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گنجينه گویشهای ایرانی و ایجاد رابطه و تفاهم بين روستائيان و کسانی میشود
که با حرفه دامپزشکی و بهداشتی سروکار دارند.

واژههای کليدی :گویش ،بیماری جرب ،نشخوارکنندگان ،ایران.

 .1مقدمه
از آنجا که زبان رکن اساسی فرهنگ و هویت هر قوم و ملت محسوب میشود ،مطالعه
و بررسی آن اهمیت بسیار دارد (کلباسی )1388 ،و تنوع زبانی یکی از زیبائیهای
زبانها و گویشها است .روستائیان طی محاوره رایج با یکدیگر ،از کاربرد واژههای
مربوط به حوزههای کشاورزی و دامداری استفاده میکنند که دهها و حتی صدها سال
سینه به سینه منتقل شدهاند .یکی از بیماریهای عفونی نشخوارکنندگان ایران ،بیماری
جرب است .جربها از انگلهای پوستی گوسفند ،بز ،گاو ،اسب ،سگ و خرگوش
هستند. .ضمنا یکی از بیماریها ی مهم مشترک واگیر بین حیوانات و انسان و آمیزشی
است .آلودگی حیوانات به این انگل ،موجب خسارت اقتصادی زیاد در اثر کاهش رشد
و عوارض اخذ کمتر مواد غذائی میشود (رهبری 1و باهنر .)2009 ،2جمعآوری ،ثبت و
و نوشتار این واژهها در گنجینه گویشها ی ایرانی ،حفظ شده و موجب ایجاد روابط و
تفاهم با کسانی میگردد که در زمینه دامپزشکی و بهداشتی کار میکنند.
 .1-1تاریخچه
این بیماری از زمانهای دور برای بشر شناخته شده است ،به طوری که در عهد عتیق
آمده و ارسطو نیز در قرن چهارم قبل از میالد آن را ذکر کرده است .هر چند شواهد
باستان شناسی و خطوط هیروگلیف مصری نشان میدهند که این بیماری به عنوان یک
بیماری پوستی قدمتی دستکم  2500ساله دارد که برای درمان آن هم از چربی حیوانی
استفاده میکردند (بیسون 1927 ،3و تاجبخش .)1372 ،تا قبل از قرن سیزدهم هجری
این بیماری را کثیفی خون میدانستند و ابنالطهر پزشک ایرانی که بعد از آن تاریخ
میزیست ،اولین کسی بود که عامل آن را «انگل» ذکر کرد .در اروپا هم این بیماری در
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مناطق فقیرنشین و کثیف امری عادی و شناخته شده بود .انگل در رسالههای علمی در
اوایل  1100میالدی توصیف شد ،اما ارتباط آن با بیماری انسانی تا  500سال بعد
شناخته شد (بیسون .)1927 ،
در سال  1689پزشکی ایتالیایی به نام جیووانی بونومو از کشف یک موجود سفید بسیار
کوچک و به سختی قابل رویت در ترشحات بدست آمده از زخم بیماران خبر داد و در
قرن  19پس از اختراع میکروسکوپ ،ونوکسی اولین کسی بود که جرب را زیر
میکروسکوپ مشاهده کرد و ثابت نمود که این بندپای کوچک عامل بیماری گال است
(لیین 1و کروسکی 1993 ،2و اولیویا 3و کوین .)2012 ،4اثرات ناشی از گال در هنگام
جنگ جهانی و بعد از آن به وسیله تعداد زیادی از نویسندگان ثبت شده است .سوکولوف
شرح داده است که چگونه تمام سربازان در جنگ ایتالیاییها با ناپلئون ( )1796-1797از
بیماری رنج میبردند و اراسموس ویلسون آلودگیهای وسیعی را در بین نیروهای
بریتانیا در اثنای جنگ با مردم شبه جزیره کریمه مشاهده کرد ،در حالی که میلیون در
جریان جنگ جهانی اول ( )1914-1918در مورد سربازان فرانسوی نوشت که گال
5
حقیقتا یک غضب الهی در بین لشکریان ماست (براون .)1998 ،
جربها یک گروه بسیار بزرگ و مختلف شامل تقریبا  30هزارگونه هستند و انتظار
میرود احتماال هنوز  45هزارگونه ناشناخته دارند که باید شناسایی شوند .در نگاه اول
به نظر می رسد که بدنی ساده دارند ،اما واقعیت این است که از نظر ساختمان بدن و هم
چنین رفتار و عادات بینهایت با هم تفاوت دارند .اکثر آنها زندگی آزاد دارند ،ولی
تعدادی از آنها انگل خارجی بیمهرگان و تمام مهرهداران بهویژه پرندگان و پستانداران
هستند .آنها گسترش جهانی دارند و در تمام قارهها ی جهان ،انسان و طیف وسیعی از
جانوران اهلی و وحشی را درگیر میکنند .تعداد کمی از آنها هم انگل داخلی هستند و
ریه و مجاری بینی میزبان خود را آلوده میکنند (وال و شیرر.)1380 ،
عامل بیماری در الیه شاخی پوست انسان و پستانداران زندگی میکند .آلودگی در
نشخوارکنندگان موجب خسارت اقتصادی زیادی شده و موجب کاهش رشد و اختالل
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در تغذیه میگردد (کوهن و همکاران .)2008 ،ضمنا جرب یکی از بیماریهای
مشترک بین حیوانات و انسان و یک بیماری آمیزشی بوده و در دنیا  300میلیون نفر
مبتال به این آلودگی هستند و بین زن و شوهر حتی فرزندان و پدر و مادربزرگها نیز
انتقال پیدا میکند (دهقانی .)1392 ،در یکی از بررسیها ،که آهوان جزیره خارک مبتال
به جرب سارکوپتس اسکابئی بودند ،درمان شدند و عالئمی از جمله موریختگی و
خارش بدن در ناحیه گوش و پلک چشم از عالیم درمانگاهی در حیوانات مبتال بود.
ضمنآ  4نفر در سنین  25ساله تا  62ساله و  2نفر از وابستگان بررسیکنندگان نیز به
این جرب مبتال شدند (بازرگانی 2و همکاران .)2007 ،بیماری جرب در ایران از
گوسفند (افشاری صفوی و همکاران1390 ،؛ رضوی و همکاران 1383 ،و رهبری و
باهنر ،)2009 ،بز (توسلی و همکاران ،)1390 ،شتر (مخصوص ،)1367 ،گاو (توسلی و
همکاران 1377 ،و نعمتاللهی 3و گلزردی )2007 ،4و سگ و گربه (کتوندی)1389 ،
نیز گزارش شده است.
 .2-1جرب در ایران باستان و ادبيات فارسی
به جرب و بیماری حاصل از آن بارها در اوستا اشاره شده است .در فروردین یشت
باب  29بخش  ،141بر رویارویی با بیماریهای جرب و تب و مانند آنها از فریدون
کمک خواسته شده است (بینام .)1395 ،در فروردین یشت بند  131نیز آمده است:
«فروهرپور آبتین را درود میفرستیم ،از برای مقاومت بر ضدجرب و تب و تب لرزه و
نئزه 5و واوارشه 6و  »...و در بند  56از آبان یشت  ،اوستا آورده شده است« :اگر ای
اسپنتمان زرتشت مردم در سرزمینهای آریایی از برای تشتر رایومند فرهمند را ستایش
کنند ،همان ستایش و نیایشی که شایسته اوست ،هر آیینه لشگر دشمن به این
سرزمینها داخل نتواند شد و نه سیل و نه جرب و نه کبست (زهر) و نه گردونهای
لشگر دشمن و نه بیرقهای آنان نتواند که در ایرانشهر برافراشته شود».
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در اوستا جرب به نام «گرنو »1که همان گری میباشد ،آمده و درمانکننده این بیماری
جایگاهی ارجمند داشته است (صالحی 1389 ،و رضی.)1377 ،
در لغتنامه دهخدا اصطالحات «گرگین شدن (گرگین) ،گرگین شدن شتران ،عیب و
نقص ،مرض خارش ،مرضی است معروف که آن را گری ،گرگنی ،خارش ،حکه و گال
گویند و آن دانهها ی کوچکی است که در آغاز سرخ رنگ باشد و با خارش سخت
عارض بدن می شود و گاه باشد که چرک کند و آن دو نوع است جرب تر و جرب
خشک »...برای آلودگی با این انگل به کار رفته است .اصطالح فارسی «پریون »2نیز
آورده شده است« :علتی باشد با خارش که آنرا گر گویند و به عربی جرب خوانند.
(برهان قاطع) .خارش .قوباء( .زمخشری) .پریون :پارسی قوباپریون باشد .سوم
آفت هائی است که اندر پوست پدید آید .از آن خراشیده شود .چون پریون که بتازی
قوبا گویند .چون گر و خارش و پریون و آبله (ذخیره خوارزمشاهی )» .همچنین این
لغات که ریشه عربی دارند برای آن بکار رفته است« :اجرب :گر ،گرگن ،گرگین ،گردار،
پرخارش ،صاحب مرض خارش ،مونث :جَرْباء»« ،جربان :گرگین ،جَرِب»« ،جرب
یابس :گرِ خُشک»« ،جرب العین :جرب و خارش چشم» و «جربناک :گرگین» (دهخدا،
.)1373
دکتر معین در فرهنگ معین آورده است «جرب :گری ،گرگنی ،مرضی است جلدی و
ساری که به وسیله کنه مخصوصی بنام سارکوپت که از رده عنکبوتیان است ،در پوست
بدن انسان ،دامها و سگ ایجاد میشود» و ذکر کرده که «گر »3لغتی پهلوی است و
«گرگن »4به کسی میگویند که به جرب مبتالست و همینطور«گرگین »5به فرد مبتال به
جرب میگویند «بوجهل را از سگ گرگین کمتر دانیم» .در جلد اول نیز به پریون اشاره

1

garno
 paryūn -2قابل توجه اینکه این لغت فارسی را نباید با لغت انگلیسی  Prionکه کوچکترین ذره قابل تکثیر

(حتی کوچک تر از ویروس) و از جنس پروتئین است و در انسان و حیوانات بیماریزا میباشد ،اشتباه گرفت.
معروفترین بیماری ایجادشده توسط این ذرات ،بیماری جنون گاوی است و کاشف آن به دلیل کشف آن جایزه
نوبل گرفت.
3

gar
gargen
5
gargin
4

78

دوفصلنامه زبانشناسی گویشهای ایرانی ،سال اول ،شماره اول ،بهار و تابستان 1395
1

میکند که به معنی مرضی است همراه با خارش ،گر ،جرب و لغت «گال » که البته
فرانسوی است (معین.)1375 ،
در فرهنگ عمید نیز به لغات پریون ،جرب ،گال ،گر ،گری ،گرگن و گرگین اشاره شده
است (عمید .)1375 ،افزون بر این ،ناصرخسرو دردیوان اشعار خود میفرماید
(ناصرخسرو:)1365 ،
«گر نخواهی رنج گر از گرگنان پرهیز کن  /جهل ،گر است ای پسر ،پرهیزکن زین زشت گر»
شرح چند ضربالمثل فارسی از جمله «یک بز گر ،یک گله را گر میکند» « ،بز گر از
سرچشمه آب میخورد» و « سگ گر و قالده زر» توصیف این بیماری است.
در دانشنامه اسالمی نیز آمده است« :جرب به فتح جیم و را به معنای نوعی بیماری
پوستی می باشد و از آن به مناسبت در باب حج نام بردهاند .در لغت به معنای گری،
گال میباشد .توضیح جرب :جرب نوعی بیماری پوستی مسری ناشی از رشد انگلی
خاص در نقاط مرطوب پوست مانند کشاله ران است که باعث خارش شدید میشود.
احکام جرب بنابر قول ،به حرمت خارج کردن خون از بدن برای محرم ،بنا به ضرورت،
همچون خاراندن بدن برای مبتال به جرب ،استثنا شده است ،هرچند منجر به بیرون
آمدن خون گردد .حیوان مبتال به جرب (جَرباء) از قربانی حج کفایت نمیکند».2
 .2روش پژوهش
جمعیت روستائی ایران ،در حدود  20میلیون است  .بخشی از وظایف آنها پرورش
حدود  680میلیون راس نشخوارکنندگان کوچک و  8/5میلیون راس نژادهای مختلف
گاو ،از جمله حدود  3میلیون راس گاو بومی است 4که حفظ سالمت آنها برای
دامداران اهمیت دارد .آنها غیر از زبانها ،گویشها و لهجههای شفاهی -گفتاری
رایج ،از گویشهای ویژه مسائل کشاورزی و دامداری از جمله بیماریها ،استفاده
میکنند .یکی از آنها بیماری جرب است .برای جمعآوری و ثبت مکتوب گویشهای
3
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 3مرکز آمار کشور .وبگاه رسمی مرکز آمار ایران www.amar.org.ir
4آمار جمعیت دام به تفکیک نوع دام و استان در سال  .«1394وبگاه رسمی معاونت امور تولیدات دامی
dla.agri-jahad.ir
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آن ،پرسشنامهای در دهه هشتاد با کمک سازمان دامپزشکی کشور و عمدتا دامپزشکان
تهیه شد که در آن ،گویشها  ،محل جغرافیائی و تاریخ ثبت شده و پس از تکمیل به
گروه انگلشناسی دانشکده دامپزشکی تهران ارسال گردید .برای ثبت گویشها از
همکاری دامپزشکا ن بومی هر محل استفاده شد تا امکان اشتباه گرفتن بیماری مورد نظر
با بیماری های دیگر به وجود نیاید .دامپزشکان هر استان برای پر کردن پرسشنامه تهیه
شده با دامداران و ریش سفیدان روستاها صحبت کرده و در نهایت لیستی از اسامی رایج
برای این بیماری را در استان مربوط به خود تهیه نمودند.
 .3بحث و نتيجهگيری
نتایج ثبت و مکتوب نمودن اسامی محلی بیماری جرب نشخوارکنندگان ایران در
جدول ( )1خالصه شده است.
جدول ( )1اسامی بيماری ناشی از جربهای نشخوارکنندگان در زبانها و گویشهای ایرانی
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به طورکلی ،تعداد  101بیماری مختلف عفونی در نشخوارکنندگان ایران گزارش شده
است که در این میان تعداد بیماریهای انگلی  32عدد ،باکتریائی 31عدد ،ویروسی31
عدد و قارچی  7عدد بوده است (اسالمی و همکاران .)1378 ،دامداران ،در بین این
بیماریها ،آنهائی را که در زندگی روزمره شایع تر و آشناتر هستند ،با مشاهده انگل
با چشم غیرمسلح و نشانههای بالینی میشناسند و با اسامی محلی گفتوگو میکنند.
این انگل ،پوست را سوراخ کرده و از لمف تغذیه میکند و موجب تحریک موضعی و
ترشح سم ،خارش شدید ،سوزش و وضعیت عمومی بد حیوانات آلوده میشود.
در جمعبندی این مطالعه ،در پرسشنامه استان البرز ،اسم محلی جرب ذکر نشده بود،
ولی براساس گویشهای جرب استخراج شده از پرسشنامهها 84 ،عدد ثبت و مکتوب
شده است و طیف تعداد اسامی محلی جرب در استانهای مختلف از یک تا نه عدد
متغیر است .در حال حاضر اصطالح فارسی «پریون» در هیچ یک از استانها به کار
نمیرود ،اما لغت فارسی «گر» یا اصطالحات نظیر آن مثل «گری»« ،گرگه» یا «گربند» در
 17استان استفاده میشود .لغت فرانسوی «گال» نیز در هفت استان رایج است.
به گزارش آمارگران یونسکو در طول هزارهای که پشت سر گذاشتیم ،بیش از دو هزار
زبان و لهجه و گویش بومی از میان رفته است .در این هنگامه بیامان تشخصزدایی
فرهنگی ،نگهداری جلوهها ی گوناگون فرهنگ و هویت ملی ،از جمله زبان و گویشها
چه دشوار شده است و ما در این میان چه غافل ماندهایم .سرکاراتی در اهمیت
گویشهای ایرانی از قول مورگن اشتیرنه نقل میکند« :پژوهشهای مربوط به
گویشها ی ایرانی بسیار اندک ،بسیار پراکنده و بسیار ناسامانمند است ،به گونهای که
نمیتوان تصویری کلی از آنها را چه از نظر طبقهبندی جغرافیایی و ردهشناختی ،چه از
نظر پیشینه تاریخی و ارتباط ژنتیک آنها با یکدیگر ارایه کرد!» در طول تقریبا چهل
سال گذشته لهجههای ایرانی تازهای کشف شده و بررسیهای ارزشمند فراوانی در این
زمینه انجام گرفته است و از این رهگذر بر غنای اطالعات گویششناختی افزوده شده
است؛ اما با وجود این از موانع و دشواریهایی که بر سر راه شناخت و گردآوری
گویشها ی ایرانی درگذشته وجود داشته ،چندان کاسته نشده ،بلکه در برخی موارد
دشواریهای تازهای پدید آمده است .فزون بر این ،کاهش قابل مالحظه توجه و عالقه
شرقشناسی غربی به جنبههای صرفا عملی فرهنگ ایرانی یکی دیگر از عوامل رکود

82

دوفصلنامه زبانشناسی گویشهای ایرانی ،سال اول ،شماره اول ،بهار و تابستان 1395

کوشش و پژوهش در این زمینه است و تاسفانگیزتر از همه این است که در نیم قرن
گذشته شمار زیادی از لهجههای ایرانی خاموش و فراموش شدهاند .امروز بسیاری از
گویشها ی ایرانی چه در ایران و چه در خارج از ایران در معرض فراموشی و
نابودیاند .از بین رفتن گویشها ی محلی و یک زبان قومی ،به تنهائی رنجآور و
تاسفانگیز است .اما دردناک تر ،آن است که از میان رفتن یک زبان یا گویش ،مساوی
است با از بین رفتن یک تاریخ و فرهنگ شفاهی یک قوم و یک ملت ،از بین رفتن
داستانها ،ضربالمثلها و ...توجه به این مهم ،توجه به لزوم حفظ و احیای زبانها و
گویشها را صد چندان میسازد (سرکاراتی.)1392 ،
در ایران هزاران گویش ،ضمن جمعآوری و ثبت موضوعی مختلف از جمله در کتاب
«گنجینه گویشهای ایرانی استان اصفهان  »1منتشر شده است (اسماعیلی ،)1390 ،ولی
درباره فناوری ،چاپ گویشها در ایران بسیار کم است .بر اساس اطالعات موجود،
«بررسی واژهها ی دام و دامداری در گویش کلهری» (ملکی« ،)1387 ،اسامی محلی
بعضی داروها ،بیمارهای دامی و درمان سنتی منطقه آذرشهر» (جعفرزاده )1390 ،و
واژگان دامپزشکی در زبان آذری (شایق )1388 ،چاپ شده است .همچنین ،گویشهائی
درباره فاسیولیازیس (اسالمی و مشکات ،در دست چاپ) ،دیکروسلیازیس (اسالمی،
 )1394و گویشهای بیماریها ی انگلی نشخوارکنندگان استان سمنان (اسالمی)1393 ،
منتشر شده است .متاسفانه جمعیت روستائیان کشور ،کم و بیش مانند سایر نقاط دنیا،
که تولیدکننده فراوردهها ی غذائی انسان و حیوانات هستند ،در حال کاهش است .طبق
آمار سال  %68 ،1335جمعیت ایران ،روستائی و  %32شهری بودند و به ترتیب هر 10
سال یکبار که آمارگیری انجام شده ،جمعیت روستائی با کاهش قابل مشاهدهای روبرو
بوده است .به طوری که جمعیت روستائی %64 ،در سال  %53 ،1345در سال ،1355
 %46در سال  %39 ،1365در سال  1375و در نهایت درسال  ،1385از جمعیت 70
میلیونی %68 ،شهری و  % 32روستائی بوده است و طبق گزارش رئیس مرکز آمار،
جمعیت روستائی در سال  ،1395به  %20خواهد رسید .1یعنی کمتر از 20میلیون نفر
جمعیت روستائی ایران به گویشها و لهجههای شفاهی -گفتاری در زمینه دامداری
گفتوگو میکنند .برای ثبت این گویشها ،دامپزشکان ،کارکنان فنی و افرادی که با این
1مرکز آمار کشور .وبگاه رسمی مرکز آمار ایران www.amar.org.ir
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حرفه سروکار دارند و همچنین گویششناسان و زبانشناسان باید سریعتر در جهت
حفظ و دستکم ثبت و ضبط گویشهای ایرانی گام بردارند .زیرا بسیاری از لهجههای
ایرانی در برابر نفوذ روزافزون زبان فارسی معیار در حال از میان رفتناند و حق این
است که هرچه زودتر در جمع و تدوین آنها کوشش شود.
فهرست منابع
اسالمی ،علی (» )1393اسامی بیماریها ی انگلی نشخوارکنندگان استان سمنان در
برخی زبانها و گویشهای ایرانی« .مجله تحقیقات آزمایشگاهی دامپزشکی.
.)1( 6
اسالمی ،علی (» )1394نامهای بیماری دیکروسلیازیس در زبانها و گویشهای
ایرانی« .مجله نسخه دامپزشکی .نیمه مهر -آبان.
اسالمی ،علی و م .مشکات (در دست چاپ) »نام فاسیولیازیس ( بیماری انگلی
کبدی نشخوارکنندگان) در برخی زبانها و گویشهای ایرانی« .ویژهنامه

زبانها و گویشهای ایرانی فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
اسالمی ،علی ،تاج بخش ،ح .نا د علیان ،م .ق .مشکوت ،م .مخیر ،ب .زینلی ،م.
رهبری ،ص .کیوانفر ،ه .خسروی ،ع )1378( .چشمانداز آینده کنترل

بیماری های عفونی گزارش شده از نشخوارکنندگان و مشترک با انسان در
ایران .طرح تحقیقاتی مصوب گروه علوم دامپزشکی فرهنگستان علوم
جمهوری اسالمی ایران
اسماعیلی ،م.م )1390( .گنجینه گویشهای ایرانی استان اصفهان  .1نشر
فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
افشاری صفوی ،احسان اهلل ،سید حسین مودب و مجتبی خدمتگزار ()1390
»آلودگی با جرب سارکوپتس اسکبئی ) (Sarcoptes scabieiدر گوسفند نژاد
سنجابی :گزارش موردی« همایش علمی ساالنه دانشگاه رازی.
بینام ( » )1395پیشینه پزشکی در ایران باستان ایران پیش از اسالم« سایت ویستا.
http://vista.ir/article/308416

تاجبخش ،حسن ( )1372تاریخ دامپزشکی و پزشکی ایران ،ج  :1ایران باستان.
تهران :دانشگاه تهران.
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توسلی ،موسی ،بهرام دلیر نقده و عزیز سهندی (» )1390مطالعه بررسی آلودگی
به انگل های دستگاه گوارش و خارجی در بزهای استان آذربایجان غربی،
ایران« ،مجله تحقیقات دامپزشکی تهران.)1( 66 .
توسلی ،موسی ،صادق رهبری و سیامک زارعی (» )1377جرب کوریوپتس بویس
از گاو در ایران« ،مجله تحقیقات دامپزشکی تهران .د  ،53ش .1،2
جعفر زاده ،حسن (» )1390اسامی محلی بعضی داروها ،بیماریهای دامی و درمان
سنتی منطقه آذرشهر« .مجله نظام دامپزشکی (تهران).21 .
دهخدا ،علیاکبر ( )1373لغتنامه دهخدا .زیر نظر محمد معین و جعفر شهیدی،
چاپ دوم ،تهران :مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران.
دهقانی ،ر .سیدی ،ح م ،زرقی ،ا .شهریسوند ،ب» )1392( .مروری بر وضعیت
بیماری گال و عوامل مرتبط با آن در ایران« .مجله علمی پژوهشی دانشگاه
علوم پزشکی ایالم.21)7 ( .
رضوی ،سیدمصطفی ،سیدشهرام شکرفروش ،جعفر زبیری و باقرسادات شجاعی
(« )1383مطالعه آلودگی مخفی جرب  Psoroptes ovisدر گوسفند« .فصلنامه
پژوهش و سازندگی .س .هفدهم.)2(64 ،
رضی ،هاشم ( )1377اوستا ،تهران :انتشارت فروهر.
سرکاراتی ،ب» )1392( .اهمیت گویشهای ایرانی« .وب گاه مرکز دائرهالمعارف
بزرگ اسالمی (مرکز پژوهشهای ایرانی و اسالمی)www.cgie.org.ir :
شایق ،ج .)1388( .واژگان دامپزشکی در فرهنگ بومی آذربایجان ،نشر دانشگاه
آزاد اسالمی شبستر.
صالحی ،دالور (» )1389بیماریهای دوران زرتشت و پزشکی آن دوره« ،مجله
الکترونیکیhttp://celio.blogfa.com
عمید ،حسن ( )1375فرهنگ عمید ،چاپ دوازدهم ،تهرن :انتشارات امیرکبیر.
کتوندی ،نگار ( )1389بررسی آلودگی به انگلهای خارجی در سگ و گربههای
ارجاع داده شده به بیمارستان دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز ،پایاننامه
دفاع شده در دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز.
کلباسی ،ا .)1388( .فرهنگ توصیفی گونههای زبانی ایران ،نشر پژوهشگاه علوم
انسانی و مطالعات فرهنگی.
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