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 ن��واله تودوخه 

ې لوړە شوې د 100په دې وروستیو  
ې   . ەکلونو �ې د ځم�ې اوسط تودو�ن

ې د ځم�ې اوسط ډول تودو�ن دا پدې مانا دە �پ

 لوړە او لوړە شوې دە. 

و  ې درجه نږدې    100په ت�ی
ې لوړە شوې.   0.8کلونو �ې ، د ځم�ې اوسط تودو�ن ي. په  دې ته ن��واله تودوخه و�ل   در�� �� ک�ی

ې المل د شنو خونو ګازونو ز�اتوا�ي دي. 
 اتموسف�ی �ې د ن��وا�ې تودو�ن

 

 ګازونه  خونو  شنو  د 

ي له من�ن  ي.د فضا �خين �� . د اتمسفرڅخه پورته فضا و�ل ک�ی ي  .درجو څخه ډیر دی   270د ځم�ې شاوخوا ته اتمسفر وايي

�ه شمول د او�و بخار او کار�ن ډای ا�سا�ډ د  د او�و بخار او کار�ن ډای   .مختلفو ګازونو څخه جوړە شوې دەاتموسف�ی

ې  
ې دوی ځمکه د لمر له تودو�ن ي  �پ �� ي. دوی ته ځکه د شنو خونو ګازونه و�ل ک�ی �� ا�سا�ډ د شنو خونو ګازونه بلل ک�ی

ي او لم��ز انرژي منعکس کوي 
ي، توازن شتون لري، او د ځم .څخه سايت �� ې دا پروسه په طب��ي ډول تر�ە ک�ی �ې  کله �پ

ې د شنو خونو ګازونه د ځم�ې په شاوخوا �ې د  ي. م�ږ کو� شو ووایو �پ �� ې ک�ی
ن تودوخه ثابت پايت  .په توګه عمل کوي  بړسنت
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ې فضا ته 
ې وړان�ګ ي، ځیين �� ې د ځم�ې د سط�ې لخوا جذب ک�ی

ې وړان�ګ
ې تودو�ن ې څنګه د لمر ځیين ي �پ پورته انځور ښيی

ې د ځم�ې اتموسف�ی 
ې وړان�ګ ې ځیين ي، مګرکله �پ �� ي.  منعکس ک�ی �� ته منعکس ک�ی ې د ځم�ې سطح ته ب�ی

ي دا وړان�ګ
کله  ته ننو��

ې دا په طب��ي توګه پ � تودوخه شاوخوا ��پ ي، د ځم�ې په سطحه منځين �� ې دە  15ښ�ی  .در��

 الملونه  شوي رامینځته لخوا  ا�سان د  خونو  شنو  د 

ې یو مهم المل د ا�سانانو لخوا رامینځته شوی د شنو خونو ګازونه 
د ا�سان لخوا د شنو  .ز�اتوا� دی د ن��وا�ې تودو�ن

ي  �� ن  اتموسف�ی ته کار�ن ډای ا�سا�ډ د اخراج له امله رامینځته ک�ی دا د انرژي ترالسه کولو لپارە د فوس�ل سونګ  .خونو اغ�ی

ي سکرو بروډ د، طب��ي ګاز او نفت ل�ه  �� ې  .سوځولو �ە تر�ە ک�ی ې �چیين الندې انځور د کار�ن ډای ا�سا�ډ د اخراج ځیين

ي   .ښيی

 

سره  جنیشي او د اکس ولځ کاربن وسو ېھغھ وخت چ .لري  یډاکسا  یاډکاربن  رډٻسکاره  بروډاو د  ازګ عيیطب ، نفت

د کاربن  ېچ  کھځ  و،یھم وا ازګتھ د شنو خونو   یډاکسا   یاډکاربن  ږ.مويیږک تھځ نیرام یډاکسا  یاډکاربن  يړتعامل وک

ە کوي.  باندې میپھ اقل ېمکځ د  یاتوالیز یډاکسا  یاډ �    اغ�ي

لھ   ېاندړکالھ و ونھیلیم وڅ  ېکاربن چ  وو،ځ وسو ازګ سکرو او   بروډ د ، نفتتوکي لکھ  ګسون لیفوس ږمو ېکلھ چ 

پھ  ېمکځ د  ېشو چ  یالیو ږمو.يیږاتیز یډاکسا  یاډکاربن  ېک ریاو اتموسف ي،یږک ېو، خوش یشو ېلر خھڅ  ریاتموسف

 .تودوخھ والھړین -ترالسھ کوو  میاقل رمګ ېک مکھځ پھ  ږاو مو ي،ړیږتودوخھ لو ۍن ځ من ا ی .بيٻږک ډپن ستنړبشاوخوا 
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 انرژی  مواد  سون د  �ا  ک�دون�   نوی غ�ی 

نھ  ړد نوي کولو و ھڅ  وی ېدي. کلھ چ ېنیسرچ  ید سون مواد انرژ ا ی یدونکیک ینو رید غ ازګسکاره او  بروډ د نفت،

 .يٻږ خالص  ېمانا ده چ  ېنشي. دا پد یدیکارول ک لھځ  وڅ وي، دا 

ې  حیواناتو مړو نباتاتو اود سکاره  بروډاو د  ازګنفت، 
  کالھ د مخھ ژوند کاوه. ونونھیمل ېچ ،څخه جوړ شوي شونوله پاېت

  ډوپنټاو خ  ېشول.د خاور ېطبقھ الند ډپن وټاو خ  ې، او باالخره د خاور بیتخر ېپھ سمندر ک واناتیح  هړمنباتات او 

او نباتات  پھ  واناتیح  ېشوړم ېچ  یالمل شو یا ځ و یسره  ېتودوخ  ېمکځ فشار، د  ړلوفشار المل شو. ړطبقھ د لو

 ونونھیلیبدلول م ازوګسکرو او    بروډ ، نفتشونو پھ  ېاو نباتاتو پات  واناتویح  وړ. د میبدل ش ازګسکاره او  بروډنفت، 

 .سيیکالھ وخت ن

ې  ن��وا�ې  د 
 ګواښ  تودو��

ە باندې اورښت بارانونو  پرلپ�ې  د اخراج ا�سا�ډ  ډای کار�ن  شوي رامینځته لخوا  ا�سان د  �   د او رمويګ سمندر ،کوي  اغ�ي

د بدلون   مید اقل ېچ  وزلھ خلک دي ېب ولوټتر ړۍدا  د نکوي.  مرستھ  ېک دوٻک منحل ه� خونوی سمندري د او رونویشیلګ

ي پا.يیږک پلځ لخوا خورا سخت 
ې  �ې �خو من�ن ن هم اغ وادونو ېه ه�ا ډاو نورو ب  ې پر نارو   يي  کوي.   �ې

 باران  پرلپ�ې 

ە  باندې   اورښت باران پرلپ�ې  د د نړۍ تودوخه   ن ې اورښت ډېر لږ وي،  هلته به وچکا� وی کوي   اغ�ی ې �پ ې     ,. چ�ی او چ�ی

ې اورښت ډېر وي هلته به ډېر ز�ات اورښت وي.  نو په ځینو ځایونو �ې به وچکا�ي ز�اته وي او په نورو ځایونو �ې به ډیر  �پ

. س�البونه او وچکا�� دواړە د څارو�و، نباتاتو او ا�سانانو لپارە ستونزې رامنځته کوي.  ي
 س�البونه را�ش



Global oppvarming – pashto 

4 

Nasjonalt senter for fleirkulturell opplæring       nafo.oslomet.no 

 

 

  



Global oppvarming – pashto 

5 

Nasjonalt senter for fleirkulturell opplæring       nafo.oslomet.no 

 هوا سخته ډیرە

  ېچ  نئیو انونھیتاسو  د طوفان وروستھ ز ېک ورځ ان ېواوره ده. پھ الند ا ی باران  رډٻباد اوسختھ ھوا خورا قوي 

 یدیناممکن ک ا یھوا وروستھ، د پاکو اوبو موندل خورا ستونزمن  ېشوي. د سخت ړجا یو عتیاو طب کونھړس ،ۍودان

 شي.
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�� ک  او�ه  لونهګکن  ا � خونه�  ي�ی

ي  ک ي ، قطي�
ې تودوخه ډیرە لوړە �ش ي.   �خونه �ا کنګلونهله �پ �� ي او کم�ې �� ونه کم�ې ي، او په ټوله نړۍ �ې ګل�ش�ی �� دا په  او�ه ک�ی

ي پا��ې لري 
ې ډیر یخ لري د حیواناتو، نباتاتو او  .ټوله نړۍ �ې د ا�سانانو، نباتاتو او حیواناتو لپارە من�ن په هغو س�مو �ې �پ

ې د یخ په � او   ، نو حیوانات او نباتات �پ ې د �خونو او�ه  ک�دل �عت ومو�ي .که چ�ی ي
خل�و د ژوند اساس، به بدل �ش

  ګړندي بدلونونو �ە موافقت کولو توان نلري. د  د یخ الندې  ژوند کوي 

 

 

1shutterstosck.com 
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پھ سر ژوند کوي، پھ   خیپھ سرژوند کوي.دا د   خید ېچ  ید وانیح  ویکوي،  زهیاغ ېالھوباندګس خی ږل ھګد مثال پھ تو

  ي،یږخورا ستونزمن کلپاره  الھوګشي، نو دا د س ږل  خی  ېاستراحت کوي.کلھ چ  ېک خیاو پھ  ي،ړراو انی بچ  ېک خی

  وهی  وړد ھغھ د خوژوند کوي، او  ېک خیھم پھ  هٻږاقطبي ده. هٻږ اقطبي   یې ھګلیبلھ بنفوس  بھ کم شي.الھوګاو  د س

بھ وي، او  هړخوا  ږوي، ل یا ځ   ږد ژوند کولو لپاره بھ ل هٻږا کم شي، د قطبي خی ېدي.کلھ چ الھو ګس نھیمھمھ سرچ 

 بھ کم شي.  ھم یېنفوس 

ې ی�چ انرژي  د  لپارە تښساز  م�اقل د 
 ې�

د   ېچ  ېپرتھ لھ د ووځ توکي سو ګسون لید فوس ینشو کول  ږمو ېکحال   نیپھ علرو.   ا ی تړانسانان انرژي تھ ا  ږمو

  نویکمولو لپاره، د شنو انرژي سرچ  زید شنو خونو اغ  دیبا  ږمو ېمانا ده چ  ېشي. دا پد هړتودوخھ  لو ۍنځ من ېمکځ 

 . کار واخلو يیږک لیھم و ېنیلپاره د انرژي سرچ تښساز مید اقل ا ی ېن یانرژي سرچ  دونکيید نوي ک ې، چ  خھڅ 

 

Kilde: Shutterstock 

 ېن یلپاره د انرژي سرچ  تښساز مید اقل  پھ پرتلھ لو یت لیانرژي د فوس زی او لمر نا یښانرژي، د باد بر  نا یښد اوبو بر

 .مثالونھ دي
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�  له ي  شوي غورە خهڅ منت
 اصطالحات  فې�

 ن��واله تودوخه        ن��وال        اقل�م  

ن   داقل�م ګاز    د شنو خونو ګاز       د شنو خونو اغ�ی

 جذبوي      انعکاس       فضا 

 انرژي      غ�ی نوي ک�دون�ي    نوي ک�دون�ي  

 سخت موسم     خورا سخت     تو�ي  سونګ   فوس�ل د 

 ګواښ      پرلپ�ې اورښت  د  باران د     اورښت   
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