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 ۱۹/۰۴/۲۰۲۱ وزیری عبدالکریمداکتر 

 )بخش: محصوالت نباتی(  زراعت و مالداری
 

 انکشاف تخنیکی بخش زراعت در قاموس کبیر افغانستان

اینکه را تشکیل می دهد.  و وسیع ترین علوم طبیعی است که اساس حیات انسان و حیوان    مهمترینازیکی    علم زراعت 

، نظریات مختلف است. یک گروپ گذاشتپا به عرصۀ وجود  کشت و زراعت  برای اولین بار  به کدام زمان و در کجا  

سال قبل با بذر کدو و مونیاک در مناطق جنوب   10000زراعت برای اولین مرتبه  که  اند  به این نظر(  1)محققین  از  

زراعت برای اولین بار در مناطق جنوب شرق    (2گر)ی یک محقق د  غرب آمازون آغاز شده، در حالیکه نظر به نوشتۀ

مثالً کشت غله در مصر قدیم و فلسطین    غاز یافته است.آجا هائیکه شرایط اقلیمی مساعد بوده،  و مناطق مدیترانه،    آسیا

 شکار نسانها و دوری آنها از ازراعت با ساکن شدن  صورت گرفته است. به طور عموم می توان گفت که آغاز کشت و

 و گردآوری مواد آذوقه بوده است.

به طور مستقیم و یا غیر مستقیم از طریق  بوده، اکثریت باشندگان آن  شور سنتی زراعتی  افغانستان یک کاز آنجائیکه کشور عزیز ما  

زراعت در زندگی شان نقش برازنده و مهم  ،  زندگی خویش و خانوادۀ شانرا اعاشه می نمایند،  امرار حیات نموده کشت و دهقانی  

   بازی می کند. 

نیز بخش زراعت را  را درک نموده،  ضرورت  قاموس کبیر افغانستان این  مسؤوالن  که  جای مسرت است    جهتبه همین  

و شامل تولیدات در چوکات آن محصوالت زراعتی که در افغانستان همه به آن آشنائی دارند  تا نمودنداضافه قاموس به 

قرار داده گرامی  به قسم انالین در خدمت هموطنانشده، به شکل منسجم و سیستماتیک زیر یک چتر آورده نباتی استند 

 ) به جدول زیر مراجعه نمائید( .شوند

شکل مشاهده می شود، هر نبات نخست به  قابل تذکر است که مندرجات به دو شکل معرفی و تشریح می شوند. طوریکه  

معلومات  مندان خواسته باشند، ه عالق کوتاه و با اسم آن به زبان انگلیسی، آلمانی و التین معرفی می شود. در صورتیکه 

برای ارائۀ معلومات بیشتر  را    PDFصفحۀ اده، فشار د  "معلومات بیشتر "باالی  در ستون پهلوی  ،  یندبیشتر حاصل نما

 . نمایندباز 

 نوآوری تخنیکی 

معیار های پذیرفته شده  انترنت در افغانستان هنوز هم طوریکه الزم است با  هموطنان محترم معلوم است کهبه همه 

برای جستجو در دیتابس زراعت کم است. این باعث می شود که استادان و محصلین نهایت مجهز نبوده، سرعت آن 

 . گرددوقت شان بیهوده ضایع می زراعت به مشکالت مواجه شده، 

نکه در آینده به سهولت و در اسرع وقت مواد دلخواه خویش در دیتابس زراعت پیدا نموده، مورد استفاده قرار  برای ای

  تقاضا نمودند تا همه مواد مربوط به بخش زراعت در یک وبسایت جداگانه ظاهر شوند.داده بتوانند، 

.که  قاضای شان لبیک گفته، مشکل را حل نمودبه تۀ فراوان وبه عالق به کمال خوشی تیم تخنیکی قاموس کبیر افغانستان 

 گذاشته، تشریح می شودمعرفی ذیالً به 

 لطفاً به این ترتیب پیش بروید: 
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نمایان  با بخش های مختلف صفحۀ ذیل دادن آن فشار و  " "زراعت و مالداری َموس باالی لینک با قرار دادن   .2

 می شود:

 
 

 
 

ظاهر می برای انتخاب محتویات آن وس فشار داده شود، تمام " با مَ میوه جاتهرگاه باالی یک بخش مثالً "  .3

 .شوند

 
 با حل مشکل مذکور تسهیالت ذیل  فراهم گردید:  شود، طوریکه مشاهده می  

 لیست شدن تمام مواد دیتابیس بدون جست و جو  •

 نظر )با کلیک باالی آن دریافت معلومات مکملتر از قاموس (  مواد مورد انتخاب  •

 آمادگی برای ُگوگل  •

 نستانبه امید انکشافات و تسهیالت بیشتر در قاموس کبیر افغا
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اصطالحات زراعتی  درختان گلهای زینتی  
ی
مساله جات و گیاه های داروئ نباتات تییل یجات ز سب  میوه  جات حبوبات غله ها شماره

بیل چنار عبایس زرچوبه زغر بادنجان سیاه سیب گندم لوبیا  1

کلنگ بید زنبق هیل شم شر بادنجان رویم ناک نخود جودر 2

زنبیل شو نرگس زنجبیل کنجد پیاز ناریال باقیل جو 3

جویه ناجو الله میخک ست گل آفتاببر کچالو بیه دال جواری  4
ز فالب  کجو ن نسبی مرچ سیاه جواری  بادرنگ زردآلو ماش جو دو ش 5

تاک بلوت بنفشه زعفران زیتون سب  شفتالو ز سایبی  برنج 6

چیله مارو کاکتوس زیره پنبه نوشپیاز گرد آلو ز لوپی  ارزن 7

سبوس اکایس ارکیده بابونه گندنه آلوبالو  بادام زمیتز  8

خمب  ارغوان مرسل ملنگان
ی
گندنه اروپائ گالس رشقه 9

آرد شب گالب ختیم ر گسنب  انگور شفتل  10

آسیاب سیدر اسپند
ی
ر اروپائ گسنب  مالته مشنگ 11

ز عملیه فوتوزینتب  سکساول زوف شبت ه سنبی 12

قلبه نشبی بادیان  نعنا انار  13

داس پنجه چنار  اسفرزه زردک انجب  14

خنجک کاستز میل سنجد 15

ز  دارچی  میل شخک پسته 16

خاکشب  مرچ بادام 17

خاشخاش مرچ دولمه جهارمغز 18

سیاه دانه شلغم  جلغوزه 19
ی
مومالئ

ی
شلغم اروپائ کشمش 20

ین بویه شب  رواش
ی
توت شخ اروپائ 21

پودینه ی پالک ز سب  خرما 22

کدو توت 23

ترایه توت رمیتز 24

کرم سفید قهوه 25
ی
اروپائ لیمو 26
ی
کرم چینائ تربوز 27

کرم گالب مانند خربوزه 28

گلتر کیله 29

بروکویل  لوکات 30

کاهو اناناس 31

لبلبو قندی کاجو 32

نیشکر اووکادو 33

رواش غولنگ 34

تنباکو اشتق 35

طره )طرح( ام 36

انگور خار دار 37

چکوتره 38

هازل مغز 39

ککو 40

کیوی 41

کشته 42

کورانت 43

میوه جات  44

نارنج 45

محصوالت زراعتی و اصطالحاتیکه  تا کنون  قاموس درج شده اند
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