غ
غاب دیڤ = آبیااری بی ا حاد ،آبیااری وراوان،
یر آب ؛ غاااب دیچ = = آبیاااری بی ا حااد
ک  ،آباایااااری وااراوان ک ؛ ےد ماا اا ا
یود= این مین را ا سااایر آب
اَرےاا
ساا ے
یر آب کرد آب سو
غااب = ُج ےلبااب بااه موجودات گیاااه ماااننااد آب
م گویند جلببها ا سااالساااله آغا یان هسااا.ند
ُج ےلبابهاا ،ن دیاب یاا داخا آب نادگ م کنناد .
جلببها آغا یان سااادهای هساا.ند که اندا ه آنها
ا موجودات گیاااه .ااب سااااالول گرو.ااه .ااا
جلببهای ب رگ ورق م کند به نظر م رسااااد
که بعضاا ا جلببها دارای ریشاااه و سااااوه و
بارگ هساااا.اناااد ،ولا در واوا هایاچ واروا بایان
وسااامتهای مخ.لف جلببها مشااااهده نم شاااود
جلبابهاا ا جملاه آغاا یاان هسااااا.ناد کاه باه لات
دارا باودن کالارووایاا و اناجاااا واعاااالایااتهااای
و.وسن .ی ،ا طرف یست شناسان در یرگروه
گیااهاان ورار گرو.اهاناد و.ماا سااااالو هاای این
آغا یان ک و بی شاابیه ه هساا.ند آنیه در نهاه
نخساات .وجه را به جلببها جلب م کند ،رنگ
آمی یهاای م.نوع در بین آنهاا اسااااات جلبابهاا
رناگهاای مخ.لف دارناد ،ول باه طور ماده باه
رنگهای سااب  ،وهوهای و ورم دیده م شااوند
با این حا همه آنها دارای کلرووی هسااا.ند در
جلباابهااای وهوهای و ورم کلرووی ا .وسااااط
رنگدانههای دیهر پوشااانده شااده و در ن.یجه به
رناگ وهوه ای و ورم  ،دیاده م شاااااوناد کاه اگر
آنهاا را بجوشاااااانی رناگ ساااااب آنهاا ظااهر
م گردد ا دیهر نموناههاای جلباب م .وان باه
لف دریاای ورم و لف صاااااخره و کااهوی
دریاای اشااااااره کرد واژه :واژه جلباب ا دو
بب بخ نخسات
بخ درسات شادهاسات :ج
بمعن پوشاااا یا .که پاریه و بخ دو بمعن
ووربااغاه پ معن واژگاان جلباب جااماه یاا
پناههاه یا اسا..ارگاه وورباغه م .واند باشاد وپ ؛
سرورشاه ارکان ،اداره نشرات سیمای شغنان

اک اے مٲ وئذ امه خال
ا جلبب است
ے ب
غب -آ = آب کدورت ،آب پر ا ُجلبےب؛ ے
پ وئاذ .اه یااذد = آب جوی پر ا ُجل ےباب م
آید( در .رانه)
غبرج= رشاا(ه(در اوغانساا.ان) یونجه یا یونجا (به
.ارکا  :یاوناجاااا)( ،باااه کاااابالا  :رشااااا(اااه ،بااه
هرا: .سااااابسااااات) و (ناا لم Medicago :
 )sativaاولین باار .وساااااط ماادهاا برای .اممین
غذای اسبهایشان اهل گردید یونجه ا گیاهان
اساات که خاساا.هاه اصاال آن ایران اساات یونجه
اصاااومب مبدو کویری دارد و در حا حاضااار در
.مااا مناااطت مع.ااد و شااااابااه واااره کشاااااات
م گردد وپ
غابو ،دغابوا =ب ساااااوروف (دژگاا ) باا ناا
الاما  Echinochloa crus-galliناو ا الاف
هر خ انه برنج اسااات این لفها با جذب آب و
مواد غذای و همینین نور و اشغا وضا ،موجب
ضاعیف شادن نشااها م شاوند به الوه ،لفهای
هر موجود در خ انه ،همراه نشاااااهای برنج به
مین اصاال راه یاو.ه و با ث مشااکالت بیشاا.ر
در م ر ااه م شاااااونااد یرا در این مرحلااه،
لفک ها روی آنها ب اثر بوده و باید با دسات
وجین شاوند  .گ آذین ساوروف ،سانبله با اسات .
ک گیااه ساااااوروف (دژگااا ) بااا نااا لم
Echinochloa crus-galliشالی ارهای روس.ای
خلیفه محله شاالمان ،اساا.ان گیالن لفهای هر
دیهری ماانناد انواع جهنهاا ا جملاه اویاارساااااال
یب سااااله ،انواع پیر  ،بعضااا ا پهن برگها
مااناد وااشااااات وا  ،باا نشااااااهاای برنج رواابات
م کننااد وپ ؛ غااامو ذَوَن ےمےااااااارو جناااو=
ساوروف مانند مشانگ وحشا ( مشانگ دیو)اسات؛
غامو ژن ےد ےدرون نےےا.ی د= ساوروف در بین گند
میبراید
غبو-،ښَڅ دغبو -ښَڅ=ب نوشابه سوروف
غب. =۱،هدید ،سااار ن ؛ غاوی.او= با سااار ن
آمدن ،با .هدید؛ مو پُڅ شااهبا اندو وو پُڅ ذاذو
ژیر خو ،وو سااااحر ارد شااااهبا یےت مٲ .
غاو= بیه من بیه شاااهبا را با سااانگ د ،در
غاب= این جوی ما پر
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صاابر رو دیهر شااهبا ن د ما با ساار ن آمد؛
غااو = سااااار ن رو.ن. ،هادیاد رو.ن؛ وو
ے
اه ناه
پهلاب ُکاد .و َے و پرَنات ،غااو وو .
سااٲوو ،یو .ه ُکد پ بهند نه کےاات= سااگ(نر)
پهلےب ب .و را گا گروت ،اگر .و به ساااار ن
او نمیروی ،او سااااه (نر) را به نجیر بساااا.ه
نمیکند
َ
غب:۲،دغژی-اتدغب =،بب غےژد
غابڤات.جغدغابڤات-آ)= غاایات(و غاایات هاا) ،ووات،
وو.شااااه؛ غایت-آ-یَڅ-ا ُ پ وو نوساااات ،وو
ےد ےرک نساات= غایت ها من.ظر او(مذ ) نشااساا، .
درک او نیسااااات؛ غاای .ےااااهاب ات ،یو ےیات=
غایت(ووت) شب و او(مذ ) آمد
غببر= غبار
غببره-یَخ= غبارآلود
َ
غ ِبرز د ِغ ِبرز=شاکسا.ه ،میده؛ یه .و ےیینےب صااف
غےبر  ،پ ےو پ.ئوو ُگمۈن=یاااینااب .و بکل
شاکسا.ه ،بهمان پشاب آنرا انداخ.ه اسات؛ غےبر
= شااکساا.ن،
= = شااکساا.ن ،میده ک ؛ غےبر
میده
َ
غ ِبرزا دچڤیا =،بکل شاکسا..ن ،بکل میده ک ؛
اےاات خو ،یودو ےو غےبر اچ =
یو یین ی
او پیاله(شااایریای خوری) را گروت و بکل آنرا
شااکساات؛ غےبر اچ = بکل شااکساا..ن ،بکل
میاده ؛ وهاذ پیاالاه یَن َن غبر اچ سااااڅ= آن
پیاله ها بکل شاااکسااا.ند؛ یو وو وئےااات خو،
ست= آن .یر او.ید و بکل میده شد
غےبر اچ ُ
ِغ ِبښااوب -۱=،خالص شاادن(باوندگ )؛ مو-رد اے=-
گاه(اےیهاه) وور بکاار نسااااات ،مو جریاب اده
غبُےات= برای من .ار(پشام ) دیهر کار نیسات،
باااواات جراب من خالص شااااااد؛ . -۲ووف نمو
کردن ،در یب ساطر ماندن؛ یه وےرب آد َےد ا.ه،
غبےااچ= او(مث ) وو .آد یاق بود ،حام دیهر
یاق نمیشود
ِغااابدښااااااااواااب=،خاااالص کاااردن. ،اااا آخااار
رساااندن(باوندگ )؛ جریب ا ُ غبُےاات=(من) باو.ن
مو
جراب (جراب هااا) را خالص کرد ؛ م
ُ
غبُےااااات ا ُ خو. ،ه َاا ی -گاه(یهاه)نئاذ ا = این
کجااوه را کاه بااو ، .بعادن دیهری را میهیر ؛ ےد
سرورشاه ارکان ،اداره نشرات سیمای شغنان

غهڅ جریبَنَ-ن رَد ناغبُےاا.ےث= جراب های این
دخ.ر نا باو.ه ماندند
ِغبدښا ا َچ = .ا آخر باو.ن؛ باو.ه شاااده؛ مو جریب
ست=جراب من باو.ه شده
غبُے ےیب ُ
ِغبدښڤج= باونده( کسیکه م باود)
غ اب ا ا = پاارده ،پارده روی وااروت در وواات
جوشااندن؛ ُ.ےاپ ےورََنَ-ن ،خو وو .یرین ساۈد
= وو.یکه وروت را میجوشااااانند و در روی آن
ساف
پرده پیدا میشاود؛ پ یَ ساٲو ، ،خهر  ،ے
سااٲو = ،ایالق بروی پرده وروت بخوری و ساافید
شااوی ( ا شااعر)؛ ُ.ےااپ ا ُ خود ،ارمۈن= من
وروت خورد و در ارمان پرده وروت( م) .
َ
غ َ
بۈزناا =ب یااایر (نااا لم : Cynodon
)dactylonنا یب گونه ا .یره گندمیان اساات
نا های دیهر آن ےمرغ ،یکوا  ،بندوا  ،سااااگ
وا  ،پنجه مرغ و لف دوروا اسات  .یایر ا
لفهاای دسااااا.ابدار اسااااات کاه در منااطت
یادی
گرمسیری و نیمهگرمسیری جهان پراکن
دارد یااایر در مناااطت گر و نیمااهگر هر دو
نیمکره مین .اا ار.فاا اات  ۳ه ار م.ری یااوات
م گردد یاایر در مره گیااهاان یهاارکربناهای
)(C4بهشااامار م آید که در یسااا.هاههای یون
مینهاای باایر ،کشااااا .ارهاا و بااغهاا ،کناارههاای
جویهاای آبیااری ،کااناا هاای هکشاااا  ،اطراف
.امبها ،جنه های ک پُشااات ،اراضاا بیابان و
مرا .یاوت م شاااوود  .یایر در مره لفهای
هر مهااج باا وادرت رواابات یااد در م(اابلاه باا
ساااااایر گیااهاان ا جملاه گیااهاان را  -بااغ
م باشااااد این گیاه با اساااا.عانت ا ویژگ .ولید
ری و و دساا.ب وادر به گساا.ر سااری اساات
ولیکن برای این منظور نیاا مناد شااااادت نور و
مشو است یایر
دماهای بام بویژه در اراض
ّ
گواینکه نساااابت به .ن خشااااک م.حم اساااات
ولیکن .مای یادی به رشاد در اراضا مرطوب
نظیر شااالی ارها دارد این گیاه نساابت به شاارایط
سااااایه و برو یخبندان م.حم نیساااات ضاااامنا ب
دساااا.ابهاا و ری و هاای باه شااااارایط آبکااوات
حساسند وپ
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غپَت د َ
َ
غپےساااات" با
غپےت" " ،ے
غپَساااات= صاااادای " ے
او.یدن یی ی؛ ےد ساااا.ےن ه نےاااافن  ،ید یید .ه
غپےت ُیب ذَد= اگر ساااا.ون را ا جای بکن ،
ے
غپےت" یپه میشااااود؛ شاا اچ ارد یه ژیر
این خانه " ے
غپےسااااات مو پااذ  .ذئ ےات= ن دیاب میبود آن
ے
غپےست" سر پای من میخورد
سنگ(مسطر) " ے
َ
غووب،؛د َ
غوبَ ،
غوب ،غووب -۱ =،صاااادای مرغ در
حاالات .خ گاذاری ،غادغاد (مثا غاا ) ،وراج ،
هار ه درایا  ،واااات واااات کاردن {ف د }؛ ماو
ےمرغااَ غے..ااو ناه َهرذَاد= مرغااب من غادغاد
نمی.واناد؛ -۲باا وهر در یر لاب گاپ دن ،غر
دن؛ لپ مه ُ
غتُ ،و .ه ےااو نه ذئر ا ُ = بسایار
غر ن ن ،من .ر نمیخور
غثدبېشااڤر = مالوه یوب برای
غثدبېشااڤ د َد
َد
گرو.ن پااروی حیواناات در ووات کاار( در ایاا
خرمن کوب )
غثدجۈنی= .شناب
غثدجۈن د َد
َد
غاث دیخ= بوی مادووع؛ یی خو اناد ین =
َد
یرا در این بوی بد ندگ میکن
َ
غداث د ِرش= مح.ویااات روده هااای حیوانااات ذب
شده
َ
غداث=  -۱مادووع ،مواد غاایطاه ،پاارو؛ ژاوَن ب
ش هَن مه رهېَن= به پسا.ان گاو
غث کنَن ددو ،اے
ے
ها پارو م مالند .ا گوساااله ها شاایر نخورند؛
.هر.ااو= پااک کردن کثااوات ،پااک کردن پاارو ا
یی ی؛ ُو سااااٲ وو ژاو .هر ا ُ = من میرو
پارو گاو را پاک کن ؛  -۲ا طف مراوبت کردن،
.ربیاه کردن؛ ُو ا ُ .و .هرتُ ،
غلاه. -و یود=
من .و ا .و پرسااااا.اااری کرد و .و را کالن
کرد ؛ -۳هیچ یی ؛ پرا وخَ.ن وَچ انااد نااه
َُد= در گذش.ه آنها هیچ یی نداش.ند؛ ۈند ا ُ وو
پَےاااا ات ،یو ناه و َنات= هر ی(ادریکاه او را
پرساااان کر  ،او هیچ یی نم وهمد؛  -۴خورد،
غ ُ ،
غله سااااۈد ات .ه ی =
نابالغ؛ وو پُڅ ے
بیه ا هنو خورد اساااات ،کالن که شااااد ،با
ببین
ے
غث= گرد و غبار بامی گیاهان؛ ید گرد جناو،
ِد
یر ےدک واښ.- .-اه یاد ساااااۈد= این"غاث" ماانناد
گرد است ،معمولن در گیاهان رد میباشد
سرورشاه ارکان ،اداره نشرات سیمای شغنان

نےےاا.یڅ
غث-ب ل=آبسااه ،جو ؛ مو مهب .
َد
سات ا ُ ار داک.ر= در گردن من آبساه برآمد
خوُ ،
و رو .ن د داک.ر
ُ
غثڅ=ب ال الاب ،خےفجاه ،کیاالاب ،ےر ےملاب(ناا
ِد
لم  )Crataegus :یک ا گیاهان اسااات این
گیاه دارای ساه نوع رد ،سایاه و ورم (شاغال )
م بااشاااااد ال الاب در ایران در اسااااا.اانهاای
خراسااااان شاااامال  ،و وین ،آذربایجان شاااارو ،
آذرباایجاان غرب  ،نجاان ،اردبیا  ،لرسااااا.اان،
گیالن ،ما ندران ،مرک ی ،و  ،همدان ،اصافهان،
کردسااااا.ااان ،کههیلویااه و بویراحمااد ،وااار ،
خو سااا.ان ،کرمانشااااه ،یهارمحا وبخ.یاری و
ایال م رویاد کاه ر.باه او .ولیاد ال الاب در
ایران باه آذرباایجاان شااااارو .علت دارد وپ؛
بهره م خَن= میوه ال الب ه میخورند
غِدثن= کثیف ا مدووع
َد
ِغجڤاای.دجغد ِغ َجایېن)= آغا ؛ ژاوَن ےیادَن .ر
دَ = گااو هاا(مااده) در ن دیاب دروا ه آغا م
آیند
ِغځڤ=،پ.اب ،هلر یاا خلر(ناا لم Lathyrus :
 ،)sativusیک ا گونه های سرده خلر است
ِغچ:د ِغچدذئای= غاالاب شااااادن ،باام بودن؛ مااناده
کردن ،لاه کردن؛ ُو ا ُ وو غچ ذاد ،دگاه ےاااااا
پ مو(مو و ) .وےسااا.ین نه انجیېد= من سااار
غالب شااااد  ،شاااااید دیهر همرای من ووشاااا.
نمیهیرد؛ سااات ا ُ .یژد خو غی مو ذاد= خاک
را کشایدن و مرا مانده کرد؛ غچ خیداو= احساا
ب وو .کردن ،خود را گ کردن ،آرا شااااادن؛
خَلےکَن پ وو لۈد ات ،یو غی خود= خیل
او را سر ن کردند و او آرا شد
غایار َ
َ
غاددار = =
غادار =  ،ے
دغاییار= غاادار؛ ے
غدار کردن
ِغیارهدبڅ=ظرف(پیاله) سفال خورد
ِغیاره=ظرف سفال
غیارے د َ
َ
غییارے= غداری
َ
غیرے= غدری
َ
غی،ک= .ر  ،هیجان؛ ُو ا ُ وو نسات= من
غاا .او بااااب ایۈ
ا او .ار نااادار ؛ ُو ا ُ ے
غےدوک! مو-ند ا وو ےاااو نساات= آیا من ا
بااباایات ایاا .ر دار ! من ا او نمی.رساااا ؛
3
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غاےدوک = = .رساااااانادن ،هیجاان کردن؛ .و اے ےیاث
غاے دوک مهاب ،یو .اه .و یَڅ ناه لۈَاد= .و هیچ
ه
ن.ر  ،او .و را سر ن نمیکند؛ غےدوک م
کنَن ،یو .ه نه یاذد= اگر او را ب.رساااانند ه  ،او
نم آید ُدوےت ،پےروا
غذهدبڅ= بب غذه بُڅ
َد
غذه= بب غذه
َد
غذه= بیه
ِد
غذه-بچ= بیه گب
ِد
غر(۱و غےرَن)= بیضاااه ،خایه ،خاگ (مصاااوب
ورهنهساا.ان) یا ُگند ،غدهای جنساا اساات که در
هماه پساااا.ااناداران ماذکر وجود دارد هماانناد انادا
هومولوگ خود یعن .خماادان دارای دو وظیفااه
یعن سااااااخات و .ولیاد اساااااپر (گاامات ماذکر) و
.رشااااار هورمونهاای درونری (انادوکرین) باه
ویژه .سا.وسا.رون اسات دو هورمون دیهر بیضاه
نی به نامهای دی هیدرو.سا.وسا.رون و اندرسا.ن
دیون میباشااااد هر دو م یادشااااده به وساااایله
.حریااب و کن.ر هیپووی پیشااااین صاااااورت
م پذیرد هورمون لو.ئینهکنناده ( )LHبا ث .ولید
.ساا.وساا.رون شااده و هورمون محرکه وولیکول
( )FSHبرای سااخت اساپر (اساپرما.وجن ) م
اسااات مان که در ا مایشاااات هورمون م(دار
 LHو  FsHباام.ر ا نرماا بااشاااااد باه معن
نارسااای بیضااه میباشااد که در غالب موارد واب
درماان نیسااااات این انادا دارای لولاههاای پیچ
خورده وراوان اسات که لوله اساپر ساا نا دارند
و اسااپر سااا ی درون این لولهها انجا م شااود
ساپ اساپر های .ولید شاده به لوله دیهری درون
بیضاااااه کاه اپ دیادی ناا دارناد من(.ا و در آنجاا
ذخیره م شاااوند اپ دیدی به صاااورت هالل و
در پشت بیضه ها ورار دارد وپ
غر( =۲ی ناشاده ،اخ.ه نشاده( حیوانات ،م.ضااد
اےخ.ه" (ی شاده")؛ بُیهب( بُیهب)=ب (ی
نااشاااااده؛ ےی .و بُیهاب ُ
غر-آ اےخ.اه = ب .و (ی
ناشده است یا اخ.ه است
غراببت:دغرڤ -اتدغراببت=ب سارپرسات. ،نها؛
هرغریاب-ات ُ
غراباا .یو خۈناه دار یود= او
هر ب سرپرست و .نها را خانه دار کرد
سرورشاه ارکان ،اداره نشرات سیمای شغنان

غاارواااب =،غاار کااردن ،بااوق دن ،آرنااگ
کردن(مو.ر)؛ مو.ر ُ
ےااا اد ،خبر مو
ااوت دو ُ
غر .ے
کن= صاادای بوق مو.ر که شاانیدی مرا خبر کن؛
یه ریےاات ایمه ُ
غرت ات یت= بهمن غر کرده
آمد
َ
َ
غرث-دغرث = پار  ،و -و(سااگ)؛ .ا-ت(.و-
ےااااااد-آ = .و
ت) وَچ ےکاادَن غےرث -غےرث ُ
پار ( و -و) سگ ها را شنیدی
َ
دن ساگ(پار ،
غرثوب =،غرغر کردن؛ پار
و ه ،خرخر )؛ یی ُک اد جناااو غےرث =یرا
مث ساااگ غرغر میکن ؛ وهذ کےدَن ه غےرثَن،
مه-سااه .ر وَچ خَ = اگر سااهها پار ( و و)
میکنند ،ن د شان نرو
َ
ن( و و کن)
غرث ن= پار
ِغ ِرچوااب ،د ِغرڤچوااب -۱ =،ساااااوت دن ،و ه
کردن ،ناله کردن ،مو ےاُ.ر غرییت ا مسا= .
شااا.ر من ا مسااا .ساااوت می ند؛  -۲صااادای
ساااااااای ؛ ےد مو ه یَان غریَان= مو ه هااای
او(مث ) صااادای ساااای میدهند؛ -۳جیب جیب
کردن؛ ے ریځ غرییات=کوگ جیاب جیاب میکناد؛
یاد ے ریځ اگاه غےل غرییات ات ےووات ،بُفه .اارذ
.اه=اگر این کوگ جیاب جیاب و وه(هاه میکناد،
بفه که(او) میخواهد جنگ کند غیچ-غییت
ِغ ِرچسااات د ِغرڤچسااات= سااوت ،و ه ،صاادای
غریسااات؛ غریسااات = = ساااوت دن ،و ه
کردن ،صدای غریست دادن
ِغ ِرڅوااب-۱=،جیر جیر کردن؛ یاد دَ خمبَن.ااو
.یر غر ات =این دروا ه در هنهاا بسااااا.ن جیر
جیر میکناد؛  -۲جویادن؛ دو غاارو ےپَ .ے ارد،
لهاب غر ات= این رشاااا(اه را باه پی ب بماان،
بهذار بجود
َ
َ
ے
ِغ ِر َڅسااات دغ ِرڅسااات=صااادای غر سااات؛ د
ست=(او)
غر ے س .نیود ادو ،مٲ
ارذ .هنگ ُ
آن(در"غر ے سات" گریان کرد ،که د ما .نگ شاد؛
.ر وج غر ے ست ذَد= دربیرون غر ے ست میبارد
َ
غ ِر َڅست=بب غر ست
غرذ غرذے= -۱دهن بااریاب. ،اه بااریاب(مثاا
دهن یا .ه کیساه ،خل.ه)؛ دۈند برَد-بےات ار کلوار
ُ
غرذ رَذو= کم .ل(ان در .ه باریب مشب مانده
اسااات؛  -۲وسااامت باریک دره ،دره ک مت و
4
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بااریاب؛ پ و دره ُ
غ ژنج ُخےاااااب ناه
غرذ اے
س اذو= در گردنه دره برف هنو خشااب نشااده؛
ُ
ماا ا ےو ُ
غرذو ار .ےهااچ یات= ماا ا گردناه
دره به پاهین آمد
غرذار=  -۱ساورا ی(ور و باریب ،ی(وری(در
ُیسااات کن= ساااورا
مین)؛ ےو وئذ اند وو
جوی را بس.ه کن؛  -۲حریص ،گشنه؛ مٲ . ،و
جناو نسااات ،مٲ ارد ک-اد کےےااات به = ما
ماانناد .و حریص نیسااااا.ی  ،این گناد برای ماا ب
اساات؛ ُ
غرذار-اند غَښ= .ووف ،انسااداد ،بساا.ه؛
مو ژاو شایگ مود خو ،یه شاچ ُ
غرذار-اند غَښ=
گوساله گاو من مرد و او حام شیر نم دهد
غرذار-زات= ات حریص ،ات گشااانه( گشااانه
ات)
غرذڤ د َ
َ
غرذڤاا =ب حشاااااره شاااااباااهاات بااه
سوسب(وانغو ک)
غرزا-غپ= سارو صادا ،هیاهو ،ییغ؛ یت ا ُ ک-
غر اُ -
ار ےو شااااریاذ ےمت ،پ َ-نَ-ن ُ
غاپ= آماد
ن دیب آن(درخت) سانجد .لخ(-آنجا)هیاهو و ییغ
پشب ها
ُ
غار  ،بااذَاماااب خاو
غارزیا =،غار دن؛ باها
غئچ= ب غر ب ن ،دهنات را بساااا.اه کن؛ ی -
غار دُ -
لاهاچ(الاهاچ) ُ
غار د خاو ،دذ َاااا وارار
کےت=کم غر می ند و آرا میشود
غ َ
رزساااااات= هت هت گریااه کردن ،غیر و ااب ا
نۈد= او هنو غیر واااباا
غاا
کن.رو ؛ یو ے
کن.رو گریه میکند
غرز-غرز=  -۱غر دن ،هت هت گریاه کردن؛
غر نهو!= ُ
غر ُ -
ُ
غر دناات را ب کن!؛
به
 -۲صاادای کرو= کرو=(جویدن) ،صاادای خ
خ یا ور= ور=
دن(ساااگ)؛ غر دن؛ وو کدُ
غرږیا =،پار
دن
ا ُ نه لهکیود=(من) ساااگ(نر) را پار
نماند ؛ ید ُکد پ مو لےپ ُ
غر د= سااگ ا پشاات
من غر می ناد؛ یو .اه ُ
غر د دو کاار اےََن ،اماا
ی -یار ساا اراق وو نه-کےاااات= او بخاطر کار
بسیار غر می ند ،اما کس در سراغ او نیست
ن(سااگ)؛ غر ن ،خشاان؛
غرږهن= پار
ن
ُکد= سگ(نر) پار
سرورشاه ارکان ،اداره نشرات سیمای شغنان

غ َرساات د َ
غ َرساات؛د َ
غ َرساات د َ
غ َرساات= صاادای
غ ےرسات روت؛ ُ
سات= آب ُ
ُ
غ ےرسات
ےاڅ
غ ےرسات؛ ے
ے
= = صدای ُ
غ ےرست ک
َ
غ ےرست ُ
غ َرست=بب ُ
ررست
غ ے
ِغرسااوب =،ساارگردان بودن ،اینجا و آنجا گشاا.ن؛
بدور خود یرخیدن( مانند مرغ ب ساار)؛ .و کار
معلُ نااه-ت ،یَااد ارد غرساااا =کااار .و معلو
نیسات ،و در اینجا مییرخ ؛ نُ ےرمَث ا ُ غرسات-
سااات= امرو اینجا و آنجا
غرسااات خو مات ا ُ ُ
سرگردان بود و مانده شد
رساااا = حرکات نا منظ با ساااار و صاااادا؛
ِغ َ
ساااارگردان  ،اینجا و آنجا گشاااا.ن؛ .و .یار نه
رساب
ساۈد=سارگردان .و خالص نم شاود؛ غ ے
= = حرکاات ناا منظ باا سااااار و صااااادا کردن؛
ساارگردان شاادن ،اینجا و آنجا گشاا.ن؛ مو بیهله
رسااب یود= بیه های من ا
یَن ا شاا.ای غ ے
دساات سااردی در جای خود آرا نبودند؛ .و به
رسااااب ک != یرخیدنت را ب کن! پای-
غ ے
پایهب ،پاغَ ےیب
غر َ
َ
ے اڅ نه
غره= -۱غرغره( صاادای آب)؛ ےد ے
ےان نه =آیا صادای غرغره آب را نمیشنوی ؛
 -۲خطرنااک ،در معر خطر اناداخ.ن؛ باه
.و ذه(= -من) .و را در معر خطر م اندا ؛
ےااااڅ ار وئاذ
غےرغےره = = غرغره ک (آب)؛ ے
کےااااات= آب در جوی غرغره میکناد؛ غرغره
ےاڅ خو غئچ اند
کردن دهن با آب(شاسا.ن دهن)؛ ے
ک = آب را در دهن غرغره کن
ِغ َرفچ =۱الیااف کو.ااه( پشاااا )؛ ماٲ وۈن َاُد
خو ،نے ےمد  ،وو وَذد= پش ما کو.اه(الیاف کو.اه)
بود و ما آنرا نمد جور کردی
ِغ َرفچ =۲سابو  ،ب(ایای ساخت میوه .وت(ب(ایای
.وت ایکه بعد ا غربا کردن .وت خرد شاده م
خاه ،باه م ه یاد= سااااابو .وت را
ماانناد)؛ ےد
بخور بم ه است
ِغ َرڤجه= بکل میده شاده ،بکل شاکسا.ه شاده؛ یو
.و ُک ه  ،مو-نااد ےم ےه ئ و=کو ه .و بکل
شاااااکسااااا.اه ،مه ا من بهیری؛ غ ےرَجاه = =
شااکساا.ن ،میده کردن؛ .و ےاایج ا مو غجید دَ
ی غ ےرَجااه یود= گاااو .و دروا ه آغاا مرا
شکس.اند؛ غ ےرَجه = شکس.ن ،میده شدن
5
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غرگب =،گاو اخ.ه نا شاده ،گاو نر؛ ُ
غرگاو ےایج=
گاو اخ.ه نا شده
ِغ َروبه د َ
غ َروبه= خرد شاااده. ،وت خرد شاااده یا
داناه؛ غ ےرمباه یُ اره کهفچ دو رد وی یود خو،
یاد .ویاد=(من) ساااااه "کهفچ"( یاب کهفچ  ۲۵کیلو
گرا ) خرده .وت را برای داد و آن روت
َ
غ َروبه= بب غ ےرمبه
غ َرنی= گوشت خایه(حیوانات)
َ
غرهاات= گرو.ن ،ینااگ دن؛ غےرهاات ذئااد=
گرو.ن ،یناگ دن ،ربودن؛ ےو مون ا ُ ا وو
غےرهت ذاد خو ،ر وسااات ا ُ =(من) سااایب را ا
دست او ینگ د و گریخ .؛ مو ذئرَ غےرهت
ذاد=(او) دا مرا ربود؛غےرهاات ذئ اد= گرو.ن،
ینگ دن ،ربودن
َ
غرېن=بب ُ
غر
َ
غرڤ دگۈر= سااارگردان ،ب سااارپرسااات ،ی.ی ؛
جناو=هیچ
اے ےیث نه دََس ا ! -خه ُو غےرو
معلو نم شااوی!-من(اینجا) نبود (،من) مث ب
سرپرست
َ
غرڤ = -۱سااارگردان ،بیهانه ،نا آشااانا ،دور ا
وطن؛ یو .ه ا پات ےاااای واےااات ،غےریب .ه
سااٲوو (ولکلور)= اگر او ا پادشاااه بیاو.د. ،و
ساارگردان میشااوی(ولکلور)؛ -۲اس ا خاص(مذ و
مث یا ج اینها)؛ مثا  :مذ غریب ،غریب شااه،
غریاب محاد؛ ماث غریاب ،غریاب مااه ،غریاب
سلطۈن؛  -۳و(یر ،بیک
َ
غرڤبے= ندگ در وطن بیهانه( ندگ دور ا
وطن)
ِغرئق= محک  ،پایدار ،ووی ،اساا.وار .و باب غ
 ،ا کاار ماات ناه ساااااۈد= بااباایات هنو ووی
اسات ،ا کار مانده نم شاود؛ غرئت = = محک
غمئت
ک ؛ غرئت = محک
غزه= غو ه(.ریاک)
َ
غژیدکبر= ی .کار
َ
غژیدکبرے= ی .کاری
َ
اه ََادَ ،اه
غژی= -۱کثیف ،ی.ا ؛ .و ُکر.اه
ن ا ُ = اگر پیراهنت کثیف باشد ،بیار بشوی ؛-۲
خراب ،بااد؛ یااارک ارد مهرگ!= برای آد
خراب مرگ بااد؛ جاب کاار .و ناه کن ! =
جب کار بد میکن ! ؛ -۳مضاااار ،یان آور؛
سرورشاه ارکان ،اداره نشرات سیمای شغنان

آد = آد مضار؛ آد یو نسات ،هر یی ه َد،
یو .اه راساااا.اث لۈَاد= او آد مضااااار نیسااااات،
هریی یکه باشااااد ،او راساااات میهوید؛ غژد-ات
غااو= کثااوات ،ی.ل ؛ ےیکاے ب یود خو ،یو غژد-
ات غاو ار ےاااوَد ذاد= یکب کرد و شااایر ی.
شاااااد؛ غےژد = = کثیف ک ؛ غےژد = کثیف
خَذ ،اوال
َ
غژیے= کثیف  ،ی.ل ؛ خو لَماا ار دو ماه
پے.ئو= روسر خود را در ی.ل نه اندا
ست=
ِغ َږ َرک= -۱کلو  ،کلوله؛ ی ُخےپه غ ے ےرک ے
این ا.االاه کلولاه-کلولاه شاااااده اسااااات؛ -۲ریشاااااه
نباا.اات"باا ےباب" شاااابااهات باه ردک؛ بااباب اناد
وو باُن"غا ے ےرک"= ریشاااااااه ناباااات"بااابااب"؛
سایاهب(مر نبا : .سایاهب بیماری ناشا ا
واااار=هاااای راساااااا.اااه اوساااااا .ای االگ ا نااال ا
)(Ustilaginalesاسات که در اندا های گیاه ےگرد
ساااایااه .ولیاد م کناد  .ااما این بیمااری بیشااااا.ر
واار=هاای ساااایااهک ()Ustilaginomycetes
هسااا.ند این بیماری ساایاهب ا نظر او.صاااادی
م .واند مه .ل( شاود یرا که خساارت و ضارر
یاادی باه محصاااااومت غاذای و گیااهاان ین.
وارد م آورد وپ)؛ غ ے ےرک مٲ دُےااا ےمن ،یی
جهت پینج حاصا که کےات= سایاهب دشامن ما
اسااات ،بخاطریکه حاصا ا ار ن را ک میکند
بُلغُچ ،سیهب
ِغ َږک= غیژک( آله موسی( )
ِغږهر= -۱خوشااه ار ن؛ خوشااه رساایده جاروب
مانند ار ن؛ پینج اندیر= ار ن در حا خوشاه
کشااایدن اسااات؛ غ هر = = -۱خوشاااه ک ؛ -۲
کلو شادن ،کلوله کلوله شادن؛ غ هر ذئد= کلوله
کلوله شاادن؛ ُخےااپه غ هر ذاد= ا.اله کلوله کلوله
شد
ِغږڤر= غ باد یا گوا.ر (به انهلیسا ا ،)goitre :
به معنای هر نوع ب رگ شااادگ غیرطبیع غده
.یروئید اسات گوا.ر ل م.عددی م .واند داشا.ه
باشاد ا اخ.المت ملکردی .ا ل ناشاناخ.ه در
ایجاد آن م .وانند مطرح باشااااند گوا.ر یک ا
بیماریهای شااای اساات که به ویژه در نوجوانان
(سانین مدرساه) ا شایوع بامی برخوردار اسات
گاوا.ار در دخا.اران جاوان و در اوارادی کاااه در
6
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ار.فا ات بام ندگ م کنند شاایع.ر اسات گاه
دیده شاادهاساات می ان شاایوع گوا.ر در خان ها ۸
برابر آوایان اسااااات ا نظر ملکردی ،گوا.ر به
سااااه نوع گوا.ر ساااااده ،ک کار و پرکار (.ساا ای
م شاود شاای .رین نوع گوا.ر ،گوا.ر سااده اسات
کاه در این نوع و(ط انادا ه غاده .یروئیاد ب رگ
م شاود ،ول می ان هورمونهای .یروئید طبیع
اسات لذا المت یندان بج ب رگ غده ندارد
گوا.ر نو  hyperplasiaاسااات که ناشا ا ا
کمبود ید اساات وپ ؛ شااچ ک-اد غ یر م که
سذو= حام گوا.ر ه ک شده است
ُ
ږڤرن= کسیکه گوا.ر دارد
ِغ ِ
غسااپداِ د َ
َ
غسااپدا = گ شااده ،ناپدید شااده؛
ۈند ا ُ وو ےاااکود ،یو = هر یند(من) او را
پالید  ،او ناپدید شاده اسات؛ غےساپ ا = = .برای
همیشاااااه گ ک  ،بکل خراب کردن؛ .و پُڅ مو
یاود= بایاااه .او درو مارا باکالا
اااا ~ا
خراب کرد؛ غےساااپ ا ، .غےساااپ اُ = .برای
 ،پنهان شدن ،مردن
همیشه گ
َ
غساپ= گ شاده ،ناپدید شاده؛ مٲ  ،یت ناست ،
ات ،یو  ،ال ےهب ارد یےت= ما آمدی  ،نشس.ی ،
احرک
و او گ شاااده ،و(ط شاااب آمد؛ د نے ساا ے
اندځ . ، ،و-ت َا =اینطور نباشااد که صاابر ما
غساپ = = گ ک ،
میخی ی و .و ناپدید شاده ای؛ ے
 ،نااپادیاد ؛
نااپادیاد ک ؛ غےساااااپ = گ
غےساااااپ خو = = خو را گ ک  ،خود را نااپادیاد
ک ؛ یو .ا مو وینت ات ،خو کےت= اینکه مرا
بیند ،خود را گ میکند
غش:غشدڤِرئایا ،دغشدڤڤایا =،ووات پیادا کردن،
ووات آ اد یااو.ن ،بیکاار بودن؛ ُ
غ اه َری َ ،و
سااٲ .و و = .اگر ووت یاو ، .همرای .و شااکار
میرو ؛ .ےر دو کاار ا ُ ُ
غ ناه َود= باه این کاار
ووت نیاو.
َ
غفڅے=بب غهف
َ
غاال=  -۱بارای واعالان ،هاناو ؛ کاناَااات دو
لےفکےیئاات. ،ه ی  = ،برای وعلن او را ماادیر
مغاا ه بهمااریاد ،و بعادن م بینی ؛ -۲حاام؛ ییو
غا .و ییاد اناد اه ،ےو اناد یی
ا مو ر ین َن ے
کمبودو != حاام یک ا دخ.ران در خااناه .و
است ،او یه کمبودی دارد !
سرورشاه ارکان ،اداره نشرات سیمای شغنان

دغالَ -
غال-غ،ل َ
غال-غال د َ
َ
غال=سااااارو صااااادا،
ار لےاپ غےالُ -
غا َاُد ددو ،هماد ےگر گهاپ
غاالمغاا ؛ ے
ےاااااد= آنجاا(جهات بطرف پااهین) آن(ادر
 ،ناهُ -
ساروصادا بود که گپ همدیهر را نم شانیدی ؛ ار
غا ادو!= در آن خااناه آن(ادر
غا  -ے
دو ییاد دۈناد ے
سارو صادا اسات!؛ غےالُ -
غ = = سارو صادا ک ،
غالمغا ک ؛ شااخ غےالُ -
غ کنَت ،ک-اد بشااهند
نه = شما سرو صدا ،آیا این خوب است
ِغالف= غالف؛ یئااد ار رب = کااارد را در
غالو بمان
ِغالفچ دغدالفچ = -۱آبله ،پینه یا کباااااا اره یا ےدوهّ
بخشا ساخت شاده ا پوسات دسات و پا و انو یا
پیشاان انساان ا که در پ کار یا سااییدگ یاد
ساافت و برجساا.ه شاادهباشااد پینه را در وارساا
کبره ،کوره ،شاوغ ،شاغه ،شاغ ،شاو  ،و سارو نی
م نامند پینه بسااا.ن پوسااات برای این اسااات که
میهای پشا.یبان بر روی روپوسات برسااخ.ه شاود
و ا پاارگ روپوسااااات در پ اداماه ساااااای هاا
پیشااااهیری شااااود  .پینه بساااا.ن پوساااات در پ
سااااای های پیاپ  ،وشااااار ،یا دیهر برانهیخ.نها
روی م دهد و ا این روی بیشاااا.ر در پاها دیده
یاد
م شاود در میان برخ ا مسالمانان ساای
پیشااااان به هنها سااااجده نی بهانه پینه بساااا.ن
پیشاان م شاود کارگران سااخ.مان  ،با ساا ی
کننادگان اب ار جابجاای  ،برندگان ن در نی ارها،
و نوا ندگان ساا های ه ا پیشاه وران هسا.ند
که پینه دن دستها در آنها بسیار دیده م شود
خمهای در نوا ندگ ا رویشاااانها و
ساااار
حرکاات پیناه ا اسااااات گی.ااریساااااتهاا پیناهای ناه
یندان کلفت در نوک انهش.ان م نند که کمابی
دلخواه اسات یرا ا ساوه درد در نواخ.نهای
درا نا پیشااااهیری م کند  .مال روی پوساااات
بسایار الب.ه بیشا.ر در پوسات پدیداری .او م کند
.ا پینه پینهها بیشاا.ر یانمند نیساا.ند ول شاااید
هرا گااه باه دشاااااخواریهاای دیهر ،ماانناد خ
پوساااات یا فونت بینجامند برآمدن پینه م .واند
ژن.یک نی باشد اگر اس.خوانهای ویژه ا اندا
باه گوناه ژن.یک باه گوناه ای پادیادار گشاااا.اهاناد کاه
کاار بیشااااا.ری انجاا م دهناد یاب میاه کلف..ر ا
پوساات بر روی آنها پدید م آید  .مان که پینه
7
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گس.رده شده و در میانه آن سلو های مرده پوست
انباشا.ه م کنند ،دگرگشات به میخیه م شاود
درمان :پینهها ممکن اساااات خود به مرور مان
رو شاااااوناد پیناههاا را م .وان باا سااااناگ پاا یاا
ساوهان ا پوسات دود پدیکوریساتها پینهها را
به صااورت یاک یاک م بُرند و سااپ .کههای
آن را به رو حروهای ا پوساااات برم دارند .
پینهها را م شااااود ه ینین با وام .ج یهکننده
باوتهای شااااخ ( وام کرا.ولی.یب) که حاوی
اساید ساالیسایلیب هسا.ند ا میان برداشات وپ ؛ ؛
مو پااذ ذاد = پاای من آبلاه شاااااد؛  -۲کبودی،
خا (ن(طاه) های ساااایااه؛ وو به د اه نه کن ،
دۈنااد .و ذیااد ددو ،غالوچ ذو ی = اگر بااه
گاپ(د ) او نمیکن  ،آن(ادر .و را می ناد کاه جاانات
کاباود مایشاااااود؛  -۳ساااااوخا.اها حابااااب هااای
م.ور (مثااا در نااان)؛ ی ےگرذه نااه وریپچ خو،
غالوچ اده ذاد= این ناان ناا رساااایاده بود و حبااب
های سوخت( حباب های م.ور نان)
الفا دغد َ
ِغ َ
الفا =  -۱غالواب؛  -۲پوسااااا.اه،
پوست درخت
غالوس= حریص؛ ی اد جااب آد  ،ی -یی -
اث(یی ے ث) نه-ده-کےات(نه-دهکےات)= جب آد
حریص است ،هیچ یی نم دهد
غلبېال د َ
َ
غلبېر= غرباا ؛ غےلبَا ذئاد ،غےلبَا = =
غربا کردن یَلےب
غلبېل-ذهذڤج د َ
َ
غلبېر-ذهذڤج=غربا ن
غلپَ =خوشااه ،دانه با خوشااه؛ کےےاات ار خو
سااافَد-دۈنےب لۈََن= وو.یکه
ه رسااات ،دو .ه ے
ساااافَد-دۈنےب"
دانه غله در خوشااااه بماند ،آنرا " ے
میهویند
َ
َ
غلاات:غلااتدذئاای= غلاات دن( در گ ا ) ،خاااک
سات=کم به
با ی؛ الهچ غےلت  ،ذاد ات ےک  ،ے
پشااات غلت دی و گر شااادی ؛ ی یه ےمرکهب
غےلت مه-ذید= ببین که آن خر غلت ن ند؛ شااچ ا ُ
ژیوو شاالےب خو کن ا ُ خو ،غےلت ذه = -حام دل
غلات
میشاااااود ،خود را برهناه کن و غلات ب ن ؛ ے
خیداو= غل.یدن ،جدا شااادن؛ یو وو غےل .خود
خو ،ذاد مو بااب پااذ .یر= آن .یر غل.یاد و او.ااد
بامی پای بابای
سرورشاه ارکان ،اداره نشرات سیمای شغنان

َ
غلواَ = غل.اب ،ناان پهن کن؛ غےل.اےب = = غل.اب
ک . ،اا کردن؛ دهاذ .اه ےو ن ےےماد کنَن غےل.اےب خو،
ےد ےرو ماالات کنَن=آنهاا نماد را غل.اب میکنن و م
مالند
َ
غلوَنااه= غلات دن( در گا ) ،خااک باا ی؛ یو
سات خو درو ذئد=او مسات شاد و شاروع
ےمسات ُ
َ
کرد باه غلات دن کرد؛ غلوَناه ذئای= غلات دن(
در گ ) ،خاک با ی
َ
.یرک ،ےی..اه
غ َلداث=  -۱هنو . ،اا بحاا ؛ یو نی ے
غ ا لۈَااد= او .ااا بحااا لکناات دارد ،هنو ه
ے
دره (آشف.ه) گپ می ند
َ
غلچ=پریشاان. ،شاوی  ،غ  ،غصاه؛ .ۈنَڅ ا ُ .و
ُ
َاد= .اا وو.یکاه .و را
ناه وین ےیات ،مو ارذ .
نادیاد  ،در دل پریشاااااان بود ؛ نَک -ئ دو ناه
یود ،مو ارذ  .ساااااۈد = اگر کاار نیاب را
نکن  ،در د خود غصااااه دار ؛ خو پے َن ارد ا ُ
سااااور یو ،شااااچ مو ارذ  .ی یی ے ث نه
رَد= برای بیه های روسا کرد  ،حام در دل
هیچ غصه نماند
غلطدف وے= غلط وهم
غلط= غلط؛ غلط = = غلط ک
غلطے= غلط
غ لَ -
َ
غل=بب غےالُ -
غ
غلغاهَ -
غلغاهَ -
چېڤا َ :
َ
چېڤا د.غ=و.(.اب :و.(.اب
دادن؛ غےلغه-یَېےب دو مهب ،شااونچ َا مه ذَد=
او را و.(.اب ناده ،باا خناده نکناد؛ غےلغاه-یَېےاب
= ا و.(.ب .رسیدن؛ ُو .ه غےلغه-یَېےب سٲو
ے
لغااایَېااب،
ےب
ا ُ = من ا و.(.ااب می.رساااا
گله ےیب
ِغل،باه دغدل،باه=جمعیات ،جماا ات(.وده یااد مرد
در یاب محا )؛ دَاذ ار دو خو. ،و .اه ی یاار
نااه َرَااد= داخا جمعیاات(.وده یاااد مرد ) کااه
رو. ، .و را هییک پیدا نمیکند
غله دغلله=  -۱کالن ،ب رگ؛  -۲ب رگ ساااا ؛
غلااه ُ ،
غللااه = = کالن ک ؛ ُ
غلااه = ُ ،
ُ
غللااه
کے.ه ،کے..هُ ،گرا  ،خارا
= کالن
غله-بۈن= ری دار ،با ری درا
غلۈم= -۱غال ؛ ُ
؛  -۲اساا ا
= غال
غلۈ
خاص مذ غال  ،غال ل شاه ،غال محمد
غلۈوے= غالم ؛ ُ
غلۈم = = غالم ک
8
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ِغلېف= پوساات ،پوساات درخت؛ غلَف = ا
پوسااااات جادا ؛ بُهاار .اه .ااو ا خو پۈسااااات
غلَف سااۈد= در بهار شاااخیه ا پوساات درخت
خود را جدا میشوند
ِغلېفے=وصا  ،صاحاو ( طر وصا محک دو
یوب در یب کنج بامی همدیهر)؛ بعد یو وسا.اذ
دَچ ذو ساااااهنج وَچ کهلَن بااا یکااد ےگر غلَف
کےاات= بعدن اساا.اد ساار دو .یر(سااهنج) را با ه
محک وص میکند
َ
غلڤظ= -۱غلیظ؛ شاایریای د ارد = شاایریای
برای معده غلیظ اساااات؛  -۲خفه ،غمهین؛ غےلیظ
اه
= = غمهین ک ،غصاااااه دادن؛ مو ارذ
ساااااۈد= اگر مرا غمهین
کن . ،و ارذ م
کن  ،د .و ه غمهین میشود
َ
غلڤظے= خفاه گ  ،غمهین ؛ وو خےفااه مهااب،
ی یی ُممفےت نسات=او را خفه نساا  ،ا
ا
خفه گ کدا منفعت نیست
َ
غلڤ َوت=غنیمت؛ ُو اک دۈند خو .ٲمینات ه کن
ا ُ  ،خو = اگر من .ٲمینات خود را حاصا کن ،
این یب غنیمت اساات؛ ک-اد ددو ،ه َودَن
دو یاا و=این یاب غنیمات بود کاه آرد آوردناد؛
مو-رد جَفه ی دُنیا ُخ نسات ،مو-رد مو خَښ
= برای من سااااارماایاه دنیاا خو
.ےباار ااوی.
نیساات ،برای من اوی .خی و .بار من غنیمت
اس.ند
غن بےتُ ،
غمد ِبښت=بب ُ
غند بےت
َ
غم= غ ؛ .ۈنَچ جۈن ےیسات ،ےیسات= .ا که جان
غ وو مرد .ےرَد= او
اسااات ،غ اسااات؛ یو ے
در غ آن مرد نیساااات؛ یه پات ےاااااه دُخ.ےر در
سات( ولب )=آن پاد شااه دخ.ر در
غےم وو پیر ے
غ ییداو= غ خوردن،
غ او پیر شااااد(ولب )؛ ے
غ ےمت یو ،ےُمن
مواظبت کردن؛ جا .ی د.-ی د ،ے
.و م  .ی = غ مخور ،طیاره پروا میکند-
غ ماه-
پروا میکناد ،صااااابااح .و ه میروی؛ ے
ک(مهاب)ُ ،و .اه ےیاد ا ُ = غ مخور من م آی ؛
غ نسااات= برای من ب .فاوت اسااات(من
ُو ا ُ ے
غ
ااه ََاادُ ،و ا ُ ے
غ ناادار )؛ ژنج لے اپ م
نساااات= اگر برف یاد ه باشااااد ،برای من ب
.فاوت است غه
سرورشاه ارکان ،اداره نشرات سیمای شغنان

غوبر= بیماری واگیر ،طا ون؛ یو .و یئساات-
یاد= بیمااری
ه!= بمری!؛ یات خو ،وو ماال
واگیر آمد یهار پایان را کشت
َ
غوخبر= غمخوار دلسو
َ
غوخبرے= غمخوارو
غوزهدگ ر د َ
َ
غوزهد َگر= غےم ه ےگر ،نش.ر ن
َ
غوزه= -۱غےم ه ،طمعکااری؛ غےم ه = = غےم ه
ک ،طمعکااری ک ؛ .و ےلاپ ماه-ک(مهاب)!=
بسیار غم ه نکن؛ -۲یل (اب ار .دخین)
َ
غوگڤن= غمهین
َ
غو،ر .دغدو،ر =.وط کردن آلاه .نااسااااال گااو
نر
ِغوې َ
وېږک=کلو
گ د ِغ َ
ِغوئښااا اواب-۱ =،جویادن؛ جویادن( ماانناد مو یاا
ساااگ)؛ َه دو سااا.خۈن خو ذندۈن و .غمئښ
ا ُ = این اس.خوان بده با دندان های آنرا بجو ؛ -۲
ان(.اد کردن ،ساااار ن کردن؛ مو یَن ار ےمجل
غمئےااااات= در مجل (جلساااااه) باامی من ان(.ااد
کردند
ِغوئښڤج= جونده؛ س.خۈن = جونده اس.خوان
ِغوئق= محک  ،اساا.وار ،پایدار؛ .و .هت اندَن
مو ه یَن= پاادر .و مو ه هااای محک دارد
غرئت
غند ِبښاات دغنید ِبښاات دغمد َبښاات= آرد گند  ،ا
گند شااساا.ه و بریان شااده؛ ب .وذ پےاات ،خال
ژن ےد .ه ُ
غند بےااات لۈََن= .ل(ان بدون .وت. ،نها
ا گند (شاااسااا.ه و بریان شاااده) را" ُ
غند بےااات"
میهویند
غنچه= ب -۱غنیه؛  -۲اساا خاص مذ و مث ؛
ُگ ُ
غنیه
غنیه
َ
َ
َ
َ
غن َڅ د ِغنڅ دغنځ = آیین سااوخ.اندن هی
باه مح رساااایادن باه ایالق؛ ےپاپ ژه پاذن َن
خو ،بهنااد و .خو .ےر کهاا نئ َن ،اک-اد.-ااه
غےن ے ب لۈََن= گون ک.یرا را میساااو انند ،بعد با
.ناب آنرا بر ساار خود مییرخانند ،اینرا"غےن ے ب"
میهویند کن ے ب
َ
ِغ َ
غڤنڅاا =.ااار نکبوت؛ ابریشاااا
نڅاا  ۱د
نکبوت :ابریشاا ا نکبوت پرو.ئین اساااات که
.وساااااط نکبوت .ولیاد م شاااااود نکبوت ا
ابریشا خود برای .نیدن .ار برای سااخت خانه یا
9
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دیهر سااا هها اساا.فاده م کند که به صااورت .ار
نکبو.های مشاابب برای شااکار دیهر موجودات
یا .ار و پیله برای ور ندانشاااان اسااات بعضااا
نکبوتهاای کویاب ا .اار خود ماانناد باالون
اس.فاده م کنند یعن اجا ه م دهند .ار به وسیله
باد بام برود و خود حرکت کند که معمومب پ
ا ط مسااااوتهای طومن م.ووف م شاااود که
یک ا راههای مورد اساااا.فاده نکبوتها برای
ن( مکان اسات شانیده شاده ملوانهای که گف.هاند
نکبوتهاای در کشااااا .آنهاا ورود آمادهاناد در
حااال کااه ا خشاااااک خیل دور بودهانااد این
ابریشا مرغوب که نکبوت برای بالون اسا.فاده
م کناد گااساااااامر ناا دارد در بعضاااا موارد
نکبوتها ا ابریش ا خود به نوان منب غذای
نی اساا.فاده م کنند طب(هبندی ابریش ا نکبوت:
گوناههاای مخ.لف نکبوت ،ضاااااو .رشاااااح
مخ.لف برای .ولیااد ابریشاااا هااای مخ.لف بااا
مصاااااارف گونااگون دارناد ا جملاه سااااااخات
.اار نکبوت برای خااناه ،دوااع ،شااااکاار و باه دا
اناداخ.ن ورباان  ،نههاداری ا .خ هاا و جااباه جاای
(گااساااااامر برای باالون) مثالب نکبوت آرژیوپ
ن(رهای پنج نوع ابریشا دارد که هر کدا با هدف
خاصا .ولید م شاود م(اومت :م(اومت کشاشا
یب ابریش ا ضااخی برابر با وومد اساات و حدود
نصااااف ویالمنتهای آرامید (که در ضااااد .یرها
اسااااا.فاااده م شاااااونااد) ماااننااد .ااارون و کومر
اسااات وپ ؛ غن ے ب .ه پ وذ ساااۈد= ابریشاا
نکبوت در سااااا(ف پیادا میشاااااود؛ دو غن ےاب
ذهاذ=ابریشاااا نکبوت را جارو ب ن؛ .اار.هنےب
ااه .هناات ،وو .نهجن .ااه غن ے ااب لۈچ = ،
وو.یکاه نکبوت .اار م .ناد ،آن .اار .نیادگ را
"غن ے ب" ابریش نکبوت میهوی .هنی ےجب
ِغن َڅا  ۲د ِغ ِرن َڅا = دره پیی (دره پیی نخ
یااا .ااار)؛ دو وور ے ت لااپ .ئپاات خو ،یااد
ذاد=(.و) نخ را بسایار پییاندی و در ه پییید
کےخَ ےجب ،کےخ ے ب
ِغنیال= کلوله برف کلۈخےب
َ
غنیوچ دغنیوچ= دود سااایاه ،دود غلیظ؛ دو یا
ید= دود غلیظ آ .ما را کشت؛ غےندُمچ
مٲ
غنادُمچ وَاذداو= دود ساااایااه ک  ،دود غلیظ
= ،ے
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ک  ،دود سااااایااه اناداخ.ن  ،دود غلیظ اناداخ.ن؛
ُمیات یود ،دَ ےم ےه یَ.اےاث لهااب .(= ،و)
غےناد ے
دود سیاه کردی ،مه دروا ه با بهذاری
غنیوچ= بب غےندُمچ
َ
غنیهل د ِغنیهل= ر.ی یا ُ
شاا اُ.ر ے نےب یا نکبوت
شااا.ری ا راسااا.ه نکبو.یان اسااات که ر (رب
باد» نی نامیده م شااود ،مشاا.م بر  ۱۰۰۰گونه
شناخ.ه شده در والب  ۱۵۳سرده است ب رگ.رین
آنها م .وانند .ا  ۱۹ساان.یم.ر رشاد کنند بدن آنها
ا دو بخ شااااک و ساااار .شااااکی شااااده و ا
والبابهاای ب رگ و وادر.منادی نی برخوردارناد
که ا آنها برای .ولید صاادا نی اساا.فاده م کنند
بیشا.ر شا.ر نبها سااکن نواح بیابان هسا.ند و
ا بنادپاایاان و مهرهداران کویاب .غاذیاه م کنناد .
گذشا.هان آنینان .رسا ا شا.ر نب داشا.هاند که
اوسااااانهوار م گف.هاند که هرگاه کساااا را نی
ب ند ،به سر ت خود را به گورس.ان م رساند و
به جانوران گوشاا.خوار گورساا.ان ،مژده رس ایدن
گوشات .ا ه را م دهد  .نکبوت ش.ری واود غدد
هر میباشاد وپ یب نوع آن شا.ر نب مصاری
است( )Galeodes arabsخےرغهښ
غنیېج.جغدغنیَجېن)= غندی ،باشنده دره غند
َ
غ َنا = -۱یااه برای نههاداری غلاه ،سااااایاب و
غیره؛ مون َ ،ود خو ،ار  ،یود=(ما) ساایب
آوردی و در یااه اناداخ.ی ؛ . -۲وده ی ا در ه
های گند که خوشاه های آنها طرف پاهین باشاند
.ا پرندگان دانه گند را نخورند؛ کےےت او کنَن،
سااااهېځ ه َد ،وو ذَن ددو وراپت= غله را
درو میکنند ،اگر هنو ساااب ( نارسااایده) اسااات،
در ه ها را با خوشاه بطرف پاهین .وده میکنند .ا
برساند(پخ.ه شاوند)؛ ژن ےد اگه ساهېځ ه َد ،او
وو کن خو ،وو ذهااذو= اگر غلااه هنو
سااااب باشااااد ،آنرا درو میکن  ،بعد در ه ها در
یکجا .وده میکن ( خوشاااه ها بطرف پاهین)؛ -۳
بوی پوپنب ،بوی ےک ےپب( ےکفےب) ،کهنه ،بیات ؛ اه-
را ےی کےےت بۈی ذَد= ای برادر ،این غله بوی
پوپنب میدهد؛ کےےااااات ار ےاااااهکن ژیچ لےپ ه
رساات. ،ه سااۈد= اگر غله در یاه نمناک یاد
ےکنےب ،بُگ
بماند ،بوی پوپنب میدهد
10
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َ
غنےک
غدنَکے=  -۳بوی ےک ےپاب( ےکفاےب)؛ ے
( ےکفےب )
ےکپےک
َ
،رس= نجاات دهناده ،حماایه کنناده ،کمب کننده،
غ َ
ا.کاه؛ پرا ےوخت ی یار مو-ند نهَُ-د ،شااچَ-ن
اده مو پے َن ُ
غله ساڅ=در گذشا.ه هییکسا حمایه
کننده نداش ، .حام بیه های کالن شدند؛ .و خَښ-
.ےبارَ-ن .و-رد ساڅ= خوی و .بارت برای .و
ا.کاه اس.ند
َ
َ
غ َ،سات دغۈسات= با و و یا یلپ یلپ(مای )؛
ست= آب و و به سر یپه
یه ے
ےڅ ےو .اره ے
ےاااڅ یت= آب یلپ یلپ کرده آمد؛ یو
شااااد؛ ے
ےوَد ے
ست= شیر و و یپه شد
غۈست .
ُ
غ،غبدکن= غوغا کن
غ،غااب= غوغااا؛ غوغااا = = غوغااا ک غوغااا
= غوغا شدن
غ،غب َگرے= غوغا گری
غ،غبگ ر دغ،غبد َگر= غوغاگر
غ،ل=۱غو  ،دیو ،روح شااااایطاان ؛ غول بیاه
بۈن= غو بیابان
س ات ا ُ
غ،ل. =۲جم با سااروصاادا. ،وده مرد ؛ ُ
.ر وَچ درگااه ره ،مرد ی ے اناد =(من) رو .در
حیاط خانه شااااان. ،وده مرد جم اساااات؛ غو
= باا ه
ییاداو= هماه را جم کردن؛ غو
جم شااااادن؛ وهاذ بیهلاه یَن َن وو کنااره غو
سڅ= آن بیه ها در کنار او با ه جم شدند
غ،نج= موی؛ .و ویف.او ا ُ َهرذاد=(من) موی
.و را باو.ه .وانس.
غ،نجن=  -۱موی دار؛ نها ،جن ضااعیف؛ .ر
ِ
وهبرَن ن یاارک اناد ََاد خو ،لۈََن ":نااگن
 .مو َ ماه ذاذ ےجات"= وو.یکاه مردی یاب ن
یاپلو داشا.ه باشاد ،میهویند ":کاشاک یشا من
همیو ن را نم دید"
غ څدبِڅ دغ څدبدڅ= دخ.ر کویب
َ
غ څ.دجغدغ ځېن دغ څدخېال دغ څد گلاه دغ څد
َگللاه = -۱دخ.ر(و دخ.ران)؛ اه ، -خو نیوداو
به کن!= ای دخ.ر گریاااناات را ب کن!؛ -۲
ُ
(خاب) ،ماٲ ،
دخ.ر(ور ناد)؛ غهڅ م بیناای
خو نهن اند خا = دخ.ر ه خوب اسات ،ما ا
مادر خود شا ا دخ.ر اسااا.ی ؛ -۳معشاااووه؛ وو
= -۳
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َڅ= ن و یر معشووه

و یر ن وو پات ےاه
پادشاه بود
څ  =۱مردمب یش
غ َد
غ َڅ =۲دخ.رک
نااانااه؛ پُڅ وو نااد نساااااات ات،
غ ِڅن=جن
غه نَ-ن وو نااد خااا = بیااه ناادارد ،ا جن
نانه ش دخ.ر دارد
غ ِڅنگے= دخ.ری
غ څے= دخ.ری
غا ار= -۱گاودا سااااارگایان( گاودا مااادواوع
حیواناات)؛ -۲گودا  ،ی.ل ؛ خو له(َن ذاذو
اند ،بیار ا ُ ی -لهچ دو-یَڅ لۈد=(او) .بان خود
را در ی.ل ده ،دیرو کم او را سااااار ن
می ،یه  ،غار
کرد
غ راڤه=  -۱ی ، .گ آلود
غ رذ= ساااورا سااانگ آسااایاب در جائیکه گند
میری د؛ کےےت ار ےر د= غله در سورا (سنگ
آساااایاب) میری د؛ یوےااااب پ غهر ،یوےااااب
پ غهرذَن = اشب دریش (یشمان) ،گریانُب؛
ےی دۈند یوےااااب پ غهر ددو ،ی یی نه یت،
ےدر نیود ذَد= این آن(در گریانُب است ،ب موجب
اشب در یشمان جاری است
غ ِرن=  -۱در گودا سارگین ی .شادن ( گودا
مادووع حیواناات)؛ دَچ ےم َن وۈن  ،ےمه ن
یٲ دَچ خو ،پےائو  = ،پشا گوسافندان در گودا
سارگین ی .شاده(،ما) باید آنها را بشاوی و بعدن
ویی کنی
غ فڅ -۱=۱ضاخی ؛ پدۈ ےی = این .ار ضاخی
اسااات؛  -۲یاق؛ وو وهد اده دۈند-گه. ،ا-ت(.و-
ت) اه ،ات ےیاب یی یو غهفڅ دو= واد او باه
اندا ه ود .و اساات ،و یب یی او یاق .ر اساات؛
-۳غلیظ؛ ےم اند ےمرۈب = گوسافند ویماق غلیظ
دارد؛ -۴خشاان(صاادا)؛ اوا = صاادای خشاان؛
غهفڅ = = ضخی ک ؛ غهفڅ =ضخی
غ فڅ-ا،از دغ فڅ-آ،از= بی (گونه صااادا) نا
با های ا صادا در موسای( و گونهای ا صادای
بساایار بے مردان در خوانندگ و اپرا اساات وپ؛
دو جناو نست=مث او بی کس نیست
غ فڅ-ش نی= لب ضخی
11
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غ ف َڅکے دغ ف َڅکڤج =-۱بسایار ضاخی  ،بسایار
یااااق؛ ذوغاهافا ےاکایاج ذارگا ماو-رد دهاااب-
یاود(دهاکایاود)= (او) بارای مان دو یاوب(.ایار)
بسایار ضاخی داد؛  -۲غلیظ؛ غهف ے ک ےمرۈب ا ُ
ُو نه ژیوو= من ویماق غلیظ را دوست ندار
غ فڅ-و = گردن ضخی
غ فڅ-نئ = بین ضخی
غ فڅے=ضخیم
غ مدخۈنه= در خانه ایکه غ است
غ
ے
غ م= غ ؛ غه اےنجیېداو= غ گرو.ن
غ نواب =،ییغ دن ،وریااد کردن ،گریاان کردن،
هرهر کردن(خر)؛ مرکهاب اه غهنات ،یاد .اه
ےاااااااو ذئرت= وو.یکااه خر هرهر میکنااد ،او
می.رسد
غۈارش= مادووع خشاااااب یهاار پاایاان ب رگ
ئےاااا.او= جم کردن
شاااااخدار ،ساااارگین؛
ئےاات= مادر او
ساارگین؛ یه ےد نهن غۈرشاا
سرگین جم میکرد
غۈارش-څئښات= مدووع یا سارگین خشاب یهار
پایان ب رگ شاخدار را جم کردن
غۈارش-څئښااااڤج= کساااایکه مدووع یا ساااارگین
خشب یهار پایان ب رگ شاخدار را جم میکند
غۈارها = خاا  ،ناارسااااایاده ،پخ.اه ناا شاااااده،
غ = آن سیب هنو
سب (میوه جات)؛ یه مون ے
پخ.اه نشاااااده؛ یاد باادنجۈن غۈارهکاے ث رَاد ،ناه-
پئخت= بادنجان همینطور خا ماند ،پخ.ه نشد
ے اد=
غۈروب =،صاادای غرغر؛ مو.ر غۈر.او ا ُ ُ
من غرغر مو.ر را شنید
غۈرهد ِگل= گ (می) ا خاک ر گلوله ای
مو-رد
غۈز= -۱یارمغ (خسا.ه)؛ کو دو ی
دهب ،خو پ غئچ ذه = -یب یارمغ (خساا.ه)
برای بده به دهن ب ن ؛  -۲درخت یارمغ
غاۈز =.ب ےحاناااا (ناااا الاما Lawsonia :
ِ
 )inermisگیااه اسااااات ا رده دولپاهایهاا کاه
خود سرده مشخص را به نا حنا )(Lawsonia
م سااا د این گیاه به صااورت درخ.یهای اساات
که بوم آوری(ای شمال  ،آسیای جنوب و غرب ،
و شاااما اسااا.رالیا اسااات  .نا حنا همینین برای
ر انه .هیه شاااده ا گیاه به کار م رود که برای
حناا گاذاشااااا.ن ،ن( اناداخ.ن بر بادن و خاالکوب
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مووت ،و مراس ا حنابندان اساا.فاده م شااود  .حنا
به نوان مادهای آرایشاا ا در مصاااار باساااا.ان،
بخ هاای ا آوری(اای شااااماال  ،آوری(اای غرب ،
شا آوری(ا ،شبه ج یره ربس.ان ،خاور ن دیب،
شااابهواره هند و آساایای جنوب اسااا.فاده م شاااده
اسااااات همینین بین ناان شااااباهج یره ایبری و
اروپاای ورن  ۱۹رایج بود  .رناگ حناا کاه برای
رنگ آمی ی پوساااات  ،مو و ناخن ها و همینین
پاریه های ا جمله ابریش  ،پش و یر اس.فاده
م شااود خواص داروی برای درمان ساانههای
کالایاوی  ،ردی . ،ارمایا خا ؛ جالاوگایاری ا
ال.هاب پوساات پوساات به طور ساان .در درمان
ردی و ب رگ شدن طحا  ،حساب کلیه  ،جذا
و بیماری های پوسا .لجبا اس.فاده م شود نا
این گونه به نا پ شب اسکا.لندی ای اک موسون
 ،دوست خوب لینه است وپ خینه
غۈزَ -ون َجا = خوردن ای ا .وت و یاارمغ یاا
خس.ه ردآلو جور میشود
ُ
گوشااب؛ یه ژیر وو کد اند
ے
غۈږدبڅ= گو ،
ذاد= آن سنگ در گو سگ خورد
غۈږدیار= گو دار؛ .ےل ےپاب= گاله گو دار؛
 .ےےلپاب مو-رد َهر= گاله گو دار برای من
بیار
غۈږ= گو ؛ .ر ی.او= بهو رساایدن؛ .ےر
پےرذَنڅ= هشااادار ،آماده ،آماده بودن برای خطر؛
مو .ےر پےرذَنڅ ،یسااات مو م ویوین=من آماده
ا  ،ممکن مرا نی صاااادا میکنند؛ غۈ خبر = =
مطل سااااخ.ن ،هشاااادار دادن؛ .و غۈ پرا ےدکئث
خبر ا ُ = پی ا پی برای .و هشااااادار داد
گو
غۈږ-وَفَنَ = گو خی ک نام موم است که
به حشارات راسا.ه پوساتبامن )(Dermaptera
ا یررده باا داران ) (Pterygotaداده شاااااده
مشاخصاه این حشارات ،با های غشاائ .اخورده
در یر پی باا هاای کو.ااه یر گون اسااااات .در
راسا.ه پوساتبامن در حدود دو ه ار گونه وجود
دارد کاه در  ۱۲خاانواده دساااا.اهبنادی م شاااااوند
گو خی کها را بر اساا .عداد بند شااخبها و
شاااااک ا بنااد دو پنجااه پااا ،ردهبناادی کردهانااد .
12

برگشت به صفحه الفبا

گو خی کها بیشا.ر شاب ی هسا.ند و رو ها را
در شاکافهای مرطوب صاخرههای م گذرانند .
برخالف نام که این حشااارات دارند وارد گو
نم شاوند؛ و این نا بر اساا یب داسا.ان خراوه
وااادیاما باااه ایان حشااااارات گافا.اااه ما شاااااود
گو خی کهااا نوع بااا دار یاا ب بااا دارد در
گوناه باا دار ،باا هاای جلو بساااایاار کویاب و
موما ب .همینا و گاه الی.رون نامیده م شاود اما
بااا هااای ری و گرد این حشاااااره در موو
اسااا.راحت جم م شاااود و در یر با های جلو
ورار م گیرد این حشاااارات در ان.های بدن خود
دارای وائدی هسااا.ند با نا انبرک ()Forceps
کاه این وائاد در گوناه نر دارای وو و در گونه
ماده مسااا(.ی م باشاااد در این راسااا.ه ،خانواده
ویی داران ( )Forficulidaeو گونه گو خی ک
اروپاای ( )Forficula auriculariaا اهمیات
نساب برخوردار هسا.ند و گاه به صاورت آوات
خودنمای م کنند همینین نی این حشرات درد
بسیاری دارد وپ
غۈږ-یهرذ= درد گو
سفڅ=مهره مانند گوشواره
غۈږِ -
غۈږِ -ښچښچ= گو بریده
غۈږک= میااانااه کف (بوت)؛ دَچ مو ه یَن
َ
مو-رد دهاب= میااناه مو ه هاا را برای من باده؛
ست=میانه بون من پاره شد
مو بوت
ُغ ُ
غۈږوڤج=جر گو ماادهای رد رناگ و یرب
بوده و دارای حالت یسابندگ اسات که برای نر
نهه داشا.ن و حفظ ساالمت مجرای گو خارج
ضااروری م باشااد جر گو دارای خاص ایت
اسایدی.ه م باشاد که مان ا رشاد باک.ری و وار=
م شاود  .جر گو بهطور طبیع و خودبهخود
به سمت بیرون گو حرکت م کند و ا مجرای
گو خارو م شود بنابراین نیا ی به دستکاری
برای خروو آن ا گو وجود نادارد الب.اه در
برخ ا موارد. ،رشاار بی ا حد بهخصااوص
در اوراد مساااا.عد موجب انسااااداد گو و کاه
شانوای م شاود که در این صاورت بایسا .بیمار
جهت شس.شوی گو و اودا های م به پ شب
مراجعااه کنااد یرا گو مااا جر .ولیااد م
سرورشاه ارکان ،اداره نشرات سیمای شغنان

کناد :جر گو کاه باه آن واک گو ه گف.اه
م شود بهطور طبیع .وسط غددی که در پوست
کانا گو ورار دارند .رشاااار م شااااود و ن(
محاوظت کننده ،نر کننده و خاصیت ضدباک.ریای
دارد و(ادان جر گو ممکن اسااااات منجر باه
خشااک گو و خار آن شااود بهطور طبیع
جر .ولید شاده به .دریج و مداوما ب ا طرف پرده
گو به سامت بیرون حرکت م کند و با حرکات
وب این ذرات جر خشاااب شاااده ا کانا گو
خارو م شاوند جر گو در وسامت م( کانا
گو یعن در ن دیک پرده گو .ولید نم شاود
بلکه در نیمه بیرون کانا گو .ولید م شااااود
لاذا وو .گوشاااا را معاایناه م کنی و مشااااااهاده
م کنی کااه جر گو در ن دیک پرده گو
ورار دارد این بادان معنااسااااات کاه بیماار ساااااع
کردهاست با گو پاک کن جر گوش را خارو
کنااد وی وسااااامااتهااای بیرون .ر را خااارو
کردهاساااات و وساااامتهای م( .ر را وشاااارده
کردهاست مث برو که وشرده شده باشد وپ
غۈږڤج= گوشااب ظروف؛ ےد دَب-اند ک-اد ےد
َ ُرےین=گوشب این دیگ شکس.ه است
غۈښڅ دغۈښ َڅ = ظرف سفال خورد ،پیاله
غۈطدذئی= شیرجه ن
غۈط= غوطه ور شاااادن ،شاااایرجه دن(رو.ن)؛
غۈط ذئد= غوطه ور شااادن ،شااایرجه دن غۈط
نیست= غرق شدن
غۈط-ذهذڤج= شاااایرجه ن(کساااایکه شاااایرجه
می ند)
غۈکدبۈن= گهواره بان
غۈکدبۈنے= گهواره بان
غۈک= گهواره
غۈ َک  =۱گهوارههب(برای با ی کودکان)
غا َ
اۈکاا =۲ح گااهااواره جاانااباااان ،آخااوناا ےدک،
نوان سااات که به هر یب ا حشااارات راسااا.ه
آخوندکساانان ) (Mantodeaگف.ه م شاود این
راسااا.ه ا حشااارات شاااام  ۲۴۰۰گونه۴۳۰ ،
سااااارده و  ۱۵خاانواده م شاااااود آخونادکهاای
معمول حشرا .هس.ند سب وا  ،ملخو  ،باریب
و کشاایده با پاهای درا  ،سااار ب رگ و دو جفت
باا بیشااااا.ر آخونادکهاا در منااطت گرمساااایری
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یسااااات م کنناد و برخ نی در منااطت مع.اد
سکونت دارند آخوندک هنهام که آرا م ایس.د
پاهای جلوی خود را مانند دو دست به سمت جلو
نهاه م دارد و در این حاالات ا این جهات کاه
انهار دارد د ا م خواند ،آن را در بان وارسا
آخونادک و در بساااایااری ا باانهاای اروپاای ،
 Mantisو  Mantodeaیا مانند آن م خوانند؛
یون کاه  Mantisواژهای در باان یوناان باه
معنای پیغمبر اساااات برای .مکید بر این معنا در
بان انهلیسااا  ،گاه نا این جانور را با صاااافت
رنیایشااهر» همراه و آن را Praying Mantis
م خوانند آخوندک ماده پ ا انجا جفتگیری،
جن مخااالف خود را شاااااکااار و ا آن .غااذیاه
م کند برخ ا انواع آخوندک وادرند ساار خود
را در اویاهای  ۱۸۰درجاه باه اطراف بیرخااناد
بیش.ر انواع این حشرات در مبهمی شا و برگ
درخ.اان نادگ م کنناد و برای وریاب طعماههاا،
خود را به شاااک شااااخهای کویب درم آورند
آخاونااادکهاااا یاون حشااااارات یااانآور بارای
کشااااور ی و باغداری را شاااکار م کنند ،برای
این پیشهها سودمند هس.ند وپ
ُخذای ُدےااا ےمن= غیبت
غېبتدگ ر= غیبت گر؛
گر دشمن خدا است(م) .
غېبت= غیبت؛ غَبت = = غیبت ک
غېر دغېره=بیهانه ،نا آشاانا؛ یو َُد مو-رد= او
برای نا آشاانا بود؛ ُو ا ُ .و-رد نساات ات. ،و
بےلےد ا ُ = من برای .و بیهانه نیس ، .همرای .و آشنا
غےیر
اس.
غېرپَرساات= بیهانه پرساات(م.ضاااد م.ضاااد وو
دوست)
غېرت=نطفه ،آب من (آب مرد)
َ
غېری،ساااات=دوساااات داشاااا.ن(اح.را به)بیهانه
(م.ضاد وو دوست)
غېښدزار= .ورب ار یاا جاائیکاه غاا سااااناگ
نار وجود دارد
غېښ. =۱ورب یا غا سانگ نار ؛ -۲پوس.ه(
خس.ه ردآلو  ،یارمغ  ،بادا )
غېښن= ا .ورب ،ا غا سنگ نار
ِ
غېلاه دغېللاه=  -۱اشااااغاا  ،داناه هاای لف هر
بعاد ا کوبیادن(خرمن کوب )غلاه؛ -۲جغجغاب،
سرورشاه ارکان ،اداره نشرات سیمای شغنان

صااااااابونااب (ه ار ساااااراهرام ) (نااا هااای
الاما Vaccaria ،Vaccaria pyramidata :
 hispanicaیااا  )Saponaria vaccariaیاکا
ا لفهای هر یکساااااله اروپای با گ های به
رنگ صاااور .کمرنگ اسااات جغجغب گیاه
دولاااپاااه ای ا خااااناااواده مااایاااخاااکااایاااان
( )caryophyllaceaeاسااات؛  -۳گ پادشااااه یا
سااااارده .اااو الملوک (نااا لم Aquilegia :
 )lactifloraنا یب سارده ا .یره آملهان اسات
وپ ؛ مٲ اند ار مٲ کےےااااات د لپ ادو،
ا ےیث نه-باوت= در کشات ما آن(در دانه های لف
هر اساااات که هیچ .وان نیساااات( درپاک کردن
آن)
غڤچ=-۱کاامی پااره و کهناه ،پیراهن ژناده؛ ک-اے
.ه پنیوداو نه باوت= این پیراهن ژنده پوشاااایده
نم شود؛  -۲در جمالت ناپسندی" ےدلت"؛ غیچَ-ن
خصاا اتَ-ن وو یود=
ار وو مهب وَذ خوُ ،ر ے
ےدلت را در گردن او اناداخ.ناد و او را رخصااااات
کردند
غڤچواب=،جیر جیر کردن؛ وذیَن غییَن ات .اا-
ت .ر خو = گنجشاااب ها جیر جیر دارند و .و
غری.او
هنو در خواب اس.
غڤچَست=صدای غی ےیست
غڤچا =-۱کاامی پااره و کهناه ،پیراهن ژناده،
َ
پاره-پاره ،ےدلت
ُ
غڤږځیا =،و ه و ناله(ساگ)؛ .و کدو ژیر ذاد
خو ،یو شا اچ غی ~د=(او) ساااگ .و را د ،حام
و ه دارد؛ یاه کاد یات خو ،غی ~اداوو سااااار
یود= آن سگ(ماده) آمد و و ه را سر کرد
غڤږ َځساااااات= و ه و ناالاه(ساااااگ)؛ وو ُکاد
غی ~ےس.ت نه ےُد نه = آیا صدای و ه سگ(نر)
را نه شااانیدی ؛ غی ~ےسااات ذئد= = و ه و ناله
دادن(سگ)
ُکد= سااگ(نر)
غڤږ َځ ن= و ه ک (سااگ)؛
و هک
غئ =  -۱دهن؛ خو غئېَن یَاات .مااه اره َیر
کنَت= شما هر سه دهن های .انرا با بهیرید؛-۲
گاپ؛ بشاااااهناد ُمعل اناد .اه ا وو انادث آد
ئا د=ا ماعالا خاوب ا گاااپ هاااایا آد یااااد
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میهیرد؛  -۳دهان ،سااورا ؛ گردنه؛ م بوجین
َی  = ،دهااان بوج را بسااااا.ااه میکنی ؛ -۴
سااا ات خو ،دروا ه ناد وو غئچ اناد
دروا ه؛ یو ُ
نوسات= او روت و در دهان دروا ه نشاسات؛ -۵
=یاب .کاه(ل(ماه)؛ .و
ل(ماه. ،کاه ،کم ؛ ی
ےااڅ
َارو لهب ی  -ذۈ واښ خیرت خو. ،ه ے
دو ذهذ= بهذار اسپ .و کم کاه بخورد و بعدن
برای آب بده
غڤڤیا=،همبس.ر شدن ،جماع کردن
غئڤَ = سرپو ظروف
غئڤَناایاج د یرمغد غئڤدناایاج= -۱یوب بیااد برای
بسااااا.ن دهن گااوهاا در ووات خرمن کوب ( برای
اینکاه آنهاا ن.وانناد غلاه بخورناد)؛ -۲ناا بناد برای
بسا.نن دهان بوج یا مشاب؛ غئچ .ر غئېےنداو نه
یاذد=دهن .ا گوشاها ،اگر با بند بسا.ه شاوند؛ دهن
در خنده با اسااات؛ در .و غئچ .ر غئېےنداو نه
یاذد!=دهنت .ا گوشها است!
غئ ،-ښ دغئ -ڤ،ښ دغئ ،-نی دغئ -ڤ،ن دی=
بند برای بس.نن دهان بوج یا مشب
َُاد= در
ار مرد
غئ -ېڅ= .اا دهن ،یااد؛ ے
آنجا مرد یاد بود
غڤنڅوب ،دغڤنځیا =،خر خر کردن ،شیهه کردن(
اه وینات،
اساااااپ)؛ یاد َاارو مو ا ذرث م
غین ات= این اساااااپ ا دور ه مرا م بیناد و
شیهه میکند
غڤن َڅ = بب غن ے ب
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