اصطالحات کشاورزي منطقه کاشان
مهدي صدري
منطقه کاشان از جهت گوناـگوني گويشها درخور توجه است .گويشهاي منطقه کاشان
را ٬که جزء خانواده گويشهاي مرکزي ايران است ٬به چهار بخش ميتوان تقسيم کرد:
بخش اول  ٬گويشهاي آران و بيدگل ٬در شمال شرقي شهر کاشان .اين دو آبادي ٬هرچند
به هم متصلاند ٬دو گويش متمايز از يکديگر دارند؛ بخش دوم  ٬زبان مردم شهر کاشان و
محالت آن که فارسي محلي است؛ بخش سوم  ٬گويشهاي ابوزيدآباد و آباديهاي تابعه
آن در جنوب شرقي کاشان؛ بخش چهارم  ٬گويشهاي آباديهاي جوشقان ٬قهرود ٬کامو٬
جوينان ٬ابيانه ٬ونداده و چند آبادي ديگر ٬در ارتفاعات سلسله جبال گَ ْرـگِش در جنوب

ـکاشان  .شايان ذـکر است که قمصر نيز در اين ناحيه قرار دارد؛ اما ٬چون از ديرباز مردم اين

شهر با مردم کاشان آميزش و داد و ستد مستمر داشتهاند ٬زبان آنان به زبان مردم کاشان
نزديک شده و با آن فرق چنداني ندارد.
واژهها و اصطالحاتي که در اين مقاله نقل شده صرفًا مربوط است به شئون گوناـگون
ـکشاورزي در خطه کـاشان ٬از جـمله آبـياري ٬ابـزار و ادوات کشـاورزي ٬اصـطالحات
تقويمي و هواشناسي ٬آفات نباتي ٬و اسامي بعضي از درختان و گياهان .اين واژهها بـا
فارسي تهراني ٬اساسًا يا از حيث تلفظ ٬متفاوتاند.
واژههاي نظير در مناطق مجاور يا
ِ
بعضي از اين واژهها در لغتنـامههاي فـارسي نـيز مـضبوطانـد .مـثًال واژه آزْ بَ ـنْدَ ـک
ª a zbandak

در قريه برزک کاشان به معني قوس قزح به کار ميرود .اين همان واژه است

ـکه در فرهنگهاي فارسي به صورتهاي آذفنداـک  ٬آزفنداـک  ٬آژفنداـک و آدينده به کار رفته
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است Ä .لغت فرس اسدي ٬فرهنگ جهانگيري  ٬برهان قـاطع  ٬لغت نـامه دهـخدا و غـيره ٬کـه
شاهدي نيز از گرشاسبنامه اسدي براي آن آوردهاند.
اصطالحات

آب باريکه آب بسـيار کـمي کـه در جـوي روان
باشد.
آب چاق )در مقابل »آب باريکه«( آب تند و زيادي
ِ
ـکه در جوي روان باشد.
آبـياري مـداوم ٬درخـتان و
آبکُش زميني کـه ٬بـا
ِ
ـگياهان آن خشک شده و حالت خزه زار پيدا کرده
باشد.
آب گرفتن آبياري کردن.

آفتاب و يا به علل ديگر خشک شده باشد.
آوي آونگ.
اَشْ ک درخت زرشک.
اُشْ ک ُْرد زمين بسيار سفت و سختي کـه سـنگ و

خاـک آن به هم جوش خورده باشد و با کلنگ هم

به سختي کنده شود.

َالْ گ نوعي هلوي سفيد که هسته آن تلخ است و
از آن جوز قند درست ميکنند.

عليق خشک شده چهارپايان در زمستان.
آذوقه
ِ

َالْگاله برگه الگ ) Äاَلْگ(
َا ْم بار انبار؛ اين بار ٬اين دفعه.

آلبالو گيالس ميوهاي که ٬به طعم ٬شبيه آلبالوست

ـک بلند يک ساله درخت انار
ِانار خوره ترکههاي ن ََر ِ

آلوچه دو َب هري نوعي آلوچه که ريـزتر از آلوچـه
بَ َر غوني )از مرغوبترين انـواع آلوچـه کـه آن را

ِا نجير انجير.
ُا ُو ْرده کردن خاـک زمين زراعتي يا باغ را به عمق

آبْلود ميوه مانده آب انداخته.

آزْ بَ نْدَ ـک رنگينکمان ٬قوس قزح.

و ٬به درشتي و شکل ٬شبيه گيالس.

خشک ميکنند( است.

آلوچه رسمي نوعي آلوچـه کـه ريـزتر از آلوچـه
دوبهري ) Äآلوچه دو َبهري( است.
آلوچه قِ يْسي نوعي آلوچه کـه ٬بـه طـعم ٬شـبيه
آلوچه و ٬به شکل ٬شبيه قيسي است.
آلوچه کَشْ که نوعي آلوچه که از آلوچه رسمي هم
ريزتر است.
ـر غوني خشک شـده
آلوچـه َو ْر چـينْده آلوچـه بَ َ
درشتي که از ميان آلوچهها جدا کرده باشند.

ِانار انار.

ـکه بايد هَ َرس کرد.

حدود يک متر با بيل و کلنگ کندن و نرم کردن و

زير و رو کردن.
بار ِب ِده درختان با ثمر.
ْ
بارخُ ش درختان صنوبر ٬سفيدسار ٬بيد و کبوده که
ْ
روي پا خشک شده باشند.

باره چوبهاي بلندي که بر روي پلهاي سـاباط
) Äساباط( گذاشته ميشود و معموًال دو چشمه
ساباط را ٬که شامل سه پل است ٬به هـم پـيوند
ميدهد؛ بچه زنبور عسل؛ قلعه.

آله ميوهاي که از وسط نصف شده باشد :هندوانه را

سبز آن به راحتي
باغالو بادام و گردويي که
ِ
پوست ِ

آله سوز قسمتي از تنه درخت که بر اثر تابش

بلند جوشيده از تنه درخت
بَغَل جوش ترکههاي ِ

دو آله کن.

سخت آن جدا شود.
پوست
از
ِ
ِ
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ـکه محل اتصال آن بـا سـاقه سست است و بـه

سر پايه ساباط ) Äســاباط( را از آن بـيرون آورده
ِ

بَلْ ِبله راه آب سقفداري که در زيـر جـاده درست
ميکنند که آب جوي در آن ميريزد و از طـرف

پَ نْجا ُو ِششه پنجاه و ششمين روز از سال شمسي
جاللي و مطابق با بيست و پنجم ارديبهشت ماه

ديگر بيرون ميرود .معموًال اين نـوع راه آب در

ـکه دهقانان مـناطق کـوهستاني آن را ٬از جـهت

متري زير جاده ساخته ميشود.
عمق يک
ِ

سـرمازدن سـر درخـتي ٬مـخاطرهآميز
احــتمال
ِ
ميدانند.

راحتي از محل جوشيدگي کنده ميشود.

به

)(be

بِ ه.

باشند.

بيباره درخت بيثمر.

پوچه خشکباري که پوچ و بدون مغز باشد.

بــيس و ِششـه بـيست و ششـمين روز از سـال
شمسي که مطابق با بيست و ششم فروردين ماه
ِ
دهقانان مناطق کوهستاني ايـن روز را ٬از
است.
ِ

پوشه مجموع بخش چوبين و هسـته مـيوههايي

جهت احتمال سرمازدن سر درختي ٬مخاطرهآميز

ميدانند.
ْ
بيل َد ّسه دسته بيل.

بيل گَ بري نوعي از بيل با کفهاي پهن.
ِ
پا جوشه جـوانـههايي کـه از مـحل يـقه درخت
ميجوشد.
چـوبين خـوشه انگـور و قسـمت
ِپ ريشه قسمت
ِ
مياني سيب و گالبي و ِب ه.
ِ
ُ
بـار
کـه
ـالبي
گ
(
راب
س
اب
ر
س
مقابل
)در
پَساب
ِ
Ä
ِ
ِ
ِ
دوم ٬از تفاله ُگلهاي مـانده از سـراب در ديگ٬
ـگرفته ميشود و گالب مرغوبي نيست.
ِپ ِس جوره مقدار کم و اندکي از محصول که ٬در
وقت جمعآوري ٬از ديد صاحب آن دور مانده يا
ارزش جـمعآوري نـداشـته و بـيشتر اطـفال بـه
جستجو و جمعآوري آن ميپردازند.
پَ ْس َرس محصولي که دير ميرسد.

پُ غاز گرفتگي مجراي جوي يا رودخانه با بـرگ و
خاشاـک.

ِپغَر کو ِد گوسفندي.
پُ ل چوبي که دو طرف آن سوراخ شده باشد و دو

مانند هلو ٬زردآلو ٬قيسي ٬الگ ) Äاَلْگ ( ٬آلوچه٬
آلو ٬آلبالو.
پوگِله پوست سبز بادام و گردو و فندق و پسته.
چين خشکهاي که ميان دو رشـته کـر ِد
پوم سنگ ِ
زراعتي ٬در دامنهاي شيبدار ٬براي گرفتن شيب
زمين ٬درست کنند.
پي پيه؛ هندوانه نارس که رنگ داخل آن سفيد و
بيمزه باشد.
شـدن حـلقه خشک شـده
پيرا َهن ِد ريـدن پـاره
ِ
ـگلبرگهاي دور ميوه بر اثر بـزرگ شـدن نـهنج
) َط بَ ِق ُگل( يا ميوه.
پوست ميوه بر اثـر مـاندن؛
چروکيدگي
پير شدن
ِ
ِ
مــولوسگيدن و
ْ
مــولوسگيدهَ ٬ه ــ ْم ُ
چلُ سگيده )Ä
هَ ْم ُچلُ ْسگيده ( :خيارها پير شده.

ْ
پيش َرس ميوههايي که از نوع ديگـرشان زودتـر
ِ
ميرسند.
چـغندر
مــانند پــي؛ کـلم و
پــيوند )(peyund
ِ
ِ
نامرغوب که خـوب پـخته نشـود و ٬بـه هـنگام
جويدن ٬به دندان ٬سفت احساس شود.
آدم شل و ول و بيعرضه.
تَ ّپه تاپاله گاو؛ ِ
تُرشاله برگه زردالو و قيسي.
رشد کدو و هندوانه و خربوزه.
تَق جوانه در حال ِ
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تِ الشْ نه تالشه چوب.

تَ لخو ترخون ٬تلخون.
تُلْفه تفاله.

انشعابات خوشه انگور.
تِلَ نْگه هر بخش از
ِ

مدور که روي آن ترشاله ميگذارند
تِ ِم نو ِ
پهن ّ
سبد ِ
تا خشک شود.
تَ نْده دو لپه مغز پوشه ) Äپوشه( شيرين شده زردآلو
پوست روي آن نيز گرفته شده
و الگ ) Äاَلْگ( که
ِ
باشد.
توت نامرغوب.
توت ِا ِل جه نوعي ِ
ِ
توت سيا شاه توت.
ِ

توت مارو گياهي وحشي و صحرايي که ميوهاي
ْ
شبيه به توت دارد.

ِت َور تَ َبر.
تورـکه دانه انگور.
ْ
َج ت َانْ ُگم.

نوبت آبياريش جلوتر از ديگري
ِجلَ ْو َب ند کسي که ِ
باشد.
جو پوست گرفته خُ رد کرده که براي
ُج ِو آله کرده ِ
آش جو مصرف ميشود ٬بلغور.
ِ
جوبپا ميراب.
ْ
جوبرو کسي که جوي آب را پاـک ميکند.
ْ

خـوردن
زدن درخت؛ جـوش
ِ
جوشيدن جـوانـه ِ
پيوند.

چاجه

)(c§ ª a je

چاهک ٬چاه کمعمق براي فاضالب.

چا دو دوله چاه آبي که به وسيله چرخ چاه ٬با دو
دلو ٬از آن آب بکشند ٬به ايـن صـورت کـه ٬بـه
دلو پـر از آب ٬دلو خـالي بـه
موازات باال آوردن ِ

درون چاه رود.

چار بُلو چهار قلو ٬چهار ميوه که به يک ُدم باشد.
ْ
شدن سر درختي.
چايْدَ ن سرما زده
ِ
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َچ ْر مه يکي از آفات گياهي.
َچ ّره قلمه َم ْو.

دار صحرايي که در پشت بام
ِچ زّ ه نوعي بوته تيغ ِ
ْ
الگ ) Äاَلگ( پـوست
منازل ٬بر روي آن ٬آلو و ِ

ـکنده را آفتاب ميدهند تا خشک شود.
ِچغَر نشاي بادنجان و گوجهفرنگي و ُگل.
ِچ ِغ روند

)(c§ eqerund

زردک و هويج و خياري که

چوبي و سفت باشد.

َچ ک کردن هَ َرس کردن.
ُچ ْل مه مغز بادام و گردوي نبسته و سفت نشده.

ِچ ل و ِششه چهل و ششمين روز از سال شمسي
ـکه مـطابق بـا پـانزدهم ارديـبهشت مـاه است و

دهقانان مناطق کوهستاني آن را ٬از نظر احـتمال
سرمازدن سر درختي ٬مخاطرهآميز ميدانند.
چيله سر شاخههاي انتهايي درخت.
چــيله چــا درخــتي کــه بــر اثــر سـرمازدگي
سرشاخههايش خشک شده باشد.
چينْدن چيدن؛ بافتن.
رب زه خربوزه.
خَ ِ
خربزه تخم قند نوعي خربوزه.
خربزه کچله نوعي از خربوزه.
خُ روسه جوانه سر شاخههاي درخت.
کف استخر و حوض و رودخانه.
خَ ّره
لجن ِ
ِ
خُ نْج ليسه.

خيار داغ زَ ده خياري که ٬بر اثر آفت ٬داغ آلوده و
ِ
از محل آفتزدگي پـوسيدگي بـر روي آن ظـاهر
شده باشد.
خيار چنبر.
خيار شَ نْگ
ِ
ِ

خيار کج و خميده.
خيار غوزي
ِ
ِ
خيار گابي خياري که به بوته آن مـانده و بسـيار
ِ
درشت شده باشد.

٧٠
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قارچي خيار.
آفت
داغ نوعي ِ
ِ

درخت َپشّ ه درخت نا ْر َون.
ِ
َد ْرز روز اول از فصل پـاييز جـاللي .بـه عـبارت
ديگر ٬روز اول تقويم سال رعيتي يا کشـاورزي.
مالـک محاسبه و قرار و مـدار يک سـاله اجـاره
زمين و آب و حقوق آبياران از اين روز است .از
سـال رعـيتي
درز سـال بـعد يک
ِ
درز امسال تـا ِ
ِ
خوانده ميشود .اين روز برابر است با روز بيست
و ششم شهريور ماه خورشيدي و مطابق است با

با دست ٬آب در جاي حفر شده جمع ميشود.
جوي کرد.
ُدل آبشارهاي کوچک
ِ

ُدم چا ُد ِم شکوفهاي که ٬بر اثر سرمازدگي ٬آسيب
ديده باشد.

دو بُلو دو قلو.

دو بيله زميني که به ارتفاع دو بيل شخم زده شده
باشد.

دوش مــحل تــقسيم آب در قــريههاي فــين و
حسنآباد لتحر.

صد و هشتاد و يکمين روز از سال خـورشيدي.

دوطاق معادل يک شبانهروز و بـرابـر بـا صـد و

تقسيمات تقويمي بر پايه تقويم جاللي است
اين
ِ

پنجاه سرجه )ِ Äس ِرجه( آب ٬در قمصر و توابع آن.

استخراج و تدوين کرد .در اين تـقويم ٬مـاههاي

فين ٬يک شبانهروز آب مـعادل صـد و چـهل و

سال ٬هر يک ٬برابر با سي روز است که روز آخر

چهار ِس ِرجه است.

ـکه خيام بـراي جـاللالديـن مـلکشاه سـلجوقي

اسفند ماه جاللي برابـر بـا روز بـيست و چـهارم
روز باقيمانده از
اسفند ماه خورشيدي است و پنج ِ
سال را به صورت پنجه نگهميدارند و به همين

پاياني اسفند ما ِه جاللي
نام هم ميخوانند و روز
ِ

را اسفندي ميگويند .در اين روز ٬تا چـند سـال

فراش و
پيش ٬رسم بر اين بود که شاـگردان براي ّ
خدمتکاران مدرسه برنج يا وجه نقد و يا هر دو را
ِ

با هم هديه ميبردند و آن را اسفندي ميناميدند.
در اين شب ٬در بيشتر خـانهها ٬بـرنج پـخته بـا
ِ
ماهي دودي خورده ميشد و طبقه بيبضاعت را
ِ
نيز مردم ٬به قدر اسـتطاعت خـود ٬در ايـن روز

در بعضي از نقاط ديگر کاشان و توابع آن ٬مانند

کـردن بـوتههاي خـيار و خـربوزه و
دوغو تُـنُک
ِ
اول کشت ٬پس از سـبز
هـندوانـه ٬در روزهـاي ِ
شدن.
دولو دو شاخه.
مشـهد
راج ـني )قـمصر( را َز ـک ٬راشـني )در پشت
ْ
ِ
ـکاشان( گياهي است وحشي و دارويي.
داخل جوي.
مسير
راجوب
ِ
ِ

صيفي پيشرس.
محصوالت
را ِغش
ِ
ِ
َر ْو ِزقــه ) (rowzeqeنـوبت آب .مـدار گـردش و
تقسيم آب در هر يک از نقاط منطقه کاشان فرق
ميکند :در قمصر ٬آب رودخانه مدارش بر مبناي

ياري و کمک ميدادند تا حداقل ٬در طول سـال
يک بار ٬در اين شب ٬پلو با ماهي خورده باشند.

اول مدا ْر روزقه اول
پانزده شبانهروز است که روز ِ

و ٬به ترتيب ٬تـا پـايان ٬روزقـه پـانزدهم نـاميده

آب رودخـانه بـه
ِدره يک جـوي از شش
ِ
جـوي ِ
آب قمصر.
تقسيم ِ
ِ
داس کوچک.
َد ْسغاله ِ
َد ْسکَن نوعي زمين کويري و شني که ٬با کندن آن

ميشود .اين مدارها ٬در بعضي از نقاط ديگر ٬به
تفاوت ٬ده ٬دوازده ٬چهارده و شانزده روز است.
رومه

)(rume

جوانههاي يک ساله بـيش از يک

درخت مو.
متر
ِ
ِ

مقاله

رفتن
ريش بَ نْد کردن ريشه دواندن و رو به رشد ِ
درخت.
کردن قلمه.
ريش ُدوونْدَ ن ريشه
ِ
ريشوند

)(ris§ und

کـلم و چـغندر و زردکـي کـه

ـکي آن داراي آوندهاي چوبي است
قسمت خورا ِ

و خوردني نيست.

زردالوي پوشهخوشه

)(pus§ e-xos§e

نوعي زردآلو

ـکه هسته آن شيرين است.
زيادي آبياري خزه بسته باشد.
زَ نْجاب زميني که از
ِ
قابل
زوغابه آب بسيار کمي که از جايي بجوشد و ِ
استفاده هم نباشد.

دستک انحرافي در کوره قنات بـراي
زير سو حفر
ِ
ْ
زايي بيشتر.
آب
ِ

داربست مو.
ساباط
ِ
سار گَ ْس.
ساق تنه درخت.

سالآور درختي که يک سال در ميان بار ميدهد.
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٧١

ْجد سنجد.
َس ن َ

ِس نْس گياهي انگلي.
سه بُلو سه قلو.

زمان آب .در فين ٬هر چهار سهم برابر
َس ْهم واحد ِ
با نيم شبانهروز و مساوي با هفتاد و دو ِس ِرجه و٬

بنابر اين ٬هر سهم معادل هجده ِس ِرجه است.

درخت مو.
بهاري
بار
ِ
ِ
سياواز جوانههاي بي ِ

الو ري
ِس يْ ِ

)(seylaª veri

مسيله ٬محل عبور سيل.

ســي و ِش ِشــه ســي و ششــمين روز از سـال
خــورشيدي کــه مــطابق است بــا روز پـنجم
مناطق کـوهستاني ايـن روز
ارديبهشت .دهقانان
ِ
سرمازدن سر درخـتي ٬مـخاطرهآميز
را ٬از جهت
ِ
ميدانند.

اندک جاري در جوي.
شاشابه آب بسيار
ِ
شاغال بادوم )چاغاله بادوم( چاغاله ٬چغاله.
ِش ِبلکه مجموع چند گمبه ) Äگُ ْمبه(.
ِش ِته شته.
ِشش جوب شش جوي آب.

تقطير گل سرخ.
اول به دست آمده از
ِس راب گالب ِ
ِ
زمـان آب در آبـياري .در
واحـد
ِس رجه )(sereje
ِ
ِ
ِ

شصت و ِششه شـصت و ششـمين روز از سـال

ـرجه بـرابـر
ديگر ٬مانند فين ٬هر هـفتاد و دو ِس ِ

دهقانان مناطق کوهستاني اين روز را ٬از جـهت

قمصر ٬هر هفتاد و پنج ِس ِرجه و ٬در بعضي نقاط

است بــا يک طـاق ) Äطــاق( و مـعادل دوازده
ساعت يا نيم شبانهروز.

سر ظهر ٬رأس ظهر.
ِس ِر َد ّسه ِ

قسمت
بريدن همه شاخههاي درخت از
َس ر کردن
ِ
ِ
مياني.
ِس فيد سار سپيدار.

تيز درختاني مانند آلوچه و زردالو.
ُسکّه تيغ بلند و ِ
ِس ْلخ استخر.

ِسلْف تفاله جويده گوشت و بِ ه.
ِس ماق سماق.

خورشيدي که مطابق است با روز چهارم خرداد.

سرمازدن سر درختي ٬مخاطرهآميز ميدانند.
ِ

شَ فْدَ ر شبدر.

شبدر سه چين ٬شبدري که فـقط
شَ فْدَ ِر ِسه چي
ِ
سه بار چيده ميشود.
شَ فْدَ ِر ِه َرنْدي نوعي از شبدر که فقط يک چـين
شبدر ميدهد.
شَ فْدَ ِر هفت چي نوعي از شبدر که هـفت چـين
دارد.
شَ ّ
بـلند يک سـاله
ــالقه جـوانـه زوري و بسـيار ِ
درخت.

٧٢

نامه فرهنگستان ٣/ ٣
اصطالحات کشاورزي منطقه کاشان

مقاله

سست مـجراي قـنات کـه ريـزش
زمـين
شوالته
ِ
ِ
ميکند.

ّ
قيسي کلهاي ٬نوعي قـيسي
ي )(kalley
سي کَلِ ْ
ِ
قِ ْي ِ
مرغوب و بسيار درشت.
قيسي مرغوب.
قيسي گُ رجي نوعي
ِ
ـکال تره.

معادل دوازده ساعت .هر طاق آب رودخانه ٬در

ـکِ بوده نوعي سپيدارکهپشتبرگهايآن سفيداست.

شيد کردن پخش کردن و پهن کردن.
طاق واحد زمان براي آب ٬برابر با نيم شـبانهروز
قمصر ٬برابر با هفتاد و پنج ِس ِرجه و ٬در بـعضي

ـرجه
مناطق ديگر کاشان ٬برابر با هـفتاد و دو ِس ِ

است.

طاق روز براي آبـياري ٬از طـلوع
طاق روز زمان ِ
ِ
معادل دوازده ساعت.
غروب٬
نزديک
تا
آفتاب
ِ
طاق شب براي آبياري ٬از نزديکي
طاق شب زمان ِ
ِ

روز بـعد ٬مـعادل دوازده
غروب تا طلوع
آفتاب ِ
ِ
ساعت.

طَ ّره چوبهاي دسته بيلي تا قطر دستک که روي
ساباط ) Äساباط( يا سقف خانهها ريزند.
مقابل جلوبند  Äجلوبند( کسـي کـه
عقببند )در
ِ
آبـيار ّاو لي در روزقـه
نوبت آب گرفتنش بـعد از
ِ

معين )َ Äر ْو ِزقه( است.
ّ
ِغ الـک چوب بلندي که انتهاي آن زايدهاي با زاويه
دار
چهل درجـه دارد و ٬بـا آن ٬شـاخههاي مـيوه ِ
درخت را پايين ميکشند.

ـ ِکدو کدو.
ـکَ ْردو ک َْرت.

کرم ريشهخوار.
ـکِ ْر ِم َج ْو ِز قند ِ
ْ
انگلي درخـتان آلوچـه٬
ـکشمش کَ ْولي از گياهان
ِ
زردالو ٬بادام ٬گالبي و گنجوني ) Äگُنْجوني(.

ـکُکه

)(koke

نيام ُدم برگ در زيـر آن
جوانهاي که ِ

قرار گـرفته و در حـال سـبز شـدن بـاشد .مـحل
رويش پيوندک.
ِ

ـکُلوغ کلوخ.

ـکلوغ کوب کـلوخ کـوب ٬وسـيلهاي کـه ٬پس از
شخم ٬کلوخ کرت را با آن نرم ميکنند.
ِ
ـکُ َل ْي ) (kolayکلنگ.
ـکَ نْگر جار کنگرزار ٬جايي وسيع در صحرا يا کوه
کنگر زيادي روييده باشد.
ـکه در آن
ِ

ـکوت ِانداز کود انداز ٬محلي که کـود را در آنـجا
روي هم انباشته کنند.

غوزله ميوههايي ٬مانند خيار ٬که نـاصاف و کـج
ِ
باشد.

جوي آب مسقف ٬مجراي زير ديـوار خـانهها و

قِلِ مه قلمه.

مجراي زير پلهاي سرگذر.

اضافي بين پيوند و پايه درخت.
ِق ِم ر زايده
ِ
ِق نات قنات.

قِناس چوب مو ّر بي است که به پـايه سـاباط
ساباط( و باره آن ميکوبند.

ِق ْيسي نوع مرغوب زردالو با هسته شيرين.
قيسي مرغوب.
سي آفتابي نوعي
ِ
قِ يْ ِ

قيسي مرغوب.
سي بادومي نوعي
ِ
قِ يْ ِ

ريز آفت زده که رشد نکرده باشند؛
ـکوره ميوههاي ِ

ـکوزَ ل بندها و ساقههاي کلفت گندم که زير چرخ
ـکوبيده نميشود .پس از باد دادن خرمن ٬کوزل را
)Ä

جدا ميکنند و با کوزل کوب ميکوبند.
کوزل خرمن را
ـکوزَ ل کوب آلت چوبيني که با آن
ِ
ميکوبند.
ـکوزي درخت مو به بلندي نيممتر که در کناره کوز
و پشته کاشته ميشود.

مقاله

ـکول

)(kowl

دريچه هرزاب حوض.

چـال
ـکوله چـند درخت از يک نـوع کـه در يک
ِ
درخت کشت شود .گياهاني که از ريشه آن چند
درخت ميرويد و رشد ميکند.
ـکِ ويج درختي از خانواده ازگيل و سـيب و ِبـه و
ـگــالبي و زالزالک ٬مـيوه آن ريـزتر از زالزالک و
رسيده آن به رنگ آلبالو است.
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لِ بو لَ بو ٬چغندر پخته.
َل ت محل تقسيم آب در قمصر.
لِواش لَواش.
لوبياب لوبيا.
سست کويري که زير آن خالي
لِ َو ْرـک از زمينهاي
ِ
است و خطر فرو رفتن انسان در آن وجود دارد.
لول

)(lowl

ـگاسروش گياهي وحشي از خانواده بارهنگ کـه
ِ

هرم ناقص.
ِ

ـگاوه گلوي بيل که دسته بيل در آن ميرود؛ ا َْورهاي

متر.

برگ آن مصرف دارويي دارد.
دار قالي ميکوبند.
ـکه به ِ

ـگردو کاغذي نوعي گردو کـه پـوست آن بسـيار

٧٣

جعبه چوبي براي حمل ميوه به شکل

قد يک
ماجيله جوانههاي يکساله مو ٬حداـکثر به ِّ
زمـين
مِ ْح رابي بخشي از کشتکاري که بـا بـقيه
ِ
ـکشت اختالف سطح داشته باشد.

نازک است و با فشـار انگشـتان دست شکسـته

مَ ْرزو مرز خاـکريزي شده هر کرت.
ُم رغ ِز ِد ِن درخت سوراخ کردن تنه درختان پير با
دارکوب.

پوست چوبين آن جدا ميشود و
آن به سختي از
ِ

مَ ّساب زميني که سيراب شده باشد.

ميشود.
ـگردو گُ نْجوجي نوعي گردوي نامرغوب که مـغز
به گردوي سوزني نيز شهرت دارد ٬زيرا با سوزن
مغز آن را از پوست بايد جدا کرد.
ِ

سرمازدگي محصوالت سر درختي در
ـگِ َرنْد خطر
ِ
مـعي ني از سـال )بـه تـرتيب ٬بـيست و
روزهاي ّ
ششمين ٬سي و ششمين ٬چهل و ششمين ٬پنجاه
و ششمين ٬شصت و ششمين و هفتاد و ششمين
روز از سال(.

َمغْزه مغز بادام ٬گردو ٬فندق ٬پسته و مانند آنها.
مغز گابي انحصارًا به مغز گردوي درسته گفته ميشود.
ِ
چـوبين
موال )  (mulaªمحکم ٬تسمهاي ٬پـوست
ِ
خشکبار ٬مانند گردو که آن را آب ميزنند تا ٬پس
شکنندگي خود را از دست بدهد
از مدتي ٬قدرت
ِ
ـکه ميگويند موال شده است.

مــولوس گيدن
ْ

)(mulusgidan

پــژمرده شـدن و

ـگُ لوبَ نْده محل اتصال شاخههاي اصلي بهتنهدرخت.
ـ ُگلووار دهانهوار ) Äوار(.

مير ملکه زنبور عسل.

اب اسـتخر قـرار
ـ ِگـله ) (geleچـوبي کـه در زيـر ِ
ميدهند تا جريان خروج آب از آن قـطع گـردد٬

شکستگي چوب از مـقطع عـرضي کـه
وا ِت الش
ِ
ِ
بهـصورت تراشه درآيد.

ناژه ٬ناچه.

برگ انتهاي هر شاخه.
ـگُ ْم به چند ِ
ـگُ نْجوني نوعي گالبي که درخت آن بدون پـيوند
ـکردن کشت ميگردد.

چروکيدن پوست ميوه بر اثر ماندن.
ِ

واخوردن جاخوردن؛ حالت درختي کـه شـاداب
نباشد.
وار خاـکريز و بندي که با بيل جلو جوي درست
ـکنند و آب را به ک َْرت يا نهر هدايت کنند.
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وار بند دهانه کـرت کـه آب از آنـجا وار ِد کـرت

ِو شْ گِوا ميوهاي که آب خود را از دست داده باشد؛

کاشت دوباره بذر بهجاي بذر کـاشته شـده
واـکار
ِ

ِو شَ ي

بستن وار ) Äوار( است.
ميشود و محل
ِ

سبز نشده.
واـ َگ نديدن پوسيدن) .فقط براي پياز بهـکار ميرود(.
ورچينْدن ورچيدن ٬برچيدن.
زميني پسرس.
ورکِش محصول
ِ
عمق
کردن زمين به
آغاز کندن و نرم
ِو سه )(vese
ِ
ِ
ِ
آغـاز
يکـنواخت آن و
مـورد نـظر و ادامـه دادن
ِ
ِ
کردن درخت که براي اينکار از نقطهاي
ريشهـکن
ِ

شروع به حفر و کندن ميکنند.

ريشي پيرامون درخت.
پاجوش
نهال
ِو شْ ده
ِ
ِ
ِ

پنبه کهنه.

)(ves§ ay

سال آبسالي.
ِ

هِ ّسه هسته.
هَ ْم ُچ ُل ْس گيده پژمرده شده .ميوهاي که بر اثر ماندن
ـتازگي خود را از دست داده باشد.
ترـو
ِ

يَ بُلو

)(yabolu

يک قلو.

ِي خاب يَ خاب ٬آبي که در فصل زمستان به درخت
ميدهند.
اب آن براي آبياري کشيده
ِي کابه
استخر ُپري که زير ِ
ِ
اب
شده باشد؛ مقدار آبي که تازه به آن
استخر زير ْ
ِ
ـکشيده وارد شود.
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