
 
 

 



 
 

 
  
  
 

Dictionary of Animal Science 
  

5th EDITION
2014  

  
  
  

by:  
 Kambiz Ghotouri (M.Sc) 

  
  
  
  
  
  
  



 

 g.kambiz@yahoo.com By: Kambiz Ghotouri 
 

Page | 3

  به نام خدا
  
  

  پیشگفتار
  

باشد که  این مجموعه شامل بیش از ده هزار واژه و اصطالحات علمی انگلیسی می
نـژاد، تغذیـه و    ژنتیـک و اصـالح  (انـد   هـاي علمـی در علـوم دامـی     معادل فارسی واژه

ویرایش پنجم سعی شده عالوه بر افـزودن اصـطالحات جدیـد از    در ). فیزیولوژي دام
   .تعابیر متعارفی در معانی برخی کلمات انگلیسی استفاده شود

فایـل  ) Ctrl+F(، با استفاده از بخش جستجوگر به منظور جستجوي سریع کلمات
  .، واژه مورد نظر را به صورت فارسی یا انگلیسی جستجو کنیداف دي پی

  
  

  :گردآوري                                                                        
)کارشناس ارشد( کامبیز قوطوري  

 
 
 

  
  
  

 



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 

 
 
 
A                    
          
A 

نشانگر یک  Active A.L.sires مخفف  
گاونر شیري است که ارزیابی ژنتیکی آن 

انتشار یافته است و به عنوان  USDAتوسط 
یک گاو فعال در فهرست اسپرمهاي کاتالوگ 

 . شود  ها ذکر می
abarticular  

  دور از یک مفصل
abate 

  )طوفان( تنزل کردن، فرونشستن 
abatement  

 کاهش درد یک بیماري
abacterial  

 فاقد میکروب
abattoir  

 کشتارگاه
abaxial  

 خارجی، غیرمحور
abcess  

 ها ، تجمع موضعی چرك در بافتآبسه
abdomen  

 شکم
abdominal 

  شکمی

abdominal dropsy =ascites 
  ، آب آوردگی شکمیآسیت

abdominal fat 
  چربی شکمی

aberdeen angus 
  )نژاد گاو گوشتی اسکاتلندي(آبردین آنگوس 

aberration  
  ناهنجاري

abiotic  
 جان ، غیر آلی، بیغیرزندهابیوتیک، 

abiston  
 پنبه نسوز

ablactate  
 از شیر گرفتن

ablactation 
از شیرگیري، جلوگیري از شیر خوردن نوزاد 
از پســتان مــادر کــه بــه توقــف تولیــد شــیر  

  .انجامد می
abnormal  

 غیرطبیعی
abnormal milk 

هر شیري که با ظاهر و رنگ ، شیر غیر طبیعی
شیر دوشیده  .دو بوي متفاوت از شیر تازه باش

 شده از پستان هاي مبتال به ورم پستان
abnormality 

  طبیعی ناهنجاري، غیر
abomasal torsiom 

  خوردگی شیردان پیچ
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abomasal impaction 
در اثر بلع مـواد   ،شیردانانباشتگی یا یبوست 

 خارجی
abomasal ulcer 

در اثــر مصــرف کنســانتره و  ،زخــم شــیردان
سیلوي زیاد و در نتیجه افزایش مقدار اسید در 

  .شیردان رخ میدهد
abomasum 
شــیردان، چهــارمین قســمت معــده نشــخوار  

  .کنندگان است که به آن معده حقیقی گویند
abortion  

 سقط جنین
abortive transduction 

  ثمر، نافرجام ترانسدوکسیون بی
abrasion 

  سایش، فرسودگی
abscess  

 ورم چرکی
absolute  

 مطلق
absorb  

 جذب کردن
abundance of an mRNA 

  mRNAوفور نوعی 
abzyme 

، بعضی از پروتئین هاي پادتن نیز یافت آبزیم
شده اند که خصوصـیات آنزیمـی نشـان مـی     

  .ها را آبزیم می نامند نه پروتئیندهند، این گو
acapnia  

 خون گاز کربنیک بودکم
acari  

 کنه ها
acaricide  

 مواد کنه کش، کنه کش
accelerator  

 شتاب دهنده
acceptability 

سـهولت انتخـاب و خـوردن    ، قابلیت پذیرش
  یک گیاه توسط حیوان

accessory  
 فرعی، ضمیمه

accessories 
  متعلقات

acclimatation  
بـا آب و  (، سـازش پـذیري   اقلیمیسازگاري 

 )هواي جدید

acclimatize  
  خوگرفتن، سازگار شدن

account  
، ذکر علت، تخمین زدن، دلیل موجـه  شمردن

 ارائه دادن
accumulate  

 انباشتن، انباشته
accumulation 

 تجمع
accustom 

  عادت دادن، آشنا کردن
acentric  

 خارج از مرکز
acentric chromosome 

  کروموزوم آسانتریک
acentrous 



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
  فاقد ستون مهره، بدون ستون فقرات

acetobacter  
یک باکتریوم از خانواده نیتوباکتریاسه کـه در  

 .کند آبجو و شراب رشد می
acetoglycerides  

 استوگلیسیرید
acetoin  

محلولی است بی رنگ که از تخمیر ، استوئین
عامل مهمـی کـه بـوي    . قند به دست می آید

 .شود عطر کره و پنیر خوب را باعث می
acetone 

یکی از مواد کیتـونی کـه بسـیار فـرار     ، استن
در طبیعت از تخمیر قند و نشاسـته بـه   ، است

بوي دهان و خـون   دست می آید و در ادرار
اسـتن بـه    .افراد مبتال به دیابـت وجـود دارد  

ت تجارتی از تقطیـر چـوب بـه دسـت     صور
استون مگر در مورد کتوز شدید براي  .آید می

حیوانات اهمیت کمی دارد ولی باعث ایجـاد  
س، ادرار و شیر حیوانـات  بوي استون در تنف

  .شود کتوزي می
acetonemia  

تجمع استن در خـون  ، استونمی، استن خونی
که در انسان به این نام و در نشخوار کنندگان 

 .به کتوز معروف است
acetonuria 

  مقدار زیاد استن در ادراروجود 
acetylene  

 (C2H2)  استیلن
achieve 

  دستیابی، دست یافتن
achromotrichia 

یکی از اختالالت کـه در  ، خاکستري شدن مو
ــی از     ــه یک ــک ک ــید پنتوتنی ــود اس ــر کمب اث
ویتامینهاي گروه ب میباشد و در نتیجه فقدان 

 .رنگیزه در مو رخ میدهد
achromous  

 فاقد رنگ
achylous 

مایع شیر مانندي کـه از هضـم   ، بدون کیلوس
مواد غذایی حاصل میشود و در روده باریـک  

  .جذب میشود
acid- base balance 

 باز - تعادل اسید
acid flavor 

  طعم اسیدي و ترش
acid value 
ارزش اسیدي، بیانگر میزان اسـیدهاي چـرب   

در . باشد آزاد در یک نمونه روغن یا چربی می
مورد  )mg(حقیقت معادل هیدرواکسید سدیم 

آزاد  نیاز براي خنثی نمودن اسـیدهاي چـرب   
  .باشد گرم نمونه روغن یا چربی می 1در 

acidemia  
 اسید خونی

acidic 
  7کمتر از  pHاسیدي، داراي 

acidic waters  
  آبهاي اسیدي

acidify 
  اسیدي کردن، ترش کردن
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acidity 
  اسیدیته، ترشی

acidosis 
  اسیدوز، اسیدي شدن خون

acini  
هاي ترشحی موجـود در   گروهی از یاخته)1

غدد بزاقی ، لوزالمعده و جگـر؛   ؛ي مثلاغدد
 .خارج کردن یا جدا کردن گلوتن از غالت)2

acquired 
  اکتسابی

aconitase  
ــان و   ــاز، آنزیمــی در بســیاري از گیاه آکونیت

 حیوانات
acre  

متـر مربـع    4047واحد سطح که معـادل  اکر، 
 .است

acreage  
 وسعت زمین حدود یک جریب

acriflavin  
 اکریفالوین

acridines 
مواد جهشزاي باز مانند هسـتند،  اکریدین ها، 

رنگ هاي اکریدین احتماال از راه قرار گرفتن 
، یک باز به DNAبین دو باز متوالی مولکول 

افزایند یا یک باز از آن حذف  آن مولکول می
  .کنند می

acridine dyes 
  رنگهاي اکریدین

acrocentric chromosome 
  کروموزوم اکروسانتریک

acromegaly  
العاده اسکلت،  نمو خارق اکرومگالی،

نوعی . بخصوص نمو دست، پا و چانه است
هورمون  بیماري مزمن که در اثر فعالیت زیاد

 .ایجاد میشود هیپوفیزبخش قدامی غده  نمو از
acrosome  

، بخـش انتهـایی   کالهک اسپرماتوزااکروزوم، 
سر اسپرم جانوران که هنگام لقاح با تخمـک  

 .کند برخورد می
actin  

هـاي ماهیچـه    یکی از انـواع پـروتئین  اکتین،  
اي  است که همراه با میوزین انقباض ماهیچـه 

 .شود را سبب می
activate  

 فعال کردن
activation  

 يزفعال سا
activator  

 فعال ساز
active  

 فعال
active transport 

  انتقال فعال
active site of enzyme 

  جایگاه فعال آنزیم
acuminulate  

 نوك تیز بسیار
acusection  

 بریدن با سوزن برقی
acusector  



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
 سوزن برقی

acustom  
 عادت کردن

acute  
 ، شدیدحاد

acute dosage 
  دوز ناگهانی، مقدار ناگهانی

ad lib 
  تغذیه آزادانه، تغذیه نامحدود و اختیاري

ad libitum 
  مصرف آزاد، تا حد اشتها

ad libitum feeding 
غـذا دهـی بـه مقـدار      غذا دهی تا حد اشتها،

  فراوان
adaptable  

 سازش پذیر
adaptation  

 ، سازگاريعادت
adaptor (linker) 

  )متصل کننده(وفق دهنده 
adaxial  

 سطح فوقانی
additive  

 افزودنی
additive gene effects 

  ژنها با اثر افزایشی
additive variance 

  واریانس افزایشی
addleg egg 

 14-7در بـین روز  تخم مرغی کـه جنـین آن  
  .تلف شده باشد

addlibtum 
مصرف آزاد خوراك، مصرف تا حد اشتها، از 

تـوان بـه روش    هاي دیگر غذا دادن می روش
Restricted   ــدار ــه در آن مق ــرد ک اشــاره ک

معینی غذا براي یک مدت محدود در اختیـار  
ــی   ــرار داده م ــوان ق ــود حی ــر . ش روش دیگ

Forcefeeding   ــن روش ــه در ای ــت ک اس
مثال (مقدار معینی غذا با استفاده از یک وسیله 

غـذا وارد دسـتگاه   ) در مورد طیور یک قیـف 
  .شود گوارش حیوان می

adenocarcinoma  
 غده بدخیم

adenocele  
 تومور غده اي کیستی

adenocellulitis  
 التهاب یک غده و بافت اطراف آن

adenosine  
که متشکل  RNA مانآدنوزین، جزئی از ساخت

 .از یک قند پنتوز و آدنین است
adenosine triphosphate 

  آدنوزین تري فسفات
adenotomy  

 غده بري
adenous  

 غده اي
adenylate cyclase 

  ادنیالت سیکالز
adequacy  

 کفایت
adermia  
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 بی پوستی مادرزادي
adermine  

 B6  ویتامین
ADF, acid detergent fibre 

نـــامحلول در شـــوینده اســـیدي   الیـــاف 
  )لیگنوسلولوز(

adhesion  
 چسبندگی

adhesive  
 چسبنده

adipose  
  چاقی

adipose 
  بافت چربی، چربی

adipose tissue 
  بافت چربی

adiposity  
 چاقی

adiposuria  
  ادراريچربی 

aditus  
 سوراخ

adjacent  
 مجاور، همجوار

adjacent disjunction 
  تفکیک مجاور

adjuvant  
 کمکی

ADL, acid detergent lignin 
  لیگنین نامحلول در شوینده اسیدي

administer  

 اجرا کردن، اداره کردن
administration  

 اجرا، استعمال
adnexa  

 ضمایم
adrenal  

  غده فوق کلیويه مربوط بآدرنال، 
adrenalectomy  

 برداشتن غدد فوق کلیوي
adrenalin  

 آدرنالین
adrenergic  

نـــوعی داروي انتقـــال دهنـــده ادرنرژیــک،  
، بـه تارهـاي عصـبی گفتـه     تحریکات عصبی

هاي عصبی در  شود که به هنگام انتقال پیام می
نفـرین   هاي اکسون آنهـا اپـی   سیناپس از پایانه

 .شود ترشح می
adrenocortical  

 مربوط به غشر خارجی غدد فوق کلیوي
adrenolytic  

 خنثی کننده آدرنالین
adsorb  

 جذب سطحی کردن
adsorbate  

 ماده جذب شده
adsorbent  

 گیرا، جاذب
adsorption  

  جذب سطحی
adult  

 مسن



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
adulterate  

 ، تقلبیتقلب کردن
adulteration  

 لبقت
adventitia  

 بافت همبند
adventitious  

 اکتسابی
adventive = not native 

 غیربومی
AEC  

 شوراي انرژي اتمی
aerate  

 تهویه کردن
aeration  

 تهویه
aerator  

 هوا دهنده
aerobe  

 هوازي
aerobian  

 موجود هوازي
aerobic  

 شرایط هوازي
aerosol  

 ذرات معلق در هوا
afebrile  

 ، تب نداشتتببی
affection  

 تاثیر
affective  

 محرك

afferent  
 آورنده

affinity  
 میل ترکیبی

afflux  
 ریزش

aflatoxin  
ترکیبـات از گـروه سـموم    ، ایـن  فالتوکسینآ

هـاي   بسیار مقـاوم هسـتند کـه توسـط سـویه     
این سـموم  . شوند ها تولید می خاصی از قارچ

اي کـه در   توانند در بسیاري از موارد اولیه می
شوند بـه   داري می شرایط گرم و مرطوب نگه

 .شوند ویژه بادام زمینی و ذرت تولید می
afflict 

  مبتال کردن
africander  

ــدر ــدار  (  آفریکان ــتی کوهان ــاو گوش ــژاد گ ن
 )آفریقایی

afterbirth  
 جفت و غشاهاي آن

agalactia  
 بی شیري پس از زایمان

agar  
که از یـک   )ساکارید پلی( نوعی پرقنديآگار، 

بـراي محـیط    .جلبک دریایی بدست می آیـد 
 .گیرد ها مورد استفاده قرار می کشت باکتري

agastria  
 ، بدون معدهفقدان معده

agastric  
 فاقد معده
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age  
 سن

age at firt calving 
  سن اولین زایش

aged 
  پیر، مسن

agenesis  
 بی عضوي مادرزادي

agent  
 عامل

agglomerate  
 ، کلوخه کردنانبوه شدن

agglomerate feed 
  اي خوراك کلوخه

agglomeration 
  انباشتگی، به هم چسبیدن ذرات

agglutination  
 لخته شدن

agglutinin  
 ها پادتن تشکیل شده در برابر برخی یاخته

aggregate  
 توده شدن

aggregation  
 توده

aggression  
 تهاجم

agitator  
 همزن

aglossia  
 بی زبانی

agonistic  
 رفتار تهاجمی

agony  
 درد شدید

agranular  
 غیردانه اي

agranulocyte  
 اي لوکوسیت غیردانه

agriculture  
 کشاورزي

agroindutry  
 کشت و صنعت

agronomy  
 زراعت

AIA, acid insoluble ash 
  خاکستر نامحلول در اسید

aile  
 بال و پر

ailment  
 بیماري

airborne  
 ، منتقل شونده از طریق هواهوابرد

air cell 
  ) در تخم مرغ(اتاقک هوایی 

airflow = air flow 
 جریان هوا

alanine  
 غیر ضروريمینه آیکی از اسیدهاي 

albicans  
 سفید

albinism  
، کمبود یـا فقـدان   ، زالی، البینیسمسفید مویی

  .رنگیزه پوست در پستانداران را گویند
albino  



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
زال، گیاه، حیوان یا انسانی که فاقد رنگدانه در 

  .پوست و مو باشد
albominous  

 آلبومین دار
albuginea  

 سفید پرده
albumen  

 سفیده تخم پرندگان
albumin  

که در  نوعی پروتئین محلول در آبن، یآلبوم
پالسماي خون، سفیده تخم مـرغ نیـز یافـت    

 .شود می
albumin index 

  ایندکس سفیده، شاخص سفیده
allbuminosis  

 اي خونافزایش غیرعادي مواد سفیده
albuminuria  

ادراريآلبومین   
alcaptonuria 

ارثی است یک بیماري متابولیکی ، آلکاپتونوریا
ــزیم اسیدهموژنتیســیک   ــر نقــص ان کــه در اث

-اکسـیداز در مســیر متــابولیکی فنیــل االنــین 
  .شود تیروزین ایجاد می

alchol  
 الکل

alcoholase  
 الکالز

alcoholification  
 الکلی کردن

aldehyde  

، ترکیــب شــیمیایی کــه شــامل گــروه  الدئیــد
)CHO- (است.  

aldohexose  
 کربنه 6نوعی قند 

aldosterone  
، یکی مهمترین مینرالوکورتیکوئیدالدوسترون، 
هــاي اسـتروئیدي بخــش قشــري   از هورمـون 

ي فوق کلیوي است که نمک و آب بـدن   غده
 .کند را تنظیم می

aldotriose  
 نوعی سه قندي که عمل آلدئیدي دارد

alecithal  
 بی زرده

aleuroplast  
 پالستیکهاي بی رنگ

aleurone 
  آلئورون

alfa-lactalbumin 
الکتالبومین، بخشی از آنزیم الکتوز سنتتاز -آلفا

  .سازد که الکتوز را می
alfalfa  

. اي بود که کشت شد ، اولین گیاه علوفهیونجه
یونجه در دوران تهاجم ایرانیان بـه یونـان در   

پیش از میالدي به این کشور آورده  490سال 
 .شد

alfalfa leaf meal 
، محصولی است که عمدتا از پودر برگ یونجه
هاي یونجه بدست آمده باشد  خرد کردن برگ

% 18و عاري از سایر گیاهان بوده و بـیش از  
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ــاوي    ــداقل ح ــته باشــد و ح ــر نداش % 20فیب
  .پروتئین باشد

alfalfa steam meal 
پودر ساقه یونجه، محصولی است که از الـک  

ایـن  . آیـد  کردن پودر برگ یونجه بدست مـی 
اي از پـروتئین   محصول بطور قابـل مالحظـه  

پودر فقیر است و مقدار فیبر بیشتري نسبت به 
  .داردیونجه و پودر برگ یونجه 

alga  
 جلبک

algae  
 جلبکها

alible  
 مغذي

aliment  
 دادن غذا

alimentary  
 ، غذاییگوارشی

alimentary canal 
  کانال گوارشی، دستگاه گوارشی

alkalemia  
 خونی قلیا

alkali  
 باز، قلیایی

alkaline  
اي است کـه در آب   ، باز، مادهقلیاییالکالین، 

سـازد   آزاد مـی ) -OH(هاي هیدروکسیل  یون
pH  است 7آن بیشتر از.  

alkalinisation  
 قلیایی شدن

alkalinity  
 قلیاییت

alkalization  
 قلیایی شدن

alkaloids  
تعدادي از ترکیبات آلی ازته اي هستند که در 

 .شوند ت میگیاهان دولپه اي یاف
alkalosis  

 نوعی اختالل متابولیکی
allantois  

ــوئیس،  ــین االنت ــانی جن ــیمه می ــی از مش ، یک
هاي برون جنینی خزنـدگان، پرنـدگان و    پرده

ــین    ــنش آن در جن ــه ک ــت ک ــتانداران اس پس
خزندگان و پرندگان ماننـد مثانـه اسـت و در    

خونی را به جفـت  هاي  جنین پستانداران رگ
 .سازد برد و از آن خارج می می

allele  
هـایی   ، یکـی از گـروه ژن  ، آللژن هم ردیف
تواننـد موضـع معینـی را روي     است کـه مـی  

کروموزوم اشغال کنند، مـثالً ژن یـک صـفت    
بارز و ژن نهفته مربوط به آن را الل یکـدیگر  

 .گویند
allelic exclusion 

  حذف اللی
allergen  

کـه موجــب تشـکیل یـا پــادتن و     اي هرمـاده 
 .واکنش حساسیت ناشی از آن گردد

allergy  
 حساسیت

allo 



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
پیشوند آلو گویاي آن است که پلوئیدي شامل 

  .دست کروموزوم هاي غیرهومولوگ است
alloantibody  

 اي پادتن داخل گونه
alloantigen  

 اي پادگن داخل گونه
allogeneic  

 اي همگونه
allograft  

 خوديپیوند 
allolactose 

آلوالکتـوز بــه مهارکننــده متصــل   آلوالکتـوز، 
شود و تغییراتـی را در شـکل سـه بعـدي      می

کند به نحـوي کـه دیگـر     مهارکننده ایجاد می
مهارکننده قادر به اتصال به اپراتـور نخواهـد   

  .بود
alloimmunization  

 ایمن سازي درون گونه اي
alloploid  

پراکنـدگی جغرافیـایی   جاندارانی که از لحاظ 
 .با هم تفاوت دارند

alloploid  
موجودي بـا بـیش از دوسـري کرومـوزم در     

 یاخته هاي بدنی
allopolyploid 

هـاي   پلی پلوئیدي که مجموعـه پلوئید،  آلوپلی
هـاي مختلـف    کروموزومی خـود را از گونـه  

  .بدست آورده باشد
allopriophagy  

 اشتهاي غیرطبیعی

allosteric enzyme 
آنزیمهایی هستند که عـالوه  آلوستریک،  میآنز

بر جایگاه ویژه اتصال سوبسـترا ، جایگـاهی   
بـراي اتصـال مولکولهــایی دارنـد کـه میــزان     

  . دهند را افزایش یا کاهش می آنزیمواکنش 
allosteric transformation 

  تغییر آلوستریک
allostery 

  آلوستري
allotetraploid 

، از اتحاد گامتهـاي میـوز انجـام    آلوتتراپلوئید
افراد گونه هاي دیپلوئید مختلف، ) n2(نداده 

ممکن است در یک وهله جاندار آلوتتراپلوئید 
همانند گونـه   ایجاد شود که ظاهر و رفتار آن

  .جدید است
allowance  

 مجاز
alopecia 

 )کچلی(ازدست رفتن مو یا پشم 
alpha helix 

ــا،   ــارپیچ آلف ــه از   م ــارپیچی ک ــاختاري م س
ــاختمان   ــه و در س ــکیل یافت ــیدها تش آمینواس

ایـن سـاختار بـه علـت      .پروتئینها نقـش دارد 
ــد هیــدروژنی آبدوســت اســت   .داشــتن پیون

ساختارهاي دوم رایـج در  مارپیچ آلفا یکی از 
  .هاست پروتئین

alternate  
 متناوب

alternate disjunction 
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  )یک در میان( تفکیک متناوب
alternation of generation 

  تناوب نسل ها
alternative hypothesis 

  فرضیه هاي جایگزین، مخالف
altitude  

 ارتفاع
alum  

 زاج
alveoli  

 حباب
alveolus  

میکروسکوپی کیسه مانندي است در ساختمان 
 .ششها و غدد پستانی

Ambient temperature 
  محدوده دمایی، دماي محیطی

ameba  
 آمیب

ameloblast  
 یاخته میناساز

amenorrhea  
 قطع کامل قاعدگی

amidase  
آنزیمی است که گـروه آمـین را از اسـیدهاي    

 .کند آمینه و ترکیبات وابسته جدا می
amine  

 آمین
aminoacyl synthetase 

  امینواسیل سنتتاز
aminocentesis 

ــردن ســوزن مخصوصــی از   آمنیوســنتز، فروب
هاي شکم و رحـم حیـوان بـاردار بـه      دیواره

اي  درون مایع امنیوتیک و خارج کردن نمونـه 
هـاي جنینـی اسـت،     از آن که محتواي سـلول 

هاي  هدف از این نمونه برداري مطالعه سلول
ــراي   ــثالً ب ــین م ــا  جن ــیت ی ــخیص جنس تش

هاي احتمـالی کرومـوزومی حیـوان     ناهنجاري
  .است

aminopterin 
ــوپترین،  ــل   آمین ــوالت مث ــد ف ــاي ض داروه

آمینــوپترین از فعــال شــدن تتراهیــدروفوالت 
موجـب مهارشـدن    "جلوگیري کرده ونتیجتـا 

 DNA سنتز پورین ها وبعـالوه مهـار سـنتز   

  .گردند می Denovo ازطریق 
amitosis  

 مستقیمتقسیم 
ammonia  

 )NH3( آمونیاك
ammoniaemia  

 آمونیاك خونی
Ammoniated  

 آمونیاکی شده
ammonium  

  )NH4( آمونیم
ammonotelic 
آمونوتلیک، بیشتر موجودات آبزي نظیر ماهی 
هاي اسـتخوانی نیتـروژن آمینـو را بـه شـکل      
آمونیــاك دفــع کــرده کــه بــه ایــن حیوانــات 

  .آمونوتلیک گویند



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
amnion  

هاي برون جنینی است که  آمنیون، یکی از پرده
 .کند اي جنین را احاطه می بصورت کیسه

amniote  
مشیمه داران، حیوانـاتی کـه در آنهـا    آمنیوت، 

اي جفت و مایعات جنین داخل کیسه مشیمه 
به هر جانوري که  .ور استموجود در آن غوط

 .شود ي آمنیون است، گفته می داراي پرده
amniotic fluid 

  ، مایع امنیوتیک)اي مشیمیه(مایع درون رحم 
amphetamines 

هــاي دســتگاه عصــبی  آمفتــامین، بــه محــرك
  .شود مرکزي گفته می

amphibia  
 دوزیستان

amphibian  
 دوزیست

amphidiploid 
تریتیکاله نتیجه تالقی بـین دو  ، امفی دیپلوئید

ــاهی تریتیکــوم ــدم( جــنس گی  و ســکاله) گن
آمفـی دیپلوئیـد هیبریـد    و در واقع ) چاودار(

و ) به عنـوان پایـه مـادري   ( عقیم جنس گندم
 .اسـت  )به عنوان والد پـدري ( جنس چاودار

یک گونه آمفـی دیپلوئیـد حاصـل از    نیز  کلزا
تالقی فرم هـایی از گونـه کلـم بـا شـلغم در      

  .طبیعت می باشد
amplexus  

 دربرگیري
ampulla  

، بخشی از اویدوکت در مـاده و در نـر   آمپوال
 بعنوان غده ترشحی پیوست

amputate  
 قطع کردن

amputated  
 )عضو(قطع شده 

amputation  
 قطع

amydon  
 نشاسته

amygdalus  
 جنس بادام

amylase 
ــه   ــه تجزی ــت ک ــی اس ــیالز، آنزیم ــی  ي آم پل

هـاي هیـدرات کـربن     ساکاریدها را به واحـد 
  .ندک تسریع می تر کوچک مولکول

amyliferous  
 نشاسته) مولد(داراي 

amylodyspepsia  
 عدم توانایی هضم نشاسته

amyloid  
 اي نشاسته

amylolysis  
  آبکافت نشاسته

amylopectin 
  آمیلوپکتین، نوعی نشاسته

amyloplast  
کـه دانـه هـاي     ،پالسم بی رنگی اسـت پروتو

پالسـتی فاقـد    .نشاسته را تشـکیل مـی دهـد   
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رنگیزه و محل ذخیره نشاسـته اسـت؛ نـوعی    
 .لوکوپالست

amylopsin  
نــوعی آنــزیم مترشــحه از لوزالمعــده کــه در 

یی نشاسـته را بــه مـالتوز تبــدیل   محـیط قلیــا 
 .کند می

amylorrhea  
، حضور نشاسته هضـم نشـده در   نشاسته فعد

وجود مقدار غیـر طبیعـی نشاسـته در     مدفوع،
 مدفوع

amylose  
 10قسمتی از نشاسته گیاهی که مولکول آن از 

 رشته متصل به هم تشکیل شده 20تا 
amylum  

 نشاسته
anabolic  

 سازنده
anabolism  
آنابولیسم، مرحله ترکیب یا ساخت متابولیسم 

 .است
anacidity  

 فقدان اسید
anaerobe  

 بی هوازي
anaerobic  

 غیر هوازي
anaerobiosis  

 واکنشهاي بی هوازي
anaesthesis  

 بی حسی

anal  
 معقدي

analeptic  
 محرك روحی، مسکن

analgesia  
 بی دردي

analgesic  
 ضد درد

analgia  
 بی دردي

analgic  
 غیر حساس نسبت به درد

anal gland  
 غده مقعدي

analog  
 متجانس

analogous  
 همسان

analogue  
 مشابه

anal reflex  
 عکس العمل مقعدي

anal sac  
 کیسه مقعدي

anal sac duct  
 مجراي کیسه مقعدي

anal tube  
 لوله مخرجی

analysis  
 تجزیه و تحلیل

analytic  
 تحلیلی



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
analytical  

 تحلیلی
analyse  

 تجزیه و تحلیل کردن
anamnestic response  

 پاسخ فراموش نشدنی
anamniota  

، مهـره دارانـی کـه در    ها بی مشیمهآنامینوت، 
دهند،  ي آمینون تشکیل نمی مرحله جنینی پرده
ــ  ــره داران غی ــدگان و  مه ــدگان، پرن ر از خزن

 .پستانداران
anaphase  

 مرحله سوم از تقسیم میتوز
anaphase lag 

  فاز تاخیر آنافاز
anaphylactic  

 عامل حساسیت شدید
anaphylactoid reaction  

 واکنش شدید حساسیتی
anaphylatoxin inhibitor  

 بازدارنده آنافیالتوکسین
anaplasmosis  

 خونی نشخوارکنندگاننوعی بیماري عفونی 
anasarca  

 خیز شدید عمومی
anastomosing cells  

 هاي به هم پیوسته یاخته
anastomosis  

 پیوندگاه
anastomotic branch  

 شاخه پیوندگاهی

anatomic crown  
 ناحیه تاج دندان

anatomic root  
 ناحیه ریشه دندان

anatomy  
  آناتومی کالبد شناسی،

anatomy-descriptive  
 کالبد شناسی توصیفی

anatomy-differential  
 کالبدشناسی افتراقی

anatoxin  
 سم غیر فعال شده

ancestor  
 نیا ،جد

ancestory  
 اصل و نسب

ancestry 
  تبار دودمان،

anchoneal  
 مربوط به آرنج

anchoring fibril  
 رشته متصل

anconeal process  
 زایده آرنجی

anconeus muscle  
 عضله مرفقی کوچک

androgen  
 هریک از هورمونهاي جنس نر

androgen hormone  
 هورمون جنس نر

anemia  
 کم خونی
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anemia-blood loss  
 ییزیکم خونی ناشی از خونر

anemic  
 کم خون

anencephalia  
 بی مخی

anesthesia  
 هوشیبی

anesthetic  
  حس کننده بی، بیهوش کننده، هوشیداروي بی

anesthetic drug  
 )بیهوشی(ي داروي هوشبر

anestrous period  
 دوره خاموشی جنسی

anestrus  
 ، آنستروس، نبود فحلیخاموشی جنسی

aneuploid  
فردي است که تعداد کروموزومهاي انوپلوئید، 

اش  ضرب دقیقی از سري هاپلوئیدي گونهآن م
 .نباشد

aneuploidy  
کــــه تعــــداد  اهــــانیحیوانــــات یــــا گی

 .باشد 1n+(2( کروموزومهاي آنها
aneurin  
-نوعی ویتامین محلـول در آب از گـروه ب  

کمپلکس که کمبود آن موجب بیمـاري بـري   
 .شود بري می

aneurism  
، گشادي موضعی رگهـاي  اتساع عروق خونی

 خونی
androgen 

هـاي جنسـی نـر     آندروژن، یکی از هورمـون 
  .است

angina pectoris  
 صدريآنژین 

angiocardiography  
 پرتونگاري عروق قلبی

angiocerebrography  
 پرتونگاري عروق مغز

angiogenesis 
  )آنژیوژنز( رگزایی

angiography factor  
 عامل مولد عروق

angiography  
 پرتونگاري عروق

angioma  
 تومور عروق خونی

angiopathy 
  آسیب عروقی

angiotelectasis  
 اتساع عروق

angiotensin  
در نوعی پلی پیتیـد کـه توسـط عمـل رنـین      

 .شود پالسماي خون تشکیل می
angiotensinase  
هر یک از پپتیـدازهاي موجـود در پالسـماي    

ها کـه آنژیوتنسـین را غیـر فعـال     خون و بافت
 .کند می

angiotensinogen  
که توسط جگر ترشح  2-یک گلوبولین آلفا

 .است شده
angiotunin  



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
پپتید که در اثر آنزیم رنین بر روي  نوعی پلی

 .شود مواد پروتئینی ایجاد می
angle of sole  

 زاویه پاشنه پا
anglo-arab 

  نژاد اسب آنگلو عرب
angstrom  

د طول موج الکترومغناطیس که برابر یک حوا
  ).Å(، دهم میکرون است

angular limb deformity 
  بدشکلی زاویه دار اندام هاي حرکتی

angular process  
 اي فک زایده زاویه

anhydremia  
 کم آبی خون

anhydride 
انیدرید، ترکیبـی کـه از آن هیـدروژن یـا آب     

  .خارج شده باشد
anhydrosis  

 بی عرقی
anhydrous  

 بی آب
animal  

 حیوان
animal breeding  

 اصالح نژاد دام
animalcule  

 حیوان یا جانور ریز
animal day  

 چراي حیوانیک روز 
animal ecology 

  ژي جانورياکولو
animal excreta  

 مدفوع یا فضوالت حیوانی
animal husbandry  

 دامپروري
animal plankton 

  پالنکتون حیوانی
animal sanitation 

  بهداشت دام
animal skidding 

  دن چوب با حیوانکشی
anion  

 یونی با بار الکتریکی منفی
anisocytosis  

گویچه هاي قرمز با اندازه هاي بسـیار  وجود 
 .متفاوت در خون

anisogamy  
نوعی لقاح است کـه   ،ناجورگانیآنیزوگامی، 

هاي دو جنس مخـالف بـه یـک     در آن گامت
اشاره به یک شـکل از   ، در واقعاندازه نیستند

که شامل اتحادي یا تلفیقـی   تولید مثل جنسی
کـوچکتر   گامـت  .است متفاوت گامتاز دو 

، در حالی )اسپرم ( شود مینظر گرفته  در مرد
که گامت بزرگتر به عنوان زن در نظـر گرفتـه   

 انـواع مختلفـی از   .)سـلول تخـم  ( شـود  می

anisogamy  وجود دارد. 
anisognatous  

 غیر متقارن
ankylosis  

 ، سفتی مفصلجمود مفصلی
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anlagen plan  
 نقشه سر انجام

annelida  
 کرمهاي حلقوي

annual  
 ساالنه

annually  
 همه ساله

annual pasture  
 چراگاه یکساله

annual plants  
 گیاهان یکساله

annular  
 حلقوي

annular cartilage  
 غضروف حلقوي

annulus  
 حلقه

anogenital  
 مقعدي، تناسلی

anomaly  
 ناهنجاري

anopheles  
 پشه ناقل ماالریا

anophthalmia  
 فقدان چشم

anorexia  
 بی اشتهایی

anoxia  
 عارضه کمبود اکسیژن

ansa  
 خم

ansa cardiaca  
 پانکراسحلقه 

ansa intestinalis  
 اي قوس روده

ansa spiralis coli  
 خمیدگی مارپیچی قولون

ansa subclavia  
 حلقه زیر چنبري

ant  
 مورچه

Ant-mortem 
  قبل از مرگ

antacid  
 ضد اسید

antagonism  
 العمل متقابل ستضاد، عک

antagonist  
در تغذیه به ماده اي اطالق می شود کـه اثـر   

 .کند غذایی حیاتی را خنثی میمند مواد سود
antenna  

 شاخک
anteater 

  خوار مورچه
anterior  

 ، خلفی، پیشینبطرف جلو
anterolateral  

 جانبی
anthelmintic  

 ، داروي ضد کرم انگلکرم کش
anthrax  

 سیاه زخم
anthropoid  



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
 آدم نما

anthropology  
 انسان شناسی

anti-nutritional factors 
  اي تغذیهمواد ضد 

Anti-inflammatory drug 
  داروي ضد التهاب

anti ketogenic action  
  عمل ضد تولید اجسام ستونی

anti sterility vitamin  
  E   ویتامین ضد عقیمی، ویتامین

antibacterial  
 ضد باکتري

antibiogram  
کشت یک میکـروب و تعیـین حساسـیت یـا     

 تاثیر آنتی بیوتیکهاي مختلف روي آن
antibiotic  

 آنتی بیوتیک، ضد حیات
antibiotic residues 
حضــور مقــادیر نــاچیزي از آنتــی بیوتیــک و 

  .مشتقات آن درشیر و یا گوشت
antibody  

 پادتن
anticacking agent  

 اي شدن ماده ضد کلوخه
Anticeptic 

  گندزدا، ضد عفونی کننده
anticoagulant  

 ضد انعقاد
anticodon  

 آنتی کدون

anticonvulsant  
 داروي ضد تشنج

anticorp  
 پادتن

antidiuretic  
 ضد تشکیل ادرار

antidiuresis  
اداريکم   

antiduretic factor  
 ادراريعامل ضد 

antidote  
 ضد سم

antiemetic  
 ضد استفراغ

antifoaming agent  
 مواد ضد کف

antifungal  
 ضد قارجی

antigen  
پروتئینـی کـه سـبب    ، معموالً ، آنتی ژنپادگن

 .شود اي در بدن جانور می تولید آنتی کور ویژه
antigenic determinant 

  شاخص پادگنی، شاخص آنتی ژنی
antigenicity  

 قدرت پادگنی
anti gray hair vitamin  

 ویتامین ضد خاکستري شدن مو
antihemophilic agent  

 ماده ضد هموفیلی
antihistamines  

 داروي ضد حساسیت
antilymphocyte globulin  
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 گلوبولین ضد لنفوسیت
antimetabolite  
ماده اي که از نظر ساختمانی بسیار شـبیه بـه   
ماده دیگـري اسـت کـه بـراي انجـام وظیفـه       

 .فیزیولوژیکی طبیعی ضروري است
antimicrobial drug  

 داروي ضد میکروب
antioxidant  

 ضد اکسایش
antiparalel  

 ضد موازي
antiperspirant 

  )ضد عرق(ماده ضد عرق 
antiphlogestic  

 ضد التهاب
antipodal  

 یاخته متقاطر
antipode  

 متقاطر
antiport  

 اي انتقال مبادله
antipsychotic  

 داروي ضد فعالیت روانی
antipyretic  

 داروي تب بر
antirachitic  

 ضد نرمی استخوان
antiscorbutic  

 c  ضد اسکوربوت، ویتامین
antiseptic  

 گند زدا

antisepticize  
 ضد عفونی کردن

antiserum  
 ضد سرم

antitermination protein 
  پروتئین ضد پایان

antithrombin  
موادي ك در خون موجود بـوده و تـرومبین   

 .خون را خنثی کرده مانع انعقاد آن می شوند
antioxin  

 ضد سم
antivitamin  

 ضد ویتامین
antrum  

 حفره، آنتروم، دهلیز
anuria  

 بی ادراري
anus  

 مخرج
AOAC  

ــان کشــاورزي   انجمــن رســمی شــیمی دان
(Association of Official Agricalture) 

aorta  
 آئورت

aortic arch  
 قوس آئورتی

aortography  
 پرتونگاري سرخرگ آئورت

apathetic  
 تفاوت بی

aperture  
 شکاف



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
apex  

 ، سرنوك
APF  

 حیوانیعامل پروتئین 
aphaniptera  

 ککها
aphidae  

 خانواده شته
aphosphorosis  

 کمبود فسفر
aphrodisia  

 هیجان زدگی جنسی
aphrodisiac  

 تقویت کننده نیروي جنسی
aphtha  

 برفک
aphtous  

 برفکی
apiarist  

 زنبوردار
apiary  

 زنبورستان
apical  

 انتهایی
apicoectomy  

 قطع ریشه، قطع نوك
apiculture  

 پرورش زنبور عسل
aplasia  

 رشد ناقص
apnea  

 تنگی نفس

apocrine  
داللت دارد بر نوعی ترشح عده اي که در آن 
مواد ترشحی در انتهاي آزاد سـلول ترشـحی   
تغلیظ می شود و همراه با بخشی از سلول از 

 .آن جدا می گردد
apodous  

 بی پا
apoenzyme  

به آن کوآنزیم بخش پروتئینی یک آنزیم که 
 .متصل می شود

apoferritin  
نوعی پروتئین قلیایی موجود در سلولهاي 
مخاطی روده که براي تشکیل فریتین به آهن 

 .غذایی متصل می گردد
apogamy  

 تولید مثل بدون لقاح بکرزایی،
apoinducer 

  کمک القا کننده اپواندیوسر،
aponeurosis  

 غالف عضله
aponeurotic tendon  

 وتر نیامی
aporepressor 

  اپوریسور، کمک مهار کننده غیر فعال
apparatus  

 ، اسباب، لوازمدستگاه
apparent digestible 

  قابلیت هضم ظاهري
apparent digestible energy  

 انرژي قابل هضم ظاهري
appearance  
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 ظاهر
appendage  

 زایده
appendical  

 مربوط به آپاندیس
appendicular skeleton  

 استخوان بندي اندامها
appendix  

 ضمیمه
appetite  

 اشتها
appetite suppressant  

 داروي ضد اشتها
appetizer  

 اشتها آور
application  

 استفاده، استعمال
appreciable 

  محسوس، قابل ارزیابی
apprehension  

 ترس یا نگرانی ،درك
approach 

  به دامچگونگی نزدیک شدن 
apterigota  

 بی باالن حقیقی
aptitude  

 استعداد طبیعی
aquaculture  

 کشت آبی
aquarium  

 آکواریوم
aquatic  

 آبزي
aquatic plant  

 گیاه آبزي
aqueduct of sylvius  

 مجراي سیلویوس
aqueous  

 آبدار
aqueous chamber  

 حجره زاللی، محفظه آبکی چشم
aqueous humour  

 زاللیهمایع 
aquidity  

 میزان آبداري
arabinose  

کربنه که بطـور عمـد در برخـی     5نوعی قند 
 .سبزیهاي ریشه اي یافت می شود

arachidonic acid  
 4کربنه بـا   20نوعی اسید چرب اشباع نشده 

 باند مضاعف
arachis oil  

 روغن بادام زمینی
arachnoid  

 عنکبوتیه
arborization  

 کنار هم واقع شدن
arbor vitae  

 درخت زندگی
arbovirus  

ایان پویروسهاي ریزي که توسط برخی بند 
 .منتقل می شود

arch  



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
 کمان

archaebacteria  
 باکتریهاي قدیمی

archenteric canal  
 لوله گوارش دیرینهارکانتریک، 

archenteron  
، حفره مرکزي حفره گوارش دیرینهارکانترون، 

سازد  مفروش می گاستروال که آندودرم آن را
ي گوارشی بعدي جانور  ي حفره و نماینده

 .است
archicerebellum  

 مخچه دیرینه
archipallium  

 پوسته دیرینه
arciform  

 قوسی شکل
arcuate  

 انحنا دار
arcuate line  

 خط قوسی
area  

 منطقه
areola  

 فضا یا ذره بافتی
areolar  

 هاله اي
areolar tissure  

 اي گنجرهت همبند باف
argentaffin  

 نقره دوست
argentaffin cells  

 یاخته هاي نقره دوست
arginase  
آنزیمی که در اغلب سلولهاي حیوانی یافـت  
می شود و وظیفه آن تبدیل آرژینـین بـه اوره   

 .است
arginine  
نوعی اسید آمینه که در تشکیل اوره و کراتین 

 .شرکت می کند
argyria  

 نقرهمسمومیت با امالح 
ariboflavinosis  

 B2  عارضه کمبود ویتامین
arid  

 خشک
armsby feeding standard  

 استاندارد در تغذیه آرمزبی
aroma  

 ترکیبات معطر
aromaic  

 معطر
arousal  

 مربوط به نعوذ
arrest  

 توقف
arrhythmia  

 بی نظمی
arsenic  

 آرسنیک
arsenical  

 داراي ترکیبات آرسنک
arteria  
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 شریانها، سرخرگها
arterial  

 سرخرگی
arteries  

 شریانها
arteriography  

 پرتونگاري سرخرگها
arteriola rectae  

 شریانچه راست
arteriole  

 سرخرگ کوچک
arteriosclerosis  

  تصلب شریانها
 

arteriovenous anastomosis  
 اتصال شریانی

arteritis  
 تورم دیواره شریان

artery  
 سرخرگ

arthritis  
 ورم مفصل

arthrocentesis  
 )آرتروسنتز(آسپیراسون مایع ، آرتروسنتز

arthrography  
 پرتونگاري مفصل

arthrogryposis  
 خمیدگی دائم مفصل

arthrology  
 مفصل شناسی

arthropoda  
 ها ، پا مفصلیپایانبند

arthropods  
 بندپایان

arthroscopy  
 درون بینی مفصل

arthus's reaction  
 واکنش آرتوس

articular capsule  
 کپسول مفصلی

artifact  
 دست ساخت

artificial  
 مصنوعی

artiodactyla  
 ، زوج سمانراسته سم شکافتگان

artiodactylous  
 سم شکافته

arytenoid cartilage  
 غضروف هرمی

asbestos  
 پنبه نسوز

asbestosis  
اثر استنشـاق غبـار   نوعی بیماري ریوي که بر 

 .پنبه نسوز ایجاد می شود
ascariasis  
نوعی بیماري در طیور که توسـط کـرم گـرد    

 .انگلی از خانواده آسکاریده ایجاد می شود
ascarid  

اي از خانواده آسکاریده  نوعی کرم گرد یا لوله
 .کند ه هاي انسان و حیوان را آلوده میکه رود

ascaris  



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
ــه    ــا لول ــرد ی ــرم گ ــوعی ک ــانواده ن اي از خ

آسکاریده که گونه هاي مختلف آن در دستگاه 
گوارش انسان، پستانداران و پرنـدگان یافـت   

 .می شود
ascendent  

 باال رو
ascending  

 صعودي
ascites  

 آب آوردگی شکم
ascorbic acid  

 C6H8O6  اسید اسکوربیک
ascites adiposus  

 استسقاي چرب
asepsis  

 ضد عفونی
aseptic  

 بدون میکروب
asexual  

 غیرجنسی
asexual reproduction  

 تولید مثل غیر جنسی
as fed  

 شود همانطور که تغذیه می
as fed basis 

 شود همانطوري که خورده می
ash  

 خاکستر
asparagine  

وري کـه از اسـید   نوعی اسید آمینه غیـر ضـر  
 .شود اسپارتیک مشتق می

aspartic asid  
مـین  غیر ضروري که گروه آمینه آنوعی اسید 

 .کند تامین می
aspermatogenesis  

 فقدان اسپرم سازي
aspermia  

 فقدان اسپرم
asphyxation  

 اختناق
asphyxia  

 خفگی
aspirated  

 با فشار هوا تمیز شده
aspiration  

 تنفس
aspiration pneumonia  

 ذات الریه استنشاقی
aspirator  

 هواکش
assay  

 سنجش
assembly 

  جمع آوري، مونتاژ
asset  

 دارایی
assimilation  

، جذب، جذب )در بدن(و ترکیب غذا  جذب
 کردن

association  
 انجمن

association cell  
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 یاخته رابط
assortative mating  

غیــر (، آمیــزش جــور شــده آمیــزش انتخــابی
 )اتفاقی

assumption  
 فرض

asternal costae  
 هاي غیر جناغی دنده

asteroid  
 اي شکل ستاره

asthenia  
 بی بنیگی

asthma  
 آسم

astringent  
 قابض

astrocyte  
 اي شکل یاخته ستاره

astrocytoma  
 تومور یاخته اي ستاره اي

asymmetrical  
 نا متقارن

asymmetry  
 بی قرینگی

atavism  
ــی، آتاویســم بازگشــت اجــدادي ــار گرای ، تب

 )شباهت به نیاکان(
ataxia  

  ، عدم تعادلناهماهنگی عضالت
atelectasis  

 عدم انبساط حبابچه هاي ریوي

atheroma  
 زمختی جدار سرخرگها

atheromatosis  
 تجمع چربی در دیواره رگها

atherosclerosis  
ــکلروزیس،  ــرایین آتروس ــلب ش ــوعی تص ، ن

که در آن مـواد جامـد چربـی     تصلب شرایین
مثــل کلســترول ســطح داخلــی ســرخرگ را  

 .پوشاند می
atipical antibody  

 پادتن غیر معمول
atlantal bursa  

 کیسه اطلسی
atlanto-occipital  

 اطلس پس سري
atlas vertebra  

 مهره اطلس
atmospheric pressure  

 فشار جو
atom  

 اتم
atomizer  

اسپري، پاش ساز، ذره ذره  
atony  

 ضعف
ATP  

 آدنوزین تري فسفات
ATPase  

 آدنوزین تري فسفاتاز
atraumatic needle  

اي هسوزن غیر ضرب  



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
atresia  

ــدگی  ــک ش ــل، کوچ ــا تحلی ــد (، آترزی فرآین
 )ژنره شدن فولیکول تخمدان روي یا دي پس

atresia ani  
 انسداد مقعدي

atresia anus  
 انسداد مقعدي

atrichia  
 بی مویی

atrioventricular  
 دهلیزي

atrium  
 دهلیز قلب

atrophic rhinitis  
 التهاب عفونی و تحلیلی بینی

atrophy  
 کوچک شدن

attenuation  
، تضعیف، اتنواسیونکاهش حدت  

attenuator 
  تضعیف کننده، اتنواتور

attrition  
 سایش، کاهش

auditory  
 شنوایی

AUM - Animal Unit Month 

ماهواحد دامی در    
aureomycin  
نوعی آنتی بیوتیک که از میکرو ارگانیسمی به 

 .آید می نام استرپتومایسز ائوروفاشین به دست
auricle  

 دهلیز
auricle  

 گوشوارك، دهلیز قلب
auricula  

 الله گوش
auricular  

 دهلیزي
auscultation 

گـوش دادن در حقیقـت عملـی    (گوش دادن 
وضعیت، کیفیت و توان به  است که طی آن می

موقعیت اندام فعال و متحـرك در قسـمتی از   
  )برد بدن پی

ausultation  
 شنیدن

autoallergic  
 خود آلرژي

autoantibody  
 خود پادتن

autoantigen  
 خود پاد گن

autochthonous  
 تومور خودبخودي

autoclave  
 دیگ بخار

autodigestion  
 خود هضمی

autograft  
 پیوند خودي

autiommune  
 خود ایمن

autoimmunity  
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 خود ایمنی
autoimmunization  

 خود مصون سازي
autointoxication  

 خود مسموم سازي
autologous  

 از خود، خودي
autolysis  

 خود هضمی
autolytic activity  

 فعالیت خود متالشی شدن
automatization  

 خودکارسازي
autonomic  

 غیر ارادي
autophagia  

هضمی خود  
autopolid  
موجودي کـه بـیش از دو سـري کرومـوزوم     

 .داشته باشد
autopolyploid 

  اتوپلی پلوئید
autopsy  

 کالبد شکافی
auto reduction  

 خود احیا
autoregulation  

 خود تنظیمی
auto-sexing 

  تعیین جنسیت توسط صفات ظاهري
autosome  

 کروموزوم غیر جنسیاتوزوم، 
autotetraploidy 

، پیشوند اتو به معناي آن است که اتوتتراپلوئید
پلوئیدي فقط شامل کروموزوم هاي هومولوگ 

  .است
autotomy  

 خود خوري
autotroph  

توانــد از مــواد  جانــداري کــه مــیاتـوتروف،  
 .غیرآلی مواد غذایی آلی بسازد

autotrophism 
اي کـه در آن فقـط    اتوتروفیسم، روش تغذیـه 
ي خـام مـورد    مـاده  مواد غیر آلـی بـه عنـوان   

  .گیرد استفاده قرار می
autoxidation  

 خود اکسایشی
auxetic growth  

 نمو حجمی
availability 

  قابلیت استفاده
average  

 میانگین
average daily gain (ADG) 

  میانگین افزایش وزن روزانه
avena sativa 

نام   ، دانه یوالف داراي ماده معطري بهیوالف
آونین است که عطري شبیه بـه وانیـل دارد و   

میزان پروتئین دانـه  . محرك و اشتهاآور است
درصد است ولی کیفیـت پـروتئین    15-7بین 

آن پایین و از نظر اسـیدهاي آمینـه ضـروري    



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
هیستیدین و تریپتوفـان کمبـود دارد،   متیونین، 

ترین  لوتامیک فراواندر پروتئین یوالف اسید گ
  .اسید آمینه است

aviaculture  
، پـرورش پرنـدگان، نگهـداري    پرورش طیور

 پرندگان
avian  

 پرندگان
avidin  
یکی از اجـزاي مخصـوص پروتئینـی سـفیده     
تخم مرغ که با بیوتین ترکیب می شـود و آن  

 .کند براي حیوان غیر قابل استفاده می را
avidity  

خوردن) ولع(جوع، آز   
avirulent  

 غیر عفونی کننده
avitamin acid  

 اسید آویتامیک، ویتامین ث
avitaminise  

 فقدان ویتامین
avitaminosis  

، کمبود ویتامینیبیماري کمبود ویتامین  
avparcin 

  .ها است بیوتیک  ، جزء آنتیآوپارسین
avulsion  

 جداشدگی پوست از بافت
axenic cultute  

 کشت خالص
axial  

 محوري
axile  

 محوري
axilla  

 گودي زیر بغل
axillar  

 زیر بغلی
axillary  

 جانبی، زیر بغلی
axis  

 نوعی گوزن) 2مهره آسه، محور  )1
axon  
محور مرکزي تشکیل دهنده بخش هادي یک 

 رشته عصبی
axoplasm  

 میان مایه
azotemia  

 ازت خونی
azotobacter  

ند ک می اي باکتري که ازت هوا را جذب گونه
 .رساند و به مصرف رشد و تکثیر خود می

azoturia  
نــوعی بیمــاري معمــول در نیتـروژن ادراري،  

اسبهاي بارکش که در حـین بارکشـی غـذاي    
 .، بیماري صبح دوشنبهکامل مصرف می کنند

azygos  
 تاق

azygous  
 غیر جفت

azygos vein  
 سیاهرگ فرد
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B  
 
 
Ba  

 باریم
babcock test 

قدیمی جهت اندازه گیري چربی شـیر  روش 
هـاي  که می تواند براي کالیبره کردن دسـتگاه 

اندازه گیري الکترونیک مـورد اسـتفاده قـرار    
  .گیرد

babesiosis  
 تب کنه

baby beef  
 گوشت گوساله جوان

bacicity  
 قدرت بازي

bacillus  
نوعی باکتري میلـه اي کـه در خـاك،    باسیل، 

 .شیر و روده یافت می شود
bacilliform  

 به شکل باسیل
back  

 پشت
back bone  

 ستون فقرات
backcross  

 آمیخته گري برگشتی
backcrossing  

 تالقی برگشتی
backyard poultry 

  طیور خانگی
bacteria  

 باکتریها
bacteria count  

 شمارش باکتریایی
bactericidal  

 باکتري کش
bactericidins  

 پادتن باکتري کش
bacterin  

 واکسن حاوي باکتري ضعیف شده
bacteriology  

 باکتري شناسی
bacteriophage  

ــاکتري خــوار ــروه  ب ــاژ، یکــی از گ ، باکتریوف
هـا را آلـوده    هایی اسـت کـه بـاکتري    ویروس

شـود و   سـازد، انگـل ایـن جانـداران مـی      می
 .کشد سرانجام آنها را می

bacteriostasis  
ها بـدون کشـتن   تاخیر در اعمال حیاتی باکتری

 آنها
bacteriostatic  

 متوقف کننده رشد باکتري
bacterium  

، جاندار کوچک و معموالً تک سلولی باکتري
اي مشـخص نـدارد و مـاده     اسـت کـه هسـته   

 .وراثتی آن در سیتوپالسم پراکنده است
bacterization  



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
 تلقیح باکتري

bacteriod  
 باکتروئی

bactofugation 
سم هاي شیر در حرارت به حذف میکروارگانی

پاستوریزاسیون با استفاده از نیـروي گریـز از   
  .اطالق می گردد مرکز

bad tempered horse 
  اسب ناآرام و بدخو

bag (udder) 
 پستان، کیسه

bagass  
 تفاله نیشکر

bagas  
 تفاله نیشکر

bagasse  
 تفاله نیشکر

bagging  
 کیسه کردن

bag sower 
  ماشین دوخت کیسه

bait  
 طعمه

baiting  
 با طعمه کشتن

baking  
 پختن

baking soda  
 NaHCO3  جوش شیرین

balance  
 توازن

balanced  
 متوازن

balanced lethal systems 
  سیستم هاي کشنده متوازن

balanced ration 
  جیره غذایی متعادل شده

balanced translocation 
  متوازن) ترانسلوکاسیون(جابجایی 

balanitis  
 التهاب آلت تناسلی حیوان نر

balanoposthitis  
التهاب آلت تناسلی حیوان نر و پوسـت روي  

 آن
bald faced  

 حیوان صورت سفید
bale  

، بار علوفهبسته، عدل  
bale corer 

  نمونه بردار
baled hay  

 علف خشک بسته بندي شده
baler  

 بسته بند
baler twine  

 نخ بسته بندي
baling 

  خوراكبسته بندي 
ball and socket joint  

 مفصل گرز و حفره اي
balling gun = balling iron 

  پیستول قرص دهی، تفنگ قرص دهی
ballooning degeneration  
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 تحلیل بالونی
ballot  

 لمس ضربه اي
ballotement  

 لمس ضربه اي
band  

 نوار
bandage  

 نوار زخم بندي، تنظیب
band cell  

 یاخته نواري
banding  

 حلقه گذاري در پرندگان
bang's disease  

 بیماري بنگ
bantam 

  نوعی مرغ کوتوله
bar  

 ستون
barb  

 ریش
barber  

 ریش
barbula  

 ریشک
bar chart  

 نمودار میله اي
bar graph  

 نمودار ستونی
bardock 

  )گیاهی علفی(بابا آدم 
barium poisoning  

 مسمومیت با باریم
bark 

  پوست درخت
barley, (hordeum sativum) 

، دانه جو غذایی متداول در جیـره غـذایی   جو
غذایی اسـت  . باشد ها در اکثر کشورها می دام

الهضم وجودش در جیره غذایی حیوانات  سهل
شیرده سبب افزایش کمیت و کیفیـت شـیر و   

جـایگزینی جـو    .شـود  کره حاصل از آن مـی 
بجاي ذرت در گاوهاي شیري که از سیالژ و 

کننـد سـبب افـزایش     سانتره زیاد تغذیه میکن
ارزش غذایی جو  .شود کمی در تولید شیر می

ذرت، بــراي گوســفند و بــز % 90بــراي گــاو 
ــب % 100-85 ــراي اس ــراي % 95ذرت، ب و ب

وجود بتاگلوکان در جو  .است%  80-85طیور 
اي غیر محلول  ساکارید غیر نشاسته که یک پلی

است باعث افـزایش چسـبندگی فضـوالت و    
  .گردد کاهش عملکرد مرغهاي گوشتی می

barm  
 مخمر آبجو

barn  
 جایگاه دام، اصطبل، طویله

barnes dehorner 
ــاخ ــی   ش ــوص ب ــش، مخص ــردن   ک ــاخ ک ش
  ماهه 2-3هاي  گوساله

barnyard  
د دامداريبهاربن  

barnyard grass  
 علف بهاربند



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
barnyard manure  

ربنداکود به  
barograph  

 فشارنگار
barometer  

 هواسنج
barometric pressure  

 فشار جو
barometry  

 سنجش فشار هوا
baroreceptor  

 گیرنده، فشار
barr body  

 کروماتین جنسی غیر فعال
barred  

، بسته، مسدود، ممنوعطتمخ  
barrel  

 تنه، بشکه
barren  

، نابارورعقیم، نازا  
barren ewe  

 میش نازا
barrier  

 مانع
barrier zone  

 ناحیه مرزي
barring 

  )راه راه(صفت راه راه بودن پر در طیور 
barrow  

 تسطیح زمین -2خوك نر جوان اخته شده-1
bartholin's glands  

 غدد بارتولین

basal  
، اساسیقاعده اي  

basal anesthesia  
 بی هوشی پایه

basal ganglia 
  نعوذ غیرطبیعی

basalis  
 اي قاعده

basal lamina  
اي غشاي قاعده  

bascule  
 قپان

base  
، بازریشه، بنیان  

base analogue 
  باز) انالوگ(شبه 

base pairing rule 
  قاعده جفت شدن بازهاي مکمل

base sequensing 
  نوکلئیک اسیدتوالی یابی بازهاي 

basic  
 اساسی

basidium 
  .هاست اي از قارچ بازیدي، نام هاگدان رده

basihyoid  
 قاعده اي

basilar artery  
اي سرخرگ قاعده  

basilar chamber  
اي محفظه قاعده  

basic gene  
 ژن اساسی



 

 g.kambiz@yahoo.com By: Kambiz Ghotouri 
 

Page | 37

bascket cell  
 یاخته سبدي

basophilic cell  
 یاخته قلیادوست

batch 
  دسته

batching 
  دسته کردن

batch freezer  
 فریزر غیر مداوم

batch mixer  
 مخلوط کن ناپیوسته

batch number  
 شماره سري تولید

batch process  
 فرآیند ناپیوسته

bathing  
 حمام کردن

battery  
، قفسباتري، یک سري آغل  

battery cage 
  هاي باتري قفس

battery jar  
اي ظرف چند خانه  

bay  
رنـگ مایـل بـه قرمـز اسـب بـا       عی کهر، نـو 

 هاي سیاه در یال نقطه
beak  

 منقار
beak claw  

 پنجه منقاري
beaker  

، لیوان آزمایشگاهبشر  
bean  

 لوبیا
bear  

 خرس
beast  

، حیوان، چهارپاجانور  
beastly 

جانوروار، حیوان صفت  
beat  

 ضربان
bed  

 بستر
bedding materials 

 مواد بستري
bee  

 زنبور
beechwood suger  

 قند چوب
beef  

 گوشت گاو
beef bread  

 لوزالمعده
beef breed  

 نژاد گوشتی
Beef cattle 

  گله گاوهاي گوشتی
Beef cow 

  گاو گوشتی
beefy  

، گوشتیچاق  
beehive  



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
 کندو

bee-honey  
 زنبور عسل

beekeeper  
 پرورش دهنده زنبور عسل

beekeeping  
 زنبور عسل

beennut  
زمینیبادام   

beest  
، آغوزماك  

beesting  
، آغوزماك  

bee's wax  
 موم زنبور

beet  
 چغندر

beet pulp 
  تفاله چغندر

beetle  
 سوسک

beewax  
 موم زنبور عسل

behavior  
 رفتار

belch 
  آروغ

belching  
 آروغ زدن

bell- type drinkers 
  اي آبخوري زنگوله

bellies wool  

 پشم شکم
belly 

  شکمی حیوانشکم، قسمت 
belly flap  

 دیواره شکم
belly wool  

 پشم شکم گوسفند
belt  

 تسمه
belt conveyor  

 تسمه نقاله
beneath 

  زیر، تحتانی
benefit  

 منفعت
benign  

 خوش خیم
benignant  

 خوش خیم
benthos 
بنتوس، نامی اسـت کـه بـه عمـوم جانـداران      

هــا اطــالق  ســاکن اعمــاق دریاهــا و دریاچــه
 .شود می

benzoic acid  
 C6H5CO2Hاسید بنزوئیک، 

beriberi (beri beri) 
اي است که در اثر کمبود  نوعی بیماري تغذیه

  .شود یا تیامین عارض می B1 شدید ویتامین
beta  

 جنس چغندر
beta carotene  
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بتا کاراتن، نوعی رنگدانه گیاهی به رنگ زرد 
 متمایل به نارنجی

beta hydroxybutyric acid  
هیدروکسی بوتیریک، یکی از اجسـام  اسید بتا
ــونی ــل    کیت ــا حاص ــم چربیه ــه از متابولیس ک

 .شود می
beta oxidation  
واکنشی که ضمن آن اسیدهاي چرب در بدن 

 متابولیسم می شود
beta particle  
یک ذره ابتدایی یا یک الکترون که در خـالل  

 تجزیه رادیو اکتیو از هسته خارج می شود
beta vulgaris 

  چغندر قند
beta vulgaris L.var.crassa 

، داراي انواع مختلفی است و اي چغندر علوفه
در اروپا بعنوان غذاي زمستانی داراي اهمیت 

% 12-8مقدار ماده خشـک آن  . اي است ویژه
از نظر سلولز و پروتئین فقیر است ولی . است

از نظر سایر مـواد   .سدیم و کلر بیشتري دارد
معدنی در حد متوسـط و یـا مقـدارش کمتـر     

  .است
bezoar  

 پادزهر
BHA (Butylated Hydroxy Anisole) 

  نوعی ماده ضد اکسایش مصنوعی 
bhoosa  

 کاه، پوشال
bib  

 پیش بند
bicarbonate  

 بی کربنات
bicipital artery  

 سرخرگ دوسر
bicornuate  

 دو شاخه
bicuspid  

 دوقسمتی
bidon  

 ظرف شیر
biennial  

 دو ساله
bifid sternum  

اي جناغ دوشاخه  
bifurcation  

اي شدن خهدوشا  
bigeminal pulse  

 نبض دوتایی
bighead  

 بیماري سربزرگ
big liver disease  

 بیماري کبد بزرگ
big neck  

 گواتر
bilateral  

 دو طرفه
bile  

 صفرا
biliary  

 صفراوي
bilirubin  



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
 رنگدانــه هــاي موجــود در صــفرایکــی از 

C33H36N4O6 
bilirubinuria  

 وجود بیلی روبین در ادرار
biliverdin  

ــبزرنگی اســت  ــه س ــتن  رنگدان ــه از شکس ک
 شود هموگلوبین نتیجه می

bill  
 نوك، منقار

bilobate  
 دو قطعه اي

bin  
، مخزناي شکل مخزن استوانه  

binary fission  
 تقسیم دوتایی

binuclear  
اي دوهسته  

bioactivity 
  فعالیت زیستی

bioassay  
 سنجش حیاتی

bioavailability 
، آن حدي از یک ماده مغـذي  زیست فراهمی

خورده شده از یک منبع غذایی خاص که بـه  
ي  شکل جذب شده باشد که بتواند به وسـیله 
  .حیوان در متابولیسم مورد استفاده قرار گیرد

biochemical  
 بیوشیمیایی

biochemistry  
، بیوشیمیشیمی زیستی  

biodegradable  

 قابل تجزیه بیولوژیکی
biodegradation  

 فساد یا تجزیه زیست شناختی
bioefficiency 

  کارایی زیستی
biogas  
گازي که از تجزیه و تخمیر مواد آلی حاصـل  

 می شود
biogas plant  

 کارخانه بیوگاز
biogenetic law  

 قانون ژنتیک حیاتی
biological  

 زیست شناختی
 biological availability 

  قابلیت استفاده بیولوژیکی
biological value (protein) 
ارزش زیستی یک پروتئین عبـارت اسـت از   
نسبت بین پـروتئین جـذب شـده و پـروتئین     

  .مورد استفاده قرار گرفته در بدن است
biologicals  

 مواد زیست شناختی
biologist  

شناسزیست   
biology  

 زیست شناسی
bioluminescence 

  بیولومینسانس، نورزایی توسط جانداران
biomass  
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، مقدار کـل  ، توده آلی، توده حیاتیتوده زنده
ي زنده موجود در یک اکوسیستم یا یک  ماده

  .واحد اکولوژیکی دیگر را بیومس گویند
biometrics  

 زیست سنجی
biometry  

 آمار حیاتی
bionomics  

 مطالعه روابط موجودات زنده با محیط آنها
bionomy  

 زیست شناسی
bio oxidation  

 اکسایش بیولوژیکی
biopotency 

  توان زیستی
biopsy  

)از بافت(، نمونه برداري تکه برداري  
bios  
در ابتدا، نامی بود که به نوعی عامـل محـرك   

بعد معلوم شد کـه ایـن   . رشد مخمر داده شد
و  1بیوس ؛تشکیل می شودعامل از دو بخش 

 2بیوس
biosecurity  

 حفاظت حیاتی
biosequence  

 تسلسل حیاتی
biosynthesis  

 ساخته شدن حیاتی
biosynthetic  

مربوط به یک ماده ساخته شـده توسـط یـک    
 نآموجود زنده یا بافتهاي 

biostimulators 
هاي زیستی، ترکیباتی تجـاري هسـتند    محرك

شـوند و در برخـی    یها مخلوط م که با علوفه
ها به ویژه کبـد فعالیـت دارنـد و بـه آن      اندام

  .کنند کمک می
biota 

  .بیوتا، اجتماع جانداران یک منطقه است
biotemperature  

 حرارت زیستی
biotic  

 زنده، حیاتی
biotin  

یکی از ویتامینهاي محلـول در آب از  بیوتین، 
بـه   کمـپلکس، حـاوي گـوگرد کـه    -گروه ب

شـود و   صورت وسیعی در طبیعت یافت مـی 
جــز ویتامینهــاي ضــروري بــراي بســیاري از 

 .حیوانات و از جمله انسان است
biotransformation  

 تغییر شکل حیاتی
biotype  

، بیوتیپسنخ زیستی  
biovolume  

 حجم زیستی
bipara  

 دوقلوزا
biparous  

 دوقلوزا
bipartite  



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
 دو بخشی

biphasic  
اي دو مرحله  

bipolar cell  
 یاخته دوقطبی

bipolar neuron  
 یاخته عصبی دوقطبی

bird  
 پرنده

birth  
 تولد

birthmark  
 نشان مادرزادي

bisexual  
 دوجنسی

bismuth  
 عنصري است فلزي

bison  
 گاو کوهاندار وحشی

bitch  
 سگ ماده

bitter  
، تلخ مزهتلخ  

biuret  
، ترکیبی بیورت، نوعی ماده ازته غیر پروتئینی

است کـه در اثـر حـرارت دادن اوره بدسـت     
رنـگ بـا فرمـول     ماده کریسـتالی بـی  . آید می

NH2CONH CONH2 براي اینکـه  . است
نشخوارکنندگان بخوبی بتواننـد از ایـن مـاده    

استفاده کننـد بـه یـک دوره طـوالنی عـادت      
  .پذیري نیاز است

bivalent  
ن، بی واال)تتراد(، دو ارزشی زوج، دوگانه  

bivalve  
 دو کفه اي

biventer cervical muscle  
 عضله گردنی دوبطنی

biwall tubing  
 لوله هاي دوجداره

blackface highland sheep  
 گوسفند هایلند صورت سیاه

blackleg  
 شاربن عالمتی

blackstrap  
 مالس

bladder  
 مثانه

bladder-gall  
 کیسه صفرا

bland oil base  
کنندهروغن نرم   

bland taste  
 بدون طعم

blanket  
 پتو

blastea 
  بالستئا، جانداران شبه بالستوالي فرضی

blastema  
 جوانه

blastocoele  
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 حفره رویانی
blastocyst  

 کیسه رویانی
blastoderm  

 پوست رویانی
blastodermic vesicle  

 تکمه رویانی
blastodisc  

، بخـش جنـین   صفحه رویـانی بالستودیسک، 
ساز تخم خزندگان یا پرندگان یعنی یک گروه 

ي تخـم کـه    میکروسکوپی سـلول روي زرده 
 .ي جنین است نماینده

blastomere  
هر یاخته اي که در مرحلـه شـکافتگی تخـم    

 .بوجود آمده باشد
blastopore  

، منفذي اسـت کـه   دهانه بالستوالبالستوپور، 
ــوط    ــارج مرب ــا خ ــتروال را ب ــانترون گاس ارک

در بعضی از جانوران به دهانه تبدیل سازد،  می
شود و در بعضی دیگر مخرج را به وجود  می
 .آورد می

blastula 
اي در اوایل رشد جانوران که  بالستوال، مرحله

ي سلولی توخالی  در آن جنین به صورت کره
  .یا توپر است

blatulation  
 بالستوالیی شدن

bleach  
کننده، سفید کننده، مواد سفید سفید کردن  

bleached  

 سفید شده
bleaching  

، رنگ زداییسفید شدن  
bleat  

صداي بزغاله کردن، بع بع  
bleeder  

 فرد یا حیوان مبتال به هموفیلی
bleeding  

 خونریزي
blend 

 مخلوط
blended  

 مخلوط
blending  

، اختالتمخلوط کردن  
blending inheritance 

نظریــه  ، وراثــت آمیختــه، اخــتالت صــفات،
اختالت صفات، نظریه نادرستی بود که قبل از 

  .مندل رایج بود
blighting  

 سوختگی
blind  

 کور
blindness  

 کوري
blinking  

 پلک زدن
blinky  

 شیر ترش
blister  

، سوختگیتاول  



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
bloat  

 نفخ، شکم باد
bloater  

 نفاخ
block  

 مانع) 2قالب ) 1
blocked  

 قالبی
blocking antibody  

 پادتن مانع
blocking test  

اي آزمایش وقفه  
blocks  

 خوراکهاي قالبی
blocky  

آلوده گوشت  
blood  

 خون) 2درجه ظرافت پشم )1
Blood clotting powder 

 لخته سازپودر 
blood flow rate (BFR) 

  نرخ جریان خون
blood meal 

  پودر خون
blood urea nitrogen (BUN) 

  اي خون ازت اوره
blood spots 

  لکه هاي خونی
bloom  

، گلدهیسرحالی  
blooming  

 گل دهی

blotting 
  لکه گذاري

bluebag  
 ورم پستان قانقاریایی

bluecomb disease  
 بیماري تاج آبی

blue tongue  
 زبان آبی

bluetongue disease  
 بیماري زبان آبی

blunt  
 نوك کند

BMR  
 سوخت و سوز پایه

boar  
  )=sow خوك ماده( خوك نر بالغ

boar pig  
 خوك نر زیر یکسال سن

body condition score (BCS) 
 ، نوعی سیستم ارزیابی بدنبدننمره وضعیت 

بـه حیـوان امتیـاز     5تـا   1که بر مبنـاي آن از  
 5براي گاوهاي الغر و نمره  1نمره . دهند می

  .براي گاوهاي چاق است
body clock 
عادت تدریجی بدن به انتظـار کشـیدن بـراي    

 ).یراي طیور(شروع ساعات تاریکی 
bog plant  

 گیاه مردابی
bogs  

 مردابها
bog spavin  
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مجموعــه اي از توســط کــه ورم پــاي اســب 
 .شود میایجاد  مایعات

boil  
 جوشیدن) 2جوش چرکی )1

boiler 
  دیگ بخار

boll process residue  
 پس مانده عمل آوري غوزه پنبه

bolt  
 )حیوان(، پرخاشگري هل هل غذا خوردن

bolted  
 غربال شده

bolter 
  اسب چموش

bolting  
حیـوانی  ) 3تند تند خوردن ) 2الک کردن  )1

 کنترل خارج شودکه از 
bolting feed  

، سریع غذا خوردنهل هل خوردن  
bolus  

، لقمه جویـده شـده و   غذاي آماده بلعبلوس، 
  .آماده بلع را گویند

bomb calorimeter  
 بمب گرماسنج

bond  
 اتصال

bondary  
 لبه

bone  
 استخوان

boning meat  

 گوشت لخم یا بی استخوان
booster  

 تشدید کننده
booster injection 

  تزریق یاد آور
boot stage  

 مرحله به گل نشستن
borax  

 بورات سدیم
borborygmus  

، صداي شکمبهقاروغور  
bordeaux mixture  

 مخلوط بردوآکس
border  

 لبه
border line  

 خط مرزي
borer  

 سوراخ کن
boric acid  

 اسید بوریک
boric acid crystal  

 اسید بوریک متبلور
boring  

 سوراخ کردن
bot  

 نوزاد مگس
botanist  

 گیاه شناس
botany  

 گیاه شناسی
bottom fish  



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
 ماهیان کفزي

botulism 
بوتولیسم، مسمومیت غذایی ناشی از بوتولین، 
ــتریدیوم    ــه وســیله کلوس ــه ب ــی ســمی ک یعن

سـاز اسـت    بوتولینوم که نوعی بـاکتري هـاگ  
  .شود ترشح می

bound  
 مرز

boundry condition  
 شرایط مرزي

bound water  
 آب متصل

bout 
  حمله بیماري

bovicola bovis (cattle biting louse) 
  شپش گاوي گزنده

bovidae  
 خانواده گاو

bovidaes  
 تهی شاخان

bovine  
 گاوي

bovine respiratory syncytial virus 
(BRSV) 

  گاوها تنفسی گیر ویروس همه
bovine somatotropin (BST) 

  رشد گاويهورمون 
bovine viral diarrhea (BVD) 

  اسهال ویروسی گاوها
bow knot (=bowline knot) 

  گره پاپیونی

bowel  
 روده هاي کوچک و بزرگ

bowie  
 بیماري پاي خمیده

bowman's capsule  
 کپسول بومن

box  
 آغل، جعبه

brachialis  
 بازویی

bachiocephalic  
 بازویی

brachium  
 بازو

bracken  
 اي ي براکن، نوعی بیماري دامی تغذیهبیمار

bradicardia (bradycardia) 
، کاهش ضربان قلبکندي ضربان قلب  

bradypnea  
 کندي

brain  
 مغز

brain case  
 جمجمه

brains  
 مغز گوساله

bran  
 سبوس

branch  
 شاخه

branched  
 شاخه دار
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branched chain  
 زنجیره شاخه دار

branchial  
 آبششی

branching system  
 سیستم انشعابی

brand  
 داغ زدن) 2عالمت )1

brand hot  
 داغ گرم زدن

branding  
 داغ زدن

brassica  
ــم  ــنس کل ــانج ــره  ، چلیپائی ــان تی ، در گیاه

نوع یـا گونـه گیـاهی     40چلیپائیان در حدود 
 ها  اي کلم پیچ  گردد که از نظر علوفه یافت می

)brassica oleracea ( هــــا   ، کلــــم 
)cabbages( ــداب ــا    و من ــائز  )raps(ه ح

  .اند  اهمیت
brassicaceae  

 خانواده شب بو
braway edema  

 خیز سخت
bray  

)االغ(  عرعرکردن، عرعر  
breakwind  

 بادشکن
breast blister  

 تاول سینه اي
breathing  

 تنفس

breath-holding 
  توقف تنفس

bred  
 کرده، آمیزش تلقیح شده) 2آبستن )1

breech (or britch) 
ترین پشم که از خلفی ترین  پشم خشن، خشن

شـود و اغلـب بـه     قسمت بـدن حاصـل مـی   
  .صورت الیاف شبیه موست

breech presentation 
، زایمانی کـه  حالت ظهور قسمت عقب نوزاد
نمایـان  ) پاهـا (در آن ابتدا بخش عقبی جنین 

 شود می
breed  

 اصالح نژاد کردن) 2نژاد )1
breed characters 

  مشخصات ویژه نژادي
breed complementary 

، بهبود عملکرد از راه آمیزش دو مکمل نژادي
نژادي که از نظر صفات متفاوت، مکمـل هـم   

  .باشند
breed-in breed-out 

  ورود و خروج صفت در نژاد
breed society 

  انجمن نژادي، انجمن ثبت نژاد
breed true 

  نژاد خالص
breed type 

  هاي تیپ نژادي ویژگی
breeder  

 حیوان مادر) 3دامدار ) 2اصالح نژاد گر )1
breeding  



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
، آمیزشپرورش  

breeding bag  
 کیسه جمع آوري منی

breeding chute 
ــري  ــاه جفتگی ــژه جایگ ــاه وی ــه   ، جایگ اي ک

، گاو یـا گـاومیش در آن بـه     جفتگیري مادیان
  .شود میآسانی انجام 

breeding crate 
اي که به صورت گاو   جفتگیري، وسیلهخَرَك 

طراحی شده است و براي خنثـی کـردن وزن   
گاوهاي خیلی سـنگین در هنگـام جفتگیـري    

  .گیرد مورد استفاده قرار می
breeding herd  

 گله مادر
breeding hobble 

بنــد   ، بــا اسـتفاده از مــچ بنــد جفتگیـري   مـچ 
متر، اقدام بـه   10مخصوص و طنابی به طول 

طرفی یا دو طرفی پاهاي عقب به  اتصال یک
این روش جهت انجام . گردد  گردن حیوان می

اعمال مامایی، جفتگیري و یا کاوش مقعـدي  
، زیرا امکان لگدپرانی بعضی از باشد  مفید می

  .مادیان به هنگام جفتگیري وجود دارد
breeding rack 

  قفسه جفتگیري
breeding size 

  میزان زاد و ولد
breeding stock 

هایی هسـتند کـه بـراي      ، دامهاي داشتی گله
هاي مادر   گله(شوند   تولید نسل نگهداري می

هـایی کـه     ، در برابـر دام )شـتی اهاي د  یا گله
  .شوند  اند و به کشتارگاه ارسال می  پروار شده

breeding trouble 
  مشکالت تولید مثلی

breeding value 
  ارزش بهنژادي

breed out  
 حذف صفات نامطلوب 

breeze  
 باد مالیم

bregmatic  
 باالي سري

brew  
 آبجوسازي

brewage  
 آبجو، آبجوسازي

brewer's dried grains  
 پس مانده خشک آبجوسازي

brewer's dried yeast  
 مخمر خشک آبجوسازي

brewer's grains  
 پس مانده تخمیر غالت

brewery  
 آبجوسازي

brewing  
 آبجوسازي

brick (feed) 
هایی کـه حبـه     خوراك آجري شکل، خوراك

خـوراك یـا   . نشده ولـی فشـرده شـده اسـت    
ها کمتـر    هایی که فشرده که وزن آن  خوراك

  .از یک کیلوگرم باشد و به شکل آجر هستند
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bricky 
  رنگ آجري

bridge  
 پل

brightening  
 زالل سازي

brine  
 آب نمک

brine poisoning  
 مسمومیت با نمک

briscket disease  
 بیماري سینه

bristle  
 کرك، ریشک

BSI  
 موسسه استاندارد انگلستان

 British Industry Institution 
BTU  

 واحد گرمایی انگلستان
 British Thermal Unit 

brittle  
 ترد، شکننده، دانه دانه

 
brittle hoofs 

  هاي شکننده سم
brix 

کردن میـزان  اي براي مشخص   بریکس، واژه
در مالس که بر حسب درجـه  ) ساکاروز(قند 
در اصل درصد وزن قند به شکل . شود میبیان 

محلول ساکاروز اسـت، هـر درجـه بـریکس     
  .معادل یک درصد ساکاروز است

broad bean  

 باقال مازندرانی
broad seeding 

  بذر پاشی
broad spectrum 

  وسیع الطیف
broadtail  

 پوست بره قره گل
brocken wind  

 نفخ منقطع
broiler  

  ، جوجه گوشتیجوجه کبابی
broiler breeder 

، در اصالح نـژاد پرنـدگان گوشـتی    مرغ مادر
هاي پدري و مادري  مرغ مادر از آمیزش الین

حاصـل آمیـزش آنهـا ایجـاد     . شوند تولید می
  .هاي گوشتی تجاري است جوجه

broiler harvester 
هـاي مـدرن در    مرغـداري دروگر جوجه، در 

برخی کشورها در هنگام تخلیه گله و ارسـال  
ها بـه جـاي جمـع آوري بـا     مرغ به کشتارگاه
نام دروگر گله بـراي  هایی به  دست از دستگاه

ها و انتقال آنها به کامیون   جمع آوري جوجه
  .شوداستفاده می

broiling  
 کباب کردن

broken mouth  
 کم دندان، گوسفند مسن

broken udder 
  پستان آونگی

bromus inermis 



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
بروم، گیاهی است مقاوم به خشـکی و بـراي   
تهیــه علوفــه خشــک و ایجــاد مرتــع کشــت 

اي خوش  بروم یکی از گیاهان علوفه. شود می
خوراك مرتعی غالت است و خوش خوراکی 

ها  اش در مقایسه با سایر علوفه و ارزش غذایی
بـا   .شود میدر مرحله بعدي رشد بیشتر حفظ 

کند و در خـالل تابسـتان    شروع بهار رشد می
در مقابـل چـراي مـداوم    . رشدش ادامـه دارد 

. تحمل ندارد از این نظر شـبیه یونجـه اسـت   
رشد بروم کند است، بنابراین وقتی با یونجـه  

شود ایـن یـک حسـن اسـت زیـرا       کاشته می
  .کند یونجه فرصت رشد پیدا می

bronche  
 نایژه

bronchial tree  
 درخت نایژه اي

bronchiectasis  
 اتساع نایژه ها

bronchiole  
 نایژه

bronchiolities  
، تورم نایژهاي التهاب نایژه  

bronchitis  
 برونشیت

bronchodilator  
 اي گشاد کننده نایژه

bronchoesophageal artery  
 سرخرگ نایی

branchogenic  

 اي نایژه
bronchopneumonia  

اي نایژهذات الریه   
bronchopulmonary bud  

اي جوانه نایژه  
bronchoscopy  

 ناي بینی
bronchus  

 نایژه
brood  

 یک نسل جوجه
brood animal  

و به  حیوانی که براي تولید مثلحیوان داشتی، 
نگهـدري مـی    وجود آوردن فرزندان در گلـه 

 .شود
brooder  

، دستگاه گرم کنندهمادر مصنوعی  
brooder guard 

  دیوار دور مادر مصنوعی
Brooder pneumonia 

  بیماري آسپرژیلوزیس
brood hen  

 مرغ کرچ
broodiness  
کرچی، حالتی که در آن یک مـرغ تمایـل بـه    

 خوابیدن روي تخم دارد
brooding 

  پرورش جوجه هاي کوچک
broodmare (brood mare) 
مادیان داشتی، مادیانی که جهت تولید مثل از 

  .شود آن نگهداري می
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broody coop 
  قفس مرغ کرچ

broody hen 
 مرغ کرچ

broody house  
 ها سالن پرورش جوجه

brown  
  اي قهوه

brown-out 
  )براي طیور(سالن هاي نیمه تاریک 

browning reaction  
 اي شدن واکنش قهوه

browse  
 ها و درختان چریدنی درختچه

browser  
 سرشاخه خوار

browsing  
 سرشاخه خواري

brucellosis  
، سقط جنین واگیردار، بیماري بنگ، تب مالت
 بروسلوز

bruise  
 ، خون مردگی زیر پوست، کبود شدنکوفتگی

bruising  
 زخم، خراشیدگی

brush and under brush  
 درختچه ها و بوته ها

brush's layer  
 الیه برسی

bruxim  
 دندان قروچه

BSE 

  بیماري جنون گاوي
bubonic plague  

 طاعون گاوي
bucca  

 لپ
buccal  

 دهانی، مربوط به دهان
buccal cavity  

 حفره دهانی
buccinator muscle  

 عضله شیپوري
buccolabial  

اي گونه  
buccopharyngeal cavity  

 حفره دهانی
buck  

 بز نر
buckaroo 

  گاوچران، مربی اسب
bucket  

  سطل
bucket feeding 

  تغذیه سطلی
buckeye poisoning  

 مسمومیت با شاه بلوط
buck fleece  

 پشم قوچ
buckling  

 گوزن یا خرگوش یکساله نر
buckwheat  

، گندم سیاه، گندم بهارهگندم گاوي  
 



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
bud  

 جوانه، غنچه
budding  

 جوانه زدن
budgeting  

 بودجه بندي
bud initiation  

 شروع جوانه زنی
buffalo  

 گاومیش
buffer  

اي که از تغییرات قابل توجه   ، مادهتامپون، بافر
pH  یک محلول که به آن مقادیر کمی اسید یا

  .کند باز افزوده شده جلوگیري می
buffering  

 بافر شدن
Buffer feeding 

  تغذیه متعادل کننده
bug (bugs) 

باشـند کـه در    ، حشرات خونخـوار مـی  ساس
اما در کنند  انسان و پرندگان ایجاد بیماري می

 .گاو بیماریزا نمی باشند
bulb  

 یاز، نوعی ساقه زیرزمینیپ
bulbar conjunctiva  

 برآمدگی غشاي مخاطی پلک چشم
bulbar region  

 ناحیه پیاز سم
bulbourethral  

 پیازي، پیشابراهی
bulbous  

 پیازي
bulboventricular loop  

 حلقه پیازي، بطنی
bulbus  

 پیاز، پیازدار
bulk  

  ، خوراك حجیم، حجیم، جثهفله
bulkiness  

 اي  فله
bulky  

 حجیم
bull  

، گاو نر اخته نشدهگاونر  
bull box 

  استراحگاه گاو نر
bull calf  

 گوساله نر
bull holder 

گاوهــاي نــر شــرور را بــا (راهنمــاي گــاونر 
اي  که داراي میله راهنماي گاونراي بنام  وسیله

بلند با انتهایی چنگک مانند است نقـل مکـان   
  ).دهند می

bull nose 
  گیر، حلقه دماغی دماغ

bulling  
جنگ وجـدال اسـب هـا بـا      -2،گاو فحل-1

 یکدیگر
bulling string  

 مخاط فحلی
bullock  

 گوساله نر اخته شده
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bumblefoot  
 تاول

bump (ballottement) 
ــت     ــی جه ــتنی، روش ــخیص آبس ــوعی تش ن

هاي آخر آبسـتنی، بـه    تشخیص آبستی در ماه
این صورت که به سمت راست گاو با دست 

آورنـد، حرکـت جنـین در     اي وارد مـی  ضربه
در آزمـایش  . شود صورت وجود مشخص می

بالینی، روشی است که با آن حرکت جسم یا 
  .شود عضو معلق در مایع، بازرسی می

BUN - Blood Urea Nitrogen 

  ازت اوره اي خون
bundle  

 دسته
bunk (feed manger) 

 آخور
bunker-type 

 سیلوهاي انباري
bunny  

 ورم مفصل) 2پینه )1
bunodont  

 دندانهاي مخروطی
buoyancy  

 شناوري
buphthalmos  

 چشم گاوي
burdizzo 

  انبر اخته سازي، بوردیزو
burette  

آزمایشگاهیبورت، نوعی وسیله   

burn  
 سوختگی

burner  
 مشعل

burning fever  
 تب سوزان

burns  
 سوختگی ها

burnt lime  
 آهک زنده

burp  
 آروغ

burr clover  
 شبدر دانه اي

burr mil  
 آسیاب سنگی

burro  
 االغ

burry wool  
 پشم پر خار و خاشاك

bursa  
 کیسه، غالف، پوشش

bursitis  
 التهاب کیسه مفصلی

burying knot  
 بخیه گره مخفی

bush sickness  
 بیماري کمبود کبالت

butchery  
 قصابی

butt 
  قسمت ضخیم پوست



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
butter  

 کره، روغن
butterfat  

 چربی شیر
butterfly  

 پروانه
butterine  

 کره مصنوعی
butter making  

 کره سازي
buttermilk  

، دوغشیر پس چرخ ترش  
butulism  

ولیسـم در طیـور   تشـیوع بو  ولیسم، عامـل تبو
 است، اما انواع C ولینیوم نوعتکلستریدیوم بو

A  و B    این باکتري نیز گاهی سـبب بیملـري
 می شوند

butric acid  
  CH3CH2CH2COOH  اسید بوتریک

butyrin  
 هر ترکیبی از گلیسیرین و اسید بوتریک

butyrinase  
آنزیمی با قدرت شکستن بوتیرین و تبدیل آن 

 گلیسیرولبه 
butyrometer  

 چربی سنجش شیر
BV - Bilogical Value 

  ارزش بیولوژیکی
bypass  

، عبوريکنار گذر  
by product (= co-product) 

 فرآورده فرعی
by production  

 تولید فرعی
by products  

 فرآورده ها یا محصوالت جنبی یا فرعی
byre  

 آغل گاو
 
 
 
 

C 
 c مخففcollcted  

این عالمت در مورد گاوهـاي نـري بـه کـار     
میرود که اسپرمهاي آنها جمـع آوري و تهیـه   

بـه آن داده   NAABشده و کدي هم توسط 
شده است ولی تا کنـون در معـرض فـروش    

 . قرار نگرفته اند

 
Ca  

 Cathode 3 کاتد )Calcium  ،2  کلسیم)1
 Cancerسرطان )

caball  
 اسب

cabbage  
) 3یـا شـاخ آهـو     رشـد سـر کلـم   ) 2کلم )1

 سرشاخ آهو را زدن
cabbage head  

 کلم پیچ
cabree  
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 نوعی بزکوهی با شاخهاي منشعب
cabrie  

 نوعی بزکوهی با شاخهاي منشعب
cabrit  

 نوعی بزکوهی با شاخهاي منشعب
cachectic edema  

 خیز الغري
cachemia  

 مسمومیت خون
cachexia  

 الغري مفرط
cachexy  

 کاهش وزن شدید
cachexia  

 نآعوارض  ضعف بنیه و، نزاري
cachexy palustre  

 الغري مفرط ماالریایی
cack  

 کود) 2ادرار کردن، مدفوع کردن  )1
cackle  

، صداي مرغ هنگام تخمگذاريقدقد کردن  
C3 activator  

  فعال کننده 3کربن 
cadaver 

  جسد
cadaverize  

 بی جان کردن
cadaverous 

  مانندالشه  مرده، جسدوار،
caecectomy 

  سسکتومی
cadmium  

 کادمیم
caecum 

اي که با یـک راه بـه    ، روده کور، حفرهسکوم
مثل روده کـور کـه در    شود میخارج مربوط 

ابتداي روده فراخ است و از یـک طـرف بـه    
  .روده باریک راه دارد

caesarean  
 سزارین

caesarian  
 سزارین

caesium  
   سزیم

CaF2  
 فلوئور کلسیم

cafeteria (feeding) 
خوراك خوردن کافه تریایی، جایی کـه چنـد   

توانــد  مــاده خــوراکی وجــود دارد و دام مــی
  .خوراك ها را به دلخواه انتخاب کند

caffeine  
 C8H10O2N4H2O کافئین

cage  
 قفس، سینه

cage layer fatigue 
قفس خستگی مرغ تخمگذار، این عارضه در 

طـوالنی در قفـس   مرغ هایی که بـراي زمـان   
کنـد کـه ممکـن     شوند بروز مـی  نگهداري می

است در اثر کمبود کلسیم یا فسفر و یا هر دو 
  .پدیدار شود

cage-thoracic  
 قفسه سینه



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
cake  

) پس مانده(تفاله ) 2کیک، قالب، قرص نان )1
 قالبی

caked  
 نواله، قالبی

caked hay  
اي علف خشک نواله  

caked udder  
تورم پستانخیز پستان،   

cake poisoning  
 مسمومیت با کنجاله تخم پنبه

caking  
 کلوخی شدن

cal  
کوچک کالري  

Cal  
  کالري بزرگ

calcify 
  رسوب کلسیم

calcaneal bursa  
 کیسه زاللی پاشنه اي

calcaneum  
س مرفقأر  

calcaneus  
 استخوان پاشنه

calcareous  
 کلسیمی، آهکی

calcemia  
 کلسیم خونی

calcicolous  
 آهک دوست

calciferol  

 D2  ویتامین
calciferous  

 آهک ساز
calcification  

 آهکی شدن
calcification of bone  

 آهکی شدن استخوان
calcifuge  

 آهک گریزي
calcifugous  

 آهک گریز
calcify  

 آهکی کردن
calcimeter  

 آهک سنج
calcination  

، تبدیل به آهکی شدنتکلیس  
calcined  

 سوخته
calcined lime  

 آهک زنده
calcining kiln  

 کوره تکلیس
calcinosis  

 عارضه رسوب آهکی
calciphile  

 آهک دوست
calciphobe  

 آهک گریز
calciphytes  

 گیاهان آهک دوست
calcitic lime  
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 CaCO3  کربنات کلسیم
calcitonin  
هورمونی که توسط یاختـه هـاي پـارافولیکی    

 تیروئید ترشح می شودغده 
calcium  

 کلسیم
calciuria  

ادراريکلسیم   
calcular  

 سنگی
calculary  

 اي  سنگ مثانه
calculi  

 سنگها
calculous  

 سنگها
calculiform  

گریزهنبه شکل س  
calculous  

 سنگریزه
calculus  

  سنگریزه
calf 

  گوساله، پوست گوساله
calfhood  

 دوران گوسالگی
calfing  

 گوساله کوچک
calibrate  

 قطر داخلی چیزي را اندازه گرفتن
calibrated  

 مدرج
calibrating  

 زینه بندي، مدرج کردن
calibration  

 زینه بندي، تعیین قطر
calibrator  

 قطرسنج
calibre  

 دهانه
callose  

 پینه استخوانی
callus 

هـاي شـبیه    کـالوس، بـافتی مرکـب از سـلول    
صورت برآمـدگی روي محـل   پارانشیم که به 

  .شود زخم یا در کشت بافت تشکیل می
caloric unit  

 واحد گرما
caloric value  

 ارزش گرمایی
calorie  

ـ    ، کـه معــادل  ژي شـیمیایی رکـالري، واحـد ان
 .ژول است 184/4

calorific balance  
 تعادل حرارت زایی

calorigenic  
 حرارت زا

calorimeter  
 کالري سنج

calorimetric bomb  
سنجبمب گرما  

calorimetry  



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
 گرماسنجی

calvarium  
 کاسه سر

calvary  
  کاسه سر

calve 
 گوساله زائیدن

calved  
 داراي گوساله

calviform  
 گرزي شکل

calving  
 گوساله زایی

calving difficulty  
  سخت زایی گاو

calving interval 
  زایی گوساله، فاصله فاصله بین دو زایش

camel  
 شتر

camel-bactrian  
 شتر دوکوهانه

camel bone  
 استخوان شتر

camel-dromedary  
 شتر یک کوهانه

cameleopard  
 زرافه

camelidae  
 خانواده شتر و شتر بی کوهان

cameline  
 مربوط به شتر

camelion  

 شتر گاو پلنگ، زرافه
camped back  

 خیمه به عقب
camphor  

 C10H16O  کافور
camping  

 چادر زدن
campylobacteriosis 

ــوز   ــاکتریوز، ویبری ــامپیلو ب ــاري دام و (ک بیم
  )طیور

canadian holstein  
 هلشتاین کانادایی

canal  
 کانال

canal-alimentary  
 لوله گوارش

canal-anal  
 مجراي مقعدي

canalbumin  
نوعی پروتئین سفیده تخـم مـرغ کـه ممکـن     

آهـن ترکیـب شـود و یـک     است با نمکهاي 
کمپلکس پروتئینی آهن دار قرمـز را تشـکیل   

 می دهد
canaliculus  

 مجراي مویینه
canal-inguinal  

 مجراي کشاله رانی
canalization  

 راه باز کردن
canal-sacral  

 مجراي خاجی
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canary  
 بلبل

canary bird  
 فنچ

cancellous  
 اسفنجی

cancer  
 سرطان

cancerogen  
زاسرطان   

candidiasis  
 عفونت کاندیدیایی

candling 
  نوربینی تخم مرغ

cannibalism 
  همدیگر خواري، کانابولیسم، خود خوري

candy  
 خوراك زنبور ملکه) 2شیرینی )1

cane  
 نی

cane bagasse  
 تفاله نیشکر

canidae  
 سگ سانان

canine  
، دندان نیشسگی  

canine appitite  
 اشتهاي زیاد

canines  
 خانواده سگ سانان

canine tooth  
 دندان نیش

canna-major  
 درشت نی

canna-minor  
 نازك نی

canned  
 قوطی شده

canned fruit  
 کمپوت میوه

cannelate  
 کانال دار، راه راه

cannel bone  
 استخوان گردن

cannery  
 کنسروسازي

cannibalism  
، کانابولیسمدگرخوارگی  

canning  
 کمپوت سازي

cannon  
بخشی از استخوان پا کـه شـامل کـارپوس و    

 .متاتارسوس است
cannula  

 لوله
cannulation  

 لوله گذاري
canon  
استخوان یکپارچه اي که از اتصال اسـتخوان  

 .کف و مچ پاي پرندگان بوجود آمده است
can washer  

 قوطی شوي
cantering 



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
  چهار نعل

CaO  
 اکسید کلسیم

CAP  
  کشاورزيسیاست اقتصاد 

 Common Agriculture Policy  
capability  

 قدرت، شایستگی
capacitance  

 ظرفیت
capacitation  

 ظرفیت پذیري
capacity  

 ظرفیت
capacity cost  

 هزینه تولید در حداکثر ظرفیت
capeador  

 گاوباز
capillaries  

 مویرگها
capillarity  

 نیروي مویینه اي
capillary  

 مویرگ
capilliform  

 مومانند
capital  

 سرمایه، بزرگ
capitan  

 خوك ماهی
capitulum  

  سرکاذب

capital 
  سرمایه داري، اهمیت حیاتی، حروف بزرگ

capon 
اختگی با عمل جراحی قبل از (خروس اخته 

  )ماهگی 8
caponette 

  خروس اخته توسط هورمون استروژنی
capsular ligame 
 
nt  

 زردپی کپسولی
capsule  

 کپسول
caput  

 سر
cappy flavor  

 طعم اکسید شدگی
capra  

 جنس بز
caprahircus  

 بزنر
capric  

 مربوط به بز
capric acid  

 C9H19CO2H  اسید کاپریک
capriculture  

 پرورش بز
capriform  

 بزشکل
caprinae 
حیواناتی شبیه بز و گوسفند، در واقع گوسفند 

  .گیرندو بز در این زیر خانواده قرار می 
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caprine  
 مربوط به بز

caprinic acid  
 اسید کاپرینیک

caproic acid  
 C5H11CO2H  اسید کاپروئیک

capsid  
، کپسیدپوشش ویروسی  

capsomere 
  کپسومر

capsula  
 کپسول

caracul  
 پوست بره قره گل

caramel  
 کارامل، قند سوخته

caramelization  
شدن) سوخته(اي  قهوه  

caramelized milk  
اي شده شیر قهوه  

carapace 
کاراپاس، کفه یا سپر محکمی که پشت بعضی 

  .از جانوران را می پوشاند
carbamide  

 نام شیمیایی اوره
carbamylurea  

 بیوره
carbo animals  

 زغال حیوانی
carbohydrases  

نام عمومی تمام آنزیمهایی که کربوهیدراتهاي 
لهاي ساده تـر و کـوچکتر   پیچیده را به مولکو

 .کنند تبدیل می
carbohydrate  

 کربوهیدرات
carbon  

 کربن
carbonaceous  

 کربن دار
carbonaceous roughage  

 مواد خشبی پرکربن
carbonate of lime  

 کربنات کلسیم
carbonic acid  

  H2CO3  اسید کربنیک
carbonic anhydrase  

اتـم روي  آنزیمی که در هر مولکول آن یـک  
 .وجود دارد

carbonisation  
 زغالش

carbonizing  
 سوزاندن خار و خاشاك

carbon monoxide  
 )CO( منوکسید کربن

carbonyl group  
 بنیان کربنیل

carbon nitrogen ratio  
 نسبت کربن به ازت

carboxylase  
کــه اصــطالح عمــومی اســت بــراي آنزیمــی 

 .شود شکستن اسیدهاي آلی را باعث می



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
carboxypeptidase  

رشی است که از لوزالمعـده ترشـح   آنزیم گوا
 .شود می

carbuncle  
 کفگیرك

carbuncle-malignant  
 سیاه زخم

carcase  
 الشه

carcass  
 الشه

carcase cleaning  
 تمیز سازي الشه

carcasse  
 الشه

carceus  
 گوشتی رنگ

carcinofetal antigen  
 پادگن سرطانی جنینی

carcinogen  
 سرطان زا

carcinogenic  
 سرطان زا

carcinogenous  
 سرطان زا

cardiac 
  ناحیه کاردیاك معده

cardiac arrest 
  ایست قلبی

cardiac spincter 

دریچه کاردیاك که بـین مـري و معـده قـرار     
  .دارد

cardiomyopathy 
  آسیب ماهیچه قلب

cardiopulmonary insufficiency  
 نارسایی قلبی

cardiorespiratory system  
 دستگاه قلبی

cardiotonic  
 ناظم قلب

cardiovascular system  
 دستگاه قلبی

care  
 توجه

caries  
 پوسیدگی دندانی

carina  
 تیغه جناغ

carminative  
 داروي ضد نفخ

carnitine  
  کارنیتین

carnivora  
 گوشتخواران

carnivoral  
 گوشتخوار

carnivore  
 گوشتخوار

carnivorous  
 گوشتخوار

carnivorous fish  
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 ماهی گوشتخوار
carotene  

اي کـه   ، رنگیزهA پیش ماده ویتامینکاروتن، 
 .شود باعث رنگ زرد شیري تا نارنجی می

carotenemia  
 کاروتن خونی

carotenoid  
هریک از انواع رنگدانه هاي گروه کاروتنوئید، 

یکی ، گروهی رنگیزه است که کاروتن کاروتن
 .از آنها است

carotid  
 کاروتید یا گردنی

carotid artery 
  سرخرگ کاروتید

carp  
 ماهی کپور

carpal bones  
 استخوانهاي مچ دستی

carpalis  
 مچ دستی، زانویی

carpometacarpal  
کف دستی - مچ دستی  

carpus  
 زانو، مفصل زانو

carriage  
 تریلر

carrier  
 حامل

carrierculture 
  بزپرورش 

carrier bag  

 کیسه حمل
carriers  

 مواد حجیم کننده
carrion  

 جسد، الشه
carrort  

 هویج
carry  

 زاییدن
carrying capacity  

تولید) میزان(ظرفیت   
cart  

ارابه ،اريگ  
cartilage  

 غضروف
cartilaginous  

 غضروفی
caruncle  

 پاپی رحمی
caruncle  

 حفره، حوضچه
caruncles  

رحمیپاپی هاي   
case  

 جعبه) 3حالت ) 2بیماري )1
casease  
نوعی آنزیم از نوع تریپسین که گـاهی بـراي   
تسریع پنیر عمل آوري شده بدان اضـافه مـی   

 کنند
caseation  

 لخته اي شدن



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
case control  

 نظارت بیماري
case fatality rate  

 میزان کشندگی بیماري موردي
case finding  

 بیماري یابی
case history  

 سابقه بیماري
casein  

هاي شیر کـه   گروهی از فسفوپروتئینکازئین، 
 .گردند محسوب می شیرهاي اصلی  از پروتئین

casein body  
 لخته شیر

casein-dehydrated  
 کازئین خشک کرده

caseinogen  
شکل طبیعی و محول در شیر پروتئین اصلی 

می  شیر است که در اثر افزودن موادي رسوب
  .شود کند و در این حالت کازوئین نامیده می

caseous  
 پنیر مانند

caseous necrosis  
 بافت مردگی پنیري

casson  
 پشکل خشک

cast  
 گچ گرفتن

castaneous  
 شاه بلوطی

caste  
 دسته

caster (or castor) 
 کرچک

casting  
، زمین انداختن حیوان با طناب یـا  مقید کردن

 یراق 
castrate  

 حیوان عقیم) 2عقیم کردن )1
castration  

 اخته سازي
casual agent  

 عامل بیماري
casualty  

 کشته
cat  

 گربه
catabolic  

 تجزیه کردنیکاتابولیک، 
catabolism  

ي  ، مرحلــهاي متابولیســم تجزیــهکاتابولیســم، 
 .اي و بخصوص تنفسی متابولیسم است تجزیه

catabolite repression 
  کاتابولیتمهار 

catabolites  
مواد حاصل از سوخت و ساز یـا متابولیسـم   

 مواد غذایی در بدن حیوانات
catalase  

آنزیمی که موجب تجزیه آب اکسیژنه کاتاالز، 
 .می گردد

catalysis  
 تسریع انجام یک واکنش شیمیاییکاتالیز، 

catalyst  
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بدون آن  ماده تسریع کننده واکنشکاتالیست، 
 .که جزء فراورده نهایی آن شود

catalytic  
 عمل تسریع کنندگی واکنشکاتالیک، 

catalyze  
 تسریع کردن واکنش شیمیایی

cataract  
 آب مروارید

catarrhal  
اي نزله  

catch up 
رشد جبرانی، رشد حیوان یا گیاه پس از یـک  

  دوره ضعف
catching birds  

 گرفتن پرنده ها
categorize  

 طبقه بندي کردن
caterpillar  

 کرمینه
catfish  

 گربه ماهی
cathartic  

 ملین
catether 

 سوند پالستیکی
catethering 

 سوند گذاري
catheter  

 لوله تلقیح
catheterization  

 کاتتریزاسیون

cation  
 کاتیون

cattle  
هاي بوس تاوروس  ، نام عمومی تمام گونهگاو

گاوهـاي  ( اینـدیکوس  و بـوس  ) اهلی اروپا(
  .)کوهاندار هندوستان یا زیبو

cauda  
 دم

caudal  
، خلفیپسین  

caudalis  
 عصب خلفی حنجره

cauda pancreatis  
 دم لوزالمعده

caudate  
 دم دار

caul fat  
 چربی احشایی

causal embryology  
 جنین شناسی سببی

causation  
 سبب

causes  
 علل

caustic  
 محرق

caustic stick  
 قلم سوزآور

cauterization 
عمل نوك چینی به وسیله سوزاندن توسط 

 تیغه داغ دستگاه، قطع کردن توسط داغ آتش



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
cauterizing agent  

 ماده سوزاننده
cava  

 توخالی
caval foramen  

 سوراخ سیاهرگ
caval mesentery  

 بزرگ سیاهرگ روده بندي
caverna  

 حفره
caverne  

 غار
cavernous  

 غاري، حفره اي
cavicornia  

 تهی شاخان
cavitation  

 تشکیل حفره
cavity  

 حفره، محفظه
cavum  

 حفره
cayenne 

  فلفل هندي، فلفل قرمز
ceboid 
سبوئید، نوعی میمون که عالوه بر دست و پا 
از دم خود نیز به عنوان اندام گیرنده اسـتفاده  

  .کند می
ceca  

 روده کورسکا، 
cecal  

 روده کوري
cecal dilation 

  کور اتساع سیکوم، اتساع روده
cecal torsion 

  کور پیچ خوردگی سیکوم، پیچ خوردگی روده
cecum  

 روده کورسکوم، 
celiac artery  

 سرخرگ امعایی
celiac trunk  

 تنه شکمی
celiotomy  

 شکم بري
cell  

، سلولیاخته  
cell-mother  

 یاخته مادر
cell-multipolar  

 یاخته چند قطبی
cell-nerve  

 یاخته عصبی
cellobiose  
نوعی دوقندي که از شکسـتن نسـبی سـلولز    

 شود تشکیل می
celloid  

 یاخته مانند
cell-sickle  

 گویچه هاللی
cell-somatic  

 یاخته بدنی
cellular  
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 یاخته اي، سلولی
cellulse  
آنزیمی که قادر است سـلولز را بـه قنـدهاي    

 .کندساده تجزیه 
cellulitis  

 اي التهاب یاخته
cellulolytic activity  

 ولزلفعالیت تجزیه کنندگی س
cellulose  

 (C6H10O5) سلولز
cellulosic wall  

 دیواره یاخته اي
cell-white blood  

 گویچه سفید
celom  

 حفره عمومی
celsius scale  

گراد درجه سانتی  
cement 

  ساروج دندان
cement dentin junction  

 اتصال بین سیمان و عاج
cementoblast  

 سلول جوان سازنده سیمان
cementum  

 سیمان دندان
cenesthesy  

 احشاشناسی
centerally  

 در مرکز
centeral tendendy  

 گرایش به مرکز
center distance  

 فاصله از مرکز
centeriolecithal  

 مرکز زرده
center of  

یدایشمرکز پ  
center-respiration  

 مرکز تنفسی
center-rotation  

 مرکز دوران
centigrade  

 سانتی گراد
centipeds  

 بندپایان
central  

 مرکزي، وابسته به مرکز
centralis  

 مرکزي
centrally located  

 واقع در مرکز
centric  

 میانی
centrifugal  

 گریز از مرکز
centrifugalis  

مرکزيگریز از   
centrifugal pump  

 تلمبه گریز از مرکزي
centrifuged  

 سانتریفیوژ شده
centriole  



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
 سانتریول

centripetal  
 مایل به مرکز

centroacinar cell  
 یاخته مرکز آسینی

centromer  
ساختمانی کوچک که روي کرومـوزوم واقـع   

 .است
centrosome  

 سانتروزوم
centrum  

 جسم مهره
century  

 صدتا از هر چیز) 2قرن )1
capean  

 زنبور عسل نر
cephalad  

طرف سرب  
cephalic vein  

 سیاهرگ
cephalin  
گروهی از فسفولیپیدها که با لسیتین در رابطه 
بوده و در بافت مغز بافت عصبی و زرده تخم 

 .شود مرغ یافت می
cephalization  

 تخصیص سري
cephalocaudal  

دمی-سري  
cephalothorax  

اي سینه-سري  
cereal  

 غالت
cerebellar defects  

اي نقایص مخچه  
cerebellar fossa  

اي شیار مخچه  
cerebellum  

 مخچه
cerebroangiography  

 پرتونگاري عروق مغزي
cerebrosides  
گروهـی از گلوکزیـدها کـه در اثـر آبکافـت،      
تولیـد گـاالکتوز، اســفنیگورزین ویـک اســید    

 چرب می کنند
cerebrospinal  

 مغزي نخاعی
cerebrovascular accident  

 سکته مغزي
cerebrum  

 مخ
cerifera  

 موم دار
cerification  

 مومی شدن
certificate  

 گواهی
certified  

 تصدیق شده
cerumen  

 چربی گوش
ceruminous gland  

 غده مترشحه سرومن
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cervical  
 عنقی، گردنی

cervical dislocation 
  از روش هاي کشتن مرغیکی 

cervicalis  
 گردنی

cerviciplex  
 شبکه گردنی

cervicitis  
 تورم عنق رحم

cervicothoractic ganglion  
 گره لنفاوي گردنی

cervicovaginal  
 عنقی

cervix  
 گردن حشرات) 2گردن رحم )1

cesarean  
 سزارین

cespitiouse perennials  
 چمنهاي پایا

cestode  
شکل کرم نواري  

cetacea  
 نهنگان

cevitamic acid  
 ویتامین ث

CGS  
ثانیه- گرم- دستگاه آحاد سانتی متر  

chaetognatha  
 پیکانیان

chaff  

) 2 ،) سبوس( ضایعات خرمنکوبی، پوسته )1
 ، کاهعلوفه

chaff and dust  
 پوسته و گرد و غبار

chaffy  
 حجیم

chaffy corn  
 ذرت سبک

chaffy wool  
دارپشم پوشال   

chain  
 زنجیر

chain tuberization  
 تسلسل تشکیل غده

chalaza  
، سفیده تخم مـرغ را  بند سفیده تخم پرندگان

 .کند به زرده وصل می
chalk  

 گچ
challenge feeding (lead feeding) 
ــواد   ــره حــاوي م ــه جی ــه ک ــک روش تغذی ی
خوراکی با انرژي باال اسـت و بـه گاوهـا در    

  .شود میاوایل شیردهی داده 
chamois  

 بزکوهی) 2جیر  )1
champ  

 با صدا جویدن
chamomile 

  بابونه
channel  

 کانال



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
character  

 صفت
charcoal  

 زغال چوب
charge  

 خوراك، بارکردن
check  

 رسیدگی کردن
checking  

 بررسی کردن
check ligament  

 رباط کمکی
cheek  

 گونه
cheek teeth 

  دندان هاي آسیا
cheeping 

  جیک جیک کردن
cheese  

 پنیر
cheeselip  

 مایه پنیر
cheesery  

 کارخانه پنیرسازي
cheesy  

 پنیري
cheetah  

 یوزپلنگ
cheilitis  

 زخم لب
cheilosis  

 زخمهاي اطراف دهان

chelate  
کلیـت، ترکیـب کمـپلکس بـین مـواد آلــی و      

  .معدنی مثل متیونین روي و یا پروتئینات مس
chelating agent  

 عامل کلیت کننده
chelation method  

کلیتروش   
chemical  

 شیمیایی
chemical restraint 

  مقید نمودن شیمیایی
cheminosis  

 بیماري شیمیایی
chemist  

دان شیمی  
chemistry  

 شیمی
chemorecetor  

 گیرنده شیمیایی
chemosensitive area  

 ناحیه حساس شیمیایی
chemotactic factor  

جذب شیمیاییعامل   
chemotaxis  

 جاذبه شیمیایی
chemotherapy  

 شیمی درمانی
chest  

 قفسه سینه
chevon  

 گوشت بز
chew  
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 جویدن
chewing the cud  

 نشخوار کردن
chiasma 

  تقاطع، کیاسما
chick  

، )هفتگی 8-7از سن یک روزگی تا (  جوجه
  پرنده جوان

chicken  
، ماکیانجوجه  

chicken nugget 
  هاي گوشت قطعات گوشت کنتاکی شده، تکه

chick feathers  
 پرهاي طیور

chick rearing  
 پرورش طیور

chicks  
 جوجه ها

chick sexing  
 تعیین جنسیت جوجه

chicks-starting  
 جوجه هاي شروع کننده

chief cell  
 یاخته اصلی

chill  
 لرز، سرما

chilled brood  
 جوجه هاي سرما خورده

chilling  
 سردسازي

chilling injury  

 سرمازدگی
chimerism  
حالتی که دو تخم با هم یکی شده و یک فرد 

 با دو کاریوتیپ مختلف بوجود آمده باشد
chimney drain  

 زهکش عمودي
chimpanzee  

 شامپانزه
chin 

  چانه
china clay  

 خاك چینی
chip fracture  

 شکستگی کوچک استخوان
chipping  

 خرد کردن
chippings  

 تراشه، براده
chiroptera  

 خفاشان
chirurgical anesthesia  

 بیهوشی جراحی
chisel  

 اسکنه
chitin  

 C30H50O19N4  نوعی چغندر قندي ازت دار
chive 

  پیازچه
chlamydiaceae  

اي از میکرو تاتوبیوتها که بیماریهـاي   خانواده
 .کند مختلفی در انسان و حیوان ایجاد می



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
chlamydiosis 

بیماري طیور و پرندگان (کالمیدوز، پسیتاکوز 
  )زینتی

chloretic  
آور صفرا  

chlorimeter  
 کلرسنج

chlorinated hydrocarbones  
 هیدرو کربنهاي کلردار

chlorinated water  
 آب کلر

chlorine  
 کلر

chlorophacinon  
نوعی ترکیب شیمیایی که با عمل ضد انعقـاد  

 خونریزي داخلی و مرگ می شودخون باعث 
chlorophyll  

 سبزینه
chlorophyta  

 جلبکهاي سبز
chloroplast  

 پالست سبزینه دار
chlorothiazide  

 نوعی داروي ادرار آور
chlorotic  

 زردي
chlorthion  
حشره کشـی اسـت کـه از طریـق تماسـی و      

 .شود می هگوارشی موجب نابودي حشر
choana  

 سوراخ خلف بینی

choanae  
 حفره خلف بینی

chocolate spot  
 بیماري لکه شکالتی

choice  
 خوب

choke  
، گرفتگی، خفگیانسداد مري  

cholangiectasis  
 اتساع مجاري صفراوي

cholangiohepatitis  
 تورم کبد و مجاري صفراوي

cholanhitis  
 التهاب مجاري صفراوي

cholecalciferol  
 D3  ویتامین

cholecystitis  
 التهاب کیسه صفرا

cholecystogram  
 عکس کیسه صفرا

cholelithiasis  
 سنگهاي صفراوي

cholemia  
 صفراخونی

cholera  
 وبا

cholera-chicken  
 وباي مرغی

cholera-hog  
 وباي خوك

cholestasis  
 توقف جریان صفرا
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cholestrol  
 C27H45OH  کلسترول

cholesterolemia  
خونی کلسترول  

cholestyramine  
دارویی که با نمکاي صفراوي ترکیب شده و 

 موجب دفع آنها از طریق مدفوع می شود
cholic acid  

  C24H40O5  اسید کولیک
choline  

  C5H15NO2  کولین
cholinergic  
نوعی رشته عصـبی کـه از اسـتیل کـولین بـه      

  .کتد عنوان یک ماده انتقال دهنده استفاده می
cholinesterase  
آنزیمی است که استیل کولین یا مـاده انتقـال   
ــده عصــبی را در محــل اتصــال عصــب   دهن

 .شکند می
choluria  

 ادرار صفرایی
chondrioconte  

 میتوکندري میله اي
chondriomite  

 میتوکندري زنجیره اي
chondriosome  

 میتوکندري دانه اي
chondroblast  

 یاخته غضروفی جوان
chondrocyte  

 یاخته غضروفی بالغ
chondrodystrophy  

 رشد غیر طبیعی غضروفها
chondrogenesis  

 غضروف سازي
chondrotin sulfate  
نوعی موکوپلی ساکارید است که جز مهمی از 

 غضروف محسوب می شود
chondromalacia  

 نرمی غضروف
chop  

خوراك حیوانی قطعه شده ) 2خرد کردن  )1
 فک) 4یاهان ردیفی کاشتن گ) 3

chopped  
 خرد شده

chopped alfalfa  
 یونجه خرد شده

chopped hay  
 علف خشک خرد شده

chopper  
 خرد کن

chopping  
 خرد کردن

chops  
هاي خشک شـده کـه از    مخلوط برگ و ساقه
 .آید خشک کن بیرون می

chord  
 وتر

chorda dorsalis  
 طناب پشتی

chordae tendinae  
وتري قلبطناب   

chorda spermatica  



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
 بند بیضه

chordata  
 طنابداران

chordate  
 طناب دار

chorda umbilicalis  
 بند ناف

chorioallantoic membrance  
 پرده خارجی جفت

chorioamnioic cavity  
 حفره شناوري جنین

choriocarcinoma  
 سرطان جفت

chorioid  
 مشیمه چشم

chorion  
 مشیمه خارجی جفت

chorionic  
 مربوط به مشیمه خارجی جفت

chorion laeve  
 مشیمه خارجی صاف جفت

chorion-primirive  
 مشیمه خارجی اولیه جفت

choronic 
  مزمن

Chronic Respiratory Disease  
  (CRD)بیماري مزمن تنفسی

choroid  
 مشیمه چشم

choroiditis  
 التهاب مشیمه چشم

choroidocapillary layer  

 الیه مویرگی مشیمه چشم
chroma  

 فام، رنگ
chromaffin bodies  

 اجسام رنگ پذیر
chromaffin cell  

 یاخته رنگ پذیر
chromaffin system  

 سیستم رنگ پذیر
chromatic  

 مربوط به رنگ
chromatid  
هر یک از دو رشته کروموزوم که در مرحلـه  

اي میتوز مشاهده  پروفاز و متافاز تقسیم یاخته
 .شود می

chromatin  
 رنگینه

chromatin network  
 شبکه کروماتین

chromatography  
 رنگ نگاري

chromatography procedure  
 روشهاي رنگ نگاري

chromatophore  
 یاخته هاي رنگ دانه ساز

chromium  
 کروم، کرومیم

chromophil cell  
 یاخته هاي رنگ پذیر

chromosome  
 رنگین تن



 

 g.kambiz@yahoo.com By: Kambiz Ghotouri 
 

Page | 75

chromosome-homologous  
 کروموزوم متجانس

chromosome-sex  
 کروموزوم جنسی

chromosome-X  
 کروموزوم ماده

chromosome-Y  
 کروموزوم نر

chronic  
 مزمن

chronotropic  
 موثر روي زمان یا سرعت

chrysalid  
 شفیره

chrysalis  
 شفیره

chuck and blade  
 ماهیجه سینه و شانه

chuck-square cut boneless  
 سر سینه بدون استخوان با برش مربعی

churn  
 کره گیري

churned sour milk  
 شیر پس چرخ ترش

churning  
فرایند زدن خامـه جهـت تولیـد    ، خامه گیري

کره، که منجر به تجمع گلبولهاي چربی و جدا 
 .شدن آنها از فاز مایع می گردد

chyle  
 شیره

chylomicrons  

 ذرات چربی
cylothorax  

 مایع لنفاوي قفسه صدري
cynodon grass (Cock foot) 

، گیـاهی اسـت   )پنجـه خـروس  (علف بـاغی  
دائمی و سایه پسند که بیشتر به این علت بـه  

در بهـار زود   .این نام، نامگذاري شـده اسـت  
کنـد تولیـد زیـادي دارد،     شروع به رشـد مـی  

کند و رشدش را  خشکی را بخوبی تحمل می
  .دهد تا اواخر پاییز ادامه می

cynodon dactylon  
علف برمودا، یکی از مهمترین گیاهان علفی و 
چمنی بوده و در تولید علوفه خشک اهمیـت  

  (Bermuda grass) .زیادي دارد
cylothorax  

لنفاوي قفسه صدريمایع   
cystic glandular hyperplasis 

  هیپرپالزي غده اي کیستی
chyme  

 کیموس معدي
chymotrypsin  
نوعی آنزیم گوارشی که از لوزالمعـده ترشـح   

 .گذارد می شود و بر هضم پرئتئینها اثر می
cicatrix  

 اثر زخم
cider  

 آب سیب
CIDR 
سیدر، یکـی دیگـر از روش هـاي همزمـانی     
فحلی، اسـتفاده از پروژسـترون بـراي مـدتی     



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
ــیدر   ــک س ــرار دادن ی ــل ق  خــاص اســت مث

(CIDR)   حاوي پروژسترون در داخـل واژن
در نتیجه میزان پروژسترون براي مدتی  .حیوان

نورد منفی روي  در بدن باال خواهد بود و پس
 سپس. هیپوتاالموس و هیپوفیز خواهد داشت

با خروج سیدر، غلظت پروژسترون بـه طـور   
ناگهانی کاهش می یابد و لذا پس نورد منفـی  

و  شـود  میمذکور روي هیپوتاالموس برداشته 
  FSHو  LHو در نتیجـه   GnRHهورمـون 

افــزایش مــی یابــد و مــوج فولیکــولی آغــاز  
  .شود می

cilia  
 مژه ها

Collieries  
 مژه دار

ciliary  
 مژگانی

ciliata  
دارانمژه   

ciliata  
 مژگدار

ciliated  
 مژه دار

ciliated columner epithelium  
 بافت پوششی با سلولهاي استوانه اي مژه دار
ciliates  

 مژه داران
ciliatus  

 مژه دار
ciliiform  

 مژه مانند
ciliolum  

 مو، مژه
cilium  

 مژك
cingle  

 کمربند
circle system  

 سیستم دورانی
circling  

 چرخش
circling disease  

 بیماري چرخش
circularly integrated farms  

 مزارع مجتمع چرخه اي
circular transverse section  

 برش عرضی حلقوي
circulation  

 چرخش
circulation-blood  

 گردش خون
circulatory arrest  

 توقف گردش خون
circulatory disturbance  

 اختالل گردش خونی
circulus major  

 دایره بزرگ
circulus minor  

 دایره کوچک
circumanal glands  

 غدد دور مقعدي
circumflex  
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 قوس
circumrenal  

 نزدیک یک کلیه
circumscribed  

 مخدود شده
circumscriptus  

 احاطه شده با لبه
circumvallate papilla  

 پرز جامی شکل
circumvallate papilla of tongue  

 پرزهاي جامی شکل زبان
circus movement  

 حرکت چرخشی
cirrhosis  

 تشمع
cirrhosis of liver  

 تشمع کبد
cistern  

دهلیزسیسترن،   
cisterna  

 حفره
cisternal gland  

 غدد دهلیز پستانی
cisterna magna  

 دهلیز بزرگ
cictric acid  

 اسید سیتریک
citrin  

 P  ویتامین
citrulline  

اسید آمینه غیر ضروري کـه در چرخـه   نوعی 
 .شود اوره تشکیل می

citrus molasses  
 شیره مرکبات

citrus 
  خانواده مرکبات

citrus plant  
 گیاهان جنس مرکبات

cirtus pulp  
 تفاله مرکبات

clamp 
  مهار کردن اسب

clarification  
 پاالیش

clarified butter  
 کره صاف شده

clarified milk  
شدهشیر صاف   

clarity  
 شفافیت

clart  
 کثیف

clasper  
 گیره

class  
 دسته

classification  
 رده بندي

classified  
 رده بندي شده

classify  



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
 طبقه بندي کردن

claudication-intermittent  
 زخم ماهیچه پاي گوساله

clavicle  
 ترقوه

clavicular  
 ترقوه اي

clavoid  
 گرزي

clavulate  
 گرزي

clavus  
 میخچه

claw  
 ،کالهک، خرچنگی دستگاه شیر دوشیپنجه

clawed  
 چنگال دار

clay  
 گل رس

clean up animal 
  شود حیوانی که آبستن نمی

cleaned  
 تمیز کرده

cleaned-in-place 
شستشوي تجهیزات شیر بـا سـیرکوله کـردن    
محلول هاي شستشو در داخل آنها بدون جدا 

  .کردن بخش هاي مختلف از یکدیگر
cleaning compond  

 مواد تمیز کننده
cleansing  

 جفت

clearing  
 تمیز سازي

cleavable  
 شکاف خوردنی

cleavage  
 تقسیم

cleavage cavity  
 فرورفتگی شکاف

cleft  
 شکاف

cleidobasilaris muscle  
 عضله قاعده اي ترقوه اي

cleidomastoideus muscle  
اي ترقوه- عضله پستانی  

climatal  
 آب و هوایی

climate  
 آب و هوا

climatic  
 اقلیمی

climatological data  
 داده ها یا اطالعات اقلیم شناختی

climatologist  
 اقلیم شناس

climax  
 قله

climbing fiber  
 رشته باالرونده

cling  
 چسبیدن

clinical  
، درمانگاهیبالینی  
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clinical examination 
  معاینه درمانگاهی

clip 
  کوتاه کردن موي بدن اسب، چیدن علوفه

clip wool  
 پشم خام

cloaca  
محل یا محفظه اي که مجاري ادراري، تناسلی 
و گوارشی پرندگان، خزندگان و دوزیستان به 

 .شود آن ختم می
clod  

 کلوخ
clofentezine  

 نوعی کنه کش بادوام
clog  

 مسدود کردن یا شدن
clone  

 پرگنه
clonic spasm  

 گرفتگی عضالنی قولونی
cloning  

 تکثیر غیر جنسی سلول تخم
clonorchiasis  

 بیماري کلپک کبد شرقی
close breeding  

 خویش آمیزي
close grazing  

 چراي مفرط
close up 

هــاي نزدیــک زایــش، گاوهــاي آبســتن   گــاو
، مرحله آخـر دوره خشـکی گاوهـاي    سنگین

بـه دوره   به عبارت دیگر. گویند خشک را می
گوینـد کـه    نزدیک زایمان گاوهاي خشک می

باید آنها را کم کم با جیـره شـیردهی عـادت    
  .کنند

clostridial infection  
 عفونت کلستریدیایی

clot  
 لخته

clothing wools  
اي پشمهاي پارچه  

cloth moth  
 بید پشم خوار

clotted blood  
 خون منعقد شده

clotting  
 لخته شدن

cloud  
راب  

cloven foot  
 سم شکافته

clove oil  
 روغن میخک

Clover (=Trifolium) 
 شبدر

clover-red  
 شبدر قرمز

clubbing  
 گرزي شدن

clump  
 خوشه

cluster  



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
 خوشه دستگاه شیردوشی

clutch  
 کالچ، مرحله فعال تخمگذاري، دسته

CoA  
 A  کوآنزیم

coagulable  
 لخته شدنی

coagulant  
 لخته کننده

coagulate  
 لخته، لخته کردن

coagulated  
 لخته شده

coagulating glands  
 غدد لخته ساز

coagulation  
 انعقاد

coal  
 زغال سنگ

coarse  
 زبر، درشت

coarse middling 
ــ هــاي درشــت زبــره درشــت آرد، پســمان ر ت

  آردسازي
coarse mixes 

مخلـوط    هاي مخلوط زبـره، خـوراك   خوراك
  درشت

coarse wheat feed 
 زبره درشت گندم

coarsely sifted  
 درشت غربال شده

coast  
 ساحل

coastal area  
 جلگه ساحلی

coat  
، موي بدن حیوان، پوشش بدنی حیوانآستر  

coated cell  
 یاخته پوشش دار

cob  
قسمت وسـط بـالل کـه دانـه      ،چوب بالل)1

ــه  )2 کنــد، کــوب ذرت در آن رشــد مــی حب
اسب نر کوتـاه   )3. )شکلی از علوفه خشک(

  قد و قوي
cobalamine  

 B12  ویتامین
cobalt  

 کبالت
cobay  

 خوکچه هندي
cobs  

 چوب بالل
coca  

 کاکائو، کوکا
cocarboxylase  
نوعی آنزیم تیامین دار کلیدي در واکنشـهاي  
کربوکسیل زدایـی کـه مولـد انـرژي در بـدن      

 هستند
cocarcinogen  

 کمک سرطانزا
cocci 

  هایی به شکل گرد باکتريگرد، 
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coccidiosis  
نوعی بیماري گوارشی که توسط میکروبهایی 
به نام کوکسیدي از گروه پروتوزوآها اجاد می 

 ، اسهال خونیشود
coccidiostats  

 مواد ضد کوکسیدیوز
coccus  

 نوعی باکتري کروي شکل
coccygeal  

اي دنبالچه  
coccygeal artery  

 شریان دمی
coccygeus  

 استخوان دنبالچه
coccyx  

 دنبالچه
cochineal insect  

 کفش دوزك
cochin oil  

 روغن نارگیل
cochlear  

 حلزون گوش
cock  

، پرنده نرخروس  
cock bird  

 پرنده نر
cock crow  

 صداي خروس
cockerel  

 جوجه خروس، پرنده نر جوان
cockle 

  چین و چروك، برامدگی زگیل مانند، موج
cockroach  

سک حمامسو  
coak sparrow  

 گنجشک نر
cocksfoot 
پنجــه مرغــی، گیــاهی علفــی بــا نــام علمــی  

dactylis glomerata 
cockspur  

 سیخک پاي خروس
coak tailed  

 اسب دم کل
cocoa  

 کاکائو
cocominant immunity  

 ایمنی همگام
coconut  

ارگیلن  
cocoon  

 پیله کرم ابریشم
cod  

پس از اخته شدن بخشی از کیسه بیضه که )1
مـوادي کـه   ) 2یک حیوان نر باقی مـی مانـد   

نشخوارکنندگان ضمن عمل تشخوار باال مـی  
 آورند و پس از جویدن مجدد، فرو می دهند

cocurrent  
 جریان همسو

cod atlantic  
 ماهی روغن

code  
 رمز، نشانه



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
cod fish  

 ماهی روغن
cod liver oil  

 روغن کبد ماهی
codominance  

یت ناقصغالب  
codominant gene  

 ژن هم بارز
codon  

 کد، رمز
coefficient  

 ضریب
coefficient of determination 

  ضریب تبیین
coefficient of inbreeding 

  ضریب همخونی
coefficient of nondetermination 

  ضریب عدم تبیین
coefficient of variation  

  (CV) ضریب تنوع
coeliac artery  

احشایی سرخرگ  
coelom  

 حفره عمومی
coelomic cavity  

 حفره عمومی
coenzym  

 کمک آنزیم
coexistence  

 همزیستی
cofactor (co-factor) 

، کوفاکتورعامل کمکی  

coffee  
 قهوه

coffin bone  
 استخوان بند سوم انگشت

coffin joint  
 مفصل بین بند دوم و سوم

cohesion  
 نیروي چسبندگی

cohesive  
 چسبنده

cohort  
 همگروه

coil  
 ، مارپیچچنبره زدن

coincidence  
 انطباق

coital exanthema  
 تاول آمیزشی

coitus  
 جفتگیري، آمیزش جنسی

cojoined twin  
 دوقلوهاي به هم پیوسته

cola 
 colaکوال، یک میوه گرمسیري با نام علمی 

acuminata،  درخت قهوه سودانی 
cola nuts 

  کوالمیوه درخت 
cold  

 سرما، سرد
cold barn 
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دانـی کـه    اصطبل سرد گوساله، نوعی گوساله
  .دماي درون آن کمتر از دماي بیرون است

coldwater fishes  
 ماهیان سردابی

coleitis  
 التهاب مهبل

coleocele  
 فتق مهبل

coleoptera  
 سخت بالپوشان

coleoptile 
  غالف برگ

coles femininus  
 چوچوله

colibacillosis  
 کولی باسیلوز، نوعی بیماري عفونی در طیور

colibacteria  
 باکتریهاي کولی

colic (acute abdominal pain) 
 ، دلدردشکم درد) 2قولونی  )1

colic lymph nodes  
 گره هاي لنفاوي قولون

caliform  
 کولی شکل

califormes  
ها کولی شکل  

california mastitis test  
  (CMT) ورم پستان کالیفرنیا آزمون

colitis  
 ورم قولون

coli toxin  

 سم اشریشیا کولی
collagen  

 ترین پروتئین موجود در بدن حیواناتفراوان
collagenase  

 آنزیم تجزیه کننده کالژن
collapse  

 از پا افتادن
collar  

 طوقه
collateral  

 جانبی
collectable manure  

 پهن قابل جمع آوري
collecting  

 جمع آوري
collection  

 مجموعه
collection and sorting  

 جمع آوري و درجه بندي کردن
collection of data  

 جمع آوري داده ها
collective farm  

 مزرعه اشتراکی
collector drain  

 زهکش اصلی
collenchyma tissue  

 بافت کالنشیم
collicular plate  

 صفحه برآمده
colliculi  

 برآمدگیها
colliculus seminalis  



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
 ستیغ پیشابراهی

colliflower  
 گل کلم

collinearity 
  هم راستایی

colloid  
 موادي با ذراتی بسیار ریز و سطح بسیار زیاد

colloidal  
 داراي خاصیت کلوئیدي

collop  
نوعی واحد چراگاهی که تغذیه یک اسـب  )1

گوسفند را براي مدت یا گاو بالغ یا معدل آن 
یک ورقـه گوشـت   ) 2یکسال تامین می کند 

 یک الیه چربی) 3خوك 
collum  

 گردن، طوقه
colon  

ــره داران   )1 ــزرگ مه ــی از روده ب ) 2بخش
 باغبان، برزگر) 3قسمت دوم روده حشرات 

colonial growth  
اي کشت کلنی  

colonic dilataton  
 انبساط قولونی

colonization antigen  
 پادگن توده ساز

colony forming unit  
 واحد کلنی ساز

colorable  
 رنگ پذیر

color coding  
 عالمت گذاري با رنگها

colorful  
 پر رنگ

colorimeter  
 رنگ سنج

colorimetric  
 رنگ سنجی

colostomy  
 تثبیت قولون به حفره بطنی

colostral milk  
 آغوز

colostrum  
 آغوز

colt  
 اسب جوان

columb  
 )الکتریکی(واحد بار برقی 

columbidae  
 خانواده کبوتران

columbiformes  
 راسته کبوترسانان

columella  
 ستون کوچک

column  
 ستون

columna  
 ستون

columnae carnea  
 ستون گوشتی

columnar  
 استوانه اي

columnar cell  
 سلول استوانه اي
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column chromatography  
ستونیرنگ نگاري   

column diagram  
 نمودار ستونی

colaza  
 کلم روغنی

coma  
 بیهشیء، اغما

comatose  
ءدر حالت اغما  

comb  
 شانه) 2تاج  )1

combat 
  ها با یکدیگر جنگ کردن، درگیرشدن اسب

combination  
 ترکیب

combine  
ماشینی که کـار برداشـت و خـرمن کـوبی را     

 انجام می دهد
combing  

 شانه کردن
combing wool  

 پشمهاي شانه شدنی
combining ability  

 قابلیت ترکیب پذیري
combining device  

 دستگاه جمع کننده
combustibility  

 احتراق پذیري
combustion  

 احتراق
comfort zone  

 دامنه تعادل حرارتی
commensal  

 هم سفره
commensalism  

 هم سفرگی
commercial  

 تجارتی
comminute  

 خرد شده
cominuted cheese  

 پنیر با بسته بندي سرد
commission on biochemical 
nomenclature  

 کمیته نامگذاري بیو شیمی
commissural connection  

 ارتباط پیوندي
commissure  

 سطح اتصال
commixtion  

 اختالط
comon  

 عامیانه) 3متداول ) 2عمومی  )1
commonable  

 قابل اشتراك
commonage  

 حق مرتع
common ansester  

 جد مشترك
communication  

 ارتباط
communis  

 مشترك، معمولی



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
compact  

 فشرده
compacted  

  )شیردان(فشردگی، انباشتگی 
compact bone  

 استخوان متراکم
compaction  

 انباشتگی
compactness  

 بهم فشردگی
compactors  

 غلتک
companion cells  

هاي همراهیاخته   
companion crops  

 محصوالت همراه
comparative advantage  

 برتري نسبی
comparison of variances  

 مقایسه واریانسها
compatible cell  

 یاخته هاي قابل تطبیق
compensated  

 جبران شده
compensatory growth  

 رشد جبرانی
competence  

، عملکردتوانایی، شایستگی  
competing products  

 محصوالت رقیب
competing species  

 گونه هاي رقیب

competition  
 رقابت

competition horse 
  اي، اسب کورس اسب مسابقه

competitive  
 رقابتی

competitiveness  
 رقابتی

complement  
 مکمل

complementary  
 تکمیلی

complement fixation  
 تثبیت مکمل

complete cycle  
 دوره کامل

completely dominant  
 کامال غالب

completeness  
 کمال

complex  
 بغرنج، پیچیده

complexing agent  
 عامل پیچیده کننده

complex medium  
 محیط کشت مرکب

complications  
 مشکالت

component  
 جزء

compose  
 ترکیب کردن
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composite cross  
 آمیخته مرکب

composite joint  
 مفصل مرکب

composition  
 ترکیب

composition-foods or feeds  
ترکیب شـیمیایی یـا اجـزاي تشـکیل دهنـده      

 غذاهاي انسانی یا خوراکهاي حیوانی
composition of feeds  

 ترکیب شیمیایی خوراکها
compost  

حیوانی تفضوال  
compound  

 مرکب
compound eyes  

 چشمهاي مرکب
compound feed 

  هاي مرکب خوراك
compound microscope  

 میکروسکوپ مرکب
comprehensive plan  

 طرح جامع
compressed  

 فشرده
compressed bale  

 بسته فشرده
compressed beef  

 گاو گوشتی متراکم
compressible fluid  

 مایع تراکم پذیر
compressing ring  

 حلقه تراکم
compression  

 فشردگی، تراکم
conalbumin 

هـاي بخـش    از پروتئین ،کُنآلبومین،آلبومین کُن
کونــالبومین را  .باشــد سـفیده تخــم مــرغ مـی  

همچنین تحت عنوان اووترانسـفرین معرفـی   
دو برابـر   جرم مولکـولی آن تقریبـاً  . نمایند می

این ماده از . جرم مولکولی اوآلبومین می باشد
توانایی آن در  اي و نیز نظر ترکیب اسید آمینه

هاي دو ظرفیتی  جهت ترکیب یافتن با کاتیون
گـروه بتـاي   ( به طور نزدیکی با سـیدروفیلین 

. شــباهت دارد) گلیکـو پــروتئین سـرم خــون  
باشد  تفاوت آن ها در قسمت کربوهیدراتی می
هاي  و داراي اسید نورامینیک نبوده و از بخش

ــکیل     ــالبومین تش ــانوز و گلون ــاوي از م مس
ین پروتئین داراي نقش بازدارندگی ا. گردد می

ــی   ــی م ــاي معین ــاکتري ه ــر روي ب ــد ب . باش
تـر و   کونالبومین در مقایسه با اوآلبومین آسان

تــر توسـط حــرارت تغییـر ســاختمان    راحـت 
درجـه ي   63دهـد و در حـدود    مولکولی می

درجـه   ایـن تقریبـاً  . یابد گراد انعقاد می سانتی
 ي تخـم مـرغ در آن   حرارتی است که سـفیده 

گـردد؛ زیـرا اوآلبـومین در     درجه منعقـد مـی  
شـود   اي که کونالبومین غیر محلـول مـی   نقطه

   .کند اي یا شبه جامد پیدا می حالت ژله



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
concave  

 ضد کوبنده) 2مقعر )1
concavity  

 تقعر، فضاي توخالی
conceive 

  باردارشدن، آبستن شدن
concentrate  

مواد الیافی  کنسانتره، خوراك هایی که حاوي
پایین و مواد مغذي باال باشند، از لحـاظ فنـی   

( تمام خوراك هایی کـه مـواد مغـذي اولیـه     
را ) پروتئین، هیـدرات هـاي کـربن و چربـی    

به هنگام طبقـه بنـدي هـر مـاده     . داشته باشند
درصـد الیـاف خـام     18خوراکی که کمتـر از  

داشته باشد، جزء مواد متراکم یا کنسانتره طبقه 
  .شود بندي می

concentrate cube 
  اي هاي کنسانتره مکعب

concentrated feed  
، خوراك کنسانترهخوراك متراکم  

concentrates  
 مواد متراکم

concentration  
 غلظت

concentric  
 متمایل به مرکز

concept  
 مفهوم

conception  
 آبستنی

conceptus  

 جنین
concha-nasal  

 صدف بینی
conchofrontal sinus  

 جیب پیشانی
conchoidal  

 صدفی
concrete  

 منجمد کردن
concrete floors  

 کفهاي بتنی
concrete silo  

 سیلوي بتنی
concussion  

 ضربه، ضربه شدید
condemn  

 معدوم کردن
condemnation  

 انهدام
condensate  

 بخار مایع شده
condensation  

 تغلیظ، انقباض
condensation level  

 ارتفاع تراکم
condensation water  

 آب مقطر
condensed  

 تغلیظ شده
condensed tannins 

 تانن هاي متراکم
condensing site  
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 ناحیه تراکم
condiments  

 ادویه ها
condition  

در مورد پشم چربی دار، مقـدار چربـی و    )1
حالت سالمتی گوسفند ) 2ناخالصی هاي پشم 

 شرط، حالت) 3
conditional approval  

 گواهی مشروط
conditioned  

 آماده شده
condom  

 کاندوم
conduct  

 انتقال دادن
conduction  

 هدایت
conductor of heat  

 هادي گرما
condyle  

 قوزك
condyloid canal  

 مجراي کوندیلی
cone  

 مخروط، قیف
cone cell  

 یاخته مخروطی
cone flower 

  شیپوريگل 
conferted  

 مجتمع شده

confertus  
 نزدیک هم

confervoid  
 کرك دار

confidence interval 
  دامنه اطمینان

configuration  
 آرایش فضایی

confined  
 نگهداري شده در فضاي بسته

confinement  
 محبوس

confluent  
 یکپارچه

conformation  
 فرم، شکل

conformed  
 شبیه هم

confounding  
 مخدوش کننده

confusion  
 بهت

congealing point  
 نقطه انجماد

congenital  
 مادر زادي

congestion  
 تراکم

congestive catarrhea  
 نزله پر خونی

congestive heart failure 
  نارسایی احتقانی قلب



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
congloabate  

 توپی، گلوله شدن
conglomerate  

 گلوله شده، گرد شده
conglomeration  

 به هم جوش خوردگی
conglutinin complement 
adsorption  

 جذب سطحی مکمل کانگلوتینین
congress  

جنسی) آمیزش(مقاربت   
congress-sexual  

 جفتگیري
conical  

 مخروطی
conicalness  

 حالت یا شکل مخروطی
conifer resine  

 صمغ کاج
conjugate  

 ممزوج شده
conjugated  

 ترکیبی
conjugation  

 جفتگیري، آمیزش
conjugative  

 الحاق پذیر
conjunctiva  

 ملتحمه چشم
conjuctival fornix  

 قوس ملتحمه اي
conjunctivitis  

 التهاب ملتحمه چشم
connate  

 پیوسته
connective  

 پیوندي
consanguinity  

 همخونی
conservation of energy  

 بقاي انرژي
conservative  

 محتاط
conserve  

 محافظت کردن
consistency  

 قوام، یکنواختی
consolidated planning  

 برنامه ریزي تلفیقی
consolidation  

 تراکم
conspicuous  

 برجسته
constant  

 ثابت
constipation  

 یبوست مزاج
constituent  

 اجزا
constitution  

 نیرو، بنیه
constitutional  

 ذاتی، سرشتی
constriction  
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 تنگی، انقباض
constrictor  

 جمع کننده
constructor  

 سازنده
consult  

 مشاوره
consultant  

 مشاور
consultary  

 مشورتی
consultation  

 مشاوره
consumer  

 مصرف کننده
consumption  

 استعمال
contact  

 تماس گرفتن
contagious  

 مسري
contaginous disease 

  مسري یا واگیردارهاي  بیماري
container  

 ظرف، جعبه
container-veneer  

 روکش بسته بندي
contaminable  

 آلوده کننده
contaminate  

 آلوده کردن
contamination  

 آلودگی
contaminous  

 مسري
content  

 گنجایش
contentment  

 حالت عاري از تنش یک حیوان سالم
conteract  

 اثر متقابل
conteraction  

 انقباض
contercoup  

 ضربه مخالف
continent  

 قاره
continous conveyor  

 نقاله پیوسته
continuity  

 پیوستگی، تداوم
continuous  

 پیوسته
contract  

) 3کشش به سـوي دیگـر   ) 2عقد قرارداد  )1
 تعهد دوجانبه

contracted tendon  
، بیماري انقباض تندون که رباط منقبض شده

 .هاي جوان روي می دهد اسببیشتر در 
contractile vacuole  

 حفره قابل انقباض
contraction  

، انقباضاتجمع شدگی  



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
contractile  

 خم شدنی
contraflexture point  

 نقطه عطف
contrast  

 تضاد در رنگ
contributing factors  

 عوامل کمک کننده
control  

تحـت  ) 3مبـارزه کـردن   ) 2نظارت کردن )1
 در آوردن فرمان

contusion  
 کوفتگی

convalescence  
 نقاهت

convalescent carrier 
  حامل در حال نقاهت

convection  
 انتقال حرارت

convention  
 قرارداد

conventional  
 قراردادي

convergence  
 همگرایی

convex  
 محدب

conveyer belt  
 تسمه نقاله

conveying  
 انتقال دادن

conveyor  

 نقاله
conveyor-band  

 نوار نقاله
convoluted  

 مارپیچی
convulsant  

 تشنج آور
convulsion  

 تشنج
conyger  

 خرگوش داري
cooked  

 پخته
cooked feed 

  خوراك پخته شده
cookeolus hoops  

 ماهی گلگون تیره بال
cookie  

 کلوچه
cooking  

 طبخ
cooking fat  

 چربی طباخی
cooks foot 

  )علف هرز(پنجه مرغی 
coolant  

 خنک کن
cooler  

 دستگاه خنک کننده
cooling  

 خنک کردن
coombs 
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 ضایعات
coop 

  قفس مرغ کرچ
cooperation  

 تعاون
cooperative organizations  

 سازمانهاي تعاونی
cooperatives  

 شرکتهاي تعاونی
copious salivation  

 ترشح فراوان بزاق
copper  

 مس
copra meal  

 کنجاله نارگیل
copra oil  

 روغن نارگیل
copremia  

 مدفوع خونی
coprobiont  
موجودات زنده اي که روي کودهاي حیوانی 

 زندگی می کنند
coprodeum  

 حفره مخرجی
coprolith  

 مدفوع سنگی
coprophagan  

 سوسک مدفوع خوار
coprophagy  

 مدفوع خواري
coprophyte  

 گیاه کودرو
coprophytic  

 کود رویش
coprostasis  

 یبوست شدید
copula  

 بخش رابط
copulation  

 جفتگیري، آمیزش جنسی
coracinus  

 سیاه براق
coracobrachialis  

 غرابی، بازویی
coracoid  

 غرابی
coracoid process  

 زائده غرابی
coral  

 مرجان
coraliform  

 شکل گل کلم
cor bilodulare  

 قلب دوحفره اي
cord  

 بند
cordata  

 طناب داران
cord like tissue 

  بافت طناب مانند
cord-dorsal  

 طناب پشتی
cord-spermatic  



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
 بند بیضه

cord-spinal  
 طناب نخاعی

cord-umbilical  
 بند ناف

core  
 مغز، هسته

corium  
)چرم(، جلد ، الیه میانه پوستکوریم  

cork  
 چوب پنبه

corkscrew claw  
 سم پیچیده

corn  
 ذرت) 2میخچه )1

corn bran 
سـبوس ذرت، الیــه خـارجی دانــه ذرت کــه   

ــاوي  ــام و  % 12-16ح ــروتئین خ % 10-12پ
  .الیاف خام است

corn glutten meal 
کنجاله گلوتن ذرت، باقیمانـده ذرت پـس از   
خارج کردن قسمت اعظم نشاسته کـه شـامل   

درصـد   60تا  40جنین و سبوس و در حدود 
  .پروتئین خام دارد

cornea  
 قرنیه

corneal edema  
 خیز قرنیه

corneum  
 شاخی، کراتینی

cornflake  

 ذرت پولکی
corn-flour  

 ذرت آردي
corn fodder  

ه ذرتفعلو  
cornicle  

 سیخک پاي مرغ
corniculate  

 شاخک دار
corniferous wood waste  

 ضایعات نوك تیز چوب
cornification  

 شاخی شدگی
cornified cell  

 یاخته شاخی شده
cornify  

 شاخی شدن
corn cob 

  چوب بالل
corn-pod  

 ذرت نیام دار
corn-pop  

 پاپ کورن
cornstalk silage  

 سیلوي ساقه و برگ ذرت
corn starch  

 نشاسته ذرت
corn stover  

 کاه ذرت
corn-sweet  

 ذرت شیرین
cornu  
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 شاخ
cornual corium  

 غشاي شاخی پوست
corona  

 تاج
corona-dental  

 تاج دندان
coronary  

 استخوان کوچک بخلوق) 2تاجی )1
coronet  

 تاج
coronoid process  

 زایده منقاري
corpora albicans  

 اجسام سفید
corporate agriculture  

 کشاورزي تعاونی
corporation  

 شرکت سهامی، تعاونی
corpus  

 سرمایه اولیه) 2جسم )1
corpus luteum  

  (CL) زردجسم 
corpuscle  

 دانه، جسم کوچک
corpuscula renis  

 جسمک کلیوي
correction  

 تصحیح
correlation  

 همبستگی
correlation coefficient  

 ضریب همبستگی
correlative hypertrophy  

 هیپوترفی جبران کننده
corrosion  

 فرسایش شیمیایی
corrosive  

 فرساینده
corrupt  

 فاسد
cortex  

 پوست اولیه
cortex-adrenal  

 قشر فوق کلیوي
cortical  

 سطحی
corticalis  

 قشري
corticifugal  

 قشر گریز
corticipetal  

 متمایل به قشر
corticosteroids  
هریک از هورمونهاي قشر خارجی غدد فوق 

 کلیوي
corticosterone  
نوعی هورمون استروئیدي کـه از قشـر عـدد    

 فوق کلیوي ترشح می شود
cortico surrevale  

 بخش قشري غدد فوق کلیوي
corticotropic hormone  

 هورمون محرك قشر غده فوق کلیوي



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
corticotropin  

 هورمون آدرینوکورتیکوتروپین
cortisol  
نوعی هورمون استروئیدي قشر خارجی غـدد  

 فوق کلیوي
cortisone  
نوعی هورمـون اسـتروئیدي ضـروري بـراي     

 بدنتنظیم اعمال حیاتی 
cor triloculare  

 قلب سه حفره اي
coryne bacterium  

 کورینه باکتریوم
coshion comb  

 تاج بالشی
cosset  

 بره بی مادر
cost  

 ، قیمت، ارزشبها
costa  

 دنده
costae  

 دنده ها
costal cartilage  

 غضروف دنده اي
costa verae  

 دنده حقیقی
costocervical trunk  

گردنیتنه دنده اي   
costochondral joint  

 پیوندگاه دنده اي
costodiaphragmatic recess  

 گوي دنده اي حجاب حاجزي
cottage  

 کلبه
cotton  

 پنبه
cottonseed  

 تخم پنبه
cotty wool  

 پشم نمدي
cotyledon  

 تکمه جفت
cotyledonary  

 پرزي
cough  

 سرفه
coumarine  

با رنگ سفید، نوعی ماده شیمیایی آلی، متبلور، 
 مزه زننده و بوي وانیل

count  
 شمارش

count per minute  
  (CPM) تعداد شمارش در دقیقه

counter  
 شمارشگر

countercurrent  
 جریان مخالف

counterirritant  
 داروي ضد تحریک

counting chamber  
 محفظه شمارش

coupled  
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 مزدوج
course  

 مرحله
courtship  

بازي عشق  
covariance 

  کواریانس
covey  

 دسته بلدرچین
cow  

 گاو
cowper's gland  

 غده کوپر
cowpox  

 آبله گاوي
cowtail  

 پشم مویی زمخت
coxitis  

 التهاب مفصل لگنی
coxofemoral articulation  

رانی-اتصال خاصره اي  
crab  

 خرچنگ
crack  

 شکاف
cracked  

 شکسته و خرد شده
cracking  

 خش ، صداي خشفشردنشکستن و 
crackling  

موادي که پس از خارج کردن چربی از بافت 
 چربی یا پوست حیوانات بافی می ماند

crammer 
  پرواربند مرغ

cramming  
 تغذیه زورکی

cramp  
 قولنج، انقباض شدید عضالت روده

craniad  
 به طرف سر

cranial  
اي جمجمه  

cranial abdominal artery  
شکمسرخرگ قدامی   

cranialis  
 قدامی

craniocerebral  
مخی - جمجمه اي   

craniocerebral  
خاجی - جمجمه اي   

cranioschisis  
 شقاق جمجمه

crank  
 لنگ

crank axle  
 محور لنگ

crash  
 تصادف

crateless retort  
 اتوکالو بدون سبد

craw  



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
 چینه دان، معده حیوانات

cray fish  
 خرچنگ ماهی

crazy cattle disease  
 جنون گاوي

crazy chick disease  
 بیماري مرغ دیوانه

cream  
 خامه، سرشیر

creamed buttermilk  
 شیرترش پرچربی

creamer  
 خامه گیري

creamery  
 کارخانه لبنیات سازي

creaming  
 خامه اي شدن

creamy  
 خامه اي

creatinine  
پـروتئین  نوعی ماده ازته حاصل از متابولیسم 

 که از طریق ادرار دفع می شود
credit  

 اعتبار
creel  

 سبد ماهی گیري
creep  

نـوعی  ) 2آخور گوساله هاي شـیر خـوار    )1
بیماري حیوانات که در اثر کمبود فسفر ایجاد 

 .می شود
creep area  

 مکان تغذیه دامهاي جوان با غذاي مکمل
creep grazing 

  خزیدن و خوردن
creeper  

 خزنده
creeper cow  

يفلج گاو  
creep feed  
تغذیه دامهاي جـوان بـا شـیر مـادر و غـذاي      

  خشک مکمل
creep feeding  

  تغذیه دستی
creeping  

 خزش، خزیدن
cremasteric fascia  

 غشاي عضله کرماستر
cremaster muscle  

 عضله کرماستر
crepitating 

  صداي ترق ترق
crescent  

 هالل
crest  

 کاکل) 2ستیغ  )1
crested lark  

 چکاوك کاکلی
crested tern  

 پرستوي تاجدار
crevice  

 شیار
crevicular  
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 شیاردار
cribbing  

 عارضه هواخوري
cribriform plate  

 صفحه مشبک
cribrosum  

 مشبک
cricoid  

 حلقوي
cricoid cartilage  

 غضروف حلقوي
cricopharyngeal  

 حلقه حلقی
crimp  

هـاي   غلطـک زدن خـوراك  ، جعد، موج پشم
 اي دانه

crimped  
 غلتک کنگره دار خورده

crimped oats  
 یوالف غلتک خورده

crimpers 
جهـت سـرعت   (، کها و شکل دهنـده هـا  تغل

بخشیدن روند خشک نمودن علوفـه اسـتفاده   
  .میشوند

Crimping (=steam rolling)  
، عمـل  )یا غلطـک زدن بـا بخـار   (چروکاندن 

 دنبال غلطک زدنآوري با حرارت به 
cripple ail  

 بیماري شکنندگی استخوان
crisis  

 بحران

crista  
 ستیغ

cristae mitochondriales  
 ستیغهاي میتوکندریایی

crista renalis  
 ستیغ کلیوي

criteria  
 معیار

critical  
 بحرانی

critical clothing pressure  
 فشار بحرانی انعقاد

critter  
گاوپرنده، حیوان،   

crochel  
 قالب

crooked toe deformity  
 بد شکلی پنجه پیچیده

crooking  
 پیچیدگی، خمیدگی

crop  
محصول گیاه یا حیوانی که به دالیل اقتصادي 

 پرورش داده می شود
cropping  

 کشت گیاهان زراعی
crops  

 تهیگاه
cross  

 تالقی
cross product term 

  عبارت حاصلضرب
crossbred  



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
 آمیخته

crossbreeding  
 آمیخته گري

cross bridge  
 پل عرضی

crossed extensor reflex  
 بازتاب بازکننده متقاطع

cross-incompatible  
 دگرگشن ناسازگار

cross-industrial  
 آمیخته گیري صنعتی

crossing  
 آمیخته گري

crossing over  
تبادل بخشها توسط کروموزومهـاي متجـانس   

 تقسیم میوزدر خالل سیناپس 
crossmatching  

 تطابق عرضی
crossover  

 متقاطع
croton  

 جنس کرچک هندي
croton oil  

 روغن کرچک هندي
croup 

  کفل اسب
croupous  

 غشادار
crow  

 کالغ
crown  

 تاج
crown knot 

  گره تاجی
crownvetch  

 شبدرك
cruciate ligament  

 رباط متقاطع
crucible  

 بوته
cruciferae  
خانواده شب بو، خانواده چلیپاییـان، خـانواده   

 کلم
crude  

 خام
crude fat  

 چربی خام
cumbled  
کاهش اندازه پلت به شـکل دانـه اي توسـط    

 غلتکهاي کنگره دار
crumbles  
خوراکهاي پلت شـده کـه توسـط غلتکهـاي     

 کنگره دار به شکل بلغور درآورده شده باشد
crumbling  

پلت، خرد کردن کرامبل کردن  
crura of diaphragm  

 پایکهاي حجاب حاجز
crus  

 چین
crushed  

 غلتک خورده
crushed ear corn  
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 بالل آسیاب شده
crusher  

جهت سرعت بخشیدن روند خشـک  (خردکن
 ، آبمیوه گیري).نمودن علوفه استفاده میشوند

crushing  
 خردکردن

crust  
 قشر

crustacean  
 سخت پوستان

cryogen  
 سرمازا

cryogenic freezing  
 انجماد با مواد سرمازا

cryophilous  
 سرمادوست

cryotherapy  
 سرما درمانی

crypt  
 حفره

cryptic  
 حفره اي

cryptlike  
 حفره اي شکل

cryptorchid  
 نهان بیضه

cryptorchidism  
 نهان خایگی

cryprtorchidism-bilateral  
 نهان بیضه دو طرفه

cryptorchidism-unilateral  

 نهان بیضه یک طرفه
cryptoxanthin  
رنگدانه زرد کاروتینوئیدي که در ذرت زرد و 

 غالت دیگر یافت می شود
crypts of liberkuhn  

 خرات لیبرکون
crystal  

 بلور، شفاف
crystalization  

 تبلور
crystalline cone  

 عدسیه
crystallizable fragment  

تبلور بخش قابل  
crystallization  

 تبلور
cubic bales  

 بسته هاي مکعبی
cubic equation 

  معادله درجه سه
cubing  

 مکعب سازي
cubital lymph node  

 گره منفی مکعبی
cuboidal  

 مکعبی
cuckoo  

 فاخته، مرغ کوکو
cud  

 خوراك باال آورده
cudding  



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
 نشخوارکردن

cull  
 حذفی، نامرغوب

culling  
کردنحذف   

cultivale  
 قابل کشت

cultivar  
 رقم زراعی

cultivate  
 کشت کردن

cultivated variety  
 رقم زراعی

cultivation  
 کشت و کار

cultivator  
 ماشین شخم زنی و علف کنی

culture  
 محیط کشت

culture  
 برزگري) 2کشت دادن )1

cultured  
 پرورده، کشت شده

cumulative effect  
تجمیعیتاثیر   

cumulous oophprus  
ــس از    ــه پ ــبناك ک ــه اي چس ــه دان ــواد دان م

 تخمگذاري روي سطح تخمک می چسبد
cuneiform  

 میخی شکل
cuneus  

 میخی
curd  

 لخته، لخته شیر، پنیر تازه
cutfiness  

ت دلمه شدن یا بریدنالح  
curdle  

 لخته کردن
curdled milk  

 شیر لخته شده
curdling  

شدنبستن، دلمه   
curdy  

لمه شدند  
cure  

 معالجه کردن) 2مداوا کردن )1
cured  

 عمل آورده
curettement  

 کورتاژ
curing  

 خشک کردن
curing brine  

 آب نمک
curl  

 تاب برداشتن
curled toe paralysis  

 فلج پنجه پیچیده
curly calf  

 گوساله قوزدار
Curry comb 

  قشو
curvatura dorsalis  



 

 g.kambiz@yahoo.com By: Kambiz Ghotouri 
 

Page | 103

باالییانحناي   
curvature  

 تحدب، انحنا
curved lamella  

 غشاي غوسی یا خمیده
cushing  

 بالشی
cushing disease 

  بیماري کاشینگ، سرطان غده هیپوفیز
cushion comb  

 تاج بالشی شکل
cusp  

 لبه دندان) 2دریچه ) 1
customry host  

 میزبان معمولی
custmer formula feed  

مشتريخوراك سفارشی براي   
cut  

 بریدن، قطع کردن
cutaneous  

 پوستی
cuterpilar  

 الرو، کرمینه
cutgut  

، روده گربه و غیره کـه در بخیـه   زه، کاتکوت
 .شود استفاده می نزند

cuticle  
 پوست، پوشش شاخی

cuticula dentis  
 پوسته دندانی

cuticular  

 وابسته به پوست
cutin  

درون یـا   ماده اي است مومی فاقد یاخته کـه 
روي دیواره هاي یاخته هاي روپوسـتی و در  
موارد کمتـر، روي یاختـه هـاي زیـر پوسـتی      

 .گیاهان ترشح می شود
cutinization  
آغشته شـدن جـدار یاختـه هـا یـا سـلولهاي       
 روپوستی گیاهان با کوتین و تشکیل پوسـتک 

 .کند می
cutis  

 الپوست
cutter  

 برنده، آلت تراش
cutting  

رج کردنجداکردن، خا  
cutting fat  

 چربی الشه
cuttle fish  

 ماهی مرکب
cut weight  

 اتالف وزن
cyanocobalamin  

 B12  ویتامین
cyanosis  
رنگ پریدگی مایل به آبی پوست یا غشاهاي 
مخاطی که در نتیجـه کـاهش شـدید غلظـت     

 هموگلوبین در خون ایجاد می شود
cybernetics  



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
خودکـار بـا    مطالعه و مقایسه دستگاه عصـبی 
 دستگاههاي الکتریکی و مکانیکی

cycle  
 چرخه، دوره

cyclic  
 چرخه اي

cylinder  
 استوانه، سیلندر

cylindric  
 استوانه اي

cylindrical muofibril  
 تار عضالنی استوانه اي

cyst  
 کیست

cystein  
نوعی اسید آمینه گوکرد دار غیر ضروري کـه  

ونین عمل ممکن است تا اندازه کمی جاي متی
 کند

cyst forming  
 کیست ساز

cystine  
ــه گــوگرد دار ضــروري  ــوعی اســید آمین  ن

C6H12N2O4S1 
cystitis  

 التهاب مثانه
cystography  

 پرتونگاري مثانه
cystol  

 انقباض قلب
cystotome  

 کیست بر

cystotomy  
 مثانه بري

cytochrome  
دسته اي از پروتئین هاي پورفورین آهـن دار  

 در متابولیسم یاخته اهمیت فراوان دارندکه 
cytogenetic  

 توارث یاخته اي
cytogenetics  

 ژنتیک یاخته اي
cytokinesis  
تغییراتی که در خالل تقسیم و لقاح در سـیتو  

 پالسم یاخته رخ می دهد
cytology  

 سلول شناسی
cytolysis  

 تجزیه یاخته اي
cytolytic  

 مربوط به تجزیه یاخته اي
cytoplasm  
بخشی از ماده یاخته که بین هسـته و غشـاي   

 یاخته قرار دارد
cytoplasmic  

 میان مایه اي
cytosine  

 یکی از بازهاي ازته اسید نوکلئیک
cytotoxic drugs  

 داروهاي سمی براي یاخته ها
cytotoxicity  

 مسمومیت یاخه اي
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D 
 
 
 
D  

 دوتریوم
D activated animal sterol  

 Dاسترول حیوانی تبدیل شده به ویتامین 
daft lamb  

، بره آرامبره دیوانه  
dahila suger  

 لوولز، قند گل کوکب
daily consumption  

 مصرف روزانه
daily gain  

 افزایش وزن روزانه
dairy  

 کارخانه لبنیات سازي
dairy animals  

 دامهاي شیري
dairy bred  

 نژاد شیري
Dairy drink 
نوشیدنی لبنی نظیر شـیر سـویا و شـیر فاقـد     

 .الکتوز
dairy farm  

 گاوداري
dairy federation  

  (DF) فدراسیون لبنیات
dairy herd 

  گله گاوهاي شیري
dairy house  

 اتاق شیر
dairy hygiene  

 بهداشت شیر
dairying  

 پرورش گاوهاي شیري
dairy machinery  

 ماشین آالت فرآوري شیر
dairyman  

 گاودار
dairy sire  

 گاو نر شیري
dam  

 سد) 2مادر  )1
damper  

 خفه کن
damp wool  

 پشم مرطوب
dapple  
لکه اي گرد روي پوشش بـدن حیوانـات کـه    

 قسمت خارجی آن تیره تر از مرکز است
dark band  

 نوار تیره
daughter cell  

 یاخته دختر
days in milk  

  )DIM ( روزهاي شیردهی در اولین تلقیح
day length  

 طول روز
day old  

 یک روزه
days pregnant 



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
  روزهاي آبستنی

DDM  
 Digestible Dry Matter  ماده خشک قابل هضم

DE  
  Digestible Energy  انرژي قابل هضم

deacon  
گوساله شیرخواري که در سن یک هفتگی یا 

 کمتر به فروش می رسد
deadborn  

 مرده زاد
deadly nightshade  

 تاجریزي کشنده
deaeration  

 هوازدایی
dealer  

 فروشنده
dealer-cattle  

 گاو فروش
deamination  

 آمین زدایی
deamine  

 آمین زدایی کردن
death on arrival  

 مرده در مقصد
death rate  

 میزان تلفات
debeak 

  نوك چینی کردن
debeaker  

نوك چین، دستگاه نوك چین  
debeaking  

 نوك چینی
debility  

 ضعف، ناتوانی
debittered  

 تندي زدوده
deboning  

 استخوان زدایی
debridement  

 پاکسازي زخم
debride the wound  

 تمیزکردن زخم
debried tissue  

 بافت مرده
debris  

 چرك، آلودگی
debulking  

 حجم زدایی
decalcification  

 کلسیم زدایی
decant  

به ظرف کردنظرف   
decanting  

 ظرف به ظرف کنی
decapitate  

 سربري
decarboxylation  

 کربوکسیل زدایی
decay  

 تجزیه، فساد
decerebrate rigidity  

 سخت شدگی سرزنی
decerebration  
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 بی مخ سازي
decidua  

 افتنده
decidual reaction  

 واکنش ریزش
deciduous  

 خزان دار
decking  

سازيدپو، توده   
declining  

 روبه کاهش
decoction  

 جوشانده
decoding site  

 نقطه رمزیابی
decompensation  

 عدم جبران
decompose  

 فاسد شدن
decoposition  

 تجزیه، فساد
decontamination  

 آلودگی زدایی
decore  

 هسته زدایی
decorticate  

 پوست کندن
decortication  

 برداشتن قشر خارجی
decreaser  

 کاهشی
decremental conduction  

 هدایت کاهشی
decubital necrosis  

 بافت مردگی بستري
deep  

 عمیق
deep litter system 
  نوع قدیمی سیستم پرورش مرغ بر روي بستر
deer  

 گوزن
de esterification  

 غیر استري شدن
defaunatiun 

  )از شکمبه(حذف کامل پروتوزوآ 
defeathering room  

 اتاق پر کنی
defecation  

 اجابت مزاج، مدفوع کردن
defect  

 عیب
defective products  

 محصوالت ناقص
defective wool  

 پشم معیوب
defence  

 دفاع
deferens  

 وابران، برنده
deferred grazing  

 تعویق در چرا
defibrinated  

 فیبرین زدوده
deficiencies  



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
 کمبودها

deficiency  
 کمبود

deficiency diseases  
 بیماري کمبود، بیماري ناشی از کمبود

deficiency symptoms 
  عالئم کمبود

deficient  
 ناقص

deficit  
 کمبود

definitive host  
 میزبان اصلی

deflation  
 بادروبی

defluorinated  
 فلوئورزدوده

defoliate  
 برگ ریختن

defoliation  
 خزان

deform  
 تغییر شکل دادن

deformation  
 تغییر شکل

deformity  
 تغییر شکل

defrost  
 ذوب کردن یخ یا برف

degeneration  
 استحاله، تحلیل

degenerative  

 فرساینده
degerm  

 جنین زدایی کردن
degermed  

 جنین زدوده
degerminate  

 گیاهک زدایی کردن
degerminated corn meal  

جنین زدودهآرد ذرت   
degerminator  

 جنین زدا
deglute  

 بلعیدن
deglutinate  

 گلوتن زدایی
deglutition  

 بلع، عمل بلع
degranulation  

 بی دانه سازي
degras  

 چربی خام پشم
degrease  

 چربی زدایی
degree day  

 درجه حرارت روز
degree of freedom 

 dfدرجه آزادي 
degumming  

 صمغ گیري
deheading  

 سر بري
dehiscence  
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 گسیختگی
dehorn  

 بریدن شاخ
dehorning  

، قطع شاخشاخ بري  
dehull  

 پوست کنی
dehulled  

 پوست کنده
dehulling 

، ، بـدون پوسـته کـردن   جدا کردن پوست دانه
  زدودن پوشش خارجی دانه

dehumidification  
 رطوبت گیري

dehumidity  
 خشک کردن

dehusk  
کندنپوست   

dehusked 
  پوست کنی شده

dehydrate  
 آبگیري کردن

dehydrated  
 خشک شده با حرارت

dehydrater  
 خشک کن

dehydration  
، کـم  دهیدراتاسیون، از دست رفتن آب بـدن 

  آبی بدن
dehydroascorbic acid  

 C6H6O6  اسید دي هیدروآسکوربیک

dehydrocholesterol  
می شود و در ماده اي است که در بدن تولید 

 پوست یافت می گردد
dehydrofreezing  

 خشک کردن و انجماد
dehydrogenate  

 هیدروژن زدایی کردن
dehydrogenation  

 هیدروژن زدایی
dehydroretinol  

 A  یکی از اشکال ویتامین
dejecta  

 مدفوع
dejecture  

 مدفوع، تخلیه شدنی
delactation  

 از شیر افتادن
delamination  

، الیه الیه شدنورقت  
delayed  

، به تاخیر افتاده، عقب افتادهمعوق  
deleterious  

 زیان آور
deletion  

 حذف
delicate  

 ظریف
delicious  

 مطبوع
delignification  

 لیگنین زدایی
delivery  



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
 زایمان

deltoid tuberosity  
 برجستگی دلتا شکل

demarcation line  
 خط حد فاصل

demersal  
زي عمق  

demiluster wool  
 پشم نیمه درخشان

demineralization  
، تقلیل یافتن مواد معدنیکانی زدایی  

demulcent  
 داروي نرم کننده

denaturalize  
 غیر طبیعی کردن

denaturation  
، تغییر ماهیت ، غیر طبیعی کردندناتوره کردن

 دادن، دناتوراسیون
denature  

 تغییر ماهیت دادن
dendrite  

عابات باریـک و متعـدد اطـراف    دندریت، انش
 هاي عصبی یاخته

denervation  
 عصب کشی

denitrification  
 نیتریت زدایی پرچگالی

dense  
 انبوه

density  
 چگالی

dental  
 دندانی

dentate  
اي دندانه  

dentes canini  
 دندانهاي نیش

denticulate ligament  
 رباط مضرس

dentigerous  
داردندانه   

dentin  
 عاج دندان

dentinogenesis  
 تشکیل عاج

dentition  
 دندانهاي موجود در دهان

denucleated  
 فاقد هسته شده

denutrition  
 تغذیه نکردن

deodorant  
 خوشبوکننده

deodorization  
 بی بو کردن

deodorize  
 خوشبو کردن

deodorizing  
 بی بو کردن

deoxypyridoxine  
پیریدوکسیندي اکسید   

deoxyribonuclease  
 دي اکسید ریبو نوکلئاز
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dependency  
 نیازمندي

dependency zone  
 مرتع عمومی

dependent variable 
  متغیر تابع

deplasmolyse  
 آبگیري یاخته

depletion  
 نارسایی، نقصان

depolarization  
 قطبش زدایی

deposit  
 رسوب دادن) 2رسوب  )1

depot  
 توده

depot fat  
 چربی بدن

depraved appetite  
، انحراف اشتهاگند خواري  

depreciation  
 استهالك

depressed feed intake  
 کاهش مصرف غذا

depression  
 فرو رفتگی) 2کسالت )1

depresus  
 افسرده) 2افشرده )1

depulp  
 تفاله گیري

derepression  
 بی قید شدن

deribbed  
 بی رگ شده

derivation  
 مشتق

derivatives  
 مشتقات

derived units  
 واحدهاي مشتق

derma  
 پوست، جلد

dermal papilla  
 پرز پوستی

dermatitis  
 التهاب پوست

dermatome  
 صفحه زیر پوست

dermatophytosis  
 عفونت قارچی پوست

dermatosis  
 بیماري پوستی

dermatotropic  
 پوست دوست

dermis  
پوستزیر   

dermoid  
 پوستی

dermomyotomic plate  
 صفحه زیر پوستی عضالنی

desalination  
 نمک زدایی

desalinization  
 نمک زدایی



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
desaturase  

 آنزیم غیر اشباع کننده
descaling  

 فلس زدایی
descendant  

 نسل، زاده
descendants  

 زادگان
descending  

 نازل
descriptive  

 تشریحی
desensitization  

 حساسیت زدایی
desertion by ewe  

 جدایی میش از بره
desert locust  

 ملخ بیابانی
desiccant  

 خشک کن
desiccate  

 خشک کردن
desiccated  

 آبگیري شده
desiccated milk  

 شیر خشک
desiccator  

، دیسیکاتورخشکانه  
design  

 طرح، طراحی
desired ADG 

 مورد نظراضافه وزن روزانه 

desnooding 
  قطعه گوشت باالي بینی بوقلمون

desquamate  
 پوست انداختن

destroy  
 خراب کردن

destruction stage  
 مرحله تخریبی

detector  
 شناساگر

detergent  
 ماده شوینده

deterioration  
 فساد

determinant  
 تعیین کننده

detoxication  
 سم زدایی

detoxification  
خوارلجن   

deutectomy  
 جداسازي کیسه زرده

deutonymph  
 پوره سن دوم کنه ها

deutoplasm  
 ذخیره تخم

develop  
 توسعه دادن

development  
 رشد

developmental anatomy  
 تشریح تکاملی
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developer diet 
 جیره پرورش دهنده

dew blown  
 نفخ شبنم

dewclaw  
، ناخن پیوست، پنجه پیوستانگشت فرعی  

dewlap  
 غبغب

dew point  
 نقطه شبنم

dewormed 
  زدایی انگل

deworming 
  از بین بردن انگل هاي داخلی

dexter  
 راست

dextrin  
نوعی کربوهیدرات صمغی یا محصول واسطه 
اي که ضمن آبکافت نشاسته به قنـد تشـکیل   

 .می شود
dextrocardia  

 طرف راست قلب
detrorotatory  

 ماده راست گردان
dextrose  

 C6H12O6  گلوکز، قند ذرت، قند انگور
deywoman  

 زن گاو چران
DHIA  

       انجمن اصالح نـژادي گاوهـاي شـیري   
Dairy Herd Improvement Association 

DHIR  

 ثبت رکوردهاي اصالح نژادي گاوهاي شیري
Dairy Herd Improvement Registry 

diabetes  
 مرض قند

diabetogenic effect  
 اثر دیابت زا

diad  
 دوتایی

diagnose  
 شناختن

diagnosis  
 تشخیص

diagnostic  
 تشخیصی

diagnostician  
 تشخیص دهنده

diagonal  
 ضربدري

diakinesis  
اي دیاکینز، نوعی تقسیم یاخته  

diallel cross  
 دورگ گیري متقابل

dialysis  
 دیالیز

diammonium phosphate  
 آمونیم فسفات دي

diamond skin lesion  
 جراحت الماسی پوست

diapaus  
 توقف موقت

diapedesis  
 حرکت توام با طویل شدن



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
diaphoretic  

 داروي معرق
diaphragm  

 حجاب حاجز
diaphragmatic hernia 

  فتق دیافراگماتیک
diaphragmatitis  

 التهاب حجاب حاجز یا میان پرده
diaphysis  

استخوانهاي درازتنه   
diarrhea  

 اسهال
diarthrosis  

 مفصل متحرك
diary  

 دفتر یادداشت
diastase  
نوعی آنزیم که نشاسته را آبکافت کـرده و آن  

 .کند را به مالتوز تبدیل می
diastem  

 فاصله، شکاف
diastema  

 فاصله دندانی
diastol  

 مرحله انبساط قلب
dicarbonate  

 بی کربنات
dice  

 مکعبی
diced  

 خرد شده به شکل قطعات مکعبی کوچک
dicentric chromosome  

 کروموزوم دوسانترومري
dicing  

 به شکل مکعب درآوردن
dicophane 

باشـد   ت، اولین حشره کش مصنوعی مـی .د.د
ولی به علت پایداري بیش از حـد آن، سـمی   
بودن جهت حیوانات، وارد شـدن بـه شـیر و    

حیوانات سم پاشی شده باقیماندن در گوشت 
تا مدت طوالنی و مقاومت حشرات نسبت به 
  .آنها، مصرف آن در اکثر کشورها ممنوع است
dicotyledon  

اي دولپه  
dicotyledones  

ایها دولپه  
dicoumarol  
نوعی ترکیب شیمیایی که در علوفـه خشـک   
فاسد شده شبدر شیرین و شبدر ژاپنی یافـت  

 .شود می
dicumarol, see dicoumarol 

   دي کومارول
diecious  

 دوپایه
diencephalon  

 مغز میانی
diestrum  

 مدت بین دو فحلی -دي استروس
diet  

یم غذایی، جیره غذاییژر  
dietary  

اي تغذیه  
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dietetic  
اي جیره  

diethylstilbestrol  
نـوعی   - C18H20O2- دي اتیل استیل بسـترول 

 هورمون مصنوعی
differentiation  

 تفرق
diffracting grating  

 شبکه انکسار
diffusable  

 قابل انتشار
diffuse  

 منتشر، پراکنده
diffusing capacity  

 ظرفیت انتشار
diffusion  

 انتشار، پخش
diffusivity  

 قابلیت نفوذ
dig  

 حفر کردن
digest  

 هضم شدن
digesta flow  

 جریان مواد هضم شده
digested  

 هضم شده
digester  

 هاضم
digestibility  

 قابلیت هضم
digestible  

 قابل هضم
digestible protein 
پروتئین قابل هضم، بخشی از پروتئین مصرفی 

این  .باشد است که حیوان قادر به هضم آن می
مقــدار حاصــل تفاضــل پــروتئین موجــود در 

  .باشد مدفوع و پروتئین مصرفی می
digestion  

 گوارش
digestive  

، گوارشهاضم، گوارا  
digestive tract 

  دستگاه گوارش، لوله گوارش
digestory  

 مربوط به هضم
digeture  

digestion 
digit  

 انگشت، رقم
digitalis  

نوعی سم که در گل انگشـتانه  ) 2انگشتی  )1
 وجود دارد

digits  
 پنجه، ارقام

diglyceride  
دي گلیسیرید، نـوعی چربـی کـه حـاوي دو     

 اسید چرب استمولکول 
dihybrid  

 آمیخته مضاعف
dilantin 

ــام دي  دي ــه بنـ ــین کـ ــل النتـ ــدانتو -فنیـ هیـ
)Diphenyl-Hydanto ( ــناخته ــم شــ هــ



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
شــود، بــه عنــوان افزودنــی خــوراکی در  مــی
هاي طیور به کار رفته و سـبب افـزایش    جیره
هـا در کبـد    کـش  زدایی اکسیداتیو از آفـت  سم
 .شود می

dilatation  
 انبساط

dilated heart  
 قلب بزرگ شده

dilation  
 اتساع، انبساط

diluent  
کننده رقیق  

dilute  
 رقیق کردن

diluter  
 رقیق کننده

dimorphic  
 دوشکلی

dingy  
 پشم تیره

dinitrophenols  
 دي نیتروفنلها

diocoele  
 میان حفره

dioecious  
 دوپایه

dioestrus  
دوره فاصـله زمـانی بـین دو     -دي استروس 

 فحلی
dip  

 فروبردن

dipeptide  
نامی که به ترکیبی متشکل از دو اسـید آمینـه   

 داده می شود
diphasic  

اي دو مرحله  
diphteroid  

 شبه دیفتري
diphtheria  

 دیفتري
diploid  

 دوگان
dipolar rotation  

 چرخش دوقطبی
dipping  

 غوطه ورسازي
dipping bath  

 حمام کنه
dipsogen  

آورتشنگی   
diptera  

، بدن این حشرات از سه قسمت سر، دوباالن
سینه و شکم تشکیل شده است مانند مگسـها  

 .ها و پشه
dipteres  

 دوباالن شکاري
dipyridyliums  

گروهی از علفکشها کـه داراي   -دیپریدیلیوم 
 .خاصیت خشک کنندگی علفهاي هرز بوده

diri sheep  
 گوسفند دیري

dirofilaria  
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سگکرم قلب   
dirty infected wound  

 زخم عفونی کثیف
disaccharide  

 دوقندي
disappearing disease  

 بیماري ناپدید شدن زنبوران
disbudding  

 شاخ زدایی
disc  

 بشقاب، صفحه مدور
discharge = secretion 

 ترشح کردن) 2 ، تراوش، دفعترشح)1
discoblastula  

اي بالستوالي صفحه  
discoid  

اي شکل صفحه  
discontinous  

 ناپیوسته
discus  

 صفحه اي، بشقابی
disease  

 بیماري، مرض
diseases  

 بیماریها
disfigure  

 از شکل انداختن
disfunction cardia  

 نارسایی قلب
disinfect  

 ضد عفونی کردن
disinfectant  

 ماده ضد عفونی کننده
disinfectants  

 مواد ضد عفونی کننده
disinfected  

 ضد عفونی شده
disinfection  

 ضد عفونی
disinfective  

 ضد عفونی کننده
disinfest  

 آلودگی زدایی کردن
disinfestant  

 آلودگی زدا
disinfestation disinfection  

 آلودگی زدایی
disintegration  

 تجزیه، از هم پاشیدگی
disintegration per minute  

  (DPM) تجزیه در دقیقه
disjunct  

 جداکردن
disk  

 بشقاب
dislocating  

 سرکنی طیور
dislocation  

 جابجا شدن
disorder  

، بی نظمیاختالل  
disorganization  

 به هم خوردگی
disorientation  



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
 فقدان جهت یابی

dispensary  
 درمانگاه

dispermic  
 لقاح دواسپرمی

dispermous  
 دودانه

displacement  
 جابجاشدگی

disposable  
 یک بار مصرف

disposition  
 وضع، حالت

dissect  
 تشریح کردن

dissecting aneurysm 
  آنوریسم همراه با پارگی

dissecting scalpel  
 چاقوي جراحی

dissection  
 کالبد شکافی

dissemination  
 انتشار

dissipate  
 باعث محو شدن

dissociate  
 تفکیک، تجزیه کردن

disociation  
 تجزیه، تفکیک

dissolubility  
 انحالل ناپذیري

dissolution  

 تجزیه، فساد
dissolved bone  

 استخوان محلول
distal  

 دور، انتهایی
distalis  

 انتهایی، دورتراز
distant skin falp  

 الیه پوستی فاصله دار
distensible  

 قابل اتساع
distension  

 اتساع، بادکردن
distill  

 تقطیرکردن، تقطیرشدن
distillated water  

 آب مقطر
distillation  

 تقطیر
distilled by product feeds 

  هاي فرعی ناشی از تخمیر فراورده
distilled spirits  

 مشروبات الکلی
distilled water  

 آب مقطر
distiller  

 تقطیر کننده
distillery  

 تقطیر گاه
distribution  

، انتشارتوزیع  
ditch  
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 خندق، راه آب
ditcher  

 نهرکن
diuresis  

 پرادراري
diuretic  

 ادرارآور
divergence  

 واگرایی
diversification  

 تنوع
diversion valve  

 دریجه انحراف
diverticulum  

 کیسه
divided  

 منقسم، تقسیم شده به
dizygotic  

 دوزیگوتی
dizygotic twins  

 دوقلوهاي دوزیگوتی
DM  

 Dry Matter       ماده خشک
DNA  

 اســـید دي اکســـید ریبـــو نوکلئیـــک   
Deoxyribonucleic Acid 

docile 
  رام، سر به راه

dock  
، قطع دمبهدم بري  

dockage  
 فضوالت بوجاري دانه ها

docus carota 
  هویج

doddie  
 گاو یا گاومیش بی شاخبدون شاخ، 

doddle 
زیر گلوي منگوله، برجستگی گوشتی نرمی که 

  .بز حیوانات دیگر آویزان است
doddy  

 گاو بی شاخ
doe  

 بز، گوزن یا خرگوش ماده بالغ
doeling  

 بزماده
dog  

 سگ
dogfish  

 اره ماهی
dogie  

 گوساله بی مادر
doliocephalic  

 پوزه دار
domestic  

 اهلی
domestic animals  

 حیوانات اهلی
domesticate  

 اهلی کردن
domestication  

 اهلی کردن
domestic stock  

 دام اهلی
dominant  



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
 غالب، چیره

donati  
 نوعی بخیه تشتکی عمودي

donkey  
 االغ، خر

donor  
 دهنده

dormancy  
 نهفتگی

dormant  
 نهفته، غیرفعال

dormouse  
 موش زمستان خواب

dorsal  
 پشتی

dorsalis  
 پشتی

dorset horn sheep  
هورن گوسفند درست  

dorsolateral  
 پشتی، جانبی

dorsolumbar vein  
 سیاهرگ پشتی کمر

dorsoplanter  
 پشتی، کف پایی

dorsoventral  
 پشتی، شکمی

dorsum  
 پشت، سطح پشتی

dosage  
، تعیین و تنظیم مقدار، مقدار دز دارودز  

dose  

 خوراك، مقدار دوا
dossage  

 مقدار مصرف، دز
double half hitch 

  ي دو نیمه قالب گره
double sheet knot 

  گره خمیده دو الیه
doubling time  

 زمان دوتا شدن
dough=pasty 

  خمیر
dough stage  

 مرحله خمیري
dove  

 کبوتر
dove cot  

 کبوترخان
down breeds  

نونژادهاي دا  
downy  

 کرکدار، نرم
dozie  

 چاگاه نامرغوب
DP  

  Digestible Protein  پروتئین قابل هضم
DPN  

ــفوپیریدین نوکلئوتیــــــد   دي فســــ
Diphosphopyridine Nucleotide 

Draff 
  ضایعات، تفاله

draft animal  
 حیوان بارکش
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dragon fly  
 سنجاقک

drain  
 زهکشی کردن

drainage 
  آبریزگاه

drainage canal  
 مجراي زهکشی

drained weight  
 وزن چکیده

drake  
مرغابی نر نر، اردك  

drakelet 
  )یک روزه یا چند روزه(جوجه اردك نر

drakelel 
  )قبل از بلوغ(اردك نر جوان 

drape  
 گاو ماده نازا

drastic purgative  
 مسهل قوي

drawbar  
 مالبند

drench  
 داروي خوراکی مایع

drencher  
 مایع خوران

drenching  
، شـربت  ، خیسـاندن، آب دادن خوراندن دارو

  خوران
dressage 

  هاي تربیت شده درساژ، حرکات نمایشی اسب
dressage arena 

  ها میدان درساژ، میدان حرکات نمایشی اسب
dressing  

، عملیـات پرکنـی و خـالی    آماده سازي الشـه 
 کردن احشاء الشه

dried  
 خشک، خشک کرده، خشک شده

dried skim milk 
  شیر خشک پس چرخ

dried butter milk 
  آب کره خشک شده

drier  
 خشک کن

drift 
  )در مورد ژن(رانش 

drinker 
  آبخوري

drinking trough  
 آبشخور

drip  
 شیرابه ماهیچه، آبگوشت

drip infusion  
 تجویز دارو به صورت قطره قطره

drip loss 
  خروج آب

dripper  
 چکاننده

dripping  
 چکه کردن

drone  
 زنبور عسل نر

drooling 



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
کـه در   جاري شدن آب از دهان، در گاوهایی

شرایط استرس گرمایی هستند آب از دهان به 
  .کند بیرون ترشح می

droop  
 افتادگی، پژمرده

drooping  
 چرت زدن

drooping pit 
معمـوال در سیسـتم قفـس و    (چاه فضـوالت  

  )اسلت
droopings 

  فضوالت طیور
drop  

 قطره، رهاکردن
droplet  

 قطره کوچک
dropping  

 زایش
droppings  

 فضله
dropsy  

 آب آوردگی
drosophila  

 مگس سرکه
drought 

  تشنگی، خشکسالی، خشکی
drove  

 دسته، رمه
drover  

 چوبدار
drowsiness  

 خواب آلودگی
drug  

 دارو
dry  

 خشک، خشک کردن، خشک شدن
dry ice 

  یخ خشک
dry rendring 
رنــدریگ خشــک، در ایــن روش بقایــاي    

) کشتارگاهبیشتر ضایعات (هاي حیوانی  بافت
اي توسط بخار تا موقـع   در مخازن دو جداره
شـود و چربـی روي آن    تبخیر آب پختـه مـی  

گردد، و مواد جامد عمل آوري شده  تخلیه می
  .ماند باقی می

dryer  
 خشک کن

dry farming  
 دیمکاري

dry fodder  
 علوفه خشک

drying  
 خشک کردن

drying off 
نمایند و  میاي است که گاوها را خشک  دوره

آید و در واقـع   از آنها شیردوشی به عمل نمی
اي است کـه حیـوان بـراي دوره بعـدي      دوره

  .شود شیردهی آماده می
dryland farming  

 زراعت دیم
drylot  
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 جایگاه خشک
drylot fed  

 پروارشده در جایگاه خشک
dryrolling 

، شکستن یـا خـرد کـردن    غلطک زدن خشک
  دانه دانه به منظور صاف کردن

dual 
  پیشوندي به معنی دو

dual marker 
  دو نشانگر ، دو مارکري، دو نشانگري

dual purpose  
، دو منظورهدوکاره  

dubbing 
  قطع تاج

duck  
 اردك، مرغابی

duckling  
 جوجه اردك

duct  
 مجرا

ductless glands  
 غدد فاقد مجرا

ductuli efferents  
 ریزمجراي وابران

ductus  
لولهمجرا،   

due date  
 موعد زایمان

dulaa  
 کام نرم شتر

dull 

از اندامی توپر همچـون کبـد و   (صداي گنگ 
  ، کسل، افسرده)گیرد قلب سرچشمه می

dullness  
 کودنی، حماقت

dump 
  انبار موقت

dun 
  اسب کهر

dung (feces) 
 مدفوع، فضوالت

duodenal  
 اثنی عشري

duodenojejunal  
 دوازدهه اي

duodenum  
 دوازدهه، اثنی عشر

duplex  
 مضاعف، دوتایی

duplicate action  
 عمل متشابه

duplication  
 مشابه سازي

dura matter  
 سخت شامه

duration  
 مدت، طول مدت

dust  
 گرد و غبار

duster  
 گردوپاش

dusting  



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
 گردپاشی

dustproof box  
 جعبه ضد گردوغبار

dwarf  
 کوتوله

dwarfing  
 کوتاه قدي

dwarfism  
 کوتولگی

dyad  
یــک واحــد متشــکل از دو کروماتیــد  -دیــاد

خواهر که به عنوان یک تئراد سـیناپس کـرده   
 باشد

dye  
 رنگ

dys-  
پیش وندي که داللت بر بدي یا مشکل بودن 

 می کند
dysbiosis  

 اختالل زیستی
dyschondroplasia 

  دیسکوندروپالزي
dyscrasia  

 اختالالت خونی
dysentery  

تورم یا التهاب غشاي مخـاطی  اسهال خونی، 
روده بزرگ در اثر عمل باکتریها، پروتوآزها یا 

 .ویروسها
dysfunction  

 نارسایی
dysfunctional  

 بدکاري
dysgenesis  

 نقص رشد جنینی
dysgonic  

 دیر رشد
dysorexia  

 بی اشتهایی
dysphagia  

، اشکال در بلعیدن غذاسخت بلعی  
dyspnea  

نفستنگ   
dysrhythmia  

 بی نظمی ضربان قلب
dystokia 

  سخت زایی
dystosia=difficult birth 

  سخت زایی
dystrophied  

 استحاله شدن
dystrophy  

هر اختاللی که از سوء تغذیه ناشـی   -استحاله
  شود

dysuria 
ادرار دردنــاك، ســخت ادراري، ادرار همــراه 

  .سوزش یا درد
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E 
 
 
 
eagle  

 عقاب
eaglet  

 جوجه عقاب
ear  

 بالل) 4تشکیل سنبله ) 3سنبله ) 2گوش )1
ear corn 

  ذرت همراه بالل
ear covert 

  پوشش پر در گوش مرغ
ear lobe 

  )طیور(الله گوش 
ear notching 

  گذلري گوش عالمت
ear tag 

  شماره شناسایی گوش
early bloom  

 اوایل گل دهی
early embryonic mortality 

  رویانتلفات اولیه 
early feathering 

  زود پر درآوري
early lambs 

  هاي زود زاییده بره
early maturing 

  بلوغ زودرس
early pregnancy factor (EPF) 

  ي آغازي آبستنی، فاکتور آغاز آبستنی سازه

early weaning 
زود از شیر گرفتن، از شیر گـرفتن زودتـر از   

سـن  ها در  زمان معمول مانند از شیرگیري بره
ها در سن کمتر از  هفتگی، یا گوساله 12تا  8

  .روزگی 65
earning  

 درآمد
earnotching  

 عالمتگذاري گوش
ears  

 سنبله ذرت
earth's crust  

 پوسته خارجی زمین
earthworm  

 کرم خاکی
easy keeper  

 زود رشد
eat  

 خوردن
eatage  

نوعی رشد قابل مصرف علوفه براي دامها  )1
اســتفاده از چراگــاه بــراي چرانیــدن حــق ) 2

 احشام
eating  

 غذاي قابل مصرف
ecbolic oxytocic  

 محرك عضالت رحم
ecchymosis  

 خون مردگی
eccoprotic  

 مسهل مالیم



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
eccrine (exocrine) 

غدد یا بافتهـایی کـه بـدون     اکرین، برون ریز،
متالشی شدن یاخته هاي آنها مـواد را ترشـح   

 می کند
eclampsia  

 غش زایمانی
eclipse complex  

 مجتمع کسوفی
ecological niche  

 محدوده اکولوژیک
ecologist  

 بوم شناس
ecology  

 بوم شناسی
economic potential  

 توان اقتصادي
economy  

 اقتصاد
ecosystem  

 اکوسیستم
ecraseur  

 خردکننده
ectasia  

 اتساع، انبساط
ectoblast  

 خارجیغشاي ) 2اکتودرم )1
ectoderm  

خارجی ترین الیه از سه الیه ائلیـه   -اکتودرم
جنینی که از آن پوست و بافتهاي پوستی رشد 

 می کنند
ectoparasite  

 انگل خارجی
ectopia  

 نابه جایی
ectopic  

 نابه جا
ectopic expression 
تظاهر غیر ژنگاهی، تظاهر ژن موقعی کـه در  

  .باشدجایگاه ژنی خود قرار نگرفته 
ectopic hormone production 

  تولید نابجاي هورمون
ectopic pregnancy 

  آبستنی نابجا
ectoplacenta  
الیه تروفوبالست پررشدي کـه جفـت را در   

 .دهد جوندگان تشکیل می
ectoplacental cavity  

 حفره اکتوپالسنتایی
eczema  

 اگزما
edema  

 خیز
edematous  

 خیزدار
edentulous  

دندانبی   
edging  

 حاشیه کاري
edible  

، قابل خوردنخوراکی  
EDTA  
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، اي دي تی آ، اسید اتیلن دي آمین تترا استیک
 یک نوع ماده ضد انعقاد

effective NDF (eNDF) 
NDF       موثر، کـه شـکل فیزیکـی و یـا طـول

  .دهد ذرات غذایی را مورد ارزیابی قرار می
effector  

 اثرکننده
efferens  

 آوران
efferent  

 وابران، دورکننده از مرکز
efficacy  

 بازده تاثیر
efficiency  

 بازده، کارایی
effusion  

 ترشح، تراوش
effusive type  

 نوع ترشح
egg  

 تخم ، تخم مرغ) 2تخمک  )1
egg grader 

  دستگاه درجه بندي تخم مرغ
eggler= dreal of egg 

  خرده فروش تخم مرغ
eggnog 

  مرغ و شیرمخروط زرده تخم 
eggy  

 تخم مرغی
egg yolk  

 زرده تخم مرغ

egyptian clover  
 شبدر مصري

ejaculation  
 انزال

ejective  
 دفعی

elastase  
 .کند االستاز، آنزیمی که االستین را هضم می

elastic  
 کشش پذیر

elasticity  
 کشسانی

elastin  
االستین، نوعی پروتئین بافـت همبنـد کـه در    

بافت شـش و جـدار رگهـاي خـونی     رباطها، 
 .یافت می شود

elastrator  
 گشاد کننده

elastrator band (ring) 
  سازي حلقه الستیگی ویژه اخته

  
elbow  

 آرنج
elbow  joint 

  مفصل آرنج
elderly  

 سالمند
electric dehorning 
 

  ساخ سوزي برقی
electrocauter  



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
 خونبند برقی

electrocoagulator  
برقی، منعقد کننده برقیخونبند   

electrocuter  
 چاقوي برقی

electrocution  
 شوك برقی

electrode  
 الکترود

electroejaculation  
 انزال برقی

electroejaculator  
 اسپرم گیر برقی

electrolytes  
 الکترولیتها

electromagnetic  
 الکترومغناطیس

electromotive force  
 نیروي محرکه برقی

electromuscular  
عضالنی - برقی   

electron  
 الکترون

element  
 عنصر

elephant  
 فیل

elevation  
 بلندي

elevator  
 باالبر

eliminate  

 حذف کردن
elimination  

 دفع، حذف
elk  

چرم ) 3غاز یا قو وحشی ) 2گوزن شمالی  )1
 گوساله

elk horned  
 شاخ گوزنی

elkhound  
سگالکهاند، یکی از نژادهاي   

ellan  
 گوزن وحشی

elliptic  
 بیضوي

elliptical  
 بیضوي، تخم مرغی

elongation  
 تطویل، درازشدن

eluant  
 مایع شستشو، مایع جداکننده

eluate  
 محلول شستشو

eluate factor  
 6پیروکسیدین، ویتامین ب

elute  
 شستن، تمیزکردن

elution  
 شستشو

emaciated  
 الغر، نحیف

emaciation  
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 الغري مفرط
emasculation  

 اخته سازي
emasculator 

  )در روش باز(گاز انبر اخته سازي 
embden groats  

 بلغور یوالف پوست کنده
enbedding  

 تثبیت نمونه
embolectomy  

 خارج سازي مانع عروق
embolism  

 بسته شدگی عروقی
embolus  

 مانع عروقی
emberyo 

  رویان، جنین قبل از تمایز
embryo  

 جنین، رویان
embryo  

 گیاهک، بذر لقاح یافته
embryoblast  

 جوانه جنینی
embryogenesis  

 جنین زایی
embryogeny  

 تشکیل جنین
embryology  

 جنین شناسی
embryonic  

 جنینی
embryonization  

 رجعت جنینی
embryotroph  

 غذاي جنین
emergency  

 اضطراري، اورژانس
emesia  

 استفراغ، تهوع
emia  
پسوندي است که داللت بر وضعیتی از خون 

 .کند می
eminence  

 برجستگی
emission  

 خروج
emissivity  

 قابلیت انتشار
emollient  

 مسهل
emotion  

 هیجان، شور
emotional  

 هیجانی
emphysema  

 خیز ریوي
empirical 

  تجربی
empty  

 خالی، غیرآبستن
empyema  

فضاي جنینیعفونت چرکی   
emulsification  



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
 امولسیون سازي

emulsifier  
، ترکیبـی کـه موجـب بخـش     امولسیون کننده

شدن ذرات بسیار کوچک یک مایع در مـایع  
 .شود دیگري می

emulsify  
 به حال امولسیون یا معلق در آوردن

emulsifying 
  مخروط کردن

emulsion  
 امولسیون

enamel  
 مینا، لعاب

enamelum  
 میناي دندان

enation  
 ایجاد برجستگیهاي چینه دانی

encapsulated  
 کپسول دار

encasement theory  
 نظریه محصورشدگی

encephalitis  
 تورم مغز

encephalomalacia  
 نرمی مخ

encephalomyelitis  
 التهاب مغز و نخاع

encephalomyelocele  
 فتق مغز و نخاع

encephalon  
 مخ

enclosed shed  
 آغل بسته

encyst (encyct) 
اي محافظ  ، تشکیل پوستهکیست تشکیل دادن

توسط انگل یـا بـاکتري در شـرایط محیطـی     
 .نامساعد

end diastolic  
 پایان دیاستول قلبی

endemic  
، بیماري مربوط به یک ناحیهاي منطقه  

endemiology  
 بومی شناسی

endergonic  
 انرژي خواه

endo  
داخل پیشوندي به معناي  

endocardial  
اي درون شامه  

endocarditis  
 تورم درون شامه

endocardium  
 تورم درون شامه

endochondral  
 غضروف درونی

endocrine  
 درون ریز

endocrinology  
 درون ریز شناسی

endoderm  
 الیه داخلی

endoenzyme  
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اي آنزیم درون یاخته  
endogamy  

 ازدواج درون گروهی
endogene  

 درون زاد
endogenous  

 درون زاد
endolymph  

 لنف داخلی
endolymphatic duct  

 مجراي لنف داخلی
endometrial cups  

 فرو رفتگیهاي الیه داخلی رحم
endometrium  

بافـت همبنـد بینـابنی    ) 2الیه داخلی رحم )1
 عصبی

endoparasites  
 انگلهاي داخلی

endopeptidase  
 پپتیداز داخلی

endophthalmitis  
 التهاب کره چشم

endoplasmic reticulum  
 شبکه آندوپالسمی

endoskeleton  
 اسکلت درونی

endosperm  
، آردینه، درون دانهندو اسپرما  

endospore  
 درون هاگ

endosteum  

 بافت پوششی مجراي مغز استخوان
endorheliochorial  

 درون پوشی
endothelium  

 الیه درون پوش
endothermic  

 گرماگیر
endotoxin  

 زهرابه داخلی
endotracheal  

 داخل نایی
endotrophic  

 تغذیه داخلی یا درونی
endurance horse 

  هاي استقامت اسب
endurance riding 

 مسابقات استقامت
end piece  

 قطعه انتهایی
ENE  

 Estimated Net Energy  انرژي خالص تخمینی
enema  

کردن تنقیه، تنقیه  
energy  

 قدرت، انرژي
engorgement 

  تراکم خون) 2پرخوري، )1
enrichment  

 غنی سازي، تقویت
ensilage  

، سیلو کردن علوفهشده سیلو  
ensile  



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
 سیلو کردن

ensiled  
 سیلوشده

ensiling  
 سیلوکردن

enterate  
 داراي دستگاه گوارش

enterectomy  
 قطع بخشی از روده باریک

enteric  
اي روده  

enteritidis  
 اسهال غیرخونی

enteritis  
، التهاب رودهورم روده  

entero  
اي پیشوندي به معنی روده  

enterohepatitis  
اي التهاب روده  

enterokinase  
آنتروکینــاز، آنزیمــی کــه از دیــواره دوازدهــه 

 ترشح شده
enterolith  

اي سنگ روده  
enteropathy  

 مرض روده
enterorrhagia  

اي خونریزي روده  
enterotomy  

 روده بري
enterotoxemia  

ــی  ــزاز علف ــی، ک ــمی، غــش علف ، آنتروتوکس
 اي، قلوه نرمی مسمومیت خون با سموم روده

enterotoxin  
اي سم روده  

entire plant  
 گیاه کامل

entoderm  
 الیه داخلی

entomophage  
 حشره خواران

entozoa  
 انگل داخلی

entrails  
احشاامعاء و   

entropion  
 پلک برگشتی

entropy  
 آنتروپی) 2پیري  )1

entrotoxemia  
 آنتروتوکسمی

enuchism  
 حالت خواجگی

enucleation  
 خارج کردن کره چشم

envenomization  
 واردسازي زهر به داخل بدن

environment  
 محیط

environmental  
 محیطی

enzootic  



 

 g.kambiz@yahoo.com By: Kambiz Ghotouri 
 

Page | 133

اي منطقه  
enzymatic  

 آنزیمی
enzyme  

 آنزیم
epaxial  

 فوق محوري
epiblast  

 الیه رویانی بیرونی
epidemic 

  همه گیر، مسري
epibody  

 روخزي
epicardium  

 برون شامه قلب
epicarp  

 برون بر، پوست میوه
epidemic  

 همه گیر
epidemiology  

 همه گیري شناسی
epidemy  

 شایع
epiderm  

)پوست به معناي واقعی( روپوست، بشره  
epidermal  

 روپوستی
epidermals  

 روپوست، جلد
epididymis  

 ، جنب بیضه اپیدیدیم
epididymitis  

 اپیدیدیم التهاب
epidural  

 فوق سخت شامه اي
epigastric  

 فوق معدي
epigenesis  

 پیدایش تدریجی
epigenetic  

، اپی ژنتیکتحوالت پیدایشی  
epigenotype 

  ژنوتیپاپی 
epiglottis  
اپیگولوت، یک تکه بافت که در هنگام بلع 

 .پوشاند غذا روي ناي را می
epikerase  

 ناحیه الپوست شاخ
epilepsy  

 صرع، حمله
epileptic  

 غشی
epimere  

 قطعه باالیی
epinephrine  

، (C9H13NO3 ) آدرنالیننفرین،  اپی
 یک هورمون و کلیوي، غده فوق هورمون

 است از دسته دهنده عصبیانتقال 

این ماده . ساز است درون آمینهاي کاتکول
باعث افزایش ضربان قلب، انقباض عروق و 

واکنش  هاي هوایی شده و در بروز انبساط راه



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
 سیستم (Fight or flight) جنگ و گریز

 .موثر است عصبی سمپاتیک
 

epineurium  
 غالف همبند عصبی

epiphyse  
 سراستخوان دراز

epiphysitis 
  فیز تورم اپی

episclera  
 الیه خارجی صلبیه

episiotomy  
 فرج بري

episome 
  اپی زوم

epistasis  
اثر متقابل بین ژنهاي غیر آللـی بـه   اپیستازي، 

طوري که یک ژن اثـر ژن لوکـوس دیگـر را    
 .بپوشاند

epistaxis  
 خون دماغ

episternum  
 قبضه جناغ

epithelial  
 پوششی

epithelialization  
 تشکیل بافت پوششی

epitheliochorial  
چادري - اي  بشره  

epithelium  

هـاي پوششـی    ، اپیتلیال، سـلول بافت پوششی
 سطحی

epizootic  
، بیماري هایی که در یـک  همه گیر در حیوان

 .یابد محدوده وسیع و به سرعت انتشار می
eponychium  

 پوسته روي ناخن
epoophoron  

وي تخمدانیجسم ر  
epsom salt 

  نمک اپسوم سولفات منیزیم
equal  

 برابر
equestrian  

، جابک سوارکارسوار  
equestrian federation 

  فدراسیون سوارکاري
equidae  

 اسب سانان
equilateral  

 داراي جوانب مساوي
equilibrium  

 تعادل
equine  

 اسبی، مربوط به اسب
equine paralytic myoglobinuria 

هاي  که در اسب میوگلوبینوري فلجی در اسب
ــارکش و مســابقه ــی ب ــن . شــود اي دیــده م ای

 Mondy(ناهنجاري بیماري صـبح دوشـنبه   

Morning Sickness (  ــا آزوتوریـــا یـ
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)Azoturia (این مشـکل   .شود نیز نامیده می
هـاي حـاوي    هنگامی که جیـره غنـی از دانـه   

ها بخش اصلی خوراك را  نشاسته باشد و دانه
عالیم ایـن   .پیوندد تشکیل دهند، به وقوع می

بیمــاري شــامل درد عضــالنی و خشــکی    
عضالت بعد از تمـرین سـبک و نیـز هنگـام     

ادرار آنها به علت وجود  .فشار حمل بار است
ضالت آسیب دیـده  میوگلوبین آزاد شده از ع

  .دها آسیب ببین تیره شده و شاید کلیه
equisetum  

 گیاه دم اسب
equitation 

هنراسب سواريسوارکاري،   
eradicable  

 ریشه کن شدنی
eradicant  

 ریشه کن کننده
eradication  

 ریشه کنی
erect  

 افراشته
erection  

 نعوظ، شقی
erepsin  

 ارپسین، نوعی آنزیم هاضم پروتئین
ergocalciferol  

ــاده ــترول تشــکیل   م ــه از ارگوس اي اســت ک
 .شود می

ergosterol  
 C28H43OH  ،ارگوسترول

ergot  
) 2نوعی بیماري قـارچی غـالت   ) 1ارگوت، 

دارویی که از گیاهان مبتال به ارگوت بدسـت  
 می آید

ergotism  
نوعی بیماري انسـانی و حیـوانی کـه در اثـر     

 .شود خوردن غالت عارض می
ergoty  

 آلوده به ارگوت
ermold  

 نوعی پنس سوزنگیر
erosion  

 زخم سطحی
error  

 خطا
eructation =belch 

 آروغ زدن
eruction=belching  

 آروغ
eruption  

 زخمها
erysipelas  

 بادسرخ
erysipeloid  

 شبه باد سرخ
erythema  

 سرخی پوست
erythroblast  

 گویچه قرمز اولیه
erythroblasts  

 گویچه هاي قرمز نارس خون



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
erythrocyte  

 گویچه قرمز خون
erythropoiesis  

 گویچه قرمز سازي
erythropoietic  

 مربوط به تولید گویچه قرمز
erythropoietin  

گویچـه هـاي قرمـز را     لهورمونی که تشـکی 
 .کند تحریک می

escapable 
  توانایی عبور

escape  
 عبوري

escape protein 
  پروتئین عبوري

escaped  
 خودرو

esculent  
 خوراکی، سبزیجات

esophageal feeder 
  تغذیه کننده مري

esophageal groove 
کانالی اسـت کـه در نشـخوارکنندگان جـوان     
باعث عبور مـواد مـایع از مـري بـه شـیردان      

  .شود می
esophagitis  

 التهاب مري
esophagoscopy  

 مري بینی
esophagus  

ناي مري، سرخ  

esophagus tube 
  لوله مري

essence  
 اسانس، جوهر

essenced  
 معطر

essential  
 ضروري، الزم

essential amino acids 
  اسید هاي آمینه ضروري

estivation  
 خواب تابستانه

ester  
استر، نوعی نمک آلی که از واکنش الکـل یـا   

 .آید قلیا و یک اسید آلی بدست می
esterer 

سیلو کـه تمـام    استرر، سیلوي آلومینیمی، این
» استرر«بدنه آن از آلومینیم ساخته شده و بنام 

ارتفـاع آن معمـوال   . سازنده آن معروف است
  .متر و شکل آن گرد است 14

estrogen  
 استروژن

estrogenic  
 استروژنی

estrus =heat cycle 
، چرخه فحلیفحلی، طلب جنسی  

estrusinduction 
ایجاد فحلـی  ، هدف از القاء فحلی القاء فحلی

گیري  بارور در خارج از محدوده فصل جفت
  .است

ethanol  
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 اتانول
ether extract 

  چربی خام، عصاره اتري
ethiology 

  سبب شناسی
ethmoid  

 غربالی
ethmoiditis  

 تورم سینوسی پرویزنی
ethylene  

  C2H4  اتیلن
etiolation  

 بی رنگ سازي
etiology=aetiology  

  هامطالعه علت بیماری، سبب شناسی
Ethology 

دانش ، کردارشناسی، رفتارشناسی جانوري
بررسی و مطالعۀ علمی رفتارهاي حیوانات را 

  .نامند می اتولوژي
euchromatin  

 کروماتین روشن
eugonic  

  ، یوژنیکپر رشد
eukaryote  
یوکاریوت، موجـوداتی کـه هسـته و غشـاي     

 هسته دارند
euphoria  

 احساس سرخوشی
euplasia  

 رشد طبیعی
eupnea  

 تنفس طبیعی
euthanasia  

 راحت کشتن حیوان
eutheria  

 پستانداران جفت دار
eutherian  

 جفت دار
evagination  

 برگشتگی
evaporate  

 تبخیر کردن
evaporated  

 تبخیر شده
evaporating  

 تبخیر کردن یا شدن
evaporation  

 تبخیر
evaporativity  

تبخیر پذیريقابلیت   
evaporator  

 تبخیر کننده
evaporimeter  

 تبخیر سنج
evaporometer  

 تبخیر سنج
evapotranspiration  

 تبخیر و تعریق
evenness  

 یکپارچگی
eventer 

  اي هاي مسابقه اسب
eventing 



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
  سواري، انواع مسابقه اسب سواري

eversion  
 وارونه شدگی

evert  
 برگرداندن به طرف خارج

eviscerate  
 ء، خالی کردن شکمتخلیه احشا

eviscerated  
ءشده از احشا تخلیه  

evisceration  
ءسازي شکم از امعاء و احشا تخلیه  

evolution  
 تکامل

ewe  
، گوسفند مادهمیش  

excavation  
 حفاري

exceed 
قدم فراتر نهادن، بالغ شدن بر، متجاوز، تجاوز 

  کردن
excellent  

 عالی
excentric  

 خارج از مرکز
excise  

 قطع کردن
excision  

 بریدن و برداشت
excitable  

 تحریک پذیر
excitatory  

 تحریکی
excitement  

 هیجان
exconjugates  

 سلولهاي الحاقی
excrement  

، پس مانده، زائدمدفوع  
excreta  

 مدفوع
excrete  

 دفع کردن
excretion  

 دفع، ترشح
excretive  

 دفعی
exergonic  

 واکنشهاي انرژي زا
exfoliate  

 پوسته پوسته شدن یا کردن
exfoliation  

 پوسته پوسته شدگی
exhalation  

 بازدم
exhaust  

 تخلیه هوا
exhaustion  

 واماندگی

exo - 
  پیشوندي به معنی خارجی

exoccipital  
 پس سري
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exocoelom  
 حفره خارجی

exocrine  
 برون ریز

exoenzyme  
خارجی آنزیم  

exogenous  
 برون زا، خارجی

expodite  
 برون پا

exponential 
  نمایی

exoskeleton  
 اسکلت خارجی

exostosis  
 زایده استخوانی

exothermic  
 گرماده

exotic  
، بیگانهغیر بومی  

exotoxin  
 سم خارجی

exotoxins  
 سموم خارجی

expanded  
 گسترش یافته

expanding  
 گسترش

expansion  
 گسترش، انبساط

expectancy chart  
  چارت آبستنی

expectorant  
 خلط آور

expectoration  
 خلط آوري

expenese  
 مخارج

experiment  
 تحقیق، امتحان

experimental  
 آزمایشی

expiration  
 بازدم

expiration date 
  تاریخ مصرف

explant  
 بافت کشت یافتنی

explantation  
 کشت بافت

exploding 
منبسط کردن، باد کردن دانه بـا تحـت فشـار    

  رها کردن آن به هواي آزاد سپس قرار دادن و
exploration  

 بررسی، معاینه
exploratory  

 اکتشافی
explosion  

 انفجار
exposure  

 در معرض
expressivity  

 رسابودن
exsanguination  



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
 خون مکی

extend  
 پیشرفت، حدود

extender 
  کننده رقیق

extensen 
اکستنسن، اکستنسن گلیکـوپروتئینی اسـت از   

که حاوي مقـدار فراوانـی    HRGPSخانواده 
باشـد و بـه زنجیـره     هیدروکسی پـرولین مـی  

معمـوال   .ها متصـل شـده اسـت    کربوهیدرات
ســلولز بــه داخــل مــاتریکس  ســلولز و همــی

  .اکستنسن رسوخ نموده است
extensibility  

 قابلیت اتساع
extension  

 گسترش
extensive  

 وسیع، گسترده
exterieurs 

  عامل بیرونی
external  

 بیرونی
externus  

 خارجی، واقع در خارج
extinction  

 انقراض
extirpation  

 ریشه کنی
extra  

 خارج از حد
extra caloric effect 

، مخلوطی از پیـه و یـک   زایی مازاد اثر انرژي
روغن گیاهی منجـر بـه ایجـاد انـرژي قابـل      

و ساز که بیشتر از مجموع انرژي هر  سوخت
شـود کـه آن را اثـر     هاسـت مـی   یک از چربی

  .زایی مازاد گویند انرژي
extracapsular  

 خارج کپسولی
extracellular  

 خارج از یاخته
extrachromosomal  

 خارج کروموزومی
extracorporeal  

 خارج جسمی
extract  

 عصاره
extractable  

 قابل استخراج
extractable water  

 آب قابل استخراج
extractant  

 عصاره گیر، آب گیر
extraction  

 عصاره گیري
extradural  

اي خارج سخت شامه  
extrahepatic  

 خارج کبدي
extraneous  

 خارجی
extranuclear  

 برون هسته اي
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extraoral  
 خارج دهانی

extraperitoneal  
 خارج پرده صفاقی

extrareceptor  
 دریافت کننده خارجی

extravascular  
 خارج عروقی

extremity  
 انتهایی

extruded  
، فشرده شدهاکسترود شده  

extruding 
فشردن، فشردن دانه در یک صفحه مشبک که 

  .همراه با تولید حرارت است
extrusion  

 بیرون راندن
exudate  

 تراوش، تراوش کردن
exudative  

 ترشحی، تراوشی
exude  

 تراوش کردن
eye brow 

 ابرو
eyeball  

 کره چشم
eye lash 

  مژه
eyelid  

 پلک چشم
eyetooth  

 دندان انیاب فوقانی
 
 
 
 

 

F  
 
 
 
F 

شده  نمادي براي الکتریسیته ذخیره -فاراد  )1
ــور  ) 2 ــر فلوئ ــانس ) 3عنص ــبت واری ) 4 نس

 بیانگر یک گاو نـر شـیري   Foreignمخفف 
تسـت  ایـاالت متحـده   است که در خارج از 

 .نتایج شده است
face  

 صورت
facet  

 سطح
facial  

اي چهره  
facialis  

اي چهره  
facies  

 ظاهر یا ترکیب یک جامعه) 2سطح )1
facilitation  

 تسریع، تسهیل
factor  



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
 عامل

facultative  
 اختیاري

fading  
 رنگ پریدگی

faeces  
 مدفوع

fag  
 انگلهاي خارجی گوسفند

fahrenheit  
 فارنهایت

failure  
 ناتوانی، شکست

faint  
 غش کردن

fair  
 نمایشگاه

falciform  
 هاللی

fallowing  
 آیش

false-positive  
 کاذب مثبت

familia  
 اهلی

family  
 خانواده

famine  
 قحطی، خشکسالی

famish  
 گرسنگی دادن

fan  

 بادبزن
FAO  

 Food and Agriculture Organization  فائو
FAOUN  

  خواربار و کشاورزي ملل متحدسازمان 
 Food and Agriculture Organization Nations of 
United 
farcy  

 سراجه
farinaceous  

اي نشاسته  
farm  

 مزرعه
farm stock 

  اي هاي اهلی مزرعه دام
farmer  

 کشاورز
farmers lung 

نوعی بیماري آلرژیک اسـت  ( ریه مزرعه دار
اکتنیومیسـتها  که دراثرعلوفـه خشـک حـاوي    

  )درانسان ایجاد میشود
farming  

 کشاورزي
farrow  

خوك زائیدن  
farrowing  

 خوکچه زایی
fascia  

 غالف، پرده
fascial  

 نیامی
fascice  
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 دسته
fasting  

 گرسنه نگهداشتن، خوراك نخوردن
fat corrected milk (FCM) 

 شیر تصحیح شده بر اساس چربی
fatal  

 کشنده
fatality  

 کشندگی
fatening 

  چاق کردن، پروار کردن
fatigue  

 خستگی
fatness  

 فربهی
fats  

 چربیها
fattable  

 پروارشدنی
fattening  

 چاق شدن) 2پرواري  )1
fauces  

 گلو
fauna  

 جمعیت جانوري یک ناحیه
favor  

 مواظب بودن
favour  

 مواظب بودن
favus  

 کچلی قارچی
fawn-in  

 آبستن
FCM  

 چربی% 4اصالح شده بر اساس شیر 
 Fat Corrected Milk 

FDA  
  اداره غذا و داروي فدرال

(Federal Food and Drug Administration) 
feather  

 پر
feather meal 
پودر پر، یک منبع بسیار عالی براي سیستین و 

رود، به  می خوب از نظر پروتئین خام به شمار 
ت در ویژه جـایی کـه بـراي تنظـیم احتیاجـا     

از طـرف دیگـر،    .هـا مـورد نیـاز باشـد     جیره
اي  مصرف آن به دلیل کمبود اسـیدهاي آمینـه  

مانند متیونین، لیزین و هیسـتیدین بـه شـدت    
پودر پر به طور معمـول داراي   .محدود است

درصـد سیسـتین بـا قابلیـت هضـم       5تا  5/4
انرژي قابل سوخت  .باشد درصد می 60حدود 

 3300و ساز پـودر پـر نسـبتاً بـاال و حـدود      
پودر پـر داراي   .کیلوکالري در کیلوگرم است

ــه ــید آمینــ ــونین   اســ ــام النتیــ ــه نــ اي بــ
)Lanthionine (هـاي   باشد که در بافت می

  .حیوانات وجود ندارد
feathery  

 پرمانند
febrile  

 تب دار
fecal  

 دفعی، مدفوعی



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
feces  

 مدفوع
fecundation  

 لقاح، آبستن شدن
fecundity  

 گشنیدگی، قابلیت بارور سازي
feed  

در مورد دام خوراك  
feedback  

 پس خوراند
feed conversion ratio (FCR) 

، مقدار خوراك خورده ضریب تبدیل خوراك
شده در ازاي تولید یک واحد افزایش وزن یا 
یک واحد تولید شیر و یا یـک واحـد تولیـد    

براي مثـال اگـر بـراي تولیـد یـک       .تخم مرغ
صـرف  کیلو خـوراك م  2.5مرغ  کیلوگرم تخم

 40یا    .شود ضریب تبدیل خوراکی برابر 
   .درصد است

feed efficiency (FE) 
  ، راندمان خوراكبازدهی خوراك

feeder  
غـذا  ) 2حیوان الغر و مستعد پروار شـدن  )1

) 5تغذیـــه کننـــده ) 4پرواربنـــد ) 3دهنـــده 
 غذاخوري

feedgrinder  
 آسیاب

feeding  
 تغذیه، خوراك دام

feeding spase  
  فضاي دانخوري مورد نیاز به ازاي هر مرغ

feed ingredients 
  اقالم خوراکی

feed intake 
  )توسط حیوان(مصرف خوراك 

feedlot  
 جایگاه پروار بندي

feed out  
 پروارکردن

feed off  
 چرانیدن یک محصول

feed rake  
 چهارشاخ

feedstuff = feeding staffs 
هـایی کـه بـه     ، خوراكخوراك، خوراك دامی

 .مصرف دام و طیور می رسند
feedy  

 طعم خوراك
feeling  

 احساس
feet 

  )دست و پا(هاي حرکتی  اندام
felial  

 نسل
felling  

 افتادن
fellmonger  

 دالل پشم و پوست
female  

 ماده
femininity  

 مادینگی
femoral  



 

 g.kambiz@yahoo.com By: Kambiz Ghotouri 
 

Page | 145

مربوط به ران یا استخوان ران رانی،  
femoropatellar joint  

 کشککی، مفصل ران
femur  

 استخوان ران
fence  

 پرچین، حصار
fencing  

 حصار کشی
fenestra  

 دریچه
feral  

 وحشی
ferment  

 تخمیر شدن
fermentable  

 قابل تخمیر
fermentation  

 تخمیر
fern  

 سرخس
ferritin  

 پروتئینی آهن دارنوعی ترکیب  -فریتین 
fertile  

 حاصلخیز
fertility  

 باروري
fertilization  

 لقاح، بارورسازي
fertilize  

 بارور کردن
fertilizer  

، کودبارور ساز  
ferulago angulata 

، گیاه چویر با نام علمی گیاه چویرنام علمی 
Ferulago angulata  از خانواده

Apeacea  و از چتریان نسبتاً فراوان در
مراتع ییالقی بوده که به شدت نسبت به سرما 

  .و یخبندان مقاوم است
festuca arundiacea 
فستوکا، گیاهی است که علوفه زیـادي تولیـد   

اي نیست حتی اگر  کند ولی گیاه خوش مزه می
بطور مخلوط با علوفه حبوبات کشت شده و 

  .مرتع بخوبی اداره شده باشد
feta  

 پنیر گوسفندي
fetal  

 جنینی
fetalization  

 جنینی شدن
fetid  

 متعفن
fetlock  

، مفصل مچ پا،مفصل قلمی  
fetus  

بعد از مرحله تمایز ارگانها تا مرحله ( ، جنین
 )تولد

fever  
 تب

fiber  
، فیبررشته، تار  

Fiber mat 



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
  ، توده فیبريتله فیبري

fibril  
ظریف) رشته(تار   

fibrillation  
 لرزش

fibrin  
 فیبرین

fibrinogen  
پروتئینی است در خون که توسط  -فیبرینوژن 

آنزیمی به نام تـرومبین بـه فیبـرین نـامحلول     
 .شود  تبدیل می

Fibrous mat 
تله فیبري، تعداد پروتوزآ در شکمبه معموالً با 

یابـد و   هاي پر کنسانتره کاهش می تغذیه جیره
تواند به ایـن دلیـل باشـد کـه      این احتماالً می

فیبرهـاي بلنــد جیــره یــک تلــه فیبــري را در  
کننـد کـه پروتـوزوآ بـه آن      شکمبه فراهم مـی 

چسبند و لذا بدین وسیله آنقدر در شکمبه  می
  .مانند تا بتوانند تکثیر شوند می  باقی

figure 
  )fig( شکل، تصویر

fill unit system 
در  ، سیستم انباشـتگی سیستم واحد انباشتگی

میالدي توسط جاریگ و  1986و  1979سال 
هــدف، ارائــه یــک . همکــارانش عنــوان شــد

سیستم عملی و جـامع بـود کـه قـادر باشـد      
مصرف غذا را در گاو، گوسفند و بـز تحـت   

  .گویی کند شرایط مختلف پیش
fill unit (FU) 

اولـین بـار بـراي توصـیف     واحد انباشـتگی،  
 و) IC(حداکثر ظرفیت مصرف غذاي حیوان 

) FV(خواص سیري یعنی مقـدار انباشـتگی   
ــه تعریــف، یــک واحــد  . تعریــف شــد ــا ب بن

انباشتگی معرف انباشتگی یک کیلوگرم مـاده  
خشک یک علوفه شناخته شده اسـت کـه در   

  .اي وجود دارد یک مرتع با خصوصیات ویژه
filly 

  کره مادیان
fill index 
نرخ انباشتگی، شاخصی است که با متغیرهاي 

پذیري و همچنین نرخ عبـور مـواد از   تجزیه 
شکمبه یا نرخ خروج مواد از شکمبه ارتبـاط  

  .کند پیدا می
fin 

  باله ماهی
finish 

  پروار کردن، درجه چاقی
finishing animals 

 حیوانات پرواري
fibrionolysin  

 آبکافت کننده فیبرین
fibrinolysis  

فیبرین) تجزیه(آبکافت   
fibrinopurulent  

چرکی - فیبرینی   
fibrinous  

 رشته اي، تارمانند
fibroblasts  
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یاخته هاي بافت همبنـد کـه وظیفـه ترمیمـی     
 دارند

fibrocartilage  
 غضروف فیبرو

fibrocollagenous  
لیفی -کالژنی   

fibrocyte  
 سلول بالغ بافت همبند

fibrogenesis  
 رشته سازي، الیاف سازي

fibroliomyomata  
 ماهیچه صافتومور بافت همبند و 

fibromata  
 تومور بافت همبند

fibropapilloma  
 پرز لیفی

fibroplasia  
 تشکیل بافت لیفی

fibrose  
 اي رشته) 2تشکیل بافت لیفی  )1

fibrous  
 رشته اي، الیافی

fibula  
 استخوان نازك نی

fibularis  
اي نازك نی  

field  
 میدان، حوزه) 2مزرعه  )1

figure  
 شکل، قیافه

filament  

 میله، رشته
filamentous  

اي، نخی شکل رشته  
filiform  

اي شکل میله  
filler  

 پرکننده
filly  

 مادیان جوان
filterable  

 پاالیش پذیر
filteration  

 پاالیش
filtration  

 تصفیه، پاالیش
fimbria  

 شرابه، قیف رحمی
find  

 زاییدن، وضع حمل کردن
fines  

 ذرات ریز
fine wheat feed 

ندمگزبره ریز   
finish  

 پروار کردن
finisher  

 تمام کننده
finishing  

 تمام کننده
fins  

 باله
fir  



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
 نراد، صنوبر

firm 
  بادوام

fish  
 ماهی

fishery  
 شیالت، ماهیگیري

fishiness  
 طعم ماهی

fishing  
 صید ماهی

fishy  
 مربوط به ماهی

fishy taint 
مشکالت تغذیه پودر ماهی ایجاد (، بوي ماهی

تخم مرغ و گوشت و فرسایش  دربوي ماهی 
  ).باشد سنگدان در پرندگان جوان می

fission  
 تقسیم، شکافت

fissure  
 شکاف، ترك

fist 
  مشت

fistula  
لوله یا مجرایی که براي ارتباط دادن  -فیستول 

یک بخش از بدن بـا بخشـهاي دیگـر یـا بـا      
 .رود کار میقسمت خارجی بدن به 

fistulate  
 فیستول گذاري

fitness 
  )اسب در(، تناسب بدنی ، برازششایستگی

fittings  
 اتصاالت

fixation  
کردن) تثبیت(ثابت   

fixative  
 ثابت کننده

fixed  
 تثبیت شده

flaccid  
 ضعیف

flagellates  
 تاژکداران

flagllum  
 تاژك

flapping  
 آویختگی

flake  
 پولک، تراشه چوب

flaked  
 ورقه ورقه شدن

flakes  
 خوراکهاي پولکی

flaking 
ورقـه ورقـه کـردن، از طریـق ژالتینـه کـردن       
نشاسته که بوسیله غلطک و بخار آب صورت 

  .یابد غذي بهبود میگیرد، فراهمی مواد م می
flambage  

، شعله دادنشعله افکنی  
flank  

 پهلو، تهیگاه
flap  
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 آویخته
flatulence  

شکمنفخ، باد   
flatulent colic 

  کولیک نفخی، درد دل ناشی از نفخ روده
flatworm  

 کرم پهن
flavedo  

 پوست خارجی مرکبات
flavone 
فــالون، فالونهــا مســئول رنــگ زرد روشــن  

  .اند هایی مانند لیمو و سیب میوه
flavoprotein  

پروتئین مرکب زرد رنگی که  -فالووپروتئین 
مونونوکلئوئیـد  گروه غیرپروتئینی آن فالویـن  

 .است
flavor  

 طعم، مزه
flavour  

 طعم، مزه
flavourings  

 طعم افزا
flea  
کک، حشراتی می باشند که بیشـتر در سـگ،   
گربه، جوندگان، طیور و گـاهی انسـان دیـده    

  .باشد زا نمی شود ولی در گاو بیماري می
fleece  

  )دسته پشم( ، فلیس پشم گوسفند
flesh  

 گوشت حیوان
fleshfly  

 مگس گوشت
fleshy  

دار ، گوشتی، گوشتگوشتالوفربه،   
flexible  

 قابل انعطاف
flexion  

 تاشدگی
flexor  

 خم کننده
flexture  

 خم، خمیدگی
flexuose  

 انعطاف پذیري
flexure  

 خم، انحنا
flicker  

 دارکوب پرطالیی
floatation  

 غوطه وري
floating  

 غوطه ور کردن
flocculus  

 لوبک، بخشک
flock  

 گله، دسته
flood  

 سیل
floor  

 کف
flora  

 گیا، فلو
flour  



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
، پودر شدن، آرد کردنآرد  

flow  
 جریان

flow rate  
، نسـبت یـا سـهمی از کـل مـواد      نرخ جریان

هضمی از شیرابه هضمی است کـه در واحـد   
زمان از نقطه خاصی از لوله گوارشی بعـد از  

  .کند شکمبه عبور می
flower  

 گل
fluctuation  

 نوسان
fluff  

دادن باد  
fluid  

 مایع، سیال
fluid associated bacteria (FAB) 

  هاي وابسته به بخش مایع باکتري
fluke  

 کپلک
fluorine  

 فلوئور
fluorosis  

 مسمومیت با فلوئور
flush  

، رشـد سـریع علوفـه    گلگون شدگی صورت
 هاي گندمیان بخصوص علوفه

flushing  
، افــزایش مصــرف تغذیــه خــوبفالشــینگ، 

ــی دوران   ــت در ط ــا کیفی ــه خــوراك ب روزان

 شـود  میاي مصرف  جیره .جفتگیري گوسفند
بیش از نیاز نگهداري انـرژي  % 30که بیش از 

 .دارد
flutter 

  لرزش عضوالنی
flux  

 جریان، شیرابه درخت
fly  

 مگس، حشره بالدار
fly-proof 

  ضد مگس
foal  

، کره قاطرکره اسب  
foaling 

  زایمان
focal  

 کانونی، موضعی
fodder  

، علوفه دادنعلوفه، مواد خشبی  
fodder beet 

  اي چغندر علوفه
fodder crop 

  اي مواد یا محصوالت علوفه
foetus  

 رویان، جنین
foggage  

 علوفه
folacin  

 اسید فولیک
fold (folding) 

، چین و چروكچین  



 

 g.kambiz@yahoo.com By: Kambiz Ghotouri 
 

Page | 151

fold unit 
مـرغ در هـواي    یکی از سیستم هاي پرورش

  آزاد،واحد داراي حصار
fold yard  

 آغل گاو یا گوسفند
foliaceous  

 برگ مانند
foliage  

 برگ درختان
foliate  

 برگی شکل
follicle  

ساختمانی آبسه یا دمل ماننـد روي   -فولیکل 
 .تخمدان که حاوي تخمک است

folliculitis  
 التهاب فولیکولی

fomite 
هاي آلـوده،   مثل ساختمانهاي غیره زنده  ناقل

  ، اشیاء بی جانچکمه و تجهیزات آلوده
fontanel  

 مالج
food  

 غذا
food and drug administration 
(FDA) 

  اداره غذا و دارو آمریکا
foodstuffs  

 غذاها، غذاهاي انسانی
foot  

 پا
foot and mouth fever  

 تب برفکی
foot and mouth disease  

 بیماري تب برفکی
forage  

 علوفه
forage legumes (legominosaea) 

  اي حبوبات گیاهان علوفه
forager  

 زنبور کارگر
forages  

ها علوفه  
foramen  

 روزنه، سوراخ خروجی
forb  

 علف پهن برگ
forbs 

  علفزار
forceps  

، فورسپپنس  
fore feet 

  هاي حرکتی جلویی اندام
forearm  

 ساعد
forebrain  

 بخش قدامی مغز
forecasting  

 پیش بیی
foregut  

 بخش پیشین روده
forehead  

 پیشانی
forelimbs  



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
see forelegs 

forequarters  
 پستانهاي جلو

forestomatch  
 پیش معده

forestomachs  
 سه معده اول نشخوارکنندگان

foreudder  
see forquarter 

fork  
 چنگال

form  
 پرسشنامه، فرم) 2شکل  )1

formation  
 تشکیالت

fornix  
 انتهاي داخلی غالف قضیب

fortify  
 تقویت کردن

fossa  
 گودي

foster 
دایه، مادیانی کـه عـالوه بـر کـره خـود کـره       

  . دهند دیگري را نیز پرورش می
founder  

 سوء هاضمه در اثر پرخوري) 2لنگش )1
fowl  

، مرغ، ماکیانپرنده  
fowls  

 پرندگان
fox  

 روباه

foxglove 
  )علف هرز(انگشتانه گل 

foxtail 
  )گیاهی علفی( دم روباه

foxtrol  
 یورتمه آهسته

fracture  
 شکستگی

fragility  
 تردي، شکنندگی

fragment  
 بخش، جزء

fragmentation  
 قطعه قطعه شدگی

fragrant  
 معطر، خوشبو

frame size 
  جثه بدن

framework  
 اسکلت بندي

frass  
 فضله حشرات

free  
 فاقد) 3مجانی ) 2 آزاد )1

free choice system of feeding 
سیستم خوراك دهی که پرنـده آزادانـه   نوعی 

  .باشد قادر به انتخاب دان می
free stall barn 

اصـطبل بسـته بـا آبشـخور آزاد،     اسـتال،    فري
نوعی اصطبل سرپوشیده که در آن آبشخور در 
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شود ولی گاوها آزاد هستند تا از  نظر گرفته می
  .هرکدام براي استراحت استفاده کنند

freemartin  
گوساله ماده عقیمی که با گوسـاله  مارتین، فري

 .نر دوقلو باشد
free range 

  مرتع آزاد
freeze dried  

 منجمد خشک شده
freeze drying 

  خشک کردن انجمادي
freezing  

 انجماد
fremitus  

 رعشه، لرزه
frenulum  

 مهار قضیب
frenum  

زبانمهار   
freons  

 گاز فرئون
frequency  

 تواتر) 3فراوانی ) 2بسامد ) 1
fresh  

 سبز) 2گاو تازه زا )1
freshing  

 زایمان
fret 

  قراري حیوان پرخاشگري کردن اسب، بی
friction  

، سایشمالش، اصطکاك  

frog  
 قورباغه

frog-bit  
 طعمه قورباغه

frons  
 پیشانی

front  
 پیشانی، جبهه، جلو

frontal  
اي، قدامی پیشانی  

frontalis  
اي، مربوط به پیشانی پیشانی  

frontoparietal  
اي آهیانه –اي  پیشانی  

frost  
 یخبندان

frostbite 
  سرمازدگی

froth 
  نفخ کردن، کف کردن

frothy bloat  
 تفخ کف آلود

frozen  
 یخ زده

fructivorous  
 میوه خوار

fructosan  
کافت شدن بیشتر قند بپلی ساکاریدي که در آ

 .کند فروکتوز تولید می
fructose  

 C6H12O6  قند میوه
frugivorous  



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
 پرندگان میوه خوار

fruiting  
 میوه آوري

fry  
 بچه ماهی

fryer  
 سرخ کردنی

frying  
 سرخ کردن

FSV  
 ویتامینهاي محلول در چربی

fussy 
  )در مورد حیوان(پرخاشگر حیوان سرکش، 

fuchsin  
 فوشین

fuchsinophil  
 فوشین دوست

fuel  
 سوخت

fumigant  
 ماده تدخینی، ماده گاززا

fumigate  
 گازدادن، تدخین کردن

fumigating  
 گازدهی، ضدعفونی کردن

fumigation  
 تدخین، گازدهی

fuming  
 گاز دادن

function  
 تابع) 2کار، وظیفه  )1

fundus  

 قعر، ته
fungi  

 قارچها
fungicidal  

کشیقارچ   
fungicide  

 قارچ کش
fungiform  

 قارچ مانند
fungoid  

 قارچ مانند
fungous  

 قارچی
fungus  

 قارچ
funiculus  

 بند، طناب
funnel  

 قیف، شیپور
funnelform  

 قیفی شکل، شیپوري شکل
furnace  

 کوره
furstenburgs rosette 

 8یا  7گل فروستنبرگ، باالي منفذ سرپستانک 
ــل  چــین خــوردگی  ــه گ ــروف ب غشــایی مع

فشار ناشـی از تجمـع    .فروستنبرگ قرار دارد
هـا   شیر باعث نرم شدن این چـین خـوردگی  

شده و به جلـوگیري از خـروج شـیر کمـک     
  .کند می

furrir  
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 بخیه سراسري ساده
furrow  

 شیار، خط فرو رفته
fusion  

 الحاق، ضمیمه
fuzz  

  کرك
  
  
  

 

G 
 
 
Gadfly.  

 خرمگس
Gage.  

گیر اشل، اندازه  
Gain.  

 به دست آوردن، کسب کردن، افزایش وزن
Gait.  

، حالت حرکت اسبگام، قدم  
Galactagogue.  

 نوعی حرکت اسب به طرف جلو
Galactophore. A milk duct  

 شیرزا، محرك تولید شیر
Galactophorus.  

 اي که تولید شیر را افزایش دهد هر ماده
Galactopoietic.  

مجاري شیر در غدد  مجراي شیر هر یک از
 پستانی

Galactophorus.  
 انتقال شیر، تولید شیر

Galactopoietic.  
محرك ترشح شیر هر عامل که ترشح یا تولید 

 .شیر را در غدد پستانی افزایش دهد
Galactose. CH2OH(CHOH)4CHO  
گاالکتوز ـ قندي است محلول در آب، با نقطه 

یـک مولکـول   . درجه سانتی گراد 166ذوب 
گاالکتوز با یک مولکول گلوکز تشـکیل یـک   

الکتوز قنـدي اسـت   . دهند مولکول الکتوز می
 .شود که به طور طبیعی فقط در شیر یافت می

Galactosemia  
گاالکتوز خونی، گاالکتوز در بدن باید توسط 

ـ فسـفات یوریـدیل   1آنزیمی به نام گاالکتوز 
در بعضـی  . ترانسفراز به گلوکز تبـدیل شـود  

. ین آنزیم به طور ژنتیکی وجود نـدارد افراد ا
در نتیجه گاالکتوز در خون ایـن افـراد جمـع    

شـود کـه بـه آن     شود و حالتی ایجـاد مـی   می
 .ندگاالکتوز خونی گوی

Gall.  
 گال، تورم بافت گیاهی

Gall bladder 
  کیسه صفرا

Galliformes.  
 ماکیان سانان

Gallon.  



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
 55/4گالن یک گالن انگلیسی برابر اسـت بـا   

لیتر آب و یک گالن آمریکایی برابر اسـت بـا   
 لیتر آب 79/3

Galloping.  
 تاخت، چهار نعل

Gallstones.  
 سنگهاي صفراوي

Gamete.  
زایژه، گامت، یاخته جنسی، یاخته تناسلی یـا  
جنســی کــه نیمــی از ژنهــا و کروموزومهــاي 

اسپرم یاخته جنسی نر و . والدین را در بر دارد
 .ماده است تخمک یاخته جنسی

 
Game brid 

، منظور از پرندگان شکاري، تفریحی و زینتی
پرندگان شکاري عقاب و شاهین نمـی باشـد   

 و ورزش بلکه پرنـدگانی کـه جهـت تفـریح    
شـوند ماننـد کپـک،     توسط انسان شـکار مـی  

  .باشند قرقاول، بلدرچین و غیره می
Gametocide.  
گامت کش، ضد گامت، مواد مضر و کشـنده  

 هاي جنسی یاخته
Gametogenesis.  
ــی، فرآینــد تقســیم   ــی، گامــت زای زایــژه زای

گامتهـا  (ها جنسی  اي که ضمن آن یاخته یاخته
 .شود تشکیل می) ها یا زایژه

Gametophyte.  
 یاخته جنسی گیاهی، زایژه گیاهی

Gamones.  

گامونها، یک ماده فرضی که تصور می شـود  
و  )ژیمنوگامون(در هنگام لقاح توسط تخمک 

ترشح می شود تا نفـوذ  ) آندروگامون(اسپرم 
اسپرم به داخـل تخمـک؛ یعنـی، عمـل لقـاح      

 .تسهیل شود
Gander.  

 غاز نر بالغ
Ganglion.  

 عقده عصبی، گره عصبی
Ganglionitis.  

هاي عصبی التهاب عقده  
Gangrene.  

 قانقاریا
Gangrenous.  

 قانقاریایی
Gap.  

 شکاف، درز، فاصله، وقفه
Garbage.  
آشغال، زباله، خاکروبه، کاه و کلـش، امعـاء و   
احشاء روده، فضـوالت حیـوانی و ضـایعات    
سبزیها که گاهی از آن در تغذیه خوك استفاده 

 .شود می
Gas chromatography (GC) 
نوعی کروماتوگرافی است که فاز متحرك در 

تواند مایع  آن حالت گازي دارد و فاز ثابت می
  .یا جامد باشد

Gasping 
س کـردن    س خـدر بیمـاري هـاي   ) صـدا (خ

  تنفسی در طیور، خس خس
Gasteric. gastric 
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 معدي، مربوط به معده
Gasteric juice 

  شیره معده
Gastrectasis.  

 اتساع معده
Gastrectomy.  
معده برداري، قطع بخـش یـا تمـام معـده از     

 .طریق جراحی
Gastric dilation and torsion 

  خوردگی معده اتساع و پیچ
Gastric lipase 

  لیپاز معدي
Gastrin.  
گاسترین، هورمونی است که از جدار داخلی 

وجود بعضی . معده مهره داران ترشح می شود
مواد غـذایی در معـده تشـرح آن را تحریـک     

 .کند می
Gastritis.  
ورم معده، التهاب معده، تورم غشاي مخـاطی  
معده، وضعیتی است که اغلـب اشـخاص در   

ورم معده سه . طول زندگی دچار آن می شوند
 .حاد، مزمن، و سمی یا ساینده: نوع است

Gastrocoele.  
 حفره گاستروالیی

Gastroenteritis. See enteritis; 
feline enteritis  

. هـا  اي، تورم معده و روده تورم معدي ـ روده 
اي عفونی  در خوك نوعی تورم معدي ـ روده 

 .ویروسی است وجود دارد که احتماال
Gastrointestinal.  

. ها اي، مربوط به معده و روده معدي ـ روده  
Gastrointestinal hormone 

اي کـه میـزان ترشـح     روده-اي هورمون معـده 
  .کند هاي معده را کنترل می آنزیم

Gastrointestinal  tract 
  دستگاه یا لوله گوارش

Gastrolith.  
 سنگ معده

Gastropoda.  
 شکم پایان

Gastroschisis.  
 شکاف معده

Gastroscope.  
اي است که با آن درون معده  معده بین، وسیله

 .کنند را معاینه می
Gastroscopy.  

 معده بینی
Gastrotomy.  
معده بري، قطع تمام یا بخشی از معده توسط 

 عمل جراحی
Gastrula.  
گاستروال، یکی از مراحل تکوینی اولیه جنین 

مرحلــه بالســتوال انجــام اســت کــه متعاقــب 
 .شود می

Gastrulation.  
 گاستروالیی شدن

Gate.  
 دریچه، دروازه، درب

Gaunt 
  الغر، ضعیف

Gauze.  
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 گاز زخم بندي

Gavage.  
وارد کردن مـواد غـذایی، داروي و غیـره بـه     

 .داخل معده توسط لوله معدي
Geese. Pl. of goose.  

 غازها، جمع غاز
Gel. gelatinous.  

یک محلول کلوئیدي ) 1(اي،  اي، دلمه ژلهژله، 
ذرات ته نشین شده باشد یا این که  که در آن

) 2. (محلول به صورت جامد در آمـده باشـد  
سخت شـدن، بـه صـورت ژالتـین درآمـدن،      

 .ژله مانند) 3. (منعقد شدن، بستن
Gelatin.  
ژالتین، نوعی فرآورده فرعی کشتارگاهی کـه  

گاو و خوك بـه  از بافتهاي همبند و استخوان 
آید و از آن به عنوان غذاي انسانی،  دست می

محیط کشت میکروبها، تثبیت کننده بسـتنی و  
 .شود غیره استفاده می

Gelatinization.  
 اي شدن ژالتینی شدن، ژله

Gelatinize.  
 ژالتینی کردن، ژالتینی شدن

Gelatinized ،Gelatinizing.  

هاي نشاسته  ژالتینی شده، ژالتینی کردن ـ دانه 
ــی از  ــا ترکیب ــدن ب ــامالً ترکان ــت،  را ک رطوب

مثل (حرارت، فشار و گاهی با عمل مکانیکی 
 .)پاپ کردن

Gelatinous.  
 دلمه مانند، ژالتینی

Gelation.  
اي شدن ژله  

Geld.  
 اخته کردن، عقیم کردن

Gelding.  
 2اسب نر اخته، اسب نري که معموالً در سن 

 .سالگی اخته شده باشد
Gelling 

  ژله شدن، دلمه شدن
Gemma.  

 جوانه
Gemmule.  

 جوانه
Gender.  

 جنس
Gene.  
ژن، ژن کوچکترین واحـد یـا ذره تـوارثی و    
ــی     ــید دي اکسـ ــول اسـ ــی از مولکـ بخشـ

ژنها بـه صـورت جفـت    . ریبونوکلئیک است
روي کروموزومها در هسته تمام سلولها یافت 

 .شود می
Gene amplification 

  تکثیر ژن
Gene cluster 

  خوشه ژن
Gene expression 

  تجلی اثر ژن
Gene flow 

  جریان ژن
Gene pool 

  خزانه ژن
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Genera.  
 جنسها

General.  
 عمومی

Generalized bruising.  
 کوفتگی عمومی

Generate.  
 د کردن، خلق کردن، زادن،ایجاد کردن، تولی

 حاصل کردن
Generation. See f1 and f2 generation  

 تولید ایجاد، زایش، خلق )2نسل )1
Generation intervall 

  فاصله بین نسل
Generative.  

 زایشی، تولیدي
Generator.  

 مولد
Generic.  

 عمومی، عام
Genesis.  

 پیدایش، تکوین، تولید
Genetic  

 ژنتیکی، یا مربوط به ژنتیک
Genetic drift 

  رانش ژنتیکی
Genetic gain 

  پیشرفت ژنتیکی
Genetic isolation 

  جدایی ژنتیکی
Genetic marker 

  نشانگر ژنتیکی
Genetic random drift 

  ژنتیکی تصادفی رانش
Genetic selection 

  انتخاب ژنتیکی
Genetics.  

علم ژنتیـک  ) 1(ژنتیک، توارث، علم وراثت، 
که در مـورد قـوانین و جریانـات تـوارثی در     

مطالعه ) 2. (گیاهان و حیوانات بحث می کند
نامه بعضی موجودات زنـده یـا ارقـام     شجره

 .گیاهی یا جانوري
Geniohyoid.  

اي ـ المی چانه  
Gentital  

 تناسلی
Gentital papilla 

  آلت تناسلی خروس
Genitalia 

 دستگاه تناسلی
Genito urinary 

  ادراري - تناسلی
Genome.  

کامـل   (Complement) کامپلیمنـت  )1ژنـوم،  
ایوکاریوتهـا در  ژن یک موجود زنـده کـه در   

اي از کروموزومها، در باکتریهـا در یـک    دسته
 مولکـول  کروموزوم منفرد و در ویروسها در

DNA  یا RNA دسته کامـل  ) 2. (وجود دارد
دسته ژنی از (ژنها رد یک فرد که یا هاپلویید 

 )شود یک والد مشتق می
Gentle.  

 نجیب، خوش خلق، آرام، غیر مضر
Genuine.  
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 حقیقی، واقعی

Gerber method 
روش ساده و ارزان براي اندازه گیري چربـی  

توسط دکتر ژربـر   1892شیر است و در سال 
ــداع   از بنیانگــذاران صــنایع شــیر ســوئیس اب

 در این روش از چربـی سـنج  . گردیده است

 .شود استفاده می) بوتیرومتر ژربر (
Geothermal  

  هواکش مخصوص، بادگیر
Germ 

  کثافتجنین، میکروب، توده، 
 
Germ cell 

  سلول جنسی، گامت
Germ line 

هاي مولـد   خط زایندگی، مسیر تشکیل سلول
  .یا تولید کننده گامت

Germ free 
  عاري از میکروب

Germicide 
  میکروب کش

Germinal disc 
  صفحه ي زاینده، صفحه تنژنده

Germinal mutation 
  جهش زاینده

Germinant.  
زازایا، زایگر، زایشگر، جوانه   

Germinate.  
 جوانه زدن، رستن، تنژیدن

Germination.  

جوانه زنی، رویش، تنژیدگی، مراحلـی اسـت   
که ضمن آن رویان پس از تحمل یک سلسله 

شود و  تغییرات، از پوششهاي خود خارج می
به کمک ریشه جوان و برگهاي نو رسته، مواد 
غذایی الزم براي نشو و نماي خود را تـأمین  

 .کند می
Germinative.  

 زایشی، زایا
Gestation  
آبستنی، دوره اي است از هنگام لقاح تا تولد 
نوزاد که رد آن حیـوان مـاده جنـین خـود را     
درون رحم پرورش می دهـد و پایـان آن بـه    

ــی   ــوزاد خــتم م ــد ن ــا تول  .شــود زایمــان ی
(=Pregnancy; gravidity) 

Gestation length 
 طول دوره آبستنی

Get.  
حیوان نراوالد   

Gevity.  
 طول عمر، مدت زندگی

Ghee 
، روغـن  شـود  میکره مایعی که از شیر گرفته 

به شکل تغلیظ شده چربـی شـیر کـه از    ، زرد
قابلیت نگهداري بهتـري برخـورد دار اسـت،    

و در مناطق مختلف با عناوین  شود میاطالق 
در  Samna در هند یـا  ghee متفاوتی نظیر
  .شود میمصر نامیده 

Giblets.  
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امعاء و احشاء، هـر یـک از اعضـاي داخلـی     
پرندگان، بویژه قلب، جگر و سنگدان کـه در  

 .تغذیه انسانی مصرف دارد
Gid.  

 سرگیجه
Gigantism.  

غـول انـدامی ـ    , بزرگ اندامی، غـول پیکـري  
بزرگی غیر طبیعی یک موجـود زنـده کـه در    
حیوانات و انسان ممکن است در اثـر ترشـح   

حاصل  )هورمون رشد(سوماتوتروپین فراوان 
 .شود

Gigot.  
پاچه، پاي گوسفند یا گوساله که براي مصرف 

 .، گوشت راندر تغذیه انسانی آماده شده باشد
Gill  

 آبشش
Gilt.  
ماده خوك جوان، خوك ماده جوان تـا زمـان   

 هـایش؛ در مقایسـه   تولید اولین سري خوکچه
تا زمـان تولیـد   ) تلیسه(با گوساله ماده جوان 

 اش اولین گوساله
Ginger 

  زنجیر
Gingiva.  
لثه، بافت نسبتاً نرمی که بستر دندانها است و 

 .گیرد می اطراف آنها را نیز فرا
Gingivitis.  

لثه) ورم، تورم(آماس   
Giraffe.  

 زرافه
Girth.  

 )سینه یا هر قسمت دیگر بدن(دور 
Girth – heart  

 دور سینه
Gizzard 
سنگدان، معده دوم پرندگان که داراي دیـواره  

 اي و یک الیـه داخلـی خشـن    ضخیم ماهیچه
براي خرد کردن غذایی که به طـور نسـبی در   

 .دان هضم شده است چینه
Gizzard erosion 

، یکـی از  ، فرسـایش سـنگدان  زخم سـنگدان 
مشکالت مصـرف پـودر مـاهی در پرنـدگان     

 .باشـد  سنگدان می) جراحات(فرسایش جوان 
مشکل در اثر فعالیت زیـاد تیامینـاز در پـودر    

هایی کـه حـرارت کـافی ندیـده باشـند       ماهی
  .وجود دارد

Gizzard impaction 
  انباشتگی سنگدان

Gizzerosine 
گیزروسین، این ماده اخیراً از پودر ماهی جدا 
شده که خاصیت محرکی شبیه هیسـتامین در  

  .اسید معده داردجهت ترشح 
Glabrous  

  کرك، بی موبی 
Gland.  

در حیوانــات، عضــوي کــه مــاده  )1( غــده،
رده و از اي را تولید و ترشح یا تولیـد کـ   ویژه

. بدن دفع می کند؛ مثل، غدد تیروئیـد و عـرق  
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در گیاهان، به هر عضو ترشحی غده گفته ) 2(

 .شود می
Glanders.  

 مشمشه
Glandless 

  غدهبدون غده، فاقد 
Glandula. Gland.  

 غده
Glandular.  

اي، غده وار اي شکل، غده غده  
Gleet 
ترشحات موکوسـی و یـا چرکـی بینـی و یـا      

  .مدفوعی
Grans.  
حشفه، رأس آلت تناسلی که جنس پوست از 

.نوع بافت مخاطی است  
Globulin  

  گلوبولین
Glossy  
براق، به وضعیت پوشش بدنی مطلوب اسب 

  .شود اطالق می
Glotic 

  زبانی
Glotic tumors 

 تومورهاي زبانی
Glottis= larynx  

 ، حنجرهدهانه حنجره، چاك ناي
Glucagon.  

 گلوکاگون
Glucocorticoids.  

گلوکوکورتیکوئیدها، هورمونهایی هستند کـه  
بخش قشري غدد فوق کلیوي  توسط بافتهاي

وقتی این هورمونهـا توسـط    .شوند ترشح می
اعضاي بدن می رسند، خون به بافتهاي بعضی 

موجب افزایش تشکیل گلـوکز از متابولیسـم   
 .شوند پروتئینها و چربیها می

Glucogenesis.  
گلوکوژنز، تشکیل گلوکز از طریـق شکسـتن   

این عمل وقتی صورت می . گلیکوژن) تجزیه(
گلوکز خـون از حـد   ) غلظت(گیرد که سطح 

 مشخص پایین بیاید
Gluconeogenesis.  

 کلوکونئوژنز
Glucophiles.  

 قند دوست
Glucose. C6H12O6; dextrose; grape sugar  
 6گلوکز، قند انگور، دسکتروز ـ نـوعی قنـد     

کـه  ) منوسـاکارید (یک قندي ) هگزوز(کربنه 
ــی    ــیاري از پل ــت بس ــایی آبکاف ــرآورده نه ف
ساکاریدها؛ مثل، نشاسته، سـلولز، دکسـترین،   

تمام یا . رافینوز، ساکارز، مالتوز و الکتوز است
بخشی از این پلی ساکاریدها از گلوکز تشکیل 

 . شود می
Glucoside.  
گلوکوزید، ترکیبی است آلی با وزن مولکولی 
پایین، حاوي یـک بخـش غیـر کربوهیدراتـه     

. کــه بــه یــک قنــد متصــل اســت ) آگلــیکن(
گلوکوزیدها از مشتقات گلوکز هستند که بـر  
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اثر جانشین شدن یک بنیان آلی بجاي یکی از 
 .شوند اتمهاي گلوکز حاصل می

Glucosuria.  
ادراريگلوکز   

Glue.  
سریشم، چسب، مـایعی اسـت چسـبناك، بـا     

چسـب تجـارتی از   . کیفیت قوي چسـبندگی 
پوست، سم، ژالتین، نشاسته، رزین و غیره به 

 .آورند دست می
Glume.  

 پوشینه، پوشه، پوشش میوه غالت
Gluteal.  

 سرینی، کفلی، کپلی
Gluten.  
گلوتن، پروتئین موجود در آرد گندم است که 

م، قابلیت کشش و قـدرت ور  به خمیر آن قوا
گلـوتن یـک فـرآورده فرعـی     . دهـد  آمدن می

نشاسته سازي از ذرت نیز هست کـه از نظـر   
پروتئینی بسیار غنـی بـوده و در تغذیـه دام و    

 .شود طیور از آن استفاده می
Gluten.  

ــوتن،  ــاخ ) 1(گل ــه از ش ــبی اســت ک و  چس
چســب ) 2. (اسـتخوان استحصـال مــی کننـد   

 نشاسته
Glutenous.  
  .گلوتن، از، مربوط به یا اشاره است به گلوتن

Glutinous.  
  چسبناك، چسبنده، لزج، چسبدار

Gluttony.  

 گلوتنی، چسب مانند 
Glyceride.  
چربیها، روغنها، چربیها و روغنهاي طبیعی که 

اتحاد شیمیایی در گیاهان و بافتهاي حیوانی از 
 .شود گلیسیرین و اسیدهاي چرب ایجاد می

Glycerol. CH2OH CHOH CH2OH.  
گلیسرول، گلیسیرین ـ الکلی است حاوي سه  
اتم کربن و سه گروه هیدروکسیل که معمـوال  
از سه مولکول اسـید چـرب تشـکیل شـده و     

گلیسـرول  . تري گلیسیریدها را ایجاد می کند
مایعی است بی رنگ، بی بو، شربتی، شیرین و 

ک ماده افزودنی غذاي مورد تأیید کـه از آن  ی
  .شود ستفاده میابراي ممانعت از خشک شدن 

Glycine.  
 .گلیسین، نوعی اسید آمینه غیر ضروري

Glycogen. (C6H10O5)n.  
نشاسته حیوانی ـ اصلی ترین شکل  ,گلیکوژن

ذخیره گلوکز در بدن حیوانات اسـت کـه بـه    
. طور عمده در کبد و عضالت یافت می شود

ه تجزیـه  به محض کاهش قند خون، این مـاد 
وقتی گلـوکز  . شود شده و به گلوکز تبدیل می

خون باال رود، جگر گلـوکز را بـه گلیکـوژن    
ح گلـوکز  تبدیل کرده و به ایـن ترتیـب سـط   

  .یابد کاهش می
Glycogenesis.  

 گلیکوژنز، تبدیل گلوکز به گلیکوژن
Glycogenic.  

  .گلیکوژنیک، تبدیل گلیکوژن به گلوکز
Glycolipids.  



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
گلیکولیپیدها، چربیهاي مرکبـی اسـت کـه از    
اسیدهاي چرب، گلیسرول و هیدراتهاي کربن 

  .شوند تشکیل می
Glycols.  

 گلیکولها

 
Glycolysis.  
گلیکولیز، تبدیل کربوهیدراتها بـه الکتـات یـا    

  .پایروویت
Gnawer 

  جونده
Go of feed 

  از اشتها افتادن
Goat 

  بز
Goatling 

  ، بز ماده یک تا دو سالهماده بز جوان
Goitrogenic.  

توسط یک ، مربوط به مواد گواترزا گواترزایی،
کافی وجود نداشته باشد،  (I) جیره غذایی ید

غده تیروئید بزرگ می شود و گواتر ایجاد می 
البته این گیاهان بسـیار مغـذي بـوده و    . شود

ــی   مصــرف مناســب آنهــا بالمــانع اســت، ول
مصرف مقدار زیاد و طوالنی آنها خطر ایجاد 

  .دهند واتر را افزایش میگ
Goitrogens 

  گواترزا
Gonad.  

ــامل    ــاد، غــدد جنســی ش غــده جنســی، گون
 ها در حیوانی تخمدانها در حیوان ماده و بیضه

هاي  وظیفه این غدد تولید یاخته. نر می شوند
ــی  ــک (جنس ــپرم و تخم ــاي  و) اس هورمونه

 .جنسی است
Gondade.  

 غدد تناسلی
Gonadotropin.  
گونادوتروپین، هورمونی است که غدد جنسی 

ــژه  ) گونادهــا( ــه وی ــی کنــد؛ ب ــک م را تحری
و هورمـون   (FSH) هورمون محرك فولیکـول 

  .است (LH)  تحلیل برنده جسم زرد
Gonads.  

در جـنس مـاده   (غدد تناسلی، مثل، تخمدانها 
ــات و زن ــر (هــا  و بیضــه) حیوان در جــنس ن
 )حیوانات و مرد

Gononephrone.  
   تناسلی ـ کلیوي

Gonorrhea.  
مربـوط دسـتگاه   بیماري عفونی کـه  سوزاك، 

   .شود می تناسلی
Goosander.  

، جوجه اردك ماهی خوار، چرخ ریسک بزرگ
 غاز

Goose.  
 ، غاز مادهغاز

Gorge  
  شکم)2پرخوري )1

Gosling.  
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 جوجه غاز
Gossypium.  

 هاي گونه کتان اي، گیاهان و درخچه کتان، پنبه
Gossypol.  
گوسیپول، نوعی رنگدانه فنلـی اسـت کـه در    
تخم پنبه یافت می شود و مقدرا زیاد آن براي 
. بعضی حیوانات، به ویژه طیور سـمی اسـت  

کنجاله تخم پنبه جدا  ازگوسیپول را می توان 
کرد و کنجاله تخم پنبه بدون گوسیپول را می 
، توان به راحتی در جیره طیور نیز به کار بـرد 

تـوان   خم پنبـه معمـولی نمـی   ولی از کنجاله ت
 %15تا  12جیره طیور تخمگذار و  %7بیش از 

در صورت . طیور گوشتی استفاده کرد ي جیره
سـویا ،  ي  موجود بودن مقـدرا کـافی کنجالـه   

 ي پنبـه بـراي تغذیـه    بهتر است از کنجاله تخم
طیور استفاده نگردد ، زیـرا عـالوه بـر خطـر     

اف علت داشـتن الیـ   مسمومیت با گوسیپول به
پنبـه انـرژي جیـره را     خام زیاد ، کنجاله تخـم 

درصورتی که طیور تخمگذار . دهد کاهش می
مقدار زیاد تغذیه  پنبه معمولی به با کنجاله تخم

ها  مرغ تخم ي شوند ، گوسیپول درخالل ذخیره
در دماي پـائین ، موجـب تغییـر رنـگ زرده     

 .شود ها می تخم
Gout. Gowt.  

اي غیرمعمـول   نقرس، نـوعی بیمـاري تغذیـه   
طیور بالغ که با عالیم رسوب اورات سدیم در 

 .شود احشاء یا مفاصل مشخص می

GPD. Gaseous products of 
digestion.  

 محصوالت گازي هضم
Graafian follicle 

  فولیکول گراف، فولیکول کامل تخمدانی
Grade cattle 
گاوهـاي درجـه افـزا شـده، گاوهـایی کــه از      

نسل یک گاو نـر داشـتی   آمیزش نسل بعد از 
ممتاز یا نرهاي نژادي خـالص اصـالح شـده    

  .بدست آمده باشند
Gradient.  

اي غیرمعمـول   نقرس، نـوعی بیمـاري تغذیـه   
طیور بالغ که با عالیم رسوب اورات سدیم در 

 .شوداحشاء یا مفاصل مشخص می
Grading.  

  طبقه بندي، درجه بندي
Grading up 

  ارتقاییآمیزش درجه افزا، آمیزش 
Graft.  

  پیوند
Grafting 

   پیوند
Grafting lambs 

  بره هاي دایه پرور
Grain 
دانه، دانه دار کردن، بذر، گندم، واحدي معادل 

  گرم 0.0648
Grain trough 

  آخور دانه غالت
Gram negative 



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
گرم منفی، باکتري هایی کـه بـه روش رنـگ    

  .گیرندآمیزي گرم، رنگ نمی
Gram positive 

مثبت، باکتري هایی کـه بـه روش رنـگ    گرم 
  .گیرند آمیزي گرم، رنگ می

Granary.  
 انبار غالت یا حبوبات، ناحیه غله خیز

Grand parent 
  اجداد

Grand parent line 
  خطوط اجدادي

Grandparent stock 
  گله مرغ اجداد

Granular.  
هاي ریز اي، داراي دانه دانه دانه، دانه  

Granularity  
هاي ریز اي، داراي دانه دانه، دانهدانه   

Granulate.  
هاي ریز اي، داراي دانه دانه دانه، دانه  

Granulation.  
 دانه دانه کردن، داراي ذرات ریز کردن

Granule.  
   ، گرانولدانه، گرده

Granulocyte.  
اي، گرانولوسیت گویچه سفید چند هسته  

Granulocytopenia.  
 کمبود گرانولوسیتهاي خون

Granulomatous.  
اي شکل تومور دانه  

Granulomere.  
 قسمت مرکزي پالکتها

Granulosum.  
اي شکل تومور دانه  

GRAS. Generally recognized as 
safe.  
ــن      ــده ـ ای ــالم تشــخیص داده ش ــاً س عموم

کند بر مواد افزودنی غذایی  اصطالح داللت می
که توسط اداره غذا و دارو براي مصرف انسان 

تشخیص داده شـده باشـد، کارشناسـان     سالم
و دارو معموالً غذهاي انسانی را از   اداره غذا

بهداشتی تجزیه و آزمـایش   هاي مختلف جنبه
 .کنندمی

Grass.  
 اي گیاه علوفه

Grass egg 
  تخم مرغ با زرده زیتونی رنگ بر اثر گوسیپول
Grass clipping 

  چیدن علوفه، کوتاه کردن علوفه
Grasshopper  

 ملخ
Grassland.  

 علفزار
Grasslanding.  

 کشت علوفه، علوفه کاري
Grassy.  

 علفزار، پرعلف
Gravel.  

 ریگ، سنگریزه
Gravid. See gestation.  

 آبستن، باردار
Gravidity.  

 بارداري، آبستنی
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Gravimetric.  
 ثقل سنجی

Gravy.  
 .مربوط به ثقل سنجی

Graze. See pasture.  
 چرا

Graze off.  
چرانیدن، تغذیـه کـردن دامهـا از چراگـاه بـه      
نحوي که بخش باالیی علوفه به طـور کامـل   

 .توسط حیوانات مصرف شود
Graze on.  
چریدن، تغذیه مستقیم علفخـواران اهلـی یـا    

در  هــاي گیــاهی موجــود وحشــی از رســتنی
 .چراگاهها و مراتع

Graze out.  
چرانیــدن و خــارج , چریـدن و خــارج شـدن  

کـردن ـ چرانیـدن دامهـاي اهلـی روي یـک       
اي دیگر از همان چراگاه  چراگاه دیگر یا قطعه

و  به منظور تغذیه دامهـا بـا علوفـه مرغـوب    
خوشخوراك و دادن فرصت رشد به چراگـاه  

این روش زمانی اعمـال  . یا قطعه چریده شده
ضـی  شود که دامدار وسـعت زیـادي از ار   می

 .داشته باشد
Grazer.  

دام چراکننده چرا کننده،  
Grazier.  

 گله دار، چوبدار
Graziery.  

دامداري، گله داري، پرورش احشام با استفاده 
 .از چراگاه

Grazing.  
خوراك یا علوفـه  ) 1(چریدن، چراندن، چرا، 

عمل تغذیـه دامهـا از   ) 2. (مراتع و چراگاهها
ــه از   ــا مرتــع، ن علوفــه ســبز یــک چراگــاه ی

توسـط   هاسرشاخهبراي خوردن . ها سرشاخه
  .شوداستعمال می browsing دامها اصطالح

Grazing – alternate.  
چراي متناوب، چراي پشت سرهم دو یا چند 

 .چراگاه
Grazing land 

  چراگاه
Grease.  

پمـاد،  , چربی حیـوانی، گـریس، گـریس زدن   
 چربی حیـوانی بـا نقطـه   ) 1( –مرهم، ضماد 

درجه سانتی گراد؛ مثـل، الرد   40انجماد زیر 
یک مشـتق یـا   ) 2. (و النولین) چربی خوك(

ــراي     ــه ب ــریس ک ــام گ ــه ن ــی ب ــرآورده نفت ف
گریسکاري ماشین و دستگاهها بـه کـار مـی    

 رونوازي، روغنکاري، گریس زدن) 3. (رود
Greasy.  

 روغنی، چرب، روغن دار، گریس دار
Greed 

  خوراك پرخوري، حریص بودن در مصرف
Greedy 

  پرخوري
Green.  

 سبز، سبزه، چمن، نارس، کال، تروتازه 



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
Green chop 

یـک نـوع سیسـتم برداشـت     علوفه سبز تازه، 
علوفه که گیاه را به صورت سبز درو کـرده و  

  .کنند چاپر می
Green drying 

  خشک خام
Green forages 

  علوفه سبز
Green salting 

  خام نمکی
Greenfly. Aphid.  

سبزشته   
Gregarious.  

اي اجتماعی، اجتماع پذیر، گله  
Grid.  

 شبکه
Grind.  

کردن، آسیاب کردن، به هم ساییدنخرد   
Grinder.  

سیابآ  
Grinders.  

 دندانهاي آسیا
Grinding.  

، کاهش اندازه ذرات خرد کردن، آسیاب کردن
 دانه با یک آسیاب چکشی

Grinding teeth 
  دندان آسیا

Grinding chamber 
  محفظه آسیاب

Grint.  
 دندان قروچه کردن

Grist 
 گندم آسیابی

Gristle. Cartilage.  
 غضروف

Gristmill.  
 آسیاب غالت

Grit.  
، بلغورسنگریزه، شن، ریگ  

Grits.  
 بلغور

Groats.  
. بذور پوست کنده غالت و گنـدم گـاوي   )1
 )بذر یوالف(دانه آسیاب نشده یوالف ) 2(

Groom.  
 تیمار کردن

Grooming 
  تیمار دام

Groove.  
 شیار، شکاف، ناودان

Gross energy 
  انرژي خام، انرژي کل

Ground.  
 آسیاب شده، خرد شده

Groundnut 
  بادام زمینی

Groundnut cake 
  کنجاله بادام زمینی

Groundnut meal 
  کنجاله بادام زمینی

Group  
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در شـیمی؛ گـروه بنیـان،    ) 2(دسته، گـروه  )1
 رادیکال

Grow  out (cell) 
  رشد سلولی

Grower.  
 18تـا   8، مرغ بین سـن  حیوان در حال رشد

 هفتگی
Grower diet 

  جیره رشده دهنده
 
Growing.  

 در حال رشد
Grown.  

 روییده، رشد کرده، بالغ
Grown up.  

 بالغ، رسیده
Grow out.  

 رشد کرده
Growth.  

افـزایش  ) 1(رشد نمو، رویش، افزایش، ترقی 
گیاهان یا بخشهایی از ) 2. (موجود زندهاندازه 

نـوعی غـده سـرطانی، تومـور،     ) 3. (یک گیاه
رشد یک موجـود زنـده از   ) 4. (زایده و غیره

رشـد یـا   ) 5. (اولین مراحل زندگی تـا بلـوغ  
افـزایش  ) 6. (توسعه یک شرکت یـا سـازمان  

 وانها، استخ اندازه ماهیچه
Growth curve 

  منحنی رشد
Growth promotants 

  محرکین رشد

Growth promoter 
، موادي که بـه منظـور بهبـود بـازده     رشد افزا

غذایی، افزایش وزن روزانه، یا هر دو به جیره 
  .شود غذایی افزوده می

Growth retarder 
، ماده شیمیایی کـه بـه طـور    تاخیر انداز رشد

انتخابی مزاحم افزایش طبیعی هورمون رشد و 
  .شود فرایندهاي دیگر فیزیولوژیکی می

Growth substance 
  ماده رشد

Growthy.  
پر رشد، خوب رشـد کـرده، کنایـه اسـت از     
حیوان یا جانداري که میزان رشد آن بـیش از  

 .حد مورد انتظار باشد
Gruel  

  اُماج، خوراکی که از مخلوط کردن خوراك 
  .شود آردي با آب سرد یا گرم تهیه می

Guanine. C5H5N50.  
آمینوهیپـوگزانتین ـ یکـی از چهـار     ـ  گوانین
ازت داري است که در ساختمان ) باز(قلیاي 

اسیدهاي نوکلئیک شرکت داشته و در تشکیل 
 .عوامل وراثتی نقش دارد

Guano  
  فضوالت مرغان دریایی

Guff.  
 کاه، پوشال، پوست، پوسته

Guinea pig 
  خوکچه هندي

Gullet.  
، مريحنجره ،گلو  



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
Gully.  

آبگذر کاریز، مجرا،  
Gum.  

 چسب، لثه، قی چشم
Gumboro disease 

  بیماري گامبرو
Gummer.  
گوسفندي است کـه در اثـر سـن زیـاد تمـام      

 .دندانهاي پیشین خود را از دست داده باشد
Gummy wool 

  پشم چسبناك
Gustation.  

 گلوله کردن غذا
Gut.  

 روده، رودهها، دستگاه گوارش
Gutter 

  آبراهه
Gutting. evisceration.  

 تخلیه شکم
Guttur.  

 حلق
Gynogamon.  

هورمون یاخته تناسلی ماده، ، هورمون تخمک
 هورمون تخم

Gypsum.  
 سولفات کلسیم، گچ، سنگ گچ

Gyri.  
 چین خوردگیها، شکنجها

 
 
 
 

 

H 
 
 
 
Habitant.  

 ساکن
Habitat.  

 محل سکونت، مسکن طبیعی، بوم، زیستگاه
Habituation. negative adaptation.  
عادت پذیري، خوگیري، تطابق منفی، فرآینـد  
عادت کردن تدریجی به یک محرك یا محیط؛ 
بی اثر شدن نسبت به یک محـرك شـرطی از   

 .طریق تکرار تحریک توسط محرك شرطی
Hack 

  هاي دو منظوره اسب
Hackamore.  
کلگی بدون دهنه، نوعی کلگی بدون دهنه که 

بینی اسب، سبب کنترل آن  با فشار آوردن بر
 .شود می

Hackles.  
موجـود روي  ) سـیخ ( ، موهايراستموهاي 

 .پشت بعضی حیوانات
Haddock.  

 ماهی روغن
Haematemesis.  

 استفراغ خونی
Haematic. hematic.  
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خونی، خون دار، به رنگ خون، داروي مـؤثر  
 روي خون

Haematin. hematin; 
haematoxylin.  

ــه  ابقاًهمــاتین، ســ ــه آن هماتوکســیلین گفت ب
اي است قرمزرنـگ و از اجـزاي    ماده. شد می

این رنگدانه حاوي . تشکیل دهنده هموگلوبین
 .آهن است

Haematuria.  
 .وجود خون در ادرار ،خون ادراري

Haemic.  
 خونی، وابسته به خون

Haemocyanin. hemocyanin.  
است آبی رنگ که در اي  هموسیانین، رنگدانه

انواعی از نرم تنان و سخت پوستان یافت ون 
شود و مشابه هموگلوبین خون پستانداران  می

فرق آن بـا هموگلـوبین   . انجام وظیفه می کند
 .در داشتن مس به جاي آهن است

Haemoglobin. hemoglobin.  
ــوبین، رنگدانــ  ــون    ههموگل ــم خ ــیار مه بس

گان که شامل  داران و معدودي از بی مهره مهره
به نام گلوبین است که با ماده آهـن  پروتئینی 

وقتی با . داري به نام هماتین در ترکیب است
اکسیژن ترکیب شود در ششها ترکیبی به نـام  

آید که در این  اوکسی هموگلوبین به وجود می
 .است حالت به رنگ سرخ

Haemorrhage.  
 خونریزي

Haemorrhagic.  

خـونریزي دهنـده، مربـوط بـه خـونریزي یـا       
 خونروش

Hair.  
یکـی از اجـزاي   ) 1(مو، کـرك، تـار، رشـته،    

روپوستی گیاهـان کـه ممکـن اسـت ترشـح،      
جذب مواد یا تخفیف عمل تعرق باشد؛ مانند، 
تارهــاي کشــنده ریشــه گیاهــان یــا کرکهــاي 

موهــاي ) 2. (ترحشــی در برخــی از گیاهــان
ــدن انســان و برخــی از   موجــود در ســطح ب

کرکهـاي موجـود روي سـطح    ) 4. (حیوانات
 گیاهان ن برخیبد

Hairy.  
 پرمو، مودار، پرکرك

Hallux.  
، شست پاتشَس  

Halogens.  
هالوژنها، گروهی از عناصر که شامل فلوئور، 
کلر، بـرم و یـد بـوده، قـردت اکسـیدکنندگی      
فراوان داشته و خاصیت ضـدعفونی کننـدگی   

یک محلول الکلی ید، یا تنتورید؛ مثالی . دارند
یـددار؛ آهـک   است از یک ضدعفونی کننـده  

کلردار نیز مثالی است براي یک ضد عفـونی  
 .کننده کلردار

Halphile.  
 نمک دوست

Halophyte 
  گیاهان شور زیست

Halophytic.  
 نمک دوستی، گیاه نمک دوست



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
Halter 

هـاي مقیـد    به گاو از دیگر روش(افسار زدن 
افسار به طـور معمـول   . نمودن فیزیکی است

بایست دوره  میداراي چندین حلقه است که 
پوزه، پشت گوش و اطراف سر را بخوبی در 

اي براي راهنمـایی   برگرفته و حاوي دستگیره
 ).گاو باشد

Hammermill.  
 آسیاب چکشی

Hamster.  
 موش خرما

Hamstring.  
رباط همسترینگ، رباط بزرگی اسـت کـه در   
باال و پشت مفصل خرگوشـی پاهـاي عقـب    

 .حیوانات چهارپا قرار دارد
Hand.  

گیـري   دست، نوعی مقیاس طول براي انـدازه 
ارتفاع اسب از زمین تا جدوگاه که برابر است 

 5/10با میانگین عرض کف دست انسـان یـا   
 .متر سانتی

Handle.  
. دسته، دسته هـر شـیئی  ) 1(دسته، دستکاري، 

دست شخص درجه بندي کننده پشم که ) 2(
در درجه بندي پشم از لحاظ ظرافت، نرمـی،  

محکمی به قدرت بینـایی وي کمـک   طول و 
کـاري را انجـام دادن، از پـس    ) 3. (می کنـد 

 .چیزي یا کاري برآمدن
Handling.  

با دست کاري را انجام دادن، انجام یک کـار،  
عمل آوري یک فرایند، برآمدن از پس چیزي 

 یا کاري
Haplodont.  

 دندانهاي ساده
Haploid.  

 هاپلویید، منفرد
Haptopolymers.  

مرهاي یکنواخت پلی  
Hard ware 

  بیماري جسم خارجی
Hardy.  

قـوي، نیرومنـد، دلیـر، اشـاره      سخت، مقاوم،
است به گیاه یا حیوان مقاوم در برابر عوامـل  

 .حرارت یک ناحیه همحیطی، بویزه درج
Hare.  

 خرگوش، گوشت خرگوش
Harrow.  
کلوخه شکن، دندانه، هـرس، چنگـک زمـین    

، صـاف  کُـن صاف کُن، چنگک ریشـه جمـع   
 کردن زمین مزرعه

Harvest.  
 برداشت، درو، بریدن محصول

Harvester.  
ســیلوهاي ) 2 ماشــین یــا شــخص دروگــر)1

هاروستر، اصل ایـن نـوع سـیلوها از آمریکـا     
متر ارتفـاع داشـته    18است و ممکن است تا 

شکل آن گرد و تمام بدنـه آن از فـوالد   . باشد
بدنـه   کلفتی .غیر قابل نفوذ ساخته شده است
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سانتیمتر و در نتیجه در مقابل سرما و  4-4/2
علفی که  .گرما و نفوذ هوا کامالُ محفوظ است

درصـد   35شود باید حداقل  در آن تخمیر می
تا بخوبی تخمیر شده  ماده خشک داشته باشد

  .و اتالف آن به حداقل برسد
Hatch.  

  تفریخ شدن ،جوجه درآوري
Hatch date 

  تاریخ جوجه درآوري
Hatchability.  

در مرغـداري،  ) 1(خاصیت جوجـه درآوري،  
 دار که رشـد  کیفیت یا خاصیت تخمهاي نطفه
طبیعـی را   هطبیعی جنین و بیرون آمدن جوج

پس از خواباندن تخم مرغها در ماشین جوجه 
در جوجـه کشـی،   ) 2. (کشی باعث می شود

درصد تخمهاي نطفه دار که از آنها جوجه به 
 .آید عمل می

Hatcher.  
هچِر، بخش جوجـه درآوري ماشـین جوجـه    

 کشی
Hatchery.  
ساختمان جوجه کشی، ساختمان تکثیر ماهی 
ـــ ســاختمان یــا مکــانی اســت کــه در آن از 

د مرغهاي نطفه دار جوجه کشی می شو¬تخم
تخم گیـري مـی   ) مادر(یا از ماهیهاي داشتی 

کنند و تخمهاي ماهی را به الرو ماهی تبدیل 
 .می کنند

Hatching.  

جوجه درآمدن، جوجه درآوري، خروج 
 جوجه از تخم قوزهاي 

Haugh unit 
گیـري کیفیـت    واحد هاو، معیاري براي اندازه

  سفیده تخم مرغ
Hay. See fodder; marsh hay.  

خشک ـ هر نـوع علفـی     هعلف خشک، علوف
سازي مطمـئن، تـا حـدود     که به منظور ذخیره

خشک، آب آن خارج شده  هیا بیشتر ماد 85%
  .گردد اطالق می باشد

Hay alternative 
  جایگزین علوفه

Hayfield.  
اي که  مزرعه علف خشک، هر مزرعه یا ناحیه

از آن به طور عمده براي تولید علف خشـک  
 .شود استفاده می

Haylage.  
 50-40( کـم رطوبـت   هسیلو، سـیلوي علوفـ  

 )درصد رطوبت
Haymaking.  

علف خشک هتهی  
Haynet 

  سبد علوفه، بار علوفه
HCG. See human chorionic 
gonadtropin.  

 گونادوتروپین کوریونیک انسانی
Head.  
سر، وابسته به سر، به صورت پیوشند به معنی 

واحـد   .داراي سر، مهم، قرار گرفتـه در رأس 
رأس گـاو و   5، مثـل  )رأس(شمارش دامهـا  



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
بخشــی از بــدن کــه شــامل صــورت،  . غیــره
 )سر(ا، گوشها، بینی، مغز و غیره است چشمه

Heading 
  مدیریت) 2نقب زدن )1

Headlamp.  
 چراغ پیشانی، چراغ سر

Heal 
  شفا یافتن، رهایی از بیماري

Health. sanitation.  
 سالمتی، بهداشت

Heamostasis  
  خون بندي

Heart.  
قلب، دل، عضوي از بـدن کـه جـزء دسـتگاه     

بـا   قلـب . شـود  گردش خـون محسـوب مـی   
انقباضات منظم خود خون را در تمـام نقـاط   

قلــب کــه در . آورد بــدن بــه گــردش در مــی
شود، نوعی  قصابی به آن دل گفته می اصطالح
تار فرعی خوراکی اسـت کـه از کشـ    هفرآورد

قلب در حشرات و . آید حیوانات به دست می
 حیوانات سایر

Heartworm.  
 کرم قلب

Heat.  
گرم شدن، گرم حرارت دیدن، حرارت دادن، 

کردن ـ وقتی علوفه یا غالت با رطوبـت بـاال    
ذخیره شوند، در شرایط وجود هـواي کـافی،   

خـود را   هاي هوازي فعالیت تخمیري ریززنده
کنند که این فعالیت با تولید حرارت  شروع می

در صورت وجود هواي زیـاد در  . توام است
 الي مواد مرطوب تخمی البه

Heated.  
ــه  حــرارت دیــده، داغ شــده، اشــاره اســت ب

ــ  ــعیتی از علوفـ ــالت و   هوضـ ــک، غـ خشـ
دیگـر کـه بـه علـت      همحصوالت ذخیره شـد 

حرارت آن بـاال   هذخیره شدن نادرست، درج
ــول   ر ــاد محص ــیب و فس ــب آس ــه و موج فت

 .شود می
Heat increment 

  گرماي افزایشی
Heating.  
گرم شدن، شرایطی از غالت و علوفه ذخیـره  

تخمیـرات هـوازي   شده کـه در آن بـه علـت    
. ها، مواد ذخیره شـده داغ مـی شـوند    ریززنده

خـوراکی   چنین محصولی ممکن است از نظر
 .نامناسب باشد

Heat weaning = hard off 
ها از  کاستن تدریجی دما و جدا کردن جوجه

  منبع حرارتی
Heaves.  

مزمن اسب) شُشی(ریوي، خیز ریوي  خیز  
Heaving.  

 خیز
Hectare.  

واحد سنجش سطح زمین که برابر هکتار، یک 
 .است با ده هزار متر مربع

Heel.  
پا هگاو آهن، پاشن هپاشن  
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Heifer.  
مــاده، یــک گــاو مــاده کــه   هتلیســه، گوســال

ــاهی     ــا گ ــد، ام ــده باش ــاله نزایی ــوز گوس هن
ــه    ــم تلیس ــان ه ــکم دوم زایم ــا ش ــات ت اوق

شــکم اول،  هشـود؛ مثـل، تلیسـ    خوانـده مـی  
 .شکم دوم هتلیس

Helicine.  
 پیچاپیچ، مجعد

Helicotrema.  
 منفذ حلزونی

Helix.  
 حلزونی، مارپیچی، مارپیچ

Helminthology.  
 کرم شناسی

Helmimnth parasites 
  انگل هاي کرمی

Helmints 
هـاي دسـتگاه    هاي داخلی همچون کـرم  انگل

  گوارش
Hemagglutination.  

هاي سرخ همچسبی گویچه  
Hemagglutination  

 هاي قرمز همچسبی گویچه هبازدارندپادتنهاي 

Hemangiosarcoma.  
 سارکوم دیواره عروق

Hematite.  
 هماتیت

Hematochezia 

هماتوشزیا، مشـاهده خـون هضـم نشـده در     
دلیلی بر ) باشد هنوز به رنگ قرمز می(مدفوع 

  .باشد هماتوشزیا می
Hematology.  

 خون شناسی
Hematoma.  

 هخونی، التهاب خونی، یک تورم یـا غـد   هغد
حاوي خون؛ تجمع موضعی خون خارج شده 

 .از عروق در بافتهاي زیرجلدي
Hematomas.  

 تورم حاوي خون لخته شده
Hematopoiesis.  

 خون سازي
Hematopoetic.  

هاي قرمز  خون ساز، عاملی که تشکیل گویچه
 .خونی مؤثر است یا آن را تحریک می کند

Hematosis.  
 .ها گاز بین هوا و خون در ریه ههماتوز، مبادل

Hematuria.  
هاي خونی  ، وجود خون یا گویچهادرار خونی

 .در ادرار
Heme.  

 هم
Hemiazygous.  

 نیم فرد
Hemicellulose.  
همی سلولز، نوعی کربوهیدرات که در بخش 

شبیه  بندي می شود و الیاف خام خوراکها طبقه
قابلیت انحالل همـی سـلولز از   . سلولز است

سـلولز بیشـتر اسـت و عـالوه بـر هگزوزهــا      
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 5قندهاي (، حاوي پنتوزها )کربنه 6 ياهقند(

 .و اسید اورونیک نیز است) کربنه
Hemicrania.  

 نیم سر، فقدان نیمه سر
Hemidsomosome.  

اي پل یک طرفه بین یاخته  
Hemin.  

 همین، هموگلبین متبلور
Hemiparasitic.  

 نیمه انگلی
Hemiptera.  

 نیم باالن، حشرات نیم بال
Hemisphere.  

 نیمکره
Hemlock.  

 گیاه شوکران
Hemochorial.  

اي خونی ـ چادرینه  
Hemocoel.  

 حفره عمومی بدن
Hemoconcentration.  

 .تغلیظ خون، کاهش حجم پالسماي خون
Hemocytoblast.  

خونی هپیش یاخت  
Hemocytometer.  

 گویچه شمار
Hemoglobin.  

قرمزرنــگ موجــود در  ههموگلــوبین، رنگیــز
قرمز خون حیوانات و اسـنان کـه    هاي گویچه

از ششها به دیگر اعضاي بدن حمل  اکسیژن را
 اي شـیمیایی پیچیـده   ههموگلوبین ماد. کند می

است که از آهن، کربن، هیدروژن و اکسـیژن  
بــراي حیــات ایــن مـاده  . تشـکیل مــی شـود  

 .حیوانات خون قرمز ضروري است
Hemoglobinuria.  

، وجــود هموگلــوبین در ادراريهموگلــوبین 
 .ادرار که عالمت برخی از بیماریها است

Hemogram.  
 تبالوي خونی

Hemolymph.  
 لنف خونی

Hemolysis.  
هاي قرمز خون، متالشی شـدن   تجزیه گویچه

 ي قرمز خون، همولیزــ جـدا شـدن   ها گویچه
هاي قرمز و ظهور آن در  هموگلوبین از گویچه

. اســت هـا معلـق   مایعـاتی کـه در آن گویچـه   
 . انجماد خون موجب همولیز می شود

Hemolytic.  
همولیزي، مربوط به همولیز، هـر عـاملی کـه    

هـاي   موجب جدا شدن هموگلوبین از گویچه
 .شود قرمز می

Hemoperitoneum.  
 صفاق خونی

Hemophilia.  
هموفیلی، نوعی بیمـاري ارثـی در    خونروش،

انسان یا حیوانات که در آن خون بهولت لخته 
شود و بـه محـض بـروز یـک زخـم یـا        نمی

 بریدگی کوچک مقدار زیادي خون از بین می
 حیواتی کـه مبـتال بـه همـوفیلی اسـت     . رود

bleeder  شود نامیده می. 
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Hemopoesis.  
 خونسازي

Hemopoietec.  
 خونساز

Hemoptysis.  
 استفراغ خون

Hemorrhagic. bloody.  
 خونی، مربوط به خونریزي

Hemorrhoid.  
 بواسیر

Hemosiderin.  
هموسیدرین، ترکیبی است پروتئینـی، حـاوي   

ایـن ترکیـب بـه    . اکسید آهن و غیـر محلـول  
آهن در جگـر و طحـال زمـانی     هعنوان ذخیر
آهـن بـه    هشود که ظرفیـت ذخیـر   تشکیل می

چنین تجمعی . باشدصورت فریتین تمام شده 
دهد  اضافه به همراه بیماریهایی رخ میاز آهن 

سـرعت    بـه  هاي قرمز خون که در آنها گویچه
 .گردد متالشی می

Hemostasis.  
 خونبندي

Hemostat.  
 پنس خون بند

Hemothorax.  
 خون در قفسه سینه

Hemp.  
 کنف

Hen ≠ Cock 

مرغ، بوقلمون ماده، پرنده ماده، به ویژه جنس 
ماده طیور اهلی که ارزش آنها در تولید تخـم  

 .است
Heparin.  

اي است که با ممانعت از تبدیل  هپارین، ماده
ــون    ــاد خ ــرومبین از نعق ــه ت ــرومبین ب  پروت

تـوان از   ایـن مـاده را مـی   . کنـد  جلوگیري می
هپارین از نظر  .بویژه کبد استخراج کردبافتها، 

شیمیایی نـوعی مـادل چندقنـدي گـوگرددار     
 .است) موکوپلی ساکارید(

Hepatctomy.  
کبدبرداري، برداشـتن کبـد، بریـدن و خـارج     

 .کردن بخشی از کبد از بدن
Hepatic.  

 کبدي، مربوط به کبد یا جگر
Hepatic failure 

  نارسایی کبدي
Hepatitis.  

کبد ) ورم(کبد، التهاب یا تورم ) ورم(التهاب 
ممکن اسـت توسـط عـواملی چـون     ) جگر(

من جمله، (ویروسها، داروها و مواد شیمیایی 
اما در نظر بیشتر مردم، این . ایجاد شود) الکل

التهـاب  . بیماري یک عفونت ویروسی اسـت 
التهـاب کبـد    که در گذشته (A) کبد نوع الف

 .عفونی نامیده می شد
Hepatitis.  
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تورم کبد، التهاب کبد، ورم، تورم، آمـاس یـا   

ویروسها، داروها  التهاب کبد می تواند توسط
 .ایجاد شود) منجمله الکل(و مواد شیمیایی 

Hepatization 
  کبدي شدن بافت ریه

Hepatocyte.  
 بدي شدن

Hepatoduodenal ligament  
اي رباط کبدي ـ دوازدهه  

Hepatoma.  
کبدي) تومور(سرطان   

Hepatomegaly.  
 بزرگ شدگی کبد

Hepatopathy.  
کبدي) آسیب(بیماري   

Hepatotoxin.  
 سم کبدي

Herb.  
 علف، گیاه علفی

Herbaceous. See herb.  
علفی، اشاره است به یک گیـاه یـا بخشـی از    
یک گیاه که فاقد سـاختمان چـوبی مشـخص    

؛ ماننـد،  )یـک سـاله  (باشد؛ گیاهان کـم دوام  
 .هاآالله

Herbage.  
، علفزارعلوفه، گیاهان علفی  

Herbalism 
بیمـاري بـا اسـتفاده از    طب گیـاهی، درمـان   

  داروهاي گیاهی
Herbicide.  

ســم (علـف کُــش، نــوعی ترکیــب شــیمیایی  
است که براي کشتن یا توقـف رشـد   ) گیاهی

 .گیاهان هرز به کار می رود
Herbivore.  
علفخواران، گروهی از پستانداران جفـت دار  

اي اسـت و  که غذاي اصلی آنها گیاهان علوفه
ي قوي دارند؛ مانند، اغلب آنها دندانهاي آسیا

 .نشخوارکنندگان
Herbivore.  

 علفخوار، حیوان علفخوار
Herbivorous.  
علفخوار، داللت می کند بـر حیـوانی کـه در    
حالت طبیعی از علوفه و دیگر گیاهان تغذیـه  
می کند؛ مثل، گاو، اسب، گوسفند، بز، گوزن، 

 .شتر و غیره
Herd.  
گله، رمه، گلـه بـانی کـردن، چوپـانی کـردن،      

گروهـی از حیوانــات،  ) 1(گـاوچرانی کــردن  
بویژه گاو، اسب و خوك که بـه عنـوان یـک    
واحــد دامــداري یــا چراگــاهی معـــروف     

مراقبت از حیوانات موجـود در یـک   )2،است
  .گله

Herdbook.  
 دفتر انساب، دفتر گله

Herder.  
رمـه بـان،    دار،بـان، رمـه  دار، چوپان، گلـه گله

 دارگاودار، گوسفند
Herding.  
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ــه ــاوداري،  گل ــانی، گ ــه ب ــانی، رم داري، چوپ
 گوسفندداري، گاوچرانی، گوسفند چرانی

Herdmates. stablemates; 
contempor aries.  

اي، هـم اصـطبلی ـ    اي، هـم طویلـه  هـم گلـه  
دختـران   هاصطالحی است که در مورد مقایس

ا کـه از  اي هـاي آنهـ  یک گاو نر بـا هـم گلـه   
  .رودوالدین مشترك با آنها نباشند، به کار می

Hedsman.  
بان، رمه بان، گـاودار، گـاوچران،   چوپان، گله

 گوسفنددار، گوسفند چران
Hereditary.  
ارثی، مـوروثی، اشـاره اسـت بـه عوامـل یـا       
خصوصیاتی که از والدین به فرزنـدان منتقـل   

عوامـل  (می شود و بـروز آنهـا توسـط ژنهـا     
 .گردد کنترل می) کیژنتی

Heredity.  
صـفات  (ژنتیکـی   هتوارث، وراثت، انتقال ماد

از یک نسل بـه نسـل یـا    ) ژنتیکی یا فیزیکی
 .نسلهاي دیگر یا از والدین به فرزندان

Heritability.  
 وراثت پذیري، قابلیت توارث

Hermaphrodism  
ــود     ــت وجـ ــی، حالـ ــادگی، دو جنسـ نرمـ

در یک جانور یا دستگاههاي تناسلی نر و ماده 
ــاه ــ. گی ــن طریق ــل در   های ــد مث ــر و تولی تکثی

حشرات بسیار کم دیده می شود، ولی در چند 
 Iceria) مورد از جمله در شپشک استرالیایی

purchasi)    وجود دارد در این حشـره تعـداد

هـاي  ها یاختهافراد نر معموال کم است و ماده
هـا  مـاده . جنسی نر و ماده را تولید مـی کننـد  

ــوع  ی قـــــدرت خـــــودتلقیحی نـــ

(autofecondation)  ــد ــی دارن ــراد . دایم اف
. حاصل از رشد این تخمها عموماً ماده هستند

هاي تخم تلقیح نشوند، در این گونه اگر یاخته
 .آینداز تخمهاي حاصله افراد نر به وجود می

Hermaphrodite.  
ــه    ــاهی ک ــا گی ــانور ی ــی، ج ــاده، دوجنس نرم

را به طور توأم  دستگاههاي تناسلی نر و ماده
هاي جنسـی نـر و   دارد و قدرت ایجاد یاخته

در پرنــدگان و پســتانداران، دو . مــاده را دارد
جنسی حقیقی وجـود نـدارد، امـا در بعضـی     
حشرات؛ مانند، شپشک اسـترالیایی و بعضـی   
گیاهان گلدار؛ مانند، گـل ختمـی و شـب بـو     

 .وجود دارد
Hermaphroditic.  

 نرمادگی، دوجنسی
Hermaphroditism.  

 نرمادگی
Herniation.  

 فتقی، فتق
Herpes.  

 تبخال
Heteroantibody.  

 پادتن غیر خودي
Heteroantigen.  

 پادگن غیرخودي
Heterochromatin.  
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اي شـکل،  کروماتین نـاجور، کورمـاتین دانـه   

 کروماتین متراکم
Heterodont.  
ناجوردندان، جانورانی که شکل دندانیهاي آنها 

است؛ ماننـد، بیشـتر پسـتانداران کـه     متفاوت 
 .دندانهیا نیش، پیشین و آسیا دارند

Heteroduplex.  
ــته ــه،   دورش ــري آمیخت ــه، دورزنجی اي آمیخت

 مضاعف ناجور
Heteroecious.  
دو میزبانه، داراي دو میزبان ـ جانور انگلی که 
دوره زندگی آن روي یا داخل بـدن دو نـوع   

 .شودمیزبان سپري می
Heterogametic.  
ناجورگانه، ناجورگامت، داراي گانه یا گامت 

 غیرمشابه) یاخته جنسی ماده(
Heterogamous.  

 ناجورگان، ناجرو گامت
Heterogeneic.  

 غیر مشابه، نامشابه
Heterogeneous.  

 غیر متجانس، نامتجانس
Heterograft.  

 پیوند غیرخودي
Heteromorphic.  

 ناجورشکل، غیرهم شکل
Heterophil.  

 هتروفیل
Heteropolysaccharide.  

 پرقندي ناجور

Heteroptera.  
 ناجورباالن، حشرات ناجوربال

Heterosis. hybrid vigor.  
آمیختـه گـري ـ برتـري یـک      ) قـدرت (توان 

هـاي قـدرت،   از جنبه) هیبرید(حیوان آمیخته 
تولید، قابلیت انتقال صفات و غیره نسبت بـه  

 .ر والدین خالصمیانگین این صفات د
Heterotaxis.  

جاییجابه  
Heterotroph.  

 دگرخوار، دگر خواره
Heterotrophic.  

 دگرخوارگی، دگرغذایی
Heterozygote.  
هتروزیگوت، موجودي با یک یا چند جفـت  
ژنهاي آللی براي یک صـفت معـین کـه هـر     

 .جفت ژنهاي مختلفی هستند
Heterozygous.  

ژنتیکیناخالص، ناخالص از نظر   
Hexagonal.  
داراي شش ضلع، شش ضلعی، داراي شش 

 وجه، شش وجهی
Heexaploid.  
ــا شــش ســري   ششــگان، موجــودي اســت ب

 .کروموزومی یا شش ژنوم
Hexose.  
یک قندي، قند شش کربنه، قند سـاده، ماننـد،   
گلوگز، فروکتوز، گاالکتوز، لولـوز و قنـدهاي   
مرکب طبیعی که از واحدهاي قنـدهاي سـاده   

 .اندکیل شدهتش
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Hexoses.  
قندهاي ساده، قندهاي شـش کربنـه، گلـوکز،    

 هفروکتوز و مانوز مهمترین قندهاي شش کربن
ــا در اســکلت   ــه تمــام آنه غــذایی هســتند ک

 .مولکولی خود داراي شش اتم کربن هستند

در طبیعت فقط دو قند گلوکز و فروکتـوز بـه   
صورت ازاد یافت می شوند، گاالکتوز توام با 

به نام ) دي ساکارید(دوقندي  ه، یک مادگلوکز
کند که این قند به طور طبیعی الکتوز ایجاد می

مـانوز در یـک   . فقط در شـیر موجـود اسـت   
بـه نـام مانـان    ) پلی ساکارید(ترکیب پرقندي 

احتمـاالً گلـوکز در متابولیسـم    . شودیافت می
کربوهیدراتها مهمترین قنـد  ) سوخت و ساز(

ایـن قنـد در    محسوب می شود، زیـرا سـطح  
کاتابولیسم هوازي و بی هوازي کربوهیدراتها 

 . بسیار حساس است
hh 

سانتی  10.16دست، واحد ارتفاع اسب معادل 
  )اینچ 4(متر 

Hiatus.  
 شکاف، سوراخ، دریچه

Hibernate.  
به خواب زمستانه فرو رفتن، خواب رفتن یـا  
غیرفعال شدن گیاهان و برخی از جانوران در 

 .سرماي زمستان هدور
Hibernation.  
زمستان خـوابی، توانـایی یـک حیـوان بـراي      
سپري کردن فصـل سـرد زمسـتان در حالـت     

حرارت بدن آنهـا بـه    هخواب که در آن درج
انجمـاد سـقوط کـرده و     هاندکی باالتر از نقط

اي بسیار فعالیت متابولیکی بدن تقریباً به نقطه
خـوابی  زمسـتان   .یابدنزدیک صفر کاهش می

احتماالً ننعی تطبیق براي ممانعت از گرسنگی 
 .کمیابی غذا است هکشیدن در خالل دور

Hide.  
 پوست

Hidrosis. excessive sweating.  
 .پرعرقی، حالت عرق کردن زیاد

High manger 
  آخور برجسته

Hilum.  
 ناف

Hind 
  عقبی، پسین

Hind gut 
  بخش انتهایی روده

Hindbrain.  
بخش عقب مغزمغز خلفی،   

Hindfeet (Hind feet) 
  پاهاي عقبی حیوان

Hindgut. proctodeum.  
 بخش عقبی یا انتهاي روده

Hindleg.  
 پاي عقبی، پاي عقب حیوان

Hindlegs.  
 پاهاي عقب

Hindlimb (Hind limb) 
 اندام حرکتی خلفی، پاي عقبی

Hinny.  
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 .کُرّه قاطر، فرزند نریان و االغ ماده

Hippocampus.  
 خم اسبی

Hippocrates.  
 بقراط

Hirudinea.  
 زالو

Histidine.  
 .ضروري ههیستیدین، یکی از اسیدهاي آمین

Histidinemia.  
ــی     ــودن غیرطبیع ــاال ب ــونی، ب ــتیدین خ هیس

ایـن عارضـه   . هیسـتیدین در خـون   هاسیدآمین
مربوط به یک اختالل ژنتیکـی در متابولیسـم   
هیستیدین به علـت فقـدان آنـزیم هیسـتیدین     

هیستیدین خونی باعث عقب . شود آمینولیز می
. ماندگی ذهنی و گفتار غیرپیوسـته مـی شـود   

درمان این عارضه شامل مصرف مقدار انـدك  
یـزان  شـود، امـا م   دار میپروتئینهاي هیستیدین

 .تأثیر این درمان نامشخص است
Histocompatibility 

  سازگاري بافتی
Histocyte.  

بافتی هیاخت  
Histogenesis.  

 بافت سازي، ایجاد بافت
Histology.  
بافت شناسی، تشریح میکروسکوپی مربوط به 

 .یافتها هساختمان، ترکیب وظیف
Histopathology.  

شناسی بافتیآسیب  

Histoplasmosis.  
هاي لنفاوي هیستوپالسموز، نوعی بیماري گره

 .گردن که عامل آن یک قارچ است هدر ناحی
Hit.  

 ضربه، زدن، ضربه زدن
Hitch.  

 قالب، اتصال
Hive.  
کندو، کندوي دست ساخت، کندویی که بشر 

 .سازدبراي پرورش زنبور عسل می
Hives.  

م ورورم حساسیتی پوسـت،  ورم زیر پوستی، 
داخـل پوسـتی کـه بـه طـور      کوچک زیر یـا  

ناگهانی روي بخشهاي وسیعی از بـدن ظـاهر   
این ورم ممکن است از حساسیتهاي . می شود

 .غذایی ناشی شود
Hobble.  
پابندزدن، پابندزدن یـا بسـتن پاهـاي جلـوي     

به هم با طناب یـا نـوار بـراي    ) دستها(اسب 
 .جلوگیري از حرکت یا لگد زدن حیوان

Hock. See hock joint.  
 هفصل خرگوشـی، مفصـلی اسـت در ناحیـ    م

لگنی پاي حیوان چهارپا که بـین اسـتخوانهیا   
 .کانُن و گاسکین قرار دارد

Hog.  
اي خوك بالغ، خوك بزرگ یا بالغ نر یا مـاده 

کیلـوگرم وزن داشـته    54که معموالً بـیش از  
هایی با کمتر از اصطالح رایج براي خوک. باشد

 .است  swineکیلوگرم وزن، 54



 

 g.kambiz@yahoo.com By: Kambiz Ghotouri 
 

Page | 183

Hoggery.  
 خوك داري، خوك دان، طویله خوك

Hogget 
بره بعـد از شـیرگیري تاحـدود یـک سـالگی      

  )فقط در انگلستان(
Hogs.  

کیلوگرم  54خوکها، براي خوکهایی با کمتر از 
اسـتفاده مـی    swine یا pigs وزن، از اصطالح

شود، در حالی که براي خوکهایی با بیشـتر از  
اسـتفاده    hogsکیلوگرم وزن، از اصـطالح  54
 .شود می

Holding.  
نگهداري، نگهداشـتن، نگهداشـتن چیـزي در    
دست یا چیز دیگر، نگهداشتن یک عامـل بـه   
صورت ثابت؛ مثل، نگهداشتن حرارت دهـی  
یک فرآورده یا محصول در مدت زمانی معین 

 .به طور ثابت
Holoblastula.  

 بالستوالي توخالی
Holocellulose 

اي ساختمانی گیاه گفتـه  ه به کل کربوهیدرات
قندهاي محلول، نشاسته و پکتین را (شود  می

  ).گیرد در بر نمی
Hologenic 

  هولوژنیک
Holstein.  
هلشتاین، مشهورترین و پرتولیدترین نژاد گاو 

 )در هلنـد (شیري جهان که منشاء آن ندرلند 

. شود است و اکنون در تمام کشورها یافت می

بزرگ و رنگ ابلق سیاه و سفید  هاین نزاد جث
 .دارد

Homeopathy.  
هوموپاتی، روش خـاص درمـان بیمـاران بـا     
تجویز مقادیر کم دارویی که مقـدار زیـاد آن   

ایـن روش توسـط   . عالیم مرضی تولید کنـد 
 .ساموئل هانمان ابداع شد

Homeostaisis. homekinesis.  
تعادل محیط داخلی بدن، مکانیسم حفظ ثبات 

یا فیزیولوژیکی در بـدن ـ شـرایط یـا     هپدیده
حالت تعادل محیط داخلی بدن؛ به طور مثال، 
ششها در عمل دم و بازدم نیاز بدن به اکسیژن 

ها با کنند و کلیه و دفع گازکربنیک را رفت می
جذب مواد زاید از خون و بازپس دادن مـواد  
اضافه جذب شده بـه خـون، ترکیـب طبیعـی     

همچنـین حفـظ   . دارنـد  خون را ثابت نگه می
حـرارت بـدن در مقابـل شـرایط      هثابت درج

سرما یـا گرمـا توسـط همـین پدیـده کنتـرل       
 .شود می

Homestatic.  
نگهـداري یـا حفـظ یکنـواختی یـا ثبــات در      
وظایف یک موجود زنده یـا واکـنش داخلـی    
افراد در یک جمعیت یا اجتماع تحت شرایط 

براي متغیر محیط توسط تواناییهاي موجودات 
 .تطابق با شرایط جدید

Hometherm.  
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 هخونگرم، حیوانی که بـدون توجـه بـه درجـ    

حرارت محیطی، قادر به حفظ درجه حرارت 
 .داخلی بدن خود باشد

Homeothermic. homoiothemic.  
 هخونگرم، خونگرمی ـ نگهداري نسبی درجـ  

حرارت بدن بطور یکنواخت و تقریباً مسـتقل  
وانـات خـونگرم   حی. حرارت محـیط  هاز درج

داراي ایـن خاصـیت   ) پستانداران و پرندگان(
 .هستند

Hometherms. endotherms.  
شود  حیوانات خونگرم ـ به حیواناتی گفته می 

حـرارت   هکه علی رغم تغییرات وسـیع درجـ  
حرارت  همحیط، قادر به ثابت نگهداشتن درج

 .داخلی بدن خود هستند
Hominy feed 

نشاسته ذرت که مخلوطی از جوانه، سبوس و 
  .آسیاب شدند

Homofermentation.  
 تخمیر یکنواخت

Homogen.  
 متجانس، همجنس، همگن

Homogenetic.  
 متشابه، هم اصل، همگن

Homogenetiy 
  همگنی، همانندي

Homogenization.  
همگن سازي، هوموژنیزاسیون ـ عملی اسـت   
کهرد یک مخلوط، ذرات کوچک یکنواختی را 

ر همگن سازي شیر، سـترون  د. ایجاد می کند

سازي نیز انجام می شود و به این ترتیب، شیر 
هاي شیر براي مدت نسـبتاً زیـادي   یا فرآورده
 .شوند سازي میقابل ذخیره

Homogenized.  
همگن، همگن شـده، هومـوژنیزه، همـوژنیزه    

هاي ریز و پخـش  شده ـ خرد شدن با گویچه 
یکنواخت، به طوري که تا مدت زیادي ذرات 
. خرد شده به صورت امولسـیون بـاقی بمانـد   

 .اشاره است به ذرات جربی در شیر
Homogenizer.  
همگن ساز، همگن کننده، هوموژنیزه کننده ـ  
یک دستگاه فشار قوي که محصـوالتی نظیـر   

-این دستگاه گویچه. شیر را هموژنیزه می کند

هاي چربی شیر را به ذرات ریز می شـکند و  
انـواع  (ود زنـده  ضمن عمـل، هرگونـه موجـ   

ــمها ــل   ) میکرووارگانیس ــورد عم ــایع م در م
 .شود شکسته و منهدم می

Homogenous.  
 همگن، یکنواخت

Homograft.  
 پیوند متجانس

Homoeothermic. homothermic.  
جانوران خونگرم ـ جانورانی که تحت شرایط 
مختلف محیطی از نظر دمـا، درجـه حـرارت    

ف بــدن خــود را بــا مکانیســمهاي مختلــ    
  .دارند فیزیولوژیکی ثابت نگه می

Homolog.  
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هاي یـک  متجانس، هم جنس، هر یک از لگه
جفت که از لحاظ ساختمان، شـکل و وظیفـه   
ــل، کروموزومهــاي     ــابه یکدیگرنــد؛ مث متش

 .متجانس
Homologous.  

 جور، متجانس، متشابه
Homologue.  

 متجانس، همگن، متشابه
Homologus.  

سمتشابه، مشابه، متجان  
Homology.  

 همگن شناسی، مشابه شناسی
Homonomous.  

 همسان
Homopolysachride.  
پرقندي جـوي، نـوعی پرقنـدي کـه فقـط از      
مولکولهــاي قنــد تشــکیل شــده باشــد و     

 .مولکولهاي غیرقندي در آن نباشد
Homoptera.  

 جورباالن، همباالن
Homoreactant.  

 گرواکنش خود
Homozygote.  

خالص، همگون، فـردي اسـت   هوموزیگوت، 
ف ژنهـاي  که براي یک جفت آلل یا آللومـور 

؛ داراي aa  و  AAمتشـابه دارد؛ بـراي مثـال،   
 .فقط یک نوع آلل براي یک صفت معین

Homozygous.  
 خالص، خالص ژنتیکی

Homuculists.  

نـر ـ برخـی معتقـد      هطرفداران اسپرم یا نطفـ 
بودند که در منی انسان یا حیوان نـر، آدمـک   
بسیار ریز وجود دارد که ضمن وارد به رحم 
مادر، این آدمک رشد می کند و جنـین را بـه   

 .آوردوجود می
Homunculus. See homunculists.  

 آدمک، آدمک منی انسان یا حیوان نر
Honey.  
 هعسل، عسل در حقیقت خوراك زمستان
 هزنبورهاي عسل است که بشر با تغذی

خوراك این  مصنوعی زنبورها با شربت شکر،
حشرات مفید و ارزشمند را براي خود جمع 

عسل خالص خواص غذایی و . آوري می کند
طبی فراوان دارد و به علت غلظت فراوانی که 

شواهدي وجود . شوددارد، هرگز فاسد نمی
 6000دارد مبنی بر اینکه عسل تولید شده در 

. سال پیش به طور سالم باقی مانده است
تبدیل شده است؛ یعنی، اساساً عسل یک قند 

مخلوطی از قندهاي ساده گلوکز و فروکتوز 
. درصد آب محلول است 15تا  14که در 

مقادیر کمی اسیدهاي آلی به همراه مقادیر 
عسل . جزیی ویتامینها در عسل یافت می شود

از شهد گلهاي گیاهان گلدار که توسط 
زنبورها عسل کارگر جمع آوري می شود، 

 50تا  10گیاهان حاوي  شهد. مشتق می شود

 90تا  50درصد سوکروز، گلوکز و فروکتوز و 
زنبور (زنبور کارگر  ره. درصد آب است
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بدن خود  همخصوصی در حفر هکیس) مزرعه

کند و  می دارد که شهد گیاهان رادر آن جمع
با افزودن آنزیم انورتاز به آن باعث تبدیل 

به تک قندیهاي ) ساکارز(دوقندي سوکروز 
سپس این عسل را . شود و فروکتوز می گلوکز

هاي است در حجره) نارس(که عسل خام 
شان عسل ذخیره می کند و با بال زدن بر فراز 

هاي تازه پر شده شان، درصد آب عسل حجره
نارس را کاهش می دهد و به اصطالح عسل 
نارس را تغلیظ می کند که این عسل براي 

و  رنگ، طعم .مدت طوالنی قابل ذخیره است
نسبت قندهاي موجود در عسل بستگی به نوع 

 .دارد) نوع گیاه(آوري شده شهد جمع
Honeycombing.  

 شان عسل سازي
Hood.  

کشت بافت هدودکش، سرپوش محفظ  
Hood.  
سرپوش اسب، نوعی سرپوش اسب که عالوه 

ــ  ــر س ــانه را   ب ــا ش ــردن ت ــوان، روي گ ر حی
 .پوشاند می

Hoof.  
انگشـتان   هشـد سم، قسمت انتهایی و شاخی 

که برخی؛ مانند، ) سم داران(حیوانات سم دار 
گاو، گوسفند، بـز، گـوزن، هـو و غیـره زوج     

و در برخی؛ مانند، اسـب، االغ،  ) زوج سمان(
م در  . اسـت ) فرد سمان(قاطر و غیره فرد  سـ

برخی از حیوانات بافت کـامالً شـاخی شـده    
 .دارد و در برخی؛ مثل، شتر بافت نرم دارد

Hook.  
قالب، یک وسیله فلزي که انتهاي نوك تیز آن 

 .گرددروي خودش برمی
Hook.  

 شاخ زدن گاو
Hookworm.  

 کرم قالبدار
Hoose. lungworm disease.  

 بیماري کرم ریه
Hopper.  

دریافـت  ) 2(، )مثـل، ملـخ  (جانور جهنده  )1
اي بهشـکل یـک مجـراي    کننده، قیف ـ قطعه 

قطعه از ضمایم  دهانه گشاد و قیف مانند؛ این
دستگاههایی؛ مثل، آسیاب، دستگاه بوجـاري،  
دستگاه درجه بندي بذور، شن و ماسه، علوفه 
خشک کُن، علوفه خردکُن و غیره اسـت کـه   
براي کارکردن دستگاه، مواد مورد عمل آوري 
، باید از طریق این مجـرا وارد دسـتگاه شـود   

 .هاپر
Hopping.  
جهـش، عمـل جهیـدن، یـک حرکـت ســریع      

 .اي؛ مثل، ملخنوران جهندهجا
Hordeum.  

 .گندمیان هجنس جو، جنسی است از خانواد
Horizon.  

 افق، خط افق
Horizontal.  
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 افقی، تراز، سطح افقی
Hormone.  

 یونـانی  هاز کلمـ  hormone ههورمون، کلم

hormon    به معنی بهم زدن، تحریک کـردن
. یا بـه حرکـت واداشـتن مشـتق شـده اسـت      

پیامبرهاي شیمیایی آلی هسـتند کـه   هورمونها 
توسط غدد درون ریز فاقد مجـرا تولیـد مـی    
شوند و با تحریک این غـدد توسـط عوامـل    
آزادکننده به داخل خون ترشح می شوند و با 
گردش خون بـه عضـو هـدف مـی رسـند و      
فرآینــدهیا خاصــی؛ مثــل، رشــد، فرآینــدهاي 
مختلــف تولیــد مثــل، شــیردهی، متابولیســم،  

دهنـد و  یره را تحت تأثیر قرار میرفتارها و غ
فعالیت حیاتی یک عضو را با دیگـر اعضـاي   

بسـیاري از هورمونهـا از   . بدن تنظیم یم کنند
طریق غدد داخلی فاقد مجرا مستقیماً به داخل 
خون می ریزند و جریان خون وسـیله انتقـال   

هورمونهــا در مقیاســهاي بســیار . آنهــا اســت
ک میلیـاردم  جزیی، در حد یک میلیونیم یا یـ 

هـاي  گرم ترشح می شوند، ولی عامل پدیـده 
ــدن هســتند  . بســیار ضــروري و مهمــی در ب

وظایف هورمونها را زمانی می توان به خوبی 
مولد یـک هورمـون بیمـار     هدرك کرد که غد

شود و نارسایی یا کمبود ترشح هورمـون آن  
باید توجه داشـت کـه تحـت    . غده پدیده اید

بـه صــورت   شـرایط هورمــون درمـانی   ههمـ 
خوراکی یا تزریقی در انسان باید تحت نظـر  

پزشک و در حیوانات تحت نظـر دامپزشـک   
هورمـون درمـانی در حیوانـات    . انجام شـود 

کاربرد وسیعی، به ویژه در کنترل فرآینـدهاي  
همزمـان ســازي فحلــی در  . تولیـد مثــل دارد 

گاوهاي مـاده بـراي تلقـیح تعـداد زیـادي از      
ه، القـاي چنـد   حیوانات در یـک زمـان کوتـا   

تخمک گذاري براي به دست آوردن بـیش از  
 هیک جنین در هر نوبت فحلی در گاوهاي ماد

ممتاز براي استفاده در فرآیند انتقـال جنـین و   
غیره، برخی از کاربردهاي مشهور هورمون در 

 .دامپزشکی و دامپروري هستند
Horn.  

 شاخ
Hornet.  

 زنبور درشت، زنبور سرخ
Horntails.  

 زنبوران دم شاخی
Horse.  
اسب، حیوانی است پستاندار، فردسم، 

اي و داراي قولون فعال از علفخوار، تک معده
لحاظ هضم مواد سلولزي توسط جمعیت 

انسان از روزگاران بسیار دور از این . میکروبی
حیوان در بارکشی، کار و سواري استفاده کرده 
است و قبل از ماشینی شدن زندگی، این 

آحاد افراد بشر  هوان با زندگی روزمرحی
ترین دوست و یاور عجین بوده و صمیمی

اکنون . آمدبشر در تمامی شرایط به شمار می
هاي نیز در برخی مناطق از اسب استفاده
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گوناگون می شود و سوارکاري با اسب جزء 

 .ورزشهاي مشهور است
Horseman (Horse man) 

  سوارکار، سوارکار اسب
Horsetail 

  )علف هرز(دم اسبی 
Horsing.  

 رفتار فحلی مادیان
Hose.  

الستیکی، شیلنگ، لوله هلول  
Host.  
میزبان، جانور یا گیاهی که جانور یا گیاه دیگر 

روي آن یـا درون آن زنـدگی و از آن   ) انگل(
 .تغذیه کند

Housing.  
خانه، منزل، محل ) 2(جایگاه، جایگاه بسته، )1

 .سکونت یا زندگی
Hover 

  مادر مصنوعی چتري شکل
HP. heat production.  

 تولید حرارت
Huddle 
روي هم ریختن، ازدحام کردن،  کوپه کـردن  

  )جوجه ها(
Hull.  

غالف، پوشـش، پوشـینه،   ) 1(پوسته، پوست، 
پوسته، پوست یا هر عضوي که بذر یا میوه را 

پوسـت کنـدن ـ جـدا کـردن      ) 2. (در برگیرد
هـا، بـویژه   میوهپوسته خارجی بذور یا بعضی 

 .در هنگام خشک بودن

Huller.  
 پوست کن، دستگاه پوست کنی

Humectant.  
 رطوبت گیر

Humerus.  
 استخوان بازو

Humid.  
 نمناك، تر، مرطوب، بخاردار

Humidification.  
مرطوب سازي، رطوبت زنی، آب افزایی ـ باال 
بردن رطوبت یک ماده یا یک فضـا از طریـق   

بخار آب یا اسـپري آب بـه آن   افزودن آب یا 
 .ماده یا در آن فضا

Humidify.  
 مرطوب ساختن، نمدار کردن

Humidity.  
بخـار آب بـه ازاي هـر    ) وزن(رطوبت، جرم 

 .واحد حجم
Humoral.  

، سیستم خونیمزاجی، خونی  
Humour.  

 )خون، بلغم، صفرا، سودا(مزاج، چهار خلط
Hunger.  

فیزیولـوژیکی  گرسنگی، گرسنگی یک تمایل 
براي مصرف غذا بعد از مدتی غـذا نخـوردن   

 (Satiety) متضاد این اصطالح، سیري .است

است که آن عبارت است از یک احاس سـیر  
. گی نسبت به مصـرف غـذا  بودن و بی عالقه

 (appetite)اصـطالح مربـوط دیگـر، اشـتها     

است؛ که عبارت است از یک پاسخ آموختـه  
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اي غـذا خـوردن   هشده یا عادتی که در وعده
ایجاد می شود و تحت تأثیر عوامـل مختلـف   

 .خارجی و داخلی قرار دارد
Husbandry.  
پرورش، هنر و علم پرورش و تولید گیاهان و 

 .حیوانات
Husk.  

پوشـش خـارجی   ) 1(غالف، غـالف کنـدن،   
هـا را  خشک، زمخت و خشنی که روي دانـه 

جدا کردن ) 2(می پوشاند؛ مثل، غالف ذرات 
هر چیز، به ویژه جدا کـردن غـالف    غالف از

 .بالل رسیده
Husker.  

 سبوس گیر، گندم پاك کُن، پوست کَن
Hutch.  

انفرادي، آغل انفرادي هآشیان  
Hyaline. glassy; pellucid.  

 شفاف
Hybrid.  
دورگ، دورگه، آمیخته، هیبرید، یـک موجـود   

هتروزیگـوت کـه از تالقـی    ) گیاه یا جـانور (
دو والد غیرمشـابه  ) گیريجفتگیري یا گشن (

 .با هم از لحاظ ژنتیکی به وجود آمده باشد
Hybridization.  

گیــري، آمیختــه گــري، گیــري، دورگدورگــه
تالقی ـ جفتگیري یا گشن گیري دو موجـود   

 .که از لحاظ ژنتیکی یکسان نباشند
Hydatid.  

هـر سـاختمان   ) 2(یک کیست هیداتیـد،  ) 1(
 .کیست مانند

Hydranencephaly.  
 آب آوردگی مغز

Hydrmia.  
 آب خونی، خون پرآب

Hydric.  
 آبکی، آبدار، آبگون

Hydrion.  
 یون هیدروژن

Hydrocarbons.  
هیــدروکربنها، هیــدروکربورها، هیــدراتهاي   

 کربن، کربوهیدراتها
Hydrocephalus.  
مغز آب آورده، فردي بـا تجمـع مایعـات در    

 .مغزي هناحی
Hydrocephaly.  

مغز، افزایش فشار مایع مغزي در آب آوردگی 
اثر تجمع مایعات در مغز که در نوزادان منجر 

 .به بزرگ شدن جمجمه می شود
Hydrogen. H.  
هیدروژن، یکی از عناصر گازي که دو اتم آن 
در ترکیب با یک اتم اکسیژن، مولکول آب را 

این عنصر، گازي است بـی  . تشکیل می دهد
عناصـر  رنگ کـه بـراي رشـد گیاهـان جـزء      

 .شود بندي میضروري طبقه
Hydrogen sensitive hydrogenase 

  )HSH( هیدروژناز حساس به هیدروژن
Hydrogenase.  
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هیـدروژناز، آنزیمــی اســت کــه تبــدیل یــون  
هیدروژن به هیدروژن مولکولی را بطور قابل 

 .کند برگشت هدایت می
Hydrogenation.  
 هیدروژن افزایی، افزودن شـیمیایی هیـدروژن  

 .به هر ترکیب غیراشباع
Hydrolysate.  
هیدرولیزات، آنچه از آبکافت یک ترکیب بـه  

بطور مثال، هنگامی که مولکول . آیددست می
پـروتئین توسـط اسـیدها، قلیاهـا یـا آنزیمهــا      
شکسته شـود، هیـدرولیزات پـروتئین شـامل     

آن  همخلوطی از اسیدهاي آمینه تشکیل دهنـد 
 .خواهد بود

Hydrolysis.  
شیمیایی که در آن یک ترکیب  هآبکافت، تجزی

شکسته می شود و به ترکیبات دیگـر تبـدیل   
در این عمل وجود مولکـول آب و  . می گردد

گـــروه . آن نیـــز ضـــروري اســـت هتجزیـــ
به یکی از محصـوالت و  (OH-)  هیدروکسیل

 .چسبند اتم هیدروژن به محصول دیگر می
Hydrolyte.  

که تحت تأثیر اي آبکافت شدنی، جسم یا ماده
 .گیرد آبکافت قرار می

Hydrolyze.  
، عملی است که آبکافت شدن، آبکافت کردن

مثـــل (هــاي پیچیــده    توســط آن مولکــول  
هـاي شـیمیایی بـا     توسط واکـنش ) ها پروتئین

مولکول آب به واحـدهاي کـوچکتر شکسـته    
  .شوند می

Hydrometer.  
 آب سنج

Hydronephrosis.  
آوردگی کلیه آب  

Hydrophile.  
مند به آبآب دوست، عالقه  

Hydrophilic.  
دوستیآب دوست، آب  

Hydrophobe.  
گریزآب  

Hydrophobia.  
گریزي، آب ترسیآب  

Hydrophobic.  
گریزيترس، آبگریز، آبآب  

Hydrophthalmia.  
آوردگی چشمآب  

Hydroponic grass 
هایی که به روش هایدروپونیک کشـت   علوفه

  علوفه بدون خاكشوند، کشت  می
Hydrosalpinx.  

هاي رحمیتجمع مایعات سروزي در لوله  
Hydrotaxis.  

 تمایل یا کشش به طرف آب
Hydrothorax.  

سـینه، تجمـع مایعـات در     هآوردگی، قفسآب
 گراییقفسه سینه، آب

Hydrotropic.  
گراییآب  

Hydroureter.  
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حالب هآوردگی لولآب  
hydrous.  

وي آبآبدار، نمناك، محت  
Hydroxylation.  
القاي بنیان هیدروکسی، وارد کـردن بنیـان یـا    

بـه یـک ترکیــب   (OH-)  گـروه هیدروکسـی  
 .)داریک ترکیب کربن(آلی

Hygiene. sanitation.  
بهداشت، علم سالمتی؛ قواعد و اصول حفـظ  

 اي است از علم پزشکیسالمتی، شاخه
Hygienic. sanitary.  

 .بهداشت بهداشتی، از، یا مربوط به
Hygrograph.  

 نم نگار، رطوبت نگار
Hygrometer.  

 رطوبت سنج
Hygrometry.  

 رطوبت سنجی
Hygroscope.  

 رطوبت نما
Hygroscpicity.  
 هجاذب الرطوبگی، رطوبـت پـذیري ـ درجـ    

بـراي مثـال،   . تمایل به جذب و نگهداري آب
 .شیر خشک بدون چربی جاذب الرطوبه است

Hymenoptera.  
غشاییانبال   

Hyoid.  
 المی، مربوط به استخوان الم

Hyomandibular.  
پایینی هالمی، آروار  

Hypaxial.  

 زیرمحوري، تحت محوري
Hyperacidity 

  ، اسیدي شودن زیاد از حداسیدوز
Hyperactivity.  

 پرکاري، فعالیت بیش از حد طبیعی
Hyperabuminemia.  

 آلبومین خونی زیاد
Hyperbilirubinemia.  

 بیلروبین خونی زیاد
Hypercalcemia.  
کلسیم خونی، مقدار بیش از حـد کلسـیم در   

میلـی   11مقدار طبیعی در خون انسـان  . خون
ایـن عارضـه   . میلـی لیتـر اسـت    100گرم در 

ممکن استدر اثر بعضی انواع سرطان؛ بـویژه،  
سرطان ریه، فعالیت بیش از حد پاراتریوئیـد،  

و ) د(مکرّر از مقـادیر زیـاد ویتـامین     هاستفاد
. معالجه با قلیا براي زخم پپتیک ایجـاد شـود  

افـراد مبــتال عالیـم کــاهش اشـتها، اســتفراغ،    
هاي نرم و احتماال سنگهیا کلیوي نشان  هیچهما

 .دهندمی
Hypercalciuria.  

مفـرط، وجـود مقـدار فـراوان      ادراريکلسیم 
کلســـــیم در ادرار، هماننـــــد حالـــــت    

 .هیپرپاراتیروئیدیسم
Hyperchloremia.  
کلرخونی مفرط، زیـاد بـودن عنصـر کلـر در     

 .خون
Hyperchlorhydria. hyperacidity.  
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پراسیدي معده ـ اصطالحی است که داللت بر 

اسـید معـده   . کنـد  معده می هزیاد شیر هاسیدیت
این اختالل با سـوزش  . است اسیدکلریدریک

معده پس از صرف غذا، سوزش قلب و ترش 
هیجانات روحی، زخم اثنی . کردن همراه است

عشر، ورم کیسه صفرا و گرسنگی کشـیدن از  
عواملی هستند که افزایش اسید معده را باعث 

تـوان بـا آنتـی     این نـاراحتی را مـی  . شوند می
 اسیدها شامل، کربنات کلسیم، ژل هیدروکسید

آلومینیم، شیر منیزي، کربنات منیـزیم و تـري   
  .سیلیکات منیزمی تسکین داد

Hypercholesteremia.  
ـ  کلسترول خونی ـ زیـاد    دن کلسـترول در  وب

 خون
Hypercholesterolemia.  

 کلسترول خونی، زیاد بودن کلسترون خونی
Hypercholesterolemia.  

 کلسترول خونی زیاد
Hyperchromatic.  

پذیرزیاد رنگ  
Hyperchromatism.  

 افزایش کروماتین هسته
Hyperchylia.  

 افزایش ترشح شیره معده
Hypereffective.  

 بسیار مؤثر، پرقدرت
Hyperemia.  
پرخونی، هجوم الدم، تجمع خون در هر یـک  

 .از بخشهاي بدن

Hyperemic.  
 بافت پر خون، پر خون

Hypererythrocytosis.  
قرمزسازي فراوان هگویچ  

Hyperesthesia.  
 .هیپراستزي، حساسیت زیاد به لمس یا درد

Hyperestrus.  
 دایم فحلی

Hyperglycemia.  
قند خونی، حالت باال بودن قند خون به میزان 

 بیش از حد طبیعی
Hyperinsulinism.  

 ترشح بیش از حد انسولین
Hyperirritability.  

پذیري شدیدتحریک  
Hyperkalemia.  

نی، زیاد بودن پتاسـیم در خـون ـ     پتاسیم خو
جدي اسـت   هپیچید ههیپرکالمی نوعی عارض

ها، از دست دادن که در اثر اختالل در کار کلیه
ایـن  . شـود  شدید آب بدن یا شوك ایحاد می

عراضه موجب اتساع قلب و کـاهش ضـربان   
 .قلب

Hyperkeratosis.  
افزایش طبقه شـاخی، افـزایش مـاده شـاخی،     

 بیماري ایکس
Hyperlipoproteinemias.  
لیپوپروتئین خونی، این اصطالح اشاره اسـت  
به گروهی از اختالالت که با غلظت زیاد یک 

 .شود یا چند لیپوپروتئین در خون مشخص می
Hyperlipaemia 
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پر لیپیدي خون، زیاد از حد بـودن اسـیدهاي   
  چرب خون

Hyperlipidemia.  
اسـت  لیپوپروتئین خونی، این اصطالح اشاره 

به گروهی از اختالالت که با غلظت زیاد یک 
 .شود چند لیپوپروتئین در خون مشخص می یا

Hypermetropia.  
 دوربینی

Hyperemia.  
 پرخونی

Hypernutrition.  
پرخوري، باال بودن سطح تغذیـه و عـوارض   

 .آن
Hyperopia.  

 دوربینی
Hyperorexia.  

 پراشتهایی
Hyperphosphatemia.  

خونی، پرفسفاتی خون ـ زیادب ودن  فسفات 
 هفسفر در سرم خون که ممکن است در نتیج

هـا و عـدم جـذب فسـفر     اختالل در کار کلیه
کافی از خون یا کم کاري غدد پاراتیروئیـد و  

وقتـی  . کاهش ترشح پاراتورمون، ایجاد شـود 
شود، کلسـیم خـون   فسفر سرم خون زیاد می

ز کزاز عضالنی بـرو  هکاهش می یابد و عارض
 .کند می

Hyperplasia.  
پررشدي غیرعادي، تکثیر یا افزایش غیرطبیعی 

هاي طبیعی در یـک بافـت بـدون    تعداد یاخته

تغییر در ترکیب یا ترتیب آنها که موجب بروز 
 .گال یا غده می شود

Hyperploid.  
گیاه یا حیوانی کـه تعـداد کروموزومهـاي آن    
 بیشتر از مضرب عدد کامل هاپلوئید باشد؛ به

 n(2+2(یا  2)n+1(طور مثال،
Hyperpnea. panting; deep 
breathing.  
نفس نفس زدن، لَه لَه زدن ـ زیاد بودن تعداد  

ایــن واژه در مــورد بعضــی . تــنفس در دقیــه
لَه لَـه  «به معنی  panting حیوانات متردادف

است؛ مثل، لَه لَه زدن سگ، به ویـژه در  » زدن
 .هواي گرم

Hyperpotassemia. hyperkalemia.  
 .پتاسیم خونی ـ زیاد بودن پتاسیم خون

Hypersensitivity.  
حساسیت شدید، واکـنش فـوق حساسـیت ـ     
عکس العمل شدید یک موجود زنده نسبت به 

این واکنش سـریع  . زاحمله یک عامل بیماري
ها همـراه اسـت،   که با مرگ تعدادي از یاخته

مرض در موضع حمله  همانع پیشرفت و توسع
 .شود می

Hypersonic.  
 ماوراي صوت

Hypersplenism.  
 پرکاري طحال

Hypersuseceptible.  
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فوق حساس، اشاره اسـت بـه نـوعی حالـت     
 حساسیت غیرطبیعی به عفونت یا به یک سم

 .که شخص معمولی نسبت به آن مقاوم است
Hypertensive 

  افزایش دهنده فشار خون
Hypertension.  
فشار خون باال، اصطالحی است که داللت بر 

ایـن حالـت بیمـاري    . فشار خـون زیـاد دراد  
 .بعضی از بیماریها است هنیست، ولی نشان

Hyperthermia.  
پردمــایی، افــزایش غیرعــادي دمــا یــا درجــه 

 .)بدن(حرارت 
Hyperthyroidism.  
 هپرکاري تیروئید، فعالیـت بـیش از حـد غـد    

ــ     ــه موج ــن عارض ــد ـ ای ــزایش تیروئی ب اف
تیروئیـد   همتابولیسم پایه و تغییر بافت در غـد 

 .گرددمی
Hypertonic.  

تر، داراي غلظـت  هیپرتونیک، پرکشش، غلیظ
بیشتر ـ داراي کشش بیشتر براي جذب مـایع   
محیط همجوار براي رقیق شدن و هم غلظت 
شدن با آن محـیط؛ محلـولی اسـت باغلظـت     

اسمز از محلـول   هپدید همشخص که در نتیج
اي از هم جدا مشخص دیگري که توسط پرده

  .اند، آب جذب می کندشده
Hypertichosis.  

 پرمویی
Hypertiglyceridemia.  

تري گلیسـرید خـونی، افـزایش سـطح تـري      
 .گلیسریدها در خون

Hypertrophied.  
   بزرگ شده، بزرگ شده یا رشد بـیش از حـد

افـزایش  یک عضو یا بخشی از بدن به علـت  
 .آن ههاي تشکیل دهندیاخته هانداز

Hypertrophy.  
پررشدي مرضی، بـزرگ شـدن مرضـی یـک     
عضو یا بخشی از یک عضو در اثـر افـزایش   

  آن هدهندهاي تشکیلاندازه یاخته
Hypertensive angiopathy 

  افزایش فشار خون
Hyperuricemia.  
اسیداوریک خونی، زیاد بودن اسیداوریک در 

 .خون
Hypervitaminosis.  

مصرف زیاد ویتـامین، نـوعی حالـت     هعارض
  غیرطبیعی بدن که در اثر مصرف بیش از جـد

 .شودیک یا چند ویتامین عارض می
Hypnosis.  

 خواب مصنوعی
Hypnotic.  

آورخواب  
Hypoactive.  

 تحت فعال، ضعیف
Hypoalbuminemia.  
کم آلبـومینی خـون، پـایین بـودن غیرطبیعـی      

 .بومین خونسطح آل
Hypoblast.  

رویانی هالیدرون  
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Hypocalcemia.  
کم کلسیمی خـون، حـالتی اسـت کـه در آن     
غلظت یون کلسـیم در خـون از حـد طبیعـی     

در این حالـت ممکـن اسـت    . پایین تر است
حیوان به الت تشنج افتد؛ مثل، کـزاز یـا فلـج    

 )تب شیر(آبستنی 
Hypochromic.  

غیرطبیعـی محتـوي   کاهش ,)خون(کم رنگی 
هاي قرمز که با رنگ کمتر هموگلوبین گویچه

 .شوداز حد طبیعی مشخص می
Hypochylia.  

معده هکم ترشحی شیر  
Hypocomplementemia.  

مکمل در خون هکمبود ماد  
Hypocuprmia.  
کم مسی خون، کمبود مس در خون ـ کمبود   
مس در خون که ممکن است در اثـر اتـالف   

پروتئین پیوند شده با مس در (سرولوپالسمین 
یا ) هاکلیه هاستحال(در بیماري نفروز ) پالسما

 .در اثر جذب ناکافی مس بروز کند
Hypoderme.  

 زیرپوست
Hypodermis. hypoderm  

 زیرپوست
Hypoeffective.  

قدرت، ضعیف، تحت مؤثر  کم  
Hypoelectrolitemia.  
ــت    ــودن غلظ ــم ب ــی خــون، ک ــم الکترولیت ک

 .الکترولیتها در خون
Hypoferrmia.  

 .کم آهنی خون، کم بودن غلظت آهن خون
Hypoglossal.  

 زیرزبانی
Hypoglycemia. (Hypoglycaemia) 

کمبـود گلـوکز در    هکم گلوکزي خون، عارض
ظـت گلـوکز در   خون ـ کاهش غیرطبیعـی غل  

 .خون
Hypomagnesemia.  
کاهش منیزیم خون، کمبود منیزیم خون، کـم  

 منیزیمی خون
Hypomere.  

 قطعه پایینی
Hyponychium.  

 پوسته زیر ناخن
Hypophosphatemia.  
کـم فسـفاتی خـون، پـایین بـودن غیرطبیعـی       

 .فسفات در خون
Hypophysectomy.  

 هیپوفیزبرداري
Hypophsis. Pituitary gland  

 پیتوتاري ههیپوفیز، غد هغد
Hypoplasia.  

رشدي مرضی، رشد ناکامل یا کاهش رشد کم
 .در اثر بیماري) تحلیل جثه(

Hypoproteinemia.  
کم پروتئینی خون، کمبود غیرطبیعی پـروتئین  

  .، کاهش پروتئین خوندر پالسماي خون
Hypoproteinia.  

 .د پروتئین در بدنکم پروتئینی، کمبو
Hyposensitivity.  
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 کم حساسیتی

Hypospray.  
 افشاندن زیرجلدي

Hypotension.  
 کاهش فشار خون

Hypothalamus.  
هیپوتاالموس، بخشی از مغز که در کف بطن 

این قسمت ازدستگاه عصبی . سوم جاي دارد
حرارت بدن، اشتها، ترشـح   هدرج هکنندتنظیم

 .ر استهورمون و بعضی وظایف دیگ
Hypothermia.  

 کم حرارتی یا کم دمایی بدن
Hypothemic.  

 کاهنده درجه حرارت
Hypothesis.  

 فرضیه
Hypothrophy.  
 رشد کمتر از حد معمول، کم رشدي مرضی 

Hypothyroidism.  
 هتیروئیـد، کمـی فعالیـت غـد     هکم کاري غـد 

 :که به دو شـکل اسـت  ) غده درقی(تیروئید 

و مـیکس ادم  ) مادرزاديیک نقص (کرتینیزم 
تواند در هر که می) ترشح ناکافی تیروکسین(

  .زمان بعد از تولد رخ دهد
Hypotonia.  

 کم قابلیتی انقباض عضالت
Hypotonicity.  

 کمبود قابلیت انقباض
Hypotrichosis.  

 کم بودن موهاي بدن

Hypotrophy.  
تحلیل رفتگی، کوچک شدگی، تحلیل رفتن یا 

 .فعالیت یک عضواز دست رفتن 
Hypovirulent.  

زایـی یـک   کم حدتی، شرایط کاهش بیمـاري 
 .زاعامل بیماري

Hypovitaminosis. avitamiosis.  
کم ویتـامینی ـ کمبـود یـک یـا چنـد        هعارض

غالباً هب همراه این اصطالح نام یک . ویتامین
ویتامین آورده می شود تـا معلـوم شـود کـه     

ک از ویتامینها کمبود ویتامین مربوط به کدامی
 .است

Hypovolemia.  
 کم حجمی خون

Hypoxemia.  
 کم اکسیژنی خون

Hypoxia.  
حالت خفگی، حالت خفگی ناشی از کـاهش  

 .فشار اکسیژن
Hypsodont.  

 دندانهاي فاقد گردن
Hysterectomy.  
رحم برداري، برداشتن کامل یا بخشی از رحم 

 .توسط عمل جرّاحی
Hosphate.  

یـک از انـواع نمکهـاي اسـید     فسفات ـ هـر   
  فسفریک
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I 
I   مخففInactive Al.sires 

گاوهـاي نــري هســتند کـه ارزیــابی ژنتیکــی   
اسپرم آنهـا بـراي   دارند ولی   USDAتوسط

اصوالً این گاوها زنـده  . فروش موجود نیست
نبوده یا در صورت زنده بـودن اسـپرم قابـل    

 .عرضه در بازار ندارند
I. iodine.  

 .یا عالمت شیمیایی عنصر یدید، نشانه 
Ice.  

 یخ، آب منجمد
Icebox.  

 یخدان
Ichthyology.  

اي است از علـم زیسـت   شناسی، شاخهیماه
شناسی که در آن به شناسایی ماهیان مختلـف  
از لحاظ ساختمانی بدنی، نوغ تغذیـه، تولیـد   

 .شود مثل، محل زندگی و غیره پرداخته می
ICU. international chick unit.  
واحد بین المللی طیور ـ احتیاجات طیور بـه    

معموال برحسب واحد بین المللـی   D ویتامین
 D2 طیور بیان می شود، زیرا طیور از ویتامین

 .گیرند به میزان غیرمساوي بهره می D3 و
Identification.  

 تعیین هویت
Idiogram 

  نمایش نموداري

Idiopathy.  
بیماري خود به خودي، هر بیماري بـا منشـاء   

 .خود به خودي
ileal (=Of or relating to the ileum) 

یـا بخشـی از ایلئـوم     .مربوط به ایلئوم اسـت 
  .باشد می

(ilea,ileac,ileal=pertaining to the 
ileum) 

Ileitis.  
ایلئوم، التهاي ایلئوم که دو سوم ) التهال(تورم 

 .دهد را تشکیل میانتهایی روده باریک 
Ileum.  
ــه   ایلئــوم، طــویلترین بخــش روده باریــک ک

بخـش  . قسمت انتهایی آن را تشکیل می دهد
دوازدهه یا اثنـی  (اول روده باریک، دئودونوم 

ــانی روده باریــک، )عشــر ؛ بخــش دوم یــا می
ژوژونوم و بخش انتهایی روده باریک که قبل 
از روده بزرگ قرار دارد، آیلئـوم نامیـده مـی    

 .شود
Ileus. (obstruction of the bowl).  

 انسداد روده
Illness.  

 بیماري
Imbibition.  

 آماس، جذب، اشباع
Imbricate.  

 فلسی نامنظم
Immature.  
نابالغ، نارس، نرسیده، کال، اشاره است به گیاه 

 .یا حیوانی که به رشد کامل نرسیده باشد



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
Immisibility.  

 امتزاج ناپذیري
Immobilized.  
 ثابت شده، تثبیت شده، ثابت، غیرمتحرك شده
Immortalization 

  جاودانگی، جاودان شدگی
Immune.  

 مصون، ایمن، مقاوم
Immunity.  
ایمنی، مصونیت، قدرت حیوان براي مقاومت 

هـا  یا غلبه بر یک عفونت که اغلب گونـه / و 
 مصونیت فعـال . نسبت به آن حساس هستند

(ACTIVE IMMUNITY)   ــر داللــت دارد ب
وجود پادتنهایی که در واکنش به یک محرك 
. پـادگنی در بــدن حیــوان ایجـاد شــده باشــد  

 (PASSIVE IMMUNITY) مصونیت غیرفعال

زمانی ایجاد می شود که یک پـادتن از پـیش   
مثـل،  (تهیه شده را بـه حیـوان تزریـق کننـد     

 ADOPTIVE)مصـونیت اکتسـابی   ). واکسـنها 

IMMUNITY)     مصونیتی است که بـا کسـب
هاي لنفوئیدي مصـونیت دهنـده ایجـاد    یاخته

 .شود می
Immunization  
ایمن سازي، مصون سازي، روشهایی هسـتند  
که با عمال آنها مصونیت در حیوان یا انسـان  

واکسیناسیون شکلی از مصون . ایجاد می شود
 .سازي است

Immunize  

) ایمـن (مصون سازي، ایمن سـازي، مصـون   
 .زاساختن یک فرد در مقابل یک عامل بیماري

Immunocompromised.  
ناکامـل یـا   ) مصـونیت (ایمنی ناقص، ایمنـی  

 غیرمطمئن
Immunoglobulins.  

اي از گلوبولینهـاي مصـونیت دهنـده ـ دسـته     
ــه    ــدن ک ــات ب ــود در مایع ــاي موج پروتئینه

را ) آنتی ژنها(خاصیت ترکیب شدن با پادگنها 
زا باشد، که پادگن بیماري داشته و در شرایطی

آن را خنثی نموده و در حیوان مصونیت ایجاد 
  .کنندمی

Immunological  
 ایمنی شناختی

Immunology.  
 ایمنی شناسی، مصونیت شناسی

Impaction. constipation.. See 
compaction.  
انباشتگی، یبوست ـ حـالتی اسـت کـه در آن     
غــذاي نیمــه هضــم شــده در نقــاط مختلــف 

ستگاه گوارش متراکم شده و موجب توقف د
 .گردد حرکت غذا در لوله گوارشی می

Impeller.  
 پره

Impermeable.  
 ناتراوا، غیرقابل نفوذ

Impervious.  
 ناتراوا

Implantation.  
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قـرار دادن دارو در زیـر   ) 1(نشاندن، کاشتن، 
 .کشاتن گیاه، نشاندن گیاه) 2. (پوست

Impotence.  
 ناتوانی، ضعف

Impregnant.  
 آبستن، حامله، باردار

Impregnate.  
آبستن کردن، حامله کردن، باردار کردن، اشباع 

) 2. (آبستن کردن یک حیوان ماده) 1(کردن ـ 
اشـباع کـردن یـک    ) 3. (بارور کردن یک گل

 محلول
Impregnting.  
بارور کردن، آبستن کردن، غنی سازي، اشباع 

 سازي
Impregnation.  

در (ي، باردارسازي، بارور سـازي  آبستن ساز
 ، اشباع کردن، آغشته سازي)مورد گل

Imprinting.  
والدیابی، مادریابی، نوعی رفتار جوجه تازه از 
تخم در آمده پرندگان است که بر اساس آن ر 

کـه بـراي اولـین بـار رؤیـت      حیوان یا شیئی 
پذیرند و بـه   کنند، به عنوان پدر یا مادر می می

 ).در ژن(، نقش پذیري دبرن آن پناه می
Improvement.  

 اصالح، بهبود، پیشرفت، ترقی
Improver.  
بهساز، اصالح کننده، تقویت کننده، حاصلخیز 

 کننده، غنی ساز، غنی کننده، مترقی کننده
Impurity.  

 ناخالصی
In foal 

  )در مورد اسب( آبستن، باردار
Inberitance.  

انتقــال تـوارث، کیفیــت بــه ارث رسـیدن یــا   
  .صفات از والدین به فرزندان

Inbred. pure breeding.  
خالص از لحـاظ  ) حیوان یا گیاه(خالص، فرد 

 .ژنتیکی
Inborn error 

  خطاي مادر زادي
Inbreed line 

  خون همتیره 
Inbreeding.  
آمیزش خویشـاوندي ـ آمیـزش جنسـی بـین      

  .مخونی، هخویشاوندان نزدیک
Inbreeding depression 

  ناهنجاري هاي ژنتیکی
Incinerator  

  سوز الشه
Incidence.  

 وقوع، حادثه، اتفاق، رخداد
Incident.  

 بروز، بیماري، اتفاق، حادثه، واقعه، رخداد
Incision.  

 بریدگی، شکاف
Incisors.  

اي دندانهاي پیش یا ثنایا، دندانهاي تیز و برنده
 .که در قسمت جلوي دهان قرار دارد

Incompatibility.  
 ناسازگاري



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
Incompatible.  

 ناسازگار، ناجور
Incomplete.  

 ناقص، ناکامل
Incomplete recessive 

  کامل مغلوب نیمه
Incomplete sex linkage 

  نیمه وابسته به جنس
Incoordination 

  عدم تعادل
Incorporate.  

 مخلوط کردن، توام کردن، تعاوي کردن
Incubate.  
ــا خوابانــدن، جوجــه   روي تخــم خوابیــدن ی
درآوردن، جوجه کشی کردن ـ نگهداري تخم  

، جنین، باکتري و )پرندگان دیگرتخم مرغ یا (
غیره تحت شرایط مطلوب براي رشد جنین و 

 .جوجه درآوري یا تکثیر
Incubate.  

قرار دادن تخم مرغ یا پرندگان دیگر زیر  )1(
مادر کرچ یا در ماشینی جوجه کشی به منظور 

قرار دادن جنـین، بـاکتري،   ) 2. (جوجه کشی
 کشف بافت و غیره در محیط کنتـرل شـده از  

لحاظ درجه حـرارت، رطوبـت و تهویـه بـه     
 .منظور رشد یا تکثیر

Incubation. See incubation period.  
جوجه کشـی، خوابیـدن روي تخـم، کمـون،     

دوره بین آلوده شدن یک گیـاه  ) 1(نهفتگی ـ  
نگهداري ) 2. (یا حیوان تا بروز عالیم بیماري

یک کشت میکروبـی درون انکوبـاتور بـراي    
نگهـداري  ) 3. (رشد و تکثیرتسهیل و تسریع 

تخم طیور تحت شرایط حـرارت و رطوبـت   
براي رشد جنین ) ماشین جوجه کشی(مناسب 

 .و درآوردن جوجه
Incubator.  

کشـت،  ) دستگاه(ماشین جوجه کشی، وسیله 
انکوباتور ـ نوعی وسیله یا محفظه که شرایط  
محیطی مطولـب بـراي رشـد جنـین، جوجـه      

زبینی در محیط درآوري یا رشد موجودات ری
در جوجه کشـی از  . کشت را فراهم می آورد

روز در  18تخم مرغ، تخم مرغها را به مدت 
انکوباتور قرار می دهند و سـپس آنهـا را بـه    

یا بخشـی کـه در همـان    (دستگاهی جداگانه 
به نـام هچـر منتقـل مـی     ) ماشین وجود دارد

ها در حدود پایـان روز سـوم در   جوجه. کنند
از . خم مرغ خارج می شـوند هچر از پوسته ت

انکوباتور براي پـرورش نـوزادان زود متولـد    
مـاه   9شده تا پایان دوره جنینی؛ یعنی، حدود 

بر اسـاس نـوع اسـتفاده،    . شود نیز استفاده می
انکوباتورها را به اشکال مختلف ساخته و بـا  

 .کنند وسایل مختلف مجهز می
Independent variable 

  متغیر مستقل
Indexprinzip 

  فرضیه شاخص
Indicator.  

 شناساگر، معرف، شاخص
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Indicator variable 
  متغیر ظاهري

Indigestible 
  فاقد توانایی هضم، غیر قابل هضم

Induction. 
 انگیختن، انگیختگی، القاء

Inedible.  
غیرخوراکی، غیرخوردنی، اصطالحی است که 
معموال در مورد مواد غیرخوردنی براي انسان 

این مواد ممکن اسـت ذاتـاً   . شود استعمال می
غیرخوردنی براي انسان باشند یا در اثر کهنـه  
شدن یا فاسد شدن غیرخوراکی شـده باشـند؛   

ها یا گیاهان سمی یا مضر یـا تخـم   مثل، میوه
 .مرغ، گوشت، شیر و غیره فاسد شده

Inert.  
غیرفعال، بی ضرر، واکنش ناپذیر، خنثی، بـی  

 الاثر، نسبتا غیرفع
Infect.  

 آلوده کردن یا شدن، عفونی کردن یا شدن
Infection.  
عفونت، وضعیتی است که در آن بـدن مـورد   

زا هجوم اجرام یا میکروارگانیسمهاي بیمـاري 
قرار گرفته باشد؛ استقرار میکروب، ویروس یا 
هر نوع موجود انگلی در بدن میزبان و آلـوده  

 .کردن یا عفونی کردن آن
Infectious.  

 واگیر، مسري، قابل سرایت
Infectious bronchitis 

  برونشیت عفونی، تورم ناي عفونی
Infectious bursal diseas  

  (IBD) بیماري عفونی بورس
Infectious laryngotracheitis 
الرنگوتراکیت عفونی، تـورم نـاي و حنجـره    

  عفونی
Infective.  

زا، واحد عفونی کننده، واحـد  عفونی، عفونت
 آالینده

Inferior.  
 پست، نامرغوب، پایینی، تحتانی

Infertile.  
نـــازا، نابـــارور، غیربـــارور، بـــی حاصـــل، 

 غیرحاصلخیز، بی بار، بی ثمر
Infertility.  

 نازایی، عقیمیناباروري، 
Infestation.  
هجوم، آلودگی، هجوم یـا آلـوده شـدن بـدن     

حشـرات  (حیوانات یا گیاهان توسط بندپایان 
 ).هاکنه مایتها و

Infiltrability.  
قابلیت پاالیش، پاالیش پذیري، قابلیت صاف 

 شدن، قابلیت صافی گذري
Infiltration.  
صافی گذري، نفوذ به درون یک پرده یا الیـه  

 .نیمه تراوا
Infinite 

  اندازه، بیکران نامحدود، بی
Inflamation 

  التهاب
Inflame 

  سوختن، ملتهب شدن



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
Inflammation 

  التهاب، سوزشتورم، 
Inflation factor 

  عامل تورم
Influx 

  تراوش به طرف داخل
Infondibular.  

اي، مربوط به انتهاي هر شیپوري، قیفی، شرابه
کـه شـبیه   ) اویداکتها(هاي رحمی یک از لوله

 .قیف یا شیپور است
Infundibulum.  

، شیپور رحمی، بخش قیف مانند اینفاندیبولوم
انتهـاي هـر یـک از دو لولـه     یا شیپور ماننـد  

که در زیر تخمدان چپ و ) اویداکتها(رحمی 
راست قرار دارنـد و تخمـک رهـا شـونده از     
فولیکول گراف بالغ روي تخمـدان چـپ یـا    

 .شودراست در یکی از آنها وارد می
Infusion.  

اینفیوژن، وارد کردن مایع به سیاهرگ و یا -1
دیگر حفره هـاي بـدن بـا سـرعتی کـم و در      

دم کـرده، محلولهـاي   -2. مانی نسبتاً طوالنیز
داروي که با ریختن آب جوش بر روي دارو 
یا عضو داروي گیاه و قرار دادن آنها به مدت 

دقیقه تا یک ساعت به همـان حالـت، بـه     10
با این روش، مقداري از مـواد  . آینددست می

موثر ماده دارویی تحت اثـر حـرارت در آب   
آید  محلولی به دست میشود و  و رها میحل 

 .به نام دم کرده
Infux 

  جریان ورودي، وارد شدن
Ingest. to take in food.  
بلع کردن، بلعیدن، خوردن ـ فرو دادن غذا از  

 .طریق دهان براي هضم
Ingesta.  

اي که به غذا، خوراك، مواد بلع شده، هر ماده
؛ آنچـه  )آب یا غذا(منظور تغذیه خورده شود 

بلعیــدن یــا فــرو دادن وارد دهــان کــه بــراي 
 .شود می

Ingester.  
 بلعنده

Ingestion.  
بلع، فرودادن، خوردن، فروبردن مواد، معموال 

 .غذا و آب از دهان به درون بدن
Ingestive.  

 بلعی
Inglovies. Craw.  

 چینه دان، چینه دان پرندگان 
Ingluvies. Rumen  

 .شکمبه، معده اول حیوانات نشخوارکننده
Ingredient. See feed ingredient.  

ــ هـر   ) در حالت جمع، اجـزاء (جزء، بخش 
یک از اجزاء یا قسمتهاي تشکیل دهنده یـک  
مخلوط یا ترکیب؛ مثل، کنسانتره یـا خـوراك   
متراکم فرموله شده حیوانات پرورشـی کـه از   
آسیاب کردن چندین نـوع مختلـف خـوراك    

مثل، ذرت، کنجاله سویا، گندم، جو، نمک و (
یا شـیر   و اختالط آنها تشکیل می شود) غیره

خشک نوزاد انسان یا حیوانات که مخلـوطی  
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است از شیر خشک و چندین نوع ماده غذایی 
دیگر که براي غنی سازي شیر خشـک بـه آن   

 .کننداضافه می
Ingredients. constituents  

تشکله ـ موادي که یک ترکیـب   اجزاء، مواد م
 .دهند سازند یا تشکیل می را می

Inguinal.  
رانیمغبنی، کشاله   

Inheritance 
  توارث

Inhibition.  
 ممانعت، بازدارندگی

Inhibitiory 
  ممانعتی

Initiation.  
 آغاز، شروع

Injection.  
 تزریق

Injury.  
 آسیب، زخم

Inlet.  
، خلــیج مـدخل، راه درخـول، ورودي، دهانـه   

 کوچک
Innervation.  

، توزیع اعضاب به درون یک کردنعصب دار 
 .عضو یا بخشی از بدن

Inoculation.  
 مایه کوبی، تلقیح

Inoculum.  
 ماده تلقیحی، مایه تلقیح

Inosine 

، نوکلیوزید کمیاب پورینی کـه داراي  اینوزین
  .هایپوزانتین و قند ریبوز است

Inositol.  
اي است بی رنگ، محلـول در  اینوزیتول، ماده

در مقابل اسید، قلیا . آب، متبلور و شیرین مزه
جزء گروه ویتامین ب . استو حرارت مقاوم 

کمپلکس طبقه بندي می شود، ولی چون بدن 
توان آن را یـک  قادر به ساختن آن است، نمی

از نظر ساختمانی، . آوردویتامین به حساب می
 6کربنـه بـا    6اینوزیتول یک ترکیب حلقـوي  

شکل  9اینوزیتول به . گروه هیدروکسیل است
عـال  یافت شده است، اما فقط میواینوزیتول ف

میواینوزیتول یک عامل رشد در برخی . است
از موجودات پست، شامل بعضی مخمرهـا و  

ــا اســت  ــا و بعضــی ماهیه انســان و . باکتریه
حیوانات بزرگ قـادر بـه بیوسـنتز اینوزیتـول     

اي براي مورد نیاز خود هستند، لذا هیچ توصیه
افزودن آن به غذاها به صورت مکمل به عمل 

 .نیامده است
Inorganic.  
غیرآلی، معدنی، کانی، موادي با منشاء غیرآلی؛ 
موادي که توسط حیوان یا گیاه تولیـد نشـده   

 .باشد
Insect 

شرهح  
Insecta  

 حشرات
Insecticide.  



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
اي است که با عمل شـیمیایی  کش، مادهحشره

حشرات می کشد؛ مثل، سموم معدي، سـموم  
 .تماسی یا سموم گازي

Insemination.  
، تلقیح منیتلقیح  

Insensible.  
 نامحسوس

Insertion.  
در مـورد  ( الحاقی، گنجانده درج، فرو کردن، 

 ).جهش از نوع الحاقی
Insertion mutants 

، افزوده شدن یک یا )گنجانده( جهش الحاقی
  .چند نوکلئوتید به یک ژن است

Insidious.  
بیماري نامحسوس، اشاره است به یک بیماري 

 .کند یا هیچ پیشرفت می که با عالیم کم
Insoluble. See Soluble  

اي کـه در  غیرقابل حل، اشاره است بـه مـاده  
اي دیگر غیرقابل حل باشد؛ مثـل، چربـی   ماده

 .که در آب غیرقابل حل است
Inspection 

  بازرسی
Insufficiency.  

 نارسایی، کمبود، عدم کفایت، ناکاف بودن
Insulin.  
انسولین، هورمـونی اسـت بـا وزن مولکـولی     

این . و ساختمان شیمیایی شناخته شده 48000
هورمون پروتئینی از لوزالمعده ترشح می شود 

وظیفه این . و مستقیماً به داخل خون می ریزد

. هورمون ثابت نگه داشـتن قنـد خـون اسـت    
وقتی گلوکز خون از حد طبیعـی بـاالتر رود،   

کز از خون به داخل انسولین موجب انتقال گلو
ایـن هورمـون در ســنتز   . شــود هـا مـی  یاختـه 

فقدان . پروتئینها در داخل یاخته نیز نقش دارد
یا کاهش ترشح انسولین موجـب بـاال رفـتن    

بیمـاري  . غیرطبیعی گلوکز در خون یم شـود 
ــا کــاهش ترشــح   دیابــت در نتیجــه فقــدان ی

افـراد   .گردد انسولین از لوزالمعده عارض می
یابت باید در طول عمر خودانسولین مبتال به د

 .استعمال کنند
Intact.  
، دست نخورده، بی عیب، سالم، کامل، طبیعی

واژه . اسـت  حیوان کامل داراي همه اندام هـا 
اي است که گاهی براي حیوان نر اخته نشـده  

 .شود بکار برده می
Intake.  

 خوردن، مصرف کردن، به درون کشیدن
Intangible.  

نامریی، غیرقابل لمسنامحسوس،   
Integument.  
الیه پوشـاننده، قشـر پوششـی، مثـل پوسـت      

 .حیوانات یا دیواره بدن حشرات
Integrated management 

، روشی از مرغداري که در یکپاچگی مدیریتی
کشورهاي پیشرفته بـه طـور گسـترده، رایـج     

  .است
Intense 
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  زیاد، سخت، شدید، مشتاقانه
Intensify grazing 

  متمرکزچراي 
Intensification 

  افزایش، متراکم کردن
Intensive selection 

  شدت انتخاب
Intensive system 

  سیستم متراکم
Intentional.  

 عمدي، از روي عمد، غیرسهوي
Interbreed.  

 تالقی داخلی، تالقی درونی
Intercellular.  

اي، بین سلولی، فضا یا اجزاي واقع بین یاخته
یاختهدر بین چند   

Intercept.  
، عرض از مبدامحل تقاطع، پیوندگاه  

Intercostals.  
ايبین دنده  

Interest.  
نفعبهره، سود،   

Interface.  
 سطح داخلی

Interference 
  ، تداخلدخالت، فضولی، پارازیت

Interieurs  
  عامل درونی

Intermediary metabolism 
  متابولیسم حدواسط، سوخت و ساز حدواسط
Intermediate.  

 بینابینی، واسطه
Intermediate host 

  میزبان واسط
Intermuscular.  

اي، واقـع در بـین   بین عضالنی، بین ماهیچـه 
 عضالت

Internode.  
 میان گره

Interomission.  
 دخول، داخل شدگی

Interphase.  
اي است از زندگی یـک  اي، مرحلهبین مرحله

میتوزي قـرار  یاخته که بین تقسیمات مختلف 
 .دارد

Interrelationship 
  خویشاوندي، روابط داخلی

Intersex.  
 بین جنسی

Interspecies hydrogen transfer 
  اي انتقال هیدروژن بین گونه

Interstitial.  
 میان بافتی

Interval.  
فاصله، مدت، فرجه، ایسـت، رخـداد، وقفـه،    
فاصله بین دو مرحله یا دو رخداد یا دو عمل 

 غیرهو 
Intervention.  

 واسطه گري، میانجیگري، مداخله
Interventional.  

ايگرانه، مداخله میانجی  
Intestinal.  



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
اي، مربوط به رودهروده  

Intestine. gut; bowels.  
روده، بخش انتهایی دسـتگاه گـوارش کـه از    
معده تا مقعد امتداد دراد و معموال خود به دو 

) روده بـزرگ روده باریـک و  (قسمت مجـزا  
 .تقسیم می شود

Intestine – large.  
ــایی    ــش انته ــت، بخ ــزرگ، روده کلف روده ب

اي بـوده و  دستگاه گوارش که به صورت لوله
. از انتهاي روده باریک تـا مقعـد امتـداد دارد   

روده بزرگ نسبت به روده کوچک، قطر بیشتر 
 .و طول کمتري دارد

Intestine – Small.  
اي چــک، بخــش لولــهروده باریــک، روده کو

شکلی است در دستگاه گوارش که از معده تا 
روده بزرگ امتداد دارد و قسمت اعظم جذب 

نسبت به . گیرد مواد غذایی در آن صورت می
روده بزرگ، روده کوچک قطر کمتر و طـول  

 .بیشتري دارد
Intine.  

داخلی) غشاي(الیه   
Intolerance.  

بـه   تابی، حساسیت یا آلـرژي  عدم تحمل، بی
 .بعضی غذاها، داروها یا مواد دیگر

Intoxication.  
 مسمومیت، حالت مسموم شدگی

Intra-  
داخلی، پیشوندي است  درون، داخل، درونی،

 .چیزيکند بر داخل  که داللت می

Intravenous 
  داخل وریدي

Intrzpsular ligament.  
داخل کپسولی) وتر، زردپی(رباط   

Intracardiac.  
درون قلبیداخل قلبی،   

Intracellular.  
 ايدرون سلولی، داخل یاخته

Intracerbral.  
مغزي) داخل(درون   

Intracranial.  
ايجمجمه) درون(داخل   

Intractaneous.  
) درون(درون پوسـتی، درون جلـدي، داخــل   

 پوستی، داخل جلدي، الپوستی
Intradermal.  

، الپوسـتی، میـان   ديدرون پوستی، داخل جل
 یان جلديپوستی، م

Intraductal.  
 داخل مجرایی

Intramammary.  
پستانی) درون(داخل   

Intramedullary.  
داخل مغز استخوانی، داخل بخـش میـانی یـا    

 وسطی
Intramembranous.  

ايدرون غشایی، الپرده  
Intramolecula.  

 دخل مولکولی
Intramural.  

 دخل جداري
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Intramuscular.  
 .عضالنیاي، داخل داخل عضله

Intrnasal.  
ايداخل بینی  

Intranuclear.  
ايهسته) داخل(درون   

Intraoral.  
 داخل دهانی

Intrasseous.  
 داخل استخوانی

Intraperitoneal.  
اي، داخل صفاقی ـ درون حفـره   داخل آبشامه

استعمال از . هاستبدن که حاوي معده و روده
 .طریق دیواره بدن به داخل حفره صفاقی

Intrapleural.  
 داخل جنبی، داخل پرده جنبی

Intrasternal.  
 داخل جناغی

Intratesticular.  
ايداخل بیضه  

Intratracheal.  
 داخل نایی

Intravascular.  
 داخل عروقی، داخل رگی

Intravenous.  
 داخل وریدي، داخل سیاهرگی

Intrinsic.  
 داخلی، به طرف مرکز

Introduction.  
 مقدمه) 2. (معرفی)  1(

Intubation.  

 لوله گذاریدن، لوله گذاري
Invagination.  
پیدایش تقعر، تورفتگی، فرورفتگـی، گـودي،   

 گودشدگی، ایجاد حفره
In-vacco 

  در شرایط خالء
Invasion.  

 تهاجم
Inventory.  

 سیاهه، فهرست اقالم، فهرست کاالها
Inverse 

  معکوس
Inversion.  

، وارونه سازي، انعکـاس، برگشـت،   واژگونی
 انورسیونقلب، 

Invert.  
 تبدیلی، تبدیل شده

Invertase. saccharase; sucrase.  
انورتاز، ساکاراز، سوکراز ـ آنزیمی است کـه   

هاي روده باریک و نیز مخمرهاي توسط یاخته
در حال رشد تولیـد مـی شـود و در واکـنش     

 بـه گلـوکز و  ) قنـد معمـولی  (تبدیل سـاکارز  
) کاتـالیزور (فروکتوز به عنوان تسـریع کننـده   

 .عمل می کند
Invertebrates 

  مهرگان بی
Invertin.  
اینورتین، خمیرمایه یا مایـه شـیمیایی گـردي    
شکل و سفیدي اسـت کـه از خشـک کـردن     

 .آید خمیر مایه در هوا به دست می



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
Investigate. research.  

 تحقیق کردن، بررسی کردن، پژوهش کردن
Investigator 

  محقق
Investment.  

 سرمایه، سرمایه گذاري
In-vitro 

  درون آزمایشگاه
In-vivo 

  درون بدن، انجام آزمایش با موجود زنده
Involuntary.  

 غیرارادي
Involution.  
رجعت به حالت اولیه، برگشت یک عضو بـه  
انــدازه طبیعــی متعاقــب بــزرگ شــدن؛ مثــل، 

 .از زایمان برگشت رحم به اندازه طبیعی پس
Iodine. I.  
ــام    ــراي تم ــد، عنصــري اســت ضــروري ب ی
حیوانات منجمله انسان، بـدن انسـان حـاوي    

میلی گرم ید است که از این مقدار  25حدود 
ید  .میلی گرم ردغده تیروئید متمرکز است 10

ــد    ــده تیروئی ــاي غ ــی از هورمونه جــزء مهم
است که این ) تیروکسین و تري یدوتیرونین(

وقتی . تابولیسم نقش مهمی دارند هورمونها در
ید کافی موجود نباشد، غده تیروئیـد فعالیـت   
ترشحی خود را افزایش می دهد، بزرگ مـی  

کمبـود یـد در   . شود و گواتر ایجاد می گردد
در نقاطی که خاك . سراسر جهان شایع است

حاوي ید کم است، گیاهان آن نقاط نیز حاوي 

عـرض  ید کم بوده و انسان و حیوانـات در م 
خطر ایجاد گواتر هستند، مگر این که ید بطور 

خوشـبختانه نمکهـاي   . مکمل مصـرف گـردد  
یددار در بازار موجود است که با اسـتفاده از  
آنها بخوبی می توان از خطر ابتالء بـه گـواتر   

  .مصون ماند
Iodine 131.  

، یک شکل رادیو اکتیور ید با نیم عمر 131ید 
هشت روز که وجود آن با دستگاه شمارشگر 

ید . جی گر یا وسایل مشابه قابل تعیین است
موارد اسـتفاده متعـددي در بیولـوژي و     131

عالمت  131مواد را می توان با ید . طب دارد
گذاري کرد و سـپس متابولیسـم، حرکـت یـا     

ارد استفاده از مو. محو آنها در بدن دنبال کرد
: در تشخیص طبی و درمانی عبارتند از131ید 

تعیین وظیفه غده تیروئید، تعیین حجم خـون،  
مکان یابی تومورهاي مغز، معالجه سـرطان و  

 .معالجه پرکاري غده تیروئید
Iodine tincture 

  تنتور ید
Iodization.  

 یدافزایی، یددارسازي
Iodine value 

گیـري   ي انـدازه ارزش یدي، مقیاسی است برا
هـا، و   هـا و روغـن   میزان غیراشباعیت چربـی 

 100است، که توسـط  ) g(معادل مقدار یدي 
  .شود گرم نمونه جذب می

Iodize.  
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 یددار کردن
Iodized salt.  

 5000نمک یددار، نمکی است که از اختالط 
قسمت نمک طعام با یک قسمت یدور پتاسیم 

مناطقی که این نمک، بویژه در . تهیه می شود
کمبود ید و بیماري گواتر رایـج اسـت بـراي    
مصرف در تغذیـه انسـان و حیوانـات بسـیار     

 .سودمند است
Iodoform.  
یدوفرم، ترکیبی است متبلـور، بـه رنـگ زرد    
روشن که از آن به عنـوان داروي ضـدفعونی   

 .کننده استفاده می شود
Iodopsin.  

هـاي  یدوپسین، رنگدانه اصلی کـه در یاختـه  
ایـن  . وطی شبکیه چشم یافت مـی شـود  مخر

 .در بر دارد )A(رنگدانه ویتامین 
Ion.  

که ) مولکول(یون، یک اتم یا گروهی از اتمها 
یونها . بار الکتریکی مثبت یا منفی داشته باشد

معموال در اثر محلول شدن نمکها، اسیدها یـا  
 .شود بازها در آب ایجاد می

Ionization.  
افزودن یا کاستن یک یا یونیزه سازي، یونش، 

یا از اتمها یا مولکولها و در / چند الکترون به 
 )یونها(نتیجه ایجاد یون 

Ionize.  
یــونیزه کــردن، یــونیزه شــدن، جداســاختن و 
تبدیل به یونها که عبارت اسـت از اتمهـا یـا    

یا ) کاتیون(مولکولهایی با بار الکتریکی مثبت 
 ).آنیون(منفی 

Ionophore 
ــوفر،  ــعیت   یون ــر وض ــث تغیی ــا باع یونوفره

جابجایی یونها در طرفین غشاهاي بیولوژیک 
ــی  ــاي شــکمبه م ــود میکروبه ــکمبه  .ش در ش

یونوفرها باعث افـزایش تولیـد پروپیونـات و    
ایـن   .گردنـد  کاهش تولید استات و متان مـی 

ــت هضــم      ــزایش قابلی ــث اف ــات باع ترکیب
  .شوند ها و ماده خشک می پروتئین

Iridectomy.  
بري، عنبیه برداريعنبیه   

Iris.  
 عنبیه

Iritis.  
عنبیه) تورم، التهاب(آماس   

Iron. Fe.  
آهن، عنصري است فلـزي و ضـروري بـراي    

 .ادامه حیات طبیعی گیاهان و حیوانات
Irradiated.  
اشعه داده، پرتوداده، آغشته شده، تهیه شده، یا 
تغیر یافته در اثر قرار دادن یا قرار گـرفتن در  

 .ژي تشعشعیمعرض انر
Irradiation.  
پرتوافکنی، پرتوتابی، تابش، تشعشـع ـ قـرار    

اي در معرض دادن مواد در یک رآکتور هسته
اشعه ایکس یا گاما یا اشکال دیگـر اشـعه بـا    
طول موج کوتاه؛ بطور مثال، در تغذیه عملی، 
براي تبدیل ارگوسـترول موجـود در بعضـی    
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خوراکها، بـویژه مخمـر، شـیر و گوشـت بـه      

این مـواد را تحـت اشـعه مـاوراء      D یتامینو
 .دهند بنفش قرار می

Irreversible.  
یک طرفه، غیرقابل برگشت، واکنشی که فقط 
در یک جهت انجام می شود و قابل برگشت 

 .نیست
Irrigate.  

 آب دادن، آبیاري کردن
Irrigation.  

 آبیاري
Irritability  
تحریـک پـذیري، حساسـیت، تنـد مزاجـی ـ       
توانایی یا اسـتعداد انجـام واکـنش در مقابـل     

 .محرکها
Irritant.  

 محرك، ماده محرك
Irritate 

  تحریک کردن، سوزش دادن
Irritation.  

 تحریک
Ischeal.  

 ورکی، مربوط به استخوان ورك
Ischemia.  
کم خونی موضعی، نقصان خون در یک عضو 

 یا موضعی از یک عضو
Ischial.  

 شرمگاهی
Ischiocavernous.  

 ورکی ـ غاري

Ischiorectal.  
ايورکی ـ راست روده  

Ischiourethral.  
 ورکی ـ مجراي ادراري

Ischium.  
 استخوان ورك، استخوان ورکی

Isigny 
  آیزگینی، نژاد گاو فرانسوي

Island.  
هاي سـلولی در برخـی اعضـاي    جزیره، توده

بدن که به علت آرایش خاص استقرار سلولها، 
اي گفته می شود؛ مثـل، جزایـر   به آنها جزیره

 .النگرهانس در لوزالمعده
Iso-  
مساوي، متشابه، مشابه، شبیه، هم ارز، معادل ـ 
پیشوندي است که داللت بر تسـاوي، تشـابه،   
ــل،   ــودن مــی کنــد؛ مث هــم ارزي و معــادل ب
ایزوکالري که داللت می کند بر میزان کـالري  

 .مساوي در دو ماده
Isoallele 

  ایزوالل
Isoantibody.  

ايپادتن خودي، هم پادتن، پادتن همگونه  
Isoantigen.  

ايپادگن همگونه  
Isobar.  
هم فشار؛ مثل، خط جغرافیایی نشـان دهنـده   
نقاط هم فشار یا دو اتم با وزن اتمی مساوي، 

 ولی عدد اتمی نامساوي
Isocaloric.  
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هم دما، هم انرژي، اشاره است به دو ماده بـا  
 میزان انرژي یکسان

Isoenzyme.  
ایزوآنزیم، پروتئینهایی با واکنش آنزیمی مشابه 
که توسط روشهاي فیزیولـوژیکی مـی تـوان    

  .آنهار ا به اشکال مولکولی مختلف تهیه کرد
Isogamete.  

 جورگامت
Isogeneic.  

 برابر، مساوي، یکسان
Isogenic.  

 برابر، سماوي، همسان
Isoimmunity.  

ی، هم مصونیتهم ایمن  
Isoimmunization.  

ايایمنیت خودي، ایمن کردن همگونه  
Isolate.  
جداکردن، جداسازي، عایق سازي، جدا کردن 

 .عامل بیماري از میزبان و کشت آن
Isolation.  

 جداسازي، عایق سازي
Isolecithal.  

 یکنواخت زرده
Isoleucine  
ایزولوسین، نوعی اسید آمینه ضـروري اسـت   

ایهـا وجـود   باید در جیره غذاي تک معده که
داشته باشد تـا عـوارض کمبـود آن در بـدن     

 .اي یا انسان ظاهر نشودحیوان تک معده
Isoline.  

ــط    ــط، دو خ ــم خ ــن(ه ــم   ) الی ــا ه ــه ب ک
 .هموزیگوس باشند

Isomaltose.  
ایزومالتوز، دو مولکول گلوکز مرتبط با هم، اما 
 مــرتبط بــین اولــین کــربن از یــک گلــوکز و

ششمین کربن از گلوکز دیگر بجاي اولـین و  
ایزومالتوز و . چهارمین ارتباط کربنی در مالتوز

مالتوز هر دو از شکستن نشاسـته نتیجـه مـی    
 .شوند

Isomer.  
، ترکیباتی با نوع و تعداد اتم مشابه اما زومرای

 .مختلف از نظر ترتیب اتمها در مولکول
Isomorphic.  

 هم شکلی
Isopteran.  

 جورباالن، حشرات جوربال
Isotherm.  

 هم دما
Isothiocyanates 

ها، گلیکوزیدهاي سـیانوژنیک   ایزوتیوسیانات
گیاهــان خــانواده چلیپاییــان و جــنس  کــه در

دانه  براسیکا نظیر منداب، خردل، کلم، شلغم،
ــانیوك    ــاه م ــان و گی ــت ) cassava(کت یاف

شوند که قسمت اعظم این ترکیـب هـا در    می
  .روند ها از بین می آوري دانه عمل یندآطی فر

Isotonic.  
ــان،    ــمزي یکس ــار اس ــار، داراي فش ــم فش ه
ایزوتونیک ـ یک محلول حاوي مقدار کـافی   

هـاي  نمک براي جلوگیري از انهـدام گویچـه  



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
قرمز، بطوري که وقتی به خون افزوده شـود،  

یک محلول با غلظت . با خون هم فشار باشد
 .شود ایسه میمشابه با محلولی که با آن مق

Isotope.  
ایزوتوپ، همسان، یک عنصـر ایزوتـوپ کـه    
داراي خواص رادیواکتیویته بوده و وزن اتمی 
آن بــا مشــابه آن در جــدول تنــاوبی عناصــر  

 131 131و یـد   (I) مختلف باشد؛ مثـل، یـد  
(I)    ــداد ــر داراي تع ــک عنص ــاي ی ایزوتوپه

مساوي پروتون در هسـته بـوده، ولـی تعـداد     
یک ایزوتـوپ  . آنها مختلف استنوترونهاي 

ــواص     ــا خ ــت ب ــوپی اس ــو، ایزوت رادیواکتی
چنان عناصري را مـی تـوان از   . رادیواکتیویته

ــیکلوترون    ــک س ــا در ی ــاران آنه ــق بمب طری
 .ایزوتوپ کرد

Isotopy.  
ایزوتوپ، حالـت ایزوتـوپی، دو عنصـري را    
نسبت به هم ایزوتوپ گویند که عـدد اتمـی   

 .آنها برابر باشد
Isovolumic.  

 ثابت حجم، داراي حجم ثابت
Isthmus.  
تنگه، باریکه، ایستموس، یک قطعه باریک که 

کنـد؛   در دو قطعه بزرگتر را به هم مرتبط مـی 
که بـین  ) اویداکتها(هاي فالوپ بخشی از لوله

 .اي به نام آمپول و رحم قرار داردناحیه
Itch.  

 خارش

Itching.  
 خارش

itis.  
ورم، پسوندي است کـه  التهاب، آماس، ورم، ت

در انتهاي نام اعضاي مختلف بدن حیوانات یا 
کنـد بـر حالـت     انسان می آیـد و داللـت مـی   

 .ملتهب یا متورم عضو
IU. intenational unit; USP unit.  
واحد بین المللی، واحد دارویی ایاالت متحده 
ـ یک واحد استاندارد براي تـوان یـک مـاده    

، هورمون، آنتی مثل، یک ویتامین(بیولوژیکی 
کـه توسـط کنفـرانس    ) بیوتیک، آنتی اکسیدان

بین المللی یکنواخت سازي فرمولها توصیف 
 .شده است

IVDMD.  
in vitro dry matter digestibility.  
قابلیت هضم ماده خشک در آزمایشگاه یا در 

 لوله آزمایش
IVOMD. in vitro organic matter 
digestibility.  

ماده آلی در آزمایشگاه یا در لوله قابلیت هضم 
 آزمایش

Ixodes. family Ixodidae.  
هاي بدن سخت، ایکسودز، جنسی است از کنه

هـاي  از خانواده ایکسودیده که برخی از گونه
 .آن ناقل بیماري هستند

Ixodiasis.  
اي، هر نوع بیماري اي، آلودگی کنهبیماري کنه

 .هایا آلودگی ایجاد شده توسط کنه
Ixodic.  
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 .هامربوط به کنه، ایجاد شده توسط کنه
Ixodid.  

ــک از کنــه  هــاي خــانواده ایکســودید، هــر ی
 .ایکسودیده

Ixodidae.  
-ها که شامل کنهاي از کنهایکسودیده، خانواده

 .هاي بدن سخت است

 
 
 
 
 

J 
 
 
 
Jack. A male uncastrated donky; 
ass.  

در  االغ نـر، خــر نـر، االغ نــر اختـه نشــده ـ     
گفتـه   (Stallion) انگلسـتان، بـه آن نریـان   

 .شود می
Jail.  
آغل میش و بره، این اصطالح به معنی زندان 
است و در اینجا یعنی آغل کوچکی که فقـط  

 .گیرند اش در آن جاي میمیش و بره
Jam.  

 متراکم کردن، مسدود کردن
Jamaica hope 
 امید جامائیکا، نژاد گاو سنتتیک در جامائیکا با

  ژنهاي هولشتاین، جرزي و ساهیوال
Jaundice. icterus.  

یرقان، زردي، نشانگانی است در حیوانـات و  
هاي صـفراوي در  انسان که با افزایش رنگدانه

خون و رسوب آنهـا در غشـاهاي مخـاطی و    
پوست مشخص می شود و عالمـت ظـاهري   

 .آن زردي پوست است
Jaw.  

 آرواره
Jejunal.  

 ايرودهاي، تهی میان روده
Jejunum.  
ــانی روده   ــی روده، بخــش می ــان روده، ته می

تـا بخـش   ) دئودونوم(باریک که از اثنی عشر 
 .امتداد دارد) ایلئوم(انتهایی 

Jell.  
اي شدندلمه شدن، منجمد شدن، ژله  

Jelly.  
ژله، لرزانک، دلمه، نوعی فرآورده غذایی است 
که از جوشاندن میوه بـا آب یـا بـدون آب و    

و خارج کردن آب آن و افزودن شکر فشردن 
به باقی مانده و جوشاندن و تغلیظ تـا حـدي   

اي شود به دست که در هنگام سرد کردن ژله
شـفاف، درخشـان و    ایـن فـرآورده  . می آیـد 

خوشرنگ بوده و وقتی از ظـرف خـارج مـی    
در تهیـه  . گردد، شکل خود را حفظ می کنـد 

. شودژله از ژالتین، پکتین یا آگار استفاده می 
ژله ساده یا میوه دار فرآورده غذایی است که 

 .از آن به عنوان دسر تغذیه می شود
Jenny= jennet.  
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، خر مادهماچه خر، االغ ماده  

Jerky.  
گوشت خشک نواري، گوشتی اسـت کـه بـه    
صورت نوار باریک بریده و در آفتاب خشک 

 .شده باشد
Jersey.  
جرزي، جرسی، گاو نژاد جـرزي، یـک نـژاد    

هم گاو شیري اصیلی که منشاء آن از جزیره م
گاوها در این نژاد تیـپ کـامال   . جرزي است

شیري دارند و رنگ آنها قرمز یا تقریبـا سـیاه   
درصد چربی شیر جرزي از سایر نژادها . است

 454تــا  363در حالــت بلــوغ . بیشــتر اســت
 .کیلوگرم وزن دارد

Jetting.  
 افشانش پرفشار

Johnsongrass. sorghum 
halepense.  

اي جـارویی،  جانوسـن گـراس، ذرت خوشـه   
اي ـ علفـی اسـت از    قیـاق، سـورگوم علوفـه   

خانواده گندمیان، چند ساله با تولید فراوان در 
متـر   8/1خاکهاي حاصلخیز که ارتفاع آن بـه  

 .ايبومی نواحی مدیترانه. رسد می
Joint. articulation.  

اتصال بند، گره، مفصل،  
Joints. nodes of plant stems.  

هاي موجـود روي  ها، بندها یا گرهبندها، گره
 .ساقه گیاهان

Jomil 

نوعی ماست حرارت داده شده پاستوریزه که 
در کشورهاي اروپاي غربی از جمله آلمـان و  

 .هلند بازار فروش دارد
Joule. See calorie.  

را  ژول، سازمان بین المللـی اسـتاندارد، ژول  
یک ژول عبارتست . این طور تعریف می کند

از کار انجام شده توسط نیـروي یـک نیـوتن    
جایی نقطه اعمال نیرو به اندازه یک براي جابه

یک کالري کوچک برابر . متر در راستاي نیرو
 .ژول 184/4است با 

Journey horse 
  اسب هاي مسافرتی

Jowl.  
 گوشت گونه خوك

Judge 
کارشناسی، قضـاوت کـردن،   تشخیص دادن، 

  قاضی
Judgement.  

 قضاوت
Jug.  

 آغل زایمان میش
jugular.  

 وداجی
Juice.  
عصاره، شیره، آب، مـاده آبکـی اسـت کـه از     

 ،فیلتر کردن بافتهاي بیولژیکی با پرس کردن یا
 .آید یا بدون افزودن آب به دست می

Juiciness.  
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حالــت آبکــی، کیفیــت آبــدار بــودن، پرآبــی، 
 پرعصاره

Jumping horse 
  هاي پرشی اسب

Junction.  
 محل اتصال، محل تالقی، اتصال

Junket 
شیر کشت داده شده که در کشور سوئد تهیه 

نوعی ماست تازه و شیرین که ماده . می شود
 .زنند خوشبوي به آن می

Justify 
  توجیه کردن، حق دادن

Jute 
  کنف هندي، گونی کنفی

Juxtacapillary.  
مویرگینزدیک   

Juxtacortical. parosteal.  
 نزدیک قشر استخوانی

Juxtaglomerular.  
نزدیک کالفه مویرگی، نزدیک به یا مماس بـا  

 .مویرگی کلیوي هکالف
Juxtaposition.  
بغل به بغل، پهلو به پهلـو، موقعیـت اسـتقرار    
یک چیز در رابطه با چیز دیگـر بـه صـورت    

پهلـو بـه   بسیار نزدیک هم یا مماس با هم یا 
 .پهلو

Juxtaspinal.  
نزدیک نخاعی، مستقر در نزدیکی یا در تماس 

 .با ستون فقرات
Juxtavesical.  

اي، مســتقر در نزدیکــی یــا در نزدیــک مثانــه
  .تماس با مثانه

  
  
  
  
 

K 
 
 
k. kalium.  
کالیم، پتاسیم، عالمت شیمیایی عنصر کالیم یا 

 .پتاسیم
k. kilo.  

داللت مـی کنـد بـر    کیلو، به صورت پیشوند، 
هزار؛ مثل، کیلوگرم که برابـر اسـت بـا هـزار     

 .گرم
Kale, (Brassica oleracea) 

  کلم پیچ
Kalium. K. see potassium.  

 کالیم، پتاسیم
Kangaroo.  
کانگورو، حیوانی است کیسه دار، علفخوار و 
ــو     ــاي جل ــد و پاه ــب بلن ــاي عق داراي پاه

یـا  کوتاه کـه در هنگـام راه رفـتن    ) دستهاي(
ایـن   .دویدن روي پاهاي عقب خود می جهد

ــان     ــه پای ــا مرحل ــود را ت ــوزاد خ ــانور، ن ج
شیرخوارگی در کیسـه شـکمی خـود کـه بـا      

 .محیط خارج در رابطه است پرورش می دهد
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Karyogamy.  

هاهسته) امتزاج(ترکیب   
Karyokinesis.  
تقسیم هسته، تقسیم هسته معموال در مراحـل  

 .لولی یا میتوزاولیه تقسیم مستقیم یا س
Karyolymph.  

هسته، بخش مایع هسته سـلولها  ) مایع(شیره 
 .انداي در آن پراکندهکه دیگر ضمایم یاخته

Karyoplasms. Nucleoplasm.  
 پالسماي هسته

Karyotype.  
کاریوتیپ، مجموعه خصوصیات کروموزومی 

 .موجودات
Katabolism. Catabolism.  

 کاتابولیسم
Kcal. kilocalorie.  
کیلوکالري، یک معیار انرژي غذا یـا خـوراك   

 (cal) کالري کوچک 1000که برابر است با 

 .است (Mcal) یا یک هزارم مگاکالري
Kcal/kg. kilocalorie per kilogram.  

 کیلوکالري به ازاي کیلوگرم
Ked.  

، مگس نوعی انگل خارجی گوسفندان
 گوسفند

Keel.  
 تیغه جناغ

Keel bone 
  جناغ سینهاستخوان 

Keet 
 جوجه مرغ، جوجه مرغ شاخدار، مروارید

Kefir 

  .نوشیدنی تخمیري مشابه ماست رقیقکفیر، 
Kelling cod.  
ماهی روغن، روغن کبد ایـن مـاهی مصـرف    

 .طبی دارد
Keeping.  
ــدگی، ســازش،   ــه، وســیله زن خــوراك، علوف
موافقت، مناسب، هماهنگی ـ اشاره است بـه   

 .کیفیت ذخیره یک محصول
Keloid.  

 بافت مرده
Kephir. kefir; kafir; kaffir.  

 کفیر
Keratectomy.  

 قرنیه برداري 
Keratin.  
کراتین، نوعی پروتئین گـوگرددار اسـت کـه    
بخش عمده روپوست، ناخن، مو، پشم، سـم،  
. شاخ و بخش آلی دندان را تشکیل می دهـد 

اکسـیژن،  % 20کـربن،  % 5/51کراتین حـاوي  
 .گوگرد است% 4وژن و هیدر% 7ازت  17/5%

Keratinization.  
هـاي روپوسـت بـه    شاخی شدن، تغییر یاخته

داران اعضـایی از قبیـل   در مهـره . ماده شاخی
شاخ، ناخن، چنگال، پر، سم، مو و پولـک در  

 .گردند اثر شاخی شدن سخت می
Keratitis.  

 التهاب قرنیه
Kertoconjunctivitis.  

اي چشماي، ملتحمهقرنیه) ورم(التهاب   
Keratohyalin.  
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هایی شفاف در بافت شاخی کراتوهیالین، دانه
 .شده

Keratosis.  
عارضه شاخی شدگی، هر نوع رشد شـاخی؛  
مثل، زگیل که موجـب سـخت شـدگی الیـه     

 .پوششی پوست می شود
Kernel.  

) 1(مغز، هسته، تخم، بذر، دانه، مغز هسـته ـ   
. هدانه غالت؛ مثل، دانه گندم، ذرت، جو و غیر

مغز میوه؛ مثـل، مغـز بـادام زمینـی، مغـز      ) 2(
مغز هسته؛ مثـل،   )3( .گردو، مغز بادام و غیره

بخشی از ) 4. (مغز هسته هلو، زردآلو و غیره
) 5. (بذر که درون غشاي خارجی قـرار دارد 

 .هارسیدن میوه، مغز بستن میوه
Ketogenesis.  

 .کیتوژنز، ستون زایی، تولید اجسام ستنی
Ketognic.  
کیتون ساز، مولد کیتون، قادر بودن به تبـدیل  

ــونی   ــام کیت ــه اجس ــدن ب ــم، . ش در متابولیس
اسیدهاي چرب و بعضی اسیدهاي آمینه مواد 

 .کیتون ساز هستند
Ketolactia.  
ستن شیري، وجود اجسام کیتونی یا ستنی در 

 .شیر
Ketone.  
  کیتون، هر ترکیبی که حاوي یک گروه کیتونی

 (-CO)  باشد. 
Ketonemia. Acetonemia.  

 ستن خونی، استونمی

Ketonuria.  
اســید (، وجــود مــواد کیتــونی ادراريکیتــون 

) استیک، استن، بتاهیدروکسی بوتیریک اسـید 
ماري کیتوسیس یـا  این حالت در بی. در ادرار

 .شود استونمی یافت می
Ketose.  

 .کتوز ـ یک قند کیتون دار
Kick  

  لگد زدن
Kid.  

بز یا بز کوهی از اولین روز تولد  بزغاله، بچه
 .تا یک سالگی

Kidding.  
بزغاله زایی، زایمان ماده بز؛ در مقایسه با کره 

ــان  ــی در مادی ــی ، (foaling)  زای ــره زای  ب

(lambing)زایی، گوساله (calving)   و خوکچـه
 (farrowing) زایی

Kidney.  
اصـطالح  (، قلـوه  )اصـطالح تشـریحی  (کلیه 

عضور لوبیایی شکل در ـ یک جفت ) قصابی
داران دیگــر و بعضــی از بــی انســان و مهــره

مهرگان که وظیفه آنها جذب آب و مواد زاید 
بدن از خون و دفع آنها از طریق مجاري ادرار 

 .است
Killed virus vaccine 

  واکسن ویروسی کشته
Killing cone 

  قیف کشتار
Kilo-.  
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کیلو، پیشوندي اسـت کـه یـک واحـد را در     

 1000(ضرب می کند؛ مثل، کیلوکالري  1000
ــک  ــالري کوچ ــوگرم )ک ــرم 1000(، کیل ، )گ

 .)متر 1000(کیلومتر 
Kilocalorie. Kcal; large calorie.  

ــ واحــد   Kcal کـالري بـزرگ، کیلوکــالري  
نیز بیان می شود،  Calorie گرمایی است که با

قابل تـرجیح اسـت چـون ممکـن       Kcalولی
) کوچـک ( c بـا  Calorie اسـت حـرف اول  

. نوشته شود وب ا کالري کوچک اشتباه شـود 
یک کیلوکالري عبارت است از مقدار حرارتی 
است که موجب افزایش دماي یک کیلـوگرم  

درجه  5/15درجه سانتی گراد به  5/14آب از 
تحــت فشــار یــک (ســانتی گــراد مــی شــود 

 1000؛ یک کیلوکالري برابر است با )اتمسفر

 .ژول 4180کالري کوچک یا 
Knead 

  مخلوط کردن، خمیر کردن، مالیدن
Krebs citric acid cycle. Krebs 
cycle.  
چرخه کربس، چرخه اسید سیتریک کـربس ـ   

اي از واکنشهاي بیوشیمیایی که ضـمن  زنجیره
آن سلول زنده حیوانی یا گیـاهی بـا مصـرف    
اکسیژن کربوهیدراتها را تبدیل به گاز کربینک، 

 .انرژي، آب و حرارت می کند
Kumiss 

نوعی شیر تخمیري که معموال از شیر مادیـان  
تهیه می شود و در روسیه و قفقـاز از لحـاظ   

  .سالمت داراي اهمیت زیادي است
Kwashiorkor.  

 کواشیورکور
Kymograph.  

 استوانه ثبات
 
Kyphosis.  

گوژپشت ،قوز  
 
 
 

L 
 L مخففLimited 

بیانگر گاو نر شیري است که ارزیابی ژنتیکی 
منتشر شده ولی میزان آن  USDA توسطآن 

این گاو زنده یـا   ممکن است. محدود است 
 . مرده باشد

Lab. laboratory.  
 آزمایشگاه

Label. See tracer; isotope.  
 عالمت، نشانه، ردیاب

Label.  
برچسب، یک عالمت چوبی، فلزي، کاغذي یا 
از جنس مواد دیگر که بـراي تعیـین هویـت،    

غیره به یک گیاه، حیوان یا  مالکیت، ترکیب و
محصول بسته می شود یـا روي آن چسـبانده   

 .شود می
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Labeling.  
برچسب زدن، اتیکت زدن، عالمـت گـذاري   

 کردن
Labial.  

 لبی
Labile.  
غیرثابت، غیرمقاوم، بـی ثبـات، متغیـر، تغییـر     
پذیر، قابل تغییر ـ بسهولت یـا بطـور مـداوم     

فیزیکـی، یـا   تحت تغییر یا تجزیـه شـیمیایی،   
 .بیولوژیکی قرار گرفتن

Labium.  
 لب پایینی

Lable. label.  
 برچسب

Lablelling 
  نشاندار کردن

Labor. Labour.  
 کارگر، نیروي انسانی

Laboratory. lab.  
ــایل    ــه وس ــز ب ــاق مجه ــک ات ــگاه، ی آزمایش
ــار   ــایش و ک ــراي انجــام آزم ازمایشــگاهی ب

بیولوژي و تحقیقاتی؛ مثل، آزمایشگاه شیمی، 
 .غیره

Labrum.  
 لب باال

Labyrinthine.  
 سرخرگ البیرنتی

Laceration.  
 دریدگی، پاره شدگی

Lack of fit 

  عدم برازش
Lacrimal.  

 اشکی، مربوط به غده اشکی
Lacrimalis.  

 اشکی، مربوط به اشک
Lacrimation.  

 اشک ریزش، ریزش اشک
Lactarium.  

لبنیات فروشیلبنیات سازي، شیرفروشی،   
Lactase.  
الکتاز، آنزیمی است در شیره روده که با عمل 
روي الکتوز آن را به گلوکز و گاالکتوز تبدیل 

 .کند می
Lactate. to secrete or produce 
milk.  

شیر ترشح کردن، شیر تولید کـردن، شـیر    )1(
 .نمک اسید الکتیک) 2. (دادن

Lactal projections 
الکتیل، در پرندگان در مقایسـه  هاي  برآمدگی

هاي الکتیل در دسـتگاه   با پستانداران برآمدگی
در عـوض   .لنفی روده کوچک وجـود نـدارد  

کمپلکس پیچیده مـویرگی در پرزهـاي روده   
کوچک وجود دارد که سبب جذب گلیسرول، 

هــا و  اســیدهاي چــرب آزاد، منوگلیســرید  
 .شوند کلسترول می

Lactating. milking.  
شیرده، به حیوانی اطالق می شود که  شیروار،

کـاربرد   .در حال ترشح یا تولیـد شـیر باشـد   
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قابـل    milkingترادف این اصطالح؛ یعنی،م

 .ترجیح است
Lactation.  

 شیردهی، ترشح شیر
Lacteal.  

 .شیري ـ مربوط به شیر
Lactic.  

 شیري، شبیه شیر، مربوط به شیر
Lactivorous.  

 حیوان شیرخوار
Lactobacillus.  

 میکروب الکتوباسیلوس
Lactoflavin. riboflavin; vitamin 
B2.  

ـ نامی  B2 الکتوفالوین، ریبوفالوین، ویتامین
اسـت کـه در گذشـته بـر اسـاس جداسـازي       
ریبوفالوین از شیر به این ویتامین داده شـده  

 .است
Lactogen  
الکتوژن، هورمون مخصوصی است که شروع 

 .شود میو ادامه شیردهی را باعث 
Lactogenic.  

 .شیرساز، تحریک کننده ترشح شیر
Lactometer.  

 چگالی سنج شیر
Lactoscope.  

 چربی سنج
Lactose. milk sugar; C12H22O11.  
الکتوز، قند شیر ـ دوقندي است کـه در شـیر    

الکتـوز در اثـر آبکافـت بـه     . یافت می شـود 

الکتـوز  . گلوکز و گاالکتوز تبـدیل مـی شـود   
درجــه  203نقطــه ذوب آن  ســخت اســت و

در آب محلـول اسـت و   . سانتی گـراد اسـت  
. کمتر است) قند معمولی(شیرینی ان از اکارز 

الکتوز تحت تأثیر باکتریهاي موجود در شـیر  
 .گردد به اسیدالکتیک تخمیر می

Lactose intolerance 
  عدم تحمل الکتوز

Lactoside.  
 هر یک از نمکهاي الکتوز اطالقالکتوزید، به 

 .شود می
Lactosuria.  

 .، وجود الکتوز در ادرارادراري الکتوز
Lactotoxin.  

 سم شیر
Lacuna.  

استخوانی) محفظه(حفره   
Lagena.  

 حلزون
Lamb.  

 بره، بره زاییدن
Lambing.  

 بره زایی، زایمان میش
Lambing pen 

  آغل بره زایی
Lame 

  لنگ، شل
Lamella.  

 الیه، پرده
Lameness.  
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عیبی که در هنگام ایستادن اسب قابل لنگش، 
در عمل، حیوان سعی می کند . تشخیص است

براي فشار . روي پاي لنگ خود فشار نیاورد
نیاوردن به یک پا، حیوان تعادل وزن را طوري 
تنظیم می کند که سر آن به طرز مخصوصی 

 .باال و پایین می رود
Laminae.  

وان آسترهایی داخل سم حیپرده، غشا، المینا، 
کــه موجــب افــزایش ســطح تمــاس ســطوح 
خارجی استخوان و در نتیجه فشار کمتـر بـه   

شوند تا از پاره شدن رگ هـا در ایـن    سم می
 .ناحیه جلوگیري نماید

Laminitis. Founder.  
لنگش، تورم پرده حساس زیر دیواره شـاخی  

هر چهار پا ممکن است مبتال گردد، ولی . سم
عارضـه بـا   ایـن  . تر استپاهاي جلو حساس

 .شود ساییدگی اطراف سم مشخص می
Lamness.  

نگشل  
Lanameter  
النامتر، ظرافت سنج، ضخامت قطر تار پشم با 

  .گردد ظرافت سنج تعیین می
Lanceolatin 
ــه    ــت ک ــمی اس ــاده س ــک م النســئوالتین، ی

این عامل . وجود دارد) karanja(درکارانجا 
. شـود  سمی سبب آسیب کبد، کلیه و قلب می

استفاده از کارانجا بـه عنـوان مـاده خـوراکی     
مقدار کمتر آن موجب بروز  .شود توصیه نمی

مشــکل در دســتگاه تولیــد مثلــی پرنــدگان و 
 .شود کاهش تولید تخم مرغ می

Lanolin.  
 چربی پشم

Lantadin 
پسند حاوي ترکیب مضـري   گیاه شاه النتادین،

است که هنگام چـرا توسـط    A-بنام النتادین
تغذیـه آن در گـاو،   . شـود  حیوان خورده مـی 

هـاي   گوسفند و بز منجر به بـروز ناهنجـاري  
گوارشی، تلوتلو خوردن در هنگام راه رفـتن،  
ــت    ــورم پوس ــان و ت ــا یرق ــوري، زردي، ی ک

  .شود می
Lanthionine 

اي به نـام   النتیونین، پودر پر داراي اسید آمینه
هـاي حیوانـات    ه در بافتباشد ک النتیونین می

ایــن از مقــدار النتیــونین  بنــابر. وجـود نــدارد 
توان به مقدار پـر   موجود در پودر گوشت می

همچنین النتیونین از  .برد افزوده شده به آن پی
هاي زیـاد حاصـل    تجزیه سیستین در حرارت

شود و رابطه منفی بین میـزان النتیـونین و    می
نشـان داده  قابلیت هضم بیشتر اسیدهاي آمینه 

هاي پودر پر، میزان  در بیشتر نمونه. شده است
درصـد مقـدار    30تـا   20النتیونین باید بـین  

  .سیستین باشد
Laparatomy.  
شکافتن دیواره شـکمی، شـکم بـري توسـط     

 عمل جراحی
Lard. See fry out.  
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چربی خوك، چربی تازه و تمیز به دست آمده 

کشتار، از بافتهاي چربی خوك سالم در زمان 
با یا بدون استئارین چربی خـوك یـا چربـی    

از الرد براي سرخ کردن غذاها . سخت خوك
 .شود و به عنوان روغن استفاده می

Lardy.  
پرچربی، چاق، بسیار فربه، اشاره است به یک 

 .خوك بسیار چاق
Larva. pl. larvae.  

 الرو، کرمینه
Larval.  

اي، مرحله الرويالروي، کرمینه  
Larvicide.  

، داروي ضد انگلالروکش  
Larviparous.  
ــاهی،    ــرات، م ــه حش ــت ب ــاره اس الروزا، اش
قورباغه و غیره که نوازد آنها ابتدا به صـورت  

س از انجام دگردیسی است و پ) کرمینه(الرو 
 .دهد تغییر شکل می

Laryngitis.  
حنجره) تروم(التهاب   

Laryngopharnx.  
اي حلقناحیه حنجره  

Laryngoscope.  
اي است که با آن حنجره را حنجره بین، وسیله

 .معاینه می کنند
Laryngotracheitis.  

 التهاب حلقی ـ نایی
Larynx.  

داران کـه در  حنجره، عضو مولد صدا در مهره
بخش باالي ناي، در محل ارتباط آن با حلـق  
قرار داشته و در انسان به سـیب آدم معـروف   

هاي آن صـفحات عضـروفی   در دیواره. است
هـا  دیده می شود که در نتیجه فعالیت ماهیچه

به حرکت در می آیند و طنابهـاي صـوتی در   
این بخـش وجـود دارد کـه ارتعاشـات آنهـا      

 .گردد موجب تولید صدا می
Late 

  نهایی
Late development 

  شکل گیري نهایی
Latebra 

  ساقه نگهدارنده صفحه زاینده تخم مرغ 
Latent. Cf. dormant.  
نهفته، پنهان، در حال کمون ـ اشاره است بـه   
یک عفونت که موجود است، ولی در حیـوان  

 .شودمیزبان مورد نظر ظاهر نمی
Lateral.  

 پهلویی، جانبی، به طرف پهلو
Lateral suspensory ligament  

  هاي معلقه جانبی رباط
Lateralis.  

 جانبی، خارجی
Latero – lateral.  

 پهلو به پهلو، بغل به بغل، بسیار نزدیک هم
Lathal allele 

  الل کشنده
Lathyrism 
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بیماري است که دراثرمصرف نخود (التیریسم 
هندي ایجاد میشود که باعث جراحات بافتی ، 
بــه تــاخیر افتــادن تکامــل جنســی ودرجــات 

مواقع با  مختلفی از فلجی میشود که در برخی
 )شدن حنجره ،کشنده استمبتال 

Lathyrogen 
ها یکی از ترکیبات سـمی   التیروژن، التیروژن

و حتی ) Lathrus sativa(موجود در خلر 
هاي دیگر گیاهان به خصوص  در برخی گونه

  .دانه ها است
Lax. not compact.  

 شل، غیرمتراکم
Laxative.  
ملین، مسهل، لینت دهنده، خوراك یـا داروي  

آن موجب افزایش حرکـات  است که مصرف 
 .روده و خالصی از یبوست می شود

Lay.  
مرغزار ) 2(تخم گذاردن، تخم گذارشتن، ) 1(
خوابانـدن،  ) 3. (اصطالح قـدیمی و منسـوخ  (

 .دفن کردن
Layer.  
تخمگذار، مرغ یا بوقلمون تخمگذار، معمـوال  
به طیور ماده تخم گذار تجارتی کـه در حـال   

 .شودتولید تخم باشند اطالق می 
Layering.  

 خوابانیدن، الیه گذاري، خواباندن شاخه
Laying. See oviposition.  

ایـن اصـطالح   . تخمگذاري، دفـع یـک تخـم   
معموال در رابطه با مرغهایی به کار می رود که 

 .بطور فعال در حالت تخمگذاري باشند
Layout 

 نقشه، طرح بندي
Lb  

  گرم 453پوند، واحد وزن معادل حدود 
Leached.  
خیس خورده، تحت تأثیر قابلیت نفوذ آب یا 

 .دیگر مایعات قرار گرفتن
Lead. Pb.  
. سرب، عنصري است فلزي و مسموم کننـده 

مسمومیت با سرب در دامداریها در سـالهاي  
اخیر به دلیل کاهش استفادهاز سرب در رنگها 

 .کاهش یافته است
Lead feeding (LF) 

نتره، افــزایش افـزایش تـدریجی تغذیــه کنسـا   
هفته پایانی قبل از  2-3تدریجی کنسانتره در 

زایمان روشی معمول براي گاوهـاي صـنعتی   
دهد کـه ایـن    شواهدي متعدد نشان می .است

اي اختاالالت بعد از زایمـان   نوع روش تغذیه
  .دهد را کاهش می

Leafy 
  پر برگ

Leak  
 نشت کردن

Leakage  
، تراوش کردننشت  

Lean.  



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
چربی، گوشت لخمگوشت بدون   

lean beef 
  گوشت گاو الغر

Leather.  
چرم، پوست دباغی شده و عمل آوري شـده  

 .حیوانات
Lecithin. Phosphatidy choline.  
لسیتین، فسفاتیدیل کولین ـ فسفولیپیدي است  

 .که در تمام موجودات زنده یافت می شـود 

ایــن مــاده مخلــوطی اســت از دي گلیســرید 
استئاریک، پالمیتیک و اولئیک اسیدهاي چرب 

. به طور مخلوط با اسـترکولین اسیدفسـفریک  
بدن قادر به سـنتز لسـیتین اسـت، بـه عـالوه      
. لسیتین را می توان در بسیاري از غذها یافت

تا این زمان هیچ ارزش غذایی بـراي لسـیتین   
منبع تجارتی لسیتین بطور . عنوان نشده است
 .عمده سویا است

Lectins.  
گروهـی از مـواد پروتئینـی، پادتنهـاي      لکتین،

 A طبیعی و آگلوتینین براي گویچه قرمز نوع

لکتین را می توان از لوبیـاي لیمـا بـه دسـت     
  .آورد

Leech.  
 زالو

Left side displacement of the 
abomasum (LDA) 

 جابجایی شیردان به چپ
Leghemoglobin.  

و ) لگومینـــوز(لــگ هموگلـــوبین، از لــگ   
ن مشتق شده اسـت؛ یـک رنگدانـه    هموگلوبی

هـاي قرمـز؛ یـک    تنفسی پیچیـده در گویچـه  
 .هموپروتئین شبیه هموگلوبین خون

Leghorn.  
لگهورن، نوعی نژاد مرغ اهلی تیپ تخمگذار، 

پوست زرد، پاهاي . اي استاز دسته مدیترانه
بدون پر، حالت عصبی، سـرعت پـر درآوري   
زیاد و نسبتا بدون صفت کرچی از ویژگیهاي 

 7/2خروسهاي بالغ ایـن نـژاد   . این نژاد است
ــالغ  کیلــوگرم وزن  2کیلــوگرم و مرغهــاي ب

لگهـورن  . رنگ پوسته تخم سفید است. دارند
سفید تاج ساده، ممتازترین رقم نژاد لگهـورن  

که آن را بطور جهانی براي تولید تخـم   است
 .پرورش می دهند

Legume.  
هر یک از اعضاي خانواده بقـوالت، گیاهـان   

-عضو خانواده بقوالت با خاصیت تشکیل دانه

ها و ممکن هاي تثبیت کننده ازت روي ریشه
ها یـا  در دانه. ساختن استفاده از ازت اتمسفر

هاي هاي روي ریشه گیاهان بقوالت باکتریگره
به نام ریزوبیوم وجود دارد که کار مهم اینهـا  

ایـن گیاهـان در زمـان    . تثبیت ازت هوا است
حیات از این ازت استفاده می کند و پـس از  

ها، باکتریها در خاك آزاد مرگ و پوسیدن گره
یونجـه،  . شده و ازت خاك را زیاد مـی کننـد  

، )لوبیاي روغنـی (شبدر، نخودها، ماش، سویا 
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ــا  ــوالت  ماشــک، لوبی ــره از خــانواده بق و غی
 .هستند

Leguminous.  
 هر یک از گیاهان خانواده بقوالت

Leguminosae.  
 نخودیان، خانواده نخود، خانواده بقوالت

Leicester.  
 گوسفند لیسستر

Leishmaniasis.  
 سالک

Lens.  
 عدسی، عدسی چشم

Lentogenic.  
 با حدت کم

Lepidote.  
 فلسی شکل

Lepromatous.  
 جذام وار

Leprosy.  
 جذام

Leptomeningitis.  
هاي مغز، تورم شامه مغزتورم پرده  

Leptopirosis.  
 لپتوسپیروز

Lesion.  
ورتی اسـت کـه روي   صـ زخم، آسیب، لکه، ب

پوست گیاهان یا حیوانات ایجاد مـی شـود و   
ــانیکی   ــل آن ممکــن اســت مک ضــربه، (عام

. یا در اثر بیماري باشـد ) شدگیبریدگی، پاره
زخم یا آسیب وارده به یک عضـو یـا بافـت    

ممکن است سـبب ایجـاد اخـتالل در انجـام     
وظیفه عضو یا بافت گـردد یـا ناحیـه آسـیب     

  .دیده را از انجام وظیفه باز دارد
Lespedeza.  

ايشبدر کره  
Lespedeza-common. Lespedeza 
striata.  

 )ايعلوفه(اي معمولی شبدر کره
Lethal= deadly; causing death.  

دز . اي که سبب مـرگ شـود  کشنده ـ هر ماده 
کشنده مواد سـمی بـراي حیوانـات مختلـف     

 .متفاوت است
Lethal dose 

  مقدار ماده کشنده، دز کشنده
Lethality.  

 مرگ آوري
Lethargy. listlessness.  

 سستی، بی حالی
Leucemia.  

 .لوسمی، نوعی بیماري خونی
Leucine.  

 .سین، یکی از اسیدهاي آمینه ضروريلو
Leucocyte.  

سفید خون) گلبول(گویچه   
Leukemia.  

 سرطان خون
Leukocyte.  

سفید) گلبول(گویچه   
Leukocytosis.  

هاي سفیدافزایش گویچه  
Leucopenia.  



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
هاي سفیدکاهش گویچه  

Levorotatory.  
 چپ بر

Levulose. fructose; fruit sugar.  
فروکتـوز، قنـد میـوه ـ در مقابـل نـور       لوولز، 

لوولز بـه  . اي است چپ گردانپوالریزه، ماده
مراتب از قند نیشکر شـیرین تـر اسـت و در    

هـاي رسـیده و بعضـی سـبزیها     عسل و میـوه 
 .شود یافت می

Ley.  
 چراگاه موقتی، چمن موقتی

Libido= Sex drive; sexual desire.  
تمایل جنسـی، شـدت میـل جنسـی اشـتیاق      

 جنسی
Lice.  

ایـن  . باشـند  ، جزء دسـته حشـرات مـی   شپش
موجودات اگرچه بال ندارند ولی از بالـداران  

 .آیند اولیه به شمار می
Lichens.  

هاگلسنگ  
Lick. See salt lick.  

 لیسیدن
Lien. Spleen.  

 طحال، سپرز
Life.  

 زندگی، جان، حیات، عمر
Life spane 

  دوره زندگی، طول عمر
Lift.  

 باالبر، خیز

Ligament.  
 رباط، وتر، زردپی

Ligate.  
 بستن، گره زدن، پیچیدن

Ligation.  
 رگ بندي، عمل بسیتن رگها

Ligature.  
 بستن رگ

Light proof 
مربوط به سالن (نفوذ ناپذیر در مقابل نور 

  )هاي پرورش طیور
Lignification.  

 چوبی شدن، لیگنینی شدن، لیگنین افزایی
Lignin.  

یگنین، نوعی ترکیب شیمیایی آلی است که به ل
اي گیاهان و چوب همراه سلولز، دیواره یاخته

لیگنـین عمـال غیرقابـل    . را تشکیل مـی دهـد  
لگینین از فنیل پروپان مشتق مـی  . هضم است

 .شود و یک کربوهیدرات واقعی نیست
Lignocellulose.  

اي است متشکل از لیگنین و لیگنوسلولز، ماده
ه قسمت اعظم بافت چوبی گیاهان را سلولز ک

اي، بـا  در گیاهـان علوفـه  . تشکیل مـی دهـد  
افزایش سن گیاه، میزان لیگنوسلولز بیشتر می 
شود ودر نتیجـه قابلیـت هضـم گیـاه توسـط      

 .حیوان کم می شود
Likelihood 

  احتمال، همانندي، امر متحمل
 
Limb.  
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سـاق  ) 2(، )در گیاهان(هاي فرعی شاخه )1(
 .)در حیوانات چهارپا(دست پاي یا 

Limberleg.  
 پاي قوسی

Lime.  
؛ (CaO) آهــک، آهنــک تنــد، اکســید کلســیم 

هیدروکسید کلسـیم   ،(CaCo3) کربنات کلسیم
که در کشاورزي از  Ca(OH)2 یا آهک آبدیده

 )pH بـاال بـردن  (آن بـراي کـاهش اسـیدیته    

) اصـالح خاکهـاي اسـیدي   (خاکهاي اسیدي 
به عنوان منبع تأمین  از آهک. استفاده می شود

کلسیم در جیره غذاي حیوانات نیـز اسـتفاده   
  .آهک مصارف دیگري نیز دارد. می شود

Limestone.  
سنگ آهک، سنگی است که بطـور عمـده از   

بـر اسـاس   . کربنات کلسیم تشکیل می شـود 
درجــه خلــوص، تغییــرات فیزیــک، بافــت و 

سـنگهاي آهکـی   . سختی، انـواع متعـدد دارد  
نتشر هستند و اثر فراوانـی روي  بطور وسیع م

خصوصیات خـاك و تـوپرگرافی هـر منطقـه     
از آنها براي اصالح خاکهاي اسـیدي و  . دارند

نیز براي مصرف در جیره غذایی حیوانات بـه  
  .عنوان منبع کلسیم استفاده می گردد

Limnology.  
ها و استخرهامطالعه دریاچه  

Linden.  
 .لیندان، نوعی حشره کش کلره

Line.  

خط، الین، گروهی از افراد متعلق به یک جد؛ 
یک گروه از نتاج مربوط بـه هـم بـا صـفات     
مشابه که در اصالح نباتات به کار بـرده مـی   

 .شود
Linear.  

 خطی
Linearizable funtion 

  تابع خطی شونده
Linebreeding 

  آمیزش دودمانی
Lince cross.  
آمیخته گـري خطـی، آمیـزش بـین دو الیـن      

 .خالص
Lingua. tongue.  
زبان، یک عضو داخل دهانی که عامل اصـلی  
هدایت اصوات تولید شده توسـط حنجـره و   

زبـان  . تبدیل آنها به صداهاي معنی دار اسـت 
همچنین در عمل جویـدن ب انتقـال غـذا در    

 .کند زیر دندانها و نهایتاً به عمل بلع کمک می
Lingual.  

 زبانی، مربوط به زبان
Lingual.  

 زبانک
Lining.  

 آستر، پوشش، الیه پوشاننده
Linkage.  
همبستگی، اتصال، اشاره است به دو یا چنـد  

 .ژن که روي یک کروموزوم قرار دارند
Linoleic aced. Vitamin F; C17H31-
COOH.  



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
اسـید چـرب    C17H31-COOH اسید لینولئیک

ــراي بســیاري از    ــه ب ــباعی اســت ک ــر اش غی
ایـن  . اسـت پستانداران و حشـرات ضـروري   

 F اسید مایعی است روغنی، زردرنگ که در

 .گفته می شد
Linolenic acid.  
اسید لینولینک، نوعی اسید چرب اشباع نشده 

 .کربنه با سه پیوند مضاعف 18
Linseed. Flaxseed.  

 تخم کتان، تخم بذرك
Linseed meal 
کنجاله کتان یا بذرك، کنجالـه کتـان یکـی از    

پروتئینـی در آمریکـا   هاي  ترین مکمل متداول
این کنجاله نه تنها به علت بیشتر بـودن  . است

ــروتئین ــمزه  پ ــه بخــاطر خوش ــی و  اش بلک گ
خاصیت الکساتیوي که دارد و سبب سالمتی 

  .گیرد شود مورد استفاده قرار می حیوان می
Lion.  
شیر، پستانداري است از خانواده گربه سانان، 

هاي پنجهداراي دندانهاي بسیار تیز و قوي و 
ترین حیوان درنـده وحشـی   قدرتمند که قوي

روي سر و گردن جنس نر . محسوب می شود
این حیوان، موهاي فراوانی وجود دارد که یال 

 .شود شیر نامیده می
Lip.  

وقتی این اصطالح به تنهایی استعمال  )1(لَب، 
شود، منظور بخش خارجی دور دهان انسان و 

س پوشـش  حیوانات است که سطح آن از جن

این اصطالح به معنی ) 2. (داخلی دهان است
لب یا لبه هر چیز دیگر ممکن است بـه کـار   
رود که در این صورت نام چیزي کـه لبـه آن   

 .منظور است باید با این کلمه بیاید
Lipase.  
لیپاز، نوعی آنزیم شکننده چربی که در شـیره  

این آنزیم روي . معده و لوزالمعده وجود دارد
ثر کرده و آنها را به اسیدهاي چرب و چربیها ا

 .گلیسرول تبدیل می کند
Lipemia.  
چربی خونی، وجود چربی در خون به میـزان  

 .بیش از حد طبیعی
Lipemic.  
 چربی دار، داراي چربی، از جنس بافت چربی
Lipid. fat.  

گـروه مـواد غـذایی     6چربی، لیپید، یکـی از  
ي است که در آب غیرقابل حل و در حاللهـا 

ــزن،     ــرم، بن ــر، کلروف ــل، ات ــد، الک ــی؛ مانن ال
چربـی   .تتراکلرورکربن و غیره قابل حل است

خالص از گلیسرول و اسیدهاي چرب تشکیل 
از ) خـام (شده، در حالی که چربی ناخـالص  

مــواد غیــر از گلیســرول و اســیدهاي چربــی 
در آزمایشگاه چربی خام بـا  . تشکیل می شود

گیـري مـی   دستگاهی به نام سوکسـله انـدازه  
برابر  25/2میزان انرژي ناخالص چربی . شود

از چربیهـاي  . کربوهیدراتها و پروتئینها اسـت 
حیوانی عمل آوري شده براي باال بردن انرژي 
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اسـتفاده  ) گوشـتی (جیـره حیوانـات پـرواري    
 .شود می

Lipide. Lipid.  
 لیپید، چربی

Lipidosis.  
تجمع چربی در کبد، رسوب مرضی چربی در 

 ربی گرفتگی جگر جگر، چ
Lipin. Lipine.  
لیپین، چربی ازت داري است که اغلب فسفر 

 .و یا گوگرد نیز به همراه دارد؛ مانند لسیتین
Lipizzan.  
لیپیزان، یک نژاد مشهور اسبهاي استرالیایی که 

 .در سن بلوغ رنگ آن سفید شیري است
Lipoblast.  

 .یاخته چربی زا، یاخته مولد بافت چربی
Lipochrom.  

 لیپوکروم
Lipoclastics.  

) هیـدرولیز (چربی کافتها، آنزیمهاي آبکافـت  
ــا ــه  . کننــده چربیه ــا چربیهــا را ب ایــن آنزیمه

گلیسیرین و اسیدهاي چرب تبدیل می کننـد؛  
 .مانند، لیپاز

Lipogenese.  
 فرآیند چربی سازي

Lipogenesis.  
 چربی سازي، تولید چربی

Lipoid.  
اي اسـت از نظـر حاللیـت    چربی شکل، ماده

شبیه چربی، ولـی فاقـد اسـید چـرب؛ ماننـد،      
بعضی لیپوییدها از . ترپن، استرویید و کاروتن

نظر حاللیت شبیه چربی بوده و اسـید چـرب   
لیپویید گاهی بـه  . نیز دارند؛ مانند، فسفولیپین

 .معناي چربی نیز به کار می رود
Lipolysis.  

نزمیمهـا،  چربی کافت، تجزیه چربیها توسـط آ 
اسیدها، قلیاها و غیره که در اثر آن گلیسـرول  

 .شود و اسیدهاي چرب تولید می
Lipolytic.  
تجزیه چربی، مربوط به چربی کافتی یا تجزیه 

 .چربیها
Lipomatosis.  
چربــی گرفتگــی موضــعی، تجمــع موضــعی  
چربی؛ افزایش حجم بافت چربی در هر یـک  

چربــی گرفتگــی بیشــتر در . از مواضــع بــدن
اطراف احشاء یا حفره شکمی، زیر پوسـت و  

استعداد فرد در تجمع . کفل صورت می گیرد
بافت چربی، مصرف غذاهاي پرانرژي، اختالل 
در سـوخت و ســاز مـواد غــذایی و غیــره از   

 .عوامل مهم این عارضه هستند
Lipophile.  

اي کـه داراي کشـش بـه    چربی دوست، مـاده 
 .سمت چربی یا قابلیت جذب چربی است

Lipophilic.  
 چربی دوستی

Lipophobe.  
 چربی گریز

Lipphylic.  
چربی دوستی، مربوط به چربی دوستی یا یک 

 .ماده چربی دوست یا چربی گرا



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
Lipoprotein.  
لیپوپروتئین، نـوعی ترکیـب حـاوي چربـی و     
پروتئین محلول در آب که در انتقـال چربیهـا   

چهار نوع لیپوپروتئین در . در خون نقش دارند
شود که تمام آنها حاوي  جریان خون یافت می

لپیدها، تري گلیسریدها، کلسترول و فسفولپید 
این چهـار نـوع عبارتنـد    . به نسبتهاي متغیرند

. ترین چگـالی کیلو میکرون با پایین) 1(ازك 
چگالی پـایین و  ) 3. (چگالی بسیار پایین) 2(
 .چگالی باال) 4(

Lipotropic.  
زامولد چربی، چربی  

Lipovitamins. fat soluble 
vitamins.  

 ویتامینهاي محلول در چربی
Liquidity.  

 وارحالت آبکی، آبگونه) 2(نقدینگی، )1
Liquefaction.  

 ابگونه، میعان
Liquification.  

شل شدن و آبکی شدن یـک  ) 1(آبکی شدن، 
ماده نیمه جامد یا جامد در اثر افزایش اب یـا  

یل بخار به قطرات تبد) 2. (مایع دیگري به آن
 .مایع، ایجاد مایع

Liquefy.  
 مایع کردن، مایع شدنع آبکی کردن یا شدن 

Listlessness. Lethargy.  

سستی، بی حالی، ضعف، ناتوانی، کم بنیگـی   
ي تحـرك  ژحالت از دست دادن یا فقدان انـر 

 .در بدن
Lithiasis.  

مثـل  (سنگ سازي، تشکیل سنگ از هر نـوع  
) ادرار و سنگ کیسـه صـفرا  سنگهاي مجاري 

 .در حفرات یا مجاري بدن
Litmus.  
لیتموس، کاغذي اسـت کـه از آن بـه عنـوان     

در تغیـین میـزان اسـیدیته    ) معـرف (شناساگر 
(PH)  شود استفاده می. 

Litter.  
بستر، بستر حیوانات، بستر با فضوالت، مـواد  

هاع خاك اره، ها، پوسته دانهسلولزي؛ مثل، کاه
و غیره که از آنها به عنوان بستر تراشه چوب 

این اصـطالح  . شود حیوانات اهلی استفاده می
رود کـه مـواد    بیشتر در مواردي بـه کـار مـی   

. بستري با فضـوالت حیـوانی مخلـوط باشـد    
ــتري    ــواد بس ــراي م ــحیح ب ــطالح ص  اص

(BEDING MATERIALS)   که با فضـوالت
 .است litter حیوانی مخلوط باشد

Litter.  
هـاي متولـد شـده توسـط یـک      توله، خوکچه

هاي بدنیا آورده توسط یک خوك ماده یا توله
یا به چنان توله. ماده سگ در یک دوره ابستنی

 هاي هـم شـکم  ها یا خوکچهها، تولهخوکچه

(littermates) گویند. 
Livability.  
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قدرت زنده ماند، بنیه، قـدرت و تـوان ارثـی    
ماندن و رشد کردن؛ صفتی است مهم در زنده

ــره،   تمــام حیوانــات جــوان؛ مثــل، جوجــه، ب
  .خوکچه و غیره

Liver.  
) اصطالح علمی(، کبد )اصطالح قصابی(جگر 

اي در انسان و دیگر حیوانـاتی  یک عضو غده
کننـد و بعضـی وظـایف     که صفرا ترشـح مـی  

جگـر انـواع    .دهنـد  متـابولیکی را انجـام مـی   
حیوانات و پرندگان خوراکی است و عصـاره  

بویژه در معالجه کم خـونی مـورد   آن در طبع 
 .استعمال دارد

Livestock= stock.  
دام، دامهاي اهلی، حیوانات اهلی ـ حیوانـات   

اي که بـراي منظورهـاي تولیـدي    اهلی مزرعه
پــرورش داده ) گوشــت، شــیر، کــار و پشــم(

این حیوانات شـامل گـاو گوشـتی،    . شوند می
گاو شیري، گوسفند، خوك، بز، اسب و گاهی 

 .شود یطیور م
Livetins.  
لیوتین، نام عمومی پروتئینهاي مهم قابل حـل  

شـود؛   در آب که در زرده تخم مرغ یافت می
شامل یک آلبومین، یک گلیکوپروتئین و یـک  

ها ده درصد کل مواد جامد  لیوتین  .گلوبولین
هاي  دهند و شبیه گلوبولین زرده را تشکیل می

  .پالسما هستند
Liveweight. Weight of an animal 
on foot.  

 .وزن یک حیوان سرپا یا زنده ،وزن زنده
Lizard  

 مارمولک
Load 

بارکردن، بارگذاري ،بار  
Loading.  

 بار زدن، بار کردن، سوار کردن
Lobe.  

ــمت،   ــش، قسـ ــب، بخـ ــا  ) 1(لـ ــد یـ زوایـ
برجستگیهاي موجود روي یک عضو گیـاهی  

عمیـق و مـدور    تقسـیمات  )2(یـا جـانوري،   
تقسـیمات بـا   ) 3. (یـا گـل  موجود در بـرگ  

بخشهاي هر عضو گیاهی یـا جـانوري؛ مثـل،    
ــدي  ــوي، کب ــا   ،لبهــاي کلی ــره ی ــدي و غی مع

 .تقسیمات میوه پرتقال و غیره
Lobster 

  خرچنگ دریایی
Lobular.  

لبی از اي، بخشیقطعه  
Lobule.  

 قطعه چه
Lobus.  

 قطعه
Local.  

 محلی، موضعی
Localization.  

 موضعی شدن
Lock.  



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
گوریدگی، درهم رفتگـی یـا بهـم گوریـدگی     

اي از الیاف پشم که به طور طبیعی ایجاد دسته
 .شده باشد

Locus.  
ــاطی روي    ــاه ژن، نقــ ــان ژن، جایگــ مکــ
کروموزومها که توسط ژنهاي ویژه اشغال شده 

که بـه دلیـل قـرار     باشد؛ بخشی از کروموزوم
داشتن یـک ژن مخصـوص روي آن، وظیفـه    

 .را برعهده دارداي تنظیم صفت ویژه
Logical 

  طبیعی، منطقی، معقول
Logistic function 

  تابع لجستیک
Loin.  

 کمر، صلب
Long distance horses 

هاي مسافرتی و اسـتقامت کـه مسـافت     اسب
  .کنند زیادي را طی می

Longevity.  
 طول عمر

Longitudinal.  
 طولی

Longitudinalis.  
 طولی

Loop.  
 توس، خم، خمیدگی

Loose.  
 سست، شل، نرم

Loose housing barn 

اصطبل باز، اصطبلی است که از یک طرف باز 
  .شود و کف آن با مواد بستر پوشیده می

Loss, lose 
  اتالف، ازدست دادن

Louse=(pl of lice) 
، آفتشپش  

Low manger 
  آخور هم کف

Lubricant.  
لیزکننده ،روان  

Lubricate.  
کردن، لیز کردن روغنکاري کردن، گریسکاري  

Lubrication.  
ــن ــاري روغ ــی، لیزســازي،     ک ــریس زن گ

 گریسکاري، رونوازي
Lucerne 

  یونجه
Lucerneor Alfalfa, (Medicago 
sativa) 

 یونجه
Lucid.  

 شفاف
Luetic.  

 سیفلیسی، مبتال به سیفلیس
Lugol 

درصد ید و  5لوگل، محلول آبی ید بوده و از 
محلول در  درصد یدور پتاسیم به صورت 10

  .آب تشکیل شده است
Lumbar.  
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اي از مربوط است به کمـر یـا ناحیـه     کمري
پشت انسان یا حیوان که بـین قفسـه سـینه و    

 .لگن خاصره قرار دارد
Lumbar artery.  

  خاجیسرخرگ  ،کمري سرخرگ 
Lumen.  

اي بدن؛ مجرا، لوله، حفره داخلی اعضاي لوله
 .عروق و غیرهمثل، مجرا یا حفره معده، روده، 

Lump 
  برامدگی پوستی ناشی از حساسیت

Lunar.  
 هاللی، داسی، هاللی یا داسی شکل

Lungs.  
در ) دم زدن(شش، ریه، انـدام اصـلی تـنفس    

اکثر جانوران خشـکی زي کـه شـکل آن بـر     
شـش در  . حسب نوع جانور متفـاوت اسـت  

داران چهارپا شامل دو بخش کیسه مانند مهره
در ماهیان، شش عضـو  ساده یا مرکب است؛ 

اي است پر از هـوا؛  فرعی تنفس بوده و کیسه
در حلزونها، بخـش لولـه ماننـدي از صـدف     

 .گیرداست که حفره هوایی را در برمی
Lunula.  

 ماهک
Lupine.  

 باقالي مصري
Lupus.  

 سل پوستی
Lush 

  پرآب، شاداب، الکلی
Lush grass 

  علوفه آبدار
Luster.  
بـــرق، درخشـــندگی، درخشـــش، ویژگـــی  
درخشندگی یا برق طبیعی پشـم در نژادهـاي   

 .نقورهآپشم بلند گوسفند یا بز 
Luteeolysin.  

اي است که سـبب تحلیـل   محلل لوتئین، ماده
رفـتن بافــت لـوتئین جســم زرد و در نتیجــه   

 .شود تحلیل آن می
Lux (LX) 
لوکس، شدت نوري که یک متر مربـع سـطح   

  .کند میزمین را روشن 
Lycopene.  
لیکوپن، نوعی ماده شیمیایی مشابه کاروتن که 

-این مـاده عمـده  . هیچ فعالیت ویتامین ندارد

ترین رنگدانه قرمز موجود در گوجه فرنگـی،  
هندوانه، گریپ فروت صورتی، روغن نخل و 

 .غیره است
Lymph.  
لنف، مایع شـفاف مـایع بـه زردي اسـت در     

است بـه علـت   این مایع ممکن . رگهاي لنفی
هـاي قرمـز خـون رنـگ قرمـز      وجود گویچه

روشن داشـته باشـد؛ بخـش اصـلی لنـف از      
از جـدار  . شـود  پالسماي خـون تشـکیل مـی   

مویرگها به خارج تراوش کرده و فضاهاي بین 
لنـف واسـطه رسـیدن    . کند اي را پر مییاخته

هـا  مواد غذایی و اکسیژن از خـون بـه یاختـه   



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
خـود را درون   است و بافتهاي بدن مواد زاید

 .ریزندآن می
Lymphadenitis.  

غده لنفاوي) تورم(التهاب   
Lymphangiectasis.  

 اتساع عروق لنفاوي
Lymphangiography.  

 پرتونگاري از دستگاه لنفاوي
Lymphangitis.  

 اماس عروق لنفاوي
Lymphocyte.  
لمفوسیت، نوعی گویچه سفید خون است که 

بعضی بافتهاي دیگر هاي لنفاوي و توسط گره
 .شود و وظیفه آنها تولید پادتن است تولید می

Lymphocytoma.  
 تومور لنفاوي بدخیم

Lysimeter.  
 رطوبت سنج

Lysine.  
لیسین، پادتنی است که موجب مرگ و انحالل 

هاي خـونی و دیگـر عناصـر    باکتریها، گویچه
 .شود اي مییاخته

Lysine.  
 براي بدنلیزین، یک اسید آمینه ضروري 

Lysis.  
 حل شدن، متالشی شدن، تجزیه شدن

Lysogen 
  لیزوژن

Lysogenic immunity 
  ایمنی ناشی از لیزوژنی

Lysosomes.  

لیزوزوم، ساختمانهاي موجود در سیتوپالسـم  
 .یاخته که حاوي آنزیمهاي گوارشی است

Lysozyme.  
لیزوزیم، نوعی آنزیم موجود در بزاق، اشک و 

که بعضی باکتریها گرم مثبت سفیده تخم مرغ 
بـا  (و بعضی کربوهیدراتهاي مولکول درشت 

در بـین   .کنـد  را هضم می) وزن مولکولی باال
ي تخـم مـرغ لیـزوزیم     پروتئین هـاي سـفیده  

لیزوزیم امروزه در صنایع . اهمیت خاصی دارد
 شیر مادرغذایی براي شبیه ساختن شیر گاو به 

عمل . و در صنعت داروسازي به کار می رود
جداسازي این پروتئین از طریق کلرید سدیم 

 لیزوزیم .صورت می گیرد 10حدود  PH در
ــولی   ــا وزن مولک ــون  1/14ب ــهکیلودالت  نقط

 5/3حــدود  7/10معــادل ) pI( ایزوالکتریــک
. دهد هاي سفیده را تشکیل می د پروتئیندرص

این پروتئین کـه یـک عامـل ضـد باکتریـایی      
هاي متنوعی در علـوم   تواند استفاده است، می

ضـرر   زیستی، یا در غذا به عنوان افزودنی بی
 .داشته باشد

Lytic infection 
  آلودگی متالشی کننده
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M 
Macerate.  

اسـتحاله  خرد کردن، له کردن، استحاله کردن، 
 شدن، تغییر ماهیت دادن

Maceration.  
 استحاله، خردشدگی

Machine.  
) 1(ي نقلیه، خودرو، ماشین، دستگاه ـ  وسیله

اصطالحی است که به هر نوع وسیله نقله یـا  
به هر نوع دستگاه ) 2. (شودخودرو اطالق می

-ي آن موتور باشد، اطالق میکه عامل محرکه

 .شود
Macro.  

ندي است به معنی بزرگ، اصلی، ماکرو، پیشو
 .داراي اندازه یا طول غیر طبیعی

Macrochilia.  
 لب بزرگ

Macrocyte.  
ي قرمزي است که بطور ماکروسیت ـ گویچه 

خـونی  غیرطبیعی بزرگ بوده و در حالت کـم 
 .شودایجاد می

Macroelements.  
اي از مواد معدنی کـه  مواد معدنی پرنیاز دسته

انسان، حیوان یا گیاه به آنهـا زیـاد   مقدار نیاز 
 .است

Macroglossia.  
 بزرگ زبانی

Macromere.  
 بزرگ پالستومر

Macrominerals.  

عناصر معـدنی پرنیـاز ـ ایـن عناصـر شـامل       
کلسیم، فسفر، سدیم، کلر، پتاسـیم، منیـزیم و   

 .شوندگوگرد می
Macromolecule.  
بــزرگ مولکــول ـ بــه مولکولهــایی بــا وزن   

چندین هزار تا چنـدین  (ی بسیار زیاد مولکول
ــی) میلیــون ــه م ــا، گفت ــد، پروتئینه شــود؛ مانن

 )پلی ساکاریدها(اي و پرقندیها اسیدهاي هسته
Macromotor.  

 واحد حرکتی بزرگ
Macronucleus.  

ي بزرگهسته، هستهبزرگ  
Macronutrients.  
عناصر غذایی پرنیازــ عناصـر غـذایی پرنیـاز     

 .پتاسیم، فسفر و ازت: عبارتند ازبراي گیاهان 
Macronutrients.  
مواد غذایی پرنیاز، عناصـر غـذایی پرنیـاز یـا     

 پرمصرف
Macrophage.  

ــه  ــتخوار، یاخت ــه درش ــتخوار، یاخت ي ي درش
خـوار بـزرگ ـ    ي بیگانـه خـوار، یاختـه  بیگانه

خــواري هــایی کــه طــی عمــل بیگانــهیاختــه
خـارجی  ذرات زنده یا غیرزنده ) فاگوسیتوز(
 .خورندرا می) بیگانه(

Macroscopic.  
بینی ـ مربوط به رؤیـت اجسـامی کـه     درشت

 .بین ندارددیدن آنها نیاز به ذره
Macrotomia.  

 دهان بزرگ



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
Macule.  

 لکه، ناحیه، نقطه
Maggot.  

، الرو حشرهالرو مگس  
Magnesia.MgO; magnesium 
oxide.  

دادن یا اکسید منیزیم ـ این ترکیب از حرارت  
سوزاندن هیدروکسید یـا کربنـات منیـزیم بـه     

 .آیددست می
Magnesium. Mg.  

ي معـدنی ضـروري   منیزیم ـ منیزیم یک ماده 
بنـدي  است و جزء عناصر معدنی پرنیاز طبقـه 

درصد کل وزن بـدن از   05/0حدود . شودمی
گرم در کل  30تا  20(شود منیزیم تشکیل می

در استخوانها بـه  این مقدار % 60تقریباً ). بدن
در بافتهاي نـرم   %28شکل فسفت و کربنات، 

از . شـود آن در مایعات بدن یافـت مـی  % 2و 
هـا بـاالترین   میان بافتهاي نرم، جگر و ماهیچه

هاي قرمز نیز حـاوي  گویچه. غلظت را دارند
گـرم  میلی 3تا  1در سرم خون . منیزیم هستند

لیتر وجود دارد که اغـب  میلی 100منیزیم در 
آن به شکل پیوند شده با پـروتئین و بقیـه بـه    

منیـزیم   درصـد  50تـا   30. شکل یون اسـت 
ي باریـک  موجود در غذاي مصـرفی در روده 

منیـزیم موجـود در مـدفوع    . شـود جذب مـی 
. نمایانگر میـزان منیـزیم جـذب نشـده اسـت     

وارد ) کلروفیــل(منیــزیم در ترکیــب ســبزینه 
کاهش غلظت این عنصر در خون سبب . است

در گـاو    grass (tetany)  وز کزار علفـی بر
 گرددمی

Magnetron.  
 مگنترون

Magnum.  
ــه     ــی از لول ــاگنوم ـ بخش ــی  م ــاي رحم ه

پرندگان که بین شـیپور رحمـی و   ) اویداکتها(
ایستموس قـرار دارد و منبـع تولیـد آلبـومین     

 .تخم است) سفیده(
Magor mineral 

  مواد معدنی پر مصرف
Maiden.  

مادیانی اسـت کـه هرگـز    ) 1(ـ مادیان باکره  
اسب یا مادیانی که ) 2. (جفتگیري نکرده باشد

) 3. (در هیچ مسابقه رسمی برنده نشده باشـد 
 .حیوان باکره، حیوان جفتگیري نکرده

Maintain.  
 حفظ، محافظت، نگهداري

Maintenance.  
نگهداري ـ تأمین نیازهـاي غـذایی حیوانـات     

 .براي زنده و سالم مانده آنها
Maintenance ration 

  جیره در حد نگهداري
Maize.  

ي ذرت ـ یــک گیــاه یــک ســاله از خــانواده  
گندمیان با چندین رقم و سویه کـه بـه طـور    
وسیع براي دانه و دیگر محصوالت جنبـی آن  

 .شودکشت می
 
Maize straw, (corn stover) 
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  کاه ذرت
Making.  

 )ماهی(ي علف خشک، نمک سود کردن تهیه
Malabsorption.  
 سوء جذب، اختالل جذبی، اختالل در جذب

Malacia.  
پذیرينرمی، سستی، خم  

Maladie.  
 ناخوشی، مرض، بیماري

Malar.  
اي، مربوط به گونهگونه  

Malathion.  
ماالتیون ـ سمی است که از طریـق تمـاس و    

-ها مـی گوارشی موجب مرگ حشرات و کنه

 .شود
Male.  

نر، جنس نرحیوان یا گیاه   
Malformation.  
بدشکلی، بدقوارگی ـ هرگونه رشد غیرطبیعی  

 .در شکل فیزیکی و فیزیولوژیکی بدن
Malformationing 

  بد عمل کردن
Malign.  

 بدخیم
Malignancy.  

 بدخیمی
Malignant.  
بدخیم ـ تمایل به بـدتر شـدن؛ بسـیار مضـر،      
خطرناك، عفونی یا شرایطی که به مرگ منجر 

 .)رشد سرطانی(ثل، رشد بدخیم شود؛ م
Malleolus.  

 قوزك پا
Malleus.  

 استخوان چکشی گوش
Malnutrition.  
سوء تغذیه ـ حالت ناسـالمتی حیـوان کـه از     

شود؛ هر ي ناکافی یا نادرست نتیجه میتغذیه
اي کـه داللـت بـر ناکـافی     نوع اختالف تغذیه

ــواد غــذایی در جیــره  ــودن م ــا ب ي غــذایی ی
 .کندي غذایی میبودن جیرهنامتعادل 

Malposed.  
 جسمک مالپیگی

Malt.  
اي غنــی از ي غلــهمالــت ـ نــوعی فــرآورده  

ي مالـت،  پروتئین و کربوهیدراتها، براي تهیـه 
ي غالت جوانـه بزنـد   شود دانهاجازه داده می

تا جایی که آنزیم کافی ایجاد شـود و سـپس   
ي آنهــا جــدا چــهگــردد و ریشـه مــیخشـک  

 .شود می
Maltase.  
مالتاز ـ آنزیمی است کـه مـالتوز را آبکافـت     

. کنـد کرده و به گلوکز تبدیل مـی ) هیدرولیز(
ــزاق و مالتــاز روده اي در آمــیالز بزاقــی در ب

ــیره ــدیل  ي رش ــوکر تب ــه گل ــالتوز را ب وده م
 .کنند می

Malthus.  
مالتوس ـ تومـاس رابـرت مـالتوس، کشـیش      
انگلیسی که اظهار داشت رشد جمعیـت دنیـا   
بیش از قدرت بشر براي تأمین غذاي موردنیاز 



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
است و فقط عواملی چـون جنـگ، بیمـاري،    

کننده هستند مرگ و میر و عوامل جوي ویران
که تعادل جمعیت و غذاي موجود را برقـرار  

ل، بشـر  سـا  200براي مدت بیش از . کنندمی
ي زیـادتر و  با بـه کـارگیري علـم و اسـتفاده    

ي مالتوس را مـردود  تر از زمین نظریهپربازده
اما با توجه به پیشرفت علم پزشکی، . دانست

کاهش بیماریها و افزایش طـول عمـر بشـر و    
عدم کنترل جمعیت در بسـیاري از کشـورها،   

ي مـالتوس قـدري   امروزه بایـد در رد نظریـه  
نظــر کــرد، زیــرا عمــالً در محتاطانــه اظهــار 

کشورهاي عقب افتاده و پرجمعیت این نظریه 
 .در حال ثابت شده است

Malting.  
ي مالتسازي، تهیهمالت  

Maltobiose. Maltose.  
 مالتوز، مالتوبیوز

Maltose. C12H22O11. H2O; malt 
sugar.  
مالتوز، قند مالت ـ نوعی دوقندي است که از  

آید نشاسته به دست میعمل آنزیم مالتاز روي 
 .شودو در اثر آبکافت به گلوکز تبدیل می

Mamma. Mammary gland  
 پستان، غده پستانی

Mammae. Mammary glands  
 پستانها، غدد پستانی

Mammal.  
پستاندار ـ هر حیوانی از گروه پستانداران کـه   

نـوزاد   .شوداز غدد پستانی آن شیر ترشح می

وي بدن آنها مو رشـد  دهد، رخود را شیر می
بـین  ) دیافراگم(ي جنب کند و داراي پردهمی

 .ي سینه و شکم خود استحفرات قفسه
Mammalia.  

دار اي از جانوران مهرهي پستانداران ـ ردهرده
هاي گونه .گونه است 1500که شامل بیش از 

این رده خونگرم هستند، از پستان جنس ماده 
ي نـوزاد  ادهشود، جنس مـ آنها شیر ترشح می

کنـد و روي بـدن   خود را با شیرش تغذیه می
مـو در  ) بـا مقـداري تفـاوت   (هـر دو جـنس   

 .آید می
Mammals.  

 پستانداران
Mammary.  

 پستانی، مربوط به پستان
Mammilla. Teat.  
سرپستانک ـ برجستگی نـوك پسـتان کـه در     

ي پسـتانداران بـراي قابـل مکیـده     جنس ماده
 .زیادي داردشدن توسط نوزاد رشد 

Mane 
 یال اسب

Manage.  
مــدیریت کــردن، جــور کــردن، اداره کــردن،  

 ترتیب دادن
Management.  

 مدیریت، اداره کردن
Manager.  

 مدیر
Manager – general.  
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 مدیرعامل، مدیرکل
Managerial 

  مدیریتی
Mandible.  

ي پـایین،  فک پایین، فکچه، اسـتخوان آرواره 
ــایین ـ در    آرواره ــرهي پ ي آرواره (داران  مه

ــتان و ؛ در حشـــرات، ســـخت)پـــایین پوسـ
ایــن عضــو معمــوالً در ). فکچــه(هزاراپایــان 

گرفتن غذا و خرد کردن آن مهمترین نقش را 
 .دارد

Mandibular.  
ي پایینمربوط به آرواره  

Mandibulata.  
دارانآرواره  

Mane.  
ي فوقانی یال ـ موهاي بلند روییده روي تیغه 

خی حیوانـات؛ مثـل، اسـب، شـیر و     گردن بر
 .غیره

Manganese. Mn.  
نیاز براي منگنزـ یکی از عناصر ضروري و کم

حیوانات که براي رشد تولیدمثل و شـیردهی  
کمبـود آ در  . طبیعی حیوانات ضروري اسـت 

. شـود طیور سبب ایجاد بیماري پروزیس مـی 
اي عنصر جزء عناصر ضـروري بـراي رشـد    

 .شده استبندي گیاهان نیز طبقه
Mange.  

 جرب
Mangel. Beta vulgaris. Mangold; 
stock beet.  

 چغندر گاوي
Manioc. Manigot; cassava.  

ي مانیوك، کاساوا ـ گیاهی اسـت از خـانواده   
ي آن مغــذّي و خــوراکی فرفیــون کــه ریشــه

 .است
Mannan.  

اي کـه بـه   مانان ـ هر یک از پرقندیهاي ساده 
-در بذور یافت می عنوان کربوهیدرات ذخیره

 .شود
Mannitol. C6H14O6.  
مانیتول ـ یک قند الکلی اسـت و شـیرینی آن    

بوده و از ) قند معمولی(سوکروز % 70حدود 
ي غـذاها  کنندهي شیرینآن به عنوان یک ماده

 .شوداستفاده می
Mannose. C6H12O4.  

) یک قندي(ي ساده کربنه 6مانوزـ نوعی قند 
را بـه صـورت آزاد در    توان آناست که نمی

غذاها یافت، بلکه این قنـد از درختـان کـاج،    
ا و غیــره بــه دســت مخمــر، کفکهــا، باکتریهــ

ي انسان اهمیت ندارد، مانوز در تغذیه. آید می
ــا و    ــی از گلیکوپروتئینهـــ ــی جزیـــ ولـــ
موکوپروتئینهاي موجـود در بـدن را تشـکیل    

ساختمان شیمیایی آن بسیار به گلوکز . دهدمی
 .اردشباهت د

Mantle.  
، لفافروپوش  

Manufacture.  
 ساختن، تولید کردن

Manure=See compost.  



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
مدفوع حیوانی، پهن، کود حیوانی بدون بسترـ 

مدفوع یا فضوالت حیوانی؛ مدفوع و ادار ) 1(
). بدون بستر یا همراه کمی بستر(در پرندگان 

از فضوالت حیوانی براي کوددادن به زمین و 
ي حاصلخیزي خاك و نیـز در تغذیـه  افزایش 

در اروپا، به هر ) 2. (شودحیوانات استفاده می
-اي که حاوي عناصر ضروري براي تغذیهماده

ي گیاهــان باشــد؛ مثــل، کودهــاي شــیمیایی، 
ــره ــات و غی ــدفوع حیوان ــه  manure م گفت

 .شود می
Manuring.  
پاشیدن کود حیوانی در زمینــ ایـن عمـل بـه     

اي حیوانی که معمـوالً در  منظور انهدام کوده
واحدهاي بـزرگ دامـداري یـا مرغـداریهاي     
صنعتی به عنوان یکـی از روشـهاي مـدیریت    

 .گیردکود حیوانی مورد استفاده قرار می
Manyplies.  

ي سوم نشخوارکنندگان یا بخش هزارالـ معده
کـه بـین    ي حیوانات نشخوارکنندهسوم معده

 .نگاري و شیردان قرار دارد
Marasmus.  
تحلیل قواي جسمنی، ضعف روزافزون، دق ـ 

به  (marasmos) از لغت یونانی ماراسموس
شود؛ تحلیـل و  معنی مرگ تدریجی مشتق می

اي شـرایطی  ماراسـموس منطقـه  . الغري مدام
ي دامهـا بـر اثـر    است که در ار سـوء تغذیـه  

کمبود یک یـا چنـد مـاده معـدنی کـم نیـاز،       
 .شودبخصوص کبالت و مس ایجاد می

Marble.  
ر، سنگ مرمرمرم  

Marbling.  
کیفیت مرمري گوشت ـ پراکندگی چربـی در   

لکـه  بافت عضالنی که به گوشت ظاهري لکه
  .اي ، چربی داخل ماهیچهدهددار مییا رگه

Marc. See pulp.  
ها و پوسته انگـور کـه در   ي انگورـ دانهتفاله

 .شودانگورگیري ایجاد میعمل آب
Marc.  

ي نامحلولی است که آبگیري ماندهـ پس  تفاله
ها و قندگیري از نیشـکر و چغندرقنـد   از میوه

ها، تفالـه نیشـکر   ماند؛ مثل، تفاله میوهباقی می
 .و تفاله چغندر) باگاس(

Mare.  
 .ماده) ساله یا بیشتر 4(مادیان ـ اسب بالغ 

Margarine, oleomargarine.  
ي کـره  مارگارین، اولئومارگارین ـ یک مـاده   

مانند غیرلبنی که از نظر شکل، ترکیب و مـزه  
چربـی  % 80این ماده حـاوي  . شبیه کره است

است، اما چربی آن کامالً منشـاء گیـاهی دارد   
یـا تخـم   / روغنهاي ذرت، سویا، گلرنـگ و (

گاهی اوقات تولیدکننده به آن مقـداري  ). پنبه
مارگـارین  . کنـد چربی حیوانی نیز اضافه مـی 

نیسـت و از نظـر اسـیدهاي    حاوي کلسترول 
در . تــر از کــره اســتچــرب ضــروري غنــی

مجموع ارزش غذایی مارگـارین مشـابه کـره    
 .است

Margin.  
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منفعت، ) 2. (دوره، کنار، حاشیه، لبه، مرز) 1(
 سود

Marginal.  
) 2. (اي، دوري، مــرزيکنــاري، حاشــیه )1(

 .نهایی
Marginal response 

  پاسخ کم
Margination.  

به حاشیه، مرزنشینیچسبیدگی   
Marigold 

  )گیاه دارویی(همیشه بهار 
Margo  

 حاشیه، لبه
Mariculture.  

 پروري در دریاکشت دریایی، آبزي
Marker – fecal.  

اي است کـه از آن  گذار مدفوع ـ ماده  عالمت
گذاري جیره استفاده در رنگ کردن یا عالمت

شود، بطوري که مدفوع حاصل از مصرف می
ــال، (آوري کــرد را بتــوان جمــع آن جیــره مث

 .)اکسیدآهن یا کارمین
Market.  

 بازار
Marketing  

 بازاریابی
Marking  

گذاريگذاري، عالمتنشانه  
Marrow.  

 مغز
Marrow – bone.  

 مغز استخوان
Marsupial.  

دار ـ اشاره است به هر یک از جـانوران   کیسه
 .دار؛ مثل، کانگروکیسه

Marsupials.  
دارداران، حیوانات کیسهکیسه  

Mart.  
زدهگاوپرواري، گوشت نمک  

Marten.  
 سمور

Masculine.  
 نرینه، حالت نرینگی

Masculinity.  
اي بـودن ـ ظـاهر عضـالنی     نرینگـی، عضـله  

حیوانات نـر کـه نشـانه خصوصـیات ثانویـه      
ي جنسی است که پـس از بلـوغ و در نتیجـه   

 .شودهورمون تستوسترون ایجاد می
Mash= Crowdy. See dry mash; 
wet mash  

نـوعی  ) 1(خوراك مخلـوط آسـیاب شـده ـ     
خوراك آسیاب شده متشکل از غالت، مالـت  
و غیره که به صورت خیس یا خشک به دامها 

ــی ــوطی از ) 2. (شــودو طیــور تغذیــه م مخل
هم  mash feed خوراکهاي آسیاب شده؛ به آن

ي نوالـه  )4 .جو خیس داده) 3. (شودگفته می
دهند، خمیر نرم، خوراك نرمی که به اسب می

نرم کردن، خرد کردن، خمیر کردن، ) 5. (شکل
زمینی ي سیبپوره) 6. (خیساندن، آب گرفتن

 .زمینی کوبیدهیا سیب



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
Mash feed 

  غذاي آردي
Mass.  

) 2. (خرد کردن، آسیاب کردن، نرم کردن )1(
زمینی و غیره به ي غالت، سیبتبدیل نشاسته

ط آنـزیم آمـیالز مالـت و شکسـتن     قند توسـ 
پروتئینها توسط آنزیمهاي پروتئـاز مالـت، در   

 .ساختن الکل یا مشروبات الکلی
Masseter.  

 .مربوط به جویدن ماهیچه مخصوص جویدن،
Massive.  

 بزرگ، فشرده، کالن، عظیم
Mast.  

 تیر، دکل
Masticate. Chew.  

 جویدن، نرم کردن
Mastication. Chewing.  

 جویدن
Masticatory.  
جویدن ـ فرآینـد یـا عمـل جویـدن غـذا یـا        

 .خوراك توسط انسان یا حیوان
mastigophoran.  
آغازیان تک سلولی تاژکدار کـه گـاهی جـزء    

 تاژکداران شوند، جلبک ها محسوب می
Mastitis.  

پسـتانی  ) غـدد (ي ورم پستان ـ التهـاب غـده   
 یتوسط میکرو ارگانیسمها یا آسیبهاي مکانیک

Mastoid  
. زایده پستانی   

Matching.  

-بنـدي ـ دسـته   جور کردن، جورسازي، دسته

بندي پشمها از طریق روي هم کردن پشمهاي 
 هم کیفیت

Mate.  
 جفت، همسر، جفتگیري

Maternal.  
 مادري، مربوط به مادر

Maternity stall 
هاي  آبشحوري که در اصطبل(آبشخور زایش 

آبسـتن بـه هنگـام    بسته براي نگهـداري گـاو   
زایش تا چند روز پـس از آن در نظـر گرفتـه    

  )شود می
Mating / copulation / coitus 

  )جفتگیري(آمیزش 
Matricaria.  

ي گاويجنس بابونه  
Matritis. 

  چرکی رحم) التهاب(تورم 
Matrix.  

، )رحـم (اي، زهـدان  محمل، مواد بـین یاختـه  
شکم، تخمدان، سـنگ معـدن، غضـروف یـا     

-محل استخوانی، ماده بین) 1(همبند ـ  بافت 

اي است که نمکهـاي اسـتخوانی در آن   یاخته
مواد اصلی که چیـزي از  ) 2. (کندرسوب می
. مکان یانقطه منشاء رشد) 3. (کندآن رشد می

معموالً اشاره است به محیطی که چیـزي  ) 4(
  .گیرددر آن قرار می

Matron.  
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زاییده  مادیان شکم اول ـ مادیانی که یک کرّه 
  باشد

Mattress.  
 )نوعی بخیه(تشکی ) 2تشک، )1

Maturation.  
  بلوغ ـ فرآیند بالغ شدن یا رسیدن

Mature.  
 بالغ، رشد کرده، کامل

Maturity  
 بلوغ

Maverick.  
) 2. (ي داغ نشـده حیوان داغ نشده، گوساله)1

 .مادري بیگوساله
Maxilla  

  (upper jaw) آرواره باالیی
Maxillaris.  

ي باالاستخوان آرواره  
Maillary.  

اي، فک فوقـانی ـ مربـوط بـه اسـتخوان      گونه
 .ي باالآرواره

 
Maximum.  

  حداکثر، بیشترین، باالترین، منتهی درجه
Mcal/kg. megacalory per 
kilogram. 

 مگاکالري به ازاي هر کیلوگرم
ME. Metabolizable energy.  

 انرژي متابولیسمی
Mead.  

 مرغزار، چمنزار
Mead  

ي الکلی کـه از  مشروب عسل ـ نوعی نوشابه 
 .شودعسل تهیه می

Meadow.  
اي اسـت  منطقه) 1(مرغزار، علفزار، چمنزارـ 

که به تولید علوفه، اغلب چندساله، اختصاص 
داده شده باشد و معموالً از آن براي برداشت 

) 2. (کننـد ي علف خشک استفاده مـی و تهیه
) 3. (زار ایجاد کردندرست کردن، چمنچمن 

ي ماهیـان، بـویژه مـاهی    منطقه یا محل تغذیه
 .روغن

Mealing.  
اجـزاي  ) 1(آرد، گَرد، پودر، کنجاله، بلغـور ـ   

اما در . خوراکی با ذرات بزرگتر از ذرات آرد
-نیز به کار می) غیر از گندم(مورد آرد غالت 

ــده؛   ) 2. (رود ــیاب ش ــوط آس ــوراك مخل خ
گاهی به معنی ) 3. (متراکم یا کنسانترهخوراك 

پودر ماهی؛ گاهی هـب معنـی کنجالـه    (پودر 
آرد (و گاهی بـه معنـی آرد   ) ي سویاکنجاله(

سـاییدن، نـرم   ) 4. (رودبـه کـار مـی   ) یوالف
) 6. (کلوخه، نقاله، تکه) 5. (کردن، آردپا شدن

 .ي غذایک وعده
Mealseeds.  

 آردسازي
Mealy.  

 آردي
Mean.  

 میانگین، متوسط، معدل
Measles.  



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
 سرخک، بیماري سرخک، سرخجه

Measurable.  
گیري، قابل سنجشقابل اندازه  

Measure.  
گیـري کــردن، پیمانـه کـردن، ســنجش    انـدازه 

 کردن، اندازه گرفتن، اندازه، پیمانه
Meat.  

گوشت یا بافتهاي نرم به دست ) 1(گوشت ـ  
ح شامل این اصطال(آمده از پستان کشتار شده 

ي ي قلب، زبان، پردهعضالت اسکلتی، عضله
شـود؛ گـاهی نیـز شـامل     دیافراگم و مري می

چربی، پوست، رگ و پی، اعصاب و رگهـاي  
گـردد؛ شـامل لبهـا، پـوزه و     خونی همراه می

گوشـت میـوه، بخـش    ) 2). (شـود گوش نمی
ها، مغز یـک دانـه یـا    ها و آجیلخوراکی میوه

 .ي آجیلیمیوه
Meating.  

رگوشتی ـ یک ویژگی مطلوب طیـور تیـپ    پ
رسی و تولید گوشتی که شامل رشد زیاد، پیش

 .شودگوشت خوب می
Meats.  

هاها، قسمت گوشتی دانهمغز دانه  
Meats.  
گوشتها ـ بافتهاي حیوانی که بـه عنـوان غـذا     

  شوندمصرف می
Meatus.  

 )بینی در(مجرا 
Mechanical  

 مکانیکی، غیردستی، ماشینی

Mechanism.  
 مکانیسم

Mexchnization.  
 سازيماشینی

Mechanoreceptor.  
 گیرنده مکانیکی

Meconium  
ـ مـدفوع سـیاه     مکونیوم، اولین مدفوع جنینی

ي مـدفوع از  رنگی است که در اولین تخلیـه 
خـارج  ) جنین تازه متولـد شـده  (مقعد نوزاد 

 .گردد می
Meconium retention 

عـدم دفـع اولـین      عارضهباقیماندن مکونیوم، 
  مدفوع جنینی

Media 
 محیط کشت میکرو ارگانیسمها

Media.  
 ي میانی یک سرخرگالیه

Medial. 
وسطی، بطرف وسط ـ عصب جلدي ساعدي  

 میانی
Medialecithal  

 متوسط زرده
Medialis.  

 داخلی، درونی، میانی
Median.  

، وسط، در وسط، واقع )اصطالح آماري(میانه 
 وسط یا میانشده در 

Medianus.  
 میانی

Mediastinitis.  
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 التهاب میان سینه
Mediastinum. 

  میان سینه
Mediator.  

 رابط، واسطه، میانجی
Medicate.  

 شفا دادن، عالج کردن
Medication.  

  دارو، دوا
Medicative. Medicatory.  

) 1(معالجــه، مــداوا، درمــان، تجــویز دارو ـ   
دارو و غیـره بـراي یـک    کاربرد یا اسـتعمال  

-استعمال یک ماده) 2. (حیوان زخمی یا بیمار

ي شیمیایی، معموالً محلول یک نمک محلول 
در آب در جریان شیره یا درخت زنده بـراي  
کشتن آن یا براي دافع سـاختن آن در مقابـل   

 .حشرات
Medicinal  

 عالج بخشی، دارویی، شفابخش، درمانی
Medicine.  

دارو، دوا، ) 2(ی، درمانی شفابخش، داروی) 1(
  پزشکی) 3( مواد دارویی

Medifixed.  
 .متصل بهم تا وسط

Medioventral.  
 میانی ـ شکمی، داخلی ـ بطنی

Medium.  
ــواد       ــت از م ــی اس ــت ـ ترکیب ــیط کش مح
ــد و    ــراي رش ــره ب ــا و غی ــذایی، هورمونه غ

 .کند استفاده می نظر هاي موردنمو یاخته

Medius.  
 میانی

Medulla.  
ي داخلی، بخش داخلی ـ الیه یـا بخـش    الیه

 .داخلی یک عضو
Medullary  

النخاعیبصل  
Medullary bone 

  بافت اسفنجی شکل مغز و استخوان
Mega-, Megalo.  

 مگا، مگالو
Megacalorie. Mcal.  
مگاکالري ـ هزار کالري بزرگ؛ یـک میلیـون    

  .کالري کوچک، یک ترم
Megacolon.  

بزرگاتساع قولون، قولون   
Megadose.  
بــزرگ دز، مگــا دز ـ یــک دز بســیار زیــاد؛   
مصرف مقدار بسیار زیاد از یک دارو، ویتامین 

برابـر   100تـا   20براي مثال، مصرف . و غیره
 .ویتامین ث موردنیاز

Megaesophagus.  
بزرگ شده) مري(سرخناي   

Megajoul.  
مگاژول ـ یک واحد انرژي در سیستم متریک، 

  .لوکالريکی 240معادل 
Megakaryoblats.  

 کاریوبالستهاي بزرگ
Megakaryocytes.  

 کاریوسیتهاي بزرگ
Megalecithal.  



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
ي بزرگزرده  

Megaloblast.  
ي بزرگ جنینـی بـا   مگالوبالست ـ یک یاخته 

ي بزرگ که در خون افراد مبتالد به یک هسته
خـونی  کـم . شـود خونی کشنده یافـت مـی  کم

یـا   ، و12ویتـامین ب  کشنده در اثـر کمبـود   
  .شودکمبود فوالسین ایجاد می

Megaloblastic anemia 
خونی مگالوبالستیک، یکی از عالئم کمبود  کم

اســت کــه بــه ویــژه در انســان  B12ویتــامین 
گزارش شده اسـت و بـه کـم خـونی شـدید      

)Pernicious anemia (هم معروف است. 
Meiosis.  

نـوعی  میوز، تقسیم با کاهش کرومـوزومی ـ   
هـا کـاهش   تقسیم است که در آن کرومـوزوم 

ــه  )2n(پیــدا کــرده و از حالــت دیپلوئیــد  ب
  .آینددر می (n) صورت هاپلوئید

Melancholia.  
 افسردگی شدید

Melanoblast.  
  ايدانهیاخته سیاه

Melanocyte.  
داري مالنینمالنوسیت، یاخته  

Melanosis.  
 مالنوز

Meliidosis.  
 شبه مشمشه

Melilotus alba (sweet clover, 
Bokhara clover) 

شبدر شیرین یا شبدر بخارایی، از گیاهشناسی 
شبدر شیرین جزء گروه شبدرها نیست، ولـی  

شود، گیـاهی   بندي می ها دسته اکثرا جزء شبدر
هاي سـفید و   است یک ساله تا دوساله با گل

هاي فقیري که یونجه بعمل  یا زرد و در خاك
  . شود ت میآید کاش نمی

Melena 
هاي حاوي خون هضـم شـده بـه     ملنا؛ مدفوع
 باشـد  اي تیره یا سیاه و قیرمانند می رنگ قهوه
دالیـل عمـده ملنـا، زخـم      .نـام دارد که ملنـا  

خـوردگی شـیردان و    شکمبه و شـیردان، پـیچ  
روده ) Intussusception(انیتوساسپشـــــن  

یک بخش از روده همانند تلسکوپ (کوچک 
  .است) شود میوارد خودش 

Melophagus.  
 شپش جونده

Membrane.  
) الیه(ي غشا، پرده، الیه، جدار، دیواره ـ ورقه
پوشاند یـا  نازکی از بافت که یک سطح را می

  .کندفضا یا عضوي را تقسیم می
Membranous.  

دار، اي، غشـایی، پـرده  اي، دیوارهاي، الیهپرده
  داردار، جدارهدیواره

Memory.  
 حافظه

Men.  
ــور  ــمی طی ــرژي متابولیس ــرژي   ،ان ــار ان معی

  .ي طیورمتابولیسمی در تغذیه
Menadione. Vitamin k.  
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  K  منادیون، ویتامین
Menarche.  

 شروع قاعدگی
Menhaden.  

که  Brevoortia منهدن ـ نوعی ماهی از جنس 
در قدر . در سواحل شرقی آمریکا فراوان است

-زراعی استفاده میاز این ماهی به عنوان کود 

پودر مـاهی منهـدن بـه عنـوان مکمـل      . شود
پروتئینی خوراکهاي حیوانی، بـه ویـژه بـراي    

  .شودطیور و خوك مصرف می
Meninges.  

 غشاهاي مغزي، مننژها، پاشامها
Meningioma.  

 تومور مننژي، تومور پاشامی
Meningitis  

ــاب  ــورم(الته ــرده ) ت ــاب پ ــژ، الته ــاي منن ه
  مغزي) غشاهاي(

Meningoceles.  
 فتق مننژ، فتق پاشام

Meningoencephalitis.  
هاي آنتورم مغز و پرده  

Meningomyelocele.  
فتق مننژي ـ نخاعی، فتـق غشـاهاي مغـزي ـ     

 نخاعی، فتق پاشامی ـ نخاعی
Meniscus.  

 غضروف هاللی
Menopause.  

 یائسگی
Menses.  

 خونریزي قاعدگی

Menstruation  
خونریزي مربوط به عادت ماهیانـه  قاعدگی ـ  

  در دخترها و زنهاي غیر آبستن
Mental.  

 .عقلی، ذهنی، روانی
Merino.  

 گوسفندان نژاد مرینوس
Merozygot  

، مروزیگوتاي، زیگوت ناکاملزیگوت پاره  
Mesencephalon  

 میان مغز
Mesenchyma.  

 بافت همبند جنینی
Mesenteric  

  اي سیاهرگ روده
Mesentery.  

بند ـ غشایی که یک عضو احشایی، بویژه روده
ــاب    ــروق و اعص ــت و ع ــل اس روده را حای

  مربوط به عضو را در بردارد
Mesentoderm.  

. ي میانیدرون الیه   
Mesh.  

ي سوراخدهانه روزنه، دهانه  
Meshwork  

 شبکه، سوراخ سوراخ
Mesial.  

 در جهت میانی
Mesic.  

 معتدل
Mesoblast.  

 الیه رویانی میانی
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Mesocardium.  

  بند قلب
Mesocolon.  

 بند قولون
Mesoderm.  

ي جنینیمیان الیه، میان الیه  
Mesoductus.  

  مجرامجراي میانی، میان
Mesoduodenum.  

 بند اثنی عشر، بند دوازدهه
Mesoepididymis.  

بیضهبند بربخ، بند جنب  
Mesofuniculum.  

 بند بیضه
Mesogastrium.  

 بند معده
Mesogenic.  

 نسبتاً حاد
Mesoileum.  

  بند ایلئوم
Mesofefunum.  

 بند تهی روده
Mesometrial border.  

 صفاق رحم
Mesometrium.  

هاي مزوفیلیریز زنده  
Mesophiles.  

 صفاق بیضه
Mesorectum.  

 بند راست روده
Mesosalpinx.  

ي رحمیصفاق لوله  

Mesosphere.  
اي از جو که باالي اتمسفر قرار مزوسفر ـ الیه

 .دارد
Mesosternum.  

 میان جناغ
Mesothorax.  

 میان سینه
Mesovarium.  

 صفاق تخمدان
Metabolic.  
متابولیکی ـ اشاره است به تغییرات شـیمیایی   

ضمن ایـن  . دهدکه در سلولهاي زنده رخ می
واکنشها یک ماده به یک یا چند ترکیب تبدیل 

 .شودمی
Metabolic body size (MBS) 

  وزن متابولیکی بدن
Metabolism.  
سوخت و ساز، متابولیسم ـ عبارت اسـت از   
مجموع تغییراتی که پس از جذب مواد غذایی 

گیرد، از دستگاه گوارش روي آنها صورت می
واکنشهاي سازنده که در آنها مـواد  ) 1(شامل 

بدن بـه  غذایی براي تشکیل یا ترمیم بافتهاي 
واکنشهاي خردکننده کـه در   )2. (رودکار می

آنها مواد غذایی براي تولیدحرارت کار اکسید 
 .شودمی

Metabolite.  
متابولیــت ـ اگــر چیــزي کــه در واکنشــهاي   

این . شودتولید می) متابولیسم(سوخت و ساز 
مواد براي زنـده مانـدن و رشـد بافـت زنـده      
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نرژي شوند و در اثر شکسته شدن امصرف می
الـف ـ   : انـد متابولیتها دو دسـته . کنندتولید می

-منــو، دي وتــريشــیمیایی، شــامل آدنــوزین

فسفاتها، کوآنزیم، فسفوپیریدین، توکلئوتیـدها  
ب ـ آنزیمها جزء متابولیتهـاي   . و سیتوکرومها
 .زیستی هستند

Metabolizable.  
بخشـی از مـواد    ، قابل متابولیسم،متابولیسمی

موجــود تحــت اعمــال غــذایی کــه در بــدن 
 .گیرد متابولیسم قرار می

Metabolize.  
متابولیسم شدن، دگرگون شدن، تغییـر شـکل   

 دادن
Metacarpalis.  

دستیکف  
Metal.  

 فلز
Metalloenzyme.  
آنزیم فلزي ـ آنزیمی که در ترکیـب آن یـک    
فلز وجود داشته باشد؛ مثل، کربونیک انهیدراز 

ــب آن وجــود   ــز روي در ترکی ــه فل دارد و ک
 .ستیوکروم که حاوي آهن و مس است

Metal splint.  
 آتل فلزي

Metamerism.  
 حالت بندبندي

Metamorphosis.  
 دگردیسی

Metanephros.  

 کلیه اصلی، کلیه عقبی
Metaphase.  

 متافاز
Metatarslis.  

 استخوان قلم ساق پا
Metatarsus.  

 استخوان قلم پا
Metathorax.  

 پس سینه
Metazoan.  

هاپرسلولی  
Metazoan.  

 پرسلولی
Metencephalon.  

مغزپسین  
Meteorology.  

 هواشناسی
Metestrus.  

ي زمـانی  استروس ـ مدت زمان یا مرحله مت
) فحلـی (است که بالفاصله پس از اسـتروس  

در . ي حیوانات اهلی قرار دارددر جنس ماده
این مرحله جسم خونی به جسـم زرد تبـدیل   

ود و جسم زرد بـا ترشـح پروژسـترون،    شمی
 .کندرحم را براي آبستنی آماده می

Methane. CH4.  
بـو و  رنـگ، بـی  متان، گاز متان ـ یک گاز بی 

-قابل اشتعال که از تجزیه مواد آلی تولید می

شود و بـه صـورت یکـی از گازهایناشـی از     
 .شوداي از دهان خارج میتخمیر شکمبه

Methemoglobinuria.  



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
ـ وجود متهموگلوبین  ادراريهموگلوبین  مت

 .ردر ادرا
Methionine.  

ي گوگرددار کـه جـز   یک اسید آمینه، متیونین
ایها و معدهي ضروري براي تکاسیدهاي آمینه

 .شودطیور محسوب می
Method.  

 روش، طریقه، اسلوب
Methylate.  

دار کردنمتیل  
Metoestrus. See metestrus.  

استروسمت  
Metritis.  

 التهاب عفونی رحم
MF. Milk fat.  

 چربی شیر
Mg.miligram.  

گرم ـ یک واحد وزن که برابر اسـت بـا    میلی
 .یک هزار گرم یا یک هزارم میکروگرم

mg/kg. milligram per kilogram.  
 گرم به ازاي هر کیلوگرممیلی

MHC 
ــازگاري نســـجیفاکتورهـــاي   Major( سـ

Histocopatibility Complex( 
Micelle.  
میسل ـ ذرات کلوئیدي متشکل از مولکولهاي 

 .کازئین در شیر
Micrencephaly  

مغـزي مرضـی ـ کوچـک شـدگی یـا       کوچک
تحلیل رفتگی مغز در اثر یک بیماري تحلیـل  

 .برنده
Micro  
میکرو ـ کوچک یا جزیی؛ معموالً پیشـوندي    
است به معنی ریز یـا میکروسـکوپی از نظـر    

همچنین پیشوندي است به معنی یـک  . اندازه
 .میلیونیم

Microabscess.  
 ریزآبسه، ریزتاول

Microarophilic.  
کم هوادوستی ـ میکرو ارگانیسمهایی که نیاز  
آنها به اکسیژن کمتر از مقدار اکسیژن موجود 

 .در هوا است
Microbe. Microorganism.  
میکروب، میکروارگانیسم ـ یک موجود زنده   

رویـی  ي میکروسکوپی؛ انگل یا گندهبا اندازه
. ي جانوران یا گیاهان قـرار دارد که در شاخه

بینـی،  میکروبهاي گیاهی؛ مانند، قارچهاي ذره
ــاي     ــا و میکروبه ــا و باکتریه ــی جلبکه برخ

میکـروب  . ها هستندجانوري شامل تک یاخته
) حیــات( bios و) کوچــک( micros از

 .تشکیل شده است
Microbial.  

دار ـ مربوط بـه میکـروب    میکروب میکروبی،
 .با میکروارگانیسم

microbicide.  
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ي شیمیایی یا عـاملی  کش ـ هر ماده میکروب
که قادر به کشتن یا انهـدام میکروارگانیسـمها   

 .باشد
Microbiologist.  

شناي شناس ـ دانشمند علم میکروب میکروب
که میکروارگانیسـمهاي گیـاهی و حیـوانی را    

 .کندمطالعه می
Microbiology.  

ي موجـودات  شناسی ـ علم مطالعـه  میکروب
. ریزبینی که توسط پاسـتور بنیانگـذاري شـد   

شناسی شعباتی از ایـن  شناسی و انگلباکتري
 .علم هستند

Microbodies.  
 ریزپیکرها، اجسام ریز

Microbody.  
 ریزجسم، جسم بسیار ریز

Microclimate.  
ي اقلیم کوچـک ـ آب و هـواي یـک منطقـه     

 .بسیار کوچک
Microconsumer.  

کننده جزءمصرف  
Microcurie.  

ــاده      ــک م ــداري از ی ــوري ـ مق ي میکروک
ي رادیواکتیو که شدت تشعشع آن بـه انـدازه  

 .یک میلیونیم یک گرم رادیوم باشد
Microcyte.  

ي گویچه(یک اریتروسیت ) 1(میکروسیت ـ  
یـک  ) 2. (میکـرون یـا کمتـر    5با قطر ) قرمز

 .میکروسکوپیکیست 

Microdontia.  
 ریزدندان

Microelements. Trace elements; 
minor elements.  

نیاز ـ به آن دسته از عناصـر   عناصر معدنی کم
شود که وجود آنها به مقدار معدنی اطالق می

ي غذایی انسان و حیوان بسیار جزیی در جیره
آهن، . ضروري است )تغذیه نبات(یا در خاك 
مولیبدن، روي، سلنیم و غیـره از   مس، منگنز،

-نیـاز محسـوب مـی   جمله عناصر معدنی کم

 .شوند
Microenvironment.  

 محیط کوچک
Microfauna.  

، میکرو فوناي گیاهی کوچکجامعه  
Microfibril.  

 ریزرشته، تار کوچک
Microfilament.  

 ریزرشته، ظریف رشته
Microfilter.  

 صافی سوراخ ریز
Microfiltration.  
ریزصافی ـ عبـور دادن یـک مـایع از صـافی      

 .سوراخ ریز
Microflara.  

گیاهی میکروسکوپی؛ ) 1(جمعیت میکروبی ـ 
ــا  ــل، باکتریه ــاهی،  ) 2. (مث ــاي گی در جغرافی

هاي یک ناحیه کوچک در مقایسـه بـا   رستنی
جمعیت میکروبی ) 3. (هاي یک منطقهرستنی

 .شکمبه نشخوارکنندگان
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Microfloral.  

 مربوط به جمعیت میکروبی
Microglia.  

 همبند عصبی کوچک
Microglossia.  

 کوچک زبانی
Microgram. Mcg.  
میکروگرم ـ یک واحد وزن در سیستم متریک 
که معادل یک میلیونیم گـرم یـا یـک هـزارم     

 .گرم استمیلی
Microingredients.  
اجزاي کم نیازــ هـر جزیـی از جیـره؛ مثـل،      

بیوتیکهـا،  نیاز، آنتـی ویتامینها، مواد معدنی کم
داروها، و مواد دیگري که معمـوالً بـه مقـدار    

ي غذایی حیـوان یـا در   بسیار جزیی در جیره
این مواد . ي گیاهان نیاز باشدخاك براي تغذیه

گرم، میکروگرم یا قسـمت در میلیـون   با میلی
 .شوندگیري میاندازه

Micromelia 
کی غیــر طبیعــی و تکامــل میکروملیــا، کــوچ

ها و سـتون   پاها، بال(هاي انتهایی  ناقص اندام
  )فقرات

Micromicro.  
کنـد بـر یـک    میکرومیکرو، پیکو ـ داللت می 

 .)یک تقسیم بر یک میلیارد(میلیاردم 
Micromicronutrients.  

نیازمواد غذایی بسیار کم  
Microminerals.  

نیـاز ـ   نیاز، عناصر معدنی کـم مواد معدنی کم
مواد معدنی که به مقدار بسـیار جزیـی بـراي    

-این مواد با میلی. حیات حیوانات الزم است

تـر در کیلـوگرم یـا    گرم یا واحدهاي کوچک
 .شودپوند بیان می

Micron.  
میکرون ـ یک واحد طول برابر با یک هـزارم   

 .هزار آنگستروم 10متر یا میلی
Micronized.  

شـده بـا امـواج    آوري میکرونیزه شـده، عمـل  
میکروویو ـ حـرارت دادن غـالت بـا امـواج      

 .گرادي سانتیدرجه 150میکروویو تا دماي 
Micronizing 
اشعه دادن، حرارت خشک بوسیله میکروویو 

  از منبع مادون قرمز
Micronucleus.  

 .ي کوچک، هستکریزهسته، هسته
Micronutrients.  

نیازمواد غذایی کم  
Microorganism. See microbe.  
ریززنده، موجود ریزبینـی، میکروارگانیسـم ـ    
موجود زنده که بدون استفاده از میکروسکوپ 

ــده  ي قابــل رؤیــت نیســت؛ یــک موجــود زن
 .میکروسکوپی یا کوچکتر

Microphages. The little 
phagocytes.  

خوار، میکروفاژریز بیگانه  
Micropyle.  

 روزنه، سوراخ ریز
Microscopic.  
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میکروسکوپی، بسیار ریز ـ غیر قابل رؤیت با  
 .چشم غیر مسلّح

Microtubule.  
ي مویینـه، لولـه   ریزلوله، لوله بسیار ریز، لولـه 

 مویین
Microvilli.  
پرزهاي کوچک، ریزپرزها ـ پرزهـاي بسـیار    

-اي را میریزي که روي سطح پرزهاي روده

وپ ایـن پرزهـا فقـط بـا میکروسـک     . پوشاند
در اثر وجود این . الکترونی قابل رؤیت است

-پرزهاي ریز، سطح جذبی روده بطـور فـوق  

 .یابدالعاده افزایش می
Microvillus.  

 ریزپرز، پرز کوچک
Microwave.  

 موج کوتاه
Micturition.  

 ادرار کردن، میل زیاد به ادرار کردن
Midbrain.  

 مغز میانی، مغز وسطی
Middle.  

، میانطوس  
Midgut.  

 وسط روده، قسمت وسط روده
Midnight feeding 

 تغذیه نیمه شبی
Midpoint.  

ي وسط، وسط هر چیزنقطه  
Middilings 

  زبره

Midds 
 ها زبره

Midsagital.  
 وسطی ـ سهمی

Midventral.  
 وسطی ـ سهمی

Mildew 
  کپک زده، کپک

Milk fever 
 ، )Parturient presis(فلــج زایمــان  ،تــب شــیر

ــمیا ــاري  ، )Hypocalcemia( هیپوکلس ــک بیم ی
متابولیکی است که قبل از زایمان یا به هنگام 

افتد، و با کاهش سریع غلظت  زایمان اتفاق می
 )لیتـر  گرم بر دسی میلی 5زیر ( کلسیم پالسما

همراه است که به دلیل از دست رفـتن نسـبتاً   
سریع کلسیم پالسما براي تشکیل آغوز ایجاد 

تـب شـیر اصـطالح صـحیحی      واژه .شود می
نیست زیرا در این بیماري، درجه حرارت بدن 
طبیعی بوده و گاهی کمتر از حد طبیعـی هـم   

م تب شـیر شـامل؛   ئعمده ترین عال .باشد می
کاهش اشتها، کاهش فعالیت دستگاه گوارش، 

اعتنایی به محیط، حساسیت بـیش از حـد،    بی
هـا و   گی و فرورفتگی بیش از حد چشـم  تیره

با پیشرفت  .ست و پاها در دام استضعف د
بیماري، گاو قادر بـه ایسـتادن نبـوده و روي    

کشد، ستون فقرات گاو  اش دراز می جناغ سینه
ــکل  ــه ش ــی Sب ــرش را روي  در م ــد و س آی

از دیگـر عالئـم آن    .دهد پهلویش در قرار می



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
ها و عدم دفـع   سردي بیش از حد نوك گوش

  .ادرار و مدفوع است
Milk preservative 
ترکیب مورد استفاده براي پایـداري و حفـظ   
. نمونه هاي شیر در حین انتقال به آزمایشـگاه 

  )نظیر برونوپول(
Milk urea nitrogen (MUN) 

  اي شیر ازت اوره
Milker 

  شیردوش
Milky 

در مورد برداشـت ذرت در مرحلـه   ( دار شیره
  )شیره دار بودن

Meiosis.  
کرومـوزومی ـ تقسـیم    میوز، تقسیم با کاهش 

یاخته که در آن تعداد کروموزومها بـه نصـف   
یابد و فرآیندي اساسی در تشـکیل  کاهش می

 .ي گرده و سلول تخمزا استدانه
Migration.  

 مهاجرت، تغییر محل
Military.  

 ارزنی
Milk.  

اصـطالحی اسـت   ) 1(شیر، شیر گاو، شیره ـ  
ــتانهاي تمــام      ــحه از پس ــایع مترش ــراي م ب

بـه تنهـایی   » شـیر «ي وقتی کلمـه . پستانداران
بـراي   .استعمال شود، منظور شیر گـاو اسـت  

مشخص شدن شیر سایر حیوانات، بایست نام 
ي شـیر بیایـد؛ مثـل،    حیوان نیز به دنبال کلمه

ي شـیره ) 2. (شیر بز، شـیر گوسـفند، و غیـره   
 .ايگیاهان، به ویژه گیاهان شیرابه

Milking.  
 شیردوشی

Mill.  
انـواع  ) 1(ي خـوراك دام ـ   یاب، کارخانـه آس

اي کــه در آن کارخانــه) 2. (مختلــف آســیاب
عالوه بر آسـیاب، دسـتگاههاي دیگـر؛ مثـل،     

کن، سیلوهاي ذخیره و غیره بوجاري، مخلوط
وجود دارد و در آن انواع خوراکهاي حیوانی 

 .شودتهیه می
Millets (Panicum miliaceum) 

هواي گرم و  ، گیاهی است طالب آب وارزن
به خشکی مقاوم، از این رو احتیاجـات آبـی   
این گیاه خیلی کم اسـت از ایـن نظـر ارقـام     
زودرس آن براي نواحی کم آب بسیار مناسب 

  . است
Milli.  
میلی ـ پیشوندي است به معنی یکهزارم؛ مثل،  

یـک  (گـرم  ، میلـی )یک هـزارم متـر  (متر میلی
 .و غیره) هزارم گرم

Milliequivalent. mEq.  
واالن ـ معیار غلظت یک ماده در هر میلی اکی

لیتر محلول که از طریـق تقسـیم غلظـت بـر     
گـرم درصـد بـر وزن مولکـولی     حسب میلـی 

 .شودمحاسبه می
Milligram.  



 

 g.kambiz@yahoo.com By: Kambiz Ghotouri 
 

Page | 255

گرم ـ یک واحد وزن در سیستم متریـک   میلی
 .هزارم گرم استکه معادل یک

Millimicron.  
ومتر ـ یک واحد طـول کـه     میلی میکرون، نان

 .برابر است با یک میلیاردم متر
Milling.  

 آسیاب کردن، آردسازي
Millipede.  

 هزارپا
Millium.  

 جنس ارزن
Mimic.  

 مقلد، تقلیدي
Mimosine 
ــوبابل      ــول در س ــور معم ــه ط ــوزین، ب میم

)Leucaena Leucocephala ( وجـــود
البته ممکن اسـت میمـوزین در برخـی    . دارد
مقـدار  . دیگر نیز وجود داشته باشد هاي لگوم

آن هم در برگ و هم در دانـه براسـاس مـاده    
هـاي   بیشـتر دام  .درصد است 62/4خشک تا 

عالیـم   .اهلی مستعد مسمومیت با آن هسـتند 
مسمومیت شامل رشد ضعیف، ریزش موهـا،  

هـا   بزرگ شدن غده تیروئید، شل شدن دست
 هاي دهان ناشی از تورم تاج مانند و نیز زخم

  .و مري است
Mince.  

گیــري کــردن از مــاهی، تکــه کــردن گوشــت
 گوشت، قیمه کردن گوشت

Mincing.  

گیري از ماهی ـ جـدا کـردن گوشـت     گوشت
مــاهی از ســایر اجــزاي بــدن؛ مثــل، چربــی،  

 .استخوان و احشاي داخلی
Mineral.  

یک ) 1(ي معدنی، عنصر معدنی، کانی ـ ماده
اشاره ) 2(. عنصر یا ترکیب شیمیایی غیرآلی

 .است به ماهیت غیرآلی یک ماده
Mineralization.  

تشـکیل مـواد معـدنی در    ) 1(معدنی شدن ـ  
تبدیل به سنگ معـدن یـا   ) 2. (هاجدار یاخته

 .مواد معدنی شدن؛ با مواد معدنی اشباع شدن
Mineralize.  
معدنی کردن ـ افزودن مواد معـدنی بـه یـک     

 .خوراك یا خوراك مخلوط
Mineralized.  

اي که براي معدنی شده ـ غذا، خوراك یا ماده 
سـازي آن، مـواد معـدنی بـه آن افــزوده     غنـی 
 .باشند

Mineralocoticoids.  
هورمونهــــاي  ،کورتیکوئیــــدهاي معــــدنی

استروئیدي بخش قشري غدد فوق کلیوي که 
نگهـداري سـدیم و دفــع پتاسـیم در کلیــه را    

 .دهند افزایش می
Minerals.  

معدنی، عناصر معدنی، خاکستر ـ عناصر مواد 
ي بدن گیاهان و دهندهتشکیل) معدنی(غیرآلی 

حیوانات که با سوزاندن مواد آلی و توزین 
 .شودمانده، حاصل میپس

Minicell.  
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، سلول کوچکیاخته ریز  

Minimum.  
 حداقل، کمینه

Mink.  
، راستوسمور  

Miolecithal.  
 کوچک زرده

Miosis.  
 .یم سلولی با کاهش کروموزومیمیوز ـ تقس

Miscible.  
مخلوط شدنی، قابل اختالط ـ اشاره است بـه   
دو یا چند ماده که پس از مخلوط شدن با هم، 

 .مخلوط یا محلولی یکنواخت تشکیل دهند
Misreading.  

 بدخوانی، بد قرائت کردن
Mite.  

ــا،  ــدپایان از      جربه ــی از بن ــت ـ گروه مای
صـورت انگـل روي   ها کـه بـه   ي کنهخانواده

ــی  ــدگی م ــات زن ــدحیوان ــز کنن ــه، هرچی ، کن
 کوچک

Miticide.  
کشکش، کنهمایت  

Mitigate.  
 نرم کردن

Mitis.  
 شُل، سست، مالیم

Mitochondria.  
اي میتوکندري ـ ذرات بسیار ریز کروي، میلـه  

 .اي که در سیتوپالسم موجود اسـت یا رشته

اي میتوکندریها محل انجام بسیاري از واکنشه

بیوشیمیایی حیاتی منجمله کاتابولیزم اسیدهاي 
آمینه و اسیدهاي چرب، واکنشهاي اکسیدیتیو 

ي کـربس، انتقـال الکتـرون تنفســی و    چرخـه 
ي در نتیجـه . اکسیدیتیو فسفوریالسیون هستند

ي اصـلی  این واکنشها، میتوکندریها تولیدکننده
 .در یاخته هستند  (ATP) ترکیبات پرانرژي

Mitochondrion.  
 میتوکندري

Mitosis  
اي میتوز، تقسیم مستقیم ـ نوعی تقسیم یاخته 

-یاختـه (هاي دیپلوئیـد  است که در آن یاخته

ــا  ــایی ب ــوزوم 2nه ــیم ) کروم ــل از تقس قب
ــان ویژگــی      ــر بــا هم ــاي دخت کروموزومه

کند و سپس بر کروموزومهاي مادري تولید می
شـوند،  اثر شکاف طولی به دو نیمه تقسیم می

که هر نیمه از لحاظ کروموزومی شبیه بطوري 
 .ي اولیه استیاخته

mix.  
ترکیـب دو یـا   ) 1(مخلوط، مخلوط کـردن ـ   

چند چیز؛ مثل، ترکیب چند خوراك یـا یـک   
-گـري یـا دورگـه   آمیخته) 2. (خورام مخلوط

 .گیري اتفاقی از حیوانات، ارقام گیاهی و غیره
Mixed.  

که  ايمخلوط، مخلوط شده ـ دو یا چند ماده 
کـافی، تمـام   ) بهـم خـوردن  (با تکان خوردن 

 .ذرات آنها بطور یکنواخت مخلوط شده باشد
Mixer.  
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کن ـ دستگاهی اسـت    همزن، بهمزن، مخلوط
 .کندکه دو یا چند ماده را با هم مخلوط می

Mixing.  
مخلوط کردن، اختالط ـ مخلوط کردن توسط  
تکان دادن دو یا چند ماده تـا حـد معینـی از    

 .پخش
Mixture.  

اي کـه از  مخلوط ـ هر چیز مخلوط؛ هر مـاده  
اختالط دو یا چند ماده تشـکیل شـده باشـد؛    
مثل، مخلوط بـذور یـا مـواد دیگـر از انـواع      

 .مختلف
MKs.  

 سیستم آحاد مترـ کیلوگرم ـ ثانیه
Mobility.  

 قابلیت تحرك
Mobilization.  

)برداشت، تحرك(، قدرت بسیج تحرك  
Mode  

کنـد  ح آماري است که داللت میمد ـ اصطال 
بر عدد یا رقمی که در یـک توزیـع فراوانـی    

 .بیشترین تکرار را داشته باشد
moderator  

کنندهکننده، معتدلمالیم  
Modified live virus 

  ویروس تغییر حدت یافته زنده
Modifier.  

کنندهکننده، تغییردهنده و اصالحتعدیل  
Modulatory.  

 تغییردهندگی
Mohair.  

 موي بز، موهیر
Moiety.  

 جزء، قسمت، بخش
Moist.  

دار، نادارمرطوب، نم  
Moisture.  

 رطوبت
Molar.  

 دندان آسیا
Molasses. See blackstrap; beet 
molasses.  

اي مایل بـه سـیاهی   شربت قهوه) 1(مالس ـ  
ي فرعـی  است کـه بـه عنـوان یـک فـرآورده     

بطور ) 2(. شودصنعت قندسازي استحصال می
کلی، شربتی است که از تبخیر شـیره شـیرین   
هر گیاه؛ مثل، سـورگوم، ذرت، چغندرقنـد و   

 .آیدغیره به دست می
Molasses – beet. Beet molasses.  

ــرآورده   ــوعی ف ـــ ن ــالس چغندر ــی م ي فرع
قندسازي از چغندرقند است که حاوي حداقل 

معکوس شده است کـه  ) ساکارز(قند   48%
 .یا بیشتر است 5/79آن ي بریکس درجه

Mold, Mould.  
کفک، کپک ـ میکروارگانیسمهایی هسـتند از    
گروه قارچها که روي مواد غـذایی مرطـوب؛   

کننـد و بـا تشـکیل    مثل، نان و غیره رشد مـی 
مانند و تغذیه از محـیط غـذایی   تارهاي شبکه

 .شوندمرطوب باعث فساد مواد غذایی می
Molded.  
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زدهکفک  

Moldiness  
بنـدي  دار، کفکی ـ در قضاوت و درجـه  ککف

پنیر، هر نقصی که مربوط شود بـه وجـود یـا    
 .حضور قبلی کفکهاي نامطلوب

Molds.  
کفکها ـ قارچهایی که توسط تشکیل میسلیوم  

هـاي  یا توسـط تـوده  ) هایک شبکه از رشته(
 .شونداز دیگر قارچها متمایز می) هاگ(اسپور 

Moldy.  
ــه     ــوده ب ــک زده ـ آل ــا کف ــا(کفکه ؛ )قارچه

کنــد بــر کیفیــت نــامطلوب یــک داللــت مــی
خوراك یا غذا کـه توسـط ظـاهر، بـو، طعـم      

 .شودیا سمیت آن مشخص می/ و
Mole. Mol; gram molecular 
weight.  
مول، گرم وزن مولکولی ـ مقدار یک ماده که  
عدد وزنی آن بـر حسـب گـرم مسـاوي وزن     

 .مولکولی آن ماده باشد
Molecular.  

لکولیمو  
Molecule.  
مولکول ـ کوچکترین بخـش یـک عضـو یـا      

ي مـاده هویـت شـیمیایی    ترکیب که در توده
 .کندخود را حفظ می

Mollassess 
  مالس

Molt. Molting.  

ــدازي ـ   پرریــزي، پوســت ــزي و ) 1(ان پرری
). معموالً در فصـل پـاییز  (پردرآوري پرندگان 

درآوري در بعضی اندازي و پوستپوست )2(
 .بندپایان و خزندگان

Molybdenosis. See molybdenum 
poisoning.  
مولیبدنوزـ مسمومیت در اثر استعمال بیش از 

 .حد عنصر مولیبدن
Molybdenum. Mo.  

نیـاز بـراي   مولیبدن ـ یک عنصر شیمیایی کـم  
تحت بعضـی شـرایط بـه    . گیاهان و حیوانات

-صورت مولیبدنات سدیم به خاك افزوده می

مکــن اســت موجــب رشــد ســریع شـود و م 
محصــوالت و جلــوگیري از بعضــی بیمارهــا 

مقـدار بـیش از حـد آن بـراي گیـاه و      . گردد
 .حیوانات سمی است

Mongrel.  
هویت ـ حیوانی آمیخته یا باهویـت   حیوان بی

 .نامعلوم از لحاظ ژنتیکی
Monkey.  

 میمون
Monoblast.  

 ي سفید نابالغگویچه
Monoclonal.  

ايکلنیتک  
Monoctyledones.  

ي آنهـا  ایها ـ گیاهانی که در غالف دانه لپهتک
شود؛ مثل، گندم، برنج، فقط یک لپه یافت می

 .جویوالف، چاودار و غیره
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Monocytosis.  
ايهستههاي سفید تکتکثیر گویچه  

Monoestrous.  
فحلی ـ اشاره است به حیوانی  فحلی، یکتک

 .اردي فحلی رد سال دکه فقط یک چرخه
Monofilament.  

ايرشتهي تکنخ بخیه  
Monogastric.  

اي ـ داراي یک معده؛ مثـل، انسـان،    معدهتک
 .سگ، خوك، اسب و غیره

Monogen 
  تک ژن

Monogenic.  
ژنیتک  

Monoglyceride.  
منوگلیسرید ـ یک استر گلیسرول با یک اسید  

 .چرب
Monogoggles.  

شیشه عینک محافظ تک  
Monohybrid.  
منوهیبرید ـ صـفتی اسـت در یـک فـرد کـه       

 یا Aa توسط یک جفت ژن با ساختار ژنتیکی

Bb  شودو غیره کنترل می. 
Monohybrid Cross.  

اي است بـین دو  ي منوهیبرید ـ آمیخته آمیخته
 فرد هتروزیگوت براي یک جفت ژن 

Monomorphic.  
 یک شکلی

Mononuclear.  
ايهستهاي، یکهستهتک  

Monophagia.  

غذایی ـ عادت داشتن به یا عالقه داشـتن   تک
  .به خوردن فقط یک نوع غذا

Monophasic.  
ايمرحلهیک  

Monorchid. Ridgling.  
خایه ـ حیوان نري که فقط یک تک بیضه، تک
ي دیگرش ي بیضه دارد و بیضهبیضه در کیسه

  .ي بیضه نشده باشدوارد کیسه
Monosaccharides. 
C6H12O6;C5H10O5.  

اي قندیها، قندهاي ساده ـ دسته قندیها، تکیک
قنـدهاي  (از کربوهیدراتها که شـامل پنتوزهـا   

-قندهاي ساده(و هگزوزها ) ي پنج کربنهساده

  .شودمی) ي شش کربنه
Monosome.  
مونـوزوم ـ یـک کرومـوزوم کـه کرومـوزوم       

  متجانس نداشته باشد
Monosomic.  

دیپلوئیدي که فاقد یک عضو مونوزومی ـ موجود   
 1n-( 2. (از یک جفت کروموزوم خاص باشد

 
Monostomatic.  

شکمیتک  
Monosynaptic.  

سیناپسیتک  
Monotremata.  

گذر، مرغ سانانپستانداران تخم  
Monounsaturated.  
تک اشباع نشده ـ داراي یک پیوند مضـاعف   

  .؛ مثل، اسیداولئیک)اشباع نشده(
Monovalent.  
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ک ظرفیتی ـ دارا بودن قدرت ترکیب با یک اتم؛  ی

که داراي ظرفیتی معادل یـک   )Na +( مثل، سدیم
 تواند با کلر که داراي ظرفیت یک استاست و می

(Cl-)    ترکیب شودو کلـرور سـدیم (NaCl)  را
  .تولید کند

Monozygous.  
یک تخمی ـ موجودي که از لقاح یک اسپرم   

یافتـه  و یک تخمـک و رشـد تخمـک لقـاح     
  .حاصل شده باشد) زیگوت(

Monster.  
الخلقه ـ انسان یا حیوانی  الخلقه، عجیبناقص

که یک یا چند اندام آن به صورت مـادرزادي  
ناقص یـا غیرطبیعـی باشـد؛ مثـل، انسـان بـا       
حیوانی که با دوسر، دو بدن و یک سر، سه پا 

  .و غیره به دنیا آمده باشد
Morbid.  

 مریض، بیمار، ناخوش
Morbidity.  

 مریضی، حالت مریضی
Morbidity rate 

درصد دامهاي مبتال به بیماري در ( میزان ابتال 
یــک جمعیــت حســاس و در معــرض خطــر 

  )است
Morphology.  

شناســایی ســاختمان  شناســی ـ علــم  شــکل
ــه   ــات و گیاهــان بــدون توجــه ب بــدن حیوان

  .ي قسمتهاي مختلفوظیفه
Morphogen 

  ریخت زا
Morphogenensis 

  ریخت زایی
Mortality. Death.  
مرگ ومیر، تلفات ـ مرگ یانابودي گیاهان یا  
حیوانات در اثر بیماري، حشـرات، خشـکی،   

  .باد، آتش و غیره
Mortality rate 

درصد دامهاي تلف شده از یک (میزان میرایی 
بیمـاري در جمعیـت در معـرض خطـر بیـان      

  )کنند می
Mortification.  

بافتمرگ   
Morula.  

  .موروال ـ یکی ازمراحل تقسیم تخمک لقاح یافته
Mosquite.  

 پشه
Moss.  

 خزه
Mosses.  

  هاخزه
Moth.  

 بید
Mother.  

 مادر
Motile.  

 متحرك، قادر به حرکت
Motility.  

  تحرك ـ قدرت حرکت خود به خودي
Motor.  

 حرکتی
Mottle.  
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 ابلق ـ مخلطوي از دو رنگ که یکی از آن دو 
رنگ سفید باشد؛ مثل، اشکال نامنظم به رنگ 

  تیره و روشن روي برگها
Mould, Mold.  

 .کفک، کفک زدن
Mouldy.  

 کفک زده
Moult.  

 تو لک رفتن، پر ریختن، پرریزي کردن
Moulting.  

 ، پرریزي)طیور(تو لک رفتن 

 
Mount.  
سوار شدن، جفتگیري کردن ـ پریـدن حیـوان    

  عمل جفتگیرينر روي حیوان ماده در 
Mounting.  

) 2 ،سوار کردن، سرهم کردن، مونتاژ کردن)1
 .پرش، پرش حیوان نر روي حیوان ماده

Mouse.  
 موش، موش خانگی

Mouslin.  
ي بندي ـ نـوعی پارچـه   ي زخمتنزیب، پارچه

نخی با سوراخهاي درشت که به علت قابلیت 
جذب زیاد مایعات و سهولت عبور هوا، از آن 

تا هم  دشواستفاده می) پانسمان(بندي در زخم
به پوشیده مانده زخـم و ممانعـت از تمـاس    

کننده با زخـم کمـک شـود، هـم     عوامل آلوده
هاي زخم را خوب جذب کنـد و هـم   خونابه

امکان نفوذ هواي پاکیزه در آن وجـود داشـته   
 .باشد

Mouth.  
اي است که بین دو فـک  دهان، دهانه ـ حفره 

ــان و ــرار دارد و زب ــتقر   ق ــدانها در آن مس دن
ي گـوارش  هستند و غذا براي رسیدن به لوله

 .باید ابتدا وارد آن شود
Mouton.  
پوست گوسفند ـ نوعی پوست کـه بـا روش    

آوري شده و پشـمهاي روي آن  شیمیایی عمل
 .از لحاظ طول و کیفیت طرح مشخصی دارد

Movement.  
جایی، جنبشحرکت، جابه  

Mowrin 
مـــورین، مـــورین شـــامل ســـاپوگلیکوزید، 

ها و برخـی ترکیبـات فنلـی دیگـر      ساپوژنول
 .Mahua )Bassiaموجود در دانـه مـاهوآ   

Latifolia (گیـري   حتی بعد از روغن. است
هم مقدار قابل توجهی از مورین در تفالـه آن  

این ترکیب بسیار سـمی و تلـخ   . ماند باقی می
 خـوراکی  است و سبب تاثیر منفی بـر خـوش  

این ماده حتی موجب به تعویق . شود جیره می
انداختن رشد باکتریـایی شـکمبه شـده و بـر     

  .گذارد فرآیند تخمیر تاثیر منفی می
Mucedin.  
موسـدین ـ پروتئینـی اسـت کـه در گنـدم و       

 .شودچاودار یافت می
Mucilage.  



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
، دانه کتان حاوي برخی مواد ج، موسیاللعاب

ج موسـیال  .است جاي نظیر موسیال ضد تغذیه
درصـد   7تـا   5در پوسته دانه است و حدود 

این ماده بدون شک در . شود وزن را شامل می
افزایش چسبندگی فضـوالت دخالـت دارد و   

هــاي  شـواهدي مبنـی بـر تــاثیر مثبـت آنـزیم     
بتاگلوکاناز، به ویژه در پرنـدگان جـوان، نیـز    

  .باشد موجود می
Mucilaginous.  

 چسبنده و غلیظ
Mucinous.  

اده چسبناك، موسینیم  
Mucoderml.  

 مخاطی ـ پوستی
Mucoid.  

 شبه مخاطی
Mucolytic.  

کننده موسینتجزیه  
Mucopolysaccharide. 
=Glycosaminoglycan.  
موکوپلی ساکارید ـ گروهـی از پرقنـدیها کـه     

بـوده و  ) مثل، گلوکوزامین(حاوي هگوزامین 
ممکن است که در ترکیب با یک پروئین باشد 

نباشد و با پخش شـدن در آب بسـیاري از   یا 
موسینها مواد ژالتینی . موسینها را تشکیل دهد

اي هستند که سلولها را به هم ارتبـاط  چسبنده
داده و باعث لغزندگی مفاصل و اندامها روي 

  شوندهم می
Mucoprotein. 

موکوپروتئین ـ موادي هستند کـه داراي یـک    
ودر پپتیدي و یـک دوقنـدي بـوده    زنجیر پلی

 .شوندترشحات خاطی غدد گوارشی یافت می
Mucopurulent.  

 مخاط چرکی
Mucosa. Mucous membrane.  

 مخاط چرکی
Mucosity.  

 حالت مخاطی، حالت لیزي
Mucous.  

 مخاط، مربوط به مخاط
Mucus. Mucous.  

اي کـه توسـط   مخاط ـ مایع لـزج و چسـبنده   
شـود و موجبـات   غشاهاي مخاطی ترشح می

و نرم نگهداشتن و لغزیدن اعضا بـر  مرطوب 
 .آوردروي هم را فراهم می

Mud.  
 گل، گل و الي

Mugget.  
 امعاء و احشاء گوساله یا گوسفند

Mule.  
ي حاصل از جفتگیـري مادیـان   قاطر ـ آمیخته 

 .نر با االغ
Muley.  

 .شاخگاو بی
Multicellular.  

ايپرسلولی، پریاخته  
Multicentric.  

کانونی، چند مرکزيچند   
Multicollinearity 
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  هم راستایی چند گانه
Multifactoria.  

 چندعاملی
Multifid.  
داراي تقسیمات عمیق ـ بـه عضـوي اطـالق     

شود که با تقسیمات عمیق به لبهاي مجـزا  می
 .تقسیم شده باشد

Multifilament.  
ايچند رشته  

Multigenic.  
 چند ژنی

Multilocular.  
   چند قسمتی

Multinucleation.  
اي شدنچند هسته  

Multiparity.  
ـ زایمانی کـه    ، چند شکم زائیدهچند قلوزایی

چنـد  . در آن بیشتر از یک فرزند متولـد شـود  
سـگ، گربـه،   (قلوزایی در بعضـی حیوانـات   

معمول اسـت و در  ) خوك، خرگوش و غیره
مطلـوب اسـت،   ) گوسفند، بز و غیره(بعضی 

در . صـادفی اسـت  ولی در بعضی حیوانـات ت 
% 90گاو چند قلوزایی مطلوب نیست، زیرا در 

ي دوقلو، عقیم اسـت کـه   موارد، گوساله ماده
این حالت ین خسارت اقتصادي براي گاودار 

  شودمحسوب می
Multiparous.  

چند قلوزا ـ حیوانی که بیش از یک فرزند در  
زاید؛ مثـل، خـوك، خرگـوش،    هر زایمان می

 .سگ، گربه و غیره
Multiple.  

 .چندتایی، متعدد، چندگانه
Multiplication.  

 تکثیر، ازدیاد
Multiplicative 

  ضرب پذیر
Multipolar.  

 چند قطبی
Mummification.  

 مومیایی شدن
Mummified.  

 مومیایی شده
Mummify.  

 مومیایی شدن، مومیایی کردن
Mummifying.  

 مومیایی شدن یا کردن
Mummy.  

چروکیدهمومی، میوه خشک و   
Mumps.  

 اوریون
Mungo.  

 پشم مونگو
Muscle.  

اصـطالح  (، ماهیچـه  )اصطالح علمـی (عضله 
  ) قصابی و عامیانه

Muscular.  
 عضالنی، مربوط به عضله

Muscularis. Muscular.  



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
 عضالنی

Musculature.  
ي عضـالت هـر   دستگاه عضالنی ـ مجموعـه  

   یک از بخشهاي بدن
Musculocavernous.  

 .عضالنی ـ غاري
Mushroom.  
قارچ خوراکی، قـارچ کالهـدار ـ اصـطالحی     

دار است رایج براي انواع قارچهـاي کالهـک  
   خوراکی

Mustang.  
اسب وحشی ـ اسـبی اسـت وحشـی کـه از      
اسبهاي اسپانیایی منشاء شـده و گاوچرانهـاي   

 .شوندآمریکایی بر آن سوار می
Mustard.  

 خردل
Mustard seed meal 

  کنجاله دانه خردل
Musty.  

يزدگی، بوي نابوي کفک  
Musty eggs 

دهنـد، یـا    تخم مرغ هایی که بوي کفـک مـی  
  کفک روي پوست آنهاست

Mutagen.  
  زاجهش

Mutagenesis.  
ییزاجهش  

Mutant.  
یافته جهش  

Mutant  

  تغییر پذیر، دمدمی
Mutation.  
جهش ـ تغییري است در یـک ژن کـه غالبـاً      

ایجاد فردي جدیـد بـا خصوصـیات    منجر به 
بطـور  . شـود متفـاوت مـی  ) فنوتیـپ (ظاهري 

ارسـالی از  ) کـد (تر، تغییر در رمـز  تخصصی
طرف یک ژن که منجر بـه تشـکیل پروتئینـی    

. گـردد متفاوت توسط سیتوپالسم یاختـه مـی  
جهش، تغییري است دایمی و قابل توارث در 
خصوصیات یک فرزند و متفاوت بـا والـدین   

جهش تغییري است در یک : دیگر تعریف. آن
 .شودژن که منجر به تشکیل یک آلل می

Mutton.  
 گوشت گوسفند، گوشت بز

Muzzle.  
 .پوزه ـ مجموع بینی و دهان یک حیوان

Muzzling 
  پوزه بند

Myalgia.  
 درد عضالنی، عضله درد

Myasthenia.  
 ضعف عضالنی

Mycology.  
شناسیقارچ  

Mycosis.  
 آلودگی قارچی

Mycotic.  
مانند، مربوط به قارچقارچ  

Mycotoxicosis.  
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مسمومیتهاي قارچی ـ مسـمومیت بـا سـموم     
 .تولیدشده توسط قارچها

Mycotoxins.  
سموم قارچی ـ متابولیتهاي سمی هسـتند کـه    
در خالل رشد کفکها روي مـواد مناسـب؛ از   

 .شوندجمله مواد غذایی، تولید می
Mydriasis  

م، گشادگی مردمک چشمانبساط مردمک چش  
Myelencephalon.  

 پشت مغز
Myelin.  
میلین ـ یک ماده شبه چربی سفید رنـگ کـه     

-دور بعضی الیاف عصبی تشکیل غالف مـی 

 .دهد
Myeloblast.  

ي سفید اولیهگویچه  
Myelodysplasia.  

 دیسپالزي غشاي میلینی
Myelography.  

 پرتونگاري از نخاع
Myiasis.  

بیماري که توسط الرو مگس میاز میاز ـ نوعی 
 .شوددر حیوانات خونگرم ایجاد می

Myo cardical fibroosis 
  فیبروزه شدن بافت عضالنی قلب

Myoblast.  
ي عضالنی ـ تار عضالنییاخته  

Myocarditis.  
 التهاب بافت عضالنی قلب

Myocardium.  

ي قلبعضله  
Myofibrils.  

واحـد   عضالنی ـ صـدها  ) هايرشته(تارهاي 
کوچک منقبض شونده در هر رشته عضـالنی  

هاي هاي عضالنی از رشتهرشته. شودیافت می
-پروتئینی به نام اکتین و میوزین تشکیل مـی 

 .شوند
Myofilaments.  

-هـاي عضـالنی ـ واحـدهاي منقـبض     تارچه

ي بسیار ریـزي کـه از مجمـوع شـمار     شونده
-زیادي از آنها، یک تار عضالنی تشکیل مـی 

ز مجمــوع شــمار زیــادي از تارهــاي ا. شــود
 .شودعضالنی، یک عضه تشکیل می

Myogen.  
موجـود در  ) آلبومین(میوژن ـ نوعی پروتئین  

ي عضالنی که با پروتئینهاي سیتوپالسم یاخته
 .اکتین و میوزین متفاوت است

Myoglobin  
میوگلوبین، پروئین عضله ـ نوعی پروتئین که  

هموگلـوبین  از نظر ساختمان و وظیفـه شـبیه   
. شـود است و فقـط در عضـالت یافـت مـی    
کند و میوگلوبین از خون اکسیژن دریافت می

ي عضـالنی ذخیـره   آن را براي مصرف یاخته
رنگ قرمز عضالت بـه علـت وجـود    . کندمی

 .میوگلوبین است
Myomer.  

ي عضالنیرشته  
Myometrium.  



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
ي عضالنی رحم ـ حرکات رحم، از جمله الیه

جنین در هنگـام زایمـان توسـط    بیرون راندن 
 .گیردي عضالنی صورت میانقباض این الیه

Myonecrosis.  
مردگی عضالنیبافت  

Myopathy.  
عضالنی) آسیب(بیماري   

Myopia.  
بینینزدیک  

Myosin.  
میوزین ـ یکی از دو پروتئین سلول عضالنی  

ها نقش مهمی که در انقباض و انبساط ماهیچه
 .اکتین است پروتئین دیگر. دارد

Myosis.  
 انقباض مردمک چشم

Myositis.  
 التهاب عضله

Myotome.  
 عضله بر

Myotnic.  
عضالت) کنندهتقویت(مقوي   

 
 
 
 
 

N 
 
Nag.  

اي بــا هویــت ـ اســب یــا اســبچه  اسـب بــی 
 ویژگیهاي نژادي نامشخص

Naked.  
 فاقد پوشش، لخت

Naked oat (Avena nuda) 
 یوالف بدون پوشش

Nanism.  
 کوتولگی، حالت کوتولگی

Nanny.  
 بز ماده اهلی

Nanometer.  
 نانومتر، یک هزارم میکرون

Nape.  
 ستیغ گردن ـ پشت گردن یک حیوان

Napeing.  
 برش ماهی از پشت

Naphthoquinone.  
نفتوکوئینون ـ شتقی است از کوئینون که بعضی از  

 .هستند K آنها داراي فعالیت ویتامین

Narcotic.  
آور، مخدر، تخدیرکنندهخواب  

Nares.  
 منخرین، سوراخهاي بینی

Narrow.  
 باریک، نازك

Nasal.  
اي، مربوط به بینیبینی  

Nasalis.  
اي، مربوط به بینیبینی  

Nasopharyngeal.  
اي ـ حلقیبینی  
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Nasopharynx.  
اي ـ حلقیناحیه بینی  

Nasoturbinate.  
 بوقکهاي بینی

National Dairy Herd Information 
Association (DHIA) 

  هاي شیري  انجمن اطالعات ملی گله
 
Natriuresis.  

 .ـ وجود سدیم فراوان در ادرار ادراريسدیم 
Natural.  

 طبیعی، غیرمصنوعی
Nature.  

 طبیعت، ماهیت، نهاد
Nausea.  

 تهوع، حالت تهوع، حالت استفراغ
Nauseant.  

آورمهوع، تهوع  
Nauseous.  

آوراستفراغ آور،تهوع  
Navel.  

 ناف
Navel cord 

  بند ناف
NDF, neutral detergent fibre 

ــی  ــامحلول در شــوینده خنث ، شــامل الیــاف ن
  سلولز سلولز، لیگنین و همی

Ne, net energy.  
 انرژي خالص

Neck.  
 گردن

Neckail.  

اي کـه در اثـر   نکیل ـ نـوعی بیمـاري تغذیـه    
-مـی کمبود کبالت در گاو و گوسفند ایجـاد  

 .شود
Necropsy. Autopsy.  
کالبدگشایی ـ معاینه اعضاي داخلی بدن براي  

 .تعیین علت ظاهري مرگ
Necrose.  
مردن بافت ـ مرگ هر یک از بافتهاي گیـاهی   

 .یا حیوانی
Necrosis.  

مرگ یا فسـاد یـک بافـت    ) 1(مردگی ـ  بافت
. بدن که هنوز در تماس با بافـت زنـده باشـد   

گروهی از سـلولها در  مرگ یک سلول یا  )2(
 .بین بافت زنده گیاهی یا حیوانی

Necrotic.  
مردگیبافت مرده، مربوط به بافت  

Nectar.  
ي قنـدي اسـت کـه    شهد، نوش ـ نوعی ماده  

ایـن  . کننـد برخی سلولها به خارج ترشح مـی 
ماند یـا  ماده در گودیهاي مخصوص باقی می

. گیـرد در ناحیه ترشح شده سلولها را فرا مـی 
شـود کـه   د نوش داخل گـل سـبب مـی   وجو

-حشرات به سوي آن جلب شده و انتقال دانه

هاي مختلف گیـاه  هاي گرده روي مادگی پایه
 .به سهولت انجام پذیرد

 
Negative assorative 

  فنوتیپ هاي غیرهمسانآمیزش بین 
Negligible 
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  اهمیت، قابل فراموشی ناچیز، بی

Neigh  
 شیهه، صداي اسب

NEL 
Net energy lactation; NE lactation.  

 انرژي خالص تولید شیر
NEm 
 Net energy (for body) maintenance.  
ــرژي خــالص   ــداري، ان ــرژي خــالص نگه ان
نگهداري بدن ـ مقدار انرژي خالصی که براي 

 .شودنگهداري بدن مصرف می
Nematicide.  

 نماتُدکُش
Nematode.  

 کرم پهن، نماتُد
Neoantigen.  

 پادگن جدید
Neomycin.  

ــی    ــین ـ آنت ــه از  نئومیس ــت ک ــوتیکی اس بی
  Streptomyces میکروارگانیسـمی بـه نـام   

fradiae  شودمشتق می. 
Neonate. Anewborn infant.  

 .ي حیواناتي تازه متولد شدهنوزاد ـ بچه
Neonatal 

  نوزادان
Neoplasia.  

بدن یا سرطان ـ رشد غیرعادي یک تومور در 
 .رشد غیرطبیعی یکی از غدد بدن

Neoplasm.  

نئوپالسم، سرطان، تومور ـ یک رشد جدید و  
غیرطبیعی بافت؛ یک تومور؛ یـک غـده زایـد    

 .ي سرطانیخیم؛ یک غدهبدخیم یا خوش
Neoplastic.  

 سرطانی، مربوط به سرطان
Nephrectomy.  

برداري ـ بریدن و خارج کردن یک یا دو  کلیه
 .از بدنکلیه 

Nephritis.  
کلیه) ورم، آماس(التهاب   

Nephrocalculus.  
 سنگ کلیه

Nephroid.  
 ايکلیه

Nephrolith.  
  سنگ کلیه

Nephrolithiasis.  
  بیماي سنگ کلیه

Nephrolithotomy.  
کلیه ـ بریدن کلیه و خـارج   سازي سنگخارج

  .کردن سنگ کلیه
Nephron.  

یـک از   نفرون، واحد سـاختمانی کلیـه ـ هـر    
 .نفرونهاي کلیه قادر به ساختن ادرار هسـتند 

هر کلیه از حدود یک میلیون نفـرون تشـکیل   
ي اصلی هر نفـرون خـارج   وظیفه. شده است

ــرآورده   ــی از ف ــردن بعض ــی از  ک ــاي ناش ه
اي؛ مثل، اوره، اسـیداوریک و  متابولیسم یاخته

کرآتینین و اضـافات یونهـاي سـدیم، کلـر و     
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همچنـین بـا   . اسـت  پتاسیم از پالسماي خون
جذب مجدد آب و بعضی الکترولیتهـا و وارد  
کردن آنها به خون، نفرونهـا نقـش حیـاتی در    

 .کنندتعادل آب و الکترولیتها در بدن ایفا می
 

Nephrostome.  
  قیف کلیوي

Nephrotomy.  
  بريکلیه

Nephrotoxic  
 سمیت کلیوي

Nerosid (and Oleanderosid)  
نریوسید و اولندروسید، مواد سمی اند کـه در  

 Oleander )neriumگیــاه خــر زهــره   

cleaner (   وجود دارند، که پـس از خـورده
شدن سبب مسمومیت شده و منجر به اسهال، 
تشنج و در مراحل بعدي فلج و حتـی مـرگ   

  .شوند می
Nerve.  

در بافتهاي (رگ ) 2 ،)در بافتهاي حیوانی(عصب )1
 ي حساس زخمموضع دردناك، نقطه) 3 ،)گیاهی

  
Nest.  

  آشیانه، النه، جایگاه
Net flux 

  جریان واقعی
Network.  

 شبکه
Neural.  

 عصبی

Neurectomy.  
 قطع عصب

Neurilemma.  
 غالف رشته عصبی

Neuritis.  
تورم اعصاب محیطی ـ اعصاب محیطی مغـز   
و طناب نخاعی را با عضالت، پوست، اعضاء 

 .سازنددیگر بدن مرتبط میو بخشهاي 
Neuroblast.  

ي سازنده بافت ي عصبی، یاختهپیش یاخته
 عصبی

Neurocranium.  
ايعصب جمجمه  

Neuroglia.  
 بافت همبند عصبی

Neurohypophysis.  
 هیپوفیز عصبی

Neurolathyrism 
نوروالتیریسم، در این بیمـاري نخـاع آسـیب    

  .ودش می  دیده و سبب فلجی پاها در انسان
Neuroleptic.  

 مخدر یا مسکن اعصاب
Neuromere.  

 واحد عصبی
Neuromuscular.  

 عضالنی ـ عصبی
Neuron. Nerve cell.  

ي عصبییاخته  
Neuronolipidosis.  

گرفتگی اعصاب محیطیچربی  
Neuropathology.  
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شناسی عصبیآسیب  

Neurophagia.  
 خورده شدن نرونها

Neurophysiology.  
 فیزیولوژي اعصاب

Neuropore.  
 منفذ عصبی

Neurosecretion.  
 ترشح عصبی

Neurosis.  
 بیماري عصبی

Neurotoxicity.  
 مسمومیت عصبی

Neutral.  
 خنثی

Neutralization.  
سازيخنثی کردن، خنثی  

Neutron.  
 نوترون

Neutropaenia.  
ي سفید در خونکمبود گویچه  

Neutrophil.  
ي اي ـ نوعی گویچه دهستهي سفید چنگویچه

خوار که با تشـکیل چـرك   سفید خونی بیگانه
 .در رابطه است

Newborn.  
 نوزاد، تازه متولد شده

NFE. Nitrogen free extract.  
ي بدن ازتي عاري از ازت، عصارهعصاره  

NFS. Solids not fat. SNF; NMS.  
Solids non fat (SNF) 

مواد تشـکیل  مواد جامد غیرچربی شیر ـ این  
اند از پروتئینها، الکتوز، مواتـد معـدنی و   شده

 .دیگر مواد محلول در آب موجود در شیر
Niacin. Nicotinic acid; 
antipellagra vitamin.  
نیاسین، اسید نیکوتینیک، ویتامین ضد پالگـرا  

ــروه   - ــول در آب از گ ــامین محل ــوعی ویت ن
 .ویتامین ب کمپلکس

Niacinamide.  
  .نیاسینامید ـ شکل فعال نیاسین در بافت زنده

Nickel. Ni.  
نیکل ـ نوعی عنصر شیمیایی فلزي است کـه   

به نظر . شودبه مقدار چربی در خاك یافت می
در . رسد که براي رشد گیـاه مفیـد نباشـد   می

ي حیوانـات، هـیچ نیـازي بـه مصـرف      تغذیه
ي غذایی نیست و به نظر مکمل نیکل در جیره

که مقدار احتماالً ضروري نیکل بطور رسد می
 .شودطبیعی در خوراکهاي معمولی یافت می

Nicotinamide.  
نیکوتینامید ـ آمید اسـیدنیکوتینیک اسـت کـه     
داراي فعالیــت نیاســین بــوده و جزیــی از دو 

 .شودکوآنزیم محسوب می
Nictitating.  

 پلک سوم
Nictitating memberane 

  پلک سوم در پرندگان
Nimbin 
نیمبین، نیمبین و مشتقات آن ترکیبـات تـري   

 Neem(ترپنوییدي هستند که در تفالـه نـیم   
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Cake (آنهـا   .وجود داشته و مزه تلخی دارند
خــوراکی جیـــره   موجــب کــاهش خــوش   

ــد نمــی در . شــوند؛ ولــی ماهیــت ســمی دارن
صورتی که تا بیست درصـد تفالـه دانـه نـیم     

)Neem seed (  در مخلوط کنسانتره وجـود
باشــد، مشــکل خوشــخوراکی وجــود داشــته 

نـدارد، ولـی میـزان رشـد تحـت تـاثیر قــرار       
گیرد که علت این موضوع کاهش قابلیـت   می

  .هضم پروتئین است
Nipple.  

 نوك پستان، پستانک
Nisin 
یکی از معمولترین باکتریوسینها داراي ساختار 
پپتیدي که در مقابل باکتریهاي گـرم مثبـت و   

  .موثر استشکل اسپوري آنها بسیار 
Nitrogen. N.  

% 78ازت، نیتروژن ـ نوعی عنصر گـازي کـه    
ازت . دهـد حجم اتمسفر یا جو را تشکیل می

موجود در خاك توسط باکتریها و واکنشـهاي  
در . گرددطبیعی براي گیاهان قابل استفاده می

ي کودهــاي تجــارتی از تعــداد زیــادي تهیــه
ات ترکیبات ازته؛ مثل، سولفات آمونیوم و نیتر

ــی  ــتفاده م ــونیم اس ــرددآم ــري . گ ازت عنص
ضروري براي ادامه حیات گیاهان و جانوران 

ازت % 16تمام پروتئینها حاوي حـدود  . است
 .است

NMS. Nonfat milk solids; NFS.  
 مواد جامد غیرچربی شیر

Nociceptor.  
 گیرنده درد

Nocturnal.  
شب فعال، شب بیدارـ جانورانی که در شـب  

پردازند و روزهـا را بـه حالـت    یبه فعالیت م
ي خود سـپري  خواب یا استراحت در آشیانه

 .کنندمی
Node.  

 گره، دانه، تکمه
Nodose.  

ايگره  
Nodular.  

ايدار، تکمهاي، گرهگره  
Nodule.  

 گره، عقده، دانه
Nodulus.  

 گره، عقده، دانه
Nodus.  

 گره، دانه
Nomenclature.  

 نامگذاري
Non-fiber carbohydrate (NFC) 

هاي غیر فیبـري، شـامل پکتـین،     کربوهیدرات
نشاسته و قندها هستند که در شکمبه تخمیـر  

باشـند   شده و داراي قابلیـت هضـم بـاال مـی    
 ).درصد 80باالي (

Nonabsorbable.  
 غیرقابل جذب

Nonadherent.  
 غیرچسبنده، نچسب

Nonantigenic.  
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 غیرپادگنی

Noncapillary.  
هغیرمویین  

Nonconjugative.  
ناپذیرغیرالحاقی، الحاق  

Nondeciduate.  
خزان، غیرافتندهبی  

Nondisjunction.  
 غیرتفریقی

Nonerectile.  
 غیرنعوظی، راست نشدنی

Nongranular.  
اي، فاقد دانهغیردانه  

Nonheme.  
آهن غیرهموگلوبینی، آهن گیاهی ـ آهنی کـه   

اشـاره  . بخشی از مولکول هموگلوبین نباشـد 
 .است به آهن موجود در منابع گیاهی

Non-nutritive feed additives 
مثل رنگدانه ها (مواد افزودنی غیرخوراکی 

  ...)و
Nonpermissive.  

 غیرمجاز
Nonself.  

 غیرخودي
Nonspecific.  

 غیراختصاصی، غیرمخصوص
Non starch polysaccharides 

  اي ساکاریدهاي غیر نشاسته پلی
Nonsterility.  

 غیرنازایی، غیرعقیمی
Non striated muscle 

  ماهیچه صاف
Nonsymbiotic  

 غیرهمزیستی
Nontoxic, See toxic; toxicity.  

 غیرسمی
Noddles. See nooding.  

اي غازخوراك لوله  
Nooding.  

اي به غاز ـ نوعی روش  ي خوراك لولهتغذیه
اي لولـه تغذیه غازپرواري که در آن خـوراکی  

متـر را بـه زور در   سـانتی  5/7شکل به طـول  
 .کنندحلق حیوان می

Noonatal.  
ي نوزاديدوره  

Norepinephrine.  
 نوراپینفرین

Normal.  
 معمولی، عادي، طبیعی

Nose.  
 بینی

Nose tongs 
  گیر دماغ

Nose ring 
  حلقه بینی

Nosepiece.  
ايقطعه خرطومی، قطعه بینی  

Nostrils.  
سوراخهاي بینی منخزین،  

Notch.  
 ، بریدگی)شکل v(فاق، شکاف

Notochord.  
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 طناب پشتی
Nourish.  

پرورش دادن، ) 2تغذیه کردن، غذا دادن  )1
 رشد دادن، تقویت کردن

Nourishment.  
 تغذیه، پرورش غذا، خوراك

Noxious.  
 مضّر، بدمزه، نامطبوع، ناخوشایند

Nozzle.  
قسمت انتهایی شیر شیپوره ـ نازل، بینی، پوزه، 

آب، فواره، آبپاش و غیره که مایع جـاري در  
لوله در هنگام خروج از آن به خـارج تخلیـه   

 .شودمی
NPN. Nonprotein nitrogen.  

ي غیرپروتئینیمواد ازته  
NRC. National Research Council.  
انجمــن ملــی تحقیقــات ـ بخشــی اســت از   

 تأسـیس  1916آکادمی ملی علوم که در سال 
هدف از تأسیس این انجمن افـزایش   .گردید

استفاده مؤثر از منابع عملی تکنیکـی موجـود   
این سازمان خصوصی غیر تجارتی . بوده است

هایی دانشمندان، هر چند وقت یک بار نشریه
کند که در آنهـا احتیاجـات غـذایی    منتشر می

 .شودحیوانات اهلی آورده می
Nuclear.  

ايهسته  
Nuclease.  

از ـ آنزیمهــاي موجــود در گیاهــان و   نوکلئــ
جانوران که موجب تسریع تجزیه نـوکلئین و  

 .شوداسیدنوکلئیک می
Nuclein.  

ي یاخته اي که از هستهنوکلئین ـ هر نوع ماده 
 .آیدبه دست می

Nucleoid.  
هستهمانند، شبههسته  

Nucleolus.  
ي مشـخص  ي یاخته یک بدنههستک ـ هسته 

ــتک دارد   ــام هس ــه ن ــوي  ب ــر محت ــه از نظ ک
 .غنی است (RNA) اسیدریبونوکلئیک

Nucleoplasm.  
 پروتوپالسم هسته

Nucleoprotein.  
نوکلئـوپروتئین ـ ترکیبـاتی شـامل اسـیدهاي      

ــته ــویژه روي   هسـ ــه بـ ــا کـ اي و پروتئینهـ
ویروسـها نیـز از   . کروموزومها متمرکز هستند

نظـــر ســـاختمان شـــیمیایی نوکلئـــوپروتئین 
 .شوندمحسوب می

Nucleoside.  
نوکلئوزید ـ ترکیبی متشکل از یک باز ازته و  
یک قند؛ ترکیبی که از قلیاهاي آلی مشـتق از  

کربنـه؛ ماننـد،    5پورین یـا پریمیـدین و قنـد    
نوکلئوزیـد، هـر    .آدنوزین تشکیل یافته است

ي اسیدهاي نوع گلوکزیدي است که از تجزیه
مشــتقات اســید . شــوداي حاصــل مــیهســته

 .نوکلئوزیدها را نوکلئوتید نامندفسفریک و 
Nucleotide.  
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نوکلئوتید ـ ترکیبی مرکب از یـک بـاز ازتـه،     

 .یک قند و یک فسفات
nucleotide.  

 امالح فسفردار نوکلئوتیدها
Nucleouls.  

ي ي یاختـه، هسـتک گـرد میـان هسـته     هسته
ي سلول هاي ریز میان هستهیاخته، دانه یا دانه

 )جمع(
nucleus  

یـک جسـم   ) 1(سلول، مغز سلول ـ   يهسته
رنگی که در عمق سلول، معموالً نزدیک مرکز 
قــرار دارد؛ قلــب و مغــز ســلول کــه حــاوي 

ي مرکـزي  همچنین، توده. کروموزومها و ژنها
ها حـاوي  تمام هسته. کوچک اتم با بار مثبت

ي پروتونهــا و نوترونهــا هســتند، بجــز هســته
رد هیدروژن معمولی که فقط یک پروتون منفـ 

یک کلنی کوچک زنبـور کـه از آن   ) 2. (دارد
افشـانی در  براي پرورش ملکه یا در کار گرده

ي یـک هسـته  ) 3. (کننـد گلخانه اسـتفاده مـی  
 .شودمرکزي که مواد به دور آن جمع می

Nuclide.  
نوکلید ـ اصطالحی است عمـومی کـه بـراي     

 .رودتمام اشکال اتمی عناصر به کار می
Nulliparous.  

زاییزندهعدم   
Nullisomic.  

خاص،  n-(2 2( فردي است که از یک کروموزوم
 .هیچکدام را ندارد

Nullparity 

  نزائیده
Number  

 عدد، شماره، تعداد
Numerous 

  بیشمار
Nursing 

  پرورش
Nurture.  

 پرورش، تغذیه، پروردن
Nut.  

، مهرهي آجیلیخشکبار، میوه  
Nutrient.  

جزیی از غـذا ـ    ي غذایی، عنصر غذایی،ماده
اي نوعی ماده ضروري براي اعمال تغذیه) 1(

عنصر یا ترکیب موجود در خاك که ) 2. (بدن
هر یک از ) 3. (براي رشد گیاه ضروري است

آب، کربوهیـدراتها،  (شش گروه مواد غـذایی  
یـا  ) پروتئین، چربی، مواد معدنی و ویتامینهـا 

اجزاء هر یک از آنها؛ مثـل، کلسـیم از گـروه    
معدنی که براي انجام اعمال طبیعی بـدن   مواد

 .ضروري هستند
Nutrient inter relationship 

  روابط داخلی بین مواد مغذي
Nutrients.  

 مواد غذایی
Nutrilite.  

ي غـذایی ـ هـر    یک عنصر غذایی، یک مـاده 
ي ي آلی که به مقدار مزیی بـراي تغذیـه  ماده

 .یک میکروارگانیسم ضروري باشد
Nutriment.  
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ي غذایی، غذا، تغذیه ـ انـرژي یـا مـواد      ماده
ي حیات ساختمانی است که حیوان براي ادامه

 .به آن نیاز دارد
Nutriology.  

ي غذاها و استفاده از آنها علم تغذیه ـ مطالعه 
 .ي غذایی و به منظور درماندر جیره

Nutrition.  
تغذیه، علم تغذیه ـ علمی که در رابطه با مواد 

اثـرات آنهـا روي اعمـال حیـاتی و     غذایی و 
احتیاجات بدن به مواد غذایی و اثرات کمبود 

 .کندمواد غذایی بحث می
Nutritional.  

 .اي ـ مربوط به تغذیه، مؤثر روي تغذیهتغذیه
Nutritionist.  
متخصص تغذیه ـ شخصی که به علم تغذیـه   
احاطه دارد؛ یعنی، اطالعات کـافی در مـورد   

ــأمین ن  ــت ت ــذاها جه ــه  غ ــوط ب ــاي مرب یازه
متخصـص  . نگهداري، رشـد و سـالمتی دارد  

توانـد از علـم خـود بطـور بـالینی،      تغذیه می
اي، طبی و بـراي بهداشـت عمـومی،    مشاوره

-البته تغذیه. تحقیقات و تدریس استفاده نماید

ي انســـانی و حیـــوانی داراي تخصصـــهاي 
 .جداگانه بوده، اما مشترکات فراوانی دارند

Nutritious.  
دارذّي، غذاییتمغ  

Nutritive.  
 غذایی، مربوط به غذا

Nutriture. Nourishment.  
ايوضعیت تغذیه  

Nyctalopia. Night blindness.  
ي چشمی که در آن کوري ـ یک عارضه شب

قـدرت دیـد کـافی    ) شـب (چشم در نور کم 
 .ندارد

Nylon bag 
  هاي پالستیکی ، کیسههاي نایلونی کیسه

Nymph.  
 نوچهشفیره، 

Nymphomania.  
اي است که در آن حیوان دایم فحل ـ عارضه 

 .دهدماده به طور دایم عالیم فحلی نشان می
Nystagmus.  
حرکات پاندولی کُره چشم، حرکات چرخشی 

 کره چشم، حرکت پاندولی چشمها

 
 
 

 
O 
 
Oak bark 

  پوست درخت بلوط
Oat, See oats.  

ــوالف، جــو صــحرایی )1 ــوالف دادن، ) 2ی ی
 .تغذیه کردن حیوان با یوالف

Oat feed 
  )یوالف(خوراك جو دوسر 

Oat groats 
  مغز جو دوسر، یوالف پوست کنده

Oat meal 



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
  آرد جو دوسر

Oats.  
 یوالف، جو دوسر

Obese.  
، اضافه وزن ناشی از فربه، چاق، چاق مرضی

 افزایش چربی در بدن
Obesity.  
فربهی، چاقی، چاقی مرضی ـ چاقی بـیش از   
حد و معموالً در اثر پرخوري و تجمع فراوان 

 .چربی در بافتهاي بدن
Objectionable.  

 قابل اعتراض، مردود
Obligatory.  

 اجباري
Oblong.  

 دراز، کشیده، طویل
Obovate.  

 مرغیمرغی وارونه، واژ تخمتخم
Observed.  

 .رؤیت شده، دیده شده، مشاهده شده
Obstetrics.  

 مامایی
Obstruction.  

 انسداد، حالت بسته بودن
Occipital.  

 سريعقب ،سريپس
Occlusal.  
حالت بسته بودن، حالت روي هم قرار گرفتن 
ـ مثل، روي هم قرار گرفتن دنـدانهاي بـاال و   

 .پایین
Occlusion.  

 انسداد، بسته بودن
Occult.  

 پنهانی، مخفی
Occurrence.  

 رخداد، اتفاق، وقوع
Ocelus.  

 چشم ساده
Ochre codon 

 UAA، ترتیب سه نوکلئوتیدي رمز افريکلمه 
ــدام از   mRNAدر  ــط هیچک ــه توس  tRNAک

پایان در ترجمـه  ، کلمه رمز شناسایی نمیشود
  .باشد می

Ocular.  
 .چشمی ـ مربوط به چشم

Oculomotor.  
 محرك مشترك چشم

Odontalgia. Toothache.  
 درد دندان

Odontoblast.  
سلول سازنده عاجساز، سلول عاج  

Odorless.  
بو، فاقد بوبی  

Oedema. edema.  
تجمع مایعات سروزي در فضاهاي میان  ،خیز

بافتی یک عضو که منجر به ایجاد حالت تورم 
شود؛ مثل، خیز پستان در دامهاي در عضو می

 .شیري
Oesophagiomalacia.  

 نرمی جدار مري، نرمی سرخناي یامري
Oesophagitis.  
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مري ) آماس، تورم، ورم(مري، التهاب آماس 
 یا سرخناي

Oesophagotomy.  
 مري بري

Oesophagus.  
اي که حلق را بـه معـده   مري، سرخناي ـ لوله 

 .کندمتصل می
Oestridae.  

مانندهاطیاره  
Oesteomalacia.  

 نرمی استخوان
Oestrum. Heat.  

 فحلی
Oestrus. See estrus.  

 فحلی
Offal.  

-هر چیز بـی ) 1(مانده، تفاله ـ  ضایعات، پس

در ) 2. (شـود مصرفی که بیـرون ریختـه مـی   
هاي فرعـی؛  کوبی به فرآوردههاي غلهکارخانه

 .شوددانه و غیره گفته میمثل، سبوس، نیم
Offal meal 

  پودر ضایعات
Off color.  

 بدرنگ
Off feeding 

  از غذا افتادگی
Off- flavor 

  بی مزه، طعم نامطلوب
Offset 

  جبران کردن، مقابله کردن
Offspring 

  نتاج، فرزندان
Off-sort (wool) 

  نامرغوب) پشم(ناجور، ) پشم(
Ohm.  

 )واحد مقاومت برقی(اُهم 
Oil.  
روغن ـ مـایع چـرب یـا روغنـی کـه از آب       
سبکتر، در آب نامحلول، بسهولت قابل اشتعال 
و بطور عمده از کـربن و هیـدروژن تشـکیل    

حرارت معمولی اتاق مایع روغنها در . شودمی
در الکل، اتر، بنزین، سوفلور کـربن و  . هستند

کلروفرم محلول بوده و از سه دسـته تشـکیل   
روغنهـاي  ) 2(روغنهاي ثابـت  ) 1: (شوندمی

 .دارروغنهاي اسانس )3(معدنی یا کانی 
Oil  gland 

اي که پایـه دم برخـی طیـور     غده چربی، غده
رب بـراي  وجود دارد که از آن غده مـاده چـ  

  .شود میشفاف کردن پرها ترشح 
Oiling.  

 روغن زدن، چرب کردن
Oils. See oil.  

 روغنها
Oilseed.  

ي روغنیدانه  
Oily bird syndrome 

  نشانگان پرنده چرب
Ointment.  

مرهم، روغنمادپ ،  
Okazaki frogment 

  قطعه اوکازاکی



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
Oleaginous.  

 داراي خواص روغنی
Olecranon.  

برجستگی آرنج، رأس آرنجآرنج،   
Olein.  

رنگ که متشکل از اولئین ـ ترکیب روغنی بی
 .گلیسرین و روغنهاي مخلوط است

Oleometer.  
سنجچربی  

Olfaction.  
 بوییدن

Olfactory.  
 .بویایی ـ مربوط به حس بویایی

Olfactory stimuli 
  محرك هاي بویایی

Oligodendroglia.  
 ي نوروگلییاختهالیگودندروگلیا ـ نوعی 

Oligolecithal.  
 ايچندزرده

Oligosaccharide.  
تـا   2چندقندي ـ یک کربوهیدرات پیچیده با  

مولکول قند ساده که توسط اتصال یا باند  10
 .شوندگلیکوزیدي بهم مرتبط می

Oligospermia.  
، الیگواسـپریما، کـاهش شـمارش    اسـپرمی کم

 اسپرم در منی انزال شده
Oligotrophic.  

غذایی ـ وضعیتی است که در آن به علـت   کم
کمبود مواد غذایی، فراوانی گیاهان و جانوران 

 .شودنیز کم می
Oliguresis.  

 ادراريکم
Oliguria. oligury  

ادراريکم  
Olive.  

 زیتون
Omarthritis.  

 التهاب مفصل شانه
Omasotomy.  

 هزار البري
Omasum. book; manyplies; 
manifold. See rumen.  

ي حیوانــات چهــار ســومین معــده هــزارال ـ  
که بـین نگـاري و   ) نشخوارکنندگان(اي  معده

ــ ــیش از . رار داردشــیردان ق هــزارالي گــاو ب
 .صد الیه دارد یک

Omental. epiploic  
ايچادرینه  

Omentum.  
 چادرینه

OMI= oocyte maturation inhibitor 
 مهار کننده تکامل اووسیت

Omite.  
کُش اختصاصییک کنه  

Omnivore.  
اي از جـانوران کـه از   چیزخواران ـ دسته همه

 .کنندانواع غذاهاي تغذیه می
Omnivore.  

چیزخوار ـ حیوانی که از انـواع مختلـف    همه
 .کندغذاها تغذیه می

Omnivorous 
  همه چیز خوار



 

 g.kambiz@yahoo.com By: Kambiz Ghotouri 
 

Page | 279

Omphalitis.  
 ورم ناف

Omphalomesenteric.  
بندينافی ـ روده  

Onager.  
 گورخر

Oncogene.  
 ژن سرطانزا، ژن عامل سرطان

Oncogenesis.  
 سرطانزایی

Oncogenic.  
 سرطانزا

Oncology.  
شناسیشناسی، مبحث سرطانسرطان  

Oncosis. cancer. One gene one 
enzyme hypothesis.  

 سرطان
One way analysis of variance 

  تجزیه واریانس یک طرفه
Ongole, Nellore 

  ، نلورآنگوله، گاوکوهاندار هندي
Onguless.  

دارانسم  
Onion.  

 پیاز
Onion. Allium cepa.  

 پیاز خوراکی
Onobrychis. V-sativa 

، با وجودي که اسپرس جنس اسپرساسپرس، 
نسبت به یونجه تولید کمی دارد ولـی ارزش  

اسپرس در . غذایی آن تقریبا شبیه یونجه است

اي از رشـد هیچگونـه نفخـی در     هیچ مرحلـه 
 . کند حیوانات ایجاد نمی

Ontogeny.  
 تکامل فردي، سیر تکامل فردي

Onychogenic.  
زاناخن  

Oocyst.  
ي تخمدانکیسه  

Oogenesis.  
، تخمک فرآیند تشکیل تخمک، تولید تخمک

 سازي، اووژنسیز
Oogenic.  

سازيتخمک  
Oogonia 

هـاي دیپلوئیـدي    سـلول اووگونیا، اووگـونی،  
تخمدانی که تنها در اوایل دوران جنینی دیده 

  شوند می
Oolemma= zona pellucida 

، زوناپلوسیداغشاي تخم  
Oophorectomy.  

بــرداري ـ بریــدن و خــارج کــردن   تخمــدان
 .تخمدان

Oophoritis.  
تخمدان) تورم(التهاب   

Oophoron= ovary 
  اووفرون، تخمدان

Ooplasm.  
، سیتوپالسـم  تخمـک ) سیتوپالسـم (مایه میان

  تخمدان، اووپالسم
Ooporphyrins 



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
  ها رنگدانهرسوب 

Oosperm 
  اووسیت بارور شده

Oosphere.  
 ي جنسی ماده، اُاوزتخمک، یاخته

Ootid 
  تخمکچه، اووتید

Ooze.  
ي ي چسبناك و لزجی است که از عصارهتوده

 .هاي پاتوژن تشکیل شده باشدگیاهی و یاخته
Opacus.  

 مات، غیرشفاف، تیره
Opal codon 

رمز  ، RNAدر مولکول  UGAکلمه رمز پایان 
  یاقوتی

Opaque.  
 مات، تیره، غیرشفاف

Open.  
 دام غیر آبستن) 2(،شکاف در پنیر)1(

Open day period 
ي باز، حد فاصـل بـین زایمـان و آغـاز      دوره

  .آبستنی بعدي
Open heifer 

  تلیسه جایگزین
Open lot housing 

  جایگاه با محوطه باز
Open period 

ي باز، فاصله زمانی بین زایش تا آبستنی  دوره
  )به ویژه در گاو( دوباره 

Open- faced (sheep) 

گوسفند صورت باز، گوسفندانی که پیرامـون  
چشم ها بدون پشم یـا پشـم کوتـاهی دارنـد     

  شود گفته می
Open- wool 

به طـور   پشم تنک، پشم نامتراکم گوسفند که
مشخصی از خط پشتی به دو طرف بدن جدا 
شده است و بیشتر در گوسفندان پشم ضخیم 

  شود دیده می
Openbeak.  

لکلک  
Openbill.  

لکلک، لکحاجی لک  
Opening.  

 سوراخ، منفذ، روزنه، دهانه
Openness 

، کیفیتی در گاوهاي شیري کـه  درشت اندامی
ها  دندهباط با طول بدن و طول و عرض در ارت
  است

Operztion.  
 عمل، عمل جراحی

Operculum.  
 سرپوش، دربپوش

Ophthalmic.  
 چشمی، مربوط به چشم

Ophthalmitis.  
 التهاب چشمی

Opioids 
اوپیوپیدها، ترکیبات شیمیایی مخدري کـه در  

بـه ترکیبـات   . وجود دارند) opium(تریاك 
شـود   مرفین ماننـدي کـه در بـدن تولیـد مـی     
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opiates شود، مانند اندورفین هـا و   گفته می
هاي مورفین اثـر مـی    ها که بر گیرنده انکفالین

  .گذارد
Opossum.  

غاریص  
Opportunist.  

طلبیفرصت  
Opsin 
اوپسین، بخـش پروتئینـی ارغـوان بینـایی یـا      

  ردوپسین
Opsonin.  

، اپسونین، مواد موجود در سـرم  پادتن مشهی
ـ  (خون که یاخته هاي خـارجی   اکتري ماننـد ب

را براي بیگانه خواري آمـاده  ) هاي بیماري زا
 .کند می

Optic.  
 بینایی، چشمی

Opticoel.  
 حفره بینایی

Optimal.  
 مناسب، به قاعده

Optimum.  
 مناسب، مطلوب

Oral 
  دهانی، شفاهی

Oralis.  
 دهانی

Orange.  
 پرتقال

Orbiculare.  

 مدور
Orbit.  

 کاسه چشم، حدقه چشم
Orbita.  

 حدقه چشم
Orbital.  

 مربوط به حدقه چشم
Orchard.  

 باغ، بوستان
Orchid.  

 ثعلب
Orchiectomy =castraion 

، بیضه برداريسازيقطع بیضه، اخته  
Orchis.  

 بیضه، خایه
Orchitis.  

 تورم بیضه
Order.  

 ردیف، راسته، سفارش
Ordinates.  

 مختصات
Ordinary least squares 

  معمولیحداقل مربعات 
Organ.  

 اندام، عضو
Organelles.  

ي اجزاء، اندامکها ـ اجزاي داخـل میـان مایـه    
 .یاخته) سیتوپالسم(

Organic.  



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
آلی، غیرمعدنی ـ ترکیبات حاوي کربن اسـت   

) گیـاهی یـا حیـوانی   (که از موجودات زنـده  
 اسید. اندمشتق شده

Organism  
سازواره، موجود زنده ـ هر گیاه یا حیوان 

 .زنده کامل
Organization.  

 سازمان، تشکل
Organize.  

 متشکل شدن یا کردن
Organizer.  

دهندهسازمان  
Organogen.  
مواد شـیمیایی حیـاتی ـ هـر یـک از عناصـر       
شیمیایی مخصوص که بدون آنها موجود زنده 
قادر به زنده مانده نباشد؛ مثل، اکسیژن، کربن، 

 .ازت، فسفر و غیره
Organogenesis.  

. منشاء یا رشد اعضاي یک حیوان -زاییاندام
ي آنها بافتها هایی که در نتیجهمجموعه پدیده

هاي تخصص نیافته و اندامها از تغییرات یاخته
 .آینداولیه به وجود می

Organogenic.  
 مشتق شده از مواد آلی

Organoleptic.  
حسی ـ این اصطالح به کارگیري یک یا چند  

آزمـایش  . کندمی حس مخصوص را توصیف
ارگانولپتیکی یک غذا شامل دیـدن، بوییـدن،   

ما غذاها را بر . شودچشیدن و لمس کردن می

طبق خواص ارگانولپتیکی دوست داریم یا رد 
ظـاهر  (بینـد  ابتدا مشتري غذا را مـی . کنیممی
کند و خواصی چون ، سپس آن را بو می)غذا

طعم، بافت و یکنواختی آن را هنگام جویـدن  
 .شودین میتعی

Organography  
نگاري، وصف اندامها ـ توصـیف علمـی    اندام

 .اندامهاي حیوانات و گیاهان
Organology  

 عضوشناسی
Orgasm  

 اوج لذت جنسی
Oriental mufflon 

، کوچکترین گوسفند وحشی موفلون اورینتال
در غرب آسیا  که متر سانتی 70تا  65به بلندي 

  .پراکنده است
Orientation.  

، جهتگیريیابیجهت  
Orifice.  

 منفذ، سوراخ، دهانه
Origin.  

 مبداء، منشاء، ریشه
Ornamental.  

 تزیینی، زینتی
Ornithology 

  پرنده شناسی
Oronasal.  

ايدهانی ـ بینی  
Oropharyngeal.  

 .دهانی ـ حلقی ـ مربوط به دهان و بینی
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Oropharynx.  
ي دهانی حلقناحیه  

Orphan lamb 
  مادر بیبره 

Orpington 
ارپینگتون، نژاد دو منظوره ماکیـان کـه بـراي    

ایـن  . تولید تخم مرغ و گوشت مناسب است
نژاد به رنگ سیاه خرمایی و یا سـفید اسـت،   
ساق پا سفید، تاج ساده و پوست تخـم مـرغ   

  .پررنگ است
Ort 

، بخشـی  باقیمانده خوراك، پس مانده خوراك
ساعت در  24اي که پس از  از خوراك یا جیره

معموال در آزمایش هاي ( آخور باقی می ماند 
معموال نسبت ). اي این واژه کاربرد دارد تغذیه

مانده مانند مواد خوراکی  مواد متشکله این باقی
  جیره نیست

Orthogonal 
  مستقل، متعامد

Orthogonal columns in matrix 
  هاي ماتریس مستقل ستون

Orthogonal contrasts 
  مستقلمقایسات 

Orthogonal polynomials 
  اي هاي مستقل چند جمله

Osamine 
اوسامین، مونوساکاریدي که از گلوکز ساخته 

  .شود و براي سنتز پروتئوگلیکان الزم است می
Ossein 

  اوسئین، ماده پروتئینی ژله مانند استخوان

Ossification 
استخوان سازي، فرایند تشکیل اسـتخوان، در  

کلسیم و فسفر در شبکه آلی  این فرایند امالح
  .کنند استخوان رسوب می

Osteitis= ostitis 
  التهاب استخوان، تورم استخوان

Osteoblast 
ــت،   ــاز، اوستیوبالسـ ــتخوان سـ ــلول اسـ سـ

هایی که در تشکیل استخوان نقش دارند  سلول
و پـــس از تشـــکیل اســـتخوان واقعـــی،    

  .نامیده می شوند) osteocyte(اوستیوسایت 
Osteoclast. (ostaophage) 
اوستیو کالست، ماکروفاژ اسـتخوانی، سـلول   

اي در استخوان که در  هاي بزرگ و چند هسته
اسـتخوان ، نقـش   ) باز جـذب ( فرایند تجزیه 

  .دارند
Osteofibrosis 

، عارضه خاصی که بیشتر الیافی شدن استخوان
شـود در بـز و خـوك و     در اسب مشاهده می

علـت ایـن   .سگ نیز کم و بـیش وجـود دارد  
عارضه از دست دادن نمک کلسیم اسـتخوان  

  . شود است که سبب شکنندگی استخوان می
 
Osteoid 

استخوان جوانی که هنوز به طور ( استیویید)1(
اسـتخوانی،  )2(، )کامل استخوانی نشده اسـت 

  ویژگی استخوانی داشتن
Osteolathyrism 



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
هـاي اهلـی    این مشکل در دام استئوالتیریسم،

ــه    ــت مصــرف دان ــه عل ــاي التیــروس   ب ه
یا خلر کرکـی  ) L.sylvestris(سیلوستریس 

)L.sylvestris (عالیـم   .گزارش شده است
آن بیشتر شامل بدشکل شدن سـاختمان بـدن   

  .است
Osteomalacia 

  نرمی استخوان
Osteophage 

  ماکروفاژهاي استخوانی، اوستیوکالست
Osteophagia 

استخوان خواري، این حالت در گوسفند و 
شود که مقدار  گاو، در بعضی نواحی دیده می

  .فسفر و کلسیم در خاك علوفه کم است
Osteoporosis 
پوکی استخوان، استئوپروز، ناهنجـاري کـه از   
حجم دیواره استخوان کاسـته شـده و یـا بـه     

فضاي میانی اسـتخوان افـزایش    عبارت دیگر
  .یابد می

Ostitis 
  تورم استخوان

Ostrich 
  شتر مرغ

Orthoptera.  
 راست باالن

Orthos.  
 راست، مستقیم

Orthotropous.  
 راست تخمک

Orts. Weighback.  

ي غذا ـ غذایی که توسط حیوان در  ماندهپس
ي روزانه یا آزمایشات هضمی یا تعادل تغذیه

 .)آیداضافه می(شود مصرف نمی
Os. bone.  

 استخوان
Oscillator.  

سازساز، ارتعاشنوسان  
Oscillatory.  

 نوسانی، ارتعاشی
Osculum.  

 دهانه
Osmophiles.  

هاي اُسموزدوستریززنده  
Osmophilic.  

هاي حساس در مقابل اُسمزدوستی ـ ریززنده 
 .فشار اسمزي

Osmose.  
 تراوش کردن، نفوذ کردن

Osmosis.  
ــمز  ــراوش، اُس ــت ت ــایع   ،قابلی ــش دو م کش

با غلظتهاي مختلف که توسط یـک  ) محلول(
تراوا از هم جدا باشند، بـه منظـور   غشاي نیمه

انتشـار و پخـش یکنواخـت مولکولهـا در دو     
خاصـیت اسـمزي   . تـراوا ي نیمـه طرف پـرده 

مهمترین عامل جـذب مـواد غـذایی در بـدن     
تـر از  طبق ایـن خاصـیت، مـایع رقیـق    . است

کند و موجب رقیـق  تراوا عبور میاي نیمهغش
تـر در طـرف دیگـر غشـاي     کردن مایع غلیظ

 .شودتراوا مینیمه



 

 g.kambiz@yahoo.com By: Kambiz Ghotouri 
 

Page | 285

Ossein.  
ي ژالتینی استخوان کـه پـس از   وسئین ـ ماده 

ي استخوان و جدا کردن مواد معدنی آن تجزیه
 .ماندباقی می

Osseous.  
 استخوانی

Ossicle.  
 استخوانچه، ریز استخوان

Ossification.  
تشکیل اسـتخوان، اسـتخوانی شـدن ـ عمـل      
تشکیل استخوان؛ رسوب کلسیم در استخوان 

 .در مراحل رشد حیوان تا رسیدن به سن بلوغ
Ossified.  

 استخوانی، استخوانی شده
Ossifrage.  

 کرکس ریشدار
Osteichthyes.  

 ماهیان استخوانی
Osteitis.  

پیشـوندي  اسـتخوان ـ   ) تورم، آمـاس (التهاب 
 .است به معنی استخوان

Osteoarthritis.  
 ورم استخوان مفصل

Osteoblast.  
سازي استخوانیاخته  

Osteocyte.  
ي استخوانی بالغیاخته  

Osteofibrosis.  
از دسـت رفـتن    ،ي کلسیمی استخوان تخلیه

ــه   نمکهــاي کلســیم موجــود در اســتخوان ک

ایـن  . شودموجب ترد و شکننده شدن آن می
ارضــه بــه طــور عمــده در اســب صــورت  ع

گیرد، ولی خوك، بز و سگ نیز به آن مبتال  می
 .شوندمی

Osteogenesis.  
سازي، تشکیل استخواناستخوان  

Osteoid.  
استخواناستخوان شکل، شبه  

Osteoma.  
 تومور استخوانی

Osteomalacia.  
اي اسـت بـا عالیـم    نرمی استخوان ـ عارضـه  

ســتخوانها، ضــعف نرمـی، درد و شــکنندگی ا 
ایـن بیمـاري در اثـر    . عضالنی و کاهش وزن

یـا کلسـیم و فسـفر ایجـاد      D کمبود ویتامین
ي پراتیروئید نیز فعال بودن زیاد غده. شود می

 .ممکن است سبب نرمی استخوان شود
Osteomyelitis.  

 تورم مغز استخوان
Osteon.  

 بافت استخوانی
Osteoporosis.  

متخلخـل شـدن یـا کـاهش     پوکی استخوان ـ  
وزن استخوان که در متابولیسـم اسـتخوان در   

بـه  . افتـد سال اتفـاق مـی  مردها و زنهاي میان
سـاز  هـاي اسـتخوان  علت عدم توانایی یاختـه 

در تشــکی محــل اســتخوان، ) استئوپالســتها(
این اختالل . شوداستخوان نازك و اسفنجی می

یـا  / کمبـود کلسـیم و  : ممکن است به دالیـل 



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
ي غـذایی، کـاهش جـذب    ین در جیـره پروتئ

 .کلسیم یا یک اختالل هورمونی ایجاد شود
Osteosclerosis. Abnormal hardening 
of bone.  

 سختی استخوان، سخت استخوانی
Osteosis.  

 استخوانی شدن
Ostium.  

 دهانه، سوراخ
Ostreiculture.  

 پرورش صدف
Ostrich.  

 شترمرغ
Otitis.  

گوش )آماس، تورم(التهاب   
Otocyst.  

 کیست گوش
Otolith.  

گوش، شن گوشیسنگ   
Otorrhea.  

اي گوشالتهاب نزله  
Oura.  

 دم
Outbreak.  

گیري، شیوع ناگهانیهمه  
Outbreeding =out breeding 
، آمیزش غیرخویشاوندي از نژادهاي مختلـف 

  آمیزش برون نژادي
Outcross.  
دگرگشنی ـ آمیزش بین افراد غیرخویشـاوند؛   

ي عوامـل  افشانی که معمـوالً بـه وسـیله   گرده

ي گیـاهی بـا ماهیـت    طبیعی در یـک جامعـه  
 .شودژنتیکی متفاوت انجام می

Outcrossing = Out crossing 
آمیزش غیرخویشاوندي در بین الین هاي یک 

، آمیزش افرادي کـه میـزان خویشـاوندي    نژاد
آنها کمتر از میانگین رابطه خویشاوندي افراد 

  . جامعه باشد
Outgrow.  

رشد مفرط، رشد بیش از حد 
Outland. Out field.  

 ملک دورافتاده
Outlet.  

 دریچه، روزنه، سوراخ خروجی
Outline 

  خالصه، طرح، رئوس مطلب
Outliner 

  داده پرت
Outpatient.  

 بیمار سرپایی، بیمار غیربستري
Output.  

 تولید، بازده، محصول
Outwintering 
بیرون نگهـداري زمسـتانی، نگهـداري دام در    

ها در  مزرعه در زمستان به جاي نگهداري آن
  .محوطه سر پوشیده

Ova.  
 تخمک، تخم، یاخته تناسلی ماده

Oval.  
 بیضوي، بیضی شکل

Ovalbumin 
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این پـروتئین بـیش از    ،اوآلبومین، اووآلبومین
از محتـواي پروتئینـی سـفیده را    %) 54(نیمی 

ي  دهـد و مسـئول بخـش عمـده     تشـکیل مـی  
 اوآلبـومین  .سفیده اسـت  هاي عمومی ویژگی

شبیه سرم آلبومین موجود در پالسماي خونی 
می باشد و مـی تـوان آن را بـا ایـن ترکیـب      

این ماده در خون مرغ هاي تخم . مقایسه نمود
به هر حال اوآلبـومین  . ده استگذار یافت ش

یک پروتئین خالص نمی باشد؛ در واقع یـک  
بایــد توجــه نمــود کــه . فســفوپروتئین اســت

اوآلبومین داراي مقداري مانوز و گلـوکزآمین  
در هر واحد مجزا می باشد اما فاقد نورامینیک 

از نظر ترکیب اسید آمینـه اي  . اسید می باشد
میک بـه  اسـیدگلوتا . تعادل خیلی خـوبی دارد 

درصد در آن وجـود دارد و   10میزان بیش از 
سایر اسیدهاي آمینه نیز به میزان کمتـر در آن  

اوآلبومین داراي خواص ژله  .شود میمشاهده 
اي و کف کنندگی می باشـد ایـن خـواص و    
ویژگی ها به حالت پروتئین بسـتگی دارد بـه   

اوآلبومین افزایش  -S طوري که هر چه میزان
وزن  .صیت کاهش مـی یابـد  می یابد این خا

کیلو دالتون و  5/44این پروتئین تک واحدي 
ــک   ــه ایزوالکتریـ ــت 5/4آن ) pI(نقطـ . اسـ

ــروتئین مرجــع محســوب   ــک پ ــومین ی اوآلب
ي بیوشـیمی بـه    شود، همچنـین در زمینـه   می

ــل   ــده، عام ــل، نگهدارن ــروتئین حام ــوان پ عن

مسدود کننـده یـا اسـتاندارد، مـوارد اسـتفاده      
  .متعدد دارد

Ovarian cycle 
 چرخه تخمدانی

Ovarian graft 
هـاي   در بررسـی  لپیوند تخمـدان، ایـن عمـ   

فیزیولوژیک کاربرد پیـدا کـرده اسـت؛ بـراي     
هایی که به شکل یخ  نمونه پیوند زدن تخمدان

اند به یک جـانور مـاده از    زده نگهداري شده
  .همان گونه یا گونه دیگر

Ovarian medulla 
  مدوالي تخمدانبخش درونی تخمدان، 

Ovarian regression 
  روي تخمدان پس

Ovariotomy.  
 تخمدان بري

Ovaritis.  
تخمدان) تورم(التهاب   

Ovarium. See ovary.  Ovary. ovarium.  
ي  یاخته(تخمدان ـ محل تولید تخم یا تخمک 

 .در حیوانات یا گیاهان ماده) جنسی ماده
Ovary 

  تخمدان
ovate  

مرغ، بیضويتخم مرغی، به شکلتخم  
oven  

کُن آزمایشگاهیفر، اُجاق، خشک  
Oven dry 

  در صد خشک بدون رطوبت، صد 
Overbrowsing.  



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
چري مفرط ـ چریـدن بـیش از حـد     سرشاخه
هاي درختان توسط بز، ها یا سرشاخهدرختچه

 .گوسفند و غیره
Overdistention.  

 اتساع مفرط، اتساع زیاد
Over-dispersion 

  پراکنشی-بیش
Over-conditioning 

  شرایط چاقی
Overdominance  

، فوق غلبهفوق غالبیت، فوق بارزیت  
Overeating =apoplexy 

  بیماري پرخوري، آنتراتوکسمی
Overextension.  

کشـیده شـدن بـیش از حـد      ،کشیدگی مفرط
 معمول

Overfat. too fat; overfinished.  
پروار شـده ـ   چاقی مفرط، بسیار چاق، بسیار 

هایی که نسبت چربی به گوشت در آنها الشه
این اصطالح در مورد حیوان زنده . زیاد باشد

 .رودنیز به کار می
Overfeeding.  

ي بیش ي مفرط، تغذیهرویه، تغذیهي بیتغذیه
از حد، مصرف بیش از حـد خـوراك ـ ایـن     
عمل ممکن است موجب اسهال، شـکم درد،  

 .ودنفخ، لنگش و غیره ش
Overfinishing.  

، بیش از اندازه چاق کردنپروار کردن مفرط  
Overfleshed.  

بسیار چاق ـ حیوانی که بیش از اندازه و بطور 
در بـدن چنـین   . غیراقتصادي پروار شده باشد

حیــوانی بــه مقــدار بــیش از حــد مطلــوب و 
 .غیراقتصادي چربی ذخیره شده است

Overgraze.  
حد ، چراي بیش ازپرچرانیدن  

Overgrazing. overstocking.  
-رویه، پرچرانی، زیادهچراي مفرط، چراي بی

 روي در چرانیدن
Overgrow.  
روي چیزي سبز شدن، زود رشد کردن، رشد 

 داشتن) بیش از حد معمول(سریع 
Over-hair 
موهاي رویی، موهاي بلند که معموال ضـخیم  

دانه دارند؛ مانند یـال   و سخت هستند و رنگ
  .اسب

Overgrowth.  
رشد مفرط، رشد بیش از حد، پررشدي، رشد 

 غیرمعمول
Overkill.  

 کشتار مفرط
Overmilking 
زیاد دوشی، جدا نکردن شیر دوش از پسـتان  
گاو بعد از اینکه شیر قابل استحصال از پستان 

  . دوشیده شده باشد
Overnight.  

 در طول شب
Overproduction.  
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یـد بـیش از حـد ـ تولیـد      رویـه، تول تولید بی
محصوالت زراعی یا دامی در مقیاسی بیش از 

 .تقاضاي بازار
Overrun 
اصـطالحی اســت کـه در مــورد محصــوالت   

) به طرق مختلف مثل هـوادهی ( حجیم شده 
از این . نسبت به ماده اولیه آن به کار می رود

نوع محصوالت می تـوان خمیرهـا ، بسـتنی،    
مالو و خامه بیسکویت پف کرده، کرم مارش 

بـه خصـوص افـزایش    . زده شده اشاره کـرد 
حجم بستنی بـه وسـیله زدن هـوا بـه داخـل      

نامیـده   overrun مخلوط طی فرایند انجمـاد 
  .شود می

Overscald.  
ورسازي طوالنی مدتغوطه  

Over shot 
  لب طوطی

Overstimulation 
  تحریک بیشتر، تحریک بسیار زیاد

Overuse.  
ي بـیش  رویه ـ استفاده پرمصرفی، استعمال بی

 .از حد از هر چیز
Overventilation.  

 تهویه بیش از اندازه
Overweight.  

 چاق، پروزن، داراي وزن اضافه
Ovicide.  

اي اسـت کـه انگلهـا را در    کُـش ـ مـاده   تخم
 .کُشدي تخم میمرحله

Oviduct. falpian tube.  
ي باریکی کـه  ي رحمی ـ دو لوله تخمبر، لوله

امتداد شاخهاي رحم قرار دارند و در انتها  در
خش گشادي به نـام قیـف رحمـی خـتم     به ب
هر یک از قیفهاي رحمی ر زیر یکی . شوند می

ي از تخمدانها قرار دارد، به طوري که یاختـه 
پــس از جــدا شــدن ) تخمــک(جنسـی مــاده  

فولیکول بالغ روي تخمدان، وارد قیف رحمی 
ي رحمی لوله. شودي رحمی میو سپس لوله

در برخی حیوانات محل لقاح تخمک و اسپرم 
 .است

Ovigenesis.  
سازي ـ فرآیند تولید گامـت مـاده یـا     تخمک
 .تخمک

Ovigerous.  
سازتخمک  

Ovigonium.  
اي است که یاخته اولیه (germ) یاخته یا جرم

از آن ) تخمک یا سـلول تخـم  (یا گامت ماده 
 .شودنتیجه می

Ovine.  
ـ حیــوانی اســت از زیــر گوســفندي، بــزي   

 .؛ نظیر، گوسفندان و بزهاOvidae  يخانواده
Ovine virus abortion 

  سقط جنین ویروسی گوسفند
Oviparous.  

 تخمگذار
Oviposition =laying 

 گذاريتخمگذاري، تخمک



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
Ovipositor.  

 تخمگذار
Ovis.  

 جنس گوسفند
o.aeris.  

 گوسفند اهلی
Ovisac.  

 کیسه تخم، تخمدان
Ovistis.  

 طرفداران نطفه ماده
Ovocyte.  

 سلول تخم
Ovoflavin. riboflavin; vitamin B2 

ـ نـامی  2اووفالوین، ریبوفالوین، ویتامین ب 
ــازي   ــته براســاس جداس ــه در گذش اســت ک

بـه ایـن   ) مـرغ (ي تخـم  ریبـوفالوین از زرده 
 .ویتامین داده شده است

Ovoflavoprotein 
از وزن سـفیده  درصـد   8/0اووفالووپروتئین، 

تخم مرغ را تشکیل می دهد که با ریبوفالوین 
  .در پیوند است

Ovogenesis  
تخمک سازي، رونـد تشـکیل، رشـد و نمـو     

  تخمک
Ovoglobulin 

، در سفیده تخم مرغ به صـورت  اووگلوبولین
G2  وG3   ــده ــل کــف کنن وجــود دارد و عام

  .سفیده تخم مرغ است
Ovoglycoprotein 

درصد از وزن سـفیده   اووگلیکوپروتئین، یک
  .دهد تخم مرغ را تشکیل می

Ovoid.  
شکلمرغیمرغی، تخمتخم  

Ovomacroglobulin 
اووماکروگلوبولین، نیم درصد از وزن سـفیده  

دهد و داراي خاصیت  تخم مرغ را تشکیل می
  .قوي ضد پادگنی است

Ovomucin 
ووموسین یک گلیکو پروتئین می باشـد؛ امـا   ا

ــاختمان آن در  ــاختمان  سـ ــا سـ ــه بـ مقایسـ
اووموکوئیـد از شناسـایی کمتـري برخــوردار    

این ترکیب نسـبت بـه اووموکوئیـد    . باشد می
ایـن  . داراي اسید نورامینیـک بیشـتري اسـت   

ي شکل االستیکی و فیبـري   ترکیب بیان کننده
باشد که مسـئول ویسـکوزیته یـا     مولکول می

اسید نورامینیک بـه  . چسبندگی آلبومین است
خنثی، جدا شده و بارهاي  pH رطور کامل د

ایـن  . منفی آن مسئول این خواص می باشـند 
پروتئین در آب خالص نامحلول بوده امـا در  

. حـل مـی گـردد   pH=7  نمک و درحضور 
. باشـد  ووموسین در مقابل حرارت مقاوم میا

هاي  اووموسین در رابطه با متصل شدن گویچه
  .اي را بر عهده دارد قرمز خون نقش بازدارنده

Ovomucoid 
درصـــد  11، اوموکوئیـــد کـــه موکوئیـــدواو

دهـد، بـا    هاي سـفیده را تشـکیل مـی    پروتئین
ــادل    ــی مع ــی وزن ــکوپی جرم  28اسپکتروس
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 )pI(آن  ایزوالکتریک نقطهکیلودالتون دارد و 
بارزترین خصوصیت این پروتئین، . است 4/1

اووموکوئید یـک   .پسین استیقابلیت مهار تر
گلیکو پروتئین غنی از گلوکز آمین در حدود 

درصد  7همچنین داراي  .درصد می باشد 14
مانوز و یک مقداري گاالکتوز و مقداري اسید 

ــی باشــد  ــک م ــن  . نورامینی ــابین ای اتصــال م
مونوساکارید ها توسط یک زنجیره ي پپتیدي 

ایـن  . بر روي آسپارژین صـورت مـی گیـرد   
سه با دو ترکیب قبلـی یعنـی   پروتئین در مقای

اوآلبومین و کونالبومین کوچک مـی باشـد و   
درصـد   2درصد نیتروژن بوده امـا   13داراي 

این ترکیب به راحتـی از دیگـر   . گوگرد دارد
پروتئین هاي سفیده ي تخم مـرغ بـه واسـطه    
ــید تــري      ــود در اس ــت خ ــی محلولی ویژگ

اووموکوئیـد بـه    .کلرواستیک جدا می گـردد 
ت تغییـر سـاختمان مولکـولی    ي حرار واسطه

دهد اگر چـه در مقایسـه بـا اوآلبـومین و      می
کونـــالبومین از مقاومـــت بســـیار بیشـــتري 

اووموکوئید داراي فعالیت  .باشد برخوردار می
بیولوژیکی است و این به دلیـل عامـل آنتـی    

ــد  ــی باش ــین آن م ــات   .تریپس ــق گزارش طب
اوموکوئید مهمترین آلـرژن سـفیده محسـوب    

  .شود می
ovotransferrin 

، مهمترین پروتئین انتقال دهنده نیاووترانسفر
هـاي   درصد پـروتئین  13آهن است و حدود 

وزن ایـــن . دهـــد ســـفیده را تشـــکیل مـــی
 ایزوالکتریک نقطهکیلودالتون و  7/77پروتئین

)pI(  اوترنسفرین به عنوان یک  .است 1/6آن
افزودنی غذایی در محصوالت غنی شده آهن 

اند که این  بعالوه نشان داده .استقابل استفاده 
پروتئین حتی بدون حضور آهن در ساختمان 

  .دارد کُشی خود نیز خاصیت باکتري
Ovulation.  

ــک ــک از     تخم ــدن تخم ــا ش ــذاري ـ ره گ
به داخل قیـف  ) فولیکول بالغ(گراف فولیکول

قلـوزا معمـوالً در هـر    رحمی؛ حیوانات تـک 
کننـد،  ي تناسلی یک تخمک رهـا مـی  چرخه

ولی حیوانات چندقلوزا چندین تخمـک رهـا   
 .کنندمی

Ovulation rate 
  نرخ تخمکریزي

Ovule.  
 تخمک، تخم، یاخته جنسی ماده

Ovum.  
تخمک ـ یاخته یا گامت جنسی ماده که بعـد   

گونـه  از لقاح تبدیل به عضو جدیدي از همان
 .شودگامت نرم اسپرم نامیده می. شودمی

 
Ovum transplant = embryo transfer 
انتقال تخمک، برداشتن تخمک از یـک دام و  
انتقال آن به حیوان ماده دیگر که از نظر گامه 

دهنده باشد،  فحلی در همان شرایط دام رویان
  .براي گذراندن دوره آبستنی



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
Owner.  

 مالک، صاحب
Ox. pl. oxen.  

ي هـاي خـانواده  گاو نـر ـ هـر یـک از گونـه     
ــده  ــاو(بوویـ ــخوارکنندگاناز ) گـ ــه . نشـ بـ

خصوص، یک گاو نر اهلی اخته شده که براي 
در مقایسـه بــا  . شـود کـار از آن اسـتفاده مــی  

ي نر اخته که بـراي پرواربنـدي از آن   گوساله
شود و گاو نر که براي جفتگیري یا استفاده می

 .شودگیري نگهداري میاسپرم
Oxalates.  

جــوهر (اگزاالتهــا ـ نمکهــاي اســیداگزالیک   
 .)ترشک

Oxalate poisoning 
  مسمومیت اکساالتی

Oxen. See ox.  
 گاوهاي نر کاري 

Oxhide.  
 پوست گاو، چرم گاو

Oxidase.  
 .ي اکسیژنکنندهاکسیداز ـ آنزیم فعال

Oxidation.  
اکسیداسیون، اکسایش ـ ترکیب اکسیژن با یک 

ي عنصر دیگر و تشـکیل یـک یـا چنـد مـاده     
ــد ــیمی . جدیـ ــهاي شـ ــل در واکنشـ ایی عمـ

اکسیداسیون باعث افزایش بار مثبت روي یک 
حیـوان  . گـردد یا کاهش بار منفی مـی / اتم و

کربن موجود در غذا را با اکسیژن دم ترکیـب  

و گازکربنیک، انـرژي، آب و حـرارت تولیـد    
 .کندمی

Oxidative.  
 اکسایشی

Oxidizable.  
شوند، قابل اکسایشاکسایش  

Oxidize.  
شدنزنگ زدن، اکسید   

Oxidized.  
 اکسید شده

Oxidizer.  
 اکسیدکننده، اکسایند

Oxidizing.  
 اکسید کردن

Oxidoreduction.  
 اکسایش ـ کاهش

Oxman.  
 گاوچران

Oxygen.  
بو رنگ، بیاکسیژن ـ نوعی عنصر شیمیایی بی 

ترین عنصر ضـروري  و گازي است که فراوان
ي هــوازي و بــراي حیــات موجــودات زنــده

 .رودشمار میگیاهان به 
Oxyhemoglobin.  

اي اســت کــه از اکســی هموگلــوبین ـ مــاده  
ترکیب اکسیژن با هموگوبین خون در ششـها  

ایـن ترکیـب بـه راحتـی در     . شـود ایجاد مـی 
مجاورت بافتهاي بدن تجزیه شده و اکسـیژن  

 .شودآن آزاد می
Oxyiuris.  
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 کرمک
Oxystearin.  

 اکسی استئارین
Oxytocic.  

، مربوط بـه اکسـی توسـین یـا     اکسی توسینی
 هورمون محرك عضالت رحم

Oxytocin.  
ي اکسی توسین ـ هورمونی است که از غـده  

ي آن تحریک شود و وظیفههیپوفیز ترشح می
 .عضالت رحم است

Oyster.  
 صدف خوراکی

Oyster shell 
  پوسته صدف، گوشماهی

Ozone. O3.  
 اوزون

 
 
 
 
 

P 
 
 
P 
 

 
  Progeny Test Sires مخفف 

هاي آنهـا در ده   گاوهاي نري هستند که اسپرم
  .له یا بیشتر تست نتایج شده اندگ

Pacemaker.  

اي است که با کار گذاشتن ساز ـ وسیلهضربان
آن در قلب، باعث ایجاد ضربان منظم در قلب 

 .شودمی
Package.  

بندي کردنبسته، بسته  
Packaging  

بنديبسته  
Packer.  

ــد، کبســته ــهبن بنــدي، دســتگاه بســته يارخان
 )1(بندي ـ  ي بستهبندي، کارگر کارخانه بسته

ــتارگا   ــک کش ــه ی ــی ک ــارت  شخص ــا تج ه ی
مربوط ) 2. (کندبندي گوشت را اداره می بسته

هاي تازه یا بندي سبزیها، میوهبه تجارت بسته
 .غلتک) 3. (گوشت

Packing.  
سـازي انـواع   بنـدي و آمـاده  بندي ـ بسته بسته

و گوشت و غیره براي ارسال به میوه، سبزي، 
 .و نگهداري. بازار یا انبار

Packing.  
سازي، کوبشپرسازي، متراکم  

Padding.  
 پاروزدن، حرکت پارویی

Pad 
در کف پاي پرنـدگان قـرار   (پوشال، بالشتک 

گیرد و مـانع اصـطحکاك اسـتخوان هـاي      می
  .شود میپنجه 

Pad cooling  
  خنک کننده با پوشال

Paddock.  



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
ــک    ــع کوچ ــب، مرت ــگاه اس ــاه، گردش چراگ

  محصور، مزرعه کوچک محصور
Paddock grazing 

  چراي محصور
Paddy.  

ي کامل برنجشلتوك، دانه  
Pail 

  دبه، ظرف
Paired.  

 جفت شده، جفتی
Palatability = See also acceptability.  
خوشـخوراکی، مطبوعیـت ـ خصوصـیاتی از     

موجـب  یک گیاه یا بخشی از یـک گیـاه کـه    
ترجیح و انتخاب آن گیاه یا آن بخش از گیـاه  
نسـبت بــه گیـاه یــا گیاهـان دیگــر یـا ســایر     

. شـود قسمتهاي همان گیاه توسط حیوان مـی 
خوشخوراکی عبارت اسـت از تمایـل نسـبی    

عـواملی؛ ماننـد،   . حیوان به مصرف یک غـذا 
ي حرارت شکل ظاهري، بو، مزه، بافت، درجه

وط بـه  و در بعضی حاالت خصوصـیات مربـ  
صداي یک غذا در دهان روي خوشـخوراکی  

 .آن مؤثر است
Palatable.  

 خوش طعم، خوشخوراك
Pallor 

  رنگ پریدگی
Palate.  

 کام، سقف دهان
Paltine.  

 کامی
Palatomxillary.  

 کامی ـ فک باالیی
Palatopharyngeai.  

 کامی ـ حلقی
Pale.  

رنگ، رنگ پریدهکم  
Paleocerebellum.  

نیمخچه دیری  
Palm.  

 نخل) 2. (کف دست)1
Palm kernel cake 

  کنجاله هسته خرما
Palmar.  

دستیکف  
Palmitin.  
ــید      ــی گلیســرول و اس ــالمیتین ـ نمــک آل پ

 .پالمیتیک
Palmodorsal.  

دستی ـ پشتیکف  
Palomino.  
رنگ مسی، بلوند، طالیـی ـ اسـب بلونـد یـا      

 ترطالیی معموالً با یال و دم روشن
Palp.  

 پاهاي حسی دهانی، زایده حسی
Palpable.  

 قابل لمس
Palpation 

  ، مالمسه، معاینه لمسیلمس
Palpebra.  

 پلک
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Palpebral.  
 پلکی

Pampiniform.  
 هرمی شکل

Pan  waterer  
  آبخوري بشقابی

Pancreas. Sweetbread.  
ي ترشحی بـا دو نـوع   لوزالمعده ـ نوعی غده 

و پشـت  ترشح داخلی و خارجی که در زیـر  
این غده ضمن ترشح داخلی . معده قرار دارد

ي لوزالمعـده را کـه حـاوي مایعـات و     شـیره 
آنزیمهاي لوزالمعده است، در بخـش ابتـدایی   

. کندعشر ترشح میي باریک؛ یعنی، اثنیروده
اما در ترشـح خـارجی، ایـن غـده هورمـون      

ــه داخــل خــون وارد  انســولین  را مســتقیماً ب
رتی ك از وسـاله  تجا Sweetbread .کند می

ي تیموس است که نباید آید غدهبه دست می
 .با لوزالمعده اشتباه شود

Pancreatin. See enzyme.  
ــه طــور تجــارتی آن را از        ــانکرآتین ـ ب پ

ایـن  . کننـد ي گاو و خوك تهیه مـی لوزالمعده
ماده حاوي آنزیمهاي لوزالمعده بوده و قـادر  

. پروتئینها استي نشاسته، چربیها و به تجزیه
ي از پانکرآتین ممکن اسـت بـه عنـوان مـاده    

کننده به هضم استفاده شود، امـا محـیط   کمک
بنـابراین بـراي   . کنـد معده آن را متالشی مـی 

رسیدن آن به رود، محافظت آن توسط ایجـاد  

انجـام  ) در کپسول قرار دادن و غیره(پوشش 
 .شودمی

Pancreatitis  
لوزالمعده) تورم(آماس   

Pancreatolith  
 سنگ لوزالمعده

Pancreatolitiasis.  
 بیماري سنگ لوزالمعده

Pancreozymin.  
ــه ــانکروئوزیمین، کول ــهپ ــتوکینین، کول -سیس

سیستوکینین پانکرئوزیمین ـ هورمونی اسـت   
که در پاسخ به تحریـک انجـام شـده توسـط     

هضـم شـده،   ورود چربیها و پروتئینهاي نیمـه 
ز معده به بخش اول اسید معده یا یون کلسیم ا

ي مخـاطی  از الیه) اثنی عشر(ي باریک روده
 .شوداین قسمت ترشح می

Pancreozymin 
در پاسخ به  پانکروزیمین، هورمونی است که

هـا و   تحریک انجام شده توسط ورود چربـی 
هضم شده، اسـید معـده یـا     هاي نیمه  پروتئین

یون کلسیم از معده به بخش اول روده باریک 
، از الیه مخـاطی دوازدهـه ترشـح    )دوازدهه(

  .شود می
Pandemic.  

بسیار شایع ـ بیماري یا چیز دیگـري   فراگیر، 
یا جهـان  است که در سراسر یک کشور، قاره 

 .شیوع داشته باشد
Pandulose.  

 سرنگون، واژگون



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
Pangeneis.  

 پیدایش کلی
Panmixis.  

 آمیزش اتفاقی
Pannus.  

 وشتی شدن قرنیه
Panting  

 نفس نفس زدن، له له زدن
Pnophthalmia.  

 چرکی شدن کره چشم
Panting.  

له زدنله  
Pantosuria.  

 .ـ وجود پنتوز در ادرار ادراريپنتوز 
Pantothenate.  

 .پنتوتنات ـ نمک اسید پنتوتنیک
Papain.  

ي کنندهي تُردکننده و تسهیلیک ماده ،پاپایین
ي درخـت پاپایـا   هضم پـروتئین کـه از میـوه   

در برخی موارد، براي تُرد . شوداستحصال می
کردن گوشت دامهاي کشتاري، قبل از کشتار، 
آنزیم پاپایاز را داخـل گـردش خـون حیـوان     

این آنزیم توسـط اسـید   . کننده تزریق میزند
یک آنزیم پروتئـولیتیکی   .شودمعده خنثی می

  .است
Papilla.  

برجستگیها یا برآمدگیهاي کوچـک  ) 1(پرز ـ  
روي سطح بـدن یـا یـک عضـو بـدن؛ مثـل،       

نوك پستان، ) 2. (پرزهاي زبان، روده، شکمبه

ــه    ــک، یاخت ــدگی کوچ ــتانک، برآم ي سرپس
 .روپوست، کُرك گیاه

Papillary.  
 مخروطی، پرزي

Papillate.  
 پرزدار، شبیه نوك پستان، نوك پستانی

Papilledema.  
 خیزنوك پستانی

Papiliform.  
شکلپرزي  

Papilloma.  
، تاول پوستی، ورمزگیل  

Papmeat.  
 )مثل، گوشت کوبیده(غذاي نرم 

Paprika.  
 فلفل شیرین

Parabens.  
ــارابِن ــاپـ ــید    ،هـ ــترهاي اسـ ــا، اسـ پارابنهـ

پاراهیدروکسی بنزوئیک هستند که بـه عنـوان   
مواد ضد میکروب، ضد مخمر و ضد کفک در 

 .صنایع غذایی مصرف دارند
Parabiosis.  

 همزیست تجربی
Parabola.  

 سهمی
Parabronchi.  

ي نوع سومنایژه  
Paracasein. See casein; rennet.  

کـه از اثـر رنـین     پاراکازئین ـ پروتئینی است 
 .کندروي شیر رسوب می) مایه پنیز(

Paradidymis.  
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ايجسم برنجی، جسم جنب بیضه  
Paraffin.  

بو و مومی شکل مزه، بینوعی ماده بی ،پارافین
از . مانـد است که از تقطیر مواد نفتی باقی می

هـا،  پارافین براي اندود کردن سر بطـري ژلـه  
ي شیر، پنیر و ها، روکش پاکتهانگهداري میوه

 .شودموارد مشابه استفاده می
Paraganglia.  

ايفوق گره  
Parakeratosis.  

نـوعی بیمـاري پوسـتی در    ) 1(پـاراکراتوز ـ   
یـا فراوانـی    (Zn) خوك کـه از کمبـود روي  

ایـن  . شودي غذایی ناشی میکلسیم در جیره
-بیماري با خشکی، سختی و شاخی شدن الیه

هـر  ) 2. (دشوي خارجی پوست مشخص می
ي خارجی پوست، گونه حالت غیرطبیعی الیه

ها به به ویژه شرایطی که توسط ادم بین یاخته
آیـد و باعـث ممانعـت از تشـکیل     وجود می
 .شودکراتین می

Paralysis = See milk fever.  
اختالل در وظیفه، بـویژه از دسـت   ) 1(فلج ـ  

غالبـاً نشـانه یـا    . دادن قدرت حرکت یا حس
وجـود بیماریهـاي مختلـف حیـوانی     عالمت 

نوعی بیماري در زنبورعسل که بـا  ) 2. (است
ــا     ــا و باله ــادگذاري پاه ــرزش، گش ــانه ل نش

 .شودمشخص می
Paramedian.  

 فوق میانی

Parametrium.  
 فوق رحمی

Paraolfactory.  
 فوق بویایی

Paraphimosis.  
 خارج ماندن قضیب

Paraplegia.  
طرفهفلج مغزي یک  

Parasagittal.  
 فوق سهمی

Parasite.  
اي ـ موجـود زنـده  ) گیاهی یا جانوري(انگل 

کم مدتی درون یـا روي  است که براي دست
ي دیگر زیست کرده و یک حیوان یا گیاه زنده

برخی بیماریهاي انسان و . کنداز آن تغذیه می
انگلها شامل . شودحیوانات ناشی از انگلها می

ــه ــاي پروتوزوآهــاگون ــدپایان ه ــا و بن ، کرمه
 .شوند می

Parasitic.  
انگلی ـ الف ـ اشاره است به بیماري ناشی از 

ب ـ آلوده به انگل، اشاره اسـت   . عمل انگلها
 .به حیوانات یاگیاهانی که ناقل انگل هستند

Parasiticde.  
کُشانگل  

Parasitism.  
 آلودگی انگلی

Parasitology.  
شناسیانگل  

Parsympathetic.  
 پاراسمپاتیک



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
Parasympatholytic.  

 فلج پاراسمپاتیک
Parasympathomimetic.  

 مقلد پاراسمپاتیک
Paratendon.  

ي خارجی رباطالیه  
Parathormone.  

ي پاراتورمون ـ هورمونی اسـت کـه از غـده     
ي آن تنظیم شود و وظیفهپاراتیروئید ترشح می

متابولیسـم کلسـیم و   (کلسیم و فسـفر خـون   
تحریک بافـت مخـاطی   ) 1: (از طریق) فسفر
) 2. (ي باریک و افزایش جـذب کلسـیم  روده
دفع فسـفات  ) 3. (ي استخوان از کلسیمتخلیه

 .ها استاز کلیه
Parathyroid. See parathyroid 
glands.  

 پاراتیروئید، غدد پاراتیروئید
Parathyroidectomy.  

 برداشتن غدد پاراتیروئید
Paratuberculosis.  

سل، بیماري یون شبه  
Paratyphoid.  

 شبه حصبه
Paravertebral.  

ايفوق مهره  
Parvertebralis.  

ايفوق مهره  
paraxial  

 فوق محوري
paraxonia  

 جانوران سم شکافته

Parenchymatous.  
 پارانشیمی

Parent.  
 والدین

Parents stock= broiler breeder 
  مرغ مادر

Parental.  
 والدینی

Parental ditype 
ــوره ــراد داراي دو   دوج ــوعی تت ــدي، ن ي وال

  ژنوتیپ مختلف والدینی
Parenteral.  
تزریقی، روشی است براي وارد کردن دارو و 
یا مواد معدنی به بدن به طور مستقیم به زیـر  

 .پوست درون ماهیچه و درون رگ
Paresis.  
فلج ناقص، فلج کاذب ـ نوعی فلج نسبی کـه   

گذارد، ولی بر اثر میبر توانایی حرکت کردن 
 .قدرت احساس تأثیري ندارد

Parlor (milk) 
  اتاق شیردوشی

Parietal.  
 اي، گیجگاهیجداري، اطرافی، آهیانه

Parietalis.  
 جداري، مرزي

Parity 
حالت جـنس مـاده در مـورد تعـداد زایـش،      

  ، تعداد شکمتعادل، جفت
Parrot 

  طوطی
Parrot mouth 
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  دهان طوطی
Paronychia.  

 بافت اطراف ناخن
Paroophoron.  

 جسم کنار تخمدانی
Parotiditis.  

ي پاروتیدآماس غده  
Paroxysmal.  

ايبحرانی، حمله  
Pars.  

 قسمت
Pars anterior, ( pituitary gland) 

  تریورنپارس آ
Part per billion (ppb) 

  یلیونبقسمت در 
Parthenium 
پارتنیوم، پارتنیوم علف هـرزي اسـت کـه در    

. کند مزارع به همراه سایر محصوالت رشد می
اگر این گیاه ریشه کن نشود، مسمومیت ایجاد 

فعالیت ماده سمی پـارتنیوم بـر همـه     .کند می
حیوانات تاثیر گذار است و موجـب التهـاب   

همچنین حیوانـات   .شود بینی و ورم معده می
  .دهد عالیم التهاب پوست را نیز نشان می

Parthenogenese.  
اییبکرز  

Parthenogenesis.  
 بکرزایی

Partial.  
 نسبی

Partial diploid, (=merozygote) 

  دیپلویید جزئی
Particle.  

 ذره
Particle associated bacteria (PAD) 

 جامد بخش به وابسته هاي باکتري
Particle size 

  اندازه ذره
Particolored 

هایی از طیور گفته  چند رنگی، به نژاد یا واریته
شود پرهایی  با دو رنگ یا بیشتر هستند، یا  می

  .سایه هاي رنگی دارند
Particulate inheritance 

اي، بر پایه این نظریه صفات نتاج،  وراثت ذره
بر خالف وراثت اختالطـی، حاصـل ترکیـب    

  .ژنی والدین نیستند
Partridge.  

 کبک
Parts per billion=ppb 

  قسمت در بیلیون
Parts per million=ppm 

  قسمت در میلیون
Parturient paresis 
فلجی زایشی، حالتی که علت آن پایین بـودن  
غلظت کلسـیم خـون اسـت و باعـث فلجـی      

  .شود جزئی تا کامل بالفاصله پس از زایش می
Parturition.  

 زایش
Partusinduction 

  همزمان کردن زایمان
Passive.  



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
 غیر فعال

Passive immunity 
غیرفعال، ایمنی حیوان در برابر بیماري ایمنی 

در نتیجه دریافت سرم خون حیوان دیگري که 
این نوع ایمنی . در برابر آن بیماري ایمن است

  .رود دائمی نیست و از بین می
Paste.  

 خمیر
Paste.  

 چسب، خمیر، سریش، چسباندن
Pastern joint 
  مفصل بخولق، مفصل بین انگشت اول و دوم
Pasteurization.  
پاستوریزه کردن ـ عمل حرارت دادن شیر بـه   

 30گراد بـه مـدت   ي سانتیدرجه 8/62میزان 
گراد به ي سانتیدرجه 7/71دقیقه یا به میزان 

ــدت  ــه 15مـ ــام  . ثانیـ ــن روش تمـ ــا ایـ بـ
زا نابود یا غیرفعال میکروارگانیسمهاي بیماري

شده و خطر انتقال بیماري توسط شیر از بین 
این عمل براي قابل نگهداري کـردن  . رودمی

در . رودها و عمـل نیـز بـه کـار مـی     آب میوه
پاستوریزه کردن خواص شیمیایی شـیر تغییـر   

 .کندچندانی نمی
Pasteurize. See pasteurization.  

کردن ـ حرارت دادن شیر یا مایعات پاستوریزه
ي دیگر توسط عمل پاستوریزاسیون براي تازه

 .ظرفیت نگهداري آن طوالنی کردن
Pasteurlosis 

  پاستورولوزسز، وباي پرندگان

Pastiness.  
 خمیري، حالت خمیري یا چسبندگی

Pastoral.  
 چوپانی، روستایی، شبانی

Pastrami 
  گوشت دودي شده گاو

Pastry.  
هاي خمیري ـ انواع نان، کیک، شیرینی، پختنی

ي آنهـا  بیسکوبیت، کراکر و غیره که در تهیـه 
شود ابتدا مواد اولیه به صورت خمیر تهیه می

و سپس خمیر که برحسب محصول موردنظر 
حاوي مـواد مختلـف اسـت، بـا دسـتورالعلم      

 .شودمخشص پخته می
Pasturable.  

 درخور چرا، قابل چرا
Pasturage.  

ي موجود در چراگاهگیاهان یا علوفه  
Pastural.  

 چرگاهی، وابسته به چراگاه، مرتعی
Pasture.  

 چراگاه، مرتع، چرا، چرانیدن
Pastured.  
چرانیـده شـده ـ اشـاره اسـت بـه سـطح یـا         
محصوالتی کـه توسـط دامهـا چرانیـده شـده      

 .باشد
Pasturer.  

چرانچوپان، شبان، گله  
Pasturing.  
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اي یا چرانیدن ـ روش برداشت گیاهان علوفه 
هاي زراعی توسط چرانیـدن دام بـر   ماندهپش

 .روي زمین
Patch.  

 لکه
Patella.  

 استخوان کشکک، کشکک
Patellar.  

 .کشککی ـ مربوط به استخوان زانو
Patency.  

 باز، حالت باز، باز بودن، غیرمسدود
Patent.  

 باز، غیرمسدود
Paternal traits 

اي که در حیوانات  صفات پدري، صفات ویژه
مانند نرخ رشد، بازده غـذایی  . نر اهمیت دارد

  .الشهو کیفیت 
Path method (inbreeding) 
روش مسیریابی، روشی براي محاسبه ضریب 
  .همخونی و خویشاوندي از طریق شبیه سازي
Pathogen.  

ــاري ــک       بیم ــژه ی ــه وی ــاده، ب ــک م زا ـ ی
 .میکروارگانیسم که قادر به ایجاد بیماري باشد

Pathogen.  
زازا، عامل بیماريبیماري  

Pathogenenesis.  
زایـی، مبحـث پیـدایش    بیمـاري  زایـی، آسیب

 بیماري
Pathogenesis.  

زایی، ایجـاد  زایی، ایجاد آسیب، بیماريآسیب
 بیماري

Pathogenic.  
 زازا، عامل بیماريبیماري

Pathogenicity.  
زایی ـ توانایی نسبی یک عامل بیماریزا بیماري

 .در ایجاد بیماري
Pathogenomonic.  

 شاخص مرضوابسته به تشخیص ناخوشی، 
Pathogonomic 

 )بیماري(هاي بارز  نشانه
Pathologic. Pathological.  

 شناسیشناختی، وابسته به آسیبآسیب
Pathologist.  

شناسآسیب  
Pathology.  

شناسی ـ علم شناسایی   شناسی، بیماريآسیب
هاي ماهیـت، علـل، ایجـاد و    بیماریها از جنبه
سط آنها اي و ساختمانی که توتغییرات وظیفه

 .شودایجاد می
Patient.  

 بیمار، مریض، شخص مریض
Pattern.  

 الگو، طرح
Paunch= rumen 

  شکمبه، سیرابی
Pause. See laying ability.  
توقف، ایسـت، توقـف تولیـد ـ یـک توقـف       
موقت تولید تخم در مرغها تخمگذار که یک 
ویژگی ارثی است و اگر به صورت مکـرّر و  



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
-جدي روي تولید ساالنه طوالنی رخ دهد، اثر

 .گذاردي تخم می
Pause in egg 

  توقف تخمگذاري
Paw 

  پنجه پاي پرنده
Payment.  

 پرداخت، هزینه
PCR= polymerase chain reaction 

  اي پلیمراز واکنش زنجیره
Pea.  

 نخود
Pea comb 

  تاج نخودي
Pea fowl 

  طاووس
Peak.  

 ، به اوج خود رسیدن،قله، رأس، اوج، حداکثر
 پیک

Peak egg mass 
  اوج وزنی تخم مرغ، پیک وزنی تخم مرغ

Peak lactation.  
 اوج شیردهی

Peanut.  
 بادام زمینی

Pearl 
  مروارید، صدف

Peas 
  نخودها

Pecking 

نوك زدن، پرکنی، در این ناهنجاري، مرغ هـا  
هاي گوناگون همـدیگر را نـوك زده،    به علت

در . خورنـد  پرهاي یکدیگر را می کنند و مـی 
ــم   ــده کانابولیس ــبب پدی ــرفته س ــه پیش  مرحل

  .شود می) همدیگر خواري(
Pectin.  

 ژالتین گیاهی، پکتین
Pectinaceous.  

دار ـ وابسته یا مربوط به پکتین  پکتینی، پکتین
 .)ژالتین گیاهی(

Pectinase. Pectase.  
پکتیناز، پکتاز ـ آنزیمـی اسـت کـه قـادر بـه       

تبـدیل آن بـه   پکتـین و  ) آبکافـت (هیدرولیز 
 .اسیدپکتیک و الکل است

Pectoral.  
 .اياي ـ مربوط به سینهسینه

Pectoralis.  
ايسینه  

Pectose. Protopectin.  
 پکتوز، پروتوپکتین

Peculiar 
  عجیب، ویژه

Ped 
  سبد بسته بندي

Pedicle.  
 پایک، دم، ساقه

Pediculosis 
  شپش زدگی

Pedigree.  
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تی از پیشـینیان یـک   سـ فهر ،نامهشجرهنیاکان، 
 .نسل است 5 فقط شاملحیوان که معموالً 

Pedunculated.  
داردار، ساقهدم  

Peel. Peeling; rind.  
پوست، پوسته ـ پوشش خـارجی یـا پوسـت     

 .ها یا سبزیها؛ مثل، سیب، پرتقال و غیرهمیوه
Peel.  

 پوست کندن
Peeler.  

 کنیي پوستکن، وسیلهپوست
Pelagic  

 )ماهی(زي سطح
Pellagera  

اي انسان و بعضی پالگرا ـ نوعی بیماي تغذیه 
ــین    ــود نیاسـ ــر کمبـ ــه در اثـ ــات کـ حیوانـ

یا کمبود اسیدآمینه تریپتوفان ) اسیدنیکوتینیک(
یا عدم تعادل اسیدهاي آمینه که باعث کاهش 

یا اعتیاد مزمن به مصرف / شود وتریپتوفان می
ر بین این بیماري بیشتر د. شودالکل ایجاد می

ي آنها مردمی رایج است که ذرت غذاي عمده
ذرت کمبـود نیاسـین و   (دهـد  را تشکیل مـی 
: هاي پالگر عبارتنـد از نشانه). تریپتوفان دارد

ایــن . التهــاب پوســت، اســهال و زوال عقــل
گـرم  میلـی  100بیماري با استعمال خـوراکی  

اسیدنیکوتینیک یا نیکوتینامیـد در هـر چهـار    
اثـرات جـانبی   . شومی ساعت یک بار درمان

از آنجـا کـه پالگـرا    . نیکوتینامید کمتر اسـت 

عالوه بر نیاسین معموالً با کمبود چند ویتامین 
و ماده غذایی دیگر همراه است، بهتـر اسـت   
مکمل ویتامینهاي ب کمپلکس و پروتئین نیز 

-گوشت، ماهی، تخم. به مریض خورانده شود

ان ي بسیار خوبی براي بیمارمرغ و شی جیره
مبتال به پالگرا است، زیرا پروتئینهاي حیوانی 

 .منابع سرشار نیاسین و تریپتوفان هستند
Pellagrins  

 افراد مبتال به پالگرا
Pellet  

 اي از مو و اسـتخوان ك  توده) 1(پلت، حب
توسط پرندگان یا پستانداران گوشتخوار بـاال  

 .خوراك پلت شده) 2. (شودآورده می
Pellet binder 

، در موقعی که کیفیت پلت مورد  پلت چسبان
توجه است، اغلب به هر یک از مواد خوراکی 

شود که در  سازي، امتیازي داده می از نظر پلت
این  .شوند نویسی در نظر گرفته می حین جیره

 60تا  55از  سویا-هاي ذرت امتیاز براي جیره
بـراي   90-95شوند تـا   که به سختی پلت می

ــره ــدم جی ــاي گن ــ-ه ــتس ــر اس در  .ویا متغی
هایی که قسمت اعظم آنهـا ذرت باشـد،    جیره

استفاده از مواد پلت چسبان مصنوعی جهـت  
دستیابی به کیفیـت مطلـوب پلـت، ضـروري     

  .است
Pelleted  

 پلت شده، پلت
Pelleting  



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
ــواد ســازي، پلــت ســاختنپلــت ، فشــردن م

خوراکی آسیاب شده در داخـل یـک صـفحه    
 خوراكمشبک به منظور شکل دادن 

Pellets  
پلت ـ خوراك متراکم یا فشرده شـد توسـط     

سـازي بـه   عبور آن از سوراخهاي الـک پلـت  
 .وسیله فشار مکانیکی

Pellucid.  
 شفاف

Pelt.  
پوشش پوست ـ پوشش طبیعی پوست شامل  
مو، پشم یا خز حیوانات است؛ نظیر، پوشـش  
پشم در گوسفند، شتر و غیره پوشـش مـو در   

غیره؛ پوشش خز در روباه، بز، اسب، انسان و 
 .سمور، خرگوش و غیره

Pelvic.  
لگنـی ـ مربـوط بـه لگـن خاصـره، واقـع در        

 .نزدیک لگن خاصره
Pelvis.  

ي لگن خاصرهلگن، حفره  
Pen.  

) 3(آغل ) 2(حوضچه )1(محیط محصور پِن، 
 قلم

Pen mating 
  اي گیري النه جفت

Pendulous 
  نوسانی

Penetrance.  
، نفوذ یک صفتپذیري، نافذ نفوذ  

Penetrating.  

 نافذ، نفوذکننده
Penetration.  

 نفوذ
Penicillin.  

موییقلم  
Penicillin.  

که از ) پادزیو(بیوتیک سیلین ـ نوعی آنتی پنی
ي سیلیوم نوتاتوم، از خانوادهکفکی به نام پنی

آید و از آن براي انهدام مونیلیاسه به دست می
باکتریهاي بیماریزا و درمان عفونتها بسیاري از 
 .شوداستفاده می

Penis.  
 قضیب، آلت تناسلی حیوان نر

Penna 
  شاهپر

Pentosan. (C5H10O5)n  
ــی ســاکارید متشــکل از     ــک پل ــوزان ـ ی پنت

که در ) مثل، زایالن و آرابان(مولکولهاي پنتوز 
ي موادگیــاهی؛ مثــل، ســبوس، گنــدم، پوســته

 .استیوالف و غیره فراوان 
Pentose. C5H10O5.  
پنتوز ـ نوعی قند ساده پنج کربنه؛ مثل، زایلوز 

وز کــه در طبیعــت بــه وفــور یافــت و ریبولــ
 .شود نمی

Pepper.  
 فلفل

Pepsin.  
پپسین ـ یک آنزیم هاضمه که از غدد معـدي   

این آنـزیم بطـور تجـارتی از    . شودترشح می
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شود و از آن به عنـوان  ي خوك تهیه میمعده
. شودي پروتئین استفاده میاروي هاضمهیک د

گذارد و آنها را به پپسین روي پروتئینها اثر می
 .کندپروتئوزها، پپتونها و پپتیدها تبدیل می

Pepsinogen.  
پپسینوژن ـ شکل غیرفعال پپسـین اسـت کـه     

شود و بـه  توسط الیه مخاطی معده ترشح می
وسیله اسید کلریدریک فعال شده و به پپسین 

 .شودیل میتبد
Pepsis. Digestion.  

 گوارش، هضم
Peptic.  

کننده، هضمی، مربـوط  گوارشی، هاضم، هضم
 به هضم

Peptidase.  
پپتیداز ـ آنزیمی است که پپتیدها را آبکافـت   

 .کندکرده و به اسیدهاي آمینه تبدیل می
Peptide.  
پپتید ـ ترکیباتی با وزن مولکولی کم که ضمن 

ـ   چنــد اسـید آمینـه تبــدیل   ه دو یـا  آبکافـت ب
 .شود می

Peptization.  
زداییلخته  

Peptones.  
پپتونها ـ موادي هستند کـه از عمـل هضـمی     

 .یندآ آنزیمها روي مواد آلبومینی به دست می

انواع مختلف پپتون از بافت عضالنی یا توسط 
عمل باکتریهاي ماست روي الکتالبومین شـیر  

اشـکال  شـود و از آنهـا بـه عنـوان     تولید مـی 

پروتئینی سهل جذب یا محیط کشت اسـتفاده  
 .شودمی

Peptonurial.  
 .ـ وجود پپتون در ادرار ادراريپپتون 

Per capital consumption 
  مصرف سرانه

Per lay 
  پیش از تخمگذاري

Per oral 
  )خورانیدن(از راه دهان 

Percent. Percentage; (%)  
 درصد

Percolate.  
 تراوش

Percussion 
هاي معاینه فیزیکـی   یکی از روش( کردندق 

توان بـه   با استفاده از این روش می. دام است
هاي مجاور پوست یا بافتی که  وضعیت ارگان

  ).برد در عمق بدن واقع است، پی
Percutaneous.  

 پوستی، از راه پوست
Perennial.  

 چندساله، دایمی، پایا
Perfect.  

 کامل
Perforated  

 راخ سوراخمتخلخل، مشبک، سو
Perforating.  

کنندهرسوخ  
Perforation.  

 اي، مشبکسوراخ، شبکه سوراخ، سوراخ



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
Performance  

 عملکرد
Performance test 

  )پاسخ تولیدي حیوان(ارزیابی کارکرد 
Perfusion.  

ورسازي ـ عمل وري، غوطهغوطهتراوش نفوذ،
ور کردن در یک محلول فیزیولـوژیکی؛  غوطه

 .محلول نمکی مثل، خون یا
Peri- 

  ، پريپیشوندي به معنی پیرامون، پیش
Pericarditis.  

ي قلبالتهاب آبشامه  
Pericardium.  

اي است که قلب در بر ي قلب ـ کیسه آبشامه
گیرد و تراوشات آن باعث سهولت لغزش می

 .شودقلب در آن می
Pericarp.  

برغالف، برون  
Perichondrioum.  

 غشاي خارجی غضروف
Pericycle 

 دایره محیطیه
Pericyte.  

ي خارج مویرگییاخته  
Peripheral tissue 

  هاي سطحی بافت
Perimaxillary.  

 پیش آرواره
Perimetrium.  

ي خارجی رحمالیه  
Perineal.  

 میاندوراهی
Perineum.  

ي تشریحی بدن که بین دوراه ـ یک ناحیهمیان
یـژه  دو عضو یا ناحیه قرار گرفته است، بـه و 

 .بین مقعد و دستگاه تناسلی
Perinatal 

  پیش زایشی
Periodicity.  

اي بودنتناوبی، دوره  
Periodontal.  

دندانی) اطراف(دور   
Periodontum.  

 دور دندان
Periople.  

 پوست تاج سم
Periobita.  

ي چشمدور چشم، دور حدقه  
Periosteum.  

خــارجی ) پوشــش(غشــاي اســتخوان، غشــا 
 استخوان

Periostitis.  
تورم ضریع استخوان، التهاب غشاي پوششی 

 استخوان) ضریع(
Peripheral.  
سطحی، محیطی ـ مربوط است به سطح بدن   

 .حیوان یا گیاه
Perishable.  
فاسدشونده، فسادپذیر ـ محصوالت یا موادي  

شوند؛ مثل، که در شرایط عادي زود فاسد می
 .گوشت، ماهی و غیره
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Perissodactyl  
دارانی که در هر پاي آنهـا یـک   رد سم ـ سم ف

 .سم وجود دارد؛ مثل، اسب، االغ، قاطر
Perissodactyla.  

 فردسمان
Peristalsis.  

حرکات موج ماننـد و  ) 1(انقباضات دودي ـ  
ي رحمی طیـور  ي عضالنی لولهدرپی الیهپی

ــی  ــر آن تخــم خــارج م ــه در اث ــودک ) 2. (ش
معموالً بـه   ي گوارش کهانقباضات منظم لوله

) انقباضات دودي(صورت حرکات موج مانند 
ي گوارش بـه  بوده و در اثر آن محتویات لوله

طرف انتها رانـده شـده و سـرانجام از مقعـد     
 .شودخارج می

Peritonea.  
 صفاقی، مربوط به صفاق

Peritoneal cavity 
  حفره شکمی

Peritoneum.  
ي شکم ـ غشاي سـروزي کـه    صفاق، آبشامه

و ) شـکمی (ي صـفاقی  داخلـی حفـره  سـطح  
یا ) صفاق جداري(پوشاند حفرات لگنی را می
 .)صفاق احشایی(گیرد احشاء را در بر می

Peritonitis.  
ي شکم، التهاب صفاق ـ تجمع  التهاب آبشامه

ها و چرك در صـفاق یـا   سرم، فیبرین، یاخته
 .ي شکم را التهاب صفاق گویندآبشامه

Perivasucular.  
وقیدور عر  

Permanent.  
 دایمی، پایا

Permeability.  
 نفوذپذیري، تراوایی، قابلیت نفوذ

Permeable. Penetrable.  
قابل نفوذ، تراوا ـ اجسامی که مایعات و گازها 

اي از شن دهند؛ مثل، تودهرا از خود عبور می
 .دهدکه اب را از خود عبور می

Permeate.  
ازغشـاي   فاز عبوري، تراوش کردن، تراویدن

 .فـــیلتراسیون
Permeation.  

 نفوذ، تراوش، ترشح
Permissive.  

 اختیاري
Premix  
پیش مخلوط، پرمیکس، مخلوطی یکنواخت و 

مـواد  (نیـاز   ي مغـذي کـم   مرکب از چند ماده
ها و  معدنی، ویتامین، هورمون، ضد اکسیدانت

که از آن بـراي   و یک ماده حجیم کننده) غیره
نیـاز در   سهولت پخـش یکنواخـت مـواد کـم    

  .شود تر استفاده می مخلوطی بزرگ
Pernicious.  
کشنده ـ اشاره است به یک بیمـاري کشـنده؛    

 .خونی کشندهمثل، کم
Perone.  

نینی، استخوان نازكنازك  
Peroneal.  

اينینازك  



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
Perosis. Slipped tendon; hock 
disease.  

رباط پ، بیماري مفصل بخولـق ـ   در رفتگی 
یک بیماري طیور که با عالمت تغییـر شـکل   

این بیمـاري در  . شوداستخوان پا مشخص می
اثر کمبود برخی مواد غذایی؛ از جمله، بیوتین، 

 .شوداسیدفولیک، کولین و منگنز ایجاد می
Peroxidase.  
پراکسیداز ـ آنزیمـی اسـت مقـاوم در مقابـل      

ویژه در شیر غیرفاسـد   حرارت که در شیر، به
 .شودشده یافت می

Peroxidation.  
پراکسایش ـ پراکسیداسیون تا مرحله تشـکیل   

 .)o-o– ترکیبی با یک گروه(یک پراکسید 
Persistent.  

 مقاوم، پایدار
Perspiration.  

 تعریق
Pertussis.  

سرفهسیاه  
Pest.  

 آفت
Pesticide.  

بـراي  ا هـ کُش ـ موادي هسـتند کـه از آن   آفت
با حشرات و آفات گیاهی یـا  ) کنترل(مبارزه 

کُشـها شـامل   آفـت . شـود حیوانی استفاده می
کُشها کُشها، کرمکُشها، قارچکُشها، علفحشره

 .کُشها هستندو جونده
Pet 

حیوان خانگی، حیوان زینتـی، حیـوان دسـت    
  آموز

Pet birds 
  پرندگان زینتی

Pet Poultry 
  مرغان زینتی، طیور زینتی

Petechia.  
ايخونریزي نقطه  

Petiolus  
 زبانک

Petite 
پتی، نوعی جهش در مخمر که به علت تغییـر  
در کنش میتوکندري، کلنی هاي کوچک تولید 

  کند می
Petite poussin 

  جوجه سوپی
Petridish.  

اي است بشقاب ماننـد و از  پتریدیش ـ وسیله 
جنس شیشه که در آزمایشـگاه از آن معمـوالً   

 .شودکشت میکروارگانیسمها استفاده میبراي 
Petrifaction.  

 سنگی شدن، آهکی شدن
Petroleum.  

 نفت خام
Petrosal.  

ايخاره  
Petrous.  

دارخاره  
PFV. Physiological fuel value.  

 ارزش فیزیولوژیکی سوخت
pH. Hydrogen ion concentration.  
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، pH اچ، غلظت یـون هیـدروژن ـ مقیـاس   پی
اسـیدیته و قلیـایی   ) شـاخص ارزیـابی  (معیار 

خنثـی   pH=7. بودن در نزد شـیمیدان اسـت  
نمایانگر محیط قلیایی  7بیشتر از   pHاست، 

نمایـانگر محـیط اسـیدي     78کمتـر از   pH و
 .به صورت لگاریتمی است pH مقیاس. است

به صـورت لگـاریتمی    pH=7یک محلول با 
-اییمرتبه قلی pH=7،10یک محلول با . است

مرتبـه   100و  pH=6تر از یـک محلـول بـا    
 .استpH=5 تر از یک محلول با قلیایی

Phage.  
، باکتري خوارفاژ  

Phagocyte.  
خواربیگانه  

Phagocytosis.  
خواري ـ عملـی اسـت کـه توسـط آن      بیگانه
هاي سفید خوار؛ مثل، گویچههاي بیگانهیاخته

خارجی اي، با بلع باکتریها و ذرات چند هسته
ه محیط خون بـه مبـارزه بـا آنهـا     وارد شده ب

 .پردازند می
Phagolysosome.  

خوارلیزوزوم بیگانه  
Phalanges.  

 انگشتان
Phallus.  

 عضو تناسلی
Phanerosis.  

 مرئی شدن
Pharmaceutic.  

 دارویی، مربوط به دارو
Pharmacology.  

ي داروشناسی، علم داروشناسی ـ علم مطالعه 
داروها و مـواد شـیمیایی روي سـالمتی    تأثیر 

 .انسان و حیوانات
Pharmace. Pharyngeal. Glutteal.  

 داروسازي، داروخانه
Pharyngitis.  

 حلق) تورم، التهاب(آماس  التهاب گلو،
 

Pharynx.  
حلـق، گلـو ـ بخشـی از دسـتگاه گـوارش و       
دستگاه تنفس که بین دهان، حفره بینی و مري 

 قرار دارد 
Phase.  

 .مرحله، دوره
Phase feeding 
خوراك دادن مرحله اي، تغییر جیـره غـذایی   
حیوان بر حسب سن، شـرایط فیزیولوژیـک،   
تولید، فصل سال، دماي محیط، شرایط بـدن،  
گونه، سویه حیوان، توازن بین مواد مغـذي و  

  .کانی
Phase of decline.  

 کاهشی مرحله
Pheasant.  

 قرقاول
Phenol. Carbolic acid; C6H5OH.  
فنل، اسیدکاربولیک ـ یـک ترکیـب متبلـور و     

سنگ به دسـت  رنگ که از تقطیر قیر ذغالبی
از فنل به طور وسیع بـه عنـوان یـک    . آیدمی
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کننـده یـا جزیـی از ترکیبـات     ماده ضدعفونی

 .شودکننده استفاده میضدغفونی
Phenolphthalein.  
فنل فتالئین ـ گردي است که بـراي آزمـایش    

 .روداسیدیته به کار می
Phenomenon. Phenomena.  

 پدیده، عارضه، اثر طبیعی
Poa Pratensis 

، پوآ از جمله گیاهـان مرتعـی و   )کنتاکی(پوآ 
چمنی است که بغیر از شـرایط آب و هـوایی   
خیلی خشک مخلوط پوآ و شبدر سفید مرتع 

از  .کنـد  العاده خوبی را تولیـد مـی   دائمی فوق
تـرین گیاهـان    یکـی از غنـی   نظر پروتئین پوآ

اي است و حیوانات با میل و اشتیاق آن  علوفه
  . خورند را می

Poisthotonos.  
  برگشتگی سر به عقب

Phenothiozene.  
 مشتقات فنوتیوزن

Phenotype  
فنوتیپ ـ ظاهر یـا صـفات ظـاهري فـرد یـا       
موجود زنده؛ تظاهرات فیزیکی و ظاهري یک 

 .یا تشخیص باشداثر ژنتیکی که قابل مشاهده 
Phenylamine.  

 .فنیل آمین ـ یکی از اسیدهاي آمینه ضروري
Pherenic.  

 حجاب حاجزي
Philtrum.  

 شکاف باالي لب، ناودان لبی
Phimosis.  

 چسبندگی بین حشفه و غالف قضیب
Phlebectomy.  

 قطع سیاهرگ
Phlebitis.  

 التهاب سیاهرگ، آماس وریدي
Phlebotomus.  

ي خاکیپشه  
Phlegmon.  

 منتشره) تاول(آماس 
Phonation.  

 عمل تولید صدا
Phosphatase.  

اي از آنزیها است که موجـب  فسفاتاز ـ دسته 
شکسته شدن بعضی ترکیبـات آلـی فسـفردار    
ــل و    ــبه الک ــات ش ــنش ترکیب حاصــل از واک

تعیـین غلظـت ایـن    . شـود اسیدفسفریک مـی 
آنــزیم، روي اســت بــراي تشــخیص بعضــی 

 .بیماریها
Phosphates.  
فسفاته ـ نمکهاي اسیدفسفریک؛ نمکهایی که  
از ترکیب اسیدفسـفریک بـا سـدیم، پتاسـیم،     

آوري از عمـل . شـوند کلسیم و غیره ایجاد می
سنگ فسفات با اسیدسولفوریک، سوپرفسفات 

شود که بیشتر کـاربرد را بـه عنـوان    ایجاد می
 .یک کود شیمیایی زراعی دارد

Phosphatide. See phospholipids.  
فسفاتید ـ یک ترکیب آلی پیچیده کـه حـاوي    
ــا آمینواتیــــل   ــفریک یــ ــیدکولین فســ اســ

این ترکیب در شیر یافت . اسیدفسفریک است
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شود و در اثر حرارت و اکسـید شـدن بـه    می
فسفاتید عامل مهمـی  . رودسهولت از بین می

در اکسیداسیون خـود بـه خـود چربـی شـیر      
 .است

Phosphaturia.  
 .ـ وجود فسفات در ادرار ادراريفسفات 

Phospholipids. Phosphatide.  
حاوي فسفر که ) چربی(فسفولیپید ـ یک لیپید 

ــرب،     ــیدهاي چ ــد اس ــت تولی ــمن آبکاف ض
لسـیتین،  . کندگلیسرین و یک ترکیب ازته می

سفالین و اسفینگومیین مثالهایی از فسفولیپیدها 
 .هستند

Phosphoprotein.  
است که حاوي فسفر فسفوپروتئین ـ پروتئینی 

 .باشد؛ مثل، کازئین شیر
Phosphorus. P.  
فسفر ـ یـک عنصـر شـیمیایی کـه بـه صـور        
مختلف آلـی یـا معـدنی، جزیـی از خاکهـاي      

فسـفر یـک عنصـر    . دهدطبیعی را تشکیل می
ــه  ــروري در تغذی ــات و  ض ــان، حیوان ي انس

 .گیاهان است
Phoshorylate.  

دار کـربن ـ وارد کـردن یـک گـروه      فسـفات 
فسفات داخل یک ترکیب آلـی؛ بـراي مثـال،    
ــد گلــوکز منوفســفات توســط عمــل      تولی

 .فسفوریالز
Phosphorylation.  

افزایی ـ یک واکنش شیمیایی که ضمن فسفات
آن یک گروه فسفات وارد یـک ترکیـب آلـی    

 .شودمی
Phosvitin 

هـاي زرده   فوس ویتین، یکی از انواع پروتئین
پنج درصد کل مواد جامد  .تخم پرندگان است

ــود درصــد   زرده را تشــکیل داده و حــاوي ن
  .پروتئین و ده درصد فسفر است

Photoperiod.  
ي روشنایی ـ طول طول مدت روشنایی، دوره

روشنایی روز یا نور مصنوعی، اشاره است به 
تعداد ساعاتی از روز که گیاهان یا حیوانـات  

عــرض نــور طبیعــی یــا مصــنوعی قــرار در م
 .یرندگ می

Photoperiodic  
  تناوب نور

Photophobia.  
، نور گریزيترس از نور  

Photoreceptor.  
 گیرنده نوري

Photorefractoriness 
  تفاوتی نوري بی

Photoschedule 
  برنامه نوري، رژیم نوري

Photosensitivity.  
 حساسیت به نور

Photosensitization.  
شدگی به نورحساس  

Photostimulation 
  تحریک نوري



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
Photostimulus 

  محرك نوري
Photosynthesis. Light building  
نورسـاخت ـ فرآینـدي اسـت کـه ضـمن آن       

هیـدراتهاي کـربن   ) دارکلروفیـل (گیاهان سبز 
را با جذب گاز کربنیک هـوا،  ) کربوهیدراتها(

جذب آب از خاك و کلروفیل موجد در خود 
. ســازدگیــاه در معــرض نــور خورشــید مــی 

. واکنشهاي این تبـدلی بسـیار پیچیـده اسـت    
تابـد،  وقتی نور آفتـاب بـه گیاهـان سـبز مـی     

موجـود در کلروپالسـتهاي   ) سبزینه(کلروفیل 
. کندبرگها بخشی از نور خورید را جذب می

در برگ انرژي نـورانی بـه انـرژي شـیمیایی     
شــود و انــرژي حاصــل موجــب دیل مــیتبــ

انیدریــد (شــود کــه آب و گــاز کربنیــک  مــی
به قنـدهاي سـاده و مرکـب تبـدیل     ) کربنیک

 .شوند
Photosystem.  

 دستگاه نوري
Phototaxis.  

 نورگرایی
Phototropism.  

 نورگرایی
Photuria.  

ـ دفع غیرطبیعی فسفر از طریـق    ادراريفسفر
 .ادرار

Phylogenetic.  
 سلسله نسبی

Phylogeny.  

شناسی ـ مطالعه تاریخ تکامل و رابطـه   شجره
 ، تبارزاییهاي مختلفهبین گون

Phylum.  
شاخه ـ گروه بزرگی از جانوران یا گیاهان که  

 .در یک صفت عمده مشترکند
Physical restraint 

  مقید نمودن فیزیکی
Physiological  

یـا مربـوط   /اشاره است بـه  )1(فیزیولوژیکی 
اي از شود به علـم فیزیولـوژي یـا شـاخه    می

) 2. (داردبیولوژیکی که با زندگی سر و کـار  
کند بر وظـایف اعضـاي گیاهـان و    داللت می
 .حیوانات

Physiological fule value 
روشــی بــراي (ارزش سـوختی فیزیولوژیــک  

  )خوراك انرژي ارزیابی
Physiology.  
فیزیولوژي ـ علم مربوط بـه وظـایف اعضـاء     
دستگاهها و کل بدن موجود زنده؛ فرآیندهاي 

 .زندگی و نحوه کار اعضاء
Phytate.  
فیتات ـ نمک یا استر اسید فیتیک کـه حـاوي    
اینوزیتول و فسفاتها به عنوان قلیـا بـوده ودر   

فراوان ) سبوس(ي غالت ي خارجی دانهالیه
فیتاتها جذب کلسیم در روده را کاهش . است

، امـا در  )ایهـا و طیـور  معـده در تک(دهند می
نسخوارکنندگان، میکروارگانیسمهاي موجـود  

کند و فیتاتهـا  ه آنزیم فیتاز ترشح میدر شکمب
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را هضم و کلسیم موجود در آن را در سـطح  
 .کنندروده قابل جذب می

Phytobezoar.  
مویی گیاهی ـ الیاف غیر قابل هضم بلع  گلوله

ي شـده توســط یــک حیـوان کــه در شــکمبه  
ایهـا بـه   معـده ي تـک نشخوارکنندگان یا معده

و  شـود اي مجتمـع مـی  شکل توپ یا گلولـه 
 .ممکن است عامل سوءهاضمه شود

Phytochrome.  
 رنگ گیاهی

Phytogenic  
زاد، داراي منشأ گیاهیگیاه  

Phytohormone  
هاي گیاهیهورمون  

Phytosterol.  
استرول گیاهی ـ استرول معمول و موجود در  

 .چربیهاي گیاهی
Phytotoxic.  

اي کـه بـراي   ي گیـاهی ـ مـاده   کننـده مسموم
 .کننه باشدگیاهان مسوم

Phytotoxicity.  
 مسمومیت گیاهی

Phytotoxin.  
 سم گیاهی

Phytotrichobezoar.  
ي مویی گیاهیگلوله  

Pia.  
 نرم

 
Pica. a depraved appetite.  

خواري ـ میـل شـدید بـه     خوري، هرزهآشغال
خوردن غذاها یـا چیزهـاي غیرطبیعـی؛ مثـل،     

این حالت در . خاك، شن، مو، مدفوع و غیره
شرایط کمبود فسـفر و پتاسـیم در حیوانـات    

همچنین افراد مبتال به هیستري . معمول است
و زنان حامله نیز براي خوردن بعضی غـذاها  

 .دهندنشان می) ویار(میل شدید 
Pickle.  
ترشی یا سرکه، آب نمک، نگهـداري توسـط   

 آب نمک یا سرکه
Piebald.  

و هاي سفید و سیاه ابلق ـ حیوانی است با لکه
 .ي دیگررنگ تیره

Picking 
  پرکنی

Pig.  
 5/54یـک خـوك جـوان بـه وزن     ) 1(خوك 

خـوك، هـر خـوك    بچه) 2. (کیلوگرم یا کمتر
جوان شیرخوار؛ خوکی که هنوز از شیر گرفته 

 .نشده باشد
Pigeon.  

معمـوالً  . اي از جنس کلمبـا کبوتر ـ هر پرنده 
کبوترهاي جوان را به صورت کشتار شـده و  

و کبوترهاي پیر را به صورت زنده  تمیز کرده
 .رسانندبه فروش می

Piglet. A small pig.  
 خوك کوچک، بچه خوك، خوکچه

Pigment.  
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رنگدانه ـ مواد رنگی که عامل ایجاد رنگهاي  
مختلف در اجزاء گیاهـان و جـانوران؛ مثـل،    

ــبزینه  ــل(سـ ــبز و  ) کلروفیـ ــان سـ در گیاهـ
 .هموگلوبین در جانوران

Pigmentary.  
اينگدانهر  

Pigmentation.  
اي شـدن،  رنگی شدن، رنگ شـدن، رنگدانـه  

دار شــدن ـ تجمـع مــاده رنگــی در    رنگدانـه 
 .بافتهاي گیاهی یا جانوري

Pigmented.  
دار شدهدار، رنگدانهرنگین، رنگدانه  

Pill.  
 حب، قرص

Pillar.  
 ستون، ستونک

Pilling.  
روي هم انباشتن، توده کـردن، دپـو کـردن ـ     
ذخیره سازي یا انبار کردن به روش روي هم 

  .قرار دادن محصول
Piloerection.  

 سیخ شدن موها، نعوظ موها
Pin.  

 سنجاق
Pinbones. Pin bone 

ــیمنگاهی ــتخوان نشـ ــتخوان اسـ ، نـــوك اسـ
 نشیمنگاهی

Pin feather 
  ، پرهاي موییپرهاي سوزنی شکل

Pincer.  

 انبردست
Pincers.  

 )نیش(دندانهاي انیاب 
Pinealocyte.  

 یاخته جسم صنوبري
Pinkeye.  

 ورم حاد ملتحمه
Pinna.  

 الله گوش
Pnning.  

 فضوالت خشکیده، اطراف مقعد بره
Pinocytosis.  

 .هاپینوسیتوز ـ جذب مایعات توسط یاخته
Pinto.  
پینتو ـ اسبی که داراي پوستی با زمینه تیـره و   

 .هاي سفید استلکه
Pinworm.  

کرمککم سوزنی،   
Piroplasmosis.  

 پیروپالسموز
Pisces.  

 ماهیان استخوانی
Pisciulture.  

 پرورش ماهی
Pisum sativum 

اي هر چند  ، نخود علوفهاي ، نخود علوفهنخود
ممکن است گاهگاهی جهت تولید دانه کاشته 
شود ولی اساسـا بعنـوان علوفـه سـبز کاشـته      

اش  ، فسـفر و آهـن    شود و مقـدار کلسـیم   می
از موقع شروع گلدهی تا مرحله گل . باالست
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کامل اگر درو شود، مقدار پروتئین آن زیاد و 
 .قابلیت هضم پروتئین باال است

Pisum formousm 
نخود وحشی، گیاهی است پایا، سبز، کوتـاه،  
علفی، خوابیده پخش روي خاك، ساقه منفرد، 

  .سفید و گل به رنگ صورتی، ارغوانی
Pit.  

 گودال، حفره
Pith.  

 نخاع
Pithing.  
قطع نخاع ـ یک روش کشـتار دام کـه در آن    

حس کنند تا حیوان بینخاع حیوان را قطع می
 .نکندشود و درد کشتار را حس 

Pitting.  
کنیچاله  

Pituitous.  
 مخاطی، بلغمی، خلطی

Pituitrin.  
ي هیپوفیز گـاو کـه   ي غدهپیتوترین ـ عصاره  

 .رودبراي مصارف طبی به کار می
Pizzle.  

 قضیب گاو، قوچ یا بز
Placenta. afterbirth.  
جفت ـ در حیوانات پستاندار، جفت عبـارت   

نـین بـه   است از غشاهایی که توسـط آنهـا ج  
مواد غـذایی از طریـق خـون    . چسبدرحم می

مادر وارد عروق جفت و سپس بند ناف جنین 

شود، جفـت از  وقتی نوزاد متولد می. شودمی
 .شودرحم دفع می

Plcentairs.  
دارانجفت  

Placental.  
جفتی ـ از، یا مربوط بـه جفـت؛ وابسـته بـه       

 .جفت
Placental retention 

  جفت ماندگی
Placental villi 

  پرزهاي جفت
Placentalia.  

دارانجفت  
Placentation.  

 تشکیل جفت
Placentitis. inflamaation of the 
placenta.  

 .جفت) تورم، ورم یا آماس(التهاب 
Placentome.  

ي رحمــی ـ جفتــی ـ مجمــوع یــک     تکمــه
و یک پـرز یـا   ) کارانکول(فرورفتگی رحمی 

آنهـا   که با اتصال) کوتیلدون(برآمدگی جفت 
شود و عالوه به هم، جفت به رحم متصل می

بر تثبیت و استقرار جفت در رحـم، تبـادالت   
 .شودخونی و دفعی را نیز باعث می

Plague.  
 بیماري طاعون

Plain.  
ــامرغوب  ) 1 ــامطلوب، ن ــاده) 2. (ن ) 3. (س

 .مسطح، جلگه، دشت



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
Plane.  

 حد، حد خاص، سطح
Plane of nutrition 

  سطح تغذیه
Planer.  

 رنده
Plankton.  
ــاهی      ــانوري و گی ــت ج ــون ـ جمعی پالنکت
میکروسکوپی یا بسیارریزي کـه بـه صـورت    

ها و ور در آب دریاها، دریاچهشناور و غوطه
پالنکتونهــا شــامل  . غیــره موجــود اســت  

پروتوزوآها، کرمها، جلبکها و غیره است و به 
بعضــی از (عنــوان غــذاي موجــودات آبــزي 

مورد استفاده ) ت آبزي دیگرماهیان و موجودا
در ژاپن و شوروي تحقیقـاتی  . گیرندقرار می

بــه عمــل آمــده اســت مبنــی بــر اســتفاده از  
. یـا حیوانـات  / پالنکتونها در تغذیه انسـان و 

پالنکتونهاي آبهاي شیرین، لیمنوپالنکتونها، و 
پالنکتونهاي آبهاي شور، هالی پالنکتونها نـام  

 .دارند
Plant.  

مومی مجموع بزرگی از جانداران گیاه ـ نام ع 
کـه بــه علـت داشــتن اختصاصـات معــین از    

در تعریف دقیقتـر  . جانوران متمایز شده است
شـود کـه داراي ریشـه    به رستنیهایی گفته می

بوده و از طریق جذب مـواد غـذایی محلـول    
کننـد؛ ماننـد پیـدازادان و نهـانزادان     تغذیه می

 .آوندي

Plant.  
 کارخانه

Plantar.  
پاییکف  

Plantaris.  
پاییکف  

Plantodorsal.  
 جهت کفی ـ پشتی

Plaque.  
 لکه

Plasma.  
بخـش مـایع خـون یـا     ) 1(پالسما، خونابه ـ  

مایع حاصـل از فشـردن عضـله یـا     ) 2. (لنف
 .ماهیچه

Plasmagenes.  
 .ژنهاي سیتوپالسمی

Plasmodium.  
 پالسمودیوم

Plasmolysis.  
ـ عملـی کـه   اي، پالسـماکافت   آبکافت یاخته

ــی  ــود توســط آن آب از ســلولها خــارج م ش
؛ مثل، کاربرد غلظتهـاي  )انقباض پروتوپالسم(

باالي غیرسمی نمکها یا قند به منظور توقـف  
 .رشد باکتري

Plasmolyse.  
) از دست رفتن(پالسماکافت شدن ـ از دست 

اي در اثـر  آب یاخته؛ کاهش آب درون یاخته
ــه در محیطــی غلیظ  ــرار گــرفتن یاخت ــر از ق ت

 .ايمایعات درون یاخته
Plaster  
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 گچ، مشمع
Plastic.  

پـذیر ـ   پذیر، انعطافپالستیک، خمیري، شکل
پذیري یـا انعطـاف   جسمی که خاصیت شکل

 .داشته باشد
Plasticity.  

پذیريپذیري، انعطافشکل  
Plasticizer.  

کنندهي نرمکننده، مادهنرم  
Plastifier.  

کنندهماده نرم  
Plate.  

 صفحه، بشقاب، الیه پهن
Platelets. blood platelets.  

هاي خونی، پالکتها ـ ذراتی بسیار ریز در گرده
لیتر داران که تعداد آنها در هر میلیخون مهره

. هـزار عـدد اسـت    250خـون انسـان تقریبـاً    
پالکتها در انعقـاد خـون مؤثرنـد و در بیشـتر     

ی شکل و هاي دوکداران به صورت یاختهمهره
 .شونددار دیده میهسته

Plateu.  
 کفه، پهنه، گستره

Platysma.  
 عضله نازك ناحیه گردنی

Plectrum.  
 ستونک

Pleiotropism.  
پلیوتروپیسم ـ عمل یک ژن در تظاهر دو یـا   

 .چند صفت
Pleiotropy.  

پلیوتروپی ـ تأثیر یک ژن روي تظـاهر دو یـا    
 .چند صفت

Pleomorphic.  
اراي اشکال متنوعچندشکلی، د  

Plethora.  
 پرخونی عمومی

Pleura.  
 جنب

Pleural.  
 جنبی

Pleurisy.  
الجنبآماس پرده جنب، ذات  

Pleuritis.  
الجنب، تورم پرده جنبذات  

Pleuropneumonia.  
الریهالجنب و ذاتذات  

Plexiform.  
ماننداي شکل، شبکهشبکه  

Plexus.  
 شبکه

Plicate.  
هایی لپه ،خوردههاي چینتاخورده، لپههاي لپه

 .اندکه به صورت چینهاي فراوان تاخورده
PLM. protein, lactose and minerals of milk. 

 .پروتئین، الکتوز و مواد معدنی شیر
Ploidy  

هاي جنسیتاخوردگی کروموزوم  
Plot 
قطعه، قطعه زمـین، تقسـیم کـردن زمـین بـه      

 .قطعات
Plottage.  



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
زمین يیک قطعه  

Plough.  
 گاو آهن، خیش

Plow. plough.  
 خیش، گاوآهن

Plowing.  
 شخم زدن

Plug.  
توپی، مانع، رسوب گرفتگی ـ هر چیـزي کـه    

معمـوالً  (به منظور بسـتن دهانـه یـک ظـرف     
مـورد اسـتفاده   ) ظرف بطري شکل یا بطـري 

پنیه و غیره؛ هر چیـزي  قرار گیرد؛ مثل، چوب
مجـراي یـک   ي یـک ظـرف یـا    که در دهانه

دستگاه گیر کرد باشد و از عبـور یـا جریـان    
همچنین به موادي . مواد درون آن ممانعت کند

که در دهانه یا یک مجزا رسـوب کـرده و از   
 .شودکنند، گفته می جریان آزاد ماد ممانعت

Plumbism.  
 مسمومیت با سرب

Plung.  
 توپی، مسدودکننده

Pluriparous 
  چند شکم زاییده، شکم چندم

Pluripotent  
 با قدرتهاي متفاوت

Pluritis 
الجنبذات  

Pluronics 
پلورونیکس،شوینده مخصوصـی هسـتند کـه    

کنند و با مصـرف آنهـا    کف کمی را تولید می

کـف و  )surface tension(کشش سطحی 
  .یابد در نتیجه ثبات کف در شکمبه کاهش می

Pneumogastric 
 ریوي ـ معدي

Pneumonia 
پهلوالریه، سینهذاتها، التهاب ریه  

Pneumothorax.  
ي اي ـ هواي حبس شده در قفسه  هواي سینه

 .صدري
Pneumouterus.  

 رحم بالونی، رحم هوادار
Pneumovagina.  

 هوا در داخل مهبل
Poikilothermic.  
خونسردي ـ اشاره است بـه حیانـاتی؛ نظیـر،     
دوزیستان، ماهیها و حشرات کـه دمـاي بـدن    

و با تغییر دماي محیط، دماي  آنها ثابت نیست
 .کندبدن آنها نیز تغییر می

Poikilotherms. ectotherms.  
جانوران خونسرد ـ حیوانات خونسرد؛ نظیـر،   

 .ماهیها
Poikilothermy  

حالــت توانمنــد بــودن ) 1(حالــت خونســرد 
حیوانات به سـازگاري بـا تغییـرات حرارتـی     

کیفیت تغییر دماي بـدن بـا دمـاي     )2 .محیط
مهرگان، ماهیها و دوزیسـتان و  اکثر بی. محیط

 .سرد هستندخزندگان، خون
Point.  
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ــارك  )1 ــوك، رأس، ت ــه، ن ــه، ) 2. (نقط نکت
اشـاره  ) 3. (موضوع مهم، موضوع قابل بحث

 .کردن
Poison.  

اي کـه موجـب   سم، زهر، زهرابه ـ هـر مـاده   
اثرات کشنده یا آسیب به بافتهـاي گیـاهی یـا    

سم یا زهر انـواع مارهـا،    جانوري شود؛ مثل،
هـاي سـمی   سمی یا شیره... عقربها، رطیلها و

برخی از اعضاي گیاهان سـمی یـا هـر گونـه     
کننـده  مواد طبیعی یـا مصـنوعی کـه مسـموم    

برخی از سـموم محصـوالت   . محسوب شوند
ــرو    ــی از میک ــاز بعض ــوخت و س ــی س طبیع

هسـتند؛ مثـل، سـم    ) هـا ریززنده(ارگانیسمها 
کلستریدیوم بوچولینوم کـه   حاصل از فعالیت

شـود کـه از   باعث بوچولیسم در انسـانی مـی  
غذاهاي مسموم شده با سم این باکتري تغذیه 

 .کرده باشد
Poisoning.  
مسموم کردن یا شدن، مسمومیت ـ اسـتعمال   

یـا در طـول   / یک ماده که در مقادیر کـافی و 
کشد یا یک مدت زمان موجودات زنده را می

بسـیاري از مـواد در   . ساندربه آنها آسیب می
کننده هستند، در حالی کـه  مقادیر زیاد مسموم

کننده بعضی مواد به مقدار بسیار جزیی مسموم
 .اندو حتی کشنده

Poisonous.  
کننـده ـ حـاوي سـم؛     زهرآلود، سمی، مسموم

 .مثل، یک گیاه سمی

Poisons.  
 زهرها، سمها، سموم

Polar.  
 قطبی، مربوط به قطب

Polarity.  
 جهت یافتگی، قطبیت

Polarization.  
 احیاي الکتریکی، قطبی شدن

Pole.  
 تیره، پایه، ستون

Polioencephalomalacia.  
نرم شدگی قشر مغز ـ این بیماري در دامهاي  

ه شده بـا کنسـانتره زیـاد اتفـاق     گوشتی تغذی
افتد و عالیم آن عبارت اسـت از کـوري،    می

هـاي  یچهبخصوص در ماه(اي لرزش ماهیچه
، تشنج عمومی و مرگ پس از یک تا چند )سر

در حالـت  . روز بودن حیوان در حالت اغماء
ابتالء، دامها سر خود را به اشیاء ثابـت فشـار   

این بیماري علل مختلف دارد، ولـی  . دهندمی
 B1 به تزریق داخل رگی مقدار زیاد ویتـامین 

 .دهدجواب مثبت می) تیامین(
Polioencephalomyelitis.  

مردگی قشر مغزبافت  
Polish.  

 جال دادن، صیقلی کردن، برق انداختن
Polished.  

 صیقلی، براق، جال داده
Polishings.  

 صیقل برنج
Pollard.  



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
شـاخ، درخـت هـرس شـده، سـبوس،      بز بـی 

شاخ، دار، گاو بیسبوس آرددار، گندم سبوس
 شاخگوسفند بی

Pollarding.  
 بریدن، سرشاخه زدن، قطع کردن

Polled.  
شـاخ  شاخ ـ حیوانی که به طور طبیعی بـی  بی

 .باشد
Pollen.  

ي گیاهـان کـه متـرادف    ي گـرده ـ گـرده   دانه
اسپرم در حیوانات است و براي بارور شـدن  

یـا بـارور   ) مادگی گیاهان دو پایـه (گیاه ماده 
مادگی در گیاهان یک (ي گیاه شدن اندام ماده

در مـورد  . ، باید به مـادگی منتقـل شـود   )پایه
بیشتر گیاهان، حشرات عامل انتقـال گـرده از   

هستند و ) افشانیعمل گرده(بساك به مادگی 
از بین حشرات، زنبورعسل مهمترین نقش را 

 .دارد
Pollination.  

افشانیگرده  
Pollinator.  

شود کـه در  افشان ـ به حشراتی گفته می گرده
ــرده ــل گ ــانی گعم ــی  افش ــل مهم ــان عام یاه

زنبورعســل مــؤثرترین . شــوندمحسـوب مــی 
 .افشانی گیاهان استحشره در گرده

Pollutant.  
کنندهکننده، ملوثآلوده  

Poly unsaturated fatty acids: 
PUFAS 

  اسیدهاي چرب غیر اشباع
Polyarthritis.  

مفاصل) آماس(ورم چند مفصل، التهاب   
Polychromatophilia.  

بیش از حدپذیري رنگ  
Polycystic.  

 چندکیستی
Polycythemia vera.  

سیتمی حقیقیپلی  
Polydactylism.  

 چندانگشتی
Polydactyly.  

 چندانگشتی
Polydipsia. An excessive thirst.  
پرنوشـی، عطــش فــراوان، تشـنگی مفــرط ـ     
تشنگی غیر طبیعی در اثر اتالف مایعات بدن؛ 

 .شودمی مثل، حالتی که در دیابت مشاهده
Polydontia.  

 چند دندانی
Polyestrous.  

شود که در چند فحلی ـ به حیواناتی گفته می 
ي فحلـی  یک فصل جفتگیري چندین چرخـه 

 .دارند
Polygastric.  

اي ـ اشـاره    اي، حیـوان چندمعـده  چند معـده 
ي است به حیوانات نشـخوارکننده کـه معـده   

 .چند قسمتی دارند
polygon.  

 چند وجهی
Polymastia.  
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 چند پستانی
Polymenorrhea.  

 افزایش دفعات قاعدگی
Polymer.  
بسپار ـ یک مولکول بزرگ کـه از واحـدهاي    

 .تر تشکیل شده باشدتکرارشونده، کوچک
Polymerase.  
 آنزیم بسپارشکن ـ آنزیمی است که تشـکیل  

DNA  یا RNA کندرا کاتالیز می. 
Polymerization.  

واحدهاي تکرارشونده در بسپارش ـ اجتماع 
 .یک مولکول بزرگ

Polymorphic.  
 چند شکلی

Polymorphie 
  چند شکلی، پلی مورفی

Polymorphismus 
  اشکال مختلف یک ژن

Polymorphonuclear.  
دارچند شکلی هسته  

Polymorphy.  
 چند شکلی

Polymyxin.  
-میکسین ـ هر یک از انـواع متعـدد آنتـی    پلی

ارگانیسـم یـا سـیلوس    بیوتیکها که از کشـت  
 .شودپولی میکسا مشتق می

Polyneuritis.  
آماس چند عصب ـ آماس با التهاب همزمـان   
تعــدادي از اعصــاب محیطــی در اثــر ســموم 

. هاي عفونی، یا کمبود ویتـامین فلزي، بیماري

در انسان، اعتیاد به الکل یک علت عمده این 
پلی نورایتیس؛ کمبـود تیـامین    .عارضه است

اد حدواسـط حاصـل از متابولیسـم    تجمع مـو 
ها در اطراف اعصاب را به دنبال  کربوهیدرات

دارد و موجب صدمه رساندن به سلول عصبی 
  .شود می

Polyoestrus.  
شود که در چند فحلی ـ به حیواناتی گفته می 

ي فحلـی  هر فصل جفتگیري چنـدین چرخـه  
 .دارند

Polyovulation 
  پلی اووالسیون

Polypeptide.  
 100تا  10پپتید ـ ترکیبی است متشکل از  پلی

اسید آمینه که توسط پیوندهاي پپتیدي تشکیل 
پپتیـدها در اثـر هضـم    در بـدن لـی  . شـود می

پروتئینها یا طی مراحل سنتز پروتئینها تشکیل 
 .شوندمی

Polyphage.  
فــاژ ـ انگلهـایی هســتند کـه بــه     جـنس پلـی  

میزبانهاي چند خانواده از یـک راسـته تعلـق    
 .رنددا

Polyphagia.  
 پرخوري

Polyphosphates.  
فسفاتها ـ از اتصال شـیمیایی فسـفاتها بـا     پلی

فسفاتها مشتق هاي طویل پلییکدیگر، زنجیره
فسفاتها موارد استفاده متعددي در شود پلیمی



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
یـا  / صنایع غذایی بـه عنـوان مـواد غـذایی و    

دهنـده، عمـل آورنـده    مکملهاي غذایی، طعـم 
-مصـرف اغلـب پلـی   . ارنـد گوشت و غیره د

فسفاتها و نمکهاي سدیم، پتاسـیم، کلسـیم و   
 )FDA( آمونیوم آنها از نظر اداره غـذا ودارو 

 .بالمانع است
Polyploidy.  
پولیپلوئید ـ موجودي اسـت کـه بـیش از دو     

 .ژنوم داشته باشد ي کروموزومی یادسته
Polyploidy.  

ــته     ــیش از دو دس ــدي ـ داراي ب ي پولیپلوئی
ــدنی؛ کرومــوزوم متجــانس در یاختــه هــاي ب

بـراي آنهـایی کـه سـه دسـته       n3هـاي  نشانه
 n4، )تریپلوئیـد (کروموزوم متجانس دارنـد  

براي آنهایی که چهار دسته کروموزم متجانس 
 .رودو غیره به کار می) تتراپلوئید(دارند 

Polypnea.  
تندنفسی ـ حالتی است که در آن شدت تنفس 

 .است زیاد، اما کم عمق
Polypropylene.  

پروپیلنپلی  
Polyribosome.  

 پرریبوزومی
Polysaccharides.  
پرقندیها ـ دسته بزرگـی از کربوهیـدراتها کـه     
مولکول آنها از ترکیب چند قند ساده بـا آزاد  

شـود و مهمتـرین آنهــا   شـدن آب ایجـاد مـی   
 .نشاسته، گلیکوژن و سلولز: عبارتند از

Polysome.  

 مجموعه چند ریبوزومپرریبوزوم، 
Polyspmermia.  

 لقاح چند اسپرمی تخمک
Polyspermous.  

 تخمک لقاح یافته با چند اسپرم
Polyspermy.  
لقاح چنـد اسـپرمی تخمـک ـ تخمـک لقـاح       
یافته با چند اسپرم به جاي حالت طبیعی که با 

افتـد  گاهی اتفاق مـی . یابدیک اسپرم لقاح می
نـد اسـپرم بـه    که به جاي نفوذ یک اسپرم، چ

در ایـن حالـت،   . کنـد داخل تخمک نفوذ مـی 
تخمک لقاح یافته به تعداد اسـپرمهاي داخـل   

کند و نوزادان متولد شده شده رویان تولید می
یا چنـدقلوهاي هـم تخمـک نامیـده      دوقلوها

اند شوند که این نوزادان با هم بسیار مشابه می
و تشخیص آنها از یکدیگر کار بسیار مشکلی 

 .است
Polystomatical.  

ايچند روزنه  
Polysynaptic.  

 چند سیناپسی
Polythelia.  

 چند سرپستانکی
Polyuria.  

، تکرر ادرار ـ تشکیل و دفع بیش از ادراريپر
عالمــت یــک  ادراريپــر. حــد معمــول ادرار

بیماري است؛ به طور مثال، در بیماري دیابت 
 .تولید و ترشح ادرار فراوان است

Polyvalent.  
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 چند ارزشی
Polyzygotic. See polyspermy.  
چند زیگوتی ـ ایجاد چند تخمک لقاح یافتـه   

نفـوذ چنـد   (اسـپرمی  در عمل پلی) زیگوت(
) اسپرم به داخل یک تخمک در هنگـام لقـاح  

تخمکـی  ي آن چنـدقلوهاي هـم  که در نتیجـه 
 .شوندمتولد می

Pomace. pulp from fruit. See 
pulp.  

هـا  نچه پس از آبگیري از میوهي میوه ـ آ تفاله
 .ماندباقی می

Pome.  
 .ي آبدارشفت ـ نوعی میوه

Pony. (ponies) 
 اسبچه

Poonac. coconut meal; copra 
meal.  

ي نارگیلکنجاله  
Poorness.  

 ضعف، سستی، فقر
Popcorn  

 ذرت بودادنی، ذرت بوداده
Popliteal.  

زانویی، رکبیپس  
Popliteus.  

رکبیزانویی، پس  
Popping 

، منبسط کردن دانه به علـت حـرارت   ترکاندن
  سریع

Population.  
 توده، جمعیت

Pore.  
 خلل و فرج، سوراخ، منفذ

Pork. the meat of swine.  
 گوشت خوك

Porker. A young hog or pig.  
 خوك جوان

Porose. Porous.  
 دار، متخلخل، پرمنفذخلل و فرج

Porosity.  
 تخلخل، پرمنفذي

Porous.  
 دار، پرمنفذمتخلخل، خلل و فرج

Porphyrin.  
پورفیرین ـ مشتقی است از پورفین؛ پورفیرین 

 ،(heme)  شـود، هـم  در هموگلوبین یافت می
یک پورفیرین در ترکیـب  (فروپروتوپورفیرین 

 .است) با آهن
Porridge. Oatmeal  

 آرد یوالف
Port.  

 خروجی، مجرا
Porta.  

حمالکننده، باب، حمل  
Portal draied viscera 

  سیاهرگ باب کبدي و ضمایم
Positive assorative 

  فنوتیپ هاي همسانآمیزش بین 
Post-stroke 

  بعد از حمله ناگهانی
Postaxial.  

 بعد محوري



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
Postcapillaries.  

 بعد مویرگی
Posterior. dorsal.  

 بخش عقبی، بخش خلفی، بخش پشتی
Posteriolingual.  

زبانیپشت   
Postestrus.  

ي اي از چرخـه ي بعـدفحلی ـ مرحلـه   مرحله
تناسلی حیوان ماده که در صورت عدم لقـاح  
اسپرم با تخمک و ایجـاد آبسـتنی، بالفاصـله    

آمادگی پذیرش جـنس  (پس از مرحله فحلی 
 .است) نر توسط جنس ماده

Postganglionic.  
ي عصبیپس عقده  

Posthitis.  
 ب غالف قضیبتورم غالف قضیب، التها

Postmaturity.  
 دیررسی، دیربلوغی

Postmortem. necropsy.  
ي کالبدگشایی پس از مرگ ـ آزمـایش الشـه   

این عمل معموالً . حیوان یا انسان بعد از مرگ
 .شودبراي یافتن علت مرگ انجام می

Postnatal.  
 پس از تولد

Postoperative.  
ا بعد از عملی ـ هر رخداد پس از یک عمل ی 

 .عمل جراحی
Postotic.  

 پشت گوشی
Postpartum.  

پس از زایمان، بعد زایمانی ـ هر اتّفـاقی کـه    
 .پس از زایمان رخ دهد

Postprandial 
  بعد از خوراك خوردن

Postsynaptic.  
 بعد سیناپسی

Postzone.  
ايخارج منطقه  

Potassium. K; Kalium  
پتاسیم ـ یک عنصر شیمیایی یا فلزي قلیـایی   

ایـن   .وفـور وجـود دارد  است که در کانیها به
ــات    ــان و حیوان ــدگی گیاه ــراي زن ــر ب عنص
ضروري است و در تغذیه جزء عناصر پرنیاز 

شـود و از الکترولیتهـاي بسـیار    بندي میطبقه
اي مایـل بـه   پتاسیم رنگ نقره. مهم بدن است

سفید دارد و هرگز به صورت خـالص یافـت   
بعد از کلسیم  از نظر مقدار، در بدن. شودنمی

مقدار پتاسیم موجـود در بـدن   . و فسفر است
مـواد  % 5پتاسـیم  . انسان دو برابر سدیم است
تـرین  دهد و عمـده معدنی بدن را تشکیل می

هاي بـدن  کاتیون موجود در بدن، درون یاخته
غلظـت پتاسـیم در مایعـات درون    . قرار دارد
مرتبــه بیشــتر از مایعــات خــارج  30ســلولی 

 .سلولی است
Potato.  

زمینیسیب  
Potcheese.  

ايپنیر کوزه  
Potent.  
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 بنیه، پرظرفیت، توانمندقوي، نیرومند، قوي
Potential.  

 استعداد
Potentiation.  

 تقویت، قوت بخشیدن
Pouch.  

 جیب، کیسه، حفره
Poulet.  

 نیمچه
Poult.  

ي بوقلمون ـ پس از  ي بوقلمون، جوجهنیمچه
 young نر جوانتعیین جنسیت به بوقلمون 

tom و به بوقلمون ماده جوان young hen 

 .شودگفته می
Poultice.  

ي نرم و مرطوب کـه  مرهم، ضماد ـ یک توده 
به صورت داغ روي یک زخم یا بخش ملتهب 

 .شودبدن قرار داده می
Poultry.  
طیور ـ تمام پرندگان اهلی شده که به منظـور   

ورش ي گوشت، تخم یا پـر، آنهـا را پـر   تهیه
دهند؛ مثل، مرغ، بوقلمون، اردك، غاز، مرغ می

ایــن . شــاخدار، کبــوتر، بلــدرچین و قرقــاول
اصطالح به حیوانات مذکور در حالت زده یا 

تمام مردم جهـان،  . شودکشتار شده اطالق می
هـاي  خواران از گوشـت و فـرآورده  بجز گیاه

به علـت بـازده   . کنندخوراکی طیور تغذیه می
می افت در هنگـام پخـت،   فراوان پرورش، ک

تــر، مصــرف ســهولت پخــت و قیمــت ارزان
 .گوشت طیور رواج فراوان دارد

Poultry manure 
  کود مرغی

Poultryman.  
 مرغدار

Poultrynector 
، نکتار طیور، یک طعم دهنده است شهد طیور

درصـد بـه جیـره     05/0که وقتـی بـه مقـدار    
پرندگان اضافه شود، سبب بهبود عملکرد آنها 

  .شود می
Pound.  

اونـس   16یـک واحـد وزن معـادل    )1(پونـد  
واحـد وزن  . اونـس تـروي   12آووئیردوپویز، 

ي گندم یا دانه 7000استاندارد انگلیسی معادل 
ایـــنچ  27/692معـــادل وزن . گـــرم 59/453

یـک  ) 2. (گـراد ي سـانتی درجه 4مکعب آب 
محیط بسته که در آن بطور قـانونی دام بسـته   

اي که از آن براي بـه  محیط بسته) 3. (شودمی
 .شوددام انداختن حیوانات وحشی استفاده می

power  
 توان

Powder.  
 پودر، گرد

ppm. parts per million.  
گـرم در  قسمت در میلیون ـ مثل، یـک میلـی   

گرم در کیلوگرم؛ یـک گـرم در   لیتر؛ یک میلی
تن؛ یک میکروگرم در گرم و یک نانوگرم در 

 .رهگرم و غیمیلی



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
Prague.  

هاي جدار رودهپراگ، سوراخ  
Prairie.  

 زار، مرغزار، علفزارچمنزار، سبزه
Pre-stroke 

  قبل از حمله ناگهانی
Preadaptive.  

سازگارپیش  
Preanesthesia.  

 پیش بیهوشی
Preanesthetic.  

داروي بیهوشیپیش  
Preaxial.  

 پیش محوري
Pre B cell.  

  B  یاخته پیش قراول
Pre calving (precalving) 

  قبل از زایش، پیش از زایش
Prebranchial.  

 پیش آبششی
Precancerous.  

 پیش سرطانی
Prechordata.  

 پیش طنابداران
Precipitate.  

ــردن  )1 ــوب ک ــزوالت ) 2. (رســوب، رس ن
 آسمانی، فرو ریختن نزوالت آسمانی

Precipitated.  
فـرو  ) 2. (رسوب کرده، نهشته، جدا شـده  )1

ــ جـدا   ) باران، برف، تگرگ و غیـره (ریخته 

شده از یـک محلـول یـا مـایع حـاوي ذرات      
 .متعلق در نتیجه تغییر شیمیایی یا فیزیکی

Precipitation.  
 نزوالت آسمانی

Precipitin.  
پادتن ترسیبی ـ پادتنی اسـت کـه بـا پـادگن      

پادتنی است . دهدمحلولش رسوب تشکیل می
که در نتیجه تزریق یک پروتئین خـارجی بـه   

 .شودعنوان پادگن، در سرم خون تشکیل می
Precocity.  

 زودرسی
Precolostrum.  

 پیش آغوز
Preconditioning.  

سازي ـ عملیـات مـدیریتی شـامل     پیش آماده
سوزي، واکسیناسـیون بـراي   سازي، شاخاخته

هـا  ونقل و تعلیم گوسـاله کمپلکس تب حمل
ایـن اعمـال   . براي خوردن خوراك از آخـور 

معموالً بالفاصـله قبـل یـا در هنگـام از شـیر      
شـود تـا در هنگـام رسـیدن     گرفتن انجام می

ها به جایگاههاي پرواربندي، تنشـهاي  گوساله
 .ي رشد و چاق شدن به حداقل رسدبازدارنده

Precooling.  
 سرد کردن اولیه، پیش سردسازي

Precrural  
نوییپیش زا  

Preculturing.  
 کشت، کشت مقدماتیپیش

Precursor.  
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اي کـه از آن  پیش ماده ـ یک ترکیب یا مـاده   
به طور مثـال؛  . شودي دیگري درست میماده

اسـت کـه در    A ي ویتـامین مادهکاروتن پیش
اعضاي گیاهی وجود دارد و در بدن انسان و 

 .شودي فعال تبدیل میA  حیوان به ویتامین
Predation.  

خـواري، شـکار طعمـه،    جـویی، طعمـه  طعمه
 گیريطعمه

Predator.  
جو ـ جانوري کـه از بعضـی حیوانـات     طعمه
ي انگلی دارد و ممکن است سودش به تغذیه

 .حیوانات دیگر یا انسان برسد
Predentin.  

 عاج آهکی نشده، عاج اولیه
Predictive.  

 بینیاخباري، مربوط به پیش
Predict.  

بینی کردنپیش  
Predictable.  

بینیقابل پیش  
Predisposant.  

ي اولیهمستعدکننده  
Preformation.  

 گیري قبلیساختگی، شکلپیش
Prefrontal.  

 جلوي پیشانی
Prganglionic.  

ايپیش عقده  
Pregnancy.  

) 1(آبستنی، بارداري، حاملگی، حاصلخیزي ـ 
حالت یک حیـوان مـاده کـه در رحـم خـود      

ي آبسـتنی از  دوره. دهـد نینی پـرورش مـی  ج
شود و تا زمان لقاح اسپرم و تخمک شروع می
) 2. (یابـد خروج جنین بالغ از رحم ادامه مـی 
 .در مورد خاك، حاصلخیزي، پرثمري

Pregnancy rate 
نرخ آبستنی، تعریف نسـبت گاوهـاي آبسـتن    
شده به تعداد گاوهـاي تلقـیح شـده در یـک     

ــراي    21دوره  ــر ب ــاري برت ــت، معی روزه اس
نـرخ آبسـتنی   . ارزیابی عملکرد باروري است

خطر موفقیت یـا شکسـت را در واحـدي از    
ــداد    ــیم تع ــان داده و از روي تقس ــان نش زم

روزه بـه تعـداد    21در یـک دوره  هـا   آبستنی
روزه  21هاي نامزد تلقیح طی همان دوره گاو

نرخ آبستنی نتیجه عملی هر دو . آید بدست می
و نـرخ   )Conception Risk( عامل نرخ گیرایی

  .است )Service Risk( تلقیح
Pregnant. gravid.  

 حامله، باردار، آبستن
Prehalluc.  

شستپیش  
Preheating.  

سازيپیش گرم  
Prehension.  

 .خوراك به داخل دهانگرفتن و بردن 
Prehepatic.  

 پیش کبدي
Preload.  



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
 بار قبلی

Premature  
 زودرس، نارس

Prematurity.  
 پیشرسی

Premix.  
مخلـوط ـ مخلـوطی اسـت یکنواخـت      پـیش 

نیـاز؛  ي غذایی کـم مرکب از یک یا چند ماده
نیاز، ویتامینها، اسـیدهاي  مثل، مواد معدنی کم
اکسیدانها و غیره و یـک  آمینه، هورمونها، آنتی

کننـده کـه از آن بـراي سـهولت     ي حجیمماده
نیـاز در مخلـوطی   پخش یکنواخت مـواد کـم  

 .شودبزرگتر استفاده می
Premixed.  
پیش مخلوط شده، پـیش مخلـوط ـ مخلـوط     

کننـده  کننده یا حجـیم ي رقیقشده با یک ماده
قبل از اخـتالط نهـایی بـا اجـزاي     ) یا هر دو(

 .دیگر
Premixing.  
پیش مخلـوط کـردن ـ پـیش مخلـوط کـردن       

 .یا مواد حامل/ ها وکنندهاجزاء با رقیق
Premolar.  
دندان آسیاي بزرگ ـ یکی از انواع دنـدانهاي   
پستانداران که برخالف دندان آسیاي کوچـک  
نوع شیري نداشته و معموالً دو یا سـه ریشـه   
ــین    ــده و چ ــارجی آن برآم ــطح خ دارد و س

 .خورده است
Premortal.  

ــا رخ دادن  -قبــل از مــرگ وجــود داشــتن ی
 .بالفاصله قبل از مرگ

Premonition.  
 سازي، پیش زینهاريپیش ایمن

Prmunity.  
 پیش ایمنی

Prenatal.  
قبل از تولد ـ اتفاق افتادن، رخ دادن یا وجود  
داشتن چیزي قبل از تولد؛ مربوط به هر چیـز  

بـدن  یا رخداد قبـل از تولـد در رحـم یـا در     
 .جنین

Preneuralis.  
 پیش عصبی

Preoperative.  
قبل از عمل ـ مربوط به هر چیز یا رخداد قبل 

 .از یک عمل جراحی
Preotic  

گوشی، جلوي گوشیپیش  
Preparation.  

سازي، هر چیز آماده شده اقدام، تدارك، آماده
 یا تهیه شده

Prepartum.  
  .گویند، زمان قبل از زایش را قبل از زایمان

Preponderance.  
 چیرگی، غالبیت

Prepotency.  
توانایی ارثی ـ توانـایی یـک فـرد در انتقـال       

 .خصوصیات خود به فرزندش
Prepotent.  
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توانمد ارثی، داراي ظرفیت ارثی یـا فطـري ـ    
توانایی زیاد یک حیوان در انتقال خصوصیات 

 .خود به فرزندش
Prepubis.  

ايعانهاستخوان پش  
Prepuce.  

 غالف قضیب
Prepyloric.  

ايالمعدهماقبل باب  
Prerenal.  

 پیش کلیوي
Prergor.  

 پیش جمودي
Prsbyopia.  

 پیرچشمی
Prscapular.  

 ماقبل استخوان کتفی
Preservation.  

 محافظت، نگهداري، حفاظت، ذخیره
Preservative.  

ي محـافظ،  ي نگهدارنده، مادهنگهدارنده، ماده
 ذخیرهي کمک ماده

Preservatives.  
 مواد نگهدارنده

Preserve.  
محافظت کردن، نگهداري کردن، ذخیره کردن 

 یا شدن، حفظ کردن یا شدن، ذخیره
Preserved egg 

  تخم مرغ انبار شده
Preserving.  

 نگهداري، محافظت، حفاظت

Press.  
پـرس،  ) 1(فشردن، فشار دادن، متراکم کردن 

استخراج شیره یا روغـن  اي است براي وسیله
اي کـه بـراي   هر وسـیله ) 2. (از بذور و غیره

ي محصول به کار رود؛ متراکم کردن یک توده
مثل، پرس عـدل بنـدي پنبـه، پـرس دسـتگاه      

 .بندي یونجه و غیرهبسته
Pressed.  

 متراکم، متراکم شده، فشرده
Pressing.  

 متراکم کردن، فشردن
Pressoreceptor.  

 گیرنده فشاري
Pressure.  

 فشار
Presswater.  

ي مایعی که از پرس فشاراب، افشره ـ عصاره 
هیدرولیکی ماهی یا گوشـت پـس از خـارج    

توسـط  ) یـا هـر دو  (کردن چربی یـا روغـن   
 .آیدسانتریفیوژ به دست می

Presterilisation.  
سازيپیش سترون  

Prestraining.  
سازيپیش صاف  

Presumptive.  
یالیاحتمالی، تصوري، خ  

Presynaptic.  
 پیش سیناپسی

Pretreatment.  



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
سازي ـ عمل یـا   آوري، پیش آغشتهپیش عمل

 .شونده قبل از عملیات اصلیعملیات انجام
Prevalence.  

 شیوع، رواج
Prvent.  
پیشگیري کردن، مانع شدن، جلوگیري کردن، 

 ممانعت کردن، بازداشتن
Prevention.  

 پیشگیري، ممانعت، جلوگیري
Preventive.  

ي کننده، ممانعتی ـ هر عامل یا برنامهپیشگیري
 .مربوط به پیشگیري یا بازداشتن

Preventric.  
ايپیش معده  

Prevertebral.  
 اي، مربوط به جلوي ستون فقراتپیش مهره

Prey.  
 شکار، صید

Priblast.  
ي رویانیحاشیه  

Prick.  
بري ـ بریدن دم اسب بـه منظـور رعایـت     دم

معموالً . بهداشت و زیباتر جلوه نمودن حیوان
دارد و کل دمـش را بـاالتر نگـه مـی    اسب دم

 .کندزیباتر جلوه می
Primary.  

 اولیه، ابتدایی
Primary contraction 

  انقباضات نوع اول
Primate.  

موجود اولیه ـ هر یـک از جـانوران اولیـه از     
هـا و  گروه نخستیان؛ مثل، میمونهـا، شـامپانزه  

 .رهغی
Primates.  
نخستیان ـ جانورانی از گروه میمونها که طبق  

ي تکامل داروینی، انسان کنونی از آنهـا  نظریه
 .منشاء شده است

Prime.  
، بهتـرین درجـه، ممتـاز، عـالی، ســرگُل     اعـال 

 محصول
Primetrium.  

 دور رحمی
Primiparous.  

، گـاو یـک   ، یکبار زاییـده قلوزاقلوزا، یکتک
 شکم زاییده

Primofloculation.  
 تجمع اولیه

Primordial.  
 طرحهاي اولیه

Primordium.  
 اولیه، مدل ابتدایی

Principle.  
 اصل، قاعده

Prirenal.  
 دور کلیوي

Pritubular.  
ايدور لوله  

Probability.  
 احتمال

Probe.  
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 ي سنجشي آزمایش، میلهمیله
Proboscis.  

 خرطوم
Prokaryotes.  

رانداپیش هسته  
Procedure.  

 روش، طریقه، مشی
Process.  

آوري، آوري، نـرم عمـل ) 2. (زایده، دنباله )1(
ي فرآینـد ـ عملیـاتی اســت کـه بــراي تهیــه     

محصوالت کشاورزي براي فوش و مصـرف  
ممکن اسـت اعمـال شـود؛ مثـل، پاسـتوریزه      
کردن شیر، دوددادن گوشـت، کنسـرو کـردن    

 .ها و غیرهمیوه
Processed.  

آوري شده، فرآیند شده ـ اشاره است به   عمل
آوري یـا  ي عمـل هر نوع محصول یا فرآورده

 .فرآیند شده
Processing  

ي غذا، خوراك یـا  آوري، فرآوري ـ تهیه عمل
هر چیز دیگر به شکل مطلوب و قابل استفاده 
یا بهتر براي استفاده توسط روشـهاي فـرآري   

 .خاص
Processor.  

ــده ــرآوريفرآورن ــده، ف ــلکنن ــده، ، عم آورن
 کنندهآوري عمل

Processus.  
 روند، فرآیند

Procoagulant.  

 ماده کمک انعقاد
Proctitis.  

 التهاب راست روده
Proctodeum.  

ي خلفیروده عقبی، روده  
Prodome.  

اي اسـت کـه داللـت بـر     پیش نشانه ـ نشـانه  
 .کندشروع یک بیماري می

Prdromal.  
 مارياولیه بی) عالیم(ها نشانه

Produce.  
محصوالت زراعی، تولید، محصـول، فرزنـد،   

 اوالد، عمل آوردن، ساختن، تولید کردن
Producer.  

 عمل آورنده، تولیدکننده
Prducible.  

 قابل تولید
Product.  
فرآورده، محصول، تولید ـ یک ماده که از یک 

ي تغییـرات  ي دیگـر در نتیجـه  یا چنـد مـاده  
 .دست آمده باشدشیمیایی یا فیزیکی به 

Production.  
 تولید، محصول

Productive.  
 بارآور، حاصلخیز، مولد، پرحاصل

Productivity.  
 حاصلخیزي، بارآوري، سودمندي

Proestrus.  



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
ي اي از چرخـه ي پیش فحلـی ـ مرحلـه   دوره

فحلی، درسـت قبـل از فحلـی کـه بـا رشـد       
 .شودفولیکول تخمدانی مشخص می

Prfile.  
 .عرضی، برش عمودي نیمرخ، برش

Profit.  
منفعت، ) 2. (سود بخشیدن، فایده رساندن )1

 .سود، فایده، مزیت
Profitability.  

 قابلیت سودآوري، قابلیت سودبخشی
Profitable.  

دارسودبخش، مفید، سودآور، نافع، منفعت  
Profound.  

 گود، عمیق، زیاد
Profunda.  

 عمق، قعر، ژرفا
Profundus.  

ود، ژرفعمیق، گ  
Progenitor.  

 جد، نیا
Prgeny.  

 فرزند، اوالد، فرزند یک حیوان
Progestational.  

اي اســت از ي جســم زرد ـ مرحلــه  مرحلــه
ي چرخـه (ي فحلی در حیوانات مـاده  چرخه

کـه در آن جسـم زرد فعـال    ) قاعدگی در زن
ــأثیر اســت و الیــه ي داخلــی رحــم تحــت ت

 .ترشحات آن قرار دارد
Progesterone.  

پروژسترون ـ هورمون مترشحه از جسـم زرد   
ي آن تخمدان حیوان مـاده یـا زن کـه وظیفـه    
اش و تحریک رحم براي رشـد الیـه داخلـی   

سازي حرکات رحم براي استقرار تخمک آرام
از این هورمون بـراي  . لقاح یافته در آن است

درمــان بعضــی بیماریهــاي تخمــدان و رحــم 
 .شوداستفاده می

Progestin. See progesterone.  
پروژستین، پروژسترون ـ یک هورمون جنسی  

نامی است که در ابتـدا بـه مـاده    . حیوان ماده
مترشحه از جسم زرد داده شد، اما امروزه بـه  

 .شودآن پروژسترون گفته می
Prognathism.  

 جلوآمدگی فک پایین
Prognosis.  

بینـی یـا تخمـین    آگهـی بیمـاي ـ پـیش    پـیش 
ــک ت پیشــرفت و نتیجــهوضــعی ــایی ی ي نه
 .بیماري

Progress.  
 پیشرفت

Progressive.  
کنندهپیشرفت  

Prokaryote.  
پروکاریوت ـ موجوداتی که فاقد غشاي هسته 
و تقسیمات سلولی میوز و میتوز بوده و شامل 

هاي سـبز آبـی   ها و جلبکها، باکتريویروس
 .هستند

Prolactin.  
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اي کـه شـیردهی را   پروالکتین ـ هورمون ویژه 
ــی  ــاي آن را حفــظ م ــدشــروع و بق ــن . کن ای

ي هیپوفیز ترشح هورمون از بخش قدامی غده
 .شودمی

Prolamins.  
اي کــه هــاي ســادههــا ـ پــروتئین  پــروالمین

 .شودمخصوصاً در بذر گیاهان یافت می
Prolapse.  

بیـرون زدن  ) 1(ـ   )پـروالپس ( زدگـی بیـرون 
ـ     دن؛ مثـل،  غیرطبیعی یک قسـمت یـا انـدام ب

قرار نداشتن یک اندام ) 2. (زدگی رحمبیرون
 .برگشتگی مقعد در طیور .در محل طبیعی آن

Proliferation.  
، تهییج سلولیرویش، جوانه زدن  

Proliferous.  
قابل تکثیر، تکثیرشـونده بـه وسـیله پیـاز یـا      

 زنیجوانه
Prolific.  
قابل تکثیر ـ قـادر بـه تولـدي تعـداد زیـادي       

 چند قلوزا، فرزند
Prolificacy 

  چند قلوزایی
Praline.  

 .پرولین ـ یک اسید آمینه غیرضروري
Prolymphocyte.  

 مولد لنفوسیت
Prominence.  

 برآمدگی، برجستگی
Promising.  

 امیدوارکننده

Promonocytes.  
 ايهستهي سفید تکمولد گویچه

Promontory.  
 برجستگی، دماغه

Promoter.  
کنندهمشوق، مترقی  

Promotion.  
 پیشرفت، ترقی، بهبود

Promyelocytes.  
ايهاي سفید چندهستهمولد گویچه  

Proneuron.  
ي عصبیپیش یاخته  

Pronormoblasts.  
هاي قرمزمولد گویچه  

Pronucleus.  
 پیش هسته

Proofreading.  
 غلط گیري

Prooxidant.  
 کمک اکسایش

Propagation.  
 ازدیاد

Propagator.  
 تکثیر کننده

Propagule.  
 موجود تکثیر شونده

Propane.  
 پروپان

Propargite.  
 پروپارژیت

Propel.  
 به جلو راندن
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Proper.  

 مخصوص
Proprietary foods 
خوراکهاي با فرمـول ویـژه مربـوط بـه یـک      

  شرکت خاص
Prohpage.  

 پروفاژ
Prophase.  

ي اول تقسـیم  پیش مرحله، پروفـاز ـ مرحلـه   
ــلولی  ــاهش   س ــا ک ــا تقســیم ب ــتقیم ی غیرمس

 .)میوز(کروموومی 
Prophylactic.  

ــگیري ــار     کپیش ــا معی ــل ی ــک عام ــده ـ ی نن
 .ي بیماريکننده پیشگیري

Prophylaxis.  
ــق      ــه از طری ــاري ـ معالج ــگیري از بیم پیش
پیشگیري؛ محافظت کردن در مقابـل بیمـاري   
توسـط مــواد شـیمیایی، داروهــا، سـرمها، یــا    

 .وسایل مکانیکی
Proplasia.  

 افزایش رشد
Proportional.  

 نسبی، به نسبت
Propriospinal.  

 مختص به نخاع
Prosocele.  

 پیش حفره
Prostaglandis.  

هــا ـ یــک گــروه ترکیبــات    پروســتاگالندین
کربنه که در بافتهاي مختلف بدن  20شیمیایی 

ساخته شده و اثرات فیزیولوژیکی متغیري در 
 .کندبدن ایجاد می

Prostate.  
اي است در دسـتگاه تناسـلی   پروستات ـ غده 

حیوان نر که درست زیـر مثانـه قـرار دارد و    
. کنـد بخشی از مجراي میـزراه را احاطـه مـی   

ي این غـده ترشـح مایعـات لیزکننـده،     وظیفه
کننده و مغذي در هنگام عمل انزال است رقیق

ي جنسـی  که به همراه ترشحات غدد ضمیمه
ه شـوند از محـل ذخیـره    دیگر، با اسپرم تخلی

 ، منـی )ي دم بـربخ یـا اپیـددم   ناحیـه (اسپرم 

(semen)     را تشکیل داده و با رقیـق کـردن
در . کننـد اسپرم موجبات انزال را فـرآهم مـی  

انسان، این غده را سنین باال مسـتعد ابـتال بـه    
 .است) سرطان پروستات(تومور 

Prostatitis.  
پروستات) تورم(التهاب   

Prostrate.  
 حالخوابیده، سست، بی

Prostration.  
 حالی، رخوتسستی، بی

Protease.  
پروتئاز ـ آنزیمی است که پروتئین را تجزیـه   

ي پـروتئین و  کننـده یک آنزیم تجزیـه . کندمی
آوري بعضـی  موجود در شیر گاو که در عمل

 .انواع پنیز اهمیت دارد
Protectant.  

کنندهمحافظ، محافظت  
Protection.  
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 حفظ، حفاظت، محافظت، داشت
Protective.  

 حفاظتی
Protectives.  

 مواد نگهدارنده یا محافظ
Protective tissue.  

 بافت محافظ
Protein.  

 پروتئین
Proteinaceous.  

ــه پروتئینــی، از دســته ي پروتئینهــا، مربــوط ب
 پروتئین) وابسته به(

Proteinase.  
هــاي پروتئینـاز، پروتئـاز ـ هــر یـک از آنزیم    

 .ي پروتئینهاکنندهتجزیه
Protein – incomplete. incomplete 
protein.  
پروتئین ناکامل، پـروتئین نـاقص ـ پروتئینـی     
است که حاوي تمام اسیدهاي آمینه ضـروري  
براي نگهداري و رشد حیوان یا انسان نیست؛ 

 .مثل، زئین و ژالتین
Proteinuria.  

ـ وجود پروتئین در ادرار که   ادراري پروتئین
ي یک نارسایی کلیوي اسـت، زیـرا در   نشانه

ها پروتئین خون را جذب حالت سالمتی، کلیه
 .کنندنمی

Proteolysis.  
کافت ـ عمل تبدیل کازئین یا بعضـی   پروتئین

مشـتقات کـازئین غیـر محلـول بـه ترکیبــات      
 .محلول در آب توسط موجودات زنده

Proteolytic.  
کننـــده، کافـــتن کـــافتی، پـــروتئینپـــروتئی

کافـت  روتئین، مربوط به پروتئینکننده پ تجزیه
اي کـه  اشاره است به تجزیه پروتئین یـا مـاده  

 .شودکافت میسبب تجزیه پروتئین یا پروتئین
Proteoses.  
پروتئوزها ـ اولین مرحله شکستن مولکولهاي  

ــه    ــاي تجزی ــط آنزیمه ــروتئین توس ــده پ کنن
ــوان مشــتقی از  پروتئینهــا،  ــه عن ــا ب پروتئوزه

 .شودپروتئینها در حین عمل هضم تشکیل می
Prothorax.  

سینهپیش قفسه  
Prothrombin.  
پروتــرومبین ـ یکــی از چهــار پـــروتئین      

 K ي خون که در حضور ویتامینمنعقدکننده

شود و در پالسماي خـون  در جگر ساخته می
این پروتئین براي انعقاد خـون  . موجود است

 .وري استضر
Proton.  

ي هسته یک اتم کـه داراي  پروتون ـ یک ذره 
پروتـون یـک   . یک بار الکتریکی مثبت اسـت 

 .)+H( یون هیدروژن مثبت است
Protoplasm.  
پروتوپالسم، پیش مایه، ماده زنده ـ اصطالحی 
است جامع براي تمام محتوي زنده ي یاختـه  
یا یـک موجـود زنـده؛ ترکیـب یـا ترکیبـات       

شیمیایی که محتواي سلول زنـده را   يپیچیده
 .دهدتشکیل می

Protoplasmic.  



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
مربوط به پروتوپالسم، حاوي پروتوپالسم یـا  

 پیش مایه
Protopodite.  

پاپیش  
Protoporphyrin.  

 .(heme) ه همدپروتوپورفیرین ـ پیش ما
Protovum.  

 تخم اولیه
Protozoa.  

هــاي یاختــهتــک یاختگــان، آغازیــان ـ تــک  
ي تـرین بخـش سلسـله   جانوري که در پایین

ــد، ریشــه  ــد؛ مانن ــرار دارن ــان،جــانوران ق  پای
 .داران و تاژکدارانداران، شعاعیان، مژه روزنه

Protzoacide.  
کُشتک یاخته  

Protozoan.  
تک یاخته، جانور آغـازي، پروتـوزوآ ـ یـک     

 .جانور میکروسکوپی تک یاخته
Protozoon.  

آغازي، پروتوزوآتک یاخته، جانور   
Protraction.  

روي، جلورويپیش  
Provender.  
خوراکهاي خشـک ـ بـه انـواع خوراکهـا یـا       

ي خشک براي حیوانات اهلـی اطـالق   علوفه
 .شودمی

Provntriculitis.  
) آماس، ورم، تورم(معده ـ التهاب التهاب پیش

در ) اي یــا حقیقــیمعــده غــده(پــیش معــده 

گاهی طیـور بـالغ   هاي در حال رشد و جوجه
 .شوندکه تحت شرایط بسته پرورش داده می

Proventriculus.  
معده ـ در دستگاه گوارش طیور، به معده  پیش
این . شودمعده گفته میاي یا حقیقی پیشغده

 .دان و سنگدان واقع شده استعضو بین چینه
Proving.  

 ورآمدن خمیر
Provirus.  

 پیش ویروس
Provisions.  

 تدارکات
Provitamin.  

اي ي ویتامین، پیش ویتـامین ـ مـاده   مادهپیش
است که پس از مصرف، در بدن حیوان تبدیل 

شود؛ مثل، کاروتن موجـود در  به ویتامین می
گیاهان که در بدن حیوانات تبدیل به ویتامین 

)A (شودمی. 
Provitamins.  

هاي ویتامینیپیش ویتامینها، پیش ماده  
Proximal. Nearest; opposite to 
distal.  
مجاور، نزدیکتـرین، قـدامی، نزدیـک مرکـز،     
نزدیک سر ـ نزدیکترین محل به نقطه مرجع،  

 .نظر محل چسبیدگی یا محل مورد
Proximate.  

 نزدیک، مجاور، تقریب
Proximate analysis 

  )ها روش تجزیه خوراك(آنالیز تقریبی 
Prozone.  
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 پیش منطقه
Pruritus.  

 خارش
Pseudo.  

 دروغین، شبه، کاذب
Pseudoallel.  

 آلل کاذب
Pseudocopulation.  

 جفتگیري کاذب
Pseudocyesis.  

 آبستنی کاذب
Pseudocyst.  

 کیست کاذب
Pseudodominance.  

 غالبیت کاذب
Pseudoeosinophil.  

دوست کاذبائوزین  
Pseudoestrus.  

 فحلی کاذب
Pseudohrnia.  

 فتق ناف کاذب
Pseudomelanosis.  

 مالنوز کاذب
Pseudomembrane  

 پرده کاذب
Pseudopapillae.  

  پستانک هاي کاذب گوساله، پاپیالي کاذب
Pseudoperineal hernia.  

 شبه پالستیک، پالستیک کاذب
Pseuloplastic.  

 شبه پالستیک، پالستیک کاذب
Pseudopodia.  

 پا کاذب
Pseudopregnancy.  

 آبستنی کاذب
Pseudorickets.  

 نرمی استخوان
Pseudostratified.  

 شبه مطّبق
Pseulotubrculosis.  

 شبه سل
Psyche.  

 روانی
Psychogenic.  

 روانی، با منشاء روانی
Psychomotor.  

 روانی ـ حرکتی
Psychrophile.  

 سرمادوست 
Psychrotroph.  

ــرماگرا  ــا س ــاي    هه ــتها ـ باکتریه سرمادوس
 10(دمـاي نسـبتاً پـایین    سرمادوست کـه در  

 .کنندبه سرعت رشد می) گرادي سانتیدرجه
Pterigopalatinum.  

که  حشراتاز  زیر گروهیک ،دارحشرات بال
 شامل حشرات بالدار

Pterigota.  
دارحشرات بال  

 
Pterygoid.  

اسـتخوان پتریگوئیـد، اسـتخوان     ،بالی، رجلی
 رجلی

Pterygopharygeus.  



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
پرگاه ـ محـل یـا مسـیر خـارج شـدن پـر از        

 پوست 
Pteryla.  

بر روي پوست پرنده که از آن پـر  یک منطقه 
پرگاه ـ محل یا مسـیر خـارج     ،رشد می کنند

 شدن پر از پوست 
PTH. See parathormone.  

-غده(ي پاراتیروئید پارتورمون ـ هورمون غده

که در تنظـیم کلسـیم خـون و    ) ي فوق درقی
  .استخوانها نقش مهمی دارد

 
Ptosis.  

 افتادگی پلک، پایین افتادگی پلک
Ptyalin.  
آمیالز بزاقی ـ آنزیم موجود در بزاق حیوانات 

) آبکافـت (اي که موجب هیـدرولیز  تک معده
این آنزیم در بزاق حیوانـات  . شودنشاسته می

مقـدار چربـی   . شـود نشخوارکننده یافت نمی
هضم نشاسته در دهان این حیوانـات مربـوط   

 .شود به اثر استرازها روي نشاستهمی
Ptyalism.  

کرکـدار ـ داراي   ش دهان، ریزش بـراق  آبریز
 .کرکهاي ریز

Puberty.  
بلوغ ـ سنی که در آن اعضاي تناسلی از لحاظ 

و صـفات ثانویــه   شـوند اي فعـال مــی وظیفـه 
زمــان بلــوغ بــراي . شــودجنســی ظــاهر مــی

حیوانات مختلف یکسان نبوده، بلکه این زمان 

، آغـاز  براي هر حیوانی در سن خاصی اسـت 
 .هاي تولید مثلی فرایندبروز 

pubertyinduction 
  القاء بلوغ جنسی

Puberulent.  
پوشیده شده ، کرك دار، داراي کرك هاي ریز

 .از موهاي ریز
Pubescence.  

 کرکدار ـ داراي پوشش کرکین
Pubescent.  

) پشـمهاي (پوشی، پوشیدگی با کرکهاي کرك
 نرم

 
Pubic.  

  اي، شرمگاهی عانه
Pubis.  

استخوان  استخوان عانه، عانه اياي ـ عانهمثانه
 شرمگاه

 Publications.  
   انتشارات

Puerperium.  
  نقاهت زایمانیدوره نفاس، 

Pullet.  
نیمچه ـ جوجه مرغ ماده کمتـر از یـک سـال     
سن، یا مـرغ مـاده جـوان در قبـل از شـروع      

 .تخمگذاري
Pullorum.  

هااسهال سفید طیور، اسهال سفید جوجه  
Pulmonary.  

 ششی، ریوي
Pulmonary ventilation 
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  تهویه ششی
Pulmonates.  

دارانداران، ششریه  
Pulp.  

در کاغذسازي، محصـول  ) 1(تفاله، گوشت ـ  
به دست آمده از هضم چـوب در یـک مـایع    
پخت کمی قلیایی یا خنثی که حاوي سـولفید  

   بافت گوشتی یا آبدار میوه) 2. (سدیم است
Pulp. pomace; bagasse; marc.  

ــه ـ پــس   ــدهتفال ــس از مان ــدي کــه پ ي جام
هـا،  گیـري از میـوه  یا عصـاره ) آب(استخراج 

آیـد؛  هاي گیاهان به دست میها و ساقهریشه
فرنگـی،  ي گوجـه ي چغنـدر، تفالـه  مثل، تفاله

 .ي نیشکر، و غیرهتفاله
Pulsation.  

 ضربان
Pulse.  

 ضربان، نبض
Pulses.  

 پالس هاي، حبوبات، ر گیاهان بقوالتبذو
Pulverization.  

  پودرشدگی) پودر(نرم 
Pulverizator.  

پاش ساز، گردپاش، ذرهپودرساز، گردساز، ذره
اي است که با آن مایعات تحت فشار ـ وسیله

را به صورت ذات بسیار ریز؛ مثل، ذرات مـه  
معلق در هوا درآورده و از آن براي گردپاشی، 

شودو غیره استفاده می پاشیسم.  
Pulverize.  

گردسازي کردن، پودرسازي کردن به صورت 
   مه، پودر یا گرد درآوردن

Pulverized. pulverizing . See 
ground; grinding.  
گرد شده، پودر شده، نرم شده، آسـیاب شـده   

   بطور ریز
Pulvinus dentalis.  

ي مانـده پس) 1(ي سیب ـ  ي نعناع، تفالهتفاله
حاصل از تقطیر نعنـاع کـه ممکـن اسـت بـه      

یـک فـرآورده   ) 2. (عنوان کود مصرف گـردد 
 .سازيفرعی صنعت آب سیب

Puncher. one who herds cattle; a 
cowboy.  

 گاوچران، گاوبان
Puncture.  

خــوردگی، ترکیــدن، ترکیــدگی، تــرك، تــرك
شدگی، شکاف خوردن، سوراخ شدن، سوراخ

  شکاف
Pup 

  ییدن، توله زاتوله
Pupa.  

 شفیره، مرحله شفیرگی
Pupate.  

 .شفیره شدن، به شفیره تبدیل شدن
Pupil.  

شـاگرد، دانـش   )2، مردمک، مردمک چشـم )1
 .آموز

Purebred.  
نژاد خالص، نژاد اصیل ـ حیوانی است کـه از   
تالفی چندین نسل از یک نژاد یا الین معـین  



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
ــد  ــده باشـ ــه شـ ــاتی  . نتیجـ ــین حیوانـ چنـ

از حیوانات ناخالص هستند و تر هموزیگلوت
واجد شرایط ثبت مشخصـات در دفتـر گلـه    

 .نژاد هستندرسمی
Purebreeding. Truebreding.  

 رسازي نژاد ـ جفتگیري دامی که از نظ خالص
  .یک یا چند صفت هموزیگوت باشد

Purgative. a laxative.  
دهنده ـ یک مـاده دارویـی    مسهل، ملین، لینت

ضـد  ، تخلیـه روده گـردد  که موجب تسـریع  
 .یبوست

Purge.  
 تخلیه مواد زاید یا نامطلوب

Purification.  
سازي، جداسازي، پاالیش، تصفیه، خالص
سازي صاف  

Purified.  
خالص، خالص شـده، پـالوده، تصـفیه شـده،     

 .پاالیش شده، صاف شده، جدا شده
Purifier.  

کننده، پاالیشگر، صافی، دستگاه تصفیه، تصفیه
 کنندهجداکننده، خالص

Purines.  
پورینها ـ یک گروه از ترکیبات شیمیایی آلـی   
که حاوي کـربن، هیـدروژن، و ازت بـوده و    

مهمترین ترکیب ازته فضـوالت  (اسیداوریک 
   .مثالی از آنها است) طیور

Purity.  

خلوص، پالودگی ـ عاري بودن از ناخالصـی؛   
یـا  عاري بودن پشم چیده نشده از الیاف سیاه 

 .تیره، مواد خارجی و غیره
Purpura.  

 لکه هاي خونریزي زیر پوست، حصبه عام
Purslane.  
چرکــدار، چرکــی، چــرکین، چرکــزا، حــاوي 

   ي چركدهندهساز، تشکیلچرك، چرك
Purulent. consisting of or forming 
pus.  

ي مایع ناشـی از تـورم کـه    چرك ـ یک ماده 
ا، سـلولهاي  شامل لوکوسـیتها، لنـف، باکتریهـ   

 ي آنها استي و مایع مشتق از تجزیهمرده
Purulent sinusitis.  
جوش چرکی، تاول چرکی، کورك چرکـی ـ   
برآمدگیهایی به تعداد کـم یـا زیـاد در سـطح     

   پوست که حاوي چرك باشد
Pustule.  

 پوسته
Putamen. Putrefaction.  

ــه     ــاد ـ تجزی ــیدگی، فس ــدگی، پوس ي گندی
  جوش چرك دار، پروتئینهاباکتریهایی 

 Putrefactive.  
 فاسدکننده ـ موجب تجزیه یا فساد شدن 

Putrefiable.  
گندیدنی،  ،گندیدن، فاسد شدن، پوسیده شدن

شـــدنی، فشـــادپذیر، فاسدشـــدنی، گندیـــده
 پوسیدنی

Putrefy.  
 .پوسیدن، گندیدگی، فساد، پوسیدگی
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Putrescine.  
برخـی  ي سـمی در  پوترسـین ـ نـوعی مـاده    

 .گوشتهاي فاسد شده
Putrid. Decomposed;rotten.  
ــد ـ       ــیده، فاس ــده، پوس ــده، گندی ــد ش فاس
اصطالحی است که در مورد فاسد شدن مواد 

 .رودآلی به کار می
Pyaemia. Pyemia.  
چرك خونی ـ وجود چرك در خون؛ حـالتی   

کننده از موضـع  است که در آن عوامل عفونی
داخل خون نفـوذ   یابند و بهاولیه گسترش می

در این حالت، در خون چرك یافـت  . کنندمی
کننده در شود که نشانه وجود عامل عفونیمی

بـراي ایـن مرحلـه از پیشـرفت     . خون اسـت 
عفونــت، اصــطالح عفونــت عمــومی یــا     

 .رودسیستمیک به کار می
Pyelography.  

هاپرتونگاري کلیه  
Pyelonephritis.  

ي کلیويالتهاب لگنچه  
Pyemia. See pyaemi.  
Pyloric.  

ايالمعدهباب  
Pyloromyotomy.  

المعدهشکافتن اسفنکتر باب  
Pylorus.  

باب المعدهپایلوروس،   
Pyogenic.  

، تب آورزا، چرسازمولد چرك، چرك  
Pyometra.  

 تجمع چرك در رحم
Pyosalpinx.  

هاي رحمیتجمع چرك در لوله  
Pyothorax.  

ي سینه چرکیقفسه  
Pyramid.  

 هرم
Pyramis.  

 هرمی
Pyrexia.  

دار ـ حالت تب یا بـاال رفـتن غیرطبیعـی     تب
 .ي حرارت بدندرجه

Pyrimidines.  
اي از ترکیبات آلی ناجور ها ـ دسته پیریمیدین

ي شش ضلعی آنها را حلقه که دو رأس حلقه
اتم ازت اشغال کرده و از ترکیبات ضـروري  

ند؛ هماننـد  براي حیات موجودات زنده هسـت 
ــا  ــیدهاي   پورینه ــیمیایی اس ــاختمان ش در س

 .اي شرکت دارند هسته
Pyrogen.  

زاآور، تبتب  
Pyuria.  
ادرار چرکی ـ وجـود یـا پیـدایش چـرك در      

  ادرار
  
  
 

Q 
Q 10  

 رارتیح، ضریب 10کیو 
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Q 20  

 ، اصطالحی براي اندازه گیري تنفس20کیو 
Quack  

  صداي اردك) 2داروي قالبی دادن، ) 1
Quadrant  

 یک چهارم
Quadrate  

 چهارگوش
Quadripartite  

 چهارتایی
Quadruped  

 چهارپا
Quail  

 بلدرچین
Qualify  

 منظم کردن
Qualitative  

 کیفی
Quality  

 کیفیت
Quantify  

 تعیین مقدار کردن
Quantitative  

 کمی
Quantity  

 مقدار
Quarantine  

 قرنطینه کردن
Quarter  

 کارتیه، پستان
Quartering 

کوارترینگ، یک روش معمول براي همگن و 
  . باشد می) سمپل(ها  کوچک کردن نمونه

Quarters  
، هر یک از چهار غـده پسـتانی   پستانهاي گاو

 گاو
Quart  

 نوعی واحد حجم مایعات
Quercus  

 جنس بلوط
Quark 
  .یکی از انواع پنیرهاي تازه منعقد شده با اسید

Quiescent  
 نهفته، خواب

Quill 
  شاهپر

Quinns method 
روش اسپرم گیري با ماساژ در خروس، روش 

  کوئین
Quintuplet 

  پنج قلو
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R 
Rabbit  

 خرگوش
Rabies.  
هاري، یک بیماري ویروسی بسیار مسري مغز 
و دستگاه عصبی است که منجر به ناتوانی در 

این بیماري جزء بیماریهاي . شودعمل بلع می
شود و بندي میحیوانات طبقهمشترك انسان و 

در انسان، این بیماري بیشتر از راه گاز گرفته 
 .شودشدن توسط سگ هار منتقل می

Race.  
 مسابقه) 2. (نژاد )1(

Raceme.  
آذین خوشهاي، گلخوشه، خوشه  

Racemose.  
ايخوشه  

Rachis.  
 محور سنبله گندم

Rachitis.  
سیم در نرمی استخوان، تخلیه استخوانها از کل

حیوانات یا افـراد بـالغ کـه منجـر بـه تـرد و       
این عارضـه  . شودشکننده شدن استخوانها می

در اثر کمبود کلسیم در جیره غذایی یا کمبود 
در سطح روده باریک یا نامناسبی ) د(ویتامین 

یـا  / نسبت کلسیم به فسفر در جیره غـذایی و 
هورمون غده پاراتیروئید (اختالالت هورمونی 

 .کندبروز می) تورمونیا پارا
Rachitism. See rachitls.  

ايحیوان مسابقه  
Rack.  
چهارنعل، نوعی حرکت اسب که در آن در هر 

کنـد و  قدم فقط یک پا به زمین برخـورد مـی  
کند؛ حالتی است از حالت چهار نعل ایجاد می

حرکت اسب کـه در آن در هـر گـام، پاهـاي     
ه هم از جانبی باهم و با اندکی تأخیر نسبت ب
 .شوندزمین بلند شده و بر زمین کوبیده می

Rack.  
) 3. (علف دادن یا آخور قابل حمل علوفـه )1

گــردن و ســتون فقــرات گوســاله، خــوك یــا 
گوشت جلوي سـینه گوسـفند،   ) 4. (گوسفند

اسـکلت یـا اسـتخوان    ) 5. (گوساله یا خـوك 
 .چسبیده به پوست

Radial.  
 زند اعالیی، زند زبرینی

Radialis.  
 استخوان زند زبرین

Radiant.  
 تشعشعی

Radiation.  
 تشعشع

Radical.  
اي، مربوط به ریشهریشه  

Radicant.  
دهریشه  

Radicel  
هاي فرعیریشه  

Radicle.  
چهریشه کوچک، ریشه  



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
Radioactive  
پرتوزا، پرتوتاب، خارج کردن انرژي اتمی به 

 شکل اشعه آلفا، بتا یا گاما
Radioactivated.  

آوي شـده  پرتو داده، پرتو تابانده شـده، عمـل  
هاي آلفـا،  توسط قرار گرفت در معرض اشعه

 .بتا یا گاما
Radioactivity  

 رادیواکتیویته، پرتوافشانی
Radioautography.  

 خودپرتونگاري
Radiocarpal  
ــه        ــوط ب ــتی، مرب ــچ دس ــی ـ م ــد اعالی زن

 استخوانهاي زند اعال و مچ دست
Radiograph.  

پرتوي، نگاره اشعه ایکس، یک تصویر نگاره 
هـاي  یـا اشـعه   (x) ترسیمی که توسط اشـعه 

ر روي صــفحه حسـاس بــه نـور ایجــاد   دیگـ 
این تصـویر، معمـوالً عکـس اشـعه     . شود می

 .شودایکس خوانده می
Radiography.  
رادیوگرافی، پرتونگاري، عکسبرداري، ظهور، 
مشاهده و تفسیر یک فـیلم اشـعه ایکـس بـه     

 .تشخیص و تعیین بعضی امراضمنظور 
Radioimmunoassay.  
ایمنی سنجی پرتوي، سـنجش ایمنـی توسـط    

  ، ایمنی سنجی رادیوییمواد رادیواکتیو
Radioisotope.  

ایزوتوپ پرتوتاب، ایزوتوپ رادیواکتیو یـک  
ــوپ   ــم؛ ایزوت ــان ات ــا هســته چن ــم ی ــاي  ات ه

شوند، امـا  رادیواکتیو به طور طبیعی یافت می
تـوان از بمبـاران عناصـر شـیمیایی     آنها را می

. معمولی توسط ذرات پرسرعت نیز ایجاد کرد
یک ایزوتوپ رادیواکتیو با خروج تشعشعات 

مغناطیســی بــه عنصــر دیگــري تبــدیل الکترو
رادیوایزوتوپ  1300تاکنون بیش از . شود می

 .طبیعی و مصنوعی شناسایی شده است
Radiology.  

ــوژي، عکســبردار   ــی، رادیول ي از پرتوشناس
در پزشــکی،  (اعضــاء و انــدامهاي انســان    

ــا   ــدي ی ــه خصــوص ارتوپ دندانپزشــکی و ب
ــته ــديشکسـ ــات ) بنـ ــاهی حیوانـ در (و گـ
و سایر موارد با استفاده از اشـعه  ) دامپزشکی

یا اشعه مجهـول و فـیلم حسـاس     )x( ایکس
مخصوص به منظور تعیین و تشخیص مواضع 
مورد نظر و مشکل در دست بررسی؛ همچنین 

د اشعه ایکـس، رادیـم، کبالـت، و مـواد     کاربر
 .رادیواکتیو دیگر در معالجه برخی امراض

Radiolucent.  
 هادي اشعه ایکس

Radiometer.  
 تشعشع سنج، اشعه سنج

Radionuclide. a radioactive 
nuclide.  

 هسته رادیواکتیو
Radioscopy.  
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 اشعه بینی، پرتوبینی
Radiotherapy.  

اشعه پرتودرمانی، درمان با  
Radius.  

 استخوان زند اعلی، زند اعلی
Radix.  

 ریشه
Raffinase.  
رافیناز، آنزیمی است که رافینـوز را آبکافـت   

 .کندمی
Raffinose. C18H32O16.  

رنگ؛ رافینـوز  رافینوز، نوعی قند متبلور و بی
قندي متشکل از گلـوکز، فروکتـوز، و   یک سه

پنبه گاالکتوز است که در مالس، کنجاله تخم 
 .شودو ماناي استرالیایی یافت می

Rainless.  
باران، خشکبی  

Rainness.  
 بارانی، هواي بارانی

Rainy.  
برانی، هواي بارانی، پرباران، مدتی اسـت کـه   
طی آن باران کم و بیش به طـور مـداوم فـرو    

 .ریزدمی
Raise.  

 پرورش دادن، بزرگ کردن، تولید کردن
Raisin.  

 کشمش
Raising.  

ربیت کردن، خمیرمایه زدنت  
Ram. amale sheep; buck.  

قــوچ، گوســفند نــر، جــنس نــر اختــه نشــده  
 گوسفند

Ramification.  
 انشعابات

Ramify.  
 منشعب کردن، شاخه شاخه کردن

Ramus.  
 شاخه

Ranch.  
یـک زمـین   ) 1(دامپروري، مزرعه دامـداري،  
، آغلهـا  )پرسنل(بزرگ شامل ساختمان اداري 

در (براي پرورش احشام، به ویژه گاو و غیره 
یک قطعه زمـین کوچـک   ) 2). (غرب آمریکا

اي در آن، بدون توجه به نوع اسـتفاده  با خانه
 .از آن

Rancher.  
داردامدار، گله  

Rancid.  
-ترشیده، بوگرفته، نامطبوع، فاسد، داللت مـی 

کد بر یک بو یا مزه نامطبوع و زننده ناشی از 
کسایش چربی، کـره، شـیر،   تغییر شیمیایی یا ا

 .داربستنی و دیگر محصوالت چربی
Rancidity.  

 ترشیدگی، حالت ترش بودن 
Random.  

 تصادفی، اتفاقی
Random effects 

  اثرات تصادفی
Range. rangeland  



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
انتخاب تصادفی، مرتع طبیعی، چراگاه مرتعی، 

 ، مرتعزمین مرتعی
Rangeland. range.  

مناسـب اسـت بـراي    اراضی مرتعی ـ اراضی  
چراي دامها، ولی نامناسب براي کشت و کار؛ 
به ویژه در نواحی خشـک، نیمـه خشـک، یـا     

 .جنگلی
Rangeman.  

داردامدار، مرتع  
Ranges.  

 مراتع
Ranging.  

 چرا، چراندن، چرانیدن، گله چرانی
Rangy.  
دام مرتعی، اشاره است به حیوانی کـه بـدنی   

چنــدان  طویــل، صــاف و پاهــاي بلنــد و نــه
این نوع دامها به علـت  .اي داشته باشدماهیچه

تغذیه از علوفه نسبتاً نامرغوب مراتـع، داراي  
رغـم بـزرگ شـدن    رشدي کند بـوده و علـی  

استخوانبندي آنهـا، گوشـت و چربـی انـدکی     
 .دارند

Rape. Brassica napus.  
منــداب، کلــم قمــري، کلــم روغنــی، کلــزاي 

 روغنی) شلغم(
Rapeseed. Brassica napus; 
brassica campestris.  
منداب، کلم روغنی، کلم روغهی از نظر توید 
روغن نباتی پنجمین دانـه روغنـی محسـوب    

شود و تنها دانه روغنی است که در تمـام  می

کلم روغنی یـک  . نقاط جها قابل کشت است
ایجاد ارقامی که غلظت . گیاه فصل سرد است
ــمی  ــاده ســ ــیم و (دو مــ ــید اوروســ اســ

ــ ــل  ) والتگلوکوزین در آنهــا کــم باشــد، عام
 .توسعه کشت این محصول است

Raphe.  
 خط اتصال، درز، شیار

Rapidly degradable fraction 
  بخش سریع تجزیه

Rash.  
 بثورات جلدي

Rat. Rattus spp. Family Muridae.  
موش صحرایی ـ یک حیـوان جونـده درازدم    
. که از موش خانگی به مراتب بزرگتـر اسـت  

جونـده آفــت خوراکهـاي انبـار شــده و    ایـن  
 .محصوالت کشاورزي و ناقل بیماري است

Rate.  
سرعت، میزان، آهنگ، نسبت، سـطح، مقـدار،   

گیـري شـده در   دز، ـ کمیت یا درجـه انـدازه   
 .نسبت با چیزهاي دیگر

Rate of fertility 
  نرخ باروري

 
Rate of lay 

  نرخ تخمگذاري
Ratio.  

رابطه با میـانگین  نسبت، عملکرد یک فرد در 
نسـبت بـه   . عملکرد تمام افراد در یک گـروه 

عـدد  = نسـبت : شـود صورت زیر محاسبه می
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مربوط بـه فـرد تقسـیم بـر عـدد مربـوط بـه        
 .100میانگین گروه ضرب در 

Ration.  
جیره، جیره غذایی، مقدار خوراکی کـه بـراي   

 24یک حیوان در یک مـدت معـین، معمـوالً    
ه در عمل، کلمـه  اگرچ. شودساعت تأمین می

رود که بـه  جیره در مورد خوراکی به کار می
شود، بـدون در نظـر گـرفتن    حیوان تغذیه می
 .مدت مصرف آن

Ratites 
، این پرندگان شـامل شـترمرغ   پرندگان بزرگ

)Ostrich ( و شترمرغ استرالیایی)Emu ( می
  .باشند که قادر به پرواز نیستند

Raw.  
ناآزموده، دباغی نشده نارس، خام، کال، نپخته، 

 .آوري نشده، عمل)پوست(
Raw milk 

  شیر خام
Raw wool 

  پشم خام
Rawhide. Undessed skin of cattle.  

 میوه کال، میوه نارس، میوه نرسیده
Razorback.  
ریز و ربک، نوعی خوك با پاها و پوزه دراز، 
پشت باریک و تیز و بدن صـاف کـه از نـژاد    

بوده و بویژه در نـواحی  مانگرل نیمه وحشی 
جنوبی آمریکا، به خصوص آرکانزاس یافـت  

 .شودمی
Reabsorption.  

جــذب مجــدد، بازجــذب، در تصــفیه خــون  
توسط جلومرولهاي کلیه، مقدار زیادي آب و 

سپس براي . شودالکترولیتها از خون گرفته می
برقراري تعادل این مواد در خون، بـه مقـدار   

هاي مجاور، هنلـه و  لهالزم از آنها از طریق لو
انتهایی نفرونها به خارج تراوش و دوباره وارد 

ایـن عمـل را جـذب    . شـود گردش خون می
 .ها گویندمجدد یا بازجذب در کلیه

Reactant  
 دهندهده، واکنش نشانواکنش دهنده، واکنش

Reaction  
 واکنش

Reactor.  
دهنـده، ایجـاد کننـده    نشان گر، واکنشواکنش

حیوانی که به مـواد خـارجی پاسـخ    واکنش ـ  
مسلول  حیوان دهد؛ به طور مثال، کهمثبت می

 .دهدنسبت به توبوکولین واکنش نشان می
Regent 

  واکنشگر، شناساننده
Reap.  

 درو کردن، برداشت کردن
Readily fermentable carbohydrate 
(RFC) 

  کربوهیدراتهاي قابل تخمیر
Rearing.  

 پرورش، پرورش دادن
Reasonable.  

-، با دلیل، معقول، قابل توجیه، رضایتنطقیم

 بخش، جوابگو
Rebound.  



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
 شده) پیوند(بار پیوند، دوباره متصل 

Receptor.  
 دریافت کننده، گیرنده

Receptor assay 
گیــري  گیرنــده ســنجی، روشــی بــراي انــدازه

بـه جـاي پیونـد     ها که در آن آنتی ژن ژن آنتی
بـادي در روش ایمیونواسـی، بـا     یافتن با آنتی

  .پیوند می یابد )Receptor(هایش  گیرنده
Receptor element 

  عامل گیرنده
Recession.  

 عقب کشیده شدن، کشیده شدن به عقب
Recessive.  

اشاره است بـه ژنـی کـه تظـاهر آن     مغلوب، 
 .تواند تحت تأثیر یک آلل مختل شود می

Recessive gene 
  ژن مغلوب

Recessus.  
 اتساع

Recharge.  
 تغذیه مجدد، پرسازي مجدد، شارژ مجدد

Rechewing 
  جویدن مجدد

Recipient animal (embryo) 
در برنامـه  ( گیرنـده   گیر، رویـان  جانور رویان

اي گفتـه   هاي انتقال رویـان، بـه جـانور مـاده    
 شود که رویان به درون دستگاه تولید مثل می

  .شود آن منتقل می
Reciprocal.  

 برگشتی، دو طرفه، دوجانبه

Recombent.  
 به پشت خوابیدن گیاه روي زمین

Recombinase.  
 آنزیم نوترکیبی

Recombination.  
-ها و فنوتیپنوترکیبی ژنها، شکلی از ژنوتیپ

هایی که ترکیبات جدیدي از والدین در یـک  
 .تالقی معین باشند

Reconstituted grain 
دانه با ترکیب جدید، دانه خشکی که رطوبت 
به آن افزوده شود و متعاقبا ذخیره گـردد، تـا   

  .بدین وسیله قابلیت هضم آن بهبود یابد
Reconstitution.  
بازسازي، احیاء، دوباره سازي، ساختن مجدد 

سازي هرچیز؛ مثل، تبدیل شیر خـش  ـ دوباره
 .به شیر با افزودن آب به آن

Records.  
مدارك، اطالعـات ثبتـی، هریـک از اعـداد و     
ارقام یا اطالعات مربوط به یک کار یا فرآیند 
که ثبت آنها از لحاظ آمـاري بـراي عملیـات    
آینده ارزشمند است؛ مثل، اطالعات مربوط به 
میزان افزایش وزن روزانه دامها، میزان خوراك 
مصرفی، میزان شیر تولیدي، میزان تولید یـک  

 .پیشرفت یک ورزشکار و غیرهدستگاه، میزان 
Recover.  

) 2. (بهبود یافتن، خوب شدن، شفا یـافتن  )1
کشف کردن، ابداع کردن، بازیـافتن، بازیـابی   

 کردن
Recovery.  
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 کشفی، اکتشافی) 2(بهبودي، نقاهت، )1
Rectal palpation 

وارد کردن دست درون ( اي لمس راست روده
  )راست روده

Rectalis. rectal.  
ايرودهراست   

Rectum.  
تـــرین، یـــا ، آخـــرین، پـــایینراســـت روده

ترین بخش روده بزرگ در حیوانات یا  انتهایی
 .انسان

Rectus.  
 مستقیم، راست، سیخکی

Recurrent.  
کنندهراجعه، برگشت  

Redgut 
نــوعی بیمــاري کــه دراثرچــراي ( روده قرمـز 

یونجه خالص، در دام ایجاد میشود که منجـر  
 ).به مرگ میشود

Red meat 
  گوشت قرمز

Red water disease  
، بیماري انگلی در گـاو کـه   بیماري آب قرمز

علت آن تـک یاختـه میکروسـکوپی بـه نـام      
Babesia piroplasma  است که به گلبول هاي

ــی  ــه م ــز حمل ــدن   قرم ــبب آزاد ش ــد و س کن
هـا و عـدم اسـتراحت، ترشـح      هموگلوبین آن

بزاق، تب، اسهال و ادرار خونی و در صورت 
  .شود عدم معالجه سبب مرگ دام می

Redia.  

ردیا، یک مرحله الروي دردوره رشد و نمـو  
کپلکهــا؛ میزبــان ردیــاي کپلــک جگــر گــاو، 

 .ون استگوسفند، بز و حلز
Redistribution.  

مجدد) پراکندگی(توزیع مجدد، پخش   
Reductase.  

رنـگ  ردوکتاز، آنزیمی است کـه قـدرت بـی   
 .کردن متیلن آبی را دارد

Reduction.  
احیا، از نظر شیمیایی، احیـا عبـارت اسـت از    
منها شدن اکسیژن از، یا افزودن هیدروژن بـه  

کسب  با از دست دادن بار مثبت یا(یک ماده 
اتم یا گروهی از اتمها که الکترون ). بار منفی

 .شونددهند، اکسید میاز دست می
Reduction.  

شدگی، نرم شدگی، خردشـدگی ـ   کاهش، کم
در عمل آسیاب کردن مواد، اندازه ذرات ماده 

همچنـین عمـل   . یابـد میشونده کاهشآسیاب
آسیاب کردن با خرد کردن مـواد باعـث نـرم    

 .ودشکردن آنها می
Reef.  

 صخره آبگیر، گري، جرب، خارش
Reep.  

ها شیرخواري گوساله در مرتع، تغذیه گوساله
به طور جداگانه از مادر به عنوان مکمل شـیر  

هاي گوشتی این روش در مورد گوساله. مادر
کننـد، اجـرا   که همراه گاوها در مراتع چرا می

 .شودمی
Reference.  
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 منبع، مرجع

Refining.  
، تصفیهپاالیش  

Reflection.  
 انعکاس، بازتاب

Reflectivity.  
 قابلیت بازتاب، قابلیت انعکاس

Reflex.  
العمـل، یـک عمــل   واکـنش، بازتـاب، عکــس  

غیرارادي که در اثر تحریک عصبی انتقال یافته 
از یک گیرنده یا عضو حسی بـه یـک مرکـز    

شود؛ پاسـخ غیـرارادي یـک    عصبی ایجاد می
 .عضو به یک محرك

Reflux.  
آمدن، رجعت به عقب یا باال ـ    باالپس زدن، 

مثل، باال آمدن مواد درون معـده بـه دهـان از    
طریق مري یا پس زدن یک جریـان مـایع در   

 .یک مجرا یا لوله
Refraction.  

 انکسار، انکسار نور
Refractoriness 

تفاوتی در برابر سازه هاي تاثیر  بی(تفاوتی  بی
  )گذار

Refrigerant.  
کننده، سرمازا، ماده مبرد، مـاده منجمـد   خنک 

 .کننده ـ مثل، گاز آمونیاك، گاز فرئون و غیره
Refrigeration.  
سردسازي، خنک سازي، تبریدــ سردسـازي   
مصنوعی با استفاده از یـخ یـا اصـول تبخیـر     

پایین آوردن دماي مـواد مـورد   . گرماي نهفته
نظر با قرار دادن آنها در یخچال، سردخانه یـا  

هـاي سـرمازا برحسـب نـوع     دسـتگاه . رفریز
استفاده از چند درجـه بـاالي صـفر تـا دههـا      

گراد زیر صفر قابلیت سردسازي درجه سانتی
 .یا انجماد دارند

Refrigerator. See refrigeration.  
 یخچال، دستگاه سرمازا، دستگاه سردکننده

Refuse.  
مانده غذا یا خوراك مانده، باقی مانده، پسپس

بخشی از خوراك است که حیوان میـل  ) 1(ـ 
مــواد ) 2. (دهــدبــه خــوردن آن نشــان نمــی

خوراکی آسیب دیده، ناقص یا اضافی کـه در  
آوري صنعتی یا پـس از آن  خالل تهیه یا عمل

شـود؛ ریخـت و پـاش خـوراك در     تولید می
 .کارخانه خوراك دام

Regain.  
 بازیابی، استحصال مجدد

Regain wool 
  رطوبت جذبی پشم

Regeneration.  
 تولید نسل جدید، تولید نسل

Region.  
 ناحیه، منطقه، سرزمین

Regional  
اياي، منطقهناحیه  

Registered.  
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ثبت مشخصات شده، اشاره است به حیوانات 
خالص از نظر نژادي که شجره نامـه آنهـا در   

 .کتاب اساب مربوط به نژاد ثبت شده باشد
Regress.  

نشینیپسروي، عقب  
Regulation.  

 تنظیم، قاعده، نظم
Regulator.  

 )کنندهتنظیم(ناظم 
Regulators.  

هاکنندهتنظیم  
Regurgitation.  

فرآینـدي   برگرداندن، باال آوري غذا به دهان،
است که ضمن آن محتواي شـکمبه از طریـق   

شد؛ در نشخوارکنندگان، مري به دها وارد می
هضـم  باال آوردن یا جریان معکوس خـوراك  

نشده از شکمبه به دهان فرآیندي است طبیعی 
که به منظور جویدن و اختالط مکامل با بزاق 

ها و ايدر تک معده. شودانجام می» نشخوار«
انسان، باال آوردن غذا از معده به دهـان یـک   

و » استفراغ«عمل عادي نبوده و معموالً در اثر 
 .شودگفته می» قی«در نوزادان به آن 

Reheating.  
 دوباره گرم کردن

Reimplantation.  
) 1(بازکاشــت، کاشــت مجــدد، بازنشــانی ـ   

تکرار کاشت حبهاینشاندنی؛ مثل، حبهایی که 
برایتحریک باال بردن افزایش وزن زیر پوست 

. شـود هاي پرواري کاشته مـی گوشت گوساله

کاشت مجدد یک درخت در محلی دیگر ) 2(
 .پس از بیرون آوردن آن با ریشه

Reinfection.  
 عفونت مجدد

Reinforce 
جــایگزین ( نیـروي امـدادي، تقویـت کـردن     

هـا تـازه نفـس در مسـابقه اسـب       کردن اسب
  )سواري

Reinnervation.  
دارسازي مجدد، برقرار سـازي مجـدد   عصب
 .هاي عصبیرشته

Reject.  
 رد کردن، قبول نکردن، پس زدن

Rejection.  
 رد، عدم قبول یا پذیرش، پس زنی

Rejects. rejections.  
مانـده  نشده، رد شده، پذیرفته نشده، پس قبول

ـ پشمهاي نامرغوبی که به دالیل محتوي زیاد 
الیاف سیاه، الیـاف مـرده، آغشـتگی بـه مـواد      
 خارجی؛ مثل، مـواد گیـاهی و غیـره، توسـط    

بند مورد پـذیرش قـرار نگرفتـه    شخص درجه
 .باشد

Relapse.  
 عود بیماري

Relationship  
 نسبت، همبستگی

Relative.  
 نسبی، خویشاوند، قوم و خویش

Relax.  
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منبسط شدن، انبساط یافتن؛ استراحت کردن، 

 استراحت، انبساط، شلی
Relaxant.  

کننده عضالتشل  
Relaxation.  

 شل شد، انبساط
Relaxative  

-آور، ماده شـل کننده، انبساط آور، سستیشل

 کننده عضالت
Relaxin.  
ریالکسین، یک هورمون مترشحه از تخمـدان  

شـود و  است که در زمان زایمان ترشـح مـی  
وظیفـه آن اتسـاع یــا انبسـاط عضـالت لولــه     

 .تناسلی و تسهیل زایمان است
Releaser jar 

  ظرف تخلیه شیر
Releasing hormone 

هورمــونی کـــه در  ( هورمــون آزاد کننــده   
هیپوتاالموس ساخته و موجب آزاد سازي یک 

هـــاي  یـــا چنـــدین هورمـــون از هورمـــون
در صورتی کـه سـاختار   . شود میآدنوهیپوفیز 

شیمیایی ترکیـب آن نامشـخص باشـد، آن را    
  .گویند عامل آزاد کننده می

Reliability.  
 قابلیت اعتماد

Relief.  
 تخفیف، تسکین

Relish.  

اي است که ماده) 1(مزه، خوشخوراك کننده، 
ــی   ــزوده م ــذا اف ــک غ ــه ی ــا آن را  ب ــود ت ش

 .با لذت غذا خوردن) 2. (تر کندخوشخوراك
Remedy.  

 درمان، دارو
Remex 

  شاهپر
Remission.  

 بهبود موقتی
Remove.  
برداشت کـردن، خـارج کـردن، جـدا کـردن،      

 بیرون بردن، قطع کردن، خارج کردن
Ren.  

 کلیه، قلوه
Renal.  

 .هاها، وابسته به کلیهکلیوي، مربوط به کلیه
Render.  
فرآوري بافتهاي حیوانی با عمل پخت، پختن 
بافتهاي حیوانی مرکب از چربی پی، زردپـی،  

در ) ضایعات کشتارگاهی(گوشت و استخوان 
مخزن پخت با افزدن آب یا بدون افزودن آب 

اي که روي الیهو جدا کردن چربی به صورت 
شـود و خشـک کـردن    مخزن پخت جمع می

باقیمانده و آسـیاب کـردن آن و تولیـد پـودر     
آورده برحســـب روش ایـــن فـــر. گوشـــت

و غیـره،  ) با یـا بـدون اسـتخوان   (آوري  عمل
 .نامهاي مختلفی دارد

Rendering.  
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ــتارگاهی    ــایعات کش ــرآوري ض ــت و ف ، پخ
 گیري گیري، روغن چربی

Rennet.  
نــین، عصـاره رنــین؛ یـک مــاده   مایـه پنیـر، ر  

تخمیرکننده گوارشی است که از معده چهارم 
گوساله شیرخوار گرفتـه شـده و از   ) شیردان(

ساز شیر در پنیرسـازي  آن به عنوان ماده لخته
 .شوداستفاده می

Rennets.  
معده رنینی، معده نمک سود شده یـا خشـک   

هـاي  هـا، یـا بـره   خـوکم  ها، بچهکرده گوساله
 .شیرخوار

Rennin. Chymosin. See rennet.  
رنین، کیموزین ـ یک آنزیم منعقدکننده است  
که به ویژه در شیره معده گـاو و نیـز بعضـی    

 .شودگیاهان و حیوانات پست یافت می
Rent.  

کرایه دادن، کرایه ) 2. (رهن، کرایه، اجاره) 1(
 کردن، اجاره دادن، اجاره کردن

Reorganization.  
دهی مجددمجدد، سروساماندهی سازمان  

Reorganized.  
 تجدید سازمان داده شده

Repair.  
 ترمیم کردن، تعمیر کردن

Repartitoning agent 
  عامل توزیع کننده مجدد

Repeatablity.  
 تکرارپذیري، قابلیت تکرار

Repellants.  

مواد دورکننده، مثل، مواد حشره کش که وقتی 
شود، حشرات از  میروي برخی مواد استعمال 

ــواد    ــا م ــواد آغشــته شــده ب نشســتن روي م
 .کنند دورکننده امتناع می

Repellency.  
 حالت دفع، دورکنندگی

Replacement.  
سازي، جانشین سازي، حیوانی است  جایگزین

که براي نگهداري در گله تولیـدمثل یـا گلـه    
 .انتخاب شده باشد

Replacement heifer 
 تلیسه جایگزین

Replenishment.  
 پرسازي مجدد

Replication  
 همانندسازي، تکرار

Replicator.  
 همانندساز، تکثیرشونده

Replicon.  
 واحد همانندسازي

Replisome 
  رپلیزوم

Repolarization.  
 بازقطبش، قطبش مجدد

Repository.  
 ذخیره دارو

Representative.  
 گویا، نماینده

Repression 
  مهار

Repressor.  
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 ممانعت کننده، تضعیف کننده

Reproducer.  
 تکثیرکننده، تولیدمثل کننده

Reproducibility.  
قابلیـت تکثیـر، قابلیـت تولیـدمثل ـ قابلیـت       

 .ساخت یا تولید مجدد
Reproducible.  

 قابل تکثیر، قابل ازدیاد
Reproduction.  
تولید مثل، زاد آوري، زاد ولد، تولید فرزنـد ـ   

ید فرزند به یکی از روشهاي تکثیـر؛ مثـل،   تول
از (زا  تولید مثل در پستانداران و آبزیـان بچـه  

؛ تولید مثل در طیور و )راه جفتگیري و زایمان
از راه جفتگیري و تولید تخمهـاي  (خزندگان 

از راه (؛ تولیــد مثــل در ماهیــان    )دار نطفــه
تخمگذاري و لقاح تخمها بـا ریخـتن اسـپرم    

؛ تولید مثـل در زنبـور   ) اماهی نر روي تخمه
ــل  ــذاردن  (عس ــه و گ ــري ملک از راه جفتگی

تخمهاي نطفه دار یا عدم جفتگیري و گذاردن 
تخمهایی که زنبورهاي نر از آنهـا بـه وجـود    

افشانی، بکرزایی و  و در گیاهان؛ گرده) آید می
 .انواع آنها

Reproductive.  
 مولد، تناسلی

Reproductive isolation  
  مثلی جدایی تولید

Reptile.  

خزنده جانور خزنـده، هـر یـک از جـانوران     
خزنده؛ مثف، مارها، الکپشـتها، سوسـمارها و   

 غیره
Requirments.  

 احتیاجات، نیازها
Repulsion.  

 انفصال، جداشدگی، دفع
Reradiation.  
بازتابش، تشعشع مجدد، تشعشع یـک جسـم   

 .که نتیجه جذب تشعشات توسط آن باشد
Resalivation 

  مخلوط شدن مجدد با بزاق
Research  

 تحقیق، بررسی، جستجو، کنکاش
Resection 

ــاره ــرداري، جراحــی  پ ــه در آن (ب جراحــی ک
  )شود میقسمتی از اندام برداشته 

Reseda.  
 اسپرك، اسپرگ

Reshuffle.  
برزدن مجدد، دوباره برزدن، دوبـاره مخلـوط   

 کردن
Reside.  

در سکنی گزیدن، مقیم شـدن، سـاکن شـدن،    
 جایی ماندن، اقامت کردن

Resident.  
 ثابت، ساکن، مقیم

Residual.  
 پسمانده، باقی مانده، بقایا

Residual milk 
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  مانده شیر باقی
Residue.  

ــده  پــس ــاقی مان ــده، ب ــواد ) 1(مان رســوب م
کش روي سطح خارجی یا جذب آن  حجشره

به طور . توسط گیاه یا حیوان پس از استعمال
ت وقتـی بـه صـورت    .د.دکـش   مثال، حشـره 

شود، روي سطح دیوارها  افشاندن استعمال می
همچنـین  . کشـد  باقی مانده و حشرات را مـی 

ت موجب جذب و ورود .د.اسپري گاوها با د
 )2. (شـود  آن به داخل گوشـت و شـیر مـی   

. ماند چیزي که از هر ماده مخصوص باقی می
مانده غذاي انسان یا حیوان، که پـس   پس) 3(

. مانـد  محصول در زمین باقی مـی از برداشت 
بخشی از غذا که پـس از هضـم در روده   ) 4(

ماند، این بخش شامل الیاف سلولزي  باقی می
 .شود و مواد جذب نشده می

Resilient 
مرتجع؛ زمانی که ساختار مورد نظـر پـس از   
کاهش فشار سریعا به حالت اولیه باز گـردد،  

  .نامند می) همچون آبسه رسیده(آنرا مرتجع 
Resin.  

 صمغ
Resinaeous.  

دار رزینی، رزین  
Resins.  
رزینها، ترکیبات جامد یا نیمه جامـدي کـه از   
ترشحات خارجی بعضـی گیاهـان بـه دسـت     

این مواد در الکل و اتر قابل حل، امـا  . آید می

از رزینهــاي  .در آب غیرقابــل حــل هســتند
ــواد    ــاختن مـ ــنوعی در سـ ــی و مصـ طبیعـ

تـه چنـدال، و غیـره    ها، صابونها، تخ جالدهنده
 .شود استفاده می

Resistance.  
 مقاومت

Resolvase 
آنزیمی که همواره بـا آنـزیم تولیـد    (رزولواز 

جـا   شده از ژن ترانسـپوزاز در عناصـر جابـه   
ــر     ــر در دیگ ــن عنص ــراي درج ای ــونده ب ش

  ).کند هاي ژنوم فعالیت می بخش
 
Resolving power  

  توان جداسازي، قدرت تفکیک
Resonant 

از یک اندام حاوي گاز و یا (صداي طنین دار 
  )گیرد هوا سرچشمه می

Resonator.  
 تشدیدکننده

Resorption.  
واجــذب، متضــاد جــذب؛ از دســت دادن    

یک ماده؛ مثل، تخلیـه اسـتخوانها از   ) اتالف(
کلسیم، یا جذب آب، امـالح و غیـره جـذب    

 .ها به داخل خون شده توسط کلیه
Respiration.  

اکســید شــدن کربوهیــدراتها در  )1(تــنفس، 
موجــودات زنــده و آزاد شــدن انــرژي، گــاز 

ــک و آب  ــلولی (کربنی ــابولیزم س در ) 2). (مت
حیوانات، عمل تنفس؛ کشیدن هوا بـه داخـل   



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
+ دم (هـا و خـارج کـردن هـواي بـازدم       ریـه 
؛ در موجودات کوچکی کـه انـدامهاي   )بازدم

تنفسـی ندارنــد، ایــن عمــل از طریــق ســطح  
 .گیرد صورت می وسیعی از بدن

Respiratory.  
 تنفسی، مربوط به تنفس

Respiratory quotient (RQ) 
کسر تنفسی، براي نشـان دادن نـوع خـوراك    

  .رود سوخت و ساز شده به کار می
Respire. To breath. See 
respiration.  

 دم زدن، نفس کشیدن، تنفس کردن
Response.  

 پاسخ، جواب
Rest.  

 آثار، بقایا
Restless.  

هاي اعاده کننده ژن  
Restrain.  
مقیدکردن، مهار کردن، مهار کردن دامها، طیور 
یا حیات وحش به روشهاي مختلف به منظور 
انجام کارهـاي بهداشـی، دامپزشـکی، تلقـیح     

 .مصنوعی، زایمان و غیره
Restrained.  

 مقید شده، مهار شده
Restraint.  

 مقیدسازي
Restrict.  

 محدود کردن
Restricted  

 محدود، محدود شده
Restriction.  

 خرده فروشی
Retail.  

 قیمت خرده فروشی
Retail cuts (caracass) 

  خرده فروشی الشه
Retain.  

 باقی ماندن
Retained placenta 

شـود کـه    به حـالتی گفتـه مـی   ( ماندگی جفت
جفت در زمان معمـول پـس از تولـد نـوزاد،     

  .)جفت از رحم خارج نشده باشد
Retentate.  

 شیر غلیظ شده
Retention.  

 احتباس، محبوس شدگی
Reticular.  

بخـش  (اي، مربوط بـه نگـاري    مشبک، شبکه
 )دوم معده در نشخوارکنندگان

Reticulate.  
 مشبک، شبکه ساختن

Reticulocyte.  
 گویچه قرمز جوان

Reticulocytosis.  
ــی     ــاد غیرطبیع ــز، ازدی ــه قرم ــاد گویچ ازدی

 مز جوان در خونهاي قر گویچه
Reticulum.  

ساختمان شبکه مانند؛ ) 1(تور، توري، شبکه، 
مثل، بافت نگهدارنده اعصاب، بافت مشـبکی  
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که اسکلت اولیه بعضی اعضاي بدن را تشکیل 
شبکه رتیکولوآندوتلیال که درون ) 2. (دهد می

 .شود یاخته یافت می) سیتوپالسم(میان مایه 
Retina.  

داران  هاي کره چشم مهره شبکیه، یکی از پرده
تر بوده و از  است که از دو پرده دیگر داخلی

هاي عصبی تشـکیل   سلولهاي حساس و رشته
داران از جملـه   در بسـیاري از مهـره  . شود می

تشکیل ) یاخته(انسان، شبکیه از دو نوع سلول 
اي و ســلولهاي  ســلولهاي اســتوانه: شــود مــی

 .مخروطی
Retinal. Retinene.  

تینن، رتینال، شکل آلدئیدي رتینـول  رتینال، ر
از  .اسـت ) شـد  سابقا ویتامین آ خوانـده مـی  (

لحاظ بیولوژیکی، رتینال یکـی از سـه شـکل    
تواند به عنـوان   رتینول می. فعال رتینول است

 .الکل و اسید فعالیت بیولوژیکی داشته باشد
Retinitis.  

 التهاب شبکیه چشم، آماس شبکیه
Retinol. C20H3O.  

اسـت  ) A(رتینول، یکی از دو شکل ویتامین 
 .که شکل دیگرش دي هیدرورتینول نام دارد

ــه  ــول ک ــوالرتین ــامین  معم ــده ) A(ویت خوان
در ) رتینل پالمیتیـت (شد، به صورت استر  می

روغن ماهی، چربیها، جگر، کره و تخـم مـرغ   
از نظـر بیولـوژیکی، رتینـول    . شـود  یافت می

ید و اسـید فعـال   تواند به عنوان الکل، آلدئ می
شود،  نامیده می» رتینول«شکل الکلی که . باشد

شـکل  . تـر اسـت   از دو شکل دیگـر معمـول  
شـود و   نامیده می» رتینال یا رتینن«آلدئیدي آن 

 .نام دارد» السید رتینوئیک«شکل اسیدي آن 
Retort.  

 اتوکالو
Retraction.  
جمع شدگی رحم، رجعت رحـم بـه حالـت    

 .اولیه پس از زایمان
Retractor.  
عضله منقبض شونده و راست کننـده ـ مثـل،    

اي که با انقباض آن، یک عضو دیگر به  عضله
چنـین  . آیـد  حالت مستقیم یـا کشـیده درمـی   

اي در آلت تناسلی حیوانات نـر وجـود    عضله
دارد که با انقباض آن، قضیب به حالت نعوظ 

 .آید در می
Retroaction.  

 عمل پس گرد، عقب گرد
Retrobulbar.  

 پشت کره چشمی
Retroepiploic.  

اي پشت چادرینه  
Retroesophageal.  

 پشت مروي
Retrograde.  

 برگشتی، رجعتی، قهقرایی
Retrogression.  
استحاله، تحلیـل، فسـاد، حرکـت بـه عقـب،      

 پسري، بدتر شدن
Retroperitoneal.  

 پشت صفاقی



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
Retroplasia.  

 پس حلقی
Retrospective.  

ت رشدکاهش فعالی  
Return to work  

 گذشته نگر
Revalescence.  

 دوره نقاهت
Revascularisation. 
Revasularization.  

 تشکیل مجدد عروق خونی
Reversion.  
رجعت، رجعت یک صفت، تظاهر یک صفت 
ــفت را دارا    ــدادش آن ص ــه اج ــردي ک در ف

 .اند بوده
Revolute.  

 لب برگشته، پیچیده
Revolving.  

گردان، چرخاندوار،   
Rezeroing.  

 صفر کردن مجدد
Rhanmose.  
رامنوز، یک تـک قنـدي شـش کربنـه کـه در      

. شود ترکیب با گلیکوزیدهاي گیاهی یافت می
این قند به شکل آزاد در سمی به نام سـماك  

 .وجود دارد
Rhinitis.  
تورم بینی، تـورم مخـاط بینـی، آمـاس بینـی،      

 آماس مخاط بینی
Rhinoceros.  

ها ، رده کرگدننکرگرد  

Rhinopneumonitis.  
 تورم بینی و ریه

Rhinotracheitis.  
 تورم بینی و ناي

Rhizobia.  
هاي  اي از باکتریها که درون گره ریزوبیا، گونه

هاي گیاهان خانواده بقوالت به صـورت   ریشه
ایـن  . بـرد  همزیستی با این گیاهان به سر مـی 

از  کننـد و پـس   گیاهان ازت هوا را تثبیت می
برداشت محصـول و پوسـیدن ریشـه و الیـه     

شـوند و   هـا، در خـاك آزاد مـی    خارجی گره
به همین . شوند افزایش ازت خاك را سبب می

دلیل پس از کشت بقوالت، محصـول بعـدي   
به کود ازته نیاز ندارد یـا میـزان نیـاز آن کـم     

 .است
Rhizoid.  

 ریشه نما
Rhizome.  

 ساقه زیرزمینی
Rhodopsin. Visual purple.  

هـاي   رودوپسین ـ رنگدانه موجـود در یاختـه   
اي شبکیه چشـم کـه حـاوي ویتـامین      استوانه

)A (وقتــی نــور بــه شــبکیه برخــورد . اســت
کند، این رنگدانه تبدیل به رنگدانه دیگري  می

در . شـود  مـی ) زرد بینـایی (به نام رتینالدئیـد  
به مغز نتیجه این تغییر از طریق عصب بینایی 

سازي رودوپسـین،   براي دوباره. شود برده می
 .ضروري است) A(ویتامین 

Rhombencephalon.  
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 پس مغز
Rhombocoele.  

 پشت حفره، حفره پس مغز
Rhomboid.  

 لوزي شکل
Rhubarb.  

 ریواس، ریوند چینی
Rhythmic.  

 منظم، هماهنگ، موزون
Rib.  

پشت از (آنها از عقب  هایی که تمام دنده، دنده
ها و برخـی   به ستون مهره) یا باال در جانوران

از پایین یا قسمت شکمی در (از آنها از جلو 
به استخوان جناغ متصلند و توام بـا  ) جانوران

ستون فقرات و استخوان جناغ، فقسه سینه را 
دهند و محافظ اعاضی درون قفسه  تشکیل می

 .شوند محسوب می) قلب و ششها(سینه 
Riboflavin. Vitamin B2. 
C17H20N4O6  

ـ یـک ویتـامین از     2ریبوفالوین، ویتامین ب 
گروه ب کمپلکس که تقریباًدر تمـام سـلولها   

مشابه نیاسین، ریبوفالوین نقش . شود یافت می
. ضروري در مکانیسم اکسیداتیو سـلولی دارد 

از نظر شـیمیایی، ریبـوفالوین تشـکیل شـده     
است از یک حلقه آلوکزازین متصل بـه یـک   

. اي به نام ریبـوز  الکل مشتق از قند پنج کربنه
ریبوفالوین به عنـوان بخشـی از یـک گـروه     

 .کند آنزیمها به نام فالووپروتئینها عمل می
Ribose.  

ــوز   ــک پنت ــوز، ی ــه (ریب ــنج کربن ــد پ ــه ) قن ک
ــه انســان      ــام حیوانــات از جمل ــط تم توس

ــذا وجــود آن در جیــره  ســنتز مــی شــود، و ل
نقـش مهمـی در   غذایی ضرورت نـدارد، امـا   

ســیتوزین، (وقتــی بــا پریمیــدینها . بــدن دارد
ــیل  ــین و بوراس ــا )تیم ــین و (؛ و پورینه آدن

ــدها تشــکیل  ) گــوانین ــد شــود، نوکلئوزی بان
وقتـــی اســـید فســـفریک بـــا . گـــردد مـــی

ــدها     ــردد، نوکلئوتی ــتري گ ــدها اس نوکلئوزی
سـپس ایـن ترکیبـات بـراي     . شود تشکیل می

ــک و   ــی ریبونوکلئی ــید دي اکس ــاختن اس  س
 .شــود  اســید ریبونوکلئیــک مصــرف مــی    

یـا ریبـوفالوین    B2 ریبـوزجزیی از ویتـامین  
 .باشد نیز می

Ribosome.  
. ریبوزوم، محل پروتئین سازي در یاخته است

هسـته،  ) سیتوپالسـم (ریبوزوم در میـان مایـه   
 .شود پالستیدها، و میتوکندریها یافت می

Rice. Oryza sativa, family 
gramineae.  

گیــاهی اســت یکســاله، از خــانواده بــرنج ـ   
ترین گیاهـانی اسـت    یکی از قدیمی. گندمیان

. که براي استحصال بذر آن کشت شده اسـت 
بذر این گیاه به طور عمـده در تغذیـه انسـان    

شود و فقط در صورت نـامرغوب   مصرف می
بودن یا فراوانی غیرمعمول، در تغذیه حیوانات 

 .شود مصرف می
Rice bran 



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
  سبوس برنج

Rice broken 
  خرده برنج

Rice param 
  مخلوط سبوس برنج و خرده برنج

Rice  polishings 
  سبوس داخلی برنج

Ricin 
ریسین، تفاله دانه کرچک حـاوي سـمی بنـام    
ریسین اسـت کـه موجـب بـه هـم چسـبیدن       

ریسین مصرف . شود هاي قرمز خون می گلبول
شــاید ســبب ایجــاد عالیــم انقبــاض شــدید  

مصـرف ایـن ســم در    .اي هـم شــود  ماهیچـه 
پرندگان شامل کم تحرکی، کندي، سیخ شدن 

  .پرها و رنگی شدن ریش و تاج است
Rickets.  
نرمی استخوان، یک بیماري انسان و حیوانات 

) د(که در اثر فقدان کلسیم، فسفر، یا ویتامین 
ــی ــت معمــوال در . شــود عــارض م ایــن حال

. شـود  حیوانات جوان و کودکان مشاهده مـی 
نرمــی و : در حیوانــات عبارتنــد ازعالیــم آن 

انحنـاي اسـتخوانهاي   (تغییر شکل اسـتخوانها  
ــان  ــاق و ران در کودک ــتها،  )س ــاهش اش ، ک

 .اختالالت تناسلی و غیره
Rickettsiae.  
ریکتزیا، گروهـی از میکروارگانیسـمها کـه از    
نظــر انــدازه حدواســط باکتریهــا و ویروســها 

انـد   اي ریکتزیاها انگلهاي درون یاخته. هستند

هاي موجودات بزرگتر تکثیـر   که داخل یاخته
 .شوند می

Rickety.  
) 2. (استخوان نرم، مبتال به نرمی استخوان )1(

یک ساختمان قدیم یا فرسـوده، یـک حیـوان    
ضعیف، لغزنده، لق، متزلزل، خرد ) 3. (سست
 .شدنی

Riddle.  
 سوراخ سوراخ کردن

Ride.  
 سوار اسب شدن و سواره رفتن، سوار شـدن 

مثـل، سـواري دادن گاوهـاي    (گاوها بر هـم  
 )فحل

Ridge.  
 برجستگی، لبه

Ridged egg 
تخم مرغ با پوسته شیاردار، علت تشکیل این 
نوع تخم مرغ ها که شیار به صورت کمربنـد  

هایی مانند  دور آن را فرا گرفته، بیشتر بیماري
  .برونشیت عفونی هستند

Ridgeling. rig; cryptorchid.  
هایش وارد  خایه، هر حیوان نري که بیضهنهان 

 .کیسه بیضه نشده باشد
Right side displacement of the 
abomasum 

  جابجایی شیردان به راست
Rigidity.  

 سختی، سفتی
Rigling. See ridgling.  
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خایه یکطرفه، حیوان نري که فقـط یـک    نهانه
 .اش درون کیسه بیضه وارد شده باشد بیضه

Rigor.  
، سفتی، سخت شدگیجمود  

Rigor mortis 
سفت شدن ماهیچه هـاي بـدن   ( جمود نعشی

ساعت پس از مرگ یـا کشـتار دام    4تا  2که 
 24و سپس به تـدریج و تـا    شود میمشاهده 
  ).عد، از بین می رودساعت ب

Rinderpest.  
 طاعون گاوي

Rinding  
 پوست کندن، خالل کردن

Ring.  
 حلقه

Ringing.  
اي  ایجاد حلقه، قرار دادن حلقهمحصور کردن، 

 از قیر یا الك ناخن در دور تا دور المل
Ringworm.  

 کچلی قارچی
Ripe.  

 رسیده، پخته
Ripening.  
رساندن یا رسـیدن، ایـن اصـطالح در مـورد     

هاي شـیر، بـه   ها، دمل، برخی از فرآورده میوه
 .شود خصوص پنیر، عسل و غیره استعمال می

Risk.  
ر انداختنمخاطره، به خط  

RNA. Ribonucleic acid.  
 اسید ریبونوکلئیک

Roan.  
اشاره است به رنگ قرمز مایل به سفید ابرش، 

گاو نژاد شورت هورن؛ یک نوع رنگ پوشش 
مویی اسـب؛ مثـل، شـاه بلـوطی و غیـره کـه       

 .بستگی به رنگ زمینه دارد
Roast.  
برشته کردن، بریان کردن، کباب، کباب کردن، 

 گوشت کبابی،
Roasted.  
کباب شده، سرخ شده، برشته شده، پخته شده 

 .توسط حرارت خشک) فر(در آون 
Roaster.  

، نیمچـــه مـــرغ جوجـــه ســـرخ کردنـــی)1(
 دستگاه کباب کن) 2(کردنی،  سرخ

Roasting.  
سـرخ  ) 1(سرخ کردنی، کباب پز، تنور یا فر، 

کردنی ـ طیوري که براي سرخ کردن پرورش  
چیـزي  . سرخ کردنـی داده باشند؛ مثل جوجه 

) 2. (که براي سرخ کـردن آمـاده شـده باشـد    
کباب پز، کباب کننده، تنور یا فـر مخصـوص   

در (برشـته کـردن   ) 3( .سرخ کـردن گوشـت  
، حرارت دادن و متعدل کردن دانه )مورد دانه

  براي بهبود قابلیت دسترسی مواد مغذي 
Rod.  

 میله
Rodent.  

 جونده
Rodentia.  



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
ی با یک جفت دندان پیشین جونده، پستانداران

پررشد که با عمل جویدن مرتب مواد گیـاهی  
شود؛ مثل، خرگوش، موش  رشد آنها تنظیم می

 .خانگی، موش صحرایی، سنجاب و غیره
Rodentia  

 جوندگان
Rodenticide.  

 سم جونده کش، جونده کش
Rods 

  )در شبکه چشم(سلول هاي میله اي 
Roe.  

بیضـه مـاهی،   تخم مـاهی،  )2(گوزن ماده )1(
تخـم  : خاویار، دو نوع تخم ماهی وجود دارد

و تخـم مـاهی نـر    ) تخم سـخت (ماهی ماده 
که هر دو به عنوان چاشـنی مـورد   ) تخم نرم(

 .عالقه بسیاري از مردم است
Roentgen. r.  

هـاي   رونتگن، واحد بین المللی مقـدار اشـعه  
ده بـه   (r) یک واحد رونـتگن . ایکس یا گاما
. کنـد  جفت یون تولید مـی  6/1*توان دوازده 

 .رونگتن نام کاشف اشعه ایکس است
Role.  

 نقش، وظیفه
Rolled. Rolling; steam rolled.  
غلتک خورده، غلتک زده شده، غلتک زده بـا  

یا اندازه ذرات توسـط  / بخار ـ تغییر شکل و  
ایـن  . فشردن بین دو گردونه دسـتگاه غلتـک  

  .دممکن است با حرارت دادن توأم باشعمل 
Roller.  

 غلتک
Roof.  

 سقف، پشت بام
Rooster. male chicken; cock; 
cokcerel.  

 .خروس ـ خروس کمتر از یک سال سن
Root.  

 ریشه، بن، ریشه دار کردن، نشاندن
Rootcap.  

 کالهک ریشه
Rooted.  

دار، ریشه کرده ریشه  
Rootlet.  

 ریشه چه
Rootstock.  

زدن، گیاه پایه که گیاه پایه، پیوندگیر، در پیوند 
 .شود پیوندي روي آن پیوند زده می

Rooty.  
دار، پرریشه ریشه  

Rosemary.  
 اکلیل کوهی

Rosette.  
 گلچه

Rostral.  
قدامی، جلویی، به طرف جلو، به طرف نـوك  

 یا قسمت قدامی
Rostralis. Rostral.  

 قدامی، منقاري
Rostrum  

 )در پرندگان(منقار، نوك 
Rot.  
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 پوسیدگی، فساد
Rotatable.  

دار قابل گردش، آیش  
Rotate.  
چرخیـدن، بــر محـور خــود گردیــدن، دوران   

 کردن، دور محور خود چرخیدن
Rotation.  
تناوب زراعی، گردش زراعی، تناوب کشـت  

هاي موثر جلوگیري از خسارت  گیاهان از راه
کشـت مـداوم یـک گیـاه     . آفات زراعی است

هـا،   ات، کنـه شود کـه شـمار حشـر    سبب می
هـاي هـرزي کـه     ها و علـف  نماتدها، بیماري

کنند، افزایش یافته  روي آن گیاه نشو و نما می
اي زیاد  ها به طور قابل مالحظه و خسارت آن

شود، زیرا هر خانواده گیاهی آفت مخصوصی 
تواند به گیاه خانواده دیگر  دارد که معموال نمی

هاي پشت سـر هـم،    در کشت. آسیب برساند
دهنـد،   یات مبارزه را همه ساله انجام مـی عمل

حال آنکه در صورت اعمال تنـاوب زراعـی،   
  .ممکن است به مبارزه با آفات نیاز نباشد

Rotation grazing 
چراي چرخشی، یک هفته تـا ده روز، دو تـا   
چهار چراگاه به طور چرخشی مورد اسـتفاده  

  .گیرد قرار می
Rotational.  

 تناوبی
Rotor.  

گردونه، گردانهچرخانه،   
Rotatory.  

 چرخشی، گردشی، دورانی
Rotten.  

 پوسیده، فاسده شده
Rough.  

 خشن، زبر
Roughage.  

شـود     به مواد خوراکی گفته مـی  مواد خشبی،
درصد فیبـر   ADF )18درصد  20که بیشتر از 

مگا کالري انرژي خالص  7/0و کمتر از ) خام
. شیردهی به ازاي هر پوند ماده خشک دارنـد 

هاي زراعی خشبی ـ مـواد    علوفه یا پس مانده
ــده  ــا  گیــاهی، بــه طــور عمــده پــس مان هــا ی

هاي فرعی محصوالت زراعی با الیاف  فرآورده
. خام باال و قابلیت هضم و پروتئین خام پایین

ــال ــه   :مث ــاقه ذرت و ذرت خوش ــاه، س اي  ک
، پوسته بادام )تفاله نیشکر(، باگاس )سورگوم(

 .)ذرت(زمینی، پوسته یوالف و چوب باالل 

علوفه سـبز، خشـک،   (علفها به صور مختلف 
 )forges( .)سیلو شده، آسیاب شـده و غیـره  

بنـدي   نیـز طبقـه   (roughage) جزء مواد خشبی
ضـایعات  شوند، امـا مـواد خشـبی؛ مثـل،      می

ها،  کاه، کلش، پوسته خارجی دانه(کشاورزي 
بنـدي   جزء علوفـه طبقـه   )تفاله نیشکر و غیره

 .شوند نمی
Roughings.  

 چین دوم علف
Round.  

 مدور، گرد



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
Roundworms.  

 کرمهاي گرد
RQ. respiration quotient.  
کســـر تنفســـی، عبـــارت اســـت از حجـــم 

ن گازکربنیک تولید شده تقسیم بر حجم اکسیژ
 .مصرف شده

Rubber.  
 پاك کن) 2. (الستیک  )1

Rubbing.  
 مالش دادن، مالیدن

Rubefacient.  
 ملتهب کننده پوست

Rubidium.  
روبیــدیم، یــک عنصــر کمیــاب در خاکهــا و 
گیاهان که احتماالً در بعضی واکنشـها مشـابه   

رسد که  به نظر می. شود پتاسیم وارد عمل می
موجـب تحریـک   این عنصر به مقدار جزیـی  

 .شود رشد گیاهان می
Rudiment.  

 رشد نکرده
Rudimentary.  

 به طور رشد نکرده
Ruffled.  
سیخ شده، اشاره است به پرطیور؛ سیخ شـدن  
پر در طیور عالمت کمبود بعضی مواد غذایی 

 .یا احتماالً نشانه یک بیماري است
Rugged.  

 حیوان بزرگ و قوي
Rugose.  

خـوردگی، موزاییـک عامـل    چروکیده، چـین  
 چروکیدگی

Rumen. Paunch; first stomach.  
یرابی، معده اول نشـخوارکنندگان ـ   سشکمبه، 

بخش اول معده نشخوارکنندگان که گنجایشی 
این بخـش  . به اندازه یک هفتم وزن بدن دارد

حاوي میلیادها بـاکتري، حـدود یـک میلیـون     
پروتـــوزوآ و تعـــداد کمتـــري از انـــواع     

انیســهاي دیگــر در هــر میلــی لیتــر میکروارگ
بـا داشـتن جنـین جمعیـت     . محتویاتش است

میکروبی، نشخوارکنندگان قـادر بـه مصـرف    
شکمبه . یا مواد خشبی زیاد هستند/ علوفه و 

در حقیقت یک ظرف تخمیر بزرگی است که 
اساس تفاوت تغذیه نشـخوارکنندگان از غیـر   

 .دهد نشخوارکنندگان را تشکیل می
Rumen epithelium cells 

درصد از  5، حدود هاي دیواره شکمبه  سلول
هاي دیـواره شـکمبه و یـا     ها به سلول باکتري

  .اند پروتوزوا چسبیده
Rumenal. Ruminal.  

 .اي، مربوط به شکمبه شکمبه
Rumenitis.  
التهاب شـکمبه، اغلـب در نشـخوارکنندگانی    

افتد که بخش اعظم جیره غذایی آنها  اتفاق می
در ایـن شـرایط   . دهـد  را غالت تشـکیل مـی  

ضعف یا یک . یابد اسیدیته شکمبه افزایش می
شکاف کوچـک در بافـت پوششـی شـکمبه     
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باعث ورود باکتري به گردش خـون و نهایتـاً   
 .شود ورم چرکی جگر می

Rumenotomy.  
شکمبه بري، بریدن و خارج کردن بخشـی از  

 .شکمبه
Rumenocentesis  
رومنوسنتســیس، یــک تکنیــک اســت کــه در 

و غلظـت اسـیدهاي    pHمزارع بـراي تعیـین   
چرب فرار شکمبه از گاوهاي سـالم اسـتفاده   

در این روش یک سرنگ از دیـواره   .شود می
  .شود بدن به داخل شکمبه گاو عبور داده می

Rumensin 
ــدیم، یکــی از      ــین س ــا موننس ــین ی رومنس
یونوفرهایی است که تولید اسید پروپیونیک را 
در شکمبه افزایش و تولید استات، بوتیرات و 

  .دهد متان را کاهش می
Ruminal.  

اي، مربوط به یا وابسته به شـکمبه یـا    شکمبه
 .داراي ویژگیهاي نشخوارکنندگان

Ruminal impaction 
، حرکـات  هفشردگی و سـخت شـدن شـکمب   

شود و بـه   اي از اوایل زندگی آغاز می شکمبه
جز موارد خاص، در طول عمر حیـوان ادامـه   

نگـاري عـالوه بـر    - حرکات شـکمبه . یابد می
مخلوط کردن مواد خوراکی موجب تخلیه گاز 

و ) eructation(از طریق فرآینـد آروغ زدن  
نیز به جلو رانـدن مـواد خـوراکی محلـول و     

چنانچه به هـر  . شود تخمیر شده به هزارال می

دلیل حرکات فوق متوقف شود، عملکرد این 
عضو دچار اختالل شده و موجب فشردگی و 

  .گردد سخت شدن شکمبه می
Ruminal retention time (RRT) 

  زمان ماندگاري در شکمبه
Ruminal void syndrome 

  م شکمبه خالیسندر
Ruminants.  
نشخوارکنندگان، حیواناتی هسـتند کـه داراي   

شکمبه، نگاري، هـزارال،  (معده چهار قسمتی 
اند؛ مثـل، گـاو،    بوده و نشخوارکننده )شیردان

گوسفنند، بز، گـوزن، گاوکوهـان دار، گـوزن    
شتر داراي معده . شمالی، شتر، کانگرو و غیره

 .سه قسمتی است
Ruminate.  

کردن، عمـل بـاال آوردن خوراکهـاي     نشخوار
مصــرفی از شــکمبه و جویــدن کامــل و بلــع 

ضــمن عمــل نشــخوار، خــوراك . مجــدد آن
بــاالآورده شــده بــا مقــدار بیشــتري از بــزاق 
مخلوط شده و در اثـر جویـدن مجـدد ذرات    

در عمـل  . شود تر می غذا خردتر و قابل هضم
ــدار قابــل توجــه  ــزاق وارد  نشــخوار، مق اي ب

د و بزاق به علت محتواي زیاد شو شکمبه می
بیکربنات، به عنوان یک بافر قـوي در تنظـیم   

 .اسیدیته محیط شکمبه نقش دارد
Ruminating.  
نشخوارکردن، جویـدن مجـدد خـوراك بـاال     

عملــی اســت کــه توســط  . آورده از شــکمبه



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
شود و ضمن  حیوانات نشخوارکننده انجام می

آن خوراك باال آورده عالوه بر جویده شـدن  
جدد، دوباره با بـزاق مخلـوط شـده و بلـع     م

 .شود می
Rumination.  
نشخوار، عمل باال آرودن خوراك و جویـدن  
یک توده نـرم از ذرات خـوراك خشـبی کـه     

هـر بلـوس بـه    . شـود  بلوس یا کاد نامیده می
مدت حدود یک دقیقه جویده شـده و سـپس   

نشـخوارکنندگان ممکـن اسـت    . شـود  بلع می
روز را بــه عمــل ســاعت از شــبانه  8حــدود 

این مدت بستگی به میـزان  . نشخوار بگذرانند
جویدن مجدد . خشبی بودن جیره غذایی دارد

ــوراك     ــم خ ــت هض ــزایش قابلی ــب اف موج
بلکه این عمل موجـب ریـز شـدن    . شود نمی

ــدن آن از    ــور ش ــل عب ــوراك و قاب ذرات خ
ه افـزایش ظرفیـت مصـرف    شکمبه و در نتیج

تـر  هـر چـه ذرات غـذا ریز   . دشو خوراك می
باشد، عمل نشخوار به مـدت کمتـري انجـام    

هر چه کیفیت علوفه بهتر باشـد، بـه   . شود می
نشخوار کمتري نیاز است و براي خوراکهـاي  
خشــبی، حیــوان مــدت زمــان بیشــتري را در 

 .گذارند حالت نشخوار می
Rump.  

 کپل، کفل، سرین
Run.  
ران، یک واحد طول استاندارد بـراي نخهـاي   

وزن یـک  . متر اسـت  1463پشمی که معادل 

، یــک پونـد یــا  )متـر نــخ پشـمی   1463(ران 
 .گرم است 54/453

Runner.  
 )ریشه هوایی(دونده، رونده 

Running.  
 شکل خاصی از بخیه سرتاسري ساده

Run off.  
 زه آب، آب زهکشی، جریان سطحی آب

Run on.  
 چرانیدن

Runt.  
خوك کوچک، خوکچه، بچه خوکی که نسبت 

کوچـک  . تـر باشـد   به هم قلوهـایش کوچـک  
ماندن یک یا چند بچه خوك معمـوالً معلـول   

 .کم شیري یک یا چند پستان خوك است
Rustech  

هــاي اولیــه تحــت عنــوان  روســتک، شــکمبه
شــوند و امــروزه بنــام  روســتک شــناخته مــی

ــویه     ــان دو س ــا جری ــانتور ب  Dual(فروم

Continious Fermentor  (  که از پیچیـدگی
  .شود خاصی بر خوردار است، استفاده می

Rustle.  
دام دزدي، دزدیدن یا شکار دامهاي اهلی براي 

 .تأمین معاش
Rye (lolium perenne) seccale 
cereale 

هاي مرتعی است که در  چاودار، یکی از علوفه
هـاي   کنـد، داراي سـاقه   ها رشد می اکثر خاك

نازك و خوشخوراکی بوده که تا مرحله تولید 
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ــت     ــل و رغب ــا می ــات ب ــام حیوان ــنبله تم س
ــی ــد م ــت   .خورن ــر اس ــاودار بهت ــرف چ مص

بصورت، تر و سبز انجام گیـرد، زیـرا علوفـه    
خشک سریع ارزش غذایی خود را از دسـت  

  .دهد می
Ryegrass. Lolium perenne.  

اي اسـت از خـانواده    چمن انگلیسـی، علوفـه  
دهـد و از   گندمیان که مرتع خوبی تشکیل می

آن به عنـوان یـک گیـاه چمنـی نیـز اسـتفاده       
  .شود می
  
  
  
 

 

S 
Saanen goat 

ترین نژاد اصالح  این نژاد گسترده(بز سانن 
  ).شده بز شیري جهان است

Sac. pouch.  
کیسه، حفره، حفره کوچـک و کیسـت ماننـد،    

 .یک عضو کیسه مانند
Saccharase. B-fructofuranosidase.  
ساکاراز، بتا فروکتوفورانوزیدـ آنزیمی اسـت  

 .کندکه قند ساکارز را آبکافت می
Saccharide. CnH2nOn-1  
قند، گروهی از کربوهیدراتها که شـامل انـواع   

ــی  ــدها م ــودقن ــدیها   . ش ــک قن ــه ت ــدها ب قن
، ) دي ساکاریدها(، دو قندیها )منوساکاریدها(

، چنـد قنـدیها   )تـري سـاکاریدها  (سه قنـدیها  
) پلی ساکاریدها(و پرقندیها ) الیگوساکاریدها(

 .شوندتقسیم می
Sacchariferous.  

 قنددار، حاوي قند
Saccharification.  

 تبدیل شدن به قند
Saccharum officinarum 

، گیـــاهی دائمـــی گرمســـیري و   نیشـــکر
متر  6تا  5/4گرمسیري است که تا ارتفاع  نیمه

نیشکر جهـت تولیـد شـکر    . رسد یا بیشتر می
دو  آن شود که در جریـان فـرآوري   کشت می

هـاي مـالس و باگـاس     محصول فرعـی بنـام  
  .آید بدست می

Saccharimeter. See sirup 
hydrometer.  

اي است براي تعیین غلظت قند سنج ـ وسیله 
 .کندقند در یک محلول متمایز می

Saccharin, Saccrine. C7H5NO3S.  
کننـده  ساخارین، ساکارین ـ یک ماده شـیرین  

 500تـا   300زا کـه  غیر مغذي و غیـر انـرژي  
. است) ساکارز(تر از قند معمولی مرتبه شیرین

از نمکهاي سدیم و کلسیم ساخارین در تهیه 
ها و غیره به ویژه براي افـرادي  غذاها، نوشابه

افـراد مبـتال بـه    (که رژیم بـدون قنـد دارنـد    
علـی رغـم ایــن   . شـود اسـتفاده مـی  ) دیابـت 

استفاده، موضوع سرطان زایی ساخارن مطرح 
رسـد تـا حصـول اطالعـات      نظر می به. است
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بیشتر، از مصرف زیاد ساخارین باشد پرهیـز  

 .کرد
Saccharometer. See 
saccharimeter.  
قند سنج ـ یک رطوبت سنج مخصوص که از  

) ثقـل ویـژه  (آنب راي تعیین وزن مخصوص 
این وسیله . شودیک محلول قندي استفاده می

توانـد مـدرج باشـد و بـا آن درصـد قنـد       می
ول سنجش شـود بـا سـاکاریمتر تفـاوت     محل
 .دارد

Saccharopine.  
ساکاروپین، یک مـاده واسـطه در متابولیسـم    

 .لیزین
Saccharorrhea. Glycosuria.  

 ، وجود غیرطبیعی قند در ادرار ادراريقند 
Saccharose. Sucrose.  

 .قند معمولی، ساکارز، سوکروز
Saccharosuria. Sucrosuria.  

 .وجود ساکارز در ادرار،  ادراريقند 
Saccular.  

اي، شبیه کیسهکیسه  
Saccule.  

 کیسه کوچک
Sacral.  

 خاجی مربوط به استخوان خاجی
Sacroiliac.  

ايخارجی ـ خاصره  
Sacroischiatic.  

 خاجی ـ ورکی
Sacrospinalis.  

 خاجی ـ خاري
Sacrum  

 استخوان خاجی
Saddle 

  زین
Safe.  

 سالم، امن، بهداشتی
Safety.  

 سالمتی
Safflor.  

 روغن گلرنگ 
Safflower meal 

، مقدار فیبر در کنجاله گلرنـگ  کنجاله گلرنگ
ایـن دو فـاکتور   . زیاد و انرژي آن کـم اسـت  

هـاي طیـور    عوامل محدود کننده آن در جیـره 
  .است

Saffron.  
 زعفران

Sainfoin 
گیاهی است علوفـه اي و دائمـی از   (اسپرس 

 onobrychisنــام علمــیخــانواده یونجــه بــا 

vicaefolia می باشد.(  
Sagital  

 سهمی شکل
Sagittalis. Sagittal.  

 سهمی شکل، به شکل سهمی
Saleratus  
جــوش شــیرین، بــی کربنــات ســدیم، پــودر 

کربنـات پتاسـیم   نانوایی، نمک گازدار ـ به بی 
 .شودنیز گفته می



 

 g.kambiz@yahoo.com By: Kambiz Ghotouri 
 

Page | 369

Salicaceae.  
ــی    ــید ارتوهیدروکس ــیلیک، اس ــید سالیس اس

ئیک ـ یک اسید بی رنگ که در بسـیاري   ینزو
بـه طـور   . شـود ها یافت مـی از گیاهان و میوه

تجارتی از عمل آوري فنـات سـدیم خشـک    
(C6H5Na)  از این اسید به عنوان . شودتهیه می

یک ماده نگهدارنده و یک قارچ کش استفاده 
ــه  . شــودمــی ــراي تهی در داروســازي از آن ب

بعضـی  یـا  /پمادهیا خاص زگیـل، میخچـه، و  
 .شوداشکال التهابات پوستی استفاده می

Salicilism.  
هـا یـا   مسمومیت با اسید سالیسـیلیک، نشـانه  
 .عوارض مسمومیت با اسید سالیسیلیک

Saliferous.  
نمک دار، پر نمک، تولیدکننده یا دربردارنـده  

 .مقدار فراوان نمک
Salimeter. Salometer.  

 نمک سنج
Salination.  

سود کردن نمک زنی، نمک  
Saline. Containing salt; salty.  

اي کـه بـه   نمکی، شور، حاوي نمک، هر ماده
 .علت محتوي زیاد نمک طعام شور مزه باشد

Salinification.  
 نمک سازي، تهیه نمک

Saliniform.  
 به شکل نمک، داراي خواص نمک طعام

Salinity. The degree of saltiness.  
 شوري، درجه شوري

Salinization.  

 شورسازي
Salinize.  

 نمک زدن، نمک سود کردن
Salinometer. Salimeter; 
salinometer.  

 شوري سنج، نمک سنج
Saliva. Spit.  
بزاق، مایعی است با خاصیت قلیایی ضعیف، 
زالل و قدري چسبنده کـه از غـدد بزاقـی در    

ممکـن اسـت حـاوي    . شـود دهان ترشح مـی 
بزاقی، در  آمیالز .راز باشدآمیالز، مالتاز یا است
ــده  ــک مع ــزاق ت ــزاق  ب ــتراز در ب ــا و اس ایه

پتیــالین و . شــودنشــخوارکنندگان یافــت مــی
استراز عامل هضم نشاسته در دهان حیوانات 

در حشرات، بزاق ممکن است . مذکور هستند
 .حاوي ماده ضد انعقاد خون باشد

Salivary.  
 .بزاقی، مربوط به بزاق یا غدد بزاقی

Salivation.  
سیالن بزاق، جاري شدن بزاق، جـاري شـدن   
بــزاق از دهــان یــا افــزایش ترشــح بــزاق در 
حیوانات بزرگ که گاهی اوقـات نشـانه یـک    

 .بیماري است
Salmon.  

 ماهی آزاد
Salmonella.  
جنس سالمونال، یک ریززنده بیماریزا و مولد 

سویه شناسـایی   1000اسهال که از آن حدود 
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ی اوقات در خوراکهاي آلوده گاه. شده است
 .شودیافت می

Salmonellosis.  
 سالمونلوز، عفونت سالمونالیی

Salmoniformes.  
 آزاد ماهیان

Salometrer. Salimeter; 
salinometer.  

یـک هیـدرومتر بـا     ،شوري سنج، نمک سـنج 
درجه بندي مخصوص تعیین قدرت یا شوري 
یــک محلــول نمکــی؛ مثــل، محلــول نمکــی  

درجه بندي نمک سنج به . گوشت یا خیارشور
درجـه   5/15گونه اي است کـه در حـرارت   

% 1گراد، هـر چهـار درجـه آن معـادل     سانتی
بنـابراین درجـه   . باشـد نمک در محلـول مـی  

 .)ر سدیمکلرو(نمک % 5/17؛ یعنی 70شوري 

وقتی از نمک سنج براي تعیین غلظت کلرور 
شـود، در غلظتـی معـادل    کلسیم استفاده مـی 

غلظت نمک طعام، درجه شوري را یک دهم 
 .بیشتر نشان دهد

Salpingitis.  
 التهاب لوله رحمی

Salpinx.  
 لوله رحمی، مجراي تخم

Salt. NaCl.  
بـه   (Salt) نمک طعـام، چنانچـه کلمـه نمـک    

بیاید، منظـور نمـک طعـام یـا کلـرور      تنهایی 
اگر منظور سایر نمکها باشد، باید . سدیم است

 .نام کامل نمک آورده شود

Salted.  
نمک سود شده، نمک زده، آغشته بـه نمـک؛   

 .تهیه شده با نمک یا نگهداري شده با نمک
Sample.  

هـر  ) 1(نمونه، الگو، مسطوره، نمونه برداري، 
یا مجموعه باشد؛  چیزي که نمایانگر یک توده

هاي پنبه از یک عدل، نمونه بذر از مثل نمونه
در خرید پنبه، دو نمونه ) 2. (یک کیسه و غیره

. شودکه از دو طرف یک عدل پنبه برداشته می
بـرداري ـ برداشـتن یـک نمونـه و      نمونه )3(

ــراي آزمــایش  ــا ارســال آن ب  .آزمــایش آن، ی
ــه عبــارت اســت از  IUPACتعریــف  از نمون

ي هدف آزمایش  اي که از کل ماده ر مادهمقدا
ــه ــه گون ــه تمــام  اي برداشــت مــی ب شــود، ک

  .هاي نمونه هدف را در بر داشته باشد ویژگی
Sampling.  

 نمونه برداري، نمونه گیري
Sand.  
شن، ماسه، قطعات ریز سنگها که قطر آنها زا 

 .میلی متر متغیر است 02/0تا  2
Sanitation.  

اقداماتی که به منظـور از بـین   بهداشت، کلیه 
بردن عوامل و شرایط ایجاد بیماریهاي انسانی 
ــوانی در محــیط زیســت انســان یــا      و حی
جایگاههاي نگهداري دامها یا محل نگهداري 

 .شودانجام می) دست آموز(حیوانات خانگی 
Sanitize.  
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بهداشتی کردن، انجام اقدامات بهداشتی؛ ضـد  
مورد استفاده  عفونی و بهداشتی کردن وسایل

در تهیــه محصــوالت غــذایی؛ مثــل، وســایل  
هـاي آن و  شیردوشی، ظروف شیر و فرآورده

 .غیره
Sap.  

 شیره، عصاره، آب هر چیز
Saponify.  
صابونی کردن، تبدیل یک چربـی بـه صـابون    

 .توسط آغشته کردن آن به یک قلیا
Saponification value 
ارزش صابونی عبارت اسـت از مقـدار مـاده    

لیایی مورد نیاز براي صابونی کـردن مقـدار   ق
ارزش صابونی، طبیعت . مشخصی چربی است

اسید چـرب موجـود در چربـی را مشـخص     
کند و بر اساس مقدار هیدروکسید پتاسـیم   می

)mg ( گـرم   1مورد نیاز براي صابونی کردن
در حضور ترکیب قلیایی، . شود چربی بیان می

و  چربی هیـدرولیز شـده و تولیـد گلیسـرول    
  .نماید اسید چرب می

Saponin. Saponine.  
ساپونین، هر یک از مواد گلوکوزیدي مختلف 
گیاه که در حالت اختالط و تکان خوردن، بـا  
ــدي صــابونی   ــاي کلوئی آب تشــکیل محلوله

از ســاپونین در تهیـه صــابون مــایع و  . بدهـد 
 .شودبعضی مصارف صنعتی استفاده می

Saponine. See saponin.  
، گندرو، کودرست گنده رو  

Saprogenesis 
قسـمتی از زنـدگی   (زایـی   مرحله غیر بیماري

هاي مولد بیماري کـه بـه طـور     میکروارگانیزم
  ).تباط نیستمستقیم با میزبان زنده در ار

Saprophyte.  
جانداري؛ مثل، قارچها، باکتریها، و غیـره کـه   

ایـن  . کنـد روي مواد آلی یا مـرده رشـد مـی   
مورد نیاز بدن خود را از موجودات مواد آلی 

تجزیه بافتهاي گیاهی یا جـانوري بـه دسـت    
 .باشندقارچها تماماً ساپروفیت می. آورندمی

Saprophytic.  
ــیات    ــتی، داراي خصوص ــدرویی، کودرس گن

 .گیاهان گندرو یا کودرست
Sarcody.  
التهــاب دور زخــم، تــورم ناشــی از تشــکیل 

هـاي  بافتهاي غیرعادي اسـت کـه دور زخـم   
هـاي  جاد شـده روي پوسـت تنـه و شـاخه    ای

این حالت چنانچه دور . شوددرختان ایجاد می
یک زخم عمیق ایجاد شودف ماندنی است اما 
اگر زخم عمیـق نباشـد، بـا رشـد پوسـت و      

 .شوداحتماالً زیرپوست، برطرف می
Sarcolemma.  

 غشاي یاخته عضالنی
Sarcoplasm.  

 میان مایه یاخته عضالنی
Sarcotic.  

اي کـه در ایجـاد گوشـت    گوشت آور، مـاده 
 .موثر است) رشد عضالت(

Sarcous.  
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 گوشتی، عضالنی

Satellite.  
 ستاره، سیاره، ماهواره

Satiety.  
سیري، بی اشتهایی، بی میلی، ارضاي کامل 
تمایل به غذا خوردن؛ این اصطالح ممکن 
است درمورد ارضاي تمایالت جنسی و غیره 

 .نیز به کار رود
Saturate.  

 اشباع کردن، اشباع شدن
Saturated.  
اشباع شده، حالتی که در آن یک ماده بیشترین 

 .داردمقدار از ماده دیگر را در خود نگه می
Saturation.  

 اشباع شدگی، حالت اشباع، سیري
Saturation. Extract.  

 عصاره اشباع، عصاره سیر شده
Sawdust.  

 خاك اره
Scab.  

کبره، عالمتی است که مشخصـه  پوسته زخم، 
هاي خشن، برجسته و پوسته پوسـته  آن زخم

 .است
Scabies.  

 جرب، گال
Scalding.  

ورسازي در آب گرمغوطه  
Scale. The size of an animal.  
مقیاس، اندازه، ترازو، باسکول، قپـان، انـدازه   

 یک حیوان

Scaling.  
 وزن کشی، اندازه گیري، درجه بندي

Scalped.  
 غربال شده

Scalpel.  
 چاقوي جراحی

Scalper.  
پوسـت کــن، دســتگاه پوسـت کنــی غــالت،   

اي کـه از آن در آسـیابهاي   دستگاه یـا وسـیله  
آردسازي با خوراك سازي براي جـدا کـردن   

 .شودغالف بذر از دانه یا بذر استفاده می
Scalping  

در آسیابهاي آردسازي، جداسـازي غـالف   )1
غز دانه گندم یا غالت دانه و ذرات خشبی از م

در آردسازي، جدا کردن آرد، خرد، ) 2(دیگر، 
غالف، غالف دانه و مواد خارجی از یکدیگر 
توسط تعدادي غربال با سوراخهاي متفاوت از 

 .نظر ابعاد
Scaly.  

ايفلسی شکل، پوسته پوسته  
Scaly leg 

نوعی بیماري در طیـور اسـت کـه    (پا الغري 
ــت   ــرب اس ــل آن ج ــن بیمــ . عام اري در ای

هاي بدون پر پاها بروز و ایجاد خارش  قسمت
  ).کند می

Scapha.  
 ناحیه داخل گوش، ناحیه کف حفره گوش

Scapula.  
 استخوان کتف

Scapular 
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  کتفی
Scar.  
کبره، کبره زخم، ضایعات تیره رنگی از بافت 
مرده که پس از بهبود یک زخم روي سطح آن 

در حال زیر این بافت پوست نو . پوشاند را می
رویش اسـت و پـس از مـدتی، بـه ویـژه در      

اي از بـدن جـدا   تشو، بافـت کبـره  هنگام شس
 .شود می

Scarification.  
 خراش دهی

Scarify.  
 خراش دادن

Scarious.  
 شفاف، غشایی، محکم، خراش دار، کبره بسته
Scarlatina.  

 مخملک
Scattering.  

 پراکنده سازي، پراکندن، دستپاشی بذر
Scavenger.  

 رباینده، جداکننده
Schema.  

 شما، طرح
Schiatic.  

 ورکی
Schistosomiasis.  
شیستوز و میـاز، عفونـت بـا شیسـتوزوما یـا      

 کپلک خونی
Schizophrenlia.  

 جنون جوانی، شیزوفرنی
Schwann’s sheath.  

 غالف شوان
Scientific.  

 علمی، بر مبناي علم
Sclera.  

 صلبیه، سفیدي چشم
Scleroderma.  

پوست) سخت شدگی(تصلب   
Sclerosis.  

، آماس صلبیهتصلب، سخت شدگی  
Sclerotic  

 تصلبی، حالت سخت شدگی
Sclerotome.  

است که از آن بـراي بریـدن   سختی بر، وسیله
 .شود بافتهاي سخت استفاده می

Scoliosis.  
هـا در  اسکولیوز، خمیدگی جانبی ستون مهره

 .اراندانسان و سایر مهره
Scorpion.  

 عقرب، کژدم
Scour.  

 پشم شویی کردن) 2(اسهال، )1(
Scoured.  
تمیز شده با فشار یا مالش، اشـاره اسـت بـه    

 .جداسازي ریشک از مغز دانه گندم
Scouring.  
اسهال، اسـهال طـوالنی در حیوانـات جـوان،     
احتماال به دلیل تغذیه ناصحیح، مدیریت غلط، 

شستشو یا تمیـز  ) 2. (محیط آلوده یا بیماریها
کردن پشم از چربی، خاك و خارو خاشک با 
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ضـایعات  ) 3. (یک محلول صابونی ـ قلیـایی  

 .بوجاري غالت
Scours.  
ر اسهال، اسهال طوالنی یا غیرطبیعی که بیشـت 

در حیوانات جوان معمول است؛ خروج مکرر 
 .مدفوع آبکی از روده حیوان یا انسان

Scraper. See scraping.  
 اسکریپر، تیغه پاك کن، ماشین تسطیح

Scrapie.  
 خارش شدید

Scraping.  
تراشیدن، جمع آوري با تیغه، جمع آوري مواد 
زاید موجود روي سطح زمین توسط تراکتور 

سکریپر یا تراکتور معمولی مخصوصی به نام ا
که به جلو یا عقب ن تیغه فوالدي نصب شده 

این تیغه توسط راننده قابل الال و پایین . است
بردن و تغییر جهت است و با کشیده شدن آن 
روي سطح زمین، برحسب فاصله تنظیم شده 
با زمین مواد زاید و مورد نظر روي سـطح را  

را ) نرم(کند یا بلندیهاي خاکی جمع آوري می
کنـد؛ مثـل، جمـع آوري فضـوالت     هموار می

ــک     ــاه ی ــطح جایگ ــود در س ــوانی موج حی
دامداري؛ جمع آوري خاك، سنگ و شن زاید 
موجود روي سطح یک جاده در حال سـاخته  

ها و شدن؛ جمع آوري برف روي سطح جاده
 .)برف روبی(غیره 

Scratch.  

خرده غله، خرد و ریز، اصـطالحی اسـت در   
که داللت دارد بر دانـه کامـل یـا    تغذیه طیور 

اي که به منظور تحریک چنگ زدن بلغور شده
تر، روي ســطح بســتر طیــور پاشــیده بــه بســ

 .شود می
Screen.  
غربال، غربال کردن، الک، الک کردن، سـرند،  
سرند کـردن، آردبیـز؛ تـوري، دیـوار تـوري،      

 حصار توري یا مشبک؛ جدا کردن
Screened.  

دا شـده بـه ذرات   خوراك جـ ) 1(جدا شده، 
مختلف از نظر اندازه توسط عبور از یـک یـا   

افراد یا اشیاي جدا شـده یـا   ) 2. (چند غربال
اي از انتخاب شده از بین یک گروه یـا تـوده  

 .افراد یا اشیاء
Screening.  

 غربال کردن، الک کردن، سرندکردن
Screenings.  

ــایعات   )1( ــالت، ض ضــایعات بوجــاري غ
یـا  (ت بوجـاري گنـدم   بوجاري بذور، ضایعا

 )غالت دیگر
Screw pressing 

روشی براي سـاخت کنجالـه   ( پرس گردشی 
 )گرم درهر کیلوگرم 100-50با روغن 

Scrotal.  
اي، مربوط بـه کیسـه دربرگیرنـده    کیسه بیضه

 .هابیضه
Scrotum.  
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اي اسـت کیسـه ماننـد در    کیسه بیضه، زایـده 
 هاي حیـوان در آن قـرار  حیوانات نر که بیضه

 .دارد
Scrub.  
نامرغوب، بد، کم محصول، اشـاره اسـت بـه    
حیوانی که از لحاظ ویژگیهاي نژادي و فردي 

 .نامرغوب و کم تولید باشد
Scurs. Buttons.  
تکمه شاخ، بخشهاي کوچک و مدور از جنس 
ــاخ    ــل ش ــی مح ــاخی در فرورفتگ ــت ش باف

 .حیوانات بی شاخ
Scurf protein 

  پروتئین پوستی
Scurvy.  

ــاري  اســکو ــاري آســکوربوت، بیم روي، بیم
اسـید  (حاصل از کمبـود شـدید ویتـامین ث    

عقیده بر این است که زخمهاي  .)آسکوربیک
ناشی از آسکوربوت به طور عمده از اختالل 
ــید      ــد، اس ــاي همبن ــدن بافته ــاخته ش در س

این اختالل منجر . آسکوربیک نقش فعال دارد
ــتی،    ــدانی، پوس ــتخوانی، دن ــیبهاي اس ــه آس ب
عضالنی، مفصلی، غدد فوق کلیوي و عروقی 

اسـکوروي همچنـین ممکـن اسـت     . شودمی
منجر به خونریزي و اختالل در کار غدد فوق 

اگـر اسـکوروي فـورا معالجـه     . کلیوي شـود 
نشود، خونریزي شدید داخلی و مرگ ممکن 

 .است اتفاق افتد
SDA. Specific dynamic action.  

ذا عمل جنبشی مخصوص، حرارت مصرف غ
ـ افزایش تولید حرارت توسـط بـدن کـه در    
نتیجه بلع غذا به عنوان یـک عامـل تحریـک    

 .گیردفعالیت متابولیکی صورت می
Seal.  

 خوك آبی، فک
Sealing 

  سیلو) مهرو موم کردن(درزگیري 
Season.  

 فصل
Seasonal.  

 فصلی
Sebum.  
چربی پوست، ماده نیمه مـایع غلیظـی کـه از    

مرده بافت پوششی پوست چربی و سلولهاي 
تشکیل شده و از غدد چربی پوسـت ترشـح   

 .شودمی
Secale  

 جنس چاودار
Secale cerale 
چاودار، دانه چاودار از نظر ترکیـب و ارزش  
غذایی بسیار شبیه گنـدم اسـت، در پـروتئین    
چاودار در مقایسه بـا پـروتئین گنـدم مقـدار     
. لیزین باالتر ولی مقدار تریپتوفـان کـم اسـت   

نـه چــاودار در بـین تمــام غـالت کمتــرین    دا
چـاودار در معـده آب   . خوشخوراکی را دارد

شود بـدین جهـت    کند و متورم می جذب می
توانـد   اگر مقدارش در جیره زیـاد باشـد مـی   
  .سبب اختالالت گوارشی در حیوان شود
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Secateur.  

 قیچی پشم چینی
Second.  

 دوم) 2. (ثانیه )1(
Secondary.  

ثانویهدومیف ثانوي،   
Secretagogue.  

 محرك ترشح
Secretin.  
سکرتین، هورمونی است که از دوازدهه روده 

شـود و وظیفـه آن کنتـرل    باریک ترشـح مـی  
 .ترشح آنزیمهاي لوزلمعده است

Secretion.  
ترشـح، سـاخته شـدن مـواد درون ســلولی و     

 .خروج آن از سلول
Secretor.  

 ترشح کننده
Secretory.  

کنندهترشحی، ترشح   
Section.  

 برش، مقطع، بخش، قطعه
Sedative.  

 مسکن، کاهنده درد
Sedentary.  

 ساکن
Sediment.  

 رسوب، نهشته، رسوب کردن
Sedimentation.  

 ته نشین، رسوب
Seed.  

جنین یا گیاهک یک گیاه؛ دانه ) 1(بذر، دانه، 
غالت، بقوالت و غیـره کـه حـاوي تخمـدان     

گیـاه غیـر از   بخشهاي زایشی یـک  ) 2(است 
. ها و غیـره ها، جوانهبذور حقیقی؛ مثل، ریشه

اسـپرم، یاختــه  ) 4. (اوالد، فرزنـد، نتیجــه ) 3(
بذرکاري کردن، کاشتن ) 5. (جنسی حیوان نر

 جدا کردن بذر) 6. (بذر، تولید بذر
Seed stock 
گله پایه، گروهی حیوان مولد به شکل گله یا 
 رمه با هدف تولیـد مثـل، کـه بیشـتر خـالص     

هستند و از نظر تولید، عملکرد مطلوبی دارند 
و به صورت مستمر براي بهبـود آنهـا تـالش    

  .شود می
Seeding.  

 بذرکاري
Seedless.  

 بی تخم، بدون بذر، فاقد بذر
Seedling.  

 گیاهچه، نهالچه
Seedy wool 

  پشم آلوده به بذر
Segment.  

 بخش، قطعه، قسمت
Segmentation.  

بخش بخش شدن ـ فرآیند قطعه قطعه شدن، 
 تقسیم شدن به قطعات مختلف

Segmented.  
تقسیم شده، به قطعات یا بخشـهاي مختلـف   

 تقسیم شده
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Segregation.  
 تفرق، جداي، تفکیک

Selection.  
انتخاب، گزینش، باعث شدن یا اجـازه تولیـد   

گیاهی (مثل دادن به بعضی افراد یک جمعیت 
انسان و  انتخاب مصنوعی توسط). یا حیوانی

 .شودانتخاب طبیعی توسط طبیعت انجام می
Selective.  

 انتخابی
Seleniferous.  
سلنیم دار، پرسلنیم، خاکهایی که حاوي سلنیم 

 .زیاد هستند
Selenium. See blind staggers.  
سلنیم، یک عنصر غیر فلزي وابسته به گوگرد 

-که به مقدار بسیار جزیی در خاك یافت می

طقی بـا سـلنیم زیـاد در خـاك،     در منـا . شود
اي از ایـن  علوفه حاوي مقادیر مسموم کننـده 

در خاکهـایی بـا کمبـود سـلنیم،     . عنصر است
علوفه حاوي سـلنیم کـافی نبـوده و دامهـاي     
تغذیه شده با یـن علوفـه مبـتال بـه عـوارض      

 .شوندکمبود سلنیم می
Self.  

 خود
Selfing.  

 خودبارور
Semen.  

اسپرمها کـه از آلـت   منی، مایعی است حاوي 
قسمت آبکی . شودتناسلی جانور نر انزال می

این مایع ترشحات غـدد ضـمیمه حیـوان نـر     
 .است که اسپرمها در آن به حالت شناورند

Semi  
نیم، نیمهف نصف، یک دوم، پیشوندي اسـت  

 .ترکیبی
Semiautomatic.  

 نیمه خودکار
Semilethal.  

 نیمه کشنده
Semimembranous.  

غشایینیم   
Semination.  

 نطفه ریزي، دفع مایع منی
Seminiferous.  

 منی ساز
Seminoma.  

 تومور بدخیم بیضه
Semipermeable.  

 نیمه تراوا
Semisequential.  

 نیمه متوالی
Semisolid.  

 نیمه جامد
Semitendinous.  

اينیمه تري، نیمه زردپی  
Senescence.  

 پیرشدن، مسن شدن
Senile.  

 پیري
Sensation.  

 حس، احساس
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Sense.  

 حس، احساس، مفهوم
Sensible. Perceptible.  
محسوس، مثل، اتالف حرارتی محسـوس یـا   

 .اتالف وزن محسوس
Sensing.  

 احساس، حس کردن
Sensitive.  

 حساس
Sensitivity.  

 حساسیت
Sensitization.  

 ایجاد حساسیت
Sensitized.  

 حس دار کرده، حساس شده
Sensory.  

توانـایی تبـدیل   (حسی، مربوط بـه احسـاس   
 .)تحریک به ضربانهاي عصبی

Separate.  
مجزا، جدا، سوا، جدا کردن، تفکیـک کـردن،   

 سوا کردن

 
Separated milk 

  شیر چربی گرفته
Separatibility.  

پذیري، قابلیت تفکیک، قابلیت تمـایز،  تفکیک
 قابلیت جداشدن

Separating.  
 جداسازي 

Separation.  

درجه (بندي جداسازي، تفکیک، انفصال، طبقه
 ذرات از نظر اندازه، شکل یا غلظت) بندي

Separator.  
کننده، دستگاه تجزیه یا تفکیک ـ جداساز، جدا

هر نوع ماشـین یـا دسـتگاهی کـه عمـل      ) 1(
دهد؛ مثـل، چـرخ   جداسازي مواد را انجام می

را  دستگاه خرمنکوب که دانه) 2. (خامه گیري
ــی  ــدا م ــالت ج ــه غ ــتگاه  از خوش ــد؛ دس کن

  .خرمنکوب
Septate.  

دارداراي دیواره عرضی، پرده  
Septic.  

 عفونی، آلوده به میکروب
Septicemia. Septicaemia.  

عفونی شـدن خـون، عفونـت    عفونت خونی، 
عمومی ـ مسمومیت خون که ناشی از وجود  
سموم یا سموم موجودات ریززنده در خـون  

 .شودمی
Septulum.  

 دیواره، جدار
Septum.  
دیواره عرضی، تیغه، پرده، غشاي میانی، پرده 

 جداکننده، پرده مقسم
Sequential.  

 متوالی، پی در پی
Sequestra.  

 قطعات جدا شده ستخوانی
Sericulture.  

 پرورش کرم ابریشم، پرورش نوغان
Sericulturist.  
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 پرورش دهنده کرم ابریشم
Serine.  

 .یکی از اسیدهاي آمینه غیرضروريسرین، 
Serological.  
سرم شناختی، مربوط است به استفاده از سرم 
خون حیوانات در آزمایشات مختلف کـه بـه   
تشــخیص و معالجــه بیماریهــاي مخصوصــی 

 .کندکمک می
Serology.  
سرم شناسی، مطالعه عکس العمل بین پـادتن  
در تشخیص مواد یا موجوداتی که آن پـادگن  

  .ا دارا هستندرا ر
Seroma.  
الیه سروزي، الیه خارجی هر یک از اعضاي 
داخلـی بــدن انســان و حیوانــات کــه مــایعی  
لیزکننده براي ممانعت از چسبندگی عضو بـه  

 .کنداعضاي دیگر ترشح می
Serosa.  
الیه سروزي، الیه خارجی هر یک از اعضاي 
داخلـی بــدن انســان و حیوانــات کــه مــایعی  

ممانعت از چسبندگی عضو بـه  لیزکننده براي 
 .کنداعضاي دیگر ترشح می

Serotheapy.  
هـا بـا   سرم درمانی، درمان برخی از ناخوشی

استعمال سرم . محلولهاي فیزیولوژیکی یا سرم
گاهی اوقـات بـه عنـوان بخشـی از کارهـاي      

 .شوددرمانی انجام می
Serotonin.  

یـک  (سروتونین، مشتقی اسـت از تریپتوفـان   
که در فعالیت طبیعی مغز ) ه ضرورياسید آمین

 .و اعصاب نقش دارد
Serotype.  
سروتیپ، نوعی ریززنده که با نوع و ترکیبـی  

ي پـادگن مربـوط بـه یاختـه تعیـین      از محتوا
 .شود می

Serous.  
سروزي، مربـوط بـه الیـه سـروزي اعضـاي      

 .داخلی بدن یا ترشحات سروزي
Serous fluid 

  مایع سروزي
Serous membrane 

  غشاي سروزي، آبشامه
Serranidae.  

 هامور ماهیان
Serrate.  

دارمضرس، دندانه اي، دندانه  
Serrations.  
تضاریس، مجموعه دندانه هاي موجود در یک 

 .سطح، لبه یا بخش خارجی یک تار یا رشته
Sertoli cell 

هاي اسپرم  هایی در لوله سلول(سلول سرتولی 
جـاي   هـاي جنسـی، بـین آنهـا     ساز که سلول

  ).دارد
Serum.  

بخش شفاف خون انسان و حیوانات )1(سرم، 
ها و پالکتهاي خونی جـدا شـده   که از گویچه

سرم خون بخش شفاف، زرد کمرنگ و . باشد
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آبکی خون است کـه در هنگـام لختـه شـدن     

. شودجدامی) هاي خونگویچه(خون، از لخته 
تفاوت سرم با پالسما در این است کـه سـرم   

آب پنیر؛ گـاهی  ) 2. (ژن نیستحاوي فیبرینو
بـه شـیر پـس چـرخ نیـز سـرم گفتـه         اشتباهاً

 .شود می
Serum Urea Nitrogen (SUN) 

  )یا خون(اي سرم  نیتروژن اوره
Service. Serving; covering.  
جفتگیري، در دامپروري، این اصطالح عبارت 

 .است از جفتگیري حیوان نر با حیوان ماده
Sesame. Oriental sesame.  

هاي روغنـی  کنجد، کنجد شرقی، یکی از دانه
شـود و  است که از آن روغن استحصـال مـی  

را بـه مصـرف تغذیـه دامهـا مـی      کنجالـه آن 
دانه کنجد کوچـک و پهـن اسـت و     .رسانند

اي  هاي سفید، قرمز، قهوه بسته به رقم به رنگ
یا سیاه است، کیفیت نـوع سـفید کنجـد بـاال     

عدد یدي مصرف -. (و قرمز پایین استاست 
تعداد پیوندهاي مضاعف و همچنین نمایانگر 
مقدار اسیدهاي چرب اشباع نشده اسـت کـه   

واحـد   100توانـد بـه    چند واحد وزنی ید می
عــدد صــابونی؛ . وزنـی چربــی افــزوده شــود 

مصرف متوسط وزن مولکولی اسیدهاي چرب 
است که بوسـیله مقـدار هیدروکسـید سـدیم     

هیـدرولیز  =[یاز بـراي صـابونی کـردن   مورد ن
عدد .) شود یک گرم چربی سنجیده می ]چربی

بــوده و غیــر  108-104یــدي روغــن کنجــد 

ثبات و پایداري آن زیاد . خشک شونده است
این خاصیت بعلـت  . شود است و اکسیده نمی

) sesamolin(اي بنام سسامولین  وجود ماده
است که در اثـر تجزیـه بـه یـک مـاده ضـد       

  .شود اکسیدانت بنام سسامول تبدیل می
Sesamoids.  

 استخوانهاي کنجدي
Set.  

 دسته، یکدست، مجموعه، غده
Seta.  

 تار
Setting.  

 رسوب، ته نشست، کرچ، مرغ کرچ
Settled.  

مسـتقر شـده، تـه    . آبستن، حامله، بـاردار  )1(
 نشین شده، ترسیب شده، آرام گرفته 

Settler 
جوجه کشی که تخـم  ستر، بخشی از دستگاه 

شود  روز در آن گذاشته می 16-15مرغ براي 
و سپس به بخش دیگري به نام هچـر منتقـل   

  .شود می
Setting hen 

  مرغ کرچ
Settling.  

 .ته نشست، ته نشینی، رسوب
Sewage.  

 فاضالب، هرز آب
Sex  

 جنس
Sexduction.  
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 القاي جنسی
Sexing.  

هـاي یـک   تعیین جنسیت، جداسازي جوجـه 
 روزه نر و ماده

Sexless.  
 فاقد جنسیت

Sexual.  
 جنسی، مربوط به جنس

Sexualdimorphismus  
  دوگانگی جنسی

Shackler 
هاي فلـزي کـه    هاي زنجیر مانند، قالب قالب

مرغ یا دام هنگام کشتار براي فـراوري بـه آن   
  .شوند آویخته می

Shaft.  
 محور، بدنه میله، ساقه

Shaft wool 
  اي استوانهدسته پشم 

Shagrain 
  چرم پوست االغ و قاطر

Shanghai 
شانگهاي، نژادي از مرغ در دسته آسیایی کـه  

  .نخستین بار در شانگهاي به وجود آمد
Shake.  

 لرزیدن، تکان خوردن، تکان دادن
Shaker.  

 تکان دهنده، دستگاه تکان دهنده
Shank.  

بخشـی از پـاي طیـور کـه بـین      ) 1(ساق پا، 
ــرار دارد   ــه ق ــی و پنج ــل خرگوش ) 2. (مفص

اي گوشت که از ناحیه ساق پاي گاو یـا   قطعه
 .آیدبره به دست می

Shape.  
 شکل، ریخت

Share.  
، سهم)در گاو آهن(تیغه   

Shark.  
روغن جگر کوسه مـاهی، ایـن روغـن منبـع     

بـه  بـوده و از آن   D و A سرشار ویتامینهـاي 
عنوان یک مکمل در تغذیه حیوانات اسـتفاده  

 .شودمی
Shark liver oil.  
ریختن، ریزش، پراکنده شدن یا پخش شـدن؛  
مثل، ریختن برگها در یونجه خشک یا ریختن 

 .ها در غالف زیاد رسیدهبذور یا دانه
Shatter.  
چیدن، قیچی کردن، پشم چینی از گوسفند یا 

 .موچینی از بز و غیره
Shaving 

  )پوست(تراشیدن 
Shear.  

 پشم چین، موچین
Shearer.  

 پشم چینی، موچینی
Shearing.  
ــاه، پوســت   ــاه، پشــم کوت پوســت پشــم کوت

اي که طول الیاف پشم آن گوسفند کشتار شده
سانتی متر باشـد؛ پشـمهاي    062/0تا  025/0



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
کوتـاه گوســفندان تـازه پشــم چینـی شــده و    

 .گوسفندان یک ساله
Shears.  

پشم چینی، قیچیقیچی   
Sheath. Glume.  

 غالف، پوشش، پوشینه
Sheathed.  

 غالف دار، پوشیده شده با غالف
Sheave.  

 بافه
Sheen.  

 درخشش، تلئلو
Sheep.  

 گوسفند
Sheepskin.  
پشــم روي پوســت، پشــمی کــه هنــوز روي 

 .پوست گوسفند کشتار شده باشد
Sheet.  

 صفحه، ورقه، برگه، مالفه
Shelf.  

رف، طاقچه قفسه،  
Shelfish.  

دار)فلس(ماهیان پولک   
Shell.  

پوست، پوسته، صدف حلـزون، کاسـه یـا     )1
الك الك پشــت، فلــس مــاهی یــا سوســمار، 
پوست سخت نارگیـل، پوسـته بـادام زمینـی،     

صـدف  ) 2. (جدار خارجی و دیواره خارجی
فلـس ریـزي،   ) 3(دار، پوسته دار و صـدفی،  

از پوســت انــداختن، صــدف جمــع کــردن و 

ــردن پوشــش خــارجی ) 4. (ســبوس جــدا ک
مـاهی، صـدف، الك   (سخت بعضی حیوانات 

نارگیل، بادام (ها و بعضی میوه) پشت و غیره
جدا کردن بـذور  ) 5. (و تخم پرندگان) زمینی

خارج ) 6). (ذرت(از خوشه یا غالف یا بالل 
شدن از پوسته یا از خوشـه؛ مثـل، بـذور یـا     

 .انگور
Shelled.  

مغز کرده ،پوست کنده  
Shelled corn 

  ذرت بدون بالل
Sheller.  

 پوست کن، دستگاه پوست کن
Shelling.  
پوست کنی، جدا کـردن دانـه ذرت از بـالل،    

 .نخود از غالف، انگور از خوشه و غیره
Shepherd.  

 چوپان
Shield  

 سپر، غالف
Shift.  
تغییر، انحراف، تمایـل، نوبـت کـار، تحویـل     

 دادن کار به فرد بعدي
Shipping fever 

  تب حمل و نقل
Shipping sheep 

  حمل و نقل گوسفند
Shives (wool) 

  )چسبیده به پشم(خرده گیاه 
Shock.  
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 شوك
Shoddy.(=reused wool) 

، پشـم  پشم مستعمل، پشم کهنه، پشـم کوتـاه  
 .دوباره مصرف شده

Shoeing.  
 نعل زنی

Shoot.  
 شاخساره، ترکه، شاخه جوان

shortening  
ــی  )1( ــوعی چرب ــورتنینگ، ن ــاه ) 2. (ش کوت

شدگی، انقباض شدید ـ انقباض شدید عضله  
 .در اثر سرما

Shorts  
، فراورده فرعی آسیا کردن آردي خرده غالت

  غالت
Short ribs 

  هاي کوتاه هاي کوتاه، دنده تیغه
Show  

 نمایش، نمایش دادن، نشان دادن
Shower  
دوش، دوش دادن، دوش گرفتن، حمـام دادن  

دوش ـ دوش آب سرد دادن به الشه دامها    با
 .یا طیور کشتار شده به منظور سردسازي الشه

Shred  
هاي باریک، باریکه بري پاره کردن به تکه)1(

پـاره، تکـه، ریـزه، خـرده، باریکـه      ) 2(کردن 
ذرت و (زمین، باریکه پارچه، باریکـه علوفـه   

 )غیره
Shredded. Cut into long. Thin 
pieces.  

بریده شده، باریکه بري باریک  
Shredding.  

 باریکه بري
Shrews.  

 موشهاي پوزه دراز
Shrimp.  

 میگو، ملخ دریایی
Shrink 

  افت، کاهش
Shrinkage.  

وزن، (افت، مقدار کاهش وزن، مقدار کـاهش  
اصـطالحی اسـت کـه    ) 1(ــ  ) طول و غیـره 

معموال براي تعیین مقدار کاهش وزن زنده دام 
که امکـان کـاهش وزن    یا محصوالت دیگري

داء تـا مقصـد وجـود دارد بـه کـار      آنها از مب
شرایط نامسـاعدي کـه باعـث افـت     . رود می

بعـد مسـافت،   : شود، عبارتنـد از محصول می
مدت زمان حمل و نقل، آب وهوا، تغذیه قبل 

کـاهش وزن  ) 2. (از حمل و نقـل و بـین راه  
. الشه یا افت الشه در خالل فرآیند کهنه شدن

ــر ) افــت(وزن  کــاهش) 3( پشــم خــام در اث
شستشو و پاك شدن از چربی و مواد خارجی 

 .یا در اثر کربونیزه شدن
Shrivel.  
چروکیدن، آب از دست دادن، از دست دادن 

 شادابی
Shrub.  

 درختچه
Shrubbery.  



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
 درختچه زار، مکان پردرختچه

Shrunken.  
پالسیده، چروك خورده، چروکیده، خشـکیده  

ر اثــر از دســت دادن آب؛ ـــ متــراکم شــده د
 کوچک تر شدن اندازه

Shucking.  
 از پوست خارج کردن

Shunt.  
 راه انحرافی، گذرگاه فرعی

Shuttle programs 
  هاي تناوبی برنامه

Sialoadenitis.  
اي غدد بزاقیآماس نزله  

Sialolith.  
 سنگ بزاقی

Sib.  
 برادر یا خواهر تنی

Sibling.  
 خواهر و برادر تنی

Sickle-cell anemia 
  کم خونی داسی

Side-chain cleavage 
  جدا شدن زنجیره کناري کلسترول

Side-effects 
  آثار جانبی

Sickness.  
 بیماري، مریضی، ناخوشی

Sieve.  
) 2. (الک، غربال، آردبیز، پرویزنف سـرند  )1

 )3( .الک کردن، غربال کردن، سـرند کـردن  

سوراخ سوراخ کردن، مشـبک کـردن ـ یـک      

اي، پالسـتیکی و غیـره یـا    سطح فلزي، پارچه
ن آهاي مساوي که روي سوراخهاي به اندازه

از این وسیله براي جدا کردن . تعبیه شده باشد
ــذور،    ــاري ب ــت در بوج ــز از درش ذرات ری

هاي آردسـازي، برنجکـوبی،   آسیابها، کارخانه
غـذایی و  تهیه خوراك دام، تهیه محصـوالت  

 .شودغیره استفاده می
Sift.  

 بیختن، الک کردن، غربال کردن
Sifted.  
غربال شده، الک شده، سـرند شـده، ریخـتن    

ــیله ــام مـــواد مختلـــف روي وسـ ــه نـ اي بـ
هـاي  به منظور جـدا کـردن تکـه   ) الک(غربال

جدا کردن ذرات ریزتـر بعـد از ایـن    . درشت
مرحله توسط الـک بـا سـوراخهاي متفـاوت     

 .شودانجام می
Sifter.  
غربــال، غربــال کــن، تکــان دهنــده، دســتگاه 

اي است براي غربال کـردن؛  بوجاري ـ وسیله 
مثل، یک غربال مکانیکی که از آن براي جـدا  
کردن ذرات ریز از درشت در مراحل کوبیدن 

 .شودغالت استفاده می
Sifting.  
غربال کردن، غربالگري، بوجاري، جدا کـردن  

توسط غربال یا دسـتگاه  ذرات ریز از درشت 
 بوجاري

Sigmoid.  
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، داراي دو انحنا در طـرف  S  به شکل حرف
 .راست و چپ

Sign.  
عالمت، نشانه، عالمت یا نشانه یک بیماري با 

 حالت غیرطبیعی انسان، حیوان یا گیاه
Significance.  

 معنی، اهمیت، در خور توجه
Significant.  

 معنی دار، مهم، قابل توجه، پرمعنی
Signs.  

هاعالیم، نشانه  
Silage. Ensilage.  

 علوفه سیلو شده، سیلو
Silage additives 

  هاي سیلویی افزودنی
Silastic implant 
ایمپلنت سیالستیک، مخزنی براي آزاد سازي 

  .پیوسته یک ماده شیمیایی مانند هورمون
Silence.  

 سکوت، خاموشی
Silent.  

 ساکت، آرام، خاموش
Silent mutation 

  جهش خاموش
Silica. SiO2  
ســیلیس، ســیلیکا، انیدریــد سیلیســیم کــه در 
کوارتز، فلینت و غیره موجود است و یکی از 

 .ترین مواد معدنی در پوسته زمین استفراون
Silicon. Si  

 سیلیسیم، سیلیکون
Silk.  

 ابریشم، کاکل ذرت
Silo.  

 سیلو، انبار علوفه سیلو شده، انبار غالت
Silo fillers disease 
بیماري کارگران پرکننده سـیلو، گـاز نیتریـک    
ــاده      ــوق الع ــاید ف ــروس اکس ــاید و نیت اکس

اند وجود آنها براي کارگرانی کـه در   خطرناك
کننـد خطـر ابـتال بـه بیمـاري       سیلو کـار مـی  

کنـد کـه    کارگران پرکننده سیلو را ایجـاد مـی  
منجر به مسائل جدي تنفسـی و حتـی مـرگ    

تر از هـوا بـوده و    ازها سنگیناین گ. گردد می
  .اي دارد قهوه زرد رنگی مایل به

Silt.  
 الي، لوم، سیلت

Simple.  
 ساده، غیرمرکب

Sinistral.  
 چپ، مربوط به طرف چپ یا دست چپ

Sinus.  
 فرورفتگی، حفره

Sinusitis.  
 تورم سینوس

Sinusoid.  
 پیچ و خم دار

Sire. The male parent. To father; to 
beget.  

 پدر، والد نر، حیوان نر گله، پدري کردن
Sirup  

مــایع غلــیظ و شــیرینی کــه از  )1(شــربت، 
ها و غیره با شکر یـا  جوشاندن آب، آب میوه



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
شیره تغلیظ شده بعضی گیاهان قنـدي؛ مثـل،   

، سـورگوم شـیرین و غیـره بـه دسـت      نیشکر
 .شربت دارویی یا طبی) 2. (آید می

Sisal.  
ریسمان کنفیکنف، طناب یا   

Situs.  
 موقعیت

Size  
 اندازه

Sizing.  
درجه بندي، درشت و ریز کردن، درجه بندي 

 .هر چیز از نظر اندازه
Skeleton.  

 استخوانبندي، اسکلت
Skewbald.  
اسکوبالد، یک الگوي رنگ در اسب که در آن 

هـایی بـه رنگهـاي    هاي سفید روي زمینـه لکه
 .شودمختلف به جز سیاه دیده می

Skimmed.  
پس چرخ، ماده یا محیط مایعی که از آن مواد 

این اصـطالح در  . جامد معلق جدا شده باشد
مورد شیري که چربی آن توسـط سـانتریفیوژ   

 .رودکردن جدا شده باشد نیز به کار می
Skin. Rind; husk; peel.  
پوست، جلد، پوسـته، پوسـت کنـدن، لخـت     

پوست کردن، پوست انداختن، پوست گرفتن، 
پوست، پوسته ) 1(گرفتن، پوست نوآوردن ـ  

ـ هر چیزي شـبیه پوسـت از نظـر ماهیـت و     
-ها، بذور، دانهمورد استفاده؛ مثل، پوست میوه

پوست حیوانات کوچک؛ مثل، ) 2. (ها و غیره
پوست گوساله، گوسفند، بز، روباه، سـمور و  

پوست گرفتن ـ جدا شدن پوسـت   ) 3. (غیره
پوسـت  ) 4). (پوست خراشیدن(در اثر مالش 

حیوانات ـ پوشش خارجی بدن حیوانات، بـه   
داران کـه معمـوال از دو بخـش،    ویژهخ مهـره 

ــی   ــکیل م ــت تش ــت و الپوس ــودروپوس . ش
روپوست گاهی فقـط از یـک ردیـف سـلول     

شـود، ولـی اغلـب داراي    تشکیل می) یاخته(
این بخـش معمـوال   . چندین الیه سلول است

این قشر  توسط قشر سختتري پوشیده شده که
ــرده از ســ تشــکیل ) شــاخی شــده(لولهاي م

الپوست عموما شامل عروق خـونی،  . شود می
عضالت ریز، بنهاي عصـبی، بافـت همبنـد و    

پوست ضمایمی ماننـد مـو، پـر،    . چربی است
پولک و غیره نیز ممکن است داشته باشد کـه  
برخــی از اینهــا از روپوســت و برخــی از    

 .شوندالپوست منشاء می
Skin-tearing 

  جراحات پوستی
Skip a day 

اي یک روز در میان، در این نوع  برنامه تغذیه
به صورت یک  برنامه مقدار خوراك مورد نظر

  .شود روز در میان داده می
Skirting.  

ــردن    جد ــدا ک ــی، ج ــمهاي رنگ ــازي پش اس
هاي رنگی یـا نـامرغوب از سـطح پشـم      پشم
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ایـن  . روي بدن گوسفند قبـل از پشـم چینـی   
 .استرالیا رایج استعمل در 

Skull.  
 کاسه سر، جمجمه، اسکلت سر

Slab.  
 تیغه جسم مکعب مستطیل شکل

Slaked lime 
آهـک  . است Ca(OH)2آهک مرده، با فرمول 

با افزودن آب بـه آهـک    CaOزنده با فرمول 
  .شود مرده تبدیل می

Slant.  
 شیب دار

Slaughter.  
ــردن،    ــح ک ــردن، ذب ــح، کشــتار ک کشــتار، ذب
خونریزي کردن، کشـتاري، حیـوان کشـتاري،    
دام مناسب کشتار ـ کشتار یا سـالخی کـردن    
گاو، گوسفند وغیره براي استفاده از گوشـت  
آنها به عنوان محصول اصلی و سایر مواد بـه  

هاي فرعی کـه برخـی از آنهـا    عنوان فرآورده
مصرف تغذیه انسانی دارند و از برخی دیگـر  

 .شودیه میخوراکهاي حیوانی و غیره ته
Slaughter house 

  کشتارگاه
Slaughtered weight 

  وزن الشه پس از کشتار
Slaughterer.  

، قصـاب، شخصـی کـه دامهـا را ذبـح      سالخ
 .کند می

Sled.  

 کفش، کفشک
Slender.  

 باریک، نازك
Slide.  

 اسالید) 2. (الم میکروسکوپ )1
Slime.  

 لزج، چسبناك
Slip.  

که بـه طـور نـاقص    اخته ناقص، حیوان نري 
 .اخته شده باشد

Slipped wing 
  در رفتگی بال مرغ

Sire 
  پدر

Slit.  
 لیز خوردن یا لغزش پرده جنینی

Slobber.  
 سرخی پوست

Slope.  
 شیب، سرازیري، سراشیبی

Slotted floor 
  اي کف مشبک، کف نرده

Sloughing.  
پوسـته پوسـته شـدن، پوسـته     پوست اندازي، 

که ضمن آن توده بافت ریزي، فرآیندي است 
مرده از سطح پوست به صورت پوسته پوسته 

 .شودجدا می
Slow feathering 

  دیر پر درآوري
Slowly degradable fraction 

  بخش کند تجزیه



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
Sludge.  

 الي، لجن
Sludging.  
ترسیب مواد محلول، رسوب مواد جامد خون، 

 لجنی شدن، ته نشین شدن به صورت لجن
Slug feeding 

بـه تغذیـه کنسـانتره در سـالن     ریزه خواري، 
شود که گاو به سـرعت و   شیردوشی گفته می

در زمان محدودي که در آنجاست از کنسانتره 
  .کند استفاده می

Slurry.  
ــه   دوغــاب، مــایعی کــه در آن مــواد جامــد ب

این . صورت نامحلول و در حالت تعلیق باشد
ــالب و    ــورد فاضـ ــتر در مـ ــطالح بیشـ اصـ

 .رودمشابه به کار میمخلوطهاي 
Smallpox.  

 شود با سیفلیسآبله، آبله انسانی، مقایسه می

(greatpox)  ؛ یکی بیماري حاد، بسیار مسـري
 .و کشنده که انواع مختلف دارد

Smearing.  
گســترش، تهیــه گســترش، تهیــه گســترش از 
مایعات بـدن یـا مـواد مخـاطی بـه صـورت       
آغشته کردن نوك یـک میلـه نمونـه بـرداري     
پنبــــــــه دار و مالیــــــــدن آن روي الم   
ــل   ــه منظــور تشــخیص عام میکروســکوپ ب

ــاري  ــک بیم ــخیص  . ی ــن روش در تش از ای
 .شودآبستنی در زنها نیز استفاده می

Smegma.  

ترشحات غـالف قضـیب، ترشـحات پنیـري     
ــه  ــت  شــکل حــاوي یاخت ــاي پوششــی باف ه

سنگفرشی که به طور عمـده در زیـر غـالف    
 .شودقضیب یافت می

Smoke.  
 دود، دود دادن، دودي کردن

Smoking  
 دود دادن

Smooth.  
 صاف، نرم، مسطح

Snackfoods.  
غذاهاي مختصر، غذاهایی؛ مثل، مبیسکوییت، 

هـاي اصـلی غـذا    کراکر و غیره که بین وعده
 .شودخوردن صرف می

Snail.  
 حلزون

Snake.  
 مار

Snakebite.  
 مارگزیدگی

SNF (solid-not-fat) 
  چربی ماده خشک بدون

Snood.  
منگوله سربوقلمون، یک زایده گوشتی آویخته 

 .در زیر آرواره پایین بوقلمونها
Snoring.  

 خرناس
Snuffing 

  )چرم(سمباده زنی رخ 
Soapstock 
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آب صابون سازي، این ماده خوراکی یک  پس
هـاي   محصول فرعی صـنعت تصـفیه روغـن   

گیاهی بوده، منبع خوبی از انرژي و اسیدهاي 
  .رود ضروري به شمار میچرب 

Soft shell egg 
  تخم مرغ با پوسته صدف نرم

Snout.  
 پوزه، خرطوم

Snowflakes.  
 پولکهاي برفی شکل

Soaking 
خیساندن، افـزودن آب چنـد سـاعت قبـل از     
تغذیه براي نرم شدن خوراك یا پـایین آوردن  

  .گرد و غبار
Soap.  

ــاعی، حشــره  ــا   حشــره اجتم ــه ب اي اســت ک
کنـد؛ مثـل مورچـه،     خود زندگی میهمنوعان 

 .زنبور عسل، زنبور وحشی و موریانه
Socioeconomic.  

 اجتماعی ـ اقتصادي
Socket.  
ــی، هــر یــک از      ــره، گــودي، فرورفتگ حف

هاي موجـود در بـدن کـه در آنهـا      فرورفتگی
بخشی از بدن که مربوط به آن اسـت، جـاي   

گیرد؛ مثل، گودي حلقـه چشـم کـه در آن     می
گیرد؛ حفره دندانی کـه در   ي میکره چشم جا

هر یک از آنها دندان مربوط به همـان حفـره   
 .مستقر است

Sod.  

 چمن، کلوخ چمنی، با چمن پوشاندن، علفزار
Sodium. Na.  

 سدیم
Softener.  
نرم کننده، سبک کننده، ملح زدا، کاهش دهنده 

 )در مورد آب(امالح 
Softening.  

 نرم کردن، ملح زدایی کردن
Soilage (green chop) 

  علوفه سبز تازه
Soilborne.  

 خاك زاد، خاك برد
Soild mouth 

  هاي کامل دهان با دندان
Soiling.  
علف سبز، اصطالحی است کـه سـابقاً بـراي    
علوفه سبز درو شده براي تغذیه مسـتقیم بـه   

 .رفت دامها به کار می
Solanaceae.  

 خانواده سیب زمینی، خانواده بادمجانیان
Solannine.  
سوالنین، یک سم و ماده آفت کش که به طور 
طبیعــی در ســیب، بادنجــان، گوجــه فرنگــی، 

. شـود  چغندر قند و سـیب زمینـی یافـت مـی    
ــر  مصــرف زیــاد آن روي دســتگاه عصــبی اث

گذارد، زیرا این ماده ممانعت کننده عمـل   می
سـیب زمینـی   . اسـت » استیل کـولین اسـتراز  «

در انسـان،  . داردباالترین غلظت سـوالنین را  
ــا    ــم مســمومیت ب ــین عالی ــور اول ــراي ظه ب



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
ــک وعــده دو   ــد در ی ســوالنین، شــخص بای
کیلوگرم سیب زمینی خام بخـورد تـا حـدود    

. میلی گرم سوالنین وارد بدن وي شـود  200
چنین مصرفی از سـیب زمینـی خـام توسـط     
انسان نه ممکن است نه محتمل، امـا دامهـاي   

ن اسـت  مصرف کننده سیب زمینی خام، ممک
با مصرف زیاد این محصول به مسمومیت بـا  

 .سوالنین مبتال شوند
Solanum tuberosum 

  سیب زمینی
Solar.  

 خورشیدي، مربوط به خورشید
Sole.  

 کف سم، پاشنه
Solid.  

 جامد، ماده جامد
Solidification.  

ــد  انجمــاد، من ــه حالــت جام جمــد ســازي، ب
 درآوردن

Solidifing.  
کردنجامد کردن، منجمد   

Solids.  
مواد جامد، تمام مواد موجود در یک محلول 

 .)آب(یا محصول، به استثناء رطوبت 
Solubility.  

 قابلیت حل، قابلیت انحالل
Soluble.  

اي که قادر به  قابل حل، ماده حل شدنی، ماده
 .باشد) مایع(حل شدن در یک ماده دیگر 

Solute.  

در ماده اي که  ماده یا جسم حل شده، هر ماده
 .دیگر حل شود

Solution.  
محلول، مخلوطی از دو یا چند ماده که از نظر 

. باشد )هموژن(شیمیایی و فیزیکی یکنواخت 
در یک محلول حقیقی، مولکولهاي یک مـاده  

بین مولکولهـاي حـالل بطـور    ) ماده محلول(
 .یکنواخت پخش است

Solvability.  
 قابلیت انحالل یا حل

Solvate.  
محلول شدنحل شدن،   

Solvent.  
مایعی که از آن براي حـل کـردن    )1(حالل، 

 )2( .شود یک ماده استفاده می) محلول کردن(
اي که قادر بـه پرداخـت    شخص یا تجارتخانه

 .دیون خود باشد
Soma.  

 جسم، بدن
Somatic.  

، مربوط به بافتهاي بدن یا سلولهاي بدنی نیبد
ک سوماتی .کروموزومی هستند n2 که هر یک

. باشد در لغت به معناي مشتق شده از بدن می
سلولهاي سـوماتیک شـامل سـه نـوع سـلول      

ماکروفاژها،  ،)PMN( اصلی پلیمورفونوکلئرها
لمفوســیتها هســـتند و داراي تعـــداد کمـــی  

 .باشند سلولهاي اپیتلیال می
Somaatotrophin. See 
somatotropin.  
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 سوماتوتروفین
Somatotropin.  

سوماتوتروپین، سوماتوتروفین هورمون رشد، 
ـ یکی از هورمونهیا بخش قدامی غده هیپوفیز 

که موجب رشد در حیوانات جوان ) پیتوتاري(
 .شود می

Somnolence. Sleepiness.  
آلودگی، خواب آلودگی طبیعی یا ایجاد  خواب

 .شده در اثر مصرف مواد مخدر زیاد یا الکل
Sorbitol. Hexitol; C6H14O6  
سوربیتول، یک قند الکلـی یـا پروپیـل شـش     

قنـد  % 60کربنه طبیعی که شیرینی آن حـدود  
ــولی  ــاکارز(معم ــت) س ــت، در . اس در طبیع

، )اي سـته (هاي تـوتی شـکل    بسیاري از میوه
گیالس، آلو، گالبی، سـیب و مـالس نیشـکر    

بـــه طــور تجـــارتی از  . شــود  یافــت مـــی 
 .آید افزایی گلوکز به دست می هیدروژن

Sore.  
زخم، دردناك، یک اصطالح مشهور براي هر 

 .نوع زخم پوستی یا زخم غشاهاي مخاطی
Sorghum.(=sorgum) 

اي، هـر یـک از انـواع     سورگوم، ذرت خوشه
. گیاهان جنس سورگوم، از خـانواده گنـدمیان  

ها و ارقام سورگوم براي علوفـه، علـف    گونه
ــراي تهیــه شــربت کشــت   ــه و ب خشــک، دان

غله و علوفه مناطق  اي خوشهذرت . شوند می
. باشـد  می خشک و نواحی با رطوبت متوسط 

اي شـیرین   ذرت خوشه: اي انواع ذرت خوشه

)sweet.s(ــه ــه ، ذرت خوشــــ اي  اي دانــــ
)grains.s (ــه ــه و ذرت خوشــ اي  اي علوفــ
)grass.s (باشد می.  

Sorghum vulgar Halepense 
، گیـاهی اسـت   )قیـاق (اي حلب  ذرت خوشه

صـورتی کـه سـرماي     اي و در دائمی و بوتـه 
هـاي خزنـده    زمستانی آن را از بین نبرد ساقه

هـاي   طـول سـاقه  . کند پهن و کلفتی تولید می
کرك و پر بـرگ   متر بوده، بی 8/1-9/1هوایی 

  .است
Sorghum vulgar Saccharatum 

اي بلند  این گونه ساقهاي شیرین،  ذرت خوشه
متر، مغز ساقه آبدار و شیرین،  5/1-3با ارتفاع 

برگها نسبتا پهن و طویـل، خوشـه متـراکم و    
. اي یا سفید است افراشته، رنگ دانه زرد، قهوه

از شیره ساقه ارقام این گونه شربت و قند تهیه 
کنند اغلب توسط کشاورزان نیشکر گفتـه   می
  .شود می

Sorghum vulgar Sudanese 
ــه ــه ذرت خوش ــودان   اي علوف ــه س اي، واریت

 علوفـه کاشـت  ، این گیاه جهت تولیـد  گراس
هـا نسـبتا    گیاهی است یکساله، ساقه. شود می

هـاي فرعـی    متـر، سـاقه   3-8/1باریک بطول 
  زیادي دارد پر برگ و نرم است

Sorrel.  
: رنگ پوشش بدن اسب که عبـارت اسـت از  

اي  هاي قرمز از رنگ شاه بلوطی یا قهوه سایه
 .مایل به زرد



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
Sorting.  

جداسازي بندي،  جداسازي، درجه بندي، طبقه
درجات مختلف یک محصول کـه بـراي هـر    
محصــول ویژگیهــاي کیفــی همــان محصــول 

 .بندي خواهد بود مالك طبقه
Sound mouth 

  سالم دندان
Sour 

  ترش شدن
Source.  

 مبداء، سرچشمه، منبع، مرجع
Sow.  
ماده خوك، خوك ماده، به ویژه خوکی که به 

 .رسد زایمان کرده باشد یا آبستن باشد نظر می
Sowbelly. Salt pork; unsmoked 
fat bacon.  
گوشت بیکن غیر دودي، گوشت خوك نمک 

  .زده
Sow – breeding.  

اي که بـراي تولیـد    خوك مادر، خوکهاي ماده
 .شوند مثل نگهداري می

Soya. Soya bean; soybean.  
 .لوبیاي روغنی، سویا، سوژا، پشم باقال

Soybean.  
وبیاي روغنی ـ یک سویا، سوژا، پشم باقالف ل

اي از خـانواده   گیاه یک ساله، مستقیم و بوتـه 
بقوالت که به طـور وسـیع بـراي استحصـال     
علوفه، به عنوان یک گیاه پوششی، بـه عنـوان   

هیـا سرشـار از    کود سبز و عمدتاً بـراي دانـه  
 .شود روغن و مواد مغذي آن کشت می

Space.  
 فضا، جا، مکان، جاي خالی

Spasm.  
قباضاسپاسم، ان  

Spastic.  
ــا انقبــاض   ــه گرفتگــی ی انقباضــی، مربــوط ب

 .عضالنی
Spavin.  
اسپاوین، نوعی عارضه اندام حرکتی خلفی 
اسب، االغ و قاطر در ناحیه مفصل میچ پایی ـ 
کف پایی که بیشتر استخوانهاي کف پایی را 

 .شود در ناحیه میانی شامل می
Spawning.  

 تخمریزي ماهی
Spay.  

حیوان ماده، اخته سـازي حیـوان   اخته سازي 
ماده و معموال از طریق خارج کردن تخمدانها 

 .به کمک عمل جراحی
Specialization.  
تخصیص، اختصاصی کردن، تخصصی کـردن  
ـ اختصاص دادن یک چیز به یک کار خاص؛ 
تخصصی کردن هر چیز، وظیفه، کار، تحصیل 

 .و غیره
Species.  

گروهی از گونه، زیر تقسیم جنس است و به 
شـود کـه چنـد     جانوران یا گیاهان اطالق مـی 

ویژگی مشترك دارند که توسط این ویژگیهـا  
جـانوران  . شـوند  هاي دیگر متمایز می از گونه

هـاي خـود    توانندبا هم گونه هر گونه فقط می
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ــد در رده بنــدي گیاهــان و . تولیــد نســل کنن
هاي مختلف یک جـنس داراي   جانوران، گونه

ــام دو کلمــه ــه طــور ا یــک ن ي هســتند کــه ب
ــام    ــه اول ن ــد حــرف اول کلم ــراردادي بای ق
هرگونه با حروف درشت و مابقی با حـروف  

همچنـین هـر دو کلمـه نـام     . ریز نوشته شود
نوشـته  ) ایتالیـک (ها باید به صورت کج  گونه

شود یـا در صـورت بـه کـار بـردن حـروف       
ــه، خطــی   ــر هــر دو کلمــه گون معمــولی، زی

جنس، خـانواده،  اسامی . جداگانه کشیده شود
راسته، رده و شاخه با حروف معمولی نوشـته  

شوند، اما حرف اول تمام آنها باید بـزرگ   می
هـا یـا    هرگونه ممکـن اسـت زیرگونـه   . باشد

 که براي ذکر نام ارقام. ارقامی نیز داشته باشد

(var.)     و به دنبال آن نام خـاص رقـم آورده
  .شود

speciation 
  زایی گونه

Specific.  
 اختصاصی

Specificity.  
 ویژگی، خصوصیت

Specimen  
 نمونه، نمونه بیولوژیکی

Spectrometry.  
 طیف سنجی

Spectrophotometer.  

طیف نورنگار، یکی از وسـایل آزمایشـگاهی   
 .اي دارد موارد استفاده عدیده است که

Spectrophotometric.  
ــک    ــه ی ــوط اســت ب ــاري، مرب ــف نورنگ طی

، دستگاهی که )طیف نورنگار(اسپکتروفتومتر 
قادر است یک اشعه نوري با طول موجهـاي  

را به اجزاء مختلف آن جـدا  ) رنگها(مخلوط 
کند و تخمینی از میزان جذب روشهاي طیف 

آلی یا  مقادیر جزیی موادنورنگاري براي تعیین 
معدنی در بافتهاي گیاهی یا حیـوانی اسـتفاده   

 .شود می
Spectrophotometry.  

 طیف نورسنجی
Spectroscopy.  

 طیف بینی
Spectrum.  

 طیف
Sperm.  
ــپرماتوزون،    ــپرماتوزوا، اســ ــپرم، اســ اســ
اسپرماتوزوئید ـ یاخته جنسی جانوران نر کـه   

هـا   در بیضـه ساز موجـود   هیا اسپرم درون لوله
 .شود ساخته می

Spermgglutinin.  
 آگلوتینین اسپرم، پادتن مجتمع کننده اسپرم

Spermagonium.  
 اسپرماگونیم

Spermatid.  
کرومـوزومی کـه از    n2 اسپرماتید، یک یاخته

ــوز  ــیم دوم میـ ــاهش  (تقسـ ــا کـ ــیم بـ تقسـ



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
در عمــل تولیــد اســپرم نتیجــه ) کرومـوزومی 

بدیل شدن بـه  این یاخته هنوز براي ت. شود می
 .اسپرم تغییر شکل نیافته است

Spermatocele.  
 اسپرماتوسل، اتساع کیستی مجراي وسط بیضه

(retetestis)  اپیددم یا جنب بیضه(یا برنج  
epididimis(  که در آن اسپرماتوزوئید جمع

 .شود می
Spermatocye.  

 یاخته اسپرم ساز اولیه
Spermatogenesis.  

سازي ـ فرآیند تشکیل و تولید اسپرم، اسپرم 
ناً ضم. تکامل یاخته اسپرم از یاخته اسپرماتید
 .شود این عمل تعداد کروموزومها نصف می

Spermatogonium.  
اسـپرماتوگونیم، یاختــه جنسـی اولیــه کــه در   

شود و ضـمن تکامـل بـه     ها تشکیل می بیضه
 .شود اسپرماتوزوآ تبدیل می

Spermatozoa.  
 نر) تناسلی(جنسی اسپرماتوزوئید، یاخته 

Spermatozoide. See sperm.  
 اسپرم

Spermatozoon.  
 اسپرم، گامت نر

Spermiogenesis.  
 دگردیسی اسپرم

Spewing.  
قی کردن، بـه طـور خـاص عـاري از عامـل      

 زا بیماري
Sphenoid.  

اي اي، شب پره پروانه  
Sphenoiditis.  

اي تورم استخوان پروانه  
Spheno – occipital.  

اي ـ پس سـري، مربـوط بـه اسـتخوان       روانهپ
 و استخوان پس سري) اي شب پره(اي  پروانه

Sphenopalatine  
اي ـ کامی سروانه  

Sphere.  
 کره، گوي، توپی

Sphincter.  
اسفنکتر، یک عضله حلقوي شـکل در محـل   
برخی از سوراخهایا مجاري خارجی و داخلی 
بدن که در حالت انقباض موجب بسته بـودن  

ر حالت انبساط موجب باز شدن سوراخ یا و د
 .شود؛ مثل، اسفنکتر مقعد مجرا می

Sphingomyelin.  
اسفینگومیلین، یـک چربـی متشـکل از اسـید     
چرب؛ مثل، اسید استئاریک یا اسید پالمیتیک، 

ــه  ــل آمین ــولین و الک ــام  فســفات، ک ــه ن اي ب
اسفینگوزین که بـه طـور عمـده در بافتهـاي     

 .شود عصبی یافت می
Spice.  

 ادویه، چاشنی
Spicule.  

 خارك
Spider.  

 عنکبوت
Spillage.  

 دفع شده، دفعی
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Spinal.  
 نخاعی، مربوط به نخاع

Spindle.  
دوك، ترتیبـــی دوکـــی شـــکل متشـــکل از  

هایی که از یک سانتریول بـه سـانتریول    رشته
این حالت در مراحل . دیگر کشیده شده است

 .شود میپروفاز یا متافاز تقسیم سلولی دیده 
Spine.  

 برجستگی خاري، خار
Spinning.  

 ریسیدن
Spinous.  

 خاري، نوك تیز
Spinulose  

دار خاردار، خارچه  
Spiny.  

 خاردار، پرخار
Spiracle.  

 سوراخ تنفسی
Spiral.  

 مارپیچی
Spirilla 

  هاي مارپیچ مارپیچ، باکتري
Spirochete.  

 .اسپیروکت، نوعی باکتري مارپیچی شکل
Spiroid.  

 مارپیچ مانند، حلزونی، مارپیچی
Spiroplasma.  

 اسپیروپالسما 
Splanchnic.  

 احشایی

Splanchnic tissue or 
(Splanchnic.Bed) 

  بافتهاي احشایی
Splashing sound 

  شلپ-صداي شلپ
Spleen.  

 طحال
Splenectomy.  
بریدن و خارج کـردن طحـال، طحـال بـري،     

 برداشتن طحال
Splenitis.  

طحال) آماس(التهاب   
Splenomegally.  

 بزرگ طحالی، بزرگ شدگی مرضی طحال
Splicing 

  پیرایش
Split.  

 دو نیم کردن، شکافتن
Splitter.  
تفکیک کننده، دو نیم کننده، شـکننده، تقسـیم   

 کننده به دو نیم
Spoil  
فاسد شدن، خـراب شـدن، گندیـدن ـ فاسـد      

 شدن در اثر کفک زدن یا پوسیدن
Spoilage.  

 فساد، گندیدگی، خرابی، تباهی
Spondylitis.  

ها تورم چرکی مهره  
Sponge.  

 اسفنج
Spongioblast.  



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
 پیش یاخته همبند عصبی

Spongy.  
 اسفنجی

Spontaneous.  
خـود   خود، خـودانگیز، خودبـه   غریزي، خودبه

اتفاق افتادن بدون اثرات خارجی؛ انجام شدن 
 .ظاهراً بدون دلیل

Spook 
  ترساندن و به وحشت انداختن جانور

Sporadic.  
، گهگاهی، ویژگی رویـداد و  پراکنده، انفرادي

 .افتد رخدادي که گاه به گاه اتفاق می
Spore.  

 اسپور، هاگ
Sporogenic.  

 هاگ ساز
Sporophyte.  

 هاگ گیاهی
Sporozoa.  

 هاگ جانوري
Sporulation.  

زایی هاگ  
Spot.  

 لکه
Spotting.  

اي دار شدن، ماهیت لکهلکه   
Spray.  

شاخه کوچـک، ترکـه،   ) 2(افشانه، پخش، )1(
پاشیدن، سم پاشی، تلمبـه  ) 3. (ریزش، ترشح

سم پاشی، گردپاشی، آب پاشـی، سـم پاشـی    
 کردن، افشاندن

Sprayer.  
افشانه، پاشنده، یک وسیله پاشنده در شکلهاي 
مختلف که براي مـواردي؛ مثـل، پاشـیدن یـا     

، کـود مـایع   )در سم پاشی(م اسپري کردن س
، شیر )در آبیاري و غیره(، آب )در کودپاشی(
و غیره کـاربرد دارد؛  ) در ساختن شیرخشک(

مثل، سم پاش، آبپاش، کودپـاش، شـیرپاش و   
 .غیره

Springer.  
 گاو پا به ماه، گاو نزدیک زایمان

Sprinkle.  
ترشح، ریزش نم نم، چکه، پاشیدن، ترشح 

 کردن، آب پاشی کردن
Sprinkler.  

 آب پاش، آب پخشان
Spur.  

اي پنجه مانند و نـوك تیـز    زایده )1(سیخک، 
در پس ساق پرندگان نر؛ مثـل، سـیخک پـاي    

مهمیز، سیخونک ـ جسـم نـوك    ) 2. (خروس
تیزي که از آن براي مجبـور کـردن اسـب یـا     
حیوانات بارکش به تنـدتر راه رفـتن اسـتفاده    

 .شود می
Spurious  

 کاذب، مجازي
Sputum.  

 خلط
Squamosal.  
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 سنگفرشی، مربوط به بافت سنگفرشی
Squamous.  

 سنگفرشی، خاردار، فلسی
Squeeze.  

 فشردن، فشار دادن
Squill.  

 پیاز عنصل
Squirrel.  

 سنجاب
ssur 
سور، وجود تارهاي رنگی در قره گـل منجـر   

  .به تشکیل رنگ سور می گردد
Stabbing.  

در عمـق  کشت عمیق باکتري، کشت باکتري 
 .محیط کشت با نوك سوزن

Stabilize.  
 تثبیت کردن، برقرار کردن

Stabilized.  
تــر کــردن بــه تغییــرات  تثبیــت شــده، مقــاوم

شـیمیایی توســط یـک مــاده افزودنـی؛ مثــل،    
دار  افزودن مواد ضد اکسایش به غذهاي چربی

براي جلوگیري از اکسیده شدن چربی موجود 
 .در آنها

Stastabilizer.  
یک ماده افزودنی غذایی که ) 1(ت کننده، تثبی

شـود؛   به بستنی یا غذاهاي دیگر افـزوده مـی  
مثل، ژالتین یا آلجینات سدیم که از آن بـراي  
ــتفاده    ــول اس ــت محص ــت و کیفی ــود باف بهب

یک ماده کـه بـراي ممانعـت از    ) 2. (شود می

تغییــر؛ مثــل، ترشــیدگی در چربیهــا، بــه هــر  
 .شود محصول اضافه می

Stable.  
اصطبل، ساختمانی است که براي نگهداري و 

 .گیرد تغذیه دامها مورد استفاده قرار می
Stable.  

 ثابت، با ثبات، پایدار
Stablemate ( herdmate) 

  اي هم گله
Stack.  
توده، کومه، خرمن، توده کردن، کومه ساختن، 

 خرمن کردن، روي هم انباشتن
Stackage.  

 توده، کومه، خرمن غالت
Stackyard 

  انبار علوفه
Stag.  
حیوان نر بالغ اخته شده، حیوان نري که پـس  
از نمایان شدن صـفات ثانویـه جنسـی در آن    

 .اخته شده باشد
Stage.  

 صحنه، صحنه نمایش) 2. (مرحله، دوره )1
Stagger.  
تلوتلو خـوردن، فاقـد تعـادل در حرکـت یـا      

 ایستادن
Stagnation.  

 رکود، کسادي
Staining.  

آمیزي، رنگ پذیري، منقش کردن، رنـگ   رنگ
 زدن، رنگی کردن



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
Stale.  
دوره بیکارگی حیوان ـ مدت زمانی کـه یـک    

کار، شیردهی و (حیوان هیچ نوع کار تولیدي 
 .ندارد) غیره

Staleness.  
 کهنگی، ماندگی

Stalk. Stem; petiole; pedicel; 
peduncle.  

ساقه یا محور اصـلی یـک گیـاه،    ) 1(ساقه ـ  
هر ساقه یـا بخـش   ) 2. (بویژه یک گیاه علفی

 .ها را حایل باشد گیاهی که برگها، گلها یا میوه
Stall. cubicle 

آغل انفرادي، فضا یا بخشی از اصطبل کـه  )1
یک حیوان در آن به صورت مقید شده یا آزاد 

جـاي معینـی در   (آبشـخور  ) 2 .گیرد قرار می
یک اصطبل پوشیده که گاو در آن بـه کمـک   

اي، زنجیـر یـا تسـمه گـردن بسـته       میلـه  یوغ
  ).شود می
 

Stall barn 
گاوها در آبشخورها (اصطبل بسته آبشخوردار 

  )شوند بسته می
Stallion.  
نریان، اسـب نـر بـالغ اختـه نشـده کـه از آن       

 .توان به منظور تولید مثل استفاده کرد می
Stance.  

) بدون حرکت(قیافه حیوان در حالت ایستاده 
 .گیرد میبه خود 

Stanchion.  

استانشیون، وسیله یـا آغلـی اسـت کـه از آن     
براي نگهداري، تغذیه یـا شیردوشـی حیـوان    

 .شود استفاده می
Stanchion stall 

آبشخوري که گاو در آن بـا  (دار  آبشخور یوغ
  ).شود اي بسته می یوغ میله

Standard.  
 استاندارد

Standardize.  
 استاندارد کردن

Standardized.  
 استاندارد شده

Standing hay 
 علوفه خشک برداشت نشده

Stannum. Sn; tin.  
 قلع

Stapes.  
 رکابی، استخوان رکابی

Staphylococcus.  
اي  استافیلوکوکوس، باکتریهایی کروي و نقطه

 .شوند شکل که به شکل خوشه یافت می
Staphyloma.  

اي تومور شبه خوشه  
Starch. (C6H10O5)n  

 نشاسته
Starchy.  

دار، نشاسته  اي، داراي نشاسته، نشاسته نشاسته
 زده

Star-gazing (Star gazing) 
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نگري، حـالتی کـه در آن طیـور در اثـر      ستاره
یـا   و) E(، ویتامین )B1(کمبود ویتامین تیامین 

هــا ســر را بــه عقــب  در اثــر برخــی بیمــاري
)Opisthotonus (گردانند بر می.  

Starling.  
 سار

Starter. See calf starter; chick 
starter.  

یک محیط کشـت  ) 1(شروع کننده، آغازگر ـ  
تهیه شده از میکروارگانیسمهاي مطلوب براي 
تلقیح به شیر و خامه در ساختن محصـوالت  
لبنی مختلف؛ مثل، کـره، پنیـر، و غیـره بـراي     

خـوراك شـروع   ) 2. (تسریع در ایجـاد طعـم  
که بـه حیوانـات   کننده ـ اولین غذاي خشکی  

کودي که ) 4. (مایه) 3. (شود جوان تغذیه می
  .شود در زمان کاشت به زمین داده می

Starter diet 
  )دان در طیور پیش(جیره آغازین 

Starter ration 
  )دان در طیور پیش(جیره آغازین 

Starting mash 
  دان آردي پیش

Starve  
  گرسنکی دادن

Starvation.  
شدن یک حیوان، انسان گرسنگی مفرط، تهی 

یا خاك از یک یا تمام عناصـر غـذایی مـورد    
 .نیاز در تغذیه

Starvation – protein.  

گرسنگی پروتئین، کمبود شدید مواد پروتئینی 
در جیره غذایی انسـان و حیوانـات و فقـدان    
پروتئین در قابل استفاده در بدن و ابتالي بدن 
 به فقر پروتئینی که در ایـن مرحلـه عـوارض   

 .کند کمبود پروتئین شروع به تظاهر می
Stasis.  

 رکود، توقف، کندي، ایستایی
State.  

 استان، ایالت) 2. (حالت، وضعیت)1(
Static.  

 غیرفعال، غیرکنشی
Statistics.  

 علم آمار
Steady state 

  شرایط پایدار
Steamed. Steam cooked; steam 
rendered; tanked.  

پخته شده با بخار بخار داده، بخار دادن،  
Steam-flaking 

  فلسی کردن با بخار
Steapsin.  
استپسین، لیپاز لوزالمعده، آنزیم آبکافت کننده 

شـود و   چربیها کـه از لوزالمعـده ترشـح مـی    
ها را به اسـیدهاي چـرب و گلیسـرول     چربی

 .کند می) هیدرولیز(آبکاف 
Steatoma.  

 تومور چربی
Steatorrhea.  

 اسهال چرب
Steepwater.  



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
 خیس آب

Steer.  
یـک  ) 1(گوساله نر اخته، گوسـاله پـرواري،   

حیوان نر از جنس گاو که قبل از بروز صفات 
رانـدن،  ) 2. (ثانویه جنسی اختـه شـده باشـد   

 .هدایت کردن
Stellate.  

اي شکل، کوکبی ستاره  
Stem.  

 ساقه
Stem cell 

  سلول بنیادي
Stencil.  

شـماره یـا عالمـت    شماره یا عالمت رنگـی،  
تعیـین هویــت کـه بــا رنـگ روي پشــت یــا    

 .شود پهلوهاي گوسفند ایجاد می
Stenosis.  

 تنگی ناي
Stent.  

 بانداژ گره از رو
Step.  

 قدم، گام، مرحله، تابع پلکانی
Stercocilia.  

 مژکهاي سه بعدي
Stereocilia.  

 مژه ثابت
Stereoisomerism.  

 حالت ایزومري فضایی
Sterile.  

. فاقد قدرت تولید مثل) 1(عقیم، نازا، سترون، 
 .عاري از هر نوع میکروارگانیسم) 2(

Sterility. Infertility; barrenness.  
عقیم، نـازا یـا   ) 1(عقیمی، نازایی، سترونی ـ  
فقدان قدرت ) 2. (فقاد قدرت تولید مثل بودن

هاي رسـیده   اي براي تولید میوه یک گیاه میوه
عدم قدرت تولیـد مثـل در   ) 3. (با بذور زنده

 .یک حیوان یا پرنده
Sterilization.  
عقیم سازي، سترون سازي، گندزدایی ـ عمل  
عقیم سازي توسط جوشاندن یا با اسـتفاده از  
مواد شیمیایی براي عاري ساختن از اجرام یا 

 .زا زا و غیر بیماري میکروارگانیسمهاي بیماري
است که  فرایند استریلیزاسیون فرایند حرارتی

با هدف نگهداري طوالنی مدت شیر صورت 
گیرد و براي رسیدن بـه ایـن هـدف کلیـه     می

میکروارگانیسم ها و اسپورهاي موجود توسط 
 .حرارت نابود گردد

Sterlize.  
عقیم کردن، سترون کردن، گندزدایی کـردن ـ   

عاري ساختن یک شیئی یا مـاده از کلیـه   ) 1(
روشــهاي موجــودات زنــده ریزبینــی توســط 

عقـیم   )2. (حرارتی، شـیمیایی، یـا مکـانیکی   
ساختن یک حیوان از طریـق خـارج نمـودن    
اعضاي جنسی یـا ممانعـت از انجـام وظیفـه     
طبیعی آنها؛ مثل، اخته کردن حیوانات نـر، یـا   

 .برداشتن رحم حیوانات ماده
Sterilizer.  
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اي که  هر وسیله) 1(عقیم ساز، سترون کننده، 
ــا ــودات ریز  ب ــرام   آن موج ــل، اج ــی؛ مث بین

. کنند ، کفکها، و باکتریها را نابود می)میکروبها(
شخصی که عمـل عقـیم کـردن را انجـام     ) 2(

 .دهد می
Sternbrae.  

هاي جناغی مهره  
Sternohyoid.  

 جناغی ـ المی
Sternum.  

 جناغ، استخوان جناغ
Steroid.  

اي از ترکیبات که در تشـکیل   استروئید، دسته
کربنی مشابه کلسترول به کار  آنها چهار حلقه

استروئیدها در حاللهاي آلی قابل حل . رود می
 .هستند

Sterol.  
استرول، هر یک از الکلهاي مربـوط بـه یـک    
گروه از الکهاي حلقوي جامد؛ مثل، کلسترول 
و فیتوسترول که بـه طـور وسـیع در بافتهـاي     

استرولها، خنثـی و  . حیوانی و گیاهی منتشرند
د و بخشی از آنها به صورت آزاد نسبتاً پایدارن

و بخش دیگر بـه صـورت اسـتري شـده بـا      
. شــوند اســیدهاي چــرب پــرکبن یافــت مــی 

استرولها اهمیت بیولوژیکی فراوان دارند، زیرا 
تحت تأثیر اشعه ماوراي بنفش، بعضی از آنها 

 .شوند می) د(تبدیل به ویتامین 
Stethoscope 

ماننـد  اي براي شنیدن صـدایی   وسیله(گوشی 
  ...)صداي قلب و 

Sticky.  
 چسبناك، چسبنده، چسبو، لزج

Stiff lamb disease 
  آماس مفصلی

Stiffness.  
خشکی، انعطاف ناپذیري   

Stiffs. See osteomalacia.  
نرمی استخوان، نرمی استخوان در گاو کـه در  

این عارضـه  . شود اثر کمبود فسفر عارض می
 .ردنامهاي عامیانه بسیار متعددي دا

Stifle.  
زانو، مفصل ران، مفصلی است در پاهاي 

 عقب چهارپایان
Stilbestrol. Diethylstilbestrol.  
استیلبسترول، دي اتیـل اسـتیل بسـترول یـک     

 .هورمون استروژنی مصنوعی است
Stillage.  
پس مانده تقطیر الکلـی، تـوده پـس مانـده از     
تخمیر غالت پس از خارج کردن الکل توسط 

 .تقطیر
Stillbirth.   
مرده زایی، زاییدن یا تولید یک جنـین کامـل   

  ، تولد زودرسمرده
Stillborn 

  مرده زاییده شده
Stimulate.  

 تحریک کردن، برانگیختن
Stimulation.  
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تحریک، انگیزش، عمـل یـا فرآینـد تحریـک     

 .کردن؛ حالت تحریک شدگی
Stimulator.  

 تحریک کننده، محرك
Stimulus.  

کننده، محرك، هـر عامـل، عمـل یـا     تحریک 
اثري که باعث ایجاد عکس العمـل در بافـت   

 .گیرنده یا تحریک پذیر شود
Sting.  

 نیش
Stink.  

 بوي بد دادن، بوي بد
Stippling.  

 منقوط
Stirrer.  

 به هم زدن، همزن، پخش کننده
Stitch.  
لوپ بخیه زنـی، لـوپی اسـت کـه در مواقـع      

زنـی تشـکیل    بخیهدوختن یا بخیه زدن با نخ 
دهند و در هر بخیه نخ را از بین آن عبـور   می
 .دهند تا گره بخیه کامل شود می

Stock 
  انبار) 2(دام، )1(

Stocker.  
دام گوشتی که قبل از قرار گرفتن در گلـه   )1

پرواري یا گله مادر در شرایطی مشابه شرایط 
یـک گوسـاله   ) 2. (جدید قـرار گرفتـه باشـد   

مرتع که براي نگهـداري در  پرورش یافته در 
 .گله خریداري شده باشد

Stocking. See stocked legs.  

تعـداد نسـبی دام   ) 1(تعداد در واحد سطح ـ  
در مدیریت . در واحد سطح براي مدتی معین

مرتع، سطح اختصاص داده شده به یک حیوان 
در مــدیریت وحــوش، ) 2. (در مــدتی معــین

فیـت  تراکم حیوانات وحشی در نسبت به ظر
در مدیریت جنگل، ) 3. (جراگاهی یک ناحیه

 .تراکم درخت در واحد سطح
Stocking – continjuous.  
چراي مداوم، چرانیدن مداوم، قرار دادن مداوم 

 .یک گله در چراگاه بدون رعایت تناوب چرا
Stockman.  
دامدار، دامپرور، فـردي کـه حرفـه اصـلی او     

ـ  ا یـک  دامداري دامپروري باشد؛ در مقایسه ب
 .کشاورز

Stockman.  
، دامدارانباردار  

Stoma.  
سـوراخی دهـان   ) 1(منفذ، روزنـه، سـوراخ،   

سوراخی که در بدن انسان یا حیوان ) 2. (مانند
شـود و بـا اعمـال     به دالیل مختلف ایجاد می

ماند؛ مثل، سوراخی کـه   تمهیدات الزم باز می
توسط یک مجرابه ناي، روده بزرگ، مجـاري  

 .کنند غیره متصل میادرار و 
Stomach.  

داران دیگـر،   معده، در انسان و بعضی از مهره
اي است که غذا از طریق  معده یک عضو کیسه

شـود و پـس از مـدتی     مري بـه آن وارد مـی  
ذخیـره و هضـم اولیـه بـه روده باریــک وارد     
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در نشـخوارکنندگان حقیقـی، معـده    . گردد می
 شـکمبه، نگـاري، هـزارال،   (چهار بخش دارد 

شـیردان معـده حقیقـی نیـز نامیـده      ). شیردان
در . کند ایها عمل می شود و شبیه تک معده می

پـیش معـده و   (پرندگان معده دو بخش دارد 
مهرگان، معده بخشهاي  در اغلب بی .)سنگدان

داران غیرنشـخوارکننده   مشابهی با معده مهـره 
  .دهد دارد وظایف مشابهی را نیز انجام می

Stomatitis.  
) ورم، تـورم یـا آمـاس   (اب دهان، التهاب الته

غشاي مخاطی دهان که به علل مختلف، مـن  
 )B2  ویتـامین (جملـه کمبـود ریبـوفالوین    

 .شود عارض می
Stomatology.  
دهان شناسی، مطالعه علمی دهان و بیماریهاي 

 .آن
Stomodeum.  
دهان اولیه، شیار اولیـه دهـان، شـکاف اولیـه     

لولـه گـوارش    )قدامی(دهانی، بخش جلویی 
، بخــش بــاالیی لولــه )در حیوانــات چهارپــا(

 .)در انسان(گوارش 
Stone. a calculus.  
سنگ ادراري، سنگهایی که در مجاري ادراري 

شود؛ مثل، سنگ کلیه،  یا صفراوي تشکیل می
 .سنگ مثانه، سنگ کیسه صفرا

Stone.  
نوعی ) 1(، سنگ معمولی، )واحد وزن(سنگ 

 14واحد وزن که در سیستم انگلیسی معـادل  

به انواع کانیهـا،  ) 2. (پوند آووایردوپویز است
 .شود اطالق می )گوهرها(من جمله جواهرات 

Stool.  
مدفوع، موادي که از راسـت روده بـه خـارج    

ایـن اصـطالح فقـط در مـورد     . گردد دفع می
انسـان اسـتعمال   مدفوع سگ، گربه و گـاهی  

 .شود می
Storage.  

 انبار، ذخیره، انبار کردن، ذخیره کردن
Store.  
ذخیـــره کـــردن، انبـــار کـــردن، قـــرار دادن 
محصوالت در مکان مناسب بـراي نگهـداري   

آینـده؛ مثـل، ذخیـره      مطمئن براي مصرف در
 .کردن غالت در سیلوها، یا کاال در انبارها

Store.  
 انبار، مغازه، فروشگاه

Store egg (Stored egg) 
  تخم مرغ ذخیره شده

Storing.  
نگهداري، ذخیره، نگهداري مازاد محصوالت 

 .به صورت ذخیره
Stover.  

هـاي بـالغ و خشـک     کاه غالت، ساقه علوفـه 
غالت که دانه از آن جـدا شـده باشـد؛ مثـل،     

اي فاقد  ساقه ذرت بدون بالل و ذرت خوشه
 .سنبله

Strabismus.  
اعوربودن، چپ چشمیلوچی،   

Straggler.  



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
حیوان عقب افتنده از گله، حیوانی اسـت کـه   

 .ماند معموالً از بقیه افراد گله عقب می
Straight.  

 مستقیم، راست، سیخکی
Strain.  
سویه، گروهی از حیوانـات از یـک نـژاد کـه     
واحد برخی خصوصیات مشابه هسـتند و در  

اختالف هاي دیگر  یک یا چند صفت با سویه
ــایز    ــم متم ــت از ه ــن اختالف ــا ای ــد و ب دارن

 .شوند می
Strainer.  

 آبکش، توري، صافی
Straining.  

 پالودن، صاف کردن
Strand.  

 رشته، نوار، باریکه
Strangulation.  

 اختناق، تنگ نفس
Strap.  

 بستن
Strata.  

ها ها، طبقه الیه  
Stratification.  

بندي، چینه بندي طبقه  
Stratified.  

 الیه طبقه، الیه مطبق، طبقه
Stratify.  

طبقه کردن،  چینه کردن، مطبق کردن، طبقه چینه
 الیه کردن یا شدن، مطبق شدن الیه

Stratosphere.  

 11کره هوا، هوا کره، طبقه فوقانی جو کـه از  
 .شود کیلومتري سطح زمین به باال شروع می

Stratum.  
 الیه، چینه، قشر

Stratum basale (=Stratum 
germinativum) 

ــده  ــه زاین ــت،   الی ــاخی پوس ــد ش ــه مول ، الی
که از توان ) epiderm(ترین الیه بشره  عمیق

  .تکثیري شایانی برخوردار است
Stratum corneum 

ــه شــاخی  ــت کــه    الی ــه شــاخی پوس ، الی
هـاي مـرده    ترین الیه بشره و از سلول بیرونی

سخت و محکم به هم چسبیده تشکیل شـده  
هـا،   ا در برابـر ورود میکـروب  است و بدن ر

اشعه فرابنفش و از دست دادن آب محافظت 
  .کند می

Stratum germinativum 
  الیه زاینده

Straw.  
اي است شبیه نی نوشابه، به حجم  پایوت، لوله

میلی لیتر که از آن بـراي ذخیـره    5/0تا  25/0
یک دز اسپرم رقیق شده حیوانـات، بـه ویـژه    

پایوت حاوي اسپرم باید . شود گاو استفاده می
) گـراد  درجه سانتی 196منهاي (در ازت مایع 

 .ذخیره گردد
Straw. See threshed.  
کاه، کلش، ماشـوره، بوریـا، حصـیر، پوشـال     

بنـدي ـ پـس مانـده گیـاهی کـه بعـد از         بسته
غـالت یـا   (خرمنکوبی و جـدا کـردن بـذور    
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پـس  . مانـد  از خوشه گیاه بـاقی مـی  ) بقوالت
مـذکور در زمــین کـه بــه   مانـده محصــوالت  

رسـد یـا بـا عمـل      مصرف چرانیدن دامها می
 .شود شخم زدن در زمین برگردانده می

Strawberry comb 
تــاج تــوت فرنگــی شــکل، برخــی نژادهــاي 
اصالح نشده و بومی ماکیان، تاجی به شـکل  

  .توت فرنگی دارند
Streak ovaries 

  هاي بدون اووسیت تخمدان
Strength.  

بنیهقدرت، توان،   
Streptococcus.  
استرپتوکوکوس، نوعی باکتري کروي شکل یا 

هـاي زنجیـر    نقطه مانند که به صـورت کلنـی  
 .شود مانند یافت می

Streptococcus infection 
هـا بـه    ، این بیمـاري یاسترپتوکوکوسعفونت 

ی در استرپتوکوکوسـ علـت وجـود میکـروب    
  . کنند پرندگان بروز می

Streptomycin.  
استرپتومیسین، نوعی آنتی بیوتیک است که از 

ــام ــه ن   Streptomyces میکروارگانیســمی ب
griseus  این ماده براي کنترل . شود مشتق می

بعضی بیماریهاي حیوانی و حتی گیاهی موثر 
 .است

Stress.  
، استرستنش  

Stressor 

  زا تنش
Striated.  

 مخطط
Stricture.  

 تنگی غیرعادي مجرا
Stride.  
فاصله یک گام، فاصله یک جاي پاي اسب با 
جاي پاي دیگري از همان پا در نوبت بعـدي  

 .برخورد با زمین
Striflamme.  

اي، اتوکالو مجهز به شعله براي  اتوکالو شعله
 .سترون سازي قوطیها

String.  
ریسمان، رشته، نخ، رشته ظریف، هر یـک از  

 .الیاف گیاهی، طناب بسیار باریک
Stringy.  

 ریش ریش، رشته رشته
Strip.  
دوشیدن، دوشش، تخلیه محتواي سرپستانک، 

یا رگ خونی با ) مجراي خروج ادرار(میزراه 
 .فشار توسط انگشت دست

Strip cup 
اي کـه روي آن   استریپ کاپ، فنجـانی ویـژه  

هـاي ریـز دارد و بـراي     یک توري با سوراخ
تشــخیص ورم پســتان، انــدکی شــیر روي آن 

  .شود دوشیده می
Strip grazing 
چراي نواري، یک سیم الکتریکی هر روز یـا  

شـود و   ساعت مکان آن تغییر داده می 12هر 



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
شود تا میزان مورد دلخواهی از  اجازه داده می

  .مرتع مصرف شود
Stripe  
نـوار سـفید روي بینـی، یـک عالمـت سـفید       

ــک   ــواري باریـ ــکل نـ ــه شـ ــه بـ ــر از  کـ تـ
استخوانهاي بینـی بـه طـرف پـایین صـورت      

 .یابد اسب امتداد می
Stripper.  

 پشم چین، غوزه چین
Stripping.  

، خارج ساختن باقیمانده شیر قابل پس دوشی
ــا   دوشــش از پســتان، در پایــان شیردوشــی ب

 .ماشین
Strips. beet strips.  

 خالل چغندر
Strobilation.  
نوعی تولید مثل یا تکثیر غیرجنسی که در آن 

به افـراد جدیـد   بخشهایی از بدن جدا شده و 
شوند؛ مثل، تولید مثل کرمهاي پهـن   تبدیل می
 .یا نواري

stroke.  
 حمله ناگهانی

Stroma.  
ــتروما،  )1 ــافظ اس ــت مح ــدي، باف ــت نم  باف
) 2(، بافـت محمـل یـک عضـو ـ      )تخمـدان (

بخش غیرقابل حل گویچه قرمـز کـه پـس از    
ماند و حاوي بخشـهایی   تجزیه شدن باقی می

 .از غشاي گویچه است
Stromal.  

 مربوط به بافت محافظ
Stromatic. Stromal.  
شبیه یا مربوط به بافت نمدي یا محمـل یـک   

 .عضو
Strong.  
قـوي، پرقـدرت، نیرومنـد، تنومنـد، بنیــه دار،     

 پربنیه، زوردار، غلیظ، مایه دار
Strontium. Sr.  
استرانسیم، یک عنصـر فلـزي دو ظرفیتـی از    

 .گروه فلزات قلیایی
Structural.  

 ساختمانی
Structure.  

 ساختمان، ساختار
Struvite.  

 بلور فسفات آمونیم منیزیم
Strychnine.  

العـاده   استریکنین، یک آلکالوئید گیـاهی فـوق  
سمی که طعم بسیار تندي دارد و از آن براي 
مسموم کردن موش و جوندگان مضـر دیگـر   

از این مـاده بـه عنـوان یـک     . شود استفاده می
بعضـی داروهـا نیـز اسـتفاده      محرك در تهیه

 .شود می
Stub 

  ریز پر، پرهاي کوتاه و ریز رویی پاي مرغ
Stubble.  

لشر، اشگل، کُه چکاهبن، تَ  
Stud.  

مرکز پرورش دامهاي نر تخمی، اسب تخمی، 
مکان یا تأسیسات ویـژه نگهـداري و پـورش    
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دامهاي نر انتخاب شده به منظور استفاه از آنها 
یا جفتگیـري بـا حیوانـات    براي اسپرم گیري 

شـوند؛ مثـل،    اي که به آن مکان برده مـی  ماده
مرکز پرورش گاوهاي نر، اسبهاي نر، قوچهاي 

 .نر یا سگهاي نر
Stud – bull.  

اي  مرکز پرورش گاوهاي نـر تخمـی، مزرعـه   
است که در آن گاوهاي نر تخمی بـه منظـور   

  .شوند جفتگیري با اسپرم گیري نگهداري می
Stud – dog.  

 مرکز پرورش سگهاي نر تخمی
Stud – horse.  

 مرکز پرورش نریان
Stunning.  
بیهوش کردن، گیج کردن، شوك دادن، شوك 
دادن ـ هر یک از روشهاي شـوك دادن دام و   
طیور در هنگام کشتار کـه موجـب ناکـارایی    
مغزي و ناممکنی خروج کامل خون از الشـه  

در ایـن  . شـود  حیوانات شوك داده شـده مـی  
وشها حیـوان بـه راحتـی تسـلیم سـالخ یـا       ر

شود و پس از سربري جان  دستگاه سربري می
کند و در نتیجه خون به طور کامل از بدن  نمی

در شـرع مقـدس اسـالم و    . شـود  خارج نمی
برخی از مذاهب دیگر، اسـتفاده از شـوك در   

  .هنگام کشتار حیوانات منع شده است
Stunt.  

شدکوتوله کردن، کوتولگی، توقف ر  
Stunted.  

هاي رشد نکرده بیماري جوجه  
Stunting.  

 توقف رشد 
Sty.  
خوکدانی ـ آغل تغذیـه و نگهـداري خـوك،     

 آغل تغذیه و نگهداري خوك
Stylar.  

 ستونی
Stylet.  

 میل جراحی
Stylohyoid.  

اي المی ـ نیزه  
Stylohyoideus.  

 اي المی ـ نیزه) وتر(رباط 
Stylopharyngeus.  

حلقی اي ـ نیزه  
Subacute.  

 تحت حاد
Subadult.  

 پیش بلوغ
Subapical.  

 زیررأسی، زیرنوکی
Subarachnoid.  

اي تحت عنکبوتیه  
Subarachnoidalis.  

اي  تحت عنکبوتیه  
Subarid.  

 نیمه خشک
Subcardinal.  

 زیرسیاهرگ اصلی
Subchronic.  



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
 تحت مزمن

Subclass.  
 زیررده، زیر طبقه

Subclavian.  
نبريزیرچ  

Subclinical.  
 تحت بالینی

Subconscious.  
 ناخودآگاه

Subcordate.  
 شبه قلب مانند

Subculture.  
 کشت ثانویه

Subcutaneous.  
زیرجلدي، زیرپوستی، قرار گرفته یـا حـادث   

تزریق زیرجلدي درست . شده در زیر پوست
 .شود در زیر پوست انجام می

subcutis 
  زیر جلد

Subdural.  
اي شامهزیرسخت   

Subendocardial.  
اي زیر درون شامه  

Subendothelium.  
 زیر درون الیه

Suberose.  
اي چوب پنبه  

Subestrus.  
 فحلی خفیف

Subfertile.  
 نیمه بارور

Subfertility (=infertility) 
  باروري کم

Subgenus.  
 زیرجنس

Subgroup.  
 زیرگروه، گروه فرعی

Subhumid.  
 نیمه مرطوب

Subhumid climate 
  اقلیم کم رطوبت

Subiliac.  
اي اي، زیر خاصره تحت خاصره  

Sublumbar.  
 زیرکمري

Subluxation.  
 دررفتگی ناقص

Submandibular.  
 غده تحت فک زیرین، غده تحت فک پایینی

Submerge.  
 غرقاب ـ فرورفته در آب

Submission risk 
  یابی نرخ فحل

Submucosa.  
 تحت مخاط

Submucosal.  
 تحت مخاطی

Subpelvic tendon 
  زرد پی زیر لگنی

Subpopulation.  
 زیر جمعیت

Subscapular.  
 تحت کتفی
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Subsoil. B horizon.  
  B   خاك زیرین، افق

Subsoiler.  
 خیش عمقی

Subsoiling.  
 شخم عمیق زدن

Subspecies.  
 زیرگونه

Substance.  
مربـوط بـه   جسم، مـاده، مجمـوع ویژگیهـاي    

 .استخوانها، عضالت، و عرض و عمق بدن
Substitution.  

 جانشینی، جایگزینی
Substitutional.  

 جایگزینی
Substrate.  

اي کـه روي آن   ماده بسـتر زنـدگی، مـاده    )1
سلولها یا موجودات زنده ممکن است زندگی 

 پیش ماده، طبقات زیرین) 2. (و تغذیه کنند
Subterranean.  

 زیرزمینی
Subthalamus.  

 زیرتاالموس
Subtropical.  

ــه  ن ــواي نیم ــیري، داراي آب و ه ــه گرمس یم
 گرمسیري

Subunit (protein) 
، جزئـی از پپتیـدها و   هـا  زیر واحـد پـروتئین  

 alpha(ها، مانند زیر واحدهاي آلفـا   پروتئین

Subunit ( ــا در ) beta Subunit(و بتـــ

هــا  هــاي گالیکــوپروتئینی، اینهیبــین هورمــون
)inhibins (ها  و آکتیوین)activins.(  

Subvital gene 
  ژنهاي کشنده جزئی

Subzonal insemination 
  تلقیح درون زونایی

Succulence.  
حالتی از گیاهان که با ویژگی ژپرآبی، تازگی 

شود و این حالت گیاه را  و تردي مشخص می
آبداري از . کند براي حیوانات خوشخوراك می

نظیر سیلوها، محصوالت  ویژگیهاي خواکهایی
) به ویژه، علوفه جوان(اي و علوفه سبز  ریشه
 .است

Succulent.  
داراي درصــد بــاالي آب، ) 1(آبـدار، آبکــی،  

هـر گیـاهی از   ) 2(مثل، بافتهاي آبدار گیاهی 
 جنس کاکتوس؛ گیاهان گوشتی

Succulent food 
شـود  خوراك آبدار، به مواد خوراکی گفته می

میزان رطوبتشان نسبتا بـاال  که قابلیت هضم و 
و چربی، پـروتئین و الیـاف   ) درصد 70-90(

  .ها پایین است خام آن
Succus.  

ها با مایعاتی  ترشحات یک موجود زنده، شیره
شـود بـا    که از یک موجود زنده استخراج می

  .کند موجود زنده ترشح می
Sucesptibility 

  حساس و مستعد بودن
Suck.  



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
 مکیدن

Sucker.  
 مکنده

Suckle.  
هـا یـا    مکیدن، مک زدن، شیر خوردن از سینه

پستانهاي یـک پسـتاندار مـاده توسـط نـوزاد      
خودش یا نوزادي که مادرش کم شیر است یا 

 .مرده و به آن معرفی شده باشد
Suckler 

  مادر رضایی) 2(نوزاد شیر خوار، )1(
Suckling.  
ــوازد   نــوزاد شــیرخوار، شــیرخوار، مکنــده، ن

 انسان یا حیوانشیرخوار 
Sucrase.  
سوکراز، یکی از آنزیمهـاي روده باریـک کـه    

 .کند ساکارز را به گلوکز و فروکتوز تبدیل می
Sucrose. C12H22O11.  
قند، قند معمولی، قند نیشـکر یـا چغندرقنـد؛    

که در محیطهاي ) دي ساکارید(یک دو قندي 
کشت براي واکنشهاي تخمیري نیـز مصـرف   

 .شود می
Suction.  
مکش، فرآیند جاري شدن مایع یا مواد جامد 

). فشار منفـی (قابل جریان در اثر ایجاد خالء 
دوشیدن دستی یا ماشـینی پسـتان یـا مکیـدن     
پستان توسط نوزاد و جاري شدن شیر توسط 

این اصـطالح در  . شود فرآیند مکش انجام می
 .هر مورد مشابه کاربرد دارد

Sudangrass. Sorghum sudanense.  

اي، سودان گراس رگوم علوفهسو  
Sudden death syndrome 

  سندروم مرگ ناگهانی
Sudden infant death syndrome 
ــایین،    ــنین پ ــانی در س ــرگ ناگه ــندروم م س

  سندروم مرگ ناگهانی جوجه
Suffocation.  
خفگی، قطع حرکات تنفسی به علت نرسیدن 

 .اکسیژن کافی به ششها
Sugar.  

نیشـکر یـا قنـد    شکر، قند، شـکر حاصـل از   
اي اسـت قابـل    حاصل از چغندرقند؛ قند ماده

تبلور و شیرین که عمدتاً شامل ساکارز بوده و 
به طور طبیعی بـه مقـدار فـراوان در نیشـکر،     

اي و  چغندرقنـد، افـراي قنـدي، ذرت خوشــه   
نخل قندي و با مقادیر کمتر در سایر گیاهـان  

 .شود یافت می
Suint.  

موادي است به طور مواد جامد عرق گوسفند، 
عمده متشکل از نمکهـاي پتاسـیم اسـیدهاي    
چــرب مختلــف و مقــادیر جزیــی ســولفات، 

 .فسفات و مواد ازته که در آب محلول است
Sulci.  

 شیارها، شکافها، درزها
Sulcus.  

 شیار، درز، شکاف
Sulfamate.  
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سولفامات، نمک اسید سولفوریک است که از 
زه با علفهاي آن به عنوان علف کش براي مبار

 .شودهرز استفاده می
Sulfanilimides.  
سولفانیالمیدها، گروهـی زا داروهـاي سـولفا    

است که اثر متوقـف کننـدگی   ) سولفادراگها(
 .رشد میکروارگانیسمها را دارند

Sulfate.  
ــید   ــاي اسـ ــر یـــک از نمکهـ ســـولفات، هـ

 .سولفوریک؛ مثل، سولفات آمونیم
Sulfite.  

 .نمکهاي اسید سولفوروسولفیت، هر یک از 
Sulfonamides. See sulfa drug.  
ســولفونامیدها ـ گروهــی از مــواد شــیمیایی   
هستند که اغلبـاز آنهـا بـه عنـوان دارو بـراي      
متوقف کـردن رشـد و تولیـد مثـل بسـیاریاز      

این گروه . شودباکتریهاي بیماریزا استفاده می
ــولفاپیریدن، و   ــولفانیالمید، ســ ــامل ســ شــ

 .ستسولفاتیازول ا
Sulfur. S; brimstone.  
گـوگرد، یــک مــاده معـدنی زرد رنــگ، غیــر   
محلول در آب و بسیار قابـل اشـتعال کـه در    
خاك به مقدار کم موجود است، اما اثر مهمی 

گیاهان به مقدار . روي حاصلخیزي خاکها دارد
گـوگرد در  . کننـد نسبتا زیاد آن را جذب مـی 

ســــم وجــــود دارد و در بعضــــی پروتوپال
سـوزد،   وقتی می. شود ها نیز یافت می نپروتئی

دي اکیـد  . کنـد  تولید دي اکسید سـولفور مـی  

ــراي   ســولفور گــازي اســت بســیار ســمی ب
حشرات و براي مدتهاي طوالنی است کـه از  
آن براي گاز دادن، ضد عفونی، دفع حشرات، 

. شـود  و نیز به عنوان سفیدکننده اسـتفاده مـی  
. ز استیاگوگرد در تغذیه دام جزء عناصر پرن

نســبت ازت بــه  ،در تغذیــه نشــخوارکنندگان
 )1:10(گوگرد در جیره غذایی بایست حدود 

ــد ــیدآمینه   . باش ــه اس ــم س ــزء مه ــوگرد ج گ
 )سیستین، متی اونین و سیسـتئین (گوگرددار 

کمبـود آن در جیـره غـذایی حیوانـات     . است
نشخوارکننده سبب اختالل در سـاخته شـدن   

 .شوداین سه اسیدآمینه می) سنتز(
Sulphur. See sulfur.  

با گوگرد معالجـه  ) 2. (گوگرد، گوگرددار )1(
 کردن

Summer.  
یک ساله تابستانه، هرگیـاهی کـه در بهـار یـا     

شـود و در همـان   تابستان بذر آن کاشـته مـی  
دهــد و بــا ســرماي زمســتان فصــل بــذر مــی

  .میرد می
Sum.  

 جمع، حاصل جمع
Sum rule 

  قانون جمع
Sun-cured 

  خشکآفتاب 
Sunflower.  



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
آفتابگردان، گیاه آفتابگردان، آفتابگردان روسی، 

 گل شانه، گل آفتابگردان
Superfemale.  

رماده، فوق مادهاب  
Superfetation.  
لقاح ثانوي، لقاح اسپرم بـا تخمـک در رحـم    

این عمـل بـه نـدرت    . یک حیوان ماده آبستن
افتد و در فرآیند تولیـد مثـل، عـادي     اتفاق می
 .شودنمی محسوب

Superficial.  
 سطحی، رویی، فوقانی

Superficialis.  
 سطحی

Superheating.  
 فوق حرارت دهی، حرارت دهی بسیار باال

Superhelicity.  
 فوق مارپیچی

Superinfection.  
 فاژ پرعفونتی

Superior.  
 فوقانی، باالیی، زبرین

Supermale.  
 ابر مرد، ابر نر

Superovulation.  
گذاريخمکچند ت  

Superpurigation.  
رف مواد لینت دهنـده  تجویز مسهل زیاد، مص

 .شودبه مقدار زیاد که موجب شکم روش می
Supersaturation.  

 فوق اشباع
Supination.  

 به خارج برگرداندن
Supplement.  

هاي مخلـوطی کـه    خوراك یا خوراك، مکمل
براي بهبود ارزش غذایی، به جیره پایه افزوده 

 .)ها مانند مکمل پروتئین، مکمل کانی( شود می
ها به طور معمول براي یک و یـا چنـد    مکمل

هـا و   هـا، ویتـامین   ماده مانند پـروتئین، کـانی  
 .ها غنی هستند پادزیست

Supplemental. Supplementary.  
یـا  ) کنسـانتره (خوراك متـراکم   )1(تکمیلی، 

علف خشک که به دامهاي چراکننده در مراتع 
ر یا هنگامی که علوفه مراتع کـافی نباشـد،   فقی

هر نـوع خـوراك کـه بـه     ) 2. (شودتغذیه می
صورت مکمل خوراك پایه در تغذیـه دامهـا   

 .مصرف شود
Supply.  

) 2. (عرضه، فـرآورده، موجـودي، ذخیـره    )1
 تهیه کردن، رساندن، تولید کردن، آماده کردن

Suppression.  
 جلوگیري، توقیف، توقف

Suppress.  
متوقف کردن، موقوف کردن، فروشاندن، مانع 

، تحت فشار )رشد(شدن، جلوگیري کردن از 
 قرار دادن

Suppuration.  
ــی، تشــکیل چــرك ، تشــکیل چــرك چرکزای

عفونی، هر عاملی که منجر به تشکیل چـرك  
 .شود عفونی در بدن می

Suppurative.  
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 چرکی
Supraomental.  

ايفوق چادرینه  
Supraoptic.  

ري، فوق بینایی فوق بص  
Suprapharyngealis.  

 باالي حلقی
Suprascapular.  

 فوق کتفی
Supraspinous.  

 فوق نخاعی
Supravital.  

 فوق حیاتی
Surface.  

 سطح
Surgeon.  

 جراح
Surgery.  

 جراحی
Surgical.  

 مربوط به جراحی
Surplus.  

 مازاد، اضافی، ذخیره
Surveillance.  

 مراقبت، بررسی مداوم
Survey.  

 مساحی، سرشماري
survival 

  زنده ماندنی
Susceptibility.  

 حساسیت
Susceptible.  

 حساس
Suspension.  

 تعلیق
Sus-tropic 

  زیر حاره
Suture.  

 بخیه
Suturing.  

 بخیه کردن، بخیه زدن
Swallow.  

 بلع کردن) 2. (بلع، ماده بلعی )1
Swallowing.  

 بلعیدن
Swamp.  

 باتالق
Swampy.  

 باتالقی، لجنزار
Swarm.  

 )در زنبورداري(دسته حشرات، بچه 
Sway back.( Swayback). Enzootic 
ataxia 

هاي بدن  تعادلی اندام بی(، آتاکسی عدم تعادل
هـاي   بویژه ناتوانی در حرکت متعادل ماهیچه

  )بدن
Sweat.  

 عرق
Sweat gland 
 

  هاي عرق غده
Sweating.  

 تعریق، عرق کردن
Sweep.  



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
 جاروب کردن، جاروب

Sweeping.  
 جاروب کردن

Sweet.  
 شیرین، داراي مزه شیرین

Sweetener.  
شیرین کننده، هر نوع ماده شیرین کننـده، بـه   

 کنندگی باالخصوص موادي با قدرت شیرین
Swell 

  باد کردن، آماس
Swelling.  

 تورم، ورم، آماس، التهاب
Swine. hog; pig.  

خوك، گرازخوك، ماده   
Switch.  

 منگوله دم
Symbiont.  
همزیست، موجودي که بـه طـور معمـول بـا     

همزیستی ممکن . کندموجود دیگر زندگی می
) انگلـی (است انتفاع دو جانبه یا یـک جانبـه   

 .داشته باشد
symbiotic 

  همزیستی
Symbiotically.  

 به طور همزیستی
Symbolism.  

گذاريعالمت  
Symmetry  

 تقارن
Sympathectomy.  

 قطع عصب سمپاتیک

Sympathetic.  
 سمپاتیک

Sympatholytic.  
کننده سمپاتیکفلج سمپاتیک، فلج  

Sympathomimetic.  
 مقلد سمپاتیک

Sympatric.  
 هم بوم

Symphysis.  
 مفصل نیمه متحرك

Symport.  
 انتقال همگامی

Symptom. sign.  
 نشانه، عالمت، هرگونه حالت غیرطبیعـی کـه  

ممکن است بـه دلیـل وجـود یـک بیماریـدر      
از روي . شخص، حیوان یا گیـاه ظـاهر شـود   

توان به وجود اختالل یـا  ها مینشانه یا نشانه
 .بیماري انسان، حیوان یا گیاه پی برد

Symptomatic diagnosis 
 اي تشخیص نشانه

Syn.  
 مشترك

Synapse.  
 سیناپس، پیوند عصبی

Synapsis.  
ــدن    ــیناپس، جفــت ش هــاي کرومــوزومس

نامتجانس در خالل اولین تقسـیم بـا کـاهش    
ــوزمی  ــوز(کروم ــ). می ــه  نای ــا ب کروموزومه

صورت جفت کروماتدي متصـل بـه هـم در    
 .شوندناحیه سانترومر ظاهر می
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Synarthrosis.  
 مفصل ثابت، مفصل غیرمتحرك

Synchondrose.  
 مفصل غضروفی

Synchronization.  
سازيهمزمان  

Syndactylia.  
 چسبیدگی انگشتان

Syndesmochorial.  
اي همبندي ـ چادرینه  

Syndrome.  
ها کـه بـاهم ظـاهر    نشانگان، ترکیبی از نشانه

شـوند؛ مجمـوع عالیـم یـک بیمـاري یـا       می
 .اختالل

Synergism.  
ترکیب عمل دو یا چند  سینرژیسم، همکوشی،

ماده که واکنش این ترکیب بیشتر از مجمـوع  
 .واکنشهاي آن مواد باشد

Synergistic.  
است به دو ماده یا دارو که با یکـدیگر   اشاره

اثر بزرگتري از عمل کردن هریک از آنهـا بـه   
 .کندتنهایی ایجاد می

Synergized.  
کند بـر یـک مـاده کـه     همکوشیده، داللت می

فعالیت بیولوژیکی آن با افـزودن مـاده دیگـر    
هریک از ایـن مـواد ممکـن    . یابدافزایش می

است به تنهایی داراي فعالیت بیولوژیکی کـم  
یا هیچ باشند، اما در ترکیـب بـاهم اثـر قابـل     

 .کننداي ایجاد میتوجه
Syngamy.  

 امتزاج گامتها
Syngeneic.  

 همگونی
Synostosis.  

 ثابت مفصلی
Synotus.  

 چسبیدگی گوش
Synovia. synovial fluid.  
مایع مفصلی، مـایع زاللـی مفصـلی ـ مـایعی      
است لزج، حاوي سینووین، موسین و انـدکی  

این مایعتوسط غشاي مفصلی . نمکهاي معدنی
. شود و شبیه سفیده تخم مرغ استترشح می

این مایع براي سهولت لغزنـدگی در حفـرات   
هـا وجـود   ها و غـالف زردپـی  مفصلی، کیسه

 .دارد
Synovitis.  

هاي مفصلی، ورم کیسه مفصلی، التهاب کیسه
 اي مفصلیتورم کیسه

Synovium.  
 مایع مفصلی

Synthesis.  
ساختن مصنوعی، ساختن یک ماده جدیـد از  
دو یا چند ماده دیگر در خارج از بدن موجود 

 .زنده
Synthetic.  
مصنوعی، اشاره است به موادي که بـه طـور   

ی ساخته شده و مشـابه مـواد طبیعـی    مصنوع
وادي که بـه طـور شـیمیایی سـاخته     هستد؛ م

 .شود می



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
Synthetic diet 

  جیره ساختگی
Synthetics  

هایی که مواد مصنوعی، محصوالت یا فرآورده
به طور مصنوعی تهیه میشوند و ممکن است 

 .شبیه محصوالت طبیعی باشند
Syringe.  

 سرنگ
Syrup.  

 شربت
Syrup feed 

  خوراك شربتی
System.  
روش، طریقـه، سلســله، قاعــده، نظــم، نظــام،  

 دستگاه، سیستم
Systematic.  

منددار، نظامقاعده  
Systemic.  

شود به کـل بـدن، در   مربوط می )1(عمومی، 
وقتی ماده یا یک . مقایسه با موضوعی از بدن

زا وارد خـون شـود، در سراسـر    عامل بیماري
اصـطالح بـه وژه در   این . شودبدن منتشر می

. این مورد کاربرد دارد؛ مثل، عفونت عمـومی 
یعنی عفـونی کـه در آن عامـل بیمـاري وارد     

انتشار درونی در ) 2. (گردش خون شده است
تمام گیاه، این اصطالح ممکن است براي مواد 

. زا به کار رودیا یک عامل بیماري/شیمیایی و 
 .نفوذي، جذبی )3(

systole  

 انقباض قلب
 
 

 

T 
 

Table  
 جدول) 2(میز،  )1

Table oil.  
 روغن ساالد

Tablet  
 قرص

Tachycardia.  
پرضربانی قلب، تاشیکاردي، زیاد بودن بـیش  

 100در انسان بیـیش از  ( از حد ضربان فلب 
 .)ضربان در دقیقه

Tachypnea.  
 تنفس سریع

Tack.  
زین و افسار، وسایل تیمار و آرایش اسـب ـ   

ســوارکاري؛ مثــل زیــن و یــراق وســایل ) 1(
وسایل تیمار و آرایش اسـب بـراي   ) 2.(اسب

 .نمایش
Tactile.  

 المسه، لمسی، مربوط به لمس
Tag.  

اي است پالستیکی یـا فلـزي کـه    هنشان، قطع
کنند هویت روي آن شماره یا عالیم تعیین می

ده و آن را بـه گـوش حیـوان متصـل     حک ش
 .بندندمی نند یا با زنجیر به گردن حیوانک می
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Tagging.  
جداسـازي پشـگل از پشـم، عمـل     گال زدن، 

جداکردن پشگل چسبیده به بخشهایی از پشم 
گوسفند، این عمل معموالً درست قبل از پشم 

 .شودچینی یا بره زایی انجمام می
Tagger plier 

  زنی انبر دست پالك
Tags.  

 پشم آغشته به پشگل
Tail.  

 دم
Tail comb 

  قشوي دم
Tail jack (lift-grip of the tail) 
خم کردن دم به باال یـا بـاال نگـه داشـتن دم،     

  براي مقید نمودن گاوهاي شیري یا گاو نر
 
Taint.  

 بوي نامطبوع، بوي فساد
Take.  
پذیرش نـر، قبـول کـردن حیـوان نـر توسـط       

 حیوان ماده 
Take.  
عفونت واکسن زنی، عفونت مالیمی است که 

ر انسان با حیوان ایجاد به دنبال زدن واکسن د
 .شودمی

Tallow. See suet.  
چربی اسـتخراج شـده از بافـت    ) 1(پی، پیه، 

چربی گاو و گوسفند که از آن در تهیه شمع، 
اشـاره  ) 2. (شـود صابون و غیره اسـتفاده مـی  

است به گیاهـان مختلفـی کـه مومهـاي قابـل      
کننـد، مـزه چربـی دارنـد،     اشتغال تولیـد مـی  
دهنـد، یـا   ي را تشکیل مـی خوراکهاي پرانرژ

. کنندمواد شبیه چربی گاو و گوسفند تولید می
) تیتر چربی(چربی حیوانی با نقطه انجماد  )3(

 گراددرجه سانتی 40باالي 
Tallowines. Tallowy flavor.  

اي، طعم پیه، داراي طعم پیهپیه  
Tallowing.  
چاق کردن ، چاق کردن مفرط دامها به منظور 

 .از آنها) پیه(بی حیوانی استحصال چر
Tallowish. Tallow like.  

 پیه مانند
Talus.  
استخوان تـالوس، اسـتخوان قـاب، اسـتخوان     

اي ـ تارسی باالترین  اي ـ نازك نی درشت نی
استخوان مچ پا که با دو استخ ان درشت نی و 

 .شودنازك نی ساق پا را مفصل می
Tame.  

کردن) رام(اهلی، اهلی   
Tank.  

 مخزن 
Tankage  

یک کود زراعـی متشـکل از پـس     )1(تانکاژ 
ها یا ضایعات کشتارگاهی، دامهاي مرده مانده

یک مکمل ) 2.(و خشک کرده و آسیاب شده
خوراکی پروتئینی حیوانی متشکل از ضایعات 
مختلف کشتارگاهی، استخوان و دامهاي ضبط 

 .شده در کشتارگاه



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
Tanked. See steamed.  

مخزن  بخار داده در  
Tanking. Wet rendering.  

 پختن در مخزن یا دیگ بخار
Tannin. Tannic acid; gallic acid.  

ــید ــانن، اس ــروه     ت ــیدگالیک ـ گ ــک، اس تانی
اي از مـواد شـیمیایی کـه داراي چنـد      پیچیده

عامل هیدوکسیل بـوده و در حالـت خـالص    
رنگ و تلخ مزه اسـت و  شکل، بیاي بیتوده

 .شودمی به سهولت در آب حل
Tanning.  

 دباغی ، چرم سازي
Tapetum.  

 بافت مغذي
Tapeworms.  

 کرمهاي پهن
Tar.  

 تیر
Tare.  
توزین ظرف توزین ظروف آزمایشگاهی قبل 

 از قراردادن نمونه در آن 
Tare.  

وزن خـالص ظــرف،  ) 1(وزن خـالص ظــرف 
ی کـه در آن پشـم بسـته بنـدي     کیسه یا گـون 

بهـاي پشـم    معمـوالً خریـدار فقـط    .شـود  می
وزن هر نوع ظـرف،  ) 2.(پردازدخالص را می

کیسه، گونی یا کارتن که در آن اجناس بسـته  
 .شودبندي می

Target.  
 هدف

Tarsal.  
 مچ پایی، مربوط به مفصل مچ پا

Tarsalis. Tarsal.  
 مچ پایی 

Tarsitis.  
 التهاب مفصل مچ پا 

Tarsus.  
 مفصل مچ پا، مفصل خرگوشی

Tartar.  
دندان، سنگ دندان رسوب  

Taste.  
 مزه، مزه کردن، چشیدن

Taster.  
 مزه کننده، چشنده

Tattoo.  
تاتو، خالکوبی یک روش تعیین هویت دایمی 
حیوانات که با قراردادن جوعر خالکوبی زیـر  
ــوش    ــی گ ــوالً در ســطح داخل پوســت، معم

  .شودحیوانات جوان انجام می
Taxa 

  ، علم طبقه بندي جانوريtaxonجمع 
Tattooing.  

 خال کوبی
Taxonomy.  

 علم رده بندي، طبقه بندي
Taxts.  

 آرایش، گروه بندي
Taxidermy.  

 خشک کردن حیوانات
Taxon.  

، واحد طبقه بندي گیاهی یا جانوريتاکسون  
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Taxonomy.  
بندي، علـم یـا   ندي، طبقهبرده بندي، علم رده

 دانش طبقه بندي 
TDN. Total digestible nutrients.  
مجموع مواد غـذایی قابـل هضـم، کـل مـواد      

 مغذي قابل هضم
Teart.  
مســمومیت بــا مولیبــدنوم، تــارت مولیبــدنوز 

اي که در اثر تغـذیع حیـوان بـا    حیوانا مزرعه
علوفه کشت شده روي خاك حاوي تولیبدنم 

 .شودزیاد عارض می
tease.  

 بازي جنسی دادن 
Teaser.  
قوچ فحل یال قوچ مجراي و ابـران بسـته یـا    

اي که قادر به جفتگیري نیسـت  پیش یند بسته
و از آن براي یافتن و تعیین میشهاي فحل در 

 .کنندگله استفاده می
Teasing.  

 بازي جنشی) 2. (فحل یابی)1
Teat.  
سرپستانک، نوك پستان ، هر پسـتان بـه یـک    

 .شودسرپستانک منتهی می
Teat cistern 

  مخزن سرپستانک، حفره درون سرپستانک
Teat cup 

  کالهک ماشین شیر دوشی
Teat dipping 

ضـد   عمل فروبردن سر پسـتانک در محلـول  
  عفونی کننده بعد از پایان شیردوشی

Teat lesion 
  کآسیب پستانک، زخم پستان

Teat meatus 
  مجراي کوچک

Tectum.  
)در مغز( بام  

Tee.  
 سه راهی

Teething.  
در آوردندندان   

Teg.  
 گوسفند دوساله

Tegmentum.  
 کف، بستر

Tegument.  
 پوست

Telencephalon.  
 مغز پیشین

Telephase.  
اي در بین تله فاز، مرحله است از تقسیم یاخته

مراحل آنافاز و جـدا شـدن کامـل دو یاختـه     
این مرحله شامل تشکیل غشاي هسـته  . دختر

طویـل،  و بازگشت کروموزمها بـه سـاختمان   
 .نخی شکل و غیر قابل تمایز است

Telocoel.  
 حفره مغز پشینی

Telodendron.  
 انتهاي اکسون

Telolecithal.  
ايیکسوزرده  

Temper.  
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مرطوب کردن، ترکردن، مالیم کردن، معتـدل  
کردن، تعدیل کردن درجه حـرارت، سـرد یـا    
گرم کردن، نرم کردن، بازپختن، خلق و خوي 

 نسبی یک حیوان
Temperament 

  )گاو( خلق و خوي
Temperate.  

 معتدل، مالیم، آرام
Tempered. Conditioned.  
معتدل کـردن درجـه حـرارت یـا رطوبـت ـ       

یـا رطوبـت یـک    / رساندن درجه حرارت و 
، خیسانده میزان معین قبل از عمل آوري بیشتر

 شده
Tempering.  

 افزایش دماي مواد منجمد
Temporal.  

ايگیجگاهی، شقیقه  
Temporalis.  

 گیجگاهی
Temporary.  

، غیردایمیموقتی  
Tenant.  

 مستاجر، اجاره نشین
Tend.  
چوپانی کردن، رمه بانی کردن مراقبت از یک 

 گله گوسفند یا بز
Tendalisation.  

 سترون سازي با حرارت کم
Tender.  

 ترد، شکننده، ضعیف

Tenderize.  
 ترد کردن

Tendernes.  
حساسیتتردي، شکنندگی،   

Tendinitis.  
زردپی، تورم یا التهـاب   ،آماس)التهاب(تورم 

 رباط یا وتر
Tendon.  
زردپی، رباط، وتر ، بافتی قـوي کـه بـه یـک     

شود و به یک استخوان اتصال عضله متهی می
ها به عنوان اهرم حرکـت دهنـده   زردپی. دارد

استخوانها در اثر نیـروي حاصـل از انقبـاض    
 .کنندعضالت عمل می

Tendonitis.  
 تورم زردپی، تورم وتر 

Tendrometer.  
 تردي سنج

Tenesmus.  
زورپیچ، پیچ و تاب خوردن یا حرکـات غیـر   

هـا کـه معمـوالً بـا     عادي و توام بـا درد روده 
همـراه  ) اينفـخ روده (هـا  تجمع گاز در روده

 .است
Tenosynovitis.  

 التهاب وتري ـ مفصلی
Tenotomy.  

بريقطع وتر، زرد پی   
Tenovaginitis.  

 تورم غالف وتري
Tense.  

 سخت، سفت، حالت انقباض
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Tension.  
 کشش

Tensor.  
 کشنده

Tentative diagnosis 
  تشخیص اولیه

Terata.  
 رشد غیرطبیعی، ناهنجاري رشدي

Teratology.  
شناسایی رشـد غیرطبیعـی رویـان، شناسـایی     
ناهنجارییهــاي مــادرزادي در رشــد جنــین ـ   

است از علوم جنین شناسی و آسیب اي شاخه
شناسی که در آنها به مطالعه رشد غیرطبیعی و 

 .شودناهنجاریهاي مادرزادي پرداخته می
Term.  

 دوره، دوره آموزشی، اصطالح
Terminal.  
انتهایی، راسی، نوکی ، بخش انتهایی یک اندام 
گیاهی؛ مانند، جوانـه انتهـایی کـه در انتعـاي     

 .دساقه یا شاخه قراردا
Termination.  

 انتها، پایان ، خاتمه، ختم
Terminator.  
خاتمه دهنده، ختم کننده، به پایـان رسـاننده،   

 انتهایی، بخش انتهایی 
Termization 
ترمیزاسیون فرایند حرارتی مالیمی است کـه  
بـــراي افـــزایش مانـــدگاري شـــیر قبـــل از 
پاستوریزاســیون یــا ســایر فراینــدهاي شــدید 

و غالبــا در مــورد  شـود  مــیحرارتـی اعمــال  

شیرهاي خامی که قبل از مصرف مدتی تحت 
شرایط سرد نگهداري می شوند مورد استفاده 

  .گیرد قرار می
Termophilic.  

 گرما دوستی
Terrain.  

ناحیه، نوع زمین ،زمینه، عوارض زمین  
Terramycin.  

هیدروکلرورتتراسیکلین یـک آنتـی    ترامیسین،
 میسس ریموزوسبیوتیک مشتق از استرپتو

Test.  
 آزمون،آزمایش،امتحان،معاینه

Testes. Pl. of testis. See testis.  
هابیضه  

Testing.  
 آزمودن، انجام آزمایش

Testis. Plural testes. Orchis; 
testicle.  

 بیضه
Testosterone.  
تستوسترون، هورمون جنسی نـر کـه توسـط    

ایـن  . شـود سلولهاي لیدیگ بیضه ترشح مـی 
هورمون صفات ثانویه جنسـی حیـوان نـر را    

 .کندکنترل می
Tetanic.  

، مربوط است به انقباضات شدید  کزازي
 اي ماهیچه

Tetanization.  
 کزازي شدن، گرفتگی طوالنی عضله

Tetanus. Lokcjaw.  
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کـزاز، گرفتگـی عضـالنی، انقبـاض شــدید و     

 طوالنی عضالت بدن 
Tetany. See grass tetang; transit 
tetany.  

 کزاز، کزاز علفی، کزاز حمل ونقل
Tethering.  
افسار کردن، بستن دام، مهار کردن دامها با 

 استفاده از افسار 
Tetracycline.  

الطیف که تتراسیکلین ، یک آنتی بیوتیک وسیع
ــی     ــام علم ــه ن ــمی ب ــط میکروارگانیس توس

شـود و تحـت   استپتومایزریموزوس تولید می
ــاي تجـــارتی مختلـــ   تتراســـین، (ف نامهـ

به فروش ) آکرومایسین، پولی سیکلین،و غیره
بیوتیکهاي دیگر از آن تعدادي از آنتی. رسدمی

 .شوندمشتق می
Tetrad.  
تتراد ،یک واحد چهارتایی از کروماتیدها کـه  
در نتیجــه ســیناپس کروموزومهــاي متجــانس 
بوجود آمده و هر یـک از آنهـا حـاوي یـک     

نقطــه  جفــت کرومــوزوم متصــل بــه هــم در
 .سانترومر هستند

Tetrahedron.  
 چهار گوشه، چهار گوش 

Tetramer.  
 چهار شاخه

Tetraploid.  
تتراپلوئید، موجودي با چهار زنـوم یـا چهـار    

 سري کروموزومی

Texture. See soil texture.  
بافت، ویژگیهاي فیزیکـی یـک محصـول کـه     
شامل ساختمان و ترتیب قرار گرفتن اجـزاي  

 .آن است تشکیل دهنده
Thalami. Pl. of thalamus.  

 تاالموسها
Thaw.  

 ذوب شدن
Thawing.  

یخ (ذوب کردن، خارج کردن از حالت انجماد 
با استفاده از حرارت مالیم یا قراردادن ) زدگی

 جسم منجمد در هواي آزاد
The California Mastitis test (CMT) 

  آزمون ورم پستان کالیفرنیا
Theca.  

 غشا،الیه،پرده پوشاننده
Theory.  

 نظریه
Therapy. Therapeutics; curative.  

 معالجه، درمان، معالجه یا درمان بیماري
Therm. Megacalorie.  
ترم، مقدار گرماي الزم براي بـاالبردن درجـه   

کیلـوگرم آب بـه میـزان یـک      1000حرارت 
پوند آب به میزان  1000گراد، یا درجه سانتی

 1000یـک تـرم معـادل    . ارنهایـت درجه ف 4

یـا یـک میلیـون    ) کـالري بـزرگ  (کیلوکالري 
 .کالري کوچک یا یک مگاگالري است

Thermal. Pertaining to heat.  
دمایی، حرارتی، گرمایی ـ مربوط است به 

 حرارت 
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Thermocouple.  
 ترموکوبل

Thermoduric.  
مقاوم به گرما، مقاومت گرمایی ـ اصـطالحی   

هاي مقاوم به گرما را توصیف باکترياست که 
هـاي مقـاوم بـه    کند؛ باکتریها یا ریز زنـده می

این باکتریها درجات حرارت باال رشـد  . گرما
به طور مثـال، باکتریهـاي مقـام بـه     . کنندنمی

گرما، حرارت پاستوریزه کردن شـیر را بـراي   
 .کنندمدت کوتاهی تحمل می

Thermogenesis.  
شیمیایی حرارت در  تولید حرارت ، تولید

 بدن 
Thermography.  

 اندازه گیري درجه حرارت
Thermolabile.  
 نامقاوم به حرارت، حساس در برابر حرارت 

Thermolysis.  
 الف حرارت، اتالف یا از دست دادنات

  حرارت بدن 
Thermometer.  

 گرما سنج، دماسنج
Thermoneutrality.  

ـ حالت تعادل حرارتی، تعادل خنثی حرارتی  
 .تعادل حرارت بین کی حیـوان و محـیط آن  

دامنه حرارتی خنثی، دامنه حرارتـی راحـت ـ    
« اي از درجات حرارت محـیط کـه در آ  دامنه

سـرما یـا گرمـا    ) اسـترس (حیوان دچار تنش 

نباشد؛ یعنی، راحتی، رشد یا تولید حیـوان از  
 .لحاظ نیاز حرارتی محیط تامین باشد

Themophilic.  
ی، گرما دوستیحرارت دوست  

Thermoreceptor.  
 گیردنه حرارتی

Thermoresistant.  
 مقاوم در برابر حرارت

Thermostable.  
 باثبات در مقابل حرارت 

Thermostat.  
اي است براي تنظیم حرارت ترموستات وسیله  

Thiamin. C12H17ON4SCL.  
، ویتـامین ضـد بـري    1تیامین، ویتـامین ب ـ   

 التهاب عصببري، ویتامین ضد 
Thiaminas.  

 آنزیم تجزیه کننده ویتامین
Thiaminase.  
یامیناز، آنزیمی است کـه مولکـول تیـامین را    
شکسته و به دو مولکـول غیـر فعـال از نظـر     

این آنزیم بـویژه در  . کندبیولوژیکی تبدیل می
 شودماهیان آب شیرین خام یافت می

Thiamine. C12H17CIN4O5.  
 تیامین

Thickener.  
 قوام دهنده، پرکننده

Thickening.  
 غلیظ شدن، کلفت شدن، ضخیم شدن 

Thigh.  
 ران 

Thigmotaxis.  
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 سختی گرایی

Thimbling.  
 ترك افقی جدار سم

Thin.  
 رقیق، کم غلظت، باریک، نازك

Thinning.  
در پرورش طیور گوشتی، از یکی  تنک سازي،

هاي گوشتی به دو هفته مانده به ارسال جوجه
بازار، ممکن اسـت تولیـد کننـده بـه منظـور      

مثـل  (کاهش دادن تراکم جایگاه یا علل دیگر 
اقـدام بـه گـرفتن طیـور     ) دستیابی زودتر پول

تر و خارج کـردن آنهـا از جایگـاه    بزرگ جثه
در شرایط متراکم بودن بیش  .ار کندتبراي کش

از حد جایگاه، این عمـل ممکـن اسـت کـار     
تـراکم زیـاد در   مدیریتی خوبی باشـد، زیـرا   

انتهاي دوره پرورش سبب مشکالت بهداشتی 
 .شودو کاهش بازده مصرف غذا می

Thoracentesis.  
اي مکش مایعات صدري، سوراخ کردن نقطـه 

از قفسه سینه و راه یـابی بـه داخـل محوطـه     
با عمـل جراحـی   ) فضاي صدري(قفسه سینه 

به منظور تخلیه مایعات جمع شـده در حفـره   
 شصدري توسط مک

Thoracic. The chest.  
اي ـ اشـاره   اي، صدري، قفسه سینهسینه، سینه

است به حفره سینه یا ستون فقرات در ناحیـه  
 .سینه

Thorax.  

 سینه، قفسه سینه 
Thorny.  

 خاردار
Thoroughbred.  

 نژاد اصیل اسب
Thread.  

 نخ،ریسمان، رشته، نوار
Threadlike.  

 نخ مانند، ریسمانی شکل 
Threadworm.  

 کرم نخی شکل
Threonine.  

 تره اونین ـ یک اسید آمینه ضروري
Thresh.  
کوبیدن، از پوسـت در آوردن، خـرمن کـوبی    

مثــل (کــردن، کنــدن یــا جــدا کــردن غــالف 
 )غالفهاي بالل

Threshed.  
خرمنکوبی شده، پوست کنده، از پوست جدا 

 شده
Thresher.  

 ماشین خرمنکوب
Threshold.  

اي کـه در آن یـک اثـر    ، سطح یا نقطه آستانه
 .شودفیزیولوژیکی در اثر تحریک ظاهر می

Thriftiness.  
 چاقی، پرقوتی، پرحاصلی، سرحالی، شادابی 

Thriftless.  
اشاره است ) 1(الغر، ضعیف، غیر حاصلخیز، 

به گیاه یـا حیـوانی کـه خـوب رشـد نکـرده       
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اشاره است به خاك ضعیف یا غیـر  ) 2.(باشد
 حاصلخیز

Thrifty.  
گیاه حیوان خوب ) 1(چاق، قوي، حاصلخیز 

ظــاهر ) 3(خــاك حاصــلخیز)2(رشــد کــرده 
 سالمت و قوي، رشد کرده 

Thrill.  
 لرزش 

Thrive.  
 دوام یافتن، زنده ماندن

Throat.  
گلوـ بخش قـدامی  ) 1(گلو، مدخل، راه عبور

ــان آن     ــاي از میـ ــري و نـ ــه مـ ــردن کـ کـ
بور به داخـل یـک   مدخل یا راه ع)2(گذرد می

 ماشین؛ مثال، گلوي یک دستگاه چاپر
Thrombin.  
ــه از واکــنش      ــی اســت ک ــرومبین، آنزیم ت

پـیش  (ترومبوکیناز با پروترومبین غیـر فعـال   
تــرومبین . شـود تشـکیل مــی ) مـاده تــرومبین 

موجب تبدیل فیبرینوژن محلول در خـون بـه   
-هاي نامحلول سخت به نام فیبرین مـی دشته

ایـن  . شودسیله خون لخته میشود و به این و
عمل فقط در مواقع بریدگی پوسـت یـا یـک    

 .شودبافت حیوانی انجام می
Thrombocytopenia.  

 کاهش پالکتهاي خون 
Thrombosis.  

 تشکیل لخته خونی در عروق
Thrombus.  

لخته خونی مسدود کننده عـروق، یـک لختـه    
خونی متشکل از پالکتها و فیبرین که عناصـر  

هاي خونی را در خود محبوس کرده هیا گویچ
و در محل تشـکیل بـه عنـوان یـک مـانع از      

  .کندجریان خون در رگ مربوط ممانعت می
Throw.  

 زمین زدن حیوان
Thrush. Mycotic stomatitis.  

یک بیماري ) 1(برفک، التهاب قارچی دهان ـ 
قارچی انسان که تمامی نواحی داخل دهان را 

در اسب کـه   یماري سمیک ب) 2(گیردفرا می
 .با ترشحاتی همراه است

Thunderstorm.  
 رگبار

Thyme.  
آویشن، آویشن باغی روغنـی فـرار و معطـر    

 دارد که این روغن خاصیت کرم کشی دارد 
Thymectomy.  

 بریدن و خارج کردن تیموس 
Thymine. (C5H6N2O2)  
ــود در     ــه موج ــار بازازت ــی از چه تیمین،یک

 اياسیدهاي هسته
Thymus.  

 تیموس
Thyrocalcitonin. Calcitonin.  
تیروکلسیتونین، کلسیتونین ـ هورمون مترشحه 
از غده تیروئید که وظیفه آن کـاهش کلیسـیم   
خون است این هورمـون بـرعکس هورمـون    

 .کندعمل می) پاراتومون(غده پاراتیروئید 
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Thyrohyoid.  
درقی ـ المی، تیروئیدي ـ المـی، مربـوط بـه      

 وئید و استخوان المیغده تیر
Thyroid.  

 غده درقی، غده تیروئید
Thyroidectomy.  
تیروئید برداري، برداشتن یا جدا کـردن عـده   

 تیروئید توسط عمل جراحی 
Thyroiditis.  

غده تیروئید) التهاب(وزم   
Thyropharyngeus.  

 غده تیروئیدي ـ حلقی 
Thyroxine. T4.  

ه فاقـد  تیروکسین، هورمونی است کـه از غـد  
مجرایی به نام تیروئید به داخل خـون ترشـح   

. شود در ترکیب تیروکسین ید وجود داردمی
کمبود ید در جیـره غـذایی موجـب افـزایش     

-فعالیت غذه تیروئید و در نتیجـه گـواتر مـی   

تروکسین در سوخت و ساز مواد غذایی . شود
ــوثري دارد ــش م ــان  . نق ــتان، جری در دوزیس

 .شودتنظیم میدگردیسی توسط این هورمون 
Tibia.  

 درشت نی
Tibial.  

ايدرشت نی  
Tibialis.  

ايدرشت نی  
Tie stall ,tiestall 

اي  ، آبشخور تسـمه جایگاه انفرادي تسمه دار
آبشـخوري کــه گــاو در آن بــه کمــک یــوغ  (

  .)شود اي، زنجیر یا تسمه گردن بسته می میله
Tick.  

بیماري کنه، نوعی جانور بندپا که عامل انتقال 
 .به انسان، دام و طیور است

Tiger.  
پلنـگ، جـانوري اسـت بسـیار درنــده از رده     
پستانداران و راسته گربه سانان که در برخـی  

. کنـد هاي دامهاي اهلی حمله مـی نقاط به گله
این جانور به طـور طبیعـی از شـکار حیوانـا     

 .کندوحشی تغذیه می
Tight.  

 محکم، سفت، بی منفذ، بدون درز 
Tillage.  
خاك ورزي، شخم، خاك ورزي، شخم، آماده 

 سازي زمین، کشت و زرع
Tilt tables 

  شونده جایگاه تاشو یا کج
Tilth.  

 کشت، زمین کشت شده 
Timber.  

 مدت اثر دارو
Timothy (Phleum Pratense) 
تیموتی، این گیاه در اکثر مناطق دنیا یکـی از  

صورت  بهاي است که  مهمترین گیاهان علوفه
خشک شده و یا مرتع موقت مـورد اسـتفاده   

  .گیرد قرار می
Tin. Sn.  



 

 g.kambiz@yahoo.com By: Kambiz Ghotouri 
 

Page | 427

 قلع
Tincture.  

 تنتور 
Tincture of iodine 

  ید تنتور
Tinner.  

نازك تـر،  ) 2(رقیق کننده، کاهنده غلظت  )1
 نازك کننده،باریک کننده) 3(ترباریک

Tissue.  
بافت، گروهی از سلولها که از نظر ساختمانی 

گیرنـد و  انجام وظیفه در یک واحد قرار میو 
-اي به یکدیگر مربـوط مـی  توسط ماده یاخته

شوند سلولهاي موجود در یک بافـت ممکـن   
بافت (یا مختلف ) بافت ساده(است شبیه هم 

) همبنـد (باشند؛ شبیه، بافت پیونـدي  ) پیچیده
 اي، بافت عضالنی، و غیرهبافت غده

Titer.  
 عیار

Titration.  
جی، تعیین عیارعیارسن  

Titratable acidity 
گیري یونهاي هیدروژن قابل تیتر شـامل   اندازه

آزاد در محلول و آنهـایی کـه بـه     +H یونهاي
  .باشند ها می همراه اسیدها و پروتئین

Titre. Titer.  
 عیار 

Toad.  
 وزغ، قورباغه 

Toasted.  

اي، خشک یا برشـته  برشته، برشته شده ، قهوه
قرار گـرفتن در معـرض حـرارت    شده در اثر 

 آتش چوب، گاز یا حرارت برقی
Tocopherol. Vitamin E. E  

 توکوفرول، ویتامین
Toe.  

 پنجه، ناخن، سم 
Tolerance.  

 تحمل 
Tolerant.  

 مقاوم، متحمل
Tolerogen.  

 تحمل زا، افزاینده تحمل
Tom.  

 بوقلمون نر، گربه نر 
Tomy.  

ست به معنی بریدن و خارج کردن ،پسوندي ا
برداشتن، بریدن یا قطع کردن و خارج کردن؛ 
مثل، برداشتن یا بریدن و خارج کردن بخشی 

 از معده، و غیره
Ton.  

پوند  2000تن، یک واحد وزن، معموالً معادل 
گرم، تن کوچک برابـر   54/453برابر است با 

پوند و تن بزرگ برابر است با  2000است با 
 کیلوگرم  100ت با پوند هر تن برابر اس 2240

Tone.  
وضعیت تعادل طبیعی بین یک موجود زنده و 

 .محیط آن
Tongue.  

 زبان، انبرك، انبر



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
Tonic. See conditioner.  

 دارو ، دوا 
Tonicity.  
ــا   قابلیــت ارتجــاع طبیعــی، حالــت کشــش ی

اي در حالــت انقبـاض نســبی الیــاف ماهیچــه 
اســتراحت؛ شــرایط طبیعــی قابلیــت ارتجــاع 

  )ماهیچه(عضله 
Tonnage.  

 وزن کل
Tonoplast.  

 دیواره واکوئل
Tonsil  

 بادامک، لوزه
Tonsillectomy.  

 برداشت لوزه، قطع لوزه
Tonsillitis.  

 تورم لوزه، آماس بادامکها، آماس لوزه
Tonus.  
قابلیت کشش یا ارتجـاع، حالـت یـا قابلیـت     
تمایل به ارتجاع عضالنی، تمایل بـه ارتجـاع   
 ایجاد شده در عضله در اثر انقباض عضالنی 
Tools.  

 لوازم، ابزار، وسایل 
Tooth (teeth).  

  )داندانها(دندان 
Topical ointments 

  پمادهاي موضعی
Topline 

  خط میانی کمر
Topographically.  

 از لحاظ پستی و بلندي 

Topography.  
پستی بلندي نگاري، موضع نگاري ، وضعیت 

ها و بلندیهاي طبیعی یا مصونوعی یـک  پستی
 منطقه

Tops.  
 بخشهاي هوایی

Topsoil.  
 ، خاك رویی A  االرض، افقسطح

Torque.  
 گشتاور

Torsion.  
 پیچ خوردگی

Torticollis.  
 پیچ خوردگی گردن

Torus.  
 برجستگی، برآمدگی، ورم، تورم 

Total.  
 کل، مجموع، سرجمع

Tough.  
 سفت، سخت 

Tourniquet.  
)تورنیکه( بند بند، رگبست شریان  

Toxaphene  
توکسافن، جسمی زرد رنگ، مومی شـکل بـا   

مـی باشـد کـه      C10H10CL18فرمول شیمیایی 
  .ت است.د.سمیت آن چهار برابر د

Toxemia.  
 مسمومیت خون

Toxemic.  
مربوط به عفونت خـونی، مربـوط اسـت بـه     
حضور یا وجود مواد سمی یا مسـموم کننـده   
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ــاي   ــه از عفونته ــل، ســمومی ک در خــون؛ مث
 .شودباکتریایی ایجاد می

Toxic.  
زهري، سمی، داراي ماهیت سمی یا مسـموم  

 کننده 
Toxicant.  

 سم، ماده سمی، مسموم کننده
Toxication.  

مومیت مسمومیت، حالت مس  
Toxicity.  
سمیت، خاصیت سمی، حالت یا درجه سمی 

 بودن
Toxicologist.  

 سم شناس 
Toxicology.  

 سم شناسی، زهر شناسی
Toxicosis.  

 مسمومیت، بیماري مسمومیتی
Toxicum. Poison; toxicant; toxin.  

 سم
Toxigenic.  

زا، مولد سمسم  
Toxin. See toxic; toxicity.  

زهرابهسم، زهر،   
Toxins.  

 سموم، سمها، زهرها
Toxoid.  
سم خنثی شده، سم غیر فعال شده سم خنثـی  

اي که قادر به تحریک بدن حیـوان بـراي   شده
کشـف اثـر خنثــی   . تشـکیل ضـد سـم باشــد   

کنندگی فرمالین بر روي سموم، اساس ایمـن  
سازي و پیشگیري در مقابـل امراضـی؛ مثـل،    

 دیفتري و کزاز
Trace.  

، خرده، اندك، کم مصرفجزیی، ذره  
Tracer.  

 ردیاب، نشانه گداز
Trachea. Windpipe.  

 ناي
Tracheid.  

 نایرگ، ناي مانند
Tracheitis.  

 آماس ناي تورم ناي
Tracheobronchial.  

اينایی ـ نایژه  
Tracheotomy.  

 ناي بري
Trade.  

 تجارت، دادوستد
Traditional.  

رسومی کـه  سنتی، مرسوم، مبتنی بر عادات و 
هاي دور بین مردم رایج بوده است؛ از گذشته

مربوط به یک عمل یا فرآیندي که در گذشته 
شده و امـروزه نیـز   براي مدتها به آن عمل می

ممکن است معمول باشد یا فقط در مـواردي  
محــدود بــه آن عمــل شــود؛ مثــل، برخــی از 

 فرآیندهاي صنعتی یا کشاورزي
Tragacanth.  

 صمغ کتیرا
Tragus.  



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
 زبانه گوش

Trailer.  
 یدك کش، تریلر

Trailing.  
خزیدن، رویش بـه شـکل خزیـدن در سـطح     

 زمین
Trait.  
صفت، ویژگی، هـر منظـره یـا ویژگـی قابـل      

 مشاهده یک حیوان، گیاه یا انسان
Tranquilizer.  

)داروهاي آرمش بخش( آرام بخش   
Transamination.  

 واکنش انتقال آمین
Transcription.  
رونوشت برداري، عملی که طی ان اطالعات 

براي مشخص کردن  DNA ژنتیکی موجود در
 .رودبه کار می RNA توالی مولکولهاي زنجیر

Transducer.  
 مبدل، تبدیل کننده

Transduction.  
انتقال، عبور، عبور از میان چیزي ـ انتقال مواد 
 ژنتیکی از یک سلول به سـلول دیگـر وقتـی   

 .واسطه آن یک باکتریوفاژ باشد
Transferase.  
آنزیم ترانسفراز،هر یک از آنزیمهاي متعـددي  

سازد؛ براي که یک واکنش انتقال را ممکن می
آنزیمی که انتقال آمین را (مثال، ترانس آمیناز 

 .)سازدممکن می
Transferring. Siderophilin.  

 ترانسفرین، یک پروتئین آهن دار براي انتقال
 تخمک لقاح در خون

Transformation.  
 تغییر شکل تغییر ماهیت ظاهري

Transfusion.  
 انتقال، انتقال خون

Transient.  
 غیر ساکن، فانی، زودگذر

Transit.  
 عبور

Transition.  
اي بـه  انتقال، تبدیل حالـت، عبـور از مرحلـه   

مرحله دیگر ـ در ژنتیک مولکولی، یک جهش 
باز پورین با یـک بـاز    اي که در آن یکنقطه

شود با یک باز پیریمیدین پورین جایگزین می
 .شودبا یک باز پیریمیدن جایگزین می

Transitional.  
 انتقالی 

Translation.  
ترجمه، در ژنتیـک، فرآینـدي کـه توسـط آن     

در این فرآیند، . شودزنجیره پلیپپتید ساخته می
توالی اسیدهاي آمینه بـه طـور کامـل توسـط     

 m) لی بازها در اسـیدریبوتوکلئیک پیـامبر  توا

RNA)  شود و بـه نوبـه   تعیین و مشخص می
-خود این نیز توسط توالی بازها در اسید دي

ژنـی کــه از آن   DNA اکسـی ریبونوکلئیـک  
 شودترجمه صورت گرفته بود، تعیین می

Translocate.  
 جابجا شدن، نقل مکان دادن 
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Translocation.  
شدگی، چسبندگی بخشی  نقل مکان، جابه جا

از یک کروموزوم به کروموزوم دیگر که با آن 
 متجانس است

Translucent.  
شفاف، عبور دهنده نور اما پخش کننده آن به 
طوري که اشیاي طرف دیگر به وضوعح قابل 

 .رویت نباشد
Transmissibility.  

 انتقال پذیري
Transmissible.  

 قابل انتقال
Transmission.  

 انتقال
Transmitter.  

 عبور دهنده، عامل عبور
Transovarial.  

 عرض تخمدانی
Transparent.  

 شفاف، عبور دهنده نور
Transpiration. See evaporation.  
تعرق، عمل خروج بخار آب از گیـاه زنـده و   

 )اتمسفر(وارد شدن آن به جو 
Transpire.  

 ن ، نشت آب از اندامهاي گیاهی بهعرق کرد
 رجخا

Transplant.  
پیوند، پیوند زدن، نشاندن، کاشتن، نشـاکاري  
کردن، نهال کاري کردن، بازکاشـت درختـان،   

 انتقال، جابجا کردن

Transport.  
 حمل و نقل کردن

Transposition.  
 جابه جایی، موقت متقابل

Transudate.  
مایع نفوذي، یک مایع که به علـت نیروهـاي   

کند یا از بور میهیدرودینامیکی از یک غشا ع
 تفاوت این اصطالح بـا . شودخون خارج می

exudates  تر بودن و کمتر داشـتن  در رقیق
پـروتئین و دیگــر مــواد جامــد ســلولی از آن  

 .است
Transudation.  
نفوذ مایع به بیـرون، تـراوش سـرم یـا دیگـر      
مایعات بدن از داخل عروق به خارج به علت 

ثر یک التهاب نیروهاي هیدرودینامیکی یا در ا
 یا تورم

Transversal.  
 عرضی

Transversion.  
 تقاطع، متقاطع

Tranular.  
 دانه دار

Tranular.  
 هاي ریز اي، داراي دانه دانه دانه، دانه

Trcaudal.  
  داخل دمی

Trap.  
 تله

Trapnest.  
اي النه تله  



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
Trash.  

هـا، پوششـهاي   برگها، ساقه) 1(آشغال، زباله 
غیره که پـس از برداشـت روي   روي بالل و 
ارزش یا بی هرچیز بی) 2. (ماندزمین باقی می

آشـغال   )3(مصرف، مثل ضایعات تخم پنبـه  
 زباله

Trauma.  
یک تنش فیزیولـوژیکی  ) 2(زخم یا آسیب )1

 یا احساسی، شربه 
Treat.  
ــردن، درمــان     ــل آوري ک ــل آوردن، عم عم

 کردن، معالجه کردن، رفتار کردن 
Treatment.  
درمان، معالجه، مداوا، مراقبـت، عمـل آوري،   

 تیمار، آغشته سازي
Tree legumes 

اي حبوبـات   حبوبات درختی، درختان علوفـه 
داراي مزایاي متعددي هستند که سبب استفاده 

  .بیشتر آنها در مناطق گرمسیري شده است
Trefoil. Clover.  

 شبدر، شبدر سه برگه
Trematode.  

 کرم بادکش، کرم پهن
Trembles.  

 لرزش
Tremor.  

 تشنج ـ لرزش غیرارادي
Trend.  

 بزل، سوراخ کردن استخوان
Trephining.  

 مواد افزایش دهنده رشد عمومی
Trephones.  

 اثر پلکانی 
Treppe.  

 آزمایش، امتحان
Trial.  
آزمایش و خط، یک روشهاي جیـره نویسـی   

 است
Triangle.  

 سه گوش، مثلث 
Trichina.  

کرم تریشین تریشین،  
Trichinosis.  

 بیماري کرم تریشین
Trickle.  

 چکیدن، چکاندن، چکه
Tricuspid.  

 سه لتی 
Trier.  
نمونه بردار، سواك، نـوعی نمونـه بـردار کـه     

بــرداري از غــالت یــا پنیــر نمونــهتوســط آن 
یـا  شود بدون این که نیازي به پاره کـردن   می

 .هاي محصول باشدباز کردن کیسه
Trifid.  

 سه قسمتی
Trifoliolate.  

ايسه برگچه  
Trifolium (Clovers) 

بهترین زمان مناسب  ( ، شبدریها،جنس شبدر
جهت استفاده از شبدرها شروع گلدهی است 
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زیرا که در این مرحله از رشد هـم تولیـد در   
سطح بیشتر است و هـم مقـدار مـواد مغـذي     
ــوده و بیشــترین   ــاالترین حــد ب موجــود در ب

 ).ا دارندقابلیت هضم ر
Trifolium Alexandrinum 
(Bereem) 

، برسیم بومی آسیاي )یا برسیم(شبدر مصري 
صغیر است، که در مصر سوریه و ایران کشت 

اي است بسیار مغذي و سـبب   علوفه. شود می
علف تازه برسیم هـیچ  . شود تقویت خاك می

کنـد و   گونه نفخی در حیوانـات ایجـاد نمـی   
چــراي آزاد تــوان از مرتــع آن بصــورت  مــی

  .استفاده کرد
Trifolium- pratnes 

یا شبدر ایرانی؛ بـه شـرایط ایـران     شبدر قرمز
سازگار است در بعضی از مناطق دنیا به عنوان 

شود، زیرا که یکـی از   شبدر مرتعی نامیده می
آیـد و در   بهترین گیاهان مرتعـی بشـمار مـی   

شبدر قرمـز   .کند حیوانات کمتر ایجاد نفخ می
اي مقاوم اسـت و   طوبت تا اندازهبه سرما و ر

. دهد سال محصول می 3در شرایط مناسب تا 
%) 80(بعنوان علوفه سبز قابلیت هضم زیادي 

دارد و از نظر ارزش غذایی تقریبا شبیه یونجه 
  .است

Trifolium- repens 
؛ گیاهی اسـت کـه عمـدتا جهـت     شبدر سفید

شود و بـه علـت کـم     تولید چراگاه کشت می
بودن رشدش براي تولید علوفه خشک مـورد  

ــرار نمــی  ــرد اســتفاده ق ــفید در . گی شــبدر س
هاي سخت و جاهایی که رطوبت فراوان  خاك

 .کند می است بخوبی رشد 
Trifolium- subtrraneum, 
(Subterranean clover) 

 شبدر زیر زمینی
 
Trigeminal.  

 سه قلو
Triglycerides.  
تري گلیسریدها، ترکیبات شیمیایی که حاوي 
سه مولکول اسید چـرب در ترکیـب بـا یـک     

ــري. مولکــول گلیســرول هســتند -تفــاوت ت

هاي چـرب  گلیسریدها با هم به علـت اسـید  
 .مختلف موجود در آنها است

Trigonella feonum 
رویش شنبلیله، گیاهی است یک ساله با دوره 

کوتاه بدین جهت بعنوان مرتع موقت کشـت  
  .شود می

Trihybrid.  
هیبرید ، فردي کـه بـراي   گانه، تريآمیخته سه

) ناجورگـان (هتروزیگوت ) آلل(سه جفت ژن
  )AaBbCcمثل، (باشد 

Tri iodothyronine.  
تري یدوتیروئین، هورمون طبیعی و فعال غده 

 تیروئید 
Trimester.  



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
ره سه ماهه، مثل، سه ماهـه  ثلث، سه ماهه، دو

یا ثلث اول، دوم، یا سوم از دوره آبستنی گاو 
 یا زن

Trimming.  
آرایش، تیمار، کوتاه کردن مو، پشـم یـا سـم    

 حیوانات یا موي سر و ناخن در انسان
Triolein. C17H33COO3C3H5.  
تري اولئـین، گلیسـیرید اسـیداولیک؛ مـایعی     

روغنهـاي  است روغنی که در بیشتر چربیها و 
 شودطبیعی یافت می

Triose.  
 تریوز، قند سه کربنه

Tripalmitin. (C15H31COO)3C3H5.  
تـري پـالمیتین ـ گلیســرید اسـید پالمیتیــک؛      
جسمی است جامـد و چـرب کـه در روغـن     

بســاري از چربیهــاي طبیعــی یافــت  نخــل و
 .شود می

Tripe.  
 گوشت سیرابی و نگاري

Tripeptides.  
ــدها، پپت  ــري پپتی ــده از  ت ــکیل ش ــدهاي تش ی

اسیدهاي آمینه که توسط پیوندهاي پپتیدي به 
یکدیگر متصل هسـتند تـري پپتیـدها ممکـن     
است در ضمن تشکیل یک پروتئین جدید یا 
ضمن شکستن یـک پـروتئین غـذایی ایجـاد     

 شوند 
Triploid.  

اي کـه  ، موجـود یـا یاختـه   ، تریپلوئیدسه گان
 n3ژنوم یـا   3(داراي سه سري کروموزومی 

ــوزم ــام    ) کروم ــال، ارق ــور مث ــه ط ــد؛ ب باش
گان هستند  3جاناگولدماستوگراونستین سیب 

برابر بیشـتر از ارقـام    5/1و کروموزمهاي آنها 
تـوان  از ارقام سه گان نمـی . دیگر سیب است

 به عنوان گرده دهنده استفاده کرد
Triploidy.  

ها داراي سه سه گانی، حالیت که در آن یاخته
باشند ) همولوگ(ي متجانس سري کروموزمها

 سري کروموزم  2به جاي حالت معمولی 
Triquetrous.  

 سه وجهی، داراي سه طرف
Trisaccharides.  

ها سه قندي  
Trisomy.  

 سه گانگی
Tristearin.  

اســتئارین ، یــک تــري گلیســرید کــه  -تــري
 .اسیدچرب آن اسید استئاریک باشد

Triticale.  
گنـدم و  ) آمیخته(ید تریتیکل ـ هیبر تریتیکاله، 

چاودار که تعـداد کروموزمهـاي آن دو برابـر    
هدف از این آمیخته گري بهبود کیفیت  .است

دانه، محصـول دهـی، و کسـب مقاومـت در     
مقابل بیماري از گندم و قدرت و مقاومت از 

از این غله هیبرید در تهیه نان، . چاودار است
و نیز به عنوان خوراك دام به صـورت دانـه،   

. شـود علف سبز، و سیلو استفاده مـی اه، چراگ
قیمت تریتیکاله نسبت به گندم باال است و از 
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این نظر در تغذیه دام کمتر مورد استفاده قرار 
 80-90ارزش غذایی آن براي طیور . گیرد می

 .درصد ذرت است
Triticum sativum 

 جنس گندم
Trocar.  

یکی از وسایل ضروري در گاوداري و  تروکار
داري است که در بعضی حاالت نفخ  گوسفند

دامها از ان بریا ایجاد ارتبـاط بـین شـکمبه و    
محیط خارج و تخلیه شکمبه از گاز اسـتفاده  

 .شودمی
Trochlea.  

 قرقره، قرقره رانی
Trochlear.  

 اشتیاقی
Trophectoderm.  

اي برون الیه تغذیه  
Trophoblast.  

اي اولیه هالیه اولیه جفت، الیه پوشاننده یاخته
جنین که تخمک لقاح یافته را به دیواره رحم 

در . کنـد چسبانده و تغذیه جنین را فراهم می
پستانداران این الیه منجر بـه تشـکیل جفـت    

 شودمی
Tropical.  

 گرمسیري، داراي آب و هواي بسیار گرم
Tropism.  

گیاه یا (گرایش، گرایش یا تمایل یک موجود 
 )یا حرکت کردنچرخیدن (به واکنش ) حیوان

معـین در پاســخ بــه محــرك خــارجی؛ مثــل،  

گــرایش بــه ســمت نــور یــا نــورگرایی      
در بخش باالي خـاکی گیاهـان   ) فتوتروپیسم(

که در آن نور یک عامل محرك براي گیاهـان  
شود که به سمت آن گیـاه رشـد   محسوب می

 کندمی
Tropocollagen.  

 الیاف نارس کالژن
Trot.  

اسـب کـه در آن   یورتمه، یک حرکت دوگام 
پاها به طور ظربدري حرکت کرده و با زمـین  

 کنندبرخورد می
Trots.  
اسهال، یک حالت غیر طبیعی مـدفوع کـه بـا    

 .شودآبکی بودن و تکرار دفع آن مشخص می
Trouble.  

 اختالل، مشکل، زحمت
Trout.  

 ماهی قزل آال 
Trunk.  

 تنه، بدنه
Trypsin.  

در روده تریپسـین، یــک آنــزیم گــوارش کــه  
شود در حقیقت آنزیمی بهنام باریک تولید می

انتروکیناز در روده باریـک روي تریپسـینوژن   
کند و غیر فعال مترشحه از لوزالمعده عمل می

کند که شکل فعال تریپسین نام آن را فعال می
تریپسین پروتئینها و پلـی پپتیـدها را در   . دارد

 نقطه اتصال پپتیدي مجاو آرژینـین یـا لیـزین   
 شکندمی



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
Trypsinogen. See trypsin.  
تریپسینوژن، شکل غیرفعـال تریپسـین کـه از    

شـود و در مجـاورت بـا    لوزالمعده ترشح می
آنزیم آنتروکینـاز، فعـال شـده وبـه تریپسـین      

معده بـه دوازدهـه،   . شودلوزالمعده تبدیل می
 .شودفعال می

Tryptophan.  
تریپتوفان، یـک اسـید آمینـه ضـروري بـراي      

 اناتحیو
TSH.  

 هورمون محرك تیروئید 
Tube.  

 لوله
Tube dehorning 

  زنی هاي شاخ لوله
Tuber.  

ــ  ــذایی، غ ــاقه غ ــاقه  هدس ــه روي س ــایی ک ه
هـاي  شود و مثـل، غـده  زیرزمینی تکشیل می

 سیب زمینی 
Tubercle.  

 تکمه، عده کوچک ساقه زیرزمینی
Tuber coax.  

 برجستگی لگن خاصره
Tuberculate.  

دار، دانه دارتکمه   
Tubercule.  
غده زیرزمینی، تکمه ، قسمت متورم زیرزمینی 

ــا ســاقه گیاهــان؛ ماننــد، غــده  هــاي ریشــه ی
زیرزمینی سیب زمینی ترشی سـیب زمینـی و   

 غیره

Tuberculin.  
توبرکولین، یک ماده بیولوژیکی که از باسـیل  

شود و از آن براي تشخیص سل سل مشتق می
 شوداستفاده میدر حیوانات و انسان 

Tuberculoid.  
 سل واري، سلی

Tuberculosectorial.  
 دندان تکمه دار

Tuberculosis. T.B.  
سل، یک بیماري که در اثر باسیل سل در بدن 

شود این میکروب انسان و حیوانات ایجاد می
ششها و بعضی از بافتهاي دیگر بدن را آلـوده  

 .کندمی
Tuberculum.  

جستگیتکه، برآمدگی، بر  
Tuberin.  
توبرین، یک گلوبولین که پروتئین اصلی غده 

 دهد سیب زمینی را تشکیل می
Toberosity.  
برآمدگی، برجستگی ، حالت غده دار شدگی 

 ايیا غده غده
Tubers.  

هـا،  ها، برجستگیهاي غـده ماننـد، سـیبک   غده
هاي گوشتی، زخیم، کوتاه ساقه) 1(ها ـ  تکمه

ک قادرند به گیاه جدیدي دار که هر یو جوانه
بـه طـور   ) 2(تبدیل شوند؛ مثل، سیب زمینی 

غلط به هر گیاه بـا سـاقه یـا ریشـه پیـاز دار      
یـک  ) 4(یک نـوع قـارچ    )3(شود اطالق می

 برآمدگی زگیل مانند روي بدن حیوان



 

 g.kambiz@yahoo.com By: Kambiz Ghotouri 
 

Page | 437

Tubule.  
 لوله کوچک، لوله نازك

Tubuli.  
هاي کوچکلوله  

Tubuloalveolaris.  
اي ـ حبابیاي، لولهاي ـ حفرهلوله  

Tubus. Tube.  
 لوله

Tuft.  
 دسته، طره، انبوه شدن

Tumefaction.  
ها هاي گال مانند در بافتبرآمدگی  

Tumor.  
 غده سرطانی، غده مرضی

Tumours.  
 عده سرطانی، تومورها 

Tunica.  
 الیه، قشر، پرده، غشا

Tup. A ram.  
 قوچ 

Turbulent.  
متالطم، مثل، هواي مـتالطم، دریـاي مـتالطم    

 رودخانه متالطم 
Turkey. Meleagris gallopavo.  

 بوقلمون
Turmeric.  

 زرد چوبه
Turnip. Brassica rapa.  

 شلغم 
Turnover.  

برگشت؛ بازچرخش، وارونه شدن، یـک بـار   
 چرخیدن

Turntable.  
 صفحه گردان 

Turpentine oil 
 روغن سقز

Tush. The evetooth: tusk.  
دندان عاج، دندانی اسـت کـه بـین دنـدانهاي     

 و آسیاها قرار گرفته است) نیش(انیاب 
Twig. See spur.  

 ترکه، سرشاخه
Twin.  

دوقلـو، هـر یـک از    ) 1(دوقلو، دوقلوزاییدن 
هـاي حیـوانی   افراد با هم زاییده شده در گونه

اییدن وقلو ز) 2(که معموالً بک قلوزا هستند، 
در شرایط که تک قلو زایـی معمـولی باشـد؛    

 مثل، دوقلوزایی در زن، گاو، میش و غیره
Twinning.  
دوقلوزایی، تولید دو نـوزاد در یـک زایمـان    

 .توسط حیوانی که معموالً تک قلوزا باشد
Twisting.  

 پیچ خوردگی، 
Twitch.  
تـاب دادن، پــیچ دادن، پیچانــدن، فشــار دادن  

ي بینی اسب با یک طناب محکم پوست انتها
 کوچک تاب داده

Tympani.  
 نفخ کفی

Tympanic 



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
از یـک انـدام توخـالی و    (صداي طبل ماننـد  

  )گیرد حاوي هواي تحت فشار سرچشمه می
Tympanum. Tympanic 
membrane.  

 پرده صماخ
Tympany. Bloat.  
نفخ، تجمع غیرعادي گازهاي ناشی از تبخیـر  

حیوانـات، بـویژه   ش غذاها در دسـتگاه گـوار  
 .نشخوار کنندگان

Type.  
 نوع

Type classification 
  )گاوهاي شیري(تیپ ) طبقه بندي(ارزیابی 

Typical.  
 مشخص

Tyrosinase.  
تیروزیناز،فنوالز، یک آنزیم حـاوي مـس کـه    

اي سـیاه بنـام مالنـین    تیروزین را به زنگدانـه 
رنگ پوست تا حدي بستگی به .کندتبدیل می

فقدان ژنتیکی تیروزینـاز  . مالنین داردغلظت 
تیروزنیاز همچنـین  . شودمنجر به آلبینیسم می

مسئول تغییر رنگ پوست کنده شده یا بریـده  
 .اي استشده به رنگ قهوه

Tyrosine.  
تیــروزین، یــک اســید آمینــه ضــروري بــراي 

 سالمت حیوانات و انسان
Tyrothricin.  
تیروتریسن ، ترکیبی از دو آنتـی بیوتیـک بـه    
ــه از    ــیدین ک ــیدین و تیروس ــاي گرامیس نامه

 میکروارگانیسـمی بهنـام باسـیلوس بـرویس    

(Bacillus brevis)  شودمشتق می 

 
 

U 
Ubiquitous.  
حاضر در همه جا، وجود داشتن با بـودن در  

 همه جا در یک زمان
Udder. bag.  

ــد  ــوع غ ــتان، مجم ــا  پس ــراه ب ــتانی هم د پس
، هماننـد آنچـه در گـاو، مـیش،     سرپستانکها 

 .مادیان یا خوك است
UE. Urinary energy.  

 انرژي ادراري ، انرژي موجود در ادرار 
UGF. Unidentified  

 عوامل ناشناخته رشد 
UHT. Ultra high temperature.  

 درجه حرارت بسیار باال 
Ulcer.  

 )عمیقبه ویژه زخم (زخم، قرحه 
Ulceration.  
قرحه، زخم عمیق، قرحه شدن، ایجاد شرایطی 
که در آن بخشی از مواد یک سـطح مخـاطی   

رود و موجب از هم پاشی و پوستی از بین می
 .شودبافت مردگی تدریجی در بافت می

Ulcerative.  
اي قرحه  

Ulcerous.  
 زخمی

Ulna.  
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 نازك نی، زندزیرین
Ulnar.  

اي مربوط بـه  ی،نازك نیزنداسفلی، زندزیرین
 نازك نی

Ultrafiltrate.  
فوق پاال، فوق پالوده موادي که از یک صافی 

 با منافذ بسیار ریز عبور داده شده باشد
Ultrafiltraton.  

اولترافـــیلتراسیون را ، فوق پاالیش، فراصافی
می توان یـک فراینـد جداسـازي غشـایی بـا      

مـی   استفاده از نیروي فشار معرفی نمـود کـه  
ــا وزن   ــیظ مــوادي ب توانــد جداســازي و تغل

دالتـون را انجـام    106تـا   10 3ملکولی بـین  
دهد، که از آن به طور وسیع در صنعت لبنیات 

  .شود استفاده می
Ultrasonic.  

 مافوق صوتی 
Umbilical.  

 نافی، مربوط به ناف
Umbilicalis. Umbilical.  

 نافی
Umbilicus.  

 ناف
Umbo.  

 قوز
Unavailable.  
غیر قابل استفاده، غیر قابـل دسـترس، اشـاره    
است به ترکیبات یا عناصر موجود در خاك یا 

خوراك که براي یـک گیـاه یـا حیـوان قابـل      
 استفاده نباشد؛ هرچیز غیر قابل استفاده

Unbound hormone 
  دار آزاد هورمون نشانه

Uncolored.  
غیــر رنگــی، زنــگ نشــده، اشــاره اســت بــه 
محصولی که هیچ رنگ مصنوعی به آن اضافه 

 نشده باشد
Uncompensated.  

 جبران نشده
Uncured.  

 خشک نشده، عمل آوري نشده
Undegradable fraction 

  غیر قابل تجزیه
Under color 

  کرك پر
Under-conditioning 

  شرایط الغري
Under shot 

  آرواره غیر طبیعی
Underdominance 

  فروچیرگیفروغالبیت، 
Underestimate.  

 دست کم گرفتن، کم تخمین زدن
Underfeed.  
کم تغذیه کردن، کم غذا دادن، کم خـوردن ـ   
ــا    ــافی ی ــذاي ناک ــودن غ ــراهم نم ــوالً ف معم

 محدودیت مصرف انرژي
Underfeeding.  
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تغذیه ناکـافی، کـم غـذا دادن، کـم غـذایی ـ       
. معموالً اشاره است به عدم تامین انرژي کافی

شود بـه میـزان   درجه کاهش تولید مربوط می
 .کمی تغذیه و طول مدت غذا دادن

Undergrazing.  
چرانیدن ناکافی، کـم چرانیـدن، چرانیـدن بـا     
شدت ناکافی بـراي اسـتفاده کامـل از علوفـه     

 تولید شده در یک چراگاه یا مرتع
Undernutrition.  

 کم غذایی، فقر غذایی، سوء تغذیه
Underutilized.  

م مصرفی، مصرف در حد کمتـر از حـداقل   ک
 مشخص شده 

Undetermined.  
 نامشخص، تعیین نشده،غیر مصمم

Undifferentiated.  
 متمایز نشده، غیر مشخص

Unequal.  
 نامساوي 

Uneven.  
 غیر یکنواخت

Unguicularis.  
 ناخنی شکل

Ungularis. Ungular.  
 .ناخنی، مربوط به ناخن یا سم

Ungulate.  
 سم دار،حیوان چهارپاي سم دار، مثل گاو 

Ungulates.  
 سم داران 

Unicellular.  

اي تک یاخته  
Unification.  

 یک سازي، ادغام
Uniform.  
یکنواخت، متحدالشکل، هم شکل، هم شـکل  
بودن، هم شکل کردن با یکسان سازي دو یـا  

اي از هر چیز از لحاظ شکل یا یـک  مجموعه
ل، یکنواخـت بـا هـم    یا چند صفت دیگر، مث

شکل بودن لحاظ رنگ، انـدازه، محتـوا و یـا    
همچنین این اصطالح در مورد . دیگر صفات

یکنواختی اعمال یک فرآیند روي چند ماده به 
 .رودکار می

Unilateral.  
یک طرفه، یک جانبه، چیـزي کـه فقـط روي    

  .کندیک طرف اثر می
Union.  

 سته اتحادیه، اتحاد، اتصال، یکی شده، پیو
Unipara.  

 زا، تک قلوزاتک
Uniparous.  
تک قلوزا، حیوانی که در هر شکم یک فرزند 

آورد؛ مثـل گـاو، اسـب و غیـره،     به دنیـا مـی  
غیر ممکن نیست،  تدوقلوزایی در این حیوانا

 .ولی معمول هم نیست
Unipolar.  

 یک قطبی
Unisexual.  

 یک جنسی
Unit.  
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 واحد، یکی شدن، متحد شدن
Unitary.  

 واحدي، مربوط به واحد
United.  
متحد، متحد شده، یکی شده، متصل شده، بـه  

 چسبیده
Univalent.  

کروموزومی کـه در میـوز   ) 2(یک ظرفیتی )1
 جفت نشده باشد

Unknown.  
 ناشناخته، کشف نشده

Unpolished.  
سفید نشده، صیقلی نشده، بـراق نشـده، جـال    

 داده نشده، بدون جال
Unprocessed.  

 عمل آوري نشده
Unresponsiveness.  

پاسخیبی  
Unsaturated.  
اشباع نشده، یک اسید چرب که حـاوي بانـد   
مضاعف باشد و تمام کربنهاي آن با حـداکثر  

 تعداد اتم هیدروژن ترکیب نشده باشد
Unshell.  

 پوست کندن، پوست کنی کردن
Unshelled.  

 پوست کنده، بی پوسته شده
Unsymmetrical.  

تقارنیبی  
Unthriftiness.  

فقدان قدرت، رشد یا نمو ضعیف ـ کیفیت یا  
حالت ضعیف بودن حیوانـاتغ ایـن اصـطالح    

رود کـه  معموالً در مورد دامهایی به کـار مـی  
رغم تغذیـه شـدن بـه طـور مسـاوي، از      علی

تـر  دامهاي دیگر تولید کمتر داشته یا ضـعیف 
 باشند

Unthrifty. Not thrifty.  
 الغر، ضعیف، کم قدرت، غیر حاصل خیز

Untreated.  
معالجه ) 2(عمل آوري نشده، آغشته نشده  )1

 نشده، درمان نشده
unwholesome 

  ناپسند، مضر
Uperization.  
سترون سازي با بخار، سترون سازي شیر با 

 تزریق بخار آب 
Upright. Vertical.  

 راست، عمودي
Uptake.  

 در آشامیدن، جذب کردن 
Urachus.  
اوراك مجرایی اسـت کـه مثانـه جنـین را از     

 کند طریق ناف به کیسه آمینون مربوط می
Urate.  

 اورات، نمک اسیداوریک
Uratic.  

 اورات دار، داراي اورات
Urea. NH2CONH2; uramon.  
اوره، یک ماده آلی از ته، غیرپروتئینی و متبلور 

شـود و  و لنف یافـت مـی   که در ادرار ،خون،
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. هایی متابولیسم پروتئین در بدن استفرآورده

تواند بـه عنـوان منبـع ازت    اوره مصنوعی می
براي سنتز پروتئین توسط باکتریهـاي شـکمبه   

% 45اوره باید حاوي . مورد استفاده قرار گیرد
ازت ) پروتئین خـام % 5/281معادل (یا بیشتر 

 .باشد
Urease.  

است که اوره را شکسته و به اوره آز، آنزیمی 
ایـن   .کنـد گاز کربنیک و آمونیاك تبدیل مـی 

آنزیم به میزان قابل توجهی در سـویا وجـود   
هـاي  داشته و توسط بعضی از میکروارگانیسم

 .شودشکمبه نیز تولید می
Urechitin. (C28H24O8).  

 اورشیتین، یک گلوکوزید سمی و متبلور
Uremia.  

اري اسـت  م، یک بیاوره خونیخون ادراري، 
که با افزایش سطح اوره در خـون بـه میـزان    

 .شودبیش از حد طبیعی مشخص می
Uremic.  

اي، مربوط به اوره، مبتال به اوره خونی یا اوره
 افزایش سطح اوره در خون 

Ureotelic  
( ترشح نیتروژن آمینو در حیوانات خشک زي 

به صورت اوره بوده و ...) به جز پرندگان و 
  .آنها اورئوتلیک گویندبه 

Ureter.  
حالب، یک جفت لوله که ادرار را میزناي، لوله

 کنندها به مثانه مستقل میاز کلیه
Ureteritis.  

 تورم حالب
ureterotomy  

 شکافتن مجراي ادرار
Urethra.  
میزراه، لوله یا مجـراي اسـت کـه ادرار را از    

در نرها قضیت (مثانه به مجراي خروج ادرار 
 کندحمل می) ها مهبلدر مادهو 

Urethritis.  
 تورم میزراه

Urethrotomy.  
اي از میزراه بري، بریدن و خارج کردن قطعـه 

 مجراي ادراري
Uric.  

ادراري پیشابی، وابسـته  ) 1(اي، ادراري، اوره
پسوندي است بـه معنـاي اسـید    ) 2(به ادرار 

 اياوریک، ادراري یا اوره
Uricacidemia.  

ریک خونی، افزایش سطح یا غلظـت  اسید او
اسید اوریک در خون، به طوري که، در حالت 

 سالمت بدن اختالل ایجاد کند
Uricaciduria.  

ــی   ادراري اســیداوریک ــر طبیع ــزایش غی ، اف
 غلظت اسید اوریک در خون 

Uricase. Urate oxidase.  
اوریکاز، یک آنزیمحاوي مـس کـه در تمـام    

میمونهـا وجـود دارد   پستانداران بجز انسان و 
این آنزیم اسیداوریک را به االنتـوئین تبـدیل   

 کندمی
Uricotelic 
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نیتـروژن   اوریکوتلیک، خزنـدگان و پرنـدگان  
آمینو را به شکل اسید اوریک دفع می کنند به 

  .این دلیل به آنها اوریکوتلیک گویند
Urinalysis.  

 آزمایش ادرار
Urinary.  

مجاري ادراريادراري،مربوط به ادرار یا   
Urinary calculi 

  هاي کلیوي هاي ادراري، سنگ سنگ
Urination.  

 دفع ادرار
Urine.  

اي نیمه جامـد کـه توسـط    ، مایع یا مادهادرار
هــاي هــا تولیــد شــده و از طریــق لولــهکلیــه
ریـزد و از طریـق   به مثانه مـی ) میزناي(حالب

-میزراه به قضیت یا مجراي ادرار منتهـی مـی  

ادرار معموالً زالل، شفاف، مایل به زرد . گردد
 و جزیی اسیدي است

Urine urea nitrogen (UUN) 
  اي ادرار ازت اوره

Urodeum.  
 حفره ادراري

Uroflavin. Riboflavin; vitamin B2.  
اوروفالدیــن ـ نــامی اســت کــه در گذشــته   
براساس جداسازي ریبوفالوین از ادرار به این 

 ویتامین داده شده است
Urogenital. genitourinary.  

ادراري ـ تناسلی، مربوط به مجاري ادراري و  
هـا، مجـاري ادراري و   تناسلی که شامل کلیـه 

 .شوداعضاي تناسلی می
Urticaria.  

 کهیر
USP. United States 
pharmacopeia. See IU>  

واحد «یوـ اس ـ پی ـ حروف اختصاري براي  
گیري دازهیک واحد ان» دارویی ایاالت متحده

یا پتانسیل بیولوژیکی که معموالً با واحد بین 
 مطابقت دارد (IU) المللی

Useable embryos 
  رویان قابل انتقال

Uterine.  
 رحمی، مربوط به رحم

Uterine body 
  بدنه رحم

Uterus. Womb.  
زهدان، بچه دان  ،رحم  

Utility.  
 مصرفی، چیز مصرف شدنی

Utility room 
  و انباراتاق تجهیزات 

Utility stock 
  گله مرغ تجاري

Utricle.  
 محفظه کوچک

Uvula.  
 زبان کوچک

Uvulectomy.  
 بریدن و خارج کردن زبان کوچک
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V 
 
varnivors  

 گوشت خواران
Vaccinal.  

 واکسنی، مربوط به واکسن
Vaccinate.  
مایه کوبی کردن، واکسن زدن، واکسینه کردن، 

 واکسینه شدن 
Vaccination. Shot.  
واکسـن زنـی، مایـه کـوبی، واکسیناسـیون ـ       
مصون سازي مصنوعی؛ عمـل تزریـق مقـدار    
معینی از یک واکسن خاص که شامل باکترین 
، مواد ضد سرم یا ضد سـم موجـودات ریـز    

هاي آنها است، به حیوانات یا زنده یا فرآورده
انســان بــه منظــور مصــون ســازي یــا ایجــاد 

در حیـوان یـا انسـان در    ) زینهاري(مصونیت 
ماده . هاي خاصمقابل یک بیماري یا بیماري

پادگن حیوان را . شودتزریقی پادگن نامیده می
پـاتن تولیـد   . کنـد به تولید پادتن تحریک می

شده در بدن، قادر است حیـوان را در مقابـل   
 .هاي آلوده کننده مصون بداردمیکروارگانیسم

Vaccinia.  
 آبله گاوي

Vaccine.  

اي است تزریقی به انسان یا مایه، واکسن،ماده
حیوانات که حاوي ریـز زنـده یـا ریـز زنـده      

. هاي آنها اسـت ضعیف شده، مرده یا فرآورده
عمل واکسن زنی یا مایه کوبی به منظور ایجاد 

هاي تولیـد  مصونیت در فرد در مقابل بیماري
هـاي عامـل بیمـاري    شونده توسط ریز زنـده 

 .شودانجام می
Vacuolated.  

دار، توخالیحباب دار، حفره  
Vacuolation.  

اي شدن، حفره دار سازي حفره  
Vacuole.  

اي واکوئل، حفره یاخته  
Vacuolization.  
واکوئل دار شدن، حفره دار شدن، داراي حفره 

 یا واکوئل شدن
Vacuum.  
خالء ـ شرایط فقدان هوا در یک فضاي سـر   

در تمام تقاط . وسیلهبسته؛ مثل، یک ظرف یا 
روي کره زمین هوا وجود دارد و شرایط خالء 
تنها به روش مصنوعی؛ مثل، اسـتفاده از یـک   

 پمپ مکش، ممکن است
Vacuum gauge 

  خالء سنج
Vacuum line 

  لوله خالء
Vacuum silage 

  سیلوي خالئی
Vagina.  
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ــلی    ــتگاه تناس ــت از دس ــوي اس ــل، عض مهب
داخـل پـس از   حیوان ماده کـه از خـارج بـه    

فــرج و قبــل از گــردن یــا عنــق رحــم قــرار  
ــم،      ــه رح ــپرم ب ــور اس ــل عب ــه و مح گرفت
ــا ســفط   خــروج جنــین در هنگــام زایمــان ی

ــت  ــین اسـ ــتر   . جنـ ــو در بیشـ ــن عضـ ایـ
ــام   ــپرم در هنگ ــه اس پســتانداران محــل تخلی

  .گیري است جفت
Vaginal.  

 مهبلی ـ مربوط به مهبل
Vaginitis.  

 التهاب مهبل
Vagolytic.  

لج عصب واگف  
Vagotomy.  

 قطع عصب واگ
Vagus.  

 واگ، عصب واگ 
Validity.  

 اعتبار
Valine. See amino acids.  

 والین ، یک اسید آمینه ضروري
Vallate.  

اي پیاله  
Valley.  

 دره
Valve.  

 دریچه
Valvulitis.  

ايدریچه) آماس(التهاب   

Vanadium. V.  
 1831وانادیم، وانادیم براي اولین بار در سال 

توسط سفستروم سوئدي تشخیص داده شد و 
این نام را به علت زیبایی ترکیبات آن به تقلید 

 به آن داد) وانادیس(از نام الهه زیبایی 
Vane.  

 پره، پرده
Vapor.  

 بخار
Vaporization. evaporization.  

مایع به تبخیر، تبدیل شدن یک ماده از حالت 
 بخار

Vaporizer.  
تبخیر کننده، بخار کننده، تبدیل کننده مایع بـه  

 بخار
Variable.  

 متغیر
Variables.  

 متغیرها
Variance.  

 واریانس 
Variant.  

 مغایر، گوناگون، مخالف
Variation.  
گوناگونی، تغییر، معیاري اسـت بـراي تعیـین    
اختالفات مشاهده شده بین افراد مختلـف یـا   

 گروههاي مختلف
Variety. var.  

 رقم
Variola.  
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 آبله انسانی

Varix.  
 واریس

Varnish.  
روغن جالزدن به، صیقل، زرق و بـرق جـال،   

 جال دادن
Vas.  

 رگ ، مجرا، لوله
Vscular.  
-عروقی، آوندي ، مربوط به مجاري یـا لولـه  

هایی که مواد گوناگون داخل آنها جریان دارد؛ 
لنفی در بدن حیوانات یا مثل، عروق خونی یا 

هـاي خـام و پـرورده در    مجاري عبور شـیره 
  )آوندهاي چوبی و آبکشی(گیاهان 

Vasculosa.  
 الیه عروقی

Vasectomized.  
-مجراي وابران قطع شده، به حیوانی گفته می

شود که مجراي وابران آن قطع شده و قادر به 
تخلیه اسپرم نباشد معمـوالً بـه منظـور فحـل     

وان نر را با این روش اختـه کـرده و   یابی، حی
کنند تـا حیوانـات مـاده فحـل     در کله رها می
 شناسائی شوند

Vasectomy.  
قطع مجراي وابـران، بریـدن، قطـع کـردن یـا      
خارج کردن بخشی یـا تمـام مجـراي وابـران     

انزال . بیضه به منظور ممانعت از خروج اسپرم
فقـط  . شـود حیوانی که با این روش اخته مـی 

 رشحات غدد ضمیمه استحاوي ت

Vaseline.  
هـاي صـنعت نفـت    وازلین، یکی از فـرآورده 

است که خاصیت لیز کننـده و چـرب کننـده    
 دارد

Vasoactive.  
-فعال کننده عروق،داراي خاصیت فعال کننده

 گی عروق
Vasoconstriction.  

تنگ شـدن  (انقباض عروق،کاهش قطر عروق 
، بــه ویــژه ســرخرگهاي کــوچکی کــه )رگهـا 

 نزدیک به مویرگها هستند
Vasoconstrictor.  

 قابض عروق، منقبض کننده رگها
Vasodilation.  
اتساع عروق، اتساع رگها، گشاده شدن رگهاي 
 خونی در اثر ایجاد تحریک عصبی یا دارویی 
Vasodilator.  
متسع کننده عروق، گشاد کننده رگهاـ هر نوع 
 تحریک عصبی با ماده دارویی که سبب گشاد

 شدن قطر رگهاي خونی شود
Vasomotion.  

 حرکت عروقی
Vasomotor.  

 محرك عروقی، محرك رگی 
Vasopressin. Antidiuretic 
hormone; ADH.  
ویسوپرسین، هورمون ضد مدر، هورمون ضد 

 تشکیل ادرار 
Vasopressor.  
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ماده یا عامل تحریک کننده ) 1(قابض عروق 
) 2(انقباض عضـالت مـویرگی و سـرخرگی    

 محرك انقباض عضالت مویرگها و شریانها
Vasotocin.  
ویسوتوسین، یک هورمون اکسی توسین مانند 

شـود و وظیفـه آن   که در پرندگان تولیـد مـی  
 .تحریک تخمگداري است

Vat.  
 دیگ، تشتک

Vat pasteurization 
 62.8پاستوریزاسیون شـیر در دمـاي حـداقل    

دقیقـه، در   30درجه سـانتی گـراد بـه مـدت     
حالیکه در یک دیگ دو جداره مرتبا در حال 

  .هم زدن است
Veal.  
گوساله شیر خورده، گوشت گوساله، گوشت 

گوشت گوساله جوان که ) 1(گوساله جوان ـ  
) 2. (معموالً سن آن از سـه مـاه کمتـر باشـد    

اي که فقط با شیر تغذیه شـده  گوشت گوساله
 .باشد

Vealer.  
شـده و   تغذیـه  هایی که فقط بـا شـیر  گوساله

هایی که بـراي  گوساله) 2(آماده کشتار هستند
) معموالً کمتر از سه ماه(کشتار در سنین پایین 

 .تغذیه شده باشند
Vector. Carrier.  

ناقل، منتقل کننده، موجودي چون پشه، کنه و 
غیره که عوامل بیماریزا را به حیوانا یا انسـان  

 .شودکند و سبب ایجاد بیماري میمنتقل می
Vegetable.  

) 1(سبزي، سبزي خوردن، رستنی، موادگیاهی
هر بخشی ) 2(بخش خوراکی یک گیاه علفی 

از یک گیاه که به صـورت پختـه یـا خـام در     
 خالل مصرف یک وعده غذا خورده شود

Vegetarian.  
گیاه خوار، شخصی که فقـط از غـذاهایی بـا    

کند و از گوشت، شیر، منشاء گیاهی تغذیه می
هـاي حیـوانی دیگـر    رغ فـرآورده کره، تخم م
 کندتغذیه نمی

Vegetarian. herbivore; herbivore 
animal.  
علــف خــوار، حیــوان علــف خوارـــ حیــوان 
علفخوار که تغذیه طبیعـی آن از خوراکهـایی   

البته در دامپروي صنعتی . با منشاء گیاهی است
ممکن است به جیره غذایی حیوانات علفخوار 

سفند، بز، شتر، گوزن، مثل، گاو، گو(پرورشی 
برخی خوراکها با منشاء حیوان؛ مثل، ) و غیره

پودر گوشت، پودر ماهی و غیره نیـز افـزوده   
  .شود

Vegetate.  
 روییدن، رستن

Vegetated.  
 پوشیده از گیاهان یا رستنیها

Vegetation.  



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
زندگی گیاهی ، نمو گیاهی، رویـش گیـاهی،   

جامعـه  هرگونـه یـا   ) 1(رسـتنیهاي گیـاهی ـ    
گیاهی؛ مجموع زندگی گیاهی؛ به طـور کلـی   

نشـو و نمـاي نبـاتی یـا گیـاهی،      ) 2.(گیاهان
رویـش زگیـل   . رویش، سبزیها، تبلور گیـاهی 

 روي پوست بدن
Vegetative.  

ــی، ــی،    رویش ــد کردن ــانی، رش ــتنی، روی رس
کند بر زنـدگی  حاصلخیزي خاك ـ داللت می 

هـا در یـک گیــاه، در   و رشـد برگهـا و سـاقه   
 ه با میوه دادن یا تولید بذر و گلمقایس

Vehicle.  
 وسیله نقلیه

Vein.  
در گیاهان، ) 1(رگ، رگبرگ، سیاهرگ، ورید، 

) 2(موجود در پهنک برگهـا ) رگبرگها(مجاري
 در جانوران، سیاهرگ یا وریده

Veinography.  
ــیاهرگ، عکســبرداري از   ــاري از س ــو نگ پرت
ــدن توســط اشــعه   ســیاهرگهاي خاصــی از ب

 مجهول
Veins.  

 ورهاي، سیاهرگ، رگبرگها 
Vell.  

 معده خشکیده گوساله
Velocity.  

 سرعت، شتاب
Velogenic.  

 بسیار حاد

Velum.  
 پرده، غشا 

Vena.  
 سیاهرگ، ورید

Venereal.  
آمیزشی، مقاربتی مربوط به آمیزش جنس نر و 

 ماده انسان و حیوانات
Venison.  

 گوشت گوزن
Venography.  

ــی ــو گراف ــ رادی ــاري یاز س ــو نگ اهرگها، پرت
 سیاهرگی 

Venom.  
زهر، سم، ترشحات سمی زنبورهـا، عقربهـا،   

 مارها و بعضی حیوانات دیگر
Venous.  

 سیاهرگی، وریدي
Vent.  

 مقعد، مخرج
Ventilate.  

 تهویه کردن، تهویه شدن
Ventilation.  
تهویه، هـوادهی، هـوادمی، عملـی اسـت کـه      

ط بسـته  ضمن آن هواي کثیـف از یـک محـی   
شود و در نتیجه ایجاد خـالء در آن  خارج می

-فضا، هواي تمیز از دربها و منافـذ وارد مـی  

در اثر عمل تهویـه، در فضـاي دسـتگاه    . شود
شود از عمل تهویه براي تمیز تهویه ایجاد می

ــل،   ــته؛ مثـ ــاي بسـ ــواي محیطهـ ســـازي هـ
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ــه ــره مورغــدارهاي، کارخان هــا، توالتهــا و غی
 .شوداستفاده می

Ventilator.  
هواکش، دستگاه تهویه، دستگاهی است برقی 
که در هنگام روشـن بـودن هـواي خـارج و     

 کندداخل یک فضاي بسته را تبادل می
Venting.  

 باز کردن درجه هوا 
Ventrad.  

 جهت شکمی
Ventral.  

 بطنی، شکمی، تحتانی، پایینی
Ventralis. ventral.  

یـا   پایینی، به طرف پـایین ) 1(شکمی، بطنی، 
جلـو، بـه   ) 2) (در حیوانـات (سطح شـکمی  

  )در انسان(طرف جلو یا سطح شکمی 
Ventrally.  

 در جهت شکمی، به طرف شکم
Ventri.  

 پیشوندي است به معنی شکم، شکمی
Ventric.  

 بطنی، شکمی، مربوط به شکم یا بطن
Ventricle.  
بطن، بطن قلب ـ یک یا دو حفره موجود در 

داران که جدار آن از قلب نرم تنان و مهره
عضالت نسبتاً قوي تشکیل شده و وظیفه آن 

قلب . خارج ساختن خون از قلب است
ماهیان و دوزیستان یک بطن، قلب پرندگان و 
پستانداران دو بطن، و در قلب خزندگان جدار 

بطن ) 2(شودناقصی در وسط بطن دیده می
داران که مغزي ـ حفراتی هستند در مغز مهره

هاي مخ و سایر بخشهاي مغزي هدر نیمکر
وجود داشته و مایع مغزي نخائی آنها را پر 

 کند می
Ventriculotomy.  

 برش بطن
Ventromedial.  

 شکمی ـ میانی
Venula.  

کوچک) ورید(سیاهرگ   
Venule.  

 ورید کوچک، وریدچه 
Very low density lipoprotein 
(VLDL) 

  ها با چگالی پایین لیپوپروتئین
Vermicide. anthelmintic; 
vermifuge.  

اي که کرمهاي انگل داخلی کرك کش هر ماده
 کشدرا می

Vermiform.  
 شبیه کرم، کرمی، کرم مانند 

Vermifuge.  
کرم کش،داروي کرم کش، داروي ضد کرم ـ  
هر ماده شیمیایی کـه بـراي کشـتن کرمهـاي     

 .شودداخلی انگل به حیوانات خورانده می
Vermis.  

 کرمینه، کرمی شکل
Verruca.  

 زگیل
Vertebrate.  



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
دار، جانور مهره دارمهره  

Vertebrata.  
 مهره داران

Vertebrates.  
 مهره داران

Vertebrum.  
 مهره

Vertex.  
 فرق سر

Vertical.  
 عمودي، قائم، واقع در راس

Vertigo. Cf. disequilibrium.  
، احساس چرخش محیط به دور فرد سرگیجه

چرخش بدن خود فرد؛ این حالـت ممکـن   یا 
است در اثر بیماري گوش داخلی یا اختالالتی 
در مراکز وستیبولی یا مجاري دستگاه مرکزي 

این اصطالح گاهی اوقـات بـه   . اعصاب باشد
-غلط به معنی هر نوع سرگیجه استعمال مـی 

 .شود
Vesica.  

 مثانه
Vesicant.  

 تاول زا، تاول آور
Vesication.  

زدگیتاول   
Vesicle.  

 کیسه، تاول، حباب
Vesicogenital.  

اي ـ تناسلی، مربوط به مثانـه و دسـتگاه    مثانه
 تناسلی

Vesicouterine.  
ايرحمی ـ مثانه  

Vesicular.  
اي، تاولی اي، حبابی مثانهاي، کیسهحفره  

Vesicule.  
 حباب، تاول، کیسه، حفره

Vessel.  
 رگ، آوند، مجراي برنده

Vessels.  
 عروق، رگها

Vestibule. vestibulum.  
 دهلیز، حفره، گودي، محفظه

Vestibulum. vestibule.  
گودي، دهلیز، حفره، محفظه، فضاي توخالی ـ 

اي اســت در مــدخل یــک محفظــه یــا حفــره
مجراي بدنی، حفره، محفظه، فضاي توخالی ـ  

اي اســت در مــدخل یــک محفظــه یــا حفــره
بـراي   مجراي بدنی؛ یـک اصـطالح عمـومی   

یک محفظه، فضا، حفره، ) 2(اي چنان محفظه
گودي، فرورفتگی یا تورفتگی یک عضو بدنی 
که به عضو مشـابه دیگـري از بـدن راه دارد؛    
ــی از     ــانی در برخ ــیش ده ــه پ ــل، محفظ مث

 دارمژه )ايتک یاخته(پروتوزوآهاي 
Vestige. Vestigium.  
بقاي یک ساختمان، بقاي یک ساختمان بدنی 

مراحل قبلی رشد فرد فعال بوده است، که در 
تاما اکنون به علـت عـدم فعالیـت بـه شـکل      

اي کوچک شده و تحلیل رفتـه موجـود   زایده
 است



 

 g.kambiz@yahoo.com By: Kambiz Ghotouri 
 

Page | 451

Vestigial.  
 مربوط به بقاي یک عضو تحلیل رفته 

Vetator.  
 مالش دهنده

Vetch. genus Vicia.  
 ماشک، ماش

Veterinarian.  
داروها یا دامپزشک، شخصی که با استفاده از 

از طریق جراحی به معالجه و موواي حیوانات 
 اشتغال دارد

Veterinary. Concerning veterinary 
science.  
دکتر دامپزشک، دامپزشکی، مربـوط بـه علـم    
دامپزشکی ـ این اصطالح غالباً به مفهوم کلمه 

 شوداشتباهی استعمال می» دامپزشک«
VFA. Volatile fatty acids.  

رب فرارـ غالبـاً اشـاره اسـت بـه     اسیدهاي چ
اسیداستیک، پروپیوتیک و اسیدبوتیریک که در 
شکمبه نشخوار کنندگان گاو، بز و گوسفند و 
غیره، سکوم گوسفند، سکوم و قولون خـوك،  

 .شودقولون اسب و سکوم خرگوش تولید می
Viability. Ability to live.  
قابلیت زیستن ، قدرت زنده ماندن ـ قادر به 

دگی بالفاصله پس از تولد یا بیرون آمدن از زن
 تخم 

Viability.  
) 2(قابلیت جوانه زدن بذر، قوه نامیه بـذر   )1

 حالت زنده مانده 
Viable.  

هاگهـا یـا   ) 1(زنده ماندنی، قادر بـه زیسـتن   
توانند جوانـه  بذوري که قوه نامیه دارند و می

اي که پس از تولـد  نوزاد یا جوجه) 2(بزنند، 
 به ادامه حیات باشد  قادر

Vial.  
ظروف کوچک بطري مانندي ) 1(شیشه دارو 

که معموالً براي داروهاي مایع یا جامد انسانی 
یا حیوانی به میزان مناسب بـراي یـک بیمـار    

اي کوچکی ظروف شیشه) 2. (شودمصرف می
هـاي کوچـک   که از آنها بـراي ذخیـره نمونـه   

 شودآزمایشگاهی استفاده می
Vibrator.  

 نوسان ساز، ارتعاشگر
Vibration.  

 ارتعاش، نوسان
Vibrator.  

 ارتعاش دهنده، تکان دهنده
Vibriosis.  
ویبریوز نوعی بیماري آمیزشـی باکتریـایی در   

 تواند سبب سقط جنین شود گاو که می
Vibrissa. vibrissae.  
موهاي دراز و ضخیم ، مثل، موهـاي اطـراف   
بینی و پوزه حیوانات و چنان موهایی در سگ 

 و گربه 
Vicia faba 

اي، باقاال داراي دو واریته  ، باقاالي علوفهلوبیا
Major  وMinor   است، کـهMajor   جهـت

هـم بـراي    Minorتولید علوفه سـبز ولـی از   



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
استفاده تولید علوفه سبز و هم براي تولید دانه 

  .شود می
Vicia sativa 

یکساله و  اي گیاهی است ، ماش علوفهماشک
هایش مقاومت چندانی ندارد و  علفی که ساقه

 .احتیاج به گیاه دیگري دارد که به آن بپیچد
Vicilin.  

 ویسیلین
Vigor.  
نیروي زیستی، نیرو، نشـاط، قـدرت، انـرژي    
حیوانی یا گیـاهی در رشـد و نمـو یـا بـروز      

 اي خاص گونهصفات 
Vili, genitive and plural of villus.  
پرزها، زواید برآمدگیهاي عروقـی کوچـک و   
انگشت مانند با نخی شکلی کـه بـه ویـژه در    

شـود؛  برخی از نقاط یک سطح آزاد یافت می
مثل پرزهـاي موجـود در الیـه داخلـی روده     
کوچک و پرزهاي موجود در برخی از نقـاط  

نقاط اتصال جفت  سطح خارجی جفت، یعنی،
 به الیه داخلی رحم

Villikinin.  
ویلیکینین، هورمونی اسـت کـه توسـط غـدد     
ــه ورود     ــخ ب ــک در پالس ــداي روده باری ابت

. شودمحتویات معده به روده باریک ترشح می
ویلیکینین انقباضات متنـاوب روده باریـک و   

ایـن  . کندانبساط پرزهاي روده را تحریک می
ر محتویـات معـده   عمل موجب اختالط بیشـت 

وارد شده به روده کوچک و افـزایش جـذب   
 شودمواد غذایی در روده باریک می

Villose.  
کرکینه، کرکینـه پـوش، کرکـدار، سـطحی بـا      
موهاي سست و نرم، سطح کرکـدار، پـرزدار،   

 پوشیده از پرز
Villous. See villose.  
Villus. Pl.villi.  

کوچک، پرز، یک برجستگی یا زایده عروقی، 
بــه ویــژه روي ســطح آزاد برخــی غشــاهاي  
مخاطی؛ مثـل، پرزهـاي سـطح مخـاطی روده     
 باریک و پرزهاي سطح خارجی جفت رحمی
Vinculin 

هـاي   وینسولین پروتئینی اسـت کـه در مکـان   
اي خـارج   اتصال سـلول هماننـد مـاده زمینـه    

سلولی به صورت یـک قـالب بـراي اتصـال     
عمـل  آکتین به غشاي سلول -Fهاي  فیالمنت

ها با  وینسولین براي اتصال میوفیبریل .کند می
  .سارکوپالسما نیاز است

Vinegar.  
یــک محلــول رقیــق، ضــعیف و  )1(ســرکه 

ناخالص اسید استیک، به ویژه یک مایع ترش 
حاوي عمدتاً اسید استیک کـه از تخمیـر آب   

ها، شراب و غیره یا از تقطیـر چـوب بـه    میوه
دارو در  محلول طبی یـک ) 2( .آیددست می

 اسید استیک رقیق
Vinegar – distilled.  

 سرکه تقطیري
Vines.  
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 گیاهان پیچکی
Viremia.  
ویروس خونی، یک عفونت ویروسی کـه در  
آن ویروس عامـل بیمـاري وارد خـون شـده     

 باشد
Viroid.  

 RNA ویروئید، یک عامل بیماري که حـاوي 

 ولی فاقد پروتئین است
Viroin.  

ویروس ویروئین ـ ذره کامل  
Virology.  

 ویروس شناسی
Virosis.  

 بیماري ویروسی
Virucide.  
ویروس کش، نوعی ماده شیمیایی یا فیزیکـی  

را کشـته یـا آنهـا را غیـر فعـال       که ویروسها
 کند می

Virulence.  
حدت، درجه بیماري زایی درجه بیماري زایی 
یک میکروارگانیسم که با میزان کشندگی و یا 

تهاجم به بافتهـاي یـک میزبـان    قدرت آن در 
 .شودمشخص می

Virulent.  
زا میکروارگانیسمی است سمی، بسیار بیماري

مضــر یــا مــرگ آور کــه از طریــق شکســتن  
هـاي دفـاعی یـک میزبـان قـادر بـه       مکانیسم

 بیماري زایی در آن است
Virulicidal.  

مخرب بیماري زایی، قـادر بـودن بـه انهـدام     
وس یـا دیگـر   قدرت بیماري زایی یـک ویـر  

 عوامل مضر و خطرناك
Viruliferous.  
حامل یا مولد یک ویـروس، حامـل یـا مولـد     

 عوامل بیماري زا و خطرناك 
Virus.  
ویروس، گروهی از جانـداران میکروسـکوپی   
بسیار ریز که بعضی از قسـمتهاي یـک تـک    
یاخته را ندارند و براي ادامه حیات باید درون 

ویروسـها انگـل   هاي زنده تکثیر شـوند  یاخته
اي احاطـه شـه بـا    مطلق هستند و اسید هسته
ویروسها از  .شوندغشاي پروتئینی تشکیل می

بیمـاري  . کننـد هاي معمولی عبـور مـی  صافی
هاري در انسان، التهـاب چنـد عصـب، آبلـه     
ــط    ــولی توس ــرماخوردگی معم ــان و س مرغ

 شوند ویروسها ایجاد می
Viscera.  

حفره بزرگ احشاء ، تمام اعضاي موجود در 
هـا، قلـب،   شکم، احشاي ماهی شامل برانشی

جگر، طحـال، معـده و روده و محتویـات ان    
احشاي پستانداران شامل مـري، قلـب،   . است

غیـر از  ( ششها، جگر، طحـال، معـده و روده  
احشاي طیور شامل مري، . است) محتویات آن

دان، قلب، جگر، طحال، معده، چینه دان، سنگ
ــارس و روده و ــاي نـ ــات آ تخمهـ ن محتویـ

 باشد می
Visceral.  



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
 احشایی، مربوط به احشاء

Visceralis. visceral.  
احشایی) طبقه(الیه   

Viscerocranium.  
اي ـ احشاییجمجمه  

Viscometer.  
، گرانروي سنج، ویزکومترسنج لزج  

Viscosity.  
چسبندگی، گرانروي، مقاومت یک مایع براي 
ــایع؛ درجــه    ــک م ــافتن، غلظــت ی ــان ی جری

 چسبندگی یک مایع 
Visual.  

 دیدنی، عینی، بصري
Vita.  

 زندگی، حیات
Vital.  

 حیاتی، حیات بخش
Vitamers.  
ویتامرها، نوعی ماده که از نظر ساختمانی بـه  
یک ویتامین وابسته باشد و مقـداري فعالیـت   

فعالیت این ماده از . کی هم داشته باشدبیولوژی
نظر بیولوژیکی از ویتامین حقیقی کمتر بوده، 
اما عـوارض ناشـی از کمبـود ویتـامین را تـا      

 کندحدي برطرف می
Vitamin.  
ویتامین، نوعی ماده آلی کـه بـه مقـدار نسـبتاً     
جزیی در بدن حیـوان وظـایف مخصـوص و    

بــه عنــوان واحــد ســاختمانی . دارد ضـروري 
شود و انرژي تولیـد  ود زنده مصرف نمیموج

کنند، ولی براي تغییر شکل انرژي و تنظیم نمی
ویتامینهـا بـه دو    .متابولیسـم ضـروري اسـت   

ــی   ــول در چرب ــول در آب و محل دســته محل
 .شوندتقسیم می

Vitamin A. antixerophthalmic 
factor.  
ویتامین آ، عامل ضد گزروفتالمی ـ این مـاده   

شـود بـه نگهـداري بافتهـاي     مـی الباً مربوط غ
پوشش کاروتن موجود در گیاهان پیش مـاده  
ویتامین است که در بدن حیوان به ویتـامین آ  

 شودتبدیل می
Vitamin B. water soluble B. See 
vitamin B complex.  
ویتامین ب ، این نام براي اولین بار به موادي 
که قادر به برطرف کردن بیماري بري بري 

بعدها معلوم شد که مواد . داده شدبودند 
مذکور شامل ترکیبات متعدد هستند و به 
تدریج با شناسایی هر یک آنها را زیر 

هاي ویتامین ب و هر یک را با مجموعه
 اندنامهاي مختلف معرفی کرده

Vitamin B1. See thiamine.  
 ، تیامین ضد بري بريB1 ویتامین

Vitamin B2. See cobalamine.  
 ، کوباالمینB2مین ویتا

Vitamin B5.  
  B5 ویتامین

Vitamin B6. pyridoxine; 
pyridoxal; pyridoxamine.  



 

 g.kambiz@yahoo.com By: Kambiz Ghotouri 
 

Page | 455

ــامین ب  ــال، 6ویت ــین، پیریدوکس ، پیریدوکس
پیریدوکسامین ـ نوعی ویتامین محلول در آب 
از گروه ب کمپلکس کـه در غـذاها بـه سـه     

ــ ــدیگر یافــت     ش ــه یک ــدیل ب ــل تب کل قاب
ــی ــود مـ ــین، (شـ ــال، پیریدوکسـ پیریدوکسـ

 )پیریدوکسامین
Vitamin B12. cobalamins.  

ــامین ب  ــرین و    12ویت ــاالمین ـ بزرگت ، کوب
 .ترین ویتامین در بین تمـام ویتامینهـا  پیچیده

ــه    ــامل حلق ــول آن ش ــلی مولک ــمت اص قس
پورفیرین است کـه ایـن حلـق داراي عنضـر     

یک بنیان سیانید ممکن است به  .کبالت است
ایــن شــکل   کبالــت چســبیده باشــد کــه   

سیانوکوباالمین یا شکل تجـارتی ویتـامین ب   
 .است 12

Vitamin B13. orotic acid.  
، اســیداوروتیک ـ ســاختمان   13ویتــامین ب 
ناشناخته است، ولـی بـه نظـر     13ویتامین ب 

رشد که حاوي اسید اوروتیک باشد یـا در  می
تـا ایـن زمـان    . حین تجزیه، آن را تولید کنـد 

مـاده بـراي بـدن     ثابت نشده اسـت کـه ایـن   
بنــابراین ویتــامین بــودن آن  ضــروري باشــد،

رسد کـه ایـن مـاده    به نظر می. نامعلوم است
تحت بعضی شرایط موجـب تحریـک رشـد    

در . موشهاي صحرایی، طیور و خـوك شـود  
، بدن 12متابولیسم اسید فولیک و ویتامین ب 

 کنداز اسید اورتیک استفاده می
Vitamin B15. pangamic acid  

، اسید پنگامیک ـ یک ویتامین  15تامین ب وی
نیســت، زیــرا تعریــف ویتــامین در مــورد آن 

پانزدهمین ماده اسـت کـه در   . کندصدق نمی
ب (گــــروه ویتامینهــــاي محلــــول در آب 

کشف شد، به همین دلیـل نـام ب   ) کمپلکس
 .به آن داده شد 15

Vitamin B complex.  
ویتامین ب کمپلکس به استثناي ویتـامین ث،  
ــروه    ــول در آب در گ ــاي محل ــه ویتامینه بقی

 گیرندویتامین به کمپلکس قرار می
Vitamin B T. carnitine.  
ویتــامین ب ت، کــارنیتین ـ مــاده اي اســت   

ــال   ــه در س ــول در آب ک ــط  1947محل توس
فرانکل کشف شد وي دریافت که کرمـی بـه   

براي رشد نیـاز بـه     (Tenebrio molitor) نام
. آن را ویتامین ب ت نامیداي دارد که او ماده

بعدها چون تعریف ویتامین در مورد آن صدق 
 .نکرد، نام کارنیتین براي آن انتخاب شد

Vitamin D. antirachitic vitamin; 
sunshine vitamin.  
ــی اســتخوان،   ــامین ضــد نرم ــامین د، ویت ویت
ویتامین نور خورشیدـ این ویتامین در خالت 

متبلـور، بـی   اي است سفید رنگ، خاص ماده
بو، قابل حل در چربی و حاللهاي چربی، غیر 
قابل حـل در آب، مقـاوم در برابـر حـرارت،     

) د(اکسایش، اسید و قلیا، پبش ماده ویتـامین  
شود، اما نور زیاد باعث ایجاد نوعی تبدیل می



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
وشد کـه ایـن ترکیـب    ترکیب نسبتاً سمی می

 فعالیت ضد راشیتیسمی ندارد
Vitamin F.  

اف، نـامی اسـت کـه در گذشـته بـه      ویتامین 
ــی،    ــباع، یعنـ ــر اشـ ــرب غیـ ــیدهاي چـ اسـ
اســیدلینولئیک و اســـید لینولنیــک و اســـید   

این اسیدها براي . آراشیدونیک داده شده است
فقدان . حیوانات آزمایشگاهی ضروري هستند

این اسیدها در جیره غذایی انسان هیچ عالیم 
گذارد، ولی ممکـن اسـت   بالینی به جاي نمی

اطفال ضروري باشد همچنین استفاده از براي 
اسیدهاي چرب فرار در معالجه اترواسکلروز 

 شودتوصیه می
Vitamin G. See vitamin B 
complex.  

 ، ریبوفالوین 2ویتامین جی، ویتامین ب 
Vitamin H. See vitamin B 
complex.  

 ویتامین اچ
Vitaminization.  
ویتـامین افزایـی، غنـی سـازي بـا ویتـامین ـ        
ــا     ــانی ی ــذاهاي انس ــه غ ــامین ب ــزودن ویت اف

 خوراکهاي حیوانی 
Vitamin K  
ویتامین کا، ویتامین انعقاد خـون، عامـل ضـد    
ــکیل      ــراي تش ــامین ب ــن ویت خــونریزي ـ ای
پروترومبین ضروري است کمبود این ویتامین 
ــام    ــه خــون در هنگ ــدم ایجــاد لخت ســبب ع

 شودونروش فراوان میخونریزي و خ

Vitamin L.  
که در مخمر  L2 و L1 ویتامین ال، فاکتورهاي

شــوند بــراي شــیرواري ضــروري یافــت مــی
اگر چه این فاکتورها به عنوان ویتامین  .هستند

 شناخته نشده اند
Vitamin P.  
ویتامین پی، اصطالحی است که در ابتـدا بـه   

هـاي طبیعـی موجـود در    گروهی از رنگدانـه 
ــبزی ــوهس ــام   ها، می ــه ن ــالت ب ــا و غ ــا، گله ه

 بیوفالوونوئیدها داده شده است 
Vitamins.  
ویتامینها، ترکیبات آلی هستند کـه بـه عنـوان    
بخشی از سیستم آنزیمی انجام وظیفه کرده و 
براي انتقال انرژي و تنظیم متابولیسم ضروري 

مقدار مـورد نیـاز آنهـا بسـیار جزئـی      . هستند
قبــل از کشــف . اسـت، ولــی حیــاتی هســتند 

ساختمان شیمیایی و ویتامینها، این مواد را بـا  
 حروف الفبا نام گذاري کرده بودند

Vitamin Y. pyridoxine; vitamin 
B6.  

، ویتامین واي 6پیریدوکسین، ویتامین ب   
Vitellary.  

اي، مربوط به زردهزرده  
Vitellicle.  
کیسه زده، کیسه یا غشاي احاطه کننـده زرده  

 تخم انواع
Vitellin.  

ــه در زرده  ویتلــین، نــوعی فســفوپروتئین ک
 .شودها یافت می تخم
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Vitellin membrane 
  غشاي ویتلین

Vitelline.  
شبه زرده، مربوط به زرده، شبیه یا مربوط بـه  

 زرده تخم یا تخمک
Vitellogenesis.  

 تولید زرده
Vitiligo.  

تخمک، زرده تخمـک  ) سیتوپالسم(میان مایه 
ـ میان مایه تخمک پستانداران که حاوي مقدار 
ــا    ــام زرده ی ــه ن ــواد غــذایی ب ــاد م نســبتاً زی

 دئوتوپالسم است 
Viviparity.  
پیسی، یک ناهنجاري مزمن پیشرونده پوستی 

هاي سفید و فاقـد رنگدانـه   که به صورت لکه
-ظاهر میاي تشده پوست با حاشیه پررنگدانه

این عارضه در اثر وجود یک عامل غالب . کند
رسد که کند و به نظر میارثی در فرد بروز می

 با مکانیسم خود ایمنی بدن نیز در ارتباط باشد
Viviparous.  

 بچه زایی، زنده زایی
Vivipary.  
زنده زا، بچه زا تولید نوزاد زنده توسط تقریباً 

گان و تعداد تمام پستانداران، بسیاري از خزند
 کمی از ماهیان 

Vocal.  
 زنده زایی

Vocal.  
 صوتی ـ مربوط به صوت یا صدا

Void.  

ادرار یــا (، دفـع  مـدفوع کـردن، ادرار کـردن    
 )مدفوع

Volar.  
کف دستی، کف پایی، اشاره است یا مربـوط  
است به کف دست و پـا کـه حالـت تقعـر و     

همچنین داللت دارد بر سطح . خمیدگی دارند
یر کف دست، مچ دست، ساعد و آرنج خم پذ

  .که سطح پشتی آنها خم پذیر نیست
Volatile. Easily evaporate.  

 شوداي که به سهولت تبخیر میفرار ، ماده
Voluminous.  

 اختیاري 
Voluntary.  
مصــرف اختیــاري ، مصــرف اختیــاري یــک  
حیوان وقتی مقدار زیادي غـذا یـا علوفـه در    
اختیـارش باشــد؛ مصـرف غــذا طبـق میــل و    

 اشتهاي حیوان 
Voluntary Waiting Period (VWP) 

  دوره استراحت اختیاري
Volvulus.  

ها که پیچ خوردگی روده، پیچ خوردگی روده
 ممکن است سبب انسداد روده شود 

Vomit.  
مـوادي کـه از   ) 1(استفراغ ، اسـتفراغ کـردن   

آید و از دهان یا سوراخهاي بینی معده باال می
استفراغ کردن، بـاال آمـدن   ) 2(شود خارج می

مـواد از معـده و خــارج شـدن از دهـالن یــا     
 منخرین

Vomiting.  



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
استفراغ، دفع غیرارادي محتواي معده از دهان 

 با زور
Vulnerable.  

بـه زخـم، حسـاس بـه     آسیب پذیر، حسـاس  
 بیماري مسري

Vulnus.  
 زخم ، قرحه

Vulva.  
هـاي گوشـتی کـه انتهـا یـا بخـش       فرج ،الیه

 .دهدخارجی مهبل را تشکیل می
Vulvitis.  

 التهاب فرج
 
 
 
 

W 
 
 
Wafered.  
ویفر شده، ویفر ، خوراکی اسـت کـه توسـط    
فشردن به شـکلی معمـوالً بـا قطـر یـا بـرش       

اشـاره اسـت   . آیدعرضی بیشتر از طول درمی
 به خوراکهاي الیافی؛ مثل، ویفر یونجه خشک
Wall. See cell wall.  

 دیوار، دیواره، جدار
Walnut comb 

 تاج گردویی
Warble fly 

  خرمگس
Warfarin.  
وارفارین، اولین ترکیب انعقادي است کـه در  
سالهاي اخیر موشها در برابر آن مقاومت نشان 

 اند داده
Warm.  

 گرم
Warm barn 
اصطبل گرم گوساله، نوعی گوساله دانـی کـه   

  .دماي درون آن بیشتر از دماي بیرون است
Warm confinement 

  جایگاه گرم محصور
Warm up.  
گرم کردن، گرم شدن، آماده کردن، آماده شدن 

ها با خوراك متـراکم  ـ تغذیه گاوها یا گوساله
براي یک مدت کوتاه بـه طـوري کـه اثـر آن     

 اما پروار نشوندمعلوم شود 
Warp 

  هاي تار نخ
Wart.  

 زگیل
Wash.  

 شستن، شستشو دادن
Washed.  

 شسته، شستشو داده شده
Washed wool 

  پشم شسته
Wasp.  

 زنبور زرد، زنبور وحشی
Waste. See refuse.  
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فضوالت، مدفوع و ادرار، ضایعات هر چیـز،  
 پس مانده غذاي حیوان یا انسان 

Waste food 
  خوراکی،ضایعات خوراکی هاي پسمان

Wastes.  
 تلفات، فضوالت، ضایعات 

Wasty.  
پرافت، حیوان پرافت، حیوان پر چربی، حیوان 

حیوانی که چربی زیادي در الشه )1(شکم پرـ 
دارد و نیاز زیادي به تمیز کـردن الشـه ان از   

حیوانی که شکم بسـیار پـري   )2(چربی است 
 دارد

Wasty wool 
  پشم ضایعاتی

Water. H2O.  
 آب، اکسید هیدروژن

Water trough 
  آبخوري، ظرف آبخوري حیوانات

Waterer.  
، آبخوريبدانآمخزن آب،   

Waterfowls 
  پرندگان آبزي

Watering.  
 آب دادن

Water out.  
تامین آب ، تامین آب آشامیدنی کافی در یک 

 نزمان براي حیوانات یا پرندگا
Waters.  

هـا،  آبی،جویبارهـا، رودخانـه  هـاي  آبها، پهنـه 
 دریاها و غیره

Watery. See pasty.  
در گوشت، اشاره است به الشـه   آبکی، آبدار،

 نرم و پروار نشده با رطوبت ظاهري باال
Wattle.  
ریش، ریش پرنـدگان، هـر یـک از دو زایـده     
برگ مانند گوشتی کـه در زیـر آرواره پـایین    

بیه پرندگان وجود دارد و نوع بافـت آنهـا شـ   
 .بافت تاج است

Wavelength (Wave length) 
 طول موج

Wavy.  
 موج دار، مواج، پر موج

Wax.  
اي کـه از نظـر   هر مـاده  )1(موم، مومی شکل،

شکل و مورد استفاده مشابه موم زنبور عسـل  
موم طبیعی از چربیها ساده تشکیل شده . باشد

و شامل، استرهاي اسیدهاي چرب در روغنها 
ــت ــا اس ــورد   .و چربیه ــوم در م ــطالح م اص

جامداتی که نه چرب هستند، نه محلول و در 
شوند؛ مثل، موم و دماي نسبتاً پایین ذوب می

 موم گیاهی) 2( رودپارافین به کار می
Wean.  

مجبـور کـردن نـوزاد بـه     ) 1(از شیر گرفتن ،
عـادت دادن   )2(وابسته نبودن بـه شـیر مـادر   

پرنده جـوان بـه زنـدگی در غیـاب حـرارت      
 نوعیمص

Weaned.  



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
زمانی است که به گوساله شـیر  از شیر گرفته، 

شـود و از شـیر    و یا جایگزین شیر داده نمـی 
  .شود گرفته می

Weaner.  
هر یک از وسایلی که براي ممانعت نوزاد )1(

-حیوان از شیر خوردن از مـادر بـه کـار مـی    

ماهه، قبـل از اینکـه    12تا  5یک بره ) 2.(رود
هـر بـره از    )3(0آیـد  دندانهاي دایمـی آن در 

زمـان شـیرگیري تـا زمـانی کـه پشـم چینــی       
خوکی ) 5( یک گوساله از شیر گرفته)4(شود

که به سن از شیرگیري رسیده یا از شیر گرفته 
 .شده باشد

Weaning.  
 از شیرگیري، از شیر گرفتن

Weanling.  
از شیر گرفته،حیوانی کـه بـه تـازگی از شـیر     

 گرفته شده بشد
Wear.  

 فرسایش) 2(ن پوشید)1
Wearing.  

 فرسایش ، سایش 
Weather.  
هوا، تغییر فصل، آب و هوا، تحت تـاثیر هـوا   

 قرار گرفتن
Weathered.  

اشـاره  ) 1(هوادیده، آفتاب زده، باران خـورد، 
است به تجزیه یا متالشـی شـدن فیزیکـی و    

اشاره ) 2(شیمیایی سنگها تحت شرایط طبیعی
ي است به محصولی کـه تحـت شـرایط جـو    

نامرغوب شده باشد؛ یعنی در اثر قرار گرفتن 
در معرض هـوا، آفتـاب و نـزوالت آسـمانی     

 ارزش آن کم شده باشد
Weathering.  
فرسایش در اثر هوا، هوازدگی، خرد و تجزیه 
شدن ـ کلیه اعمـال بیولـوژیکی، شـیمیایی و     

ها در سـطح  شوند سنگفیزیکی که باعث می
 ی شوند یا نزدیک سطح خاك تجزیه و متالش

Weed.  
 وجین کردن) 2(علف هرز)1

Weedy  
 پر از علوفه هرز

Week. Wk.  
 هفته

Weevil.  
 سر خرطومی، شیشه

Weighback. Orts.  
مانـده، غـذایی کـه در آزمایشـات      غذاي پـس 

اي، هضمی یا تعادلی از جلوي حیـوان  تغذیه
 آیداضافه می

Weight per volume 
  وزن حجمی

Weightlessness.  
 بی وزنی 

Well.  
 چاه

West.  
 غرب، مغرب، خاور، کشورهاي غربی

Western.  
 به طرف غرب غربی،
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Wet.  
ــیس   ــر، خـ ــیس، تـ ــارانی، خـ ــوب، بـ مرطـ

خیس، تر، نمناك یـا مرطـوب کـردن،    (کردن،
هـواي  ) 2(آب پاشیدن آب دادن به یک گیاه 

نمناك، پوشیده از آب، خـیس داده  ) 3بارانی 
تـر کـردن،   ) 4(ب،در آب، یا اشباع شده بـا آ 

 خیس کردن، باریدن
Wet blue 

  پوست دباغی شده
Wet pluck 

  پرکنی مرطوب
Wet rendered 

  بخار پز، بخار پخته
Wether.  

 بره اخته، بزغاله اخته
Wettable  
خیس شدنی، مرطوب شدنی، اشاره است بـه  
پودر یا گردي که به سهولت بـا آب مخلـوط   

 .شودمی
Wetters.  

هاخیس کننده  
Wetting agent 

  ماده خیس کننده
Whale.  

 نهنگ، بالن، وال
Whatman.  
واتمن، نوعی کاغذ صافی که به نام کاشف آن 

 شودخوانده می
Wheal.  

تـورم حاصـله از   ) 2(صدف حلزونی شکل)1
ورم )3(نیش زدن پشـه ماالریـا روي پوسـت    

کــورك ـ یــک برآمــدگی   ) 4(جــاي شــالق 
کـه غالبـاً   اي و سخت روپوستی معموال دایره

این عارضـه  . با سوزش و خارش همراه است
به دنبال تحریک یا دیگر شرایطی کـه باعـث   

هاي عروقی پوست افزایش قابلیت نفوذ دیواره
 .دهدرخ می. شودمی

Wheat. genus Triticum. Family 
Graminae.  

هـاي جــنس گنــدم  گنـدم، هــر یـک از گونــه  
؛ )گرامینــه(از خــانواده گنــدمیان ) تریتیکــوم(

گنــدم گیــاهی اســت یــک ســاله از خــانواده  
ــه   گنــدمیان کــه در جهــان از نظــر تولیــد دان
خوراکی اهمیت استراتژیکی دارد و مهمترین 

از آرد دانه گندم . شودغله جهان محسوب می
در تهیه نـان و سـایر محصـوالت نـانوایی و     

ــزي و برخــی محصــوالت غــذایی  شــیرینی پ
از دانـه گنـدم   . شـود فرآوري شه استفاده مـی 

-مرغوب در تغذیه دام و طیور اسـتفاده نمـی  

شود، زیرا مصرف غذایی براي انسان دارد در 
شرایط فراوانی و ارزانـی و نیـز از گنـدمهاي    

هـاي  نامرغوب براي آردسازي و از فـرآورده 
فرعی آرد سازي از گندم در تغذیه دام و طیور 

 .شوداستفاده می
Wheaten.  

 مربوط به گندمگندمی، گندمگون، 
Whey.  



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
آب پنیر، در پنیر سازي، آب و مواد جامد شیر 

. ماند، باقی می)پنیر(که پس از جدا کردن لخته
الکتـوز،  % 5/6آب و % 5/39ب پنیـر حـاوي   آ

پروتئین، مـواد معـدنی، آنزیمهـا، ویتامینهـاي     
 محلول در آب و مقادیر جزیی چربی است

Whinny.  
 شیهه آرام اسب 

Whipicide.  
 داروي کشنده کرمهاي شالقی

Whipworm.  
 کرم شالقی

whitefleece 
  سفید) دسته پشم(فلیس 

Whitening.  
 سفید کردن

Whiteside test 
آزمایشی براي بررسی ورم (آزمون وایت ساید 

  )پستان
Whorl.  

 پیچ، حلقه، موي حیوان
wiener 

  نوعی سوسیس
Wild.  

 خودرو، وحشی
Wild grain 

  چرم طبیعی
Wilt.  

 پژمرده شدن، پالسیدن، خم شدن
Wilted.  

 پژمرده، پالسیده
Wilting.  

 پژمردن، پژمرده شدن، پالسیدن
Wiltness.  

 پژمردگی
Wind.  

 باد، در معرض بار گذاردن
Windblown.  
باد برد،جابجا شده یا حرکت داده شده توسط 

 باد
Windbound.  
متوقف شده توسط بـاد، حرکتـی کـه در اثـر     

 مخالف متوقف یا کند شده باشدوزش باد 
Windbreak.  
ــاختمانی،    ــالح س ــواري از مص ــکن، دی بادش

ها یا درختان که به منظور جلوگیري از رستنی
وزش مستقیم باد به طرق یک محل، مقابل آن 

شـود؛ مثـل، بادشـکن در    احداث یا کاشته می
کننـد تـا از وزش   اطراف مرغداریها ایجاد می
 ري ممانعت شودمستقیم باد به طرف مرغدا

Windgall.  
 دمل پاي اسب

Windiness.  
نفخی ، نفاخی، بادداري، نفـخ داري ، حالـت   

 دار شکم حیوانات نفخ
Windowless.  

 بدون پنجره
Windowpane. Hophopsetta 
maculate.  

 نوعی ماهی پهن و خالدار آمریکایی 
Windproof.  

 ضد باد، مقاوم در مقابل باد
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Windrower.  
کن ردیف  

Windward.  
 روبه باد، به طرف باد

Windy.  
نفـخ دار، پـر   ) 2(پر باد، باد خیز، طوفانی، )1

 نفخ، نفاخ
Wine.  
شراب، مایعی است الکلی که از تخمیر برخی 

ها؛ مثل انگور، سیب و غیره به دسـت  از میوه
 آیدمی

Wing.  
) 3(نـوع، رقـم   ) 2(پره، باله، بال، بادبـان   )1

 بانما 
Winglet.  

 بالچه، بالک کوچک، زایده بال مانند
Winglike.  

 بال مانند، شبه بال
Winker.  

 چشم بند اسب
Winter.  

 زمستان ـ آخرین فصل سال
Winter.  
زمستان گذرانی ، زمستان را گذراندن با حفظ 

 سرزندگی یا شادابی در خالل زمستان 
Winterer.  
زمستانه، حیواناتی کـه در فضـل زمسـتان بـا     
استفاده از علوفه خشک، سیلوي علوفه، مـود  
خشبی یا مخلوطی از آنها با یا بدون مقداري 

شوند و هدف اندکی خوراك مکمل تغذیه می

از نگهداري آنها در زمسـتان، تغذیـه آنهـا در    
مراتع و چراگاههاي غنی بهـار و تابسـتان بـه    
 همراه خوراك مکمل و پروار کردن آنها است 
Wintering.  

مراقبت، تغذیه ) 1(و تغدیه زمستانه،  نگهدري
) 2(و نگهداري دامها در خالل ماههاي زمستان

تغذیه دامهاي غیر تولیدي با علوفه خشبی کم 
 ارزش در طول زمستان

Wiry wool 
  پشم سیخکی

Wisconsin mastitis test (WMT) 
  آزمون ورم پستان ویسکانین

Withdrawal feed 
  حذف برخی مواد از جیره

Withdrawal time 
مدت زمان عرضه نکردن شیر یا گوشت براي 
مصــرف پــس از اســتعمال داروهــا بــه ویــژه 

  .ها بیوتیک آنتی
Withering.  

 خشک شدن
Withers.  
جدوگاه ، برآمدگی یا ستیغی است در قاعـده  

 ايهاي حیوانات مزرعهگردن و باالي شانه
Wolf.  

 گرك
Woodenware.  

وسایلی که با چوب ساخته آالت چوبی، انواع 
 شود-می

Woods.  
 جنگل



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
Wool.  
پشم، الیاف مجعدي که روي پوست گوسفند 

 رویدو دیگر حیواناتی با پوشش پشمی می
Wool wax, wool fat.  

 چربی پشم، روغن پشم 
Wooltype 

  تیپ پشم
Work.  
کار، هر نـوع کـار، کـار جمـع آوري گاوهـا      

 توسط اسب
Worm.  

پا، زنده کوچک نرم تن و بیکرم، هر موجود 
مثل، الرو حشرات، کرم خاکی، کرم ابریشم و 

 غیره
Wormed.  
کرم کشی شده، اشاره است بـه حیـوانی کـه    

بـه آن خورانـده   ) کرم کـش (داروي ضد کرم 
 شده باشد 

Wormer. dewormer.  
کرم کش، ضد کرم، نوعی محصـول تجـارتی   

را  داروکه حاوي داروي ضـد کـرم باشـد و    
لوله معدي، خوراك یا آب یـا توسـط   توسط 

ــی   ــا انگرهــاي داخل ــارزه ب ــراي مب ســرنگ ب
 .کننداستعمال می

Wort 
گیاه خیسانده که (مایع قندي یا ماده تخمیري 

 ). هنوز تخمیر نشده
Wound.  

 زخم
Wpium.  

 تریاك
Wrapping.  
در پوشش پیچاندن، کشیدن یک الیه نازك از 
 جنس مشمع و غیره روي محصول یـا ظـرف  

محتوي محصول به منظور جلوگیري از عـدم  
نفوذ هوا به داخل ظرف؛ مثل، مشـمع پیچـی   

 گوشت مرغ و غیره
Wriggler.  

پشه) کرمینه(الرو   
Wry neck 

ــردن   ــوردگی گـ ــیچ خـ در ) wry-neck(پـ
ها مشاهده شده  هاي مادر، به ویژه خروس گله

است، که ممکن است به واسـطه اخـتالل در   
ایـن  . آمینـه باشـد  سوخت و سـاز اسـیدهاي   

عارضه تنها یک اخـتالل اسـکلتی محسـوب    
رسد که بـا سـوخت و    شود و به نظر می نمی

  .ساز نیاسین یا تریپتوفان در ارتباط باشد
WSC. Water soluble 
carbohydrates.  
کربوهیـــدراتهاي قابـــل حـــل در آب ـ       
کربوهیدراتهاي سهل هضم که شامل قنـدهاي  

 شودساده، دو قندیها و نشاسته می
WSV. Water soluble vitamins.  

ویتـامین  ) ب کمـپلکس (ویتامینهاي گروه ب 
 شود می ppث و ویتامین 

Wt. weight.  
 وزن

 

X 
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X chromosome.  
کروموزم ایکس، هـر یـک از دو کرومـوزوم    

 در جنس ماده که وقتی با کروموزوم x جنسی

x    جنس نر به فرزند منتقل شود، فرزنـد مـاده
جنس  Y شود و وقتی با کروموزمیا دختر می

-نر به فرزند منتقل شود فرزند نر یا پسر مـی 

 شود
Xanth-, xantho-.  

کـه  » زرد«زرد، پیشوندهاي هستند بـه معنـی   
براي نامگذاري نمکهاي کبالت آمونیاکی زرد 

 رونداي به کار مییا مایل به قهوه
Xanthate.  
زاتتــات، گزانتــات، اســترهاي اســید زانتیــک 

 که یک اسید ناپایدار است ) گرانتیک(
Xanthein.  
زانتئین، گزانتئین، نوعی ماده رنگی است که به 
صورت محلول در شیره سلول گیاهی یافـت  

 شودمی
Xanthic.  

 مایل به زرد، صفراوي
Xanthin.  
زانتین، گزانتین ـ نوعی ماده واسطه رنگی در 

لیسم پورینها، این ماده براي اولین بار از متابو
سنگهاي صفراوي جدا شد این ماده در جگر، 
لوزالمعده، مخمرها، سیب زمینی، قهوه، چاي، 

 شودروناس و گل زرد یافت می
Xanthin oxydase 

یکی از آنزیم هاي موجود در شیر به غشاي 
گویچه هاي چربی متصل است و گزانتین را 

  .کند میو اسید اوریک آزاد  کند میزیه جت
Xantho-. See xanth-.  
-زرد، پیشوندي است که داللت بر زردي می

 کند 
Xanthophylls. C40 H56 O2 See 
anthoxanthin.  
زانتوفیل، گزانتوفیل ـ ترکیبی است بـه رنـگ    

اي که معموالً در گیاهان بـا  سیاه مایل به قهوه
کلروفیل و کاروتن همراه است و بـر حسـب   
غلظت آن موجب ایجاد رنگ طالیی مایل به 

 شود زرد تا عاجی می
Xanthosis.  
زانتوز، گزانتـوز، تغییـر رنـگ مایـل بـه زرد؛      

 هاي مایل به زرداستحاله توام با ایجاد رنگدانه
Xenogeneic.  
انتقال ناجور، پیوند ناجور، پیوند یک بافت از 

 اي دیگریک گونه حیوان به گونه
Xenograft.  
پیوند غیر خودي، نوعی پیوند که در آن دهنده 

 هاي مختلف باشندو گیرنده پیوند از گونه
Xeric.  

 خشک
Xerophthalmia.  
خشکی قرنیه، خشکی و کدري قرنیـه چشـم   

ــامین  ــر ویت ــان در اث ــات و انس  (A) حیوان

گزوفتــالمی در حیوانــات بیشــتر در مــواردي 
ز افتد که دامها دسترسی به علوفه سباتفاق می



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
. یا خوراك حاوي کاروتن کافی نداشته باشند

افتـد  در کودکان ، بیشتر در مواقعی اتفاق مـی 
که دسترسی بـه شـیر کامـل، کـره، سـبزیها و      

به محض مشاهده عالیـم ایـن   . ها نباشدمیوه
 (A)اي، باید از مکمل ویتـامین  بیماري تغذیه

در تغذیه حیوان یا انسان مبتال استفاده کرد تا 
ــوارض  ــت    از ع ــوري اس ــه ک ــدي آن ک بع

 جلوگیري شود 
Xerophyte.  

 خشک زي
Xerosis.  

اي خشکی پوسـت، خشـکی قرنیـه، عارضـه    
اســت کــه بــه صــورت خشــکی پوســت یــا 

کند و علت آن خشمکی قرنیه چشم تظاهر می
 معموالً کمبود ویتامین آ است

Xerostoma.  
 خشکی دهان

Xerothermic.  
 خشک و گرم، شرایط آب وهوایی خشـک و 

گرم؛ هر شرایطی که با خشکی و گرمی تـوام  
 باشد

Xiphisternum.  
 زایده خنجري 

Xiphoid.  
 خنجري شکل 

Xylan.  
زایالن، گزیالن، سلولوزان، نوعی چند قنـدي  
پیچیده که در گیاهان با سلولز همـراه بـوده و   

 رنگ آن زرد است 

Xylanthrax. Charcoal.  
 زغال چوب 

Xylem.  
چوبی بافت چوبی، آوند   

Xylitol. C5H12O5.  
الکل زایلیتون، نوعی الکل قندي است و قتی 
گروه آلدئیدي قند پنج کربته زایلـوز بـا یـک    
گروه هیدروکسیل جایگزین شود، الکلـی بـه   

 شودنام زایلیتول تشکیل می
Xylose.  
زایلوز، گزیلوز، قند چوب، نوعی قند متبلـور  
 پنج کربنه و مواد گیـاهی؛ مثـل، چـوب افـرا،    

چوب گیالس، کاه و پوسته بادام زمینی یافت 
شود این قند یکی از فراوانتـرین قنـدهاي   می

موجود در جهان است، امـا بـه عنـوان منبـع     
در . انرژي براي بدن اهمیـت چنـدانی نـدارد   

شـود،  طبیعت زایلوز به شکل آزاد یافت نمـی 
بلکه به صـورت پرقنـدي یـا پـولیمر زایلـوز      

یم مـزه زایلـوز   مصرف الکل شیر. وجود دارد
کــه زایلیتــول نــام دارد در بعضــی رژیمهــاي 
ــذاي   ــر ادراه دارو و غ غــذایی انســانی از نظ

  .آمریکا بالمانع است
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Y 
Y. ythrium.  

 ایتریوم 
Yak.  
گاو نر نوعی گاو نر با شاخها و موهاي بلنـد  

 شودکه بیشتر در آسیاي مرکزي یافت می
Yard. yd.  

گیري طول برابر با اندازهیک مقیاس ) 1(یارد 
 )2(متـر   9144/0ایـنچ یـا    36سه فـوت بـا   

ــه  ناحیــه ــه ک اي در خــارج از ســاختمان خان
معموالً کف بتنی یا سنگفرش دارد و با دیوار 

اي از یک زمین که ناحیه) 3(احاطه شده باشد
 به منظور خاصی اختصاص داده شده باشد

Yardage.  
 مقیاس طول یا مساحت بر حسب یارد

Y chromosome. Y  
کروموزم، یکـی از کرومـوزوم جنسـی نرهـا     

است که وقتی بـا هـر    X دیگري کروموزوم(
جنس مـاده  ( یک از دو کروموزم جنس ماده 

، به فرزند منتقل شـود،  )دارد x دو کروموزوم
چنانچـه کرومـوزم   . شـود فرزند نر یا پسر می

مادر به  x پدر باا کروموزوم جنسی x جنسی
 شودشود، فرزند ماده یا دختر میفرزند منتقل 

Yean.  
اله زایی، بره زایـی، زاییـدن یـک    غزایمان، بز

 نوزاد، بویژه توسط بز و گوسفند 
Yeanling.  

، دام یکساله بـه بـاال و کمتـر از دو    الهغزبره ب
 سال

Year.  
روز  365سال، مجموع روزهاي یک سال که 

 روز است  366است و در سالهاي کبیسه 
Yearling.  
یک ساله، یک ساله تا دوساله، گیاه یا حیـوان  
یک ساله ـ گیاه یا حیوانی کـه بـیش از یـک     
سال و کمتر از دو سال سن داشته باشد؛ مثل، 
اسب در سال اول زندگی و گوسفند، بز، گاو 

 ماهگی  18تا  12گوشتی و گاو شیري در 
Yearock.  

 مرغ یک ساله
Yeast.  

یک توده مایل بـه زرد   )1( مخمر، خمیر مایه
متشکل از قارچهاي تک سلولی میکروسکوپی 
از خانواده ساکارومیستها که موجب تخمیر در 

این قارچها . شودها، خمیر و غیره میآب میوه
ممکن است به طور غیر جنسی بـا تقسـیم و   

ها به دو بخش مساوي تکثیر جدا شدن سلول
آمدن، مایـه خمیـر   تخمیر شدن، ور) 2(شوند 

 دنز
Yeastly.  

اي، مخمري، مثل مخمرخمیر مایه  
Yield.  
تولید، بازده یک تولید، محصول، بازده، ثمـره  
دادن ـ مقدار تولید یک محصول که از کشت  

آید؛ مثل، تولید پـنج تـن   یا رشد به دست می
بازده پشم ـ درصدر پشـم   ) 2(گندم در هکتار

تمیز یا شسـته شـده کـه پـس از شستشـو و      



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
آید آشغال از آن به دست می زدودن چربی و

بازده الشه ـ نسـبت وزن الشـه بـه وزن     ) 3(
تولید کردن مخصوالت در نتیجه ) 4( زنده دام

 .کشت یا رشد؛ مثل، تولید میوه از یک درخت
Yielding.  

 ثمر دادن 
Yield leather 

  درصد چرم
Yield revenue.  

 بازده، بازده محصول
Yoghurt.  

لبنی نیمه جامد تخمیر ماست، نوعی فرآورده 
شده که از افزودن باکترهاي ماسـت سـاز یـا    
خود ماست به شیر جوشیده کامل، شـیر کـم   
چرب پس چرخ ولرم و نگهداري آن در دماي 

ساعت به  8تا  5گراد به مدت درجه سانتی 37
 .آیددست می

Yolk.  
زرده، زرده تخم، زرده ) 2عرق چرب پشم ) 1

پرندگان کـه  تخم مرغ، بخش زرد رنگ تخم 
در سطح آن صفحه رویانی قرار دارد و از آن 

باقی مانده زرده به عـالوه  . کندجنین رشد می
سفیده، مواد غذایی مورد نیاز براي رشد جنین 

  .کندرا تامین می
Yolk.  
روغن پشم ، ماده چربی که از پشم گوسـفند  

گیرند؛ تمام مواد موجود روي پشم چیـده  می
 شده

Yolk.  

نی؛ قسمت اصلی، بهتـرین بخـش   قسمت میا
 یک جسم 

Yolky.  
 شبیه زرده تخم، چرب، داراي روغن پشم

Young.  
 جوان، فرزند جوان، بچه 

 
 

Z 
Zacate.  

 مرتع، علفزار، علف
Zea.  

 جنس ذرت 
Zeaxanthin. See xanthin. See 
xanthophylls.  
زیزانتین نوعی کارو تینوئید الکلی که رنگدانه 

 (A)ما هیچ فعالیت و تیامین ذرت زرد است، ا

در طبیعت به وفور و به طور تـوام بـا   . ندارد
 .شودگزانتول یافت می

Zebra.  
گورخر، گـور اسـب، یـک حیـوان آفریقـایی      
وحشی که مشابه اسب بوده، امـا رنـگ آنهـا    
متشکل اس از نوارهایی به رنگ سیاه یا سیاه 

 اي و سفید در سرتاسر بدن مایل به قهوه
Zebu.  

اي گاو است که منشاء آن هند، نژاد زبو، سویه
از نژاد زبو به عنوان . چین و شرق آفریقا است

حیوانی کاري، براي تولید گوشت و نیز براي 
بزرگ روي  نکوها. شودتولید شیر استفاده می
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ها، گوشتهاي آویخته و غبغـب بـزرگ از   شانه
 .مشخصات این نژاد است

Zein.  
است که از ذرت مشتق زیین، زئین ، پروتئینی 

این پروتئین از نظر اسـیدهاي آمینـه   . شودمی
 .لیزین و تریپتوفان کمبود دارد

Zeolit  
سال قبل یعنی  250زئولیت، اولین بار حدود 

توسط معدن شناس سوئدي  بنام  1756سال 
 Fredrick(فردریـــــک کرنســـــتدت 

cronstedt (زئولیت از دو کلمه . کشف شد
به ) سنگ( lithosو ) جوشان( zeinیونانی 

ــنگ  ــی س ــان   معن ــاي جوش  Boiling(ه

Stones (اولین زئولیت کشف  .اقتباس نموده
بـود کـه در سـال    ) stilbite(شده استیلبیت 

ــروف   1756 ــد و معـ ــف شـ ــرین و  کشـ تـ
تـرین زئولیـت طبیعـی کلینوپتیلولیـت      فراوان

)clinoptilolite ( کشف شد 1890در سال.  
Zeta potential 
در سطح ذرات کلوئیدي نظیر کازئین دو الیه 
ــیل    ــتالف پتاس ــود دارد و اخ ــی وج الکتریک
الکتریکی بین این دو الیه پتانسیل زتا نامیـده  

که از عوامـل پایـدراي دیسپرسـیونها     شود می
  .محسوب می گردد

Zimmermain.  
 نوعی سیم بخیه آلومنیمی

Zinc ,(Zn) 

نیاز نوعی عنصر فلزي کم ) 1(روي، فلز روي 
براي گیاهان و حیوانا که به مقـدار جزیـی در   

این عنصر که بـه مقـدار   . شودخاك یافت می
این عنصـر در   .شودجزیی در خاك یافت می

تغذیه گیاهـان، حیوانـات و انسـان ضـروري     
شود، اما مقدار نیاز به آن بسـیار  محسوب می

 جزیی است و جز عناصـر معـدنی کـم نیـاز    

(terrace elements)  2(شود بندي می طبقه (
رنگ قرمز مایـل  ) 3(رویین، داراي فلز روي 

 به آبی 
Zincite. ZnO. See zinc oxide.  
ــدن روي    ــنگ مع ــی روي، س ــید طبیع ، اکس

 زینسیت
Zn3P2.  
گردي است به رنگ خاکستري تیره یا سیاه که 

شود، بویی شبیه بوي کاربیـد  در آب حل نمی
دارد و به صورت طعمـه مسـموم بـت مـواد     
مختلف؛ مانند، دانه گندم، ذرت، آفتـابگردان،  

زمینی و غیره براي مبارزه با انواع هویج، سیب
 .شودهاي خانگی و صحرایی مصرف میموش

Zogamy.  
 تولید و تکثیر جنسی حیوانات

Zona.  
 منطقه

Zona pellucida 
، غشـاء میوکـوپلی   شفاف، زوناپلوسـیدا  ناحیه 

ــاکاریدي   و) mucopolysacharide(ســـــ
  .شود روشنی که پیرامون اووسیت تشکیل می



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
Zona reaction 

  واکنش زونا
Zonal.  

اياي، ناحیهمنطقه  
Zonary.  

اي منطقه  
Zone.  

ناحیه بنـدي، منطقـه   ) 2(ناحیه، نوار، منطقه)1
بندي ـ تقسیم بندي یا عالمـت گـذاري یـک     

تخصـیص یـک   ) 3(مکان به نواحی مختلـف  
مثل، اختصـاص  ناحیه به بهره برداري خاص؛ 

-دادن یک ناحیه به کشاروزي، ایجاد کارخانه

 .هاي صنعتی و غیره 
Zonular.  

اي منطقه  
Zoo.  
حیوان، جانور، باغ وحـش، پیشـوندي اسـت    

یـا  / کنـد بـر رابطـه بـا     ترکیبی که داللت می
 وابستگی به حیوانات یا حیات وحـش؛ مثـل،   

zoology  )جانور شناسی(  
Zoogony 

  زایی زنده
Zoological.  

 جانور شناختی، وابسته به جانور شناسی
Zoologist.  
دانشمند علم جانور شناسـی، جانورشـناس ـ    
فردي که در مطالعه علمی جـانوران و رفتـار   

 آنها تخصص دارد
Zoology.  

 جانور شناسی

Zoometry.  
 اندازه گیري اندامهاي جانوران 

Zoonose.  
انسان و بیماري مشترك، بیماري مشترك بین 

 دام
Zoonoses. pl. of zoonose.  
ــایی   ــراض و عفونته ــترك، ام ــاي مش بیماریه

  مشترك بین انسان و دام  هستند که به طور
Zoonotic 

  
  بیماري مشترك انسان و دام

Zoophilic 
  حیوان دوست

Zooplankton.  
پالنکتون جانوري،جانورانی هستند بسیار ریز 

شـوند  که به صورت شناور در دریا یافت می
ــاي     ــا از پالنکتونه ــواع ماهیه ــیاري از ان بس

 .کنندجانوري و گیاهی تغذیه می
Zoosemiotics 

  نشانه شناسی جانوري
Zoospermia 
زواسپرمیا، حضور اسپرم زنده در منـی انـزال   

  .شده
Zootomy.  

 تشریح حیوانات 
Zootoxin 

  سم جانوري
Zwitterion.  
زوئیریون ، اصطالحی اسـت بـراي توصـیف    
خواص اسیدهاي آمینه، وقتی اسیدهاي آمینـه  
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شوند، برحسب نیاز در یک محلول یونیزه می
. کننـد محلول، به صورت اسید یا باز عمل می

این خاصـیت، اسـدهاي آمینـه را بـا فرهـاي      
 .سازدخوبی می

Zygoma.  
 ، لپوجنه گونه، 

Zygomatic.  
اي اي، وجنهگونه  

Zygote.  
تخمک لقاح یافته، تخمک بارورشده یک 
سلول دیپلوئید ایجاد شده به وسیله ترکیب 

  .ها پلوئیدگامتهاي نر و ماده
Zymase.  
زیماز ،آنزیمی است که با عمل تخمیر، قند را 

 .کندتبدیل به الکل می
Zymogen.  
زیموژن، پیش آنزیم، بعضی از آنزیمها شـکل  

 PH شرایط از قبیل غیر فعال دارند که تحت

شـوند ؛ مثـل   و یا اثر آنزیمهاي دیگر،فعال می
پپسینوژن و تریپسـینوژن کـه پـس از ترشـح     
توسط لوزالمعده در محیط روده باریک فعال 

 .شوندشده وبه پپسین و تریپسین تبدیل می
Zymoid.  

 داراي خواص مخمر، تخمیري 
Zymology.  

 ، مخمر شناسیتخمیر شناسی
Zymolysis.  
آبکافـت آنزیمـی، تغییـرات حاصـل از عمـل      

 .آنزیمهاي

Zymotic 
  زیموتیک، تخمیري

Zymurgy.  
اي از شیمی کاربردي که در زیمورجی، شاخه

  .شودآن از تخمیر بحث می
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
 

 اختصارات
 

ADAS           مرکز مشاوره و توسعه کشاورزي        
        

ADF               الیاف غیر محلول در شوینده اسیدي   
        

ADIN 
نیتروژن غیر محلول در شـوینده اسـیدي یـا نیتـروژن غیـر      

  قابل هضم در شوینده اسیدي
ADIP             پروتئین غیر محلول در شوینده اسیدي 
       

AFRC          مرکز تحقیقات کشاورزي و غذا          
        
ALP          سطح تولید حیوان                              
       
ARC           شوراي ملی کشاورزي                       
        
ATP                 تري فسفات                     آدنوزین
        
BCS                  نمره وضعیت بدنی                    
        
BF                            چربی خالص شیر               
        
BHB                          بتاهیدروکسی بوتیرات        
        
BMR                     نرخ متابولیسم پایه                 
       
BST                      سوماتوتروپین گاوي               
       
BW                 وزن بدن                                   
       

BV                    ارزش بولوژیکی                        
        
BUN                   اي خون                 نیتروژن اوره
       
CDM                 ماده خشک تصحیح شده             
       
CFU                     تعداد کلنی هاي تشکیل شده      
      
CNCPS   سیستم پروتئین و کربوهیدرات خالص
 کرنل                                                          
CP               پروتئین خام                                  
        
CS                                  نمره امتیاز بدن            
       
DCAD                 آنیون خوراك     -اختالف کاتیون
      
DCP                        پروتئین خام قابل هضم         
       
DE                         انرژي قابل هضم                  
        
DLWG                        اضافه وزن روزانه            
       
DLWL                      کاهش وزن روزانه              
       
DM               ماده خشک                                  
        
DMB              بر پایه ماده خشک                        
       
DMI                 ماده خشک مصرفی                     
       
DOMD         ماده آلی قابل هضم در ماده خشک      

)                       تعیین شده بوسیله آون حرارتی(      
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DOMDc    ماده آلی قابل هضم در ماده خشک        
تصحیح شده       

DUP                      پروتئین عبوري قابل هضم       
       
e.g.                                             ،مثالبه عنوان  

EAAI             شاخص اسیدهاي آمینه ضروري        
        
ECF         مایعات خارج سلولی                           
         
EDTA              اتیل دي آمین تترا استات               
      
EE              چربی خام، عصاره اتري                     
        
ERDP               پروتئین قابل تجزیه موثر              
      
FCM                شیر تصحیح شده براي چربی          
       
FFA                 اسید هاي چرب آزاد                    
        
FI                مصرف خوراك                               
        
FME                  انرژي قابل متابولیسم قابل تخمیر   
       
GE        انرژي خام                                           
        
GPV          ارزش کل پروتئین                             
       
GSPx             گلوتاتیون پراکسیداز                      
       
HI                     افزایش گرما                             
        
HP                  تولید گرما                                 
        

HR                  نرخ گرما                                  
        
IU                           واحد بین المللی                  
         
LCFA                   اسید هاي چرب بلند زنجیر       
        
LCT                         دماي بحرانی پایینی             

       
M/D  خوراك خشک نسبت انرژي قابل متابولیسم به ماده

      
MHC                                   سازگاري فاکتورهاي

 نسجی
MIDF      روش   الیاف غیر محلول در شوینده اسیدي

 نوین
MAFF                    زي،شیالت و غذاوزارت کشاور
      ME                  انرژي قابل متابولیسم              
             
MMA                      اسید متیل مالونیک                
      
MP                            پروتئین قابل متابولیسم        
       
MUN                     اي شیر                نیتروژن اوره
       
NCDG             قابلیت هضم سلوالزگاما ماناز خنثی  
       
NDF                   الیاف غیر محلول در شوینده خنثی 
       
NE                       انرژي خالص                        
        
NEg                           انرژي خالص براي رشد      
        
NEL                            انرژي خالص براي شیردهی 
       



  علوم دامیفرهنگ لغت تخصصی 
NEm                       انرژي خالص براي نگهداري    
       
NFC                             کربوهیدرات غیر فیبري    
       
NFE                        عصاره فاقد ازت                 
        
NEFA                       اسیدهاي چرب غیر استري   
       
NIRs                  اسپکتوفتومتري مادون قرمز نزدیک
       
NMJ                    عصبی             -اي عمل ماهیچه
      
NP                         پروتئین خالص                    
        
NPN                                      ازت غیر پروتئینی 
        
NPR                           نسبت ویژه پروتئین          
        
NPU                     مصرف ویژه پروتئین               
       
NRC                شوراي ملی تحقیقات                   
       
NSP                   اي          هپلی ساکارید غیر نشاست
       
OAA                          اگزالواستیک اسید             
       
ODM             ماده خشک تعیین شده در آون حرارتی

       
OMD                 قابلیت هضم ماده آلی                 
       
PDI                   پروتئین قابل هضم در روده کوچک 
       

PDIE پروتئین هضم شده در روده کوچک زمانی که
             .     اي محدود است انرژي براي تخمیر شکمبه

               
PDIM   پروتئین میکروبی هضم شده در روده کوچک  

        
PDIME          پروتئین میکروبی هضم شده در روده

اي محدود  اي تخمیر شکمبهکوچک زمانی که انرژي بر
.   است  

PDIMN          پروتئین میکروبی هضم شده در روده
اي محدود  کوچک زمانی که نیتروژن براي تخمیر شکمبه

. است  

PDIN    پروتئین هضم شده در روده کوچک زمانی که
.                حدود استاي م شکمبهنیتروژن براي تخمیر 

      
PE                                           معادل پروتئین    
       
Penn 

  دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا
PER                 ئین                 نسبت راندمان پروت
       
PTH                هورمون پاراتیروئید                      
        
QDP                 پروتئین سریع تجزیه                   
       
qm                     تراکم تسبی انرژي قابل متابولیسم    
      
RQ                   نسبت تنفسی                            
       
RDP                    پروتئین قابل تجزیه در شکمبه     
      
RRS                   نشاسته عبوري                        
       
SCC                    شمارش سلول هاي سوماتیک     
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SDP                               پروتئین کند تجزیه        
       
SOD                       سوپر اکسیدازدیس موتاز        
        
TDS                      کل مواد جامد                      
        
TDN                کل مواد مغذي قابل هضم              
      
TDTP                پروتئین حقیقی قابل هضم           
       
THI                 رطوبت                    –شاخص دما 
        
TMR               جیره کامال مخلوط                       
       
TME              انرژي قابل متابولیسم حقیقی             
      
TMEn  شده  براي قیقی قابل متابولیسم تصحیحانرژي ح

ازت       
TNZ                        ناحیه آسایش حرارتی           
        
TP                               بافتی  پروتئین کل، پروتئین
   
UCT         الیی                            دماي بحرانی با
       
UDP              پروتئین عبوري                            
        
UME                انرژي قابل متابولیسم قابل مصرف    
      
USP               واحد دارویی ایالت متحده              
         
VFA                اسیدهاي چرب فرار                     
        
WI                 مصرف آب                                  
        

WSC                  کربوهیدراتهاي محلول در آب      
        
Y                                                            تولید
       


