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Publishing Textbooks 
 

Honorable lecturers and dear students! 

The lack of quality textbooks in the universities of Afghanistan is a serious issue, 

which is repeatedly challenging students and teachers alike. To tackle this issue, we 

have initiated the process of providing textbooks to the students of medicine.  

For this reason, we have published 365 different textbooks of Medicine, Engineering, 

Science, Economics, Journalism, and Agriculture from Nangarhar, Khost, Kandahar, 

Herat, Balkh, Al-Beroni, Kabul, Kabul Polytechnic, and Kabul Medical universities. The 

book you are holding in your hands is a sample of a printed textbook. It should be 

mentioned that all these books have been distributed among all Afghan universities 

and many other institutions and organizations for free. All the published textbooks 

can be downloaded from www.ecampus-afghanistan.org. 

The Afghan National Higher Education Strategy (2010-2014) states: 

“Funds will be made available to encourage the writing and publication of textbooks in Dari 

and Pashto. Especially in priority areas, to improve the quality of teaching and learning and 

give students access to state–of–the–art information. In the meantime, translation of English 

language textbooks and journals into Dari and Pashto is a major challenge for curriculum 

reform. Without this facility it would not be possible for university students and faculty to 

access modern developments as knowledge in all disciplines accumulates at a rapid and 

exponential pace, in particular this is a huge obstacle for establishing a research culture. 

The Ministry of Higher Education together with the universities will examine strategies to 

overcome this deficit.”  

We would like to continue this project and to end the method of manual notes 

and papers. Based on the request of higher education institutions, there is the 

need to publish about 100 different textbooks each year.  

  



 

I would like to ask all the lecturers to write new textbooks, translate or revise 

their lecture notes or written books and share them with us to be published. We 

will ensure quality composition, printing and distribution to Afghan universities 

free of charge. I would like the students to encourage and assist their lecturers in 

this regard. We welcome any recommendations and suggestions for 

improvement.  

It is worth mentioning that the authors and publishers tried to prepare the books 

according to the international standards, but if there is any problem in the book, 

we kindly request the readers to send their comments to us or the authors in 

order to be corrected for future revised editions. 

We are very thankful to Kinderhilfe-Afghanistan (German Aid for Afghan 

Children) and its director Dr. Eroes, who has provided fund for this book. We 

would also like to mention that he has provided funds for 230 medical and non-

medical textbooks so far. 

I would like to cordially thank Chancellor of Universities, Deans of faculties, and 

lecturers for their continuous cooperation and support for this project.  

I am also thankful to all those lecturers who encouraged us and gave us all these 

books to be published and distributed all over Afghanistan. Finally, I would like to 

express my appreciation for the efforts of my colleagues Hekmatullah Aziz and 

Fahim Habibi in the office for publishing and distributing the textbooks. 

 

 

Dr. Yahya Wardak 

Ministry of Higher Education, Kabul, Afghanistan, May, 2022 

Mobile:  0706320844, 0780232310 

Email: info@ecampus-afghanistan.org 



Abstract 

The Descriptive Dictionary of Agriculture is a book or reference/ 

resource that lists the words of agriculture science (typically in 

alphabetical order) and gives their meaning or gives the equivalent 

words in English-Pashto languages, also providing information 

about plants, animals, agriculture technology, harvesting, 

cultivation, growing, sapling, irrigation, methods, origin, and usage. 

English-Pashtu agriculture descriptive dictionary is a reference book 

on a particular agriculture and husbandry subjects, the items of 

which are typically arranged in English alphabetical order and 

Pashto translation. This reference book has tables, picture and 

graphs for best understanding and set of words or other text strings 

made for use in applications such as spellcheckers. Agriculture 

Faculties students and lecturers and researcher need to this 

important book. This dictionary will answer for their needs very well. 
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A, a 
 

     A Horizon                طبقه  Aېد خاور 

په    ېله مخ څخه ښکته خواته خاور   ې ځمک  د

  ي طبقو ویشل شو   ي او نورو فرع  دریو اصيل

،  يته هورایزون ویل کیږ  ې یو   ې هر   ې ، چ يد

A   ي هورایزن هغه طبقه ده چی زیات عضو  

 .يمواد لر 

 

Abandoned Agricultural Land 

اوس نه کرل  ېچ ېځمک ېهغه کرنیز 

   يکیږ

په یوه مهال    ې چ   ې وړ ځمک  ې کرن  د یا  پخوا 

ی   ې ک اوس  خو  کیدې،    ي زراعت   ېکرل 

 . ي استعامل پریښودل شوی و 

 

                       Aberrant پردی، متفاوت 

خپلل توپیر س   ټۍورای  ېځانګړ   ې ه  یو  ه 

 ټۍ ورای  ې د خپل  ې لرونکی ژوندی موجود چ 

سه د کروموزومونو د شمیر له    له نورو غړو

 ې وو له مخیا د یو شمیر نورو ځانګړتیا  ې مخ

 . يتوپیر ولر 

                                    Abiotic  ناژوندی

کپ چاپیریال  یو  ژوندیو    ې ه   Bioticد 

ناژوند څنګ  تر  یو    يموجوداتو  موجودات. 

ژوندیو برخو جوړ   ایکوسیستم له ژوندیو او نا

چ  برخه  هغه  )اوبه،    ۍناژوند  ې دی.  ده 

او هوا( هغ . يویل کیږ  Abiotaته    ې خاوره 

چ  ځای  هغه  نه    ې هر  موجود  ژوندی  هلته 

کیږ  Abiotic  يو  چارو يبلل  کرنیزو  په   .

چ   ې ک عوامل  موثر     يد يناژوند   ې هغه 

Abiotic Factors  کیږ ونول  يبلل  په    -که 

باند ژویو  او  کیمیاوی   ېبوټو  او  فزیکی  د 

اغ داسموادو  او  اغیز  اوبو  او  اقلیم  د    ې یز، 

 نور. 

 

                      Abnormality غیر نورمال

چ ه څه  هغه  و   ې ر  متعادل  له    ي،غیر  پرته 

 . يالت څخه غیر عادنورمال ح 

 

               Aborigines  ياوسیدونک اصيل

سیمې، یوه چاپیریال یا یو ځای بومی  یوې    د

خپل  منطقی  یوی  د  موجودات.  ژوندی 

 اصلی اوسیدونکی بومیان. 

 

 Absolute Poverty               فقر مطلق

بيوزلۍ تر ټولو بده څېره ده، چې په دې   د

او   ډوډۍ  د  وګړي   کې  له  وضعيت  جامو 

کوالى   پوره  حد رضورت  ټيټ  ټولو  تر  پلوه 

نورې  ژوند  د  چې  کې   حال  داسې  په  يش، 

د  واقعیت  بد  دا  وي.  نه  پوره  يې  اړتياوې 

هیوادودکلیوالی ژوند یوه ګډه   پاتې  وروسته

 نښه ده. 
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                    Absorption زغمل، جذبول

او نورو غذایی توکو   د اوبو  ونو بوټو دننه د 

  ته ګټورو ذراتو جذبیدل. له بهرن   ات او نب 

چاپیریال څخه د ونو بوټو دننه ته د اوبو او  

 نورو عنارصو جذبیدل.

 

          Absorption Loss له السه ورکول 

نورو   ې له چ ک او  زیرمتونو کانالونو  اوبو د  د 

دغو   د  جذبیږی.  اوبه  اضافی  کی  الرو 

اضايفکا د  خاطر  په  ملدیدلو  د  اوبو    نالونو 

کی  تر  ضایع  مخکی  ملدیدل  خاوری  د  دل. 

 بوټی ته اوبه جذب شی.  ې دی چ 

 

                                Abundanc پریامين

یو ځانګړ   ې له چ ک ټولنه کې  نباتی  یوه  ی په 

یوه سیمه   ډول په پوره اندازه موجود وی. په

 پریامنه شتون.  ي ځانګړی ورایت  ېکی د یو 

 

                               Abyssal  داوبوژورتیا

هغه    د تر    ۴۰۰۰سمندرونو  مرته    ۶۰۰۰څخه 

ممکن چی  برخه  بوټی،    ژوره  سمندری  ډیر 

 ستوری ونه لری. يسفنج او سمندر 

 

                           Acaricide کنه وژونکی

هر بیسایدونو او فنجی سایدونو په ردیف    د

چی   دی  مرکبات  کیمیاوی  هغه  کی 

 خمنډکی وژنی.

 

                            Acaryot پرته له هستی

ژونکه چ   ې غه  معمول    ې )حجرات(  د 

 .يونه لر  Nucleusبرخالف، هسته 

 

 Acaridae                     دیا فامیلاسکاری

)د    چینجیو  یا  Round Wormsګردو   )

(Nemat Helminthes  )  .څخه عبارت دی

سپیانو،   اسونو،  لکه  حیواناتو  ځینو  د  چې 

حیواناتو  نورو  ځینو  او  الوتونکو  پیشوګانو، 

کې په پرازیتی شکل ژوند کوي. دا چینجي  

پورې په    Cm 45یا    Cm 38کوالی يش تر  

کې   حیواناتو اسونو  نورو  په  خو  وکړي.  وده 

 کې بیا کوچني وي.  

 

    Accelerate Erosion ګړندی تخریب

)باد،  ک عامل  شړیدو  د  خاوری  د  چی  له 

سیال  او  او  باران  ګړندی  ډیر  وونه( 

د   ې د ځمککې  په لږ وخت    يویجاړوونکی و 

برخه    Surface Layerمخ   ډیره  طبقی  د 

ک د  د    .ويبیځایه  ځمکی  د  او  ین  شځنګل 

زیات له منځه وړل له ګړندی تخریب    پوښ

ګړندی مینځل   ېد خاور   سه مرسته کوی.

د هغه   ې چدی  هغه ډیر بد وضیعت   کیدل

له امله په ډیر شدت سه لوی حجم خاوره 

با سیالوونو،  ګړندیو  د  ووځي.  السه  او  له  د 

امله د خاور  له  له السه وتل.    ې نورو عواملو 

په یوه سیمه کی  د انسانی فعالیتونو په اثر  

ګړند ډیر  خاوری  مینځل   ي د  زیات  ډیر  او 

 کیدل.
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Accelerated Extinction 

 ړندی انقراضګ

شدت سه په کم وخت کی د منفی  په ډیر  

ناو نبايتاو  ځانګړو  د  امله  له  عواملو  یا   ړه 

حیوانی ډولونو له منځه تګ. د ناوړه انسانی  

ترانسپورت،  متکاثف  )ښکار،  فعالیتونو 

او   د چاپیریال ویجاړولو  اورلګولو  مفرط څړ، 

ژویو   یا  بوټو  ونو  شمیر  یو  د  امله  له  نورو( 

 ګړندی له منځه تلل. 

Accessory Equipment 

 مرستیال ابزار

نور  او  تریرش  کمباین،  تراکتور،   وله 

سپک   او  مرستیال  سه  وسایلو  میخانیکی 

او   بیلچه  تربګۍ،  اره،  پالس،  رنج،  لکه  ابزار 

تراکتو  د  معموالً  چی  ټول  نور  کمباین  یا  ر 

 .يساتل کیږ ې بکس ک

 

                Acclimization مطابقت کول

یل نو وه  ه  او  اقلیم  چاپیریال،    ي ځانګړی 

ژو  د  سه  بوټ  ي محیط  د    ي یا  کول.  عادت 

بوټو هغه وړتیا چی له یو اقلیم سه په    –ونو  

اوبو، خاور تد پیدا کوی. د  او   ېریج عادت 

نو  له  مطابقت    يهوا  نباتاتو  د  سه  محیط 

 کول.

 

          Acid Scarification په تیزابو لړل

شمیر    د یو  چی  لپاره  پوستی  دی  کلک 

تر   ې نه ژر او آسانه راشنه شی، نو مخکتخمو 

یوه اسید   کرلو  سلفوریک  په  موده  لنډه 

 .يلړل کیږ ېباند

د کرلو هغه طریقه چی وچ او کلک تخمونه 

تیزابی موادو    د ښه شنه په  په خاطر  کیدو 

 .يايښودل کیږ ې ک

 

                           Acid Soil تیزابی خاوره

چی  ه خاوره  له  Phغه  ټيټ   یی  څخه  اوو 

 ي بوټ  يیو شمیر ځانګړ   ې وی. دغو خاورو ک

شمیر یو  شی.  کیدای  دغو    روزل  له  بوټی 

 .يخاورو سه توافق لر 

 

                                          Acids تیزابونه

که تعامالتو  په  چی  مرکبات  خپل    ې غه 

ورکو  السه  له  دوناتور   يپروتون  )پروتون 

کمرکب  محلول  په  اوبو  د  تیزابونه   ې ات(. 

 .يیون جوړو آ O3H+او د  يآیونایزیشن کیږ

 

                                                  Acre ایکر

ی  د پراخوالی  چی  اندازه  هغه   ې ځمکی 

دا    ۳۰۰۰تقریباً   وی.  مرته  جریبه ۲ر ۰۹مربع 

، یو يایکره ځکه یو هکتار کیږ۲ر ۴۷یږی،  ک

 . يجریبه کیږ۵ر ۱۶۵هکتار بیا 

 

           Actinomycetes اکتینومایستونه

چ ه موجودات  ژوندی  حیاتی غه  خپلو  د  ی 

مخ له  قارچونو   ې ځانګړتیاوو  او  بکرتیا  د 

ژوندیو  کوچنیو  د  وی.  منځ  تر  پوپنک 

 موجوداتو یو ځانګړی ګروپ. 
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          Active Absorption فعاله جذب 

چ ه حالت  ک  ې غه  هغه  آیونونه   ې په  او  اوبه 

ته  ریښو  بوټو  ونو  د  ډول  ښه  ډیر  په 

غه ښه الکرتو کیمیاوی  ورننوځي. د ریښی ه

 .يجذب ته چمتو و  ې پوتانشیل چ

 

Active Experimentation 

 ه فعال ډول تجربه کول پ

الګو  په   او  تیوری  د  کی  آزمایلو  او  تجربه 

ګانو عملی کول. د کښت د نویو طریقو، د  

حاصل   ګټورتوب،  د  تخمونو  او  ورايټیو  نویو 

 او کیفیت ثابتول په تجربی سه. 

 

Active Learning             فعاله زده کړه  

د روزنیزو پروګرامونو ځانګړتیا او د    ې کرن  د

فعاله   رشط  یو  کړی  زده  د  کړه زده  لویانو 

د ترویج د    ې ده. دا هغه ډول زده کړه ده چ 

آموزشی   او  د  پروګرامونو  ګډونوال  دورې 

 سه فعاالنه زده کړه  او چمتوايل  ې پوره عالق

. د زده کړې پروسه کې د زده کوونکو يکو 

 فعاالنه راګډول. 

 

 Actual Use                   واقعی استعامل

هغه   څارویو  د  څخه  ځای  څړ  یو  اندازه  له 

ریښتیا هم دوی    په  ې ی خوراک کول چ واقع

کړ  استفاده  استفاديو   ېورڅخه  د  د    ې. 

شو  استفاده  سم  سه   يخوراک  ي معیار 

 . ي توک

 

Acute Erosion 

 شدید مینځل کیدل  ېخاور  د

چ  ډیرو   ې کله  لږ    د  په  امله  له  بدو رشایطو 

ک وشړیږ  ې وخت  خاوره  کرنیزو يډیره  د   .

 شړیدل. خاورو شدید ویجاړیدل او 

 

                                 Adaptation تطابق

د ل بزګرانو  د  رشایطو،  ټولنیزو  چاپیریال،  ه 

او کچی  له  فکتورونو   پوهې  ټاکونکو  نورو 

یو  د  زراعتی    ې مود  ېاوږد  ې سه  د  لپاره 

نظامونو، تکنالوژۍ، ریفورمونو او پروګرامونو 

 د مطابقت کولو وړتیا. 

 

                                      Adaption توافق

استعداد  ژوندیو    د او  وړتیا  هغه  موجوداتو 

ځانګړی    ې چ  کو یوه  توافق    ي چاپیریال سه 

 .او خپل ژوند ته دوام ورکوالی يش 

 

                              Additive اضافه شوی 

یا هم هغو عنارصو  ېماد  ې غه او  ترکیباتو   ،

ویل غذای  ې چ   يکیږ  ته  ک  ي یوه  د    ې ماده 

او پوره کولو په    ې هغ د ترکیب د ښه کولو 

خاطر ور اضافه شوی وی. هغه ماده چی د  

په   خاطر  په  کولو  ښه  د  ځانګړتیا  د  خاوری 

سه کی وراچول کیږی. د کیمیاوی سو د  

په خاطر د  یوه ځانګړی خصوصی  تبارز  ت د 

خوراکی   وعنرص عالوه کول. ځین   يیو رضور 

ک  یا رشبتونو  په    ې توکو  د  رنګ  د  هغوی  د 
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پور  رنګی   ېزړه  شمیر  یو  د  خاطر  په  کولو 

یو شمیر میوو د   اضافه کول. مثالً د  موادو 

کیدو په  رشبتونو د ښه  خوږوالی او خوندور 

پک شکره  اندازه  یوه  کیږ  ې خاطر   يورعالوه 

ته   هغی  دغه    Added Sugarsچی  وایی، 

 .يکره هم اضافه شوی ماده شمیرل کیږش

 

Addressee 

پروګرام مخاطب ترویج د  د  

ترویج څوک   ې برنام  ي د  هغه  اخیستونکی. 

ت د  کوونکی چی  زده  کی  پروګرام  په  رویج 

 . د ترویج د آموزشی پروګرام مخاطب.يو 

 

                   Adoptability د توافق وړتیا

ژویو    د یا  بوټو  ونو  د  سه  چاپیریال  ژوند 

  ې ل. د ژویو او بوټو هغه توانایی چ توافق کو 

یوه محیط، اقلیم، خاوری او هوا    وکوالی يش 

 ې ابقت وکړی او په آسانه ژوندی پاتسه مط

 . له محیط سه جوړ جاړی. يش 

 

Adopter Categories 

 ې ډل ېطبیق کوونکت 

او تکنالوژۍ   د کلیوالو، بزګرانو یا د نوښتونو

منونک کولو  تطبیق  کوونک  ي د  اجرا  د ي او   .

مخ  له  نو   ې څیړنو  کلیوال  سلنه    ې لږ 

باندتک تطبیق  او  ژر منی  یی    ېنالوژۍ ډیر 

اند  ي،پیل کو  ازه په ځنډ سه منلو منځنۍ 

کیږ چمتو  تر    ۍوروست او    يته  ممکن  ډله 

پور  ته  ېډیره  منلو  تکنالوژۍ  نوی  چمتو   د 

 .نيش

 

 Adoption                                       منل

د نوې مفکورې د انتشار او خپریدو پنځم او 

او   مترین  له  بزګران  چی  دی  پړاو  وروستی 

نوی مفکوره منی   او د آزمایلو وروسته دغه 

 . هغی د تطبیق کولو تصمیم نیيس

 

Adoption Curve 

 يد منکونکو منحن  ېمفکور  ېنو  د

 د نویو مفکورو د منونکو طبقاتو ې په ټولنه ک 

مخ  له  شوی    ې )کتګوریو(  ترسیم 

دثابتو شویو څیړنو او ټولینزو تجربو  .ې منحن

دنوې   او  نوښتګران  ډله  لومړۍ  مخې  له 

له   او  ژر  ترټولو  مفکوری مخکښان دی، چې 

نورو مخکې نوې مفکوره مني او د تکنالوژي 

ډله   دوهمه  کیږي.  چمتو  ته  تطبیق 

اک ډله  )کتګوري(لومړنی  دریمه  رثیت، 

دي،   تنبالن  ډله  څلورمه  او  اکرثیت  دوهم 

 چې تر ټولو ورسته نوې مفکوره مني. 
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Adoption Index 

 د منلو شاخص  ېمفکور  ېنو  د

هغه شاخص او ستندرد چی د هغه له مخی  

څومره  په  بزګر  یو  آیا  چی  څرګندیږی  دا 

تکن  نوی  د  تطبیق  وخت کی  او  منلو  الوژۍ 

 . يته چمتو کیږ

 

Adoption Of Innovation 

 نوښتونو تطبیق  د

هغه موده چی له نوی تکنالوژۍ یا مفکوری  

تر   هغی  د  څخه  وخت  له  پيژندنی  د  سه 

وی.   پوری  کیدو  تطبیق  او  کیدو  منل 

Adoption Period    هغه دوره چی د هغی

ومنل   او  تطبیق  مفکوره  نوی  یا  کی  ترڅ  په 

 شی یا بیخی رد شی. 

 

Adoption Process 

 مفکوری د منلو چلند بیلګهنوی  د

د   چی  جریان  هغه  خپریدو  د  تکنالوژۍ  د 

او   خربیدو  د  بزګران  کی  بهیر  په  هغی 

تیر   څخه  پړاوو  له  کولو  ترالسه  د  معلوماتو 

مفکور  د  او  وی  پریکړ   ېشوی  منلو  ته   ېد 

 .يو  رسیديل

 

Adoption Stage 

 نوې مفکورې پړاو   د

تکنالوژۍ د انتشار او د نویو مفکورو    ېنو د

د منل کیدو هغه وروستی پړاو چی په هغه  

ت او  شی  ومنل  مفکوره  چمتو کی  ته  طبیق 

 . يو 

 

                                              Adult لویان

لرونک  د عمر  چ   ي هغه  جسم  ې کسان   يد 

مرحل رسیديل  ې بلوغ  شخصی    ته  د  او 

لنیزو مسئولیتونو منلو ته چمتو )فردی( او ټو 

نویو يو  او  کولو  زده  د  کسان  ډول  دغه   .

ته   منلو  مخمفکورو  له  ځانګړو رشایطو   ې د 

 . يچمتو کیږ

 

       Adult Education د لویانو زده کړه

ویانو ته د ښوونی او روزنی د لیږدولو ل

وګړو   طریقی، د ځوانی له عمر څخه پورته

   روش. ې د ښوون ې او تجرب ې پوه ته د

)ترویجی ښوونه ټوله د لویانو د زده کړو پر  

 اصولو والړه ده( 

 

Adult Literacy 

 لویانو سواد زده کړه  د

یا   سواد  د  سه  طریقو  ځانګړو  په  ته  لویانو 

 لیک لوست ښودنه.

 

    Advantages Rotationد تناوب ګټې

ه هر کال یو ډول کښت په ک  ې ه حقیقت کپ

يش   ې ټاکلیوه   وکرل  د  ځمکه  خاوره  نو   ،

خا له  حاصلخیزۍ  توګه  تدریجی  په  صیت 

، نو کښت باید بدل يش، تر څو يالسه ورکو 

د   کار  دا  کړی  ترالسه  خیزی  حاصل  بیرته 
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راځ  ته  الس  واسطه  په  تناوب  د  . ي کښت 

ډول   یو  لپاره  ودی  خپلی  د  کښتونه  ټول 

ډول   یو  په  ټول  خو  لری  اړتیا  ته  نایرتوجن 

ن دا  کوالی، تناسب  ترالسه  شی  نه  ایرتوجن 

زیات    ې ځین پرتله  په  نورو  ځینو  د  کښتونه 

باندنایرت  ځمکه  یوه  په  که  نو  لګوی    ې وجن 

يش  وکرل  کښت  یو  هامغه  کال  نو   ،هر 

مخ   کمښت سه  له  موادو  غذایی  د  خاوره 

کرلو سه  په  بیالبیلو کښتونو  د  خو  کیږی، 

توازن پیدا کوی. که هر کال هامغه یو ډول  

وکر  او  کښت  ناروغیو  له  کښتونه  نو  شی  ل 

وبا سه مخ کیږی. که چیری په یوه ځمکه 

په   نو  شی  وکرل  کښت  لیګومینس  باندی 

خاوره کی نایرتوجن زیاتیږی او دا د خاوری  

تناوب   په  کښتونو  د  زیاتوی،  حاصلخیزی 

ریښو  سطحی  او  ريښو  ژورو  د  باید  کی 

به وکوالی  توګه  په دی  کښتونه وکرل شی، 

بیالبی  له  مواد  شی  غذایی  څخه  ژوروالو  لو 

توګه   ښه  په  خاوره  به  هم  او  کړی  ترالسه 

د  کښت  د  چی  څومره  وی  شوی  کارول 

ګټه   یی  به  هومره  وی  اوږده  دوره  تناوب 

بزګر  ځکه  وی،  زیاته  ته  خاوری  او  بزګر 

کوالی شی بیالبیل ډول کښتونه وکری، لکه  

خاوری   د  او  غذایی  کیدونکی  پلورل  نقد 

 بدلوونکی. 

 :يتناوبونه کاریږ ېاله دا الندا مهتر د

شوت۱ جواراو  پمبه،  ممپلی،  په .  نور.  او  له  

ک هندوستان  ښودل  ې جنوبی    ېچ   ې تجربو 

ښه    ، وکرل شی  ومبه وروسته له نخودو پکه  

لری.   پایله  پایله  ښه  ګنی  له  وروسته  غنم 

عم  .يورکو  تناوب  په  کښتونو  د  توګه  ومی 

 ډول دی:  ېپه الند

     ؛ نخود –ږدن  –غنم  .１

 ؛نخود –ژی وري .２

 ؛ نخود –غنم  –مبه و پ .３

 ي؛ګن  –غنم  –مبه و پ .４

 نخود.  –ږدن  –مبه و پ .５

６.  

Adventitious Roots 

 ي ارضوری ریښن

ک  وځین له    ې نباتاتو  توګه  حیرانوونکی  په 

د   یا  کوی،  وده  ریښه  څخه  مریستم  ثانوی 

ی له  داسنبات  ریښ  ې برخ   ې وی  د    ې څخه 

کیږ نه  ورڅخه  توقع  چی  انتظار  يوده  له   .

 پیدا کیدل. ې پرته د ریښ

 

                              Advertising اعالنول

چ خرب   د چاره  الره  او  وسیله  هغه   ې تیاوو 

ی پام وړ ډل  ي عموم و   ې مخاطبین  د   ې او د 

 نظر د راجلبولو لپاره ترسه کیږی.

 

                                       Aechmea  آکام

میلیارد کورنۍ ګالن سیورلن اناناس یا برو   د

او د ګرمی او وچوبی په وړاندی کلک بوټی  

دی، خو د سانتی ګراد له پنځو درجو ښکته 

بیالبیلو   د  ریښو  د  تکثیریې  نلری.  طاقت 

برخو په کرلو سه هم امکان لری او تخمونه 

کیدو  پیدا  د  شی.  کیدای  کرل  هم  یی 
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یې   ټاټوبی  امریکی  اصلی  جنوبی  د 

یې     نوم  محلی  دی.  هیواد  رودجنیرو 

Silver Vase   .بوټی یې غوښنې  پلنې     دی

 شنې پاڼې لري. 

 

           Aerate په خاوره کی د هوا جریان

کرنیزو پرکستونو داسی اجرا کول چی په    د

څومره   آسانه شی.  جریان  هوا  د  کی  خاوره 

د   شاوخوا  ریښو  د  بوټو  ونو  د  خاورو چی 

منفذونه د هوا د جریان قابلیت ولری د بوټو  

 وده ښه کیږی.

 

Aerial Photograph 

 ه هوا څخه عکسل

څړځایو  ځنګلونو،  سیندونو،  کرنیزو د  او  نو 

ښودن د  ځمکو  هوا    ې مناسبو  له  خاطر  په 

عکسونه   داسی  مخ  د  ځمکی  د  څخه 

وښودل   پکی  ځایونه  مطلوب  چی  اخیستل 

مخ   د  ځمکی  د  څخه  هوا  له  عکس  شی. 

شوی   اخیستل  څخه  هوا  له  هغه  اخیستل. 

واضح   ساحه  پراخه  یوه  ته  مونږ  چی  عکس 

 کړی.

 

 

Aerial Seeding 

 ه هوا څخه د تخم شیندلل

د شلمی پيړۍ له نیامیی راپدیخوا په کرنه  

کی یوه په زړه پوری تکنالوژی له هوا څخه 

ته چمتو  او څرخکو څخه کرنی  الوتونکو  له 

تخم شیندل دی. دغه   باندی  شوی ځمکی 

چی   کیږی  ترسه  کی  ځایونو  هغو  عمل 

لپاره  ګرځیدلو  د  او  پراخه  ډیره  ساحه 

 ژوری. - ستونزی ولری لکه د غونډیو لوړی  

 

Aerobic Respiration 

 هوا له اکسیجن څخه تنفس  د

اکسیجن  له  هوا  د  موجودات  ژوندی  ټول 

ت اکسیجن څخه څخه  له  هوا  د  نفس کوی، 

څخه   ېاستفاد  ې دغ اکسیجن  له  هوا  د  ته 

یو شمیر د  ېپه وړاند ېد ، خو دي تنفس وای

د اوبو له اکسیجن  او ذومعشیتین    ياوبو ژو 

 . يڅخه استفاده کو 

 

            Aerophyte ه بوټیله ځمکی پورت 

په  ه ونی  لویی  یوی  د  ګیاه چی  یا  بوټی  غه 

راشنه شوی وی.   ترمنځ  ښاخونو  دوو  یا  ډډ 

هغه کوچنی بوټی  چې د لویو نباتاتو په یوه  

 برخه باندی راشنه شوی وی. 

                                Aerosol د هوا ذرات

ه چاپیریال ساتنه کی، په هوا کی د جامدو  پ

ککړتیا   هوا  د  ورڅخه  چی  کتنه،  ذراتو 

معلومیږی. په هوا یا د اوبو په چاپیریال کی  
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شت  ذراتو  جامد  کوچینو  چ د  یا    ې ون  ګرد  د 

 . ي لوګی په شان ښکار 

 

               Aestivation د اسرتاحت دوره

له چی یو ژوندی موجود د نا مساعد اقلیم  ک

خپل او   د  چی  اړشی  کبله  له  ناوړه رشایطو 

تیره کړ   ژوند په خوب  یوه دوره   .ياو ودې 

 ې ک  يکیدای شی دغه د خوب دوره په اوړ 

و  په    . يهم  او  تحمل  رشایطو  نامساعدو  د 

ک  ېد رشایطو  حیاتی    ې ډول  د  بوټو  ونو  د 

 فعالیتونو کمښت. 

 

 Afforestation                د ځنګل ساتنه

پراخه   کپه  احداث   ې ساحاتو  د  ځنګلونو  د 

مصنوعی  نویو  د  کرل.  نیالګیو  د  خاطر  په 

په هغو سیمو کې  پراخول.  او  ځنګلونو کرل 

دای، خو چې د کرنې نور فعالیتونه نشی کی 

و  مساعد  لپاره  ځنګلونو  ځنګل يد  د   ،

کیفیت  ژوند دد چاپیریال د پاکی، د  جوړول

بقا،اوطراوت   اود  ساتنې  د    دخاورې 

مقاص ایجاد  اقتصادی  د  منظرې  د  او  دو 

 .احیا او احداثځنګل دلپاره 

 

Afghanistan National 

Development Strategy 

 (ANDS) 

    سرتاتيژۍ پرمختيايي ميل افغانستان د

ل.کال وروسته په هیواد کې  ۱۳۸۰کله چې له

او   انتقالی  شوه،  پیل  پروسه  سیاسی  نوی 

دافغانستان   شو،  جوړ  دولت  موقت 

وروسته   لپاره  پرمختیا  او  دبیارغاونې 

دملی  ۱۳۸۴د لیک  ترموافقه  دلندن  کال  ل. 

دپرمختیايي   سند،   دسرتاتیژی  پرمختیا 

 د چې  و، اقدام مهم يو ترټولو لرلید په حیث

 پورې پایه تر کال ز  ۲۰۱۳ د يې  نيټه  تطبيق

افغانستان   .وه شوې اټکل مهال   هغه 

 جګړو او کړکیچ کلونو اوږدو له وروسته

او  سیايس  اقتصادي،  ټولو  په  نږدې  څخه 

کې  سکتورونو  کلکه رغاونې  بيا ټولنیزو   ته 

په همدې موخه دافغانستان     .درلوده   اړتيا

دریو   د  سرتاتیژی  پرمختیایی  ملی 

ټولنیزه او  امنیت  جوړونه،   -ارکانو)حکومت 

اتو برخو  په لرلو سه    او   اقتصای پرمختیا( 

 هغې  په چې  پروسه رغاونې  بيا جوړه شوه. د

 مهمه رغاونه بيا فزيکي  او اقتصادي کې 

د وه،   نورو او  مؤسساتو  اقتصادي برخه 

بلل  مسؤليت مهم ارګانونو ونکونيو  تصميم

و     پرمختیایي  ميل  افغانستان د  .شوی 

  اهدافو له زرېزې د سرتاتیژي

Millennium Development Goals  

(Mdgs)   هم  یې  اهداف او  درلود تړاو سه  

 د وړل  منځه له فقر  د   .برابروو   ورسه

 وه خربه شامله  کې  آجندا په  ملتونو ملګرو

 په ورته هم  کې  اهدافو په زرېزې  د او

 افغانستان  د وه،  شوې  اشاره توګه څرګنده

مهمه سرتاتیژۍ  ميل د هم   یوه   د برخه 

 حالت اقتصادي د خلکو د او کمښت فقر

 خدماتو ټولنیزو د خوا  بلې  له    .کول و ښه
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 او   وخت د کې  سرتاتیژۍ دغې  په  سمول

 شوي په تفصیل سه ښودل مخې   له ارقامو

 هم السه  تر  برخه یوه  ارقامو دغو  د  چې  وو،

 سرتاتيژۍ پرمختيايي  د د افغانستان    .شوه،

 السته شمېر يو افغانستان  سه کېدو پيل په

 عايد کلني  س  سړي د   :درلودې راوړنې 

(PCI) Per Capita Income   ۱۵۰ له 

 ته ډالرو امريکایي  ۶۷۰ څخه ډالرو امريکایي 

 د پورې(،۱۳۹۳شو)تر اوچت توګه منځنۍ په

 او پاخه سړکونه اوږدوايل په مرتو کيلو ۹۰۰۰

 اورګاډي د سه اوږدوايل په مرتو کيلو ۷۰ د

شمیر جوړې پټلۍ یو   او دولتي  شوی، 

یو     .پیل وکړ کار  مؤسسو په  مايل خصويص

السته   یوڅه  هم  کې  برخو  ټولینزو  شمیر 

زیات  کې  برخه  په  دکرنې  خو  وې،  راوړنې 

 پرمختګ ونشو. 

 

                            Aflatoxin فالتوکسینا

ماده  ی زیږوونکی  سطان  د  او  مرضه  ده  وه 

ی  ې چ  ماده    6O 10H 17C  ې فرمول  دی. دغه 

 ېچڼاس  ې . چيپیدا کیږ  ې هغه چاپیریال ک

 .ياو پوپنکونه ولر 

 

 After Crop                            دوهم بوټی

یه ده. په یوه  یوه اقتصادی عمل  ې په کرنه ک

 ېپه بیالبیلو وختونو ک  ې موسم یا یوه کال ک

باند ځمکه  یوه  دوه    ې په  کرل.  بوټو  دوو  د 

وختون  ي بوټ بیالبیلو  ک په  یوه کرونده    ې و  په 

شی،  کر   ې ک اوچت  حاصل  یو  چی  کله  ل، 

د بل حاصل واررسیږی، لکه د غنمو   ې ورپس 

د   کی  کرونده  یوه  په  په  کرل.  هیندوانو 

 د بل کرل. ې په یوه بوټی پس ې صل کف

 

                            After Growth بیا وده

ه یوه کرنیز کال کی د بوټو بیا ځلی وده او  پ

 لوییدل، کله چی یو ځل ریبل شوی وی. 

 

Agamic Reproduction 

 یر جنسی تکرثغ

د جنسی حجراتو له فعالیت پرته آپو مکسی 

ډول   جنسی  غیر  په  چی  بوټی  هغه  تکرث. 

 .موجودات Agameonتکرث کوی. 

                    Age Decline د زړښت عمر

کلن پ څو  ونوه  پړاو   -و  هغه  عمر  د  بوټو کی 

وروسته تر هغه ونه د وروستیدو خوا ته    ې چ 

ځوان   او  نیسی  نه  میوه  ونه  نو  نور  ځي. 

  ي . د زوال عمر. د نابوديډیر لږ و   ښاخونه

 خواته تګ.

 

                                       Agency مناينده

غه څانګه چې د عامل هيئت  څخه منايند  ه

یوه   په   . استازی  . حقوقی   ګي کوالى يش 

 دنده موظفه شوی څانګه.  ځانګړې

 

                              Agenda 21 آجندا  ۲۱

رشیت د خپل ژوند اوسنی ډیر مهم مسایل  ب

بیوزلی  د  مخنیوی،  ککړتیا  د  چاپیریال  )د 

مبارزه، آجندا   سه  یوه  په  نفوس(  او  روغتیا 
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پو   ې ک هیوادو  بیالبیلو  د  او  او  شامل  هان 

د برازیل د    ې م. کال ک  ۱۹۹۲متخصصین په  

د   شول.  راټول  سه  کی  ښار  په  رودژنیرو 

اړه   په  مسایلو  پورتنیو  د  پای  په  غونډی 

ټکی   مهم  غونډی  دغی  وشوی.  فیصلی 

په   چی  کله  بیا  وروسته  کړل.  رابرسیره 

هیوادونود  ۲۰۰۰ کی  کال  سند    Mdgsم. 

هغه ک په  او   ې السلیک کړ،  چاپیریال  د  هم 

دا د آجن   ۲۱بیوزلی په هکله تاکید وشو، خو  

بی  په  مخی  له  محتویاتو  توګه  خپلو  ساری 

اجرا   او  د   ې یکول  ډیره مستنده  د برشیت 

 . يد د بقا او سالمتی ضامنه بلل کیږژون

 

                                           Agent  مامور

څانګې   د د  وکيل   ، کارکوونکى  څانګې 

حقوقي  هغه  مامور.   اجرائيه  او  استازى 

حقوقي شخص له خوا  شخص چې د يوه بل  

په   او  وي  کړى  ترالسه  واک  اجراتو  د  يې 

سوداګرۍ کې يې پرځاى واک چلوالى يش، 

 يا دیوې ادارې مامور.  

. په       Revenue Agentد مالياتو مامور يا  

معنا    عامل  بدلوونکي  د  کې  مواردو  نورو  

 هم ورکوي.

 

Agents of Production 

 وليدي عوامل ت 

په   عاملني،  پرو توليدي  تولیدی  او  سه  تولید 

چې هر    يکې هغه کاریدونکی  فکتورونه د

ځانګړ  په   یې  نو   ېیو  له  هم  یا  رو سه  توګه 

 . يیوځای په تولید اغیزه ولر 

  

                            Aggradation  ترسب

ذراتو    د خاورود  د  کی  جریان  په  سیالو 

په   سیندونو  د  دښتو،  په  کیناستل.  ښکته 

د ک  بسرت  ځایونو  نورو  او  غاړو  په   ې ویالو 

جریان   دغه  له  چی  ذرات  هغه  رسوبات. 

د   کیږی  پاتی  نوم    Aggregateڅخه  په 

اسايس  جوړښت  د  خاوری  د  دا    یادیږی. 

د طبیعی    ې چ   يواحدونه  نا  او  طبیعی  د 

لوړو  او  غرونو  له  او  جوړ  ترڅ کی  په  چلند 

له   یی  اندازه  راځي.  ښکته  سه  اوبو  څخه 

10mm  کوچنۍ خاورو،    څخه  د  چی  وی 

نی ډبرو له متقابل عمل  عضوی موادو او کا

جوړیږ رس  يڅخه  د زیاتره  ځمکی  وبی 

ډیر  لپاره  :  يو   ې مناسب   ېکښت  ګ   . )و   .

Alluvial.) 

 

Agrarian Reforms  

  ځمکو اصالحات   د

د    د سمون.  کی  ملکیت  په  ځمکو  کرنیزو 

لویو ځمکوالو د ځمکو ورکول کوچنیو او بی  

د اجاری او پور په بڼه بی    ځمکو بزګرانو ته.

ځمکو خلکو ته د کرنیزو ځمکو ورکول تر څو 

یی هغوی وکری. د کوچنیو او تیت او پرک  

ځمکو سه یو ځای کول او په یوه الس کرل.  

ک ملکونو  ډیرو  په  هوارول.  ځمکو  ورته    ې د 

Land Reform ي هم وای . 
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                                       Agrestal  شاړی

بار خ  او  ځمک  ې ه  ساحات  ې.کښته    . بایر 

 .ې ځمک ې کرن ې او ب ېشاړ 

 

                Agribusiness  کرنیز کاروبار

نعتی کاروبار. د کرنی هغه فعالیتونه چی ص

او   کوی  پالن  او  اداره  مدیریت،  یی  تصدی 

 عواید لری. 

 

   Agrichemicals کرنیز کیمیاوی توکی

په کرنه کی د  ه مرکبات چی  غه کیمیاوی 

په دی   استعاملیږی.  لپاره  بیالبیلو مقاصدو 

هرزه   د  وژونکی،  آفت  کیمیاوی سی،  کی 

وژونکی   حرشه  او  مرکبات  کنرتول  د  بوټو 

 هم راځي.

 

       Agricultral Sector د کرنې سکتور

رنه د ميل اقتصاد يوه برخه ده ، دا د ونو، ک

او څارويو د محصوالتو د توليد  لپاره له  بوټو  

ځمکې او اوبو څخه ګټه اخيستل دي، يا په 

او   شغل  اقتصادي  يوه  د  کرنه  وينا  بله 

  ، پانګې   ، ځواک  کار  د  توګه  په  فعاليت 

استفادې   تر  منابعو  طبيعي  او  مديريت 

الندې راوستل دي او اقتصادي موثريت يې 

معقول   منابعو  د  چې  اوچتېږي،  وخت  هغه 

نقطه  تر  توليد  اضايف  واحد  ىف  د  او  کيب 

اقتصادي  او  يش  ونيول  کې  پام  په  پکې 

مثمريت يې هغه وخت ترالسه کېږي، چې د 

) د ځمکې د مخ   کار نريو د خپل چاپېريال 

ګڼ   د  سيستم  بيولوژيکي    ) سفري  تومو  او 

او   عواملو  بيولوژيکي  غري  پيچلو  شمېر 

توليدي  ټاکلې  ديوې  اړوند  په  رشايطو 

په ونو    پروسې  د  ملرانرژي  د  سه     –لرلو 

حاصل   او  وده  بيولوژيکي  په  څاروي  او  بوټو 

 ورکولو کې ولګوي. 

 

Agricultural Advisory Service 

 رنیز مشورتی خدماتک

او د کرنی د ماهرینو لخوا کلیوالو، بزګرانو  

په توګه د   ې نورو مراجعه کوونکو ته د مشور 

معلوماتو ورکول. د متخصص لخوا نورو ګټه  

 اخیستونکو ته د نظریاتو ورکول.

 

Agricultural Compain 

 رنیز کمپاینک

غه پروګرام، هلی ځلی او د ټولو وسایلو په  ه

کی  وخت  مناسب  په  څو  تر  اچول  کار 

ترالسه   توګه  اعظمی  په  اهداف  ترویجی 

ترویجي شی.   د  لپاره  مقصد  دیوه 

کاروړل.ټولوطری په  ګډه  مونږ  قوپه  معموالً 

په   لرو.  کمپاین  منی  د  او  کمپاین  پرسلنی 

دغو د منی او پرسلنی کښتونو کمپاین کی  

تخم   غوره  د  کرلو،  ښه  د  رول  ترویج  د 

  ې س   انتخاب، ټاکلی وخت پام کی نیول، د

منا ډیران  په او  فعالیت  د  او  استعامل  سب 

 د بزګرانو رهربی او الرښوونه ده.  ې طرز ک
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Agricultural Cooperative 

 کرنې کوپراتيف  د

دى   صف  متحد  يو  مالدارانو  او  بزګرانو  د 

،د  کولو  پوره  ښه  د  اړتياوو  خپلو  د  چې 

بل  يو  موندنې،  بازار  دغوره  لپاره  محصوالتو 

سه د کر کیلې په چارو کې د ښې مرستې  

اولوړ  ښه  د  څخه  کروندو  کوچنيو  له  او 

د د  خاطر  په  کولو  ترالسه  د  په  حاصل  وى  

په   خوښه جوړېږي.  د کرنې کوپراتيف هم 

توليدي ډګر او هم په خدمايت ډګرونو  کې 

او څاروي روزنکو ( سه   ) بزګرانو  خپلو غړو 

او د کرنې د سکتور د پياوړتيا  مرسته کوي 

د   کې  افغانستان  په  ده.   الره  ښه  ډېره  يوه 

کوپراتيفونو له  کرنې  لسيزې  څلوېښتمې  د 

ه، د ملريزې پېړۍ په پاى څخه وده  وموند

پنځو سمو او شپېتمو کلونو کې يې ښه ترقي  

کړې  وه، داوياميې لسيزې له پيل څخه له 

 منځه الړل.

 

       Agricultural Credit کرنيز پوورنه

او  ب پور  پيل پرمهال د  ته د کښت د  زګرانو 

مرستو رسول او بيا د  درمند پرمهال د هغو  

کولو پرې  بېرته   ام  د  موخه   او  په  تيازات  

د د  يپورونه  کرنې  د  چې  مرستې   هغه    .

پرمختيا لپاره وي.  په دې موخه پرمختيايي  

ته  بانکونو  پراختيا   کرنيزې  د  هېوادونو 

په     . پايله  يې هم لرله  او ښه  پاملرنه وکړه 

ته   بانک  پرمختیا  د  کرنې  د  کې  افغانستان 

  ( کې  نياميي  لسيزې    ١٣٥٥دپنځوسمې 

د  ( ودانۍ  نوې  پامرسینام    ل.کې(  اوسني 

سيمه  کې (  جوړه شوه. د شپېتمې لسيزې  

تر پايه دغه بانک فعال و، خو خدمات يې د  

محدودوو،    پورې  سيمو  شاوخوا  ښارونو 

  ١٣٧١وروسته  تر اوياميې لسيزې ) عمالً په  

ل.کال کې( د دغه بانک فعاليتونه ودرېدل ،  

اتياميه لسيزه   په   . مامورين يې درلودل  خو 

 . ليتونه  په ټپه ودرېدلغه بانک فعاکې  د د

 

Agricultural Economics 

 رنيز اقتصاد ک

د اقتصاد دعلم هغی برخی ته  ويل کيږی  

چی په تريه بيا د کرنيزو محصوالتو د توليد،  

ويش، په کرنيز سکتور کی د لګښت، اجاری 

او د هغو اقتصادی موسساتو په هکله بحث 

کوی او  کوی چی د کرنی په برخه کی کار  

د کرنی دستونزو حل ته متوجه وی.   دغه  

بڼه  لپاره داخيل  د کروندې  ستونزې ممکن 

 ولري لکه پخپله د ځمکې کيفيت، مولديت

Productivity   د ځمکې غوره استعامل، د ،

ماشني االتو استعامل، د پورونو ترالسه کول،  

د حاصالتو لپاره په وخت سه مناسب بازار  

ب يا  نور.  او  خارجي موندنه   ه دغه ستونزې 

دولت  د  هکله  په  کرنې  د  لکه  ولري  بڼه 

باندې ټکس، د   او تګالره په زراعت  پالييس 

لنډ  په  نو  نور،  داسې  او  پرمختګ  صنعت 

ډول کرنيزاقتصاد کرنې ته ورپيښې پورتنۍ  

تر  چارې  الرې  حل  د  هغوى  د  او  ستونزې 

 بحث الندې نييس.   
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هغ   علم   د  اقتصاد  د  کرنيزاقتصاد   : ه  يا 

برخه ده چې هدف يې د کرنې  د داخيل او 

څخه   اوکروندې  هوارول   ستونزو  خارجي 

 اقتصادي گټه پورته کول دي.

 

Agricultural Employment 

 رنيز استخدامک

د  فعاليت چې  او  کار  برخه کې  په  د کرنې 

برابره   ورباندې  وسيله  معيشت   او  ژوند 

 يش.

 

Agricultural Exhibition 

 نندارتون رنيز ک

د کرنې د توليداتو د هڅونې، د کرنې د ښه  

بازار  د  لپاره  محصول  د  بزګرانو  د   ، ترويج 

بڼواىل،   د  سيمې  يا  هېواد  يوه  د  او  موندنې 

هارټيکلچر، مالداري اواګرانومي د ډګرونو د 

او   منايش  يوه  د  لپاره  پراختيا  د  توليداتو 

او     Agricultural Fairنندارتون   ښوونه 

ده چې د مشرتيانو او سوداګرۍ     پرانېستنه  

برخې  د  کرنې  د  او  رااړوي  ځانته   توجه 

خپل  موقع   دې  له  سوداګر  او  مولدين 

اشتهارات  پرمخ بوځي. ډېر بزګران  د زده  

دا  رابلل کېږي،  ته  نندارتون  هم  لپاره  کړې 

د  او  وسيله   ښه  يوه  پرمختګ  د  کرنې  د 

 ترویجی  خدماتو یو میتود  او برخه  ده. 

Agricultural Experiment Station 

 رنیز تجربوي ستیشنک

کرنیزو  د  چی  واحدونه  تحقیقاتی  هغه 

د   کوی.  کار  خاطر  په  تجربو  او  څیړنو 

کرنی   د  یا  انستیتیوت  تحقیقاتو  کرنیزو 

وزارت پورې اړوند څیړنیز واحد چی په یوه  

تولیدځا ک  ينګړی  تجرب  ې ساحه    ې عملی 

د علمی راپورونو په شکل    ې ی  ې ترسه او پایل

پوهنتو  مراجعو،  او اړونده  ژورنالونو  نونو، 

 . ينورو ته استو 

 

    Agricultural Finance کرنیز متویل

مايل ه د  ملکی   غه  او  پانګې  ت منابعو، 

ک چارو  په  کرنې  د  چی  ده  مالی    ې مطالعه 

)مالی   پور  او  پانګی  د  کوي.  پوره  اړتیاوې 

پرکت  کرنیز  چی  ارزښت  هغه  س وسایلو( 

ورباندی پرمخ وړو. د کرنی په سکتور کی د 

کی   هغی  په  برابرول،  پانګی  مناسبی 

د   کول.  ډاډمن  ګټی  د  او  راوستل  زیاتوالی 

د   سه  منابعو  نورو  له  کی  برخه  په  کرنی 

مالی منابعو یو ځای کول او د تولید ترالسه 

 کول.

 

 Agricultural Holding کرنیز جایداد 

یوه  ه د  چی  ساحه  ټوله  یوی  غه  یا  شخص 

تولیداتو،  کرنیزو  د  او  وی  ملکیت  کورنۍ 

کارول   موخه  په  روزنی  څارویو  او  کښت 

یا   او له حقوقی پلوه یی دغه شخص  کیږی 

 کورنۍ په اجاره ورکړای شی. 
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Agricultural Inputs 

   رنيز توليدي عواملک

په کار کېدونکى  لپاره  توليد  په کرنه کې د 

د    ، سه   ، تخم  لکه  ضد عوامل  ناروغيو 

کيمياوي توکي او نور چې د کرنيزو توليداتو  

 لپاره کارول کېږي.

 

Agricultural Land Conversion 

په نورو استعاملونو د کرنیزو ځمکو د  

   استعامل اړول

نورو مقاصدو  ې ځمک  ېکرنیز  ې کله چ 

)ترانسپورت، تجارت، سپورتی ډګرونو، کور 

او له کښته څخه  و( ته استعامل يش جوړول 

ووځي. په افغانستان کی دا یوه منفی  

پدیده ده دا ځکه چی د نورو استعاملونو 

ت شته، خو د کښت وړ لپاره پراخه ساحا

 . يلږ د ېډیر  ې ځمک

 

Agricultural Machinery 

 يرنیزه ماشین ک

هغ چ ټول  ماشینونه  باند  ې ه  ځمکه  د    ې په 

ریبلو،  ټولولو، کولبه کولو،  حاصل  د  کښت، 

چارو د ترسه کولو لپاره   للون، او نورو زیاتو

بڼ   يپکاریږ ساده  له  پیچل   ې نیول   ې او   ېتر 

د پ  ۍماشین  لري،  ډولونه  بیالبیل  ورې 

 په نوم یادیږی.  ۍماشین  ېکرنیز 

 

Agricultural Marketing 

  بازار موندنهراعتی ز 

د کرنيزو توکو پلورل، د کرنی دتولید لپاره د 

توليدي عواملو څنګه او له کومه ځايه  پريل  

پلورل. دمحصوالتو د پلورلو تصاميم زياتره   –

وخت د قيمتونو په اړوند دسمی وړاندوينی  

د   لپاره  توليد  کرنيز  د   ، وی  تړلی  سه 

مناسب بازار پيدا کول او په ښه بيه د هغو  

چی  خر  ده  مجبور  دهقان  سه  سه  څالو 

وړاندوينی   د  په   Expectationدقيمتونو 

ديو   ،نو  کړی  پالن  هم  توليد  خپل  بنسټ 

د   لپاره  برياليتوب  او  تنظيم  ښه  د  فارم 

لرل  دمعلوماتو  اړوند  په  مارکېټنګ 

 بازارموندنه ده . 

 

Agricultural Product 

  رنیز محصول ک

د   اجناس،  اړتیا وړ  انسان د  لپاره د  صنعت 

دانی، میوه او فایرب چی    –خام توکی، غلی  

اوبو،   له  پرته  کیږی.  ترالسه  بوټو  ونو  له 

هغه   ټول  نور  منالونوپرته،  څو  یو  او  مالګی 

انسانانو د  چی  توکی  د   غذایی  څارویو  او 

 . يمرصف لپاره تولیدیږ

 

Agricultural Production Economics 

 اقتصادد کرنیزو محصوالتو د تولید 

ک کرونده  په  چی  دی  علم  پازتیف  د    ې یو 

کارګر، ځمکی او منجمنت ترڅنګ د پانګی  

تولیدی  د  او  استعاملول  توګه  اقتصادی  په 
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غوره   عواملو  د  او  تخصیص  ښه  منابعو 

تولیداتو  کرنیزو  د  یا  راښیی.  ترکیب 

 اقتصاد.

 

Agricultural Productivity 

 کرنيز مؤلديت

اړتيا وړ  کرنيز توليدات   انسانانو د  عمدتاً د 

  ، اونور  فايرب،   ، غذا  لکه  دي،  توکي  لومړن 

ته    توليداتو  کرنې  د  پوهان  اقتصاد  ځکه  نو 

کرنيز  خوا  بلې  له    . ورکوي  اهميت 

جوړ  توکي  خام  لپاره  صنعت  د  محصوالت 

او  کيفيت   ، حجم  توليداتو  کرنيزو  د  وي. 

او  ترکيب  په  عواملو  هغو  د  بيه  شد  متام 

کرنيزو  استعام د  چې  لري،  اړه  پورې  ل 

اقتصاد   لري.  اړه  پورې  ور  توليد  توليداتو 

په څه ډول   په دې فکر کې دي چې  پوهان 

سه د کرنيزو محصوالتو مارکېټ  ښه کړى،  

سکتور  د  کرنې  د  او  پياوړي  صادرات 

لګښتونه راکم کړي ترڅو د کرنې د سکتور  

دغه   يش.   المل  هڅونې  د  کوونکو  کار  د 

تې  په  هېوادو ستونزه  پاتې  وروسته  په  بيا  ره 

کې    ډله  دې  په  چې   ، ده  مهمه   ډېره  کې 

افغانستان هم  هغه هېواد دى چې د کرنې  

يو   عمدتاً  کې  اقتصاد  ميل  په  يې  سکتور 

اقتصادي  بايد  لته  د  دى.  سکتور  مسلط  

منبـسط   د  سه  چوکاټ  فزيکي  له  چوکاټ 

نظره  له  موسساتی   برابريش. استعامل 

کوونکى فکتور دى، حال  چوکاټ يو مساعد  

دوهمه   استعامل  تشديدي  چې  درجه  دا 

د کرنې وړ    ې ارزښت پيدا کوي،  کله چې نو 

 ، پانګې  بايد  تر کښت الندې رايش،  ځمکې 

کيمياوي سې،  د کرنيزو ناروغيو او افتونو 

او   تحقيق،   کرنيز   ، مرکباتو  کيمياوي  ضد 

تکنالوژۍ ته پاملرنه ويش. په دې وروستيو  

هېوادو په    FAOکې   پاتې  وروسته  اوسنيو 

کې د غذايي توکيو د شديد قلت خربدارى 

ورکړى  او دوی ته يې توصيه کړى ده، چې 

ته     Agricultural Productivityبايد  

او  لوکسو  د  او  وکړي  پاملرنه  نهايت 

وارد  ترکتور  پرځاى  اجناسو  غیررضوری 

پاليسې   غذايي  ځانګړى  بايد  دوى  کړي،  

تول  کرنيزو  د  او  پرځان ولري  پلوه  له  يداتو 

بسيا يش،  دوى دغه ظرفيت او پوتا نسيال  

هېوادونه   پاتې  وروسته  چې  کله  هم.  لري 

خپل کرنيز  مولديت  اوچت کړى ، صنعت  

يې هم په  پښو درېږي، او د اقتصاد ماشني  

الزم   استخدام   د  او  راځي  حرکت  په  يې 

زراعت   د  بايد  ايجادېږي.  فرصتونه 

تکميلوونکى  اوصنعت دوو مولدو سکتور  ونو 

کروندې  د  لپاره  دې  د  يش.   عميل  ماډل 

تنظيم ،  کرنيزه بازار موندنه ، د کروندې د 

متويل د منابعو ښه کول او کريدت  ورکول، 

کوپراتيفونه  کرنيز   ، جوړونه  قانون  زراعتي 

د   او  کول  دود  تکنالوژۍ  د  او  فعالول 

ترويجې خدماتو بهبود لومړن رشطونه دي  

ارزانه توليدي عواملو په مهيا  او  د کايف او  

 کېدو سه د کرنې مولديت لوړتيا مومي.
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Agricultural Revolution 

    کرنيز انقالب

پرمختايي  ت شمېر  ګڼ  هم  پورې  اوسه  ر 

هېوادو کې ، له هغې ډلې په افغانستان کې 

د   چې  دى،  سکتور  مسلط  عمدتاً  کرنه   ،

بهرنۍ   او  توليد  ميل  خالص  نا  هېواد  

ډېر ونډه لري.  دغه سکتور سوداګري کې  

،ساده   عنعنوي  په  پورې   بريده  ډېره  تر 

تکنالوژي پرمخ ځي.  رضوري ده  چې دغه 

ژور  يو  کې  سکتور  په   کرنې  د  هېوادونه  

په سکتور د   راويل. کله چې د کرنې  بدلون 

   ، تکنالوژۍ  زياتېدل  د  اندازې   حاصالتو د 

کرنيز   ( موسساتو  و  کرنيز  او  مديريت  د 

ک ستبشونو....(   بانک،  څېړنيزو  وپراتيفونو، 

کې دژور بدلون له امله پیښ يش او په سلو  

له   پورې محصول د کروندګر    ١٠٠  –  ٥٠کې 

د کورنۍ د مرصف لپاره نه ، بلکې بازار ته د  

عرضه کېدو په خاطر اوچت يش يعنې کرنه 

ته   دې  کړي،  غوره  بنه  صنعتي  او  تجاري 

شمېر ګڼ  اوس  کېږي.  ويل  انقالب   کرنيز 

انقالب   يو  ډول  دغه  هېوادونو  پرمختيايي  

 راوستى دى. 

 

Agricultural Sciences 

 رنیز علوم ک

په هغو پوهنو کی تخصص چی بوټی، ونې او  

او  زیاتولو  د  وړتیا  تولیدی  د  هغو  د  څاروي 

په   او  کوی  مطالعه  موخه  په  الپراختیا 

ونو   د  کی  چاپیریالی رشایطو  او  بیولوژیکی 

 بوټو او څارویو ښه تولید راښیی. 

نظری   او  پرکتیکی  هغو  علوم  کرنیز   : یا 

باندی   تیوریګانو  یا  مفکورو  او  عملیاتو 

طریقه  ال  هغه  له  چی  ده  پوهه  او  سربی 

او   مخ  د  )د ځمکی  چاپیریال  خپل  د  انسان 

شمیر   ګڼ  د  سیستم  بیولوژیکی  اټموسفیر( 

په  او رشایطو  عواملو  بیولوژیکی  غیر  پیچلو 

پوهیدو   په  باندی  هغو  په  او  نیولو  کی  پام 

لپ  کولو  پوره  د  اړتیاوو  خپلو  د  تر  سه  اره 

 . راويل ې الند ېاستفاد

 

        Agricultural Showدارهکرنیزه نن

 -وسایلو، کرنیزو طریقو، تولید شویو میوو  د

چ دانو   او منایشات  عملیات  هغه  نورو   ې یا 

ځانګړ  یوه  ک  کيل  يپه  کرونده  ند کرو   ې یا 

هڅون کړو،  زده  د  دوی  د  ته  یا   ې ګرو 

 منایشی قطعه.  .يمعلوماتو لپاره ترسه کیږ

 

Agricultural Sustainability 

 رنیز ثباتک

د   یا  ترکیب  عواملو  څو  د  لپاره  کرنی  د 

د  خاطر  په  تولید  د  محصوالتو  کرنیزو 

چی  کول  ترکیب  داسی  فکتورونو  رضوری 

کی  ترڅ  په  مودی  اوږدی  د  شی  وکوالی 

یی   معادله  کړی.  رفع  رضورتونه  انسانی 

 داسی ده 

As = D (Pt . Sp . Wt . Ct) Dt 

 دلته: 
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As  ثبات لرونکی کرنه؛ = 

Pt    یوه له  کی  ترڅ  په  مودی  یوی  د   =

 تولیدی واحد څخه تولید؛

Sp     ،عضوی چمتو مواد، د ريښو ژوروالی =

 د خاوری عضوی مواد؛ 

Wt   ته ترڅ کی کښت  په  مودی  یوی  د   =

 چمتو اوبه؛

Ct    ،باد وړانګی،  ملر  )د  عوامل  اقلیمی   =

 هوا(؛ 

T.)زمان )وخت = 

س  ټول  عوامل  له  پورتني  پرته  او  ترکیب  ه 

د  ورسیږي،  زیان  ته  چاپیریال  چې  دې 

 انسانانو د اړتیا وړ حاصالت ترالسه کیږي.

 

  Agricultural Train  کرنیز عميل کار

 ېاو زده کړ   ې نویو کرنیزو طریقو د ښوون  د

چ  طریقه  د اکار    ې هغه  ښوونکی  یا  موز 

علم مامور(  عميل  ي )ترویج  د    او  مهارتونه 

 . ي اجرا کولو په واسطه بزګرانو ته ورښي 

 

Agricultural Waste  

  فاله جات رنیز ُتک

له کرنیزو حاصالتو څخه تر    ې ر هغه څه چ ه

پات  ېاستفاد کرنيکیږ  ې وروسته  د  یزو . 

. د اصلی  ې محصوالتو اضافی توکی. پسامند

د   ضایعات.  اضافی  نور  څنګ  تر  حاصل 

 څخه پاتی تفاله.  کرنیزو تولیداتو له پروسس 

جات   تفاله  شمیر  زیات  پلوه  له  اقتصاد  د 

 اوس اقتصادی ارزښت لری دا ځکه چی: 

. یو شمیر کرنیز اضافی توکی لکه خاشاک،  ۱

خاوری   بیرته  نور  او  پوټکی  میوو  د  ټانټی، 

ښه   کیفیت  خاورو  کرنیزو  د  او  ګډ  سه 

 کوی؛

انرژی  ۲ د  تفالی  او  پسامندی  شمیر  یو   .

 منبع دی؛

او پسامنده مواد د  . یو  ۳ شمیر تفاله جات 

 څارویو په خوراکه کی ګډیږی؛ 

په ۴ صنعت  د  جات  تفاله  شمیر  یو   .

او بیا د استفادی وړ    Recycleپرمختګ سه  

بڼکی،   نوکان،  څارویو  د  کی  دی  په  ګرځي 

میوو د  راځي.  هم  وړی  او  خوشایی   -ښکر، 

کی  جمله  په  پسامندو  د  هم  پوټکی  دانو 

 راځي.

 

Agricultural Resources of 

Inflation 

   د انفالسيون کرنيز عوامل

يا د پيسو د پريودلو   د اد پيسو د پړسيوب 

ډول   ځانګړى  هغه  کمښت  د  کې  توان  په 

دى چې د کرنيزو  محصوالتو په الزمه اندازه   

امله د هغه بيه لوړه يش،  د   نه زياتوايل له 

کرن د  چې   داده  معنا  محصوالتو  دې  يزو  

ه د  تقاضا  پرتله     ي غو لپاره  په  عرضې  د 

زياتېږي،  له دې امله چې کرنيز محصوالت 

په   رضورت  د  يعنې  لري،  ځانګړنه  جال  يوه 

يا له بهر څخه وار دول يې    اندازه  توليدول 

زيات وخت نييس، نو په دې موده کې بيې  

کرنيز   چې  کله  لوړېږي،   هم  نورې 
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هم   وارد  مودې  څه  تر  وروسته  محصوالت 

چندان اغېزه  نه کوي،    يش بيا هم  په بيو  

تاثري    خو باملقابل واردايت تورم زيات منفي 

انفالسيون يو ډول   کوي،  په دې توګه  داد 

و  کرنيز  چې  دى  عامل  جال  يو  يا 

کېږي. بلل  تورم  تړىل  د  محصوالتوپورې 

المل   دې  د  انفالسيون   محصوالتو  کرنيزو 

زيات   د  کارګران  برخو  نورو  د  چې  کېږي، 

وکړي   غوښتنه  د  مزد  اضايف غوښتنه  دا  او 

سکتورو  نورو  دغو  په  چې  کېږي،  المل  دې 

نو ) لکه صنعت ،  تر انسپورت او نورو ( کې 

لګښت  خدماتو  يا  محصوالتو  شد  متام  د 

زيات يش. د دغه لګښت زياتېدل په خپله 

د  برخو  دغو  د  چې  کېږي،  المل  دې  د 

رايش،    فشار  کوونکو   مرصف  په  محصوالتو 

فشارونه څواړخيز  توکيو    دغه  خوراکي  د  او 

او   ناخوښیو  ټولنيزو  د  لوړيدل  بيو  د 

اجتامعي   او  باالخره د سيايس  او  کړکېچونو 

بحران المل کېږي،  د خوراکي توکيو د بيو 

د   ده  اړتيا  لومړنۍ  ژوند  د  چې  لوړېدل 

راتلونکي کې  په  او  کارنريو د ضعيف کېدو 

د   اچونې  پانګې  د  کې  برخه  په  کرنې  د 

ه تېره بيا په پرمختيا کمښت المل کېږي،  پ

کرنې  د  کې  هېوادونو  پاتې  اوروسته  يي 

په  هېوادو  صنعتي  پرمختللو  د  انفالسيون 

پرتله ډېره ژوره او ناوړه اغېزه  کوي، دا ځکه 

هېوادونو  پاتې  ورسته  او  پرمختيايي  په  چې 

کې   سلو  په  کورنۍ  د  پورې   50-60کې 

لګښت په خوراکي توکيو باندې وي،  خو په  

ادونو کې دغه سلنه يوازې په سلو  بډايو هېو 

پاتې   20-30کې   وروسته  په   وي،   پورې 

هېوادو کې د غذايي توکيو کمښت او کرنيز 

دوى   د  چې  کېږي،  المل  دې  د  انفالسيون 

مواد   خام  خپل  چې  مجبور يش   حکومتونه 

طبیعي   خپل  او  وپلوري  ارزانه  په  کانونه  او 

ه منابع په ډېره ټيټه  بيه د بهرنيو هېوادو پ

د  خپله   په  دا  چې  ورکړي،  کې  قراردادونو 

ډول   دغه  د  او  بڼه  نوې  يوه  استعامر 

لوى   لپاره  اقتصاد  راتلونکي  د  هېوادونو 

د   انفالسيون  ډول  دغه  د  دى،  ګواښ 

مخنيوي الره د کرنې د وضعيت  ښه کول،  

د نويو کرنيزو ځمکو ترکار الندې راوستل، د  

استفاده   سمه  څخه  جريان  او  زيرمو  د    اوبو 

اود  اچونه  پانګه  کې   سکتور  په  کرنې  د  او 

 کارد نريو ښه روزل دي. 

 

                                  Agriculture کرنه

هټ او مدیریت ول  فعالیتونه  چ   ي غه    ېاجرأت 

په کروندو کی د کرنیزو محصوالتو د تولید  

له رشایطو   اقلیم  او د  زیرمو  له  او د ځمکی 

او څ   -په ګټه اخیستی سه د ونو ارویو بوټو 

کیږ ترسه  خاطر  په  روزنی  بلل    ي،د  کرنه 

او اقلیمی عوامل یو    ي . دلته بیولوژیکيکیږ

انسان د کار په   او د  بل سه ترکیب کیږی 

کیږی. انسان په    مرسته غذایی توکی چمتو

وروستی تیر  کرنی  کلونو    ۱۲۰۰۰-۱۰۰۰۰و  و  کی 

ی اوس  او  ورکړ  انکشاف  علم  ې ته    ي د 

تکنالوژ  او پرمختللی  مرسته   په  ۍمیتودونو 
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ورکړ  بڼه  یې    ېعرصی  موخه  کرنیزو چې  د 

د  نورو(  او  فایرب  توکو،  )خوراکی  محصوالتو 

کولو   بیولوژیکی لپاره  ترالسه  اقلیمی،  د 

فزیکی امکاناتو په ګډه په کار  میخانیکی او  

انرژیا  . ددي  اچول د ونو بوټو   او  د ملر د 

الری   له  ودی  بیالوژکی  د  څارویو  د  او 

 .  کول دي  پوره ووانسانی اړتیا

 

Agriculture & Industry 

رنه او صنعتک  

اقتصادي سکتورونو نومونه    و دا رصف د دو 

او   کرنه   ( د   او  راغيل  ځاى  يو  چې  دي  نه 

( لولو، .Agr.&. Indصنعت(   يې  بڼه  په   )

يوه   ډول  الندې  په  اوس  دا  لویې بلکې  له 

 اصطالح اومفهوم ګرځيدلی دی :  معنا ډکه 

صنعتي  د  ټولنې  د  يعنې  صنعت  او  کرنه 

لوړول  توليداتو  کرنيزو   د  خاطر  په  کېدو 

دومره   قدرت  د  توليد  د  کرنې  د  يا  دي، 

او  پراخ  پوره  ورباندې  صنعت  چې  اوچتول 

توکي   خام  کايف  کې  کرنه  په  ترڅو  پياوړى 

له   موندالى  نيش  وده  صنعت  نيش  توليد 

پيدا  ځواک  دومره  بايد  صنعت  خوا  بلې 

د چې  او    کړي  جذب  توکي  خام  ټول  کرنې 

وروسته   سکتور  د  کرنې  د  کړي،  پروسس 

وايل د دې المل کېږي، چې په دغه سکتور 

پريورنۍ  د  ځواکونو  برشي  بوختو  د  کې 

لږ   همدغه  يش،  کم  ډېر  ځواک  او  اندازه  

صنعتي   چې  کېږي،   المل  دې  د  پريودنه 

اجناس ونه پلورل يش.د بېلګې په توګه بايد  

صوالت او توليدات لکه يو شمېر صنعتي مح

د کار وسايل،  سه ، د ناروغيو او افاتو ضد  

کيمياوي توکي او نور.  ترڅو د کرنې سکتور  

پېري  ونه  اجناس  شوى  توليد  صنعت  د 

په   توګه  دې  په  کوالى  نيش  وده  صنعت 

مجموع کې په اقتصادکې تحريک نه راځي، 

د   وده  صنعت  او  کرنې  د  برخالف  خو 

په پاى کې په ټولو    تجارت ، ترانسپورت  او

 برخو غوره اغېزه کوي. 

 

Agriculture Cooperative 

رنیز کوپراتیف ک  

د   او  داوطلبانه  هغه  ګډون  په  تنو  څو  د 

خپلی خوښی تعاونی او ګډون چی د کرنیزو  

چارو د ښه کیدو، ګړندۍ کیدو او ښه نظم  

شوی   جوړ  شکل  په  یوه رشکت  د  خاطر  په 

 وی. 

 

               Agro Forestry  اګروفارسرتی

  ې روزن  ياو څارو   ې ، بوټو روزنې ځنګل روزن  د

ساحه   یوه  په  ځمکی  د  یعنی  کاروبار.  ګډ 

یوه وخت کی هم ونی کینول شوی   په  کی 

بوټی وکرل شی   یا څو کرنیزو  یو  او هم  وی 

او هم د څارویو روزنی فعالیتونه پکی ترسه  

کرلو  بوټو  او  باغدارۍ  مالدارۍ،  د  شی. 

دوو  وروستیو  دی  په  میتود  دغه  امتزاج. 

د   کی  ر  ت  Intensive Agricultureلسیزو 

 عنوان الندی رواج شوی دی. 

 



 

21 

 

 

 

ictionary of AgricultureDDescriptive The  
 

 قاموس يترشیح کرنېد 

 

Agro Forestry Extension 

ترویج ېځنګل کرن  د  

هغه ترویجي زده کړې چی په یوه سیمه کی  

موخه  په  پراختیا  او  ساتنی  د  ځنګلونو  د 

 ې ون  ه کیږی. په دې میتود کی ځنګيلترس 

 او بوټی تکثیر او کرل کیږي.

 

                 Agroecology اګروایکولوژی

ک  د ترڅ  په  چارو  او    ې کرنیزو  چاپیریال  د 

د   چی  مفاهیم  او  اصول  هغه  ایکوسیستم 

ایکالوژیکی ارزښتونو د ساتنې په خاطر باید  

ونو او مدیریت يش. د  بوټو    -مطالعه، طرح 

او ژویو د ژوند د بقا په خاطر د دوی د ژوند  

 او ماحول ترمنځ د اړیکو پالنه.

 

                   Agronomist  ستیاګرونوم

متخصص    ې کرن  د اګرانوم  ې چهغه  په   ي د 

ک کو   ې څانګه  په    ي کار  بوټو  کرنیزو  د  او 

کروند  روزنه د  دانو  غلو  د  تنظیم   ېاو  په 

 .يبوخت و 

 

                            Agronomy اګرونومی

او    Agrusله    ې ژب  یونان   د )کرونده( 

Nomes    شوی جوړه  څخه  برابرولو  یعنی 

، خو په  يبرابرول د  ېد کروند  ې معنا ی  ې چ 

ک څانګه چی د    ې اصطالح  هغه  یا  علم  هغه 

کرنیزو محصوالتو تولید، د خاوری مدیریت 

او د کروندی له تنظیم څخه بحث کوی او  

د   بیا  تیره  په  چی   ده  برخه  هغه  کرنی  د 

او هغه   دانو څخه بحث کوی  غلو  حبوباتو، 

 ې مطالعه کوی چی پورتنی نباتات پک  خاوره

،  ې ، جوار، وربشې لکه غنم، وریج  يکیږکرل  

 او نور غله باب. 

 

                       Air Dry په هوا کی وچول 

.  ې و محصوالتو وچول په آزاده هوا ککرنیز   د

  ي لوفه جات لکه رشقه او شوتله د ژمډیر ع

لکه انګور   ېلپاره، یو شمیر میو   ې د استفاد

ممیز  یود  او  خاطر  په  جوړولو  د  شمیر    و 

نسب  د  رطوبت  د  هغوی  د  کمښت    ي سابه 

ک هوا  آزاده  استفاد  ې لپاره  د  او  وړ    ېوچ 

 ګرځي. 

 

                   Air Lift Pump د اوبو پمپ

داسی    د یو  څخه  جملی  له  پمپونو  د  اوبو 

څاه   په  ډول  عمودی  په  چی  دی  پمپ 

)کوهی( کی ځوړند وی او په قاعده کی یی  

فشاری پايپ په واسطه هوا لوی پايپ ته  د  

به   لپاره  خړوبولو  د  کروندو  د  کوی.  پمپ 

څو  تر  وی  لوی  قطر  پایپ  د  چی  وی  غوره 

او   مومی  ونه  جریان  شدت  ډیر  په  اوبه 

لښتی تخریب نه کړی او نه هم د څاه خړه  

او   خړه  هوا  فشاری  په  یعنی  کړی  راپورته 

 خټه خپره نشی.
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AKIS 

لوماتو سیستمکرنیزې پوهې او مع د  

 & Agricultural Knowledgeپه  

Education System    یاAKIS  ټول    ې ک

وګړ  متخصص  ايهغه  بنسټونه  وسایل  ،  و 

ک مهال  یو  په  چی  دی  کرن  ې شامل  د   ې د 

پر  تولیدی  او  په تکنالوژۍ  د ښه کولو  وسې 

فعالیت کو  ته   يموخه  تولید مدیریت  او د 

 ګټور دي. 

 

 Algae                                              الجی

د   ې چ   ي د اوبو بوټ  ي وبړۍ. کلوروفیل لرونکا

ک موجودیت  په  وړانګو  د  فوتو    ې ملر  د 

ز  او  کوی  اجرا  عملیه  والړو  سنتیز  په  یاتره 

 .يلیدل کیږ ې اوبو او ډنډونو ک

 

  Alfred Kinsey                    الفرد کنزی

په  ۱۸۹۴د  کنزی   دجون  کال  مه    ۲۳م. 

حرشه  پروفیسور،  امریکايي  زیږیدلی.  

په   ده  و.  زولوژیست  او  د   ۱۹۴۷شناس  کې 

اندیانا د جنسیتی او تکرث د تحقیقاتو مرکز  

نوم   په  همده  د  اوس  چې  کړ،  تاسیس 

 Kinsey Institute For Researchیادیږی)

In Sex, Gender And Reproduction  .)

م. کال د اګست  ۱۹۵۶د  نوموړی نامتو عامل  

 مه ومړ.۲۰په 

 
 

 

 Alkalies                                      القلیان

آبی ق خپل  په  چی  دی  هغه  مرکبات  لوی 

تولیدوی،  آیون  هایدروکسیل  کی  محلول 

د   بیا  تیزابونه  برخالف،  دی  د  چی  دا  حال 

ت آیون  لتمس  هایدروجن  ولیدوی. دوی سور 

آب  په  سور   کاغذ  په  فتالین  فینو    -رنګ، 

رنګ   له سه  اورنج  میتایل  او  رنګ  ارغوانی 

ر  ژیړ  په  سه څخه  تیزابو  له  بدلوی  نګ 

کو  کوی  ي تعامل  خنثی  هغه  د    . او  القلی 

 . يد يبریښنا هاد

 

  Alkaloids                           الکالییدونه

تعداد  د  الکالییدونه    زیات  یو  د  نباتاتو 

قوي   چې  دي  درلودونکي  خصوصیاتو  فعالو 

د   لري.  وظایف  په  قلو فزیولوژیکی  ګانو  ي 

شان له اسید سه د ترکیب کیدو په صورت 

کې  طبابت  په  جوړوي.  مالګې  کې 

د   او  نسبتا وروستا   Ineاستعاملیږي  یې  ړی 

مرکباتو   لکه: کې  ټولو   استعاملیږي، 

Atropine, Morphine, Nicotine, 

Heroin  ې نور.او داس 
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             Alkaline Fertilizer  قلوی رسه

خاور ه د  چی  سی  کیمیاوی  القلی    ېغه 

ی تیزابیت  او  اوچت  کړی،   ې خاصیت   کم 

ته   سو  ډول    یا   Basic Fertilizerدغه 

 .يقلیایی یا القلی کود هم ویل کیږ

 

Allelo Pathic Weed     

   هری هرزه بوټیز 

کرونده کی هغه ناغوښتل شوی او اضافه  ه  پ

او   زهری  ترڅنګ  زیانونو  نورو  د  چی  بوټی 

ترش مواد  کرنیزو فاضله  ګټورو  او  کوی  ح 

 اغیزه کوی.  ي منف ېبوټو باند

 

   Allergen                                       الرجن

یا  مادهکیمیاوي    هغه الرژیک  یو  د  چې   ،

کیږي المل  ناروغۍ  یو    ;حساسیتی  د  اکرثا 

 . هخارجی پروتین په توګه پیژندل شوی د

 

                          Alluvial رسوبی جریان

ر هغه څه چی د اوبو د جریان په ترڅ کې ه

څخه   اوبو  له  کې  منت  په  ویالو  او  لښتیو  د 

جامد   ورسه  او  خاوره  هغه  کوي.  رسوب 

 ذرات چی د اوبو په واسطه راوړل شوي وي. 

 

                                       Alluvium  خړه

یا    د پاتی  څخه  جریان  له  ځمکه اوبو  پر 

تر   کیناستيل یی  سهغه  ذرات  چی  بات 

ډیره   لپاره  کښت  د  او  وی  کوچنی  نسبتاً 

)و.ګ:   کیږی.  بلل  خاوره  مناسبه 

Mudflow ) 

 

                   Alocasia  بابا ادم یا الوکازیا 

لري    Araceaeشیپوری    د اړه  پورې  کورنۍ 

ا ده  خوښونکی  ملر  اندازه  منځنی  د  په  و 

ګراد   پور   ۱۸  –  ۱۵سانتی  تودوخه    ېدرجو 

. په پرسلی کی د ریښی د  يښه وده کو   ې ک

ټوټه کولو او کینولو په واسطه تکثیر کیږی.  

ونکی بوټي دي چې په  زینتی د لوړې بیې لر 

ک وروستیو  شهرت    ې دې  ډیر  بزنس  یې 

 موندلی دی.

 

                                          Alpine  الپاین

شکل  ټ مخروطی  چی  ونی  غرنۍ  هغه  ولې 

هغو  غرونو  اوچتو  ډیرو  د  الپاینونه  لري. 

او   بوټو  ونو  د  چې  کیږي  ویل  هم  ته  څوکو 

ژویو د ژوند له ساحې څخه پورته وي، یعنی  

 هلته د ژوند نښې نه وي. 

 

               Alsike Clover  دوه رګه شوتله

دوه    د شوی  اصالح  لپاره  تغذیی  د  څارویو 

شوتل چ رګه  ښاخونه    ې ه  او    Branchesګڼ 

علمی    ې پاڼ وی.  ګړندی  یی  وده  او  تولید 

یی   اوس    Trifolium Hybridumنوم  دی 

 . يهم کرل کیږ ې پاکستان او ایران ک په
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 Alternate Leaves            متناوبی پاڼی

او    د یا    ې بوټو پاڼی چ هغه ډول ونو  په ښاخ 

ډنډر باندی په نا متقابل ډول یا په متناوب  

زردال پاڼی،  توت  لکه  کوی  وده  او شکل  و 

لرونک میوه  زیاتره  پاڼي   ې ون  ي نور.  ډول  دا 

 لری. لیګیومی بوټي هم همدداسې دي. 

 

 
 

Alternative Crops   

 متناوب بوټی

ه کښت کی تناوب د حاصالتو په اوچتولو، پ

خاوری د خاصیت په ښه کولو او د هرزه  د  

غوره   کی  برخه  په  وړلو  منځه  له  د  بوټو 

اغیزې لري. هر هغه بوټی چی د تناوب په  

موخه کرل کیږي، متناوب بوټی ګڼل کیږی 

د  پسی  غنمو  او  جوارو  توګه؛  په  بیلګی  د 

 شوتلی کرل

 

 Amino Acids                امینو اسیدونه

ساخت   هغه  اسیدونه  واحدونه  امینو  امنی 

ي چې ترې د پروتین مالیکولونه جورېږي. د

تجزیه   پرې  مالیکولونه  پروتین  د  هم  یا  او 

کیږي. امینو اسیدونه د کاربن، اکسیجن او 

( ګروپ  شوي  2NHاماین  ترکیب  څخه   )

د   کې  موادو  غذايي  په  حیواناتو  د  دي. 

اسیدونو   امینو  ارزښته  با  د  ارزښت  پروتین 

څخه ددغو پروتینونو ترکیب پورې اړه لري.  

 ,Lysineدغه با ارزښته امینو اسیدونه لکه  

Leucine, Isoleucine, Methionine, 

Threonine, Phenylalanine, Valine  

څخه Histidineوا جملې  له  ددغو   .

Lysine    په زیاتیدو کې ډیر د شیدو د تولید

مصنوعي  په  وخت  ځینې  چې  دی.  مهم 

موادو   غذايي  په  ته  حیواناتو  او  تهیه  شکل 

 کې ورکول کیږي.

 

 Anabolism                               انابولیزم

لړ   د په  فعالیتونو  حیاتی  د  موجود  ژوندی 

موادو   عضوی  د  څخه  توکو  غذایي  له  کې 

لیزم سچپه عملیه ده.  جوړښت. دا د کتابو 

 عضوی مواد جوړونه. 

 

        Anaerobic Digestionدپه تجزیه 

نه  پ )اکسیجن(،  هوا  چی  ځای کی  داسی  ه 

دپه   ته  کیدو  تجزیه  موادو  عضوی  د  وی 

دپ   او  تړلی  په  چی  کله  وایی.  تجزیه 

کیږی.  تجزیه  مواد  عضوی  کی  چاپیریال 

محیط  ډول  همدغه  په  ګاز  میتان  د  مثالً 

دغه   تولیدیږی  موادو  عضوی  له  کیږی 

د   ده   Aerobic Processپروسه  سچپه 

 (. Biogas)و.ګ: 
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                                     Analogy يلوژ انا

ټول پ یا  پيښو  طبیعی  د ن ه  کې  ښکارندو  یزو 

ورته   او  شباهت  د  منځ  تر  عنارصو  بیالبیلو 

په چارو    ېوالی پيژندنه او مطالعه. د کروند 

کې د ورته مسایلو درک او له هغو څخه کار 

 اخیستل.

 

 Anemophylous                   انیموفیلی

یا   Pollinationد    ې چ  يد  ي او بوټ  ې غه ونه

لیږدون کی   ې ګرده  برخه  په  کیدو  القاح  او 

لر   ې ی رول  بنګ،   يباد  جوار،  یوالف،  لکه 

لبلبو، د څیړۍ ونه، غوزان او نور ګڼ شمیر  

ډیر  ګالن  بوټو  او  ونو  دغو  د  بوټی.  او  ونی 

د   یې  پولن  زیات وی.  یی  او شمیر  کوچنی 

لیږدول   ځایونو  لری  ډیرو  تر  وسیله  په  باد 

کیږی، د بیلګی په توګه د لبلبو پولن په هوا  

تر  مرتو پوری پورته کیدای شی او    ۲۰۰۰کی  

یو   جوارو  د  وړی،  باد  یی  واټنونو  لری  ډیرو 

میلیونه  پنځوس  توګه  منځنۍ  په  بوټی 

پولن(  یا  ګرده  حجروی  )یو  سپورونه  مایکرو 

چی   کی  دښتو  په  خصوصاً  تولیدوی. 

حرشات نه وی، د باد په واسطه القاح کیدل  

 د ونو او بوټو لپاره حیاتی ارزښت لری.

 

                     Angiosperm  انجیو سپرم

میوو د تولیدوونکو ونو د ګل دننه ښځينه    د

او د   وي  منځ کی  تخمدان  د  جوړښت چی 

 ودې په ترڅ کې په میوه باندې بدلیږي. 

 

                             Angstrom انګسرتوم

اندازه کولو ډیر کوچنۍ واحد   د اجسامو د 

 چی د مایکرون زرمه برخه کیږی.

 

Anheliophilous 

یوری خوښوونکی بوټیس  

بوټ رڼا ته رضورت    ې چ   ي ټول هغه  د ملر لږ 

ښه وده کوونکی بوټی.    ې ک  ي. په سیور يلر 

دفرت   او  کوټه  په  بوټی  ډول  دغه  شمیر  یو 

روزل کیږی چی  په ګلدانونو کی  کی دننه 

رڼا   چی  دا  حال  لری،  پاڼی  ښایسته 

وده   سامله  دننه  کوټی  د  بوټی  خوښونکی 

 ی.نشی کوال 

 

 
 

Animal Husbandry 

 څاروی روزنه 

د نسلونو اصالح او    څارویو روزنه، د هغوی  د

خه او لبنیاتو د تولید په مو   ې ساتنه. د غوښ

میښ غوا،  لکه  څارویو  کورنیو  او    ې د  وزو 

پسونو روزنه. یو د لوړ عاید لرونکی کاروبار  

کی   سکتور  په  کرنی  د  افغانستان  دی. 

څارویو  د  بڼوالی  او  هارتیکلچر  تر  وروسته 

 روزنی ښه پوتانسیل لری. 
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 Animation, Rural     کلیوالی خوځښ

غه روزنیز پروګرام چې د هغه په ترڅ کې  ه

د   کې  سیمو  کلیوايل  په  بزګران  او  کلیوال 

د  بد  کلیوالو   د  منلو،  مفکورې  نوې  د  لون، 

کلیوالی  د  او  کولو  فعاله  ځواک  نوښتګر 

سیمو د منابعو ښه په کار اچولو لپاره پرمخ  

ک بیلګبیول  د  ترویجی    ې یږی.  توګه  په 

او   عامل  خوځښت  ډول  دغه  د  پروګرامونه 

مامور  هر  ترویج  د  دي.  سچینې 

Extension Agent  یوAnimator  .دی 

 

             Annual Cropsمحصوالت کلني 

د پ چې  بوټي  ونې  هغه  کې  اقتصاد  کرنيز  ه 

څو کلونو لپاره حاصلدهي لري، له  هغو سه  

توپري کوي  چې په يو موسم کې يې حاصل  

کلنۍ  توګه   دې  په  کېږي،   اخيستل 

محصوالت يا توليدات هغه دي چې معموالً 

واښه ډوله بوټي، اوپه  هامغه  کال چې کرل 

حاصل    يشو  يې  کال  هامغه   په  دي، 

ترڅ  ږي.ی ټول په  کال  یوه  د  چی  بوټی  هغه 

لکه شنه کیدل،  یې  کې   ټول مراحل  ژوند  د 

ا ګالنو  د  میو وده،  د  او  تشکیل  تخم    ې و 

بشپړ پخیدل  په  یږ)تخم(  ودی  د  یعنې  ي، 

یوه موسم کې یې جسمی )بدنی( او جنسی 

 وده تکمیل يش. 

 

          Annual Pasture  ځایړ یو کلن څ

کرل  ه لپاره  کال  یوه  د  چی  څرځای  غه 

فشار کم  ځای  څړ  دایمی  په  څو  تر  کیږی، 

شی. د یوه کال لپاره د دایمی څړ ځای په  

ځای  څړ  یو کلن  د  لپاره  استفادی  د  عوض 

 چمتو کول. 

 

 Annual Rings                    کلنۍ کړۍ

په    د ډډ  د  ونو  د  سیمو  سړو  او  معتدله 

مق لیدلعرضانی  کی  کړۍ    طع  کیدونکی 

ون  ې چ  یوه یی د  یو کال عمر ښکاره     ې هره 

 .يکو 

 
 

                    Anthophilous فیلوس انتو

پر ل خوښونکی حرشات. هغه حرش ګ ه چی 

چ  هغه حرشات  ګرځي.  بو   ې ګالنو  ونو  ټو  د 

 . يله ګالنو څخه تغذیه کو 

 

                                Anthoptosis ګلریز

کال هغه موسم چی ګالن پاڼی تویوی. د    د

ګالنو   د  بوټو  د  وخت.  توییدو  د  ګالنو 

 رژیدل.

                  Anthropology انرتوپولوژی

د  ب انسانانو  د  چی  علم  هغه  پيژندنه.  رش 

ژوندانه  د  او  سیدلو  او  نژادونو،  پیدايښت، 

 په هکله بحث کوی. 
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 Antibody (Ab)                      باډیانتی 

هغه ځانګړی پروتینونه چی د فقاریه ژویو د  

تر  جن  انتی  د  کې  ژونکو  په  غړو  ملفوئید 

ناروغی  د  او  جوړیږی  وروسته  په    وننوتلو 

 وجود مقاوم کوی.  ېوړاند

 

   Anthrax                                           ټک

د   چې  ده  ناروغي  خطرناکه  او  مهمه  یوه 

دغه   ده.  مشرتکه  ترمنځ  حیوان  او  انسان 

واښه   د  او  ده  مرګونې  او  حاده  ناروغي 

ترمنځ معمول ده. ددغې   خوړونکو حیواناتو 

ناروغۍ عمده نښه د حیوان ناڅاپه له منځه  

چې په ناڅاپه ډول  تلل دي. هر هغه حیوان  

ناروغي  ټک  د  باید  والړ يش  منځه  شک   له 

پرې ويش او ورسه متاس ونه نیول يش. او  

له صحي چارواکو یا ډاکټر سه اړیکه ونیول  

 يش.

 Antigen                                   انتی جن

له پروتینونو، یا   ې ماده ده چ  ي غه عضو ه

پولی سکرایدونو یا پولی پیتپایدونو یا هم له  

نیوکلیک اسیدونو څخه جوړه شوی او کله  

چی عضویت ته ننوځي، په غربګون کی  

 ې ډی تولیدیږی. دغه ماده په وینه کانتی با

دل کیږی، نو جسم په توګه پيژن يد یوه پرد

وړاندی   په ې ځکه ملفوسیتونه د هغ

دازې او تر یوی ان   يحساسیت ښکاره کو 

. دغه  يپورې د عضویت معافیت تحریکو 

 ې د ناروغیو او د ناروغیو د درملن  خواص یی

 له پلوه ډیر مهم ګڼل کیږی. 
 

Antihelminthic 

 د چنجیو ضد مرکبات  

مرکبات چی د څارویو د   يټول هغه کیمیاو 

چنجیو د له منځه وړلو لپاره په کار ځي. د 

 چنجیو د ناروغیو لپاره کاریدونکی درمل. 

 

Antipoverty Program 

    د بېوزلۍ د له منځه وړلو پروګرام

غه پالن او برنامه چې غواړي د خلکو د حد ه

اقل معيشت او اسايس رضورياتو څخه پورته 

بې  د  يا  يش،   واقع  کې  له حد  نښې  وزلۍ  

په  امريکې  د  پخوا  اصالً  دا  وړل.   مېنځه 

متحده اياالتو کې د هغه پروګرام  نوم و چې 

ندون  ی کېنډي له خوا جوړ او بيا ل  ف د جان ا

امريکې  کې   په  او  جانسن هم دوام ورکړ،  

بېالبېلو   د  کې  سيمو  کليوايل  بيا  تېره  په 

له   فقر  اجرا سه  په  پروګرامونو   او  قوانينو 

د  چې  کله  بيا  تېره  په   ، شو  يووړل  منځه 

پورستو  تور  بېوزله   د  دولت  امريکې  

نارضايتي او په شپيتمو کلونو کې  د ويتنام   

نو د   وخوړه،  ماتې  امله  دولت  له  د جګړې 

بېرته   د  توپورستو  د  وړلو،   منځه  له  د  فقر 

کولو  ښه  د  دنوم  دولت  د  او  خوشحالولو  

کړل شو، اوس  لپاره دغه  پروګرام  ته زور ور 

ضد   په  بېوزلۍ   د  کې  سيمه  هره  په  هم 

د    ته   کولو  عميل  پروګرامونو   دګړنديو 

(Antipoverty Program  غوره نوم   )

اقتصاد  خپل  هم  کوریا  جنوبی  کېږي.  

دغه   د  کړ،  راپیل  څخه  کلیو  له  جوړول 
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په رشوع کې  برخه  ډیره  عاید  هیواد دملی 

چې  ترڅو  وه،  څخه  اقتصاد  کلیوالی  له 

په  دصنا شو.  لرونکی  اقتصاد  ښاری  او  یعو 

دې توګه د فقر د له منځه وړلو اصيل زړی   

 کلی دی. 

 Antiseptics                  انتی سیپتیکونه

غه کیمیاوی توکی دی چی د میکروبونو د  ه

د مخنیوی  د ودی  هغو  د  یا  وړلو  منځه  له 

ژونکو   د  کوربه  د  خو  کیږی،  کارول  لپاره 

ز  دومره  زهریت  یی  چی  لپاره  وي  نه  یات 

 هغه زیامنن کړی. 
 

Antitranspirant 

خولی کولو ضد مواد د  

په بوټو باندې هغه استعاملیدونکي مرکبات 

تبخیر  او  تعرق  څخه  پاڼو  له  بوټو  د  چې 

دا د پالستیک او موم له جنس څخه   کموي

په بوټو باندی    ې چ   يی دهغه کیمیاوی توک

 . يشیندل کیږ
 

Apical Meristem  

    مریستمد څوکی    

څوکو    د د  ریښو  او  ښاخونو  د  بوټو  او  ونو 

برخه. د وده کوونکو ښاخونو  تکرث کوونکی 

  او ریښو په څوکو کی تکرث کوونکی ژونکی. 

د ود مریستمونه  بیا دغه  تیره  پیل    ېپه  په 

 )پرسيل( کې ګړندۍ وده لري.

 

                             Apiculture اپی کلچر

روزنی    د د  مچیو  چی  څانګه  هغه  پوهنه. 

مطالعات   هکله  په  مچیو  د  شاتو  او  شاتو 

 ترسه کوی.

                        APP منځنى فزيکې توليد

په کار تللو عواملو په وړاندې ټاکيل واحد    د

توليد په الس  راځي.  که چېرې ټول فزيکې   

تقسيم    عامل  توليدي  شوي  پرمرصف  توليد 

توليد   فزيکي  منځنى   Averageيش 

Physical  Product  د که  راځي.  الس  په 

( ښکار کړو حل يې دادى Xتوليد عامل په )

  : 

𝑨𝑷𝑷
𝑻𝑷𝑷

𝒙
 

 مجموعې فزيکي توليد دى.    TPPد لته 

 

              Applied Sciences علوم یعمل

علومو هغه څانګې چې د برشیت د څیړنو   د

او پوهنو السته راوړنې او د علمی مراکزو د 

او  لګوي  کې  کار  او  عمل  په  پایله  بصیرت 

ډګر   په  عمل  د  کو پوهنه  تطبیق  . يکی 

کرنه یو له هغو ساحاتو څخه ده چی پوهنه  

یې عميل اړخ لري او د کرنی د عملی څیړنو 

برخه   بل  Pure Researchډیره  نه  کی  ، 

Applied Research   .وی 

 

                                    Appraisal ارزونه

وګرامونو، په کلیو کی د  کرنیز ترویج د پر   د

ښودل    ي پرمختیای  د  کتنه،  پایلو  د  پروژو 
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چ   شویو ده  اړخیزنه څارنه  د    ې الرښوونو هر 

 .يقضاوت کولو په موخه ترسه کیږ

 

Appropriate Technology  

  مناسبه تکنالوژي

،  ه غه  تکنالوژي چې يوه ځانګړې چاپرييال 

تخنيکي   له  لپاره  واحد  کاري  د  يا  ټولنه 

اقتصادي، اجتامعي او محيطي پلوه مناسبه  

، اسانه ،  ساده ، د منلو او پوهېدو وړ وي،  

له    ، تکنالوژي  موافقه   سه  رشايطو   له  يا 

تجدید وړ   چاپیریال سه برابره تکنالوژي. د

او د ساده ټیټ مهارت د   انرژیکی سچینو 

الری   تولیدی  کاروونکی  ځواک  کارګری 

او  کلتور  سچینو  سیمی،  اړونده  د  چاری. 

لپا په  اقتصاد  تکنالوژي.  مناسبه  ره 

هیوادو کی د دغی تکنالوژی په   ي پرمختیای 

انسانی  د  سه  څخه    کارولو  ځواک  کار 

کیږ استفاده  یياعظمی  تخنیک  ډیر   ې ، 

و پی  نه  وي،  يچلی  آسانه  ورباندې  پوهه   ،

ناوړه   او  وړي  کار  په  منابع  ییزې  سیمه 

 (. Technology) وګورئ  اغیزې نه لري.

 

 Aqua Ammonia               اوبلنه امونیا

  –  ۲۰اوبلنه یا په اوبو کې منحله امونیا چې  

جامدې    ۶۶ یا  د وچې  لري،  نایرتوجن  سلنه 

امونیا په پرتله د استعامل ښه وړتیا لري. د 

ده.   اقتصادی  او  آسانه  ساتنه  او  لیږد  هغې 

زنګ   د  او  کلکو  امونیا  جامده  چې  ځکه  دا 

د   امونیا  دغه  لری.  اړتیا  ته  صندوقونو  ضد 

په    ې ږي دا ځکه چ خاوری الندې کارول کی 

ا ضایع  سطحي  نایرتوجن  یی  سه  ستعامل 

 . يکیږ

 

                     Aquaculture  اوبیزه کرنه

په  پ اوبو  د  او  ویالو  تاالبونو،  سیندونو،  ه 

ک  ې ک  مخزنو اوبو  نورو  یا  کبانو  ل  روز   ې د 

ک اوبو  په  روزنه.  ژویو  د    ې کیدونکو 

او   او  اوسیدونکو  کبانو  بوټو،  کوونکو  وده 

ټاکلی    يسمندر  یوه  په  چی  روزنه  ژویو 

الند چاپیریا مدیریت  تر  کی  راوستل    ېل 

 . يکیږ

 

Aquaculture Extension 

ه اوبو کی د روزل کیدونکو محصوالتو پ

 ترویج

ی  ې خدماتو هغه برخه چ   ي د ترویج  ې موخه 

و د هیواد دننه ملی اوبو، ډنډونو او سیندون

ک  ې ک اوبو  ب  ې په  او  ژویو  ژوندیو  وټو  د 

 . يح، تکثیر او ترویج کول و اصال 

 

 Aquifer                                       اکویفر 

ځمکت زیرمه.    ېالند  ې ر  اوبو  ځمکد   ېتر 

ی هغه طبقات  په بیالبیلو ژورتیاوو ک  ېالند

الندی د تیږو هغه    ې . تر ځمکيچی اوبه لر 

ساح  لرونکی  پک  ې خلل  اوبه  راټولی   ې چی 

اوبه الندی  ځمکی  تر  څاګ  ې چ   شوی.  انو  د 

 .په توګه انسان ورڅخه کار اخيل
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   Aquifer Depletion د اکویفر تشیدل

اوبو څ ل اوبیزو طبقاتو    ې الند  ې خه د ځمکه 

کیدل چ تخلیه  کله  تش    ې .  اوبو  له  اکویفر 

کیږيش  رامنځته  وخت  هغه  حالت  دا   ي . 

ایس  ې چ  اوبو  چارج  د  بیرته  او  کیدل تل 

 .نابرابر يش 

 

Aquifer Management 

ر ځمکی الندی د اوبو زیرمو مدیریتت   

ترویجی پروګرام    یو ډیر مهم، نوی او حیايت

چ  ځمک  ې دی  د  یی  د    ې موخه  اوبو  الندې 

کول،   ریچارج  بیرته  کول،  بډای  زیرمو 

څخه   هغو  له  او  ساتل  ککړتیا  له  مدیریت، 

 ښه استفاده کول دي. 

 

            Arable Land د کښت وړ ځمکې

منابعو د اقتصاد په علم کې او په    ي طبیع  د

مجموعي ډول د کرنې په سکتور کې هغو د 

کرنې وړ ځمکو ته ویل کیږي چې د دایمی  

او    څړ ولري  توپیر  څخه  ځنګلونو  او  ځایونو 

ندرتاً   یعنی  وي،  الندې  کرنې  د  عموماً 

هرومرو ځنګل  کیدای يش ونه کرل يش، اما  

وي. نه  هم  ځای  څړ  ځمیا  د  هغه  چی  که 

ود او  د کښت  بوټو  من   ېکرنیزو  اسبه  لپاره 

 . يو 

 

                            Arboretum اربوریتیم

نباتاتو و  د  ټولګه.  ونو  د  بڼ.  لرونکی  نی 

چ   پيژندنی مرکز  کار    ې هغه  ونو  لویو  په 

 .يکو 

 

                          Arboricide اربوریساید 

وچوونک  د ونو  هغه    ي لویو  مرکبات. 

 وچې کړي.  ې ون ې مواد چ  يکیمیاو 

 

          Arboricole  ونه خوښوونکی ژوی 

ژوندټ هغه  ک  يول  ونو  په  چې   ې موجودات 

 لکه بیزوګان، کواال او نور ژوی.  يژوند کو 

 

           Area Level د یوې ساحې په کچه

د ترویج واحد    ې پروګرامونه چ   ي غه ترویجه

په   کلی  )د  کچه  ټيټه  په  ټولو  تر  )تشکیل( 

او له کلیوالو  او مخامخ  بزګرانو   سطح( جوړ 

یو    ې ی  ې او په س ک  ي سه کار کو  ترویج  د 

 . يمامور و 

 

                   Arenicole  شګه خوښوونکی

.  يژوند کو   ې غه موجودات چی په شګو که

 .ي وده کوونک ې په شګه لرونکو خاورو ک

 

                         Arid Climate  اقلیم وچ

له اوبخور    هلته پرته   ې هغو سیمو اقلیم چ   د

بوټو د تبخیر   –ل د ونو  ملدب  ېڅخه د خاور 

م . دوه ډوله وچ اقلی يڅخه کم و   ېله انداز 

  يد کلن   ې شته: یو د سړو سیمو وچ اقلیم چ
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ی  اورښت کمه    ۲۵۰له    ې اندازه  مرتو  میلی 

 ي د کلن   ې ، بل د تودو سیمو وچ اقلیم چ يو 

میلی مرتو شاوخوا    ۵۰۰د    ې اورښت اندازه ی

بیابايو  او وچو سیمو بوټی یو شمیر . د  نی 

 یا سارایی اغزي ډوله بوټي وي. ې دښت 

 

                           Arthropoda ارتروپودا

. د  يلر   ې پښ   ې نکغه حرشات چی بند لرو ه

چ  صنف  هغه  څو    ې حرشاتو  له  یی  پښی 

جوالګان،   غڼی،  لکه  دي،  جوړې  بندونو 

 .لړمڅرسو بندی او 

 

 Artificial Feeding       مصنوعی تغذیه

طبیع   د د  څ   ي چاپیریال  تر  په  خوراکې  نګ 

غذای شوي  ترکیب  ډول  مواد   ي مصنوعي 

فارم   د  کبانو،  ته چی  الوتونکو  او  څارویو 

 . يورکول کیږ

 

      Artificial Fertilizer مصنوعی رسه

بوټو د تولید   -غه کیمیاوی مواد چی د ونوه

ورعالوه   کې  ځمکې  موخه  په  زیاتوالی  د 

 کیږي. 

 

Artificial Forest 

ه الس کرل شوی ځنګل پ  

په سیمه کی په طبیعی بڼه   ې هغه ځنګل چ 

ټاکلی   یوه  د  الس  په  انسان  د  بلکی  نه، 

لرګیو  لکه د  راغلی وی  لپاره منځته  مقصد 

د  زیاتولو،  د  ښکال  د  سیمی  د  دتولید، 

ځایونو  تفریح  د  ساتنې،  اوبود  او  خاوری 

جوړولو، په اقلیم غوره اغیزه او یا هم د دغو 

 ټولو موخو لپاره.

 

 

                                                   Ash ایره

پاتموادو له سون څخه ور   يعضو   د  ې وسته 

 .يشویو موادو ته ویل کیږ

 

                         Atmosphereامتوسفیر 

 ې له مخ څخه پورته شاوخوا فضا چ   ې د ځمک

شاوخوا فضا بیا په دریو نورو    ې دغه د ځمک

بایوسفیر،  هایدروسفیر    برخو:  او  لیتوسفیر 

شو  د ځمک  ېویشل  د  پور   له سطح  ې ده.  ته 

موجودات   ياتوموسفیر هغه برخه چی ژوند

کیږ موندل  نوم  يپکی  په  بایوسفیر  تر  او   د 

پور  سطح  موجود   ېهغی  بړاس  اوبو  د  چی 

 . يهایدروسفیر بلل کیږ ،دی

 

 Atmosphere                           امتوسفیر

ګازاتو طبقې   د پورته د  له مخ څخه  ځمکې 

بیا   پخپله  دا  چې  کیږي،  ویل  امتوسفیر  ته 

توپوسفیر،  لري:  طبقې  فرعي  څو 

او   ترموسفیر  میزوسفیر،  سرتاتوسفیر، 

 اګزوسفیر.

تر ټولو زیات ژوندي موجودات د امتوسفیر  

لکه  ځمکی   کوي  ژوند  کې  برخه  نژدې  ته 

. د هوا په دغه  ي او الوتونک  ي ، بوټې ، ونيژو 

ک  ک   ې برخه  سلو   ۲۱نایرتوجن،    ۷۸  ې په 
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او    ۰،۹آکسیجن،   دای    ۰،۰۰۳ارګان،  کاربن 

میتان،   لکه  عنارص  نور  ځینی  دی،  اکساید 

او هیلیم هم پکی   نیون،  اوزون، هایدروجن، 

ډیره   په  )هایدروجن(  ګاز  سپک  خو  شته، 

ګازاتو   برخه کی دی. د  د پورته  تراکم  ډیر 

یعنی  ضخامت  ټيټ  په  ټولو  تر  امتوسفیر 

تر    ۵،۶ تدریج سه  په  او  کیلومرته کی دی 

کیلو مرتو پوری د ارتفاع په زیاتیدو د   ۱۰۰۰

)و.ګ:   کمیږی.  فشار  او  کثافت  ګازاتو 

میزوسفیر،   سرتاتوسفیر،  تروپوسفیر، 

 ترموسفیر او اکزوسفیر(. 

 

                                                 Atom اُتم

اسايس   د هغه  عنرص  ترټولو   یوه  او  واحد 

چ  برخه  مربوطه    ې کوچنۍ   ټول  عنرص  د 

 .يموجود و  ې پکخواص 

 

 Audience  مراجعین، اوریدونکی 

څانګ  د راغيل  ې ترویج  بزګران.   ي راتلونک/ ته 

ان چی د ترویج پروګرام  هغه کلیوال او بزګر 

و  ناست  چ يته  بزګران  ډله  هغه  یوه    ې .  د 

وړ    ي هڅوونک پام  د  .  يد  Targetپروګرام 

 مخاطبین.

 

Audio Visual Aids 

 لیدو او اوریدو وسایل د

پروګرامونو او د روزنیزو میتودونو   ي د ترویج

تصویر  په  هم  معلومات  چی  وسایل  هغه 

.  ياو هم په غږ سه بزګرانو ته رسو   )انځور(

چ  سیستم  هغه  وسایلو  لږ بی   ې د  یا  سواده 

نوې  سواد   ته  بزګرانو  او  کلیوالو  لرونکو 

مفکوره، د پروګرامونو محتویات او د ترویج  

تلویزیون  فلم،  د سالیدونو،  پروګرام   موارد، 

 . ياو نورو له طریقه وررسو 

 

Authoritarian Leadership 

وتوکرات مرشتوبا  

هغه لیډران او مرشان چی د مادونانو موخی  

څخه  او کړه وړه په خپله ټاکی او له هغوی  

د هدایت او اوامرو د عملی کولو مته لري.  

هغه لیډر چی د ډلی یا د کلیوالو د نظر په  

مه ډیر  ورته  نظر  خپل  و پرتله  اقتدار يم   .

 خوښوونکی مرشتوب.

 

  Autocrat Leadership 

 خپلرسی مرشي

پرته له مشورې د   طچ   یهغه مرشان یا رهرب 

خپل فکر او شخصی تصمیم له مخی اقدام  

چی شخص دا    يه مرش او اجرأت کوی. هغ

 .يپه خلکو تحمیلو 

 

                            Autotroph  اوتوتروف

ونه بوټ  ې غه  د    ې چ   ي او  خپله  په  غذا  خپله 

وړانګ له  کو ملر  چمتو  پاڼو  يو  په  دوی  د   .

شنه رنګه پګمنتونه یا کلوروفیل د ملر د    ې ک

او  اکساید  دای  کاربن  له  مرسته  په  وړانګو 

او    اوبو څخه قندونه جوړوالی شی. دغو ونو

 . يبوټو ته فوتوتروف هم ویل کیږ
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          Avitaminose د ویټامین کمښت

ژوندپ یوه  هغه    يه  ویټامین  د  کې  موجود 

چ  فزیال  ې کمښت  په  هغه  وژیکی  د 

باند روغتیا  او  اغیزه   ېفعالیتونو  ناوړه 

 وکړي. 

 

 Awareness                               خربتیا

نو  خپراو   ېمفکور   ېد  نو   يد  د    ې یا 

پړ   ۍتکنالوژ  لومړنی  هغه  انتشار  چی د  او 

دغ د  خلک  کلیوال  یا    ې نو   ې بزګران 

ځل    يپه هکله د لومړ   ې یا مفکور   ۍتکنالوژ 

غواړی په دی پړاو کی  . دوی  يلپاره خربیږ

په   ۍیا تکنالوژ   ې نوی عملی   ېرنیز ک  ې د دغ

 .يهکله الزیات وپوهیږ

 

                                                Axil څوکه

 د ښاخ، پاڼې، ډنډر یا ونې لوړه برخه

 

Azotobacter                  ازوتوبکرتیا  

بوټو   ي د یو شمیر لیګوم  ې چ   ېهغه باکرتیاو 

په ریښو باندې ژوند تیروي او د نایرتوجن د  

عامل په توګه    Nitrificationنصب کوونکو  

ته   بکرتیاوو  دغو  کوی.   Nitobacterعمل 

 .يهم ویل کیږ
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B, b
          B – Horizon )بی( طبقه ېد خاور 

بله    ېالند (A Horizon)  ې طبق  A  ېخاور   د

له پاسنۍ   ې تشکیل او جوړښت ی  ې طبقه چ 

شستشو  یا  مینځلو  د  اوبو  د  څخه  طبقی 

دی   وی.  شوی  رامنځته  امله  له  عملیی 

ه ته  او  هورایزون  رارسیدلی  ریښی  ونو  د  م 

پک طبقی    Cد  دا    .کوالی يش   ې وده  نه  له 

هورایزونو ترمنځ ښه پوره    Bاو  Aمخکی او د

. دغه هورایزن  دهد تشخیص او پیژندنې وړ  

عضو   Aد   اندازه  په  نلر   يهورایزن  ،  يمواد 

د  وسپنې  د  خاورې،  ټینګې  مالګې،  د  خو 

لرونکمرک املونیم  او  دغه  ده  ې باتو  البته   .

د   کی  یوه    Aهورایزن  څخه  هورایزن  له 

 هم ترسب کړی وي.  ومواد ي اندازه عضو 

 

                    B Vitamins  نهبی ویتامینو 

او    د تیامین  )نیاسین،  ګروپ  یو  ویتامینو 

  ې الوین( دی.  ګڼ شمیر سابه او میو ریبو ف

 .یمواد لر  ي د انسان وجود ته دغه رضور 

 

Back up Program 

ي پروګرام مالتړ کوونک د  

پروګرام   کوچنی  بل  یوه  یا  فعالیتونه  هغه 

کوی. لکه په  چی اصلی پروګرام سه مرسته 

یفونو د جوړولو په کلیو کی د بزګری کوپرات 

په کلیو   ې چ   ېپروژ   ې داس  يخاطر د انجنیر 

د   ې ک او دفرتونو  مرکزیت  د  د کوپراتیف  

نور   رامنځته او  ودانۍ  خاطر  په  کیدو 

 . يبنسټونه جوړ کړ  ي فزیک

 

Back Up Services 

خدمات يالتړ کوونکم  

او   ې په کلیوالی سیمو ک   ې کله چ  د کلیوالو 

ی لپاره  اصيل بزګرانو  شمیر  خدمات   و 

آسانه   او  اجرا  ښه  د  هغو  د  کیږی،  وړاندی 

کی تطبیق په خاطر یو شمیر نور مالتړ کوون

ترویج د  لکه  کول.  ارائه   ي خدمات 

په خاطر    ې استفادپروګرامونو څخه د غوره  

او  بزګرانو ته د ترانسستورراډیو ګا نو ویشل 

ه کرله  د  څخه  پروګرامونو   ې کیل   -غه  د 

 اوریدل.

 

                        Back Ward  وروسته پاتې

خپل ه د  ودې،  اقتصادي  د  چې  ټولنه   غه 

ارزښتونو  کلتوري   ، داندازې  توليد 

  ی وژيکي کچې او نورو له مخې په نسب تکنال

وي.  پاتې  وروسته  هغه    توګه  ډول  هر 

چې   یې  وضعيت  کې  ودې  راتلونکې  د  

 وي.   اوپرمختګ  امکان
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Back Ward Economy 

ر وسته پاتې اقتصاد و   

د   ښېکالک  د  چې  اقتصاد  هېوادونو  هغو  د 

اوږدې مودې له امله له پرمختګ څخه پاتې 

شوي او اوس هم د ښکېالک د دورې ناوړه  

اقتصاد   ونوهېواداثار پکې ښکاري، يا د هغو  

عواملو   پېالبېلو  د  امله  چې  تراوسه  له  يې 

کړې. ده  نه  پرمختيا   ډول   پوره  دغه 

اوس هم کرنه  مهم سکتور  ې زیاتروهیوادو ک

 . يکیږ بلل

 

                   Bactericide  بکرتیاوژونکی

چ ه مواد  او  مرکبات  له    ې غه  د  بکرتیاوو  د 

 منځه وړلو لپاره په کار ځي. 

 

                  Bacteriology  بکرتیا پوهنه

مطالعه    د بکرتیا  چی  څانګه  هغه  علومو 

 د بکرتیاوو د څیړنې څانګه.  کوی.

 

                                  Bacterium بکرتیا

یو ه چ   ي ژوند  يحجرو   غه  هر    ې موجودات 

ی حجرو   ې یو  لرونک  يد  د   ې چ   ید  ي دیوال 

دننه   و   ي مارپیچ   DNAهغو  .  يجوړښت 

ژوند یعن   يدغه  یو    ېبکرتیاو   ې موجودات 

کو  رامنځته  ناروغۍ  شمیر  يشمیر  یو  خو   ،

بلکې   ېبکرتیاو  کوي،  رامنځته  نه  ناروغي 

فعالیتونه  ګټور  یو شمیر  یعنې  دي،  ګټورې 

بکرتیاوی   توګه  په  بیلګی  د  کوي؛   تر سه 

غ او  کوی  تجزیه  مواد  عنارص  عضوی  ذایی 

داخلو  ته  دوران  یا  بکرت  . يبیرته 

ژوندوي  میکرو  حجروي  یو  سکوپیک 

امراضو  د  او  تغذیه  په  چې  دي.  موجودات 

په   Bacteriaپه تولید کې عمده ونډه لري.  

)حجروی   یا  تکثیر Divisionانقسام  شکل   )

ي. اندازه یې له یوه مایکرون ) د یو میلی کو 

تر   نیولې  څخه  برخه(  زرمه    مایکرونو   8مرت 

 پورې فرق کوي. 

 

              Bacterivore  بکرتیا خوړونکی

   

چ ه موجودات  ژوندی  بکرتیاوو    ې غه  له 

 .يڅخه تغذیه کو 
 

                              Bagasse  فالهدګنیو ُت

 ې خه وروسته چ ګنیو له رشبت ایستلو څ   د

پات په    Begassیا    Bagasseد    يکیږ  ې څه 

یادیږ دغينوم  له  کاغذ    ې تفال  ې .  د  څخه 

د   او  توکو  عایق  جوړولو،  تختو  جوړولو، 

 . يلپاره کار اخیستل کیږ ې خوراک ان حیو 
 

                                       Bait مړۍ  يزهر 

وړونکه منځه  له  ناروغیو  د  چې   ي غه  مواد 

مرکبات دي  او دونو او بوټو د    ي هر ز عموماً  

ناروغه کوونکو عاملینو د له منځه وړلو لپاره  

 په توګه په کار ځي. ې عمد غذایی ط  
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Balanced Herbivory 

توازن خواړه خوړونکیم  

پرمختیایی   کی  د  اقتصاد  په  هیوادونو 

ارزښت لری. د څړځای د  اوچت  څړځایونه 

ښی ساتنی لپاره د متناوب څړ تر څنګ دا 

کی   ځای  څړ  په  چی  ده  رضور  هم 

او   بوټو  بیالبیلو  له  څاروی  څریدونکی 

له  یعنی  وکړی،  تغذیه  او  استفاده  ګیاګانو 

موجود   توازن  کی  کولو  استفاده  څخه  بوټو 

 وی. 

 

Balanced Replication 

   وزینی تکرار  ت 

ک  ي علم  د ترڅ  په  اجرا  د  که   ې تجربو 

احساس کړ  څیړن  ې چ   يڅیړونکی  پایله   ې د 

هغو  شمیر  یو  امله    د  له  )تیروتنو(  خطاګانو 

چ  تجرب  ې ده  ک  ې د  ترڅ  شو   ې په    ي پیښې 

باید تجربه یو دوه    ې حالت ک  ې، نو په ديد

ته    ې، دله بیا تکرار او تیروتنه اصالح يش ځ 

 .يکوونکی یا توزینی تکرار ویل کیږ بیالنس

 

                   Baled Hay  تړل شوی واښه

تغذی  د د  ژمی  د  کادان  ې څارویو  د   ې او  ته 

شو  مروړل  موخه  په  بسته   يوړلو  مکعبی  یا 

لږ  د  چې  دی   واښه  شوی  تړل  کی  بندیو 

د   مروړل  ځای  کلک  ډیر  خاطر  په  نیولو 

 . يکیږ

 

                                               Baler بالر

چ ه ماشین  شو   ې غه  ګیډۍ    يریبل  واښه 

د   جاتو  علوفه  شویو  ریبل  د  تړی.  ګیډۍ 

بسته بندی ماشین. د څرتیو ګیډۍ ګيډۍ  

مختلف   ماشینونه  دا  ماشینونه.  تړونکی 

واښه   کې  کرونده  یې  ځینی  لري:  ډولونه 

و )علوفه( سم له ریبلو سه مروړی او څو څ 

خپل   د  کې  کرونده  په  یې  وروسته  ګامه 

، يري په مسیر کې په کتار ډول پریږدتګلو 

غ پر  فارم  د  پرځای  ځای  یې  نور  ولی  ځینی 

بند بسته  کې  بارجامه  په  ي،  کو   يواښه 

نور یې په   ي ځینی یې په تارونو تړي او ځین 

 قالبونو کې دا کار کوي.

 
 

                             Bare Fallow شودیاره 

یوهه د  چی  ځمکه  هغه  یا  پټي  یا    غه  فصل 

، خو د خاوری د  یوه کال لپاره ونه کرل يش 

لپ  مخنیوی  د  بوټو  هرزه  د  او  کیدو  اره  ښه 

 . ي قلبه شوی و 

 

                     Barnyard Manure ډیران

چ   یران ډ او    ې سه  ورستیدو  د  موده  یوه 

ر ډیران شوی وي.  پوره تجزیه کیدو په خاط
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او    دغه ډول سه کايف د عضوی مواد لری 

کو  مرسته  هم  سه  کیفیت  .  يخاوری 

يش  تجزیه  ډیران  چی  بوټو    څومره  هرزه  د 

 ښه له منځه ځي. ې تخمونه پک

 

                      Basic Crops  اسايس بوټى

د   د چې  ډولونه  مهم   ډېر  هغه  دانو   ، غلو 

په   محصوالتو  بوټی  کرنيز  اسايس  کې  ډله 

بوټو په پرتله زیات    وبلل يش. کرل کیدونکو

کیدونک کیدونکي   ي مرصف  کرل  زیات  او 

او  بوټي   پوميه   ، وريجې  جوار،    ، غنم  لکه 

 نور. 

 

 Basic Needs                  ېاړتیاو  اسايس

سټانډارډ ژوند او حیاتی  د حیوان او نبات د  

اقل غذایی    فعالیتونو د په خاطر حد  تامین 

 او د ژوند رشایط. ي توک

 

           Basic Research  بنسټیزه څیړنه

چ ه څیړنه  ی   ې غه  ساحه    ې یواځ  ې موخه  یوه 

د    ې په مجموع ک  ې ، بلکي انګه نه و او یوه څ 

طبیعی   د  وی.  لپاره  پراختیا  د  پولو  د  علم 

او  ټولنیزو  انسانی،  د  پيژندنی،  د  پيښو 

او په دغو برخو کلتوری ښ کارندو د توضیح 

واقعیتونو    ې ک څیړنه د  بنسټیز  ته  راسپړلو 

 .يویل کیږ

 

Basic Slag 

 فاله دسلګ ُت

ک  د کارخانو  جوړولو  په    ې پوالد  تولید  د 

  ر د اضايفخړ رنګه پود  یو اضايف  ې پروسه ک

تولیدیږ  ېماد توګه  ارزښت    ې چ   يپه  کوم 

ات  ترکیب   ې ، خو د فاسفیتونو او ښور ينه لر 

. يلپاره ډیر ګټور د  ې د بوټو د ود  ې چ   يلر 

پوډر  دغه  س   Basic Slag  فارمونه  په    ېد 

موادو    اضايف  ي . دا د صنعت يتوګه استعاملو 

ک زراعت  په  اقتصاد  ې څخه    ې استفاد  ي د 

 یو ډیر ښه مثال دی. 

 

             Basic Training بنسټیزه روزنه

چ ه روزنه  ډول  لپاره   ې غه  کړو  زده  نورو  د 

جوړو  ور يبنسټ  په  کلیوالی .  پاتې  وسته 

له ډیرو اختصاصی زده کړو څخه   ې سیمو ک

زده کړ   ې مخک اساسی  او  پر    ېباید عمومی 

يش  بوتلل  او  مخ  بنګالدیش  په  لکه   .

چی   کی  د هندوستان  روزنی  ډول  دغه 

مرسته   سه  پروګرامونو  پرمختیا  کلیوالی 

 وکړه.

 

 Basin                                              حوزه

یوه سیند اړونده ټولی ځمکی چی د دغه    د

سیند په اوبو خړوبیږی. په دغه حوزه کی د  

دغه سیند د اوبو د نفوذ له امله د ځمکو د 

هم  هم  زهکشی  موخه  په  سیند  اصالح  دی 

دی  په  لری.  اړه  د    پوری  سیند  هر  توګه 

زهکيش او  لر   خړوبولو  حوزه  د يخپله   .
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  یکو او سیندونو ارتباط ته د آبیار کرنیزو ځم

کیږ ویل  د    یحوزه  حوزه،  سیند  آمو  د  لکه 

 نور. ې ند حوزه او داسکابل سی 

 

      Basin Irrigation حوضه یی اوبخور

ونده  ایساره شوی کر   ېله چی په پولو باندک

يش  )ډنډ(  خړوبه  اوبو  په  ته    ېد  ، ټوله 

ی وای  ي حوضچه  اوبه    .ي اوبخور  ډول  دغه 

ی قطره  د  او    ي لګول  اقتصادی  نا  پرتله  په 

د هم   ممکن  خواص  میخانیکی  خاوری 

کړ  هغ  .يخراب  لګولو  اوبو  چی  د  طریقه  ه 

او پټی ډنډ  ي ورځ ي څخه اوبه په پټ  ې له ویال

د اوبو مرصف ډیر    ې طریقه ک  ې. په ديکیږ

 زیات وي )و.ګ:غرقاب(. 

 

                       Basin Land ټیټې ځمکی

چ ه ځمکه  ساحه  ی  ې غه   ېنور   ې شاوخوا 

تخنیکی کار په  . نن ورځ د  يو   ې ځمک  ېلوړ 

ځمک ډول  دغه  اورښت    ې چ   ې واسطه  د 

د   جوړیږی،  پکی  ډنډونه  لوی  پرمهال 

ه خاورو ډکی او پراخه شاوخوا لوړو ځمکو ل

 . يد يشو  ېورڅخه جوړ  ې کرنیزی ځمک

 

 Bathophilous             ډنډ خوښوونکی

ول هغه ژوندی موجودات چی د ځمکی په ټ

 ژورو ډنډونو کی وده او ژوند کوی.

 

       Bearing Capacity  د ځایولو وړتیا  

یا   د ظرفیت  وړتیا،  هغومره  محیط  یوه 

ژوندي  شمیر  ټاکلی  چی  ګنجایش 

موجودات تحمل کړي، خو تر دغه ګنجایش  

اضافه شمیر ممکن د دغه محیط منابعو او 

 فزیکی حالت ته زیان واړوی. 

 

                 Bed Plantingد کښت بسرت 

پهک مخکی  څخه  کرنی  د  تخم  د  چی   له 

تخنیکی وسایلو د تخم د کینولو )بذر( لپاره 

خاوره جوړیږی. کیدای شی د هوار پټی په 

شکل وی، کیدای شی د پشتو )جویه کشی(  

د  بڼه  کتار  په  یا  اړخونو  پولو  د  شکل،  په 

 کښت کیدونکو بوټو د کرلو لپاره وی. 

 

                             Bee  مچۍ )غومبسی(  

آردر    Hymenopteraومبسې د جال وزرو  غ

د   ډیره    Vespoidaeاو  اړوند  پورې  کورنۍ 

د   چې  ده  حرشه   Beneficalګټوره 

Organism   کې لړ  په  موجوداتو  ګټورو  یا 

له  پرته  غومبسې  او  مچۍ  لري.  ځای  مهم 

ګرده   په  بوټو  د  تولیدوي،  شات  چې  دې 

( لري.  Pollinationڅنډولو  رول  مهم  ( کې 

ساتنه   مچیو  د  شاتو  د  ورځ   Beeنن 

Keeping   شغل دی چی لګښت یې   یو ګټور

ی عاید  او  او   ې کم  اقتصاد  په  دی.  لوړ 

ته   کاروبار  ساتلو  مچۍ  د  کی  زراعت 

Apiculture  وایی. غومبسی د ایکو سیستم

 د زنځیر یوه مهمه کړۍ ده. 
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Beef Animal 

 دغوښې دتولید لپاره روزل شوی څاروی

د تولید په   ې د غوښ  ې غه څاروی چی یواځ ه

 . يخاطر روزل کیږ

 
 

 Beet Pulp                    فالهد جغندرو ُت

په  ک شکری  د  څخه  جغندر  له  چی  له 

پاتی   اضافی  شی،  تولید  بوره  کی  فابریکه 

شی   کیدای  چی  کیږی  بلل  )تفاله(  شونی 

ورڅخه   تغذیه کی  څارویو  د  او  موالس  چی 

 کار واخیستل شی.

 

        Beet Root  غندر ربښه یی برخهجد

اقتصادج   د هغه  نبات  د  لبلبو  یا    -يغندر 

چ   خوراکي   ) )ریښه  هغ  ې برخه  څخه   ې له 

 .يشکره ترالسه کیږ

 

 Beetle                                         غوباړی

پور  آردر  لوی  حرشاتو  کوچني  اړوند    ېد 

او    ې چ   يد  موجودات طرز  د  ژوند  خپل  د 

 )سپیشزونه(بیالبیل ډولونه    ې له مختغذیی  

 . يلر 

 

 Behavior                                       چلند

ټولو   د شاوخوا  له  کی  چاپیریال  په  ژوند 

ښکارندو سه د یوه ژوندی موجود کړه وړه.  

یو   چی  مجموعه  فعالیتونو  هغو  ټولو  د 

او   کوی  ترسه  یی  موجود  دغه  ژوندی  د 

فزیولوژیکی  او  عاطفي  عقيل،  د  موجود 

د لویانو په   فعالیت له امله ترسرتګو کیږي.

د   ې پروګرام په بهیر ک  ي زده کړه او د ترویج

محتوا   ي مخاطبینو هغه ذهني تجرب، کالم

کیږ  ویل  ته  غربګون  بدنی  د    ې چ   ياو 

پروګر  د  یا  وړاندې  په  اجرا  پروګرام  له  ام 

 .وروسته ورڅخه ولیدل يش 

 

 Bench Mark                       معیار نښه  د

یوه هغه لومړنۍ نښه    .  نقطه  ېه نښه شوپ

پر  د  ارزون یا  د  لپاره  اجرا  د  نقشې وګرام   ې ، 

معیار   ې جوړون هغه  سنجولو  چ   ياو    ې نقطه 

کیږ پیل  ځایه  هغه  له  به  د    يپروګرام  او 
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بهیر   په  تطبق  د  تطبیق  د  پروګرام  ترویجی 

به   پکی  او  بدلونونه  هغالزم  د    ې رمختګونه 

مخ کیږ  ې له  د  يارزول  پروګرام  د   .

بریالیتوب د مقایسه او اندازه کولو لپاره یو 

 تشخیص کوونکی معیار.

په دقت   او کیفیت چی  ارتفاع  معیار،  هغه 

معرفی   ډول  ثابت  په  او  شوی  ښودل  سه 

ترویج   د  یا  پروژه  او  پروګرام  او  وی  شوی 

ساز  بل  یا  په  مدیریت  ته  هغه  باید  مان 

 .يدلو ژمن و رسی 

 

 Bench Terrace          ېکروند ي زینه ی

لرونکو    د خاوری  او  غونډیو  لرونکو  شیب 

غرونو په ملنو کی هغه کروندی چی د تیږو  

د بارو په جوړولو سه طبقه په طبقه جوړی  

شوی وی. تراس بندی له یوی خوا د غرونو  

د   لپاره  کرنی  د  څخه  غونډیو  او  ملنو  له 

امکان   د  استفادی  خوا  بلی  له  برابروی، 

خاورو د له منځه تګ او شړیدو مخه نیسی.  

دغه ډول تراس بندی د لغامن والیت، کونړ، 

، خو په يلیدل کیږ   ې وست او نورستان کخ 

انکریټی جوړښتونو په د ک  ې بهرنیو هیوادو ک

جوړیږ خاور يواسطه  د  سیالو  د  د    ې. 

جوړ   ېب له امله د لویو سیندونو تر غاړ رسو 

 هم یوه بیلګه ده.  ې تراسونه ی يشو 

 
 

 Beneficiary                 ګټه اخیستونکی

پروګرامونو   د د  پرمختیا  د  کلیو  او  کرنی 

څوک  هغه  اخیستونکی.  ګټه  یا  وال  برخه 

معنوی   یا  او  مادی  څخه  شی  یوه  له  چی 

مفاد ترالسه کوی. د ترویجی پروګرام شامل  

 بزګران.
 

          Benthic Plants د اوبو شنه بوټی 

د اوبو ډیر لږ ژورتیا کی وده    هغه بوټي چې 

اړتیا لر   يکو  ته  ، نو ځکه یی  ياو د ملر رڼا 

ره  رنګ شین وي. د دغو بوټو یوه برخه، په تی 

ریښ هغو  ملر    ې د  د  وي.  کې  اوبو  په  باید 

وړانګی د اوبو لږ ژورتیا پورې نفوذ کوي، غه  

لږ اندازه نفوذ هم  د دې بوټو د ودې لپاره  

 کايف ده. 

 

 Berg                                  د کنګل غرونه

غرونه    د د    Ice Bergکنګل  ځمکې  د 

غونډاري د شاملی قطب هغه کنګلونه دي  

زیرم اوبو  د  نړۍ  د  د چې  ځمکې  د  او  ی 

بلل   بخښونکی  تعادل  اقلیم  د  غونډاري 

کیږي، کوم چې اوس له بده مرغه د انسان  

س والو  وسله  او  صنعت  افراطی  له د  یالیو 

 .يامله مخ په ویلو کیدو د
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           Berseem Clover  مرصۍ شوتله  

نوم    Trifoium Derandrinum  د علمی 

لیګوم یې    ي بوټ  ي لرونکی  مونږ  چی  دی 

د   او  حاصل  د  خو  پیژنو،   ډول  یو  دشوتلو 

جذابی  د  شوتلو  شکل  رګه  دوه  مخې  له  ت 

سیايل د   نيش  سه  ډولونه  دواړه  کوالی. 

Trifoium    :و.ګ( لري  اړه  پورې  جنس 

Aalsik Clover .) 

 

Best Management Practice 

مدیریت ښه ډیررنیز پرکتس کد   

قلبی،   کرلو،  تخم  )د  پرکتسونو  کرنیزو  د 

مالی، حاصل ټولولو اوبه لګولو، سی ورکولو 

خاور  د  چی  دی  مدیریت  ډول  هغه    ې..( 

کم د  ضایعات  صفر،  ککړتیا  چاپیریال  د   ،

او حاصالت    يعنارصو لګښت اصغر   ي غذای

بوختیا  ځواک  کار  د  او  اوچت  ټولو  تر 

 . يو  ې حد ک Optimumمطلوب 

 

 Beta Carotene                   کروټینبیټا 

ک  د بدن  په  چی  ډول  هغه    Aپه    ې کروټین 

بدلیږ کروتین  يویتامین  دغه  په  زیات  . 

ټو   او و  ر ګاز  په  سبو  بالعموم  او  میوو  هغو  لو 

تیاره شین یا ژیړ رنګ    ې چ   يکی موندل کیږ

بیه    . دغهيلر  لوړه  مارکیټ کی  سابه  ډول 

 . يلر 

 

BHA & BHT 

 ی. اچ. ای. او بی. اچ. ټی ب 

Butylated Hydrogen Anisole    او

Butylated Hydrogen Toluene    هغه

چې  دي  مرکبونه  لبنیاتو  دوه  غذایي    د  او 

دغه   لري.  ارزښت  کې  پروسس  محصوالتو 

غذایي  لرونکي  غوړ  او  غوړي  ترکیبات  دوه 

او  اکسیدیشن  د    توکي  خطر  له  کیدو 

تریووايل )خوندخرابیدو( څخه سايت. اوس د  

وترنري او  د    کرنې  کی  پوهنځيو  علومو 

د   او  څانګی  پروسس  د  محصوالتو  غذایی 

حیوانی   د  کی  صنعت  په  توکو  خوراکی 

پوځی،   کوچو،  د  لکه  پروسس  محصوالتو 

ارزښت   ځانګړی  پروسس  نور  او  خیدک 

ته  موندلی   ترکیباتو  ډول  دغه  اړتیا چی 

 . لري

 Biennial                                   دوه کلن

بدن ه کی  کال  لومړی  چی  بوټی  وده    غه 

کو يبشپړو  نه  میوه  او  ګل  خو  خپل ي،  د   ،

 . ير په دوهم کال ګل او میوه تولیدو عم

 

Binomial Nomen Culture 

 دوه ګونی نوم ایښودنه

د ژویو، ونو او بوټو او ټولو ژوندیو موجوداتو 

د ویش لپاره د نوم ایښودلو هغه طریقه چی 

د  او  پیشنهاد کړه  لینوس  کارل  لومړی ځل 

)نوع(   سپیشز  او  جنس  بوټی  یا  ژوی 

نوم   علمی  ته  دی  کیږی،  ښودل  ورباندی 

نوم   بادرنګ علمی  لکه د  ایښودنه هم وایی 
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جنس   Cucumis Sativusچی   د  دی. 

غټ  لومړ  توری  یی    Capitalی  دوهم  او 

د    Lower Caseکوچنۍ     Italic  ایتالیکاو 

 . يلیکل کیږ ېپه خط )مالست لیک( باند

 

 Bio Fertilizer                      ژوندی رسه

سې په موخه هغه ټول موضوعات چې د    د

هغو اصيل توکي کوچنی ژوندي )میکروبی(  

بکرتیاو   ژوي؛   نصبوونکی  نایرتوجن    ې لکه: 

او   سپیریلیوم  آزو  رایزوبیوم،  )آزوتوبکرتیا، 

یوه    (نور  تکنالوژۍ  نوې  د  سه  دغه  وي. 

بیلګه ده چې په عرصي کرنه کې دود شوې  

 ده.

 

 Bio Mass                             ژوندی کتله

یوه ژوندی موجود هغه وزن چی د هغه د    د

. د ي راځ اوبو له لری کیدو وروسته په الس  

ژ  وندیو موجوداتو هغه خالصه کتله کوچنیو 

انرژي    ې پیریال کپه یوه چا  ې چ  اوسیږی. د 

عضوی   ټولو  هغو  مس  بایو  کی  بحث  په 

ر موادو ته ویل کیږي چی د سوځولو یا تخم

ترالسه يش  انرژي  ورڅخه  واسطه  یوه  په  د   .

 چاپیریال د ټولو ژوندیو موجوداتو وزن.

 

Biocentric Ethic 

ژوند په ارزښت متمرکز اخالق د  

  وعقیده لرل چې ټول ژوند )ون  ې باند  ېپه د

ژو  وبوټ  – ويش يواو  درناوی  باید  ته  د  (   ،

باید   برخه  ژوندۍ  نشی،  چاپیریال  زیامننه 

د انسان له ژوند څخه   ې دغه برخه باید یواځ 

په  نيش  قربان  انسان  د  شی  کیدای  خو   ،

د برش    اوسني وخت کې  ګټه وکارول شی.  

والو   وسله  او  افراط  د  کی  صنعت  په  لخوا 

او  سیالی  چاپیریال  ژوند  د  امله  له  و 

ایکوسیستم ته د ګواښونو په پیښیدو د دغو  

یو   یی  اوس  او  شول  زیات  پلویان  اخالقیاتو 

  (Biocentric World View)نوی نړۍ لید  

ژوندرا ټول  لید  نړۍ  دغه  کړی.    ي منځته 

د   کیهان(  موجودات  )لوی  خلقت  د  نړۍ 

 . محور بويل

 

 Biodiversity                     د ژوند تنوع

ټوله   د په  ایکوسیستم  د  پرمخ  ځمکی 

موجوداتو  ژوندیو  راز  راز  د  کې  مجموعه 

رنګارنګی. د ځمکی پرمخ د   ژوند  شتون. د 

ونې  بوټي،  میلیونونو  په  چی  بډایتوب  ژوند 

تر  نیولی  موجوداتو  حجروی  یو  )له  ژوي  او 

ډول یو  هيڅ   او  راځي  پکې  پورې(  هم    لویو 

نيش با مخامخ  سه  انقراض  له  ژوند  ید  د   .

ساتل علم  Biodiversity  . رنګارنګی    ي د 

ک پایله  په  ده.    ې څیړنو  شوی  بلل  اړتیا  یوه 

علمی څیړنې وایي چې نور نو باید د نړۍ په  

هم ور زیات نشی او  سه کتاب کی یو نوم  

له کمه    ې د ځمک باید د    ۱۲د مخ کم  سلنه 

نورو پرته  فعالیت  له هر ډول  ژوندیو    انسان 

د   ې په یوه ټاکلی ساحه کته پریښودل شی.

)و  موجوداتو  بیالبیل ژوندیو  ژویو(  بوټو،  نو 

هر ډول د انقراض له خطر څخه   ې ډولونه چ



 

43 

 

ictionary of AgricultureDDescriptive The  
 

 قاموس يترشیح کرنېد  

 
استازیتوب  ایکوسیستم  سامل  یوه  د  او  بچ 

بی  د  ټولن کوي.  د  موجوداتو  ژوندیو    ېالبیلو 

 یو ګډ ترکیب.

 

 Biogas                                       بایو ګاز 

غه ګازات چې د اکسیجن په نشتوايل )بی  ه

له   تړلی محیط( کې د عضوی موادو  او  هوا 

او   میتان  لکه  تولیدیږي؛  څخه  تجزیه کیدو 

کاربن دای اکساید. د بدرفتونو تړلو څاګانو 

هغه تند بوی چی تر سپږمو کیږی د میتان  

ک بیا  تیره  په  ده.  او  نښه  ډیران  حیوانی  له 

په    ې تر خاورو الندی او د ځمک  ي او بوټونی  

کژو  يش   ې رو  تولیدیږ  تجزیه  ګاز  . يبایو 

 (Anaerobic Digestion)و.ګ: 

 

 Biogas Digester      بایو ګاز دیجیسرت

 ساده تکنالوژي ده چی په وه نوې او تقریباً ی

تړيل ک  یو  خوشای  ې محیط  غواګانو    ي د 

او   هغو  تجزیه  استفادله  د  ګاز   ېڅخه  وړ 

پخلنځی   په  څخه  ګاز  دغه  کیږي.  ترالسه 

او   کوټو  په  توګه،  په  ګاز  د  سون  د  کې 

دفرتونو کې د رڼا کوونکو ګروپونو او د اوبو  

انرژ  د  کولو  پمپ  کار  د  توګه  په  منبع  یکی 

 . ياخیستل کیږ

 

 Biolith                                      بایولیت 

  ې نی توکی د نوم په آخر کیږې او کایاتره تز 

)یت(   لر د  کرومیت،   يروستاړی  لکه 

بایولیت.  دا هغه   نور،  او  ګرانیت، سلکیت 

ریښه   چی  دي  یا  تیږی  مواد  عضوی  یی 

، یعنی  په سیده توګه  يژوندی موجودات و 

موجو  ژوندیو  اثر  د  په  فعالیت  د  داتو 

 . ي و  يرامنځته شو 

 

Biological Control 

کنرتول  يیولوژیکب   

هرزه بوټی یا حرشات او   ېد کروند  ې کله چ 

شمیر  یو  د  عوامل(  کوونکی  )ناروغه  آفات 

)لکه موجوداتو  ژوندیو  طبیعی     ګټورو 

خوړونک حرشه  او   ي ښکارکوونکو،  الوتونکو 

شی   وړالی  منځه  له  واسطه  په  نورو( 

ډول   دغه  کیږی.  بلل  مبارزه  بیولوژیکی 

ارزانه   پرتله  په  د کیمیاوی کنرتول  کنرتول 

او بی خطره او د میخانیکی کنرتول په پرتله 

سه ټول آفات    ې طریق  ېخو په د  ارزانه ده،

 کنرتول کیدای. نيش
 

Biological Mineralization 

نالی کیدل یولوژیکی مب   

او تبدیالت چی د هغ  په ترڅ    ې هغه پروسه 

عضوی   خپلو  د  موجود  ژوندی  یو  کی 

  په اثر په معدن   ې جزیترکیباتو له مخی د ت

 .توکو بدل يش 
 

Biological Oxidation 

 بیولوژیکی اکسیدایز کیدل 

چ  نور ژو   ې کله  او  )بکرتیا  موجودات  ندی 

یا پیچلی   ي ( مړه شوی غټ ژو يژو   ي کوچن

  . کوی  تغذیه  او  تجزیه  مواد  په    عضوی 
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ک ځایونو  نورو  یا  اوبو  ژوندیو   ې والړو  د 

له   او  اکسیدیشن  توکو  او عضوی  موجوداتو 

 Biolysisته    ېدمنځه تلل )تجزیه کیدل(.  

دغې  له  کیږي.  ویل  چی    هم  څخه  تجزیی 

يش  ترالسه  ته    څه   Bioticهغو 

Decomposition يویل کیږ. 

 

Biological Psychology 

یالوژیکی ارواپوهنه ب   

هغه   پوهنه.  ګډه  بیولوژی  او  ارواپوهنی  د 

بیولوژیکی  د  مسایل  اروایی  چی  پوهنه 

 قوانینو او عالیمو له مخې مطالعه کوي.

 

Biological Wealth 

  یولوژیکی شتمنی ب 

 يژوند  ي ډیر کمیاب او قیمت   ې سیم  ېیو   د

طبی   یا  سوداګریز  علمی،  چی  موجودات 

بیساري   مخی  له  ښکال  د  یا  لری  ارزښت 

 وي.  

 

                                              Biom بایوم 

او    د محالت  ژوند  ګډ  نباتاتو  او  حیواناتو 

ځنګلونه. لکه  ژوندیو  طرز  شمیر  یو  د 

چاپیریال.   ځانګړی  اوسیدو  د  موجوداتو 

ژون یوه  دی  هغه  ګډه  په  چی  موجودات 

 . ي او توافق یی کړی و  ياوسیږ ې محیط ک

 

Biomass Energy 

ژوندۍ کتلی انرژي  د  

شوی   ترالسه  څخه  موجوداتو  ژوندیو  له 

 انرژي.

 

           Biopesticides بایوپستیسایدونه 

عاملینو ه د  ناروغیو  د  او  وژونکی  آفت  غه 

هغه   ولری.  منشأ  ژوندی  چی  کوونکی  دفع 

چیآفت   ترکیباتو   وژونکی  مصنوعی  له 

بلک نه،  له   ې څخه  موجوداتو  ژوندیو  د 

، باکرتیاوو، فرمنتونو ترکیباتو لکه د ویرسونو

 يبوټو له مرکباتو څخه جوړ شو   ي او د طبیع

 . يو 

 Biophyte                                  بایوفایت 

بوټه ی  ې چ   ي غه  موجوداتو   ې ریښه  ژوندیو 

ل. هغه  يو   ې ک نبات چی  لوی  یا  ه  کوچنۍ 

 .ينورو ژوندیو موجوداتو تغذیه کو 

 

 Biopiracy      د بیولوژیکی رسچینو غال

نوی استعامر یوه بیلګه ده. هغه یو شمیر    د

وروسته   د  چی  هیوادونه  پانګوال  صنعتی 

پاتی هیوادو د خلکو له سیمه ییزو عنعنوی  

ه معلوماتو څخه په استفادی طبی بوټو څخ

او    ې تلو طرز تر کار الندد کار اخیس راولی 

پات وروسته  طب   ې د  خپلو   ي هیوادو  په  بوټي 

وروسته   د  کوی.  پروسس  کی  کمپنیو  لویو 

پاتی او خوارو هیوادونو طبی بوټی او د نورو  

یا ارزانه ترالسه کول،    بیولوژیکی منابعو وړیا

 وړل او د هغو پروسس کول. ې په پټه ی
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Bioregionalism 

منطقویتوب یولوژیکی ب   

 ( مناطق  او  سیمی  چی  د  Regionsکله   )

مخ هغوی   له  منابعو  حیاتی  تقسیم   ې د 

مناطقو د بیولوژیکی منابعو له . د يش  يبند

فعالیتونه پرمخ بیول. کله چی سیمی    ې مخ

موجو  ژوندیو  طبیعی  د  هغوی  د د  داتو 

او بیا کاری    يشتمنیو پر اساس تقسیم بند

 .ه ورته ترتیب يش پالنون

 

 Biosphere                                بایوسفیر

او    د فضا  هغه  نژدی  ته  هغه  او  مخ  ځمکی 

ناحیه چی ژوندی موجودات لری او د ژوند  

ژوندیو  د  ماحول کی  دغه  په  وی.  وړ  کولو 

موجوداتو او محیط ترمنځ اړیکی شته. دا د 

 ټول امتوسفیر یوه برخه ده. 

د ټولی سطح او له هغې څخه لږ   ې دا د ځمک

پورته، یواځې هغی برخې ته ویل کیږي چې  

موجوداتو په واسطه اشغال  د بیالبیلو ژوندیو 

وي په   شوی  هایدروسفیر،  لیتوسفیر،  د  او 

بحرونو کی ژوندی موجودات، او اتوموسفیر  

هم   موجودات(  ژوندی  کوچنی  را  )دهوا 

   قرش. حیايت ې اخيل. یا په بله وینا:  د ځمک

 

 Biotechnology                بایوتکنالوژی

ه تولیداتو او د غذایی محصوالتو په عرضه پ

کار   څخه  تکنالوژۍ  له  بیولوژی  د  کی 

تولید د  کیفیت اخیستل.  او  کمښت  د  اتو 

ک لوړولو  څخه    ې په  علم  له  جنیتیک  د 

سلونو اصالح کول.  بوټو د ن  -استفاده. د ونو

عملی  له  تخمر  ارګانیزمونو   ې د  مایکرو  د  او 

حیايت   له په  اخیستل.  کار  څخه    فعالیت 

باندپدید پوره   ېو  په  اړتیاوو  د  او  پوهنه 

 کولو کې ورڅخه کار اخیستل. 

 

 Birth Control            د تولداتو کنرتول

نسل په ډیرولو یا کمولو کی هر ډول طرح    د

د   جنین  د  چی  اقدامات  هغه  مداخله.  او 

نسلونو د  او  مخنیوی   سقط  د  ډیرښت  د 

 لپاره کیږی. د بالربیتوب مخنیوی.

 

 Bison                              امریکایی سنډا

چ غه  ه دی  سنډاګان  شاملی    ې نژاد  په 

امریکا کی ژوند کوی او غټ کوپان لری. په  

کیږی.  خوړل  غوښه  یی  امریکا کی  شاملی 

دغه څاروی طبیعی څرځای کی ژوند لری.  

له   یی  بیا  او  ښکار  بلکی  نه،  کیږی  روزل 

 غوښی کار اخيل.

 
 

 Black Soil                             توره خاوره

عضوی  ه د  چی  خاوره  لرونکی  استعداد  غه 

د   و موادو  تور  رنګ  یی  کبله  له  د  يلرلو   .

  ولرونک  ېخاور   ې چرنوزوم سیمو خاوره د تور 

لپاره   جوړولو  چمن  د  طبقات.   ځمکو 
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او    ېخاور   ې تور   ېمساعد تورف   Blackته 

Turf Soil يویل کیږ. 

 

 Blight                               پاڼه ېژیړه شو 

ناروغیو او باد وهنی له امله د ونو بوټو د   د

پاڼو ناروغه کیدل. د دغو ابنارملتیو له کبله  

پیدا  داغونه  باندې  ډنډر  هم  او  پاڼه  هم 

بالکل   بیا  او  مړاوې  لومړی  چی  کیږی 

 وچیږی. دا بیالبیل ډولونه لري. 

 

 Block                                              بالک

د    وتجرب  ي علم  د لپاره  کولو  ترسه  د 

بالک    ېکروند هر  په  او  جوړول  بالکونو  د 

 د ترمتنتونو آزمایل.  ې ک

 

 Block Level                   د بالک په کچه 

  ي د ترویج  ې واحد چ   ي دار څو کلیو هغه ا  د

راغونډ    ې پک  څو کيل  ې پروګرام په تشکیل ک

هغه  يو   يشو  څخه  کالوو  او  کلیو  څو  له   .

پکج  پروګرام  کرنیز  چی  بالک  شوی    ې وړ 

ځ  بالک  ي پرمخ  د  ته  پروګرام  دغه  په    او 

 .يکچه جوړ شوی پروګرام ویل کیږ

 

 Blooming                             کول ۍغوټ 

ژوند  پ د  بوټی  د  کی  )ګراسونو(  غنمیانو  ه 

هغه پړاو چی وږی تشکیل او بشپړیږی، لکه 

د   چی  کی  بوټو  لرونکو  ګل  نورو  په 

Anthesis .مرحله راورسیږی 

 

 Blue Revaluation               آبی انقالب

  ې ماد  ياوبه د اقتصاد  ې معارص وخت که  پ

کولو   مدیریت  د  هغو  د  او  پيژندل  توګه  په 

  ې سه سم دغه نومونه دود شوه چ ورت  رض 

ک اوبو  ده.    ې په  برابره  سه  انقالب  شنه  د 

څ  چارو کرنی،  ټولو  ژوند  د  او  صنعت  ښلو، 

ته اړتیا    Fresh Waterخوږو او تازه اوبو    ې ک

ښ کړ. دغه انقالب د اوبو  دغه انقالب راپي 

څاڅک که    ي هر  وټاکه.  ارزښت   Blueته 

Revaluation  وژباړل يش   ې له مخ  ې د کلم ،  

يش  ولیکل  انقالب  شین  ممکن  په    ،نو  مګر 

رنګ    يدر  شنه  هم  کی  اوبو  ژبه  د  هم  او 

لر  اشاره  ته  له  يدواړو  دا  خو   ،Green 

Revaluation    ې ، حال دا چ يسه توپیر لر 

، نو ځکه  يسکتور کی مهم د  ې دواړه د کرن

د   ورځ  ډیره   Blue Greenنن  هم  اصطالح 

انقالب    Blue Green.  يکارول کیږ آبی  له 

په شنه    او مفهوم یی دا دی چی  ې تړل  سه

ک تولید(  نباتاتو  )د  ارزښت    ې غذا  اوبو  د 

يش  کرنیزو    وپيژندل  په  د  او  کی  تولیداتو 

يش  اوچت  اهمیت  )و.ګ:  اوبو   .Green 

Revaluation) 

 

 Bogie                                 د متباکو پاڼه

د    د متباکو  د  پاڼه،  شوی  مروړل  بوټی  د  تنباکو 

د   Bogyیا   Bogeyپروسس لپاره مروړل شوی پاڼه. 

 سګرټو د جوړولو خامه ماده )تنباکو پاڼه(. 
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 Boll                                                  غوزه

ک  د څوکو  په  ښاخونو  د  بوټی  د   ېپومبی 

او د  هغه تشکیل شوی غوزه چی د م الوچو 

لرونک تخمونو  د  غوزه    .  يو   ي مالوچ  دغه 

او غونچه يش  وغوړیږی  ورڅخه    چی  مالوچ 

 . يټولیږ

 
 

 Bone Meal                       د هډوکو پوډر 

فارمونو څارویو د    د روزلو  او څارویو  تغذیی 

د څارویو د  ې مروجه اصطالح ده. کله چ  ې ک

جیر   غذا د  هډوک  ېاو  لپاره  جوړولو  په   ي د 

ک ورڅخه   اوړه يش   ې ژرنده  پوډر  هډوکو  د 

په سه کيجوړیږ بوټو  ونو   ې . دغه پوډر د 

ګډیږ ښه  يهم  کلسیم  د  خصوصاً  چی   ،

 منبع ده.

 Borax                                          بورکس

بوټو د غذایی رضورت لپاره د بور د    -ونو  د

عنرص ترکیب چی په کمه اندازه خاوره کی  

هم  سودیم  بورات  ته  دی  کیږی.  ورعالوه 

  Micro Elementوایی. بور د بوټو لپاره یو  

 یعنی کم مرصفه عنرص دی. 
 

 Border Cropping    په پولو کی کښت

بوټو ک اصلی  د  کی  کرونده  یوه  په  چی  له 

بوټی د کتار په بڼه وکرل شی.  شاوخوا یو بل 

بل  یو  د کروندی د اصلی کښت شاوخوا د 

 بوټی کښت.
 

 Botany                                         بوتانی

د ونو بوټو    ې د علم هغه څانګه چ   يبیولوژ   د

ج  امراض،  تکرث  او  وده،  جوړښت  نیتیک، 

 ه. د ېپيژندنه ورترغاړ 

 

Bottom up Approach 

پورته ه ښکته څخه ل  

 ېد پروګرامونو په هکله هغه پریکړ   د ترویج 

چ  ښودل  لومړیتوبونه  ک  ې او  هغو   ې په 

اصيل کلیوال  او  لر   بزګران  دوی  يرول   .

 .يمراجعو ته استو او نظرونه لوړو  ېاړتیاو 

 

 Brain Storm                   د مغزو توپان

چ   د تخنیک  هغه  روزنی  او  په   ې تدریس 

)د ترویج د کورس   ي سه د زده کوونک  ې هغ

شامل   پروګرام  فکر  او  او  نوښت  بزګران( 

يش  وهڅول  الر کول  له  کولو  فکر  د  د    ې. 

تحریک  موندلو  د  طریقو  او  الرو  نویو 

میتود   یو  تدریس  د  لویانو  د  دا  کوونکی. 

 دی.
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 Breeder Seed            مورنی نسلی تخم

تر ه متخصص  د  نسلګیری  د  چی  تخم  غه 

انتخاب   موخه  په  ترویج کولو  د  الندی  نظر 

شوی وی او له هغه څخه نور د ښه کیفیت 

تخمونه. شوی  ترالسه  اصلی    لرونکی  هغه 

مورنۍ تخم چی د تخمونو د تکثیر او ترویج  

همدوی   د  او  الندی  نظر  تر  متخصصینو  د 

د   ته  بزګرانو  او  شوی  تولید  سپارښت  په 

په موخه ویش ته چمتو شوی وی. د   تکثیر 

لپاره  ن مارکیټ  او  تجارت  د  بریډر  رسی 

تحقیق   او  ترویج  د  خو  کوی  عرضه  تخم 

مقاومو   نویو  او  شویو  اصالح  د  مرکزونه 

په ترویج  د  شو   ورایټیو  تولید    ي موخه 

د پام وړ   ېهغه تخم چ   .يتخمونه تکثیر کو 

،دې ته  يپاره غوره شوی و ورایټي د ترویج ل

وایي  هم  تکثیروړتخم  دد  د  .  اصالح   ا  تخم 

سیده   په  چی  ده  اصطالح  ځانګړی  کولو 

د   بوټی  او  میوی  ډول  ځانګړی  یوه  د  توګه 

 انکشاف په خاطر رامنځته شوي وي.

 

 Breeding                          د نسل اصالح

په  نسلګیری.  خاطر  په  کولو  ښه  د  نسل  د 

مطلوبو   د  کی  نسلونو  راتلونکو  نورو 

رامنځته   د  په ځانګړتیاوو  اصالح  د  او  کولو 

او  او د ونو بوټو، تخم  خاطر د جینونو تکرث 

 څارویو غوره کول. 

 Bridging The Gape           رسه نښلول

عمومی په    ي وه  ترویج  د  خو  ده،  اصطالح 

زګرانو د تحقیق د مرکزونو او د ب  ې بحث ک

، تر څو د علمی  يیو بل سه تړل او نښلول د

)کروندی ډګر  عمل  د  پایلی  فارم(    -  څیړنو 

 ته ورسوي او تطبیق شی. 

 

 Briefing                         لنډه ورپيژندنه

کرنیز ې برنام  ي ترویج  د یا  پروګرام  روزنیز   ،

په لنډ   ي ندارتون یا بل فعالیت ډیر مهم ټکن

 ډول عرضه کول. 

 

   Brix                                             بریکس

نور   د او  په  بورې  پروسس  د  موادو  قندي  و 

ک نور ګد    ې عملیه  او  جغندر  سکروز    وینو، 

د  قند  د  ځوښا(  یا  )شیری  مالس  د  لرونکو 

 فیصدی د معلومولو لپاره یو شاخص دی. 

 

Broad Casting Method 

تخم د شیندلو په طریقه کښت د  

نه،  هغه   بڼه  کتار  په  بوټی  چی  ډول کښت 

کیږی.  کرل  طریقه  په  شیندلو  د  بلکی 

په  ماشین  د  یا  الس  د  تخم  شی  کیدای 

 طریقه وشیندل شی. 

 

 Broad Leaf Species                پلن پاڼی

. هغه  يلر   ې پاڼ  ې پلن   ې پلن   ې چ   ي ول هغه بوټټ

پاڼ  ې پاڼ  ېاوږد  ې چ   ي بوټ بلکی داسی    ې نه، 

 .يیو برابر و  ې براوسور ی ې چ  يلر 

 Broadcast                                  شیندل

عمومی مواردو    ي وه  ډیرو  چی  ده  اصطالح 

کرنه کی    کی هره ورځ استعاملیږی، خو په
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په خاطر د جامدی    ې د ونو او بوټو د استفاد

س  مایع  ته  )ک  ې او  بوټی  هر  او  پاشل  ود( 

.  ولپرمخ د سی خپر   ې. د خاور يرسول د

سه آفت    ې په هغ  ې هغه طریقه او عملیه چ 

یا تخمونه په  ، کیمیاوی درمل ي وژونک ، سه 

باند سطح  کیږ  ېیوه  د   ي،شیندل 

Broadcast Application  یادیږ نوم  .  يپه 

ک  کرنه  میکانیزه  او  معارصه  دغه    ې په  د 

ماش پاشوونکی  لپاره  شو هدف  جوړ   يینونه 

 .يویل کیږ Broad Castهغو ته  ې چ 

 

 Brochure                                     برورش

چی    د پاڼه  هغه  اعالناتو  او  اشتهاراتو 

سوداګر، کمپنۍ او کاروباریان په هغی سه  

د   پته،  اعالنونه،  تولیداتو  او  تجارت  خپل  د 

معلومات   نور  او  ډول  خدمت  او  جنس 

پوهاو په کرنیزترویج کې   نرشوي. او د    ي د 

د هغه    معلوماتو  چاپ  رسولو  کوچنۍ  ډیره 

ګرانو ته په آسانه د پوهیدو بز   ې پاڼه چ   ېشو 

 . يوړ و 

 

 Broiler                                          برایلر

اونیو    ۸  –  ۶غه ځوان چرګان چی عمرونه یی  ه

پورې  ۵  –  ۳او    يو   ېپور   دروندوالی  پونډه 

ی  ې غوښ  له او    يولر  استفاد  ې څخه  په    ېد 

روزل شو  روزن  ي و   ي موخه   ې او د چرګانو د 

 . يکو   بازار ته عرضه  ې فارمونه ی

 
 Brown Plant                د څړ ځای بوټی

بوټه بوټ  ي غه  ډوله  ونه  چ   ي او  واښه  د    ې او 

. هغه  يو ښاخونه څارویو ته د خوړلو وړ و هغ

بوټو  ې چ   يڅارو  دغو  پاڼو   د  او  ښاخونو  له 

کو  تغذیه  نوم    Browserد    ي څخه  په 

 .يیادیږ

 

  Brown Water                        خړی اوبه

د    د کی  اوبو  په  امله  له  فعالیتونو  صنعتی 

د   اوبو  د  کبله  له  ګډیدلو  د  موادو  فاضله 

طبیعی رنګ خرابیدل. په اوبو کی د عضوی  

ړ  اوبو د رنګ ژي  مرکباتو د ګډیدو له امله د

  ې دغو ککړو اوبو ته خړ   ې او خړ اووښتل، چ 

هغو د رنګ له امله    د  ې. خړ ياوبه ویل کیږ

کیږ ویل  چی يورته  دا  نه  د    ،  ځمکه  پر 

خاور  میده  د  او  امله د    ېبهیدو  له  ګډولو 

و  شوی  )خت(  خړ يخړی  اوبه    ې.  شوی 

خړ   ېککړ  خو  دی،   Brownاوبه    ېنه 

Water .ککړې دي 

 Bud                                                  تیغنه

لومړنل څخه  تخم  ټوکیدونکې   ۍه  تنکۍ 

جنینی په    پاڼه.  ودې  د  هغه  ګل.  یا  ډنډر 

ک ژونک  ې حال  پوښ    ې چ   ې مریستمی  یوه  د 

شو  پوښل  واسطه  په  يو   يپه  ښاخونو  د   .

له   نوی  تخم  چی  کله  غوټۍ.  تنکۍ  څوکه 
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یا   ځمکی څخه س وهی دی ته تیغنه وهل 

Budding  .ویل کیږی 
 

 Budding                               تیغنه وهل

وروست   د کښت  له  شنه تخم  د  تخم  د  ه 

او    يد تخم پوټکی چو   ې کیدو لومړی پړاو چ

 ورڅخه راوځي. ې لومړنۍ نازکی پاڼ
 

 Bulb                                              پیازکی

 ېد دوی هغه تر ځمک  ې و کبوټه یو شمیر  پ

کیږجوړښ  بدن   ېالند ویل  ته    ېچ   يت 

پرت  ې ی  ې پاڼ  ې غوښن  بل  پر  د    ې یو  او 

لکه زنبق، پیاز،   يپه شکل وده کو   ي پنډوسک

 او نور. ههوږ 

 
 Bulb Crops          پیازګۍ لرونکی بوټی

یا ټ )پیازک  پیازګۍ  د  چی  بوټی  هغه  ول 

ګل   زنبق  لکه  کوی  تکرث  واسطه  په  پیازچه( 

 او داسی نور. 

 Bulletin                                        بولنت

خربتیا   چی  خپرونه  لر   ي یهغه  د   يبڼه  او 

د   ې څانګ  ېځانګړ  تولید،  د  تخم  )د 

 )... کوپراتیفونو د ریاست، د سبو مارکیټ 

له خوا یوه موضوع په رسمی توګه اعالنوی.  

کرنیزو  د  او  موسسات  علمی  ډیر   اوس 

 .يڅیړنو ستیشنونه هم بولتونه نرشو 

 Bulletin Board            د خربتیاوو دړه

ځا هغه  لپاره  خربتیاوو  او  اعالنونو  نګړی  د 

او   چ ویرتین  ورباند   ې دړه  ځړول    ېبولنت 

 . يکیږ

 

                  Buzz Group  د ډلی بحثونه 

کروند ک  ېد  ترڅ  په  کار  تنو   ې د  څو  د 

اټولیدل او د هغه څه په هکله  بزګرانو سه ر 

 ې . له دغي دوی اوریدلی د  ې کول چ  ېخرب 

ډل   ېالر  اشنا    يغړ   ې د  سه  مسایلو  نویو 

 . يکیږ

 

 Buzz Session                 د ډلګیو غونډه

ځای   د درمند  چوتره،  په  د  کلیو  یا  ونو 

ک ځایونو  نورو  د   ې راټولیدو  بزګرانو  د 

کر د  او  راټولیدل  ې،کښت  کیل  -ګروپونو 

کرن  اوکروندې د  کول.  بحث  مسایلو  یزو په 

ګروپونو )د   يتولیداتو ځانګړو کوچنیو بزګر 

تولیدو  تاک  و لبنیاتو  کرونکو،  شولو  نکو، 

لنډو   په  لپاره   )... روزونکو  چرګانو  لرونکو، 

د   هغوی  د  او  مشوره  بحث،  موضوعاتو 

خپلو  د  منځ  تر  دوی  د  یا  حل  د  ستونزو 

 تجاربو د رشیکولو فرصت برابرول. 
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C, c
 

 

                C Horizon طبقه   C  ېد خاور 

د    ې ځمک  د خواته  ښکته  څخه  سطح  له 

)و.ګ:    ې ځمک هورایزون.  دریم  هورایزونو  د 

A Horizon  اوB  .)هورایزون 

 

 Cabbage                                           کرم

چ ی دی  سابه  نامتو   ې ی  نوم  يعلم  ې و 

Brassica Oleraceae    تاریخی له  دی. 

څخه  میالد  له  چی  ښکاری  څخه  شواهدو 

کید.    ۲۵۰۰ کرل  کی  یونان  په  مخکی  کاله 

اوس هم د نړۍ ډیرو هیوادو کی او له هغی  

دغه   کیږی.  کرل  کی  افغانستان  په  جملی 

پاڼی   او  لری  نه  )ډنډر(  ساقه  حقیقی  بوټۍ 

یی خوړل کیږی. پاڼی دایروی شکل لری او  

شنی،   ډولونه  ځینی  دی.  پرتی  بل  یو  په 

رنګ    ځینی او ځینی سپین بخنی  یی سی 

واټن   څه  یو  څخه  بل  یو  پاڼی  الندنۍ  لری. 

پاسنۍ  خو  وی،  کږی  خواته  شاو  او  لری 

پاڼۍ یو د بل د پاسه تاو شوی او کرم ته د  

روغتیا   د  انسان  د  ورکوی  شکل  توپ  یوه 

بوټی دی. ګټور  یې   لپاره  برخه  وړ  خوړلو  د 

د   پخې  هم  او  خامې  هم  چې  دي،  پاڼې 

 وړ دي. استفادې 

 

                                  Cadaster کادسرت 

اندازه کولو اوښودنی او    ځمکو د اسنادو،  د

چار  ده    .ېثبت  اداره  او  سکتور  مهم  هغه 

چی د نه لیږدیدونکی شتمنی ځمکی ثبت 

 او مطالعات ورپه غاړه دی. 

 

 Cake                                          کونجاړه

دانو  ې پومب   د ایستلو   له  له  غوړیو  د  څخه 

چ  پات  ې وروسته  تفاله  ، يکیږ  ې کومه 

کیږ بلل  لپاره   ې چ   يکونجاړه  څارویو  د 

 اکه ده.مناسبه خور 

 

 Calcification              د ښورې زیاتیدل

په    د چی  جوړیدل  بڼی  داسی  د  خاوری 

هغی کی د کلسیم مقدار زیاتوالی ومومی،  

دغه ډول ځمکو کی یو شمیر بوټی له زیات  

 ښوره والی سه حساسیت ښکاره کوی. 

   Calcium                                      کلسیم

ې د کوچنیوالی کلسیم یو مهم عنرص دی چ 

د   بدن  اود  نوکانو  غاښونو،  د  عمرڅخه  له 
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هډوکوپه وده کې رول ری، دغه کانی توکی  

په یو شمیر  میوو او په تیره بیا لبنیاتو کې 

پیدا کیږي او د بدن د ودې لپاره ډیر مهم  

فعالیت،  په  زړه  د  عنرص  دغه  دی.  

په  وینې  د  فعالیت،  په  عضالتو  اسکلیتی 

د  او  لیږد  سیالو  عصبي  د  د  کیدو،  پرنټ 

کنټرو  په  قابلیت  نفوذ  د  دیوار  ل حجروي 

د   همدارنګه  کلسیم  لري.  ونډه  عمده  کې 

قلوي میتابولیزم او په شخوند وهونکو  -اسید

د   معده(  وهونکو  شخوند  د   ( رومن  د  کې 

د  کې  کولو  خنثی  په  تیزابیت  او  قلویت 

Buffer    کلسیم د  کوي.  فعالیت  حیث  په 

په   عنارصو  نورو  ځینو  د  فعالیت  او  جذب 

فاسفورس،   لکه  لري  اړه  پورې  ترکیب 

 او مګنیزیم.  D ویټامین

 

Calendula Officinalis 

 رګلمیشه بهاه

دد بوټی  کورنۍ   يستور   ي شمک  غه  ډوله 

Asteraceae    منی د  او  لري  اړه  د  پورې 

شمیرل   کی  ګالنو  په  موسم 

 )ددغوبوټوګالن د ستوري شکل لري(.کیږی

وايي، بهار  ورته همیشه  بنفشی  خلک  د  لکه 

کی   نرسی  په  کې  اوړی  په  شان  په  ګل  د 

او کرل   ځای  اصلی  کی  منی  په  او    کیږی 

شکل   په  نیالی  د  او  کیږی  وړل  ته  ګلدانیو 

رنګونه  ګالنو  بهار  همیشه  د  کیږی  کینول 

 ژیړ، کم رنګه ژیړ او تیز نارنجی دی. 

 

 Calorie                                        کالوری

واحد    د اساسی  ښودنې  د  اندازی  د  انرژي 

انرژی   کالوری  یو  تودوخه  دی.  اندازه  هغه 

سانتی   د  تودوخه  اوبو  ګرام  یو  د  چی  ده 

 ګراد یوه درجه لوړه کړي. 

 

 Calyx                                          کالکس

ګلپاڼوپ له  ګالنو  د  کی  بوټو  شنی    ه  الندې 

بڼه جوړه   ې د کاس  ې پاڼی چی د ګل لپاره ی

خو   وی،  رنګه  معموالً  ګلپاڼی  وی.  کړی 

 . يرنګ لر  کاسه پاڼی شین

 
 

 Campaign                                 کمپاین

او  م وخه ورڅخه د کرنیز فعالیت، د کښت 

پرلپسی  او  ترړی  منډی  هغه  مهال  پر  کار 

ځانګړی   یوه  د  چی  دی  پروګرامونه  پییلی 

مادی امکانات  هدف په خاطر ټول برشی او  

وسای اخیستل  او  ورڅخه  کار  او  سمبال  ل 

ګډه  يکیږ په  میتودونو  ترویجی  ټولو  د   .

 کارول.

 

 Canal                                             کانال

  يپه مصنوع  ې و د اوبو رسولو چینل دی چی

کیږ کیندل  سه   يتوګه  سیند  طبیعی  او 



 

53 

 

ictionary of AgricultureDDescriptive The  
 

 قاموس يترشیح کرنېد  

 
بندونو او . کانال هم له ذخیروی  يتوپیر لر 

سیندونو  له  هم  او  بندونو  انحرافی  له    هم 

ډیر  ورځ  نن  شی.  کیدای  کیندل   ېڅخه 

بریال لوی  ۍزراعتی  همداس  ېپروژ   ې او    ې د 

خړوبیږ واسطه  په  ا   يکانالونو  فغانستان  په 

ګه د ننګرهار بیل  ۍیوه غوره او بریال  ې ی  ې ک

چ  وه  پروژه  کانال  مخک  ۱۳۷۱له    ې د    ې کال 

کر  بیالبیل  او  وه  دمالداری  فعاله  او  نیز 

 محصوالت او تولیدات یی لرل.

 

 Cancer                                         رسطان

  ( واحدې    (Neoplasiaسطان  یوې  د 

یوې  ناروغیو  د  اکرثا  ځای  په  ناروغۍ 

مجموعې یا ګروپ په حیث پیژندل کیږي.  

ټول ډولونه يې د حجراتو د غیر نارملې یا نه  

کیږي.   پیژندل  باندې  ودې  کنرتولېدونکې 

( خبیث  يش  کیدی  ( Malignantسطان  

ي چې په دې ډول کې یې د حجراتو تومور و 

ه وده کوي  د لیرې کیدو څخه وروسته بیرت

( سلیم  هم  و Benignیا  سطان  (  او  ي 

حجرات د جراحي څخه وروسته بیرته را ونه  

   ګرځي.

 

Capacity Development 

وړتیاو پرمختیا موندنه د  

او  تریننګ  پروګرامونو،  روزنیزو  د 

Coaching   د اوچتول،  وړتیا  د  واسطه  په 

 مهارت ښه کول او د توامنندۍ پیاوړتیا.

 

 Capillary Water                 کپلری اوبه

تر ټولو کوچنیو ذراتو   ې دننه ک  په  ېخاور   د

ری  ې ک چی  مقدار  اوبو  جذب    ې ښد  د  ته 

په واسطه   ریښو  وړتیا لری. د ډیرو کوچنیو 

 د خاورو له ژورتیا څخه د اوبو جذب.

 

 Carl Linnaeus               کارلوس لینه

نامتو    هغه  لینوس  کارل  یا  لینه   کارلوس 

د  یې   موجودات  ژوندي  ټول  چې  و  عامل 

دوی ترمنځ د نژدې  خواصو له مخې وویشل 

یې  سیستم  په  ایښودنې  نوم  ګونې  دوه  او 

نوموړی  معريف  د    ۱۷۰۷کړل.  کال  میالدی 

په   ته    ۲۳مۍ  نړۍ  کې  سویډن  کې  می 

بوتانیست،  لینه   دي.  پرانیستي  سرتګې 

او   ډیر زولوژست  ده  د  خو  و،  فزیکدان 

یا   ایښودنې  نوم  ګون  دوه  د  اکرثه  شهرت 

Binomial Nomenclature    .په خاطر دی

مډرنې  د  ته  لینه  کارلوس  یا  لینوس  کارل 

د ده د نوم      تکسانومي پالر هم ویل کیږي.

علمی   پورې  اوسه  تر  سیستم  ایښودنې 

نوموړی  د اویا کالو  اعتبار لري او دود دی.

د   عمر  لسمه  ۱۷۷۸په  په  جنوري  د  کال  م. 

 نیټه ومړ.
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Carbon Fixation 

 کاربن تثبیت کیدل د

رنګه او بی بویه ګاز  اربن دای اکساید یو بی ک

دی. کاربن دای اکساید د عضوی موادو له  

او د میکروبونو له ت جزیه سون، له ګلتونونو 

هوا ک په  ګاز  يرامنځته کیږ  ې کیدو  . دغه 

د غذا  ې ونو په پاڼو کو سنتز )د بوټو او د فوت

بوټو   -. د ونويپه جوړیدو( کی مهم رول لر 

په شنو پاڼو باندې د ملر د وړانګو په لګیدو  

په  فوتوسنتزس عملیه ترسه کیږی.  سه د 

ساید په  د هوا کاربن دای اک  ې کعملیه    دی

. د هوا د کاربن  يپاڼو کی په ګلوکوز بدلیږ

د او  ترکیب  اکساید  په   دای  جوړیدو  غذا 

کفاب )پاڼی(  هغه    ې ریکه  د د  ته  فعالیت 

. د کاربن دغه ډول  يکاربن تثبیت ویل کیږ

سنتی  فوتو  او  امتوسفیر  زیرمه  له  کیدل  زس 

ګلتون  د  المل    څخه  کمښت  د  ګازونو 

 . يکیږ

 

Carbon Mono Oxide 

اربن مونو اکساید ک  

یو ډیر زهری ګاز دی چی له یو اتم کاربن او  

یو اتم اکسیجن څخه جوړ شوی دی. که د  

واسطه   په  المل    تنفس يش انسان  مړینی  د 

 . کیدای يش  ې ی

 

 Carcinogen              رسطان زیږوونکی

، په تیره ي ر هغه وخت چی کیمیاوی توکه

سب ډول  او نور په نا منا   ي بیا حرشه وژوونک

يش  ک  استعامل  وجود  په  انسان  د  د    ې او 

په نوم    Carcinogenسطان المل وګرځي د  

سط يیادیږ دغه  ځینی  زیږوونکی .  ان 

کلونه کلونه وروسته    ې ممکن ډیر ژر نه، بلک

 د ناروغۍ المل وګرځي.

 

 Carnivore                    غوښه خوړونکی

چی د نورو ژویو له  يغه لوی او کوچنی ژو ه

 . يڅخه خوراک کو  ې غوښ

 

 Carpel                                            کارپل

  ( آلهغړی)ښځینه تکرثی  کې  بوټو په ګالنو    د

. کارپلونه دوه  يچی د ګل په منځ کی و ده  

د د    ي:ډوله  او  لرونکی  جوړښت  ساده  د 

 پیچلی جوړښت لرونکی. 

 
 

 Catabolism                           کتابولیزم

موجوداتو د میتابولیزم عملیه دوه  ژوندیو    د

برخو څخه جوړه شوی ده، یوه یی انابولیزم 

ه چی یو د بل سچپه  او بله یی کتابولیزم د

  ې تابولیزم د ژوندی موجود په بدن ک. کيد

 . يعضوی ترکیباتو تجزیی ته ویل کیږ د
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 Catalyst                                     کتلست

که چی  عامل  او  ماده  تعامالت  غه  یمیاوی 

ګړندی کړی. هغه ماده چی یوی کیمیاوی  

د  انزایمونه  مثالً  کوی.  مرسته  پروسی سه 

هضم عملیه آسانه کوي، چی په دې حالت 

 کی کتلست بلل کیږی. 

Catastrophic Erosion 

 خاوری بحرانی ویجاړیدل  د

اک ویجاړیدل  خاورو  کرنیزو  د  چی  و له 

ګړند ډیر  او  حجم  زیات  په  حد   يشړیدل 

یادیږ  يو   ې ک نوم  په  تخریب  بحرانی  .  يد 

ک حالت  دغه  ک  ې په  کال  یوه  یو   ې په  له 

له   څخه  ځمکی  مرتو   مکعب  ۲۰۰هکتار 

 . يڅخه زیاته خاوره مینځل کیږ

 

 Catch Crops                    تعویضی بوټی

کرنیز ه بل  یوه  د  چې  نباتات  مزروعي  غه 

بوټی د نه شنه کیدو په صورت کې د هغه 

 ض کرل کیږي.په عو 

 

 Cation   کتیون

لرونک  ېخاور   د چارج  مثبت  ایونونه   ي د 

یو    ي؛د او  پتاشیم  سودیم،  کلسیم،  لکه 

 شمیر نور. 

 

 Cattle Market                            نخاس

کې    . په افغانستان  څارويو د پلورنې بازار   د

ال اوس هم د څارویو روزنې ځانګړي فارمونه  

د   لرو،  انفنه  روزنه  پوونده څارویو  او  رادی 

لر  اړه  پورې  دښارونو  يوګړو  دوی    .

ته   سیمی  ټاکلی  یوې  کې  سیمو  حاشیوی 

محلی    په  راولی،  لپاره  پلورلو   د  څاروی 

ه سیده توګه مشرتیانو باندې  دالالنو یا یی پ

 .ي. دغه محل ته نخاس ویل کیږيپلور 

 

 Cattle Range   د غواوو څړځای

روزل    ې چی هلته غواګانغه پراخه څړ ځای  ه

نږدې  يکیږ په  ته  ځای  څړ  لوی  دغه   .

د   څخه  څړ  تر  وروسته  کې   محل  مناسب 

د  کلنیک،  لوشلوځای،  د  ځای،  راستنیدو 

دترانسپريت  ساتونکو او    کوټې،  الره  وسایلو 

 نور ملحقات جوړیږي. 

 
CBD 

تنوع ساتنی کنوانسیون يبیولوژیک د  

د هغه د توافق    ې هغه نړیوال کنوانسیون چ 

نو، حکومتونه او د  هیوادو   ې او پریکړو له مخ

ساتن  لر   ې ادار   ې چاپیریال  د    ې چ   يدنده 

انواعو ساتنه وکړی  Convention.  ژوندیو 

On Biological Diversity   بیولوژیکی د 

انواع حفاظه د ایکوسیستم د ساتنی د ژوند  

 .چاپیریال د نه تخریب یو عامل بويلد 
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  Cedrus  ارچه 

یی  ع نوم  دی چی    Cedrus Deodaraلمی 

پور   Pinaceaeد   تل    ېکورنۍ  یوه  اړه لری. 

چی   ده  ونه  پاڼی  سنت  لوړو  دغرونوپه  شنه 

او   تودوخی  شی،  کوالی  وده  هم  څوکو کی 

توایخنی   لرګسه  شی.  کوالی  ګڼ  ي فق   او 

  ې ، ډیر يځنګلونه یی فوق العاده ارزښت لر 

خاور   ې چ   يلر   ې ریښ   ېپیاوړ  ساتنه    ېد  په 

د   کو   ې ک  يمخنیو   Erossionاو    ي؛ مرسته 

 .يبیالبیل ډولونه لر 
 

            Cedrus Atlantica  اطلسی رسو

پور Pinaceae   د کورنۍ  لر   ېپه  .  ياړه 

ی خصوصیات  د  ې نباتی  توګه  الندی  :  يپه 

شې پاڼ لنډ:  لری،  رنګ  ستن   ېین  د  په    ې او 

سانتی    ۲،۵  –  ۲وږدوالی یی  چی ا  ي شان د

 . وده یې ډیره ورو او ځنډنۍ ده.ي مرته و 
 

 Cell                                                ژونکه

ژونکهح  یا  د   جره  موجوداتو  ژوندیو  د 

اسايس  چ   جوړښت  دی  حجرو   ې واحد    ي له 

هست  او  پرتوپالزم  ده.    ې دیوال،  جوړه  څخه 

  يل دننه یو شمیر نور پیچ  ې په پروتوپالزم ک

کوچنی  ټولو  تر  ژونکه  یوه  شته.  جوړښتونه 

ټولی  ژوند  د  دی  واحد  حیاتی  مستقل 

ژوندی   شمیر  یو  لری.  ځانګړتیاوی 

رصف  جوړ   موجودات  څخه  حجری  یوی 

و په میلیونون  ې او ون  ي ، بوټيوی، خو لوی ژو 

فعالیت   ې چی یو د بل په خوا ک  يژونکی لر 

بل سه يکو  یو  حیوانی حجرات  او  نباتی   .

، خو له توپیر سه سه دواړه د  يلر   لږ توپیر

په   واحدونو  ساختامنی  د  موجوداتو  ژوندیو 

 توګه تعریف کیږي.   

 
 Cell Division           حجروی تقسیامت

د ل حجرو  دوو  د  څخه  حجری  یوی  ه 

یا   د جوړیدو  کې  ترڅ  په  ویش  حجروی 

حجرې د هستې او سایتوپالزم په دوو برخو  

کیدل. هغه  جال  کی  موجوداتو  ژوندیو  په 

حیاتی بیولوژیکی پروسه چی د هغی په ترڅ 

کی یوه مورنۍ ژونکه وروسته تر څو پړاوونو 

له  ځانګړتیاوو  خپلو  د  ژونکو  نورو  څو  په 

 مخې همدې ته ورته وي، ویشل کیږي.

 
 

  Cellulose                                     سلولوز

مالیکولونو څخه جوړه شو ګ  د له  د    ېلوکوز 

 -د ونو  ې غټو مالیکولونو لرونکی ماده ده چ 

دیوالونه   حجراتو  د  یی    Cell Wallبوټو 

تشکیل کړی دی. په دې توګه د لرګي او د  
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بوټو د لرګینې برخې اصلی ماده سلولوز ده. 

انسان   نو د  هضمولی،  نشی  سلولوز  معده 

خو لری،  نه  ارزښت  غذایی  ته  انسان   ځکه 

 .یی هضمولی يش  يڅارو  ي واښه خوړونک
 

Center Pivot Irrigation 

اوبخور اراينب   

ی  یوه   ي د حوضه  پرتله  په  اوبخور  او غرقاب 

آبیار   هډیر  نو   ياقتصادی   ې کرنیز   ې ده. 

اقتصادی    ۍتکنالوژ  د  څخه  اوبو  له 

اوږدوايل    ېاستفاد په  مرتو  څو  د  خاطر  په 

پای   په  هغو  د  چې  کړي  جوړ  نلونه  داسې 

دغه څرخ له   .کی یو ګرځیدونکی څرخ وی

. دغه  ينل څخه اوبه د څاڅکو په بڼه شیند

بر  یوه  چی  کله  کړ نلونه  اوبه  بله    يخه  بیا 

  ي توګه اوبه په جار   ې . په ديبرخه اوبه کو 

ب نه،  ته  بڼه  بوټو  شکل  په  باران  د  لکې 

ضایع   د  اوبو  د  کې  طریقه  دې  په  رسیږي. 

د   خاورې  د  او  کیږي  نیول  مخه  کیدو 

 جوړښت له پلوه هم ګټورتیا لري. 

 

Central Planning  

رکزي پالن جوړونهم  

د رهربي شوي اقتصادي نظام ځانګړتيا ده،  

چې د بازار او عرضې او تقاضا په عوض ټول  

پالن اقتصادي   مرکزي  د  دولت  د  مسايل 

په دغه ډول     .جوړونې له خوا رهربي کېږي

وزارت   پالن  د   ( اداره  حکومت  د  کې  نظام 

ياد پالن جوړونې دولتي کمېټه (  د اقتصاد 

او په پراخ ډول  او تطبيقوي  لپاره پالن جوړ 

او د    .  يې کنرتولوي اندازه  او  دتوليد حجم 

  منابعو   توليد ټوله پروسه او سازماندهي او د

مخې  له  پالن  مرکزي  د  ټول  تخصيص 

پورېکېږي لسیزې  نویمی  تر  ټولو   . 

اقتصاد يو  لرونکو    دمرکزی  او  هېوادونو 

شمېر پرمختيايي هېوادونو همدغه  سيستم 

په  نظام کې   په دغه ډول  درلود،  نظام   او 

ډېره   مداخله   دولت  د  کې  چارو  اقتصادي 

  ،  د خصويص سکتور ونډه ډېره لږه هپراخه  و 

رهربي    ه،و  چې   کې  حال  داسې  په  هغه 

کوونکي او ارشادي رول د دولت په الس کې 

د   ته  پالن   دولت  د  سکتور  خصويص  و، 

دغه ډول پالن جوړونه    .کتلالرښود په توګه  

کې کرنه د یوه مهم او مولد سکتور په توګه 

 په پام کې نیول کیږي.

 

 Cereal                                     غلې دانې

او    د ګټور، رضوری  ډیر  یو  تولیداتو  کرنیزو 

مهم جز دی لکه غنم، وربشې او نور چې د 

غلو   د  جوړوی.  برخه  مهمه  غذا  د  انسانانو 



 

58 

 

ictionary of AgricultureDDescriptive The  
 

 قاموس يترشیح کرنېد  

 
خوراکه  لپاره  څارویو  د  )بوټی(  علوفه  دانو 

ګڼل کیږی. په دی توګه غله اصلی محصول  

واښه   او  بوس  هغو  د  محصول او  متمم  یو 

 دی.

 

Cersis Siliquastrum 

  رغوان) یاسمن(  ا

. ياړه لر   ې کورنۍ پور   Fabaceaeد بقوالت  

پرسيل په  یې   موسم  ګالنو  دی،   ې ک  د 

یی وده وکړی، ګالن    ې چی پاڼ  ېتر د  ې مخک

ژمی  د  چې  ده  دا  یې  تکثیرطریفه  د  کوی. 

د کی  وروستیو  قلمه    په  څخه  ډډ  له  بوټی 

 . ياخیستل کیږ

 

 Certificate                                 تصدیق

ای د  رسمی،  سند  و  تائیدوونکی  او  وړ  عتبار 

د یوه جنس )مثالً اصالح شوی تخم    ې دی چ 

مرکباتو. کیمیاوی  د  )د  .یا  تخصص  یا   ).

کړو. زده  مسلکی  د  ق.ترویج  بل  .(  یا  راداد 

و  شوی  لیکل  لپاره  مربوطه    يڅه  د  او 

لرونک  ا  ي صالحیت  السلیک  لخوا  د  آمر  و 

 .يمربوطه ارګان لخوا ورکول کیږ

 

 Certification                              تصدیق

او   ره هغه سند، اجرایی طریقه، مهر، لیک 

یوی   د  یی  دفرت  رسمی  یو  چی  السلیک 

موضوع د صحت لپاره ارائه کړی. د کرنیزو 

تخمونو، غذایی توکو، واردیدونکو میوو، غلو 

او   محلولونو  کیمیاوی  د  ستندرد،  د  دانو 

آفاتو ضد درملو او ډیرو نورو مسایلو لپاره د  

د مراجع  او  دفرتونه  اړوند  ډول  کرنی  غه 

دا   کوی.  ارائه  لیکونه  تصدیق  او  تصدیقونه 

د   کیفیت،  موادو  د  صحت،  د  دخلکو 

په  ستونزو  نورو  ډیرو  او  قرنطین  د  ناروغیو 

 حل کی اساسی روش دی. 

 

 Certified Seed         تصدیق شوی تخم

  ې ق د مرکز او د تخمونو د ملی ادار د تحقی 

سپارښت  او  آزمایښت  تحقیق،  د  خوا  له 

وروسته   چ څخه  تخم  شوی  ترالسه    ېهغه 

ترویج   پراخه  او  تکثیر  د  ورته  ادارو  دغو 

ور  سند  او  و کړ اجازه  تر يی  د  مامور  .  ویج 

  تخم بیلګه معريف  يبزګرانو ته د تصدیق شو 

 . او بزګران تصدیق شوی تخم پيژن  يکو 

په یا:   چمتو  ته  کرلو  هغه  نسل  لومړنی  د 

د   تولید  د  تخم  د  چی  تخمونه  شوی  نښه 

تایید   لخوا  مراکزو  تحقیقی  نورو  یا  مرکز 

سیده  تر  متخصصینو  مربوطه  د  او  شوی 

نظارت الندی تولید او بیا تصدیق شوی وی  

 او لیبل ورباندې موجود وي. 

 

 Cespititouse Land                      چمن 

وی.  ه پکې  بوټي  چمنی  چی  ځمکه  غه 

بوټی   پیاوړی  کلن  څو  معموالً  بوټي  چمني 

ځمکی   د  او  خواره  باندې  ځمکې  چی  وی 

 Cespititouseسطح پوښوي. دغه بوټو ته  

Perennials  ډنډرونه یی ډیر لنډ   وایی چی

. اوس د عرصی پارکونو او د يخو پیاوړی و 
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چمنونو   شوی  حویلی  اصالح  ځانګړی  ته 

 ده.  ېشو کبله دود 
 

 Cestoda                                   سیستودا

چنجیانو    د په    Platyhelminthesپلنو 

فایلم پوری تړلی صنف دی چی په دی کی  

هغه چنجیان راځي چی زیاتره یی د فقاریه  

ځینی   دی.  پرازیتونه  داخلی  ژویو  لرونکو 

انسان   د  کبله  له  چاپیریال  ناپاکه  د  وخت 

چی د ژوند یوه برخه په    پرازیت هم جوړوی 

د   او  لری  جوړښت  پلن  تیروی،  کی  کوملو 

انسان او کورنیو څارویو یو خطرناک پرازیت 

 دی.

 

 Chaffer Screen                           غلبیل

غلې ه چی  وسیله  خسو   -غه  بوسو،  له  دانې 

څخه پاکوی. سوری لرونکی وسیله    خاشاکو

فارمونو غلی دان  ې چ  وروسته تر درمند    ې د 

ور  لپاره  پاکولو  آخری  د  استول  څخه  ته 

ه غلبیلونه شکل  يکیږی. زمونږ وطنی دایرو 

 . يهم همدا دنده اجرا کو 

 

 Change Agent               د بدلون مامور

کپ کلیو  ترویجی    ې ه  شوی  ګومارل 

بدلون،  د  ژوند  کلیوالی  د  چی  کارکوونکی 

م د  کی  مفکوره  او  په  راوستلو  تغییر  ثبت 

خاطر په  تحوالتو  د    کلتوری  ترویج  د 

 .يمدیریت له خوا کار کو 

 

 Channel                                         کانال

او چینلونه   يراپوهاو   يپوهاو   د هغه وسایل 

بزګران ذریعه  په  هغو  د  ته چی  کلیوالو  او  و 

کیږ استول  پاملفیت،   يپیغام  راډیو،  لکه 

لیږد  د  پیغام  د  نور.  او  تلویزیون  برورش، 

 وسیله.
 

 Cheldium                          وراسته خواره

ژونده چ   يغه  پاتی    ې موجودات  غذایی  د 

اسه ګرځي او له هغو څخه خوراک پ  لهشونو  

 .يکو 
 

Chemical Technology 

 کیمیاوی تکنالوژی 

د ناروغه کوونکو عاملینو، هرزه بوټو او آفاتو  

تلونکی   کار  په  هغه  لپاره  او کنرتول  دفع  د 

کرونده   په  چی  مرکبات   ې ککیمیاوی 

له  ياستعاملیږ تکنالوژي  کیمیاوی   .

کروندې پرته د څارویو د آفاتو د مخنیوی او  

ځي.  کار  په  هم  لپاره  درملنې  د  ناروغیو  د 

ع جانبی  وخت  ځینی  تکنالوژی  وارض  دغه 

Side Effect   پرمختیایی په  او  لری  هم 

نو  پریوځي،  ګرانه  ته  بزګرانو  کی  هیوادو 

میخانیکی د  تکنالوژۍ   ځکه  بیولوژیکی  او 

 . يپلویان زیات د ېاو مبارز 

 

 Chemigation             کیمیاوی اوبخور

کیږ  ې طریق  ې غه ویل  کیمیاوی    ېچ   يته 

 يو آفاتو کنرتولوونک سه او یا هم د ناروغیو ا
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ګډ او    ې د اوبخور په اوبو ک  ي کیمیاوی توک

 .يخړوبیږ ېکرونده ورباند

 

Chemosterilant 

ي ککیمیاوی تو  ينډوونکش  

او   ې هغه مرکبات چ  امراضو د تکرث    د آفاتو 

نسل له زیاتیدو څخه    يمخه نیسی او د نو 

م  ې مخک او  په دغو  هغو شمیر وادو شنډ  د 

. دغه طریقه د هغو الرو چارو ي کمښت موم

توګه  سیده  په  چی  ځي  کار  په  عوض  په 

 آفات کنرتولوي.

 

 Chernozem                             چرنوزوم

چ ه خاوره  عضو   ې غه  او   يد  کلسیم  موادو 

تور رنګ  او  بډایه  پلوه  له  کاربونیت  کلسیم 

هورایزون   Aلري. معموالً دغه ډول خاوره په  

هورایزون    A  ې چ   ې، یعنی هغه خاور يو   ې ک

 . يو  پریړ Cاو  Bتر  ې ی

 

 Chicken Coops            د چرګانو کپس 

روزن  د تکنالوژ   ې چرګانو  ساده  چی   يهغه 

 .يساتل کیږ ې پک يچرګوړ 

 

 

 Chilling Injury                        یخ وهنه

له چی ونی او بوټی د ساړه ژمی له تیریدو ک

یخنی   کی  تودوخه  ټيټه  په  او  وروسته 

  ۱۰  –  ۵ووهی. دغه حالت د سانتی ګراد له  

درجو تودوخه کی پيښيږی چی علت یی د  

لیپدونو  د  کی  ژونکو  په  ډنډرونو  او  پاڼو 

 غلظت ښودل شوی دی. زیات 

 

 Chisel                                    لبهکو چزل 

په  ه ماتیدو  د  لوټو  غټو  د  چی  ده  قلبه  غه 

د   او  لرلو    ۴۰موخه  په  ژورتیا  مرتو  سانتی 

او   ډیسک  تر  کیږی.  اړول  ځمکه  سه 

کلتواتور څخه ژوره، خو تر مولد بورد لږ څه  

د   دی.  پرکتس  سپک  او   Chiselبرسیرن 

Disked  کا خاوره  پرکتس  مخ  په  بل  په  مالً 

  Chisel Disked Soil  ې نه اړول کیږی، بلک

م ونه هغه  لوټی  غټی  چی  ده  خاوره  یده 

 . يلر 

 
 

 Chitin                                           کیتین

غه نایرتوجن لرونکی پولی سکرایدی مواد  ه

دی چی د غوباړو او نورو حرشاتو د بدن د 

 پوټکی یی جوړ کړی دی. شا کلک 
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 Chlorination                    کلورین کول

اوبو  پ د  څخه  مکروبونو  له  سه  کلور  ه 

پاکول. د کلیوالی پرمختیا په پروګرام کی د  

د   چی  کول  کلوریشن  څاګانو  د  کلیو  هغو 

کڅښل څاګانو  په  لری.  نه  اوبه  پاکی  د    ې و 

 .يلور اچول د هغو پاکوالی ډاډمن کو ک

لری پرتو کلیو کی چی د څښاک د پاکو  په  

اوبو ستونزه وی او خلک له ژورو څاګانو سه  

بلد نه وی او عادی څاګانو څخه اوبه څښي، 

اوبو د   کلیوالی روغتیایی ټیمونه دوی ته د 

کوی چی    بی رضره کولو په خاطر سپارښت

ک څا  کلورین  اندازه  په  .  يواچو   ې لږه 

ک  اوبو  لیرت  یو  په  توګه  د   ې عمومی  باید 

ګرامه څخه  میيل ۰،۲  – ۰،۱کلورین اندازه له 

نيش آزاده  زیاته  په  کلورین  توګه  دی  په   .

اوبو د  او  کیږی  حل  کی  اوبو  پاکولو   توګه 

کیږ بلل  طریقه  آسانه  وخت يیوه  ځینی   ،

الس   د  صابون  په  ورکولو،  ملر  د  ته  کوټو 

نورو   او  الخالګانو  بیت  تړلیو  د  مینځلو 

لړ کې ک په  د کلی  پروګرامونو  هم  لورنیشن 

په کچه د ترویج د واحد په آجنډا کی شامل  

یوه  اوبو  پاکو  د  سکرو،    وی.  د  طریقه  بله 

شګ او  جغل  در   ې غټ  د    ې له  څخه  طبقو 

د تیرول  کوم  ياوبو  ماده  چی  کیمیاوی  ه 

 .يپکی نه استعاملیږ

 

 Chlorophyll                          کلوروفیل

دانې دي   لوروفیل هغه شین رنګ یا د رنګک

)ونو   نباتاتو  عالی  د  د   –چی  بوټو( 

فوتوسنتیزس )د غذا جوړولو د عملیی( لپاره  

لری.  مسئولیت  جذبولو  د  انرژي  د  ملر  د 

په   جوړښتونه    Chloroplastدغه 

دی.   شوی  پرځای  ځای  کی  کلوروپالستونو 

پالستیدونه  ژونکو  رنګه  د  کلوروپالستونه 

شته   کلوروفیلونه  دوه   Chlorophyllدی. 

Mg 4N O5 72H 55A C    اوB   4N 5O 70H 55C

Mg . 

 

 Chlorosis                               رنګ بایلل

چ ک امله    ې له  له  رشایطو  ناوړه  شمیر  یو  د 

رسیږبو  ونه  عنارص  غذایی  پوره  ته  او   يټو 

کلوروفیل پوره وده ونه کړی یا یی د تشکیل 

د   بوټی  نو د  پروسه خنډ سه مخامخ شی، 

پاڼو رنګ مخ په ژیړیدو او بیا سپین واوړی،  

 په دې توګه پاڼه او ډنډر خپل رنګ بایيل. 
 

 Choice                                      غوره توب

تل  ا کو نسان  اړتیاوو   ې چ   يهڅه  ډیرو  د 

ی ډیر   ې څخه  او    يرضور   ېهغه  کمیابه  د 

کړی.   پوره  او  غوره  څخه  محدودو سچینو 

دا چی انسان د ډیرو اړتیاوو له جملی د یو  

پوره د  غوره    څو  منابع  محدود  لپاره  کولو 

ټاکن   ېد  ي؛کو  د  یا    ې ته    Choiceاختیار 

 .ي وای
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   Chocking          یا حلق بندیدل  ۍد مر 

بندیدو د    د تنفس    Chockingپه لغت کې  

فارمي   په  کې،  اصطالح  په  خو  ده،  مانا  په 

په   مرۍ  یا  مجرا  غذايي  د  کې  حیواناتو 

ویل   ته  بندیدلو  ډول  نیمه  یا  ډول  مکمل 

کې   سپیانو  په  معموال  ستونزه  دغه  کیږي. 

د   یا  اجسام  خارجی  چې  کیږي  لیدل  زیاته 

همدارنګه  خوري.  مړۍ  غټه  موادو  غذایي 

غواګانو کې په مکمل ډول د کچالو، مڼې  په  

یا د ریښو سه د وښو خوړلو له امله کیدی  

 يش واقع يش 
 

Choice Indicators 

غوره کولو شاخصونه د  

ک کرنه  ان   ې په  یوه  د  ځله  په  ډیر  تخاب 

غوره    ې ټاکن  د  وځي.  السه  له  فرصتونه  نور 

کولو شاخصونه هغه معیار دی چی د دوه یا  

کوی   ښکاره  ترکیب  عواملو  د زیاتو  دا  او 

کیږ ښکاره  واسطه  په  د    ينسبت  لکه 

 تعویض نسبت.

 

 Chomophyte                      د تیږو بوټی

غه بوټی چی په تیږو راشنه کیږی، ریښی  ه

په چاودو کی وده ک تیږو  او د غرونو  د  وی 

د   دی.  کړی  توافق  یی  کی  کمرونو  په 

 اقتصاد ډیر غرونه دا ډول بوټی لری. 

 

 Chopper                                     ساطور

چ ه تیغ  لپار   ې غه  خوراک  د  څارویو  ه  د 

.  يمیده کو   ي شوتله، جوار، باجره او نور بوټ

د جوړه اوس  شکل  په  ماشین  د  وسیله  غه 

کې   ې چ   ېشو  دننه  په  دایرې  فلزي  یوې  د 

کوي   دوران  پرې  تیرې  شوتلڅلور  د  ، ې او 

باجر  یا  ردننه کولو سه د بوټو په و   ېجوارو 

ټوټه کو  ټوټه  ي واښه  . دغه میده شو يهغه 

کیږ لیږدول  آسانه  ته  د ياخور  څارویو  د   ،

ګر   ې کامل وړ  ضایعاتو  استفادی  د  او  ځي 

 .ينیول کیږ ې مخه ی

 

 Chromosomes                 کروموزومونه

هغه    د کی  هسته  په  بیا  او  دننه  حجری 

جوړښتونه دي چې جینونه پکې دي او جین 

خواصو   ارثی  ټولو  د  موجود  ژوندی  یوه  د 

 مسئولیت لري.

 

Chronic Unemployment 

    پراخه بيکاري

ياپ بېکارۍ  د  کې  ټولنه  يوه  وزګارتيا   ه  د 

ټاکيل نسبت يو  په   اندازه د  له مخې وخت 

تيا   وزګار  د  چې  کله  کېږي،  ارزول  وخت 

ډېر     Unemployment  Rateنسبت  

پراخه  ته  حالت  ناوړه  دى  ىش  اوچت 

   ږي.ی بيکاري ويل ک )مزمنه(
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CIMMYT 

International Center For Mize 

And Wheat Improvement 

غنمو او جوارو د اصالح مرکز  د  

اصالح   د  جوارو  او  غنمو  د د  مرکز.  نړیوال 

څیړنو   د  اصالح  د  جوارو  د  او  غنمو 

مرکز.اوس افغانستان هم د جوارو اوغنمو د  

دغه مرکز لوګو په   . ديرکز لر اصالح خپل م

 پیژندل شوی ده.   ې ټولو هیوادو ک

 
 

 Cistern                                          تاالب

یا  غه غرن تاالبونه، بندونه او ډنډونه چی  ه

په مصنوعی  یا  توګه موجود دي  په طبیعی 

زیرمه   پکی  اوبه  باران  د  او  شوی  جوړ  ډول 

لرو  باران  لږ  جوړښتونه  دغه  نکو  کیږی. 

ک لر   ې سیمو  ارزښت  العاده  د    ې چ   يفوق 

. د ياو کبانو روزنی لپاره ډیر ګټور دکښت 

ملن   هدوکش غره  کونړ  ې د  د  او  غر  سپین   ،

غرن د  ټول  د  غرونه  تاالبونو  جوړیدو یو 

 . يامکانات لر 

 

 Civic Education      مدنی ژوند ښوونه

ییزی    د سیمه  د  چی  برنامه  هغه  روزنی 

ژوند   د  کی  ټولنه  په  ته  خلکو  لخوا  اداری 

پرمختللی  او  متدن  له  چاری،  الری  غوره 

او  اداب  او  مفاهیم  آشنایی  د  سه  ژوند 

توافق محتویات  پرمختللی چاپیریال سه د 

 ولری.

 

 Clay                                    ورهمټینه خا 

ذرات    Clayلی  ک چې  ده  خاوره  ډول  هغه 

د   او  وی  کوچنی  ډیر  مرتو    ۰،۰۰۲یې  میلی 

څخه تجاوز نه کوی. دغه خاوری د معدنی  

ډیرو کوچنیو ذراتو څخه جوړی دی چی د  

نرمی   ډیری  پرمهال  لوندوالی  او  خړوبولو 

وی، خو سم له وچیدو سه ډیری کلکیږی،  

ځای   یو  ورسه  شګه  لږ  ډیر  چیری  که  خو 

وره ورڅخه جوړیږی، بیا خا  Loamشی لوم  

)و.ګ:   کیږی.  ښه  څه  یو  خواص  نو  یی 

Loam .) 

 

 Clean Tillage                        لبه کو پاکه 

چ ت  د داسی بسرت چمتو کول  د  لپاره   ې خم 

سه    ې لبکو   ې په ژور   ي ه بوټټول واښه او هرز 

خاور  د   ي و   يشو   ېالند  ېتر  تخمونو  د  او 

ټوکیدو پرمهال پرته له اصلی بوټی نور هیڅ  

 . ونه لیدل يش  ې زه واښه په کرونده کهر 

 

 Cleoptile                                کلیوپتیل

ی  د لومړن  ي یو مشیمه  هغه  چ   ۍبوټو   ې پاڼه 

خاور  د    ېله  مهال  پر  زرغونیدو  را  د  څخه 

 یوه ساتونکی غالف په توګه عمل کوي.
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 Client                              يپام وړ وګړ  د

یوه  ه ترویج  د  چی  کلیوال  او  بزګران  غه 

نوې   یوې  د  کیږی.  رابلل  ته  پروګرام 

نوې   یوې  د  یا  کولو  زده  د  مفکورې 

غوښتل   موخه  په  بلدتیا  د  سه  تکنالوژۍ 

)و.ګ:   مراجعین.  کلیوال.  شوی 

Audience .) 

 

 Climate                                          اقلیم

ه یو ټاکلی ځای کی یو معین وخت کی د پ

په طبیعی مرتولوجیکی پدیدو مجموعه ده.

هوا،   اوبو،  د  چاپیریال  یا  سیمی  یوی  د  بڼه 

او   رشایط  ملدبل  او  اورښت  تودوخی، 

 وضیعت. 

 

 Climber                                     پیچکونه

لویو  ټ په  چی  بوټی  هغه  د  ول  پایه،  ونو، 

دیوال په اړخ یا بل څه باندی پورته خیژي. 

دغه بوټی په ښاخونو یا پایه باندې په تاویدو  

یا د خپلو هوایی ریښو په واسطه په دیوالونو 

پريوتی،   لکه  خيژي.  پورته  نښتلو  په  باندې 

 عشقه پیچان او نور.

 
 

 Clod                                                  لوټه

په موجودیت سه   ې خټه چ   ېغه وچه شو ه

 .يتخمونو د بسرت کیفیت خرابیږ  ې ی

 

 Closed Society                      ټولنه ېتړل

 ( Casteو.ګ: )

 

 Cluster                                      وښکالی

وښکالی  و یا  خوشه  ځینو   Clusterږی،  په 

دی  د ګالنو داسې جوړښت    ې بوټو او ونو ک

چې د غونچی په شکل وی. یا په یوه محور 

تشکیل   میوی  د  بیا  او  وده  ګالنو  د  باندې 

 کیدل.

 

 Collective Behavior       ډله ییز چلند

 ې یو اساسی مفهوم دی چ   ې ټولن کلیوالی    د

موخه ورڅخه د وګړو هغه کړه وړه دی چی  

حالت او عادت    د ټول چاپیریال او ټولنی له

 . ي څخه اغیزمن شوی و 
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            Collective Farm ګډې کروندې

په پ باندې د څو کروندګرو کورنيو  ر ځمکه 

ګ اوپه  کار کول  د حاصل  ډرشيکه  هغه  د  ه 

اقتصادي    .  اخيستل سوسياليستي  د 

مثال و،چې  یو   و زونه د دغه ډول کروندخو کل

لې، او  ر پراخه دولتي  ځمکې به کروند ګرو ک

حاصل به د ټول کلخوز مال ګڼل کېده او د  

خو  و،  ملکيت  مشرتک   معيشت  د  ټولو 

استفادې لپاره څاروى، د    یيوکور، د شخص 

ژوند شخيص وسايل چې په توليدي  وسايلو  

، لکه    و و   ونهشخيص ملکيت   دا ،کې نه راځي  

، يخچال   تلويزويون  د جامو مينځلو ماشني، 

 او نور.

 

Collective Leadership 

له ییزه مرشیډ  

د اکرثیت  پریکړی  هغه ډول مرشتوب چی 

الند  لخوا الس  یا  ډلی  ګروپ،  له  او    ې وی 

کو  مشوره  سه  او  يوګړو  خپلرسی  د  دا   .

ده.  برعکس  مرشتوب  ته    اتوکرات  دی 

 . يدیموکرات مرشی هم ویل کیږ

 

COLP 

اوزون طبقی د حفاظت کنوانسیون د  

طبق د  اوزون  کنوانسیون   ې د  حفاظت  د 

Convention On Ozone Layer 

Protection هم غړیتوب   ې چی افغانستان ی

په يلر  پایښت  د  ژوند  د  پرمخ  ځمکی  د   ،

په   ې خه د غړو هیوادونو یو توافق دی چ مو 

د   بیا  د  ګاز   ګلتون تیره  او  کنرتول  د  ونو 

ساتن  تاکید   ې چاپیریال  رعایت  په  اصولو  د 

 .يکو 

 

 Combine                                    کمباین

غلو او  غوبل  )لو(،  ریبلو  پاکولو   -د  د  دانو 

د   لرونکماشین،  ډولونو  او  ابعادو    يبیالبیلو 

د  محصوالتو  کرنیزو  د  چی  ماشینونه  هغه 

ټو  ترسه ریبلو،  دنده  بندی  بسته  او  لولو 

نمو، جوارو او وربشو . ډیر مهم یی د غيکو 

د د  يکمباینونه  ه  س  کمباین  له  معموالً   .

ال یوه الرۍ)ډمټرک  دانو د ټولولو پرمه  -غلو

پس  تراکتور  روانه    ې یا  هم  ټرالۍ  شوی  تړل 

او   لویږی(  پکی  غله  شوې  پاکه  چې  وی، 

پاتی   کې  کرونده  په  شاته  کمباین  د  سواره 

وی،   نه  الرۍ  کمباینونو سه  ځینی  کیږی. 

 .يله کمباین د غلی د ټولولو ځای لر په خپ 
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 Commensalism                کومنسالیزم

دوو ژوندیو موجوداتو داسی ګډ ژوند چی   د

زیان   نه  او  ګټور  نه  ته  بل  او  ګټور  ته  یوه 

البته داسی ګډ ژوند هم وی   رسوونکی وی 

ژوندیو   دوو  د  او  وي  ګټور  ته  دواړو  چی 

موجوداتو یو بل سه اوسیدل داسې هم وی  

ت یوه  زیان رسوونکی چی  ته  بل  خو  ګټوره  ه 

 . يو 

Commercial Agriculture 

جاری کرنهت   

معیشتی   مه  د  مره  )مه  رغیږه(  )ګوزاروی( 

په هغی کی    ې کرن هغه کرنه چی  برخالف، 

عرضه   د  ته  بازار  برخه  ډیره  محصوالتو  د 

د  بزګرانو  د  نه  تولیدیږی،  موخه  په  کیدو 

زیاتره   کی  کرنی  دغی  په  لپاره.  کورنۍ 

دا   حال  کیږی،  چمتو  څخه  بهر  له  عوامل 

چی په معیشتی کی تخم، د کار وسایل، د  

محصوالت د  او  ډیران  آن  او  ځواک  د کار  و 

بزګر د  امکانات  کولو  کور   زیرمه  خپل  له 

 . يڅخه و 

 

Commercial Extension 

ترویج جاريتت   

چی  پروګرام  او  برنامه  ډول  هغه  ترویج  د 

ته  بزګرانو  موخه  په  ګټی  د  یی  خدمات 

وړاندې کیږي. په دې وروستیو کلونو کې د 

په   موخه  په  کولو  خصوصی  د  خدماتو  دغو 

طریقه   دغه  ډول  ده  آزمایښتی  شوی  دود 

 چی په مقدماتی پړاو کی ده. 

Commercial Farm 

وداګريزه کرونده س  

کله چې د کروندې خاوند يا يو بزګر د خپلو  

پورې په بازار   50-100توليداتو  په سلو کې 

کې د عرضه کولو او خرڅالو لپاره توليدوي 

دې ته تجاري کرنه وايي، پرته له هغه ، که  

د  يوازې  خاوند  کروندې  د  يا  بزګر  چېرې 

توليدات  کرنيز  لپاره  کفايت  د  ځان  خپل 

 Subsistenceدې ته معيشتي )  وي،  توليد

Farm د کې  افغانستان   په  کېږي،   ويل   )

ې، دننګرهار  د کلپي کندز د خټکيو کروند

او لېړو کړوندې، د پروان انګور او د کندهار 

غوره   توليداتو   کرنيزو  سوداګريزو   د  انار 

اقتصاد    مالکانو  د  بېلګې دي،  چې د خپلو 

په ښه کېدو  او د ټول هېواد  په ميل عايد  

 کیږي.کې د زياتوايل المل 

    

 Commercial Forest      تجاری ځنګل

چ ه ځنګل  ی  ې غه  د   ې تولیدات  ته  بازار 

ځ  ډول  دا  وی،  لپاره  کولو  په عرضه  نګل 

کیږ احیا  بیا  ډول  پیاوړی    يدوامدار  او 

لر  مدیریت  اصيليمسلکی  کې  دې  په   . 

ګټی  له  خو  کیږي،  ساتل  )ځنګل(  پانګه 

 .يمحصوالتو( څخه یی استفاده کیږ)

 

 Common Law                   ُعرفی قانون

اصولو    د شویو  منل  شمیر  معیارونو یو  او 

په اجرا او   ې ټول ی  ې نامدونه مجموعه ده چ 

قانون    يرعایت مکلف د دغه ډول عرف د 
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جوړ   ې جوړون دی  نه  لخوا  ګانونو  کار  د 

بیدار  حس،  ذاتی  عدل،  د  مګر  شوی، 

په   دی.  والړ  پربنسټ  تعقل  او  وجدان 

د   او  څلی  نرخونه،  ولسی  کی  افغانستان 

لخ ږیرو  دی  سپین  د  تیږه  شوی  ایښودل  وا 

 مثال کیدای شی. 

 

 Commonage                    د څړځای حق

ځای څخه دل څړ  په    ګډېه  استفادی حق. 

مساحت   ټول  څړځایونو   د  کی  افغانستان 

هلمند،    ۳۰۰۰۰۰۰ په  زیاتره  چی  ده  هکتاره 

د   دی.  کی  بدخشان  او  غور  هرات،  غزنی، 

قباله   او  څړځای لپاره کوم مدون حق، سند 

نشته خو له دی امله چی مالداری د هیواد  

اقتصاد کی مهم رول درلود، دغه څړځایونه 

مالدارانو  د ح   مشرتکد  بیا  تیره  په  و،  ق 

ټولو  دغو  له  نفوس  کوچیانی  هیواد 

نړۍ   په  درلود.  حق  استفادی  د  څړځایونو 

شوی   منظور  لپاره  حق  د  څړځایونو  د  کی 

موجود وي،    Commonageرسمی اسناد او  

سکتور   د  کرنی  د  کی  انګلستان    ۷۰مثالً 

څخه   مالداری  او  څړځایونو  د  عاید  سلنه 

ایونه د دی، د فنلند شامل کی طبیعی څړځ 

امریکا  په  شوی،  بلل  حق  روزونکو  څارویو 

کی   څړځایونو  طبیعی  ډول  دغه    ۱۱۰کی 

آسرتالیا کیږی،  روزل  څاروی  د    کې میلیونه 

نافذ دی،   قانون یی  او  څړځای حق تصویب 

اقتصاد   تون سارجنتاین کی څړځای د ملی 

میلیونه   ۶۰بلل شوی او په څړځایونو کی یی  

با سیمه د  څاروی روزل کیږی خصوصاً د پام

 قانون له مخی د څړځای حق بلل شوی دی.  
 

 Communication                       اړیکې

کې  ه ترڅ  په  هغی  د  چی  ده  پروسه  غه 

رسول   ته  نورو  مرجع،  یوی  له  معلومات 

انځوریز،   شفاهی،  غیر  شفاهی،  په  کیږی. 

معلوماتو   د  باندې  بڼو  نورو  او  لیکلی 

پوهنتونو نړۍ  د  ورځ  نن  کی    لیږدول. 

Extension, Communication And 

Education  څانګه    ې د کرن یوه  پوهنځیو  د 

 ده.
 

Communication Network 

اړیکو شبکه  د  

د  نورو تر منځ  او  ادارو  د وګړو، سازمانونو، 

طریقه   او  سیستم  ټینګولو اړیکو  اړیکو  د  او 

 . يدغه سیستم جوړو  ې هغه مجموعه چ 

 
 

Communication Process 

اړیکو چلند بیلګه د  

تړيل پسی  بل  یو  د  هغه  په    ې چ   يپړاوونه 

اړیک سه  پیغام  يبشپړیږ  ې هغو  واقعی   .

ته   ي څخه اخیستونک  ي هغه وخت له لیږونک

بشپړه يش   ې چ   يرسیږ بیلګه  چلند  او    دغه 

یږونکی، پیغام، چینل څلور عنارص )ل  ې هغد  

اخیستونک موجود  Rاو    C.M.S  ي او  ټول   )

 . يو 
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Community Development 

ټولنی پرمختیا د  

هغ تر  او  سیمې  )کيل،  ټولنې  یوې  په    ې د 

په   خلکو  د  او  وړتیا  پرمختګ  د  کچه(  لویی 

هڅو   او  او ګډون  ټولنیزو  اقتصادی،  د  سه 

د    يکلتور  راتګ.  کمبدلونونو  او    ي ټولنی 

 بدلون.  ي کیف

Community Service 

  ټولنی خدمات   د

چار ه ټولن   ې چ   ېغه  لخوا    ې د  وګړو  د 

ارانه او  داوطلبانه ډول( د  )معموالً په رضا ک

هوساین   ې ټولن د  خلکو  د  او  پرمختګ   ې د 

کیږ ترسه  زیيلپاره  خدماتو  دغو  د  اتره  . 

 . يبرخه ممکن د بیوزلو لپاره و 

 

 Compaction        د ځمکی تخته کیدل

خاور پ د  سه  فشار  کوم  تخته    ې ه  هغه 

او د    ېیو بل ته ډیر نژد  ې ذرات ی  ې کیدل چ 

د   ې . په دغه حالت کهوا منفذونه بند يش 

ریښ بوټو  آسانه وده نيش   ې ونو  د کو   په  الی 

،  يستونزمن و   ې اوبو جذب او د هوا نفوذ پک

ی  خو اوبه  باران  سه    ۍپه سطح په آسان  ې د 

 او له السه وځي. يبهیږ

 

Competitive Ability 

    يتوانای سیايل د

ځانګړې ورایټۍ    ېورایټیو سه د یو ه نورو  ل

سیايل ک  د  کرونده  یوه  په  توان.  د    ې کولو 

د یوه    ې ڼا، اوبو او غذایی توکو په جذب کر 

بوټنبات   هغه  بریالیتوب.  کولو  رقابت   ي د 

 ې له ودې پات  ي چی کوالی شی نور سیال بوټ 

وګرځي.    ي لی بوټ او پخپله په کرونده کې اص

ړندۍ  ګ  ې په پیل ک  د پرسيل  ې هغه بوټي چ 

او    ، د نورو بوټو د ودې مخه نیيسيوده لر 

کوي وده  پوره  بوټ  .پخپله  ډول  ته   ي دې 

Competitive Crop .ویل کیږي 

 

Competitive Products 

قابتي محصوالت ر   

کېږي، د   رقابتي  وخت  هغه  توليدات  وه 

چې د يوه توليد په کچه کې زياتواىل  د بل  

د   اول  ې  د  کمښت  دبل  او  کمښت  د 

زياتوايل المل يش، چې دوى ته ثابته اندازه  

شوي   تخصيص  صورت  و منابع  دې  په  ي، 

   . کې د دوى دتعويض نهايي اندازه منفي ده

هکله    په  توليد  د  محصوالتو  رقابتي  دوو  د 

، کېداى يش،  د هغو  بېالب ېل تصاميم نيول 

ت د  چمتوواىل،  پروسې  دعواملو  د  وليد 

تخصيص په بازار کې يې د، د پانګې   اسانتيا

بيه او نور يو بل سه پرتله اوبيا يې  د توليد  

او   مقايسه  دا  چې  يش،  ونيول  تصميم  

 تصميم  د تصدۍ مديريت پورې اړه لري.

 

 Complete Fertilizer            بشپړ کود

لو سو )کودونو( څخه له بیالبی  ې غه کود چ ه

و  شوی  د    يترکیب  در او  لپاره  واړه    ېبوټو 

 . يولر  NPKعنارص  يرضور 
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Complete Ration           بشپړه ځیره  

ځی  هغه  څارویو  چ د  )غذا(  علوفه    ې ره  هم 

 او هم دانه.  ي)واښه( ولر 

          Complex Fertilizer  مرکب کود

هغه  م تجاريت  ېس کیمیاوي  عموالً  په   چې 

لپا یوه یی د بوټو  راځي، هره  ته  بازار  ره بڼه 

دوه رضور  کمه  له  لر   يکم  هغه  يعنارص   .

چ  عنارص    ې کود  رضوری  دوه  کمه  له  کم 

کیږ  يولر  بلل  کود  مکمل  هغه  ،  ينا  خو 

در  چی  کودونه  رضور   ې مرکب    ي واړه 

Macro Element    عنارص (N.P.K) ي،ولر 

 .يبشپړ کودونه ورته ویل کیږ

 Compost                                کمپوست

ملدبل  ه او  تود  په  چی  مواد  عضوی  غه 

وي.   شوی  تجزیه  پوره  کې  ځای  لرونکي 

شویو  کمپوست  ډول  دغه  وخت  ځینی 

عضوی موادو سه یو څه معدنی مواد هم یو 

ځای کیږی چې د ګلدانونو او کروندو لپاره  

ډیره مناسبه سه ورڅخه جوړیږي. په اروپا  

کی هغی خاوری ته کمپوست وایی چی په  

کی کمپوست   .کیږیاچول    ګلدانونو  په 

شوی سه کې د هرزه بوټو تخمونه له منځه 

ح کولو وړتیا یی ښه  ځي او د خاورې د اصال 

ورته  يکیږ ځکه  نو   ،Composted 

Manure  وای شوی کود  کمپوست    . ي یعنی 

د وخت   ې چ   ي توک  يعضو   يهغه تجزیه شو 

لی تعامالتو له  په تیریدو سه د هغو د داخ 

یا د تجزیی په حالت   ي امله تجزیه شوی و 

ديو   ې ک په  اضافی    ې ک  ې.  بقایا،  نباتی 

ټانټ ېپروړ  جوارو  د  آشپزخانې ،  د  اضافه  ،  و 

 راځي.  ي، وړ و  ې مواد او نور چی د تجزی

 

          Condiment Crops  مساله جات 

اصلی  ه د  چی  بوټی  اقتصادی  ډیر  غه 

زړه   په  او  ښایسته  رنګ  او  خوند  خوراکونو 

و ځای غذایی ارزښت  پورې کوي او ورسه ی

او ځینی یی طبی ارزښت هم لری لکه دڼیا،  

 تور مرچ، زیره، کورکمن او نور.

 Conference                            کنفرانس

متخصصینو هغه رسمي ناسته چې په یوه   د

موضوع برخه ځانګړې  دکرنې  بیا  تیره  )په 

پایلو( څیړنوپه  دنویو  بحث    کې  د  باندې 

غونډه   هغه  شوی وي.  جوړه  موخه  په  کولو 

چې د یوې مسلکي موضوع په هکله جوړه او  

په معلوم)ټاکيل( وخت د موظفې کومیټې له 

 سمبالښت سه سمه دایره يش.

 Confind Aquifer             تړلی اکویفر

ځمکی  ت بډایه    ېالندر  ډیره  هغه  اوبو  د 

او هم  ه ښکته  ل  زیرمه چی هم له پورته خوا 

یو   ې خوا څخه د کلکو طبقو پوښل اوبه    ې او 

ی. په کلکو ډبرینو طبقو وتال   خواته هم نيش 

 د اوبو زیرمه. ې احاطه شو 

Confinement Housing 

ای بندی روزنه ج  

کله چې څاروي ځای پرځای تغذیه او روزل  

کیږي او د نه ګرځیدو یا لږ تحرک له کبله 

مرصفوی دې ته    ښه غوښه اخيل او لږ انرژي

 . ي جای بند روزنه وای



 

70 

 

ictionary of AgricultureDDescriptive The  
 

 قاموس يترشیح کرنېد  

 
 Conflict                                        شخړه

وګړو تر منځ هغه اګاهانه مخامختیا چی   د

د   خاطر  په  کولو  ترالسه  د  موخی  خپلی  د 

د   کوی.  هڅه  کولو  مغلوبه  د  لوري  مقابل 

هدفونو، ګټو یا افکارو د توپیر له امله یو بل  

کلیوايل خلکو شخړې د اوبو د  سه تضاد. د  

منابعو، د الرې د تیرولو، دڅړځای دملکیت 

ورته   ته  دې  او  دی(  ملکیت  عامه  )چې 

 مسایلو باندې پیښیږي.
 

 Conifers            یا مخروطیان ېسنت پاڼ 

هو ه په  هم  چې  ونې  لویې  په غه  هم  او  اره 

کیږ موندل  کې  مخروطی    ي.غرونو  یې  ونه 

ت او  نرۍ  یې  پاڼې  او  و ل  شکل  لکه  يشنې  ؛ 

 سدر، ملنځه، څیړۍ او نور.

 
 

 Conifers Plants             سنت پاڼې ونې

شکله    ي غه عالی نباتات )ونې( چی مخروطه

تولیدوي، تل شنې وي او سنت    ېغوز   ېزیږ

 .( Conifers )و.ګ:ډوله پاڼې لري

 

 Conservation                 محافظت کول

د چاپیریال له سچینو ه طبیعی منابعو او  ل

وحيش ځم  )ځنګل،  او  ې کژویو،  څړځای   ،

داس چ  ې نورو( څخه  اخیستل  هغو   ې ګټه  د 

يش  وساتل  وړتیا ا  پوتانسیل  کارولو  بیا  د  و 

يش  اوچته  ک  یی  موده  اوږده  په   ې ی  ې او 

ونه  اقتصادی   مزیتونه کمښت  اجتامعی  او 

استفادي موم د  موجوداتو  ژوندیو  له    ې . 

تر    .یریتمد استفادې  هغو څخه د  له  باید 

د زیاتیدو  څنګ د هغوی د نفوسو د شمیر  

ورکړ  سچی يډاډ  د  د .  چې  پالن  داسې  نو 

حاصلخیز  ښه    يخاورې  کیفیت  اوبو  د  او 

وموم مخه  ا  ي والی  وتلو  السه  د  هغو  د  و 

 .ونیول يش 

 Conservation                يمحافظه کار 

وړاند په  بدلونو  ټولنیزو  عنعنو   ېد  او    يد 

وړو )چلند( څخه ننګه   -کړو  او  رواجی ادابو  

او طریقو  مفکورو،  نویو  د  په    او  چلندونو 

مخالفت.    ېوړاند او  ایدیالوژیک  عقلی  په 

باند مفروضاتو  دودیزو    ېمعرفتی  والړو  د 

لپاره د نویو ارزښتونو په   ارزښتونو د ساتنی 

نو   ېوړاند د  کول.  د   ۍتکنالوژ   ې مخالفت 

یوه  (Technology Diffusion)خپرولو

 ستونزه همدا ده.

 

Conservative Farmers 

حافظه کار بزګرانم  

چ هغه   او    ې بزګران  ذهنی  پخوانیو  پخپلو 

علمی تجربو باندی ډاډمن وی او د نوښت  

وي.   مشکوک  وړاندی  په  مفکورې  نوې  او 

د دوی  چی  بزګران  په   هغه  بدلونو  ګټورو 

 .يمنلو کی ځنډ کو 
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 Consulation                               مشوره

اتری    -ېپه بڼه له بزګرانو سه خرب   ې مرک  د

عمومی  او   په  کلی  دیره،د  حجره،    تجمع، 

کی ځای  مناسب  بل  یا  د    چوتره  هغوی  د 

مشوره   ته  هغوی  موخه  په  حل  د  ستونزو 

 .ورکول 

 

 Consultant                                مشاور

پروګرام   ي په ترویج  ې ترویج هغه ماهر چ   د

،  ياجرائیوی دنده نه لر   ې یا د ترویج اداره ک

نظر   او  مشوره  توګه  په  سالکار  یوه  د  خو 

 .يورکوی او د اصالحی ټکیو ښودنه کو 

 

 Consumer                                مستهلک

مرصفوي،   ه مالونه  اقتصادي  چې  څوک  غه 

هغه مشرتيان چې د استهالک  او استفادې  

 لپاره اجناس پريي.

 

 Consumer                          مرصفوونکی

ژوندی    د هغه  کی  لړ  په  زنځیر  غذایی 

یا   له عضویت  موجود چې د نورو موجوداتو 

د هغو د عضویت له تولیداتو څخه د خپلې  

 انرژي او تغذیې په موخه استفاده کوي.

 

 Consumption                           لګښت

په    د اړتیاوو  ذاتی  څو  یا  د  یوی  موخه 

یزو محصوالتو مرصفول  اجناسو لګول. د کرن

 اړتیاوو په موخه. ي د فزیالوژیک

 

 Consumption Use 

   استعامل  رصيفم

چاپیریال  ا خپل  او  منابعو  طبیعی  له  نسان 

هغه   خو  کوي،  استفاده  ډوله  څو  څو  څخه 

استفاده چی د خپلو اصلی اړتیاوو )خوراک،  

کوي   لپاره  سون(  سپناه،  ته  پوښاک،  هغې 

 مرصيف استفاده ویل کیږي.

 

 Contact Farmer      بزګر ېپه اړیکه ک

چ ه بزګر  په  د    ې غه  پروګرام  ترویجی  یوه 

ک نورو    ې بشپړولو  او  مامور  د  ترویج  د 

بزګرانو ترمنځ د نوښتونو د راوستلو، د نوې 

مفکورې د ترویج او هغوی ته د معلوماتو د  

پ منځګړ ورکولو  د  موخه  غوره    يه  توګه  په 

و  تجربه  يشوی  مرش،  ییز  سیمه  هغه   .

د   چی  بزګر  نوښتګر  او  کلیوال،  لرونکی 

کرنیز ترویج د اداری یا د ترویج د مامور او  

نورو بزګرانو تر منځ د اړیکو د ټینګولو او له  

د   ته  کلیوالو  څخه  پروګرام  ترویجی 

 معلوماتو د لیږدولو لپاره غوره شوی وی. 

 

 Contact Time                  د اړیکو مهال

د   ې وخه ورڅخه هغه وخت او مهال دی چ م

ترویج مامور له بزګر یا بزګرانو سه د هغوی  

و په خاطر هغوی سه مخامخ بوخت  د پوهول

او  يو  مامور  ترویج  د  چی  موده  هغه   .

 .يله خپلو مراجعینو سه تیرو  ې ام یپروګر 
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 Content                                   محتویات 

دريس   د هغه  وړ  هغه    پام  مفردات، 

د    ې پروګرام اجزأ چ معلومات او د ترویجی  

ی مامور  چمتو    ې ترویج  لپاره  وخت  یوه  د 

و مفردات په کوی. زیاتره وخت دغه اجزأ ا

 . يلیکلی بڼه ترتیب کیږ
 

Contingent Symbiosis 

یا ګډ ژوند يا همب   

چ  م  ې کله  ځای  دوه  یو  بل سه  یو  وجودات 

. یو کوچنی موجود د لوی موجود  يژوند کو 

بیایی چی یو   ې داس  په بدن کی ژوند پرمخ 

بل ته ګټور وی، خو یو یی بل ته طفیلی نه  

په   یو  ژوند چی  یو بل سه مرستندوی  وی. 

  Symbioticیا  Symbiosisبل ډډه لګوی د 

 په نوم یادیږی. 
 

 Continues Grazing          څړ ېپرلپس

له چی څاروي پرته له ځنډ او دمې په یوه  ک

څرځای کې څړ کوي او د څړ ځای بوټو ته د  

یا   مداوم  د  کیږي،  ورکول  نه  فرصت  ودې 

هغومره   لکه  یادیږی.  نوم  په  څړ  پرلپسی 

یا مفرط څړ د څړ ځای    Over Grazingچی  

هم   همداسې  دی،  اړوونکی  زیان  لپاره 

 .يبوټو ته زیان رسو وم څړ د څړ ځای مدا

 

Continues Guidance 

وام لرونکی الرښوونهد  

کړ  زده  د  لویانو  الرښو   ېد  غوره  وه  ی  ې وناو 

. لویان،  يو   ې ځانګړتیا دا ده چی باید پرلپس

او کلیوالی مراجعه کوونکی به هغه   بزګران 

کړی تطبیق  مفکوره  نوی  په   وخت  چی 

 . مستمر ډول دوی سه کار ويش 

 

Contour Farming 

غونډیو په اړخ کې کښت  د  

غرو   د  لرونکی  خاورې  د  او  غونډۍ  هغه 

سلنه وي د    ۸  –  ۳ملنې چی نشیب یی له  

په   باندې  هغو  په  او  غوره کول  لپاره  کښت 

په ډیر ښه ډول د   بوټو کرل چی  کتارونو د 

خاورو د شړیدو او مینځل کیدو مخه ونیول 

دی   دا  توپیر  یی  بندۍ سه  تراس  له  يش. 

جوړیږ نه  بڼه  په  کروند  د  ځمکه   ي،چی 

. د يد غونډۍ په ډډه بوټی کرل کیږ  ې بلک

غونډیو د خاورو او د کښت کیدونکو بوټو د 

ځانګړتیاوو له مخې د کتارونو ترمنځ فاصله  

Contour Interval    د دا  کیږي.  رعایت 

خاوری د شړیدو او مینځل کیدو د کنرتول 

 ښه طریقه ده. 

 
 

Contract Extension 

ترویج  يراردادق  

کولو په موخه    ې خدماتو د وړاند  ي د ترویج

دولت یا  خصوصی  دولتی   ي د  نیمه  او 
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ادار موس ترویجی  د  او  )اداراتو(    ېساتو 

د   چی  قرارداد  هغه  ترمنځ  )مدیریت( 

او پرمخ بیولو په موخه  ترویجی خدماتو اجرأ  

کیږ یو  يترسه  دا  کی  وروستیو  دی  په   .

نوی طرز دی چی له دولت څخه خصوصی  

شمیر   یو  د  ته  په  سکتور  انتقال  د  خدماتو 

بیا  بهیر کی ورته پاملرنه شوی ده. په تیره 

تو  چی  محصول کله  ځانګړی  یو  لیدوونکی 

سپارښت    يتولیدو  له  اداری  د  ترویج  د  او 

څخه په استفادی سه دغه محصول دولتی 

کوپ دولتی،  نیمه  خصويص یا  یا   راتیفی 

 .يته تولیدو  ېادار 

 

                           Conventio کنوانسیون

روغتیا    د او  تغذیې  ساتنې،  چاپیریال  کرنې، 

او نورو مسایلو په هکله دیوه تړون رامنځته  

ګول، یا د یوه توافق د ترالسه کولو په موخه  

چې  غونډه  هغه  سازمانونو  اونړیوالو  ملی  د 

مرعی   توګه  په  پریکړې  یوې  د  یې  پایله 

االجرا وبلل شی، لکه  هغه کنوانسیونونه چې  

م ملګرو  لد  سازمانونو  د  د لتونو  خوا   ه 

ژویود حفاظت،    چاپیریال ساتنې،  د وحيش

او نورو   د کلیوالو لپاره د خدماتو د پراختیا 

چارو په هکله شوي دي. د اوبو د زیرمو په  

د   تنوع  دحیايت  کنوانسیون،  نړیوال  هکله 

نورو  داسې  او  ګازونو  ګلتونی  د  ساتنې، 

کنیوانسیونونه. اړه  په  موضوعاتو   حیاتی 

 کنګره، تړون. موافقه لیک.

 

 Cooperative                               تعاوين

اقتصاد  د ګډو  کاروبار،  لرونکو   يګډ  موخو 

ګډې   یوې  د  وسیله  په  ډلو  او  کسانو 

په   سازمان  همکارۍ  داسې  یوه  د  وسیله 

مشرتکو اهدافو ته رسیدل آسانه    ې جوړول چ

پوره کولو لپاره سه    . د خپلو اړتیاوو ديکړ 

د او    يراټولیدل  کوپراتیف  بزګرانو  د  لکه 

نور. د    داسې  او  داوطلبانه  یوه  بزګرانو  د 

ده  ټولنه  یا  انجمن  اتحادیه،  خوښې  خپلې 

چې د تعاون او ګډو ګټو پر بنسټ د قانون  

سازمان   تعاونی  هغه  جوړیږي.  مخې  له 

ی  )جوړښت( د مشارکت له    ې چی فعالیتونه 

له يو   ې مخ ادارې  دیموکراتیکی  د  دا   .

سم سه  ځلو    اصولو  هلو  ګډو  د  یوه  رصف 

سمایوی. ډیر صناف کوالی اتحادیه ده، نه  

، دلته زمونږ  يدغه ډول ټولنه جوړه کړ   يش 

د کوپراتیفونه  کرنیز  افغانستان  موخه  په   .

 ښودالی شو:   ې کی یې اهداف داس

لږ ۱ او  بزګرانو  لرونکو  ځمکو  کوچنیو  د   .

 شمیر څارویو لرونکو مالدارانو سه یو کول؛

 د تولید د کچې لوړول؛ . د ځمکو ۲

شعور ۳ ټولنیز  د  مالدارانو  او  بزګرانو  د   .

 )پوهې، درک او معلوماتو( لوړول؛ 

. د کلیوايل خلکو )چی عمدتاً بزګران دی(  ۴

 د ژوند د کچې لوړول.

او ولس په   په کوپراتیف کې بزګران د ځان 

ترالسه   مفکوره  رضاکارانه  او  ییزه  ډله  ګټه 

کوي، دوی د اصالح شویو نسلونو، مناسبی  

د   او  پرکتسونو  کرنیزو  نویو  تکنالوژۍ، 
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بریايلکرنیز  کولو  ترالسه  په  کریدتونو   و 

یيکیږ ته  محصوالتو  مارکیټ   ې ،  آسانه 

او په کلیو کې د سواد اندازه    يموندل کیږ

 پراخیږي. 

تنه غوا    ۳۰که فکر وکړو چې په یوه کيل کې  

یوه    ې لرونکی دی، دوی هر یو درې ورځو ک

مست لپاره   ې کټو  کولو  عرضه  د  ته  بازار 

انفر  په  ستونزمنه ولری،  ډیره  به  توګه  ادی 

کټو    ې چ   يو  یوه  وروسته  ورځې  درې  درې 

من  یې  هلته  او  یويس  ته  بازار  اسب مستی 

خو  وپلوري،  بیه  مناسبه  په  باندې  هټیوال 

کوپر  یو  کې  کلی  په  په که  او  تشکیل  اتیف 

ک )مارکیټ(  سه  ی  ې ښار  هټیوال  ټاکلی  وه 

وکړ  کټوی    يقرارداد  لس  لس  به  ورځ  هره 

به   هم  وروړی.  ته  هټیوال  دغه  مستې 

وی   ثابته  عرضه  مستو  د  کی  مارکیټ 

ته   دوي  به  هم  او  سهولت(  ته  )مستهلکو 

اس ښهلویه  او  په    انتیا  شی.  ترالسه  مفاد 

ک څلویښتمه   ې افغانستان  په  کوپراتیفونه 

امریکمل د  او  ایجاد  کی  لسیزه  د   ې ریزه 

او   ایاالتو  د    FAOمتحده  بیا  تیره  په 

PACCA   فعالیتونه یی  مرسته  په  پروژی 

پراخ شول. په تیره بیا په پروان کې د انګورو 

دغه   و.  بریالی  ډیر  کوپراتیف  بڼوايل  د 

پرمختګ غورځ  ښه  لسیزې  شپیتمی  تر  نګ 

په   افغانستان کی  ۱۳۶۸وکړ  په  کال کې  ل. 

په ټولو والیتونو کی د کوپراتیفونو ریاستونه 

خو  وو،  موجود  زرګونه کوپراتیفونه  او  فعال 

له   پرمهال  جګړو  منځي  خپل  تنظیمی  د 

کمنځ انګلستان  په  کوپراتیف  والړل.  د    ې ه 

Robert Owen (1858 – 1771)    لخوا

ی بیا  او  ټوله   ې رامنځته  باالخره  او  اروپا  په 

او  ومونده.  پراختیا  کی  هیواد  نړۍ  هر  س 

 .يکرنیز کوپراتیفونه لر 

 

Cooperative Extension 

Education 

وپراتیفی روزنیز ترویجک  

مهم   هغه  پربنسټ  اصولو  د  راچدیل  د 

چی دی  معیارونه  له    کوپراتیفی  هغو  د 

ک  سیمو  کلیوالی  په  کرنیز    ې مخی  د 

کوپراتیف د غړیتوب، د کوپراتیف جوړولو 

پر  چارو  د  کوپراتیف  د  اړه او  په  بیولو  مخ 

 . يروزنه ورکول کیږ

 

 Coordinator                کوونکی يهمغږ

یوه پروګرام یا د پروژو او  غه مامور چی د  ه

. هغه  يو تر منځ د اتصال کړی و ډل  يد کار 

ه  علوماتو پمتخصص چی د فنی او مسلکی م

 .آسانتیا راويل ې لیږد ک

 

 Copper Sulphate              کاپرسیلفت

ډیر   د یو  کې  کرنه  په  سلفیت  مسو 

استعاملیدونکی مرکب دی. له هغه څخه د 

سې په جوړولو، د هرزه بوټو د کنرتول او د  

اخیستل پو کار  توګه  په  مخلوط  د  ډرو 

 کیږي. 
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                                   Corn Stover ېټانټ

مهمه  ج  وریجو  او  غنمو  تر  وروسته  وار 

ټانټی  جوارو  د  ده.  ماده  توکه   او  غذایی 

متمم  دوه  کولو  ترالسه  دانی  د  وروسته 

ژمی   د  څارویو  د  ټانټی  دی.  محصوالت 

علوفه ده او توکی په تنور کی د سون توکی  

د   د جوار  پرته  له دی  په کار ځي.  توګه  په 

  ( Corn Silk  )ه س کی یو ږیره ډوله  وږی پ

محلی طب کی ارزښت لری. له  دی چې په  

غذایی   د  ورځی  نن  د  څخه  جواریو 

 Corn Glutenپه صنعت کی د    ومحصوالت

یو   نوم  لرونکی   ۲۴  –  ۲۰په  پروتین  فیصده 

فایرب   لس  کی  سلو  په  چی  جوړیږی.  ماده 

 هم لری. 

 

Correspondence Education 

 ې یر حضوری زده کړ غ

کو ه زده  چی  کړه  زده  ډول  په  غه  ونکی 

روزنیز    ې ، بلکيحضوری ډول زده کړه نه کو 

ترالسه کو  په غیر حضوری ډول  په  يمواد   .

کی   کړه  زده  ډول  د دغه  مواد   روزنیز 

استول    ښوونکی ته  کوونکی  زده  خوا  له 

ته  يکیږ دې    .Correspondence 

Course  يویل کیږ هم. 

 

 Cortex                                     کارتیکس

پوښ چی تر برسیرن پوښ  ي غه دوهم نسجه

 )اپیدرمس( الندې وي. 

 

Cost Minimization 

لګښتونو اصغری حد ته رسول  د  

اقتصادی  د   یوه  کول  اصغری  مصارفو 

ډیرو  سکتور  د  کرنی  د  خو  ده،  اصطالح 

برخو کی د استعامل ځای لری، دا هغه ټول  

او   ثابتو  د  اثر  په  هغو  د  چی  دی  تدابیر 

د   وي.  کې  حد  ټيټ  اندازه  لګښتونو  جاري 

دې معنا دا هم ده چې تر ټولو زیات حاصل  

 په لږ لګښت سه ترالسه کړای شو. 
 

Cost Of Cultivation   

     د کښت لګښت

دپ باندی  واحد  یوه  تولیدی  تولیدی   ه  ټولو 

په یو واحد باندی    ې عواملو مرصف. د ځمک

 د تولید په موخه مرصف تر سه کول. 

د کښت لګښت = 
مرصف شوی پیسی

یو هکتار ځمکه
 

 

 Cotoon Seed                         پومبه دانه

ک   ې کرن  د تولیداتو  ارزښت   ې په  لوړ  یو 

په   یی  )غوړ(  تیل  چی  لرونکی محصول دی 

توکو،  خوراکی  )صنعت،  مواردو  ډیرو 

)تفاله(   کونجاړه  او  کی  په  طبابت(  یی 

. پومبه دانه يحیوانی تغذیه کی کارول کیږ

یو متمم محصول دی. د   تر څنګ  مالوچ  د 

څار  چی  تفاله  هغه  دانی  په پومبه  ته  ویو 

ګډیږ کې    Cotoon Seed Foodد    يځیره 

توګه  ځانګړی  په  خو  یادیږی.  نوم  په 

ویل    Cotton Seed Mealته  کونجاړی  

 . يکیږ
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 Cotton Gin                  د مالوچو ماشین 

مالوچو د پاکولو هغه ماشین چی له   د

کروندې څخه د مالوچو د حاصل راټولولو 

وروسته له مالوچو څخه دانه )تخم( جال او  

 .يتصفیه شوی شکل جال کیږه مالوچ پ

 

Cotton Striper 

 پومبه ټولوونکی ماشین 

چ ه دی  ماشین  پومب   ې غه  په    ې د  حاصل  د 

پرانیستل  له  غوزی  د  مالوچو  )د  پخیدو 

وروسته راټولوی،    کیدو(  غوزی  شوی  پخی 

چ  دا  اصلی    ې تړل   ې حال  او  غوزی  )خامی( 

لومړنی  پومبې  د  وی.  حال  پخپل  بوټی 

ی کیفیت لرونکی حاصل لوړ سورت او د عال

 . يو 

 

                            Cotyledon کاتیلیدون

)پاڼی( چی  ه غه لومړنی تیغنه وهونکی پاڼه 

  + )ملدبل  رشایطو  د  څخه  تخم  له  بوټو  د 

برابریدو سه   په  یو  تودوخی(  په  راټوکیږی. 

ک  بوټو  یی  راپورته   ې مشیمه  پاڼه  نیغه  یوه 

دومشیمه   يکیږ په  خو  غنم،  او  جوار  لکه 

یی کی دوه غربګې پاڼې راپورته او د خاورې  

بله  جال کیږی   او  په س یو له  لکه په لوبیا 

کی. جوړښت    نخودو  یو  دغه  لنډ  د  څه 

زیرمه شو   يتوک   ي غذای  يوخت لپاره پخپله 

 ( Cleoptile)و.ګ: لري.

 

 Cover Crops               پوښوونکی بوټی

غه بوټی او په مجموع کی نباتی فرش چی ه

د ځمکی د مخ د پټولو په موخه کرل شوي  

وي چی هدف ورڅخه د خاورې ساتل یا بل  

 څه وي. 

 

 Covertescape                بد خونده بوټی

ه څړ ځای کې هغه بدخونده یا د څارویو د  پ

له   کیفیت  بد  د  چې  بوټی  وړ  استفادې  نه 

د   چې  کله  خوري.  نه  څاروی  یی  امله 

واسطه   په  څارویو  د  بوټی  غوره  څړځای 

د   او  کیږی  پاتی  بوټی  دغه  شی  وخوړل 

ثیر الندی ګټورو یا غوره بوټو بیا ځلی وده تا

څړځای   او  شی  وریبل  باید  ځکه  نو  راولی، 

 ورڅخه پاک شی. 

 

  Crassula                                    کراسوال 

پوری    Crassulaceaeکراسوالسی    د کورنۍ 

له   جنس  دغه  لری.  زیات   ۳۰۰اړه  څخه 

د   یی  شمیر  یو  لري.  بوټو  ډولونه  اپارمتانی 

. تکثیریې په پرسلی او يپه توګه روزل کیږ

 .يی کی د قلمه کینولو په واسطه کیږاوړ 
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 Creative Thinking نوښتګر فکر کول  

رغاوونکی  ه او  غوره  ډیرې  چی  افکار  غه 

ډول   هغه  ولري.  پیچيل  پایلې  چی  تفکر 

مسایل حل کوي او ستونزو ته الر هواروي او  

 د ابداع او اخرتاعاتو المل کیږي.

 

 Creep                                            کریپ

باد په ذریعه د خاورو د غټو    يډیر ګړند  د

اندازه یی له   ذراتو لیږدیدل او شړیدل چی 

میلی مرتو څخه غټ وی. دغه ذرات د    ۰،۵

اد په واسطه پرځمکه  رغړي او د کروندی  ب

 مخ لوڅیږي.

 

 Crop Protection              د بوټو ساتنه

ول هغه عملیات، تدابیر او د څیړنیزو پایلو  ټ

د   ورڅخه  موخه  چی  کول  او  تطبیق  آفاتو 

وړاند په  و   ې ناروغیو  ساتنه  بوټو  ونو  ،  يد 

ورته   وخت  هم   Plant Protectionځینی 

 ویالی شو. 

 

 Crop Residue                              سواره

ته ویل کیږی    ې برخ   ې ه کرنه کې د بوټو هغپ

وروست  کی  چی  کرونده  په  څخه  ریبلو  تر  ه 

وروسته    يکیږ  ې پات ریبلو  له  غنمو  د  لکه 

 شوی سواره.  ې پات

 

 Crop Rotation                  کرنیز تناوب

د  پ ودې  د  بوټو  هرزه  د  کې  کرونده  ه 

والی   ښه  د  خاصیت  د  خاورې  د  مخنیوی، 

او له هر فصل څخه د غوره کار اخیستو په 

چی کرل  بوټی  بیالبیل  داسې  غذایی    موخه 

ریښ د  اړتیا،  یی  او   ې عنارصوته  خصوصیت 

. تناوب هم په یو کلنو بوټو ينور توپیرونه لر 

  . و)  او هم په دوه کلنو کې د تطبیق وړ دی

 (Rotationگ:  

 

Crop Water Requirement 

بوټو د اړتیا وړ اوبه  د  

 -د ونو  ې ټولو لګول شویو اوبو هغه برخه چ   د

اړتیا ډول  واقعی  په  لپاره  ودی  د    ې و   بوټو 

باند   ې چ  مرت  میلی  نبات  فی  ښودل    ېپه 

. د ونی بوټی د یو ګرام وچی مادی د  يکیږ

 تولید لپاره مرصف کیدونکی اوبه. 

 

 Cross Breeding    بوټو دوه رګه کولد 

بوټو د غوره خواصو د انکشاف او مقاومې    د

ترالسه کولو  ورایټي د  لرونکي  لوړ حاصل  او 

 ېطر د دوو ډولونو کراس کول په داسپه خا

 .متبارز يش  ې ډول چې غوره خواص ی

 

 Crymophilous           ونکیښو ساړه خو

او د  ه او بوټي چې د سړو  کنګل په غه ونې 

وړاندې کلک دي. دغه بوټی زیاتره د شامل  

و  غرونو  لوړو  د  او  سیمو  سړو  اورو  قطب 

کیږ لیدل  کی  څوکو  هغه  يلرونکو  هر   .

سه   چاپیریال  ساړه  چی  موجود  ژوندی 

یږی، د  په نوم یاد  Cryophileتوافق لری د  

وړاند په  یخنۍ  او  هوا  ژوندي    ې سړی  د 
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ته   او غربګون    Cryotropismموجود چلند 

 .يویل کیږ

 

 Cryptomeria Japonica    کریپتومریا

د ه چې  دي  ګالن  ښایسته  غه 

Takodiaceae    .لری اړه  پورې  کورنۍ  په 

والی شو:  نباتی خصوصیات یې داسې  رالنډ

نرمی دی او د    ، يپاڼی روښانه شین رنګ لر 

د نرۍ  شان  په   ۲،۵  –  ۰،۶چی    يستنی 

  ي . مخروطياوږدوالی لر   ېسانتی مرتو پور 

لر  میوه  یی    يډوله  قطر  سانتی    ۲،۵چی 

غ  د  ده.   ځنډنۍ  مرته  او  ورو  ډیره  بوټي  ه 

 .يوده لر 

 

 Culling                                        کلینګ

د  پ چی  وژل  ژویو  مرضو  د  توګه  انتخابی  ه 

کروندو د چی  پاتې يش  هغومره  نفوس  وی 

سویانو،   موږکو،  د  لکه  وي  نه  مرض  ډیر  ته 

منځه وړل    خرس او نورو په محدود ډول له 

 . چی نسل یی بیخی ورک نيش

Cultivated Areas 

ر کښت الندې ځمکېت     

هغه سيمې چې کرنه پکې کېږي، هغه ساحه  

د   بلکې  وي،  نه  خاره  او  شاړه   Arableچې 

Land    و د  او  وشمېرل يش  ځمکوکې  و نپه 

پکې ويش، د کرنې    Cultivationبوټو کرنه  

په     Cultivated Areasساحې   پراختيا 

اقتصادي  له  خلکو   کليوايل  د  توګه  سيده  

 ودې او پرمختيا سه اړيکې لري.

Cultivated Rain Fed Area 

 لمی زار  ل

چی ه ځمکی  او   غه  کښت  مته  په  باران  د 

شو  ثابته    يد  يکرل  دایمی  اوبو  د  او 

 سچینی نه لري.

 

 Cultivation                     کرنیز عملیات

شیندل.کرل.  ښت.  ک او  تخم  عملیات  هغه 

کښت   چی  ته  فعالیتونه  شیندلو  تخم  د  او 

 ې داس  ې. کرکیله. د خاور يځمکه چمتو کو 

د ونو   وده وکړي.  ې پک  ي بوټ  ې چمتو کول چ 

سمبالول.   ېموخه د کروندپه    ې بوټو د روزن

خوراک ترالس  ي د  د  د  توکو  موخه  په  کولو  ه 

 کول.  ېالند ېتخمونو تر خاور 

 

 C Ultivator                             کلتیواتور

میخانیکه چ   ي غه  ده  پس  ې وسیله    ېترکتور 

کیږ کولب   يتړل  ژوری  له  له    ې او  پټی  د  او 

ور  په اړولو  خاطر  په  موخو  الندی  د  وسته 

 : يګرځول کیږ ېباند ي پټ 

شو ۱ کولبه  د  د    ې ځمک  ې.  او  ماتول  لوټو  د 

 ښه نرمول؛  ې ځمک

 منځه وړل؛ . د هرزه بوټو کنرتول او له ۲

شونو او اضافه خځلو   ې . د هرزه بوټو د پات۳

 راټولول؛

شدیار ۴ کی  پرسلی  په  )د    ې ځمک  ې .  اړول 

 سانتی مرتو په ژوروالی(؛   ۳۰ – ۱۵

. د خاوری داسی جوړول چی د ملدبل ښه  ۵

 ساتنه وکوالی شی؛ 
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او    ې له خاور   ېاو س   . د تخم ۶ سه ګډول 

 خاوری الندی کول؛ 

د اوبو د نفوذ کولو   خې بر   ې . د خاورو الند۷

 وړتیا اوچتول؛

 . د څړځایونو بیا رغاونه. ۸

د کولب   ېپه  تر  کلتواتور  او  ې توګه  ډسک   ،

يش   ېدند  ې زیات  ې مال کوالی  .  ترسه 

غټی لوټی    ې کولب   ېکلتیواتور د لومړۍ ژور 

کو  میده   ي رابرسیره  د  یی    او  امکان  کولو 

تور په دوو نقطو کی  . کوچنی کلتوايبرابرو 

تراکتور سه وصل    ې نقطو ک  ېاو لوی په در 

لیک هایدرو  د  وسیله کښته   ي او  په  سیستم 

کیږ له    يپورته  نیولی   ۴کلتیواتورونه  پالیز 

او په دی وروستیو ک  ۱۸او    ۱۲،۹تر    ېپالونو 

شو   ۳۶او    ۲۴ جوړ  هم  کلتیواتورونه    يپالیز 

دی. کلتیواتور له پالونو، بازوګانو، سپرنګونو 

ه زنګون څخه او له ترکتور سه د تړل کیدو ل

اليس  هغه  دی.  شوی  ډوله   جوړ  رمبی 

چې  خیشاو  کلتواتور  کوونکی  ښاخه  ۵-۳ه 

د)    يکیږ  ې او په الس باندې کار ورباند  يلر 

3-5prong Hand Cultivator  نوم په   )

  ې خو په میکانیزه پرمختللی کرنه ک  ، يیادو 

څو پال    ې چ  يهغه کلتیواتورونه استعاملییږ

دي.  زموږ بزګران اوس هم کلتواتور   ي لرونک

ته کولبه وایی او د کولبی کار ورڅخه اخيل، 

د چې  دا  رصف  حال  وسیله  میخانیکی  غه 

او پټی وروسته تر کولبه کولو    يخیشاوه کو 

 هواروي. 

 
 

 Cultural Change         بدلون يکلتور  

په ه ټولنې  د  چی  اصالح  او  تغییر  هغه  ر 

راوستل   کې  برخو  د کلتوري  کیږي. 

په هکله   او شاوخوا پيښو  ټولنی چاپیریال  د 

پوه چلند،  فکر،  د  وګړو  په    ې د  باورونو  او 

ټ د  کول.  نوي  تصور  د  کی  ولنیزو  برخه 

ترمنځ د انډول    ې ارزښتونو او د وګړو د پوه

 بدلون.

 

Cultural Deprivation 

لتوری محرومیتک  

د   وګړو  ځینو  د  ټولنې  یوې  د  یا  وګړي  د 

خنډ،   مخکی  په  ودې  د  د  استعدادونو 

ک الره  په  پرمختګ  معنوی  د    ې هغوی 

د   کی  الره  په  پرمختیا  کلتوری  د  ستونزی. 
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او   روڼتیا  د  امله  له  نشتوالی  د  امکاناتو 

نه مهیا کیدلو حالت چی وروسته   روښانتیا 

دکلتوري   دی.  مخامخ  ورسه  سیمی  پاتی 

و د پرمختیا محرومیت له منځه وړل د کلی 

 شامله موضوع ده.  ې د برنامو په آجنډا ک

 

 Cultural Services    کلتوري خدمتونه

د    د خاطر  په  بسیاینی  د  ژوند  د  کلیوالو 

سپورتی  لکه  کول،  چمتو  امکاناتو  کلتوری 

ودامکا د  موزیمونه،  کتابتونونه،    ې نات، 

 او نور.لپاره سیمه ییزه راډیو او تلویزیون 

 

 Culture                                         کلتور

ټولنو    د اومعنوي  ټبرشي  مادې  هغه  ولې 

راوړنې  کړهی انګ  السته  عقايد،    -رنې،روايات، 

وړه ښووونه او روزنه ، د کار وسايل، د ژوند  

چې د تاريخ په اوږدو کې   ل اسباب اونور ټو 

کړي ترالسه  همداسې    يې  نسل  په  نسل  او 

دي، کیږي.  رالېږېديل  بلل  البته   کلتور 

ترڅ کې يې ډېرى هغه    دوخت د تېرېدو په

السه   له  يې  وړتيا  پايښت  د  چې  برخې 

له منځه    درلود،    کړې،  يا يې ګټورتوب نهر و 

خو د پايښت وړ او مثبت اړخ يې پاتې   ،تليل

ه يې  دهاونوره  موندلې  وده  انګلييس    .م  په 

او   مادي  ټولو  کلتوري  ژبو کې د  اروپايي  او 

کلچر د  همدا  لپاره  ارزښتونو  کلتور  /مانيزو 

لغت کارول کېږي، خو په پښتو او دري کې 

فرهنګ د کلتور تر ټولو متعايل برخه ده لکه  

مېلمه   رناوى،  د  مرشانو  د  پوهه،  ادب، 

دې او  سجايا  انسان  عايل  ټول  ته    پالرنه، 

دا   حال   ، ارزښتونه  اوچت  او  وياړيل  ورته  

متعايل  چې  دودونه  نور  شمېر  يو  چې 

شمېرل  کې  کلتور  په  لري،  نه  ارزښت 

دبېلګې په توګه    . کېږي،  اما فرهنګ نه دى

ټو  په  وخت  پر  زېږېدو  د  هلک  ډزې پد  ک 

يا   د چرګانو  رخصتيو  کې  او  ميله  په  کول، 

باندې   چلم  په  جنګول،  او دسپيو  مريو 

اما  ځون دى  کلچر  نور  اوداسې  تړل  ډيو 

 .راځي نه فرهنګ کې 

 

  Cured Forage                           وچ واښه

ژمی    د د  چی  خوراکه  ژمنۍ  هغه  څارویو 

تر   وروسته  خاطر  په  کیدو  زیرمه  د  لپاره 

ریبلو وچه شوی وي او یا هم په څړځای کی  

او د څارویو  په طبیعی توګه وچه شوی وي 

کله چی دغه وچه شوی   وړ وی.  د مرصف 

ته   هغی  شی  میده   Dehydratedعلوفه 

Chopped Forage    یوه چی  کیږی  ویل 

 ډیره غوره ژمنۍ خوراکه ده. 

 

 Customer                                   مشرتی

محصوالت ه شوی  تولید  چی  څوک  غه 

پیری، د کرنیزو تولیداتو هغو تقاضا کوونکی  

چی د کرنیزو محصوالتو مارکیت ته مراجعه  

 کوی.
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Cut Flowers 

ګلدانیو ګل لرونکی بوټی  د  

زینتی   ګل  د  همدا  برخه  زیاته  ټولو  تر  بوټو 

لرونکی بوټی دی. ګڼ شمیر زینتی بوټی له  

او   شویو  جال  د  بوټی  مورنی  او  اصلی  خپل 

د  کی  بازار  په  توګه  په  برخو  شویو  پری 

ګل   میخک  د  لکه  دی.  وړ  کیدو  عرضه 

 بیالبیل ډولونه، ژربرا، رز او ارکیده.

 

 Cutting                                          قلمه

څخه    د برخې  بلې  کومې  یا  ښاخ  له  نبات 

هغه پری شوی برخه چی د تکثیر په موخه  

شمیر   یو  په  تکثیر  یی  قلمه  کیږی.  کارول 

لکه  ده  طریقه  پخوانۍ  کی  بوټو  او  ونو 

کله  نور.  او  ګل  جرینب  چنار،  وله،  ګالب، 

چی د یوه بوټی د ډډ، پاڼی یا نیلی یوه برخه 

ا پری  څخه  بوټی  مورنی  خاور له  د    ،ېو 

ک رشایطو  منابعو  اقلیم  او  کینول   ې ملدبل 

د    ېنو   ،يش  بوټی  کوونکی  په    Cloneوده 

یاد د مورنی نبات ټول خواص   ې یږی چ نوم 

 . يلر 

 Cutting                                            قلمه

په    د بوټی څخه د کرل کیدو  روغ  او  سامل 

موخه هغه پری شوی برخه وی چی د ودی  

ډنډر،  له  قلمه  شی  کیدای  لری.  استعداد 

 ډډ، ښاخ، ریښی یا بلی برخی څخه وی. 

 

 Cytology                               سایتولوژی

د    د چی  ده  څانګه  یوه  علم  د  بیولوژی 

)حجری   حجروی  Cellژونکی  جوړښت.  د   )

څخه  دندو  او  تقسیم  د  حجری  د  غشا، 

اناتومی،  بحث کوی. سایتولوژی د ژونکی د  

دی. علم  بیوشیمی  او  پتالوژی     فزیولوژی، 

سایتولوژي   څانګهیا:  علمی  یا  علم    ده   هغه 

او   تکرث  دندو،  جوړښت،  له  ژونکو  د  چی 

 نورو ځانګړنو څخه بحث کوي.
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D, d
Dahilia                                دالیه  

یو ښایسته او په ګلدانۍ کې د زړه وړونکی  

ډوله   غوټه  چې  دی  ګل  جوړوونکی  منظری 

هغو   له  چی  لري  ریښې  غوښنې  یی(،  )غده 

روزنه یی د   او  تولید  څخه ډنډر وده کوی. 

فرحت   او  لرونکی  عاید  شغل  لوړ  بښونکی 

 دی.

 
 

           Dairy Farm د شیدو د تولید فارم

د شیدو  ې هغه فارمونه چ  ې غواګانو د روزن د

. په افغانستان  يد تولید په موخه ساتل کیږ

دغه   د  فارمونه  آباد  غازی  او  هډی  د  کی 

ډول فارمونو ښی بیلګی یی د جالل آباد ښار  

فرقو   عسکری  او  روغتونونو  کی  کابل  په  او 

ته او عامه خلکو ته د بیی په وړاندی عرضه  

کیدی، خو د تنظیمی خپل منځی جګړو په  

دغو  چی  کسان  هغه  والړل.  منځه  له  ترڅ 

په نوم    Dairy Menی د  فارمونو کی کار کو 

 یادیږی.

 Darwin, Charles                       داروین

په  چ  ډاروین  په    ۱۸۰۹ارلز  کی  کال  م. 

بریتانیا کی زیږیدلی. د ژوندیو موجوداتو د 

لپاره   ځل  لومړی  د  نظریه  تکامل  تدریجی 

عمر   کلنی  پنځوس  په  ده.  ورکړی  همده 

نو  کی یې د ژوندیو موجوداتو د بیالبیلو ډولو 

منشا او د پیدایښت ځایونه وښودل. د ده د  

نظریاتو نچوړ دا و چی ژوندی موجودات د 

اوږدی مودی بدلونونو څخه وروسته تکامل  

کړی او اوسنی برید پوری رارسیدلی دی. د  

انسان د پیدايښت او تکامل په هکله یی هم  

 نظریه ورکړی ده. 

 
   Data Collection  د معلوماتو راټولول 

یوه پروګرام لپاره له بیالبیلو سچینو څخه   د

د  چی  فعالیت  هغه  راټولول.  معلوماتو  د 
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هغه په ترڅ کی د ترویجی پروګرام لپاره له  

 بیالبیلو سچینو څخه ارقام راټولول شی. 
 

Data Processing 

ارقامو پروسس کول  د  

او د تجربی په ترسه کولو  د علمی څیړنی 

خامو معلوماتو او لومړنیو ارقامو هغه  کی د  

تحلیل او تجزیه چې د څیړنې پایله په کمی  

او   شی  ودرول  ورباندې  توګه  کیفی  او 

 واقعیت ورباندې ثابت يش. 

 Day Linght               د ورځی اوږدوالی

ورځې په اوږدو کې هغه ساعتونه چی ملر    د

لري او د ملر خوښونکو بوټو د ودی لپاره یی  

پ په  په  دي.  رضوری  نیول  کی    ۲۴ام 

ساعتونو کې ونو بوټو ته مهیا د ملر وړانګی  

ورځ کی ونو بوټو ته د رڼا د    –.  په یوه شپه  

ساعتونو شمیر د هغو په وده کی مهم عامل  

دی، البته یو شمیر بوټی د رڼا د کمښت او 

د   یا  بی    Day Linghtزیاتوالی  وړاندی  په 

ته   هغو  چی  دی   Day Naturalتوپیره 

Plant .ویل کیږی 

 

Debeurre 

خاوری د حاصل ورکولو کمښت د  

د باد، باران، سیالو او نورو عواملو له امله د  

او   )فرسایش  وتل  السه  له  مینځل خاوری 

ځمک د  وار  په  وار  او  حاصالتو    ې کیدل(  د 

ا  اصالح  د  خاوری  د  دا  بډاینی  کمښت.  و 

خاور  د  دی.  وضیعت  حاصل    ې سچپه  د 

 ېافغانستان ډیرو سیمو کلو کمښت د  ورکو 

 . يلیدل کیږ

 

 De-Breaking         ښوکې پرې کول د م

چې  لپاره  دې  د  کې  روزنه  په  چرګانو  د 

( ونه خوری  یوبل  یا  Cannibalismچرګان   )

څو خ  لومړیو  په  نو  شکوي  ونه  بڼکې  پلې 

اونیو کې د چرګانو د پورتنې مښوکې یو پر  

احتیاط   باید  خو  کیږي.  پرې  برخه  درییمه 

پرې   زیاته  څخه  حد  نوموړي  له  ترڅو  ويش 

 نه يش.  

 

 Debit                                             جریان

غه مقدار اوبه چی سیند کی بهیږی او د ه

مربوطه حوزی وځي او په یو ثانیه  هغوی له  

 مرت مکعبو اندازه کیږی.

 

 Decomposer                 تجزیه کوونکی

او ه قارچونه  ژوندي  کوچني  ډیر  غه 

بکرتیاوې چی له عضوي موادو څخه تغذیه  

دغه   کې  ترڅ  په  استفادې  دغې  د  او  کوی 

عضوی مواد تجزیه کوی. دغه ډول قارچونه  

بوټو، مړو   –او بکرتیاوې د له منځه تللو ونو  

شویو څارویو، د څارویو مدفوع او د څارویو  

بان هغو  په  او  تغذیه  څخه  پسامندو  دې  له 

تجزیه کیدل  توګه دغه  په دی  ژوند کوی. 

موادو   مغلقو  د عضوی  عنارصو  ساده  په  او 

دغو   د  ده.  پروسه  یوه  طبیعت  د  بدلیدل 

ته   عمل  کوونکو   Decomposerتجزیه 
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Food Chain    کیدو تجزیه  د  کیږی.  ویل 

په څو پړاوونو کی    Decompositionپروسه  

صورت نیسی چی هم وخت ته او هم الزمو 

رش  ته  محیطی   )... تودوخی  )ملدبل،  ایطو 

اړتیا لری. تر څو د میکروبی فعالیت په ترڅ 

 کی تجزیه بشپړه شی. 

 

 Decortication                   د شولو ټکول 

په موخه د شولو د   د ترالسه کولو  وریجو د 

غلو  لرونکو  پوستکی  د  کول.  لرې  پوستکی 

د  بوټو  ځینو  د  لری کول.   پوستکی  د  دانو 

 پوټکی لری کول. بهرنی 

 Deep Ecology     ژوره ایکولوژی پوهنه

د   د تولید  د  وسلو  او  فعالیتونو  صنعتی 

افراطي زیاتوالی له امله د چاپیریال ستونزې 

د  دي.  شوي  احساس  زیاتی  وار  په  وار 

اروپا  په  کې  لسیزه  اویایمه  په  پيړۍ  شلمې 

هیوادونو(  نورو  او  فرانسه  ناروی،  )اتریش، 

اتنې غورځنګ فعال شو او  کی د چاپیریال س

پیل  برخه کی ژوری څیړنی  په  ایکولوژی  د 

شوی. په دې ترڅ کی د ناروی د هیواد یوه  

د ایکوسیستم    Arne Naessنامتو فیلسوف  

وکړې.   څیړنی  ژوری  هکله  په  چاپیریال  او 

نوم    Deep Ecologyپوهانو دغو څیړنو ته د  

ورکړ دا هغه تفکر دی چی د هغه پر بنسټ  

ل ستونزی په بنسټیزه توګه تحلیل  د چاپیریا

کومه   کیږی،  مطرح  توګه  ژوره  ډیره  په  او 

د   ده.  غمیزه  لویه  دوران  اوسنی  د  چی 

چاپیریال ساتنی او ایکوسیستم دغه اخالقی  

موجودات  ژوندی  ټول  چی  وایی  تفکر 

 مساوی ارزښت او اهمیت لري.

 Deferred Grazing            د څړ ځنډول

وې مودې لپاره له څړ ر ډیر څړ وروسته د یت

ځای څخه د څارویو راګرځول او په څړ کی 

بیرته   بوټی  څړځای  د  څو  تر  راوستل  ځنډ 

ځای  څړ  د  کړي.  ترالسه  قوت  خپل 

بوټو   او  وښو  د  اندازه  کافی  په  اسرتاحت. 

او   ځنډول  دغه  څړځای  د  کول.  وده  بیرته 

چی   وي  شکل  په  تناوب  د  کول  دمه 

Deferred Rotation Grazing   ور ته  هم 

د  مدیریت  د  ځای  څړ  د  کیږي.  ویل 

ځانګړی پالن له مخې د بوټو د الزمې ودې 

ساتنی   د  ظرفیت  د  څړځای  د  او  ساتنی  د 

 لپاره دغه تناوب په پام کی نیول کیږي. 

Deforestation 

ځنګلونو له منځه تلل  د   

د ځنګل د ونو د پرله پسی وهلو، د یو شمیر 

له کبله د   ته  نورو عواملو  لوڅیدلو  ځنګلونو 

د   اقلیم  په  پيښه  منفی  کیږی.دغه  ویل 

خاوری په ساتنه، د وحشی ژویو په ژوند او  

د خلکو د اقتصادی سچینو په زیرمو ناوړه  

 اغیزه لری.

 

Degraded Ecosystem 

ړیدلی ایکو سیستم ش  

د   یا  چاپیریال  بیولوژیکی  یا  فزیکی  ژوند  د 

شدید   له  چی  برخه  یوه  چاپیریال  دغه 

وی.  فرس مخامخ  سه  تلو  منځه  له  او  ایش 
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له  یې  شمیر  چې  موجودات  ژوندي  هغه 

داسې ګواښ سه مخامخ وي چې د ورکیدو  

یو  د  خو  وی،  موجوده  یی  ویره  )انقراض( 

شمیر تدابیرو له مخی یی بیرته ایکوسیستم  

کی عادی حالت ته راوستالی شو. لکه پانډا  

شول.   وژغورل  څخه  انقراض  کامل  له  چی 

خاور  سه  هغه  تخریب  بشپړ  له  چې  ې 

مخامخ وي د هغو ساتنه او د اصالح تدابیر. 

شتمنیو   شویو  تخریب  د  شتمنیو  طبیعی  د 

  بیرته پیاوړي کول.
 

 Degree Day                      د ودې ورځې

په    د هغو  د  چی  مجموعه  ورځو  هغو  ټولو 

توګه خپله  په عادي  بوټی  یو  باید  بهیر کی 

 ژوند پړاوونه بشپړ کړای شی. ټوله وده او د 

 
 

Delivery Extension 

 پارل کوونکی ترویج س

د ترویج دغه طریقه د معلوماتو د ارائه کولو  

ده،   والړه  ایراد  په  میتودونو  د  ته  بزګر  او 

چی په دی حالت کی بزګر د ترویج مامور 

مامور  برعکس  بلکی  کوی،  نه  مراجعه  ته 

نوی   مفکوره،  نوی  او  ورځی  ته  بزګر 

 تکنالوژی یا میتود ورته ارائه کوی. 

 

 Delta                                                دلتا

د اوبو دسیند پای چې له انتقال شوی شګې  

او خړی څخه د مثلث په ډول یو رسوب   

 تشکیل شی.  

Demand For Scientific Extension 

لمی ترویج ته تقاضا ع  

هغه   فارمونو  او  روزونکو  څاروی  بزګرانو،  د 

اړتیا او تقاضا چی له سلو کلونو رادی خوا د  

او د کرنیز ترویج د   څانګو ترویجی خدماتو 

کی   امریکا  او  اروپا  په  راهیسی  جوړیدو  له 

لیدل کیږی. په دی بهیر کی تل بزګرانو او 

څاروی روزونکو له ترویجی سچینو څخه د  

غوښتی   پایلی  وروستۍ  راوړنو  السته  علمی 

 او هغه یی ترالسه او بیا یی عملی کړي دي.

 

 Demonstration                         منایش

کرن  د او  دی ترویج  میتود  هغه  ښودنو  یزو 

عملی   د  او د کښت طریقی  معلومات  چی 

ته  بزګرانو  واسطه  په  منایش  او  ښودلو 

ورښودل کیږی. په دی طریقه کې د روزنې  

مخی   تر  بزګرانو  د  قدم  په  قدم  پروسه 

عملی کیږي او هغوی هر پړاو وینی او زده  

یی.  اغیزمنه   کوی  او  آسانه  یوه  ترویج  د 

س  هغی  په  چی  ده  د  طریقه  ته  بزګرانو  ه 

زیرمه  کولو،  درمند  ریبلو،  کښت،  د  دوی 

زراعتی   نورو  یا  راټولولو  محصوالتو  د  کولو، 

یوی   فعالیتونو د اصالح کولو الری چاری د 

ورښودل   سه  ښودلو  په  کروندی  منونوی 

 کیږی. 

 

 Demonstration Plat     منایشی قطعه 

ترویج  ه د  چې  کرونده  شوې  غوره  یوه  غه 

مامور غواړي نورو بزګرانو ته د هغې کښت، 
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کار  کی  هغی  او  طریقی  پالنی  او  ودې  د 

دغه   څانګه،  ترویج  د  کړي.  ورزده  کول 

کرونده نورو بزګرانو ته د زده کولو په موخه  

 ښکاره کوي. 

 Density                                        تکاثف

ټاکلې ساحه کې د ژوندیو موجوداتو پ ه یوه 

یوې   نظر  چی  دی  مفهوم  نسبی  یو  شمیر. 

سیمی ته د بلی سیمی په یوه مساحت کی 

مقایسه کوی. د   اندازه  موجوداتو  ژوندیو  د 

تراکم   یو   Population Densityنفوسو  په 

 شمیر.مربع کیلو مرت کې د وګړو 

 

       Depressionدڅارویوستومانه حالت

ته   حالت  هغه  ګي  افرسده  کې  حیواناتو  په 

اندازه  شعور  د  حیوان  چې  کیږي  ویل 

په   تحریکاتو  د  محیط  د  یعنې  کمیږي، 

العمل نه ښيی. همدارنګه    مقابل کې عکس 

یواځي محیط  په  فعالیت کمیږي.  د حیوان 

 کې حیوان په دغه رنځ ژر اخته کیږي.

 

 Depreciation                        استهالک

کمېدل،  ل ارزښت  د  زړېدل،  تلل،  منځه  ه 

ديوه کال په ترڅ کې  د سمايوي وسايلو له  

منځه تګ، دغه کلنى استهالک کېداى يش،  

په تصدۍ  لوى   د  ټول  د  آن  هم  اويا  کچه 

(  اقتصاد په کچه محاسبه يش،  په يوه  )ميل

خامخا    کرونده استهالکات  سنجول کې 

ارزش   د  اجناسو  دسمايوي  ترڅو  کېږي،  

زړېدل   يا  استهالک  يش،  محاسبه  کمښت 

 څو ډولونه لري: 

  ( زړېدل  سه  تېردېو  په  وخت  د    : الف 

زمان مرشوط يا غىل او خاموش استهالک (   

اس کار  د  ودانۍ،  ماشينونه،  چې  اب ب :کله 

وهلو،  و ا زنګ  د  اجناس  سمايوي  نور 

ا ې  اغېز  د  هوا  د  له  تودوخې  عواملو  ونورو 

يعنې استهالک  پرته له  له منځه ځي،  کبله  

غىل يا     .يش کیدای  استعامل څخه هم واقع  

غري   په  وسايلو  فعالو  تر  استهالک  خاموش 

، لکه هغه تراکتور چې  فعالو کې ال زيات وي

 . ډیره موده بیکاره والړ وي

زړښت  امله  له  اخيستلو  کار  د  ب: 

چې وسايل د  ې استهالک (  :  کله  و استفاد)

 تخنيکي کارله امله زړېږي.

او   ناڅاپي استهالک :  کله چې وسايل    : ج 

زلزلې،    ، اورلګېدنې  د  اجناس  سمايوي 

له   کبله   له  پېښو  ناڅاپي  نورو  او  سيالب 

 منځه والړ يش. 

امله   له  پرمختګونو   تخنيکي  د    : د 

کې  تکنالوژۍ  په  چې  کله    : استهالک 

پخوان  او  زاړه   راځي،  په  پرمختګ  وسايل   

خپله خپل ارزښت له السه ورکوي،  دا ځکه  

چې نوي وسايل د توليد او کيفيت  له پلوه   

 وي، نوځکه زاړه هيسته غورځول کېږي. 

ايشات  سهـ : د اقتصادي بدلونونو له امله فر 

:  کله چې د مزدونو په بدلون کې داړتيا په  

د   امله  له  بدلون  د  دسياست  او  بدلون 

 يش. وسايلو موده بشپړه
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په خطي  ١  :(Liner  بڼه او دهغه  (  استهالک 

:  که چېرې ديوه ماشني يا د وسايلو  محاسبه

د وخت له بپشپړېدو څخه روسته دهغو له  

ارزښت او بيې څخه بيخي سرتګې پټې کړو، 

داسې   استهالک  خطي  کې  حالت  دې  نوپه 

ه کېږي، چې د وسايلو او ماشينونو د ب محاس

اس د  هغو  د  بيه  ټوله  په چمتوکولو  تفادې 

 موده باندې تقسيم کېږي، يعنې :

    بیه دماشین

وخت
   استهالک  خطي

طريقه :  دغه طريقه په   ی:  هنديس نزول٢

ا فيصدۍ ښودل کېږي،  يعنې دا چې یسلنه 

ستفادې په هر کال کې څو سلنه  اد 

استهالک صورت نيوىل او څوسلنه پاتې 

 :دى،د سنجش طريقه او فرمول يې دادى 

× د ماشني بيه  د استهالک  سلنه 

× د ماشني بيه  د استهالک  سلنه 
=  استهالک 

 افغانۍ   ٥٠٠٠٠د بېلګې په توګه د ماشني بيه 

   ٣د استفادې کلونه   : 

   ١٠د استهالک سلنه :  

 حل 

  د لومړي کال استهالک =    

افغانۍ=  ٥٠٠٠٠ 
𝟓𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟎
=

𝟓𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟎
 

  د دويم کال استهالک =  

  ٤٥٠٠٠=  
𝟒𝟓𝟎𝟎𝟎𝒙𝟏𝟎

𝟏𝟎𝟎
=

𝟒𝟓𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟎
 

 درېيم کال استهالک =   

افغانۍ =   ٤٠٥٠ 

 
𝟒𝟎𝟓𝟎𝟎𝒙𝟏𝟎

𝟏𝟎𝟎
=

𝟒𝟎𝟓𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟎
 

 

            Desalinization د خاورې خوږول

الرېه عملیات،  د    -غه  او  زهکيش  چارې، 

هغې   له  اقدامات چی  نور  اصالح  د  خاورې 

څخه ښوره، مالګې او هغه معدنی توکی چې  

ځمکه  او  لری  وي  نه  ګټور  او  پورې  زړه  په 

زارو   د ښوره  ته  ته چمتو يش. کرنې  کښت 

 ه چمتو کول. او مالګینو خاور 

 

                                 Desert ا( سار   صحرا)

لري، ه بادونه  تاوده  چې  ډاګونه  پراخ  غه 

ځمکه یې شګلنه او بی بوټو وي. پرته له څو 

ون بوټی  او  ونی  نورې  اغزیو  لری،  ډولو  ه 

ی ی  ې ملدبل  هوا  او  لږ  زیاتره    ې ډیر  او  توده 

تاوده بادونه هم لری. په سارا کې یواځې یو 

د   چې  بوټي  او  ژوي  شمیر  په  ګوتو  د  څو 

ژوند   لری  توافق  سه  تودوخې  او  وچوبې 

ده   دا  انديښنه  لویه  د برشیت  کوالی شی. 

کیدو  )بیابانی(  سارایی  د  چی 

Desertification    کی نړۍ  ټوله  په  پروسه 

ځ  کرنیزو  په  چی  ده.  شوی  او  ګړندۍ  مکو 

ده کړې  اغیزه  بده  یی  ځنګلونو  دا شنو   .  

ځمکه ساحه  پراخه  وښو،    ده  هغه  بې  چی 

بوټو ونو او آن دا چی د ژوند لپاره مساعده  

او   او د شپی  یی کم  اورښت  نه وی،  ساحه 

تفاوت   درجی  حرارت  د  یی  ترمنځ  ورځی 
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ندرتاً   لری،  اقلیم  وچ  ډیر  اکرثاً  وی،  زیات 

ځینی خاص د وچې سیمې اغزی ډوله بوټی 

 پکی شنه کیږی.

 

Desertification Extension 

آبادی ترویجدښتو د  د  

نویو   د  او  پراختیا  په  خدماتو  ترویجی  د 

او  دښتو  د  سه  کیدو  رامنځته  په  څانګو 

خدمات   هم  ته  اوسیدونکو  سیمو  صحرایی 

آبادی   د  دښتو  د  شول.  ونیول  کی  پام  په 

ښوونیز  او  فعالیتونه  هغه  خدمات  ترویجی 

په واسطه د   رااخلی چی د هغو  پروګرامونه 

د دښتو  د  ته  اوسیدونکو  د   سارا  پراختیا 

پروګرامونه  آبادولو  د  هغو  د  او  مخنیوی 

 ارائه کوی. 

 

 Designatability     د ټاکل کیدو وړتیا

یو شمیر پيښو، ب ته د  او کروند ګرو  زګرانو 

باید   لپاره  ثابتولو  ښه  د  پایلو  او  سببونو 

ټاکنی   او  تعریف، طراحي  ترویجی میتود د 

او   دغه    Designatabilityوړ  وی.  لرونکی 

سبب،   پيښه،  چی  برابروی  امکان  دا  وړتیا 

وړ  تشخیص  د  پایله  هغی  د  او  طریقه 

 وګرځي. 

 

              Detoxification د زهریت کمول

چارې او اصول چې په    -غه تخنیکونه، الرېه

یوه   د  سه  روشونو  کیمیاوی  او  میخانیکی 

ژوندیو   د  یا  محیط  )فزیکی  چاپیریال 

درنو  د  لکه  شی.  کم  زهریت  موجوداتو( 

او  مینځل  ښوری  د  خاورې  د  تقلیل،  فلزاتو 

 داسې نور. 

 

                                                Dew شبنم

بڼه(   ه په  څاڅکو  )ځینی وخت د  غه ملدبل 

چی د شپی له خوا په ځمکه راغورځیږی. په 

 تیره بیا په تاوده موسم کی. 

                  Dew Point د پرخې غورځیدل

هغو  د د  چې  برابریدل  محیطي رشایط  اسې 

ړ برید )په په اثر د هوا نسبی ملدبل ډیر لو 

دی   په  ورسیږی،  ته  پورې(  سل  تر  کې  سلو 

بڼه  په  څاڅکو  د  بړاس  کی  رشایطو  ډول 

پرځمکه لویږی. لکه د پرسلی په ورځو او د  

اوړی په لومړیو کی چی سهار د بوټو په پاڼو 

نقطه  شبنم  یا  پرخی  د  وی.  لویدلی  پرخه 

هامغه سلنه ملدبل دی چی له بړاس څخه 

 څاڅکی جوړ شی.

 

  Dian Fossy                          دیان فويس

د   فوسیی  جنوري ۱۹۳۲دیان  د  کال  م. 

دغه ۱۶په زیږدلې  کې   مریکا  ا  په  مه 

يو بیزوګانو  د غرن  Primatologistامریکايي  

(Mountain Gorillas)    پراخې اړه  په 

خپلو   هغې  دي.  کړې  ترسه  څیړنې 

مطالعات ته د رواندا په غرنيو ځنګلونو کې 

دوام ورکړ. وروسته تر ډیرو څیړنو د ژویو او 

توګه   په  کوونکی  دمالتړ  تنوع  د  بوټو 

او د   پورې  زړه  په  یې  مقالی  وپیژندل شوه. 
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حیرانوونک هکله  په  نو ژویو  لري،  مسایل  ی 

 ي.لر  ي ځکه ډیر لوستونک

 
                               Diapauseد رکود دوره

کې    د دوران  په  ژوند  د  حرشاتو  شمیر  یو 

د   سه  رشایطو  ناوړه  له  چی  دی  پړاو  هغه 

حرشې  د  کې  حال  په  کیدو  مخامخ 

 میتابولیزم تر ټولو ټيټ حد ته رسیږی.
 

                      Diazotroph دی ازوتروف

کوچن ه چ   يژوند  ي غه   ې موجودات 

رتوجن په امونیا باندې بدلوالی مالیکولی نای

 .يش 
 

         Dietary Supplements سپلمنتونه

Suppliments   د غذا بشپړوونکی دي چې

توکو په بڼه د څارویو   د ویټامینونو او کانی

نهایی حد  ورګډ  ې په ځیره ک په  تر څو  یږی 

جذب يش  پيژندل سه  او  جال  یوې  د  خو   ،

 په توګه رواج نه ده.  ې عمولی خوراکشوې م
 

               Diffuse Skill د خپرولو مهارت

هڅونې،   د د  کې  خپرولو  په  تکنالوژی  نوی 

کلیوالی  د  چی  وړتیا  تبلیغ  او  الرښوونې 

مفکوره   روزونکو  څاروی  او  بزګرانو  خلکو، 

 باندې اغیز وکړي.
 

Digestible Dry Matter 

هضم وړ وچ مواد  د  

او   غذا  کد  علم  په  د   ې تغذیی  څارویو  د 

خوراکی د ترکیب او د جذب وړ اندازی د  

تخمین  موادو  وچو  هغو  د  لپاره  معلومولو 

کول چی پرته د هغو په ترکیب د اوبو څخه  

 به هضم شی. 
 

                              Digestion هضم کیدل

خوړلو  ل ک ه  په هضمی سیستم  د   ې وروسته 

بدلون    ي خوراک هغه  شویو توکو  خوړل  د  یا 

چ  پروسه  هغه  هغ  ې توکو  ترڅ    ې د   ې کپه 

ته   بدن  او  بدل  باندی  توکو  ساده  په  خواړه 

 جذب وړ ګرځي. 
 

          Diminishing Return نزويل بهره

ه ده  چې د توليد په پروسه کې  رب کاره خ ښ

يا  بهره  او  شمېر  کد  ګټه  يو  د  پايله  ار 

وي،   مخې  له  توليدي لګښتونو  موږ  يعنې 

عامل يا عوامل په کار اوچوو ترڅو بهره يا د  

( د  Returnهغې   کړو،  ترالسه  بېرته   )

عوامل د  توليدي  بايد  سه  اچولو  کار  په  و 

( اندازه معلومه وي ګټې  يا بهري(      . بازدهي 

نور  که    ( عامل  ټاکىل  يو  موږ  چېرې  که 

توليدي عوامل ثابت فرض کړو (  وار په وار  

کړو توليد     ،زيات  په  چې  کېږي،  هيله  نو 

را زياتواىل  هم  به  مهال  يش کې  يو  خو    ،
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په   توليد  د  چې  رسېږو،   ته  نقطې  داسې 

کې مقدار کې د اضافه شوي عامل په اندازه 

يووخت   راځي، آن دا چې کېداى يش  توپرينه

زياتولو  په توليد کې   سهد توليدي عامل په 

يوه   په  توګه  دې  په  رانيش،  زياتواىل  هيڅ 

توليدي   د  پورې  حده  يو  تر  کې  موده  لنډه 

بهر  زياتولو سه د  په  ته د    ېعامل  زياتوايل 

بهر  )  ېنزويل   Low Of Dimishingقانون 

Return   ،وايي چې وروسته  به توضيح يش )

يا عواملو استعامل او  يعنې د توليدي عامل  

 ترکيب د يوې قاعدې اوقانون تابع  دى. 
 

  Diplopoda                               هزارپای

چينجی د سوررنګه  يا  ژيړه  کوچنۍ  يوه  ا 

چې   ده  حرشه  ورته ډوله  کې  پښتو  په 

. له دې امله چې د بدن  ي څرسوبنده هم واي

دوو خواوو ته ډيرې زياتې کوچنۍ کوچنۍ 

د   وايي.  پای  هزار  ورته  نو  لري  پښې 

او    Arthropodaآرتروپودا   فايلم  د په 

Diplopoda    دوی لري.  اړه  پورې  آردر  په 

ژوندیو   نورو  او  کوي  ژوند  کې  وچه  په  ټول 

هزار   د  کوي.  تغذیه  څخه  بقایا  له  اجسامو 

نو  څرسوبندې  يا  )پای  دوو  Millipedesم   )

  Podيعني زر او    Milleالتيني کلامتو يعنې  

پښو څخه اخيستل شوی دی. د دغې  يعني  

ته  څانګې  مطالعې  د  حرشې 

Diplopodology  ي او هغه حرشه  ويل کيږ

پوهان چې په دې څانګه کې څيړنې کوي، د  

Diplopodoologist    ديپلوپودولوجستانو يا 

لومړن ژوي  په نوم ياديږي. هزار پايان هغه  

د   چې  دورې  جيولوژيک   Silurianدي  ي 

يعنې   کاله   ۴۴۳،۸يا    ۴۱۹،۲پرمهال  ميليون 

پخوا يې د ځمکې پرمخ کالون ګانې جوړې 

د وې.  يو   کړې  له  ډولونو  لومړنيو  دوی 

شمري لومړنيو بوټو او عايل بوټو څخه ځانته 

د برابراو.  ډولونه  خوراک  لومړن  دوي 

Pnewmodesmus Newmani   چي   وو 

يو    ۴۲۸ او  ميليون کاله مخکې يې ژوند کاو 

سانتي مرت غټوالی يې درلود. تر اوسه پورې  

ډولونه پيژندل شوي دي. دغه    ۱۲۰۰دوی   د

په   او    ۱۶ژوي  ويشل   ۱۴۰آردرونو  کورنيو 

يې شمري   ډولونو کې  بيالبيلو  په  شوي دي. 

له   چې  لري  پورې   ۱۱توپري  سلو  تر  څخه 

يا   کړۍ  هره  په  بدن  د  چې  حلقه  رسيږي 

کې، پرته له س څخه دوه جوړه پښې لري. 

هر بند او ورسه يې يو جوړه پښې يو بهرنی  

صفحې   کاتينی  پنځه  چې  لري  اسکليټ 

Chitinons Plates   ډولونو کې  لر ځينو  ي. 

يې دغه صفحات دومره سه نژدې وي چې 

يوه استوانه يي کړۍ جوړوي. دغه صفحات  

له  پای  هزار  لري.  مواد  کلسيم  د  او  کلک 

هغو نورور کوچنيو ژويو څخه په آسانۍ سه  

والی لري.  توپري کيږي چې دوی سه ورته 

يا   پای  صد  له  يي   Chilopodaمثال  سه 

دا ځکه چې صد پای  پري کول آسانه دی،  تو

يوه   کې  کړۍ  هره  په  بدن  د  يا  بند  هر  په 

جوړه پښې لري خو هزارپای دوه جوړه پښې 

 لري. 
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لکه هسې يې چې نوم دی، دوی يو هم زر   

د   يې  شمري  يو  کې  دوی  په  لري.  نه  پښې 

توګه   په    ۷۵۰تر    Illacme Plenipesبيلګې 

پورې پښې لري، خو په نورو معمويل ډولونو  

پورې وي. اوږدوالی   ۴۰۰-۳۶ه  کې يې پښې ل

له   تر    ۳۵-۲يې  چې  وي  پورې  مرتو  مييل 

يې   ډول  اوږد   Archispirostreptusټولو 

يې  نوميږ اوږدوالی  سانتي مرته    ۳۸ي  چې 

دی چې په افريقا کې ژوند کوي. هزار پای 

خپل  او  نرم  يې  بدن  او  خوځيږي  ورو  ډير 

يوه   د  او  يش  کيدای  منجوله  پورې  ځان 

شا په  س پنډوسکي  د  يش.  ټوليدای  را  ن 

پورتنۍ برخه يې ګرده مرده وي، خو الندې 

دوه   ورباندې  چې  وي.  پلنه  يې  برخه 

بندونه  اته  يا  اوه  ښکرګي لري. هر ښکرګی 

يا   مرغيږي  حيس  کې  س  خپل  په  او  لري 

غدوات لري. ځينو ډولونو کې حيس اعضا د  

ښکرګيو په بيخ کې وي چې له هغو څخه د  

چاپ د  او  رڼا  د ملدبل،  پيښو  نورو  د  رييال 

س   د  يې  سرتګې  اخيل.  کار  لپاره  پيژندنې 

عدسيې   ساده  څو  يو  چې  دي  خواووته  دوو 

لري. زياتره هغه ډولونه چې په ژورو ځايونو 

پوستکی   کوالی.  ليدل نيش  کوي  ژوند  کې 

نه   مواد  مومي  يا  سيښناک  ډول  کوم  يې 

ژر   اوبه  يا  ملدبل  بدن  د  يې  ځکه  نو  لري، 

نو   کيږي،  لرونکو ضايع  ملدبل  په  ځکه 

ځايونو کې ژوند کوي. له س څخه وروسته  

د   چې  لري  پښې  بند  لومړنی  بدن  د  يې 

له   خو  کيږي،  پيژندل  يې  توګه  په  غاړې 

دوهم بند څخه وروسته تر څلورم بند پورې  

هپلو   ته  هغو  چې  لري  پښې  جوړه  يوه  يې 

حلقه ځانګړې  يا    سيګمنت 

(Haplosegmentکيږ ويل  نورې  (  پاتې  ي، 

څخه    د بند  پنځم  له  چې  کړۍ  ټولې  بدن 

د  وروسته   يوه  هره  کيږي،  پيل 

نوم  Diplosegmentدایپلوسګمنت   په 

هم  کړۍ  يا  حلقه  ګون  دوه  چې  ياديږي 

يوه دوه جوړې   ورته ويالی شو، چې دا هره 

پښې لري. په وروستۍ کړۍ کې پښې نشته 

او همدلته يې مقعد دی. تنفس يې د هوايي 

له الرې کيږي چ  يا کړۍ  کڅوړو  بند  ې هر 

په   بدن  ټول  د  يې  زړه  وي.  دانه  يوه  کې 

ساس کې د يوه رشيان په بڼه  دی چې  د 

س په برخه کې پای ته رسيږي. د هاضمې  

خولې   د  چې  يوتيوب دی  يې  ساده سيستم 

د   او  کيږي  پيل  څخه  مرغيږيو  لعابيه  له 

کوي.   مرسته  کې  هضمولو  په  خوراک 

مل جوړې   دوه  يې  دستګاه  پيګي اطراحيه 

دي  جوړښتونه  ورته  ته  تيوب  يا  لولې 

نوميږي. دغه     Malpighian Tubulesې چ 

کې   برخه  منځنۍ  په  کوملو  د  جوړښت 

جفت  کې  پای  هزار  په  کيږي.  ترسرتګو 

عمومي   په  خو  وي.  بڼو  بيالبيلو  په  کيدل 

موندلې  بدلون  دوه  يې  ډول  نارينه  توګه 

ته   هغو  چې  لري  ويل    Gonopodsپښې 

يږي چې د جوړه کيدو پرمهال په هغو سه  ک

 ښځينه جنس ته سپرم ليږدوي. په بيالبيلو

پښو  موندلو  بدلون  دغو  د  کې  ډولونو 
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موقعيت توپري لري. د بيلګې په توګه په يو 

نورو   شمري  يو  په  خو  وي،  شاته  کې  شمري 

کې د بدن په اووم بند يا کړۍ کې وي، خو 

څخه  کيدو  جوړه  له  پرته  يې  نور  شمري  يو 

نسل توليدوي. د ښځينه جنس تکرثي آله د  

نس د بدن په درېيم بند کې وي. د نارينه ج 

څوکه  يا  لوړوالی  يو  جوړښت  د  آلې  تکرثي 

چې   ورته    Penisلري  د    دیته  ښځينه او 

بڼه لري چې  يوه سوري  آله د  جنس تکرثي 

Vulva  وا يوځل ورته  په  جنس  ښځينه  يي. 

له   له   ۳۰۰-۱۰کې  هګۍ  اچوي.  هګۍ  پورې 

القاح کيږي. دوی   زيرمه شوي سپرم څخه 

عضوي   ورستو  او  خاورو  نوجنو  به  زياتره 

نور  مو  شمري  يو  خو  اچوي،  هګۍ  کې  ادو 

ډولونه يې شته چې ځالې جوړوي او په هغو  

درې   تر  وروسته  هګۍ  اچوي.  هګۍ  کې 

ورڅخه  بچي  او  کيږي  تفريخ  څخه  اونيو 

نه لري، دا   پيل کې بچيان پښې  په  راوځي. 

غورځيږي،   پوستکی  لومړنۍ  يې  مهال 

نور  څو  يو  وده کوي،  مودې  څه  تر  وروسته 

او پښې پ له دې چې  بندونه  يدا کوی. سه 

ونو  پانړيژو  د  او  نوجنو  په  زياتره  پای  هزار 

باندې   ځمکه  هغه  او  وي  کې  سيمو  ځنګيل 

هم ژوند کوي چې هلته تل شنې ونې وي. يا  

دښتې او سمڅې وي او آن دا چې په الپايني  

د   اوبو،  خوږو  اوبوو،  تروو  سيستم،  ايکو 

مخلوط  په  خاوره  د  او  جاتو  فضله  څارويو 

 وادو کې هم موندل کيږي. هزار عضوي م

 پای د تغذيې له پلوه دوه ډوله دي:

 واښه خوړونکي؛  •

 او غوښه خوړونکي.  •

يعنې  زياتره وراسته څيزونه خوري،  دا ژوي 

د ونو ورستې پاڼې خوري چې د باغونو او په  

تريه بيا د ګلتون لپاره لوي آفت بلل کيږي. 

او  الجي  خوراک  ډولونو  ځينو  د  دوی  د 

. يو شمري نور يې غوښه خوړونکي  فنجي دي

يې  نور  ځينې  خوري،  حرشات  نور  دي،  

هرڅه چې په مخه وريش خوري يې هم ونې  

ډير   پای  هزار  ژوي.  نور  هم  او  بوټي  او 

مږې،   موږکان،  لکه  لري  دښمنان  طبيعي 

او نور. له دې امله چې ډير   نولۍ، بيزوګان 

او له بلې خوا پوښښ نه لري،  ورو روان وي 

ښکار کيږي، خو يو مهم ميکانيزم   نو ډير ژر 

زهرجنو   د  هغه  چې  لري  وسيله  دفاعي  او 

موادو ترشح کول دي. کله چې دوی د خطر 

خپلې   کړي،  منجوله  ځان  وکړي،  احساس 

شاوخوا   پر  ځان  د  او  ونغاړي  ځان کې  پښې 

يا   مواد  دغه  چې  کوي.  ترشح  مواد  زهري 

دغه   سوځوي.  هغه  يا  وژن  کوونکی  ښکار 

زهري نه دي. خو که د بدن  مواد انسان ته  

د   بدن  د  کړي  پيدا  متاس  سه  پوټکي 

هغه   وړي.  منځه  له  برخه  هغه  پوستکي 

نه لري،   شمري هزارپای چې دغه ډول مواد 

يې   باندې  په بدن  بلل شوي دي چې  زهري 

ډول   دا  چې  دي  جوړښتونه  ډوله  ويښته 

ښکار   له  چې  ګرځي  المل  دې  د  ويښتان 

دې ژوي    کيدو څخه وساتل يش. پخوا به له 

څخه په دوديزه درملنه يا عنعنوي طب کې 
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په   توګه  په  بيلګې  د  کيد.  اخيستل  کار 

د  درد  د  او  آرامولو  د  تبې  د  کې  نايجريا 

او د ماشوم د زيږيدو پر   کرخت کولو لپاره 

مهال به ورڅخه کار اخيستل کيد. په زمبيا 

کې دغه ژوي وچوي، ټکوی يې او د ټپونو د  

ورڅخ ملهم  لپاره  په  درملنې  جوړوي.   ه 

د   ده  Bhotiyaهامليا کې  قبيله  يوه  نوم  په 

چې دغه ژوي وچوي او د بواسريو د درملنې 

 لپاره يې کاروي. 
 

                                  Dioeciousدایوشیز

دنارینه  چې  موجودات  ژوندی  هغه 

تکرثی   یې    اعضاوواوښځینه  یوه جوړښت 

بلکی   نه،  کی  جال  سه  موجود  جالوی. 

 نارینه او ښځینه جنسونه. 
 

Direct Observation 

خامخ یا سیده کتنېم  

څیړونکی  د  کی  څیړنه  او  تجربو  علمی  په 

په  کتنه.  مشاهداتو  د  توګه  سیده  په  لخوا 

زده   چی  طریقه  هغه  روزنی  د  کی  ترویج 

کوونکی ته د زده کړی مواد او د زده کړی 

د   پوهیدو  موضوع  او  درک  ډیر ښه  د  هغه 

 لپاره ورښودل کیږی.
 

                     Direct Selling سیده پلورنه

چ ک  فا   ې له  د  یا  خپل  کروندګر  لرونکی  رم 

ک  سیمه  په  کولو    ې محصوالت  درمند  له  سم 

باند س  مستهلکینو  س  په  کروندی  د    ې ه 

له    یا د چرګانو، کبانو او د شاتو د تولید   ي پلور 

 پیرودنه.   ي محل څخه په سیده توګه د مشرت 

                            Discharge  د اوبو وتل

  ي، کارول کیږ  ې غه اصطالح ډیرو مواردو کد

ا اوبو د زیرمو  اوبو د مطالعاتو په  خو د  و د 

ک  ان  ې بحثونو  یوه  هغه  چی  دی  اوبه  دازه 

ټاکلی مقطع څخه    ېله یو   ې ټاکلی وخت ک

تیریږی او په فت مکعب یا هم مکعب مرت  

چی  کله  کیږی.  ښودل  باندی  ثانیه  یوه  په 

پ  پمپونو  د  اوبه  الندی  ځمکی  واسطه  تر  ه 

ځمک تر  کیږی   ې زیرم  ېالند   ې راایستل 

Discharge  باید د    ېپه وړاند  ېکیږی، د د

په  عملیو  کوونکو  بډایه  نورو  او  اورښتونو 

 ریچارج شی. واسطه بیرته 
 

  Discovered Lands   

 ډونډونه وچ شوي 

غه ځمکې چې د پخوانيو ډنډونو يا اوبو له  ه

وى شوى  رامنځته  وروسته  څخه     . وچېدو 

ورباندې   سيندونه  پخوا  چې  ځمکې  هغه 

يا يې بهري بل   يا سيند وچ شوى  بهېدل خو 

تلل ته  پخوان   ی.  لوري  دسيندونو 

د دې ډول ځمکو خاوره د کرنې   .  بسرتونه

 ښه  وړتيا  لري.

 

            Discussion Group د بحث ډله

وزونکي ر   ي غه ډله بزګران، کلیوال یا څارو ه

یوی   د  ډلچې  کوچنۍ  پر    ې نسبتاً  توګه  په 

یوه موضوع باندې د بحث کولو لپاره کینول 
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کیږی. دوی د پام وړ موضوع د خربو اترو  

له طریقه زده کوی. مهم ټکی یی   او بحث 

زده   د  موضوع  د  باید  ګروپ  چی  دی  دا 

 .يکړی لپاره ګډه مینه او عالقه ولر 
 

Disease Resistant 

ناروغیو په وړاندی ټینګښت د  

ک وړاد  په  آفتونو  او  ناروغیو  د    ېندرنیزو 

د   ناروغیو  کرنیزو  د  او  ترویج  ورایټیو  کلکو 

 مخنیوی تدابیر. 
 

District Development Assemble 

ولسوالی د پرمختیا شورا  د  

DDA   یو ک  ې په  ولسی   د  ې ولسوالۍ  خلکو 

چ  ده  شورا  انتخابی  پرمختیایی،   ې او  د 

د   هکله  په  چارو  نورو  او  ټولنیزو  اقتصادی 

د   کی  پالنونو  په  کولو.  بحث  او  خربتیا 

د  ولسوالۍ  د  او  ولس  د  خاطر  په  شاملیدو 

استازیتوب ولسوالۍ ته استول    ټولو خلکو په

 . يکیږ

 

         District Level په کچه  ۍد ولسوال

ترویج په تشکیالتی جوړښت او نظام کی    د

په کچه    ۍد ولسوال  ې واحد چ لیاتی  هغه عم

کو  ديفعالیت  په  ک  ې.  تشکیل  څو    ې ډول 

 .يورګډیږ ېاو کالو  څو کيل

 

                       Ditcher  ویاله کیندونکی

سه  کرنی   د پرمختګ  په  تکنالوژۍ  زې 

بیالبیل  ي تخنیک  چی  شول  زیات    ېوسایل 

چارې پرمخ بیوالی يش. پخوا به د کوچنیو  

لپاره   کشی(  )جویه  چرې  او  لښتیو  ویالو، 

استعامل   نامناسب  دا  خو  استعاملیده  چزل 

کیندلو  ویالود  د  او  دی  شوی  اصالح  اوس 

دی )دیرش  ت لپاره  ترکتور Ditcherچر  په   )

 ي او د کروندو او بڼونو لور   يتړل کیږ  ې پس

 .يش  ې یالی کښلته و

 

 Ditcher Trencher        ترینچردیچرت 

ویالی  ه چی  وسیله  تخنیکی  درنه  غه 

کیندلو  ویالو  د  یا  کیږی  ایستل  ورباندی 

ما دغه  او  اکسکواتور.  متوسط  لوی،  شنی 

کوچنی   )و.ګ:  ډنسبتاً  لري  ولونه 

Excavator.) 

 
 

Diminishing Marginal Rate Of 

Technical Substitution  (DMRTS) 

  تخنيکي تعويض اضايف نزويل نسبتیا د 

تعوي  د نهايي    ضتخنيکي  يا  اضايف  د 

(Marginal   )  د نسبت يوه څرګند،  تعویض

ځانګړتيا همدا ده  چې نزويل ځانګړتيا لري، 
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( له عامل څخه ډډه Yيعنې څومره چې د   )

( پرځاى  هغه  د  او  ځاى  Xويش  ته  عامل   )

نسبت   نهايي  تعويض  تخنيکي  د  يش  ورکړ 

اهميت  هغه وخت  راکمېږي، دغه موضوع 

دوه   کې  توليد  په  جنس  يو  د  چې  لري  

اندازو  بېالبېلو   په  عوامل  توليدي  بېالبېل 

د   څخه  ترکيب  له  دواړو   د  او  ترکيب يش 

انداز  ترکيب کېداى يش   ېتوليدي مرصف 

ر ی او د دواړو باملقابل د توليد د اندازې تغي 

په   عامل   يوه  د  يش،  کېداى  سنجول  هم 

يعنې زي  ، کړو  کم  عامل  بل  بايد  اتولو  سه 

  ( چپېر  )Xکه  او  زياتېږي،  عامل   )Y  )

( د  نو  په  Xکمېږي،  واحد  هر  د  عامل  د   )

( د يوه واحد په وړاندې  Yاضافه کولو سه )

( اندازه کYد  ټاکلې  يوه  ان  م(  مومي،  ښت  

( يوه کمه  Y( يوواحد د )Xدا چې ممکن د )

ح  مجموعي  په  ترڅو  کړي  بدله   اصلاندازه 

او   ، مثالً د کارګرانو  رانيش  بدلون  کې کوم 

د  او  شمېر  کارګرانو  د  تعداد،  ماشينونو  د 

  . کارد ساعتونو شمېر او داسې نور ترکيبونه

د   تعويض  تخنيکي   د  ته   اصل  همدغه 

ک د  نسبت  نهايي  يا  نزويل  می اضايف  يا  دو 

اصل ويل کېږي، دا په حقيقت کې د نزويل  

چ  دى  اړخ  عميل  قانون  د  دوو بهري  د  ې 

توليد  فزيکي  نهايي  عواملو   توليدي 

(Marginal Physical Product    رابطه  )

(  Yل په زياتېدو او د )م( عاXد )  .څرګندوي

ک من معامل  يو  څخه  ترالسه حنېدلو  ي 

( عامل  Xکېږي، چې په يوه محور باندې د )

)  پهاو   د  کوو Yبل  مقدارونه ښکاره  عامل   )

م کېدونکي  رسم  د  نح اوپخپله  توليد ني 

( د  لته  د  دى،  نهايي  Xمقدار  د  عامل   )

 ( د  سه  کمښت  په  توليد  نهايي  Yفزيکي   )

ټاکيل   يوه  د  نو ځکه  زياتېږي،  توليد  فزيکي 

شلو   د  توګه  په  بېلګې  د   ( توليد  مقدار 

( کم او نور هم Yکتابچو د توليد (  لپاره د )

ترڅو باملقابل د    ،کم مقدار ته رضورت دى 

(Xعامل يو واحد اضافه )    يش ، هغه نسبت

سه  دغه دوه عوامل يو بل سه  چې په هغه  

غه دوه  دتعويض کېږي، داښکاره کوي چې ايا  

توليدي  عوامل په کوم بريد سه يو د بل سه 

تعويض  کېداى يش،  مثالً د يوه تن کارګر په 

وخت    کار  د  يش  کېداى  سه  کېدو   اضافه 

دوه نيم  ساعته کم کړو ،  په داسې حال کې  

د توليد اندازه د هامغه شل کتابچې وي، چې  

څومره چې  دغه د تعويض د نسبت له مخې  

دغه تخنيکي تعويض اندازه د بدلېدو وړتيا له  

ثابت  ساتلو   د  توليد  ټاکيل  او د  ورکړي  السه 

نو   نور  بايد  چې  يش،  پيښ  رضورت  لپاره 

پاتې  ثابت  بلکې  نيش،   تعويض  سه  عوامل 

په   ښکاري  څخه  دې  له  نو   حالت يش،  دې 

په بشپړ ډول له يو بل    کې دوه توليدي عوامل

ځاى  بل  د  يو  او  يش  کېداى  تعويض  سه 

 نيوالى يش.
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 DNA                                         ډي ان ای

د    Deoxyribo Nuclier Acidي ان ای یا  ډ

لیږد   د  خواصو  ارثی  د  موجوداتو  ژوندیو 

یو  دی   مسئول عامل  په خپل ذات کې    چې 

 عضوی طبیعی پیچلی مالیکول دی. 
 

 Docking                              لکۍ غوڅول

م  د ځانګړو  د ځینو  څارویو  د  لپاره  قاصدو 

 کول. ېلنډول او پر  ې برخ  ېلکۍ د یو 
 

 Dogmatic                                    تحجر

نوښت،  ه د  او  وی  تړلی  چی  فکر  ډول  غه 

ته  خ  منلو  بدلون  او  و وځښت  نه  .  يچمتو 

لرونک فکر  ډول  ک  ي دغه  ژوند  په   ېکسان 

لر  نه  ټولنی  يبریالیتوب  د  په    او  غړو سه 

 . يستونزو سه مخامخ و  ې اړیکو ک

 

 Domestication                    اهلی کول

زرګونه ه کې  ترڅ  په  دهغې  چی  پروسه  غه 

کول   اهلی  څارویو  د  انسانانو  مخکی  کاله 

کاله    ۱۲۰۰۰ن څخه  پیل کړل. په تیره بیا له ن

پر  برشیت  او  پیل  کرنه  کله  چی  مخکې 

زده  کینول  بوټو  د  او  شیندل  تخم  د  ځمکه 

کړل یو شمیر څارویو ته اړشول. په دې توګه  

څارو   سپی، نور  ډیر  او  پسونه  آس    يپیشو، 

عج شول.  اهلی  تدریج  چ په  ده  یو   ې یبه 

اوس هم د نیمه اهلی او نیمه    يشمیر څارو 

نو په وحشی دوران کی دی. مثالً وزه د پسو 

ممکن په   ې چ   ېپرتله ډیره وروسته اهلی شو 

ب والړه يش لږ  ته  غرونو  بیرته  پروایی  په  ی   .

کچره   خر،  اوښ،  آس،  کی  لړ  غویی  دې  او 

چ  څاروی دی  ګټور  ډیر  کولو    ې هغه  کار  د 

ک برخه  خو   ې په  کوی،  مرسته  سه  انسان 

و غوا   اهيل  ېز او  لپاره  شیدو  او    يشو   د 

 نور مثالونه.  ې داس
 

 Dormancy                        د خوب دوره

چ ه دوره  هغ  ې غه  ک  ې د  ترڅ  د    ې په  نبات 

او فلویم او ز   ي و   ې اسرتاحت په حال ک ایلم 

 . ينه و  ې انساج فعال حالت ک

 

                                  Drainage  زهکيش

مناسب   د د  بوټو  د  او  کښت  په    ېود  ې ښه 

یا الندنیو   ې سیرنې برخ موخه د خاورې له بر 

د   څخه  ساحی(  له  ودی  د  ریښو  )د   برخو 

ایستل.   اوبو  ایستنه اضافی  زیم  یا  زهکشی 

  له خاورو څخه د اړتیا څخه اضافه اوبو کښل

. د زیم کښلو ده  د خړوبولو سچپه عملیه  یا

د اوبو د ډنډ کیدو مخنیوی، موخی دا دی:  

ځمک او    ې د  کنرتول  کیدو  مالګین  د 

سیالوونو  د  اصالح،  خاورې  د  مخنیوی، 

شړیدلو   له  د   Erosionکنرتول،  څخه 

 خاوری ساتنه او د چاپیریال او روغتیا ساتل. 

 

 Draw Well                           کوهی اليس

ټ په زور  د انسان د م   ې غه کوهی )څاه( چ ه

کیږ راایستل  اوبه  پړ يورڅخه  د  او    ي. 
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ګان  ې سلواغ څاه  سلواغې لرونکی  په    ې . 

 اوبه ایستل. ېباند
 

 Drilling Method                کتار کښت

 ېیوه بیلګه ده چ  ې کرن يمیکانیزه او عرص  د

غلو ژوروالی    -د  عین  په  تخمونه  ټول  دانو 

کت  په  کرل سه  ذریعه  په  ماشین  د  بڼه  ار 

لو تیغنه وهل تقریباً هم مهاله  او د ټو   يکیږ

 . يو 

 
 

 Drip Irrigation        قطره یی اوبخور 

غه تکنالوژي چې د کوچنیو سوریو په لرلو ه

بڼه د بوټو بیخ ته    ي څاڅک  ي و په څاڅکسه ا

رسو  سپام ياوبه  ټولو  تر  څخه  اوبو  له   .

 کوونکی طریقه.

 

Drip/Tricking Irrigation 

طره یی خړوبول ق  

اوبو د اقتصاد ته    يد  لګښت په موخه بوټو 

  د څاڅکو په بڼه اوبه رسول. د خړوبولو هغه 

ک طریقه  په  کتار کښت  د  چی  د    ې طریقه 

څاڅکی  اوبه  مرسته  په  تکنالوژۍ  ځانګړی 

 څاڅکی بوټو ته رسول کیږي.

 

 
 

 Drive                                              هڅه 

ک  د بحث  په  وګړ   ې ترویج  یوه  هغه    يد 

ښودل شوی دنده    يغواړ   ې لیوالتیا چ   ي باطن 

کړ  شو يترسه  ښودل  ځان  ته   ې موخ   ې، 

کی    يورسو  لیډرشیپ  په  وي.  خوځنده  او 

الند ترالس  چی  ځواک  د هغه  وګړي  ې 

 . اهدافو خوا ته بیوالی يش 

 

 Drive And Energy        هڅه او انرژی

د  ه وګړي  چی  صفت  مساعد  فردي  غه 

نژدی  ښودل ش یا مقاصدو خواته  وي مقصد 

بریايليکو  ک  ي الرښوونک  .  ټولنه  دغه    ې په 

 .الی يش ډول مساعد صفت رامنځته کو 

 

 Drough                                       وچکايل

ه یوه اوږده موده کې د اورښت نه کیدل. پ

د   خاورې  د  کبله  له  نشتوايل  د  بارانونو  د 

د   یې  امله  له  چی  ورکول  السه  له  ملدبل 

 سیمې بوټی او ونې وچیږي.

 

 Drug Plants                           طبي بوټی

اقتصاده ډیر  درمل    ې چ   ي بوټ  يغه  په 

ک کیږ  ې جوړولو  اخیستل  کار  یا    يورڅخه 

غتیایی غوره اغیزو له خلک د طبی او رو   ې ی

 .يکبله مرصفو 
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 Dry Farming                        للمی کرنه

اوبو.  للمی کرنه چی هلته د اوبو کومه    ې ب

نال، ویاله، کوهی یا  ثابته منبع لکه سیند، کا

و  نه  څه  په صورت  ينور  اورښت  د  ، رصف 

    کې کرل کیدای يش.

   ، وياله   ( ثابته منبع  هغه ځمکې چې داوبو 

ونه لري ، کاريز(  په    او  سيند،چينه  باران  د 

سيايي او افريقايي  آ يو شمېر    .يش کرل  و مته  

او  بې  کې  بڼه بهېوادونو  په  للمې  د  وځمکې 

کېږي ډېرو    .کرل  له  کې   هېوادو  شمېر  يو 

راو  ورته  اوبه  ځايونو  او  ست لرې  کېږي،  ل 

د   وخت  پرمهال   ځينې  زيرمه    ورښت  اوبه 

کار  ورڅخه  کې  ورځو  په  اوړي  د  او  کېږي 

په ټولو موسمونو کې د   لنډه دا چې    .  اخيل

بلل  للمي  کرنه  پرته  منبع  ثابتې  اوبوله 

هم  په نوم    Dry Land Farmingد    .  کېږي

 یادیږي.

 Dry Wash                                   خوړونه

د بارانونو په    ې یواځ   ې او نارونه چ   ې غه شیله

جریان    ي . د اوبو د موقت ياوبه لر   ې موسم ک

 خوړونه. 

 

Dualistic Economy 

وه ګوىن اقتصادد     

د   کې  هېوادو  پاتې  وروسته  او  پرمختيايي 

ژوند د کچې  ډېر  ترمنځ د  او کليو  ښارونو 

ته ويل ک په دغه ډول هېوادونو  ی توپري  ږي، 

څه   نا  څه  کې  ښارونو  په  معموالً  کې 

  ، تيلېفون   برېښنا،  لکه  چوپړونه  پرمختلىل  

او روزنه   ترانسپورت، عامه روغتيا او ښوونه 

يو  هم  ال  کې  کليو  په  خو  وي،  موجوده 

خپل   په  سکتور  پاتې  وروسته   او  عنعنوي 

 حال پاتې وي. 

 

Dublin Water Principles 

دوبلن د اوبو اصول  د  

او مفته  تر ډیر وخت پورې اوبه یوه پریامنه  

شلم د  خو  کیده،  بلل  په    ې تحفه  پیړۍ 

ک پام    ې وروستیو  پوهانو  د  موضوع  اوبو  د 

واړاو   کی  ځانته  کنفرانس  په  دوبلن  د  او 

شمیر   ياقتصاد یو  شوه.  وبلل  ماده 

ه دا  کړه  سیاستپوهانو  اضافه  ورباندې  م 

راتلونک به    ي چی:  نه،  جنګونه  پر س  تیلو  د 

 ! يوبو پر س و بلکی د ا 

هغه  د  موخه  اصولو څخه  له  اوبو  د  دوبلن  د 

ده   اشاره  ته  پریکړو  کنفرانس  لوی  او  علمی 

په   د    ۱۹۹۲چی  کی  ښار  په  دوبلن  د  کال  م. 

دغه   شو.  دایر  هکله  په  منابعو  د  اوبو 

کنفرانس د اوبو د اقتصادی اهمیت او د اوبو 

مسایل له  ساتنې  د  سچینو  د  د  د  برعالوه  و 

مهم   څو  یو  هکله  په  مدیریت  لرونکی  ثبات 

دا   هغه  چی  ومنل،  یووالی  په  رایو  د  اصول 

 دی: 

یوه ډیره    Fresh Water  )تازه( اوبه  ې. خوږ ۱

د   ې دوده او زیان منونکی سچینه ده چ مح

د چاپیریال د   پرمخ د ژوند د دوام او  ې ځمک

 ماده ده.  ي خوندیتوب یوه رضور 
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یوه ۲ د  باید  پرمختیا  مدیریت  د  اوبو  د   .

تګالر   ي رکت مشا او  پالن  ګډ  مخ  ې او   ې له 

چ يو  جوړوونک  ې ،  د  ي پالیسی  پروګرامونو ، 

باید په رشیکه په    ي طراحان او لګښت کوونک

او    يټولو کچو کې په دې موضوع فکر وکړ 

 .معقول تصمیم ونیيس

د  ۳ ښځې  په  .  ډاډمنتیا  او  ساتنې  د  اوبو 

 برخه کې لویه ونډه لري. 

)څښلو، ۴ ډولونو  ټولو  په  مرصف  د  اوبه   .

ارزښت   اقتصادی  کی   )... کرنی  صنعت، 

باید   او  توګه  لری  په  جنس  اقتصادی  د 

 . وپيژندل يش 

 

 Dump Truck                        ډمپ ټرک

دمحصوال ه چی  موټر  ډوله  الرۍ  د  غه  تو 

، د فارمونو دننه  يلپاره لویه کجاوه لر چلولو  

حاصالت د فارم تر  څخه    ېله کروند  ي ګرځ 

درواز  یا  عمومی  يوړ   ېپور   ېګودام  په   ،

اخیستل   نه  کار  ورڅخه  ډیر  کی  سړکونو 

رمونو کی د حاصالتو ټولولو،  کیږی. خو په فا

ډیرو   او ډیران چلولو او  ېچلولو، س   ېخاور 

کیږ کارول  لپاره  چارو  امرينورو  د  د   ې یک. 

فارمونو کمت  په کرنیزو  آیاالتو  کار   ې حده  د 

وروسته    ې وسیله ده چ   ي یوه مهمه میخانیک

ورته  ې چ  ي لر  تر ترکتور او کمباین دریم رول

Hauler  .هم وایی 

 
 

 Dune                               شګلنې غونډۍ

لوی  ۍغه کوچن ه چ   ې او  غونډۍ  په    ې ریګي 

کې د باد د لګیدو له   دښتو او شګلنو خاورو

 . يامله جوړیږ

 
 

 Dung                                             ډیران

عضوی    د سه،  حیوانی  خوشایی.  څارویو 

سه، د څارویو او الوتونکو هغه فضالت چې 

د سې په توګه ورڅخه کار اخیستل کیږي. 

ده   دا  ګټه  )ډیران(  سې  دغې  د  د  چی 

کیمیاوی سی په شان جانبی ناوړه تاثیرات 

 نه لری او د خاورې جوړښت ډیر ښه کوي. 

 

 Durm Wheat                         ډورم غنم

انسان غ د  مهمه   ې خوراک  نم  ټولو  تر  یوه 

له نیکه مرغه بیالبیل ډولونه   ې برخه ده، چ 

  Poaceae. ده یو کلن بوټی د غلو دانو  يلر 

د    Gramineaeیا   او  کورنۍ    Triticumپه 

  ۴۰۰چی په خپل وار    ياړه لر   ېپه جنس پور 

معمول   ډیر  هغه  لری.  )سپیزشونه(  ډولونه 
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پخیږی   ورڅخه  ډوډۍ  چی   Breadغنم 

Wheat    پهTritieum Aestrium    پوری اړه

ډوروم  خو  دی  غنم  پاسته  څه  یو  چی  لری 

په   چی  اړه    T. Durumغنم  پوری  جنس 

نی د جوړولو لپاره مکرو   لری کلک دی او د

کاریږ سورچک  يپه  څه  لږ  رنګ  اوړو  د   .

نوم   علمی  نوی  اوسنی  جنس  دغه  د  دی. 

Triticum Turgidum    د هغه  د  چی  دی 

په   او  شوی  کار  ژر  ډیر  لپاره  کولو  اصالح 

کی   صنعت  ده.  خوراکی  غله  قیمتی  یوه 

په توګه او    ې علوف  د حیوان   ې بوټی او بوس ی

  اوړه یی د غذایی محصوالتو په پروسس او د

کیږ  مکرون  کارول  لپاره  تولید  )و.ګ:    يد 

 (. Wheatغنم

 

 Dust                                      ګرد او غبار

 يهغه ټول ډیر کوچن  ې مونږ شاوخوا فضا کز 

ی غټوالی  چی  میکرون    ې ذرات  یو  د  رصف 

ک شاوخوا  ک  يو   ې په  هوا  په  معموالً    ې او 

کیږ ښکاره  کوچن يمعلق  دغه  جامد    ی. 

د   وسایطو  د  او  فعالیتونو  صنعتی  د  ذرات 

او نو  او  حرکت  رو عواملو له کبله د عضوی 

ټوټه    کان  له کبله توکو د  او سولیدو  کیدو 

 .يپیدا کیږ

 Duster                          ګرد شیندونکی

ک  د کرنه  په  سه  پرمختیا  په  د    ې صنعت 

دانو   طس  جامدو  محلول،  مایع  د  استعامل 

مرکبات کیمیاوی  موندلی  او  امکان  بڼه  په  و 

بوټو د ناروغیو د    –هم د ونو    ې دی. همداس

،  ډول  فاتو ضد مواد هم په مایععاملینو او آ 

ط عم او    ې د  غټو  جامدو  د  او  شکل  په 

. ياملیږدانو او ذراتو په شکل استع  کوچنیو

درمل د ګرد    هغه وسیله چی د ناروغیو ضد

شیند شکل  په  غبار    Dusterته    ې هغ  يیا 

کیږ شیندنيویل  ګرد  د  او  ته    ې عملی   ې . 

Dusting  کیږ .يویل 
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E, e 
 

 Eacaliptus                          ایکالیپتوس

ی  د ونو  نامتو جنس دی استوایی سیمو د  و 

لر   ۳۴۲چی   یيډولونه  ډول  یو  د   ې چ   ې . 

پروژ  له  کانال  زمونږ    ېننګرهار  وروسته 

ک کندهار  او  لغامن  کونړ،  هم   ې ننګرهار 

بويل ابلیټس  یی  خلک  شوی   ودغد  .  رواج 

 ځانګړيلږ سلنه  خپلو پاڼو کې    و یو ډول  ون

لر   يلر   يغوړ  ارزښت  طبی  په    يچی  او 

ټپون د  څارویو  د  لپاره وترنری کی  درغولو  و 

جوړیږ درمل  یو  يورڅخه  د  ونو  دغو  د   .

سکه،   الکول،  څخه  لرګی  له  ډولونو  شمیر 

په   که  جوړیږی  رنګونه  بیالبیل  او  تیزاب 

ک په  شکن  باد  د  کی  شی  فارمونو  وکرل  تار 

څخه    ېاو له کروند  ي فارم ته مفید متامیږ

. روزنه  يکمو   ۲۵  ې د اوبو د بړاس په سلو ک

اوچت  یی  ارزښت  خو  آسانه،  یی  تکثیر  او 

 دی.

 

 Ear                                                   وږی

جوارو، غنمو او وربشی وږی. د غلو دانو    د

دانی   چی  جوړښت  هغه  تولید  د  تخم  د 

کو  پیدا  نظم  دغه  ورباندی  معموالً  ی. 

پ کجوړښت  منځ  )لرګی(،    ې خپل  محور  یو 

بیا په هغه باندې دانې،  په دانو باندی پوښ 

کا غونچه  یو  کی  برخه  پورته  په  لری او  کل 

. په جوارو يهم ورته ویل کیږ  ې چی سوغک

 .ي ته )د جوار ږیره ( وای ې برخ  ې دغ کی

 

 
 

Early Adopter 

 خکښ تطبیق کوونکی م

بزګراه زده غه  پروګرام  ترویجی  د  یا  ن 

رو په زده کړو کی تکړه او  تر نو   ې چ   ي کوونک

و  لومړنی  يمخکښ  مفکوری  نوی  د  دوی   .

ړو په  تطبیق کوونکی دی او د ډلی د نورو غ

 .ي پرتله نوښت لومړی او ژر من 
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 Early Cutting      له وخته ریبل ېمخک

چ ک او   حیوانی  ې له  رسیدلو  پوره  له  علوفه 

 . وریبل يش  ې مخک پوخوايل

 

 Early Majority             ډیرکیلومړنی 

یا ګروپ کپ چی   يهغه وګړ   ې ه ټولنه، ډله 

له    Early Adopterتر   او  وروسته  څخه 

نوی   او  نوښت  دمخه  څخه  ډلی  منځوی 

 .يمنی او هغه تطبیق کو تکنالوژی ژر 

 

Early Maturity 

خکی له وخته پخیدل م  

نو د دانو مخکی د بوټی یا و   ېله ټاکلی مود

  ې په توګه که چیر   ې پخیدل. د بیلګاو میوو  

ټی له ګرمي او وچوبې سه مخامخ  او بو   ې ون

یوه  يش  د  چې  بوټی  او  ونی  کومې   .

و دانه  فزیولوژی بدلون له مخی خپله میوه ا

کیفیت   ې او ون  ېمیو   ې . ممکن د دغيپخو 

 . ي نه و  ې په الزم حد ک

 

 Earth Dam                   د خاورو ډنډونه

او  ه بندونه  پټم   ې ډنډونه چ غه  په  د خاورو 

 . يو   يایسار شو 

 

 Earth Day                         د ځمکی ورځ

ایک  ب ځمکی  د  لپاره  اوسیدو  د  رشیت 

د   انسان  د  خاوره  لري.  غونډاری  یو  یواځی 

د  ځمکی  د  دی.  عنرص  مهم  چاپیریال 

مخی  له  ارزښت  همدغه  د  غونډاری 

د   د    ۱۹۷۰برشیت  وروسته  څخه  کال  م. 

مه    ۲۲ریل  پاڼو باندی یوه ورځ )د اپکلیزو په  

ځمک د  دوهمه(  ثور  د  ورځ   ې یا  نوم    ې د  په 

دغ د  ګایلورد    ې ونوموله.  مخکښ  نظریی 

دې   په  ملانځنه  ورځې  دغې  د  و.  نلسن 

ساتنی،   چاپیریال  موخه کیږی چی برشیت 

ته   استعامل  ځمکی  د  او  ارزښت  خاوری  د 

 ځیر کړي. 

 

Earth Summit 

په هکله غونډه  ېځمک د  

غونډه چی مهمه  هغه  ملتونو  م.    ۱۹۹۲د    د 

د برازیل په ریو   ې کال د جون په میاشت ک

کی ښار  ژنیرو  د  د  پرمختیا  او  چاپیریال   د 

د په  شوه.  سه  تر  اړه  په  غونډه    ېمسایلو 

چاپیریال  متخصصینو او    ې پوهانو، د کرن  ې ک

وړاند نظریات  اوس    ېپیژندونکو  کړل. 

Earth Summit    نامتو او پیژندل شوی  یوه

چ  ده  محتویات،   موږته  ې اصطالح  هغه 

چی ریو د ژنیرو   يرایادو   ېبحثونه او پریکړ 

 د ټولو په توافق صادر شوی وو.  ې ښار ک

 

 Earth Worm                د خاورو چنجی

  ي اړوند چنجیان د  ېآردر پور   Annelida  د

ک ځای  هر  ځمکو    ې په  کرنیزو  د  په  یا  او 

موندل کیږ غاړو  تر  افغانستان کې يویالو   .

له   چینجی  ډول  معمول  دغه    ۱۴  –  ۵د 

سانتی مرتو لیدل شوی، خو په نړۍ کی یی  

له    ۳۰۰۰ یی  بدن  پيژندل شوی دی.  ډولونه 
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جو  خاورو  بندونو  تر  یې  خوراک  او  شوی  ړ 

  ې الند  ې، خاور ې د ونو بوټو پاتی شون  ېالند

عضو  نور  او  پالستیک  د  يکاغذونه    ي مواد 

  ې کی دی چ   ېدچی د چنجیو غوره رول په  

بیا د دغو چنجیو    ي دغه مواد تجزیه کو  او 

او کولو  غنی  د  خاورو  د  مواد    فاضله 

. له دې  يحاصلخیزه کولو لپاره ډیر ګټور د

د   الندی  خاورو  تر  چینجی  دغه  پرته 

ګرځیدو په حال کی وي او هغه تونلونه چی  

هوا او اوبو  دوی یی په خاورو کی جوړوي د  

غه چینجی دوه  نو دي،په نفوذ ښه تاثیر کو 

لر  او   يګټی  عضوی  د  موادو    یو  اضافی 

 ښه کول.  ې تجزیه او بل د خاور 

 

                                   Echeveria آشوریا 

کورنۍ   Crassulaceaeکراسوالسیه    د په 

لر   ېپور  پست ياړه  پاڼ  ې .  ،   يلر   ې غوښنی 

دایرو  په  پ  يپاڼې  ګل  د  چې  لري  ه شکل 

سپین    ي او ډیر کوچن   يد  يمحور راټولی شو 

ورباند لنډ  يښکار   ېتارونه  ډیر  شمیر  یو   .

لر  کیږ  يډنډر  لیدل  نه  هیڅ  یعنی  يچی   ،

.  تکثیریې د   يو   ېمخ باندپر    ې ګل د ځمک

پ اوړ پاڼی  او  پرسلی  په  کولو سه  قلمه    ي ه 

په    ې ک تودوخی  ک   ۱۵د  . يکیږ  ې درجو 

قلمې په دغه موسم کې په خاوره کې کینول 

 کیږي. 

 
 

Economic Geology 

 اقتصادی ځمکپوهنه

سای د د  چې  ده  څانګه  هغه  علومو  نسی 

معدن   ې ځمک ډول    د  د  هغو  د  موادو، 

له  کیدو(  تشکل)رامنځته  د  او  اوجوړښت 

 رشایطو څخه بحث کوي.

 

 Eco Centric                    طبیعت محور

او ه طبیعت  چی  تحلیل  هغه  او  فکر  غه 

وي.   متمرکز  باندې  دغی  چاپیریال  د 

او   ایکولوژی  له  برخه  لومړۍ  اصطالح 

دوهمه    ایکوسیستم او  شوی  اخیستل  څخه 

ی لر   ې برخه  معنا  کول  ديمترکز  په    ې ، 

د موضوع د   ې د چاپیریال ساتن   ې وروستیو ک

ثبات   او  پاییدونکی  او   امله  له  اهمیت 

کرنی    Sustainable)لرونکی 

Agriculture)   امله دغه تفکر    ته د توجه له

 .يد ډیر پلویان مونديل
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 Eco District             ایکولوژیکی ناحیی

جغرافیای  ې ځمک  د یوه  یوه  سیمه  ي پرمخ،   ،

ک والیت  او  ښار  یوه  بوم  ې هیواد،    ي هغه 

ساحات   ایکولوژیکی  او  خپلو سیمی  د  چې 

مخ له  خصوصیاتو  ځانګړی    ې ځانګړو  یو 

ولر  ارزښت  خاور   يایکولوژیکی  د  د    ېلکه 

له  خص  پوشش  ګیاهی  د  مخی،  له  وصیت 

ډنډونوې مخ د  مخ  ،  له  موجودیت  او    ې د 

  ۱۰۳۰  ې ی نور، مثالً کاناډا خپل هیواد کداس

او   ناحیی  ناحی   ۴۸د وچی  اوبو  په نښه   ې د 

 کړي دي.

 

Ecological Economics 

ایکولوژی اقتصاد د  

د  ې دا چ  ېنه یواځ  ې څانګه چ د اقتصاد هغه 

نابعو( په تخصیص او ویش تاکید  سچینو )م

ه  ې بلک  ي،کو  پرموضوعاتو  چاپیریال  م  د 

او    ې او له چاپیریال څخه د ماد  يبحث کو 

غږیږ  يانرژ  جریان  څرنګ  يپه  ه  چی 

ته داخلیږ  ياقتصاد ، څرنګه دغه  يسیستم 

ک فعالیتونو  اقتصادی  توکی  پروسس  خام  ی 

اضايف د  ډول  څه  په  بیا  په    او  توګه  توکو 

 .يمحیط ته غورځیږ

)زم د  چی  راپور  لنډ  برانت  ګډه  د  ونږ 

الند عنوان  تر  لیکل شوی دی،    ېراتلونکی( 

چ ي وای ده  هغه  پرمختیا  لرونکی  ثبات   ې : 

او راتلونکو نسلونو اړتیا پوره زمونږ د اوسنیو  

او چاپیریال څخه داسی ګټه واخلو چی    يش 

ګواښ   کوم  لپاره  نسلونو  راتلونکی  د 

نه   د  رامنځته  همدغه  اشاره  ده  د  کړو. 

  Pezzyاقتصاد ته ده. یوه عامل د    يایکولوژ 

اوږد د  نوم  په    ېمود  ې په  انسان  د  لپاره 

وا او  کړی  فکر  دهوساینه  چی  طبیعت    یی 

په توګه راتلونکی نسل    ې شتمنی باید د پانګ

 .يش  ې ته پات

 

Ecological Factor 

 یکولوژیکی فکتور  ا

ر هغه عامل چی په چاپیریال یا د ه

. د ياغیزه ولر  ېچاپیریال په یوه برخه باند

ژوندیو موجوداتو پر ژوند اغیز کوونکی  

 عوامل. 

 

 Ecology                                   ایکالوژی

علمه چ   غه  پوهه  ک  ې او  چاپیریال    ې په 

ژو   يژوند هغوی  د  او  بل  موجودات  یو  ند، 

 ېاو په مجموع ک ې سه، د دوی حیاتی اړیک

د   او  چاپیریال  په  تاثیر  موجوداتو  ژوندیو  د 

د   کی  ماحول  ځانګړی  یوه  په  چاپیریال 

 يکو بحث    ې اتو په ژوند باندژوندیو موجود

ژوندیو او  د  سه  چاپیریال  له  ژوند  د 

ارتباط ترشیح کو  متقابل  . دغه  يموجوداتو 

طب  د  څخه پوهنه  اقتصاد  او  ښکال  د  یعت 

د طبیعت د شمتنیو یې  )موخه    يبحث کو 

ایکالوژ ا د  ده(.  ساتنه  ثروتونو  پوهنې    ي و  د 

بان په دې  له  د مطالعې مترکز  دې دی چی 

پانګ د  شتمنیو  ګټ   ې طبیعی  توګه    ې د  په 

ويش  اصيلاستفاده  خو  چ   ،  د   ې پانګه 
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وساتل    هراتلونکو نسلونو امانت دی باید ثابت 

. دغه علم وایی هر نسل حق لری چی د  يش 

خو  واخلی،  کار  څخه  ثروتونو  طبیعی 

 .کله حق نلری چی هغه له منځه یويس څهی 

 

 Economic Area            ساحه ياقتصاد

غه سیمی چی د هغو بریدونه د اقتصادی  ه

معیارونو له مخی ښودل شوی وی او په هغو  

ځان ترسه  کی  فعالیتونه  اقتصادی  ګړی 

یيکیږ کی  افغانستان  په  له    ې .  مثالونه 

مالوچو او  د کندز د    ې مخک  ېلسیز   ې اویایم

ننګرهار د   ،ې جغندر کرل کیدونکی سیم د 

او د کندهار د انارو د    ې زیتونو د تولید سیم

 تولید ساحات وو.

 

 Economic Man            اقتصادی انسان

پخپ ه چی  وګړی  فعالیت غه  او  کار  ګټور  ل 

ټولن  د  رضور   ې سه  وړ  اړتیا  اجناس    يد 

د   ې . بزګران او مالدارن په ټولنه ک يتولیدو 

خپل  ي زیاتوونک  ې ګټ   يماد د    يافزار   ې او 

ترڅنګ د عقالنیت لرونکی دی او    ې ځانګړن

مولد   خپل  د  د  اقتصاد  د  امله  له  فعالیت 

 او بحث موضوع ده.  ې مطالع

 

 Ecosystem                          ایکوسیستم

دواړو    د بیولوژیکی  او  فزیکی  د  چاپیریال 

دغه   ده.  مجموعه  د  چاپیریالونو  سیستم 

وړاند په  چاپیریال  ژوندیو   ېفزیکی  د 

ایکوسیست  دی.  عمل  متقابل  د  اجسامو  م 

د ژوندیو    ې ایکولوژی یو اساسی واحد دی چ 

حلو اغیزه اجسامو په ژوند او د ژوند په مرا 

همداس او  ژوند  ې لری  په    يهم  موجودات 

د   بدلوي.  هغه  او  لري  اغیزه  سیستم  ایکو 

په   ککړونکو،  د  کی  اوبو  په  توګه  په  بیلګې 

د   کی  خاوره  په  او  ګازاتو  مرضه  د  کی  هوا 

انسانی   په  ټول  اندازه  موادو  کیمیاوی 

مخ   د  ځمکې  د  ده.  تړلی  پورې  فعالیتونو 

د  او  تنوع  موجوداتو  ژوندیو  د  فرش،  شین 

سیستم اجزا دي  انقراض مسایل چی د دغه  

د ژوندیو موجوداتو )په تیره بیا د انسان( له  

 چلند څخه اغیزمن دی.

 

 Ecotaxation      مالیه ټاکنه يایکالوژیک

تحفظ  د یو  ساتنې  دی.   ي چاپیریال  تدبیر 

برید   هغه  له  فعالیت  اقتصادی  چی  کله 

څخه واوړی چی چاپیریال زیامنن يش، نو په 

مال اوچته  یوه  باندی  فعالیت  وضع دغه  یه 

دغی   د  کوونکی  زیامنن  څو  تر  کیږی، 

ما فعالیت محدود  اوچتی  امله خپل  له  لیی 

. د ککړتیا د مخنیوی مالیه. هغه مالیه  يکړ 

په موخه وضع   يړوونکو د مخنیو چی د کک

 . يکیږ

 

 Edaphology                        ایډاپولوژي

چ ه علم  ژوندیو    ې غه  نورو  او  بوټو  ونو  په 

مطالعه   اغیزه  خاوری  د  باندی  موجوداتو 

کوی. د خاورې پوهنې دغه علمی څانګه د 

دعلم   یوه   )  Soil Science  (خاورې 
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چی    ده. دغه پوهنه دا راښیی  (برخهنگه)څا

بوټو   -د ونو  ېپه څه ډول سه په خاورو باند

ځم او  وکړو  کار  لپاره  روزنی  څه    ې ک د  په 

وکاروو.   لپاره  مقاصدو  کومو  د  ډول 

Edaphic    هغه ټول  مسایل  یعنې  او  تدابیر 

پور   ې چ  خاوره  لر   ېپه  و.ګ:ياړه   (.Soil 

Science  ) 

 

 Edible                                    د خوړلو وړ

انسان    د چی  برخه  هغه  رصف  بوټو  ونو 

ورڅخه د خوراک په توګه کار اخلی. لکه په  

پاڼه   پالکو کی  په  ریښه،  ګازرو کی  او  پټاټو 

ډنډر.  کی  پښۍ  په  او  ګل  کی  ګلپی  په 

غوټه   بوټو کی  وي    Bulbځینو  وړ  خوړلو  د 

لکه پیاز د ځینو بیا یواځی دانه د خوړلو وړ  

 وي. 

 

Educational Hardware 

یز کلککايلوزنر   

ښوون روزن  ې د  ترویجې او  د  بیا  تیره  په   ي، 

فزیکی  پروګر   آموزيش  هغه  کی  بهیر  په  ام 

چ  کلیوايل  ې لوازم  او  لویانو  زده    د  په  خلکو 

ایت بورد، چارتونه،  لکه و   يمهم د  ې ک  ېکړ 

خپروونک غږ  ښودونکی    ي د  تصویر  د  او 

 او داسې نور.  (Audio Vision)وسایل  

 

 Educator                                       مربی

مامور ه ترویج  د  چی  تن  یو  شوی  غوره  غه 

او   طریقو  روزنیزو  نویو  خپلو  د  ته  نورو  یی 

هغه ته د  موادو د ښوونی په خاطر روزی او  

 .يوسپار  ېدند ې یو شمیر بزګرانو د روزن

 

Edward Osborne Wilson 

دوارد ویلسون ا  

د   او  پيژندونکی  حرشه  امریکایی  نامتو 

د  ژوندیو   ویش  جغرافیایی  د  موجوداتو 

د    ې څانګ نوموړی  دی.  م.    ۱۹۲۹متخصص 

مه زیږیدلی. د خپلو غوره  ۲۹کال د جون په 

له آثارو  په    علمی  یی  د    ۱۹۹۰کبله  کی  م. 

په    ډکرافور  ی  ۱۹۹۱جایزه،  پولیرتز    ې کی  د 

م. کال یی د کیستلر جایزه  ۲۰۰۰جایزه او په 

ه  ګ جایز م. کال کی یی د نیرنرب    ۲۰۰۱او په  

ژویو د    ترالسه کړی ده. همدارنګه د وحيش

نړیوال صندوق د سو زرو مډال او د جاپان  

یی یوه نړیواله جایزه ترالسه    له دولت څخه

کې د ژویو د    ې ده. څه موده په امریک  ېکړ 

د ریاست   موزیم  برخی  د  پيژندنی  حرشه 

د   پوهنتون کی  هاروارډ  د  ده  و.  غاړه  ورپه 

حرش  پوهن تطبیقی  ک  ې ه  برخه  هم    ې په 

 .يد يڅیړنی کړ 
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Effective Precipitation 

غیزمن اورښتا  

کې   یووخت  اورښت څخه رصف  په  ټول  له 

د کرنیزو بوټو په ګټه وي او    ې هغه برخه چ 

. د  ستالی يش ونې او بوټي ورڅخه کار واخی 

څاڅک اوبه،  اندازه  هغه  ملدبل    ي اورښت  او 

او   لپاره د السيس   ې بوټو او کرن   -چی د ونو

 استفادې وړ وګرځي.

Effective Soil 

 خاوری اغیزمنه ژورتیا  د
کر هغه    ې کیل  -د  خاورې  د  موخه  په 

ضخامت او ژورتیا چی په هغی کی د ونو او  

بوټو ریښه وده کوی. د ځمکی له مخ څخه  

تر هغی ژورتیا پورې هغه ع مق او د خاوری  

ژورتیا چی په هغی  ساحه کی د ونو او بوټو 

استفاده   عنارصو  غذایی  او  اوبو  له  ریښی 

 وکوالی يش. 

 

 Effluent      د ککړتیا په وړاندې ورکړې

شکل  ی په  جریمی  د  چې  ورکړه  هغه  ډول  و 

د  چې  کیږي  حواله  باندې  صنعتونو  هغو 

لپاره   چاپیریال  د  تولیدات  یا  فعالیت  دوی 

زیامنن واقع شی. دغه ورکړه د هغو فاضالتو  

وره، هوا یا اوبو کی  په تناسب وی چی په خا

 .يوراضافه کیږ

 

 El Nino ال نینو 

یت چی د  غه منفی ښکارنده او ناوړه واقعه

قطبونو کنګل مخ په ویلی کیدو دی. یعنی  

غیر  په  اوبه  چی  بدلون  مهم  هغه  اقلیم  د 

عادی توګه تودیږی او د آرام سمندر خواته 

امله دا ویره شته چی د   له همدی  بهیږی. 

آرام سمندر د اوبو کچه به پورته شی. همدا  

د هیواد  اوس د امریکی په جنوب او د پیرو  

زیا اورښتونه  شو شاوخوا  یو يت  په  خو   ،

. د  يد  يه کم شو اورښتون  ې شمیر سیمو ک

برخ  پورته  د  تودوخ   ې اوبو  د    ې د  زیاتیدل 

سی  بایو  په  تاثیر  سمندرونو  منفی  هم  ستم 

راهیسيلر  کله  له  د    ې چ   ې .  آرام سمندر  د 

دغه   د  شوی  زیاته  تودوخه  برسیرنه  اوبو 

سمندر د کبانو په ژوند یې منفی تاثیر کړی 

 دی.

Elevating Grader 

اوری پورته کوونکی ګریډر ماشین خ  

هغه پیاوړی ماشین چی لوړ ځایونه او خاوره  

باندی   پټۍ  کوونکی  پورته  یوه  په  او  شړوی 

کانالونو د خاوری پورته کوالی هم شی او د  

کار  هم  کی  کیندلو  ویالو  د  او  جوړولو 

 ورکوی.

 Emasculation                  کول ېګل پر 

ونو بوټو د نسل د اصالح او د حاصالتو د    د

عملیې  په  رګه کولو  دوه  د  موخه  په  لوړولو 

برخه چی هغه ګل دسه د یو ځانګړي جنس 

ګرده افشانی کی رول لري، لرې کیږي، تر 

 .بوټی پخپله ګرده باندی القاح نيش څو
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 Emission                                 خپریدل

شمیر    د هوا  یو  خپریدل  مرکباتو  او  ګازونو 

یا د تعامالتو  امله    ته. د  له  فعالیت  انسانی 

ک هوا  اضافه    ې په  ور  ګازاتو  شمیر  یو  د 

کیدل. علمی څیړنو د دغو ګازونو د مقدار 

 Emissionلپاره یو ستندرد ښودلی چی د  

Standard  یادیږ نوم  ټاکلی  يپه  هغه  دا   .

اجازه   اضافه  څخه  هغه  له  چی  دی  حد 

زیاتې  نشته،   د  هوا  د  ممکن  هغه  له  پرته 

 ککړتیا المل يش.

 

 Empirical                                  تجريب

محصول  ه د  طریقه،  د کښت  عمل،  هغه  ر 

کرنیز   نور  او  کول  غوره  بوټو  د  ټولول، 

شوی   ثابت  باندی  تجربه  په  چی  پرکتسونه 

وي. هغه معلومات چی د تجربو او شواهدو  

 رالسه شوي وي. له مخی اثبات او ت

 Empiricism                        تجربه پالنه

معیار  ه هغه  ورکولو  ارزښت  د  او  تفکر  غه 

او   ورکوی  اهمیت  ته  لرلو  تجربی  د  چی 

افکار باید د تجربی محصول وی. د تجربی  

باندی   مرشانو  خلک  کلیوال  پلویان.  لرلو 

تجربی   د  هغوی  چی  کوی  باور  ځکه 

 خاوندان بولی.

 

Employment                  کار بوختيا  په  

اوسيدل بوخت  کار کې  يوه  داستخدام   .په 

د بېکارۍ په    .  مسلک  او مرصوفيت  .حالت

 په کار ګوماريدنې حالت .دوړاندې 

 

Endangered Species 

ه انقراض رسه مخامخ انواع ل  

ونو   ډو   –د  هغه  ژویو  او  د  بوټو  چی  لونه 

مخ له  عواملو  ځمک   ې بیالبیلو  مخ    ې د  له 

 . يڅخه د ورکیدو له خطر سه مخامخ د

 

Endo Parasite 

نننی پرازیت د  

چ  پرازیت  او  قارچ  هغه  ونو    ې هر  وټو ب  –د 

ریښ له  او  ژوند  دننه  کی  څخه    ې ریښه 

 . يتغذیه کو 

 

Engineering Based Water Saving 

توګه د اوبو ساتنه يه فنپ  

او   کرنی  د  او  کی  ژوند  په  برشیت  د 

د   ارزښت  د  اوبو  د  کی  برخه  په  مالدارۍ 

هغه   ټول  موخه  په  لوړیدو  ورځ  په  ورځ 

تخنیکی فنی او د انجنیری وسیلو په ذریعه  

د اوبو د ضایع کیدو د مخنیوی الرې چارې  

دي چی په هغو سه له اوبو څخه د اعظمی  

د   وینا:  بله  په  برابریږي.  امکان  استفادی 

له واسطه  په  کار  تخنیکی  او  اوبو    انجنیری 

 څخه ګټه اخیستل. 

 

 Engrossment                            احتکار

توکو    ډیرو  د )خوراکی  اجناسو   –رضوری 

اوړو(  ې دان  -ې غل په    او  ساتل  او  زیرمه کول 
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چ  زیات  ې دی موخه  ترالسه کولو   ې ګټ   ې د  د 

لوړو  د  بیو  د  یی  موخه  ورځو کی په  په  الی 

 .يبازار ته عرضه کړ 

 

 Enrichment                         بډای کول

رضوری   شمیر  یو  د  کې  توکو  غذایی  په 

کله  مثالً  کول.  اضافه  منالونو  او  عنارصو 

یو شمیر   د  ترڅ کی  په  پروسس  د  غلو  چی 

کیږ زیامنن  کیفیت  غذایی  د    يدانو  بیرته 

Enrichment Cereals    ضایع واسطه  په 

شوی مواد جربان کیږی، یا په غوړیو کی د  

د    رضوري کول.  اضافه  منالونو  او  عنارصو 

صنعتی عملیی په واسطه په طبیعی غذایی  

د   کی  عالوه  توکو  موادو  غذایی  رضوری 

 کول. ي کول. غن 

 

 Entomology                         انتمولوژی

یی   سوکار  چی  څانګه  هغه  ساینس    دد 

زیانونو،  تکرث،  ژوند،  جوړښت،  حرشاتو 

 ناروغیو او نورو ښکارندو سه ده. 

 Entomophage             يحرشه خوړونک

په   دوی  د  چې  موجودات  ژوندي  هغه 

زنجیره کی حرشات هم شامل دی.   غذایی 

موجودات  شمیر  یو  ژوی.  خوړونکی  حرشه 

اتو په  شته چی په طبیعی توګه د مرضه حرش 

 .برخه اخيل ې وړلو کله منځه 

 

 Environment             د ژوند چاپیریال

ټول هغه حیاتی او غیر حیاتی )ژوندی او نا  

پر   موجوداتو  ژوندیو  د  چی  عوامل  ژوندی( 

ګڼ   د  چاپیریال  ژوند  د  کوی.  اغیزه  ژوند 

شمیر پیچلو عواملو یوه مجموعه ده، په دې  

موجودات  ژوندی  او  خاوره  اوبه  هوا،  کی 

دوه   چاپیریال  ژوند  د  یعنی  دي.  شامل 

تی. د برخی لری یو یی فزیکی او بل یی حیا

ژوند   موجود  ژوندی  همدغو  هر  د  وده  او 

 ده.  ېالند ېدوو برخو تر اغیز 

هغه  یا عواملو  بیولوژیکي  او  فزیکي  د    :

ژوندي  موجوداتو  ژوندیو  د  چې  مجموعه 

د ژوند  ندې لري.  ال   پاتې کیدل خپلې اغیزې

زیکي ایسار شوی سیستم دی چاپیریال یو ف

چې د انرژي او کتلې د تبادلې په واسطه د  

تر ژ  بشپړیا  تدریجي  او  موجوداتو  وندیو 

 اغیزې الندې راويل. 

یوه      یا  سیستم  یو  چاپیریال  ژوند  د 

بیولوژیکي  او  فیزیکي  د  چې  ده  ښکارنده 

شوی  جوړ  څخه  توازن  مجموعې  له  اجزاوو 

ناژوندي   او  ژوندي  اجزاء  دغه  دی. 

موجوداتو  ژونديو  د  چې  دي  موجودات 
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ځای اوسیدو  د  یا  برخه  ( Habitat)فزیکي 

ک کې   یږي.بلل  طبیعت  په  چې  څرنګه  لکه 

مخلوقات او ژوي طبقه بندي شوي دي، په  

ویش   ډول  مټ  کټ  په  هم  کې  چاپیریال 

شوي دي چې ځانګړې ځانګړې دندې لري. 

په دې ډول سه طبیعت او چاپیریال یو بل  

یوه معنا لري.  او  سه مرتادف کلامت دي 

همغ بل سه  یو  اړخونه  ټول  چاپیریال  ږي  د 

او  فزیکي  لري.  اغیزې  پربل  یو  او  دي 

د   بشپړوي.  یوبل  اړخونه  بیولوژیکي 

پاتې کیدل  روغ  اړخ  بیولوژیکي  چاپريیال د 

سالمتیا  د  اړخ  فزیکي  د  هغه  د  سالمتیا  او 

د  هم  همداسې  ده،  کوونکی  ضامنت 

بیولوژیکي  ویجاړتیا  اړخ  فزیکي  د  چاپیریال 

چاپیریال اغیزمن کوي او په دې ډول سه د  

 اپیریال توازن ګډوډیږي. چ 

برتانوي ایکولوژیست پروفیسور تانسيل په    

د  ۱۹۴۱ ته  چاپیریال  ژوند  د  کې  کال  م. 

چې  وویل  ده  ورکړ.  نوم  ایکوسیستم 

ایکوسیستم عضوي او غیر عضوي غړي لري  

یوځایوايل طبیعت جوړوي.   ټولو  د دې  چې 

د طبیعت جوړوونکي اجزا دومره سه کلک 

ي چې لکه د انرژي او  او یو بل سه تړيل د

او   انرژي  او  مهم  ته  بل  یو  شان  په  مادې 

کې  پایله  په  جوړوي.  جسم  واحد  یو  ماده 

بیولوژیکي  او  فزیکي  د  چې  شو  ویالی 

چاپیریالونو یوځای کیدل طبیعت جوړوي او  

 طبیعت یعنې د ژوند چاپیریال.

ژوند  بیولوژیکي سطح    ید چاپیریال  یا  اړخ 

انسانان، ونې    په دغو ګروپونو ویشل کیږي:

دغه   ارګانیزمونه.  میکرو  او  ژوي  بوټي،  او 

ګروپ هغه موجودات دي چې پیچيل غړي  

ک تر  څخه  الحجروی  وحید  له  چې  ثیر  لري 

حجروي پورې په دوي کې شته. د ژوند د  ال

ژوندیو   نا  او  ژوندیو  د  ثبات  چاپیریال 

دوي   د  لري.  اړتیا  ته  توازن  موجوداتو 

دی چې یو  جوړښت د زنځیر د کړیو په شان

د   کړۍ  زنځیر  دغه  د  دي.  تړيل  سه  بل 

ژوند چاپیریال همدغه ګروپونه دي. ښکاره  

خربه ده چې د دغه زنځیر کلکوايل د دغه  

پورې  کلکوايل  ټولو ضعیفې کړۍ  تر  زنځیر 

اړه لري، دا ځکه چې کړۍ لرونکی زنځیر یا  

له   هغه  د  زنځیر  شوی  جوړ  څخه  کړیو  له 

ضعیف او  ناتوانه  د  څخه  څخه ټولو  کړۍ  ه 

چاپیریال  د  ژوند  د  توګه  دې  په  ماتیږي. 

ثبات د هغه د دغو دوو اړخونو په کلکوايل  

اړخ   له ضعیف  هم،  ماتیږي  که  او  دی  کې 

 څخه یې ماتیږي.

سطح     یا  اړخ  فزیکي  چاپیریال  د  ژوند  د 

تودوخه،   وړانګې،  ملر  د  خاورې،  هوا،  اوبه، 

ملدبل، د هوا جریان او نور دي، چې د ټول  

ند چاپیریال باندې اغیزه لري. هغه ټول  د ژو 

اغیزه   چاپیریال  په  ژوند  د  چې  فکتورونه 

غربګون   په  عنارصو  څلورو  الندنیو  د  لري، 

 سه ټاکل کیږي. 

.دملر رڼا: یو مهم چاپیریايل عامل دی، دا  ۱

ځکه چې د دغې رڼا په واسطه د طبیعت د 
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د   رڼا  د ملر  همدا  تاویږي.  څرخونه  ماشین 

ودې لپاره رضوري ده چې ونې   ونو او بوټو د

انسانانو   او  څارویو  ژویو،  د  بیا  بوټي  او 

خوراکي توکي دي. ونې او بوټي د خپلو پاڼو  

له الرې د ملر رڼا د فوتو سنتیز د عملیې په 

واسطه په کیمیاوي انرژي)کاربوهایدریتونو( 

کې   نشتوايل  په  رڼا  د  ملر  د  اړوي.  باندې 

تر  نه  فوتوسنتیز  یا  ترکیب  سه  ضیایي 

د   نيش  ترسه  عملیه  دغه  چې  نو  کیږي، 

 ځمکې پرمخ ژوند له منځه ځي.

ټول ۲ موجوداتو  ژوندیو  د  .تودوخه: 

تړيل   پورې  تودوخې  فعالیتونه  فزیولوژیکي 

دي. د ونو او بوټو راشنه کیدل او وده دیوې  

پنځو  له  ګراد  سانتې  د  تودوخې)  مناسبې 

درجو پورې( ممکنه ده. خو که   ۴۰څخه تر  

پنځو کمه يش یو شمیر بوټي وده    چیرې له

نه يش کوالی. که تودوخه له څلویښتو زیاته 

د  او  زیاتیږي  بړاس  اوبو  د  کې  پاڼو  په  يش 

ترالسه شویو اوبو په پرتله له السه وتلې اوبه  

هوا   سړه  همدارنګه  وچیږي.  بوټي  او  زیاتې 

نه یواځې ونو بوټو، بلکې ټولو ژوندیو ژویو ته 

 زیان اړوي. 

د۳ اوبه:  فکتور   .  ډیرمهم  یوبل  چاپیریال 

د   دی،  ناممکن  ژوند  اوبو  له  پرته  چې  دی 

کې   سلو  په  موجوداتو  برخه   ۸۰-۷۵ژوندیو 

ټول  بوټو  او  ونو  ژویو،  د  جوړوي.  اوبه 

مرسته  په  اوبو  د  فعالیتونه  فزیولوژیکي 

ترسه کیږي. اوبه د حیاتی فعالیت لپاره د  

 غذایي  موادو محلل دي. 

هو ۴ د  جریان:  دهوا  چاپیریال .  په  جریان  ا 

د   لرالی يش.  اغیزه  منفي  هم  او  مثبته  هم 

بیلګې په توګه کله چې هوا جریان ونه لري  

ممکن د آکسیجن کمښت احساس يش. که 

له   به  اکسیجن  کړي  نه  پیدا  جریان  هوا 

منځه والړ يش. او دا به د ژوندیو موجوداتو 

د له منځه تلو المل يش. د دې سچپه؛ که  

زیان  د هوا جریان)ب اد( ډیر ګړندی هم يش 

کې  ثانیه  یوه  په  ګړندیوالی  باد  د  که  لري. 

مرتو زیات يس، د توپان المل کیږي   ۲۷له  

 او چاپیریال ویجاړوي.

کولو     پوره  د  اړتیاوو  ټولو  خپلو  د  برشیت 

لپاره لکه خوراک، درملو، کور، جامو او نورو  

لپاره چاپیریال ته اړ دی. دې وروستیو کې 

د نړۍ پر مخ د نفوس زیاتوايل چاپیریال ته  

تکنالوژي  د  دي.  کړي  پیدا  ستونزې  زیاتې 

زیان   ته د  زیاتوايل چاپیریال  او صنعت ډیر 

کړ  پیښ  ګواښ  په اړولو  بیلګې  د  دی.  ی 

توګه د حرشه وژونکو موادو، کیمیاوي سو  

او ګیاه وژونکو استعامل، وسله والو سیالیو، 

د   استعامل  باروتو  او  فابریکو  صنعتي  د 

چاپیریال ستونزې رامنځته کړي او طبیعت 

ګڼ   او  دی  کړی  پیښ  ګواښ  لوی  یې  ته 

کړي  پیدا  یې  ستونزې  روغتیایي  شمیر 

ا برشیت  توګه  دې  د  دي.په  چې  دې  ړ 

طبیعت  د  او  مالوتړي  ته  ساتنې  چاپیریال 

سالمتیا ډاډمنه کړي. د چاپیریال د ساتنې  

لومړنی قانون په نولسمه میالدي پیړۍ کې  

الرې هغه  دا  شو.  د  -جوړ  چې  وې  چارې 
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ژوند د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره 

وښودل شوې، د بیلګې په توګه د فابریکو د  

تیا د مخنیوي الرې یې لوګي او د اوبو د ککړ 

په   انګلستان  ۱۹۱۱وښودې.  په  کې  کال  م. 

کې د چاپیریال ساتنې په برخه کې یو قانون  

م. کال کې په پخوان ۱۹۱۸تصویب شو او په 

انقالب   تر  اکتوبر  د  کې  اتحاد  شوروي 

نور   او  ځمکې  ژویو،  ځنګلونو،  د  وروسته 

فرمان صادر   یو  هکله  په  ساتنې  د  چاپیریال 

له   له    ۱۹۶۰شو.  پوهانو  د  وروسته  لسیزې 

او   خطرونو  ورپیښو  د  ته  چاپیریال  خوا 

ګواښونو په هکله څیړنې او پراخه ویناوې او  

تبلیغات وشول او عمومي افکار دغې مهمې  

مناسب  ډیر  چې  شول  واړول  را  ته  موضوع 

په  مسئله  دا  چې  دا  آن  درلود  یې  غربګون 

او په پیاوړي  یوه فکري غورځنګ بدله شوه 

نړیواله کچه مطرح شوه. په دې لړ ډول په  

چې   ده  ډيره  ونډه  اتحادیې  اروپایي  د  کې  

دوی د چاپیریال ساتنې څو تړونونه السلیک  

په   په  ۱۹۶۴کړل.  چاپیریال  د  کې  کال  م. 

هوا د   د  بیا  تیره  په  اروپا کنفرانس  د  هکله 

و.   مهم  ډیر  هکله  په  مخنیوي  د  ککړتیا 

هغه   ډیر  څخه  کنفرانس  دغه  تر  وروسته 

کې،  مس سازمان  ملتونو  ملګرو  د  چې  ایل 

اروپايي ټولنه، ناټو او د اقتصادي پرمختیا د 

ونیول   الندې  بحث  کې  سازمان  په  مرستو 

اخیستل  را  له همدې کنفرانس څخه  شول، 

په   وو.  افریقايي  ۱۹۶۸شوي  د  کې  کال  م. 

ټولنې د طبیعي سچینو د ساتنې   هیوادونو 

ه یو  او د ژوند د چاپیریال د سالمتي په هکل

تړون السلیک کړ، چې د چاپیریال ساتنې په 

م.  ۱۹۷۲همدارنګه په     هکله یو مهم ګام و. 

ځمکې  د  د)یواځې  ملتونو  ملګرو  کې  کال 

یو  الندې  سلیک  تر  لرو(  یوغونډاری 

کې  کنفرانس  دې  په  کړ.  جوړ  کنفرانس 

پریکړه وشوه چې د ځمکې د مخ ټل ژوندي  

د موجودات یو بل سه تړيل یو سیستم دی، 

دغو موجوداتو په وړاندې بې پروایي او ناوړه  

چلند په ټوله ځمکه ژوند ته ګواښ دی. په  

دې برخه کې د استکهلم د کنفرانس پریکړه 

لیک هم ډیر مهم و، چې د ژوند دچاپیریال 

په هکله یې د نورو ټولو اعالمیو بنسټ جوړ  

یوه   پریکړې  دغې  سیزه    ۲۶کړ.  توکیزه 

کې  کنفرانس  په  چې  ګډون    درلوده  د 

یې  دریځونه  او  نظریات  هیوادونو  کوونکو 

جوت کړي دي. کنفرانس په خپله اعالمیه  

کې د یوشمیر اندیښنو د څرګندولو په ترڅ 

د  وضعیت  هیوادو  پرمختیايي  د  کې 

نړیوالې  په  او  کړ  په هلکه څرګند  چاپیریال 

د  استکهلم  د  وکړ.  ټینګار  یې  مرستې 

ملګر  د  پایله  غوره  ډیره  یوه  و  کنفرانس 

د  ساتنې  چاپیریال  د  ملتونو 

و. دغه پروګرام د  جو  ( UNEPپروګرام) ړول 

جوړ  کې  چوکاټ  سازمان  د  متلونو  ملګرو 

ټولو غوره پروګرام   تر  ژوند چاپیریال  شو. د 

د ملګروملتونو د ژوند د چاپیریال  پروګرام  

لپاره   غونډراي  ټول  د  ځمکې  د  چې  دی 

په   دفرت  ادارې  دغې  د  دی.  شوی  ترتیب 
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د    نایروب هیواد  د  کینیا  د  چې  دي  کې 

د   فعالیتونه  ټول  دغه  ده.  پالزمینه 

ملګروملتونو او د یو شمیر خیریه سازمانونو  

ټولو  د  پرته  البته  کیږي.  وړل  پرمخ  خوا  له 

نيش   پروګرامونه  دغه  مرستې  له  وګړو 

ټول برشیت    اهداف د  تطبیق کیدای. دغه 

د   ژوند  د  لري.  اړتیا  ته  هلوځلو  ګډو 

سا ټولو چاپیریال  او  انسانانو  ټولنو  د  تنه 

 هیوادونو وجیبه او دنده ده.
 

Environmental Change 

 دچاپیریال بدلون

نوی   نه  د  امله  له  فعالیتونو  د  برش  د 

په    (Non Reproducible)کیدونکو منابعو  

په  ژوند  د  بدلون.  کی  کمیت  او  کیفیت 

 چاپیریال کی نا طبیعی تغییرات. 
 

Environmental Education 

 چاپیریالی روزنه

د چاپیریال په اړه د مفاهیمو، مهارتونو او د 

هغو   په  چی  ورکول  معلوماتو  هغو  وړ  اړتیا 

سه د چاپیریال په هکله د خلکو پوهه زیاته  

وړاندې د چلند په برخه  يش. د چاپیریال په  

کی معلومات ورکول. د چاپیریال ساتنی په  

 برخه کی زده کړی.
 

Environmental Ethics 

 چاپیریالی اخالق 

د  چی  نظریات  او  مکتب  فلسفی  هغه 

دغه   بیانوی.  ارزښتونه  اخالقی  چاپیریال 

نظریات له چاپیریال سه د مناسب چلند او 

هکله بحث د ژوندیو موجوداتو د حقونو په  

د   لپاره  نسلونو  راتلونکو  د  څو  تر  چی  کوي 

 چاپیریال شتمنی ساتلی پاتی شی. 

 

Environmental Impact 

 چاپیریالی اغیز

یا ډیزلی ماشینونو  د یوی فابریکی، صنعت 

هغه تاثیرات چی د ژوند په چاپیریال باندی  

 یی واردوی. 

 

Environmental Economic 

چاپرييال اقتصاد د  

بحث   د  پېړۍ  شملې  د  ساتنه  چاپرييال 

ا کې  و    موضوع  اجندا  په  ملتونو  ملګرو  د 

ده   ستونزه  زريزې     .شامله  اد  )  په  هدافو 

Mdgs  کې يو هدف چاپرييال  ساتنه وه  ) .   

ته ورپېښ خطرونه راز راز دي، يو  یال  چاپري

  ، امله  له  سيالۍ  د  وسلو  د  خطرونه  شمېر 

، امله  له  پاليسو  ناوړه  د  زيات   يوشمېر  خو 

صنعتي  او  اقتصادي  د  خطرونه   شمېر 

ديفا امله  له  فعاليتونه  د    ،راطي  ځکه  نو 

چاپرييال د اقتصاد څانګه رامنځته شوه چې  

په چاپرييال باندې د اقتصادي فعاليتونو له 

د چاپرييال ساتنې اهميت   .اغېز بحث کوي

فعاليتونو   اقتصادي   د  موخه  دې  په  او 

موضوع   يې  چاپرييال  ترڅو     دهتنظيم   د 

ټولنيز  نورو  او  اقتصادي  اهدافو    و  ساتنې، 

يش  رامنځته  توازن  شمېر   .  ترمنځ  يو  د 
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فعاليت   اقتصادي  يو  يا  توليد  اجناسو  

ممکن چاپرييايل ستونزې رامنځته کړي، خو 

توګه بايد    مرصوونکي ورته اړتيا لري، په دې 

يش  وموندل  الر  حل  د  معقوله  ته     . دې 

ريال د اقتصاد په  همدغه الرې چارې د چاپې 

   .نوم  يادېږي
 
 

Environmental  Economics 

اقتصاد یچاپرييال  

بحث   د  پېړۍ  شملې  د  ساتنه  چاپرييال 

ا کې  و    موضوع  اجندا  په  ملتونو  ملګرو  د 

ده   ستونزه  زريزې     .شامله  اد  هدافو  په 

(Mdgs   کې يو هدف چاپرييال  ساتنه وه  ) .   

راز دي، يو  ته ورپېښ خطرونه راز  یال  چاپري

  ، امله  له  سيالۍ  د  وسلو  د  خطرونه  شمېر 

زيات  خو   ، امله  له  پاليسو  ناوړه  د  يوشمېر 

صنعتي  او  اقتصادي  د  خطرونه   شمېر 

ديفا امله  له  فعاليتونه  د    ،راطي  ځکه  نو 

چاپرييال د اقتصاد څانګه رامنځته شوه چې  

په چاپرييال باندې د اقتصادي فعاليتونو له 

پرييال ساتنې اهميت د چا  .اغېز بحث کوي

فعاليتونو   اقتصادي   د  موخه  دې  په  او 

موضوع   يې  چاپرييال     دهتنظيم   د  ترڅو 

ټولنيز  نورو  او  اقتصادي  اهدافو    و  ساتنې، 

يش  رامنځته  توازن  شمېر   .  ترمنځ  يو  د 

فعاليت   اقتصادي  يو  يا  توليد  اجناسو  

ممکن چاپرييايل ستونزې رامنځته کړي، خو 

توګه بايد    ا لري، په دې مرصوونکي ورته اړتي 

يش  وموندل  الر  حل  د  معقوله  ته     . دې 

همدغه الرې چارې د چاپېريال د اقتصاد په  

توليدو  يادېږي، چې د  او  و نوم   نکي سلوک  

څېړې غوښتنې  کې   .دمرصفوونکي  پايله  په 

الر  مثبت   ې  داسې  ته   دواړو  چې  ښيي 

ووايي  دد  .ځواب  عميل  داقتصاد    ا  نورو 

اقت  کار  د  اقتصاد،   ،صادڅانګولکه  روغتيا  د 

اقتصاد،   اقتصادپويل  او د پرمختيا   صنعتی 

 په شان يوه عميل ساحه ده. دد اقتصا
 

Ephemer                                        ایفمر 

کم   او  لنډ  ډیر  چی  موجودات  ژوندي  هغه 

ژوندی   کوچنی  او  بوټی  هغه  لری.  عمر 

سه   پیدایښت  له  سم  چی  موجودات 

 وروسته تر لږ عمر بیرته له منځه ځي. 
 

                                        Epidemic  حاد

ناروغۍ   یوې  یوه  د  په  خپریدل.  پراخه  ډیر 

 ي د یوه میکروب یا ناروغه کوونک  ې سیمه ک

 عامل شیوع.
 

Epithelial Tissue 

برسیرن نسج يپوستک د  

د حیوان او نبات د بدن او    ې هغه انساج چ 

خالیګاو  د  غړو  د  او  سطح  بهرنۍ  اعضاوو 

بهرنیو   له  بدن  او  پوښوی  سطح  دنننۍ 

د   یی  دنده  بله  یوه  ساتی.  څخه  صدماتو 

عضویت د مایعاتو د زیاتو ضایعاتو مخنیوی  

 کول دي.
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 Eradication                      له منځه وړل 

څخه   ې، کروندې، بڼ یا تر دي سیم  ېله یو 

پراخه وربوی او چاپیریال څخه د هرزه بوټو  

منځه  له  پاک  عاملینو  کوونکو  ناروغه  یا 

 وړل. محوه کول.  ورکول . 

 

 Erectophile                             ارکتوفیل

بوټ هغه  نیغ  ي ټول  هسک  ې چی   ېپاڼ  ې او 

 . يلر 
 

 Erosion                        د خاورې شړیدل

چ  باران    ې کله  باد،  د  او سیالو    ،د  واورو  د 

)برفکوچ(   سیمې  شړیدو  یوې  د  امله  له 

يش  ومینځل  ورکوونکی خاورې  حاصل  له   .

څخه د باد، باران یا سیالو    ېخاور   ې او پست 

سیمی   یوی  د  کبله  له  عامل  بل  کوم  یا 

، خصوصاً کرنیزو خاورو  ېد خاور   یا:،تشیدل

لر  تر  آن دا چی  او  بیځایه کیدل  ی له ځایه 

او په نتیجه ک انتقالیدل  د کرنیزو   ې مسافو 

کیدل. ضایع  د    خاورو  اوبو  او  باران  باد،  د 

ته    ېخاور  قدرت  تخریب  او  مینځلو 

Erosivity يویل کیږ . 

 

Ethnobotany 

سیمو د اصلی بوټو پيژندنه د  

دا او  پيژندنه  ونو  او  بوټو  د  سیمې  یوې   د 

لر  عامه کلتور ورسه څه چلند  له    يچې  او 

 بوټو څخه کار اخیستل. 

 

 Ethnography                     وګړ پيژندنه

انسان  د  چی  علم  قوم    هغه  او  نژاد  ټولنو، 

ثبت   ې وروسته ی  ې او تر مطالع  يو مطالعه ک

لیک ده    Ethnologyاو    ي او  څانګه  هغه  بیا 

فرد  پيژن   يوګړ   ې چ  او  سیمو  له    ي او 

 .يارتباط ورکو  ې ځانګړتیاوو سه ی

 

 Euphorbiaceae         د فرفیون کورنۍ

رنګه ګالن دی چی   ژیړ  یو ډول کوچنۍ  دا 

نورو  له  کوی.  نه  پاملرنه  ډیره  ورته  څوک 

راځي.   کتار کی  وروسته دوهم  مهمو ګالنو 

 سور رنګه ډول یی د پاملرنی وړ ګل دی. 

 

Euphrbia Pulcherrima 

 بنت القنسول

بزنس یوه لویه السته راوړنه د    يدفلوریکلچر 

ګالنو د یوې داسې ورایټۍ اصالح کول دي  

چې روزنه یې آسانه، خو په مارکیټ کې یې 

بنت   د  هم  یو  کې  دې  په  چې  ده  لوړه  بیه 

بڼه   تجارتی  ته  او هغو  روزنه  القنسول ګالنو 

و ورکول دی. په اروپا کې د جشنونو په شپ 

و  تود  دومره  بازار  ګالنو  دغو  د   ې چ   يد 

د  ورځي.  الس  په  لږ  ډیر  لپاره  مشرتیانو 

دی:   دا  نومونه  انګلیسی  ګالنو  ډلی  دغی 

Christmas Star, Poinsettia   او

Christmas Flowers د القنسول  بنت   .

لنډو ورځو ګل دی. تکثیریې د ډنډر د قلمه 

 کولوپه واسطه کیږي.
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 Evaluation                                   ارزونه

یا پروګرام تر پای ته رسیدلو څخه   ېپروژ د  

السه  وروسته د ټاکل شویو اهدافو له مخی تر 

دد او  کول  مقایسه  نتایج  ټکي   ېشوی 

  ي ترالسه شو   ې روښانه کول چی څومره موخ 

او سچینی څومره په معقول ډول لګول    يد

 .يبلل کیږشوي دي، ارزونه 

 

 Evaporation                                 بړاس

د ملدبل له السه ورکول. د مایع مالیکول په 

وړانګو،   د  ملر  د  چی  کله  بدلیدل  ګاز 

بخار  په  اوبه  کبله  له  باد  یا  تودوخی 

شیدو تیلو،  )اوبو،  مایع  هری  او   بدلیږی.د 

باند ګاز  په  مالیکول  د  یدل،  بدل  ې نورو( 

په    ې . د کرنيتبخیر یا بړاس کیدل بلل کیږ

د تودوخی    ې چاپیریال کو کی بړاس په  چار 

ح، د  او د ملر د وړانګو په اثر د اوبو له سط

او له خاور  پاڼو  )کروندی( څخه    ېنباتاتو له 

م د  اوبو  د  ته  ته هوا  کیدو  پورته  الیکولونو 

 .يویل کیږ

 

Evaporation/ Consumtive Use of 

Water 

  د اوبو بړاس کیدل اومرصفی کارونه

کا  د او دکرونداوبو مرصفی  اوبخور   ېرونه 

لګ  یې  له  کې  هغه حجم دی چی  اوبو  د  ول 

تبخیر په بڼه  دڅخه تبخیر او دپاڼو    ېخاور 

په دوران کې مرصفیږی. د    ېد کښت د ود

د نبات تنی ته    باران او شبنم هغه اوبه چی

اوبو   تبخیر يش   ې له ننوتو څخه مخک هم د 

کارون د    ې دمرصفی  چی  کله  ده  برخه  یوه 

نو    ،دل يش کارونه وپیژن  کښت اوبو مرصيف 

لوی اسانه دد  اوبه محاسبه کول  .  يو پروژو 

Evaporation    یا بړاس د اوبو مایع شکل په

بخار بدلیدو ته وایی، د تبخیر)بړاس( اندازه  

په   فشار  هوا د  جاري  د  او  فشار  د  د سطح 

تفاوت پورې اړه لری. د دالنت له قانون سه  

سم، کله چی د غرقاب په طریقه ځمکی ته  

اوبه پرته له اوبه ورکول ش ی یو غټ مقدار 

دی چی د فصل ریښو ته ورسیږی د ځمکی 

تبخیریږی  واسطه  په  سطحی  د 

په   نبات  د  نسبت  هغه  د  او  ټرانسپیریشن 

د   چی  ده  پروسه  هغه  دواړه  تبخیر  واسطه 

بوټو او ونو د تنی، پاڼو او ښاخونو له الری یو  

نسبت  ټرانسپیریشن  ضایع شی  اوبه  مقدار 

وزن   د  اوبو  هغه  ودی  د  د  نبات  د  چی  ته 

د   څخه  ریښو  له  پرته  او  تبخیریږی  پرمهال 

تناسب  یو  ترمنځ  وزن  د  موادو  وچ  نبات 

لګښت  زیات  په  اوبو  د  دی. الندن عوامل 

 اغیزه لري:
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وړا.  ۱ دملر  سطح،  )دځمکې  او  تبخیر  نګو 

 اړه لری(؛ ېدهواد جریان ګړندیتوب پور 

 درجه؛ ۍمیاشتن  ې د تودوخ . ۲

ودی  .  ۳ د  د  د کښت  د کښتونو  او  موسم 

 کرلو تناوب؛

ک.  ۴ سیمه  اتوموسفیر   ې په  ترسباتو    يد 

 اندازه؛ 

ژوروايل  ې ځمک.  ۵ د  ورکولو  اوبو  د    ته 

 اندازه؛ 

 د باد چټکتیا؛  ې په ساحه ک. ۶

 خاوره او توپوګرافی؛ . ۷

 د اوبو ورکولو میتودونه. . ۸

مرصيف  د  اندازه    ې کارون  الف:  مستقیم 

 کول.

کارونه الند  مرصفی  د  تبخیر  پنځو    ېیا 

 :ياندازه کیږ ې اصولو له مخ

 د ټانک او لیسیمرت میتود په واسطه؛ . ۱

 ؛ې برخ  يتجربو  ې د ځمک. ۲

 د لنده بل مطالعه؛  ېد خاور . ۳

 ټول  په ګډه. . ۴

 

 Evergreen                          تل شنې ونې

هغه ونې او بوټي  چې د ژمی په موسم کې 

نه   پاڼی  فصلونو یی  ټولو  په  کال  توییږی. د 

پاڼی،   سنت  لکه  ونی  شنی  کی  )موسمونو( 

نور. او  خرما  په   نارنج،  پاڼی  ونو  دغو  د 

دوامدار ډول د کال په ترڅ کی تل توییږی  

 او نوی پاڼی یی پرځای وده کوي. 

 

Evergreen Broad Leaf Trees 

 ل شنی پلن پاڼی  ت 

یی  ه دمدیرتانه  چې  بوټي  او  ونې  اقلیم  غه 

لکه:   وی  شنه  تل  او  لری  توافق  ښه  سه 

بیالبیل  اکلیپتوس  د  ازګیل،  جاپانی  کافور، 

 ډولونه، ښوون، ماګنولیا او نور.

 

 Exact Replication        کټ مټ تکرار 

والی او  له چې موخه د یوې تجربې د ثقه  ک

و  کول  ترالسه  پایلی  هغه  يغوره  څیړونکی   ،

هغمراحل   جز   و د  هغو  ټولو  سه  ئ په  یاتو 

 .وو  يلومړی ځل یی ترسه کړ  ې چ  يتکرارو 

 

 Excretion                                      اطراح

توکو څخه   ي ول هغه اضافه مواد، له خوراکټ

شو  رسوونک  ي طرح  رضر  او  مواد    ي فضله 

ه غړو  توکي چی د ژوندی موجود د اطراحی 

 ېعملی   ې . دغيپه واسطه بهر ته ایستل کیږ

 ته اطراح کول وایی. 

هغه عمل چی د هغه په ترڅ کې یو ژوندی  

له   فضالت  او  مواد  )فاسد(  اضافی  موجود، 

 .يهر کاږ خپل وجود څخه ب

 

 Exhibition                              نندارتون

نندار   د هغه    ېتولیداتو   ایښودلو  د  ته 

چ  ځای  تو   ې ځانګړی  معرفی،  د  د  لید 

پلورن او  موخه  ې اشتهاراتو  هلته    په 

تنظیم او د    ې محصوالت په ځانګړو کړکیو ک

اعالنیږي. لپاره  رابلنی  د  نندارتون   خلکو 
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و  )څوورځې(  موده  په    ي ټاکلی  معموالً  او 

 . يونو دایریږځینو مناسبت 

 

 Exobiology                      اکزو بیولوژی

هغ  د علومو  نو معارصو  چ   ې ه  د    ې څانګه 

غونډار   ې ځمک نورو   يله  په  او  بهر  څخه 

حیات کی  څرک  ستورو  ژوند  د  او  مسایل  ی 

 . يمطالعه کو 

 

 Exosphere                            اګزوسفیر

طبقه ده    ي د امتوسفیر تر ټولو آخر   ې ځمک  د

څخه   مخ  له  ځمکی  د  مرته    ۹۰۰چی  کیلو 

نشته،   پکی  څرک  ژوند  د  لری،  لوړوالی 

ی درجو شاوخوا    ۷۵۰ګراد  ي د سانت   ې تودوخه 

 .يدوام لر  ېخال پور  ې ده او تر مطلق ې ک

 

 Exotic Species                     پردی نوع

د یوه    ې یوه سیمه، کرونده، بڼ یا ساحه ک  هپ

ژوندی موجود  هغه ځانګړی ډول چی پخوا 

په دغه سیمه کی نه و. هغه بهرنی موجود  

 . يتوافق نه وي کړ چی په سیمه کی یی 

 

 Experiment                                تجربه

ه کرنیزو علمی څیړنو کی هغه روش چی د  پ

یوه   یا  ثابت  ورباندې  واقعیت  پیښې  یوې 

تائید)   ورباندی  رد    (Acceptفرضیه  هم  یا 

(Reject )   یو څیړنی  علمی  د  دا  شی. 

اصولو، تکرار او تخنیک دی چی په ځانګړو  

 .يارزونی اجرا کیږ

 Experiment                                تجربه

کپ که  ځانګړی   ې رنه  یو  تحقیق  علمی  د 

ډیزاین  بڼو  بیالبیلو  په  چی  دی  تخنیک 

متحول  کی  تجربه  علمی  په  کیږی. 

Variable   وښه په یوه جوړ د څیړونکی په خ

، دا ځکه چی باید د  يشوی شکل چمتو کیږ

ک  ې څیړن پای  /اغیز   ې په  اغیزه   ېهغه 

/متحولینو   ې چ   يش   ې معلوم متحول  بل  پر 

څیړون چی  متحول  هغه  لری.  یی  یی  کی 

په نوم او   Independent Variableټاکی د 

هغ په  چی  په هغه  کیدل  اغیزمن  باندی  ه 

 Dependent Variable، هغه د  يپام کی و 

 . يپه نوم یادیږ

 

Experimental Group 

 جربوی ګروپ  ت 

یا   د تخم  وړ  پام  د  پيښی،  موضوعاتو،  هغو 

بل هر هغه څه چی د تجربوی ترمتنت لپاره  

په   کار ځی.  تجربه کی کیدای شی  په  یوه 

یوه ګروپ کی اداره او    یو وی یا څو اجزا په 

 . استعامل يش 

 

Experimental Hypothesis 

 فرضیه   يیا آزمایښت جريبت 

دې خربې اټکل کول چې په پام کی نیول    د

 شوی عامل به د پيښې یا پایلی المل وي. 
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 Experimental Plot          پالت  تجريب

  يپټ   ي کوچن   ي کوچن،  ې ځمک  ې ټوټ  ېغه وړ ه

تر    ې چ  لپاره  کولو  ترسه  د  تجربی  علمی  د 

کار الندی نیول کیږی. د علمی کار په ډګر  

شوی   جوړ  کی  ساحه  طبیعی  په  هغه  کی 

ی او تجربی لپاره  پټی چی د مقایسی، ارزون 

 . يکښت او کرل کیږ

 

                                   Extension ترویج 

لغوی معنا پراخول،    ې ی  ې ه انګلیسی ژبه کپ

پښتو  په  دی.  زیاتوال  او  اوږدول  رواجول، 

پارسی کی یی معنا دود کول دی.    –دری  

چی   ده  څانګه  یوه  کرنی  د  اصطالح  په 

بزګرانو ته د دوی مفکوری او مسلکی پوهی  

رواجول او رسول ورپه غاړه دی. دغه نومونه  

په   لپاره  ځل  لومړی  د    ۱۸۶۶د  کی  کال  م. 

اکسفور  او  پکمربیج  کی  ډ  پوهنتونو  ه 

ورپس شوه،  انګلست   ې رامنځته  نورو  د  په  ان 

ک موسساتو  ګڼ  او    ې کرنیزو  په  نړۍ  د  بیا 

ک  پوهنتونو  مستقل    ې شمیر  یوه  د 

مسلک او  توګه    ې څانګ  ي ديپارمتنت  په 

وپيژندل شوه، اوسنی وخت کی یی ډیر نوم  

د  تولیداتو  د کرنیزو  او  ګټلی  بریالیتوب  او 

یو ورایټیو و او نو لوړولو د کښت د نویو طریق

کلیوايل د  او  معرفی  اړخیز   ژوند  په  هر  د 

ک  برخه  په  زیات   ې پرمختګ  زښته  یی 

په   اوس  ګټلی دی.  نوم  غوره  او  بریالیتوب 

ی د  ترویج  سه  مسلکی  لنډیز  علمی  وی 

داس توګه  په  په  يتعریفو   ې څانګی  ترویج   :

د عامه ګټو په ډاډمن کولو سه د   ې ټولنه ک

پ راوستو  د  بدلون  د  غوره  خاطر  د  ه  ترویج 

مسلک یو  طریقه  له  پوهنیز   ي مدیریت  او 

 اقدام دی. 

 په بله وینا: 

لرونک دوام  هغه  چ   ې ترویج  ده    ې پروسه 

څارو  او  بزګرانو  د    يکلیوالو،  ته  روزونکو 

د   هغی  د  ورپيژندلو،  په  تکنالوژی  نوی 

استعامل په ورښودلو او د ژوند په طرز کی  

ګټ  کی  برخه  په  راوستو  د  بدلون  نوی  ور  د 

پوهانو   شمیر  یو  کوی.  وړاندی  معلومات 

د    Extensionترویج   سه  یواځیتوب  په 

لپاره   پیژندنی  د  ماهیت  د  نظام  روزنیز 

کلمه  کړی  زده  د  ځکه  نو  بولی،  نه  کافی 

Education    او کوی  ځای  یو  ورسه  هم 

Extension Education    روزنی ترویجی  د 

زیاتره   کاروی.  سه  معنا  په  ښوونی  یا 

کارپيژندونکی بیا په ترویج کی د روزنی او  

ا نغښتی بولی. په افغانستان  ښوونی ځانګړتی 

وزارت د ترویجی خدماتو لپاره    ې د کرن  ې ک

تبلیغ   کرنیز  د  او  و  کړی  غوره  پوښښ  لوی 

نوم  کړی  زده  او  یو    ترویج  و.  ورکړی  یی 

ک پوهنتونو  دغ  ې شمیر  نوم    ې څانګ  ې د 

Extension Education & 

Communication    د دی.  شوی  غوره 

کرنی د  لګولو    ،افغانستان  اوبو  او  مالداری 

ته   محتوا  ټولی  پروګرام  دغه  د  وزارت 

عربی   په  خو  وایی،  هم  خدمات  ترویجی 

اعه او په آملانی  هیوادو کی ورته ارشاد الزر 
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کرن د  ورته  یا    ې ژبه  پروګرام  الرښوونی  د 

Landwirtschaff Berating    په او 

رنیزو مشورو خدمات  ورته د ک  ې انګلستان ک

  ویل   Agricultural Advisory Serviceیا  

د  يکیږ کرنی  د  ورته  کی  فرانسه  په   .

پروګرام   عامولو  د   Agricole Deپوهنی 

Vulgarization  ې. په فرانسه کيویل کیږ 

کرن پوهن   ې د  تر    ې د  پروګرام  د  عامولو  د 

چ څن  پروګرام  بل  یو  ورته  ته  ترویج    د  ې ګ 

Animation Rural   نوم مخ    يیادیږ   په  پر 

هڅونه ده    ې د کیوالو د روزن ې چ يبیول کیږ

کا ترڅ  په  نوښت،    ې ی   ې و  د  کلیوالو  د 

ته پاملرنه    يلور خالقیت او خربتیا د زیاتولو  

کيکیږ ادبیاتو  په  ترویج  د  د    ې . 

Extension    اوAdvisory   په څخه  کلامتو 

په   او  کیږی  اخیستل  کار  توګه  مرتادفه 

)توسعه   وخت  ځینی  هم  کی  افغانستان 

مرتا په  کارول  زراعتی(  ورته  ډول  دف 

امریک د  ک  ې کیږی.  آیاالتو  متحده  په    ې په 

ک  ۱۹۱۴ کال   Agricultureد    ې م. 

Extension  د   ې په برخه ک  ې اصطالح د کرن

رسم خدمات  ياختیار   ي غیر  د روزنیزو  و 

چ ترس  غوره شوه  لپاره  کولو  برخه   ې ه  زیاته 

څارو   او او  بزګرانو  د  یی  موخه    ي لویه 

پوه د  و  ې روزونکو  شمیر  اوچتول  ګڼ  په   .

ک هیوادونو  چ د  ې اروپایی  پروګرام  دغه    ې 

Agricultural Advisory  ب تطبیق  په  ڼه 

شکل    ې. په ديکیږی چی د مشوری بڼه لر 

اخیستو لپاره مراجعه   ېسه بزګران د مشور 

نیيس  يکو  خپله  بیا  تصمیم  په او   .

افغانستان کې د دې لپاره رسمی او پیژندل 

 ده.   Extensionشوې اصطالح ترویج 

 

Extension Administrator 

 ترویج اداره کوونکی  د

چ ه مدیران  ی  ې غه  دنده  ترویج    ې اصلی  د 

په  ياداره کول د ترویجی سازمان  . دوی د 

او   دي  کې  جوړولو س  پالیسی  په  زیاتره 

 باندې بوخت وي. 

 

 Extension Agent         د ترویج مامور 

ترویج اصلی عامل او عملی کوونکی چی    د

توګه د   په  ته د ښوونکی  او کلیوالو  بزګرانو 

کلی په کچه کار کوی. دغه ترویج کوونکی 

توګه  په سیده  بزګرانو سه  ورځ  هره  مامور 

ک  يلر   ې اړیک برخو  بیالبیلو  په  د   ې او 

بیوونکی   ي ترویج مخ  پر  پروګرام  روزنیز، 

 . يو 

 

Extension Approach 

 ې چار   ېترویج الر د
الرې   سنجول شوی  دقت سه  پوره  په  هغه 

او وسایل چی ترویجی میتود یا د میتودونو  

موخ   یو ځانګړی  یوی  د  لپاره    ې ترکیب 

یوه کړنالره ده چتطبیق يش   ېپه هغ  ې . دا 

تروی د  یا طریقسه  طریقه  بیول    ې ج  مخ  پر 

 . يکیږ
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Extension Field Workers 

 کارکوونکی  يترویج ساحو د
کارکوونک هغه  ترویج  او    ې چ   ي د  کلیو  په 

ک او    ې کروندو  ته    يڅارو بزګرانو  روزونکو 

الرښوون دفرتی  يکو   ې ترویجی  دوی   .

ته   دوی  دی  نه   Fieldکارکوونکی 

Extensionists    اوField Advisory   هم

 .يویل کیږ

 

 Extension House            د ترویج کور

مل او مامور هلته د ترویج عا  ې غه ځای چ ه

کین سه  مراجعینو  ترسه    ي له  مشورې  او 

يش  کیدای  کيل  کوي.  د  حجره،  دیره،    دا 

دفرت یا بل ځای    رویج سیمه ییزچوتره،  د ت

 . يو 

 

    Extension Manager د ترویج مدیر 

د ترویج    ې ترویج د دفرت هغه چارواکی چ   د

ال  د  تشکیالتو  همغږ د  پالن    يرښوونی،  او 

دندکو  نومويلر   ېلو  نور  .  ترویج  د  ړی 

سمبالو  په س   يکارکوونکی  تشکیالتو  د  او 

 .يو  ې ک

 

      Extension Media رسنۍ  يترویج

پیغامب د  ته  مالدارانو  او  کلیوالو  ،  زګرانو، 

چاپ لیږد  د  خربونو  او  یا   ي معلوماتو 

چ  ده  وسیله  مجل   ې بریښنایی  اخبار، ې د   ،

زراعتی   راډیویي  یا  پروګرام  تلویزیونی 

انټر  پامفلیت،  برورش،  نورو  پروګرام،  او  نټ 

 . يبڼو باندی فعالیت ولر 

 

Extension Methods 

 رویجی میتودونهت

الرې طریقی    ,چارې  -هغه  او  بیالبیلی 

رانو ته  روشونه چی بزګرانو، کلیوالو او مالدا

کیږ ورکول  ورباندی  لکچر،    يروزنه  لکه 

انفرادی یا  نندارتون   ګروپی  د  ښوونه، 

منایيش له    ښوونه،  رسنیو  چاپی  د  قطعات، 

کروند او  کور  د  تور،  ښوونه،    ېالری 

کروندی   پروګرامونه،د  رادیويي  مالقاتونه، 

ورځ، د کروندی جنډۍ، نتیجوی منایشات  

 او نور 

ترویج  ې چ  د  سه  هغو  پروګرام    ي په 

ی کلیوالو  بزګرانو،  د  څاروی  محتویات  ا 

رسول کیږر  ته  ډلو  وړ  پام  د  لکه يوزونکو   ،

پوسرت،  قطعا  منایيش پروګرام،  رادیویی  ت، 

 .ېاو نور  ې کتن  يدفرت 

 

Extension Organization 

 ترویج سازمان  د
روزنیزو  امکاناتو، وسایلو،  وګړو،  هغو  ټولو  د 

موادو او کارکوونکو مجموعه چی د ترویج د  

اجرا لپاره په کار  روزنیز پروګرام د تطبیق او  

 ځي. 

د   یی  دنده  چی  دی  نوم  سازمان  هغه  د 

سمبالول،  کول،  پروګرام  فعالیتونو  ترویجی 

او ارزول دی. دغه   همغږی کول، اجرا کول 
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مرکزونو)   ادارې،علمی  د  کرنې  د  سازمان 

ستیشنو  د  تحقیقاتو  د  یا  او پوهنتون  نو( 

 . سايت ې بزګرانو تر منځ اړیک

 

Extension Program 

 ترویج پروګرام د
وخت،  ډلو،  وړ  پام  د  موخو،  ټولو  هغو  د 

ی  سچینو، طریقو او امکاناتو مجموعه ده چ 

داس هغه  )سازمان(  واحد  ترویج    ې د 

په الزم وخت ک   يتنظیمو  ترویجی    ې تر څو 

کپروګرام   ځای  وړ  پام  تطبیق   ې د  او  اجرا 

 .يش 

 

 Extension Science          د ترویج علم

په هغی سه د ترویج د  غه پوهنه ده چی  ه

 يی پروسی اړونده موضوعات څیړل کیږټول

پایل ډګر   ې ی  ې او  عمل  سیم  د  ،  ې )کرونده، 

الی او پایله لرونکی  په بری  ې فارم او کلیو( ک

تطبیق يش  د  بڼه  علم  دا  ایدیا  .  یا  مفکوری 

هغ د  پیدايښت  مراحل    ې له  ټول  اجرا  تر 

 . يالعه کو مط

 

 Extension System     د ترویج سیستم

ته د  د اهدافو  او  فعالیتونه  تړلی  ا هغه سه 

خپل   چې  دی  وسایل  او  طریقی  رسیدلو 

او  دولت  د  چی  لري  جوړښت  او  تشکیل 

 انجیو ګانو له خوا پرمخ وړل کیږي.

 

Extension Workers 

 ترویج کار کوونکی  د
او ټول ښځینه  )سازمان(  ادارې  د  ترویج    د 

کارکوونک مرو   ي نارینه  تکنیشن،  کار  لکه  ج، 

مامورین او   يپيژندونکی، متخصصین، دفرت 

ک مالتړ  پروګرام  ترویجی  له  د  چی  وونکی 

  ې ډګر ک  ې په همد  ې دفرتونو تر عملی ساح 

 .يبوخت د
 

Extensive Agriculture    

 سطه کرنه بنم
د  کېږي،   هڅه  کې  کرنه  ډول  دغه  په 

  ( منبع  وسعت  دتوليدي  اندازه    ) ځمکې 

نوې کرنېزې ځم او  تر کرلو کپيدا کړي،   ې 

الندې راوستل يش،  يعنې پراخه ځمکو کې 

اندازه    توليد  واحد د  هر  کرنه چې ممکن د 

تشدي کرنې د   Intensive)  دي 

Agriculture   دا حال  وي،   کم  پرتله  په   )

تشدي استعامل کې د ځمکې ټوټۀ يا  چې په  

په   سې  د  بلکې  پراخېږي،   نه  اندازه 

د  تناوب،  په ښه کولو،    ياستعامل د تکنالوژ 

هر   د  طريقو   نورو  او  مخنيوي  په  امراضو 

واحد حاصل لوړېږي، نو ځکه د منسبطې په  

پرتله  په تشديدي کې د هر واحد د حاصل  

يا   تشديدي  وي،  زياته   Intensiveاندازه 

Agriculture     نو وي،  زيات  مرصف  کې 

زياتېږي شان     .حاصل  په  افغانستان   د 

په ونو پرمختيايي هېواد   اوس هم د کرنې  ال 

پوره  اوبو  څخه  او  خپلو ځمکو  د  برخه کې 

استفاده نه ده کړې،  يعنې الهم د منسبط  
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تر  ځمکو  د  ياستو،  کې  حالت  په  استعامل 

کر الندې راوستل نه يوازې دا چې د منابعو  

منځه  له  بيکاري  بلکې  استعامل ښه کوي،  

او    دوړي،    زياتېږي  توليد  توکو  غذايي 

تجارت کې د وارداتو تعويض  صورت    رن به

 نييس.
 

Extensive Agriculture 

 نبسطه کرنه  م

د  کېږي،   هڅه  کې  کرنه  ډول  دغه  په 

وسعت  د  توليدي   اندازه    ) ځمکې   ( منبع 

کرلو  پيدا کړي،  او نوې کرنېزې ځمېک تر  

الندې راوستل يش،  يعنې پراخه ځمکو کې 

اندازه    توليد  واحد د  هر  کرنه چې ممکن د 

( په   Intensive Agricultureي )یدد تشد

تشدي   په  چې  دا  حال  وي،   کم  پرتله 

نه   اندازه  يا  ټوټۀ  ځمکې  د  کې  استعامل 

د   استعامل  په  سې  د  بلکې  پراخېږي،  

يوي په ښه کولو، د امراضو په مخن ژي تکنالو

لوړېږي،   حاصل  واحد  هر  نورو طريقو  د  او 

م د  ځکه  تشديدي نب نو  په  پرتله   په  سطې 

وي زياته  اندازه  حاصل  د  واحد  هر  د    . کې 

يا   کې     Intensive Agricultureتشديدي 

حال   زياتېږي،  حاصل  نو  وي،  زيات  مرصف 

د افغانستان  په شان يوه پرمختيايي    دا چې 

پراخه دکر  هم  اوس  الس  کې   وړ   هېواد  نې 

  . ځمکې ال هم تر کرنې الندې نه دي راغيل

خپلې  لومړى  بايد  هېوادونه   ډول  دغه 

پلوه   له  چوکاټ  فزيکي  د  منابع  طبيعي 

ور  ته  حد  وروسته  بوي،  سوروستي  يادى 

پيل وکړي، موږ ال   باندې  اقتصادي چوکاټ 

اوس هم د کرنې په برخه کې د خپلو ځمکو 

کړې، ده  نه  استفاده  پوره  څخه  اوبو      او 

سط استعامل په حالت کې  ب يعنې الهم د من 

نه   راوستل  الندې  کر  تر  ځمکو  د  ياستو، 

کوي،    ښه  استعامل  منابعو  د  چې  دا  يوازې 

له منځه وړي،    بيکاري  توکو  دبلکې  غذايي 

به او  زياتېږي،  د رن توليد  کې  تجارت   

 . وارداتو تعويض  صورت نييس

 

Extensive Cultivation 

 نبسط )پراخ( کښتم
سط کښت هغه دى چې په پراخو ځمکو ب من 

کې د ډېرى لږ پانګې اونورو توليدي عواملو  

ل تشديدي په  د  او  کېږي،  پيل  ګولو 

Entensive Cultivation    کم پرتله  په 

پېچىل  او  پرمختلىل  او  ورکوي  حاصل 

تکی ملعکرنيزې   او  نه  ن ې  پکې  هم  الوژي 

 Entensive.)و.ګ:     استعاملېږي

Agriculture .) 

 

Extensive Grazing 

 شدیدی څړ ت

د   امله  له  څریدو  زیاتو  څارویو د  د  چی  کله 

ګیاه اثار ورک شی. له حده زیات افراطی څړ.  

په   پیول،  اضافه  څخه  ظرفیت  له  څړځای  د 

او   کیدو  شنه  بیرته  د  بوټی  ډول سه  داسی 

ودی وس له السه ورکوی. د زیات څریدو له  

 ه وتل. امله د بوټو د شنه کیدو، فرصت له الس 
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Exteralinguistic Behavior 

 ه وینا پرته چلندونهل

د ترویج مامور بزګرانو ته د وینا تر    ې کله چ  

یو شمیر  لپاره  څنګ د هغوی د ښه پوهولو 

زیرو  د غږ  لکه  وضاحت ورکوونکی حرکات 

یوه   اجرا  بم کول،  نور  او  شیبه چوپتیا ساتل 

او هدف یی ښه پوهول او د کلیوالو د    يکو 

شفاهی   غیر  له  دا  وی.  اړول  را  پوره  توجه 

هغه    مفاهمی  دا  لری.  والی  ورته  سه 

د ده د وینا په منت    ې چ   يحرکات د  ي سلوک

خو د ترسه کولو    ي،کی درج او شامل نه د

 . يو  ې اړتیا ی
 

External Parasites 

 هرنی پرازیتونهب 

کروب چی په هغه آفات، د مرض عامل او م 

یا  –ونی   څخه   بوټی  بهر  له  باندی  څاوری 

کو  باندا  يیرغل  هغو  په  ژوند    ې و  برسیره 

 .يتیرو 
 

            Extinction انقراض  -له منځه تلل

د   د ورکیدل.  نسلونو  د  ژویو  یا  بوټو  ونو 

ښکار،   پيښو،  بدو  عواملو،  ناوړه  چاپیریالی 

یوه   د  کبله  له  عامل  منفی  بل  یا  اقلیمی 

کیدل. منقرض  ډول  یا  دایمی   جینس  په 

ژوی،   یوه  د  څخه  له ملنی  طبیعت  د  توګه 

بوټی یا ونی ورکیدل دی. ایکوسیستم او په 

تړلیو   د سه  چاپیریال  ژوند  د  کی  مجموع 

کړیو او یوه زنجیر حیثیت لری، چی د یوی  

کړۍ ماتیدل هم دغه سیستم له زیان سه  

د   ځای  وجود  ژوندی  هر  د  کوی.  مخامخ 

ژوندیو طبیع د  دی  لپاره رضور  توازن  د  ت 

د ایکوسیستم د   Diversityموجوداتو تنوع  

لر   ې بډاین  او  يمعنا  بوټو  ونو  شمیر  یو  د   .

د   پوهانو  ساینس  د  کیدو  منقرض  ژویو 

پوهان    ې یښن اند ساینس  ګرځیدلی.  المل 

  ې دد انسان د پیدايښت په پیل ک  ې چ   ي وای

ژو   ۵۰۰ شاوخوا  ونيمیلیونو  ب  ې ،  وو،   ي وټاو 

اوس  خ  پاتی  و  ډولونه  میلیونه  دوه  یواځی 

  و . د انقراض زیات عوامل د انسانی ډیر يد

یریال سه د  او د ژوند چاپ  وافراطی فعالیتون

 . يناسم چلند له امله د
 

 Extrovert                        سازګار شخص

پ  ې ټولنپوهن   د ترویج  کاو  بحث  هغه    ې ه 

کیږ ویل  ا  ې چ   يچاته  طبع و  پراخه  ټولنیزه 

ولر  خوی  سازګار  راز    ياو  راز  له  ځان  او 

برابر کړای   ښه  ډیر  حاالتو سه  او  دريځونو 

شی. دغه ډول وګړی په ډیر ښه ډول او په  

آسانی سه له نورو خلکو )بزګرانو، کلیوالو او 

او   ساتی  اړیکی  سه  مامورینو(  ترویج  د 

زده  په  صفت  دا  شی.  رسیدالی  ته  توافق 

لری، بلکی یو ذاتی صفت    کړی پوری اړه نه

کلیوالی خلکو او بزګرانو او دی، نو ځکه په  

هم    يڅارو  کی   Extrovertروزونکو 

په    ې چ   شخصیتونه شته ترویجی پروګرام  د 

 .يد ډیر بریايل ې تطبیق ک

 



 

125 

 

ictionary of AgricultureDDescriptive The   قاموس يترشیح کرنېد 

 
 

 

F, f 

Face To Face Communication 

 خامخ مفاهمه م

د   ې اترو هغه بڼه ده چ   -او خربو  ې مفاهم  د

له   مامور  توګه ترویج  سیده  په  سه  بزګر 

خرب  ته   يکو   ېمخامخ  ستونزو  هغه  د  او 

وای دفرت ي ځواب  لکه  د    ي.  یا  مالقات 

. ښیګڼه ېاتر   ېپر س مخامخ خرب   ېکروند

چ   ې ی ده  کیږ  ې ښ  ېستونز   ې دا  او   يحل 

دا    ې ، خو ستونزه یيپیغام مکمل رسول کیږ

 . يزیات و  ې ت پکد وخت ضایعا ې ده چ 

 

 Face To Face Contact     مخامخ کتنه

نظر  د د معلوماتو،  ځوابونو  او  پوښتنو  یاتو، 

او   ې تبادل سیده  منځ  تر  وګړو  د  خاطر  په 

ه چی یو بل سه مسایل طرح او مخامخ ناست 

په  يکو   ې اندورب  ېخرب  ک.  ورته    ې ترویج 

 . ي لیده کاته هم وای يحضور 

 

 Facilitators                     آسانه کوونکی

چت څوک  هغه  مرستیال.  کوونکی،   ېسهیل 

ترویج په  ک  ي له  ترویج  د  سه  ارکوونکو 

ک کولو   ې پروسه  په چمتو  وسایلو  او  توکو  د 

پر  روزنیز  د  کی  او  بیولو  پرمخ  په  وګرام 

 .يمرسته کو 

 

Factorial Design 

 ډیزاین څو عامل لرونکی  

ډول    د هغه  کی  ډیزاین  په  تجربو  علمی 

آزمایښتی ډیزاین ته ویل کیږی چی په هغه  

څخ یوه  له  کی  وخت  یوه  په  زیات  کی  ه 

 . مستقل متحولین شامل کړل يش 

 

 Factorial Production   د توليد عامل

،  پ کارځواک  عوامل  توليدي  کې  اقتصاد  ه 

ځمکه اومديريت دى، چې داجناسو پانګه ،  

عرض او  توليد  د  خدماتو  کارول    ې او  لپاره 

او   پانګه   ، کېږي،  چې ډېر مهم  يې ځمکه 

دى هېواد  .کار  پرمختايي  بيا  تېره  کې په  و 

په کايف   او کار ځواک(   دوه منابع ) ځمکه 

وړتياخو  اندازه دى،   عامل د  ميدريت    وود 

لو او  ړولو سه  په  دغه ډول  ايجادېداى يش 

هېوادونه پانګه هم  له بېالبېلو مدرکونو، په 

اموو له طريقه ايجادوالى پ د خپلو س  تېره بيا

دغه  عوامل په لوى اقتصاد کې هم د    .يش 

او د  اوپه کوچني اقتصاد  بحث موضوع ده 

دې اړوند زياتره د    په  .  تصدۍ په کچه  هم

( ګټې  د  څخه   Factor Incomeعواملو    )

هره هغه ګټه  چې د    .هم خربې کېداى يش 
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اجناسو او د خدماتو له جاري توليد څخه په 

عواملو ګټه ده     سيده توګه ترالسه کېږي،  د

ده   ډوله  څلور  سه  ترتيب   په  هم  دا  چې 

مزدد  مثالً   وړاندې  په  په   ، کار  ځمکې  د 

د پانګې په وړاندې رپح او د   ،وړاندې اجاره

وړاندې   په  مفاد    دمديريت   د  مديريت  

راکړې  له ک  .  حق د  موضوع    -چې  ورکړې 

)  یږي،  ياد بازار  عواملو   د   Factorنو 

Market  .څخه هم  خربې کېداى يش  ) 

د پلورونکي  کورنۍ  کې  بازار  عواملو  )    يد 

  ، ځواک  کار  د  لکه  منابع  شمېر  يو  دوى 

پلوري(  ،کهمځ  او مديريت  اقتصادي   ،پانګه 

تصدۍ او توليدي يا خدمايت واحدونه هريو  

اخيستو  نظام   يې  هغه   يا  دولت  دى،  نکى 

دى،   کړى  جاري  يې  پيسې  دغو  د  چې 

ټاکنې   ارزش  د  ته  اوپلورلو  پريودلو  عواملو 

باور   يا  اعتامد  عمومي  د  او  مينه  ز زمينه 

عمومي   همدغه  او  د  ببرابروي  ته  پيسو  اور 

اجناسو  او خدماتو د پرييدلو او پلورلو لپاره 

په دې توګه لکه د اقتصاد    .قدرت وربښي 

اقتصادي     د درې  شان  په  برخو  نورو 

انف  ( ادا کويُ  واحدونه  رول    ) د     .سونه 

واړو   په پروسه کې موږ د دغو څلورو  توليد 

هغ چې  لرو،  ورکړې  وړاندې  ته    وعواملوپه 

(Factor Paymentوايو اقتصاد   .(  بريايل 

او  تخصيص   عوامل ښه  دغه  چې  دى  هغه 

عامل   د  مديريت   د  البته  کړى،  ترکيب 

د   ډول  ښه  ډېر  په  نور  درې  دغه  وړتيا  

ثمريت او د مولديت اوچتولو ته  ماقتصادي  

پرمختيايي     . يش   یګومارل شمېر  ګڼ 

مهيا  د  عواملو  خپلو  د  چې  شته  هېوادونه 

(  Factor Endowmentالې او موجوديت )  

له مخې په اوچته کچه کې دى، ان يو شمېر  

او  د  پانګوالو سنی يې  صنعتي  پرمختللو  و 

دى،    کې  کچه  اوچته   په  هم  څخه  هېوادو 

خو له بده مرغه  د ښکېالک د دورې ناوړه  

موجوديت  تراثا دغه  له  يې  امله  له  و 

د بلکې  کړې،   ده  نه  ډېر    استفاده  دوى 

ښکېالکګرو  څخه  عواملو   يا   ګټهفاکتورونو 

ده کړې  )   .اوچته  توګه  دې   Factorپه 

Endowment   )  توليدي عواملو دالسيس د

يا   هېواد  ځانګړي  يوه  په  چې  ده  کچه  هغه 

 سيمه کې تعريف شوي  وي. 

په اوسنيو صنعتي پرمختللو پانګوالو هېوادو 

کې د پرمختيا يي هېوادوپه پرتله د عواملو  

په  مرسته   په  تکنالوژۍ  د  ترکيب څخه  له 

کيف اخيستل  اوچت  کار  ترکيب  او  يت 

عواملو موجوديت يوې سيمې     ودغ  کېږي، د

ور  اومطلق مزيت  مزيت  پرتله  په  بلې  د  ته 

يش  کوالى  برخه  پاتې   .په  وروسته  يوه  د 

کړې اندازه  ر و   هېواد  د عواملو په وړاندې د

ټيټه  پرتله   په  هېواد   صنعتي  پرمختللې  د 

  سه له دې چې ساموسن وييل   .ارزول کېږي

عرضه او تقاضا  دغه ورکړې او بيه په  و چې  

يو   دلته  خو  برابروي،  او  نژدې  سه  خپله 

نه   تحقق  عوامل شته چې دې خربې  شمېر 

او  کو  مهارت  ترانسپورت،  هغه  چې  ى، 

 معلومات دي. 
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 Factory Farm            کارخانه یی کرنه

پرمختللې او معارصې کرنې هغه بڼه چی   د

په   )فارم(  کرونده  یوی    بشپړهلته  د  ډول 

. په دغه  يبڼه لر   ې صنعتی تصدۍ یا کارخان

ک کرنه  یو   ې ډول  د  محصوالت    ې کرنیز 

او فارم    يد اجناسو په بڼه تولیدیږ  ې فابریک

فابریک صنعتی  لویی  یوی  شان    ې د  په 

فعالیت کوی لکه د خریړیو د تولید فارم. د  

  ېلید فارم او نور. اوس په هالند کهګیو د تو 

تولید    د فابریکو لبنیاتو  د  ي)کارخانه  کامالً 

 ده. ې صنعت بڼه نیول  يي(
 

 Factory Farming      صنعتی کروندې

روزن  د څارویو  او  فن   ې کښت  او    ي هغه 

ډول  بشپړ  په  چی  طریقی  یوه    میکانیزه 

. خوراک  يصنعتی کار ځای کی ترسه کیږ

اړت د  انسانانو  د  په  ته  سه  زیاتیدو  په  یا  

او   ې فارمونو ک انتی بیوتیکونو  د هورمونونو، 

وسایلو   او  طریقو  صنعتی  او  مصنوعی  نورو 

نو  زیاتولو  د  حاصالتو  د  واسطه    -ېالر   ېپه 

کیږ  ېچار  بیول  دغه  يپرمخ  ممکن   .

د   وسایل  صنعتی  او  کیمیاوی  مصنوعی، 

یا    ين د وجود میکانیزم سه توافق ولر انسا

د   ې ک  او ممکن ډیرو حاالتو  يلر   هم ونه  ې ی

 . يروغتیا ته زیان واړو انسان 
 

Facultative Anaerobic 

 ختیاری ژوند ا

چ ه موجود  ژوندی  هغه  هوا    ې ر  د 

په موجودیت   )اکسیجن(  نه  او  موجودیت 

ک وکوالیې )دواړو  ژوند  يو .  يش   (  چی  کله 

لر  اختیار  په مساعده    يژوندی موجود  چی 

ی )تړلی( محیط کهوا  هوا  بی  کو   ې ا    يژوند 

 . ياو نسل زیاتو 

 

 Fallow Tillage                          شدیاره 

چ ه )ځمکه(  تیاره کولبه شوی    ې غه کرونده 

و   يو  ته چمتو  له کښت  ياو کښت  څخه . 

 .يکولبه شوی و  ې مخکی هغه پټی چ 

 
 

Family – Unit Agriculture   

 ورنۍ کروند ګري  ک

ختيايي هېوادو کې يو په زړه پورې د  مپه پر 

دى، په دې سيستم کې  وديز کرنيز سيستم  

او   اړه لري  يوې کورنۍ پورې  ټوټه ځکه  يوه 

کورنۍ   يوې  همدې  د  يې  حاصل  يا  توليد 

اړتيا پوره کوي، که ډېر لږ اضافه  توليد هم 

اړتيا   د هغو  ييزه کچه  په سيمه  هغه  ولري، 

نوموړى   چې  کېږي،  تبادله  لپاره  توکو  وړ 

اړتيا ولري په دغه ډول کرنه    .کورنۍ ورته 
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مکو ټوټې کوچنۍ او توليدي  وسايل  کې د ځ 

پانګه   د  وي،  دوديزه  او  ساده  تکنالوژۍ  او 

بڼه   ښ  ک پرځاى چارکښه وي  چې تجاريت 

لري بڼه  معيشتي  بلکې رصف   ،  )و.ګ: نه 

Farm Family ) 

 Family Farm                 کرونده ۍکورن 

مالکیت   ې یوه کورنۍ د هغ   ې غه کرونده چ ه

و   يلر  بوخته  هغی  په  ډول  ياو  دغه   .

یعنی   يبڼه ولر   ای شی تجاريتکرونده کید

ی برخه محصوالت  د عرضه    ې زیاته  ته  بازار 

یواځی    وی، یا هم کیدای يش کولو په خاطر  

 ۍد کورن  ې صوالت ی، یعنی محي و   ي ګوزارو 

 . يد لګښت لپاره و 

 

 Famine                                 يناوړه تغذ

وکو یا  یو ژوندی موجود د غذایی ت  ې چ له  ک

ک غذا  رضور   ې په  شمیر  یو  له   يد  اجزاوو 

ی. په ژوندی موجود  کمښت سه مخامخ و 

خوراک کم  د  با  ي کی  غذایی    ې و  کیفیته 

 .ې توکو نښی نښان

 

FAO 

 کرنې او غذايې توکو نړيوال سازمان د

 
دا سازمان په حقيقت کې دملتونو د ټولنې  

د)کرنې   ځايناستي  اړوند  مؤسسې(  نړيوالې 

 ږي. ی ګڼل ک

ټولنې  دملتونود  مؤسسه  نړيواله  کرنې  د 

جګړی   نړيوالی  دلومړۍ  ټولنه  له )دملتونو 

 ې د سول   ې پای ته رسيدو وروسته په نړۍ ک 

درنو  نړيوالو  شمري  يو  او  دټينګښت 

وه،   شوې  جوړه  موخه   په  مسئوليتونودمنلو 

ډير  کی  ماموريت  خپل  وه،  خو  نه  بريالۍ  ه 

و  جګړی څخه    ې نړيوال  ې روسته ددوهمچی 

شو(  جوړ  پرځای  سازمان  دم.م.  يي 

دفعاليت پرمهال، جوړه اودکار او روغتيا له  

نړيوالو سازمانونو سه يې داطالعاتو په راکړه  

دغې   لرله.  همکاري  نږدې  کې  ورکړه 

بوټو په ساتنه او وده کې هم   -مؤسسې دونو

د   خو  وې،  کړې  ترسه  هڅې  اغيزمنې 

 Food Andکو او کرنې سازمان )خوراکي تو 

Agriculture Organization  جوړيدا له   )

اروپا   د  څخه  مؤسسې  نوموړې  له  وروسته، 

دسيمه ييز دفرت په توګه کار واخيستل شو، 

په   باالخره  رسمي ۱۹۴۸چې  په  کې  کال  م. 

نننۍ   يې  مسؤليت  او  ړنګه  ته    FAOتوګه 

د   شو.  په    FAOوسپارل  طرح  تأسيس  د 

م .کال د می په مياشت  ۱۹۴۳لومړي ځل د  

 کې د امريکا  دولسمرش )فرانکلن روزولت(

په مناسبت   او کرنې  توکو  له خوا دخوراکي 

د  چې  کې،  کنفرانس  نړيوال  شوي  جوړ  په 

و،   ايالت کې جوړ شوي  په ويرجينيا  امريکا 

چې  کې  کنفرانس  دغه  په  شوه.  وړاندې 

په نړۍ کې   ۳۴نږدې   لرله،  برخه  هيوادونو 

د بيوزلۍ او دلوږې پر وړاندې دمبارزې په  

پ  جوړيدو  د  سازمان  نړيوال  ديوه  ر موخه 



 

129 

 

ictionary of AgricultureDDescriptive The   قاموس يترشیح کرنېد 

 
م .  ۱۹۴۵اړتيا خربې وشوې. دسازمان غړو د 

ښار  کيوبک  په  دکاناډا  کې  اکتوبر  په  کال 

کې  خپله  لومړۍ غونډه وکړه، چې په ترڅ 

دسازمان   خوا  له  هيوادونو  غړو  د  يې  کې 

له  داساسنامې  شوه.  السليک  اساسنامه 

کرنې  او  توکو  دخوراکي  وروسته  السليک 

سازمان   تخصصی   يوه  د  سازمان  په  نړيوال 

توګه په رسمي ډول په فعاليت پيل وکړ چی   

 موخې يي دا دی:

 .دخلکو د ژوند دسطحې لوړول،   ۱

. دکرنيزو ټوکيوتوليد، اصالح او دخوراکي  ۲

 او کرنيزو محصوالتو ويش، 

. په کليوايل سيمو کې دپرمختيايي پروژو ۳

نړيوال   له  توګه  عمومی  په  يعنی  کول.  پيل 

او مرسته  سه  پرمختګ  دعامه    اقتصادي 

 هوساينې پراختيا .    

 د دغه سازمان جوړښت او ارکان دا دی: 

ترټولو لوړ ارګان دي،    FAO. کنفرانس: د  ۱

چې په کال کې يو ځل غونډه کوي. اصيل او  

څارونکي غړي کوالی يش کنفرانس ته خپل 

په   غړي  اصيل  يوازې  خو  وليږي،  استازي 

کنفرانس  لري.که  حق  درايې  کې  کنفرانس 

وګڼي  دهغونړيوالو    الزمه  يش،  کوالی 

فعاليتونه  او  موخې  چې  استازي؛  سازمانونو 

وايل  ورته  سه  فعاليتونو  له  دکنفرانس  يې 

ولري، په غونډو کې دګډون لپاره کنفرانس 

يوازې   به  سازمانونه  ياد  راوغواړي.  ته 

ګډون   کې  کنفرانس  په  توګه  په  دڅارونکي 

رايې   د  کې  پريکړو  په  دکنفرانس  او  کوي 

 نه لري. ورکولو حق

ارګان  ۲ اجرائيوي  دسازمان  شورا  شورا:   .

چې   غړي    ۴۹دي،  دشورا  لري  غړي 

ټاکل   لپاره  کلونو  ددريو  خوا  له  دکنفرانس 

ورکړل  د  خوا  له  دکنفرانس  شورا  کېږي. 

 شويو واکونو دپيل کولو مسؤليت لري.

سازمان  ۳ کرنې  او  توکو  دخوراکي  منيش:   .

لري.   غاړه  په  سکرټريټ مرشتوب  د  منيش 

يش د کنفرانس له لوري ديوې دورې په  من 

کېږي.  ټاکل  لپاره  دشپږوکلونو  موخه 

په   دتوافق  دکنفرانس  منيش  دسازمان 

دفرتونه   ييز  سيمه  کوالی يش،  کې  صورت 

 پرانيزي.

 

 Farm                                 کرونده -فارم

غه محل او هغه پورې ټول اړونده ملکیتونه  ه

چی   فعالیتونه  څارویو او  د  یا  کرنیز  هلته 

روزلو چاری پرمخ وړل کیږی لکه د غلو دانو  

څارویو  د  تولید،  ګالنو  د  کرل،  سابه  کرل، 

 روزنه، کبانو روزنه او نور.

په  یا:   )اندازه  ټوټه  معلومه  یوه  ځمکی  د 

دننه   په  حدودو  څرګندو  د  چی  مساحت( 

کی په هغی باندی یا ونی بوټی د تولید په  

او  کیږی  روزل  هم    موخه  د یا  څارویو  د 

ورباند کاروبار  لر   ېروزنی  د  يدوام   .

اقتصادی واحد په توګه هغه تصدۍ ده چی  

یا په خصوصی مالکیت پوری اړه لری یا هم  
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پور  مالکیت  موخه   ېعامه  په  تولید  د  او 

 .يمدیریت کیږ

 

 Farm Classroom      د کروندې ټولګی

چ ه ځای  لرونکی  جوړښت  ساده  په   ې غه 

د کلیوالو او   ې خوا ک  ېوندیا د کر   ې ک  کيل

روزن د  شوی  ې بزګرانو  جوړ  د    لپاره  او  وي 

 .يکښت طریقی پکی ښودل کیږ

 

                 Farm Duty د کروندې برخه 

ا د خړوبولو د لګښت په بحث اوبو لګولو ی  د

ته ویل کی   ېانداز   ې کی هغ ږی چی د  اوبو 

ته   ېاو کروند يیوی کروندی حق او برخه و 

 . يورکړل شوی و 

 

    Farm Family            کروندګره کورنۍ

غه کورنۍ چې په ګډه  په کرونده کې کار ه

او ګټې   اود کار  يې    –کوي  برخه  وټې ډېره 

له  کروندې څخه وي، په پرمختيايي هېوادو 

کورنۍ   ډېرې  کې  سيمو  کليوايل    دغه کې 

لري ژوند   Family Unit)و.ګ:ډول 

Agriculture ) 

 

    Farm Family            کروندګره کورنۍ

غه کورنۍ چې په ګډه  په کرونده کې کار ه

او ګټې   اود کار  يې    –کوي  برخه  وټې ډېره 

له  کروندې څخه وي، په پرمختيايي هېوادو 

همدا   کورنۍ  ډېرې  کې  سيمو  کليوايل  کې 

 ډول ژوند لري.

             Farm Financeمتويل ېدکروند

منابعو او پورونو تدارک    د مايل  ې ویل یعن مت

داقتصاديت په   ې د پوراخيستن او استعامل .  

ک کومی    ې پام  له  اندازه  څومره  سه  نيولو 

ايجنسی څخه د کومو رشايطو الندی   مالی 

مالی  بهرنۍ  شوی  ترالسه  د   ، اخيستل  پور 

سچینې په ځريکتيا او چريی او څه ډول له  

  ې ندفاده کول ترڅو په دغه پانګه باهغو است 

 . ګټه اعظمی يش  ې السه کیدوکبیرته تر 

 

Farm Management 

 مدیریت ېکروند د

د تولید په موخه د    ې هغه علم او فن دی چ  

ا .تنظیم يش   ېچار   ېکروند و هغه تخصص 

د تولید نور درې عوامل    ې انسانی مهارت چ 

ښه   ډیر  سه  بل  یو  پانګه(  او  کار  )ځمکه، 

ل په مناسب وخت ترکیب او په ډیر ښه ډو 

څارو  او  کښت  د  د    ې روزن  ي کې  او  څانګی 

را او  پالن  کړی،  غوره  ډولونه  پورونه تولید 

او د چارو ښه    يترتیب د متویل منابع ولټو 

 ,Managementو.ګ:  ( سازماندهی وکړي

Farm ) 

 

    Farm Problem        ندې ستونزهد کرو 

او    د اقتصاد  په  )کروندې  (  تنظيم  مدیریت 

کې يوه ځانګړې اصطالح  ده چې د بزګرانو 

له کروندې څخه د دوى د هيلو   او  عوايدو 

ستونزې ته اشاره    ې په مخکې راپېدا کېدونک

کله چې په بيو کې موسمي بدلونونه   .  کوي
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مند ر د  راځي، کله چې کرنيز  محصوالت د

عرضې له امله   ې  ياتد ز   مهال انبار يش او  رپ

را کېږي، و بيې  واقع  احتامل  دې  د  لوېږي، 

چې بزګران  به مته کېدونکي ګټه ترالسه نه  

لپاره   د حل  د دې ستونزې  نو دولت  کړي، 

کروندګر   د  بيه  قانون  لوړه  په  خپله  په 

زيان   احتاميل  له  بزګر  او  پريي  محصوالت 

دغه      کوالى يش البته دولت    .  څخه ژغوري

په   او  کړي  پروسس  يا  زيرمه   محصوالت  

وخت   دې کې    الزم   په  کړي،  عرضه  يې 

 توګه  له ستونزې سه د حل الره مومي.
 

Farm Radio Program 

 کرنی راډیویی خپرونه   د

چ   د پروګرام  هغه  او   د  ې راډیو  بزګرانو 

کرن د  لپاره  هکله    ې کلیوالو  په  مالدارۍ  او 

وړا افغايندی کو معلومات  د  راډیو  .  نستان 

دغه ډول پروګرام    ې کال څخه مخک  ۱۳۷۰له  

درلود چی د )کلی، کور او کرنه( په نوم به  

ه سپارل  د ماښام له شپږو تر اوو بجو نرش ت

راډیو د کرکیل پيښو  فارم    ې کید.  یو  نوم  په 

 .يپروګرام لری چی هر مازیګر خپریږ راډیو
 

Farm Subsidies 

  کروندې سبسایدي  د

غوره  پ چې  کې   هېوادونو  پرمختايي  هغو  ه 

مد او  برنامې  د بانکشايف  لري،  نظامونه  ر 

پر  د  سوداګرۍ  او  صنعت   ، ختيا مکرنې 

  ، تشويقي  راز   راز   د  او    يد  ومن هر لپاره 

حاميتي پروګرامونه لري، له دې امله چې يو 

هېوادو پرمختايي  هم    شمېر  اوس  ال  کې 

دى، کرنه   سکتور  مسلط  عمدتاً  او  عنعنوي 

د   خاطر  په  مالتړ  د  کرنيزو محصوالتو  د  نو 

کېږي،دغه  مرستې  مايل  خوا  له  دولت 

د   کې   برخه  په  وارداتو  د  ممکن   مرستې 

رخه کې اسانه تعرفې په بڼه  د صادراتو په ب

بهرنيو  د  توليدات  کرنيز  ترڅو   ( سبسايدي 

محصوالتو مقابل کې د دولت له خوا د يوه  

قيمت   شوي  وپیرودل  تضمني  کې  بدل  په 

دپور  مرستوپه يش(،  نورو  داسې  د  او  ورکړه 

) درمند(  ټولولو  بڼه وي، مثالً د حاصالتو د 

پرمهال دولت  د بازار له  نرخ څخه  په يوه  

بزګرانو له  بيه  چې   لوړه  کوي،  خريد  څخه 

زيرمتونو  ګانو،  سيلو  دولتي  په  يې  وروسته  

سايت، کله چې د حاصل د   ې اوسړو خونو ک

او نرخونه لوړ يش   اوچتولو موسم تېر يش،  

ي،  و له بازار څخه يې په ټيټ نرخ  عرضه ک

هم بزګرانو  سه يو ډول مايل کمک دى،  او  

دي،  بيې  غوره  لپاره  متسهليکنو  د  هم 

معم لري، بزګران   بېړه  پرمهال  والً د درمند 

چې د خپلو رضورتونو د پوره کولو  لپاره ډېر  

دوى   خوا  بلې  له  وپلوري،  حاصل  خپل  ژر 

دوى   د  يان  جال  ځکه  لري،نو  نه  زيرمتون 

محصول ارزانه پريي، خو د دولت له خوا په 

يو   سه  وى  د  پريودل  قيمت  مناسب  يوه  

ګرو سه   کروند  له  دولت  دى،  کمک  مايل 

 ډول سبسايدي  ځکه مني چې :  دغه 

لپاره   (١ توکيو  دغذايي  ننه  د  هېواتد  د 

 ؛رضورت پوره يش 
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د   (٢ قيمتونو  د  باندې  توليداتو  کرنيزو  په 

 ؛نوساناتو اغېزه کمه يش 

خوندي    (٣ چاپرييال  ژوند  د  کې  کليو  په 

 وي. 

 

 Farm Visit                    د کروندی کتنه

هغه ډول ترویجی روزنه ده    ې مخامخ کتن   د

مامور بزګر سه په کرونده کی  چی د ترویج 

ورسه    يګور  خربی  هکله  په  ستونزو  د  او 

او  ورایټیو  تکنالوژی،  نوی  د  هم  یا  کوی 

 . يله ورسه خربی کو طریقو په هک

 
 

Farmer To Farmer Extension 

 بزګر له خوا بزګر ته ترویج  د

مخکښو  د د  کی  طریقه  دغه  په    ترویج 

بزګرانو لخوا نورو بزګرانو ته ښودنه کیږی. 

د تجربه لرونکو بزګرانو لخوا نورو بزګرانو ته 

 د کرنیزو طریقو ښودنه. 

 

Farmers Lung 

 بزګرانو تنفسی ناروغی د

ټو   د د  ګردجن  درمندونو  په  یا  پرمهال  لولو 

ک  امله    ې ماحول  له  کولو  کار  د  بزګرانو  د 

ناروغی چی د ګرد د   تنفسی  تنفس  ځانګړی 

 له امله پيښیږی، په تیره بیا تودو سیمو کی. 

 

 Farming                             کروند ګری

چ ه فعالیتونه  اقتصادی  کرنیزو   ې غه  د 

له   په خاطر منابع  ترالسه کولو  محصوالتو د 

او په کار   يسه یو ځای کیږانسانی ځواک  

 . ياچول کیږ

 

  Fatalism                                    فټالېزم

پاتې   د وروسته  کليوايل  هېوادو  پرمختيايي 

پاتې   د  څخه  پوهې  او  سواد  له  کې  سيمو 

ژوندانه   د  چې  ذهنيت  خرايف  هغه  خلکو 

ن تدابري  نشی    ،يلر لپاره  نيوالى تصمیم 

کوي حواله  ته  اوهامو  په     .اوهرڅه  دوى 

شيشکې   پرييان،  باندې  برخليک  بل  خپل  يا 

د حرکت کولو اوبيا د الله   .څه مسلط بويل
نه    (ج) فلسفه  په  کولو  برکت   د  لوري  له 

توکل    .پوهېږي په  فقط  خلک   ډله  دغه 

تړي هريوي  ،اميد  ورڅخه  تدبري    . خو 

له   ژوند  کې  سيمو  ډول  دغه   په  فتالېزم 

او   مبهم  فعاليتونه  غورځوىل،  څخه  تحرک 

وتونکى  له السه  ټولې  او سچينې   نظمه  بې 

وګړي ټ ف  .  دي بار  اوږو  د  ټولنې  د  الېستان 

 وي. 

 

 Fatalism                                     فتالیزم

کلیوايل ګڼ    د د  ټولنو  پاتی  وروسته   شمیر 

خ  هغه  چ خلکو  باور  هره    ې رافی  او  څه  هر 
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خ  آن  او  تیاروته پيښه  مبهمو  راتلونکی  پله 

هر څه او هره پيښه تقدیر ته . دوی  يسپار 

تدب  يسپار  تحرک،  کوم  ځانه  له  او  او  یر 

 . ياقدام نه څرګندو 
 

 Fauna                                                فونا

ځمکی د مخ ټول هغه ژوندي ژوي چی د    د

م له  ویش  د  په  تکسانومی  دحیواناتو  خې 

نیيس ځای  کې  نور برخه  پرته  فلورا  له   .

 ژوندی موجودات. 

 

 Feedback                                  غربګون

  يد پيغام اخیستونک  ې په بحث ک  ې مفاهم  د

شو  لیږل  د  د    يچلند.  او  ارزونه  پيغام 

د پوهاو   پیغامونو  د  او  الزیات   يلیږلو  د 

 پروګرام. ي اغیزمنتوب لپاره اصالح 

 

 Fever                                                 تبه

په مکروب ناروغیو کې د بدن تر   دڅارویو

ټولو عامه نښه ده. په تبه کې د بدن د  

حرارت درجه له نارملې اندازې څخه پورته 

ځي. په تبه کې د مکروب وژونکي عواملو  

فعالیت او دوینې په واسطه د هغوی انتقال  

آسانه کیږي او ناروغي د عامل په ملنځه 

 وړلو کې ونډه اخيل. 
 

 Feeding Value            غذایی ارزښت

یا    د علوفې  د  کی  بحث  په  تغذیی  او  غذا 

خوراکې یو توصیفی حالت دی. د څارویو د  

غذایی   هغی  د  چی  ځانګړتیا  هغه  خوراکې 

وینا:  بله  په  کوی  ښکاره  علوفه    ارزښت  د 

بیوکمیکل  او  فزیکی  کیمیاوی،  هغه  جاتو 

د   وړیو  یا  شیدو  غوښی،  د  چی  جوړښت 

 ډاډمن کړای شی. تولید ظرفیت 
 

 Feedrake                                      ښاخۍ

غه وسیله او سامان چی د الس د پنجی په ه

بڼه جوړښت لری او د څارویو د خوراکی د 

ځی  کار  په  لپاره  کولو  دروشته  او  ګډولو 

په  مالدارۍ  او  دغه ډول وسیله د کروندی 

کار ځي. په  هم  برخو کی  داسې    نورو  اوس 

 او په آسانه ډول سپکې 

 
استعاملیدونکی خاښۍ جوړې شوي دي،  

چې هم یې مقاومت زیات دی او هم 

 ګړندۍ کار کوي. 
 

 Ferdinand Von Mueller 

 فردیناند وون مولر

په  په    ۱۸۲۵مولر  کې  کال  جون    ۳۰م.  د 

جرمنی پوه،  -زیږیدلی  فزیک  آسرتالیایي 

نامتو  یو  مهمه،  ټولو  تر  او  جیوګرافر 
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بوتانیست و. هغه د آسرتالیا د سلطنتي باغ 

دولتی  آسرتالیا  د  او  حیث  په  رییس  د 

د  په حیث دنده ترسه کړې چې  بوتانست 

بوټو   آسرتالیايي  د  اکرثه  یې  پرمهال  دندې 

 نوم ایښودنه ترسه کړې وه. 

 
 

 Fermentation                              تخمر

موجود  ه ژوندی  د  بدلون چی  غه کیمیاوی 

مایکرو   او  بکرتیا  د  بیا  تیره  په  انزایم،  یا 

نباتاتو   یو حجروی  په  په واسطه  ارګانیزمونو 

او    Molds، نرمو خاورو  Yestلکه خمیر مایه  

کیږی. تر سه  کی  مرخیړیو  او  یو   فنجیانو 

بدلون   کیمیاوی  د  یا  دی  تعامل  کیمیاوی 

په هغی  د  چی  ده  پروسه  کی   یوه  ترڅ 

په   یا مستو  اوړو  د  انزایمونه کتالیز کیږی. 

مثال   یو  یی  فعالیت  تومنی  د  کی  رسیدلو 

بوټو  یا  میوو  شمیر  یو  د  همدارنګه    دی. 

 .يهم د تخمر عملیه رول لر  ې ځوښا ک
 

Fertility of Land  

 ځمکې حاصلخيزې   د

يو واحد ځمکې د حاصل ورکولو  هغه توان   د

ښه   پکې  عوامل  چې  شوي وي  دى،  ترکيب 

او دځمکې  ذايت ظرفيت څخه پوره استفاده  

مفهوم    .ويش  ځانګړى  اقتصاد  کرنيز  د  دا 

اقتصاد   په  ځمکه  چې  امله  دې  خوله   ، دى 

ځمکې حاصلخيزې د دکې يو عامل دى، نو  

يعنې   هم  صدق کوي،   هکله  په  د صنعت 

اوچت ځمکې داسې غوره کول چې تر ټولو   

محسوس او رضوري، محيطي، ټولنيز،  او ښه

 غري محسوس ګټور توبونه ولري. 

ertility of Land  

 ځمکې حاصلخيزې   د

د   د ښېرازي  د ځمکې  په سکتور کې  کرنې 

طبعاً ځمکې د    .لوړ توليد لپاره يو معيار دى 

و موجوديت بت د رڼا  او او ښخاورې د جوړ 

موادو  عضوي  د  توپري    داو  پلوه  له  ترکيب  

حاصلخيزي     .لري او  ښېرازي  ځمکې  د د 

کې  توليد  په  ځمکې    کرنيزو محصوالتو   دد 

( وړتيا  ذايت  واحد  ده  Capacityيو   کله  .( 

لګښت  اندازه  عني  د  ځمکې  ټوټې  دوه  چې 

په   نو  ولري،  توپري  پلوه  له  حاصل  لرلود  په 

Fertility   .کې يې توپري دى 
 

            Fertility Rate د تولداتو نسبت 

هغو  پ د  کې  هېواد  يوه   شمېر ه  ماشومانو  

درلوداى يش  يې  مور  يوه  هرو    .چې  په   دا 

  ، زېږېدلو  ژونديو  نويو  د  کې  تنو  زرو  
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( ( هم  Birth Rateماشومانو شمېر دى چې 

علم  په  دميوګرافۍ  د  دا  کېږي،  ويل  ورته 

کې د نفوسو د بدلون يو مستقيم معيار دى،   

ص لپه يو هېواد کې ټولو توليداتو ته غري خا

يا   )تولدات  (  Crude Birth Rateزېږېدنې  

ويل کېږي، چې په هرو زرو تنو کې موندل 

 : کېږي، او فرمول يې دادى  

𝐶𝐵𝑅 =
په  يو کال کې د زېږېدنو شمېر

د کال منځ  نفوس 
= 𝑅 

 

د   )  Kدلته  معموالً  منل 1000راډيکس   )

شوى   ګڼل  معيار  ښه  ډېر  يو  دا  دى،  شوى 

په  زرو  د  بدلون  هر  کې  نفوسو  په  او  دى 

( که  Kثابت    : وينا  بله  په  کېږي،  ښودل   )

 Bداتو شمېرپه  لچېرې په يوه کال کې  د تو 

په   نفوس  منځ  کال  زر    Pد  د  شوي  اومنل 

وښيو فرمول يې دا شکل    (K)  ثابت عدد په

 غوره کوي:  

CBR =
𝐵

P
. 𝐾 

 Fertilization                        رسه ورکول

غذایی  ه کی  خاوره  په  چی  فعالیت  هغه  ر 

حاصلخیزي   خاورې  د  او  ورزیات  توکی 

Fertility    خاوره سه  وکړی.  مرسته  سه 

خو   دی،  کول  اضافه  موادو  د رضوری  کی 

اوسنی وخت کې یواځې د ریښو له الرې نه،  

پاڼو   په  بوټو  او  ونو  د  ځین بلکې    ېهم 

 يد بوټو د پیاوړ   ې چ   يترکیبات استعاملیږ

  -د ونو  ې . هغه مرکبات چ يل کیږکیدو الم

ولر   يبوټو رضور  په    Fertilizerد    يعنارص 

 . ينوم یادیږ

 

              Feudal System ملوک الطوايفې

هغې    په   چې  ده  مرحله  تاريخي  کې يوه 

و  توګه  په  حاکامنو  د  و اځمکوال  او    يکمن 

ساحې يا څو څو کيل يې تر   ۍکوچن  ۍکوچن

 په اروپا کې دغه ډول   ي.  حکم الندې و 

نظامونه له نهمې پېړۍ څخه تر پينځلسمې 

دځمکو خاوندانو ته   .پېړۍ پورې واکمن وو

ويل، نورعادي خلک د دوى مرئيان    ډيې الر 

يوه هېواد کې  په  وو، دغه وخت  بزګران  او 

 يو ساسي واحد دولت موجونه و.

 

   Feudalism                            فيوډالېزم

نظام  د توليد  د  ک  .ځمکې  نظام  دې  ې په 

حاکمه طبقه ځمکوال يا مالک دى او د کار  

کار کوي پرځمکه  بزګران دى، چې    .ځواک 

په اروپا کې په منځنيو پېړيو کې دغه ډول  

پاچا کوالى شول ځمکې په   .  نظام  موجود و

نۍ تيول او اقطاع کې ورکړي، د خپلې واکم

قبيلو   د  ځمکه  يې  به  لپاره  ټينګښت  د 

ته   افرادو  ځواکمنو  ييزو  سيمه  او  مرشانو 

لويو مالکانو کوالى شول، د ځمکو    .ورکولې 

لويې ټوټې نورو کوچنيو مالکانو  ته په اجاره  

د    .ورکړي و،  مريايث  مالکيت  ځمکه  پر 

د همدې نظام     .مالک لپاره  سف کار کاو

پانګې   شو،  رامنځته  بازار  کې  پاى  په 

د   بيا  تېره  په  صنعت  د  او  وموند  جوړښت 
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څرګندې شوې نښې  دغه    .ماشيني صنعت 

د  ظن کې  اروپا  په  له  ر ام  امپراتورۍ  د  وم 

پرځېدو سه سم  ټينګ شو او لويو ځمکوالو 

قدرت   کړسيايس  اروپا    .ترالسه  د  دوى 

او ټينګه  بېالبېلو سيمو  کې يو ډول منظمه 

ملوک الطوايفې جوړه کړه ، يعنې هر فيوډال  

اقتصاد   يو ډول تړىل  او  بوى درلود  خپل ور 

کاوه  رهربي  مثال  .يې  پاچا  يوه  د  الرډ  هر 

اي .  درلود او  آملان   ، فرانسه  کې  ټ په  اليا 

زو  په  فيوډالو  د  شهزادګانو  او  ر  پاچاهانو 

په   دوى  د  يې  حاکميت  خپل  او  کوله  تکيه 

و ساتىل  ټينګ  کچه  ييزه  سيمه  په     . زور 

نشو     ) کارګر  ځمکې  د  يا  بزګر   ( سف 

کوالى د خپل مالک له اجازې پرته بل ځاى  

ازادي  اک د سف  خو  وکړي،  په در  مرئيانو 

مرئيتوب   يعنې دغه دوره د  وه،  زياته  پرتله 

دې نظام  په     . په پرتله يوه څه پرمختللې وه

ديوه   بلکې  وه،  نه  ورکړه  راکړه  بهرنۍ  کې 

د دې دورې مانو     .تړيل اقتصاد بڼه يې لرله

ماشيني  اتلونکي  در  کارونو  اوالىس  فاکتور 

 ښود. ی صنعت او پانګواىل بنسټ ک
 

 Fiber Crops                        يبوټ  يفایرب 

بوټه فایرب   ې چ   ي غه  یا  الیافو  د  هغو  ونو  د 

استفاد او  ارزښت  د  موخه    ې )ریښکیو(  په 

 . يکرل کیږ
 

Fibrous Root System 

   سیستم  يیښته ډوله ریښه یو

تولیدوالی   ي ریښ  ې زیات  ېډیر   ې چ   ي غه بوټه

اصيليش  ریښو   ې ریښ  ،  نورو  ډیرو  په 

 . ي انشعاب موم

 

 Field                        ډګر، کرونده، څانګه

Field  يلر   ې بیالبیلی معنا ګان  ې په لغت ک  ،

ترویج ک په  ترویج   ې خو خاصتاً  فعالیت   ي د 

تر  ویل کیږد  ته  او ډګر  ساحی   ي سه کولو 

کروندو او فارمونو ته اطالق    هغه معموالً  ې چ 

ځین يکیږ په    ې .  پروګرامونو وخت  کرنیزو 

ویل    Field  ې ک ته  کلیو  کی  مجموع  په 

 . يکیږ

 

 Field Advisor         د کار د ډګر مشاور 

تجربه    ې روزن  ي ترویج  د هغه  پروګرام  او 

ساحه   په  چی  کارکوونکی  پوخ  او  لرونکی 

خپلی  کی  ډګر  په  ترویج  د  یا  )کرونده( 

 . يکو  ېوړاند ې او الرښوون مشوری

 

 Field Burning         د کروندې سوځول

له    د ور درمند  پاتټولولو  د  بوټو  د    ې وسته 

موخه ورڅخه د ناروغیو د    ې برخو سوځول چ 

د   وړل،  منځه  له  حرشاتو  او  آفاتو  عاملینو، 

هرزه، بوټو ختمول، او د خاوری له جوړښت 

ډیر   عمل  دغه  د  خو  وی،  کول  مرسته  سه 

 .يږسپارښت نه کی 
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                     Field Day ورځ  ېد کروند

د ترویجی پروګرام او    ې ي طریقو ک ه ترویجپ

  ې هغه میتود او طریقه ده چی د یو یو روزنی  

 يبزګران راټولیږ  ې په ترڅ ک  ې ورځ   ېځانګړ 

ګور  کرونده  ییزه  بیلګه  یوه  یو    ياو  یا 

لیدنه کو  له  ينندارتون څخه  توپیر  . د دې 

په    نورو طریقو څخه  ته  بزګرانو  دا دی چی 

پور  ډیر   ي و   ېزړه  حل    ې ی  ې پوښتن   ېاو 

چ  يکیږ کتالی   ې ځکه  پروګرام  هم  عمالً 

 یا:  .يش 

 
په   هغی/هغو  د  چی  ورځې  څو  یا  ورځ  هغه 

برنامی   د  ترویج  )د  بزګران  کی  ترڅ 

له  ګډونوال(   کرونده  بریالی  منونوی  یوه 

ګور   ېنژد خپل   .يڅخه  کوونکی  زده 

او پوښتنو ته یی ځواب    يمعلومات پوره کو 

حالت، تخنیک، د    ېداو د کرون  يویل کیږ

تخم د کښت او نورو په هکله له نژدی څخه  

رونده په هر  معلومات تر السه کوي. دغه ک

يش  کیدای  کتل  کی  ممکن    موسم  او 

ریرسچ د مرکز یا  ، یا د  يکرونده و   شخيص

 . يهم دولتی فارم و 

 

Field Day Extension 

 نندارتون  ېد ورځ ېکروند د

م،  محصوالتو، د کښت د طریقی، نوی تخ  د

نوی تکنالوژی یا بل روزنیز پروګرام او هدف  

عملی ځانګړی    هغه  یوه  په  چی  ښودنه 

  ي ورځ کلیوالو )بزګرانو او څارو   ېښودل شو 

 .يروزونکو( ته ښودل کیږ

 

 Field Experience         د ساحې تجربه

له   ې د البراتوار یا څیړن  ې ول هغه تجارب چ ټ

و   ې ساح  شوی  ترالسه  څیړنیز يڅخه  د   .

فعال له  شخيصستیشن  د  بهر  السته    یتونو 

 . د عميل ډګر تجربه. ې راوړنو پایل

 

 Field Flag                 ۍجنډ ېد کروند

د ترویج    ې یا بیرغ چ   ۍغه خربوونکی جنډه

پ او د کروندګر  ه توافق په کرونده د مامور 

و  ترویج د    يکی ځړول شوی  د  ته  بزګر  او 

مامور  یا  پيغام    مامور  یوه  د  بزګر  د  ته 

و  د  يلرونکی  مامور  ترویج  د  چی  کله   .

کروندو کتنی ته ځي او له لری څخه په یوه  

وګوری،   جنډی  شوی  هسکه  باندی  کرونده 

کومه   ته  کروندګر  دغه  چی  پوهیږی  نو 

ستونزه پيښه شوی یا معلوماتو او مشوری ته  

ورځ  نو  لري.  او  اړتیا  ګوری  سه  هغه  او  ی 

الزمه مشوره ورکوی. دا د ترویج یو میتود یا  

 طریقه ده. 
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 Field Trails                آزمیښت  يساحو 

او    ېد  د دوری  روزنیزی  د  چی  لپاره 

شی،   وآزمایل  ګټورتوب  پروګرام  ترویجی 

ه ساحه کی تجربه کیږی، که هغه یو ځل پ

پایله غوره وه    ې د عمل په ډګر ک   ې چیری ی

ورکول   دوام  ته  میتود  او  پروګرام  دغه 

پروګرام   د  وه  نه  سمه  پایله  که  او  کیږی 

  محتویاتو او د ترویج میتود کی اصالحات او

ک عمل  په  دی  کیږی.  راوستل  د   ې بدلون 

 .ي د تولیداتو آزمایل هم وای ې ترویج روزن

 

 Film Strip                             د فلم پټاره

او    د په  بزګراکلیوالو  یوه  منایش  د  لپاره  نو 

پور  چ   ېزړه  ده  پرلپس  ې طریقه  ثابتو   ې د 

ټول یوه موضوع   ې انځورونو یوه مجموعه چ 

کیږيڅرګندو  ښودل  ته  دوی  په  ي،  دفلم   .

 واسطه د یوې طریقې ښودنه. 
 

 Filteration                             فلرت کول

له یوه  ې په ترڅ ک ې د هغ ې غه عملیه ده چ ه

هغ د  څخه  محلول  کوچنی م  ې مایع  علق 

جال يش  رسوب  یا  او  یو ذرات  له    ې طبق  ې. 

، ياوبو تیرول هم فلرت کول بلل کیږ  څخه د

اوبو په تصفیه ک همه مرحله ده. م  ې چی د 

کیږ فلرت  محلول  ته    يکه  محلول  دغه 

ا څخه  سوسپنشن  فلرت  له  چی  مایع  هغه  و 

به    . پخواي په نوم یادیږ  Filteratد    يتیریږ

ک کاغذ  ې البراتوارونو  صاف  شمیر    ي یو 

لرونکو   چین  له  اوس  استعاملیدل  فلرتونه 

 . ږيفلرتونو څخه کار اخیستل کی 
 

 Fining                                     لوټی ټکول

عموالً کلکی خاوری وروسته تر کولبه کولو  م

لپاره  تخم  د  چی  تولیدوی  لوټی  غټی 

نه   بسرت  عملیات  مناسب  هغه  جوړیږی. 

لپاره   ماتولو  او  وړلو  منځه  له  د  لوټو  د  چی 

پکار ځی لوټی ټکول بلل کیږی ماله کول یی  

 یوه بیلګه ده. د کروندی پستول.
 

First Generation Pesticides 

 آفت وژونکو لومړی نسل د

ده  ه اشاره  ته  طریقو  لومړنیو  عنعنوی  غه 

سه   هغو  په  بزګرانو  به  پخوا  ډیر  چی 

ایری  نارو  د  لکه  کنرتولول  حرشات  او  غۍ 

او  استعامل،   شیندل  تنباکو  شویو  میده  د 

 نور.  ې داس
 

 Fishing                                  کب روزنه

ارزښت  هغو    د اقتصادی  چی  روزنه  کبانو 

او    ې ب و کار چ .  هغه کسيلر  کبان روزی 

 .ې پلوری ی
 

Five Elements Model 

 موډل پنځه ګونو عواملو  د

رضور   د پنځه  لپاره  فکتورونه   يپرمختیا 

(Emplemination   ،سمبالتیا

Organization    ،تنظیمولEducation 

تخنیک مالتړ    يروزنه، 
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Technicalsupporting    ترالسه پایلو  د  او 

 . ي( دOutcomeکول 
 

Fixed Resources 

  ېتولید ثابتی رسچین د

چ   د پولې  هغه  د سچینو  کې  نهایت  په  ې 

نه   یی  امکان  زیاتوالی  نور  د  د کچی  تولید 

یا سچینی د تولید د   وي. دغه ډول منابع 

لپا )موسم(  په  یوی دوری  پلوه  له  عاید  ره د 

و  شکل  م  يثابت  تعمیر،  ځمکه،  اشین  لکه 

د خپل ټاکلی    ې آالت، باغ او نور. دا سچین 

زیاتید پلوه  له  نشی،  کمیت  کمیدای  او  ای 

لیدل    ې زیات  ې په کرنه ک  ې دغه ډول سچین 

 . يکیږ

 

 Flag Leaf                                  بیرغ پاڼه

تر ټولو پورته پاڼه. هغه دوه  غنمو د ډنډر    د

. په ټولو يد  ېالند  يد غنمو د وږ   ې چ   ې پاڼ

ک و   ې غنمیانو  پاڼه د  بیرغ  پاڼه  بیخ  د  ږی 

 .يبلل کیږ

 

                      Flavonoids فالونوییدونه 

هغه  د فینولونو  ونو   طبیعی  د  چی  ګروپ 

انساجو ک  ې په ګالیکوزید شکل چ   ې بوټو په 

ژ  موندل کیږ زیاتره  لری  رنګ  اوسه    يیړ  تر 

پيژندل   ۲۰۰۰له    ېپور  فالونوییدونه  زیات 

 ېره بیا د نباتاتو ځوانو انساجو ک. په تی يشو 

کیږ لیدل  او يډیر  په  قلویاتو  .  او  الکولو  بو، 

. د فالونوییدونو اصلی منبع يکی حل کیږ

ژیړو د  ګالن،  ژیړ    رنګه  سابه،  لرونکی  پاڼو 

، شین چای، د میوو زیړی او نور ېرنګه میو 

ویروس ضد،  دی د دغه ماده د مکروب او  

الرژ  او  سطان  قرحو،  انتی    ي د  ضد، 

ا استیروجنتیک  استطباب  اکسیدانت،  و 

 .يفارمکولوژیکی اثرات لر 

 

 Flexible                          منونکیبدلون 

پروګرام  ه ترویجی  د  یا  پروګرام  چلند،  غه 

او  اوریدونکو  ځای،  وخت،  د  چی  محتوا 

پ مخی  له  غوښتنی  د  کوسایلو  هغو   ېه 

بدلون راوستل يش  او  له دانعطاف  امله    ې . 

د    کلیوايل  ې چ  بزګران  او  مالداران  خلک، 

نورو له    رشایطو او  ې، تجربی، د کروندې پوه

  ي ، نو غوره به و يمخی یو بل سه توپیر لر 

کی    ې چ  پروګرام  او  میتود  ترویجی  په 

او   پذیری  ک  Flexibilityانعطاف  پام   ې په 

 .ونیول يش 

 

 Flood                                             سیالو

لویو   ې ځمک  د د  باران،  واورې،  د  پرمخ 

ل  عواملو  نورو  یا  د شړیدلو  د بندونو  کبله  ه 

چ  جریان  ناڅاپی  یو  وختونه    ې اوبو  زیاتره 

وي.ویجاړوونک د  سمند  ي  هم  توپانونه  ری 

کیږ المل  ګړندۍ  یا:    .يسیالو  هغه  اوبو  د 

چ  و   ې جریان  اړوونکی  د  يزیان  سیالوونه   .

زیاتیدو   داورښت له امله، د سیندونو د اوبو 

باند  او کرونده  له    د  ې په  اوبخور  غرقاب 

 .امله پيښیدای يش 
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 Flooding                              غرقاب کول 

له    د اندازه  اوبو  د  چی  کول  ډنډ  پوره  پټي 

مرتو پورې لوړه وي،  سانتی  ۲۵ – ۱۵ځمکی 

چ  موخه  دې  والړ   ې په  منځه  له  بوټی  هرزه 

 Floodingاو   Water Logged)و.ګ:     يش 

Irrigation) 

 

 Flood Irrigation           غرقاب اوبخور

اوبو لګولو هغه عنعنوی طریقه چی ویاله    د

په کرونده باندی ورخوشی کیږی او کرونده  

کې،  وخت  اوسني  په  کیږی.  ډنډ  اوبو  په 

لوړیدو  په  ارزښت  د  اوبو  د  ورځ  په  ورځ 

سه، د غرقاب په عوض د پاشلو او څاڅکو 

په بڼه اوبخور د پراختیا په حال کی دی خو 

اب یوه  په یو شمیر ځانګړو وختونو کی غرق

 (. Water Loggedرضوري طریقه ده)و.ګ: 

 

 
 

 Flora                                                 فلورا

یوې سیمی د ټولو بوټو ډولونه. په یوه   د

موندل  ې کی هغه نباتی پوشش چ  سیمه

  ي. د یوی منطقی ټول پيژندل شو يکیږ

 نباتات.

 

 Floriculture                            ګل کرنه

ک  ې کرن  د سکتور  د   ې په  چی  شغل  هغه 

بوټو له کښت، تولید او بازار    –زینتی ګالنو  

ته عرضه کولو سه سوکار لری. ګل روزنه  

او   روزنی  نیالګیو  او  کاکتوس  روزنه،  چمن 

کلچر   فلوری  ته  کولو  عرضه  یی  ته  بازار 

سا ډوله  دوه  په  شی  کیدای  کی  وایی.  حه 

کی   فضا  آزاده  شی،  عملی 

Outdoor/Garden Plants   ،او د کور دننه

ته   دی  چی  کی  حویلی  او  دفرت  خونو،  په 

Indoor/House Plants    دغه کیږی.  ویل 

بوټی   بخښونکی  فرحت  او  ښایسته  څانګه 

 Flowering Pottedچی ځینی ګل لرونکی  

Plants    ،پتونی، ختمی ګل لکه جرینب  دی 

ښ ځینی  او  لرونکی  سیکالمن  پاڼی  ایسته 

Foliage Potted Plants   ګڼې چی   -دی 

لکه  لری  پاڼی  ښایسته  او  شنې  ګوری 

بوټی،   چنار  مرجان،  یوسف،  ح سن  ګلربګ، 

نور.   او  فیکوس  ګلبید،  کراسوال،  پوتوس، 

 , Aechmea , Peperomia)و.ګ:

Monstra    , Catus , ) 

 

 Floriculture                           ګل روزنه

د    د چی  څانګه  هغه  علومو  زینتی  کرنیزو 

. د ښایسته  يڅخه بحث کو   ې ګالنو له روزن

زینت  او  تولید   ي ګالنو  او  کښت  د  بوټو 

 څانګه.
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 Fodder                         د څارویو خوراکه

چ ه واښه  هغه ډول  څ   ې ر  تغذیی  د  د  ارویو 

کارول   موخه  شته  يکیږپه  نباتات  ځینی   .

موخه د    ې یواځ  ې چ  په  خوراکی  د  څارویو 

کیږ ډول    Fodder Coinمثالً    يکرل  هغه 

څارویو ته    ې د دانی لپاره نه، بلک  ې جواری چ 

کیږ کرل  لپاره  تغذیی  ديد  بزګران    ې،  ته 

او   وایی  هم  ټول    Fodder Green)مادګی( 

شنه ورکول   ې چ   يد  ي بوټ  هغه  ته  څارویو 

 . يکیږ

 

 Fodders                                      دروشته

واښه    ې خوراک  حیوان   د وچ  چی  ډول  هغه 

 .يسه یو ځای څارویو ته ورکول کیږ له تازه

 

 Food Chain                      غذایی زنځیر

لومړنیو پ تولیدوونکو،  د  کی  طبیعت  ه 

مرصفوونکو او د لومړی  ، دوهمی  مرصفوونکو

د    ې کچ ده  سلسله  مراتبو  د  مرصفوونکو 

او   انرژي  د  کی  اجزاوو  په  ایکوسیستم 

مسیر  منظم  او  ځانګړی  يو  عنارصو  غذایی 

تولیدوونکی له  مسیر  دغه  تر    دی.  څخه 

مو  دوام  پورې  غذایی  مرصفوونکی  مي. 

شبک ساده  یوې  له  پیچلی    ې زنځیر  په  مخ 

 پر مخ ځي. ې شبک

 

 Food Grain                دانه باب يخوراک

هغه کرل کیدو ټ مزروعول  باب    ي نکی  دانه 

ډیره   -)غلې  خوړو  د  انسان  د  چی  دانې( 

وریجې،   وربشې،  غنم،  لکه  جوړوي  برخه 

 جودر او نور. 

 
 

            Food Security غذ ايي مصؤنيت 

کال کې د خوراک  . م ١٩٤٤غه اصطالح په د

هغه   کې  ټولنه  يوه  په  سازمان   کرنې  او 

خلکو  د  هلته  چې   ، کړه  تعريف  ته  حالت  

وي  توکي  خوراکي  اندازه  کايف  دومره  لپاره 

نيش  پاتې  وږي  چې  دا  يوازې  نه  دوى  چې 

بلکې د کيفيت  له پلوه او د مربوطه ټولنې  

مناسب  هم  لحاظه  کلتوري  او  اجتامعي  د 

لوه د خوراکي توکو د خلک له روان پ  .  وي

توکي   غذايي  دغه  لري،  ونه  ويره   کمښت 

او   ويټامينونو  منالونو،    ، دانرژۍ  بايد 

چلولو   د  ماشني  بدن   د  پلوه  له  نشايستې 

يعنې غذايي مصؤنيت  يوازې د    .  توان ولري

عدي  ُ  قطحي نشتواىل نه ، بلکې يو څلور ب

څلورو    دغو  له  بايد  غذا  چې  دى،  حالت 

هغه عدونو  ُ  ب چې  وي،  مناسبه  ته  خلکو 

م وايل،  کايف  د  اجتامعي ُ  يې  وايل،  غذي 

پلوه    او  وايل روان  وايل  د  له  ډاډه 

 عدونه دي. ُ  ب
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 Food Security         غذایی خوندیتوب 

غذایی توکو ته د ټولو خلکو    ې ه یوه ټولنه کپ

السسۍ چی د بیوله پلوه، له روحی پلوه، له  

د   غذا  د  او  پلوه  پلوه  کیفی ټولنیز  له  ت 

 ١٩٤٤دغه اصطالح په  .ستونزه ونه لیدل يش 

او کرنې سازمان  په    .  م کال کې د خوراک 

  ، تعريف کړه  ته  حالت   هغه  ټولنه کې  يوه 

اندازه   کايف  دومره  لپاره  خلکو  د  هلته  چې 

خوراکي توکي وي چې دوى نه يوازې دا چې 

وږي پاتې نيش بلکې د کيفيت  له پلوه او د  

مربوطه ټولنې د اجتامعي او کلتوري لحاظه  

وي مناسب  پ  .  هم  روان  له  د  خلک  لوه 

خوراکي توکو د کمښت ويره  ونه لري، دغه  

منالونو،    ، دانرژۍ  بايد  توکي  غذايي 

بدن    د  پلوه  له  نشايستې  او  ويټامينونو 

ولري توان  چلولو  د  غذايي   .  ماشني  يعنې 

  ، نه  نشتواىل  قطحي  د  يوازې  مصؤنيت  

عدي حالت دى، چې غذا  ُ  بلکې يو څلور ب

ب څلورو   دغو  له  تُ  بايد  خلکو  ه  عدونو 

وايل،   کايف  د  يې  هغه  چې  وي،  مناسبه 

له روان پلوه    او   مغذي وايل، اجتامعي وايل

 عدونه دي. ُ  ډاډه وايل بد 

 

 Foot Print                              پل ېد پښ

نو ی چ   ېوه  ده  اصطالح  شوی   ېرامنځته 

ساتن  چاپیریال  د  ک  ې خصوصاً  په   ې بحثونو 

د   ورڅخه  موخه  ځي.  هغی    2COکار  د 

شمیر    ېانداز  یو  د  چی  دي  زیاتیدل 

ورځی.   ته  محیط  کبله  له  فعالیتونو 

له   شی  یو  د  څخه  چاپیریال  له  همدارنګه 

یوه   د  اثرات  دغه  معموالً  وړل.  منځه 

فعالیت   صنعتی  ځانګړی  فابریکی،  شخص، 

رامنځته   خوا  له  وسایطو  ترانسپوريت  او 

څنګ   تر  دی  د  توګه  کیږی،  ضمنی  د  په 

Hand Prints    دا ده.  معموله  هم  اصطالح 

هغو   اوآثارود  دی   فعالیتونو  کول  رامنځته 

د آثارو کمول    Foot Printچی ګټور دی. د  

 کی راځي.  Hand Printهم په 

 

 Forage                       د څارویو وچ واښه 

خوراکی    د د  څارویو  د  لپاره  ورځو  د  ژمی 

یا  هغ   . ي هغه واښه چی وچ شوی و ه زیرمه 

پک د  واښه  شوی  ریبل  ډول  دغه   ي اوس 

وچیږلرونک واسطه  په  ماشینونو  ځانګړو   يو 

. هغه  يویل کیږ  Forage Drierهغو ته    ې چ 

ژم د  چی  څارویو    ي ماشینونه  د  واښه  لپاره 

 .ي وای Forage Harvesterهغه ته   ي ریب

 

 Forage Crops                                واښه

څارویوټ د  چی  بوټی  هغه  روزن  ول  او    ې د 

کیږ کرل  لپاره  شنه    ي،خوراک  په  معموالً 

په   ې رویو د خوراکاو د څا  يډول ریبل کیږ

 .يتوګه استعاملیږ

 

 Forb                                   يپلن پاڼی بوټ 

بوټه لر   ې چ   ي غه  نه  ډنډر  بلکيلرګین    ې ، 

پلن  نوم    Forbد    يتولیدو   ې ڼپا  ې رصف  په 

 . ید ي ګټور بوټ ې زیاتره ی ې چ  يیادیږ
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 Forest                                            ځنګل

لږهل تر  جریبو(   ږ  دوه  )د  هکتار  نیم  له 

چ   ې ځمک ساحه  زیاته  په    ې څخه  لږه  تر  لږ 

ی   ې سلو ک برخه  بی    ې لس  یا  لرونکو  د میوه 

او   ونو  شکل(  مصنوعی  یا  طبیعی  )په  میوو 

 نیم قدونو څخه پوښلی وي. 

 

Formal Education 

 سمی ښوونه او روزنه ر

نصاب  ر  ټاکلی  د  او  سیستامتیکه  سمی 

بالنحرافه  مقرراتو څخه  ټاکلو  له  او  لرونکی 

موخه   په  ترالسه کولو  د  پوهی  د  روزنه چی 

منځنی   لومړنی  مکمل  په  کچه  او  متوسطه 

 معارف.  ي . د دولت رسميپرمخ وړل کیږ

 

Four H Club 

د متحده آیاالتو د ځوانو  ېامریک د

 مروجانو ټولنه

متحد  ې امریک  د هغه  د  ترویج  د  آیاالتو  ه 

او ډله    يچی غړی یی په فرد  ي تشکیالت د

. دوی  يپر مخ وړ   ېپروژ   ېییز ډول روزنیز 

هوس پرمختګ،  د  ټولنی  والی  د  ښه  او  اینی 

کو په   لوړه  ی  يخاطر  شعار  څلور   ې او 

د کلامت    Heartس،    Head:  ي انګلیسی 

روغتیا.    Healthاو  الس    Handزړه،   یعنی 

پرمختګ  د  ټولنی  د  چی  کوی  لوړه  دوی 

فکر،   خپل  په  لپاره  سالمتی  او  السونه  زړه 

اچو  په  يکار  دوی   .Four H    غړیتوب کی 

اوس یو شمیر نورو هیوادو کی هم  ویاړ بويل

 .يڅخه کار اخیستل کیږ ې کلم ې ه همدغل

 

Front Line Officer 

 د ترویج مامور  کيل د

ک  د تشکیل  په  چ   ې ترویج  مامور  د   ې هغه 

 ۍ په یوه تر ټولو کوچن ې ک هغه دنده په کيل

ک نور   يو   ې جغرافیه  تر  ترویج  د  ټولو  او  و 

او هغوی سه په    ې کارکوونکو کلیوالو ته نژد

ک متاس  کرښيو   ې زیات  لومړۍ  د   ې . 

 مامور.

 
 

 Fruit                                              میوه

شوی  پ پوخ  هغه  کی  نباتاتو    Ovaryه 

تخم   Ovuleتخمدان دی چی   د  یا  شاوخوا 

Seed    پوښوونکی وی میوه دFertilization 

حقیقت  په  کیږی.  رامنځته  کی  نتیجه  په 

بلل   لوښی  یو  دانو  د  تخمونو  د  میوه  کی 

 کیدای شی. 

 

 Fungicide                      پوپنک وژونکی

بی  پ هغه  چڼاسی  یا  قارچونه  وپنک، 

کلوروفیله ګیاه ده چی په یو شمیر خوراکی  
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.  يکی پیدا او تکرث کو توکو او ملدو ځایونو  

ه منځه وړلو لپاره ل  د هغو د  ې هغه توکی چ 

 . يساید ورته ویل کیږ ي په کاریږی فنج

 

 Fungus                                          فنجی

فنجف یا  کوچنی نګسونه   يژوند  يان 

چ  دي  ک  ې موجودات  جوړښت  له   ې خپل 

له جسم   ې چ  ينباتاتو سه ورته والی لر  عايل

Mycelium    او سپورSpore  يڅخه جوړ د .

اوږد هغه  دی    ېمایسلیم  )الیاف(  ریښکۍ 

هایفا   یا  ښاخونو  د  فالمنت   Hyphaچی  او 

Filament    تکرثی یی  سپور  او  لری  شکل 

غړی دی چی د خاښونو په څوکو کې دي. 

کی   نړۍ  ټوله  په  او  اوبو  او  وچه  په  فنجی 

ون او  ژویو  انسانو  د  دی  په  خپار  بوټو  او  و 

پروسه    ي . په صنعت يبدن کی هم لیدل کیږ

عضوی   جوړولو،  بیر  رشابو،  ډوډۍ،  لکه 

انتی   نور  او  درملو  پنسلین  د  اسیدونو، 

غذایی له  چی  دا  لنډه  صنعت    بیوتکونو، 

پور  صنعت  طبی  تر  نیولی  ارزښت    ېڅخه 

او پرازیتونه هم ، خو د نيلر  اروغیو عاملین 

څارویو څخه انسانانو ته  له  ې . یو شمیر یيد

کو  یا    Zoophiticیعنی    يسایت 

Zoonoses  د    ې چ   يدAntifungas   په

کیږ   درمل  لکه يواسطه  فنګسونه  غټ   .

 .د خوړو په بڼه استعاملیږ  يمرخیړ 

 

 Furrow                                     شودیاره 

غه پټی یا  . ه يو   يقلبه شو   ې غه ځمکه چ ه

پول چی  جوړ   ې کرونده  قلبه    يشو   ېیی  او 

 .ياو د کښت لپاره چمتو و  يشوی و 

 

Furrow Irrigation 

  ویچه یی اوبخور ج

چ   د شکل  عام  ډیر  یو  په    ې خړوبولو  اوبه 

د   .يکیږ  ي ته جار   ېکروند  ې کوچنیو چروک

اوبه پخپله   ې چ   ي و   ې ځمکی میالن باید داس

وموم جریان  آبیار ي ورو  روزمینی  د  دا    ي . 

چ  ده  طریقه  ب  ې هغه  غټو  نسبتاً  د د  وټو 

ک چرو  په  چی  لپاره  کیږ  ې خړوبولو   يکرل 

 .يکارول کیږ
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G, g 
 GAP                         ښې کرنیزې طریقې

Good Agricultural Practices    ټولو د 

او طریقو په معنا  فعالیتونوهغو غوره کرنیزو 

له    ېد ترویج د ادار توګه او    ي ده چی په فن 

 . يهدف سه سم و 

 

 Garden Fork                  لوټه ماتوونکی

ک  د منځ  په  هم    ې دهقانانو  شکن  کلخ  په 

بسرت  يیادیږ د  تخم  کولو    د  چمتو  ښه  د 

ت  ې لپاره په ځمکه ک ر پستولو څخه وروسته 

 . يماتو  ي لوټ ېشو  ې پات

 

 Gardenia Cape Jasmine  ګاردنیا ګل

دبل  مل  ې میشه بهار یا تل شین بوټی دی چ ه

لر  توافق  ښه  سه  سیمو    ۲۵۰.  يلرونکو 

  ۱۰۰  –  ۵۰له    ې ی  ې ، لوړوال يبیالبیل ډولونه لر 

پور  ی  يو   ېسانتیمرته  پراخوالی   ۳۵  ې او 

کیږ مرته  کيسانتی  ترڅ  په  کال  یوه    ې .د 

)پرسيل ځله  اوړ   دوه  کوي.  ې ک  ياو  ګل   )

اړتیا   ته  لرونکی کود  ود  يلر وسپنه  د    ې او 

ک موسم  ک   ې په  اونیو  دوو  هرو  ځل    ې په  یو 

. د منفی دوو درجو يبشپړ کود ته اړتیا لر 

یخن  ټیټه  ود  نيش  ي څخه  د    ې زغمالی 

مناسب ځایونه یې ملر لرونکی ځای، د ملر  

ځای   لرونکی  ملدبل  او  اړخ  بلل  سیورلن 

کوټه  یا دفرت کې   يوی، نو ځکه په سیور ش

وده    ښه  کې  دهلیزونو  په  اپارمتانونو  د  یا 

او   باغچو  په  عوض  په  دې  د  کوالی،  نشی 

ښاخونو پارکونو کی کرل کیږي. تکثیریې د  

لرونک پاڼی  د  څخه  څوکی  په   ې قلم  ېله 

، باید کینول يش کې  ي او من  ي ژم ې واسطه چ 

 .کیدای يش 

 

 Gardens                                       باغونه

لرونکه میوه  هلته  چی  ساحات  ب  ې غه   ې او 

وي او    يکرل شو   ي او څو کلن بوټ  ې ون  ېمیو 

کاروبار او د تولید ترالسه کول  موخه ورڅخه  

می   يو  د  د  لکه  او  تاکستانونه  باغونه،  وو 

 بوټو باغونه. ي زینت 

 

 Gasteria                                    ګاسرتیا 

ګالنو    د پور   Liliaceaeسوسن  کورنۍ   ېپه 

لر  پلن ياړه  پریړ   ې ، غوښن ې ،  ،  يلر   ې پاڼ  ېاو 

باند پاڼو  ټاپ  ېپه  رنګه  کریمی  یا   ې سپین 

لویه  يلر  یوه  صنعت  د  روزنې  د  ګالنو  د   .

ته   بازار  او  روزنه  ګالنو  همدغو  د  برخه 

 عرضه ګول جوړوي. 
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 George Washington Carver 

   جورج واشنګنت کارور 

مې میالدي لسیزې کې   ۱۸۶۰ج.و. کارور په  

زیږیدلی، لوی او نامتوامریکایي بوتانست او  

انکشاف   ته  میتودونو  داسې  ده  و.  مخرتع 

ورکړ چې په دوامداره توګه هغه خاوره چې  

د پنبې د کښت په واسطه ضعیفه شوې وه  

ځایناستي   د  یې  ته  کروندګرو  او  کړي  قوي 

کښت  د  ممپيل  او  کچاالنو  خوږو  لکه  بوټو 

ودې ترڅو د تغذیې په موخه  الرې چارې وښ

ورڅخه استفاده وکړي. نوموړی د چاپیریال  

اود   و  مالتړی  پیاوړی  غورځنګ  د  ساتنې 

Tuskegee    په انستتیوت کې د کرنې استاد

هم و .  ده د خپل بیساری زیار په پایله کې  

دبیوزلو تورپوستو بزګرانو په ژوند کی  ډیرر  

ژور مثبت بدلون راوست. ده ته د امریکی   

د دولت له خوا څو مډالونه او جوایز ورکړل 

خدمت  غوره  ډیر  د  ته  برشیت  دی.  شوی 

په   عمر  په  کلونو  اتیا  د  وروسته   څخه 

 م. کال کې د جنوری په پنځمه ومړ. ۱۰۴۳

 

 
 

 Gene                                                 جین

یو  ج  له  چی  دی  فکتورونه  ارثی  هغه  ینونه 

نسل څخه بل نسل ته خواص انتقالوی او په  

د   ارثی صفت  یوه  د  کی  نسل  راتلونکی  بل 

د   دا  ګرځی.  المل  کیدو    DNAراښکاره 

مالیکولی یوه برخه ده چی په کروموزومونو 

 کی موقعیت لري.

 

 Genetics                                   جنیتیک

وای  ې مطالع  جینونو د  د ته جنیتیک  . ي علم 

چ ده  پوهنه  هغه  علم  جنیتیک  جینونه    ې د 

اريث  د  موجوداتو  ژوندیو  د    )د  ځانګړنو 

مطالعه  لیږدول  واحدات(  یا  جوړښتونه  و 

، لکه والدینو سه د اوالدونو ورته والی،  يکو 

خاصیت لیږدول، یو نسل څخه بل ته د ارثی 

اغیزو   فزیکی  او  کیمیاوی  د  جینونو  د 

 څرنګوالی او نور.

 

 Genus                                          جینس

چ ه موجودات  ژوندی  ډله  دو   ې غه  ی  د 

مخ  له  ځانګړتیاوو  خپلو  د  نورو    ې انواع  له 

ولر  توپیر  ج   ې یعن  يسه  د څو سه   نسی یو 

یو نس د ژوندی. ج يورته انواعو څخه جوړیږ

ایښودن نوم  او  ویش  د  یو   ې موجوداتو 

دی، خو تر ټولو کوچنی واحد   مستقل واحد

د جین ینه  سپیشزونه،  جنسونه .  او  س 

ژوندیو موجوداتو د ویش  . د  يکورنۍ جوړو 

 : یږيک ودلښ ې تکسون داس



 

147 

 

ictionary of AgricultureDDescriptive The   قاموس يترشیح کرنېد 

 

 
 Germicide                  میکروب وژونکی

مکروبونو  ه د  چی  مرکبات  کیمیاوی  غه 

Germs   ،د له منځه وړلو لپاره استعاملیږی

د دغو موادو د استعامل هدف د ناروغیو د  

موجوداتو  ژوندیو  کوچنیو  کوونکو  رامنځته 

 . يد له منځه وړل

 

 Germinability         د شنه کیدو وړتیا

تیغن  د د  کروندو   ې تخمونو  په  وړتیا.  وهلو 

کرل    ې ک یوه  تی د  د  تخم  وهلو  شوی  غنه 

چ  دی  معیار  یو  دا  سامل  ې سلنه.  ښه  د  او   

 . يتخم کیفیت ورڅخه معلومیږ

 

 Germination                        تیغنه وهل

لومړن   د هغه  د  راټوکیدل،  یا    ي بوټ  تخم 

  ې چ   ي یدل دنوی راشنه ک  Embryoجنین  

. د بوټو په  يو   ې تخم په دننه ک  يد کرل شو 

او   ک دانو  ځوان  ې تخمونو  یا  ژوندی    امربیو 

ک  حالت  په  اسرتاحت  د  د    يو   ې بوټی  او 

)تودوخ  رشایطو  مل  ې مناسبو  په  او  دبل( 

او خپله وده پیل    يبرابریدو سه فعاله کیږ

 .یکو 

 

         GIS د جغرافیایی معلوماتو سیستم 

او    د توپوګرافی  اقلیم،  موقعیتونو،  د  سیمو 

هکله   په  خصوصیاتو  جغرافیاوی  نورو 

هغه   معلوماتو  جغرافیایی  د  معلومات. 

 Geographical Informationسیستم)  

System  او د دغو معلوماتومجموعه چی د )

کرنیزو فعالیتونو، پالنونو او تولید لپاره ورته 

 رضورت لرو.

 

 Gland                                         مرغیړی

چ ه عضویت  لر   يځانګړ   ې غه  .  يترشحات 

د  فعالیت  د  موجوداتو  ژوندیو  د  غدوات. 

خاطر په  تنظیم  ترکیباتو   ښه  ځانګړو  د 

 .يتولیدونکی غړ 

 

 Global Commons         ينړیوال ګډ ټک

مشرتکات  رشب ډیر  مخ  پر  ځمکی  د  یت 

چې  .  يلر  ځمک اوس  )د    ې د  غونډاری 

انسانی ټولنو ګډ کور( یو شمیر نویو ستونزو 

، نو دغه ټکي نور هم سه  سه مخامخ شوی

دي  شوي  مهم  او  له  نزدې  کال    ۲۰۰۰.  م 

برشیت   ګډو   ې ک  Mdgsراوروسته  په  هم 

ټکو توافق وکړ او د ساینس پوهانو په مخکی  

اهمیت  پوره  په  مشرتکات  جهانی  دغه 

ساینسی څیړنو،  علمی  دی.  مراکزو    مطرح 

د  سیستمونو  هغو  د  پوهانو  برشپاله  او 
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پاملرن د  ته  هغو  او  موضوع مطرح   ې ساتنی 

په ملکیت   يکړی چې د کوم ځانګړ  هیواد 

بلک  ې ک ګډ    ې نه،  برشیت  ټول  برخلیک د 

نړیوال اتوموسفیر،  لکه  اوزون    ، اوبه  ې دی  د 

داس او  او    ې طبقه  مرکزونه  علمی  نور. 

  په  Global Commonsڅیړنیز موسسات د 

ک کو   ې آجنډا  کار  موضوعاتو  همدغو  .  يپه 

د چ   Global Extension  ې ک  ېپه   ې)کله 

ټول موجود د  ژوندی  له مخ څخه    ې یو  نړۍ 

  )نړیواله  Global Warming،  يورکیږ

ګلتون  د  اغیز   تودوخه(،  نور   ېګازاتو  او 

راځ  چ ي مسایل  ی  ې ،  ځمک  ې اهمیت  د   ې د 

 ته یو شانته دی. ي مخ هر اوسیدونک

 

 Glucose                                      ګلوکوز

یوه ساده شکره ده چی    ې شکرو په ډله ک  د

د ونو او بوټو د کلوروفیل او د ملر د وړانګو  

یوه اصلی تولید شوی  په تعامل د فوتوسنتیز  

د سلولوز   ې ه ونو او بوټو ک. پيماده بلل کیږ

 ې وړوونکی او په ژوندیو موجوداتو کاصلی ج 

د ژونکو  ک  د  ترڅ  په  انرژ   ې تنفس  د    يد 

 لګښت مهم واحد دی. 

 

 Gluten                                          ګلوتین

ده.   د برخه  مهمه  پروتین  د  دانو  او  د    غلو 

ک  ترڅ  په  ژوولو  د  دانو  د  اوړو    ې غنمو  د  یا 

همدغ د  برخه  ښودنه    ېماد  ې سیښناکه 

 .يکو 

 

 GNP                           ناخالص ملی تولید

Gross National Products   هیواد یو  د 

ده چی   تولیداتو مجموعه  هغو  ټولو  د  دننه 

د   یا  شوی.  منفی  وی  نه  ورڅخه  لګښتونه 

ملی محصول ټول ارزش.  په افغانستان کی  

د   تولیدات  کرنی  کی    GNPد  سلو    ۷۱په 

 جوړوی.

 

                                Grafting پیوند کول

ډو   د هغه  کولو  له  تکثیر  بوټو  د  چی  ل دی 

زخې وښاخون څخه  ،  پنډکونو  پیوند    او 

او په بل بوټ کیښودل    ېک  ي اخیستل کیږی 

 ي،ته پایه ویل کیږ  ي . دغه دوهم بوټيکیږ

ی دوهم ته پیوند ته مورنی بوټ  ي بوټ  لومړن 

کیږ ویل  هم  یو يبوټی  د  بوټو  او  ونو  د    ې. 

بوټ  ې برخ  نیله  بل  یوه  په  او  کول   ې ک  ي جال 

کیفیت د  ه عملیه د حاصل د  کینول. دغ ې ی

درت  او د بوټو د حاصل ورکولو د ق  ښه وايل

 . يد زیاتولو په موخه ترسه کیږ

 

 Grain Thresher                          تریرش

درمند ه سه  هغه  په  چی  ماشین  غه 

او غلی   دانی له بوسو څخه جال   –میدیږی 

پرمختیایی  د  کی  وخت  اوسنی  کیږی، 

جو هیوادو کوچنیو کروندو کی د غنمو، وری

ورڅخه  لپاره  کولو  درمند  د  وربشو  او 

میکانیزه  پرمختللی  په  کیږی.  استفاده 

 زراعت کی کمپاین دغه دنده اجرا کوی. 
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 Grain Truck             غلې چلولو الرۍد

چ ه الرۍ  ډول    ې غه  همهال  )په  کمباین  له 

ماشین( سه خوا    ي او تریرش کوونک  ي ریبونک 

د هغه تر څنګ قدم په قدم روانه  په خوا او 

څخه   يو  کمباین  له  غله   او    -راتوییدونکی 

لویږ پکی  ی  يدانه  هغه  ژرندې،   ې او  تر    بیا 

 . يوړ  ېدرمند ځای یا ګودام یا سیلو پور 

 

 
 

 Granary                            د غلی ګودام

ل  –غلو    د هغه  د  وی  دانو  چی  زیرمتونونه 

د کنرتول وسایل    ې او تهوی  ې رطوبت، تودوخ 

 . يلر 

 

 Grass                                              کبلی

چ   ي چمن  د ده  لویه کورنۍ   ۱۷۰  ې بوټو هغه 

او  ی ج  لر   ۱۴۰۰نسونه  په  يډولونه  بوټي   دا   .

غنمیانو کی شمیرل کیږی چی د ډنډر منځ  

. د  ياو دوه اړخیزه)متقابلې( پاڼی لر   یی تش 

. دغه  يه لر بڼ   يپاڼو رګونه یو بل سه مواز 

په چمنونو په هر   ي بوټ بیا  تیره  په  ځای کې، 

 . يلیدل کیږ ې ک

 
 

 Grass Roots                               ولسونه

عاده ټولن   ي وګړ   يغه  د  چ   ې او  په   ې افراد 

په  ټولنه له همدوی څخه جوړه ده،    ې اصل ک

خلک بانډو  او  کلیو  د  بیا  د    .تیره  هغه  دا 

لرونک  ې ټولن عالیقو  عمومی  د  ي د   يخلک 

اص  ې چ  خوځښت  ټولنیز  بنسټیزه   يلد  او 

جوړو  ترويبرخه  او  . د  ته  ولسونو  یج هدف 

 .يکار کول د ې په ولسونو ک

 

           Grass Weeds هرزه بوټی  ګرايس

هغه  ټ بوټول  ،  ې متقابل  ېی  ې پاڼ  ې چ   ي هرزه 

د پاڼو رګونه یو    نرۍ، اوږدې او ساده وي او

ته  ، د بوټی ډنډرونه وروسي بل سه موازی و 

ریښو  . د  ي تر یو څه فاصلی څخه بندونه لر 

 .يو   Fibrousاو  سیستم یی انشعاب

 

 Grasshopper                                  ملخ

د ژوند څو پړاوونه   ې وه مرضه حرشه ده چ ی

اوړ يلر  په  بدلیږ  ې ک  ي.   ي په بشپړه حرشه 

 . يیرغل کو  ې او په کروندو باند
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 Graze of                                     پوره څړ

کپ ځای  څړ  څریدل   ې ه  هغومره  څارویو  د 

پاڼ  ې چ  خو د    ياو ډنډر پوره وخور   ې د بوټو 

  امکانات محدود نيش   ېبوټو د راتلونکی ود

څخه اضافه    ې. له ديو   ې هم سامل  ې او ریښ

کیږ  Overgrazingڅړ   څړ   ې چ   يبلل  د 

 ځای د ویجاړیدو المل ګرځي.

 

 Grazing Pressure               د څړ فشار 

ټاکيلپ یوه  ک  ه  ک  ې وخت  ځای  څړ  د   ې په 

ان شمیر  د  څارویو  دغه  څریدونکو  دازه. 

او د  د مسا   ې اندازه د څړ ځای د ساح  حت 

کیږ ښودل  شمیر  په  څارویويڅارویو  د   . 

 .يشمیر په دغه فشار مستقیم اثر لر 

 

 Green Chop                          شنه واښه 

بوټی    د هغه شنه  ټول  وړ  د خوراک  څارویو 

او ریبل شوی  تازه  ته د    چې  فارم  څارویو  د 

څارویو . د  يلپاره وړل کیږ  ې هغوی د تغذی

لپاره   خوراک  میخانیک د  ریبل    ي په  وسایلو 

 تازه علوفه جات.  يشو 

 

Green House Effect 

 ګلتونی غازونو اغیز  د

د ک چی  غازونه  نور  او  اکساید  دای  اربن 

غیر  او  انسانی  نورو  او  فعالیتونو  صنعتی 

انسانی فعالیتونو څخه تولید او د ځمکی پر 

د دی المل کیږی  بڼه  په  پردی  یوی  د  س 

چی د ملر د وړانګو تودوخه راایساره کړی.  

د وخت په تیریدو دغه تودوخه د ځمکی په 

اوس  اغیزه کوی همدا  ناوړه  د قطبی    اقلیم 

په   دی.  کیدو  ویلی  په  مخ  کنګلونه  سیمو 

اکساید   دای  کاربن  د  کی  د   2COهوا 

 ې و له امله په منځنۍ توګه د تودوخ زیاتید

درجه لوړه او د سمندرونو اوبه په زیاتیدو او 

 د سمندرونو تر غاړو بارانونه مخ په زیاتیدو

مخ په    ې سیم  ي سارای  ې خو په نورو سیمو ک 

  ناوړه اثرات د ګلتون. دا ټول  يپراخیدو د

 ګازونو اغیز بلل شوی دی. 

 

 Green Manure                       شنه رسه

د  ه خاوری  د  چی  بوټی  شنه  هغه  ډول  ر 

او    يوړښت د ښه کولو په خاطر ریبل کیږج 

خاور  ګډیږ  ېبیرته  بیا    يسه  تیره  په 

بوټ ک  ي لیګیومی  کرونده  په    ې قولب د    ې په 

کیږ اړول  بوټيواسطه  دغه  ځین  ي .   ېهم 

خاور  کو   ېعنارص  وراضافه  د    ي ته  هم  او 

 . يخاوری جوړښت ښه کو 

 

 Green Revolution            شین انقالب 

د    د خاطر  په  زیاتولو  د  تولیداتو  کرنیزو 

او د   تولیدی عواملو په ډیر ښه ډول کارول 

کولو   شنه  او  فعالیتونو  نوې کرنیزو 

هېوادو   غورځنګ. پرمختايي  چې  د نکله  و 

زياتوايل په خاطر  خپلو کرنيزو محصوالتو د 

ورکو  حاصل  غلو  و لوړ   د  او  تخمونه    –نکي 

ترو ګانې  ورايټي  نوى  او    یجدانو  د  کړي 

  دې ته   ،کرنې په توليداتو کې يو بدلون راغى 
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نوم   انقالب   زرغون  يو شمېر ورکړل شو.  د 

کې په يوه کال      چې    هېوادونو وکوالى شول

. ريبي    ودرې او څلور ځله فصلونه وکري او  

شمېر   شمېر يو  یو  او  د دمنبسطې   نورو 

نې له الرې خپل حاصالت  لوړ ر تشديدي ک

ه وه، او ډېر دوام   خو دا يوه لنډه دور    کړل.

پرمختيايي   په  چې  ځکه  دا  کړ،  ونه  يې 

هېوادونو کې  تکنالوژيکي او تخينيکي ترقي 

د پرمختليل    وبزګران  وګړندۍ نه وه او خوار 

او د دغه    درلودتکنالوژي د پرييدلو وس نه  

ټولنې  ټولې  ووېش  عوايد  د  امله  له  انقالب 

 کې برابر عادالنه نه و. 

 

 Greenhouse Gas           ګلتونی ګازونه

زیاتوايل   د په  فعالیتونو  ګڼ    صنعتی  سه 

ګازونه لکه کاربن ډای    يشمیر مرضه او زهر 

هایدروکاربنونه،  لرونکی  هلوجن  اکساید، 

.  يو کاربنونه او نور هوا ته آزادیږکلوروفلور 

ک هوا  په  ګازات  طبقه    ې دغه  عایقه  یوه 

ځمک  ې چ   يجوړو  د  ې د  د    پرمخ  ملر 

و تودوخراولویدلو  د  وتلو   ې ړانګو  بیرته  د 

نیيس ځمک  ،مخه  د  وار  په  وار  ځکه   ې نو 

خوا دوی    ېتودوخه مخ په زیاتیدو ده. له بل

جذبو  تودوخه  ډیره  وړانګو  د  ملر  چی    يد 

. د يویل کیږ  Greenhouse Effectته    ېد

چی    ګلتون  شوی  ورکړل  ځکه  نوم  ګازونو 

ښیښکار  د  ګلتون  د  لکه  اکساید  ډای   ېبن 

رڼا ته د راتلو اجازه    ې ، یعن يپه شان عمل کو 

د بیرته وتلو اجازه نه    ې ، خو د تودوخ يورکو 

 .يورکو 

Greenhouse Gases   

 ګازونه يلخانه يګ

بيولوژيکي   د  ، فعاليتونو  صنعتي  شمېر  ګڼ 

تعامالتو او نورو له امله يو شمېر ګازونه لکه 

نايرتوجن  د  ميتان،  اکسايدونه،  کاربن  د 

ګازونه  يدونه  سکو ا کاربن  فلورو  کلورو   او 

توليد او د ځمکې پر س يوه طبقه جوړوي،  

چې پر ځمکه باندې د  لګېدونکو ملر وړانګو  

د  ځمکې  د  چې  پرېږدي،  نه  بېرته  تودوخه 

ووځي  څخه  س  له  ټوله    .سطحې  يعنې 

پاتې  بنده  الندې   طبقې  همدې  تودوخه 

ځم د  کې  نتيجه  په  تودوخه  کيش،   ې 

يوه      .لوړېږي پېړۍ  اوسنۍ  د  ستونزه  دا 

پېچلې مسئله  ده ، چې ملګرو  ملتونو خپله 

 اجندا کې هم شامله کړې ده. 

 

Gross Farm Product 

 ناخالص تولید  ېکروند د

تولید،    ېکروند  ې یو   د فزیکی  له  پرته  ټول 

منف  ېد ورڅخه  لګښتونه  د  يش   ي چی   .

څخه   ېکروند راټولولو  )درمند(  حاصل  د 

په   بازار  د  حاصل  وروسته  دغه  د  قیمت 

کیږ سنجول  کروند  يارزښت  د    ې او 

کیږ بلل  تولید  چیر يناخالص  که  د   ې، 

مصارف ورڅخه    ېکښت له پیل تر پای پور 

يش  بلل   ،منفی  تولید  خالص  ارزښت  پاتی 

 . يکیږ
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         Ground Water تحت االرضی اوبه

په ه اورښتونو  د  چی  اوبه  االرض  تحت  غه 

 نتیجه کې ذخیره کیږي. 

 

 Group                                                ډله

د دوی    ې وه یا له هغو څخه زیات کسان چ د

اړیک ټولنیزی  منځ   یو شمیر يو   ې تر  هغه   .

 ېپه یوه ساحه یا بیالبیلو ساحو ک  ې وګړي چ 

وی تر منځ رسمی یا غیر رسمی  او د د  اويس 

.  يو   ې ګټ   ې یق او ګډاو مشرتک عال  ې اړیک

چ  خلک  ک  ې هغه  جوړښت  ټولیز  یوه   ېپه 

او یو بل سه په ګډه    يلر   ځانګړی دریځونه

 .يکار کو 

 

 Group Discussion          بحث يګروپ

کړ   د چ   ېزده  ده  طریقه  ییزه  ډله  د   ې یوه 

باند موضوع  په  ترمنځ  ګروپ  بحث   ېیوه 

 ې ک  ې په هغ  ې . هغه غونډه یا ناسته چ يکیږ

ز  څخه  دوو  له  یا  یوه  دوه  په  کسان  یات 

باند  ې داس کو   ې خرب   ې موضوع  بحث    ياو 

او دوی   يو  يټاکل شو  ې تر مخک ې مخک  ې چ 

له مخ  د خپلو زده کړو  پخوانیو  او   ېتجربو 

هغ اچو   ې باند  ې په  شویو   يرڼا  مطرح  او 

 .ي پوښتنو ته ځواب وای

 

Group Selection Techniques 

 ګروپ ټاکنی تخنیک د

رانو  څخه یا د یو شمیر بزګ  ې کلیوالو له ډل   د

اوطلبانو غوره  څخه د یو څو تنو د  ې له جمل

یوه داس په  او  دنده یی ګومارل چی    ې کول 

 . يلیوالو یا بزګرانو سه مرسته وکړ نورو ک

 

 Group Teaching          ډله ییزه ښوونه

ویشل چی یو   ې زده کوونکو د ټولګی داس  د

خوښی   ې او د خپل   په څو ډلو جال يش   ي ټولګ

بوخت   کړه  زده  په  یوه    يش موضوع  د  لکه 

له دیرشو بزګرانو څخه لس یی د پیازو    کيل

د تولید روزنه ترالسه کول لس نور د انګورو  

او لس نور د ش اتو د مچیو روزنه زده روزنه 

 نور مثالونه. ې کول او داس

 

Growth Regular 

 ودې سمبالوونکی  د

طه مصنوع  ي بیعغه  مرکبات    يکیمیاو   ي یا 

اغیزه   يزهر   ې په ډیر لږ غلظت سه، چ   ې چ 

کولو لپاره   ي د ګړند  ېبوټو د ود  د  يونه لر 

جی ياستعاملیږ لکه  سیتوکنین، .  ربلین، 

نور. یو شمیر نور دا ډول    ې آبسیزین او داس

در  د  ودې  د  بوټو  د  ممکن  یا  مواد  ولو 

استعامل يش  په خاطر  ته    ځنډولو  چی هغو 

Growth Retardant يویل کیږ. 

 

 Gulgi Apperatous         ګُلجی اپارات

ژونکو  ګ ایوکریوتیکی  ټولو  په  اپارات  لجی 

دی  جز  مهم  یو  ژونکو  نباتی  د  شته.  کی 

څخه د ایکروسیتوز چی دنده یی له ژونکی  

د کول  بهر  ک يمایع  ژونکو  په  اوبو    ې .  د 

 دنده ده. يغړ   ېتنظیمول هم د همد
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H, h 
 

 Habitant                                    دایمی

کک ملن  پراخه  په  طبیعت  د  چی  یو    ې له 

سیمه یوه  په  تل  موجود  ژوند    ژوندی  کی 

 . يولر 

 

 Habitat                               د ژوند محل

ژوند  د او   يیو  محیط  ژوند  د  موجود 

هغچاپیریال. د  فضا،  او  سیمه  له    ې هغه 

ژوی په  یو بوټی، ونه یا    ې ټولوځانګړنو سه چ 

ولر  ژوند  هلته  توګه  هر يطبیعی  ژوی    . 

لر  هبیتات  ځانګړی  خپل  ، که دغه  يځانته 

يش  ویجاړ  ژو هبیتات  دغه  د  له    ي ،  ژوند 

وزو   يه مخامخ کیږګواښ س  غرنیو  د  لکه 

بیزو ګانو لپاره ځنګلونه   ، دې لپاره د غره ملن 

داس چ   ې او  کله  برش   ې نور.  فعالیتونو،   ي د 

له   عواملو  نورو  او  اورلګیدو  یا  او  السوهنو 

یو ډول ژوی طبیعی هبیتات ویجاړ مخی د  

 . يویل کیږ Habitat Lossته  ې، ديش 

 

 Half Fallow               شدیاره پریښودل 

د ځینو موخو لپاره )لکه د    ې نده چ غه کرو ه

مقصد   بل  کوم  یا  مخنیوی(  د  بوټو  هرزه 

در ل د  څخه  کولبې  له  وروسته     ې پاره، 

له کښت څخه پريښودل میاشتو   پرته  لپاره 

حاصليش  یوه  د  بل    .  تر  وروسته  ټولولو  له 

پور  یو   ېکښت  ځمکی    ې مود  ېد  د  لپاره 

 شودیاره کول. 

 

Halomorphic Soil 

 خاورهالګی لرونکی م

خاور ه ولر   ې چ   ې غه  سودیم  د يزیات   .

مالګین   خاورو  د  امله  له  زهکشی  نیمګړی 

 والی.

 

Hand Pulling Control 

 الس په واسطه دهرزه بوټو ایستل  د

هرزه بوټو د کنرتول او مخنیوی په خاطر    د

هغه میخانیکی طریقه ده چی په هغی سه  

 بوټی په الس باندی له بیخه راایستل کیږی.
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Hans Eerman Behr 

 هانس هیرمن بر 

په  ی حرشاتو  د  او  پيژندونکی  ګیاه  آملانی  و 

د   چی  دی  متخصص  کی  م.    ۱۸۱۸څانګه 

کال کی په جرمنی کی زیږیدلی و، وروسته  

بیا آسرتالیا ته والړ او له هغه ځایه د امریکی  

ته   ښار  سانفرانسیسکو  د  آیاالتو  متحده  د 

د  لیکنو  او  څیړنو  ډیرو  تر  وروسته  والړ. 

ټول جوړولو  درمل  د  شو.  کالفرونیا  غړی  نی 

کی   څانګه  په  حرشاتو  د  مقالی    ۱۸ده 

د   او  څیړنولیکلې  یی  هکله  په   ېشوپرکانو 

. هغه د خپلو ژورو علمی څیړنو له يد  يکړ 

م  امله په امریکه او ټوله نړۍ کی د لوی نو 

په سانفرانسیسکو ک  او  یو لوی   ې خاوند شو 

څه   دی.  شوی  نومول  نوم  په  ده  د  واټ 

کالفرونیا د  ساینس    موده  پوهنځی  د  د 

م. کال د مارچ په    ۱۹۰۴د    ي رئیس و. نوموړ 

نړۍ سرتګی    ۸۵  شپږمه د له  عمر  په  کالو 

 کړی. ې پټ 

 
 

 Harrow                                       غاښوره

ورباندې  ه ځمکه  چی  وسیله  میخانیکی  غه 

ه یو ځای د کولبی پرمهال  هواریږي او ورس 

. په  يخوا ته ټولیږ ېیو  ي هرزه بوټ يچپه شو 

کر  –عنعنوی   پاتې  کې  ک  -وروسته  یله 

کیږ تړل  پسې  غوایی  په    يغاښوره  او 

عرص  ک  يمیکانیزه  پسې    ې کرنه  ترکتور  په 

کیږ څخه يتړل  لرګي  له  غاښوره  عنعنوی   ،

جوړه شوې، خو عرصی غاښوره له فلز څخه  

 په قوي بڼه جوړه شوې ده. 

  

 Harrowing               د ځمکی ماله کول

کولبی،  ه تر  وروسته  چی  پرکتس  کرنیز  غه 

څخه   کولبی  ژورې  تر  وروسته  بیا  تیره  په 

ترسه کیږی او موخه ورڅخه د لوټو میدول  

او د پټي هوارول وي. ځینی وخت د تخم د  

تر خاورې الندې کولو په موخه ماله رضوري  

 وي. 

 

 Hay                                                 بوس

پات  ې دان  د بوټو  د  وروسته  اخیستلو   ې له 

زیات   ۱۵له    ې په سلو ک  ې برخه چی ملدبل ی

هغه   بوسو  د  دا  وی.  مکعب  نه  شوی،  تړل 

ی استوانه  یا  له   ي ډوله  چې  دي  بستې  ډوله 

ریبلو او دانې جال کیدو وروسته پاتی کیږی 

هغو   او کله چی په ستندرد سایز جوړی يش 



 

155 

 

ictionary of AgricultureDDescriptive The   قاموس يترشیح کرنېد 

 
هند  .ي وای  Hay Baleته   ژبه    يپه  اردو  او 

نومونه شته چې بوسو ته    Bhoosaکې هم د  

. له دې څخه موخه هغه اضافی  يویل کیږ

غنمو د  چی  دي  ک  واښه  درمند  له    ې په 

څخه   )دانی(  کیږغنمو  واښه  يجال  هغه   .

وربشو او وریجو څخه وروسته  له غنمو    ې چ 

دغه ډول    ي.کیږ ې له را جال کولو پات ې د دان

هم ویل    Chaffخڅرکو ته په مرتادفه توګه  

 . يکیږ

 

                                Hay Keeper کادان 

ځانګړ ه ل  ېغه  وچو  او  د  چی  زیرمتون  وی 

. کادانه ځکه   يلپاره په کاریږ  ې بوسو د ساتن 

محل   ځانګړی  لپاره  کولو  دخوندی  بوسو  د 

او د ملدبل   اورلګیدو  بوس د  هلته  وي چې 

امله   دی  له  کیږی.  ساتل  بچ  څخه  سایت 

چی د وچو بوسو، پروړی او نورو وښو حجم 

هغه   شی،  ديکیږ   Hay Pressکم  د   ې. 

لپاره د   ځانګړی    Hay Pressمقصد  نوم  په 

کارول   شوی    Hay Press.   يکیږوسیله 

ا کادانو  آسانه  په  ته  بوس  ځایونو  نورو  و 

 .لیږدول کیدای يش 

 

    Hemlock                        هملکوک زهر

دې    له  سه  دی.  زهریت  بوټي  ډول  یو  د 

او   بوی  بد  د  بوټی  اکرثا دغه  حیوانات  چې 

خو  خوري،  نه  زیات  امله  له  خوند  خراب 

له دې  په موسم کې  ځینې وخت د پرسيل 

دغه  د  يش  کیدی  وي  کم  واښه  چې  امله 

حیوان غذا کې   ساقې د  تازه  او  ریښې  بوټي 

مفر   مواد  زهري  بوټي  دې  د  يش.  ورکړل 

(Volatile )    تسم دغه  د  دي.  م  الکالییدونه 

سیستم  عصبي  مرکزي  د  عالیم  عمده 

تحریک او وروسته یې ضعیفه کیدل دي. د  

ضعیفه   حیوان  د  لوییدل،  قرنیې  د  سرتګې 

د  کې  آخر  په  او  ده  نښه  یوه  هم  یې  کیدل 

تنفسی عملیې د سست کیدو له امله مرګ  

 واقع کیدای يش. 

 
 

                          Heat Strokeګرمي وهنه 

ې په حیواناتو باندې د  دا هغه حالت دی چ 

په   تاثیر  د  درجې  لوړې  یوې  د  حرارت 

فارمي   اکرثاً  کیږي.  رامنځته  واسطه 

حالت   دغه  په  کې  هوا  توده  په  حیوانات 

چې   حیوانات  هغه  همدارنګه  کیږي.  اخته 

په ګرمي کې   ته  بل ځای  یوه ځای څخه  له 

کې   مقابل  په  وهنې  ګرمي  د  انتقالیږي 

د حیوان  معروض وي. د ګرمي وهنې عالیم  

لوړه   حرارت  د  بدن  د  حیوان  د  ستړتیا، 

ځیني  دی،  ترشحات  زیات  الړو  د  درجه، 

د   او  غورځیدل  ځمکه  په  حیواناتو  د  وخت 
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د   او  ښودل  نه  اشتیاق  لپاره  حرکت  او  کار 

لیدل  هم  کمیدل  مقدار  د  مایعاتو  د  بدن 

ژره   تر  ژر  حیوانات  کیږي. که ګرمي وهيل 

یټه او د تداوي نه يش، محیطي هوا ورته را ټ

مرګ   له  نو  يش  نه  اعاده  یې  مایعات  بدن 

 سه به مخامخ يش.  

 

 Heading Stage        د وږی ایستلو پړاو

غلو دانو )غنمو، جوارو، وربشو...( د ودې    د

او   تشکیل  پکې  وږي  چی  پړاو  حساس  هغه 

ګیری   خوشه  )مرحله  نیسی  شکل  دانه 

 ګندمیان( د وږی د تولید پړاو. 

 

 Heavy Soil                        ېخاور  ېدرن

که جوړښت  چی  خاوره  ډیره    ې ی  ې غه  کلی 

پ  يو  په  خاورو  شګلنو  د  اوبه  او  ډیری  رتله 

 .يبلل کیږ ې ساتی، نو ځکه درن

 

   Heifer                                             هیفر

ۍ عمر څخه تر  غوا له یوکلن سخوندره. 

مړي زیږون پورې هیفر نومیږي. و ل

دخوسکۍ وايل څخه تر غوا کیدو پورې د 

 غوا د عمر مرحله.

 

 Hectare                                         هکتار

واحد   ې ځمک  د هغه  سنجش  د  مساحت  د 

 .يمربع مرته کیږ ۱۰۰۰۰ ې دی چ 

 

 Hedge               د باد ماتوونکی ونو کتار

ه عرصی فارمونو کی د څو کروندو شاوخوا  پ

لویو  د  پوله  یوه  په  پراخه کروندو کی  په  یا 

ته   هغو  چی  کیږی  کینول  کتارونه  ونو 

Hedge    کال مخکی په    ۱۳۷۰ویل کیږی. له

فارمونو   میکانیزه  څلور  کی  والیت  ننګرهار 

دغو   له  وروسته  چی  وه،  بیلګه  هغو  د  کې 

والړل. منځه  له  ماتوونک   کلونو  د باد  ي 

کموي   بړاس  اوبو  د  نیسی،  مخه  باد  شدید 

 او دخاورې د تخریب مخنیوی کوي.

 
 

 Herbicide                          ګیاه وژونکی

په کروندو کغه مرکبات چی   ې ه کیمیاوی 

بوټ هرزه  کار  د  په  لپاره  وړلو  منځه  له  د  و 

 . ي ځ 

 

 Herbivors                      ګیاه خوړونکی

له وښو    ې څاروی )ژوندی موجودات( چ غه  ه

 . ي . واښه خوړونکياو بوټو څخه تغذیه کو 

 

 Herbs                                              بوټي

ترب پوره  )  (Shurbs  وټی  او  ونو،  نیمچه 

څرګند  Treeونو) چی  دی  نباتات  کوچنی   )
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او   ډنډرونو،  ریښو،  د  خو  لری  نه  )تنه(  ډډ 

هم   تخم  او  ګل  یی  زیاتره  او  لرونکی  پاڼو 

له   سپیشسزونو  او  جینسونو  د  تولیدوی. 

مخی تر ونو ډیر دی. بوټی له یو کلن څخه 

د   دی.  پوری  کلنو  څو  او  دوه  تر  نیولی 

بیلګی  د  لری  ارزښت  حیاتی  لپاره  انسانانو 

غه چی د  په توګه د غلو دانو تولیدوونکی، ه 

استعاملیږی  کی  صنعت  په  پخلی 

Culinary Herbs    دی عطری  چی  هغه 

Aromatic Herbs    بوټی ښکلی 

Oranamental Herbs    د چی  هغه  او 

لری   ارزښت  کی  برخه  په  درملنی 

Medicinal Herbs   په تخم  د  بوټی  زیاتره 

یی د قلمی په واسطه او  واسطه خو یو شمیر  

تکثیر   سطهد ګونډه کولو په وا  ې لږ شمیر ی

برخ   يکیږ بیالبیلی  بوټو  ډنډر،    ې د  )ريښه، 

وړ   ېګل او میوه( د انسانانو د استفادپاڼی،  

نباتات  دا  ده. هغه  بشپړ دي  ټول  چی 

لري،   پاڼی(  او  ډډ  یا  ډنډر  )ریښه،  جوړښت 

 وایو.  Treeغټو ونو ته خو 

 

 Hetroculture                         ګډ کښت

یوه فصل کپ بیالبیل   ې په کرونده ک  ې ه  څو 

ځینی   ي بوټ کرونده.  ګډه  بوټو  څو  د  کرل. 

 ې اغیز  ې زګران د حرشاتو د یرغل د بوخت ب

  يڅو ډوله بوټ  ې کولو په موخه په یو وخت ک 

 . يکر 

 

Hidden Unemployment    

 کاريیب پټه 

بېکاري    د پټه  کې  ډولونو  بېالبېلو  بېکارۍ 

هغه حالت دى، چې د کار ځواک د کار د  

بازار د نا مناسب وضعيت له امله د کار په 

د   چې   ( وي  نه  کې  تعريف  بلټه  له  ېکارۍ 

سه سم  د کار موندلو په لټه کې نه وي، نو  

خو دا چې     ،هغه مطلق وزګار نه بلل کېږي(

وزګار  دى،   نو  نه دى،  بوخت  کار  په  عمالً 

ورته  ځکه  بويل،  ګټې  بې  لټون  کار  د  خو 

مناسب او وړ نه ښکاري، که نه نوموړي به  

په دې توګه پټه   .  خپل کار عرضه کړى واى

ناچيزه    ( کاري  کم   له  (   مزدبېکاري  

بيکاري    ښکاره  يا  مطلقي   ، بيکاري  موسمې 

سه  استخدام   بشپړ   لري.  او  د     توپري 

هیوادونو یوه    پرمختیایی  سیمو  کلیوالی  د 

ده) دبیلګې په توګه    ي بیکار   ي ستونزه موسم

بزګران وګار وی، خو د کښت پرمهال   ژمی 

بیا  ډیرزیات بوخت وی، دوهمه ستونزه یې 

پټه بیکاري ده چې د دوی  دکار عاید او د  

 کار دبازار وضعیت نامناسب وي. 

 

High Access Farmers 

 رخوردار بزګران  ب 

امکاناتو،  ه بیالبیلو  د  چی  بزګران  شمیر  غه 

او خدماتو برخمن شوی وی.    سچینو  څخه 

چ  بزګران  ترویج  ې هغه  ډیرو   ي په 

او نورو  پروګرامونو، روزنیزو دورو، نندارتو  ن 

 .يزیاته برخه اخیستی و  ې ی ې ک
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 Hill                                      خاوره ورکول

رومی  ب د  بزګران  ورکول.  خاوره  ته  وټو 

لس   څخه  کولو  نیالی  د  بوټی    –بانجانو 

یی    دولس ورځې وروسته سمبالوی، شاوخوا

په اړخ کی    ېپستوی او د بوټی بیخ ته د چر 

. د پټاټو د کتارونو اړخ ته هم  يخاوره ورټولو 

ښو د پیاوړتیا  ری  تر څو د  يیږخاوره اچول ک

 . زمینه برابره يش 

 

 Hoe                                               چارۍ

د اړولو   ې . د ځمکيغه بیل چی ټکک نه لر ه

له بیل سه یی توپیر دا دی چی پلنه وی او  

یواځی د خاورو د اړولو، د ځمکی د تراشلو 

کاریږی.  په  لپاره  وهلو  د  بوټو  هرزه  د  او 

چارۍ ته کج بیل هم ویل کیږی. چارۍ یو  

کورې په شان دی   بل ډول هم لری چی د تس

،  دغه  ډول چارۍ زموږ يیعنی چپه بڼه لر 

معمول، خو کار کول    ی  ندی هیواد کی ډیر 

 . يډیر اسانه د ېورباند

     

 

 
 

 Hoeing                                       خیشاوه

اصيلخ  د  للون.  د   یشاوه.  منځه  له  بوټو 

باندې لرې کول. په الس   هرزه بوټو په الس 

راټولول.    باندی د کروندی د نامطلوبه ګیاه 

 په چارۍ باندی د بوټوشاوخوا سمول. 

 

 Home Craft                     کورين صنایع

فکتور   کلیوايل  د مهم  یو  ودې  د  اقتصاد  

په کور کی سی  مه  دی چی کلیوالی کورنۍ 

په بدلون    ې ییز توکی پروسس او د هغو د بڼ 

بدلوی.  توکو  صنعتی  کارمتامو  په    سه 

)مچ  تشبثات  کلیوالی  ټول  روزنه    ۍتقریباً 

صنایع، اوبدل د وریښمو   زنه اليس چرګانو رو 

د ودی   اقتصاد  کلیوالی  د  روزنه(  د چنجیو 

فکتورونه دی د جنوبی کوریا هیواد د  مهم  

(New Village Program)    په کی  ترڅ  په 

بریالی تجربه لری.   برخه کی   Homeدی 

Economic    مرتادفه او  معادله  دی  د 

 اصطالح ده. 
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 Home Visit                 کتنه ېپه کور ک

ترویج هغه میتود دی چی په هغه سه د    د

مامو  ته  ترویج  کور  بزګر  د  د  ر  او  ورځي 

ورسه  ا  ېکروند هکله  په  چارو  کرنیزو  و 

 .يکو  ېاتر  ېخرب 

 

 Homophily                           ورته والی

زیات شمیر وګړو   د بیالبیلو  یا د  دوو وګړو 

دود افکارو،  عقایدو  د  دستور،   -ترمنځ 

اجتامعی  او  روحی  او  پالنی  ارزښت 

والی   ورته  او  شباهت  مخی  له  ځانګړتیاوو 

ی یو بل سه ډیر نژدی کوی او یو د  چی دو 

 بل د ښه باور  وړګرځي.

 

                           Homoptera نیم وزري

ورته    د زیاتره  چې  دی  آردر  هغه  حرشاتو 

او دا  هم ویل  ګونګټي     Hemiteraد  کیږي 

یونا  له دوو  یوه  آردر دی چي  یعنې  ن کلمو 

یعني  Petronې نیم او بله یې یعن  Hemiیې 

دوزر   ده.  شوې  جوړه  څه  څخه  آردر  دې 

ډولونه په ټوله نړۍ کې پیژندل   ۶۵۰۰۰ناڅه  

شوي دی. د دغو حرشاتو د بدن اوږدوالی 

سانتي مرتو   ۱۰له یو میيل مرت څخه نیولې تر

پورې دی. د دوی یوه مهمه ځانګړتیا دا ده  

چې خوله یې د پیل خلتوم ته ورته جوړښت 

یوه  لري  ژامې  دوه  او  یې   لري  بله  او  پورته 

مهال   پر  کولو  ښکار  د  چې  ده  ژامه  ټیټه 

په   او  ته ورغځوي  لوري  خپله خوله د ښکار 

دې توګه یې له بدن څخه وینه خوري. دغه  

حرشه په همدغه خلتوم ډوله خوله باندې د  

هغو   د  او  کوي  سوري  ژونکی  بوټو  او  ونو 

په  او  تور  رنګ  حرشو  ددغو  خوري.  ځوښا 

ې سې کرښې ښکاري.  پښو او وزرو باندې ی

نازک   او ډير  نګه   ر  بې  راڼه  لومړن وزرونه 

وي چې د یوه چت په شان د حرشې د پاسه  

یو   وزرونه  کې  برخه  وروستۍ  په  وي،  پراته 

غوره   یې  بڼه  چلیپا  یوې  د  چې  ورغيل  پربل 

په  وزرونو  دوهمو  د  وزرونه  لومړن  کړې. 

پرتله لنډ دي. دوهم وزرونه کلک او څرمن  

دغو حرشاتو ښکرګی یا آنټنونه   ډوله دي. د

اړوند   پورې  آردر  دغه  لري.  بندونه  پنځه 

مخې   له  جوړښت  د  وزرونو  د  ټول حرشات 

کیږي:   ویشل  باندې  ګروپونو  دوو 

 ( Homopteraهوموپرت)

 . (Hetroptera)پرتاو هرتو 

 Aquarius Najas  استازی    ېد  د یو  آردر 

په توپري کې د    دی چي د نورو حرشاتو سه

ودې دوه پړاوونه لري چې یوه یې د الروا او 

د   ده.  مرحله  حرشې  بشپړې  د  یې  بله 

یادیږي   نوم  په  شفیرې  د  کې  پړاو  ځوانۍ 

هغه   کوي.  غوره  بڼه  بشپړې حرشې  د  چې 

راځي  کې  حرشه  په  چې  بدلونونه  وروستي 

د   او  بشپړیدل  وزرو  د  تکرثي  هغه 

د  وزري  کیدل دي.نیم  رامنځته  جوړښتونو 

پرمختیایي   بشپړ  دی.  آردر  لوی  یو  حرشاتو 

او د  زیاتره یي وا پړاوونه نه لري، ښه خوري 

یو   خو  دی،  خوراک  یې  ځوښا  بوټو  او  ونو 

او  ژویو  د  چې  دي  پرازیتونه  یې  نور  شمیر 
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وینه   او د هغوي  ژوند کوي  په بدن  څارویو 

رږی. یو شمیر خوري لکه کورن خسک او و 

د   لکه   اوسیږي  کې  اوبو  په  وزری  نیم  نور 

ښکار   زیاتره  لړمان.  اوبو  د  او  غوباړي  اوبو 

کوونکي دي او د بیلچې په شان پښې لري. 

چې  مرسته کوي  دوی سه  پښې  ډول  دغه 

په اوبو کې والمبي. زیاتره ډولونه یې عجیب 

په   هم  او  زوجي  په  هم  لري.  ژند  پیچلی  او 

رث کوالی يش.  بالعموم د  غیر زوجي بڼه تک

د   بیا  تیره  په  کیږي،  فعاله  خوا  له  شپې 

ډیر  کې  میاشتو  په  چنګاښ  او  غربګويل 

لیدل کیږي. د انسانانو د اوسیدو کورونو ته 

ورننوځي چې د خوب پرمهال دوی چیچي. 

پرسيل  په  چې  تیروي  بڼه  په  هګۍ  د  ژمی 

په   او  راوځي  څخه  اسرتاحت  له  هګۍ  کې 

زیا بدلیږي.  خولې شفیره  د  وزري  نیم  تره 

چې (  Salivaزهر) کوي  دننه  کې  بوټو  په 

بڼه   یې  یا  غورځوي  څخه  ودې  له  یا  بوټي 

وربدلوي. ټول هغه حرشات چې ونو او بوټو 

جوړوي   شات  ډول  یو  کوي،  خوراک  څخه 

چې په هغو کې بیا توررنګه چڼاسې)دوده یي 

قارچونه( ژوند پیل کوي چې دا بیا په خپله 

ی ته  بوټو  او  دې  ونو  له  ده.  ستونزه  بله  وه 

د  بیا  تیره  په  ډولونه   نور  ډیر  دوی  د  پرته 

نبايت  شمیر  ګڼ  زنجرې  او  سپږۍ  بوټو 

 ویروسونه لیږدوي. 

 

 Hormone                                  هورمون

ک پ موجوداتو  ژوندیو  طبیع  ې ه   يهغه 

موجود   ژوندی  یوه  د  چی  مواد  کیمیاوی 

چاری   چلندیزی  او  فزیولوژیکی  وده، 

کنرتولوی. هورمونونه د بدن دننه د ځانګړو  

په   ځای  یو  او  کیږی  افراز  څخه  مرغیړیو 

خپله بدن باندی اغیزی لری یعنی د فرد له 

دننه بهر اغیزه نه کوی، حال دا چی د یوه  

افرازات   نور  موجود  بدن ژوندی  له    ممکن 

 . يو  ي څخه بهر اغیزه کوونک

 

 Horticulture                             بڼوالی

چ   د څانګه  هغه  څانګو  او    ې کرنیزو  میوو  د 

روزن له  ،  ې ګالنو  بازار  حاصالتو  د  او  کښت 

او تولیدات یی تر    يسه سوکار لر   ې موندن

 .ي وچت لرونکی محصوالت دټولو ا

 

 Host                                               کوربه

غه ژوندی موجود چی په یوه مکروب اخته  ه

نور  چی  موجود  ژوندی  هغه  وی.  شوی 

موجودات  طفیلی  او  کوونکی  ناروغه 

 ورباندی ژوند او وده کوی. 

 

 Hot Spring                         تودې چینی

ه  تودو اوبو چینی چی اوبه یی د ځمکی ل  د

بیالبیل ژوروالی څخه راوځی او د ځمکی د  

 سطح او هوا په پرتله تودې وي. 
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 House Hold                                کورنۍ

پلوه خپلوی لری    غه وګړی چی د وینی لهه

یوه کور ک په  او ګډ لګښتو   ې او  ژوند  نه ګډ 

 .ي. یعنی دسرتخان یی رشیک و يولر 

 

Human Development 

Index(HDI)   

 انساين پرمختيا شاخص  د

ي منابعو  رش د هېوادونو ترمنځ  د هغوى د ب 

په   خاطر  په  ارزولو  د  کچې  او  کيفيت   د 

مقايسوي توګه د يو شمېر ټولنيزو  معيارونو  

د  چې  دى  شاخص  ترکيبې  يو  شاخصونو  او 

هم دغه شاخص   له مخې   معلوماتو  لږ  ډېر 

يش  کېداى  نښه  لومړى      .په  شاخص  دغه 

په   د     ١٩٩٠ځل  ملتونو  ملګرو  کال کې د  م 

( په يوه  راپور  UNDPپرمختيايي پروګرام )   

په   پرمختيا  انسان  د  شو،  يوړل  کار  په  کې 

هکله د ملګروملتونو د پرمختيا يي پروګرام 

شوي  خپور  د  کې  راپور  کلني  دغه  په 

الندن    لپاره  هېواد  هر  د  مخې  له  شاخص 

 ام کې نيول  شوي وو:  معيارونه په پ

   ؛د زېږېدو پرمهال د ژوند توقع  •

ته  • پور  د  څخه  کلن  شپاړس  له 

ښوونځيو    اتباعو په  او  نسبت  باسوادۍ  د 

 ؛ کې د نوم ليکلو  اندازه

د پرييدلو توان او امريکايي ډالرو   •

س   سړي  د  حساب  خالص  د  په  نا  کلنى 

 .توليدي اندازه

اوروسته    پرمختيايي  هم  ال  مرغه  بده  له 

تې هېوادونه په دغو دريواړو معيارونو کې پا

 حد شاخص څخه پورته نه دي.  ي له منځن 

 

Human Resource Development 

(HRD)    

    د انساين رسچينو پرمختيا

برشي منابعو يا د کار ځواک هغه روزنه ،    د

 د مهارتونو ، تجربې ، کسبي او ذايت توانايي  

معيارونو  او   يوه  هغه  د  په  چې  اوچتول 

د مساز  کې  هېواد  او  ټولنه   ، اداره    ، ان 

مديريتي تخنيک اويا هم د ښوونې او روزنې  

بيول   پرمخ  الرې  له  ورکولو  ترېننګ  او 

 کېږي. 

 

 Humic Layer                هیومسی طبقه

اندازه تجزیه    د خاوری هغه طبقه چی پوره 

شوی عضوی مواد ولری او په کرنه کی یوه  

ماتو   بوټو  د  شی.  وبلل  خاوره  پوی  زړه  په 

ته   پاڼو  ورستو  او  خاښونو   Humicشویو 

Mulch   د موخه  څخه  دی  له  کیږی.  ویل 

 عضوی توکو تجزیه او میتابولیک کیدنه ده.

 

 Humidity                                     ملدبل

کپ هوا  بیالبیل  ې ه  اندازه.  بړاس  د  اوبو    ېد 

ک  ې سیم وختونو  مختلفو  کال  د    ېد  هوا  د 

موندو  بدلون  سه ملدبل  تغییراتو  ونکی 

 . مخامخ کیدای يش 
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 Humus                                       هیومس

عضوی    د بیالبیلو  د  امله  له  کیدو  تجزیه 

ترکیب.   توررنګه  حاصل  موادو  ښه  ډیره 

عضوی   کی  هغی  په  چی  خاوره  ورکوونکی 

بش وي.مواد  شوی  تجزیه  توررنګه    پړ  دغه 

ماده د خاوری فزیکی جوړښت سه مرسته  

یی   ظرفیت  ساتلو  د  ملدبل  د  او  کوی 

شوی  اوچتوی تجزیه  حیوانی  او  نباتی   .

اوسه. حیوانی  تخریب   د  نیمه  ژوند  نباتی 

شوی پاتې شونې چې د کیمیاوی تعامالتو په  

ګډې    کی  خاورو  وی،  شوی  تجزیه  واسطه 

منالی    وي. او  موادو  دغو  شویو  تجزیه  د 

توکو ګډون د کرنیزو خاورو په کیفیت غوره 

اوبو   د  خاوری  د  او  لری  ساتن اغیزه  او    ې د 

 .يتهویې ځانګړتیا اوچتو 

 

 Hybridization                    دورګه کول

توګه د ښه حاصل د ترالسه کولو، د    ه اليس پ

ناروغیو په وړاندی د مقاومت، د چپه کیدو  

ی او نورو په مقصد د دوه  په وړاندی ټینګوال

ډولونو یو بل سه یو ځای کول. د    ېسه نژد

  ېک  ي س کولو عملیه ده چی په یوه ورایت کرا

صفات  با غوره  څو  یا  یو  ولر ید  په يتبارز   .

سه    دغه دوه ډولونه نيش  ې عادی حالت ک

 دورګه کیدای.

 

 Hydrological Cycle       د اوبو جریان

د  م اوبو  د  کی  طبیعت  په  ورڅخه  وخه 

په   چی  ده  دوران  هغه  اشکالو  بیالبیلو 

بیالبیلو وختونو کی په بیالبیلو شکلونو لیدل  

کیږی. د بیلګی په توګه د سمندرونو اوبه د  

شمیر  یو  د  ځي،  ته  هوا  بڼه  په  بړاس 

وریځی   سه  برابریدو  په  رشایطو  مساعدو 

 ياو د اورښت په بڼه پر ځمکه وریږ  تشکیل

پر مخ په ویالو او لښتیو کی جریان   ې د ځمک

کوی   نفوذ  کی  خاوره  په  کوی،  پیدا 

ته   سمندرونو  سیندونه  جوړیږی،  سیندونه 

د    ې ییږی. د ځمکی له مخ څخه په فضا کتو

ځمکو  اوب بیرته  او  تراکم  ته   ې مالیکولونو 

لنډیږ سایکل  دغه  د  . ي ښی  راګرځیدل 

 ( Water Cycle)و.ګ: 

 
 

 Hydrology                    د اوبو مطالعات

د ټولو اوبو    ې ځمکد    ې غه علم او څانګه چ ه

ر س، او د هوا  الندی، د ځمکی پ  ې )تر ځمک

 . يرطوبت( مطالعه کو 

 

 Hydrology                          هایدرولوژی

اوبو  ه د  باندی  ځمکه  په  چی  دی  علم  غه 

دمنځته راتلو، حرکت او ویشنی څخه بحث 

کوی، اوبه په امتوسفیر کی د بخار یا بړاس، 
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دځمکې پرمخ د ډنډونو، سیندونو، او واوری  

او یا یخ په بڼه تشکیل او لیدل کیږی، همدا  

تحت   د  هم  کی  ژورو  په  ځمکې  د  رنګه 

جی  په  او  بڼه،  اوبوپه  طبقو   ي کولوژی االرضی 

خالیګاو   ې ک او  شکل    او  ېسوری  په  اکویفر 

اوبو    . له تحت االرضیيله اوبو څخه ډک و 

ځمک د  اوبه  ټولی  نوری  او    ې پرته  مخ  د 

تل  دوران    امتوسفیر ثابت شکل  په  تر منځ 

د  يد  ې ک ته  .  حرکت  اوبو  د  ځمکی 

هایدرولوژیکی   ي هایدرولوژیک  یا  دوران 

وایاس هغه  ي یکل  دوران  هادرولوژیکی   .

امتوسفیر  پر  له  نم  کی  په  چی  دی  وسی 

په  ترسباتو  اتوموسفیری  د  ته  ځمکی  څخه 

شکل لیږدیږی او بیا د اتوموسفیري ترسباتو 

له  او  سیند  څخه  ویالو  له  او  ته  ویالو  اوبه 

سیندونو څخه بحرونو ته لیږدیږی بیا بیرته 

د  ځي.  شکل  په  تبخیر  د  ته  امتوسفیر 

مطال جریانات  ټول  دا  علم  لوژی  عه  هایدرو 

 کوي.

 

 Hydrophilic                 ياوبه خوښوونک

. له  ياوبه خوښو   ې موجودات چ   ي غه ژونده

هغه    ي سه ناسازګار یا اوبه خوښوونک  ې وچوب

هغو    يشنه کیږ  ې مطلقاً په اوبو ک  ې چ   ي ټبو 

 .يهم ویل کیږ  Hydrophyteته 

 

 Hydroponics                   هایدروپونیک

خاور پ له  میډیم   ېرته  بل  یوه  په  څخه 

او   )اوسط( کی د بوټو کرنه. په شګه، سکرو 

چی  روزنه  داسی  بوټو  د  کی  ریمکولیت  د 

پ یی  توکی  غذایی  اوسط  رضوری  دغه  ه 

کیږ وراچول  کې  معمي)محیط(  غذایی  .  والً 

اوبو ک په  ور   ې رضوری مواد   په منحل ډول 

 .يرسول کیږ

 

 Hydropower                  د اوبو بريښنا

چ ه تکنالوژی  د    ې غه  یا  بندونو  له  اوبو  د 

د   تولیدوی.  بریښنا  واسطه  په  اوبو  جاری 

د   څخه  وختونو  پخوا  ډیرو  له  جریان  اوبو 

او   ارزانه  بریښنا د توربینونو د فعالولو ډیره 

افغانستان یی    مناسبه طریقه ده، کومه چی

 . يهم ډیر امکانات لر 

 

 Hydrosphere                  هایدروسفیر

غونډار   ې ځمک  د )د   يد  برخه  هغه  ټوله 

چ   ې ځمک برخه(  یوه  فضا  د  او  مخ  په   ې پر 

بیالبیلو بڼو باندې د اوبو نښی نښانی لری،  

اوبه، د څاڅکو   روانی  په شکل لکه ډنډونه، 

بڼه په  بړاس  یا  بخار  د  ځمک.  او  د   ې د 

برخه  ټوله  هغه  یا  قرش  آبی  ک ری)غونډاري( 

چی اوبه په یو شکل نه په یوه شکل د مایع،  

  ې بخاراو یا هم د رطوبت په شکل پک  کنګل،

 . يموجود و 

 

Hygroscopic Water 

 ایګروسکوپیک واتر  ه

د امتوسفیر بړاس   له سطح پورته یا  ې ځمک  د

څاڅک اوبو  د  ځمک  ې چ   ي او  د    ې بیرته  ته 



 

164 

 

ictionary of AgricultureDDescriptive The   قاموس يترشیح کرنېد 

 
ږلۍ   واور باران،  بڼه   ېاو  په  شبنم  یا 

 . يراتوییږ

 

 Hypersensitivity    ګړندۍ حساسیت

ناوړه پیښې په وړاندی د یوه    د یوې بهرنۍ 

ژوندی موجود ډیر شدید حساسیت. د ونې  

د   چی  حساسیت  ګړندۍ  دومره  بوټي  یا 

 .کیدو او غیر نارملتوب المل يش  ېاو مړ 

 

 Hypha                                             هایفا

هغ  د جوړښت  د  پوپنکو  یا  ډنډر قارچونو  ه 

چ  برخه  شکله  میله  یا  مایسلیم   ېډوله 

 .يجوړو 

 

               Hypocalcaemiaهایپوکلسیمیا 

ته   کمښت  اندازې  کلسیم  د  کې  وینه  په 

لیدل  کې  میږو  او  غواګانو  په  کیږي.  ویل 

لنګون څخه څو اونۍ مخکې یا له  کیږي. له  

د  کیږي.  واقع  زیات  وروسته  څخه  لنګون 

فلج   لنګون  د  ورته  لپاره  همدې 

(Parturition Paralysis کی ویل  هم  ږي. ( 

عالیم یې عمدتا په شخي سه په الره تګ او  

 په ځمکه غورځیدل دي. 

 Hypothesis                               فرضیه

د    د کې  ډګر  په  او  کرنې  تجاربو  علمی 

په   تجربی  د  لپاره  کولو  ترسه  د  څیړنې 

ساحه کی د ځانګړو پيښو او پدیدو، اشیاوو،  

لړ   یو  هکله  په  العملونو  عکس  او  عملونو 

ځانګړو   د  تصورات،  مخکینی  یا  قبلی 

یوې   د  الندې  حالت  ناڅرګنده  او  رشایطو 

 تجربی د پایلی په هکله یو تصور او ګومان. 

 

 Hypoxia                  د اکسیجن کمښت

ه  د ته  ژوند  موجوداتو  غه  ژوندیو 

د دوی   ې ګواښوونکی حالت چی چاپیریال ک

یجن قلت ولیدل شی.  د تنفس لپاره د اکس

د کافی اندازه اکسیجن نه   ې په چاپیریال ک

 ډاډمنتیا.
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I, i 
 

 ICARDA                                       اډایکار 

ه وچو سیمو کی د کرنیزو تحقیقاتو )علمی  پ

د   چی  دی  مرکز  نړیوال  یو  لپاره  څیړنو( 

یې    نوم  بشپړ  دی،  کی  هیواد  په  سوریی 

International Center For 

Agriculture Dry Areas    مرکز دی. دغه 

د هغو بوټو په هکله علمی څیړنی کوی چی  

کی  سیمو  وچو  یا  سیمو  لرونکو  اوبو  لږ  په 

له مرکزی  توافق لری.   دغه مرکز د سوریی 

له   او  کې  هیوادو  نورو  شمیر  یو  پرته  دفرت 

 هغې جملې په افغانستان کی هم دفرت لري. 

 

 Ice Age                              د کنګل عرص

ځمکی    هغه وخت د  ې چ )دوران(  غه زمانه  ه

نیول  برخه کنګلو  ی  ې د مخ ډیره  او هوا    ې وه 

 سړه وه. 

IFAD 

 پرمختیا لپاره نړیوال صندوق د کرنی د 

یا    د فنډ  املللی  بین  لپاره  پرمختیا  د  کرنی 

International Fund For Agricultural 

Development    سازمان د  ملتونو  ملګرو  د 

په   چی  ده  موسسه  تخصصی  م.    ۱۹۷۸یوه 

ا جوړه  کی  پرمختیایی کال  په  یی  موخه  و 

ک کرن  ې هیوادو  د    ې د  لپاره  پرمختیا  د 

مرکزی   پروګرام  دغه  د  دي.  ورکول  پورونو 

 دفرت د ایټالیا په روم کی دی. 

 

 IFYE د ځوانو بزګرانو د تبادلی پروګرام 

ځوانو بزګرانو د راشه    بیالبیلو هیوادونو د  د

درشی او د تجاربو او زده کړو د پراختیا په 

موخه یو جوړ شوی نړیوال پروګرام دی چی  

غړی هیوادونه په لنډ وخت کی د زده کړی  

ځو  ډله  یوه  خاطر  همدغه  په  د  بزګران  ان 

غړ  بل  ته    يپروګرام  او  هیواد  استوی 

بزګران خپل هیواد   يهمدارنګه د مقابل لور 
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راغواړ  تجا  ي ته  ترمنځ  بزګرانو  د  څو  رب  تر 

یا    IFYE. د  او زده کړی پراخه او تبادله يش 

International Farm Youth Exchange 

Program  هغو تجر په  بیا  تیره  په  به، 

ی   ې چ   ې هیوادو ک تولیدات  په ملی    ې کرنیز 

لر   ې اقتصاد ک ارزښت  ثابته  يزیات  ، ګټوره 

 شوی ده. 
 

 Imbibition                        جذب عملد 

د آزموسسز د عمل له مخی    ې چ   ې که هغسل

رقیق   له  ته مواد  محیط  غلیظ  څخه  محیط 

همداس یوه    ې ځي،  د  )مالیکولونه(  مواد  هم 

نش پروتین،  )لکه  په جاذب  نورو(  او  ایسته 

 ې جذب په حقیقت ک.  يواسطه جذب کیږ

ا حرکت  ډول  یو  مالیکولونو  د  اوبو  و د 

دخپ  د  ې چ   يریدل  چاپیریال    ېپه  د  سه 

حجراتو ته ننوځی. دی   ې مواد د ریښ ي غذای

 .يهم ویل کیږ Imbibition Pressureته 

 

                                     Imitation تقلید 

بوټو د پالنی   -کښت، څاروی روزنی او ونو  د

هغه روشونه چی بزګران او څاروی روزونکی  

نورو خلکو پيښې کوي.   په هغو طریقو کی د

او   کول  زده  څه  یو  د  څخه  بزګرانو  نورو  له 

 بیا یی عملی کول. 

 

 Immature Soil         نا رسیدلی خاوره

د زیاتو اوبو د    ې چ   يغو خاورو ته ویل کیږه

شتون له امله په هغو کی هوریزانونه څرګند  

له  زیم  دایمی  د  او  وی  نه  وړ  تفکیک  د  او 

او کاربنټونه هم ښه تشکل ونه  کبله مالګې 

 لري. 

 

 Improverished                 خواره خاوره

د ه او  مواد  عضوی  لږ  ډیر  چی  خاوره  غه 

ره ډیر کم غذایی  بوټو د الزمی ودې لپا  -ونو

 .يرضوری عنارص ولر 
 

 In Vitro                           ېپه البراتوار ک

یا  ټ بوټی  یوه  په  یی  مونږ  چی  څه  هغه  ول 

او   تر سه  آزمایښتونو کی  په  باندی  څاروی 

کی  ترڅ  په  آزمایښت  د  چی  پیښی  هغه 

مخی ته راځی، اینوترتو بلل کیږی، حال دا  

پیښی   نوری  کومی  موجود  ژوندی  د  چی 

چی د دوی په عادی چاپیریال کی مخی ته  

 دي.  In Vivoراځی هغه ټولی 

 
                  In Vitro ت  په لوښی کی کښ

غه طریقه په تیره بیا د ګالنو او ګلربګونو د

په تکثیر کی اهمیت لری. یو شمیر قیمتی 

بوتل   لوښو،  یا پالستیکی  یی  په ښيښه  بوټی 

ییا ګیالس کی م ایښودل کیږی کله   ې وقتاً 

محیط، ګلدان    پیاوړی شی اصلی   ې چی ریښ
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ځمک کیږ  ې یا  وړل  په  ته  ي)و.ګ: 

 . البراتوارکې(

 

 Incsecticide                    حرشه وژونکی

په کرونده کغه مرکبات چی   ې ه کیمیاوی 

حرشاتو لپاره   د  وړلو  منځه  له  د 

 . ياستعاملیږ

Index Of Sustinabiliy 

 د دوام یا ثبات شاخص 

تراستفادی   داسې  منابع  طبیعی  چی  کله 

الندی راځی چی د قحط، انقراض او تباهی  

په   ته دامانت  راتلونکی  وی،  نه  یی  احتامل 

شی.  پاتی  د    ډول  خوا  له  نسل  دحارض 

نسلونه   راتلونکی  چی  کارول  داسی  منابعو 

 زیامنن نشی.

 Indigenous                 (آرژوندیبومي)

یوه  ه په  آره  له  چی  موجودات  ژوندی  غه 

اصلی   ځای  همغه  د  او  شته  کی  سیمه 

سیمی بومی  اوسیدونکی بلل کیږی. د یوی  

ځانګړتیا ټولو  سیمی  د  سه  )آرژوندی(  وو 

د بومی ځای په  .  سه تر ټولو ښه توافق لری

یعن   انام چی    ې ده.  موجود  ژوندی  هغه  هر 

اصيلخ  خپل  ټاټوبی  جغرافیایی  خاص   پل 

 . يځای پوری مربوط او متعلق و  ي طبیع

 

Indirect Deforestation 

 ځنګل ناسیده له منځه تلل   د

ر ډیره وخته پوهانو په هغو عواملو فکر کاو  ت

منځه   له  د  ځنګلونو  د  دننه  ځنګل  د  چی 

تللو  دالملونو په لټولو کې داسی ډیر حقایق  

تړيل  پورې  عامل  بهرن  چې  شوي  څرګند 

دي.  یعنې یو شمیر بهرنی عوامل شته چی  

المل  لوڅیدو  د  ځنګلونو  د  څخه  بهر  له 

. د بیلګی په توګه هغه ککړتیاوی چی  کیږی

 . يبهر څخه د ونو د وچیدو المل کیږ له

 

 Indoor Plants        د ودانیو دننه بوټی 

چ ه ګالن  او  بوټی  او    ې غه  کوټو  ودانیو،  په 

کاپ ګلتونونو  په  دننه  کی  دننه    ې ارمتانونو 

کیږ شمیر يروزل  یو  ګل،  انجیری  لکه   .

 ګلپاڼې او فوتوس. 

 

Industrial Agriculture 

  نعتی کرنه ص

صاد او تولیدی د اقت   ې و نوی مفهوم دی چ ی

کرن پلوه  له  د    ې پروسس  دا  کوی.  کتنه  ته 

په   چی  کوی  ترشیح  وضیعت  هغه  کرنی 

برشي نیرو یا د کار ځواک هغی کی پانګه د 

نیيس کرنیزو   ځای  د  کې   وخت  اوسني   .

کی    مارکيټ  نړیوال  په  لپاره  محصوالتو 

تقاضا د   نو د دغی  زیاته شوی،  تقاضا ډیره 

کیمیاوی   االتو،  ماشین  د  لپاره  کولو  پوره 

توکو )سی، د ناروغیو او آفاتو ضد مرکباتو(  

او د انرژی په کار وړل ډیر شوی او کرنه د  

د کی  بازار  په  موخه  په  پیشی  د    تولید 

له  رضایت  د  مشرتی  د  او  توان  پیریدلو 

کرنیز   ډول  دغه  کیږی.  مدیریت  مخی 

د    High External Inputعملیات 
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Agriculture    عامل بیرونی  لوړ  د  یا 

غوښتونکی کرنی جوړیدو ته الر هواره کړی  

ده. دلته د عنعنوی کرنی بر خالف، عوامل  

خ  له  بزګر  تامین  د  څخه  بهر  له  بلکی  وانه، 

کیم  يکیږ کیمیاوی  لکه  سه،  یاوی 

مرکبات، فوسیلی سون توکی، ماشین او نور 

عوام دغه  او چی  تولید  تصدۍ  صنعتی  ل 

ی ته  صنعتی يسپار   ې کرنی  باملقابل   ،

کرن سه  قوت  پوره  په  د  تصدۍ  توکی  یز 

 . يپروسس لپاره ترالسه کو 

 

 Industrial Crops            صنعتی بوټی

نډر فایرب، تخم  پاڼه، ریښه، ډ  ې چ   ي غه بوټه

د خامو توکو په توګه په    ې )دانه( او ځوښا ی

ک پروسس  کی  صنعتی    يیږصنعت  او 

 . يمحصوالت ورڅخه تولیدیږ
 

 Industrial Smog             صنعتی لوګی

صنعتی پ د  چی  ککړتیا  هغه  کی  هوا  ه 

تیزابونو   د  سلفر  د  ده.  ځانګړنه  یوه  ښارونو 

 نځته شوی غبار.او معلقو ذراتو څخه رام
 

 Inerm                                        ياغز  ېب 

 يګالن لکه ګالب، زقوم او نور اغز   و شمیری

یو شمی يد  ي لرونک ون، همدارنګه   ياغز   ې ر 

یا د بوټو هغه برخه   ي . هغه بوټيلرونکی د

ته    ې چ  هغی  لري،  نه  ویل   Inermاغزی 

 . يکیږ
 

Inexhaustible Resources 

   متامیدونکي رسچينېه ن 

يا منابع چې   مې عي شتمني  او زير ی غه طب ه

د خو  موجودې وي،  يا   دامياً  دغو سچينو  

فرت او داميي واىل هيڅکله د دې    و منابعو  

احتياج   ورته  برشيت  چې  کېږي،  نه  المل 

پرې روابط ورسه  خپل  يا  لري،  يا    ونه  کړي 

بلکې   کړي،  کم  اهميت  او  استعامل  يې 

م ال  کې  دياقتصاد  ملر    .همې  د  اوبه،  لکه 

مدو   د  يا  څپې  غاړو  اوبو  د  او  ر جز انرژي 

 او نورې سچينې .  Tidal Energyانرژي 
 

Informal Education 

 یر رسمی زده کړېغ

زده کړ غه نه    ې چ   ېه  تابع  نصاب  رسمی  د 

ګروپ ځانګړو  د  خو  تنظیم  وی،  لپاره  ونو 

يش  کیدای  او  په    کیږی  بهر  ښوونځی  له 

دغه   شی.  بوتلل  پرمخ  کی  وختونو  مناسبو 

وی.   لپاره  پروګرامونو  ځانګړو  د  کړی  زده 

یا  لکه د کلیوالی لویانو لپاره سواد   زده کړه 

 .ېد کرنیز ترویج زده کړ 

 

 Informal Group     غیر رسمی ګروپ 

په    د چی  ډله  کوچنی  هغه  وګړو  شمیر  یو 

عال ګډو  شمیر  یو  د  توګه  یقو،  تصادفی 

اړیکو، شخيص او  اداری  وف  فردی صمیمیت 

. د يجوړیږ  ې او مشرتک ذوق او فکر له مخ

ګروپونو په پرتله   ي د رسم  ې دوی ترمنځ اړیک

 . يو   ېال زیاتی پیاوړ 
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 Informant                       باخربه شخص

چ ه څوک  یو   ې غه  ځانګړ په  برخه،   ېه 

ک موضوع  یا  کسب  ښه    ې مسلک،  ډیر 

ولر  يش   يمعلومات  کیدای  اړتیا   او  د 

ويش  مراجعه  ورته  باخربه  پرمهال  هغه   .

بزګران او    ې په کلیوالی سیمو ک  ې شخص چ 

رالسه کولو لپاره ورته  کلیوال د معلوماتو د ت

 .يمراجعه کو 

 

  Infrastructure         بنسټيز جوړښت

ودې    د بنسټيز  اقتصادي  هغه  لپاره 

جوړښتونه چې د توليد او د خدماتو د پرمخ  

پرمختيايي    . بيولولپاره اسانتيا رامنځته کوي

لپاره  اقتصاد  خپل  د  هم   اوس  ال  هېوادونه 

پياوړى: زير بنا چې د دوى اقتصاد ورباندې  

په دې کې ټول    .  په پښو ودرېږي،  نه لري

د  معمو  الرۍ،  لکه  اسانتياې  او  وسايل  ي  

د  وسپن   ، ډګرونه  هوايي   ، بندرونه  پټلۍ،  ې 

دغه  .  برېښنا بندونه ، تيليفون  او نور راځي  

يو  لپاره  پرمختيا   د  زيربنا  لومړنۍ ه  ډول 

 اړتيا ده.

هغه اقتصادي تاسيسات  او بنسټونه چې د  

اسايس   لپاره  ژوند  ورځني  او  اقتصادي 

د  الرې،  لويې  لکه  کېږي،   بلل  رضورت 

لپ  کرنې  د  بندونه،  او برېښنا  د  ور  بخاره 

کانالونه ، سړکونه او پلونه، بانکونه، د بېمې 

اقتصادي  د  يې  هريو  چې  نور  او  رشکتونه 

لپاره   اسانتياوو   او  بيولو  پرمخ  د  فعاليتونو 

کېږي بلل  د    .اساس  هېوادونه  پرمختيايي 

يوه مرحله کې ددغه ډول   په  لپاره  پرمختيا 

لري اړتيا  ته  ايجاد  دې   .تاسيساتو  له  سه 

مم ته  چې  دوى  ايجاد  کچر  انفراسرت  د  کن 

لرونکى   لګښت   زيات  د  پلوه  اقتصادي  له 

ا خو  يې حتمي دىیوي،  او جوړول  د   .جاد 

اوبخورسیستم،   د  لپاره  دسکتور  کرنې 

د  ترانسپورت  او  زیرمتونونه  سیلوګانې، 

 بنسټیزو جوړښتونو حیثیت لري. 

 

 Ingredient                  جوړوونکی توکی

ترکیب    د په  درملو  طبی  یا  توکو  خوراکی 

 ې اجزا چ   يشامل مواد. ټول هغه خوراککی  

.  ياضافه شوی و   ې په یوه تولید شوی غذا ک

په یوه نهایی    ې ټول هغه غذایی ترکیبات چ 

 ترکیبات.  .يو   يورګډ شو  ې تولید ک 

 

 Initiative                                   مخکښ

مخکیوا  د او  نوښتونو،  هغه  لی  مخکښ  د 

ذايت او  د  ې چ  ي توانای  استعداد  له   ېپرته 

ی  الرښوونه، وړاندیز یا امر ورته شوی و   ې چ 

، په خپله  ي یا د چا له خوا ورته ویل شوی و 

یوه طریقه   تولید  یا د  پیل کړی،  فعالیت  یو 

په چارو کپی  یا د خیر ښیګڼی  د   ې ل کړی، 

 .غورځنګ په س کی رايش  کلیوايل

 

Innovation Decision Process 

 نوښت په اړه د پریکړی پروسه  د

نو   د او  ک  ېمفکور   ېترویج  منلو    هغه  ې په 

ته چمتو   ېبزګران یا کلیوال د  ې پړاو دی چ 
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ترال   ې چ   يش  د  معلوماتو  پړاو  د  له  کولو  سه 

نو  د  وروسته  مفکور ې طریق  ېڅخه  یا    ې، 

هغ  ۍتکنالوژ  د  یا  منلو  په   ې د  منلو  نه  د 

 .يهکله پریکړه وکړ 
 

 Innovation                                 نوښت

چاره،ه فکر،  په   غه  چی  موضوع  یا  طریقه 

یو    او د  يو  ېپه بشپړ ډول نو   ې خپل ذات ک

 . يشوی و  چا له خوا معريف 
 

 Innovators                             نوښتګران

چی  پ دی  وګړی  هغه  کی  ټولنه  نو ه  رو  تر 

تکنالوژی  مخکی نوی مفکوره منی او د نوی

ذکاوت   د  دوی  کیږی.  چمتو  ته  تطبیق 

ځانګړتیا   موندلو  د  ګټورتوبونو  اود  لرونکي 

منو  د  مفکوری  نوی  د  طبیعی لري.  د  نکو 

پسی بیا  په دوی    يبرخه جوړو   ۲،۵منځنۍ  

منونک ژر  اکرثیت  ډله  اکرثیت ي بله  بیا   ،

منونک ک  ي وروسته  سلو  په  نور   ۲،۵  ې او 

 .يتنبالن د

 
 

 Inoculation                   د بکرتیا کښت 

ګټورو ه د  خاورو کی  په  چی  ده  عملیه  غه 

خاطر   په  کولو  فعاله  د  ارګانیزمونو  مایکرو 

د  کله چی  توګه  په  بیلګی  د  ترسه کیږی. 

شوتلې، رشقی او نورو لیګیومی بوټو د ریښو  

ته   خاورو  بکرتیاوې  ریزوبیومی  واسطه  په 

اضافه شی، دا د تلقیح په واسطه د رایزوبیم 

 ول دی. بکتیریا د ګټورتوب اضافه ک

 

 Inorganic Fertilizer         منالی کود

یوه مهمه    ې عدنی سه ده چی کاربن د هغم

بلکی یو شمیر نور عنارص لکه    ي،برخه نه و 

او نایرتوجن،  .  يپتاسیم ورسه و   فاسفورس، 

  ي، نه و   ې عنارص پک   يامله چی عضو   ېله د

عضو   ې بلک لر   يغیر  ديعنارص  نو  ته    ې، 

 .ي سه هم وای يغیر عضو 

 

Inorganic Soil 

 ه عضوي موادو فقیرې خاورېل

سلو  ه په  یی  توکی  عضوی  چی  خاوری  غه 

حاصل   د  او  وی  کمه  څخه  دوه  له  کی 

 ورکولو لږ وړتیا ولری. 
 

 Insectivore                حرشه خوړوونکی

ژونده چ   ي غه  یې    ې موجودات  خوراک 

و  په کنرتول   .يحرشات  آفاتو  او  ناروغیو  د 

مهم   دغه  ې ک ځکه  کوونکی  ښکار  طبیعی 

چ  نیول   ې دی  مخه  کنرتول  کیمیاوی  د 

 . ياو جانبی عوارض نه لر  يکیږ

 

                   Insolation اندازه  ېد وړانګ

ک  د فزیک  په  د    ې نور  خو  دی،  بحث  یو 

ک  ې کرن برخه  وړانګو    ې په  د  ملر  هغه  د 

 .  يترالسه کو  ې ی ي او بوټ ې ون طده چ  يانرژ 
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Intangible Rewards 

 ستاینه يیر مادغ

یار ګالونکو او نوښتګرو کلیوالی ځوانانو ته ز 

چی  ډالۍ  هڅوونکی  او  سوغاتونه  هغه 

د   پلوه  معنوی  له  بلکی  لری،  نه  بڼه  مادی 

 هغوی لپاره د ویاړ او هڅونی المل ګرځي. 
 

Integrated Agriculture 

 کرنه يلفیقت 

چ غه  ه اصيل  ې کرکیله  څنګ   د  تر  تولید 

. دغه ډول کرنه  يهم و   ې موخ   ېورڅخه نور 

لکه د    يبیالبیلو مقاصدو لپاره ترسه کیږد  

د    ې سیم  ېیو  استخدام  د  لپاره  خلکو  د 

د   زیاتول،  عاید  د  برابرول،  فرصتونو 

منظرو   ښایسته  د  کول،  بډای  چاپیریال 

رفی کول، خو په  جوړول او د نویو ورایټیو مع

 هدف انکشاف دی.  ې نهایت ک
 

Intensive Agriculture    

 شديدي کرنهت 

کرنې هغه ډول چې په کوچنيو  کروندو کې    د

) هر    ه او د ځمکې په هره ټوټ    پرمخ بيول کېږي 

توليدي واحد ( باندې  ډېر لګښت کېږي،  او  

هر توليدي  واحد ) يوې ټوټې ځمکې ( څخه  له  

په دې کرنه کې     اوچت حاصل ترالسه کېږي. 

لکه   ميتودونه  ټول  لرونکى  مولديت  لوړ  د 

ناروغيو   او  افتونو  د   ، سه  دفع  کيمياوي 

   . او نور تشديدي روشونه په کار ځي   اوکنرتول 

نيول   تشديدي کرنه هغه وخت ترالس الندې 

اک کې نه وي او  و کېږي،  چې نوره ځمکه په  

استعامل  اقتصادي  فزيکي  دهغې  د    د ځمکې 

د ته  رسېدىل وي، حال دا  چوکاټ  اخري ح 

منسبط  يا    ه چې   Extensiveکرنه 

Agriculture       بيا هغه ډول کرنه ده چې په

کېږي  کرنه  کې  کروندو  وار    پراخه  په  وار  او 

نوې ځمکې تر کر الندی راځی، یعنی  فزیکی  

  . وی  موجود  هم  ال  د    چوکاټ  او  افغانستان 

پرمختيايي   شمېر  يو  شان   په  افغانستان  

منسبط  هېوادونه   چې  لري  امکان   ا  هم د  ال 

واړوي  پام  ته  تشديدي    وی د  . استعامل  ته 

ټول   چې   ځکه  دا  متامېږي،  ګران  روشونه 

بهر څخه   له  وسايل  نور  او  تکنالوژي   ، عوامل 

 واردوي. 
 

 Intensive Farming تشدیدی کرونده 

  ې د ساح   ې ه دغه ډول کروندو او فارمونو کپ

و  نه  امکان  پراخیدو  د حاصال يد  خو  د ،  تو 

س  ماشین،  له  لپاره  کیمیاوی  ېلوړولو   ،

د او  څخه    ېمرکباتو  تکنالوژیو  ورته  ته 

  ي او برش   ې او د پانګ  ياستفاده کیږ  ي اعظم

. دلته يواک موثریت ته زیاته پاملرنه کیږځ 

فزیکی   چوکاټ  تخنیکی  او  اقتصادی 

ته    Physical Frameworkچوکاټ  

 . يو وررسیدلی 
 

 Inter Cropping                     ګډ کښت

څو بیالبیل    ې په یوه کرونده ک   ې ه یو وخت ک پ 

چ  کله  کرل.  او    ې تخمونه  وخت  یوه  په  بزګر 

روزن   ې یوه کرونده ک  بوټو د  څو  مدیریت    ې د 
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ولر  غاړه  په  بوټي  ي کول  بیالبیل  څو  دلته  د  ، 

 . ي کو   ودې په موسم کې یو بل سه سیايل 
 

Inter Row Distance 

 کتارونو تر منځ فاصله  د

تر   د بوټو  فاصل   بیالبیلو  وړ  اړتیا  د  ته    ې منځ 

د خپلو ریښو، پاڼو او   ي . کرنیز بوټي ویل کیږ 

څخه بیالبیلو   یو له بل  ې د سایز له مخ  ي د بوټ

لر  ته رضورت  بدن   ې چ   ي فاصلو  په  بوټو    د 

باند  ورکولو  حاصل  او  لر   ې وده  . ي اغیزه 

د   فاصله  دغه  تجربې بزګرانو  ورځنۍ  خپلی 

بو له مخې او عملی مرکزونو یی د عملی تجر 

 .ي سپارښت کو   ې د نتایجو له مخ
 

 Interest                                      لیوالتیا

مفکور   يتکنالوژ   ې نو   د پ  ېاو  نځو  ی د 

چ دی  پړاو  دوهم  څخه  بزګران   ې پړاوونو 

  ي ته تر خربیدو څخه عالقه ښکاره کو وروس

ری په هکله په جزئیاتو سه  چی د نوی مفکو 

د  خرب يش  په  چیر   ې چ   پوه يش   ېاو   ې که 

کړ  تطبیق  مفکوره  ی  يدغه  به  څه  ګټه  ی 

 . يو 
 

International Poverty Line  

   د بېوزلۍ نړيواله کرښه

مختللو هېوادونو  وپر پرمختيايي هېواد او لږ    د

 (Dcs/Ldcs  اجتامعي اقتصادي،  يوه  لپاره   )

بېو   . ستونزه بيوزيل ده   ۍ لپاره يو ښودل  زل د 

حد  )   ، شوى  کرښه  بېوزلۍ    Poverty Lineد 

دا هغه بريد دى چې وګړي د معيشت     ده .  ( 

د بېوزلۍ    . لپاره حد اقل وسايلو څخه لږ ولري 

شامله   کې  اجندا  په  ملتونو  ملګرو  د  مسئله 

 ( اهدافو   په  زريزې  اود  کې  Mdgsموضوع   )

راغلې خربه وه، خو کله چې د نړيوال بانک له  

د   چې   ، شو  وښودل  بريد  داسې  عايد  د  خوا 

وپېژندل    وګړي  بېوزله  نړۍ  د  مخې  له  هغه 

وبلل شوه،   نړيواله کرښه   بېوزلۍ  يش،  دا د 

چې نړيوال بانک هغه د يوه وګړي لپاره په يوه  

دغه    .  ورځ کې يو ډالر  څخه کم ښودىل دى 

د توان    دنې د پريو   بیو کال د    . م   ١٩٨٥بريد د  

کې   د هغه وخت د  . م    ١٩٩٣په    ) پر بنسټ  و  

پريودنې   د  ډالر  ډالرو    1,08يوه  د  يعنې  شو 

کې  د وختونو  بېالبېلو  ممکن  توان  پريودنې 

موخه دا چې دا يو معيار وګڼل    . تعويض يش ( 

.  شو ترڅو بيوزله وګړي ورباندې وپېژندل يش  

په  يې   لپاره  کورنۍ  د    که د  ونيسو،  کې  پام 

مرصف   يا  عايد  ورځنى  غړي  هر  د  کورنۍ 

کېږي  محاسبه  کر   . همدومره  رصف  ښ دا  ه 

  ، ده  شوې  غوره  لپاره  مقايسې  نړيوالې  ديوې 

په واقعي توګه هر بېالبېل هېواد کې د   يعنې 

سه   بل  يو  اوبيا  ټاکل  شاخص  يوه  د  بېوزلۍ 

په عموي توګه    .  پرتله کول ستونزمنه خربه ده  

وروسته پاتې او پرمختيايي هېوادو    د نن ورځې 

يو   هر  د  دوى  د  شاخص  دغه  بيوزيل  دکې 

دا  د ډېرو  بېوزلو     کرښې ته نژدې رقم دى. 

بېوزلۍ   منځنۍ  د  خو  کوي،  صدق  لپاره 

و  هر  د  لپاره   کرښې  لپاره  ګړ نړيوالې    2,4ي 

 ډالره ښودل شوى دى. 
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 Intervention                    دخالت کول

کلیوالی پرمختیا په پروسه کی یا  له چی د  ک

په   موخه  په  زیاتوالی  د  تولیداتو  کرنیزو  د 

مسایل   نوی  کی  سیستم  دودیز  او  عنعنوی 

کی  سیستم  دودیز  دغه  او  شی  وراضافه 

کی   هغه  په  چی  وشی  السوهنه  داسی 

ورزیات   ګټورتوب  او  اغیزمنتوب  نوښت، 

وایی کول  دخالت  ته  دی  وروسته  شی  په   .

طریقو    ې پات د  نویوالی    ې کدودیزو  راوستل 

څارو   ې کرن د   ې روزن  ياو  محصوالتو  د 

 . يزیاتوالی په موخه و 

 

 IPM        د آفتونو د کنرتول ګډ مدیریت

چ ک ک   ې له  د  آفاتو  او  ناروغیو  او د  نرتول 

کیمیاو  له  لپاره  او يمخنیوی  بیولوژیکی   ،

کار  ګډه  په  څخه  طریقه  ټولو  میخانیکی 

ت په  چی آفااخیستل کیږی او موخه دا وی  

يش اغیزمن   کنرتول  او   ډول  چاپیریال  او 

ته زیان ورسیږي، دې  لږ  ټولو  تر  ته   انسان 

Integrated Post Management  یا

(IPM ویل کیږي. دا یوه تر) طریقه ده.    ي کیب

مخنیو  د  امراضو  طریقو   يد  څو  د  لپاره 

 ګډول. 
 

Irrigable Area 

 اوبو کولو او کښت وړ ځمکه  د

ساحه چی کیدای شی په  وله هغه ځمکه او ټ

اوبه   او  شی  راوستل  الندی  تر کښت  آسانه 

 ور ورسول شی. 

      Irrigated Area د آبیاری وړ ځمکی  

سچینی ه ثابتی  یوی  د  چی  ځمکی  غه 

سیند،   له  لکه  وي  تأمین  اوبه  یې  څخه 

 ارهټ، چینه، کاریز او نوروڅخه.

 

 Irrigated Land                    آبی ځمکې

منبع غه  ه اوبو  د  ثابته  کرنیزې ځمکې چی 

له  منظور  په  زراعت  او  کښت  د  او  لری 

 هغی ابیاری کیږی)خړوبیږي(.

 

 Irrigation Ditch                          ویاله

له سچینی   د یا مجرا چی  هغه مسیر  اوبو 

تر کروندې پورې غځیديل وي. د اوبو د نه  

د   کې  وخت  اوسني  خاطر  په  کیدو  ضایع 

اسرتکاری  ویالې   یا  جوړیږی  کلک  بسرت 

روانو   د  لښتی  او  سیندونه  ویالی،  کیږی. 

 بیلګې دي. Latic Waterاوبو 

 

Irrigation Efficiency 

 اوبو لګولو موثریت  د

اوبو له مجموعې څخه رصف د    د هغو ټولو 

بوټو په واسطه  هغو اوبو اندازه چی د ونو او  

. دا یو نسبت دی. څومره  يمرصف شوی و 

بوټی  اوبو څخه  ورغلیو  د  ته   چی کروندی 

ډیری مرصف کړي، خو ضایعات یې کم وي،   

اوچت   اغیزمنتوب  لګولو  اوبو  ډول  دغه  د 

 ارزول کیږی. 
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J, j 
 

 Jargon                           مفاهیم يځانګړ  

اصطالحات، مفاهیم او نومونه    يغه ځانګړ ه

ټولن  ې چ  یا    ې ډل   ېځانګړ   ې د  حرفو  د  او 

لرونک ک  ې ی  ي کاروبارونو  منځ   ې خپل 

ډیر    ياستعاملو  معنا  په  یی  دوی  ښه  او 

غوا  يوپوهیږ کلیوالی   -لکه  په  چی  خوسی 

سیمو کی موخه ورڅخه د څارویو روزنه ده  

لوی کروند  -ا  د  ورڅخه  موخه  چی    ې لور 

د ورڅخه  يچاری  موخه  چې  ټک  دپولۍ   ،

 نور. ې ده او داس بیوزيل

 

 Jerib                                              جریب

مقیاس  لی  د مساحت لپاره یو مح  ې ځمک  د

پنځم هکتار  یوه  د  چی  (  ۲۰۰۰)  ې برخ   ې دی 

 مربع مرتو سه برابر دی. 

 

 Joint Production             ګډ تولیدات

کرنی یوه ځانګړتیا همدا ده چی یو شمیر    د

.  يدات یا محصوالت یو بل سه متمم و تولی 

لکه پنبه او پنبه   يدې ته ګډ تولید ویل کیږ

 دانه، بوس او غنم.

 

 Juventile Phase                  يځوان بوټ 

چ   د دوران  هغه  ټول  ژوند  د  بوټو  له    ې ونو 

او   ګل  تر  څخه  کیدو(  )شنه  وهلو  تیغنې 

 حاصل ورکولو پوري وي. 
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K, k 
Kalanchoe Blossfeldiana 

 النکویهک

پوری   Crassulaceaeکراسوالسه    د کورنۍ 

لر  او ياړه  کولو  قلمه  د  پاڼې  د  تکثیریې   .

دان کې یې  .  په ګلياسطه کیږکینولو په و 

 .يقلمه شنه کیږ  ې هم د ډنډر او هم د پاڼ

 

 KAP                                                 کاپ

هغه    د لپاره  مامور  د  کلیدي ترویج  درې 

مخ له  هغو  د  چی  خپلو   ې مفاهیم  د 

ورسه   پروګرام  او  تحلیل  وضع  مراجعینو 

بوځي.    ,Knowledge, Attitudeپرمخ 

Practice  هکل ده سه  په  خربتیا  مروج  د  ه 

کو  معلوماتو    ې چ   يمرسته  د  بزګر  هر  د 

عمل   د  او  وضیعت  شخصی  هغه  د  اندازه، 

قضاو   څرنګوايلدکولو   هکله  وکړ په  او   يت 

مخ له  قضاوت  دغه  د  تطبق    ې بیا  پروګرام 

پروګرام  يکړ  د  ترویج  د  به  توګه  دی  په   .

په    ې ه، د هغه منل کیدل او د هغه پایلاغیز 

 . يو  ېزړه پور 

 

 Khurpi                        کنجه تیغ خاښۍ 

بوسو د بادولو تر ښاخۍ پیاوړی خو د لنډ   د

په  معموالً  چی  ده  وسیله  لرونکی  الستی 

د   څخه  ځمکی  شوی  اړول  د  باندی  هغی 

کار   کی  راټولولو  په  ریښو  او  بوټو  هرزه 

 اخیستل کیږی. 

 

 Kinship System           نظام يد خپلو 

Kinship   خپلو اړیک  يیا  کورنیو  د  په ې او   ،

ک  کلیوايل ډیر    کلیوايل  ې سیمو  ته  خلکو 

لر  خپلو يارزښت  کورنۍ  د  دوی  په   ي. 

اقتصادکې  چاپیریال   او  ټولنیز   يډیر 

.  ياو وده ورکو   او هغه پايل   ي تعلقات عیارو 

د کورنۍ    ې توګه ټول هغه مسایل چ   ېپه د

مخ له  ټینګیږ  ې خپلوي  او  د   يرامنځته 

Kinship System يپه نوم یادیږ. 

 

Knowledge Economy    

 ر پوهنه درول شوې اقتصاد پ

هغه نوي اقتصاد  ځانګړتيا ده چې د کار   د

رامنځته  د  فرصتونو  نويو  د  استخدام   او 

کولو ، د توليد ښه کېدلو او په نهايت کې د 
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پوهه محور   رهرامنځته کولو لپا  دمطلوبيت   

يش  ځنده   .  وګرځول  خو  يوه  ډول  ددغه 

دارقامو    تفکر،   ، څېړنه  علمي  لپاره  اقتصاد  

معلوماتو   د  او  مهارت  او  توانايي  تحليل  د 

ان دا چې د سنګاپور هېواد    .  لرل اړين دي

 Knowledge)  نومې  و اک  لجنا

Economy)  دغه او  وګرځاوه  شعار  خپل 

ښه اقتصاد  کې دکوچنى  هېواد په لږ وخت  

شو   علم   .  لرونکى  د  د  خپريدل،   اثارو  ي 

څېړنې  ااقتص  علمي  شتون،  دکشنيو  دي 

ر  د  اقتصاد  ډول  دې  د  کول  نځته امترسه 

  . م   ١٩٦٠له    .  کولو لپاره رضوري  خربه ده  

شوي   کلک  پرمحور  پوهې  د  څخه  کال 

اقتصاد  اقتصاد   ګرځیدونکی  پوهنه  ته  اوپه 

هېوادونو  شمېر  ګڼ  اود  وشوه  پاملرنه 

دلون  ورپه برخه  اقتصاد ته يې پوره مثبت  ب

له همدې  لسيزې  وروسته  يو شمېر   .  کړ

اقتصادي  د  شول،  خپاره  نظريات  نوي 

موسساتو مديريت ګړندى او ماهر شو  چې 

څخه نعص شکل  ميکانيزه   له  هم  يې  ت  

راوست. ته  بيا ديجيتل شکل  او  په    اتومات 

نه   تفکرکې  اقتصادی  او  اقتصاد  ډول  دې 

پ د  هم  مرصف  بلکې  تولید،  له یواځې  وهې 

له   او مستهلک دواړه  یعنې مولد  مخې وي، 

 اقتصادی پوهې کار اخيل.

 Kudali                                        تسکوره

ه کار کیدونکی د چارو هغه ډیره پ ۍبزګر  د

د وهلو، نیالګیو ته د  ې وسیله ده چی د ځمک

)چ   و کندو  غاړو  د  پولو  د  کیندلو،  هلو  قرق( 

تیغه   ې د وسپن   يلپاره په کاریږاو نورو چارو  

 .يالستی لر  ي او د لرګ
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L, l 
 Labeling                                لیبل لګول

په ترڅ   ې د هغ   ې مارکیت هغه خدمات چ  د

او بسته  ې ک له پروسس    ي بند  د محصوالتو 

يش  ولګول  لیبل  وروسته  کرنیز څخه  د  و . 

ل د لیب   ېمحصوالتو په پاکټ یا قوطۍ باند 

 .ي محصول ډول او نور صفات بیانو 

 
 

                  Labour Casual موسمی کار

لنډې ه ټاکلې  يوې  د  چې  کارکوونکي  غه 

استخدام  کې  کار  په  کې  ترڅ  په  مودې 

وايئ،   کارهم  یی  وقفه  ته  دې  وي،  شوى 

 يعنې فقط يوه فرصت يا موده کې کارکول.

 

 Laggards                            وروسته پاتی

وګړ ه چ   يغه  کسان  ډله  هغه  نویو    ې یا  د 

ک  کولو  زده  په  د  ې طریقو  )لټان(  ،  يتنبل 

روګرام د ټولو زده کوونکو دوی د ترویج د پ

طبیع جوړو   ۲،۵  ي منځن   ي د  د    ې چ   يسلنه 

مخ له  وروست   ې ذکاوت  څخه   ي له  اکرثیت 

د   ې ، یعنی د ټولن ي راځ   ې په څلورم ګروپ ک

ه  منځنی استعداد لرونکو خلکو څخه وروست 

کيد کړه  زده  په  سه  دوی   له  باید   ې .  

ولګول  وخت  او  انرژی  زیاته 

تهيش  لوري  ښي  شکل  ،  )و.ګ:دالندې 

 وروسته تر دوهم اکرثیت( 

 
 

 Lagoon                              رڼوونکی ډنډ

یو شمیر  یا يو  ېخړ  ېینی وخت اوبه ډیر ځ 

 او کیدای يش   ي جامد ذرات ځان سه راوړ 

،  ي څخه وروسته بوټو ته زیان واوړ د اوبخور  

لپاره   کیناستلو  د  خړو  او  ذراتو  دغو  د  نو 

احتیاطی   یوه  اوبه  ته    Lagoonدغه 

شو   ې ورخوش رڼې  هلته  کله چی  بیا    ېکوي 

 خړوبولو ته کاروي.  ېد کروند ې ی
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                                 Lamina د پاڼې مخ 

بو   د او  برخه ونو  پلنه  هواره  هغه  پاڼو  د  ټو 

په منځ کی یی اصلی رګربګ تیر شوی    ې چ 

پاڼی   د  چیری  که  خو  چی  وی،  سطح  ټوله 

هم   وی  راځي،  ې کپرګربګونه  هغی    ،مطلب 

 .يویل کیږ Leaf Bladeته بیا 

 

 Land                                               ځمکه

اقپ دى  ص ت ه  عامل  توليدي  مهم  يو  کې  اد 

دا يو   .  چې په ثابت مقدار سه موجوده ده  

ب ځمکې ُ  درې  د  چې  دى  مفهوم  عدي 

په دې    .  سطح ، ژورتيا او اړخونه احتوا کوي

  ، معادن    ) خاوره   ( ځمکه   کرنې  د  کې 

ځمکه د يوه محل    اوجغرافياوي ځانګړتياوې  

يو شمېر  ده  چې   توګه  مطرح  په  ځاى  او 

وټي او داسې نور بيعي شتمني لکه اوبه،  ب ط

 هم لري.

 

 Land Economic          د ځمکې اقتصاد

تولید  اجناسو  ياقتصاد  د چې او  برخه  هغه 

کیږي.  ې ځمکله   هغه    ترالسه  ځمکې  د 

ساحه  را اخيل  چې په  هغې د مالکيت حق  

يا په    .موجود وي او استفاده ورڅخه کېږي

ټول    :  نياو بله   ځمکې  د  اقتصاد  ځمکې  د 

انسان  په الس جوړ شوى هغه  ی طب  او د  عي 

ځمکې   د  باندې  هغو  په  چې  دي،  منابع 

لکه حاصل ورکوونکې  لري،  سطح   کنرتول 

وبو   دا  ،   خاورې،  کرونده  ودانۍ،   ، منابع 

او   ،کان ژوي  وحيش  دهغواړوند  ځنګل، 

ځمکې   ،اوعواید  تولیدات په  يې  هريو  چې 

ارزښت   ځمکې  د  يې  هريو  او  تړيل  پورې 

 اوچتوالى او کموالى يش. 

 

 Land Economics        د ځمکې اقتصاد

يو   د دتوليد  ځمکه  چې  برخه  هغه  اقتصاد 

منقول  عامل غري  لېږدېدونکې(   هاو  نه    (

دغه   او  بويل  هغه    پوهنهشتمني  ځمکې  د 

کو ساحه    د  مطالعه  هغې  په   چې  ي  

مالکيت حق موجود وي او استفاده ورڅخه 

بله    .کېږي په  د و يا  اقتصاد  ځمکې  د  نيا 

عي او د انسان  په الس جوړ ی ځمکې ټول طب 

باندې  څیړ هغه منابع    يشو  په هغو  ي، چې 

لري، کنرتول  سطح    ځمکې  حاصل   د  لکه 

ودانۍ،    ، منابع  وبو  دا  خاورې،  ورکوونکې 

او  ژوي  ځنګل، وحيش  کان    ، دهغو  کرونده 

مطالعات  ځمکې   اړوند  په  يې  هريو  چې 

ارزښت   ځمکې  د  يې  هريو  او  تړيل  پورې 

 اوچتوالى او کموالى يش. 

 

 Land Fill                        د ناپاکیو کنده

چ ه ځای  صنعتی،    ې غه  کی  هغه  په 

ښار  او  انسان ف   ي کیمیاوی  د  او   ضالت 

پات ژو   ې شون  ې فعالیتونو  یوه  په  یا  ره  خښ 

او بیا    ياچول کیږ  ې یو پر بل باند  ې کنده ک

 .يپوښل کیږ ېمخ په خاورو باند ې ی
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 Land Fill Gas          د ورستو شیانو ګاز

د ورستو شویو سبو، د میوو   ې غه ګازات چ ه

هوازی   غیر  د  څخه  پټوکو   Anaerobicد 

عملیی د  کولو  تجزیه  د  امله    بکرتیاوو  له 

میتان، کاربن دای    ې آزادیږی او ډیره برخه ی

دی.   هایدروکاربنونه  او  نایرتوجن  اکساید، 

 روغتیا ته مرض ګاز. 
 

Land Grant College 

 يمتحده ایاالتو د کرنی پوهنځ د

کرن  ې امریک  د د  ایاالتو  متحده  ښه    ې د 

ک هیواد  دغه  په  کرن  ې پرمختیا،    ې د 

ری پوهنځیو او په کرنی کی علمی څیړنو پو 

م.    ۱۹۱۴ه  ل تړلی ده. د دغو هڅو په لړ کی  

کړو    وروستهکال   زده  کرنیزو  د  امریکی  په 

ایالت   هر  په  کرنی لپاره  د  ځانګړی  کی 

.  يچی اوس هم فعال د  لکالجونه جوړ شو 

ته د اړوند فدرال دولت لخوا    دغو کالجونو

 . يد يهم ورکړل شو  ې ځمک
 

          Land Protection د ځمکې ساتنه

نه  د خاورې  د  امله  له  پرکټسونو  مختلفو 

د  خرابول،   او  دچاپېريال  لپاره  کروندې  د 

ځمکې  جوړول او په سيمه او کرونده کې د  

طبيعي  غري  او  طبيعي  او  دناروغيو  نباتاتو 

پاره په انفرادي او ټولنيز آفتونو د مخنيوي ل

باندې   الندې    داسې شکل  ترالس  اقدامات 

چې دځمکې اوخاورې ښه خصوصیات نيول  

 . له السه ونه وځي 

 Land Reclamation     سمون ېد ځمک

ا   د او  د  ښه  خاطر  په  استعامل  قتصادی 

اوچتول. کوالی شو چی    يد توامنند  ې ځمک

بدلون سه    ې د ځمک په  ځانګړتیاوو  ځینو  د 

ا د  لکه  ځمکه  کړو  اصالح  لپاره  ستعامل 

د لوړو  د تیږو ټولول،    ې کول، د ځمک  زهکيش

 کارونه. ي ژورو هوارول او نور تخنیک
 

            Land Tenure مالکیت  ېد ځمک

د مالک    ې و د هغ ا  ې پلوه د ځمک  ي ه حقوقل

د مالکیت هغه طرز    ې رابطه. په ځمکه باند

مخ  ې چ  له  هغه  کار   ې د  په  ځمکه  مالک 

اوچتو   ياچو  ورڅخه  ګټه  ځمکياو  د  د    ې . 

 څښتنولۍ طرز.
 

Lapse Rate 

  تودوخې د کمښت نسبت  د

لوړیدو   د په  ارتفاع  د  څخه  مخ  له  ځمکې 

ت د  له يدرجه کمیږ  ې ودوخ سه  تجربو  د   .

مرت   ې مخ زرو  هرو  د  په  سه  لوړیدو  و 

درج شپږ  کمښت   ې سانتیګراد  تودوخه 

 .ي موم

 

Large Proportion of Land 

 سطح اړتیا ېد لوی ېځمک د

دا    د ځانګړنه  یوه  تولیداتو  کرنیزو  او  کرنی 

اقتصادی   نورو  د  لپاره  تولید  د  چی  ده 

فعالیتونو )مثالً صنعت، تجارت...( په پرتله  

دغه   لری.  اړتیا  ته  ساحی  پراخه  ځمکی  د 
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نورو  په  شی  کیدای  ځمکه  مساحت  لوی 

 کوچنیو ټوټو وویشل شی.
 

 Larva                                               الروا

د    د چی  کله  حالت.   چینجی  د  حرشی 

حرشې بچیان له هګۍ وځی د الروا مرحلی  

کې  مرحله  په  بلوغ  د  بیا  وروسته  ځی  ته 

حرشه   بشپړه  په  او  کوی  پیدا  وزرونه 

 بدلیږی. 

 

          Late Majority وروستی اکرثیت 

بیا  ه او  غه اکرثیت چی وروسته تر نوښتګر 

اکرثیت څخه وروسته تر مخکښ )ړومبنی(  

تکنالوژی  نوی  د  او  تطبیق  مفکوری  نوی 

ترویجی   د  دوی  کیږی.  چمتو  ته  منلو 

دریمه   منحنی  طبیعی  د  منونکو  د  طریقو 

 برخه کی راځي.
 

 
 

 Late Planting                 ناوخته کښت

چ پ کله  ټاکيل  ي بوټ  ې سینه کښت.  خپل    د 

وک وروسته  څخه  يش موسم  پسینه رل   .

په  ک بوټو  د  اغیزه کو ښت  ناوړه  خو يوده   ،

یر  د  ناروغیو  د  وخت  ځینی  د  ممکن  غل 

 . مخنیوی په خاطر ګټور متام يش 

 

 Later Bloomer     وروسته غوړیدونکی

وګړ ه نظ  يغه  چی  کوونکی  زده  هغه  ر  یا 

ک  دنده  خپله  په  وروسته  ته  ډیر    ې نورو  په 

راڅرګند يش  معیار سه  ډول  اوچت  دغه   .

دخلک   نه  استعداده  دوی    ې بلک ،  يبی  د 

لیاقت مهارت،  کړه،  په   زده  بریالیتوب  او 

 . يځنډ سه راځلیږ

 

 Lateral Root                 ېریښ ېڅنګیز 

ریښې اړخونو کې په بیځایه توګه د    اصيل  د

اړخیز شکل  یا  یو جانبی  ته چی  ریښو ودې 

ډول    ې چ    وایی،   Lateral Rootولري   دا 

 . يریښې د جذب کچه لوړو 

 

 Latitude                                عرض البلد

کرښ  د له  خواته   څخه  ې استوا  قطبونو  د 

چ  عرض  یی    ې جغرافیایی  کرښه  استوا  د 

تر   کی  قطب  په  او  )صفر(  درجو   ۹۰مبدا 

 پورې رسیږي. 

 

Law Of Conservation Of Matter 

 مادې د تحفظ قانون   د

چی په نړۍ کی ماده نه له    غه قانون وایی د

رامنځته کیږ  او  ي منځه ځ  نوی  بلکينه   ې ، 

یی   مومبڼه  کیمیاوی  ي بدلون  د  یعنی   ،

. يرڅ کی نوی امتونه نه جوړیږتعامالتو په ت

 . يد هغو جوړښت بدلیږ ې بلک
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 Layering                               ګونډه کول

د    ې او بوټو د تکثیر هغه طریقه ده چ   ونو  د

څ  ځمکی  له  بوټی  ښاخ مورنۍ  پورته  خه 

الند خاورو  تر  چ يکیږ  ېریښه  یی  کله   ې ، 

کیږ  يوکړ   ې ریښ قطع  وړ   يبیا  پام  د   او 

کیږ لیږدول  ته  کینول   يځای  هلته  او 

یواځ يکیږ تکرث  ډول  دغه  محدود   ې .  یو 

ک  بوټو  او  ونو  چ   ې شمیر  ده  د   ې ممکنه 

طریقه    يهارتیکلچر  ډاډمنه  لپاره  مقاصدو 

 ده.

 

 Leaching            (مینځل کیدللیچنګ)

اوبو له حرکت   د  ې په پروفیل باند  ېخاور   د

خاور  د  ځای  یو  حرکت   ې سه  مواد  ګټور 

وړ   يکو  ځان سه  یی  اوبه  ګټور ياو  . هغه 

توکي چی په اوبو سه مینځل شوی هغو ته  

Leachate    ویل کیږی. دغه عمل د خاورې

هغه   نایرتوجن  دی.  دلیل  یو  خواریدو  د 

عنرص   ژر  لومړنی  ډیر  سه  اوبو  چی  دی 

کیږ عمودی  يمینځل  حرکت  اوبو  د  که   .

دخاور يو  مواد  ګټور  ډیر  برخی    ې،  الندی 

وړي.  جری  ته  د  اوبو  روانو  یا  باران  له  د  ان 

کبله د خاورې له برسیرن قرش څخه کوزې  

توکو  عضوی  د  واسطه  په  اوبو  د  ته  برخی 

 ښکته کیدل.

 

 Leaf Mould                        د پاڼو خاوره

تویو شویو   د د  په موسم کې  پاڼریژ  د  منی 

چی   پریښودل  هغو  د  او  ټولول  پاڼونه 

د   يش  ګډې  سه  خاورو  او  يش  وروستې 

Leaf Mould   په نوم یادیږي چې د کرنیزو

 ځمکو لپاره په زړه پورې ترکیب دی. 

 

Learning By Doing 

 ده کړه په عملی کولو رسه ز 

زده کوونکی    ې هغه طریقه ده چ   ېزده کړ   د

اور  تر  عمالً  وسته  څخه  لوست  یا  وریدو 

. دغه  يمواد تطبیق او اجرا کړ   يښودل شو 

د   او  لپاره  لویانو  د  بیا  تیره  په  موضوع 

زده   په  طریقو  ککرنیزو  مهمه    ې کړه  ډیره 

د   کړه  زده  دغه  عملی  ده.   او  حرفوی 

 .يډیر ارزښت لر  ې مهارتونو په وده ک

 

 Lease                                              اجاره

داري    د اجاره  او     Lease Holdاجارې، 

د     Leasingاجاره ورکولو   بحثونه د ځمکې 

دا   بحثونه دي،  مهم  برخه کې  په  ملکيتونو 

هغه ډول قرار داد دى، چې يو ملکيت د بل 

مودې   اوږدې  يا  موقتي  په  ته  ملکيت  چا 

پورې  هغه  تر  هغه  او  کېږي،  ورکول  لپاره 

موده   قرارداد  د  څو  تر  اخيل  ګټه  ورڅخه  

 پاى ته ورسېږي. 

 

 Legumes                                    لیګیوم

دي    لوبیا نخودو او شوتلې د کورنۍ بوټي   د

خوراک حیوانی  او  انسانی  د  مهمه    ې چی 

جوړو  دغيبرخه  د  بوټ  ې .  ډیر  په    ي کورنۍ 

 . يجن نصب کوونکی دد نایرتو  ې خاوره ک
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 Legumes Crops              لیګیومی بوټی

ول هغه بوټی چی پلی تولیدوی لکه نخود.  ټ

او   پلنی  یی  یا  پاڼی  ګراس  له  وی.  ګردی 

په  پاڼو  د  توپیر  عمده  یی  سه  غنمیانو 

جوړښت کی دی. د پاڼورګونه یې موازي نه،  

 بلکې منشعب او متناوبې وي. 

 

 Lemma                                            لیام

غن   د نورو  او  وربشو  د سوغکی  غنمو،  میانو 

تر ټولو لوړه    يبرخه. د غنمو د وږ   ۍوروست 

 . برخه

 Lesson Plan                       د درس پالن

مخکی    د هغه  لوست  د  مامور  د  ترویج 

دی   پروګرام  شوی  جوړ  او  طرح  ترمخکی 

ځای   عنوان،  لوست  هر  د  هغه کی  په  چی 

ترویج   د  مقاصد ښودل شوی وی.  او  وخت 

ټولنی   بزګری  )سیمی(  کلی  خپل  د  مامور 

جوړو   لپاره پالن  درسی  ترویج    يیو  د  او 

کاپی   یوه  او  تائید  هغه  واحد  ییز  سیمه 

ټاکلی وخت کی   په  مامور  او  اخلی  ورڅخه 

بی  او  بشپړ  پالن  ترویج  دغه  د  راپور  یی  ا 

 . يمدیر ته سپار 

 

 Lettuce                                           کاهو

دی چې یو   Lactuca Sativaلمی نوم یی  ع

تازه   یی  برخه  خوراکی  دی.  بوټی  پاڼی  پلن 

پاڼی دی چی په سالد کی ورڅخه استفاده  

 کیږی. 

 

 Levee                                                پټم

مل هغه  جوړ  څخه  خاورو   اوبو  ه  د  چی  انع 

و  کړی  بنده  یی  د   ي مخه  لګولو  اوبو  )د 

 څانګی یوه تخنیکی اصطالح ده.( 

 

 Leveler                                             ماله

چ ه ده  وسیله  میخانیکی  وروسته    ې غه 

  ي ، کرونده هوارو يماتو   ې څخه لوټ  ې ترکولب

ه وسیله په  . دغيکو  ېاو تخم تر خاورو الند

و پسی په آس یاغویان  ې عنعنوی تکنالوژی ک

ک کولو  کښت  میکانیزه  په  تراکتور   ې او  په 

  .يکش کیږ ې پس

 
 

 Light Craft                        سپک صنایع

ابزار د کار وس  ې غه السی صنایع چ ه او  ایل 

توک خام  او  ساده  مواد    ې ی  ي یی  ییز  سیمه 

ميو  پیچلی  صنایع  دغه    يیخانیک. 

کلیوالی  ، خو د  يته رضورت نه لر   يتکنالوژ 

لر  رول  کی  وده  په  خامک    ياقتصاد  لکه 

پرز  او  کټ  ټغر    ېګنډل  او  ملڅی  جوړول، 

 نور. ې اوبدل او داس
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 Light Soil                           سپکه خاوره

لرونکی  ز  شګه  پورې  اندازې  تریوې  او  یږه 

و په خاوره چی د خاوری ښه صفت دی، خ 

د اوبو په   ي دغه ډول خاوره کې غذایی توک

مینځل   ژر  ډیر  ځکه  يکیږجریان سه  نو   ،

 .يته اړتیا لر  ېس  ې زیاتې نایرتوجن لرونک

 

 Lignin                                           لګنین

سختۍ سه تجزیه    په  ې فایربونه چ   ي لرګ  د

ک صنعت  په  ارزښت     ې کیږی.  اوچت  د 

 لرونکې ماده  ده. 

 

 Limnology                            لیمنولوژی

چ   د اخیستل شوی  لیم څخه  له  د    ې یونانی 

هغه   ې و د ډنډ په معنا ده. په اصطالح کاوب

چاپیریال له  چی  څانګه  او   ې يژندنپ  علمی 

نژد  ۍایکولوژ  په  ک   ېسه  خوږو  د    ې اړیکو 

د مخ او تر    ې او مالګینو سمندرګیو، د ځمک

کو   ېالند  ې ځمک ترسه  مطالعات  .  ياوبو 

 څانګه ده. ېیوه نو  ې وخت ک ي اوسن 

 

 Linseed Meal                            کونجاړه

Linseed  دان وای  ې پومبه  چ ي ته  کله  له    ې . 

دان )غوړ(  ې پومبه  تیل  يش   څخه  ، وایستل 

د    ې پات چې  کیږي  ویل  کونجاړه  ته  تفالې 

څارویو لپاره یوه غوره خوراکه ده. له پومبه  

ته   تیلو  شویو  تولید  څخه   Linseedدانی 

Oil   ،ګلیرساید درجه  عالی  چی  کیږي  ویل 

شو   او اشباع  غیر  نور  او  اسید   يلوئیک 

راک، صنعت  په خو   ي. دغه غوړ يلر   يغوړ 

 .ياو طبابت کی استعاملیږ

 Lipid                                                لپید

دی    د ګروپ  یو  مالیکولونو  عضوی  طبیعی 

وانی ژونکو د  په تیره بیا فسفوليپيدونه د حی 

 . يغشا ډیره برخه جوړو 

 

 Liquid Fertilizer                 اوبلن کود

چ ه سه  هغ  ې غه  ونو    ې ک  ې په  بوټو    –د 

حلول په توګه  یوه حقیقی مغذایی عنارص د  

شو  د    یمنحل  یا  واسطه  په  پمپ  د  او  وي 

 .يه واسطه شیندل کیږهوا د فشار پ

 

 Listing                                  جویه کشی 

کرنیزو پرکتسونو په لړ کې په کرونده کې    د

د چرو کښل چی پشته او ویاله جوړه کړی.  

بڼه   کتار  په  چی  بوټی  شی  هغه  وکرل  باید 

ته   دغه ډول کښت   يچری کښل کیږهغو 

کی   Lister Plantingته   هغه  ویل  ږی، 

کيش  جویه  چی  وسیله    ې ورباند  ځانګړی 

 . يپه نوم یادیږ Listerد  يکیږ

 

Literacy Rate 

 د سواد لرونکو انډول 

لرونکو وګړو سلنه  پ ټولنه کې د سواد  يوه  ه 

د  پرمختيا،  د  ټولنو  د  چې  کوي،  ښکاره 

او ټولنيزو   خدماتو د مهيا وايل يو  هوساينې 

فعاليتونويو  اقتصادي  اوپه  معيار  مهم 

دى. فکتور  پرمختايي     اغېزمن  په  ورځ  نن 
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د  کې  پالنونو  پرمختيايي  په  کې  هېوادو 

ملړىن اړتيا  ،  د انډول لوړولرونکو وګړو لدسوا

 شودل شوې ده. 

 

 Live Lime                         ژوندۍ ښوره 

ک پ کیمیا  ویل    ې ه  اوکساید  کلسیم  ورته 

چ يکیږ ده  ماده  رنګه  سپین  یوه  قلوی    ې . 

لر  ورورسیږ  يخواص  اوبه  ژر  ډیر    ي که 

کو  ورسه  تولیدو   يتعامل  تودوخه  . ياو 

ی  ښوره  وژونکو  ژوندۍ  مکروب  چونه  ا 

 .ياستعاملیږ ې ترکیباتو ک

 

                         Livestock روزنه يڅارو 

څارویو  م د  ورڅخه  دی    ې روزنوخه  صنعت 

  ( میښو  ګاو  غواګانو،  د  سنډاګانو(، لکه 

چ  روزل  نورو  او  لویو    ې آسونو  د  ورځ  نن 

لر ف تولیدات  تجارتی  بڼه  په  ه  هغ  يارمونو 

کیږ رانیول  څخه  اوبو  له  چی  )لکه   يژوي 

او   د  ي ژو   وحيش کبان(  په  غرڅې(    ې )لکه 

 نه راځي. ې ډله ک

د هغو   يڅارو  هغه حرفه او شغل چی کورن 

په خاطر سايتد محص  ترالسه کولو  .  والتو د 

)غوښ تولید  حیوانی  پوستکې د  شیدو،  ،  ي ، 

 نه.ساتوړیو...( په موخه د کورنیو څارویو  

 

          Living Standardد ژوند سټنډرډ

ا چې د ټولنې وګړي  تر کومه بريده پورې  د

او  خدمتونو  توکو،  رضوري  شمېر  يو  له 

نا   هېواد  د  او  دي  برخمن  څخه  اسانتياوو  

 وګړی خالص کورن توليد څخه  څومره هريو 

يا   کچه   ژوند  د  يش،  کوالى  پورته  ګټه 

دا يو نسبي مفهوم دى    .سټنډرډ بلل کېږي

 چې هره ټولنه کې توپري لري. 

 

 Loam                                                لوم 

،  ينه و   ډیره شګلنه  ې هغه ډول چ   ېخاور   د

شګې   د  ولری.  شګه  اندازه  منځنی  بلکې 

له   یی  له    ۵۰  –  ۲۳سلنه  یی  سلنه  سلت  د 

له    ۵۰  –  ۲۸ یی  سلنه  رس  د    ۲۷تر    ۷او 

 پورې وي.

 

 Lodging                        د بوټو چپه کول

چپه کیدل   د بوټو  د  امله  له  بادونو  ګړندیو 

او ماتیدل. ځینی وخت بوټی له ریښو څخه 

یی   یا  شی  کاږه  وخت  ځینی  او  وځی 

زیان   ته  کروندې  چی  شی  مات  ډنډرونه 

 اړوي. 

 

 Long Dung                           لوند ډیران

شیندل  د د  چ   ې غوجلې  کله    ې مخلوط. 

و  خیشته  المده  ورستیدو   يخوشایی  د  او 

ته ډیرانی سه   ېتیر کړی. د  ينه و   ې پړاو ی

دخاو  چی  کله  بلکه  ویالی،  الندې  نشو  رې 

وکړ  تخمر  پوره  او  شی  (،  )ورسته يش   يپټ 

، بیا ورڅخه ډیرانی سه رطوبت یې کم يش 

کلیوالی سیمو کې  په  بیا  تیره  په  جوړیږی. 

ډیران  هم  پاڼې  اضافی  او دسبو  ایرې  خلک 
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ته ور اچوي. دا ټول په ګډه ورستیږي او د  

 ډیران سې په توګه ورڅخه کار اخيل. 

 

Low Access Farmers 

 له لږو امکاناتو برخمن بزګران

کلیوايله د  یا  بزګران    ېټولن   غه 

Community   غړ بیالبیلو   ې چ   ي هغه  د 

ور  امله  له  معلومات،  عواملو  پوره  ته 

سچین و   ې امکانات،  نه  خدمات    ي او 

 . رسیديل

 

 Lurgidity                                 شخوالی

دننه محتویاتو   ې د ژونک  ې ه نباتی ژوونکو کپ

  ې ی  ېه فشار چی د ژونکو په دیوال باندهغ

ک  يراوړ  پایله  په  ژون  ې او  د  د  دیوال  کی 

جوړو  بڼه  او  شکل  هم  ينبات  نیغ   ې داساو 

 .ياو روغ پاتی کیږ

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

186 

 

ictionary of AgricultureDDescriptive The   قاموس يترشیح کرنېد 

 
 

 

M, m
 M Factors                         ام. فکتورونه

په  ه چی  دی  فکتورونه  پنځه  نامتو  غه 

موندلی:   ارزښت  ځانګړی  یی  کی  اقتصاد 

هدف  Machineماشین    ،Mission د  ،

طریقه   ،  Management Modelمدیریت 

یا د    Man، او کار کوونکی Mediumوسیله  

 کارکوونکی کار. 

 

                 Macrofauna غټ موجودات 

ژوندټ هغه  چ   ي ول  له  پ  ې موجودات  رته 

يش  ولیدل  هم  څخه  هغه  میکروسکوپ   .

چ   يژوند دوه    ې موجودات  له  یی  جسامت 

و  غټ  ديمیلیمرتو  تر  کوچنیو   ې ، 

 .ي وای ي موجوداتو ته ذره بین 

 

 Macronutrient        ډیر لګښته عنارص

مواد چې ونې او بوټي    ي غه عنارص او غذایه

ډیره   نایرتوجن،  ورته  کاربن،  لکه  لري  اړتیا 

او  منګنیزیم  کلسیم،  سلفر  فاسفورس، 

 پتاشیم. پوره سې همدغه عنارص لري. 

 

 Macrospore                         مکروسپور

منفذونه    د لوی  نسبتاً  هغه  خاورې  او  شګو 

چی اوبه او هوا پکی په آسانه نفوذ کوی. د  

 واټنونه.خاورې د ذراتو ترمنځ لوی  

 

      Magnolia Soulangeana ماګنولیا 

ماګنولیا د د  ګل(  رمبیل   ( نبات  غه 

Magnoliaceae   پور کورنۍ  لر   ې په  .  ياړه 

په   ثور  د  ده  ونه  شنه  تل  بوټی  زینتی  دغه 

او تر منی پوری ګالن    ي ګل کو   ې میاشت ک

و  . تکثیریې د ډډ قلمه )هم کلکه ساقه ايلر 

په   د پرسلی  نرمه(  ک هم  کینول   ې وروستیو 

 . يکیږ

 

MAIL 

 کرنی، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د

مالدار   ې کرن  د او  لګولو   Ministry  ياوبو 

Of Agriculture Irrigation And 

Livestock   حکو افغانستان د  د  مت وزارت 

تشکیاليت او  اداره  خپلواکه  دی    هغه  واحد 

ک  ې چ  هیواد  کرن  ې په  او   ې د  پرمختیا  د 

روزنپراختیا څارویو  د  او  لګولو  اوبو  د  د    ې ، 

چار  بیای  ېمدیریت  معین   ي پرمخ   یتونه دوه 

یالبیل ریاستونه او په مرکز )کابل( کی ب  يلر 
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دوهمی تشکیالتی واحدونه    ې او په والیاتو ک

یې    MAIL   )ریاستونه( او ځانګړې لوګولري.

 دنوم لنډیز دی.

 

 
 

 دي: لوی ریاستونه یی دا 

د پرمختیا لوی ریاست،    ې د ترویج او د کرن

د   ریاست،  لوی  تنظیم  د  منابعو  طبیعی  د 

مالدارۍ د  ریاست، د  پالیسی لوی  او  پالن 

خدماتو او حیوانی روغتیا لوی ریاست او یو  

کورن شم وزارت  دغه  ریاستونه.  نور  او   یر 

او    بهرن  لر رشیکان  همکاران  لکه   يذیربط 

بانک    ,UKAID ,(USAID) ,(WB)نړیوال 

IFAD, UNDP, FAO, ADB, GIZ, 

UICA, UNWFP    او نور او کورنی همکاران

او   اوبو  د  وزارت،  پرمختیا  د  کلیو  د  لکه 

بریښنا وزارت او نور. دهقان د دغه وزارت  

یی   پته  بریښنایی  او  دی  اخبار  اوونیز 

Mail.Gov.Af  .ده 

 

 Maintenance                         بچ ساتنه

طبیع  د او  ساتل.    ي چاپیریال  سامل  شتمنیو 

 له خطر څخه بچ کول. حفاظت کول. 

 

 Malnutrition                      خوارځواکی

د خوړو د    ې موجود ک يله چی په یوه ژوندک

يش کم ولیدل  عالیم  ونې ښت  چی  کله   .-  

غذایی   رضوری  شمیر  یو  د  ژوي  او  بوټي 

غذا کی   په  ولری.  خواړه  لرونکی  نه  اجزاوو 

منال ویټامینونو،  اسیدونو د  امینو  او  ونو 

مخامخ  نشتوا سه  ګواښ  له  ژوند  چی  لی 

 .يکو 

 

 Management                           مدیریت

کارکوونکی، ه سه  هغې  په  چې  پروسه  غه 

تکنالوژی، ځمکه، اوبه کرنیزې چارې او نور 

ښه   ډیر  د  اهدافو  د  او سچینی  فعالیتونه 

ځای   یو  او  همغږۍ  موخه  په  کولو  ترالسه 

پانګی  کیږ او  کار  ځمکې،  د  مدیریت  ي، 

ترڅنګ د یوې پیچلې پوهې او هن په توګه  

د توليد يو پهکرنه کې  د تولید یو عامل دی.

چې   دى،  پوهدعامل  او  هن  پېچىل   ې يو 

او اقتصادي   ې تصدۍ، فابريکفارم،د   پهتوګه

( رهربۍ، پالن  Organizing)پروسې تنظيم  

دغه چاره د    .کول او همغږۍ ممکنه کېږي

اغېزه لري اعظمي کولو کې ډېره  په   . توليد 

هغه متشبث  چې ښه مديريت ولري، فايده  

ويیې   )    .  زياته  عواملو  نورو  له  مديريت 

خپل   ،کار  ګډه  په  سه    ) پانګې  او  ځمکې 

 رول لري.
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Management, Agricultural 

 کرنی مدیریت   د

د    ې برخ   ېد یو   ې د سکتور یا د کرن  ې کرن  د

او د برش  و،  ځواک، سچین   يفعالیت تنظیم 

پانګ  او  اسباب(  کار  )د   ې داس  ې وسایلو 

چ  ته    ېد کرنیز   ې سمبالول  اهدافو  پرمختیا 

کړی ممکن   Agricultural.ګ:)ورسیدل 

Management) 

 

 Manual                                       الرښود

د  ه چی  لوستونه  او  مواد  ښوونیز  غه 

کارکاقتصادی   د  لپاره موسساتو  وونکو 

شو  لیکل  پکښی  د  يو   يهدایات  هغه   .

کوپراتیف،   د  چی  کړنالره  کولو  عملی 

کیفیت  د  څانګو،  ترویجی  ستیشن،  څیړنیز 

نو  او  او  د کنرتول  د رهنامیی  رو کارکوونکو 

 . يو   يلپاره خپاره شو  يپوهاو 

 

 Manure                                   پارو، رسه

ف  د هغه  چ څارویو  کمپوست   ې ضوالت  ښه 

و  تغذی  يشوی  د  بوټو  ونو  د  لپاره   ې او 

کیږ  ې ک  ېکروند له  ن.  ډیرا  .ياچول 

 ې څیزونه چ   ي فرع  ي څخه راټول شو   ې غوجل

تر   وروسته  او  راټول  سه  کی  ځای  یوه  په 

توګه   په  سې  د  څخه  کیدو  کمپوست 

 استعامل يش. 

 

 Marginal Crops                څنګیز بوټی

نه،    اصلی هدف  ې یا محصوالت چ   ي غه بوټه

اضايف  ې بلک کروند  په  له  توګه  ضمنی    ېیا 

کیږ په    يترالسه  بزګران  توګه  په  بیلګی  )د 

لپاره   ې ک  ي من  کال  راتلونکی  کری   د  شوتله 

اچو  هم  جوار  ورسه  ترڅ    ي.خو  په  منی  د 

اصل او  ریبی  ته  څارویو  جوار  دغه  ی  کی 

پرسيل راتلونکی  شوتله  یعنی   ېک  بوټی 

 (. ياصلی کښت و 

 

Marginal Physical Product 

  ضايف فزيکي توليد ا

توليدي  ک يوه  په  نور ه  توليد  د  کې  پروسه 

ثابت فرض يش، ديوه ټاکيل توليدي   عوامل 

عامل دهر واحد په زياتولو سه په مجموعي 

فزيکي توليد کې زياتوايل ته اضايف يا نهايي  

د خو  کېږي،  ويل  په    توليد  عامل  دغه 

يوه   په  توليد  اضايف  ممکن  سه  الزياتولو 

په   .نقطه کې ودرېږي،  او آن ممکن کم يش 

توګه   اضايف  دې  توليد فد  زيکي 

(MPP) ترالسه کوالى شو اندازه هغه وخت  

په   دعامل  توليد   فزيکي   مجموعي  چې 

 مقدار تقسيم کړو.

 

        Marginal Utility نهايي مطلوبیت

قتصاد پوهان هغه رضایت ته چې د اجناسو ا

او خدماتو له لګولو څخه په یوه ټاکيل وخت 

بله   په  وایي.  مطلوبیت  کیږي،  ترالسه  کې 

مطلوبیت   او  (Utility)وینا:  هوساینه  هغه 
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ځانګړو   په  یې  وګړی  یو  چی  دی  خوښوالی 

له   خدمتونو  او  اجناسو  د  کی،  رشایطو 

والً پريودلو څخه ښکاره کوي. مطلوبیت معم

په  چې  دی  مفهوم  روحي  او  ذهني  یو 

اعدادو او ارقامو باندی نيش ښودل کیدای.  

په   او  لخوا  اشخاصو  بیالبیلو  د  توګه  په دې 

ترالسه   مطلوبیت  د  کې  رشایطو  بیالبیلو 

دا  یواځې  نه  لري.  توپري  سه  بل  یو  کول، 

د  څخه  خدمت  او  جنس  یوه  له  چی 

  مطلوبیت اندازه په یوه وګړی کی له بل سه 

توپري لری، بلکی په بیالبیلو وختونو کی هم 

خوراک   یو  توګه:  په  بیلګی  د  کوی.  توپري 

یا   کوی،  توپري  ته  کسانو  بیالبیلو  کباب 

په   چی  چاته  هغه  څښل  اوبو  پیالی  دیوی 

اوړی کی یی له سهاره تر ماښام پوری روژه  

نیولی د ژمی ورځو په پرتله ډیر زیات توپري  

مطل ډوله  دوه  معموالً  بل  لری.  یو  وبیتونه 

 سه توپري لري:

مطلوبیت   •  Total)مجموعی 

Utility) ټاکلو اجناسو او خدماتو څخه : له 

 د استفادې مجموعی رضایت او خوښوالی؛ 

ذهني  • هغه  مطلوبیت:  نهايي 

ارزښت او خوښوالی چی له یوه اضايف واحد  

 څخه په استفاده کولو کی ترالسه کیږي. 

نيش  مطلوبیت  پلوه  )کمي(  مقداري    له 

لپاره   وضاحت  د  موضوع  د  کېدای.  اندازه 

اندازه   مطلوبیت د  فرضاً  ووایو چی  به دلته 

یی   به  واحد  کولو  اندازه  د  او  دی  وړ  کولو 

مرصف    (Utile)یوتیل   داسی  یو  وبولو. 

پام کی ونیسئ چی   په  کوونکی )مستهلک( 

ورڅخه   وڅښله،  یی  پیاله  لومړنی  اوبو  د 

په   وی؟  خوندوری  څومره  چی  کوو  پوښتنه 

کله  یوتیله.  لس  چی  وايي  درته  کی  ځواب 

چی دوهم ګیالس وڅښي، نو درته وايي چې  

یوتیله مطلوبیت  ۱۸د دوو پیالو له څښلو یی 

مجموعي  او  نهايي  د  ترپایه.  کړ  ترالسه 

داسی   ارقام  مخی  له  جدول  د  مطلوبیتونو 

 ښودالی شو: 

اوبو   د 

څښلو 

 (Q)اندازه 

مجموعي 

مطلوبیت 

(TU) 

نهايي  

مطلوبیت 

(MU) 

۰ ۰ ۰ 

۱ ۱۰ ۱۰ 

۲ ۱۸ ۸ 

۳ ۲۳ ۵ 

۴ ۲۵ ۲ 

۵ ۲۶ ۱ 

۶ ۲۶ ۰ 

۷ ۲۵ ۱- 

 

د  کله چی  په جدول کی ښکاري،  لکه چی 

لګښت اندازه صفر ده، مجموعی مطلوبیت 

سه  څښلو  په  پیالو  دوو  د  ده،  صفر  هم 

مطلوبیت   رسیږي،    ۱۸مجموعي  ته  واحدو 

رسیږي،   ته  واحدونو  کله چی مرصف شپږو 

یعنی   حد  اعظمي  مطلوبیت    ۲۶مجموعي 

اندازه   اوبو  د  که  رسیږي.  ته  واحدو 

زیاتیږي پسی  ته   همداسی  واحدونو  اوو  او 
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راکمیږي.  مطلوبیت  مجموعی  ورسییږي، 

ک سه  کتلو  په  ته  جدول  د  پورتنی  چی  له 

و  پیاله  یوه  اندازه  له هغه    ، ياوبو  مطلوبیت 

له لسو   ې ، دوو پیالو ک يڅخه لسو ته رسیږ

دوهم    ۱۸څخه   یعنی  رسیږي،  ته  یوتیل 

یوتیله مطلوبیت  اته  ته  ګیالس مرصفوونکی 

،  ۵،  ۸، ۱۰  ېی پور ایجادوي او همداسی تر پا

لومړنی    ۱او    ۲ ورته  مونږ  سه.  ترتیب  په 

او  مطلوبیت  نهايي  دوهم  مطلوبیت،  نهايي 

لیدل  دلته  وایو.  مطلوبیت  نهایی  پنځم 

نزو د  مطلوبیت  نهايي  چی  قانون  کیږي  يل 

تابع دی. له نزويل قانون څخه موخه دا ده  

مطلوبیت  څخه  خدماتو  او  اجناسو  له  چی 

او خوښۍ    ې ا پوره کیدنزمونږ د رضایت، اړتی 

شی   یو  چی  څومره  یعنی  دی.  والی  نزويل 

مطلوبیت  نهايي  هغه  د  مرصفوو،  زیات 

کمیږي، د بیلګی په توګه هغه لومړنی پیاله  

دو  تر  څښو  یی  مونږ  چی  زیات اوبه  همې 

د   سه  ډول  همدې  په  او  لري  مطلوبیت 

درېيمی پیالې مطلوبیت تر دوهمې کم دی  

او همداسې تر پایه پورې. یعنی د وروستۍ 

پیالې مطلوبیت په هر ځای او هر وخت کی 

لري.  مطلوبیت  لږ  پیالی  مخکنۍ  خپلی  تر 

آملان  ګوسن  هاینيش  هرمن  قانون  دغه 

په   ارواپېژندونکی  او  پوه  م.  ۱۸۵۴اقتصاد 

کی وپيژاند او ترشیح یی کړ، چی اوس ورته  

د ګوسن قانون او د لګښتونو د اشباع قانون  

اضايف   یا  نهايي  د  یی  ځينی  وايي.  هم 

 مطلوبیت د کمښت قانون بويل. 

 

 Mari Culture               سمندری روزنه

برخه    د لومړۍ  نوَمونې  یعنی    Marinدغې 

برخه   دوهمه  او  یعنی    Cultureسمندر 

 ېت او روزنه ده. دا هغه صنعت دی چ کښ

ک اوبو  تروو  او  سمندرونو  نور   ې په  او  کبان 

پیداوار لکه صدف، مرجان، سفنج    يسمندر 

د   بوټاو  کیږ  ي اوبو  محصوالت   يروزل  او 

کیږ ترالسه  دغه  )افغا  يورڅخه  نستان 

چ  وخته  هغه  له  طبیعی    ې امکانات  خپل 

ی ډیورنډ   ې سحدات  او  ورکړل  السه  له 

 (. يد يله السه ورکړ  ، کرښه وایستل شوه

 

 Maritime Plants   د اوبو د غاړو بوټی

د  ه او  غاړو  تر  سیندونو  د  چی  نباتات  غه 

تر خوا شنه او    سواحلو  ریښی  پیاوړی  شوی 

او په ډیر ښه ډول د    يلر   ې پاڼ  ې کلک  ېاوږد

غاړ  سايت  ې اوبو  څخه  شړیدو  نه    له  او 

 .خاوره یويس  ې د اوبو څپ  ې چ  يپریږد

 

 Marketing                          بازار موندنه

راټو ټ محصول  د  چی  خدمات  هغه  لولو  ول 

پور  مستهلک  نهایی  تر  ترسه    ېوروسته 

د  يکیږ او  معلومات  فعالیتونه،  هغه   .

د   چی  پروسه  کولو  عالوه  د  مفیدیتونو 

او په زړه    محصول لپاره د بازار د الپراخوايل 

 والی وړ وګرځي.  ېپور 
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 Matter                                            ماده

که فضا  او  لري  وزن  چې  څه  هغه   ې ر 

ونیيس ځای  کیږ  ،ځانګړی  بلل    ېچ   يماده 

او   )اوبلنه(  مایع  جامد،  ده:  ډولونو  دریو  په 

 ګاز.

 

Matthias Jakob Schleiden 

   ماتیاس جکوب شالیدن

م. کې داپریل په پنځمه د    ۱۸۰۴ماتیاس په   

سیمه   اړوند  جرمنی  د  امپراتوری  د  اتریش 

کې  زیږیدلی و. نوموړی د جرمن بوتانستانو 

( شوان  تیودور    :Theodor Shwann)    او

(Rudolf Virchow  حجروی د  ترڅنګ   )

د   شالیدن  و.  کوونکی  رامنځته  تیورۍ 

و   څخه  جملې  له  متخصصانو  هغو  جرمني 

 روین د تکامل نظریه یې منلې وه.چې د دا

 
    Mature Economy            پوخ اقتصاد

اپ د  توګه  نسبې  هغه وضعيت چې  قه  تصاد 

د   وي،خو  نه  پکې  وزګارتيا  او  انفالسيون 

پوره   د  اړتياوو  دلومړنيو  وي،  لرونکى  ثبات 

عايد   ميل  کې  پانګونه  په  يې  پرتله  په  کولو 

ودې په پرتله   ډېر لګول کېږي او د نفوسو د  

 پکې د ميل توليد وده ګړندۍ او اوچته وي.

 Mature Soil                  رسیدلې خاورې

او  ه عادی  یی  جوړښت  چی  خاوره  غه 

 هورایزنونه پکی په څرګند ډول ښکاری. 

 

Maximum Temperature 

 تودوخې اعظمي درجه   د

  کی   ې په هغ  ې د تودوخې هغه لوړه درجه چ 

څخه   ې ژوندی پاتی کیدای شی تر هغ  ي بوټ

المل ګرځی    ې دوخه د بوټی د مړین پورته تو 

 .يیا یې وده په ټپه دریږ

 

 MC      Marginal Cost/اضايف مرصف

ثابت     مصارف  نور  کې  توليد  په  چېرې  که 

ي  ،يش فرض   د  عامل  و يوازې  توليدي  ه 

د نو  ونيسو،  کې  پام  په  عامل    مرصف  دغه 

په   واحد  اضايف  په  ديوه  سه  زياتولو 

اضايف   ته  زياتېدو  کې  مرصف  مجموعي 

په بله وينا د يوه اضايف     .مرصف ويل کېږي

توليدي واحد لپاره په مرصف کې  زياتواىل   

،  چې په مجموعي مصارفو کې بدلون راويل  

 چې معادله يې داده :  

𝑴𝑪 =
∆𝑽𝑪

∆𝑸
=  

∆𝑻𝑪

∆𝑸
 

يعنې  د اضايف مصارفو د سنجش لپاره هم  

مصار  )متحول  مجموعي VCف  هم   او   )

( محاسTCمصارف  په   شاملوالى ب (   کې  ه 

زياتوايل  کې  مقدار  مجموعي  په  بيا  او  شو 

  مصارف    اضايفباندې تقسيم او په پايله کې  

 راځي.السته 
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(Mdgs)  Millennium Development 

Goals 

 د زریزی اهداف

ګام  ک ته  پیړۍ  یوویشتمې  برشیت  چې  له 

پیړۍ   دغې  د  یو کیښود،  ځانته  یې  لپاره 

او داهدافو سند جوړکړ، چې  شمیر اهداف 

یاد   نوم  په  اهدافو  دپرمختیایی  زریزی  د 

.  اهدافو پرمختيايي د زريزې دشو. 

Millennium Development Goals 

(Mdgs) فقريو د نړۍ  د موخه بنسټيزه 

 ښه  په رشايطو سيايس  او ټولنيزو د هېوادونو

 هر  د کې  هېوادونو دغو  په ،سه کولو

 م.۲۰۰۰ په چې  و    هڅول پرمختيا اړخېزې

خوا هېوادونو ۱۸۹ د کې  کال  ملګرو د له 

 Mdgs  .شو  تصويب کې  چوکاټ په ملتونو

 Millennium يا تصويب د زريزې د

Declaration   چې  یسته،اخ  چينه س څخه 

پ  نړۍ د چې  شوي ويل ډول  ښکاره ههلته 

 او حيثيت ځانګړي د چې  لري حق فرد هر

 اسايس  ژوندانه د او  برابروايل ،  آزادۍ  وقار،

 ټولنه په اصل دغه او و اويس  څښنت معيار 

ګ او  زغم د کې   ته احساس مسؤليت ډد 

 کولو ترالسه د مقصد دې  د  .ورکوي وده

 اندازه  بېالبېل اته ته هېوادونو لپاره

 شو ټاکلاهداف  وړ  مقايسې  د او  کېدونکي 

 تحليل د اهدافو عمومي  دغو   چې د  وو،ې  

 بېالبېلو ۶۰ له   او  اهداف  فرعي   ۲۱ لپاره

 دپه پام کې وو:   اخيستل نه ګټه شاخصونو

  ډول  الندې په موخې    Mdgsيا   اهداف  غه

 : وې

 منځه له  لوږې او  فقر  شديد  د •

  ؛وړل

  ؛السسی ته کړو زده لومړنيو •

 د او کول پياوړي رول د ښځو د •

 ؛  ترويج برابروايل جنيس

 ؛  راکمول مړينې  د ماشومانو  د •

  ؛ والی ښه  روغتيا د ميندو د •

 ناروغيو نورو او مالريا اېډز، د •

  ؛مخنيوی

 د ژوندانه د ډول متداوم په •

  ؛ډاډمنول ساتنې  د چاپېريال

 نړيوال د لپاره پرمختيا د •

 ؛ کول رامنځته  مشارکت

 هدف  دغه  ) تأمني امنيت )د •

 . شوی ځانګړی لپاره  افغانستان د يوازې

 لوړولو په معيار  د ژوندانه  د Mdgs چې  دا 

  د نو  درلود، ترکیز توګه  مرکزي په  باندې

 پانګه کې  برخه منابعو په برشي د لپاره دې

 د خلکو د او کول پياوړي زېربنا د اچونه،

 لوړول حقونو ټولنيزو او سيايس  اقتصادي،

 اهداف   هغه   .   شول   ګڼل و   اقدامات اړين

 د وو،    ې  الند اجنډا منابعو برشي د چې 

 وايل ښه  په حالت روغتيايي  او رژيم غذايي 

 مترکز یې    مخنيوي په  ناروغيو ټولنيزو د او

 پاکو د بيا آجنډا اهدافو زېربنايي  د   .درلود

 چاپېريال، روغتيايي  موجوديت، په اوبو

 اسانتياوو مخابرايت او  معلومايت او انرژي
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 برابرولو په  چاپېريال پاک  او موجوديت

 او اقتصادي سيايس، د راز  همدا و، اک مترکز

 ټولنيز د ښځو کې د اجنډا په موخو ټولنيزو

د کمولو د تاوتريخوايل د زياتوالی رول  ، 

 شان  يو ته خدماتو  لوړول، عامه لید سيايس 

 هپ حقوقو د  ملکيت او امنيت د او السسی

د    .کېد ټینګار  باندې    ساتنې  توګه  دې  په 

برشیت ګډې کورنۍ دغه پورتنی اهداف او  

ته   سند  او  کیښودل  ته  مخی  تحقق  دهغو 

 یی د زریزی داهدافو نوم ورکړ.

 
 

Mechanical Ability 

  یخانیکی توانایی  م

عنعنو   د او  یوه    ې کرن  يکلیوالو  بزګرانو 

 ي میخانیکی وسایلو د کارولو توانایستونزه د  

د په  تخنیکی   ې ده.  او  میخانیک  د  توګه 

د   باندې  هغو  په  او  وړل  کار  په  وسایلو 

وایی   توانایی  میخانیکی  ته  درجی  پوهیدو 

افرادو   بیالبیلو  او  سیمو  دبیالبیلو  تر  چی 

ده چی  . مروج ته ډیره مهمه  يمنځ توپیر لر 

 . هغه درک او په پام کی ونیيس

 

Mechanical Control 

 یخانیکی کنرتول م

ټولو کرنیزو افاتو او له هغی جملی په تیره    د

د   چی  مبارزه  هغه  سه  بوټو  هرزه  بیا 

له   پرځای  طریقو  بیولوژیکی  او  کیمیاوی 

. يوسایلو او طریقو کار اخیستل کیږ فزیکی

باندې  لور  په  باندی لری کول،  په الس  لکه 

)د السی وسایلو په واسطه    Mowingریبل،  

 د هرزه بوټو له منځه وړل( او نور.
 

Mechanical Weeding 

 ګیاه میخانیکی له منځه وړل  د

رته د کیمیاوي مرکباتو له استعامل څخه د  پ

هرزه بوټو  له منځه وړل. په میخانیکی بڼه 

د اضافی بوټو له منځه وړل لکه ریبل، چپه 

 کول او ماتول. 
 

 Media, Mobile            ګرځنده رسنۍ

او   د روزنې  د  ځانګړنه  یوه  ترویج  اوسنی 

دي   وړل  کار  په  وسایلو  داسی  د  مفاهمې 

ې  چی بیالبیلو سیمو ته لیږدول کیږي. په د

تکنالوژ  هغه  رسنۍ  ګرځنده  کې  ده   يلړ 

موټر  بیالبیل  ې چ  هغه  مثالً  ځي  ته  محالتو  و 

وي    ې چ  وسایلو سمبال  او برصی  سمعی  په 

کر  د  ته  خلکو  مدیریت او  د  ترویج  نیز 

 .يپیغامونه رسو 

 

 Memory                                      حافظه

په ذهن کې د تجربو، معلوماتو    د یو وګړي 

طریقو   شویو  ښودل  د  او  دی.  کیدل  ثبت 

تجربو ښودل چ   ې ترویج  تی   ې ده  په  ره  لویان، 

د بزګران  عميل  بیا  په  او  اجرا   تکرار  توګه 

 کولو سه مسایل ډیر ښه حافظی ته سپاري. 
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 Memory Spam           وربوی ېد حافظ

معلوم  د شویو  ترالسه  شویو هغو  زده  او  اتو 

چ  اندازه  یو   ې مسایلو  پروګرام  ترویجی  د 

په اوریدلو، لیدلو یا لوستلو سه    ې ګډونوال ی

او د دوباره ویلو، اجرا کولو    ذهن ته سپاری 

 . يولر  ې او تکرار کولو توان ی

 

 Mendel, Gregor              ګریګور منډل

جوهان ن ګریګور  ساینتست  لوی  عامل،  امتو 

م.    ۱۸۲۲د    Gregor John Mendelمندل  

نیټه   شلمه  په  جوالی  د  د  کال  اتریش  د 

ژب جرمنی  په  ک  ې امپراتوری   ېبرخه 

د و.  په زیږیدلی  څیړنو  پرلپسی  خپلو  د  ه 

راثت مهم قوانین کشف او  د و یې    ې بهیر ک

  ۱۸۸۴انکشاف ورکړ. نوموړی د    ې هغو ته ی

اوسنی   د  شپږمه  په  جنوری  د  کال  م. 

 هنګری )مجارستان( په سیمه کی ومړ.

 
ډیره    ګ.منډل   د علم  جنیتیک  د  هڅو  په 

پرمختیا وکړه، نو ځکه ورته د وراثت د علم  

پالر وایی. هغه له وړکتوب څخه د ونو بوټو 

له روزنی او پالنی سه مینه لرله. ده د ونو  

 –بوټو د روزنی او تکثیر او د بڼوالی او میوو 

علمی   ژوری  کی  پروسه  په  تولید  د  دانو 

د   پایلی  څیړنو  د  نوموړی  د  وکړی.  څیړنی 

Mendalism    په نوم ونومول شوی. نوموړی

کلیسا  یوه  په  اتریش  د  کی  ترڅ  همدی  په 

کی کشیش هم و. په ویانا کی یی د ریاضی  

کړی   زده  کی  څانګو  په  زولوژی  او  فزیک 

وکړی. د هغی مینی له کبله چی د بوټو له 

راز   یی  کی  برخه  دی  لرله،  یې  روزنی سه 

  ۲۲راز تجربی ترسه کړی. ده د نخودو په  

کی  برخه  په  جنیتیک  د  باندی  ډولونو 

زړه   په  ورته  یی  نتایج  او  اجرا  مشاهدات 

څیړنو   د  ده  د  چی  دی  له  سه  و.  پوری 

کاله    ۳۵  –  ۳۰پایلی ژر خپری نه شوی، خو  

وروسته بیا د شلمی پیړۍ په پیل کی دری  

څیړونکو   جنیتیک  د  پيژندونکو  نبات  تنو 

څیړنو  )کو  د  ده  د  رشمارک(  او  ډیورز  رنڅ، 

تایید او ترشیح کړ. وروسته   راز او حقیقت 

بیا د مندل تجارب د وراثت مشاهدی، ژور  

و.   استعداد خاوند  عالی  او  لید  علمی نړۍ 

محدودو   په  چی  و  عامل  لومړنی  هغه  دی 

امکاناتو یی په اکاډمیک ډول په پوره زغم او  

ډ بریالی  په  تجارب  شمیر  زیات  ول  دقت 

په   نوموړی  چی  دی  له  سه  ورسول.  سته 

په  خپل   یو   ۱۸۶۵ژوند  پوهانو  د  کال    ې م. 

ته د خپلو تجاربو پایلی واورولې، خو    ېغونډ

علمی   او  پوهانو  د  وروسته  مړینی  تر  د 

دا   واوښته.  ته  تجربو  ده  د  پاملرنه  مراکزو 

ده   و.  نه  ژوندی  منډل  نور  مهال 

کړل،    غالب)ډامننټ( توضیح  جینونه 

یهوموز  نسلونو   ې ایګوت  د  او  کړ  تعریف 
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تسلسل یی وښود اوس یی د واحدو اوصافو  

د    Law Of Unite Charactersقانون  

قانون   د   Law Of Dominantبارزوالی 

قانون   والی  غالب   Law Ofنامکمل 

Incomplete Dominance   د ګمیتونو  د 

قانون   او   Law Of Segregationجال کیدو 

قانون   جینونو  آزادو   Law Ofد 

Independent Assortment    په ټوله نړۍ

 کې نوم لری.

 

 Mesosphere                         میزوسفیر

له ښکته خوا    د ځمکی د شاوخوا امتوسفیر 

ځمکی   له  کیلومرته  اتیا  ته  خوا  پورته  څخه 

وریځی   نه  هلته  چی  دی  قرش  هغه  لوړه 

د   شته،  آثار  ژوند  د  هم  نه  او  تشکیلیږی 

په   د  ځمکی  دی.  اغیزی  بی  هم  اقلیم 

له  ګراد  سانتی  د  یی  درجه  تودوخی 

 پنځوسو درجو لوړه ده. )و.ګ: امتوسفیر(.

 

 Message                                       پیغام

اشارې  ه یا  مفاهیم  خربونه،  معلومات،  غه 

یی اخیستونکی ته د    Senderچی لیږونکی  

 مفاهمی د چینل له الرې استوي. 

 

 Metabolism                            استقالب 

د   د چی  ده  مجموعه  یوه  پروسی  د  ژونکو 

هغی په ترڅ کی انرژی چمتو کیږی، زیرمه  

کیږی او د ژوندی موجود انساجو ته رسول  

کیمیاوی   او  فزیکی  هغه  ټول  کیږی. 

د  پيښيږی،  کی  ژونکو  په  چی  بدلونونه 

پړاوونه میتابولیزم   دوه  چی  یادیږی  نوم  په 

انابولیزم دی چی ساده غذایی  يلر  : یو یی 

اسیدونه   امینو  کاربوهایدریتونه،  لکه  توکی 

بدل مرکباتو  پیچلو  په  غوړ  د  او  بیا  او  یږی 

ک جوړولو  په  یيلګیږ  ې انساجو  پړاو  بل   ې ، 

پیچيل چی  دی  غذا    کتابولیزم  او  مرکبات 

ک انساجو  بدلیږ  ې په  موادو  ساده  او   يپه 

دغ  ې چ   يتولیدو   يانرژ  څخه   ۍانرژ   ې له 

ا  یژوند ترمیم  ځان  خپل  ته  موجود  ژوند  و 

 . يدوام ورکو 

 

 Metamorphosis                     استحاله

چ   ي تدریج   ې استحال  د  ې پړاوونه 

د   ې په حرشاتو ک  ي میتامورفیزم هم ورته وای

تکام تدریجی  هغه  څخه  پیل  له  لی  ژوند 

پای ک په  هغی  د  چی  حرشه   ې پړاوونه دی 

 .يپه کامل او بالغ شکل بدلیږ

 

 Methane                                میتان ګاز

فورمول    د کیمیاوی  ګاز  دی   )4CH(دغه 

تړيل  ې چ  رشایطو(    په  هوازی  )غیر  ماحول 

عضو   ې ک نورو  یا  وښو  تجزیه   يد  له  توکو 

ګاز په توګه   ، د یوه ګلتون يکیدو پیدا کیږ

ځله   شل  پرتله  په  اکساید  دای  کاربن  د 

زیاتره نشخوار کوونکپیا ګاز دی،  په   ي وړی 

غواګان او  کانګرو  بیا  ډیر    ې تیره  ګاز  دغه 

 . يوی نلر . میتان رنګ او بيتولیدو 
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Method Demonstration 

 منایش طریقه   د

 ې هغه طریقه ده چ   ې ایيش میتود د ښوونمن

کوونک کار  ترویج  کښت   ي د  د  وړ  پام  د 

یا د زده کړی بله موضوع   يعملیه، تکنالوژ 

کړی،   ښکاره  شکل  په  ننداری  د  ته  بزګرانو 

منایش دغه  د  هغوی  څو  سه    تر  لیدلو  په 

 .يزده کړه ورڅخه وکړ 

 

 
 

داستر   د د  بزګران  خوا  له  مامور  د   ې ویج 

چ   ېکروند بیول  ته  ک  ې لیدلو  هغی  د    ې په 

خړوبولو،  د  طریقه،  نوی  یوه  کښت 

خیشاوی، د هرزه بوټو د کنرتول یا بل کرنیز 

طریقو   پرکتس په  ته    يښودنه  دوی  شکل 

 .ي وښی 

 

 Micro Climate             اقلیمونه يکوچن

لوړو ژورو، غرونو، ګړنګونو او نورو عوارضو   د

و او خوا په خوا سیمو په اقلیم  له کبله د لنډ

د نه.  توپیرو   ې ک کالیمتونه  مایکرو 

ونو توپوګرايف نژدیوالی، د مختلفو  ته  اوبو   ،

له کبله توپیر لرونکی  او بوټو او نورو عواملو  

بیلګ په توګه د اسرتالیا د براعظم    ې دی. د 

اف  پرتله  کالیمتونه  په  مایکرو  ډیر  غانستان 

د شاملی سالنګ او    ې ک  لکه په لږ واټن   يلر 

کاب د  توپیر،  اقلیم  د  سالنګ  او  جنوبی  ل 

 ننګرهار د اقلیم توپیر او نور. 

 

 Micro Fauna           کوچنی موجودات 

غه ډیر کوچنی ژوندی موجودات چی پرته  ه

 له میکروسکوپ څخه نشی لیدل کیدای.

 

 Micro Minerals         لږ لګښته عنارص

 يو او څارویو لپاره هغه غذایی توکونو بوټ  د

د  ې چ  لږ  يرضور  ډیر  خو  د  يمرصفیږ،   .

بوټ  ې بیلګ د  توګه  د    ي په  منګنیزیم،  لپاره 

لګښته  لږ  پرتله  په  پتاشیم  او  نایرتوجن 

بله   یوه  لپاره  مفهوم  دی  د  دی.  عنرص 

 هم شته. Micro Nutrientاصطالح 

 

 Micro Pores منفذونه  يد خاورو کوچن

د کوچنیو ذراتو د ډیر    ې ه مټینو خاورو کپ

سور   نژدیوالی کوچنی  ډیر  هغه  امله    ي له 

پک  ې چ  اوبه  او  هوا  سه  مشکل  نفوذ   ې په 

 کوالی شی.

 

 Micron                                      مایکرون

کوچنی   د ډیر  هغه  کولو  اندازه  د  اجسامو 

مرتو  د میلی   ې اس او واحد چی لویوالی یمقی 

 زرمه برخه ده. 
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Microorganism 

  موجودات يژوند يوچنک

ول هغه ډیر واړه ژوندی شیان چی پرته له  ټ

میکروسکوپ څخه په سرتګو ونه لیدل شی،  

علم   هغه  نور.  او  ویروسونه  بکرتیاوی،  لکه 

د   کوی  مطالعه  موجودات  دغه  چی 

 مایکروبیولوژی په نوم یادیږی. 

 

Midday Depression 

 مړاویتوب  ېورځ ېنیم د

ورځو    د د  هغه  اوړی  ساعتونو کی  تودو  په 

کی   پاڼو  په  بوټو  د  چی  مړاویتوب 

له  بیرته  ته  خوا  مازیګر  د  او  راڅرګندیږی 

 منځه ځي. 

 

 Milkstage                               يشیره ګ

هغه پړاو    ېغنمو، جوارو او نورو دانو د ود  د

و   پوره پوخوايل  ې چ  نه  یعنی  رسیديل  يته   .

و  نه  پوره  دغ  يدانه  په  که  شوی.  ه  کلکه 

ک کیښکودل يش   ې پړاو  نوک  په    يچو   دانه 

 .ي او شیره ورڅخه راوځ 

 

 Millet                                               ږدن

نام  د یو  څخه  کورنۍ  له  بوټی غنمیانو  تو 

لر  ډولونه  بیالبیل  چی  کوچن يدی   ۍ . 

هم ښه    ې په وچو سیمو ک  يلر   ې ژیړرنګه دان

اره ډیره ښه  . د کورنیو الوتونکو لپ يتوافق لر 

د   ې پرته په افریقا ک  ېغذایی دانه ده، له د

توکی دی. په افغانستان    ي ډیرو خلکو خوراک

 هم کښت دود دی.  ې کی ی

 

Mineral Nutration 

 موادو تغذیه کول    ه معدينپ

بوټ  ې نو  شمیر    ي او  یو  پرته  توکو  عضوی  له 

 . کاني)معدنی( موادو ته هم اړتیا لر   کان 

له    ي توک واسطه  په  ریښو  د  بوټو  او  ونو  د 

 ېپه د ي خاورو څخه د یونونو په بڼه جذبیږی

د کانی توکو شتون او په    ې توګه په خاوره ک

د بوټو د ریښو وده د کانی توکو    ې خاوره ک

توکی    په تغذیه کی مهم دی. زیاتره عضوی

رسول کیږ ته  نبات  واسطه  په  په يد سو   ،

کان   ېهمد د  باید  موجودیت   توګه  توکو 

هغه د  ، پرته له  ډاډمن يش   ې هم په خاوره ک

ځنډ سه   ېدند  ي ونو بوټو وده او فزیولوژیک

  يتوک  کان   ې . په ونو او بوټو کيمخامخ کیږ

بدلیږ موادو  عضوی  ونيپه  بوټ  ې .  د   ي او 

پ  يعضو  په  لږوموادو  ته    کان   رتله  موادو 

 .ياړتیا لر 

 

 Mineral Soil                   منايل خاورې

توکی  ه کانی  اندازه  کافی  چی  خاوری  غه 

په   او  ماتیدل  مرکباتو  عضوی  د  لری. 

هم   بدلیدل  منايلمنالونو  په  خاورو    د 

لر  اغیزه  د  يکیدو  خپله  په  زیاتره  خو   .

مهمه سچینه   ې ی  ي موجود توک  خاورو کان 

 ده.
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Minimum Temperature 

 تودوخې تر ټولو ټيټه درجه د

ود  د د  عاد  ېبوټو  هغه    ياو  لپاره  حالت 

اصغر  یا  چی رض   يحداقل  تودوخه  وړ  ورت 

يش  وکوالی  ته   نبات  فعالیت  حیاتی  خپل 

ورکړ  دغيدوام  له  که  څخه    ې نقط  ې ، 

يش  کمه  لږه  توقف    تودوخه  وده  نبات  د 

 .يکو 

 

 Mist Sprayer                شیندونکیګرد 

ده وسایل  مخصوص  شمیر    ي غه  یو  چی 

سه   ظرافت  ډیر  په  مناسب  محلولونه  په 

او دایروی مساحت ک او بوټو د ونو    ې فشار 

 .يپه ډنډرونو او پاڼو شیند

 

 Mites                                        خمنډکې

په طفیلی توګه په    ې حرشات چ   ي غه کوچن ه

ژوند   ېو د څارویو په بدن باندعالی نباتاتو ا

. زیاتره یی د ناروغیو ناقلین دی. دوی  يکو 

او   وینی  له  څارویو  له ځوښا څخه د  بوټو  د 

د کوی.  ریچ  ېتغذیه  کیږ  ې ته  ویل  . يهم 

ه یی کنه بولی، خو په پښتو ژبه په دری ژب

 ..  سپږۍ يهره لهجه توپیر کو  ې ک

 

 Miticide                     خمنډکی وژونکی

ول هغه کیمیاوی مرکبات چی په ونو بوټو ټ

او څارویو باندې د طفیلی او ناروغه کوونکو 

لپاره    )سپږیو(خمنډکو وړلو  منځه  له  د 

 کارول کیږی.

 Mixed Cropping                   ګډ کښت

ه یوه کرونده کی په عین فصل کی د دوو  پ

وزنه چی د هغو زیاتو کرنیزو بوټو ر یا له هغه 

و  نه  فاصله  منځ  ځینی رعای  ي تر  شوی.  ت 

دغه ډول   ې کرنه ک يوخت بزګران په عنعنو 

 .يلر  ېکروند

 

 Mixed Farming                  ګډ فارمونه

مخ  د پر  ډول  هغه  مدیریت   فارمونو  بیول، 

او پالن کول چ  هم ورڅخه د څارویو   ې کول 

. هغه  ترالسه يش   و هم د ونو بوټو حاصالتا

لوی فارمونه چی څاروی روزنه، د کرنیزو او 

علوفه یی بوټو کرنه او بڼوالی په ګډه پرمخ  

ل. کال څخه مخکی د کانال    ۱۳۷۰وړی. له  

  Mixed Farmingد پروژی اړونده فارمونو  

د  کی  فارمونو  دغو  په  ده.  بیلګه  غوره  یو 

او   وربشی  غنم،  ترڅنګ،  تولید  د  سرتوسو 

تولیدیده او د بادرنګو او یو شمیر رشقه، هم  

پرته    ېورو سبو تولیدات یی هم لرل. له دن

شو   ې ی اصالح  ګانو  غوا  هم   ي د  نسلونه 

 روزل. 

 

                                              Model الګو

د  غه  ه او  بڼه  کښت  او  طریقې، دکار  فني 

ه  ط چې د هغې په واس  کرنیزو پرکټسونوطرز 

يو ډول چلند له    ،له بل څخه  طرز کرنیز  يو  

ور  بنسټونه  فني  شمېر  يو  آن  او  څخه  بل 

وپېژندل   جال  څخه  نورو  له    . يش باندې 

شتوالیموډلوندکرنیزو  د   و  ورځې  نن  د 
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پرمختګ  او پېچلتيا  له   د  کرنیزو تحقیقاتو

موډلونه پېژندل کېږي، زده کېږي    .امله ده

ځينې   او  دى  وړ  ترويج  د  کېږي.  غوره  او 

ل ډډه  وخت  څخه  موډل  ټاکيل  يوه  ه 

کږی.  کېږي، غوره  بل  یو  موډلونه   خو  هغه 

غوره او د تائيد وړ دي، چې له واقعي نړۍ  

   . سه برابر  او موافق وي

 

 Model Farmer             بیلګه ییز بزګر

ټوله خپلو  د  چی  بزګر  له غه  ځانګړتیاوو  و 

او  کيل،  ې امله د خپلی سیم ، د خپل وخت 

وکوالی بزګرې   استازیتوب  ښه  ډیر  ټولنی 

 . ماډل کروندګر.يش 

 

 Modern                                      عرصی

ر هغه څه  ه   ې په بهیر ک  ې بدلون د پروس  د

او    ې په پرتله نو   ۍته ویل کیږي چې د پخوان

و  لرونکی  اړخ  مثبت  زاړه  يد  او  د دودیز   .

چلند   او  فکر  او  میتود،  نوی  د  وړاندې  په 

 مثبت خصلت لرونکی فکر، طریقه او چلند.

 

Modern Sector  

   مدرن يا نوى سکتور 

ساده وسايلو  ده ځمکې څخه په سيده توګه  ل

په   انسان  د  کول  پوره  اړتيا  د  واسطه  په 

  ( سکتور  لومړىن  يو  کې   Primaryاقتصاد 

Sector  څارو  ، لکه کرنه  و،  ، د    ي (   روزنه 

ښورې    ،ودانيو لپاره د ډبرو کارول،  د مالګې 

ته ورته  او دې  نيول  استعامل، کب  نورو  او 

توکيو   خامو  د  چې  کله  خو   ، فعاليتونه 

په واسطه  رشوع شو لکه     پروسس  د ماشني

پالستيک   او  ښېښه  کول،  ويلې  وسپنې  د 

وسايلو ترانسپوريت  عرصي  په  او  یې  جوړول 

ته دهغ   چې  پېل شول،    ومارکېټونو  لېږدول 

مړىن سکتور  په پرتله دې ته  و د پخوان لنو 

مدرن سکتور نوم  ورکړل شو، يعنې دا يو  د

نسبي مفهوم دى چې ځينې  وخت د توپري 

 پاره استعاملېږي.د ښودلو ل

 

 Modernism                              مدرنیزم

خوښولو    د تجدید  د  یا  غوښتونکی  نویوالی 

په معنا ده چی لومړی ځل د نولسمې پيړۍ 

په وروستیو کې د مسیحی دین په حوزه کی  

او د آزادۍ غوښتنې تر نوم الندې راڅرګند  

کې  عمل  په  کی  پیل  په  پيړۍ  دشلمی  او 

شو مفاهیم  ولیدل  پراخه  اوس  اصطالح  دا   .

چې   دتولید لري  او  تکنالوژي  نوې  دکرنې 

 نوی میتودونه پکې راځي.

 

 Modernization                       کول ينو 

طریقو  د د  او کښت  هغه    ي نو   کرنې  کول، 

بېلګه   د  ده  چلند  او  لري  دوام  تل  زړو چې 

ک  پرځاى  ځاى  نوى  پرځاى  له   .  يیږطريقو 

او  عن عن  نوى  څخه  حالت  پخوان  او  وي 

حالت   تکنالوژي  تپرمختللې  اونوې  بدلون  ه 

 څخه کار اخيستل. 
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 Moldboard Plow       مولد بورد کولبه

پیاوړ ه چ   ېغه  کولبه   ې کولبه  ژوره  ځمکه 

 کوونکی کولبه.  ېڅیر  ې . د ځمککوالی يش 

 
 

 Molecule                                  مالیکول

زیاتو امتونو داس  د یا له هغه  ترکیب    ې دوه 

مرکب تر ټولو کوچنی واحد   دیوه  ې ل چ کید

کړ  نوموړی    ې چ   يجوړ  د  مالیکول  دغه 

 .يخواص ولر  ټول مرکب

 

 Monitoring                        مونیتورینګ

نژدل د    ېه  پروګرام  ترویجی  د  څخه 

د   ې ګ کتنه ده. دا ارزونه نه ده، بلکپرمخت 

مه پر  اجرا  د  د پروګرام  کولو  اجرا  د  ال 

د لیدل  ی  ې چ   يپړاوونو  دوره  بڼه    ي په 

یا  اوونۍ  هره  میاشت،  په    ې در   )میاشت 

 .يمیاشتو کی یو ځل( ترسه کیږ

 

Mono Period Resources 

 و دوره یی رسچینی  ی

سچین ه یو   ې غه  ځل  چې  یو  اځې 

د او  يش  بیا  استعاملیدای  یی  ځل  وهم 

نا ممکن   او وياستعامل  . دا هغه سچینی 

رصف   ې د تولید په عملیه ک  ې چ   يعوامل د

 لکه تخم، سه او نور. ي یو ځل په کار ځ 

 Monsoon                    جریانات يموسم

او    د تودیدو  د  منځ  تر  سمندرونو  او  وچو 

  ې د توپیر له کبله فصلی جریانات چ   سړیدو

. د يسه یو ځای وریځ او باران هم لر   له باد

ټاکيل په  ک  کال  ه  بارانون  مونسون   ې موسم 

 .يواقع کیږ ې سیمو ک وپه ټاکل چې 

 

 Monstra                 مونسرتا  یا انځر پاڼه

اړه    Araceae  يشیپور   د پوری  کورنۍ  په 

ډنډر  يلر  د  تکثیریې  د  ې قلمد.  .  يکینول 

پاڼ شی  يش   ې کیدای  قلمه  بی    سه  هم  او 

د شنه کیدو لپاره   ې . د قلميقلمه کیږ  ې پاڼ

سانتیګراد   تودوخ   ۲۸د  ده    ې درجو  اړتیا  ته 

 .يملدبل هم باید په پوره اندازه و  او

 
Montreal Protocol On Ozone 

Depleting Substance    

مرکباتو د کمښت لپاره  د اوزون طبقی د 

 د مونرتیال تړون

د    ې ځمک  د ژوند  د  برشیت  د  او  فضا  د 

کی  ترڅ  په  پروتوکول  یوه  د  لپاره  حفاظت 
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هغه   د  چی  تړون دی  نړیوال  شوی  السلیک 

میتایل  د  ته  طبقی  اوزون  د  کی  ترڅ  په 

د  مرکباتو  کیمیاوی  شان مرضو  په  بروماید 

ده. شوی  ژمنه  د    کنرتول  مرغه  بده  له 

دغه ډول مرضه مرکباتو    د  ې اوزون طبقه ک

امله سور   د زیاتوايل له   ې چ   يجوړ شو   يله 

اتوموسفیر   ې د ځمک ې هغو څخه مرضه وړانګ

ځمک د  بیا  راتیریږ  ې او  ته  د  يمخ  دا   .

ساتن  ک  ې چاپیریال  برخه  د   ې په  پاریس  د 

د    ې نفرانس په شان مهم پروتوکول دی چ ک

صنعت سرت  ټولو  تر  هیواد   ي نړۍ 

لوی    ې )امریکې(چ کی  ککړولو  چاپیریال  د 

 ، هم السلیک کړی دی.  يالس لر 

 

 Moraceae                        د توت کورنۍ

روزلګ کې  او    لتونونو  ښایسته  کیدونکی 

چی په مجموع کې د توت    ي زینتی ګالن د

لري. شنی  د کورنۍ دګال  نوم شهرت  په  نو 

زیږ ناسیده  يلر   ې پاڼ  ېاو  په  ډیر ،    ېتوګه 

لر  اړتیا  ته  ميرڼا  ملر  د  خو  وړانګو  ،  خامخ 

. نو ځکه کیدای يش يسه ډیر توافق نه لر 

دف په  په  چې  کې  کوټو  دناستې  او  رتونو 

يش   ۍآسان و     وروزل  دفرتونه  او  کوټې  او 

بوټ د  تکثیریې  يش.  سینګار  د    ي رباندې 

  ېلو او پرځمکه د غځولو او بیا ریښقلمه کو 

 . يکولو په طریقه کیږ

 

                                      Mortality مړينې

دميپ ګرايف  ه  له کې  و  حرکاتو  د  نفوسو  د 

هر  په  کې  کال  يوه  په  چې  ده  څخه  جملې 

کوي ښکاره  شېمر  مړينو  د  کې   تنو    . وزرو 

ارقام ښکاره کوي،  چې د پرمختللو هېوادو 

تېره  په  په پرمختيايي هېوادو کې   پرتله  په 

بيا ځوان  عمر کې مړينې ډېرې دي چې ګڼ 

شمېر الملونه يې دي،  لکه ناروغۍ ، فزيکي  

، د کار   او شخړه  ټولنيز تضادونه   ، خطرونه 

ناوړه رشايط ، اريث عوامل، طبيعې پېښې او  

سنجش    .  نور  د  دې  غري  د  مړنيو  د  لپاره 

معيار   يا     Crude Death Rateخالص 

(CDRپه نظر کې نيول کېږ ) ي، چې فورمول

 يې دادى :

𝐶𝐷𝑅 =
𝐷

𝑃
  . 𝐾 

D–  ؛په يو کال کې مړينې 

P -  ؛د همدې کال اوسط نفوس   

K -   دى( 1000ثابت رضيب )چې د لته.   

 Motivation                                 انګیزه

هڅونې او تحرک هغه روحي حالت چې د   د

ف خاص  یوه  وګړی  یو  امله  له  عالیت  هغه 

 عامل. ي باندې الس پورې کوي. تشویق

 

 Mould Board                مولد بورد قلبه

شو ل جوړه  څخه  پوالدو  چ   ي قو   ېه    ې سپاره 

زیات   څه  لږ  په  څیری ځمکه  ژورتوب سه 

پسيکو  ترکتور  په  سپاره  دغه  کش   ې . 
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هایدرولیک  يکیږ په  کنرتول   ي او  توګه 

 . يکیږ

 
 

 Mover                                             موور

تخنیکه چ   ي غه  .  کوي  ېپر   ي بوټ  ې وسیله 

باند الس  په  موور  بسیط  او  کار   ېساده 

ی لوی  خو  پسې  کوي،  )ترکتور(  ماشین  په  ې 

 . محتلف ډولونه لري. يتړل کیږ

 
 

                                     Muck مک خاوره 

له  ه کې  سلو  په  چی  خاوری    ۴۰  –  ۱۰غه 

په دغو خاورو کی   پوری عضوی مواد لری، 

وی   شوی  تجزیه  زیات  دومره  بقایا  نباتی 

دغه  وی.  نه  وړ  پيژندلو  د  د    چی  خاورې 

دغې د  چې  وي  لرونکي  آیونونو  د   وسپنې 

 .يمادی په لرلو سه شنی رنګه ښکار 

 

 Muck Soil                             مک خاوره

چ ه خاوره  ش  ې غه  د  تخمونو  او  نه  د کښت 

ود او  و   ېکیدو  غوره  ډیره  ترکیب  يلپاره   ،

کی    ې ی  ې ک سلو  عضو   ۲۰  –  ۵په    ي پورې 

ډول  ګټ  پوره  په  مواد  و ور  شوی  .  يتجزیه 

یی   توکی  نباتی  او  تجزیه  حیوانی  دومره 

 تفکیک یی ناممکن وي. ې چ  ي ويشو 

 

 Mudflow                                          خړه

نو له امله د خاورو د و اورښتونو او د سیالو   د

د   ې ارو سیمو کمخلوط لیږدول او بیا په هو 

هغو کیناستل )ترسب(. د اوبو خړ سیالب د  

ر  لیږدوی  دغو  غلظت  زیات  دومره  سوباتو 

ښکار   ې چ  بڼه  په  سیالو  روان  د  خټو  .  يد 

خاو  د دغه  لپاره  زراعت  د  رسوبات  رین 

دی  ېخاور  جوړښت  ښه  ډیر  او  د  .  بډای 

اوږد  ېخاور  جوړښت  او  تشکیل  پروسه    هد 

په طبیعی شکل    ې د اورښتونو په پایله ک  ې چ 

خ  خټو  د  او  هم  مخلوط    جوړشوی  اورو  ته 

 (.Alluvium)و.ګ:  خړه ویل کیږي

 

 Mulching                         پوښول، پټول

ک  د شونو،  پاتې  په  نباتی  پالستیک  یا  اغذ، 

څخه د اوبو د تبخیر او د   ې واسطه له ځمک

مخنیو   ېخاور  د  تخریب  د    يد  موخه  په 

مځ    ې ځمک د  دځمکې  کول.  ملچ  پوښل. 

 پوښل.
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 Mutualism                         مچوالیزم

موجودات  يدوه بیالبیل ژوند ې له چ ک

چی یو بل   يیو بل سه ګډ ژوند ولر  ې داس

او ژوند یی یو بل سه تړلی   ي ته ګټه ورسو 

. يو 

 Mycelium                                  مایسلیم 

د یوه   ې په مجموع ک  ې ټولې هغه ریښکۍ چ

باډ جسمی    ۍ قارچ  پوپنک  د  رغوي. 

 جوړښت. 

 

 Mycology                          پوپنک پوهنه

څانګ  د هغه  علومو  چ ساینسی  مطالعه    ې ه 

 د قارچونو یا پوپنکو لوی ډګر دی.  ې ی
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N, n 
National Extension Services 

 ترویج ملی خدمات   د

هیواد په کچه ساسی ترویجی خدمات.    د

د ترویج هغه پروګرامونه چی په ټول هیواد  

دود کی   ورایټیو  نویو  د  لکه  برخو  بیالبیلو 

کولو، د تکنالوژی نوی کولو، د کښت د نویو 

 طریقو او دې ورته مسایلو کې عميل کیږي. 

 

 National Level                 په ملی کچه 

ټولو   د تر  کې  جوړښت  تشکیالتی  په  ترویج 

ترویج   د  سطح  ملی  په  چی  واحد  اوچت 

کزی دفرت  پالیسی ټاکی. دې ته د ترویج مر 

 هم ویل کیږي.

 

 National Park                      ملی پارک

ساحې چې ځانګړي بوټي، ونې او  غه پراخه  ه

طبیعژو   وحيش خاص  د  او  لري  یا   ي ي 

 ارزښت څخه برخمنې وي. يکلتور 

 

National Spatial Planning 

 ملی پالن جوړونه   يارس رس 

بر پ بیالبیلو  منابعو،  ه  )طبیعی  چاپیریال خو 

کو ې ساتن  میشت  د ،  او صنعت  کرنی  د  لو، 

ک چ   ې پرمختیا(  پروګرام  لوی  ملی    ې هغه 

په دغه پروګرام   پرمختیا سه مرسته کوي. 

کې کرنې ته نه یواځی د یوه اقتصادی مولد  

د  د طبیعی سچینو  بلکی  توګه،  په  سکتور 

د  ستونزو  چاپیریالی  د  کارولو،  ښه  ډیر 

پراخت د  ساحې  شنې  د  او  د هواري  یا 

کتل  توګه  په  سکتور  لرونکی  مسئولیت 

 کیږي. 

 

 Native Species                  بومی ډولونه

 ېد ټاکل  ې ژویو هغه ډولونه چ   بوټو او  -ونو  د

له    يو   ي اوسیدونک  اصيل  خپل  ې سیم او 

  ي څخه دغه ځای ته نه و   ې بلی سیم  ې مکو 

 . يراوړل شو 

 

 Natural Enemy          دښمنان يطبیع

کوچنغه  ه نور  چی  مرضه    ي موجودات 

ښکار  حرشات   عاملین  کوونکی  ناروغه  او 

رغنده    يکو  کې  کنرتول  په  امراضو  د  او 

 برخه اخيل. 

 

Natural Environment 

 نځیز چاپیریال  پ

انسان شاوخوا ټول هغه څه چی د هغو په    د

جوړښت او پیدايښت کی د ده الس او واک  
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ونو   له  چی  محیط  جغرافیایی  هغه  وی.  نه 

ړ او انسان  بوټو. خاورو اوبو او نورو څخه جو

اوچتو  ګټه  څخه  هغو  اقتصادی    يله  په  او 

شاملو  یی  کی  ديسیستم  فزیکی  ت   ې.  ه 

وای هم  کرني چاپیریال  د  سکتور   ې .  د 

والی    ېه چاپیریال په زړه پور انسیل د دغپوت

 تړلی. ېپور  ې او بډاین 

 

                Natural Fiber طبیعی الیاف 

تاټ ریښکۍ،  هغه  چې ولې  الیاف  او  رونه 

بلک نه،  طبیع  ې مصنوعی  څخه   ي له  بوټو 

 فایرب او نور. ې لکه د پومب  يترالسه شوی و 

 

Natural Herbicides 

 ي طبیعی ګیاه وژونک

وړونک  د منځه  له  هغه  بوټو  چی   ي هرزه 

بلکی   نه،  مرکبات  کیمیاوی  یی  ترکیبات 

ډول   دغه  وی.  مواد  لرونکی  منشأ  طبیعی 

 .يواد چاپیریال ته کوم زیان نه رسو م

 

Natural Resource Economics 

  طبیعی منابعو اقتصاد د

د   د چې  ده  څانګه  هغه  دعلم  اقتصاد 

هکله   په  هغو  د  او  اهمیت  منابعو  طبیعی 

همدا   کوي.  ترشیح  کې  اقتصاد  په  تیوري 

چارې راښيي چې په    -راز موږ ته هغه الرې

استعامل   )سچینې(  منابع  دغه  ډول  څه 

خوا  یوې  له  څخه  هغو  له  پورې  ترڅو  يش، 

راتلونکو   اوله بلې خوا  مطلوبه استفاده ويش 

 نسلونو ته پاتې يش.

 

Natural Resource Extension 

  طبیعی منابعو ترویج  د

ترویج هغه فعالیتونه، هغه ترویجی روزنه    د

پنځیزو  کیدونکو  نوې  چی  معلومات  او 

شتمنیو او سچینو پوری اړه لری لکه ځنګل 

او څړ ځای. دا هغه شتمنی ده چی موجود  

امانت په  راتلونکی نسل ته د  باید  نسل یی 

توګه وسپاری. دا د تیر نسل میراث نه دی،  

صلی سمایې په  ه پانګه ده چی د ابلکی هغ

 ېله ګټ   ې . رصف د هغ توګه باید وساتل يش 

يش  واخیستل  کار  چې باید  دې  له  پرته   ،

له   پلوه  فزیکی  له  یا  تخریب  سمایه  اصيل 

د   عامول  مفهوم  همدغه  شی.  والړه  منځه 

 طبیعی منابعو د ترویج دنده ده. 

 

 Natural Resources        طبيعي منابع

قتصادي سيستم ته د طبيعت او چاپرييال  ا

د  چې   ، ده  مجموعه  ورکړو  ارزښتناکو  د 

برش په الس نه دى جوړ شوى، خو يوازې په  

ه ،د  پوهېدو  د  باندې  او  غهغو  استعامل  و 

لري وړتيا  کولو  دى    . اندازه  ثروت  هغه   دا 

کړ  عرضه  ته  انسانانو  چاپرييال  دی.چې    ی 

وح  کانونه،  خاوره،  ژو يشلکه  اوبهي   ،  ،

ځنګلونه ، د ملر انرژي، باد، د اوبو څپې او 

 نور. 
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  Natural Resources      طبيعي منابع 

په چاپرييـال کـې  ټـولې هغـو ژونـدۍ او نـا  

ژوندۍ شتمنۍ دي چي دبرشـ پـه الس نـه، 

بلکې په قدريت ډول دالهي تحفـي پـه توګـه 

زمــونږ پــه شــاوخوا ليــدل کيــږي اومــونږ تــه 

 .  دپيژندلو او السيس وړ وي

ــه  ــابع اقتصــادي سيســتم ت ــي من ــا : طبيع ي

دطبيعيــت او چاپرييــال هغــه ارزښــتناکې 

ورکړې دي چې دبرش په رفاه کې مهـم رول 

لوبوي . دطبيعيت اصـطالح زمـونږ شـاوخوا 

ــا  ــال را اخــيل، خومنــابع بي کــې ټــول چاپريي

ددغه ټول چاپرييال ارزښـت لرونکـي تـوکي 

ځمکـه دي ، لکه نفتي مواد ، دډبرو سکاره ، 

،اوبه ، لرګي ، فلزي اونورې قيمتـي ډبـرې ، 

 کبان ،ونې او بوټې او نور.

دې ته پنځیزې شتمنۍ هم وایی چې زمونږ 

له  چی  راځي  پکې  څه  هغه  ټول  شاوخوا 

سسی وړ  اقتصادی پلوه مونږ ته مهم او د ال 

شتمن  هغه  چاپیریال  د  انسان    ېچ   ي وی.  د 

جوړه شوې،  ده  نه  اقتصادی    په الس  په  خو 

 .يسیستم کی یې کارو 

 

 Natural Wealth           طبیعی شتمنی 

ارزښت    د هغه  ټول  سیستم  د  چاپیریال 

لرونکی شتمنی چی انسانانو اقتصادی نظام  

کی    ېه ننویستلی او ګټه ورڅخه اخلی، دت

کیدونکی   ېنو   ې ټول نوی  نه  او  کیدونکی 

لکه   باد  ځنګمنابع  او  ملر  د  کانونه،  لونه، 

وحيشيانرژ  څنډوي ژو   ،  د  سمندرونو  د   ، 

 .يڅپې، څړځایونه او نور منابع راځ 

 

 Naturalist Observation 

 بیعت پالونکی کتنیط

غه طریقې چې په هغو سه ټولې ښکارندې  ه

رشایطو طبیعی  له  هغوی  تر    د  سمې  سه 

 . ينیول کیږ ېکتنې الند

 

 Necrosis                                   نکروسز 

بوټپ ژوندی  یوه  مړه  ي ه  کی  ونه  یا  ژوی   ،

له هم  ال  چی  انساج  انساجو   شوی  ژوندیو 

په توګه په    ې . د بیلګيسه په متاس کی و 

انساج چی ممکن    يمړه شو   ېشنه پاڼه باند

 . و ژیړ رنګه ټاپی په شکل ښکاره يش د وچ ا

 

 Nectar                                           ځوښا  

چ ه مایع  لوړې  خوږه  او  ټینګه  ونو   ې غه  د 

رابهیږی،   څخه  ډنډر  یا  پاڼو  ګالنو،  له  بوټو 

شی  چ هغه  نښیځل    ې ره  شکل  په  قندونو  د 

 . يکیږ

 

 Need                                                اړتيا 

ريښتيانۍ ه په  ورته   وګړى  يو  چې  څه  غه 

چې  څه  ډېر  هغه  نه  ولري،  رضورت  توګه 

)   .دى يې غواړي او  Wantsيعنې غوښتنې   )

همداسې هم د    .  اړتيا يو بل سه تو پري لري

فکر   لکه هغومره چې  يو وګړى  پلوه  له  بازار 

کېږي، يو ځانګړى جنس نه پريي،  يعنې د  
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په    .تقاضا  او اړتيا ترمنځ توپري شته  دوګړو  

دې توګه د بازار له نظره د وګړو د تقاضا او  

اړتيا ترمنځ د مقدار له پلوه توپري شته ،  د  

اړتيا هامغه اجناس وي، چې د هغوى   وګړو 

ذايت   او  ريښتيانې  ته  لګښت  او  پرييدلو  

 متايل ولري. 

 

 Nematode                                نیامتود 

په    ې چ   يد  ي چنج   ي میکروسکوپ  ي وچنک

ک کو   ې خاورو  چنجیو سه يژوند  نورو  له   .

نه   بند  بند  یی  بدن  چی  دی  دا  توپیر  یی 

له   یی  اوږدوالی  مرتو    ۲  –  ۰.۵دی.  میلی 

په   چی  دی  لیدل  پوری  سه  مکروسکوپ 

په   بوټو  ونو  د  چینجی  دغه  شی.  کیدای 

او کر  یرغل کوي  برخو  نورو  او  د  ریښو  نیزو 

رسو  زیان  لوی  ته  څانګه  يمحصوالتو  هغه   .

د   کوی  مطالعه  نیامتودونه  چی 

چنجیو  دغو  یادیږی.  نوم  په  نیامتودولوژی 

ویل    Roundwormته   هم  چنجیان  ګرد  یا 

 . يکیږ

 

 Newsletter                               خربپاڼه 

یوه چاپی وسیله ده، چی    د ترویجی طریقو 

س  هغی  رسول  په  مسایل  نوی  ته  بزګرانو  ه 

. د ترویج د مدیریت لخوا هغه خربی  يکیږ

 . يی رسنۍ چی کلیوالو ته خربونه رسو چاپ

 

 NGO                              دولتی سازمان نا

زمانونه چی پرته د دولت غه بنسټونه او ساه

د   خوا  له  خلکو  شمیر  یو  د  السوهنې  له 

څیړنیزو  فعالیتونو،  کلتوری  چارو،  خیریه 

یا   او  مرستو  د  ځپلو سه  جګړه  پروګرامونو، 

هم د طبیعی پيښو له زیامنن شویو سه په  

نادولتی  شمیر  یو  وي.  شوی  جوړ  موخه 

 Non Governmentسازمانونه  

Organizations ات هم پرمخ  ترویجی خدم

 . ي بیای

 

 Niche                                              ځاله 

ا نورو ژویو ځالی ته ه لغت کې د الوتونکو یپ

کیږ هغه  يویل  ټول  کې  ایکولوژي  په  خو   ،

جود یو ځانګړی  وربوی چی د یوه ژوندی مو 

پک تیرو   ې ډول  فضا  يژوند  هغی  د   .

ژوند    پراخوالی پکی  بوټی  یا  ژوی  دغه  چی 

 .يپه نوم یادیږ Niche Amplitudeد  يلر 

 

Nitrogen Fixation 

 نایرتوجن نصب کول   د

 ېپه ترڅ ک  ې د هغ  ې غه چلند بیلګه ده چ ه

نایرتوجن   بڼه  په  ګاز  د  اتوموسفیر  د    2Nد 

آیونونو   په  -نایرتیت 
3NO    امونیا +یا د 

4NH 

استفادی وړ  بیا د ونو بوټو د  په بڼه بدل او  

استفادي ګرځ  د  نایرتوجن  د  ګرځول   ې .  وړ 

خاوره ک قارچونو   ې په  بکرتیاوو،  یو شمیر  د 

ترسه  واسطه  په  موجوداتو  ژوندیو  نورو  او 

نایرتوج  د  که  بیا  تیره  په  ن کیږی. 
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فعالیت   ېنصبوونکی بکرتیاوی ریښو ته نژد

 ، د بوټو په ګټه ده. يولر 

 

 )xNo(Nitrogen Oxides  

 نایرتوجن اکسیدونه د

نایرتوجن،  ټ مالیکول  یو  ګازات چی  هغه  ول 

خو د اکسیجن بیالبیل مالیکولونه ولری. له  

د   زیاتره  ګازات  مرض  ډول  دغه  مرغه  بده 

فابریکو   او  کارخانو  صنعتی  وسایطو،  نقلیه 

 څخه هوا ته خپریږی.

 

 Nocturnal            د شپی ګرځیدونکی 

له خوا    غه ژوندی موجودات چی د ورځیه

ځ  خپلو  خوا  په  له  شپی  د  خو  وی،  کی  الو 

مثالونه    ې ی   ې . په الوتونکو کي او ګرځ   ي راوځ 

یو   دی.  کونګ  او  څکالی  شمیر آسامن 

 .يحرشات هم د شپی ګرځیدونکی د

 

 Nodule                                            غوټه 

او    د رشقی  د  بیا  تیره  )په  بوټو  لیګیومی 

په   شکلو  شوتلی(  کروی  باندی  ریښو 

جوړښتونه چی یو مهمه دنده لری او هغه د  

نایرتوجن نصبول دی. دغه ډول غوټی د یو  

 شمیر بوټو په پاڼو باندی هم لیدل کیږی. 

 

 Nomad Society                      کوچیان

اوړ   ي ژوند یی د ژم  ې چ   يغه وګړ ه له    ياو 

او څارویو روزنڅړ ځایون او په    ې و  سه تړلی 

دایم ک  ي کوم  د  ې ځای  نه  . دوی   يمیشت 

کورنیو،  خپلو  له  چی  دی  خلک  پوونده 

شتمنی   ژوندۍ  نا  او  ژوندۍ  او  ماشومانو 

په حرکت کی   لټه کی  په  د څړځایونو  سه 

او    ې وي. د دوی ژوندۍ شتمنی اوښان، وز 

یی   شتمنی  ناژوندۍ  او  ده  )رمه(  پسونه 

ر شیان  لوښی، جامی او نو   کیږدۍ، د پخلی 

ديد خلک  فعال  اقتصاداً  دوی   ې چ   ي. 

ینارین  ماشومان  او  ګان  بوډا  ښځینه،    ې ه، 

او د دوی څاروی روزنی محصول  ټول فعال 

پسونه، وزی، غوړی، شیدی، پوستکی او نور  

قیمتی محصوالت دی. د دوی څاروی   ډیر 

لوړ   چې  کیږی،  بلل  بانک  جینټیکی  زیاتره 

وګړ  پوونده  لري.هغه  ارزښت  ي  بیولوژیکی 

څارویو  خپلو  له  بدلون سه  په  فصل  د  چی 

سه له یو ځای څخه بل ځای ته ځي. زیاتره  

دو  معلوم  د  کال  هر  مسیر  راتګ  تګ  د  ی 

 له یوه څړځای څخه بل ته ځي.  ې چ  يو 

 

Non Toxic Compounds 

 ا زهری مرکبات  ن 

یغه سه  استعاملولو  په  چی  مرکبات   ې ه 

زهر  تاثیر   يکوم  ناوړه  ځای  او  پر  پاتی  ات 

 .نيش

 

 Non Verbal Communication 

 یر شفاهی اړیکی غ

د    د چی  مفاهمه  هغه  ترمنځ  تنو  پیغام  څو 

ژب له  اشاراتو،    ې لیږونکی  په  پرته  خربو  او 
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خو  په  وروځو  او  اوږو  الس  مخ،  د  عالیمو، 

 ځلو، پیغام اخیستونکي ته وررسوي.

 

Nonrenewable Resource    

 نه نوی کیدونکی رسچینی

ک  ي طبیع  د بحث  په  منابع    ې منابعو  هغه 

یې )سچین  امکان  کیدو  نوی  د  چې  دي    ې ( 

نور   ې کان او داس  لکه د ډبرو د سکرو   ينه و 

استخراج څخه تشیږ  ې چ  تر  ، خو  يوروسته 

ون ځنګل  داسې د  او  کبان  اوبو  د   ېنور   ې ، 

 .يد نوی کیدو وړتیا لر  ې سچین 

 

 Norman Borlaug         نورمن بورالګ 

او  ه پوه  ساینس  امریکایی  نامتو  غه 

کرنیزو   او  چاپیریال  د  چی  و  اګرونومیست 

یې   کی  برخه  په  فزیک  او  کیمیا  د  علومو، 

څیړنو  علمی  خپلو  او د  وکړل  مطالعات  ګډ 

بنسټ  انقالب  شنه  د  یی  کی  پایله  په 

 کیښود. 

 
د بورالګ  نورمن  مارچ  ۱۹۱۴ډاکرت  د  کال  م. 

پرانیس۲۵په   سرتګې  ته  نړۍ  نیټه  تی،  مه 

م. کال کې یې په ځنګلپوهنه څانګه  ۱۹۳۷په

په  B Scکې   او  یې ۱۹۴۲وکړه  کې  کال  م. 

د     Plantpathalogyد کې  څانګه  په 

سند)   )  P Hdدوکتورا  له   )Minnesota )

یوه   تر  وروسته  کړ،  ترالسه  څخه  پوهنتون 

ټول  چې  څخه  عمر  برکتی  او  علمی  اوږده 

تیر  کې  لیکنو  او  څیړنو  علمی  په  یې  وخت 

سپتمربپه  ۲۰۰۹د  کړ، د  کال  نیټه    ۱۲م.  مه 

دي.   کړي  پټې  سرتګې  څخه  نړۍ  له  یې 

هیریدو  نه  د  خدمات  ده  د  ته  انسانیت 

دي. د ده برشدوستانه افکارو ده ته نړیوال  

(په توګه Humanitaristنوم ورکړ او د یوه )

یې د خلکو په زړونو کی ځای وموند. ده په  

کړی   ترالسه  جایزې  څوڅو  کې  ژوند  خپل 

په   .  دي نوبل    ۱۹۷۰نوموړی  کال کی د  م. 

 جایزه هم وګټله. 

 

 NRA                      سیندونو ملی ټولنهد 

دغه    د د  کی  آیاالتو  متحده  په  امریکی 

ری یوه ټولنه ده هیواد د ټولو سیندونو د ادا

 National Riversد    ې م. ک  ۱۹۸۹چی په  

Authority   سه لنډیز  په  او  جوړه  نوم  په 

NRA  کیږ ک   يبلل  امریکا  په  اوبو  او  د  ی 

څیړن علمی  او  خدمات  اړه    ېورپور   ې ټول 

او د اوبو د مدیریت له نورو ادارو سه    يلر 

 . يکو  په ګډه کار 

 

 Nucleic Acid                 نیوکلیک اسید 

مالیکولونه ه طبیعی عضوي  پیچيل  غه غټ 

جنیتیکی   د  او  )ارثی( خواصچې  ساتنه  په  و 

 .يلیږدولو کی رول لر 
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 Nuclesus                       هسته )منځکه(

ک  ې(جر ح  ژونکې)  د منځ    DNAد    ې په 

ی شاوخوا  چی  دی  جوړښت    ې لرونکی 

د   بیا  او  محتویات  هغه  د  او  پروتوپالزم 

دیوال  او حجروی  پردې  واسطه    حجروی  په 

 . ي ټوله حجره احاطه شوی و 

 

 Nursery                                      نررسی

دایمېکروند  صيلا یا  ګلدانۍ  بڼ،  ځای    ي ، 

وټو زیرمه یا  ته د وړلو په موخه د نیالګیو او ب

هلته   ې الندی ځای چ   ې خزانه. هغه تر څارن

چی   يموخه وده ورکول کیږ  ې بوټو ته په د

او دایمی ځ  ته  له هغه ځای څخه اصلی  ای 

 روزنه. يولیږدول یا پیوند شی. نرس 

 

 Nut Forest      د مغزباب میوو ځنګلونه

حاصالت  ه میوو  وچو  د  چی  ځنګلونه  غه 

د   افغانستان  د  یی  مثال  ښه  تولیدوي. 

هکتاره    ۳۵۰۰۰۰هندوکش شامل لوری ته په  

د   چی  دی  ځنګلونه  پستی  د  کی  ځمکه 

کچی  سمن  له  لوړايل  ۱۸۰۰  –  ۶۰۰در   مرتو 

ی ک  ې کې  هیوادو وده  د  همدارنګه  ده.  ړی 

ک بل    ې جنوب  یی  ځنګل  ونو  د  جنغوزیو  د 

 مثال دی. 

 

 Nutrient                               ماده يغذای

یوه عنرص یا مرکب هغه لومړنۍ ماده چی   د

و موجوداتو )ونو بوټو، ژویو او انسان(  د ژوندی

فعالیت  او حیاتی  په  د ودی  لپاره  ونو د دوام 

غذای د   ي کارځی.  کی  بوټو  او  ونو  په  ماده 

او په ژوندیو ژویو   يطه جذبیږریښی په واس

الر   ې ک له  سیستم  د  هاضمی  د   ېد 

او حیاتی   خپل اسايس میتابولیزم له طریقه  

ونو او بوټو د د    ې په کرنه ک  يرول ترسه کو 

پروس حیاتی  او  ک  ې ودې  برخه  د   ې په 

ونه په بیالبیلو برخو  نیوترنت   ې ارزښت له مخ

د شوی  لکه  ي ویشل  ډیر رضوری   :N,P,K  

لکه   درجه  دوهمه   ,Fe, Ca, Mgعنارص، 

Mo, S  لکه    ي او لږ اهمیت لرونکCu, Co, 

Bo, Mo . 

 

Nutrient Building Crops 

   يبوټ  يجوړوونک  يتوک يذایغ

د  ه او  بډایتوب  په  ځمکی  د  چې  بوټی  غه 

ښه   باندی  وضیعت  پر  عنارصو  د  خاوری 

شوتل لکه  کوي  یو  اغیزه  او  باقلی  رشقه  ه، 

لیګیوم ک  ې چ   ي بوټ  ي شمیر  خاوره  د    ې په 

 . نایرتوجن اندازه زیاتوالی يش 

 

Nutrient Depleting Crops 

 وونکی بوټیه غذایی عنارصو تشل

د  ه عنارصو  مهمو  غذایی  د  چی  بوټی  غه 

ډیر زیات جذب او مرصف له امله د خاورو  

کموی.   سه  شدت  په  عنارص  غذایی 

خو    بالعموم غلی، دانی همدا خاصیت لري،

 . ي لیګیومان بیا خاوره بډایه کو 
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O, o 
 Observation             مشاهدات )کتنې(

بوټه وني غه کرنیز  څارو ې ،  په    ي،  هغو  او د 

پیښ ی  ې چ   ې اړه  حواسو سه  څو  یا  یوه   ې په 

څیړن علمی  د  کړو.  ک  ې احساس  بهیر   ې په 

لر  رول  اساسی  احصائیوی يمشاهدات   .

راټولی، بڼه  په  دیتا  د  ثبت،    مشاهدات 

 .يصنف بندی او بیا تحلیل کیږ

 

 Off Grade             بی درجې محصوالت 

او  ه سورت  د  چی  محصول  کرنیز  غه 

بازار ته د عرضه کولو   ستندرد په بهیر کی 

وړ ونه بلل شی. هغه کرنیز محصوالت چی  

 چاته د منلو وړ نه وی.  له درجې وتيل .

 

 Off Season                               بی فصله

  ېیا وخت چ   ې هغه موسم، هغه ورځ   کال  د

کښت   یو  کې  هغه  د په  کوالی.  نشی  وده 

د محصوالتو تولید پکی   ې کال هغه ورځی چ 

 . يستونزمن و 

 

 Office Call                         دفرت ته بلنه

مامور    د ترویج  د  چی  طریقه  هغه  ترویج 

ک خپل  د  هغه  بزګر  د  او  رابويل  ته  دفرت  ار 

پوښتنو ته ځواب وایی یا هم خپلی مشورې  

 ورسه رشیکوي.

 

 Office Visit                       دفرتی کتنه

ترویج هغه طریقه ده چې د ترویج مامور   د

بزګر/بزګرانو سه په خپل دفرت کی ګوری،  

ځواب ته  پوښتنو  هغوی  مشوره    د  وایی، 

 علومات لیږدوي. م يورکوي او دوی ته نو 

 

 Oil Bearing Crops  يبوټ يغوړ لرونک 

)تیل(  ه غوړی  یی  تولید  مهم  چی  بوټی  غه 

ټی او هم  وی. په دی کی هم د کروندی بو 

ون هم  او  بوټی  هم  يش   ې وحشی،  . راتالی 

لرونکی   طبی   Oil Bearing Cropsغوړ  د 

 .يبوټو په اندازه اقتصادی ارزښت لر 

 

 Omnivore                                 اومنیور

ژونده چ   يغه  خور   ې موجودات  څه    ي هر 

. يو   ي هم غوښه او هم بوټ  ې یعنی خوراک ی

چ  دا  ته    ې یواځ   ې حال  خوړونکو  ګیاه 

Herbivore  وښه خوړونکو ته کارنیورس  او غ

 .يویل کیږ
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 On Farm Labour     د کروندی کاریګر

د    ې په کرونده/فارم ک  ې چ   ي غه کارکوونکه

 .ي کرنی/مالداری چاری س ته رسو 

 

One Crop Farming 

 و بوټی لرونکی کرونده  ی

بوټی پکی کرل ه یو  یواځی  غه کرونده چی 

یعنی   وی  لری،   Monocultureشوی  بڼه 

خاطر   په  موخو  ځانګړو  د  وخت  ځینی  خو 

کرل  هم  ګډه  په  بوټی  څو  کې  کرونده  یوه 

  Mixed Farmingکیدای شی چی هغی ته  

یی   ته  طریقی    Multiple Croppingاو 

 وایی. 

 One Way Plough             یو اړخه قلبه

چ ت قلبه ده  ټولو ساده  کرنه    يعنو په عن   ې ر 

کیږ  ې ک تړل  پسی  میکانیزه يغویانو  په   .

ده چی  رواج  قلبه  ساده  هم دغه  کرنه کی 

Conventional Plough    د بولی.  هم  یی 

ډیر  است   ې کولب   ې دغ دی.  عامل  نه  اغیزمن 

د ترکتور ډیرو زیاتو ګرځیدو ته   ې دا ځکه چ 

پيښیږ چ اړتیا  ک  ې ی  پایله  تخته    ې په  خاوره 

یو  يکیږ یا  تیغه  یو  انواعو کی  په  قلبی  د   .

اړخه کولبه او د ډیسک په انواعو کی زنګون  

د ساده    Off Disk Harrowلرونکی دیسک  

 . يتکنالوژی ګانو بیلګی د

 

 Ontogenous                         اونتوجنیز

د  د ژونکو  د  نباتاتو  ژوند    کثیرالحجروی 

لکه د   يلر   ې دوران دی چی بیالبیلی مرحل

جنین مرحله، د ودې مرحله، د بلوغ پړاو او  

د زړښت پړاو. په دغه هر پړاو کی په ژونکه 

بیالبیل   پلوه  له  جسامت  او  شکل  د  کی 

 تغییرات راځي. 

 

 Ontogenous                         اونتوجنیز

ژون  د د  ژونکو  د  نباتاتو  د  کثیرالحجروی 

لکه د   يبیالبیلی مرحلی لر   ې دوران دی چ 

جنین مرحله، د ودې مرحله، د بلوغ پړاو او  

و. په دغه هر پړاو کی په ژونکه د زړښت پړا

بیالبیل   ې ک پلوه  له  جسامت  او  شکل  د 

 تغییرات راځي. 

 

 Oomycetes                            اومایستیز

ویل    فنګسونو  د ته  ګروپ  هغه  قارچونو  یا 

او    يکیږ لري  مایسمونه  شمیر  زیات  چی 

 .يیر یې په غیر زوجی شکل ترسه کیږتکث 

 

 Open Range             پرانیستی څړ ځای

پراخه  ه چ غه  او    ې څړځایونه  څر  څارویو  د 

څړ  تړلی  نا  وی.  نه  محدود  پکی  ګرځیدل 

په  ځایونه  څړ  ځینی  برخالف  دی  د  ځای. 

لرګینو کټارو ایسار شوی چی له هغو څخه 

د کې  برخه  بله  ځای  څړ  د  یا  څارویو   بهر 

 .يګرځیدل او څریدل محدودیږ

 

                          Organization سازمان  

و رسمی تشکیل او جوړښت دی چې ټاکلې  ی

او روښانه موخې لري او غړی )کاری ګروپ(  
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تابع   پروسیجر  کاری  او  قواعدو  ټاکلو  د  یی 

تقسیم   او  جال  دندې  سازمان  هر  د  دی. 

له   د سلسلی  مراتبو  د  اجرأت  او  وی  شوی 

 مخې وي. 

 

 Osmosis                                      ازموسز

چ ه پيښه  د    ې غه  اوبه  ډول سه  طبیعی  په 

غلی  له  څخه  )پردې(  غشا  وړ  ظ تیریدولو 

 .يمحیط څخه رقیق محیط ته نفوذ کو 

 

    Outcrossing نا خوښه دوه رګه کیدل

Crossing    یا د مطلوبو خواصو د پیاوړتیا او

دوه   د  موخه  په  ترالسه کولو  د  غوره حاصل 

ویل کیږبیال  ته  القاح کولو  ډولو  خو يبیلو   ،

که چیری بوټی له کنرتول بهر پخپله یو بل 

خواص  مطلوب  چی  شی  تلقیح  داسی  سه 

شویو  ناغوښتل  د  کی  کرونده  یا  لری  ونه 

ګرده   شی    Pollenبوټو  ولیږدول  ته  بل  یو 

ته   شوی    Out Crossingدی  ناغوښتل  یا 

 .يکیږتلقیح ویل 

 

Over Cultivation 

 یات تکراری کښت ز

د یو   ې څو فصله پرله پس  ې ه یوه کرونده کپ

خاوره د    ې شکل چ   ې کرل، په داس  ي ډول بوټ

يش  مخامخ  سه  قلت  له  عنارصو  او    ټاکلو 

 .وار په وار حاصالت مخ په کمیدو يش 

 

 Over Grazing                 ډیر زیات څړ

کپ ځای  څړ  زیات    ې ه  دومره  څارویو  د 

او ګرځیدو له کبله د   د ډیر څړ  ې څرول چ 

ځه تلو سه  له ریښو سه د من   ي څړ ځای بوټ

ک ځای  څړ  په  او  تعادل    ې مخامخ  طبیعی 

 . ګواښ سه مخامخ يش 

 

Over Irrigation 

 ه حده زیات اوبخور ل

چ  رضورت  ک  ې کله  له  اضافه  رونده  څخه 

 ي . د بوټو له اړتیا څخه زیات د پټ يخړوبیږ

کول بو   .ډنډ  هم  خړوبول  ډول  ته  دغه  ټو 

خاور  د  هم  اړوی،  توک  ې زیان   ي غذایی 

 .ياو هم اوبه ضایع کو  يزیامنن کیږ

 

 Overy                                         تخمدان

ک پ بوټو  او  ونو  چ   ې ه  برخه  هغه  ګل  د    ې د 

ود ک  ېخپلې  پای  باندې    ې په  میوه  په 

 بدلیږي. 

 
 Ownership        ملکيت کې برخمنتوب

ملکيت هغه قانون حق چې يو شخص يې    د

کارو   ، رشکت  يوه  هر  ب په  بل  يا  پانګونه  ار، 

ولري کې  فعاليت  نوموړى    . اقتصادي 

دغې  د  ملکيت   خپل  يش،  کوالى  شخص 
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ګروۍ   یا یی  ،  یپلور   و   ونډې او حق له مخې 

یې   یا  کې  او  دوران  ګټه     او   ي  اچو و په 

 پورته کړي. ورڅخه 

 

 Oxides                                  اوکسایدونه

 ې په هغو ک ې مرکبات چ  يټول هغه کیمیاو 

  اکسیجن له نورو عنارصو سه ترکیب شوی

پر  . د ځمکی يکړی و  ې تعامل ی ې یعن  يو 

توګه  ي مخ ګڼ شمیر اکسایدونه په طبیع 

شته.

    3O(Ozone(                                 اوزون

ګاز د امتوسفیر په ټیټه    3Oه له دی چی  س 

کیږب شمیر  ګاز  ککړوونکی  یو  کی   يرخه 

د   ې د اتوموسفیر پورته برخه ک  ې د ځمک  ې چ 

رضور   ې طبق  ېیو  یوه  توګه  حیاتی    يپه  او 

لر  ماورای   ته  ځمکی  ې چ   يدنده  د  ملر    د 

راتیریدو مخه نیيس وړانګو د  . دغی  بنفش 

ګاز د    3O. له  ي طبقی ته د اوزون طبقه وای

. دغه  يهم کار اخیستل کیږ ې اوبو پاکولو ک 

رو  غاړه  مهم  په  یی  طبقه  اوزون  د  چی  ل 

  Ozone Shieldاوزون سپر  د  هغه ته    ي،لر 

د  ترکیباتو  د  کاربن  د  دی.  ورکړی  نوم 

س امله  له  اوزون  ی زیاتیدو  د  اینسپوهانو 

 څرک لیدلی دی.  يد سور  ې طبقه ک
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P, p 
 Packer                                         چومبی

میخانیکه چ   ي غه  ش  ې وسیله  د  به  ولو  پخوا 

ک چارو  نورو  کرکیلی  او  ټکولو   ې ټکولو  د 

په  وخت  معارص  په  کیده،  کار  په  لپاره 

موډرن   په  لپاره  کولو  سورت  د  کی  صنعت 

 . يڼه جوړه او کار ورڅخه اخیستل کیږب

 

 Packing                              بسته بندی

کم ترڅ  په  کولو  عرضه  د  ته  هغه    ې ارکیت 

بڼه، په    ېشو   ي محصول په قوط  ې خدمت چ

ګیډۍ ګیډۍ    بڼه،  ېاچول شو   ې پاکټونو ک

ک   ېشو  پالستیکونو  او  بند  ې بڼه  بسته   ي د 

 . عرضه يش  ته په بڼه بازار 

 
تولید    یا: څخه  عملیی  تولیدی  له  وروسته 

او  شوی اجناس په قوطیو پاکټونو پالستیک 

لګول او    ېلیبل ورباند  ول،درجنونو کی کلک

 . کولخرڅالو ته چمتو 

 

 Paddy Rice           کړی وریجی  ېسپین

شولی  ک چی  دانه    Paddyله  او  شی  وټکول 

ترالسه يش   ېشو   ې )سپین   ې ی هغو    ،وریجی( 

 .يویل کیږ Paddy Riceته 

 

 Parasite                                      پرازیت 

طفیيله ژوندی  چ   غه  د   ې موجود  ژوند  د 

ا د هغه  )ی  ې باند  ي ژو   تیرولو لپاره په یوه بل 

حیايت کوم  په  دننه  وجود  ک   د   ېسیستم( 

تیرو  کو   يژوند  تغذیه  ورڅخه  له    ياو 

او له مرګ  يامله کوربه ته زیان رسو  ېهمد

 . يمخامخ کو  ې سه ی
 

 Parasitology                      پرازیتولوژی

د پرازیتونو د ژوند    ې غه پوهنیزه څانګه چ ه

د   امله  له  هغو  د  ډولونو،  دوران،  د 

بوټو  ونو،  انسانانو،  او د  ناروغیو  پيښیدونکو 

څار  بانداو  اغیزو  په  هغو  د  ژوند  په    ې ویو 

 .يبحث کو 
 

Part Per Million  

 یوه برخه  ېپه یو میلیون برخو ک

اندازه کولو یو واحد  ډیرو کوچنیو موادو د د

بیلګ د  میلیون   ې دی.  یو  په  هوا  د  توګه  په 

کې د کاربن مونو اکساید اندازه    Ppmبرخو  
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ی په  کیا  اوبو  ګرامه  میلیون  ګرام    ې و  یو  د 

 .ي ورته وای Ppmیو  ې فاسفیت حل کیدل چ 

 

 Pasteurization            پاستوریزه کول

  ې تودوخ نو د له منځه وړلو لپاره د  مکروبو   د

پاستور  ایشول.  شیدو  د  لکه  وړل،  کار  په 

هغه نامتو عامل و چی د لومړی ځل لپاره په  

 حرارت کی ورکولو سه مواد تعقیم کړل.

 

 Pasture                        طبيعي څړ ځاى

غه پراخه وربوى چې اوړى پکې ډول ډول  ه

روزنې لپاره مناسب  دى او د څارويو  و   یبوټ

يو  څړځای    وي.   لپاره  هېوادو  دپرمختيايي 

او د دوی د اقتصاد   بډايه  طبيعي شتمني  

بلل کېږي، چې د دوى د اقتصاد  د مال تیر  

پرمختګ   اسټر کې  په  لري،  دې  ارول  له  ليا 

د   ده،  کړې  استفاده  ښه  امکاناتو  ډول  

کې  لويديځ  جنوب  او  جنوب  په  افغانستان 

 شتمني شته .  دا ډول پنځيزههم 

 

Pasture Improvement 

 د څړ ځای اصالح کول 

مدیریت ه ځای    ې چ   ېچار   ېالر   ي غه  څړ  د 

Pasture   پیاوړ او   يد  کولو  بډای  کولو، 

 .يلپاره ترسه کیږ زرغونوايل

 

Pasture Mass 

 د څړ ځای ریبل شوې کتله 

دی    څړ  د معیار  یو  حاصل  د  وښو  د  ځای 

ټاکلی وخت ک  ې چ  په یو    ې د ځمک  ې په یوه 

 ې د شنو شویو بوټو له ځمک  ې واحد سطح ک

)پاڼو، ډنډرونو او ګالنو(    څخه د پورته برخو

باند  ي مجموع کیږ  ېوزن  . يمحاسبه 

څخه د بوټو د   ې د یو واحد ځمک   ې څومره چ 

ډنډر. )پاڼو،  اندامونو  شویو  وزن  راټولو   ).

 . يڅړ ځای بډای کیږ ي، هومره زیات و 

 

 Pasture Rotation    ړ ځای تناوبد څ

بیخ  د د  ځای  مخنیو   ي څړ  د  په   يلوڅیدو 

د څړ د وخت   ې خاطر د یوه مهالویش له مخ

چ  ویشل    ې ټاکنه،  برخو  څو  په  ځایونه  څړ 

څارو   يکیږ ته    ي او  یوه  هر  سه  وار  په 

ک  ي.کیږ  ې ورخوش یوه  چی  ټاکل  ې کله    ې د 

وڅ   ېمود کیږلپاره  تړل  برخه  هغه    ي ریدل 

 .يته ورپریښودل کیږ ې برخ  ې بل ياو څارو 

 

 Pathogen                                 پتوجن

کوچن ه کوونک  ي غه  چې    ي ناروغه  عاملین 

 .ي او د ناروغیو المل ګرځ  يتکرث کو 

 

 Patiol                                            پاتیول

ډنډرګی چی پاڼه له    لکۍ. هغه نرۍ  ې پاڼ  د

 . يښاخ سه نښلو 
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 Patriarchal                             پالرواکی

دوده ټولنیز  چی   -غه  نظام  او  د    دستور 

رو  او د چا  يمرشتوب لپاره نارینه غوره کیږ

 .ي و   ې واک د نارینه مرش په الس ک

 

 Peat Soil               خځلې لرونکی خاوره

غه خاوره چی په خپل ترکیب کی په سلو  ه

د    ۹۰  –  ۵۰کی   لري.  توکی  عضوی  پوری 

نباتی   او  حیوانی  توکو  عضوی  بل  دغو  یو 

 .يڅخه په جال توګه تفکیک کیږ

 

 Peperomia         پاڼه یا پپیرومیاکاچوغ

ا  Piperaceae  د پورې  کورنۍ  لري.  په  ړه 

خوښو  سیوری  او  ګلتون  قلمي تود  د  په    ې . 

تکثیر    ې په ورځو ک  ياو اوړ   واسطه د پرسيل

  ي ښه وده کو   ې درجو ک  ۱۸. قلمه په  يکیږ

  سه کینول يش  ې قلمه له پاڼ  او کیدای يش 

. د زیاترو  کینول يش  ې پاڼ  ې ب  او کیدای يش 

پانې یې شنې دي، خو ځینې ډولونه  ډولونو 

رنګ ښایسته  یاسمنی،  یې  لکه  پاڼې  ه 

جګر  رنګيسوررنکه،  نور  او  بنفش  هم  ،  ونه 

 لري. 

 

Per Capita Food Production 

 سړي رس غذايي توليدات   د

ه يوه هېواد کې هغه منځنۍ اندازه غذايي پ

ته  تن  يو  چې  محصوالت  او  توليدات 

دغذايي   کې  کال  يو  يعنې  توکو  رسېږي،  

هېواد   د  باندې   دمجموعه  شمېر  په  نفوسو 

دى   مقدار  هغه  حاصل  تقسيم  د  او  تقسيم 

 Per Capita Food   .  چې يو تن ته رسېږي

Production    يو لپاره  هېوادو  دپرمختيايي 

 شاخص دى. مهم 

 

 Perennial                         څو کلن بوټی

هر  ه او  کوی  وده  کلونه  څو  چی  بوټی  غه 

د   کی  موسم  په  ژمی  د  او  کوی  ګل  کال 

وده   بیا  پرسلی  او  تیره  دوره  اسرتاحت 

 کوالی شی.

 

    Perennial Crops            څو کلن بوټى

غه بوټى چې لرګني ډډ لري او کله يې چې  ه

بيا ځلې يو کال   حاصل ټول يش، بل کال ته 

بل  وريبل  هم يش  يعنې که  ورکوي  حاصل 

 کال ته بيا وده کوي. 

 

 Perfect Flower                      بشپړ ګل

و د تکثیر ا   ې د ګل جام، ګلپاڼ  ې غه ګل چ ه

 . ي)نارینه او ښځینه عضو( ولر  يټول غړ 
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Periodical Publication 

 دوره یی خپرونه 

غه خپرونه چې د خپریدو او چاپ دوره او  ه

یا   وزارت  د  او دکرنی  وي  معلومه  یی  نيټه 

د   لخوا  سازمان  او  ادارې  د  تحقیق  کرنیز 

میاشتنۍ یا درې میاشتنۍ مهالنۍ په توګه  

خپریږی. تیرو وختونو کی د کرنی وزارت د  

نومونو  په  )کرنه(  او  )بزګر(  )دهقان( 

Periodical Publication   مهالنۍ

 لودې. در 

 

Perishable Commodity 

  رستیدونکی محصوالت و 

رشایطو  ب ناوړه  په  محصوالت  کرنیز  العموم 

چی   تولیدات  زراعتی  هغه  خرابیږی.  کی 

باید   یا  ته ورسول شی  مارکیټ  باید  ژر  ډیر 

په سړو خونو کی وساتل شی یا باید پروسس  

 شی لکه تازه سابه او میوی. 

 

 Permafrost                  تل کنګل سیمی

او  ق ونی  چی  سیمی  لرونکی  کنګل  طبی 

حیرانوونکی  وروسته  خو  لری،  نه  بوټی 

څیړنو ښودلی چی د ژوندیو ژویو څرک پکی  

لکه   ژوی  ځانګړی  شمیر  یو  البته  ښکاری. 

سپین یږ او لیوان دغو سیمو ته نژدی ژوند  

 کوی.

Peter Simon Pallas 

 پیرت سیمون پاالس 

بوتان  او  زولوژست  رويس  یو  و  ی پاالس  ست 

په دبوټو    ۱۷۴۱چې  و،  زیږیدلی  کې  کال  م. 

تر   کړو  زده  د  یې  کې  څانګه  په  دپوهنې 

وکړ.   پیل  څیړنو  علمی  په  وروسته  بشپړولو 

تر    ۱۷۶۷له   په    ۱۸۱۰څخه  یې  پورې  م. 

په څانګه کې کار کړی  روسیه کې دبوتانی 

دی. ده  دعلمی څیړنو په خاطر د روسيې د 

ویې امپراطوري مختلفو والیتونو ته سفر تر  ل

د  کې  هغه  په  چې  کتاب  یو  الندې  عنوان 

پیژندګلو ا او حیواناتو  او طبقه    يرګانیزمونو 

 بندي ترسه شوی، لیکلی دی. 

 
 

 Petuniahybrida                       فالکس

ژبه    د انګلیسی  په  ته  ګالنو  کورنۍ  دغې 

(Flax  ویل کیږي. دا یو ډول ښایسته ګالن )

الوګانو   د  چې  کورنۍ   Solanaceaeدي  په 

پرسلی په  یې  تکثیرلپاره  د  لری.  اړه   پوری 

ک میاشت  په  دغوایی  کرل  تخم  د   ې کی 

کیږ غربګويل  يترسه  د  بیا  وروسته  په   او 

صلی ځای او ګلدانیو  ا  نیايل  ې ی  ې میاشت ک

کیږ وروړل  د  يته  یې  مارکیټنګ  او  تولید   .

 وره لوړ عاید لرونکی شغل دی. پ
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 Ph                                               یزابیتت 

مایع د تیزابیت    ې، محلول یا د یو ېخاور   د

وګارمتی مقیاس په  رشایط. دغه تیزابیت د ل

  ۱۴له صفر څخه تر    ې چ   يواسطه ښودل کیږ

بند  ېپور  ټولو   يدرجه  تر  صفر  شوی دی. 

 يتر ټولو قلو  ۱۴لت، اووه خنثی او تیزابی حا

بوټ بیالبیل  دی.  سه    Ph  بیالبیلو   ي حالت 

 . يتوافق لر 

 

 Phaeophyta                             فایوفیتا 

سمندر   د چی   فایلم  یا    يفیوفایتا  واښه 

ی  ينصوار  قهوه  او  ورته    ي رنګه  هم  الجی 

م  ي وای د  او  قطبی  د  په  سیمو  عتدلو 

ک اوبو  په  کیږ  ې سمندرونو  . يموندل 

ی په  حقی   ې جوړښت  دی  ورته  ته  نباتاتو  قی 

ک ترکیبی   ې صنعت  آیسکریم  د  بیا  تیره  په 

پ سو  شمیر  یو  د  او  کی موادو  ترکیب  ه 

 . يورڅخه کار اخیستل کیږ

 

 Pharmacology              درمل پيژندنه

علمه چ   ي غه  بوټو،    درميلد  له    ې څانګه 

پيژندن جوړولو    ې درمل  درمل  هکله او    په 

 .يبحث کو 

 

 Phenols                                   فینولونه

و ګروپ دی چی ګاز هم  مرکباتو ی  يزهر   د

خپریږ له يورڅخه  جوړښت  کیمیاوی  د   .

 .يه دهایدروکاربنون ې مخ

 

 Pheromone                                 فرمون

مرغیړیو  د مخصوصو  له  څخه    حرشاتو 

د ترکیبات  کیمیاوی   ې چ   يراوتونکی 

ی  يځانګړی بوی لر  د بیالبیلو    ې او حرشات 

موندلو او هغو ته د    ېموخو لپاره لکه د جوړ 

ت   ېالر  بل  یو  او  لپاره کښلو  ورټولیدلو  ه 

 .ورڅخه کار اخيل

 Pheromone Traps         فرمون تلکونه

)تلکونه(  فرمونون  د ط عمی  لرونکی  بوی  د  و 

ورټولیږ  يد یا  يچی حرشات  تلکونه  دغه   .

لرونک لر   ي سیښ  حرشات   يمواد  چی 

زهر   نښيل  ې ورباند حرشات    ې چ   ي و   يیا 

 .وژن 

 

 Photosynthesis                فوتو سنتیز

کی د    تعامل چې په شنو بوټو  ي غه کیمیاو ه

 ي ترسه کیږ  ې ملر د وړانګو په موجودیت ک 

انرژ  ملر  د  باند  ي او  )ګلوکوز(  قندونو    ې په 

ک  يبدلو  تعامل  دغه  دای   ې په    کاربن 
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کیږ استفاده  څخه  اوبو  او  او   ياکساید 

 لخوا(.  ې )د ورځ  ياکسیجن هوا ته آزادیږ

 

 Phototropism                 فوتو تروپیزم

وړاندمل  د په  وړانګو  د  ژوند  ې ر  یوه    ي د 

ون ځینی  غربګون.  ملر   ي بوټ  -ې موجود 

 . ياو ځینی سیوری خوښونکی د ي خوښونک

 

 Phreatrophyte              فری تروفایت 

ریښی  ه ژوری  پوره  چی  بوټی  او  ونی  غه 

کوالی  او  کلک  وړاندی  په  وچوبی  د  لری،  

ترالسه   اوبه  برخو  ژورو  له  خاورو  د  شی 

یوه بیلګه یی د پستی ونه ده، چی په  کړی.  

غرنیو او وچو سیمو کی په وچکالیو کی هم 

 ژوندی پاتی کیدای شی. 

 

Physiological Maturing 

  زیولوژیکی پوخوالی ف

پړاو چی    د او عمر هغه  بوټو د ودی  او  ونو 

نور نو له هغه اضافه وده نه کوی. هغه پړاو 

وده   بدنی  بوټی  د  هغه  تر  وروسته  چی 

توقف کوی. هغه پړاو چی په بوټی کی وچه  

 ماده نه اضافه کیږی.

 

 Physiology                            فزیولوژی

علمه چ   ي غه  موجوداتو،   ې څانګه  ژوندیو  د 

لویو ح  او  بوټو، کوچنیو  یواناتو د بدن د  ونو 

 . يمطالعه کو  ې حجرو او غړو دند

 

 Phytopathology             يفایتوپتالوژ 

د ونو بوټو د   ې د علم هغه څانګه چ   بوتان   د

ینار  مخنیوی  او  څیړنه  پيژندنه،   ې وغیو 

 دنده ده. 

 

 Phytoplankton            فایتو پلنکتون

د سمندرونو   ې اوبو هغه کوچنی نباتات چ   د

د   غاړو  باندتر  س  په  کو   ېاوبو  .  يژوند 

هو  د  او  اوبو  وړانګو  د  ملر  د  غذا  د  ا  خپله 

. یو شمیر  ي کاربن دای اکساید څخه برابرو 

خور   ي ژو   يسمندر  نباتات  نو   ،يهمدغه 

مهم رول    ې ځکه د ژویو په حیاتی سایکل ک

 . يلر 

 

                                       Pickaxe کلنګ 

چ ه ده  وسیله  تخنیکی  ده  سا  دوو    ې غه 

و په اندازه  سانتی مرت   ۵۰  –  ۴۰اړخونو ته د  

لر   يفلز  یو  ياړخونه  یی    یې چی  بل  او  تیره 

و  ځمک  ي پلن  د  خاور   ې او  او  وهلو    ې د 

، الستی یې دلرګي  يپستولو لپاره کارول کیږ

 وي. 

 
 Picker                           حاصل ټولوونکی

ټولول ه حاصل  د  یی  دنده  چی  ماشین  غه 

د چی  ماشین  ټولوونکی  پومبی  د  لکه    دی 

له   ذریعه  په  فشار  څخه   ي بوټکمپریسوری 
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پخ  ې اځ یو  راټولو   ېغوز   ېشو   ې د  .  يپومبه 

ش یو  د  راټولولو اوس  د  میوو  نازکو  میر 

 .يد يپیکرونه هم جوړ شو  يځانګړ 

 

 Pith                                      د ډنډر منځ

سپک   ې یاتره بوټی د خپل ډنډر په منځ کز 

لر  جوړښت  ډوله  سفنجی  دغه  ياو   .

او    ي دنده ترسه کو   ې زیرم  ې جوړښت د یو 

بوټ ماتیدو    ي د  له  ډنډر  د  یا  وچیدو  له 

 .روسته ډیر آسانه تخلیه کیدای يش و 

 

 Plain                                   دښته، هواره

ملن ه پراخه  لږو  ې چ   ې غه    -لوړو  وډیر   یا د 

بی  سه  لرلو  په  په  ژورو  غرونو  لوړو  د  هم  ا 

هوار  يش   ېپرتله  کیدای  طبیعی بلل  د   .

ک بحث  په  د    ې منابعو  لپاره  راتلونکی  د 

لر   ېاستفاد امکانات  ډول  يبیالبیل  دغه   .

صنعتی  استعامل،  خدماتی  د  ساحات 

او   رهایشی  پارکونو(،  )صنعتی  استعامل 

ترانسپورتی استعامل لپاره هم مناسبی دی.  

استعاملونو  پورتنیو  د  چی  کیږی  بلل  غوره 

ځای  پر  څړځایونو  او  ځمکو  کرنیزو  د  لپاره 

. دغه ډول  څخه کار واخیستل يش   Plain  له

تخنیک په  کیدو ک  ي ساحات  شنه  د  سه  ار 

لر  هم  په يامکانات  افغانستان  او    .  جنوب 

 .يلر  ي سیم ېهوار  ې جنوب لویدیز ک 

Plan Implementation 

 د پالن تطبیق 

و پالن د  یو پړاو دی. ی  ې د پالن په سایکل ک

، د هغه تر طرح،  ې اړتیاوو له سنجولو نیول

، چی  يڅو پړاوونه لر  ېپور  ې تطبیق او ارزون

تر ټولو مهم او زیات وخت نیوونکی پړاو  

 همدا د تطبیق پړاو دی. 

 

 Plankton                                پالنکتون

ه ژوندي ژوي چی د المبو وس نه اوبو هغ  د

بلکيلر  جری  ې ،  اوبو  ید  ته    ېهر   ې ان  خوا 

ک اوبو  په  حیوانی   ې وړی.  د  د   هم  هم  او 

بیلګ پالنکتونونو  په   ې نباتی  اوبخور  د  شته، 

پر پالن  ې عنعنوی طرز ک خړوبولو  د  کتونونه 

کروند ننوځ   ېمهال  په    ې چ   ي ته  اوبو  د 

س  جذب  او  السه  وچیدو  له  ژوند  خپل  ه 

 .يورکو 

 

Pplant Pathology 

 نباتاتو د ناروغی پيژندنه  د

چ   ساینيسهغه   ونو   ې څانګه  د   -د  بوټو 

او د هغو   آفتونو  او  عاملینو هکله امراضو  د 

 . يمطالعات ترسه کو 

 

 Planter                              کرونکی يبوټ 

چ ه ماشین  ځانګړی  بوټ  ي نیالګ  ې غه  او    ي یا 

فاصليکینو   بوزغيل ترمنځ  بوټو  د  د .  او  ه 

په    ې ځمک او    ياختیار ژورتیا  عیاره  ډول 

. که موخه تخم شیندونکی يکښت پیل کو 
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کروندګر ویل    Broad Cost، نو هغه ته  يو 

 . يکیږ

 

 Pleteau                                ېسیم ېلوړ 

ارتفاعات  وړېل د Pleateausالتونه  پ)  یا   )

  ۱۰۰ډیر نشیب او میالن لرونکی چی اقالً له  

و  لوړ  څخه  ځینی دي  سیمی  يمرتو   .

فالتونه د سمندر له سطح څخه زرګونه مرته  

د   لوړی،  مزتیا  د  اسپانیا  د  لکه  دی  لوړ 

التونه  کوچنی آسیا او تبت فالتونه، د ایران ف

په د اهمیت  هغو  نور. د  چ   ې ک  ې او   ې دی 

 .يلر  ي ځانګړی بوټی او ژو  ي ځین

 

 Plow/Plough                              کولبه

د  ی چی  ده  وسیله  کرنیزه  هغه  قلبه.  ېوه، 

لپاره  کولو  ښیرازه  او  پستولو  د  خاورو 

کرنيعاملیږاست  د  وسیله  دغه  تخ  ې .  م  او 

 یلومړ   ې شیندلو ډیره پخوانۍ وسیله ده چ 

مرص  په    ې کاله مخک  ۶۰۰۰ځل له میالد څخه  

شوه.   ې ک استعامل  او  په     جوړه  اوس 

کرنه   په میکانیزه  تراکتور  د  کولبه  کې 

 .يواسطه کیږ

 

 
 

 
 

 Plowing                           د ځمکی اړول

لومړنی  پ کښت  د  بوټو  د  کی  کرونده  ه 

فعالیت دی چی د هغی په ترڅ کی خاوره  

کولبه  سه  ژوروالی  په  مرتو  سانتی  شل  د 

تخم   د  او  چمتو  کیږی  بسرت  الزم  لپاره 

خو  دی،  فعالیت  کرنیز  ساده  یو  دا  کیږی. 

او   کولبی، ډیسک  د  کرنه کی  تشدیدی  په 

او   پرمختللی  دی  تر  فعالیتونه  کلتواتور 

 اغیزمن دی. 

 

 Pollination                       ګرده څنډل

ګمیتونو    د مذکرو  د  ګل  د  بوټو  او  ونو 

کیدو عملیه ده.    ي بارور دخپرول او د ګالنو  

ګردد   کوونکی  القاح  د  ګالنو  د    ې بوټو 

Pollen  د عملیه  دغه  او   خپریدل.  مچیو 

 .يباد په مرسته ترسه کیږ

 

 Pollutant                              يککړوونک 

په بیالبیلو بڼو د چاپیریال   ې غه عاملین چ ه

او    يبرخه )خاوره، هوا او اوبه( ککړو   فزیکی

  ې ک  ې. په دي موجوداتو ته زیان اړو   ژوندیو

ګازات، پالستیک،   يمرکبات، زهر   یکیمیاو 

 . لوګی، لوړغږ او ډیر نور راتالی يش سلفر، 
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 Pollution                                    ککړتیا

کپ اوبو  او  هوا  خاوره،  او    ې ه  ناوړه  هغه  هر 

 ېړوونکی کیمیاوی یا فزیکی بدلون چ زیان ا

کړ  پيښ  ګواښ  لپاره  سیستم  ایکو  ديد   .  

تخنیک   يکیمیاو  او  څ   ي توکو  خه تخریب 

ته ورته نور   ېپرته تودوخه، لوړ غږ زوږ او د

 ېاو په زړه پور   يدهم د ژوند عا  ي ککړونک

کو  نامطلوبه  چاپیریال   .يچاپیریال  ژوند  د 

ګا ذراتو،  مرضه  ډول  هر  د  او  ته  زاتو 

چ  کیدل  وراضافه  ژوندیو   ې محلولونو  ټولو 

و او خاورې  موجوداتو ته زیامنن او د هوا، اوب

کړ  خراب  کیفیت  کياصلی  هوا  لکه  د    ې . 

ک  ګلتون  اوبو  زیاتیدل،  داس  ې ګازونو    ې د 

چ   ي اجنب ورګډیدل  رنګ،    ې موادو  اوبو  د 

ا زیامنن يش خوند  ته  روغتیا  او  بدل  بوی    و 

ک خاوره  په  او    ې او  کیمیاوی  هغو  نورو  د 

اوسیدونکو   ې توکو ورګډیدل چی په خاوره ک

ب ونو  کوونکو  وده  او  او  ژویو  مهلک  ته  وټو 

 . يګواښونکی و 

عو  پردیو  رسوونکو  زیان  کیدل د  دننه  املو 

 یوه چاپیریال ته.  

ک چاپیریال  طبیعی  بی    ې په  مزاحمو،  د 

د   عواملو  کوونکو  پاکه  نا  او  کوونکو  موازنه 

ناپاکی چی   رامنځته شوی  کبله  له  دخالت 

د هوا د   اصلی ماهیت د چاپیریال خصوصاً 

کو  پیدا  ستونزی  ماو    يلپاره  د    ې ی  انالنډه 

 .هم کیدای يش  ي )ککړتیا(هوا آلوده ګ

په چاپېريال کې هغه ناوړه بدلون ، په هوا او  

ذراتو   مرضو  شمېر  يو  د  کې  خاوره  او  اوبو 

صنعتي  د  زياتره  کېږي،  ويل  چې  زياتېدل 

، ګلتون ګازونو  ، ګڼ ټرانسپورټ  فعاليتونو 

امله  له  تلو  منځه  له  د  فرش   شني  او 

برخه    .پېښېږي په  ستونزې  دې  د  اقتصاد 

ريۍ چې موضوع يې څ اد  کې د نفوسو اقتص 

او   توليد  د  اوخدماتو  اجناسو    او انسان  دد 

د   چې  ځکه  دا  دي،  روابط  ترمنځ  توليد 

اقتصادي  د  چې  وايي  پوهان  ايکولوژي 

پروسې   د  صنعت  کيمياوي  د  او  فعاليتونو 

.  مفرط  پراختيا د توليد د زياتوايل لپاره ده

د تولید  توکو  فاضله  د  کارخانو  صنعتي  د 

کېږي،  له بلې خوا د نفوسو د  زياتوايل  المل 

نا  اياتواىل د مرصف د زياتوايل  په مشمېر ز 

زياتواله.  د ف  ید مرصف  او  ُ  د  توکو  ضله 

ککړتيا د زياتوايل په معنا ده ، د دې پايله د  

اجندا  اقتصاد  د  ستونزه  ککړتيا  د  چې  اده 

اقتصاد  چاپرييايل  اوس   او  ده  شامله  کې 

Environmental Economics     ديوه

په    اډميک  اک پوهنتونونو دسپلین  په  توګه 

 .يکې تدریس کیږ

 

 Poltry                               دمرغانو روزنه

الوتونکه چ   ي غه ډول  ورڅخه    ې روزل  موخه 

غوښ د  هغو  او    ې د  تولید  بڼکو   او  هګیو 

 . يګټه ترالسه کول و  ياقتصاد
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Poly Period Resources 

 ڼ دوره یي رسچینې ګ

اه سچینې  ځله  غه  څو  چی  عوامل  و 

مثالً ماشین آالت او د کار    استعاملیدای يش 

موسم  په  کښت  د  کې  کال  هر  په  وسایل 

 ترکار الندې نیول کیږي.

 

 Pome Fruit                         نرمې میوې

پسته   ېد تخمدان پخه شو   ې چ   ېغه میو ه

ی و   ې برخه  وړ  خوړلو  او    يد  ناک  لکه مڼې، 

 نور. 

 

Population Growth Rate  

 زياتوايل انډول دوګړود

 په يوه هېواد کې په يوه ځانګړي دوره

هغه     کې  وګړو  په  کې   ) کال  يوه  معموالً   (

اندازه زياتواىل دى چې  په هرو زرو تنو کې  

ښودل   سلنه  په  يې  پايله  او  کېږي،  ليدل 

کېږي، دغه زياتواىل نوي زېږېديل ماشومان   

اونوي راغيل وګړي ) مهاجرين ( دي چې له  

هغو څخه  د مړينو شمېر او له هېواد څخه 

 وتيل وګړي منفې کېږي.

 

 Population Policy    نفوسو پالييس د

د  ترڅنګ  پاليسو  نورو   د  ګړو    هېوادونه  و 

د  لري،  سياستونه  ځانګړي  هم  هکله  په 

پالييس  نفوسو د کيفيت  توګه  د  په  بېلګې 

ښوو   ، مهارتونو )روغتيا  د  او  روزنه  او  نه 

)   ،(لوړول کول  ميشت  نفوسو  هغو  د  په 

لږ   کيلو مرت کې  مربع  يو  په  سيمو کې چې 

ځاي دغو  په  اوسېږي  ګړي   کې شمېرو  ونو 

هڅونه کولو  ميشت  د  وګړو  دوګړو   د   ،)

، د کورنۍ پالن جوړونه، د   مطالعاتشمېر  د

ښه   روغتيا   د  ښځو  د   ، عمرټاکنه  د  واده 

 کول او داسې نور تدابري. 

 Poster                                            پوسرت

پیغام   يلویه انځوریزه او یا هم د ځانګړ   غهه

چ   ې لرونک لپاره   ې لوحه  موخو  روزنیزو  د 

کیږ ډول  يکارول  دغه  په  او  .  شوی  لیکل 

باند صفحه  شوی  ږدیدوونکی لی   ې انځور 

جوړ او د بزګرانو   ې پيغام په څرګند قالب ک

  ېد خربتیا لپاره مناسبو ځایونو ک  او کلیوالو

کیږ د  يلګول   .Wallslogon, Poster    او

Billboard  د یعنی  ده  ورته  سه    موخه 

 .ي خربتیا او پوهولو په موخه خپریږ

 

 Potamology             د سیندونو پوهنه

پلوه د  له جغرافیاوی    ې څانګه چ   ي غه علمه

. د سیندونو يسیندونو مطالعات ترسه کو 

او د سیندونو د جریان د څرنګوالی  فزیکی 

یونانی   د  پوهنه.  څیړنو  یا    Potamosد 

 ده.  ېڅخه اخیستل شو  ې ند له کلمسی 

 

 Poverty Trap                 د بیوزلۍ لومه

ه اقتصادی پلوه هغه ضعیف وضیعت چی  ل

الزمو د  خلک  اخته  بیوزلۍ  د    په  امکاناتو 

ونيش کبله  له  له    محدودیت  ځان  کوالی 

 . يڅخه خالص کړ  ۍبیوزل
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 Poverty                                       بيوزيل

مطب په  هم  نسبي  ليوزيل  په  هم  او  ډول  ق 

هغه حالت     . بیوزيلتوګه د پېژندلو وړ ده  

او  وضعيت  دى چې يوه وګړي ته د ده اقل  

وي نه  چمتو  اړتياوې   لومړنۍ  هغه     .  حد 

بي  د  چې  حالت  انسان  لوژيکي  و ناوړه 

حد   اقل  دژوند  شمول  په  اړتياوو  لومړنيو 

وي نه  ته السىس  ،  کېداى يش   .  سهولتونو 

يو وګړى، يوه کورنۍ او آن يو هېواد د يو بل   

 وګړي.

هېواد يا  توګه   کورنۍ  نسبي  په  پرتله  په 

د  يش  کېداى  هم  او  يش  وپېژندل  بيوزله 

وګړي، دژوند   يو  سه  ارزولو   په  معيارونو 

لپاره    تېرولو  د  ژوند  د  ممکن  وخت  ځينې 

عاید به  يوه اندازه د پام وړ عايد ولري، خو  

د ټولنې د نورو وګړو په مقايسه ډېر کم  یې  

نوموړې   هم  حالت کې  په دې  دخپلی وي، 

پېژندل کېږي  او د فقر  وګړی    بيوزله  ټولنی  

کېږي شمېرل  الندې  کرښې  د   .تر  ټولنې  د 

د   سه   اوچتېدو  په  عايد  او  رفاه   عمومي 

ک تعريف  لوړه  هم  کرښه  دې    .يیږفقر  د 

لپاره يو معيار ښودل شوى چې د فقر کرښه  

Poverty Line  دا د عايد هغه     .بلل کېږي

ټول   وګړي  الندې  هغه  تر  چې  دى  بريد 

له پېژندل کېږي، يعنې دوى د خوراک  بېوز 

کور او د ټولنيزو او کلتوري اړتياوو    ،، جامو

 .  د پوره کولو وس  ونه لري

    Poverty Line             د بيوزلۍ کرښه

غه اندازه عايد چې يوه کورنۍ يې لري او  ه

له هغه څخه که ډېر لږ راکم يش نو دغه  

وې  د ی کورنۍ په بېوزلو کې وشمېرل يش.

کیدو په   ې پات يکورنۍ د حد اقل ژوند

 اندازه عاید. 

 

  Poverty Reduction     کمول   د بیوزيل

اقتصاده او   -يغه  تصامیم  ټولنیز 

په واسطه د    د هغو د تطبیق  ې پروګرامونه چ

.  په بیوزلو وګړو  بیوزلۍ کمښت ډاډمن يش 

پالنونه هڅ  .متمرکز  یی    ې هغه  موخه  چی 

Pro Poor Growth  ي و . 

 

 PPM                    میلیون برخو کی یوه په 

موماً د هوا د ککړتیا د ښودلو لپاره د هوا  ع

برخه.  ذراتو  د ککړونو  برخو کې  میلیون  په 

ککړونکی ذرات د هوا    ۸۰د بیلګی په توګه  

  Part Per Millionپه یو میلیون ذراتو کی  

د ذراتو د سکت اختصاری یا په لنډیز سه 

 ښودل. 

 

 Precipitation                            اورښت

)ه اوبه  اندازه  چ غه  وچ   ې بړاس(  او   ې له 

خوځنده  هلته  شوی،  پورته  څخه  سیندونو 

  ېشوی او په ځانګړو فزیکی حاالتو کزیرمه  

په بڼه راڅرګند او   ې سه مرتاکم او د وریځ

د هوا د سړښت له    ښه مشبوع يش   ې کله چ 

واور  د  ږ ې مخی  با،  د  هم  یا  او  په  لۍ  ران 
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څاڅک ځمک  ي څاڅک  ي شکل    ې باند  ې بیرته 

کيوریږ طبیعت  په  یو    ې .  دوران  د  اوبو  د 

و کروندو په وضیعت د کښت ا ې پړاو دی چ 

 .يسیده اغیزه لر 

 Predation                                     ښکار 

داس  د منځ  تر  موجوداتو  ژوندیو    ې دوو 

چ  رابطه  )ښکارکوونکی   ې متقابله  ډول  یو 

Predator بل ډول وژن په    او   ( هغه  د غذا 

 . يتوګه ورڅخه استفاده کو 

 

 Premature                                     نابالغ

 د پوخوايل  ال  ې څه چ   غه ښکارنده یا بل هره

رسیديل وي  نه  ته  او پړاو  وضعیت  هغه   .

چ ترسه    ې حالت  د  کار  یوه  لپاره د  کولو 

 ې او روزن  ې. د ښوونيرشایط پکې برابر نه و 

د   ې ته ویل کیږي چ  يهغه وګړ  ې په بحث ک 

 رسیدلی. يفکری بلوغ عمر ته نه و 

 

Prime Farmland 

  ومړۍ درجه کرونده ل

کرنیز ه حا  ې چ   ې ځمک  ېغه  ورکولو  د  صل 

دانو، میوی او غوړ   -او د غلو   يښه وړتیا لر 

شوی   تخصیص  لپاره  کښت  د  بوټو  لرونکو 

کرنې وړ ځمکو د ارزښت په اوچتیدو  وي. د

سه په کرنیزو ځمکو کی د درجه بندی له  

درجه   لومړۍ  دی.  راغلی  تفکیک  مخکی 

کروندی د خاوری او اقلیم له پلوه تر ټولو په  

زړه پورې دي چی اوچت اقتصادی ارزښت  

منابعو   اقل  حد  او  لګښت  لږ  په  یعنی  لری، 

ترالسه  را  حاصل  لوړ  ټولو  تر  انرژی سه    او 

 کوی.

 

 Procumbent                                 جیلغ

او نیغ    يپر ځمکه غځیږ  ې چ   ي غه ډول بوټه

مخ پراته  پر    ې . د ځمکياو استوار قد نه لر 

بوټ ډول  دغه  د  هم    وډنډرونه.  میوه  او  ګل 

پراته شکل   په  پر ځمکه  ، يجوړیږهمداسی 

 لکه کدو، بادرنګ او نور. 

 

 
 

        Production Period د تولید دوره 

 ې په ترڅ ک  ې د هغ  ې غه موده او وخت چ ه

ته د   ې. ديد تولید عامل او منابع تولید ولر 

هم    Transformation Periodبدلون دوره  

چ  منابع   ې فرصت ک  ې په همد  ې ویالی شو 

 .يپه تولید شوی محصول بدلیږ

 

 Productive Soil     تولیدوونکی خاوره

د ونو بوټو د    ې شنډه نه، بلک  ې غه خاوره چ ه

. يو حاصل ورکولو ډیره ښه وړتیا ولر ا  ېود

کیمیاوی او فزیکی جوړښت   ې هغه خاوره چ 

سیم  ې ی ود  ې د  کښت،  بوټو  او  ونو  او    ې د 

 . ياقتصادی تولید لپاره مطلوب و 
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 Productivity                           مولدیت

و د فارم د حاصل ورکول  ې ه کرنیز اقتصاد کپ

په توګه  ې بیلګ. د يوړتیا او توان ته ویل کیږ

چ  کیمیاو   ې څومره  په  واسطه  په  بوټو   يد 

ک ر   ې توکو  د  ملر  د  انرژی  په  نغښتی  ڼا 

بدلیږ  توکو  غذایی  په  دغه  يمرسته   ،

مولدیت اوچت دی. په بله وینا له یو واحد  

تځمک نورو  د  څخه  )کار ی  عواملو   ،ولیدی 

د ثبات   اوبو او نورو( په مرسته  ې ، پانګېس 

زیاتوالی او    ېسه د تولید د انداز   ې په ساتن 

چ  سه   ې ګړندیوالی  معادلی  الندنۍ  په 

 :يسنجش کیږ

P=
𝑷

𝑹
 

 دلته: 

P.مولدیت . 

P . ول محصولټتولید شوی. 

R.په کار تللی ټول تولیدی عوامل . 

یا   کرونده  په  توګه  دی  د  په  کی  فارم 

تولیدی عواملو او د تولید د مقدار تر څنګ  

رابطی ته مولدیت ویالی شو، چی موخه دا  

ب ټیټ  په  ټولو  تر  تر څو لګښت  رید کی ده 

...(    ي ، څارو ې خو د هر تولیدی واحد )ځمک

 .يو  ې حاصل په لوړ برید ک

 

 Productivity                           مولدیت

 تولید توانایی.تولیدی یوه واحد د  د

 

 Profile                                      پيژندنه

پروګرام،    د ادارې،  وګړي،  ښکارندې،  یوې 

تشکیل، خاوری، کروندی یا بل هر هغه شی  

له بیلو بیلو اړخونو داسی منایش، سنجش او  

ښودنه چی د مقایسی او ښی پيژندنی لپاره  

ل یا  یی یوه بل وګړی، اداری، پروګرام تشکی 

مع د  سه  څه  او  بل  مقایسه  توګه  په  یار 

 .يارزول کیږ

 

 Program                                  پروګرام  

هغو اجرایی او روزنیزو مراحلو ګام په ګام   د

کی   هغه  په  چی  یا رشح  پالن  شوی  تدوین 

امکا او  وخت، ځای،  اهداف، ګډونوال  نات، 

شو   ي ټک  ينور رضور  او ښودل  شامل    ي ټول 

قطعاتو    د منایيش  ې لکه په یوه سیمه ک.  يو 

پ جوړولو  د  د  باغونو  کوچنیو  د  روګرام، 

ت  ې رغاون بزګرانو  نوې  پروګرام،  یوې  د  ه 

پروګرام او داسې    ې ورایټۍ د کښت د ښودن

د   توګه  په  سند  لیکلی  فعالیتی  یوه  د  نور. 

اجراتو، اهدافو او حلالرو د مسایلو ذکر کول 

 او د هغو د وخت او موقعیت بیانول. 

 

 Project Guides           د پروژې الرښود

لرو ی فارمټ  چاپی  وه  شوی  تنظیم  نکی، 

چ  ده  هغ  ې کتابچه  کرنیزو   ې ک  ې په  د 

مالدارۍ په هکله یا هم    فارمونو )پروژو( یا د

راتلونکو   د  ترویج  یا  پرمختیا  کلیوالی  د 

د   وي.  شوی  لیکل  او  ثبت  ځانګړنې  پروژو 

هغی له مخی هر مسئول شخص، په تیره بیا 
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ک ترسه  او  پیژنی  دندې  خپلی  وی  کلیوال 

بیسواده   مدیران  الرښود  ترویج  د  یی. 

هغ د  ته  مخ  ې کلیوالو  دندې    ېځانګړ   ې له 

دغه   سه  بشپړیدو  په  پروژی  د  سپاري. 

 .يلیکل کیږ ې ی او راپور یالرښود تړل کیږ

 

 Propagation                               زیاتول

ک  د د  تر  تخم  په  ریښو  د  کولو  قلمه  ښت، 

کولو او نور طریقو سه د بوټو    ېالند  ېخاور 

بوټو    زیاتول. او  ونو  د  عملیه.  دتکثیر 

 زیاتول.

 Propagation                               تکثیر

ونو  ه د  ترڅ کی  په  هغی  د  چی  عملیه  غه 

بوټو ډیرښت او ژوند دوام مومی. د ډیرښت 

یا تکثیر په ترڅ کی له یوی خوا د ونو بوټو 

یی   خوا  بلی  له  او  کیږی  ساتل  )نوع(  ډول 

 شمیر زیاتیږی. د بوټو ډیرول. 

 

Prospectus 

 تحصیلی الرښود د پوهنځی 

ټول    ې کرن  د )بالعموم  پوهنځي 

پوهنځي/پوهنتونونه( د خپلو څانګو )خاورې  

ناروغیو،   نباتی  د  هارتیکلچر،  پوهنی، 

کلیوالی  اقتصاد،  کرنیز  پوهنو،  چاپیریال 

مضامینو،   د  هغو  د  ترویج...(  پرمختیا، 

 يعملی او نظری کارونو او د پوهنځ  نصاب،

اپ شوی  ښت په هکله یو چ د تشکیل او جوړ 

لر  ترالسه    يالرښود  یی  لرونکی  اړتیا  د  چی 

پوهنځ د  معلومات  او  هکله  په  ي/پوهنتون 

 .يحاصلو 

 

 Protected Area          سیمه  ېساتل شو 

د طبیعی چاپیریال، شتمنیو،   ې سیم  ې یو   د

ژوندیو  د  میراث،  فرهنګی  بوټو،  ونو 

غیر   او  مقداری  نورو  او  تنوع  د  موجوداتو 

خاطر   په  بقا  د  ارزښتونو  )منظری(  مقداری 

په نښه کول، ساتل او په هغی کی د ښکار،  

فعالیتونو   ویجاړوونکو  نور  او  اورلګولو 

د   لپاره  موخی  ځانګړی  یوی  د  مخنیوی. 

 کول. سیمی ډاډمن 

 

 Protin                                         پروتین

غذا د شپږو اجزاوو له جملی څخه د ژوند    د

لپاره  فعالیت  عادی  د  ارګانیزم  د  او  بقا  د 

عضوی   لویو  له  چی  دی  جز  رضوری 

ژوندیو  ټولو  د  جوړوی.  څخه  مالیکولونو 

یو   په  او  برخه  مهمه  انساجو  د  موجوداتو 

داتو کی د انزایم په بڼه  شمیر ژوندیو موجو 

 لیدل کیږی. 

 

 Protoplasm                         پروتوپالزم

ډیر   د پروتوپالزم  د  سپین  هګۍ  د  چرګانو 

ښه مثال دی چی د حجروی دیوال د هګۍ  

او هستی )ژیړ( تر منځ واقع ده. پروتوپالزم 

د   سه  کی  تر  فعالیتونه  اساسی  حجری 

ټول  يکیږ د  .  عوامل  فیزیالوژیکی 

کپروتوپ موجوداتو  ژوندیو  ذریعه  په   ې الزم 
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کیږ لز يرامنځته  یوه  دا  )سيښناکه(   ي ج، 

بالعموم شفافه او بی رنګه وی.    ې مایع ده چ 

، لږ  ې الزم په نباتی او حیوانی ژونکو کپروتوپ

برخه  ډیره  پروتوپالزم  د  لری.  سه  توپیر 

 پروتین څخه جوړه ده.

 

 Protozoa                                   پروتوزوا

وحیدالحجرو د سنتیک  فوتو  غیر   يا 

د فالجیل   يپروتستان  کی  اول  په  چی 

تک بیا  یی  وروسته  وو،  لرونکی  امل  )لکۍ( 

شول بدل  هیرتوتروف  په  او  خپل   ،چې وکړ 

له عضو   ي میتابولیک پوره    يرضورتونه  موادو 

 .يکو 

 

 Provitamin                        پروویټامین

ابتدایی  پ هغه  کی  ارګانیزم  ژوندی  ه 

ی په  ویټامین یا خوړل شوی غذایی توکی چ 

يش  بدلیدای  ویټامینونو  مواد  فعالو  هغه   .

یی    ې چ  خواص  فزیولوژیکی  او  جوړښت 

 . يویټامین ته ورته و 

 

 Pruning                           کول ېښاخ پر 

هغو سه د   غه میخانیکی عملیات چی پهه

د اضافی خاښونو او    .يونو بوټو بڼه سمبالیږ

کول او د بوټو د بڼی په زړه    ېنورو برخو پر 

 کول.  شاخه ب ري.  ېپور 

 
 

 Psychrophills                  سایکروفیلونه

په سړه هوا    ې موجودات چ   يول هغه ژوندټ

ژوند کوالی   ې ګل لرونکو سیمو کاو آن په کن 

 موجودات. ي هوا خوښونک ې. د سړ يش 

 

 Public Lands       ېیا عامه ځمک يدولت 

باغه شو ي غه  ناکرل  للمی،  آبی،   طشاړ   ې، 

دښت ې ځمک غرونه،  ملن ې ،  غرو  د  جبه ې ،   ،

چمنونه،   ځنګلونه،  نور  نزارونه،  او  یزارونه 

ثبت او   ې په دولتی دفرتونو ک   ې ملکیتونه چ 

ت او کیفیت سه یو ځای د  ید کم  ې د ځمک

یا   دولتی ځمکو په توګه تعریف شوی  عامه 

 وي. 

 

 Public Welfare              عامه هوساینه 

تر   ې ټولن   ې له یو   ې اصطالح ده چ   ي وه نسب ی

توپري    ېاو له یوه وخت څخه تر بل پور   ې بل

کچيکو  د  ژوند  د  دا  شمیر   ې .  یو  د 

چ  دی  شتون  او  والی  مهیا  د   ې معیارونو 

ښکاره   هوساینه  د يکو وګړو  څښلو  د  لکه   ،

ټولنیز  کچه،  سواد  د  شتون،  اوبو  پاکو 

د   تفریح.  خوراک،  کافی  ښوونی  مصؤنيت، 

روغتیای امکانات،  روزنی  او    ېآسانتیاو   ي او 
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چ  نور  شمیر  ک  ې ګڼ  هوساینه  په  وګړو   ې د 

 . يد ي حتم

 

 Pupa                                               پیوپا

پړاوونح   د څو  د  ژوند  د  څخه رشاتو  و 

چ  پړاو  فعال  غیر  او  تر    ې لومړنۍ  وروسته 

پړاو  بانددغه  الروا  په  حرشه  څخه    ې و 

ته ځي.يبدلیږ خوا  بلوغ  د  یعنی  هغ  ،  و  په 

، الروا د  يبشپړه استحاله لر  ې چ ې حرشاتو ک 

یا   پیوپا  د  وروسته  تیرولو  له  پړاو  الروایی 

د  ې مرحل  ېشفیر  په  ننوځی.  مرحله   ېته 

حر   ې ک کوم  )پیوپا(  او  حرشه  تغذیه  کت، 

لر  نه  فعالیت  بی  يظاهری  معموالً  پیوپا   ،

مرحله   دغه  وخت  ځینی  خو  وی،  په پوښه 

له دوه    يیوه کپسول ډوله جوړښت کی تیرو 

پ او  شوپرکانو  حرشو،  نور وزره  پرته،  تنګانو 

او د    يحاله لر بشپړه است   ې زیاتره حرشات ی

 .يحله تیرو پیوپا مر 

 

                                                Pyka پیکا

کیلوګرامه ۱۸۱هغه نسبتاً کوچنې الوتکه چې  

او   توپان  چې  کې  هوا  عادی  په  لری،  وزن 

په  کې  ساعت  یو  په  وي،  نه  باد  شدید 

حرشاتو ۱۱۲ د  باندې  کرونده  کیلومرت  مربع 

د   دا  شیندي.  توکي  کیمیاوی  مرکباتو  ضد 

او محلولونو د شینندلو ترټولو نوې تکنالوژی 

پر  پخپله  او  لري  نه  اړتیا  ته  پیلوټ  ده چې 

یا  باغونو کیمیايي مواد شیندلی  او  کروندو 

سپرې کوالی يش. په دې توګه کروندګر او  

د کیمیاوي موادو شیندونکي د دغو موادو  

له دې چې دا  اغېزو ژغوري. سه  له منفي 

پیلوټ بې  پکې الوتکه  تن  یو  خو  ده،  ه 

الوت  کې  ارتفاع  ټیټه  اوپه  يش   سپرېدای 

ښه   مځکه  پر  مواد  کیمیايي  چې  کوي 

دي،   اوږده  ډیر  یې  وزرونه  يش.  وشیندل 

چې د محلول د شیندلو نیزلونه په کتار ډول 

 د وزرونو الندې جوړ شوي دي. 
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Q, q 
 Quality Circle              د کیفیت دایره

چ  د ډله  کوچنۍ  هغه  خپل    ې کارکوونکو  د 

سا په  ککار  د    ې حه  څرنګوالی،  د  چارو  د 

ټاکلو   له  او د هغو د حل،  ستونزو د موندلو 

د   او  ارزونه  اجراتو  د  سم  سه  معیارونو 

ل په  الرو  د  حل  د  لپاره  کستونزو  په    ې ټولو 

 . يداوطلبانه ډول کار کو 

 Quarantine                              قرنطین

روغتیایی،ه تدابیر   غه  عمومی  مقدماتی 

ی موخه  ک  ې چی  حالت  شکمن  ونو  ې په    -د 

او څارویو  یا  او  یا    بوټو  اعضاوو  د  هغو  د 

داس کول    ې تولیداتو  کنرتول  او  محدودیت 

یو   ې چ   يد بل  ې سیم  ې له  د    ې څخه  ته 

ناروغی  د  یا  لیږدیدو ناروغیو  د  عاملینو  د  و 

اوس  مخنیوی ويش  او  .  پولو  په  هیوادونو  د 

ک قانونی    ې ګمرکونو  څانګی  ډول  دغه 

 .يفعالیت کو 
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R, r 
 R Factor                                  د آر عامل

یو ه  ل د  اندازه.  استفادې  د  څخه    ې ځمکی 

ټاکلی سطح له جملی څخه هغه اندازه چی  

 ې ښت الندې وي. د کرنی وړ ټولی ځمکترک

 نسبت.  ې ځمک ېاو تر کښت الند

 

 Radation Sterilization 

  ړانګیز تعقیم و 

ه  ه یوه بوټی یا ژوی کی د وړانګو په واسط پ

د نسل د تولید د قدرت له منځه وړل یا : په  

یوه ټاکلی چاپیریال کی د وړانګو د تشعشع  

په واسطه د ژوند د ټولو بڼو له منځه وړل. د  

 میکروبونو وژنه.

 

Radio Broadcasting 

  ادیویی نرشات  ر 

پروګرامونو   د کرنیزو  د  الرې  له  رادیو 

بڼه د کرنیزو  په  خپرول. د جمعی مفاهمې 

ګڼ   ترویج  د  الری  له  پروګرامونو  رادیویی 

د خپرول.  معلومات  ډول  شمیر  غه 

تلویزیون او   ې چ   ې پروګرامونه په هغو کلیو ک

ونه   هم  سواد  بزګران  او  وی  نه  اخبارونه 

لري، ډیر ګټور او په زړه پوری وي. یو مهال  

په افغانستان کی د پیښور د رادیو کرکیله، 

کرنه او د    د افغانستان د رادیو کلی، کور او

ژوند   نوی  او  کور  نوی  سی  بی  بی 

د خوښ  پروګرامونه  د  پروګرامونه   ې کلیوالو 

 وو.

Radio Listening Group 

  اډیویی ډله  ر 

چ ه کلیوال/بزګران  ډله  رادیویی    ې غه  د 

راټولیږپر  لپاره  اوریدو  د  او   يوګرامونو 

  ېد پروګرام تر اوریدو خپلو منځو کوروسته 

 .يبحث کو  د هغو د محتویاتو په هکله 

 

 Radio Vision                    راډیو انځور  

  ېطریقه ده، خو ځانګړ   ې ترویج یوه ځانګړ   د

. په  يالوژی او متخصص ماهر ته اړتیا لر تکن 

د فلم پټاره   ې تر مخک  ې مخک  ې طریقه ک  ېد

لرونکی انځور  یوه  په   یا  کتاب  مصور    یا 

کیږ ورکول  ته  بزګرانو  کې  ،  يالرښود 

بیا   له  وروسته  )غږ(  راډیو  د  ترشیح  هغو  د 

کیږ  ېالر  اورول  ته  ورته  يدوی  ځکه  نو   ،

ویال   –غږیز   هم  میتود  د  انځوریز  شو.  ی 

ک آیاالتو  متحده  ډیره    ې امریکی  یوه  دا 

طریق دهاغیزمنه  شوی  ثابته  شمیر ه  ګڼ   .
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هیڅ نه    ې ک  ې چی پخوا په امریک  ېهغه میو 

الر ېو  له  پروګرام  همدغه  د  ترویج    ې، 

متحده   امریکا  د  اوس  هغو  شوی.  د  آیاالت 

دی چی هغه اصالً له    یمیوو لوی تولیدوونک

هیو  نورو  او  او  آسیایی  شوی  وړل  هلته  ادو 

لکه زیتون، بادام زردآلو او    يترویج شوی د

 ګڼ شمیر نور.
 

 Rainfall                                     اورښت 

بحثونو کی یو اقلیمی فکتور دی   کرنی په  د

مهم رول    ې و په وده او تکثیر کد ونو بوټ  ې چ 

او تیز اورښتونه يلر  . خو ډیر دوام لرونکی 

 . د تخریب المل هم کیدای يش  ېد خاور 
 

 Rainfed Farming                 يډیمکار 

کښت  ه کر غه  اوبو  او  په  باران  د  چی  نه 

کیږ کيترسه  سیمو  هغو  اوبو    ې چ   ې .  د 

 ي)سیند، ویاله، کاریز ...( ونه لر ثابته منبع  

زیرمه کولو لپاره ډیمونه او   د باران د اوبو د

جوړیږ  غرن  اوږدو   يتاالبونه  په  کال  د  او 

ترسه کیږ  ې ک اوبو کښت  په  باران  د يد   .

پاکستان  ثالونه په هندوستان او  دغه ډول م

 شته. ې ک
 

 Rangeland                               څړ ځای

هلته هر ډول طبیعی    ې غه پراخه وربوی چ ه

بوټی،  ي ی )لکه پلن پاڼی، ګراسونه یا چمن بوټ

  د یوه   Shrubsونه ډوله نیم او قدی بوټی یا  

و  موجود  بڼه  په  ایکوسیستم  ،  يطبیعی 

ک  يڅارو  هغو  کو   ې په  څړ  په    يآزاد  او 

 . يه خوراک کو انتخابی توګ

 Rank Order                          نظم ېد ډل

د  پ مشاهدات،  شمیر  یو  کی  تجربه  ه 

کلیوالو د څو څو تنو د ډلو جوړول، د بوټو یا  

 ې و ګروپ یا ډیر نور واقعیتونه داسڅارویو ی

ډلبند او  تنظیم  جال  پام    يجال  د  چی  کول 

وړ آزمايښت   کړی یا د پام  وړ فعالیت ترسه

په   ويش   ېورباند لپاره  فعالیت  ټاکلی  د  یا 

کار یووړل شی. په دی طریقه کی مترکز او  

په   باندی    Rankingتاکید  بندی  رتبه  یا 

 دی.
 

 Raport                      ډیرې نژدې اړیکې

ک  ې کرن  د څیړنو  په  ترویج  د  د    ې او 

او کلیوالو  څ   ېنژد  ېبزګرانو ډیر   –یړونکی 

په  ي اړیک ترمنځ    ېد،  دوی  د  چی  توګه 

همغږ په    يبشپړه  وی.  موجود  فکر  یو  او 

ټولنیزو څانګو کی د څیړونکی او تر څیړنی 

او   خربی  زړه  په  زړه  منځ  تر  وګړو  الندی 

 کلک روابط.
 

Rate Of Adoption 

 د تطبیق کوونکو انډول 

نوی مفکوری د ترویج په بهیر کی د یوې    د

مجموعی  ځانګړې مودې په دوره کې د هغو 

هغه   څخه  جملی  له  بزګرانو/کلیوالو  شمیر 

ی طریقه  نوی  نوښت،  چی  ترویج  شمیر  د  ا 

ی مواد  شوی  یی    ې ښودل  هغه  او  منلی 

 تطبیق کړي دي.
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 Ration                                             ځیره

د    د هغی  فارم  د  لپاره  الوتونکو  او  څارویو 

 ټاکل شوی خوراکی مقدار چی په 

 .يدوی ته ورکول کیږ ې ساعتونو ک ۲۴ 

 

 Raw Data                                خام ارقام 

لومړن ه چ   غه  ارقام  نامنظم  او    ې معلومات 

څیړن علمی  لخوا    ې د  څیړونکی  د  موخه  په 

څخه   مالدارانو  یا  کروندو  بزګرانو،  فارم،  له 

راټول شوي وي، تر څو هغه تنظیم او صنف  

بندی شی او بیا وروسته تر لنډیز او تحلیل  

 .یوه څرګنده پایله ورڅخه ترالسه يش 

 

 RBD                 د چانسی بالکونو ډیزاین

 Randomعلمی تجربو په ترسه کولو کی    د

Block Design   هغه طریقه او میتود دی چی

تجربه کوونکی یا د تحقیق ستیشن یی د نورو  

په خاطر    ي متحولینو د اغیزو د مخنیو بیالبیلو  

 . ي طرح او اجرا کو 

 

 Real Estate        نه لېږدېدونکى ملکيت

ملکيت  ح  لېږدېدونکي  نه  يا  ملکيت   قيقي 

هغه حق او ځمکې پورې تړلې سيمه او برخه 

نه جال  څخه  چې په اسانۍ س ه له ځمکې  

هم   حقيقي  هم   ( شخص  يو  خو  کېږي،  

مالک ورباندې    ) ولريی حقوقي  لکه     ت 

 .کرنیزې ځمکې، باغ، کال اونور 

 

 Recitation Hall      د خربو کولو داالن

لوی  ه چ غه  تاالر  یا  مامور    ې داالن  ترویج  د 

ک هغه  راټولو   ې په  ته    يبزګران  دوی  او 

زده کيکو   ېخرب  انفرادی  د  فردی  ،  او  ړی 

ی پرتله  په  چ   ې مالقاتونو  ده  دا  لږ   ې ښیګڼه 

ک کې  ته  وخت  خلکو  ډیرو  پیغامونه  رنیز 

یيرسیږ بله ښیګڼه  ترویج    ې .  د  ده چی  دا 

 . يامور خپلو اوریدونکو سه مخامخ و م

 

 Recycling                     وران موندلبیا د

په بشپړ ډول   ې له چ ک یو ځل مرصفی مواد 

استعامل شی او بیرته په اصلی ماده باندی  

د   لپاره  ځل  دوهم  د  ولری،  وړتیا  بدلیدو  د 

استفادی لپاره چمتو کیږی. په دی توګه د  

یوه مکمل دورا  له  ن څخه وروسته  استعامل 

 . ي ته ورځ  ېدور  ې بیا د استعامل دوهم
 

                            Red Book سور کتاب 

چ   د دی  کتاب  هغه  کتاب  سور  د    ې نړۍ 

ژو   ې ځمک شوی  منقرض  بوټی    ي پرمخ  او 

. ساینس پوهان  يپکی ثبت او لیکل شوی د

پیل کی   په  ژوند  د  انسان    ۲۵۰وایی چی د 

پر    ې میلیون ډوله ژوندی موجودات د ځمک

 . يمیلیون ډوله پاتی د، خو اوس دوه مخ وو

 

 Redundance                             اضافی  

ترویجی پیغامونو په جوړولو او رسولو کی   د

هغه اضافی ټکی، زاید مواد او غیر رضوری  

ی معنا  الفاظ، اشارات یا نور ټکی چی د اصل
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کو  نه  مرسته  رسولو سه  ممکن   ې بلک،  يله 

پوسرت  اضايف   په  ونیسی.  ځای  او  وخت 

راډیWallsloganجوړولو،   پیغامونو ،  ویی 

ک پاملفیت  او  د  ې برورش  دقت    ې په  هکله 

 رضور دی. 

 

Regenerative Farming 

 بیا ایجادوونکی کرنه 

غه ډول کرنه او د کښت هغه طریقی چی  ه

رسیږی،   نه  زیان  ته  چاپیریال  سه  هغو  په 

شتمنی،  چاپیریال  د  او  چاپیریال  بلکی 

حیاتی   او  تنوع  طبیعی جوړښت  او  ظرفیت 

د  کښت  ډول  دغه  شی.  بډایه  هم  نوره 

چاپیریال سالمتی باندی مترکز لري. په دی  

ډول کرنه کی کیمیاوی ترکیبات )کیمیاوی  

، خو يه، آفت وژونکی ...( نه استعاملیږس 

خاور  تولید   ېد  د  او  توان  ورکولو  حاصل  د 

 . يچته و و کچه ا

 

Regional Agricultural Officer 

 آمر )مسئول(  ېد کرن  ېد منطق

د کرنیزو چارو   ې ه یوه جغرافیایی منطقه کپ

الرښوون څیړنې د  مدیریت،  پراختیا   ې ،  او 

د   امریکی  د  کې  امریکا  په  مدیر.  مسئول 

دغه   ادارې  آیالتی  کرنی  د  آياالتو  متحده 

ګوماري.  مسئول  منطقوی  ډول 

Regional Level 

 د سیمی په کچه تشکیالت 

چ ه ب عد  جغرافیایی  هغ  ې غه  دننه   ې د 

دایم  ي ترویج په  په  تشکیالت  یا  ډول  ی 

طق  . دغه ډول منايموقتی ډول فعالیت لر 

 .ا په خوا ولسوالۍ را اخيلڅو خو 

 

 Rehabilitation                     احیا کول

چ ک ک  ې له  سیمه  یوه  ژوندیو   ې په  د 

یو منځه   موجوداتو  له  ډول  بشپړ  په  ډول 

و  کيتللی  سیمه  دغه  په  نوموړی    ې ،  د 

ژویو بوټو،  )ونو  کول. موجود  میشت  بیرته   )

تليل منځه  له  ته    د  کولو  احیا  بیرته  ځنګل 

Reforestation    :و.ګ( وایی  هم 

Restoration.) 

 

 Relative Advantage     نسبتی مزیت

یا    یو جنس یا خدمت د یو بل جنس  ې له چ ک

ښېګڼ یا  ښېګڼه  پرتله  په  .  يولر   ې خدمت 

ش یو  د  هیواد  یو  یا  سیمه  یوه  چی  میر  کله 

نسبت نورو   ې اجناسو او خدماتو په تولید ک

آسانتیاو سیم شمیر  یو  ته  هیوادو  یا  او    ېو 

 .يولر  ېوړتیاو 

 

 Relative Humidity         نسبی ملدبل

کپ هوا  انداز   ې ه  د  اوبو  واقعی    ې د  هغه 

چ  يش   ې اندازه  کوالی  ټاکلی    هوا  یوه  په 

 .هغه وساتالی يش  ې تودوخه ک
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Renewable Resources 

 نوی کیدونکی رسچینی

په ښه    ېکه چیر   ې چ   ې سچین  ي غه طبیعه

او غوره استفاده ورڅخه  ډول مدی ریت شی 

وړ ويش  اخیستنی  ګټی  د  ځلی  بیا   ،

او   ځای  څړ  ځنګل،  لکه  شی  وګرځیدای 

 (.Reproducible Resource )و.ګ:نور 

    

 Rent                                                کرايه

بلې ه کومې  يا  ځمکې  د  چې  ورکړه  غه 

ع د  منب بشپړې ثابتې عرضه لرونکي  طبيعي  

سپارل   ته  مالک  يې  وړاندې   په  استعامل 

د   .کېږي کرايه   بنسټ  په  مفهوم  دې  د 

وي،    ثابته  يې  لپاره چې عرضه  عامل   توليد 

په دې توګه که د کار    د معاوضې ورکړه ده.

پ پانګې  د  وبولو،  مزد  ورکړه   وړاندې  ه  په 

، نو کرايه به د ځمکې  بولووړاندې به ربح و 

 . يو په وړاندې ورکړه 

 

 Replication                                  تکرار

ځله   د څو  واحد  )آزمایښتی(  تجربوی  یوه 

نتایج د  او  یو  کتنه  پرتله کول.  بل سه  یو  و 

د هغو یو بل سه   ي،واحد پالتونه لر  يتجربو 

مقایسه کول. تکرار د علمی تجربو یو رشط  

 دی.

Reproducible Resource    

 نوى کیدونکې رسچينې 

او ن سچينې  وړ  تجدد  د  يا  کېدونکې  وې 

منابعو   د متامېدونکو   هغه دي چې  منابع  

يش   ،برخالف نوى  چې  يش   دا    .  کېداى 

منابع د کميت له پلوه ثابتې او په يوه اندازه  

لري،  نه   وړتيا   توليد  د  مجدداً  بلکې  دي،  

محيط يې  زياتواىل  شمېراو  مساعدو    ، يعنې 

واس  په  انسان  د  او  په  طرشايطو  هغو  د  ه 

په    ، کبان  لرګي،  لکه  لري  اړه  پورې  زياتولو 

او   منابع  بيولوژيکي  شمېر  يو  کې  سمندر 

 نور. 

 

                             Reproduction تکرث 

ټاکيلپ یوه  ک  ه  وخت  او  ژوندیو   ې ځای  د 

)ونو دوام.    -موجوداتو  نسل  د  ژویو(  بوټو، 

ځمکت د  تولید  نسل  د  یا  د   ېکرث  پرمخ 

موجوداتو او   ژوندیو  پایښت  د  نسلونو  د 

اسايس  بیالبیل    ډیرښت  تکرث  دی.  المل 

لر  حجروی    يډولونه  تکرث،  مالیکولی  لکه 

سه   بل  له  یو  هر  چی  تکرث  جنسی  تکرث، 

 توپیر لري.

 Research                                       څیړنه

باب    ي لمع په  ټاکلی موضوع  یوی  د  څیړنه 

په   چې  ده  پلټنه  عاملانه  او  ژوره  رښتینی 

هغې کې حقایق، واقعیتونه او مسائل تحلیل  

او تفسیر کیږی، یا د لیکنی د علمی میتود  

د تحلیل پر اساس په دقیق او سیستامتیک  
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استف  مډول  د  او  کول  کول  اده  ارائه  سائلو 

 .يد

د علومو او پوهنی په بیالبیلو څانګو کې )او 

له هغی جملی د کرنی او مالداری په برخو 

اړتیاوې ورڅخه   لومړنۍ  کې چی د برشیت 

نویو   د  لری(  ارزښت  حیاتی  او  کیږی  پوره 

ډیره   کره،  ځانګړی،  لپاره  موندلو  د  حقایقو 

او   پوره غور سه سنجول شوی  په  او  دقیقه 

  Reمړۍ برخه  معیاری پلټنه ده. د کلمی لو 

یی   برخه  دوهمه  او  دوباره  یا  بیا  یعنی 

Search   څرګند نا  د  دی.  پلټل  یعنی 

بیا   او  پسی  پرله  لپاره  معلومولو  د  واقعیت 

بیا لټون، تر څو یو نامعلومه، ګونګ او مبهم  

پدیده   مکشوفه  نا  او  شی  روښانه  حالت 

کشف او پټ حقیقت راښکاره شی. په کرنه  

فعالیت دی   کی علمی تحقیق یو اکاډمیک

چی موخه یی د پرابلمونو پيژندنه، د ټاکلی  

د   کول،  مقایسه  حقایقو  د  مخی  له  هدف 

د  کول،  ترسه  مشاهداتو  د  طرح،  فرضیو 

د   او  ارزیابی  لنډیز،  تنظیم،  راټولول،  ارقامو 

استنباط تر سه کول او باالخره یوی نتیجی 

مطالعی،   د  څیړنه  یا   . دی  رسیدل  ته 

ربې له الرې د یوه  مشاهدې، مقایسې او تج

 حقیقت او واقعیت رابرسیره کول دي.

 

Research Extension Joint Project 

  څیړنیزه ګډه پروژه  يرویجت 

د    ې کرن  د او  ستیشن(  )څیړنیز  څیړونکو  د 

ځانګړ تروی يوه  په  سه  مرستو  ګډو  په   ېج 

په رشایطو    ېد کروند  ې سیمه ک  يجغرافیاو 

ترسه   په عملی توګه د تجربو او تحقیق  ې ک

 کتنه او مطالعه.  ي کول او د هغو د پایلو علم

 

 Residual Effect               جانبی عارضه

یوهپ ک  ه  شو   ې چاپیریال  استعامل  ی  د 

اثرات چی اصيل او د    کیمیاوی مادی هغه 

په   پرته  څخه  اثر  وړ  جانبی پام  یا  ضمنی 

 .ېشوی اغیز . پاتی يتوګه تر سرتګو کیږ

 

 Residue Forage   د علوفی پاتی شونی

)واښه،  ک علوفه  څخه  کروندی  له  چی  له 

ګیاه( وریبل شی او کادانی ته ولیږدول شی  

پات  کی  کرونده  په  چی  څه  کیږکوم    يی 

 .يهغو ته پاتی شونی ویل کیږ

 

              Resistance کلکوالی، مقاومت  

یخنۍ،   د ګرمی،  توپان،  پيښو،  ناوړه 

وړاندداخلم په  عواملو  ناوړه  نورو  او  د    ېی 

یوې نباتی ټولنې، مثالً ځنګل، څړ ځای یا بل  

له   او  تخریب  د  چی  کلکوالی  هغه  ځای 

یا   آفت  یوه  د  نشی.  یی  المل  تلو  منځه 

موجود   ژوندی  یوه  د  وړاندی  په  ناروغۍ 

 کلکوالی.

 

   Resources                   (منابع)رسچېنی 

نــابع دمنبــع جمــع حالــت دي چــي اصــيل م

مصدر يي منبعاً دی اوپه لغت کې ديـو يش 

دراوتلواوس چيني ځاي ته ويل کيـږي اوپـه 
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اصطالح کـې دچاپیریـال هـر هغـه څـه چـي 

انســـان تـــه ګټـــه رســـوي او پـــه مســـاعدو 

ــه  ــه ت ــالي يش )هغ ــه رات ــوکي الس ت رشايط

السيس ممکن وي ( او ارزش ولري، خوهغـه 

سسـی ممکـن نـه وي او څه چې هغـه تـه ال 

 ارزش ونلري منبع نه بلل کيږي .

 

Respiratory System   

 تنفيس سیستم   

د حیواناتو په بدن کې  د هغو غړو مجموعه  

خارجولو   بیرته  او  اخیستلو  د  هوا  د  ده چې 

منځ   اعضا  عمومي ډول دغه  په  لري.  دنده 

)هوايي   الویويل  په  چې  دي  تیوبونه  خايل 

خت  باندې  ګانو  دغه  کڅوړي(  دي.  شوي  م 

ویشل   باندې  برخو  عمده  دوه  په  سیستم 

شوی دی: پورتنی تنفسی سیستم چې پوزه 

او د خولې خالیګاه، حلقوم، حنجره او تراخیا  

تنفيس سیستم  او ښکتني  بر کې نیيس،  په 

چې  د برانيش ګانو او الویويل په نومونو دوه  

 جوړښتونه دي. 

 Response                                   غربګون

بدلون    د ناڅاپی  یا  عامل  آشنا  نا  بهرنی  یوه 

موجود   ژوندی  بل  یا  بوټي  یو  د  وړاندې  په 

فزیولوژ  یا  هغه  عامل  د دغه  بدلون چې  یک 

 . يبدلون له امله پيښيږ ي ناڅاپ

 

 Restraint                          ضبط او ربط

ې لپاره چې حیوان د معاینې یا معالجې  دد 

معاینه   یا  اوځان  ونکړي   ناارامي  وخت  په 

د کیمیاوي  نو  رسوي،  ونه  ته رضر  کوونکي 

( آراموونکو  یا  (  Tranquilizersموادو 

کې   پروسه  دغه  په  کیږي.  آرامه  پواسطه 

سپی...(،   آس،  )غوا،  نوع  حیوان  د  باید 

لغته  شوخ،  )آرام،  رفتار  یا  عادت  دهغه 

په  وهو  هم  نور  داسې  او  داړونکی...(  نکی، 

 نظر کې ونیول يش. 

 

 Rest Period               د اسرتاحت دوره 

په مدیریت او د تناوب په برخه   څړ ځایو  د

هغی وقفی، ځنډ یا دوری ته ویل کیږی   ې ک

د   او  منع  څاروی  څخه  ځای  څړ  یوه  چی 

فرصت   کیدو  شنه  د  بیرته  شی.  ورکړل 

ک وقفه  په  څړ  بیرته    ې تناوبی  ځای  څړ  د 

 وده. 

 

 Restoration                      بیرته رغیدل

له منځه تلو بوټو یا له یوه چاپیریال څخه    د

منځته کول.  د معدوم شوی ورایټۍ بیرته را

یوه   د  ته  رشایطو  لومړنیو  راګرځول.  بیرته 

 (.Rehabilitionبایوم ورګرځول )و.ګ: 

 

Result Demonstration 

 نتیجوی منایشات 

اصالح  ېیو   د ورایټی،  د   غوره  تخم،  شوی 

بل    ې کولبی، خیشاوی، د س  یا  استعامل  د 

ف کرنیز  شوی  هغه  ترالسه  ښه  یوه  عالیت 

بزګران د هغو د غوره پایلو د لیدلو   ې پایله چ 
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هغه   لپاره  کولو  مقایسه  د  سه  نورو  او 

 ګوري.

 

   Retailer                     پرچون پلورونکى

موسسه ، مغازه ، يا  ځاى چې  پلورنځی،  غه  ه

مستهلکينو  توګه  سيده  په  اجناس  هلته 

 باندې پلورل کېږي.

 

 Retrogression              مخ په ځوړ تلل

د  ک بیا  تیره  په  موجوداتو،  ژوندیو  د  چی  له 

سیمه   یوه  په  امله  له  فعالیتونو  د  انسانانو 

او   ویجاړ شی  پوشش  نباتی  او  بوټی  له  کی 

 . يکیدو و  ې ښیرازتوب څخه مخ په مړاو 

 

 RGD                  د چانسی ګروپ ډیزاین 

تجربو پ ډول  دغه  ک  ي ه  وړ    ې څیړنه  پام  د 

غوره  ډول    Randomمشاهدات په تصادفی  

ک ګروپونو  تجربی  او    ې ورباند  ې کیږی 

په   کیږی.  ترسه   Randomizedآزمایش 

Group Design   تص شوی  غوره  ادفی  کی 

کیږ آزمایل  جال  جال  هر  يمشاهدات  که   ،

شو  غوره  جال  متحولین  ته  وی  ګروپ  ی 

 . مقایسه یی هم ترسه کیدای يش 

 

                  Rhizobacteria رایزوبکرتیا  

د ریښو تر    بوټو   -د ونو   ې چ   ې غه باکرتیاګانه

 .يګانی جوړو  خوا کالون 

 

 Rhizoid                                     ریزوئید 

 ېهغه اوږد  ې ه پَستو یا نا متکامل نباتاتو کپ

و ته د غذا  دغو ژوندیو موجودات  ې ریښکۍ چ 

دنده   جذب  لر د  عالی    يپرغاړه  د  لکه  او 

ریښ د  هر   ې نباتاتو  کوی.  عمل  شان    په 

چ  ژونکه ده، حال دا  یوه  عالی    ې ریزوئید  د 

ریښ ژونکو    له  ې نباتاتو  شمیر  څخه زیات 

 . يشوی د جوړې

 

 Ridge Planting    د جویی په اړخ کرنه 

غه بوټی چی په پشته یا پالیزونو کی کرل ه

او سابه په هو  ار پټی کیږی. یو شمیر بوټی 

کرونده   که  خو  کوی،  نه  وده  مناسبه  کی 

ښه   شی  وکرل  غاړه  په  چرو  د  او  شی  چره 

او   اوبه  کی  ډول کښت  په دغه  کوی.  وده 

سه لږ مرصفیږی او هرزه بوټی ښه کنرتول 

 کیدای يش

 

 Ring Extension 

  ترویجی نظام  يلقو ح

څو   د هغی سه  په  چی  طریقه  هغه  ترویج 

څاروی   یا  بزګران  په تنه  ځانته  روزونکی 

متخصص  یو  ترویج  د  ډول  خصوصی 

څخه هغه  له  او  د   استخداموی  تولیداتو  د 

مشور  لپاره  کو   ېلوړیدو  د  يترالسه   .

خصوصی ترویج دغه ډول نظام په اروپا کی  

 دود شوی دی. 
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Ripen/Harvesting Stage 

  درمند پړاو  د

پړاو    د هغه  بشپړیدو سه،  په  ودې  د  بوټو 

 حاصالتو ټولول پیل کیږي. چی د 

 

                                                Risk خطر 

کروند  د او  ک  ېکښت  چارو  هغه    ې په 

چ  ګواښ  او  زیان  د   ې احتاملی  ممکن 

او  او طبیعی پيښو  اقلیمی  ناڅاپی  ناروغیو، 

 .مهمو عواملو له کبله واقع يش نورو 

 

                                             RNA آر ان ا 

یا   DNA  د اسیدونو  هستوی  د  څنګ  تر 

Nucleic Acids    یوه برخه ده چی د ژوندیو

او    RNAموجوداتو په هسته کی ځای لری  

DNA    د ژوندی موجود ټول حیاتی، ارثی او

کنرتولوی.   فعالیتونه  یو    RNAترکیبی 

قند  رایبوز  چی  دی  اسید  نیوکلیک  داسی 

په   اندازه  زیاته  په  اسید  دغه  لری. 

کی   هسته  په  اندازه  کمه  په  او  سایتوپالزم 

پیدا کیږی، خو د هستی په هستچه کی یی  

لومړی   اسیدونه  هستوی  دی.  زیات  شمیر 

عا نامتو  په  ځل  مسچر(  )فریدریک    ۱۹۲۸مل 

مطالعه   هسته کی  په  ژونکو  د  کال کی  م. 

مطالعات ډیر نوی دی،    RNAکړل یعنی د  

دندې او رول په حیاتی مسایلو    DNAخو د  

زیات دی. د     Ribonucleic Acidکی ډیر 

واحدونو   څو  له  مالیکول  یو  ا  ان  آر  یا 

Ribonucleotides   )تاییدونو نیکلو  )رایبو 

شوی   جوړ  تاو  څخه  او  فنی  معموالً  دی 

د   لری.  شکل  ترمنځ    DNAاو    RNAشوی 

 توپیرونه شته.

 

 Rock Land                        ډبریزه ځمکه

په  ه چی  سیمه  کغه    ۹۰  –  ۲۵له    ې سلو 

و   ېپور  کښت يتیږه  د  ځمکی  ډول  دا   .

  ، خو ډیر لږ شمیر غرن ينه د  ې لپاره مناسب 

 .موندل کیدای يش  ې پک ياو اغز  ي بوټ

 

Rod In The Ground 

 په ځمکه کی ورستیدل

په ډیره ملده خاوره او سړه هوا کی    ې له چ ک

شنه   چی  کوالی  ونشی  تخمونه  شوی  کرل 

شی  وراسته  کی  خټو  او  خاورو شی  تر   .

 تخمونه.  يوراسته شو  ېالند

 

Rodenticide 

 شخوند وهونکو وژونکی مواد د

د  ه چی  مرکبات  کیمیاوی  شخوند غه 

آفاتو لپاره   وهونکو  وړلو  منځه  له  د 

 . ياستعاملیږ

 

 Rooftop Garden           د بام په رس بڼ 

ودانیو د بامونو او د اوسیدو د کورونو په    د

په خاوری  د  باندی  برنډه  او  یوه     بامونو 

باند طبقه  شوې  د    ېجوړه  کرل.  بوټو  د 
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س   پر  په  بامونو  ته  مخی  برنډو  د  یا 

 روزل. ي بوټ ې ګلدانونو ک

 

 
 

 Root ریښه 

د   ې چ   يبوټو هغه ډیر مهم او پټ غړ   -ونو  د

رضوری   د  څخه  خاورو  له  جذب،  د  اوبو 

ی غذایی توکو د جذب، ټوټه کول، د خوراک

باند  پرځمکه  او  کول  زیرمه  بوټو    ېتوکو  د 

 مضبوط ساتل یی دنده ده. 

 
 Root Crop                       ریښه یی بوټی

الندې  ه ځمکې  تر  هغو  د  چی  بوټی  غه 

لپاره   تغذیی  د  څارویو  یا  انسان  د  ریښی 

ج غندر،   شلغم،  لکه  نور، مرصفیږی  او  م لۍ 

ده، خو ریښه   ېالند  ې مګر پیاز هم تر ځمک

 نه ده. 

 

Root Forking  

  د ریښی شق کیدل

او    د ګازرې   شلغم،  لکه  بوټو  یی  ریښه 

جغندر ریښه کی انشعاب یا شق کیدل چی 

ناوړه  د   باندې  دغه ډول محصوالتو کیفیت 

 اغیز کوي.

 

                             Root Stock نیله بوټی

د کیفیت د ښه کولو   ې د میو   ې غه ونه چ ه

ترالسه کولو په موخه په او مطلوب حاصل د  

باند کیږ   ېهغې  لګول  پیوند يپیوند   .

 . ي بوټ  ي اخیستونک

څخه   ې یا ون  ي له بل بوټ  ې چ   ي هغه ونه یا بوټ

کیږ لیږدول  ورته  ورباند  يزخه  پیوند   ېاو 

چ يکیږ دی  بوټی  نیله  غوره  هغه  نارنج   ې . 

 .يپیوند کیږ  ېمالته او کینو ورباند

 

                         Rose Flower مرسل ګل

چ م دی  بوټی  ډوله  ونه  بوټو   ي زینت   ې رسل 

راځي، دفلوریکلچر د بحثونو لویه برخه   ې ک

کلک   یو  ده.  هکله  په  ګالنو  او  بوټو  دغو  د 

لومی خاوره کی ښه وده   په  بوټی دی، چې 

او   اوړی  پرسلی،  یې   موسم  ګالنو  د  کوی. 

.  يی دی  یعنی څو فصلونو کی ګالن کو من 

مرسل بیالبیل ډولونه لری چی د ښکال او د  

زی په خاطر کرل کیږی.  بوی  اتره  ګل د ښه 

او د منی په موسم کی  د پرسلی په لومړیو  

یا لږ يډیر ګالن کو  . مرسل ګالن په خنثی 

تیزابی خاوره کی کرل زموږ   ې چ   يکیږ  څه 
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شمیرخاور  خصوصیت   ېدهیوادیو  همدا 

 . يلر 

 

                          Rose Flower ګالب ګل

پور   Rosaceae  د لر   ېکورنۍ  ونه  ياړه  یو   .

بوټ ورځ  ې چ   يد  ي ډوله  ساعته    ۶  –  ۵  ې د 

لر  ته رضورت  خوښوونکی  يملر  رڼا  یعنی   ،

بوټی د په وړاندی کلک  په  ياو د سختیو   .

. د ګل موسم  يښه وده کو   ې خاوره ک  ي ملو 

لږ   ې ی یا  خنثی  دی.  منی  او  اوړی  پرسلی، 

پر  کولو،  قلمه  د  خوښوی.  خاوره  تیزابی 

تکثیر   ځمکه غځولو او پیوند کولو په ذریعه

يش  اکیدای  په  ک.  بیالبیل    ې ی  ې فغانستان 

راز   راز  له  والیاتونو  ټولو  د  او  شته  ډولونه 

پوری   زړه  په  کړی.  توافق  یی  سه  اقلیم 

په  یی  اوس  لری،  بوی  ښه  او  ښکال  رنګونه، 

افغانستان کی د عطرو د تولید صنعت هم 

له   په عنعنوی طب کی یی  پیل شوی دی. 

 پاڼو استفاده کیږی. 

 

                                     Rotation تناوب 

ځمکپ ټوټه  یوه  یا  ه  کلونو  بیالبیلو  کی  ه 

وټو د کښت د نوبت د بیالبیلو ب  ې پسلونو ک 

د حاصل ورکولو د ساتنې   ې رعایتول. د ځمک

په  کنرتول  د  آفاتو  کرنیزو  او  ناروغیو  د  او 

بوټو   بیالبیلو  د  کی  وختونو  بیالبیلو  موخه 

 ( Crop Rotationکرل )و.ګ: کرنیز تناوب 

 

           Rotational Grazing څړ تناويب

هغه  پ پیولو  د  څارویو  د  کی  ځای  څړ  ه 

طریقه چی په وار سه په بیالبیلو دورو کی  

ته پریښودل کیږی  ی و ځل څاروی څړ ځای 

څو  تر  کیږی  منع  ورڅخه  کی  دوره  بله  او 

څړ ځای وده وکړی، کله چی د څړ ځای د  

اسرتاحت او ودی دوره تیره شی بیا څاروی  

همداسی   دوران  دغه  او  کیږی  وروستل 

څړ  لوی  لپاره  موخی  دی  د  مومی.  دوام 

او د هر یوه   ځای په څو برخو ویشل کیږی 

دو  د  ته  لپاره  دی  جوړیږی  مهالویش  ری 

 .يخشی څړ هم ویل کیږچر 

 

                             Roughage زیږه واښه 

د   ې چ   ي رویو د خوراک هغه ګیاه او بوټڅا  د

سلنه یی زیاته، خو د هضم وړ  فایرب )الیاف(  

 . يکمه و  ې ی ي مواد او انرژ  ي غذای

 

                                 Rouging روګینګ

له   د موخه،  په  کولو  ترالسه  د  تخم  ښه  یوه 

غوره او پیاوړو بوټو څخه د نورو نامنل شویو 

 خالص کولبوټو جال کول.

د خالص تخم د تولید.  په کرونده کی هغه  

له   بوټي  نامطلوب  او  ګډوله  چی  عملیات 

مطلو  اصلی  له  پاکوي.  څخه  ب  کروندی 

څخه لری   ېبوټو له کروند  تخم پرته د نورو

 نګه تخم تولیدول.  کول.
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                     Rumiant ينشخوار کوونک

او  ه یو ځل خوراک کوی  په  غه څاروی چی 

بیرته   خواړه  شوی  خوړل  وروسته  بیا 

دغه   وهي.  ورباندې  شخوند  او  راګرځوی 

سه   لرونکو  معده  د  او  لري  لری  څاروی 

 او نور.توپیر لري لکه غوا، اوښ، پسه 

 

                               Rumor آوازه، ډنډوره

له واقعیت څخه لری وی او د    ې غه څه چ ه

ان د  اذهانو  د  خپریږی. خلکو  لپاره  حراف 

د خربونو لپاره موثق منابع    ې کلیوال خلک چ 

او د سپین زړه خاوندان    يواک کی نه لر په  

څ  هر  په  دی  کوی،  ورباندی  باور  او  منی  ه 

باند  ې کلړ    ېد آوازه  او  شایعاتو  په    ې دوی 

 .يهم باور کو 

 

 Rural                                           کلیوال

وګړ ه اوسیږ  يغه  کی  کلیو  په  او    يچی 

. د دوی کلی او ټولنی ته  يکلیوالی ژوند لر 

Rural Community يویل کیږ. 

 

Rural Community Development 

 د کلیوالی ټولنی پرمختیا 

اخیستن  د برخه  او  ګډون  په  سه   ې کلیوالو 

کلیوايل او  کلیو  ک  په  اړخیزه   ې ژوند  څو 

ټولنیز(  او  حقوقی  اقتصادی،  )کلتوری، 

 تحوالت او مثبت کمی او کیفی بدلونونه. 

 

Rural Development 

 کلیوالی پرمخیتا 

اړخیزه   د څو  لپاره  پرمختګ  د  کلیو 

مثبت  کلتوری(  او  ټولنیز  )اقتصادی، 

 بدلونونه. 

 

           Rural Economic کلیوال اقتصاد

کلیوالی    د په  چی  برخه  هغه  اقتصاد  ملی 

 .يوالړ و  ېولیداتو او کلیوالی تشبثاتو باندت

 

       Rural Expansion کلیوالی پراختیا

پرمختیای پ ک  ي ه  هغه   ې هیوادو  دولتونو  د 

چ المل    ې پروګرامونه  پراختیا  د  کلیو  د 

نو او د کلیو تر منځ د ژوند  او د ښارو   يکیږ

کچ بهرت  تو  ې د  والی  ښه  خدماتو  د  او  پري 

 . يکړ 

 

       Rural Expansion پراختیا کلیوايل

پرمختیای پ ک  ي ه  هغه   ې هیوادو  دولتونو  د 

المل   پراختیا  د  کلیو  د  چی  پروګرامونه 

نو او د کلیو تر منځ د ژوند  کیږی او د ښارو 

کچ ب  ې د  والی  ښه  خدماتو  د  او  هرت  توپري 

د   ې په ترڅ ک  ې د هغ  ې . هغه پروسه چ يکړ 

کلتور   کلیوالو ټولنیز،  اقتصادی،  په   ي خلکو 

ک برخو  روغتیایی  والی    ې او  ښه  وار  په  وار 

 راځي.
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Rural Extension at the Crossroad 

 په ستونزه کی ایسار شوی کلیوالی ترویج

د ډیرو کلونو له تیریدو سه   ې غه حالت چ ه

 يترویج  ې سیمو ک   سه اوس هم په کلیوالی

ا په احساسولو سه بیا هم  خدماتو ته د اړتی 

د  کلیوايل مخ  سه  ستونزو  بیا  ترویج  او  ی 

رمختیا ، کلیو پې هم په ګڼ شمیر هیوادو ک

 نه ده کړی. 
 

Rural Extension Library 

 ترویج کلیوالی کتابتون  د

هغه ځانګړی کتابتون او د زده    ې ه کلیو کپ

)په  کلیوالو  د  کی  هغه  په  چی  داالن  کړی 

کتابونو په ګډون    تیره بیا د ځوانانو( لپاره د

  ه ، برورشونهکرنیز الرښودون  ، راز راز خپرونی

 . يو  ي او نور نرشات ایښ
 

       Rural Household کلیوالی کورنۍ

چ ه وګړي  کلیوايل  اوسیدو    ې غه  یوه  د  په 

او په    ياوسیږ  ې )کور، کال، کیږدۍ( کواحد  

خور  ګډ    يیوه دسرتخوان ډوډۍ  لګښت او 

معموالً  يولر  په .  مرصف،  تولید،  په  دوی 

ک اخیستلو   ې کرونده  حاصل  او  کولو  کار  د 

 . يرشیک و  ې ک
 

    Rural Sociology  یوالی ټولنپوهنهکل

کلیوالی   د د  چی  څانګه  هغه  ټولنپوهنی 

کلیو   د  ځانګړتیاوی،  بدلونونه،  ټولنی 

سه  ارزښتونو  ټولنیزو  کلیوالی  او  پرمختګ 

ټولنپو  او د  رڼا    ې هنسو کار لری  په  علم  د 

 . يهغه مطالعه کو  ې ک
 

 Ruralism                              کلیوالتوب

په طریقه  کلیوالی ژوند لیوالتیا د کلیوالی ژوند    د

 اوسیدل یا د کلیوالو ژوند ته درناوی کول. 

 

                       Ruralizing کلیوال کیدل

له ستونزو څخه د خالصون او    ژوند  يښار   د

ته د میالن له کبله    يد آرام ژوند لور   د کيل

 د یو شمیر ښاری خلکو کلیوال ژوند ته تلل. 
 

 Ruth Lyttle Satter             ر.ل. ساتر

چ ی ده  څیړونکی  نامتو  امریکایی  د   ې وه 

م. کال د مارچ په امته په امریکی کی   ۱۹۲۳

م. کال کی یی د بوټو    ۱۹۶۴زیږیدلی او په  

د فزیالوژی په څانګه دوکتورا ترالسه کړه. د  

علمی   او  تدریس  په  کی  پوهنتون  په  ییل 

امریکی د ساینسپوهانو  بوخته وه. د  څیړنو 

په   یی  جایزه  ترالسه    ۱۹۹۱لوړه  کی  کال  م. 

یو   کی  امریکی  په  اوس  ده.  کړی 

 انستیتیوت د دی په نوم نومول شوی دی. 
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S, s 
 

                         Salination مالګین والی

کپ خاوره  مالګو   ې ه  مینځلوشویو  د  اوبو  د 

د   مالګو  د  کی  خاوره  په  کیدل.  زیرمه 

بوټبیالبیلو   شمیر  یو  شتون.    ېچ   ي اندازو 

 ې ه خوښونکی دی په دغه ډول خاوره کمالګ

يش  کوالی  چ وده  بوټی  هغه  مالګینو   ې . 

د هالوفیتونو په نوم    ي خاورو سه توافق ښی 

 .يیادیږ

 

       Saline Alkali خاوره يمالګینه قلو 

خاور د ډول  د   ېغه  او  کیفیته  بی  ټولو  تر 

کښت لپاره هیڅ مناسبی نه دی. له مالګین  

څخ دوالی  د  قلویت  زیات  پرته  المل    ېه 

او    ورو ذرات ډیر وپاشل يش د خا  ې چ  يکیږ

 .فزیکی خاصیت بدل يش  ېد خاور 
 

          Saline Soil مالګه لرونکی خاوری

 ې میر ونګڼ ش  ې خاورې چ   ې مالګی لرونک  د

 کوالی.  په هغو کې وده نيش  ي بوټ –
 

                                               Sand  شګه

ګی د خاورو د مورینو تیږو ټوټی دی چی  ش

په   شوی.  تیر  وي  نه   ورباندی  وخت  الډیر 

ملی نیم  له  ذرات  شګو  د  کی  مرتو    خاورو 

، يلیدل کیږ ېڅخه تر پنځه میلی مرتو پور 

خاور  هغه  نه    ېخو  خاوری  مټ  بشپړ  چی 

نیم   له  کی  هغو  په  وی  شګلنی  بلکی  دی، 

  –  ۲۰میلی مرت تر دوه میلی مرتو شګی له  

سلنه لیدل کیږی. په دی توګه په خاورو    ۵۰

کیږی  ویشل  برخو  دری  په  شګی  کی 

پنځه کوچنی له  چی  غټی.  او  منځنۍ   ،

 . يمیلیمرتو غټی نه و 
 

                           Sanitation تعقیم کول 

د  ه وسیله  په  هغی  د  چی  ده  عملیه  غه 

نیول  مخه  ککړونکو  او  عاملینو  د  ناروغی 

له  موجوداتو  مکروبی  کوچنیو  د  کیږی. 

منځه وړل په یوه چاپیریال کی. په خوراکی  

پرته   له منځه وړل  توکو کی د مرضه موادو 

 .يدی چی غذایی موادو ته زیان ورسیږله 
 

                                       Sapling نیالګی

Sapling    په حقیقت کې لهSeedling   سه

په بشپړ ډول توپیر لري او دا دواړه د ونـو د 

هغـه پـړاو   Seedlingژوند یو بـل پـړاو دی.  

د ونې تخم نوی شـین کیـږي، خـو   دی چې 

Sapling   هغه نیـال کینولـو تـه ویـل کیـږي
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چې نیالګی مخکې یـو څـه وده کـړي وي او 

کې کینول )لیږدول( کیـږي، تـر بیا بل ځای  

څو وده وکړي )د راتلونکي ونه يش(. نیالګی 

په حقیقت کې د ونو یا ونه ډوله بوټو ځـوان 

نسل دی چی پخوا یې له تخـم، قلمـې، یـا د 

ــا  ــدو او بیـــ ــرې کیـــ ــه پـــ ــاخونو لـــ ښـــ

یا د یـوې ونـې لـه ریښـو   ،(Learing)کینولو

وده کړي وي. دا تر هغو پـورې نیـالګی بلـل 

یې چې میوه نه وی کړی. هغه   کیږي، ترڅو

نیالګی چې له تخم څخه یـې وده کـړي وي، 

هغــو تــه تخمــي نیــالګی وایــي چــې د خپلــو 

والدینو ټول خواص لري. دغه ډول نیالګی د 

زوجی تکرث زیږنده دي. د نیالیګو د ترالسـه 

کولو ډیره آسانه الره همدا ده، چې هرڅـوک 

په دې طریقه نیالګی ترالسـه کـوالی يش. د 

وده ښـه ګړنـدۍ، ریښـې یـې نهال  ډول  دې  

پیاوړي او د باد او وچکالۍ په وړاندې کلک 

وي. نیمګړتیا یې دا ده چـی غیـر اقتصـادی 

دي ، ژر په حاصل نه راځي او یو شمیر زموږ 

د خوښې صـفات بـه ونـه لـري. د دې لپـاره 

ــوره  ــی خوښــې غ ــوږ د خپل ــالګی زم چــې نی

اوصاف  ولري، اړ یاسـتو چـې هغـه پـه غیـر 

طریقه تکثیر کړو. د دې موخې لپاره زوجی  

له مورن بوټي یا ونې څخه  ریښـه، زخـه، یـا 

ښاخ رااخلـو او لـه هغـه څخـه نـوی نیـالګی 

یې دا دی چـې دغـه ډول علت  ترالسه کوو.  

 لــري،قــدرت  نیــالګی د ژونــد د نــوی کولــو 

له یوې برخې څخه بل نبات   دپخوانی  یعنی  

 دې ډول. نبات)نیالګی( ترالسه کیږیمکمل 

ونه کې د مورن نبات خواص هـم وي او ژر 

 دغــه ډول نیــالګی هــم پــه. حاصــل ورکــوی

 غیـر طبیعـی) مصـنوعی(  پـههـم    اوطبیعی  

 هغـه ونـې چـې پـه.  ډول ترالسه کیدای يش 

ــانگس  کــوي لکــهتکــرث ډول  غیــر زوجــی  ب

 یو شمیر نورې ونې لکـه .  او نورې ديعناب  

اعضاوو په او نور د دوی د زیتون   ،رځان  ،انار 

او د څانګوڅخه لیرنگ    واسطه تکثیر کیږی.

ریښه کـول هـم د نیـالګی د رامنځتـه کولـو 

غوره طریقی دي. په ځینو ونو کې کله چـې 

د دوی الندنی ښـاخونه ملـدی خـاوری سه 

متاس پیدا کړی، ریښې کوی او نوی نیالګی 

ورڅخه ترالسه کیږي، د ځینـو نـورو ونـو لـه 

ی او نــوی ریښــو څخــه قلمــه اخیســتل کیــږ

بوټی ورڅخه وده کوي. د نویو نیالګیو تولید 

هم د منی موسم کې امکان لـري او هـم پـه 

پرسلی کې، خود پرسيل نیالګی هم پیـاوړی 

 وی او هم ګړندۍ وده لري.

 

                        Saprophyte سپروفایت

کوچن س هغه  دي   ي پروفایتونه  موجودات 

د غټو په وروستو شویو عضوی موادو یا    ې چ 

م په  ژوند ژویو  دننه  هغو  د  یا  جسدونو  ړو 

 .يکو 

                                      Savanna ساوانا

پراه هوارې  اقلیم غه  وچ  چی  سیمی  خه 

ځین خو  کی   ې لری،  فصلونو  ټاکلو  په  وخت 

بشپړ   نه  سیمی  دغه  وي.  پکې  هم  اورښت 

یوه یوه   ې ه دښته، بلک ځنګل وی او نه هم وچ 
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ی او  د ګڼ څړ ځا  ې چ   يلر   ي بوټ   ې ونه یا ځین 

 .يځنګل تر منځ  حالت لر 

 

                                     Scarcity کموالی

منابع،  ق محدود  کمیابی،  د  حط،  معموالً 

 .يپاره منابع )اوبه، ځمکه...( کم دل ې کرن

 

Scientific Experiment 

 لمی تجربهع

غه کره، معیاری کنرتول شوی، پالن شوی،  ه

یو   ده چی  او کتنه  مطالعه  یادداشت شوی 

ریښتینی  یو  غواړی  څیړونکی  متخصص 

یی   هغسی  دی،  چی  څرنګه  لکه  واقعیت 

معلوم کړی او هم د خپلی فرضیی د ثبوت 

په   په لپاره  وریانتونه  ځینی  کی  تجربه 

مصنوعی توګه فرض کوی او په پای کی یوه  

 ثقه پایله ترالسه کوی. 

 

 Scientific Method            علمی روش

ځانګړ ه د    ېغه  پوهی  د  چی  طریقه  علمی 

الندت تحقیق  د  خاطر  په  کولو    ې رالسه 

 : يپړاوونه لر 

 پيژندنه؛  ېد ستونز  -

 کول؛ ېوړاند ې د فرضی  -

 ارقامو راټولول؛د  -

او  - لنډیز  ارقامو  شویو  راټولو  د 

 تحلیل؛

فرضی  - او    ې د  کول  رد  یا  تائید، 

 پایلنونه. 

 Scindapsus Aureus      پورتوس زقوم

بوټ  د کورنۍ  لرونکی    ي،د  ي شیپوری  غوټه 

پاڼه لرونکی د  يلر   ې ریښ یې  تکثیرلپاره  . د 

ښه  ډنډر  اوږدوالی  په  مرتو  سانتی  لسو 

ورکوی. ګال  نتیجه  بوټيدې  کاتوس  ته   نو 

 .يهم ویل کیږ

 

 
 

 Sclerenchyma                   سکلرانشیام

جوړ   د هغه  څخه  یوالونو  د  حجروی  کلکو 

برخه   تازه  او  پسته  بوټو  د  انساج چی  شوی 

او د حفاظتی   برسیره وی  باندی  )پارانشیم( 

 پوښ په شان دنده لری. 

 

                           Screening غلبیل کول 

یا ل تخم  د  څخه  موادو  ناکاره  او  اضافی  ه 

وخه هغه عمل  غلی دانی د تصفیه کولو په م

خه تخمونه  ډوله جوړښت څ   ۍدی چی جال

کیږ ایستل  دانه  غله  ناکاره    ياو  اضافی  او 

 مواد په غلبیل کی پاتی کیږی.

 

 Seabirds                       د اوبو الوتونکی

کی  ه چاپیریال  په  اوبو  د  چی  الوتونکی  غه 

ینی قاز، ډوبینکی  ژوند کوی لکه بتکی، حس
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طبیع  د  نور.  ژویو   ي او  وحشی  او  منابعو 

Wild Life   منبع کمیابه  یوه  کی  بحث  په 

ی  ې ده چ  انقراض په حال    ې ځینی ډولونه  د 

 .  سمندري مرغان. يد ې ک

 

 
 

Seasonal Unemployment    

 موسمي وزګارتيا 

چې   ه ورزګارتيا  ډول  موسمي د  غه  د  کار 

وايل له امله پېښېږي،  په بېالبېلو برخو کې 

يش  کېداى  رامنځته  کې  وختونو  بېلو  بېلو 

په   بزګران   چې  کې  سکتور  په  کرنې  د  لکه 

کال کې  څو مياشتې وزګار وي، يا د ودانيو 

چارې چې په سړو سيمو کې په ژمې کې په 

ه ودرېږي،  او همداسې هم ګرځندوى او ټپ 

ش  توريزم   یو  فصلونوکې  چې  یا  ورځو  مېر 

کوی.  بې   توقف  ډول  ځينې  لدغه  کې  ګو 

او ځينې وخت د   پوره وخت کار وي  وخت 

نه   موجوده  تقاضا  ته  عرضې  دغوسکتورونو  

دى  .وي ډول  يو  وزګارتيا  عمومي  د    .  دا 

هېواد د حل الرې و پرمختللو  لپاره  د دې  نو 

مونديل دي، د بېلګې په توګه د تودو خونو 

متکا  ، کرنثکرنه  تشبثاتو  فه  کليوايل  د  او  ه 

پراختيا اوس وضعيت  دومره ښه کړى دى،  

موسمې    کې  سکتور  کرنې  د  هم  کله  چې 

کېږي ليدل  نه  د    .وزګارتيا   هم  همداسې 

تکنالوژۍ  د  او  کولو  پالنيزه  چارو  د  ودانيو 

 پرمختګ  دغه ستونزې هواري کړي دي. 

 

Seasonal Variation   

 موسمی نوسانات 

تکراری  ه بد غه  او  د  تحوالت  چی  لونونه 

  ې او په هره دوره ک  ي موسم د بدلون تابع و 

د بزګرانو   ې لکه د ژمی په فصل ک  يپيښیږ

ک  وزګارتیا، اخرتونو  او  جشنونو  میوو،    ې په 

او   زیاتیدل  تقاضا  د  ته  سوغاتونو  او  ګالنو 

 نور. 

 

    Secateurs د ښاخو د پری کولو قیچی 

 ېګان  بیايت  ېشو   ېه پوالدو څخه جوړ غه له

بوټو د ښاخونو، ریښو غوڅولو، د    -د ونو  ې چ 

پیوند کولو د چارو لپاره، د بوټو د سینګار او 

لپ  ب رۍ  شاخه  او  کولو  کارول  سکپ  اره 

 . يکیږ
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Secondary Fertilizer   

 م درجه کود دوه

چ ه سه  ی   ې غه  ارزښت د    ې محتویات  لږ 

د کلسیم،   ې یعن   ي، لرونکو عنارصو لرونکی و 

 منګنیزیم او سلفر لرونکی سه. 

 

 Secretion                             افراز کیدل 

د  یوه    د څخه  مرغیړیو  موجود  ژوندی 

چ   ې ماد  يافراز  کله  ژوندی    ې راوتل.  یو 

 يابیه مواد، مایع یا نور افراز موجود خپل لع

 .مواد راوبايس 

 

 Sector Planning        سکتوری پالنونه

مشخص  ه یوه  د  چی  پالن  ځانګړی  غه 

جوړ شوی لپاره  ځانګړ وي   سکتور  یوه    ي. د 

رسیدلو  د  ته  مقاصدو  او  اهدافو  سکتور 

 برنامه. لکه د کرنې د سکتور لپاره پالن.

چ  پروسه  هغ  ې هغه  ک  ې د  ترڅ  د   ې په 

خلک اقتصادکلیوالو  په  کلتور يو  ټولنیز،   ي ، 

ک برخو  روغتیایی  والی    ې او  ښه  وار  په  وار 

 راځي.

Self Pollination 

ه خپل پولن القاح کیدونکیپ  

بوټ خپل   ې چ   ي هغه  د  یی   ېګرد  ې تخمونه 

Pollen په دغه ډول  يپه واسطه القاح کیږ .

نه او نرینه جوړښتونه په عین  بوټو کی ښځي 

 .يو  ې ک ي بوټ

 

 Semi Parasites                 نیمه پرازیت 

بوټه هرزه  چ   ي غه  آفتونه  بشپړ ډول   ې یا  په 

لر  نه  تکیه  کوربه  په  يپه  عمر  ټول  یعنی   ،

 د ژوند یو پړاو   ې ، بلکي نه تیرو   ېکوربه باند

و  توګه  په  میزبان  د  برخه  یوه  بیا    يیا  او 

 .يپه خپلواکه توګه وده او ژوند کو  وروسته

 

Semi Skilled Manual Workers 

 یمه ماهر کارګرانن 

تخصصی  ه او  فنی  پوره  چی  کارګران  غه 

غیر   تر  هم  بیا  خو  لری،  نه  تجربه  او  پوهه 

نو څخه یو څه ښه دی. د ماهر  ماهر کارګرا

 او نیمه ماهر کارګر تر منځ. ي فن  تخصيص

 

                         Semiarid نیمه وچ اقلیم

د هغو ملدبل د    ې او اقلیمونه چ   ې غه سیمه

  ي مو په پرتله زیات، خو دومره نه و وچو سی 

وکوالی ښه وده    ې پک  ي او بوټ   ې ره ونزیات  ې چ 

لرونکو  يش  اقلیم  نیمه وچ  . د سړو سیمو د 

له   اورښت  منځنۍ  کلنۍ    ۳۸۰برخو 

، خو د تودو سیمو د  يمیلیمرتو زیات نه و 

منځنۍ   کلنۍ  برخو  لرونکو  اقلیم  وچ  نیمه 

 .يمیلی مرته و  ۱۲۷۰ – ۱۱۴۰ اورښت

 

                                  Seminar سیمینار 

مسلک  د هغه  متخصصینو  د  او   ي کرنې 

تخصصی علمی او روزنیزه ناسته ده چې په 

د  چی  کوي  بحث  باندې  موضوعاتو  هغو 

کرنیزو ستونزو حل ته متوجه وي  او مخکی  
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اعالن   ته   ګډونوالو  موضوع  یې  مخکی  تر 

په    ې د هغ  ې هغه علمی غونډه چ   شوي وي. 

ک پوهان    ې ترڅ  څانګی  تخصصی  خپل  د  د 

 . يعلمی تحقیق پایلی ترشیح کو 
 

Sensitivity To Human Reaction 

 انسانی چلند غربګون د

خپلو  ک د  مامور  ترویج  د  یا  ترین  چی  له 

او غواړی   ته ځیر کیږی  مخاطبینو غربګون 

عکس   دوی  د  وړاندې  په  خربو  د  ده  د 

 العمل وګوري.
 

                      Sepal کاسپاڼی )کاسربګ( 

ونو  د لرونکو  بوټو د ګالنو غیر تکرثی    -ګل 

او   زیاتره وخت یی رنګ شین  برخه ده چی 

دایروی   په  الندی  اوترګلپاڼو  ورته  ته  پاڼی 

یی   ته  ټولو  چی  شوی  تشکیل    Calyxشکل 

پرتله   په  ګلپاڼو  د  معموالً  کاسپاڼی  وایی. 

کوچنی وی. دنده یی د بهرنیو ټکرونو څخه 

 د ګل ساتل وی. 

 
Sequence Of Generation 

  عمومی کولو دوام   د

نوی   ک تکنالوژۍ،  مفکوری،  یوی  د  چی  له 

م او عام کولو ته دوام  ورایټی یا بل څه تعمی 

 . د علمی السته راوړنو مراحل. يورکول کیږ

Sequential Adoption 

 ام په ګام تطبیق کولګ

نوښت یا تکنالوژۍ د منلو  ،  ېمفکور   ېیو   د

ورپس یو   ې او  منلو  مف  ېنو   ې بل  ېد  د  کورې 

قدم په قدم او یو    ې ترمنځ منطقی روابط چ 

 بل پسې نوښتونه ومنل يش.  

 

Share Cropping 

 ه دهقانی رسه کښت پ

چا  ه بل  د  وړاندې  په  مزد  د  چې  بزګر  غه 

د  وخت  پر  درمند  د  بیا  او  کري  ځمکې 

 حاصل یوه برخه ترالسه کوي. 

 

                                             Shovel بیل

بزګران  ه چی  ده  وسیله  ساده  تخنیکی  غه 

یی د پټي )ځمکې، کروندې( د اړولو، د پولو 

ډیرو   او  ورکولو  خاوری  د  ته  بوټو  جوړولو، 

نورو چارو کی کاروی. د بیل فلزی برخه د  

اندازه په  مرتو  دوه  نیم،  الستی    یو  لرګین 

کیلو ګرامو   ۳  –  ۲له    ې او دروندوالی ی  يلر 

د   .يو   ېپور  چارو  بزګری  مهمې د  غې 

کیږ ویل  هم  یوم  ته  په  يوسیلې  خو   ،

افغانستان کې یې له چارۍ)کج بیل، بیلچه( 

سه توپیر دا دی چې بیل یو ټکک هم لري،  

خښیږي،  کې  ځمکه  په  زور  په  دپښې  چې 

پسته  یواځې  بیلچه  یا  چارۍ  داچې  حال 

 خاوره کې ښه کار کوالی يش.
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                            Shurbs ونه ډوله بوټی 

بوټه غټ  کلن  څو  ګڼ  او    ې چ   ي غه  ډنډر 

ی لرګ  ې ښاخونه  دقد    خو  ي، و   ي کلک 

پلوه ون  اوسایزله  و   ې له  کوچنی  ديڅخه   .  

لر  نه  ډډ  غټ  یو  شان  په  ونو  د  يلویو  خو   ،

ود ښاخونو  څو  یی  څخه  سطح  له  ه ځمکی 

 . دغو بوټو ته درختچه هم وایي.يو  يکړ 

 
 

                                               Sickle لور 

میخانیکی ساده  )    ي وه  وسیله   Handاليس 

Tool)   ده چې الستی یې له لرګي څخه او د

اکو ریبلو تیغ یې له وسپنې څخه جوړیږي. م

لر  بڼه  لرونکې  انحنا  یا  نیم  يډوله  یې  تیغ   ،

چ   يدایرو  لري،  بوټو د   ې یا دقوس  شکل  د 

اخیستل  کار  ورڅخه  لپاره  کولو  لو  او  ریبلو 

په دري پاريس کې ورته داس ویل   -کیږي. 

 کیږي. 

 
                                            Silage سایلج 

چ   د خوراکه  هغه  لنډ  ې څارویو    ې مود  ېد 

 ېد آکسیجن په نشتون ک  ې لپاره په سیلو ک

د وچو   ې توګه ی  ي . په عموميتخمر شوی و 

 پورې وي.  ۴۵ – ۲۲موادو سلنه 

 

                                Silage Fork خاښۍ

او بېپروړ   د را  ، ریبل شوی ګیاه  وټود اړولو 

ک الریو  په  علوف  ې اړولو،  د  او    ې بارولو 

 د دننه کولو خاښۍ. ې زیرمتون ته د علوف

 

 
                                           Skill مهارت

نورو چارو کې د خلکو هغه    د په  یا  بزګرانو 

وړتیا چی د ترویجی زده کړو یا د ده د خپل  

وي.   کړي  زده  یې  مخی  له  تجربی  او  زیار 

چلندیز   جسمی،  شوی  کړل  زده  یا هغه 
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یوه    ي کالم د  چی  رفتار  او  چلند  پیچلی 

ه خاطر  ځانګړی  په  کولو  ترالسه  د  دف 

 .يمترکز کیږ  ېورباند

 

                                            Slogan شعار 

او زړه راکښونک  غه ساده،ه جمله   ي وګړنیزه 

کول موخ   ې چ  اغیزه  افکارو  عامه  په  یی  ه 

د يو  خوا  له  هغوی  د  چی  بڼه  داسی  په   ،

غربګون  کوم   له  شخړی  یا  بحث  مقاومت، 

سه مخامخ نشی. یا: هغه جمله چی په عام  

او   وی  شوی  لکیل  تورو  لویو  په  کی  محرض 

. یا  محتوا یی د ټولو د قناعت او منلو وړ وی

چ  جمالت  لنډ  تبلیغاتی  هغه  یوه    ې :  د 

ښیګڼ ج  څه  بل  یا  سازمان  موضوع،    ېنس، 

 .يبیان کړ 

 

                                Slow Learner غبی

وګړ ه وروسته    ې چ   یغه  ذهن،  پڅ  د 

لیوالتیا،  نه  سه  کړی  زده  پاتیوالی، 

محرومیت او نورو فزیکی، ټولنیزو یا روحی  

کړه   زده  ښه  کوالی  ونشی  مخی  له  عواملو 

د   یا  خربو  له  مامور  د  ترویج  د  او  وکړی 

له وسایلو  ګټه   تبلیغاتی  پوره  څخه  محتوا 

ړی چی په ځنډ سه . هغه وګيپورته نه کړ 

زده کوالی يش  نورو    .څه  تر  ټولګي کې  په 

 څخه وروسته پاتې زده کوونکی.

 

              Small Holdingوچنی ځمکوالک

چ   د طرز  هغه  کوچنۍ    ې ځمکوالی  مالکان 

لري. کوچنۍ کروندی لرونکی.    ې ټوټې ځمک

بزګر. زمین  يو  کم  د  شان   په  افغانستان  د 

شمېر پرمختيايي هېوادونو بزګران  کوچنۍ 

دغه   او  لري  په کروندې  کروندګر  ډول 

د لپاره  دوى  د  لري،  توليد  اندازه   محدوده 

د     ي ترويج په سيمه کې   او  رسول  خدماتو 

ژوند  و کرنيز  په  دوى  د  جوړول،  کوپراتيفونو 

توليد اړين    اتواو  لپاره  وايل  ښه  د  کې  

 ګامونه دي. 

 

Small Scale Agriculture 

 دکوچنۍ ټوټې ځمکې کرنه 

، د غه ډول کرنه چې کروندې کوچني ويه

و شتمنۍ لږ او د کرنيزو ا  کروندګرو پانګه  

زياترو    . په  محصوالتو اندازه يې هم کمه وي 

پرمختيايي هېوادو،  په تېره افغانستان  کې 

 همدا وضعيت  په کرنه کې ليدل کېږي. 

 

Smith Lever Act 

 د سمیت لیور الیحه  

په  ه چی  قانون  د    ۱۹۱۴غه  کی   Frankم. 

Lever  او  Smith    او د له خوا پیشنهاد شو 

توګه   په  الیحی  یوې  د  کنګری  امریکی 

د  کی  ترڅ  په  الیحی  دغی  د  کړ.  تصویب 

ګډ   څیړنو  علمی  او  ترویج  مراکزو،  علمی 

کار د یو مثلث په توګه ښودل شوی دی، د  

د   سه  رشیکولو  په  هڅو  د  دریواړو  دغو 
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ترالسه   پرمختګونه  لوی  کی  برخه  په  کرنی 

په مثلث  دغه  اوس  هیوادونو   شول.  ډیرو 

 کی پيژندل او منل شوی دی. 

 

      Smother Crop يبوټ  يک الندی کوون 

 ي بوټ  ياو پیاوړ   ي لرونک  ېغه د ګړندۍ وده

او    يکړ   ېالند  ي نور بوټ   ې په کرونده ک  ې چ 

ود له  سیايليوغورځو    ې هغوی  په  کولو    . 

 . ي بوټ يتر نورو بوټو پیاوړ  ې ک

 

             Social Beliefs ټولنیز اعتقادات

 ې چ   يدف ورڅخه د خلکو هغه باورونه ده

د منلی  توګه  په  حقیقت  د  ډیره يهغوی   .

پر   ترویج  د  مفکورې  نوې  د  چی  ده  اړینه 

مهال دغه ارزښتونه په پام کی ونیول شی.  

حتمی  یو  د  ته  غړو  ټولنی  د  چی  ځکه  دا 

 حقیقت او اړتیا په توګه ښکاری. 

 

      Social Inequality يټولنیزه نابرابر 

پاتپ وروسته  ک  ې ه  بیا  ې هیوادونو  تیره  په   ،

ک   کلیوايل له    ې سیمو  ترمنځ  اوسیدونکو  د 

امکاناتو   او د ژوند د نورو  له  اقتصادی پلوه 

کیږ  لیدل  توپیر  زیات  ډیر  ګڼ  يپلوه  له   .

وسایلو   تولیدی  د  او  خدماتو  ټولنیزو  شمیر 

امله دوی په تولید    او مهارتونو د نشتون له 

برخه  ې ک ښه  ترویجی    نيش  هم  د  لرالی. 

ک هیوادو  دغو  په  موخه  یوه  له    ې خدماتو 

په  او  کول  مرسته  سه  کلیوالو  هغو    ټولو 

ک ژوند  اقتصادی  او  فعاله کول    ې ی  ې ټولنیز 

چ يد برابر   ې ،  څخه    له  ۍد  نورو  له  پلوه 

 . يوروسته پاتی و 

 

              Social Values ټولنیز ارزښتونه

په    ې واقعیتونه چ   ياو معنو   ي ول هغه مادټ

ک شو   ې ټولنه  کیږ  يمنل  منل  زیاتره  ياو   .

له   انسانانو  د  ښکارندې  او  واقعیتونه  دغه 

برابروا سه  هغه  اړتیاوو  دا  لري.  لی 

چ  دي  په    ې ښکارندې  ته  د  هغو  او  درناوی 

 .يارزول کیږ يهغو په لرلو سه وګړ 

 

 Social Welfare           ټولنيزه هوساينه 

دى  وساينهه مفهوم  نسبي  ټولنيزه   .  يو 

په  ټولنې  د  چې  دى،  معيار  هغه  هوساينه 

د   معيار  نيول کېږي، دغه  پام کې  په  کچه 

اړيکې  کچې سه  له  ژوند  د  وګړو  د  ټولنې 

 لري. 

 

Social Welfare Program 

 د ټولنیزی هوساینی پرګرام 

چ ه پروګرامونه  هیواد  ې غه  یوه  دولت،   ،د 

موسسا نړیوالو  ادارو،  خیریه  حکومتی  او  تو 

ام محدودو  د  خوا  له  لرونکو بنسټونو  کاناتو 

پات وروسته  د   ې ټولنو،  ټولنو  نورو  او  هیوادو 

تر  موخه  په  کولو  پوره  د  اړتیاوو  کار  لومړنیو 

کیږ  ېالند ښوون   ينیول  د  روزن  ېلکه   ې او 

کلتور ېچار  روغتیا،  کو   ي،  ر  پروګرامونه، 

ترویج اصالحات،   ځمکو  د   ي جوړول، 
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غذای د  او  او    ي خدمات  برنامه  مصئونیت 

 نور. 

 

                                           Society ټولنه

وګړو  پ د  ټاکلې سیمه کې  جغرافیاوي  یوه  ه 

ځانګړنی    ې شمیر ګډهغه لویه ډله چی ګڼ  

دوی ترمنځ بیالبیلی   . دياو مشرتکات ولر 

کار  ې اړیک ګډ  دوی  د  دوی  ،  د  فعالیت  و 

منځن  خپل  او  د    ي دوام  او  الپیاوړی  اړیکی 

ټولنی  د  جوړښت دوی  سازمان  او  ژوند  ز 

کو  بليډاډمن  په  کلتور .  ګډ  د  وینا:  ه 

چ  خلک  ک  ې لرونکی  هیواد  ګډ  د    ې په 

یووايل  او  تر    وحدت  سه  کولو  احساس  په 

 .يی ژوند کو نوم او عنوان الند  یوه ټاکيل

 

                        Sociometry ټولنسنجونه

روش.    د کولو  اندازه  د  اړیکو  د  ټولنیزو 

هغ له  او  مقاصدو  د   ې جمل  ې بیالبیلو 

د ټولنی د وګړو د    ې تکنالوژۍ په نوښت ک

ټولنیزو  د  معلومول.  وضعیت  ذهنی 

 واقعیتونو په هکله معلومات ترالسه کول.

 

                                                 Soil خاوره

فهوم، د عضوی او  یو اساسی م  ې ه کرنه کپ

وادو د کوچنیو ذراتو هغه ګډوله  م  ي نا عضو 

اوږد  ې چ  او   ېمود  ېد  تخریباتو  فرسایش، 

څخه   رسوباتو  د  کبله  له  بارانو  او  بادونو 

رامنځته شوی وی او اصلی سچینه او منشا  

د   ځمکی  د  خاوری  دی.  )تیږی(  ډبری  یی 

ژوروالی   چی  دی  نیولی  مخ  ټول  غونډاری 

مرتو  څو  تر  څخه  مرتو  سانتی  څو  له  یی 

پوری رسیږی. د انسان ډیر زیات اقتصادی  

  ي و څارو ه بیا کښت، کرنه افعالیتونه، په تیر 

 . يروزنه په خاوره متمرکز د

 

Soil Conservation Extension 

 ترویج  ېساتن ېد خاور 

ه ملی کچه یا د یوی منطقی په کچه هغه  پ

پاییدونکی  یی  موخه  چی  فعالیت  ترویجی 

یت او ساتنه  کرنی ته رسیدل او د خاورو تثب 

 . يو 

 

                Soil Erosion د خاورو شړیدل

هغه    ېخاور   د ویجاړیدل  او  فرسایش 

 ېپه ترڅ ک  ې د هغ  ې پروسه ده چ   فرسایيش

او   بادونو  ګړندیو  جریان  اوبو  د  سیالونو،  د 

 ېبل  ې عواملو له کبله خاوره له یوی سیمنور  

چی د تاریخ    ې . تجربو ښودلته ولیږدول يش 

ډیر  اوږدو  حاص  ې سیم  ېپه  ورکوونکو  له  ل 

. دا د کرنیزو يد  ي بربنډی شو خاورو څخه  

خاو  د  دی.  ګواښ  لوی  لپاره  رو حاصالتو 

له السوهن  انسان  د  پرته  دوام    ې شړیدل  هم 

مدیریت کول او مخه نیول ، خو د هغو  يلر 

 . يامکان لر 

 

            Soil Fertility يښیراز  ېد خاور 

ونو    د د  چی  دی  صفت  غوره  هغه  خاورو 

و  او  لپاره رض بوټو د حاصل ورکولو  وری  دی 
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ولر  س   يعنارص  د  ډی  ېاو  او  رو  ورکولو 

 .يمیخانیکی کارونو اړتیا ونه لر 

 

               Soil Horizon د خاورې پاټکۍ

توپیر    د څخه  بل  له  یو  هغه  خاورې 

ځمکی   د  چی  )طبقی(  پاټکۍ  کیدونکی 

)خاوری( په افقی برش کولو سه د لیدلو وړ  

بل څخه  تر  یو  هغه وخت  پاټکۍ  وی. دغه 

ډیر   د  خاوری  چی  وی  لرونکی  توپیر  زیات 

عمر لرونکی وی. هره طبقه د ځمکی له مخ  

سه موازی سطح جوړوی. پاسنۍ پاټکۍ له  

س  د  منځنۍ  سه  الندنۍ  له  منځنۍ  او  ه 

 او  موادو، رنګ، جوړښت، تیزابیوايل  يعضو 

توپیر لري   ې او نورو ځانګړنو له مخ  قلویوايل

 A Horizon , B Horizon, C :  )و.ګ

Horizon)  

Soil Management 

 مدیریت ېد خاور 

ابطه ټول  د کرنیزو ځمکو او خاورو سه په ر  

چ  کول  ترسه  عملیات  او   ې هغه  کښت  د 

لکه   کیږی  ترسه  لپاره  کولو  ترالسه  حاصل 

په   آفاتو  د  ورکول،  اوبخور، سه  ماله،  ییوه، 

دله او نور. اوسنی وخت کی د  وړاندی مجا

علم  ېخاور  جال  او  خپلواکه  یوه    ي مدیریت 

 څانګه ده.

 

Soil Morphology 

 د خاوری مورفولوژی

فزیکی ځانګړتیاوی    ېد خاور   ې غه پوهه چ ه

 ې جوړښت، د هغ  ې طبق  ېد یو   ېاو د خاور 

ظاهر  نور  او  فزیک  يپریړوالی  صفات    ي او 

 . يترشیح کو 

 

               Soil Profile پروفایل ېد خاور 

په    ې د هغ  ې هغه عمودی مقطع چ   ېخاور   د

خاور   ې مطالع د  خصوصیاتو    ېسه  ټولو  په 

 هورایزون او نورو کیفیتونو پوهیدای شو. 

 

                      Soil Science خاوره پوهنه

ځمکې  خ  د  چې  دی  علم  هغه  پوهنه  اوره 

په  سچینې  طبیعی  یوې  د  خاوره  پرمخ  

جوړښت،  په  هغې  د  او  کوي  مطالعه  توګه 

نقشه  طبقه   په  دخاورې  بندي، 

دخاورې    Mapingکولو) کول  نقشه  یا 

دساتنې،   دهغې  توان،  د  ورکولو  دحاصل 

بیولوژیکی  او  کیمیاوی  دفزیکی،  دهغې 

څیړنه  باندې  وایی(  ته  سنجولو  ظرفیت 

کوي. خاوره پوهنه د خاورې دغوره خواصو  

د ساتنې او دحاصلخیزی د لوړولو مدیریت 

د او  جوړونه  پالن  دخاورې  پالنونو کول، 

تطبیقول هم په غاړه لري. دغه علم په دوو 

  ( پیدولوژي  یعنې  څانګو    Pedologyمهمو 

چې دنده یې دخاورې دجوړښت، کیمیاوی 

ترشیح   بندی  طبقه  او  مورفولوژی  خواصو، 

او     یې   Edaphology کول دي  چې دنده 
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له خاوروسه د ژوندیو موجوداتو، په تیره بیا 

ونو دي(    -د  کول  مطالعه  بوټوارتباطات 

نورو   ډیرو  خاوروپوهنه  د  کیږي.  ویشل 

جغرافیا،  فزیکی  جیولوژي،  لکه  څانګو 

مایکروبیولوژي،  بیالوژي،  ایکولوژي، 

ارکیالوژی او نورو سه سیده اړیکی لري. په 

او   پیچلی  یوه  پوهنه  خاوره  توګه  دې 

داسې هر  په  بیا  تیره  په  ده،  څانګه  اړخیزه 

یووخت کې چې د اوبود بحران او د نفوسو  

خاورې   له  کې  رشایطو  په  زیاتیدو  دګړندي 

د   لپاره  کوونکی   مرصف  نفر  فی  د  څخه 

غوره او کافی حاصل ورکولو هیلی موجودې  

 (  Edaphologyدي. )و.ګ: 

 

 Soil Structure          د خاوری جوړښت

ج   تشکیل  ېخاور   د یا   ي وړوونک کوونکی 

چ  خاور   ې ذرات  ټاک  ېد  مټینه    ي ډول  لکه 

دغه ذرات    ېخاوره. د خاور   خاوره او شګلنه

خاور  څومره    ېد  یعنی  ټاکی،  وړتیا  نفوذ  د 

  ي ی او شګی لرونکی و خاوره خلل لرونک  ې چ 

اوبه او هوا پکی ښه نفوذ کوالی شی. البته 

د عضوی موادو شتون هم له دی وړتیا سه  

مرسته کوی او له عضوی موادو بډایه خاوره  

ډول   دغه  په  شی.  ساتلی  ښه  هم  ملدبل 

خاوره کی کوچنی ژوندی موجودات هم ښه  

کوم   په  ذرات  خاوری  د  چی  دا  فعاله وی. 

ته   موجود دي، دې    Soil Textureتناسب 

 وایی. 

 

 Soil Structure         جوړښت ېد خاور  

ذراتو   د جوړوونکو  د  خاورې  بیالبیلې  هرې 

ترتیب، تنظیم او یو د بل په پرتله یی انډول.  

په   کلې  او  سلیټ  شګې،  د  یوه  هره  چی 

د چې  یادیږي  ذراتو    نومونو  د  یوې  هرې 

څرګندو  خاور ياګریګیټ  د  تکسچر   ې. 

Soil Texture  کیږ ویل  ورته  )و.ګ:    يهم 

 خاوره پوهنه(. 

 

                                    Soilage تازه واښه

بوټه شنه  او  ګیاه  څار   ې چ   ي غه  د د  ویو 

کیږ ریبل  تازه  لپاره  د    يخوراک  او 

Chopper  کولو وروسته    په واسطه تر میده

 .يڅارویو ته اچول کیږ

 

                                        Sojabean سویا 

لوبیا چ ه لرونکی  لیګیوم  ې غه غوړ  بوټو   ي د 

. په دی وروستیو کی ياړه لر   ېورنۍ پور ک

خوراک سویا  ک  ي د  کابل  په  ډیر   ې محصول 

رواج شوی دی، د دغه بوټی ځانګړتیا دا ده  

چی زیاتره اقلیمونو سه او له هغی جملی د  

تطا ښه  سه  اقلیم  د لري  بق افغانستان   .

ی سلنه  ریښ  ې غوړو  ده.  اوچته    ېی  ې ښه 

  او خوراکی  ينایرتوجن ښه نصبو   ې خاوره ک

رضور  ټول  یی  لر   يبرخه  د   يعنارص  او 

 روغتیا لپاره ګټوره ده. 
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                       Solid Planted ګڼ کښت

کیږه کرل  ګڼ  ډیر  چی  بوټی  د    يغه  او 

لکه شوتله او رشقه.   ينه و  ې اړتیا ی ېخیشاو 

کرل  ډول  ګڼ  په  علوفه  څارویو  د  معموالً 

 . کیږي

 

                          Solvency د ورکړی توان

کروندګر د    ې ښه وضیعت چ   يغه اقتصاده

شوی کولو اخیستل  ادا  بیرته  په  پورونو  و 

 . ويتوامنند ېباند

 

Sort And Standard 

 کول ياو معیار  يدرجه بند

د  م ته  محصو ارکیت  عرضه  کرنیزو  د  التو 

چ  ده  پروسه  هغه  مخ  ې کولو  له  هغی   ې د 

ځانګړتیاوو  کیفی  بیالبیلو  د  محصوالت 

درجه   مخی  له  سایز...(  رنګ،  )پوخوالی، 

او معیار  ټاکل    بندی  ادنی(  )اعلی، متوسط، 

 . يکیږ

 

              Sound Pollution غږیزه ککړتیا

کپ ښارونو  میشته  ګڼ  اوسن   ې ه  عرص    ي د 

چ  ده  ککړتیا  او  ستونزه  نقلیه    ې هغه  د 

فابریکو، جناتورونو    وسایطو،  لوډسپیکرونو، 

داس رضور   ې او  غیر  د  وسایلو  لوړو   ينورو 

دغه ستونزه د   . غږونو څخه راپیدا شوی ده

روحی او جسمی رنځونو یو عامل بلل شوی  

 دی.

 

 Specialist                               متخصص

چ ه څوک  هغه  څانګه  ر  ځانګړې  کې ې 

معارص   چې  ځکه  دا  ولري،     ژوندتخصص 

کک تخصيص ې  څانګې  او  و  اشوې    ارونه 

Specialization Of Labour     نوې يوه 

استخدام     .پديده د  تخصص  پرته  دې  له 

. د کرنې د هرې څانګې پروسه ښه کړې ده

کوونکی  کار  لرونکی  کړو  لوړوزده  د 

کی متخصص  اوڅیړونکی   یوه    .ږيبلل  په 

او   کړو  زده  تجربې،  د  چا  یو  د  کی  څانګه 

تخصص لوړه درجه. په یوه علمی څانګه کی 

د تخصص زده کړو لرونکی. په یوه ځانګړی 

د  ې صی څانګه کی د اجتهاد په پایله کتخص 

 رل.ل ې او تجرب ې پوه ې الزم
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  Specialized Farmer متخصص بزګر  

وه  د ی  ې ډول یواځ   ي په ځانګړ   ې غه بزګر چ ه

او تولید بوخت و  او د    يمحصول په کښت 

ک برخه  په  کښت  ځانګړی  پوره    ې دغه  ښه 

 .يپوهه او تجربه ولر 

 

                                      Species  سپیشز

بند  د طبقه  د  موجوداتو  ټولو   يژوندیو  تر 

د حیوان    ې په هغه ک  ې کوچنی واحد دی چ 

راځ  افراد  هغه  نبات  ټولو  ې چ   ي یا  زیات   تر 

ولر  سه  والی  د  يورته  مشابهتونه  دغه   .

نیول کیږمورفو  پام کی  په  پلوه  له  . يلوژی 

په نباتات  او  میلیونونو سپیشزونه   حیوانات 

 .يیا انواع لر 

 

                                        Spiraea سپیره

بوټی د سه ګالب  د کورنۍ    Rosacpaeغه 

لر   ېپور  کیږياړه  داسې  تکثیریې  چې    ي. 

ژم حال    ې چ   ې ک  ي په  په  اسرتاحت  د  بوټی 

  ي، په اوړ ي د ډنډر قلمه کینول کیږ يکی و 

کیږ  ې ک قلمه  برخه  نرمه  او  او   يتازه 

چ  کله  يش  ې همدارنګه  وغځول   پرځمکه 

 . ېو ک ې ریښ

 

Sprinkler Irrigation 

  شیندلو په طریقه خړوبول   د

باران په بڼه د بوټو یا چمنونو اوبه کول. د    د

د   چی  خړوبول  بوټو  د  طریقه  په  شیندلو 

پرتله  په  اوبو د جاری کولو  بڼه د  په  لښتیو 

 اقتصادی طریقه ده. 

 
 Stability                                      ثبات   

ه يوه اقتصاد  او يا يوه ټولنه کې  اقتصادي پ

بي  لکه  داسې ې حالت  نورو  او  عايد  توليد،   ،

اعت وړ  وي او ناوړه  قن منظم جريان چې د  

اوږدې  د  خو   يش،  ليدل  ونه  نوسانات 

وي،   ډاډمن  دوام  ودې  اقتصادي  مودې 

د لپاره  هېواد  ټينګښت    دپرمختيايي  ثبات 

دى لومړيتوب  مهم   يو  کې  دې  په  کرنه  او 

 .ورل لري

 

 Standard Of Living      د ژوند سطح 

کچه    د عمومي  ژوند  د  وګړو  د   دټولنو 

(Living Standard  ،يادېږي هم  نوم  په    )

ژوند  چې   د  وګړو   ټولو  د  ټولنې  يوې  د 

دغه  معیار  د بېلګې په توګه      . نه کويدښو 

ناخالص عايد اويا هم د ټول  سړى س ميل  د

د  کې  ټولنه  په  هم  يا  توليد  مجموعې  ميل 

له مجموعې  او خدماتو د مرصف   اجناسو  

څخه ترالسه کېږي او دغه هره يوه اندازه له  

نسبي  يعنې  کوي،  توپري  بلې  تر  ټولنې  يوې 

لري معلومو    .بڼه  د  کچې  د  ژوند  په   لود 

مشخص  مقداري  د    )انډکسونو( واتخاطر 
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هم    ې مشخص   يشمېر غري مقدار ترڅنګ يو  

د بېلګې په توګه  هرو زرو تنو ته د   .  شته  

لفون ، تلويزيون، يخچال او  ی شخيص موټرو، ت

مقدار   يې  واىل  مهيا  اجناسو  لکسو  ي  نورو 

د   او  کړو  درجه  زده  د  خو    ، ده  مشخصه 

مشخصه ده   يپوهې کچه يې يوه غري مقدار 

هم ويل کېږي،    Quality Of Lifeدې ته    .

د يوه وګړي يا کورنۍ د عايد د اندازې     چې 

م سنجووخله  يې  په     .ې  کچې  د  ژوند  د 

سنجش کې د يوه وګړي يا کورنۍ د اجناسو 

  ( د  دوى  د  ترڅنګ  مرصف  د  خدماتو  او 

نيول   کې  پام  په  هم  مرصف    ) اسرتاحت 

کوي   .  کېږي هڅې  اوس  ټولنې  پرمختلىل 

ترمنځ سه   ټولو کورنيو  د  ژوند کچه  د  چې 

کړ  د    ي.  نژدې   ته  موخې  دغې  دولتونه 

توګه   په  برخې  يوې  د  پالييس  ټولنيزې  

په دغې موخې کې داسې برخې هم     .ګوري

راځي چې اندازه کول يې ستونزمن  دى لکه  

امنيت   ميل  د  معيار،  ساتنې  چاپرييال   د 

فردي   کيفيت،  چاپرييال  دغوره   ، درجه 

ټولنيزه    ،  مصؤنيت او  سيايس  اقتصادي، 

داسې   او  ملس    .  نور ازادي  نه  ټول  دا 

کېدونکي ارزښتونه دي، خو د ژوند د کچې 

 او کيفيت لپاره مهم دى. 

 

                     Staple عمده یا مهم کښت 

محصوال   د او  بوټو  یا  هغو  کرنه  او  کښت  تو 

چ  خوراک  ې هغه محصوالت  عمده  او   ي مهم 

پټاټ  يو   ي توک وریجی،  غنم،  نور   ې لکه   . او 

Staple Crop  .عمده اومهم بوټی ته وايي 

 

                                   Starvation لوږه  

يو وګړى چې  ډېر   .  معيشت ټيټ بريد    د

لري عايد  يې او   لږ  کفاف  ژوند  د  رصف 

يش. کمه   کوالى  نورماتیف  روغتیایی  له 

خوراک. ډیره    هغه  اندازه  او  فقر  غذایی 

چ  لوږه  بوټ   ې زیاته  وني د  ژوند  ې ،  بل  ي  یا 

  ې رژیکی اړتیا په یوه اوږده موده کان  موجود

ندی  ژو   ې په پای ک .  د دغه حالت  پوره نيش

 . يموجود خپل ژوند له السه ورکو 

 

                                 Statistics احصائيه

ته   د ارقامو او شمېرنو هرې هغې مجموعې 

د   يا  پنځ  او  چاپېريال  د  چې  کېږي،  ويل 

نورو  او  سيايس  اقتصادي،  ټولنيزو  انسانانو 

او   پنځ  د  وي.  اړه  په  ښکارندو  او  فعاليتونو 

چاپېريال په برخه کې د اورښت، دتودوخې 

تولید د  فابریکې د  د درجې، دیوې صنعتي 

بوټو د ودې د  اندازې، د يوې ونې د پاڼو، د  

په  فعاليتونو  ټولنيزو  د  او  بېلګې  اندازې 

کار  په  او  وزګارو  د  هېواد  يو  د  کې  برخه 

بوختو وګړو شمېر، د کالني سړي سګټې، د 

سواد دسلوالې، د ناروغيو د اندازې، وارداتو  

بېلګې  او شمېرنو  ارقامو  نورو  او  او صادراتو 

ذکر کوالی شو، چې د همدې ډول شمېرنو  

ته يو    مجموعې  په  خو  وای.   احصائيه 

مشخص مفهوم سه احصائيه هغه شمېرنې 
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استازيتوب  څخه  شمېرنو  نورو  د  چې  دي، 

غوره   توګه  په  منونې  د  يعنې  يش،  وکوالی 

يش او کيفي څرګندونې وکړای يش، په دې 

  -ډول احصائيه د هغو ټولو مېتودونو او الرو

کمي   يا  مقداري  د  چې  ده،  مجموعه  چارو 

ماتو د راټولولو، صنف بندۍ،  ارقامو او معلو 

 تنظيم، لنډیز او ارائې لپاره کارول کېږي. 

ټاکلو   د  اړتياوو  زياتو  ډېرو  د  وینا:  بله  په 

ارقامو   کمي  د  کې  حدودو  ټاکلو  په  لپاره 

څېړنې ته احصائيه ويالی شو.  یا: احصائيه 

د تحقيق او څېړنې په برخه کې د ديتاوو او 

دی   تفسري  او  ترشېح  عددي  .که  ارقامو 

چېرې د پورته تعريفونو دغه اخري برخه يې 

احصائيه  چې  وايو  نو  وشنو،  هم  نوره  څه  لږ 

)ارقام(،   اطالعات  کې  ګام  لومړي  په 

همدغه   راټولوي،  مشاهدې  او  معلومات 

خام مواد دي، چې بيا تنظيم   (Data)ارقام  

کېږي، په لنډيز سه ارائه او داسې په واضح  

ښو  هغو  د  چې  کېږي،  ترشېح  ونه،  ډول  

ګام   په دويم  کېږي.  اسانه  تفسري  او  تعبري 

کوي،   مرسته  سه  څېړونکي  احصائيه  کې 

چې د خپلو څېړنو نتايجو ته وسعت ورکړي، 

ورته  اړيکې  بېالبېلې  ترمنځ  ارقامو  د 

د  او  وکوالی يش  استباط  الزم  او  څرګندې 

او   تحليل  د  اطالعاتو  او  معلوماتو  خپلو 

م او  تيوري  احصائيوي  لپاره  ېتودونه تجزيې 

 وکاروي.  

                                         Steppe سټیپ

زون ه حیاتی  اورښت    غه  کلنی  د  چی 

ی اندازه  میلیمرتو    ۳۰۰  –  ۱۵۰له    ې منځنۍ 

نورو يو   ېپور  څو  په  حدود  لوی  دغه   .

د   نباتاتو  د  لکه  شی  کیدای  ویشل  ستپونو 

ژویو ل یا د وحشی  له مخی  ه مخی د  تنوع 

 چمنزارونه. ي طبیعستیپ او نور څړ ځای 

 
 

 Sterilization                        تعقیم کول 

احتیاطی چ   يوقایو   ي و  دی  یوه   ې تدبیر  په 

مایکرو   ژوندیو  کوچنیو  د  کی  چاپیریال 

الس   رارګانیزمونو د بشپړ تخریب په خاطر ت

یو شمیر ينیول کیږ  ېالند عملیه د  . دغه 

فزیکی میتودونو لکه وچه او ملده تودوخه،  

یا    يکیمیاو د او  تشعشع  په  موادو،  هم 

 .يمیخانیکی طریقو تر سه کیږ

 

                              Steroids سرتوئیدونه

او د طبیع  يضو ع  ي او مصنوع  ي مالیکولونه 

چ  دی  ګروپ  لوی  یو  سرتولونه   ې لیپیدونو 

Sterols  زیا اسیدونه،  شمیر  صفراوی  ت 

زهر  شمیر  لږ  او   ېپک   ي توک  ي هورمونونه 
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د جوړښت  يشامل  مالیکولی  لور څ یې  . 

شپږ ضلعی او یوه    ې ی  ې دی چی در   يحلقو 

 یی پنځه ضلعی ده. 

 

                               Stimulus هڅوونکی

انه او  هڅوونکی  او  عامل  هغه    ي رژ ر 

دننه   ې ک  يپه یوه وګړ   ې چبخښونکی فکتور  

د هغه په رامنځته کیدو    ې یا په چاپیریال ک

وګ ته سه  کولو  ترسه  کار  یوه  د  ړی 

عامل  يوهڅو  هر  ډول  دغه  ته  . 

Stimulator يیل کیږهم و . 

 

 Stocking Density    ګڼه څاروی پوونه

کپ وخت  یوه  ک   ې ه  ځای  څړ  ډیرو   ې په  د 

له   ځای  څړ  د  موجودیت.  څارویو  زیاتو 

 ګنجایش څخه د زیاتو څارویو شتون. 

 

                                     Stomata ستوماتا

کپ پاڼو  د   ې ه  چې  سوري  کوچني  ډیر  هغه 

هغو له الرې ګازونه او هوا پاڼی ته ننوځی او 

 بیرته ورڅخه ګازات راوځي.

 

                                    Storage زيرمتون

زيرمه ه هلته  اجناس  چې  ځاى  هغه  ر 

،  د تصدۍ د مديريت اصطالح ده     .يږکې 

ځاى   استعامل  د  کې  مواردو  نورو  ډېرو  خو 

خام توکي زيرمه  هلته  هغه ځاى چې    .  لري

شوې او هره ورځ د توليد پروسې ته ورڅخه  

کېږي اخيستل  پروسس     .  را  چې  ځاى  هغه 

پکې   توليد شوى محصول   ) کارمتام   ( شوى 

 ه  لېږدول کېږي.ت دى او بازار 

                                            Stover سواره

حاص  -غلو  د له  ریبلو دانو  او  اخیستلو  ل 

 ې شون ې د دغو بوټو څه پات ې څخه وروسته چ 

 ي سواره بلل کیږ  يپاتی کیږ  ې په کرونده ک

ټانټ  جوارو  د  غنمو  ې لکه  د  وچ  او  ،  وربشو 

 ډنډرونه او نور.

 

                    Stratosphere سرتاتوسفیر

)چی    ې ځمک  د قرش  دغه  هوا  د  د  شاوخوا 

له مخ    ې امتوسفیر دوهمه طبقه ده( د ځمک

ک پنځوس  دغه  څخه  په  ده.  پورته  مرته  یلو 

ک ارتفاع  ې قرش  تودوخه    د  سه  لوړیدو  په 

له مخ څخه پنځوس   ې . د ځمکيهم زیاتیږ

قرش  دغه  د  پورته  د  کیلومرته  تودوخه   

ده. د اوزون طبقه    ې ګراد پنځوس درج سانتی 

قرش دی  په  چ هم  ده  کی  بنفش    ې   د 

ل قدرت  جذب  د  وړانګو  که  ورهاخوا  ری. 

والړه يش  منځه  له  طبقه  پر   دغه  ځمکی  د 

ګ:   مخ د ژوند آثارو ته لوی زیان اوړي. )و. 

 امتوسفیر( 

 

  Strip Cropping د پټاری په بڼه کښت 

او ځینی    ې ساتن   ې د ښ  ې او د ځمک  ېخاور   د

سه د بوټو د مقاومت په موخه  وخت له باد  

څو    ي بوټ کرل  د  شکل  په  کتارونو  یا  پټارو 

ماشینونو . د دغو پټارو سور د کرنیزو  يکیږ

دنشیب   ې او د ځمک يد اړتیا وړ واټن رعایتو 
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زاویه    ې درج   ۹۰  ې او د باد د جهت په وړاند

کښت یوه السته    ي . دا د میکانیزه او نو يلر 

 راوړنه ده. 

 
 

Strong Competrtor 

 یاوړي سیالی کوونکی پ

او    -ونو  د چ بوټو  ډول  هغه  شاوخوا    ې ژویو 

باند  نورو ونو، بوټو او او    ېژویو  پیاوړی وي 

ژوند نورو    ې پات  يد  تر  په سیالۍ کې  کیدو 

 مخکې يش. 

 

                  Study Tour علمی ګرځیدنه

چی دی  فعالیت  روزنیز  ډول  ټولګ  ې و    يله 

په سیده  بهر  په ساحه    څخه  او  توګه ساحه 

او د زده    ي فعالیتونه لیدل کیږ  ې )میدان( ک

نژدمو   ېکړ  له  عین   ې اد  په  توګه   ي څخه 

 . يمطالعه کو 

                                 Subsidy سبسایدی

د دولت لخوا بزګرانو   ې ه ځانګړو حاالتو کپ

ته هغه مايل  يیا څارو  مرسته چې    روزونکو 

، د تولید د تشویق او په ې د دوی د هوساین 

ک  کلیوايل بیوزل  ې سیمو  په د    ۍد  کمښت 

کیږ نیول  کې  پام  په  شی  يموخه  کیدای   ،

یا په نورو شکلونو  دا په نقدی ډول هم وی 

لکه په لوړه بیه د دوی د محصوالتو پیرودنه 

نور. امداد  سبسایدې    او  او  مرستې  د 

دولت   د  په ميل سويه   دی.   نګړى شکليوځا

د  او  مخې  له  اړتياوو  ځانګړو  د  خوا  له 

مرسته   خاطر  په  مالتړ  د  وګړو   .ځانګړو 

خلکو سه دکمک په خاطر يو داسې خدمت 

نه عايد  يې  موخه  چې  کول  بلکې    ،وړاندې 

وي کول  بخشش    .  مالتړ  خوا  له  دولت  د 

 کول.

 

   Subsistence Farmer بزګر  يمعیشت

غه بزګر چې رصف ګوزاروي ژوند لری. د  ه

یوه کال د کروندې حاصل همدومره  ده  د  

ورباند  ې چ   يو  کورنۍ  ده  د  او    ې دی 

وپای دي ژوندۍ  ته  .  مارکيټ  بزګر  ډول  غه 

نيش هم  په  هیڅ  کوالی  ډول    عرضه  دغه 

کوم مازاد د حاصل   ې کروندګري  او تولید ک

 . يتجارتی بڼه ولر  ې چ  يرامنځته کیږ نه

 

Subsistence Farming   

 ي کرونده معیشت

چ ه کرونده  کورنۍ  خپل   ېیواځ   ې غه  د 

کورنۍ رضور  د  اړتیاو   –  يخاوند    ې حیاتی 

کړای يش  ته  پوره  بازار  کرونده  ډول  دغه   .

 تولیدوالی.  څه نيش
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            Sucking Pest ځبيښونکی حرشی

لری ه خلتومونه  ځبیښونکی  چې  آفتونه  غه 

بوټو ته زیان  او د ونو بوټو ځوښا ځبیښی او  

 رسوی. 

 

                       Sugar Crops قندي بوټی

بوټه شکر   ې چ   ي غه  د    يد  ي لرونک  ېد  او 

روسس لپاره ورڅخه  توکو د پ  ي خوږو خوراک

کیږ اخیستل  ج    يکار  ګنی،  او لکه  غندر 

 نور. 

 

Summative Evaluation 

 وروستۍ ارزونه 

چ ک ک  ې له  مجموع  یو   ې په    ې روزنیز   ې د 

یوه ترویجی پروګرام په پای کی یا  ، د  ېدور 

نو کل د  ته  بزګرانو  او  د    ېمفکور   ېیوالو 

اغیزمنت  آخر کی د هغو د  په  د  معرفی  یاوو 

 .معلومولو لپاره ارزونه ويش 

 

           Supplementل(بشپړوونکی )مکم  

کپ توکو  خوراکی  مرصفه    ې ه  لږ  هغه  د 

Micro Element    مرصفه ډیر   Macroیا 

Element   چ ورزیاتول   يژوند  ې عنارصو 

د حیاتی  ته  دغه  يموجود  ممکن  خو   ،

څ  سپلمنت  له  پرته  توکي  د  خوراکي  خه 

 . يوجود رضورت ته اکتفا ونه کړ 

 

Surface Irrigation 

 د ځمکی په رس خړوبول 

اوبه په سیده   ې خړوبولو هغه طریقه ده چ   د

طبیع شاوخ   ي او  بوټو  د  جریان  بڼه  سه  وا 

رسیږ  ي موم یی  ته  ریښو  دغه  ياو  په   .

پر مخ جریان پیدا    ې اوبه د ځمک  ې طریقه ک

 . روزمینی آبیاری.يکو 

 
 

                     Surface Layer پورتنی پوړ

چ   د طبقه  پورتنۍ  ونو  ې خاورې  د    -د  بوټو 

. دغه طبقه  يعنارص لر   يتغذیی ټول رضور 

تغذی د  نبات  د    ې د  یادیږی  نوم  په  زون  د 

طبیعت یوه قیمتی سچینه ده. د دغه پوړ  

له   پور   ۲۰  –  ۱۵پریړوالی  ده.   ېسانتیمرتو 

ژوند شمیر  یو  کی  طبقه  دغه  مایکرو    يپه 

 .يارګانیزمونه هم موندل کیږ

 

Surface Run  Off 

 د ځمکی پر مخ د اوبو روانیدل

کیدو او    بارانونو د وریدو، د کنګل د ویيل  د

واورې ځمکه   د  پر  وروسته  کیدو  اوبه  له 

 باندې د اوبو روانیدل او لښتي جوړول.
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Surface Tillage 

 د ځمکی رسرسی پستول 

ژوره   ې ه هغو خاصو  حاالتو کې چې د ځمکپ

کولبه کول رضر نه بریښی او د بوټي د ژورو 

کلتواتور  یا  ډیسک  د  وي،  نه  لرونکی  ریښو 

په   ځمکی  د  واسطه  خاورې په  د  ژورتیا  لږ 

د پستول  يپستول  سسی  ډول  دغه   .

م شی  و کیدای  څخه  کښت  له  یا    يخکی 

ت وروسته  ریبلو.  تر  وروسته  ریبلو هم  ر 

ک سلو  په  بوټو  د  په    ۱۵  ې معموالً  سواره 

په  ک کیږي.   پاتی  کې   Surfaceرونده 

Tillage   کې خاوره  په  سواره  دغه  سه 

 .يګډیږ
 

             Survy Method د رسوی طریقه

پيژندن   د راټولولو  ې اړتیاوو د  ، د معلوماتو د 

د   چی  طریقه  هغه  موندلو  د  حقایقو  د  او 

مشاهداتو   الر پوښتنلیک،  له  مرکو    ې او 

راټولیږ دغيمعلومات  د    ې طریق  ې . 

ځا شوی  پوښتنلیک  سنجول  پوره  او  نګړی 

ولو له ډک  ې ، تر څو حقایق د هغيفارمت لر 

 .وروسته په پوره ډول ترالسه يش 
 

                         Sustainability پایداری

سیمې،  پ یوې  د  پرته  اتکا  له  باندې  بهر  ه 

یا ک او  خلکو ولس  يل د پرمختیا هغه حالت 

په    ې چ   يپایدار  منابعو  له  خپله  په  دوی 

حالت  دغه  سه  استفادې  په  توګه  معقوله 

 رامنځته کړی وي. 

 

Sustainable Agriculture 

 پایداره کرنه 

طریقې  کرنیزو    د هغه  تولید  د  محصوالتو 

حاصل   ته  نسل  اوسنی  سه  هغو  په  چې 

. نيش  ترالسه، خو راتلونکی نسلونه بی برخې 

چاپیریال،  د  ژوند  د  کې  کرنه  ډول  دغه  په 

اقتصادی، ټولنیز، حقوقی او سیاسی بیالبیل  

اړخونه رعایت کیږي. په دغه ډول کرنه کې  

تر   عوامل  خارجی  نور  څخه  سې  له  پرته 

پ په  ټولو  چی  وی،  کی  حد  کم  او  ټيټ  ه 

ځمکې  کرنیزو سچینو،  د  کی  موده  اوږده 

او  او نورو عواملو څخه استفاده او ټولنیزی 

سچینو   د  او  کې  حد  اکرث  ګټی  اقتصادی 

 ساتنه ډاډمنه وي. 
 

Sustainable Development 

 پرمختیا  ېدوام لرونک

اقتصاده کې   يغه  هغې  په  چې  پرمختیا 

اړتیاوو  خپلو  د  خو  پوره،  اړتیاوې  اوسنۍ 

لپاره د راتلونکو نسلونو توانایی او له منابعو  

با   یوه  استفاده ګواښ سه مخامخ نيش. دا 

ثباته او با دوامه پرمختیا ده چی له مناسبی  

بیانوی   نوی کیدونکو سچینو  د  تکنالوژۍ، 

کار   اوکولو  پکی  څخه  کولو  ریسایکل 

مواد  ا فاضله  ته  چاپیریال  او  کیږی  خیستل 

وسیستم زیامنن کیدل پکی  غورځول او د ایک

ک حد  د يو   ې اقل  کې  رشایطو  دې  په   .

 انسان د ژوند کیفیت د ساتل کیدو وړ وي. 



 

265 

 

ictionary of AgricultureDDescriptive The   قاموس يترشیح کرنېد 

 
جګړې له پاى ته  نړیوالې  وروسته د دوهمې  

هېوادو  د  څخه  ګراف    نورسېدلو  دپرمختيا 

شوه لوړه  په  د    . مخ  هېوادو  شمېر  ګڼ 

د    صنعت وکړ،  پرمختګ   ښه  کې  ډګر  په 

صاد کچه  اوچته او مادي توليد د حجم  ت اق

د خلکو د ژوند     . او کيفيت له پلوه ښه شو

کې   څېړنو  ژ کچه  علمي  خو  راغى،  توپري  ور 

چاپرييال  سه سم    له  وښوده چې برشيت  

تر   وروسته   بيا   تېره  په  لري،  نه  چلند 

اتياميې لسيزې د پرمختيا په هکله نظريات  

او   . اصالح  شول د ملګرو ملتونو د پرمختيا 

کميس ساتنې  ستونزه   ی چاپرييال   دې  په  ون 

په   او  وکړ  دوام    .م  ١٩٨٧کار  د  يې  کې 

لرونکي پرمختيا اصطالح وکاروله او ويې ويل 

ځمکه   ، منابع  بايد  برشيت   او    ،چې  اوبه 

کانونه داسې وکاروي چې د راتلونکو نسلونو  

نيش،   پيښ  ګواښ  هيڅ  دوام لپاره  يعنې 

راتلونکو   د  چې  ده  هغه  پرمختيا  لرونکى 

کرنيزې   .نسلونو اړتياوو ته هم ځواب ووايي 

اونه   يش  تيزاب  ډېرې  نه  بايد  خاورې 

وساتل   ښه  خواص  اريث  تخمونو   کلکې،د 

  ويپاک ساتل بايد يو لومړيتوب وبويش،  دا 

د بايد  حاصل  باو سچينې   د  لپاره  رشيت  

ې کې د اقتصادي ورکولو وړتيا وسايت،  په د

د   او  پايښت  چاپرييال   د  ترڅنګ  پرمختيا 

د شامل  دوام   هوساينې   د  د    .یټولنې 

غوښتنه  مديريت  نوي  د  پايښت  سچينو 

کوي ، چې له طبيعي، برشي او فزيکي پانګو  

څخه په عقلمندۍ او هوښيارۍ کار واخيل،  

له  پالن  د  کارول  سچينو  کېدونکو  نوي  د 

و  کېدونکي شمخې  نوي  اونه  سچينې   ې 

 وساتل يش.

 

Sustainable Ethics 

  وام لرونکی اخالقیات د

لورینې ډک    د او  پیرزوینې  له  هغه  برشیت 

فکر چې انسان د طبیعت یوه برخه بويل او  

کیدونکو  موندل  لږ  د  ته  انسان  ځمکه  

سچینو بخښونکی ګڼی او دی ته ژمن وی  

زیان   نه جربان کیدونکی  ته  هغی  باید  چی 

د  ونه   او  پاملرنه  ته  نسل  راتلونکی  رسیږی. 

ته   مونږ دې  ساتنه  د شتمنیو ښه  چاپیریال 

اړ باسی چی د یوه پاک او روغ چاپیریال د 

په  تضمین  منابعو  کافی  پوره  د  او  ساتنې 

 غاړه واخلو.

 

                 Symbiosis په ګډه ژوند کول

د دوو ژوندیو  ې و بل سه په یوه چاپیریال کی

چ  ژوند  رابطه    ې موجوداتو  اړخیزه  دوه  دغه 

د   لکه  وی  یو رشط  دوام  د  ژوند  د  دوی  د 

رایزوبیم   د  کی  ریښو  په  بوټو  لیګیومی 

ب یو  چی  ژوند  مستقیم بکرتیا  په  سه  ل 

 . يمتاس کی ژوند کو 

 

                           Symposium سمپوزیم

 غه علمی غونډه چی د هغی په ترڅ کی ده

لنډی  ډیری  خپلی  پوهان  شاوخوا  تنو  پنځو 

مقالی د یوی ځانګړی موضوع په هکله چی  
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ټاکل شوی وی، وړاندی کوی. په دی   پخوا 

او   خربه  کومه  اوریدونکی  کی  غونډه  ډول 

 بحث نه کوی. 

ن کد  نبات  واسطه  په  عواملو  د   ې اروغیو 

ونو   د  بدلونونه.  ظاهری  په  راغلی  بوټو 

او   کمورفولوژی  ناروغه    ې فزیالوژی  د 

ال  ناروغکوونکو  او د  بدلون  امله  له    ۍملونه 

نښان نښ ې نښی  ځانګړی  هغه  د  .  چی  ی 

 .يځانګړو ناروغیو ښودنه وکړ 

 

    Synthetic Fertilizer  مصنوعی رسه

د صنعتي پروسې په ترڅ کې   ې غه سه چ ه

جوړه شوی وي. هر  له کیمیاوی موادو څخه  

چ  څه  ک  ې هغه  صنعت  ک  ې په  یمیاوی  د 

يش  جوړ  څخه  ترکیب  له  ، موادو 

Synthetic يبلل کیږ. 
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T, t 
                     Tabulation جدول جوړول

لپاره د راټولو شویو ارقامو د    ې څیړن  ي علم  د

  ېاو تنظیم هغه فعالیت دی چی د یو   لنډیز

پایل د ترالسه کولو په موخه ترسه   ې روښانه 

او يکیږ ستونونو  په  ارقام  کی  جدول  په   .

د   کی  مخی  کتارونو  له  ځانګړو خصوصیاتو 

 .يلیکل کیږ

  Taproot اصلی ریښه 

بوټی ریښه لري    ي و شمیر  پیاوړی اصلی  یوه 

یدای  چې په عمودي توګه ژوره تللی وی، ک

ورڅخه    ې شی نورې فرعی زیات شمیر ریښ

 ریښه. لکه د ملر ګيل يوده وکړ 

 

Target Audience 

 دپام وړ مراجعین 

پروګرام ترویجی  اصلی    د  هغه 

کرنیز  چې  مشرتیان  او  -مخاطبان 

 توسعوی پرورګارم ښودل کیږی

 

                Target Species د پام وړ ډول

او کښتپ بوټی   ه کرونده  یواځنی  کې هغه 

د کرونده  او  چی  وی  کی  پام  په  لپاره  هغه 

ون او نور د  ټول عملیات لکه سه اوبخور، لل

 . ي بوټ. د مقصد وړ يهغه لپاره ترسه کیږ

 

                                 Tautology بیا ویل

یوه    ې له چ ک ته  بزګرانو(  )کلیوالو  اوریدونکو 

عبا بیالبیلو  په  ځله  موضوع  دوه  سه  راتو 

 .وویل يش 

                           Taxonomy  تکسانومی

چ   ي طبیع  د ده  څانګه  هغه  د    ې علومو 

نوم  ژو  موجوداتو  یندیو  کار   ې ايښودلو سه 

دی. دغه علم ژوندی موجودات د هغوی د  

ګډو نښو له مخی یو بل څخه جال کوی. له  

دی امله چی ژوی او بوټی هر یو یی سلګونه  

کورنۍ، زرګونه جنسونه او میلیونونه ډولونه 

بندی   طبقه  لپاره  پيژندنی  د  باید  نو  لری، 

موجوداتو  ژوندیو  د  توګه  اساسی  په  شی. 

بندي   لینس  طبقه  کارل  عامل   .Cسویډنی 

Linues    نوم ګونی  دوه  د  چی  کړی  ترسه 

یی   Binomen Cultureایښودنی   سیستم 

ډول   او  جنس  او  کړ   & Genusرامنځته 

Species داخل کړل. ې ک ي یی په تکسانوم 
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                                  Teaching  تدریس

په    د لپاره  موخی  ټاکلی  اغیزمنونکی یوی 

او   فعالیت  خربو،  د  کوونکی  اغیز  د  باندی 

لرونکی   هدف  هغه  پروسه.  تاثیراتو  د  تفکر 

په  کوونکی  زده  د  ښوونکی  چی  فعالیت 

روزنه   ته  هغه  خاطر  په  بدلون  د  کی  چلند 

 ورکوی. ښوونه روزنه ورکول. 

  

                Teaching Load د تدریس بار

ی په  چ   يتدریس کیږ   ې ه اندازه درس چ غه

ک ښودل    ې اوونۍ  شمیر  په  ساعتونو  د 

رو يکیږ هغو  د  او  .  اندازه  فعالیتونو  زنیزو 

چ  ک  ې حجم  پام  په  ته  کوونکو  نیول   ې زده 

 شوی ده. 

 

     Teaching Materials  تدریسی مواد

ات، وسایل، مرصفی مواد او  ول هغه تجهیز ټ

روزن چ   ې د  زده    ې محتویات  او  تدریس  د 

 . يلپاره ورته رضورت و  ېکړ 

 

    Teaching Method د تدریس طریقه

کوونک  ي روزونک  د زده  دريس  ي لخوا  د   ته 

الری   )لیږدولو(  رسولو  او  بیان  د  مطالبو 

ه کی یواځی لکچر  چاری د لویانو په زده کړ 

کیږ بلل  نه  بلکيکافی  سیر،    ې ،  علمی 

توپان، عملی    ګروپ کار، رول لوبول، مغزی 

د او  نندارتون  میتودونو    ېکار،  ورته  د  ته 

 . يسپارښت کیږ

 

    Teachnical Skills تخنیکی مهارتونه

ځانګړ ه وړتیا  يغه  او  د   ې چ   وېقابلیتونه 

ځانګړو   -کر د  ته رضوری دی.  چارو  کیلی 

ځانګړی   د  خاطر  په  کولو  ترسه  د  دندو 

 روش په کار وړل. 

 

              Technical Unit تخنیکی واحد

 ېرنیز اقتصاد کې هغه اساسی واحد چ ه کپ

لکه   يهغه لګښتونه او عواید محاسبه کیږد 

نور.   او  یوه چرګه  غوا،  یوه  یو هکتار ځمکه، 

همدغه  باندې    په  واحد  تولیدي تخنیکی  د 

او د محصول   يعواملو په شکل لګښت کیږ

زش په شکل عاید ورڅخه ترالسه  د بیو او ار 

 . يکیږ

 

                          Technology  يتکنالوژ 

تولیدتولی   د د  خاطر  په  کولو  ترالسه  د    ي د 

کع چارو  په  کارولو  د  او    ې واملو  وسایلو  د 

او   په کار وړل. هغه پوهه  او  پيژندنه  پوهی 

کو  کولو  ترسه  دندی  یوی  د  چی    ېسایل 

 ورڅخه کار اخلو. 

 

Telephone Instruction 

 تلیفونی تدریس

)مروج( لخوا    ي تیلیفون په واسطه د ښوونک  د

)بزګرانو( ته د روزنیزو موادو او    ي زده کوونک

 معلوماتو ویل. 
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                             Tenancy اجاره داری  

مخ   د له  تفاهم  شوی  توافق  یا    ې یوه  پټی 

ر څو هغه د ګټی په  ځمکه یو چاته سپارل ت

دغ سه  باند  ې ځمک  ې ورکولو  جایداد    ې او 

 . يتولید وکړ 

                                  Term روزنیزه دوره

پروګرام جوړونکو د  ې تحصیل هغه دوره چ  د

و لخوا   شوی  يش يټاکل  کیدای  یوه    . 

د کال،  نیم  دوره  میاشت ترویجی  تر    ې ری  یا 

وی.   زیاته  او  کمه  یو  دی  کی  پوهنتون  په 

نیم څلور  شوی    ې سمسرت  ټاکل  میاشتی 

 دی.

 

Terminology Of Agricultural 

Education 

 د کرنیزو علومو د زده کړی اصطالحات

د  ه کرنی  د  چی  دکشنی  ځانګړی  غه 

مف تخصيص  ډول اهپوهنی  لنډ  په  پکی  یم 

 . ي ترشیح شوی و 

  Terrace  تیراس

چی د سیند دواړو غاړو    ې ساح   ېه هوار غه

ته تشکیل شوی وی او د پخوانۍ وادی یوه  

د  کی  حقیقت  په  تراسونه  راښیی.  برخه 

سیندونو پخوانی بسرتونه دی چی د وخت 

منت   اوسنی  له  سیندونو  د  سه  تیریدو  په 

او عمر یی د واقع شوی  لوړی  اوبو د    څخه 

ټاکل کیږی. ډیرو سیمو کی   سطح په پرتله 

پ کروندو  بزګرانو  ډوله  زینه  کی  تراسونو  ه 

 ته ښه انکشاف ورکړی دی.  ې کرن ې ک

 

                             Terracing  تراسبندی

لرونکو پ لږ نشیب  لرونکو ځمکو، د  ه میالن 

غونډیو په ډډو او د ډیرو پخوانیو سیندو په 

د   کې  جوړو  مسیر  د  ته  خواوو  دوو  سیند 

شویو تراسونو په اړخونو کی د اوبو د جریان  

پول د  خاطر  په  جوړولو سه د مخنیوی  په  و 

 جوړول.  ېزینه ډوله کروند

 
 

                                         Theory تیوری

تیور ن یا  برش   يظریه  معلوماتو    ې پوه  ي د  او 

چ  ده،  مجموعه  ثابته   ې یوه  توګه  کره  په 

شوي وي او دا راښیی چې په څه ډول سه  

تحلیل  فعالیت رشایط  د  او  فعالیت  خپل  د 

د   ته  مونږ  تیوری  یا  نظریه  اقتصادی  کړو. 

کوی.   تفسیر  او  توضیح  وضیعت  فعالیت 

تیوریګانی  یا  نظریی  چی  کړو  نه  هیره  باید 

په مطلق ډول نه، بلکی بدلون منونکی دی،  

و وخت یو شمیر عوامل دا ځکه چی ممکن ی

بل   خو  وی،  نه  کی  واک  په  څیړونکی  د 

پوهانو   او  څیړونکو  د  عوامل  غوره  به  وخت 

وی.همدارنګه  کی  کنرتول  او  واک  په 

وموی،   بدلون  متحولین  شی  کیدای 
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شی،  ارزښتونه،   بدل  فکتورونه  نور  او  ذوق 

 چې داټول په تیوری اغیزه لری.  
 

             Thermophile ګرمي خوښونکي

ژوندي موجودات چې د سانتی  ه  غه کوچني 

درجو څخه پورته تودوخه کې هم    ۴۵ګراد له  

عادی ژوند کوی. یو شمیر بکرتیاوی د سانتی  

 درجو پورې ژوندۍ پاتی کیږي.   ۷۵ګراد تر  
 

                     Thermosphere ترموسفیر

فرعی    ې ځمک  د پنځو  په  امتوسفیر  شاوخوا 

شوی ویشل  یی  قرشونو  لومړی  چی   ،

ی دوهم  څلورم    ې تروپوسفیر،  سرتاتوسفیر، 

پنځم  ې ی او  دی.    ې ی  میزوسفیر  ترموسفیر 

کیلو   ۸۰له مخ څخه له    ې ترموسفیر د ځمک

کیلو مرتو  ۹۰۰یا   ۵۰۰مرتو پورته رشوع او تر  

د   او  ده  لوړه  یی  تودوخه  رسیږی.  پوری 

په )و.ګ:    ارتفاع  زیاتیږی.  نوره هم  زیاتیدو 

 امتوسفیر( 

                                     Thresher تریرش

کولو  د ټکولو    غوبل  د  درمند  د  ماشین. 

چ يتکنالوژ  ماشین  هغه  په    ې .  ترکتور  د 

کیږ فعاله  وږی  يوسیله  له  دانې  غلی  و  او 

 .ي څخه جال او بوس بلی خواته بیلو 

 

 Thrips                                          ترپس

او  ډ  بدن  نازک  چی  حرشات دی  کوچنی  یر 

لری،   وزرونه  ډوله  فیته  اوږده  جوړی  دوه 

یی   شاوخوا  او  لرونکی  رګونو  د  یی  وزرونه 

ویښتان لیدل کیږی، ځینی ډولونه یی وزرونه  

د   او  راوتلی  یی  حلقه  لومړۍ  ټټر  لری. د  نه 

نجالی پر ځای کوچنۍ  پښو په څوکو کی د پ 

کوچنی   کیږی.  لیدل  جوړښت  ډوله  ږمنځ 

او   لنډ  یی  یی    ۱۵ښکرګی  خوله  لری  بندونه 

  Sucking Raspingڅښونکی    –څټونکی  

 ده.   ې نیمګړ   ې او استحاله ی   ي شکل لر 

 

  Throwaway Society   

 ټولنه رصيف م

غه هېوادونه چې د د اخيل توليد  په پرتله  ه

  هیوادهغه     .  يې مرصيف واردات زيات وي 

چې توليد يې ډېر کم وي، خو مصارف يې له  

 بې فکره لګښت . .  نورو هېوادو څخه وي
 

          Tip Burn د پاڼو د څوکو سوځیدل

 ېبوټو د پاڼو د څوکو هغه وچوالی چ   -ونو  د

با مالګد  د  کی  خاوره  په  یا  امله  له  د   ې د 

کمښت  له  اوبو  د  هم  یا  کبله  له  زیاتوالی 

. د  يکیدو له امله  وچ شوی و ه دمخامخ س 

د پاڼو  د  هم  زیاتیدل  توکو  زهری  شمیر    یو 

 . ي څوکو د وچیدو )سوځیدو( المل ګرځ 
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                                         Tissues انساج

هغو سه ورته ژونکو یو جوړښت دی چی    د

ژوند یوه  دندې  په  ځانګړې  کی  موجود  ی 

  ېونو او بوټو ک. انساج په ژویو،  يترسه کو 

 .يد ې خښت  د دوی د جسم اسايس 
 

                                                    Ton  ټن

وزن واحد دی چی په بریتانیا کی یو مرت    د

ټن   )  ۱۰۰۰مکعب  ګرامه  پونډه(   ۲۲۴۰کیلو 

تقریباً  تر دی څخه  ټن  امریکایی  کیږی خو 

 کیلو ګرامه دروند دی.  ۱۶دوه منه یا 
 

                         Topography توپوګرافی

ځمکپوهنی اړونده علمی څانګه ده چی د    د

نورو   او  ژورو  لوړو  شکل،  د  مخ  د  ځمکی 

سطح   له  سمندر  د  چی  څخه  خصوصیاتو 

 څخه پورته وی، مطالعه کوی. 
 

                       Topping کول ېودو پر د ن 

پر ب  د نودو  او  ښاخونو  پورتنیو  د  کول   ېوټو 

د   ې . هغه بوټی چ ير څو ګڼ ښاخونه وکړ ت

د  کیږی  کینول  موخه  په  دیوال  شنه 

Topper  (  ي)ځانګړی پیاوړی قیچی ګانی د

یی   واسطه  ښاخونه  په  یوه  ټول  پورتنی  په 

 . يکیږ ېپر  برید
 

 Toxicology                         پيژندنهزهر 

چ ه علم  فزیکو   ې غه  د  او  موادو  زهرجنو  د 

د   څرنګوالی،  د  اغیزو  د  خواصو  شیمیک 

زهرجنو  د  او  درملنې  وقایې،  اعراضو،  ناوړه 

بحث  څخه  پلټنې  کیدو  زهرجن  او  موادو 

سیستم،  بیولوژیک  په  توکسیکولوژی  کوي. 

زهرجنو   د  باندې  انسانانو  توګه  ځانګړی  په 

موادو د ناوړه، حاد او مزمن اغیز او غربګون  

عه ده چی موخه یی وقایه، تشخیص او  مطال

 د تسمامتو درملنه ده. 
 

                                                Toxin زهر

لږ یا زیاته، کم   ې ماده چ   يره هغه کیمیاو ه

ژوند ی یوه  په  وروسته  یا  ژر  ډیر،  موجود    يا 

وکړ   ېباند اغیزه  طبیعی  يناوړه  هغه  د   ،

ګډوډ کړی، یا  عادی وده او حیاتی سیستم  

توکسین هغه زهری ماده    یی ژوند وګواښی.

چی   ونومعمواًل ده  ژویو  ځینو  د    -د  بوټو 

او    ي ه جوړه شوی و میکرو ارګانیزم په واسط

 . يانتشار پیدا کو 
 

                              Tracheids تراکیدونه

طوالن ه شمیر  غځیدلی(   غه  او  )اوږدی 

 پاڼو ونو په زایلم کی  چی د سنت  يحجری د

تو )ژونکو( دنده د  . د دغو حجرايلیدل کیږ

 . ياوبو لیږدول د
 

                                        Tractor ترکتور

وسیله  پ په  احرتاق  داخلی  د  انجن  د  خپله 

حرکت کوونکی ماشین دی چی دوه ډولونه 

لری یو یی چاین لرونکی او بل یی د موټر په 

په   کرنی  د  لری.  ټایرونه  ربړی  څلورو  شان 

د  ګریډر،  کولو،  ماله  کولو،  قلبه  کی  چارو 

لپاره   چارو  نورو  او  کولو  فعاله  تریرش 

توپیر کوی استعاملیږی. د ترکتور هارسپاور  

ګیر   لومړی  په  ترکتور  پاور  هارس  متوسط 
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او په پنځم ګیر کی آن تر    ۱۲۰۰۰  –  ۲۷۰۰کی  

  .قوه کش کوالی يش  ېکیلو ګرامو پور  ۴۵۰۰

 

 
 

Traditional Agriculture 

 ودیزه کرنه د

عنعنو   ې کرن  د او  ساده  چ   يهغه  په    ې بڼه 

هغی کی بهرنۍ عوامل ډیر لږ لګول کیږی،  

تکنالوژۍ یی ساده، تولید یی کم، په سیمه  

او   والړه  تجربو  او  معلوماتو  ساده  یزو 

لږ وی.   ډیر  پکی  په  ترویجی خدمات  اوس 

ک هیوادونو  پرمختګ   ې کرن  ې دغ  ې ډیرو 

دماتو په پراخیدو سه  خ   ي کړی او د ترویج

 خواته پر مخ ځي. ې د عرصی کرن

 

Traditional Community 

 ټولنه  (عنعنویدودیزه)

چ ه ټولنه  یا    ې غه  دودیزو  ځانګړو  خپلو  د 

پرمخ   ژوند  خپل  سم  سه  عنعناتو  پخوانیو 

پلرونو خپلو  د  ټولنی  ډول  دغه  او   بیایی. 

 .يُ  نیکونو د ارزښتونو پالونکی و

 

 Traditional Society       دوديزه ټولنه

تيوري نامتو څېړونکي روستو   ی  پرمختياي  د

د اقتصادي پرمختيا  پنځه مهم پړاوونه  په  

يا  ټولنه  يوه  چې  ويل  ويې  او  کړل  ګوته 

په بهري کې  یو  بايد د خپلې پرمختيا   هېواد 

تېر يش  څخه  هغو  لوم  .  له  کې  دې  ىن ړ په 

پړاو د وديزه  يا سنتي ټولنه ده ، چې په دې  

کې تکنالوژي تر ټولو  ساده مرحله کې ده،  

نوښت   اوراکړه   حرکت  اود  ضعيفه  انګېزه 

ورکړه  ډېر ساده شکل لري،  د پرمختيا په 

لومړىن رشط   وتلخاطر  له دې پړاو څخه   

 دى.

 

                                      Trail مترین کول 

کرنیزې  د نوې  یا  مفکورې  د    نوې  طریقی 

چ دی  پړاو  څلورم  کی    ې انتشار  دی  په 

بزګران وروسته تر خربتیا، لیوالتیا او ارزونی  

آزمای دغه  آزمایی.  مفکوره  نوی  او  څخه  ل 

و  کچه  کوچنی  په  لومړی  که  ي مترین   .

هغه  بزګرانو ته د هغی ګټورتوب ثابت شو،  

 . يد تطبیق او منلو پړاو ته رسو 

 

                                          Trailer ټرالۍ

ترایلر  پ کیدونکی  تړل  هغه  پسې  ترکتور  ه 

راټول شو  له کروندی څخه  حاصالت    ي چې 

تر   بورۍ  سې  د  یا  تخم  هم  یا  چلوي، 

روزنې   څارویو  د  وړي.  پورې  کروندې 

شوی   ریبل  څخه  کروندې  له  کې  فارمونو 
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وړي.   ته  غوجلې  دڅارویو  څو  علوفه  یوه 

 مقصده میخانیکی تکنالوژی ده. 

 
                                          Trainer مربی

چ ه روزونکی  مهارتونه    ې غه  ته  کوونکو  زده 

روزنیزو  د  ته  کوونکو  زده  وربخښی. 

 پیغامونو لیږدوونکی. ټرین. 

 

                                   Training ټریننګ

میتود  ي تیوریکد او او  معلوماتو    ویکی 

او نظری    مهارتونو ترالسه کول، چې په عميل

ښه   د  پایلو  کړنود  کرنیزومسلکی  د  شکل 

لنډه   دوره  تریننګ  د  وي.  خاطر  په  والی 

وي، یعنې  دغه معلومات او مهارت باید په  

روزونکی   څاروی  او  بزګران  کې  مهال  لنډ 

 ترالسه کړي / ور وښودل يش. 

       Training And Visit روزنه او کتنه

ک  د کړه  زده  په  چ   ې لویانو  میتود  د    ې هغه 

کړ  ک  ېزده  بهیر  رو   ې په  د  د  موادو  زنیزو 

. دغه ترویجی میتود يتطبیق کتنه هم کیږ

د پرمختیایی هیوادونو لپاره طرح شوی دی  

نیول  کی  پام  په  لپاره  اونیو  دوو  د  چی 

 . يکیږ

             Trans Planting د بوټو لیږدول

و   د اصيلنویو  او  تکثیر  د  بوټو  د  او   رایټیو 

بزغ  ېکروند د  څخه ته  احتیاط  له  هغه  لیو 

چ  چلند  ونه    ي بوټ  ې ډک  زیان  فزیکی  ته 

ی   يرسیږ کی  ځای  اصلی  په  ود  ې او    ې د 

نيش کم  چ امکان  ده  پروسه  هغه  دا  د   ې ، 

یا د بوټو د تکثیر له   ترویج مامور له قوریی 

اصلی   بوزغلی  بزګران  مرکزونو څخه  رسمی 

ځا دایمی  ته  یا  باغونو(  او  کروندو  )خپلو  ی 

 .يوړ 

Transfer Of Technology    

 د تکنالوژۍ لیږدول 

کنالوژي د اقتصادي پرمختيا  يو مهم المل  ت

هېوادونو  پرمختللو  صنعتي  اوسنيو  دى،  

پ کلونه  تکنالوژيکي  ډېر  د  ګام   په  ګام  خوا 

يي  اپرمختيا الره وهلې ،  خو اوسني  پرمختي 

 ، پرمختللې  ډېرې  له  ناڅاپه  يو  هېوادونه 

مخامخ   سه  تکنالوژۍ  پېچلې  او  ګرانبيه 

تر   تکنالوژۍ  پېچلې  دغه  چې  دي،  شوي 

اندازې د دوى د چاپرييال او    ،يوې  مهارت 

درجې سه برابره نه ده،  نو ځکه  له  ودې    د

دد ده    ا  ستونزه  لويه  لپاره  بلې    .  دوى  له 

ځينې   تکنالوژۍ  د  دوى  چېرې  که  خوا  

د لېږدوي،  ډول  ګړندي  په  ډولونه    مناسب 

اوو د بايس  کاره  له  ځواک  کار  د  دغه   ى 

بايد   ته  ځواک  کار  شوي  نور  دوزګار  کار 

وګوري بايد     .  ډګرونه  ستونزې  ټولې  دغه 

دوى په     .پرمختيايي هېوادو کې وڅېړل يش 

اړ دي ته  لېږد  تکنالوژۍ  د  حال  به    ،هر  يا 



 

274 

 

ictionary of AgricultureDDescriptive The   قاموس يترشیح کرنېد 

 
پرمختيا    ته  تکنالوژۍ  عنعنوي  خپلې  هم 

تکنالوژی ورکوي،    څځه  بهر  له  به  یا 

ګرانبيه واردوي.   پېچلې  او  پرمختللې 

و  هېوادو کې د ز تنکالوژي معموالً په لويدي

کتونو له خوا برابرېږي،  چې د څو مليتي رش 

ه   برابر  هېوادو  رشايطو  سه  پاتې  وروسته 

تکنالوژي  مناسبه  يو  بايد  ځکه  نو   ، ده  نه 

او پیچلی  غوره يش. دا ځکه چې پرمختللی 

دوی د  تکنالوژي   شوی  پانګه     وارده  ډېره 

لري،  اړتيا  ته  کارځواک  ډېرماهر  او  لګوي 

پوره  نه دي  په وس   يې     په دې   .  چې دوى 

دوى  د    توګه به د پرمختليل تکنالوژۍ لېږد  

  په  .  اقتصادي پرمختيا  ته ستونزه پيدا کړي

مناسب  د  الره  ښه  ډېره  حل  د  توګه   ېدې 

اود   پېژندنه  تکنالوژۍ  شوي  اوسپارښت 

دي لېږدول  په   .  هغې  ته  ستونزې  همدې 

هکله    په  پرمختيا  او  سوداګرۍ  د  کتو سه 

کنفرانس    ملتونو  ملګرو  ا  ي  UNCTADد 

United Nation Conference On Trade 

And Development      پرمختيايي د 

هېوادو ناوړه او خوار حالت ته په کتو  سه   

د تکنالوژۍ د لېږد مناسب رشايط وښودل،  

شوي عميل  دي  نه  ال  دغه رشايط  په     .خو 

افغانستان کې د مناسبې تکنالوژۍ يوه ډېره  

څلوېښت  په  بېګله  پنځوسمښه  او  کلو مو  نو  و 

د   فابريکه وه، چې  جنګلک   د  کابل   د  کې 

څاروي    -کر   ښاري    کيلې،  د  روزنې،  

بڼوايل،   اړتياوو،  دفرتي  تاسيساتو، 

لپاره   نورو  چارو  او  د هېواد   یې  ترانسپورت 

منا سم  سه  رشايطو   مهال  هغه   به سد 

دغه تجربه   .  تکنالوژي توليد او ترميم  کوله

لو رشايطو په اوسنيو پرمختللو او بدلون موند 

 کې هم تطبيق کېداى يش. 

 

                     Transhamance پاده وانی

کلیو   يڅاور   د په  چی  طریقه  هغه  روزنی 

پادوان یوه  څاروی  کیږ  کی  سپارل  او    يته 

ی خ يڅرو   ې هغه  پوونده  دغه  خو  پلی ، 

)رم څارویو  ځای  یو  پاد  ېکورنۍ سه  (  ېاو 

یعنی کوچی اوشپون نه دی،    ي،سه نه ګرځ 

ته    )دغه مفهوم  پاده وان دی  فقط  نوموړی 

سمه   معنا  وان  پاده  د  څخه  شپون  تر 

 بریښي(. 

                             Transpiration تعرق

ونو بوټو د پاڼو د ستوماتا له الرې هوا ته د    د

 اوبو بړاس کیدل.

 

                Trap Crops راجلبوونکی بوټی

د حرشاتو د راجلبولو   ې چ   ي بوټ  ي غه مزروعه

شاتو   د  بیا  تیره  په  کیږی،  کرل  موخه  په 

کی   سیمه  په  چې  غومبسې  او سې  مچۍ 

بوټو ونو  د  سه  ګرځیدو  په    په  حاصالتو  د 

 . ي . ښکار کوونکی بوټيزیاتوالی تاثیر لر 

 

                                Treatment ترمتنت

او تجربی چلند    ې تجربو په بهیر ک  ي علم  د

اغیز چی غواړو    ې ک او  تاثیر  د هر هغه څه 

هغه معلوم کړو. دا د تجربی الندی عواملو  
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وار په وار بدلون دی. په یوه تجربه کی باید  

بل یو  ترمتنتونه  په    څو  شی.  پرتله  سه 

 توپیرونه.  ي ترسه کیدونک ې تجربوی پټیو ک

 

                             Trematode تریامتودا

چنجیانو  د پور   پلنو  فایلم  مربوط    ېپه 

چینج لوی صنفونه    يد  ي طفیلی  چی درې 

د پرازیت په توګه   ې و کلری. په لویو حیوانات

تیرو  یی  يژوند  صنف  معمول  ډیر   .

د پسونو په ځیګر او   ې دی چ فسیوالهيپاتیکا  

 د مجرا یو مرض پرازیت دی.  ي د تریخ

 

  Triability وړ                         د آزمیښت

چ ه محتویات  او  مواد  ښوونیز  په    ې غه 

وړتیا هم ولری   توګه د آزمایل کیدو  يتجربو 

چ  لګول  پیوند  سه    ې لکه  ترشیح  له  سم 

هم وښودل    بزګرانو تطبیق  عملی  هغو  د  ته 

 .يش 

Trickle Irrigation 

 د څاڅکو په بڼه خړوبول

ی  ي جار   د حوضه  له   ي کولو،  شیندلو  او 

سمپا    ې طریق اوبو  د  ښه  ډیره  یوه  پرتله  په 

د   اوبه  ته  بوټو  چی  ده  طریقه  کوونکی 

)و.ګ رسوي  شکل  په   Drip:   څاڅکو 

Irrigation.) 

 

Tropical Crops 

 ي سیمو بوټ  يد استوای

په تود اقلیم یعنی د استوا    ې غه نباتات چ ه

ک  ې کرښ منطقو  کوالی    ې شاوخوا  توافق  ښه 

او جوار ديش  بیلګه یی شولی  یوه  ، چی  ي. 

قطب  تودو سیمو کد  په  پرتله  په   ې ی منطقو 

 ښه توافق لري. 

 

                     Troposphere  تروپوسفیر

نژد  ې ځمک  د ته  ا  ېمخ  لومړنۍ د  متوسفیر 

له مخ څخه پورته د   ې طبقه ده چی د ځمک

ټاکل شوی ده.    ې کیلو مرتو په شاوخوا ک  ۱۲

پک  ې ځانګړنه یی دا ده چ  ګازاتو تجمع    ېد 

د   یی  سه  زیاتیدو  په  ارتفاع  د  او  زیاته 

د   ډول  منځنۍ  په  کمیږی.  درجه  تودوخی 

وچو   په  سه  اوچتیدو  په  مرتو  سلو  هرو 

سانتیګراد رش  د  اندازه  تودوخی  د  ایطو کی 

درج  برخيکمیږ  ې شپږ  پورتنۍ  ی  ې .    ې ته 

بړاسونه   ې په دغه برخه ک   ې چ   ي وپوپاز وایتر 

. د تروپوسفیر ياو وریځ تشکیلو   يتراکم کو 

اقلیم، هوا،   )تروپوپاز( د  همدا پورتنۍ برخه 

او نورو تغییراتو مجموعه ده چ  په    ې ملدبل 

Climate  .پورې اړه لري 

 

                                          Tundra تندرا

چ ه ارتفاعات  لوړ  هوار  ل  ې غه  ونه  ري. ونې 

درجه یې   ې کم او د تودوخ   ې کلنۍ اورښت ی

 هم ټيټه وي. 
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    Tutorial Group د زده کوونکی ډلی 

هغه    د کوونکو  چ زده  ګروپونه    ېکوچنی 

عموم تر  کوچنیو    ي وروسته  په  څخه  لکچر 

بحث   او  تبادلی  د  نظرونو  د  کی  ګروپونو 

زده   په  څخه  لکچر  او  کیږی  ویشل  لپاره 

م کو شویو  بحث  تکرار   ي علوماتو  هغه  او 

 .يکو 

 

Under Employment 

 استخدام نا مناسب   

مزد  ه يا  کارګر   ، وګړى  يو  چې  حالت   غه 

اخيستونکى په داسې يو کار کې بوخت وي،  

کېدونکي  ترالسه  کې  پايله  په  هغه  د  چې 

وي او هغه    مزد او معاش کامالً ورته ناکايف  

يو    چې له دې کار سه یو ځای  ور وي  ب مج

کار    ،نن ورځ د استخدام     .بل کارهم وکړي

يوه  دا  کې  بحثونو  په  بېکاري  وړ     او  پام  د 

دغه ستونزه پر مختيايي هېوادو   .  خربه ده  

استخدام  د  کې   پټې   ،ټيټ  او  مزد  لږ 

د دې المل له يوې خوا     . بېکارې په شان ده  

خوار اقتصاد اوله بلې خوا په خپله د کارګر 

ټيټ مهار ت د ى، هغه کا رکوونکي چې د 

کار  د  کې  بازار  غوښتونکي  مهارت   لوړ 

اړت د  لري،  نه  ټيټ   چانس  د  مخې  له  يا 

ږدي غاړه  ته  کار  د    .  مهارت  توګه  دې  په 

بازارونه موجود وي، نو ځکه  کار دوه  ډوله 

 استخدام  هم دوه ګونې بڼه لري.

 

Under Nourished People    

 په خوار ځواکي اخته خلک 

لوړ  ه غذايي  او  مغذي  د  چې  وګړي   غه 

د   او  حجيم  پرځاى  خوراک  لرونکي  ارزښت 

انرژۍ   مهيا  لږ  ورته  توکي  خوراکي  لرونکي 

وي، يا هغه وګړي  چې خوراکي توکي يې د  

پوره   نيش  انرژي  حد  اقل  وړ  اړتيا  د  دوى 

 کوالى. 

 

               Under Nutration لږ خوراکی

کايفونژ  د  ته  موجوداتو  نه    دیو  خوراک 

  ي د رضور   ې د دوی په خوراک ک  رسیدل. یا

د   یی  نښی  ناوړه  چی  نشتون  عنارصو  ټولو 

دوی په جسم او حیاتی فعالیتونو کی ښکاره  

کبله   له  کمښت  د  انرژی  غذایی  د  شی. 

لوږه   مطلقه  یی  حالت  پرمختللی  لوږه، چی 

 ده.

 

                            Undergrazing لږ څر

چ ک کم   ې له  څخه  ظرفیت  له  ځای  څړ  د 

ک  يڅارو  ځای  څړ  کیږ   ې په  څړ  يپیول  د   .

انداز ځای   هغی  له  څخه  وښو  او  بوټو    ې له 

یی   تولیدوالی  چی  کول  استفاده  لږ  څخه 

شی. ځینی وخت کیدای شی دغه حالت د  

د   او  لرونکو  کیفیت  د  چی  شی  المل  دی 

څارویو د خوښی وړ بوټو په پرتله ناخوښه او  

 بی کفیته بوټی زیات شی. 
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 Unemployment                    وزګارتيا 

ځواک    د هغه  کار   د  يا  رسېديل  ته  کارسن 

بوخت وي  نه  کار  په  عمالً  ې  بهغه    . چې 

لټه کې ويشغ په  په     .  له وګړي چې د کار 

بې  مزدونو  بوختاووله  شغيل  د  کې  بازار 

برخې برشي نريو ) بيکاري په خپله بېالبېل 

لري( سازمان    .  ډولونه   نړيوال  کار  د 

(ILO  وزګارتيا داسې تعريف) هغه  :  ې ده  کړ

عمر   کار  د  چې  کړيیې  اشخاص  د   ،بشپړ 

او   توان  کولو  کار  د  وي،  چمتو  لپاره  کار 

په لټه کې دي، خو  او د کار  خواهش  لري 

 موجود وخت کې دنده  ونه لري.  
 

Universal Soil Loss Equalion 

 د خاوری له السه ورکولو معادله 

السه    USLE  د له  د  خاوری  د  فرمول  نامتو 

معادله ده چی   هغه  اټکل کولو  د  د  ورکولو 

ځمک د  عواملو،  اقلیمی  د   ې ورښتونو، 

له   خاورو  د  امله  له  نورو  او  السه  استعامل 

 .يوتل راښيی او داسی ښودل کیږ

A=R×K×L×S×C×P 

 دلته: 

A –  د خاوری د له السه ورکولو نسبت؛ 

R –  د ورښتونو له کبله د خاوری ضایعات؛ 

K – په خپله د خاوری سولیدل؛ 

L  –    د سیمی یا ځمکی میالن )چی په خپله

 یو اغیزناک فکتور دی(؛

S –  د میالن جاذبه؛ 

C – د بوټو مدیریت؛ 

P –  .د تخریب مخنیوونکی فکتور 

 

University Extension System 

 د ترویج پوهنتونی سیستم 

شمیر   ې امریک  د یو  د  او  آیاالتو  متحده  د 

کل پوهنتونونو  په  هیوادونو    ېویدیزو 

شو  روزل  آثار،  دوی  د  او  ي  څیړونکي 

ک ټولنه  په  متخصصین  او  علم    ې کادرونه  د 

شو  بوخت  ترویج  او   ي په  پوهنتون  د  او 

ډیری نژدی دی. په دی توګه  ټولنی اړیکی  

او د پوهنتونونو   يپوره کیږ  ېاړتیاو   ې د ټولن

الس علمی  توګه د  سیده  په  پایلی  راوړنو  ته 

ک  ته    يخپریږ  ې ټولنی  وګړو  عامه  او 

 .يوررسیږ

 

                     Urban Land ښاري ځمکی

سیمه د    ې چ   ې غه  ودانیو  او  سړکونو  د 

کبله  له  فعالیتونو  ښاري  ګڼو  او  جوړیدو 

چی نور  داسې بدلونو سه مخامخ شوی وی، 

 کیدای.  پيژندنه نيش ېیی نو د خاور 

 

              USDA د امریکی د کرنی وزارت

د متحده آیاالتو یو رسمی مستقل    ې امریک  د

 United States Department Ofوزارت  

Agriculture   او    دی ترویج  د کرنی د  چی 

. دغه وزارت  يڅیړنو دنده لر د    ې په کرنه ک

  او کروندو د پالن جوړونی، بودجی   ې د کرن

 .ي او مدیریت کولو وظایف پرمخ بیای
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Utilization Of Skill And 

Knowledge 

 او مهارت په کار وړل  ېپوه د

او    د ویل  ځواب  ته  اړتیا  بازار  د  کار  کار  د 

  ې په ترڅ ک  ې د هغ  ې هغه پروسه چ   ې موندن

کیدونک استخدام  پوهه    يوګړ   ي باید  الزمه 

ولر  وړتیا  مسلکی  ياو  فنی  د  مفهوم  دغه   .

له  کار    وګړو  د  څخه  مهارت  او  پوهی 

 په معنا ده.  ې اخیستن
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V, v 
Vacation 

 ي سمسرتونو ترمنځ رخصت د

چ   د وخت  هغه  ترمنځ  سمسرتونو  د    ې دوه 

او   ياستادان فارغ وخت لر   ې په ترڅ ک  ې هغ

څیړن په  هم  فعالیت یا  روزنیز  مستقل  او  ه 

 .يبوخت و 

 

Vacation Work 

 کار ېرخصتۍ د دور  د

چ ه کار  ی  ې غه  سمسرتو   ې محصالن  نو د 

 .يکو  ې ترمنځ د رخصتیو په ورځو ک

 

                                         Vacule واکیول

 ېچ   يیا تشیالونه د  ېاکیولونه هغه کڅوړ و 

او فنج او بوټو  او    ې ۍ ککورن  ي زیاتره د ونو 

ژونکو کی  او بکرتیا په  ځینی وخت د ژویو 

لیدل کیږی. دغه کڅوړی د نباتی ژونکو په  

نوم د    ۹۰سلو کی   برخه جوړوی. د واکیول 

( وکیوس  له  ژبی  څخه  Vacuusالتینی   )

معنا   ځای  تش  د  چی  دی  شوی  اخیستل 

او بوټو په ژونکو کی واکیول   ورکوی. د ونو 

پوښل   باندی  غشا  یا  پردی  پوښ،  یوه  په 

( چی  دی  واییTonoplastشوی  ورته  د  (   .

واکیول دننه یو شمیر کانی او عضوی توکی  

شته لکه قند )شکره(، پروتین، تانن، پګمنت، 

عضوی   او  اکزاالت  کلسیم  فالوونوئيد، 

واکیول  نور شته. د  فوسفایداو  لکه  تیزابونه 

دننه یوشمیر مواد لکه تانن او پروتین کلک 

لری جوړښت  بلوری  وخت  ځینی  . او 

واکیولونه ټاکلی بڼه نلری، بلکی د ژونکو د 

وانو  دندو له مخی یی بڼه توپري مومی. په ځ 

د کوچنی  واکیولونه  کی  د    ې چ   يژونکو 

و  یی  ځای  یو  له ودی سه  هم ژونکو  اکیول 

نی ، چی څو کوچ او یو بل سه نښيل  يغټیږ

جوړو  واکیول  لوی  یو  دغه    يواکیولونه  او 

مایکروسکو  په  واکیول  مرکزی  کی  لوی  پ 

دا ځکه چی په هغه کی دننه  روڼ ښکاری.  

و  تیریږ  ي اوبه  رڼا  اوبو څخه  . که ياو دغو 

نو   وی  واکیول  یو  کی  ژونکه  یوه  په  چیری 

وایVacoume)واکیوم   ورته  یو (  واکیول  ی. 

لر  انزایم  هضمی  او   ې چ   يډول  میتابولیت 

واکیول   د  کوی.  تجزیه  ذرات  سایتوپالزمی 

د   کی  ژویو  په  فعالیت،  هایدرولیتیک 

د  Lysosome) الیزوزوم   دی.  شان  په   )
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واکیول هضمی انزایمونه له ګلجی جوړښت 

(Golgi Opparatusا او  جال  (  ندوپالزمی 

کیږ اخیستل  را  وزیکولونو    يڅخه  د  او 

(Vesicles)    راځي. د  له الرو څخه واکیول ته

ژونکی په ټول عمر کی د انزایم اندازه توپري  

بیالبیلو  په  کی  ژونکو  بیالبیلو  په  او  کوی 

واکیولونه  شمیر  یو  تولیدیږی.  سه  اندازو 

نورو   یو شمیر  او  نلری  انزایم  بیخی هضمی 

هضم رشوع   د  موادو  د  وختونه  ځینی  کی 

ترسه  کی  شبکه  اندوپالزمی  په  کیدل 

ډولونه   واکیول  د  توګه دی:  کیږی.  په دی 

مرکزی واکیول، چی یوازی د ونو او بوټو په 

واکیول چی  لرونکی  ژونکو کی وی، رضبان 

یواځی د خوږو اوبو په یو حجروی ژویو کی  

لویو  د  چی  واکیولونه  غذایی  کیږی،  لیدل 

ژویو ژونکو کی دی او هضمی واکیول چی د  

جوړ الیزوزو  څخه  واکیولونو  غذایی  او  م 

 .  يو  يشو 

 

 
 

: د ژونکی د اوبو او  يدا د  ېواکیول دندد  

آسموزس   د  کول،  تنظیم  محتویاتو  نورو 

موادو   د  او  کول  ترسه  هضم  د  او  تنظیم 

په   ژونکی  د  واکیول  همدارنګه  کول.  زیرمه 

بیا هم  میتابولیزم کی فعاله برخه لری، خو 

 د واکیولونو عمومی دندی دا دی: 

د هغو توکیو حل کول او له منځه  ❖

 و ته زیان رسوی؛  وړل چی ژونک

د اضافی او اطراحی توکیو تصفیه   ❖

 او هیسته غورځول؛

 په ژونکو کی د اوبو کنرتولول؛  ❖

ستاتیک  ❖ هایدرو  د  کی  حجره  په 

 فشار ډاډمن کول؛ 

 د اضافی توکیو بهر ایستل؛ ❖

تخمونو   ❖ کیدونکو  شنه  په  او 

(Seeds)   تیغنه ژونکو کی د  په  کی واکیول 

زیرمه پروتین  خاطر  په  بیا    وهلو  او  کوی 

 . يکو  ې بوټی وده ورباند

 

 Variable                                      متحول

چ ه هغه کمیت  تولید  ې ر  یا د    يپه  پروسه 

تولید، عوایدو، مصارفو یا نورو سنجشونو په 

کړای    ې ک  پروسه ترالسه  قیمتونه  مختلف 

 .يش 

Vavi Lov, Nikolai 

 نیکوالی و اویلوف

پخوان  ويس ر  د  او  اګرانومیست   نامتو 

ډل له  پوهانو  د  اتحاد  دی   ې شوروی  څخه 

مه نیټه   ۲۵م. کال د نومرب په    ۱۸۸۷د    ې چ 

روسی  زیږیدلی   ې د  کی  مسکو  پالزمینه،  په 

د   بیا  تیره  په  بوټو  مزروعی  د  ده  دی. 

 يکړ   ې نمیانو په هکله بیساری علمی څیړنغ
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ورایټیو   يد شویو  اصالح  څو  د  غنمو  د  او 

 رامنځته کوونکی دی. پالر یی سوداګر و.

 
شورو   ۱۹۷۷په    کی  کال  د    ي م.  دولت 

پوسټی    ينوموړ  یو  ویاړ  په  خدماتو  غوره  د 

کړ او د شوروی اتحاد د کرنیزو    ټکټ چاپ

علومو د اکاډمۍ د لوی بوتانیست لقب یی  

 هم ورکړی دی.  

 
 ې د ده په علمی آثارو ک  ې ده چ   ېپه زړه پور 

یوه  د  ده  کرنه    د  افغانستان  د  نوم  اثر 

. کال کی یی تالیف  م  ۱۹۲۹په    ې چ   ينومیږ

نوموړ  دی.  ټولو   يکړی  په  آسیا  مرکزی  د 

څیړن افغانستان    يد  يکړ   ې بوټو  اوسنۍ  او 

ټاټوبی راپیژندلی دی.    ې ی د غنمیاتو اصلی 

له   درناوی  ته  افغانانو  کی  لیکنو  په  ده  د 

پتمن، درانه،   افغانان یی  ورایه څرګند دی. 

میلمه پال خلک پيژندلی او د رشیف ملت  

نوم یی ورکړی دی. ده د خپل علمی اثر په  

افغان ملت  پیل ک ی خپل د درناوی مراتب 

د   واویلوف  دی،  کړی  وړاندی  م.    ۱۹۴۳ته 

کلونو په   ۵۵مه نیټه د    ۲۶کال د جنوری په  

کرنیز  په  ساراتوف  د  شو.  مړ  عمر 

په   کرنی  د  اتحاد  شوروی  د  او  انستیتیوت 

اکاډمۍ کی یی څیړنی کړی چی د هغو له  

جایزه  دولتی  لویه  نوم  په  لینن  د  یی  امله 

الس    ړی ده. د ده دفرت کی د ده دترالسه ک

 .يد ي ایښ ې او د بوټو بیلګ ې نښ

 
 

          Vegetation Cover شین پوښښ 

شتون    د بوټو  ونو  ډول  هر  د  مخ  پر  ځمکی 

کوم   او  ډول  څه  چی  ده  نه  مهمه  دا  چی 

د   پوشش  نباتی  یا  پوښښ  شین  دی.  بوټی 

 اقلیم او ایکولوژی له پلوه غوره حالت دی.

 

Vermicompost 

 کمپوست کوونکی چنجی 

خاورې د کیفیت په ښه کولو او د اضافی    د

فضله موادو د تجزیی په موخه د خاورو له  

په چاره کې  چنجی څخه د کمپوست کولو 

چینجی  دغه  د  بیا  تیره  په  اخیستل.  کار 

Lumbricus Rubellus    په اوس  ډول 
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چم بڼه  ځانګړو  تجارتی  په  چی  کیږی  تو 

ک کی    ې صندوقونو  خاوره  په  او  شوی  روزل 

ښه   جوړښت  خاوری  د  څو  تر  کیږی  اچول 

 کړی.

 

        Vernacular Language ژبه وليس

چ   د طرز  هغه  خلک    ې خربو  سیمی  د 

ورباندی خربی کوی. د سیمی عامیانه ژبه.  

 د خربو هغه طرز چی ولس کی دود ده.

 

                     Vertebrata شمزی لرونکی

ول هغه ژوي چې د مال تیر او بیډۍ لری.  ټ

د دغد ک په سکتور کی  مالدارۍ  او    ې رنی 

 يۍ څاروی زیاتره اقتصادی ارزښت لر کورن

وحشی   او  کیږی  ساتل  توګه  اهلی  په  او 

جنیتیکی   پوستکی،  خپل  د  یی  ډولونه 

 وړتیاوو او نورو له پلوه اهمیت لري.

 

       Veterinary Drugs د وترنری درمل

درمل چې د فارم د څارویو   –ه دارو  ول هغټ

د  اوچتولو،  د  محصول  د  هغو  د  درملنی  د 

هغوی د غذایی موادو سه د ګډولو او نورو 

 موخو لپاره کارول کیږي.

 

Video Tele Conference 

 څخه ویدیو کنفرانس ېله لر 

ادار   د له  لر   ېترویج  او   ېڅخه  بزګرانو 

کلیوالو سه د انځوریزو پیامونو تبادله. هغو  

ویډیوی د  سه  بزګرانو  او    -خربو  ي کلیوالو 

د ترویج    ې د پیغامونو تبادله چ  ېاترو له الر 

یا د نه    مراکزو  ته السسۍ  مامورینو  ترویج 

 . يلر 

                                            Village  کلی

سکونی واحد چی له  غه تر ټولو کوچنۍ مه

اقتصادی   په  خو  وی  لری  څخه  ښارونو 

روزنه   څارویو  او  کرکیله  خصوصاً  فعالیتونو 

د   ې مهم ځای لری. کلی په هیوادونو ک  کی

د    يهغو  ښاروالیو  مخد  له  د   ې تعریف  او 

تشکیالتو له مخی توپیر کوی. کلی د   يادار 

هم   مخی  له  درجی  د  پرمختیا  د  هیوادونو 

افغان په  لری.  اداری  توپیر  د  کی  ستان 

ټيټ   څخه  ولسوالۍ  له  مخی،  له  تشکیالتو 

 ( دي.Villagesمسکونی محالت کيل )

 

                  Village Level په کچه  د کيل

په   ې ویج د دفرت تر ټولو کوچنی واحد چ تر  د

تر    ېدترویج د ادار    .يفعالیت کو   ې ک  کيل

واحدټ کوچنی  کيلولو  یوه  د  چې   ، 

 مسئولیت ور ترغاړې وي.

 

        Village, Agricultural کرنیز کلی

وګړ ه چی  کلی  ډول صنعتی    ې ی  يغه  هیڅ 

اقتصادی   بل  یا  کیندنه  کان  فعالیت، 

اصلی   معیشت  د  بلکی  لري.  نه  فعالیت 

دوی   د  وی.  کرنه  او  کروند  یی  سچینه 

  ې پرت  ې د دوی د کورونو شاوخوا ککروندی  

 . يو 
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Virmitechnology 

 يد چنجی تکنالوژ 

او  ه اصالح  د  خاوری  د  چی  تکنالوژۍ  غه 

د  ځمکی  د  موخه  په  کولو  کمپوست 

د  چینج چینجی  دغه  اخلی.  کار  څخه  یو 

خاورې فزیکی جوړښت ته سمون ورکوي او  

مقوا   پالستیک،  لکه  مواد  اضافی  شمیر  ګڼ 

او نور تجزیه کوي. دغه تکنالوژی نه یواځی  

جو فزیکی  خاوری  د  چی  ګټه  دا  ته  ړښت 

له پلوه هم ارزښت   ې رسوی د چاپیریال ساتن 

 لري. 
 

                                       Visual د لید وړ

طریق  د هغه  ترویج  او  تبلیغ  او    ې ښوونی، 

کیږو  زده  الری  له  لیدلو  د  چې  د يسایل   .

شعار،   پوسرت،  فلم،  لکه  تجهیزات  وړ  لید 

 نندارتون، منایشی قطعه او نور.

 
 

                                    Vitamin ویټامین

چ ه مالیکولونه  عضوی  په    ې غه  ورته  بدن 

، خو په غذا کې یې  يکمه اندازه رضورت لر 

د   دی.  حتمی  او  رضوری  ډیر  موجودیت 

جوړوالی انسان وجود دغه مالیکولونه نشی  

ځکه  نو    ي،د  ي خو د صحت لپاره ډیر رضور 

 . ي موجود و  ې باید غذایی موادو ک

 
 

                         Viticulture  انګور روزنه

روزنی،  ه د  انګورو  د  چی  علم  او  څانګه  غه 

کښت او تولید سه سوکار لری. تاکداری.  

 د تاکونو د روزنی پوهنه. 

 
 

                   Vitrification د پاڼو غوړکی

بوټو  ه د  چی  ده  ابنارملتی  فزیولوژیکی  غه 

یا موم ډوله طبقه ښکاره  په پاڼو باندې غوړه  

شی، د دې حالت په دوام پاڼه خپل ژوند له 

 السه ورکوي. 
 

Vocational Training 

 حرفوی روزنه

چ ه روزنه  یو   ې غه  او    ې حرف  اصيل   ې فقط 

کیږ ترسه  کی  ځ   يشغل  فنی  او  انګړی 

ښی  د ي مهارتونه  او  مامور  ترویج  کرنیز  د   .

 ترویج ترین حرفوی روزنه پر مخ بیایی. 

 

 Volatile                                    موادمفر 

یا  ره هغه کی ه بوتل  په  میاوی ماده چی که 

فرار   ،ونه ساتل يش   ې ک  ي لوښ  تړيل ژر  ډیر 

 کوی او له السه وځي. د موادو تلف کیدل. 

 

                      Volatilization هوا ته تلل

ځانګړو  ک داسې  په  عنارص  ځیني  چې  له 

او  کی  يش میاوی  واقع  کی  رشایطو    فزیکی 

 چې هوا ته فرار وکړي.

 



 

284 

 

ictionary of AgricultureDDescriptive The   قاموس يترشیح کرنېد 

 
                       Volunteer خپلرسی بوټی

د   پرته، ې د بزګرانو له خوښ ې چ  ي هغه بوټ

 ې ه توګه په کرونده کمقصده بوټو پ ې ب

. دغه ډول بوټی د ناخالصه ي و  ي راشنه شو 

تخم د کرلو له کبله یا د تیر کال د بوټو د  

.يد پاتی شونو له امله راشنه کیږ تخمونو

Volunteer Leadership 

 داوطلبانه مرشتوب

له ه پرته  چی  رهربی  او  مرشتوب  ډول  غه 

و   کوم غاړه  په  چا  د  څخه  امتیاز  .  يمادی 

چ  لیډران  امتیاز پرته    ې هغه  رسمی  له کوم 

رهرب  خلک  مرشان  يکو   يخپل  کلیوالی   .

)محلی غیر رسمی مرشان( په دغه ډول کی  

د   ې کیږی. دوی د خپل نفوذ له مخ  شمیرل

 . يترویج ښه همکاران د
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W, w 
 Wadi                                               يواد

ه  يادو  لرونکو سیمو  اقلیم  د وچ  ناوه  غو  یا 

چ  وایی  ته  نالو  او  درو  بارانی    ې جریانی  له 

  ي مدتاً پرسلی( څخه پرته بی اوبو و موسم )ع

نا هلمند  د  د  )لکه  کی  امریکا  په  یا  وه( 

 .يتینسی واد

 

                  Ward, Barbara وارد، باربارا

د   ې اقتصاد پوهه وه چ   باربارا وارډ انګلیيس

یی   اړه  په  مسایلو  چاپیریال  او  چاپیریال 

نوموړې د   کال د می    ۱۹۱۴لیکنی کړی  م. 

د۲۳په او  راغلې   ته  نړۍ  کال    ۱۹۸۱مه  م. 

په   پټی  ۳۱دمی  سرتګی  نړۍ  له  یی  کی 

پایداره   د  چاپیریال،  او  داقتصاد  دی.  کړی 

وړلوپه  منځه  له  د  دبیوزلۍ  او  پرمختګ 

په   دی.  کړی  کار  علمی  ژور  یې  کې  برخه 

م. کال کې یې د خپلې وینا په ترڅ کې ۱۹۶۶

یوې  یواځې  د 

  (  Onlyځمکې 

One Earth  )

په غوره   اصطالح 

ړۍ د ن  کولو سه

اقتصا پوهانو،  دا دسیاست  لنډه  او  دپوهانو 

د   دک رې  ځمکې  د  او  نړیوالو  ټولو  د  چې 

اوسیدونکو پام چاپیریالی ستونزو او معقولو 

 اقتصادی تدابیرو ته راواړاو.  

 علمی آثار یی دا دی: 

• Spaceship Earth (1966) 

• Progress For A Small Planet 

(1980) 

• Only One Earth: The Earth 

& Maintence Of A Small Planet 

(1972) . 

د باربارا وارډ  د برشدوستانه خدماتو  س او 

په ویاړ دچاپیریال او پرمختیا لپاره نړیوال  

 .ي( د همدې په نوم یادیږIIEDانستیتوت)

  
                        Waste Land ېخاره ځمک

ځمکه پور   ې غه  اوسه  تر  لوړ   ېچی  د  یی 

ارزښت تر استعامل الندی نه دی راغلی. د  

مسکونی،  زراعتی،  تجارتی،  او  صنعتی 

استعامل   ترانسپورتی  او  تفریحی  خدماتی، 

کی   ردیف  آخر  په  ټولو  تر  وروسته  پسی 

 راځي.
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  Waste Water ناپاکه اوبه

صنعت ه فابریکو،  له  چی  اوبه  مرکزونو    يغه 

یا   فاضالب  د  څخه  ځایونو  سوداګریزو  او 

اوبه   ته وځي. دغه  بهر  په شکل  اوبو  ناپاکه 

او   ترکیبات، معدنی  معلق ذرات، کیمیاوی 

بحث کی  په  اوبو  د  چی  لری  مواد  عضوی 

 هم وایی.  Sewageورته 

 

Water Availability 

 اوبو ته الرسسی 

 ېله مخ  ي او د بوټو د جذب د توانای   ې کرن  د

ک  اوبه خاورو  مطالعه    ې په  ډوله  دوه  په 

بوټی   اوبه چی  لومړی هغه ډول  یی  کیږی: 

بوټو ته    ې نشی جذبوالی، دوهم هغه اوبه چ 

السيس  د  د  کوال يوړ  نشی  بوټی  هغو .  ی 

چ  واخلی  ګټه  څخه  اوبو  ته    ې ټولو  خاورو 

کوالی  نشی  ریښی  بوټی  د  چی  دا  ورځي. 

علتونه   دوه  کړی  جذب  اوبه  وخت  ځینی 

باران   د  وخت  زیاتره  چی  دا  لومړی  لری: 

ته   برخو  کوزو  ډیرو  خاورو  د  ژر  ډیر  اوبه 

ننوځي. په تیر بیا په ګرمی کی او په شګلنو  

خاورو کی د اورښت اوبه ډیر لږ وخت کی  

ساحی ښکته   د بوټو د ریښو د خپور والی له

هیڅ   یی  کی  ورځو  دری  دوه  په  او  راځي 

نښی نه پاتی کیږی. هغه بل ډول اوبه چی  

ریښی یی نشی جذبوالی هغه د ځمکی هغه  

خاورو  د  او  دی  خوندی  کی  طبقاتو  نازکو 

کوچنیو ذراتو باندی ډیری کلکی نښتی، نو  

د   بوټو  او  ونو  د  جذبوالی،  نشی  یی  ریښی 

یږی چی  مړاوی کیدو مهال هغه وخت رارس 

د   وی.  کی  خاوره  په  اوبه  ډول  دغه  ظاهراً 

شګلنو خاورو په پرتله د لوم خاورو اوبه بوټو  

 ته د جذب کیدو وړ دی. 

 

                                Water Cans  آبپاش

حویلپ د  او  ګلخانو  او  نرسیو  په ي ه  ګانو 

ک لوښی ګ  ې چمنونو  ورکولو  اوبه  د  ته  النو 

چ  د    ې دی  اوبو  معموالً  شاوخوا  لیرته  پنځه 

لر  لر   يظرفیت  په س    ياوږد چوښتی  چی 

شاور   د  یی  په  کی  او  لری  سوری  شان  په 

باند ب  ېبوټو  بوټو  د  ورباندی  یا  اوبه  ته  یخ 

ی ځینی  څخ  يقو   ې اچوی،  او پالستیک  ه 

 .ي ځینی یی آهن چادر څخه جوړیږ

 
                      Water Cycle د اوبو دوران

چ غه جریان  د    ې ه  کی  پړاوونو  څو  په  اوبه 

دننه او د ځمکی پر   ې له مخ، د ځمک  ې ځمک

س له هغو څخه تیریږی. د بیلګی په توګه  

د اوبو د دوران په ترڅ کی کله چی اوبه د  

سمندرونو له مخ څخه په بړاس بدلیږی، نو 

بڼه غوره کوی،   ګاز  اوبلن حالت څخه د  له 

برابریدو   په  رشایطو  ځانګړو  د  کی  هوا  په 

په  اثر  په  کیدو  مرتاکم  د  بړاس  دغه  سه 

یږی او د اورښت په بڼه بیرته د  څاڅکو بدل

مخ   پر  ځمکی  د  اوری،  را  مخ  پر  ځمکی 
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بهیږی، لښتی او ویالی جوړوی، سیندونو ته  

لویو  بیرته  سیندونه  دغه  او  ورځی 

توییږی کی  )و.ګ:    سمندرونو 

Hydrological Cycle .) 

 

Water Flow Run Off 

 د روانو اوبو دجریان محاسبه 

محسا  د او  مدیریت  جریان  د  به  اوبو 

ده موضوع  اساسی  یوه  هغه     . داوبخور  دا 

چی   دی  اوبه  موده  مقدار  ځانګړی  یوه  په 

کچمنټ اوبه هغه مقدار اوبه دی    کی له یو

لښتیو او کروندو ته بهیږی. دا کیدای   ې چ 

 : په الندی دوه حالتو سه وښودل يش  شی

سانتی  .  ۱ په  اوبه  کی  ساحه  په  د کچمنټ 

 مرت سه؛ 

شوی  .  ۲ ورکړل  د  د  لپاره  ساحی  کچمنټ 

هکتار   یا  مکعب  مرت  په  حجم  مقدار  اوبو 

 مرت؛ 

سه   الرو  څو  الندې  په  اوبه  باران  د 

 مرصفیږي:

 د کچمنټ یا طشت بیرته ډکیدل؛ . ۱

 مستقیم د اوبو بهیدل یا روانیدل؛ . ۲

 الندی جذبیدل ځمکنیو اوبو ته؛. ۳

 تبخیر)بړاس(. . ۴

 

Water Holding Capacity 

 ساتلو ظرفیتد خاورې د اوبو 

آیا څومره    ې هغه وړتیا او صفت چ   ېخاور   د

جذ يش اوبه  ساتالی  او  ترکیب  ب  ښه  د   .

 لرونکی او منفذونو لرونکی خاورې.

 

                           Water Logged غرقاب

کک بڼ  یا  کول    ې رونده  ډنډ  دومره  اوبو  د 

 ې . په دغسد اوبو ټول منفذونه ډک يش  ې چ 

حالت کی د بوټو د ریښو تنفس او د خاوری  

د   او  کیږی  مخامخ  سه  ستونزو  له  تهویه 

د   امله  له  غرقاب  یا  ملدبل  ډیر  د  خاوری 

له   نیرتیفیکشن  نایرتوجن  دی  یا  وتل  السه 

د يپيښيږ بوټی  د  اوبه  باید  ځکه  نو   ،

د   اوس  شی.  ورسول  اندازه  په  رضورت 

او   میتودونو    Drip Irrigationشیندلو  له 

لګښت  اوبو  د  هم  چی  کیږی  اخیستل  کار 

کم دی او هم د خاوری فزیکی خاصیت او 

کیږي)و.ګ:  ډاډمنه  ساتنه  نایرتوجن   د 

Flood Irrigation)  

 

          Water Logging د اوبو ډنډ کیدل

زیات ملدبل. په    ېله انداز   ې ه یوه خاوره کپ

باند اشباع    ېد کروند  ې اوبو  پوره  )خاوری( 

د  کید زهکشی.  ضعیفه  خاوری  د  ل. 

د    ېامله د خاور   د غرقاب کولو له  ېکروند

اوبو په   ذراتو تر منځ د تشیالونو ډکیدل، د 

وضعیت،  دا  نیول.  ځای  د  هوا  د  واسطه 

بوټو ریښو ته څو   یعنی د اوبو ډنډ کیدل د
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د وده    ې ) البته په اوبو ک  ي اړخیز زیان رسو 

 کوونکو بوټو لکه شولو حالت جال دی(. 

 

           Water Mining د اوبو ډیر ایستل

چ ه دی  حالت  ځمکی  ې غه  اوبه    ېالند  تر 

د  راوایستل يش   ې زیات  ېډیر  اوبو  د  یعنی   .

تغذیی او برداشت توازن له منځه والړ شی.  

اوبو   الندې  ځمکی  تر  کی  حالت  دی  په 

 زیرمی تشیږي.

 

               Water Quality د اوبو کیفیت

څارویو   د د  کښت،  )څښلو،  موخو  ځانګړو 

الزم   اوبو  د  لپاره  روزنې...(  کبانو  څښاک، 

د   اوبو  د  لپاره  موخو  همدغو  د  او  اوصاف 

اوبو د فزیکی،   استعامل وړتیا. دغه وړتیا د 

وژیکی خصوصیاتو له مخی  کیمیاوی او بیول

 .يارزول کیږ

 

                            Water Shed واتر شید

ټول   ې سیم  يجغرافیاو   ې هغ  د  ېساح   ې او 

د اوبو بیالبیل   ې ک  ې په هغ  ې مجموعه ده چ 

کوچنی جریانونه )لښتی ویالی او خوړونه( د 

یو  سه  )سیند(  جریان  لوی  بل  یوه  له  اوبو 

ځای کیږی او د همدغو معاونینو )مرستیال 

)سیند(    جریان( جریان  لوی  اصلی  او 

 .يته د اوبو حوزه ویل کیږ ې مجموع

 

Watershed Management 

Extension 

 د اوبخور د مدیریت ترویج

چ   غهه فعالیتونه   کرن  ې روزنیز  په   ې د 

سکتور کی د حیاتی منبع )اوبو( د مدیریت 

 .ي ولو روزنه او سمبالول په غاړه لر ک

 

                                                 Wax  موم

چ ه ترکیب  غوړین  وچو   ې غه  او  تودو  د 

سیمو د ونو او بوټو د پورتنیو برخو کیوتیکل 

دغه   ونو  ځینو  د  کیږي.  راښکاره  باندې 

راجلبوی.   ځانته  حرشات  ترشحات  غوړین 

جوړښت   شانته  غوړ  دغه  کیوتیکل  پخپله 

 لري. 

 

                                    Weeds هرزه بوټی

غه ناګټور، پخپل س شنه شوی او اضافی  ه

ټی چې د کروندی اصلی بوټو کی پرته له  بو 

بوټو   اصلی  له  او  وی  شوی  شنه  غوښتنی 

سه د غذا، اوبو او ملر په جذب کی رقابت  

 کوی او د حاصالتو د کمښت المل وګرځي. 

 

Weeds Of Road Side 

 د سړکونو او الرو د غاړی هرزه بوټی

او اضايف ه بیکاره  ناغوښتل    ې چ   ي بوټ  غه  په 

توګه وده   شوی  څنګ  تر  الرو  او  سړکونو  د 

 .يکو 
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Weeds Of Water Channels 

 ویالو او لښتیو د غاړو هرزه بوټی د

 د کروندو لښتیو کی یا ې غه بیکاره بوټی چ ه

او بیځایه   يد لښتیو او ویالو ترغاړو وده کو 

، د اوبو د جریان مخه نیسی  يسیوری جوړو 

  ې رازیتونو ته د ودنورو پاو مرضه حرشاتو او  

 . يامکان برابرو 

 

                                  Welfare  هوساينه  

هدف  اهدافو انکشايف    د يو  څخه  جملې  له 

دى، چې معموالً ورڅخه موخه  ټولنيزه رفاه  

(Social Welfareوي ).    دا يو نسبي مهفوم

دبېلګې په توګه  يوه ټولنه سږ کال د    .  دى

تېرو لسو کالو په پرتله د هوساينې ) سوکايل  

) الف يا  (  هېواد د  ( لوړ بريد ته رسېديل،  

مخې ب) له  رفاه  ټولنيزې   د  پرتله  په    )

په حقيقت کې د ټولنې وګړو   .وړاندې  دى

خدماتو    او  اجناسو  کايف  وړ  قناعت  د  ته 

او معنوي پلوه مهيا واىل چې دوى له مادي  

 . ، هوساینه بلل کیږينسبتاً رضايت ولري

 

Welfare Economics  

 اقتصاد  د هوساينې 

په    چې  دى،  مفهوم  نسبي  يو  هوساينه 

موږ   مثالً  کېداى،  ارائه  نيش  توګه  مقداري 

په پرتله د هوساينې ښه   Bهېواد د    Aوايو،  

د   هوساينې   د  وينا  بله  په  لري،  معيارونه 

شمېر  يو  فقط  موږ  کې  برخه  په  اقتصاد 

قضاوتونه  دا  چې   ، لرو  قضاوتونه  ارزيش 

د   ته   پوهانو  اقتصاد  شمېر  يو  يش  کېداى 

منلو وړ وي او  يو شمېر نورو  ته د منلو وړ 

نظريايت   پاريتو  د  هکله  دې  په  وي.  نه 

مرا د  وړې دى. دغه مکتب د  مکتب  جعې 

يوه وګړي وضعيت له بل سه پرتله کوي، يا  

هم د يو شمېر ټولنيزو معيارونو کټګوري په 

د   او  مطلوبيت  يې   بيا  او  نييس  کې  نظر 

 رضايت درجه ښکاره کوي. 

 

                   Well Being  هوسا  -سوکاله

د    د وګړي  چې  معيار  اوچت  هغه  ژوند 

 مرفه اوسېدل.  .  وي هوساينې په حالت کې 

 

                  WFP نړیوال خوراکی پروګرام

خوراکن  World Foodپروګرام    ي ړیوال 

Program    د ملګرو ملتونو یوه اړونده څانګه

تیایی او وروسته  او موسسه ده چی په پرمخ

ک هیوادونو  اظ  ې پاتی  کپه  حاالتو   ېطراری 

. يتوکو مرسته کو   ي وګړو سه د خوراکاړو  

کرندغه   د  برخه   ې پروګرام  په  پرمختیا  د 

 .يهم تطبیق کو  ېانکشافی پروژ  ې ک

 

                                              Wheat غنم

قغ لوړ  د  کلن،  یو  پاڼو نم  اوږدو  نریو  او  د 

دانه د بوټي په تر ټولو   ې چ   يد  ي لرونکی بوټ

لوړه برخه کی د وږي په بڼه تولیدیږی. په  

)خوشه په    -وږی  محور  دیوه  کې  نبله(  س 

یې    نوم  علمی  کوي.  وده  دانې  شاوخوا 

Triticum  دی چې هم یې وحشی او هم یې
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شته. ډولونه  د پغنم    اهلی  کي  خاوره  ه 

له  تخم)دان(   چې  کوي  وده  کرلوسه  په 

و دنډرونه تولیدیږی یوې دانې څخه یو یا څ 

چی دخاورې په غوره رشایطو کی د ښاخونو  

هم  پورې  ترنهو  وخت  ځینی  یا  اوو  شمیرتر 

رسیږی. غنم د انسانانو د خوارکی په توګه  

دانو کې لومړی مقام لري چې    -په ټولو غلو

بیا   او  اوړه  څخه  کولو  ژرندې  تر  وروسته 

ورڅخه   توکي  خوراکي  نور  او  ډوډۍ 

نرۍ یې  پاڼې  ښکلی    پخیږی.  او  اوږدې  او 

یې  په وخت کې  دپوخوالې  لری،  رنګ  شین 

بوټي  د  غنمو  د  اوړي.  ژیړ  طالیی  په  رنګ 

لوړوالی په بیالبیلو ډولونو کې توپیر لری، په 

مرتو  سانتی  نوي  تر  اتیا  له  توګه  منځنۍ 

ښودل کیدای يش. دغنمو د دانې جسامت 

چې  لري  توپیر  کې  ډولونو  بیالبیلو  په  هم 

او پنډوالی   ۱۰-۴هاوږدوالی یې ل میلی مرتو 

د   غنم    ۵او    ۳یې  وي.  ترمنځ  مرتو  میلی 

)چې  سبوس  لري.  پروتین  اندازه  کايف 

سلو  په  دانې  دټولې  دی(  پوستکی  دغنمو 

برخه جوړوي. غنم په سلو کی یونیم    ۱۴کې  

یا دوه سلنه غوړ هم لری، خو تر ټولو زیات  

ګلوتینی مواد د اوړو په کیفیت اغیزه لري. 

هم   کې  غنم  هوا  معتدله  په  هم  او  سړه  په 

دکال په دووموسمونو )مني او پرسيل ( کې 

کرل کیږي. دغنمو د تولید لپاره که خاوره  

خو  ورکوي،  حاصل  ښه  وي،  شګلنه  څه  لږ 

وي.   شوي  زهکشی  ښه  هرومرو  باید  خاوره 

غنم په زیم لرونکو خاورو کی ښه حاصل نه  

که  کیږی.  اخته  ناروغیو  په  بلکې  ورکوی، 

هم  سیمه   ډول  للمی  په  غنم  ولری،  باران 

کې  نړۍ  په  يش.  کوالی  وده  ښه  ډیره 

)په   هیوادونه  تولیدوونکی  زیات  دغنمو 

م. کال کې( په ترتیب ۲۰۰۸انتخاب ډول په  

امریکې  د  هندوستان،  چین،  وو:  دا  سه 

یو   او  فرانسه  بیا  او  روسیه  ایاالت،  متحده 

بوټی   بومی  یو  افغانستان  نور. غنم د  شمیر 

او تولید    دی  د  یې  والیتونه  بیالبیل  دهیواد 

ښه استعداد لری او دهیواد دمختلفو سیمو 

مساعد   لپاره  دتولید  غنمو  د  اقلیم 

 (. Drum Wheatدی)و.ګ: 

 

     White Beard Menسپین ږیری مرش 

انسانی  م د  درناوی  ته  ږیرو  سپین  او  رشانو 

عالی   دغه  د  دی.  رکن  یو  سجایاوو  عالی 

ن ږیرو تجاربو او  صفت له امله خلک د سپی 

خربه   هغوی  د  سه  درناوی  په  ته  پوهی 

د  ټولو  د  چې   دي  کسان  هغه  دوی  منی. 

په حل د واک   ټولنیزو  شخړو  او د  وړ  باور 

ستونزمن  په  او  کلرونکی  حاالتو  خلکو    ې و  د 

 . يمرجع ګڼل کیږ

 

             Whole Sealer   عمده پلورونکی

  ي میانجیزو محصوالتو د مارکیټ هغه  کرن  د

ک  ې چ  منډایی  په  سبو  او  میوی  خپل د  ی 

بلک نه،  په مستهلک  په پرچون   ې محصوالت 

 .يور پلورونکو پل
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                            Wild Life يژو  وحيش 

یره  ه کورنیو څارویو پرته سارایی ژوی )په تل

د شامل  پکی  لرونکی(  شمزی  دغه  يبیا   .

ځانګ او  چاپیریالونو  طبیعی  په  ړو  ژوی 

 .يژوند او توافق لر  ې بایومونو ک

 

Wild Life Corridor 

 د وحشی ژویو د تګ راتګ الرې

 ې غځیدل  ېغه راهروونه، مسیرونه او اوږده

وحيش  ې چ   ې سیم د    د  دوه  ژویو  اوسیدو 

نښلو   ې منطق بل سه  په يیو  ځینی وخت   .

ک  ځانګړو یو   يژو   وحشی   ې موسمونو    ې له 

موسم  ې سیم الرو  همدغو  په  ته    ي بلی 

 . يمهاجرتونه کو 

 

Wilderness, Area 

 د وحشی ژویو ساتل شوی سیمه 

ایکو  ه او  ژویو  طبیعی  د  چې  چاپیریال  غه 

خپل  په  موخه  په  ساتنی  او  بقا  د  سیستم 

ډول   دغه  په  کیږی.  ساتل  حالت  اصلی 

وړل،   منځه  له  د سچینو  اوبو  د  کی  ساحو 

بوټ  د  کول  ښکار  وړل، و  اورلګول،  منځه  له 

او ثقیله وسایلو وروړل او    هلته د ترانسپوريت

او   اعالن  منع  فعالیتونه  ویجاړوونکی  نور 

د ته  ورپيژندل   خلکو  توګه  په  طبیعت  بکر 

ډول  يکیږ دغه  آیاالتو  متحده  امریکی  د   .

څو ساحات او سیمی محفوظی اعالن کړی  

 ( Www.Wilderness.Org)ویب پاڼه:) 

 

                                           Wilt مړاویتوب

ونو او بوټو د تازګۍ له منځه تلل او د اوبو   د

د کمښت له کبله د مړاویتوب او د پاڼو او  

د  بوټو کی  ونو  په  ځوړندیدل.  غوټیو  تنکیو 

 . ې نښ ېتند

 Wind Break                      ماتوونکیباد 

یا غټ پیاوړ ه باد په    ي بوټ  يغه ونی  چی د 

له   دی  کلک  داس  کښتوړاندی  په    ې سه 

کیږی  )کینول(  کرل  کی  کتارونو  عمودی 

مخه   باد  د  کی  لوری  اصلی  په  باد  د  چی 

کړی  کم  شدت  باد  د  او  باد    .داونیسی  د 

قدرت کموی   ، تبخیراوبود    د  ،ویجاړوونکی 

ټو د چپه کیدو او خرابیدو او د خاوری   د بو 

  ې کال مخک  ۱۳۷۱د تخریب مخه نیسی. له  

باد   د  کی  پروژه  په  کانال  د  ننګرهار  د 

 ماتوونکو ونو بیلګې وې.

 
 

             Wind Erosion   بادی تخریب

توندو بادونو له امله د خاورو لیږدیدل او    د

بادونو د لګیدلو له کبله د    بیځایه کیدل. د

 د ډیر ښه جوړښت خرابیدل.  ېخاور 

ه  د ګټورو او کرنیزو خاورو هغه ډول له منځ

 .يبادونه و  يتلل چی عامل یی ګړند

 

http://www.wilderness.org/
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                          Winter Kill ژمنۍ مړینه

بل آسیب ه یا  بوټو خرابیدل  زیان، د  ر هغه 

چی د ژمی د یخنۍ، درندو واورو او کنګل 

شمیر یو  راځي.  ته  مخی  امله  دغه   له 

چ  وی  اغیزناک  دومره  ون  ې زیانونه  او   ې د 

 .يد له منځه تلو المل کیږ ي بوټ

 

World Charter For Nature 

 د چاپیریال نړیوال منشور 

د نړۍ هیوادونو داسې یو   ې م. کال ک   ۱۹۸۲ه  پ 

به   مخې  له  هغه  د  چی  کړ  السلیک  منشور 

موجود ټول جنسونه او سپیشزونه او د هغوی  

چی   بایوم  هغه  او  چاپیریال  طبیعی  ژوند  د 

تو  پکی  پوری  دوی  حد  ممکن  تر  کړی  افق 

يش  اقتصادی،    وساتل  له  چی  څومره  او 

د   باید  وی،  ممکنه  پلوه  تخنیکی  او  سیاسی 

 . ونیول يش   ې منځه تلو مخه ی و او له  ویجاړید 

World Climate Applications And 

Service Program (WCASP) 

د اقلیم د کارولو او خدماتو نړیوال 

 پروګرام 

احساس   د په  ستونزو  د  چاپیریال  د  ژوند 

په  سیستم  ایکو  او  چاپیریال  د  سه،  کیدو 

برخه کی د علمی څیړنو په پرمختګ سه د  

جوړ  پروګرام د  یوه  بیولو داسی  پرمخ  او  ولو 

د   کچه  نړیواله  په  چی  شوه  ولیدل  اړتیا 

محصوالتو د تولید، له اوبو او انرژی څخه د  

د   کی  صنعت  او  جوړولو  ښار  استفادی، 

ونیول   کی  پام  په  باید  برنامه  نړیواله  اقلیم 

پروګرام   فرعی  بل  یو  ملتونو  ملګرو  د  شی. 

World Climate Data And 

Monitoring Program    یاWCDMP    د

اقلیم په هکله الزمی ارقام چمتو کوی. دغه  

د   چی  کوی  مقایسه ښکاره  هغو  د  او  ارقام 

سحرایی   او  زیاتیدو  په  مخ  تودوخه  نړۍ 

)و.ګ:   دی.  پراخیدو  په  سیمی 

Www.Wmo.Ch  ) 
 

World Climate Program 

 د اقلیم نړیوال پروګرام 

پيژندن ه  د د ملګرو   ې نړیوال سازمان ک  ې وا 

چ  دی  فعالیت  هغه  م.    ۱۹۷۹په    ې ملتونو 

د نړۍ په    WCPکال کی منظور شوی دی.  

باندی کار کوی   اقلیم  په  او  کچه په نړیوال 

)و.ګ:   کوی.  ترسه  څیړنی  برخه  دی 

w.WmoWw ) 
 

World Meterological 

Organization WMO 

سازمان هوا پيژندنی نړیوال   د  

م. کال کی د نړۍ په کچه د هوا    ۱۹۵۰په   

پيژندنی په برخه کی د ارقامو د راټولولو او 

څیړنی په موخه تشکیل شو. د دغه سازمان  

اوزون د   بدلون، د  اقلیم د  فعالیت د  زیات 

طبقی د ستونزو او د تودو سیمو د توپانونو 

دی.   متمرکز  کی  برخه  په  کولو  اټکل  د 

 پاڼه(.  Www.Wmo.Ch: )و.ګ

 

http://www.wmo/
http://www.wmo.ch/
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X, x 
                        Xanthophyls  زنتو فیل

ډل  د له  پګمنتونو  چ   ې رنګه  پګمنت    ېهغه 

ورکو ن رنګ  ژیړ  ته  کيبات  بوټو  په  ژیړ   ې . 

 رنګه پګمنت. 

 

                       Xenobiotic  بیوتیکزینو 

چ ه ترکیبات  کیمیاوی  مصنوعی   ې غه  په 

توګه جوړ او د ژوندیو موجوداتو لپاره پردي 

پردی  یعنی  معنا  لغوی  زینوبیوتیک  د  وي. 

نا   پردی  کی  چاپیریال  شاوخوا  بیګانه.  یا 

 آشنا مواد. 

 

                                            Xeric زیریک

ژونده چ   يغه  ک  ې موجودات  ملدبل   ې لږ 

ژوند   يش هم  ژوندی  تیروالی  هغه   .

چ  مل  ې موجودات  چاپیریال  لږ  لرونکی  دبل 

 .يته اړتیا لر 

 

                           Xerophyte  زیروفایت 

ونه بوټ  ې غه  سه    ې چ   ي او  چاپیریال  وچ 

لر  لکه  يتوافق  اغز   ،سابلټی .  شمیر  او    يیو 

چی  نور. )ونی(  بوټی  ډوله  ونه  او  بوټی  هغه 

کوالی   توافق  کی  سیمو  سارایی  او  وچو  په 

وړاندې   په  وچوبې  او  ګرمی  د  آن  او  شی 

 مقاوم دي. 

 

                                            Xylem  زایلم 

ه ریښو څخه اوبه او  لونو بوټو هغه انساج    د

کان  شوی  نبات  )منالون  ي کتو   جذب  د  ه( 

 .يپورتنیو برخو ته لیږدو 
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Y, y 
 

                                                Yard   یارد

انچه،    ۳۶د اوږدوالی یا طول هغه واحد چی  

 .ي مرته و ي میل ۹۱۴،۴فټه یا هم  ېدر 

 

                           Yardang  بادی غونډۍ

سپکو   د د  امله  له  بادونو  دایمی  او  توندو 

داسموادو   ته  ځای  یو  ذراتو(  د  خاورو    ې )د 

چ  ب  ې راټولیدل  غونډۍ  غوره کړ د  پهيڼه   . 

ک دښتو  هوارو  پراخه  په  بیا   ې. تیره 

Yardang  دغ  توپوګرايف   ې ځمک  ې ټول  ې د 

رامنځته   ېژور   -ېلوړ   ې ک

 (. Dune)و.ګ:يکو 

 

   Yellow Book ژیړ کتاب 

 ي ایالت   ۱۵۰۰۰۰د    ې متحده آیاالتو ک  ې امریکد  

د ولس   ې دارو د څانګو مدیرانو او د امریکا

په    ې پوهولو لپاره لیکل شوی کتاب دی چ د  

ک ساتن   ې هغه  چاپیریال  او    ې د  اصول 

  ۳۵۰. دغه کتاب د  يد  ي مقررات لیکل شو 

 ي.شاوخوا پاڼی لر 

:  )و.ګ 

Http://Es.Epa.Gov/Oeca/Fedfac/Yell

owbk/) 

 Yield                                             حاصل

تولید  -ونو  د هغه  )دانه،    بوټو  ماده  شوی 

...( چ  څخه   ې یو واحد ځمک  له  ې بوس، ګل 

 . يترالسه شوی و 

 

 Yield                                           حاصل  

او    ېکروندې حاصل چې د تخم ، اوبو، س   د

کېږي ترالسه  لګښت  په  دې  کار  په   .

مزد    ،ګټې   له حاصل    ځانګړتیا سه   او  سود 

 سه توپري لري.

 



http://es.epa.gov/oeca/fedfac/yellowbk/
http://es.epa.gov/oeca/fedfac/yellowbk/
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Z, z 
                           Zero Grazing صفر څړ

چ ه ځای  څړ  ک  ېڅارو   ې غه  هغو  نه   ې په 

او بوټيپیول کیږ د څارویو   ې ی  ي ، خو واښه 

خوراک کیږ   ې د  ریبل  خاطر  بیا   يپه  او 

 .يورکول کیږ ې څارویو ته په غوجلو ک
 

                                     Zoonosisزونوسز

ګډې    ترمنځ  انسانانو  او  حیواناتو  د 

واسطه   د  چې  ناروغۍ  اوانتقالیدونکي 

لکه میاشې،   په واسطه  بیولوژيکی میزبانونو 

د  هم  یا  انتقالیږي  واسطه  په  کنو  او  مچان 

د   )سنج،  او  وسایلو  وسایل  لوشلو  او  تغذیې 

 داسې نور( په واسطه انتقالیږي.  
 

  Zone Of Leaching 

      لیچینګ ناحیه د

له    ې چ   يهورایزون ته ویل کیږ  E  ېخاور   د

او   فزیکی  د  سه  طبقو   نورو  پورتنیو  خپلو 

په  کیمیاوی جوړښت   توپیر کوی.  له مخی 

ک طبقه  پ  ې دغه  اوبو  مینځل د  واسطه  ه 

 . يعنارص تجمع کو  يشو 

Zone Pricing 

  د سيمې له مخې بیه ټاکل

  په توليد له سيمې څخه نورو سيمو ته وار    د

وار د بيو بدلون او د زونونو يا ساحو له مخې  

د اجناسو او خدماتو بيه ټاکل .د بيو ټاکنې 

وي،   له مخې  موخو  او  تصاميمو   يوشمېر  د 

کله چې د اجناسو پلورل د مرکزي مارکېټ 

او   واټنونو ووېشل يش،   بېالبېلو  په  پرتله  په 

جال ز  ممکن  ته  زون  هر  يش،  تقسيم  ونونه 

يش  ټاکل  و  ز   په  .  بيه  د  توګه  يا  و دې  ن 

 ساحې له مخې بيه ټاکنه رامنځته کېږي. 

 

                                       Zygote  زایګوت 

شو ا چ   ېلقاح  موجوداتو   ې تخمه  ژوندیو  په 

نرینه   ې ک د  ده.  ځانګړنه  تکرث  زوجی  د 

ښځینه    Spermګمیت   یو    Ovumاو  سه 

ه او  کیدل  واحدځای  چی  غه  حجره  ه 

کیږ  ي،جوړیږ بلل  .يزایګوت 
 



 
 

اداری اوپاليسی دپوهنځي  االسالميه دمشاورپه توګه دنده درلوده. دننګرهارپوهنتون دعامه  

دافغانستان   کی  پوهنتون  کابل  په  رنګه  همدا  او  استاد  پوهنځي  اوددغه  رييس 

 دافغانستان دپوهانو او متخصصانو د ټولنی او دمعلوماتودمرکزداديتوريل بورد غړی 

  (Assembly of Scientists & Experts of Afghanistan)    دشورا  د رهربی  ( RASEA) 

ی. اوس د افغانستان د لوی قاموس علمی همکاردی. دخپل خدمت په  او موسسینوغړی د

 دوره کې يې یوشمیر ستاینلیکونه ترالسه کړی دی.  

پوهاندمحمد ،داقتصادپوهنځي   همدارنګه  دعلوموداکاډمۍ  دافغانستان  و، بشريدوديال 

پالیيس   او  ادارې  والرښــوداســـتاداوددفـاع پوهنځيوديوشـــمېراستـاداناودکرنې  دعامه 

دعالريتبه وزارت   دکورس  اوقـــرارګاه  دســـــرتدرســـــتيزدقـــوماندانيت 

ونو او سیمنارونو کې  د فیلوشیپ برنامو، علمی کنفرانسافرسانوالرښوداستادپاتې شوى دى،  

ایران، هند، جرمني، پاکستان،  دګډون اود میلمه پروفیسور په توګه یی یو شمیر هیوادولکه  

پیوستون د هسپانیا، هنګری، اتریش او  ترکیې ته سفرونه کړي دي. همدارنګه د افغانانو د

دبیوز  او  داقتصاد  د  شورا  او  اوبو  د  افغانستان  د  او  عضو  کمیسیون  د  وړلو  منځه  له  د  لی 

( مرکز  ملی  د  دمطالعاتو   Afghanistan National Water and چاپیریال 

Environmental Studies Center-ANWERSA  .۸۴تر اوسه یی ( د هیات امنا غړی دی  

او څلور عنوانه نور یې   دی   نه کتابونه په انګلیسی، پښتو اودری ژبو چاپ او خپاره شویعنوا

، اورولیاو پرزنتشنونه  کنفرانسونو کی مقالی  ۴۴. دهیواد دننه او بهر یی  چاپ ته چمتو دي

–علمی  ۳۷تلویزیونی برنامو کی یې علمی بحثونه او مرکې کړي دي،  بیالبیلو راډیوګانو او  

ادارو او له بیالبیلو  د افغانستان  ته یی تقریظونه لیکلی او    او تحقیقی آثارو  مسلکی کتابونو

یی   څخه  تقد  ۱۸مراجعو  او  دی ستانیلیکونه  کړی  ترالسه  ادبی همدارنګه  ،  یرنامی  پنځه 

یی   یادګار  لوح  یو  او  او    ترالسه کړی دی.جایزې  تدریس  په  دننه  هیواد  د  هم  اوس  همدا 

 علمی څیړنو بوخت دی او بیالبیلو فرهنګی او علمی ادارو او مراکزو رسه اړیکې لري. 

 dodyal1@yahoo.comایمیل: 



 
 

 لنډ ژوند لیک 

پوهاند محمدبشريدوديال دعيل محمدخان حسني خېل زوى،په  

پرانیستي   ١٣٤٠ سرتکې  ته  نړۍ  کې  واليت  په  دکابل  کال  ش. 

ته   پاى  کې  لېسه  عايل  په  دحبيبې  يې  دوره  دښوونځی  دي. 

سويه   ه( پMS c. Honsرسويل او لوړې زده کړې يې دماسټرۍ )  

-( يوه دوره د آملان هيواد د رور Micro Economics)  بشپړې کړي دي،له دی پورته يی د

دننه اوبهريی ګڼ   (په پوهنتون کی په برياليتوب رسه بشپړه کړی ده.  دهيوادRUBبوخم )  

دی.   اورولی  يی  اومقالی  دی  کړی  ګډون  شمريکنفرانسونو،ورکشاپونواوسيمينارونوکی 

دنن  پوهنتون،  کابل  غړى،  دليکوالواوژورنالستانوداتحاديې  ، ګرهارپوهنتوندافغانستان 

پاکستان   او  اریاناپوهنتون  پوهنتون،  بیالبیلو  کې    خراسان  کې   پوهنتون  دافغانانو  یې 

اواقتصادپوهنځيو کرنې،دوترنریپوهنخیو)  ژورنالیزم  اوپاليسی،  اداری  کې  (  علومو،عامه 

غړى  دعلوموداکاډمۍعلمي  دافغانستان  دی.  کړی  اودارياناداېرةاملعارف   تدریس 

مرش،دو  پهانستيتیوت  مرستيال،  داداري GTZ/PALترنرۍعلومودپوهنځي  تريرن،  کې 

او  پوهتون  ننګرهار  پوهنتون،  کابل  استاد،په  دکورس  دادارې  کې  کمېسون  اصالحاتوپه 

ننګرهارپوهنتون   خراسان پوهنتون کې د ماسرتی او لسانس دورې استاد پاتې شوی دی. د

ترفيعاتودکمېټې   دعلمي  غړى،  دکمېټې  انفکاک  دتقرراو  غړى،دکانکوردکمېټې کې 

غړى،دپوهنتون داعتبارموندنی دتضمني اوځان ارزونی دکيمټی غړی، د پوهنتون دنصاب د  

څیړنو اومطالعاتو  د لوړو زده کړو د وزارت علمی تحقیق او طبیعی منابعو د   کمیټې مسئول،

د   عضو،  امنا  ننداد  آرین،  )پوهه،انګازه،ارزښت،  ره  نرشاتودبورداوديوشمېرمجلواواخبارونو 

تدریس  د  دي.  کړي  ادا  مسئولیتونه   یې  توګه  په  دغړي  دهئيت  دليکنې  يووايل(  اوافغان 

تدرييس   مدیر،بیاداقتصاددپوهنځي  دنرشاتو  دننګرهارپوهنتون  موده  څه  ترڅنګ، 

مدير،ورپسی د اقتصاد د پوهنځی مرستيال اودرې دورې دپوهنتون دعلمي شوراغړى ؤ.څه  

علمی مجلې مسئول مدیر دپوهه  په    موده  ترځنګ  د دې  معارف ۹۳-۱۳۹۲و،  د  کلونو کې 

دنصاب نوي کولو کې بوخت و. دوه کاله يې دارياناخصويص پوهنتون دعلمي مرستيال په  

العلوم   دجامعه  يې  دبوردآمراويوکال  استاداودماسرتی  پوهنتون  دخراسان  کاله  درې  توګه، 
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