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  چکيده
اش دارای یک زبان و یک  گاه در طی تاریخ طوالنی ایران سرزمينی است که هيچ

، با توجه ها ها و زبان رغم انتظارات عمومی، تنوع فرهنگ فرهنگ نبوده است. علی

تر  موجب استحکام بيش  ،به موقعيت استراتژیک آن در این منطقه حساس در دنيا

ی ها تماميت ارضی و وحدت ملی ایران شده است. روستائيان ایران، از قوم

گو و گفت گوناگونیی ها و لهجه ها ، گویشها اند و با زبان شده تشکيل یمختلف

که با همکاری موثر سازمان  شدای تهيه  نامههشتاد پرسش هده در کنند. می

. هدف این پژوهش، گردیداستان ارسال  31ی دامپزشکی ها دامپزشکی به اداره

بيماری جرب  هآوری، ثبت و مکتوب  نمودن اسامی محلی ویژ جمع

بسيار کوچکی است که پوست را سوراخ  هنشخوارکنندگان است. جرب، حشر

شح سموم، خارش ضایعاتی از جمله  تر کند و موجب می کرده و از لمف تغذیه

قتصادی خسارت مهمی شود و از نظر ا می حيوانات آلوده شدید و وضع اسفناک

 30کند. از نتایج این مطالعه که برای اولين بار در ایران انجام شد، در  می ایجاد

، ولی در استان گزارش شده ها عدد در استان 9یک تا  گویش با طيف 84استان، 

سازی  کلی، نتایج این مطالعه موجب غنی البرز گویشی ذکر نشده است. به طور
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شود  میو ایجاد رابطه و تفاهم  بين روستائيان و کسانی  ی ایرانیها گویش هگنجين

 .وکار دارندمپزشکی و بهداشتی سرکه با حرفه دا

.گویش، بیماری جرب، نشخوارکنندگان، ایرانهای کليدی:  واژه  

 مقدمه. 1
شود، مطالعه  می ت محسوباساسی فرهنگ و هویت هر قوم و مل جا که زبان رکن از آن

ی ها ( و تنوع  زبانی یکی از زیبائی1388کلباسی، بسیار دارد )و بررسی آن اهمیت 
ی ها رایج با یکدیگر، از کاربرد واژه هاست. روستائیان  طی محاور ها و گویش ها زبان

سال  ها و حتی صد ها کنند  که ده می ی کشاورزی و دامداری استفادهها مربوط به حوزه
ان ایران، بیماری ی عفونی نشخوارکنندگها . یکی از بیماریاند سینه به سینه منتقل شده

او، اسب، سگ و خرگوش های پوستی گوسفند، بز، گ از انگل ها جربجرب است. 
ی مهم مشترک واگیر بین حیوانات و انسان و آمیزشی ها یکی از بیماری هستند. .ضمنا

است. آلودگی حیوانات به این انگل، موجب خسارت اقتصادی زیاد در اثر کاهش رشد 
آوری، ثبت و  (. جمع2009، 2و باهنر 1رهبریشود ) می تر مواد غذائی عوارض اخذ کم و

ی ایرانی، حفظ شده و موجب ایجاد روابط و ها در گنجینه گویش ها و نوشتار این واژه
 کنند. می گردد که در زمینه دامپزشکی و بهداشتی کار می تفاهم با کسانی

 
 تاریخچه. 1-1

که در عهد عتیق  طوریه دور برای بشر شناخته شده است، باین بیماری از زمانهای 
آمده و ارسطو نیز در قرن چهارم قبل از میالد آن را ذکر کرده است. هر چند شواهد 

دهند که این بیماری به عنوان یک  می شناسی و خطوط هیروگلیف مصری نشان باستان
آن هم از چربی حیوانی ساله دارد که برای درمان  2500کم  بیماری پوستی قدمتی دست

 هجری سیزدهم قرن از قبل تا .(1372، تاجبخشو  1927، 3بیسون) کردند می استفاده

 تاریخ آن از بعد که ایرانی پزشک الطهرابن و دانستند می خون کثیفی این بیماری را
ذکر کرد. در اروپا هم این بیماری در  «انگل»را  آن عامل که بود کسی زیست، اولین می
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ی علمی در ها مناطق فقیرنشین و کثیف امری عادی و شناخته شده بود. انگل در رساله
سال بعد  500نی تا میالدی توصیف شد، اما ارتباط آن با بیماری انسا 1100اوایل 

 .(1927،  سونیب) شناخته شد
جیووانی بونومو از کشف یک موجود سفید بسیار  نام به ایتالیایی پزشکی 1689 سال در

کوچک و به سختی قابل رویت در ترشحات بدست آمده از زخم بیماران خبر داد و در 
 زیر را جرب بود که کسی اولین ونوکسی میکروسکوپ، اختراع از پس 19قرن 

 است گال عامل بیماری کوچک بندپای این نمود که ثابت و کرد مشاهده میکروسکوپ
 هنگام در گال . اثرات ناشی از(2012، 4و کوین 3و اولیویا 1993، 2و کروسکی 1لیین)

 سوکولوف است. شده ثبت نویسندگان از تعداد زیادی وسیله به آن از بعد و جهانی جنگ

 ( از1796-1797با ناپلئون ) ها ایتالیایی جنگ در سربازان تمام چگونه که داده است شرح

 نیروهای بین در را وسیعی یها آلودگی اراسموس ویلسون و بردند می رنج بیماری

 در میلیون حالی که در کرد، مشاهده کریمه جزیره شبه مردم با جنگ در اثنای بریتانیا

 گال که نوشت فرانسوی سربازان ( در مورد1914-1918اول ) جهانی جنگ جریان

 .(1998، 5براون) ماست لشکریان بین در غضب الهی یک حقیقتا
 گونه هستند و انتظارهزار 30زرگ و مختلف شامل تقریبا یک گروه بسیار ب ها جرب

هزارگونه ناشناخته دارند که باید شناسایی شوند. در نگاه اول  45رود احتماال هنوز  می
بدن و هم  رسد که بدنی ساده دارند، اما واقعیت این است که از نظر ساختمان می به نظر

دارند، ولی  ها زندگی آزاد نهایت با هم تفاوت دارند. اکثر آن چنین رفتار و عادات بی
ویژه پرندگان و پستانداران  هداران ب مهرگان و تمام مهره ها انگل خارجی بی تعدادی از آن

ی جهان، انسان و طیف وسیعی از ها ها گسترش جهانی دارند و در تمام قاره هستند. آن
ها هم انگل داخلی هستند و  کنند. تعداد کمی از آن می جانوران اهلی و وحشی را درگیر

 . (1380، رریش و وال) کنند می و مجاری بینی میزبان خود را آلودهریه 
کند. آلودگی در  می شاخی پوست انسان و پستانداران زندگی هعامل بیماری در الی

نشخوارکنندگان  موجب خسارت اقتصادی زیادی شده و موجب کاهش رشد و اختالل 
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ی ها جرب یکی از بیماری (. ضمنا2008و همکاران،  1کوهنگردد ) می در تغذیه
میلیون نفر  300و یک بیماری آمیزشی بوده و در دنیا   مشترک بین حیوانات و انسان

نیز  ها مبتال به این آلودگی هستند و بین زن و شوهر حتی فرزندان و پدر و مادربزرگ
ال ،  که آهوان جزیره خارک مبتها (. در یکی از بررسی1392، یدهقانکند ) می انتقال پیدا
بودند، درمان شدند و عالئمی از جمله موریختگی و  سارکوپتس اسکابئیبه جرب 

خارش بدن در ناحیه گوش و پلک چشم از عالیم درمانگاهی در حیوانات مبتال بود. 
نیز به  کنندگان نفر از وابستگان بررسی 2ساله و  62ساله تا  25نفر در سنین  4ضمنآ 

(. بیماری جرب در ایران از 2007و همکاران،  2بازرگانیاین جرب مبتال شدند )
و رهبری و  1383رضوی و همکاران، ؛ 1390و همکاران،  یصفو یافشارگوسفند )

)توسلی و  (، گاو1367مخصوص، (، شتر )1390توسلی و همکاران، (، بز )2009باهنر، 
 (1389، یکتوندو سگ و گربه ) (2007، 4زردی و گل 3اللهی و نعمت 1377همکاران، 

 نیز گزارش شده است.
 
 جرب در ایران باستان و ادبيات فارسی. 1-2

در فروردین یشت اره شده است. به جرب و بیماری حاصل از آن بارها در اوستا اش
ها از فریدون  و تب و مانند آنهای جرب  بیماری، بر رویارویی با 141بخش  29باب 

 آمده است:نیز  131ر فروردین یشت بند د (.1395نام،  بی) کمک خواسته شده است

و تب و تب لرزه و  جربفروهرپور آبتین را درود میفرستیم، از برای مقاومت بر ضد»
5نئزه

اگر ای » ، اوستا آورده شده است: از آبان یشت 56بند و در  «و ... 6و واوارشه  
فرهمند را ستایش تشتر رایومند های آریایی از برای  اسپنتمان زرتشت مردم در سرزمین

هر آیینه لشگر دشمن به این  ،همان ستایش و نیایشی که شایسته اوست ،کنند
های  نه گردون وو نه کبست )زهر(  جربها داخل نتواند شد و نه سیل و نه  سرزمین

 .«شهر برافراشته شود های آنان نتواند که در ایران لشگر دشمن و نه بیرق
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کننده این بیماری  آمده و درمان ،باشد همان گری می که «1گرنو»در اوستا جرب به نام 
 (. 1377و رضی،  1389صالحی، ) جایگاهی ارجمند داشته است

عیب و ، گرگین شدن شتران)گرگین(،  گرگین شدن»نامه دهخدا اصطالحات  در لغت
مرضی است معروف که آن را گری، گرگنی، خارش، حکه و گال  ،مرض خارش، نقص

ی کوچکی است که در آغاز سرخ رنگ باشد و با خارش سخت ها گویند و آن دانه
تر و جرب   شود و گاه باشد که چرک کند و آن دو نوع است جرب عارض بدن می

نیز  «2پریون»برای آلودگی با این انگل به کار رفته است. اصطالح فارسی  «...خشک
جرب خوانند.  عربیه علتی باشد با خارش که آنرا گر گویند و ب» آورده شده است:

سوم  باپریون باشد.. قوباء. )زمخشری(. پریون: پارسی قو)برهان قاطع(. خارش
هائی است که اندر پوست پدید آید. از آن خراشیده شود. چون پریون که بتازی  آفت

همچنین این  («.قوبا گویند. چون گر و خارش و پریون و آبله )ذخیره خوارزمشاهی 
 ،گردار ،گرگین ،گرگن ،گر: اجرب»لغات که ریشه عربی دارند برای آن بکار رفته است: 

جرب » ، «جَرِب، گرگین :جربان»، «مونث: جَرْباء ،صاحب مرض خارش، پرخارش
دهخدا، ) «گرگین: جربناک»و  «جرب و خارش چشم: جرب العین»، «گرِ خُشک: یابس
1373.) 

جرب: گری، گرگنی، مرضی است جلدی و » عین آورده استدکتر معین در فرهنگ م
وسیله کنه مخصوصی بنام سارکوپت که از رده عنکبوتیان است، در پوست ه ساری که ب

و  لغتی پهلوی است «3گر»و ذکر کرده که  «شود ها و سگ ایجاد می بدن انسان، دام
به فرد مبتال به  «5گرگین»طور ند که به جرب مبتالست و همینگوی می به کسی« 4گرگن»

 در جلد اول نیز به پریون اشاره .«بوجهل را از سگ گرگین کمتر دانیم» گویند جرب می

                                                             
1 garno 

2 - paryūn که این لغت فارسی را نباید با لغت انگلیسی  قابل توجه اینPrion ترین ذره قابل تکثیر که کوچک 

باشد، اشتباه گرفت.  زا می انسان و حیوانات بیماری تر از ویروس( و از جنس پروتئین است و در )حتی کوچک

بیماری جنون گاوی است و کاشف آن به دلیل کشف آن جایزه شده توسط این ذرات، ترین بیماری ایجاد معروف

 نوبل گرفت.
3 gar 
4 gargen 
5 gargin 
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که البته  «1گال»اه با خارش، گر، جرب و لغت کند که به معنی مرضی است همر می
 (.1375معین، ) فرانسوی است

گرگین اشاره شده در فرهنگ عمید نیز به لغات پریون، جرب، گال، گر، گری، گرگن و 
 فرماید می ناصرخسرو دردیوان اشعار خودافزون بر این،  (.1375عمید، ) است

 :(1365)ناصرخسرو، 
  «گر  کن زین زشتجهل، گر است ای پسر، پرهیز  /گر از گرگنان پرهیز کن   جنخواهی رن گر»

بز گر از  »، «کند می یک بز گر، یک گله را گر»المثل فارسی از جمله  شرح چند ضرب
 توصیف این بیماری است.  «سگ گر و قالده زر »و  «خورد می سرچشمه آب

جرب به فتح جیم و را به معنای نوعی بیماری »نامه اسالمی نیز آمده است:  در دانش
در لغت به معنای گری،  .اند باشد و از آن به مناسبت در باب حج نام برده می پوستی

وعی بیماری پوستی مسری ناشی از رشد انگلی جرب ن :توضیح جرب .باشد می گال
. شود می خاص در نقاط مرطوب پوست مانند کشاله ران است که باعث خارش شدید

 ، بنا به ضرورت،به حرمت خارج کردن خون از بدن برای محرم ،احکام جرب بنابر قول
 همچون خاراندن بدن برای مبتال به جرب، استثنا شده است، هرچند منجر به بیرون

 .2«کند حیوان مبتال به جرب )جَرباء( از قربانی حج کفایت نمی. آمدن خون گردد
 

 روش پژوهش. 2

پرورش  ها . بخشی از وظایف آن3میلیون است 20جمعیت روستائی ایران، در حدود  
ی مختلف ها میلیون راس نژاد 5/8میلیون راس  نشخوارکنندگان کوچک و   680حدود 

برای  ها که حفظ سالمت آن 4میلیون راس گاو بومی است 3گاو، از جمله حدود 
گفتاری  -ی شفاهیها و لهجه ها ، گویشها غیر از  زبان ها دامداران اهمیت دارد. آن

 ، استفادهها مسائل کشاورزی و دامداری از جمله بیماری هی ویژها رایج، از گویش
ی ها ثبت مکتوب گویشآوری و  بیماری جرب است. برای جمع ها کنند. یکی از آن می

                                                             
1 gal 

 http://dictionary.abadis.ir/Word/WikiIslamic  سیآباد نیآنال یکشنری. دیدانشنامه اسالم 2
 www.amar.org.ir رانیمرکز آمار ا یگاه رسم مرکز آمار کشور. وب  3
 یدام داتیمعاونت امور تول یگاه رسم وب». 1394نوع دام و استان در سال  کیدام به تفک تیآمار جمع 4

dla.agri-jahad.ir 
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دامپزشکان  اهشتاد با کمک سازمان دامپزشکی کشور و عمدت های در ده آن، پرسشنامه
، محل جغرافیائی و تاریخ  ثبت شده و پس از تکمیل به ها که در آن، گویش شدتهیه 

ها از  دامپزشکی تهران ارسال گردید. برای ثبت گویش هشناسی دانشکد گروه انگل
ن بومی هر محل استفاده شد تا امکان اشتباه گرفتن بیماری مورد نظر همکاری دامپزشکا

های دیگر به وجود نیاید. دامپزشکان هر استان برای پر کردن پرسشنامه تهیه  با بیماری
سفیدان روستاها صحبت کرده و در نهایت لیستی از اسامی رایج  ن و ریششده با دامدارا

 ه خود تهیه نمودند.برای این بیماری را در استان مربوط ب
 

 گيری بحث و نتيجه. 3
نتایج  ثبت و مکتوب نمودن اسامی محلی بیماری جرب نشخوارکنندگان ایران در 

 ( خالصه شده است. 1جدول )
 

 های ایرانی ها و گویش های نشخوارکنندگان در زبان اسامی بيماری ناشی از جرب( 1)جدول 
پراکندگی 
 جغرافيائی

پراکندگی  آوا نگاری گویش
 جغرافيائی

 آوانگاری گویش

آذربایجان 
 شرقی

خراسان  širinak شیرینک
 شمالی

 gargi گرگی

 gar گر  šire شیره 

 gari گری خوزستان qutur قوتور 

 yerab یرب  qutuz قوتوز 

 qotur قتور زنجان gure گوره 

 gar گر سمنان xeru خه رو آذربایجان غربی

و سیستان  širanak شیرنک 
 بلوچستان

 butuk بوتوک

 gar گر  širne شیرنه 

 gāl گال فارس qartur قرتور 

 gari گری  qutur قوتور 

 gar گر قزوین quri قوری 

 qotur قتور  gāl گال 

 gar گر قم garge گرگه 
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 gāroli گارولی کردستان gure گوره 

 gar گر  bid بید اردبیل

 šeqāqi شقاقی  tuqur توقور 

 beku بکو کرمان dāmiro دامیرو 

 šešek ششک کرمانشاه qotur قتور 

 کهگیلویه و qutur قوتور 
 بویر احمد

 šepešak شپشک

 qotur قتور گلستان qizmā قیزما 

 xāre خاره گیالن kāuve کائوه 

 toqurlux تقورلوخ  kuve کوه 

 somuk سموک  gāl گال 

 kuš کوش  gari گری اصفهان
 kive کی وه  gāl گال 

 gāl گال  gari گری ایالم

 gar گر  haške هشکه 
 gerbend گربند  jeye جیه بوشهر

 gara گره  kerne کرنه 
 espij اسپیج مازندران šepešak شپشک تهران

 gāl گال  quturi قوتوری 

 gari گری  hire هیره 

چهار محال و 
 بختیاری

 gari گری لرستان kozāzi کزازی

 širank شیرنک مرکزی gar گر 

 tin تین هرمزگان butuk بوتوک 

 bolak بولک  sefidak سفیدک خراسان جنوبی

 hāroštu هاروشتو  šaqāqi شقاقی 

 qotur قتور همدان gargi گرگی 

 gāl گال  puč gandegi پوچ گندگی ضویر خراسان

 kive کی وه  xiš خیش 

 qoturlux قتورلوخ  šepeši شپشی 

 gari گری یزد šaqāq شقاق 
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مختلف عفونی در نشخوارکنندگان ایران گزارش شده  بیماری 101به طورکلی، تعداد 
 31عدد، ویروسی 31عدد، باکتریائی 32های انگلی است که در این میان تعداد بیماری

(. دامداران، در بین این 1378اسالمی و همکاران، عدد بوده است ) 7عدد و قارچی 
ستند، با مشاهده انگل ئی را که در زندگی روزمره  شایع تر و آشناتر هها ، آنها بیماری

کنند.   می گوو شناسند و با اسامی محلی گفت می ی بالینیها مسلح و نشانهبا چشم غیر
کند و موجب تحریک موضعی و  می این انگل، پوست را سوراخ کرده و از لمف تغذیه

 شود.  می و وضعیت عمومی بد حیوانات آلودهترشح سم، خارش شدید، سوزش 
استان البرز، اسم محلی جرب ذکر نشده بود،  هنامبندی این مطالعه، در پرسش در جمع

عدد ثبت و مکتوب  84، ها ی جرب استخراج  شده از پرسشنامهها ولی براساس گویش
د ی مختلف از یک تا نه عدها شده است و طیف تعداد اسامی محلی جرب در استان

به کار ها  در هیچ یک از استان «پریون»است. در حال حاضر اصطالح فارسی  متغیر
در  «گربند»یا  «گرگه»، «گری»یا اصطالحات نظیر آن مثل  «گر»رود، اما لغت فارسی  نمی
 نیز در هفت استان رایج است.  «گال»شود. لغت فرانسوی  استان استفاده می 17
ای که پشت سر گذاشتیم، بیش از دو هزار  گزارش آمارگران یونسکو در طول هزاره به

زدایی  تشخص امان در این هنگامه بی .زبان و لهجه و گویش بومی از میان رفته است
 ها ی گوناگون فرهنگ و هویت ملی، از جمله زبان و گویشها داری جلوهفرهنگی، نگه

سرکاراتی در اهمیت  .ایم چه غافل ماندهو ما در این میان  چه دشوار شده است
ی مربوط به ها پژوهش»ند: ک می نقلمورگن اشتیرنه  قول ازهای ایرانی  گویش
ای که  مند است، به گونه ی ایرانی بسیار اندک، بسیار پراکنده و بسیار ناسامانها گویش

شناختی، چه از  بندی جغرافیایی و رده را چه از نظر طبقه ها توان تصویری کلی از آن نمی
چهل  ادر طول تقریب« یکدیگر ارایه کرد!با  ها نظر پیشینه تاریخی و ارتباط ژنتیک آن

ی ارزشمند فراوانی در این ها ای کشف شده و بررسی ی ایرانی تازهها سال گذشته لهجه
شناختی افزوده شده  گویشزمینه انجام گرفته است و از این رهگذر بر غنای اطالعات 

یی که بر سر راه شناخت و گردآوری ها ا وجود این از موانع و دشواریاما ب ؛است
ی ایرانی درگذشته وجود داشته، چندان کاسته نشده، بلکه در برخی موارد ها گویش

فزون بر این، کاهش قابل مالحظه توجه و عالقه  .ای پدید آمده است ی تازهها دشواری
عملی فرهنگ ایرانی یکی دیگر از عوامل رکود  ای صرفها شناسی غربی به جنبه شرق
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انگیزتر از همه این است که در نیم قرن  کوشش و پژوهش در این زمینه است و تاسف
امروز بسیاری از  .اند ی ایرانی خاموش و فراموش شدهها گذشته شمار زیادی از لهجه

ی و ی ایرانی چه در ایران و چه در خارج از ایران در معرض فراموشها گویش
آور و  ی محلی و یک زبان قومی، به تنهائی رنجها . از بین رفتن گویشاند نابودی
تر، آن است که از میان رفتن یک زبان  یا گویش، مساوی  انگیز است. اما دردناک تاسف

است با از بین رفتن یک تاریخ و فرهنگ شفاهی یک قوم و یک ملت، از بین رفتن 
و  ها زبان ین مهم، توجه به لزوم حفظ و احیایتوجه به ا... و ها المثل ، ضربها داستان
 .(1392سرکاراتی، سازد ) می را صد چندان ها گویش

آوری و ثبت موضوعی مختلف از جمله در کتاب  در ایران هزاران گویش، ضمن جمع
(، ولی 1390اسماعیلی، منتشر شده است ) «1ی ایرانی استان اصفهان ها گویش هگنجین»

در ایران بسیار کم است. بر اساس اطالعات موجود،  ها فناوری، چاپ گویشدرباره 
اسامی محلی » (،1387)ملکی، « ی دام و دامداری در گویش کلهریها بررسی واژه»

( و 1390جعفرزاده، ) «آذرشهر هی دامی و درمان سنتی منطقها ، بیمارها بعضی دارو
ئی ها پ شده است. همچنین، گویش( چا1388شایق، واژگان دامپزشکی در زبان آذری )

اسالمی، (، دیکروسلیازیس )اسالمی و مشکات، در دست چاپدرباره فاسیولیازیس )
(  1393اسالمی، ی انگلی نشخوارکنندگان استان سمنان )ها ی بیماریها ( و گویش1394

مانند سایر نقاط دنیا،  منتشر شده است. متاسفانه جمعیت روستائیان کشور، کم و بیش
ی غذائی انسان و حیوانات هستند، در حال کاهش است. طبق ها فراورده هکنندتولیدکه 

 10% شهری بودند و به ترتیب هر 32% جمعیت ایران، روستائی و 68، 1335آمار سال 
ای روبرو  عیت روستائی با کاهش قابل مشاهدهسال یکبار که آمارگیری انجام شده، جم

، 1355% در سال 53، 1345% در سال 64روستائی، بوده است. به طوری که جمعیت 
 70، از جمعیت 1385و در نهایت درسال  1375% در سال 39، 1365% در سال 46

% روستائی بوده است و طبق گزارش رئیس مرکز آمار، 32% شهری و 68میلیونی، 
میلیون نفر  20تر از . یعنی کم1% خواهد رسید20، به 1395جمعیت روستائی در سال 

گفتاری در زمینه دامداری  -ی شفاهیها و لهجه ها عیت روستائی ایران به گویشجم
، دامپزشکان، کارکنان فنی و افرادی که با این ها کنند. برای ثبت این گویش می گوو گفت

                                                             
 www.amar.org.ir رانیمرکز آمار ا یگاه رسم مرکز آمار کشور. وب 1
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تر در جهت  شناسان باید سریع شناسان و زبان چنین گویشحرفه سروکار دارند و هم
ی ها ایرانی گام بردارند. زیرا بسیاری از لهجه یها کم ثبت و ضبط گویش حفظ و دست

و حق این  اند میان رفتن روزافزون زبان فارسی معیار در حال از ایرانی در برابر نفوذ
 ها کوشش شود. و تدوین آن چه زودتر در جمعاست که هر

 
 منابعفهرست 

در ی انگلی نشخوارکنندگان استان سمنان ها اسامی بیماری« (1393) اسالمی، علی
 .تحقیقات آزمایشگاهی دامپزشکی همجل. »ی ایرانیها و گویش ها برخی زبان

6 (1).  

ی ها و گویش ها ی بیماری دیکروسلیازیس در زبانها نام«( 1394اسالمی، علی )
 .آبان -. نیمه مهردامپزشکی همجله نسخ. »ایرانی

انگلی نام  فاسیولیازیس ) بیماری «( چاپ دستدر )مشکات  لی و م.اسالمی، ع
نامه  ویژه. »ی ایرانیها و گویش ها کبدی نشخوارکنندگان( در برخی زبان

 .ی ایرانی فرهنگستان زبان و ادب فارسیها و گویش ها زبان

بخش، ح. نا د علیان، م. ق. مشکوت، م. مخیر، ب. زینلی، م. لی، تاجاسالمی، ع
ل انداز آینده کنتر چشم( 1378رهبری، ص. کیوانفر، ه. خسروی، ع. )

های عفونی گزارش شده از نشخوارکنندگان و مشترک با انسان در  بیماری
. طرح تحقیقاتی مصوب گروه علوم دامپزشکی فرهنگستان علوم ایران

 جمهوری اسالمی ایران

. نشر 1های ایرانی استان اصفهان  گنجینه گویش( 1390اسماعیلی، م.م. )
 .فرهنگستان زبان و ادب فارسی

 (1390) خدمتگزار مجتبیو  مودب سید حسین ،اهلل ، احسانافشاری صفوی
در گوسفند نژاد  (Sarcoptes scabiei) آلودگی با جرب سارکوپتس اسکبئی«

 . همایش علمی ساالنه دانشگاه رازی »سنجابی: گزارش موردی

 سایت ویستا. »پیشینه پزشکی در ایران باستان ایران پیش از اسالم«( 1395نام )  بی
http://vista.ir/article/308416  

: ایران باستان. 1ج  ،تاریخ دامپزشکی و پزشکی ایران( 1372) تاجبخش، حسن
  .دانشگاه تهران تهران:
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بررسی آلودگی  مطالعه« (1390) عزیز سهندی و بهرام دلیر نقده ، موسی،توسلی
 ،های دستگاه گوارش و خارجی در بزهای استان آذربایجان غربی به انگل

 .(1) 66. تحقیقات دامپزشکی تهرانمجله  ،»ایران
جرب کوریوپتس بویس «( 1377سیامک زارعی ) و صادق رهبری ،، موسیتوسلی

  .1،2 ، ش53 د. مجله تحقیقات دامپزشکی تهران ،»از گاو در ایران

ی دامی و درمان ها ، بیماریها اسامی محلی بعضی دارو« (1390حسن ) جعفر زاده،
  .21 نظام دامپزشکی )تهران(. همجل. »آذرشهر هسنتی منطق

 جعفر شهیدی، و محمد معین . زیر نظرنامه دهخدا لغت (1373) اکبر دهخدا، علی
 . ه چاپ و انتشارات دانشگاه تهرانمؤسستهران:  چاپ دوم،

مروری بر وضعیت «( 1392ریسوند، ب. )دهقانی، ر. سیدی، ح م، زرقی، ا. شه
علمی پژوهشی دانشگاه  همجل. »ایرانبیماری گال و عوامل مرتبط با آن در 

 .21(7)  .علوم پزشکی ایالم

 شجاعیباقرسادات  و سیدشهرام شکرفروش، جعفر زبیری ،رضوی، سیدمصطفی
فصلنامه . »در گوسفند Psoroptes ovis ربجمطالعه آلودگی مخفی ( »1383)

 .(2)64 ،هفدهم س.. پژوهش و سازندگی
 . انتشارت فروهر ، تهران:اوستا (1377شم )ها  ،رضی

 المعارف هدائر مرکز گاه وب. »ایرانی یها گویش اهمیت« (1392). ب سرکاراتی،
 www.cgie.org.ir(: اسالمی و ایرانی یها مرکز پژوهش) اسالمی بزرگ

نشر دانشگاه  ،واژگان دامپزشکی در فرهنگ بومی آذربایجان(. 1388شایق، ج. ) 
 .آزاد اسالمی شبستر

مجله  ،»های دوران زرتشت و پزشکی آن دوره بیماری«( 1389) صالحی، دالور
 http://celio.blogfa.com الکترونیکی

 .انتشارات امیرکبیرتهرن:  ، چاپ دوازدهم،فرهنگ عمید( 1375) عمید، حسن

های  سگ و گربههای خارجی در  بررسی آلودگی به انگل( 1389کتوندی، نگار )
 نامه پایان ،اهواز ارجاع داده شده به بیمارستان دامپزشکی دانشگاه شهید چمران

    .دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز دفاع شده در
نشر پژوهشگاه علوم  ،های زبانی ایران فرهنگ توصیفی گونه(. 1388کلباسی، ا. ) 

 .انسانی و مطالعات فرهنگی

http://www.cgie.org.ir/
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 Sarcoptes Scabiei Varبررسی بیماری گال شتران ( 1367) مخصوص، سیروس

cameli  دانشگاه علوم  نامه دفاع شده در پایان ،در کشتارگاه آبیک قزوین
 .پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 ، تهران:چاپ دهم معین،فرهنگ فارسی دکتر محمد ( 1375) ، محمدمعین
 انتشارات امیرکبیر 

 همجل. »ی دام و دامداری در گویش کُلهریها بررسی واژه«( 1387) .ملکی، ن 
 .نامه نامه فرهنگستان ویژه، شناسی گویش

 ، تهران:مهدی محقق و مجتبی مینویی زیر نظر ،دیوان اشعار (1365خسرو) ناصر
 .دانشگاه تهران

موسی ترجمه  ،شناسی دامپزشکی حشره (1380شیرر )دیوید  وال، ریچارد و
 .انتشارات دانشگاه ارومیه چاپ اول، ارومیه: توسلی،
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