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 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

شما را تا حد الزم مدد  نمایانگر اصالت افغانستان باستان است که این گنجینهتیم بنیان گذار این قاموس آرزو دارد، داشته های 
 رساند

 

 واصل  واهب صالحه –قیس کبیر   

 

 «قاموس کبیر افغانستان» یشناس نیکوتاه بخش زم یمعرف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تا جائی هم به دری و زبان های انگلیسی و آلمانی به از لسان یا جیالوجی شناسی اصطالحات زمین ،قاموس قسمتدرین 

به لسان انگلیسی الویت داده شده، زیرا بیشترین  ،مانند بخش اقتصادی قاموسدرین جا نیز . اند شدهپشتو ترجمه زبان 

شناسی قاموس شامل مباحثی مانند جیالوجی  بخش زمین به زبان انگلیسی به نشر می رسند.در سطح جهان علمی آثار 

عمومی، تطبیقی، منطقوی و تاریخی گردیده و مطالبی را در رابطه با منرالوجی منجمله کریستلوگرافی، منرالوجی 

عالوه و منرالهای نجیبه بیان می دارد. همچنان مبحث سنگ شناسی مانند سنگهای ناریه، متحوله و رسوبی و پیشرفته 

یک بخش عمدۀ  .باشندشامل این قسمت می  ،عضوی و غیر عضوی می گردد بخشهایجیوکمستری که شامل برین 

قوای داخلی زمین به وجود می آید مورد ر اثر بکه را شناسی را تکتونیک در بر می گیرد که تغییرات قشر زمین  زمین

زایش کوهها،  اننددرین قسمت اصطالحاتی در بارۀ ساختارهای درونی و بیرونی قشر زمین، م مطالعه قرار می دهد.

تصادم قاره ها، بوجود آمدن شکستگیها، چین و تاب خوردن کوهستانها، فوران آتشفشانها، وقوع زلزله ها و غیره 

ن اصطالحات زمین شناسی سر به صدها هزار می زنند و امکان توضیح همۀ آنها میسر نیست، چوتوضیح می گردند. 

 پرداخته می شود. آنصرف به موضوعات عام ین بخش ذا درل

دلیل این اختصار آنست توضیح می گردند. مختصر  به صورتاصطالحات در نخست  ،شناسی قاموس در بخش زمین 

از بین نرود و از جانب دگر حجم این جدول زیاد بزرگ نگردد تا  در هیأت یک جدول وضاحت قاموسکه از یک جانب 

کافیست به همین  ،باز کردن آن زمان زیاد بکار نداشته باشد. گذشته ازین اگر خواننده به معلومات بیشتر نیاز نداشت

به تشریح  ۀ قاموسضمیم در ،اصطالحاتصورت اهمیت و پیچیدگی  نماید. ازینروست که درو اکتفاء جدول مراجعه 

در ضمن کوشش به عمل می آید تا ریشۀ علمی این اصطالحات که به صورت  .پرداخته می شود اصطالحات بیشتر

و شیما ها برای وضاحت بیشتر این مفاهیم از عکسها و نقشه ها  اکثری به زبانهای التین و یونانی اند، دریافت گردد.

 . می شوداستفاده 

منجمله منرالهای سازندۀ معادن تشکیل می دهد، ازینرو اندکی  ،منرالهاتحقیق در بارۀ شناسی را  زمینبخش چون یک 

. در صورتیکه چنین می گیردصحبت صورت نیز در مورد طرز بوجود آمدن این منرالها و ارزش اقتصادی آنها 

ن آورده شود و از محل پیدایش و ذخائر این منرالهائی در افغانستان تشکیل شده باشند، تالش گردیده تا مثالهائی از وط

درج قاموس  این اطالعاتو مأخذ منابع  ،جائیکه ممکن بوده تاو سخنی به میان آید. عالوه برین سعی شده  نیز منرالها

 تا خوانندگانی که به معلومات بیشتر نیاز داشته باشند به آنها رجوع نمایند. گردیده

 توضیح اصطالحات بخش زمین شناسی را نظر به دو عامل ذیل ضرور می داند:  ،قاموس یهمآهنگ ۀتیکم
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 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

مدد شما را تا حد الزم  نمایانگر اصالت افغانستان باستان است که تیم بنیان گذار این قاموس آرزو دارد، داشته های این گنجینه
 رساند

 

چون نفت و گاز، ذغال سنگ،  یشامل مواد حامل انرژاین منابع . باشدیم یغن یاز نظر منابع معدنافغانستان اینکه  اول :

 ن،ی(، مولبدومینی)الوم تیباکس ،یمانند طال، نقره، آهن، منگان، کروم، مس، جست و سرب ، قلع یو منابع فلز میورانی

 ،یکنیفلزات مانند ارز مهیهمچنان ن. باشد یم رهیو غ سموتیب ماب،یس وب،یتنتال، ن وم،یزیس وم،یتیل وم،یلیولفرم، بر

 شه،یسنگ ر ت،یرایمختلف مانند ب یو منرالها ومیلونیمانند سلفر، فاسفورس، ز رفلزاتیو غ ومیتلور وم،یجرمان وم،یبور

 اقوتیچون زمرد،  بهیو بلورات نج ومیگچ، نمک طعام و نمک کال ت،یکورتس، اراگون ت،یابرک، گراف ت،یزیتلک، مگن

چون مرمر،  ینتیو ز یراتیتعم یانواع سنگ ها ن،یعالوه بر ا .گردند یافغانستان م ینیزم ریز بعشامل منا رهیو غ

در افغانستان به کثرت وجود  زین رهیو غ یراتیتعم یها، گل ها گسنگیر ت،یزبرجد، شاه مقصود، گران شم،یرخام، 

برخوردار  یبسزائ تیکرده و از اهم فاءینقش عمده ا جامعه شرفتیو پ مملکتدر اقتصاد معدنی افغانستان  منابع .دارد

 به بیشتر از هزار میلیارد دالر تخمین گردیده. چنانکه ارزش این منابع . است

 یاز جانب دگر سنگ بنا یفلز یجانب و منابع معدن کیچون نفت و گاز و ذغال سنگ از  یمنابع انرژ تیموجود

 یاستقالل اقتصاد میو تحک یکیتخن عیسر شرفتیکرده و ضامن پ ایمه یرا در افغانستان بخوب عیصنا سیامکانات تأس

کشور است،  یداقتصا انیبن واردات و استحکام ضیعامل تعو عیچون صنا بوده باعث ایجاد کار و فقرزدائی می گردد.

 .باشندیرا دارا م یارزش خاص یمادر در جهش اقتصاد عیصنا ثیذوب فلز به ح یلذا استخراج معادن و پروژه ها

که ازینروست که درک این واقعیات و فهم اصطالحات علمی برای شاگردان و محصالن و محصلین بخش زمین شناسی 

 قاموس میباشد. یهمآهنگ ۀتیکمو این یکی از خواسته های  زیاد پیدا می کند.اهمیت درین مسیر آیندگان کشور اند، 

به چپاول اینها تأمین نیست و جنگساالران و زورمندان در اریکه قدرت تکیه زده اند، لذا  نستاناچون امنیت در افغ دوم :

خسارات عظیمی را متوجه منابع این ثروتها را استخراج کرده و در نتیجه با شیوه های غیر علمی  پرداخته،این منابع 

ازینرو امکان دارد که از طریق قاموس از یک جانب مردم از این ثروتهای کشور خویش  .می نمایندمعدنی مملک 

 آگاهی یابند و از جانب دگر دست چپاولگران و دزدان ثروتهای ملی را کوتاه نمایند.

 یهمگان یهمکار ازمندیخارج بوده و ن تهیکم کی ایفرد و کیقاموس از توان  کی فیاست که تأل دیو تأک یآور ادیقابل 

قاموس  یهمآهنگ ۀتی. کمندینما یهمکار پروزۀ ملی نیو متخصصان در ا دانشمندان شتریکند تا تعداد ب یم جابیاست و ا

 یانه اظهار سپاس میممص ریمس نیآنها در یو از همکار انستهقدر د ۀدیدانشمندان را در رابطه با قاموس به د یانیپشتب

درین رابطه جا دارد تا از پوهاند داکتر عزیزهللا قریشی و داکتر عبدالحنان روستائی که در بخش زمین شناسی  .دینما

کسانیکه در رابطه با بخش زمین شناسی و سایر بخشهای قاموس  صمیمانه اظهار سپاس نمایم. مدد می رسانند،قاموس 

 میخواهند همکاری نمایند، لطف کرده با نویسندۀ این مضمون تماس بگیرند.

 

 و من هللا التوفیق

 


