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مقدمه
خدای یکتا را سپاسگزاریم که توانایی عطا فرمود تا مطابق پالن سرتاتیژیک  01سالۀ اکادمی علوم و پالن مرتبۀ مرکز
دایرة املعارف با تالشهای مجدانه موفق گردیدیم به سلسلۀ نرش دایرة املعارف کودکان و نوجوانان برای مکاتب ابتداییه و
متوسطه که جلد اول آن در سال پار به افتخار صدمین سالگرد اسرتداد استقالل افغانستان اقبال چاپ حاصل کرد ،جلد دوم
آن را که شامل نباتات است ،در سال جاری تکمیل و به دست نرش بسپاریم.
همه میدانیم که نباتات یکی از عوامل تأمین کنندۀ زندهگی در کرۀ زمین اند و رضوریات اولیۀ انسانها از قبیل غذا،
مسکن و لباس از از طریق آنها مرفوع میگردد .غذا که یک رضورت مهم و حیاتی انسان و حیوان است ،بیشرت از نباتات تهیه
میشود .حتا رژیم غذایی یک تعداد انسانها را فقط نباتات تشکیل میدهد .همچنان حیواناتی که گوشت خور اند و از گوشت
سایر حیوانات تغذیه میکنند ،زندهگی آنها به صورت غیر مستقیم وابسته به نباتات است.
به این ترتیب تهیۀ مواد مغذی مورد رضورت انسانها تنها و تنها از طریق کشت و پرورش نباتات میرس بوده و به زراعت
منحرص میباشد .از ایرنو امروزه انواع مختلف نباتات در رسارس جهان کشت میگردد.
مواد غذایی که یک بخش عمدۀ محصوالت زراعتی را تشکیل میدهند و شامل غالت ،حبوبات ،میوهها و سبزیها
میباشند ،با داشنت ویتامینها ،مواد قندی ،پروتئینها ،شحمیات ،موادمعدنی ،فایرب و سایر مواد مفید عالوه بر تغذیه و تولید
انرژی ،در رشد و سالمتی انسانها نقش مهم داشته و از بُروز بسیاری از بیامریها جلوگیری میکنند.

گروپ دیگری از نباتات ،نباتات طبی اند که در صنعت دواسازی يكی از منابع مهم توليد دوا بوده ،مواد بسیار مؤثر از آنها

استخراج میگردد.
نباتات مذکور در طبابت عرصی و عنعنهوی ،در تأمین صحت و سالمت انسانها از لحاظ تداوی و وقایه از ارزش و اهمیت
خاص برخوردار بوده و از قدیم تا امروز ،از آنها استفاده میگردد.
نباتات طبی عالوه بر صنعت دواسازی و غذایی در صنایع کیمیاوی ،مواد آرایشی ،عطرسازی و غیره به طور وسیع مورد
استفاده قرار میگیرند .نباتات طبی در جلد سوم این دورۀ دایرة املعارف معرفی میگردند.
افزون بر آن نباتات بزرگترین تصفیه کنندۀ هوا بوده که با انجام عملیۀ فوتوسنتیز ،کاربن دای اکساید تولید شده از
اکسیدیشن مواد عضوی را جذب و آکسیجن مورد رضورت را برای همه موجودات زنده تهیه میکنند.
جذب گازات مرض و زهری گلخانهیی نیز توسط نباتات صورت میگیرد که برای حفظ محیط زیست بسیار مؤثر بوده و زمینۀ
زندهگی مصئون را مساعد میکنند.
نباتات ،خال یا تخلخل خاک را بیشرت ساخته ،در تهویۀ خاک رول مهم بازی کرده و از تخریب آن جلوگیری میکنند.
جنگلها که توسط انبوهی از نباتات ،به خصوص درختها پوشیده شده اند ،یک سیستم حیاتی محیط زیست را تشکیل
داده ،باالی محیط ماهول خود (خاک ،آب و هوا) نیز تأثیر میکنند و در حفظ آب ،خاک ،حیات وحش و جلوگیری از فرسودن
زمین ارزش به سزایی دارند.
بعضی از نباتات مانند حبوبات عالوه بر اینکه منبع خوب پروتئین اند ،با اجسام حیۀ دیگر زیست باهمی داشته و نایرتوجن
آزاد هوا را به زمین نصب میکنند ،از ایرنو در تقویۀ خاک مؤثر اند.
تولید گل های مرغوب و درختان زینتی مختلف الشکل در تزئین محیط ماهول و ایجاد پارکهای تفریحی و زینتی از
اهمیت خاصی برخوردار اند.
اضافه بر اینها ،نباتات برای تهیۀ مرشوبات الکولی و غیر الکولی ،انواع تکههای نخی و ابریشمی جهت تهیه لباس ،تار،
ریسامن ،رابر ،بوریا ،جاروب ،رسش ،موم ،مواد چرمگری ،مواد رنگآمیزی ،مواد سوخت ،انواع مختلف کاغذ ،چوب برای ساخنت
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میز و چوکی ،مواد تعمیراتی ،مواد آرایشی و حفظالصحهوی؛ مانند انواع عطر ،صابون ،کریم ،شامپو و غیره مورد استفاده قرار
میگیرند.
اهمتر از همه اینکه برای دسرتسی به آنچه که تذکر یافت و در کُل برای استفادۀ مؤثر از نباتات ،باید خواص و ترکیب آنها
را شناخت ،چون آگاهی و شناخت دقیق از نباتات ما را در برنامه ریزی دقیق چگونهگی استفاده از نباتات و رژیم غذایی یاری
کرده و ضامن سالمتی و تندرستی ما خواهد بود.
با در نظر داشت آنچه گفته شد ،جلد دوم دایرة املعارف کودکان و نوجوانان به نباتات مختص گردیده و با مطالب دلچسب
و رضوری به گونۀ مصور به دست طبع و نرش سپرده شد.
در این جلد نباتات ،ساختامن و طبقه بندی نباتات و انواع نباتات؛ چون سبزیها ،حبوبات ،غالت ،میوهها و گلها به
ترتیب موضوعی و انواع آنها به ترتیب الفبایی ،به گونۀ موجز به معرفی گرفته شده است.
در جلد دوم این سلسله نیز کوشش به عمل آمده تا در تحریر مطالب ،از عبارات ساده و عام فهم استفاده شود ،کلامت و
جمالت ساده و کمرت در عمق و پیرایههای علم بوتانی باشد و برای کودکان و نوجوانان گروه سنی مورد نظر قابل درک گردد .از

حاشیه روییها و اضافات بیمورد جدا ً اجتناب گردیده است.

مدخلهای این جلد که تعدادش به « »011میرسد ،با مفاهیم سلیس ،ساده ،جالب ،در حد نیاز ،دور از تعقیدات لفظی و
مستند به منابع معترب علمی به رشتۀ تحریر آمده است .عناوین اصطالحات ،عالوه بر زبان دری ،به زبان انگلیسی و همچنین بر

تذکر نام التین یا نام علمی و خانوادۀ تقریباً همه نباتات معرفی شده در این کتاب ،رجحان داده شده است.

به اینگونه مراجعه کنندهگان این کتاب عالوه بر معلومات علمی و مفید ،با نام انگلیسی ،التین و خانوادۀ نباتات مذبور
معرفت حاصل میکنند .اصطالحات علمی و اصطالحات خارجی که معادل آنها در زبان دری وجود ندارد ،به هامن گونه که
در مکاتب و پوهنتونهای افغانستان تدریس میگردد ،به الفبای زبان دری و در مقابل آن بین قوس به الفبای زبان انگلیسی
نیز آورده شده است.
در جلد دوم دایرة املعارف کودکان و نوجوانان نیز مانند جلد اول ،جهت درک آسان مطالب داخل منت ،در صفحات جفت
لغتنامه آورده شده است که در آنها به تعداد « »185لغت یا واژۀ مغلق به ترتیب تذکار شان در منت ،معنا و حرف اول و در
بعضی لغات حرف دوم نیز به منظور سهولت در خوانش آنها اعراب گذاری گردیده است.
برای ساده سازی اصطالحات بسیار اختصاصی و علمی ،نهایت کوشش به عمل آمده تا با مراجعه به قاموسهای علمی و
تخنیکی ،اصطالحات مذکور به کلامت قابل فهم و رایج در این کشور برای کودکان و نوجوانان معنا و ترشیح گردد.
مطالب شامل در جلد دوم دایرة املعارف کودکان و نوجوانان با استفاده از منابع معترب علمی و دایرة املعارفها که در
اخیر کتاب گنجانیده شده است ،نگارش یافته است.
از دایرة املع ارف حارض افزون بر اطفال و نو جوانان کشور ،معلامن مکاتب و والدین اطفال نیز میتوانند استفاده کنند و بر
معلومات علمی شان بیافزایند.
ضمن تهنیت گفنت طبع و نرش جلد دوم دایرةاملعارف کودکان و نوجوانان ،رجامندیم ،اکادمی علوم افغانستان بتواند این
کتاب را به اندازۀ نیاز و کفاف به طبع و نرش برساند.
یکبار دیگر از متام دانشمندان ،اساتید محرتم پوهنتونها ،معلامن مکاتب و صاحب نظران صمیامنه تقاضا میگردد که با
ارسال نظریات نافع و رشیک ساخنت تجارب شان در جهت بهرت سازی این سلسله کتب مرجع برای کودکان و نوجوانان که
اولین تجربه در این راستا در سطح کشور میباشد ،ما را یاری رسانند.
همچنان از صاحب نظران و اولیای محرتم کودکان و نوجوانان تقاضا به عمل میآید که حین مطالعۀ این کتاب ،در صورت
مشاهدۀ کمی و کاستی ،مرکز دایرة املعارف اکادمی علوم را در جریان بگذارند تا در چاپهای بعدی در نظر گرفته شود.
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