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صالحه واهب واصل -قیس کبیر

معرفی مختصر بخش زراعت و مالداری در (قاموس کبیر افغانستان)

در ارتباط با معرفی بخش های مختلف قاموس کبیر افغانستان در کتگوری های زبانی و علمی و مسلکی ،اینک میپردازیم
به معرفی بخش زراعت و مالداری و هدف گنجاننیدن این بخش در قاموس کبیر افغانستان.
زراعت در حیات مردم افغانستان از قرن ها به این طرف یک نقش مهم و برازنده بازی نموده  ،اکثریت باشندگان این
سر زمین به طور مستقیم و یا غیر مستقیم در این عرصه اشتغال داشته و از این طریق امرار (معاش) حیات می نمایند.
بدین لحاظ سکتور زراعت منحیث یک ستون قوی اقتصادی بزرگترین منبع عایداتی کشور را تشکیل میدهد .به همین
منظورگنجانیدن بخش زراعت در قاموس و تشریح و تعریف اصطالحات زراعتی در این بخش یک امر حتمی و
ضروری است.
اساس شیوۀ کاری بخش زراعت را در قاموس سیستم تدریسی پوهنتون های آلمان مخصوصا ً پوهنتون شهر بن تشکیل
میدهد که مطابق آن بخش زراعت به طور عموم به چهار قسمت عمده تقسیم می شود که این چهار قسمت عبارت اند از
بخش های تولیدات نباتی ،تولیدات حیوانی و یا مالداری ،بخش تخنیک زراعتی و بخش اقتصاد زراعتی .جنگلداری و
باغداری یک شاخۀ از بخش تولیدات نباتی می باشد .برای تذکر بیشتر شاخه های مختلف این چهار بخش به طور مشرح
در ذیل ارائه میگردد:
 .1تولیدات نباتی:
تولیدات نباتی شامل تمام محصوالت نباتی مانند غله جات ،حبوبات ،میوه جات ،سبزیجات ،نباتات صنعتی،
نباتات تیلی و مصاله جات ویا گیاه های داروئی بوده بخش جنگداری و باغداری نیز شامل آن می باشد که
محتوی آن تربیه ،تکثیر و ترویج درختان ،درختچه ها و بته های میوه ئی ،زینتی و درختهای برای تولید چوب
صنعتی می باشد.
 .2مالداری و یا تولیدات حیوانی:
مالداری و یا تولیدات حیوانی شامل تزویج ،تکثیر و ترویج حیوانات مانند گاو ،گوسفند ،بز ،مرغ ،فیلمرغ،
قاز ،اسپ ،خر ،شتر و قاطر و یا یابو می باشد .که بعدا ٌ به سه قسمت تقسیم میشود .تربیۀ حیوانات برای تولید
گوشت ،بار بری و تولید شیر که از آن محصوالت شیری و یا لبنی مانند قیماق ،چکه ،قروت ،پنیر و ماست
تولید میشوند.
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 .3تخنیک زراعتی:
بخش تخنیک زراعتی یکی از بخشهای نهایت مهم این سکتور می باشد که برای حصول اهداف زراعتی
مخصوصا ٌ در زراعت میکانیزه شده بدون آن عملکرد ناممکن است .کلیۀ افزار زراعتی مانند بیل ،داس ،ماله،
قلبه ،دیسک ،سه پل ،نه پل ،و ماشین آالت زراعتی مانند تراکتور ،تریشر ،آسیاب برقی ،ماشین پرس برای
استخراج تیل و روغن ،ماشنهای رفع حاصل لبلبو ،کچالو پنبه وغیره جزو این بخش می باشند.
 .4اقتصاد زراعتی:
بخش اقتصاد زراعتی یک بخش مخصوص اقتصادی بوده که بیشتر مسایل بازاریابی ،تموج تولیدی ،انکشاف
و رشد تولیدات زراعتی و غیره شامل آن می باشد .تعریف و تشریح اصطالحات آن شامل بخش اقتصادی
قاموس پوشش می یابد.
قابل تذکر است که برعالوۀ بخش هایکه در باال ذکر شده اند رشته های مانند بوتانیک ،کیمیای زراعتی ،خاکشناسی،
فیزیولوجی نباتی ،اناتومی و فیزولوجی حیوانی ،نسل گیری یا بریدینگ ) ، (Breedingآبیاری و غیره نیز شامل
بخش زراعت می باشد.
باید خاطر نشان ساخت که زراعت یک بخش بسیار وسیع و پر حجم است که نمی توان تمام مباحث آنرا در قاموس
گنجانید .به همین منظور سعی گردیده تا بیشتر باالی آن اصطالحات تمرکز صورت بگیرد که استفاده کنندگان روزمره
با آن روبرو شده و به آن آشنائی دارند .تا حا ل در این قسمت قاموس تمام محصوالت زراعتی که در افغانستان زرع و
تولید می شوند به شمول آن عده محصوالت زراعتی که در افغانستان تولید نگردیده ولی در بازار عرضه گردیده و
مورد استفاده قرار می گیرند تشریح و تعریف شده اند .این اصطالحات شامل بخشهای غله جات ،حبوبات ،میوه جات،
سبزیجات ،نباتات صنعتی ،نباتات تیلی و مصاله جات ویا گیاه های داروئی می باشند .برای تشریح و تعریف اصطالحات
زراعتی از منابع انگلیسی و آلمانی استفاده به عمل آمده است .در قسمت توضیح اصطالحات باید اشاره نمود که نخست
به طور خلص معنی اصطالح توضیح گردیده و در پهلوی آن یک صفحۀ پی دی اف ) (PDFضمیمه شده که در آن
اصطالح مذکور مشرح تر با تصاویر مربوطه درج گردیده است.
جای مسرت است که برای اولین بار در یک منبع علمی افغانی تمام اصطالحات محصوالت زراعتی مورد ضرورت
که مردم به آن آشنائی دارند به شکل منسجم و سیستماتیک تحت یک چتر با معنی آنها به زبان های آلمانی ،انگلسی و
التین تدوین گردیده است .این امر برای کسانیکه به قاموس مراجعه نموده از آن مستفید میگردند امکانات فراهم ساخته
تا به سهولت برای کسب بیشتر معلومات در مورد اصطالح مورد نظر خود به منابع دیگر به یکی از این زبانها راه یافته
کمک حاصل نمایند.
تیم کاری قاموس پشتبیانی دانشمندان را در رابطه با قاموس کبیر افغانستان به دیدۀ قدر نگریسته و به همکاری آنها درین
زمینه ارج می گزارد .ضمنا ً جا دارد تا از محترم داکتر صاحب کریم وزیری که بخش زراعت و مالداری قاموس را
مسؤولیت گرفته و از مدت یکسال به اینطرف با ما همکاری می نمایند ،صمیمانه اظهار سپاس و امتنان می نمائیم.
کسانیکه در رابطه با بخش های مختلف این قاموس ملی خواستار کمک و همکاری باشند ،لطف نموده با ما به تماس
شوند.
و من هللا توفیق
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