
 پاکستان  –تاجکستان –افغانستان 

 پانی یا بین السرحدی سرحد پارورکشاپ برائے 

 
 1#  ماڈیولکا فاصالتی تعلیم 

 یا مراحل  مدارپانی کا 1. 

 ) کے مراحلO2Hالف. پانی (
 مدار بنیادیپانی کا ب. 

 پ. مقامات کے درمیان انتقال

 ت. توانائی کے ذرائع

 زمین میں پانی کے اقسام اور مقامات هث. سیار

 مدار  پانی کا . １

 ) کے مراحلH2Oالف. پانی (
 مائع پانی، ڻھوس برف (گلیشیر یا برف کا توده)، گیس دار بخارات (گرم آتش فشانی بھاپ، ڻھنڈے بادل).

 یں. ہوتے ہپانی کے نظام کے مختلف مراحل درجہ حرارت اور دباؤ کے ذریعے کنڻرول 

 
 رستہعالمی سطح پر پانی کی ف -مدار کے بنیادی اصول کےپانی ب. 

 (پانی کے راستے اور مقامات)

                                                سمندر                                  فضا (بخارات) 

 گلیشیریا  خانے هبرفانی تودوں کے ذخیر                             مڻی کی نمی 

 میڻھے پانی کے جھیل                             نمکین جھیل 

 زمینی پانی                       اتش فشانی بھاپ 



 

   چکر پانی کا) A( 1,1شکل 

 پ. مقامات کے درمیان پانی کے انتقال کے مراحل
 بخارات (مائع پانی کا بخاراتی پانی میں)

(بخاراتی مرحلے سے مائعاتی بارش، ڻھوس اور مائع کا مخلوط برفانی بارش، ڻھوس  ترسیب (بارش)
 برف)

 (پانی کا مڻی اور پتھروں کے دراڑوں میں سرایت کر جانا) سرایت

 (مائع پانی کا نباتاتی بخارارت میں عرق کر جانا) ڻرانسپائریشن

 اؤ (پانی کے ریلے، سیالب)ہمائعاتی ب

سے برف کی  ہکی وج )gravity( ثقل ش( طویل عرصے کے دوران کش اؤ اور شگاف پڑناہڻھوس ب
 شکل بگڑنا)

 (ڻھوس برف کا بخارات کے مرحلے میں) )Sublimationسبلیمیشن (

 ( ڻھوس برف کا مائع اور بخارات کے مراحل میں)  )Ablation( تحلیل

 
 یںہمدار کو چالتے  پانی کےت: توانائی کے ذرائع جو 

 سورج



 زمین کر گردش

 کشش ثقل

 واہ

پانی کے بخارات کا سکڑ کے مائع پانی بن جانا، یا پانی بخارات بننا (/سرایت/سکڑنےمخفی حرارت کی 
 کیلوریاں 600یا  kJ/Kg 2260  ) =گیس میں تبدل ہونا

(ڻھوس برف کا پگھل کے مائع پانی بن جانا، یا  )freezing( انجماد/)fusion( مخفی حرارت کا ادغام
 کیلوریاں 80یا  kJ/Kg 334پانی برف بن جانا) = 

Kg/kJ   =ر کلو گرام میں کلو جولہ 

 
) سے ماخود SIیا  System International) بین االقوامی نظام (kJ/Kgکلو جول فی کلو گرام (

ے مخصوص اکائی کا عشری کی حرارت کے لیمواد، یا جلن کے  توانائی، حرارتی پیمائش، توانائی
ے. جول فی کلو گرام ایک کلو گرام فی کمیت کے مکمل جل جانے کے ہ )decimal multiple( متعدد

 ے. ہمند توانائی کے برابر  هونی والی فائدہدوران خارج 

کلو جول فی گرام  47کلو جول فی کلو گرام اور گیسولین کی  142ائیڈروجن جلنے کی حرارت ہمثال: 
 ے. ہ

 
 ے. ہوتا ہے استعمال کے لی توانائی کے دو اکائیوںلفظ کیلوری 

 
ایک گرام  ہے جو کہ) توانائی کا وه قریبی مقدار calچھوڻا کیلوری یا گرام کیلوری (عالمت:  •

 ؤ میں ایک ڈگری سنڻی گریڈ یا سلسیس بڑھا دے. ی فضا کے دباہ پانی کو ایک

کی کیلوری،  )nutritionist(  ر عذائیتہبڑی کیلوری، کلو گرام کیلوری، غذائی کیلوری، ما •
، یا خوراک کی کیلوری (عالمت: Calorieوا) ہلکھا  ھکے سات Cغذائیت کی کیلوری، (بڑی 

Calسلسیس یا  ہپانی کی حرارت ایک درجے جو ایک کلو گرام ہقریبی مقدار  ه) توانائی کا و
 و گی. ہسنڻی گریڈ بڑھانے کے لیئے درکار 

 

 ے. ہ) کے برابر kcalچھوڻے کیلوریوں یا ایک کیلو کیلوری (عالمت:  1000یوں بڑی کیلوری  •

یں لیکن جول نے اکائیوں کے بین االقوامی نظام میں ان سے ہ ہاکائیاں میڻرک نظام کا حص ہی ہاگرچ
 4.2ے (یوں ایک بڑی کیلوری ہوتی ہجول  4.2ے. ایک چھوڻی کیلوری تقریبا ہفوقیت حاصل کر لی 

ے استعمال وری کو جول میں تبدیل کرنے کر لیحرارت پر کیل ہے. ایک خاص درجہوتی ہکلو جول 
جو جول ہے وتا ہکی اس خاص حرارتی استعداد کے برابر  ونے واال کسر حساب کے لحاظ سے پانیہ



ے. تبدیلی کا مخصوص کسر اپنائے گئے ہر کیا جاتا ہفی گرام یا فی کلو گرام میں ظا) kelvin(فی کیلَون 
 ے. ہوتا ہ تعریف پر

غیر سرکاری حیثیت کے باوجود بڑی کیلوری اب بھی وسیع پیمانے پر خوارکی توانائی کی اکائی طور 
 ہے حاالنکہے. چھوڻی کیلوری اکثر کیمیا میں بھی ماپنے کے لیئے اسعمال کی جاتی ہوتی ہپر استعمال 

 یں. ہجاتیں  لکھیی ہمقداریں اجمالی طور پر کلو کیلوری میں 

میں حرارت کی اکائی کے طور پر استعمال کیا  1824نیکوالس کلیمنٹ نے  ہعدفہلی لفظ کیلوری کو پ
لفظ  ہمیں فرانسیسی اور انگریزی لغات میں یکے بعد دیگرے شامل کیا گیا. ی 1867اور  1841 ہاور ی

 ے. ہیعنی "گرمائش" سے ماخوذ  calorالطینی کے 

) جول B) کیلوری؛ یا (Aبخارات، جن کی حرارتی توانائی کے تبادلے کو ( ڻھوس پانی (برف)، مائع پانی، اور پانی کے1  2,شکل 
 ے. ہمیں مقیاس کیا گیا 



 

 )  می کیلوری . 2,1 شکل
 

 

 ث. سیاره زمین میں موجود پانی کے اقسام

ے یعنی زمین کے نباتات اور جانور پانی پر ہوتی ہر قسم کی زندگی کو پانی کی ضرورت ہزمین میں موجود  ہے کہ ہرظا
عالمی  ے.یہسے زمین کے اندر اور اوپر پانی اور فضا میں بخارات کو ناپنا اور سمجھنا چا ہیں. اس وجہانحصار کرتے 

ے. ہفیصد  ½  2 ے اور میڻھا پانی زمین کے ُکل پانی کا ہنمکین سمندروں میں  ہسطح پر موجود پانی کا بیشتر حص
فیصد برفانی تودوں اور برفانی ڻوپیوں کی شکل میں محفوظ  69ور پر اس چھوڻے شرح کے میڻھے پانی کا مجموعی ط

ے جو ہفیصد زمین کے اندر پانی  30 هے. اس مجموعے کا باقی ماندہیں ہے جو پگھلنے تک استعمال کے لیے دستیاب نہ
ے. یوں ہدراڑوں اور چھیدوں میں پایا جاتا کے چڻانوں کے  ہہے یا تہڈھیلے ڈھالے دانے دار شکل میں موجود  ہک

ے. زمین کی سطح پر موجود اس ہفیصد  1دریاوں اور جھیلوں میں موجود زمین کا سارا میڻھا پانی کل پانی کا صرف 
زمین  ہفیصد حص 69ے؛ اس کا ہیوں  ھفیصد تصور کیا جائے تو اس کی ذیلی تقسیم کچ 100فیصد پانی کو اگر  1قلیل 

ے، دلدلی عالقوں ہوئی ہفیصد رکھی  4ے، نمدار مڻی ہفیصد  21ے، جھیلوں میں ہاور پرمافراسٹ کے نیچے برف 
فیصد دریاوں میں ½ فیصد اور زمین کے سطح پر اور اس کے نزدیک اس پانی کا صرف  2½ (مارشز) میں 

زندگیوں کا انحصار پانی کے اسی نے والے لوگوں کی ہافغانستان، تاجکستان اور پاکستان میں اتنی بڑی تعداد میں ر ے. ہ
ا ہر همسلسل بڑاستعمال وسطی اور جنوب مغربی ایشیا میں پانی کا  ہے کہر ہظا ہے حاالنکہمقدار پر  هچھوڻی باقی ماند

 ے.ہ



 

ے: ُکل عالمی پانی؛ میڻھا پانی؛ سطحی پانی؛ اور ہوتا ہوں میں تقسیم ہے؟ زمین کا پانی تین گروہاں ہزمین کا پانی ک -3,1شکل 
 دیگر میڻھا پانی 

 )کرےا کلک یہ( ےسوالات کیلی کے 1فاصالتی تعلیم ماڈیول # 
 

https://www.unomaha.edu/international-studies-and-programs/center-for-afghanistan-studies/_files/docs/dlm1-urdu-questions.pdf

