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 نباتات   لرونکي   ګل 
  کوچنی  یې   ځینې  او  ګلونھ  غټ ګل  نباتات  ځینی. لري ګلونھ چې  دي نباتات   ھغھ  نباتات   لرونکي ګل

 .لری  ګلونھ 

 ګلونھ کوچني او  لوی
 دا. وی غټوالې متر یو  شي کیدای دا. یادٻږي نامھ پھ  Raffesia almodiiد    غټ ګل   ترټولو نړۍ د 

 .دی یې قطر متر  ملی څو یوازی ګالن کوچني. کوي وده  کې اندونیزیا پھ

 نومیږی؟  څھ ژبھ مورنی ستاسو پھ یا ژبھ نارویژی پھ ګل لیدلې؟دا ګل کوچنی یو تاسو آیا

 

Rafflesia arnoldii, Foto; Antoine Hubert, Flickr 

 
 نباتات کلن څو  او کلن دوه کلن ، یو

 دي  کلن څو  یې  ځینې   او کلن دوه یې ،ځینې کلن  یو   ځینې . دی نباتاتوشمیرزیات  لرونکو  ګل د 
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 نبات کلن یو
  کې پسرلی پھ   یې  تخمھ   چې دی نبات  یی   مشیمھ یو  مشنګ. کوی عمر  کال یو   یوازی  نبات  مشنګ  د 

  لھ یي   نبات   نو پخیږي  کي  مني  پھ  یې  تخمونھ  چي کلھ . جوړوي  تخمونھ  کې اوړي  پھ ګل  دا. کوی  وده
 .وایو  نبات  کلن  یو  تھ  مشنګ موږ . جوړوي  نباتات  نوي   او کیږی شنھ  یې تخمونھ  پسرلی  بل .ځی  منځھ 

 
 .ده  څخھ  آسیا  غربي  د  پلي  مشنګ د  .  کرل  مشنګ مخکې کالھ 8000 تقریبا انسانان 

  نبات  کلن دوه

  شنھ  او ،.کوي  رامنځتھ  تخم  ګل  ګازرې د  کال  لمړی. دی  نبات   کلن دوه  او  لري  عمر  کالھ  دوه ګازرې 
  غذایي مرستھ  پھ  ریښې د  کې خاوره پھ   نبات . برابروي مواد  غذایی   تھ  ریښې پاڼې  شنھ . کوي  وده  پاڼې
 .کوي  ژوند   ځمکې  پھ   اوړي بلھ  تر ریښې . کوی  زیرمھ  مواد 

 .ځي  منځھ   لھ  نبات  پخیږي،  تخمونھ  چې کلھ .   کوي  رامنځتھ تخم ګل  ګازرې  د  کې اوړې  پھ
 .جوړوي  نبات  نوې   ګازرې د  تخمونھ  شی،  پسرل  بیا  چې  کلھ

  دي راوړې  تھ اروپا   عربان   دمخھ کالھ 1000  نبات   دا.  ده څخھ  ختیځ منځني  د  ګازرې

      نبات مشنګ د
Sukkererter Foto: Pxhere.com 

 

 Gulrotblomst Foto: Pxfuel.com     Gulrøtter Foto: Pxhere.com 
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 نبات   څوکلن

  ځمکې د  ریښی  مګر ځی،  منځھ  لھ او وچ  کی منی  پھ برخې   شنھ نبات  د .  دی نبات   کلن څو  خټکۍیو 
 . جوړوي ګلونھ او پاڼې  نوي  پسرلي  بل.  کٻږی پاتې  ژوندی  الندې 

  شوې خپره  کې ھیوادونو ډیرو  پھ  نړۍ   د  نبات  دا  مګر. دی  نبات  آسیایی  لویدیز او  اروپایی  یو خټکۍ  
 .ده
  لپاره  کیدلو پاتې  ژوندي  د  کې  اوږدو پھ ژمي د  نباتات  کلن  څو .  دی  ډیر ې  شمیر نباتات  کلن  څو  د 

 .لري  چلونھ مختلف

.  

 Løvetann Foto: Maxpixel.net 
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  پاتې   ژوندی  کې ژمی  پھ   پیاز. کوی  زیرمھ مواد  غذایي   مرستھ  پھ   پیاز  د  کې  خاوره  پھ ګل  اللھ د  

 . جوړوي ګلونھ  او  پاڼې  پیاز   شي پسرلی  چې  کلھ . کٻږی 

 .   دی شوې نیول  پګړۍڅخھ   /لنګوټې  یعنې  توربان لھ  تولپان  ژبھ فارسی  پھ   کووچې فکر داسې  موږ

  پاڼو د  لري  ژمي  سړه چې کې ھیوادونو  ھغو  پھ .لري  پانې  نامھ  پھ  لوف  د  ونھ   تویدونکو پاڼو  د 
  یخ   اوبھ  کې ژمي پھ  او ، لري، اړتیا تھ   اوبھ پاڼي  ځکھ  تویوی  رارسیدو پھ  منی  د  پاڼی   ونی    تویدونکو

  اوبھ  یخونھ   څوچې تر   طریقھ  دې  پھ . نلري اړتیا   تھ   اوبھ ډیرې  نو لري،  ونھ   پاڼې  ونې   چٻرې  کھ .نیسی 
  .جوړوي   تخمونھ او  ګلونھ  پاڼې،  نوې  بیا  شي پسرلي بیا   چې  کلھ. تیروی  ژوند  خپل شي

 

 ګالن وحشی
  پسرلي    د  ګالن وحشي. وایو  ګالن  وحشي  ورتھ    موږ چې  کوي  وده  کې طبیعت  پھ  نباتات   لرونکې ګل
  بیالبیل   ګالنو د .  لري  ډولونھ  بیالبیل   ګالن  وحشی.کٻږی  لیدل کې مني  اوپھ  کیږی  شنھ کې  پیل   پھ

  کوي  وده  کې  ناروې  پھ  چې   ګالن وحشی  بیالبیل  الندې   تاسو .  کیږي موندل کې  غاړو  پھ  دسړک  ډولونھ 
 شئ  کتالی 

 

 

Tulipaner Foto: Pixabay 

 Bjørkeblomst Foto: pxhere.com     Høstløv fra bjørk Foto: Pixabay.com         Bjørk om vinteren Foto: Pixabay.com 
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Tistel Pixabay Rødknapp Pixabay 

Blåknapp Pixabay Blåveis Pixabay 

Løvetann Pixabay  Hestehov Pixabay 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Jr-hWj55TcX1WM&tbnid=cBeYvB51vs1JEM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.rolv.no/urtemedisin/artikler/tara_off/art1.htm&ei=0IwQVI-FGsHRywO2s4LgCA&psig=AFQjCNGTOm_Ryic5rEbk6C9G6XX0Yq06ZA&ust=1410457133243786
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Blåklokke Pixabay Rødkløver Pixabay 

Tiriltunge Pixabay Prestekrage Pixabay 

Ryllik Pixabay Hvitveis Pixabay 
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