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 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

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

  
 ۰۶/۰۶/۲۰۲۱ صالحه واهب واصل  بیو ترت  هیته

 « در  ک( یا گربهک )پُش  ش  پ  معلومات مکمل راجع به »

 قاموس کبیر افغانستان

هم»ِپَشک«    ای »پَُشک«   گربه  نام  به  که  حیوانیست  دری  پارسی  زبان  یاد    در 

ِپ   میگردد افغانستان  میانه در جغرافیای  پارسی شرق  یا    شک در  با »کسرهٔ پ« 

و در  گربه میگویند  و در جغرافیای ایران  پ«    گربه، در کردستان پُشک با »ضمهٔ 

  زی ن  ی محل یها. در لهجه ندی گوی م شو«ی به آن »پ  جغرافیای افغانستانی زبان پشتو

که   puss یسی انگل  کلمهٔ   . شده است استفاده    چای نازو و پ   ، یمال  ،یشی پ   یها  صورت 

  ی الدی کرده، از سدهٔ شانزدهم م  دای ادامه پ   زی ن  pussycat و pussy یهابه صورت 

در   puuskatte از   زی اخذ شده که آن ن   یلندادر ه poes وجود داشته و احتماالً از

با  یسفل  یآلمان  و  شده  سوئد kattepus گرفته  در   pusekatt و pus ای   ،یدر 

صورت   ینروژ است.  ا  یمشابه  یهامرتبط  ل  نی از  زبان  در   ییای توان ی واژه 

(puižė) ا روجود   (puiscín ا ی  puisín) ی رلندی و    کلمه   نی ا  یشناس  شه ی دارد. 

نام اما ممکن است صرفاً  صدا زدن گربه و جلب    یبرا   ییآوا  نامشخص است، 

 توجه او بوده باشد. 

)گربه(  یا  است  گروپ   از  و  خوار   گوشت  یاهل  حیوان   پشک  جثهٔ    . پستانداران 

فرق    ی وحش   که ازپشک یا گربه های آن    یبرا  بوده،  ی اهل  زیاد تر  دارد   یکوچک

  پشکٔ   ،یخانگ  پشکٔ   تواند  ی مو    شود  ی م  ادی   ی خانگپشکٔ عنوان    تحت   گردد

از تماس با انسان  که این نوع پشک یا گربه  باشدیا آزاد  دهی  رمپشکٔ  یا  ومزرعه  

بار در سال    نی ها چند  سن به بعد آن  نی و از ا  رسد  ی به سن بلوغ م  یماهگ  ۷تا    ۶ماده در حدود    پشک های  ها دوری می گزیند. 

  پشک است.  نکرده   دای هنوز جثه الزم را پ   پشک   را ی ز  ستی سال مناسب ن   کی ماده در سن کمتر از    پشک   ی . باردارشوند  ی فحل م

 .ددارن  تولید نسل  ییتوانا یسالگ  ۱۰و نر تا  ی سالگ ۸ماده تا 

  طعمه   حفظ    ی شونده دارند که برا جمع  ییها و پنجه  زی ت  ییهادندان ،  عی سر عکس العمل بدن منعطف دارای  ی آناتوماز نظر  پشک

پشک بطور اخص  ارتباطات  دارد.    افته ی تکامل    ییای و حس بو  قویست در شب  پشک    دی د  یی . توانااستفاده میشود، میباشدکوچک    یها

مواقع مختلف از آن استفاده  صدا هایست که در  خس، غرغر لرزش، خس   ی ُخرُخر، صدا   و، ی م  صدا های مثل  با زبان بدن است اما 

چوچه    اغلب شامل دو تا پنج  که    میتوانند چوچه یا )طفل( بدنیا بیاورند  خزان بهار تا اواخر  اوایل  از    توانندی ماده م  پشک های  میکند.

   است.میباشد گاهی هم اتفاق میافتد که بیشتر از پنج باشد.

سال    نه ی ل  کارل علم  ی الدی م  ۱۷۵۸در  برار Felis catus ی نام  های  یبند  طبقه   ی ا  کرد.  یخانگ  پشک   Felis catus استفاده 

domesticus   شد.  شنهادی ارکسلبن پ   کارپی پل  انی ست ی کر  وهانی توسط    ۱۷۷۷در سال Felis daemon  در سال    نی ساتون  نی کنستانت

 ونی سی کم  ۲۰۰۳سال   در  . شناخته شد   یخانگ پشک  کی بود که بعداً به عنوان    یدر قفقاز جنوب   ی اهی سپشک  شد که    شنهادی پ   ۱۹۰۴

    ی ، در پ ۲۰۰۷در سال    .است  Felis catus با نام  زی متما  نوع  ک ی   یخانگ  پشک کرد که    بی تصو  ی جانور  یگذار  نام  یالملل  نی ب 

  F.   silvestris) ییاروپا  یوحشپشک های  از  تحت نوعی   F. silvestris catus تحت عنوان  ی خانگپشکٔ   ک،ی لوژنت ی ف  قاتی تحق

جانوران،    یبرا   یگذار  نام  یجهان   نی قوان   شنهادی پس از پ   عتی حفاظت از طب   یالمللنی ب   هی اتحاد  ۲۰۱۷در سال    .شد   گرفته در نظر  

 شناخت.  Felis catus و تحت عنوان زی متما نوع را به عنوان   یخانگ پشک

طور متوسط طول سر    به   د. ن دار  ی وحشپشک های  نسبت به    یتر  کوتاه  یها  و استخوان   خردتر   ی ا  جمجمه   اکثراً   یخانگ  پشک های 

پشک  ( است.  نچی ا  ۱۲)  متری سانت   ۳۰( و دم آن حدود  نچی ا  ۱۰–۹)  متری سانت   ۲۵–۲۳( و ارتفاع آن  نچی ا  ۱۸)  متری سانت   ۴۶تا بدن  

میداشته  پوند( وزن    ۱۱و    ۹)   لوگرمی ک  ۵و    ۴  نی بالغ معموالً ب   یخانگ  پشک های  هستند.  ماده پشک های  از    تر  ل ی طو  های نر معموالً 

 باشند
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 3تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

  ی دارا  پشک ها   نی همچن میباشد.    یمهرهٔ خاج   ۳مهرهٔ کمرو    ۷  ،نهی مهرهٔ س  ۱۳  ، مهرهٔ گردن  ۷  یپستانداران دارا   اکثر مانند    پشک ها 

و تحرک    ی ری پذ  با انسان باعث انعطاف   سه ی در مقا  پشک   نهٔ ی ها در کمر و س  مهره   شتری هستند. تعداد ب شان    ُدم در  مهره    یری تعداد متغ

بر  پشک ها  .  کند  یاستفاده ماش    ع ی حفظ تعادل در حرکات سر  جهت   ش دم  ییانتها  یهااز مهره   پشک .  گردیده  وان ی ح  نی ا  شتری ب 

ن بگذرد،  از آ انکه سرش ییاز هر مجرا تواند یم ها نی ؛ بنابرادارند ییجابجا ییتوانا یمعلق و دارا  یهااستخوان  ها خالف انسان

 ند. عبور کن به سادگی 

  ر ی غو  قدرتمند  خیلی ها    یتخصص  یا االشه ای  بزرگ و فک   ار ی پستانداران از نظر داشتن کاسهٔ چشم بس  نی در ب   پشک ها  جمجمهٔ 

بر    پشک   ی اند. وقت   گوشت مناسبطعمهٔ  کردن    کشتن و پاره   ی که برادارند    ییها  دندان   پشک ها ،  یا االشه  در فک   معمول است. 

و    دهد  یقرار م  صید یا شکارش دو مهرهٔ    نی خود را ب   دبلن   ش ی کشنده و دو دندان ن   ش ی دندان ن   کند،  ی غلبه مخ اش  طعمهشکار یا  

 . شود ی م شکارشو باعث فلج کامل و مرگ    کند  یرا قطع م شکار  ی طناب نخاع

شده و به   ده ی ها با پوست و خز پوشو آرام، پنجه  یعی طب در حالت   میباشندشونده   منعطف و جمع یی ها  پنجه یدارا  پشک ها همچنان

اوست. پشک ها در کنترول باز کردن پنجه های    یعقب   یها  از پنجه پیش پشک تیز تر    یپاها  یها. پنجه می نمایندصورت پنجه  

عقب    یها  پنجه   یرو   پنج چنگال بر   ای و چهار    پیش  ی ها  پنجه  ی پنج چنگال بر رو   ی دارا  پشک ها    شان ارادهٔ بسیار قوی دارند.

شان    یری ش  یها  دندان  شوندی  بزرگ م  چوچه های پشک  ی. وقت می کشندشان دو بار دندان در    ی در طول زندگ  پشک ها    میباشند.

مثل اثر انگشت    پشک هر    ین ی ب   یرو  یالگو .  دن اثر انگشت دار  شان   ین ی ب   ی رو   پشک ها   شان را میکشند.  ی دائم  ی ها  افتاده و دندان

 .تندسی مثل هم ن  %۱۰۰ ی ا دو گربه  چی ه ین ی منحصر به فرد است و ب ها انسان 

  ی برا ازی ششم نور مورد ن   کی معادل  ی در شدت نور توانند  یم  است. وی  خوب  ار ی در شب بس پشک ها توانایی دید یا  حس باصره 

  . پوشانند  ی را م  ش چشم   د ی سطح د  تر   ش ی و ب   شوند   ی منبسط م  چشم پشک   در نور کم، مردمک   ببیند.را    ش اطراف به  چشم انسان،    یینا ی ب 

 . قرمز و سبز محدود است  نی ب  ص ی تشخ ی چشم گربه برا ییتوانا

  یهاکانس ی از فر  یا  گسترده  اری بس  ف ی ط  تواندی م  نی ا  است.   لوهرتزی ک  ۳۲هرتز تا    ۵۰۰در محدودهٔ    ی خانگپشکٔ   ییشنواحس  

  ها و سگ  هاکه انسان   ی اکتاو را بشنود، در حال  ۱۰٫۵محدودهٔ    تواند  یم  پشک دهد.    صی هرتز را تشخ  ۷۹٫۰۰۰هرتز تا    ۵۵مختلف از  

امر به او    نی د و ان را داریا باالتر از صوت  فراصوت    صی تشخ  ییتوانا  پشک هاد.  اکتاو را بشنون   ۹در حدود    یا  محدوده  توانند  یم

تا    طرف  کی   به  تواندی مکه    دارند  ی عضالن   یهاگوش   پشک ها  بشنود.از دور دست ها  را    تا در هنگام شکار، صداها  دادهامکان  

عضله وجود دارد و    ۳۲. در هر گوش گربه  دهدیاز هر نژاد سگ انجام م  تر  عی برابر سر  ۱۰کار را    نی درجه بچرخد و ا  ۱۸۰

 .ی نمایدعمل م ی ها از راه دور به خوب صدا  ی و جمع آور دنی شن  یبرا

به    شامهاز مخاط    یعی و سطح وس  افته ی   توسعه و   خوب    ییای بو   ک های ازی وجود پ   لشی است و دل  یقو   اری بس  پشک در    شامه  حس

ً ی مربع( است که تقر نچی ا ۲۹⁄۳۲مربع ) متر ی سانت  ۵٫۸اندازهٔ حدود   دو برابر انسان است.  با

دارند که    یمشترک  ییچشا رندهٔ ی گ  یجهش ژن  یو وحش  یاهل  یهادارند گربه   ینسبتاً کم  ذایقوی  ی هاجوانه نسبت به انسان    پشک ها

در  . را ندارند  نی ری مزهٔ ش دنی چش  ییتوانا  آنهامتصل نشوند و    یقند   یها  کول ی لاها به م  آن  نی ری ش  ذایقوی  یهاجوانه  شودیباعث م

در قسمت حس گرمی و سردی    .دهندیو طعم تلخ پاسخ م  نی مانند پروتئ   یانهی آم  یدهای اس  دها،ی ها به اسآن  ییچشا  یهاعوض، جوانه 

  .حساس است   اری بسهرچیز  لمس  در   پشک  لی سب بروت ها یا    غذای گرم را می پسندند و غذای سرد یخچالی را رد می کنند.اکثراً  

رادار    پشک ها.  ابدی ی م  شی افزا  زی ن   شان  ، خواب  شان باالتر برودسن   هرقدرو  دیگر بیشتر میخوابند   واناتی با ح  سهی در مقا  پشک

 . شوندی  فوق العاده است و به ندرت گم م  پشکهادر  یاب ی جهت   حس. کردن خانه دارند دای پ  یبرا یعی طب 

در    یتر  یجنس معموالً آثار جد  نی ا  یری و درگ  جنگد  یم  شتری معموالً در طول عمر خود ب   یا مذکر  نر  پشک های  ت،ی جنسنظر    از

  عت ی در طب   پشکعمر    اوسط  .دن جنگ  ی خود م  فرزندان  ای معموالً به خاطر دفاع از قلمرو  ولی پشک های ماده یا مؤنث  دارد.    یپ 

مانند   پشک ها میتواند باشد.سال  ۱۵تا  ۱۲ نی ب  پشک عمر  اوسط امن  جای در   ی صورت نگهدار  درولی   .سال است ۷تا  ۵وحش 

 .دن کن  ی نم هی تک آنهاو به   دن شو ینمانسان بطور کامل رام ها سگ 
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  پشک ،  آشرا  پشک ،  یابرمه  پشک ،  یحبش   پشک ،  یامیس  پشک،  آنقره  پشک ،  بنگال  پشک     انواع پشکهای شناخته شده در جهان: 

  ش ی اسکاتپشک    ، رمنی ب  پشک،  ریشورت ه  کن یآمرپشک  ،ری شورت ه  شی تیبرپشک  ،  لیباب ت  ز ی جاپانپشک  ،  رگدال  پشک ،  سوانا

 . موی ب  پشک، فولد

 ---------------------- 
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