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د لوړو زده کړو وزارت پیغام
د برش د تاریخ هام تلفو او د ی کاا کفارل د وواو ې هاو ا هام
السفم یې ړلاو سارتوو ې رول لاو کاا مخال تلاو ی ل لوباول د .
دیيس کفرل د نصرل ېسريس بلرم جاوړ ېاا د هدک کاد د
کی یت هم لوړ لو کا تلو ېیهښت لل  .لم مد ېتوام د ندخوېلاو
هیژندل شوخو تعیری نو د رت د غوښفنو ې د ټولنا د ېړتیر هم نظل کا نیولاو هک برخاد
نو دیيس توېد ې کفربونم د تحصوینو لوریک بلېبل ې ېرپ يش.
لم ښرغوو ېسفردېنو ې لیکوېالنو څلم د هړک لام کاوتم تننام کاو ېاا د ېتادېیک هخاری خاا
ېخسفو ې د کوونو هم ې ږد کا خا هم رووو ېړ ناد څارنوو کاا دیيس کفربونام تا لی ې
ژبرړيل د رول تيل هوی خا ېدېء کاد د ې د هاو ا توتاوی خاا هام رلکات یې ساف
د  .لم نوی ښرغوو ېسفردېنو ې هو رنو څلم و هم دینښت غوښفنم کو تال څاو هام روواو
ېړ ند بلرو کا نو دیيس کفربونم ې دیيس تاوېد بلېبال ې ېارپ کاد ېاا لام ېارپ
ی سفم د ګلېنو تحصوینو هم ېک کا یکدل يش ې د هدک کاد د کی یات هام لوړ لاو ې د
.
وومم هل سا هم هلتلفګ کا خا نېک ګر ېریسف
د لوړ هدک کد هېیت دې رووام دنادک باويل ېاا د ګلېناو تحصاوینو د وومام سا حا د
لوړ لو لوریک د وووتو هم تلفو و یشفو کا تعیری ې نو دیيس توېد بلېبل ې ېرپ کد .
هم هر کا د ېفغرن ترشوترنو لوریک د جلتنم کمیټا ې هتوږ مکری مېکا خحیا یدک
څلم تننم کو ېا د د کفرل د رول لو لوریک خا هتینم بلېبلک کدېدک.
یوم تندک خو ېا نوتوړ ګټویک هل سم د ې کد ې هلېرفیر تاوتم تال څاو هام نیا د
یېتوونکا کا د ل دیيس تضمون لوریک ل تل ل ک خو تعیری دیيس کفرل لل .
هم دینښت
هو نوېل د کفوی فلخدک توتند
د لوړ هدک کد ههلست هخلک
کربل ۹۳۱۶

قدرمنو استادانو او ګرانو محصلینو!
د افغانستان په پوهنتونونو کې د دريس کتابونو کموالی او نشتوالی لهه لووهو سهتونڅو ګهه ګ ه
کېږي .وو زوات شمیر استادان او محصلین نويو معلوماتو تهه س رسهی نهه لهري پهه زاړه میتهود
تدروس کوي او له هغو کتابونو او چپرتونو ګه ګټه اخيل چې زاړه دي او پهه بهازار کهې پهه ټیه
کیفیت فوتوکاپي کېږي.
تر اوسه پورې موږ د ننګرهار خوست کندهار هرات بلخ البیروين کاب کاب طبي پوهنتون او
کاب پويل تګنیک پوهنتون لپاره  ۲۵۰عنوانه مګتلف دريس کتابونه د طب ساينس انجنیهري
اقتصاد ژورنالیڅم او زراعت پوهنځيو ( ۶۹طبهي د آملهان د علمهي همرهاروو ټهولنې ۱۴۰ DAAD
طبي او غیر طبي د افغان ماشومانو لپاره د جرمني کمېټې  ۹ Kinderhilfe-Afghanistanکتابونهه د
آملاين او افغاين پوهنتونونو ټولنې  ۲ DAUGکتابونه په مڅار رشوف کې د آملان فدرال جمهوري
جرنال کنسولګري  ۱کتاب د  ۱ Afghanistan-Schulenد صافی بنس لګوا  ۱د سلواک اېډ او  ۳نور
کتابونه د کانراد ادناور بنس ) په مايل مرسته چاپ کړي دي.
د وادونې وړ ده چې نوموړي چهاپ شهوي کتابونهه د هېهواد ټولهو اړونهده پوهنتونونهو او وهو زوهات
شههمېر ادارو او مؤسسههاتو تههه پههه وړو ها توګ هه وېش ه شههوي دي .ټ هول چههاپ شههوي کتابونههه لههه
 www.afghanistan-ecampus.orgووب پاڼې ګه ډاونلوډ کوسی شئ.
دا کړنې په داسې حال کې تر رسه کېږي چهې د افغانستان د لوړو زده کههههړو وزارت د
( ۲۰۱۰ه  )۲۰۱۴کلونو په ميل سرتاتیژوک پالن کې راغيل دي چې:

"د لوړو زده کهړو او د ښهوونې د ښهه کیفیهت او زده کوونرهو تهه د نووهو کهره او علمهي
معلوماتو د برابرولو لپاره اړونه ده چې په دري او پښهتو ژبهو د دريس کتهابونو د لیرلهو
فرصت برابر يش د تعلیمي نصاب د روفورم لپاره له انگروڅي ژبې ګه دري او پښهتو
ژبههو تههه د کتههابونو او دريس مههوادو ژبههاړل اړوههن دي لههه دې امرانههاتو ګههه پرتههه د
پوهنتونونو محصلین او استادان نيش کوسی عرصي نووو تازه او کره معلوماتو ته س
رسی پیدا کړي".
مونږ غواړو چې د دريس کتابونو په برابرولو رسه د هیواد له پوهنتونونو رسه مرسته وکهړو او د چپټهر
او لرچههر نههور دوران تههه د پههای ټرههی کېههږدو .د دې لپههاره دا اړونههه ده چههې د لههوړو زده کههړو د
موسساتو لپاره هر کال ه نا ه  ۱۰۰عنوانه دريس کتابونه چاپ يش.

له ټولو محرتمو استادانو څخه هیله کووو ،چو هوه لولوو ميولرخ کلوو کو نوون کتا ونوه ولیروخ،
وژ اړن او یا هم لول هخواين لیرل شون کتا ونه ،لرچوک نوټونوه او چورکونوه ایو او او د چواا لووا
تیا کړن ،زمونږ هه واک ک ی

اکړن چ هه ښوه کیییوچ چواا او و وسوته یو د اړونوو هوه

وو،

استادانو او محصلی و هه واک کو و کوړو .هموا نګوه د یواد شوویو ټروو هوه اړونوو لوول وړانوی ونوه او
نظکیات له مونږ رس رشیک کړن ،تک څو هه ګ هوې کله ک اغی من ګامونه هو ته کړو.

د مؤلفینو او خپروونرو له خوا پوره زوهار اوسهت شهوی دی تر هو د کتهابونو محتووهات د نړووالهو
علمي معیارونو په اسا

برابهر يش خهو بیها هه کیهدای يش د کتهاب پهه محتهوی کهې ینهې

تیروتنې او ستونڅې وليدل يش نو له درنو لوستونرو ګه هیله مند وهو تهر هو خپه نتروهات او
نیوکې مؤلف او وا مونږ ته په لیرلې ب ه راولیږي تر و په راتلونري چاپ کې اصالح يش.
له افغان ماشومانو لپاره د جرمني کمیټې او د هغې له مرش ډاکرت اورو

ګه ډېره مننه کوو

چې د دغه کتاب د چاپ لګښت وې ورکړی دی دوی تر دې مهاله د ننګرهار پوهنتون د ۱۴۰
عنوانه طبي او غیرطبي کتابونو د چاپ لګښت پر غاړه اخیستی دی.
پههه هانګړې توګ هه د ج هې آی زو هت ( )GIZلههه دفههرت او CIM (Center for International
 )Migration & Developmentګهه چهې زمها لپهاره وهې لهه  ۲۰۱۰نهه تهر  ۲۰۱۹پهورې پهه
افغانستان کې د کار امرانات برابر کړي وو ه د زړه له کومې مننه کوم.
د لوړو زده کړو له وزورې پوهنوال دوکتهور فروهده مومنهد علمهي معهین پوهنمه دوپلهوم انجنیهر
عبدالتواب باسکرزی مايل او اداري رئیس احمد طارق صهدوقي د ننګرههار پوهنتهون رئهیس د
پوهنځیو رویسانو او استادانو ګه مننه کوم چې د کتابونو د چهاپ لهړ وهې هڅهولې او مرسهته
وې وررسه کړې ده .د دغه کتاب له مؤلف ګه ډېر منندوی ي او ستاينه وې کهوم چهې خپه د
کلونو-کلونو زيار وې په وړيا توګه ګرانو محصلينو ته وړاندې کړ.
همدارنګه د دفرت له همرارانو هر وو حرمت هللا عڅوڅ فهی حبیبهي او فله الهرحی بروالڅګهه
ه مننه کوم چې د کتابونو د چاپ په برخه کې وې نه ستړې کیدونرې هلې لې کړې دي.
ډاکرت وحیی وردک د لوړو زده کړو وزارت سالکار
کاب

مې ۲۰۱۷

د دفرت ټیليفون۰۷۵۹۰۱۴۹۴۰ :
اميي textbooks@afghanic.de :

تقریظ

د عمومی بیولوژی لومړی برخه تر عنوان الندی کتاب د محترم الحاج پوهندوی
الفت شیرزی تالیف چی د کتاب لیکنی علمی موازین یی ټول په پام کی نیولی ما سر
تر پایه مطالعه کړ دا کتاب د طب پوهنځی پی سی بی د محصالنو لپاره مطابق د
هغو د درسی پروګرام دی چی په سلیس او روانه پښتو ژبه ترتیب او تالیف شوی
دی او نورو پوهنځیو استادانو  ،محصالنو او د بیولوژی مسلکی کسانو لپاره یی هم
ډیر مفید او د ارزښت وړ بولم ددی کتاب د چاپ توقع لرم تر څو د محصالنو د
تدریس ستونزی په مکمل ډول رفع شی.په پای کی د استاد الفت شیرزی لپاره د
داسی کتابونو د لیکنی نور حوصله مندی او کامیابی د لوی خدای ج څخه غواړم.
په ډیر درناوی
پوهاند ډاکتر قمر الدین سیفی
د بیوشیمی دیپارتمنت استاد
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تقریظ
د محترم الحاج پوهندوی الفت شیرزی د بیولوژی د کتاب لومړی برخه چی په پنځه
فصلونو کی ترتیب شوی ده ما په ډیرغور او دقت سره مطالعه کړو او هغه
موضوعات چی په دی کتاب درج شوی د طب پوهنځی د پی سی بی د تدریسی
پروګرام سره کامال مطابقت لری په دی عنوانو کی د عمومی بیولوژی په هغه برخو
چی طب کی ډیر اهمیت لری رڼا اچول شوی ده  .دا علمی اثر په سلیس او روانه
پښتو ژبه ترتیب شوی دی چی د طب پوهنځی د پی سی بی د محصلینو او نورو
مسلکی کسانو لپاره ډیر ګټور او د ارزښت وړ یی بولم او چاپولو وړاندیز یی کوم
تر څو د محصلینو د تدریس مشکل په پوره توګه حل شی.په پای کی د محترم استاد
الفت شیرزی الزیاته کامیابی له لوی خدای ج څخه غواړم چی داسی علمی اثارو په
تالیف کی فعاله ونډه واخلی .
پوهاند ډاکتر محمد هاشم سهاک
د بیوشیمی دیپارتمنت استاد

2

تقریظ

د طب پوهنځی د پی سی بی د عمومی بیولوژی لومړی برخه چی د محترم الحاج
پوهندوی الفت شیرزی ( د افغان پوهنتون د بیولوژی دیپارتمنت مشر) د طب
پوهنځی د پی سی بی ټولګی لپاره تالیف او تدوین کړی دی  ،ددی پوهنځی د
مفرداتو او ضروریاتو سره پوره انډول لری  .او دده دا کار په خپل وار سره زمونږ
د برباد شوی فرهنګی زیرمو د بیا رغولو لپاره یو ګټور ګام دی چی که داسی
قدمونه نور هم پورته شی په دی هکله به زمونږ کمی پوره کاندی مونږ دده دا کار د
قدر وړ بولو او د نورو مسلکی هیوادوالو څخه هم همدا هیله لرو څو ددی بی وزله
ملت هغه حق پر ځای کړی کوم چی دوی ته یی د خپلو وینو او خولو په بیه د زده
کړی او تعلیم زمینه برابره کړی ده .
په پای کی د محترم الفت شیرزی صاحب د زیاتو بریالیتوبونو په هیله .
والسالم
دبیولوژی دیپارتمنت لخوا
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بسم هللا الرحمن الرحیم

الحمدهلل رب العلمین و صلوﺓ والسالم علی سید المرسلین و علی اله و اصحابه
اجمعین
و بعد:
سریزه
د لوی بښونکی او مهربان هللا جل جالله په مرسته د افغان پوهنتون د تاسیس سره
سم د هجرت په دی سختو شرایطو کی د بیولوژی د دیپارتمنټ د یو استاد په صفت
زه له پخوا څخه په دی کوشش کوم چی د طب د پوهنځی د لومړی کال محصلینو
لپاره د عمومی بیولوژی یو کتاب ولیکم تر څو د محصلینو علمی سویه په درسی
لحاظ لوړه شی  .چی فعال لومړی برخه د چاپ لپاره اماده وه او چاپ شوه او دوهمه
برخ ه به هم انشاهللا د چاپ لپاره زر تر زره اماده شی  .نو د لوی خدای )ج( په
فضل ما وشو کوالی چی د نړی د مشهورو کتابونو او د خپلو شخصی تجربو او
معلوماتو په رڼا کی دا کتاب په روانو او سلیسو جمالتو کی ولیکم .تر څو د مطالعی
په جریان کی لوستونکی له ستونزو سره مخامخ نشی دا کتاب په پنځه فصلونو کی
چی د بیولوژی عمومیات او اساسات ،حجره،انساج ،یو حجروی حیوانات
(پروتوزوا )،وایرسونه او ابتدایی نباتات تر عناوینو الندی ترتیب شوی ده.

د یادونی وړ ده چی د بیولوژی پورتنی موضوعات د طب د پوهنځی له نورو
مضامینو سره نه شلیدونکی اړیکی لری او په حقیقت کی د پورته ټولګیو
،فزیالوژی،اناټومی،

هستولوژی

،بیوشیمی،پارازیتولوژی،مایکروبیولوژی

د

مطالعی لپاره یو بنسټیز رول لوبوی همدا راز ددی کتاب د مفاهیمو د واضح کولو
لپاره شکلونه او دیاګرامونه کوم چی د الکتران مایکروسکوپ په وسیله کتل شوی
4

دی د هر عن وان په تعقیب رسم او نوم ایښودنه شوی دی تر څو پوری لوستونکو ته
ښه موضوع روښانه او د استفادی وړ وګرځی  .ډیر کوشش شوی دی چی د
بیولوژی بین المللی اصطالحات رانقل کړم تر څو د لوستونکو علمی سویه له
ستنډرډ حالت سره براره شی .او هم هغه اصطالحاتو ته چی زمونږ په ملی ژبه کی
معادل لغات لری توجه شوی ده ددی کتاب درسی مفردات د افغانستان د پوهنتونو د
طب د پوهنځیو له پروګرامونو سره پوره مطابقت لری .او د لوستونکو څخه د
لوستلو په وخت کی هیله کیږی که کومه طباعتی غلطی سره مخامخ کیږی د بیا
چاپیدو په وخت د اصالح کولو په موخه مربوطه دیپارتمنټ سره ارتباط ونیسی تر
څو په راتلونکی چاپ کی د هغه تصحیح وشی .

په پای کی د پوهنتون له محترم رئیس پوهاند اسدهللا شینواری او نورو محترمو
علمی او اداری مسولینو  ,د طب پوهنځی له محترم رئیس صاحب پوهنوال دوکتور
غالم سخی رحمن زی څخه ډیره مننه کوم چی ددی کتاب د چاپولو امکانات یی برار
کړل او هم د درنو او محترمو استادانو هر یو پوهاند ډاکتر محمد هاشم سهاک او
پوهاند ډاکتر قمرالدین سیفی څخه چی ددی کتاب په ترتیب کی زیار ګاللی او ګټوری
مشوری راکړی د زړه له کومی مننه کوم
او همدارنګه د ښاعلی ډاکتر صاحب یحیی وردګ څخه هم د زړه د کومی مننه کوم
چی د ددی کتاب د چاپ لپاره یی امکانات برابر کړل.
و من هللا توفیق
الحاج پوهندوی الفت شیرزی
د بیزیک ساینس دیپارتمنټ شف
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پاڼه

د مندرجاتو فهرست
لومړی فصل

بیولوژی
د بیولوژی تاریخچه
د بیولوژی مهمی څانګی
دبیولوژی اهمیت
د ژوندیو اجسامو اساسی خواص
د حیواناتو او نباتاتو تر مینځ ورته والی
د حیواناتو او نباتاتو تر مینځ توپیرونه
ایکوسیستم
طبقه بندی او نوم ایښودنه
دوهم فصل
حجره او حجروی نظریه
د حجری جوړښت
د پالزمایی غشاء خاصیت او اهمیت
سایتوپالزم او هغه ارګانیل
هسته او هستوی مواد
د حجراتو ډولونه
د پروټین ترکیب
د پروتوپالزم خواص
حجروی ویش
امیتاسیس مایتاسیس او مایتوسیس اهمیت
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ګامیټوجنیس
سپرماتوجنس
اووجینس
میوسیس او د میوسیس اهمیت
دریم فصل
حیوانی انساج
بشروی انساج
منضم انساج
عضالتی انساج
غړی او سیستم
د حیواناتو د ژوندانه اختالفات
څلورم فصل
د پروتوزوا فایلم
د سارکودینا کالس
ایبا پروتیس او فزیالوژی
انت امیبا هستو الیتیکا او د ژوند دوران یی
د مسټیګوفورا کالس
یوګلینا وایریدیس جوړښت او فزیالوژی
د کلمو،خولی او جنسی کانالوننو
فالجالتا
د وینی فالجالتا
د سیلیاتا کالس
پارامیشیم کوداتم جوړښت او فزیالوژی
کانجوګیشن عملیه
بالنټی ډیوم جنس
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سپوروزوا کالس
د پالزمودیم طبقه بندی
د پالزمودیم جنس
د پالزمودیم انواع او د ژوند دوران
پنځم فصل
وایرسونه
د وایروس جوړښت
بکتریا فاج وایروس
بکتریا
اوتوتروفیک هیتروتروفیک بکتریا
د بکتریا شکل او جسامت او د هغوی ټول فزیالوجیکی اعمال
الجی
شنه ابی الجی
حقیقی الجیان
شنه الجی
فنجیان
فایکومایسیتس
اسکومایسیتس
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لومړى فصل
بيولوژي
BIOLOGY
په عمومي توګه په نړۍ کې دوه ډوله اجسام وجود لري  .یو ډول مړه اجسام او بل
ډول یې ژوندي اجسام دي  .هغه علم چې د مړو شیانو څخه بحث کوي  .فزیکي
ساینس (  ) Physical scienceپه نوم او هغه علم چې د ژوندیو شیانو څخه بحث
کوي د ژوند پوهې یا (  ) Biological scienceپه نوم یادیږي .
بیولوژي له دوه یونانې کلمو څخه جوړه ده  .چې یوه یې  Biosیعنې ژوند او بله یې
 Logosمعنې یې علم یا څیړنه ده نو دا دواړه کلمې چې سره یو ځاى شي
 Biologyیا د ژوندانه علم ځینې جوړیږي .
یا بیولوژي هغه علم دى چې د ژوندیو اجسامو د خارجي او داخلي جوړښت ،د ژوند
له څرنګوالى ،تولد ،تکثر ،وده ،غذا اخیستلو او توافق څخه بحث کوي  .څرنګه چې
په طبیعت کې ډېر زیات ژوندي موجودات ژوند کوي  .چې مختلف شکلونه او
جسامت لري  .مثالً  :د حیواناتو له جملې څخه لوى حیوان ویلز (  )Whalesدى
چې  ٥٫٠٣متره اوږدوالى او ( )٠٣٫ټنه وزن لري  .او د مایکروسکوپى حیواناتو له
جملې څخه ډېر کوچنى حیوان جسامت د (  ) ٫٠٫٫٠ملى متر پورې رسیږي .
همدارنګه حیوانات کوالى شي چې د خپل وجود د مختلفو جوړښتونو په واسطه
المبو ،منډه وهل ،څښیدل ،خیز وهل او نور د مختلفو طریقو له الرې سرته ورسوي
.
د بیالوژي د علماؤ په واسطه د یونیم میلیون څخه زیات حیوانات او نباتات پیژندل
شویدي  .د دې لپاره چې د بیولوژي په مضمون ښه وپوهیږو نو ضروري ده چې د
بیولوژي د مضمون د تاریخچي او د مهمو څانګو په هکله علمې معلومات په الس
راوړو .
د بیولوژي تاریخچه : History of Biology :
د بیولوژي علم یو ډېر پخوانې علم دى چې د انسان د تمدن څخه مخ کې مینځ ته
راغلى دى مثالً ،قبل التاریخ انسان هم په دې پوهیده چې کوم حیوان خطرناک او
کوم یې ګټور دى او کوم حیوانات د خوراک او پوښاک لپاره استعمالیږي  .چې
وروستنى انکشافات یې په دې درې سوه کلونو کې شوى دى  .او کوم معلومات چې
مونږ یې اوس د بیولوژي په باره کې لرو په تیرو پنځه ویښت کلونو کې الس ته
راغلى دى  .د یادونې وړ دى چې بیولوژي یو پخوانې علم دى او تاریخ دورې یې په
پنځو مهمو دورو ویشل کیږي.
 .٠د پخوانیو انسانانو ،شیطانانو ،او د جادوګرو داکترانو دوره :
پخوانیو خلکو قحطى ،لوږه ،زلزله ،طوفان ،ناروغتیا ټول د شیاطینو او خبیشه
ارواحو پورې مربوطول .او تر هر څه نه ډیر د ناروغي څخه ډاریدل ځکه چې
ناروغي یې د خبیشه ارواحو له خواه یو سرزنش ګاڼه که به انسان د زړه او
سردردي تر حملې الندې راته نو دابه ویل چې شیطان یې په سر کې دى  .او که په
غذا یې تسمم اخته شو نو ویل به یې شیطان یې په ګیډه کې ځاى نیولى دى  .او داسې
نور او د ټولو ناروغیو له مینځه وړل د جادو په واسطه کیدل جادوګرو داکترانو
ځانونه رنګ کړل او ویرونکى جامې به یې واغوستلى او بیا به د دهشتناکو اوازونو
9

په کولو سره د ناجوړ څخه ګرد تاویدل او پس له هغه به ناروغ مجبور وه چې
کښینې او ځان جوړ ونیسې ځکه چې د دوى په ګمان چې د جادوګرو ډاکترونو په
پټکو سره شیاطین بیریږي او تښتې نو ناجوړ باید جوړ شي .
 .٢یوناني طب او د بیولوژي شروع کیدل
:Biology
هیپوکراتس (  ) Hippocratesلومړنى یوناني طبیب وه چې په (  ) ٥٣٣_٦٫٤قبل
المیالد  )BCکلونو کې یې طبابت د جادوګرو څخه جدا کړ او د ناروغیو د عالج
لپاره علمې الرې تطبیق کړي ( نو له دې کبله د طبابت لپاره لقب ورته ورکړى
شوى دى  .سره له دې چې د هیپوکراتس ځینی افکار د انسان د بدن د جوړښت په
باره کې باالکل غلط وه مثالء هغه فکر کاوه چې د انسان مغزه (  ) Radiaterپه
شان کار کوي او سریخ ساتې  .همدارنګه نوموړي فکر کاوه چې غذا د انسان په
معده کې پخیږي او هم هغه عقیده درلودله چې روغتیا د څلور ډوله مایعاتو په
واسطه تعینیږي او دا څلور مایعات عبارت دى له وینې ،بلغم ،توره صفرا ،او ژیړه
صفر او اما ډیر افکار یې صحیح وه هغه دا چې ځینې ناروغې لکه ټوخې ،درد او
تبه د ناجوړتیا په مقابل کې د انسان د جسم عکس العملونه دي او نوموړي د خاص
عذایي رژیم ،تازه هوا ،استراحت او تمرین توصیه کوله او هغه یې د جوړتیا عوامل
بلل او بل دا چې کله به ناروغ ورته راغى د هغه ناروغ ټول عالیم به یې یادداشت
کړل او ډیر کوشش یې کاوه چې د غلطى د تکرار څخه ځان وژغوري د نوموړي
کار په طبابت کې یو نوى مرحله مینځ ته راوستله .
د یونان یو بل مشهور عالم چې ارسطو (  ) Aristoنومیده او په ( ) ٥٨٦ _٥٢٢
قبل المیالد (  ) BCکلونو کې ژوند کاوه د یادونې وړ دى  .چې نوموړي په علمې
صورت سره د حیواناتو او نباتاتو څیړنه وکړه  .او ارسطو د چرګې د جنین انکشاف
تر مطالعې الندې ونیوه او د شوخندوهونکو حیواناتو معده یې تر مطالعې الندې
ونیوله  .لکه غوایان او نور د بلې خوا نه په تقریبې توګه یې پنځه سوه مختلف
حیوانات او نباتات د هغوې د جسم د جوړښت په اساس طبقه بندي کړل او د پنځو
سو (  ) ٣٫ډولونو څخه یې زیات حیوانات تسلیخ کړل په دې ډول یې د بیالوژي د
پالر لقب وګاټه .
 .٥رومي طبابت : Roman medicine
کله چې د یونان امپراطوري د رومیانو په الس کې ولویده نو په دغه وخت کې یو
عالم چې ګالیدس ګیلن (  ) Gladiues Galenچې (  ) ٠٥٫_٢٫٫ADمیالدي
کالونو کې یې ژوند کاوه ده طبابت په اسکندریه کې مطالعه کړه او بیا کوچنى اسیا
ته راغىى او هلته یې د رومیانو د جنګ هغه اسیران تداوي کړل کوم چې په جنګ
کې زخمیان وه نو په نتیجه کې نوموړي د انسان په باره کې ډیر زیات معلومات په
ال س راوړل او د انسان په جسم کې یې د وینې حرکت تشخی کړه اما د وینې د
دوران په باره کې معلومات نه درلوده یو بل کار چې ده وکړ هغه دا چې د انسان د
اناتومى په باره کې یو مشهور کتاب چې د ګیلن د کتاب په نامه یادیږي ولیکه .
Greek medicine dawn of
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 .٦تیاره دوره :Dark age
یه تیاره دوره کې د روم امپراطوري سقوط وکړ چې دغه وخت پنځم او شپږم قرن
وه او تر پنځلسم او شپاړسم قرن پورې طبابت او د ساینس نورې څانګې په غیر
اسالمي جامعو کې درکو د سره مخامخ شوي  .اما په اسالمي جامعو کې د اسالم د
پاک دین د نزول سره سم په طب او طبابت کې په واقعې توګه کار وشو  .مثالً
نظافت مراعت کول او د زنا ،فحشا او د شرابو منع کول د دې سبب شول چې د
مختلفو ناروغیو څخه انسانان وژغوري نو له دې کبله دغه دوره په اسالمي تاریخ
کې مسلمانان د رڼایي د دورې (  ) Light ageپه نوم یادوي .
 .٣د عصري بیولوژي ارتقا : The rise of modern Biology
(  ) Androes vesaliusچې په (  ) ٠٣٠٦ _٠٣٤٣م کلونو کې ژوند کاوه
نوموړي عالم د اناتومې په باره کې ډیر زیات معلومات وړاندې کړل وروسته له
هغه د ګیلن هغه کتاب یې چې د اناتومي په باره کې یې لیکلى وه تر انتقا د الندې
ونیوه  .د هغه اشتباهات یې درک کړل  .او نوموړي عالم سپیان سویان او نور
حیوانات تسلیخ کړل او بیا یې د اناتومي په باره کې یو کتاب ولیکه  .د دویسیلیس د
مرګ نه وروسته  Wilian Harveچې یو انګلیسي طبیب وه  .او په ( _٠٣٥٣
 ) ٠٤٣٥میالدي کالونو کې یې ژوند کاوه نوموړى د اول ځل لپاره د وینې دوران
تشریح کړ او د اعضاؤ د وظایفو علم یا فزیالوژي یې خلکو ته و روپیژندله
 Edward jennerچې په (  ) ٠٥٦٣ _٠٨٢٥کلونو کې ژوند کاوه د کوى واکسین
(  ) Small poxکشف کړ  .همدارنګه  Louis Pasteurچې په ()٠٨٣٣ _٠٨٢٢
کلونو کې ژوند کاوه د جراثیمو په باره کې خپله نظریه جرم تیوري ( Germ
 ) theoryیا د میکرو بونوتیوري وړاندې کړه همدارنکه  Josephlisterچې په
( ) ٠٣٠٢ _٠٨٢٥کالونو کې ژوند کاوه په خپل روغتون کې یې د جراحي د عمیلي
په وخت کې د تعقیم  Sterilizationعملیه پیشنهاد کړه بل عالم چې Gregor
 Mendelنومیده او په ( ) ٠٨٢٢ _٠٨٨٦کالونو کې یې ژوند کاوه د وراثت په باره
کې یې کافي معلومات جامعي ته وړاندې کړل .
د بيولوژي مهمې څانګې
The important branches of Biology
لکه چې د مخه مو وویل چې بیالوژي د ژوندیو شیانو علم دى  .په عمومي ډول
ژوندي موجودات په دوه لویو برخو ویشل شویدي  .یو یې نباتات (  ) plantsاو بل
یې حیوانات ( )Animalsنو د بیولوژي هغه څانګه چې د حیواناتو د ژوند د ټولو
مرحلو څیړنه کوي .
د حیواناتو علم (  ) Zoologyپه نامه یادیږي  .او هغه څانګه چې د نباتاتو د ژوند د
ټولو مرحلو څیړنه کوي د نباتاتو علم (  ) Botanyپه نوم یادیږي .
د مطالعي د اسانتیا لپاره د دې څانګو هر یوه په نورو څانګو ویشل کیږي .چې په
الندې ډول دي .
 :Morphology .٠عبارت له هغه علم ځینې دى چې د حیواناتو او نباتاتو د
ظاهري جوړښت څخه بحث کوي.
 :Anatomy .٢د حیواناتو او نباتاتو د داخلې جوړښت څخه بحث کوي.
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 :Physiology .٥عبارت له هغه علم ځینې دى چې د حیواناتو نباتاتو د جوړښتونو
د وظایفو څخه بحث کوي.
 :Cytology .٦د حیواناتو او نباتاتو د حجراتو د جوړښت څخه بحث کوي.
 :Histology .٣د حیواناتو او نباتاتو د انساجو مطالعه او څیړنه کوي:
 :Embryology .٤عبارت له هغه علم ځینې دى کوم چې د یو ژوندي موجود هغه
مرحلې تر څیړنې الندې نیسې کوم چې د القاح د علم څخه وروسته واقع کیږي.
 :Ecology .٥د ژوندیو موجوداتو اړیکې د هغوې د چاپیریال سره تر څیړنې
الندې نیسې.
 :Texanomy .٨د ژوندیو اجسامو د طبقه بندي او نوم ایښودنه تر څیړنې الندې
نیسي.
 :Pathalogy .٣عبارت له هغه علم ځینې دى چې د حیواناتو او نباتاتو د ناروغو او
غیر طبیعې انساجو څخه بحث کوي.
 :Parasitology .٠٫عبارت له هغه علم ځینې دى کوم د هغو موجوداتو څیړنه
کوي کوم چې د بل ژوندي موجود په خارجې جوړښت او یا داخلې جوړښت کې د
پار ازیت یا طفیلي ډول سره ژوند کوي.
 :Genetice .٠٠د هغه علم ځینې دى چې د والدینو د خواصو او مشخصاتو ورته
والى او د هغه د توپیر څخه بحث کوي کوم چې په اوالدونو کې لیدل کیږي.
 :Hygiene .٠٢عبارت له هغه علم ځینې دى کوم چې د یو ژوندې موجود د معالي
( )Cureاو د هغه د روغوالى د ساتنې په باره کې څیړنه کوي.
 :Eugenics .٠٥عبارت له هغه علم ځینې دى کوم چې د انسان د نژاد ښه توب د
وراثت د قوانینو له مخې څیړنه کوي.
 :Mycology .٠٦هغه علم دى کوم چې فنجیان تر مطالعې الندې نیسې.
 :Protozoalogy .٠٣عبارت له هغه علم ځینې دى چې یو حجروي حیوانات تر
مطالعه او څیړنې الندې نیسې.
 : Bacteriology .٠٤عبارت له هغه علم ځینې دى چې یو حجروي نباتات تر
مطالعې او څیړنې الندې نیسې .
 :Biochemistry .٠٥د هغو کیمیاوي تعامالتو څخه بحث کوي چې د یو ژوندې
موجود جسم کې صورت نیسې.
 :Paleontology .٠٨هغه علم دى چې د حیواناتو او نباتاتو فوسیلونه ( )fossilsپه
جیالوجیکي دورو کې تر څیړنې الندې نیسې.
 :Omithology .٠٣عبارت له هغه علم ځینې دى کوم چې د الوتونکو په هکله
څیړنه کوي.
 :Space biology .٢٫عبارت له هغه علم ځینې دى کوم چې په خارجې فضا کې د
ژوندیو موجوداتو د ژوند مسایل تر څیړنې الندې نیسې.
 :Viralogy .٢٠عبارت له هغه علم ځینې دى کوم چې وایرسونه تر مطالعې او
څیړنې الندې نیسې.
 :Immonology .٢٢عبارت له هغه علم ځینې دى کوم چې یو ژوندې موجود د
خارجي موادو په مقابل کې معافیت ښیي تر مطالعې او څیړنې الندې نیسې.
 :Entomology .٢٥عبارت له هغه علم ځینې دى چې حشرات مطالعه کوي.
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 :Helminthology .٢٦د هغه علم څخه عبارت چې چنجیان تر مطالعي الندې
نیسې.
 :Phycology .٢٣عبارت له هغه علم څخه دى چې الجیان تر مطالعې الندې
نیسې.
 :Herpetalogy .٢٤عبارت له هغه علم ځینې دي کوم چې د خزندګانو مطالعه او
څیړنه کوي.
 :Ichthyology .٢٥عبارت له هغه علم ځینې ده چې د کبانو مطالعه او څیړنه
کوي.
 :Mammalogy .٢٨عبارت له هغه علم ځینې ده چې د تى لرونکو حیواناتو
مطالعه او څیړنه کوي.
 :Microbrology .٢٣عبارت له هغه علم ځینې دى کوم چې هغه اجسام مطالعه
کوي چې په سترګو نه لیدل کیږي.
 :Endocrinology .٥٫عبارت له هغه ځینې ده کوم چې د هغو غدواتو مطالعه او
څیړنه کوي چې قناتونه نه لري او کیمیاوي مواد ترشح کوي چې د هورمون په نوم
یادیږي.
د بيولوژي اهميت
Importance of Biology
څرنګه چې انسانان د ژوندیو موجوداتو له جملې څخه دي نو مجبور دى چې د خپل
عمر یوه برخه د بیولوژي په مطالعه کې مصرف کړى تر څو د خپل ځان په باره
کې معلومات پیدا کړي  .له بلې خوا نور ژوندي اجسام هم له انسانانو سره په
اجتماعي او اقتصادي اړخونو کې نږدې اړیکې لري  .مثال  :نباتات خپل عضوي
مواد له غیر عضوي موادو څخه جوړوي  .او زمونږ د غذایي موادو منبع جوړى او
ټول غذایي مواد چې مونږ ترې نه استفاده کوو  .په مستقیم یا غیر مستقیم ډول نباتاتو
څخه په الس راځي  .همدارنګه د بیولوژي اهمیت په اوسنې وخت کې په طبابت،
دواسازي ،زراعت ،او صنعت کې په څرګند ډول مشاهده کوالى شو  .مثالً په
اوسنې تمدن کې له نباتاتو او نباتې موادو څخه رنګارنګ رختونه مختلفې دواګانې،
عطریات په الس راځې همدا ډول حیوانات لکه غوایان ،پسونه ،چرګان او ماهیان
زمونږ د غذایي موادو یوه برخه تشکیلوي  .وړي او پوستکي چې د حیواناتو څخه په
الس راځې زمونږ په اقتصادي ژوند کې مهم رول لوبوي .د دې مزاباو په څنګ کې
بعضې وحشې حیوانات او زهر داره نباتات هم موجود دې چې زمونږ لپاره
خطرناک دي  .او همدارنګه ځینې مایکروسکوپې حیوانات او نباتات شته چې د
رنګارنګ ناروغیو سبب ګرځي نو له دې کبله انسان مجبور دى چې د حیوانې او
نباتې عالمونو په باره کې معلومات ولري تر څو د ګټورو حیواناتو او نباتاتو په
تربیه او تکثیر کې زیات والى راشي او ښه او اصالح شوى نسلونه مینځ ته راوړل
شي چې دا کار د وراثت د علم پواسطه نن په پوره توجه او پاملرنې سرته رسیږي
چې د کرهنې او مالدارې محصوالت ډیر زیات شویدي همدارنګه په طبابت کې د
مضرو مایکروسکوپې حیواناتو او نباتاتو د منځه وړلو طریقې د بیولوژي د علم په
واسطه تر سره شویدي .
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د ژوندیو اجسامو اساسي خواص
Fundamental Characteristics of living things
د بیولوژي پوهان تر اوسه پورې په دې نه دى توانیدلى چې د ژوند لپاره کوم مکمل
تعریف وټاکي ځکه چې دا کار ډیر مشکل ښکاري نو ښه به دا وي چې د ژوندیو
موجوداتو خاص او صاف مطالعه کړو تر څو پورې چې د ژوند د مفهوم په باره کې
لږ څه معلومات پیداء کړو چې دا خواص په الندې ډول دي :
 : ٠جوړښت ( : ) Structure
کوم عناصر چې په ژوندیو اجسامو کې لیدل کیږي .په مړو اجسامو کې هم لیدل
کیږي .الکن دغه عناصر په ژوندیو اجسامو کې په دې ډول ترتیب او ترکیب شویدي
چې یوه ژوندي ماده یې جوړه کړیده چې پروتوپالزم  porotoplasmنومیږي .
پروتو پالزم یوه جالتینې (  Elastic ،) gelatinکلوئیدي ( )Colloidalماده ده چې
همیشهخپل شکل ته تغییر ورکوي او په مختلفو حجراتو کې مختلف او حتى د یوې
حجري په مختلفو برخو کې په مختلف شکل لیدل کیږي .
 : ٢حرکت ( :)Movement
د ژوندیو اجسامو بل خاصیت دا ده چې دوى د حرکت قابلیت لري د اکثرو حیواناتو
جرکت په ښه توګه لیدلى شو اما د نباتاتو حرکت لیدل لږ څه سخت دي د حیواناتو
حرکت د عضالتو د انقباض او انبساط په وسیله صورت نیسې او یا د سلیا ( )Cilia
یا فالجیال ( )Flagellaاو یا د نورو پرتوپالزمې کوچنیو جوړښتونو په وسیله سرته
رسیږي  .مثالً  :د امیب حرکت  : Amoeboid motionپه نوم یادیږي .
 : ٥تخریش - : Irritiblity
ژوندې موجودات د خپل محیط د منبهاتو په مقابل کې عکس العمل ښى مثالً که د چا
په ګیډه درد شي فوراً ډاکتر ته مراجعه کوي او یا که هوا ګرمه شي ځینې حیوانات
لکه اوښان ،سپیان او نور خپلې وړي تویوي او په ژمې کې بیا د ویښتانو پنډه طبقه
تشکیلوي په دې صورت کې د هوا ګرموالى او د ګیډي درد منبه یا تنبه( )Stimulu
او د وړیو تبدیلول او ډاکتر ته مراجعه کول عکس العمل یا (  ) Responseبلل
کیږي محیطې منبهات عبارت دي له رڼا ،حرارت ،فشار ،صورت په عالي حیواناتو
کې یو تعداد خاص حجرات موجود دي چې د مخصوصو منبهاتو په مقابل کې عکس
العمل ښى لکه د غوږ ،پزې ،ژبې او د سترګي د قرنبې مخصوص حجرات چې د
اواز ،بوي ،او رڼایي په مقابل کې خپل عکس العملونه ښیی اما په ادنا حیواناتو کې
دا ډول خاص جوړښتونه نه شته نو په دوى کې د یوې منبه په مقابل کې ټول حیوان
عکس العمل ښیي د حرکت په واسطه صورت نیسې ،یعنې حیوان یا د منبه څخه
تیښته کوي او یا ور نږدې کیږي .
 : 4استقالب (: ) Metabolism
ټول ژوندې اجسام یو شمیر مختلف کیمیاوي تعامالت په خپل جسم کې اجراء کوي
دغه کیمیاوي تعامالت چې د یو ژوندې په بدن کې صورت نیسې مجموعاء د
استقالب په نامه یادیږي  .او استقالب دوه برخې لري یو هغه برخه چې په هغوې
کې لوى مالیکولونه لکه پروتینونه ،شخمیات ،قندونه چې خوړل کیږي .قدم په قدم
تجزیه کیږی او انرژې ازادوي او بل هغه اړخ چې په هغوې کې تجزیه شوي ساده
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مواد سره ترکیب کیږیاو په نتیحه کې نوى او مغلق مواد جوړوي چې دغه مواد سره
ترکیب کیږي .او په نتیجه نوى او مغلق مواد جوړوي چې د جسم د نمو او ترمیم
باعث ګرځي دا عملیه د  Anabolismپه نوم یادیږي  .او د دغې عملیي بر عکس
کوم چې مغلق مواد تجزیه او انرجي ازادوي د  Catabolismپه نوم یادیږي .
 : ٣وده (: ) Growth
ټول ژوندي اجسام وده کوي اما مړه اجسام وده نه کوي  .ژوندې اجسام د دوده په
واسطه غټیږي چې د دوى د جسم دا غټوالى د حجراتو زیاتوالى او هم د هرې
حجري د لویوالى په واسطه صورت نیسې مثالً مرخیړي ( ) Meshroonesچې د
خاورې څخه راوځي په یوه ورځ کې له
 ٥ -٣سانتې متره پورې لویږي او له بلې خوا په ځنګلونو کې د ناجوړیاد سوري ونه
په نظر کې نیسو چې په ډیرو کلونو کې هغوې خپل اصلي قد ته رسیږي په هر
صورت ژوندې اجسام ورو ورو ژر نمو کوي اما غیر حیه اجسام د دې قابلیت نه
لري  .همدارنګه په ژوندیو اجسامو کې نمو مغلق شکل لري مثالً  .اوالً غذا خوړل
کیږي .بیا دغه غذا د کیمیاوي خاصو تعامالتو په واسطه تجزیه کیږیفاضله مواد یې
طرح کیږی او ګټور مواد یې د حجراتو پوسیله جذب او هلته بیا په حجره کې په مغلقو
مرکباتو تبدیلیږي نو له دې کبله ویالى شو چې په ژوندیو اجسامو کې نمو داخالء د
هرې حجري په دننه کې صورت نیسې .
 : ٤اطراح ( : ) Excretion
کله چې کیمیاوي مختلف تعامالت د حجري دننه صورت نیسې یعنې اضافي مواد
تولیدیږي چې پاتې کیدل یې ژوندې جسم ته مضر تمامیږي او خروج او دفع یې
ضروري کار دى  .چې له ژوندې موجود څخه باید خارج شي هغه عملیه چې د
هغې په واسطه د دې اضافي مواد دفع کول صورت نیسې د اطراح  Excretionد
عمل په نوم یادیږي یو حجروي او ساده حیوان خپل فاضله مواد مستقیما ً خپل ماحول
اوبو ته طرحه کوي اما په کثیر الحجروي حیواناتو کې د اضافي موادو طرح کول
مغلق شکل لري  .دلته ځینې خاصي اعضاوي دا وظیفه اجراء کوي په دې صورت
که هم هره حجره خپل اضافي مواد خپل ماحول مایع ته طرحه کوي او دغه مایع د
وینې د جریان سره وصلیږي د وینې جریان دغه اضافي مواد اطراحي اعضاءوو ته
لکه پښتورګى ،سیږى او پوست ته نقلوي او د هغه ځاى څخه د خاصو جوړښتونو په
وسیله بیرون ته خارجیږي او د غذا اضافي مواد چې د حیوان د حجراتو په واسطه
نشې هضمیدى په عالى حیواناتو کې د کولمو له الرې خارجیږي .
 : ٥انکشاف (: ) Deveolotment
که چیرته ووایو چې ټول اجسام وده کوي دا به کافي نه وي ځکه چې مونږ پوهیږو
چې د چرګې هګى اول په چرګوړى بدلیږي  .بیا وده کوي او د ځوان چرګ حالت
ځانته غوره کوي یا دا چې د چنګښې هګى لومړى ځینې مراحل طى کوي تر څو
پورې چې د چنګښې شکل ځانته غوره کړي دا ډول تغیراتو ته چې د القاح شوي
هګى څخه د اجدادو تر شکله پورې مخکې بیایي انکشاف ویل کیږي.
 : ٨توالدو تناسل ( : ) Reproduction
ژوندې اجسام د دې توان لري چې دخپل ژوندانه په موده کې خپل مثل تولید کړي
ځکه چې په ټولو ژوندیو اجسامو کې مرګ صورت نیسې نو که چېرې دا
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موجودات خپل مثل تولید نه کړي نو د حیات ځنځیر به وشلیګي او په پاى کې به
ټول ژوندې اجسام د ځمکې له مخې محوه شې په ټولو حیواناتو او نباتاتو کې دوه
ډوله تکثر لیدل کیږیزوجي تکثر یا سکشول (  ) Sexualاو بل غیر زوجي تکثر
اشکشول ( ) Asexualنومیږي په زوجي تکثر کې د دوه مخالفو جنسونو د جنسې
حجرو یو ځاى کیدل دي چې دغه دوه جنسې حجره د ګمیت  Gametپه نوم سره
یادیږي  .چې د مذکر جنس ګمیت ته  Spermاو مؤنث جنس ګمیټ ته  Ovumویل
کیږیکله چې دا دوه جنسې حجري یو د بله سره یو ځاى شي یو القاح شوى هګى په
وجود راوړي چې  zygoteنومیږي او دغه عمل ته د القاح عمل یا Fertilization
عمل وایي په غیر زوجې تکثر کې د زوج او زوجي موجودیت ضرور نه دى بلکه
یوه حجره په څلورو مختلفو ډولو تکثر کوي .
 :٠دوه ګونې ویش (:)Binary Fission
یوه حجره په دوه ورتو حجرو تقسیمیږي دا ډول غیر زوجي تکثر او جداوالى ته
( )Binary fissionویل کیږي .مثال ،په امیب بکتریا او نورو وجیدالحجروي
حیواناتو او نباتاتو کې دا تکثر لیدل کیږي.
: Budding :٢
په دې ډول تکثر کې تولید شوى حجره د پنډک په شان نمو کوي او په پاى کې د
مورنۍ حجري څخه جدا کیږي .مثالً په خمیر مایه  Yeastاو  Hydraکې دا ډول
تکثر لیدل کیږي.
: ) Fragmentation ( : ٥
یو ژوندې موجود یا په خپله او یا د خارجي صدماتو په واسطه ټوټى کیږي .او هره
ټوټه یې نوى موجود د مینځ ته راوړي  .مثالً په الجیانو او بحري سنورو ( Star
 ) fishاو ځینې نورو حیواناتو او نباتاتو کې دا ډول تکثر لیدل کیږي.
: ) partenogenesis( : ٦
ځینې حیوانات او نباتات یو ډول تکثر کوي چې په هغه کې یواځې تخمه بیلدي چې
القاح شې انکشاف کوي او نوى موجود په وجود راوړي مثالً د شهدو په مچیو
( ) Honey beesمیږي (  )Antاو د وینې (  )Termitاو هم د اوبو په کوچنیو
جیواناتو لکه  Rotifersکې دا ډول تکثر لیدل کیږي.
 : ٣توافق ( : ) Adaptation
ژوندې موجودات د خپل ژوند د بقا لپاره مجبور دى چې له چاپیریال سره توافق
وکړي ټول ژوندي اجسام په مختلف ډول له چاپیریال سره توافق پیداکوي کله چې
چاپیریال تغیر وکړي نو ژوندي موجود یا تیښته کوي او یا په زړه پورې مسکن پیدا
کوي  .توافق کیداى شي ډیر ژر صورت ونیسې او یا دا چې ډیر وخت وروسته د
طبیعي انتخاب ( )Netural Selectionاو تناسخ (  ) Mutationپه واسطه صورت
نیسې .
مثالً  .ماهیان د تنفس د عمیلي لپاره برانشى لري تر څو پورې د اوبو ژوند سره خپل
توافق وکړي او همدارنګه نباتات لکه د زوز اغزي ( )Abagi Camelorumاو
ذقوم ( )Cactusچې په دشتو کې پیداکیږیلرونکى د لویو ریشو او ضخیمو پانو وي
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چې له تبخیر (  ) evaporationڅخه مخنوي کوي چې د اوبو د نشتوالى په وخت
کې د دغه توافق په مرسته ځینې کار اخیستل کیږي.
 : ٠٫د ژوندانه وخت ( : ) Life stan
لکه چې دمخه مو وویل چې ژوند همیشهد مرګ له خوا تعقیبیږي یعنې یو موجود تر
یوه وخته پورې ژوند کوې او بیا فنا کیږیاو خپل ځاى راتلونکى نسل ته پریږدې نو
د یوه ژوندې موجود د ژوندانه دغه وخت د تولد څخه تر مرګ پورې د ( span of
 ) lifeپه نوم یادیږي .
چې په څلورو دورو ویشل کیږي:
 : ٠شروع یا منشه ( ) Origin
( ) Growth
 : ٢نمو
( ) puberty
 : ٥بلوغ
( ) Death
 : ٦مرګ
باید زیاته کړو چې ژوندې اجسام د خپل د وجود د تعمیر او ترمیم قابلیت لري خو بیا
هم د وخت په تیریدو سره د دې ژوندې موجود انساج تجزیه کیږیاو پس له هغې
نشې کوالى چې خپل حیاتې فعالیتونه په ښه توګه سرته ورسوي نو په نتیجه کې له
مرګ سره مخامخ کیږي.
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د حيواناتو او نباتاتو تر مينځ ورته والى
Semilarities between Animals and plants
څرنګه چې نن ورځ د بیولوژي یوهان عقیده لري چې حیوانات او نباتات دواړه له
ډیرو خوا څخه ورته والى لري مثالً حیوانات او نباتات دواړه د حجراتو څخه جوړ
شوى دى  .دواړه نمو کوى همدارنګه حیوانات او نباتات دواړه تکثر کوي چې دا
تکثر په زوجي یا غیر زوجي ډول سره وي د حیواناتو او نباتاتو حجرات ورته
انزایمونه (  ) Enzymesلري  .چې هغوى ته د کیمیاوي حیاتي تعامالتو قدرت
ورکوي یو د دې تعامالتو د غذایي موادو تخ (  ) Oxidationاو د انرژي او
کاربن داى اکساید استخراج دى  .کومه انرژي چې په دې صورت د غذایي موادو
څخه حاصلیږي د خپلو حیاتي فعالیتونو لپاره یې په کار وړي  .همدارنګه حیوانات
او نباتات دواړه د فاضله موادو د اطراح وظیفه په غاړه لري کوم چې د حجراتو د
میتابولیزه په واسطه د دوى په وجود کې تولیدیږي او تراکم او پاتي کیدل یې په
وجود کې کې تسمم پیدا کوي او مضر تمامیږئ حیوانات او نباتات دواړه د محیطي
تاثیراتو او عواملو لکه رڼا ،تماس ،جاذبه ،د حرارت درجه ،کیمیاوي عوامل په
مقابل کې عکس العمل ښکاره کوي همدا ډول حیوانات او نباتات د ژوند معین
دوران لری او په نتیجه کې مرى او پناه کیږید پورتنیو ورته والى سربیره توپیر هم
لري چې په الندې جدول کې مطالعه کیږي.
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نباتات

د حيواناتو او نباتاتو تر مينځ توپيرونه
The Differences between Animals & plants
حیوانات Animals
plants
)٠
)٢
)٥
)4
)5
)6
)٥
)٨

د کلوروفیل ( ) Chlorophyll
لورنکى دى .
خپله انرژي د لمر له نور نه اخلي .
تولیدونکى (  ) producerدى .
نامحدوده نمو لري .
له یوه ځاى څخه بل ځاى ته حرکت
نشې کوالى .
خپهل غذا جوړوالى شي او
تروتروف ( )Autotrophدي .
حجروي دیوال لري .
د تخریش په صورت کې فوري
عکس العمل له ځانه نه ښیي .

)٠
)٢
)٥
)4
)5
)6
)٥
)٨

کلوروفیل
( )chlorophyllنه
لري .
خپل انرژي له عضوي
موادو څخه پوره کوي .
مصرف کوونکى یا
(  ) Consumerدي .
محدوده نمو لري .
حرکت کوالى شي .
خپله غذا نشې
جوړوالى هیتووتروف
( )Heterotrophدي .
حجروي دیوال نلري .
د تخریش په صورت
کې فوري عکس العمل
له ځانه ښیي .

په عمومي توګه دغه خواص څه ناڅه د صدق یا مطابقت وړتیا لري اما په خاصه
توګه ځینې استشنات موجود دي  .د مثال په توګه ځینې نباتات لکه فنجیان خپل
غذایي مواد د هتروتروف په شکل تهیه کوي  .همدا ډول باید نباتات فوري عکس
العمل له ځانه ونښیي مګر ځینې نباتات په خاره مناطقو کې شته چې فوري عکس
العمل له ځانه ښیي  .د مثال په توګه  Dioneaد کورني نباتات د حشراتو د نیولو
لپاره د پاڼو خولى خالصي وي  .او ځینې حشرات لکه مچان او میاشي په کې
رانیسې چې دا یو فوري عکس العمل دي برعکس ځینې حیوانات شته چې فوري
عکس العمل له ځانه نه ښیي د مثال په ډول  spongچې حرکت نشې کوالى مګر
ځینې نباتات شته چې حرکت کوي  .لکه فایتوفالجالتا (  ) phyto Fliagellataهغه
ګروپ ژوندې موجودات دي چې په اوبو کې ژوند کوي او لرونکي د کلوروفیل دى
نو ځکه د فایتو فالجیالتا په نوم یادیږي  .مثالً یو ګلینا (  ) Euglenaاو هغه
فالجیالتاوي چې کلوروفیل نلري د ذوفالجیالتا (  ) zoo Flagellataپه نوم یادیږي
.
د دې پورته ورته والى او توپیرونو سربیره مونږ کوالى شو چې عالي نباتات او
حیوانات یو د بل ځینې جال کړو  .مګر د یو حجروي موجوداتو تر مینځ کوم سرحد
وجود نلري .
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ایکو سيستم Ecosystem
د ایکو سیستم اصطالح په  ٠٣٥٣کال کې د لومړى ځل لپاره د  Tonslyپه واسطه
وړاندې شوه  .نوموړي زیاته کړه چې د یو فزیکي محیط او ژوند یو جسمونو تر
مینځ د موادو د انتقال اړیکي د ایکو سیستم په نوم یادیږي .
یا په بل عبارت د فزیکي او بیالوژیکي چاپیریالو نو مجموعي ته Ecosystem
وایي د وظیفي له مخې ایکوسیستم دوه برخي لري .
 : ٠اوتوتروفیزم ( : ) Autotrophism
د هغه ژوند یو موجوداتو د تغذیه طریقه ده چې له ساده غیر عضوي موادو لکه
کاربن داى اکساید او د اوبو د یو ځاى کیدو څخه عضوي مواد جوړوي او دغه
عضوي موادو لرونکي د انرژي وي او د هغه ژوندي موجود ټول حیاتي فعالیتونه
مخکښې بیا یې د او توتروفیزم په طریقه کې د انرژي د منابعو څخه په دوه ډوله
سره استفاده کیږییو ډول ( )Photosynthesisاو بل یې Chemosynthesis
نومیږي په کیموسنیتزیس کې ژوندې جسمونه لکه بکتریا خپله انرژي د کیمیاوي
مرکباتو او ځینو عناصرو له تحمض  Oxdationڅخه په الس راوړي مګر د
فوتوسنتیزیس په عملیه کې نباتات نوري انرژي جذبوي او د انزایمونو او کلوروفیل
په واسطه په داسې یو مالیکول چې کیمیاوي انرژي لري تبدیلیږي ،چې ګلوکوز
نومیږي .
Light

6CO2 + 6H2O

C6H12O6 + 6O2
Chlorophyll

 : ٢هیترو تروفیزم (: ) Heterotrophism
د هغه ډلو ژوندیو موجوداتو د تغذي طریقي ده چې له تهیه شوو عضوى موادو چې
نور موجودات یې په وجود راوړي استفاده کوي او خپله انرجي په دغه عملیه کې
الس ته راوړي  .هیتروتروفیزم په الندې درې ډولونو ویشل کیږي.
 : Parasitism : ٠چې ژوندې موجود خپل غذایي مواد مستقیما ً د نورو موجوداتو
له انساجو څخه په الس راوړي .
 : Saprophytism :٢یو شمیر موجودات شته چې هغه عضوي مواد چې ګنده
شوى وي او له نورو شیانو څخه مینځ ته راغلى وي تغذیه کوي چې اکثره بکتریا او
فنجیان په دغه ډلو پورې اړه لري او په عمومي توګه په حیواني او نباتي جسدونو
کې زیات میندل کیږي.
 : Holotrophism : ٥په دغه ډول تغذیه کې یو ژوندي موجود له بل ژوندي
موجود څخه استفاده کوي دغه ډول ژوندي موجودات عموما ً خوله لري مثالً
حیوانات .
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طبقه بندي او نوم ایښودنه
Classification and Nomenclature
( کله چې ارسطو د طبقه بندي لومړى سیستم مینځ ته راوړ او حیوانات یې د هغوى
د چاپیریال (  ) Enviromentاو د اوسیدلو د ځاى (  ) Habitateله مخې په درې
لویو ګروپونو وویشل .
 . ٠بحري حیوانات او د تازه اوبو حیوانات ( Marine and Fresh Water
. ) animals
 .٢د وچې حیوانات ( ) Terristrial animals
 . ٥هغه حیوانات چې په هوا کې یې ژوند کاوه ( ) Air animals
یاد کړل لکه الوتونکي ،مرغان .
څرنګه چې د طبقه بندي دغه سیستم د ژوندیو اجسامو د علمي طبقه بندي په الره
کې لومړى ګام شمیرل کیده  .مګر سره له هغه ډیره غلطي په کې موجود وه نو
( )٢٫٫کاله پخوا یو سویدني عالم چې په (  ) ٠٥٫٥ _٠٥٥٨کالونو کې ژوند کاوه
 Carlous Linneausنومیده  .د طبقه بندي په برخه کې علمي کارونه سرته
ورسول په همدې اساس نوموړى بیولوجست ته د نوم ایښودني په برخه کې د پالر
لقب ورکړل شوى دى چې نن ورځ دغه طبقه بندي دلینس علمي ترتیب شوى طبقه
بندي یا  Linneaus system of classificationپه نامه یادیږي چې دغه سیستم
یو نړیواله جنبه لري نوموړي هر ډول حیوانات چې مربوط د یو ګروپ افرادو وه د
نوع په نوم سره یاد کړل .
 . ٠نوع : Species
عبارت له هغه ټولګى حیواناتو څخه دى چې یو د بله سره نژدې ورته والى ولري او
همدارنګه وشي کوالى چې د زوجیدلو په وخت کې خپل مثل مینځ ته راوړي خو په
ځینو ناڅاپي واقعاتو کې یې مختلف انواع د نسل د تولید سبب هم کیدالى شي .
 . ٢جنس : Genus
هر کله چې دوه یا زیات انواع یو د بل سره نژدې شباهت ولري د جنس په نوم سره
یادیږي مثالً  :د پاکستان د چنګښو یوه نوعه د افغانستان د چنګښو د یو نوعي سره
نژدې ورته والى لري او یو جنس تشکیلوي چې د  Ranaپه نوم یادیږي .
 . ٥کورني : Family
هر کله چې مختلف جنسونه یو د بل سره نژدې ورته والى ولري نو د یوې کورنې د
تشکیل سبب ګرځي چې مثال یې . Ranidea
 . ٦اردر : Order
هر کله چې مختلفي کورني یو د بله سره نژدې ورته والى ولري د اردر په نوم سره
یادیږي لکه . Anura :
 . ٣کالس . Class
هر کله چې مختلف اردرونه سره نژدې ورته والى ولري نو کالس د تشکیل باعث
ګرځي لکه د چنګښو کال یا . Amphibia
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 . ٤سب فایلم : Sub phylum
هر کله چې مختلف کالسونه یو د بله سره نژدې ورته والى ولري نو سب فایلم مینځ
ته راوړي .
لکه . Vertebata :
 . ٥فایلم : phylum
فایلم هر کله چې مختلف سب فایلمونه یو د بله سره نژدې ورته والى ولري نو فایلم
مینځ ته راوړي  .لکه  :کورداتا . Chordata
 . ٨کنګډم : Kingdom
هر کله چې مختلف فایلمونه سره نژدې ورته والى ولري نو  ( Kingdomعالم )
مینځ ته راوړي لکه د حیواناتو (  ) Animaliaعالم او په همدې ترتیب کیداى شي
چې ځینې نور منځنې ګروپونه په دې طبقه بندي کې ځاى لري  .لکه :
Supper- classes, sub, order, sub- classes
نوم ایښودنه : Nomen clature
د حیواناتو عمومي نومونه د یو مملکت په مختلفو والیتونو کې چې یوه ژبه ولري
ورته نوم ایښودل نه کیږي .نو د کار د اساني لپاره د نړۍ په ټولو ملکونو کې یو
حیوان په یو علمي نوم سره یادیږي چې دغه علمي نوم د دوه التیني کلمو څخه
ترکیب شوى ده چې اولنۍ برخه یې جنس او دوهمه برخه یې نوع بلل کیږي .نو کله
چې یو حیوان د جنس او نوع په نوم سره یاد شي دغه ډول سیستم Binomial-
 systemویل کیږي .لکه  Rana – Tigranaچې اولى برخه د دغه حیوان د جنس
په نوم یادیږي  .او د همیشهلپاره په لوى حرف لیکل کیږی او دویمه برخه یې له
نوع څخه عبارت دى همدارنګه اهلى سپى (  ) Canis Familarisګیدړ ( Canis-
 ) vulpusلیوه  ) Canis Lupus ( +چې د درې واړو حیواناتو جنس یو دى .
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دوهم فصل
حجره او حجروي نظریه
Call and cell theory
د حجروي نوم اول ځل د یو انګلیسي عالم په واسطه چې ( ) Robert hooke
نومیده ایښودل شوى دى نوموړي  ٥٫٫کاله مخکې یعنې ٠٤٤٣کال د کارک یو
مقطع راواخیسته او د خپل ساده میکروسکوپ الندې یې وکتله او په دې وخت کې
نوموړي کوچنې جوړښتونه ولیده چې دا کوچنې جوړښتونه د کوچنیو دیوالونو په
واسط ه جال شوي وه  .چې هر یو د دې جوړښتونو یې د حجري یا (  ) Cellپه نوم
یادکړل په (  )٠٨٥٣کال یو فرانسوي بیالوجست ………… ژوندي حجره د
مایکرو سکوپ الندې مطالعه کړه  .په  ٠٨٥٣کال کې یو بل عالم چې purkinge
نومیده د حجري داخلي محتویات د پروتوپالزم په نامه یاد کړه همدارنګه په ٠٨٥٨
کال کې یو جرمنې نبات پوه چې  Schliedenنومیده د نباتاتو انساج یې تر
میکروسکوپ الندې مطالعه کړل په همدې وخت کې یو بل جرمنې عالم چې
 Theoder schwanنومیده  .جیواني انساج یې تر میکروسکوپ الندې مطالعه
کړل چې د دې علماؤو د کار په نتیجه کې یوه عمومي نظریه مینځ ته راغله چې د
حجروي نظریي (  ) Cell theoryبه نوم یادیږي دغه نظریه دا وایي چې :د ټول
حیوانات او نباتات له حجراتو څخه جوړ شوى دى او هم هېڅ یو بیولوجکي فعالیت
د انرجي له موجودیت نه پرته اجراء کیداى نشي  .لکه تنفس ،تغذیه ،حرکت ،فکر
کول او ژوند کول د انرجي نه پرته صورت نشي نیوالى  .دغه انرجي د هغو
کیمیاوي تعامالتو په واسطه تولیدیږي کوم چې په یوه حجره کې صورت نیسي .
همدارنګه ټول حیوانات او نباتات له یوې واحدې حجري څخه خپل ژوند شروع
کوي  .نو د دې کبله ویل کیږیچې حجره یو جوړښتي او وظیفوي واحد دى  .حیواني
او نباتي حجرات نظر هغو مختلفو وظیفو ته چې دوى یې اجراء کوي مختلف
شکلونه لري )) .
لکه د انسان په بدن کې ډیر اوږده عصبي حجرات شته چې تقریبا ً یو متر طول لري
چې وظیفه یې دماغ ته او یا د دماغ څخه د بدن نورو برخو ته د پیقامونو رسول دي
 .د بلې خوا نه حیواني ډیر غټ حجرات د الوتونکو او څښیدونکو هګى دي  .او
همدارنګه د ځینو نباتاتو حجرات لکه پنبه ،سنډ او کتان هم اوږده شکلونه لري چې
تقریبا ً له  ٢٢ملي مترو څخه تر یو متر پورې رسیږې له بلې خوا ځینې حیواني او
نباتي حجرات کوچنې جوړښتونه لري چې د عادي مایکروسکوپ په وسیله نه لیدل
کیږیلکه ځینې بکتریاوي چې په ملي او سانتي مایکرون سره اندازه کیږیمایکرون د
زره بینې موجوداتو یو واحد دى چې په ( ) Mewسره ښودل کیږیچې یو مایکرون
د ملي متر زرمه برخه تشکیلوي .
1Micron = 1/1000mm
د انسان د وینې سره کرویات  ٥٠٣مایکرون جسامت لري  .اما په منځنې صورت
سره حیواني او نباتي حجرات  ٫٠٠مایکرون څخه تر اوه ملي متر پورې جسامت
لري .
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د حجري جوړښت
Cell structure
لکه چې دمخه مو وویل حجرات مختلف شکلونه مختلفي وظیفي او مختلفه جسمونه
لري.
اما هره حیواني یا نباتي حجره وړه وي که لویه له درې مهمو برخو څخه جوړه
شوي ده چې عبارت دى له :
الف  :پالزماممبران Plasma – membrane
Cytoplasm
ب  :سایتو پالزم
Nucleus
ت  :نوکلیس
الف  :پالزماممبران : Plasma – Membane
هغه غشاء چې د یوې حیواني حجري محتویات پوښي د پالزماممبران په نامه سره
یادیږي .
چې ضخامت یې سل انګسترون (  ) ٠٫٫ Aپورې رسیږي کوم چې د الکتران
مایکروسکوپ په وسیله کتل شویده او د کیمیاوي تجزیي معلومه کړیده چې نوموړي
غشا له دوه برخو څخه جوړه شویده چې داخلي  .برخه یې فاسفولیپید
( )phosoholiphidاو خارجي د پروټین څخه منځ ته راغلی دی د هستولوژی او
فزیالوجي مشاهدانو له نظره ثابته شوي ده چې دا باي مالیکولر Bimoleculor
جوړښت د لیپوپروتین  Lipoproteinڅخه عبارت دى  .له بلې خوا پالزمایي غشا د
حجري مهمه برخه ده چې حجري ته د موادو د تیریدو او خارجیدلو د کنترول وظیفه
په انتخابي ډول په غاړه لري په نباتي حجراتو کې دغه غشاء د یو پنډ دیوال په
واسطه پوښل شوي ده چې د حجري دیوال (  ) Cell – wallپه نوم یادیږي  .دا
دیوال د قندي موادو یا ( ) Celluloseڅخه جوړ شویدي  .او د حیواناتو د پالزمایي
غشا په څیر ارتجاعي خاصیت نه لري .
د پالزمایي غشا خاصیت او اهمیت Importance & Characters of plasma
membran
څرنګه چې یوه واحده حجره د پالزما د غشا په واسطه پوښل شوى ده او د حجري
دننه د میتابولیزم ټول ضروري مواد لکه اکسیجن ،قندونه ،شحمى ،تیزابونه او
ګلسیرین د همدې غشا له الرې حجرې ته ننوزي  .همدارنګه هغه فاضله مواد چې
میتابولیزم په اثر په حجره کې تولیدیږي د همدې غشاء له الرې له حجري څخه
خارحیږي یعنې ځنې وخت په دغه غشا کې واړه سوري پیدا کیږي .چې غذایي مواد
ځینې تیریږي چې د دغه سوریو تړل او خالصیدل په غشاء کې د غذایي موادو په
تیریدو او خاجیدو کې مهم رول لري  .خو تر اوسه پورې دا نده معلومه چې د انتشار
(  ) Diffusionاو (  ) Osmosisعمل په کې زیات رول لري .
د مالیکولونو او ایونونو حرکت او تیریدنه د یو غلیظ محیط څخه رقیق محیط ته د
دیفوژن د عمل په نوم یادیږي  .د پلې خوا نه پوهیږو چې د یوې حجري غشا نیمه
قابل نفوذ ده نو د محیطونو د تغییر په مرسته د نوموړي غشاء د حجري سایتوپالزم
ته مواد تیریږي چې دا ډول موادو تیریدنه د ( )Passive – transportپه نوم
یادیږي  .او هم د میتابولزم د انرژي په مرسته د یوې حجري د پالزمایي غشا څخه
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سایتوپالزم ته د ضرورت په وخت کې د موادو تیریدنه صورت نیسې چه دغه حالت
د (  ) Active – Transportپه نوم یادیږي .
( )٠شکل
Structure of plasma membarane

سایتوپالزم : Cytoplasm
هغه پروتو پالزم چې د هستې او پالزمایي غشا ترمینځ واقع او نیمه شفافه لزجي
مایع ده د سایتوپالزم په نوم یادیږي  .الکن د سایتوپالزم هغه برخه چې د پالزماییي
غشا تر څنګ واقع وي  .د ایکتو پالزم (  ) Ectoplasmپه نوم یادیږي  .روښانه او
شفافه شکل لري  .او بل هغه سایتو پالزم چې د هستې د غشا تر څنګ واقع دى او
نیمه مایع او دانه دار حالت لري د اندو پالزم (  ) Endoplasmپه نوم سره یادیږي
.
د وظیفي له مخې د حجري د سایتوپالزم ترکیب یو د بل سره توپیر لري نو له دې
کبله یو غیر متجانس ماده مینځ ته راوړي له بلې خوا هغه ارګانیلونه
( )Organellesچې په سایتوپالزم کې پیدا کیږیپه الندې ډول سره هر یو شرح
کیږي.
مایتو کاندریا : Mitochondria
عبارت له هغه رشتوي جوړښتونو څخه دى چې د حجراتو د فزیولوجیکي شرایطو
سره سم تغییر خوري او واحده رشته یې د مایتو کاندریون (  ) Mitochondrionپه
نوم یادیږي  .اوږدوالى یې ( )٥مایکرون ته رسیږي  .د مایتوکندریا شمیر په
حجراتو کې په متعدد شکل سره دى چې د جګر په یوه واحد حجره کې یې شمیر
تقریبا ً (  )٢٣٫٫ته رسیږي اساسي جوړښت د مایتو کندریا چې د الکترون
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مایکروسکوپ په واسطه لیدل شوي دي له کیسوي یا رشتوي جوړښت څخه عبارت
دى چې عموما ً له مایع څخه ډک وي او د جوړ ایزي غشاء په واسطه احاطه کیږي.
دوه طبقه یې لیپیدي برخه یې د دواړو خواو څخه د پروتیني طبقو په واسطه پوښل
کیږي .په عمومي ډول سره د دې غشا ضخامت تقریبا ً ( )٠٨٫انګسترونه دي د
کیمیاوي تجزیي په واسطه ښودل شوي ده چې نوموړي غشاء ( )٤٣فیصده پروتین
او ( )٥٣فیصده لیپید لري  .د دې غشاء داخلي برخه د خپلو ژوروالى په واسطه یو
قسم جوړښتونه مینځ ته راوړي چې  Cristaنومیږي او په قدامي برخه کې په غیر
مکملو کمپارتمنتونو ( ) Comportmentsباندې تبدیلیږي .
د غذایي موادو اکیدیشن د مایتوکندریا په مینځ کې صورت نیسې  .اما د
کاربوهایدریتونو تنزل په پایرویک اسید (  ) phyruvic – acidاسید باندې د
سایتوپالزم په مینځ کې سرته رسیږي  .لیکن استقالبي اکسیدیشن د پایرویک اسید او
شحمي تیزابونو او امینو اسیدونو د مایتوکندریا د میتریکس یا مایع په برخه کې
صورت نیسې  .باالخره د تنفس په نتیجه کې انتقال د الکترونونو او هایدروجن د
اتومونو اکسیجن ته د هغو انزایمونو په واسطه صورت نیسې کوم چې د مایتوکندریا
د غشاء په مینځ کې پیدا کیږیهغه لوى مقدار انرژي چې د اکسیدیشن د عملي په
واسطه مینځ ته راځي د  ATPپه شکل ذخیره کیږینو له دې کبله د حجري د تنفس
او د انرژي د تولید یو عمده کور بلل کیږي.

( )٢شکل
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الیزوزم : Lysosome
په (  )٠٣٣٣کا کې دغه جوړښتونه په حیواني حجراتو کې کشف شول چې ډیر
کوچنې جسامتونه لري  .او د شکل له مخې بیضوي او غیر منظم جوړښتونه دي  .او
د نباتي حجراتو په سایتوپالزم کې هم لیدل کیږي .څرنګع چې د حیواناتو په ټولو
حجراتو کې دغه جوړښتونه لیدل کیږي .مګر په سپینو حجراتو ډیر زیات دي  .او
تقریبا ً ( )٥٤هایدروالیتیک انرایمونه لري چې پروتین  .نو کلیک اسید ،پولى
سکراید او لیپید په هضمولو کې مرسته کوي د دې انزایمونو ازادیدل په الیزوزم
( )Lysosomesکې د اولتر او ایلیت د شعاع او هم د ویتامین ( )Aپه وسیله
صورت نیسې  .له بلې خواه د الیزوزم په واسطه ګالي کوجن اخیستل کیږیاو د
هغوي په هضم کولو کې بې قدرته پاتې شي نو دلته یوه ناروغۍ مینځ ته راځي چې
د پمپس (  ) Pompesپه نوم یادیږي  .برعکس کله چې الیزوزوم تخریب کیږینو د
اوږدي مودي لپاره پوستکي د لمر د وړانګو اولتر او ایلیت شعاع سره په تماس کې
پاتي کیږي .نو یو پتالوجیکي تغیرات مینځ ته راوړي چې دلته ژوندي موجود د
( )Sunbumعالیم ښیي.
همدارنګه د الیزوزوم د دیوال د مینځه وړلو په نتیجه کې د څو حجروي
حیواناتوزاړه حجرات یا غیر ضروري نسجونو له مینځه ځي د مثال په توګه د سرو
حجراتو له مینځه تلل او هم د چنګښې د الرو اد لکى د مینځه تلل  .او د اکسیجن
نشتوالى (  ) Anoxiaد الیزوزوم د دیوال د تخریب باعث ګرځي له بلې خوا هغه
پارچي (  ) Paricalesچې فګوسایتیک (  ) Phagocyticمیخانیکیت په اساس
حجري ته داخلیږي په واکیولونو کې تشکل کوي او وروسته د الیزوزوم په واسطه
جذبیږي .
په نتیجه کې دغه مواد هضمیږي او د سایتوپالزم په وسیله حذبیږي او غیر هضم
شوي مواد د الیزوزوم او پالزمایي غشا د ارتباط له مخې د نوموړي غشا له الرې
خارجیږي .
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( )٥شکل

28

ګولجي اپراتوس : Golgi – Apparatus
عبارت له هغه تیوب ورته او کیسو ته ورته جوړښتونو څخه دي چې په ()٠٨٣٨
کال کې یوایتالوي عالم چې کامیلو ګلجى (  ) Cami – Golgiنومیده کشف کړه .
کوم چې په هره حجره کې د شمیر له مخې توپیر لري د غدواتو په حجراتو کې ډیر
لیدل کیږیچه دپانکراس د اسینار (  ) Acinarپه حجراتو کې د ترشحي وظیفي له
مخې ډیر انکشاف کړیدي د الکترون مایکروسکوپ په وسیله د لیدني وړ او په داخل
د حجراتو کې تر شحي وظیفه سرته رسوي  .ګلجي اپراتوس یوه جوړه ایز دیوال
لري او د یوې ښوي سطحي لرونکي دى او د یوې دانه داري سطحي سره چې
اندوپالزمیګ ریتي کولم نومیږي  .ارتباط لري  .د نوموړو جوړښتونو داخلي او
خارجي دیوال د تلوین په وخت کې مختلفو رنګونه اخلي ځکه چې د هغوي په
کیمیاوي ترکیب کې توپیر وجود لري  .د ګلجي د جوړښتونو هغه برخې چې
اندوپالزمیک ریتي کولم سره نږدې دي د کیمیاوي ترکیب له مخې یو د بل سره
نږدې ورته والى لري  ،او هغه برخې یې چې د پالزماممبران سره نږدې دي نو
کیمیاوي ترکیب یې د پالزماممبران سره یو شى دى  .نو د دې کبله یوه پوالریتى
مینځ ته راوړي .
هغه ترشحات کوم چې د ګلجى جوړښتونو د کیسو څخه غدي ته صورت نیسې د
پالزما له دیوال څخه تیریږي  .نو ویلى شو چې د دې جوړښتو دیوال یوه برخه
پالزمایي دیوال تشکیلوي له بلي خوا هغه پروتینونه چې د اندوپالزمیک ریتي کولم
په اخرو کیسو کې جوړیږي  .کیداى شي چې د ګلجى په جوړښت کې ذخیره شي او
بیا په خپله د حجري په واسطه ترشح شي
رایبوزومونه : Ribosomes
دا هغه کوچنې جوړښتونه دي چې په ازاد صورت سره د اندوپالزمیک ریتکولم
سربیره په سایتوپالزم کې لیدل کیږي .چې (  ) RNAد لویو مالیکولونو په مرسته د
پروتینونو ترکیب په دې جوړښتونو کې صورت نیسې .
اندوپالزمیک ریتي کولم : Endoplasmic – Riticulum
هغه نازک او پرده ورته جوړښتونه دي چې د حجري په سایتوپالزم کې وجود لري
او د سایتوپالزم داخلي اسکلیټ هم ورته وایي او د حجري د سایتوپالزم په امتداد
تیوب ورته او کیسه ورته جوړښتونه مینځ راوړي چې دغه کیسه ورته جوړښتونه د
(  ) Cisternaeپه نوم یادیږي  .چې ضخامت یې په سترګو نه لیدل کیږیالکن د
الکترون مایکروسکوپ په وسیله لیدل شویدي چې پنځوس ( )٣٫انګسترون ته
رسیږي  .په ( )٠٣٤٤کال کې ډلمیر ( ) Dollmerوښودله چې اندوپالزمیک یتي
کولم (  ) Endoplasmic – reticulumد حجروي غشاء څخه مینځ ته راځي او د
حجري په داخل کې امتداد پیداکوي او د نورو اجزاو سره لکه ګولجي باډي او د
هستې د غشاء سره نښلي  .په ځینو برخو کې دغه اجسام داني یا ( )Granuler
لري .او په ځینو برخو کې نه لري  .او (  ) Agranulerدي چې دانه دار شکل یې
 Rough.E.Rاو بې دانې شکل یې  Smooth.E.Rپه نوم یادیږي  .الکن د ځګر او
پانفراس حجرات زیات دانه دار اندوپالزمیک ریتي کولم لري همدارنګه دغه اجسام
په ترکیب او یا تولید د پروتین کې مهم رول لري  .او په (  )٠٣٥٫کال کې دى
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رابرتس ( ) Derobertsواضح کړه چې اندوپالزمیک ریتي کولم د هستوي غشاء
څخه منشه اخلي او هم نوو تحقیقاتو دا واضج کړى ده چې اندوپالزمیک ریتي کولم
په انتقال او حرکت د موادو کې له بهرني محیط څخه حجري ته او همدا ډول له
هستې څخه سایتو زیالزم ته په غاړه لري .
سنتروزوم : Centrosome
عبارت له هغه حجروي جوړښتونو څخه دى چې عموما ً د حجري په سایتو پالزم
کې پیدا کیږی او د دې جوړښتونو په دننه برخه کې دوه کوچنې اشعوي جوړښتونه
ځاى لري چې د سنتریول (  ) Centrolesپه نوم سره یادیږي .
سنتریول د حجري د ویش په وخت کې ډېر مهم رول لوبوي په دې ډول چې د ویش
په وخت کې سنتریول په دوه برخو سره جال کیږیاو هر یو د ماکو قطب ) ( pole
تشکیلوي .
هر سنتریول د ( )٣سیټو کوچنیو ریتاړو (  ) Microtubulesڅخه جوړ شویدي
چې هر )(set
د درې ( )٥مایکروتیوبولو لرونکى وي .
واکیول : Vacuole
دا هغه خالیګاه وي دي چې د حجري په سایتوپالزم کې لیدل  .کیږیشمیر د نوموړو
خالیګاه وو په حیواني حجراتو کې نظر نباتي حجراتو ته کم دي او د حجري د داخلي
فشار د موازني د ساتلو لپاره کمک کوی  .دغه ساختمان حجروي شیره ( قند او
مالګى ) په ځان کې لري  .په حیواني حجراتو کې یو ډول نور واکیولونه لیدل
کیږي .چې غذایي مواد هضموي او دغه واکیول د غذایي واکیول Food – ( .
 ) Vacouleپه نوم سره یادیږي  .او هغه چې فاضله مواد اطراح کوي د انقباضیه
واکیول (  ) Contractile – Vacouleنومیږي چې مثالونه د دې واکیولونو په
امیب او پارامیشم کې ښه لیدالى شو .
پالستیدونه : Plastids
پالستیدونه هغه جوړښتونه دي چې عموما ً په نباتي حجراتو کې پیدا کیږیاو مختلف
ډولونه لري چې په الندې ډول شرح کیږي.
 .٠شنه پالسیدونه : chloroplasts
کلوروپالستونه هغه سایتوپالزمیکي جوړښتونه دي کوم چې د نباتاتو شنه برخو کې
لکه د پاڼو او نازکو ساقو په حجراتو کې لیدل کیږي .او کلوروپالست د شین رنګ
پګمنت ( ) pigmentکلورفیل (  ) chlorothyllلرونکى دى چې د هغو په واسطه
د لمر د انرژي جذب صورت نیسي .
او هر کلوروپالست چې د الکتران مایکروسکوپ په واسطه شویدى چې د خارج له
خوا د یو غشاء په واسطه پوښل شویدى  .او داخالً په دوه برخو ویشل کیږیچې یوه
برخه یې ګرانا (  )Granaاو بله برخه یې ستروما )  ( Stromaنومیږي  .چې د
ګرانا په برخه د کلورفیل پګمنتونه چې مالیکولى جوړښتونه لري لیدل کیږیاو د
ضیایي ترکیب  photosysnthesisعملیه او نوري انرژي جذب په همدې برخه کې
صورت نیسي .
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او د ستروما (  ) Stromaبرخه کلوروپالست او بیز برخه ده چې منحله انزایمونه
لري .
 . ٢رنګه پالستیدونه : chromophlasts
دا پالستیدونه د نورو پالستیدونو د انکشاف څخه په وجود راځي  .او د نباتاتو په
رنګه اعضاءوو لکه ګل ،میوه او نورو کې وجود لري  .جې عموما ً ژیړ
( )xanthopyllنارنجي ( )Carotenسور (  ) phycoerythrinاو نور رنګه
پګمنتونه په کې ځاى لري  .چې د ګردو د تیتولو (  ) pollinationپه وخت د
حشرانو د جلبولو سبب ګرځي .
 . ٥بیرنګه پالستیدونه : Leucoplasts
دا پالستیدونه د ساقو او میوو په مغز او ځمکینو اعضاءو په رسیدلو حجراتو کې
چې د لمر مخ نه وینې لیدل کیږي .عموما ً هستې ته نژدې ځاى لري او غذایي مواد
په کې ذخیره کیږیکه چیرته په لیکو پالستونو کې نشایسته (  ) Starchذخیره شي
نو د  Amyloplastsپه نوم یادیږي  .او که چیرته لیکو پالستونه د Olioplasts
شکل غوره کړى نو په دغه لیکو پالستونو کې سربیره په نشایستي شحمي مواد هم
ذخیره کوي .
هسته : Nucleus
هسته د یوې حجرې مهمه برخه ده او د حجري حیاتي فعالیتونو په هستې پورې
تړلى دى او هم ویلى شو چې هسته په حجره کې د ټولو فعالیتونو د اداره کولو مرکز
دى  .هسته لکه سایتوپالزم د یوې نازکې غشا په وسیله احاطه شوي ده چې د
هستوي غشاء  Nucleus – membraneپه نوم یادیږي همدارنګه د هستې پروتو
پالزم د نوکلیو پالزم  Nucleoplasmپه نوم یادیږي .
Nucleolusسربیره پر دې په هسته کې یوه تیاره نقطه لیدل کیږي .چې د هستچي
په نوم سره یادیږي  .د هستو کمیکل مشاهدانو له نظره ثابته شوي ده چې هستجه د
په دې جوړښت کې  R.N.Aد مخزن په حیث کار کوي او یو زیات مقدار R.N.A
ذرات وجود ) (chromatinلیدل کیږي .د نیوکلیو پالزم د شبکي په سر کورماتیني
لري چې د حجروي انقسام په وخت کې دغه کروماتیني مواد تغیر کوي او د میلو
نومیږي ) (Chromosomesپه شان جوړښتونه مینځ ته راوړي چې
په نوم یادیږي gene .کروموزومونه دارثي عواملو حامل دى چې د جین
جین هغه عوامل دي چې د حجري ټول خواص راتلونکي نسل ته نقلوي  .له دې کبله
ویلى شو چې هسته د حجري د کنترول مهم مرکز دى  .د هستي غشا هم د نورو په
څیر له دوه طبقو څخه جوړه شوي ده چې خارجي برخه یې یو تعداد سوري لري
چې د هغو له الرې ځینې مالیکولونه تیریدالى شي  .هغه مواد چې په هسته کې لیدل
کیږیپه الندې ډول سره دي .
 . ٠رایبونو کلیک اسید ( : ) R.N.A
دا مواد د هستې غشا له الرې د حجري سایتوپالزم ته تیریږي ترڅو چې رایبوزوم
ته ورسیږي او هلته د پروتینونو په ترکیب کې برخه واخلي .
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 . ٢دې او کسې رایبونوکلیک اسید ( : ) DNA
هغه مالیکولونه دي چې ارثي خواص انتقالوي .
 . ٥هستون : Histone :
دا هغه هستوي پروتین دي چې لږ مالیکولى وزن لري .
 . ٦مغلق پروتین ( : ) Complex – protein
دا یو بل مغلق هستوي پروتین دي  .لیکن د دې دوه اخرینو پروتینو وظیفه تر اوسه
پورې معلومه شوي نه ده اما دومره ویل کیږي چې  D.N.Aسره کمک کوي .
د حجري په میتابولیکي فعالیتونو کې د هستې رول په امیب کې د تجربي په واسطه
ښودل شویده  .په دې ډول که امیب په دوه برخو قطع کړو چې یوه برخه یې هسته
ولري او بله برخه یې چې له هستي خالي وي بې هستې برخه لږ وخت وروسته له
حرکت څخه پاتي کیږیاو مري  .الکن هسته لرونکي برخه یې خپل فعالیت او ژوند
ته دوام ورکوي  .نو له دې کبله ویل کیږي .چې هسته د یوې حجري مهمه برخه ده
او په غیر د هستې څخه حجره خپل ژوند له السه ورکوي .
د حجراتو ډولونه : Types of cells
په ژوندیو موجوداتو کې دوه ډوله حجرات لیدل کیږي Eukaryota .او
 prokaryotaچې د  Eukaryotaکلمه د  Euحقیقي او  Karyotaهستی له دوه
کلمو څخه مینځ ته راغلى ده  .نو  Eukasryotaهغه حجرات دي  .چې حقیقي هسته
ولري  .په دې معنى چې هستوي مواد یې د یوې غشاء په واسطه احاطه شوى وى .
او  prokaryotaکله له  proاولى یا ساد او  Karyotaهستې له دوه کلمو څخه مینځ
ته راغلى ده په دې معنى چې هستوي مواد د کومې غشاء په واسطه احاطه شوي نه
دى او سایتوپالزم سره اړیکي لري  Prokaryotaحجرات په بکتریاؤ ( ) Bacter
او په ا بې شنو الجیو (  ) cyanophytaکې لیدل کیږي .د  Eukoryotaحجرات په
ټولو ژوندیو کثیر الحجروي موجوداتو لکه حیوانات او نباتات او نورو مایکرو
ارګانیزمونو کې لیدل کیږي.
د پروتین ترکیب : protein – synthesis
پروتینونه هغه عضوي مواد دي چې له یو شمیر امینو اسیدونو څخه چې په خاص
ډول ترتیبږي مینځ ته راځي  .څرنګه چې په طبیعت کې یو شمیر مختلف امینو
اسیدونه موجود دي نو د مالیکولى جوړښت له کبله مختلف پروتینونه مینځ ته
راوړي چې په خاصه توګه حجرات مختلف پورتینونه د خپلې نمو او انزایماتیک
فعالیتونو لپاره ترکیبوي هغه ارثي مواد چې په هسته کې واقع دي د دې او کسې
رایبونو کلیک اسید څخه عبارت دى او د جین جوړښت مینځ ته راوړي  .په نارمل
صورت سره (  ) DNAیوه جوړه ایزر شنه ده چې د هلیکل (  ) Helicalشکل
لري  .او د یو فنر سره نژدې ورته والى لري چې اړخونه د  DNAد جوړښت دي
او کسې رابوز او فاسفیت څخه جوړ شویدي  .او څنګنیزه برخه یې عضوي قلویات
لري  .چې ادنین (  ) Adenineله تیامن (  ) Thyamineاو ګوانین ( ) Guanine
له سایتوسین (  ) Cytosinسره پیوست والى لري  .په ژوندیو موجوداتو کې د دې
څلورو قلویاتو تناسب ثابت دي  .نو له دې کبله دغه جوړه ایز ترکیب د  D.N.Aیو
جنتیکي رمز (  ) Genetic – codeمینځ ته راوړي  .څرنګه چې د پروتین ترکیب
له هستې څخه بیرون په رایبوزوم کې صورت نیسې  .نو هغه معلومات چې د
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پروتین د جوړیدلو په هکله په هسته کې موجود دي د  R.N.Aپه وسیله انتقالیږي .
او دا یواځینى رشته ده چې د دې او کسې رایبوز په ځاى رایبوز لري او څنګنیزه
برخه کې د تیامین په ځاى بوراسیل ( )Uracilلري له بلې خوا څرګنده شوي ده چې
هره حجره درې ډوله رابیونو کلیک اسیدونه لري .
 . ٠ترانسپر رایبوز کلیک اسید ( : ) t.RNA
عبارت له هغه نو کلیک اسید څخه دى چې فعال شوى امینو اسیدونه د پروتین د
ترکیب په وخت کې انتقال وي او لرونکى د یوه کوچنې مالیکولى وزن دى چې
تقریبا ً  ٢٣زرو ته رسیږي .
 . ٢مسینجر رایبونو کلیک اسید ( : ) m.RNA
عبارت له هغه نو کلیک اسید څخه دى چې له  D.N.Aڅخه معلومات اخلي او
رایبوزوم ته یې انتقالوي او هلته د پروتین ترکیب د نوموړي اسید تر اداري الندې
صورت نیسې او یو متغیر مالیکولى وزن لري .
 . ٥رایبوزو مال نو کلیک اسید ( : ) r.RNA
عبارت له هغه نو کلیک اسید څخه دى چې په رایبوزوم کې پیدا کیږي .او لرونکى د
څو میلیونو مالیکولي وزن دى او وظیفه یې تر اوسه معلومه شوي نه ده  .مګر
دومره معلومه شویده چې رایبوزو مال رایښونو کلیک اسید له هغه جوړښتى پروتین
سره یو ځاى کیږیکوم چې رایبوزوم کې پیدا کیږي.
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( )٦شکل

34

د پروتوپالزم خواص
Characters of protoplasm
څرنګه چې پروتوپالزم د حجري جوړونکي ماده ده او د حجري ټولي اجزاوي له
هغو څخه جوړ شوي دى  .نو په عمومي توګه د ژوندیو حجرو پروتوپالزم الندینې
اساسي خواص لري .
د پروتو پالزم کیمیاوي خواص ( : )Chemical – Characters of protoplasm
د پرتوپالزم یوه زیاته برخه له مهمو عناصرو لکه هایدروجن ( )Hاکسیجن ()O
کابن ( )Cاو نایتروجن ( )Nڅخه جوړه شوي ده  .چې د پروتوپالزم وزن په سلو
کې (  ) ٣٣%فیصده له پورتنیو عناصرو څخه جوړ شویدي سر بیره پر دې
عناصرو نور عناصر لکه فاسفورس () سلفر ( )Sکلورین ( )Clمنګنیزیم ()Mg
کلسیم ( )Caسودیم ( )Naاو اوسپنه ( )Feپه ډیره کمه اندازه په پروتو پالزم کې
وجود لري  .هغه مهم مرکبات چې پروتوپالزم کبې پیدا کیږي .عبارت له عضوي
او غیر عضوي مرکباتو څخه چې په الندې ډول سره یې تر څیړنې النې نیسو .
 . ٠غیر عضوي مرکبات ( : ) Inorganic – Compounds
الف _ اوبه ( : ) Water

د غیر عضوي مرکباتو له جملي څخه اوبه د حجري

مهمه برخه تشکیلوي چې په زیات مقدار په حجره کې لیدل کیږي .او د یوې ژوندي
حجري  ٨٫-٤٣فیصده پورې د حجري وزن تشکیلوي  .د اوبو موجودیت په ژوندیو
اجسامو کې ضروري ده او اکثراً حیاتي تعامالت په یو اوبیز محیط کې ښه صورت
نیسې  .همدارنګه اکثره مرکبات په اوبو کې حل دى او له بلې خوا اوبه د حجراتو
منظم شکل ساتي  .ژوندې حجرات په نشتوالی د غذایی موادو کی تر یوه وخته
پوری ژوندی پاتی کیدای شی  .مګر په نشتوالی د اوبو کی فورا له منځه ځی ،
ب :مالکی  NaClاسیدونه  HClاو قلویات  NaOHچی د غیر عضوی موادو له
جملی څخه دی او په یوه ژوندی حجره کی لیدل کیږی چی دغه مواد د حجرو په
اوبو کی د محلول شکل لری  ،او ایونیک جوړښت یی ځانته غوره کړی وی ځنی
نور مهم عناصر په حیوانی انساجو ډیر زیات لیدل کیږی لکه ایودین چی د تایراید
( ) Thyroidد غدی په ترشحاتو کی ډیره برخه لری او اوسپنه د سرو کرویاتو د
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هیمو ګلوبین په جوړښت کی برخه لری همدارنګه مختلف غازات لکه اکسیجن .
هایدروجن ،کاربنډای اکساید  ،په اوبو کی د حلیدو قابلیت لری .
. ٢عضوی مرکبونه ( :) organic-compounds
د پروتوپالزم ټول عضوی مرکبات د کاربن عنصر لری او دغه مرکبات له
کاربوهایدریتونو ،شحمیاتو پروتینونو او نوکلیک اسیدونو ( )RNA.DNAڅخه
عبارت دی
الف :کاربوهایدیتونه (: )Carbohydrate
دا هغه مرکبات دی چی له  H,O,Cڅخه جوړ دی د جوړښت او د شمیر په لحاظ
دغه مرکبات په دری ډولونو ویشل کیږی چی عبارت دی له :
یوقیمته قندونه ()Monosacharides
دوه قیمته قندونه ()Disacharides
څو قیمته قندونه ()Polysacharides
مونوسکرایدونه عبارت دی له ګلوکوز ( )Glucoseفرکتوز( )Fractoseګلکتوز
( )Glactoseڅخه عبارت دی.چی عموما په میوه جاتو کی پیدا کیږی چه د انرژی
په تولید او د حجروی جوړښت کی برخه لری.
دای سکرایدونه د دوه مونوسکرایدونو د یو ځای کیدلو څخه الس ته راځی او
عمومی فورمول یی عبارت له  C12H22O11څخه عبارت دی  .مثالونه یی عبارت
دی له  Lactoseپه شیدو  Maltoseاو  Sacharoseپه ګنیو او لبلبو کی لیدل
کیږی د یو قیمته قندنو د څو مالیکولونو له یو ځای کیدلو څخه پولی سکرایدونه
( )poly sachridesالس ته راځی چی عمومی فورمول یی  )C6H10O5(nڅخه
عبارت دی مثالونه یی نباتی نشایستی سلولوز ( )Celluloseاو حیوانی نشایستی
ګالیکوجن ( )Glycogenڅخه دی چی د انزایمونو او اسیدنو په وسیله په
مونوسکرایدونو تجزیه کیږی .
C12H22O11 + H2O

2C6H12O6
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nC6H12O6

( C6H10O5)n +n H2O
ب :شحمیات (:)Fats

حقیقی شحمیات عبارت له هغو مرکباتو څخه دی پخپل ترکیب کی کاربن
،هایدروجن او اکسیجن لری چی د شحمی اسیدونو او ګلسیرین د یو ځای کیدو څخه
په وجود راځی چی عمومی فورمول یی عبارت له ( )CnH2n+1COOHڅخه دی
د کاربونونو شمیر یی د د شحمی تیزابونو د ډولونو له مخی توپیر کوی  ،او عمومی
خواص یی هم ددی توپیر له مخی تعینیږي  .چې د کاربونونو د زیاتوالى په وجه
جامد شحمونه لکه وازدي او برعکس هغه شحمیات چې شحمي اسیدونه یې له کمو
کاربنو څخه جوړ شوي دي مایع شحم لکه تیل دي .
یو شمیر نور مواد وجود لري چې د حقیقي شحمونو په څیر په اوبو کې غیر منحل
دي الکن د اصلي شحمیاتو څخه په خپل جوړښت کې توپیر لري ځکه په دغو موادو
کې شحمي اسیدونه پرته له ګلیسرین څخه شحمي مواد مینځ ته راوړي  .چې غیر
حقیقي شحمیات موم (  ) Waxستییرولس (  ) sterolsاو نور دي حقیقي او غیر
حقیقي شحمیات په عمومي توګه د (  ) Lipidsپه نوم سره یادیږي .
اوبه  +شحم

ګلیسرین  +درې موله شحمي

اسیدونه
فورمول :
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شحمیات په ژوندیو حجراتو ک د انرژي د تولید کونکو په څیر او هم د حجروي
جوړښتونو په جوړښت کې برخه لري .
ج  .پروتینونه ( : ) Proteins
پروتینونه هغه مرکبات دي چې سربیره د پر کاربن ،هایدروجن ،او اکسیجن د
نایتروجن عنصر هم په خپل مالیکولى ترکیب کې لري  .هر پروتین د کوچنیو
مالیکولونو د یو ځاى والى څخه چې د امینو اسیدونو په نوم سره یادیږي جوړ
شویدي  .او د امینو اسیدونو عمومي فورمول  R-CH-COOH-NH2څخه عبارت
دى چې تر اوسه پورې تقریبا ً ( )٢٫ډوله
امینو اسیدونه تشحی او پیژندل شویدي  .څرنګه چې پروتینونه د خپلې ډولونو له
مخې یو د بل سره توپیر لري نو د دې کبله ویلى شو چې پروتینونه د یوې حجري د
بلې حجرې سره هم ورته نه وي  .نو د دې کبله د جراحي عملیاتو په ترڅ کې د یو
پردې سړى پروتین د یو بل سړى لپاه د یو عکس العمل باعث ګرځیدلى شي .

فورمول
او له بلې خوا نه پوهیږو چې پروتینونه مهم عضوي مواد د یوې حجري تشکیلوي .
ځکه چې زیاته برخه د پروتوپالزم له همدې عضوي موادو څخه جوړ شوي ده په
کیمیاوي حیاتي تعامالتو کې د انزایمونو په څیر مهم رول لري  .له بلې خوا
پروتینونه د کیمیاوي جوړښت له مخې د کار بوکسیل (  ) COOHاو د امینو
( )NH2ګروپونه لري  .نو د دې کبله د تیزابونو او قلویاتو سره تعامل کوي او د
(امفوتریک ) (  ) Amphotricخاصیت لرونکى دي  .هغه کیمیاوي مرکبات چې د
یوې حجري په پروتوپالزم کې پیدا کیږیوزن یې د فیصدي له مخې په جدول کې
واضح شوى دى .
د  :هستوى تیزابونه Nucleic acids DNA, RNA
:Deoxyribonucleic acid
(  : ) D.N.Aد  DNAمالیکول په  ٠٣٥٣کال کې د انګلیستان دوه عالمانو هر یو
 Criekاو  Wastsonواضح کړه چې  D.N.Aمالیکول مضاعف دوه رشتوي یا
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( )Doublehelixشکل لري او د دې مالیکول لپاره یې یو مودل ( )modelپشنهاد
کړه او وروسته نوموړى عالمانو د نو بل جایزه ترالسه کړي  .او دغه مالیکول له یو
زیات شمیرو نوکلیو تایدونو ( )Nuccleotidesڅخه جوړ شوى دى او یو واحد
نوکلیو تاید ( )Nuceotideله درې کیمیاوي برخو څخه جوړى شوى دى چې
عبارت دى له فاسفوریک اسید ( )H3Po4دى او کسې رایبوز ( )Deoxyriboseاو
یو عضوي نایتروجن داره قلوى څخه  ،او د ( )DNAمالیکول په خپل ځنځیري
جوړښت کې څلور ډوله نایتروجن داره قلویات ،فاسفیت ( )phosphateاو دې او
کسې رایبوز ( )Deoxyriboseقند لري  .او همیشهلپاره په دغه ځنځیري جوړښت
کې ادنین (  )Adenineد تیامین ( )thymineپه مقابل کې او سایتوسین
( )Cytosineد ( )Guanineپه مقابل کې واقع شوي او د هایدروجن رابطو په
ذریعه یو د بل سره وصل وي  .همدارنګه د  DNAمالیکول له جینو نو genes
څخه جوړ دى او یو جین  geneد  DNAد مالیکول یوه کوچنې برخه یا ( )part
دى او ارثى خواص له والدینو څخه اوالدونو ته انتقالوي .
:Ribonucleic acid . ٢
 :RNAد RNAوظیفه د پروتین جوړول دى چې حجره کې دا موضوع مخکې د
پروتین په سنتیر کې واضح شوى ده او درې ډول  RNAوجود لري چې هر یو
 RNAسرته رسوي.
الف  :پیغامي  R.N.Aیآ )Massenger RBA (m.R.N.A
Transfer RNA
ب  :آنتقآلي  R.N.Aیآ )(t.R.N.A
ج  :رآیبوزومآل  R.N.AیآRibosomal RNA (r.R.N.A
د  D.N.Aاو  R.N.Aتر مينځ توپيرونه
The Differences between DNA and RNA

D.N.A
.٠

په هسته کې موقعیت لري

.٢

مضاعف دوه رشتوي جوړښت لري

.٥

ارثي خواص انتقالوي

.٦

په خپل ترکیب کې  Dcoxyriboseقند لري

.٣

د  DNAپه ترکیب ادنین ،تیامین ،ساتیوسین،

ګوانین ،عضوي نایتروجن داره قلویات برخه لري .
.٤

R.N.A
.1

هستچه او سايتوپالزم کې موقعيت لري
.

.2

ساده واحده رشته لري .

.3

د پروتين په جوړولو کې برخه اخلي

.4

په خپل ترکيب کې  Riboseقند لري .

.5

ادنين
کې
ترکيب
په
R.N.A
د
يوريسل ،سايتوسين ،ګوانين ،عضوي
نايتروجن داره قلويات برخه لري .

.6

 RNAد DNA

په واسطه جوړيږي.

 DNAپه خپله ځان جوړوي
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( )٣شکل

41

( )٤شکل
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( )٥شکل
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په یوه حجره کې د کیمیاوي مرکباتو مجموعي وزن د فیصدي له مخې
کیمیاوي مرکبات

.٠
.٢
.٥
.٦
.٣
.٤
.٥
.٨

اوبه
پروتینونه
شحمیات
کاربوهایدریتونه
D.N.A
R.N.A
نور عضوي مالیکولونه لکه انزایمونه
هورمونونه او میتابولیتونه
غیر عضوي ایونونه ( Na+, K+ Ca++
)Mg++, Cl, So4—etc

په بکتریایي
حجره کې
Bacteria
cell
 ٥٫فیصده
 ٠٣فیصده
 ٥فیصده
 ٢فیصده
 ٠فیصده
 ٤فیصده
 ٢فیصده
 ٠فیصده

د تى لرونکى
حیوان په حجره
کې
Mammalian
cell
 ٥٫فیصده
 ٠٨فیصده
 ٦فیصده
 ٥فیصده
٢5،٫فیصده
 ٠٫٠فیصده
 ٢فیصده
 ٠فیصده

په پورتنې جدول کې د کیمیاوي مرکباتو فیصدي په تحمیني ډول واضح شوى ده .
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د پورتوپالزم فزیکي خواص
Physical – characters of protoplasm
ګراهام په  ٠٨٤٠کال کې مختلف مواد له طبیعي غشاؤو څخه د هغوې د تیریدو او
نه تیریدو له مخې په دوه ډولو وویشل  .هغه ډول مواد چې له طبیعي غشاوو څخه په
اسانې تیریدل او د بلور کیدو خاصیت یې درلود د  Crystalloidsپه نوم سره یاد
کړل  ،لکه مالګي او قندونه او بل ډول د مرکباتو چې د بلور کیدو خاصیت نه
درلوده  .او د طبیعي غشاوو څخه نشو تیریدالى  .د  Colloidsمرکباتو په نوم سره
یاد کړل  .د حجري پروتوپالزم په فزیکي لحاظ کلونیدى خاصیت لري  .او مونږ د
هغه حیاتي اهمیت له مخې چې ټول ژوندي جسمونه له پروتوپالزم څخه جوړ شوي
دي  .نو په دې ځاى کې د کلونیدونو خواص تر مطالعي الندې نیسو .
 ( . ٠ټول کلوئیدونه د ځوند (  : ) Suspendedزرو په څیرپه محلل کې وجود لري
د مثال په توګه د حجرو په اوبو کې غټي ذرى لکه پروتینونه ،شحمیات،
کاربوهایدریتونه او نور په ځوړند شکل لیدل کیږي.
 . ٢د کلوئئدي محلول ذري د حجري له غشا څخه نشې تیریدالى نو له دې کبله د
حجرو پروتوپالزم د تل لپاره د دیوال په داخل کې پاتې کیږیاو له هغه څخه نه وزي
.
 . ٥په یو واحد سیستم کې د کلوئیدي ټول ذرات برقي چاجونه ( Electrical
 ) chargeلري .مشابه برقي چارجونه چې یو له بله سره نژدې کیږینو غټي ذري
وړي ذري دفع کوي نو په دې خاطر د تجمع (  ) Aggregetesمخنیوى کوي او
دغه ذري همیشهپه حرکت کې دى او دایمي حرکت د کلوئیدي ذراتو یا مالیکولونو
مربوط په هغې حرکي انرژي (  ) Kinetic – energyپورې ده  .چې په دغه
ذراتو کې موجوده ده  .د دغه مالیکولونو ذرات یو بل په دایمي توګه بمبار دوى چې
د مایکروسکوپ په واسطه د کتنې وړ ده  .او دغه مخصوص حرکت د Brownian
) – movementپه نوم یادیږي .
د کلوئید ذراتو حرکت د حجروي مرکباتو سره د تماس سبب ګرځي نو ځکه د
حجري داخلي تعامالت په اسانې سره سرته رسیږي .
 . ٦کلوئیدونه کیداى شي له نیمه مایع (  ) Solڅخه نیمه جامد حالت ( ) gelته بدل
شي مثالً د هګى سپین چې کلوئیدي خواص لري که حرارت ورکړل شي په نیمه
جامد حالت بدلیږي او که د جالتین یوې ټوټیي ته حرارت ورکړل شي په مایع
بدلیږي او تر سړیدو وروسته بیرته په (  ) gelبدلیږي یعنې (  ) Solپه (  ) gelاو
( ) gelپه (  ) Solبدلیږي .
د ژوندیو حجراتو پروتوپالزم د فزیکي خواصو له مخې یو کلوئیدي مرکب دي چې
له ( ) Solڅخه ( ) gelته تغییر کوی  .د مثال په توګه په امیباکي چې یو حجروي
حیوان دى د کاذبو پښو تشکیل د پورتنې موضوع د توضیح لپاره غوره مثال کیدلى
شي .
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حجروي ویش
Cell _ division
یو له مهمو خاصیتونو د یوې حجرې عبارت له هغه قدرت څخه دى کوم چې د هغه
په وسیله باندې حجره وده او ویشل کیداى شي  .نوى حجرات د همیشهلپاره د خپلو
مخکنیو حجراتو څخه د یو ویش په واسطه الس ته راځي  .په حقیقت کې د دې
مسئلي په باره کې په پخوا زمانه کې کوم علمي اسناد موجود نه وه  .مګر په
( )٠٨٫٣کال کې ویرشو ( )Virchowد حجروي ویش په باره کې معلومات
وړاندې کړل او هغه زیاته کړه چې کله یوه حجره خپل خاص جوړښت ته ورسیږي
نو سطح یې د شعاع د مربع په تناسب او حجم یې د شعاع د مکعب په تناسب لویږي
 .او وروسته له هغه څخه په دوه برخو باندي ویشل کیږي .نو له دې کبله په یو
حجروي حیواناتو کې له یوې حجري څخه دوه حیوانات په وجود راځي  .په عالي
حیواناتو کې لکه شمزى لرونکي حیوانات د حجرو د ویش په واسطه خپل انساج
ترمیموي او په نارمل ډول خپلي نمو ته ادامه ورکوي  .د شمزي لرونکو حیواناتو د
وجود جوړښت د دوه ډولو حجراتو څخه مینځ ته راغلى چې د جسمي حجراتو
 Vegetativecell or Somotic cellsاو د جنسې حجراتو Reproductivecell
 or Germcellsڅخه عبارت دى  .چې د  Vegetativeحجرات Somatoplasm
او  Reproductiveحجرات  Germplasmد جوړیدلو سبب ګرځي  .او
زوماتوپالزم د وجود د جوړښت او فعالیتونو په تشکل کې برخه لري او جرم پالزم
د جنسې حجراتو او ګمیتونو د جوړولو وظیفه په غاړه لري .
نو کله چې یوه حجره د حجروي ویش په وسیله وویشل شي نو متو له دې حجري
لورنى حجري (  ) Daughter _ cellsپه نوم سره یادیږي  .له بلې خوا حجروي
ویش په دوه برخو باندې ویشل شوي دي چې  Amitosisاو  Mitosisپه نومونو
یادیږي .
امیتاسس (: ) Amitosis
چې دا ویش د مستقیم ویش په نوم یادیږي  .په دې ډول ویش کې هسته اوږدیږي او
کله چې په منځنۍ برخه کې انقباض (  ) Contractionوکړي نو دوه هستې
ورڅخه الس ته راځي  .او وروسته له هغه سایتوپالزم هم په دوه برخو ویشل کیږي.
د هستوي موادو ویش ته (  ) Koryokinesisویل کیږي .او سایتوپالزمیکي ویش
ته ( ) Cytokinesisویل کیږي.
په یو حجروي حیواناتو کې دغه ډول ویش ډیر لیدل کیږي .او د عالي حیواناتو په
غضروفي (  ) Cartillageحجراتو کې او هم په هغو حجراتو کې چې د تخریب په
حال کې وي دغه ډول ویش لیدل کیږي .دا میتاسیس په ویش کې نامکملي مرحلي د
مایتاسیس لیدل کیږییعنې په مکمل ډول کروموزمونه او ارثي مواد نه تقسیمیږي .
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( )٨شکل
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میتاسیس ( : ) Mitosis
دا ډول ویش د غیر مستقیم ویش په نوم یادیږي  .دا ویش د لومړى ځل لپاره په
 ٠٨٨٫کال د  Walther Flemmingله خوا په حیواني حجراتو مطالعه شویدي او
زیات عمومیت لري .مایتاسیس ویش کې هم لومړى د حجري هسته او وروسته
سایتوپالزم په ویش پیل کوي  .خو د مستقیم ویش په خالف په دغه ډول حجروي
ویش کې هسته د ویش نه مخکې یو سلسله مختلفي او پیچلي مرحلي طى کوي چې
په الندې ډول سره یې بیانوو .
انټرفیس ( : ) Interphase
عبارت له هغه مرحلي څخه ده کوم چې حجره خپلي اعظمي نمو نه رسیدلى وي .
مګر د مایتاسیس ویش شروع شوي نه وي خو حجره یواځي د یو غیر فعال
سنتروزوم لرونکي وي او په هسته کې نامعلوم کروموزومونه وجود لري  .یعنې په
دغه مرحله حجره خپل ارام حالت لري .
 . ٠پروفیس ( : ) prophase
د مایتاسیس د ویش یا غیر مستقیم ویش لومړى مرحله له پروفیس څخه شروع
کیږي  .په دغه مرحله کې د هغو حجرو په هسته کې چې د مخه ارام حالت درلود .
نوى تغیرات مینځ ته راځي او کروموزومونه د خپلو کولوئیدونو له مخې لوړ مقام د
هایدریشن (  )Hydrationلري چې اوږدوالى زیات لیکن واضح شکل نه لري  .او
وروسته له دغې مرحلي کروموزومونه دي هایدریشن (  ) Dehydrationکیږي .او
کروموزومونو په لنډیدلو شروع کوي  .او هم د حجري سنتروزوم ( Centrosome
) چې لرونکي د سنترویولونه (  ) Centerionlesدی په دوه برخو ویشل کیږیاو د
حجري مخالفو قطبو  polesته حرکت کوي او د هر سنتریول په ګرداګر د کوچنې
او لنډ شعاعي خطوط او رشتي د وړانګو پشان تشکیلیږي  .او سنتریول د ستوري
شکل ځان ته غوره کوي چې د  Asterپه نوم یادیږي  .او د دواړو سنتریولونو تر
مینځ د ماکویادوک په شان ریتاړي  .او رشتي چې د سپنډل Spindleپه نوم یادیږي
 .جوړیږي د اریتاړى او رشتي د یو پروتین څخه چې د (  ) Tubulinنومیږي .
منځ ته راځي او په دغه مرجله کې کروموزومونه مضاعف کیږي .هر کروموزوم
دوه رشتوي جوړښتو نه مینځ ته راوړي چې هر رشتوي جوړښت د کروماتید (
 ) Chromatidsپه نوم سره یادیږي او په دغه وخت کې هستچه کوچنې کیږي .او
وروسته له مینځه ځي  .او هم هستوي غشا ورو ورو کیږي .چې په اخر کې دا هم له
مینځه ځي او په نتیجه کې د هستوي غشا نشتوالى واقع کیږي .او په دغه وخت کې
نو کلیوپالزم (  ) Nucleoplasmهم د ماکو په څیر ریتاړي او رشتي جوړوي
معلومه شویده هغه رایبونو کلیک اسید په هستچه کې پیداکیږي .له هغه رایبونو
کلیک اسید څخه توپیر کوي چې په کروموزومونو کې پیداکیږي .کله چې هستچه له
مینځه ځي نوموړي  .تیزابونه په کروموزومونو کې پیداکیږي .له غه رایبونو کلیک
اسید څخه توپیر کوي چې په کروموزومونو کې پیداکیږیکله چې هستچه له مینځه
ځي نوموړي تیزابونه په کروموزومیک شکل تغیر خوري او هغې ته د رنګ
ورکولو قابلیت ور بښې .
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 : ٢میتافیس : ) Metaphase ( :
په دې مرحله کې کروموزمونه واضح شکل اختیاروي او په مرکزي برخه د
رشتوي جوړښت (  ) Spindlesکې ځاى نیسي او هره رشته د کروموزم د یوې
نقطي سره تماس پیدا کوي  .چې دغه نقطه د سنترومیر  centomereپه نوم سره
یادیږي .
 . ٥انافیس ( : ) Anaphase
په دې مرحله کې د سنترومیر له برخی څخه هر کروموزوم په دوه برخو سره جال
کیږي .نو په دې صورت کې دواړه کروماتیدونه یو د بله څخه په تدریجي ډول د
رشتوي جوړښتونو د انقباض په واسطه جدا او مخالفو قطبونو ته حرکت کوي او
دوى د  Vیا  Uشکل ځانته غوره کوي دغه جدا والى د کروماتیدونو دا نافیس د
مرحلي په اخر کې د دختري کروموزمونو د تولید باعث ګڼل کیږي.
 . ٦تیلو فیس ( : ) Telophase
د تیلوفیس په مرحله کې کروموزمونه حرکت کوي تر څو پورې د یو ګروپ په
شکل په هر قطب کې د خپل سنتروزوم په څنګ کې ځاى نیسي  .او د هایدریشن د
عملي څخه وروسته د لیدلو وړ نه وي .او د دریتاړو جوړښتونه هم ورکیږي.
هستوي غشا او هستچه هم مینځ ته راځي  .له بلې خوا د حجري سایتوپالزم د دواړو
خواو په وسطي برخه کې انقباض کوي او په نتیجه کې دوه نوى حجري په وجود
راځي کوم چې کورموزومونه یې بیرته د جوړه ایز خاصیت قدرت لري .
د مایتایسس اهمیت : Significance of mitosis
هغه کروموزمونه چې د یوې حجري په هسته کې پیدا کیږي .د ارثي خواصو
فکتورونه له والدینو څخه اوالدونو ته اوله یوې حجري څخه متولدو حجرونه نقلوي
نو که چیرته د متولدو حجرو ټول خاصیتونه د والدو حجرو سره ورته وي نو د دې
مفهوم ارایه کوي چې کروموزمونه په مساویانه توګه نقل شویدي نو له دې کبله
ویالى شو چې هغه تقسیم چې د کروموزمونو د اوږدوالى په امتداد واقع شویدي
مساویانه مقدا او اوصاف د موادو لري څرنګه چې (  ) Mitosisویش په جسمې
حجراتو (  ) Somotic Cellکې صورت نیسې  .او د دې ویش په نتیجه کې چې
کومي نوى حجري یا لورني حجري (  ) Daughter cellمینځ ته راځي  .د مورني
حجري په شان د پالنید (  ) Diploidیا ( ) 2nحالت د کروموزومونو لري  .او
شمیر د کروموزومونو د لورني حجراتو مساوي شمیر د مورني حجري وي .
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ګاميتو جينيسس
GAMETOGENESIS
منشه آو آنکشآف د ګمیتونو د  Gametogenesisپه نامه یادیږي  .او په دوه برخو
ویشل کیږي .انکشاف د سپرمي حجراتو د (  ) Spermatozoaپه نوم یادیږي چې
د  Spermatogenesisتر عملیي الندې څیړل کیږیاو انکشاف د تخمونو یا
( )Ovumد ( )Oogenesisعملییي الندې څیړل کیږي .سره له دې چې دواړه
ګمیتونه یو د بله سره توپیر لري لیکن هغه اساسي درې مرحلې چې دوى دواړه د
هغوي په واسطه انکشاف کوي ورته والى لري چې عبارت د له زیاتوالى
( )Multipli cationنمو (  ) Growthاو بلوغ  Maturatioڅخه .
 . ٠سپرماتو جینسس ( : ) Spermatogenesis
هغه یو سلسله تغییرات چې د خصیو (  ) Testesپه جرمینل اپیتلیوم سل
 Germinal – Epithelium – cellکې واقع کیږي .او د سپرمي حجراتو د تولید
سبب ګرځي  .نو له دې کبله دغه عملیه د  Spermatogenesisپه نوم یادیږي  .دغه
ټول نوموړى حجرات د خصیو په سپرمي کانالونو یا ( Seminiferous – tubule
) کې شته او دغه حجرات په سپرمي حجراتو انکشاف کوي  .اولنۍ جنسي حجره د
 primordial – Germ cellیا  Gonocyteپه نوم یادیږي  .دغه حجره د
مولتیپلیکیشن په مرحله داخلیږي چې د (  ) Mitosisیا مایتاتیک (  ) Mitoticپه
څیر انقسام کوي  .په دې صورت کې یو شمیر حجرات منځ ته راځي چې د سپرماتو
ګوینم  Spermatogoniaپه نوم سره یادیږي  .او دغه حجره په خپل سایز کې وده
کوي او وروسته له ودي څخه  primary – Spermatocyteمینځ ته راوړي  .د
ودي د مرحلي په تعقیب د ځوا نیدلو مرحله شروع کیږي .چې په دغه وخت کې دوه
ډوله موفقانه حجروي تقسیم صورت نیسې  .چې اولنې د میوتیک (  ) Meioticپه
څیر او دوهمې یې د عادي (  ) Mitoticپه څیر ده .
د څو انیدلو د اولنۍ ویش په شروع کې په پر له پسې ډول ځانګړي مشابه هومولوګ
کروموزومونه سره یو ځاى کیږي .او یو د بل په څنګ کې ځاى نیسې چې نوموړى
عملیه د  Synapsisیا جوړه کولو (  ) Pairingپه نوم یادیږي  .چې دا ډول د
کروموزومونو جوړه کیدل د کوم چانس په واسطه صورت نه نیسې  .که چیرته یو
ابتدایي  Spermatocytesچې لرونکى د څلورو کروموزومونو وي  .نو دا
ضروري ده چې  Spermatocyteدوه هم جنسه جوړه د کروموزمونو لري  .هم
جنسه کروموزمونه نه یواځي د خارجي جوړښت له نظره یو د بل سره ورته دي
بلکه د فزیو لوژیکي فعالیتونو او انکشافي تاثیراتو له کبله هم سره نژدې خاصیتونه
لري  .ځکه چې پلرنې هم جنسه کروموزمونه په هستوي جوړښت کې یو د بله سره
جوړه کیږي .هره جوړه په خپل اوږدوالى کې په دوه کروماتیدونو ویشل کیږي .چې
د  Anaphaseپه مرحله کې دوه کروماتیدونه د ماکو د جوړښت یوې خوا ته او دوه
نور یې بلې خوا ته نو کله چې حجروي ویش شروع کیږي .او دوه حجري الس ته
راځي  .چې دغه دوه حجري نیمایي کروموزمونه لري چې دا د ابتدایي
 Spermatocytتنقیصي تقسیم د دوهمي سکندري سپرماتوسایت Seeondry
 Spermatocyteد تولید باعث ګرځي  .کوم چې کروموزم لري .
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په پورتنې تقسیم کې جنسې حجرات د زوماتو (  ) somatoد حجراتو د
کروموزمونو د شمیر نماینده ګى کوي  .همدارنګه تولید شوى دوهمي .
سپرماتو سایتیس په عادي ډول د (  ) Mitoticپه څیر له ویش الندې د رومي ،چې
په نتیجه کې هره یوه لورني حجره دوه کروماتیدونه لري  .چې باالخره په دوه
کروموزمونو انکشاف کوي  .نو کله چې څلور  Spermatidپه وجود راځي  .نو د
یوې ابتدایي (  ) Spermatocyteد ځوانیدلو او نمو څخه نمایندګي کوي چې
وروسته له هغه څلور ځوان سپرمي حجرات تولیدیږي  .په عمومي توګه سپرم له
درې برخو څخه جوړ شوى دى چې عبارت دى له سر ،تنې ،او لکى څخه چې
هسته لرونکى د کروموزومونو ده چې د سر په برخه کې ځاى نیسې  .سنتروزوم او
مایتو کندریا د هغه په منځنې برخه کې ځاى غوره کوي  .او ګلچي جوړښتونه د سر
د برخي نوکداره حالت تنظیموي .
لکى د هغه په حرکت رول لري او همدارنګه د انسان د جنسې حجراتو په انکشافي
مرحلو کې هم دا ډول تنقیصي ویش صورت نسیې  .هغه دا رنګه چې لومړنى
جنسې حجره یا ( ) Gonocyteچې د کروموزمونو شمیر یې ( )٦٤دي  .دغه
جنسې حجره ( ) 2nیا (  )Diploidکروموزم لري او وروسته دغه ()Diploid
شکل د کروموزم د تنقیصي ویش په وسیله په داسې حجراتو بدلیږي  .چې ( )nیا
 Haploidشکل د کروموزم لري  .چې دغه دواړه ګمیټونو سره یو ځاى کیږینو د
کروموزمونو شمیر یې په القاح شوي حجره یا زایګوټ کې بیرته ( )٦٤کیږي.
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اووجنيسس ( : ) OOGENESIS
د آووجنیسس په آنکشآف کې  Gonocyteیا جنسې اولنې حجره اول د
 Multiplicationد مرحله په واسطه  Oogoniaمنځ ته راوړي  .او وروسته د
مولتیپلیکشن او نمو څخه پرایمري اووسایت  Primary – oocyteد یوه غیر
مساویانه  Cytoplasmicویشي الندې راځي  .نو له دې کبله یوه متولده حجره نظر
بلې ته کوچنې جوړښت لري چې دا کوچینې حجره د  polar – bodyپه نوم
یادیږي  .چې دغه پوالرباډي د دوهم ځل لپاره د بیا ویشل کیږیاو په نتجیه کې دوه
مساوي حجرات د پورالرباډي (  ) polar – bodyمنځ ته راوړي او همدارنګه لویه
حجره یا سکندري او وسایت  Secondary – Oocyteهم د یو غیر مساویانه تقسیم
الندې راځي  .چې یوه یې دوهمې پوالرباډي ( ) Secondary – polar – body
یا کوچنى حجره او بله یې لویه حجره یا (  ) Ovumتشکیلوي چې په دې دواړو
ویشو نو کې د کروموزمونو کموالى صورت نیسې او هپالید حجرات منځ ته راوړي
چې اووجنیس (  ) Oogenesisد مرحلي په نتیجه کې د وظیفي له مخې یوه فعاله
تخمه او درې پوالرباډي په وجود راځي  .چې باالخره دغه درې پوالرباډي له
مینځه ځي چې دغه غیر مساویانه ویش د حجراتو د تخمي یا (  ) Ovumلپاره د
ازمینه مساعده کوي چې په کافي اندازه غذایي مواد یا (  )Yolkد القاح د وخت څخه
د جنین (  ) Emberyoتر مرحلی پوری ولری  .په شمزی لرونکوحیواناتو کی
تشکل د هغه اولنی پوالر باډی هغه وخت صورت نیسی کله چی ابتدایی اووسایت د
تخمدان ) (ovaryڅخه ازادیږی او تخموي کانال (  ) Oviductته رسیږي .
دوهمې پرالرباډي هغه وخت منځ ته راځي چې تخمه دالقاح د عمل لپاره اماده شي .
( )٠٠شکل .
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ميوسيس : Meiosis
دغه ډول ویش کوم چې د ځوانیدلو په مرحله کې په  Gametogonesisکې صورت
نیسې عبارت له تنقیصي ویش یا  Meiosisڅخه دى ځکه چې په ګمیتونو کې د
کروموزومونو شمیر د اصلي شمیر نیمایي کیږي .همدارنګه میوسیس د مایتوسیس
په څیر په څلورو مرحلو باندې ویشل کیږي .چې عبارت دى له پروفیز – میتافیز –
انافیز او تیلو فیز څخه .
سربیره پردې د پروفیز (  ) prophaseمرحله په نورو الندنیو مرحلو باندې ویشل
کیږي.
( ) Leptotene
نازکه رشتوي مرحله
.٠
( ) Zygotene
د جوړه کیدو مرحله
.٢
( ) pachytene
د ضخیم کیدو مرحله
.٥
( ) Diplotene
د جفته کیدو مرحله
.٦
د یوې برخې د حرکت مرحله ( ) Diakinesis
.٣
 .٠نازکه رشتوي مرحله : Leptotene
هغه کروموزمونه چې په هسته کې واقع دى یو ثابت حالت ځانته غوره کوي او
اوږده رشتوي جوړښتونه منځ ته راوړي او دغه رشتوي جوړښتونه په واضح ډول
د لیدلو وړ دي .
 . ٢د جوړه کیدلو مرحله ( : ) Zygotene
مورني (  ) Matemalاو پلرني (  ) patemalهم جنسه کروموزومونه یو د بله
سره یو ځاى او جوړه کیږیاو سنترومیرونه د کروموزومونو یو د بله سره پیوست
کیږیاو کروموزومونه په لنډیدلو شروع کوي او د همجنسو کروموزومونو یو ځاى
کیدلو ته باى ولینټ (  ) Bivalentوایي .
 . ٥د ضخیم کیدلو مرحله ( : ) pachytene
د ضخیم کیدلو په مرحله کې کوم چې کروموزمونه د (  ) Bivalentشکل لري نور
هم په ضحیم کیدلو او لنډیدلو شروع کوي چې باالخره د خپل اوږدوالى په امتداد
پرته له سنترو میر له برخي څخه په دوه کروماتیدونو جال کیږي .چې هر یو
کروموزوم باى ولینټ جوړښت لري .
 . ٦د جفته کیدلو مرحله : ) Diplotene ( :
هغه کروموزمونه چې د بایي ولینټ شکل لري او همجنسه کروموزومونه دي د خپل
اوږدوالى په امتداد په کروماتیدونو جال شویدي نو د دغو جال شوو کروماتیدونو
ځینې برخي یو د بله سره تعویض کیږی  .هغه نقاط چې دغه څلور کروماتیدونه یو
د بله سره قطع کوي د تقاطع نقطه یې (  ) Chismataپه نوم یادیږي  .په دغو نقاطو
کې کروماتیدونه کوالى شي چې مات شي او دغه ماتي شوي برخې د یو کروماتید
کوالى شي چې د بل همجنسه کروماتید سره پیوستون پیدا کړي نو له دې کبله
همجنسو کروموزمونو په مینځ کې د موادو تبادله صورت نیسې .
 .٣د یوې برخې د حرکت مرحله ( : ) Diakinesis
په دې مرحله کې د کروموزمونو لنډیدل او ضخیم کیدل ال پسې نور هم صورت
نیسې او د بایولینټ کروموزمونو حرکات د سنترومیر له نقطي څخه شروع کیږي.
همدارنګه هستوي غشا له مینځه د رومې او سنتروزوم جال کیږي .او د ماکو په څیر
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( سپنډل ) یارشتي هم جوړیږي  .چیرې چې باى ولینټ حشوي برخو ته حرکت
کوي  .او د ماکو په څیر رشتوي جوړښتونو کې ځاى نیسې .
میتافیز : Metaphase
په دې مرحله کې هستوي غشاء او هسته له منځه ځي او همدارنګه د کروموزمونو د
جوړي هر غړى په مساوي فاصله سره د خپل همجنسه غړى ځنې د ماکو رشتوي
جوړښت ( ) Spindleپه برخه کې موجودیت لري او هر یو د دوى لکه د
مایتوسیس د مرحلي په څیر د خپل سنترومیر سره ارتباط لري .
انافیز : Anaphase
په دې مرحله کې کروموزمونه قطبونو ته حرکت کوي او همدارنګه په دې مرحله
کې کروماتیدونه د سنترومیر له برخې څخه نه جال کیږیچیرې چې په مایتوسیس کې
دغه عمل صورت نیسې او دغه کروموزمونه د سنترو میر لرونکى وي نو له همدې
کبله دغه مرحله د اهمیت وړ ده .
تیلوفیز : Telophase
په دې مرحله کې چې کروموزمونه قطبونو ته ورسیږي نو هلته دوى هستې
جوړیږئ او یوه لنډه دوره د انټرفیزا نجاموي  .لیکن په ځینو حاالتو کې په ناڅاپي
ډول دوهمې میتوتیک تقسیم شروع کیږی خو د پروفیز مرحله نه لیدل کیږي .او په
دغه وخت کې رشتوي جوړښت له مینځه ځي او دوه حجري په وجود راځي .
د میتافیز دوهم تقسیم : Second divison of Metaphase
په هره نوى حجره کې چې کوم کرومووزمونه موجود دي نو له دوه کروماتیدونو
څخه تشکیل شویدي چې د یو ګروپ په څیر د ماکو د رشتوي جوړښت په وسط کې
ځاى نیسې.
د انافیس دوهم تقسیم ( : ) Second divison of Anaphase
په دې مرحله کې سنترو میرونه یو له بله څخه جال کیږینو له دې کبله کروماتیدونه
په ازاد ډول سره حرکت کوي لکه چې د مایتوسیس په ویش کې لیدل کیده .
د تیلوفیز دوهم تقسیم ( : ) second divison of Tdophase
نوموړى مرحله د مایتوسیس د تیلوفیز د مرحلي په څیر سرته رسیږي .
د مایوسیس اهمیت : Significance of Meiosis
د یوې حجري په تنفیصي ویش کې یو له مهمو خاصیتونو ځنې دا دى چې د
کروموزمونو په اصلي شمیر کې کموالى منځ ته راځي او یا ویالى شو چې په یوه
حجره کې د کروموزمونو دیپالید (  ) Diploidحالت په هپالید (  ) Haploidحالت
باندې بدلیږي .
s - s/2
یا
له بلې خواه کله چې د مذکر یا (  ) Maleاو مونث یا (  ) Femaleد جنسونو
ګمیتونه سره یو ځاى شي نو د القاح په نتیجه کې د کروموزمونو شمیر د حیواناتو په
هر نوع کې یو ثابت حالت ځانته غوره کوي او هغه زیات مهم خاصیت چې په
تنقیصي ویش کې لیدل کیږیعبارت له هغه نوى اتحاد څخه دى کوم چې د همجنسه
کروموزمونو په مینځ کې صورت نیسې چې دا نافیز په مرحله کې د هرې جوړې
ځینې یو کروموزوم په ازاد ډول سره قطبونو ته ځي چې وروسته له هغه ځینې د
کروموزمونو په مینځ کې اصلي جوړه ایز حالت لیدل کیږیڅرنګه چې د اتحاد او
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تفکیک (  ) Sigregationټول ممکنات په جنسې حجراتو کې واقع کیږینو له دې
کبله د هغوې تر مینځ د موادو تباله او د ارثي خاصیتونو مخلوط کیدل ( ) Mixing
صورت نیسې (  ٠٢شکل )
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دریم فصل
حيواني انساج
Animal – Tissus
لکه چې دمخه مو وویل چې حیواني حجرات نظرو هغه محیط ته چې دوى په کې
ژوند کوي او نظر هغوو ظایفو ته چې دوى سرته رسوي مختلف شکلونه او جسمونه
لري  ،نو هغه ورته حجرات چې سره یو ځاى شویدي  .او یو خاصه وظیفه سرته
ورسوي د نسج یا  Tissueپه نوم یادیږي .
یعنې هر نسج د یو شمیر حجرات څخه جوړ شویدي چې په خاص ډول جسامت
شکل او ترتیب لري  .حیواني انساج عموما ً په څلور برخو ویشل شوي دي چې
عبارت دي له :
 . ٠بشروي انساج ( ) Epithelial - Tissues
 . ٢ارتباطي انساج ( ) Connective – tissues
 . ٥غضالتي انساج ( ) Muscle – tissues
 . ٦عصبي انساج ( ) Nervous – tissues
 . ٠بشروي انساج ( : ) Epithelial – tissues
عبارت له هغه انساجو څخه دي چې حجرات یې یوه متداومه سطح منځ ته راوړي
او په کمه پیمانه سره بین الحجروي مواد یا (  ) Matrixلري چې دا ډول انساج د
بدن خارجي سطحه پوښي ،او هم د بدن داخلي خالیګاوي استر کړي دي  .د بلې خوا
د بشروي انساجو د حجراتو جوړښت او ترتیب یو له بله ځنې توپیر لري نو ځکه
شپږ مختلف ډولونه منځ ته راوړي .
الف – ساده بشروي نسج ( : ) Squamous – Epitheliel Tissue
دا ډول انساج د پلنو او باریکو حجراتو څخه منځ ته راغلى دى چې د خښتو په څیر
یو د بله سره پیوستوالى لري چې په خاص ډول بین الحجروي موا د یې کم او الندې
برخي پوښي  .د بدن خالیګاه (  peritoneal , Coelomاو د سږو هوایي کڅوړي
( )Alvioliیې استر کړي دي  .او همدارنګه د پښتورګو Bowmans – Capsule
او داخلي غوږ  Inner – membraneاو د وینو قناتونه (  ) Blood – vesslesد
استر کولو وظیفه په غاړه لري  .نو له دې کبله دغه نسج د  Endotheliumپه نوم
هم یادیږي .
ب – استواني بشروي نسج : Columnar – Epthelial – tissue
عبارت له هغه بشروي انساجو څخه دى چې د استواني په څیر شکل لري او
حجرات یې اوږد جوړښت لري او څنګ په څنګ واقع شوي دي چې په داخل کې د
حجراتو د اوږدوالى په امتداد یې قطر کمیږي او د هاضم د سیستم داخلي برخې
میوکس ممبران (  ) Mucous – membraneاو کولمو ( )Intestinalځینې برخې
او د بولى تناسلي سیستم ( ) Urinogenital- systemد غړو د استر کولو وظیفه
په غاړه لري .
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ج – سلیایي انساج ( : ) Ciliated – Epithelial – tissue
نوموړي نسج د کولو میناراپتیل انساجو د تغییر (  ) Modificationپه نتیجه کې
منځ ته راځي  .د معدي او کولمو داخلي جدار پوښي او د ویښتانو په څیر جوړښتونه
لري چې د سلیا (  ) Ciliaپه نوم یادیږي  .او په قاعدوي برخه کې دانه دار
جوړښتونه یا  Basal- granulesلري .
همدارنګه په داخلي پورتوپالزم کې د دې حجراتو دغه رشتوي جوړښتونه بزل
ګرانول منځ ته راوړي چې اوږدوالى یې  ٦ – ٥مایکرون پورې رسیږي او د خپل
دایمي یو جهته حرکت له مخې د حجراتو د اصلي حالت ساتندوي دي  .دغه سلیاوي
په یوه ثانیه کې (  ) ٠٫کرته یا زیات له لسو کرتونو ځینې حرکت کوي  .په نتیجه
کې د میوکس (  ) Mucusد پاکوالى سبب ګرځي کوم چې د ګردونو د زراتو په
وسیله پوښل شوي وي .
د – غدواتي اپتیلي انساج ( : ) Glandular – Epithelial issue
دا انساج هم د کولو مینار اتیلي انساجو د تغییر نتیجه کې منځ ته راځي او په خاصه
توګه د کیمیاوي موادو د ترشح وظیفه په غاړه لري  .مثالً یو حجروي غدوات
( ) Uniceliular – glandsعبارت له هغه یو حجروي غدواتي اپتیلي انساجو په
نوم یادیږي  .او په دې کې دوه ډوله حجرات لیدل کېږې چې یو ډول یې ()Goblet
ګوپلیت نومیږي  .چې د میوکس د ترشح وظیفه په غاړه لري  .چې خپله میوکس یو
ګریس ماننده او چسپناکه ماده ده چې دا پتیلي حجراتو خارجي برخه پوښې او د
خارجي موادو په مقابل کې د حفاظت وظیفه په غاړه لري  .او بل ډول حجرات یې
جذب کوونکى حجرات (  ) Absortive – cellڅخه عبارت دي  .همدارنګه مغلق
غدواتي اپتیلي انساج وجود لري  .چې د پانقراس د اسینار حجرات د دې انساجو ښه
مثال دى .
و – جنسې اپتیلي نسج ( : ) Genninal- Epithelial – tissue
نوموړي نسج هم د کولو مینار د تغییر په نتیجه کې مینځ ته راځي  .او حجرات کې
معکعبي او یا ګرد شکل لري او د تخمدان ( ) Overyاو د خصیو (  ) Testesکانال
منوي ( ) Seminiferous – Tubulesاستر کوي .
هـ  -څو طبقه یې اپیتیلي نسج ( : ) Stratified-EP-T
دغه انساج د انسانانو د وجود خارجي برخې پوښي او ځینې داخلي برخو کې هم
لیدل کیږي .لکه د خولي خالیګاه ،ژبه  ،مري (  ) Oesophagusاستر کوي د دغه
بشروي نسج فوقاني حجري د وخت په تیریدو سره خپله هسته له السه ورکوي او له
منځه ځي او پر ځاى یې له قاعدوي غشاء څخه نوى حجري منځ ته راځي .
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نوټ ( ) ٠٥شکل د اپیتیلي انساجو د ډولونو شکلونه .
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( )٠٥شکل :
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( )٠٥شکل
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 – ٥ارتباطي یا منضم انساج : Connective – tissues
د انسج ډیر ډولونه لري او د حیواناتو د بدن مختلف غړى لکه  :غضروف هډوکى،
وینه ،شحمي نسجونه او نور تشکیلوي  .او په عمومي ډول الندې وظیفي سرته
رسوي .
 . ٠نورو جوړښتونو ته پیوست والى ورکوي لکه د پوستکي نښلول له غړي سره او
د غړي نښلول له هډوکو او غضروف سره .
 .٢د ویني د رګونو او نورو نسجونو تر منځ خالیګاه ډکول .
 .٥د هډوکو او غضروف په مرسته د داخلي غړو ټینګ ساتل .
 . ٦په شحمي نسجونو کې د شحمو په ډول د غذایي موادو ذخیره کول .
 . ٣خارجي (  ) Toxinسره د مجادله کول او هغو مضرو میکروبونو په مقابل کې
دفاع چې بدن ته داخلیږي  .څرنګه چې دا انساج په ډیره اندازه سره بین الحجروي
مواد تولیدوي  .نو له دې کبله له بشروي انساجو څخه توپیر لري  .چې دغه بین
الحجروي مواد د میتریکس په نوم سره یادیږي  .د دې نسج رسیدلى حجرات د
میتر یکس په برخه کې په پراګنډه ډول موقعیت لري او په خپله میتریکس د ودې او
انکشاف په وخت کې د حجراتو په وسیله ترشح کیږي.
منظم انساج په څلور ډوله دي :
چې عبارت دي له ارتباطي رشتوي نسج ،غضروفي نسج ،د هډوکو نسج ،د ویني
نسج .
 . ٠ارتباطي رشتوي نسج ( : ) Fibrous – tissue
دا انساج د جسم په اکثرو ځایو کې پیدا کیږیدغه نسج پوستکي په عضالتو او
عضالت په هډوکو پورې وصلوي او په څلور ډوله دي .
الف _ ایرولر نسج ( : ) Aerolar – tissue
دغه ډول نسج د بوستکی الندې یوه متداومه طبقه منځ ته راوړي  .له بلې خواه په
هغو خالیګاوو کې لیدل کیږي .کوم چې د غړو په منځ کې موجود دي  .او همدارنګه
د هغو غضالتو لپاره یوبکس جوړوي کوم چې د  peritoneumجوړښت منځ ته
راوړي او  Mesenteriesاو د وینو قناتونه )  ( Bloo – vesseهم استر کوي  .د
میکروسکوپي مشاهداتو له مخې معلومه شویده چې دغه ډول نسج یو ډیر مقدار
شفاف  Matrixلري کوم چې لرونکى د  Mucinوي د بلې خوا دا جوړښت دوه
ډوله رشتي لري چې د  White – fiberاو  Yellow – fiberپه نوم یادیږي  .چې
اولنى ډول یې په خپل دسته ایز جوړښت کې زیاتي رشتې لري او دوهمې ډول یې په
خپل جوړښت کې یوه واحده یا څور شتي لري چې دغه دواړه ډوله رشتي یو د بله
سره یو ځاى کیږي.
او یو شبکه یې جوړښت منځ ته راوړي  .سپین رشتوي جوړښت چې د پروتین
کوالجن ( ) protein – collagenڅخه جوړ شویدي د حرارت په مقابل کې
مقاومت نه لري او دغه رشتوي جوړښتونه د یو ډول حجراتو د افرازاتو په نتیجه
کې منځ ته راځي چې دغه حجرات د  Fibrolestsپه نوم سره یادیږي  .زیړ رشتوي
جوړښتونه د  Elastinموادو څخه جوړ شویدي نو له دې کبله االستیکي خاصیت
لري  .او هم په کمه پیمانه سري دغه نسج  phagocyticیا  Histocyteحجرات هم
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لري چې نوموړي حجرات د حرکت او خارجي موادو د اخیستلو قدرت لري نو ځکه
د  Murophageپه نوم یادیږي او دفاعي خاصیت لري  .د بلې خواه هغه حجرات
چې غیر منظم جوړښت لري د  Mast – cellپه نوم یادیږي  .نو په عمومي توګه
هغه ایرولر انساج چې د وینې د رګونو په شاوخواه کې موجود وي کوم وخت چې
یو بیګانه مواد هلته پیدا کیږي .نو دغه حجرات د خارجي مواد په مقابل کې شخړه
کوي چې له منځه یې یوسي .
ب _ سپین رشتوي نسج : ) White – Fibrous – Tissue ( :
دغه ډول نسج عموما ً غیر االستیکي نسج ده چې په وترونو  Tendonکې پیدا
کیږي.
او همدارنګه د عضالتو او ارتباطي انساجو په منځ کې ارتباط قایموي کوم چې
هډوکي احاطه کوي او هغه جوړښت چې هډوکي احاطه کوي د  peristeumپه نوم
یادیږي  .او همدارنګه دغه نسج په دماغ (  ) Brainنخاع شوکي ( Spinal – cord
) په  Durameterپه  Bowman – Capsulد هډوکى په  periosteumاو د
غضروف  perichodriumپیدا کیږي
ج – زیړ رشتوي نسج ( : ) Yellow – Fibrous – Tissue
په دې نسج کې هم د فیبروپالست (  ) Fibrobastsحجرات لیدل کیږي او دغه نسج
االستیکي نسج دي او نازکي سپینې رشتې د دې رشتوي ساختمان کمه برخه
تشکیلوي او په  Ligamentکې پیدا کیږي .کوم چې هډوکى یو د بله سره وصلیږي
او همدارنګه دغه نسج په  Arterioleاو  Branchioleپه دیوالونو کې پیدا کیږي.
د – شحمي نسج ( : ) Adipose – Tissue
نوموړي نسج د ایرولر انساجو د تغییر په نتیجه کې منځ ته راځي او په خپل
جوړښت کې الندې شحمي مواد لکه  Oleine, Sterineاو  palmatineلري  .په
لومړنى مرحلو کې شحمي حجرات په ځانګړي توګه قطروي تیلي مواد لري  .نو
کله چې نمو کوي په یوه واحده غټ قطره بدلیږي .
او په نتیجه کې په تدریجي توګه د حجري د پړسیدلو باعت ګرځي  .او د حجري
داخلي موادو کې ځاى نیسې نو د دې کبله حجره کیسوي جوړښت ځانته غوره کوي
 .هسته او سایتوپالزم د حجري پالزمایي غشاء ته نژدې واقع کېږي .په دې ډول
انساجو کې که څه هم د رشتو شمیر کم وي لیکن د شحمي حجراتو د ساتنې لپاره یو
شبکه جوړښت مینځ ته راوړي  .په دې ډول نسج کې شحمي جوړښتونه د ذخیروي
په څیر ځاى نیسې چې یو ژوندي موجود د خپل ضرورت په وخت کې له هغه څخه
استفاده کوي  .په حیواناتو کې په عمومي صورت سره دغه نسج خپړه ( )pad
جوړوي لیکن په ځینو حیواناتو کې لکه  Whalesد پوستکي الندې واقع دي او د
حیوان د وجود د حرارت د ساتني وظیفه پر غاړه لري  .او همدارنګه دغه نسج د
اوښانو په کوپان  Humpکې لیدل کیږي .او هم د سترګو ساکیټ هم پوښي  .او هم
دغه نسج د کولمو (  ) Mesenteriesبرخي او زړه هم پوښي او د وینې قناتونو
( ) Blood – vesselهم لیدل کیږي.
نوټ  ٠٦ ( :شکل ) د ارتباطي رشتوي انساجو د ډولونو شکلونه .
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 اسکليتي انساج ( : ) Skeletal – Tissuesعبارت له هغه انساجو ځنې دي چې غضروف او هډوکى په کې شامل دي  .او د
شمزي لرونکي حیواناتو داخلي سکلیت جوړوي  .دا دواړه انساج په اساسي توګه
هغه مقاوم او کلک مواد تهیه کوي کوم چې د حیوان د عضالتو او د حیوان د
اطرافو مقاومت باعث ګرځي .
 – ٠غضروفي نسج (: ) Cartilage – tissue
غضروفي نسج په درې ډوله دي :
الف  :شفاف غضروفي نسج ( : ) Hyalene – cartilage
دغه نسج شني رنګه د شیشي په څیر شفاف جوړښت لري او د – Chondrin
 proteinلرونکى وي  .چې په هغه کې د کوالجن  Collagenرشتوي شبکي
جوړښت د یو خاص تلوینې تکنیک په وسیله لیدل کیږي.
غضروفي حجرات د کاندرویالست (  ) Chondroblastsپه نوم یادیږي  .چې د
کاندرین  Chondrinد ترشح باعث ګرځي کوم چې په اوبیز خالیګاه کې لیدل
کیږیچې د  Lacunaپه نوم سره یادیږي  .په عمومي توګه غضروفي انساج یو
سخت رشتوي جوړښت په واسطه پوښل کیږیچې  perichondriumپه نوم سره
یادیږي  .لیکن د غضروفي انساجو هغه برخه نه پوښي کوم چې د وینې قناتونه د
غذایي موادو د رسولو وظیفه په غاړه لري  .د بلې خواه هغه نمو یې طبقات چې د
غضروف د نمو او ودي باعث ګرځي نژدي  perichondriumته واقع دي  .او
دغه غضروفي نسج په حنجره (  ) Larynxقصبته الریه (  ) Tracheaاو د اطراف
د هډوکو په څوکو کې چیرته چې پیوستون پیدا کیږي .لیدل کیږي.
ب  :االستیکى غضروفي نسج ( : ) Elastic – Cartillage
نوموړي غضروف د شفاف غضروف سره ورته والى لري  .د هغه ژیړ رشتوي
جوړښت د موجودیت له مخې کوم چې په میترکس کې یې لري زیات ارتجاعي
خاصیت ور بخښې او دغه غضروفي نسج په غوږونو (  .) Earپزه (  ) Noseاو
( ) Epiglottisکې پیدا کیږي.
ج  :رشتوي غضروفي نسج ( : ) Fibro – Cartilege
نوموړي غضروف په خاصه توګه د حیواناتو د شمزیو د بندونو (  )Invertebralپه
هغه برخه کې پیدا کیږي .کوم چې دوى یو د بله سره د پیوستون پیدا کوي لیکن
االستیکي غضروف سره توپېر لري ځکه چې د دوى په میتریکى کې سپینې رشتي
لیدل کیږینو له دې کبله ویلى شو چې دا ډول نسج د شفاف نسج او ایرولر انساجو په
مینځ کې یو انتقالي تبپ (  ) Typeتشکیلوي .
نوټ  ٠٣( :شکل ) د غضروفي نسج ډولونو شکلونه .
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 – ٢د هډوکې نسج ( : ) Bone – Tissue
د ارتباطي انساجو له جملې څخه هډوکى یو سخت اتکایي نسج دى  .چې په خاص
ډول په فقاریه حیواناتو کې لیدل کېږي .او جوړونکى مواد یې کلسیم ،فاسفیت،
کلسیم کاربونیت ،مکنیزیم فاسفیت ،او کلسیم فلوراید دى  .او د هډوکو حجرات
پورتنې مواد او  Osseinبروتین ترشح کوي او ماترکس یې کلک او تیاره دي  .د
هډوکو حجرات د  Osteoblastپه نامه یادیږي  .چې په خپل ماترکس یې په پراګنده
ډول موقعیت لري او د هډوکو حجرات پروتوپالزمیکي نازکي رشتي د کوچنیو
کانالونو یا  Canal culesپه امتداد غزوي چې وروسته دا کانالونه مغزي خالیګاه (
 ) Bone – Cavityته امتداد پیدا کوي د هډوکي مغزي خالیګاه د یو نسج لرونکى
ده چې د هډوکو د ماغزو یا  Bone – Marrowپه نوم یادیږي  .چې دغه مغز د
وینو له قناتونو ( رګونو ) او شحمي انساجو څخه مینځ ته راځي .
همدارنګه د حیواناتو په هډوکو کې ځینې نور مهم کانالونه او عمودي جوړښتونه
لیدل کیږیچې د  Haversiancanalپه نوم یادیږي  .او د دې کانالونو له مینځ څخه
دوین ي رګونه او اعصاب تیریږي  .تر څو چې د هډوکو حجراتو ته غذایي مواد
ورسیږي  .د هاورشین کانال په شا او خوا د هډوکو حجرات یو د بله سره پیوسته
ځاى لري  .او د پروتوپالزمي کوچنیو جوړښتونو په واسطه له هاورشین کانال سره
ارتباط لري .
دغه کانالونه د خپلو حلقوي پردو (  ) Lamellaeسره یو جوړښت منځ ته راوړي
چې د  Haversian – Systemپه نوم یادیږي  .څرنګه چې اوږده هډوکى سلندري
شکل لري او د دیوالونو برخي یې کلک او سخت دي او د مرکزي برخو پنډوالى یې
نظر څوکوته ډیر او متراکم دي د څوکو برخي اسفنجي خاصیت لري او مرکزي
برخه یې د زیړ رنګه ماغزه ( ) Yellow – Marrowوي او د څوکو برخه یې
سره ماغزه یا (  ) Red Marrowلري چې د غذایي موادو د ذخیري وظیفه پر
غاړه لري  .له بلې خوا د وینې د سرو حجراتو (  ) Erythrocytesاو سپینو
حجراتو (  ) Leucocytesپه جوړولو کې برخه لري د هډوکي مغزي خالیګاه د یو
رشتوي نازکي دیوال په وسیله پوښل شویده چې د (  ) Endosteumپه نوم یادیږي
او هډوکي د یو سخت رشتوي جوړښت په واسطه پوښل کیږي .چې د periosteum
بلل کیږي.
نوټ  ٠٤( :شکل ) د هډوکي د نسج شکل
.
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 – ٦د وینې نسج ( : ) Blood – Tissue
د وینې نسج په عمومي توګه د سرو حجرات ،سپینو حجراتو او له یو مایع څخه چې
پالزما نومویږي تشکیل شویدي .
الف – سره حجرات (  : ) Erythrocytesپه شمزي لرونکو حیواناتو کې دغه
حجرات یوه ډول رنګه ماده لري چې د هیموګلوبین (  ) Haemoglobinپه نوم
یادیږي  .او د دې مادې په واسطه د اکسیجن د انتقال وظیفه په غاړه لري  .د شمزي
لرونکو حیواناتو سره حجرات همواد او ددسک (  ) Discپه څیر جوړښت لري او
هسته په کې نه لیدل کیږي.
ب – سپین حجرات (  : ) Leucocytesنوموړي حجرات امیبایي خاصیت لري او
همدارنګه د وجود د جوړښت ځینې د بکتریاؤ او نورو اجنبي موادو مخنیوي کوي .
ج – پالزما (  : ) plasmaد وینې مایع برخه ده پالزما د وجود د جوړښت ډیر
مختلف مقدار مواد له یوې برخې څخه بلې برخې ته انتقالوي  .ځینې د دې منتقله
موادو د محلول په ډول او ځینې نور یې د پالزما د پروتین په څیر انتقالیږي .
د  :ترومبوستس (  : ) Thrombocytesعبارت له هغه بې رنګه جوړښتونو ځینې
دي چې د وینې په پرنډ کیدلو (  ) Coagulationکې برخه اخلي .
نوټ  :د وینې د نسج د حجراتو د ډولونو شکلونه ٠٥( .شکل )
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 – ٥عضالتي نسج ( : ) Muscles – Tissue
عبارت له هغه انساجو څخه دي چې د انقباص خاصیت لري  .چې دغه انقباضات د
ډیرو حیواناتو او یا د هغوې د اعضاوو د حرکت باعث ګرځي  .دا ډول عضالتي
انساج له اوږده سلندري ،مستطیلي ،استوانیي او یا ماکوشکله حجراتو څخه جوړ
شویدي چې د عضالتي رشتو (  ) Myofibrilsلرونکى وي چې دغه عضالتي
رشتي االستیکي خاصیت لري او عضالتي نسج ته د انقباض او انبساط خاصیت
وربخښې  .په عمومي توګه دغه عضالتي رشتي یو د بله څخه په دوه ډوله تقریق
کیږي .چې د مخطط (  ) Strietedاوښوي ( ) unstriatedیا  Smoothپه نوم
یادیږي  .عضالتي انساج په فقاریه حیواناتو کې په درې ډوله دي .
الف  :مخطط یا اسکلیتي عضالتي نسج ( : ) Striated – Muscular – T
عبارت له هغه عضالتو څخه دي چې غضالتي رشتي یې اوږدي او سلندري
جوړښتونه لري هره یوه حجره د دغه جوړښت د خارج له طرفه د یو پوښ په وسیله
پوښل کیږي .چې د  Sarcolemmaپه نوم یادیږي  .څرنګه چې د دغه نسج حجرات
یو زیات شمیر هستي لري نو له دې کبله نوموړي حجرات  Syncytilهم بلل کیږید
دې عضالتي رشتو سایتوپالزم د  Sarcoplasmپه نوم یادیږي  .هره یوه رشته په
خپل سور او عرض کې یو شمیر تیاره ( ) Darkاو روښانه (  ) Lightقطارونه
لري نو ځکه په خپل جوړښت کې خط لرونکى معلومیږي  .د بلې خوا عضالتي
رشتي د دستو په څیر جوړښتونه لري چې د ارتباطي انساجو په واسطه پوښل
کیږي .او عضالت منځ ته راوړي دغه عضالتي نسج په هغه غړو کې پیدا کیږیچې
ارادي حرکت لري لکه د السونو ،پښو او نورو غړو په عضالتو کې لیدل کیږي.
ب  :صاف یا ښوي عضالتي نسج (  : ) Unstriated – M – Tعبارت له هغه
عضالتي نسج څخه دي چې د کوچنیو دوک ماننده حجراتو څخه جوړ شویدي  .او په
خپله مرکزي برخه کې دغه حجرات یوه هسته لري  .د نوموړي حجراتو سایتوپالزم
د خپل اوږدوالى په امتداد  Myofibrilلري کوم چې په خپل سور کې کوم قطارونه
منځ ته راوړي  .دا حجرات یا رشتي د کومي خارجي غشاء په واسطه پوښل شوى
نه دى بلکه د یو نازک ارتباطي نسج په وسیله پوښل کیږیله بلې خوا د دې رشتوي
حجراتو څوکې په ځینو وختونو کې په څانګو هم ویشل کیږي .ښوي عضالتي نسج
په هغو غړو کې پیدا کیږیچې غیر ارادي حرکات لري  .لکه د هاضمي په کانال ،د
وینې په قناتونو ،سږو او مثانه کې .
ج – د زړه نسج (  : ) Cardiac – Muscular – Tد زړه د عضالتي نسج حجري
کوم وخت چې د میکروسکوپ الندې لیدل کیږیمخططي ښکاري او په خپل سور کې
پیړ خط لري  .مګر د عضالتي مخططو انساجو په خالف د حجرو تر منځ یې یې
سرحد واضح او تعین دي او هره حجره یوه هسته لري  .لیکن د هستي سارکوپالزم
او  Myofibrilد درلودلو له کبله د نوموړو عضالتو سره ورته والى لري او د
ښویو عضالتو په څیر هم نه دى بلکه یو شبکوي جوړښت منځ ته راوړي نو له دې
کبله ویالى شو چې دا ډول عضالت د ښویو او مخططو عضالتو په منځ کې یو
منځنې جوړښت لري .
نوټ  ) ٠٨ ( :شکل د عضالتي نسج د ډولونو شکلونه
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 – ٦عصبي نسج – : Neruous – Tissue
عصبي نسج له عصبي حجراتو یا  Neuronڅخه منځ ته راغلى ده او دغه نسج له
ورته او متحد الشکله حجرو څخه جوړ شویدي چې وظیفه یې دماغ ته د خارجي
انګیز ورسول دي او نیورونونه اوږده او رشتو ته ورته حجري دي  .او له الندې
برخو څخه جوړي شویدي .
الف –  : Dendritesهغه رشتي دي چې پیغام یا انګیزه  Stimuliaاخلي او د
حجروي جسم خوا ته یې نقلوي .
ب – حجروي جسم (  : ) Cell – bodyدغه جسم د سایتوپالزم زیات مقدار مواد
لري او دغه پارتیکلونه  particalesد سایتوپالزم د  Nissle – granuleپه نوم
یادیږي  .او په مرکزي برخه کې هسته لري .
ج – اکسون (  : ) Axonاوږده رشته ده چې د حجروي جسم له یوه طرفه وځي او د
دوو ډولو غشاوو په واسطه پوښل شویدي چې د داخل له خوا Myeline – sheath
په واسطه پوښل شویدي او د خارج له خوا د یوه شفاف پوښ په وسیله چې
 Neurolemmaنومیږي پوښل کیږي .دغه غشا له  Lipoproteinڅخه جوړه
شویده او دغه غشا د عصبي سیالو په سرعت کې زیاتوالى راولي او نیورو لیما د
پوښ الندې یوه نازکه سایتو پالزمیکي طبقه لیدل کیږي .چې د هستو لرونکى وي او
د شوان سل  Schwan – Cellپه نوم یادیږي  .چې دغه د شوان سل حجرات د
نیورو لیما او د مایلین شیپ د پوښ په ترکیب کې له خپلو افرازاتو څخه کار اخلي
څرنګه چې هغه شمیر رشتوي جوړښتونه چې د یوه عصبي حجري څخه سرچشمه
اخلي په مختلفو توګه د ظاهري جوړښت له مخې درې ډولونه منځ ته راوړي .
 -٠یو قطبي نیورون ( : ) Unipolar
یو قطبي نیرورون هغه نیورون ده چې له یوې نقطي څخه یې  Axonاو
 Dentritesخارجیږي  .او په جنینې مرحلو کې لیدل کیږي.
 – ٢دوه قطبي نیورون (  : ) Bipolarهغه نیورون ده چې له دوه متفاوتو نقطو
څخه یې  Axonاو  Dentriteخارجیږي .
 – ٥څو قطبي نیورونونه (  : ) Multi polarهغه نیورونونه دي چې سایتوپالزمي
رشتي یې له څو نقطو د حجري څخه خارجیږي  .څرنګه چې په دې شکل د حجراتو
کې یوه لوبه ګرده هسته په سایتوپالزم کې لیدل کیږي .او سایتو پالزم یې – Nissle
 Granulesهم لري چې په دغه نیسل ګرانول کې ګلجي بادي او مایتوکندریا هم لیدل
کیږي .چې ترشحي او تغذیوي وظیفه پر غاړه لري هغه عصبي رشتي چې دا
عصابو د جوړښت باعث ګرځي  .د وظیفي له مخې دوه ډوله مختلف تایپونه
جوړوي چې اول یې د  Afferent – fiberپه نوم یادیږي کوم چې عصبي سیالي
یا تنبهات د اخیستونکو غړو یا  Receptor – organڅخه اخلي دماغ او نخاع
شوکي ته یي رسوي او دوهمي یې  Efferent – fiberدي چې عصبي سیالي یا
تنبهات له دماغ او نخاع شوکى څخه اخلي او ایفکتور ارګان  Effector – organته
یې رسوي .
: Synapes
د دوه نیورونونو د ارتباط نقطي ته د دوى خپل مینځ کې او هم د هغو ارتباط د
عضالتي رشتو سره  Synuaseبلل کیږي synapseد یوې عصبي سیالي انتقال د
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یو نیورون  Axonڅخه د بل نیورون  Dendriteته او هم عضالتي رشتو ته د
سیالي انتقال  Synapseد  Axonله عضلي سره ده  .د یوې عصبي سیالي انتقال د
 polarityپه موجودیت کې صورت نیسې له بلې خوا داسې عقیده ده چې د یوې
عصبي سیالي انتقال د یوې کیمیاوي مادي  Acetyle – cholineپه موجودیت کې
صورت نیسې چې دغه کیمیاوي ماده د یوې عصبې حجري د اکسون له انجامي
برخې څخه افراز کیږي.
نوټ  :د عصبي نسج د ډولونو شکلونه  ٠٣ ( .شکل )
( )٠٣شکل
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غړي او سيستم
Organs and Organs – system
هغه یو شمیر انساج چې یو د بله سره یو ځاى او یوه وظیفه سرته رسوي دا ډول
جوړښتونه د غړو (  ) Organsپه نوم یادیږي .
د مثال په توګه معده چې له اپیتیلي ،عضالتي ،ارتباطي او عصبي انساجو څخه مینځ
ته راغلى دى د دې انساجو واحد عمل د معدي لپاره چې د هاضمي یو غړي دي د
یو ې وظیفه د سرته رسولو قدرت ورکوي چې په عالي حیواناتو کې هر یو غړي د
انساجو له یو ځاى والى څخه مینځ ته راځي .
هر یو غړي په ځانګړي توګه یوه وظیفه په کامل ډول سرته نشی رسوالى بلکه
ځینې غړي په مختلفو ډولونو د هغې وظیفه په برخه کې اقدام کوي کوم چې د غړو
د یووالى په صورت کې یو سیستم  Organs – systemمینځ ته راځي .
مثالً د خولى خالیګاه ،مري ،معده ،کولمي ،او یو شمیر غدوات چې د دوى د یو ځاى
والى یه صورت کې د هاضمي سیستم (  ) Digestive – systemمینځ ته راځي او
تقریبا ً په عالي حیواناتو کې لس سیستمونه پېژندل شویدي .
 _ ٠هاضمي جهاز : The Digestive – system
عبارت له هغه سیستم څخه دي کوم چې د هاضمي د کانال او د هغې د مربوطه
غدواتو څخه منځ ته راغلي دي .
 _ ٢تنفس جهاز ( : ) The Respiratory – system
عبارت د هغه سیستم څخه دى چې د سږو او د مربوطه هوایي لیارو څخه جوړ
شوي دي .
 _ ٥د وینې جهاز ( : ) The circulatory – system
عبارت له هغه سیستم څخه دى چې د زړه ،شریانونو ،وریدونو ،کپالرونو د لمپ او
لمپاوي قناتو څخه جوړ شویدي .
 _ ٦اطراحیه جهاز ( : ) The excretory – system
عبارت د هغه سیستم څخه دى چې د بډوډو (  ) Kidneyاو حالبینو ( )Ureterمثاني
( ) Bladderد یو ځاى والى څخه منځ ته راغلى دى .
 _ ٣عصبي جهاز ( : ) The Nervous – system
عبارت له هغه سیستم څخه دى چې جوړښت یې د دماغ ،شوکى نخاء ،اعصاب او
اوتومانیک سیستم څخه جوړ شوي دي .
: ) The special sense organs ( _ ٤
عبارت د هغه خاصو حسې غړو څخه دي چې د سترګو ،غوږونو ،پزه ،پوستکي او
نورو څخه په وجود راغلى دى .
: ) The skeletal – system ( _ ٥
عبارت له هغه سیستم څخه دى چې د هډوکو ،غضروف او وترونو څخه جوړ
شویدي .
 _ ٨عضالتي جهاز ( : ) The muscular system
عبارت له هغه سیستم څخه دى چې د مختلفو عضالتو څخه جوړ شویدي .
 _ ٣تناسلي جهاز ( : ) The reproductive system
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چې د جنسې مختلفو غړو د یوالى څخه منځ ته راغلى دى .
: ) The Endocrine system ( _ ٠٫
عبارت د هغه سیستم څخه دى چې د یو شمیر هغه غدواتو څخه جوړ شویدي کوم
چې قناتونه نه لري او یو ډول کیمیاوي مواد افراز کوي چې د هارمون په نوم
یادیږي .
د حیواناتو د ژوندانه اختالفات ( : ) Variety of Animals – life
د بیالوژي د علماؤ په واسطه د یو ملیون څخه زیات حیوانات پېژندل شویدي چې د
وجود په جوړښت او جسامت کې همدارنګه د ژوند ،په ټولو مودونو کې یو بل سره
توپیر لري چې ځینې د هغو څخه داخلي هډوکي یا خرجي هډوکي لري  .او د یو
حجروي او مایکروسکوپي حیواناتو جوړښت هډوکي نه لري  .او هغه حیوانات چې
د وجود جوړښت یې د زیاتو حجرو څخه مینځ ته راغلي مختلف جسامتونه لري لکه
یو د هغو ځنې (  ) Dinosorseدي  ٥٫متره اوږدوالى لري په عمومي صورت
سره حیوانات لرونکي د یو غذایي تیوب ،هضمي کانال ،عصبي سیستم ،دوراني
سیستم او نور سیستمونه او غړي دي ،لیکن ابتدایي حیواناتو کې کوم سیستم نه لیدل
کیږي  .د بلې خوا حیوانات د ورته والى او توپیر له نظره طبقه بندي کیږینو د
زولوجي علماو حیوانات په الندې لسو فایلمونو باندې ویشلي دي چې هغه نور پاتې
فایلمونه چې کوم اهمیت نه لري د دې لست څخه غورځول کیږي.
: ) Phylum – protozoa ( _ ٠
عبارت له هغه حیواناتو ځنې دي چې یو حجروي جوړښت لري  .چې ځینې په
ځانګړي توګه او ځینې یې په کالوني ډول خپل ژوند سرته رسوي او د انواعو شمیر
یې تقریبا ً ( ) ٥٫٫٫٫ته رسیږي  .نو دا ډول حیوانات د یو حجروي جوړښت د
اهمیت له مخې په  Sub kingdomکې ځاى نیسې او په ځانګړي ډول پورتنې قایلم
مینځ ته راوړي  .او هغه حیوانات چې د وجود جوړښت یې د زیاتو حجراتو څخه
مینځ ته راغلى د میتازوا په  sub kingdomکې شاملیږي .
: phylum proifera _ ٢
چې دا حیوانات عبارت له اسفنجیانو څخه دي په عمومي توګه په مالګینو اوبو کې
ژوند کوي او تقریبا ً ( )٣٫٫٫٫انواع لري .
: ) phylum – Coelentrata ( _ ٥
عبارت له هغه حیواناتو څخه دي دې کوم چې د وجود جوړښت یې د دوه طبقو څخه
جوړ ده او زیات شمیر حجرات لري او د وجود خالیګاه یې د خلتي په څیر جوړښت
لري او  Tentakilیې د څوکه ورو حجراتو څخه جوړ دي او ځینې د دې حیواناتو
څخه په کالوني ډول سره ژوند کوي چې تقریبا ً لس زره انواع لري چې مثالونه یې
دا دي Hydra, obelia, corals :
 _ ٦پلن چینجیان ( : ) phylum – plathelminthes
عبارت له هغه چینجیانو څخه دي چې د وجود جوړښت یې پلن چې ځینې د هغې
څخه په خاص ډول سره پرازیتونه مینځ ته راوړي او د انواعو شمیر یې د لس زره
څخه زیات دي .
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 _ ٣ګرد چنجیان ( : ) phylum – Nemathel minthes
عبارت له هغه چنجیانو څخه دي چې د وجود جوړښت ګرد او کوم بندونه نه لري  .او د
( )٠٢٫٫٫څخه زیات انواع لري .
: phylum – Annalida _ ٤
عبارت له هغه بندداره چنجیانو څخه دي چې د وجود خالیګاه یې لرونکى د غذایي تیوب ده
او تقریبا ً (  )٠٥٣٫٫انواع لري .
: phylum – mollusca _ ٥
عبارت له ه غه حیواناتو ځنې دي چې د وجود جوړښت یې نرم لورنکى د غضالتي پښو او
نسجي طبقه یې چې د  Mantalپه نامه یادیږي  .کوم چې د یو قشر (  ) Shellد تولید باعث
ګرځي  .همدارنګه کیدالى شي چې نوموړي قشر یو طبقي یا دوه طبقي جوړښت ولري  .دا
قسم حیوانات په ځمکه ،تازه اوبو ،او بحر کې ژوند کوي چې تقریبا ً (  ) ٣٫٫٫٫انواع مینځ
ته راوړي .
: phylum – Echinodermata _ ٨
عبارت له هغه بحري حیواناتو څخه دى کوم چې د ستورو په څیر شکل او خارجي اسکلیت
مینځ ته راوړي او تقریبا ً ( )٣٫٫٫انواع لري .
: phylum – Arthropoda – ٣
عبارت له هغه حیواناتو ځنې دي چې لرونکى د بندداره پښو ،بندداره وجود او خارجي سخت
اسکلیت چې  Chitinد موادو څخه جوړیږي  .مینځ ته راغلى  .همدارنګه دا حیوانات په تازه
او مالګینو اوبو ،ځمکه او هوا کې پیدا کیږیچې د حیواناتو د عالم یو لوى ګروپ مینځ ته
راوړي چې تقریبا ً (  )٥٥٣٫٫٫انواع لري .
: phylum – Chordata _ ٠٫
دا هغه ح یوانات دي چې ټول په خپل ځینو انکشافي مرحلو کې یو جوړښت لري چې نوتو
کار د بلل کیږیاو په ځینو مرحلو کې  Gillslitsیا  puchesلېدل کیږي .او همدارنګه په
ظهري برخه کې یوتیوپې جوړښت (  ) Nerve chordمینځ ته راوړي  .او تقریبا ً (٤٣٥٫٫
) انواع یې په دوه الندیو سب فایلمونو  sub phylumباندې ویشل کیږي.
sub phylum – protochordata . ٠
sub phylum vertebrate . ٢
: sub – phylum protochordata – ٠
عبارت له هغه حیواناتو ځینې چې لرونکى د ابتدایي فقار یه حیواناتو لکه  Lancetاو
 Tunicatasڅخه دي .
: sub phylum vertebrata _ ٢
عبارت له هغه حیواناتو څخه دى چې لرونکى د ډیرو متغیرو خواصو دي الکن ټول دا ډول
حیوانات لرونکى د سر ،حسى غړو او نوتوکار د کوم چې ستون فقرات تشکیلوي دي .
همدارنګه په دې قسم حیواناتو کې د وینې د دوران سیستم یو تړلى شکل لري چې تقریبا ً
( ) ٦٫٫٫٫انواع مینځ ته راوړي او دغه فایلم په پنځو مهمو الندینو کالسونو ویشل شوي دي
.
Class ………………..pisces
 )٠د کبانو کالس
Class……...……..Amphibia
 )٢د ذوحیاتینو کالس
 )٥د څښیدونکو کالس Class………………Reptilia
Class………………….Aves
 )٦د الوتونکو کالس
 )٣د تى لرونکو کالس Class ……...……..Mammali
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څلورم فصل
فایلم پروتوزوا
Phylum protozoa
پروتوزوا هغه ابتدایي او ساده ګروپ د حیواناتو دي چې جسم یې له یوې واحدي
حجري څخه جوړ شویدي او اکثراً دغه حیوانات مایکروسکوپي دي چې د جسامت
له نظره دغه حیوانات کوچنې دي اما د شمیر له لحاظه ډیر غټ ګروپونه د حیواناتو
تشکیلوي  .چې یو زیات شمیر یې په ازاد او انفرادي ډول سره ژوند کوي او یو
شمیر یې په ټولنیز یا  Colonyشکل ژود کوي څرنګه چې مخکې مو وویل چې د
دغو حیواناتو جسم له یوې احدې حجري څخه جوړ شویدي  .او ټول حیاتي فعالیتونه
په یوه ح جره سرته رسوي برعکس په څو حجروي حیواناتو کې حیاتي فعالیتونه د
حجراتو په مختلفو ګروپونو پورې ارتباط لري تر اوسه پورې تقریبا ً ( ) ٥٫٫٫٫
دیرش زره نوع پروتوزوا تشخی او پېژندل شویدي او د تغذي له نقطه نظره دغه
ګروپ حیوانات په الندې ډلو ویشل شویدي .
: Holozoic – protozoa _ ٠
هغو ډلو پروتوزواو ته ویل کیږیچې د عالي حیواناتو په شان له جامدو عضوي
موادو څخه استفاده کوي لکه امیب او پارامیشیم چې له الجي ،بکتریا او خمیرمایوو
څخه استفاده کوي .
: Saprophytic – protozoa _٢
دا ډول پروتوزا د خپلې پالزمایي غشا په وسیله له محیط څخه منحله مواد جذبوي .
لکه – پالزمودیم .
: Autorophic – protozoa _ ٥
هغه پروتوزواو ته وایي چې کلوروفیل مواد لري او د نباتاتو په شان خپله غذا د
فوتوسنتیزس په واسطه جوړوي لکه یوګلینا (  ) Euglenaاما دغه حیوانات د
پروتوپالزمي نازکي غشا د درلودلو له کبله د ساده حیواناتو په ګروپ کې شامل دي
د پروتوزوا د ګروپونو حیوانات په مختلفو محیطونو کې لکه اوبه ،خاوره ،هوا،
ډنډونه ،مالګینې اوبو ،خوږو اوبو کې ژوند کوي او یو شمیر انواع د دې حیواناتو په
نباتاتو او حیواناتو کې د پاراسایت (  ) parasiteپه ډول ژوند کوي او ځینې یې ډیر
سخت او خطر ناکه ناروغي منځ ته راوړي .
د زولوژي د پوهانو له خوا پروتوزوا د حرکي غړو له مخې په پنځو مهمو کالسونو
تقسیم شوي دي .
Class.…… sarcodina
 )٠سرکوډینا
Class – mastigophora
 )٢مسټیګوفرا
 )٥سیلیاټا Class.………..ciliata
Class …….sporozoa
 )٦سپوروزوا
 )٣سکټوریا Class..…….Suctoria
اول کالس د دې حیواناتو د کاذبو پښو په واسطه حرکت کوي لکه امیب او دوهم
کالس نمایده ګان د فالجلیم یا قمچین ماننده جوړښت په وسیله حرکت کوي  .او دغه
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قمچین ماننده جوړښتونه له یو عدد څخه تر څو عددو پورې رسیږي  .او د دریم
کالس نمایندګان سلیاء یا احداب لري  .چې ددې سلیاو په واسطه حرکت کوي او د
څلورو کالس نماینده ګان حرکي غړي نه لري او د پنځم کالس نماینده ګان د ژوندانه
په لومړى وخت سلیا لري او وروسته دغه حیوانات  tentakelپیدا کوي او حیوان د
اوبو په یو برخه کې ځان نښلوي او د ټنټا کیلونو په واسطه خپل غذایي مواد اخلي .
د سارکو دینا کالس
Class- sarcodina
عبارت له هغو پروتوزواو څخه دي چې د کاذبو پښو  pseudopodiaپه وسیله
حرکت کوي او خپل غذایي مواد هم د دي جوړښتونو په وسیله اخلي  .ځینې د دې
حیواناتو څخه په ازاد ډول په خوږو او مالګینو اوبو کې ژوند کوي او ځینې په
مرطوبو ځاىو کې ژوند کوي سربیره پردې یو شمیر د دې حیواناتو د عالي حیواناتو
د هاضمي په کانال کې ژوند کوي او له بکتریاو او کوچنیو غذایي ذراتو څخه تغذیه
کوي کوم چې د کوربه  hostلپاره بې اهمیته وي د دې کالس یو شمیر پرازیتي
انواع تشکیلوي چې د خپل کوربه د ناروغتیا باعث ګرځي نو دلته هغه امیبا چې په
ازاد ډول ژوند کوي او یا د انسان په جسم کې د پاراسایت په ډول ژوند کوي
ترڅیړني الندې نیول کیږي.
اميباپروتيس ( : ) Amoeba proteus
طبقه بندې
Phylum ………. Protozoa
Subphylum …… plasmodroma
Class....................Sarcodina
Sub class ………. Rhizopoda
)Order……………Amoebina (Iobosa
Genus …………...Amoeba
Specico …………. Proteus
امیباپروټس یو مهم نماینده د دې کالس ده چې په خوږو اوبو کې ژوند کوي او
مایکروسکوپي حیوان دى جسامت یې ( )٤٫٫مایکرونو پورې رسیږي او ځینې د
دوى  0.5 mmقطر لري .
د سترګو په وسیله د یوې ذري یا لکى په څیر لیدل کیږي .اما هر امیبا د پروتوپالزم
یوه شفافه او جالتینې کتله ده چې یو ګڼ شمیر قطرات او ذرات په کې ځاى لري د
امیبا د پروتوپالزم یوه شفافه او جالتینې کتله ده چې یو ګڼ شمیر قطرات او ذرات په
کې ځاى لري د امیبا پرتوپالزم د یوې نازکې غشا په واسطه احاطه شویدي چې د
حجروي غشا یا پالزما میمبران په نوم یادیږي کوم چې د امیبا لپاره د موادو د خول
او خروج هم د دې غشاء په واسطه صورت نیسې د امیبا پرتوپالزم د نورو حجراتو
په شان په دوه برخو ویشل کیږي .چې یوه برخه یې هسته او بله برخه یې
سایتوپالزم ده د امیبا هسته په کوم خاص ځاى کې موقعیت نه اختیاروي او
سایتوپالزم یې په خپل ذات کې په دوه برخو ویشل کیږیچې یوه برخه یې خارجي
برخه چې روښانه او متراکمه ده چې د  Ectoplasmسره یادیږي او بله برخه یې
81

داخلي برخه ده چې لږ څخه دانه داره ده  .چې دا برخه بلوري ذرات او شحمي
قطرات هم لري اود  Endoplasmپه نوم سره یادیږي .
څرنګه چې په دې حیوان کې ټول حیاتي اعمال یا فعالیتونه د عالي حیواناتو په شان
سرته رسیږي نو ضروري ده چې فزیالوجي د دې حیوان مطالعه کړو  ) ٢٫( :شکل
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حرکت او تخریش ( : ) Locomotion and Irritability
امیبا د کاذبو پښو یا (  ) Pseudopdiaپه واسطه حرکت کوي چې دغه کاذبي پښې
وخت په وخت هر ځاى کې چې الزمي وي تغییر خوري او حیوانات د هغو په
واسطه حرکت کوي او د امیب حرکت نامنظم جرکت دى چې دغه امیبایي حرکت د
شمزى لرونکو حیواناتو په سپینو کرویاتو کې هم لیدل کیږیاو هغه عوامل چې د
امیب د حرکت باعث ګرځي عبارت دى له :
دلزجي موادو ترشح د حیوان له خوا او هم د سایتو پالزم د  solاو  gelپه برخه کې
رجعي تعامل ده او همدارنګه که چیرته یو امیب له یو سخت جوړښت ( ) sands
سره په تماس راشي نو په دغه وخت کې د امیب کاذبي پښې را غونډیږي او مخالف
جهت ته  pseudopodiaجوړوي نو له دې کبله ویلى شو چې د امیب عمومي
پرتوپالزم د عصبي تنبهه یا  stimuliد درک قدرت د خپل د وجود د جوړښت په
ټوله سطحه کې لري او هم که چیر ته یو امیب د برقي جریان په وسیله په اوبو کې
تنبه شي نو د انقباض په واسطه د هغه جوړښت په یوه ګرده کتله بدلیږي .
غذا او غذا اخیستل ( : ) Food and Fecding
امیبونه له بکتریا ،الجي او مړه پروتوپالزم څخه تغذیه کوي او هم ځینې وختونه
فالجیال تاوي واړه پارمیشیمونه هم تغذیه کوي کله چې غذا د کاذبو پښو په واسطه
احاطه کړي نو له یو مقدار اوبو سره د حیوان د اندوپالزم برخي ته رسیږي او
غذایي واکیول جوړیږي او که چیرته غذایي واکیول غټ وي نو حیوان کوالى شي
چې نور واړه غذایي واکیولونه هم جوړ کړي نو په دغه وخت د سایتوپالزم له خوا
هایدرو کلوریداسید (  ) HClاو انزایمونه افراز کیږیچې د عضوي موادو د هضم
سبب ګرځي چې په اول کې د غذایي واکیولونو اوبیز محیط تیزابي حالت لري او
وروسته قنوي خاصیت غوره کوي په عمومي صورت سره په یو حجروي حیواناتو
کې هضم د (  ) Intracellularپه څیر صورت نیسې .
تنفس او اطراح ( : ) Resperation and excretion
په هغو اوبو کې چې امیب ژوند کوي نو د منحل اکسیجن لرونکى دي چې د
حجروي غشا له الري د دیفوژن د عملیي په واسطه د حیوان جسم ته داخلیږي او
هغه فاصله مواد چې د تحمض یا اوکسیدېشن د تعامالتو په نتیجه کې منځ ته راځي
لکه یوریا ،پوریک اسید او کاربن داى اکساید ،او ډیري اوبه د حجروي غشا له
الرې د دیفوژن د عملیي په واسطه د حیوان له جسم څخه خارجیږي .
انقباض واکیول : Contractile – vacuole
د دې حوان انقباض واکیول عبارت له هغه ګرداو بړن قطروي جوړښت څخه دى
چې په اندوپالزم کې پیدا کیږیزړه عقیده داسې وه چې نوموړي واکیول د ناڅاپې
انقباض په وسیله د یوریا او کاربن داى اکساید د طرحه کولو وظیفه په غاړه لري
مګر اوس ثابته شویده چې د دې جوړښت اساسي وظیفه د اوړبړنو موادو کنترول
دي کوم چې د امیب په پروتوپالزم کې پیدا کیږي .نو ځکه دغه انقباض واکیول د
 Osmora – gulationپه نوم هم یادیږي کله چې د امیب د جوړښت د موادو
غلظت زیات شې نو د ازموسیس د عملیي په واسطه د نیمه قابل نفوذ غشا څخه اوبه
د حجري داخل ته تیریږي او د زیاتو اوبو په نتیجه کې د امیب حجره له منځه ځي د
دې لپاره چې د دغې حادثې مخنیوي وشي نو زیاتي اوبه به د حجري څخه د پورتنې
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واکیول د انقباض په واسطه خارجیږي چې اوسموتیکي تعادل په امیب او خارجي
محیط کې منځ ته راشي دغه عضوه په بحري او پارازیتي انواعو کې نه لیدل کیږي.
تکثر ( : ) Reproduction
کوم وخت چې امیب خپلې اعظمي ودې ته ورسیږي نو د دوه ګونې ویش ( Binary
 ) Fissionپه واسطه تکثر کوي یعنې کله چې د امیب جسم دایروي یا کروي شکل
ځانته ونیسې او کاذبي پښې هم له مینځ نه الړي شي نو دلته هسته د مایتوسیس د
عملیي په واسطه انقسام کوي چې دغه انقسام د حرارت د درجې تابع دي څرنګه چې
د تجربې په وسیله ښودلى شویده چې  ٢٦درجو د سانتې ګرد کې او  ٢٥دقیقو په
موده کې یوه امیبایي حجره تقسیمیږي او له یوه امیب څخه دوه امیبه منځ ته راځي .
د سپور تشکیلیدل ( : ) Sporaulation
کله چې امیب د نامساعدو شرایطو سره مخامخ شي نو په دې وخت کې خپل ساده
انقسام له السه ورکوي او پروتوپالزم یې لږ څه زیړ بخن او لزوج ورته ګرځي او
حیوان په تدریجي صورت سره تغذیه کوي او کاذبې پښې یې ورکیږي نو که
( )Encystmentشرایط اماده نه وي نو په دغه وخت کې امیب د سپورولیشن د
عملي قابل ګرځي هستوي غشایي له منځ ځې او د هستې کروماتین مواد په تدریجي
توګه سایتوپالزم ته تیریږي او د وړو ګروپونو د تشکل باعث ګرځي او بیا د
سایتوپالزم یوه برخه د هر ګروپ کروماتین موادو شاوخوا احاطه کوي او یو زیات
شمیر امیبونه په یوه والد امیب کې مینځ ته راځي چې دغه امیبونه لرونکي د
سپورونو (  ) sporeوي چې د  Amoebulaeپه نوم یادیږي چې شمیر یې تقریبا ً په
یوه والد امیب کې تر ( )٢٫٫پورې رسیږي د دغو امیبونو سپورونه ضخیم او مقاوم
قشر لري او کوم وخت چې شرایط مساعد کیږینو له هر یوه سبور څخه یو کوچنې
امیب خارجیږي چې په ډیره بیړه سره د ځوان امیب جوړښت ته ځان رسوي او کله
کله یو امیب (  ) Fncystmentپه حالت کې چې شرایط نا مناسب وي نو
 Multiple Fissionاجراء کوي  .په دې ترتیب چې د هستې کورماتینې مواد تقسیم
او په سایتوپالزم کې د سایتوپالزمیکي موادو په وسیله احاطه او زیات شمیر امیبونه
تولیدیږي .
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کوم وخت چې د خندقونو یا ډنډونو اوبه وچې شې نو په امیب کموالى په د خپل ځان
ګرد چاپېره سیست (  ) Cystجوړ کړي نو په دغه وخت کې کاذبي پښې ورکیږیاو
ګرد شکل ځان ته غوره کوي نو د (  ) Encystmentد شرایطو سره سم جریان د
سایتوپالزم ورکیږي .او سرحد د اندوپالزم او اکتوپالزم هم له مینځه ځي د بلې
خوانه سیست دیوال د شیستنې ( ) Chllinousمادي څخه جوړ شوي دي کوم چې د
امیب په وسیله ترشح کیږیکوم وخت کې چې د امیب (  ) Cystجوړ شې نو
پروتوپالزم له تخریب څخه ساتل کیږیاو هم دغه (  ) Cystد اوبو د تبخیر مخ نیوي
کوي او هم د سخت ژمي په مقابل کې خپل مقاومت څرګندوي د امیب انتشار د
( )Encystmentپه شرایطو کې له یوې نقطي څخه بلې نقطي ته د باد په واسطه او
هم د حیوانات د پښو د ګرد او خټو په وسیله صورت نیسې کله چې دغه (  ) Cystله
والړو اوبو او یا نامساعدو شرایطو سره مخامخ شي نو بیرته په خپل فعالیت شروع
کوي ځکه چې د رطوبت په موجودیت کې د ( )Cystدیوال چوي او امیب ازادیږي
او خپل ژوند په هر صورت سره مخکې بیایي او کاذبې پښې پیدا کوي څرنګه چې
( )Encystmentشرایط د یوې پراخې حادثې څیړنه کوي نو په همدغه خاطر دا
عملیه د ځوړند ژوند (  ) Suspended animationپه نوم سره یادیږي دغه عملیه
نه یواځې د امیب د ساتنې لپاره په کار وړل کیږیبلکه په انتشار کې هم ډیر زیات
رول لوبوي .
()٢٢شکل

86

انت اميباهسبتالو ليکا ( ) Entamocba – histolytica
لکه چې مخکې مو وویل چې یو زیات شمیر امیبونه په ازاد ډول سره خپل ژوند
سرته رسوي او ځینې انواعوي د کوربه لپاره خطرناک نه دى او د کومنزال
 Commensalپه څیر ژوند کوي لکه  Entamoeba – coliچې په انسانانو کې
ژوند کوي او هغه امیب چې د انسان لپاره ضرر رسوي او د پارازیت په څیر ژوند
کوي د  Entamoeba – histolyticaپه نوم سره یادیږي .
خپریدل ( : ) Distribution
څرنګه چې نوموړي پرازیت د نړۍ په ټولو ځایونو کې پیدا کیږي .نو د
 Cosmopoletenد حیواناتو په کتګوري کې شاملیږي او په خاصه توګه په ګرمو
منطقو کې چې د حفظ الصحي شرایط کمزوري پیدا کیږیانتاني حالت په هغو خلکو
کې چې د ژوند ستندرد یې زوړ او د غیر صحي  Unhygenicشرایط ولري ډیر
لیدل کیږیپه متمدنو هېوادونو کې له  ٣ – ٠٫فیصده او په وروسته پاتې هېوادونو
 ٤٫ – ٣٫فیصده خلک د دې پرازیت په ناروغي اخته کیږي.
طبقه بندي ) Systematic position ( :
Phylum …………. Protozoa
Sub pyhum……… plasmodroma
Class……………. Sarcodina
Sub – class …….. Rhizopoda
) Orde …………… Amoebina ( lobosa
Type …………… Entamoeba hisolytca
عادت او د اوسیدلو خاص ځاى ( : ) Habit and habitats
انتي امیبیا هستالوتیکا یو له مهمو داخلي پارازیتونو څخه دي کوم ګې د انسان په
کلمو کې ژوند کوي او د لویو کلمو په پاسې برخه او د کوچنیو کلمو په الندینې برخه
لږ څه دپاسه Ilio caoca valveپه ناحیه کې پیدا کیږي .له بلې خوا نوموړي
پارازیت هسیتوالیتیک (  ) Histolyticاو سایتوالیتیک (  ) Cytolyticقدرت لري
او یو ډول  Toxicمواد افرازوي چې د کولمو میوکس میمبران ( – Mucus
 ) membraneحل او تخریبوي او دغه پارازیت له بکتریاوو او د وینوله سرو
حجراتو (  ) R.B.Cچې د انساجو له تخریبه څخه منځ ته راځي تغذیه کوي او د
یوې خطرناکي او مرګونې ناروغي سبب ګرځي چې د  Amoebiasisیا
 Amoebic – dysenteryپه نوم یادیږي کوم چې د باسیلري  Bicillaryیا
 Bacterial – dysenteryسره توپیر لرې همدارنګه هغه کوچنیان په عمرنې له یو
کال څخه کم وي ممکنه ده چې په کمه اندازه سره د  Amoebiasisپه ناروغي اخته
شي  .لیکن د ټولو نژادونو ځوانان او لویان د نوموړي پرازیت اوسیدلو لپاره یو
مناسب چاپېریال جوړوي .
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د تروفوزویت جوړښت : structure of trophozoite
د امیب د هغه خطر ناکي مرحلي څخه عبارت دى چې په خپل کوربه کې د انتاني
واقعاتو سبب ګرځي او په څرګند ډول دوه مرحلي لري او د دواړو مرحلو
جوړښتونه په الندې ډول دي:
 . ٠ترافیک فارم :Traphic form
 . ٢ماینوټافارم Minuta form
 .٠ترافیک فارم مرحله : Trophic form
د یوې فعالي مرحلي څخه عبارت ده چې لوى جسامت لري او د کولمو میوکس
ممبران د خپل فعالیت له مخې سورى کوي او د وینو له سرو حجراتو بکتریاوو او
تخریب شوو انساجو څخه تغذیه کوي او قطر له  ٢٫ _ ٥٫میکرونو پورې رسیږي
 .او یو شفاف بیرنګه امیبې جوړښت لري کوم چې د یوې نازکي االستیکي پالزمایي
غشا په وسیله پوښل کیږیاو د حجري سایتوپالزم یې په اکټوپالزم او اندوپالزم ویشل
کیږي .او په یو فعال تورفوزویت کې اکتو پالزم شفاف او په قدامي برخه کې یو
کاذبه پښه (  ) pseudopodiumتشکیلوي او دانه ایزه برخه یې له اندوپالزم څخه
عبارت ده چې د هستې غذایي موادو یا زراتو او بکتریاوو لرونکي وي او سره
حجرات هم په کې لیدل کیږیاو هسته یې په خاصه توګه یو ګرد جوړښت لري او په
مرکزي برخه کې یې هستچه یا  Etidosomeلري .

()٢٥
شکل
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 _ ٢ماینوتافارم ( : ) Minuta form
تروفوزیت د  Minuta formد پرې سیتیک (  ) presyticپه څیر د کولمو په
خالیګاه کې ژوند کوي که څه هم د  Trophic formسره نژدې ورته والى لري
مګر د جسامت له مخې کوچنې دي چې قطر یې له  ٥ – ٠٣میکرونو پورې رسیږي
او د  Encystmentتر شرایطو الندې د نوى کوربه د منتن کیدلو باعث ګرځي .
تکثر او د ژوند دوران ( : ) Reproduction and life history
انتایباهستوالیتیکا یومونوجنتیک (  ) Monogeneticپرازیت دي چې د خپل ژوند
دوره په یو واحد کوربه مثالً انسان کې سرته رسوي  .تروپوزایتونه په یو ساده غیر
زوجي توګه لکه  Binary fissonاو هم د Encystementتر شرایطو الندې تکثر
کوي نو کله چې هسته انقسام وکړي نو وروسته د حجري نور محتویات دغه انقسام
تعقیبوي چې په نتیجه کې دوه نوي حجرات منځ ته راځي او حاصل شوي حجرات
په زیاته بیړه سره وده کوي او د  Holozoicپه څیره میزیان د وینو له سرو حجراتو
بکتریاوو او انساجو څخه تغذیه کوي او همدارنګه دغه حجرات د (  )Saprozoicپه
څیر هم مواد جذبوي کوم چې د هغه په شاوخوا کې ځاى لري له بلې خوا کله چې
نوموړي پرازیت په میوکس ممبران باندې حمله کوي نو د هغوې د سوري کولو په
نتیجه کې د ابسو (  ) Abcessاو د وینې د زخمونو ( ) Bleeding ulcerسبب
ګرځي .
د سیست داخلیدل ( : ) Encystment
هغه وخت چې نوموړي پرازیت له زخمه څخه ازادیږي نو د کواون په خالیګاه کې
ځاى اشغالوي چې د یو ګرد غیر فعال جوړښت لرونکى دي چې جسامت یې له -٥
 ٠5مایکرونو پورې رسیږي  .او  Minuta formپه څیر پېژندل کیږي.
کله که مدفوع مواد (  ) Stoolد کوربه له وجود څخه خارجیږي نو کیداى شي
مدفوع مواد د  precystic stageپه شکل یو څو ساعته ژوندي شي هغه هم په هغه
صورت چې مدفوع مواد ګرم وساتل شي  .نو مخکې له دې څخه چې غایطه مواد د
کوربه له وجود څخه خارج شي نو دوى د  Encystementتر شرایطو الندې واقع
کیږیاو یو مقاوم او شفاف سیت دیوال په خپل شاوخوا راتاووي او له بلې خوا
هېڅکله د انساجو په مینځ کې د  Encystmentحالت ځانته نه غوره کوي او
( )Cystد ګالیکوجن د دانو  .واکیولونو او کروماتیدونو لرونکى وي او اخیستل
شوي د وینې سره حجرات په ( )Cystکې له مینځه ځي او وروسته د ( )Cystله
تشکله څخه هسته په دوه برخو تقسیمیږي  .چې دغه شکل د ( )Cystد باى نوکلیت
( )Binucleaticپه نوم سره یادیږي  .او د پرله پسې انقسام په نتیجه کې تترانوکلیټ
(  ) Tetranuclateسیست جوړیږي  .چې له
( ) ٠٢ -٠٣مایکرونو پورې قطر لري چې دغه شکل د کوربه مدفوع موادو سره
خارجیږي او له ګالیکوجن څخه تغذیه کوي څرنګه چې تازه سیستونه ګرد
جوړښتونه لري او ځلیدونکي شین رنګه معلومیږي نو کله چې د محیط شرایط تغیر
خوری کله چی شرایط تغیر وخوری نو د کم مقاومت له مخی نوموړی سیستونه هم
تغیر کوی د مثال په توګه که د حرارت درجه ټیټه وي نو د اسیستونه کوالى شي
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چې له ( )٣څخه تر ( )٤هفتو پورې ژوندي پاته شي لیکن د حرارت په موجودیت
کې یواځې یوه هفته ژوند سرته رسوالى شي .
( )٢٦شکل .
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نسجې حمله  : Tissue Invasionنروفوزایتونه د خپل کوربه د کولمو په خالیګاه
کې د بکتریاؤ او کاربوهایدریتونو څخه تغذیه کوي یو تروفوزایت کله چې د مبکوزا
په دیوال حمله کوي نو په دغه وخت کې اپتیلي حجرات له مینځه وړي او په نتیجه
کې زخم مینځ ته راوړي او د یو امیبایي پیچش او یا د وینې د پیچش سبب ګرځي او
په نتیجه کې د نسج د  Nocrosisاو  Abscessجوړوي چې د چاودلو په پاى کې
خونې زخمونه تولیدیږي  .او د زخم په خطرناکو واقعاتو کې د کولمو دیوال د یو
غلبیل په څیر سوري کوي چې په میلیونو بکتریاوي د هاضمي د سیستم جوف
داخلیږي چې مصابیدل د احشاء یا (  ) peritonistisمینځ ته راوړي چې تدریجي
ډول د مرګ باعث ګرځي ،څرنګه چې دا پرازیت د وینې دوران ته داخلیږي او د
هغې له الرې څخه جګر ،طحال ،توري ،سږو ،دماغ او نورو برخو ته ځان رسوي
او هلته امیبیک ابسې جوړوي .
د نوي کوربه منتن کيدل ( : ) Infeefion of New host
د یوه سالم کوربه مصابیدل د هغه غذایي موادو او اوبو په واسطه صورت نیسې کوم
چې د مچانو ،کاکروچ (  ) Coack – roachاو الوتونکو په وسیله ملوث شوي وي
څرنګه چې د څکلو اوبه او د خامو سبزیجاتو ککړوالى د مدفوع موادو په وسیله او
باد نورو غذایي موادو ککړوالى چې د اشخاصو د بې پروایي په وسیله چې السونه
یې په دغه موادو ککړوي د یوه سړى څخه بل سړى ته د امیبایي (  ) cystد انتقال
سبب ګرځي او دغه اخیستل شوي (  )cystد معدی د افرازاتو په مقابل کې مقاوم دي
اما د کولمو د انزایمونو په وسیله دغه (  ) cystحلیږي او خپل حیاتي فعالیت شروع
کوي او د دغې ناروغي د مخنیوي لپاره الندې ټکي باید په نظر کې ونیول شي .
 .٠د هغو کسانو د حفظ الصحي مراعات کوم چې د خوړو یا د غذایي موادو په نهیه
کولو کې کار کوي .
 . ٢د مچانو کنترول او هم د اوبو تعقیمول په عصري او مطمئن ډول .
 . ٥د ناروغ د غایطه موادو خښول د امیبایي سست (  ) cystد نه انتقال سبب ګرځي
.
د انسان بدن د امیبونو طبقه بندي :
Oreder : Amoebina
Genus : Entamoeba
Species
- : coli
- : gingivalis
- : histolytica

: Nana

Genus Endolimax
Species
91

Genus
Iodoamoeba
Species
: Butsohilia
پورتنې ټول انواع د امیبونو د انسان په بدن کې د کومنزال په څیر ژوند کوي یواځې
انتې امیباهستبالوتیکا د پارازیت په څیر په انسان کې ژوند کوي .
د مستيګوفوراکالس
Class Mestigophora
یو لوى شمیر یو حجروي موجودات شته چې یو له بله سره نژدې ورته والى لري او
د حرکي غړو ( فالجیلونه ) د لرلو له کبله د فالجیالتا یا  Mastigophoraپه کالس
کې شاملیږي چې مهم نماینده یې یو ګلینا بلل کیږي.
د یوګلینا طبقه بندي
Systematic posation
Phylum …………protozoa
Sub phyaum …....plasmodroma
Class……………Mastigophora
Sub class………. Phytomastigina
Order……………Euglenoidina
Family…………..Euglenidae
Genus…………...Euglena
Species…………Virides
عادات او د اوسیدلو ځاى ( : ) Habit and Habitats
یوګلینا چې د فالجیالتاوو د ټولګى مهم نماینده دي لرونکي د کلوروفیل دي .
نوموړي موجودات په ازادانه ډول سره په حوضونو والړو اوبو او ګنده شوو اوبو
کې کوم چې وراسته نایتروجني عضوي مواد لري پیدا کیږي .دغه موجودات
د Holophyticیا Saprophyticپه څیر خپل ژوند سرته رسوي .
د یوکلینا ډولونه ( : ) Kinds of Euglena
یو ګلینا د  ٠٣٫څخه زیات ډولونه لري کوم چې د جسامت او عادت له مخې یو د بل
څخه توپیر کیږي .مشهوري انواع یې چې په هر ځاى کې پیدا کیږي .د Euglena
 viridisڅخه عبارت ده او نور ډولونه یې عبارت
Euglana – omithalis, Euglena Fusiformis Euglena aglis
چې په اسانې سره په البراتوار کې هم کتل کیږیاو د میکروسکوپي کتنې وړتیا لري
.
یوګلینا وایریدیس : Eugena – Viridis
جوړښت ( : ) Structure
د دې کالس مهم نماینده  Eugena viridisڅخه عبارت دى چې په ازاد ډول په اوبو
کې ژوند کوي او سربیره په فالجیل کلوروفیل هم لري اوږدوالى یې تقریبا ً 0.1
 mmپورې رسیږي  .د دې حیوان مخکینې برخه (  ) Anteriorعموما ً پلنه او
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وروستنې (  ) posteriorبرخه یې څو کوره ده  .د دې حیوان جسم د یوې نازکې
ارتجاعي پروتینې غشاء په وسیله پوښل شوي دي چې د (  ) pellicleپه نوم یادیږي
 .د حیوان په مخکینې برخه کې سایتوستوم (  ) cytostomeچې حجروي خوله بلل
کیږیځاى لري چې په اخر کې په  chtophymxباندې ختمیږي  .د دې حیوان
فالجیل د  Cytostomeد برخې څخه تیریږي او د  Cytophymxشاته یوه ذخیره
ګاه لري چې د  Reserviorپه نوم یادیږي ځاى نیسې  .د یوګلینا سایتوپالزم د امیب
په څیر داکتوبالزم او اندوپالزم برخې لري چې په اسانې سره تشخی کیږي .اکتو
پالزم په برخه کې اوږدي االستیکي رشتي موجود دي او د  Endoplasmپه برخه
انقباصي واکیول ( )Contrachilevacuoleسټګما ( )Stigmaاو
 Chromatophoreشنه ماده چې لرونکى د کلوروفیل وي وجود لري او Stigma
د  Eye spotپه نوم هم یادیږي  .چې د نورو په مقابل کې حساسیت لري  .هسته یې
ګرده یا بیضوي وي چې په منځنې یا وروستې برخه د حیوان کې ځاى لري .
( )٢٣شکل
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حرکت ( : ) Movement
د یو ګلینا د حرکت په باره کې  Grayاو  Lowendesچې د زولوژي علماء دي
داسې نظر وړاندي کړي دي چې د ا موجودات د المبو وهلو په وخت کې خپل
فالجیل په یوه معینه زاویه شاته غورځوي نو په دې اساس یو سلسله حرکات د
فالجیل د قاعدوي برخې څخه د څوکي برخې ته ځي نو د حیوان سرعت زیاتیږي او
هم د فالجیل حرک ت د حیوان د فنري یا دایروي حرکت باعث ګرځي  .او هم د
حیوان د انقباض او انبساط په وسیله د حیوان جسم په حرکت راځي چې دغه انقباض
او انبساط د هغو االستیکي رشتو په وسیله منځ ته راځي کوم چې د  pellicleالندې
واقع دي  .چې دغه حرکت د شمزي لرونکو حیواناتو د کولمو د peristalsis
حرکت سره ورته والى لري  .څرنګه چې یو ګلینا کلورفیل لري ځکه د تل لپاره د
نور په طرف حرکت کوي اما د مستقیم نور په مقابل کې منفي عکس العمل له ځانه
ښیي اوس معلومه شوي ده چې فالجیل د یوګلینا د دوه رشتوي جوړښت څخه
سرچینه اخلي کوم چې د ذخیر ه ګاه  Rese – rvoirالندې واقع دي او دغه
جوړښتونه د  Blepharoplastپه نوم یادیږي چې په حقیقت کې دغه جوړښتونه د
حجري د سنتروزوم څخه عبارت دى ځکه چې د حجري هستوي ویش
 Karyokineticتنظیموي .
تغذیه ( : ) Nutaration
په یوګلینا کې تغذیه په دوه ډوله لیدل کیږي.
 : Holophytic . ٠کوم خال شواهد په یوګلینا کې د  Holoziocد تغذي په هکله
وجود نه لري  .مګر په ځینو هغه فالجیالتاؤ کې چې په ازاد ډول ژوند کوي د
هولوزوئیک په څیر تغذیه کوي ځکه چې کوچنې موجودات د خولي له الرې
سایتوپالزم ته داخلوي په دغه وخت کې د  Cytopharynxبرخه طى کوي  .خو په
عمومي توګه یوګلینا د  Holophyticپه څیر تغذیه کوي کوم چې له اوبو او کاربن
داى اکساید څخه د لمر د انرژي او د کلوروفیل په شتوالى کې یو ډول کاربوهایدریت
ترکیبوي چې د  paramylumپه نوم یادیږي جوړوي.
 : Saprophytic . ٢د لمر د وړانګو د نشتوالى په صورت کې یو ګلینا د
سپروفایتیک په ډول هم تغذیه کوي د ډیرو تجربو په واسطه ښودل شوي ده که
چیرې یوګلینا د سپروفایتیک په ډول هم تغذیه کوي د ډیرو تجربو په واسطه ښودل
شوي ده که چیرې یوګلینا د څو میاشتو لپاره په یوه تیاره محیط کې پاتې شي نو خپل
کلوروفیل له السه ورکوي لیکن په اسانې سره د خپل ژوند فعالیتونه سرته رسوي
ځکه چې هغه وراسته نایتروجنې مواد چې په اوبو کې حل شوي وي د حیوان د
خارجي سطحي له الرې سایتوپالزم ته جذبیږي  .له بلې خوا دا هم معلومه شوي ده
چې د یو ګلینا په وسیله داسې انزایمونه افرازیږي  .کوم چې د حیواناتو د انزایمونو
د طبیعت سره ورته والى لري  .په عمومي توګه په یوه تیاره محیط کې یوګلینا خپل
کلورفیل بیرته تولیدوي لیکن په  Euglena gracillisکې کلوروفیل داره مواد د
وړانګو د موجودیت په صورت کې هېڅ وخت نه تولیدیږي بلکه په دایمې توګه له
منځه ځي .
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تنفس ( : ) Respiration
د ګازاتو تبادله په دې حیوان کې د نفوذ د عملیي په واسطه د نیمه قابل نفوذ غشاء له
الري صورت نیسې چې د اوسیدو د چاپیریال د اوبو څخه اکسیجن سایتوپالزم ته
نفوذ کوي او کاربن داى اکساید بیرون خوا ته سپارل کیږي .د کتایالیک د فعالیتونو
په نتیجه کې تولید شوي کاربن داى اکساید د فوتوسنتیزس د عملیي لپاره او ازاد
شوي اکسیجن تنفس لپاره په کار وړل کیږي.

: Exeration and Osmoregulation
هغه نایتروجني مرکبات چې د استقالب یا کتایالیزم په نتیجه کې منځ ته راځي  .د
یوګلینا د وجود په واسطه طرح کیږي .لیکن هغه زیاتې اوبه چې په سایتوپالزم کې
موجودي شې د انقباض واکیول په واسطه بیرون ته سپارل کیږي .چې دغه عمل د
اوسموتیکي تعادل باعث ګرځي  .د یوګلینا د  stigmaبرخه نظر نورو برخو ته د
لمر د وړانګو په مقابل کې زیات حساسیت لري او هم د نورو پروتوزواو په څیر د
میخانیکي او کیمیاوي تنبهاتو په مقابل کې خپل عکس العمل څرګندوي .
تکثر (  : ) Reproductionپه فالجیالتا کې زوجې تکثر نه لیدل کیږیبلکه په غیر
زوجي ډول (  ) Binary fissionپه څیر تکثر کوي څو ګونې ویش ( Multiple
 ) fissionپه دې موجودآتو کې په آزآدآنه ډول یآ د  Encystmentپه مرحله کې
سرته رسیږي .
فالجیالتا د خپل افتي خاصیت له مخې په دوه لویو ګروپونو ویشل کیږي.
 . ٠د کولمو ،حولى او جنسې کانالونو فالجیالتاوي .
: Intestinal Oral and Genetal Flagellates
دا هغه فالجیالتا دي چې په کولمو ،خوله او جنسې کانالونو کې پیدا کیږي .زیات
شمیر یې کومه ناروغي منځ ته نه راوړي او په الندینیو دوو اردرونو ویشل کیږي:
الف  : protomonoadia :چې د یوې هستې درلودونکى دي او په مخکینې
( )Anteriorبرخې کې یو  Flagellumلري .
ب  : Diplomonodidia :چې دوه متناظري هستې لري او هم دوه یا زیات شمیر
فالجیلونه منځ ته راوړي .
 _ ٢د وینې فالجیالتا : Haemo Flgellates
د هغه فالجیالتا څخه عبارت دى چې د انسان یا نورو حیواناتو په وینه او انساجو
کې پیدا کیږي .لکه  Trypansomaچې بین الحجروي اوپه ئیز محیط ( لمف ) کې
هم پیدا کیږي .لیکن اشمانیا  Leiahmaniaدریتکولم اندوتیلیم سیستم ( Reticulum
 ) Endothe – liumد حجراتو او سپینو حجراتو په وسیله اخستیل کیږیڅرنګه چې
 Typansomatidiaپه کورنۍ کې شپږ جنسونه شامل دي چې دوه یې د انسان لپاره
ناروغۍ منځ ته راوړي چې عبارت له  Trypansomaاو  Leishmaniaڅخه د
کولمو ،خولى او جنسې کانالونو د فالجالتاوو عمومي خواص :
د دې فالجیالتاوو ژوند دوه مرحلي لري چې عبارت دي له  Trophozoiteاو
 Cystڅخه .
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( _ )٠د تروفوزویت مرحله ( : ) Trophzoite stage
په دې مرحله کې حیوانات د یو څخه تر پنځه او اته فالجیلونه لري جې د
 Blepharoplastڅخه سرچینه اخلي او هغه پر دوى غشاء چې د – Undulating
 membranپه نوم یادیږي  .د یو بنستیز اساسي رشتوي جوړښت چې Costa
نومیږي  .تقویه او محافظه کیږي .سربیره پر دې په ځینې نورو انواعو کې د میلې
په څیر جوړښت لیدل کیږیچې  Axostyleنومیږي .
او هم د یوې نیمګړي خولي تشکل په کې لیدل کیږیچې  Cytostomeنومیږي .
هسته او هستوي غشاء هم لري .
دا ګروپ حیوانات په ساده غیر زوجي ډول تکثر کوي چې اول Blepharoplast
او وروسته هسته تقسیمیږي او بیا د سایتوپالزم د ویش په نتیجه کې د خپل اوږدوالى
په امتداد د یوه حیوان څخه دوه حیوانه منځ ته راځي .
( _ )٢د سیست مرحله ( : ) Cystic stage
د  Cystمرحله عبارت له  Encystmentد مرحلي څخه ده  .دا هغه محافظوي
مرحله ده چې ځوان سیت د مدفوع موادو سره خارجیږي او یوه خطرناکه مرحله
منځ ته راوړي .
جاردیا لمبلیا : Gairdia lamblia
د ژوند دوران ( : ) Life cyste
د افالجیالتا د ژوند دوره په یوه کوربه کې سرته رسوي  .کله چې یو کوربه په
ناروغي اخته وي او د هغه سیت د غایطه موادو سره یوه ځاى خارج شي او د بل
کوربه په وسیله واخیستل شي نو د  Excystationپه نتیجه کې د  Cystڅخه نوى
تروفوزویتونه خارجیږي چې د تکثر په وسیله زیاتوالى کوي  .د فالجیالتا هغه نوع
چې د  parasitپه څیر د انسان په کولمو کې ژوند کوي عبارت له Gairdia
 lambliaڅخه دي چې نوموړي فالجلیت د  Gairdia intestenalisپه نوم هم
یادیږي  .د نړۍ په ټولو برخو کې پیدا کیږي .او د وتروفوزویت او سیست مرحلي
په کې لیدل کیږي.
تروفوزویت یو متحرک جوړښت لري چې جسامت یې له  ٥ – ٠٦مایکرونو پورې
رسیږي او د کوچنې کولمو د  Dudenumالندینې برخه او  geginumپه پاسنې
برخه کې پیدا کیږی شاتینې سطحې برخه (  ) Dorsal surfaceیې محدبه
( )Convexاو مخکینې برخه یې مقعر (  ) Concaveجوړښت لري  .په مخکینې
خوا کې یې یوزبیښونکي ګرد جوړښت چې  Sucking discنومیږي لیدل کیږي.
چې د هغې په وسیله د کولمو په اپتیلي حجراتو پورې ځان نښلوي  .دغه حیوان
څلور جوړه فالجیلونه لري چې په قدامي (  ) Anteriorبرخه کې واقع دي  .یو
جوړه میلي په څیر جوړښت چې  Axostyleنومیږي په دې حیوان کې وجود لري .
هغه کروماتیدي جوړښت چې  parabasa – bodyنومیږي  .د  Axostyleپه سور
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( عرض ) کې لیدل کیږي .په فزیالوژیکي محلول کې د دغه حیوان سیست ښه
ښکاري او بیضوي شکل لري چې اوږدوالى یې  ٢ – ٥مایکرونو پورې رسیږي .
په مخکینې برخه کې دغه سیستونه د  ٢ – ٦پورې هستې لري  .د بلې خوا نه دا هم
معلومه شوي ده چې دا یودین محلول په واسطه نظر فزیالوژیک محلول ته دغه
سیستونه ښه ښکاري نوموړي پارازیت یوې ځنډني ناروغي ( – Choronic
 )entiritisاو یا د حادي ناروغي (  ) Acute enterocolitesد تولید باعث ګرځي
 .په عمومي توګه دغه ناروغي د  Gairdiasisپه نوم یادیږي  .څرنګه چې دغه
فالجیلیت د کولمو په اپتیلي حجراتو پورې ځان نښلوي نو له دې کبله د کولمو اصلي
وظیفه ته نقصان رسوي د شحمي موادو جذب څخه کولمي بې قدرته پاتې کیږي .د
ناروغ په ادرارو کې کموالى منځ ته راځي  .او مدفوع مواد یې د ګریس په څیر ژیړ
رنګه وي او د ناروغ په کولمو کې د شحمي موادو تراکم د ناروغ د اسهال
( )Diarrhoeaباعث ګرځي .
( ٢٤شکل )

: Triehomonas – Vaginalis
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دا فالجیلیت د مؤنث جنس په جنسې کانال او د مؤنث او مذکر جنس د ادرار په
کانالو کې پیدا کیږي .او د  Trichomonas vaginatisیا – Inflamntion
 Vaginal mucosaد ناروغي د تولید سبب ګرځي .
( ٢٥شکل )

هغه انواع د فالجیالتا چې د کومنزال په څیر په انسان کې ژوند کوي او د سیست او
تروفوزیت شکلونه په خپل ژوند کې له ځانه ښیي  .عبارت دي له :
Chiliomastix – mesnilia . ٠
Enteromonas – hominis . ٢
Trichomonas – hominis . ٥
Trichomonas – tenax . ٦
چې د دغو له جملې څخه  Trichomonas tenaxد انسان په خوله کې او نور یې د
انسان په کولمو کې ژوند کوي .
هیموفالجیالتا ( : ) Haemoflagellates
عبارت د هغه فالجیالتا څخه دى چې په وینه او انساجو کې پیدا کیږي .او د اوږده
جو ړښت لرونکى دي چې په ځینې انواعو کې دغه جوړښت له فالجیلونو سره یو
ځاى کوږ شوي دي لکه په لیپتوموناد ،تراى پانوزومات کرتید یا ( Crithidia,
 ) Trypanooma, leptomonadکې مګر په لشمانیا کې چې یو ګرد جوړښت
لري فالجیل په کې نه لیدل کیږي .او  Kinto – plastاو له دوه برخو څخه
جوړشوی چی عبارت دی له Bioparaplastاو  parabasal bodyڅخه دى دغه
جوړښتونه په مخکنې او وروستنې برخه د هستی ځای لری چی په Trypansoma
کی د غه جوړښت په وروستی برخه کې مګر په  Leptemonadاو  Chritidiaد
هستې په مخکنې برخه کې واقع دي .
په تراى پان زوماکې فالجیلم د  Blepharoplastڅخه سرچینه اخلي او مخکینې
خواته
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امتداد موموي او یو ازاد شکل ځان ته غوره کوي مګر په لشمانیا کې دا جوړښت نه
لیدل کیږي .انډولټنګ ممبران هم د یو فالجیل څخه منځ ته راځي .
تکثر ( : )Reproductionدغه حیوانات په غبرګوني شکل ()Binary – fission
تکثر کوي او  Kintoplastد دغو حیواناتو په خپل اوږدوالى کې په دوو برخو
ویشل کیږي .چې اصلي فالجیلم د یوې برخې سره پاتې کیږي .او بله برخه د یو
نوى فالجیلم د تولید کوښښ کوي  .چې په همدې وخت کې د حیوان هسته په دوه
برخو ویشل کیږي .چې په دغه حالت کې ویش په اوږدوالى د حیوان کې صورت
نیسې او دوه حیوانات الس ته راځي .
تغذیه (  : ) Nutrationڅرنګه چې دغه فالجیالتا د خولي کومي برخې نه لري نو د
 Diffusionد عمل په واسطه د وجود د جوړښت د سطحي په واسطه غذایي مواد
داخلیږي ( ٢٨شکل )
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د ژوند دوران ( : ) Life cycle
څرنګه چې لشمانیا او تراى پان زوما د خپل ژوند دوره یې انکشاف په دوه کوربه ؤ
کې سرته رسوي چې اصلي کوربه یې انسان یا بل حیوان دى او منځنې کوربه یې
وینې زبیښونکي حشره وي چې په دواړو کوربه ؤ کې دغه پارزیتونه د شکل د
تغییر لپاره د انکشافي مراحلو الندې د رومي لکه تراي پن زومان _ کرتیدیا _ لیپتو
مانا د اولشمانیا څخه پرته د دغه نور ټول اشکال د تراى پان زومان تدریجي تغییر
په نتیجه کې منځ ته راځي  .الکن د لشمانیا شکل هغه وخت منځ ته راځي کله چې
فالجیلم له السه ورکړی او کرد شکل ځان ته غوره کړی لیکن لشمانیا د انکیشاف
په نتیجه کی فالجیلم په وجود راځي او د حیوان شکل اوږدیږي  .او د پورتنې
اشکالو څخه یو منځ ته راوړي  .د مثال په ډول د لشمانیا په شکل کی دوه مرحلی
لیدل کیږیاول لشمانیا د جنس په انسانی کوربه کی د لشمانیا په شکل  .او د
 Leptomonadشکل یې په حشره یاد کرهنې په محیط کې د کتنې وړ وي  .لیکن د
 Trypansomaپه جنس کې ټولي مرحلي شته دي چې د Trypanaomaشکل په
انسان کې د  Leptomanadاو  Leishmaniaشکل په حشره کې لیدل کیږي  .او
په خاص ډول نوموړي مرحلي په پوره توګه په  Trypansoma – Cruziکې
مشاهده کیږي.
لشمانیا دونوانیا : Leishmania – Donovania
د انسان د وجود د جوړښت د  Reticole – Endothelialسیستم په ټولو برخو کې
په خاصه توګه ځګر -توري (  ) Spleenاو د هډوکو په مغزو کې پیدا کیږي .او
همدارنګه دغه پارازیت په مدفوع موادو ،ادرار او په هغه موادو کې چې د غاړي او
پزې څخه خارجیږي لیدل کیږیاو هم په محاطي وینه (  ) peripheral bloodکې
وجود لري  .د  Leptomonadشکل د دې پارازیت دریګي حشري
 phlebotomusیا (  ) Sand flyپه هضمي سیستم کې وجود لري  .دغه حیوان په
انسان کې یوه ناروغي منځ ته راوړي چې  Viseerah Leishmaniasisیا ( Kala
 ) – Zarپه نوم یادیږي  .په دغه حالت کې ناروغ له ځانه ډیر ضعیفوالى ،تبه ،کم
خوني او د پوستکي توروالى  Dermal – Kala zarښیي او هم د ناروغ ځګر او
توري لوییږي .
 :Leishmenia – trophicaدا پارازیت په افغانستان – هندوستان – ایران – عراق
او د مرکزي اسیا په نورو هېوادونو کې پیدا کیږي .په عمومي توګه د ځینې
حیواناتو لکه سپى – شادي او پیشو د پوستکي  Teticolo – Endtheliaسیستم په
حجراتو کې پیدا کیږي.
د لشمانیا شکل یې په انسان کې او نورو حیواناتو کې او  Leptomonadشکل یې په
 Sand flyاو یا د کرهنې په محیط کې لیدل کیږیدغه پارازیت په انسان کې یو ډول
د پوستکي ناروغي چې د  Cutaneous – Leishamaniasisیا  Orintial soreپه
نوم یادیږي مینځ ته راوړي  .او هم دغه پارازیت د مدیتراني ساحه او شمالي افریقا
کې هم پیدا کیږي.
 :Leishmania – brazilensisنوموړي پارازیت د خولي او پزې د  Mucosaپه
 Reticolo –endothelialسیستم په حجراتو کې پیدا کیږیاو یوه ناروغي منځ ته
راوړي چې د  Mucocutanous leishmaniasisیا  Espandiaپه نوم یادیږي.
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 :Trypansoma – gambienseدا پارازیت د انسان په وینه لمف ()Lymph
لمفاوي غدواتو او د دماغ په بین الحجروي خالیګاه ؤ کې او طحال کې موندل کیږي.
په غربي او مرکزي افریقا کې دغه پارازیت یوه ناروغي منځ ته راوړي چې د
خوب ناروغي د  African – sleeping – sicknisisپه نامه یادیږي چې د
 Glosaina palpalisیا  Tse – Tseمچ په واسطه انتقالیږي  .کله چې دغه مچ یو
ناروغ انسان وچیچي نو په دغه صورت کې دغه پارازیت اخلي او د روغ انسان د
چیچلو په وخت کې هغه ته انتقالیږي .
 :Trypansoma – cruziدغه پارازیت د مریض په وینه کې د  Trypansomaپه
شکل لیدل کیږي .او بیا وروسته د لشمانیا په شکل ځان بدلوي  .د لشمانیا مرحله دغه
حیوان په دماغ – عضالتي انساجو او د  Endocrineپه غدواتو لکه  Thyroidاو
 Adrenalکې پیدا کیږي .او د خپل ژوند دوره په دوه کوربه ؤ کې سرته رسوي
چې اصلي کوربه یې انسان او منځنې کوربه یې یوه حشره چې Reduviid Bug
(خسک) ده .
نوموړي پارازیت په دغه حشره کې د ژوند مرحله سرته رسوي کله چې دغه حشره
انسان څخه د تغذیي په منظور وینه زبیښې نو د خپلو مدفوع موادو سره نوموړي
پارازیت د زخمي شوي ځاى په شاوخوا کې پریږدي  .دغه  parasiteد Chagas
په نوم یو ناروغي په انسان کې منځ ته راوړي چې اعراض یې – تبه – التهاب – د
سترګو – او د مخ د یو طرف غټوالى دى او هم د لمفاوي غدواتو پړسوب چې
 Lymphocytosisپه نامه یادیږي  .منځ ته راوړي .
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د سيلياتا کالس
Class Ciliata
دا ګروپ حیوانات د پروتوزواو یو لوى ګروپ تشکیلوي او جوړښت یې هم نسبت
نورو ته پیچلي او مغلق دى  .د دې ګروپ حیواناتو یو نماینده ( – paramecium
 )caudatumنومیږي مطالعه کوو پارامشیم کوداتم  ٫،٥ملي متره جسامت لري دا
حیوان په اساني سره په محیط کې پالس راځي او د یوې ښې نموني په حیث یې
مطالعه کولى شو سلیاتاد نورو پروتوزواو څخه د کوچنیو احدابو یا سلیاؤ د درلودلو
له کبله تفریق کیږي .او په هره حجره کې ( هر حیوان کې ) دوه هستې لیدل کیږي.
چې یوه لویه هسته (  ) Macronucleusاو بله کوچنې هسته ()Micronucleus
څخه عبارت دى  .ګڼ شمیر احداب لرونکى په تروو یا خوږو اوبو کې په ازاد ډول
ژوند کوي او بعضي د دې حیواناتو د انسان او نورو حیواناتو مهم طفیل تشکیلوي .
د پارامشیم طبقه بندي
Phylum ………………. Protozoa
Sub phylum…………… plasmodroma
) Class…………………... Ciliata ( Infusoria
Sub class………………. Holotricha
Order ………………….. Hymenostomatida
Sub order………………. Peniculina
Family…………………. Paramecitae
Genus………………….. paramecium
Spcies…………………. Caudatum
پارامیشم کوداتم ( : ) Paramecium caudatum
دا پارامیشیم د خوږو اوبو احداب لرونکى دي کوم چې په کافي اندازه خسا شوي
نباتات په هغو اوبو کې وجود لري پارامیشیم د هغو لومړنیو حیواناتو له جملې څخه
دى چې په اولسم قرن ( )٠٥کې د میکروسکوپ د اختراع سره سم تر کتنې الندې
ونیول شو چې تر اوسه پورې د بیولوژي د پوهانو له خوا په زړه پورې ګڼل شوي
دي او د هغوي په باره کې مطالعه شروع کړیده چې دغه مطالعه د تغذیه ،تنفس،
وراثت او د هغوي توافق له چاپیریال سره په برکي نیسې  .پارامیشیم د سلیپر په
شان شکل لري او جسامت یې په دوه مختلفو نوعو کې توپیر لري مثالً پارامیشیم
کوداتم جسامت له  ٫،٠ملي متره څخه د  ٫٠٥ملي متر پورې رسیږي په داسې حال
کې د (  ) param – ecium aurelliaجسامت له  ٫٠٢ملي متر څخه تر  ٫٠٠٢ملي
مترو پورې رسیږي .
د پارامیشیم مخکینې برخه پلنه او شاتنې برخه یې نسبتا ً تیره او نوکداره ده او منځنې
برخه یې د بدن لږ څه پلنه برخه تشکیلوي د منځنې برخې په شاوخوا کې کوږ
ژوروالى وجود لري چې د  Oral- grooveپه نوم یادیږي  .د دې ژوروالى په
الندینې برخه کې یو سورى لیدل کیږیچې د حجروي خولى (  ) Sytostomeپه نوم
سره یادیږي کوم چې په یو لنډتیوپ یاد حجري په حلقوم یا (  ) Cell-gulletباندې
ختمیږي  .د پارامیشیم هغو اړخ چې اورال ګروپ  Oral grooveپه کې ځاى لري
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د  oralپه نوم یادیږي او مقابل اړخ یې د  Ab – oralپه نوم سره یادیږي د دې
حیوان حرکي اعضاوي له سایاؤ څخه عبارت دى چې د ویښتانو په شان د حیوان
ټول جسم یې پوښلى دى پارامیشیم د امیب په شان دوه ډوله سایتوپالزم لري چې
خارجي برخه د سایتوپالزم یې روښانه او د  Ectoplasmپه نوم یادیږي او داخلي
برخه یې دانه دار چې د  Endoplasmپه نوم سره یادیږي د دې حیوان د جسم
دواړو سرونو ته انقباض واکیولونه واقع دي .
پارامیشیم دوه ډوله هستې لري لویه هسته او کوچنې هسته – چې کوچنې هسته
تکثري وظیفه په غاړه لري په داسې حال کې چې لویه هسته د حیوان نور حیاتي
فعالیتونه سرته رسوي دا دواړه هستې  Oral grooveته نژدې واقع دي کله چې
دغه حیوان غذایي مواد واخلي او د هضم عملیه سرته رسوي او فاضله مواد د یوه
سوري له الرې خارجیږي چې د  Anal poreپه نوم سره یادیږي .
د  Ectoplasmپه خارجي برخه کې یو االستیکي جوړښت وجود لري چې د
 pellicleپه نوم سره یادیږي  .که چیرته یو څاڅکي  ٥٣فیصده الکول د اوبو په
هغو ځایونو کې اضافه کړو کوم چې پارامیشیم لري نو د پارامیشیم د پلیکل طبقه
بیرون ته راوځي که چیرته دغه طبقه د قوي میکروسکوپ الندې وکتل شي وبه
ګوري چې د شپږ ضلغي بې شمیره جوړښتونو څخه مینځ ته راغلى په داسې حال
کې چې د هر شپږ ضلغي برخي څخه یو احداب یا  Cileumوده کوي د دې
حیواناتوسلیاوي د حجري د پروتوپالزم د اضافي ودي څخه په راغلي دي د دې
جوړښتونو ترتیب په  Cytopharynxکې نسبتاء پیچلي دي او د غذاییي موادو په
تیرولو کې کمک کوي  ٢٣ ( .شکل )
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( ) ٢٣شکل
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فزیالوژي : physiology
د پارامیشیم او امیب فیزیولوژیکي عملیات یو ډول دى پارامیشیم د خپل ځان څخه
دفاع کوي او غذایي مواد په الس راوړي او هم کوالى شي چې غذا له هضم څخه
وروسته په پروتوپالزم تبدیله کړي سربیره پردې پارامیشیم د خارجي منبهات په
مقابل کې عکس العمل ښیي چې عکس العمل مثبت او منفى شکلونه لري کله چې د
مالګین محلول له سالیدنه تیر شي حیوان په دغه وخت کې تیښته کوي اما د سرکې د
یوه ضعیف محلول په مقابل کې پارمیشیم مثبت عکس العمل له ځانه ښیي .
تغذیه ( : ) Nutrition
ټول دا حیوانات د هولوزوئیک په څیر تغذیه کوي او په عمومي ډول دغه حیوانات
له بکتریاؤ الجیانو او خمیر مایه (  ) Yeastڅخه تغذیه کوي او کم وخت چې غذایي
مواد د دوى د سلیاؤ سره په تماس راشي نو  oral grooveته داخلیږي او دا غذایي
موا د  cytostomeله الرې  cellgulletته داخلیږي یا رسیږي  .او هلته یو غذایي
واکیول جوړیږي  .دغه غذایي واکیول د سایتوپالزم د جریان په وسیله په ټوله حجره
کې دوران کوي چې دغه جریان د سایتوپالزم د (  ) Cyclosisپه نوم یادیږي  .نو
په دغه وخت کې یو شمیر انزایمونه غذایي واکیول ته ترشح کیږیچې په نتیجه کې
هضم شوي مواد حذب او غیر هضم شوي مواد د (  ) Anal poneله الرې طرح
کیږي.
تنفس ( : ) Res piration
تنفس د دې حیواناتو د منحل اکسیجن څخه چې په اوبو کې وجود لري د جسم د
سطح له الرې صورت نیسې او حاصل شوي کاربن داى اکساید انقباضي واکیول یو
مقدار خارجوي اما معموال ،کاربن داى اکساید د دغو حیواناتو د بدن د سطح له
الرې خارجیږي .
دفاع :
دغه حیوانات کوم وخت چې له خطر سره مخامخ شي نو په دغه وخت کې
 Trichocystجوړښتونه چې  Ectoplasmپه برخه کې موقعیت لري او د زردکو
په شان جوړښتونه دي او د اکتوپالزم څخه عمودا ،د باندې خوا ته وده کوي  .او له
بدن څخه راوباسي او د حیواناتو سطح پوښې او له دښمنه څخه ځان خالصوي او هم
دغه حیوان د خارجي منبهاتو په مقابل کې عکس العمل له ځانه ښیي چې دغه
خارجي منبهات عبارت دي له رڼا حرارت برقي جریان .
تکثر ( : ) Reproductions
پارمیشیم په دوه ډوله تکثر کوي یو ډول یې غیر زوجي او بل ډول یې زوجي تکثر
دى چې د  Conjugationپه نوم سره یادیږي .
( )٠دوه ګوني ویش : Transvers binary fission
د دې عملیي په وسیله حیوان په متقاطع ډول تقسیمیږي  .او هره برخه یې نوى
حیوان مینځ ته راوړي او د والد حیوان هېڅ اثر باقي نه پاتې کیږیپه دې عملیه کې
لومړى کوچنى هسته د  Mitosisد تقسیم په واسطه په دوه برخو تقسیمیږي او هره
نیمایي برخه یې د پارامیشیم یو سرته ځي او بیا لویه هسته د  Amitosisپه څیر
انقسام کوي چې په دې دواړو صورتونو کې یو حیوان په دوو برخو تقسیمیږي او
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هره برخه یې یو پارامیشیم مینځ ته راوړي دا ډول عملیات فقط دوه ساعته دربر
نیسې او د حرارت  17-20cحیوان په یوه ورځ کې دوه ځلي انقسام کوالى شي د
یوه مساعد حرارت په وخت کې یو پارامیشیم په یو کال کې (  ) ٤٫٫یا له هغه څخه
زیات نسلونه تولیدولى شي او که چیرې دا ډول اوالدونه په نورمال ډول تکثر وکړي
نو ډیر ژر به د حجم له حیثه له ځمکې سره برابري وکړي اما د نیکه مرغه هغوي
نشي کوالى چې د محیط د نامناسبو شرایطو الندې دا ډول تکثر وکړي ځکه چې
دغه غذایي موادو کموالى د حرارت تغییر د محیط وچوالى او د نورو حیواناتو تر
حملي الندې راتلل او نور عوامل د دې حیواناتو د داسې تکثر مخنیوي کوي .
( ٥٫شکل )
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د کانجوګيشن عمليه ( ) Process of conjugation
ځینې وختونه بارامیشیم یو ډول زوجي تکثر له ځانه ښیي چې دغه زوجي تکثر د
 Conjugationد عملیي په نوم یادیږي او له بلې خوا د مختلفو انواعو په مینځ کې
یواوالى دى کوم چې د کوچنیو هستو د هستوي موادو د تبادلي په منظور سرته
رسیږي او د دوى د متداومي بقاالر اهمیت لري  .دا عملیه په دې ډول ده چې دوه
پارامیشیمونه سره وصلیږي او د  oralاړخونه سره لږوي نو د تماس په برخو کې
 pellicleاو  Ectoplasmتنزل کوي او له مینځه ځي او یو پروتوپالزمیکي پل
جوړیږي  .په نوموړي حالت کې حیوانات کوالى شي چې د خپل چاپپریال په اوبو
کې په فعاله توګه المبووهي لویه هسته په ساده توګه په ټوټو ویشل کیږیاو وروسته
له هغې څخه د سایتوپالزم په وسیله جذبیږي او همدارنګه د هر حیوان کوچنې هسته
دوه کرته تنقیض انقسام (  ) Meiosisسرته رسوي او په نتیجه کې څلور کوچنې
 Haploidد ختري هستې په وجود راوړي چې د نوموړو هستو څخه درې له منځه
ځي او پاتې شونکي هسته د  Mitosisپه واسطه په دوه برخو تقسیمیږي چې د حجم
له حیثه یوه برخه ؤ نسبت ؤ بلې برخې ته کوجنې وي چې دغه هستې د pronuclei
یا  Gametic nucleiپه نوم یادیږي څرنګه چې کوچنې هسته زیاته فعاله او
متحرکه وي نو د مذکر  pronuclusپه نوم یادیږي ا ولویه هسته یې غیر فعاله او د
مونث  pronucleusڅخه عبارت دى د هر وګړي او یا د هر یوه پارامیشیم مذکر
پرونو کلیس له پروتوپالزمیکي پل څخه تیریږي او د مؤنث  pronucleusسره یو
ځاى کیږیچې د کوچنې برخو ور تګ وو لویو برخو ته د عالي حیواناتو  spermاو
 ovumد یو ځاى کیدلو سره ورته والى لري  .نو په دغه صورت کې یو واحد
 Diploidزایګوټ جوړیږي چې د  Synkaryonپه نوم یآدیږي آو د دوه مختلفو
پآرمیشیمونو د هستو یووآلى په پوره توګه د  amphimixisپه نوم سره یادیږي کوم
چې د القاح عمل ته ورته والى لري او یواځې توپیر یې دا دى چې دا متزاج د
مرحلي څخه وروسته حیوان په غیر زوجي ډول تکثر کوي او همدارنګه په دغه
عملیه کې د حیواناتو د سایتوپالزم یووالى صورت نه نیسې  .او دواړه پارامیشیمونه
پس له (  ) ٦٫ -٠٢ساعتونو څخه وروسته جال کیږي .چې دغه جال شوي
پارامیشیمونه د  Exoconjugantپه نوم یادیږي  .چې د هر یو Exoconjuganto
پارامیشیم هسته د  Mitosisد عملیي په واسطه درې کرته تقسیمیږي او په نتیجه کې
اته ( )٨هستې په وجود راوړي چې ( )٦یې کوچنې هستې ( )٦یې لویي هستې وي .
د کوچنیو هستو څخه درې له مینځه ځي یوه کوچنې هسته پاتې کیږي .کوچنې هسته
د ساده ویش یا Mitosisپه وسیله ویشل کیږیچې په دې صورت کې هر پارامیشیم
دوه لویي هستې او یوه کوچنې هسته لري او په نتیجه کې دوه حیوانه مینځ ته راځي
او بیا کوچنې هسته دوباره تقسیمیږي او حیوان هم په غیر زوجي ډول سره انقسام
کوي او په نتیجه کې څلور نوى پارامیشیمونه مینځ ته راځي که چیرته یو پارامیشیم
په یوه وسط یا کلچر کې د ډیر وخت لپاره پاتې شي نو د هر دوه درې میاشتو نه پس
د فیزیولوژیکي عمل په تخریب او تنزل واقع کیږیپه دې صورت کې پروتوپالزم د
حیوان خپل محتویات له السه ورکوي او د انرژي د ضایع کیدو په صورت کې
حیوان باالخره له مینځه ځي نو همدا وجه ده چې پارامیشیم په وقفي ( مؤقتي ) ډول
سره دا متزاج عمل اجراء کوي تر څو چې دالسه تللى انرژي بیرته الس ته راوړي
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او حیوان غیر زوجي تکثر ته اماده شي د مخه خلک په دې عقیده وو چې هغه دوه
پارامیشیمونه چې سره امتزاج کوي یو د بله سره توپیر نه لري ولى اوس معلومه
شویده چې په هر امتزاج مختلفي انواعي برخه اخلي .
( ٥٠شکل )
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بالنټي ډیوم : Balantidium
د سلیاتاوو یو نماینده د  Balantidiuجنس دى چې د شمزي لرونکو او غیر شمزي
لرونکو د هاضمي په سیستم کې د پرازیت په څیر ژوند کوي او همدارنګه د
سایتوستوم داخلي برخه یې د سلیاؤ په وسیله پوښل شویده او د انقباض واکیول لویي
هستې او کوچنې هستې لرونکي وي غیر زوجي تکثر په غیر ګوني شکل یا
( )Transvers binary fissionصورت نیسې او د  Conjugationعملیه د دوه
حیواناتو د هستوي موادو د تبادلي په منظور سرته رسیږي وروسته له دې څخه دا
دواړه حیوانات یو له بله څخه جال کیږي .د دې پرازیت انواعي په شادیانو  .خوک
( )pagچنګښو او  Coackroachکې پیدا کیږي .هغه نوع چې په انسان کې
پتوجنیسیتي (  ) pathagencityمینځ ته راوړي  .چې دا میبایي پیچش سره ورته
والى لري  ) ٥٢( .شکل .
( )٥٢شکل
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سپوروزواکالس
Class Sporozoa
د  Sporozoaد کالس حیوانات کوم حرکي غړي لکه فالجیلم او  Ciliaاو کاذبې
پښې نه لري مګر یوازې کم او جز یې (  ) slightامیبي تغییر شکل له خپل ځانه
ښیي په غیر زوجي ډول د سپورد تولید له مخې خپل تکثر ته ادامه ورکوي چې
شایزوګوني نومیږي او همدارنګه د خپل تکثر بله برخه په زوجي ډول هم سرته
رسوي چې د  Sporogonyپه نوم یادیږي او نوموړي کالس په دوه سب کالسونو
ویشل کیږي .چې عبارت دي له :
sub- class Telosporidia _ ٠
sub- class Sarcosporidi _ ٢
او هغه کورنۍ چې د پالزمودیم جنس په هغه پورې ارتباط لري د پالزمودید یا
( )plasmodidiaپه نوم سره یادیږي چې  Telosporidiaپه  sub – classپورې
اړه لري  .او هم د  order – coccidideaپه  orderکې هغو جنسونه شامل دي کوم
چې د انسان د کولمو د اپتیلي حجراتو افت دي چې عبارت دي له  Isoporaاو
 imeriaجنسونو څخه او د  sarcosporidiaپه  sub classپورې هم جنسونه
ارتباط لري  .کوم چې د خزندګانو او الوتونکو ناروغتیاوي مینځ ته راوړي
د پالزمودیم طبقه بندي
Systamatic posation
Phylum ……………….. protozoa
Sub phylum…………… plasmodroma
Class………………….. Sporozoa
Sub class………………. Telesporidia
Order…………………… Haemosporidia
Genus…………………... plasmodium
د پالزمودیم جنس ( : ) Genus of plasmodium
څرنګه چې د دې کالس انواعوي په انسان او نورو حیواناتو کې د مالریا د ناروغۍ
سبب ګرځي او په غیر زوجي توګه (  ) Asexualد انسان د وینې په سرو جحراتو
کې او زوجي تکثر (  ) Sexualد غوماشي د هاضمي د سیستم په مختلفو برخو کې
سرته رسوي  .دغه پارزیت د انسان په وینه کې ژوند کوي او څلور مهمي نوعي
لري  .چې عبارت دې له :
 . ٠پالزمودیم واى واکس – Plasodium ……..…….. vivax
Plasmodium………....malaria
_
 . ٢پالزمودیم مالریا
Plasmodium......... Falciparum
 . ٥پالزمودیم فلسیپارم _
Plasmodium …..............ovale
 . ٦پالزمودیم او والى _
په انسان کې د مالریا تبه مینځ ته راوړي او دغه د مالریا تبه په درې ډوله ویشل
کیږي.
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الف  :د اولي او څلورمي نوعي د شایزو ګونې دوره یې په ( )٦٨ساعته کې سرته
رسیږي .
او په دریم ورځ په نوموړي افت اخته انسان تبه راځي چې دغه تبه د – Tertain
 feverپه نوم یادیږي .
ب  :د دوهمي نوعي د شایزو ګوني دوره یې وروسته له  ٥٢ساعتو څخه تکمیلیږي
او په څلورمه ورځ په افت اخته انسان تبه راځي چې دغه تبه د  quartian feverپه
نوم یادیږي .
ج  :د دریمي نوعي د شایزوګونې د دوري تکمیلیدل په پوره توګه معلومه نه ده  .خو
ځینې علما داسې نظر لري چې دغه پرازیت د شایزو ګونې دوره په یوه ورځ کې
تکمیلوي او ځینې علما دا سې نظر لري چې دغه پرازیت د شایزوګونې دوره په ()٥
ورځو کې تکمیلوي او په غیر معینو وختونو کې تبه په انسان راځي چې د
 pernicious – feverپه نوم یادیږي  .دغه نوع د پالزمودیم د جنس ډیر خطرناک
دي او د انسان د مرګ باعث ګرځي  .اګر چې د مالریا تبه د څلورو مختلفو انواعو
په واسطه مینځ ته راځي اما د ژوند دوره یې یو ډول صورت نیسې د دې ناروغي د
انتقال عامل یو ډول غوماشي ده چې دانافیلز (  )Anophelesیا (  ) Mosquitoپه
نوم یادیږي  .څرنګه چې د انافیلز نر جنس زبیښونکي نیش نه لري نو په همدې
علت د مونث جنس په وسیله دغه پرازیت انتقالیږي د پالزمودیم د ژوند دوران په
الندې ډول مطالعه کوو .
هر کله چې د انافیلیز غوماشي د انسان پوست سوري کړي نو په دغه وخت کې دغه
حشره یو مقدار خولي مایع چې د وینې د لخته کیدو ضد ماده لري په زخم کې یې
خوشي کوي که چیرته په دغه وخت کې دغه پارزیتونه د غوماشي په لعابیه غدواتو
کې ځاى ولري نو یو زیات شمیر د انسان انساجو ته داخلوي چې دغه پرازیت په
دغه وخت کې د  Sporozoiteپه نوم یادیږي دلته سپوروزوایت د یو څه وخت لپاره
پاتې کیږي  .او نیم ساعت وروسته د وینې جریان ته داخلیږي  .او په ځګر کې
( )Liver – schizogonyشروع کیږي .دا هغه غیر زوجي مرحله ده چې مخکې د
سرو حجراتو (  ) Erythrocytesد افتي مرحلي څخه شروع کیږینو په دغه وخت
پارازیتونه د ځګر پرانشیم حجراتو  paranchyma – cellته داخلیږي  .او هسته د
هر پارازیت په پرله پسې ډول انقسام کوي او ویشل کیږي .او په نتیجه کې د ځګر
په حجراتو کې یو جوړښت د پارازیتو مینځ ته راځي چې د – Crypto
 merozoitesپه نوم یادیږي  .چې شمیر یې (  )٠٢٫٫٫پورې رسیږي دغه شکل د
پارازیتونو  ..........شي سره حجرات تر حملي الندې ونیسې او هم کیداى شي چې
تازه حجراتو د ځګر ته داخل شي  .او خپل انکشافي مرحله طى کړي  .نو د Crpto
 – merozoiteشکلونه د پارازیتونو د دوباره ویش په نتیجه کې د ځګر په تازه
حجراتو کې نوى شکلونه د پارازیتونو مینځ ته راوړي  .چې د – Meta – Crypto
 merozoitesپه نوم یادیږي  .او دغه مرحله د پارازیتونو چې د ځګر په حجراتو
کې یې تیروي د  Cryptozoic – schizogonyیا  liver – schizogonyپه نوم
یادیږي  .او په هر نوعه د پارازیت کې د دغې مرحلي موده توپېر لري  .چې
پالزمودیم مالریا کې ( )٠٣ورځي او پالزمودیم فلسیپارم کې (  ) ٦ورځي او
پالزمودیم واى واکس کې ( )٨ورځي او پالزمودیم او والى کې ( ) ٣ورځي د ربر
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نیس  .او وروسته له دغې مرحله سره حجرات تر حملې الندې نیسې چې په دې
وخت کې دغه پرازیت د  Trophozoiteپه نوم یادیږي  .تروفوزایتونه اوالء حلقوي
شکل ځان ته غوره کوي او وروسته غیر منظم شکل ځانته اختیاروي چې ټوله سره
حجره نیسې په دې وخت کې دغه پرازیت د شایزونت (  ) Schizontپه نوم یادیږي
باالخره څه وخت وروسته د  Schizontپه هسته کې انقسام صورت نیسې او ګڼ
شمیر دختري حجرات په وجود راوړي چې د  Merozoiteپه نوم یادیږي  .کله چې
 Merozoiteنمو کوي او حجم یې زیاتیږي نو په دغه وخت کې د سري حجري د
چاودلو سبب ګرځي نو کله چې د وینې له سري حجري څخه میروزایتونه خارجیږي
او د وینې جریان ازادیږي نو په دغه وخت کې هر میروزویت یوه د نوى حجره تر
حملې الندې نیسې او د ژوندانه دوره بیا شروع کوي په هر ځل چې سره کرویات
چوي او میروزویتونه ازادیږي انسان له خپل ځان عکس العمل ښیي چې دغه عکس
اعمل عبارت دې له لړزاندي تبې څخه چې د ډیرې سړي مرحلي نه وروسته
باالخره په ګرمه تبه او خوله باندې بدلیږي .
د پالزمودیم د ژوند دوره کوم چې په غیر زوجي ډول صورت نیسې د شایزوګوني
په نوم یادیږي کله چې میروزویتونه سره حجرات تر حملي الندې نیسې په دغه
وخت کې یو شمیر میروزویتونه د دې پر ځاى چې په تروفوزایت بدل شي په مذکر
او مونث ګمیتوسایت باندې بدلیږي چې مذکر ګمیتوسایت ته male gametocyte
او مؤنث ګمیتوسایت ته  female gemetocyteوایي  .دغه ګمیتونه تر څو پورې
چې د انسان په وینه کې وي کوم فعالیت نه کوي لیکن د وینې د جریان په واسطه د
بدن هرې برخې ته دوران کوي کوم وخت چې د انافیلز مؤنث غوماشي انسان
وچیچي او وینه زبیښي نو په دغه وخت کې ګمیتوسایتونه د غوماشي بطن ته
داخلیږي او هلته فعالیت کوي مؤنث کمیتوسایت په یو کروي شکله هګي کې
انکشاف کوي په داسې حال کې چې مذکر ګمیتوسایت د یوې مرحلې الندې راځي
چې دغه مرحله د exflagellationپه نوم یادیږئ  .په دغه عملیه کې یو شمیر
مذکر ګمیتونه ( سپرمونه ) د وړانګو په شان له حجري  Male gametocyteڅخه
نمو کوي او باالخره دغه سپرمونه ازادیږي او حرکت کوي  .یو د دې سپرمونو
څخه تخمه یا  eggالقاح کوي او زایګوټ په وجود راوړي  .څرنګه چې دا زایګوټ
هرې خوا ته حرکت کوالى شې نو له دې کبله د (  ) Ookineteپه نوم یادیږي او د
 Ookineteزایګوت د معدې د  epitheliumڅخه تیریږي او په معدوي دیوال کې
ځاى نیسې او هلته بیا د (  ) Ookineteهسته څو کرته انقسام کوی او
سپوروزویتونه په یوه خارجي کڅوړه کې تشکیل کیږیچې د  Oocyteپه نوم یادیږي
او د یو مصاب شوي غوماشي په بطن کې د خارج له خوا دغه  Oocyteپه ښه توګه
لیدالى شو او باالخره او وسایتونه چوې او سپوروزایتونه د حشري د بدن په خالیګاه
کې ازادیږي  .څرنګه چې سپوروزایتونه حرکت کوالى شي نو ډیر شمیر
سپوروزایتونه د غوماشي د لعابیه غدواتو یا  Silvary glangته ځان رسوي او هلته
باقي پاتې کیږي .نو کله چې غوماشه یو وار بیا د کوم سالم انسان وینه زبیښې نو په
دغه وخت کې سپوروزوایتونه انسان ته داخلوي او هلته بیا د شایزوګوني مرحله
شروع کیږي .د غوماشي په بدن کې د پالزمودیم د ژوند دوره یوه زوجي عملیه ده
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 Sporogonyپه نوم یادیږي دا مرحله د یوې هفتې څخه تر دوه هفتو پورې وخت
نیسې .
وقایه ( : ) prevention
 _ ٠د غوماشو د مینځه وړلو لپاه  D.D.Tاو  B.H.Cاستعمالول .
 _ ٢د خندقونو او ډنډونو له مینځه وړل چې غوماشه هلته تکثر ونشې کوالى .
 _ ٥په مالریایي منطقو کې په یو معین (  ) Doseخلکو ته باید Antimala – ria
دوا ورکړاي شي یعنې هره هفته یوتابلیت  ٢٣ Daraprimملي ګرآمه دوه آلى آتو
( )٨هفتو پورې ورکول کیږي.
 _ ٦د مآشي څخه خپل ځآن سآتل د جآلیو په وسیله آو یآ د  Repallentدواگانو په
وسیله .
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()٥٥شکل
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STAGE OF MALARIA PARSITE
1 . Invading Red Blood cell by sporozoit
2 . Ring – stage Trophozoit Late stage
3 . Schizont Late stage
4 . Nuclear – division – schizont
5 . Merozoite
6 . Release – merozoite
7 . Female – gametocyte or Macrogametocyte
8 . Male – gametocyte or Microgametocyte
9 . Sperm and egg
10 . Fertilization
11 . Ookinete
12 . Young Oocyste
13 Devcloping Oocyste
14 . . Mature Oocyste
15 . Sporozoit
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پنځم فصل
وایرسونه
Viruses
وایرسونه ډیر کوچنې اجسام دي چې د عادي میکروسکوپ په وسیله نه لیدل کیږیاو
د لیدلو لپاره یې الکترون میکروسکوپ ضروري دي او دغه موجودات د حیوانې او
نباتي رنګارنګ ناروغیو سبب ګرځي او وایرسونه د ډیر کوچینوالى له کبله په ملي
مایکرون سره اندازه کیږیپه عمومي ډول جسامت د دغو موجوداتو له د ( )٠٫نه تر
( )٠٫٫ملي مایکرونو پورې رسیږي وایرسونه ،په مطلق صورت سره داخل
الحجروي پرازیتونه دي  .چې په ازاد صورت سره دغه اجسام غیر فعال او په داخل
د حجره کې فعال کیږییعنې په داخل د حجره کې تغذیه کوي او تکثر یې
( )Replicationپه شکل صورت نیسې وایرسونه حجرات نه دي او د حجراتو
څخه توپیر لري او توپیرونه یې په الندې ډول دي .
Virus
Cell
 – ٠وایرسونه حجروي غشا نه لري
 – ٢د ویرسونو جنیتیکي مواد یول ډول دي
جنیتیکي مواد
 R.N.Aیآ D.N.A
 -٥وآیرستونه  Ribosomeنه لري
 – ٦وایرسونه سایتوپالزم او اوبه نه لري
سایتوپالزم او اوبه
لری
 – ٣وایرسونه نمو نه کوي
 -٤وایرسونه په مخصوص ډول تکثر چې
تکثرکوي

 – ٠حجره حجروي غشا لري
 – ٢د حجراتو
 R.N.Aاو دوه ډوله D.N.A
 – ٥حجرات  Ribosomeلري
 – ٦حجرات
 – ٣حجرات نمو کوي
 –٤حجرات مستقل
چې

Division
د  Replicationپه نوم یادیږي .
ضرورت

نومیږي او بل شى ته
نه لري

د وایرس جوړښت : The Structure of Virus
وایرسونه همیشهپه خپل ترکیب کې نوکلیک اسید او پروتین لري چې داخلي برخه
کې نوکلیک اسید او خارجي برخه کې پروتینې مواد دي چې د دوى جسم یې پوښلى
دى او ځینې وایرسونه شحم او قند هم په خپل جوړښت کې لري بکتریایي وایرسونه
او نور حیواني وایرسونه په داخلي برخه کې (  ) D.N.Aاو نباتي وایرسونه اکثراً
 R.N.Aلري .
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د وایرس تعریف :
وایرس داسې کوچنې ارګانیزم دي چې له خپل ځانه کوم مستقل متیابولیزم نه لري
الکن د یوې ژوندې حجري څخه استفاده کیږی او د ژوندانه مهم فعالیتونه حجره کې
سرته رسوي  .د وایرسونو خواص هر نیوکلو پروتین ( )Nucleo proteinله ځانه
ښودالى شي او نیوکلو پروتین یوه کیمیاوي ماده ده او ژوندي موجود نه دى او د
ژوندیو موجوداتو یو له مهمو خواصو څخه د تنفس عملیه ده چې په دې ارګانیزم کې
نه لیدل کیږینو په دې اساس وایرس ته یو ژوندې موجود نشو ویالى او یو سرحدي
حد لري چې ځینې خواص د ژوندیو موجوداتو له ځانه ښیي مګر ځینې خواص د
ژوندیو موجوداتو له ځانه نه ښیي وایرسونه د طبقه بندي له نظره په درې ګروپونو
ویشل شوي او طبقه بندي یې د کوربه په اساس شوى ده .
 : Protophyto – Viraliaدا هغه وایرسونه دي چې یواځې بکتریا تر
.٠
حملي الندې نیسې .
 :Phyto – Viraliaدا هغه وایرسونه دي چې یواځې نباتات تر حملي
.٢
الندې نیسې.
 :Zoo Viraliaدا وایرسونه حیواني حجرات تر حملې الندې نیسې.
.٥
څرنګه چې معلومه شویده چې د ( )٥٫٫څخه زیات حیواني او نباتي ناروغي د
وایرسونو په واسطه منځ ته راځي  .مثالً ،په نباتاتو کې ناروغي عبارت دي له :
د تنباکو د موزائیک ناروغي (  ) Tobaco – mosiak Virusisدغه ناروغي د
تنباکو د نبات پاڼې په زیړیدو راولى او د کچالو د موزائیک ناروغي چې د کچالو
پاڼې توئیږي  .او د شفتالو د پاڼو زیروالى او نوري ناروغې او په حیواناتو کې
ناروغي یې عبارت دي له د لیونى سپى ناروغي (  ) Raibiesاو د غوایو طبک – د
غوایو انفلوانزا او د چرګانو طاعون ( ټوغکى ) او په انسانانو کې ناروغي عبارت
دي له شري (  – ) measleریزش (  ) Coryzaسینه بغل (  ) pncumoniaد
انسان انفلوانزا (  ) Influenzaتراخم (  ) Trachomaاو د ماشومانو د اعضاؤ
فلجیدل (  ) poliomyelitisد وایرسونو په واسطه مینځ ته راځي څرنګه چې
وایرسونه په مړه محیط کې کرل کېداى شي نو د همیشهلپاره د کیمیاوي او فزیکي
طریقو په واسطه له خپل کوربه څخه په الس راځي .
د وایرسونو د ناروغیو سرایت او انتقال د غذا په واسطه د ګرد او د وړو په واسطه
او یا د مستقیم تماس په واسطه صورت نیسې او ځینې ناروغي لکه انفلونزا او عادي
ریزشونه له یوه انسان څخه و بل انسان ته د مستقیم تماس په واسطه انتقالیږي د
لیونى سپى د ناروغي وایروس د سپى د چیچلو له کبله د انسان په عضله کې تزریق
کیږیاو د انتقال سبب ګرځي .
بکتریا فاج : Bacteria Phage
دغه وایرسونه هغه وایرسونه دي چې بکتریا تر حملي الندې نیسې نو له دې کبله د
بکتریا فاج په نوم یادیږي  .فاجونه د چنګښې د بچو په شان شکل لري او د یو سر او
لکى څخه څخه جوړیږي او  D.N.Aیې همیشهپه سر کې ځاى لري او د پروتینې
غشاء په وسیله پوښل شویدي .
د بیولوژي پوهانو معلومه کړى ده چې د بکتریا د مصاب کیدلو په وخت کې وایرس
خپله لکى له بکتریا سره نښلوي او وروسته د سر محتویات د لکى له الرې د بکتریا
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جسم ته داخلیږي او هستوي اسید د بکتریا حلوي او یوه مشترکه ماده جوړوي او په
خپل تکثر پیل کوي چې له  ٢٫الى  ٥٫دقیقو وروسته د بکتریا حجره حلیږي چې
دغه عملیه د (  ) Lysisپه نوم سره یادیږي او یو زیات شمیر فاجونه بیرون ته
ازادیږي چې شمیر یې له ( ) ٥٫ – ٥٫٫پورې حاصلیږي او د وایرس تکثر د
 DNAپه واسطه صورت نیسې وایرسونه د فلتر قابلیت لري او د خټینو لوښو څخه
تیریداى شي بعضې وایرسونه د بکتریاو مخصوص نوعي له مینځه وړي مګر
بعضې وایرسونه څو ډوله بکتریاوي له مینځه وړي چې ) ) Pathogenicبکتریاوي
هم په دوى کې شامل دي څرنګه چې دا فاج وایرسونه د انسان د جسم د انساجو لپاره
مضري نه دي نو علما په دې فکر کې دي چې د انسانانو او حیواناتو د ناروغیو د
عالج لپاره د دې فاجون څخه استفاده وکړي  )٥٣( .شکل :
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بکتریا
Bacteria
بکتریا اول ځل لپاره په ( ) ٠٤٥5کال کې د (  ) leawan – hookپه واسطه ولیدل
شو او وروسته (  ) Louis pastureاو (  ) Robert hookپه اثبات ورسوله چې
دغه اجسام یو شمیر ناروغي په حیواناتو او نباتاتو کې مینځ ته راوړي او دغه
موجودات په خاوره – هوا – اوبو او د ژوندیو اجسامو په داخل کې پیدا کیږیاو د
دوى وسیع انتشار په الندې حقایقو پورې ارتباط لري .
 )٠د دوى کوچنې جسامت .
 )٢د دوى لوړ میتابولیکي فعالیت .
 )٥د مثل تولید یا تکثر په چټکي سره .
 )٦د دوى د بدن د جوړښت مقاومت مخصوصاء سپورونه چې د حرارت په
مقابل کې زیات مقاومت لري یعنې دا سپورونه په جوش کړو اوبو کې تر
( )٥٫ساعتو پورې مقاومت کوالى شي بکتریا د نباتاتو د جملې څخه دى
دغه کوچنیو اجسامو ته د بیولوژي د علماو له خوا د نباتاتو د عالم نوم
ورکړل شویدي ځکه چې د نباتاتو مخصوص خواص لري .
مثالء ځینې بکتریا کوالى شي چې عضوي موادو په ترکیبولو کې کاربن داى اکساید
(  ) Co2په کار وړي همدارنګه بکتریا کوالى شي چې د غیر عضوي نایتروجن
څخه خپل امینواسیدونه ترکیب کړي او همدارنګه دغه موجودات د نورو نباتاتو په
شان ویتامینونه هم ترکیبوالى شي حجروي دیوال هم د قندي موادو څخه جوړ شوي
بکتریا د تغذي له نقطه نظره په دوه ډوله دي .
اوتوتروفیک او هترو تروفیک : Aouto trophic – and – Hetrotrophic
: Aoutotrophic – ٠
بکتریاوي د شنو نباتاتو په څیر کاربن داى اکساید د خپلو غذایي موادو په ترکیبولو
کې په کار وړي  .مثالء پګمنت (  ) pigmentلرونکى بکتریاوي چې د خپل
مخصوص پګمنت  Cacterio chlorophyllپه وسیله د لمر انرژي جذبوي او د
فوتوسنتیز عملیه مخکې بیایي په داسې حال کې چې یو شمیر بکتریاوي دغه انرژي
د غیر عضوي کیمیاوي موادو د اکسیدیشن څخه په الس راوړي او د
( )Chemosynthesisعملیه مخکې بیایي او وروسته خپل عضوي مواد جوړوي
مثالء (  ) Niteifing bacteriaچې امونیا په نایتر تیونو باندې اکسید ایز کوي او
سلفر بکتریاوي چې سلفر په سلفوریک اسید باندې اکسید ایز کوي د اوتو تروفیک
بکتریاو شمیر ډیر لږ دي او په عمومي صورت بکتریاوي د هتروترفیک په شکل
ژوند کوي یعنې کوالى شي چې د پارازیت (  ) parasiteپه ډول د ژوندیو اجسامو
په داخل کې ژوند وکړي او هم د سپروفایت  Saprophyteپه ډول د عضوي وادو
سربیره ژوند وکړي یعنې کوم وخت چې بکتریاوي عضوي مواد تر حملي الندې
نیسې نو په دغه وخت کې بکتریاوي (  ) Extracellular – enzymeیا خارج
الحجروي انزایم ترشح کوي او عضوي مواد تجزیه کوي او د محلول په شکل یې
بدلوي او وروسته د حجري له خوا جذبیږي او د بکتریاو د استفادي وړ ګرځي
څرنګه چې بکتریاوي مختلف انزایمونه تولیدوي او هر ډول عضوي مواد د غذایي
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موادو لپاره استعمالوي  .مثالء  :هډوکى ،لرګى ،چرم ،عضوي تیزابونه او نور مواد
چې شحمؤ پروتین او کاربوهایدریت ولري .
د بکتریاو شکل او جسامت : Bacteria – forms and size
بکتریا د کوچنیو ترینو ژوندي موجوداتو له جملي څخه دى چې جسامت یې د یوه
څخه تر دریو مایکرونو پورې رسیږي – تقریبا د بکتریاؤ (  )٢٫٫٫نوعي د جهان
په ټولو برخو کې پیدا کیږیاو هغه بکتریاوي چې تر اوسه پورې پېژندل شویدي د
شکل په اساس په الندې څلور ډوله دي .
( ) Bacilli
 –٠تسیــــــــلي شـــکـــــله
 _ ٢کروي یا دایروي شکله () Cocci
 – ٥فنــــــري شـــــــــکـــــله ( ) Spirilli
 – ٦ولنډوقاتو رشتو په شکل ()Vibrios
()٥٤شکل
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بکتریا وحیدالحجروي نباتات دي چې حجره یې د سایتوپالزم – حجروي دیوال او
هستوي موادو لرونکى وي او له  ٣٫ – ٥٫فیصده پورې اوبه هم لري  .او ځینې
وختونه واکیولونه – پګمنتونه او ذخیره شوي غذایي مواد چې د دانو یا ( geanule
) په شکل وي لري چې د شحمي موادو او کاربوهایدریتونو څخه تشکیل شویدي
هستوي مواد یې هستوي غشاء نه لري هستوي مواد د سایتوپالزم سره ارتباط لري
یعنې د بکتریا حجرات ( )prokaryot – cellsدي  .یو شمیر بکتریاوي
( )calpsuleلري چې د اکیسول د پروتینې موادو – پولى سکرایدولو او میوسین
( )Mucinڅخه جوړ شوى دى نو کپسول لرونکى بکتریاوي نسبت نورو انواعو د
بکتریاو ته محفوظي وي او اکثره کپسول لرونکى بکتریاوي (  ) pathogenicوي
او هغه چې کپسول نه لري (  ) Non – pathogenicدي  .د بکتریاو په زیاتو
انواعو کې حرکت هم لیدل کیږیاو حرکت یې د میکروسکوپ الندې په ښه توګه
لیدالى شو او حرکت یې د فالجیلو په وسیله صورت نیسې چې دغه فالجیال شمیر په
ځینې بکتریاوو کې یو په ځینو کې دوه او ځینې زیات فالجیلونه لري  .متحرکي
بکتریاوي عموما ً (  ) Bacilliاو فنري (  ) Spirilliبکتریاوي دي او ( ) Cocci
بکتریاوي عموماء غیر متحرک دي هستوي مواد یې کروماتینې منظم جسمونه لري
 )٥٥( .شکل
( )٥٥شکل

Bicterial Cell

K : Kapsule capsule
W : cell wall
Cm : plasma memberane
G : Flagellum
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M : Mitochandria
P : phosphate
F : Granular lipid
R : Ribosome
N : Nucleoid
Gb : Base of Flagellum
د بکتریا حجري شکل
د بکتریاؤ تکثر : Reproduction of Bacteria
بکتریاوي په عمومي صورت سره عرضاء د (  ) Binary fissionپه شکل تکثر
کوي په دغه تکثر کې همیشهیوه حجره پس له هر یو (  ) ٢٫دقیقو په دوه حجرو
باندې تقسیمیږي چې اول د بکتریاو نوکلیک اسید مواد تقسیمیږي او وروسته
پروتوپالزم تقسیمیږي او دوه حجري منځ ته راځي چې دغه تکثر د مساعدو
شرایطو الندې په ډیر چټکتیا صورت نیسې هغه دارنګه چې یوه واحد حجره په
( )٠٢ساعتو کې ( )٥٫میلیونه حجرات په وجود راوړي اما د نیکه مرغه دا چټکتیا
د دې قسم بکتریاؤ یو لنډ وخت لپاره وې ځکه د اوبو او غذایي موادو خالصیدل د
یوې خوا او د سمې موادو ترشح چې د بکتریاو په واسطه ترشح کیږیاو هم د محیط
 PHله بلې خوا د بکتریاو شمیر محدود وي .
په  Bacilliبکتریاو کې د ویش سطحه د طوالنې محور سره همیشهقایمه زاویه
جوړوي او تولید شوي حجرات څوک په څؤکه سره نښتى وي اما په ( )Cocci
بکتریاو کې انقسام په یوه یا څو مخونو صورت نیسې نو له دې کبله د حجراتو
مختلف ترتیب په وجود راوړي مثالء هغه (  ) Cocciچې په عین مخ انقسام کوي
او یو ځنځیر په وجود راوړي د (  ) Strepto cocciپه نوم یادیږي او هغه چې په
دوه یا څو مخونو انقسام کوي او تولید شوي حجرات د انګورو د وږي په شان نښتى
وي د (  ) Staphylo – cocciپه نوم سره یادیږي او هغه چې دوه یا څلور ګونې
ګروپ حجراتو تشکیلوي د  Diplo cocciپه نوم سره یادیږي او هغه چې په درې
مخونو انقسام کوي او اته ګونې مکعبې شکل مینځ ته راوړي د سرسینا () Sarcin
په نوم سره یادیږي  .فنري بکتریاوي عموماء د واحدو حجراتو په څیر وده کوي او
ځینې وخت لنډ ځنځیرونه تشکیلوي ( )٥٨شکل

122

123

په خوا خلک په دې عقیده وه چې بکتریا په زوجي ډول تکثر نه کوي مګر په
 ٠٣٦٤م کال کې د ( لیدربرګ ) د تجربو په واسطه وښودله چې په بکتریاو کې د
غیر زوجي تکثر برسیره زوجي تکثر هم صورت نیسې چې دا تکثر د کانجوګشین
په نوم سره یادیږي البته په دې ډول تکثر کې ګمیت نه تولیدیږي  .مګر هغه حجرات
چې یو د بله سره یوځاى کیږید جنسې خواصو له مخې توپیر لري .مثالء هغه حجره
چې جنیټیکي مواد (  ) D.N.Aاو یا پارچه د کروموزوم ورکوي مذکره حجره او
هغه چې دغه مواد داخلي مونثه حجره ګڼل کیږیاو دا دوه حجري یو د بله سره څنګ
په څنګ واقع کیږیاو جنټیکي مواد د مذکري حجري څخه مونثي حجري ته د یو
تیوب له الرې تیریږي چې د دې تکثر په واسطه د حجري خواص تغیر خوري او
نوي نسل خپل ډیر خواص له مورنې حجري څخه په ارث وړي سربیره پردې
انواعو بکتریا کوالى شي چې د (  ) Buddingپه واسطه هم تکثر وکړي .
د بکتریاوو د سپور تشکیلیدل :
کوم وخت چې بکتریا د نامساعدو شرایطو الندې واقع شي نو په دغه صورت کې
سپوریاسیست تشکیلوي مثالء (  ) Endosporeپه بکتریاو کې دارنګه دي چې یوه
اندازه نیوکلو پروتین او سایتو پالزم له مورنې حجري څخه جذا کیږیاو دغه مواد د
یو جدار یا ممبران په واسطه احاطه کیږیچې دغه شکل ته اندوسپور وایي
اندوسپورونه کوالى شي چې تر ( )٣٫کلونو پورې ژوندي پاتې شي د بکتریاو د
سپورو تشکیلیدل نسبت الجیانو او فنجیانو ته توپیر لري ځکه چې دا ډول سپور د
تکثر کومه طریقه نه ده بلکه د محیط نامساعدو شرایطو په مقابل کې یوه محافظه ده
او نوى حجره په وجود نه راځي او د مورنې حجري دوباره ظهور ده  ) ٥٣( .شکل
( )٥٣شکل
Endospore
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د بکتریاؤ تنفس
بکتریا د تنفس له نظره په الندې درې ډوله دى :
 – ٠ایروبیک بکتریا ( : ) Aerobic Bacteria
دا ډول بکتریا د اکسیجن په نه موجودیت ژوند نشې کوالى مثالً ( Nitrifing
 ) bacteviaاو هغه بکتریاوي چې د دیفتري او توبرکلوز سبب ګرځي .
 – ٢ان ایروبیک بکتریا ( : ) Anaerobic – bacteria
دا ډول بکتریا د اکسیجن په موجودیت کې نمو نشې کوالى .
 – ٥فکولتیتف بکتریا ( : ) Facultative – Bacteria
هغه بکتریاوي چې د اکسیجن په موجودیت او نه موجودیت کې ژوند کوالى شي .
مثالً هغه بکتریاوي چې د اکسیجن په موجودیت او نه موجودیت کې ژوند کوالى
شي  .مثالً هغه بکتریا چې د تخمر (  ) Fermentationد عمل سبب ګرځي .
بکتریا په څلور لحاظه د اهمیت وړ دى .
الف  :بکتریا د ناروغیو د عامل په حیث  :د مضرو بکتریاو شمیر تقریباء یو فیصده
بکتریاو د ټولو انواعو تشکیلوي او هغه بکتریاوي چې په انسان کې ناروغي
تولیدوي عبارت دى له .
چې کولرا مینځ ته راوړي .
: Vibrocholara – ٠
چې محرقه مینځ ته راوړي .
: Salmonella thyphi _ ٢
چې سینه بغل مینځ ته راوړي .
: Diplococcus pneumonia _ ٥
چې د سفلیس باعث ګرځي .
: Spirochaeta pallida _ ٦
چې د جذام سبب ګرځي .
: Mycobacterium leprae _ ٣
 : Myoobacterium tubrcolosis _ ٤چې توبرکلوز مینځ ته راوړي .
چې د سوراک سبب ګرځي .
: Nisseria gonorrhae _ ٥
چې غذایي تسمم مینځ ته راوړي .
: Clostridium batulinum _ ٨
چې تیتانوس مینځ ته راوړي .
: Clostridium tetanus _ ٣
ځینې بکتریاوي په اهلي حیواناتو کې لکه _ پسونه _ غوایان او چرګانو کې ا و
همدارنګه په عالي نباتاتو کې ناروغي تولیدوي او ډیر زیات اقتصادي ضرورته
رسوي پتوجنیک بکتریاوي د انسان په ژوند باندې مستقیماتاء ثبر اچوي او خپل
کوربه په دوه طریقو باندې تر تاءثیر الندې راولى .
او دا چې ژوندي انساج یې په مصرف رسوي  .او دوهم دا چې بکتریا سمې مواد
تولیدوي کوم چې انساني انساج څه په خپل محیط کې او څه د وینې د دوران په
واسطه په دوو برخو کې نو کله چې (  ) Toxinمواد بکتریاوي ترشح کوي نو په
دغه وخت کې د انسان وینه یوه محافظه کوونکى ماده تولیدوي چې ( ) Antibody
نومیږي او (  ) Antitoxinبل عامل دى چې توکسینې مواد بې تاءثیر کوي او یا یې
له مینځه وړي کله چې یو حیوان په کوم بکتریایي ناروغي اخته کیږیپه خپل جسم
کې انتي باډي تولیدوي په دې صورت کې ویل کیږی چې دې حیوان د نوموړي
مرض په مقابل کې (  ) Immunityپیدا کړي او حیوان مقاومت له ځانه ښیي چې
دغه ډول معافیت ته الزمي معافیت یا (  ) Actively – equired immunityویل
کیږي .مثالً د کولرا یا د محرقي یوه قوي حمله کفایت کوي چې یو سړى ته د
ژوندانه تر اخره پورې معافیت ور وبښې نن ورځ د بکتریاو علماو د معافیت د تولید
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لپاره د طبابت مختلفي طریقي طرحه کړیدي چې د هغه له جملې څخه د واکسین
تطبیقول دي چې د دې واکسین په واسطه د پتوجینیک بکتریاو د ناروغي په مقابل
کې انسان معافیت له ځانه ښیي چې دا واکسین د مړو یا ضعیفو ویروسونو او یا
بکتریاو د سمې موادو د رقیق محلول څخه حاصلیږي په یو انسان کې د سیروم د
تزریق په وسیله هم معافیت پیدا کیږي .سیروم د انسان د وینې یوه مایع برخه ده کوم
چې دغه انسان په نژدې وخت کې یو بکتریایي ناروغي تیر کړي وي او اوس په
خپله وینه کې د هغه ناروغي په مقابل کې معافیت پیدا کړي دي  .دې ډول معافیت
ته (  ) passive – Immunityده چې دا ډول معافیت یو انسان د توالد له وخته په
خپل ځان کې لري او یا په بل عبارت هغه په ارث وړي مثالء ځینې انسانان د
مالریا او یا د توبرکلوز د ناروغیو په مقابل کې له ځانه ښیي .
 :Antigenانتې جن هغه پروتینې مواد دي چې د انسان په جسم کې د دخول په
صورت کې د یو ډول خاصي انتي بادي د تشکیلیدو سبب ګرځي.
 : Anti bodyهغه محافظ کوونکى ماده ده چې په خاص ډول د یو بیګانه انتې جن
په مقابل کې په جسم کې تشکیلیږي  .بکتریا یواځې مضر فعالیتونه سرته رسوي
بلکه مفید فعالیتونه هم سرته رسوي .
ب  :ورستیدل د موادو د بکتریایي فعالیتونو په واسطه :
څرنګه چې مخکې مو وویل چې شنه نباتات د نور او کلوروفیل په موجودیت کې
ساده غیر عضوي مواد په مغلقو عضوي موادو تبدیلوي او حیوانات چې کلوروفیل
نه لري له دغو محصوالتو نه د خپلو اعضاو د ترکیب لپاره استفاده کوي چې یو څه
وخت وروسته عضوي مواد په محیط کې ذخیره کوي او له بلې خوا کاربن داى
اکساید او اوبه هم مصرفیږي نو د دې کار لپاره د بکتریاؤو میلیونه شمیر د دې
عضوي مواد د ذخیره کیدو مانع ګرځی او په ساده غیر عضوي موادو لکه کاربن
داى اکساید او اوبه او نور منرالونو تجزیه کوي .
ج  :په ننې صنعت کې د بکتریاو میتابولیکي فعالیتونه ډیر رول لري :
مثالً د کوچو (  ) Batterاو پنیرو جوړولو ،د څرمنو اش ورکول او د سنډي نباتاتو
څخه د سندي تارونو په الس راوړل او همدارنګه د الکولو اکسید ایز کول .
د  :د نایتروجن تثبیتول ( : ) Nitrogen Fixation
څرنګه چې د اتموسفیر نایتروجن مستقیماء د نباتاتو د استفادي وړ نه ګرځي نو یو
شمیر بکتریاوي دغه نایتروجن جذبوي او تغیر ورکوي تر څو پورې چې د نباتاتو د
استفادي وړ ګرځي  .مثالء  Azota bacteria :او  Clostridiumچې په ازاد
ډول په خاوره کې ژوند کوي (  ) Rhizobiumاو (  ) Actenomycesچې د
ځینو نباتاتو په ریشو کې ژوند کوي دغه نایتروجن جذبوي او وروسته د نباتاتو
استفادي وړ ګرځي .
هـ  :ژوندي اجسام  :د بکتریاؤ د  Streptomycesانواع د انتي بیوتیکو د تولید لپاره
په کار وړل کیږیمثالً :
 Streptomycine grisusڅخه  Streptomyces sulfateاو Streptomyces
 fradiaeڅخه  Neomycine – sultateاو  Streptomyces – rimosusڅخه
 Oxytetracyline – hydrochlorideانتي بیوتیکونه مینځ ته راځي.
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٭٭٭
الجي
)Phycophyta (ALGAE
الجي هغه  Thalophytaدي چې شین رنګه کلوروفیل لري او د فوتوسنزیس عملیه
مخکې بیا یې الجي په ډنډونو – جهیلونه – سیندونو – بیالو – جبه زارو او د بحر په
تروو اوبو کې پیدا کیږي .او همدارنګه الجیان په نمناکو ځایونو د ډبرو په څنګو کې
وده کوي ځینې وخت د نورو اجسامو سره د  symbiosisپه ډول ژوند کوي لکه ګل
سنګ (  ) Lichensچې د الجي او فنجي د یو ځاى والى څخه منځ ته راغلى الجي د
اقتصاد له نظره ډیر اهمیت لري مثالً  :د غذا په حیث د الجیو څخه استفاده کیږیځکه
چې د فوتوسنتزس د عملیي څخه وروسته د دوى په حجراتو کې ګالیکوجن یا
ګالیکو پروتین د ذخیري په ډول یدل کیږیالجي د ځینې ویتامینونو له کبله ډیر غنې
دي لکه  Vitamin E – Vitamin A – Vit Dاو  Vit Cهم په کې لیدل
کیږیهمدا ډول د بکتریاو د کرهنې لپاره د یو ښه وسط په حیث په روغتونونو او
البراتوارونو کې استعمالیږي او دغه ډول وسط د  Agar – agarپه نوم یادیږي او د
یو ډول سره الجي څخه مینځ ته راځي .
همدارنګه ایودین چې یو مهمه غیر عضوي ماده ده او د طبابت د جراحي په څانګو
کې د  Tentur Iodinد جوړولو لپاره په کار وړل کیږیهم د الجیو څخه الس ته
راځي له بلې خوا الجیان د ماهیانو او نورو بحري حیواناتو د غذایي موادو په حیث
کار کوي د الجیو طبقه بندي د یو شمیر اوصافو له مخې لکه تکثري اعضاؤ د ذخیره
شوو غذایي موادو د نوعیت له کبله او همدارنګه د پګمنتونو په اساس شوي ده .
 _ ٠شنه ابي الجي ( : ) Cyanophyta
د شنو ابي الجیو حجرات  prokaryota cellحالت لري یعنې دا الجي هستوي غشا
نه لري او هستوي مواد یې له سایتوپالزم سره ګډوي او تقریبا ً ( ) ٢٫٫ -٢٫٫٫
انواع یې د ځمکې پرمخ وجود لري دا ډول الجیان د یو واحدي حجري په شکل او یا
د یوې رشتي په شکل او ځنې یې په اجتماعي یا کالوني ډول سره لیدل کیږیشنه ابي
الجیان په عمومي توګه او تروتروفیک دي دغه نباتات په ابي ،شنو ،نصواري او
سرو رنګونو د طبقاتو په څیر په مرطوبو خاورو خوږو اوبو کې پیدا کیږي .بر
عالوه د دې نپاتاتو ځینې انواع په بحرونو کې د اوبو په سطحه په متحرک ډول سره
شنا کوي او د بحر په سطحه په یوه لوړه پیمانه لیدل کیږینو په دغه صورت کې د
بحر د اوبو رنګ ته تغیر ورکوي چې دغه الجیان یې د  planktonپه نوم یادیږي د
دې  planktonځینې انواعوي د اوبو په سطحه قرمزي یا سره طبقات تشکیلوي  .او
د اوبو رنګ ته تغیر ورکوي نو له همدې سببه بحیره احمو ته سره بحیره یا – Red
 seaوایي د دې نباتاتو ځینې انواع زهرې موادو تولیدوي چې د څکلو اوبه د
انسانانو مسموموي  .او له بلې خوا څخه یو لوى اقتصادي تاوان هم مینځ ته راوړي
ځکه چې د دې نباتاتو ځینې انواع په بحرونو کې د ماهیانو د وژلو سبب ګرځي هغه
جنسونه چې زهري مواد تولیدوي عبارت دي له  Anabaenaاو  Microcystisاو
نور د  Cyanophytaځینې انواع د زراعت لپاره ډیر ګټور دي ځکه چې فنګسونو
سر یو ځاى د  Symbioisپه شکل ژوند کوي او ګلسنګونه (  ) Licgensمینځ ته
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راوړي  .ګل سنګونه یو ډول مخصوص تیزاب افرازوي چې په غرنیو مناطقو کې د
تیږي د پارچه کیدو سبب ګرځي او یو ډول مخصوصه زراعتي خاوره مینځ ته
راوړي چې په نوموړي خاوره کې نور نباتات په ښه توګه نمو کوالى شي دا ډول
 Cyanophytaد  Gleo capsaاو  Nostocپه جنسونو پورې اړه لري او د دې
نباتاتو ځنې انواع رنګ نه لري یعنې (  ) Color lessدي چې دا انواع په ځینو
خاصو تکتیکونو د بوري سره ګډیږي او یو ډول مخصوصه شیریني ور څخه په
الس راځي او دغه انواعوي عبارت دي له  Beggiota, thiotrixڅخه همدارنګه د
(  ) cyanphytaالجیانو د ځنې نوعو څخه په کیمیاوي سرو کې استفاده کیږییعنې د
نایتروجن د نصبیدو  Nitrogen fixationوظیفه اجرا کوي .
حقیقي الجیان : True Algae
حقیقي الجیان په  Eukaryotic cellحجراتو پورې ارتباط لري او په عمومي توګه
دغه الجیان کلوروفیل لري او د فوتوسنتزس عملیه مخکې بیایي او حجروي دیوال
یې له سلولوز څخه جوړ شوي دي دا نباتات اصلي ریشه ،ساقه ،پاڼه او انساج نه
لري او یو مخصوص جوړښت مینځ ته راوړي چې د  Thalusپه نوم یادیږي د دې
نباتاتو تکثر په دریو مختلفو طریقو سره سرته رسیږي .
: ) Vegetative Reproduction ( – ٠
په دې ډول تکثر کې د نبات یوه برخه جدا کیږیاو جدا شوي برخه کوالى شي چې
یواځې یو  Thalusمینځ ته راوړي .
: ) Sporulation Reproduction ( ٢
دغه نباتات کوالى شي چې د سپور په وسیله هم تکثر وکړي او دوه ډوله سپورونه
مینځ ته راوړي .
الف  :متحرک سپورونه چې د  planosporeپه نوم سره یادیږي چې هر سپور د
یو فالجیل لرونکى وي .
ب – غیر متحرک سپورونه چې د  aplano sporeپه نوم سره یادیږي دا سپورونه
فالجیل نه لري .
: Gametic – Reproduction – ٥
دا نباتات د ګمیټونو په وسیله هم تکثر کوي چې دا تکثر د ګمیټونو د یو ځاى کیدو په
نتیجه کې صورت نیسې  .چې مختلف ګمیتونه سره یو ځاى کیږیاو زایګوت جوړوي
زایګوت انکشاف کوي او نوى نباتات مینځ ته راوړي د ګمیتونو یو ځاى کیدل د
 Anisogamy , Isogamyاو  Oogamyپه شکل صورت نیسې  ٦٫( .شکل )
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 ) شکل٦٫(

. حقیقي الجیان د پګمنتونو د رنګ په اساس په مختلفو دیویژنونو تقسیم شویدي
شنه الجیان
Division Euglenaphyta
Division Chlorophyta
Division Charyophyta
نصواري یا قهویي الجي
Division Chrysophyta
Division pharophyta
Division Xonthophyta
Division Rhodophyta

سره الجیان

.  مطالعه کووChlorophyta د دې د یویژنونو څخه یواځې
: Chlorophyta شنه الجیان
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دا زیات انواع لري چې د مارفولوژي له نظره تقریبا ً د دغو نباتاتو (  ) ٨٫٫٫انواع
ثابتې شویدي چې وحیدالحجروي او یا رشتوي ډول څانګیز جوړښتونه لري چې
زیاتره په خوږو اوبو او خلیجونو کې ژوند کوي د دې نباتاتو د تر سباتو په وسیله د
اوبو رنګ شین ګرځي او تقریبا ً د ( )٠٫٫مترو په ژورو کې هم لیدل کیږیځنې
نوعي یې په وچه کې هم ژوند کوي دا نباتات د نورو شنو نباتاتو په څیر د غذایي
موادو تولیدونکى یا (  ) producerدي له بلې خوا څخه دغه نباتات په بحرونو کې
د ماهیانو لپاره هم غذایي مواد تشکیلوي په دې نباتاتو کې د حجري انکشاف په درې
ډوله صورت نیسې .
د انکشاف په اول ډول کې له یوې واحدي حجري څخه یو زیات شمیر نوي حجرات
مینځ ته راځي یعنې په اوله حجره کې حجروي تقسیم صورت نیسې هغه په دې توګه
چې اوله حجره دو چنده کیږیاو دغه عملیه څو واري تکراریږي او یو شمیر حجرات
مینځ ته راځي چې د یوې لزجي چسپناکې پردې په واسطه احاطه کیږیاو په دې
توګه یو کالوني تشکیلوي او هره مرحله یې په جال نومونو سره یادیږي  .چې دغه
ډول انکشاف د  Volovocin lineپه نوم سره یادیږي په دوهم ډول انکشاف کې د
یوې واحدي حجري د تقسیم څخه رشتوي ډوله حجرات مینځ ته راځي او په نتیجه
کې رشتوي شکله الجیان تولیدیږي ځینې وخت دغه رشتوي حجرات په شاخچه یې
شکله توګه انکشاف کوي چې دا انکشاف د حجراتو د  Tetraspore lineپه نوم
ی ادیږئ  .په دریمه ډول انکشاف کې د یوې حجري څخه هستوي حجري مینځ ته
راځي چې نوموړي حجري وده کوي او یو څو حجروي جوړښت تولیدوي چې هر
برخه یې زیاتي هستې لري چې دا ډول انکشاف ته (  ) Sipona ceous lineوایي
د دې انکشاف اخرنې برخه په دې ډول ده چې له اولى حجري څخه یو شاخچه یې
جوړښت مینځ ته راځي چې همدغه شاخچه یې جوړښت ډیري زیاتې هستي لري .
( )٦٠شکل

131

()٦٠شکل

131

فنجيان
(Mycoplyta )Fangi
په مایکوفایتا کې مختلف انواع د فنګسونو شامل دي چې تقریبا ً (  ) ٠٫٫ – ٣٫زرو
ته رسیږي او دا نباتات د نړۍ په ټولو برخو کې پیدا کیږیزیاتره په وچه کې او لږ
شمیر یې په اوبو کې ژوند کوي او اکثراً یې وحید الحجروي او ځینې وخت کثیر
الحجروي هم لیدل کیږیفنګسونه یو ډول  Eoxo enzymeترشح کوي  .چې د هغو
په واسطه غذایي مواد پارچه او تجزیه کوي او دا موجودات د غذایي مودو د تجزي
په اساس ډیر اهمیت لري مغلق عضوي مواد په ساده موادو بدلوي  .او اکثر غذایي
مواد لکه  :لرګي او نساجي الیاف د دوى په واسطه خسا کیږي .او له مینځ ځي او د
یو لوى اقتصادي زیان رسوي او ځینې انواعي نباتي ریشي په ناروغیو اخته کوي
چې د فنګسونو په وسیله مصاب کېدل د  Mycorizaپه نوم یادیږي  .برعکس
ځینې انواع د دوى د موادو په تخمر کې برخه لري او ځینې د دواګانو په جوړولو
کې رول لري او ځینې انواع یې دار ارثې مطالعاتو او تحقیقاتو د موادو په څیر په
صنعت کې د استفادي وړ دي د مثال په ډول د  Neouro sporaنوع چې نصواري
رنګ سره پیدا کیږیتکثر یې په زوجي یا غیر زوجي ډول وي زوجي ډول یې د
ګمیتونو په وسیله او غیر زوجي ډول یې د سپور په وسیله صورت نیسې هغه چې
په اوبو کې ژوند کوي د متحرکو سپورونو لرونکى او هغه چې په وچه کې ژوند
کوي د غیر متحرک سپورونو لرونکى دى چې د باد ،اوبو او حیواناتو په وسیله د یو
ه ځاى څخه بل ځاى ته انتقالیږي د طبقه بندي په اساس فنګسونه په څلورو مهمو
کالسونو تقسیم شوي دي .
1 . Class : phyco mycetes
2. Class : Basido mycetes
3 . Class : Ascomycetes
4 . Class : Deutromycetes
د فنګسونو مهم خواص په الندې ډول دي :
 – ٠د فنګسونو ټول انواع کروماتوفور  Chromatophoreیا رنګه مواد او
کلوروفیل نه لري .
 – ٢د دې اجسامو د ټولو انواعو د تغذیي سیستم په عمومي توګه د سپروفایت په
ډول وي او ځینې انواع یې د  parasiteپه ډول ژوند کوي او کله کله د
( ) Symbiosisپه شکل د نورو نباتاتو سره ژوند کوي .
 – ٥د دې اجسامو یوه رشته د (  ) Hypaپه نوم سره یادیږي او وروسته له انکشاف
څخه په څو برخو تقسیمیږي (  ) Hypaد فنګسونو یوه واحده رشته ده او د دغو
رشتو مجموعي ته یې (  ) Myceliumوایي او هغه شمیر رشتي چې څنګ په څنګ
وده وکړي او یو خاص جوړښت مینځ ته راوړي نو دغه جوړښت د پلکتین شایما
 plecten – chymaپه نوم یادیږي  .مثالً  :په مرخیړیو (  ) Mushroomsدارنګه
جوړښتونه لیدل کیږي.
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 – ٦د حجراتو ذخیروي غذایي مواد یې په عمومي توګه د ګالیکوجن او لپید څخه
عبارت دي .
 – ٣د یو کم شمیر انواعو حجروي دیوال له سلولوز څخه جوړ شویدي اما د ډیرو
انواعو حجروي دیوال له  Chitinڅخه جوړ دى .
: Class phycomycetes – ٠
په دې کالس کې زیاتره قدیمي فنګسونه شامل دي او د  phycophytaسره ورته
والى لري نو له دې کبله دا اجسام د  Algal – fungiپه نوم سره یادیږي تکثري
حجرات یې د فالجیل لرونکى وي د دې کالس ځینې انواع د پرازیت په ډول په
الجیانو او نروو کوچنیو حیواناتو کې ژوند کوي د phycomycotesځینې انواع
مشح جوړښتونه لري چې د  Rhizoidرشته ماننده ساختمان په نوم سره یادیږي
چې دا اجسام د  Rhizoidد ساختمان په وسیله په  Sub strateباندې ځان کلک
ساتي او غذایي مواد جذبوي اما هغه انواع یې چې په عالي نباتاتو باندې ژوند کوي
یو بل جوړښت لري چې د  Hostoriaپه نوم یادیږي او د  Hostoriaد جوړښت په
وسیله په  Sub straetباندې ځان ساتي او د هغه حجرات له مینځه وړي د
فایکومسیتس ځینې انواع د پرازیت په ډول د نباتاتو په ګلونو کې وده کوي او د
نباتاتو د ګلونو د ناروغیو سبب ګرځي څخه یې او دغه جنس د  olpidiumپه نوم
یادیږي او همدارنګه یوه نوع یې  olpidium brassicaeد کرم ځوان نبات تر
حملي الندې نیسې او د هغوې د چپه کیدو او ورستیدو باعت ګرځي  .او ځینې انواع
د دغه کالس د ماهیانو په وجود وجو کې ژوند کوي او د هغوي د وژلو باعث
ګرځي  .او یو نوع چې د  plasmaphora viticolaپه نوم یادیږي د پرازیت په
ډول د انګورو په پاڼو او میوه کې ژوند کوي او د سپین پوډر په شان sporangia
مینځ ته راوړي چې له  Sporangiaڅخه زیات سپورونه ازادیږي څرنګه چې
معلومه شویده چې د عالي نباتاتو په ( ) ٦٫فامیلونو کې دغه فنګسونه مختلف
ناروغي مینځ ته راوړي او همدارنګه دغه فنګسونه په انسانانو کې د پوستکي د
ناروغیو سبب ګرځي  ) ٦٢( .شکل
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: Class Ascomycetes – ٢
د دې کالس زیاتره جنسونه په خاوره کې ژوند کوي ځینې یې ضرر رسوي او ځینې
یې ګټور دي او د هغو جملي څخه دى چې د غذایي موادو په منظور استعمالیږي چې
د مرخیړي  Mushroomsڅخه عبارت دي چې لرونکى د یو تکثري جوړښت
لرونکى دي چې د  Ascusپه نوم یادیږي  Ascusکڅوړي ورته جوړښت دي چې د
هغوي په داخل کې د زوجي تکثر یوه برخه صورت نیسې او  Ascusد ٨
سپورونو لرونکى وي د دې کالس ګټور نماینده ګان عبارت دي له (  ) Yeastڅخه
او د سپروفایت په ډول ژوند کوي او لنډي  Hypaپه وجود راوړي دغه موجودات د
(  ) Buddingپه وسیله تکثر کوي  .او کله کله چې د نامساعد چاپیریال سره مخامخ
شي نو  Ascusجوړوي او د هستې د انقسام په وسیله څلور  Ascusسپورونه مینځ
ته راوړي دغه یستونه د یو انرایم په واسطه چې  Zymaseنومیږي  .قندونه په
الکولو باندې بدلویي همدارنګه د اوړو په خمیره کولو کې کاربن داى اکساید ازادوي
بستونه ویتامینونه هم جوړولى شي  .او کله کله دغه یستونه له قند او امونیا څخه
پروتینې مواد هم جوړوالى شي چې د نستونو دغه ډول فعالیت د پروتینې غذاګانو د
جوړولو لپاره په کار وړل کیږي .او هغه نوع د  Ascomycetesد کالس چې په
انسانانو کې د پوستکي ناروغي مینځ ته راوړي د  Condida Albiconseپه نوم
یادیږي چې  Condidiasisمینځ ته راوړي او دوه مهم جنسونه چې د
 Aspergillusاو  pencilliumپه نوم یادیږي ډیر اهمیت لري چې د
 Ascomycetesپه کالس پورې ارتباط لري د  Aspergilliumپه جنس کې
 Conediaد  Hypaپه څوکو کې د چتري په شان وده کوي او د  pencilliumپه
جنس کې  Conediaد جارو د لرګیو په شان وده کوي دا دواړه جنسونه په انساني
ژوند کې ډیر مهم رول لري مثالً له یوې خواه  Aspergillusد جنس مختلف انواع
د میوو د ورستیدو او د تنباکو د خسا کیدو مغز یا او د نورو غذایي موادو د خرابیدو
باعث ګرځي او هم ځینې انواع د  Aspergillusد جنس په انسانانو کې د غوږونو
دردونه او د تنفس اعضاو دردونه مینځ ته راوړي او ځینې انواع د  Aspergillusد
وریجو نشایسته په الکولو باندې بدلوالى شي او د  pencilliumجنس د ځینې انواع
د میوه جاتو لکه  :د مڼو ،ناکو او لیمو یې میوه جاتو د خسا کیدو باعث ګرځي او له
بلې خوا  pencillium notatumنن ورځ جهاني شهرت پیدا کړي دي چې د
بکتریایي ناروغیو ضد درمل د دې فنجي څخه حاصلیږي دغه درمل د pencilline
په نوم سره یادیږي .
(  ) pencillineیوه انتي بیوتیکه عضوي ماده ده چې د انسان په جسم کې دننه
میکروب وژني او یا یې بې تاثیره کوي د پنسلین (  ) pencillineاو نورو انتي
بیوتیکونو استعمال د پتوجنیک (  ) pathogenicبکتریاو په ضد په  ٠٣٦٫کال کې
رواج وموند ( )٦٥شکل .
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د ليکوال لنډه پيژندنه
الحاج پوهندوی الفت شيرزی د حاجي شير محمد خان زوی په (  133۴هـ
ش) کال کی د لغمان والیت د قرغيو ولسوالۍ په فرمانخېلو کلی کی زیږېدلی
دی ،لومړنۍ زده کړې یې په مندراوړ ښوونځي او منځنۍ زده کړې یې په قرغيو
منځني ښوونځي او ثانوي زده کړې یې د لغمان مرکز د روښان په عالي ليسه کې
تر سره کړي دي .په(  13۴9هـ ش) کې د دوولسم ټولګي څخه په اعلی درجه
فارغ او په ( ) 13۳1کال کې د کانکور ازموینې له الرې د کابل پوهنتون د
ساینس پوهنځي ته بریالی شو .په (13۳۴هـ ش) کال کې د نوموړي پوهنځي د
بيولوژي او کيميا د څانګې څخه په اعلی درجه فارغ شوی دی .په ( 13۳۱هـ ش)
کال د ننګرهار پوهنتون د طب پوهنځي بيولوژي په څانګه کې د کدري امتحان نه
وروسته د استاد په صفت مقرر شو  ،او په ( 13۱1هـ ش )کال کې پيښور ته
مهاجر شو ،په ( 13۱۱هـ ش) د دعوت او جهاد پوهنتون د طب پوهنځي د
بيولوژي په ډیپارتمنټ کې مقرر ،مدرس استاد او د ډیپارتمنټ شف پاتې شوی دی
او هم هلته په مهاجرت کې یې هم پوره لس کاله د خپل هېواد بچيان روزلي دي.
همهاله یې د حزب اسالمي پوهنتون په طب پوهنځي کې د استاد په توګه دندې تر
سره کړي دي .په  137۴هـ ش کال کی بيا هم پيښور کی د افغان پوهنتون د طب
پوهنځی د بيولوژی په دیپارتمنت کی مقرر او ددغه دیپارتمنت شف او مدرس پاتی
شوی  .په (  1381هـ ش ) کال کې خپل ګران هيواد ته له راستنيدو وروسته په
همدې کال په دوېيم ځل د ننګرهار پوهنتون طب پوهنځی د بيولوژی په دیپارتمنت
کی د استاد په توګه مقرر شو او تر دې مهاله د ننګرهار پوهنتون دطب پوهنځي د
بيزیک ساینس د دیپارتمنت امر او مدرس استاد دی ،او ال هم د ګران هيواد بچيانو
په تدریس او روزنه کې برخه اخلي.
درنښت
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Publishing Textbooks
Honorable lecturers and dear students!
The lack of quality textbooks in the universities of Afghanistan is a serious
issue, which is repeatedly challenging students and teachers alike. To
tackle this issue, we have initiated the process of providing textbooks to
the students of medicine. For this reason, we have published 250 different
textbooks of Medicine, Engineering, Science, Economics, Journalism and
Agriculture (96 medical textbooks funded by German Academic Exchange
Service, 140 medical and non-medical textbooks funded by German Aid
for Afghan Children, 6 textbooks funded by German-Afghan University
Society, 2 textbooks funded by Consulate General of the Federal Republic
of Germany, Mazar-e Sharif, 1 textbook funded by Afghanistan-Schulen, 1
textbook funded by SlovakAid, 1 textbook funded by SAFI Foundation
and 3 textbooks funded by Konrad Adenauer Stiftung) from Nangarhar,
Khost, Kandahar, Herat, Balkh, Al-Beroni, Kabul, Kabul Polytechnic and
Kabul Medical universities. The book you are holding in your hands is a
sample of a printed textbook. It should be mentioned that all these books
have been distributed among all Afghan universities and many other
institutions and organizations for free. All the published textbooks can be
downloaded from www.ecampus-afghanistan.org.
The Afghan National Higher Education Strategy (2010-2014) states:
“Funds will be made available to encourage the writing and publication of
textbooks in Dari and Pashto. Especially in priority areas, to improve the
quality of teaching and learning and give students access to state–of–the–
art information. In the meantime, translation of English language
textbooks and journals into Dari and Pashto is a major challenge for
curriculum reform. Without this facility it would not be possible for
university students and faculty to access modern developments as
knowledge in all disciplines accumulates at a rapid and exponential pace,
in particular this is a huge obstacle for establishing a research culture. The
Ministry of Higher Education together with the universities will examine
strategies to overcome this deficit ”.

We would like to continue this project and to end the method of manual
notes and papers. Based on the request of higher education institutions,
there is the need to publish about 100 different textbooks each year.
I would like to ask all the lecturers to write new textbooks, translate
or revise their lecture notes or written books and share them with us
to be published. We will ensure quality composition, printing and
distribution to Afghan universities free of charge. I would like the
students to encourage and assist their lecturers in this regard. We
welcome any recommendations and suggestions for improvement.
It is worth mentioning that the authors and publishers tried to prepare the
books according to the international standards, but if there is any problem
in the book, we kindly request the readers to send their comments to us
or the authors in order to be corrected for future revised editions.
We are very thankful to Kinderhilfe-Afghanistan (German Aid for Afghan
Children) and its director Dr. Eroes, who has provided fund for this book.
We would also like to mention that he has provided funds for 140 medical
and non-medical textbooks so far.
I am especially grateful to GIZ (German Society for International
Cooperation) and CIM (Centre for International Migration &
Development) for providing working opportunities for me from 2010 to
2016 in Afghanistan.
In our ministry, I would like to cordially thank Acting Minister of Higher
Education Prof Dr Farida Momand, Academic Deputy Minister Prof Abdul
Tawab Balakarzai, Administrative & Financial Director Ahmad Tariq Sediqi,
Chancellor of Nangarhar University, Deans of faculties, and lecturers for
their continuous cooperation and support for this project .
I am also thankful to all those lecturers who encouraged us and gave us all
these books to be published and distributed all over Afghanistan. Finally I
would like to express my appreciation for the efforts of my colleagues
Hekmatullah Aziz, Fahim Habibi and Fazel Rahim Baryal in the office for
publishing books.
Dr Yahya Wardak
Advisor at the Ministry of Higher Education
Kabul, Afghanistan, May, 2017
Office: 0756014640
Email: textbooks@afghanic.de

Message from the Ministry of Higher Education
In history, books have played a very important role
in gaining, keeping and spreading knowledge and
science, and they are the fundamental units of
educational curriculum which can also play an
effective role in improving the quality of higher
education. Therefore, keeping in mind the needs of the society and
today’s requirements and based on educational standards, new
learning materials and textbooks should be provided and
published for the students.
I appreciate the efforts of the lecturers and authors, and I am very
thankful to those who have worked for many years and have
written or translated textbooks in their fields. They have offered
their national duty, and they have motivated the motor of
improvement.
I also warmly welcome more lecturers to prepare and publish
textbooks in their respective fields so that, after publication, they
should be distributed among the students to take full advantage of
them. This will be a good step in the improvement of the quality of
higher education and educational process.
The Ministry of Higher Education has the responsibility to make
available new and standard learning materials in different fields in
order to better educate our students.
Finally I am very grateful to German Aid for Afghan Children and
our colleague Dr. Yahya Wardak that have provided opportunities
for publishing this book.
I am hopeful that this project should be continued and increased
in order to have at least one standard textbook for each subject, in
the near future.
Sincerely,
Prof. Dr. Farida Momand
Acting Minister of Higher Education
Kabul, 2017

