Næringskjeder og næringsnett-Pashto
غذايي زنځير او غذايي شبکه
څنګه چې نباتات عضوي مالیکولونه تولیدوي  ،موږ هغوی ته تولیدوونکي وایو .ځکه چې دوی غذایی
مواد جوړوي  ،یعنط موږ بوټو ته د اوټوتروفې ارګانیزم (ځان تغذیه کول) وایو .حیوانات چې نباتات
خوري  ،موږ هغوي ته واښه خوړونکي یا لومړني مصرفوونکي وایو .هغه حیوانات چې واښه
خوړونکي حیوانات خوري دویم مصرفوونکي دي .دواړه لومړني او دویمې مصرفوونکو ته موږ
هیټروټروفی(مختلف) اورګانیزم وایو  ،دوی پخپله غذایی مواد نه جوړوي  ،مګر مستقیم په کیمیاوي
انرژي چې شنه نباتات د ضیایي ترکیب د عمیلیې په جریان کې جوړې ژوند کوي.
په ایکولوژی کې نباتات او حیوانات غذایي سطحه ده  ،لکه څنګه چې الندې عکس کې ښودل شوي.
که موږ په یو چاپیایر کې عضوي مادي او انرژي تعقیب کړو یعنې کله چې یو حیوان کوم نبات
خوري او پخپله د بل حیوان په واسطه خوړل کېږي ،یو غذایي زنځیر جوړوي.
د صحرا څخه یوه بیلګه چې د دریو کچو تغضیه ښیئ:
واښه  ----هوسۍ  - --------زمری
مګر د مادې او انرژۍ جریان معموال دومره ساده ندی لکه څنګه چې دلته بیان شوی .دلته به متوجه
شئ ،چې څو مختلف مصرفوونکي کولی شي له یو ډول تولیدوونکي څخه تغذیه وکړي .هوسۍ نه
یوازې واښه خوري  ،بلکه ګل  ،د ونې پاڼې او نیلي توت هم خوري .او هوسۍ پخپله د زمری او لیوه
په واسطه خوړل کېږي. .
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په یوه ټولنه کې د خوراکي زنځیرونو اړیکي
د خوراکي شبکې په نامه یادېږي .
یعنې غذایي شبکه موږ ته راښایي چې یو
ژوندی موجود د څو نورو یعنې زیاتو
ژوندیو موجوداتو په واسطه خوړل کېږي.
دلته د غذایي شبکه یو مثال وګورئ.

د انرژۍ هرم
د انرژۍ هرم مونږ ته ښیی چې
لومړني مصرفوونکی څومره انرژی د
خوړوپیدا کولو لپاره کاروی .لومړني
مصرفوونکي باید زیاته اندازه خواړه
واخلي د زیاتو تولیدوونکو څخه تغذیه
وکړي ترڅو د رشد ،ودې او حیاتي
فعالیتونو لپاره کافي انرژي واخلي.

کله چې دویمي مصرفوونکي لومړني مصرفوونکي خوري بیا هم لږه اندازه انرژي السته راوړي،
ځکه چې زیاته اندازه یې د خوراک په وخت کې ضایع کېږي ،نو باید دویمي مصرفوونکي زیات
لومړني مصرفوونکي وخوري ،ترڅو الزمه انرژي السته راوړي .په یو خوراکي زنځیر کې تاسو
لیدلی شئ چې په هره خوراکي سطحه کې د ژوندیو موجوداتو شمېر کمېږي او همدارنګه د خوراکي
زنځیر په هره سطحه کې له تولیدوونکو څخه لومړني مصرفوونکو ته او دویمي مصرفوونکو ته
همدارنګه په ترتیب سره د انرژۍ اندازه کمېږي .مونږ کولی شو په خوراکي زنځیر کې دغه د انرژۍ
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 چې په خوراکي زنځیر کې لږوالی، د انرژي هرم دیاګرام دی.ضایع کېدل د هرم په شکل وښایو
. په پورتني شکل کې تاسو یو هرم وینئ.راښایي
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