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 ث
 

  ی، خال زدن.= خال از سوختگداوذاو نئثاو، ث

ت، ب،ند -= ثبوت؛ ~ موثبوت َت، ېن مو  -تے څه سُُج
دی م   د، بُن امیث ثبوت میدردُن ت= اگر ُب چوږتُ،

 شدث؛ ثبوت چ.= ثبوت ک.ث. د،ین، حسابت.
تیز، سررع، ،    =پَستت ، ث پپَستت ثَپَستت ، ثَپپَستت   ث  

پپَسررن سوسررن= ای سررع،   جای تیعث  خو  دفعتن؛ ،و  

د=  ت   در جای خود سشرررسرررن؛ ،ا  ث   ز  پَپسرررن ید

دفعتن خاموش شر؛؛ اارنن ثَپَسرن د=؛=ااران سع،  

پَسررن خو جای تن سوسرن=  میبارد؛ ،و پات ښرراث ث  

 پاد شاث زید در جای خود سشسن)فلک.(

تمند= ثج = ثج ثَرَوت  روتمند.روت؛ ث،رو،
:    سُُُُُی)بُُه ان    نیخوشُُُُُُه   ،رو=  ثریاا ثرثرییاا 
Pleiades  ،)ُُه(  ۴۵)اث  اُیثر  اُی اث خوشُُُ در   یاُن

گاو که به »هفت خواهران« هث     صُُُُورت   د
 یگَار  ناث  ۴۵اث  هیمسُُ  سُُت یمشُُرور اسُُت. در ل

هث    ا،یآن، ثر   با ناث عرب  نیخوُشه  رو  .اُست ُشده
اسُُت. در گَشُُته به آن ناث برده شُُده   در  ارسُُ

د  هُفت خواهر هث م ه گفتُن طور معمول  چرا ُکه ُب
ستاره شناخته    ست یاز دو  شی قط هفت ستاره از ب
و    هسُُتند   دنیمسُُ ق بابل د   ریشُُده آن، با چشُُث  

»دب   ایُخرس بزرگ     صُُُُُورت   د  نیچنهث
بُُه هفُُت    رد یگ اکبر« کُُه در برابر آن برار م

در   زین  یا تخار  نشُُان .اسُُت برادر معروف بوده

ناث وتود دارد   نیتران به هم  یکشُُُُورها   برخ
؛  پ و .شُود  م  دهینام  دری نشُان هفت   رانیکه در ا

 .اسث خاص؛ ثریا
=  رام شر؛ن، م  شر؛ن)ملال از اشتیا ،  ۈمچثمچ، ث  

 .اشتیا، فکعی(

= صُُُُُبر، ُطاُبت، صُُُُُبر کردن ، مرڎهاڎمرثرثَرثَر
 طابت کردن.

 = ثمر، میوه، بار.ث. برره.مرثَر
 = ثمر بخش.مربخشثَر

 =بد ماش، ب  انظباط.ثَمهر
سدج= اعف سسن ث= سسن؛ یپَڅکث  .یپَڅک ژد

= سعچپه ش؛ن، یاریسه،  تار-پے-یرثتار،  -پے-یث

 .اع سع افتی؛ن

 .= موزث از خامستعیر َشپث

 .= خامستعیرث

 = تشفشان.ثیرگۈښڅ

 = سوختاس؛ن.ثئوداو

 =سوختن.ثِداو

 .= جای اعای جم   یری خامستعجۈن-یرث

  یگفترار ی الگو  یاختالل در ریاساره    ل کنَرن = یتکث

گفته   سرازد ی ن مه سرنن گفتن را دشروار م  یزماس

جز در موارد  یطور مل. لکنن عم؛تاً ی اهشرود یم

  ک،  غاز شرر؛ث ی   یدر دیران خعدسررال  ،یاسررتلنا

اسرررررن ی معمو ً از   یخرا  دیران مودم  ؛ث،رپر؛ 

 . لکنن از مه شود یشعیع م  یسالگ ۴تا   ۲  نیسرن

اسررررن. در   یاختال ت تکلم  ن،تعمتر؛ایلن ی  ،تع

مه مصرررادف اا زمان    زیس  یسرررالگ ۷تا   ۶  نیسرررن

ی    یعاطف   یهایژگ،اسررن اه لظاو ی غاز م؛رسرره

  ن یردیرث موقع  ن،خرا  ا  یاجتمراع  یسرررررازگرار

  یمودماس   انیاعیز لکنن در م  یاسرن اعا  یمناسرب

از   یهسررتن؛. گاه یاختالل  نیمسررتع؛ چن  شررتعیمه ا

ا دیران  در  ارره    یافعاد   زیس  لوغموارد  قبالً  مرره 

  .شروس؛ یاس؛ دچار لکنن زاان ملکنن داشرته  یسظو

  زی الوغ س  یهرایژگ،ی ی  ط،یاق  سررررن، شررررعا  در

لکنن مؤثعس؛.    ؛ ،تشرررر؛  ا،شررررک    عییاحتما ً در تغ

از دختعان    شررررتعیپسررررعان ا  انیلکنرن زاان در م

  یمنتلف سسرربت   قات یی تظق  هایاسررن ی در اعرسرر

درصرر؛   ۳۰پسررعان ی    یدرصرر؛ اعا  ۷۰در ح؛ید 

زاان در  یمن؛   .اسررررن ؛ث،دختعان دمع گعد   یاعا

تکل  اسسران دچار   یهامه دسرتگاث ؛ ، یم   یپ  ،یجا

ملمات  یادا  نعی،ها اسررررن؛ از ااز تشررررنج  یاپارث

  یمکل   وسررررترهیی پ  منر؛ یسراگهران اره مراس  اعخورد م

  نی . اره هنگرام چن دهر؛ یم  یصررررظبرن ری  انیردر م

 ن   یرا مره ری  یمعمو ً اسسررررران حعف  ی؛اد ،رری

 یپ. .من؛ یاسن، چن؛اار تکعار مش؛ث جاد ،مکث ا

 =سبک.ثیڅ

 = گ  ش؛نیماڤث

 ک،ر (Phlebotomus) یپشررررره  خرام=  ئونَتکث

ها در خاسوادث  مگس مگس )خاک(سرررعدث از شرررن

زراث ی   نرررهیرررفرررلرررواررروترررومررر  عخررراسررروادث  ،ررر ب 

(Phlebotominae)  گوسه    ۶۰۰اه    ک،اسن. سزد

جنس   ۳حشرررعث یجود دارد مه   ن،جنس از ا  ۵در  

 ن یرراهم  ایرری سررررعژستوم  ایررفلواوتوموس، لوتزیم

http://www.shughnan.com/?page_id=10911
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   ، قر؛   یایردارسر؛. جنس فلواوتوموس در دس  یاد ،رز

  یمرار یی اریپرا( سراقر  ا  قرا، فع  ا،یر سرررر  یهراارث)قر

  ؛ ،رجر؛   یایردر دس  ایرسررررالرک اسررررن ی جنس لوتزیم

ی   اراشرررر؛ ی( سراقر  مایری اسررررتعال  کرا، مع  یهرا)قرارث

  ه،رداران تغر  از خون مهعث  ایرارا خعث سررررعژستوم

 ن یردی جنس ایل اهم  ی. از سظع پزشررررکمنر؛ یم

در   یعیاستشررار یسرر  هایخام  پشرره  .دارس؛   یشررتعیا

از  یدارسر؛ ی در اع رررر حرارثمرهیحرارث ی س یسواح

هرا ترا حر؛ید استشررررار  ن  ؛ ،ری جر؛    ،قر؛  یایرمنراط  دس

. جنس  اسر؛ افتره،رامتر؛اد    یدرجره  عع  شررررمرال  ۵۰

دسر  یفرلرواروترومرو در  ی   ،رقرر؛   یایررفرقرط  در   ژث،رارره 

ماسن؛    یمنراط  معتر؛له  شررررمرال  یجنوا  یهاقسررررمرن 

فقط   ایلوتزیم  جنس .شرود یم افن ،  تعاسه،منطقه  م؛ 

  یا یردس  ی عیگعمسررررمرهیی س  یعیدر منراط  گعمسرررر

  یمار یساق  ا  هایخام  پشرررره .شررررود یم افن ، ؛ ،ج؛ 

عام     نیها ساقل ن  نیهمچن  .ااشرررن؛ یم  زیسرررالک س

  اخته، تک  ک،ی   یتب پاپاتاسرر  یعیسرر،ی  یماریا

ا اررارتنولوز   ون،مررار  یمرراریمولرر؛  سررام    س، ارره 

  عخرراسوادث  ،در ز  یخررام  یهرراپشررررره  .ارراشررررنرر؛ یم

اسر؛ازث  موچرک،    یقعار دارسر؛ ی دارا  نرهیفلواوتوم

ی    رسگاثیسسربتاً ازر  ی سر  یپعمو، چشرماس  یا؛س

  عخاسوادث  ،ز  یهایپشرره خام  در  .الن؛ اسررن   یپاها

طور اسبوث اا   شرررک  اه  نه،یفلواوتومبنه سرررع، سررر

در   هایپشه خام  ن،ا   .اسن ش؛ث  ؛ثیالن؛ پوش  یموها

در  سرتادث،اه صرورت ا  شران،هاهنگام اسرتعاحن اال

از طع    یک،مه   شرررود یا؛ن سگه داشرررته م  یاا 

 یپ. اسن. ص یمه  تشن
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