسجﻮنه د نباتاتﻮ په داخلﻲ اعضاو ک ３پﻴدا ک８５ي او دنباتاتﻮ له اصلﻲ او فعالﻮ نســجﻮنﻮ ＇خه شــم５رل ک８５ي .هغه حجرې چ ３د پارانشــﻴما نسجﻮنه جﻮړوي
ساده او نازک سلﻮلﻮزي دﻳﻮال لري.
 کﻮﻟﻨشـــﻴﻤا ( :)Collenchymaد دې نســجﻮنﻮ حجرې د پارانشــﻴما د حجرو په شان دي ،خﻮ دحجــرې دﻳــﻮال ﻳ ３پر ７４دی ،چ ３د نبات وده کﻮونک ３او ＄ﻮان ３برخ＄ ３ﻮاکمنﻮي او هغﻮی ته د تاوﻳدو
او ک８ﻳدو وړتﻴا ورکﻮي.
 سکﻠرﻧشﻴﻤا ( :)Sclerenchymaد سکلرنشﻴما نسجﻮنه ډ４ر سخت او کلک دي .ددې نسجﻮنﻮدحجرو دﻳﻮال د وخت په ت５رﻳدو ســره پر８４７４ي او حجره مري .د لﻮبﻴا د دانﻮ پﻮســتکﻲ ،د ناک په م５ﻮه
ک ３کلک ３ذرې او د غﻮزانﻮ کلک پﻮســتکﻲ له دې انســاجﻮ ＇خه جﻮړ دي چ ３د هغﻮی د ســختﻮالﻲ
ﻻمل ک８５ي.
 -۳وﻋاﻳﻲ ﻳا اﻧتﻘاﻟﻲ ﻧســـجﻮﻧﻪ :له زاﻳلــم ( )Xylemاو فلﻮﻳم (＇ )Phloemخه عبارت دي.
زاﻳلم اوبه او معدنﻲ مﻮاد له رﻳ＇ ３＋خه ساق ３او پا ３１ته ل８５دوي ،په داس ３حال ک ３چ ３فلﻮﻳم پخه شﻮې
شﻴره (قندي مﻮاد ) له پا＇ ３１خه 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 پا＇ ３１خه ﻳﻮه مقطع تﻴاره ک７ئ.
مقطع د سﻼﻳ ６دپاسه ک＋ﻴ８دئ او ﻳﻮ ＇ا＇کی اوبه پرې واچﻮئ ،د هغ ３د پاسه د سﻼﻳ ６پﻮښ ک＋ﻴ８دئ .جﻮړ شﻮی
سﻼﻳ ６تر ماﻳکروسکﻮپ ﻻندې مشاهده ک７ئ او نباتﻲ نسجﻮنه په خپلﻮ کتابچﻮ ک ３رسم او نﻮم ورک７ئ.
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حﻴﻮاﻧﻲ ﻧسجﻮﻧﻪ:
هغه نسجﻮنه دي چ ３د حﻴﻮاناتﻮ د بدن په جﻮړ＊ت ک ３برخه اخلﻲ
حﻴﻮانﻲ نسجﻮنه په عمﻮمﻲ ډول په ＇لﻮرو برخﻮ و４شل شﻮي دي:

＇ﻮ پﻮړﻳز نسجﻮنه

 -۱بشـــروي ﻧســـجﻮﻧﻪ ( :)Epithelial tissuesدغــه نســجﻮنه د
پﻮستکﻲ بﻬرن ９برخه او د وﻳن ３د رگﻮنﻮ  ،د هاضم ３د 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.
 -۲ﻋضﻼتﻲ ﻧسجﻮﻧﻪ( :)Muscular tissuesدغه نسجﻮنه له اوږدو
استﻮانه ﻳﻲ او دوک شکلﻮ حجرو ＇خه جﻮړ شﻮي او په عمﻮمﻲ ډول په درې
ب２ﻮ مﻮجﻮد دي＊ :ﻮى عضﻼتﻲ نسجﻮنه ،خط لرونکﻲ عضﻼتﻲ نسجﻮنه او
د زړه عضﻼتﻲ نسجﻮنه.
( )۲-۳شکل د عضﻼتﻲ نسجﻮنﻮ مختلف ډولﻮنه را＊ﻴﻲ.

ﻳﻮ پﻮړﻳز نسجﻮنه
) (۲-۲ان％ﻮر د بشروي نسجﻮنﻮ ډولﻮنه

د زړه عضﻼتﻲ نسجﻮنه

اسکلﻴتﻲ عضﻼتﻲ نسجﻮنه

＊ﻮى عضﻼتﻲ نسجﻮنه

( )٢-٣ان％ﻮر د عضﻼتﻲ نسجﻮنﻮ ب５ﻼب５ل ډولﻮنه
ارتباطﻲ نسج

 -۳ارتباطﻲ ﻳا ﻧ＋ﻠﻮوﻧکﻲ ﻧسجﻮﻧﻪ (:)Connective Tissues
د دې نسجﻮنﻮ اصلﻲ دنده د نﻮرو نسجﻮنﻮ په من ＃ک ３داړﻳکﻮ ！ﻴنگﻮل دي.
دغه نســجﻮنه ډ４ر ډولﻮنه لري .د دغﻮ نســجﻮنﻮ ﻳﻮه دنده له پﻮستکﻲ سره د
عضل ３او له عضل ３سره د ه６وکﻮ ﻳا کرپندوکﻮ(غضروف) د اړﻳکﻮ ！ﻴنگﻮل
دي .مثالﻮنه ﻳ ３کرپندوکﻲ  ،ه６وکﻲ او وﻳنه ارتباطﻲ نسجﻮنه دي.

عضلﻪ

ه６وکﻰ
) (۲-٤ان％ﻮر له عضﻼتﻮ سره د ه６وکﻮ
ن＋لﻮنکﻲ نسجﻮنه
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 ﻋصبﻲ ﻧسجﻮﻧﻪ( :)Nervous tissuesدغه نسجﻮنه له ＄انگ７و حجرو ＇خه جﻮړ شﻮي ديچ ３د نﻴﻮرون په نامه ﻳاد８４ي ،عصبﻲ انساج د انسانانﻮ د مختلفﻮ سﻴستمﻮنﻮ په من ＃ک ３ارتباط او همغ８ي
رامن ＃ته کﻮي .عصبﻲ نسجﻮنه مﻮږ ته د فکر او زده ک７ې تﻮان راکﻮي.

ﻓﻌاﻟﻴت:
د عضﻼتﻮ  ،ه６وکﻮ او وﻳن ３چمتﻮ شﻮي سﻼﻳ６ونه تر ماﻳکروسکﻮپ ﻻندې و－ﻮرئ او دغه نسجﻮنه په کتابچﻮ ک３
رسم او وﻳ ３نﻮمﻮئ.

ﻏ７ي:
هغه جﻮړ＊تﻮنه چ ３په هغﻮ ک ３د نسجﻮنﻮ دوه ﻳا زﻳات ډولﻮنه ﻳﻮ ＄ای کار کﻮي او ﻳﻮه ！اکل ３او ＄انگ７ې
دنده ســر ته رســﻮي د غ７ي په نامه ﻳاد８４ي .د مثال په ډول ستاسﻮ زړه ﻳﻮ غ７ى دی چ ３د زړه له عضﻼتﻲ
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 وﻳن ３د پمپ کﻮلﻮ مﻬمه دنده اجرا کﻮي .ﻳﻮ بل غ７ى
معده ده ،چ ３له مختلفﻮ نسجﻮنﻮ ＇خه جﻮړه شﻮې ده .عضﻼتﻲ نسجﻮنه په معده ک ３د خﻮړو د حرکت
لپاره مﻬم دي .خاص نسجﻮنه کﻴمﻴاوي مﻮاد جﻮړوي چ ３د خﻮړو په هضم ک ３مرسته کﻮي .همدارنگه
＄ﻴگر د حﻴﻮاناتﻮ د بدن ﻳﻮ مﻬم غ７ی دی چ ３له مختلفﻮ نســجﻮنﻮ ＇خه جﻮړ شــﻮی دی او د ژوند مﻬم
تعامﻼت په ک ３سر ته رسﻴ８ي ،چ ３د بدن د فابرﻳک ３په نامه هم ﻳاد８４ي.
نباتات هم مختلف نسجﻮنه لري ،چ ３د ﻳﻮ غ７ى په ډول دنده اجرا کﻮي .پا１ه د نبات ﻳﻮ غ７ى دی ،چ３
پک ３د اپی درمس انساج د محافظت ،پارانشﻴمﻲ نسجﻮنه د خﻮړو جﻮړولﻮ او انتقالﻲ نسجﻮنه د اوبﻮ او
پخ ３شﻴرې د انتقال لپاره ﻳﻮ له بله سره ﻳﻮ ＄ای کار کﻮي.
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نسج

سﻴستﻢ ( جﻬاز)
د غــ７و ﻳﻮه ډلــه ﻳﻮله بله ســره ﻳﻮ ＄ــای کار کﻮي او
غ７ى
سﻴســتم من ＃ته راوړي .هر سﻴســتم په بدن ک ３ﻳﻮه
！اکل ３دنده سر ته رسﻮي.
د مثال په ډول د هاضم ３سﻴســتم له ＇ﻮ غ７و ،لکه:
خﻮله ،مرۍ ،معــده ،کﻮلم ،３پانکراس＄ ،ﻴگر او نﻮرو
( )۲-۵ان％ــﻮر د حجروي
تنظﻴــم مختلف ３ســطح３
＇خــه جﻮړ شــﻮي دي چ ３دنده ﻳ ３د هضم لپــاره د غذاﻳﻲ مﻮادو په کﻮچنﻴﻮ ！ﻮ！ﻮ
تبدﻳلﻴــدل دي تر ＇ﻮ د وجﻮد مختلف ３برخــ ３د انرژۍ او مﻮادو د حاصلﻮلﻮ لپاره
له هغﻮی ＇خه اســتفاده وک７ي .په ﻳﻮ سﻴســتم ک ３هر غ７ى ب５له دنده لري .نباتات
هم مختلف سﻴســتمﻮنه لري ،لکه :د مﻮادو د انتقال سﻴســتم چ ３رﻳ ،３＋ډن６ر او
پا ３１په ک ３شامل ３دي.

ژونــدي مﻮجﻮدﻳا ار－انﻴزم

ﻓکر وک７ئ
په مختلفﻮ ســطحﻮ ک ３د حجرې جﻮړ＊ــت ژوندي مﻮجﻮد ته ＇ه گ＂ه لري؟ هر زده کﻮونکی دې ﻳﻮ ﻻمل پﻴدا او
په ！ﻮلگﻲ ک ３دې په هغه بحث وک７ي.

ژوندى موجودﻳا Organism

لکــه چ ３دمخه مﻮ ﻳادونه وک７ه ،حجرې د جﻮړ＊ــت د همغــ８ۍ په ب５ﻼب５لﻮ
پﻮړونــﻮ ک ３په گ６ه د ژوندي مﻮجﻮد د پاﻳ＋ــت لپــاره کار کﻮي .د مثال په ډول
هغــه حجرې په پام ک ３ونﻴســﻮ ،چ ３زمﻮږ په خﻮله کــ ３مﻮجﻮدې دي ،دغﻮ
حجرو مختلف نسجﻮنه جﻮړ ک７ي او نسجﻮنﻮ بﻴا ﻳﻮ غ７ى من ＃ته راوړي چ３
مﻮږ هغ ３ته خﻮله واﻳﻮ .خﻮله له نﻮرو غ７و سره ،لکه :د معدې او
کﻮلمﻮ ســره د هاضم ３ﻳﻮ سﻴستم جﻮړوي .خﻮ دا سﻴستم د نﻮرو
سﻴســتمﻮنﻮ ،لکه :د تنفســﻲ او د وﻳن ３د دوران له سﻴســتم ＇خه
پرته خپله دنده ســر ته رســﻮﻻې نشﻲ .کله چ ３سﻴستمﻮنه سره ﻳﻮ
＄ای کار وک７ي نﻮ د ژوندي مﻮجﻮد پاﻳ＋ــت شــﻮنی ک８５ي .که له
دې سﻴســتمﻮنﻮ ＇خه ﻳﻮ ﻳ ３هم کار ونه ک７ي نﻮر سﻴستمﻮنه خپل
کار وړانــدې نشــﻲ وړﻻی او ژوندی مﻮجﻮد ژر ﻳا وروســته خپل
ژوند له ﻻسه ورکﻮي.
د هاضم ３سﻴستم

د وﻳن ３د جرﻳان سﻴستم

د اطراحﻴ ３سﻴستم

( )٢-٦ان％ﻮر د انسان د بدن مختلف سﻴستمﻮنه
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د دوﻳﻢ ＇پرکﻲ ﻟﻨ６ﻳز
 ＇ﻮحجروي ژوندي مﻮجﻮدات له ډ４رو حجرو ＇خه جﻮړ شﻮي دي. هغه ورته حجرې چ ３په گ６ه ﻳﻮه ＄ان７／ې 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 چ ３د ﻳﻮې معلﻮم ３دندې د ســرته رســﻮلﻮ لپاره ســره ﻳﻮ ＄ای کار کﻮي ،سﻴســتمتشکﻴلﻮي.
 ＇ﻮ سﻴستمﻮنه ﻳﻮ ＄ای کار کﻮي او ژوندی مﻮجﻮد من％ته راوړي.د ﻳﻮه ژوندي مﻮجﻮد تنظﻴم کﻮﻻی شﻮ په ﻻندې ډول خﻼصه ک７و:
ژوندی مﻮجﻮد
سﻴستم
غ７ي
نسجﻮنه
حجرې
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د دوﻳﻢ ＇پرکﻲ پﻮ＊تﻨ３
 -۱غ７ی تعرﻳف ک７ئ او ﻳﻮ مثال ﻳ ３وواﻳاست.
 -۲ﻳﻮحجروي ژوندي مﻮجﻮدات له ＇ﻮحجروي سره ＇ه تﻮپﻴر لري؟
 -۳نسج تعرﻳف ک７ئ او د نباتﻲ او حﻴﻮانﻲ نسجﻮنﻮ نﻮمﻮنه واخلئ.
سم ＄ﻮاب انتخاب ک７ی
  --------ﻳﻮ حجروي مﻮجﻮد دی.الف) ونه

ب) مﻮږک

ج) باکترﻳا

 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 ک ３مﻮ د حجروي غشــا په برخه ک ３معلﻮمات حاصل
کــ７ل چ ３حجروي غشــا د مﻮادو د ت５رﻳدو او رات５رﻳــدو ﻻره ده＄ .ﻴن３
مﻮاد په أســان ９له حجروي غشــا ＇خه ت５رﻳ８ي＄ ،ﻴن ３په ورو او ＄ﻴن３
مﻮاد هﻴ＆ نشﻲ ت５رﻳدﻻی.
نباتات کﻮﻻی شــﻲ له هغﻮ مﻮادو ＇خه چــ ３حجرې ته ﻳ ３داخل８５ي،
لکه :اوبه او کاربن ډای اکساﻳ ６د لمر له ر１ا ＇خه په استفادې سره ور＇خه
خﻮاړه جﻮړ ک７ي .ژوندي مﻮجﻮدات د خپل پاﻳ＋ت لپاره انرژۍ ته اړتﻴا
لري چ ３دا انرژي له غذاﻳﻲ مﻮادو ＇خه ﻻس ته راوړي.
په دې ＇پرکﻲ ک ３به تاســﻮ له حجرې ＇خه د انتقال پر ﻻرو ســرب５ره له
دوو مﻬمﻮ عملﻴﻮ ،ضﻴاﻳﻲ ترکﻴب او حجروي تنفس سره بلد شئ.
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پﻪ حجره ک ３د ﻣﻮادو د اﻧتﻘال ﻋﻤﻠﻴ３
حجرو ته د مﻮادو د انتقال لپاره دوه عملﻴ ３ډ４رې مﻬم ３دي چ ３نفﻮذ او اسمﻮسﻴس دي.
چ ３دلته ﻳ ３تر＇７５ن ３ﻻندې نﻴسﻮ.
اضاﻓﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣات
پــﻪ حجره ک ３د ﻣــﻮادو اﻧتﻘال دوه ډوﻟﻪ دی .ﻳﻮ ﻳ ３ﻓﻌال اﻧتﻘال دی چ ３حجره پرې اﻧرژي ﻟگﻮي،
او بﻞ ﻏﻴرﻓﻌال اﻧتﻘال ،چ ３د اﻧرژۍ ﻟﻪ ﻟگﻴدو ＇خﻪ پرتﻪ اجرا ک８５ي او ﻣﻮاد ﻳﻮازې د زﻳات ﻏﻠﻈت
ﻟﻪ برخ＇ ３خﻪ د کﻢ ﻏﻠﻈت برخ ３تﻪ حرکت کﻮي .اﻧتﺸار (ﻧﻔﻮذ) او اسﻤﻮسﻴس د ﻏﻴرﻓﻌال اﻧتﻘال
ب５ﻠگ ３دي.

 -۱د ﻧﻔﻮذ ﻋﻤﻠﻴﻪ Diffusion
د انتشــار(خپر４دا) ﻳــا (نفﻮذ) عملﻴه ＇ه شــی ده؟ د غازونﻮ او ماﻳعاتــﻮ مالﻴکﻮلﻮنه تل د حرکت په حالت
ک ３دي .د ب５لگ ３په ډول ،که ﻳﻮ گﻴﻼس له اوبﻮ ＇خه ډک ک７و او ﻳﻮ ＇ا＇کی رنگ په اوبﻮ ک ３واچﻮو،
ستاسﻮ په فکر ＇ه ک８５ي؟

( )3-۱ان％ﻮر په اوبﻮ ک ３د خپر４دو عملﻴه

لــه پﻮرتنﻲ ان％ﻮر ســره ســم د رنــگ مالﻴکﻮلﻮنه تر ل ８وخت وروســته په ！ﻮلﻮ اوبﻮ ک ３په مســاوي ډول
خپر４ــ８ي چــ ３په پای ک！ ３ﻮل ３اوبه په ﻳﻮ رنگ لﻴدل ک８５ي .په دغه عملﻴه ک ３مﻮاد له هغ ３برخ＇ ３خه
چــ ３غلظــت ﻳ ３زﻳات وي هغ ３برخ ３ته ل８５دول ک８５ي چ ３غلظت ﻳ ３کم وي .دغه عملﻴه د انتشــار د
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عملﻴ ３په نﻮم ﻳاد８４ي.
د انتشــار عملﻴه په حجرو ک ３هم پﻴ＋ــﻴ８ي .د حجرو لپاره د انتشــار عملﻴه ډ４ر اهمﻴت لري＄ ،که چ３
په حجرو ک ３د اکســﻴجن(  ) 2او کاربن ډای اکســاﻳ )C 2 ( ６تبادله د انتشــار د عملﻴ ３له ﻻرې سر ته
رس８５ي.

ﻓکر وک７ئ
＊ﻮونکﻰ د کﻮ！ ３په ﻳﻮ کﻮنج کﻲ ل ８عطر شﻴندي .تر ﻳﻮې ﻳا دوه دقﻴقﻮ وروسته ！ﻮل زده کﻮونکﻲ د عطرو بﻮی احساسﻮي ،ﻻمل ﻳ３
＇ه دی؟

ﻧﻴﻤـــﻪ ﻗابـــﻞ ﻧﻔـــﻮذ پـــرده او ﻟﻪ ﻫﻐـــ＇ ３خـــﻪ د اوبﻮ
ت５ر４دﻧﻪ

(الف) ان％ﻮر م７اوی نبات

(ب) ان％ﻮر تازه نبات
( )٣-٢ان％ﻮر د نبات په تازه
تﻮب د اوبﻮ اغﻴز
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د اوبﻮ ،کاربن ډاى اکســاﻳ ６او اکســﻴجن مالکﻴﻮلﻮنــه د هغﻮی د کﻮچنﻴﻮالﻲ
لــه املــه له حجروي غشــا ＇خه ت５رﻳــ８ي .خﻮحجروي غشــا حجرې ته د
نﻮرو شــﻴانﻮ پــه داخلﻴدو او خارجﻴدو بشــپ ７کن＂رول لــري＄ ،که د ژوندﻳﻮ
مﻮجﻮداتــﻮ حجروي غشــا نﻴمه قابل نفﻮذ پرده ده چــ＄ ３ﻴن ３مﻮاد له هغ３
＇خه ت５رﻳدﻻې شــﻲ ،خﻮ نﻮر مﻮاد له هغ＇ ３خه د ت５رﻳدو وړتﻴا نه لري .که
داســ ３نه وای نﻮ هره ماده که د حجرې لپاره زﻳانمنه هم وي له بﻬر ＇خه به
حجــرې ته داخلﻴــدﻻی او له بل ３خﻮا به د حجرې ضروري مﻮاد د حجرې
له داخل ＇خه بﻬر ته انتقالﻴدﻻى شﻮای.
کله مﻮ فکر ک７ی دی ،چ ３که ﻳﻮ م７اوی نبات په اوبﻮ ک ３ک＋５ﻮدل شﻲ ب５رته
تازه او خ７وبﻴ８ي .ول３؟
په(الف) ان％ﻮر ک ３لﻴدل ک８５ي چ ３م７اوي نبات خپل ３اوبه له ﻻسه ورک７ي
دي ،نﻮ ＄که ﻳ ３پا ３１گﻮن ３％شﻮي .د (ب) په ان％ﻮر ک ３گﻮرئ چ ３کله نبات
ته اوبه ورک７ل شﻲ ،حجرې ﻳ ３په پﻮره اندازه اوبه اخلﻲ او تازه ک８５ي.

فعالﻴت

＇ﻮ دان ３ممﻴز د اوبﻮ په ﻳﻮ لﻮ＊ﻲ ک ３واچﻮئ او تر  ۲۴ساعتﻮنﻮ وروسته ﻳ ３وگﻮرئ ،ولﻴکئ چ ３ول ３ممﻴز
پ７سﻴدل ３دي؟

اسﻤﻮسﻴسOsmosis :
اسﻤﻮسﻴس ＇ﻪ شی دی؟
له ﻳﻮ محﻴط ＇خه چ ３داوبﻮ مالﻴکﻮلﻮنه ﻳ ３زﻳات وي ،داســ ３ﻳﻮ محﻴط ته چ ３داوبﻮ مالﻴکﻮلﻮنه ﻳ ３ل８
وي د ﻳﻮې نﻴمه قابل نفﻮذ پردې له ﻻرې د اوبﻮ ت５رﻳدو (انتشــار) ته اسمﻮســﻴس وﻳل ک８５ي .اسمﻮسﻴس
د انتشــار ﻳﻮ خاص حالت دی ،چ ３په هغه ک ３د اوبﻮ مالﻴکﻴﻮلﻮنﻮ حرکت د ﻳﻮ نﻴمه قابل نفﻮذ پردې له
ﻻرې ترسره ک８５ي .په خالصﻮ اوبﻮ ک ３د اوبﻮ د مالکﻴﻮلﻮنﻮ تراکم زﻳﺎت دی .که د بﻮرې په ＇ﻴر د نﻮرو
مﻮادو مالﻴکﻮلﻮنه په اوبﻮ ک ３حل شﻲ ،نﻮ د اوبﻮ د مالﻴکﻮلﻮنﻮ تراکم کم８５ي ،ﻳعن ３د اوبﻮ د مالﻴکﻮلﻮنﻮ
لپاره ل８ه فضا پات ３ک８５ي.
( )٣-٣ان％ــﻮر تــه پام وک７ئ ،کله چ ３خالص ３اوبه او د بﻮرې محلــﻮل د ﻳﻮې نﻴمه قابل نفﻮذ پردې په
واسطه ﻳﻮ له بله جﻼ وي ،نﻮ د اوبﻮ مالﻴکﻮلﻮنه د بﻮرې د محلﻮل خﻮاته چ ３د اوبﻮ غلظت په ک ３کم دی،
حرکت کﻮي .خﻮ د بﻮرې مالﻴکﻮلﻮنه د هغﻮی د غ＂ﻮالﻲ له امله له دې پردې ＇خه نشﻲ ت５رﻳدﻻی.
بﻮره

نﻴمﻪ قابل نفﻮذ پرده

اوبﻪ

( )3-3ان％ﻮر د خالص اوبﻮ ＇خه د بﻮرې د محلﻮل په لﻮر د اوبﻮ حرکت
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ﻓﻌاﻟﻴت
د چرگــ ３خامه هگ ９واخلئ او په ﻳﻮ لﻮ＊ــﻲ(پتري دﻳش) ک ３ل８ه ســرکه ورزﻳاته کــ７ئ .د هگ ９ﻻندن ９برخه د ﻳﻮ
＇ه وخت لپاره په ســرکه ک ３ک８５دئ ،چ ３پﻮســتکی ﻳ ３نرم شــﻲ ،خﻮ پرده ﻳ ３زﻳانمنه نه شــﻲ .همدارنگه د هگ９
د پﻮســتکﻲ د جﻼ کﻮلﻮ لپاره کﻮﻻی شــئ هگ ９په ورو د کاچﻮغ ３په واســطه ووهئ او د نﻮکانﻮ په واسطه د هگ ９د
پﻮســتکﻲ ＇ﻮ ！ﻮ！ ３راب５ل ３ک７ئ .پام وک７ئ چ ３پرده ســﻮرۍ نشﻲ .له هغ ３وروسته په ﻳﻮ کﻮچنﻲ لﻮ＊ﻲ ک ３خالص３
اوبه واچﻮئ ،د هگ ９هغه برخه چ ３پﻮســتکی ﻳ ３جﻼ شــﻮی دی په داســ ３ډول په لﻮ＊ﻲ ک ３کﻴ８دئ ،چ ３هگ ９په
اوبﻮ ک ３ډوبه نشﻲ او ﻳﻮازې هماغه برخه ﻳ ３له اوبﻮ سره په تماس ک ３وي .د هگ ９ت５ره برخه په ډ４ر پام سره سﻮرۍ
ک７ئ او ﻳﻮه ＊ﻴ＋ه ﻳﻲ مﻴله چ ３من ＃ﻳ ３تش وي ﻳا د خﻮد کار قلم ډن６ه په ک ３ننباسئ .د ﻳﻮې شپ ３او ور ３＄له ت５ر４دو
وروسته ﻳ ３وگﻮرئ او د خپل ３کتن ３پاﻳله ولﻴکئ.

ضﻴاﻳﻲ ترکﻴب ﻳا ﻓﻮتﻮسﻨتﻴز Photosynthesis
تاســﻮ کلــه فکر ک７ی دی چ ３حﻴﻮانات خپل خﻮاړه ＇نگه ﻻس تــه راوړي؟ ！ﻮل حﻴﻮانات خپل خﻮاړه او
انرژي په مستقﻴم ﻳا غﻴر مستقﻴم ډول له نباتاتﻮ ＇خه ﻻس ته راوړي .په رﻳ＋ه ،ډن６ر ،پا１ه ،م５ﻮه او د نباتاتﻮ
په دانﻮ ک ３انرژي لرونک ３غذا شته.
ستاسﻮ په نظر نباتات د اړتﻴا وړ خﻮاړه او انرژي له ＇ه شﻲ ＇خه ﻻس ته راوړي؟
نباتــات د اړتﻴــا وړ انرژي له لمر ＇خه ﻻس ته راوړي او د لمر د ر１ا انرژي په کﻴمﻴاوي انرژۍ بدلﻮي .په
کﻴمﻴاوي انرژۍ باندې د لمر د ر１ا د انرژۍ تبدﻳلﻴدل چ ３د نباتاتﻮ په واسطه صﻮرت نﻴسﻲ ،فﻮتﻮسنتﻴز ﻳا
ضﻴاﻳﻲ ترکﻴب بﻮلﻲ .کلﻮروپﻼست په نباتﻲ حجرو ک ３د فﻮتﻮسنتﻴز ＄ای دی .که نباتات مﻮجﻮد نه واى
ه ＆５حﻴﻮان به هم نه وي مﻮجﻮد＄ ،که په ن７ۍ ک！ ３ﻮل غذاﻳﻲ مﻮاد د نباتاتﻮ محصﻮل دی.

د لمر ر１ا
اکسﻴجن

کاربن ډای اکساﻳ６
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) (۳-٤ان％ﻮر په نباتاتﻮ ک ３د فﻮتﻮسنتﻴز عملﻴه

نباتــات د فﻮتﻮســنتﻴز له ﻻرې له کﻮمــﻮ مﻮادو ＇خه خﻮاړه جــﻮړوي؟ نباتات د غــذا د تﻮلﻴد لپاره دوو
کﻴمﻴــاوي مــﻮادو ته ضرورت لري .ﻳﻮ اوبه دي چ ３د رﻳ＋ــﻮ په واســطه ﻳ ３له خــاورې ＇خه اخلﻲ .بل
کاربن ډای اکســاﻳ ６دی چ ３له هﻮا ＇خه ﻳ ３اخلﻲ .نباتات د لمر انرژۍ ته هم اړتﻴا لري＄ ،که چ ３د
لمر انرژي د اوبﻮ او کاربن ډای اکساﻳ ６د تعامل ﻻمل ک８５ي ،نﻮ ＄که هغه عملﻴه چ ３د هغ ３په واسطه
نباتات له خامﻮ مﻮادو ﻳعن ３اوبﻮ او کاربن ډای اکساﻳ＇ ６خه د کلﻮروفﻴل او د لمر د ر１ا په شتﻮن ک ３پاخه
مﻮاد ﻳا شــﻴره جﻮړوي ،د ضﻴاﻳﻲ ترکﻴب په نامه ﻳاد８４ي .د فﻮتﻮســنتﻴز محصﻮﻻت ،گلﻮکﻮز او اکسﻴجن
دي چ ３معادله ﻳ ３په ﻻندې ډول لﻴکﻼی شﻮ:

د لمر ر１ا
کاربن ډای اکساﻳ + ６اوبه

گلﻮکﻮز +اکسﻴجن
کلﻮروفﻴل

6O2 + C6 H12 O6

لمر
کلﻮروفﻴل

6 H 2O + 6CO2

نباتات د فﻮتﻮ سنتﻴز په عملﻴه ک ３نه ﻳﻮازې د خپل ＄ان لپاره خﻮاړه جﻮړوي ،بلک ３د نﻮرو مﻮجﻮداتﻮ
لپاره هم چ ３د نباتاتﻮ ＇خه تغذﻳه کﻮي ،غذاﻳﻲ مﻮاد او اکسﻴجن چ ３مﻬم حﻴاتﻲ مﻮاد دي تﻮلﻴدوي
ﻳ.３
د ﻓﻮتﻮسﻨتﻴز ﻋﻤﻠﻴﻪ پﻪ ＇ﻪ ډول ﻧباتاتﻮ ک ３تر سره ک８５ي؟
تاســﻮ لﻴدلــﻲ دي چــ ３نباتات زﻳاتره شــﻴن رنگ لري .دغه شــﻴن رنــگ په هغﻮی کــ ３د کلﻮروفﻴل د
مﻮجﻮدﻳت له امله دی ،نﻮ کلﻮروفﻴل ﻳﻮه مﻬمه ماده ده او ب ３له کلﻮروفﻴل ＇خه د فﻮتﻮســنتﻴز عملﻴه ســر
ته نه رســ８５ي .کلﻮروفﻴل د لمر انرژي جذبﻮي .کلﻮروفﻴل د کلﻮروپﻼســتﻮنﻮ په داخل ک ،３چ ３په نباتﻲ
حجرو ک ３پﻴدا ک８５ي شتﻮن لري .د نبات شن ３برخ ３دا ماده لري .د رﻳ ３＋حجرې کلﻮروفﻴل نه لري.
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ﻓﻌاﻟﻴت:
آﻳا د فﻮتﻮســنتﻴز په عملﻴه ک ３اکســﻴجن
تﻮلﻴدﻳ８ي؟
دﻳﻮ ﺷــﻴﻦ نبات ＇ﻮ ＇انگ ３له اوبﻮ ＇خه
په ﻳﻮ ډک لﻮ＊ﻲ ک ３واچﻮئ او د پاسه ﻳ３
له اوبــﻮ نه ډک ﻳﻮ قﻴف ســرچپه ک８５دئ.
قﻴف د ﻳﻮې پاﻳ ３پﻮاســطه کلک او باﻳد د
اوبﻮ له سطح＇ ３خه ل ８اوچت واقع وي،
) (۳-٥ان％ﻮر په فﻮتﻮسنتﻴز ک ３د اکسﻴجن تﻮلﻴد
چــ ３د اوبﻮ ننﻮتل ورته شــﻮنﻲ وي .اوس
لﻮ＊ــی د لمر تر وړانگﻮ ﻻندې ک＋ــﻴ８دئ .د ل ８وخت په ت５رﻳدلﻮ سره لﻴدﻻې شئ ،چ ３د
هﻮا پﻮک ９２له نبات ＇خه بﻬر او د ！ســت ！ﻴﻮب په پاســن ９برخه ک ３را！ﻮل８５ي .کله چ ３په پﻮره اندازه گاز را！ﻮل شــﻮ،
！ست ！ﻴﻮب له اوبﻮ ＇خه را پﻮرته ک７ئ اود －ﻮ７－دنﻴم سﻮی تﻴلی ورننباسی＇ ،ه پﻴ＋ﻴ８ي؟
که دغه نبات په تﻴاره ک ３ک＋５ﻮدل شﻲ ،د گاز پﻮک ９２نه جﻮړ８４ي .که د شن＇ ３انگ ３پر ＄ای په لﻮ＊ﻲ ک ３رﻳ＋ه واچﻮل
شﻲ د لمر له ر１ا سره بﻴا هم پﻮک ９２نه تﻮلﻴد８４ي.
له پاسنﻲ فعالﻴت ＇خه ＇ه نتﻴجه اخلئ؟
پا１ه لرونک＇ ３انگه له ر１ا سره

رﻳ＋ه له ر１ا سره

پا１ه لرونک＇ ３انگه ب ３له ر１ا

د حجرې تﻨﻔس
آﻳا فکر مﻮ ک７ی دی چ！ ３ﻮل ３حجرې تنفس کﻮي؟
مخامخ شکل ته ＄ﻴر شئ .دغه و７－ي کار کﻮلﻮ لپاره د اړتﻴا وړ انرژي له ＇ه
شﻲ ＇خه تر ﻻسه کﻮي؟
دوی د خپل ３اړتﻴا وړ انرژي له حجروي تنفس ＇خه ﻻس ته راوړي.

( )3-۶ان％ﻮر دوه نفره د بدنﻲ فعالﻴت
په حال ک３
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！ﻮلــ ３حجرې ،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 ﻻس ته را نه وړي،
مــ７ه ک８５ي .حجرې د اړتﻴا وړ انرژي لــه گلﻮکﻮز ＇خه ﻻس ته راوړي .هغه
کﻴمﻴــاوي عملﻴه چ ３په گلﻮکــﻮز ک ３مﻮجﻮده انــرژي أزادوي ،د حجروي
تنفــس په نامه ﻳاد８４ي .چــ ３د حجرې په ماﻳتﻮکاندرﻳا ک ３صﻮرت نﻴســﻲ.
！ــﻮل ژوندي مﻮجﻮدات باﻳد د ژوند د پاﻳ＋ــت لپاره حجروي تنفس ســر ته
ورسﻮي.

حجروي تنفس د ﻻندې معادل ３په واسطه ＊ﻮدلی شﻮ
انرژي +کاربن ډای اکساﻳ + ６اوبه

آکسﻴجن  +گلﻮکﻮز
انرژي
6 H 2OC+6 H
6CO
12 O26 + 6O2

نﻮر
کلﻮروفﻴل

C6 H 12 O6 + 6O2

گلﻮکﻮزتﻮلﻴدوي
لمرﻳزه انرژي
اکسﻴجن أزاد ک８５ي

کلﻮگﻮز
کاربن ډای اکساﻳ６

نبات

ماﻳتﻮکاندرﻳا
اوبﻪ

حجروي تنفس
ضاﻳﻲترکﻴب
( )٣-۷ان％ﻮر په ژوندﻳﻮ مﻮجﻮداتﻮ ک ３د فﻮتﻮسنتﻴز او تنفس عملﻴه
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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 اس ３ﻳﻮ محﻴط ＇خه چ３
د اوبﻮ غلظت ﻳ ３زﻳات وي ،ﻳﻮ داس ３محﻴط ته چ ３د اوبﻮ غلظت ﻳ ３کم وي.
ﻓﻮتﻮسﻨتﻴز :ﻻندﻳن ９معادله فﻮتﻮسنتﻴز ＇رگندوي.

گلﻮکﻮز +اکسﻴجن

د لمر ر１ا
کلﻮروفﻴل

کاربن ډای اکساﻳ + ６اوبه
نﻮر

H6O
6 H 2O + 6CO2 C6 H 12 OC66 +
C62H 12 O6 + 6O2
12 O26 + 6O

کلﻮروفﻴل

د حجرې تنفس د ﻻندې معادل ３په واسطه لﻴکﻼی شﻮ:
اکسﻴجن  +گلﻮکﻮز
انرژي  +کاربن ډای اکساﻳ + ６اوبه
6 H 2O + 6Co2 + E
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C6 H 12 O6 + 6O2

د درﻳﻢ ＇پرکﻲ پﻮ＊تﻨ３
ﻻﻧدې پﻮ＊تﻨ ３تشرﻳح ک７ئ.
 -۱فﻮتﻮسنتﻴز تعرﻳف ک７ئ او معادله ﻳ ３ولﻴکئ.
 -۲ژوندي مﻮجﻮدات خپله انرژي له کﻮم ３زﻳرم＇ ３خه ﻻس ته راوړي؟
 -3ول ３فﻮتﻮسنتﻴز ته ضﻴاﻳﻲ ترکﻴب وﻳل ک８５ي؟
 -۴د ضﻴاﻳﻲ ترکﻴب لپاره د اړتﻴا وړ خام مﻮاد کﻮم دي؟
 -۵حجروي تنفس تعرﻳف ک７ئ؟
 -۶اسمﻮسﻴس کﻮمه عملﻴه ده؟
سﻢ ＄ﻮاب پﻪ ﻧ＋ﻪ ک７ئ
 -۷فﻮتﻮسنتﻴز ول ３په نباتاتﻮ ک ３واقع ک８５ي؟
الف＄ -که چ ３نباتات کلﻮروفﻴل لري .ب＄ -که چ ３نباتات ډن６ر لري.
د＄ -که چ ３حﻴﻮانات نباتات خﻮري.
ج＄ -که چ ３نباتات رﻳ＋ه لري.
 -٨انتشار د مﻮادو حرکت له  ---------محﻴط ＇خه  ----------محﻴط ته دی.
ب -له رقﻴق ＇خه غلﻴظ ته.
الف -له غلﻴظ ＇خه غلﻴظ ته.
د -له رقﻴق ＇خه رقﻴق ته.
ج -له غلﻴظ ＇خه رقﻴق ته.
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＇ﻠﻮرم ＇پرکﻰ

د حجرې ډ４ر＊ت (تکثر)
لکه چ ３د مخه ووﻳل شــﻮل حجره سرب５ره پردې چ ３د ژوندﻳﻮ مﻮجﻮداتﻮ
وظﻴفــﻮي او جﻮړ＊ــتﻴز واحد دی ،تکثــري واحد هــم دی！ .ﻮل ژوندي
مﻮجــﻮدات له پخﻮانﻴﻮ حجرو ＇خه ﻳعنــ ３له مﻮرنﻴﻮ حجرو ＇خه من ＃ته
را＄ﻲ .حجروي انقســام ﻳﻮه بﻴالﻮژﻳکﻲ عملﻴه ده ،چ ３د هغ ３په 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 ،چ ３د هغ ３په نتﻴجه ک ３له ﻳﻮې
واحــدې حجرې ＇خه نﻮى ژوندی مﻮجﻮد من ＃تــه را＄ﻲ .همدارنگه د
بــدن ！پﻮنــه د تکثر په نتﻴجه ک ３ب５رته رغﻴ８ي .ب ３له تکثره ژوند ممکن نه
دی＄ ،کــه د همــدې تکثر په نتﻴجه ک ３له والدﻳنــﻮ ＇خه اوﻻد پﻴدا او په
دې ډول د ژوند پاﻳ＋ت ممکن ﻳا شﻮنی ک８５ي.
پــه دې ＇پرکــﻲ ک ３به 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 ( پخﻮان ９حجــرې) ＇خه نﻮي
حجرې من ＃ته را＄ﻲ.
حجروي و４ش په دوه ډوله دی:
 -۱مستقﻴم و４ش
 -۲غﻴره مستقﻴم و４ش
ﻣستﻘﻴﻢ و４ش اﻣﻴتﻮسﻴس Amitosis
( )۴-۱ان％ــﻮر د حجــروي و４ــش مســتقﻴم ډول
ﻳــا آمﻴتﻮســﻴس ＊ــﻴﻲ .دغــه و４ــش اکثره پــه ＄ﻴنﻮ
ژوندﻳﻮمﻮجﻮداتــﻮ ،لکــه :بکترﻳاو ک ３لﻴــدل ک８５ي.
＇نگــه چ ３په ان％ﻮر ک ３لﻴدل ک８５ي لﻮم７ی د بکترﻳا
( )۴-۱ان％ﻮر د بکترﻳا مستقﻴم و４ش
حجــره اوږد８４ي .له هغ ３وروســته د حجرې په من＃
ک ３دننه خﻮا ته ﻳﻮ ژوروالی من ＃ته را＄ﻲ چ ３په نتﻴجه ک ３حجره په دوو برخﻮ و４شل ک８５ي.

ﻏﻴر ﻣستﻘﻴﻢ و４ش
دغه و４ش په جسمﻲ حجرو ک ３من ＃ته را＄ﻲ
غﻴر مسقﻴم و４ش په دوه ډوله دی ﻳﻮ مﻴتﻮسﻴس او بل مﻴﻮسﻴس.
اﻟﻒ :ﻣﻴتﻮسﻴس Mitosis
مﻴتﻮســﻴس د غﻴره مســتقﻴم و４ش په نامه هم ﻳاد８４ي .دغه و４ش په جسمﻲ حجرو ک ３صﻮرت نﻴسﻲ په
دې ډول حجروي و４ش ک ３لﻮم７ی هسته او بﻴا ساﻳتﻮپﻼزم تقسﻴمﻴ８ي ،چ ３په نتﻴجه ک ３له ﻳﻮې مﻮرن９
حجــرې ＇خه دوه لﻮرن( ９نــﻮې) حجرې من ＃ته را＄ﻲ .نﻮې تﻮلﻴد شــﻮې حجرې ﻳا لﻮرن ９حجرې په
هماغه اندازه کرومﻮزومﻮنه لري چ ３په مﻮرنﻴﻮ حجرو ک ３مﻮجﻮد دي .په دې عملﻴه ک ３هسته له و４ش
د مخه ﻳﻮ ل ７پ５چلﻲ ب５ﻼب５ل پ７اونه وهﻲ .چ ３عبارت دي له:
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 -۴تﻴلﻮفاز
 -3انافاز
 -۲مﻴتافاز
 -۱پروفاز
باﻳــد ووﻳل شــﻲ چ ３حجــره د حجروي و４ش له پﻴل ＇خــه مخک ３د چمتﻮ والﻲ پــ７او وهﻲ ،چ ３د
انترفــاز( )Interphaseپــه نامه ﻳاد８４ي .پــه دې پ７او ک ３حجره د خپل ３ودې تــر ！ﻮلﻮ لﻮړې کچ ３ته
رس８５ي او و４ش ته چمتﻮ ک８５ي.
 -١پروﻓاز ( :)Prophaseد مﻴتﻮسﻴس و４ش د پروفاز له پ７او ＇خه پﻴلﻴ８ي .په دې پ７او ک ３حجره د
أماده گ ９ﻳا انترفاز له حالت ＇خه راو＄ﻲ او په هسته ک ３ﻳ ３بدلﻮنﻮنه لﻴدل ک８５ي .په پﻴل ک ３د کروماتﻴن
د رشــتﻮ شــبک ３پ７５ې او په کرومﻮزومﻮنﻮ بدلﻴ８ي چ ３د ارثﻲ خﻮاصﻮ انتقال دنده لري .په دې پ７او ک３
هستﻮي جدار له من％ه ＄ﻲ.
 -۲ﻣﻴتاﻓـــاز ( :)Metaphaseد هســتﻮي جــدار لــه من％ه تللﻮ ســره له هســت＇ ３خه أزاد شــﻮي
کرومﻮزومﻮنه د حجرې په اســتﻮاﻳﻲ برخه ک ３واقع ک８５ي ،لکه :چ ３په ( )۴-۲ان％ﻮر ک ３لﻴدل ک８５ي.
هر کرومﻮزوم په ！اکلﻮ ！کﻮ ک ３له دوک ډوله رشتﻮ سره ن＋لﻲ.
 -۳اﻧاﻓاز ( :)Anaphaseانافاز د مﻴتﻮســﻴس د غﻴره مســتقﻴم و４ش درﻳم پ７او دی .په ان％ﻮر ک３
ﻳ ３گﻮرئ ،چ ３کرومﻮزومﻮنه د مﻴتافاز په پ７او ک ３له دوک ډولﻮ رشــتﻮ ســره ن＋ــتﻲ دي ،کرومﻮزمﻮنه د
حجرې دواړو قطبﻮنﻮ ته حرکت کﻮي او ﻳﻮ له بله ＇خه ب５لﻴ８ي.
 -4تﻴﻠﻮﻓاز ( :)Telophaseتﻴلﻮفاز د حجرې د غﻴر مســتقﻴم و４ش وروســتﻰ پ７او دی .په دې پ７او
ک ３کرومﻮزومﻮنه د حجرې قطبﻮنﻮ ته رس８５ي او له شاوخﻮا ＇خه ﻳ ３هستﻮي پرده تاوﻳ８ي .کرومﻮزومﻮنه
ب５رته د کروماتﻴن په رشــتﻮ بدل８５ي .همدارنگه دوک ډوله رشــت ３له من％ه ＄ﻲ .د دې پ７او په پای ک ３د
حجرې ساﻳتﻮپﻼزم په دوو برخﻮ و４شل ک８５ي ،چ ３په نتﻴجه ک ３له ﻳﻮې مﻮرن ９حجرې ＇خه د مساوي
کرومﻮزومﻮنﻮ لرونک ３دوه نﻮې حجرې من ＃ته را＄ﻲ.
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په حﻴﻮانﻲ حجرو ک ３د تﻴلﻮفاز تر پ７او وروسته د حجرې په من ＃ک ３ژوروالی من ＃ته را＄ﻲ او حجره په
دوو برخﻮ و４شل ک８５ي .په نباتﻲ حجرو ک ３ژوروالی من ＃ته نه را＄ﻲ ،خﻮ په ＄ای ﻳ ３د حجرې په من＃
ک ３ﻳﻮ حجروي دﻳﻮال جﻮړ８４ي چ ３په نتﻴجه ک ３حجره په دوو مساوي برخﻮ و４شل ک８５ي.
سنترومﻴر
شعاع

پرفاز
مﻴتا فاز

سنترﻳﻮل
ﻫستﻪ

ساﻳتﻮپﻼزم

هستﻮي غشا

حﻴﻮانﻲ حجره چ ３و４ش ته تﻴاره ده

تﻴلﻮفاز

حجروي غشا

انافاز

( )۴-۲ان％ﻮر په حﻴﻮانﻲ حجرو ک ３دمﻴتﻮسﻴس عملﻴه

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

ﻓﻌاﻟﻴت
د پﻴاز د رﻳ＋ــ ３ﻳﻮ چمتﻮ شــﻮی ســﻼﻳ ６او ﻳا کﻮم بل ســﻼﻳ ６تر ماﻳکروسکﻮپ ﻻندې وگﻮرئ ،د مﻴتﻮســﻴس ب５ﻼب５ل پ７اوونه په
کتابچﻮ ک ３رسم ک７ئ.
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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
ﻼ د وﻳن ３حجرې
له من％ه ＄ﻲ او په عﻮض ﻳ ３د دې عملﻴ ３په واســطه ب５رته نﻮې حجرې تﻮلﻴد８４ي .مث ً
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 چ ３د پﻮستکﻲ پاسن ９حجرې م７ې ک８５ي
او د له من％ه تللﻮ حجرو ＄ای نﻮې حجرې نﻴسﻲ چ ３له دننه خﻮا ＇خه د مﻴتﻮس５س عملﻴ ３په واسطه
جﻮړ８４ي.

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

ب :تﻨﻘﻴصﻲ و４ش »ﻣﻴﻮسﻴس :«Meiosis
د مﻴﻮســﻴس کلمه د تنقﻴص ﻳا کمﻮالﻲ په معنا ده .مﻴﻮســﻴس د کرومﻮزوم د کمﻮالﻲ ﻳﻮه عملﻴه ده .دغه حجروي
و４ش جنسﻲ حجرو ک ３من ＃ته را＄ﻲ .په دې عملﻴه ک ３له ﻳﻮې مﻮرن ９حجرې ＇خه ＇لﻮر لﻮرن ９حجرې من＃
ته را＄ﻲ .نﻮې جﻮړې شﻮې حجرې د مﻮرن ９حجرې نﻴماﻳﻲ شم５ر کرومﻮزومﻮنه لري .چ ３د جنسﻲ حجرو (
مذکر او مؤنثﻮ حجرو ) د ﻳﻮ＄اﻳﻮالﻲ په صﻮرت ک ３د کرومﻮزمﻮنﻮ شم５ر ب５رته پﻮره ک８５ي .د مﻴﻮسﻴس عملﻴه په
دوو پ７اوونﻮ ک ３بشپ８４７ي .لﻮم７ی او دوﻳم مﻴﻮسﻴس ،چ ３ﻳﻮ په بل پس ３صﻮرت نﻴسﻲ.
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الف) لﻮم７نﻰ مﻴﻮسﻴس

ب) دوﻳم ３مﻴﻮسﻴس

)  ( -ان％ﻮر د مﻴﻮسﻴس عملﻴه ＊ﻴﻲ

د ﻣﻴﻮسﻴس د ﻋﻤﻠﻴ ３اﻫﻤﻴت
د مﻴﻮســﻴس عملﻴه په جنســﻲ حجرو ک ３صﻮرت نﻴسﻲ ،ډ４ر اهمﻴت لري .په دې عملﻴه ک３
د کرومﻮزومﻮنﻮ شــم５ر نﻴماﻳﻲ ک８５ي ،چ ３تر القاح وروســته (د نارﻳنه او ＊％ﻴنه جنسﻲ حجرو
ﻳﻮ ＄ا ﻮالﻰ) هماغه پخﻮانﻲ شــم５ر ته رسﻴ８ي .په دې ډول د کرومﻮزومﻮنﻮ شم５ر مساوي پات３
ک５ــ８ي او د هــرې نﻮع＄ ３انگ７تﻴاوې ســاتل ک８５ي .د ب５ل ３／په ډول د انســان د کرومﻮزومﻮنﻮ
شــم５ر  ۴۶دان ３ﻳا  ۲3جﻮړې دی چ ３دغه شــم５ر همﻴشــه مســاوي پات ３ک８５ي .که دا ډول نه
وای ،د کرومﻮزومﻮنﻮ شم５ر به په هر نسل ک ３دوه برابره ک５دﻻی ،په راتلﻮنکﻮ نسلﻮنﻮ ک ３به د
کرومﻮزومﻮنﻮ شــم５ر ب ３شم５ره و چ ３دا کار ناشﻮنی دی .د مﻴﻮسﻴس عملﻴه په عالﻲ حﻴﻮاناتﻮ
او نباتاتﻮ ک ３د نسل د تﻮلﻴد او د ژوندي مﻮجﻮد د پاﻳ＋ت لپاره ﻳﻮه ډ４ره مﻬمه عملﻴه ده.
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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！ .ﻮل ３ژوندۍ حجرې د حجروي و４ش په واسطه ډ４رﻳ８ي.
امﻴتﻮسﻴس ﻳا مستقﻴم و４ش :په دې و４ش ک ３ﻳﻮه حجره مستقﻴما ً په دوو حجرو و４شل ک８５ي.
مﻴتﻮســﻴس ﻳــا غﻴر مســتقﻴم تکثر چ ３په جســمﻲ حجرو ک ３واقــع ک８５ي او ＇لــﻮر مرحل ３لري:
پروفاز،مﻴتافــاز ،آنافــاز او تﻴلﻮفاز .د حجرو په دې ډول ډ４ر＊ــت ک ３د کرومﻮزومﻮنﻮ شــم５ر ثابت پات３
ک８５ي.
مﻴﻮسﻴس ﻳا (کرومﻮزومﻲ تنقﻴص) په جنسﻲ حجرو ک ３من ＃ته را＄ﻲ .د ﻳﻮې حجرې ＇خه ＇لﻮر
نﻮې حجرې من ＃ته را＄ﻲ ،چ ３هره نﻮې حجره د مﻮرن ９حجرې نﻴماﻳﻲ کرومﻮزومﻮنه لري.
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د＇ﻠﻮرم ＇پرکﻲ پﻮ＊تﻨ３
 -۱ژوندي مﻮجﻮدات ول ３تکثر کﻮي؟
 -۲تکثر په ＇ﻮ ډوله ترسره ک８５ي؟
 -۳د مﻴﻮسﻴس عملﻴه په کﻮم ډول حجرو ک ３واقع ک８５ي؟
 د مﻴتﻮسﻴس عملﻴه په کﻮم ډول حجرو ک ３واقع ک８５ي؟ د مﻴﻮسﻴس او مﻴتﻮسس په عملﻴﻮ ک＇ ３ه تﻮپﻴر مﻮجﻮد دی ،واضح ﻳ ３ک７ئ.ﻻندﻳن ９پﻮ＊ــتن ３په دقت ولﻮلئ ،د ســم ３جمل ３په مقابل ک( ３س) او د ناسم ３جمل ３په مقابل ک ３د
(ن) تﻮرى په خپلﻮ کتابچﻮ ک ３ولﻴکئ.
 ) ( -۶د مﻴتﻮسﻴس عملﻴه په جسمﻲ حجرو ک ３صﻮرت نﻴسﻲ.
 ) ( -۷د مﻴﻮسﻴس په عملﻴه ک ３په نﻮو(لﻮرنﻴﻮ) حجرو ک ３د کرومﻮزومﻮنﻮ تعداد ثابت پات ３ک８５ي.
 -٨د انترفاز پ７او د حجرې د چمتﻮالﻲ پ７او دی ( ).
 -۹د مﻴتﻮسﻴس عملﻴه په جنسﻲ حجرو ک ３واقع ک８５ي ( ).
 -۱۰د مﻴﻮسﻴس عملﻴه په دوو مرحلﻮ ﻳعن ３لﻮم７نﻲ او دوﻳمﻲ مﻴﻮسﻴس ک ３تکمﻴل８５ي ( ).
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پﻨ％ﻢ ＇پرکﻲ

تخﻢ ﻟروﻧکﻲ ﻧباتات
پﻮهﻴ８ئ چ ３زمﻮږ خﻮاړه له ＇ه شﻲ ＇خه ﻻس ته را＄ﻲ؟
آﻳا فکر مﻮ ک７ى ،چ ３ستاسﻮ په چاپ５رﻳال ک＇ ３ﻮمره 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 ک ３کار اخﻴستل ک８５ي،
همدارنگه له لرگﻴﻮ ＇خه د سﻮن او کاغذ جﻮړولﻮ لپاره هم کار اخلﻲ .طبﻲ
نباتات د درمل جﻮړولﻮ لپاره کاروي .نباتات ب５ﻼب５ل ډولﻮنه لري.
په دې ＇پرکﻲ ک ３به تاسﻮ تخم لرونکﻲ نباتات ،د گل لرونکﻮ نباتاتﻮ مﻬم３
برخ ３او د هرې برخ ３دندې وپﻴژنئ ،همدارنگه د ﻳﻮ مشﻴمه او دوه مشﻴمه
نباتاتــﻮ د تخمﻮنﻮ په باره کــ ３معلﻮمات په ﻻس راوړئ او مختلف فعالﻴتﻮنه
به تر سره ک７ئ.
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تخﻢ ﻟروﻧکﻲ ﻧباتات او ډوﻟﻮﻧﻪ ﻳ３
( )۵-۱ان％ﻮر تخم لرونکﻲ نباتات را＊ﻴﻲ .دغه نباتات رﻳ ،３＋ډن６ر او پا ３１لري او دان ３تﻮلﻴدوي .تخم
لرونکﻲ نباتات په دوو مﻬمﻮ ډلﻮ و４شل ک８５ي .ظاهر البذر نباتات(＊کاره زړي) چ ３دان ３ﻳ＊ ３کاره دي
او گل نه تﻮلﻴدوي او مخفﻲ البذر (پ زړي) نباتات چ ３تخم ﻳ ３په ﻳﻮ جﻮړ＊ت ک ３پ وي ،چ ３م５ﻮه
ورتــه واﻳــﻲ＇ .رنگه چ ３د دې نباتاتﻮ تخمﻮنه د گلﻮنﻮ له ﻻرې من ＃ته را＄ﻲ ،د گل لرونکﻮ نباتاتﻮ په نامه
هم ﻳاد８４ي.

پ تخم لرونکﻲ نبات

( )٥-١تخم لرونکﻲ نباتات

＊کاره تخم لرونکﻲ نبات

گﻞ ﻟروﻧکﻲ ﻧباتات پﻪ دوو برخﻮ و４شﻞ شﻮي دي
ﻳﻮ مشﻴمه ﻳﻲ نباتات :چ ３دان ３ﻳ ３له ﻳﻮې پل＇ ３خه جﻮړې شﻮي دي ،لکه :غنم ،اوربش ３او جﻮار.
دوه مشــﻴمه نباتات :ددې نباتاتﻮ دان ３له دوو پلﻮ ＇خه جﻮړې او په من ＃ک ３ســره ب５ل ３دي ،لکه :لﻮبﻴا،
نخﻮد او نﻮر.
د دې لپاره چ ３ﻳﻮ مشﻴمه او دوه مشﻴمه ﻳﻲ نباتات ＊ه وپ５ژنﻮ نﻮﻻندﻳنﻲ فعالﻴتﻮنه اجرا کﻮو:

38

فعالﻴت
د ﻳﻮ مشﻴمه (غنم) او دوه مشﻴمه(لﻮبﻴا) ＇ﻮ دان ３تخمﻮنه په ﻳﻮ گ５ﻼس ک ３واچﻮئ او ل８ې اوبه پرې ورزﻳات ３ک７ئ۲۴ .
ساعتﻮنه ﻳﻲ په مناسب حرارت( ۲۵-۲۰درج ３د سانتﻲ گرﻳ )６ک ３ک８５دئ .له هغ ３وروسته تخمﻮنه په ﻳﻮ لنده ！ﻮ！ه ﻳا
کاغذ ک ３تاو ک７ئ (کاغذ ﻳا ！ﻮ！ه باﻳد وچه نشﻲ) د خپلﻮ کتنﻮ پاﻳل ３ولﻴکئ.
اوس د ﻳﻮ مشــﻴمه ﻳﻲ او دوه مشــﻴمه ﻳﻲ نبات د تخم جﻮړ＊ــت په خپلﻮ کتابچﻮ ک ３رسم 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.

الف-لﻮبﻴا

) (٥-۲ان％ﻮر د لﻮبﻴا او غنمﻮ د تخم وده

ب -غنم

ﻓﻌاﻟﻴت
د زده کﻮونکﻮ ﻳﻮه ډله دې د＊کاره تخم نباتات لست ک７ي او بله ډله دې د هغﻮ نباتاتﻮ چ ３پ تخم لري ﻳعن ３تخم
ﻳ ３په م５ﻮه ک ３د ننه وي ل５ست جﻮړک７ي .د هرې ډل ３نماﻳنده د خپل ل５ست د ！ﻮل／ﻲ په مخ ک ３ولﻮلﻲ.
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د تخﻢ ﻟروﻧکﻮ ﻧباتاتﻮ جﻮړ＊ت
تاســﻮ تخم لرونکﻲ نباتات لﻴدلﻲ دي .ب５ﻼب５ل ３برخ ３ﻳ ３د مخکنﻴﻮ ！ﻮلگﻴﻮ له لﻮســتﻮنﻮ ＇خه پﻴژنئ او
پﻮه８５ئ چ ３ﻳﻮ تخم لرونکی نبات له در４ﻮ اساسﻲ برخﻮ رﻳ ،３＋ډن６ر او پا＇ ３１خه جﻮړ دی.

رﻳ＋ﻪ
د نبات هغه برخه ده چ ３دننه په خاوره ک ３وي .دنده ﻳ ３په ＄مکه ک ３د نبات ！ﻴنگ ساتل ،له خاورې
＇خه د اوبﻮ او معدنﻲ مﻮادو جذب او ډن６ر ته د هغﻮ انتقال او په ډ４رو نباتاتﻮ ک ３د غذاﻳﻲ مﻮادو ،لکه:
د گلﻮکﻮز او نشاﻳســت ３زﻳرمه کﻮل دي .که د نخﻮد د نبات ＇ﻮ دان ３تخمﻮنه په ﻳﻮ لﻮ＊ــﻲ ک ３چ ３لنده
خاوره ولري ،وکرل شــﻲ ،تخمﻮنه له خاورې ＇خه اوبه جذبﻮي او په ＇ﻮ ور＄ﻮ ک ３پ７ســ８５ي .په پای
ک ３د تخم د پﻮســتکﻲ له ＇ﻴرې کﻴدلﻮ ＇خه وروســته د هغه له نطف＇ ３خه ﻳﻮ سپﻴن رنگی مﻴله ډولی
جﻮړ＊ت راو＄ﻲ چ ３د نبات د لﻮم７ۍ رﻳ ３＋په نامه ﻳاد８４ي .دغه رﻳ＋ه د ＇ﻮ ور＄ﻮ تر ت５رﻳدلﻮ وروسته
د وده کﻮونکﻮ حجرو په واسطه چ ３اصلﻲ رﻳ ３＋په ＇ﻮکه ک ３واقع دي ،تﻮلﻴد او په خاوره ک ３ننﻮ＄ﻲ.
وروســته د اصلﻲ رﻳ＋ــ ３له شاوخﻮا ＇خه کﻮچن ９رﻳ＋ــ ３من ＃ته را＄ﻲ چ ３د ثانﻮي ﻳا فرعﻲ رﻳ＋ﻮ په
نامه ﻳاد８４ي.
د اصلﻲ او فرعﻲ رﻳ＋ﻮ مجمﻮع ３ته د رﻳ＋ﻮ سﻴستم واﻳﻲ ،چ ３د شکل په لحاظ په دوه ډوله دی :د
مســتقﻴمﻮ او پاشلﻮ رﻳ＋ﻮ سﻴستمﻮنه .په مستقﻴم رﻳ＋ه ﻳﻲ سﻴستم ک ３اصلﻲ رﻳ＋ه له نﻮرو رﻳ＋ﻮ ＇خه
پ７５ه وي ،خﻮ په پاشــل ３سﻴســتم ک ３اصلﻲ او فرعﻲ رﻳ ３＋ﻳﻮ له بله نشﻲ تﻮپﻴر کﻴدﻻی＄ .ﻴن ３رﻳ３＋
ذخﻴروي دنده لري ،لکه :د گازرې！ ،ﻴپرو ،مل ９او داســ ３نﻮرې.
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مستقﻴمه رﻳ＋ه

ذخﻴروي رﻳ＋ه

پاشل ３رﻳ＋ه

( )۵-3ان％ﻮر د رﻳ ３＋ډولﻮنه

}
}

د حجرو تﻮپﻴر

د حجرو د اوږدﻳدو برخه

}
درﻳ ３＋خﻮل９

( )۵-۴ان％ﻮر د رﻳ ３＋مختلف ３برخ３
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د حجرو د و４ش برخه

د رﻳ＋ـــ ３ﻣختﻠﻔ ３برخ :３که
د ﻳﻮ ＄ﻮان نبات د رﻳ＋ــ ３ﻳﻮه طﻮلﻲ
مقطع وگﻮرئ .ﻻندﻳن ９برخ ３په ک３
لﻴدﻻی شئ:
د رﻳ ３＋خﻮﻟ :９عمﻮما مخروطﻲ
ب２ــه او نصــﻮاري ﻳا ز４ــ ７رنگ لري.
چ ３د وده کﻮونکﻮ حجرو د ســاتلﻮ
دنده لري.

ﻧﻤﻮﻳﻲ ﻳا وده کﻮوﻧک ３برخﻪ :چ ３له وده کﻮونکﻮ حجرو ＇خه جﻮړه شــﻮې ده .نﻮې حجرې د رﻳ＋ــ ３په
دې برخه ک ３د حجروي انقسام په واسطه من ＃ته را＄ﻲ.
طﻮﻟﻲ برخﻪ :د دې برخ ３حجرې د نمﻮﻳﻲ حجرو د انقسام په واسطه من ＃ته را＄ﻲ چ ３د رﻳ ３＋د اوږدﻳدو
ﻻمل گر＄ﻲ.
د حجرو د تﻤاﻳز(بﻴﻠﻮﻟﻮ) برخﻪ :په دې برخه ک ３انتقالﻲ نســجﻮنه( زاﻳلم او فلﻮﻳم) لﻴدل ک８５ي .د رﻳ＋ــ ３په
دې برخه ک ３کﻮچنﻲ وﻳ＋ته مﻮجﻮد دي چ ３دنده ﻳ ３د اوبﻮ او معدنﻲ مﻮادو جذب دی.
ډﻧ６ر (ساﻗﻪ) :ډن６ر د نبات هغه برخه ده چ ３تر رﻳ ３＋وروسته د ＄مک ３د پاسه وده کﻮي او د غﻮ！ﻴﻮ
او پا１ﻮ لرونک ３ده .ســاق ３زﻳاتره په مســتقﻴم ډول هﻮا ته وده کﻮي ،خﻮ ＄ﻴن ３ډن６ر شته چ ３په افقﻲ ډول
تر خاورو ﻻندې او ﻳا د خاورو په سر وده کﻮي.
د ډﻧـــ６رو ﻣﻬﻤـــ ３دﻧدې :له رﻳ＋ــ＇ ３خه پا ３１ته د اوبﻮ او معدنﻲ مﻮادو انتقــال ،له پا＇ ３１خه د نبات
مختلفﻮ برخﻮ ته د جﻮړو شــﻮو خﻮړو انتقال د پا ،３１گل او م５ﻮې ！ﻴنگ ســاتل د ډن６ر دنده ده .په ＄ﻴنﻮ
نباتاتــﻮ کــ ３ډنــ６ر د غذاﻳﻲ مﻮادو د ز４رم ３دنده هم په غاړه لري .په ډن６ر باندې له ﻳﻮې مﻮدې وروســته د
ودې پــر مﻬــال زخ ３پﻴدا ک８５ي چ ３د تﻴغ په نامه ﻳاد８４ي .له دې زخﻮ ＇خه پا ３１او غﻮ！ ９جﻮړ８４ي .دغه
غﻮ！ــ ９د نازکــﻮ او ﻳﻮ پر بل پﻮرې ن＋ــتﻮ پا１ﻮ
＇خه جﻮړې شــﻮې دي چ ３د ودې وروسته
انتﻬاﻳﻰ پندک
ﻳﻮ له بله جﻼ او په پا１ه ﻳا گل بدل８５ي.
ﻏﻮ！ـــ ９پـــﻪ دوه ډوﻟـــﻪ دي :نمﻮﻳــﻲ ﻳا وده
کﻮونکــﻲ غﻮ！ــ ９چ ３د ډن６ر پــه ＇ﻮکه ک３
جانبﻰ پندک
وده کﻮي او د وروست ９ﻳا پاسن９غﻮ！ ９په نامه
ﻳاد８４ي او د ډن６ر د اوږد４دو وده په غاړه لري.
جانبﻲ غﻮ！ ９چ ３د ډن６ر په ＇نگﻮنﻮ ک ３وده
کﻮي او ＇انگه ،پا１ه ،گل او م５ﻮه تﻮلﻴدوي.

) )٥-٥ا

ر د ساق ３غﻮ！９
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د ډﻧ６ر ډوﻟﻮﻧﻪ
ډن６ر ب５ﻼب５ل ډولﻮنه لري .مستقﻴم ډن６ر ،لکه :د غنمﻮ ،غﻮزانﻮ ،م２ﻮ او نﻮرو .خﻮ＄نده
مﻼســت ډن６ر ،چ ３په افقﻲ ډول وده کﻮي ،لکه :د ＄مکنﻲ تﻮت ،تاوﻳدونکﻲ ډن６ر
چ ３د نﻮرو شﻴانﻮ چاپ５ره تاو８４ي ،لکه :پ５روت( ９عشق پﻴچان) او نﻮر .تر ＄مک ３ﻻندې
ډن６ر چ ３غذاﻳﻲ مﻮاد پک ３ذخﻴره ک８５ي لکه :کچالﻮ او نﻮر.

الف) د لﻮبﻴا تاوﻳدونکﻰ ډن６ر

ب) د ＄مکنﻲ تﻮت تاوﻳدونکﻰ ډن６ر

ج) د الﻮ (کچالﻮ) تر ＄مک ３ﻻندې ډن６ر

( )۵-۶ان％ﻮر د ډن６ر ډولﻮنه

د ﻟرگﻴﻨﻮ ډﻧ６رو جﻮړ＊ت
کــه د ﻳﻮ لرگﻴن نبات عرضانﻲ مقطع چ＇ ３ﻮ کالــه عمر ولري ،وگﻮرئ ،ﻻندﻳن ９برخ ３پک３
لﻴدﻻی شئ:
پﻮستکی :چ ３له دوو ﻳعن ３دنننﻴﻮ او بﻬرنﻴﻮ برخﻮ ＇خه جﻮړ شﻮى دی .بﻬرن ９برخه ﻳ ３پن６ه
او سخته او له م７و حجرو ＇خه جﻮړه شﻮې ده چ ３نبات د اوبﻮ له ضاﻳع ک５دلﻮ ،د مﻴکروبﻮنﻮ
له ننﻮتلﻮ او زخمﻲ ک５دلﻮ ＇خه ساتﻲ .د پﻮستکﻲ د ننن ９برخه 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 چ ３اوبه او معدنﻲ مالگ ３له رﻳ＇ ３＋خه د نبات
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！ﻮلﻮ برخﻮ ته رسﻮي.
د ﻣﻐز برخﻪ :د ډن６ر مرکزي برخه جﻮړوي .دغه برخه په ＄ﻮان نبات ک ３په ＊ــه ډول لﻴدل ک８５ي.مغز
لﻮﻳ ３حجرې لري چ ３غذاﻳﻲ مﻮاد پک ３ز４رمه ک８５ي.

پﻮستکﻰ

) )٥-٧ان％ﻮر د لرگﻴن ３ساق ３طﻮلﻲ او عرضﻲ مقطع
کارتکس
فلﻮﻳم

کامبﻴﻮم
زاﻳلم

ﻧباتات ＇رﻧگﻪ ﻟﻮﻳ８５ي (وده کﻮي)؟
که د نبات ډن６ر د پسرلﻲ په فصل ک ３په ن＋ه ک７ئ او بﻴا هغه د منﻲ په فصل ک ３وگﻮرئ ،لﻴدل ک８５ي چ３
نﻮمﻮړی نبات لﻮی شﻮی دی .آﻳا پﻮه８５ئ چ ３ول３؟
د ډن６ر لﻮړﻳدل د ډن６ر د اوږدﻳدلﻮ ﻳا ودې په نامه ﻳاد８４ي او د ودې کﻮونک ３غﻮ！ ９د حجرو د زﻳاتﻮالﻲ
په واسطه صﻮرت نﻴسﻲ چ ３د ډن６ر په ＇ﻮکه ک＄ ３اې لري صﻮرت نﻴسﻲ.
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کــه د ډن６ر د ＇ﻮک ３غﻮ！ ９ماته شــﻲ ،تر＇نگ غﻮ！ ９ﻳ ３پــه فعالﻴت پﻴل کﻮي او نﻮې ＇انگ ３جﻮړوي
چــ ３پــه نتﻴجه ک ３ونه خپلــ ３ډډې (جانبﻲ خﻮا) ته ډ４ره وده کﻮي .باﻳد ووﻳل شــﻲ چ ３نبات ﻳﻮازې نه
اوږد８４ي ،بلک ３پلنﻴ８ي هم .د ډن６ر دغه پلنﻴدل لکه چ ３مخک ３مﻮ ووﻳل د کامبﻴﻮم د حلق( ３د ژوندﻳﻮ
حجــرو ﻳﻮ پﻮړ) په ډ４رﻳدو پﻮرې اړه لري .د کامبﻴﻮم نســج تــل د زﻳاتﻴدو په حال ک ３دی .دغه زﻳاتﻮالی د
ډن６ر د پلنﻴدو ﻻمل ک８５ي.

اضاﻓﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣات
آﻳا کﻮﻻی شئ د ﻳﻮنبات (د تﻮت د ون )３عمر و！اکئ؟
که د تﻮت د ون ３اره شﻮې تنه وگﻮرئ ،گردې کر＊ ３پک ３لﻴدل ک８５ي ،هره گرده کر＊ه له ﻳﻮې
کﻮچن ９او تﻴارې گردې کر＊( ３د دوبﻲ حلق )３او ﻳﻮې لﻮﻳ ３او رو＊انه کر＊(３پسرلن ９کر＊)３
＇خه جﻮړه شﻮې ده .دغه کر＊ ３د کامبﻴﻮم د پﻮړ حجرو د فعالﻴت په نتﻴجه ک ３من ＃ته راغلﻲ دي،
چ ３د نبات د پلنﻴدو ﻻمل گر＄ﻲ او د کلنﻴﻮ کر＊ﻮ په نامه ﻳاد８４ي .کلن ９گردې کر＊ ３د لﻮﻳﻮالﻲ له
پلﻮه مختلف ３او د کال په اور＊ت پﻮرې اړوندې دي .هر＇ﻮمره چ ３په کال ک ３اور＊ت زﻳات وي،
گردې کر＊ ３لﻮﻳ ３وي .د کر＊ﻮ په شم５رلﻮ د نبات عمر ！اکﻼى شﻮ.

پا１ﻪ
د نبات شﻴن رنگه برخه ده چ ３د ډن６ر د پاسه وده کﻮي .پا１ه کلﻮروفﻴل ﻳا شﻴن رنگه ماده لري او د غذا
جﻮړولــﻮ مﻬمــه دنده په غاړه لري＇ .رنگه چ ３د نباتاتﻮ خﻮاړه په پا１ــه ک ３جﻮړ８４ي ،پا ３１ته د نبات د
خــﻮړو جﻮړولﻮ فابرﻳکه وﻳل ک８５ي.د ＄ﻴن ３نباتاتﻮ پا ３１ب５ﻼب５ل رن／ﻮنه لري ،خﻮ د کلﻮروفﻴل لرونکﻲ
هم وي.
د پا ３１ب５ﻼب５ﻠ ３ب３２
د مختلفﻮ نباتاتﻮ ،لکه :د１ﻴا ،کدو ،جﻮار ،غنم ،ناجﻮ او نﻮرو پا ３１کﻮچن ９ﻳا لﻮﻳ ،３اوږدې او ستن ３په
＇ﻴ ７ب２ه او ب５ﻼب５ل لﻮﻳﻮالی لري .پا１ه د بﻬرنﻲ جﻮړ＊ــت له پلﻮه له دوو برخﻮ ﻳعن ３تﻴغ ３او ډن６ې ＇خه
جﻮړه شــﻮې ده .د پا ３１تﻴغه ﻳﻮ هﻮار شــﻴن رنگه مخ دی .او ډن６ه ﻳ ３د ﻳﻮې نرۍ مﻴل ３ب２ه لري چ ３د
پا ３１تﻴغه له ډن６ر سره ن＋لﻮي.
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د ＄ﻴنﻮنباتاتﻮ پا ３１ډن６ه نه لري چ ３په دې حالت ک ３پا１ه له ډن６ر سره مستقﻴما ً ن＋لﻲ.

ﻓﻌاﻟﻴت
د ＊ﻮون％ﻲ له انگ ７ﻳا شاوخﻮا چاپ５رﻳال ＇خه مﻮ د مختلفﻮ نباتاتﻮ پا ３１را ！ﻮل ３ک７ئ ،ډن６ه لرونک ３او ب ３ډن６ې پا３１
ﻳﻮ له بله سره جﻼ ک７ئ او ولﻴکئ چ ３په کﻮمﻮ نباتاتﻮ پﻮرې اړه لري.

د پا ３１داخﻠﻲ جﻮړ＊ت
که د پا ３１عرضانﻲ مقطع د ماﻳکروسکﻮپ په واسطه وکتل شی ﻻندې جﻮړ＊تﻮنه پک ３لﻴدل ک８５ې.
د پا ３１دواړه خﻮاوې د اپﻴدرمس( )Epidermisپه واســطه پﻮ＊ــل شــﻮي دي .د پاســنی اپﻴدرمس
ﻻندې پالﻴساد( )Palisadeاو سفنجﻲ نسجﻮنه مﻮجﻮد دي ،چ ３کلﻮروپﻼست په ک ３مﻮقعﻴت لري.
دا دوه نسجﻮنه د مﻴزوفﻴل ()Mesophyllپه نامه ﻳاد８４ي .د دې نسجﻮنﻮ په من ＃ک ３د زاﻳلم او فلﻮﻳم
انتقالﻲ نسجﻮنه ＄اى لري .د پا ３１ﻻندﻳنی اپﻴدرمس هم ﻳﻮ پﻮړﻳز دی چ ３د گازونﻮ د تبادل ３او د اوبﻮ د
ب７اسﻮنﻮ د کن＂رول لپاره سﻮري پک ３مﻮجﻮد دي او د ستﻮماتا ( )Stomataپه نامه ﻳاد８４ي.

پاسنﻰ اپﻴدرمس

}

( )5-8ان％ﻮر د پا ３１د ننن ９جﻮړ＊ت

د پالﻴساد نسجﻮنﻪ

}

}

سفنجﻲ نسجﻮنﻪ

انتقالﻲ نسجﻮنﻪ

ﻻندﻳنﻲ اپﻴدرمس
سﻮرى
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د پا ３１رگبﻨدي
که د پا ３１تﻴغه له نژدې ＇خه وگﻮرئ ،ډ４ر رگﻮنه پک ３ل５دل ک８５ي چ ３هم 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 ک ３دوه ډوله رگپا ３１لﻴدل ک８５ي .اصلﻲ او فرعﻲ رگپا.３１
اصلﻲ رگپا ３１لﻮﻳ ３او د پا ３１په من％ن ９برخه ک ３واقع وي .فرعﻲ رگپا１ﻲ له اصلﻲ رگپا＇ ３１خه پﻴلﻴ８ي
او د ＊اخﻮنﻮ په ب２ه د پا１ﻮ په ب５ﻼب５لﻮ برخﻮ ک ３و４شل ک８５ي .په ب５ﻼب５لﻮ نباتاتﻮ ک ３دوه ډوله رگبندي لﻴدل
ک８５ي.
ﻣﻮازي رگبﻨدي :چ ３په هغ ３ک ３فرعﻲ رگپا ３１ﻳﻮ له بل ســره مﻮازي دي ،لکه :غنم ،جﻮار او
نﻮر.
جال شکﻠﻪ رگبﻨدۍ :په دې رگبندۍ ک ３فرعﻲ رگپا ３１له اصلﻲ رگپا＇ ３１خه جﻼ ک８５ي او د
جال په ب２ه لﻴدل ک８５ي چ ３په دوه ډوله :ﻳﻮ ﻳ ３د ب２ک ３په ب２ه(تﻮت او م )３２او بل ﻳ ３د پنج ３په ب２ه (ﭘﻨﺠﻪ
ﭼﻨﺎر او تاک) ک ３مﻮجﻮدې دي.

الف) مﻮازې رگبندي

ب  -جال ته ورته رگبندي
( )5-9ان％ﻮر د پا１ﻮ رگبندي
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ﻓﻌاﻟﻴت
د مختلفﻮ نباتاتﻮ پا ３１د رگبندۍ له مخ ３و！اکئ ،هغه د دوه کاغذونﻮ په من ＃ک ３وچ ３ک７ئ ،چ ３گﻮن ３％نه شﻲ.
پا ３１په خپلﻮ کتابچﻮ ک ３ون＋لﻮئ .د نبات نﻮم د رگبندۍ له ډول سره تر پا ３１ﻻندې ولﻴکئ.

ساده او ﻣرکب ３پا３１
پا ３１د ت５غﻮ د شم５ر له مخ ３په دوه برخﻮ و４شل ک８５ي:
ســــاده او ﻣرکب ３پا :３１ســاده پا１ه هغه ده ،چ ３د هغ ３په ډنده پﻮرې ﻳﻮه واحده تﻴغه ن＋ــت ３وي .هغه
پا ３１چ＇ ３ﻮ تﻴغ ３له ﻳﻮې ډن６ې ســره ن＋ــت ３وي ،د مرکبﻮ پا１ﻮ په نامه ﻳاد８４ي ،لکه :د اکاســﻲ او گﻼب
پا ３１او نﻮر.
پر ډﻧ６ر د پا１ﻮ ＇رﻧگﻮاﻟی :که د ﻳﻮې غﻮ！ ９د پاســه ﻳﻮه پا１ه ن＋ــت ３وي هغ ３ته متناوب ３پا ３１وﻳل
کﻴ８ې ،لکه :د تﻮت پا .３１که د ﻳﻮې غﻮ！ ９د پاسه دوه متقابل ３پا ３１ن＋ت ３وي ،هغه متقابل ３پا ３１بﻮلﻲ،
لکه :د نعناع پا ،３１خﻮ که د ﻳﻮې غﻮ！ ９د پاسه ＇ﻮ پا ３１ن＋ت ３وي ،غﻮنچه ﻳﻲ پا ３１ورته واﻳﻲ.

ډن６رې

ډن６ر

الف) ساده پا１ه

( )5-١٠ان％ﻮر په ډن６ر باندې ب５ﻼب５ل ３پا３１

ب) مرکبه پا１ه

ﻓﻌاﻟﻴت
د ساده او مرکبﻮ پا１ﻮ شکلﻮنه او په ډن６ر باندې د پا１ﻮ ＇رنگﻮالی په خپلﻮ کتابچﻮ ک ３رسم او ونﻮمﻮئ.
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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 چ ３د 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 ک！ ３ﻴنگ ساتﻲ ،اوبه او معدنﻲ مﻮاد جذب او د نبات نﻮرو برخﻮ ته ﻳ ３انتقالﻮي.
رﻳ ３＋په مستقﻴم او پاشلﻲ ډول مﻮجﻮدې وي.
ډن６ر د رﻳ＋ــ ３او پا ３１په من ＃ک ３د غذاﻳﻲ مﻮادو ،اوبﻮ او معدنﻲ مالگﻮ د ت５ر４دلﻮ ﻻر ده او بله دنده ﻳی
د نبات ！ﻴنگ ساتل دي.
پا１ه د نباتاتﻮ شــنه برخه ده چ ３د ډن６ر د پاســه وده کﻮي .په پا１ه ک ３غذاﻳﻲ مﻮاد تﻮلﻴد８４ي .پا１ه د نبات د
خﻮړو جﻮړولﻮ فابرﻳکه ده.

د پﻨ％ﻢ ＇پرکﻲ پﻮ＊تﻨ３
سم ＄ﻮاب غﻮره ک７ئ.
 -۱ﻳﻮمشﻴمه ﻳﻲ نباتات د  ------------------نباتاتﻮ له ډل＇ ３خه دي.
ب -ذره بﻴنﻲ نباتات
الف -ابتداﻳﻲ نباتات
د -ب ３گله نباتات
ج -گل لرونکﻲ نباتات
 -۲لﻮبﻴا ،نخﻮد ،م ３２او زردألﻮ له  ------------نباتاتﻮ ＇خه حسابﻴ８ي.
ب -دوه مشﻴمه
الف -ﻳﻮ مشﻴمه
د -ه ＆５ﻳﻮ
ج -ب ３گله
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 -3د رﻳ ３＋له مﻬمﻮ دندو ＇خه ---------دی.
ب -فﻮتﻮسنتﻴز
الف -د هﻮا د اکسﻴجن جذبﻮل
د -ه ＆５ﻳﻮ
ج -د اوبﻮ او معدنﻲ مﻮادو جذبﻮل
 -۴مﻼست ډن６ر په  ---------نباتاتﻮ ک ３مﻮجﻮد دی.
ب -چنار
الف -د＄مک ３تﻮت
د -ه ＆５ﻳﻮ
ج -غنم او پﻴاز
 -۵پا１ه د ---------په نامه هم ﻳاد８４ي.
ب -د خﻮړو جﻮړولﻮ فابرﻳکه
الف -د انرژۍ منبع
د -ه ＆５ﻳﻮ
ج -د غذاﻳﻲ مﻮادو ز４رمه
د سمﻮ جملﻮ پر وړاندې د (س) تﻮرې او د ناسمﻮ جملﻮ پر وړاندې د (ن) تﻮرې ن＋ه په خپلﻮ کتابچﻮ ک ３ک８５دئ.
 -۶ﻳﻮ مشﻴمه او دوه مشﻴمه نباتات له تخم لرونکﻮ نباتاتﻮ ＇خه دي( .
 -۷رﻳ＋ه د انتقالﻲ انساجﻮ( زاﻳلم او فلﻮﻳم) لرونک ３ده) ( .
 -٨کدو او د ＄مکنﻲ تﻮت د تاو４دونکﻮ ډن６رو لرونکﻲ دي) ( .
 -۹کچالﻮ د ＄مک ３ﻻندې ډن６ر لرونکی نبات دی) ( .
 -۱۰د نباتاتﻮ پا ３１د بﻬرنﻲ جﻮړ＊ت له پلﻮه ﻳﻮ بل ته ورته دي) ( .
ﻻندﻳن ９پﻮ＊تن ３تشرﻳح ک７ئ
 -۱تخم لرونکﻲ نباتات تعرﻳف ک７ئ.
 -۲د ﻳﻮ مشﻴمه او دوه مشﻴمه نباتاتﻮ تﻮپﻴر ＇ه دی؟
 -3تخم لرونکﻲ نباتات له کﻮمﻮ برخﻮ ＇خه جﻮړ دي.
 -۴د رﻳ ３＋مﻬم ３دندې بﻴان ک７ئ.
 -۵اصلﻲ او فرعﻲ رﻳ ３＋ﻳﻮ له بله سره ＇ه تﻮپﻴر لري؟
 -۶به نبات ک ３د ډن６ر مﻬم ３دندې کﻮم ３دي؟
 -۷پا１ه ＇ه دنده لري؟
 -٨د 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 چ ３په اوبﻮ ،وچه
او لــﻮړو غرونﻮ ﻳعن ３په هر ډول چاپ５رﻳال کــ ３وده کﻮي .عمده ﻻمل ﻳ ３له
مختلفﻮ چاپ５رﻳالﻮنﻮ او ډول ډول شــراﻳطﻮ ســره د دوی ســمﻮن دی .په دې
تﻮافــق ک ３د ډ４ر４دو لپاره د ＄انگ７و جﻮړ＊ــتﻮنﻮ من ＃تــه راتلل او د هغﻮی
تﻮلﻴد مﻬم رول لري.
د دې نباتاتﻮ تخمﻮنه کﻮﻻی شــﻲ په نامساعدو شراﻳطﻮ ک ３کلﻮنه ،آن پ７５ۍ
ژوندي پات ３شﻲ ،خﻮ کله چ ３ﻳ ３ودې ته امکانات برابر شﻲ ،شﻴن ک８５ي،
په دې ډول دغه نباتات کﻮﻻی شﻲ د ＇ﻮ کلنﻮ وچکالﻴﻮ په وړاندې مقاومت
وک７ي او له هغ ３وروسته د نسل تﻮلﻴد ته ادامه ورک７ي.
تخمﻲ نباتات د انســان او نﻮرو ژوندﻳﻮ مﻮجﻮداتﻮ د ژوند لپاره هم مﻬم دي
چــ ３د غذاﻳــﻲ مﻮادو په تﻮ－ه ترې گ＂ه واخلﻮ ،په ســﻴﻮري ک ３ﻳ ３ک＋ــ５نﻮ،
د هغﻮ تﻮلﻴد شــﻮی اکســﻴجن تنفس کﻮو او له لرگﻴﻮ ＇خــه ﻳ ３د 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 ک ３به ﻳ３
اهمﻴت بﻴان ک７ی شئ.
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پﻪ تخﻢ ﻟروﻧکﻮ ﻧباتاتﻮ ک ３جﻨسﻲ ډ４ر＊ت
د تخمﻲ نباتاتﻮ د مﻬمﻮ ＄انگ！７ﻴاو ＇خه ﻳﻮ ﻳ ３هم د نرﻳنه او ＊％ﻴنه تکثري جﻮړ＊تﻮنﻮ شتﻮن دی .په دې
جﻮړ＊تﻮنﻮ ک ３تکثري حجرې ساتل ک８５ي .نرﻳنه تکثري حجره په دې نباتاتﻮ ک ３د 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 ( )Zigotجﻮړوي .زاﻳگﻮټ د تخم ３ﻳا دان ３په
من ＃ک ３واقع وي .په ت５ر فصل ک ３مﻮ ولﻮســتل چ ３تخمﻲ نباتات په دوو ډلﻮ ظاهر البذر(＊ــکاره تخم
لرونکﻲ) او مخفﻲ البذر(پ تخم لرونکﻲ) و４شــل شــﻮي دي .د غه دوه ډل ３د ډ４ر＊ت له پلﻮه ﻳﻮ له بله
تﻮپ５ر لري .تر ！ﻮلﻮ مﻬم تﻮپ５ر ﻳ ３دا دی چ ３په ظاهر البذر نباتاتﻮ ک ３گل او م５ﻮه نه تﻮلﻴدﻳ８ي .په مخفی
البذر نباتاتﻮ ک ３د گل او م５ﻮې من ＃ته راتلل د زاﻳگﻮټ ساتلﻮ او د هغه له انتقال سره مرسته کﻮي او د دې
ﻻمل ک８５ي چ ３دغه نباتات په ！ﻮله ن７ۍ ک ３خپاره شــﻲ .په دې ډول نن تر ！ﻮلﻮ زﻳات همدغه نباتات د
＄مک ３د کرې پر مخ مﻮجﻮد دي.
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پﻪ ظاﻫر اﻟبذر ( )Gymnospermﻧباتاتﻮ ک ３ډ４ر＊ت
ظاهرالبذر نباتاتﻮ ته مخروطﻴان هم وﻳل ک８５ي＄ ،که چ ３د مخروط په ＇５ر غﻮزې لري .م５ﻮه نه تﻮلﻴدوی
تخم ﻳ ３د غﻮزې د پاسه واقع وي له دې امله دغه نباتات د ظاهرالبذر ﻳا جمنﻮسپرم په نامه ﻳاد８４ي.

＇ر－ند تخم لرونکﻲ نبات

نرﻳنه غﻮزه

پخه غﻮزه
گرد

＄ﻮان نبات

＊％ﻴنه غﻮزه

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

که د ظاهرالبذر نباتاتﻮ د ژوند دوران ته وکتل شــﻲ ،دوه ډوله غﻮزې تﻮلﻴدوي :لﻮﻳ ３او کﻮچن ９غﻮزې.
کﻮچن ９غﻮزې نازک ３او کاغذي ډوله فلسﻮنه او جنسﻲ مذکر جﻮړ＊ت لري او گرده تﻮلﻴدوي .گرده
ډ４ــرې کﻮچن ９ذرې دي چ ３ســپرم ﻳا نرﻳنه جنســﻲ حجره ﻳ ３په من ＃کــ ３وده کﻮي .کﻮچن ９غﻮزې
د پســرلﻲ په فصل ک ３خﻼص８５ى او خپله －رده شــﻴندې .دغه گرده د باد په واســطه خپر８４ي او لﻮﻳﻮ
غﻮزو ته ،چ ３کلک او لرگﻴن فلســﻮنه لري ،انتقال مﻮمﻲ .د دې غﻮزو فلســﻮنه مؤنث ３جنسﻲ حجرې
ﻳا تخمﻲ حجرې لري .تخمﻲ حجرې د ﻳﻮ جﻮړ＊ــت په من ＃ک＄ ３ای نﻴســﻲ .چ ３د تخم ３په نامه
ﻳاد４ــ８ي ،ســپرمﻮنه تخم ３ته تر ننﻮتلﻮ وروســته تخمه القاح کﻮي او زاﻳگــﻮټ من ＃ته را＄ﻲ .له هغ３
وروسته تخمه وده کﻮي او تخم (دانه) من ＃ته راوړي چ ３د ＊％ﻴنه غﻮزې په فلسﻮنﻮ ک ３ساتل ک８５ي.
کلــه چــ ３تخمﻮنه پخ８５ي ،غﻮزې وچ ،３فلســﻮنه خــﻼص 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
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ده .لــه دې ســره هم د ＄مک ３پــه مختلفﻮ برخﻮ ،لکــه :غرونﻮ،
د＊ــتﻮ او کله نا کله په اوبﻮ ک ３هم پﻴدا ک８５ي .په افغانستان ک ３د
مخروطﻴانــﻮ ＄نگلﻮنه پــه کﻮن ７او پکتﻴــا کــ ３مﻮجــﻮد دي.
گﻞ ﻟروﻧکﻲ ﻧباتات ﻳا اﻧجﻴﻮسپرم (())Angiosperm
دا تخمــﻲ نباتات گلﻮنه او م５ﻮې تﻮلﻴدوي！ .ﻮل ３غل ３دان ،３م５ﻮې
او گلخانــه ﻳــﻲ محصﻮﻻت په دې نباتاتﻮ کــ ３را＄ﻲ .د دې نباتاتﻮ
تخمﻮنه د ＊％ﻴنه تکثري جﻮړ＊ت په ﻳﻮې برخ ３ک ３پ 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 گﻼن 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 ب ３گله نباتاتﻮ ＇خــه زﻳات دی .دا
＄که چ ３گل لرونکﻮ نباتاتﻮ له ب５ﻼب５لﻮ چاپﻴرﻳالﻮنﻮ ســره ＄ان سم

( )٦-2ان％ﻮر －ل لرونکﻲ نباتات

ک７ى دی.
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د گﻞ جﻮړ＊ت
گل له ＇لﻮرو برخﻮ ＇خه جﻮړ شــﻮى دی .چ ３اله تذکر ،اله تانﻴث ،کاســبرګ او －ل پا＇ ３１خه عبارت
دي د تذکر او تانﻴث ألﻲ ﻳ ３د تخم په تﻮلﻴد کی برخه اخلی په داس ３حال ک ３چ ３کاسبرگ او تاسبرگ
(گلپا )３１د داخلﻲ جﻮړ＊تﻮنﻮ په ساتنه او－ردي خپرونکﻮ الﻮتﻮنکﻮ په جلبﻮلﻮ ک ３مرسته کﻮي .د گل ！ﻮل３
برخ ３د تاﻻمﻮس( )Thalamusد پاســه قرار لري.چ ３په حقﻴقت ک ３د گل د ډن６ر پن６ه شــﻮې برخه
ده .د گل ب５ﻼب５ل ３برخ ３ﻻندې ＊ﻮدل ک８５ي:
 -۱کاســـبرگﻮﻧﻪ ﻳا ســـﻴپﻞ(  :)Sepalد گل بﻬرن ９برخــه جﻮړوي .د دې پا１ــﻮ مجمﻮع ３ته د گل
کاســه( )Calyxوﻳل ک８５ي چ ３د گلﻮ غﻮنچه له زﻳان رسﻮونکﻮ حشرو او وچ５دلﻮ ＇خه ساتﻲ .په عادي
ډول شﻴن رنگ لري ،خﻮ ک５داى شﻲ چ ３کله رنگه هم وي.
 -۲گﻞ پا ３１ﻳا پﻴ＂ﻞ(  :)Petalزﻳاتره رنگه دي او بﻮى او شــﻴره لري .دنده ﻳ ３د گردې شــﻴندونکﻮ
الﻮتﻮنکﻮ جذبﻮل دي .دغه پا ３１د گل جام ﻳا کﻮروﻻ(  )Corollaرا من％ته کﻮي .په ډ４رو گلﻮنﻮ ک ３دغه
جﻮړ＊ــت د گردې شــﻴندونکﻮ الﻮتﻮنکﻮ د ک５＋ناستلﻮ لپاره ﻳﻮ مخ من ＃ته راوړي چ ３هغﻮی خپل خﻮاړه
ﻻس ته راوړي.
 -۳د تذکﻴر آﻟﻪ ﻳا ســـتاﻣﻦ( :)Stamenد －ردې د ک（ﻮړې ﻳــا انتر( )Antherاو مﻴل ３ﻳا فﻼمنت
(＇ ) Filamentخه جﻮړ شﻮى دى .د گلﻮنﻮ گرده په بساک ﻳا د گردې ک（ﻮړه ک ３پخ８５ي .بساک چﻮی
او گرده ترې أزاد８４ي .مﻴله د －ردې ک（ﻮړه د تا ﻻمﻮس سره وصلﻮي.
 د تاﻧﻴث آﻟﻪ ﻳا پســـتﻞ( :)Pistilد گل د ننن ９او تکثري برخه ده چ ３تخمه تﻮلﻴدوي .پر ســر ﻳ３د ستگما( )Stigmaپه نامه ﻳﻮ سر＋４ناک جﻮړ＊ت مﻮقعﻴت لري .گرده په ست／ما ن＋لﻲ ،وده کﻮي او د
گردې ！ﻴﻮب جﻮړوي ،چ ３گردن ３ﻳا غ７ۍ ته ننﻮ＄ﻲ .غ７ۍ ﻳا( )Styleﻳﻮ 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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رسﻮي .تخمه ( )Ovuleد تخمدان په من ＃ک ３وجﻮد لري چ ３د هغ ３په من ＃ک ３تخمﻲ حجره واقع
ده .لکه چ ３مخک ３ووﻳل شﻮل د تخم ３له حجرې او سپرم ＇خه تخم من ＃ته را＄ﻲ.

－لپا１ه

بساک ستمن
مﻴلﻪ
پستل کﻼلﻪ
س＂اﻳل
تخمدان

کاسبرگ

تاﻻمﻮس

( )۶-3ان％ﻮر د گل جﻮړ＊ت

ﻣ５ﻮه
کلــه چ ３تخمه پــه تخم ﻳا دان ３بدل８５ي ،تخمدان په م５ﻮه بدل８５ي او دان ３د پخ５دلﻮ تر وخته پﻮرې پک３
پاتــ ３ک８５ي.پﻮخ شــﻮي تخمدان ته م５ــﻮه واﻳﻲ ＄ﻴن ３م５ﻮې اوبه لرونک ３او غﻮ＊ــﻴن ３دي .م ،３２ناک ،
آلﻮبالﻮ ،زردآلﻮ ،شفتالﻮ او نﻮر له دې ډول م５ﻮو ＇خه دي＄ .ﻴن ３م５ﻮې اوبه لرونکﻲ نه دي ،بلک ３وچ３
دي.غﻮزان ،بادام ،پلﻲ باب د دې ډول م５ﻮو ب５لگ ３دي.

پﻪ تخﻤﻲ ﻧباتاتﻮ ک ３گرده شﻴﻨدﻧﻪ( خپرﻳدا)
لکــه چ ３پﻮه８５و نباتات نه شــﻲ کﻮﻻی له ﻳﻮ ＄اى ＇خــه بل ＄اى ته وخﻮ８５＄ي .هغﻮی په ﻳﻮ ＄اى ک３
وﻻړ وي .له دې امله د القاح د عملﻴ ３د ســر ته رســ５دو لپاره باﻳد نرﻳنه جنســﻲ حجرې د نﻮرو عﻮاملﻮ
په واســطه ＊％ﻴنه جنسﻲ حجرو ته انتقال شــﻲ .کله چ ３گرده پخه شﻲ ،د －ردې ک（ﻮړه چﻮي او گرده
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خپر８４ي .گرده د باد ،الﻮتﻮنکﻮ ﻳانﻮرو عﻮاملﻮ په واســطه ســت／ما ته رس８５ي .دې عملﻴ ３ته گرده شﻴندنه
وﻳل ک８５ي .له گردې شﻴندن ３وروسته د القاح عملﻴه صﻮرت نﻴسﻲ .له القاح وروسته زاﻳگﻮټ جﻮړ８４ي.
دغه زاﻳگﻮټ بﻴا په ﻳﻮ نﻮي نبات بدل８５ي .ﻳعن ３د تخمﻲ نباتاتﻮ په ژوند ک ３له نبات ＇خه تخم او له تخم
＇خه ب５رته نبات من ＃ته را＄ﻲ.

－رده شﻴندنه

الف

القاح شﻮى تخم
ب

په ＄ﻮان نبات ک－ ３ل
－لپا１ه او کاسبرگ لﻮ８４ي

تخم
د
ج

پﻮخ پلی

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

د گردې شﻴﻨدﻧ( ３خپرﻳدا) ډوﻟﻮﻧﻪ
په نباتاتﻮ ک ３د －ردې خپرﻳدا په ﻻندې ډولﻮ ده
＄اﻧﻲ گرده شﻴﻨدﻧﻪ :تخمه د －ردې په واسطه په ﻳﻮ نبات ک ３القاح ک８５ي.
ﻣتﻘابﻠﻪ گرده شﻴﻨدﻧﻪ :گرده له ﻳﻮ نبات د تذکﻴرو آلی ＇خه د بل همنﻮعه نبات د تانﻴث ال ３ته انتقال８５ي
او د القاح عملﻴه صﻮرت نﻴسﻲ.
ﻣصﻨﻮﻋﻲ گرده شــــﻴﻨدﻧﻪ :دغه گرده شــﻴندنه هغه وخت صﻮرت نﻴسﻲ ،چ ３وغﻮاړو له نبات ＇خه ＊ه
نسل تر ﻻسه شﻲ .دغه گرده شﻴندنه د انسان په واسطه صﻮرت نﻴسﻲ .ب２ﻮال د ＊ﻮ حاصﻼتﻮ د ﻻس ته راوړلﻮ
لپاره دغه کار کﻮي.

د گردې شﻴﻨدﻧ ３ﻋﻮاﻣﻞ
د －ردی خپرﻳدا د مختلفﻮ عﻮاملﻮ په واسطه صﻮرت نﻴسﻲ لکه:
باد :هغه نباتات چ ３د گردې شﻴندنه ﻳ ３د باد په واسطه سر ته رس８５ي ،په عادي ډول ＊اﻳسته گﻼن نه لري.
د دې نباتاتــﻮ ب５ل／ــ ３غل ３دان ３بﻮ！ﻲ او پلﻮ＇ه ده .دغه نباتات زﻳاتره گرده تﻮلﻴدوي .د دې نباتاتﻮ گلﻮنه رنگ،
بﻮی او شﻴره نه لري ،له دې امله نشﻲ کﻮﻻی چ ３حشرات او نﻮر کﻮچنﻲ حﻴﻮانات جلب ک７ي .همدارنگه
د دوی گرده وچه او سپکه وي چ ３د باد په واسطه ﻳ ３انتقال آسان وي.
ژوﻧدي ﻧاﻗﻠﻴﻦ :هغه نباتات چ ３گرده شــﻴندنه ﻳ ３د ژوندﻳﻮ ناقلﻴنﻮ په واســطه ســر ته رســ８５ي ،معمﻮ ًﻻ
＊اﻳسته گلﻮنه＊ ،ه بﻮی او شﻴره لري.

(  )6-5ان％ﻮر د گردې نقلﻮونکﻲ حشرات
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ســاﻳنس پﻮهانﻮ کشــف ک７ې ده چ ３مچ ９ب５ﻼب５ل رنگﻮنه ،بﻮﻳﻮنه او قندي مﻮاد تﻮپﻴروﻻى شــﻲ .مچ９
د شــﻴرې اخﻴســتلﻮ په وخت ک ３گرده د خپل وجﻮد په واسطه د －ل مؤنث جنسﻲ جﻮړ＊ت ته ل８５دوي.
همدارنگه ＄ﻴن ３الﻮتﻮنکﻲ او ما＊ام ＇کالﻲ کﻮﻻى شﻲ گرده له ﻳﻮ نبات ＇خه بل ته ول８５دوي.

( )۶-۶ان％ﻮر د ما＊ام ＇کالﻲ (شب پرک) او شﻴره خﻮړونکﻲ مرغ ９په واسطه گرده شﻴندنه

ﻏﻴرجﻨسﻲ ډ４ر＊ت
په －ل لرونکﻲ نباتاتﻮ ک ３سرب５ره پر جنسﻲ ډ４ر＊ت ،غﻴر جنسﻲ ډ４ر＊ت هم ترسره کﻴ８ي ،لکه:
ﻗﻠﻤﻪ :قلمه د نبات د ډن６ر او پا ３１ﻳﻮه برخه ده ،چ ３له مﻮرنﻲ نبات ＇خه پرې ک８５ي او په خاوره ﻳا اوبﻮ
ک ３ک＋５ﻮدل ک８５ي .د قلم ３په وروست ９برخه ک ３رﻳ＋ه تﻮلﻴد８４ي او نﻮی نبات من ＃ته را＄ﻲ .که قلمه په
اوبﻮ ک ３وي ،د رﻳ ３＋د تﻮلﻴد ＇خه وروسته په خاورو ک ３کرل ک８５ي.
پﻴﻮﻧـــد :پــه پﻴﻮند ک ３د نبات ﻳﻮه برخه په بل نبات ک ３اﻳ＋ــﻮدل ک８５ي .پﻴﻮند پــه ب２ﻮال ９ک ３ډ４ر معمﻮل
دی＊ .ــه ب５لگه ﻳ ３م ３２دي .د م２ﻮ په پﻴﻮند د م２ﻮ ＊ــه نســلﻮنه من ＃ته را＄ﻲ چ＊ ３ه کﻴفﻴت لري او ډ４ر
حاصل ورکﻮي.

59

تﻴﻐﻪ وﻫﻞ :دا ډول تکثر د نباتاتﻮ له تﻴغﻮ ＇خه من ＃ته را＄ﻲ .نﻮمﻮړی تکثر په کچالﻮ ک ３لﻴدل ک８５ي
چ ３د دې نباتاتﻮ تﻴغ ３په ＄مکه ک ３کرل ک８５ي او له هغﻮ ＇خه نﻮي کچالﻮ من ＃ته را＄ﻲ.

( )٦-۷ان％ﻮر د نباتاتﻮ پﻴﻮند کﻮل

د گﻞ ﻟروﻧکﻮ ﻧباتاتﻮ اﻫﻤﻴت
！ﻮل پﻮه８５و چ ３گل لرونکﻲ نباتات د ＊کﻼ لپاره کار８４ي .دغه نباتات په نﻮرو برخﻮ ک ３هم استعمال８５ي.
مثــﻼ با！ﻴنگ(７رومﻲ بانجان) ﻳﻮ －ل لرونکــﻰ نبات دى چ ３هم خام خﻮړل ک８５ي او هم پخ８５ي .زمﻮږ د
خﻮړلــﻮ وچه ډوډۍ هم لــه دې ډول نباتاتﻮ ＇خه ﻻس ته را＄ﻲ .که گل لرونکﻲ نباتات نه واى ،م５ﻮې،
سابه او د خﻮړلﻮ ډوډۍ به مﻮ هم نه درلﻮدﻻى.
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که نباتات نه وای غﻮ＊ه به هم نه وای＄ ،که :د نباتاتﻮ په نه مﻮجﻮدﻳت ک ３به 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 مچ ９د
هغﻮی له شﻴرو ＇خه شات جﻮړوي چ ３نه ﻳﻮازې د هغﻮی بلک ３د انسانانﻮ لپاره هم د خﻮندورو خﻮراکﻲ
تﻮکﻮ په تﻮگه استعمال８５ي.
راﻳادک７ئ چ ３نباتات خﻮاړه د فﻮتﻮســنتﻴز له ﻻرې چمتﻮ کﻮي .گل لرونکﻲ نباتات د اکســﻴجن په تﻮلﻴد
ک ３هم مﻬم رول لري .برعکس د تنفس د عملﻴ ３په نتﻴجه ک ３تﻮلﻴد شﻮی کاربن ډاى اکساﻳ ６د خﻮړو
پــه چمتــﻮ کﻮلﻮ ﻳعن ３د فﻮتﻮســنتﻴز په عملﻴه ک ３کار８４ي چــ ３په نتﻴجه ک ３خﻮراکــﻲ تﻮکﻲ تﻮلﻴد８４ي.
همدارن／ه －ل لرونکﻮ نباتاتﻮ ＇خه د زﻳنتﻲ او طبعﻲ مقصدونﻮ لپاره هم ２－ه اخﻴستل ک８５ی.

ﻓﻌاﻟﻴت
د ﻻندﻳنﻲ ان％ﻮر کﻮم نبات خﻮړل ک８５ي؟ د دې گل لرونکﻮ نباتاتﻮ له محصﻮﻻتﻮ ＇خه کﻮم ﻳ ３ستاســﻮ په شــااو خﻮا ک ３پﻴدا
ک８５ي؟ کﻮم ډول نﻮر نباتات خﻮرئ؟ په ور＄نﻲ ژوند ک ３له نباتاتﻮ ＇خه نﻮرې کﻮم ３استفادې کﻮئ؟ معلﻮمات ورک７ئ

( )۶-٨ان％ﻮر د گل لرونکﻮ نباتاتﻮ محصﻮﻻت
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پﻪ اﻓﻐاﻧستان ک ３ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ تخﻢ ﻟروﻧکﻲ ﻧباتات
مﻮږ ！ﻮل پﻮه８５و چ ３نباتات زمﻮږ انســانانﻮاو نﻮرو ژوندﻳﻮ مﻮجﻮداتﻮ په ور＄نﻲ ژوند ک ３بنس＂ﻴز ارز＊ت
لري .زمﻮږ ژوند د نباتاتﻮ د مﻮجﻮدﻳت پﻮرې ت７لی دی .ومﻮ وﻳل چ ３نباتات د خﻮړو او پﻮ＊ــاک له پﻮره
کﻮلﻮ ســرب５ره د تنفس لپاره ﻻزم اکســﻴجن چمتﻮ کﻮي .همدارنگه فﻮســﻴلﻲ سﻮ５＄دونکﻲ مﻮاد ،لکه:
نفــت ،گاز او د ډبــرو ســکاره د هغﻮ نباتاتــﻮ د تغﻴﻴراتﻮ نتﻴجه ده چ ３په ډ４ره پخﻮانــ ９زمانه ک ３ﻳﻲ 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 چ ٪٨۵ ３خلک ﻳ ３په کرکﻴل ３بﻮخت دي .له دې پلﻮه
کروندگر هم خپل ３اړتﻴاوې پﻮره کﻮي او هم د افغانستان د نﻮرو خلکﻮ خﻮراکﻲ اړتﻴاوې پﻮره کﻮي .هغه
نباتات چ ３په افغانستان ک ３پﻴدا ک８５ي په ﻻندې ډلﻮ و４شل ک８５ي:
ﻏﻠ :３د حاصﻼتﻮ له پلﻮه د افغانســتان له مﻬمﻮ نباتاتﻮ ＇خه شــم５رل ک８５ي چ ３زمﻮږ د خلکﻮ اساســﻲ
خﻮراکﻲ تﻮکﻲ تشکﻴلﻮي نشاﻳسته او پرو！ﻴن لري .د دې ډل ３مﻬم نباتات غنم ،ورﻳج ،３اوربش ،３جﻮار،
جﻮدر ،ږدن او نﻮر دي.
داﻧـــ( ３حبﻮبـــات) :دا نباتات هم زمﻮږ د ه５ﻮاد له پخﻮانﻴﻮ نباتاتﻮ ＇خــه دي ،د دې نباتاتﻮ دان ３زﻳات
پروتﻴن او ＄ﻴن ３ﻳ ３زﻳات شحم لري .د دې نباتاتﻮ له جمل＇ ３خه کﻮﻻى شﻮ چ ،３２لﻮبﻴا ،باقلﻲ ،مﻮمپلﻲ
او مشنگ ﻳاد ک７و.
صﻨﻌتﻲ ﻧباتات :په دې ډل ３ک ３ب５ﻼب５ل نباتات شته:
الف :هغه نباتات چ ３قند ترې ﻻس ته را＄ﻲ ،لکه :لبلبﻮ ،گنﻲ او نﻮر.
ب :هغه نباتات چ ３منسﻮجات ترې جﻮړ８４ي ،لکه :مالﻮچ (پنبه).
ج :هغه نباتات چ ３شحم ﻳا غﻮړي ترې ﻻس ته را＄ﻲ ،لکه :لمرگلی＊ ،ﻮون ،ش７شم  ،پنبه دانه او نﻮر.
د غﻮزانﻮ ،بادامﻮ ،پست ،３مﻮمپلﻲ او ２＄غﻮزﻳﻮ دان ３د وچ ３م５ﻮې 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 چ ３د انزاﻳمﻮنﻮ
وﻳ＂امﻴنﻮنﻮ ،او منرالﻮنﻮ لرونکﻲ دي او عبارت دي له:
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ﻟﻮﻣ７ی
ﻣ５ـــﻮې :د م５ﻮو ب５ﻼب５ل ډولﻮنه ل ８پرو！ﻴن او شــحمﻴات او زﻳاته انــدازه کاربﻮهاﻳدرﻳت لري .همدارنگه
زﻳاته اندازه وﻳ＂امﻴن او منرالﻮنه لري چ ３په ﻻندې ډول ﻳ７５＇ ３و:
اﻟﻒ -د ستروس کﻮرﻧ :９د ستروس په کﻮرن ９ک ３ل５مﻮ ،مال＂ه ،ک５نﻮ ،ترنج ،چکﻮتره او نﻮر شامل
دي .زمﻮږ د ه５ﻮاد د ننگرهار په وﻻﻳت ک ３د ستروس فارمﻮنه مﻮجﻮد دي چ ３د ه５ﻮاد دننه د استفادې
تر ＇نگ نﻮرو ه５ﻮادونﻮ ته هم صادرې دﻻى شﻲ.
ب -اﻧ％ـــر :د دې نبــات اصلﻲ ＄ای د مدﻳتران ３غاړې دي .په افغانســتان ک ３په تاشــقرغان ،تگاب،
نجراب او همدارنگه د افغانستان په نﻮرو برخﻮ ک ３پﻴدا 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 ک ،３لکه :کابل ،پروان ،کندهار ،غزنﻲ،
هرات او د افغانستان په نﻮرو وﻻﻳتﻮنﻮ ک ３پﻴدا 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 کــ ３پﻴدا ک８５ي ،خﻮ د کندهار ،تگاب او د فراه انار
ډ４ر مشﻬﻮر دي.
ه -تﻮت :د تﻮتانﻮ ون ３د ه５ﻮاد په ډ４رو برخﻮ ک ３مﻮجﻮدې دي .تﻮتان تازه او وچ خﻮړل ک８５ي او پا３１
ﻳ ３د ور＋４ــمﻮ د چنجﻴﻮ د خﻮړو لپاره کار８４ي .د ور＋４ــمﻮ د چنجﻴﻮصنعت ﻳﻮازې د افغانستان په هرات
او ﻳﻮ ＇ﻮ نﻮرو برخﻮ ک ３دود دی.
دوﻳﻢ سابﻪ :پر م５ﻮو او غلﻮ دانﻮ سرب５ره نﻮر ！ﻮل نباتﻲ خﻮاړه چ ３انسانان ترې په خام او پاخه ډول استفاده
کﻮي ،له سبﻮ ＇خه ﻻس ته را＄ﻲ.
سابه د استعمال له پلﻮه په درې ډلﻮ و４شل ک８５ي:
الــف -هغه ســابه چ ３لــه پا１ﻮ ＇خه ﻳ ３د خﻮراکﻲ تﻮکﻮ په تﻮ－ه اســتفاده ک８５ي ،لکــه پالک ،کاهﻮ او
کرم.
ب -هغه نباتات (سابه) چ ３له ډن６ر ＇خه ﻳ ３استفاده ک８５ي ،لکه :رواش او کچالﻮ.
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ج -هغه نباتات (سابه) چ ３له رﻳ＋ﻮ ＇خه ﻳ ３استفاده ک８５ي ،لکه :گازرې５！ ،پر ،مﻮل ９او نﻮر.
طبﻲ بﻮ！ﻲ :د دې بﻮ！ﻮ زﻳاته برخه په سﻴمه ﻳﻴز طبابت ک ３استعمال８５ي چ ３ب５ل ３／ﻳ ３سپﻴرک ،９بادﻳان،
جﻴنج ،７د خطمﻲ گل ،سپ５غﻮل او نﻮر دي.

ﻓﻌاﻟﻴت
د خپل شاوخﻮا نباتاتﻮ نمﻮن ３را！ﻮل ３ک７ئ او وواﻳاست چ ３په کﻮمﻮ گروپﻮنﻮ پﻮرې اړه لري .د هغﻮ نباتاتﻮ په باره ک ３چ ３پﻮرته ﻳاد شﻮي نه
دي او ستاسﻮ په چاپ５رﻳال ک ３پﻴدا ک８５ي ،له ＊ﻮونکﻲ سره پرې خبرې وک７ئ.

ﻓکر وک７ئ
ول ３ډاکتران تل د سبﻮ د خﻮړلﻮ ﻻر＊ﻮونه کﻮي؟
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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 ﻳ ３د باد په واسطه ک８５ي ،خﻮ د مخفﻲ البذر نباتاتﻮ تخم
په م５ﻮه ک ３پ وي .شﻴره او＊کلﻲ گلﻮنه لري چ ３حﻴﻮانات جذبﻮي او گرده شﻴندنه ﻳ ３زﻳاتره د کﻮچنﻴﻮ
حﻴﻮاناتﻮ په واسطه ک８５ي.
م５ﻮه د گلﻮنﻮ په من ＃ک ３لﻮﻳ８５ي .گلﻮنه په عادي ډول له ＇لﻮرو برخﻮ کاســبرگﻮنﻮ ،تاسبرگﻮنﻮ ،ستامن
ﻳا د تذکﻴر آل ３او پستل ﻳا د تانﻴث له آل＇ ３خه جﻮړ شﻮي دي.
په تخمﻲ نباتاتﻮ ک ３د جنســﻲ تکثر تر ＇نگ غﻴرجنســﻲ تکثر هم وجﻮد لري چ ３د ب５ل ３／په ډول
کﻮﻻی شﻮ د قلم ،３پﻴﻮند او تﻴغ ３وهلﻮ نﻮمﻮنه واخلﻮ.
د افغانســتان ســﻴمه ﻳﻴزو نباتاتﻮ ＇ﻮ ډل ３چ ３زمﻮږ په اقتصاد ک ３مﻬم 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
 -۱د ظاهرالبذر او مخفﻲ البذرنباتاتﻮ عمﻮمﻲ تﻮپﻴرونه بﻴان ک７ئ.
 -۲ول ３په ظاهرالبذرو نباتاتﻮ ک ３د حﻴﻮاناتﻮ په واسطه گرده شﻴندنه صﻮرت نه نﻴسﻲ؟
 -۳د دې علت ＇ه دی چ ３تخمﻲ نباتات په مختلفﻮ چاپ５رﻳالﻮنﻮ ک ３پﻴدا ک８５ي؟
 په جمنﻮ سپرمﻮ نباتاتﻮ ک ３گرده شﻴندنه ＇نگه صﻮرت نﻴسﻲ؟ تاسﻮ له پﻮرته نباتاتﻮ پرته په خپل چاپ５رﻳال ک ３کﻮم نباتات پ５ژنئ نﻮمﻮنه ﻳ ３واخلئ. -نباتات په خﻮراکﻲ تﻮکﻮ سرب５ره زمﻮږ په اقتصاد ک＇ ３ه رول لري؟
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اووم ＇پرکی
اﻳکا ﻟﻮژي Ecology
ژوندي مﻮجﻮدات په ﻳﻮازې ســر ژوند نشﻲ کﻮﻻى .ژوندي مﻮجﻮدات په
خپل من ＃او همدارنگه له چاپ５رﻳال سره اړﻳک ３لري＄ .ﻴن ３مﻮجﻮدات د
نﻮرو ژوندﻳﻮ مﻮجﻮداتﻮ خﻮراکﻲ تﻮکﻲ جﻮړوي.
ژوندي مﻮجﻮدات او غﻴرې ژوندي مﻮجﻮدات (چاپ５رﻳال) ﻳﻮ تر بله اړﻳک３
لري ،هغه علم چ ３د ژوندﻳﻮ مﻮجﻮداتﻮ او د ژوند له چاپ５رﻳال سره د هغﻮی
اړﻳک７５＇ ３ي ،د اﻳکالﻮژي( )Ecologyپه نامه ﻳاد８４ي .د اﻳکالﻮژي کلمه
له دوو ﻳﻮنانﻲ کلمﻮ ＇خه جﻮړه شﻮې Oikos :د استﻮگن％ﻲ ﻳا د ژوند د
چاپﻴرﻳال په معنا او  Logosد مطالع ３او زده ک７ې په معنا دى.
د دې فصل په مطالع ３سره به تاسﻮ د اﻳکﻮسﻴستم عﻮامل ﻳا فکتﻮرونه او د
اﻳکﻮسﻴستم د ژوندﻳﻮ او غﻴرې ژوندﻳﻮ مﻮجﻮداتﻮ اړﻳک ３وپ５ژنئ او تعرﻳف
به ﻳ ３ک７اى شئ.
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اﻳکﻮسﻴستﻢ()Ecosystem
( )۷-۱ان％ــﻮر تــه پام وک７ئ .ﻳــﻮ اوبه لرونکﻲ چاپ５رﻳال گــﻮرئ ،چ ３نباتات ،الجﻲ ،چﻮنگ＋ــ ،３کبان،
حلزونﻮنــه او نﻮر کﻮچنﻲ مﻮجــﻮدات پک ３ژوند کﻮي .همدارنگه غﻴر ژوندي مﻮجﻮدات ،لکه :شــگه،
کﻮچنــ ９او لﻮﻳــ ３ډبرې مﻮجﻮدې دي چــ ３د چاپﻴرﻳال په ژوندﻳﻮ مﻮجﻮداتﻮ اغ５ــز کﻮي )۷-۱( .ان％ﻮر په
حقﻴقت ک ３ﻳﻮ اﻳکﻮسﻴستم ＊ﻴﻲ .د دې ډن ６ژوندي او غﻴرې ژوندي مﻮجﻮدات ﻳﻮ له بله سره اړﻳک ３لري.
د ﻳﻮ چاپ５رﻳال د ژوندﻳﻮ او غﻴرې ژوندﻳﻮ مﻮجﻮداتﻮ ！ﻮلگ ３ته چ ３اړﻳکﻲ سره لري ،اﻳکﻮسﻴستم واﻳﻲ.

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

ﻓﻌاﻟﻴت
هغه مﻮجﻮدات چ ３په( )۷-۱ان％ﻮر ک ３خﻮاړه جﻮړوي＄ ،انگ７ي ک７ئ ،او په خپلﻮ کتابچﻮ ک ３ﻳ ３ولﻴکئ.

په ﻳﻮ اﻳکﻮسﻴستم ک ３مختلف ژوندي اجسام ﻳﻮ تر بله اړﻳک ３لري او ﻳﻮ ＄ای ژوند کﻮي.
اﻳکﻮسﻴستم په دوه ډوله دی:
 -۱وچ اﻳکﻮسﻴستم :لکه＄ :نگل ،د＊ته ،غر او نﻮر. ....
 -۲داوبﻮ اﻳکﻮسﻴستم :چ ３ب５لگ ３ﻳ ３طبﻴعﻲ او مصنﻮعﻲ جﻬﻴلﻮنه ،سﻴندونه ،سمندرونه او نﻮر دي.
ﻓﻌاﻟﻴت
د ＊ﻮون％ﻲ په ﻳﻮ کﻮنج ﻳا کﻮر ک ３ﻳﻮ کﻮچنی ډن ６جﻮړ ک７ئ .ﻳﻮه اندازه اوبه پک ３واچﻮئ .په ډن ６ک ３ډبرې ،شگه او
جغل (شنگﻴ )７واچﻮئ .ورپس ３ﻳﻮه اندازه اوب７ۍ او د اوبﻮ بﻮ！ﻲ ورزﻳات ک７ئ .په ډن ６ک ３کﻮچنﻲ کبان او ＇ﻮ دان３
چﻮنگ ３＋ورخﻮش ３ک７ئ .په ډن ６ک ３هره ورځ بدلﻮنﻮنﻮ ته پام وک７ئ او نتﻴجه ﻳﻲ په خپلﻮ کتابچﻮ ک ３ولﻴکئ.
دا په حقﻴقت ک ３ﻳﻮ کﻮچنی اﻳکﻮسﻴستم دی چ ３تاسﻮ جﻮړ ک７ی دی.
پﻮ＊تنه :په حﻮض ک ３مﻮجﻮدات ﻳﻮ له بل سره ＇ه اړﻳک ３لري؟
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د اﻳکﻮسﻴستﻢ ﻋﻮاﻣﻞ او ﻓکتﻮروﻧﻪ
د مخه مﻮ ووﻳل چﻲ په ﻳﻮ اﻳکﻮسﻴستم ک ３د ژوند ﻳﻮ مﻮجﻮداتﻮ او د هغﻮی د فزﻳکﻲ چاپﻴرﻳال ﻳعن ３غﻴرې
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:
 -١فزﻳکﻲ ﻳا غﻴرې ژوندي عﻮامل
 -٢بﻴﻮلﻮژﻳکﻲ ﻳا ژوندي عﻮامل
اﻟـــﻒ  -ﻓزﻳکـــﻲ ﻳا ﻏﻴرې ژوﻧدي ﻋﻮاﻣﻞ :لــه نﻮر ،اوبﻮ ،تﻮدوخ ،３هﻮا ،خــاورې او نﻮرو ＇خه
عبارت دي.
 -۱ﻧﻮر :د انرژۍ ﻳﻮازﻳن ９ز４رمه د لمر ر１ا ده چ ３د ژوند د انرژۍ بنس جﻮړوي .شنه نباتات د ضﻴاﻳﻲ
ترکﻴب د عملﻴ ３په واسطه له هغ＇ ３خه 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 چ ３د
ژوند د فعالﻴت لپاره له هغه ＇خه استفاده ک８５ي.
 -۲تﻮدوخـــﻪ :تﻮدوخه د اﻳکﻮسﻴســتم ﻳﻮ مﻬــم او اغ５زناک فکتﻮر دی .تﻮدوخه پــر ژوندﻳﻮ مﻮجﻮداتﻮ
＄انگــ７ی اغ５زه لري ،مثﻼ :د ســ７ې وﻳنــ ３لرونکﻲ حﻴﻮانات د ژمﻲ په فصل کــ ３په ژمنﻲ خﻮب وﻳده
ک８５ي .همدارنگه د تﻮدوخ ３درجه د نباتاتﻮ د دانﻮ په وده هم مﻬمه اغ５زه لري.
 -3اوبﻪ :اوبه د اﻳکﻮسﻴستم عمده فکتﻮر دی .ژوندي مﻮجﻮدات له اوبﻮ ＇خه پرته ،ژوندي نشﻲ پات３
ک５دﻻى د ب５ل ３／په ډول کب له اوبﻮ پرته ژوند نشﻲ کﻮﻻی.
همدارنگه وﻻړې اوبه ،سﻴندونه ،ډن６ونه او سمندرونه د اوبﻮ اﻳکﻮسﻴستم جﻮړوي.
 -۴ﻫـــﻮا :غازونه د اﻳکﻮسﻴســتم ﻳــﻮ عمده او مﻬمه برخــه ده .د ب５لگ ３په تﻮگه ،کاربن ډای اکســاﻳ ６د
اتمﻮســفﻴر ﻳﻮ غاز دى چ ３د ضﻴاﻳﻲ ترکﻴب لپاره ضروري دی .اکســﻴجن د تنفس او انرژۍ د تﻮلﻴد لپاره
اړﻳن دی .ب ３له اکســﻴجنه ژوند نشــﻲ ک５دﻻی .د اتمﻮســفﻴر بادونه د نباتاتﻮ تخمﻮنه له ﻳﻮ ＄ای ＇خه بل
＄ای ته ل８５دوي.
 -۵خاوره :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 ک ３کﻮرونه جﻮړوي او له
نباتاتﻮ ＇خه چ ３په خاورو ک ３وده 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 ک ３شامل دي .هر اﻳکﻮسﻴستم
درې عمده بﻴﻮلﻮژﻳکﻲ برخ ３لري:
( -۱تﻮﻟﻴدووﻧکﻲ) :شــنه نباتات دي چ ３خپل خﻮاړه د ضﻴاﻳﻲ ترکﻴب د عملﻴ ３په واســطه جﻮړوي.
نباتات اومه او ضرورې مﻮاد له چاپ５رﻳال ＇خه اخلﻲ ،د ب５لگ ３په تﻮگه :اوبه او منرالﻮنه د رﻳ ３＋په واسطه
له خاورې ＇خه جذبﻮي ،کاربن ډاى اکساﻳ ６د پا ３１له ﻻرې اخلﻲ او د ضﻴاﻳﻲ ترکﻴب په عملﻴه ک ３نﻮري
انرژي په کﻴمﻴاوي انرژۍ ﻳا پخﻮ مﻮادو اړوي.
( -۲ﻣصرﻓﻮوﻧکـــﻲ) :ژوندي مﻮجﻮدات دي چ ３خپل خﻮاړه له نباتاتﻮ او ﻳا کﻮچنﻴﻮ مﻮجﻮداتﻮ ＇خه
ﻻس ته راوړي .مصرف کﻮونکﻲ په درې ډوله دي:
ﻟﻮﻣ７ﻧﻲ ﻣصرﻓﻮوﻧکﻲ :لﻮم７نﻲ مصرفﻮونکﻲ وا＊ه خﻮړونکﻲ دي .دغه مﻮجﻮدات مستقﻴماً په نباتاتﻮ
پﻮرې اړه لري؛ لکه سﻮﻳان ،غﻮاگان ３او نﻮر چ ３لﻮم７نﻲ مصرفﻮونکﻰ دي.
دوﻳﻤـــﻲ ﻣصرﻓﻮوﻧکﻲ :دا ډله غﻮ＊ــه خﻮړونکﻲ حﻴﻮانات دي چ ３له 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.
ﻫـــر ＇ـــﻪ خﻮړوﻧکﻲ :د ژوندﻳﻮ مﻮجﻮداتﻮ دا ډله له نباتاتــﻮ او حﻴﻮاناتﻮ ＇خه خﻮاړه چمتﻮ کﻮي ،لکه:
شادي ،چرگان چ ３هم غﻮ＊ ３او حشرات او هم نباتات خﻮري.
ﻓکر وک７ئ
( )۷-۲ان％ــﻮر تــه پام وک７ئ .پــه دې ان％ﻮر ک ３ژوندي مﻮجــﻮدات ﻳﻮ له بله ＇ه
اړﻳکــﻲ لري؟ کﻮم ﻳﻮ ﻳــ ３تﻮلﻴدوونکی او کﻮم پ ３مصرفﻮونکی دی؟ که نبات نه
وي اﻳا باز ژوندی پات ３ک５داى شﻲ؟

) (۷-۲ان％ﻮر په ژوندﻳﻮ مﻮجﻮداتﻮ ک ３غذاﻳﻲ اړﻳک３
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 -3تجزﻳﻪ کﻮوﻧکﻲ :دغه مﻮجﻮدات خپله انرژي له خﻮسا شﻮو عضﻮي مﻮادو ＇خه ﻻس ته راوړي.
تجزﻳه کﻮونکﻲ د م７ه شــﻮو عضﻮي مﻮادو مالکﻴﻮلﻮنه د کﻴمﻴاوي عملﻴﻮ په واســطه ！ﻮ！ه کﻮي او په ساده
عضﻮي مﻮادو ﻳ ３بدلﻮي .تر ！ﻮ！ه ک５دو وروســته ﻳ ３کاربن ډای اکســاﻳ ６هﻮا او عضﻮي مﻮاد په ＄مک３
ک ３پات ３ک８５ي ،چ ３نباتات بﻴا له هغﻮ ＇خه استفاده کﻮي .بکترﻳا د تجزﻳه کﻮونکﻮ ﻳﻮه ب５لگه ده.

ﻓکر وک７ئ
که تجزﻳه کﻮونکﻲ مﻮجﻮد نه وي＇ ،ه شی واقع ک８５ي او د انسانانﻮ په ژوند ＇ه اغ５ز کﻮي؟

پﻪ اﻳکﻮسﻴستﻢ ک ３د ژوﻧدﻳﻮ او ﻏﻴر ژوﻧدﻳﻮ ﻓکتﻮروﻧﻮ اړﻳک３
تاســﻮ پﻮه８５ئ چ ３په شــاوخﻮا چاپ５رﻳال ک ３مﻮ ژوندي مﻮجﻮدات او غﻴــرې ژوندي مﻮجﻮدات(اوبه،
خاوره  ،هﻮا او نﻮر) مﻮجﻮد دي .د دوی په من ＃ک ３د مﻮادو پرله پس ３راک７ه ورک７ه شته دی .سرب５ره پر
دې د ژوندﻳﻮ مﻮجﻮداتﻮ د خپلمن％ﻲ اړﻳکﻮ په خﻮا ک ３د غﻴرې ژوندﻳﻮ شــﻴانﻮ ،لکه :اوبﻮ ،هﻮا ،ر１ا او
خاورې سره هم اړﻳک ３لري .دغﻮ اړﻳکﻮ اﻳکﻮسﻴستم من ＃ته راوړی دی.
ﻏذاﻳﻲ زﻧ％ﻴر :نباتات ＄که د تﻮلﻴدوونکﻮ په نامه ﻳاد８４ي چ ３له غﻴر ژوندﻳﻮ مﻮادو ＇خه د خپل３
اړتﻴا وړ خﻮراکﻲ تﻮکﻲ جﻮړوي .حﻴﻮانات د مصرفﻮونکﻮ په ل７ۍ ک ３شــامل دي ،چ ３له نباتاتﻮ ＇خه
تغذﻳه کﻮي .همدارن／ه ＄ﻴن ３حﻴﻮانات 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 ،چ ３د دې مﻮادو ﻳﻮه برخه بﻴرته
خاورو ته ورزﻳات８５ي ،او نباتات له هغﻮ ＇خه استفاده کﻮي.
په حقﻴقت ک ３مﻮاد په اﻳکﻮسﻴســتم ک ３د ژوندﻳﻮ او غﻴرې ژوندﻳﻮ مﻮجﻮداتﻮ تر من ＃د ﻳﻮ دوران په ب２ه
جرﻳان کﻮي .نﻮ وﻳﻼی شــﻮ چ ３په ﻳﻮ اﻳکﻮسﻴســتم ک ３د ژوندﻳﻮ او غﻴرې ژوندﻳﻮ مﻮجﻮداتﻮ تر من ＃تل
راک７ه ورک７ه شته دی.

اضاﻓﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣات
＄ﻴن ３مﻮاد چ ３غذاﻳﻲ زن％ﻴر ته ننﻮ＄ﻲ ،ډ４ر خطرناک دي .د دې مﻮادو ﻳﻮه ب５لگه د DDTحشره
وژونکﻲ پﻮډر دي ،چ ３د ژوندﻳﻮ مﻮجﻮداتﻮ د مرگ ﻻمل ک８５ي DDT .ډ４ر وخت په طبﻴعت او
د ژوندﻳﻮ مﻮجﻮداتﻮ په بدن ک ３پات ３ک８５ي .که دا مﻮاد اوبﻮ ته ننﻮ＄ﻲ ،ک５داى شﻲ کبانﻮ ته داخل او
د کب د غﻮ＊ ３د خﻮړلﻮ له ﻻرې د انسان بدن ته ننﻮزي ،چ ３انسان ته زﻳانمن دي .زﻳاترو ه５ﻮادونﻮ
ک ３د  DDTاستعمال منع دی.
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لکه چ ３ووﻳل شﻮل ＄ﻴن ３حﻴﻮانات له نباتاتﻮ او ＄ﻴن ３نﻮر د نﻮرو حﻴﻮاناتﻮ ＇خه تغذﻳه کﻮي.
( )۷-3شــکل ته وگﻮرئ .ســﻮی ﻳﻮ نبات خﻮړونکی حﻴﻮان دی .د اړتﻴا وړ انرژي له ＄ﻴنﻮ نباتاتﻮ لکه
گازرو ＇خه ﻻس ته راوړي .گﻴدړه ﻳﻮ غﻮ＊ــه خﻮړونکی حﻴﻮان دی چ ３کﻮچنﻲ حﻴﻮانات لکه ســﻮى
＊کار کﻮي او له دې ﻻرې د ژوند لپاره ﻻزمه انرژي ﻻس ته راوړي.

( )۷-3ان％ﻮر غذاﻳﻲ زن％ﻴر

هغه ＇ه چ ３په( )۷-3ان％ﻮر ک ３گﻮرئ ﻳﻮ ساده غذاﻳﻲ زن％ﻴر دی چ ３په ﻳﻮ اﻳکﻮسﻴستم ک ３د ژوندﻳﻮ
مﻮجﻮداتــﻮ تــر من ＃غذاﻳﻲ اړﻳک ３په گﻮته کﻮي .په غذاﻳﻲ زن％ﻴر ک ３هر ژوندی مﻮجﻮد د زن％ﻴر د ﻳﻮې
ک７ۍ په ب２ه ＊ﻮدل ک８５ي .اوس ﻳﻮ غذاﻳﻲ زن％ﻴر په پام ک ３ونﻴسئ چ ３په هغه ک ３ﻳﻮ نبات لکه هندوا１ه او
دوه حﻴﻮانات ،لکه :چرگ او گﻴدړه شامل وي .گﻴدړه له چرگ او چرگ له هندوا＇ ３１خه خپل خﻮاړه
چمتﻮ کﻮي .وگﻮرئ چ ３گﻴدړه د( )۷-3ان％ﻮر په غذاﻳﻲ زن％ﻴر ک ３هم شــته دی .د غذاﻳﻲ زن％ﻴرونﻮ
مطالعه ＊ﻴﻲ چ ３د ﻳﻮ زن％ﻴر ک７ۍ له بل زن％ﻴر سره اړﻳک ３لري .ﻳعن ３په مختلفﻮ زن％ﻴرونﻮ ک＄ ３ﻴن３
ک７ۍ ﻳﻮ شان دي .د ژوندﻳﻮ مﻮجﻮداتﻮ دې ډول اړﻳکﻮ ته غذاﻳﻲ شبکه واﻳﻲ .په غذاﻳ ３شبکه ک ３لﻴدل
ک８５ي چ ３ژوندي مﻮجﻮدات د ＇ﻮ نﻮرو په واســطه خﻮړل ک８５ي .غذاﻳ ３شــبکه مﻮږ ته را＊ﻴﻲ چ ３ﻳﻮ
ژوندي مﻮجﻮد د ＇ﻮ نﻮرو په واسطه خﻮړل ک８５ي ( )۷-٤ان％ﻮر ک ３ﻳ ３لﻴدﻻى شئ.
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( )۷-۴ان％ﻮر د ژوندﻳﻮ مﻮجﻮداتﻮ په من ＃ک ３غذاﻳﻲ اړﻳک３

ﻓﻌاﻟﻴت
په خپل ！ﻮلگﻲ ک ３درې کسﻴزې ډل ３جﻮړې ک７ئ .هره ډله دې دوه ＇لﻮر ک７ﻳز غذاﻳﻲ زن％ﻴرونه جﻮړ او د ！ﻮلگﻲ
مخ ک ３دې ولﻮلﻲ .وگﻮرئ کﻮم حﻴﻮانات د ب５ﻼب５لﻮ ډلﻮ په زن％ﻴرونﻮ ک ３ﻳﻮ شان دي .دغه فعالﻴت مﻮږ ته ＇ه را په
گﻮته کﻮي؟

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 مجمﻮع ３ته اﻳکﻮسﻴستم وﻳل ک８５ي چ ３ﻳﻮ له بله
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سره اړﻳک ３لري.
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 :وﻻړې 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 چ ３عضﻮي مﻮاد تجزﻳه کﻮي.

د اووم ＇پرکﻲ پﻮ＊تﻨ３
 -۱ﻻندې کلم ３تعرﻳف ک７ئ:
ب -اﻳکﻮسﻴستم
الف :اﻳکالﻮژي
د :مصرفﻮونکﻲ
ج  :تﻮلﻴدوونکﻲ
 -۲د ژوند د چاپ５رﻳال له پلﻮه اﻳکﻮسﻴستم په ＇ﻮ ډوله دی؟
 -۳د اﻳکﻮسﻴستم پن％ه فزﻳکﻲ عﻮامل ونﻮمﻮئ.
 د اﻳکﻮسﻴستم تشکﻴلﻮونک ３اجزاوې کﻮم ３دي؟ ﻳﻮ اﻳکﻮسﻴستم رسم ک７ئ او اجزا ﻳ ３مشخص ３ک７ئ.ﻻندې جمل ３په ＄ﻴر ســره مطالعه ک７ئ د ســم په وړاندې د (س) عﻼمه او د ناســم په وړاندې (ن) په
خپلﻮ کتابچﻮ ک ３ولﻴکئ.
– ( ) مصرف کﻮونکﻲ حﻴﻮانات خپله خﻮاړه په خپله جﻮړوي.
 ) ( -۷په ﻳﻮ اﻳکﻮسﻴستم ک ３تجزﻳه کﻮونکﻲ په لﻮم７ۍ سطحه ک＄ ３ای لري.
 ) ( -٨په ﻳﻮ اﻳکﻮسﻴســتم ک ３د فزﻳکﻲ ﻳا غﻴرې ژوندﻳﻮ فکتﻮرونﻮ او ژوندﻳﻮ فکتﻮرونﻮ په من ＃ک３
اړﻳک ３مﻮجﻮدې دي.
 ) ( -٩د غذاﻳﻲ زن％ﻴر لﻮم７ۍ ک７ۍ ﻳﻮ داس ３مﻮجﻮد ＊ﻴﻲ چ ３د فﻮتﻮسنتﻴز عملﻴه سر ته رسﻮي.
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اتﻢ ＇پرکی
پﻪ اﻳکﻮسﻴستﻢ ک ３دوراﻧﻮﻧﻪ
پــه ﻳﻮ اﻳکﻮسﻴســتم ک ３د لمــر انرژي د نبات په واســطه جذب８５ي او د
غذاﻳــﻲ مــﻮادو پــه ب２ه په ژونــدي مﻮجﻮد کــ ３زﻳرمه 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 ک ３دوران کﻮي چ ３له چاپ５رﻳال ＇خه ژوندي مﻮجﻮد او
لــه ژوندي مﻮجﻮد ＇خه چاپ５رﻳال تــه انتقال کﻮي .په دې فصل ک ３به
تاســﻮ په اﻳکﻮسﻴســتم ک ３د اوبﻮ او کاربن د دوران او د هغﻮ د دوران له
اهمﻴت سره بلد شئ.
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د اﻧرژۍ اﻧتﻘال
پــه( )٨-۱ان％ــﻮر ک＇ ３ه وﻳنئ؟ په ژوندﻳﻮ مﻮجﻮداتﻮ ک ３د انرژۍ ل８５دونه ＇نگه ســر ته رســ８５ي؟ کﻴمﻴاوي
عناصر د انرژۍ په ل８５دونه ک＇ ３ه رول لﻮبﻮي؟ عناصر ＇ه ډول په ﻳﻮ اﻳکﻮسﻴستم ک ３دوران کﻮي؟

)  (٨-۱ان％ﻮر په طبﻴعت ک ３د مﻮادو دوران

د انرژۍ مﻬمه سرچﻴنه د لمر ر１ا ده .تﻮلﻴدوونکﻲ د فﻮتﻮسنتﻴز له ﻻرې د لمر او د معدنﻲ مﻮادو انرژي
پــه کﻴمﻴاوي انــرژۍ بدلﻮي .دغه کﻴمﻴاوي انــرژي په عضﻮي مﻮادو ،لکه :قندونــﻮ ک ３زﻳرمه ک８５ي.
تﻮلﻴدوونکــﻲ خپــل ＄ان ته غذاﻳﻲ مﻮاد تﻮلﻴدوي چ ３مصرفﻮونکﻲ هم له دې خﻮړو ＇خه اســتفاده
کﻮي .کله چ ３په ﻳﻮ اﻳکﻮسﻴستم ک ３ﻳﻮ ژوندی مﻮجﻮد له بل ژوندي مﻮجﻮد ＇خه خپل خﻮاړه اخلﻲ،
انرژي هم انتقال８５ي؛ د ب５ل ３／په تﻮ－ه :کله چ ３نبات خﻮړونکﻰ حﻴﻮان ،لکه :مﻮږک غنم خﻮري او ﻳا
ﻳﻮ غﻮ＊ه خﻮړونکی ،لکه :پﻴشﻮ ،مﻮږک خﻮري ،په حقﻴقت ک ３د اړتﻴا وړ انرژي ﻻس ته راوړي.
باﻳد ووﻳل شــﻲ چ ３د غذاﻳﻲ زن％ﻴر په ﻳﻮه ک７ۍ ک！ ３ﻮله مﻮجﻮده انرژي بل ３ک７ۍ ته نه رســ８５ي ،د
ب５لگ ３په تﻮگه！ :ﻮله هغه انرژي چ ３د غنم بﻮ！ﻲ د لمر ＇خه اخﻴســت ３ده ،د غنم په دانﻮ ک ３نه زﻳرمه
ک８５ي؛ بلک ３ﻳﻮه برخه ﻳ ３په خپله د غنم د نبات د حﻴاتﻲ فعالﻴتﻮنﻮ لپاره لگ８５ي .په همدې ډول هغه
انرژي چ ３مﻮږک ﻳ ３له غنمﻮ ＇خه اخلﻲ ،پﻴشﻮ ته نه رس８５ي＄ ،که چ ３ﻳﻮه برخه ﻳ ３د هغ ３د بدن

باز

واسبﻪ

کﻮچن ９مرغ９

) (٨-۲ان％ﻮر د انرژي ضاﻳع کﻴدل

ملخ

د فعالﻴتﻮنــﻮ لپــاره لگ８５ي او ﻳا د تﻮدوخ ３په ډول فضا تــه آزاد８４ي )٨-۲( .ان％ﻮر د انرژي انتقال او د
غذاﻳﻲ مﻮادو کم５دل د غذاﻳﻲ زن％ﻴر د ﻳﻮې ک７ۍ ＇خه بل ３ک７ۍ ته ＊ﻴﻲ.
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ﻓﻌاﻟﻴت
د ( )٨-۲ان％ﻮر له مخ ３په خپل چاپ５رﻳال ک ３تﻮلﻴدوونکﻲ ،لﻮم７نﻲ مصرفﻮونکﻲ او هر ＇ه خﻮړونکﻲ و！اکئ او تشرﻳح ک７ئ.

پﻪ اﻳکﻮسﻴستﻢ ک ３د ﻣﻮادو دوران
هر ＇ه خﻮړونکﻲ ،دوﻳمﻲ مصرفﻮونکﻲ ،لﻮم７نﻲ مصرفﻮونکﻲ او تﻮلﻴدوونکﻲ ژوندي مﻮجﻮدات دي او
د خپلــ ３ودې او حﻴاتﻲ فعالﻴتﻮنﻮ لپاره کﻴمﻴاوي تﻮکﻮ او عناصروته اړتﻴا لري .دوی مﻮاد له چاپ５رﻳال ＇خه
اخلــﻲ چ ３ﻳــﻮه برخه ﻳ ３د هغﻮ د بدن برخه گر＄ﻲ .له مرگ وروســته دغه کﻴمﻴاوي مــﻮاد ！ﻮ！ه ک８５ي او
ب５رته چاپﻴرﻳال ته داخل８５ي چ ３نﻮر ژوندي مﻮجﻮدات ترې گ＂ه واخلﻲ .وﻳﻼى شﻮ چ ３ﻳﻮه اندازه تﻮکﻲ ﻳا
کﻴمﻴاوي عناصر په ﻳﻮ وخت ک ３د ژوندﻳﻮ مﻮجﻮداتﻮ د بدن او په بل وخت ک ３د چاپ５رﻳال ﻳﻮه برخه وي.

پﻪ اﻳکﻮسﻴستﻢ ک ３د اوبﻮ دوران
پــه( )٨-3ان％ــﻮر ک＇ ３ــه گﻮرئ؟ که اوبه په طبﻴعت کــ ３نه واى ＇ه حالت به من ＃تــه راغلی واى؟ آﻳا د
سمندرونﻮ اوبه د وخت په ت５رﻳدو سره کم８５ي او ﻳا په طبﻴعت ک ３دوران کﻮي؟
ورﻳ ＃او باران
د اوبﻮ تعرق

د اوبﻮ ب７اس
بحر

جﻬﻴل
د ＄مکﻰ ﻻندى اوبه

)  (٨-۳ان％ﻮر په طبﻴعت ک ３د اوبﻮ دوران

په اﻳکﻮسﻴســتم ک ３د تﻮکﻮ د انتقال ﻳا په طبﻴعت ک ３د دوران ســاده ب５ل／ه د اوبﻮ دوران دی چ ３ژوندي
مﻮجﻮدات د خپلﻮ حﻴاتﻲ دندو لپاره له هغﻮ ＇خه اســتفاده کﻮي .البته د اوبﻮ تاثﻴرات د اﻳکﻮسﻴســتم په
مﻮجﻮداتﻮ ک ３تر ！ﻮلﻮ مﻬم دي.
د ＄مک ３د کرې تقرﻳبا  ٪۷۰ســطح اوبﻮ نﻴﻮل ３ده .د لمر د تﻮدوخ ３او د هﻮا د جرﻳان په واســطه اوبه د
ســمندرونﻮ ،سﻴندونﻮ او ډن６ونﻮ له ســطح＇ ３خه ب７اس ک８５ي .ب７اس شﻮې اوبه (د اوبﻮ بخارونه) د هﻮا په
پاسنﻴﻮ برخﻮ ک ３ور ３％４رامن％ته کﻮي .کله چ ３دغه ور ３％４س７و برخﻮ ته ورس８５ي ،د هغﻮ په نتﻴجه ک ３د
اوبﻮ په ＇ا＇کﻮ اوړي چ ３په نتﻴجه ک ３د باران په ب２ه ＄مک ３ته را＄ﻲ .که چ５رې ب７اس ډ４رې س７ې برخ３
ته ورســ８５ي د ږل ９او واورې په ب２ه ＄مک ３ته را ک＋ــته ک８５ي .د دې اوبﻮ ﻳﻮه برخه په ＄مکه ک ３جذب８５ي
چ ３د ＄مک ３ﻻندې اوبه تشکﻴلﻮي ،خﻮ د اوبﻮ زﻳاته برخه ب５رته سﻴندونﻮ او سمندرونﻮ ته ＄ﻲ.
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همدارنگــه پــه ژوندﻳــﻮ مﻮجﻮداتــﻮ ک ３هم د اوبﻮ دوران ســر ته رســ８５ي د ب５ل／ــ ３په تﻮ－ــه :د اوبﻮ زﻳاته
برخــه د نبــات د رﻳ＋ــﻮ په واســطه جذب８５ي .هغه اوبــه چ ３د نباتاتﻮ په واســطه جذب８５ي ،ﻳــﻮه برخه ﻳ ３د
ب７اس( )Transpirationله ﻻرې ب５رته هﻮا ته ＄ﻲ .همدارنگه اوبه د انسانانﻮ او حﻴﻮاناتﻮ له بدن ＇خه
د تنفس ،ادرار او له م７ﻳن ３وروسته د بدن د تجزﻳه ک５دلﻮ د عملﻴ ３په نتﻴجه ک ３ب５رته چاپﻴرﻳال ته ورگر＄ﻲ
چ ３له نﻮرو بخارونﻮ سره ﻳﻮ ＄اى ور ３％４جﻮړوي.
＄که په طبﻴعﻲ ډول د ډندونﻮ او سمندرونﻮ اوبه د هﻮا او ＄مک ３په من ＃ک ３ﻳﻮ خﻮ＋＄ت او دوران سر ته
رسﻮي چ ３دغه خﻮ＋＄ت ته په طبﻴعت ک ３داوبﻮ دوران واﻳﻲ.
ﻓﻌاﻟﻴت
ﻳﻮ سر ت７لی لﻮ＊ی چ ３ﻳﻮ ＇ه اوبه ولري د اور د پاسه ک８５＋دئ چ ３اوبه په خﻮ！５دو راشﻲ .بﻴا د لﻮ＊ﻲ په بﻬرن ９برخ ３ل８ې ﻳخ３
اوبه واچﻮئ .تر ل ８وخت تﻴرﻳدو وروسته سرپﻮښ ل５رې ک７ئ＊ ،اﻳﻲ وگﻮرئ چ ３د سرپﻮښ په دنن ３برخ ３د اوبﻮ ＇ا＇کﻲ جﻮړ
شــﻮي دي .له دې ＇خه نتﻴجه اخلﻮ چ ３اوبه د تﻮدوخ ３په واســطه په بخار تبدﻳل ３شــﻮې دي او کله چ ３بخار د اوبﻮ په واسطه
ســﻮړ شــﻲ د اوبﻮ په ＇ا＇کﻮ تبدﻳل８５ي .په حقﻴقت ک ３د لﻮ＊ــﻲ اوبﻮ ﻳﻮ دوران وک .７هغه نتﻴجه چ ３د فعالﻴت د ســر ته رسﻮلﻮ
＇خه مﻮ اخﻴست ３ده ،په طبﻴعت ک ３داوبﻮ له دوران سره پرتله ک７ئ.

پﻪ طبﻴﻌت ک ３د اوبﻮ د دوران اﻫﻤﻴت
أﻳا اوبه پر ژوندﻳﻮ مﻮجﻮداتﻮ تاثﻴر لري؟ که انسان ﻳﻮ ＇ه وخت اوبه ونه ＇＋ﻲ＇ ،ه به پ ）５شﻲ؟ که نباتاتﻮ
ته ＇ﻮ ور ３＄اوبه ور نه ک７ل شﻲ＇ ،ه پ＋５ه من ＃ته را＄ﻲ؟
د حجــروي عملﻴــﻮ په فصل ک ３مﻮ ولﻮســتل که چ５رې نبات ته د ＇ه وخت لپاره اوبه ونه رســ８５ي ،پا３１
لﻮم７ی م７اوې او وروسته وچ８５ي .په نتﻴجه ک ３نبات 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 چﻴن ３او سﻴندونه من％ته را＄ﻲ .اوبه د باران ،ږل ９او واورې په ډول پر ＄مکه اوري.
د بدن مختلف ３حجرې تقرﻳبا له  ۶۵تر  ٪۹۵اوبه لري .اوبه ﻳﻮ ＊ه حل کﻮونکی (محلل) دی .زﻳاتره مﻮاد په
اوبﻮ ک ３حل ک８５ي .د کرن ３بنســ اوبه جﻮړوي .هغه ســﻴم ３چ ３ل８ې اوبه لري او ﻳا باران پک ３نه اوري،
وچکالﻲ په ک ３من ＃ته را＄ﻲ .وچکالﻲ په ！ﻮلﻮ ژوندﻳﻮ مﻮجﻮداتﻮ منفﻲ اغ５ز کﻮي .اوبه په صنعت ک ３هم
ﻼ :له اوبﻮ ＇خه بر＋４نا تﻮلﻴد８４ي .د اوبﻮ ژرندې د اوبﻮ په زور غنم او جﻮار اوړه کﻮي.
مﻬم نقش لري ،مث ً
اوبه همدارنگه په مختلفﻮ فابرﻳکﻮ ک ３استعمال８５ي.
فکر وک７ئ
په کﻮمﻮ نﻮرو برخﻮ ک ３له اوبﻮ ＇خه استفاده ک８５ي؟ هر زده کﻮونکی دې په ！ﻮلگﻲ ک ３دوه ب５لگ ３وواﻳﻲ.
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پﻪ طبﻴﻌت ک ３د کاربﻦ دوران
په اﻳکﻮسﻴستم ک ３د هﻮا مﻮجﻮدﻳت ضروري دی .د هﻮا ب５ﻼب５ل غازونه د ژوند لپاره مﻬم دي .کاربن د کاربن
ډاى اکســاﻳ ６د غاز په ب２ه له اوبﻮ ســره ﻳﻮ ＄ای د فﻮتﻮســنتﻴز عملﻴه سر ته رســﻮي .د فﻮتﻮسنتﻴز په عملﻴه ک３
کاربن چ ３په هﻮا ک ３د کاربن ډاى اکساﻳ ６په ب２ه مﻮجﻮد دى ،کلﻮروفﻴل لرونکﻮ نباتاتﻮ ته ننﻮ＄ﻲ او بﻴا له هغﻮ
＇خه د خﻮراکﻲ تﻮکﻮ له ﻻرې د مصرفﻮونکﻮ بدن ته داخل８５ي .د تنفس په وخت ک ３د هغه ﻳﻮه برخه ب５رته
اتمﻮســفﻴر ته ازاد８４ي .د ژوندﻳﻮ مﻮجﻮداتﻮ تر م７ﻳن ３وروســته تجزﻳه کﻮونکﻲ د هغﻮی بدن تجزﻳه کﻮي او د
هغﻮی په بدن ک ３مﻮجﻮد کاربن د کاربن ډاى اکساﻳ ６په ډول أزاد او ب５رته دوران ته داخل８５ي.
د ＄مکــ ３پــه تارﻳــخ ک ３د کاربن د تﻮلﻴد او لگ＋ــت(مصرف) تــر من ＃ﻳﻮ ډول مﻮازنه من ＃تــه راغل ３ده .د
کاربن او کاربن ډاى اکســاﻳ ６د غاز اندازه په هﻮا ک ３په ثابت ډول مﻮجﻮده ده .دغه مﻮازنه په وروســتﻴﻮ لسﻴزو
ک ３زﻳانمنه شــﻮې ده .د ت５لﻮ او ډبروســکرو ،د ＄نگلﻮنﻮ د لرگﻮ ،د فابرﻳکﻮ او مﻮ！رو لﻮگﻴﻮ په ＄مک ３ک ３د
ډ４رې مﻮدې ز４رمه شــﻮي کاربن ډاى اکســاﻳ ،６ب５رته اتمﻮسفﻴر ته أزاد ک .７دې کار د کاربن ډاى اکساﻳ ６اندازه
په هﻮا ک ３زﻳاته ک７ې ده او د ﻳﻮې پ ３＋５ﻻمل شﻮی دی ،چ ３د شﻴن
کﻮرﻳزو غازونﻮ( )Green Houseپه نامه ﻳاد８４ي .دا مﻮضﻮع به په
راتلﻮنکــﻮ ！ﻮلگﻴﻮ ک ３په مفصل ډول مطالعه ک７ئ .دلته ﻳﻮازې دومره
واﻳﻮ چ ３د دې پ ３＋５په نتﻴجه ک ３د ＄مک ３تﻮدوخه لﻮړه شﻮې ده،
اقلﻴمــﻲ تغﻴﻴرات په هغﻮ منطقﻮ کــ ３من ＃ته راغلﻲ دي ،چ ３نباتات
پک ３وده کﻮي .قطبﻲ ﻳخچالﻮنه وﻳل ３شﻮي او د سمندر د اوبﻮ سطح
لﻮړ８４ي .په نتﻴجه ک ３به ﻳﻮ زﻳات شــم５ر ژوندي مﻮجﻮدات له من％ه
وﻻړ شﻲ چ ３د انسانانﻮ د ژوند لپاره د ＄مک ３په کره د نا＇اپﻲ پ＋５ﻮ
د من ＃ته راتلﻮ امکان مﻮجﻮد دی.
) (٨-٤ان％ﻮر په طبﻴعت ک ３د کاربن دوران

ﻓکر وک７ئ
که په ﻳﻮه خﻮنه ک ３چ ３ک７ک ９ﻳ ３لﻮﻳ＊ ３ﻴ＋ــ ３ولري او ﻳا په ﻳﻮ مﻮ！ر ک ３چ＊ ３ﻴ＋ــ ３ﻳ ３ت７ل ３وي ،لمر و＄ل８５ي ،ژر ﻳ３
هﻮا گرم８５ي ول３؟
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د اتﻢ ＇پرکﻲ ﻟﻨ６ﻳز
پــه طبﻴعت ک ３مﻮاد له ژوندﻳﻮ مﻮجﻮداتﻮ ＇خه چاپ５رﻳــال او له چاپ５رﻳال ＇خه ژوندﻳﻮ مﻮجﻮداتﻮ ته د
دوران په حال ک ３دي.
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 هغ ３خارج５دل ،چ ３هم５شــه تکرار８４ي د دوران په نامه ﻳاد８４ي ،لکه :د اوبﻮ دوران چ３
د طبﻴعت ژوند ب＋ﻮنک ３ماده ده.
د شﻴن کﻮرﻳزو غازونﻮ په پ＋５ه ک ３د ＄مک ３تﻮدوخه لﻮړ８４ي.

د اتﻢ ＇پرکﻲ پﻮ＊تﻨ３
ﻻندې جمل ３په ＄ﻴر ســره ولﻮلئ .د ســم په وړاندې (س) د ناســم په وړاندې (ن) په خپلﻮ کتابچﻮ ک３
ولﻴکئ:
( -۱

) نباتات ！ﻮله ﻻس ته راوړې انرژي ز４رمه کﻮي.

( -۲

) د کاربن ﻳﻮه برخه د تجزﻳه کﻮونکﻮ د کارونﻮ په نتﻴجه ک ３اﻳکﻮسﻴستم ته داخل８５ي.

( -۳

) د کاربن ډای اکساﻳ ６زﻳات５دل د ＄مک ３د تﻮدوخ ３ﻻمل ک８５ي.

ﻻندې پﻮ＊تن ３تشرﻳح ک７ئ.
 -۱د اوبﻮ دوران په طبﻴعت ک ３د ﻳﻮ شکل په واسطه و＊اﻳاست.
 -۲د کاربن ډای اکساﻳ ６زﻳات５دل په طبﻴعت ＇ه اغ５ز لري؟
 -۳د ژوندﻳﻮ مﻮجﻮداتﻮ لپاره د کاربن د دوران اهمﻴت بﻴان ک７ئ.
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