ث
ثاو ،ثاو نئذداو= خال از سوختگی ،خال زدن.
سَُُ ،تت ،ب،ند-ېن مو
ثبوت= ثبوت؛ ~ مو-تے څه ج
چوږتُت= اگر بُامیث ثبوت میدردنُد ،بنُدی م
،
شدث؛ ثبوت چ =.ثبوت ک.ث، .دین ،حسابت.
ثَپَستت  ،ثَپپَستت ثپَستت  ،ثپپَستت = تیز ،سررع، ،
دفعتن؛ ،و خو جای تیعثپپَسررن سوسررن= ای سررع،
در جای خود سشرررسرررن؛ ،ا ثپَپسرررن دیزد= ت
دفعتن خاموش شر؛؛ اارنن ثَپَسرن د=؛=ااران سع،
میبارد؛ ،و پات ښرراث ثپَسررن خو جای تن سوسرن=
پاد شاث زید در جای خود سشسن(فلک).
روتمند= ث جروتمند.
ثَ َ
روت= ث جروت؛ ث، ،
ثریا ثرثرییا = خوشُُُُُُه ،روین (بُُه ان یسُُُُ :
 ،)Pleiadesیُا ثریُا (اث )۴۵نُاث خوشُُُُُهای در
صُُُُورت د گاو که به «هفت خواهران» هث
مشُُرور اسُُت .در لیسُُت مس ُیه اث ۴۵ناث گَاری
شُدهاسُت .خوشُه روین با ناث عرب آن ،ثریا ،هث
در ارس ُ ناث برده شُُدهاسُُت .در گَشُُته به آن
هفُت خواهر هث م گفتنُد چرا کُه بُهطور معمول
قط هفت ستاره از بیش از دویست ستاره شناخته
شُُده آن ،با چشُُث یر مس ُ ق بابل دیدن هسُُتند و
هثچنین صُُُُُورت د خرس بزرگ یُا «دب
اکبر» کُُه در برابر آن برار م گیرد بُُه هفُُت
برادر معروف بودهاسُُت .نشُُان ا تخاری نیز در
برخ کشُُُُورهای تران به همین ناث وتود دارد
که در ایران نشُان هفت یدر نامیده م شُود.وپ؛
اسث خاص؛ ثریا.
ثمچ ،ثۈمچ= رام شر؛ن ،م شر؛ن(ملال از اشتیا ،
اشتیا ،فکعی).
رثَمرثررثَمرڎهاڎ= صُُُُُبر ،طُابُت ،صُُُُُبر کردن ،
طابت کردن.
رثَمر= ثمر ،میوه ،بار.ث .برره.
رثَمربخش= ثمر بخش.
ثَمهر=بد ماش ،ب انظباط.
ثیپ َڅک= سسن؛ ثیپ َڅک دژسدج= اعف سسن.
ثی-پے-تار ،ثیر-پے-تار= سعچپه ش؛ن ،یاریسه،
اع سع افتی؛ن.
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ثیر شَپ= موزث از خامستع.
ثیر= خامستع.
ثیرگۈښڅ= تشفشان.
ثئوداو= سوختاس؛ن.
ثِداو=سوختن.
ثیر-جۈن= جای اعای جم یری خامستع.
ثیتک= لکنرَن اره اختالل در ریاسی گفترار ی الگوی
زماسی ن مه سرنن گفتن را دشروار میسرازد گفته
میشرود .لکنن عم؛تا ً ی اهطور ملی جز در موارد
اسررتلنا،ی در دیران خعدسررالی غاز شرر؛ث ی ،ک
پر؛،ر؛ث خرا دیران مودمی اسرررررن ی معمو ً از
سرنین  ۲تا  ۴سالگی شعیع میشود .لکنن از مه
تع،ن ی متر؛ایلتع،ن اختال ت تکلمی اسررررن .در
سرررنین  ۶تا  ۷سرررالگی سیز مه مصرررادف اا زمان
غاز م؛رسررهاسررن اه لظاو ی،ژگیهای عاطفی ی
سرررررازگراری اجتمراعی خرا ا،ن دیرث موقعیرن
مناسربی اسرن اعای اعیز لکنن در میان مودماسی
مه ایشررتع مسررتع؛ چنین اختاللی هسررتن؛ .گاهی از
موارد در دیران الوغ سیز افعادی مرره قبالً ارره
سظوی لکنن داشرتهاس؛ دچار لکنن زاان میشروس؛ .
در یاق سررررن ،شررررعا،ط ی ی،ژگیهرای الوغ سیز
احتما ً در تغییع شررررک ،ا تشرررر؛،؛ لکنن مؤثعس؛.
لکنرن زاان در میان پسررررعان ایشررررتع از دختعان
اسررن ی در اعرسرریها ی تظقیقات منتلف سسرربتی
در ح؛ید  ۷۰درصرر؛ اعای پسررعان ی  ۳۰درصرر؛
اعای دختعان دمع گعد،؛ثاسررررن  .من؛ی زاان در
جا،ی پی می ،؛ مه دسرتگاثهای تکل اسسران دچار
پارثای از تشررررنجها اسررررن؛ از ا،نعی ادای ملمات
سراگهران اره مراس اعخورد میمنر؛ ی پیوسررررتره مکلی
در میران صررررظبرن ریی میدهر؛ .اره هنگرام چنین
ری،ر؛ادی معمو ً اسسررررران حعفی را مره ریی ن
مکث ا،جاد ش؛ثاسن ،چن؛اار تکعار میمن؛ .یپ.
ثیڅ=سبک.
ثیماڤ= گ ش؛ن
ث َ
ئونتک= پشررررره خرامی )، (Phlebotomusرک
سرررعدث از شرررن(خاک) مگسها در خاسوادث مگس
راث ب ی ز،ر رعخررراسررروادث فرررلرررواررروترررومر ریر رنررره
)(Phlebotominaeاسن .سزد،ک اه  ۶۰۰گوسه
در  ۵جنس از ا،ن حشرررعث یجود دارد مه  ۳جنس
فلواوتوموس ،لوتزیمی را ی سررررعژستومی را اهمی رن
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ز،رادی دارسر؛ .جنس فلواوتوموس در دسیرای قر؛،
(قرارثهرای سرررریرا ،فع،قرا ی اریپرا) سراقر ایمراری
سررررالرک اسررررن ی جنس لوتزیمیرا در دسیرای جر؛،ر؛
(قرارثهرای مع،کرا ی اسررررتعالیرا) سراقر میاراشرررر؛ ی
ارا خعث سررررعژستومیرا از خون مهعثداران تغر ،ره
میمنر؛ .از سظع پزشررررکی دی جنس ایل اهمیرن
ایشررتعی دارس؛  .پشرره خامیها استشررار یسریعی در
سواحی حرارث ی سیمرهحرارث دارسر؛ ی در اع رررری از
منراط دسیرای قر؛ ،ی جر؛،ر؛ استشررررار نهرا ترا حر؛ید
 ۵۰درجره عع شررررمرالی امتر؛اد ،رافترهاسر؛ .جنس
فرلرواروترومروی فرقرط در دسریررای قرر؛،ر ارره ی،رژث در
قسررررمرنهای جنوای منراط معتر؛له شررررمرالی ماسن؛
منطقه م؛،تعاسه ،افن میشرود .جنس لوتزیمیا فقط
در منراط گعمسرررریعی ی سیمرهگعمسرررریعی دسیرای
ج؛،؛ ،افن میشررررود .پشرررره خامیها ساق ایماری
سرررالک سیز میااشرررن؛ .همچنین نها ساقلین عام
ایماری ی،عیسرری تب پاپاتاسرری ی ،ک تک ،اخته
مولرر؛ ایمرراری مررار،ون ارره سررام اررارتنولوز،س
میارراشررررنرر؛ .پشرررررههررای خررامی در ز،عخرراسوادث
فلواوتومینره قعار دارسر؛ ی دارای اسر؛ازث موچرک،
ا؛سی پعمو ،چشرماسی سسربتا ً ازر ی سریاثرسگ ی
پاهای الن؛ اسررن  .در پشرره خامیهای ز،عخاسوادث
فلواوتومبنه سرررع ،سرررینه ،شرررک اه طور اسبوث اا
موهای الن؛ پوشی؛ث ش؛ثاسن  .ا،ن پشه خامیها در
هنگام اسرتعاحن االها،شران اه صرورت ا،سرتادث در
اا ی ا؛ن سگه داشرررته میشرررود مه ،کی از طع
مه تشنیص اسن .یپ.
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