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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 قریشی عزیزهللا دکتور پوهاند

                             استاد سابق پوهنتون کابل 

  فشرده ای از اهمیت اصطالحات جیالوجی،

 خاصتاً بخش تکتونیک، 

 در قاموس کبیر افغانستان 

 
نموده، از آب آن نوشیده، از  کرده، در خاک آن زراعت    انسانها از ابتدای خلقت در باالی زمین زندگی 

. از این نگاه بخشهای زمین شناسی  ند هوای آن تنفس کرده و از ذخایر طبیعی آن به نفع خود سود برده ا 

که عبارت از جیالوجی، جغرافیه، خاکشناسی، هایدرولوجی و  

میتیورولوجی میباشند، اهمیت خاصی در زندگی انسانها دارند و از قرون  

تحقیق بشر قرار گرفته که منظور آن استفادۀ بیشتر و  قبل از میالد مورد 

خوبتر به نفع انسان بوده است. متأسفانه استفاده از زمین بعضاً بسیار بی  

ما امروز   ، صورت گرفته که در نتیجۀ آنانسانها رویه و بیرحمانه به نفع 

دچار مشکالت در محیط زیست شده ایم که در این مورد فعالً بحث نه  

 میکنیم. 

الوجی علم نسبتاً جدید میباشد و در شناخت زمین اهمیت خاص دارد.  جی

آغاز گردیده،    16فعالیت در بخش جیالوجی با تعریف امروزی آن، از قرن  

از میالد صورت    اما شناخت انسانها با معادن و استخراج آنها از قرون قبل

  اهدی از آن باقی مانده است. تیوری ها و سؤالت درگرفت که آثار و ش

تقریباً پنج قرن قبل از میالد توسط ارستو تیلس و دیگر   ، مورد زلزله و یا پیدایش فوسیلها در احجار

تعدادی از مینرالها به لسان یونان قدیم گواه این   . نامهای ند فالسفه یونان قدیم مورد بحث قرار گرفته ا

عربها و علمای   مطلب میباشد. جیالوجی در آخر عصر رومی ها و در شروع قرون وسطی توسط

 دیگری مانند ابن سینای بلخی نیز تحت بحث گرفته شده.  

گذاشته شد.   Nicolaus Stenoنیکولوس ستینو  توسط  1669اساس علم زمین یا جیالوجی در سال 

او بار اول پرنسیب ستراتیگرافی را وضع کرد و گفت طبقات پایانی دارای عمر قدیمتر و طبقات باالئی  

تعیین عمر نسبی احجار   William Smithولیم سمیت  1817میباشند. درسال دارای عمر جوانتر 

نظر   1875ر سال د  Dana راسبه را توسط فوسیل ها تشریح کرد. تیوری جیو سینکالین توسط دانا 

به ساختمانهای چین خوردگی ها در احجار راسبه ارائه گردید. این تشریحات که با چین خوردگی شروع  

یا   Continental drift تیوری  تونیک در جیالوجی میباشد. با به وجود آمدنمیشود، شروع بخش تک 
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به حیث تیوری جدید و تائید آن سه دهه    Alfred Wegnerتوسط    1915پارچه شدن قاره ها در سال  

بعد بنا به مطالعات جیو فیزیک در ابحار به حیث بخش بسیار مهم تکتونیک در جیالوجی افزوده شد.  

 میباشد.   Plate tectonicو این عبارت از پلیت تکتونیک 

ح در  با این انکشاف علم زمین یا جیالوجی که بسیار فشرده از آن عبور کردیم هزارها اصطال 

Geoscince  زمین شناسی به و جود آمده که شناخت آنها نه تنها برای محصالن رشته  علوم یا

جیالوجی مهم است، بلکه امروز بعضی از گردشگران ودانشمندان دیگر رشته ها نه تنها از زیبائی  

ن نیز با  نه تنها به حیث صنعت خداوندی در آن محو میگردند، بلکه در جزئیات آ  طبیعت لذت میبرند و 

که یک شاعر مشهور آلمانی    Johann Wolfgang von Goetheهوش و بصارت عمیق میشوند.  

  که  Granite میباشد در اشعارخود از احجار و طبیعت ذکر کرده و شعر او در مورد سنگ خارا یا 

  ، سروده، شهرت دارد. همچنان عالقه مندان زیادی با کالکشن های مینرالهای مرغوب  1784در سال 

 خانه های خود را تزئین میکنند و آرزوی شناخت با جیالوجی را دارند.  

         در افغانستان نیز تعداد عالقه مندان طبیعت، مخصوصاً شناخت مینرالها، زیاد میباشد.

تکتونیک یک بخش بسیار مهم در جیالوجی است که از ساختمان و حرکاتیکه در قشر زمین و در   

( صورت میگیرد بحث میکند. جیوتکتونیک، تکتونیک  Lithospherقسمت باالئی منتل زمین )

 سراسری تمامی قشر زمین را مورد بحث می دهد.  

هم که باعث   در مقابل  دور از هم و حرکات جیودینامیکی که باعث لغزش پلیت های خشکه و بحری 

زونهای سبدکشن وهم باعث تشکیل جبال و در عین زمان باعث ذخیرۀ معادن، مینرالهای مهم و باعث  

یک بخش بسیار مهم و مغلق میباشد، زیرا امروز نیز در زونهای پارچه   ،تجمع عناصر نادره میشوند 

ی آیند و آب ابحار در این کفیدگی ها نزول  کفیدگی های عمیق به وجود م در قشر بحری  Riftشده یا 

را به خود منحل    بخارات، عناصر کمیائی   به قسم   بنا به حرارت زیاد مگما، آب   زمین  کرده و دراعماق 

با خود صعود داده و در خالهای احجار فوقانی دوباره ترسب میدهد. چون در سرحدات  آنرا کرده، 

فرو میرود  Subduction  قسمت زیاد قشر بحری در زون  Convergent  تقاربی پلیت ها یا سرحدات 

ر سرحد  د  (Ophiolite) اما قسمتی از آن به طرف باال فشرده میشود و به حیث احجار تاریک رنگ 

 مواد معدنی غنی میباشند.   پلیت های تقاربی جا میگیرند که این زونها از تجمع

با پلیت آسیا میباشد و از جانب دیگر در سرحدات بالک   افغانستان قسماً محل تقارب وتصادم پلیت هند 

های فراه وهلمند و در سرحدات دیگر پلیت های کوچک، خصوصاً در افغانستان مرکزی و شرقی،  

 زونهای تقاربی پلیت ها را به وجود آورده اند. این خصوصیات تکتونیکی باعث شده که افغانستان را  

یر معادن و ذخایر عناصر نادره بسازد. بنا بر آن در تفحص و اکتشاف  یکی از ممالک غنی از نگاه ذخا 

 معادن، شناخت ساختمانهای تکتونیکی مناطق، خصوصاً در افغانستان بسیار مهم میباشد.  

ازینرو، نویسندۀ این مقاله، حدود پنج صد اصطالح مهم تکتونیک را به زبان دری تشریح کرده و در  

عکس ها  نیده است. برای وضاحت و تشریح بهتر عده ای از اصطالحات، قاموس کبیر افغانستان گنجا 

اشکال تغییرات آورده    شده. بنا بر ضرورت در بعضی ازین   اشکال نیز به ارتباط موضوع گردآوری و  
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برای  این اصطالحات اشکال چند نمونه از انجام در شده و یا کلمات به لسان دری اضافه گردیده اند. 

 . می شود  خوانندگان محترم پیش کش 

  ک یهمچنان  باشد ی محصالن م ی خاصتاً کمک ارزنده برا ،یاصطالحات به لسان در حی تشر ت یاهم

مسافرتها و کار با محصالن در   ی مضمون ط ن ی ا ۀسند یاز افغانستان را که نو یتعداد محدود عکسهائ 

و   ده یانجام نه رس  هقلم در قاموس هنوز ب  ن ی نموده بود، درج قاموس شده اند. البته کار ا ه یساحه ته 

 .ضرورت به مرور و غور دارد 

گسترده بود، نه تنها در امر    ار یبس  ک یموضوع تکتون   د،یآ   ی بر م  در انجام  محدود    ۀ از چند نمون  چنانکه 

  ی را برا  نه یرا به دست داده، زم عت یطب ی هایقانونمند  ۀ کند، بلکه سر رشت  ی کمک م ن ی زم ی شناسائ

  رح ش ک یافغانستان اصطالحات متداول تکتون  ری سازد. در قاموس کب  ی معادن مساعد م ی جست و جو 

 .نقشه ها و عکسها بکار رفته اند   اگرامها،یها، رسمها، د  ما یآن ش  شتریدرک و فهم ب ی داده شده و برا

کابل گذاشته   ک یتخن ی پوهنتون کابل و پول ی الوجی ج ی ها پارتمنت ید بخش به دسترس استادان  ن ی ا نک یل

را به دسترس محصالن   نکی ل نی کاراستقبال کرده وعده سپردند که ا نیشده و آنها با سپاس فراوان از 

الزم است،    کهیطور   یخارج   یلسان علم  کیبه    محصالن  اکثر   رای. زنیز میگذارند   الوجستان یج   گریو د 

 . شود یو بازهم مشکل آنها رفع نه م   کنند یاستفاده م ی رانیا ی آنها از قاموس ها ر یندارند. لذا نا گز ت یبلد 

 ( 2012 )قریشی  .سروبیفقت زاویه در  ایا نا مو  Angular Uncoformity مثالی از

 

 

Fold mountain    یا جبالیکه در اثر چین شدن در سرحد

 پلیت های متقارب به وجود می آیند.  

 

Fault mountains   یا جبالیکه در اثر شکست ها در قشر

 . زمین به وجود می آیند
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Foliation یشی . )قرری شروع دره پنجش ،یستلی دراحجارکر  

 . کابل ک ی تخن  یپوهنتون پول ی( با محصالن ماستر 2014

 

  Differentiated layeringموافق درچین های نا 

 ( 2012در کوه آسمائی. )قریشی  ،کریستالین کابل

 

 (... کیتکتون ان« بخش علمی و مسلکی ) اموس کبیر افغانستیک مثال زنده از »ق
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افغانستان، به   ریگذاران قاموس کب  انیخود را خدمت بن  کات یسپاس و تبر ن یبهتر  خواهمیم  ریدر اخ

که با وجود مشکالت و موانع که سد   ر،یکب  س یصاحب ق  ر یخصوص خدمت صالحه جان واهب و انجن

از   ی اد یقاموس را گذاشتند. امروز تعداد ز  ان یهدف بزرگ بود، همت گماشتند و بن ک ی  ن ی راه چن

  ک یشر  یجار  ر یخ  نی هسته گرد آمده، دست باهم داده اند و در ا نی و قلم به دستان به دور ا نشمنداندا

 سازند.  د یرا مستف  نجانب ی خود ا ات یرشته آرزو دارم که از نظر  ن ی. از دانشمندان ا باشند یم

 پایان 
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