
A , C
volcanic water »‾Bz�zUC JC
ð½jq‾ B½ c�w nj Bª£@B« ¬°nj JC [»wB®{�¼«p]

�¼«p c�w ³M
Cetacea ¬B‾BwpBMJC
²jBÇw »‾kÇM ³� »½B½nj ¬AnAk‾BTvQ [»wB®{Sv½p]
jnAj nAo" ¬B{ow $o% °j nj ¬Bz½B´ªza ° k‾nAj
pA ° kÇ‾A»Moa pA »®* n̈j±P¼µ ºAnAj ±« ºB] ³M °
nB¼ÇvM o¢½kÇñ½ BÇM ¬kÇM ¶pAkÇ‾A ° »ThÇÇ½n o5ÇÇ‾

k‾AR°B7T«
boiling ¬jo� qQJC
o½Bw B½ x±]JC nj »½Am* jA±« �ThQ [»½Am� /�]

JC º°Be RBí½B«
hydrovarium »‾AkªhUJC

¬AkªhU nj é½B« éª\U [»ñ{qQ]
1 ¬jp x±]JC nj Ñ 1¬jp x±]JC
2 ¬jp x±]JC nj Ñ 2¬jp x±]JC

Tringa guttifer nAk§BiqLwð¼¦`MC
�TÇwAn ° ¬B¼ñ¼¦`ÇMC pA ºA³‾±ÇÇ£ [»wB®ÇÇÇ{Sv½p]
° SiA±®ÇÇñ½ ºBµ³ÇÇñ§ ºAnAj ³ÇÇ� ¬B‾Bw©¼¦ÇÇÇw

JBTFC n±‾ nj ° SwB §́BM º°noM ¥ñ{»{o7¢®w
j±{»« ²k½j qLw ¡‾n ³M

ºj±h‾³®¼w °B�%{ ð¼¦`MC
Tryngites subruficollis
�TÇwAn ° ¬B¼ñ¼¦`MC ¶o¼U pA ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p]
³� n°k«HL½oKU ºow ° ða±� »‾kM BM ¬B‾Bw©¼¦w

SwA ºj±h‾ jnp ¡‾n ³M xow $o% °j
³§±U±� »'{B()±‾ ð¼¦`MC

Eurynorhynchus pygmeus
�TÇwAn ° ¬B¼ñ¼¦`MC ¶o¼U pA ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p]
BÇ½ k®‾B«LjnBÇ� ºnBK®ÇÇ« ºAnAj ³ÇÇ� ¬B‾Bw©¼¦ÇÇw

SwA ¥ñ{»K{B"
Scolopacidae ¬B¼ñ¼¦`MC
BÇM ,¬B‾Bw©¼¦Çw �TÇwAn pA ºA²o¼ÇU [»wB®Ç{Sv½p]

k®¦M B½ ²BU±� »½BµBQ ° Nw±T« B½ ða±� ºA³X]
amniotic fluid ºA³«B{¬°nj JC

ºA³«B{¬°nj ¶o7e¬°nj é½B« [»ñ{qQ]

hydrophilic Sw°jJC
jnAj JC Jm] ³M ¥¼« ³� ºA²jB« »£s½° [»ª¼{]
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hydrophyte, hygrophyte 1 Sw ÔnJC
nj B½ J±%o« N½Ao{ nj ³� »µB¼£ [SîAnp � /�@]

k®�»« k{n JC
watercolour/ water colour ¡‾oMC
¤±¦d« (³½B«©�@) ¨o]©� ºB´¢‾n /1 [»ªv\ÇU /Çµ]

j±{»« W¦i ¡‾oMC BM ³� ºo®µ ºoYA /2 JC nj
hydrocolpos »µAn¬Akµp JC

²An¬Akµp nj ²k{éª] ¬±¢MC é½B« [»ñ{qQ]
²Aoµp JC / ÇT«

»µAn¬Akµp JC Ñ ²Aoµp JC

ground water, »®¼«po½p JC
underground water
c�w o½p Svw jA±« nj j±]±« JC [»wB®{�¼«p]

JC ¶o7w
hydrogel ¤rJC
(k¼Ä±¦�@) ²k®�@AoQ pBF K¼�oU pA ³� ºk¼Ä±¦� [»ª¼{]
»§±~dÇ« ° j±{»Ç« ¥¼ñzU (JC) ³Tw±¼Q pBF BM

k®�»« k¼§±U °o‾Ao£ k®‾B«¤r
cascade ²nBzMC
xpAjoÇQ nj ³Tw±¼ÇQ ºB´T¼§BíÇF ³¦v¦Çw [///³‾BÇ½An]
^±Ç"° ³ÇM ³TvMA° ³¦eo« oµ ¨B\‾A ¬C nj ³� Bµ²jAj

SwA ¥L" �¦eo«
cascading ºpBw²nBzMC
³Tw±¼Q ºB´T¼§BíF ³¦v¦w ð½ ¬jAj K¼UoU [///³‾B½An]
³TvMA° ³¦eo« oµ ¨B\‾A ¬C nj ³� Bµ²jAj xpAjoQ nj

SwA ¥L" �¦eo« ^±"° ³M
storm surge ¬B4±U �µ±ñMC
B½ ¬BF±U oYA oM B½nj JC ¬k«C ¿BM ° xq¼i [±] /�]

¬BF±U q�o« nj nBzF SFA S¦î ³M
storm tide 2 k®zñ�±U/ ÇT«
hurricane tide k®�±U k®z�@
storm wave ¬B�±U Z±«
hurricane surge k®4±U �µ±ñMC
B½ k®F±U oYA oM B½nj JC ¬k«C ¿BM ° xq¼i [±] /�]

k®F±U q�o« nj nBzF SFA S¦î ³M
hydrophobe 1 q½o£JC

jnAk‾ JC Jm] ³M ¥¼« ³� ºA²jB« [»ª¼{]

hydrophobic 2 q½o£JC
jnAk‾ JC Jm] ³M ¥¼« ³� ºA²jB« »£s½° [»ª¼{]

rainfall loss, rainfall abstraction k‾BªMC
nj ³� ¬BF±U pA ¥æBe »£k‾nBM pA »zhM [±Ç] /�]
© Ḉw ©¼KTÇv« JBÇ‾A°n nj ° k‾B«»« q½oMC �b±e

jnAk‾
storm loss k‾Bª�±U / ÇT«

seaplane/sea plane, aquaplane, %¼z‾JC
float seaplane
oM SwBioM°Svz‾ ºAoM ³� »½Bª¼QA±µ [»½A±µ /b]

SwA ²k{ »eAo% JC c�w º°n
curing brine ºn°C¥ªî ßðª‾JC
ºn°C¥ªî ºAoM ²jB7TwA jn±« ðª‾JC [»½Am� /�]

»T{±£ ºBµ²jn°C oF k®‾B« ,»½Am* jA±«



ºkL®£ ¬Bz�zUC 5

connate water jAqªµ JC
¡®Çw mFB®Ç« nj ²jBTÇFA¨Aj³ÇÇM JC [»wB®{�¼ÇÇ«p]

J±wn ¬k{ ³Tz ‾́ ¬B«p nj »M±wn
cease fire uMyUC
°j �¼ÇM yUC �§jBL« ¬C nj ³� »T¼íb° [»«B#Ç‾ /�]

j±{²jAj ¬B½BQ S"±« n±% ³M ©æBhT« º°o¼‾
fire wall k®LzUC
n±U±« ³� RnAoe oMAoM nj ¨°BK« ¶nA±½j [»½A±µ /b]

k®�»«Ak] ¬C ºB´Tªv" o½Bw pA An jo£@A±µ
Ara, Altar ¬AkzUC
»M±®Ç] ¬BªwC nj »ña±� »ñ¦F Rn±æ [¨±\‾]
nAoÇ" »Tz ḈM ïoÇ« ° JoKÇî ºB Ún±Çæ �¼ÇM ³Ç�@

jnAj
volcano ¬Bz�zUC
ºBªÇ£@BÇ« ¬k{³T{BLÇ‾A pA ³Ç� »µ±� [»wB®{�¼«p]

SwA ²k«C j±]°³M m7®« ð½ pA ²k{¬An±F
volcaniclastic ºnA°C¬Bz�zUC
ºnA°C »‾Bz7zUC jA±« »«BªU »£s½° [»wB®{�¼«p]
° ¬k{³í�Ç" ³í�Ç" k®Ç½AoÇF ³‾±£oÇµ �¦¼w° ³M ³�@
»�¼dÇ« nj »‾Bz7ÇzUC o¼Ç* jA±Ç« BM ¬k{ e±¦h«

k‾±{»« ³Tz ‾́
stratovolcano ºA³®¼a ¬Bz�zUC
pA ³Ç� »L¼{oÇQ »‾Bz7ÇzUC e°oh« [»wB®{�¼«p]
¥¼ÇñzU J°B®ÇU ³M ,ºnA°CnlC jA±« ° ²pAk£ ¬An±F

SwA ²k{
composite volcano K�o« ¬Bz�zUC / ÇT«

volcanicity ºq¼i¬Bz�zUC
ºBµpB£ ° JAm« jA±« Z°oi k®½AoF [»wB®{�¼Ç«p]

�¼«p c�w ³M ¬°nj pA ¬C ²Aoªµ
volcanism, vulcanism »‾Bz�zUC / ÇT«

volcanogenic jAp¬Bz�zUC
»‾Bz7ÇzUC ²B¢TwBÇi ³`Ç‾C »£s½° [»wB®{�¼«p]

jnAj
shield volcano ºoPw ¬Bz�zUC
° »¢®] oPw ¥ñ{ ³M ³� »‾Bz7zUC [»wB®{�¼«p]

SwA K¼{©� ºBµ³®«Aj BM »%°oh«
fissure volcano ºA³4Bñ{ ¬Bz�zUC
éÇ"A° »‾Bz7ÇzUC ºBµ³‾Bµj pA »ñ½ [»wB®{�¼«p]

³FBñ{ ð½ º°n
»‾B½o] Ç ºA³�Bñ{ ¬Bz�zUC / ÇT«

fissure - flow volcano

¬Bz�zUC Ñ »‾B½oÇ] Ç ºA³4BÇñ{ ¬Bz�ÇÇzUC
ºA³�Bñ{

volcanist, volcanologist tB®{¬Bz�zUC
ºB Ḉ‾A n±ÇF jn±Ç« nj ³Ç� »~~hT« [»wB®{�¼«p]

k®�»« ³í§B�« »‾Bz7zUC
volcanology »wB®{¬Bz�zUC
nj ³Ç� »wB®{�¼Ç«p pA ºA³iBÇÇ{ [»wB®{�¼ÇÇÇ«p]

SwA »‾Bz7zUC BM eBLUnA
»‾Bz�zUCkL®£ Ñ ºA³«±� ¬Bz�zUC
»‾Bz�zUCkL®£ Ñ ºkL®£ ¬Bz�zUC
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ºA³®¼a ¬Bz�zUCÑ K�o« ¬Bz�zUC
pseudovolcano Bª‾¬Bz�zUC
eBLUnA nj ³� »£nqM (rater) �‾B\®F [»wB®{�¼«p]

Sv¼‾ »‾Bz7zUC S¼§BíF BM
ºq¼i¬Bz�zUCÑ »‾Bz�zUC

jB¼®M³‾B½An xp±«CÑ JAnC
tranquilizer yhM¨AnC
° JAo�bA ° jnAj ²k®®�¨AnC oYA ³� »½°nAj [»ñ{qQ]

kµj»« �¼ñvU An y®U
minor tranquilizer B¼íD yhM¨AnC

JAo�bAkb ºBµ°nAj [»ñ{qQ]

major tranquilizer º±( yhM¨AnC
»z½oQ¬A°nkb ºBµ°nAj WMBw ¨B‾ [»ñ{qQ]

simmer ¬jo� qQ¨AnC
JC k®‾BÇ« »í½B« nj »½Am* jA±« �ThQ [»½Am� /�]

x±] ��K‾ pA oU�¼½BQ »UnA oe �]nj nj
simmering ºqQ¨AnC
k®‾B« »í½B« nj »½Am* jA±« �ThQ k®½AoF [»½Am� /�]

x±] ��K‾ pA oU�¼½BQ »UnA oe �]nj nj JC
equatorial calms, »½A±TwA ¬B¢«AnC
doldrums
ºBµjBM oM ³� »½A±TwA ¶°B‾ »½B½nj bÀ�æA [±] /�]

jnAj S§¿j j¼íb ° ¨AnC HUkªî
calms of capricorn »½k Ò] ¬B¢«AnC

ºA²nBÇe K®Ç] nBzFoQ ºBµk®Moª� q�@Ao« [±] /�]
o¼kT« ºBµjBM ³� (»M±®] ¶oñª¼‾) B´w±‾B¼"A º°noM

k‾p°»« ¬C nj Bµ³«AnC ° j¼íb °
subtropical calms ºA²nBeK®] ¬B¢«AnC
qÇ�@AoÇ« nj ³Ç� »7¼íÇb ° o¼kTÇ« ºBµjBÇM [±Ç] /�]
º°n oÇM ºA²nBÇe K®ÇÇ] nBzFoÇÇQ ºBµk®MoªÇÇ�@

k‾p°»« B´w±‾B¼"A
calms of cancer »‾BIow ¬B¢«AnC
oM ºA²nBeK®] nBzFoQ ºBµk®Moª� q�@Ao« [±] /�]
° o¼kT« ºBµjBM ³� (»§Bª{ ¶oñª¼‾) B´w±‾B¼"A º°n

k‾p°»« ¬C nj Bµ³«AnC ° j¼íb
arrangement y½AnC
pA ºA³î±ª\Ç« �TFoÇ£ nAoÇ" ²±dÇ‾ [»wB®{¬BÇÇMp]

B ‾́C é½p±U ° S¼í"±« KveoM »‾BMp oæB®î
taxon ³½AnC
²kÇ{ºnAm¢«BÇ‾ b±�w pA ð½ oµ [»wB®{Sv½p]

²k‾p RAj±]±« ºk®M²jn nj
acoustic array »ñ¼Tw±�@C �½AnC
³Ç� »½Bµ²k®TwoÇF B½ Bµ²k‾o¼£ pA »z½AnC [ð½q¼Ç(]

k‾nAj ºA²s½° ºk®«S´] S¼æBi
taxonomy »wB®{³½A nC
ºAoÇM ²kÇ‾p RAj±]±Ç« ºk®ÇM²jn [»wB®Ç{Sv½p]

B ‾́C ºnAm¢«B‾ ° j¼æ±U ° »½BwB®{
brown flour ²o¼U jnC
�‾Aj t±Lw ©5îA yhM º°Be ³� ºjnC [»½Am� /�]

SwA RÀ* ¥«B�@
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all-purpose flour, ²n±K®«k®a jnC
general-purpose flour
nj ³� »¢‾Bi $nB~« ºAoM jnC »î±‾ [»Ç½Am� /�]
ºBµ²jn°A oF o¢½j ° S½±ñv¼M ° ð¼� ° ¬B‾ k¼§±U

j°n»« nB� ³M ºjnC
family flour »¢‾Bi jnC / ÇT«

²n±#®«k®a jnC Ñ »¢‾Bi jnC

self-raising flour An°j±i jnC
¶jBÇ« ° ðª‾ º°Be ²n±5®«k®a ºjnC [»½Am� /�]

»§C k¼wA ð½ ° RB®Moñ¼M ©½kw ¥«B{ n°Cn°
white flour k¼�w jnC
�Ç‾Aj¬°nj pA ¬C ©5ÇîA yhM ³� ºjnC [»½Am� /�]

SwA ²k{ ¥¼ñzU ¨k®£ (endosperm)

whole meal ¥«B� jnC
qk« ºAq]A pA ð½_¼µ �¼ Ú nj ³� ºjnC [»½Am� /�]
¬C pA RÀÇ* ºBµ³‾Aj (germ) ðµB¼£ ° ³Tw±Q °

j±{»ª‾ Ak]
whole wheat flour ¨k®£ ¥«B� jnC
¨k®£ �‾Aj ºB´Tªv" �ªµ pA ²k{³¼ Ú jnC [»½Am� /�]
° ²k¼`¼ÇQ ºB ḈUA nk¼µ±MoÇ� ° oL¼ÇF pA nB{oÇw ³�@
»§° ,SwBµ�¼«BTÇ½° ° »‾kíÇ« oæB®Çî ° �¼ÃU°oQ
jnAj j±i nj q¼‾ An B ÚBT¼F k®‾B« »M±¦�«B‾ RBL¼�oU
hard wheat flour Shw ¨k®£ jnC
nj ³� Shw ¨k®£ pA ²k{³¼ Ú ¨k®£ jnC [»½Am� /�]

jnAj ºoTz¼M �¼ÃU°oQ ¨o‾ ¨k®£@BM ³v½BK«

soft wheat flour ¨o‾ ¨k®£ jnC
BM ³v½BK« nj ³� ¨o‾ ¨k®£ pA ¥æBe jnC [»½Am� /�]

jnAj ºoTª� �¼ÃU°oQ ,Shw ¨k®£@
malt flour S§B« jnC
²jp³Ç‾A±] ¨k®£ B½ ° ±] pA ¥æBe jnC [»½Am� /�]

²k{¤oT®� N½Ao{ nj
pBTª« jnC Ñ ¨k®£ qL« jnC

patent flour, high grade flour, pBTª« jnC
straight-run grade flour

¨k®£ (endosperm) �‾Aj¬°nj jnC [»½Am� /�]
¨k®£ q'« jnC / ÇT«

ideal ³‾B«nC
, A ²°o£©¼Ç‾ BÇ½ ³K¦Çe ,oLÇ] ð½ ºAoÇM [»)BÇ½n]
¥ªîSdÇU ³Ç� »µ°o£©¼‾o½p B½ ³K¦eo½p ,oL]o½p

k{BM ³TvM A ºBoîA Job
principal ideal »¦æA �‾B«nC
¥«BÇ{ ³Ç� ³K¦Çe ð½ �‾BÇ«nC �½oTña±� [»)B½n]

k{BM ³K¦e ¬C pA »b°o7« o~®î
prime ideal ¤°A �‾B«nC
³Ç� ç°o7Ç« ºA³K¦Çe pA »¦æA ºA³‾B«nC [»)B½n]
³¼L{ »½B´¼£s½° ° j±{»« k¼§±U o~®î ð½ BM NKF

jnAj ¤°A jAkîA
maximal ideal %¼z¼M �‾B«nC
¶ow �‾B«nC B´®U ³� ³K¦e ð½ nj ºA³‾B«nC [»)B½n]

k{BM xj±i ,¬C ¥«B{
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nilpotent ideal ¬A±U^±Q �‾B«nC
ºApA³ÇM ³Ç� ºn±Ç%@³ÇM k®‾BÇ« ºA³‾B«nC [»)BÇ½n]

, n k®‾B« »í¼L% ºjkî
decomposable ideal o½mQ³½q\U �‾B«nC
»Ç½AkTÇMA �½q\ÇU ð½ ºAnAj ³Ç� ºA³‾B«nC [»)B½n]

SwA
left ideal Oa �‾B«nC
ºn±%@³M �K¦e pA k®‾B« ºA³K¦eo½p [»)BÇ½n]

, I pA oµ ° pA oµ ºApA³M ³�@
right ideal SwAn �‾B«nC
ºn±%@³M �K¦e pA k®‾B« ºA³K¦eo½p [»)BÇ½n]

, I pA oµ ° pA oµ ºApA³M ³�@
test case ³½B«pC
° »z½BÇ«pC ºBÇÇµ²jAj pA ºA³î±ª\ÇÇ« [///³‾BÇÇ½An]
y½BÇ«pC ºAoÇM B Ḉ‾C o5‾jn±« [½BT‾ ° Ao]A N½Ao{

nAqFA¨o‾ pA »æBi yhM
white-box testing, pBMnj ¬±«pC
glass-box testing, clear-box testing
nBTiBÇw pA ^ÀÇ%A BÇM nAqÇFA¨ oÇ‾ y½B«pC [///³‾B½An]

³«B‾oM ¬°nj ºBµk Ô� ° »‾°nj
black-box testing ³TvMnj ¬±«pC
jn±Ç« [½BTÇ‾ ³M ³]±U BM nAqFA¨o‾ y½B«pC [///³‾B½An]
BÇ½ »‾°njnBTiBÇw pA »îÀÇ%A _¼µ ¬°kM ° nB5T‾A

³«B‾oM ºBµk Ô�@
Azollaceae ¬B½o½pC

³Ç� ºqÇMC ¬B‾Bwui ow pA ºA²o¼U [»wB®{Sv½p]
jnAj ºjB½p RBª¼vKU B ‾́C ºB´ñ® Q́

threshold limit value, TLV o¼YFU �‾BTwC
³Ç� A±Çµ nj Bµ²k®½¿C pA nAkK« ¬C [Sv½p*¼d« /¨]
noÇñ« n±Ç% ³ÇM ³ÇÇ‾Ap°n ¬À*BÇÇ{ SwA �ñªÇÇ«
oM ¾±w o¼YFU ³ñ‾C ¬°kM ,k‾o¼£ nAo" B ‾́C çoí«nj

k{BM ³T{Aj B ‾́C S«Àw
Rk«²BU±� tBªU o¼YFU �‾BTwC

threshold limit value-short term
exposure limit, TLV-STEL
Ç »‾p° �¼¢‾B¼« S5¦* pB\« ke [Sv½p*¼d« /¨]
�¼¢‾B¼« o£@A »Te ,³K¼"j 15 Rk« nj ²k®½¿C »‾B«p
nj (o¼ÇYFU �‾BTÇwC »‾B«p Ç »‾p° �¼¢‾B¼«) ³TîBw 8

k{BM ¤±L" ¥MB" ke
astigmatizer pBwRBª¢¼TwC
ºo½±~U ºA³�K‾ ºA³ªza pA ³� ºA³¦¼w° [ð½q¼(]

kµj»« ¥¼ñzU nA±‾ B½ Ni Rn±æ³M
astigmatism »UBª¢¼TwC
ºA³‾B«BÇw BÇ½ »wkÇî nj »ÇµAo¼ÇM ÒA »î±‾ [ð½q¼(]
njj±]±Ç« ºBµ±UoÇQ ¬C K]±Ç« ³ÇM ³ÇÇ� »ñ¼TÇÇQA
k‾±{»« »‾±‾B� »U°B7T« eBK‾ nj k«BíT« RBd7æ
astigmometer [®w»UBª¢¼TwC
ºBµ³‾B«Bw »UBª¢¼TwC ¬Aq¼« ³� ºA³¦¼w° [ð½q¼(]

jo¼£»« ²pAk‾A An »ñ¼TQA
milling ¬jo� B¼wC
¥½kLÇU ° k«B] »½Am* jA±« ¬jo� joi [»Ç½Am� /�]

q½n RAnl ³M B ‾́C
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vulnerability ºo½mQK¼wC
° ºpAkÇ‾A²A n ° »ÇeAoÇÇ% nj jíÇÇb [RAoMBhÇÇ«]
WîBÇÇM ³ÇÇ� ³‾B«BÇÇw ð½ S½o½kÇÇÇ« joñ¦ªÇÇÇÇî

j±{ ³‾B«Bw ¬C ß»T¼®«A »z«@NièK‾
»]nBi ©v] K¼wC

foreign object damage, FOD
S¦î ³M ºpB£ 
¼Mn±U n±U±« ¬k½j ³«kæ [»½A±µ /b]
¬jo� nB� 
¼enj ¬C ¥iAj ³M »]nBi ©v] yñ«

comminuter %�joi¤BL{C
�¼7~U ¥¼´vU ºAoM ³� »µB¢Twj [Sv½p*¼d« /¨]
joÇiAn JÀbBÇF nj j±]±« k«B] jA±« ,JÀbBF

k®�»«
comminution »®�joi¤BL{C
S{nj RAk«B] ¬jo�joi k®½AoF [Sv½p*¼d« /¨]

JÀbBF nj j±]±«
tropical disturbance ºA²nBe »¢T�{C
ºBµnBLÇ£n ³TFB½¬B«BÇw ° o]B Ḉ« ��K®Ç« [±ÇÇ] /�]
¬°kÇM ³Ç� ²nBe ³K�®« ºnk®U ºB ‾́BF±U ° »TFoªµ
S½±Çµ SîBw 24 ¥"Ake ° ²j±M jBM �TvM xjo£@

k®�»« }7e An j±i
edge detector ³L§ pBwnBñ{C
¬C ¬j±ª‾ }hz« ºAoM ºo¢¦ªî [ºnAjoM³z2‾ /¨]
nj »‾B ḈÇ£@BÇÇ‾ o¼¼kÇÇU ³ÇÇ� o½±~ÇÇU pA »ÇÇeA±ÇÇ‾

k‾nAj ºoTv�@Bi�] nj
acoustic detection »ñ¼Tw±�@C ºpBwnBñ{C
JBUpBM pA ²jB7TwA BM ©v] o½±~U ¥¼ñzU [ð½q¼(]

¬C pA »ñ¼Tw±�@C ZA±«A
²nl »ñ¼Tw±�@C ºpBwnBñ{C

acoustic particle detection
¬C nj ³Ç� ²nl ºpBwnBÇñ{C ºAoM »{°n [ð½q¼(]
¬C pA »æBi»ñ¼Tw±�@C ZA±«A JBUpBM BM ²nl n±oe

j±{»« }hz«
edge detection ³L§ ºpBwnBñ{C
¥ñ{ ºpBwnBñ{C ° j±]° �¼¼íU [ºnAjoM³z2‾ /¨]

o½±~U ð½ nj ³bnBî �L§ S¼í"±« °
Chamaeleon, cha SwoQJBT4C
nj ºn±‾©Ç� ° ða±Ç� »ñ¦ÇF Rn±ÇÇæ [¨±\ÇÇ‾]

¬BªwC J±®] K�" »ñ½jq‾
jB¼®M&� xp±«CÑ %4C

»U±æÑ »ñ¼Tw±�@C

contamination y½¿C
B] oµ nj Ap±UoQ jA±« �TwA±iB‾ n±oe [ð½q¼(]

decontamination »½Ajpy½¿C
b±�w ³� »½Ap±UoQ ¶jB« yµB� B½ ¬j°jp [ð½q¼(]

SwA ²jo� ²j±§C An
alpha particle therapy »‾B«njB�§C

»‾B«nj±UoQ nj B7§C RAnl joMnB� [ð½q¼(]

germanophile Sw°j¬Bª§C
jnAj Sw°j An ¬Bª§C ³� »v� [»wB¼w /�]
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germanophilia »Tw°j¬Bª§C
¬Bª§C ³M k½k{ �"Àî [»wB¼w /�]

germanophobe tAoµ¬Bª§C
kwoU»« ¬Bª§C pA ³� »v� [»wB¼w /�]

germanophobia »wAoµ¬Bª§C
¬Bª§C pA »K�®«o¼* ° k½k{ toU [»wB¼w /�]

»®¼«po½p JC »£j±§C
ground water pollution
ºB ḈMC nj oæB®Çî nB\®µ»ÇM S5¦* [»wB®{�¼«p]

»®¼«po½p
site preparation ²B¢z½°n ºpBw²jB«C
¥Çv‾ k½k\ÇU ºAoM ³� »UB¼¦ªî [¥¢®] � éMB®«/¨]

jo¼£»« Rn±æ ¥¢®] WF±«
wheat conditioning, ¨k®£ y½B«C
wheat tempering
J±%oÇ« ° JC BÇM ¨k®Ç£ ¬joÇ� u¼i [»½Am� /�]
ºn°AoÇF k~Ç" ³M ,²BU±� »Uk« ºAoM ¬C �T{Ak´¢‾

jnC oT Ḿ
online training ZioMxp±«C
ºBµ³‾Bwn pA »ñ½ W½o% pA xp±«C »î±‾ [///³‾B½An]
³M NioM Rn±æ@³M ¬B£k‾o¼£jB½ ¬C nj ³� ºA³ñL{

k‾nAj »woTwj »{p±«C ºA±Td«
jB¼®M³‾B½A nxp±«C

computer-based training, CBT
pA ºo¼Ç£@²o ḈM ¬B¼ÇM ºAoM »¦� »eÀ�æA [///³‾B½An]
S½o½k«q¼Ç‾ ° »v½±‾³«B‾oÇM xp±ÇÇ«C nj ³‾BÇÇ½A n

ºo¼£jB½ ° xp±«C ºBµk®½AoF
JAnC /@ TiA

jB¼®M%4 xp±«C
technology-based training, TBT
ºB ½́n°B Ø®ÇF pA ¬C nj ³Ç� xp±Ç«C »î±Ç‾ [///³‾B½An]
° ±½jAn,ºA²nA±µB« yhQ k®‾B«) »%BLUnA ¬±£@B‾±£@
ºA±TdÇ« �ÇÄAnA ºAoÇM (S‾oT®Ç½A ° J° ,¬±½q½±¦ÇU

j±{»« ²jB7TwA »{p±«C
(Ò�C /@ TiA

web-based training, jB¼®MJ° xp±«C
Internet-based training, WBT
pA »{p±Ç«C ºA±TdÇ« ,¬C nj ³� »{p±«C [///³‾B½An]

j±{»« ¥½±dU ²k‾o¼£jB½ ³M J° W½o%
J°C /@ TiA

»Tz£oM »)ÀUÑ »Tz£oM xq¼«C
blend ²q¼«C
�\¼TÇ‾ nj ³Ç� ºjo7®Ç« »‾BÇMp keA° [»wB®{¬BÇMp]

j±{»« jB\½A ºpBw²q¼«C k®½AoF
blending ºpBw²q¼«C
¬C W½o% pA ³� ºpBw²rA° nj ºk®½AoF [»wB®{¬BMp]
¨B*jA ©µnj »‾BMp kîA±" S½Bîn BM »‾BMp o~®î °j

k‾±{»«
+±,w jkî ²B¢TwjÑ [®wpÀ¼«C

amylograph nB¢‾pÀ¼«C
° ºpÀ¼«CBÇ7§C S¼§BíÇF ³Ç� »µB¢TÇwj [»½Am� /�]
k\®w»« An RÀ* jnC �§r k®‾B« »½Bµ³§r º°o‾Ao£@

kµj»« ¬Bz‾ »®d®« Rn±æ ³M °



°B� �®½C 11

amylogram ²nB¢‾pÀ¼«C
nB¢‾pÀ¼«C ²B¢Twj BM ²k{©wn »®d®« [»½Am� /�]

essential amino acid ºn°oD k¼wA ±®¼«C
³ÇM njBÇ" ¬kM ³� »½Bµk¼wA±®¼«C pA ð½ oµ [³½m6U]
pB¼Ç‾ jn±« nAkK«³M k‾A±U»ª‾ B½ Sv¼‾ B ‾́C �TiBw

jpBvM An B ‾́C
song 1 pA°C

¬Bv‾A ºAkæ ºAoM »½BK¼w±« ºA³í�" [»2¼w±«]
jB¼®MJ° xp±«CÑ J°C

Tracheophytes ¬AnAjk‾°C
³Ç� ºp»Çñzi ¬BµB¼Ç£ pA »µ°o£ [»wB®{Sv½p]
° ¨BÇi ¶o¼Ç{ S½AkÇµ ºAoÇM ºkÇ‾°C �‾B«Bw ºAnAj

k‾A²jn°oQ
Vascular plants ºk‾°C ¬BµB¼£ / ÇT«

calciphyte SwnðµC
jB½p ©¼v¦� ºAnAj ßL@Bi nj ³� »µB¼£ [SîAnp� /�@]

k®�»« k{n
B«j °nnj»M yµB� ¡®µC

adiabatic lapse rate
ºA³TvM ºB«j ºo5‾ yµB� ¡®µC [Sv½p*¼d« /¨]
S�oe ºj±ªî n±% ³M °nnj»M N½Ao{ nj ³� A±µ pA

k®�»«
B«j °nnj»MAo4yµB� ¡®µC

super adiabatic lapse rate

A±Çµ ºB«j ºj±ªî yµB� ¡®µC [Sv½p*¼dÇ« /¨]
°nnj»M S§Be pA oTz¼M

B«j °nnj»M°o4 yµB� ¡®µC
subadiabatic lapse rate
A±Çµ ºB«j ºj±ªî yµB� ¡®µC [Sv½p*¼dÇ« /¨]

°nnj»M S§Be pA oTª�@
B«j »\¼d« yµB� ¡®µC

environmental lapse rate
BÇM KwB®TÇ« A±Çµ ºBÇ«j RAo¼¼kU [Sv½p*¼d« /¨]

N¼d« N½Ao{ o¼YFU SdU , B̂7UnA
ablation rate SwB�g½ ¡®µC
ð½ pA $oÇM BÇ½ gÇ½ yµBÇ� ¬Aq¼Ç« [»wB®{�¼«p]

¬B«p keA° nj nBvh½
futurist Ao£@²k®½C
³ÇM »Ç½Ao£@²k®½C ²±¼{ ³M ³� ºk®«o®µ [»ªv\U /Çµ]

jpAjoQ»« ºo®µ nBYC W¦i
futuristic ³‾B½Ao£@²k®½C
»½Ao£@²k®½C »£s½° ºAnAj ³� ºoYA oµ [»ªv\U /Çµ]

k{BM
futurism »½Ao£@²k®½C
¡®Ç] °j �¦æBF nj ³� ºo®µ yL®] [»ªv\U /Çµ]
³ÇM ³v‾AoFnj »½B¼§BT½A xBK‾ k®a �¦¼w° ³M »‾B´]
S�oe j¦Th« ¥eAo« jB\½A ¬C $kµ ° k«C j±]°

j±M ºo®µ oYA ð½ nj
concave mirror °B� �®½C

SwA j±£ ¬C ¶k®MBUpBM c�w ³� ºA³®½C [ð½q¼(]
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spherical mirror º°o� �®½C
ð½ pA »zhM ¬C ¶k®MBUpBM c�w ³� ºA³®½C [ð½q¼(]

SwA ²o�@
concave spherical mirror °B� º°o� �®½C
pA »zhÇM ¬C ¶k®MBUpBÇM c�Çw ³� ºA³®½C [ð½q¼Ç(]

SwA º°o� �Tw±Q ð½ »‾°nj �½°n
convex mirror r±� �®½C
yhÇM ¬C ¶k®MBUpBÇM c�Çw ³Ç� ºA³®ÇÇ½C [ð½q¼ÇÇ(]

SwA ²k¼ªi »d�w �Tv]oM
diverging mirror Ao£@A° �®½C
An n±d« BM ºpA±« ºBµ±UoQ ³� r±� ºA³®½C [ð½q¼(]

k®�»« Ao£@A°
converging mirror Ao¢ªµ �®½C
An n±d« BM ºpA±« ºBµ±UoQ ³� °B� ºA³®½C [ð½q¼(]

k®�»« Ao¢ªµ
volcanic cloud »‾Bz�zUC oMA
¬Bz#zUC pA ²k{ZnBi oTv�@Bi ° nBhM [»wB®{�¼«p]

j±{»« ¥ªe jBM ,w±U oT«±¦¼� 
½k®a BU ³�@
jBM³« Ñ jBMoÖM ÒA

thundercloud ºnk®U oM ÒA
¬BªÇµ ³Ç� ºnk®ÇU ¬BF±ÇU ð½ oÇMA²j±ÇU [±ÇÇ] /�]

SwA AnBMºA³«±�oMA
supertyphoon k®4±Uo ÒM ÒA
67 pA y¼M jBM Sîow �¼¢‾B¼« BM ºk®F±U [±] /�]

oTz¼M B½ ³K¼"j ð½ xo½j BM ³¼‾BY oM oT«
roll cloud »ñT¦` oM ÒA
pAoÇU oMA /2 »‾Bª� oMA ºAoM ¤°AkT« ¶rA° /1 [±] /�]
ð½ »Tv] ³´L] BM ³� ¥ñ{ºA³§±§ ° »KFA ° �¼½BQ

j±{»« ²Aoªµ »TFoªµ ¬BF±U
toolbar, tool carrier k®MnAqMA
n±T�@AoU ³M ³� »KFA ° SwAn »�o¼U [SîAnp � /�@]
o½BÇw B½ S{Aj ° S{B� ¥½Bw° ° j±{»« ¥æ°

j±{»« nA±w ¬C º°n RAq¼´\U
collapsible toolbar »‾k{pBM k®MnAqMA
pA ¬kÇ{ Ak] S¼¦MB" ³� ºk®MnA qMA [SîAnp � /�@]

jnAj An n±T�@AoU
CASE tool ³‾B½An BM nAq4A¨o‾ »wk®´« nAqMA
nj nAqÇ2A¨oÇ‾ ¬Bwk®´« ³M ðª� ºAoM ºnAqMA [///³‾BÇ½An]
,»ÇeAoÇ8 ,¥¼¦dU³ÇM ³Ç� nAqÇ2A¨oÇ‾ oªÇî �Çioa ¤±8
k®�»« ðª� ºnAq2A¨o‾ /// ° ºnAk´¢‾ ,¬±«pC ,ºk®Mk�@
instrumental ºnAqMA
oM ³� »ªwA ²°o£ »½B®í« ºB´T§Be pA [»wB®{¬BMp]

jnAj S§¿j ¥ªî ¨B\‾A �¦¼w°
lexical ambiguity »‾B£rA° ¨B ḾA

²rA° c�w nj ¨B ḾA [»wB®{¬BMp]
aberration »µAo¼M ÒA
o½±~ÇU ¥¼ñzU nj »ñ¼TQA �‾B«Bw »‾A±UB‾ [ð½q¼(]

¥«B�@
optical aberration »ñ¼TQA »µAo¼M ÒA / ÇT«
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»µAo¼M ÒA Ñ »ñ¼TQA »µAo¼M ÒA

spherical aberration º°o� »µAo¼M ÒA
K]±« ³M ³� º°o� »ñ¼TQA ¥½Bw° nj »L¼î [ð½q¼(]
° q�oÇ« »ÇeA±‾³ÇM ²k{²k¼MBU ºpA±« ºBµ±UoQ ¬C

k‾±{»ª‾ »‾±‾B� ³�K‾ ð½ nj Bµ²nB®�@
aberration of light n±‾ »µAo¼M ÒA
S¦Çî ³ÇM ²nBTw ¬Bñ« ºoµB� »½B]³MB] [ð½q¼(]
S�oeS¦Çî ³ÇM q¼Ç‾ ° n±Ç‾ SîoÇw ¬j±M »µB®T«

o�B‾ ³M n±‾ ¬k¼wn ³¦æBF nj �¼«p ºnAk«
through-composed opera owBUow ºAoQA
nj »K¼w±Ç« ³ÇM ¬C �«BÇ‾AoÇQA ³Ç� »Ç½AoQA [»2¼w±«]
º±£°S7Ç£ pA ³Ç� oÇ¢½j Â±Ç‾A ¥MBKÇ« nj ,k½C»«

j±{»« ²jB7TwA q¼‾ »§±ªí«
smokehouse j°j cBUA

»½Am* jA±« ¬jAj j°j �57d« B½ ¥d« [»½Am� /�]

ionization chamber y‾±½ ð(BUA
¥æBe ¬B½o] ºo¼£@²pAk‾A BM ³� ºA³¦¼w° [ð½q¼(]

k®�»« �¼¼íUAn RAnl �½A ¬Aq¼« ²k®‾±½ RAnl pA
identity 1 jBdUA
BÇ½ o¼kTÇ« o½jBKÇ« �ªµ ºApA³M ³� ºA³�MAn [»)B½n]

k{BM nAo"oM Bµo¼kT«
Parseval identity ¤A±wnBQ jBdUA

ßºoMAoM [»)B½n]
nj ³�

ºBoÇF nj k«BíT«Bñ½�½BÇÇQ ð½ ¬C
pA »ÇµA±Çh§j ºBoÇîA ° ° SwA RoL¦¼µ
y ° x»‾°nj Job¥æBe y½Bª‾ °

k{BM»«
Parseval equation ¤A±wnBQ �§jBí« / ÇT«
Parseval relation ¤A±wnBQ �4MAn
algebraic identity ºoL] jBdUA
ºApA³M ³� ºoL] ºB ÚnBLî �¼M ºoMAoM ð½ [»)B½n]

k{BM nAo"oM y½Bµo¼kT« �ñª« o½jBK« �ªµ
polynomial identity ºA³¦ª]k®a jBdUA
º°n A k®‾BÇ« ºoLÇ] ¬j±ÇM ç°o7Ç« BM [»)B½n]

ßRn±æ ³M ºjBdUA , ¬Ak¼«
ð½ ¬C nj ³ÇÇÇÇ� 0
³M ° k®Tvµ nj yL½Aob ³� SwA ºA³¦ª]k®a

=0 ,@A pA oµ ºApA
Jacobi identity »M±�@Ar jBdUA

ßRn±æ ³M ºjBdUA [»)B½n]

0ð½@ºnAjoM@ºB´‾Ak¼« ºB>2nj
j±{»« ?½oíU [ , ] »½BU°j o¢¦ªî �¦¼w°@³M ³� ³®¼ªi
Lagrange identity s‾Ao£@¿ jBdUA

ßRn±æ ³M N¦Th« ºjBdUA [»)B½n]
³ÇM ³ÇÇ�
¥¼Çv‾A o7½j �§jBí« ° R ° G KwB®« éMBU °j ºApA

k½C»« Swj ³M F(y)=0 �¢ªµ »�i »§±ªí«
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stopover, stop-off, layover cAoUA
$oæ ºAoM o7w ¤±% nj ²BU±� »7"±U [/// ºo¢{jo£@ ]

¬BTw°j nAk½j B½ SeAoTwA ° Am*
time dilation ¬B«p dBvUA
nmÇ£ ¬k{k®Ç Ô� pA »Ç�@Be ³� »T¼Lv‾ ºoYA [ð½q¼(]
³Ç� SwAºo�BÇ‾ ²B£k½j pA J±anBa ð½ nj ¬B«p

k®�»« S�oe ¬C ³M SLv‾
cross connection pBw²j±§C ¤B~UA
JC ºnB\Ç« �TÇwA±iBÇ‾ eBLÇUnA [Sv½p*¼dÇ« /¨]

²k®®�@²j±§C éL®« BM »‾k¼«B{C
three-point linkage ³\'‾³w ¤B~UA
°j ° »½¿BÇM º°pBM ð½ pA »L¼�oU [SîAnp � /�@]
³M ³‾B£@Ak] ,»½B´¦~7« BM ¨Ak� oµ ³� »®¼½BQ º°pBM

k‾±{»« ³TvM n±T�@AoU
cross link »Doî ¤B~UA
o¼\Ç‾p ð½ »Ç�@AoTÇ{A n±%@³M ³� ºA³iB{ [»ª¼{]

k®�»« ¥~T« o¢½j o¼\‾p ³M An nBPvM
dependable o½mQBñUA
ºo½mQBÇñUA ºAnAj ³Ç� ºA³‾B«BÇw »£sÇ½° [///³‾B½An]

SwA
dependability ºo½mQBñUA
° ºA³‾B½A n �‾B«Bw ð½ ³M ¬B®¼ª%A S¼¦MB" [///³‾BÇ½An]

kµj»« ³ÄAnA ³� »UB«ki
dissipation fÀUA
oÇYA oÇM B«oÇ£ ³ÇM »ñ¼‾BÇñ« ºroÇ‾A ¥½kLU [ð½q¼(]

»ñ¼‾Bñ« ºBµk®½AoF nj L@Bñ�æA
contraction loss »DBL'‾A fÀUA
ºnBÇ] ¶nBÇ{ »ñ¼‾BÇñ« ºroÇ‾A $ÀÇUA [ð½q¼ÇÇ(]

Ao\« ¶nBLñ½ ¬k{ ¡®U oYA oM ³TvM ºAo\«
chiral atom nA±Twj ©UA
»½B §́±ñ§±« nj R°B7T« ²°o£ nB´a BM »ªUA [»ª¼{]

k®Tv¼‾ �BL�‾A ¥MB" j±i ºA³®½C o½±~U BM ³�@
inductive proof »½Ao'TwA RBLYA
ºAoKTwA ¥æA pA ²jB7TwA BM »ªñe RBLYA [»)BÇ½n]

»bB½n
inductive argument»½Ao5TwA ¤¿kTwA / ÇT«

Auger effect ²r°A oYA
B½ Jm] ¬°kM ©UA pA ¬°oTñ§A ¥¼v£ k®½AoF [ð½q¼(]

»v¼%B®k«°oTñ§A yMBU ¥¼v£@
autoionization y‾±½ j±i / ÇT«
Auger transition ²r°A nAm£ @
effective yhMoYA

SwA »zhMoYA ºAnAj ³� ºA³‾B«Bw [///³‾B½An]

effectiveness »zhMoYA
SAMBBÇ« ¬Aq¼Ç« ,ºA³‾BÇ½An ºBµ³‾B«BÇÇw nj [///³‾BÇÇ½An]
³‾B«Bw ¬C |Bi ¬AoMnB� ºBµpB¼‾ BM ³‾B«Bw ð½ jAk‾°oM
captodative effect o¼£ ° ²j oYA
³� q�o« Ö�Mo� ¤Bñ½jA n ºnAk½BQ º°n ºoYA [»ª¼Ç{]
�¼z‾BÇ] ºB´µ°oÇ£ ³ÇM e±Mo« ºBµoYA ³î±ª\« BM
�MoÇ� ³ÇM ¥~TÇ« ¶k®µj¬°oTÇñ§A ° ²k®z�¬°oTñ§A

j±{»« �¼í«
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landslide scar ²qL§%¼«p oYA
³PU B½ ²±� ð½ �®«Aj ¶k{nAk½kQ c�w [»wB®{�¼«p]

²qk§�¼«p pA uQ
Zeeman effect ¬Bª½p oYA
B½ »ªUA »7¼% Ni oµ ¬C nj ³� ºA²k½kQ [ð½q¼Ç(]
Ni k®a ³M BTv½A »v¼%B®k« ¬Ak¼« oYA oM »§±ñ§±«

j±{»« ³½q\U ³¦æBF©µ
Compton effect ¬±TP«B� oYA
BM »½°nB½°n nj ¬±U±F ¬Bvz� »£k®�@AoQ [ð½q¼Ç(]

SwA ¬°oTñ§A Á±ªí« ³� jApC nAj¨o] ¶nl
heating mantle ºkLw cB] ÔA
¶k{¤oT®� ¬jo� ¨o£ ºAoM KwB®« ºA³¦¼w° [»ª¼{]
BÇM ³Ç� ºA²k®®Ç�¨ o£ S®ª§A ¥«B{ ,y®�@A° ºB´Fo�
SwA ²k{ ²k‾B{±Q ³z¼{ $B¼§A pA ²k{³TFBM �anBQ
tour elements Sz£ ºAq]A
²k®µj¥¼ñzU ºBµS¼§BíF B½ Bµ³7§Æ« [/// ºo¢{jo£@ ]

Sz£@
tour components Sz£ ºBµ³�§Æ« / ÇT«

antiparty parties q¼TwJqe JAqeA
ºB´TwB¼Çw BM S7§Bh« ºAoM ³� »MAqeA [»wB¼w /�]
° k®®�»«»`¼QoÇw u¦\« �¼‾A±" pA »T®w JAqeA

k‾nAj k¼�@FU »«jo« [¼vM oM
potential difference ¥¼v‾BTQ fÀTiA
k½BÇM »ñ½oTÇñ§A º°o¼Ç‾ oMAoM nj ³� ºnB� [ð½q¼(]

��K‾ ³M ºA³�K‾ pA keA° »ñ½oTñ§A nBM BU jAj ¨B\‾A
j±{ ²joM o¢½j

stand-off jamming Sv½An°j ¤ÀTiA
nAjAn oYÆÇ« jo ÔM pA ZnBi nj ³� »§ÀTiA [»«B#‾ /�]

j±{»« jB\½A $kµ
growth failure, k{n ¤ÀTiA
failure to grow
»í¼L% º±¢§A nj ¥¦i ° »½BwnB‾ ³‾±£oµ [³½m�ÇU ]

joF k{n
psychosomatic disorder »®U¬A°n ¤ÀTiA
»‾BªÇv] ºBµ³‾BÇz‾ ¬C nj ³Ç� »§ÀTiA [»ñ{qQ]
B Ḉ‾C �¦¼w° ³MB½ k‾A»TiB®{¬A°n ºB´¦«Bî pA »{B‾
¬B¢‾Bz‾ B½ »‾o¢¼« jnjow k®‾B« ,k‾±{»« k½kzU
(irritable bowel syndrom) o½mQð½odU¶j°n

sweep jamming »zM°n ¤ÀTiA
k‾BM ¬k¼z� ±¦] ° KKî BM ³� »§ÀTiA [»«B#Ç‾ /�]
ºBµk«BÇvMpA »í¼Çw° HTLÇv‾ k‾BM º°n oM »ñ½nBM

j±{»« jB\½A ¤BíF
barrage jamming ºkw ¤ÀTiA
nj ¬B«qªÇµ »v¼%B®k«°oTÇñ§A ¤ÀTÇiA [»«B#‾ /�]

�ª{j k«BvM ºBµk‾BM pA ºA²joTv£ yhM
»îBªT]AkD S¼~h{ ¤ÀTiA

antisocial personality disorder
¬C nj ³Ç� S¼~hÇ{ ¤ÀTÇiA »î±‾ [»wB®{¬A°n]
nj ° j±{ nB£pBw »îBªT]A �½pA±« BM k‾A±U»ª‾ joF

jnAk‾ JAo�bA ° ²B®£ tBveA y½BµnBTFn ¤BL"
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ºA²n°j »£nBM©ñ{ ¤ÀTiA
binge-eating disorder, BED
,ºA²n°j Rn±æ ³M joF ¬C nj ³� »§ÀTiA [³½m�ÇU ]
³ÇM ,ºnAoÇñU Rn±Çæ@³ÇM,²BU±Ç� »‾B«p ¥æA±F nj
k®�»« $o~« Am* ¤oT®� ¬°kM ° jB½p nB¼vM nAkK«
cognitive disorder »TiB®{ ß¤ÀTiAnj ³Ç� oñ7ÇÇU nj ¤ÀTÇÇiA »î±ÇÇ‾ [»wB®ÇÇ{¬A°n]
jB\Ç½A ºnA±{j n±«A Lnj ° ©¼5®U ° »µj¬B«pBw
k®‾BÇ« ºjkíTÇ« »TiB®Ç{ ºBµ³�¼Çe oÇM ° k®�»«

jnAm£»« oYA R°Bo" ° ºq½n³«B‾oM ° ¤¿kTwA
stand-off jammer Sv½An°j o£¤ÀTiA
jB\Ç½A ºAoÇM ³Ç� »µB¢TÇwj ³î±ª\Ç« [»«B#Ç‾ /�]
¶k‾o¼£ ²B¢Twj nj J±¦�«o¼* ºB´ñ‾Bz‾@. @B §́B®¢¼w
nBÇ� ³ÇM °A eBLÇUnA ¬joÇ� ¥ThÇ« n±5®Ç« ³M �ª{j
»ñ¼‾°oTÇñ§A ¡®] ºBª¼QA±µ ²B¢Twj �½A ;j°n»«

k®�»« ¥ªe
sweep jammer »zM°n o£¤ÀTiA
BM ³� »ñ¼‾°oTñ§A ¡®] ¶k®TwoF ²B¢Twj [»«B#‾ /�]
pA »í¼w°HTLÇv‾ k‾BÇM nj J±¦�«BÇ‾ ZA±Ç«A ¤BÇwnA
ºBµ²k‾o¼Ç£ nj »½°nB] ðLw ³M ,¤BíF ºBµk«BvM

k®�»« jB\½A ¤ÀTiA �ª{j
barrage jammer ºkw o£¤ÀTiA
nj »ñ¼‾°oTÇñ§A o£¤ÀTÇÇiA ²B¢TÇÇwj [»«B#ÇÇ‾ /�]
kîBv«B‾ ZA±«AyhQ BM ³� »ñ¼‾°oTñ§A ¡®] �‾B«Bw
ºBµk«BÇvM pA »í¼Çw° k‾BÇM ²joTÇv£ Rn±Çæ ³ÇM

k®�»« ¥Th« An �ª{j ºBµ²k‾o¼£@
contraction 1 ¨B`jA

»‾BMp Rn±æ ð½ ¬C nj ³� ºk®½AoF [»wB®{¬BMp]
° k‾°n»«°oÇF ©Çµ nj ¬C n°B\« »‾BMp Rn±æ BM
¥ñ{ ³M Rn±æ °j ° k‾±{»« $me BµA°C »ioM

k®½C»«nj ºkeA° Rn±æ
contracted ²k{¨B`jA
�\¼TÇ‾ nj ³Ç� ºkeA° »‾BMp Rn±æ [»wB®{¬BMp]

j±{»« jB\½A ¨B*jA k®½AoF
spice ³½°jA
o�î ºAoM ³� o�í« ¬BµB¼£ pA »½B´Tªv" [»½Am� /�]

j±{»« ²jB7TwA B ‾́C pA Am* ³M ¬jAj ©í% °
Auriga, Aur ¬An³MAnA
°j �¼ÇM »§BªÇ{ ¬BªwC nj »ñ¦F »Un±æ [¨±\Ç‾]

x°BwoM ° oñ¼Q °j »ñ¦F Rn±æ
bending vibration »zªi xBíUnA
�¼ÇM �Ç½°Ap o¼¼kÇU �\¼TÇ‾ ³ÇÇ� »{BíÇÇUnA [»ª¼ÇÇ{]

SwBµk‾±¼Q
stretching vibration »zz� xBíUnA
²BU±� ° k®¦M) »½B]³MB] �\¼T‾ ³� »{BíUnA [»ª¼{]
³ÇM SLÇv‾ ¤±ñ§±Ç« ¬°nj nj Bµk‾±¼Q ¤±% (¬k{

SwB ‾́C »§jBíU S¼íb°
dynamic elevation, »ñ¼«B®½j dB�UnA
dynamic height
jkÇî ©¼vKÇÇU pA ³ÇÇ� »îB7ÇÇUnA [ºnAjoM³z2ÇÇ‾ /¨]
Swj ³M é]o« ß»‾Ao£ pA »TMBY nAkK« oM ¥¼v‾BTQ±Är

k½C»«
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orthometric elevation, ©ÄB( dB�UnA
orthometric height, normal height
° nA±®¼Ç«p �¼ÇM »wk®Çµ �¦æBÇF [ºnAjoM³z2ÇÇ‾ /¨]
³�KÇ‾ ¬C pA ³Ç� »§±"BÇ{ NÇi jAkTÇ«A nj ºA³�KÇ‾

jnm£»«
altitude sickness »¢T4o£dB�UnA
nj ¬s¼Çv�@A j±Lª� pA »{B‾ »T§Be [/// ºo¢{jo£@ ]

oT« 3600 pA oU¿BM RBîB7UnA
Aythya nyroca |A±` »I±¦M )jnA
�TÇwAn ° ¬B¼Ç�jnA ¶o¼ÇU pA ºA³‾±Ç£ [»wB®{Sv½p]
BÇM ²o¼U »½B«oi ¡‾n ³M ¬C o‾ u®] ³� ¬B‾BwpB*
Â«BÇ� ²k‾oÇQ �Ç½A ¨j oÇ½p ;SwA k¼7w »½Bµ©za

SwA k¼7w
Polysticta stelleri o¦TwA nAk§Bi )jnA
�TÇwAn ° ¬B¼Ç�jnA ¶o¼ÇU pA ºA³‾±Ç£ [»wB®{Sv½p]
ða±� ºnBK®« ° ða±� HTLv‾ ºA³X] BM ¬B‾BwpB*

²k¼ªi HTLv‾ ° ©¼hb ¶kîB" BM
k¼�w Öowð½nBM Ö̈ j )jnA

Oxyura leucocephala
�TÇwAn ° ¬B¼Ç�jnA ¶o¼ÇU pA ºA³‾±Ç£ [»wB®{Sv½p]
ònqM nBK®« ,²BU±� ¬jo£ ,Nw±T« ¶pAk‾A BM ¬B‾BwpB*
JC º°n oM An y«j ²k‾oQ �½A ;©ñd« ° k®¦M̈ j °

jnAj»« ³¢‾ ¿BM
ð½nBM)±‾ ºo«o« )jnA

Marmaronetta angustirostris
�TÇwAn ° ¬B¼Ç�jnA ¶o¼ÇU pA ºA³‾±Ç£ [»wB®{Sv½p]
¥½B« ºA²±´" H«±ªî xA»T®½p ºBµoQ ³� ¬B‾BwpB*

¬C ³ÇM ³Ç� SwA k¼7Çw ºA³®¼Ç«p nj ºoTÇv�@Bi ³M
kµj»« o«o« ¡®w k®‾B« ºA²±¦]

Anatidae ¬B¼�jnA
ºA³X] BM ¬B‾BwpB* �TwAn pA ºA²o¼U [»wB®{Sv½p]
k¼7w B½ ºA²±´" ¡‾n ³M HUkªî ³� ònqM BU Nw±T«
° ²BU±Ç� ° º±Ç" »‾kÇM ° kÇ‾A�A oÇM qLw B½ ²B¼w B½

SwA ²k{ c�v« ¬B{nBK®« ° k‾nAj è½oî
side camp ºnAjoM³®¼M º°jnA
ºp°n³‾BL{ nAoKTwA ¥d« B½ °jnA [¥¢®] � éMB®«/¨]

ºnAjoM³®¼M keA°
ºA³½B«nB2 xpnA Ñ ºro‾A xpnA

energy value, ºA³½B«nB� xpnA
atwater value
nj ²±K§BÇM Rn±Çæ ³ÇM ³Ç� ºAºroÇÇ‾A [³½m�ÇÇÇÇU ]
ºB Ḉ{°n pA ²jB7TÇwA BÇM ° jnAj j±Ç]° »½Am*jA±«
ºo¼£@²pAk‾A ¥MB" ©¼KTv«o¼* ° ©¼KTv« »\®wB«o£@

SwA
ºro‾A xpnA / ÇT«

family values »£jA±‾Bi ºB´{pnA
©�@Be »îBªT]A ° »"ÀiA ºB´{pnA [»wB®{¬A°n]
oT£nqM ³M ¨AoTeA ° eBLo‾A ¥«B{ Hî±‾ ³� ²jA±‾Bi oM

SwA »v®] ºnBM°k®M»M pA q¼µoQ °
valuation ²pnA
»ÇæA±Çi ³� ¬Ak¼« ð½ oM ºA²jo‾ »íMBU [»)BÇ½n]

jnAj W¦�«nk" |A±i ³MBz«
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ºo½mQK¼wC »MB½pnA
vulnerability assessment
ºB ½́o½mQK¼wC ºo¼£@²pAk‾A ° »½BwB®{ [RAoMBh«]
oMAoM@nj ¬C ßºo½mQ³ª�§ y\®w ¥«B{ ,³‾B«Bw ð½

³¦ªe
nutritional assessment ºA³½mLU »MB½pnA
W½o% pA ³í«B] ° joF �½mkU éb° »MB½pnA [³½m�ÇU ]
° ºmkÇ« jA±Ç« ° AmÇ* SFBÇ½nj nAkK« ºo¼£@²pAk‾A

S«Àw ºB´~iB{ »MB½pnA
risk assessment o\i »MB½pnA
RBíLU ° RAo%Bh« y\®w ° »½BwB®{ [RAoMBh«]

B ‾́C ¶±K§BM
»L¼�oU �ñL{ »MB½pnA

composite network assessment
�Tw±¼Q©µ³M e±�i pA »µ°o£ »MB½pnA [ºo´{ /b]
j±]±ÇÇ« ºBµo¼ÇÇv« ° RB‾BÇÇñ«A pA ºA³î±ª\ÇÇ«
j¦ThÇ« ºB´¦Çñ{ pA ²jB7TÇwA ºAoÇM ºjB´®z¼Q B½

¥K‾ ° ¥ªe
Ephedraceae ¬B¼ñ«n ÔA
ºoµBÇ� ³Ç� ¬BÇ¢‾AjpBÇM pA ºA²o¼U [»wB®{Sv½p]
ºBµ³ÇaoÇM ° ³TFn¥¼¦dÇU ºB´£oÇM ° k®‾B«°nBÇÇ]

k‾nAj ³TvM³ª¼‾
Lepus K‾n ÒA
»M±®Ç] ¶oñª¼Ç‾ nj éÇ"A° »ñ¦ÇF Rn±Çæ [¨±\‾]
³ÇM ³� nBL]Rn±æ »M±®] »¢½Bvªµ nj ° ¬BªwC

j±{»« n±~U x±£oi ¥ñ{

bucking saw ºoÔM³®¼M ¶nA
Bµ³®¼M ¬k½oM |±~h« ¶ ØnA [¥¢®] � éMB®«/¨]

kerf, saw cut, saw kerf n±i² ØnA
nj ² ØnA xoÇM ³� »FBñ{ çoî [¥¢®] � éMB®«/¨]

k®�»« jB\½A J±a
kerfing ºn±i² ØnA

J±a nj n±i² ØnA jB\½A [¥¢®] � éMB®«/¨]

kerfless sawing n±i² ØnA»M »z�@² ØnAjB\Ç½A ¬°kÇM J±Ça »Çz�@² ØnA [¥¢®Ç] � éMB®«/¨]
n±i² ØnA

cross-cut saw oÔMçoî ¶ ØnA
ºo ÔMçoî |±~h« ¶ ØnA [¥¢®] � éMB®«/¨]

crash 1 »£jBT4A nB�pA
RAq¼´\ÇU ¬kÇ{ JAoÇi oYA oM ³� »T§Be [///³‾B½An]
ºnAqÇFA¨ o‾ ¥ñz« ¬k«C j±]° ³M B½ ºnAqFAShw
j"±TÇ« ³‾B«BÇw S¼§BíÇF ,³\¼T‾ nj ° k½C»« y¼Q

j±{»«
crash 2 ¬jBT4AnB�pA
³M B½ ºnAqFAShw RAq¼´\U ¬k{JAoi [///³‾B½An]
j"±ÇU WîBÇM ³Ç� ºnAqÇFA¨ o‾ ¥ñz« ¬k«C j±]°

j±{»« ³‾B«Bw S¼§BíF ¥«B�@
Schilbeidae ¬B½A³¦LwA
³� ¬B‾Bw»µB«³Mo£ �TwAn pA ºA²o¼U [»wB®{Sv½p]
H«±ªî ° k®Tvµ ¥ñ{¥¼Lw o¢ve ºBµ²kÄA p ºAnAj

k®®�»« »£k‾p �½o¼{ ºB ḾC nj
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Equidae ¬B¼LwA
pA ,,w±T« S«BE BM ,nA±hµB¼£ ºA²o¼U [»wB®{Sv½p]
y½B´ªw ° jnAj pAnj »«j ° BQ ³� ¬B‾Bw©wjo2 �TwAn

SwA ²BU±� y‾kM ºBµ±« ° jnAj Sz¢‾A ð½
nontropical sprue ºo¼v«o£o¼` º°oPwA
º°oPÇwA ³MBz« ºBµ³‾Bz‾ BM »Mm] ¾±w [³½m�ÇU ]
j±{»« ²k½j ºo¼v«o£o¼* »eA±‾ nj ³� ºo¼v«o£@
tropical sprue, ºo¼v«o£ º°oPwA
ceylon sore mouth, coshin-china
diarrhea, psilosis stomatitis
intertropica, stomatitis tropica
¥Ç¼§j ³ÇM ÁBªTeA ³� »Mm]¾±w ¬B¢‾Bz‾ [³½m�ÇU ]
³ÇM ° j±{»Ç« jB\Ç½A S‾±7î BM ¨E±U �½mkU j±Lª�@
° ºo¼v«oÇÇ£ ºBµn±ÇÇz� nj »«±ÇÇÇM Rn±ÇÇÇÇæ

jnAj j±]° ºo¼v«o£@³ª¼‾
ºo¼v«o£ º°oPwA ¬B¢‾Bz‾ / ÇT«

tropical sprue syndrom

instructor pilot ¬BL¦ijBTwA
¬B‾BL¦Çi o½Bw ³� »�½Ao{ k]A° ¬BL¦i [»½A±µ /b]

kµj»« xp±«C »~hz« jo£@A±µ BM An
steppe OTwA
ºBµ�¼«pow ¶joTv£ ºBµnAq7¦î [¥¢®] � éMB®«/¨]
njq¼‾ »�k‾A ¬BTinj ²B£ ³� ³¼w°n ° ºq�o« ºB¼wC

j±{»« SFB½ B ‾́C
S{jqLw / ÇT«

forest steppe »¦¢®] OTwA
¶k®Ç�@AoQ b±�w ºAnAj ³� »PTwA [¥¢®] � éMB®«/¨]

SwA »¦¢®]
»¦¢®]S{jqLw / ÇT«

dry steppe ðzi OTwA
ðzi W%B®Ç« nj ³Ç� »PTÇwA [¥¢®Ç] � éMB®ÇÇ«/¨]

k½°n»«
ðziS{jqLw / ÇT«

shrub steppe ºA³`TinjOTwA
¬C K§BÇ* »M±a �‾±£ ³� »PTwA [¥¢®] � éMB®«/¨]

SwA ³`Tinj
ºA³`TinjS{jqLw / ÇT«

tree steppe »TinjOTwA
²k®�@AoQ ¬BTinj ºAnAj ³� »PTwA [¥¢®] � éMB®«/¨]

SwA
»TinjS{jqLw / ÇT«

grass steppe »�¦î OTwA
j¦î ¬C ¶kªî y{±Q ³� »PTwA [¥¢®] � éMB®«/¨]

SwA
»�¦î S{jqLw / ÇT«

»½Ao,TwA RBLYA Ñ»½Ao'TwA ¤¿kTwA

induction Ao'TwA
jAkÇîA �ªÇµ ºAoÇM »ªÇñe RBLÇYA k®½AoF [»)B½n]
¬C RBLÇYA° 1 jkÇî ºAoM ¬C RBLYA W½o% pA »í¼L%
¬j±M Swnj çoF BM »í¼L% jkî oµ ºAoM

»í¼L% jkî ºAoM ©ñe ¬C
»DB½n ºAo5TwA / ÇT«

mathematical induction
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transfinite induction »µB®T«A oU ºAo'TwA
�¼oÇ" ð½ RBLYA ºAoM »§¿kTwA ºk®½AoF [»)B½n]
ºApA ³ÇM ³¼oÇ" ¬C o£@A ³� Rn±æ �½A ³M ç°o7«
° k{BM nAo"oM S K¼UoUx±i �î±ª\« ±oî �¼§°A
¨kK« ºBµ±oî �ªµ ºApA³M ¬C¬j±M Swnj çoF
¬C ²B¢‾C ,jjo£ a ºAoM ¬C »Twnj ³M [T®« oM

SwA nAo"oM S ±oî oµ ºApA ³M ³¼o"
inductive »½Ao'TwA

AoKTwA ³M e±Mo« [»)B½n]

destearination »½Ajp%½nBÃTwA
�Ç*°n �¼7~ÇU k®Ç½AoÇF pA ºA³¦ÇeoÇ« [»Ç½AmÇ� /�]
j±{»« Ak] ¬C pA ð½nBÃTwAk¼wA ¬C nj ³� »�@An±i
Leo, lion kwA
ònqÇÇM »ñ¦ÇÇF ºB Ún±ÇÇæ pA »ÇÇÇÇñ½ [¨±\ÇÇÇÇ‾]
° ¬B%ow »ñ¦F Rn±æ °j �¼M ³� »]°oL§A¹K�®«

jnAj nAo" ³¦L®w
Leo Minor, little lion, oLæA kwA
lesser lion
¬BªwC nj ºn±‾©� ° ða±� »ñ¦F Rn±æ [¨±\‾]

kwA Rn°B\« nj ° »§Bª{
deacidification »½Ajpk¼wA
³ÇM ºk¼wA RBL¼�oU ¬jo� »X®i k®½AoF [»Ç½Am� /�]

B¼¦" ðª�@
acid forming, pBwk¼wA
acid-forming food, acid-ash

¬C ºk¼wA ¶k‾Bª¼"BM ³� »½Am* ¶jB« »î±‾ [³½m�ÇU ]
nAnjA pH yµBÇ� KLÇw ³\¼TÇ‾ nj ° SwA jBÇÇ½p

j±{»«
undular bore )oT{ ÔA
»‾B´£@B‾ o¼¼kU ¬C »£s½° ³� °oz¼Q »¢T7{C [±] /�]
SwA ²nB{ »KFA LoTz« ¥~F ß̂ B7UnA ©ÄAj HTLv‾ °

»¦«Bî°j »\®wS§BæA
2-factor authentication
j¦Th« ¶±¼{ °j pA ¬C nj ³� ºA³‾B«Bw [RAoMBh«]

j±{»« ²jB7TwA »\®wS§BæA ºAoM
static friction »½BTv½A )@Bñ\æA
ð½ xqÇk§ pA é‾BÇ« ³� »�@Bñ�æA º°o¼‾ [ð½q¼(]

j±{»« o¢½j ©v] º°n ©v]
rolling friction »zT¦` )@Bñ\æA
° ¬BT¦Ç* ©Çv] �¼ÇM L@Bñ�ÇæA º°o¼Ç‾ [ð½q¼Ç(]

j±{»« ¨B\‾A ¬C º°n yT¦* ³� »d�w
sliding friction »{qL§ )@Bñ\æA
º°n ³� »d�w °j �¼M L@Bñ�æA º°o¼‾ [ð½q¼(]

k‾qk§»« ©µ
term bÀ\æA
Ç »FoÇe ºA³‾BÇz‾ B½ RnBLî B½ ²rA° [»wB®{¬BÇMp]
ð½ ³M B̂]nA ºAoM »~~hU ºA²p±e nj ³� ºjkî

j±{»« ²joM nB� ³M }hz« ¨±´7«
»L¼2oU bÀ6æAÑ ²k¼`¼Q bÀ\æA
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complex term »L¼�oU bÀ\æA
²rA° k®a B½ °j pA ¥ñzT« »eÀ�æA [»wB®{¬BMp]
nBÇ� ³ÇM j¦ThÇ« »Foæ oæB®î ¬C SiBw nj ³�@

j°n»«
²k¼`¼Q bÀ4æA / ÇT«

simple term ²jBw bÀ\æA
¥¼ÇñzU ²rA° ð½ pA ³Ç� »eÀ�ÇæA [»wB®{¬BMp]

SwA ²k{
compound term K�o« bÀ\æA
²rA° k®Ça BÇ½ °j pA ³Ç� »eÀ�ÇæA [»wB®{¬BÇÇMp]

SwA ²k{ ¥¼ñzU
terminographer nB¢‾bÀ\æA
¤BkTÇ{A ºnB¢‾bÀ�ÇæA ³M ³� ºjoF [»wB®{¬BMp]

jnAj
terminography ºnB¢‾bÀ\æA
,�½°kÇU ,»ÇeAoÇ% ¥«BÇ{ »T¼§BíÇF [»wB®{¬BÇÇMp]

»TiB®{bÀ�æA ºB´¢®µoF »MB½pnA ° joMnB�@
principle of induction Ao'TwA ¥æA
pA ºA³î±ª\«oÇ½p ²B£oÇµ ³Ç� ¥ÇæA �Ç½A [»)B½n]
oÇµ »§BÇU ° k{BÇM 1 ¥«BÇ{ »í¼L% jAkîA �î±ª\«
¬C ²B¢‾C ,k{BM ³î±ª\« ¬C pA º±oî q¼‾ ¬C ±oî

SwA oMAoM »í¼L% jAkîA �î±ª\« BM ³î±ª\«o½p
Babinet’s principle ³®¼MBM ¥æA

ßyKÇ‾ ¥ªÇñ« ¶joÇQ °j ¬C oMB®M ³� »¦æA [ð½q¼Ç(]
k®®�»« k¼§±U ¬Bvñ½ ºB´{AoQ

symmetry principle ¬nB'U ¥æA
SdU »ñ½q¼F ºBµ¬±‾B" ¬C oMB®M ³� »¦æA [ð½q¼(]

k®‾B«»« o¼¼kU ¬°kM �¼í« ºB´¦½kLU
additivity principle ºo½mQéª] ¥æA
k®Ça pA ð½ oµ ¬C tBwA oM ³� ºA³¼boF [»ª¼{]
° ³‾BÇ£@AkÇ] »ª Ḉw »§±ñ§±« keA° ð½ �~hz«

jnAj o5‾ jn±« K¼�oU S¼æBi nj o½mQéª]
well-ordering principle »L¼UoUx±i ¥æA
³î±ª\Ç« oµ ºAoM ³� �½A oM »®TL« »¦æA [»)B½n]
An ³î±ª\Ç« ¬C ³Ç� joÇ� j½oíÇU »L¼UoÇU ¬A±U»«

k®� K¼UoUx±i
¤Bª2 8±9±«¥æA Ñ ¿BM ¬Ao� %½oTña±� ¥æA

completeness axiom ¤Bª� d±D±« ¥æA
oÇµ ³ñ®Ç½A pA »Ç�@BÇe »î±b±Ç« ¥ÇæA [»)BÇÇ½n]
nAkÇ‾A oÇ� ¿BM pA ³� »K¼Ke jAkîA pA » ÚB‾ �î±ª\«

SwA ³®½oMp ºAnAj k{BM
¿BM ¬Ao� (½oTña±� ¥æA / ÇT«

least-upper-bound axiom

»\i ¤Bª� d±D±« ¥æA
axiom of linear completeness
¥ÇæA ²B¢TÇwj ^±b±Ç« ¤±ÇæA pA »Çñ½ [»)B½n]

³wk®µ nj RoL¦¼µ »î±b±«
isoelectronic principle »‾°oTñ§A©µ ¥æA
jAkíÇU ³Ç� »½B §́±ñ§±Ç« ¬C oMB®M ³� »¦æA [»ª¼Ç{]
(¬r°nk¼µqÇ] ³ÇM) ¬Bz½B´ªÇUA jAkíÇU ° B ‾́°oTñ§A

k‾nAj ³MBz« »wk®µ ¥ñ{ ,SwA ¬Bvñ½
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Huygen’s principle u®¢½±µ ¥æA
Z±Ç« �´LÇ] pA ³�KÇ‾ oµ ¬CoMB®M ³� »¦æA [ð½q¼(]
k§±«�ªÇza Rn±Çæ ³ÇM ¬A±U»Ç« An ²k‾°ny¼ÇÇQ

SFo£ o5‾ nj ³½±‾BY ZA±«A pA ºA³î±ª\«
bluesnarf(ing) »Y±U±¦M »½BMnRBîÀIA
BÇM ©¼w»ÇM ºBµ²nA qFA RBîÀ%A ¬j±Mn [RAoMBhÇ«]

V±U±¦M ¤B~UA
nBñ‾A K¦w RBîÀIA

non-repudiation information
BÇ½ jAkÇ½°n ¶nBÇMnj »UBîÀÇ%A ³î±ª\« [RAoMBh«]
k¼½FU ° ³¼ Ú ºkµA±{ ¬C ¶nBMnj SwA nAo" ³� »z®�@

j±{
»‾BMp u¦=AÑ B ‾́BMp u¦IA

linguistic atlas »‾BMp u¦IA
»UBîÀ%A º°Be é]o« JBT� ºA³‾±£ [»wB®{¬BMp]

¬B´] ºB ‾́BMp »£k®�@AoQ ²nBMnj
B´‾BMp u¦LA / ÇT«

reliable o½mQ¬B®¼ªIA
ºo½mQ¬B®¼ª%A ºAnAj ³� ºA³‾B«Bw »£s½° [///³‾B½An]

SwA ¬B®¼ª%A S¼¦MB" B½
¬B®¼ªLA ¥MBM / ÇT«

reliability ºo½mQ¬B®¼ªIA
ºAoM ºnAqFA¨o‾ �‾B«Bw ð½ »½B‾A±U ¬Aq¼« [///³‾B½An]
NÇ½A oÇ{ ° »‾BÇ«p ¶n°j nj �¼íÇ« ºjoñ¦ªî �ÄAnA

}hz«
¬B®¼ªLA S¼¦MBM / ÇT«

software validation nAq4A¨o‾ »\®wnBLTîA
pA ¬B®¼ªÇ%A ºAoÇM nAqFA¨o‾ »MB½pnA k®½AoF [///³‾B½An]

»½B ‾́ oMnB� ºBµpB¼‾ BM ¤±~d« SKMB�«
credential ³«B‾nBLTîA
SdÇæ RBLÇYA ºAoÇM ³ÇÇ� »½BÇÇµ²jAj [RAoMBhÇÇ«]
BÇ½ ¤BÇwnA ³‾B«Bw �wB®{ k¼½FU B½ »½BîjA ºA³wB®{

j±{»« ²jAj y½Bª‾
»\®w»Twnj ° nBLTîA

verification & validation, V @& @V
° »\®wnBLTÇîA �¦ÇeoÇÇ« °j �î±ª\ÇÇ« [///³‾BÇÇ½An]

nAqFA¨o‾ »\®w»Twnj
temperament ¤AkTîA
o5Ç‾ pA ³Ç� »¦ÇæA±ÇF »ÄqÇ] ¥½kíU /1 [»2¼w±«]
¨B5Ç‾ BÇ½ ¨B£ oµ /2 k‾AW¼"j ° }§Bi »wB®{Akæ
o5Ç‾ pA ³� »¦æA±F »Äq] ¥½kíU B ‾́C nj ³� L±�@
³TFoÇ£ Rn±Çæ SwA W¼"j ° }§Bi »wB®{Akæ

k{BM
equal temperament º°Bv« ¤AkTîA
³ÇM °BTÇ�@A ð½ ¬C ºB®LÇ« oÇM ³Ç� »§AkTîA [»2¼w±«]

j±{»« ©¼vKU º°Bv« ¶joQ©¼‾ ²jpA°j
unequal temperament º°Bv«B‾ ¤AkTîA

º°Bv« ¤AkTîA pA o¼* ,¤AkTîA ³‾±£oµ [»2¼w±«]

hurricane watch k®4±U ¬ÀîA
NÇ½A oÇ{ ³Ç� ²sÇ½° �® Q́ ð½ ºAoM ºA³¼‾B¼M [±] /�]
²o%BhÇ« ³ÇM An ¬C ²k®ÇÇ½C SîBÇÇw 36 nj k®F±ÇÇU

jpAk‾A»«
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threat action k½k´U ¤Bªî ßA
S¼®Ç«A ¬joÇM �¼ÇM pA ºAoM »¦ªî ¨B\‾A [RAoMBh«]

³‾B«Bw
potential drop ¥¼v‾BTQ S4 ÔA

²nB{ nj ³�K‾ °j �¼M nBzF $ÀTiA [ð½q¼(]

cognitive discrimination »TiB®{ ßcAoT4A¬B¼Ç« q½BªÇU }¼hÇzU nj »½BÇ‾A±ÇU [»wB®{¬A°n]
³MBz«o¼* pA ³MBz« ©¼µB7« »½BwB®{ ° ©¼µB7«

refraction loss »Tvñ{ S4 ÔA
nj »v¼%B®k«°oTÇñ§A Z±Ç« ºro‾A $ÀUA [ð½q¼Ç(]

SiA±®ñ½B‾ N¼d« pA nAm£@
partition pAo4 ßA
pAoFA ,²pBM pAoFA :SwA Rn±æ ³w ³M pAoF ßA [»)B½n]

³î±ª\« pAoFA ° jkî
partition of an interval ²pBM pAo4 ßA
ºA³½Ajo£ ,ç°o7« �TvM ¶pBM ð½ jn±« nj [»)B½n]
nj B´®U ³� ç°o7« ¶pBM �TvM ºBµ²pBMo½p pA »µB®T«
¬BzîBªT]A ° k‾nAj L@AoT{A ©µ BM j±i »½B´T‾A eBK‾

SwA ç°o7« ¶pBM
partition of a number jkî pAo4 ßA
,ç°o7Ç« c¼dÇæ jkÇî ð½ jn±Ç« nj [»)BÇÇÇ½n]
¬Bzî±ª\« ³� SLX« c¼dæ ºBµjkî pA ºA³½Ajo£@

SwA jkî ¬C BM oMAoM
partition of a set ³î±ª\« pAo4 ßA
ºA³½Ajo£ ,ç°o7« �î±ª\« ð½ jn±« nj [»)B½n]

�î±ª\« oMAoM ¬BzîBªT]A ³� Aq\« ºBµ³î±ª\« pA
SwA ç°o7«

partition of unity keA° pAo4 ßA
k®‾BÇ« »7®«BÇ‾ nA±ªÇµ éMA±U pA ºA²jA±‾Bi [»)B½n]
ð½ I ¬C nj ³�@) M k®‾B« ºA³®¼ªi oM
(Sv¼Ç‾ AnBªÇ{ H«°q§ ³� SwA nAm£@³½Bª‾ �î±ª\«
n±Ç%@³ÇM �½Ajo£ ³� ºn±%@³M
oÇÇµ ºApA³ÇÇÇÇM ° k{BÇÇÇÇM »µB®TÇÇÇÇ« »íb±ÇÇÇÇ«

,
Aceraceae ¬B¼½Ao4A
�TÇwAn ³ÇM W¦íTÇ« nAj³MAo¼{ ¬BµB¼£ [»wB®{Sv½p]
Rn±Çæ@³ÇM ³Ç� (Sapindales) ¬B‾Bwºk®µ¬±MBæ

k‾A³`Tinj B½ Sinj
accessware »MB¼Twj nAq4A
ºAoÇM An ³ñLÇ{ ³ÇM »MB¼Twj ³� ºnAqFA¨o‾ [///³‾B½An]

jpBw»« ©µAoF pB\ Ô« ¬AoMnB�@
event horizon jAk½°n o4A
pA k‾A±U»ª‾ ²jB« B½ ºro‾A ³� ³§Ba²B¼w po« [ð½q¼(]

k½B¼M ¬°o¼M ¬C ¬°nj
opium ¬±¼4A
(papaver xBhÇÇÇÇzi ¶nB~ÇÇÇÇî [»ñ{qÇÇÇÇÇÇÇQ]
Ajpjnj �¼Fo« ¬j±M AnAj S¦î ³M ³� somniferum)

SwA nkh« °
opioid ²nA°¬±¼4A
¬±¼FA ³M ³¼L{ »UAoYA ³� »îB®æ nkh« oµ [»ñ{qQ]

SwA ²kz‾ WTz« ¬C pA »§° ,jnAj
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adaptation 1 tBLT(A
y¼ÇQ pA ßoÇYA ð½ tBwA oM ©¦¼F �TiBw [///Bª®¼Çw]

j±]±«
º±UoQ SpB�e RB«Ak(A

directed-energy protective measures
»UB«Ak"A ¥«B{ º±UoQ ¡®] pA »zhM [»«B#Ç‾ /�]
¬B®�nB� ° RBv¼wFU ° RAq¼´\U pA S�B7e ¥¼L" pA
j¼Ç% pA Bµ°o¼‾ oYÆ« ¶jB7TwA �¼ªoU ºAoM ºj±i
° bÀÇw k½k Ú çoí« nj ³� ºA»v¼%B®k«°oTñ§A

k‾nAj nAo" º±UoQ ºB´µB¢Twj
Corona Australis, »M±®] ¥¼¦�@ ßA
southern crown, CrA
,»M±®] ¬BªwC nj »ña±� »ñ¦F Rn±æ [¨±\Ç‾]

t±" »ñ¦F Rn±æ »M±®] »¢½Bvªµ nj
Corona Borealis, »§Bª{ ¥¼¦�@ ßA
northern crown, CrB
¬BªwC nj ºpnBM B«A ða±� »ñ¦F Rn±æ [¨±\‾]

»YB] ° A Ø± Òî �¼M »§Bª{
Auger electron ²r°A ¬°oTñ§A
¥¼Çv£ ©ÇUA pA "²r°A oÇYA" nj ³� »‾°oTñ§A [ð½q¼(]

j±{»«
electrophile 1Sw°j¬°oTñ§A
S7Ç] ð½ �TFo½mÇQ BÇM ³Ç� ºo¢z®Ç�@A° [»ª¼Ç{]
¥¼ÇñzU ¬C BÇM o¢½j ²°o£ ð½ pA ºk‾±¼Q ¬°oTñ§A

kµj»« k‾±¼Q

electrophilic 2Sw°j¬°oTñ§A
ð½ �TFo½mÇQ BÇM ³Ç� ºo¢z®Ç�@A° »£sÇ½° [»ª¼{]
¬C BÇM oÇ¢½j ²°oÇ£ ð½ pA ºk‾±¼ÇQ ¬°oTñ§A S7]

kµj»« k‾±¼Q ¥¼ñzU
electrophilicity »Tw°j¬°oTñ§A
Sw°j¬°oTñ§A o¢z®�@A° ð½ »Lv‾ Rnk" [»ª¼{]

bound electron k¼'« ¬°oTñ§A
Z°oi ºAoM »FB� ºro‾A k"BF ³� »‾°oTñ§A [ð½q¼(]

SwA ©UA pA
electrofugal 1 ²jB ‾́A°¬°oTñ§A
¬°oTÇñ§A S7Ç] ³Ç� ºA²k®®�LoÇU ²°oÇ£ [»ª¼ÇÇ{]

k®�»ª‾ ¥ªe j±i BM An ºk‾±¼Q
electrofuge 2 ²jB ‾́A°¬°oTñ§A
S7Ç] ³Ç� ºA²k®®�LoÇU ²°oÇ£ »£sÇÇ½° [»ª¼ÇÇ{]

k®�»ª‾ ¥ªe j±i BM An ºk‾±¼Q ¬°oTñ§A
³T{owA° ¥ñ§A Ñ »L¼¦'U ¥ñ§A

denatured alcohol ³T{owA° ¥ñ§A
k®‾BÇ« »ªÇw K¼�oÇU ºAnAj ³Ç� »¦ñ§A¥¼UA [»ª¼{]

SwA ¥ñ§A¥¼T«
»L¼¦5U ¥ñ§A / ÇT«

family pattern »£jA±‾Bi º±¢§A
ð½ ºB>ÇîA ¬B¼« ,MA°n |Bi S¼#¼� [»wB®{¬A°n]
xo¢‾ ° ³#8Bî Rk{ Kve oM ³� }hz« ¶jA±‾Bi

j±{»« ²k¼\®w o¢½kñ½ ³M ²jA±‾Bi ºB>îA
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design pattern »eAoI º±¢§A
ð½ ºAoÇM o½mÇQnA oÇñU »«±ªÇî ¥Çe²An [///³‾BÇ½An]

nAqFA¨o‾ »eAo% nj ¤°AkT« �¦Ãv«
food pattern, »½Am` º±¢§A
dietary pattern
³í«BÇ] ð½ ¨joÇ« ³� »½Am* »¦� o½±~U [³½m�ÇU ]

k®®�»« $o~«
Am` fo~« º±¢§A

food consumption pattern
$o~Ç« S¼íÇb° ¶k®µj¬Bz‾ »¦� bo% [³½m�ÇU ]

³î±ª\« ð½ nj Am*
aminoacid score k¼wA±®¼«C pB¼T«A
�®¼«C k¼wA ¬Aq¼« ©¼vKU pA ¥æBe SLv‾ [³½m�ÇU ]
³®¼«Ck¼wA ³M o5‾jn±« �¼ÃU°oQ ¨o£ 1 ð½ nj j±]±«

100 jkî nkMob é]o« �¼ÃU°oQ nj j±]±«
chemical score »½B¼ª¼{ pB¼T«A
ºA³½mkÇU xpnA �¼¼íÇU ºAoÇM »Ç{°n [³½m�ÇÇÇÇU ]
¨o£»¦¼Ç« kÇænj SLÇv‾ BM SwA oMAoM ³� �¼ÃU°oQ
³®¼«Ck¼ÇwA ¨o£»¦¼Ç« ³ÇM AmÇ* nj j±]±« k¼wA±®¼«C

é]o« �¼ÃU°oQ nj j±]±«
Andromeda, And ³¦v¦vª§A¸A o«A
t ÒoÒF �¼M »§Bª{ ¬BªwC nj »ñ¦F Rn±æ [¨±\‾]

x°BwoM ° ©5îA
³¦v¦v« / ÇT«

digital signature, electronic »ª(n ºBr«A
signature
ºnB¢‾qÇ«n ©T½n±¢§A Nw±U ³� ºA²jAj [RAoMBhÇ«]

BU j±{»«Sw±¼Q »¦æA ¶jAj ³M ° j±{»« ³LwBd«
¶k®TwoÇF pA ²jAj ³Ç� kMBÇ½nj ¬C ³ÇM BñUA BM ²k‾o¼£@

SwA ²kz‾ ºnBñTwj ° ²k«C o5‾@jn±«
account JBve é]o« ß»ª(n ºBr«A
authority digital signature, AADS
¬C nj ³Ç� SiAjoÇQ ºAoÇM ºnBÇ�@°@pBw [RAoMBh«]
Bµ³wB®Ç{° k®ª{±Çµ ºB ÚnBÇ� ßy®Ç�@AoÇU tBwAoM
ºjoÇF ³Mo~d®Ç« ß»ªÇ"n ºBo«A ,(PIN ºBµk�@)
k¼Ç½FU ³ÇM ºpB¼‾ ° j±{»« jB\½A y®�@AoU oµ ºAoM
o�i ,�½AoMB®M ° Sv¼‾ B´TiAjoQ ºAoM W§BY }h{
yµBÇ� ¤BKT‾A ¨B¢®µ@nj B´TiAjoQ RB¼Äq] �TFn ±§

kMB½»«
administrative security ºnAjA S¼®«A
ºAoÇM »T½o½kÇ« ºBÇ §́A°n ° B´T½j°kd« [RAoMBh«]

³‾B«Bw ³M pB\«o¼* »woTwj pA ºo¼£±¦]
baseline security ³½BQ S¼®«A
ºAoM »½±¢§A ³� »KF±« »T¼®«A ºBµnB¼í« [RAoMBh«]

jo¼£»« nAo" ³MBz« ºB ‾́B«pBw nj Ao]A
food security »½Am` S¼®«A
»½Am* jA±« ³M jAoFA »7¼� ° »Øª� »woTwj [³½m�ÇU ]

pB¼‾jn±«
physical security »ñ½q¼4 S¼®«A
pB\«o¼* ß»ñ½q¼F »woTwj pA ºo¼£±¦] [RAoMBh«]

Bµ³‾B«Bw ³M
adequate security »4B� S¼®«A
pA »{B‾ ßK¼wC ° o�i BM KwB®T« S¼®«A [RAoMBh«]
»woTÇwj BÇ½ ºnBñTwj B½ ²jB7TwA¾±w B½ K½ohU

RBîÀ%A ³M pB\«o¼*
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ºoMAoU �½¿ S¼®«A
transport layer security, TLS
° S¼®Ç«A �¼Ç«FU ¬C nj ³Ç� ºjAjnA oÇ" [RAoMBhÇÇÇ«]
nj ºjoMnBÇ� �«B‾oÇM °j �¼ÇM RB%BLUnA »¢‾B«od«

j±{»« �¼ªoU ³ñL{
mountain waves ¬BTvµ±� ZA±«A
ºA±µ xnB{ n±Lî BM ³� º±] »‾Ao£ Z±« [±] /�]

j±{»« ¥¼ñzU »‾BTvµ±� é‾B« º°n pA nAk½BQ
food storage »½Am`jA±« xnBL‾A
»‾B«p ¶n°j ð½ nj »½Am* jA±« ºnAk´¢‾ [³½m�ÇU ]

forest depot, landing yard ¥¢®] ²B£nBL‾A
nj ©ÇÄAj BÇ½ »T"±Ç« ºA³%±dÇ« [¥¢®] � éMB®«/¨]
° ºn°CéªÇ] ºAoÇM ¥¢®Ç] ð½jqÇÇ‾ BÇÇ½ ¥ÇÇiAj

»¦¢®] ºBµ²jn°A oF ºk®M³Twj
bow locker ³®¼w ºnBL‾A
�*BÇ«j SzQ nj Swnj ³Ç� ºA³57d« [»½B½nj /b]

jnAj nAo" »Tz�@
cumulate 1, ¡®wS{BL‾A
accumulate rock
Svz‾³ÇU oÇYA oÇM ³Ç� »®½nlC ¡®w [»wB®{�¼«p]
³T{BL‾A ° »‾Ao£ ¥ªî �\¼T‾ nj Bª£@B« ð½ pA Bµn±¦M

k½C»« j±]° ³M B ‾́C ¬k{
deck ³T{BL‾A
pA ¥LÇ" ³� Bµ³®¼M²jo£ pA ºA²j±U [¥¢®] � éMB®«/¨]

j±{»« ³T{BL‾A ¥¢®] nj ¥ªe

cold deck ¥ªeo½j �T{BL‾A
nj ³¼¦hÇU pA uQ ³Ç� ºA³T{BL‾A [¥¢®] � éMB®«/¨]

j±{»« ºnAk´¢‾ B\‾C nj »Uk« ²B£nBL‾A
hot deck ¥ªej°p �T{BL‾A
pA uQ ³¦æBFÀÇM ³Ç� ºA³T{BL‾A [¥¢®Ç] � éMB®«/¨]

j±{»« ºo¼£nBM ³¼¦hU
cumulate 2 »T{BL‾A
oÇYA oÇM ³Ç� »®Ç½nlC ¡®Çw »£sÇ½° [»wB®{�¼Ç«p]
»‾Ao£ ¥ªî �\¼T‾ nj Bª£@B« ð½ pA Bµn±¦M Svz‾³U

k½C»« j±]° ³M B ‾́C ¬k{ ³T{BL‾A °
y®½q£Ñ JBhT‾A

directional selection, nAjS´] JBhT‾A
directed selection
�¼¢‾B¼Ç« o¼¼kU ³M o\®« ³� »z®½q£ [SîAnp �/�@]

j±{»« o£jAs® Ḿ ²A±h§j S´] nj S¼íª]
nAjS´]y®½q£ / ÇT«

disruptive selection ²k®¦v£ JBhT‾A
°j nj An Bµ²o£j »‾A°AoF ³� »z®½q£ [SîAnp �/�@]
B Ḉ‾C S¼LXU ³M o\®« ° kµj»« o¼¼kU j§Bh« S´]

j±{»« S¼íª] nj
²k®¦v£ y®½q£ / ÇT«

crack propagation )oU nBzT‾A
Bµk‾±¼ÇQ nj »¢Tvñ{ jB\½A k®½AoF [»wB®{�¼Ç«p]

»¢Tvñ{ ð½ º±¦] nj y®U q�oªU oYA oM
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taxi-holding position j°n° ²B£nBKT‾A
�ªÇµ ³Ç� ²Anxqi nj }hz« »¦d« [»Ç½A±µ /b]
k®‾B«»« o5T®« ¬C ¶j°kd« nj Bµ°nj±i ° Bµjo£@A±µ
k®®� SFB½nj An ¬C pA n±Lî B½ k‾BM ³M j°n° p±\« BU
translation ¤B'T‾A
B½ ¥ñ{ ³ñ‾C»M BoF nj ©v] »½B]³MB] [ð½q¼(]

k®� o¼¼kU ¬C ºo¼£Sªw
acoustic transmission »ñ¼Tw±�@C ¤B'T‾A
Z±Ç« S�oÇe oÇYA oÇM ºroÇ‾A »½B]³MBÇ] [ð½q¼(]

N¼d« nj »ñ¼Tw±�@C
portable o½mQ ¤B'T‾A
¥MBÇ" »TÇeAn ³ÇM ³Ç� ºnAqÇFA¨ oÇ‾ »£s½° [///³‾B½An]
nAqÇFAShw ³M nAqFAShw ð½ º°n pA »½B]³MB]

SwA o¢½j
portability, porting, ºo½mQ¤B'T‾A
transferability
¬C ºAoÇ]A ³� ºA³‾B½A n �«B‾oM ð½ S¼¦MB" [///³‾B½An]
RB~hz« BM) ¬BvªµB‾ �‾B½An k®a B½ °j º°n oM An
³ÇM ¬BvªÇµ »\½BTÇ‾ ° jpBw»Ç« �ñªÇ« (R°B7T«

kµj»« Swj
chain transfer o¼\‾p ¤B'T‾A
³ÇM oÇ¢½j »§±ñ§±Ç« pA ©UA ð½ ¬k{ Ak] [»ª¼{]
¬C k{n ³M ³� k{n ¤Be nj »§Bñ½jA n �‾B½BQ �¦¼w°
ð½ kÇ{n K]±Ç« ¬B«qªµ ° kµj»« ³ªUBi ³‾B½BQ

j±{»«k½k] ¤Bñ½jA n
transfer o4Bv« ¤B'T‾A

oFBv« »½B]³MB] °»¦d« ¥K‾ °¥ªe [/// ºo¢{jo£@ ]
o¢½j ºA³‾B½BQ ³M »UoFBv« �‾B½BQ ð½ pA °A �®M@°@nBM °

³‾BiB{BªU ³M ¥Tµ pA B½ ¥Tµ ³M ³‾B½BQ ð½ pA B½
translational »§B'T‾A

¤BKT‾A ³M e±Mo« »£s½° [ð½q¼(]

exchange integral ¤jBLU ¤Ao¢T‾A
¶nl °j »½BoÇF RB~Th« º°n »§Ao¢T‾A [ð½q¼Ç(]
°j �¼§°A S§Be �¼M y®�©µoM pA »�@Be ³� ¬Bvñ½

SwB ‾́C »‾Bñ« �§jBL« pA uQ S§Be ° ²nl
y®2o¼@T«Ñ y®� ¤Ao¢T‾A

path integral o¼v« ¤Ao¢T‾A
°j �¼M �ñª« ºBµo¼v« ¨BªU º°n ¤Ao¢T‾A [ð½q¼(]

»«±T‾A±� S§Be
exponential integral »½Bª‾ ¤Ao¢T‾A
»§Ao¢TÇ‾A ��MBÇb BM (0,È) ¶pBM oM éMBU [»)B½n]

»ñ¼Tw±�@C ºo¼£@²pAk‾A
acoustic measurement
»£sÇ½° k®Ça BÇ½ ð½ ¬C nj ³Ç� ºk®½AoF [ð½q¼Ç(]

j±{»« �¼¼íU »Øª� n±% ³M R±æ
potential energy ¥¼v‾BTQ ºro‾A
nBLTîA ³M ³‾B«Bw B½ ©v] nB� ¨B\‾A »½B‾A±U [ð½q¼(]

¬C »‾Bñ« S¼í"±« B½ ºk®Moñ¼Q
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dark energy ð½nBU ºro‾A
ºB®L«oM ³� ©§Bî nj j±]±« ¶jB« pA »zhM [ð½q¼(]
,k{BÇM ³TÇ{Aj j±]° k½BM ©§Bî ð¼«B®½j ° Bµkæn

Sv¼‾ S½Ån ¥MB" »§°
»§Bi �½B«nB2 Ñ »§Bi ºro‾A

geothermal energy »½B«o£%¼«p ºro‾A
�¼«p ¬°nj pA ¥æBe ºB«o£ [Sv½p*¼d« /¨]

strain energy y‾o� ºro‾A
o¼¼kÇU oÇYA oM ©v] nj ²k{³T{BL‾A ºro‾A [ð½q¼(]

¬C ¬Bvz� ¥ñ{
»�o~« �½B«nB2 Ñ »4o~« ºro‾A

y«AnC »�o~« �½B«nB2 Ñ y«AnC »4o~« ºro‾A
»�o~« �½B«nB2 Ñ ºjn°CoM »4o~« ºro‾A

ºjn°CoM
³½BQ »�o~« �½B«nB2 Ñ ³½BQ »4o~« ºro‾A

³‾Ap°n »�o~« �½B«nB2 Ñ ³‾Ap°n »4o~« ºro‾A
¥2 »�o~« �½B«nB2 Ñ ¥� »4o~« ºro‾A

ionization energy y‾±½ ºro‾A
pA ¬°oTÇñ§A ¬k®Ç� ºAoM p̈¿ ºro‾A nAkK« [ð½q¼(]

S½B ‾́»M ³M ¬C ¤BKT‾A ° o5‾jn±« ¬±½ B½ ©UA
ºA³½mLU »wB®{¬Bv‾A

nutritional anthropology

»wnoÇM ³ÇM ³Ç� »wB®{¬Bv‾A pA ºA³iB{ [³½m�ÇU ]
oÇM »¢®µoÇF° »îBªTÇ]A ° »TÇv½p ¥Ç«A±Çî o¼ÇYFU

jpAjoQ»« ³í«B] ° jAoFA �½mkU S¼íb°
cognitive flexibility »TiB®{ ßfB\í‾A
j�í®« nBTFn ° »®¼î »MB½pnA »½B‾A±U [»wB®{¬A°n]

jnAj S§¿j»L~íU»M ° S¼®¼î ° ºnB£pBw oM ³�@
volcanic explosion »‾Bz�zUC nB\�‾A
ºBµpBÇ£ ¬k¼wn ¨B¢®µ ³� ºA²k½kQ [»wB®{�¼Ç«p]

kµj»« fn nB\7‾A ke ³M »‾Bz7zUC
contraction 2 çBL'‾A

©\e yµB� B½ ¤±% ¬k{ ²BU±� [ð½q¼(]

length contraction ¤±IçBL'‾A
S�oÇe S Ḉ] nj ©Çv] ¤±Ç% ¬k{©� [ð½q¼Ç(]
SîoÇw BÇM ¬C nj ©Çv] ³Ç� »M±ÇanBa ³M SLv‾

SwA S�oe nj n±‾ Sîow ³M ð½jq‾
lever ¨oµA
Rn±Çæ@³ÇM ²jBw ºB´®¼{B« Â±‾A pA »ñ½ [ð½q¼(]
¨BÇ‾ ³ÇM »TMBY ��K‾ ¤±e k‾A±U»« ³� Shw ºA³¦¼«

kio`M ²B£@³¼ñU
acoustic ohm »ñ¼Tw±�@C ©µA
ºoµBÇ� S«°BKÇ« ºo¼Ç£@²pAkÇ‾A ºBÇÇñ½ [ð½q¼ÇÇ(]

©µA ¬±‾B" tBwAoM »ñ¼Tw±�@C
state 1 S§B½A
¶k®µj¥¼ñzU »®¼«pow ° »wB¼w keA° [»wB¼w /�]

¤AnkF S§°j
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volcanic province »‾Bz�zUC S§B½A
¬C nj ³Ç� »TiB®{¡®ÇÇw »T§BÇÇ½A [»wB®{�¼ÇÇÇ«p]

k®Tvµ »‾Bz7zUC ^±‾ pA HUkªî �½nlC ºB´¢®w
cardiac arrest »L¦( Sv½A

K¦" »‾p³Lª¦U ¥ªî é�" [»ñ{qQ]
launching site JBUoQ ²B¢Tv½A
º°n oÇM oKTv« ð{±« JBUoQ º±ñw [»«B#‾ /�]
$kÇµ SªÇw ³M ð{±« B\‾C pA ³� »Tz� B½ �¼«p
³M k‾A±U»« ð{±« JBUoQ ²B¢Tv½A ;j±{»« S½Akµ

k{BM »½A±µ ¤±ªd« B½ LodT« Rn±æ
traverse station 1 y½Bª¼Q ²B¢Tv½A
¬C º°n oÇM ²B¢TÇwj ³Ç� ºA³�KÇ‾ [ºnAjoM³z2‾ /¨]

j±{»« ¨B\‾A B\‾C nj RAkµBz« ° SwA oKTv«

foehn pause, sturmpause jBL«o£ Sv½A
S¦î ³M �¼«p c�w nj jBL«o£ S"±« é�" [±] /�]
pA An jBL«o£ ³� jow ºA±µ pA ºA³½¿ l±7‾ B½ ¥¼ñzU

k‾An»« ¿BM ³M ² Ønj j�@
system safety ³‾B«Bw »®ª½A
³Ç� »UAo�i pA ³‾B«Bw ,¬C nj ³� »T§Be [RAoMBh«]
° BÇµ²jAj ß�TÇFn Swj pA ° ¬kÇ½j K¼wC ³M o\®«

k{BM �ª½A ,j±{»« BµnAqFAShw ° BµnAqFA¨o‾
food safety »½Am` »®ª½A
³ÇM »Ç½Am* jA±« ³ñ®½A pA ¬B®¼ª%A ¤±~e [³½m�ÇU ]
ºB´¼Ç£j±§C ºnAk´¢‾ ° ºpBw²jB«C ° ¥ªe ¨B¢®µ
° k®®�»ªÇ‾ Ak¼ÇQ »ñ½q¼ÇF ° »½B¼ª¼Ç{ ° »M°oñ¼«

k‾±{»ª‾ ¬B£k®®�$o~« ºnBª¼M KLw
³®½o½p Ñ ©ª¼�®½A



J
wind jBM

�¼«p c�w ³M SLv‾ A±µ S�oe [±] /�]

velopause Sv½AjBM
Sîow ³� jBM ©ÄB" foª¼‾ nj ±] pA ºpAoU [±] /�]
(o7Çæ �¼®`ªµ) j±i �®¼ª� B½ ³®¼z¼M ³M ¬C nj jBM

kwn»«
anabatic wind °n¿BM ßjBM
nj »¦dÇ« y½B«oÇ£ pA »{BÇ‾ K¼{AoF jBM [±] /�]

J±i ºA±µ N½Ao{ nj nAkL¼{ b±�w
Vela, the sail ¬BMjBM
»zhM ³� »M±®] ¬BªwC nj »ñ¦F »Un±æ [¨±\‾]
(Argo ³®¼7Çw ¶k{³½q\ÇU ° ònqÇÇM Rn±ÇÇæ pA

SwA Navis)

wind divide yhMjBM
Á±ªíÇ«) ±Ç] xjoÇ£ »ªÇÄAj³ª¼‾ ºBª¼w [±] /�]
jBM Sªw jB½p $ÀTiA KLw ³� (nBzFoQ ð½ �TzQ

j±{»« ¬C º±w °j nj K§B*
polar wind divide »L\( yhMjBM
ºB´boî ¬Ap°Jo* �¼M nBzF©� ¶j°kd« [±] /�]

»L�" ¬Ap°�o{ ° »‾B¼«

resultant wind k®½AoM jBM
nj ,jBÇM SîoÇw ° Sªw ºnAjoM �¼¢‾B¼« [±] /�]

}hz« »‾B«p ¶n°j nj ° �¼í« ¬Bñ« ° pAoU
blast fence ¬Ajo£oMjBM
ºBÇµnA±Ç‾ pA »£nqÇM ¶k‾nAjpBM b±�w [»Ç½A±µ /b]
°n B ‾́C oíK« c�w ³� »®d®« é�K« BM »½BUk®a »KFA
ºBª¼QA±µ ºBµn±U±« pB£ ¬B½o] BU jnAj nAo" ¿BM ³M

k®� $od®«¿BM Sªw ³M An S]
prevailing wind p°y¼M ßjBM
¶n°j nj ¬C ¶k{»‾BMkÇ½j SªÇw ³� ºjBM [±] /�]

jnAj An »‾A°AoF �½oTz¼M �¼í« »‾B«p
K§BN jBM / ÇT«

K§BN jBM Sªw ,p°y¼M jBM Sªw
prevailing wind direction

antitriptic wind »‾B£@³wjBQ jBM
° nBzF º°o¼‾ ¬pA±U pA ¥æBe ºo5‾ ºjBM [±] /�]

º°o‾Ao£ º°o¼‾
sector wind o¼v«²nBQ jBM
B½ ²k{»‾BMk½j jBM Sîow ° Sªw �¼¢‾B¼« [±] /�]
ð½ pA �¼í« »zhM ºAoM pA°oQ pAoU nj ²k{³LwBd«

pA°oQ o¼v«
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katabatic wind °n%¼½BQ ßjBM
nj y½B«oÇw pA »{BÇ‾ K¼{°oÇF ¬B½oÇ] [±] /�]
ºB´{nB{BÇM ²AoªÇµ ºBÇµ²n°j nj ,nAkL¼{ b±�w

tB¼K«ònqM j¼íb
backing wind joÒ¢vÒQ jBM
Rn±æ ³M MB#UnA B½ ¬B«p BM ¬C Sªw ³� ºjBM [±] /�]
k®�»« o¼¼NU (counterclockwise) jo¢TîBwjBQ

veering wind joÒ¢z¼Q ßjBM
³ÇM B̂7ÇUnA BÇ½ ¬BÇ«p BM ¬C Sªw ³� ºjBM [±Ç] /�]

k®�»« o¼¼kU (clockwise) jo¢TîBw Rn±æ
hurricane-force wind °o¼‾k®4±U ßjBM
SîoÇw BÇM ºjBÇM ,Rn±F±M jBM tB¼K« nj [±] /�]
12 Rn±F±M jkî B½ »½B½nj ¶o£ 64 pA oTz¼M B½ oMAoM
jet-effect wind oYAS] jBM
¬B½oÇ] JBT{ oYA nj ²k{jB\½A »¦d« jBM [±] /�]
ð½ ß¤B‾BÇ� BÇ½ »¢®U B½ $B� ð½ pA nm£ ¨B¢®µ A±µ

Bµ²±�@³T{n �¼M B½ ²±�@³T{n
gusty wind »Tv] jBM
10 pA oTz¼M ¬C »�@B‾Sv] �®«Aj ³� ºjBM [±] /�]

k{BM ²o£@
forest wind ¥¢®] ßjBM
pA ¨AnC ° $Bæ ºB´L{ nj ³� »ª½À« ©¼v‾ [±] /�]

jp°»« ¬°o¼M pBM �%±d« ³M ¥¢®] º±w
cyclonic wind ºk®ioa ßjBM
nj (counterclockwise) jo¢TîBwjBQ jBM [±] /�]

¶oñª¼‾ nj (clockwise) jo¢TîBw ° »§Bª{ ¶oñª¼‾
BµnBzF©� ¤±e »M±®]

heliotropic wind jo£n±i jBM
»{B‾ ºp°n³‾BL{ RAo¼¼kU BM j¼íb ºjBM [±] /�]
�o{ SFoz¼Q oYA nj ³� k¼{n±i ºoµB� S�oe pA

j±{»« ¥æBe ³‾Ap°n »d�w y½B«o£ Jo* ³M
valley wind ² Ønj ßjBM
n±dÇ« jAkTÇ«A nj $Bæ ºA±µ nj ³� ºjBM [±] /�]
ºBµ³‾B«Bw ß̈ B¢®µp°n �7§Æ« ° jp°»« ¿BM ³M °n ,² Ønj

SwA ² Ønj Ç ²±� ßjBM
valley breeze ² Ønj ß©¼v‾ / ÇT«

along-valley wind BTwAn² Ønj ßjBM
n±d« ºpA±« »2Ao£±Q±U pA »{B‾@jBM pA ºA³#§Æ« [±] /�]
?¼íQ B½ ³«AnC ßtB¼A«k½kªµ ºBµjBM ,½Ao{ nj ² Ønj

offshore wind ±wB½nj jBM
B½nj Sªw ³M »ñzi pA ºjBM [±] /�]

straight-line wind ZiSwAn jBM
�¼«p ³M SLv‾ ¬C S�oe ³� »½A±µ ¬B½o] [±] /�]

jnAk‾ »´]±U¥MB" ºB®d‾A ³‾±¢`¼µ
deflation »M°njBM

jBM oYA nj �¼«p c�w y½BwoF [»wB®{�¼«p]

»‾Ao£ ßjBM Ñ»zñµp jBM

canyon wind ² Ønjfnr jBM
²nj$nr ¬BTvµ±� jBM [±] /�]
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onshore wind ±w¥eBw jBM
»ñzi Sªw ³M B½nj pA ºjBM [±] /�]

anniversary wind jo¢§Bw jBM
ºBµ³‾B«Bw@B½@»¦d«@ºBµjBM@ºA oM@»¦�@»eÀBæA@ [±]@/�]

k‾±{»« nAoñU ¤Bw oµ ³� oT£nqM tB¼A« BM jBM
windward, windside ±wjBM

SwA jBM ³M °n ³� ¾»{ pA Sªw ¬C [»«B#‾ /�]
²p°n Sv¼M ° kæ ßjBM Ñ¬BTv¼w ßjBM

radial wind »îBí{ jBM
B̂í{ nAjo ÔM jAkT«A nj ,³�K‾ oµ nj jBM �7§Æ« [±] /�]

»{jo£ jBM �‾B«Bw ð½ q�o« pA
windbreak, shelterbelt %ñ{jBM
³ÇM jBM xnB{ ¬jo� kw ºAoM ³� ºA³¦¼w° [±] /�]
k{BM ²k{ »eAo% ¬C ¾±w RAoYA pA S�B7e n±5®«
plow wind, plough wind AnB¼{ jBM
xnB{¬°oÇM BÇM ²AoªÇµ NÇiSwA n jBÇÇM [±ÇÇ] /�]

ºnk®U ¬BF±U ºk®`¼QB‾
slope wind K¼{ ßjBM
º°o¼Ç‾ oÇYA oÇM ² Ønj çoÇî nj ³Ç� ºjBÇM [±Ç] /�]

jp°»« K¼{ �¼½BQ B½ ¿BM º±w ³M ºn°B®{
zephyr BLæ jBM

^±L�« ° ©½À« »ª¼v‾ [±] /�]
bad-i-sad-o-bistroz, ²p°n Sv¼M ° kæ ßjBM
wind of 120 days

³�@ (monsoon) »ªw±« Fz®« BM º±" ºjBM [±] /�]
Ç ¤Bª{ BU Jo*¤Bª{ ºB´Tªw pA ¬BTv¼w �K�®« nj

jp°»« Jo* ¤Bª{
seistan ¬BTv¼w ßjBM / ÇT«

cross-valley wind ²njçoî ßjBM
²nA±½j º±w ð½ pA ²nj çoî nj ³� ºjBM [±] /�]

jp°»« o¢½j ¶nA±½j º±w ³M
p°y¼M ßjBM ÑK§B` ßjBM

upvalley wind ² ØnjAo4 ßjBM
(thermally �TÇ{AjA°B«oÇ£ �Ç‾Ap°n �7§ÆÇ« [±Ç] /�]
nj ,²nj Ç ²±Ç� B½ BTwAn²nj ßjBM ºBµ³‾B«Bw forced)
S{j Sªw pA ºk½kªµ j¼íb xnB{ºBµ²n°j

¬BTvµ±� º±w ³M ² Ønj B½
supergeostrophic wind jo¢®¼«pA o4 jBM
pA ³� ºjo¢®¼«p jBM pA oTz¼M Sîow BM ºjBM [±] /�]

SwA ²k{ ¥æBe j±]±« nBzF±¼{
downvalley wind ² Ønj°o4 ßjBM
(thermallyºA³TÇ{AjA°B«oÇ£ ° ³‾BLÇ{ jBÇM [±ÇÇ] /�]
B½ ,²nj ºA±µ y½B«ow pA »{B‾ ,²nj jAkT«A nj forced)
ºB´{nBÇ{ nj ² Ønj Ç ²±Ç� ßjBÇM ºBµ³‾B«Bw �‾BL{ �#§Æ«

?¼íQ ºk½kªµ
mountain breeze ²±� ß©¼v‾ / ÇT«

fall wind q½n°o4 jBM
A±µ ©� ºB«j ° jB½p »§B¢a oYA oM ³� ºjBM [±] /�]

jo¼£»« JBT{ K¼{°oF nj
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subgeostrophic wind jo¢®¼«p°o4 jBM
pA ³� ºjo¢®¼«p jBM pA oTª� Sîow BM ºjBM [±] /�]

SwA ²k{ ¥æBe j±]±« nBzF±¼{
polar wind »L\( jBM
»L�Ç" W%B®Ç« pA y‾±½ ß©ÄAj xnB{¬°oM [±Ç] /�]

²o�u¼%B®k«
mountain-gap wind ²±� ßfB� ßjBM

jp°»« B ‾́BTvµ±� ß$B� nj ³� ºjBM [±] /�]

blowout, deflation hollow k®�jBM
BÇÇ½ k®‾B«²°BÇÇ‾ ß¤BÇÇa ^±ÇÇ‾ oÇÇµ [»wB®{�¼ÇÇÇ«p]
BÇ½ Bµ³wBª¦U º°n jBM y½BwoF BM ³� k®‾B«»ñL¦í‾

k½C»« j±]°³M ºA³wB« ºBµ³Tz ‾́
mountain wind ²±� ßjBM
(thermally forced) �TÇ{AjA°B«oÇ£ jBÇM [±ÇÇ] /�]
jp°»« ²±� ºB´L¼{ y½B«ow oYA nj ²±� pA ³� ³‾BL{
SwA (°n�¼½BQ) K¼{°oF jBM ° ² Ønj°oF jBM ¥«B{ °
gravity wind »‾Ao£ ßjBM
º±w ³M jow ºA±µ xnB{ oYA oM ³� ºjBM [±] /�]

jp°»« K¼{ �¼½BQ
drainage wind »zñµp jBM / ÇT«

local wind »¦d« jBM
BÇM KwB®TÇ« ³Ç� ða±� ºA³K�®« nj ºjBM [±] /�]

Sv¼‾ tB¼K«ònqM nBzF é½p±U
track wind o¼v« jBM
jBÇM SîoÇw ° SªÇw ,»½A±µ ºoM°B‾ nj [±Ç] /�]
�¼íÇ« »îB7ÇUnA nj ²k{»®¼My¼ÇQ BÇ½ ²k{»‾BMk½j

SMBY »½A±µ o¼v« ð½ pA »zhM B½ ¥� ºAoM
tangential wind »wBª« jBM
oÇM j±ªî S´] nj ,³�K‾ oµ nj jBM �7§Æ« [±Ç] /�]

»{jo£jBM �‾B«Bw ð½ q�o« pA B̂í{ nAjoM
wind wave, wind sea, sea Z±«jBM
³Ç� jBÇM pA ¥æBe B½nj c�w »‾Ao£ ZA±«A [±] /�]

SwA k{n ¤Be nj B½ nAk½BQ
spot wind ºA³\'‾ jBM
jBÇM SîoÇw ° SªÇw ,»½A±µ ºoM°B‾ nj [±Ç] /�]
�¼íÇ« »îB7ÇUnA nj ,²k{»®¼My¼ÇQ B½ ²k{»‾BMk½j

SMBY ¬Bñ« ð½ º°n
anticyclonic wind ºk®ioaA° ßjBM¶oñª¼Ç‾ nj (clockwispe) jo¢TîBÇw jBM [±Ç] /�]
nj (counterclockwise) jo¢TîBwjBÇQ ° »§BªÇ{

BµnBzFoQ¤±e »M±®] ¶oñª¼‾
winds aloft, upper winds ¿BM ºBµjBM

jp°»« ±] j¦Th« ºBµpAoU nj ³� ºjBM [±] /�]
upper-level winds ¿BMpAoU ºBµjBM / ÇT«

¿BM ºBµjBMÑ ¿BMpAoU ºBµjBM
glacier wind, glacier breeze ºnBvh½ ßjBM»hÇ½ c�w ºBTwAn nj Wªî©� »‾Ao£ jBM [±Ç] /�]

nBvh½
volcanic rain »‾Bz�zUC ¬AnBM
oM ¬Bz7zUC ¬An±F pA uQ ³� »‾AnBM [»wB®{�¼Ç«p]

jnBM»« ¬An±F ²Aoªµ ºBµnBhM ¬Bí¼« oYA
eruption rain »‾An±� ¬AnBM /ÇT«
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»‾Bz�zUC¬AnBM Ñ »‾An±4 ¬AnBM

wind load jBM nBM
jBM Nw±U c�w oM ²jnA° y®U [±] /�]

wing load(ing) ¤BM nBM
¨B¢®Çµ nj Bª¼QA±µ ¬p° oX�@Ake SLv‾ [»Ç½A±µ /b]

¤BM »¦� c�w ³M (MTOW) SwBioM
»µjnBM Ñ ºpBwnAjnBM

electrification »µjnBM
©v] ð½ ³M »ñ½oTñ§A nBM ¤BKT‾A k®½AoF [ð½q¼(]

ºpBwnAjnBM / ÇT«

thrust loading y‾An ßnBMoÇM S] ºBª¼ÇQA±Çµ ¬p° ¥Ç� SLÇv‾ [»Ç½A±µ /b]
¬C ºBµn±U±« ºk¼§±U y‾An º°o¼‾ ^±ª\«

loader ¬pnBM
¥ªÇî ³Ç� »®¼{BÇ« BÇ½ ¬BÇv‾A [¥¢®Ç] � éMB®ÇÇ«/¨]

kµj»« ¨B\‾A An ºo¼£nBM
effective precipitation 1 1 oYÆ« xnBM
»EBM W@Bi nj ³� xnBM pA »zhM ,ºnB¼MC nj [±] /�]
jo¼£»« nAoE toTwj nj ²B¼£ Xo~« ºAoM ° k‾B«»«

JC¬°q� Ñ 2 oYÆ« xnBM

formal charge ºjAjnAo( nBM
B½ ¤±ñ§±« nj ©UA º°n j±]±« »boF nBM [»ª¼{]

©ÇUA S¼FoÇ� ºB ‾́°oTÇñ§A jAkíÇU ºB®L« oM ³� ¬±½
pA »ª¼‾ ° LoTz«o¼* ºB ‾́°oTñ§A ¨BªU éª] ºB´®«

j±{»« ³LwBd« LoTz« S¼Fo� ºB ‾́°oTñ§A
rail loading machine ¥½n o¼£nBM
º°n ³Ç� K~‾ ¥MB" ºBµ°pBM BM »®¼{B« [»¦½n /b]
�¼¦hU ° ºo¼£nBM ºAoM ° j±{»« nA±w »7� ºB´®£@A°

j°n»« nB� ³M ²o¼* ° Bµ³½BQ ° Ni c§B~«
loading ºo¼£nBM
º°n oÇM »M±Ça nBÇM ¬jAj nAoÇ" [¥¢®] � éMB®«/¨]

¥K‾ ° ¥ªe �¦¼w°
bow loading ³®¼w pA ºo¼£nBM
° °n Ç °n ºBµ»Tz� nj ºo¼£nBM ¬Bñ«A [»½B½nj /b]
Sªv" nj ºo¼£nBM RAq¼´\U ºAnAj ³� »½Bµoñ‾BU

k®Tvµ »Tz� �®¼w
bunch loading ºA³{±i ºo¼£nBM
pA ºA³î±ª\ÇÇ« ºo¼£nBÇÇM [¥¢®ÇÇÇ] � éMB®ÇÇÇÇ«/ ]̈

k‾A²k{ ³TvM ³ªvU BM ³� ²k¼MBU©µ³M ºBµ³iB{
double-end loading ³4oI°j ºo¼£nBM
³U ° ow ¬C nj ³� ºo¼£nBM »î±‾ [¥¢®] � éMB®«/¨]
º°n J°B®TÇ« Rn±Çæ ³ÇM Bµ³®ÇU ©¼hb ° ð½nBM
¬±¼«BÇ� ºo¼£nBÇM S¼Fo� BU jo¼£»« nAo" o¢½kñ½

kMB½ y½AqFA
compressive loading ²joz4 ºo¼£nBM
pA ºA³î±ª\ÇÇ« ºo¼£nBÇÇM [¥¢®ÇÇÇ] � éMB®ÇÇÇÇ«/ ]̈

²k{²jozF ºBµ³iB{
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bundle loading »4À� ºo¼£nBM
pA ºA³î±ª\ÇÇ« ºo¼£nBÇÇM [¥¢®ÇÇÇ] � éMB®ÇÇÇÇ«/ ]̈
Rn±Çæ ³M ¥MB� B½ S7 ßi BM ³� Bµ³®U B½ Bµ³®¼M²jo£@

k‾A²k«Cnj $À�@
lateral loading ºnB®� ºo¼£nBM
¬±¼«B� nB®� pA ³� ºo¼£nBM »î±‾ [¥¢®] � éMB®«/¨]

j±{»« ¨B\‾A
reloading jk\« ºo¼£nBM
ð½ pA B Ḿ±Ça ¤BKTÇ‾A ° ¬jpnBM [¥¢®Ç] � éMB®«/¨]

o¢½j �¦¼w° ³M ¥ªe �¦¼w°
fuel loading ³ª¼µ ºo¼£nBM
Á±ªíÇ« ³Ç� ¨q¼ÇÇµ ¬jpnBÇÇM [¥¢®ÇÇ] � éMB®ÇÇÇ«/¨]
¥MB� BM nBMSM±‾ ð½ ¶pAk‾A ³M An B ‾́C pA ºA³î±ª\«

k‾k®M»«©µ ³M
loadmaster opB‾nBM
S¼eÀÇæ ³Ç� »½A±µ º°o¼‾ nj ºjoF [»«B#Ç‾ /�]
° ºo¼£nBÇM oÇM ° jnAj An ³§±ªd« ºAoM ºq½n³«B‾oM

k®�»« RnB5‾ nBM �¼¦hU
JC¬°q� Ñ oYÆ« »£k‾nBM

¬jo2 nAkMCpBM Ñ¬k{ nAkMCpBM

rehydrated ²k{nAkMC pBM
SM±ÇÇ%n BÇÇ½ JC ³ÇÇ� ºA²jBÇÇÇ« [»ÇÇÇÇ½AmÇÇÇÇ� /�]

SwA ²k{ ²k‾Ajo£pBM ¬C ³M xA³TFnSwjpA
rehydration ¬k{ nAkMCpBM.¬jo� nAkMCpBM

SM±Ç%n BÇ½ JC ¬C nj ³Ç� ºk®Ç½A oÇF [»Ç½AmÇ� /�]
�½q¢½BÇ] ²kÇ{ðzi »Ç½AmÇ* jA±« �TFnSwjpA

j±{»«
software reviewer nAq4A¨o‾ %¼MpBM

k®�»« »®¼MpBM An nAqFA¨o‾ ³� ºjoF [///³‾B½An]

nAq4A¨o‾ »ªwn »®¼MpBM
software formal review
nAqFA¨o‾ »eAo% »®¼MpBM ºB´{°n pA »ñ½ [///³‾B½An]
nj ºnAqÇFA¨ o‾ ¶r°oQ SFoz¼Q »¢‾±¢a ¬C nj ³�@

j±{»« »wnoM B«oFnB� »®F ©¼U ºBoîA n±oe
nAq4A¨o‾ »eAoI »®¼MpBM

software design review
»\®w»Twnj ° »\®wnBLTîA ºAoM »{°n [///³‾B½An]
° »ªwno¼*»®¼MpBÇM �¦ÇeoÇ« ³w ¥«B{ ³� nAqFA¨o‾

SwA »T½o½k« »®¼MpBM ° »ªwn »®¼MpBM
nAq4A¨o‾ »ªwno¼` »®¼MpBM

software informal review
nAqFA¨o‾ »eAo% »®¼MpBM ºB´{°n pA »ñ½ [///³‾B½An]
o¢½j ¬Bv½±‾³«B‾oM An u½±‾³«B‾oM ð½ nB� ¬C nj ³�@

k®®�»« »wnoM
nAq4A¨o‾ »T½o½k« »®¼MpBM

software managerial review
nAqFA¨o‾ »eAo% »®¼MpBM ºB´{°n pA »ñ½ [///³‾B½An]
�]j±ÇM ° ¬B«p¥XÇ« ²r°oÇQ ¨B\‾A RB¼¦� ¬C nj ³�@
¬B«pBÇw º¿BÇM c�w S½o½k« n±oe nj »Fo~«

jo¼£»«nA o" »wnoM jn±«
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software review nAq4A¨o‾ »®¼MpBM
¤±~dÇ« ¬C »ÇÇ% nj ³ÇÇ� ºk®ÇÇ½A oÇÇF [///³‾BÇÇ½An]
,¬B½oTÇz« ,¬AoMnBÇ� ,¬Ao½kÇ« ,Nw±ÇU ºnAqÇFA¨ oÇ‾
¬BdTÇ«A ¬AnB�nk‾ASwj o¢½j B½ ¬AoMnB� ¬B£k®½Bª‾

jn°C Swj³M An B ‾́C k¼½FU BU j±{»«
colligation xk‾±¼QpBM
K¼�oÇU W½oÇ% pA »Ç�@AoT{A k‾±¼Q ¥¼ñzU [»ª¼{]

¤Bñ½jA n °j jk\«
acoustic reflection »ñ¼Tw±�@C JBUpBM
é‾B« BM jn±ioM nj »ñ¼Tw±�@C »]±« Sz£oM [ð½q¼(]

pupillary reflex ð«jo« JBUpBM
ºn±‾ nAkK« Kve oM ð«jo« ¶pAk‾A o¼¼kU [»ñ{qQ]

j±{»« jnA° ©za ³M ³�@
acoustic reflectivity »ñ¼Tw±�@C »£k®MBUpBM
»U±Çæ Z±« ¬k‾BMBUpBM nj c�w »½B‾A±U [ð½q¼Ç(]

ºj°oF �½°Ap BM oMAoM ºA³½°Ap nj
inhibition »£k‾nAjpBM
BÇM ²k{q¼§BUB� y®�@A° ð½ Sîow yµB� [»ª¼Ç{]

²k‾nAjpBM ¶jB« pA ²jB7TwA
inhibitor ²k‾nAjpBM
j"±T« An »½B¼ª¼{ y®�@A° ð½ ³� ºA²jB« [»ª¼{]

jpAk‾A»« o¼iFU ³M B½ k®�»«
visit k½jpBM
�¼í« k~" BM ¾»{ B½ ¬Bñ« pA nAk½j [/// ºo¢{jo£@ ]

educational visit »{p±«C k½jpBM

xp±«C $kµ ³M HwBwA ³� ºk½jpBM [/// ºo¢{jo£@ ]
j±{»« ¨B\‾A

visitor ²k®®�k½jpBM
nAk½j@k~E@³M@A n@j±i@»£k‾p@¥d«@³�@ºjo2@ [///@ºo¢{jo£@ ]
k®�»« WoU ¤Bw ð½ pA oTª� Rk« ³M o¢½j »‾Bñ« pA

domestic visitor »¦iAj ¶k®®�k½jpBM
»¦ÇiAj eBKÇ‾ pA ³� ºA²k®®�k½jpBM [/// ºo¢{jo£@ ]

k®�»« ¬k½j SwA ��@Bw ¬C nj ³� ºn±z�@
internal visitor ºpo«¬°nj ¶k®®�k½jpBM
nj »Ç]nBÇi ° »¦iAj ¶k®®�k½jpBM [/// ºo¢{jo£@ ]

n±z� ð½ ¥iAj
over-night visitor ¬B«K{ ¶k®®�k½jpBM
nj K{ ³� ºoFBv« B½ ²k®®�k½jpBM [/// ºo¢{jo£@ ]

k®�»« S«B"A k~K«
temporary visitor S(±« ¶k®®�k½jpBM
³MRo]B´« k~" ¬°kM ³�»~h{ oµ [/// ºo¢{jo£@ ]
¬B«pBw »½B¼FA ok] ¶p±e jnA° ²B« ³w pA oTª� Rk«
nj ° j±{»« (ICAO) ºn±z� »½Bª¼QA±µ »‾B´]

k®�»« S«B"A B\‾C
same-day visitor ²p°nð½ ¶k®®�k½jpBM
k½jpBM ¥d« nj K{ ³�ºA²k®®�k½jpBM [/// ºo¢{jo£@ ]

k®�»ª‾ S«B"A
acceptance inspection xo½mQ »wnpBM
nj ³ñ®½A pA ¬B®¼ª%A ºAoM »‾B½BQ »wnA° [RAoMBh«]
»®F }hz« ºBµjnAk‾BTwA ºA³‾B«Bw B½ RBv¼wFU

k{BM ²k{ S½Bîn »½Ao]A B½
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postflight inspection, pA°oQ pAuQ »wnpBM
postflight check
BÇ½ pA°oQ �«ki ³� »½B´¼wnpBM pA »ñ½ [»Ç½A±µ /b]
pA BU k®µj»«¨B\‾A pA°oQ �ªUBi pA uQ »®¼«p �«ki

k®®� ¥æBe ¬B®¼ª%A jo£@A±µ S«Àw
preflight inspection, pA°oQ pAy¼Q »wnpBM
preflight check
BÇ½ pA°oQ �«ki ³� »½B´¼wnpBM pA »ñ½ [»Ç½A±µ /b]
BU k®µj»« ¨B\‾A pA°oQ ^°o{ pA y¼Q »®¼«p �«ki

k®MB½ ¬B®¼ª%A jo£@A±µ S«Àw pA
track renewal ZiºpBwpBM
¤±Ç% ð½ nj NÇi ¶pBw ¥«B� è½±íU [»¦Ç½n /b]

}hz«
colpoplasty ²An¬Akµp ºpBwpBM

²Ao‾Akµp »ª¼«oU »eAo] [»ñ{qQ]
²Aoµp ºpBwpBM / ÇT«

²An¬Akµp ºpBwpBM Ñ ²Aoµp ºpBwpBM

nBT�£ »wB®{pBM Ñ Akæ »wB®{pBM

speech recognition nBT�£ »wB®{pBM
nj ³Ç� jo7®Ç« ºBÇµ²rA° }¼hzU k®½AoF [///³‾BÇ½An]

k‾±{»« AjA oMA°C oMAoM
voice recognition Akæ »wB®{pBM / ÇT«

nAq4A¨o‾ ºo½mQjoMnB� pBM
software reusability
ºBµ³7§ÆÇ« pA noÇñ« ¶jB7TÇÇwA S¼¦MBÇÇ" [///³‾BÇÇ½An]

o¢½j ºnAqFA¨o‾ k¼§±U nj ºnAqFA¨o‾
map revision ³z'‾ ºo¢‾pBM
�zKÇ‾ nj »ÇUAo¼¼kÇU jB\Ç½A k®½AoF [ºnAjoM³z2‾ /¨]

¬C »Twnj y½AqFA ºAoM j±]±«
lever arm ¨oµA º°pBM
²BÇ£@³¼ÇñU BU o£nB� º°o¼‾ oYA ��K‾ �¦æBF [ð½q¼(]

¨oµA
anchor arm o¢®§ º°pBM
�\®ÇQ ° ZBÇU �¼MB« ³� o¢®§ pA »Tªv" [»½B½nj /b]

jnAj nAo" o¢®§
interval ²pBM
jkÇî °j �¼ÇM »K¼Ke jAkîA �ªµ �î±ª\« [»)B½n]
jkÇî °joµ B½ ð½ ¥«B{ SwA �ñª« ³� ç°o7«

k{BM q¼‾ ç°o7«
open interval pBM ¶pBM
Rn±Çæ ³ÇM ³Ç� »K¼KÇe jAkÇîA pA ºA²pBM [»)B½n]
¨BªÇU pA ¥ñzTÇ« ° j±{»Ç« ²jAj y½BªÇÇ‾ ( )

k‾oTña±� pA ° oT£nqM pA ³� SwA ºjAkîA
closed interval ³TvM ¶pBM
Rn±Çæ ³ÇM ³Ç� »K¼KÇe jAkÇîA pA ºA²pBM [»)B½n]
¨BªU pA ¥ñzT« ° j±{»« ²jAj y½Bª‾
k®Tvµ oTz¼MB‾ pA ° oTª�@B‾ pA ³� SwA ºjAkîA
unbounded interval ¬Aoñ¼M ¶pBM
�î±ª\Ç« ð½ ³Ç� »K¼Ke jAkîA pA ºA²pBM [»)B½n]

k{BL‾ nAk‾Ao�@
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spacelike interval ³‾±£@Br4 ¶pBM
nj ³� |Bi S¼Lv‾ �½o5‾ nj ºA²pBM [ð½q¼(]
pA oT£nqÇÇM ¬BÇÇ«p@Ç@BoÇÇF ¶pBÇÇM n°m\ÇÇ« ¬C

j±{»« o7æ
bounded interval nAk‾Ao� ¶pBM
�î±ª\Ç« ð½ ³Ç� »K¼Ke jAkîA pA ºA²pBM [»)B½n]

k{BM nAk‾Ao�@
lightlike interval ³‾±£n±‾ ¶pBM
¬C nj ³Ç� |Bi S¼Lv‾ �½o5‾ nj ºA²pBM [ð½q¼(]

j±{»«o7æ oMAoM ¬B«p@Ç@BoF ¶pBM n°m\«
semiopen interval, pBM©¼‾ ¶pBM
half-open interval

B½ Rn±æ ³M nAk‾Ao� ºA²pBM [»)B½n]
SwA j±i ºB´T‾A °j pA »ñ½ ¥«B{ NKF ³�@

semiclosed interval ³TvM©¼‾ ¶pBM / ÇT«

lead 1 »¦æA o¢½pBM
y½BªÇ‾ »¦ÇæA yKÇÇ‾ ³ÇÇ� ºo¢½pBÇÇM [///Bª®¼ÇÇw]

jnAj ²k´îoM An ©¦¼F B½ »‾±½q½±¦U
¤°A y5‾ o¢½pBM / ÇT«

female lead ¬p »¦æA o¢½pBM
y½Bª‾ »¦æA yK‾ ³� ¬p »¦æA o¢½pBM [///Bª®¼Çw]

jnAj ²k´î oM An ©¦¼F B½ »‾±½q½±¦U
¬p ¤°A y5‾ o¢½pBM / ÇT«

male lead jo« »¦æA o¢½pBM

y½Bª‾ »¦æA yK‾ ³� jo« »¦æA o¢½pBM [///Bª®¼w]
jnAj ²k´î oM An ©¦¼F B½ »‾±½q½±¦U

jo« ¤°A y5‾ o¢½pBM / ÇT«

supporting actress ¬p ¥ªñ« o¢½pBM
,¤°A yK‾ o¢½pBM pA uQ ³� »‾p o¢½pBM [///Bª®¼Çw]

jnAj An yK‾ �½oU©´«
¬p ¨°jy5‾ o¢½pBM / ÇT«

supporting actor jo« ¥ªñ« o¢½pBM
¤°A yKÇ‾ o¢½pBÇM pA uQ ³Ç� ºo¢½pBÇM [///Bª®¼w]

jnAj An yK‾ �½oU©´«
jo« ¨°jy5‾ o¢½pBM / ÇT«

»¦æA o¢½pBM Ñ ¤°Ay'‾ o¢½pBM
¬p »¦æA o¢½pBM Ñ ¬p ¤°Ay'‾ o¢½pBM

jo« »¦æA o¢½pBM Ñ jo« ¤°Ay'‾ o¢½pBM
¬p ¥ªñ« o¢½pBM Ñ ¬p ¨°jy'‾ o¢½pBM

jo« ¥ªñ« o¢½pBM Ñ jo« ¨°jy'‾ o¢½pBM
archaeoastronomer tB®{oTiA¬BTwBM
»wB®{oTiA ¬BTwBM ¶p±e o¢zµ°sQ [»wB®{¬BTwBM]

archaeoastronomy, »wB®{oTiA¬BTwBM
astroarchaeology
BÇM ©½kÇ" »wB®{oTÇÇiA »wnoÇÇM [»wB®{¬BTwBÇÇM]
»wnoM �¼®`ªµ ° »wB®{¬BTwBM ºB½BKM pA ²jB7TwA
ºB´T¼§BíÇF pA ²k‾B«ºBÇ] oÇM jA±ÇÇ« »wB®{¬BTwBÇÇM

»wB®{oTiA g½nBU B½ »wB®{oTiA
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osteoarchaeology »wB®{¬A±hTwA¬BTwBM
³ÇM ³Ç� »wB®{¬BTwBÇM pA ºA³iB{ [»wB®{¬BTwBÇM]
²s½°³ÇM ,¬BÇv‾A »TiB®{kL§BÇ� ºB½BKÇM »wB®{pBÇM
jpAjoQ»« »TiB®{¬BTwBM ºBµ³Tz ‾́ nj ,B ‾́A±hTwA
archaeozoology, »wB®{n±‾B]¬BTwBM
zooarchaeology
²sÇ½° ³ÇM ,ºn±‾BÇ] ºB½BKM �í§B�« [»wB®{¬BTwBM]
Swj³ÇM »TiB®{¬BTwBM ºB´{°B� pA ³� B ‾́A±hTwA
o¼YFU ° ¬Bv‾A »½Am* ©½rn »wB®{pBM ºAoM ° k½C»«
¬BÇ«p Sv½p N¼dÇ« Lnj ° jB~TÇ"A nj RB‾A±¼e

j°n»« nB� ³M (deposition) ºnAm£@³Tz ‾́
bioarchaeology »wB®{Sv½p¬BTwBM
»wB®{Sv½p ©¦î pA ºA³iB{o½p [»wB®{¬BTwBM]
»wB®{¬BTwBM BM An »‾Bv‾A »wB®{Sv½p ©¼µB7« ³�@

kµj»« k‾±¼Q »TiB®{¬Bv‾A
archaeometric »z\®w¬BTwBM
¥¼¦dÇU n±5®Ç« ³M ³`‾C oµ »£s½° [»wB®{¬BTwBM]
»ª¦î¬±®ÇF joMnBÇ� ³ÇM »TiB®{¬BTwBÇM ºBÇÇµ²jAj
oÇ¢½j ° ð½q¼ÇF ° »wB®{�¼«p ° »ª¼{ ¬±`ªµ

j±{ NLUo« ¨±¦î
archaeometry »\®w¬BTwBM
jA±ÇÇÇÇ« ¥¼¦dÇÇÇÇU ° ³½q\ÇÇÇÇU [»wB®{¬BTwBÇÇÇÇM]
B ‾́C SiBw ¶±¼{ ° S«k" �¼¼íU ° »TiB®{¬BTwBM
ºB´z½B«pC ²s½° ³M ,»Mo\U ºB´{°n pA ²jB7TwA BM

»½B¼ª¼{ ° »ñ½q¼F
archaeologic(al) »TiB®{¬BTwBM
BÇ½ ©¼KTÇv« ºA³‾±Ç£ ³ÇM ³`Ç‾C oÇµ [»wB®{¬BTwBM]

BÇ½ kMBÇ½ eBLÇUnA »wB®{¬BTwBÇÇM BÇÇM ©¼KTv«o¼ÇÇ*
k{BM ¬C nB� ^±b±« »wB®{¬BTwBM

archaeologist tB®{¬BTwBM
¶nBÇMnj ³Ç� »~~hTÇ« o¢zµ°sQ [»wB®{¬BTwBM]
An ¬C ° ³í§B�« ºjB« ºB½BKM W½o% pA ¬Bv‾A �T{m£@

k®�»« ºpBwpBM
ºA³«B‾¬Bª¼Q tB®{¬BTwBM

contract archaeologist
�«B‾oM ° bo% nj ³� »wB®{¬BTwBM [»wB®{¬BTwBM]

k®�»« S¼§BíF ºA³«B‾¬Bª¼Q ß»wB®{¬BTwBM
ºA³4oe tB®{¬BTwBM

professional archaeologist
nBÇ� ³ÇM �TiAjoQ W½o% pA ³� »v� [»wB®{¬BTwBM]

k®�»« xBí« nAo«A »wB®{¬BTwBM
archaeology »wB®{¬BTwBM
�T{mÇ£ ºpBwpBÇM ° »ª¦î �í§B�« [»wB®{¬BTwBÇM]

ºjB« ºB½BKM B½ kµA±{ ºB®L« oM ozM
archaeology of cult %¼½C ß»wB®{¬BTwBMo¼¼kU ¶k®µj¬Bz‾ ßºjB« nBYC �í§B�« [»wB®{¬BTwBM]

»®½j ºBµ²nB¢‾A ¤±dU °
ºnAo'TwA »wB®{¬BTwBM

settlement archaeology
»‾BÇñ« »£k®Ç�@A oQ ¶nBMnj yµ°sQ [»wB®{¬BTwBÇM]
ð½ nj B Ḉ‾C ºjBÇ« ºB½BKÇM ° »~~hU ºB´T¼§BíF
BM B ‾́C eBLUnA ° »‾BTwBM �K�®« ð½ ¥� nj B½ ³%±d«

o¢½kñ½
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critical archaeology ºjB'T‾A »wB®{¬BTwBM
,»wB®{¬BTwBM ³M ºo5‾ ºjoñ½°n [»wB®{¬BTwBM]
»¦ªî ºo¼YFU ¬BwB®{¬BTwBM ³� çoF �½A oM »®TL«

k‾nAj j±i �í«B] oM
wetland archaeology»(ÀUBM »wB®{¬BTwBM
»ÇeA±Ç‾ »TiB®{¬BTwBÇM �í§B�Ç« [»wB®{¬BTwBÇÇM]
k‾A²j±M JC o½p »ªÄAj B½ ºA²n°j n±% ³M ³� »æBi

ºnBT4BM »wB®{¬BTwBM
contextual archaeology
nj ³Ç� »TiB®{¬BTwBÇM ºjoÇñ½°n [»wB®{¬BTwBM]
�í§B�Ç« oÇM ¬C nj ° kÇ{ bo�« 1980 �µj NwA°A

j±{»« k¼�@FU B®í« Lnj ºAoM BµnBTFBM
ºA³I±d«¬°oM »wB®{¬BTwBM

non-site archaeology, off-site
archaeology
¶k®�@A oQ ºjB« ºB½BAM ¥¼¦dU ° »MB½pBM [»wB®{¬BTwBM]
° Bµ³TiBwSwj³M ³]±U BM ¬Bv‾A ºB´T¼§Bí2 pA ¥æBe

|Bi �8±d« ð½ 
T2o£ o\‾ nj ¬°kM
Ao£k‾°nBvQ »wB®{¬BTwBM

postprocessual archaeology
-¬BTwBÇM nj ºk½kÇ] HTLÇv‾ �¦d‾ [»wB®{¬BTwBM]
ºB´¼½BwnBÇ‾ ° B´¼TwBÇ� éÇFn »îkÇ« ³Ç� »wB®ÇÇ{
¬C ©´« ºB´¼£s½° pA ° SwAo£k‾°n »wB®{¬BTwBM
° »½B®í« ° �½jBª‾ ºBµ³L®] ³M ³]±U ,¬j±M ºjBKT‾A
¶kzªÇ£ ºB´¢®µoÇF ° B´T¼íªÇ] ° Bµ³í«B] ºjoF

SwA »TiB®{¬BTwBM kµA±{ oM ³¼ñU BM ³T{m£@
ºA³«B‾¬Bª¼Q »wB®{¬BTwBM

contract archaeology

-¬BTwBÇM nj ºjAjnA oÇ" ºBµ³«B‾oM [»wB®{¬BTwBÇM]
ºBµjB Ḉ‾ ° S§°j S½Bªe BM B½ o5‾o½p ³� »wB®{
k®‾BÇ« »Ç‾AoªÇî RB¼¦ªÇî ¨B¢®Çµ ³ÇM o¢½j »‾±‾B"
ºBµBoÇF xoTÇv£ ° BµkÇw ° BÇµ²Ao£nqM �TiBw

j±{»« ¨B\‾A ºo´{
»Mo\U »wB®{¬BTwBM

experimental archaeology
ºAoÇM ³T{mÇ£ é«A±] nBT2n ºpBwpBM [»wB®{¬BTwBÇM]
ºBµ³¼Qo2 ¬j±«pC ° »TiB®{¬BTwBM ºBµ²jAj »MB½pnA
Sz¼í« ° ºn°B Ø®2 BM é«A±] jn±ioM x°n oM o^B‾

ºo¼v�U »wB®{¬BTwBM
inerpretive archaeology
nj ³� »wB®{¬BTwBM nj ºjoñ½°n [»wB®{¬BTwBM]
ºA³~iBÇ{ BÇ½ ²k‾pBÇw ºk‾°n o¼v7U ° o¼LíU ¬C
oñ7U ºB®L« oM joñ½°n �½A ;k½C»« nBª{ ³M ºk¼¦�@
SwAo£k‾°n »wB®{¬BTwBM ¥MBK« nj ° Ao£k‾°nBvQ

»¦«BñU »wB®{¬BTwBM
evolutionary archaeology
³Ç� »wB®{¬BTwBÇM nj ºjoÇñ½°n [»wB®{¬BTwBÇÇM]
»wB®{Sv½p nj ºn±�U �½o5‾ ºB®L« oM k{±�»«

k®� �¼¼LU An ³T{m£ »¢®µoF ºBµk®½AoF
»TpB�e »wB®{¬BTwBM

conservation archaeology
pA ³� »wB®{¬BTwBM pA ºA³iB{o½p [»wB®{¬BTwBM]
° xp±ÇÇ«C ° »T�B7ÇÇe »‾±‾BÇÇ" cÇÇ½A±§ W½oÇÇ%
»TiB®{¬BTwBÇM S�B7Çe k®‾BÇÇ« »½B´z{±ÇÇ�@BÇÇM

jpAjoQ»« »TiB®{¬BTwBM éMB®« }7e ³M jB ‾́̈ jo«
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¬Bª‾Bi »wB®{¬BTwBM
household archaeology
¬C nj ³� »wB®{¬BTwBM pA ºA³iB{ [»wB®{¬BTwBM]

k‾pAjoQ»« »¢‾Bi »£k‾p n±«A ³M
%¼`°nj »wB®{¬BTwBM

pseudo(-)archaeology
ºBµk®Çw pA »z®½qÇÇ£ ¶jB7TÇÇwA [»wB®{¬BTwBÇÇÇM]
nBzTÇ‾A ºAoÇM ºn±~ÇU BÇ½ »íÇ"A° »TiB®{¬BTwBM

»~h{ »¦¼hU ° »ª¦îo¼* RB%BL®TwA
»½B½nj »wB®{¬BTwBM

maritime archaeology, marine
archaeology
³M ³� »wB®{¬BTwBM pA ºA³iB{o½p [»wB®{¬BTwBM]
oÇ¢½j ° ²k{�oÇ* ºB´¼TÇz� ºB½BKM »ª¦î �í§B�«

jpAjoQ»« ºjn±‾B½nj g½nBU pA ²k‾B«»"BM nBYC
ºnBT4n »wB®{¬BTwBM

behavioural archaeology
° ºjB« ¡®µoF ¬B¼« eBLUnA �í§B�« [»wB®{¬BTwBM]
¡®µoFoÇM Sí¼LÇ% ° ¬BÇv‾A o¼ÇYFU ° »‾Bv‾A nBTFn

³T{m£ nj ¬C �¼§°A xpnA ³M ³]±U BM ºjB«
Ao£k‾°n »wB®{¬BTwBM

processual archaeology
Bñ½o«C nj 1960 �µj nj ³� »zL®] [»wB®{¬BTwBM]
»wB®{¬BTwBM ¬jo� oU»ª¦î ¬C $kµ ° k«C k½kQ
k¼�@FU �½jB¼®M »¢®µoF ºBµk®½AoF SiB®{ oM ° j±M

jo�»«
new archaeology ±‾ »wB®{¬BTwBM /@ ÇT«

JCo½p »wB®{¬BTwBM
underwater archaeology, submarine
archaeology
³ÇM ³Ç� »wB®{¬BTwBÇM pA ºA³iB{ [»wB®{¬BTwBÇM]
ºBµ»TÇz� pA »‾BTwBÇM nBÇYC »MB½¬Bñ« ° »½BwB®{

jpAjoQ»« JC o½p njB®M ° ²k{�o*
ºnBTiBw »wB®{¬BTwBM

structural archaeology
oM »®TL« »wB®{¬BTwBM pA ºA³iB{ [»wB®{¬BTwBM]
° RAjBKTÇîA ° �¼Ç‾A±Ç" ° B ‾́B£qÇ«n ³Ç� çoF �½A
k½kÇQ An ¬BÇv‾A »¢®µoF ºB´«B5‾ ,�½jBª‾ ©¼µB7«

k‾n°C»«
ºjBª‾ »wB®{¬BTwBM /@ ÇT«

symbolic archaeology

surface archaeology»d\w »wB®{¬BTwBM
nj ²k®�@AoQ nBYC ¥¼¦dU ° »wB®{pBM [»wB®{¬BTwBM]

»‾BTwBM ºBµ³%±d« c�w
»TiB®{ »wB®{¬BTwBM

cognitive archaeology
ºoñF ¨B5‾ ° »‾ÀKî k{n �í§B�« [»wB®{¬BTwBM]
»TiB®{¬BTwBM LnAk« ³M ³]±U BM ¬Bv‾A ºjBKTîA °

ºjB« ¡®µoF ºB½BKM nj j±]±«
ºo#®« »wB®{¬BTwBM Ñ o¼£@Ao4 »wB®{¬BTwBM

»Øª� »wB®{¬BTwBM
quantitative archaeology
»ñTÇ« ³� »wB®{¬BTwBM nj »‾±®F [»wB®{¬BTwBÇM]
° ºnBÇ«C RBLwBdÇ« ° ºo¼Ç£@²pAk‾A ° xnBª{ oM

SwA ºA³‾B½A n
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»Tv¼v�nB« »wB®{¬BTwBM
Marxist archaeology
° u�nB« ¤nB� RB½o5‾ pA ²jB7TwA [»wB®{¬BTwBM]
ºjBÇ« ºB §́kÇ« »½BwB®Ç{ nj u¦ÇÇ¢‾A y½njoÇÇF
NÇMA°n nj ºjB¼®ÇM ºB´zwoQ ° »îBªT]A RAo¼¼kU

»îBªT]A
»\¼d« »wB®{¬BTwBM

environmental archaeology
ºAoM ³� »wB®{¬BTwBM pA ºA³iB{ [»wB®{¬BTwBÇM]
ºBµ³%±d«»�¼dÇ« NÇ½A oÇ{ ºpBwpBÇM ° »MB½pBM
° Sv½p N¼dÇ« ¥MBKTÇ« RAoÇYA Lnj ° »‾BTwBÇÇM
° »µB¼Ç£ ºB½BKÇM �í§B�Ç« ³ÇM o¢½kÇñ½ oÇM ¡®µoF

jpAjoQ»« »TiB®{¬BTwBM SFBM nj ºn±‾B]
spatial archaeology »‾Bñ« »wB®{¬BTwBM
¬B¼« ¥MBKT« NMA°n ¶nBMnj yµ°sQ [»wB®{¬BTwBÇM]
BÇM B Ḉ‾C NÇMA°n q¼Ç‾ ° »TiB®{¬BTwBM ºBµ³%±d«
ºBµ±Ç¢§A ¶nBÇMnj yµ°sÇQ BÇ½ ¬Bz‾±Ç«Ao¼Q N¼d«
[Ç½An »¦¼¦dU ºBµ²±¼{pA ²jB7TwA BM nBYC »£k®�@AoQ

B¼FAok] ¶p±e nj
ºoK®« »wB®{¬BTwBM

landscape archaeology
ð½ »¢®µoF g½nBU ¶nBMnj yµ°sQ [»wB®{¬BTwBM]
NÇ½A oÇ{,»d�Çw ºjB« ºB½BKM pA ²jB7TwA BM ³K�®«
³ÇM x°B� pA ³`‾C ° B]oMBQ ºBµB®M ,»�¼d«Sv½p
jo7®Ç« �%±dÇ« ð½ yµ°sQ �½A nj ;k½C»« Swj

jnAj nAo" ¬C nj ³� SwA ºA³¼eB‾ pA »Äq]
o¼£ @Ao� »wB®{¬BTwBM /@ ÇT«

total archaeology

field archaeology »‾Ak¼« »wB®{¬BTwBM
pA »TiB®{¬BTwBÇM ºB½BKÇM �í§B�Ç« [»wB®{¬BTwBM]
nj x°BÇ� ¬°kÇM ³`Ç‾C oTz¼ÇM ° ²kµBÇz« W½oÇ%

j±{»« SFB½ »½B¼FA ok] }hz« ºBµ²j°kd«
RB\‾ »wB®{¬BTwBM

rescue archaeology, salvage
archaeology, public archaeology
³ÇM ³Ç� »wB®{¬BTwBÇM pA ºA³iB{ [»wB®{¬BTwBÇM]
»½Bµ³%±dÇ«nj j±]±Ç« ºBµ²pBÇw ° B¼Ç{A �í§B�«
k®‾BÇ« »Ç‾AoªÇî RB¼¦ªÇî �\¼TÇ‾ nj ³Ç� jpAjoQ»«
çoíÇ« nj B ḈµAoµBÇ{ ° BµB®ÇM ° BµkÇw �TiBÇw

SwA ºj±MB‾
ºnBTiBw »wB®{¬BTwBM Ñ ºjBª‾ »wB®{¬BTwBM

Ao£k‾°n »wB®{¬BTwBM Ñ ±‾»wB®{¬BTwBM
living archaeology ¬BTvµ »wB®{¬BTwBM
é«A±] nj j±]±« ºBµ±¢§A �í§B�« [»wB®{¬BTwBM]
¬B�@B¼‾ �®w ¬B®`ªµ ³� ºp°o«A n°Cjo£ Ço£nBñ{

k‾A²jo� }7e An j±i
archaeography ºnB¢‾¬BTwBM
ºo½±~ÇU ° ºnBT{±Ç‾ j¼æ±ÇU [»wB®{¬BTwBÇÇM]
° ¬BeB¼Çw ¬±`ªÇµ ,}~hT«o¼* jAoFA k®ª{°n
S½Ån ¥MB" nBYC ° »h½nBU ºBµB®M pA ,»Lµm« ¬Bk¦L«

³T{m£ nA°jA nj »TiB®{¬BTwBM
wireline, wirelink ©¼wBM
eBLÇUnA ºBµ³‾B«BÇw pA ³Twj ¬C »£s½° [RAoMBh«]
�7¦ÇU q�o« ³M ºjBî ©¼w BM �7¦U B ‾́C nj ³� »®7¦U

»½±½jA n ZA±«A W½o%@pA ³‾ ,j±{»« ¥æ°
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context 1S4BM
RBîÀ%A ¥«B{ ,»z{±Q »eÀ�æA [»wB®{¬BMp]

»‾BMpo¼* RBîÀ%A ° »‾BMp
texture 2S4BM
ð½ nj j¦ThÇ« »U±æ ºBµ³½¿ eBLUnA [»2¼w±«]

»K¼w±« �í�"
context free jApCS4BM
³M B ‾́C ^±"° ³� »½Bµ²kîB" B½ B Ún±æ [»wB®{¬BMp]

jnAk‾ »¢TvM �¼í« SFBM ð½
cumulate texture »T{BL‾A S4BM
B½ ¥ñ{j±i ºBµ³‾Aj pA ºA³T{BL‾A [»wB®{�¼«p]
ð½ nj oÇ¢½j ºB´¼‾BÇ� BÇM ²Aoªµ ¥ñ{j±i³ª¼‾

¡®w

linguistic context »‾BMp S4BM
kÇeA° ð½ ¬±Ç«Ao¼Q »‾BMp ºBµkeA° [»wB®{¬BMp]

}hz« »‾BMp
cotext (T«©µ / ÇT«

decontextualized ²j°jpS4BM
pA ²k{²k¼Çz� ¬°o¼ÇM ßRnBLî B½ ²rA° [»wB®{¬BMp]

�T«
²k{S�BM»M / ÇT«

non-lingustic context »‾BMpo¼` S4BM
³� ¬C k®‾B« ° »‾B«p ° »‾Bñ« S¼í"±« [»wB®{¬BMp]

jnAm£»« o¼YFU B®í« Lnj nj
context of situation »T¼íM±« S�BM / ÇT«
setting 3 S¼íM±«

»‾BMpo¼H S�BM Ñ »T¼í(±« S4BM
context dependent ³TvMA°S4BM
³M B ‾́C ^±"° ³� »½Bµ²kîB" B½ B Ún±æ [»wB®{¬BMp]

jnAj »¢TvM �¼í« SFBM ð½
contextual »T4BM

SFBM ³M e±Mo« ºB´¼£s½° �¼¦� [»wB®{¬BMp]
contextualization ¬jo� »T4BM
SFBÇM nj RnBLÇî BÇ½ ²rA° ¬jAj nAo" [»wB®{¬BMp]

¬C ºB®í« ¬jo� �{°n ºAoM
haulback, haulback line Sz£oM �4BM
»¦MBÇ� ¥K‾ ° ¥ªe nj ³� »¦MB� [¥¢®] � éMB®«/¨]
��K‾ ³M ¬C RBK¦íT« ° »¦æA ¥MB� ¬k‾Ajo£pBM ºAoM

j±{»« ²joM nB� ³M o5‾ jn±«
Sz£oM ¥MB� / ÇT«

Phalcrocorax pygmeus ³§±U±� ¬À�@BM
° ¬B¼‾ÀÇ�@BÇM ¶o¼ÇU pA »ÇMC ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p]
²BU±� »‾jo£ ° ða±� ºA³X] BM ¬B¼½BKwïo« �TwAn

k®¦M »«j ° oMp ºnBK®« ° º°o� ºow °
Phalacrocorax nigrogularis²B¼w±¦£ ¬À�@BM
�TwAn ° ¬B¼‾À�@BM ¶o¼U pA »MC ºA³‾±£ [»wB®Ç{Sv½p]
³Ç� ¬±£qLÇw ð½nBÇM ° º±ÇE nBA®Ç« BÇM ¬B‾BwBAwïo«

SwA oU
{°n xow ¡‾n pA Á±ªí«
Phalcrocoracidae ¬B¼‾À�@BM
ïoÇÇ« �TÇÇwAn pA ºqÇÇMC ºA²o¼ÇÇU [»wB®ÇÇ{Sv½p]
³Ç� k®¦ÇM ¬joÇ£ ° »¦K¼æ ²B¼w ¡‾n ³M ¬B‾BwBKw

k‾A²k{ ¥~T« ©µ ³M ºA²joQ BM ¬Bz½BµBQ ¬BTz¢‾A
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k®�±UÑ ±¼£@BM

Phoenicopterus andinus ºk‾C »zUC¤BM
�TÇwAn ° ¬B¼zUC¤BM ¶o¼U pA ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p]
q«oÇ" ºBµoÇQ BM ¬C ¬jo£ ° ow ³� ¬B‾Bw»zUC¤BM
SwA k¼7w ³M ¥½B« y‾kM �¼KM ° ²k{²k¼{±Q »MAo{
Phoenicopteriformes ¬B¼zUC¤BM
Am* ³� ³X]ònqM ° ºqMC »‾B£k‾oQ [»wB®{Sv½p]

k®‾Anm£»« j±i k®‾B«»FBæ ° ²k¼ªi nBK®« pA An
Phoenicopteridae ¬B‾Bw»zUC¤BM
�TÇwAn pA ³X]ònqM ° ºqMC ºA²o¼U [»wB®{Sv½p]
nBK®Ç« ° k®¦MnB¼vM »‾jo£ ° BµBQ BM ¬B‾Bw»zUC¤BM

�¼½BQ Sªw ³M ²k¼ªi
Phoenicopterus jamesi qª¼] »zUC¤BM
�TÇwAn ° ¬B¼zUC¤BM ¶o¼U pA ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p]
�½BÇw BÇM ¬±£k¼7ÇÇw »‾kÇÇM ³ÇÇ� ¬B‾Bw»zUC¤BÇÇM
¤±Ç% nj q«oÇ" ºBµ³Ç£n pA ºnA±‾ ° ¡‾n@»Un±æ

jnAj ³®¼w
rising sludge %\§ »£k«C¿BM
nj j±]±« �\§ ¬C nj ³� ºA²k½kQ [Sv½p*¼d« /¨]

k½C»« c�w ³M ³½±‾BY ° ³¼§°A »®¼z‾³U ¬pBh«
upstream Swj¿BM

¬r oÒMy¼Q ��K‾ pA ¥L" �¼eB‾ [SîAnp �/�@]

upfield ¬Ak¼«¿BM
oµBÇ� ºAoM ³� ºoUº±" »v¼%B®k« ¬Ak¼« [»ª¼Ç{]
�TÇvµ »v¼%B®kÇ« k½kÇzU ð‾Bz‾ .¤B®¢¼w ¬k{

j±{ ¤BªîA k½BM é]o« ³M SLv‾ |Bi
sweepback wing Ao£uQ ¤BM
ºAnAj ³‾kM ³M SLv‾ ¬C �¦ªe �L§ ³� »§BM [»½A±µ /b]

SwA KKî ³M °n ºA³½°Ap
³L¼U¤BM

aerodynamic fence, wing fence, fence
° ¤BM »‾B"±F c�w oM ²k{K~‾ ¶nA±½j [»½A±µ /b]
nAoÇ" ³¦ªe�ÇL§ ¬±Ç«Ao¼ÇQ ³Ç� A±µ ¬B½o] jAkT«A nj
SªÇv" nj ºpoÇ« �½¿ oTz¼M k{n é‾B« ° jo¼£»«

j±{»« ¤BM L±‾
flying wing u½j¤BM

SwA ¤BM ¬C oñ¼Q ß©�îA yhM ³� »½Bª¼QA±µ [»½A±µ /b]

wing-heavy %¼¢®w¤BM
»ñ½ ¬C nj ³� pA°oQ nj »T¼íb° »£s½° [»½A±µ /b]
Sªw ³M ¬B«oF b±�w ¬j±L‾ ©¼5®U S¦î ³M B §́BM pA

j±{»« ¥½BªT« �¼½BQ
Psephurus gladius ºo¼zª{ »½°nBQ Ö³§BM
° ¬B¼µB«tBÇU ¶o¼ÇU pA ºA³‾±Ç£ [»wB®ÇÇÇ{Sv½p]
-»îBí{³§BÇM �TwAn¿BM ° ¬B‾Bw»µB«tBU �TwAn
n±Ç/ ³ÇM xA²p±Q ° SwA ¥½±/ nB¼vM ³� ¬AnAj
SwA °nBQ ³M ³¼L{ ° q¼U5±‾ ° ¥½±/ »§±ªí«o¼6

Actinopterygii ¬AnAj »îBí{³§BM
�TÇwAn ³Ç� ¬B¼µBÇ« pA ºA³TÇwAn¿BM [»wB®Ç{Sv½p]
ºBµ³§BÇM ° k‾±{»Ç« ¥«BÇÇ{ An ¬B‾Bw»µB«tBÇÇU

k‾nAj »F°oo* �T{AoFA
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term bank RBeÀ\æA ð‾BM
,³‾BMpk®Ça HL§BÇ* ,ºA³‾BÇ½A n »‾BÇ£jAj [»wB®{¬BMp]
¶p±ek®a B½ ð½ »~~hU RBeÀ�æA pA ¥ñzT«

»î±b±«
gene bank ¬rð‾BM
»YnA±U o½Bil ºnAk´¢‾ ºAoM »‾Bñ« [SîAnp �/�@]

²B¼£@
ideofact ³TiBwn°BM
pA »{BÇ‾ »TiB®{¬BTwBÇM �TFB½ oµ [»wB®{¬BTwBM]

³T{m£ nj ¬Bv‾A »Uk¼Kî ºB´T¼§BíF
escorted n°B½BM

jnAj n°B½ ³`‾C »£s½° [/// ºo¢{jo£@ ]

qQnBhM ²B¢TwjÑ qQnBhM

steam 1¬jo� qQnBhM
JC nBhM BM »½Am* jA±« �ThQ [»½Am� /�]

steaming, steam cooking 2¬jo� qQnBhM
JC nBhM BM »½Am* jA±« ShQ k®½AoF [»½Am� /�]

ºqQnBhM / ÇT«
2 ¬jo2 qQnBhM ÑºqQnBhM

forest district, district, yhM
forest division
ð½ ¬C ºAoM ³� ¥¢®] pA »Tªv" [¥¢®] � éMB®«/¨]

j±{»« ³¼ Ú ºnAk¦¢®] bo%

image segmentation o½±~U ºk®MyhM
³ÇM o½±~ÇU ºBµ³®dÇæ �½q\ÇU [ºnAjoM³z2ÇÇÇ‾ /¨]

B®í«BM »K%B®«
section 1 ³zhM
ºk®M²jn »ªwn ºBµkeA° pA »ñ½ [»wB®{Sv½p]

SwA ³‾±£ pA oU¿BM ° ²jow pA oU�¼½BQ ³�@
shackle, shot ±hM
k®‾B« B½ D B½ U ¥ñ{ ³M ºq¦F³í�" /1 [»½B½nj /b]
o¢½j R¿B~UA B½ o¼\‾p RBí�" ¤B~UA ºAoM ³� ¬C
³M o¢®§ o¼\‾p pA ºjnAk‾BTwA ¤±% /2 j°n»« nB� ³M

oT« 27.5 ¶pAk‾A
nB´« º±hM Ñ ³½±M º±hM

nB´« º±hM Ñ ²°B®{ º±hM

anchor shackle o¢®§ º±hM
¥~T« o¢®§ �K¦e ³M An o¼\‾p ³� »½±hM [»½B½nj /b]

k®�»«
mooring shackle nB´« º±hM
±hM ºAoM »Tz� nB´« nj ³� ºjo£poµ [»½B½nj /b]
³M B ‾́C ¬k¼`¼Q ©µ ³M pA ºo¼£±¦] ° o¼\‾p °j ¬jo�@

j°n»« nB�@
²°B®{ º±hM ,³½±M º±hM/@ ÇT«

body image distortion ºnB¢‾A%UkM
S¼íb° pA }h{ ³� SwnjB‾ ºn±~U [³½m�ÇU ]

jnAj j±i »‾kM RAo¼¼kU ° k{n
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stunt performer, stunt player, nBñ§kM
stunt man, stunt woman
»¦æA o¢½pBM ³M ºoµB� SµBL{ BM ºjoF [///Bª®¼w]
k®�»« ºpBM °A ºB]³M ©¦¼F ºBµ³®dæ »ioM nj ³�@
add-on security S¼®«A »½Aq4AoM
W½oÇ%@pA S�B7e ºBµnB�°pBw S½±KU [RAoMBh«]
uQ ³� ºnAqFAShwB½ ºnAqFA¨o‾ RB‾Bñ«A y½AqFA

j±{»« ¨B\‾A ºnAjoM²o Ḿ ³M ³‾B«Bw ß¬k¼wn pA
²k{KAoM Ñ cAoM

polishing 1 ºpBwcAoM
»½Am* jA±« c�w ¬C nj ³� ºk®½AoF /1 [»½Am� /�]
[‾oÇM ºBµ³Ç‾Ajc�w ¬jo� �AoM /2 k®®�»« �AoM An

»M±ñ¼§B{ �¦eo« �½oiC nj
polished 1 ²k{cAoM
³� [‾oM ºBµ³‾Aj B½ »½Am* ¶jB« »£s½° [»Ç½Am� /�]

k®{BM ³TFo£ nAo" ºpBw�A oM k®½AoF jn±«
UAoM / ÇT«

polish ¬jo� cAoM
»½Am* jA±« pA »d�w �½¿ ¬j°jp ¥ªî [»½Am� /�]

ºpBw�A oM n±5®« ³M [‾oM ºBµ³‾Aj B½
autochthonous B]oM
»‾±®� ¬Bñ« nj ³� »½BµkeA° »£s½° [»wB®{�¼«p]

k‾A²k{ k¼§±U B½ ¥¼ñzU j±i
autogenic, autogenetic jApB]oM
SdU ³� (land form) ºo´a�¼«p [»wB®{�¼«p]

SwA ³TFo£ ¥ñ{ »¦d« Â«B� N½Ao{
storm warning tower ¬B4±U nAkzµ ZoM
ºAoÇM j¿±ÇF pA ²k{³TiBÇw H«±ªÇî »]oM [±] /�]

¬BF±U nAkzµ ºB ‾́Bz‾ y½Bª‾
label 1 KvaoM
oÇM ³Ç� q¦ÇF BÇ½ A±K« B½ m*B� pA ºA³ñ½nBM [»«±ªî]
BÇ½ RBîÀÇ%A ¬C º°n ° j±{»Ç« K~Ç‾ ºq¼ÇÇa

j±{»« ³T{±‾ q¼a ¬C BM NLUo« ¥ªí§An±Twj
label 2 ¬jp KvaoM
oM q¦F B½ A±K« B½ m*B� pA ºA³ñ½nBM K~‾ [»«±ªî]
NLUo« ¥ªí§An±Twj B½ RBîÀ%A ¬C º°n ³� ºq¼a

j±{»« ³T{±‾ q¼a ¬C BM
fractionation yioM
»§A±TÇ« ¥eAo« nj e±¦h« ð½ ºpBwAk] [»ª¼{]
jpBw»« Ak] An e±¦h« pA »zhM ³¦eo« oµ nj ³�@

¬k{ ¾q]¾q] . ¬jo� ¾q]¾q] / ÇT«

fractionator o¢zioM
L@An±Çi ³Ç� o¼�KÇU ¬±Tw k®‾B« ºA³¦¼w° [»ª¼Ç{]
(²k‾pBÇwºA qÇ]A) ³ÇioÇM k®Ça B½ °j ³M An ºj°n°

k®�»« ©¼vKU
bird strike, bird impact ²k‾oQ jn±ioM
pA°oQ ¤Be nj ßjo£@A±µ BM ²k‾oQ jn±ioM [»½A±µ /b]

ionizing collision ²k®‾±½ jn±ioM
nj ³� ºjB¼®M RAnl B½ B´ªUA �¼M y®�©µoM [ð½q¼(]

j±{»« k¼§±U ¬±½ Z°p ¬C
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ºnAjoM³‾±ª‾ ov2ÑºnAjoM³‾±ª‾ �ioM

translation vector ¤B'T‾A nAjo ÔM
An yioÇa ¬°kÇM »½B]³MBÇ] ³� ºnAjoM [ð½q¼(]

kµj»« ¬Bz‾
wind vector jBM nAjoM
jBM Sîow ° Sªw ³� ºkíM ³w B½ °j nAjoM [±] /�]

k®�»« j¼æ±U ³�K‾ ð½ nj An ºA³5d§
Q vector ±¼� nAjoM
�½o5Ç‾ nj ¬C »Ç½AoÇ£@A° ³Ç� »KÇFA ºnAjoM [±] /�]
jo¢®¼«p³ª¼‾ ° (quasigeostrophic) jo¢®¼«p³L{
B¢«A �§jBí« SwAn Sªw nj (semigeostrophic)

j±{»« oµB�
nAjoM³L{ Ñ ºn±d« nAjoM

orthogonal vectors k«BíT« ºBµnAjoM
Job¥æBÇe ³Ç� BµnAjoM pA ºA³î±ª\« [»)B½n]

SwA o7æ B ‾́C º°j³M°j »¦iAj
orthonormal vectors k«BíT«Bñ½ ºBµnAjoM
³� k«BíT« °j³M°j ºBµnAjoM pA ºA³î±ª\« [»)B½n]

SwA ð½ B ‾́C pA ð½ oµ ¶pAk‾A
vectorisation/vectorization ºpBwºnAjo ÔM
³M »\‾o�{ ºBµ²jAj ¥½kLU k®½AoF [ºnAjoM³z2‾ /¨]

ºnAjoM ºBµ²jAj
»®¼«po½p JC S{AjoM

ground water withdrawl

»®¼«poÇ½p JC ¬k¼z� ¬°o¼M k®½AoF [»wB®{�¼«p]
JC éL®« ð½ pA

long take, sequence-shot k®¦M S{AjoM
ð½ ³Ç� »‾¿±Ç% ¬BÇ«p RkÇ« BÇM »½Bª‾ [///Bª®¼Çw]

k®�»« ºnAjoM©¦¼F An ³7"°»M ° ¥«B� �®dæ
stand-off range Sv½An°j joÔM
³‾B«BÇw ºo¼£nj jo ÔM pA ZnBi ºA³¦æBF [»«B#‾ /�]
BÇ½ ¤ÀTiA ³M B\‾C pA ³� �ª{j »ñ{±« ° ºnAjAn

j±{»« ¨Ak"A ð{±« JBUoQ
site survey ³I±d« »wnoM
ð½ »d�Çw ºBÇµ²jAj ºn°Céª] [»wB®{¬BTwBM]

»‾BTwBM �%±d«
ablation 1 yMBwoM
�\¼TÇ‾ nj B´¢®Çw ¬kÇÇ{ ²k¼½BÇÇw [»wB®{�¼ÇÇ«p]

y½BwoF ° »£jpA±µ
coining, coinage %TiBwoM
Â«BÇ� ºA²±¼{ ³M k½k] ¶rA° �TiBw [»wB®{¬BMp]
pA ²jB7TÇÇwA ¬°kÇÇM ° (arbitrary) »ÇÇµA±hÇÇÇL§j

ºpBw²rA° ºBµk®½AoF
coined ³TiBwoM
k®Ç½AoÇF pA ²jB7TÇwA BÇM ³ÇÇ� ºA²rA° [»wB®{¬BÇÇÇMp]
SwA ²k{ ¬BMp ð½ jnA° ° ²k«C j±]° ³M �TiBwoM
Perseus, per x°BwoM
(northern »§BªÇ{ ¬BªÇwC »ñ¦Ç2 Rn±Çæ [¨±\‾]

¬An³MAnA ° ³¦v¦v« ¬B¼« sky)



48 xoM

felling, cutting, falling 1xoM
¬C 
TiAk‾A ° ²k®� pA Sinj ¬k½oM [¥¢®]� éMB®«/¨]

section 2 2xoM
¨Ak‾A B½ SFBM ð½ pA »í�K« [»wB®{Sv½p]

extraordinary felling ºnAo\DA xoM
pA ZnBÇi ¬BTinj xoM ^±‾ oµ [¥¢®] � éMB®«/¨]

²k{»®¼My¼Q �«B‾oM
kerfless cutting n±i² ØnA»M xoM
n±i² ØnA jB\½A ¬°kM J±a xoM [¥¢®] � éMB®«/¨]

shelterwood cutting, »µB®Q xoM
shelterwood felling, shelterwood cut
ºAoÇM xoÇM Â±Ç‾A pA »ÇÇñ½ [¥¢®ÇÇ] � éMB®ÇÇ«/¨]
²B®Q nj ºn°CjA p ¬C nj ³� ¤Bvªµ ¥¢®] ºn°CjA p

jo¼£»« Rn±æ njB« ¬BTinj
»µ°o£ »µB®Q xoM

group shelterwood cutting
K§BÇ" nj ³� »µB®Q xoM »î±‾ [¥¢®Ç] � éMB®«/¨]

jo¼£»« Rn±æ »Tinj ºB´µ°o£@
contour felling pAoU xoM
oÇM ³Ç� o5‾ jn±« ¬BTinj xoM [¥¢®Ç] � éMB®«/¨]

k‾nAj nAo" pAoU©µ e±�i º°n
directional felling nAjS´] xoM
}hz«@S´]@ð½@nj@¬BTi nj@xoM@ [¥¢®]@�@éMB®«/¨]
area-wise felling B®L«c\w xoM

x°oF ¥MB" ¬BTinj �ªµ xoM [¥¢®Ç] � éMB®«/¨]
¥¢®] pA »~hz« c�w nj

exploitation felling ³‾B½±]j±w xoM
kæBKÇ« BÇM HFoæ ¬BTinj xoM [¥¢®] � éMB®«/¨]

³‾B½±]j±w
diameter-limit felling B®L«o\( xoM
B ‾́C o�" tBwAoM ¬BTinj xoM [¥¢®] � éMB®«/¨]

negative cutter, »�®« �hv‾ nBñ{oM
negative matcher, negative conformer
tBwA oM An »7®« �hv‾ xoM ³� »~h{ [///Bª®¼w]

jnAj ²k´î oM »½B ‾́ �½°kU �hv‾
feller o¢{oM
xoM ¥ªî ³� »®¼{B« B½ }h{ [¥¢®] � éMB®«/¨]

kµj»« ¨B\‾A An ¬BTinj
»�®« ³hv‾ xoM Ñ »�®« xoM

negative cutting, »�®« �hv‾ xoM
negative matching, conforming,
negative assembly
tBÇwA oM ³� »7®« �hv‾ º°n oM »{oM [///Bª®¼w]

j±{»« ¨B\‾A ²k{�½°kU ß»½B ‾́ �hv‾
»7®« xoM / ÇT«

»ñ¼Tw±�@C ºnB¢‾xoM
acoustic tomography
¬C nj ³Ç� ºnAjoMo½±~ÇU ºAoÇM »Ç{°n [ð½q¼ÇÇ(]
pA ²k‾nm£ »ñ¼Tw±�@C �ñ½nBM pA ²jB7TwA BM RBîÀ%A

k½C»« Swj ³M ©v]
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strip cutting, strip felling ºnA±‾ xoM
»½BµnA±‾ ¥ñ{ ³M ¬BTinj ¬k½oM [¥¢®]� éMB®«/¨]
³¦ÇeoÇ« k®a B½ ð½ nj ³� nA±‾ }hz« çoî BM

jo¼£»« ¨B\‾A
alternate strip cutting J°B®T« ºnA±‾ xoM
¬C nj ³Ç� ºnA±Ç‾ xoÇM »î±Ç‾ [¥¢®] � éMB®«/¨]
° }hÇz« çoÇî BÇM »½BµnA±‾ ¥ñ{ ³M ¬BTinj

k‾±{»« ²k½oM J°B®T« Rn±æ@³M
snow eater ²n±ifoM
$oÇM c�Çw º°n oÇM ³Ç� »«o£ jBM oµ /1 [±] /�]

$oM c�w º°n ³« /2 jp°»«
snow blindness, ºn±�foM
nivialis ophtalmia
S¦Çî ³ÇM ©Çza �¼‾oÇ" L@BÇ‾jnj ¤ÀTiA [»ñ{qQ]
³� »z7®MAoFn±‾ çoí« nj ke pA y¼M �TFo£nA o"

j±{»« ²k¼MBUpBM $oM pA
mouldboard ¬Ajo£oM
L@BÇi ³Ç� �µC°B£ �‾kM pA »Tªv" [SîAnp � /�@]

k®�»« °n@°@o½p An ²k{²k½oM
dump, storage snapshot S4o£oM
³‾BÇ½A n �5FBÇe RB½±Td« pA ºnAjoM³hv‾ [///³‾B½An]

ðv½j B½ o¢QBa ¥X« »]nBi �‾Bwn ð½ nj
wind reversal jBM ßSz£oM

jBM Sªw »‾Bñ« B½ »‾B«p o¼¼kU [±] /�]

ºn±d« �d�æ »£nA±£oM
axial plane foliation

RApA±Ç« ³ÇM ³� B´¢®w nj »£nA±£oM [»wB®{�¼Ç«p]
SwA ³TFB½ ³íw±U �¼a ºn±d« �d7æ

extra run, open run »4BDA �«B‾oM
° nB� RBîBw ¤±% nj S½n±«F« ¨B\‾A [ºo´{ /b]

³‾Ap°n ¤±ªí« �«B‾oM pA ZnBi
base run ³½BQ �«B‾oM
Szµ Á±ªí«)³‾Ap°n ©5®« ºnB� �«B‾oM [ºo´{ /b]

²±L‾A ¥K‾°¥ªe ºAoM (SîBw
bus run t±M±UA �½BQ �«B‾oM
ð½ K§B" nj t±M±UA �‾Ap°n S½n±«F« [ºo´{ /b]

é«B] �«B‾oM
»½A±µ ºoÒM³®¼M ºq½n³«B‾oM

aerial logging planning
»¦¢®Ç] ºBµ³æoÇî »ÇeAoÇ% [¥¢®Ç] � éMB®Ç«/¨]

»½A±µ ºo ÒM³®¼M j¦Th« ºBµ²±¼{ BM KwB®T«
nutrition planning ³½mLU ºq½n³«B‾oM
° KwB®« »woTwj ³� »½B´{°n »eAo% [³½m�ÇU ]
o½mQ¬Bñ«A ©§Bw»½Am* jA±« ³M An ³í«B] jAoFA »FB�@

jpBw»«
OO programming Ao£¾»{ »v½±‾³«B‾oM

Ao£¾»{ x°n ³M »v½±‾³«B‾oM ¶±¼{ [///³‾B½An]

owl run, owl bus run t±M±UA �‾BL{ �«B‾oM
RBîBÇw �½oÇiC »% nj ºnB� �«B‾oM [ºo´{ /b]
BU K{³ª¼‾ pA HL§B*) kíM p°n �¼§°A RBîBw BU K{

(cLæ y{ B½ nB´a
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minimalist programm Ao£@³®¼ª� �«B‾oM
»wB®{¬BÇMp joÇñ½°n �½oUk½kÇ] [»wB®{¬BÇÇÇMp]

¬BMp �í§B�« ºAoM »½B¼ñv«Ba »z½Ap
»½Bª‾ïo�«Ñ »½Bª‾q‾oM

»½BM ÔnBª‾o ÒM
banner scraping, banner grabbing
BÇ½ Bª‾oÇ ÒM ³ÇM ¬joÇM »ÇQ ºAoÇM ºA³¦ªe [RAoMBh«]

¥«Bî �‾B«Bw B½ ³«B‾oM xnB¢‾
epicycloid jAqioa¬°oM
N¼d« oM é"A° SMBY ºA³�K‾ »wk®µ ¬Bñ« [»)B½n]
¶oÇ½Aj ð½ ¬°o¼ÇM nj ²oÇ½Aj ¬C »TÇ"° ,²oÇ½Aj ð½

kT¦*»« ¬C oM tBª« ° SMBY ç°o7«
epitrochoid jAp³ioa¬°oM

B̂í{ º°n ºA³�K‾ S�oe pA ¥æBe ©i [»)B½n]
¬C »TÇ"° ,¬Cq�oÇ« q]³M ²o½Aj ð½ B̂í{ jAkT«A B½
oM tBª« ° »TMBY ¶o½Aj ¬°o¼M nj xqk§ ¬°kM ²o½Aj

kT¦kM ¬C
ºnk®U ¬B4±U xnB{¬°oM

thunderstorm outflow
[®µ°oF pA ¥æBe jow SLv‾ ³M ºA±µ³TvM [±] /�]
Rn±æ@³M ° kwn»« �¼«p c�w ³M ³� ºnk®U ¬BF±U

j±{»« yhQ »KFA
chorion laeve poQ»M �«B{¬°oM

³«B{ ¬°oM poQ ¬°kM ° $Bæ yhM [»ñ{qQ]
smooth chorion XBæ �«B{¬°oM / ÇT«

chorion frondosum, nAjpoQ �«B{¬°oM
villous chorion

³«B{¬°oM nAjpoQ yhM [»ñ{qQ]
po ÔQ»M �«B{¬°oM Ñ fBæ �«B{¬°oM

extraversion, extroversion »½Ao£¬°oM
° eBLUnA ° ZnBi ¬B´] ³M joF ¥½BªU [»wB®{¬A°n]

¬Ao¢½j BM ¥«BíU
»U±æ Ç n±‾ y®�©µoM

acoustooptical interaction
»ñ¼Tw±�@C Z±« ¬Ak¼« n±oe ³� »UAo¼¼kU [ð½q¼(]

jn°C»« j±]°³M »ñ¼TQA Z±« nBzT‾A nj k«BvM©�@
Psilotaceae ¬B¼(Bw³®µoM
ºAnAj ³� ºk‾°C ¬AjAq‾B ‾́ pA ºA²o¼U [»wB®{Sv½p]
° ²o£ oµ nj »½BU³w ºB ‾́Ak£@Bµ ° k®Mk®M ºBµ³"Bw

k‾A}hz« òoM k"BF
clipping ºpBw²k½oM
¬C nj ³Ç� ºpBÇw²rA° nj ºk®Ç½A oÇF [»wB®{¬BÇMp]
nj ° $me ²rA° ð½ »½AkTMA yhM B½ »‾B½BQ yhM

j±{»« jB\½A ºoU²BU±� Rn±æ ³\¼T‾
Saiga tatarica tatarica »'¼'e ºnBUBU qM
�TÇwAn ° ¬B½°B£ ¶o¼U pA ºA³‾±£o½p [»wB®{Sv½p]
»®¼M ° jnAj ³Tv]oM ° ònqM ow ³� ¬B‾Bw© ÔwZ°p

SwA ¬Aq½°C ¬Bµj º°n xA²k«CoM ° ònqM
³®½o½p Ñ %¼½BQ ¬Ao� %½oT£nqM
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agrandisseur, enlarger pBv£nqM
ònqÇM BM ³� ³‾Bhñ½nBU nj »µB¢Twj [»ªv\U /Çµ]
¬joÇ� ònqM ¬Bñ«A ¬BwBñî ³M ,uñî »7®« ¬jo�@

kµj»« An uñî
blow up/ blowup, ºpBv£nqM
agrandissement, enlargement
¬jn°C Swj ³ÇM ,Bµo®ÇÇµ »«BªÇÇU nj [»ªv\ÇÇÇU /Çµ]
tB¼AÇ« nj ða±Ç� �hÇv‾ ð½ pA ònqÇÇM ºA³hÇÇv‾

}hz«
normal frequency nB\® Ḿ k«BvM
²pBw B½ ³‾B«Bw oµ »í¼L8 ºB´{BíUnA k«BvM [ð½q¼(]

audio frequency ºnAk¼®{ k«BvM
20000 BÇU 20 ¶oTÇv£ nj ³� ºk«BvM oµ [ð½q¼(]

k{BM ³T{Aj nAo" qUoµ
food frequency, Am` k«BvM
food consumption frequency, food
consumption
³½mkÇU RBí§B�« nj ³� »½B´{°n pA »ñ½ [³½m�ÇU ]
° »½Am* RAjBî�®¼«p nj RBîÀ%A ºn°Céª] ºAoM

j±{»« ¨B\‾A jAoFA »½Am* jA±« SFB½nj
excessive precipitation xnBMuM
RkÇ{ BÇM ¬AnBM Rn±æ ³M Á±ªí« »{nBM [±] /�]

ºjBîo¼*
²s½°Br4 xnBPvM

stereospecific polymerization
�LUoÇ« BÇM ºnBPÇvM ¥¼ÇñzU ³M ³� ºk®½AoF [»ª¼{]
k®‾BÇÇ« ,BoÇÇF nj B §́±ñ§±ÇÇÇ« y½AnC pA »®¼íÇÇÇÇ«

j±{»« o\®« ,y½AnCðU �¦¼Q°oQ»¦Q
thermal polymerization, »½B«o£ xnBPvM
self initiation polymerization
NKF ° o£pB*C pA ²jB7TwA ¬°kM ³� »{nBPvM [»ª¼{]

j±{»« pB*C B«o£ BM
thermosetting polymer ShwB«o£ nBPvM
³Ç� jBÇ½p BÇ½ ©Ç� »§±ñ§±« ¬p° BM ºnBPvM [»ª¼{]
ð¼TwÀÇQ,¬C ¬joÇ� ºA³ñLÇ{ BÇ½ ShQ BM ¬A±U»«

jn°C Swj ³M ²k¼‾Bñ§° ð¼Tw¿ B½ ºA³ñL{
Polypodiaceae ¬B¼ñ½BPvM
³� ¬AnBLUui ow �iB{ pA »‾BµB¼£ [»wB®{Sv½p]

k‾nAj jo£@ (sorus) ºBµ³®¼£@Bµ ° ºA³‾B{ ºB´£oM
closure nBTvM
¬C B̂ªTÇ]A ,eBK‾ pA ºA³î±ª\« jn±« nj [»)B½n]

¬C »¢T{BL‾A eBK‾ �ªµ ° ³î±ª\«
anchor bed, billboard o¢®§ oTvM
$o% °j nj ³� ºnAkL¼{ ©ñd« ¶pBw [»½B½nj /b]
³ÇM nAj³‾BÇ{ oÇ¢®§ BÇU j±{»« ³¼LíU »Tz� ²B£@³®¼w

jo¼£ nAo" ¬C º°n oM �ª½A Rn±æ
accreditation package nBLTîA k¼½FU �TvM
° ³‾B«BÇÇw S¼®ÇÇ«A boÇÇ% �î±ª\ÇÇ« [RAoMBhÇÇ«]

k‾nBLTîA ¶nBMnj ºo¼£©¼ª~U ºB®L« ³� »UAk®Tv«
magnetic bottle »v¼IB®L« ºo\M
¬A±U»« ³� »v¼%B®k« ºB ‾́Ak¼« pA »z½AnC [ð½q¼(]
¬BÇ«p RkÇ« ºAoM An jB½p ºB«j BM ºBªwÀQ ¬C nj

S{Aj³¢‾ »‾¿±%



52 »'¼'e %¼ank¦M

»'¼'e %¼ank¦M
Coturnix coturnix coturnix
�TÇwAn ° ¬B¼§°B"oÇ" pA ºA³‾±£oÇ½p [»wB®{Sv½p]
³TÇwAn�Ç½A �‾±Ç£ �½oU²k{³TiB®{ ³� ¬B‾Bw¬B¼�@B«

jnAj ¡‾n@ºA²±´" ° »�@Bi ºBµoQ ° SwA
storm tide 1 k®zñ4±U ºAk®¦M
pAoÇU ³ÇM SLÇv‾ ¬BF±ÇU �µ±ÇñMC ºAk®¦ÇM [±Ç] /�]

B½nj »«±\‾ ¶k{»®¼My¼Q
cumulate crystal »T{BL‾A n±¦M
Bµ³MAn±{ n±¦LU pA ¥æBe ðª‾ n±¦M [»wB®{�¼«p]

j±{»« ¥¼ñzU JC ° A±µ �¼M po« nj ³�@
close-packed crystal %¼a¡®U n±¦M
ºBµ³Ç½¿ pA ¥ñzTÇ« ºn±¦ÇM ºnBTiBÇw [ð½q¼ÇÇ(]
¬Bvªµ ©UA y{ BM ©UA ð½ ¬C �½¿ oµ nj ³� ºpA±«

SwA tBªU nj
(¼a¡®U x±£y{ / ÇT«

closed-packed hexagonal

collective crystallization »íª] xn±¦M
ºAoÇM n±¦ÇM ºB´�n±¦M B½ Bµ³‾Ajq½n éª\U [ð½q¼(]

oUS{nj ºBµ³‾Aj ¥¼ñzU
%¼a¡®U »Líñ« n±¦M

cubic close-packed crystal
³Ç� 
¼a¡®ÇU �½¿nB´Ça pA »æBÇi y½AnC [ð½q¼Ç(]
jo� ¥½kLU »´]°q�o« »Líñ« nBTiBw ³M An ¬C ¬A±U»«

»§B'T‾A o4Bv« S¼¦M
transfer passenger ticket

pA An ¬AoFBÇv« ¤BKTÇ‾A NÇ½A o{ ³� »T¼¦M [ºo´{ /b]
k®�»« ©µAoF o¢½j Ni B½ o¼v« ³M Ni B½ o¼v« ð½
volcanic bomb »‾Bz�zUC KªM
pA ³Ç� ²pAkÇ£ pA k«B]³ª¼Ç‾ ºA²j±ÇU [»wB®{�¼Ç«p]
k«BÇ]o¼Çv« �‾B¼Ç« nj ° JBUoQ ¬°o¼M ³M ¬Bz7zUC

j±{»«
undercut ºoÔM%M
Sinj �ÔM nj ºA²±£ xoM jB\½A [¥¢®] � éMB®«/¨]
pA ºo¼£±¦Ç] ° Sinj ¬jBTÇFA S´] S½Akµ ºAoM

¬C �®U �Tvñ{
deadlock SvM%M
¬B«qªµ �«B‾oM k®a B½ °j ¬C nj ³� »T¼íQ° [///³‾B½An]
jnAj nAoE ºo¢½j Swj nj ³� k®Tvµ »íL®« o\T®«

clause k®M
BÇ½ ð½ pA Á±ªíÇ« ³� º±d‾ ºkeA° [»wB®{¬BMp]

SwA ²k{ ¥¼ñzU ²°o£ k®a
denial of service RB«ki ºn°Ck®M
BÇ½ RB«kÇi ³ÇM »woTwj pA ºo¼£±¦] [RAoMBhÇ«]
³Ç� »½B ½́nAjoM²o Ḿ nj o¼iFU jB\½A B½ ³‾B«Bw éMB®«

jnAj S¼ªµA ¬B«p B ‾́C nj
blocking, blocking action ¤Ak®M
(�o{ ³M Jo* pA) ¤±ªí« º°oz¼Q jAkv‾A [±] /�]
tB¼K« ònqM nj o]B´« ºBµk®ioaA° ° Bµk®ioa
orographic blocking ºnBvµ±� ¤Ak®M
j±{»« jB\½A ¬BTvµ±� j±]° oYA nj ³� »§Ak®M [±] /�]
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wave blocking »]±« ¤Ak®M
ð½ nj t±‾B¼Ç"A »d�Çw ZA±Ç«A jAkÇv‾A [±] /�]

j§Bh« ¬B½o]
weighing line o¢®§ �½±M k®M
ow ° o¢®§ ZBU ³M ¬C ow ð½ ³� »MB®% [»½B½nj /b]

SwA ¥æ° o¢®§ �½±M ³M o¢½j
o¢®§ ¶°B®{ k®M/@ ÇT«

main clause, matrix clause, ³½BQ k®M
superordinate clause

K�o« ºBµk®M nj ³TvMA°o¼* k®M [»wB®{¬BMp]
subordinate clause, °o¼Q k®M
embeded clause
ºBµk®ÇM nj ³½BÇQ k®ÇM ³ÇM ³TÇvMA° k®M [»wB®{¬BMp]

K�o«
dependent clause ³TvMA° k®M / ÇT«

o¢®§ �½±M k®M Ñ o¢®§ ¶°B®{ k®M

complement clause »ªªT« k®M
B½ »¦îBF yK‾ o¢½j k®M ºAoM ³� ºk®M [»wB®{¬BMp]

jnAj »§±í7«
relative clause »§±æ±« k®M
²°oÇ£ ð½ ¶k®®�j¼æ±ÇU ³Ç� ºk®ÇM [»wB®{¬BÇMp]

SwA »ªwA
restrictive relative »�¼æ±U »§±æ±« k®M
clause, defining relative clause
j°kd« An j±i »ªwA �Tvµ ³� ºk®M [»wB®{¬BMp]

é]o«©µ ºo¼ªb ¬C ¬°nj nj ° k®�»« }hz« °
SwA é"A° ³Tvµ BM

non-restrictive »d¼D±U »§±æ±« k®M
relative clause, additive relative
clause, appositive relative clause
»FBÇbA ° oTz¼M RBd¼b±U ³� ºk®M [»wB®{¬BMp]
¬C ¬°nj nj ° k®�»« ³ÄAnA j±i »ªwA �Tvµ ¶nBMnj

j±{»« SFB½ ³Tvµ ¬C BM é]o«©µ ºo¼ªb
dependent clause ³TvMA° k®M

°o¼Q k®M Ñ [»wB®{¬BMp]

butt log, battom log ³®¼M²jo ß£ %M
Sinj �®¼M²joÇÇ ß£ �¼TvhÇÇ‾ [¥¢®ÇÇ] � éMB®ÇÇÇ«/¨]

²k®Ô� pA kíM ³¦æBFÀM
lemma ²rA°% ÔM
,»wB®{¬BÇ£rA° ° »v½±‾¡®µoF nj [»wB®{¬BÇMp]
³Ç� Sk§ ¡®µoÇF ºB´¦ikÇ« ºAkTÇMA nj ºo~®Çî
²rA° ð½ j¦ThÇ« ºB Ún±Çæ pA »ÇîAqTÇ‾A ºj±ª‾

SwA
lemmatization ºpBw²rA°% ÔM
ºB Ún±Çæ ºpBw²jBÇÇw ° ¥¼¦KÇÇU [»wB®{¬BÇÇÇMp]
Rn±Çæ ð½ y®½q£ ° ²rA° ð½ »Foæ ¬±£@B‾±£@

»T{B¢‾¡®µoF $AkµA ºAoM ³½BQ
bush, brush ³U±M
pA oTña±Ç� »M±Ça »®TÇwn oµ [¥¢®] � éMB®«/¨]

³`Tinj
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Botaurus stellaris ònqM nBª¼U±M
�TwAn ° ¬B¼¦¼æA±e ¶o¼U pA ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p]
¬C ¡‾n ° jnAj ©¼hÇb »‾joÇ£ ³Ç� ¬B‾BÇwð§ð§

SwA »½À% ³M ¥½B« ºA²±´"
winnowing ºnB]±M
BÇM ³Ç‾Aj ºk®M³Ç]nj ° ¬joÇ� L@BQ [SîAnp � /�@]

nB]±M ²B¢Twj pA ²jB7TwA
buran, purga, burga ¬An±M
ºB¼wC ° ³¼w°n nj »"o{ ¤Bª{ º±" jBM [±] /�]

ºq�o«
white buran ¬An±Mk¼Pw / ÇT«

ºo¼£±M Ñ»½Ajp±M

deodorized ²k{»½Ajp±M
³Ç� oÇ¢½j »½Am* jA±« B½ �*°n »£s½° [»½Am� /�]

SwA ²k{ éFn ¬C J±¦�«B‾ º±M
¬jo2 ºo¼£±M Ñ¬jo� »½Ajp±M

deodorization ºo¼£±M
jA±« o½Bw B½ �*°n J±¦�«B‾ º±M éFn [»½Am� /�]

»½Am*
»½Ajp±M / ÇT«

deodorize ¬jo� ºo¼£±M
BÇ½ �Ç*°n J±¦�«B‾ º±M ¬jo� $me [»Ç½Am� /�]

o¢½j »½Am* jA±«
¬jo� »½Ajp±M / ÇT«

ecofact ³TiBw¨±M
»µB¼Ç£ ° ºn±‾B] ºB½BKM ³‾±£ oµ [»wB®{¬BTwBÇM]
o¼¼kU ³‾±£_¼µ ³� »‾BTwBM �%±d« ð½ pA ²k{SFB½
»î±Ç‾ oÇM B«A ,jnAk‾ j±]° ¬C nj ºn°B Ø®F pA »{B‾

k®�»« S§¿j »¢®µoF eBLUnA
organic ecofacts »§C ºBµ³TiBw¨±M
Fz®Ç« BÇM ºA³TiBw¨±ÇM ³‾±Ç£ oÇµ [»wB®{¬BTwBÇÇM]
ºB´µ°o£ ° ZBî ° ¬A±hTwA ° J±a k®‾B« ,»Tv½p

»µB¼£@
inorganic ecofacts »‾kí« ºBµ³TiBw¨±M
Fz®« k"BF ³� ºA³TiBw¨±M ³‾±£ oµ [»wB®{¬BTwBM]
° »‾kíÇ« jA±« B´�@Bi ¥«B{ ,SwA »TiB®{Sv½p

¬C o½B5‾
aquatic ecosystem »MC ¬B£pBw¨±M
¬C »¦æA o~®î ³� »‾B£pBw¨±M [¥¢®] � éMB®«/¨]
° Bµ³aB½nj ° Bµ³�oM ° Bµ³‾Bij°n k®‾B« ,SwA JC

BµB½nj
forest ecosystem »¦¢®] ¬B£pBw¨±M
ºp¥¢®Ç] RAj±]±« �î±ª\« [¥¢®Ç] � éMB®«/¨]
° »µB¼£ j¦Th« ºBµ³‾±£ ° Bµ³`Tinj ° ¬BTinj)
° L@Bi ° JC) j±i ¶k‾po¼* N¼d« BM ³� (ºn±‾B]

k‾nAj ¥MBKT« ��MAn (²o¼*
terrestrial ecosystem »®¼«p ¬B£pBw¨±M
pA ©ÇîA ²kÇ‾p ¥Ç«A±Çî �î±ª\« [¥¢®] � éMB®«/¨]
oÇM ³Ç� B Ḉ‾C Sv½p N¼dÇ« ° ºn±‾BÇ] ° »µB¼Ç£@

k‾±{»« oµB� �¼«p ºB´¼ñzi
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sniffing y½±M
oÇM ¤BKT‾A ¤Be nj ºBµ²jAj �TFo£ k®½AoF [///³‾BÇ½An]
ºnAqFAShw B½ ºnAqFA¨o‾ �TvM Nw±U ³ñL{ º°n
sniffer o¢z½±M
³Ç� ºnAqÇFAShÇw ° ºnAqÇFA¨ o‾ ºA³TvM [///³‾B½An]

jo¼£»« An ³ñL{ º°n oM ¤BKT‾A ¤Be nj ºBµ²jAj
anchor buoy o¢®§ �½±M
S¼í"±« ¬jAj ¬Bz‾ ºAoM »ña±� �½±M [»½B½nj /b]

jnAjnA o" B½nj oTvM nj o¢®§ ³� »‾B«p ,o¢®§
o¢®§ ¶°B®{/@ ÇT«

mooring buoy nB´« �½±M
ºB] ³M ¬A±U»« An Bµn°B®{ ³� ºA³½±M [»½B½nj /b]

SvM ¬C ³M ºo¼£±¦ Q́ B½ ºpAk‾A o¢®§
nB´« ¶°B‾ /@ ÇT«

flavour enhancer ©íI ° o\î ¶k®µjj±L Ḿ
ºAnAj B½ ©í% ° o�î k"BF »‾j°qFA ¶jB« [»½Am� /�]
¶jBÇ« ©íÇ% ° o�î y½AqFA ºAoM ³� ©� ©í% ° o�î

j±{»« ³FBbA ¬C ³M »½Am*
breeding gain y½Ap ¶o Ḿ
ºB´ªÇÇUA jAkíÇÇU }§BÇÇi y½AqÇÇÇÇFA [ð½q¼ÇÇÇÇ(]
²k{$o~« Si±w ºB´ªUA ³M SLv‾ o½mQSFBñ{

²k®½Ap n±T�@An nj
benefactive, beneficiary, n°²o Ḿ
benefactor
jAkÇ½°n pA ³� »î±b±« »½B®í« yK‾ [»wB®{¬BMp]

j±{»« k®«²o Ḿ ¥íF

²B¢z½°n S¼�¼2Ñ ²B¢z½°n ºn°²o Ḿ

eutocia »½Ap³M
»í¼L% ¥ªe éb° B½ ¬Bª½Ap [»ñ{qQ]

software deployment nAq4A¨o‾ ºpAk‾A nB�@³M
�‾B«BÇw ð½ ³Ç� »½B´T¼§BíÇÇF �î±ª\ÇÇ« [///³‾BÇÇ½An]

k‾Bwn»« ºnAjoM²o Ḿ ³M An ºnAqFA¨o‾
euphemism 1 »½±£@³M
ºBÇ] ³ÇM k®½B{±Çi ºA²rA° joMnBÇ� [»wB®{¬BÇMp]
k®½B{±iBÇÇ‾ »®ªÇÇb ºB®íÇÇ« ºAnAj ³ÇÇÇ� ºA²rA°

SwA
backcross breeding »Tz£oM »(ÀU ºjAs® Ḿ
W½oÇ% pA ºjAs® Ḿ ºB´{°n pA »ñ½ [SîAnp �/�@]
³¼§°A �£n°j ºBµk§A° pA »ñ½ BM ºnAoñU ºo¼£@³£n°j

J±¦�« S7æ ð½ ¤BKT‾A ºAoM y®½q£ °
»Tz£oM »MÀU x°n / ÇT«

euphemism 2 ²rA°³M
ºB] ³M ³� k®½B{±i ºB®í« BM ºA²rA° [»wB®{¬BMp]

j°n»« nB� ³M k®½B{±iB‾ ºB®í« BM ºA²rA°
aircraft modification jo£@A±µ ºpBw³®¼ Ḿ
ð½ »ñ½q¼ÇF RB~hÇÇz« nj o¼¼kÇÇU [»«B#ÇÇ‾ /�]
k¼§±ÇU RB~hz« nj o¼¼kU jB\½A W½o% pA jo£@A±µ

»¦L" ¶k{k¼§±U ¨À"A o¼¼kU B½ ¬C
stale 1 1RB¼M
oYA nj ¬C »£pBU ³� »½Am* ¶jB« »£s½° [»Ç½Am� /�]

SwA ³TFn �¼M pA ³TwBz‾ nBTiBw o¼¼kU
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²k{RB¼M Ñ 2RB¼M

stale 2 1¬k{ RB¼M
nj ³TwBÇz‾ nBTiBÇw 8T9BÇ½ o¼¼�ÇÇU [»ÇÇ½AmÇÇ� /�]
B´Ç‾C »£pBÇU 8TÇ9n 8¼ÇM pA KLÇw ³� »½Am6jA±«

j±{»«

staling 2¬k{ RB¼M
nBTiBÇw o¼¼kU oYA nj ¬C nj ³� ºk®½AoF [»½Am� /�]

j°n»« �¼M pA »½Am* jA±« »£pBU ,³TwBz‾
bread staling ¬B‾ ¬k{ RB¼M
�¼ÇM pA ¬BÇ‾ »£pBÇU ¬C nj ³Ç� ºk®½AoF [»½Am� /�]

j°n»«
staled ²k{RB¼M
»UB¼M k®½AoF oYA oM ³� »½Am* ¶jB« »£s½° [»½Am� /�]

SwA ³TFn �¼M pA ¬C »£pBU
2RB¼M / ÇT«

staleness »UB¼M
»Ç½Am* jA±« »£pBU �TFn �¼M pA S§Be [»½Am� /�]

³TwBz‾ nBTiBw o¼¼kU oYA nj
²j°jp S�BM Ñ ²k{S4BM»M

odourless ±M»M
SwA ±M ³‾±£ oµ k"BF ³� ºA²jB« »£s½° [»½Am� /�]

amenorrhea »‾BT{j»M
¬BTÇ{j ºBÇµ²n°j j"±U B½ ¬kz‾nA o"oM [»ñ{qQ]

(»£kîB")

primary amenorrhea ³¼§°A »‾BT{j»M
ï±¦M ¨B¢®µ nj (»£kîB")¬BT{j ¬jAk‾ fn [»ñ{qQ]

»¢vÄB½y¼Q »‾BT{j»M
premenopausal amenorrhea
k®½AoF nj (»£kîB")¬BT{j »í¼L% yµB� [»ñ{qQ]

»¢vÄB½
ovarian amenorrhea jAp¬AkªhU »‾BT{j»M
ºBµ¬±«n±Çµ j±LªÇ� pA »{B‾ »‾BT{j»M [»ñ{qQ]

»‾AkªhU
secondary amenorrhea ³½±‾BY »‾BT{j»M
ï±¦M ¬B«p nj ¬C ¬jAj fn pA uQ ¬BT{j éBE [»ñ{qQ]
lactation amenorrhea »µjo¼{ »‾BT{j»M

»µjo¼{ pA »{B‾ »‾BT{j»M [»ñ{qQ]

hypersensitivity »wBvey¼M
ð½ �¦ªÇe ³ÇM ¬BMq¼Ç« ²B¼£ y®�@A° [SîAnp �/�@]
Â«B�@³¦ªe jn±« ºB §́±¦w ¬C nj ³� ºnBª¼M ¥«Bî

k‾±{»« ºnBª¼M oTz¼M xoTv£ é‾B« ° k‾o¼«»«
»�B9A ¬k«Cn° Ñ ¬k«Cn°y¼M

overproved ²k«Cn°y¼M
jBÇ½p S¼§BíF oYA nj ³� ºo¼ªi »£s½° [»Ç½Am� /�]

k{BM ²k«C n° ¤±ªí« ke pA y¼M oªh«
ellipsoid nA°»r¼M
»o¼M ºA³d7æ oµ BM ¬C é�K« ³� ºA³½°n [»)B½n]

SwA ²o½Aj B½
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expansion ellipsoid yBvL‾A nA°»r¼M
K½ob BM y½Bµn±d« ¤±% ³� ºnA°»o¼M [ð½q¼(]

SwA KwB®T« n±¦M �ñL{ nj »§±% eBvL‾A
flattened ellipsoid, gQ nA°»r¼M
oblate ellipsoid
»o¼ÇM ð½ ¬An°j pA ¥æBÇe nA°»o¼ÇM [»)BÇÇ½n]
¶oÇ½Ajo�Ç" ³� ºn±% ³M y½Bµn±d« pA »ñ½ ¤±e

k{BM oTz¼M ¬An°j n±d« ¤±% pA ¬C ºA±TwA
»Th§ nA°»N¼M Ñ ±v‾A±Q nA°»r¼M

ellipsoid of revolution, »‾An°j nA°»r¼M
spheroid
¤±e »o¼M ð½ ¬An°j pA ³� ºnA°»o¼M [»)BÇ½n]

k½C»« k½kQ y½Bµn±d« pA »ñ½
strain ellipsoid y‾o� nA°»r¼M
k«BÇ] ©Çv] pA »%BKÇ‾ »wk®Çµ ¬BÇñ« [ð½q¼ÇÇ(]
pA y¼ÇQ eBKÇ‾ �Ç½A ³� ºA³TFB½¥ñ{o¼¼kU ¬Bvz�@

k‾A³T{Aj nAo" ³ñ½ ¶o� º°n ¥ñ{ o¼¼kU
stretched ellipsoid, ²k¼z� nA°»r¼M
prolate ellipsoid
»o¼ÇM ð½ ¬An°j pA ¥æBÇe nA°»o¼ÇM [»)BÇÇ½n]
¶oÇ½Ajo�Ç" ³� ºn±% ³M y½Bµn±d« pA »ñ½ ¤±e

k{BM oTª� ¬An°j n±d« ¤±% pA ¬C ºA±TwA
»Th§ nA°»N¼M Ñ ºn°BTz£ nA°»r¼M

inertia ellipsoid »Th§ nA°»r¼M

»¦æA »Th§ n°BTz£ BM ³� »boF »d�w [ð½q¼(]
SMBY ©v] ³MSLv‾ ° j±{»« �¼¼íU ¬Bioa ©v]

k‾B«»«
Poinsot ellipsoid ±v‾A±Q nA°»[¼M / ÇT«

ºn°BTz£ nA°»[¼M
momental ellipsoid

pathogenic ApºnBª¼M
ºBµ³‾BÇÇz‾ BÇÇ½ ºnBª¼ÇÇM ¶k®®�jB\ÇÇ½A [»ñ{qÇÇÇQ]

³‾±£ºnBª¼M
pathogenesis »½ApºnBª¼M

ºnBª¼M B½ ³‾±£nBª¼M R¿ÀTiA jB\½A [»ñ{qQ]
drug pathogenesis »½°nAj »½ApºnBª¼M

°nAj joMnB� BM ºnBª¼M ºBµ³‾Bz‾ jB\½A [»ñ{qQ]
bucker, sawyer oÔM³®¼M
An Bµ³®¼ÇM ³Ç� »µB¢TÇwj BÇ½ joF [¥¢®] � éMB®«/¨]

jo ÔM»«
buck, bucking ºoÔM³®¼M
Sinj ð½ ¬joÇ� ³í�Ç" ³í�Ç" [¥¢®] � éMB®«/¨]

²k{é�" B½ ²jBTFA
ground-lead logging,»®¼«p ºA³4BM ºoÒM³®¼M
cable-ground skidding
ðª� ³M ²k{é�" ¬BTinj ¥ªe [¥¢®] � éMB®«/¨]

�¼«p º°n oM »¦MB� ºB´®¼{B«
»®¼«p »¦MB� ºoÒM³®¼M / ÇT«
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»½A±µ ºA³4BM ºoÒM³®¼M
skyline cable logging, overhead
logging
³� ºnAjo ÒM³®¼M ºB´{°n pA »ñ½ [¥¢®Ç] � éMB®«/¨]
¥MBÇ� W½oÇ% pA ³®¼M²joÇ£ ¥K‾°¥ªÇe �£@A° ¬C nj

k®�»« S�oe »½A±µ SMBY ° ©¼hb ° �¼¢®w
»½A±µ »¦MB� ºoÒM³®¼M / ÇT«

hot logging é½ow ºoÒM³®¼M
³¦æBFÀÇM ³‾BinB� ³M ³®¼M ¤BKT‾A [¥¢®] � éMB®«/¨]

é�" pA uQ
»®¼«p ºA³�BM ºoÒM³®¼M Ñ »®¼«p »¦MB� ºoÒM³®¼M

»½A±µ ºA³�BM ºoÒM³®¼M Ñ »½A±µ »¦MB� ºoÒM³®¼M

high-lead logging, o¦í«³ª¼‾ ºoÒM³®¼M
high-lead cable logging
³� ºnAjo ÒM³®¼M ºB´{°n pA »ñ½ [¥¢®Ç] � éMB®«/¨]
ºB´¦MBÇ� �¦¼w° ³M Bµ³®¼M²jo£ B½ ¬BTinj �®U ¬C nj
nj SwA �ñªÇ« ° k‾±{»Ç« ¥ªÇe ²k‾±{S½Akµ

k‾±{ W¦í« A±µ nj ¥ªe o¼v« pA »Tªv"
aerial logging »½A±µ ºoÒM³®¼M

³� ºnAjoM³®¼M ºB´{°n pA »ñ½ [¥¢®Ç] � éMB®«/¨]
° ¬±§BM B½ jo¢§BM k®‾B« »½A±µ �¼¦K‾ ¥½Bw° ðª� ³M

jo¼£»« Rn±æ �¼«p BM tBªU ¬°kM
peavey/ peavy/ peavie ¬BT¦`³®¼M
L±Ç‾ BÇM »ªñdÇ« »TwjJ±a [¥¢®] � éMB®«/¨]

Bµ³®¼M²jo£ »½B]³MB] ºAoM ºq¦F
bucking ladder nAk´¢‾³®¼M
³� »M±a ºBµ²o¼£ pA ºA³î±ª\« [¥¢®] � éMB®«/¨]
¨B¢®Çµ nj Sinj ¬jn±Çi oÇ Ôw ° ¬k¼T¦Ç* pA é‾B«

j±{»« ºo ÔM³®¼M
anomic nB\®µ»M

ºnB\®µ»M ³M e±Mo« [»wB®{¬A°n]

anomaly 1 1ºnB\®µ»M
ºjBî S¼íb° pA $Aod‾A [ð½q¼(]

anomie 2ºnB\®µ»M
³M g¦íU ¨kî pA »�@Be »~h{ tBveA [»wB®{¬A°n]
nj ºk¼Ç«AB‾ ° »¢‾B¢¼M tBveA q¼‾ ° »îBªT]A ²°o£@
»½BÇµjAkÇ½°n ºB®YA nj |±~i ³M ³í«B] B½ jo2 ð½

ºjB~TEA j±�n ° »í¼L8 ºB½ÀM ° ¡®] k®‾B«



N
Acanthaceae ¬B¼woiBQ
³Ç� ¬B‾BwB®íÇ‾ �TÇwAn pA »‾BµB¼Ç£ [»wB®ÇÇ{Sv½p]
° ³Tw±¼ÇQ ©5®«BÇ‾ ¥£ ¨B] ° ¥MBKT« ºB´£oM ºAnAj

k‾A¥ñ{ ºA³®¼{±Q ¶±¼«
antivalley wind ² Ønj ßjBMjBQ

¿BM nj ²nj jBM »Tz£oM ¬B½o] [±] /�]

antimountain wind ²±� ßjBMjBQ
¿BM nj ²±� jBM oUj¼íb »Tz£oM ¬B½o] [±] /�]

antiproton ¬±U°oQjBQ
¨oÇ] ¤jBíÇ« »«oÇ] ³Ç� ¬±U°oÇQ ¶nljBQ [ð½q¼(]

jnAj ÇÇ �¼PwA ° keA° »7®« nBM ,¬±U°oQ12
countercurrent ¬B½o]jBQ
S´] nj »§° o¢½j ¬B½o] n°B\« »‾B½o] [±] /�]

j§Bh«
J±®] »½A±TwA ¬B½o]jBQ

South Equatorial Countercurrent,
SECC
nj j¼íÇb ° ð½nBÇM º±w�oÇ{ ¬B½o] [±] /�]
�Ç]nj 8 »ñ½jqÇ‾ nj ³Ç� u¦Ç%A ° ¨AnC t±‾B¼Ç"A

SwA ³TFo£ B] »½A±TwA ¬B½o] ¬°nj ,»M±®]

¤Bª{ »½A±TwA ¬B½o]jBQ
North Equatorial Countercurrent,
NECC
ºB ‾́B½oÇ] �¼ÇM ±w�oÇ{ ¬B½oÇ] nA±Ç‾ [±ÇÇÇ] /�]

±wJo* J±®] ° ¤Bª{ »½A±TwA
antiphonal singing »‾A±ijBQ
²°oÇ£ Nw±ÇU AkæjBÇQ �í�" ð½ ºAo]A [»2¼w±«]

¬A±hªµ
antiparticle ²nljBQ
³Ç� oÇ¢½j ºA²nl BÇM o�B®T« ºjB¼®M ºA²nl [ð½q¼(]
° »ñ½oTÇñ§A nBÇM BÇ«A ,kÇ‾nAj ¬BÇvñ½ �¼PwA° ¨o]

SwA o¢½kñ½ j§Bh« B ‾́C »v¼%B®k« n°BTz£@
antiphonal AkæjBQ

»½AkæjBQ ³M J±v®« [»2¼w±«]

antiphony »½AkæjBQ
BÇ½ °j ¬C nj ³Ç� »½BK¼w±Ç« SFBM »î±‾ [»2¼w±«]
Rn±Çæ@³M An ¬C pA »zhM B½ ³í�" ð½ ²°o£ k®a

k®®�»« Ao]A JA±] ° ¤AÆw
landslide terrace ºA²qL§%¼«p �‾B£jBQ
³� nA±ªµB‾ »d�w BM ²BU±� ºA³‾B£jBQ [»wB®{�¼«p]

j±{»« jB\½A ²qk§�¼«p oYA oM
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erosion terrace »z½Bwo4 �‾B£jBQ
nB®� nj y½BwoF Nw±U ³� ºA³‾B£jBQ [»wB®{�¼«p]

k½C»« j±]° ³M ºA³‾Bij°n ºBµ²nj ¶nA±½j
antimatter ²jB«jBQ
³TiBw Bµ²nljBQ pA »«BªU ³M ³� ºA²jB« oµ [ð½q¼(]

k{BM ²k{
anti-sea breeze B½nj ©¼v‾jBQ
³ÇM »ñzi pA ¿BM nj A±µ xnB{ Sz£oM [±Ç] /�]

SwB½nj ©¼v‾ xjo£ pA »½q] ³� B½nj º±w
antineutron ¬°oU±‾jBQ
»«oÇ] BÇM »ñ½oTÇñ§A nBÇM ¬°kÇM ºA²nl [ð½q¼ÇÇ(]
nj xA»v¼%B®k«n°BTÇz£ ³Ç� ¬°oU±‾ ¨o] º°Bv«

SwA ¬C �¼PwA S´] $Ài
nBLTîA k¼½FU ¨À(A jAkíU oT«AnBQ

accreditation multiplicity parameter
¨ÀÇ"A jAkíÇU ßoÇMAoÇM »TLX« c¼dæ jkî [RAoMBhÇ«]
nB¼TiA njnBLTîA k¼½FU é]o« ³� nBLTîA k¼½FU RBîÀ%A

kµj»« nAo" ºnBTvµ
Equuleus KwA²nBQ
¶oñª¼Ç‾ nj ða±Ç� »ñ¦F Rn±æ �¼«°j [¨±\‾]
j±{»« n±~U KwA ow ¥ñ{ ³M ³� ¬BªwC »§Bª{
anomalous dispersion nB\®µ»M y{BQ
oÇM Svñ{ K½oÇb ºjBîo¼Ç* RAo¼¼kÇU [ð½q¼(]

Z±« ¤±% Kve
acoustic dispersion R±æy{BQ

ºBµk«BÇvM ³ÇM K�o« »U±æ Z±« �½q\U [ð½q¼(]
|Bi ºnBzT‾A N¼d« pA nAm£ nj ¬C ¶k®µj¥¼ñzU
stern ³®{BQ

n°B®{ »½B´T‾A yhM [»½B½nj /b]
alkali(ne)-refined »½B¼¦( ¶k{y½¿BQ
jApC Joa ºBµk¼wA ³� ºA²jB« »£s½° [»Ç½Am� /�]

SwA ²k{ Ak] k¼v�°nk¼µ©½kw ðª� ³M ¬C
physical refining »ñ½q¼4 y½¿BQ
jApC Joa ºBµk¼wA ¬C nj ³� ºk®½AoF [»½Am� /�]
o¼hLÇU W½oÇ% pA oTz¼M ,²j°jp�ªæ B½ ¨Bi �*°n
BÇM ¬±MBÇæ $mÇe W½oÇ% pA ³Ç‾ ° k‾±{»Ç« AkÇ]

»½B¼¦" y½¿BQ k®½AoF nj ºpBw»X®i
alkali refining »½B¼¦( y½¿BQ
pA jApC JoÇa ºBµk¼ÇwA ºpBÇwAkÇ] [»Ç½AmÇ� /�]

k¼v�°nk¼µ©½kw BM »�@An±i ºB´®*°n
passive filter ¤Bí4o¼` �½¿BQ
»§BíFo¼* ºBµ³7§Æ« ¥«B{ B´®U ³� ºA³½¿BQ [ð½q¼(]
»§BíF o~®î ° SwA ¬pBi B½ o£@BK§A B½ S«°BK« k®‾B«

jnAk‾ j±]° ¬C nj n±Tv½q‾A oU k®‾B«
Cycadaceae ¬B¼¦h‾B½BQ
ºoµBÇ� ³Ç� ¬BÇ¢‾AjpBÇM pA ºA²o¼U [»wB®{Sv½p]

k‾nAj k®¦M ºA³‾B{ ºB´£oM ° k®‾B«¥h‾
abend, abnormal end ºjBîo¼` ¬B½BQ
ºAoÇ]A ¶kz‾ºq½n³«B‾oÇM ¬kÇ{ ?E±TÇ« [RAoMBhÇ«]
tB®{B‾ ºk®½Ao2B½ n±Twj BM ³‾B½An �´]A±« oYA oM ³«B‾oM
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»§B'T‾A o4Bv« �‾B½BQ
transfer passenger terminal
¬AoFBv« ºAoM ³TFB½|B~TiA ºA³‾B½BQ [ºo´Ç{ /b]

»§BKT‾A
stem foot ³`B«j ºBQ
�*BÇ«j ³� (keel) ²pB« »½B´T‾A Sªv" [»½B½nj /b]

j±{»« ¥~T« ¬C ³M n°B®{
conservation of energy ºro‾A »¢Tv½BQ
³Ç‾ ºroÇ‾A ¬C tBÇwA oM ³� ºjB¼®M »¦æA [ð½q¼(]
^±‾ ³M »î±‾ pA ³ñ¦M ,j±{»« j±MB‾ ³‾ ° k½C»« k½kQ

j±{»« ¥½kLU o¢½j
threat monitoring k½k´U y½BQ
WÇMA±Çw »wnoÇM ° »MBÇ½pnA ° º°B�@A° [RAoMBh«]
ºBµjAk½°n ß�TFB½ ºAoM ³� »UBîÀ%A o½Bw ° ºq¼ª«

k‾±{»« ºn°Cjo£ Bµ³‾B«Bw S¼®«A ßè"B‾
growth monitoring k{n y½BQ
³� ¬B�j±� KwB®« k{n jn°CoM ºAoM »{°n [³½m�ÇU ]
kµj»« ¬Bz‾ An B´½nBª¼M ° ³½mNU o¼YFU ¤Be 
¼î nj

base ²B¢½BQ
RB¼¦ªÇî »‾BL¼TÇzQ B½ »eAo% ¥d« /1 [»«B#Ç‾ /�]
ºAoM |Bi RBv¼wFU BM »¦d« B½ ³K�®« /2 »«B5‾

»‾BL¼TzQ ° jB«C
marine base »½B½nj ¬AnAk¢®�U ²B¢½BQ
ºBµjoLÇ‾ pA »‾BL¼TÇzQ ºAoÇM »µB¢½BÇQ [»«B#Ç‾ /�]
SwA»UÀ¼ ḈvU ºAnAj ³� »½B½nj ¬AnAk¢®7U »®¼«p
An »½BÇ½nj ¬AnAk¢®7ÇU joLÇ‾ ° RB¼¦ªÇî ¬BÇñ«A ³�@

jpBw»« ©µAoF

base of operations »UB¼¦ªî ²B¢½BQ
�K�®Ç« »UÀæA±« �¼eB‾ nj ³� ºA³K�®« [»«B#‾ /�]
ºk®FC RB¼¦ªî»«B5‾ ºBµ°o¼‾ ° jnAj nAo" RB¼¦ªî

k®®�»« ^°o{ B\‾C pA An j±i
naval base »½B½nj º°o¼‾ ²B¢½BQ
³Ç� RBv¼ÇwFU pA ºA³î±ª\« B½ ²B¢½BQ [»«B#Ç‾ /�]
�Ç½A ;jnAj ²k´î³ÇM An ¬C S¼§±ÃÇv« ²k‾B«oÇÇF ð½
pA »‾BL¼TÇzQ ºAoÇM p̈¿ RÀ¼´vU ¥«B{ RBv¼wFU

SwA»®¼«p joL‾ ºB´T¼§BíF
army base »®¼«p º°o¼‾ ²B¢½BQ
»‾BL¼TzQ ° jB«C ³� »½B½nj ¥d« ° ¬Bñ« [»«B#‾ /�]

jnAj ²k´î³M An n°B®{ ºB ‾́B¢½ RB¼¦ªî ° n±«A
orthogonal basis k«BíT« �½BQ
»¦ÇiAj JoÇb ºBoÇF ð½ ºAoM ºA³½BQ [»)B½n]

k«BíT« °j³M°j ºBµnAjoM pA ¥ñzT«
orthonormal basis k«BíT«Bñ½ �½BQ
»¦ÇiAj JoÇb ºBoÇF ð½ ºAoM ºA³½BQ [»)B½n]

k«BíT«Bñ½ ºBµnAjoM pA ¥ñzT«
downstream Swj%¼½BQ
(RNA pAoª¼¦Q B‾ ßn ©½q‾C ³� ºo¼v« [SîAnp �/�@]
¶k®µj¬B½BQSªw ³M oÒMy¼Q ��K‾ pA polymerize)

k®�»« »% ¬r (terminator)

downfield ¬Ak¼« %¼½BQ
oµBÇ� ºAoM ³� ºoT7¼íb »v¼%B®k« ¬Ak¼« [»ª¼{]
|BÇi �TÇvµ »v¼%B®kÇ« k½kÇzU ¤B®¢¼Çw ¬k{

j±{ ¤BªîA k½BM é]o« ³M SLv‾
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accelerating potential ²jJBT{ ¥¼v‾BTQ
¶k®µkMBT{ j°oTñ§A ³M ³� ºjB½p SLX« rBT§° [ð½q¼(]

j±{»« jnA° ¬°oTñ§A
half-cell potential ¥¼Q©¼‾ ¥¼v‾BTQ
¥¼v‾BTÇÇQ ,»½B¼ª¼{°oTÇÇñ§A ºB´¦¼ÇÇQ nj [»ª¼ÇÇ{]
³ÇM ¬A±U»«An ¥¼Q »¦� y®�@A° pA ¥æBe »ñ½oTñ§A
e±Mo« ¥¼Q ©¼‾ °j ºB´¦¼v‾BTQ éª] ¥æBe Rn±æ

SFo£ o5‾ nj kUB� ° k‾C ³M
cooking 1%ThQ
° ¬joÇ� e±¦hÇ« BÇM AmÇ* �¼ ḈU k®Ç½AoF [»½Am� /�]

³¼§°A jA±« ¬jAj RnAoe ° ¬jo� K¼�oU
baking 2%ThQ
RnAoÇe pA ²jB7TÇwA BM »½Am* jA±« �¼ Ú [»½Am� /�]

n±®U B½ oF nj ðzi
¬jo� ºn±®U / ÇT«

developer n°Ck½kQ
ºBµ³‾B«BÇw ¶k‾pBw }h{ B½ ¬B«pBw [RAoMBhÇ«]

RB%BLUnA ° RBîÀ%A ºn°B Ø®F
patient Ao½mQ
(argument) »î±b±« »½B®í« yK‾ [»wB®{¬BMp]

SwA ¥íF jAkin pA oYFT« ³�@
o½mQy®� / ÇT«

acoustic scattering »ñ¼Tw±�@C »£k®�@AoQ
RB Ḉ] nj »U±Çæ ZA±Ç«A »£k{yhÇQ [ð½q¼Ç(]

©5®«B‾ xAoQ ° Svñ{ JBUpBM oYA oM j¦Th«

Coulomb scattering »®§±� »£k®�@AoQ
y®�©µoÇM oÇYA oM nAjnBM RAnl »£k®�@AoQ [ð½q¼Ç(]

»ñ½oTñ§A
launcher o¢MBUoQ

ð{±« JBUoQ �¦¼w° [»«B#‾ /�]

projectile ³MBUoQ
JBUoQ »]nBi »¦«Bî oYA oM ³� »ªv] oµ [ð½q¼(]

kµj ³«AjA S�oe ³M j±i »Th§ BM ° k{BM ²k{
alpha ray B�§C ±UoQ
³� ²k¼‾±½nBM°j ¨±¼¦µ ºB´ªUA pA ºA³ñ½nBM [ð½q¼(]
nj ° j±{»« $od®«»v¼%B®k«°oTñ§A ºB ‾́Ak¼« nj

k®�»« jB\½A k½k{ y‾±½ ²jB«
beta ray BTM ±UoQ

BTM RAnl pA ºnBL½±] [ð½q¼(]

characteristic ray ³~hz« ±UoQ
©Çi ð½ ,¥¼Çv‾Ao7Ç½j �§jBíÇÇ« ð½ nj [»)BÇÇÇ½n]

k®�»« k¼§±U An ¤Ao¢T‾A ºBµ©i o½Bw ³� ¤Ao¢T‾A
anchor flag o¢®§ ©aoQ
³M ³� ¡‾nq«oE B½ qLw ða±� ºB´ªaoQ [»½B½nj /b]
¨B¢®µ ° j±{»«³T#£ jAkîA Xoí« ºB´ªaoQ pA ð½ oµ

j±{»« ²jB#TwA ¬C pA ºnAjoMo¢®§ B½ ºpAk‾Ao¢®§
rendering, rendition, rendu (fr.) pAjoQ
³ÇM »�Çi o½°B~ÇU ¥½kLÇU k®Ç½AoÇF [»ªv\ÇÇU /Çµ]

¥«B� o½°B~U
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render ¬jp pAjoQ
ð½ ³ÇM nAqÇMA ðª� ³M ¬jAj ©\e /1 [»ªv\U /Çµ]
x°n ³ÇM ³Ç� ºoÇYA BÇ½ ²jBÇw »{BKÇ‾ BÇ½ »ÇeAo%
k{BÇÇM ²kÇÇ{ jB\ÇÇ½A (perspective) ±¼TñPwoÇÇQ
kÇ‾°n nj ºA³‾B½A n ºnBT{B¢‾ ºBµ²±¦] pA »ñ½ /2
ºkíM³Çw ºBµ³®dÇæ ³Ç� Bª‾B½±ÇQ ºB´ª¦¼ÇF k¼§±U

k®�»« jB\½A
»í¼LI ¬BMp xpAjoQ

natural language processing, NLP
ozM »í¼L% ºB ‾́BMp »®¼{B« Lnj ° k¼§±U [///³‾B½An]

»ñ¼Tw±�@C ¤B®¢¼w xpAjoQ
acoustic signal processing
ºB´T«ÀÇî pA k¼7Ç« RBîÀÇ%A ZAohTÇwA [ð½q¼Ç(]

»ñ¼‾°oTñ§A ºB´{°n ³M »ñ¼Tw±�@C
»ñ¼Tw±�@C ð‾Bz‾ xpAjoQ / ÇT«

¤B®¢¼w xpAjoQ Ñ »ñ¼Tw±�@C ð‾Bz‾ xpAjoQ
»ñ¼Tw±2@C

jet stream cirrus »T] ¬B½o] ºBwoQ
nj A±Çµ ©ÄBÇ" S�oe oYA oM ³� »½BwoQ oMA [±] /�]
° S] j±Ç]° ° j±{»Ç« ¥¼ÇñzU »TÇ] ¬B½oÇÇ]

jpBw»« nBñ{C ¬BªwC nj An ¬C ºBTwAn
k¼�w Ö¤BM »½B½nj »½±TwoQ

Chlidonias leucopterus
�TÇwAn ° ¬B¼½BÇ�@BÇ� ¶o¼U pA ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p]
y½B §́BÇM oÇ½p ° ¡‾n²B¼Çw y‾kÇM ³� ¬B‾Bw©¼¦w

SwA ºoTv�@Bi ³M ¥½B« k¼7w

Sterna paradisaea »Tz Ḿ »½B½nj º±TwoQ
�TÇwAn ° ¬B¼½BÇ�@BÇ� ¶o¼U pA ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p]
²BU±� ¬jo£ ° jo£ ow ° ð½nBM ºB §́BM BM ¬B‾Bw©¼¦w

j½o� ° ¥½±% ° ºnA±‾ »«j ° n±�" °
k¼�wSzQ »½B½nj º±TwoQ

Chlidonias leucopterus
�TÇwAn ° ¬B¼½BÇÇ�@BÇÇ� pA ºA³‾±ÇÇ£ [»wB®ÇÇ{Sv½p]
²o¼U �½A ¬B£k‾oQ o¢½j BM ³v½BK« nj ³� ¬B‾Bw©¼¦w

jnAj k¼7w SzQ ° ¬jo£ ° SwA oT«Ak‾A S{nj
k¼�w»‾Bz¼Q »½B½nj º±TwoQ

Sterna albifrons
�TÇwAn ° ¬B¼½BÇ�@BÇ� ¶o¼U pA ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p]
³Ç� ð½nBÇM ºB §́BÇM ° ða±� ¶pAk‾A BM ¬B‾Bw©¼¦w

jnAj ºk¼7w »‾Bz¼Q
»®¼a nAk]BU »½B½nj º±TwoQ

Sterna bernsteini
�TÇwAn ° ¬B¼½BÇÇ�@BÇÇ� pA ºA³‾±ÇÇ£ [»wB®ÇÇ{Sv½p]
pA xk®‾B«ZBÇU k®¦ÇM ° ²o¼ÇU ºBµoQ ³� ¬B‾Bw©¼¦w

SwA ²k{²k¼z� ow KKî Sªw ³M »‾Bz¼Q
Sterna caspina ºnqi »½B½nj º±TwoQ
�TÇwAn ° ¬B¼½BÇ�@BÇ� ¶o¼U pA ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p]
° SwA »½BÇ½nj º±TwoQ �½oT£nqM ³� ¬B‾Bw©¼¦w

jnAj �{°n q«o" ¡‾n ³M ºnBK®«
»'¼'e ºA³¦`¦a¨j »½B½nj º±TwoQ

Sterna hirundo hirundo
�TÇwAn ° ¬B¼½BÇ�@BÇ� pA ºA³‾±£oÇ½p [»wB®Ç{Sv½p]

²B¼w ðµÀ�° ða±� ºA³X] BM ¬B‾Bw©¼¦w
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Sterna dougallii ¤B£°j »½B½nj º±TwoQ
�TÇwAn ° ¬B¼½BÇ�@BÇ� ¶o¼U pA ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p]
�{°n ºoTv�@Bi ¬C ¬kM º°n c�w ³� ¬B‾Bw©¼¦w
³M ¥½B« ° LpB‾ ° k®¦M nBK®« ° SwA k¼7w ¬C ©ñ{ °

jnAj ²B¼w
Sterna saundersi pnk‾Bw »½B½nj º±TwoQ
�TÇwAn ° ¬B¼½BÇ�@BÇ� ¶o¼U pA ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p]
ºBµ³L§ ° jnAj k¼7w ° ²k¼z� »‾kM ³� ¬B‾Bw©¼¦w

SwA �AoM ° ¡‾n²B¼w y§BM
»'¼'e ²B¼w »½B½nj »½±TwoQ

Chlidonias niger niger
�TÇwAn ° ¬B¼½BÇ�@BÇ� ¶o¼U pA ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p]

SwA ¡‾n@²B¼w HTLv‾ ° ða±� ³� ¬B‾Bw©¼¦w
Sterna bergii ònqM »¦�@B� »½B½nj º±TwoQ
�TÇwAn ° ¬B¼½BÇ�@BÇ� ¶o¼U pA ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p]
° SwA ¨Ak‾Ao*¿ ° ònqM »½±TwoQ ³� ¬B‾Bw©¼¦w
j±{»« ²k½j »µB¼w ¥�@B� B½ ðµÀ� xow º°n

ða±� »¦�@B� »½B½nj º±TwoQ
Sterna bengalensis
�TÇwAn ° ¬B¼½BÇ�@BÇ� ¶o¼U pA ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p]
,jnAj »ñ½nBÇM »\‾nBÇ‾ -jnp nBK®« ³� ¬B‾Bw©¼¦w
ºoTv�@Bi y«j ° ¥7� ° �{°n ºoTv�@Bi y‾kM

SwA oU�{°n
Sterna repressa k¼�w³‾±£ »½B½nj º±TwoQ
�TÇwAn ° ¬B¼½BÇ�@BÇ� ¶o¼U pA ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p]
oÇM ° jnAj k®¦ÇM HTLÇv‾ ºnBK®ÇÇ« ³ÇÇ� ¬B‾Bw©¼¦ÇÇw
jn±i»« ©za ³M ºk¼7w � Q́ nA±‾ y½Bµ³‾±£º°n

»'¼'e S{nj)±‾ »½B½nj º±TwoQ
Sterna nilotica nilotica
�TÇwAn ° ¬B¼½BÇ�@BÇ� pA ºA³‾±£oÇ½p [»wB®Ç{Sv½p]
oÇ¢½j pA An ¬C xn±�Ç" nBK®ÇÇ« ³ÇÇ� ¬B‾Bw©¼¦ÇÇw

k®�»« q½BªT« »½B½nj ºBµ±TwoQ
jnp)±‾ »½B½nj º±TwoQ

Sterna sandvicensis
�TÇwAn ° ¬B¼½BÇÇ�@BÇÇ� pA ºA³‾±ÇÇ£ [»wB®ÇÇ{Sv½p]
y‾kÇM ° B §́BÇM ³Ç� Nw±T« ºA²pAk‾A BM ¬B‾Bw©¼¦w
° ð½nBM ° ²B¼w xnBK®« ° �{°n nB¼vM ºoTv�@Bi
° ð½nBM ²k‾oQ �½A ºB §́BM ;SwA jnp L±‾ BM ¥½±%

k®Tvµ k®¦M
%¼z‾¡® ‾́ »½B½nj º±TwoQ

Sterna balaenarum
�TÇwAn ° ¬B¼½BÇÇ�@BÇÇ� pA ºA³‾±ÇÇ£ [»wB®ÇÇ{Sv½p]
BÇM ° jnAj k¼7w ºBµoQ BM ³MoF »‾kM ³� ¬B‾Bw©¼¦w
ð½jqÇ‾ »½BÇ½nj ònqÇM ¬AnAk‾BTÇvQ ³ÇM RnBÇv]
³½mkÇU B Ḉ‾C Sw±Qº°n ºB´¦¢‾A pA ²B£ ° j±{»«

k®�»«
Pteridaceae ¬B¼viowoQ
ºAnAj ³Ç� ¬B‾Bwui ow pA ºA²o¼U [»wB®{Sv½p]

k‾AKíz®« ° k®¦M ºB´£oM
Am` k«BvM �«B®zwoQ

food frequency questionnaire, FFQ
ºAoÇM ³½mkU RBí§B�« nj ³� ºA³«B®zwoQ [³½m�ÇU ]
° »Ç½AmÇ* RAjBî�®¼Ç«p nj RBîÀÇ%A ºn°CéªÇ]

j±{»« ¥¼ªñU jAoFA »½Am* jA±« SFB½nj
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Adiantaceae ¬B¼{°B¼woQ
ºAnAj ³Ç� ¬B‾Bwui ow pA ºA²o¼U [»wB®{Sv½p]

k®µB¼w ºBµ³£n ° ¥ñ{»‾qMjBM ºB´ñ® Q́
cut-off high ²k½oM nBz4oQ
k{n ³TzQ ð½ ¬°nj nj ³� »«o£ nBzFoQ [±] /�]
nj ° j±{»Ç« Ak] »Mo* »¦æA ¬B½o] pA ° k®�»«

jo¼£»« nAo" ¬B½o] º±w K�"
Circinus, A pair of compasses, CirnB£oQ
¬BªwC nj ºn±‾©� ° ða±� »ñ¦F Rn±æ [¨±\‾]

t ßn±�® Ò" pnBM Rn±æ nB®� nj ,»M±®]
Aves ¬B£k‾oQ
pA »¢ªÇµ ³Ç� ºnAj²o Ḉ« ¬An±‾B] [»wB®{Sv½p]
oQ BM ¬Bz‾kM ° k®®�»« ºn°CjA p ºnAm£©hU W½o%
¤BÇM ³M ¥½kLU B ‾́C »½±¦] ºB´«Ak‾A ° ²k{ ²k¼{±Q

SwA ²k{
bird watcher o¢‾²k‾oQ
$AkµA B½ c½o7U k~" ³M ³� »~h{ [/// ºo¢{jo£@ ]

jo¼£»« o5‾ o½p An ¬B£k‾oQ »ª¦î
bird watching ºo¢‾²k‾oQ
B½ c½o7U k~" ³M ¬B£k‾oQ ºB{BªU [/// ºo¢{jo£@ ]

»ª¦î $AkµA
n°j pA o½mQS½Akµ ¶k‾oQ

unmanned aerial vehicle,
unattended aerial vehicle, UAV
ß�¼z‾oÇw ¬°kÇM ßnAjn±U±Ç« ßjoÇ£@A±Çµ [»«B#ÇÇÇ‾ /�]
ºBµ°o¼Ç‾ BÇM ³Ç� SFB½pBÇM ¥MBÇ" BÇ½ $o~«nBLÇñ½
²An pA ¤oT®� BM B½ nB�j±i Rn±æ ³M »ñ¼«B®½j°o½C

ºBµ³§±ªdÇ« ¥ªe ºAoM ° k½C»« nj pA°oQ ³M n°j
j°n»« nB� ³M nBL£o« B½ $nBíT«

jBP´Q / ÇTiA

»§B'T‾A pA°oQ
transitional flight, transition flight
oÇ½p »K¼KÇe SîoÇw BM jo£@A±µ pA°oQ [»Ç½A±µ /b]
° ¤BM NKF An nAoM º°o¼‾ ¬C nj ³� »£k‾B«A° Sîow

k®®�»« �¼«FU n±U±«
pleasure flight »d½o�U pA°oQ
An ¬C »~h{ ¬BL¦i ³� »®®7U ºpA°oQ [»½A±µ /b]
¬C pA ³Ç� »¦dÇ« ¬Bªµ nj Á±ªí« ° kµj»« ¨B\‾A

k®¼z‾»« �¼«p oM ,SwA ³TwBioM
jet lag »£jppA°oQ
oYA oM »‾¿±% ºBµo7w nj ³�»T¼íb° [/// ºo¢{jo£@ ]
©5Ç‾ nj ¤ÀTÇiA ° »‾BÇ«p ºB Ḉ‾°p pAoÇF oM pA°oQ

k½C»« y¼Q ¬AoFBv« pA »ioM ºAoM ¬kM »í¼L%
private flight, private flying»~h{ pA°oQ
joÇ£@A±Çµ BM »~h{ ¬BL¦i ³� ºpA°oQ [»½A±µ /b]

kµj»« ¨B\‾A »½B] ³M »½B] pA »~h{
inverted flight ¬°nA° pA°oQ

³‾°nA° Rn±æ ³M jo£@A±µ pA°oQ [»½A±µ /b]
lemniscate ³‾A°oQ
¬C nj ³Ç� (Cassini) »®¼wB� »£@Bi ð½ [»)B½n]
n̈B´að½ oMAoM ²nA±ªµ o¼kT« é¦b °j Joo¦æBe

k{BM SMBY é¦b n°m\«
»§±‾oM ³‾A°oQ / ÇT«

lemniscate of Bernoulli
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felling license xoM �‾A°oQ
ºnAmÇ£@³‾Bz‾ ¬BTinj xoM p±\« [¥¢®] � éMB®«/¨]

k®�»« njBæ An ¬C i±Mo« é]o« ³� ²k{
³‾A°oQ Ñ»§±‾oM �‾A°oQ

Lepidoptera ¬B‾Bw³‾A°oQ
ºB §́BM ° »`¼QnB« ¬BMp BM »UAoze [»wB®{Sv½p]

K�o« ºB´ªza ° �¼¢‾n ° � Q́
forest edge tending ¥¢®] �¼{Be xn°oQ
¥¢®] �¼{Be »{n°oQ RB¼¦ªî [¥¢®] � éMB®«/¨]
° »Tinj ºBµ³‾±£ »7¼� ° »Øª� j±L Ḿ ³M o\®« ³�@

j±{»« ¬C »‾Bñ¦Q nBTiBw ° ºA³`Tinj
blade ² ØoQ
nj n±d« ¤±e ß¬An°j ºAoM ³� ºnA±¼µB« [»½A±µ /b]
° n±dÇ« �¼Mn±ÇU n±U±« ° n±woPª� k®‾B« »½Aq]A

SwA ²k{ »eAo% ²k‾oM¿BM n±U°n
blockbuster, big-budgetx°o4oQ Ç ³®½qµoQ
¬A°AoF RBk¼¦LU ° jB½p �®½qµ BM ³� »ª¦¼F [///Bª®¼w]

SwA x°oFoQ HL§B* ° j±{»« ³TiBw
acid-ash diet, acid-ash pBwk¼wA �‾Aq¼µoQ
food, acid-ash residue
nAkKÇ« ¬C nj ³Ç� »Ç½AmÇ* ©Ç½rn »î±Ç‾ [³½m�ÇÇU ]
pBwB¼¦"»Ç½AmÇ*jA±Ç« pA oTz¼M pBwk¼wA »½Am*jA±«

SwA
alkaline-ash diet, pBwB¼¦( �‾Aq¼µoQ
alkaline-ash food, alkaline-ash residue

»½AmjjA±« nAkA« ¬C nj ³� »½Amj ©½rn »î±‾ [³½m�ÇU ]
SwA pBwk¼wA »½Amj jA±« pA oTz¼M pBwB¼¦E

gynecologist ¬B‾p ð{qQ
¬BÇ‾p »ñ{qÇQ �TÇ{n nj ³Ç� »ñ{qÇÇQ [»ñ{qÇÇQ]

jnAj }~hU
gynecology ¬B‾p »ñ{qQ
»wnoÇM ³ÇM ³Ç� »ñ{qÇÇQ pA ºA³iBÇÇ{ [»ñ{qÇÇQ]

jpAjoQ»« ¬B‾p »¦wB®U ²B¢Twj ºB ½́nBª¼M
andrology ¬Ajo« »ñ{qQ
³ÇM ,³Ç‾AjoÇ« ºBµºnBª¼ÇM »ª¦Çî »wnoM [»ñ{qQ]

¬Ajo« »¦wB®U ²B¢Twj ºB ½́nBª¼M |±~i
aerospace medicine Br4A±µ »ñ{qQ
�í§B�Ç« ³ÇM ³� »ñ{qQ ©¦î pA ºA³iB{ [»½A±µ /b]
pA »{B‾ »ñ½r±§±½q¼F ¥½Bw° R¿ÀTiA ° RAo¼¼kU

jpAjoQ»« BoF nj S�oe
tornado echo k®`¼Q )@A°sQ
HTLÇv‾ ºBµjoÇM nj ³� xnBM L@A°sQ »î±‾ [±] /�]
ònqM ºBµk®`¼Q BM ° j±{»« ²kµBz« nAjAn ð½jq‾

SwA NLUo« º±" °
footer k®½BvQ
oÇµ �¼½BÇQ nj B Ḉ{nA qÇ£ ° B´®T« nj ³`‾C [///³‾B½An]

k½C»« ³d7æ
backscattering »£k®�@AoQuQ
ZA±Ç«A BÇ½ RAnl BÇ½ yMBÇU »£k®Ç�@A oÇÇQ [ð½q¼ÇÇÇ(]

³]nj 90 pA oT£nqM ºA³½°Ap nj »v¼%B®k«°oTñ§A
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mastectomy, mammectomy ºnAjoM¬BTvQ
»eAo] ¥ªî BM ¬BTvQ �T{AjoM [»ñ{qQ]

thrust reverser, reverser, ¬AnuQ
thrust reverse
pA »zhÇM ³Ç� S] n±U±« nj ºA³¦¼w° [»½A±µ /b]
joÇ£@A±Çµ S�oÇe S Ḉ] nj An »]°oÇi ºBµpB£@
° kMBÇ½ yµBÇ� joÇ£@A±Çµ Sîow BU k®�»« S½Akµ

j±{ ©� Svz‾ SFBv«
post-excavation x°B�uQ
° B´z½BÇÇ«pC ° RB¼¦ªÇÇî �¼¦ÇÇ� [»wB®{¬BTwBÇÇÇM]

»‾Ak¼« nB� ¨BªUA pA kíM ºB´T¼§BíF
backshore ³‾Ao�uQ
³Ç� ¥eBÇw »Ç‾°nj B½ »½¿BM yhM [»wB®{�¼Ç«p]
k®z�°oÇF° k®Çñ{AoÇF �¼M ° SwA ðzi Á±ªí«

jnAj nAo"
sweepback »½Ao£uQ
�z½n pA ,¤BM �¦ªe �L§ nj KKî ³M ¥¼« [»½A±µ /b]

L±‾ Sªw ³M ¤BM
bulky waste ©\eoQ k‾BªvQ
° ¥L« ¥X« k‾BªvQ ònqM RBí�" [Sv½p*¼d« /¨]

³¼YBYA
garbage »½Am` k‾BªvQ
o½mQ³½q\ÇÇUSv½p RAkÇÇÇÄA p [Sv½p*¼dÇÇÇÇ« /¨]
BÇM NLUo« ºB´T¼§BíF pA ¥æBe (biodegradable)

Am* $o~« ° k¼§±U
hazardous wastes )@B‾o\i ºBµk‾BªvQ
° ¬BÇv‾A ºAoÇM ³Ç� ºkÇÄA p jA±Ç« [Sv½p*¼dÇ« /¨]

B ‾́C »½B]³MB] ° éFj ° k‾AL@B‾o�i Sv½p N¼d«
jo½mQ Rn±æ ²s½° RAnoK« tBwAoM k½BM

back cut/backcut ºoÔMSzQ
j§Bh« S´] nj xoM �½oiC [¥¢®Ç] � éMB®«/¨]

ºoMo½p Ni pA oU¿BM »ª� ° Sinj ¬jBTFA o¼v«
esker/ asar/ eschar/ eskar/ »T4oh½ �TzQ
osar
�{ ºBµ³T{BL‾A pA ²k{³TiBw �TzQ [»wB®{�¼Ç«p]

ºnBvh½ �wB« °
sponsor ¬BL¼TzQ
B½ ¿B� �¼¦LU ¤BL" nj ³� »~h{ B½ ¬B«pBw [»«±ªî]
»{pn° ºB´T¼§BíF ¬±a »½B´T¼§BíF pA j±i RB«ki

k®�»« S½Bªe ºo®µ B½
sponsorship »‾BL¼TzQ
»T¼§BíF pA }h{ B½ ¬B«pBw ð½ S½Bªe [»«±ªî]
j±i RB«ki B½ ¿B� �¼¦LU ¤BL" nj ºo®µ B½ »{pn°
crossover bridge nm£çoî ¥Q
³ÇM °n²nA±Çw BÇ½ °n²jB¼Q ¤B~UA ºAoM »¦Q [ºo´{ /b]
o¢½j Xo8 ³M oLí« Xo8 ð½ pA cBw©µo¼j Rn±æ
blepharitis, palpebritis tB«Cð¦Q

B´ñ¦Q JB´T§A [»ñ{qQ]
©ip»M tB«Cð¦Q

nonulcerative blepharitis, seborrhic
blepharitis, squamous blepharitis
° oÇw Sw±ÇQ ¶n±Ç{ BÇM ³Ç� »wB«Cð¦Q [»ñ{qQ]

SwA ²Aoªµ x±£SzQ Sw±Q ° Bµ°oMA
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blepharitis marginalis,ºA³¼{Be tB«Cð¦Q
blepharitis ciliaris, marginal
blepharitis
ºBµ³Ç‾p°n ° ±« ºBµð‾BL‾A �«q« tB«C [»ñ{qQ]

Bµð¦Q �¼{Be (sebacea) �wBLw jk* »]°oi
blepharitis angularis ºA³½°AptB«Cð¦Q
»¦ÇiAj NÇMA n ³Ç� »Ç�@B®ªi p tB«C ð¦Q [»ñ{qQ]
»Çñ{A ��KÇ‾ ° ÀTLÇÇ« An (medial commisure)

k®�»« j°kv« An (punctum lacrimalis)

blepharitis ulcerosa )@B®ªiptB«Cð¦Q
ºA³¼{Be tB«Cð¦Q L@B®ªip ¥ñ{ [»ñ{qQ]

accommodation ladder ºj°n° ¬Bñ¦Q
oµ pA »L¼�oU B½ »M±a B½ ºq¦F ºA²pBw [»«B#‾ /�]
pA uQ ° j±{»« K~‾ »Tz� �‾kM �¼Fo% nj ³� °j
¬C pA »TÇz� ¥ÇiAj ³ÇM k«C ° SFn ºAoM ¬k{ pBM

j±{»« ²jB7TwA
Unica unica »'¼'e »4oM ¡®¦Q
�TÇwAn ° ¬BÇ½A³MoÇ£ ¶o¼U pA ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p]
° ºA³®¼Çw ºBµ³`¼µBÇ« ºAnAj ³� ¬B‾BwnA±hT{±£@
¤jBíÇU }7e ºAoM ©¼hb »«j ° ða±� »½B´Twj

SwA
rail shear oÔM³v¼¦Q
�TÇ{AjoÇM ºAoÇM ºn±U±Ç« ºnAqÇÇMA [»¦ÇÇ½n /b]
nj ¥Ç½n ºnBñ{±] pA »{B‾ ºq¦F ºBµ²kÄA p

¥½n pnj ¥d«
cryogenic pump »z½Aq«p OªQ

20 ºBÇ«j c�Çw ¬joÇ� joÇw BM ³� »PªQ [ð½q¼(]
j°kÇenBÇzF BÇM �¼½BÇQ nB¼vM F¦i k‾A±U»« �½±¦�@

k®� jB\½A ²±¼] oT«»¦¼« 10-8

pancasila ¥æA [®Q
,ºq‾°k‾A S§°j »ªwn ºr±§±Äk½A [»wB¼w /�]
,ºn¿Bw¨joÇÇ« �‾B£[®ÇÇQ ¤±ÇÇæA oÇÇM »®TLÇÇ«
;jBdÇUA ° S¼Ç‾AkÇe° ,S§AkÇî ,»Tw°j¬BÇv‾A
³ÇM q¼‾ k´íU ¨kî yL®] �‾B¢\®Q ¤±æA BµkíM

k{ ²k‾A±i ¨B‾ �½A
pentatonic ºA³]nj [®Q
»½BK¼w±« ºA²±¼{ B½ ¨B5‾ B½ ¨B£ »£s½° [»2¼w±«]
¶jn [®Q B½ ³ªk‾[®Q pA ²jB7TwA ¬C �~hz« ³]° ³�@

SwA ºA³ªk‾
²joQ©¼‾BM ºA³]nj [®Q

hemitonic pentatonic
²joQ©¼‾ ºAnAj ºA³]nj [®Q ¨B£ »£s½° [»2¼w±«]

²joQ©¼‾»M ºA³]nj [®Q
anhemitonic pentatonic

²joQ©¼‾ k"BF ºA³]nj [®Q ¨B£ »£s½° [»2¼w±«]

equipentatonic º°Bv« ºA³]nj [®Q
(octave) ¨B¢®Çµ ¬C nj ³� »«B£ »£s½° [»2¼w±«]

SwA ²k{ ©¼vKU º°Bv« Sªv" [®Q ³M
cascading windows ºA²nBzMC ºBµ²o\®Q
B«A ,k‾nAj »‾B{±Q©µ ³� ²o\®Q k®a B½ °j [///³‾B½An]

SwA ²kµBz«¥MB" B ‾́C (¬A±®î nA±‾) »½¿BM �L§
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pentachord ¬B£[®Q
³ªk‾ [®Q ¥«B{ ¨B£ ð½ pA »{oM [»2¼w±«]

Lycopodiaceae ¬B¼£o£@³\®Q
³Ç� ºkÇ‾°C ¬AjAq‾B Ḉ‾ pA ºA²o¼ÇU [»wB®ÇÇÇ{Sv½p]
»‾p±w ºB´£oM ºAnAj ° (heterospor) ò@Bµn±]B‾

k‾q½n
anchor fluke o¢®§ �\®Q
pA ð½ oÇµ ºB´T‾A ¥ñ{»X¦X« Sªv" [»½BÇ½nj /b]

o¢®§ ºBµ°pBM
Spheniscus demersus »½B'½o4A %Ä±¢®Q
�TÇwAn ° ¬B¼®Ä±¢®ÇÇQ pA ºA³‾±ÇÇ£ [»wB®ÇÇ{Sv½p]
»£k‾p »M±®] ºBK½oFA ¥eA±w nj ³� ¬B‾Bw�Ä±¢®Q

jnAj ða±� ºA³X] ° k®�»«
Sphenisciformes ¬B‾Bw%Ä±¢®Q
pA°oÇQ Rnk" ³� »½B½nj »‾B£k‾oQ [»wB®{Sv½p]
° SwA²k{¥½kLÇU ³§BÇM ³ÇM ¬Bz½B §́BÇÇM ,kÇÇ‾nAkÇÇ‾

k®®� B®{ JC nj k®‾A±U»«
Spheniscus humboldti S§±L«±µ %Ä±¢®Q
�TÇwAn ° ¬B¼®Ä±¢®Q ¶o¼U pA ºA³‾±£ [»wB®Ç{Sv½p]
oÇM k¼7Çw ° ²B¼w ºBµnA±‾ ºAnAj ³� ¬B‾Bw�Ä±¢®Q
nBK®« o½p �¼eB‾ nj yTw±Q ° SwA ³®¼w �v7" º°n

SwA ¡‾n@»\‾nB‾ ° ³®µoM
Spheniscidae ¬B¼®Ä±¢®Q
-�Ä±¢®ÇQ �TwAn pA »½B½nj ºA²o¼U [»wB®Ç{Sv½p]
²jBÇw »‾kÇM ° k®Tvµ pA°oQ Rnk" k"BF ³� ¬B‾Bw
JC oÇ½p nj B®Ç{ ° ¬jp ³Ç]o¼Ç{ ºAoÇM ³� k‾nAj

SwA ³TFB½ xpBw
nilpotent ¬A±U^±Q
³� ºoL] nBTiBw ð½ pA ºo~®î »£s½° [»)B½n]

SwA o7æ ¬C pA »‾A±U
module ¬B«j±Q
pA ¥KTv« ° ³‾B£@Ak] ³� ³‾B«Bw pA yhM oµ [///³‾B½An]
¬C SdU ºnAjoM²o Ḿ° joMnB� ¥MB" o¢½j ºB´zhM

k{BM ³‾B«Bw
modularity »¢‾B«j±Q
Rn±Çæ@³ÇM ³Ç� ºA³‾B«BÇw oÇµ »£sÇ½° [///³‾BÇÇÇ½An]

k{BM ²k{ »eAo% »‾B«j±Q
¬j±M »‾B«j±Q / ÇT«

modular »‾B«j±Q
ºB ‾́B«j±ÇQ Rn±Çæ@³ÇM ³Ç� ºA³‾B«Bw oµ [///³‾B½An]

k{BM ²k{ »eAo% j¦Th«
»¢‾B«j±QÑ ¬j±M »‾B«j±Q

»‾±d¼] »½°nBQ²p±Q
Pseudoscaphirhynchus kaufmanni
�TwAn ° ¬B¼µB«tBU ¶o¼U pA ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p]
³Ç� ¬AnAj»îBíÇ{ �TÇwAn¿BÇÇM ° ¬B‾Bw»µB«tBÇÇU

SwA u®] �½A �‾±£ �½oT£nqM
»‾±d¼w »½°nBQ²p±Q

Pseudoscaphirhynchus fedtschenkoi
�TÇwAn ° ¬B¼µB«tBÇU pA ºA³‾±Ç£ [»wB®ÇÇ{Sv½p]
¬kÇM ° ²k¼Çz� ¶p±ÇQ ºAnAj ³Ç� ¬B‾Bw»µB«tBÇÇU

SwA �{°n ° ²o¼U e±�i BM ¥ñ{»�°j
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ða±� »½°nBQ²p±Q
pseudoscaphirhynchus hermanni
�TÇwAn ° ¬B¼µB«tBÇU pA ºA³‾±Ç£ [»wB®ÇÇ{Sv½p]
y{±Q ° ²BU±� ° ð½nBM ºA³X] ³� ¬B‾Bw»µB«tBU

jnAj ¬Bzinj ° ºA²±´"
case hardening %TvM ³Tw±Q
é½oÇw ¬jo� ðzi ¨B¢®µ nj ºk®½AoF [»½Am� /�]
c�w ³M JC nj ¤±¦d« jA±« ¬C nj ³� »½Am* jA±«
¥¼ÇñzU �\¼TÇ‾ nj ° j±{»Ç« ¥KT®Ç« »Ç½Am* jA±«

kMB½»« yµB� ¬k{ðzi Sîow ³Tw±Q
shelling ¬k{³Tw±Q
Rn±Çæ ³ÇM ³Ç� ¥Ç½n J±¼Çî pA »Çñ½ [»¦ÇÇ½n /b]
³M ¥½n ðµÀ� c�w pA ºq¦F ºBµ³"n° ¬k{Ak]

jn±i»« ©za
bread crust ¬B‾ �Tw±Q
ShQ ¨B¢®µ ³� ¬B‾ joU ° »]nBi yhM [»½Am� /�]

j±{»« ðzi ° ºA²±´"
wearables nAq4Ax±Q
Rn±Çæ@³ÇM ³Ç� ºA³‾Bwnk®Ça ºA³‾B½BQ [RAoMBh«]
ºBµ²nA qFA ¶k®½C ¥v‾ ° j°n»« nB� ³M L@B{±Q »î±‾

k½C»« nBª{@³M ºA³‾B½BQ
cover(ing) y{±Q
(collection) ºA³½Ajo£ , A �î±ª\« ºAoM [»)B½n]

k{BM A ¥«B{ ¬BzîBªT]A ³� Bµ³î±ª\« pA
covering of a set ³î±ª\«y{±Q / ÇT«
open covering pBM y{±Q
ºBoÇÇF ð½ nj S �î±ª\ÇÇ« ºAoÇÇÇM [»)BÇÇÇÇÇ½n]
pA (collection) ºA³ÇÇÇÇ½AjoÇÇÇÇ£ ,ð½r±§±Q±ÇÇÇÇU

k{BM S ¥«B{ B ‾́C B̂ªT]A ³� pBM ºBµ³î±ª\«
closed covering ³TvM y{±Q
ºBoÇÇF ð½ nj S �î±ª\ÇÇ« ºAoÇÇÇM [»)BÇÇÇÇÇ½n]
pA (collection) ºA³ÇÇÇÇ½AjoÇÇÇÇ£ ,ð½r±§±Q±ÇÇÇÇU

k{BM S ¥«B{ B ‾́C B̂ªT]A³� ³TvM ºBµ³î±ª\«
nondrying coating ²k‾±{B‾ðzi y{±Q
»‾BÇ«p ¶n°j nj ³ÇÇ� »z{±ÇÇQ [¡‾n �oª¼¦ÇÇÇQ /¨]j±{»ª‾ ðzi »~hz«
countable covering AnBª{ y{±Q
(collection) ºA³½Ajo£ ,S �î±ª\« ºAoM [»)B½n]
k{BM S ¥«B{ B ‾́C B̂ªT]A ³� Bµ³î±ª\« pA AnBª{

finite covering »µB®T« y{±Q
(collection) ºA³½Ajo£ ,S �î±ª\« ºAoM [»)B½n]
k{BM S ¥«B{ B ‾́C B̂ªT]A ³� Bµ³î±ª\« pA »µB®T«

y{±QÑ ³î±ª\« y{±Q
»µB®T« »íD±« y{±Q

locally finite covering
ºn±8@³M ð½r±§±Q±U ºB>2 ð½ pA »z{±Q [»)B½n]
jAkíÇU ,AÇ2 ³Ç� jnAj »¢½Bvªµ ð½ B>2 �BA‾ oµ ³�@

k®�»« éBE An y{±Q ¬C ºBµo~®î pA »µB®T«
temporary coating, S(±« y{±Q
strippable coating, temporary
protective strippable coating
�¼½qÇU BÇ½ S�B7e ºAoM »z{±Q [¡‾n �oª¼¦Q /¨]
³Ç� ,j°kdÇ« »UkÇÇ« nj ,(substrate) k®ÇÇ½C oÇÇ½p

SwA �T{AjoM ¥MB" »TeAn³M
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²k®®2ºA³®¼{±Q ¶jB« Ñ ²k®®�ºA³®¼{±Q

encapsulated nAj³®¼{±Q
³Ç� »æBÇi »Ç½AmÇ* RBL¼�oÇU »£sÇ½° [»½Am� /�]
BÇ½ �¼ÇU¿r ¬±`ªÇµ »Ç�@An±Çi ºjA±Ç« �¦¼w°³ÇÇM

k‾A²k{ ²k‾B{±Q »µB¼£ ºB´kªæ
encapsulation ºpBwnAj³®¼{±Q
jA±« tBve RBL¼�oU ¬C nj ³� »{°n [»½Am� /�]

k‾±{»« ²k‾B{±Q }FBd« jA±« BM »½Am*
»‾Bz�zUCQ2Ñ ³�±Q

n°j pA o½mQS½Akµ ¶k‾oQ Ñ jBP´Q

accumulation area S{BL‾A �®´Q
»Ç% nj ¬C nj ³Ç� nBvh½ pA »zhM [»wB®{�¼«p]

SwA ¬C SwB� pA y¼M g½ S{BL‾A ¤Bw ð½
safe area, safety area, %ª½A �®´Q
safe-action area, essential area,
television safe action area
B½ JB½Bª‾ nj ²kµBz« ¥MBE o½±~U pA »zhM [///Bª®¼w]
¨B¢®Çµ ³M ³� (±Äk½° B½ ºnAjoLª¦¼2 
¼Mn°j) o¢z½Bª‾

j±{»ª‾ Xme »‾±½q½±¦U yhQ B½ y½Bª‾
ablation area SwB�g½ �®´Q
nj ³� »2oM �Q±e B½ nBvh½ pA »zhM [»wB®{�¼«p]
jo¼£»« »z¼Q ¬k{ ³T{BL‾A ³M SLv‾ SwB�g½ ¬C

implementation ºpBw²jB¼Q
° ºnAqÇFA¨ oÇ‾ boÇ% ð½ �TiBÇw WKd« [///³‾B½An]

¬C ¬j±ª‾ »UB¼¦ªî
implement ¬jo�@²jB¼Q

ºpBw²jB¼Q ¥ªî [///³‾B½An]

Alliaceae ¬B½pB¼Q
�½lC¥£ BM ¬B‾Bw³M±anB« pA ºA²o¼U [»wB®{Sv½p]

pB¼Q B½ o¼w }hz« º±M ° ºoTa
threat consequence k½k´U ¤Bªî ßA k«B¼Q
»z®Ç� oÇYA@oÇM S¼®ÇÇ«A ¬jp ©ÇÇµ@oÇÇM [RAoMBhÇÇÇ«]
jB\½A° K¦KU ° RBîÀ%A ºBzFA ¥«B{ ,q¼«Ck½k Ú

²jB7TwA@¾±w ° ¤ÀTiA
cephalic version ow ¬k‾B`¼Q
ºBªÇ‾ BÇ½ ³U ºBª‾ nj ³� »®¼®] ¬k‾B`¼Q [»ñ{qQ]
ºAo\Ç« jnA° oÇw SvhÇ‾ BÇU ,jnAjnA oÇ" »boÇî

j±{ ¬Bª½Ap
screw spike k®MBQ _¼Q
yhÇM pA o¼* ³M ³� ºk®‾B«_¼Q q¦F³í�" [»¦Ç½n /b]
ºAoÇM° SwA ²°p ßn ºAnAj ¬C ¤±Ç% �¼KÇM ,»½±¦ÇÇ£@

j°n»« nB� ³M k®M¥½n ³M ³`®½p B½ ¥½n ¤B~UA
cissoid nA°ð`¼Q
nj y2(2a-x)=x3 �§jBíÇ« ³ÇÇM »ªÇÇi [»)BÇÇ½n]

»UnB�j RB~Th« ²B¢Twj
tornado k®`¼Q

¼Ç«p BÇM ³Ç� ¬BÇioa Rk{ ³M ºA±µ ¬±Tw [±Ç] /�]
¬C o½p nj B½ SwA ³Th½°C ºA³«±� oMA pA ° jnAj tBªU
j±{»« ²k½j »#¼E oMA Rn±æ ³MK¦jA ° jnAj nAoE
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tornadic ºk®`¼Q
k®`¼Q ³M e±Mo« [±] /�]

helicoid nA°_¼Q
c�v« ©i ð½ S�oe pA ¥æBe ºA³½°n [»)B½n]
° k®�»Ç« ¬An°j »TMBÇY NÇi ß¤±Çe ³Ç� c�v«B‾ B½
kMB½»Ç« ¤BKTÇ‾A NÇi ¬C ºBTÇwAn nj ,¤Be�¼Çînj
¤BKTÇ‾A ¡®ÇµC ° ¬An°j ¡®ÇµC SLÇv‾ ³�ºn±%@³M

SwA SMBY
helix ³`¼Q
³Ç� e°oh« B½ ³‾A±TwA ð½ oM é"A° »ªi [»)B½n]
é�Ç" »TMBY �½°Ap BM An e°oh« B½ ³‾A±TwA ºBµk§±«

k®�»«
cylindrical helix ºA³‾A±TwA �`¼Q

k{BM é"A° ³‾A±TwA º°n ³� ºA³`¼Q [»)B½n]
conical helix »I°oh« �`¼Q

k{BM é"A° e°oh« º°n ³� ºA³`¼Q [»)B½n]
Phanerogams ¬AjApAk¼Q
�ÇioÇa ³Ç� ¬BµB¼ÇÇ£ pA »µ°oÇÇ£ [»wB®ÇÇ{Sv½p]

j±{»« ©Ti ³‾Aj k¼§±U ³M B ‾́C ¥X«k¼§±U
seed plants nAj³‾Aj ¬BµB¼£ / ÇT«
spermatophytes ¬AnAj³‾Aj
creolization ³Th¼«C ¬BMp y½Ak¼Q
¬BÇMp ³ÇM ¬BMp©¼Ç‾ ð½ ¥½kLÇU k®½AoF [»wB®{¬BMp]

³Th¼«C
Geronticus eremita o¼£@³{±£ ïo«o¼Q

° ¬B¼wkKÇ« ïoÇ« ¶o¼ÇU pA ºA³‾±Ç£ [»wB®{Sv½p]
ºÀÇ] BÇM ²o¼ÇU qLÇw ¡‾n ³M ¬B‾Bwð§ð§ �TwAn

SwA ¬B½oî xow »½±¦] yhM ³� »‾A±*nA
ºpBw³TvMA° Ñ ºpBw°o¼Q

basement, basement rock ¡®w»Q
nj ³� B´¢®w pA q½BªT«B‾ ºA³î±ª\« [»wB®{�¼«p]
³Tw±Q �BªîA BU ° jnAj nAo" »½°n ¡®w y{±Q o½p

kMB½»« ³«AjA
appoggiatura Cy¼Q
nj ³Ç� jn±Ç�@C ð½ pA ©½À«BÇ‾ �ªkÇ‾ /1 [»2¼w±«]
B½ ²k‾°n¿BMRn±æ ³M ° j±{»« oµB� º±" Job
oUj¼íb HTLv‾ ßJob ©½À« �ªk‾ º°n ²k‾°n�¼½BQ
ºB] ³� S®½p S‾ ð½ /2 j±{»« ¥e jn±�@C ¬Bªµ
¬C Jm] uPw ° oµB� Job pB*C nj ,»¦æA �ªk‾

j±{»«
acciaccatura, ACC ²BU±� ºCy¼Q
S‾ pA y¼ÇQ ³Ç� S®Ç½p ºB´T‾ B½ S‾ /1 [»2¼w±«]
ºAnAj Cy¼ÇQ $ÀÇi oÇM ° k‾±{»Ç« ³T{±‾ »¦æA
S®½p »î±‾ /2 k®Tvµ »µBU±� nB¼vM »‾B«p xpnA
nAj»Tv{ ºBµpBw ºAoM 18 ° 17 ºB ‾́o" nj [½An
Sîow³M uPw ° ³TiA±‾ »¦æA ºB´T‾ BM ¬B«qªµ ³�@

SwA ²k{»« Bµn
double appoggiatura BîBr« ºCy¼Q
° oU¿BÇM B Ḉ‾C pA »Çñ½ ³Ç� Cy¼ÇQ°j /1 [»2¼w±«]
nAo" »¦æAS‾ pA ³Tw±¼Q �¦æBF ³M ,oU�¼½BQ ºo¢½j

¬B«qªµ ºCy¼Q°j /2 k‾o¼£»«
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»½A±µ RnBK‾ ° nB\iAy¼Q
airborne early warning and control
° »®¼Ç«p ° »Ç½A±Çµ ºBµkÇeA° jÇz� [»«B#‾ /�]
joÇ£@A±µ nj ³� »UAq¼´\U B½ nAjAn BM �ª{j »½B½nj

ºj±i ºBµkeA° ³M ¬jAj nAkzµ ° SwA oKTv«
incident 1 k«Bz¼Q
¥í7§BÇM B½ ²±K§BM n±%@³M ³� »½BµjAk½°n [RAoMBh«]

k‾nAm£»« »7®« oYA »%BLUnA �‾B«Bw oM
console ³‾Bz¼Q
o¢z½BªÇ‾ ° k¼¦�@³d7æ ¥«B{ »UAq¼´\U [///³‾B½An]
° ¤oT®Ç� ° ³‾B½An BM eBLUnA ºnAo"oM ºAoM n Ò°nB� ³�@

k®�»« ²jB7TwA ¬C pA RB¼¦ªî y½BQ
game console ºpBM �‾Bz¼Q
ºA³‾B½A n ºB ½́pBM |±~h« ³� ºA³‾Bz¼Q [///³‾B½An]

SwA ²k{ »eAo%
forward scattering »£k®�@AoQy¼Q
¬B{»£k®Ç�@A oÇQ �½°Ap ³� RAnl »£k®�@AoQ [ð½q¼Ç(]

SwA ³]nj 90 ° o7æ �¼M
²k{qQy¼QÑ qQy¼Q

pre-cooked ²k{qQy¼Q
RnAoÇe pA ¥LÇ" ³� »½Am* ¶jB« »£s½° [»½Am� /�]
³ThQ »Äq] B½ ¥«B� Rn±æ ³M »½B ‾́ ShQ B½ ¬jAj

SwA ²k{
qQy¼Q / ÇT«

pre-cook ¬jo� qQy¼Q

pA ¥L" »½Am* jA±« »Äq] B½ ¥«B� �ThQ [»½Am� /�]
B ‾́C ¬jo� ¨o£ BM »½B ‾́ ShQ

pre-cooking ºqQy¼Q
jA±Ç« »ÄqÇ] BÇ½ ¥«BÇ� ShQ k®½AoF [»½Am� /�]
¬jAj RnA oÇe BÇ½ »½B´Ç‾ ShÇQ pA ¥L" »½Am*

¬C jk\«
forwarding, prehauling ¥ªey¼Q
ºBQ pA »M±a ºBµ²jn°A oF ¥ªe [¥¢®] � éMB®«/¨]

¥¢®] ²B£nBL‾A BU ²k®�@
forerunner JAq¼iy¼Q
pA ¥L" H«±ªî ³� »w±‾B¼"A k«BvM©� JAq¼i [±] /�]
¥eBÇw ³ÇM ,Swjn°j ¬BF±ÇU ð½ »¦ÇæA JAq¼Çi

kwn»«
prodrug °nAkz¼Q
uQ An j±i »TiB®{°nAj oYA ³� »L¼�oU oµ [»ñ{qQ]

kµj ¬Bz‾ »½B¼ª¼{ Sv½p �§BdTwA pA
prochiral nA±Twjy¼Q
¥½kLU S¼¦MB" ³� nA±TwjB‾ »§±ñ§±« »£s½° [»ª¼{]
�¦ÇeoÇ« ð½ nj An nA±TÇwj ¤±ñ§±Ç« ð½ ³M ¬k{

jnAj ºpBw¬nBKU»M
prochirality »£nA±Twjy¼Q
³� nA±TwjB‾ ¤±ñ§±« ð½ »wk®µ S¼æBi [»ª¼{]
nj An nA±TÇwj ¤±ñ§±« ð½ ³M ¬k{ ¥½kLU S¼¦MB"

jnAj ºpBw¬nBKU»M �¦eo« ð½
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foreshore ³‾Ao�y¼Q
�½oU�¼½BQ ° �½oU¿BM ¬B¼« ºA³K�®« [»wB®{�¼«p]

B½nj (watermark) JB*Aj
pioneer, pioneer species, ¨B£y¼Q
pioneer plant
nj nBÇM �Ç¼§°A ºAoÇM ³� ºA³‾±£ [¥¢®Ç] � éMB®«/¨]
ºAoÇM An NÇ½A oÇ{ ° k½°n»Ç« |BÇi »µBÇ¢z½°n

k®�»« ©µAoF ºkíM ºBµ³‾±£ y½°n
apron ²B¢z¼Q
²B£j°oÇF nj é¼w° ° nA±ªµ ºA³%±d« [»Ç½A±µ /b]
° o¼ªíÇU ° oFBÇv« ° nBÇM �¼¦hÇU ° ºo¼£nBÇM ºAoM
pA o¼* ³M ºo¢½j pB\« nB� oµ ° Bµjo£@A±µ ºnAk´¢‾

pA°oQ RB¼¦ªî
holding apron nBKT‾A ²B¢z¼Q
,²B¢z¼Q nj Bª¼QA±µ j"±U ºAoM »¦d« [»Ç½A±µ /b]

SwBioM ¶pB]A pA y¼Q
sweepforward »½Ao£y¼Q
�Çz½n pA ,¤BM �¦ªe �L§ nj ±¦] ³M ¥¼« [»½A±µ /b]

L±‾ Sªw ³M ¤BM
provitamin/ previtamin %¼«BT½°y¼Q

j±{»« ¥½kLU �¼«BT½° ³M ³� ºA²jB« [³½m�ÇU ]

provitamin A C %¼«BT½°y¼Q
j±{»« ¥½kLU A �¼«BT½° ³M ³� ºA²jB« [³½m�ÇU ]

provitamin D2 2j%¼«BT½°y¼Q
j±{»« ¥½kLU D2 �¼«BT½° ³M ³� ºA²jB« [³½m�ÇU ]

provitamin D3 3j%¼«BT½°y¼Q
¥½kLÇU D3 �¼«BTÇ½° ³ÇM ³� SwA ºA²jB« [³½m�ÇU ]

j±{»«
pBM y½Bª¼Q

open-end traverse, open traverse
��KÇ‾ ð½ pA ³Ç� SwA »z½Bª¼ÇQ [ºnAjoM³z2Ç‾ /¨]
³�KÇ‾ ¬BªÇµ ³ÇÇM »§° ,j±{»ÇÇ« ^°oÇÇ{ ¨±¦íÇÇ«

j±{»ª‾©Ti
³TvM y½Bª¼Q

loop traverse, closed traverse
^°o{ ²B¢Tv½A ð½ pA ³� »z½Bª¼Q [ºnAjoM³z2‾ /¨]
»Lv‾ S¼í"±«³� »½Bµ²B¢Tv½A B½ ²B¢Tv½A ¬Bªµ ³M °
©TÇi SwA ²k{ �¼¼íU B ½́nAjoM³zK‾ o¢½j nj B ‾́C

j±{»«
first-order traverse ð½³]njy½Bª¼Q
ºBµnB¼íÇ« BÇM ³Ç� ³TÇvM »z½Bª¼Q [ºnAjoM³z2‾ /¨]

jnAj SKMB�« ð½³]nj ¤oT®� eBK‾ »‾B´]
ºkíM³w y½Bª¼Q

three dimensional traverse
³Çw oÇÇµ ¬C nj ³ÇÇ� »z½Bª¼ÇÇQ [ºnAjoM³z2ÇÇ‾ /¨]

j±{»« �¼¼íU ³�K‾ ð½ RB~Th«
trigonometric traverse, »UBX¦X« y½Bª¼Q
trig traverse
Bµ±¦ ḈQ ¤±Ç% ¬C nj ³� »z½Bª¼Q [ºnAjoM³z2Ç‾ /¨]
NMA°nðª� ³M ³ñ¦M ,j±{»ª‾ ºo¼£@²pAk‾A ©¼KTv«
³LwBd« ,²k{ºo¼£@²pAk‾A ºB½A°p tBwAoM ,»UBX¦X«

j±{»«
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astronomical traverse »«±\‾ y½Bª¼Q
RB~ThÇ« ¬C nj ³Ç� »z½Bª¼ÇQ [ºnAjoM³z2ÇÇÇ‾ /¨]
RAkµBÇÇz« pA ²jB7TÇÇwA BÇÇM eBKÇÇ‾ »½B¼ÇÇFA okÇÇ]

j±{»« ³LwBd«»«±\‾
continuum nBTw±¼Q

k®Lªµ ° ²jozF ºA³î±ª\« [»)B½n]

Peano continuum ±‾BÃQ nBTw±¼Q
³ÇM kÇeA° ¶pBÇM pA ³Tw±¼Q éMBU ð½ ¶nB¢‾ [»)B½n]

ºkíM°j »wk¼¦"A ºBoF
¬B«p Ç@BN� Ñ ¬B«p@ÇBr4 nBTw±¼Q

bond coat ³{±Qk‾±¼Q
¬Aq¼Ç« y½AqÇFA ºAoÇM »z{±ÇQ [¡‾n �oª¼¦ÇÇÇQ /¨]

ºkíM �½¿ ³M j±]±« �½¿ »£k®Lva
therapeutic bond »‾B«nj ßk‾±¼Q
¤BKTÇ‾A ¥«BÇ{ »‾BÇ«nj WÇFA±U »î±‾ [»wB®{¬A°n]
(countertrans- ¤BKTÇ‾AkÇÇb ° (transference)

°j oµ B½ ference)

metallic bond ºq¦4 k‾±¼Q

j±]° Bµq¦2 ¨BªU nj ³� »½B¼ª¼{ k‾±¼Q »î±‾ [»ª¼{]
³M ³�SwA S¼2o^ ºB´‾°oTñ§A pA »½B½nj ¥æBe ° jnAj

k‾AS�oe nj ºq¦2 �ñL{ owAow nj jApC n±8
tie-layer ³½¿k‾±¼Q
pA ºA³½¿ ,³½¿k®a R¿±~d« nj [¡‾n �oª¼¦Q /¨]
k‾±¼Q©Çµ ³ÇM An ³½¿ °j ³� ¨o‾B«o£ H«±ªî ¶jB« ð½

kµj»«
delocalized bond o'Tv«B‾ k‾±¼Q
»§BÇ¢a ¬C nj ³Ç� »§±ñ§±Ç« k‾±¼Q »î±‾ [»ª¼Ç{]
yhQ ¤±ñ§±« ¥� º°n B½ ©UA �½k®a �¼M ¬°oTñ§A

SwA ²k{
binder demand ºn±i²k‾±¼Q
¬jo� oU ºAoM ³� ºA²k‾±¼Q nAkK« [¡‾n �oª¼¦ÇQ /¨]

SwA pB¼‾ jn±« ³‾Ak¢‾n c�w ¥«B�@
pBw³½BPªµ Ñ pBw³½BPªµ k‾±¼Q

ionic bond »‾±½ k‾±¼Q
k®a B½ ð½ ¬C nj ³� »½B¼ª¼{ k‾±¼Q »î±‾ [»ª¼{]
¥KT®« o¢½j ©UA³M ©UA ð½ pA ¥«B� n±% ³M ¬°oTñ§A

k‾±{»«



R
acoustic radiation »ñ¼Tw±�@C yMBU
³ÇM nBÇzF ¤BªîA BM ³� »U±æ Z±« ºro‾A [ð½q¼Ç(]
³ÇM ºA³�KÇ‾ pA ¬C nj S"n ° ©�@AoU jB\½A ° N¼d«

j±{»« ¥KT®« o¢½j ��K‾
alpha radiation B�§C yMBU
B7§C ¶nl ¬C nj ³� »½Ap±UoQ »î±‾ ¤±~d« [ð½q¼(]

j±{»« ¥¼v£ ³Tvµ pA
background raditation ³®¼«p yMBU
N¼d« nj »í¼L% n±%@³M ³� ºA²k®‾±½ yMBU [ð½q¼(]
ºB Q́±U°qÇ½A° »‾B´¼Ç� ºBµ±UoÇQ pA ° jnAj j±Ç]°

j±{»« »{B‾ A±µ ° L@Bi nj Ap±UoQ
»‾B´¼� �®¼«p yMBU

cosmic background radiation
BÇM o�B®T« ³� Z±«q½n ºBµk«BvM BM »zMBU [ð½q¼(]

SwA�½±¦� 3 ºB«j nj ²B¼w »ªv] yMBU
acoustic radiator »ñ¼Tw±�@C o¢zMBU
³Ç� ±£k®¦ÇM BÇ½ �±ÇÇM k®‾BÇÇ« ºA³¦¼ÇÇw° [ð½q¼ÇÇ(]

SwA R±æ ¶k®®�yhQ
laser illuminator ºnq¼§ o¢zMBU
ZA±Ç«A nqÇ¼§ �íÇ{A BÇM ³Ç� ºo¢zMBÇÇU [»«B#ÇÇ‾ /�]

k‾BMBU»« $kµ º°n oM »v¼%B®k«°oTñ§A
ionizing radiation ²k®‾±½ yMBU
An »‾°oTÇñ§A k‾A±TM ³� ¬±U±F k®‾B« ºA²nl [ð½q¼(]
¬°oTñ§A ð½ ° ¬±½ ð½ ° k®Ò�o ÒM »§±ñ§±« B½ ©UA pA

k®� k¼§±U jApC
dissipation function fÀUA éMBU
nj ³� ºA³‾B«Bw S�oe R¿jBí« nj »íMBU [ð½q¼(]

jnAj ³®«Aj©� ºBµ¬Bw±‾ L@Bñ�æA n±oe
»¦½An XÀUA éMBU / ÇT«

Rayleigh dissipation function

UÀUAéMBU Ñ »¦½An fÀUA éMBU

º°o‾Ao£ fÀUA éMBU
viscous dissipation function
»‾BÇñ« WTÇz« pA »Ç«°j �Ç]nj �§jBíÇ« [ð½q¼ÇÇÇ(]
»ñ¼‾Bñ«ºro‾A ¥½kLU ¡®µC ³� Sîow ºBµ³7§Æ«
kµj»« Swj ³M º°o‾Ao£ oYA oM An »½B«o£ ºro‾A ³M
entire function ¨BU éMBU
oÇwAow nj ³� N¦Th« o¼kT« ð½ pA »íMBU [»)B½n]

SwA »¦¼¦dU ,N¦Th« �d7æ
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rational entire function B½±£ ¨BU éMBU
k{BM ºA³¦ª]k®a Rn±æ ³M ³� »íMBU [»)B½n]

»§BíT« ¨BU éMBU
transcedental entire function

k{BL‾ ºA³¦ª]k®a ³� ¨BU »íMBU [»)B½n]
frontogenetical function Ap³´L] éMBU
ð½ nj xnB{ y½Ao£ »wB®{S�oe nB¼í« [±] /�]
¥¼v‾BTÇQ ºBÇ«j »KÇFA K¼{ y½AqFA ºAoM A±µ²j±U

nBTv½BQ
structure function nBTiBw éMBU
$kÇµ pA »£k®Ç�@A oÇQ R°B7ÇU ³� ºA³�MAn [ð½q¼(]
° kµj»«¬BÇz‾ ºA³�KÇ‾ $kÇµ BÇM An ºA³�K‾o¼Ç*

kµj»« Swj ³M $kµ nBTiBw pA »UBîÀ%A
discriminant function %Ø¼L« éMBU

k{BM ç°o7« �§jBí« �Ø¼L« ³� »íMBU [»)B½n]
characteristic function ³~hz« éMBU
³� ç°o7« �î±ª\« ð½ BM o�B®T« »íMBU [»)B½n]
° ð½ oMAoM ³î±ª\« ¬C pA ±oî oµ ºApA³M xnAkK«

SwA o7æ oMAoM ³î±ª\« ¬C ZnBi nj
exponential function »½Bª‾ éMBU
ºjkÇî ¬C nj ³Ç� éMBÇU [»)B½n]

SwA SLX« ° SMBY
orthogonal functions k«BíT« ºB´íMBU
Job¥æBÇe ³Ç� BµéMBÇU pA ºA³î±ª\« [»)BÇ½n]

SwA o7æ B ‾́C º°j³M°j »¦iAj

orthonormal functions k«BíT«Bñ½ ºBµéMBU
�Ç½A BÇM k«BíT« °j³M°j ºBµéMBU �î±ª\« [»)B½n]
xj±i BM éMBU oµ »¦iAj Job¥æBe ³� »£s½°

SwA ð½
nationality S¼íMBU
³Ç� »"±KÇe ° º±®í« ° »wB¼w ³�MAn [»wB¼w /�]

k®�»« NLUo« »®¼í« S§°j ³M An »~h{
S¼¦« / ÇT«

sign writer, sign painter u½±‾±¦MBU
¤±Ãv« ³� ³®dæ »eAo% ²°o£ pA º±oî [///Bª®¼w]
¬Bz‾ ©¦¼F nj ³� SwA »½Bµ±¦MBU »eAo% ° »%B�i

j±{»« ²jAj
flight information pA°oQ RBîÀIA º±¦MBU
board, flight indicator board
³Ç� ²B£j°oÇF �‾B½BÇQ nj ºo¢z½BªÇ‾ [»ÇÇ½A±ÇÇÇµ /b]
° »Ç]nBÇi ºBÇµpA°oÇQ Z°oÇi ° j°n° RBîÀ%A

kµj»« ¬Bz‾ An »¦iAj
topping, beheading ºoÔMZBU
Sinj ZBU »½B´T‾A Sªv" xoM [¥¢®] � éMB®«/¨]

Amaranthaceae ¬B¼w°oiZBU
ºB´¦ñ{ BM ¬B‾Bwðh¼« pA ºA²o¼U [»wB®{Sv½p]
¬BÇ½°n ° ³7Ç½jnð½ x±P¦Ç£ ° R°B7TÇ« »Çz½°n

º±K¦e B½ »LwA¥í‾
anchor crown o¢®§ ZBU
Bµ°pBM Sªv" ¬C nj ³� o¢®§ pA »zhM [»½B½nj /b]

k‾±{»« ¥æ° o¢®§ �®U ³M
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suspension o¼iFU
�T2BÇ½jAkTÇ«A ³� jn±�@C ð½ ©½À«B‾ �ªN‾ /1 [»2¼w±«]
¥~T« Rn±æ ³M°SwA »¦LE jn±�@C pA ©½À« �ªN‾ ð½
©½ÀÇ« �ªNÇ‾ jAkTÇ«A /2 j±{»Ç« ¥Çe ²k‾°n
¼½BÇÇQ °
jpBw»« ©½À«B‾ An ¬C ³� ºkíM jn±�@C nj ºjn±�@C

retardation ²k‾°n¿BM o¼iFU
° ¥~TÇ« Rn±Çæ ³ÇM ³Ç� o¼ÇiFU »î±‾ [»2¼w±«]

j±{»« ¥e ²k‾°n¿BM
chain suspension ºA²o¼\‾p o¼iFU
S‾ ³� ºn±% ³M o¼iFU k®a B½ °j ¥v¦vU [»2¼w±«]
(prepared note) �¼ ḈU S‾ ³ÇM o¼iFU ð½ ¥e

j±{ ¥½kLU ºkíM o¼iFU
acoustic delay »U±æ o¼iFU
pA R±Çæ ¤BKTÇ‾A ¬BÇ«p ºkªÇî y½AqÇFA [ð½q¼(]
²A±Çh§j RAoÇYA jB\Ç½A ºAoÇM ³Ç� ²k‾o¼Ç£ BU ³ªza

j±{»« ³TFo£o5‾nj
double suspension BîBr« o¼iFU
�TFB½jAkT«A ³� jn±�@C ð½ ©½À«B‾ �ªk‾ °j [»2¼w±«]
Rn±æ ³M ° SwA »¦L" jn±�@C pA ©½À« �ªk‾ ð½

j±{»« ¥e ²k‾°n�¼½BQ ° ¥~T«
Reticulum, reticle, the net SvMnBU
nj éÇ"A° ,ða±Ç� »ñ¦ÇF Rn±æ �¼ªT7µ [¨±\‾]

(southern sky) »M±®] ¬BªwC
tonality »®{°nð½nBU
jÇ½jn nj »®{°n ° »£o¼U RAo¼¼kU [»ªv\U /Çµ]

BµºoTv�@Bi

limb darkening ³L§ »ñ½nBU
|o" �L§ Sªw ³M ³a oµ ¬C nj ³� ºA²k½kQ [¨±\‾]

j±{»«oU²o¼U ©½°n»« y¼Q º°Bªw ¨o]
Canes Venatici, Hunting dogs, B´½pBU
CVn
,»§Bª{ ¬BªwC nj »ña±� »ñ¦F Rn±æ [¨±\Ç‾]
»¦ÇæA ¶nBTÇw°j ºAnAj NKÇF ³� ,oL�@A Jj ð½jq‾

SwA
Acipenser schrenckii ºn±«C »µB«tBU
�TwAn ° ¬B¼µB«tBU ¶o¼U pA ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p]
³Ç� ¬AnAj»îBí{³§BÇM �TÇwAn¿BÇM ° ¬B‾Bw»µB«tBU

SwA »‾A±hTwA y{±Q j½jn [®Q ºAnAj
Acipenser ruthenus »z½oUA »µB«tBU
�TwAn ° ¬B¼µB«tBU ¶o¼U pA ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p]
³Ç� ¬AnAj»îBí{³§BÇM �TÇwAn¿BÇM ° ¬B‾Bw»µB«tBU
nB¼ÇvM ©Çñ{ BÇM sÇM ¡‾n ³ÇM ¬C ºBµ±¦ Q́ ° SzQ

SwA k¼7w HL½oKU ° �{°n
Acipenseridae ¬B¼µB«tBU
³� ¬B‾Bw»µB«tBU �TwAn pA ºA²o¼U [»wB®{Sv½p]
ß¬Bµj ° ¥½±% »‾kM ° k®Tvµ �½o¼{ JC ºB´¼µB« pA

k‾nAj ²k«CoM ° »ªñ{
Acipenser persicus »‾Ao½A »µB«tBU
�TwAn ° ¬B¼µB«tBU ¶o¼U pA ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p]
³Ç� ¬AnAj»îBí{³§BÇM �TÇwAn¿BÇM ° ¬B‾Bw»µB«tBU
»TFBMBÇ½p »MoÇa BM ³MoF HTLv‾ ° ²BU±� »‾kM ºAnAj

SwA
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Acipenser sturio »ñ¼T§BM »µB«tBU
�TwAn ° ¬B¼µB«tBU ¶o¼U pA ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p]
³Ç� ¬AnAj»îBí{³§BÇM �TÇwAn¿BÇM ° ¬B‾Bw»µB«tBU

jnAj »´]° [®Q ° ¥½±% »‾kM
»§Bñ½BM oÄBM »µB«tBU

Acipenser baerii baicalensis
�TwAn ° ¬B¼µB«tBU ¶o¼U pA ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p]
pA ³Ç� ¬AnAj»îBí{³§BM �TwAn¿BM ° ¬B‾Bw»µB«tBU
BÇU �{°n ºoTv�@Bi pA :k‾A^±®T« nB¼vM ¡‾n o5‾
³M ¥½B« BU k¼7w pA ° ,Bµ±¦ Q́ ° SzQ nj ²o¼U ºA²±´"

¬kM �½o½p Sªv" nj jnp
Acipenser sinensis »®¼a »µB«tBU
�TwAn ° ¬B¼µB«tBU ¶o¼U pA ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p]
�§BM ³� ¬AnAj»îBí{³§BM �TwAn¿BM ° ¬B‾Bw»µB«tBU

k®�»« »£k‾p W¼ªî ºB ḾC nj ¬C
»w°n »µB«tBU

Acipenser gueldenstaedtii
�TwAn ° ¬B¼µB«tBU ¶o¼U pA ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p]
³Ç� ¬AnAj»îBí{³§BÇM �TÇwAn¿BÇM ° ¬B‾Bw»µB«tBU
y½Bµ±¦ ḈQ ,»‾±TÇ½p ºoTÇv�@BÇÇi ¬C SzQ ¡‾n

SwA k¼7w yªñ{ ° oU�{°n
Acipenseriformes ¬B‾Bw»µB«tBU
JC ¬B¼µBÇ« �½oT£nqÇM pA ºA³TwAn [»wB®{Sv½p]
»½Bµ©Çza ° ònqÇM ow ° ¥½±% »‾kM BM ,�½o¼{

»L‾B] Ni k"BF ° ða±�@
Acipenser medirostris qLw »µB«tBU
�TwAn ° ¬B¼µB«tBU ¶o¼U pA ºA³‾±£@ [»wB®{Sv½p]
³Ç� ¬AnAj»îBí{³§BÇM �TÇwAn¿BÇM ° ¬B‾Bw»µB«tBU

NÇi ¤±Ç% nj »‾A±hTwA �d7æ nB´a ð½ ºAnAj
SwA »]oh« �§BM ° Zoh« �¼M nj »ªñ{»‾B¼«

Acipenser stellatus ºA²nBTw »µB«tBU
�TwAn ° ¬B¼µB«tBU ¶o¼U pA ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p]
³Ç� ¬AnAj»îBí{³§BÇM �TÇwAn¿BÇM ° ¬B‾Bw»µB«tBU

SwA nAjL±‾ ° k®¦M ²p±Q ºAnAj
Acipenser nudiventrisSh§©ñ{ »µB«tBU
�TwAn ° ¬B¼µB«tBU ¶o¼U pA ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p]
³Ç� ¬AnAj»îBí{³§BÇM �TÇwAn¿BÇM ° ¬B‾Bw»µB«tBU
y‾kÇM SzQ ;jnAj q¼ÇU L±Ç‾ ° k®¦M HTLv‾ ºA²p±Q
k¼7w yªñ{ ° oT®{°n y½Bµ±¦ Q́ B«A ºoTv�@Bi

SwA
Acipenser mikadoi °jBñ¼« »µB«tBU
�TwAn ° ¬B¼µB«tBU ¶o¼U pA ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p]
³Ç� ¬AnAj»îBí{³§BÇM �TÇwAn¿BÇM ° ¬B‾Bw»µB«tBU
y{±ÇQ jÇ½jn [®ÇQ ºn±Ç«C »µB«tBÇÇU k®‾BÇÇ«

SwA oTña±� xA³X] »§° jnAj »‾A±hTwA
Acipenser fulvescens »\‾nB‾ »µB«tBU
�TwAn ° ¬B¼µB«tBU ¶o¼U pA ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p]
³Ç� ¬AnAj»îBí{³§BÇM �TÇwAn¿BÇM ° ¬B‾Bw»µB«tBU
BÇU »‾±TÇ½p -ºA²± Ḉ" ¬C ºBµ±¦ ḈÇQ ° SzQ ¡‾n

SwA ¡‾n©� ºoTv�@Bi
Acipenser nacarii ºnB�@B‾ »µB«tBU
�TwAn ° ¬B¼µB«tBU ¶o¼U pA ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p]
³Ç� ¬AnAj»îBí{³§BÇM �TÇwAn¿BÇM ° ¬B‾Bw»µB«tBU
B´T‾A nj ° è½oî nB¼vM B«A Nw±T« xA²p±Q ¶pAk‾A

SwA n°k«



80 »�¼§FU

enharmonic 1 »�¼§FU
jn±ÇÇ�@A oTÇÇU ³ÇÇw pA »ÇÇñ½ »£sÇÇ½° [»2¼w±ÇÇÇÇ«]
¬B‾±Ç½ ©½kÇ" »K¼w±Ç« nj j±]±« (tetrachord)

SwA ²joQ éMn HL½oKU ¬C �¼½BQ �¦æBF °j³�@
strain tensor y‾o� n±v‾BU
¬C ºBµ³7§Æ« ³� »‾nBKT« ¨°j �LUo« n±v‾BU [ð½q¼(]

kµj»« Swj³M An ºA³‾B«Bw oµ �‾B£@³‾ ºB´z‾o�@
»Th§ n°BTz£ n±v‾BU

moment of inertia tensor
»TÇh§ n°BTÇz£ ¬C ºAqÇ]A ³Ç� ºn±v‾BÇU [ð½q¼(]

kµj»«¬Bz‾ BoF j¦Th« ºBµBTwAn nj An ©v]
inertia tensor »Th§ n±v‾BU
ºBµn±dÇ« �ªÇµ ¤±e »Th§ ºBµn°BTz£ [ð½q¼(]

©v] ¨o] q�o« pA ²k‾nm£@
curl °BU
¤j o¢¦ªÇî »]nBi ºn±æ Joo¦æBe [»)B½n]

ºnAjo ÔM éMBU ð½ nj (ê)
geostrophic vorticity jo¢®¼«p »½A°BU
»KFA ºBµ³7§Æ« ¬pA±U pA ¥æBe jBM »½A°BU [±] /�]

u¼§±½n±� º°o¼‾ ° nBzF±¼{ º°o¼‾
roll vortex »ñT¦` ¶°BU
³�@ (counterrotating) jo£jBQ »KFA ²°BU [±] /�]

kµj»« fn »TFoªµ ºpo« �½¿ nj Á±ªí«
»,�A »T�oªµ �T¦H Ñ »'4A »ñT¦` ºBµ²°BU

acknowledgement, ACK k¼½FU
ð½ Nw±U Bµ²jAj pA ºA³TvM ¤±æ° ¨ÀîA [///³‾B½An]

²k®TwoF �‾B½An ³M ³ñL{ nj ³‾B½An
accreditation nBLTîA k¼½FU
° S¼eÀÇæ »ÇµA±Ç£ ºAoÇM ºk®Ç½A oÇF [RAoMBh«]

¬B®¼ª%A S¼¦MB" ° S§BæA
accredited ²k{nBLTîAk¼½FU
k¼½FU jB´‾ ß»ªwn k¼½FU jn±« ³`‾C »£s½° [RAoMBhÇ«]
¶k{
¼¼íUy¼Q pA ßºBµjnAk‾BTwA S½Bîn uBd§@³M nBLTîAk{BM ³T2o£ nAoE »¦� ß»®2 RB~hz« ° B´§A°n ° B´{°n
acknowledge ¬jo� k¼½FU
Nw±ÇU BÇµ²jAj �TÇvM ¤±æ° ¬jo� ¨ÀîA [///³‾B½An]

²k®TwoF �‾B½An ³M ³ñL{ nj ³‾B½An ð½
nBñ‾A K¦w RBîÀIA ¤jBLU

non-repudiation exchange
ºAoM RBîÀ%A ¤BwnA k®½AoF k®a B½ ð½ [RAoMBh«]

nBñ‾A K¦w ßk®½AoF ¨B\‾A
antipyretic, febrifuge, febricide, oÔMKU
antifebrile, antithermic
é�" B½ yµB� K]±« ³� ºk®½AoF B½ °nAj [»ñ{qQ]

j±{»« KU
antipyresis ºoÔMKU

oÔMKU ºBµ°nAj »‾B«nj joMnB� [»ñ{qQ]

cambiata, nota cambiata ¥½kLU
n̈B´a ° ¤°A ºB´T‾ ³� »T‾nB´a ºA²oñ¼Q [»2¼w±«]

ºB´TÇ‾ ° k‾pBw»«©½À« �¦æBF ¥MBK« yhM BM ¬C
nm£ ºB´T‾ yK‾ ©µ pA ¨±w �¦æBF ³M ¬C ¨±w ° ¨°j

k®®�»« B7½A An »½±¦ Q́ B½ q½o£@B½
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»\‾o\{ ³M ºnAjo ÔM ¥½kLU
vector to raster conversion, V2R,
VtoR
ºnAjo ÔM ºBµ²jAj ¬C nj ³� ºk®½AoF [ºnAjoM³z2‾ /¨]
ºBÇµ²jAj³ÇM Bµ»í¦bk®a ° e±�i ° eBK‾ ¥«B{
³Tvv£ o½jBK« BM ða±� ºBµ³‾Bi »®í½ »\‾o�{

k‾±{»« ¥½kLU
canonical transformation ºjAk®M ¥½kLU
³� ²jBw �®¼ªi º°n RB~Th« ¥½kLU oµ [ð½q¼(]

jnAm£»« ºB]oMo¼¼kU ¬°kM An ¬±T¦¼«Bµ R¿jBí«
ºnAjo ÔM ³M »\‾o\{ ¥½kLU

raster to vector conversion, R2V,
RtoV
pA ¥ñzT« ºo½±~U ¥½kLU k®½AoF [ºnAjoM³z2‾ /¨]
ºnAjo ÔM ºBµ²jAj BM ºo½±~U ³M »\‾o�{ ºB §́±¦w
marking axe ºnAm£@³‾Bz‾ oLU
An ¬BTÇinj Sw±ÇQ ³Ç� ºoLÇU [¥¢®Ç] � éMB®Ç«/¨]
ºnAmÇ£@³‾Bz‾ ºAoM »LwB®« ° $Bæ ¥d« ° k®Ò�»«

k®�»« jB\½A
propaganda »wB¼w RBL¼¦LU
»T¼íÇb° pA »íÇ"A°o¼* ºo½±~U �ÄAnA [»wB¼w /�]
nj »µ°o£ºBµ³‾BÇwn pA ²jB7TÇwA BÇM HL§BÇ* ,|Bi

SwB¼w ð½ joLz¼Q
pulsejet, pulsejet engine S]OÒU
»ÇÇz«jA±ÇÇµ S] n±U±ÇÇ« »î±ÇÇ‾ [»ÇÇ½A±ÇÇÇµ /b]
° J°B®T« n±% ³M A±µ ¬C nj ³�@ (air-breathing)
pA uQ ° j±{»Ç« �AoTeA �57d« jnA° ³‾±£¬BMob

jjo£»« ¥íTz« Si±w BM �Th¼«Cnj

gene fixation ¬rS¼LXU
S¼íª]@ð½@nj@³TFB½y´]@¶o£j@nA oKTwA@ [SîAnp@�@ /�@]

nitrogen fixation, ¬r°oT¼‾ S¼LXU
dinitrogen fixation
pA k¼7Ç« K¼�oU ð½ ³M ±] ¬r°oT¼‾ ¥½kLU [»ª¼{]

»ñ½oTñ§At±" B½ »½B¼ª¼{ ºBµk®½AoF W½o%
»ñ¼‾°oTñ§A RnB\U

electronic commerce, e-commerce
pA ²jB#TwA BM n°j ²An pA ºnB\U RB¼¦ªî ¨B\‾A [///³‾B½An]

ºA³‾B½An ºBµ³ñL{ ° S‾oT®½A ºn°B Ø®2
mobile commerce, nB¼w RnB\U
m-commerce
BÇM ºnB\ÇU ºBµnBÇ� BÇ½ k½oÇi ¨B\Ç‾A [RAoMBhÇ«]

³TFoz¼Q B½ ºjBî ²Aoªµ ºB´®7¦U pA ²jB7TwA
experiencer o£@³Mo\U
ºjAk½°n ³� »î±b±« »½B®í« S§Be [»wB®{¬BMp]

k®�»« ³Mo\U »ve ° »TiB®{¬A°n o5‾ pA An
account aggregation JBve é¼ª\U
jkíT« ºB´µB¢M° pA RBîÀ%A ºn°Cjo£ [RAoMBh«]

³anBPñ½ Rn±æ@³M ºoTz« ³M B ‾́C �ÄAnA °
butt rigging »¦æA RAq¼´\U
¥MB� ° Sz£oM ¥MB� ³� ºA³‾B«Bw [¥¢®] � éMB®«/¨]
¬C º°n B´T7 ßi ° k®�»« ¥~T« o¢½kñ½ ³M An »¦æA

k‾±{»« ³TvM
rigging, rig ºA³4BM RAq¼´\U
³� �£@A° ° ²o"o" o¼5‾ »UAq¼´\U [¥¢®] � éMB®«/¨]

j±{»« ²jB7TwA ºnAjo ÒM³®¼M nj
»¦MB� RAq¼´\U / ÇT«
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rigging slinger oÒM¿BM RAq¼´\U
¿BM ºAoM ³� »½Bµ³ªvU ° B ḾÀ" [¥¢®] � éMB®«/¨]
³M ºo ÒMnAj �‾B«Bw j¦Th« ºB´Tªv" nAoKTwA ° ¬joM

j°n»« nB�@
»®¼«p »½B]³MB] RAq¼´\U

ground handling equipment
BÇ½ ¬joÇ� k®¦ÇM ºAoÇM ³Ç� »ÇUAq¼´\ÇU [»Ç½A±Çµ /b]
Bª¼ÇQA±Çµ ¤BÇM ¥¼LÇ" pA �¼¢®Çw ¨ÀÇ"A »½B]³MBÇ]

j±{»« ²jB7TwA ð{±«B½
ºA³�BM RAq¼´\U Ñ »¦MB� RAq¼´\U

prerigging »UB«k'« RAq¼´\U
° LpBÇ‾ ºB´¦MB� pA ºA³î±ª\« [¥¢®] � éMB®«/¨]
�‾B«BÇw ºpAkÇ‾A²A n ° K~Ç‾ ºAoÇM ³Ç� »½Bµ²o"o"

j±{»« ²jB7TwA B ‾́C pA ºo ÒMnAj
melisma o½odU
ºB\µ ð½ º°n ³� »½Bµ³ªk‾ �î±ª\« [»2¼w±Ç«]

j±{»« ²k‾A±i �T«
melismatic ºo½odU

o½odU ³M J±v®« [»2¼w±«]

system analysis ³‾B«Bw ¥¼¦dU
pA ²jB7TÇwA BÇM oMnBÇ� ºBµpB¼Ç‾ �í§B�ÇÇ« [///³‾BÇÇ½An]
,²kµBÇÇÇz« ,³LeB~ÇÇÇÇ« ¥¼LÇÇÇÇ" pA »½B ḈÇÇÇ{°n
³Ç� ¬C ¤BXÇ«A ° ºpBw¬±ª‾y¼ÇQ ,³«B®zwoQé½p±U
¬BÇ«p ° ³®½qµ ° ºo½mQWKdU ¬Bñ«A »wnoM ¥«B{

j±{»« q¼‾ ³‾B«Bw ºpBw²jB¼Q

»L¼�oU �ñL{ ¥¼¦dU
composite network analysis
�Tw±¼Q ©µ ³M e±�i pA »µ°o£ ¥¼¦dU [ºo´{ /b]
BÇ½ j±]±Ç« ºBµo¼Çv« ° RB‾BÇñ«A pA ºA³î±ª\Ç«
j¦ThÇ« ºB´¦Çñ{ pA ²jB7TÇwA n±5®« ³M ºjB´®z¼Q

¥K‾°¥ªe
hodograph analysis »T{B¢‾JBT{ ¥¼¦dU

²B¢Tv½A ð½ jBM »‾p³‾Bª£ ¥¼¦dU x°n [±] /�]

system analyst ³‾B«Bw o¢¦¼¦dU
k®�»« ¥¼¦dU An ³‾B«Bw ³� ºjoF [///³‾B½An]

»wB®{¬BªT�£Ñ ¬BªT�£ ¥¼¦dU

ºjB,T‾A »wB®{¬BªT�£Ñ ºjB'T‾A ¬BªT�£ ¥¼¦dU

text analysis %T« ¥¼¦dU
³M BM ¬±£@B‾±£ ¬±T« j¼æ±U ° »wnoM [»wB®{¬BMp]

¬BªT7£ .¨À� ¥¼¦dU ¤±æA ºo¼£nB�@
º°B2pB¼‾ Ñ BµpB¼‾ ¥¼¦dU

tolerance ¥ªdU
k¼§±ÇU nj ¬A±¼Çe BÇ½ ²B¼£ ð½ ¬A±U [SîAnp �/�@]
y®U B½ SFC B½ ºnBª¼M ¥«Bî ð½ n±oe nj oTz¼M

»�¼d«
cognitive development »TiB®{ ß¤±dU
(maturation) »£k®§BÇÇM ° kÇÇ{n [»wB®ÇÇ{¬A°n]
° ºn°CjB½ ° Lnj ¥«B{ oñ7U j¦Th« ºBµk®½AoF

¤¿kTwA ° n±~U ° »½Bz£¥ñz« ° ºpBw¨±´7«
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volcanic butte »‾Bz�zUC ²±�ShU
BÇM »TiB®{Sh½n�¼Ç«p »½Bª¼ÇÇw [»wB®{�¼ÇÇ«p]
³Ç� »½¿BÇM yhM nj c�v« ° K¼{oQ ºBµ²nA±½j

SwB ‾́C ºB® Q́ pA y¼M B ‾́C B̂7UnA
long dung %ß́ ßQ³ThU²B� ° »‾A±¼e R¿±oF pA »%±¦h« [SîAnp � /�@]

k{BM ²kz‾ o¼ªhU ³� y¦� °
¿BM ºBµjBM ©wn³ThU

winds aloft ploting board
ºBµ²jAj ¥½kLU nj ³TFnnB� ³M »ª¼woU nAqMA [±] /�]

¿BM ºBµjBM »‾BMk½j
palette ¡‾n³ThU
k®«o®Çµ ³Ç� LpBÇ‾ ° � ḈQ ºA³d7æ [»ªv\U /Çµ]
¬C nj »iAn±w ° k‾AoTv£»« ¬C º°n An y½B´¢‾n

SwA ²k{ ³¼LíU Sv{ Sz¢‾A ¬k‾Anm£ ºAoM
motherboard »¦æA nAk«³ThU
ºAq]A �¼KM ³� ³‾B½An nAk«³ThU �½oU»¦æA [///³‾B½An]

k‾±{»« K~‾ ¬C º°n »ñ¼‾°oTñ§A
narcosis o½khU
Sz£oÇM ¥MBÇ" ° »æB~TÇiA o¼Ç* �TwB� [»ñ{qQ]
° nkh« jA±« oYA nj ºq�o« »L~î ²B¢Twj joñ¦ªî

»‾±¼FA ºBµ°nAj
destruction K½ohU
ºB´TiBwo½p S¼¦MB" ¬C nj ³� »T¼íb° [RAoMBh«]
c�Çwnj RB«kÇi BÇ½ ¤±~dÇ« �ÇÄAnA ºAoÇM © Ḉ«

j°n»« �¼M@pA ºoTz« ³M nB5T‾A@jn±«

forest degradation ¥¢®] K½ohU
oYA nj ¥¢®] »7¼� ° »Øª� »µBLU [¥¢®] � éMB®«/¨]

²k‾po¼* ° ²k‾p Joh« ¥«A±î
porosity ¥h¦hU
nj »§BÇi ºBµBoF ° Bµ²o7e j±]° [»wB®{�¼«p]

¡®w B½ J±wn B½ L@Bi
primary porosity ³¼§°A ¥h¦hU
BÇÇM ¬B«qªÇÇµ ³ÇÇÇÇ� »¦h¦hÇÇÇÇU [»wB®{�¼ÇÇÇÇ«p]

j±{»« jB\½A J±wn nj ºnAm£J±wn
intercrystal porosity ºn±¦M%¼M ¥h¦hU

Bµn±¦M �¼M »§Bi ºBoF j±]° [»wB®{�¼«p]

intergranular porosity ºA³‾Aj%¼M ¥h¦hU
ð½ ºAqÇ]A BÇ½ Bµ³Ç‾Aj �¼M ¥h¦hU [»wB®{�¼Ç«p]

BµnA°CSv½p ° BµnA°C¡®w k®‾B« ,¡®w
interparticle porosity ºA²nl%¼M ¥h¦hU

¡®w ð½ ºAq]A �¼M ¥h¦hU [»wB®{�¼«p]

secondary porosity ³½±‾BY ¥h¦hU
nj ¬kÇ{ ³Tz Ḉ‾ pA kíM ³� »¦h¦hU [»wB®{�¼«p]

k½C»« j±]° ³M J±wn
vuggy porosity ºA²o�e ¥h¦hU
nj »M±Çwn ¡®Çw nj ²o7Çe j±]° [»wB®{�¼Ç«p]

¤Àd‾A �\¼T‾
intraparticle porosity ºA²nl¬°nj ¥h¦hU

¡®w ð½ RAnl ¬°nj ¥h¦hU [»wB®{�¼«p]
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porosimeter [®w¥h¦hU
An ¥h¦hÇÇU ¬C BÇÇM ³ÇÇ� ºnAqÇÇMA [»wB®{�¼ÇÇÇÇ«p]

k®®�»« ºo¼£@²pAk‾A
fracture porosity »¢Tvñ{ ¥h¦hU
ºBµ²o7e j±]° pA ¥æBe ¥h¦hU [»wB®{�¼Ç«p]

¡®w ¬k{ ³Tvñ{ pA ²k{ ¥¼ñzU
cavern porosity ºnB` ¥h¦hU
¥ñ{ºnBÇ* ònqM ºBµ²o7e j±]° [»wB®{�¼«p]

³‾B«Bw ð½ nj
moldic porosity »L§B( ¥h¦hU
»§ÀdÇ‾A Z°oÇi pA »{BÇ‾ ¥h¦hU [»wB®{�¼«p]

jA±«
effective porosity oYÆ« ¥h¦hU
¥� ©\e nj ²k{ jB\½A ¥h¦hU ¬Aq¼« [»wB®{�¼«p]
³Tw±¼Q©µ³M »§Bi ºBµB>2 ,w±U W@Bi B½ ¡®w ð½

capillary porosity »¢®¼½±« ¥h¦hU
JC ³� L@Bi ¶j±U ð½ ¬°nj ¥h¦hU [»wB®{�¼«p]

jnAj»« ³¢‾ »¢®¼½±« S¼æBi ¥¼§j ³M An
»®¼«po½p JC �¼¦hU

ground water discharge
nj JC pA B̂L{A ¬°p pA JC S{AjoM [»wB®{�¼«p]

�¼«p o½p
sourdough fermentation xoUo¼ªi o¼ªhU
S¼§BíÇÇF oÇÇYA nj ³ÇÇ� ºo¼ªhÇÇU [»ÇÇÇÇ½AmÇÇÇÇ�/�]
nj jnC ³ÇM ²k{²j°qÇFA BÇ½ »í¼LÇ% ºB ‾́B¢«Ak‾A q½n

j±{»« jB\½A xoUo¼ªi
fermentograph nB¢‾o¼ªhU
pA ¥æBe pB£ k¼§±U Rnk" ³� »µB¢Twj [»½Am� /�]
kµj»« ¬Bz‾ »®d®« Rn±æ@³M An ¬B‾ o¼ªi o¼ªhU

»ñ¼Tw±�@C [®w¥iAkU
acoustic interferometer
»\®w¥ÇiAkÇU pA ²jB#TÇwA BÇM ³Ç� ºA³¦¼Çw° [ð½q¼(]
jo¼£»« ²pAk‾A ²nB{ nj An Akæ ?¼í>U ¬Aq¼« ° Sîow
concept of operations, RB¼¦ªî o¼MkU
commander’s concept, CONOPS
BÇ½ ð½ ¶nBÇMnj ²k‾B«oÇF n±~U ° bo% [»«B#‾ /�]

RB¼¦ªî pA ºA³î±ª\«
continuity editing »«°AkU %½°kU
ºBÇµjAk½°n »§A±U tBwA oM ©¦¼F �½°kU [///Bª®¼w]

¬BTwAj
alignment pAoU
BÇ½ J ß° �d7Çæ nj �T« �TFo£nA o" ¶±d‾ [///³‾BÇ½An]

m*B� �d7æ
geostrophic wind level jo¢®¼«p jBM pAoU
tBÇwA oÇM jBÇM ¬C nj ³� ºpAoU �½oU�¼½BQ [±] /�]

j±{»« jo¢®¼«p "�ª�@ ßA _¼QnB«" �½o5‾
gradient wind level jBM±¼{ pAoU / ÇT«

jo¢®¼«p jBM pAoU Ñ jBM±¼{ pAoU
carbon balance, carbon budget %Mo� pAoU
° ºj°n° ¬Aq¼Ç« ¬B¼Ç« R°B7ÇU [¥¢®Ç] � éMB®«/¨]

¬qh« ð½ nj �Mo� »]°oi
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align ¬jo� pAoU
�d7Çæ nj �TÇ« ¬jo� ©¼5®U ° ¬jAj nAo" [///³‾B½An]

m*B� �d7æ B½ J°
food balance sheet »½Am` �«B‾pAoU
¬Aq¼Ç« ©¼KTv«o¼Ç* n±Ç% ³M ³� ºA³«B‾pAoU [³½m�ÇU ]
An n±z� B½ ³í«B] ð½ nj ²k{$o~« �‾Aow ºAm*
RAnjBæ ° RAjnA° ° k¼§±U ¬Aq¼« »wnoM W½o% pA

k®�»« ³LwBd« °»MB½pnA $o~« °
tilting level o½mQfAod‾A JB½pAoU
JBÇ½pA oÇU XÀÇioÇM ,³Ç� ºA³¦¼Çw° [ºnAjoM³z2‾ /¨]
nj ³Ç� »`¼Q ðª� ³M An ¬C 
¼Mn°j ¬A±U»« ,³anBPñ½
�d#Çæ º°n »AÇ2A ºn±d«¤±Çe ,jnAj nAoÇE ¬C oÇ½p
j±{ »A2A ¬C k½j ,i BU jn°C nj ¬An°j ³M ²k‾±{pA oU
transgene ¬rAoU
»]nBi º@(DNA) B‾ ßj pA ³í�" oµ [SîAnp �/�@]
jnA° j±]±Ç« ð½ ¬B¢‾r ¥iAj ³M ¬Ao¢zµ°sQ ³�@

k®®�»«
transgenic »‾rAoU
»]BT‾ B½ ²B¼£ ¶k{Sz� ¤±¦w »£s½° [SîAnp �/�@]
¬±Ç£@B‾±Ç£ ºB´Ç{°n BÇM An ³T2B½o¼¼NU ¬r ð½ ³� ¬C pA
k{BM ²jo� S2B½nj (transformation) »¢Th½nA oU

stack, in-trail nBKT‾A ©�@AoU
o5‾ pA Bµjo£@A±µ pA ºA³î±ª\« S¼íb° [»½A±µ /b]
nj ²B¢TÇv½A pA »®¼íÇ« B̂7ÇUnA nj ð½ oµ ³� ©�@AoU

k‾nAj nAo" j°oF SM±‾
transcription »v½±‾AoU

oµ BM Ao]A ºAoM oYA ð½ ¬jo� nB£pBw /1 [»2¼w±«]
¬C ºAoM¥ÇæA nj ³Ç� »¦«BÇî q]³ÇM »Ç½Ao]A ¥«Bî
ð½ pA »½BK¼w±Ç« oÇYA �ª]oU /2 SwA ²k{ ³T{±‾
»K¼w±Ç« ¥½kLU /3 o¢½j »«B5‾³M »v½±‾S‾ ¨B5‾

²k{»v½±‾S‾ S§Be ³M ²k{NLb B½ ²k‾p
lyric(s) 1 ³‾AoU
nj |±~i³ÇM ,pA°C BÇ½ ³‾AoU ð½ ¨À� [»2¼w±Ç«]

»½BK¼w±« ºkª� ° k®vQ̈ jo« »K¼w±«
¨À� / ÇT«

song 2 2 ³‾AoU
²jBw ° ²BU±� ºpA°C �í�" [»2¼w±«]

songwriter pAjoQ³‾AoU
jpBw»« ³‾AoU ³� ºoîB{ B½ pBv¢®µC [»2¼w±«]

lyricist Aow³‾AoU
jpBw»« ³‾AoU ºAoM oí{ ³� »v� [»2¼w±«]

lyricwriting »½Aow³‾AoU
³‾AoU ºAoM oí{ ¬j°ow [»2¼w±«]

storm transposition ¬B4±Uy ‾́A oU
³®¼z¼ÇM xnBÇM �¼¼íÇU ºAoM ³TFnnB�@³M �F [±Ç] /�]
RkÇ« -³® Q́-Wªî �Uo£ ð½ »½B]³MB] BM ¥ªTd«
jAkin ³� »‾Bñ« ³M ¬C »í"A° jAk½°n ¥d« pA xnBM

j°n»« nB5T‾A ¬C
permeable A°AoU
²jB« »µjnm£ ºAoM ¥h¦hT« N¼d« »£s½° [ð½q¼(]
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permeability »½A°AoU
³Ç� ²jB« »v¼%B®k« »£s½° ºAoM »~iB{ [ð½q¼(]
²jB« nj ²k{BK§A»v¼%B®k« ¬Ak¼« SLv‾ Rn±æ ³M

j±{»« j½oíU ²k®®�@BK§A »v¼%B®k« ¬Ak¼« ³M
intrinsic permeability »UAl »½A°AoU
pA ¤B¼Çw ð½ ¬BÇwC n±LÇî S¼¦MBÇ" [»wB®{�¼Ç«p]

¥h¦hT« N¼d«
permeameter [®w»½A°A oU
ºo¼Ç£@²pAkÇ‾A ºAoÇM ³Ç� »µB¢TÇwj [»wB®{�¼ÇÇ«p]

j°n»« nB� ³M »½A°AoU
complex permeability Z¦Th« »½A°AoU
KwB®TÇ« ³Ç� »v¼%B®kÇ« ¶jB« pA »T¼æBi [ð½q¼(]
�`¼ÇQ ³M ³Tvµ ºAnAj �`¼Q ºn°BK§A SLv‾ BM SwA

³Tvµ ¬°kM
absolute permeability o¦\« »½A°AoU
ð½ ¤BKTÇ‾A ºAoÇM ¡®w ð½ »½B‾A±U [»wB®{�¼«p]

kænjkæ »£k{o¼w N½Ao{ nj ¤B¼w
effective permeability oYÆ« »½A°AoU
ð½ ¤BKTÇ‾A nj ¡®Çw ð½ »½BÇ‾A±ÇU [»wB®{�¼«p]
S7‾ k®‾B« o¢½j ºB §́B¼w n±oe nj pB£ k®‾B« ¤B¼w

JC B½
relative permeability »Lv‾ »½A°AoU
W¦�« »½A°AoU ³M oYÆ« »½A°AoU SLv‾ [»wB®{�¼«p]
specific permeability ²s½° »½A°AoU
SwA oMAoM ³� j°n ð½ oTvM »½A°AoU [»wB®{�¼«p]

o�Ç" éMoÇ« nj SMBÇY jkÇî ð½ Joo¦æBÇÇe BÇÇM
¬C ºBµ²o7e

inductive order »½Ao'TwA K¼UoU
oÇµ ¬C nj ³Ç� ³î±ª\Ç« ð½ nj »L¼UoÇU [»)BÇ½n]

jnAj �¼ª� ±oî ð½ ©�Swj » ÚB‾ �î±ª\«o½p
word-order Bµ²rA° K¼UoU
nj BÇµ²rA° »§A±U ° �TFo£ nAo" ¶±d‾ [»wB®{¬BMp]

¬BMp RÀª]
carbon sequestration, %Mo� K¼woU
C sequestration
nj �Mo� ¶o¼il ° Jm] k®½AoF [¥¢®Ç] � éMB®«/¨]

¥¢®] ¬B£pBw¨±M
pickling %TiAk‾A »{oU
° ³�oÇw nj »Ç½AmÇ* jA±Ç« ºnAk Ḉ¢‾ [»Ç½AmÇ� /�]

SwA ³½°jA º°Be Á±ªí« ³� ðª‾JC
pickles RB\¼{oU
ðªÇ‾JC ° ³�oÇw nj ³Ç� »Ç½Am* jA±« [»½Am� /�]

k‾±{»« ºnAk´¢‾
crack )oU
¬C yhM °j ³� ºpBM »¢Tvñ{ oµ [»wB®{�¼«p]

k{BM ²kz‾ Ak] ©µ pA
shrinkage crack »DBL'‾A )oU
q½n³‾Aj J±wn nj ³� »ña±� LoU [»wB®{�¼«p]
k®Ç½AoF»Ç% nj JC �TÇFn Swj pA oYA nj ¡®w B½

k½C»« j±]° ³M ¬k{ ðzi
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cracking 1 »£jn±i)oU
ð½ nj B´�oÇU »¢‾±Ç¢a B½ n±oe [»wB®{�¼Ç«p]

»‾B� B½ ¡®w
cracked 1 ²jn±i)oU
ºB´�oÇU ³Ç� »‾BÇ� BÇ½ ¡®w »£s½° [»wB®{�¼Ç«p]

jnAj »‾A°AoF
tension crack »zz� )oU
»Çzz� y®ÇU oÇYA oM ³� LoU »î±‾ [»wB®{�¼«p]

SwA ²k«C j±]°³M
armistice ³ªæBh« )oU
³ÇM ³ªæBhÇ« ¬C tBwAoM ³� ºA²kµBí« [»«B#‾ /�]
¡®Ç] S§Be»§° ,j±{»« ²jAj ³ªUBi S"±« n±%

k‾B«»« »"BM
sheet crack ºA³(n° )oU
çBLKÇ‾A oÇYA oÇM ³� ºA³d7æ »�oU [»wB®{�¼Ç«p]

SwA ²k«C j±]°³M »½AjpJC ° J±wn
ºq¦4»§C K¼�oU

organometallic compound
jnAj j±]° q¦2 Ç 
Mo� k‾±¼Q ¬C nj ³� »L¼�oU [»ª¼{]

|Bi ºo½mQK¼�oU
specific combining ability
³M ³� j±ª‾¬r °j |Bi »"ÀU j±ª‾ [SîAnp �/�@]
BÇµk§A°»«±ªÇî ºo½mQK¼�oÇU pA $Aod‾A Rn±æ

j±{»« j½oíU
¨Bî ºo½mQK¼�oU

general combining ability

BÇM »"ÀU nj ³£n ð½ j±ª‾ Nw±T« [SîAnp �/�@]
�¼¢‾B¼Ç«pA $AodÇ‾A Rn±Çæ ³M ³� o¢½j �£n k®a

j±{»« ²jAj ¬Bz‾ Bµ³£n°j ¨BªU B½ S¼íª]
inclusion compound o¼£¬°nj K¼�oU
$o% oµ pA ¬Bª´¼« �‾±£ ¬C nj ³� »L¼�oU [»ª¼{]
SwA n±¦M �ñL{ ¶k®µj¥¼ñzU ºBµ³‾±£ �%BeA nj

conjunction »�\î K¼�oU
"°" »K�®« NMAn BM ²nAq£ °j K¼�oU [»)B½n]

logical product »54®« JoD / ÇT«

disjunction »¦~4 K¼�oU
"B½" »K�®« NMAn BM ²nAq£ °j K¼�oU [»)B½n]

logical sum »54®« ^±ª\« / ÇT«

Bµ²nAq£ »¦~4 K¼�oU
disjunctive of propositions
ç°o7« ¶nAq£ °j ¬jAj NMn pA ³� ºA²nAq£ [»)B½n]

k½C»« Swj³M <B½> �ª¦� �¦¼w°³M
cage compound, clathrate »v�( K¼�oU
SwA u7" ¥ñ{ ³M ³� ºA³K¦ek®a »L¼�oU [»ª¼{]
hygroscopic compound o¼£©‾ K¼�oU
ºA±Çµ pA JC JmÇ] S¼¦MBÇ" ³Ç� ºA²jBÇ« [»ª¼{]

jnAj An N¼d«
ornamentation %¼½qU
B´T‾ ¬jo� ³FBbA BM Á±ªí« ,»K¼w±« o¼¼kU [»2¼w±«]
¬jAj ¬BÇz‾ BÇ½ ¬C ¬jo� oUoYÆ« B½ oUBL½p n±5®« ³M

²k®®�@Ao]A ºBµ»½B‾A±U
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ornamented ²k{%¼½qU
k{BM ²k{ �¼½qU ³`‾C »£s½° [»2¼w±«]

ornamental »®¼½qU
�¼½qU ³M J±v®« [»2¼w±«]

acoustic resonance »ñ¼Tw±�@C k½kzU
»w±®¼Çw S�oÇe �®Ç«Aj ¬C nj ³� »T§Be [ð½q¼(]
�Ç½A nj ,kwn»Ç« ³®¼z¼ÇM ³ÇM »ñ¼Tw±Ç�@C �‾B«BÇÇw
ð½jqÇ‾ ¬C »í¼L% k«BvM ³M ³‾B«Bw k«BvM Rn±æ

j±{»«
ground resonance »®¼«p k½kzU
³� �¼«p º°n oM jo¢§BM L@B‾o�i xpo§ [»½A±µ /b]
¬k{ k½kzU ° »¦æA �‾A°oQ n±U°n xpo§ pA »{B‾

SwA j°oF �MAnA ºBµ³½BQ nj ¬C
acoustic resonator »ñ¼Tw±�@C o£k½kzU
BÇM »U±æ Z±« ¶k®®�k½kzU ³� ºA³57d« [ð½q¼(]

SwA |Bi k«BvM
»£oiowShw Ñ %¼½Ao{K¦~U

»¦¼¦2@A »£oiowShw Ñ »¦¼¦�@A %¼½Ao{K¦~U
³‾Ao¼Q »£oiowShw Ñ ³‾Ao¼Q %¼½Ao{K¦~U

ºq@« »£oiowShw Ñ ºqL« %¼½Ao{K¦~U

acoustic image »ñ¼Tw±�@C o½±~U
Xo8 nj »íEA° R±æ �ªza ºo\‾ o½±~U [ð½q¼(]
SwA »ñ¼TQA o½±~U³M ³¼L{ ³� »U±æ é‾B« ¥MBA«

acoustic imaging »ñ¼Tw±�@C ºnAjoMo½±~U
¥¼ñzU ºAoM »ñ¼Tw±�@C ºro‾A pA ²jB7TwA [ð½q¼(]
ºo¼£o½±~U ¬C �‾±ª‾ ³� »ñ½q¼F »ªv] pA o½±~U

SwA »FAo£±‾±w nj »¦iAj ºB´«Ak‾A
ghost image ³½Bw o½±~U
oÇM �TÇ« pA ²k‾B«B]³ÇM �TÇwA±iB‾ o½±~U [///³‾B½An]

o¢z½Bª‾ º°n
latent image ²kz‾oµBp o½±~U
º°n oÇM ¬kÇ½j ¥MB" o¼* ° Ak¼QB‾ o½±~U [///Bª®¼w]
�¼ÇMn°j BÇM) »µjn±Ç‾ pA uQ ³Ç� ©¦¼ÇF ¶q¼«B‾ �½¿
pA uQ ° k½C»Ç« j±]° ³M (ºnAjoLª¦¼F B½ »wBñî

j±{»« ¬k½j ¥MB"xpAjoQ k®½AoF pA nm£@
positive image, positive SLX« o½±~U
³Ç� ºo½±~ÇU ,k¼7Çw ° ²B¼w ©¦¼F nj /1 [///Bª®¼w]
/2 SwA ^±b±« �{°n³½Bw ³MBz« ¬C �{°n³½Bw
³MBÇz« ¬C ºB Ḉ¢‾n ³Ç� ºo½±~ÇU ,»¢‾n ©¦¼F nj

SwA ^±b±« ºB´¢‾n
negative image »�®« o½±~U
³Ç� ºo½±~ÇU ,k¼7Çw ° ²B¼w ©¦¼F nj /1 [///Bª®¼w]
SwA ^±b±Ç« �{°n³½BÇw ßuñî ¬C �{°n³½Bw
¥ªñ« ¬C ºB´¢‾n ³� ºo½±~U ,»¢‾n ©¦¼F nj /2

SwA ^±b±« ºB´¢‾n
chemical equilbrium »½B¼ª¼{ ¤jBíU
y®�@A° ð½ SFn Sîow ¬C nj ³� »�½Ao{ [»ª¼{]

SwA oMAoM ¬C Sz£oM Sîow BM »½B¼ª¼{
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anticipation, ANT ¥¼\íU
ºBÇµAkÇæ pA ° »®¼½qÇU ºB´TÇ‾ pA »Çñ½ [»2¼w±«]
³M »µBU±�nB¼vM ¬B«p Rk« ³� ºkíM jn±�@C »¦æA
oµBÇ� jn±�@C ¬k{ ²k¼®{ pA y¼Q ©½À«B‾ Rn±æ

j±{»«
rhythmic anticipation »ªT½n ¥¼\íU
¨BªÇU ¬C nj ³Ç� ¥¼\íÇU »Ç%AoFA S§Be [»2¼w±«]

k‾±{»«oµB� j¼íb Job nj jn±�@C ºBµAkæ
definition B½oíU
B½ RnBLî B½ ²rA° ð½ ºB®í« j¼æ±U [»wB®{¬BMp]

é]o« ºB ḾBT� nj bÀ�æA
inductive definition »½Ao'TwA B½oíU
�¦ª] ¬jo� }hz« BM ³§BL‾j ð½ j½oíU [»)B½n]
³§BL‾j �¦ª] oµ ¬C BM ³� »Tz£pBM ºA³�MAn ° ¬C ¤°A

k½C»« Swj³M ¬C pA ¥L" ºBµ³¦ª] B½ ³¦ª] pA
recursive definition »Tz£oM B½oíU
j½oíÇU k®Ça BÇ½ ð½ ³ÇM ³� »7½oíU [»wB®{¬BMp]
ð½ ¬°nj nj ²A±Çi ,e±MoÇ« ©¼µB7« º°Be ,o¢½j

SwA ³TvMA° ¥ik« k®a �¼M ²A±i ¥ik«
circular definition ºn°j B½oíU
k®Ça B½ °j ¬C nj ³� j½oíU ºA³‾±£ [»wB®{¬BMp]

k®{BM ²k{ j½oíU o¢½kñ½ W½o% pA ²rA°
activity holiday »z{±� RÀ¼\íU
}h{ ³�²k{ºq½n³«B‾oM RÀ¼�íU [/// ºo¢{jo£@ ]
»®®7ÇU° »Ç{pn° }hÇz« ºB´T¼§BíÇF ³ÇÇM ¬C nj

jpAjoQ»«

acoustic levitation »ñ¼Tw±�@C o¼¦íU
BM ²nB{ N¼d« nj ©v] �T{Aj ³¢‾ W¦í« [ð½q¼(]

Rk{oQ »U±æ ZA±«A pA ²jB7TwA
sex determination S¼v®] %¼¼íU

�¼®] u®] ¬k{}hz« k®½AoF [»wB®{Sv½p]

targeting fkµ %¼¼íU
KwB®« RB«Ak"A ¨B\‾A ° $AkµA JBhT‾A [»«B#‾ /�]
»UB¼¦ªî ºB ½́k®ª‾A±U ° B ½́k®«pB¼‾ �TFo£ o5‾ nj BM
ground water recharge»®¼«po½p JC �½mLU
¬°p ³M JC ,¬C W½o% pA ³� ºk®½AoF [»wB®{�¼«p]

j±{»« ²j°qFA »®¼«po½p ¶k{ B̂L{A
breast-feeding, njB« o¼{ BM ³½mLU
lactation nutrition
njB« o¼{ BM Lj±� ¬C nj ³� ³½mkU »î±‾ [³½m�ÇU ]

j±{»« ³½mkU
bottle-feeding ³z¼{ BM ³½mLU
Lj±Ç� ³M ³z¼{ BM ¬C nj ³� ³½mkU »î±‾ [³½m�ÇU ]

k®µj»« o¼{
»‾B¢ªµ o¢‾S«Àw �½mLU

public health nutrition
ð½ ¬A±®î ³M ³� ³½mkU ºBµjoMnB� ° »‾BL« [³½m�ÇU ]
SwA ³í«B]kÇeA° �½oTña±Ç� ³Ç� An ²jA±‾Bi ©¦î
}7e ¬C »½B ‾́ $kµ ° kµj»« nAo" »wnoM jn±«

SwA KwB®« �½mkU BM jAoFA S«Àw
breast-fed njB« o¼{ BM ²k{³½mLU

SwA ²k{ ³½mkU njB« o¼{ BM ³� »�j±� [³½m�ÇU ]
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bottle-fed ³z¼{ BM ²k{³½mLU
Lj±Ç� ³M ³z¼{ BM ¬C nj ³� ³½mkU »î±‾ [³½m�ÇU ]

k®µj»« o¼{
braise ¬jo� qQJCS�U
nj RB\½qLÇw ° S{±Ç£ ¬jAj S7ÇU [»Ç½AmÇ� /�]

JC »ª� nAkK« nj B ‾́C ¨AnC �ThQ uPw ° �*°n
braising ºqQJCS�U
RB\½qLw ° S{±£ ¬C nj ³� ºk®½AoF [»½Am� /�]
nAkK« nj uPw ° j±{»« ²jAj S7U �*°n nj AkTMA

jqQ»« »«AnC ³M JC »ª�@
source separation, EkL« njð¼ñ�U
separation at source
j¦ThÇ« ºBµk‾BªÇvQ ºpBwAk] [Sv½p*¼d« /¨]

SFB½pBM RB¼¦ªî ¥¼´vU ºAoM k¼§±U EkL« nj
marking gun ºnAm£@³‾Bz‾ ¡®�U
An ºnAmÇ£@³‾Bz‾ ¥ªî ³� »¢®7U [¥¢®] � éMB®«/¨]

kµj»« ¨B\‾A
translation symmetry »§B'T‾A ¬nB'U
ºnAjoM �¦¼w° ³M »wk®µ ¥ñ{ »½B]³MB] [ð½q¼(]
¥MBÇ" »§°A ¥ñ{BM ¥æBe ¥ñ{ ³� ºn±%@³M SMBY

k{BM �BL�‾A
exchange symmetry »§jBLU ¬nB'U
¥½kLU ¥ªî �\¼T‾ ¬C K]±« ³M ³� »‾nBKU [ð½q¼(]

SwA ³¼§°A ºk®Moñ¼Q ³M Sz£oM
local symmetry »íD±« ¬nB'U

j¦ThÇ« eBK‾ nj ¬C ºB´¦½kLU ³� »‾nBKU [ð½q¼(]
k{BM ³T{Aj R°B7U ©µ BM ¬B«p@-BoF

food demand »½Am`jA±« ºBDB'U
»‾BÇ«p ¶n°j ð½ nj ³Ç� »Ç½AmÇ* nAkKÇ« [³½m�ÇÇU ]
x°oÇF ³ÇM nApBÇM nj �¼íÇ« Sª¼Ç" BÇM ° }hz«

kwn»«
acoustic approximation »ñ¼Tw±�@C K½o'U
R¿jBíÇ« ºBÇ] ³ÇM ¬C nj ³Ç� »L½oKÇÇU [ð½q¼ÇÇ(]
»�Çi �§jBíÇ« pA pBÇ£ »�Çio¼Ç* »ñ¼«B®½j°nk¼Çµ

j±{»« ²jB7TwA »U±æ Z±« nBzT‾A
jo¢®¼«p �‾BñU K½o'U

geostrophic momentum
approximation
�‾BÇñU BÇM »íÇ"A° �‾BÇñU »MBhTÇ‾A K½oKÇU [±] /�]

¬C o�B®T« ßjo¢®¼«p
jo¢®¼«p K½o'U

geostrophic approximation
jBM Rn±æ ³M »KFA jBM ¬C BM ³� »boF /1 [±] /�]

jo¢®¼«p³L{ K½oKU /2 j±{»« ²k‾B½Bª‾ jo¢®¼«p
impulse approximation ³MoDK½o'U
¶nl �¼ÇM jn±ÇioÇM ºAoM ¬C nj ³� »L½oKU [ð½q¼(]
¶nl ºk¼"ºBµ°o¼Ç‾ pA ,$kÇµ k¼KÇ« ¶nl ° ºj°oF

j±{»« o5‾ $oæ $kµ
jo¢®¼«p³ª¼‾ K½o'U

semigeostrophic approximation
»§BÇ¢a »®½q¢½BÇ] pA ¥æBÇe K½oKÇÇU [±ÇÇ] /�]
nj j±]±Ç« (r) »§B¢a ºB] ³M (r.) é]o«SMBY
S�oe ºBµ³§jBí« ³M e±Mo« ºn°B®{ º°o¼‾ �7§Æ«
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»ñ¼Tw±�@C ¶k®®�S½±'U
acoustic amplifier
nj An »ñ¼‾BÇñ« ºB´{BíÇUnA ³Ç� ºA³¦¼w° [ð½q¼(]

k®�»« S½±KU »U±æAoF ° »U±æ ºBµk«BvM
coincidence amplifier j°o4©µ ¶k®®�S½±'U
S«Àî »Un±æ nj NKF ³� ºA²k®®�S½±KU [ð½q¼(]
ºj°n° S«ÀÇî °j ³Ç� k®�»Ç« k¼§±ÇU »]°oÇÇi

k®woM ¬C ³M ¬B«p©µ
canonical momentum ºjAk®M �‾BñU

³TFB½©¼ªíU RB~Th« BM o�B®T« �‾BñU [ð½q¼(]
ï±¼ªµ �‾BñU / ÇT«

conjugate(d) momentum
³T�B½©¼ªíU �‾BñU

generalized momentum

ºjAk®M �‾BñU Ñ ³T4B½©¼ªíU �‾BñU

»®¼PwA ºA³½°Ap �‾BñU
spin angular momentum
�¼PwA pA »{B‾ ³� ²nl »UAl ºA³½°Ap �‾BñU [ð½q¼(]

SwA ¬C
ºnAk« ºA³½°Ap �‾BñU

orbital angular momentum
¶nl ¬BÇñ« nAjoÇM »Ç]nBÇi Joo¦æBe [ð½q¼Ç(]

¬C »�i�‾BñU nAjoM nj EkL« ð½ ¤±e LodT«
ºjAk®M �‾BñU Ñ ï±¼ªµ �‾BñU

¬A±iuM@Ç@u½±‾ðUÑ uM@Ç@ðU

Perissodactyla ¬B‾Bw©wðU
NKÇF ³Ç� ºpðzi »Ç‾AnA±hµB¼£ [»wB®{Sv½p]
n±‾B] ¬p° B ‾́C (©µ BM Sz¢‾A ³w B½) Sz¢‾A ð½

k®�»« ¥ªdU An
Monoceros, the unicorn, Mon fB{ðU
n±‾©� ºBµ²nBTw pA ¥ñzT« »ñ¦F »Un±æ [¨±\‾]

nBL] pnBM ¬B£nBTw nB®� nj ,¬BªwC ºA±TwA nj
¬A±iuM@Ç@u½±‾ðU

write once and read many times,
WORM
nBÇÇM ð½ ¬BÇÇñ«A ³ÇÇ� nAqÇÇMA »î±ÇÇ‾ [RAoMBhÇÇÇ«]
©ÇµAoÇF An xnBLÇ‾A �‾BÇÇwn nj ²jAj ßºpBw²o¼ÇÇil
¬A±TM NKF ° jo� L@BQ An ¬C ¬A±T‾ ³�@º±d‾@³Mk®�»«

k‾A±i ¬C º°n@pA An Bµ²jAj
uM@Ç@ðU / ÇT«

monoid, unitary semigroup ²nA±ñU
jnAj »‾Bªµ o~®î ³� »µ°o£©¼‾ [»)B½n]

lexeme ²rA±ñU
nj »îAqT‾A ° q½BªT« keA° �½oTña±� [»wB®{¬BMp]
nBÇ� ³ÇM ¬±Ç£@B‾±£ ºB Ún±æ ³M ¬BMp nj ³� ¬B£rA°

j°n»«
lexemic ºA²rA±ñU

²rA±ñU ³M e±Mo« [»wB®{¬BMp]

hit j°n°ðU
o£n°o« k½BM ³� »½B´TwA±i nj pA ð½@oµ [RAoMBh«]
ð½Bñ½ J° ¶k®µju½°ow �‾B½An BU kµj ¨B\‾A J°

k®� ³ÄAnA An o5‾@jn±« �d7æ ºB´zhM
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sex development, »v®] %½±ñU
sexual development
¬C nj ³Ç� »®¼®] ¶n°j nj ºk®½AoF [»wB®{Sv½p]
�½±ñU»] nBi ° »¦iAj »v®] ºB´«Ak‾A ° Bµ²k*

k®MB½»«
fulcrum ²B£@³¼ñU
kioa»« ¬C ¤±e ¨oµA ³� Shw ºA³�K‾ [ð½q¼(]

backcross »Tz£oM »(ÀU
ð½ BÇ½ (F1) 1 $A �Ç£n °j »"ÀU [SîAnp �/�@]
j±ª‾¬r BM ºjoF BM B½ Bµk§A° pA »ñ½ BM ©hUn±]B‾

³¼§°A ºBµk§A° pA »ñ½ ³MBz«
»Tz£oM xq¼«C / ÇT«

diallel cross »¦§C°j »(ÀU
nj Bµj±ªÇ‾¬r pA ²°oÇ£ ð½ »"ÀÇU [SîAnp �/�@]
SwA �ñªÇ« Bµ»"ÀÇU �Ç½A ;�ñª« RBL¼�oU ¨BªU

j±z‾ Bµ�z£j±i B½ t±ñí« ºBµ³£n°j ¥«B{
ºA²o£ ßj°j »MÀU / ÇT«

»¦§C°j »)ÀUÑ ºA²o£ ßj°j »(ÀU
Telescopium, Telescope, Tel N±ñv¦U
¬BªwC nj ºn±‾©� ° ða±� »ñ¦F Rn±æ [¨±\‾]

¬AkzUC Rn±æ nB®� nj ,»M±®]
º±ª´w �wBª¦U Ñ ºk®�jBM �wBª¦U

parabolic dune º±ª´w �wBª¦U
c�Çw ³Ç� ¥ñ{»K{B" k®¦M �wBª¦U [»wB®{�¼«p]

SwA nA°»ª´w ¬C
blowout dune ºk®�jBM �wBª¦U / ÇT«

Antlia ³Lª¦U
nj n±Ç‾ ©Ç� ºBµ²nBTÇw BÇM »ñ¦ÇF »Un±æ [¨±\‾]

¬BMjBM ° tn±�®" nB®� nj ,»M±®] ¬BªwC
submersible pump »MCo½p �Lª¦U
n±U±«°oTñ§A ²Aoªµ ³M ³� ºA³Lª¦U [Sv½p*¼d« /¨]
nB� JCo½p k‾A±U»« ° SwA ³57d« ð½ ¬°nj j±i

k®�@
air-lift pump k‾AnA±µ �Lª¦U
ºj±ªî ¶k‾oM¿BM �§±§ ³� ºA³Lª¦U [Sv½p*¼d« /¨]
° k‾oM»«°oÇÇF �ÇÇ\§ BÇÇÇ½ JÀbBÇÇÇÇF nj An ¬C
eÀTÇiA pA ;k®®�»Ç« W½nqÇU ³§±§ ³ÇM ²joÇzFºA±µ
»%±¦hÇ« ,�Ç\§ BÇ½ JÀbBF BM A±µ q½n ºB ḾBLe
¿BÇM »]°oÇi �§±§ pA ³Ç� j±{»« ¥æBe oUðLw

j°n»«
magnetic trap »v¼IB®L« �¦U
¬C BÇM ³Ç� »v¼%B®kÇ« ¬Ak¼Ç« pA »Çz½A nC [ð½q¼Ç(]

k‾nAj»« ³¢‾ n±~d« »Uk« ºAoM An BªwÀQ
Burhinidae ¬B½A³¦¼¦U
³Ç� ¬B‾Bw©¼¦Çw �TÇwAn pA ºA²o¼ÇU [»wB®Ç{Sv½p]
° Nw±T« »‾kM ºAnAj ° k®Tvµ ºpðzi »‾B£k‾oQ
¬B{nBK®Ç« ° ²An ²An ¬Bz½B §́BM º°n ,k‾k®¦M »½BµBQ

SwA nAjL±‾ ° º±"
cBwS{nj »¢®w �¦¼¦U

Burhinus oedicnemus
�TÇwAn ° ¬BÇ½A³¦¼¦ÇU ¶o¼U pA ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p]
y‾kÇM º°n oÇM ³Ç� ònqÇM ºA³XÇ] BM ¬B‾Bw©¼¦w
k®¦M HTLv‾ »«j ° SwA ºoTv�@Bi ³M ¥½B« ºBµnA±‾

jnAj ²BU±� ° ¡‾n@°j ºnBK®« °
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rolling contact »zT¦` tBªU
³� »ªv] ° c�w �¼M tBªU Ni B½ ³�K‾ [ð½q¼(]

kT¦*»« ¬C º°n
sightseeing B{BªU
JAm] ° »í¼L% ºBµ»‾k½j ¶kµBz« [/// ºo¢{jo£@ ]

ºo¢{jo£ ºBµk~K«
sightseer o£@B{BªU
ºBµ»‾k½j ºB{BªU ³M ³�ºo¢{jo£ [/// ºo¢{jo£@ ]

jpAjoQ»« o´{
sightseeing tour Sz£@B{BªU
q�@Ao« ¬C nj ³�o´{ ¶j°kd« nj »Tz£ [/// ºo¢{jo£@ ]
° »Lµm«��@B«A ° B ‾́BMB¼i k®‾B« o´{ K§B] ° »¦æA
Sz£ nj ¬B£k®®�S�oÇ{ ³ÇM An Bµ¬B«jB½ ° Bµ²p±«

k®µj»« ¬Bz‾
full rate B Ḿ¨BªU

j¼7hU ¬°kM ¥«B� Sª¼" [/// ºo¢{jo£@ ]
full price ¥«B� Sª¼M / ÇT«

sex differentiation, »v®] q½BªU
sexual differentiation
¬B¼Ç« ºB Ú°B7ÇU y½Ak¼ÇQ k®Ç½AoÇF [»wB®Ç{Sv½p]

²jB« u®] ° o‾ u®]
cognitive rehearsal »TiB®{ ß%½oªUéÇ]AoÇ« ¬C nj ³Ç� ¬BÇ«nj nj »®ÇF [»wB®ÇÇ{¬A°n]
° n±~ÇÇU An nA±ÇÇ{j ºB´T¼íÇÇb° BÇÇ½ B´T¼í"±ÇÇÇ«

k®�»«�½oªU

Crocodylus porosus n±{JC bBvªU
�TÇwAn ° ¬B¼eBvªU ¶o¼U pA ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p]
° SwB¼Ç‾j ¥½j±�°oÇ� �½oT£nqM ³� ¬B‾BwbBvªU

kwn»« oT« y{ BU y§±%
»¢®£ ð½nBM²p±Q bBvªU

Gavialis gangeticus
Ç²p±ÇQ bBvªÇU ¶o¼ÇU pA ºA³‾±ÇÇ£ [»wB®ÇÇ{Sv½p]
³ªµ pA xA²p±Q ³� ¬B‾BwbBvªU �TwAn ° ¬B¼ñ½nBM

SwA oUpA nj B´¦½j±�°o�@
Gavialidae ¬B¼ñ½nBM²p±QbBvªU
BÇM ¬B‾BwbBvªÇU �TÇwAn pA ºA²o¼U [»wB®{Sv½p]
bBvªÇU �Ç½A o‾ u®] nj ;ð½nBM nB¼vM ºA²nA°nC

k‾nAj ºk®‾B«³ª�j »¢Tv]oM »®¼M ºB´iAn±w
Crocodylia ¬B‾BwbBvªU
k®¦M »«j BM u¦F ºAnAj »‾B£k‾qi [»wB®{Sv½p]

»T�oe ¨Ak‾A nB´a °
Crocodylidae ¬B¼eBvªU
³Ç� ¬B‾BwbBvªÇU �TwAn pA ºA²o¼U [»wB®Ç{Sv½p]
;k®Tvµ ònqM BU Nw±T« ºA³X] BM ºqMC »‾B£k‾qi
¬AkÇ‾j �¼½BQ ¶nA°nC nj ° SwA nAm¢ªhU ²o¼U �½A

SwA k®‾B«²np »z{±Q ºAnAj SzQ nj ° jnAj
n°Ck½kQ ß»T¼®«A RAk¼´ªU

developer security
° »Ç{°n ° »ñ½q¼ÇF ß»T¼®Ç«A ºB´T¼§BíF [RAoMBh«]
nB� ³M j±i nB� N¼d« nj ¬B£k‾n°Ck½kQ ³� »~h{

k‾oM»«
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body image ²nB¢‾A%U
° kÇ{n S¼íÇb° pA }h{ ³� ºn±~U [³½m�ÇU ]

jnAj j±i »‾kM RAo¼¼kU
gale jBMk®U
nj /2 º±Ç" jBÇM ºAoÇM »«±ªÇî ºA²rA° /1 [±] /�]
BÇM ºjBÇM ,¬BF±ÇU nAkÇzµ ³ÇM e±MoÇ« RBeÀ�æA
55 BU 28 Sîow BM ºjBM /3 ²o£ 47 BU 28 Sîow

Rn±F±M tB¼K« nj ²o£@
strong gale k½k{ jBMk®U
jBM tB¼K« nj ²o£ 47 BU 41 Sîow BM ºjBM [±] /�]

Rn±F±M
Beaufort number 9 9 Rn±�±M jkî / ÇT«

whole gale ¥«B� jBMk®U
jBM tB¼K« nj ²o£ 55 BU 48 Sîow BM ºjBM [±] /�]

Rn±F±M
1 0 Rn±�±M jkî / ÇT«

Beaufort number 10

tachycardi(a)c yPUk®U
nBaj /2 j±{»« »zPUk®U WîBM ³`‾C /1 [»ñ{qQ]

¬C ³M e±Mo« B½ »zPUk®U
tachycardia »zPUk®U
ke pA y¼M ³MK¦E ¬BMoQ jAkíU ¬k{ oTz¼M [»ñ{qQ]
SwA ³A¼Ej nj ³MoQ 100 pA y¼M H«±ªî ³� nB\®´M

ventricular tachycardia »®\M »zPUk®U
¬BMoQ 150 pA y¼M nB\®´MB‾ k®U ¡®µBMoQ [»ñ{qQ]
BÇM H«±ªÇî ° jo¼£»Ç« ³ªÇzaoÇw 
BM pA ³� ³A¼Ej nj

(atrioventricular »®BÇÇM Ç ºq¼¦ÇÇµj »¢TÇÇvv£@
SwA ²Aoªµ dissociation)

atrial tachycardia ºq¼¦µj »zPUk®U
190 ° 160 �¼M Á±ªí« ,K¦" k®U ¬BMob [»ñ{qQ]
»{BÇ‾ ºq¼¦Çµj ¬±‾B� ð½ pA ³� ,³K¼"j nj ¬BMob

j±{»«
»®\M c±4 »zPUk®U

supraventricular tachycardia
ð½odU ��K‾ ¬C nj ³� »zPUk®U Â±‾A pA [»ñ{qQ]
(bundle branches) ºA³Twj ºBµ³iB{ pA oU¿BM

jnAj nAo"
thunder nk®U
nj BµpB£ »‾B´£@B‾ eBvL‾A pA ¥æBe ºAkæ [±] /�]

yinlC »ñ½oTñ§A �¼¦hU ¤B‾B� jAkT«A
Bus Rapid Transit °nk®U
nj ³Ç� »Ç‾A nt±M±ÇUA �‾B«BÇw »î±Ç‾ [ºo´ÇÇ{ /b]
B]³MBÇ] An ¬AoFBv« jB½p Sîow BM ° ²s½° ºo¼v«

k®�»«
° ¥ªe �‾B«Bw �±‾ �½A ¥� ³M ©µ ��§ �½A :c¼�±U
;¬C o¼Çv« ° t±M±ÇUA ³ÇM ©Çµ ° jnAj ²nBÇ{A ¥+‾
�‾B«BÇw ,°nk®ÇU o¼v« ¬±a »UBL¼�oU nj �½A@oMB®M

/jnAj joMnB� °nk®U t±M±UA ° °nk®U

squall ²p°k®U
¨°AkÇU ° »‾B Ḉ£@BÇ‾ ^°o{ BM º±" ºjBM /1 [±] /�]
SîoÇw »‾B Ḉ£@BÇ‾ HTLÇv‾ yµBÇ� ° ºA³K¼"jk®ÇÇa
° nk®U ° oMA BM ²Aoªµ ºjBM ³� »¦d« k½k{ ¬BF±U /2

SwA xnBM »µB£ ° yinlC
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thunder squall ºnk®U ¶p°k®U
²p°k®U ð½ ° ºnk®U ¬B2±U ð½ »L¼�oU jAkin [±] /�]

line squall »\i ¶p°k®U
fn ²p°k®U Ni ð½ jAkT«A nj ³� ºA²p°k®U [±] /�]

kµj»«
arched squall »‾Bª� ¶p°k®U
»‾Bª� oMA ð½ ¬C oMA ³� ²nBe nj ºA²p°k®U [±] /�]

SwA ³TFo£ ¥ñ{ Â«B�@
compliance »µj%U
oÇYA oÇM ¨Bv]A ºo½mQ¥ñ{o¼¼kU S¼æBi [ð½q¼(]

²k{jnA° º°o¼‾
wind stress jBM y®U
oYA nj c�w keA° oM (²jo£@) ¤Bz� º°o¼‾ [±] /�]

jBM y®¼a
shear stress »{oM y®U
o¼YFU SdU ³� »d�w keA° oM jnA° º°o¼‾ [ð½q¼(]

SwA »{oM y‾o�@
geostrophic adjustment jo¢®¼«p ©¼K®U
º±Ç] xnBÇ{ ð½ ¬C nj ³Ç� ºk®Ç½A oÇF [±Ç] /�]

kwn»« jo¢®¼«p ¤jBíU ³M ¬pA±T«B‾
poaching ºqQJB¢®U
nj RBí½BÇ« nj »Ç½Am* jA±« �ThQ ¨AnC [»½Am� /�]
¬Bz¦ñ{ ³� ºA³‾±£ ³M B ‾́C x±] ��K‾ pA oU�¼½BQ

j±{ }7e
close packing »®¼`¢®U
k«BÇ] ºBµ²oÇ� ¬jAj nAoÇÇ" x°n [»wB®{�¼ÇÇ«p]

Bµ²o��¼M ¥h¦hU ¥"Ake B ‾́C ¬B«k¼a ³� ¥ñ{©µ
k{BM ³T{Aj An

miotic ð«jo« ¶k®®�¡®U
ð«jo« çBLK‾A KLw ³� ºA²jB« B½ ¥«Bî [»ñ{qQ]

j±{»«
»¢®U ð«jo« Ñ ð«jo« »¢®U

Trichechidae ¬B¼Ä±«%U
�TÇwAn pA ºqÇÇMC Â«BÇÇ� ºA²o¼ÇÇU [»wB®ÇÇ{Sv½p]
° nA±hµB¼Ç£ ³Ç� ònqÇM ºA³X] BM ¬B‾Bw»½B½nj°B£@

SwA �½o¼{ ºB ḾC��@Bw
baking oven n±®U

ðzi RnAoe ðª� ³M ShQ �57d« [»½Am� /�]
o� / ÇT«

2 &ThQ Ñ¬jo� ºn±®U
anchor shank o¢®§ �®U
¬C $oÇ% ð½ nj ³� o¢®§ »¦æA �í�" [»½B½nj /b]

jnAjnA o" o¢®§ ºBµ°pBM ¬C o¢½j $o% nj ° ±hM
Draco, Dragon, Dra %¼ Ø® ßU
K�" n°j ³� ònqM »ñ¦F Rn±æ �¼ªTzµ [¨±\‾]
ºBµ²nBTw pA »zhM ° SwA ²k¼`¼Q ¬BªwC ¤Bª{

jnm£»« okæA Jj ° oL�@A Jj �¼M pA ¬C
»Tw°j»Moa Ç»Tw°jJC ¬pA±U

hydrophile lipophile balance
oÇ£@²q¼«BÇ‾ ð½ ¬B«qªÇµ »LÇÇv‾ ¥½BªÇÇU [»ª¼ÇÇ{]

²q¼«B‾ �‾B«Bw ð½ pBF °j ³M (emulsifier)
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therapeutic alliance »‾B«nj o4A±U
ºAoM o¢‾B«nj ° é]Ao« �¼M ºnBñªµ [»wB®{¬A°n]

²k{WFA±U $AkµA ³M ¥¼‾
sequence »§A±U
»h½nBÇU ºB Ḉ‾A n°j pA ºA³¦v¦Çw [»wB®{¬BTwBÇM]
ºB½BKÇM ºAnAj ¨AkÇ� oÇµ ³Ç� }hz« ¡®µoF ð½

SwA j±i |Bi ºjB«
culture sequence »¢®µo4 »§A±U
° B´¢®µoÇÇF ¬C nj ³ÇÇ� »«B5ÇÇ‾ [»wB®{¬BTwBÇÇÇM]
©Çµ ¤BL‾j³ÇM j¦ThÇ« ºB´¢®µoF pA »½Bµ³î±ª\«

k®½C»«
sweep jamming power »zM°n ¤ÀTiA ¬A±U
o£¤ÀTÇiA ²B¢TÇwj ¶k®TwoÇÇF ¬A±ÇÇU [»«B#ÇÇ‾ /�]
³�ºkÇe ³ÇM RA°±¦¼Ç� B½ RA° Kve oM »½°nB]
ZA±Ç«A o5Ç‾ pA �ªÇ{j ºBµ²k®TwoÇF oÇM kÇ‾A±TÇÇM

k½Bª‾ ³L¦* »%BLUnA B½ »ñ½oTñ§A
barrage jamming powerºkw ¤ÀTiA ¬A±U
ºkÇw o£¤ÀTiA ²B¢Twj ²k®TwoF ¬A±U [»«B#‾ /�]
¬A±U o5‾pA ³� ºke ³M RA°±¦¼� B½ RA° Kve oM
o¼ÇYFU SdÇU An �ªÇ{j ºBµ²k®TwoF k‾A±TM ¤BwnA
ºBµ²k‾o¼£ º°n ¤ÀTiA jB\½A$AkµA ³M ° kµj nAo"

kwoM �ª{j
ºA³½mLU »zhM¬A±U

nutrition(al) rehabilitation
�½mkÇU ° ¬B�j±Ç� ³M S«Àw ¬k‾Ajo£ pBM [³½m�ÇU ]
³ÇM ° |BÇi ºBÇµAmÇ* pA ²jB7TÇwA BÇM B ‾́C KwB®«

³½mkU c¼dæ ¶±d‾ ºo¼£nB�@

ºpBw»X®i S¼�oZ Ñ k¼wA ºpBw»X®i y‾A±U
k¼wA

active power ¤Bí4 ¬A±U
B«oÇ£ ° kÇµj ¨B\‾A nB� k‾A±U»« ³� »‾A±U [ð½q¼(]

k®� k¼§±U
Bµk«Bz¼Q BM »½°nB½°n ºk®ª‾A±U

incident response capability
nj »T¼®ÇÇ«A ºB §́oT®ÇÇ� pA ºA³TÇÇÇwj [RAoMBhÇÇÇÇ«]
ºBµk«Bz¼ÇÇQ ³ÇÇM gwBÇÇQ nj ³ÇÇ� ,ºnAjoM²o ḈÇÇÇM
¥í7§BM SwA �ñª« ° k‾±{»« ¤Bªî ßA ²k{»MB½pnA

k‾nAm¢M »7®« o¼YFU»%BLUnA �‾B«Bw oM ²±K§BM B½
turbofan,TEF ºA³‾A°oQ ß%¼Mn±Uy‾An º°o¼‾ oTz¼M ³� S] n±U±« »î±‾ [»½A±µ /b]
ònqÇM �Ç‾A°oÇQ ð½ BM ³� SwA »½A±µ pA »{B‾ ¬C

j±{»« jB\½A
turbojet, turbojet engine S] Ö%¼Mn±U
¥«BÇ{ ³� ºpB£ �¼Mn±U ^±‾ �½oU²jBw [»½A±µ /b]
ºA±µ ° SwA �¼Mn±U ° �AoTeA �57d« ° n±woPª�@
ºB´T‾A pA Sîow ³M �Ti±w pA uQ ¬C nj ºj°n°

j±{»« ZnBi n±U±«
gas turbine ºpB£ ß%¼Mn±UeBvLÇ‾A oÇYA nj ¬C �¼Mn±U ³� ºn±U±« [»Ç½A±µ /b]

k½C»« nj S�oe ³M ïAj ºBµpB£@
turboshaft, n±d«%¼Mn±U
turboshaft engine, shaft turbine engine
º°o¼Ç‾ pA ¬C nj ³Ç� ºpBÇ£ 
¼Mn±U »î±‾ [»½A±µ /b]
j±{»« ²jB#TwA jo¢§BM �‾Bioa ¬k‾Ajo£ ºAoM 
¼Mn±U
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turboprop, turbopropeller, »h¦« %¼Mn±U
turboprop engine
�¼Mn±ÇU ð½ BÇM ºpBÇ£ �¼Mn±ÇU »î±Ç‾ [»½A±µ /b]

g¦« ¬k‾Bioa ºAoM »FBbA
acoustic grating R±æ ºn±U
²pAkÇ‾A©Çµ ° ³¦æBF©Çµ éÇ‾A±« pA ºA³½AnC [ð½q¼(]

j±{»« Z±« xAoQ KLw ³� »U±æ ZA±«A ºAoM
concave grating °B� ºn±U
° ð½nBM ºBµnB¼{ ³� »MBUpBM ºn±U »î±‾ [ð½q¼(]
²kÇ{ jB\Ç½A °B� �®½C c�w º°n ¬C ©µ ³M ð½jq‾

SwA
wind distribution jBM é½p±U
Sîow B½ Sªw »‾B«p B½ »‾Bñ« é½p±U /1 [±] /�]

jBM Sîow ºnB«C é½p±U /2 jBM
ºo¼£@³{±U

baggage retrieval, baggage claim
ºAoÇM ³‾B½BÇQ ¬BªTiBÇw nj »zhÇM [»Ç½A±µ /b]
ºBµpA°oQ ¬AoFBv« ¶k{»wnpBM �{±U SFB½nj

ºj°n°
¬B�±= Ñ ¬B4±U

ºnk®U ¬B�±U Ñ »ñ½oTñ§A ¬B4±U
windstorm jBM ¬B4±U

j±{»« }hz« k½k{ jBM BM ³� »‾BF±U [±] /�]

slope windstorm K¼{ jBM ¬B4±U
»µB£ ° »Tv] Á±ªí« ,º±" »¦¼i ºBµjBM [±] /�]
²B®QjBÇM �®Ç«Aj º±w³ÇM ³Ç� ,ShÇw jBÇM Rn±æ@³M

jp°»« �¼½BQ ³M ²±�@³T{n
K¼{°o� jBM ¬B�±U / ÇT«

downslope windstorm

K¼{ jBM ¬B�±U Ñ K¼{°o4 jBM ¬B4±U

snowstorm foM ¬B4±U
$oÇM ¥ñ{ ³M kª\®« xnBM BM ³� »‾BF±U [±] /�]

SwA }¼hzU ¥MB"
hailstorm òo¢U ¬B4±U
³M ³� »£o¢U ºBµ³‾Aj ¶k®®�k¼§±U ¬BF±U oµ [±] /�]

k®�»« xq½n �¼«p
thunderstorm ºnk®U ¬B4±U
²Aoªµ AnBMºA³«±� oMA pA »{B‾ »¦d« »‾BF±U [±] /�]
° �¼¢®Çw ¬AnBÇM ° k½kÇ{ jBM ° kîn ° yinlC BM

òo¢U »µB£@
electrical storm »ñ½oTñ§A ¬B�±U / ÇT«

ºA³´L]y¼Q ºnk®U ¬B4±U
prefrontal thunderstorm
nj joÇw �´L] º±¦] ³� ºAºnk®U ¬BF±U [±Ç] /�]

kµj»« fn ¨o£ B̂�"A
²p°k®U Ziºnk®U ¬B4±U

squall-line thunderstorm
NÇi ð½ nj ³Ç� ºjo7®Ç« ºnk®ÇU ¬BF±ÇU [±] /�]

jo¼£»« nAo" ²p°k®U
tropical storm ºA²nBe ¬B4±U
oÇM oT« 18-32 ºBµjBM BM ºA²nBe k®ioa [±] /�]

³¼‾BY



98 Shw ¬B4±U

violent storm, storm 1, Shw ¬B4±U
storm wind
jBM tB¼K« nj ²o£ 63 BU 56 Sîow BM ºjBM [±] /�]

Rn±F±M
1 1 Rn±�±M jkî / ÇT«

Beaufort number 11

severe storm k½k{ ¬B4±U
»¦dÇ« ºB ‾́BF±ÇU ²s½°³ÇM ,JohÇ« ¬BF±U [±] /�]
ºB ‾́BF±ÇU ° k½kÇ{ ºnk®U ºB ‾́BF±U k®‾B« ,k½k{

Bµk®`¼Q ° òo¢U
sandstorm %{ ¬B4±U
k®�»« ¥ªe A±µ nj An �{ ³� ºk½k{ jBM [±] /�]

orographic storm ºnBvµ±� ¬B4±U
¬BTvµ±� RAoYA �\¼T‾ nj ³� »‾BF±U oµ [±] /�]
²B®QjBÇM »½Apk®i oa B½ ºnBvµ±� j±íæ k®‾B«
j±{»« S½±KU ºA³5eÀ« ¥MB" n±%@³M B½ jB\½A
foehn storm jBL«o£ ¬B4±U
�K�®Ç« nj HL§BÇ* ³Ç� JohÇ« ¬BF±U »î±‾ [±] /�]

kµj»« fn oLT�@A ²B« nj B½nA°BM O§C »‾BTvµ±�@
local storm »¦d« ¬B4±U
ºnk®U ºB ‾́BF±U ¥«B{ tB¼K«¬B¼« »‾BF±U [±] /�]

Bµk®`¼Q ° Bµ²p°k®U °
severe local storm k½k{ »¦d« ¬B4±U
¬BF±U k®‾B« ,»¦d« k½k{ Joh« ¬BF±U oµ [±] /�]

k®`¼Q ° òo¢U ¬BF±U ,k½k{ ºnk®U
g½ ¬B�±U Ñ ºA²o'‾ ¬B4±U

ºA³TiB½k®a »T4 Òoªµ ¬B4±U
multicell convective storm
ºA³{±i pA ¥ñzT« »TFoªµ ¬BF±U �‾B«Bw [±] /�]
j¦ThÇ« ¥eAo« nj »§±ªí« »TFoªµ ºBµ³TiB½ pA

B ‾́C oªî �ioa
ice storm g½ ¬B4±U

¬pg½ JC ºB´{nBM BM ²Aoªµ »‾BF±U [±] /�]
silver storm ºA²o5‾ ¬B�±U / ÇT«

glaze storm ³z¼{g½ ¬B4±U
jowo ÒM ÒA JC ¬jp g½ oYA oM ¬C nj ³� »{nBM [±] /�]
çoíÇ« nj ºB¼Ç{A º°n ,³Ç« B½ ²q½n¬A nBM B½ ¬AnBM

j±{»« ¥¼ñzU g½ pA »z{±Q ,xnBM
JC¬°q� Ñ }§Bi ¬AnBMf±U

¬B�±U �µ±ñMC Ñ k®zñ4±U

k‾BªMC Ñ k‾Bª4±U

hurricane k®4±U
ºA³K¼Ç"j ð½ �¼¢‾B¼Ç« BM ºA²nBe k®ioa [±] /�]

³¼‾BY oM oT« 32 pA y¼M »d�w ºBµjBM
(ñ½nBµ / ÇT«

baguio ±¼£ @BM
typhoon ¬±�¼U

k½k{ ºA²nBe k®ioa
severe tropical cyclone

1 2 Rn±�±M jkî
Beaufort number 12
willy-willy »¦½°»¦½°
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hurricane hunter °B�k®4±U
k®ioa »½BwB®{ nj o¼£nj jAoFA B½ Bª¼QA±µ [±] /�]

ºA²nBe
tokamak ð«B�±U
ºnAk Ḉ¢‾ ºAoÇM ¥Çñ{ºA²oL®Ça »ñ"BUA [ð½q¼Ç(]

¿BM »§B¢a ° B«j BM BªwÀQ
Tucana, toucan, Tuc ¬B�±U
¨o] °j ³� »M±®] ¬BªwC nj »ñ¦F »Un±æ [¨±\‾]
Ç47 �{±i ° ¬¿rB«ða±� oMA »®í½ ,»½B®Fnr pnBM

k‾nAj nAo" ¬C nj ,¬B�±U
software developer nAq4A¨o‾ ¶k®®�k¼§±U

jpAjoQ»« nAqFA¨o‾ k¼§±U ³M ³� ºjoF [///³‾B½An]

sexual reproduction »v®] ¥X«k¼§±U
ºBµ³TiB½ bBK§ oM »®TL« »¦X«k¼§±U [»wB®{Sv½p]
kíM ° ¥L"¥v‾ BM ¥v‾ oµ ¬C nj ³� ²jB« ° o‾ »v®]

jnAj »ñ¼T‾r R°B7U j±i pA
software development nAq4A¨o‾ k¼§±U
¬C ¤±~dÇ« ³Ç� B´T¼§BíÇF pA ºA³î±ª\Ç« [///³‾B½An]
SwA�ñªÇÇ« ° SwA ºnAqÇÇFA¨ oÇÇ‾ ºA²jn°A oÇÇÇÇF
²o¼* ° »wk®´«pBM ,joMnB�pBM ,bÀæA ,ºn°Ck½kQ

j±{ ¥«B{ An
associated production ³TvLªµ k¼§±U
ºA³Tvµ ºB´z®�@A° nj S7¢{ RAnl k¼§±U [ð½q¼(]

k‾A»½BU°j ²nA±ªµ ³�@
tundra Ank‾±U

�¼ÇM nj ³Ç� »µB¼Ç£ »z{±ÇQ [¥¢®ÇÇ] � éMB®ÇÇ«/¨]
gÇ½ ° $oÇM pA ²k¼{±Q W%B®« ° »§Bª{ ºB´¦¢®]

SwA ³TFB½ xoTv£ »‾B¢§Bª{ »ªÄAj
S{jjow / ÇT«

alpine tundra »P§C ºAnk‾±U
° »P§C RBîB7UnA nj Ank‾±U »î±‾ [¥¢®]� éMB®«/¨]

³MBz« »‾BTvµ±�@
mountain tundra »‾BTvµ±� ºAnk‾±U / ÇT«

»P§C S{jjow
»‾BTvµ±� S{jjow

arctic tundra »‾B¢§Bª{ ºAnk‾±U
W%B®ÇÇ« }ThÇÇ« ºAnk‾±ÇÇU [¥¢®ÇÇ] � éMB®ÇÇ«/¨]

»‾B¢§Bª{
»‾B¢§Bª{ S{jjow / ÇT«

»P§C ºAnk‾±U Ñ »‾BTvµ±� ºAnk‾±U

wind tunnel jBM ¥‾±U
�í§B�Ç« ºAoÇM A±Çµ ¬B½oÇ] ©¼5®U BM »"BUA [±] /�]

B¼{A »ñ¼«B®½j°oÄC »½B´¼£s½°
threat k½k´U
S¼®«A SwA �ñª« ³� ºjAk½°n B½ y®� [RAoMBh«]

jpAk®¼M o�i@³M An ³‾B½An ºBµ²jAj ° Bµ³«B‾oM
K�o« k½k´U

blended exploit, blended threat
ºAoÇM ©]B ḈU ¶±¼Ç{ k®Ça ¥«B{ »¦ªî [RAoMBh«]

»‾BwnK¼wC k½kzU
blended attack K�o« �¦ªe / ÇT«
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blackholing »MB½k½k´U
Bµ³ñLÇ{ �ªµ ßnB�j±i ßºo¢z½BQ k®½AoF [RAoMBh«]

k½k Ú »½BwB®{ ºAoM
crystal settling ºn±¦M »®¼z‾³U
BÇM »½Bµn±¦M (sinking) �Tvz‾°oF [»wB®{�¼«p]

Bª£@B« ð½ nj ¿BM »§B¢a
associate producer %¼í« ¶k®®�@³¼´U
¤±ÃÇv« H«±ªî ³� ©¦¼F ¶k®®�@³¼ Ú ¬°Bí« [///Bª®¼Çw]
,¬BÇñ« nj ºnAjoLª¦¼ÇF ¨B¢®µ nj »¢®µBªµ jB\½A
³ÇM ðªÇ� ° ©¦¼ÇF ¬AnB�nkÇ‾ASwj RÀñz« éFn

SwA ºo®µ ° »§B« n±«A nj ²k®®�@³¼ Ú
pole )o¼U
,¤Bi �¦eo« pA kíM ß»M±a »®Twn [¥¢®]� éMB®«/¨]

oTª¼T‾Bw 30 BU 10 �¼M �®¼w oMAoM o�" BM
stem bar, stem post ³`B«j )o¼U
pA ³Ç� n°B®Ç{ ¶pBw �í�" �½oU»½±¦] [»½B½nj /b]
³ÇM ºj±ªÇî n±Ç% ³M (keel) ²pB« »½±¦] Sªv"

SwA ²k{ ²k¼z� ¿BM $o%
family 1 ²o¼U
nj »ªÇÇwn �LÇÇÇUn �¼ªÇÇÇÇz{ [»wB®ÇÇÇÇ{Sv½p]
° ²joÇw pA oU¿BÇM ,²kÇ‾p RAj±]±Ç« »wB®{³Ç½A nC

³TwAn pA oU�¼½BQ
Oryx dammah »½B'½o4A fB{q¼U
�TÇwAn ° ¬B½°BÇ£ ¶o¼ÇU pA ºA³‾±Ç£ [»wB®Ç{Sv½p]
»½¿BM yhM B«A ,¡‾n@¨o� y‾kM ³� ¬B‾Bw© ÔwZ°p
q«oÇ" ³ÇM ¥½B« ºA²±´" Bµ³‾B{ �¼½BQ ° ¬jo£ ° ow

KKî ³M ¥½BªT« ° q¼UL±‾ ° ¥½±% »½B´iB{ ;SwA
jnAj

cusp ²q¼U
©i º³iB{ k®a B½ °j B\‾C nj ³� ºA³�K‾ [»)B½n]
¬C nj Bµ³iB{�½A oM tBª« e±�i ° k‾nAj L@AoT{A

k®Tvµ WL�®« ©µoM ³�K‾
double cusp ³‾B£°j ¶q¼U
ð½ nj ©Çi �iBÇ{ °j ¬C nj ³Ç� ºA²q¼U [»)B½n]
é"A° ²q¼U ��K‾ nj ©i oM jnA° ßºke tBª« $o%

k®Tvµ
cusp of second kind ¨°j ^±‾ ¶q¼U / ÇT«

simple cusp ²jBw ¶q¼U
°j nj ©Çi �iBÇ{ °j ¬C nj ³Ç� ºA²q¼ÇU [»)B½n]
é"A° ²q¼U ��K‾ nj ©i oM jnA° ßºke tBª« $o%

k®Tvµ
cusp of first kind ¤°A ^±‾ ¶q¼U / ÇT«

²jBw ¶q¼U Ñ ¤°A d±‾ ¶q¼U

³‾B£°j ¶q¼U Ñ ¨°j d±‾ ¶q¼U

cloison ³L¼U
¡‾n °j ¬B¼Ç« ¶o¼ÇU NÇi ,»{BK‾ nj [»ªv\U /Çµ]

¥ªñ«
cloisonné ²k{ºk®M³L¼U
²jB7TwA ³k¼U pA ¬C nj ³� ºoYA »£s½° [»ªv\U /Çµ]

SwA ²k{
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stall fence »£k‾B«A°kD �L¼U
j±L ḈM ¬C »¦ÇæA $kÇµ ³Ç� ºA³k¼ÇU [»Ç½A±ÇÇµ /b]

SwA »£k‾B«A° ¨B¢®µ nj Bª¼QA±µ joñ¦ªî
cloisonnist Ao£@³L¼U
W¦Çi ³M »½Ao£@³k¼U ¶±¼{ ³M ³� »v� [»ªv\ÇU /Çµ]

jpAjoQ»« ºo®µ nBYC

cloisonnism »½Ao£@³L¼U
¬oÇ" ¤°A �ª¼Ç‾ nj ³� ºo®µ »‾B½o] [»ªv\ÇU /Çµ]
° k{ ÂkMA ,º±v‾AoF xBK‾ ,�£±£ �¦¼w° ³M ©Tv¼M
¡‾n²o¼U ºBµ³k¼U BM ShU ° c�v« ºB´¢‾n ¬C nj

k‾±{»« Ak] ©µ pA
k®�±UÑ ¬±�¼U



V
compliance constant »µj%U ßSMBY
L±Çµ �TFB½©¼ªíÇU ¬±‾BÇ" nj ³Ç� »L½ob [ð½q¼Ç(]
njAn y‾oÇ� ° y®ÇU �¼ÇM eBLÇUnA ° j±{»« oµB�

kµj»« ¬Bz‾ ©v]
stiffness constant »T�w SMBY
³ÇM ³� L±µ �TFB½©¼ªíU ¬±‾B" nj »L½ob [ð½q¼Ç(]
²k{k¼§±U y‾o� BM ©v] oM jnA° y®U ¬C K]±«

SwA KwB®T«
cosmological constant »TiB®{¬B´¼� SMBY
¬Ak¼« ºBµ³§jBí« nj »z‾An �¦ª] K½ob [ð½q¼(]
³M »z‾Ao£ y½BMn BM An y‾An �½A ³� »T¼Lv‾ y‾Ao£@

k‾Bwn»« ºk®«pAoU

wind recorder jBM RB ØLYjBM Sîow ° Sªw ³Tw±¼Q SLY nAqMA [±] /�]

¨B‾»M ° ¬Bª´« ßj°n° SLY
anonymous and guest log in
¬°kÇM RB«kÇi ¬jAj nAoÇ" toTwj nj [RAoMBh«]

»\®wS§BæA
Octans, Octant %ÖªÔY��KÇ‾ ³Ç� »M±®] ¬BªwC nj »ñ¦F »Un±æ [¨±\‾]

SwA³TFo£ nAo" ¬C nj ¬BªwC J±®] K�"
Taurus n±Y
³M ³� Z°oL§A¹K�®« »ñ¦F ºB Ún±æ pA »ñ½ [¨±\‾]

j±{»« n±~U °B£ ¥ñ{



Z
relief displacement »îB�UnA »½B]³MB]
��KÇ‾ pA ºo½±~ÇU ��KÇ‾ $Aod‾A [ºnAjoM³z2‾ /¨]
n±dÇ« RApA±Ç« ³ÇM »Ã¼Ç{ ��KÇ‾ ³� »«B¢®µ »¦æA

j±{»« ²jAj S�oe »ñ¼TQA
tilt displacement »\� »½B]³MB]
pA »{B‾ ºo½±~U eBK‾ »½B]³MB] [ºnAjoM³z2‾ /¨]

uñî »\�@
»®¼z‾B] y®2@A°Ñ Sw°j³Tvµ »½B]³MB]

Sw°j³Tvµ
Hercules »YB]
¬BªÇwC ònqÇM »ñ¦ÇF Rn±Çæ �¼ª\®ÇQ [¨±\ÇÇ‾]

j±{»«n±~U ²jp±‾A p ºjo« ¥ñ{ ³M ³� »§Bª{
event attraction »ª½±'U �MlB]
¬C nj ºjAkÇin ^±"° ³� ºA³MlB] [/// ºo¢{jo£@ ]

SwA ¬C »‾Bñ« �MlB] pA oUJAm]
site attraction »‾Bñ« �MlB]
K]±« ¬C »‾Bñ« »£s½° ³�ºA³MlB] [/// ºo¢{jo£@ ]

j±{»« ¬Ao¢{jo£ Jm]
SiBw¬Bv‾A ºBµ³MlB]

attractions man-made

k½kQ B½ jpBw»« ¬Bv‾A ³�»½Bµ³MlB] [/// ºo¢{jo£@ ]
pA ²s½° ºBµjAk½°n ° »î±b±« ºB´�nBQ ;jn°C»«
° B´z½BªÇµ ° B´TÇvz‾ ° ð¼PÇª§A RBKMBÇv« ¥¼L"

¬±£@B‾±£ºB´{pn° ° RBd½o7U
tourist attractions ºo¢{jo£ ºBµ³MlB]
³Ç� ºo¢{jo£ ¤±~d« pA »½Aq]A [/// ºo¢{jo£@ ]
nj B Ḉ‾C c¼Ç]oÇU ° ¬B£k®®�k½jpBÇM Jm] K]±«

j±{»« o¢½j ¬Bñ« ³M SLv‾ »‾Bñ« JBhT‾A
acoustic streaming »ñ¼Tw±�@C ºpBwºnB]
oÇYA oÇM é½BÇ« nj ³½±Çvñ½ ¬B½oÇ] k¼§±ÇU [ð½q¼(]

»U±æ ZA±«A n±oe
Crater ¨B]
¬BªÇwC »M±®Ç] ¶oñª¼‾ nj »ñ¦F »Un±æ [¨±\‾]

³¦L®w ° B̂\{ Rn±æ °j �¼M
molecular solid »§±ñ§±« k«B]
»§±ñ§±«�¼ÇM º°o¼Ç‾ �\¼T‾ nj ³� ºk«B] [»ª¼{]
j±{»« ¥¼ñzU Aq\« ºB §́±ñ§±« �¼M »v§A°nj¬A°
gene replacement ¬r »®½q¢½B]
nj ³� (in vivo) »‾kM¬°nj »{°n [SîAnp �/�@]
ð½ nj An |Bi ¬r ð½ ºB] R°B7T« ¬r ð½ ¬C

jo¼£»« �Ü BF
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permutation Sz¢½B]
ð½ pA »zhM B½ ³ªµ pA KUo« ºA³½AnC /1 [»)B½n]
³î±ª\Ç« ð½ pA ð½³Mð½ »íMBU /2 B¼{A ³î±ª\«

xj±i º°n³M
cyclic permutation, ºn°j Sz¢½B]
circular permutation, cycle
permutation
BµjBª‾ ßKUo« �î±ª\« ð½ pA »Tz¢½B] [»)BÇ½n]
oiC ° /// ,¨±w ³M An ¨°j ,¨°j jBª‾ ³M An ¤°A jBª‾ ³�@

kTwoF»« ¤°A ³M An
even permutation Z°p Sz¢½B]
Joo¦æBÇe Rn±Çæ ³ÇM ³Ç� »Tz¢½B] [»)B½n]

j±{ ³T{±‾ B´z ‾́AoU pA »]°p jAkíU
odd permutation jo4 Sz¢½B]
Joo¦æBÇe Rn±Çæ ³ÇM ³Ç� »Tz¢½B] [»)B½n]

j±{ ³T{±‾ B´z ‾́AoU pA ºjoF jAkíU
Orion nBL]
ºA±TÇwA nj é"A° »µ±ñ{BM »ñ¦F Rn±æ [¨±\‾]
j±{»« n±~U»a nBñ{ ºjo« ¥ñ{ ³M ³� ¬BªwC

Babinet compensator ³®¼MBM o¢‾AoL]
³Ç� qUnA±� n±z®« °j pA ¥ñzT« ºA³¦¼w° [ð½q¼(]
²k¼L�Ç" n±‾ ¥¼¦dU nj ° k‾o¼£»« nAo" ©µ nB®� nj

jnAj joMnB�@
frontogenetic(al) Ap³´L]

»½Ap³´L] ³M e±Mo« [±] /�]

frontogenesis »½Ap³´L]
�K�®Ç« BÇ½ ³´LÇ] ð½ �Ç¼§°A ºo¼£¥ñ{ /1 [±] /�]
|A±Çi »KÇFA ¬BÇ½jA o£ y½AqFA H«±ªî /2 ºA³´L]
ºBµBª¼Çw xoTÇv£ ° ¬C »§B¢a ²s½°³M ,A±µ²j±U
k®�»« }hz« An ³´L] ð½ ³� jBM ¬Ak¼« ³M e±Mo«
frontolysis »½Ajp³´L]
ºA³´LÇ] �K�®Ç« BÇ½ ³´LÇ] ð½ »{BQA° /1 [±] /�]
,A±µ²j±ÇU |A±Çi »KÇFA ¬B½Ajo£ yµB� H«±ªî /2
jBÇM ¬Ak¼Ç« ºBµBª¼w »{BQA° ° ¬C »§B¢a ²s½°@³M

³´L] ³M e±Mo«
sea-breeze front B½nj ß©¼v‾ �´L]o¢‾Bz‾ ³� SM±%n ° B«j »KFA »¢Tw±¼QB‾ [±] /�]
BÇM ²AoªÇµ oUJ±%oÇ« ° oUð®Çi ºA±µ pBTz¼Q �L§

SwB½nj ©¼v‾
jet S]
¬B½o] ð½ nj q�oªT« º±" HTLv‾ ºBµjBM [±Ç] /�]

±] nj ð½nBM
jet stream »T] ¬B½o] / ÇT«
African jet »½B'½o4A S]
ºB´µBÇ« nj �¼½BÇQpA oÇU »"oÇ{ S] ð½ [±Ç] /�]

BK½oFA ¤Bª{ nj Aodæ o½±� º°n »‾BTvMBU
outflow jet »{nB{¬°oM S]
B½ ²nj �‾Bµj pA ³� ºjow ºA±µ �‾BL{ S] [±] /�]

j±{»« ZnBi S{j ³M j°n° ¨B¢®µ ²nj$nr
²nj »{nB{¬°oM S] / ÇT«

valley outflow jet
exit jet »]°oiS]
valley exit jet ²nj »]°oiS]
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»{nB{¬°oM S] Ñ ²nj »{nB{¬°oM S]

rear-inflow jet »{nB{¬°njuQ S]
¬C nj ³Ç� »wB¼K«¬B¼Ç« xjoÇ£ ºBª¼Çw [±ÇÇ] /�]
»®{±ÇQ xnBÇM �K�®Ç« jnA° SzQ pA A±Çµ ¬B½oÇ]

j±{»« tB¼K«¬B¼« »TFoªµ ºBµ³‾B«Bw
low level jet, LLJ %¼½BQpA oU S]
ºoT«±¦¼Ç� 3 BÇU 2 nj ³� »T] ¬B½o] ð½ [±] /�]

j±{»« ²k½j o´Pwjn° �¼½BQ
(¼½BQ pAoU »T] ¬B½o] / ÇT«

low level jet stream

»{nB{¬°oM S] Ñ »]°oi S]

»{nB{¬°oM S] Ñ ²nj »]°oi S]

barrier jet ºkw S]
(windward) n±ijBÇM SªÇw nj »TÇ] [±ÇÇÇ] /�]

jp°»« ¬C RApA±« ³M ³� ¬BTvµ±�@
Somali jet »§B«±w S]
ºB´µB« nj »®¼½BQpA oU »"o{ »M±®] S] [±Ç] /�]
¥eBÇw »ñ½jqÇ‾ nj JoÇî ºBÇ½nj º°n »‾BTvMBU

»§B«±w
nocturnal jet ³‾BL{ S]
fn K{ nj Á±ªíÇ« ³Ç� »®¼½BÇQpA oU S] [±Ç] /�]

kµj»«
jetlet ðT]

³®¼z¼M jBM BM ða±� HTLv‾ �K�®« [±] /�]

thermal jet »½B«o£ S]
B½ B«j©µ e±�i ¬C nj ³� ±] nj ºA³K�®« [±] /�]

k‾nAj nAo" ©µ ð½jq‾ S«Bhb©µ
ºnk®U ¬B4±U nBM y½Ak]

thunderstorm charge separation
»ñ½oTñ§A ònqM ºB ‾́Ak¼« ¬C BM ³� ºk®½AoF [±] /�]

k‾±{»« k¼§±U ºnk®U ºBµoMA ¬°nj
tablature S‾ ¤°k]
»®TLÇ« »K¼w±« ºnBT{±‾ Rn±æ »î±‾ [»2¼w±«]
ºB] ³M ³� ºnBT{B¢‾ºBµjBª‾ B½ $°oe B½ jAkîA oM
¬C BM ²Aoªµ B½ ¥«Be º°n ßºjAjnA o" ºB´¼v½±‾S‾

j±{»« ³ÄAnA ¤°k] Rn±æ@³M
Capricornus º Ök Ò]
�¼M Z°oL§A¹K�®« »ñ¦F Rn±æ �½oTña±� [¨±\‾]
ºn±‾B]¥Çñ{ ³ÇM ³Ç� ±§j ° t±ÇÇ" Rn±ÇÇæ °j

j±{»« n±~U »µB« ¨j ° qM ow BM ºA³‾BvFA
acoustic absorption »ñ¼Tw±�@C Jm]
nj »U±Çæ ºroÇ‾A ¬C nj ³Ç� ºk®Ç½A oÇF [ð½q¼ÇÇ(]
yµBÇ� N¼dÇ« pA n±LÇî BÇ½ c�Çw BM Z±« jn±ioM

kMB½»«
missing mass Ak¼QB‾ ¨o]
nj j±]±Ç« »‾±½nBÇÇM ¶jBÇÇ« pA »zhÇÇM [ð½q¼ÇÇ(]

SwA ²kz‾ S½Ån ¬±®�@BU ³� »‾B´¼� ºBµnBTiBw
movement ¬B½o]
o®µ »®½±ñU o¼v« nj »\½nkU S�oe [»ªv\U /Çµ]
art movement ºo®µ ¬B½o] / ÇT«
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ground water flow »®¼«po½p JC ¬B½o]
»î±®~« B½ »í¼L% ¬B½o] B½ S�oe [»wB®{�¼«p]

²k{ B̂L{A ¬°p nj JC
J±®] »½A±TwA ¬B½o]

South Equatorial Current, SEC
SiA±®ñ½ º±wJo* xnB{ é¼w° �K�®« [±] /�]
yhÇM ³Ç� SwA »‾B«BÇvM ºBµjBM pA »{B‾ ³� JC
An »§BªÇ{ ¶oñª¼Ç‾ ºA²nBe K®] JBioa »§Bª{

kµj»« ¥¼ñzU
¤Bª{ »½A±TwA ¬B½o]

North Equatorial Current,NEC
º±wJo* SiA±®ñ½ xnB{ é¼w° �K�®« [±] /�]
yhÇM ³Ç� SwA »‾B«BÇvM ºBµjBM pA »{B‾ ³� JC
An »§BªÇ{ ¶oñª¼Ç‾ ºA²nBe K®] JBioa »M±®]

kµj»« ¥¼ñzU
wind current jBM ¬B½o]
tB¼K«ònqÇM jBÇM �‾B«BÇÇw oÇÇµ H«±ªÇÇî [±ÇÇ] /�]

±] pA »ªÄAj³ª¼‾
S] Ñ »T] ¬B½o]

»L\( �´L] »T] ¬B½o]
polar-front jet stream
ºB´boÇî »L�" �´L] ²Aoªµ »T] ¬B½o] [±Ç] /�]

¿BM »‾B¼« ° »‾B¼«
¬B£nAk« K®] »T] ¬B½o]

subtropical jet stream
�¼M q�oªT« º±" SLv‾ ³M ºBµjBM pA ºnA±‾ [±] /�]

° »‾B¼Ç« o´PÇwjn°nj ³Ç]nj 40 ° 20 ºB´boÇÇî
»½¿BM

»L\( K{ »T] ¬B½o]
polar night jet stream
° q¼½BÇQ nj ³Ç� º±Ç" »MoÇ* ºBµjBM �Tvµ [±] /�]
poÇ« ð½jqÇ‾ o´Pw¬B¼Ç« ° o´Pw�{±Q nj ¬BTv«p

k‾±{»« ¥¼ñzU »L�" K{
»(o{ »‾B£nAk« »T] ¬B½o]

tropical easterly jet stream
»‾B"±F ºBµpAoU nj k½k{ »"o{ jBM ¬B½o] [±] /�]

»½B«o£ jBM º±¢§A oYA nj ±]
jo¢®¼«pfoa ¬B½o]

cyclo-geostrophic current
SwA jo¢®¼«p ¤jBíU nj HL½oKU ³� »‾B½o] [±] /�]

effluent »]°oi ¬B½o]
�¼7~U pA uQ ³� »MÀbBF B½ JC [Sv½p*¼d« /¨]
ZnBÇi ³‾Bi³¼7~ÇU B½ ¬qh« oµ pA »Äq] B½ ¥«B�@

j±{»«
»]°oi / ÇT«

jo¢®¼«p³L{ ¬B½o]
quasigeostrophic current
»L½oKÇU jo¢®¼«p ¤jBíU ¬C nj ³� »‾B½o] [±Ç] /�]
j±{»« nAo"oM nBzF ±¼{ ° u¼§±½o� ºBµ°o¼‾ �¼M
fissure flow ºA³4Bñ{ ¬B½o]
ºA³FBÇñ{ ¬An±ÇF oÇYA oM ³� »‾B½o] [»wB®{�¼«p]

jo¼£»« ¥ñ{



ºA²nBe ßk®ioaS�] 107

active current ¤Bí4 ¬B½o]
nAk« rBT§° BM ³� J°B®T« ¬B½o] pA ºA³7§Æ« [ð½q¼(]

SwA pBF©µ
inertial current »ThÒ§ ¬B½o]
�§jBíÇ« nj »¦æA ¤jBíU ¬C nj ³� »‾B½o] [±Ç] /�]

SwA u¼§±½n±� ° »Th§ ºBµ³¦ª] �¼M S�oe
plug-flow ³‾±£o ‾́ ¬B½o]
nj JÀbBF B½ JC ¬B½o] »î±‾ [Sv½p*¼d« /¨]
pA »zhÇM ¬C nj ³Ç� ²B¢z®�@A° B½ ¬qh« B½ ç±e
o½BÇw BÇM ¬k{ e±¦h« B½ ¬k{ yhQ ¬°kM ¤B¼w

k®�»« S�oe B´Tªv"
influent ºj°n° ¬B½o]
BÇ½ ¬qhÇ« ³ÇM ³� »MÀbBF B½ JC [Sv½p*¼d« /¨]

j±{»« jnA° ³‾Bi³¼7~U B½ ³`b±e
ºj°n° / ÇT«

¬B½o] Ñ ºo®µ ¬B½o]

volcanic island »‾Bz�zUC ¶o½q]
pA oU¿BM BU ³� »½B½njo½p »‾Bz7zUC [»wB®{�¼«p]

SwA ²k{ ¬±ª®in B½nj c�w
foehn island jBL«o£ ¶o½q]
W%B®« ßjow ºA±µ �½¿ ¬°nj ³M jBL«o£ l±7‾ [±] /�]

² Ønj j� B½ �¼«p ³M ¬k¼wn ºAoM SvQ
yioM Ñ ¬k{ ¾q]¾q]

yioM Ñ ¬jo� ¾q]¾q]

passive element ¤Bí4o¼` ¾q]
ºro‾A k§±« ³� »ñ½oTñ§A nAk« pA »Äq] oµ [ð½q¼(]

k{BL‾
sampling element ºnAjoM³‾±ª‾ ¾q]
K§BÇÇ" nj ¾»ÇÇ{ ð½ �í§B�ÇÇ« [»wB®{¬BTwBÇÇÇÇM]

R¿BªTeA
peak gust ³®¼z¼M Sv]
nj ²k{SLÇY »TÇv] jBM Sîow �½oTz¼M [±] /�]
24 Á±ªíÇ«) �¼íÇ« »‾BÇ«p ¶n°j nj ,²B¢TÇv½A ð½

(SîBw
gustiness »�@B‾Sv]
B´Tv] BM ³� A±µ xnB{ S¼7¼� ,»¦� n±% ³M [±] /�]

j±{»« }hz«
gusty »Tv]

»�@B‾Sv] ºAnAj [±] /�]

pulley block, block 2 ²o(o(³Lí]
ð½ ³M ³� Bµ²o"o" pA ºA³î±ª\« [¥¢®] � éMB®«/¨]
j§Bh« S´] nj k®‾A±U»« ° k‾±{»« ¥~T« n±d«

k®®� S�oe ©µ
address spoofing, spoofing »‾Bz‾ ¥í]
ºBÇ]@³ÇM j±Çi �‾B«Bw B½ j±i ¬jp B] [RAoMBhÇ«]

o¢½j ºA³‾B«Bw B½ oMnB�@
tropical cyclone twinsºA²nBe ßk®ioaS�]

(counterrotating) @jo£jBQ@ºA²nBe@k®i oa@°j@ [±]@/�]
k‾nAj nAo" A±TwA º±w °j nj ³�@
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placenta pr(a)evia, »µAnow S�]
placental presentation
»ñ½jq‾ B½ ¿BM nj �T{Aj nAo" BM ³� »T7] [»ñ{qQ]

k®�»« ³]A±« ºnA±{j BM An ¬Bª½Ap ,¬Akµp º±¦£@
pr(a)evia marginalis, »L‾B] »µAnow S�]
lateral placenta pr(a)evia,
marginal placenta pr(a)via
¬AkÇµp �‾Bµj ¶nB®� nj ³� »µAnow S7] [»ñ{qQ]

SwA uª§ ¥MB"
pr(a)evia centralis, ºq�o« »µAnow S�]
complete placenta placenta pr(a)evia,
total placenta pr(a)evia, central
placenta pr(a)evia
An ¬Akµp »¦iAj �‾Bµj ³� »µAnow S7] [»ñ{qQ]

k‾B{±Q»« ¥«B� Rn±æ ³M
}(B‾ »µAnow S�]

placenta pr(a)evia partialis,
incomplete placenta pr(a)evia
»¦iAj �‾Bµj pA »zhM ³� »µAnow S7] [»ñ{qQ]

k‾B{±Q»« An ¬Akµp
acoustic coupler »ñ¼Tw±�@C o¢T�]
ð‾BÇz‾ .¤B®¢¼Çw ¥½kLU nj ³� ºA³¦¼w° [ð½q¼Ç(]
³M uñîoM ° »ñ½oTñ§A ð‾Bz‾ .¤B®¢¼w ³M »U±æ

k®�»« ¥ªî ³�MAn ¬A±®î
loading jack ºo¼£nBM ð]
�¼{BÇ« nAoKTwA pA kíM ³� »ñ] [¥¢®] � éMB®«/¨]
º°n ° j±{»« pBM ¬C �T{Aj³¢‾ SMBY ºAoM ¬pnBM

jo¼£»« nAo" �¼«p
¬AnBLU xA°o¢] Ñ ¬B{A°o¢]

Hepatophyta, ¬AnBLUxA°o¢]
Hepaticophyta
ºkÇ‾°C o¼Ç* ¬BµB¼Ç£ pA ºA³iBÇ{ [»wB®ÇÇ{Sv½p]
nj °kÇ‾Aða±� K¦*A ³� ³‾±£ 6000 HL½oKU ¥«B{

k®®�»« »£k‾p J±%o« ºB´�¼d«
Liverworts, hepatics ¬B{A°o¢] / ÇT«

Algae ¬BñL¦]
³� ºqMC ºB ½́A³Tvµ±µ pA ºA³¦v¦w [»wB®{Sv½p]
° jnAjj±]° q§±¦w HL§B* B ‾́C ºBµ³TiB½ ¶nA±½j nj

k‾nAj (photosynthesis) »½B«Cn±‾ ¨B\‾A ¬A±U
B´ñ¦L] / ÇT«

¬Bñ¦L] Ñ B´ñL¦]

optical effects, opticals »ñ¼TQA ºBµ²±¦]
o¢QBa pA ²jB7TwA BM ³� ºA²s½° ºBµ²±¦] [///Bª®¼w]
»§BKT‾A ºBµ²±¦]jB\½A ºAoM Á±ªí« ° »ñ¼TQA.ºn±‾

jo¼£»« nAo" ²jB7TwA jn±«
cephalometer [®w³ª\ª]

ow ºo¼£@²pAk‾A ºAoM ºnAqMA [»ñ{qQ]
cephalometric »z\®w³ª\ª]

»\®w³ª\ª] ³M J±v®« B½ e±Mo« [»ñ{qQ]

cephalometry »\®w³ª\ª]
³ª\ª] ¥ñ{ ° ²pAk‾A »wnoM [»ñ{qQ]
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cephalogram ²nB¢‾³ª\ª]
³ª\ª] pA »T{B¢‾±UoQ o½±~U [»ñ{qQ]

cephalography ºnB¢‾³ª\ª]
³ª\ª] pA ºnB¢‾±UoQ [»ñ{qQ]

complex sentence K�o« �¦ª]
©Ç� Swj ° ³½BQ k®M ð½ ³� ºA³¦ª] [»wB®{¬BMp]

jnAj °o¼Q k®M ð½
³½BPªµB‾ �¦ª] / ÇT«

K2o« �¦ª] Ñ ³½BPªµB‾ �¦ª]

sex u®]
° BµnBTiBÇw ° B´¼£sÇ½° �î±ª\Ç« [»wB®{Sv½p]
²B¼£ ð½ S¼v®] B ‾́C tBwAoM ³� »§BªîA ° RB7æ

j±{»« }hz« n±‾B] B½
directed-energy warfare º±UoQ ¡®]
° B´eÀÇw pA ²jB7TÇwA BM »«B5‾ »«Ak"A [»«B#‾ /�]
³ÇM ¬jp³«kæ ºAoM »T�B7e RB«Ak"A ° B´µB¢Twj
ºj±MBÇ‾ ° �ª{j ¬B®�nB� ° RBv¼wFU ° RAq¼´\U
j¼Ç% pA �ªÇ{j ¶jB7TÇwA pA ºo¼£±¦ÇÇ] BÇÇ½ B ḈÇ‾C

»v¼%B®k«°oTñ§A
urban warfare, ºo´{ ¡®]
urban fighting
SFBM pA ²jB7TwA BM ¨jo« �‾Bd¦v« ¡®] [»wB¼w /�]
ºBµ°o¼Ç‾ BÇ½ n±Çz� c¦Çv« ºBµ°o¼Ç‾ ³¼¦Çî o Ḉ{

o¢§Bk{A
ºnBvµ±2 ¥¢®] Ñ »P§C ¥¢®]

cloud forest ºoMA ¥¢®]
»‾BTvµ±Ç� qLÇw ³z¼ªµ ¥¢®] [¥¢®] � éMB®«/¨]
B½ ºA²nBe K®] B½ ºA²nBe W%B®« »oíM nj é"A°
¬C ¬BTinj ZBU B̂7UnA©� ºBµoMA Á±ªí« ³� ³§kTí«

jo¼£»« AoF An
j°kd« ²jB�TwA BM ¥¢®]

restricted forest use
ºjnA±Ç« B½ jn±« nj ³� »¦¢®] [¥¢®Ç] � éMB®«/¨]
³ÇM j°n° S¼î±®ªÇ« ¥XÇ« ,SwA S½j°kd« ºAnAj

J±a S{AjoM S¼î±®ª« ° ¥¢®]
rain forest »‾AnBM ¥¢®]
W%B®« pA »oíM nj é"A° »¦¢®] [¥¢®] � éMB®«/¨]
y¼M)jB½p ¬C »£k‾nBM ¬Aq¼« ³� ³§kTí« B½ ºo¼v«o£@
J±ñ{Ao½p ºB´¼®Twn ° (¤Bw nj oTª¼¦¼« 2000 pA
SwA j°kd« nB¼vM k¼{n±i n±‾ j±Lª� KLw ³M ¬C
tropical rain forest ºA²nBe »‾AnBM ¥¢®]
W%B®Ç« nj ³Ç� »‾AnBM ºB´¦¢®] [¥¢®Ç] � éMB®«/¨]

k®½°n»« ºA²nBe
temperate rain forest ³§kTí« »‾AnBM ¥¢®]
W%B®Ç« nj ³Ç� »‾AnBM ºB´¦¢®] [¥¢®Ç] � éMB®«/¨]

k®½°n»« ³§kTí«
intermediate forest, »ipoM ¥¢®]
post pioneer forest
»½AkTMA �¦eo« °j �¼M ³� »¦¢®] [¥¢®] � éMB®«/¨]

jo¼£»« ¥ñ{ ¥¢®] ¤±dU k®½AoF nj »½B ‾́ °
avalanche forest o¼£%ª Ḿ ¥¢®]
³� »‾BTvµ±� W%B®« nj »¦¢®] [¥¢®] � éMB®«/¨]

j±{»« �ª Ḿ e±Kw ° $oM ¶j±U ¥¼ñzU é‾B«
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normal forest, nB\® Ḿ ¥¢®]
age class forest
ºAnAj ¬C nBTiBÇw ³Ç� »¦¢®Ç] [¥¢®Ç] � éMB®«/¨]

k{BM »®¼í« nB¼í« B½ ±¢§A
permanent forest B½BQ ¥¢®]
oYA nj ¬C »¦� nBTiBw ³� »¦¢®] [¥¢®] � éMB®«/¨]

k®�»ª‾ ºo¼¢ªza o¼¼kU J±a S{AjoM
low-land forest k®M%¼½BQ ¥¢®]
° B̂7UnA©� »bAnA nj ³� »¦¢®] [¥¢®] � éMB®«/¨]

k½°n»« K¼{©�@
pioneer forest ¨B£y¼Q ¥¢®]
ð½ nj nBM�¼§°A ºAoM ³� »¦¢®] [¥¢®] � éMB®«/¨]

j±{»« oµB� ²B¢z½°n
commercial forest, »UnB\U ¥¢®]
merchantable forest
¬C pA ¥æBÇe J±a ³� »¦¢®] [¥¢®] � éMB®«/¨]

k{BM nApBM ³M ³boî ¥MB"
plain forest ºA³¢¦] ¥¢®]
ºA³¢¦Ç] W%B®Ç« nj ³� »¦¢®] [¥¢®] � éMB®«/¨]

k½°n»«
austral forest »M±®] ¥¢®]
»M±®] ¶oñª¼‾ nj ³� »½B´¦¢®] [¥¢®] � éMB®«/¨]

k®½°n»«
»T§°j ¥¢®] Ñ ³~§Bi ¥¢®]

dry forest k®vQ»ñzi ¥¢®]
ðzi W%B®Ç« nj ³Ç� »¦¢®Ç] [¥¢®Ç] � éMB®«/¨]

jnAj j±]° �¼«p
private forest »æ±~i ¥¢®]
³ÇM ¬C S¼ñ§BÇ« ³Ç� »¦¢®Ç] [¥¢®ÇÇ] � éMB®ÇÇÇ«/¨]

jnAj W¦íU »æ±~i ºB´T�o{ B½ |Bh{A
participatory forestry,»T�nBz« ºnAk¦¢®]
social forestry
BÇM ¥¢®Ç] S½o½kÇ« »î±ÇÇ‾ [¥¢®ÇÇ] � éMB®ÇÇ«/¨]
¥ÇeAoÇ« nj é7®Ç½l ºB´µ°oÇ£ ° jAoÇFA S�nBÇÇz«

Ao]A ° ºq½n³«B‾oM
inaccessible forest JB½B‾Swj ¥¢®]
¬C ³M »woTwj ¬Bñ«A ³� »¦¢®] [¥¢®] � éMB®«/¨]

SwA nA±{j
accessible forest JB½Swj ¥¢®]
J±a S{AjoM ºAoM ³� »¦¢®] [¥¢®] � éMB®«/¨]

k{BM »woTwj ¥MB" »¦¢®] ºBµ²jn°A oF o½Bw °
state forest, »T§°j ¥¢®]
government(al) forest
° S¼ñ§BÇ« SdÇU ³Ç� »¦¢®Ç] [¥¢®Ç] � éMB®«/¨]

SwA S§°j S½o½k«
³~§Bi ¥¢®] /@ ÇT«

matured forest ²k¼wn ¥¢®]
�v« ¬C ¬BTinj oX�@A ³� »¦¢®] [¥¢®] � éMB®«/¨]

k‾AS{AjoM ¥MB" Á±ªí« °
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rural forest, village forest »½BTw°n ¥¢®]
BTw°n ð½ ©½oe nj ³� »¦¢®] [¥¢®] � éMB®«/¨]
nB¼TiA nj B̂z« Rn±æ ³M ¬C S¼ñ§B« ° SwA é"A°

SwBTw°n »§BµA
coastal forest »¦eBw ¥¢®]
B½ BµB½nj ¥eA±w nj ³� »¦¢®] [¥¢®] � éMB®«/¨]

k½°n»« B´w±‾B¼"A
sclerophyllous forest òoMShw ¥¢®]
° ¨oÇ£ ©¼¦"A nj Á±ªí« »¦¢®] [¥¢®Ç] � éMB®«/¨]
° ¥ñ{»«oa ºB´£oM BM »½Bµ³‾±£ ¬C nj ³� ðzi

k½°n»« ða±�@
royal forest, crown forest »T®\¦w ¥¢®]
BÇ½ ²B{jBÇQ ³M W¦íT« ³� »¦¢®] [¥¢®Ç] � éMB®«/¨]

SwA n±z� ð½ »T®�¦w ¶jA±‾Bi
boreal forest »§Bª{ ¥¢®]
¶nB" ³w ¤Bª{ nj é"A° »¦¢®] [¥¢®] � éMB®«/¨]
¬BTÇinj pA ¥ñzTÇ« HUkªî ,Bñ½o«C ° B¼wC ° BQ°nA
²sÇ½° ³ÇM »ª¼¦"A Shw N½Ao{ nj ³� òoM»‾p±w

k½°n»« jB½p ß$oM ° B«ow
urban forest, town forest, ºo´{ ¥¢®]
city forest
BÇ½ »í¼LÇ% ,²n±5®«k®a »¦¢®] [¥¢®] � éMB®«/¨]
HUkªî ³� ,o´{ ©½oe B½ ²j°kd« nj é"A° ,»î±®~«

j±{»« ²jB7TwA Zo7U ºAoM ¬C pA
communal forest, »«±ªî ¥¢®]
community forest, public forest

³ÇM W¦íTÇ« ³� »T§°jo¼* »¦¢®] [¥¢®] � éMB®«/¨]
SwBµBv¼¦� ° BµºnAjo´{ ¥¼L" pA BµjB ‾́ pA »oíM
non-commercial forest »UnB\Uo¼` ¥¢®]
³boî ¥MB" ¬C J±a ³� »¦¢®] [¥¢®] � éMB®«/¨]

k{BL‾ nApBM ³M
riparian forest JC¬Ao� ¥¢®]
pA »MC W%B®« �‾Ao� nj ³� »¦¢®] [¥¢®] � éMB®«/¨]
° B ḾAk‾B« ° Bµ³�oM ° B §́B‾B� ° B ½́±] ° Bµj°n ¥¼L"

k½°n»« Bµ³aB½nj
mangrove forest, ºk®z� ¥¢®]
intertidal forest
° ¬BTÇinj pA ¥ñzTÇ« »¦¢®Ç] [¥¢®] � éMB®«/¨]
pA ºA²nBÇÇe K®ÇÇ] ° ºA²nBÇÇe ºBµ³`TÇÇÇÇi nj
Rn°B\Ç« nj ³Ç� ¬C o½B5Ç‾ ° A ØoÇe ° ¤k®au®]

k½°n»« n±{ ºB ḾC
alpine forest, ºnBvµ±� ¥¢®]
highland forest
O§C ºB ‾́BTvµ±� nj é"A° ¥¢®] [¥¢®]� éMB®«/¨]

³MBz« »ª¼¦"A N½Ao{ BM o¢½j ¬BTvµ±� oµ B½
»P§C ¥¢®] /@ ÇT«

mountainous forest, »‾BTvµ±� ¥¢®]
montane forest
k½°n»« B´µ±� �®«Aj nj ³� »¦¢®] [¥¢®] � éMB®«/¨]

degraded forest ³M°oh« ¥¢®]
RÀÇiAkÇ« oÇYA nj ³Ç� »¦¢®] [¥¢®Ç] � éMB®«/¨]
j±{»« ZnBi j±i »í¼L% ¤jBíU S§Be pA ³½°n»M

j°n»« ºj±MB‾ ³M °n °
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Mediterranean forest ºA³‾AoT½k« ¥¢®]
ºB½nj q½oMC �b±e nj »¦¢®] [¥¢®] � éMB®«/¨]
eBKÇ‾ o½BÇw nj ¬C ³MBz« »ª¼¦"A W%B®« ° ³‾AoT½k«

¬B´]
temperate forest ³§kTí« ¥¢®]
�§kTíÇ« W%B®Ç« nj ³Ç� »¦¢®Ç] [¥¢®] � éMB®«/¨]
BÇ½ òoM»‾p±Çw ºB´¦¢®] ¥«B{ ° k½°n»« ¬B´]

SwB ‾́C pA ºA²q¼«C B½ òoM� Q́
qLw³z¼ªµ �§kTí« ¥¢®]

evergreen temperate forest
nj ³Ç� ºqLw³z¼ªÇµ ¥¢®Ç] [¥¢®ÇÇ] � éMB®ÇÇ«/¨]

k½°n»« ³§kTí« W%B®«
southeaster, sou’easter p°co{J±®]
jBMk®U B½ º±" jBM ²s½°³M »"o{ J±®] jBM [±] /�]

southwester, sou’wester p°Jo`J±®]
jBMk®U B½ º±" jBM ²s½°³M ,»Mo* J±®] jBM [±] /�]

souther p°J±®]
jBMk®U B½ º±" jBM ²s½°³M ,»M±®] ºjBM [±] /�]

therapeutic atmosphere ¬B«nj ßØ± Ò]³M o¢‾B«nj ¬C nj ³� »M±¦�« ºBoF [»wB®{¬A°n]
unconditional) e°oz«o¼* SLX« ³]±U é]Ao«
³ÇÇ‾AjApC éÇÇ]AoÇÇÇÇ« ° jnAj (positive regard

kµj»« p°oM An y½B ‾́B\¼µ ° RBwBveA
Gemini Ap±]
Rn±æ °j �¼M Z°oL§A¹K�®« »ñ¦F Rn±æ [¨±\‾]

¬B%ow ° n±Y
cardinal points »¦æA RB´]
Bª‾K�Ç" �d7Çæ »¦ÇæA S Ḉ] nB´a [»«B#Ç‾ /�]
° �oÇ{ ° ¤Bª{ ° J±®] ¥«B{ ³� (WFA �d7æ)

SwA Jo*
by-points »L®] RB´]
»‾B¼Ç« RB´] pA ð½ oµ n°B\« RB´] [»«B#‾ /�]
S Ḉ] 32 ¥Ç� ^±ª\Ç« pA S Ḉ] 16 ¥«BÇ{ ³Ç�@

SwA Bª‾K�"
intercardinal points »îo4 RB´]
»¦æA S´] nB´a ¬B¼« ³� »T´] nB´a [»«B#‾ /�]
¤BªÇ{ ° »"o{ ¤Bª{ ¥«B{ ° jnAj nAo" Bª‾K�"

SwA »Mo* J±®] ° »"o{ J±®] ° »Mo*
intermediate points »‾B¼« RB´]
RB Ḉ] ° »¦ÇæA RB Ḉ] �¼ÇM RB Ḉ] [»«B#‾ /�]
,»MoÇ* ¤BªÇ{ ¤BªÇ{ S Ḉ] Szµ ¥«BÇ{ »îoF
J±®Ç] ,»MoÇ* J±®Ç] Jo* ,»Mo* ¤Bª{ Jo*
J±®] �o{ ,»"o{ J±®] J±®] ,»Mo* J±®]

»"o{ ¤Bª{ ¤Bª{ ,»"o{ ¤Bª{ �o{ ,»"o{
world horizon o4A¬B´]
³Ç� ©§Bî pA ³�K‾ ð½ ¬±«Ao¼Q »½BoF po« [ð½q¼(]
oªî S¦î³M ¬C ¬°o¼M nj ²k{¥¼v£ n±‾ ºB´T«Àî

kwoM ³�K‾ ¬C ³M k‾A±U»ª‾ ©§Bî j°kd«
world line Zi¬B´]
ð½ ³ÇM e±MoÇ« ºBµjAk½°n �Tw±¼Q o¼v« [ð½q¼(]

ºkíÔMnB´a ¬B«p@Ç@BoF nj ²nl
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world radius dBí{¬B´]
Ç ¬±vUoMA n ð½oT« nj ¬B«p ³M ³TvMA° éMBU [ð½q¼(]
éMBU �½A obBe¤Be nj ;SwB §́±% tB¼K« ³� o�@A°
¤BÇe nj ©§BÇî ³Ç� kµj»Ç« ¬Bz‾ ° SwA »z½AqFA

SwA eBvL‾A

regioselective %½q£S´]

ºkeA° ºnBTiBw nBPªµ ³� »z®�@A° »£s½° [»ª¼{]
³ÇM SLÇv‾ ¬C oTz¼ÇM k¼§±U ³M ° kµj»« c¼]oU An

j±{»« o\®« R¿±~d« o½Bw
regioselectivity »®½q£S´]
ð½ nj ³ñ®Ç½A ³ÇM B´z®Ç�@A° »ÇioM y½Ao£ [»ª¼{]
°j nj k®Ç‾A±U»« ³� »§Be nj ,k‾o¼£ Rn±æ o¼v«

k‾±{ ¨B\‾A oTz¼M B½ o¼v«



^
optical printer »ñ¼TQA o¢QBa
ºBµ²±¦Ç] B½ ©¦¼F NBa ºAoM »µB¢Twj [///Bª®¼w]

»ñ¼TQA.ºn±‾ ºBµnAqMA pA ²jB7TwA BM ²s½°
positive printing SLX« �hv‾ NBa
o½±~ÇU ºAnAj ³� ©¦¼F pA ºA³hv‾ NBa [///Bª®¼w]

SwA SLX«
negative printing »�®« �hv‾ NBa
o½±~ÇU ºAnAj ³� ©¦¼F pA ºA³hv‾ NBa [///Bª®¼w]

SwA »7®«
¡‾Aj Ñ ¬B£nBa

»¢‾AjÑ »‾B£nBa

condiment »®{Ba
³ÇM ¬jAj ©í% ºAoM Á±ªí« ³� »UBL¼�oU [»Ç½Am� /�]

j±{»« ²j°qFA ¬C ³M $o~« ¨B¢®µ nj Am*
volcanic sink »‾Bz�zUC ¤Ba
ð½ ¤B½ º°n º±o¼M B½ jo£ »§Aj±£ [»wB®{�¼«p]

SwA²k«C j±]°³M yL« Ôn oYA oM ³� ¬Bz7zUC
&2@³‾Ba ²B¢TwjÑ %�@³‾Ba

chain locker, anchor well, o¼\‾p ²Ba
cable locker
n°B®{ �®¼w nj o¢®§ nA Ø°j o½p ºA³57d« [»½B½nj /b]

o¼\‾p ºnAk´¢‾ ºAoM
magnetic well »v¼IB®L« ²Ba
ºAoÇM ³Ç� »v¼%B®kÇ« ¬Ak¼Ç« pA »Çz½A nC [ð½q¼ÇÇ(]
nBÇ� ³M SiAk£ y½B«pC nj BªwÀQ ºpBwn±~d«

j°n»«
sink ³µBa
° jA±« ¬C nj ³� Sí¼L% nj »½B] [Sv½p*¼d« /¨]

k‾±{»« éª] ºro‾A
left-aligned pAoUOa

k{BM ²k{ pAoU Oa Sªw pA ³� »®T« [///³‾B½An]
master caution light »¦æA yB¼TeA ïAoa
¬k{ �{°n BM ³� ²k®µjnAkzµ »*Aoa [»½A±µ /b]

j±{»«�{°n eB¼TeA ºB´*Aoa pA ð½ oµ
master warning light »¦æA nB\iA ïAoa
¬k{ �{°n BM ³� ²k®µjnB�iA »*Aoa [»Ç½A±µ /b]

j±{»« �{°n nB�iA ºB´*Aoa pA ð½ oµ
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stern light ³®{BQ ïAoa
�½°Ap BM n°B®{ �®{BQ nj »TMBY k¼#w ïAoa [»½B½nj /b]
³� »‾B¼« ,i pA ³]nj 67.5 Xo8 oµ) ³]nj 135 k½j

SwA S½Ån ¥MBE ³®{BQ »¦½B« 2 pA
inset light, surface light JA±iB� ïAoa
nj ° ²AnxqÇi $AoÇ%A nj »½B Ḉ*A oa [»½A±µ /b]
¨B¢®Çµ nj joÇ£@A±Çµ S½Akµ ºAoM pA°oQ k‾BM n±d«

SwBioM ° Svz‾
anchor light o¢®§ ïAoa
K{ ³� o¢®§ nj ßn°B®{ �®¼w nj »*Aoa [»½B½nj /b]

SwA S½Ån ¥MB" RB´] ¨BªU pA ¨B¢®µ
k‾BM �‾BTwC ºB´ Àoa

runway threshold lights
K~‾ pA°oQ k‾BM ºAkTMA nj ³� »½B´*Aoa [»½A±µ /b]

k‾A²k{
caution lights yB¼TeA ºB´ Àoa
³� ¬BL¦i �¼MB� nj »¢‾njnp ºB´*Aoa [»½A±µ /b]
¬BL¦Çi° k‾±{»Ç« �Ç{°n }K‾ p°oM Rn±æ nj

k®� ¨Ak"A }K‾ éFn ºAoM B ‾́C ¶kµBz« BM k½BM
warning lights nB\iA ºB´ Àoa
nj »¢‾nq«oÇ" HL§BÇ* ða±� ºB´*Aoa [»½A±µ /b]
ºjBîo¼Ç* S¼íÇb° ¶k®µj¬BÇz‾ ³Ç� ¬BL¦i �¼MB�@

k‾jo£@A±µ ºBµ³‾B«Bw
runway end lights k‾BM ºB´T‾A ºB´ Àoa
K~‾ pA°oQ k‾BM ºB´T‾A nj ³� »½B´*Aoa [»½A±µ /b]

k‾A²k{

runway lights k‾BM ºB´ Àoa
ºAoM An pA°oQ k‾BM ¶j°kd« ³� »½B´*Aoa [»½A±µ /b]

k®®�»« }hz« Bµjo£@A±µ SwBioM ° Svz‾
cross-bar »L¼¦æ ºB´ Àoa
»½B´7Ç½jn nj ³� »¢‾nk¼7w ºB´*Aoa [»Ç½A±µ /b]
Bª¼QA±µ JoKU ºAoM pA°oQ k‾BM ºq�o« Ni oM j±ªî

k‾nAj nAo"
runway edge lights k‾BM �L§ ºB´ Àoa
K~‾ pA°oQ k‾BM ¶nB®� nj ³� »½B´*Aoa [»½A±µ /b]

k‾A²k{
k‾BM Zw° ºB´ Àoa

runway centerline lights
k‾BM ºq�o« n±d« º°n oM ³� »½B´*Aoa [»½A±µ /b]

k‾A²k{ K~‾ pA°oQ
gyre JBioa
jBÇM tB¼KÇ« nj »w±‾B¼Ç"A ¬B½oÇ] �‾B«Bw [±] /�]

ºA²nB¼w
beta gyre BTM JBioa
pA »{B‾ ºk®ioaA° B½ ºk®ioa JBioa [±] /�]
xjoÇ£ Nw±ÇU ³®¼Ç«p »¦¼v‾BTÇQ »Ç½A°BÇU SFnA oF

ºA Ø²nBe k®ioa
Parulidae ¬B¼ñv½nfoa
³Ç� ¬B‾Bwðz\®Ç£ �TÇwAn pA ºA²o¼ÇU [»Ç½A±Çµ /b]
ºA²± Ḉ" ºBµoÇQ ° ²BU±Ç� ° ¥ñ{»�°j ¬kM ºAnAj

k®Tvµ ²BU±� HTLv‾ ºBµBQ ° �{°n BU ²o¼U
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cycloid jAqioa
N¼dÇ« º°n SMBY ºA³�K‾ »wk®µ ¬Bñ« [»)BÇ½n]
»TÇwAn NÇi ¤±Ç% nj ²oÇ½Aj ¬C »T"° ,²o½Aj ð½

jqk¦M ³ñ‾C ¬°kM ,kT¦*»«
prolate cycloid ²k¼z� jAqioa
q�oÇ« �¦æBF ¬C jB\½A nj ³� ºjAp³ioa [»)BÇ½n]

B̂í{ pA oT£nqM ©i ¶k®®�©wn ��K‾ pA ¬BT¦* ¶o½Aj
k{BM ²o½Aj

curtate cycloid ²BU±� jAqioa
q�oÇ« �¦æBF ¬C jB\½A nj ³� ºjAp³ioa [»)BÇ½n]

B̂í{ pA oTña±� ©i ¶k®®�©wn ��K‾ pA ¬BT¦* ¶o½Aj
k{BM ²o½Aj

spin yioa
pA ²k‾nm£ n±d« oµ ¤±e ©v] ¬k¼ioa [ð½q¼(]

¬C ¥iAj
tornado cyclone ºk®`¼Q k®ioa
bo{ ºAoM (1949) u�°oM ³� »eÀ�æA [±] /�]
³ÇM »TFoªµ ¬BF±U ð½ nj c�w nBzF©� �® Q́ ð½
,oT«±¦¼Ç� 16 BU 8 j°ke »îBí{ ºAnAj ³� joM nB�@

SwA oT£nqM ¬C pA ° k®`¼Q BM ²Aoªµ
tropical cyclone ºA²nBe k®ioa
Fz®« ³� ºk®ioa ºAoM »«±ªî »eÀ�æA [±] /�]

SwA ºA²nBe ºB´w±‾B¼"A ¬C
k®�±UÑ k½k{ ºA Ø²nBe k®ioa

lee cyclogenesis ²B®QjBM »½Apk®ioa
xjoÇÇ£ ð½ tB¼K«k½kªÇÇµ �íw±ÇÇU [±ÇÇÇÇÇ] /�]

²±� ³T{n ð½ n±ijBM nj º±] ºk®ioa
ºnBvµ±� »½Apk®ioa / ÇT«

orogrophic cyclogenesis

²B®QjBM »½Apk®ioa Ñ ºnBvµ±� »½Apk®ioa
foehn cyclone jBL«o£ k®ioa
¥Ç"AkÇe BÇÇ½) ²k{¥¼ÇÇñzU k®ÇÇioÇÇa [±ÇÇ] /�]
²B®QjBM Sªw nj jBL«o£ k®½AoF pA »{B‾ (²k{S½±KU

²±�@³T{n ð½
volcanic cycle »‾Bz�zUC �ioa
nBTÇFn nj RAo¼¼kÇU pA »ª5®« »§A±U [»wB®{�¼«p]

¬Bz7zUC ð½
felling cycle xoM �ioa
xoM SM±‾ °j �¼M »‾B«p �¦æBF [¥¢®] � éMB®«/¨]

}hz« »¦¢®] �æoî ð½ nj ¬BTinj
trochoid jAp³ioa
ð½ B̂í{ oM é"A° ºA³�K‾ »wk®µ ¬Bñ« [»)BÇ½n]
SwAn Ni ¤±% nj ²o½Aj »T"° ,¬C jAkT«A B½ ²o½Aj

kT¦*»« »TMBY
erosion cycle y½Bwo4 �ioa
»í¼LÇ8 RAo¼¼NU ¥«B� ° k®«¨B\‾ »§A±U [»wB®{�¼«p]

¬C »½B´‾ ¥ñ{ BU y½Bwo2 pBjC pA o´a
¼«p
carbon cycle %Mo� �ioa
¬pBh« �¼M �Mo� ¤jBLU ° ¬B½o] [¥¢®] � éMB®«/¨]
pA (RBM±wn ° B´w±‾B¼"A ,²o�Sv½p ,±])³‾B£nB´a
° »½B¼ª¼ÇÇ{ ° »ñ½q¼ÇÇF ºBµk®ÇÇ½A oÇÇF W½oÇÇÇÇ%

»TiB®{Sv½p° »TiB®{�¼«p
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tempera ¡‾nKva
^±‾ ð½ BM ³� JC nj ¤±¦d« ¡‾n /1 [»ªv\U /Çµ]
/2 j±{»« ³TiBw (ïo«©hU ,Kva ,�ªæ) Kva

k‾±{»« ³TiBw ¡‾nKva x°n ³M ³� ºnBYC
papier collé (fr.), stuck paper m`B�Kva
ºBµ³Ç½¿ BÇM ²k{³TiBÇw »ª\e oYA [»ªv\ÇU /Çµ]

k‾A²k{ ²k‾BLva ©µ º°n oM ³� ºm*B�@
photophthalmia »zMBU tB«C©za

n±‾ yMBU S¦î ³M ©za tB«C [»ñ{qQ]

éL®« Ñ ³ªza

source flow xnB{ �ªza
³ÇM B´T Ḉ] �ªµ nj ²nB{ ¬C pA ³� ºA³�K‾ [ð½q¼(]

j±{»« ºnB] SiA±®ñ½ n±%
²B£xnB{ / ÇT«

fissure spring ºA³4Bñ{ �ªza
²pnj BÇ½ LoÇU ð½ pA ³Ç� ºA³ªza [»wB®{�¼Ç«p]

j±{»« ZnBi
fracture spring »¢Tvñ{ �ªza
¬°nj ºB´¼¢TÇvñ{ pA ³� ºA³ªza [»wB®{�¼«p]

j±{»« ZnBi ¡®w ð½
anchor eye o¢®§ »ªza
³� o¢®§ �®U º¿BM Sªv" nj »iAn±w [»½B½nj /b]

SwA o¼\‾p �K¦e B½ ±hM ¤B~UA B½ n±Lî ¥d«
marking hammer ºnAm£@³‾Bz‾ yña

ºnAmÇ£@³‾BÇz‾ ºAoÇM »Çzña [¥¢®Ç] � éMB®Ç«/¨]
jnAj $°oe ° jAkîA pA »~hz« bo% ³� ¬BTinj

SwA ²k{ �¼¼íU Bµ¥¢®] ¬B«pBw �¦¼w°³M ³�@
joint density ²pnj »§B¢a

c�w keA° ³M ²pnj ¤±% SLv‾ [»wB®{�¼«p]
Lacerta ³wBP¦a
BM »§Bª{ ¬BªwC nj ºn±‾ ©� »ñ¦F Rn±æ [¨±\‾]
toF ° t°°B7¼" Rn±æ °j �¼M ,ò@Aq¢½p y½AnC

j±{»« n±~U nBªw±w ¥ñ{ ³M ³�@
Hirundo atrocaerulea ¡‾n»MC �¦`¦a
�TÇwAn ° ¬BÇ½A³¦`¦Ça pA ºA³‾±Ç£ [»wB®ÇÇ{Sv½p]
BÇM ²B¼Çw ¡‾n ³ÇM y‾kÇM SzQ ³� ¬B‾Bwðz\®£@

SwA »MC yzinj
Hirundinidae ¬B½A³¦`¦a
BÇM ¬B‾Bwðz\®£ �TwAn pA ºA²o¼U [»wB®Ç{Sv½p]
° k®¦ÇM »½B §́BÇM ,oÇ*¿ »‾kM ,²BU±� »‾jo£ ° nBK®«

²BU±� »½BµBQ ° nAjL±‾
Glareolidae ¬B¼‾BMB¼M³¦`¦a
BÇM ¬B‾Bw©¼¦Çw �TÇwAn pA ºA²o¼ÇU [»wB®ÇÇ{Sv½p]
° oÇ*¿ »‾kÇM ºAnAj ° Nw±TÇ« BÇU ða±� ºA³X]

q¼UL±‾ ° k®¦M ºB §́BM
Glareola pratincola fow¤BM »‾BMB¼M �¦`¦a
° ¬B¼‾BMB¼M³¦`¦Ça ¶o¼ÇU pA ºA³‾±Ç£ [»wB®{Sv½p]
ºB §́BM ,²BU±� ° ð½nBM ºBµBQ BM ¬B‾Bw©¼¦w �TwAn
³ÇM ¥½BÇ« ºA²± Ḉ" HL§BÇ* ß»T®Ç½p ºBµoÇÇQ ,¥½±ÇÇ%

ºoTv�@Bi
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Glareola nordmanni²B¼w¤BM »‾BMB¼M �¦`¦a
° ¬B¼‾BMB¼M³¦`¦Ça ¶o¼ÇU pA ºA³‾±Ç£ [»wB®{Sv½p]
³ÇM ¥½B« ºA²±´" »T®½p ºBµoQ BM ¬B‾Bw©¼¦w �TwAn

SwA ¡‾n@²B¼w y½B §́BM o½p ³� ºoTv�@Bi
³~hz« ºA³¦ª]k®a

characteristic polynomial
²sÇ½° ¬C ºBµ³Çz½n ³� ºA³¦ª]k®a ð½ [»)B½n]

k{BM éMo« u½oUB« ð½ ºBµnAkK«
polyline »\ik®a
Ni²nBQ �½k®a pA ¥ñzT« »�i [ºnAjoM³z2Ç‾ /¨]

j±{»«²jB7TwA »ª"n ºnB¢‾³zK‾ nj Á±ªí« ³�@
polydent, multident ³‾Ak‾jk®a
°j pA y¼M ¬C ¤±ñ§±« ³� »½B¼ª¼{ ºA³‾±£ [»ª¼{]

jnAj ¤BíF éb±«
»MBUpBM°j Ñ »zMBUpBM »¢‾nk®a

multilingualism »¢‾BMpk®a
S¼íÇb° ,¬BÇMp »wB®{³í«BÇÇ] nj [»wB®{¬BÇÇMp]
An ¬BÇMp k®Ça BÇ½ °j ºo¼£nB� ³M »½B‾A±U ³� ºjoF
¬C nj ³� »‾BMp ºA³í«B] B½ jnAj ºnjB« ¬BMp k®‾Bªµ
³TFo£ ²o Ḿ eBLUnA ºnAo"oM ºAoM ¬BMp k®a B½ °j pA

j±{»«
polyphonic Akæk®a

»½Akæk®a ³M J±v®« [»2¼w±«]

polyphony »½Akæk®a
yhÇM k®Ça ¬C nj ³Ç� »½BK¼w±« SFBM [»2¼w±«]

¬B«qªµ n±%@³M »®d§ ¥KTv« S½±µ BM HL§B* »½Akæ
j±{»« Ao]A

fissure polygon ºA³4Bñ{ »í¦Dk®a
�Tw±¼ÇQ ©Çµ ³ÇM pA ¥æBÇe »¦Çñ{ [»wB®{�¼«p]
»í¦bk®Ça »d�w º±¢§A ³� Bµ³FBñ{ B½ BµnB¼{

jn°C»« j±]° ³M An »Mkd«
cyclic polygon, »IBd« »í¦Dk®a
inscribed polygon
ð½ oM y½B´wE n ³ªµ ³� »í¦bk®a ð½ [»)B½n]

k®{BM é"A° ²o½Aj
Fulica atra atra »'¼'e k¼�w»‾Bz¼Q o¢®a
�TwAn ° ¬B½A²±¦½ ¶o¼U pA ºA³‾±£o½p [»wB®{Sv½p]
»‾Bz¼ÇQ° nBK®Ç« BÇM ºj°j ²B¼w ¡‾n ³M ¬B‾BwB‾nj

ºoTv�@Bi qLw ¡‾n ³M ° k®¦M ºBµBQ ° k¼7w
disc harrow »MB'zM �¢®a
joÇi ºAoÇM ºpn°L@Bi nj ºnAqMA [SîAnp � /�@]
SiA±®ñ½ ° poµ ºB´7¦î ºn°Céª] ° f±¦� ¬jo�@
³TiBw oíK« JBKzM �½k®a pA ³� L@Bi c�w ¬jo�@

SwA ²k{
spring-tine harrow, ºo®4³‾Ak‾j �¢®a
spring-tooth harrow
BÇ½ ³Ç‾AkÇ‾j j½jn k®a BM ºA³¢®a [SîAnp � /�@]
ºAoÇM° k‾nA±w n±d« ð½ º°n ³� ºo®F ºBµ³¦¼«

k‾nAj yioa S¼¦MB" Wªî ©¼5®U
skidder yß�J±a
³®¼M²jo£@B½@Si nj@³�@»®¼{B«@B½@¬Bv‾A@ [¥¢®]@�@éMB®«/¨]k®�»« ¥AT®« ²B£nBL‾A ³M 
¼«p º°n oM ¬k¼z� BM An
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skidding »z�J±a
³ÇM ³®¼M²joÇ£ BÇ½ Sinj ¤BKTÇ‾A [¥¢®Ç] � éMB®«/¨]

y�J±a �¦¼w° ³M ¥¢®] ²B£nBL‾A
hand skidding »Twj »z�J±a
Nw±ÇU ³Ç� »z�J±Ça »î±Ç‾ [¥¢®Ç] � éMB®«/¨]

j±{»« ¨B\‾A Swj BM ° ¬Bv‾A
winch skidding ºnA Ø°j »z�J±a
nA Ø°j pA ²jB7TwA BM J±a ¬k¼z� [¥¢®] � éMB®«/¨]

ground skidding »®¼«p »z�J±a
¨BªU ¬C nj ³� »z�J±a »î±‾ [¥¢®] � éMB®«/¨]

j±{»« ²k¼z� �¼«p º°n ³®¼M B½ ³®U
double cross, four-way hybrid ³£nnB´a

²jBw �£n°j °j »"ÀU ¥æBe [SîAnp �/�@]

tetramorphism »Th½nnB´a
nB Ḉa ¬C nj ³Ç� »Th½nk®Ça »î±‾ [»wB®{�¼«p]

j±{»« jB\½A ºn±¦M ¥ñ{
dominant 1 ²o¼a
³� ºk®MK¼�oU ð½ pA »zhM »£s½° [»ªv\U /Çµ]

jnAm£»«o¼YFU ²k®®¼M oM ºo¢½j o~®î oµ pA y¼M
cylindrical fold ºA³‾A±TwA %¼a

³‾A±TwA ¥ñ{ ³M »®¼a [»wB®{�¼«p]

cylindroidal fold nA°³‾A±TwA %¼a
³M ³¼L{ ³� ²k¼ªi º¿±§ Ni BM »®¼a [»wB®{�¼«p]

SwA ºA³‾A±TwA �¼a

major fold »¦æA %¼a
ð½ nj K§BÇ* B½ tB¼K«ònqM »®¼a [»wB®{�¼«p]
SFBÇ½ ¬C BÇM ²Aoªµ ºjB½p »îoF ºB´®¼a ³� ³¼eB‾

k‾±{»«
¬nB,T« &¼a Ñ ²jBTv½A %¼a

fan fold »‾qMjBM %¼a
ºB §́B½ ³� � Q́ »½¿±§ �K�®« BM »®¼a [»wB®{�¼«p]

k‾±{»« n°j ¿±§ Ni pA ¬C
open fold pBM %¼a

jnAj ²jozF HTLv‾ ºB §́B½ ³� »®¼a [»wB®{�¼«p]

shear fold »{ ßoÔM %¼aBÇ½ ¬jn±Çi xoÇM oÇYA oÇM ³� »®¼a [»wB®{�¼«p]
ºpA±Ç« ° ©µ ³M ð½jq‾ RBd7æ jAkT«A nj xqk§

k½C»« j±]° ³M �¼a ¬C ºn±d« c�w
glide fold, slip fold »{q'§(¼a / ÇT«

tight fold, close fold, ³TvM %¼a
closed fold
o7æ pA ¬C ºB §́B½ �¼M �½°Ap ³� »®¼a [»wB®{�¼«p]

SwA ³]nj 30 BU
canoe fold »ª¦M %¼a
³� ²jozF »£jn±i�¼a BM »v½j°B‾ [»wB®{�¼«p]

jnAj ²k¼z� »d�w ºBª‾
¬nB,T« &¼a Ñ nB\® Ḿ %¼a

basement fold »¢®w»Q %¼a
S«Bhb ¥� ³� »{nBzF ºnBTiBw [»wB®{�¼«p]

SwA ²jAj nAo" o¼YFU SdU An ºA²nB" �{±Q
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monocline, K¼{ðU %¼a
monoclinal fold, unicline
ð½ nj B´®ÇU WFA ³M SLv‾ ³� »®¼a [»wB®{�¼Ç«p]
u½j°B‾ B½ u½k"B% pA »zhM ° jnAj K¼{ S´]

Sv¼‾
flow fold, flowage fold »‾B½o] %¼a
HTLÇv‾ ºB´¢®Çw pA ¥ñzTÇ« »®¼Ça [»wB®{�¼Ç«p]
¬B½oÇ] u½j°BÇ‾ q�oÇ« SªÇw ³ÇM ³Ç� o½mQ¥ñ{

k‾A³TFB½
box fold ºA³Lí] %¼a

³Lí] ³M ³¼L{ »®¼a [»wB®{�¼«p]

chevron fold »`B®] %¼a
q¼U º¿±§ ° ©¼KTv« ºB §́B½ BM »®¼a [»wB®{�¼«p]

recumbent fold ²k¼MA±i %¼a
¬C ºB §́B½ ° ºn±d« c�w ³� »®¼a [»wB®{�¼«p]

SwA WFA BM ºpA±« HL½oKU B½ ºpA±«
intraformational fold ºk‾pBw¬°nj %¼a
�Ç½¿ ð½ ³ÇM j°kdÇ« »îoÇF �¼Ça [»wB®{�¼Ç«p]
¥ñ{o£jBÇÇ‾ ºBµ³ÇÇÇ½¿ �¼ÇÇÇÇM ³ÇÇÇÇ� »M±ÇÇÇÇwn

jnAj nAo" (undeformed)

sigmoidal fold ³ªi°j %¼a
ºn±dÇ« c�Çw ³� ºA²k¼MA±i �¼a [»wB®{�¼«p]

SwA ²k¼ªi s $oe k®‾Bªµ ¬C
simple fold ²jBw %¼a

jo7®« »£k¼ªi B½ �¼a [»wB®{�¼«p]

vertical wind shear jBM ©ÄB( y®¼a
B̂7UnA BM jBM Sîow B½.° Sªw o¼¼kU [±] /�]

»TªwðU jBM ©ÄB( y®¼a
unidirectional vertical wind shear,
rectilinear wind shear
©ÄB" y®¼a nAjoM S´] ¬C nj ³� »T¼íb° [±] /�]

k®�»ª‾ o¼¼kU B̂7UnA BM jBM
minor fold »îo4 %¼a
�¼a ð½ BM ³� tB¼K«ða±� »®¼a [»wB®{�¼Ç«p]

SwA eBLUnA nj ¬C BM B½ ²Aoªµ »¦æA
drag fold ²k‾Bz� %¼a
S«°BKÇ« BM ºBµ³½¿ nj »îoF »®¼a [»wB®{�¼«p]
jBÇ½p S«°BKÇ« ºAnAj ºBµ³½¿ S�oe oYA oM ³� ©�@

SwA ²k{ jB\½A
slump fold ºA³zh§ %¼a
xqk§ oYA oM ³�@ ºk‾pBw¬°nj �¼a [»wB®{�¼«p]

SwA ²k«C j±]°³M ¨o‾ RBM±wn
»{oM &¼a Ñ »{qL§ %¼a

symmetrical fold ¬nB'T« %¼a
c�Çw BÇM ¬C K¼Ç{ °j ³Ç� »®¼Ça [»wB®{�¼ÇÇ«p]

jnAj ¬Bvñ½ �½°Ap ºn±d«
normal fold nB\®´M (¼a / ÇT«
upright fold ²jBTv½A (¼a
conical fold »I°oh« %¼a

e°oh« ¥ñ{ ³M HL½oKU »®¼a [»wB®{�¼«p]
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gentle fold ©½À« %¼a
BU 120 ¬C ºB §́B½ �¼M ³½°Ap ³� »®¼a [»wB®{�¼«p]

SwA ³]nj 180
parallel fold ºpA±« %¼a
SMBY Bµ³½¿ S«Bhb ¬C nj ³� »®¼a [»wB®{�¼«p]

k‾B«»«
concentric fold q�o«©µ (¼a / ÇT«

asymmetrical fold ¬nB'T«B‾ %¼a
¤B½ BM ³v½BK« nj ¬C ¤B½ ð½ ³� »®¼a [»wB®{�¼«p]

jnAj ºoUk®U K¼{ o¢½j
disharmonic fold ¡®µBªµB‾ %¼a
BÇ½ ¥Çñ{ ,WªÇî Sªw ³M ³� »®¼a [»wB®{�¼«p]

k®�»« o¼¼kU ¬C ¶pAk‾A

»½BP¼¦a ºk®M³½¿Ñ »½BP¼¦a ºk®M³®¼a
event stratigraphy ºjAk½°n »wB®{³®¼a
»TiB®{�¼«p ºBµjAk½°n pA ²jB7TwA [»wB®{�¼«p]
° B´¢®Çw »TiB®{¡®Çw ºBµ³~hÇz« ºBÇ] ³ÇÇM
»¢TvLªÇµ �¼¼íÇÇU ºAoÇÇM B ḈÇ‾C ¬°nj ºB´¦¼ÇÇvF

»TiB®{�¼«p ºBµkeA°
harmonic fold ¡®µBªµ %¼a
oÇwAoÇw nj ¬C ¥Çñ{ ³Ç� »®¼ÇÇa [»wB®{�¼ÇÇ«p]

SwA SMBY ²k®µj¥¼ñzU ºBµ³½¿
isocline, isoclinal fold K¼{©µ %¼a
ºpA±Ç« ©Çµ BÇM ¬C ºB §́BÇ½ ³� »®¼a [»wB®{�¼«p]

SwA
ºpA±« &¼a Ñ q�o«©µ %¼a
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incident 2 ³YjBe
BÇM NLUoÇ« ³Ç� ³d‾Bw pA o¼* ºk«Bz¼Q [»Ç½A±µ /b]
»®ªÇ½A oÇM SwA �ñªÇ« ° SwA joÇ£@A±Çµ joñ¦ªî

jnAm¢M o¼YFU RB¼¦ªî
forest edge ¥¢®] �¼{Be
»ÇbAnA BM ¥¢®] jn±ioM ¥d« [¥¢®Ç] � éMB®«/¨]
BÇ½ »ÇMC b±�Çw ,éUoÇ« ,³înqÇ« k®‾B« ,»¦¢®]o¼*

SiBw¬Bv‾A »bAnA
ionic product »‾±½ Jor¦æBe
ð½ nj j±]±Ç« ºB´‾±Ç½ S\¦j Jo>¦æBe [»ª¼{]
B´‾C ºoT«±¼�±TwA K½AoQ ³M ³]±UBM }hz« ¤±¦d«

go-show o�woDBe
²joñ‾ ²o¼il An j±i ºB] ³�ºoFBv« [/// ºo¢{jo£@ ]
ºBÇ] ³`‾B®a³¼¦K‾ ³¦¼w° S�oe ¨B¢®µ B«A ,SwA

j±{»« nA±w k{BM ³T{Aj j±]° »§Bi
B½±Q ©¼,Tv« »MB¼Twj �#�Be Ñ B½±Q �K4Be

¬B«qªµ ºB½±Q �K4Be
Synchronous Dynamic Random
Access Memory, SDRAM
BÇM ¬B«qªµ ³� é½ow ºB½±Q �5FBe »î±‾ [///³‾B½An]

ºAoM An ºo¢½j yhM ,RBîÀ%A pA »zhM xpAjoQ
k®�»« ²jB«C ºkíM »MB¼Twj

¬B«qªµ �f�Be / ÇT«

constructive memory »�¼§FU �K4Be
pA ¬C ºAqÇ]A »ÇioÇM ³Ç� ºA³5FBÇe [»wB®{¬A°n]
²k{ ¥æBe joF »«±ªî RBîÀ%A ° »¦L" RB«±¦í«

SwA ²k‾B« jB½ nj ³í"A° pA ³`‾C pA ³‾ ,SwA
¬A±iuM@Ç@u½±‾ðU �#�Be Ñ uM@Ç@ðU �K4Be

¬A±iuM@Ç@u½±‾ðU �K4Be
WORM memory
ºAoÇM nq¼§ pA ¬C nj ³� ²jAj ¶nBL‾A »î±‾ [RAoMBh«]
»v¼%B®k«¥½Bw° ³‾ j±{»« ²jB7TwA Bµ²jAj ¬k‾A±i

uM@Ç@ðU �f�Be / ÇT«

»‾k‾A±i `,� �#�Be Ñ»‾k‾A±i �K4Be

©¼'Tv« »MB¼Twj �K4Be
Random Access Memory,
direct access memory, RAM
ºq�oÇ« ¶kÇ‾pAjoÇQ ³Ç� ³‾BÇ½An »¦æA �\2Be [///³‾BÇ½An]
k®�»«@S2B½nj@¬C pA Hª¼ATv« An j±i pB¼‾jn±« ºBµ²jAj

©¼5Tv« �f�Be / ÇT«
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B½±Q ©¼'Tv« »MB¼Twj �K4Be
Dynamic Random Access Memory,
DRAM
nj »®T{±Ç‾@Ç@»‾kÇ‾A±Çi �5FBÇe »î±Ç‾ [///³‾BÇÇ½An]

»ª½k" »~h{ ºBµ³‾B½A n
B½±Q �f�Be / ÇT«

explicit memory c½oæ �K4Be
ºn°CjBÇ½ tBwA oM ³� ³5FBe »î±‾ [»wB®{¬A°n]

jo¼£»« ¥ñ{ ³T{m£ �‾BµB£@C
implicit memory »®ªD �K4Be
K¦Ç*A ³Ç� B ÚnB Ḉ« ºB®MoÇ½p �5FBe [»wB®{¬A°n]
³M B ÚnB´« ¬C ³M e±Mo« ºBµ³Ti±«C ºn°CjB½ ¬°kM

j±{»« ³TFo£ nB�@
Read Only Memory, »‾k‾A±i Z'4 �K4Be
ROM
Bµ²jAj ¬A±U»« NKF ³� ³‾B½An �5FBe »î±‾ [///³‾B½An]

k‾A±i ¬C º°n pA An
»‾k‾A±i �f�Be / ÇT«

©¼,Tv« »MB¼Twj �#�Be Ñ©¼'Tv« �K4Be

cache memory, cache ¬B ‾́ �K4Be
ºpBw²o¼Çil ºAoM ³� ³‾B½An nj ºA³5FBe [///³‾B½An]
j°n»« nB� ³M ³í]Ao«o ÔQ ºBµ³«B‾oM ° B´®T« ° Bµ²jAj

¬B«qªµ ºB½±Q �#�Be Ñ ¬B«qªµ �K4Be

sovereignty S¼ª�@Be
S§°j �ÇanBPñ½ �¼§Bî Rnk" B½ nB¼TiA [»wB¼w /�]

SdÇU ºB´®¼«poÇw nj �¼‾A±" ¤BªîA ° éb° ºAoM
j±i S¼eÀæ

attitude S§Be
BÇM �¼®Ç] ¬kÇM j¦Th« ºBµyhM ��MAn [»ñ{qQ]

o¢½kñ½
energy state ºro‾A S§Be
B‾B« ° �¼í« ³‾B«Bw ºro‾A ¬C nj ³� »T§Be [ð½q¼(]

SwA
bound state k¼'« S§Be
ºro‾A ¬C nj ³� ºA³‾B«Bw »«±T‾A±� S§Be [ð½q¼(]

SwA ²k{ q�oªT« Z±« éMBU ° ³Tvv£@
cryptand ²o\e
ºA³î±ª\Ç« pA ¥ñzTÇ« »§±ñ§±ÇÇ« kÇÇeA° [»ª¼ÇÇ{]
k‾n°C»« j±]°³M »§±ñ§±« ¶o#e ð½ ³� ºA³A¦ek®a
¤±ñ§±« B½ ¬±¼‾C B½ ¬±¼UB�@) ºo¢½j keA° k‾A±U»« ³�@

jnAj ³¢‾ j±i nj ¬Bª´« ¬A±®î ³M An (»X®i
cryptate nAk‾Bª´« ¶o\e
ð½ �¼ÇM ²k{¥¼ÇñzU »Çz½A qFA ¤±~d« [»ª¼Ç{]
(»X®i ²°o£ B½ ¬±¼UB� B½ ¬±¼‾C) ¬Bª´« ð½ ° ²o\e
sludge bulking %\§ ¬k{ ©¼\e
ß�\§ ºBµ³‾Bi³¼7~U nj ºA²k½kQ [Sv½p*¼d« /¨]
�¼z‾³ÇU »‾BÇwC ³ÇM �Ç\§ ¬C �\¼TÇ‾ nj ³Ç� ¤BíÇF

j±{»ª‾
visual acuity »½B®¼M Rke

k½j S"j ° b±b° [»ñ{qQ]
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creep limit xqi ke
ð½ »K½o7ÇU y®ÇU S«°BKÇ« �®¼z¼M [»wB®{�¼«p]

²kµBz« ¥MB" xqi ¥MBK« nj ²jB«
Schwarzschild limit k¦¼{uUnA±{ ke
pA ©v] »§B¢a o£@A ³� ºA»‾AodM »§B¢a [ð½q¼(]
¥½kLÇU ³§Ba²B¼w ³M ° kL« Ôn»« ©v] ,j°n oUAoF ¬C

j±{»«
concerted elimination ¬B«qªµ fme
¥¼ñzU ° Svñ{ BM K¦*A ³� $me »î±‾ [»ª¼{]

j±{»« ¨B\‾A Bµk‾±¼Q ¬B«qªµ
translational motion »§B'T‾A S�oe
³‾±£_¼Çµ ¬°kÇM K¦Ç Ôæ ©Çv] S�oÇe [ð½q¼ÇÇ(]

yioa
collective motion »íª] S�oe
³Ç� ºn±Ç8@³ÇM ³TÇvµ ¬°nj ºBµ²nl S�oe [ð½q¼(]
k®� o¼¼NU »�k‾A ,A2 B½ k®ñ‾ o¼¼NU RAnl »Lv‾ S¼íE±«
curvelinear motion Zi²k¼ªi S�oe

SwA ²k¼ªi o¼v« ¬C nj ³� »T�oe [ð½q¼(]

camera movement %¼Mn°j S�oe
BÇ½ ºnAjoLª¦¼ÇF �¼ÇMn°j ºBµ»½B]³MB] [///Bª®¼w]
BÇM KwB®TÇ« BÇ½ ³®dÇæ ¬jAj¬BÇz‾ ºAoM »½±Äk½°
o½±~ÇU �½oT ḈM ³M »MB¼Twj ºAoM ¬Ao¢½pBM S�oe

o5‾ jn±«
diurnal motion ³‾Ap°n S�oe
¨AoÇ]A ¨BªÇU ºp°n³‾BL{ ° ºoµB� S�oe [¨±\‾]

�¼«p »íb°yioa KLw ³M �¼«p n°j ³M ¬BªwC
planetary motion ºA²nB¼w S�oe
²nB¼w oµ ³� ºA²k¼ªi o¼v« nj »½B]³MB] [ð½q¼(]

k½Bª¼Q»« k¼{n±i n°j ³M
relative motion, »Lv‾ S�oe
apparent motion
ð½ ³ÇM SLÇv‾ ³‾B«BÇw B½ ²nl oµ S�oe [ð½q¼(]

�¼í« é]o« J±anBa
jo¢®¼«p³ª¼‾ S�oe

semigeostrophic motion
�½o5Ç‾ ºBµpB¼‾ ° ¤±æA ³� º±] S�oe [±Ç] /�]

k®�»« ²jn°CoM An jo¢®¼«p
gruel ²o½oe
B½ RÀ* �ThQ BM ³� ¨A±"©� ºAm* »î±‾ [»½Am� /�]

j±{»« ³¼ Ú o¼{ B½ JC nj Bµqk«
privacy ©½oe
¨Ak� j±{»« �¼¼íU ¬C nj ³� ºA²j°kd« [RAoMBh«]
³Ça ³ÇM SwA �ñªÇ« ° SwA »~hÇ{ RBîÀÇ%A

jo¼£ nAo" »‾Bv� ³a nB¼TiA nj n±5®«
privacy compromise »®ñ{©½oe
RBîÀÇ%A ³ÇM pB\«o¼Ç* jAoFA »woTwj [RAoMBh«]

¬Ao¢½j �‾B«od« B½ »~h{
sensitometer [®wS¼wBve
S¼wBÇve ¬Aq¼« y\®w ºAoM ºA³¦¼w° [///Bª®¼w]

n±‾ ³M ©¦¼F
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sensitometry »\®wS¼wBve
oM n±‾ o¼YFU ºo¼£@²pAk‾A nj »ª¦î ºA²±¼{ [///Bª®¼w]
nj ©¦¼Fn± Ḉ� NÇ½A oÇ{ ¤oT®Ç� ºAoÇM tBve �½¿

²B¢{pAjoQ
Insecta RAoze
³Ç� ¬An±‾BÇ] �¦v¦Çw pA ºA³iBÇ{ [»wB®{Sv½p]
° ©Çñ{ ° ³®¼Çw ° oÇw ¥«BÇ{ »Tªv"³Çw »‾kÇÇM

k‾nAj k®Mk®M »T�oe ºB´«Ak‾A
assurance ¬B®¼ªIA ¤±~e

»T¼®«A RB«Aq§A S½B7� pA ¬k{ �Ãª�« [RAoMBh«]

»«jo« »TiB®{¬BTwBM SpB�e
archaeological conservancy
»T�B7ÇÇe ºBµ³«B‾oÇÇM ¨B\ÇÇÇ‾A [»wB®{¬BTwBÇÇÇÇM]
nBÇYC ° Bµ³%±dÇ« nj »«jo« ºBµ²°o£ »îB7T‾Ao¼*

»‾BTwBM
o¼£@³MoD �B�e

fall-over protective structures, FOPS
oÇMAoÇM nj ²k®Ç‾A n pA ³Ç� ºA²pBw [¥¢®] � éMB®«/¨]
S5FBd« ¡®w ° ³®U ° Sinj k®‾B« »½B¼{A e±Kw

k®�»«
joint cavity ºA²pnj ¶o�e
¬C S¼í"±Ç« ³Ç� »§ÀdÇ‾A ºA²o7Çe [»wB®{�¼«p]

j±{»« ¤oT®� ²pnj ð½ Nw±U
amniotic cavity ºA³«B{¬°nj ¶o�e
³Ç� ³«BÇ{¬°nj nj é½BÇ« pA oÇQ ºA²o7Çe [»ñ{qQ]

jo¼£»« oMnj An �¼®] B½ ¬B½°n

access right »MB¼Twj oe
³ÇM »MB¼TÇwj ºAoÇM oMnB� �±Ke ³î±ª\« [///³‾B½An]

(distributed system) »í½p±U �‾B«Bw ð½
privilege ²s½° oe
° �±KÇe pA ºA³î±ª\« oM »®TL« »Ke [RAoMBh«]
k®‾A±TM BU j±{»«²jAj ¬AoMnB� pA@»oíM ³M ³� �¼‾A±"

k®®� Ao]A An »æBi RB¼¦ªî ¥«Bî �‾B«Bw º°n@oM
conclusion, ©ñe
conclusion of a theorem
¬C ºB´boF pA ³� ºA²nAq£ ,³¼o" ð½ nj [»)B½n]

j±{»« ³\¼T‾
government, state 2 S«±ñe
BµjB ‾́ pA ¥ñzT« k®«²kîB" ºnB�°pBw [»wB¼w /�]
ºA³K�®« °»¦d« c�w nj »‾Aoªñe ºAoM �¼‾A±" °

»¦« °
lyophilic, solvent loving Sw°j¤Àe

jnAj ¤Àe ³M ¥¼« ³� ºA²jB« »£s½° [»ª¼{]

lyophobic, solvent hating q½o£¤Àe
jnAk‾ ¤Àe ³M ¥¼« ³� ºA²jB« »£s½° [»ª¼{]

limacon »‾°q¦e
³M Ni ð½ oM é"A° ºA³�K‾ »wk®µ ¬Bñ« [»)B½n]
,SMBÇY ¶oÇ½Aj ð½ BM Ni ¬C é%BKU pA »TMBY �¦æBF
k®�»« ¬An°j ²o½Aj º°n ºA³�K‾ ¤±e Ni ³� »T"°
Pascal’s limacon ¤BñwBQ »‾°q¦e / ÇT«

»‾°q¦e Ñ ¤BñwBQ »‾°q¦e
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loop 1 1 ³'¦e
¤±e jo£@A±µ ¬C nj ³� pA°oQ pA »T§Be [»½A±µ /b]
¿BM ³M °n¥ñ{ºA²o½Aj ºo¼v« nj ° »boî n±d«

k½C»« nj xjo£ ³M
ring 2 ³'¦e
»½BÇÇU°j ¥ªÇÇî °j BÇÇM ºA³î±ª\ÇÇÇ« [»)BÇÇÇÇ½n]
¥ªÇî BÇM ³Ç� Job ° éª] ³M ¨±w±« o½mQS�o{
éª] ³M SLv‾ Job ° SwA »¦MC ²°o£ ð½ éª]

SwA o½mQé½p±U SwAn ° Oa pA
Artinian ring »®¼UnC �'¦e
pA »§°qÇ‾ ¶o¼\ÇÇ‾p oÇÇµ ³ÇÇ� ºA³K¦ÇÇe [»)BÇÇ½n]

k{BM »µB®T« ¬C ºBµ³‾B«nC
primitive ring ³¼§°A �'¦e

ð½ ¬C ºApA³ÇM ³� k®‾B« ºA³K¦e [»)B½n]
k{BM³T{Aj j±]° ²jBw �jBæ (Oa) ¤°k«

Boolean ring »§±M �'¦e
k{BM ¬A±U j±i ¬C ±oî oµ ³� ºA³K¦e [»)B½n]

division ring »ª¼v'U �'¦e
¥ªÇî BÇM ¬C o7æBÇ‾ ºBoÇîA ³� ºA³K¦e [»)B½n]

kµj ¥¼ñzU ²°o£ ð½ Job
commutative ring »½B]³MB] �'¦e
k{BM »½B]³MB] ¬C JoQ ¥ªî ³� ºA³A¦e [»)B½n]

ring of polynomials B´½A³¦ª]k®a �'¦e
éª] ¥ªî °j BM B ½́A³¦ª]k®a pA ºA³K¦e [»)B½n]

Job °

quotient ring »Tªv(ZnBi �'¦e
�K¦Çe ð½ Sªv"ZnBÇi pA ³Ç� ºA³K¦e [»)BÇ½n]

k½C»«Swj³M ¬C pA »§°A �‾B«nC oM ç°o7«
outside loop »]nBi �'¦e
»‾B"±F b±�w ¬C nj ³� ³‾°nA° ºA³K¦e [»½A±µ /b]
SdU jo£@A±µ ° SwA ³K¦e ¬°o¼M Sªw ³M jo£@A±µ

jnAj nAo" »7®« JBT{
inside loop »¦iAj �'¦e
pA uQ joÇ£@A±Çµ ,¬C nj ³Ç� ºA³K¦Çe [»Ç½A±Çµ /b]
ð½ BÇM ° k®�»Ç« ³‾°nA° pA°oQ ³M ¨Ak"A ,ºo¼¢]°A

jjo£»« pBM pAoU pA°oQ S§Be ³M ³]o¼{
endomorphisms ring Bµ»Th½n¬°nj �'¦e
ºBµ»ThÇ½n¬°nj ¬C oæB®Çî ³� ºA³K¦e [»)B½n]

k®{BM ç°o7« ºA³K¦e
simple ring ²jBw �'¦e
¬C ºBµ³‾BÇ«nC B´®ÇU ³Ç� o7æo¼* ºA³K¦e [»)B½n]

k®{BM ³K¦e ¬C j±i ° o7æ �‾B«nC
ring of operators Bµo¢¦ªî �'¦e
ºBµo¢¦ªî pA oL] pA A oL] o½p [»)B½n]
,N¦Th«RoL¦¼Çµ ºBoÇF ð½ º°n nAkÇ‾A o� »�i
j±Çi A o~®Çî oÇµ »"BÇd§A o¢¦ªî ³� ºn±%@³M
º±" ºo¢¦ªî ºr±§±Q±Unj A ° k{BM A ³M W¦íT«

k{BM ³TvM nj
ºo¢¦ªî �5¦e / ÇT«

Bµo¢¦ªî �,¦e Ñ ºo¢¦ªî �'¦e
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group ring »µ°o£ �'¦e
²°o£ ð½ ° ³K¦e ð½ �¦¼w°³M ³� ºA³K¦e [»)B½n]

j±{»« ³TiBw
anchor ring o¢®§ �'¦e
³M o¼\‾p ³� o¢®§ �®U º¿BM »½B´T‾A �K¦e [»½B½nj /b]

j±{»« ¥æ° ¬C
Bµ³î±ª\« �,¦e Ñ ºA³î±ª\« �'¦e

ring of sets Bµ³î±ª\« �'¦e
³Ç� Bµ³î±ª\« pA (collection) ºA³½Ajo£ [»)B½n]

k{BM ³TvM ¥bB7U ° B̂ªT]A ³M SLv‾
ºA³î±ª\« �5¦e / ÇT«

normal loop »§±ªí« �'¦e
jo£@A±µ ¬C ¬B½BQ ° ^°o{ nj ³� ºA³K¦e [»½A±µ /b]

SwA pAoU pA°oQ S¼íb° nj
local ring »íD±« �'¦e

jnAj �¼z¼M �‾B«nC ð½ NKF ³� ºA³K¦e [»)B½n]

Noetherian ring ºoU±‾ �'¦e
pA ºj±íÇæ ¶o¼\Ç‾p oÇµ ³Ç� ºA³K¦ÇÇe [»)BÇÇ½n]

k{BM »µB®T« ¬C ºBµ³‾B«nC
inverted normal loop ³‾°nA° �'¦e
³‾°nA° S¼íb° nj ³� »§±ªí« ºA³K¦e [»½A±µ /b]

j±{»« ^°o{
porridge »¢‾o4©¼¦e
RÀ* �ThQ BM ³� nAk«A±" ºAm* »î±‾ [»½Am� /�]

j±{»« ³¼ Ú o¼{ B½ JC nj ²k{joi

Aries ¥Òª Òe
Rn±æ °j �¼M Z°oL§A¹K�®« »ñ¦F Rn±æ [¨±\‾]
j±{»« n±~U ^±" B½ ²oM ¥ñ{ ³M ³� R±e ° n±Y
cable hauling ºA³4BM ¥'‾ ° ¥ªe
²B£nBL‾A ³M ³æoî pA J±a ¤BKT‾A [¥¢®] � éMB®«/¨]
Bµ²o"o" ° B´¦MB� ° BµnA Ø°j pA ºA³î±ª\« �¦¼w° ³M

»¦MB� ¥5‾ ° ¥ªe / ÇT«

hauling, haulage, J±a ¥'‾ ° ¥ªe
timber transportation, wood
transportation
ºBÇµ²jn°A o2 »®¼{B« ¥A‾ ° ¥ªe [¥¢®] � éMB®«/¨]

Xo~« q�@Ao« BU ²B£nBL‾A pA ¥¢®] »M±a
ground hauling »®¼«p ¥'‾ ° ¥ªe
pA ¤BKT‾A ° ºo¼£nBM RB¼¦ªî �¼¦� [¥¢®] � éMB®«/¨]
ºA²jB] �¼¦K‾ ¥½Bw° BM ³� $o~« ¥d« BU ²B¢T{BL‾A

jo¼£»« Rn±æ
cross hauling »Doî ¥'‾ ° ¥ªe
pA ¬±¼«B� ³M Bµ³®¼M²jo£ ¬jo� nBM [¥¢®] � éMB®«/¨]
ºo¼£nBÇM �ÇµAnK¼Ç{ ð½ pA B Ḉ‾C ¬k‾BT¦Ç* W½o%
³ÇM B Ḉ‾C oÇw ð½ ³� »½Bµo¼\‾p B½ B´¦MB� �¦¼w°³M
¥Çæ° nA Ø°j ° ³®¼M²jo£@�®U n°j o¢½j ow ° ¬±¼«B�@

SwA ²k{
ºA³�BM ¥,‾ ° ¥ªe Ñ »¦MB� ¥'‾ ° ¥ªe

passive attack »§Bí�‾A �¦ªe
° ºA³‾BÇ½A n �ñLÇ{ ³ÇM ²pBÇ]A ¬°kM j°n° [///³‾B½An]
B ‾́C nj o¼¼kU ¬°kM ,¤BKT‾A e±�i pA Bµ²jAj ¬k‾A±i
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masquerade attack »½Bª‾o£j BM ³¦ªe
An j±Çi ºnBTvµ ¬C nj ³� ³¦ªe »î±‾ [RAoMBh«]

kµj»« ²±¦] o¢½j ßnBTvµ ¥ñ{ ³M
RB«ki ºn°Ck®M �¦ªe

denial of service attack
¬C »ÇÇ% nj ³ÇÇ� ³ñLÇÇ{ ³ÇÇM ³¦ªÇÇe [RAoMBhÇÇ«]
³ñLÇ{ º±Çw ³ÇM ºnB¼ÇvM ß»FBÇbA ºB´TÇwA±Çi nj
k®Ô� ¬C ºjBî RB%BLUnA ³� ºn±%@³M j±{»« o½pA ow

j±{»« ¥Th« ¥«B� n±%@³M B½
active attack ¤Bí4 �¦ªe
,ºA³‾BÇ½A n �ñLÇ{ ³ÇM ²pBÇ]A ¬°kÇM j°n° [///³‾BÇ½An]
¬C nj ²k{²o¼il ºBµ²jAj o¼¼kU B½ $me BM ²Aoªµ

bonk attack »zM±� �¦ªe
ßºpBwpBÇM ¬Ak¼Ç« ¬C nj ³Ç� ºA³¦ªÇe [RAoMBhÇÇ«]
¤BKTÇ‾A ßS½Akµ jAjnAo" B½ S‾oT®½A jAjnAo" ºBµ³TvM
An Bµ³TvM k‾A±T‾ k~K« �‾B½An BU j±{»« ºnBñTwj

k®� ºpBwpBM
bounce attack »Tz£@A° �¦ªe
pA ²jB7TÇwA@¾±Çw BÇM ¬C nj ³Ç� ºA³¦ªe [RAoMBh«]
n±TÇwjpA ²jB7TwA BM ° (NB") ²k‾°oQ ¤BKT‾A jAjnAo"
³ÇM ,»‾BMoÇ" �‾BÇ½A n ¬jAj nAoÇ" ³�wA° BM ° PORT

k®MB½»«»woTwj B´µB£nj
NBM »Tz£ @A° �¦ªe / ÇT«

FTP bounce attack

»Tz£@A° �¦ªe Ñ NB( »Tz£@A° �¦ªe
Ophiuchus A Ø±enj ¬BªÇwC ºA±TÇwA ònqÇM »ñ¦F Rn±æ [¨±\Ç‾]

¥ñ{³ÇM ³Ç� ,JoKÇî Rn±Çæ »§BªÇ{ »¢½Bvªµ
j±{»« n±~U Swj ³M nB« ºjo«
»'¼'e k¼�w �TwAnC ¥¼æA±e

Camerodius albus albus
�TÇwAn ° ¬B¼¦¼ÇæA±Çe pA ºA³‾±Ç£ [»wB®Ç{Sv½p]

¬Bzinj ° k¼7w Â«B� ¡‾n BM ¬B‾Bwð§ð§
Ardea purpurea »‾A±`nA ¥¼æA±e
�TwAn ° ¬B¼¦¼æA±e ¶o¼U pA ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p]
° oU²o¼ÇU ºoTÇv�@Bi ¥¼æA±e pA ³� ¬B‾Bwð§ð§

SwA oTña±�@
Ardeidae ¬B¼¦¼æA±e
¬B‾BÇwð§ð§ �TÇwAn pA ºA²o¼ÇÇU [»wB®ÇÇ{Sv½p]
�½A ;¥½±% »‾jo£ ° nBK®« ° ¬BTz¢‾A ° BµBQ ºAnAj
An y‾joÇ£ pA°oÇQ ¨B¢®µ ° j°n»« ²An JC nj ²o¼U

k®�»« BU yTzQ º°noM
Ardeola rufiventris »½B®e©ñ{ ß»¦¼æA±e�TÇwAn ° ¬B¼¦¼ÇæA±Çe pA ºA³‾±Ç£ [»wB®Ç{Sv½p]
³ÇM ¥½BªTÇ« »½BµoQ ° �{°n »‾kM BM ¬B‾Bwð§ð§

©ñ{ o½p nj »½B®e ° q«o"
Ardeola idae ºnBñwB£@AjB« ß»¦¼æA±e�TÇwAn ° ¬B¼¦¼ÇæA±Çe pA ºA³‾±Ç£ [»wB®Ç{Sv½p]
nBK®Ç« ° º±Ç" nB¼ÇÇvM ºBµBÇÇQ BÇÇM ¬B‾BÇÇwð§ð§

¥ñ{ºA²±£@
Pisces R±e
Rn±æ °j �¼M Z°oL§A¹K�®« »ñ¦F Rn±æ [¨±\‾]
²k{³TÇvM k®M ³M ß»µB« °j ¥ñ{ ³M ³� ±§j ° ¥ªe

j±{»« n±~U
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Pisces Austrinus »M±®] R±e
¶oñª¼Ç‾ ¬BªÇwC nj éÇ"A° »ñ¦ÇF Rn±Çæ [¨±\‾]
¥«BÇ{An "R±Çd§A ©ÇF" n±‾oÇQ ¶nBTÇw ³Ç� »M±®Ç]

j±{»«
domain ²p±e
ºk®ÇM²jn nj »ªwn �LUn �½oU¿BM [»wB®Ç{Sv½p]

²k‾p RAj±]±«
anchor berth ºpAk‾Ao¢®§ ¶p±e
B½ Bµ³‾Bij°n ¥iAj ºA²j°kd« B½ BoF [»½B½nj /b]
n°B®{ B\‾C nj ³� KwB®« Wªî BM B´µAoMC B½ B §́B‾B�@

k‾BªM o¢®§ nj �ª½A n±% ³M k‾A±U»«
deflation basin »zM°njBM �D±e

oÇYA nj ³Ç� »T{B¢‾³bnBî »¢TFn±U [»wB®{�¼«p]
k½C»« j±]° ³M yM°njBM

impact basin ºjn±ioM �D±e
³K¦e k®a ¬C nj ³� »£nqM ºjn±ioM �‾Bµj [¨±\‾]

jnAj j±]° q�o«©µ ²±�@
wildlife ye° RB¼e
ºn±‾B] ° »µB¼£ RAj±]±« �¼¦� [¥¢®] � éMB®«/¨]
»£kÇ‾p ,¬Bv‾A ³¦iAk« ¬°kM ,»í¼L% N¼d« nj ³�@

k®®�»«
Serpens ³Ø¼ Òenj ,¬BªÇÇwC ºA±TÇÇwA »ñ¦ÇÇF Rn±ÇÇæ [¨±\ÇÇ‾]
HTLv‾ºBµ²nBTÇw ³� ,A Ø±e ònqM Rn±æ »¢½Bvªµ

j±{»« n±~U ònqM ºnB« ¥ñ{ ³M ¬C n±‾©�@



f
soil creep xqi�@Bi
�@Bi »\½nkU ° ¨AnC �¼½BQ ³M °n ¬B½o] [»wB®{�¼«p ]

k®U B½ ©½À« K¼{ º°noM ³Tw±¼QB‾ »¢®w jA±« °
geophyte Sw Ôn�@Bi
º°n k{n pA ºA³¦eo« nj ³� »µB¼£ [SîAnp � /�@]
q¼‾ �@Bi o½p nj SwA �ñª« ° k‾q½n»« �@Bi ¬C

kµkM ¤±~d«
volcanic ash »‾Bz�zUC oTv�@Bi
pA ²k{ZnBÇi k«BÇ] ° ³‾Ajq½n ¶jB« [»wB®{�¼«p ]

¬Bz,zUC
solifluction, soil fluxion, ²o Ôw�@Bi
soil flow
jA±« o¢½j ° �@Bi °o‾Ao£ k®� ¬B½o] [»wB®{�¼«p ]
5 BÇU 0.5 SîoÇw BM K¼{ �¼½BQ Sªw ³M »d6w

¤Bw nj oT«»T‾Bw
oval of Cassini »®¼wB� »£@Bi
°j ³Ç� »X¦XÇ« ¨±Çw tEn »wk®Çµ ¬Bñ« [»�B½n ]
o¼<T« é¦> °j Jo@¦æBe ° SMBY xo¢½j tEn

k{BM SMBY ºjkî ¬C
purification ºpBw}§Bi

RBL¼�oÇU BÇ½ Bµ²k®Ç½¿C GmÇe k®Ç½AoI [»½Am� /�]
²jB« ð½ pA J±¦6«B‾

coarse purification ³¼§°A ºpBw}§Bi
RBL¼�oÇU BÇ½ Bµ²k®Ç½¿C »Ç½AkTMA Gme [»½Am� /�]
ºB´Ç{°n ðª� BM H«±ªî ³� ²jB« ð½ pA J±¦6«B‾

j±{»« ¨B\‾A »ñ½q¼I
fine purification »½B´‾ ºpBw}§Bi
J±¦6«B‾ RBL¼�oU »½B´‾ ° N¼Oj Gme [»½Am� /�]
B´‾C pA �ñª« nAkP« �½oTª� ³� º±d‾ ³M ²k®½¿C °

k‾BªM »OBM ²k{}§Bi ¶jB« nj
purified ²k{}§Bi
° J±¦6«BÇ‾ RBL¼�oÇU ³ÇÇ� ºA²jBÇÇ« [»ÇÇ½AmÇÇ� /�]

k‾A²k{ Gme ¬C pA Bµ²k®½¿C
purify ¬jo� }§Bi
RBL¼�oÇU BÇ½ Bµ²k®Ç½¿C ¬joÇ� GmÇe [»Ç½Am� /�]

²jB« ð½ pA J±¦6«B‾
motoring »‾Bioax±«Bi
pAkÇ‾A²An BÇM »®¼Mn±ÇU n±U±Ç« ¬k‾Bioa [»½A±µ /b]
Si±w ° ³Oo] �‾B«Bw pA ²jB,TwA ¬°kM ,(starter)

n±U±« ¬k{ �{°n °
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»v½±‾°n ºpBwx±«Bi
transcriptional silencing
pA ºA³®Ç«Aj ke pA y¼M ¬k{©�@AoT« [SîAnp �/�@]
nj ° k®�»« ºo¼£±¦] ¬r S¼§BíI pA ³� �¼UB«°o�@
³TiBÇ½ nj ¤BíI »v½±‾°n ¥«A±î j±]° S§Be �½A

jnAk‾ »v½±‾°n nj ºo¼YFU
Family ²jA±‾Bi
¥«A±î B½ RBL¼�oU B½ jA±« pA »µ°o£ [»wB®{Sv½p ]

|Bi
family therapy »‾B«nj²jA±‾Bi
¥Çe ºAoÇÇM »‾BÇÇ«nj¬A°n »î±ÇÇ‾ [»wB®ÇÇ{¬A°n ]
° ²jA±‾BÇi ð½ ºB@ÇîA »TiB®Ç{¬A°n RÀÇñz«

B´‾C ºnBTIn ºBµ±¢§A ° _MA°n
dual careers ¥+B{°j ¶jA±‾Bi
°j oµ jo« ° ¬p ¬C nj ³� ºA²jA±‾Bi [»wB®{¬A°n ]

k‾A¥`B{
computer guru ³‾B½An ºAki
nj BÇ‾A±ÇU ° S¼eÀÇæ KeBÇæ }h{ [///³‾B½An]

ºA³‾B½An RBLwBd« ° ³‾B½An ºn°BØ®I �®¼«p
²jA±‾Bi »T½Bªe RB«ki

family support services
joÇI ¶jA±‾BÇi ºB@îA ³M ³� »UB«ki [»wB®{¬A°n ]
(developmental »§±dÇU »Ç‾A±UBÇ‾ ³ÇM ÀTLÇ«

ºAoÇM An B´Ç‾C ¬A±ÇU BÇU j±{»« ³ÄAnA disability)
kµj y½AqIA nBª¼M joI pA SLOAo«

²j°q0AxpnA �ñL{ RB«ki
value-added network services, VANS

_Çi xpnA j±{»Ç« KLw ³� »UB«ki [RAoMBh« ]
kMB½ y½AqIA ºjBî �,¦U

»½±½jAn ßºA²jAj RB5BLUnA »«±ªî RB«ki
general packet radio service, GPRS
nj ºjnAk‾BTÇwA BÇ½ ºn°BØ®ÇI B½ RB«ki [RAoMBh« ]
¤BPTÇ‾A ³ÇM ³Ç� ©¼w»ÇM ßºA²jAj RBgBLÇÇUnA ¶p±ÇÇe
ß»‾B´Ç] �‾B«BÇw BM ° j±{»« h±Mo« ²jAj ºBµ³TvM

SwA pBvªµ (GSM) nB¼w RBgBLUnA
²jAj »¢‾B«od« RB«ki

data confidentiality service
BM ³¦MBP« ºAoM S¼®«A °oª¦O nj »UB«ki [RAoMBh« ]

Bµ²jAj pB\«o¼` ºBzIA
location based services B®L«¬Bñ« RB«ki
° ©¼w»ÇM ºBµ³ñL{ nj »UB«ki [ºnAjoM³z&Ç‾ /¨]

j±{»« ³ÄAnA oMnB� S¼íO±« �½BQoM ³� ²Aoªµ
corruption »MAoi
BÇM An ³‾B«BÇw ð½ jo�nBÇ� ³Ç� »¦ªÇî [RAoMBhÇÇÇ« ]
ºA³‾±Ç£@³ÇM ¬C ºBÇµ²jAj B½ RB¼¦ªî nj ºnBñMAoi

kµj»« o¼¼<U J±¦6«B‾
microcontinent ²nB:joi
pA Aq\« »zhM ³� »½B½njo½p »UÀI [»wB®{�¼«p ]

SwA (continental crust) ºA²nBO �Tw±Q
microcontinental ºA²nB:joi
ºA²nBO �Tw±Q pA ²k{ Aq\« ºA³í6O [»wB®{�¼«p ]

chopper, forage chopper )�joi
³I±¦î ¬jo� joi ºAoM »µB¢Twj [SîAnp � /�@]



132 )�yhQ)�joi

chopper spreader )�yhQ)�joi
»µB¼£ ºB½BPM ° y¦� ³� »µB¢Twj [SîAnp � /�@]

k®�»« yhQ ° joi An
chopper blower ²k®«j )�joi
° k®$»« joi An ³%±¦î ³$ »µB¢Twj [SîAnp � /�@]
k‾An»« ¤B*T‾A ºnB\« ³M An ¬C jBM pA ²jB-TwA BM uPw

retail travel agent nAm£o�w²joi
pA »£k®½Bª‾ ³M ³� »‾B«pBw B½ }h{ [/// ºo¢{jo£@ ]
�ÄAnA ³M,jq«nB� SIB½nj ¥MBP« nj ¬ApBwo,w Gog

jpAjoQ»« RB«ki �½A
bit part y?‾²joi
¬C o¢½pBÇM ³Ç� ©¦¼ÇI nj »ña±Ç� yPÇ‾ [///Bª®¼w ]

k®�»« AjA ³¦ª] °j »ñ½ _PI Á±ªí«
derailment @i pA Z°oi
¥¼LÇ3 pA »¦½¿j ³M jn±‾5i ¥½Bw° Z°oi [»¦Ç½n /b]
¬AoQ�£@A° º°npA n±Lî ° joñ¦ªî nj ²BLT{A ° »MAoi

»]°oi ¬B½o] Ñ »]°oi
Vanellus gregarious »T{j »§±� t°oi
�TÇÇwAn ° ¬B¼ª¼¦ÇÇw pA ºA³‾±ÇÇ£ [»wB®ÇÇÇ{Sv½p ]
° SzQoQ nB¼vM ºBµoQ ¬C o‾ u®] ³� ¬B‾Bw©¼¦w

jnAj ºoTa ° ¡‾n ²o¼U
gene pool ¬r �‾Aqi
pA ²k{q«n »‾r RBîÀgA �î±ª\« [SîAnp �/�@]
¥X«k¼§±U BM S¼íª] ð½ nj j±]±« ºB´‾r �î±ª\«

�¼í« ¬B«p ð½ nj »v®]

carbon pool, carbon reservoir )Mo� �‾Aqi
B½ ³T{BL‾A ¬C nj �Mo� ³� »‾qh« [¥¢®] � éMB®«/¨ ]

j±{»« jApC ¬C pA
creep xqi
jA±« ¨°Ak« y¼M ° ©� ° ¨AnC S�oe [»wB®{�¼«p ]

»z‾Ao£ ºB´z®U oYA nj ³®«Aj �¼½BQ ³M
primary creep ³¼§°A xqi
(strain) y®ÇUA° �½pBÇ`C �¦ÇeoÇ« [»wB®{�¼Ç«p ]
y®ÇUA° »®d®Ç« �¼½BÇQ ³M °n S�oe BM ³� ¬Bvz�@

kµj»« ¥ñ{ An »‾¿±g ¬B«p
back track, back taxi »Tz£oM xqi
¬B½o] S´] GÀi oM Bª¼QA±µ xqi [»½A±µ /b]

k«Ck{
secondary creep ³½±‾BY xqi
SMBY K¼{ BM ¬A°n ¤B¼w ð½ S�oe [»wB®{�¼«p ]

jo¼£»« Rn±æ ³¼§°A xqi pA uQ ³�@
steady state creep B½BQ S§Be xqi
³‾±£_¼Çµ ¬C »Çg nj ³Ç� »{qÇi [»wB®{�¼ÇÇÇ«p ]

k½C»ª‾ j±]° ³M jA±« »ñ½q¼I S§Be nj ºo¼¼<U
rail creep ¥½n xqi
oÇYA nj _Çi nj B´¦Ç½n »§±g »½B]³MB] [»¦½n /b]

B«j RAo¼¼<U B½ nB6O S�oe
tectonic creep »TiBw)¼«p xqi

¥v£ ð½ º°n oM ³TvµC »{qi [»wB®{�¼«p ]
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surface creep »dGw xqi
nj S{nj ºBµ³Ç‾Aj �TÇvµC S�oe [»wB®{�¼«p ]

oTña±� ºBµ³‾Aj y´] oYA oM c6w ð½ ¤±g
transient creep Anm£ xqi
o¼ÇYFU SdU ³� B´¢®w nj ¨AnC o¼¼<U [»wB®{�¼Ç«p ]
ð½jq‾ B½ c6w nj »6¼d« ºnBzI ° »½B«j _½Ao{

k½C»« j±]° ³M �¼«p c6w ³M
rail anchor, anticreep o¼£xqi
° ¥Ç½n xqi pA ºo¼£±¦] ºAoM ºnAqMA [»¦½n /b]
¥Ç½n �½BÇQ º°n ³� ¬C nj ºn±d« ºBµ°o¼‾ jB\½A

j±{»« K~‾
Reptilia ¬B£k‾qi
¬An±‾BÇÇ] �¦v¦ÇÇw pA ºA³iBÇÇ{ [»wB®ÇÇ{Sv½p ]

k‾nAj u¦I pA ²k¼{±Q »‾kM »¢ªµ ³� jov‾±i
Bryophyta, Mosses ¬AnBLU²qi
ºkÇ‾°Co¼Ç` ¬BµB¼Ç£ pA ºA³iBÇ{ [»wB®ÇÇ{Sv½p ]
° ºn±dÇÇÇÇ« kÇÇÇÇ{n ºAnAj ,k®vQSM±ÇÇÇÇÇÇÇgn

²BU±�ºBµ³®¼{±Q
acoustic fatigue »ñ¼Tw±�@C »¢Tvi
oYA oM ²jB« ¨BñdTwA »\½nkU �TIn �¼M pA [ð½q¼0 ]

»ñ¼Tw±�@C y®U
drying 1 y‾Bñzi
pA »z{±Q ¶jB« ¬jAjo¼¼<U k®½AoI [¡‾n �oª¼¦ÇQ /¨]
jB\Ç½A BÇ½ Bµ¤ÀÇe o¼hLÇU BÇM k«B] ³M é½B« S§Be

°j oµ B½ »½B¼ª¼{@Ç@»ñ½q¼I ºBµy®�@A°
2 ¬jo� ðzi / ÇT«

sukhovei/ suchovei jBMðzi
ºB´PTÇwA nj �½nBLÇ` ° ¨oÇ£ ° ðzi jBM [±] /�]

³¼w°n »M±®]
º°±i±w / ÇT«

touch dry »wBªU ßðzi
¤BÇÇe nj ßy{±ÇÇQ »£sÇÇÇ½° [¡‾n �oª¼¦ÇÇÇÇÇQ /¨]
oÇYA ° Sv¼Ç‾ �@B®LÇva ¬C c6w ³� »‾k{ðzi

k‾B«»ª‾ y{±Q oM Sz¢‾A
dry-to-sand n±i²jBL®w ßðzi
¤BÇÇe nj ßy{±ÇÇQ »£sÇÇÇ½° [¡‾n �oª¼¦ÇÇÇÇÇQ /¨]
m`BÇ� ,k®‾qÇM ²jBL®Çw An ¬C »TÇO° ³� »‾k{ðzi

j±{»ª‾ éª] B½ �@B®Lva B½ ¨o‾ ²jBL®w
drying 2 ¬k{ ðzi
pA »z{±Q ¶jB« S§Be o¼¼<U k®½AoI [¡‾n �oª¼¦Q /¨]
ºBµy®�@A°jB\½A B½ Bµ¤Àe o¼hLU BM k«B] ³M é½B«

°j oµ B½ »½B¼ª¼{@Ç@»ñ½q¼I
dried ²k{ðzi
ke BU ¬C SM±<n ³$ ºA»½Am> ¶jB« »£s½° [»½Am� /�]
SwA ³T%B½ yµB$ »§±ªí« Rn±æ ³M ºnAk´¢‾ ¥MB3
freeze dried ºjBª\‾A ¶k{ðzi
x°n BÇM ³Ç� ºA»Ç½AmÇ` ¶jBÇ« »£sÇ½° [»½Am� /�]

SwA ²k{ k¼§±U ºjBª\‾A ¬jo�ðzi
dry-through »?ªî ßðzi
¤BÇÇe nj ßy{±ÇÇQ »£sÇÇÇ½° [¡‾n �oª¼¦ÇÇÇÇÇQ /¨]
° Sv{ Sz¢‾A nBÇzI oÇYA oÇM ³Ç� »‾kÇ{ðzi
nj »¦Çñ{ o¼¼<ÇU _¼µ ,¬C ºA³]nj j±‾ ¬k‾Bioa

j±z‾ ²kµBz« y{±Q
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dry-hard ¥«B� ßðzi
k®Ç½AoI ºB´T‾A nj y{±Q »£s½° [¡‾n �oª¼¦Q /¨]
Sz¢‾A jBÇ½p nBÇzI pA »{BÇ‾ oÇYA ³� ¬k{ ðzi
�ÇanBQ ¬k¼z� BM »TeAn ³M ¬A±U»« An ¬C oM Sv{

joM �¼M pA »«o‾
drying 3 1 ¬jo� ðzi
³ÇM »Ç½AmÇ` ¶jBÇ« SM±gn ¬jAj yµB� [»Ç½Am� /�]

j±{ ºn°AoI B½ ºnAk´¢‾ KwB®« ³� ºn±g
y‾BñziÑ 2 ¬jo� ðzi

sun drying »MBT0C ¬jo� ðzi
»½Am` jA±« ¬jAj nAoO BM ¬C nj ³� »{°n [»½Am� /�]

k®®�»« ðzi An B´‾C ,JBTIC çoí« nj
freeze drying, ºjBª\‾A ¬jo� ðzi
freeze desicanting, lyophilization
pA uQ »½Am` jA±« ¬jo� ðzi k®½AoI [»½Am� /�]

F¦i nj ¬C g½ k¼í~U ° é½ow jBª\‾A
solar drying ºk¼{n±i ¬jo�ðzi
BÇM »Ç½AmÇ` jA±Ç« ¬joÇ� ðzi k®½AoI [»Ç½Am� /�]
ºA±µ Á±ªí« ³� Rn±æ �½A ³M ,ºk¼{n±i ºro‾A
¬jo� ðzi RB¼¦ªî nj k¼{n±i _w±U ²k{¨o£@

jo¼£»«nAoO ²jB,TwA jn±«
vaccum drying F¦i nj ¬jo� ðzi
³ÇM F¦i SdU k«B] ¶jB« pA é½B« Gme [»½Am� /�]
ºo¼£±¦] ºAoM o¼hLU RnAoe �]nj yµB� n±r®«

jA±« K½ohU pA

rotary drying »‾An°j ¬jo� ðzi
¬jAjnAoÇO N½og pA ¬jo� ðzi »î±‾ [»½Am� /�]
³Ç� nAkL¼{ ° ¬Bioa ºA³‾A±TwA ¬°nj »½Am` jA±«
»½Am` jA±« ° k‾An»« ±¦] ³M An »½Am`jA±« ¬C K¼{

k‾±{»« ðzi ¨o£ ºA±µ BM
drum drying »ñT¦+ ¬jo� ðzi
³ÇM »Ç½AmÇ` jA±Ç« ¬joÇ� ðzi »î±‾ [»Ç½Am� /�]
jA±Ç« pA �pBÇ‾ ºA³Ç½¿ ¬C nj ³Ç� ³Tw±¼ÇQ Rn±æ
³M ° ðzi ,ïAj »ñT¦` »]nBi c6w º°n »½Am`

k‾±{»« Ak] ðT¦`c6w pA ºA³<¼U ³¦¼w°
foam-mat drying ºA³½¿ Ç M� ¬jo� ðzi
»½Am` jA±« ¬C nj ³� ¬jo� ðzi »î±‾ [»½Am� /�]
¨oÇ£ ºA±µ ¬B½o] BM t� pA »�pB‾ �½¿ Rn±æ ³M

k‾±{»« ðzi
conveyor drying ºA³§B?‾ ¬jo� ðzi
»½Am` jA±« ¬C nj ³� ¬jo� ðzi »î±‾ [»½Am� /�]
¬B½o] BM ° k‾o¼£»« nAoO »ñLz« �§BP‾ ³ªvU º°n

k‾±{»« ðzi ¨o£ ºA±µ
drier 1 / dryer 1, siccative 1 )�ðzi
¬kÇ{ ðzi k®Ç½AoÇI ³� ºA²jB« [¡‾n �oª¼¦Q /¨]
»Ç‾n° BÇ½ NBa oµ±] ,(paint) ¡‾o{±Q ,�`°n

kµj»« Sîow An (varnish)
drier 2 2 )�ðzi

k½Ajp»« An JC ³� »µB¢Twj [¡‾n �oª¼¦Q /¨]

dryer 2 3 )�ðzi
jA±« SM±gn ©rîA yhM ³� »µB¢Twj [»½Am� /�]

k®�»« Gme An »½Am`
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nAj»®¼w ��ðzi Ñ »ñ:BUA )�ðzi
spray dryer ºA³‾Bz0A )�ðzi
»Ç½Am` jA±« ¬C nj ³� ��ðzi »î±‾ [»½Am� /�]
ºq½n nB¼vM RAo6O Rn±æ ³M jB½p Sr¦` BM é½B«
ïAj ºA±µ ¬B½o] ºAnAj ³� »£nqM �r,d« ¥iAj ³M

k‾±{»« ðzi ° ²k¼{BQ SwA
»?0A ºA³‾Bz0A )�ðzi

horizontal spray dryer
¬C nj ³Ç$ ºA³‾BÇz%A �Ç$ðzi »î±Ç‾ [»ÇÇ½AmÇÇ� /�]
SwA »*%A Rn±æ ³M ²k{I¼¦JU »½Am> jA±« y‾Bz%A

¤B¼w ºA³‾Bz0A )�ðzi
fluidized spray dryer
¬C nj ³Ç� ºA³‾BÇzIA �Ç�ðzi »î±Ç‾ [»½Am� /�]
oTÇvM º°n »Ç½Am` jA±« »½B´‾ ¬k{ ðzi ¥ªî

jo¼£»« Rn±æ ¤B¼w
ºj±ªî ºA³‾Bz0A )�ðzi

vertical spray dryer
¬C nj ³Ç$ ºA³‾BÇz%A �Ç$ðzi »î±Ç‾ [»ÇÇ½AmÇÇ� /�]
SwA �¼½BQ ³M ¿BM pA ²k{I¼¦JU »½Am> jA±« y‾Bz%A

±vªµB‾ ºA³‾Bz0A )�ðzi
countercurrent flow spray dryer
¬C nj ³Ç� ºA³‾BÇzIA �Ç�ðzi »î±Ç‾ [»½Am� /�]
y‾BzIA S´] GÀi nj ïAj ºA±µ ¬B½o] S´]

SwA »½Am` jA±«
±vªµ ºA³‾Bz0A )�ðzi

concurrent flow spray dryer
¬C nj ³Ç� ºA³‾BÇzIA �Ç�ðzi »î±Ç‾ [»½Am� /�]

y‾BÇzIA S´Ç] BM ±vªµ ïAj ºA±µ ¬B½o] S´]
SwA »½Am` jA±«

freeze dryer ºjBª\‾A )�ðzi
jBª\‾A pA uQ ¬C nj ³� ��ðzi »î±‾ [»½Am� /�]
° k¼í~ÇU F¦Çi _Ç½Ao{ nj »½Am`jA±« ,JC é½ow

k‾±{»« ðzi
pneumatic dryer, ºjBM )�ðzi
pneumatic conveying dryer
»Ç½Am` jA±« ¬C nj ³� ��ðzi »î±‾ [»½Am� /�]
S�oe ³M »½Bµ³§±§ ¥iAj nj ¨o£ ºA±µ ¬B½o] nj
²B¢Twj ¬qh« ³M ¬k{ ðzi pA uQ ° k®½C»« nj

k‾±{»« ¥PT®«
fluidized bed dryer ¤B¼woTvM )�ðzi
BM ¨o£ ºA±µ ¬C nj ³� ��ðzi »î±‾ [»½Am� /�]
¬C º°n »Ç½Am` jA±« ³M ðLz« oTvM o½p pA Rk{

jpBw»« n°B®{ A±µ nj An B´‾C ° k®�»« jn±ioM
³Tw±¼Q ¤B¼woTvM )�ðzi

continuous fluidized bed dryer
RAnl ¬C nj ³$ ¤B¼woTvM �$ðzi »î±‾ [»½Am� /�]
³M ¬k{ ðzi ° ¥«B$ ºn°B®{ BM ¬B«qªµ »½Am>jA±«

k®®$»« S$oe »]°oi ºAo\« No<
³Tw±¼QB‾ ¤B¼woTvM )�ðzi

batch fluidized bed dryer
ºAoÇM ³Ç� ¤B¼woTÇvM �Ç�ðzi »î±‾ [»½Am� /�]
_Çi nj ¤±~dÇ« k®Ça k¼§±ÇU B½ k¼§±U ©� o½jBP«
¤±~d« ³¦eo« oµ nj ;j°n»« nB� ³M ³MBz« k¼§±U
�Ç]nj ° j±{»Ç« ³¼¦hÇU ¬k{ ðzipA uQ ° oQ
¬Aq¼«³M ¬C ¬B½o] Sîow ° ¬jo� ðzi RnAoe

j±{»« ©¼r®U »TMBY
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puffing dryer »�Q )�ðzi
BM »½Am` jA±« ¬C nj ³� ��ðzi »î±‾ [»½Am� /�]
ºB«j ° nBzI SdU ºA³r,d« nj _w±T« SM±gn
nBzI BM ºA³r,d« jnA° uPw ° k‾o¼£»« nAoO jB½p
° k®®�»« tQ JC é½ow o¼hLU oYA nj° k‾±{»« ©�@

k‾±{»« ðzi Sîow ³M
²k®´] »�Q )�ðzi

explosion puffing dryer
BM »½Am` jA±« ¬C nj ³� ��ðzi »î±‾ [»½Am� /�]
ºB«j ° nBzI SdU ºA³r,d« nj _w±T« SM±gn
nBzI BM ºA³r,d« jnA° uPw ° k‾o¼£»« nAoO jB½p
»½Am` jA±« ,JC é½ow o¼hLU oYA nj° k‾±{»« ©�@
¥h¦hT«qÇ½n RBí6ÇO Rn±Çæ ³M ° ²k¼{BQ ©µ pA

k‾±{»« ðzi
continuous dryer ³Tw±¼Q )�ðzi
ðzi k®Ç½AoÇI ¬C nj ³Ç� »®Ç�ðzi [»Ç½Am� /�]
BÇM ° ¨°Ak« B½ ³Tw±¼Q Rn±æ ³M »½Am` jA±« ¬jo�@

j±{»« ¨B\‾A jB½p ©\e
single drum dryer »ñT¦+ðU )�ðzi
ð½ pA ¬C nj ³� »ñT¦` ��ðzi »î±‾ [»½Am� /�]

j±{»« ²jB,TwA ¬jo� ðzi ºAoM ðT¦`
single belt dryer ºA³§B?‾ðU )�ðzi
³ªÇvU ð½ ³� ºA³§BP‾ ��ðzi »î±‾ [»½Am� /�]

jnAj ³§BP‾
tunnel dryer, »¦‾±U )�ðzi
overdraught tunnel dryer
¬C nj ³Ç� ¨oÇ£ ºA±Çµ ��ðzi »î±‾ [»½Am� /�]

k‾o¼£»« nAoO �odT« ºB´¼®¼w º°n oM »½Am` jA±«
j±{»« ðzi ¨o£ ºA±µ ¥‾±U pA n±Lî BM °

»L¼�oU »¦‾±U )�ðzi
combined tunnel dryer
¬B½o] ¬C nj ³� »¦‾±U ��ðzi »î±‾ [»½Am� /�]
¤±~d« ¬B½o] BM S´]©µ ¥‾±U pA »zhM nj A±µ

SwA ¬C S´] GÀi nj o¢½j yhM nj °
é5B?T« »¦‾±U )�ðzi

transverse tunnel dryer
¬B½o] ¬C nj ³� »¦‾±U ��ðzi »î±‾ [»½Am� /�]
SwA »½Am` ¶jB« ¬B½o] S´] oM j±ªî ¨o£ ºA±µ

±vªµB‾ »¦‾±U )�ðzi
countercurrent tunnel dryer
¬B½oÇ] ¬C nj ³Ç$ »¦‾±U �$ðzi »î±‾ [»½Am� /�]
SwA »½Am> jA±« S$oe S´] NÀi nj ¨o£ ºA±µ

±vªµ »¦‾±U )�ðzi
concurrent tunnel dryer
¬B½o] ¬C nj ³� »¦‾±U ��ðzi »î±‾ [»½Am� /�]
SwA »½Am` jA±« S�oe S´] BM ±vªµ ¨o£ ºA±µ
vaccum dryer, sous vide F¦i)�ðzi
SdÇU An »Ç½Am> jA±« ³$ �$ðzi »î±‾ [»½Am� /�]
k®$»« ðzi �¼½BQ ºB«j nj ° o-vªUA pA oTª$ nBz%
solar dryer ºk¼{n±i )�ðzi
éL®Ç« k¼{n±i ¬C nj ³$ �$ðzi »î±‾ [»½Am� /�]
�Ç½A ³ÇM ,SwA »Ç½AmÇ> jA±« ¬jo$ ðzi ºAoM ºro‾A
k¼{n±i n±‾ 5w±U ²k{¨o£ ºA±µ Á±ªí« ³$ Rn±æ
jo¼£»« nAo3 ²jB-TwA jn±« ¬jo$ ðzi RB¼¦ªî nj
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rotary dryer, »‾An°j )�ðzi
louvre dryer, rotary cylinder dryer
jA±Ç« ³Ç� ºA³Ç‾A±TÇwA �Ç�ðzi »î±‾ [»½Am� /�]
¬B½o] BM ° ¬C �‾A±TwA ¬°nj nj yioa BM »½Am`

k‾±{»« ¨o£ ºA±µ
nAkL¼{ »‾An°j )�ðzi

inclined rotating cylinder dryer
n±d« ¬C nj ³� »‾An°j ��ðzi »î±‾ [»½Am� /�]

SwA nAkL¼{ ¬Bioa �‾A±TwA
±vªµB‾ »‾An°j )�ðzi

countercurrent rotary dryer
S´] ¬C nj ³� »‾An°j ��ðzi »î±‾ [»½Am� /�]
ºA±Çµ S�oÇe S´] GÀi »½Am` jA±« S�oe

SwA ³‾A±TwA ¥iAj nj ¨o£@
±vªµ »‾An°j )�ðzi

parallel current rotary dryer
S´] ¬C nj ³� »‾An°j ��ðzi »î±‾ [»½Am� /�]
ºA±Çµ S�oÇe S´] BM ±vªµ »½Am`jA±« S�oe

SwA ³‾A±TwA ¥iAj nj ¨o£@
double drum dryer »ñT¦+ °j )�ðzi
ðT¦Ç` °j BM ,»ñT¦` �� ðzi »î±‾ [»½Am� /�]
�¦æBÇI° k®ioa»« ©µ S´] nj ³� ©µ ³M ð½jq‾
c6Çw º°n »Ç½AmÇ` jA±Ç« �Ç½¿ S«Bh> B´‾C �¼M

k®�»« ¤oT®� An ðT¦`
tray dryer, pan dryer nAj»®¼w )�ðzi
pA ¥ñzTÇ« ³Tw±¼QBÇ‾ �Ç�ðzi »î±‾ [»½Am� /�]
oM »½Am` jA±« ¬C nj ³� ²k{ºk®MN½Bî �r,d« ð½

¬B½oÇ] BÇM ° k‾o¼£»Ç« nAoO ðLz« ºB´¼®¼w º°n
k‾±{»« ðzi ¨o£ ºA±µ

cabinet dryer ºA³��d« ��ðzi / ÇT«

chamber dryer »ñ�BUA ��ðzi
drum dryer »ñT¦+ )�ðzi
jA±« pA ºA³½¿ ¬C nj ³� ��ðzi »î±‾ [»½Am� /�]
nAoÇO »½B´ñT¦Ç` BÇ½ ðT¦Ç` ïAj c6w º°n »½Am`
j±{»« Ak] ° ðzi »½B´ñ§±Q Rn±æ ³M ° ³TIo£@
vaccum drum dryer F¦i»ñT¦+ )�ðzi
yµB� ºAoM ³� »ñT¦` ��ðzi »î±‾ [»½Am� /�]
nj B´ñT¦Ç` ¬joÇ� ðzi ¤BÇe nj ¤±~d« ºB«j

k‾nAj nAoO F¦i �r,d«
twin drum dryer ±¦:°j»ñT¦+ )�ðzi
ðT¦Ç` °j BÇM »ñT¦Ç` ��ðzi »î±‾ [»½Am� /�]
³½m<ÇU éL®Ç« ð½ pA ³Ç� ©Çµ pA ³¦æBÇI BM ° ¥PTv«

k‾nAj ©µ pA ¥PTv« ¥ªî »§° k‾±{»«
foam-mat dryer ºA³½¿ Ç M� )�ðzi
³M »½Am` ¶jB« ¬C nj ³��� ðzi »î±‾ [»½Am� /�]
BÇMºA³§BPÇ‾ º°n tÇÇ� pA »�pBÇÇ‾ �ÇÇ½¿ Rn±ÇÇæ
¨o£ ºA±µ ¬B½o] BM ° jo¼£»« nAoO q½n ºB´iAn±w

j±{»« ðzi
nAj»®¼w ��ðzi Ñ ºA³Q�d« )�ðzi

batch dryer ³Tw±¼QB‾ )�ðzi
pA »~hz« nAkP« ¬C nj ³� »®�ðzi [»½Am� /�]
° j±{»« ³¼¦hU ° ðzi SM±‾ oµ nj »½Am` jA±«

j±{»« ¨B\‾A ºo¼£nBM kíM SM±‾ ºAoM uPw
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conveyor dryer, ºA³§B?‾ )�ðzi
belt dryer
»Ç½Am` jA±« ¬C nj ³� ��ðzi »î±‾ [»½Am� /�]
BÇM ° k‾o¼£»Ç« nAoÇO ðLÇz« ºA³§BPÇ‾ ³ªÇvU º°n

k‾±{»« ðzi ¨o£ ºA±µ ¬B½o]
F¦iºA³§B?‾ )�ðzi

vaccum conveyor dryer, vaccum belt
dryer
�r,dÇ« nj ³� ºA³§BP‾ ��ðzi »î±‾ [»½Am� /�]

SwA ³TIo£ nAoO F¦i
ºA³¦eo«°j ºA³§B?‾ )�ðzi

two stage conveyor dryer
¬C nj ³Ç� ºA³§BPÇ‾ �Ç�ðzi »î±Ç‾ [»Ç½AmÇ� /�]
° j±{»Ç« ðzi R°B,T« �¦eo« °j nj ¤±~d«
nj ¤±~dÇ« S«BhÇ> ° S�oÇe SîoÇw ° BÇ«j

SwA R°B,T« ¨°j ° ¤°A �¦eo«
ðLz« ºA³§B?‾ )�ðzi

mesh conveyor dryer
�§BP‾ ³ªvU ³� ºA³§BP‾ ��ðzi »î±‾ [»½Am� /�]
jnAj ³¼ñU »ñ½nBM ºB´ñT¦` º°n ° SwA ðLz« ¬C

±vªµB‾ ºA³§B?‾ )�ðzi
countercurrent conveyor dryer
S´] ¬C nj ³� ºA³§BP‾ ��ðzi »î±‾ [»½Am� /�]
GÀÇi nj »Ç½Am` jA±« º°Be �§BP‾ �ªvU S�oe

SwA ¨o£ ºA±µ ¬B½o] S´]
±vªµ ºA³§B?‾ )�ðzi

concurrent conveyor dryer
S´] ¬C nj ³� ºA³§BP‾ ��ðzi »î±‾ [»½Am� /�]

BÇM ±vªÇµ »Ç½AmÇ` jA±« º°Be �§BP‾ ³ªvU S�oe
SwA ¨o£ ºA±µ ¬B½o]

air-lift dryer, flash dryer k‾AnA±µ )�ðzi
¬C nj ³Ç� ºjBÇM �Ç�ðzi »î±ÇÇ‾ [»ÇÇ½AmÇÇ� /�]
»‾±TÇw ¥iAj nj ¨o£ ºA±µ ¬B½o] nj »½Am`jA±«
³ÇM ¬kÇ{ ðzi pA uQ ° k‾±{»« N¦í« ºj±ªî

k‾±{»« ¥PT®« ²B¢Twj ¬qh«
dust-dry, dust-free Kv`Ò‾joÒ£ ßðzi
¤BÇÇe nj y{±ÇÇQ »£sÇÇÇ½° [¡‾n �oª¼¦ÇÇÇÇÇQ /¨]
¬C º°n �@BÇi ° joÇ£ »TÇO° ³ÇÇ� »‾kÇÇ{ðzi

kLva»ª‾ ¬C ³M ° k®�»ª‾ l±,‾ ¬C nj ,k®¼z‾»«
dry to touch »wBªU ß»ñzi
y{±Q ¬k{ ðzi pA ºA³¦eo« [¡‾n �oª¼¦Q /¨]
¶jBÇ« ,Sz¢‾A BÇM c6Çw tBªÇU oÇYA oÇM ¬C nj ³�@

kLv`‾ Sz¢‾A ³M »z{±Q
xerophyte, Sw Ôn»ñzi
drought-enduring plant,
drought-persistant plant

»ñzi ³M ¨°BP« ²B¼£ [SîAnp � /�@]

dry dust free Kv`Ò‾joÒ£ ß»ñzi
y{±Q ¬k{ ðzi pA ºA³¦eo« [¡‾n �oª¼¦Q /¨]
¬C ¬°nj ³M y{±Q oM ³Tvz‾ ß�@Bi ° jo£ ¬C nj ³�@

kLv`‾ ¬C ³M ° k®ñ‾ l±,‾
ideal line »‾B«nC @i
ð½oµ ³� »‾B«nC ºBµ³6P‾ �ªµ �î±ª\« [»�B½n ]

SwA ºpA±«ºB´6i pA »>°o,« �Twj BM oyB®T«
line at infinity S½B´®¼M nj �i / ÇT«
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dissipation line VÀUA @i
k®a yµB� ºAoM S«°BP«oQ ©¼w pA »§±g [ð½q¼0 ]

²k®TwoI �T‾C ³M »§BPT‾A ¬A±U »UA°±¦¼�@
main track »¦æA@i
³ÇM ³]±U BM ¬C nj nB6O S�oe ³� »6i [»¦½n /b]
k~P« ° EkL«ºB´µB¢Tv½A ¶pB]A ° ºk®M¬B«p �«B‾oM

j±{»« ¨B\‾A
u½±®{±iÑ YBGi

»v½±®{±iÑ »5BGi
cripple track, cripple siding nBQT‾A @i
nBrTÇ‾A ³ÇM ¬C nj »¦Ç½n ¬B£°B‾ ³� »6i [»¦½n /b]

j±{»« ºnAk´¢‾ o¼ªíU
acoustic line »ñ¼Tw±�@C ¤B?T‾A @i
k«BvM BM »ñ¼Tw±�@C ZA±«A »½B]³MB] o¼v« [ð½q¼0 ]

³Tw±¼Q ©µ³M ºBµnAqMA pA ºA³î±ª\« nj �¼í«
turnout track »MBíz‾A @i
»¦ÇæA _Çi pA ³µAn°j ð½ nj ³� »6i [»¦½n /b]

j±{»« Kíz®«
error of closure of y½Bª¼Q SvM ºBGi
traverse, misclosure of traverse,
closure of traverse
RB~ThÇ« R°B,ÇU ³Ç� ºjkÇÇî [ºnAjoM³z&ÇÇ‾ /¨]
�6P‾ ¶k{²jAj RB~Th« BM y½Bª¼Q pA ²k{³LwBd«

kµj»« ¬Bz‾ An y½Bª¼Q ¤oT®�@
collimation error »½BTwAoªµ ºBGi

»‾B£k½j n±d« �¼M GAod‾A �½°Ap [ºnAjoM³z&‾ /¨]
²k{©¼r®U Â«B� »‾B£k½j n±d« ° j±]±«

narrow gauge, slim gauge, ð½nBM @i
metric gauge
_Çi çoî pA oTª� ¬C çoî ³� »6i [»¦½n /b]

SwA (oTª¼¦¼« 1435) nB¼í«
cut line xoM @i
nj ³$ »To% »Ui ,ºo´{ ºq½n³«B‾oM nj [ºo´{ /b]
¨BªU³Ç$ j±Ç{ ©¼woÇU º±dÇ‾ ³ÇM ºjoLÇµAn »T¼í3±Ç«
k®$ éU3 An ¥*‾ ° ¥ªe ¬¿Aj ð½ nj j±]±« ºBµ³iB{
dummy track ¥½n»M @i

_i K~‾ ºAoM ²k{²jB«C oTvM [»¦½n /b]

broad gauge )´Q @i
jnAk‾BTÇwA pA oTz¼ÇM ¬C çoî ³� »6i [»¦½n /b]

SwA (oTª¼¦¼« 1435) »‾B´]
wide gauge, widened gauge ²k{)´Q @i
¤A°p B½ KwB®«B‾ K~‾ ¥¼§j ³M ³� »6i [»¦½n /b]

SwA ²k{ oT®´Q nB¼í« ¶pAk‾A pA ¬C ºAq]A
³ªæBh« �oU @i

Armistice Demarcation Line, ADL
pA uQ ©æBhTÇ« ºBµ°o¼Ç‾ ³Ç� »6Çi [»«B4Ç‾ /�]
j±Çi éÇ>A±Ç« ³ÇM B\ÇÇ‾C pA uMyUC BÇÇ½ ³�nBTÇÇ«

k®®�»« »®¼z‾KPî
priority lane ¨k?U @i
k®a B½ ð½ }Th« °n²nA±w nj »6i [ºo´{ /b]
RBîBÇw nj Á±ªíÇ«) ²sÇ½° �¼¦PÇ‾ ¥½Bw° pA ³Twj

(}hz«
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desire line ¥½BªU @i
�½oT´M ³� ³zP‾ º°n oM ©¼PTv« »6i [ºo´{ /b]
k®�»« }hz« An o,w ð½ k~P« ° EkL« �¼M o¼v«
squall line ²p°k®U @i
BÇ½ ³Tw±¼Q B½ ¤BíI ºnk®U ºBµ¬BI±U _i [±Ç] /�]
pA »{BÇ‾ ³Tw±¼ÇQ xnBÇM ºBµ³®´ÇQ ¥«B{ ,³Tvv£@

ºnk®U ºBµ¬BI±U j±]°
ºA³´L]y¼Q ¶p°k®U @i

prefrontal squall line
ºA³¦æBI nj ° ¨o£ ~B6O nj ºA²p°k®U _i [±] /�]
³Ç� jow ³´L] º±¦] oT«±¦¼� 100 j°ke pA oTª�@

SwA jow �´L] ºpA±« y¼M ° ©� ¬C S´]
jow �´L] y¼Q ¶p°k®U �i / ÇT«

ºA³´L]o¼( ¶p°k®U �i
non-frontal squall line

¶p°k®U �i Ñ joÇw �´L]y¼ÇQ ¶p°k®ÇU @i
ºA³´L]y¼Q

¶p°k®U �i Ñ ºA³´LÇ]o¼ÇÇ+ ¶p°k®ÇÇU @ÇÇi
ºA³´L]y¼Q

haul line ¥?‾ ° ¥ªe @i
¥dÇ« BÇU ²B£nBLÇ‾A pA »µB£nmÇ£ [¥¢®] � éMB®«/¨ ]

Bµ³®¼M²jo£ ¥ªe ºAoM Go~«
yarding line ºoÒMnAj @i

ºoÒMnAj »¦æA ¥MB� n±Lî _i [¥¢®] � éMB®«/¨ ]

»‾B«nC �i ÑS½B´®¼M nj @i
suture line pnj @i

BÇ½ ¬BTw±QnBÇi GkÇæ º°n _Çi [»wB®{�¼Ç«p ]
o¢½j nAjGkæ ¬An±‾B] ° ¬B½BQ©ñ{

loop track, balloon track ¬Ajo£oMn°j ß@i
¥«B� S´] o¼¼<U ° ¬jpn°j ºAoM »6i [»¦½n /b]

nB6O
volcanic hazard »‾Bz�zUC oGi
pA ¥æBÇe »§BªTÇÇeA ºBµK¼ÇÇwC [»wB®{�¼ÇÇ«p ]

�¼«p c6w nj »‾Bz,zUC S¼§BíI
dead track k�@An @i
³M B½ j±{»ª‾ ºnAjoM²o´M ¬C pA ³� »6i [»¦½n /b]

jo¼£»« nAoO ºnAjoM²o´M jn±« Rnk‾
acceptable risk »®T0o½mQ oGi
S¼®Ç«A ß¤±ÃÇv« ¬Ao½k« ºAoM ³� ºo6i [RAoMBh« ]
p̈¿ »T¼®«A ¨AkOA ¬C BM ³¦MBP« ºAoM ° SwA ¤±LO¥MBO

j±{»ª‾ ¬C Goæ ºA³®½qµ ° Sv¼‾
light inspection car k½jpBM °n@i
B½ ð½ ¥ªe ºAoM ²k{»eAog º°n_i [»¦½n /b]

�µC _i pA k½jpBM S´] »®I tnpBM °j
light section car ³íG: °n@i
6 BÇU 4 ¥ªÇe S¼IoÇy BÇM º°n_ÇÇi [»¦ÇÇÇ½n /b]

nB�o¼ªíU
bridgehead line ¥Qow @i
_w±ÇU k½BÇM ³Ç� ºA³P6®Ç« ¶j°kdÇÇ« [»«B4ÇÇ‾ /�]
k®IAkQ ¬C pA ° ºpBv�@BQ ° Go~U ºj±i ºBµ°o¼‾
¨±\Çµ RB¼¦ªÇî k®Ç‾A±TÇM joMA±µ ºBµ°o¼‾ BU j±{

k®µj ¨B\‾A An ºjoMA±µ
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airhead line »½A±µ ¥Qow @i
nj j°n ¶nB®Ç� pA ³¦æBÇI BÇM ºA³P6®Ç« [»«B4ÇÇ‾ /�]
,o¼hÇvU pA uQ ³� ²±P§BM �ª{j B½ �ª{j »>AnA
q¼Ç‾ ° k®�»Ç« ¥¼´vU An RAq¼´\U ° ¬ApBMow n±Lî
¬B¼¦ªÇî ¬A±U»Ç« B\Ç‾CpA ³� jnAj An »µB¢½BQ yP‾
SzQ nj ºk¼¦� »>AnA pA B½ k¼zhM ¨°AkU An ºk®IC

jo� SyB,eow
flow line xnB{ @i
oTÇvM nj JC c6Çw ºBµk®MoQ pA ð½ oµ [ð½q¼0 ]

pBM°n
industry track »Tí®æ @i
�ÇÄAnA ºAoÇM »¦ÇæA _Çi pA o¼Ç` »6Çi [»¦Ç½n /b]

ºjB~TOA q�@Ao« B½ Bµ³‾BinB� ³M RB«ki
live track ¤Bí0 @i
¬C pA ºjBÇî _Ç½AoÇÇ{ nj ³ÇÇ� »6ÇÇi [»¦ÇÇ½n /b]

j±{»« ºnAjoM²o´M
buckled track, kinked track »z‾Bª� @i
»¦Ç«A±î oYA nj ³� _i pA »µBU±� yhM [»¦½n /b]
pA Â«B� ºn±d« º°o¼‾ ° RnAoe �]nj o¼¼<U k®‾B«

SwA ²k{ ZnBi j±i ºBTwAn
dirt track Sh§ @i
º°n Hª¼PTv« ¬C k®M¥½n ° ¥½n ³� »6i [»¦½n /b]

jnAj nAoO »�@Bi oTvM
diamond lane ¬Bz‾ºp±§ @i
BÇM �¼z‾owoÇQ �¼¦P‾ ¥½Bw° n±Lî _i [ºo´{ /b]
BM SwA�ñª« ³� °n²nA±w c6w nj ºp±§ S«Àî

k{BM ²k{ }hz« q¼‾ ¥ñ{ºp±§ º±¦MBU

po« Ñ ºpo« @i
ladder track 1 »‾BMjo‾ @i
»§±g ºBµo¼U º°n ¥½n ,¬C nj ³� »6i [»¦½n /b]
¥Çæ° ©µ ³M»>oî ºBµ³ao¼U �¦¼w° ³M ³� »‾±TM

j±{»« K~‾ ,k‾A²k{
ladder track 2 ºA²jo‾ @i
Sªw ð½ nj jkíT« ºBµ³µAn°j BM »6i [»¦½n /b]

stall line »£k‾B«A° @i
�¼Mn±ÇU ¤±LÇO jn±Ç« S¼í>° �¼M po« [»½A±µ /b]

¨±¦í« ~B,UnA ºApA ³M »£k‾B«A° �¼eB‾ ° ºpB£@
exclusive »«±ªî ¥?‾ ° ¥ªe ¶s½° @i
transit lane, reserved transit lane
BÇM BÇ½ c6vªµo¼Ç` Â«BÇ� n±LÇî _Çi [ºo´{ /b]
pA »«±ªî�¼¦P‾ ¥½Bw° _PI ³� ²k{¤oT®� »woTwj

k®®�»« ²jB,TwA ¬C
concurrent lines toªµ ºBµ@i
k®{BM �oTz« ³U*‾ ð½ nj ³$ 5i k®a B½ °j [»�B½n ]

firn line VoMg½ @i
S{BL‾A �®´Q nBvh½ ð½ nj ³� »6i [»wB®{�¼«p ]

k®�»« Ak] SwB�g½ �®´Q pA An
firn limit )oMg½ke / ÇT«

Rhinolophidae ¬B½A³£oM»®¼M xB�i
³Ç� ¬B‾BwxB,Çi �TÇwAn pA ºA²o¼U [»wB®{Sv½p ]
»®¼M ºB´iAn±w GAogA nj B´‾C »®¼M �¼eB‾ Sw±Q

SwA ³TIB½ xoTv£@
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Tadarida teniotis »½BQ°nA jApC¨j xB�i
° ¬BÇ½jApC¨jxB,i ²o¼U pA ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p ]
³ÇM ¥½B« ºA²±´O pA ¬C ¡‾n ³� ¬B‾BwxB,i �TwAn
° k®¦ÇM nB¼ÇvM »½B´§BÇM ,SwA ²B¼Çw HL½oPU BU q«oO
ò@Aj¤±ÇM ¡w ³ÇM ³¼L{ ¬C Rn±æ ° jnAj ð½nBM

SwA
Tadarida brasiliensis »¦½poM jApC¨j xB�i
° ¬BÇ½jA pC¨jxB-Çi ¶o¼ÇU pA ºA³‾±£ [»wB®Ç{Sv½p ]
ºBµ±Ç« ,x±« ¨j ³M ³¼L{ »«j ³$ ¬B‾BwxB-i �TwAn
jnAj ¥ñ{éMo« �´Q ºB´{±£ ° ¡‾n@ºA²±´3 »$o$@

Molossidae ¬B½jApC¨j xB�i
¨j ³� ¬B‾BwxB,i �TwAn pA ºA²o¼U [»wB®{Sv½p ]
ð½nBÇM ° k®¦M ºB´§BM ° �´Q ¶p±Q ° jApC ° ©¼h>

k‾nAj é½ow pA°oQ ºAoM
Chiroptera ¬B‾BwxB�i
³Ç� ¤BÇM ºAnAj ¬AnAk‾BTÇvQ B´®ÇÇU [»wB®ÇÇÇ{Sv½p ]

k®Tvµ ¨o¢‾±i ° k‾nAj »P¼Pe pA°oQ »½B‾A±U
Vespertilionidae ¬B½k¼µB‾xB�i
¨j BM ¬B‾BwxB,i �TwAn pA ºA²o¼U [»wB®{Sv½p ]
»«j ºBµBz` BM jnA±« oTz¼M nj ³� ³TIB½k{n Â«B�@

SwA ²k{ ²k¼{±Q
choker S� ßi
ºAoÇM ³� »µBU±� o¼\‾p B½ ©¼w [¥¢®Ç] � éMB®«/¨ ]
²k®Çz� ²B¢TÇwj ©¼Çw JÀÇO ³M Bµ³®¼M²jo£ ¤B~UA

j±{»« ¥æ°
choker setter k®MS� ßi

³®¼M²jo£ ¬k¼z� pA ¥LO ³� »v� [¥¢®] � éMB®«/¨ ]
jk®M»« ¬C ³M An S, ßi Sinj B½

choker setting ºk®MS� ßi
B½ ³®¼M²jo£ ³M S, ßi �TvM ¥ªî [¥¢®] � éMB®«/¨ ]

Sinj
lexical gap »‾B£rA° F¦i
¬BMp ð½ »«±´-« ¨BZ‾ nj ºA²rA° ¬j±L‾ [»wB®{¬BMp ]

senior pilot k{nA ¬BL¦i
° S«kÇi RA±®Çw �½oU¿BM BM »‾BL¦i [»Ç½A±µ /b]
²B¢Twj BMpA°oQ qLw RnB� ° pA°oQ RBîBw �½oTz¼M
instrument pilot ²B¢Twj BM pA°oQ ¬BL¦i
pAoeA An n±� ßpA°oQ S¼eÀæ ³� »‾BL¦i [»½A±µ /b]

SwA ²jo�@
private pilot »~h{ ¬BL¦i
¬B«pBÇw pA ³«B®¼ÇµA±Ç£ ºAnAj »‾BL¦Çi [»Ç½A±Çµ /b]
pA »æBÇi ~±Ç‾ BÇM pA°oQ ºAoM ºn±z� »½Bª¼QA±µ
¥ªe ¶pB]A ° k®�»ª‾ SIB½nj »O±Pe ³� jo£@A±µ

jnAk‾An ºnB\U Rn±æ ³M oIBv«
cyclic curve ºA³ioa ©i
²o½Aj ð½ pA ºA³6P‾ S�oe pA ¥æBe ©i [»�B½n ]

kT¦`»« (xq<§ ¬°kM) »>°o,« ©ioM ³�@
characteristic curve ³~hz« ©i
�½A BM ³½°n ð½ oM Z°jq« ©i °j pA ð½ oµ [»�B½n ]
,³U*‾ oµ nj ©i °j ¬C oM tBª« ºBTwAn ³$ S¼æBi
k®{BM ³U*‾ ¬C nj ç°o-« �½°n �~hz« ºBµBTwAn
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exponential curve »½Bª‾ ©i
ºjkî ¬C nj ³� éMBU nAj±ª‾ [»�BÇ½n ]

SwA SLX« ° SMBY
curvature »£k¼ªi
ð½ oM tBª« _i S´] RAo¼¼<U ¡®µC [»�B½n ]

©i ¬C pA ºA³6P‾ nj ©i
principal curvature »¦æA»£k¼ªi
ºB´¼£k¼ªi ,³6P‾ ð½ nj ³½°n ð½ ºAoM [»�B½n ]

³6P‾ ¬C nj »¦æA ºBµS´] nj ©ÄBO
curvature of a surface, ³½°n »£k¼ªi
curved surface
,BTÇwAn ð½ nj ³Ç½°n ð½ pA ºA³6PÇ‾ nj [»�BÇ½n ]
nj ³6PÇ‾¬C nj ³½°n ¬C xoM nAjS«Àî »£k¼ªi

ç°o,« ºBTwAn
total curvature ¥� »£k¼ªi
Jo@¦æBe ,³6P‾ ð½ nj ³½°n ð½ ºAoM [»�B½n ]

³6P‾ ¬C nj ³½°n »¦æA ºB´¼£k¼ªi
average curvature @w±T« »£k¼ªi
_Çi ¥¼« �½°Ap o¼¼<U ³M SLv‾ N¦6«nkO [»�B½n ]
¬Bª� ¬C ¤±g³M ç°o,« ¬Bª� ð½ ¤±g nj tBª«
mean curvature )¼¢‾B¼« »£k¼ªi
t~Ç‾ ,³6PÇ‾ ð½ nj ³Ç½°n ð½ ºAoÇÇM [»�BÇÇ½n ]

»¦æA ºB´¼£k¼ªi ~±ª\«
»&o'« o¼ªi Ñ ºq‾oM o¼ªi

sourdough xoUo¼ªi
»í¼LÇg ºB´‾BÇ¢«AkÇ‾Aq½n BM ³� ºo¼ªi [»½Am� /�]
¬C ³ÇM »½B´‾B¢«Ak‾Aq½n ¬j°qIA BM B½ jnC nj j±]±«

k{BM ²k{ o¼ªhU
papier mâché, chewed paper m+B�o¼ªi
�¦¼w°³ÇM ²k{³TiBÇw »ª\Çe oÇYA [»ªv\ÇÇÇU /Çµ]

Kva ° ²k{o¼ªi m`B� pA »g±¦h«
straight dough ºA³¦eo«ðU ºo¼£o¼ªi
o¼ªÇi �Ç¼§°A jA±Ç« ¬C nj ³Ç� ºk®Ç½AoI [»½Am� /�]
uPÇw ° h±¦hÇ« ©Çµ BÇM ³¦eo« ð½ nj ° B]ð½

k‾±{»« o¼ªhU
©¼-Tv« ºo¼£o¼ªi / ÇT«

sponge dough ºA³¦eo«°j ºo¼£o¼ªi
o¼ªÇi �¼´ÇU ºAoM ºA³¦eo«°j ºk®½AoI [»½Am� /�]
JC ° jnC pA »zhM BM An oªh« ¬C nj ³� »\®,wA
³¼§°A jA±« ³M An ¬C ,o¼ªhU pA uQ ° k®®�»« h±¦h«

k®½AqIA»«
©¼-Tv«o¼( ºo¼£o¼ªi / ÇT«

ºA³¦eo«°j@ºo¼£o¼ªi Ñ ©¼�Tv«o¼� ºo¼£o¼ªi

ºA³¦eo«ðU ºo¼£o¼ªi Ñ ©¼?Tv« ºo¼£o¼ªi

bronze paste »+o�« o¼ªi
ºq¦ÇI qÇ½n ºB´�oÇQ pA ³Ç� ºo¼ªi [¡‾n �oª¼¦Q /¨]
ºnBTw±¼ÇÇQnj (u« rBÇÇ¼§C BÇÇ½ u« BÇÇ½ ¨±¼®¼ÇÇ«±§C)

j±{»« ¥¼ñzU nA ØoI (medium)
ºq‾oM o¼ªi / ÇT«
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farinograph nB¢‾o¼ªi
nj An jnC »½A±‾B‾ |A±i ³� »µB¢Twj [»½Am� /�]
¬BÇz‾ »®d®«Rn±Çæ@³M o¼ªi ¬jo� h±¦h« ¬B«p

kµj»«
mixograph é½ow nB¢‾o¼ªi
jnC »½A±‾B‾ |A±i ³� nB¢‾o¼ªi »î±‾ [»½Am� /�]

kµj»« ¬Bz‾ »µBU±� HTLv‾ ¬B«p nj An
farinogram ²nB¢‾o¼ªi
²B¢TÇwj _w±ÇU ²k{©Çwn »®d®ÇÇ« [»ÇÇ½AmÇÇ� /�]

nB¢‾o¼ªi
manifold ³®¼ª Òi
³Ç� Gn°kwBÇµ ð½r±§±Q±ÇU ºB@I ð½ [»�B½n ]

SwA »wk¼¦OA »í>±«
open manifold pBM �®¼ªi
_¼µ ³� po« ¬°kM ° ð½r±§±Q±U ºA³®¼ªi [»�B½n ]

k{BM ³T{Ak‾ ºA²jozI ßk®Lªµ �,§Æ«
closed manifold ³TvM �®¼ªi
³Ç� poÇ« ¬°kÇM ° ð½r±§±Q±ÇU ºA³®¼ªÇi [»�B½n ]

k{BM ²jozI
analytic manifold »¦¼¦dU�®¼ªi
»í>±« ºo½mQNTz« nBTiBw ³� ºA³®¼ªi [»�B½n ]

k{BM »¦¼¦dU ¬C
complex manifold @¦Th« �®¼ªi
jAkÇîA ¬Ak¼Ç« º°n »¦¼¦dÇU ºA³®¼ªÇÇi [»�BÇÇ½n ]

_¦Th«

characteristic manifold ³~hz« �®¼ªi
ºB´ÇMA±Ç] j±Ç]° �í§B6« nj ³� ºA³®¼ªi [»�B½n ]

j°n»« nB� ³M »Äq] ¥¼v‾Ao,½j R¿jBí«
smooth manifold nA±ªµ �®¼ªi
»í>±« ßºo½mQNTz« nBTiBw ³� ºA³®¼ªi [»�B½n ]

k{BM nA±ªµ ¬C
neutralization 1 y½BX®i
K¼�oÇU pBÇM BÇM k¼ÇwA ¬C nj ³Ç� ºk®Ç½AoI [»ª¼{ ]

k®�»« k¼§±U ðª‾ ° j±{»«
neutrality »½BX®i
ºpBÇM ° ºk¼ÇwA »£sÇ½° �¼ÇM »T¼íÇ>° [»ª¼ÇÇÇ{ ]

k{BM S,µ ¤±¦d« pH ³� ¬B®a B´§±¦d«
neutralization 2 ºpBw»X®i
jApC Joa ºBµk¼wA ¬jo� »X®i k®½AoI [»½Am� /�]

�`°n pA B´‾C ¬jo� Ak] ºAoM ,B¼¦O BM
neutralize 1 ¬k{ »X®i
³M pBM ¬j°qIA BM ¤±¦d« ¬jo� »X®i k®½AoI [»ª¼{ ]
ºAoÇM pBÇM ¤±¦d«³ÇM k¼wA ¬j°qIA B½ k¼wA ¤±¦d«

S,µ pH ³M ¬k¼wn
1 ¬jo� »X®i / ÇT«

¬k{ »X®i Ñ 1 ¬jo� »X®i

neutralize 2 2 ¬jo� »X®i
,B¼¦O BM jApC Joa ºBµk¼wA ¬jo� »X®i [»½Am� /�]

�`°n pA B´‾C ¬jo� Ak] ºAoM
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Agavaceae ¬B½o\®i
ºB´£oM BM ¬B‾Bw³M±anB« pA ºA²o¼U [»wB®{Sv½p ]

k®‾B«o¼zª{ ° ShU
baking properties »½A±‾B‾ |A±i
° o¼ªi ° jnC ° RÀ` »,¼� ºB´¼£s½° [»½Am� /�]
»½A±‾B‾ R¿±~d« ºAoM ²jB,TwA jn±« ºB´¼‾j°qIA
readable B‾A±i
SwA »½B‾A±i ºAnAj ³� ºnAqIA¨o‾ »£s½° [///³‾B½An]

readability »½B‾A±i
N½oÇg pA ³� nAqIA¨o‾ �nj S§±´w ¬Aq¼« [///³‾B½An]
S½BÇîn ,KwB®Ç« »v½±‾³«B‾oÇÇM ¬BÇÇMp JBhTÇÇ‾A

j±{»« �¼«FU ¬C ¤BX«A ° ³«B‾oM xnB¢‾ ºBµ±¢§A
singer-songwriter pAjoQ³‾AoU-²k®‾A±i
AoÇ]A An j±i SiBw ºBµ³‾AoU ³� »v� [»&¼w±Ç« ]

k®�»«
autogenous electrification ºo¼£nBMj±i
oM ©v] ð½ nj »ñ½oTñ§A nBM ¬k{ éª] [ð½q¼0 ]

¬CGAogA _¼d« ° ©v] �¼M �@Bñ6æA oYA
auto shaping ºpBwnBT0nj±i
j±Çi ºAoM joI ³� ºpBwnBTIn »î±‾ [»wB®{¬A°n ]

kµj»« ¨B\‾A
autonomy ºnBTh«j±i
³P6®Ç« ð½ ¨joÇÇ« j°kdÇÇ« nB¼TÇÇiA [»wB¼ÇÇw /�]
j±Çi oÇM S«±ñe ºAoM »«±O ²°o£ B½ �¼«pow B½

n±z� ð½ ¥iAj nj
family romance ºnAk®Q²jAs‾j±i
nj ³$ »$j±$ ¬An°j nj é½B{ »%BM¤B¼i [»wB®{¬A°n ]
,Sv¼Ç‾ y½±i�½k§A° ßk‾po% k®$»« n±~U �j±$ ¬C

SwA »T®U¦w ¬Ak‾Bi ° ¬B£jApK¼\‾ k‾po% ³ñ¦M
²r°A oYA Ñ y‾±½j±i

»§Bi ³½B«nB� 2@An±i Ñ »§Bi ºro‾A �@An±i

empty energy food »§Bi ³½B«nB� �@An±i
ºAnAj ³Ç� RAnk¼µ±MoÇ� pA »®Ç` »Ç½AmÇ` [³½m�ÇU ]
SwA ºm<« jA±« q¼aB‾ nB¼vM o½jBP« ° jB½p ºro‾A

»§Bi ºro‾A 7@An±i / ÇT«

heliosphere o´Pwn±i
jBM ³� k¼{n±i GAogA nj B@I pA ºA³¼eB‾ [¨±\‾ ]

jp°»« ¬C nj ºk¼{n±i
heliopause po«n±i
nBÇzI ¬B¼Ç« ¬C nj ³Ç� o´Pwn±ÇÇi poÇÇ« [¨±\ÇÇ‾ ]
¤jBíÇU ºA²nBTw¬B¼Ç« pBÇ£ nBÇzI ° ºk¼{n±i jBM

j±{»« nAoOoM
pBM³‾B½An Ñ ³‾B½An ¶n±i

calligrapher, calligraphist u½±®{±i
kÇîA±ÇO S½BÇîn BÇM An _Çi ³� »v� [»ªv\U /Çµ]

kv½±‾»« »v½±®{±i
9B:i / ÇT«
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calligraphy »v½±®{±i
kîA±O ¨BªU tBwA oM �T« ð½ �T{±‾ [»ªv\U /Çµ]

SMBT� »TiB®{BL½p _MA±> °
»;B:i / ÇT«

volcanic cluster »‾Bz�zUC �{±i
³Ç� »‾Bz,ÇzUC ºBµ³‾Bµj pA »µ°o£ [»wB®{�¼«p ]

k‾nAj »IjB~U oµBy ³M »z½AnC
open cluster, galactic cluster pBM �{±i
Rn±Çæ ³ÇM Á±ªíÇ« ³� Bµ²nBTw pA »µ°o£ [¨±\‾ ]
B´‾Bzñ´� »`¼QnB«ºBµ°pBM nj ©r®«B‾ ºA³î±ª\«

k‾±{»« ¥¼ñzU
cluster of galaxies »‾Bzñ´� �{±i
B½ ,y‾Ao£ oYA nj ³� B´‾Bzñ´� pA ºA³î±ª\« [¨±\‾ ]

k‾nAj nAoO o¢½kñ½ ð½jq‾ ,o¢½j »¦¼§j ³M
Phocoenidae ¬B¼½B½nj�±i
³Ç$ ¬B‾BwpBÇMJC �TÇwAn pA ºA²o¼ÇÇU [»wB®ÇÇ{Sv½p ]
;k®Tvµ �¼-§°j ³¼L{ ° 5w±T« BU ða±$ »‾AnA±hT{±£@
¬BzªÇñ{ oÇ½p ° ²B¼Çw BÇU ²o¼ÇU ºoTÇv$@Bi B´‾C ¬kM

k‾nAk‾ »~hz« ¶p±Q ° SwA �{°n ºoTv$@Bi
Phocoena phocoena »?¼?e »½B½nj �±i
° ¬B¼ÄB½nj�±Çi ¶o¼ÇU pA ºA³‾±Ç£ [»wB®Ç{Sv½p ]
yTzQ ,jnAk‾ ²p±Q ° »‾Bz¼Q ³� ¬B‾BwpBMJC �TwAn
�ñªÇ« yªÇñ{ ° ºoTÇv�@Bi B½ ºA²±´O ¡‾n ³M

k{BM k¼,w B½ �{°n ºoTv�@Bi SwA
Phocoenoides dalli ¤Aj »½B½nj �±i
° ¬B¼ÄB½nj�±Çi ¶o¼ÇU pA ºA³‾±Ç£ [»wB®Ç{Sv½p ]
° ð½nBÇÇM »‾BÇÇµj ³ÇÇ� ¬B‾BwpBÇÇÇÇMJC �TÇÇÇÇwA n

° ða±� ¬C ºB®{ ºBµ³§BM ,jnAj nAjK¼{ »‾Bz¼Q
oÇM ºk¼,Çw ºBµ³Çñ§ ° SwA »í¦>³w »TzQ �§BM

jnAj Bµ±¦´Q ° ©ñ{ º°n
Phocoena spinipinnis ²B¼w »½B½nj �±i
° ¬B¼ÄB½nj�±Çi ¶o¼ÇU pA ºA³‾±Ç£ [»wB®Ç{Sv½p ]
BÇ½ ²o¼U ºoTv�@Bi ¬C SzQ ³� ¬B‾BwpBMJC �TwAn
òo« pA uQ ;SwA oU�{°n »ª� yªñ{ ° ²B¼w

j±{»« ²B¼w Â«B�@
phocoena dioptrica »ñ®¼î »½B½nj �±i
¬B¼ÄB½nj�±Çi ¶o¼ÇU pA ºA³‾±ÇÇ£ [»wB®ÇÇÇ{Sv½p ]
BÇÇ«A ²B¼ÇÇw ¬C ¡‾n ³ÇÇ� ¬B‾BwpBÇÇMJC �TÇÇwAn °
GAogA nj ;SwA �{°n ºoTv�@Bi yªñ{ �¼eB‾
ð®¼Çî ³ÇM ³¼LÇ{ ¡‾n²B¼Çw »½Bµ³P¦Çe B´ªÇÇza

jnAj j±]°
hematinic pBw¬±i
° ¬±i fow ºBµ³`½±£ jAkíU ³� »½°nAj [»ñ{qQ ]

kµj»« y½AqIA An �¼M±¦£±ªµ nAkP«
hematopoiesis, ºpBw¬±i
hematogenesis, hemogenesis,
hemopoiesis
oÇwAoÇw nj ³Ç� »‾±Çi ºBµ³TiB½ k¼§±U [»ñ{qÇQ ]

jnAj ³«AjA »£k‾p
swell JAq¼i
k¼§±ÇU �¼eB‾ pA ³� B½nj c6w »‾Ao£ ZA±«A [±] /�]

k‾A²k{ n°j j±i
ground swell ¤B«)¼«p JAq¼i

jnm£»« Nªî©� JC pA ³� »MAq¼i [±] /�]



l , j
test data »z½B«pC ºBµ²jAj
nAq%A¨o‾ y½B«pC ºAoM Bµ²jAj pA ºA³î±ª\« [///³‾B½An]
sample data ³‾±ª‾ ºBµ²jAj / ÇT«

»TiB®{¬BTwBM ºBµ²jAj
archaeological data
ºB´T¼§BíI ¥æBe ³� ºjB®wA ° jA±« [»wB®{¬BTwBM ]
�TÇÇwj nB´ÇÇÇÇa ³ÇÇÇÇM ° SwA »TiB®{¬BTwBÇÇÇÇM
(feature) BµnAk½kQ ,Bµ³TiBw¨±M ,Bµ³TiBwSwj

j±{»« ©¼vPU BµnBTiBw °

off-site data ºA³5±d«¬°oM ºBµ²jAj
pA ¥æBÇe ¶k®Ç$@A oÇQ ºjBÇ« ºB½B*ÇM [»wB®{¬BTwBÇÇM ]
ºBÇµnAk½kÇQ ° Bµ³TiBwSwj ¥«B{ ,¬Bv‾A ºB´T¼§Bí%

}hz« »‾BTwBM �<±d« ð½ ³M c¦íU ¬°kM

food supply data »½Am+ ºj±]±« ºBµ²jAj
toTÇwj nj ºAm` jn±« nj ³� »UBîÀgA [³½m�ÇU ]

SwA j±]±« ³í«B]

»z½B«pC ºBµ²jAj Ñ ³‾±ª‾ ºBµ²jAj

vector data ºnAjoÔM ¶jAj
nj ³� »íOA° ¬B´] pA ~AqT‾A »î±‾ [ºnAjoM³z&‾ /¨]
° j±{»«¬B¼M RB~Th« ¥ñ{ ³M ²jAj S¼íO±« ¬C
° _Çi ° ³6PÇ‾ pA k®UnBLÇî ¬C nj ³½BÇQ ºBµkeA°

»í¦>k®a

raster data »\‾oG{ ¶jAj
ºA³ñLÇ{ nBTiBÇw BÇM »½BÇµ²jAj [ºnAjoM³z&ÇÇ‾ /¨]

»‾±Tw ° ºo6w ºBµ³ñL{ pA K�o« »§±¦w

yarder oÒMnAj
k®a B½ ð½ pA ¥ñzT« »µB¢Twj [¥¢®] � éMB®«/¨ ]

²B£nBL‾A ³M ²k®� ºBQ pA J±a ¤BPT‾A ºAoM nA Ø°j

setting 1 ²B£oÒMnAj
ß»Çz� J±Ça B½ ºoMnAj �æoî [¥¢®Ç] � éMB®«/¨ ]

²B£nBL‾A ³M »´T®«

yarding ºoÒMnAj
¶k®Ç� ºBÇQ pA J±a �¼§°A ¤BPT‾A [¥¢®] � éMB®«/¨ ]

¥¢®] ²B£nBL‾A ³M Sinj
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cable yarding, cable way, ºA³0BM ºoÒMnAj
cable logging
BÇM ¥¢®] pA J±a ¬joM ¬°o¼M [¥¢®Ç] � éMB®«/¨ ]

¥MB� pA ²jB,TwA
»¦MB� ºoÒMnAj / ÇT«

grapple yarding »ñ¢®a ºoÒMnAj
pA ²jB,TÇwA BÇM ºoÇ ÒMnAj »î±Ç‾ [¥¢®Ç] � éMB®Ç«/¨ ]

|±~h« ð¢®a

ground yarding »®¼«p ºoÒMnAj
Bµ³®ÇU ¬C nj ³Ç� ºoÇ ÒMnAj »î±‾ [¥¢®] � éMB®«/¨ ]

k‾±{»« ²k¼z� �¼«p º°n

ºA³5BM ºo ÒMnAj Ñ »¦MB� ºoÒMnAj

lateral yarding ºnB®� ºoÒMnAj
°j pA J±a ¤BPT‾A ° ºn°Céª] [¥¢®] � éMB®«/¨ ]

ºoÒMnAj _i Gog

high-lead yarding e¦í«³ª¼‾ ºoÒMnAj
ºB´TÇ‾A ¬C nj ³� ºoÒMnAj »î±‾ [¥¢®Ç] � éMB®«/¨ ]
ºoÒMnAj o¼v« pA »TªvO B½ ¨BªU nj Sinj ºBµ³®U

jnAj tBªU �¼«p BM

aerial yarding »½A±µ ºoÒMnAj
¥MBÇ� �¦¼w°³M ³� ºoÒMnAj »î±‾ [¥¢®] � éMB®«/¨ ]

j±{»« ¨B\‾A jo¢§BM B½ ¬±§BM B½ »½A±µ
Dendroica kirtlandii ºk®¦Uo� ¶o´wnAj
° ¬B¼ñv½nfoÇÇa pA ºA³‾±ÇÇÇ£ [»wB®ÇÇÇÇ{Sv½p ]
° S{nj HTLÇv‾ ¬kÇM BÇM ¬B‾Bwðz\®ÇÇ£ �TÇÇwAn

²o¼U ºBµoQ
agroforestry ºpn°Sz�nAj
»Un±Çæ ³M �¼«p ºoMnB� »î±‾ [¥¢®] � éMB®«/¨ ]
nj »«Aj ° »îAnp ºBµ³‾±£ ° Sinj pA »P¼,¦U ³�@

k{BM t¦Th« ¤Bñ{A
ºk¼Ä°oTwAo¼+ JB´T§A kg º°nAj

nonsteroidal antiinflammatory drug,
NSAID
nBTiBÇw ³Ç� »½°nAj ¬±¢ªµB‾ ºBµ²°o£ [»ñ{qÇQ ]

k‾nAj »MB´T§A k> oYA ° ºk¼Ä°oTwAo¼`
,ºk¼Ä°oTÇwA o¼Ç( JB´ÇT§A kÇD ºAjpjnj / ÇTÇ«

ºk¼Ä°oTwAo¼( JB´T§A kD �ñv«
nonsteroidal antiinflammatory
analgesic, NSAIA

anchor mark o¢®§ ïAj
j±{»« ðe o¢®§ º°n oM ³� ºA³‾Bz‾ [»½B½nj /b]
�vwÆ«¨BÇ‾ ° oÇÇ¢®§ ¤B½oÇÇw ¶nBªÇÇ{ o¢‾BÇÇz‾ °

SwA ¬C ¶k®®�k¼½BU
signifier, signifiant ¤Aj
Rn±Çæ ,ºn±w±Çw »wB®{¬BMp nj [»wB®{¬BMp ]

»®µl »½A°C
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hawse pipe, hawsehole o¼\‾p ¬¿Aj
nAoO »Tz� �®¼w nj ³� ºnAkL¼{ ¬¿Aj [»½BÇ½nj /b]

SwA o¢®§ o¼\‾p n±Lî ¥d« ° jnAj
domain hijacking »½BMn³®«Aj
�‾BÇÇ½An ¬C �\¼TÇÇ‾@nj ³ÇÇ� »¦ªÇÇÇÇî [RAoMBhÇÇÇÇ« ]
j±{»« ZnBi toTwj pA ³®«Aj ð½ ¶k®µju½°ow
ºBÇÇ] ,©]B´ÇÇ« ³ÇÇM N¦íTÇÇ« ¶k®µju½°oÇÇÇw °

jo¼£»« An »¦æA ¶k®µju½°ow
performance practice, Ao]A y‾Aj
performing practice
njBÇO An ²k‾pA±‾ ³� »½BµjAjnAoO ° y‾Aj [»&¼w±« ]

k®�»« Ao]A ³M
student pilot »‾BL¦iº±\z‾Aj
¬BL¦ijBTwA ©¼¦íU SdU ³� »½±\z‾Aj [»Ç½A±µ /b]
SwA ²joñ‾SIB½nj »‾BL¦i �«B®¼µA±£ p±®µ ° SwA
tetrachord ¡‾Aj
¶j°kdÇ« nj ³ª<Ç‾ nB´a pA ºA³î±ª\« [»&¼w±Ç« ]

Swnj n̈B´a �¦æBI ð½
¬B£nBa / ÇT«

tetrachordal »¢‾Aj
¬B£nBa.¡‾Aj ³M h±Mo« [»&¼w±« ]

»‾B£nBa / ÇT«

Sporophila hypochroma »5±¦M nA±i³‾Aj
�TÇwAn ° ¬BÇ½A²oÇQjnp pA ºA³‾±Ç£ [»wB®ÇÇ{Sv½p ]
ºA±´ÇÇO ¡‾n ³ÇÇM »½BµoÇÇQ BÇÇM ¬B‾Bwðz\®ÇÇ£@

²k®zinj ° �{°n ¡‾n»g±¦M

»®¼anAj nA±i³‾Aj
Sporophila cinnamomea
�TÇwAn ° ¬BÇ½A²oÇQjnp pA ºA³‾±Ç£ [»wB®ÇÇ{Sv½p ]
° »½B®Çe ¬C ©Çñ{ ° ³®¼Çw ³ÇÇ� ¬B‾Bwðz\®ÇÇ£@

jnAj ²BU±� ° º±O ºnBP®« ° SwA ¡‾n@»®¼anAj
sporophila zelichi _¼§p nA±i Ö³‾Aj
�TÇwAn ° ¬BÇ½A²oÇQjnp pA ºA³‾±Ç£ [»wB®ÇÇ{Sv½p ]
ºB´§BÇi BM ºA²±´O »‾kM ºAnAj ³� ¬B‾Bwðz\®£@

SwA ²k¼z� ° q¼U�±‾ nBP®« ° ²B¼w ³M ¥½B« ¶o¼U
Sporophila ruficollis »U±:B½¬jo£ nA±i³‾Aj
�TÇwAn ° ¬BÇ½A²oÇQjnp pA ºA³‾±Ç£ [»wB®ÇÇ{Sv½p ]
ºBµBQ ° ¡‾n@q«oO �®¼w ° ¬jo£ ³� ¬B‾Bwðz\®£@

jnAj ºA²k¼z� HTLv‾
Sporophila palustris »MAjo« nA±i³‾Aj
�TÇwAn ° ¬BÇ½A²oÇQjnp pA ºA³‾±Ç£ [»wB®ÇÇ{Sv½p ]
H«BªÇU ° ²k¼Çz� Â«BÇ� »½BµBÇQ ³� ¬B‾Bwðz\®£@

jnAj ¡‾n@²o¼U
¬AjApAk¼Q Ñ ¬AnAj³‾Aj

circle of curvature »£k¼ªi ¶o½Aj
³� ¬C �6P‾ ð½ nj ©i ð½ oM tBª« ¶o½Aj [»�B½n ]
�6PÇ‾ nj ç°o,Ç« ©Çi »£k¼ªÇi BM ¬C »£k¼ªi

SwA oMAoM tBªU
colour circle, colour wheel ¡‾n ¶o½Aj
pA ¥æBÇe ¥Çñ{ºA²oÇ½Aj nAj±ªÇÇ‾ [»ªv\ÇÇU /Çµ]
k¼,Çw ¡‾n ¬C yioa BM ³� ºn±‾ t¼g ºB´¢‾n

j±{»« ¥æBe
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hour circle »TîBw ¶o½Aj
K6O pA ³� ¬BªwC ¶o� º°n ºA³ª¼rî ¶o½Aj [¨±\‾ ]
}hÇz« ¨oÇ] ð½ ° ¬BªÇwC J±®Ç] ° ¤BªÇÇ{

jnm£»« º°Bªw
tilt cycle »\� ¶o½Aj
q�o« ³M [� uñî ð½ nj ºA²o½Aj [ºnAjoM³z&‾ /¨]
nj ¬C o6ÇO ³� (isocenter point ) nBM©µ �6P‾

SwA uñî ß»¦æA _i ºBTwAn
incircle, inscribed circle »5Bd« ¶o½Aj
ç°o,« »í¦>k®a ð½ ¬°nj ³� ºAo½Aj [»�B½n ]

SwA tBª« ¬C ºB´í¦> �ªµ oM ° jnAj nAoO
Ursa Minor olæA Jj
¶nBTw ³� ¬BªwC »ñ¦I Rn±æ �½oU»§Bª{ [¨±\‾ ]

jnAj nAoO ¬C nj »L6O
Ursa Major oL�@A Jj
¤Bª{ nj éOA° ònqM »ñ¦I Rn±æ �¼«±w [¨±\‾ ]

¬BªwC
Aldebaran ¬AoÒM Òj
fow ¤±` »î±‾ k®‾B« ³� n±Y ºB,§C ¶nBTw [¨±\‾ ]

SwA K{ ¬BªwC nj pnBM
Cygnus ³]B]j
¬BªwC »§Bª{ ¶oñª¼‾ nj ºpnBM »ñ¦% Rn±æ [¨±\‾ ]

j±{»« n±~UpA°oQ ¤Be nj »½±3 ¥ñ{ ³M ³$@
daughter oTij
�Tvµ ð½ »{BQA° oYA oM ³� »ªUA ºA³Tvµ [ð½q¼0 ]

j±{»« k¼§±U o¢½j
scalding 1 ¬jp x±] JC nj
�Ç¼§°A jA±Ç« Rk«²BU±Ç� ¬jo�n°³g±Ç` [»½Am� /�]

B´‾C ºpBw²jB«C ºAoM x±] JC nj »½Am`
1 ¬jpx±] JC / ÇT«

scald 2 ¬jp x±] JC nj
�Ç¼§°A jA±Ç« Rk«²BU±Ç� ¬jo� n°³g±` [»Ç½Am� /�]

x±] JC nj »½Am`
2 ¬jpx±] JC / ÇT«

entry, component of matrix, ³½Anj
element of matrix

u½oUB« ð½ ¶k‾pBw ºAq]A pA ð½ oµ [»�B½n ]

stern door ³®{BQ ßnjnj ³µAnK¼{ ¥ñ{ ³M �odT« ßnj »î±‾ [»½B½nj /b]
¥½Bw° B½ ¿B�ºo¼£nBM B½ ³¼¦hU ºAoM ³� n°B®{ �®{BQ

j±{»« ²jB,TwA ¬C pA ³¼¦P‾
hawse pipe cover, o¼\‾p ¬¿Aj x±Qnj
hawse buckler, hawse flap
nAoÇO o¼\Ç‾p ¬¿Aj º°n ³Ç� ºA³ÇOn° [»½BÇ½nj /b]
k®�»« ºo¼£±¦] ¬C ³M B½nj JC j°n° pA ° jo¼£»«
scale degrees ¨B£ RB]nj

¨B£ ð½ nj ³ª<‾ oµ S¼íO±« [»&¼w±« ]

authigenesis »½ApB]nj
,k½kÇ] ºB´¼‾BÇ� ¬C nj ³Ç� ºk®½AoI [»wB®{�¼«p ]
(enclosing ²k‾o¼£oMnj ºB´¢®w B½ J±wn ¬°nj

k‾±{»« ¥¼ñzU rock)



»½Ajpjnj 151

rate 1 ³]nj
RB«ki B½ ¿B� S¼,¼� y\®w �@À« [/// ºo¢{jo£@ ]

rating ºk®M³]nj
ð½ ºnAmÇÇ£xpnA ° ºk®M³PLÇÇg [/// ºo¢{joÇÇÇÇ£@ ]

³î±ª\«
diamond ratings tBª§A ºk®M³]nj
ºjo¢‾B´Ç] ºB´µB¢T«BOA ºk®M³]nj [/// ºo¢{jo£@ ]
³� (diamond system) tBª§A �‾B«Bw tBwAoM
RÀ¼´ÇvU ¬Aq¼« ° RB«ki c6w oM S¼,¼� ¬C nj

jnAj S½±§°A
star ratings ²nBTw ºk®M³]nj
ºjo¢‾B´Ç] ºB´µB¢T«BOA ºk®M³]nj [/// ºo¢{jo£@ ]
³Ç� (star system) ²nBTÇw �‾B«BÇÇw tBÇÇwAoÇÇM
° RÀ¼´ÇvU ¬Aq¼Ç« ° RB«kÇi c6Çw ¶k®µj¬Bz‾

SwA ¬Bª´« ³M »£k¼wn ¶±d‾
rated ²k{ºk®M³]nj
ð½ S¼,¼Ç� ºk®M³Ç]nj ³ÇM h±MoÇ« [/// ºo¢{joÇ£@ ]

³î±ª\«
derecho ±aßn ßj
pA »{BÇ‾ ,²joTÇv£ _Çi SwAn jBM ¬BI±U [±] /�]

k½k{ »TIoªµ [®µ°oI
pioneer tree ¨B£y¼Q Sinj
nj nBM�Ç¼§°A ºAoÇM ³Ç� »TÇinj [¥¢®Ç] � éMB®«/¨ ]

k½°n»« ²B¢z½°n
shrub ³`Tinj

¬C �ÇÔM pA ³Ç� »M±a »®Twn oµ [¥¢®Ç] � éMB®«/¨ ]
k{BM ²k{ Kíz®« jkíT« ºBµ³OBw

shade tolerant tree k®vQ³½Bw Sinj
»Tv½p SMBOn »½B‾A±U ³� »Tinj [¥¢®] � éMB®«/¨ ]

jnAj An ³½Bw nj
shade intolerant tree k®vQn±‾ Sinj
»TÇv½p SMBOn ºAoM ³� »Tinj [¥¢®Ç] � éMB®«/¨ ]

jnAj »IB� n±‾ ³M pB¼‾
photopsia, photopsy »®¼Myinj
ð½odÇU S¦î ³M n±‾ yzinj tBveA [»ñ{qQ ]

©za �¼ñL{
analgesic Ajpjnj
ºnB¼{±Çµ ¬joM�¼ÇM pA ¬°kM ³� »½°nAj [»ñ{qÇQ ]

j±{»« jnj tBveA yµB� K]±«
�ñv« / ÇT«

º°nAj Ñ ºk¼Ä°oTÇwAo¼+ JB´T§Akg ºAjpjnj
ºk¼Ä°oTwAo¼& JB´T§Ak:

narcotic analgesic, nkh« ºAjpjnj
opiate analgesic, opioid analgesic
¤B~ÇUA BÇÇM ³ÇÇ� »UBL¼�oÇÇU pA ð½ oÇÇµ [»ñ{qÇÇQ ]
tBÇÇveA é‾BÇÇ« ºA²nA°¬±¼ÇÇIA ºBµ²k‾o¼ÇÇ£ ³ÇÇM

j±{»« jnj
nkh« �ñv« / ÇT«

analgesia »½Ajpjnj
ºnB¼{±µ �TIn �¼M pA ¬°kM jnj �¼ñvU [»ñ{qQ ]
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dislocation »¢T0nnj
ºkíÇÔM ³Çw nBTiBÇw nj »¢Tw±¼QB‾ »î±‾ [ð½q¼0 ]
k®�»«©r®« An n±¦M nBTiBw ¬C j±L‾ ³� n±¦M ºA²n°j
screw dislocation »`¼Q »¢T0nnj
¬B¼Ç« poÇ« ¬C nj ³� »6i »TwAnB‾ »î±‾ [ð½q¼0 ]
BÇM ºpA±« n±¦M ¥iAj nj ²k½q<§B‾ ° ²k½q<§ »eA±‾

SwA xq<§ �d,æ
edge dislocation ºA³L§ »¢T0nnj
¬B¼Ç« poÇ« ¬C nj ³� »6i »TwAnB‾ »î±‾ [ð½q¼0 ]
oÇM j±ªÇî n±¦M ¥iAj nj ²k½q<§B‾ ° ²k½q<§ »eA±‾

SwA xq<§ �d,æ ºBTwAn
suture 1 pnj
¥¼ÇvI GkÇæ º°noÇM j±]±« _i [»wB®{�¼«p ]

¬B½BQow ° BµºA³,�°j ° ¬B½BQ©ñ{
sutured nAjpnj
pA An ²°o£ °j ³� »6i »TIBM »£s½° [»wB®{�¼«p ]

k®�»« Ak] ©µ
joint ²pnj
oÇYA oM ³� ¡®w nj »¢Tvñ{ »î±‾ [»wB®{�¼«p ]
²kµBz« ¡®w Gog °j nj »½B]³MB] ³‾±£_¼µ ¬C

j±{»ª‾
master joint, major joint, »¦æA ¶pnj
main joint
kÇe pA y¼ÇM xoTÇv£ ³Ç� ºA²pnj [»wB®{�¼Ç«p ]

k{BM ³T{Aj �¼¢‾B¼«

strike joint ºjAkT«A ¶pnj
RApA±Ç« ³ÇM ¬C jAkTÇ«A ³Ç� ºA²pnj [»wB®{�¼ÇÇ«p ]

SwA ¡®wf Òn B½ ºk®M³½¿
³5Bñ{ Ñ pBM ¶pnj

shear joint »{oM ¶pnj
»{oM º°o¼‾ ¤BªîA oYA oM ³� ºA²pnj [»wB®{�¼«p ]

SwA ²k«C j±]°³M
jointing ºk®M²pnj
nj B´Ç‾C n±@e B½ Bµ²pnj »¢‾±¢a [»wB®{�¼«p ]

»¢®w ¶j±U ð½
feather joint, pinnate joint ¬BwoÒQ ¶pnj
¥Çv£ BÇ½ ²pnj ³M SLv‾ ³� ºA²pnj [»wB®{�¼«p ]

jnAj k®‾B«oQ S§Be »¦æA
jointed nAj²pnj
»Ç‾A°AoI ºBµ²pnj ³� »¢®w »£s½° [»wB®{�¼«p ]

jnAj
tectonic joint »TiBw)¼«p ¶pnj
xnBÇÇzI oÇÇYA oÇÇM ³ÇÇ� ºA²pnj [»wB®{�¼ÇÇÇÇÇ«p ]
³ÇÇM »TiBw�¼ÇÇÇ«p ºBµ°o¼ÇÇÇÇ‾ (compaction)

k½C»«j±]°
columnar joint »‾±Tw ¶pnj
° ºpA±Ç« ºBÇµ²pnj pA ºA³î±ª\Ç« [»wB®{�¼«p ]
ºB´¢®ÇÇw »ÇÇioÇÇM nj »í¦>k®ÇÇa ° ºn±z®ÇÇ«

k®½C»« j±]° ³M ¬k{ jow oYA oM ³� »‾Bz,zUC
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cooling joint »£k{jow ¶pnj
ð½ ¬kÇ{ joÇw oÇYA oÇM ³� ºA²pnj [»wB®{�¼«p ]

k½C»« j±]° ³M �½nlC ¡®w
dip joint »L¼{ ¶pnj
jAkTÇ«A oÇM ¬C jAkTÇÇ«A ³ÇÇ� ºA²pnj [»wB®{�¼ÇÇ«p ]

k{BM j±ªî ¡®w f Òn B½ ºk®M³½¿
diagonal joint ºoG: ¶pnj
jAkT«A ³M SLv‾ ¬C jAkT«A ³� ºA²pnj [»wB®{�¼«p ]

SwA ¥½B« ¡®w f Òn B½ »M±wn ºB´®¼a
oblique joint ¥½B« ¶pnj / ÇT«
spheroidal joint nA°²o� ¶pnj
º°oÇ� q�o«©µ »¢Tvñ{³Twj ð½ [»wB®{�¼«p ]
³Ç‾AjqÇ½n° ©Ç�@AoTÇ« ºA³Tvµ ¬±«Ao¼Q ³� º±@¼M B½

k{BM ³TIo£ ¥ñ{
tension joint »zz� ¶pnj
»Çzz� ºBµ°o¼Ç‾ oYA oM ³� ºA²pnj [»wB®{�¼Ç«p ]

SwA ²k«C j±]°³M
bedding joint ºk®M³½¿ ¶pnj
³ÇM »M±Çwn ºB´¢®ÇÇw nj ºA²pnj [»wB®{�¼ÇÇ«p ]

ºk®M³½¿ �d,æ RApA±«
ºo;< ¶pnj Ñ ¥½B« ¶pnj

transverse joint, cross joint é5B?T« ¶pnj
»¦ÇæA ºBÇµ²nA±6Çi oM ³� ºA²pnj [»wB®{�¼Ç«p ]

SwA j±ªî ¡®w
nontectonic joint »TiBw)¼«pB‾ ¶pnj

xnBÇÇzI oÇÇYA oÇÇM ³ÇÇ� ºA²pnj [»wB®{�¼ÇÇÇÇÇ«p ]
»TiBw�¼«p ¥«A±î pA o¼` »¦«A±î (compaction)

k½C»« j±]° ³M
sheet joint ºA³:n° ¶pnj
ºBµ²j±U nj �¼«p c6w ºpA±« ¶pnj [»wB®{�¼«p ]

�½nlC
nonsystematic joints ¬B«Bw»M ºBµ²pnj
¶pnj³Twj ð½ ³M N¦íT« ³� »½Bµ²pnj [»wB®{�¼«p ]

k®Tv¼‾ keA°
systematic joints k®ª‾B«Bw ºBµ²pnj
nj ³Ç� ³MBÇz« ºB´¼£s½° BM »½Bµpnj [»wB®{�¼«p ]

k‾±{»« oµBy ³Twj k®a B½ ð½
»½BwB®{ Ñ »z\®ÇwSv½p »\®w»TÇÇwnj

»z\®wSv½p
nAq0A¨o‾ »\®w»Twnj

software verification
pA ¬B®¼ªÇ<A ºAoÇM nAqÇ%A¨oÇ‾ »MBÇ½pnA k®Ç½Ao% [///³‾B½An]
¬C@ºAoM@²k{³T%o£oZ‾@nj@RB~hz«@BM@¤±~d«@S*MBU«
bow door ³®¼w ßnj³Ç� »TÇz� �®¼Çw nj �odT« nj »î±‾ [»½B½nj /b]
¥½BÇw° ° nAjfoa ºBµ¿B� ºo¼£nBM ° ³¼¦hU ºAoM

j±{»« ²jB,TwA ¬C pA ³¼¦P‾
¤Bí0cGw nBPñUS{nj

surfactant macromonomere
jnAj »§Bí% cUw S¼æBi ³$ ºq½o¢MC nBPñU [»ª¼{ ]
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at anchor o¢®§nj
�¼½BÇQ ¬C oÇ¢®§ ³Ç� ºn°B®Ç{ »£sÇ½° [»½B½nj /b]

SwA ²jo� o¼£ B½nj oTvM nj ° ²k{ ²jBTwoI
therapy ¬B«nj
ºAoM ³� ºk®«¨Br‾ RB\§Bí« ³¦v¦w [»wB®Ç{¬A°n ]
BÇ½ »‾BªÇv] »>oÇ« S¼íÇ>° ³ÇM ¬k¼zhM j±L´M

j±{»« ¨B\‾A joI »‾A°n
Rogerian therapy ºpo]An ¬B«nj
³Ç$ n±d«éÇ]A oÇ Ô« ° »‾B«nj¬A°n »î±‾ [»wB®{¬A°n ]
�nj oÇM »®TL« ° SwA ²jo$ boU« An ¬C po]An ¤nB$@
SwA é]Ao« »wB®{j±i ° »½B%±ñ{j±i ° ³‾¿kªµ
therapist o¢‾B«nj
ºB´½nBª¼ÇM ³Ç� ²k½jxp±Ç«C ºjoÇI [»wB®{¬A°n ]

k®�»« ¬B«nj An »‾A°n R¿ÀTiA B½ »ªv]
therapeutic »‾B«nj

¬B«nj ³M h±Mo« [»wB®{¬A°n ]

en route o¼v« nj
¬C ¤±g nj B½ o¼v« nj [/// ºo¢{jo£@ ]

Grus B‾nj
nj ,»M±®Ç] ¶oñª¼Ç‾ ¬BªwC »ñ¦I Rn±æ [¨±\‾ ]
nkÇO ³Ç� ,t±®PÇO ònqÇÇM Rn±ÇÇæ »¢½BvªÇÇµ

SwA 1.7 ¬C ¶nBTw �½oUn±‾oQ
Gruiformes ¬B‾BwB‾nj
³� ,R°B,T« ºBµ²pAk‾A BM »‾B£k‾oQ [»wB®{Sv½p ]
©µ BM ¬Bz½Am` ~±‾ ³M ³]±U BM q¼‾ ¬B{nBP®« ¥ñ{

pA ºA³½BÇw ºAnAj ¬B{»T®½p ºBµoQ ;SwA R°B,T«
SwA ºA²±´O ° ºoTv�@Bi ° ²B¼w ºB´¢‾n

Grus japonensis »®QAr ºB‾nj
�TÇwAn ° ¬B¼ÄBÇ‾nj ¶o¼ÇU pA ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p ]
¡‾n ° jnAj ²B¼w »‾jo£ ° k¼,w »‾kM ³� ¬B‾BwB‾nj

SwA q«oO y]BU
Grus leucogeranus »½B½oL¼w ºB‾nj
�TÇwAn ° ¬B¼ÄBÇ‾nj ¶o¼ÇU pA ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p ]
q«oÇO ¡‾n ³M »ñwB« BM ,k¼,w ¡‾n ³M ¬B‾BwB‾nj
�Ç½A nBP®Ç« �±Ç‾ ;Bµ©Çza ° nBP®« GAogA nj ²o¼U

SwA nAj³‾Ak‾j ²k‾oQ
Grus vipio k¼�wB�: ºB‾nj
�TÇÇwAn ° ¬B¼ÄBÇÇ‾nj pA ºA³‾±ÇÇ£ [»wB®ÇÇÇ{Sv½p ]
�¼eBÇ‾ nj ³Ç� ²B¼Çw ° ²k¼Çz� »‾joÇ£ BM ¬B‾BwB‾nj

SwA k¼,w Â«B�SzQ
Grus monacha ºj±hµÀ�ºB‾nj
�TÇÇwAn ° ¬B¼ÄBÇÇ‾nj pA ºA³‾±ÇÇ£ [»wB®ÇÇÇ{Sv½p ]
¥½B« ¶o¼U ºBµoQ ºAnAj ow �¼eB‾ nj ³� ¬B‾BwB‾nj

k½C»« or‾ ³M j±hµÀ� ³¼L{ ³� SwA q«oO ³M
Grus nigricollis ²B¼w¬jo£ ºB‾nj
�TÇÇwAn ° ¬B¼ÄBÇÇ‾nj pA ºA³‾±ÇÇ£ [»wB®ÇÇÇ{Sv½p ]

SwA ²B¼w Â«B� »‾jo£ ºAnAj ³� ¬B‾BwB‾nj
Gruidae ¬B¼½B‾nj
�XÇ] BÇM ¬B‾BwB‾nj �TwAn pA ºA²o¼U [»wB®{Sv½p ]
ºBµoÇQ ³ÇÇ� ¥½±ÇÇg »½BµBÇÇQ ° ¬joÇÇ£ ° ònqÇÇM

k‾nAj k¼,w B½ ºoTv�@Bi»T®½p
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bow visor ³®¼w »MB?‾ nj
j±{»« pBM ¿BM No< ³M ³$ n°B®{ ³®¼w ßnj [»½B½nj /b]

SwBµoMA o%° °n Ç°n ºBµn°B®{ |±~h« °
dual-homed gateway ³‾Bi°j ¶nA°nj
³� ³ñL{ ºB‾B¼« °j BM ºA³‾B½An ºA³‾B«Bw [RAoMBh« ]
S‾oT®Ç½A jAjnAoO �ñL{ °j �¼M ,�«A ¤oT®� �6P‾ °j
(IP) S‾oT®Ç½A jAjnAoÇO �‾BÇz‾ °j ° t¦Th« (IP)

k®�»« jB\½A t¦Th«
gate 1 1 ²pA°nj
nj Bª¼QA±µ ³M ¬AoIBv« ¬k{ nA±w �6P‾ [»½A±µ /b]

²B£j°oI
gateway 2 ²pA°nj
_½Ao{ ¥¼§j ³M ³� »¦æA �6P‾ B½ o´{ [/// ºo¢{jo£@ ]
³ÇM ¥PÇ‾ ° ¥ªÇe ºBµ³ñL{ S¼í>° ° »½B¼IAo<]
³P6®Ç« BÇ½ n±Çz� ð½ ³ÇM »woTÇwj ¥dÇ« ¬A±®Çî

j±{»« J±vd«
forage harvester ³0±¦î o£°nj
BÇ½ k®$»Ç« °nj An ³%±¦Çî ³Ç$ »®¼{B« [SîAnp � /�@]
joÇi pA uQ ° jnAj»«oÇM �¼Ç«p pA An ²kÇ{°nj �%±¦î
k®$»« ¥*T®« ºo¢½j �¼¦*‾ �¦¼w° ³M ºk®M³TvM ° ¬jo$@
hypocycloid jAqioa¬°nj
_¼d« oM éOA° SMBY ºA³6P‾ »wk®µ ¬Bñ« [»�B½n ]
¶oÇ½Aj ð½ ¬°nj nj ²oÇ½Aj ¬C »TÇÇO° ,²oÇÇ½Aj ð½

kT¦`»« ¬C oM tBª« ° SMBY ç°o,«
ºA²q¼UnB´a jAqioa Ç¬°nj

hypocycloid of four cusps

¶o½Aj BM ³6P‾ nB´a nj ³� ºjAqioa ¬°nj [»�B½n ]
jnAj �@AoT{A SMBY

hypotrochoid jAp³ioa¬°nj
~Bí{ º°n ºA³6P‾ S�oe pA ¥æBe ©i [»�B½n ]
¬C »TÇO° ,¬Cq�o« q] ³M ²o½Aj ð½ ~Bí{ jAkT«A B½
¬C oM tBª« ° xq<§ ¬°kM »TMBY ¶o½Aj ¬°nj ²o½Aj

kT¦<M
Bµ³?¦e »Th½n¬°nj Ñ ºA³?¦e»Th½n¬°nj

ring endomorphism Bµ³?¦e»Th½n¬°nj
³ÇM ç°o,Ç« ºA³P¦Çe pA »Th½oªÇµ ð½ [»�B½n ]

xj±i º±U
ºA³-¦e »Th½n¬°nj / ÇT«

radial inflow »îBí{ xnB{ ¬°nj
�‾B«Bw ð½ q�o« º±w ³M jBM Sîow �,§Æ« [±] /�]

º±]
amnioscope )¼M³«B{¬°nj
»®¼M³«BÇ{¬°nj ºAoÇM ³� �¼M¬°nj »î±‾ [»ñ{qQ ]

j°n»« nB� ³M
amnioscopy »®¼M³«B{¬°nj
nAkPÇ« ° ¡‾n ° �¼®Ç] ©¼PTÇv« ¶kµBz« [»ñ{qQ ]
�¼ÇÇM¬°nj ¬joÇÇ� jnA° BÇÇM ºA³«BÇÇ{¬°nj é½BÇÇ«

¬Akµp º±¦£ pA »æ±~h«
amniorrhea xq½n³«B{¬°nj
¶o,Çe pA ºA³«B{¬°nj JC �Th½n¬°o¼M [»ñ{qQ ]

ºA³«B{¬°nj
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acting in »½Bª‾y®�¬°nj
nj é]AoÔ« ¬C nj ³� S«°BP« ºA³‾±£ [»wB®Ç{¬A°n ]
BÇM ³Ç‾ ,An ²kÇ‾AnuQA° ºBµ°pnC »‾B«nj¬A°n ¤±g

k®�»« ³¼¦hU ¥ªî BM ³ñ¦M ,RBª¦�@
introvert Ao£¬°nj
y½B´‾B\¼Çµ ° ³]±ÇU ³ÇÇ� ºjoÇÇI [»wB®ÇÇ{¬A°n ]

SwA j±i ³M G±6í«
introversion »½Ao£¬°nj
³My½±i tBveA ° nBñ%A ³M jo% ³]±U [»wB®{¬A°n ]
»îBªT]A ¥«BíU ° ¬°o¼M ¬B´] BM hBLUnA ³M ¥½BªU ºB]
passive introversion »§Bí�‾A »½Ao£¬°nj
joÇ% »‾A±UB‾ pA »{B‾ »½Ao£¬°nj »î±‾ [»wB®{¬A°n ]
j±i pA ¬°o¼M ³M (libido) ³½B«Sv½p ¬jo$ N±Uí« nj
incentre q�o«¬°nj
¶oÇ½Aj q�o« ,ç°o,« W¦X« ð½ jn±« nj [»�B½n ]

¬C »gBd«
mare B½nj
B½ ²nB¼w c6w oM SvQ B½ ²o¼U é¼w° �¼eB‾ [¨±\‾ ]

oªO
deflation lake »zM°njBM �aB½nj
AkTMA nj ³� ºA³>±e ¶k®®�oQ �aB½nj [»wB®{�¼«p ]
° ðzi»ÇeA±‾ nj ²s½° ³M jBM y½BwoI �¦¼w° ³M
nB¼ÇvM Á±ªíÇ« ° k½C»Ç« j±Ç]° ³ÇM ðzi ³ª¼ÇÇ‾

j±{»« nAkMC »æBi ¤±~I nj ° SwA Nªî©�@
landslide lake ºA²ql§)¼«p �aB½nj
ð½ JC ¬k{ éª] oYA oM ³$ ºA³aB½nj [»wB®{�¼«p ]

SwA ²k«C j±]°³M ²qJ§�¼«p ¶j±U ð½ SzQ j°n
erosion lake »z½Bwo0 �aB½nj
oÇYA nj ³� ºA³>±e ¶k®®�oQ �aB½nj [»wB®{�¼«p ]

SwA ²k«C j±]° ³M y½BwoI
recipient ²k®®�S0B½nj
ºnAk‾BÇ] »ªwA ²°o£ »½B®í« S§Be [»wB®{¬BMp ]

kwn»« °A ³M ¥íI �\¼T‾ ³�@
sea sickness »¢T0o£@B½nj
»½B½nj �¼¦*‾ ¥½Bw° BM o-w pA »{B‾ j±´U [/// ºo¢{jo£@ ]

»¢®µCxÔj Ñ»¢®µCr Ôj
j°kd« ee BM »woTwj

access with limited privileges
nj |BÇi ºA²p±Çe ³M »woTwj »î±‾ [RAoMBh« ]
»ÇioÇM �\¼TÇ‾ nj ³Ç� RBîÀÇgA ºn°BØ®ÇI �‾B«BÇw
ºB´T½j°kdÇ« BÇM ,»T¼®Ç«A ºB´UnBrÇ‾ ° Bµk®Ç½AoÇÇI

Sw°n³M°n »~hz«
dial-up access ºo¼£@²nBª{ BM »woTwj
BÇM ³� S‾oT®½A ³M »woTwj ºAoM »{°n [RAoMBh« ]
SîoÇw ºAnAj ° j±{»Ç« ¨B\Ç‾A ºjBî �,¦U _i

SwA 56 kbps

non-uniform ³Q0Be ³M SiA±®ñ½B‾ »woTwj
memory access, non-uniform memory
architecture, NUMA
joñ¦ªÇî ¶oTÇv£ ³Ç� ºn°BØ®ÇI »î±ÇÇ‾ [RAoMBhÇÇ« ]
An¬nBPTÇ« ß»Ç{pAjoQk®a ¶k®µju½°ow ºBµ³‾B½An

kµj»« ³íw±U
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³Q0Be ³M SiA±®ñ½ »woTwj
uniform memory access, UMA
nj ³� ³‾B½An �rIBe ºAoM ºnBªí« »î±‾ [RAoMBh« ]
Ó¿BªTÇeA ° ²kÇ‾pAjoÇQ k®a ºAnAj ßºpA±« ºBµ³‾B½An

j°n»« nB� ³M ³rIBe �{AoU k®a
artifact/artefact ³TiBwSwj
¬C pA B½ ²jAj ¥ñ{ B½ ³TiBw ozM ³`‾C [»wB®{¬BTwBM ]
,B´T%BM ,¥½Bw° ,Bµ²pBw ,B¼{A j±‾ pA ,SwA ²jo$ ²jB-TwA

ºo®µ nBYC ° B´eÀw ,Bµ³®¼§B-w ,Bµ³½AnC
organic artifact »§C �TiBwSwj
»§C jA±Ç« pA ³� ºA³TiBwSwj oµ [»wB®{¬BTwBM ]
,ZBÇî,¬A±hTÇwA ,J±Ça ¥«B{ ,SwA ²k{ ³TiBw

B´‾C k®‾B« ° fB{
metal artifact ºq¦0 �TiBwSwj
k{BM q¦% u®] pA ³$ ºA³TiBwSwj [»wB®{¬BTwBM ]

pseudo-artifact Bª‾³TiBwSwj
³¼LÇ{ oµBy nj ³� »í¼Lg ¾»{ oµ [»wB®{¬BTwBM ]

k{BM ozM Swj �TiBw nAqMA
steaming apparaus qQnBhM ²B¢Twj
JC nBhM BM An »½Am` jA±« ³� »µB¢Twj [»½Am� /�]

jqQ»«
qQnBhM / ÇT«

polisher ²k®®�nAoM ²B¢Twj
»Ç½Am` jA±« »ioM c6w ³� »µB¢Twj [»½Am� /�]

k®�»« �AoM An [‾oM ºBµ³‾Aj k®‾B«

winnower nB]±M ²B¢Twj
¤BMo` k®a B½ ð½ ºAnAj »µB¢Twj [SîAnp � /�@]
Bµ³Ç‾Aj¬B¼Ç« pA »PÇIA »½A±µ ¬B½o] ¬k‾Anm£ BM ³�@

k®�»« Ak] An B´‾C ºB´¼~§BiB‾
deodorizer Ajp±M ²B¢Twj
° �Ç`°n J±¦6«BÇ‾ º±M ³� »µB¢Twj [»½Am� /�]

k®�»« Gme An o¢½j »½Am` jA±«
o¼£±M ²B¢Twj / ÇT«

³Tw±¼Q ºAjp±M ²B¢Twj
continuous deodorizer
³Ç� ¿BÇM S¼Ioy BM Ajp±M ²B¢Twj »î±‾ [»½Am� /�]
³Tw±¼Q n±g ³M jB½p o½jBP« nj An »½Ajp±M jn±« ¶jB«

k®�»« »½Ajp±M ,_½Ao{ o¼¼<U ¬°kM °
batch deodorizer ³Tw±¼QB‾ ºAjp±M ²B¢Twj
»Ç½AmÇ` ¶jBÇ« ³Ç� Ajp±ÇM ²B¢Twj »î±‾ [»½Am� /�]
Rn±Çæ ³ÇM ° ©Ç� o½jBPÇ« nj An (�Ç`°n Á±ªíÇ«)

k®�»« »½Ajp±M ³Tw±¼QB‾
³Tw±¼Q ³ª¼‾ ºAjp±M ²B¢Twj

semicontinous deodorizer
BÇM ³Tw±¼QBÇ‾ ºAjp±ÇM ²B¢TÇwj »î±Ç‾ [»Ç½AmÇ� /�]
SIB½pBÇM S¼¦MBÇO ° ¤±ªíÇ« kÇe pA oTz¼M S¼Ioy

RnAoe oTLwB®«
Ajp±M ²B¢TwjÑ o¼£±M ²B¢Twj

directed-energy device º±UoQ ²B¢Twj
ºro‾A pA ¬C nj ³� ºA³‾B«Bw B½ ²B¢Twj [»«B4‾ /�]
²jB,TÇwA bÀw �¼´U pAo¼` »½BµjoMnB� ºAoM º±UoQ

j±{»«
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propaganda machine RBl¼¦LU ²B¢Twj
pA »íÇOA° o¼` ºo½±~U ³� »UÀ¼ñzU [»wB¼w /�]
ºBµ³‾BÇwn pA ²jB,TÇwA BM HL§B` ,An |Bi »T¼í>°
° jn°C»« j±]° ³M SwB¼w ð½ joLz¼Q nj ,»µ°o£@

k®�»« ³ÄAnA
handing-up machine, )�@³‾Ba ²B¢Twj
dough moulder
An o¼ªÇi ºBµ³í6ÇO ³Ç� »µB¢TÇÇwj [»ÇÇ½AmÇÇ� /�]

k®�»« ¥ñ{ºA³§±¦£@
��@³‾Ba / ÇT«

clarifier pBw¤¿p ²B¢Twj
pA An RBM±wn ° B´¼~§BiB‾ ³� »µB¢Twj [»½Am� /�]

k®�»« Ak] é½B« jA±«
pBw¤¿p / ÇT«

enrober »‾B{±QRÀñ{ ²B¢Twj
RÀñ{ BM An »½Am` jA±« ³� »µB¢Twj [»½Am� /�]

kµj»« y{±Q
Y±?w jkî ²B¢Twj

falling number apparatus
S¼§BíÇI �¼¼íÇÇU ºAoÇÇM »µB¢TÇÇwj [»ÇÇ½AmÇÇ� /�]

RÀ` jnC nj ºpÀ¼«CB,§C
[®w pÀ¼«C / ÇT«

q�o«k¼{n±i RB~Th« ²B¢Twj
helio centric coordinate system,
sun-centered coordinate system
nj ¬C EkLÇ« ³� »UB~Th« ²B¢Twj [ºnAjoM³z&‾ /¨]

j±{»« çoI k¼{n±i q�o«

q�o«)¼«p RB~Th« ²B¢Twj
geocentric coordinate system,
geo-centered coordinate system
nj ¬C EkLÇ« ³� »UB~Th« ²B¢Twj [ºnAjoM³z&‾ /¨]

j±{»« çoI �¼«p q�o«
nB£pBw ºBµ³§jBí« Ñ nB£pBw ºBµ³§jBí« ²B¢Twj
ºBµ³§jBí« Ñ nB£pBwBÇ‾ ºBµ³§jBíÇÇ« ²B¢TÇÇwj

nB£pBwB‾
prover ºn°Cn° ²B¢Twj
y½AqÇIA An o¼ªÇi ©\Çe ³� »µB¢Twj [»½Am� /�]

kµj»«
chiral nA±Twj

»£nA±Twj »£s½° �T{Aj [»ª¼{ ]

»d¼g±U Svz‾ nB� n±Twj
debriefing agenda
nj ³Ç� »UBî±>±Ç« ° RBÇñ‾ Swo´ÇI [»«B4‾ /�]

SIo£ kµA±i nAoO WdM jn±« »´¼]±U �v¦]
joint set ²pnj³Twj
y¼ÇM ° ©Ç� ºBÇµ²pnj pA »µ°oÇ£ [»wB®{�¼ÇÇ«p ]

ºpA±«
assistant director ¬Ajo£nB� nB¼Twj
¥¼LÇO pA »î±®TÇ« t½BÇy° ³Ç� »~hÇ{ [///Bª®¼w ]
° k¼§±U²°oÇ£ »¢®µBªÇÇµ ° »‾BÇÇ«p ºq½n³«B‾oÇÇM
²jo� ¤±d« º° ³M ¬Ajo£nB� ³� An B´®½oªU ºnAq£oM

jnAj ²k´î oM ,SwA
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k¼§±U o½k« nB¼Twj
assistant production manager
BÇ½ k¼§±ÇU ºq½n³«B‾oÇM nj ³Ç� »~hÇ{ [///Bª®¼Çw ]

k®�»« ðª� k¼§±U o½k« ³M »‾±½q½±¦U ºBµ³«B‾oM
dysrhythmia »¢®µCx Ôj
¬C nj ³Ç� K¦ÇO ¡®µBMoÇ> nj ¤ÀTÇiA [»ñ{qÇQ ]

SwA nB\®´MB‾ »§° ©r®« ¡®µBMo>
»¢®µCr Ôj / ÇT«

volcanic plane »‾Bz�zUC S{j
BÇ½ ²joTÇv£ ºBµ²pAk£ pA ³� »d6w [»wB®{�¼«p ]
° SwA ²k{ ¥¼ñzU »‾Bz,zUC oTv�@Bi ºBµ³‾A°n

k‾B{±Q»« An B´½k®¦M ° »TvQ
menstruation ¬BT{j
ºB´TIBM ° ¬±i ºA²n°j ° »í¼Lg Z°oi [»ñ{qQ ]

nAjnBMB‾ ¬Akµp pA »gBh«
»£kîB� / ÇT«

anovular menstruation, ðªhU»M ¬BT{j
anovulatory menstruation
¬°kÇÇM ¬AkÇÇµp pA ºA²n°j º°o‾±ÇÇi [»ñ{qÇÇÇQ ]

»¦LO ºnAm£ðªhU
ðªhU»M »£kîB� / ÇT«

erosion plain »z½Bwo0 S{j
y½BwoI �\¼T‾ nj ³� »T{j ~±‾ oµ [»wB®{�¼«p ]

SwA ²k«C j±]° ³M
dysmenorrhea »‾BT{jx Ôj
jnj BM ²Aoªµ ° ²k®µjnApC (»£kîB3) ¬BT{j [»ñ{qQ ]

7@B‾jnj »£kîB� / ÇT«
difficult mesntruation

»wB«C »‾BT{jx Ôj
inflamatory dysmenorrhea

tB«C pA »{B‾ »‾BT{jxÔj [»ñ{qQ ]

»MBvT�@A »‾BT{jx Ôj
aquired dysmenorrhea
»®Ç¢§ ºBµK¼ÇwC BM Á±ªí« ³$ »‾BT{jx Ôj [»ñ{qQ ]

kµj»«@fn@¬BT{jSvh‾pA@uQ@»Uk«@°@SwA@²A oªµ
³½±‾BY »‾BT{jx Ôj / ÇT«

secondary dysmenorrhea

essential dysmenorrhea, ³¼§°A »‾BT{jxj
primary dysmenorrhea
»®Ç¢§ ºB´L¼ÇwC BÇM Á±ªíÇ« ³$ »‾BT{jx Ôj [»ñ{qÇQ ]

kµj»« fn ¬BT{jSvh‾ ¬B«p nj ° Sv¼‾ ²Aoªµ
»z\®U »‾BT{jx Ôj

spasmodic dysmenorrhea
»z\®ÇU RB>BLP‾A pA »{B‾ »‾BT{jxÔj [»ñ{qÇQ ]

¬Akµp
»MBvT�@A »‾BT{jxÔj Ñ ³½±‾BY »‾BT{jx Ôj

dystocia »½Apx Ôj
nB\®´MB‾ B½ nA±{j ¬Bª½Ap [»ñ{qQ ]

fetal dystocia »®¼®] »½Apx Ôj
B½ ²pAk‾A B½ ¥ñ{ pA »{B‾ ¬Bª½Ap ºnA±{j [»ñ{qQ ]

�¼®] S¼í>°
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cervical dystocia »‾Akµp º±¦£»½Apx Ôj
»ñ¼‾Bñ« jAkv‾A pA »{B‾ ¬Bª½Ap ºnA±{j [»ñ{qQ ]

¬Akµp �‾Bµj
maternal dystocia ºnjB« »½Apx Ôj
nj »UAl ¤ÀTiA pA »{B‾ ¬Bª½Ap ºnA±{j [»ñ{qQ ]

njB«
heterophonic Akæo£j

»½Akæo£j ³M J±v®« [»&¼w±« ]

heterophony »½Akæo£j
nj Hæ±~Çi ,»P¼w±Ç« ºB´TIBM pA »ñ½ [»&¼w±« ]
ºB´T{AjoM ¬B«qªµ ºAo]A pA ¥æBe ,³µAkM ºAo]A

�d§ ð½ t¦Th« (version)
impact metamorphism ºjn±ioM »‾±£o£j
oÇM B´¼‾BÇ� BÇ½ B´¢®ÇÇw »‾±£oÇÇ£j [»wB®{�¼ÇÇ«p ]
ð½ jn±ÇioÇM pA »{B‾ ºA³Mo> Z±« ð½ n±Lî oYA

�¼«p c6w ³M ¡®wJB´{
²k‾°nuQ »‾±£o£j

retrograde metamorphism,
retrogressive metamorphism
ºB´¼‾B� ¬C oYA oM ³� »‾±£o£j »î±‾ [»wB®{�¼«p ]
ºB´¼‾BÇ�@³M An j±i ºB] oU¿BM ºBµ³]nj »‾±£o£j

k®µj»« oU�¼½BQ ºBµ³]nj »‾±£o£j
²k‾°ny¼Q »‾±£o£j

prograde metamorphism, progressive
metamorphism
ºB´¼‾B� ¬C oYA oM ³� »‾±£o£j »î±‾ [»wB®{�¼«p ]
³ÇM An j±Çi ºBÇ] oU�¼½BÇQ ºBµ³Ç]nj »‾±£oÇÇ£j

k®µj»« oU¿BM ºBµ³]nj »‾±£o£j ºB´¼‾B�@
burial metamorphism »®0j »‾±£o£j
ºBÇµ»§A±ÇU nj »‾±£oÇÇ£j »î±ÇÇ‾ [»wB®{�¼ÇÇ«p ]
BÇÇ½ »M±ÇÇwn �>±ÇÇe nj »‾Bz,ÇÇzUC Ç »M±ÇÇwn

Bµ»§A±U nj ²k{ ¬±Ik« »w±‾B¼OA ºBµ²°B®Inr
»½B¼ª¼{o£j »‾±£o£j

allochemical metamorphism
Z°oi B½@j°n° ¬C@nj@³$@»‾±£o£j »î±‾ [»wB®{�¼«p ]

kµj»« o¼¼JU An ¡®w »¦$ »½B¼ª¼{ K¼$oU ,jA±«
»ñ¼«B®½j »‾±£o£j

dynamic metamorphism,
dynometamorphism
B´¢®w »¦ñ{o£j pA ¥æBe »‾±£o£j [»wB®{�¼«p ]

»½B«o£ Ç »ñ¼«B®½j »‾±£o£j
dynamothermal metamorphism
ºB«j Ç nBzI �®«Aj BM »‾±£o£j »î±‾ [»wB®{�¼«p ]
yP‾ ³TIB½S´] »{oM y®U ° nBzI ¬C nj ³�é¼w°

jnAj ºoYÆ«
shock metamorphism ºA³Mog »‾±£o£j
�\¼T‾ nj ³� ¡®w nj »‾±£o£j »î±‾ [»wB®{�¼«p ]
k®Ça pA ° kµj»« fn nBzIoQ ºA³Mo> Z±« n±Lî

kz�»« ¤±g ³P¼Oj pA ºov� BU ³¼‾BY°oñ¼«
»MB«o£ »‾±£o£j

hydrothermal metamorphism
yioÇa pA ¥æBe »‾±£o£j »î±‾ [»wB®{�¼Ç«p ]
RAo¼¼<ÇU jB\Ç½A ° B´¼¢TÇvñ{ nj ïAj ºB´§±¦dÇ«

B´¢®w nj »TiB®{»‾B�@
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thermal metamorphism »½B«o£ »‾±£o£j
B«j y½AqIA oYA oM »‾±£o£j »î±‾ [»wB®{�¼«p ]

regional metamorphism ºA³¼eB‾ »‾±£o£j
»í¼Çw° �®´ÇQ nj ³� »‾±£o£j »î±‾ [»wB®{�¼«p ]

kµj»« º°n
contact metamorphism ºoLªµ »‾±£o£j
ºB´¢®Çw nj ³� ºA»½B«o£ »‾±£o£j [»wB®{�¼«p ]

k½C»« j±]° ³M »½Bª£@B« ¶j±U ð½ oLªµ
»½B¼ª¼{©µ »‾±£o£j

isochemical metamorphism
nj ºo¼¼<U ¬C nj ³� »‾±£o£j »î±‾ [»wB®{�¼«p ]

kµj»ª‾ fn ¡®w »¦� »½B¼ª¼{ K¼�oU
masquerade, masquerading »½Bª‾o£j
B] BM pB\«o¼` nBTvµ ¬C nj ³� ºk½k´U [RAoMBh« ]
»woTwj ³‾B«Bw³M ,pB\« nBTvµ ¬A±®î@³M j±i ¬jp

k®�»« ºnBñMAoi ¬C nj B½ kMB½»«
signification S§¿j

¤±§k« ° ¤Aj �¼M �6MAn [»wB®{¬BMp ]

deltoid nA°BT§j
,²oÇ½Aj ð½ pA ºA³6PÇ‾ »wk®Çµ ¬Bñ« /1 [»�B½n ]
ºo¢½j ¶o½AjoM tBª« ° ¥iAj nj ²o½Aj ¬C ³� »TO°
kT¦`»Ç« ,SwA ¤°A ²oÇ½Aj oÇMAoM³Çw yîBíÇ{ ³Ç�@
n°B\« ~À>A S,] °j BM °B� »í¦>nB´a ð½ /2

oMAoM
Delphinus )¼�§j

�¼eBÇ‾ nj ºpnBM B«A ða±� »ñ¦I Rn±æ [¨±\‾ ]
»‾BTvMBU ònqM W¦X« ³M ð½jq‾ ° ¬BªwC »½A±TwA
Aquarius ±§j
Rn±æ °j �¼M Z°oL§A¹P6®« »ñ¦I Rn±æ [¨±\‾ ]
j±{»« n±~U BPw jo« ¥ñ{ ³M ³� ºk] ° R±e
cardioid nA°¤j
²o½Aj ð½ oM éOA° »TMBY �6P‾ »wk®µ ¬Bñ« [»�B½n ]
o6ÇO ¬BªµBÇM »TMBÇY ¶oÇ½Aj º°n xqÇ<§ ¬°kÇM ³�@

kT¦`»«
stew ¬jo� qQJC¨j
³ÇM ©Ç� JC nj »Ç½Am` jA±« ¨AnC �ThQ [»½Am� /�]

³TvMnj Goy nj ° »‾¿±g Rk«
stewing ºqQJC¨j
nj »Ç«AnC ³ÇM »½Am` jA±« �ThQ k®½AoI [»Ç½Am� /�]

³TvMnj Goy nj ° »‾¿±g Rk« ³M ©� JC
Equisetaceae ¬B¼LwA¨j
ºAnAj ³� ºk‾°C ¬AjAq‾B´‾ pA ºA²o¼U [»wB®{Sv½p ]
»v¦ÇÇI ºB´£oÇÇM ° »§Bi±ÇÇU k®Mk®ÇÇM ºBµ³OBÇÇw

k‾A³Tw±¼Q©µ³M
stem ³+B«j

»Tz� �®¼w º±¦] �<¼U [»½B½nj /b]

nose-heavy )¼¢®w³+B«j
¬C �`BÇ«j ³Ç� ºjoÇ£@A±µ ¶oñ¼Q »£s½° [»½A±µ /b]
Sªw ³M »í¼Lg S¼í>° nj ¬B«oI ¬k{ Bµn ¨B¢®µ

k®� ¥¼« �¼½BQ
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false stem JlB� �+B«j
³`B«j ¤B~UA ¥d« pA ³� »M±a ºA³í6O [»½B½nj /b]
º¿BM ³¼§A»´T®« BU ° j±{»« ~°o{ (keel ) ²pB« ³M

jnAj »®¼½qU yP‾ oTz¼M ° k‾B{±Q»« An ³`B«j
foehn nose jBL«o£ �+B«j
�z*Ç‾ nj nBz%©Çµ h±UÇi �¼í« »¦ñ{o£j [±] /�]
³T%B½³íw±U jBL«o£ ð½ nj �¼«p cUw ºA±µ ºk½kªµ
background temperature ³®¼«p ºB«j
»‾B´¼Ç� �®¼Ç«p yMBÇU pA »{BÇÇ‾ ºBÇÇ«j [ð½q¼ÇÇ0 ]

or‾jn±« ¥d« nj ²k{yhQ
surfactant tail ¤Bí0cGw¨ Ôj
c6Çw ¤±ñ§±Ç« ð½ Sw°j»MoÇa yhM [»ª¼{ ]
B½ 8 ¥«B{ �Mo�°nk¼µ o¼\‾p ð½ Á±ªí« ³� ¤BíI

SwA �Mo� ©UA ºoTz¼M jAkíU
tail-heavy )¼¢®w¨ Ôj
¬C nj ³� jo£@A±µ ¤jBíU ³M h±Mo« »£s½° [»½A±µ /b]

SwA pB\« ke pA oUKPî ²B¢¼‾Ao£@
tail heaviness »®¼¢®w¨ Ôj
¥½BªU jo£@A±µ �`B«j ¬C nj ³� »T¼í>° [»½A±µ /b]

jnAj ¿BM Sªw ³M ¬k¼ioa ³M
Sarothrura ayresi k¼�w¤BM »�o�¨ Ôj
�TÇwAn ° ¬BÇÇ½A²±¦ÇÇ½ pA ºA³‾±ÇÇ£ [»wB®ÇÇ{Sv½p ]
° ºA²±´ÇO ° »½B®Çe nAk§BÇi ºBµoQ ³� ¬B‾BwB‾nj

jnAj q½BªT« ° k¼,w Â«B� ºpA°oQ ºBµoQ
tail(-)piece ³§BL‾j

ßKPÇî ³ÇM ³Ç� ©¼r®ÇU ¥MBO ºA³í6O [SîAnp � /�@]
oT´M �@Bi ©h{ ¨B¢®µ nj BU j±{»« ³TvM ¬Ajo£oM

j±{ ²jozI ° ²k‾Ajo£oM
¬Ajo£oM �§BL‾j / ÇT«

mouldboard extension

³§BL‾j Ñ ¬Ajo£oM �§BL‾j
winch nA Ø°j
° JÀO ° ¥vñM ©¼w BM ²k®z� ²B¢Twj [»«B4‾ /�]
³‾B£@Ak] n±U±« B½ j±iow n±U±« BM ³� ºA²k‾j³Lí]

k®�»« nB�@
loading winch ºo¼£nBM nA Ø°j
¬±¼«BÇÇ� º°n ³ÇÇ� ºnA Ø°j [¥¢®ÇÇÇÇ] � éMB®ÇÇÇÇ«/¨ ]
³®¼M²jo£ ¬jp nBM ºAoM ° j±{»« K~‾ ¥P‾°¥ªe

j±{»« ²jB,TwA ¬C pA ¬±¼«B� ³M
capstan ºj±ªî nA Ø°j
ð½ ³ÇM q´\Ç« ,»Tz� �{oî nj ºnAqMA [»«B4‾ /�]
o¼\Ç‾p BÇ½ B´MB®Çg ¬k¼z� ºAoM ³� ,ºj±ªî n±d«

j±{»« ²jB,TwA ¬C pA o¢®§
windlass o¢®§ nA Ø°j
Á±ªíÇ« ³$ nAj³‾Ak‾j ¶o3o3 ð½ BM »®¼{B« [»«B4‾ /�]
ð½ ³ÇM ° j°n»Ç« nB$ ³M o¢®§ o¼\‾p ¬k¼z$ ¿BM ºAoM
SwA q´\« q¼‾ JB®< ¬k¼z$ ¿BM ºAoM ²k®ioa ¶o3o3
dodecaphonic, twelve-tone ºA³ªl‾²jpA°j
�TIoÇ£ nBÇ� ³M oM »®TL« »P¼w±« »£s½° [»&¼w±« ]
¨Br‾ nj j±]±« ºAkæ ²jpA°j ¨BªU pA »®¼í« K¼UoU

º°Bv« ¤AkTîA
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bireflectance »MBUpBM°j
n±‾ nj ¡‾n o¼¼<U nj Bµn±¦M »½B‾A±U [»wB®{�¼«p ]

n±‾ ¬k¼ioa ¨B¢®µ ³M ²k¼MBUpBM ¶k¼L6O
»zMBUpBM »¢‾nk®a / ÇT«

reflection pleochroism

diplopia, binocular polyopia, »®¼M°j
double vision, ambiopia
Rn±æ ³M ³‾B¢½ »Ã¼{ pA o½±~U °j �nj [»ñ{qQ ]

¬B«qªµ
binocular diplopia »ªza°j »®¼M°j
¾»{ ð½ ºBµo½±~U ¬C nj ³$ ³‾B£°j S½Ån [»ñ{qQ ]
j±{»« ¥¼ñzU No<°j ºBµ³¼ñL{ oqB®T«o¼> hB*‾ nj
diplopiometer [®w»®¼M°j

»®¼M°j ºo¼£@²pAk‾A ºAoM ºnAqMA [»ñ{qQ ]

diplopioscope Bª‾»®¼M°j
»ªza°j k½j »wnoM ºAoM ºnAqMA [»ñ{qQ ]

¬jo� ºj°j Ñ¬jAjj°j
jow ¬jo� ºj°j Ñ jow ¬jAjj°j

ö£ ¬jo� ºj°j Ñ ¨o£ ¬jAj j°j
erosion column )] y�j°j
oÇ½p ³Ç� »TIoMC RBM±wn pA »‾±Tw [»wB®{�¼Ç«p ]
oÇYA nj ¬C GAoÇgA ° SwA ³TIoÇ£ nAoO »¢®w³ThU

SwA ³TIn �¼M pA y½BwoI ¥ªî
liquid smoke é½B« j°j

¥æBe j°j ¶nB~î º°Be �`°n B½ JC [»½Am� /�]
° o6Çî ³� (AoIA B½ h±¦M Á±ªí«) J±a �Ti±w pA

k®�»« jB\½A »½Am` jA±« nj ºj°j ©íg
soot fertilizer j±�@²j°j
¥Ç¼§j ³ÇM ³Ç� ¤BÇ`p B½ J±a ¶j°j [SîAnp � /�@]

j±{»« ³IB>A �@Bi ³M ¬C »½Am` xpnA
smoked ºj°j
j°j An ¬C ³Ç� »Ç½AmÇ` ºA²jBÇ« »£s½° [»Ç½Am� /�]

k‾A²jAj
smoking ¬jo� ºj°j
S{±£ ²s½° ³M ,»½Am` jA±« ºn°C¥ªî [»½Am� /�]

j°j çoí« nj B´‾C ¬jAj nAoO BM ,»µB« B½
¬jAj j°j / ÇT«

cold smoking jow ¬jo� ºj°j
ºB«j nj »½Am` jA±« ¬jo� ºj°j k®½AoI [»½Am� /�]
¶jBÇ« ¬C »Çg nj ³Ç� jAo¢¼T‾BÇw �]nj 30 pA oTª�@
»§° ,j±{»Ç« ðzi ° jo¼£»Ç« j°j ©íg »½Am`

j±{»ª‾ ¨B\‾A �ThQ ¥ªî
jow ¬jAj j°j / ÇT«

hot smoking ¨o£ ¬jo� ºj°j
©¼PTv« tBªU nj »½Am` ¶jB« ¬jAj nAoO [»½Am� /�]

j°j ¶k®®�k¼§±U �¦í{ »ñ½jq‾ nj B½
¨o£ ¬jAj j°j / ÇT«

turnout ³µAn°j
³ÇM »¦½n �¼¦P‾ ¥½Bw° ¬C nj ³� »MBíz‾A [»¦½n /b]
oÇ¢½j _Çi ³ÇM _Çi ð½ pA ¬p±w ²B¢Twj �¦¼w°

k‾±{»« S½Akµ
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left-hand turnout jo£Oa�µAn°j
ºjBÇµ t±ÇO ¬C nj ³Ç� ºnB®Ç� �µAn°j [»¦Ç½n /b]
�ñU³ÇM ¬p±ÇÇw �6PÇÇ‾ jAkTÇÇ«A nj ,(lead curve)

j±{»« ¥½BªT« Oa Sªw ³M ,ºq�o«
curved turnout ²k¼ªi �µAn°j
_Çi °j t±ÇO ¬C nj ³Ç� ºA³ÇÇµAn°j [»¦ÇÇ½n /b]

SwA S´] ð½ nj »MBíz‾A
right-hand turnout jo£SwAn �µAn°j
,ºjBµ t±O ¬C nj ³� »ª¼PTv« �µAn°j [»¦½n /b]
SªÇw ³ÇM ,ºq�oÇ« �ÇñU ³M ¬p±w �6P‾ jAkT«A nj

j±{»« ¥½BªT« SwAn
lateral turnout ºnB®� �µAn°j
° ©¼PTÇv« ¬C »¦ÇæA _Çi ³� ºA³µAn°j [»¦½n /b]

SwA t±O nj ¬C »MBíz‾A _i
diamond turnout ºp±§ �µAn°j
°j ³ÇÇ� _ÇÇi ð½ o¼ÇÇv« pA »zhÇÇM [»¦ÇÇÇ½n /b]
An ¬C B´TÇÇÇÇ‾A ° AkTÇÇÇÇMA nj ¬nBPTÇÇÇÇ« �ÇÇÇÇÇµA n°j

SwA ²jo� ³6i°j
¬nB?T« �µAn°j

equilateral turnout, Y turnout
Rn±Çæ ³M _i °j ¬C nj ³� ºA³µAn°j [»¦Ç½n /b]
AkÇ] o¢½kñ½ pA S´] °j nj ¬nBPT« ° SiA±®ñ½

k‾±{»«
crotch trunout ¬nB?T«B‾ �µAn°j
~BíÇ{ BÇM _Çi °j ¬C nj ³Ç� ºA³µAn°j [»¦Ç½n /b]

k‾±{»«Ak] o¢½kñ½ pA S´] °j nj R°B,T«

telesubstitution »®¼z‾B]n°j
²°oÇ£ ¬C nj ³Ç� »®¼z‾BÇ] y®Ç�@A° »î±‾ [»ª¼{ ]
²°oÇ£ pA ©ÇUA ð½ pA y¼M ºA³¦æBI nj ²k‾±{jnA°

jo¼£»« nAoO ²k®®��oU
telepresence ºn±sen°j
nj o¢½kÇñ½ pA n°j ¬AoMnBÇ� »½Bªµjo£ [RAoMBh« ]

ºpB\« ºB@I ð½
refuse q½nn°j
Go~«»ÇÇM jA±ÇÇ« ³‾±ÇÇ£ oÇÇµ [Sv½p9¼dÇÇÇ« /¨]

»®Th½nn°j
waist circumference oª� n°j
»z\®w�ÇÇÇÇU ºo¼ÇÇÇÇ£@²pAkÇÇÇÇ‾A [³½m�ÇÇÇÇÇÇÇÇU ]
}hz« An oª� n°j ¶pAk‾A ³� (anthropometric)

k®�»«
single cross ²jBw �£n°j
¬r °j »OÀU pA ¥æBe ºBµ³£n°j [SîAnp �/�@]

k®Tvµ q¼«Cy½±i �£n Á±ªí« ³� j±ª‾
composite cross K�o« �£n°j
k®a ºo¼£@³£n°j pA ¥æBe »T¼íª] [SîAnp �/�@]

»Twj ºo¼£@³£n°j B½ »ª¼Pî o‾ pA ²jB,TwA BM k§A°
boll period »µj²p±+ ¶n°j
pA ¥LÇO ³L®ÇQ ¶p±Ç` n±´Çy �¦Çeo« [SîAnp � /�@]

¬C �T,ñ{
foehn period jBL«o£ ¶n°j
�¼í« »T¼í3±« nj ³Tw±¼Q jBL«o£ 5½Ao{ ¨°AkU [±] /�]
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dimorph 1 Sh½n°j
ºn±¦ÇÇM ¥ÇÇñ{ °j pA ð½oÇÇÇÇµ [»wB®{�¼ÇÇÇÇ«p ]

»Th½n°j ¶k®µj¬Bz‾
dimorphous, dimorphic 2 Sh½n°j

B´¼‾B� nj »Th½n°j »£s½° [»wB®{�¼«p ]

dimorphism »Th½n°j
�‾±£ °j ¬C nj ³� »Th½nk®a »î±‾ [»wB®{�¼«p ]

j±{»« jB\½A ºn±¦M
sexual dimorphism »v®] »Th½n°j
nj }iBÇ{ ºB´U°B,ÇU j±Ç]° /1 [»wB®Ç{Sv½p ]
ºB´¼£sÇ½° o¢½j ° »wB®{Sh½n ° ²pAk‾A ° ¥ñ{
»ñ½q¼I ºB´U°B,U j±]° /2 ³‾±£ ð½ ¶jB« ° o‾ jAoIA

u®] °j ¬B¼« ºnBTIn °
diglossia »¢‾±£¬BMp°j
»T¼íÇ>° ,¬BÇMp »wB®{³í«BÇÇ] nj [»wB®{¬BÇÇMp ]
pA R°B,TÇ« �‾±Ç£ °j ¬C nj ³� ³í«B] ð½ pA »‾BMp
Â«B� »îBªT]A ºBµjoMnB� ° Bµjo�nB� BM ,¬BMp ð½

j°n»« nB� ³M ,q½BªT«
bilingualism »¢‾BMp°j
°j pA ²o«p°n ¶jB,TwA nj joI »½B‾A±U [»wB®{¬BMp ]

ºnjB« ¬BMp ³MBX« ³M ¬BMp
bilingual ³‾BMp°j
¶jB,TÇwA »½B‾A±U ºAnAj ºjoI »£s½° [»wB®{¬BMp ]

¬BMp °j pA ²o«p°n
ambidentate, ambident ³‾Ak‾jow°j

é>±« °j ³� »§±ñ§±« B½ »½B¼ª¼{ ºA³‾±£ [»ª¼{ ]
n±g@³M k‾A±U»« B´‾C pA ð½ oµ ° jnAj R°B,T« ¤BíI

kµj k‾±¼Q ¥¼ñzU ³‾B£@Ak]
birefringent, birefracting, Svñ{°j
birefractive

jnAj »Tvñ{°j ³� ºn±¦M »£s½° [»wB®{�¼«p ]

birefringence, birefraction »Tvñ{°j
ºA³ñ½nBM �Tvñ{ nj Bµn±¦M »½B‾A±U [»wB®{�¼«p ]

oMAoMB‾ Sîow BM ³ñ½nBM °j ³M ¬C ¥½kLU ° n±‾ pA
double refraction ³‾B£°j Svñ{ / ÇT«
positive birefringence SLX« »Tvñ{°j
Sîow ¬C nj ³� »¢Tvñ{°j »î±‾ [»wB®{�¼«p ]

SwA ºjBîo¼` �ñ½nBM n±‾ pA y¼M ºjBî �ñ½nBM
thunderstorm dipole ºnk®U ¬B0±U »LG:°j
»ñ¼UBTwA°oTñ§A nBTiBw y½Bª‾ �½oU²jBw [±] /�]

SwA »X®i »¦� n±g@³M ³� ºnAjnBM oMA
state 3 S§°j
»¦¦ª§A�¼M �®dæ »¦æA o¢z®� . ¥«Bî [»wB¼w /�]
° }hÇz« º°oª¦ÇO ,©ÇÄAj S¼íªÇ] ºAnAj ³ÇÇ�@
_ÇMA°n nj ° SwA S¼ª�@Be pA nAjn±ioM S«±ñe

jnAj »®¼í« �±Pe »¦¦ª§A�¼M
Stella longirostris ²k®ioa ð½nBM )¼�§°j
�TÇwAn ° ¬B¼®¼Ç,§°j ²o¼U pA ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p ]
;SwA »½B¼ÇIAo<Ç] ~±®ÇU ºAnAj ³Ç� ¬B‾BwpBÇÇMJC
oÇ¢½j »@íÇM ° k®TÇvµ ºoTv�@Bi Â«B� Bµ»@íM
k‾nAj k¼,w ©ñ{ ° ºoTv�@Bi º±¦´Q ° ²B¼w SzQ
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Stenella attenuata nAk§Bi ð½nBM )¼�§°j
�TÇwAn ° ¬B¼®¼Ç,§°j ¶o¼U pA ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p ]
nAk§BÇi y‾kÇM ï±¦ÇM BÇM ¬B«qªÇµ ³� ¬B‾BwpBMJC

jnAj »‾Bz¼Q º°n oM »Moa ³¼eB‾ ð½ ° j±{»«
k¼�w Ç »¦¼‾ ð½nBM )¼�§°j

Stenella coeruleoalba
�TÇÇwAn ° ¬B¼®¼ÇÇ,§°j pA ºA³‾±ÇÇ£ [»wB®ÇÇ{Sv½p ]
Bµ±¦´Q nj k¼,w ° ¬±¢¦¼‾ ºB´¢‾n BM ¬B‾BwpBMJC
Sotalia fluviatilis ºj°n »®¼MºoGM )¼�§°j
�TÇwAn ° ¬B¼®¼Ç,§°j ¶o¼U pA ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p ]
»TzQ�§BÇM BM SwA »ña±� �¼,§°j ³� ¬B‾BwpBMJC

jnAj B®d‾A KPî Sªw ³M ³� »í¦> ³w
»§±ªí« »®¼MºoGM )¼�§°j

Tursiops truncatus
�TÇwAn ° ¬B¼®¼Ç,§°j ¶o¼U pA ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p ]
BÇ½ ºoTÇv�@BÇi y‾kM SzQ ¡‾n ³� ¬B‾BwpBMJC
�¼eB‾ ¡‾n ° SwA oU�{°n Bµ²nB®� nj ° ºA²±´O

SwA k¼,w B½ ºoTv�@Bi ¬C ©ñ{
Tursiops aduncus ºk®µ »®¼MºoGM )¼�§°j
�TÇwAn ° ¬B¼®¼Ç-§°j ²o¼ÇU pA ºA³‾±Ç£ [»wB®Ç{Sv½p ]
»§±ªí« »®¼M ÖºoUM �¼-§°j BM ³v½B*« nj ³$ ¬B‾BwpBMJC
¥~ÇÇ% nj ;jnAj ºoUk®¦ÇÇM ¶p±ÇÇQ ° SwA oTña±ÇÇÇ$@

j±{»« oµBq yªñ{ º°n oM »½B´§Bi ,¥X«k¼§±U
k¼�w±¦´Q ¶p±QºoGM )¼�§°j

Lagenorhynchus acutus
° ¬B¼®¼ÇÇ,§°j ¶o¼ÇÇU pA ºA³‾±ÇÇ£ [»wB®ÇÇÇÇ{Sv½p ]
BÇ½ ²B¼Çw B´Ç‾C ¬kÇM ¡‾n ³Ç� ¬B‾BwpBÇMJC �TÇwAn
BU ¬kM Gog oµ pA ° SwA ºoTv�@Bi B½ ²o¼U y,®M

jnAj ¬Bzinj ºnA±‾ ¨j ¶kîBO
ºoTv�@Bi ¶p±Q ºoGM )¼�§°j

Lagenorhynchus obscurus
�TÇwAn ° ¬B¼®¼Ç,§°j ¶o¼U pA ºA³‾±£ [»wB®{¬BTwBM ]
BÇU ²o¼ÇU ºoTÇv�@Bi ¡‾n ³M »‾kM ³� ¬B‾BwpBMJC

k‾nAj �{°n
k¼�w�±‾ ¶p±QºoGM )¼�§°j

Lagenorhynchus albirostris
�TÇwAn ° ¬B¼®¼Ç,§°j ¶o¼U pA ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p ]
»‾kÇM ° SwA ¡‾n@k¼,Çw Á±ªíÇ« ³� ¬B‾BwpBMJC

jnAj ©¼h> ° ²BU±� ºA²p±Q ° k®«±®U
»½±Ã‾n±M ¥ñ{ºoGM )¼�§°j

Lagenodelphis hosei
�TÇwAn ° ¬B¼®¼Ç,§°j ¶o¼U pA ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p ]
ða±�»TzQ ° B®{ ºBµ³§BM ºAnAj ³� ¬B‾BwpBMJC

SwA q¼U�±‾ °
Grampus griseus ±v½o£ ºoTv�@Bi )¼�§°j
�TÇwAn ° ¬B¼®¼Ç,§°j ¶o¼U pA ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p ]
,ºoTÇv�@BÇi@- »ÇMC pA ¬BÇz¢‾n ³Ç� ¬B‾BwpBÇMJC
�½A ;SwA o¼<T« k¼,w HL½oPU BU ºA²±´O ° ºoTv�@Bi
nAjK¼{ ¿BM Sªw ³M y‾Bµj ° jnAk‾ ²p±Q �¼,§°j

SwA »®d®« ° k®¦M ¬C »TzQ �§BM ;SwA
�@An±ix±i ºA²p±Qow )¼�§°j

Cephalorhynchus eutropia
�TÇwAn ° ¬B¼®¼Ç,§°j ¶o¼U pA ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p ]
° Bµ±¦´ÇQ ° ²nA°nC ° ©Çñ{ _PÇI ³� ¬B‾BwpBMJC
¬Bz‾kM �¼PM ° SwA k¼,w ¬B{SzQ »«AkO SªvO

SwA ¡‾n@²B¼w
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¬±wo«±� ºA²p±Qow )¼�§°j
Cephalorhynchus commersonii
�TÇwAn ° ¬B¼®¼Ç,§°j ¶o¼U pA ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p ]
¡‾n ,SwA k¼,Çw ° ²B¼w ¡‾n ³M ³� ¬B‾BwpBMJC
¶kîBO ° »TzQ ° B®{ ºBµ³§BM »eA±‾ BU ow pA ²B¼w

k‾B{±Q»« An ¬kM �¼PM k¼,w ¡‾n ° SwA ¨j
k½Bv½±µ ºA²p±Qow )¼�§°j

Cephalorhynchus heavisidii
�TÇwAn ° ¬B¼®¼Ç,§°j ¶o¼U pA ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p ]
²p±Q ° SwA ¥ñ{»g°oh« ¬C ow ³� ¬B‾BwpBMJC

jnAk‾
Sousa teuszii »v¦5A nAj¬Bµ±�)¼�§°j
�TÇwAn ° ¬B¼®¼Ç,§°j ¶o¼U pA ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p ]
¤±ªí«o¼Ç` n±Çg@³ÇM ¬C »TzQ �§BM ³� ¬B‾BwpBMJC
oM »ña±� p±O B½ ¬Bµ±� ° SwA ²k¼ªi ° »®d®«

jnAj »TzQ SªvO º°n
Sousa chinensis »®¼a nAj¬Bµ±�)¼�§°j
�TÇwAn ° ¬B¼®¼Ç,§°j ¶o¼U pA ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p ]
»TzQ�§BÇM ° jnAj nAjK¼{ »‾Bz¼Q ³� ¬B‾BwpBMJC
º°n ³� SwA oUða±� �§BM ð½ ¥«B{ ¬C �PLg °j

SwA ³TIo£ nAoO »TzQ ¥½±g p±O
Globicephala melas k®¦M³§BM owº±£ )¼�§°j
�TÇwAn ° ¬B¼®¼Ç,§°j ¶o¼U pA ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p ]
³Ç� ¡‾n@k¼,w »ªñ{ ° ²B¼w »‾kM BM ¬B‾BwpBMJC
�Ç½A ¨j ;SwA »g°ohÇ« y‾kÇM ° º°oÇ� ¬C ow

SwA ¬kM ©\®Qð½ y½B®{ �§BM ° k®¦M n±‾B]
Delphinus delphis ²BU±�@²p±Q »§±ªí« )¼�§°j
�TÇwAn ° ¬B¼®¼Ç,§°j ¶o¼ÇU pA ºA³‾±Ç£ [»wB®Ç{Sv½p ]

° ²o¼ÇUºA²±´O B½ ²B¼w ¬C SzQ ¡‾n ³� ¬B‾BwpBMJC
SwA ¡‾n ¨o� B½ k¼,w y½Bµ±¦´Q o½p

Orcinus orca ¥UB: ¡®´‾ Ç )¼�§°j
�TÇwAn ° ¬B¼®¼Ç,§°j ¶o¼U pA ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p ]
ºBµ³ñ§ »eA±‾ B«A ,jnAj ²B¼w »‾kM ³� ¬B‾BwpBMJC
;SwA k¼,w ¬C »TzQ �§BM SzQ ° ©ñ{ ° »ªza
kwn»« oT« 2 ³M yîB,UnA ° jnAj ³Tv]oM »TzQ �§BM

²BU±�@²p±Q »¢®´‾ )¼�§°j
Orcaella brevirostris
�TÇwAn ° ¬B¼®¼Ç,§°j ¶o¼U pA ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p ]
BM »í¦>³w ° ða±� ¬C »TzQ �§BM ³� ¬B‾BwpBMJC
n°kÇ« �±‾ BM »£nqM ºB®{ �§BM ° SwA n°k« �±‾

jnAj
Delphinidae ¬B¼®¼�§°j
BÇM ¬B‾BwpBÇMJC �TÇwAn pA ºA²o¼ÇU [»wB®{Sv½p ]
¬A±¼Çe �Ç½A ;}hÇz« ºA²p±Q ° k®‾B«�°j »‾kM

jnAk‾ »]nBi x±£ ° SwA ¬Ak‾jn±]
fissure vent ºA³0Bñ{ �‾Bµj
nj ³IBñ{ B½ ²pnj ¥ñ{ ³M ºA³‾Bµj [»wB®{�¼«p ]

»‾Bz,zUC ºoLí« oM éOA° �¼«p c6w
mouth-hole/ mouth hole, »‾Bµj
blow hole
²kÇ‾pA±Ç‾ ³� ºjBM ºBµpBw nj »iAn±w [»&¼w±« ]

k«j»« ¬C nj Akæ k¼§±U ºAoM
village tour Sz£@²j
»£k‾p BM ¬Ao¢{jo£ ¬C nj ³� »Tz£ [/// ºo¢{joÇ£@ ]

k‾±{»« B®{C Sí¼Lg ° »½BTw°n
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winds aloft observation ¿BM ºBµjBM»‾BMk½j
nj jBM Sîow ° Sªw �LwBd« ° y\®w [±] /�]

�¼«p c6w º¿BM nj ±] t¦Th« ºBµpAoU
sight »‾k½j
¬k½j xpnA ³`‾C »¦�n±g@³M B½ ²or®« [/// ºo¢{jo£@ ]

k{BM ³T{Aj
storm duration ¬B0±U xo½j

xnBM ¬B½BQ ° pB`C �¼M »‾B«p ¶n°j [±] /�]

foehn wall jBL«o£ ¶nA±½j
»®{±ÇÇQ »ñµÀÇÇ� oÇÇMA ²B®QjBÇÇM �ÇÇL§ [±ÇÇÇÇ] /�]
»‾BTvµ±Ç� kÇw ²B®QjBÇM º±Çw pA ³Ç� ºnBvµ±ÇÇ�@

j±{»« ²k½j
foehn bank jBL«o£ �‾Ao� / ÇT«

Diomedeiae ¬B½k«±½j
³Ç� ¬B‾BwoU±LÇ� �TÇwAn pA ºA²o¼ÇU [»wB®Ç{Sv½p ]
»½B´§BM ° k®Tvµ o£pA°oQ »½B½nj ¬B£k‾oQ �½oT£nqM

k‾nAj nAjJÀO nBP®« ° ð½nBM ° k®¦M
Cassiopeia »woñ§ARAl
jBª‾ ³� ¬BªwC ¤Bª{ pnBM »ñ¦I Rn±æ [¨±\‾ ]

SwA¬B‾±½ ºBµ³‾BvIA nj B¼Q±¼wB� ³ñ¦«
alpha particle B�§C ¶nl
°j ° ¬±U°oQ °j pA ¥ñzT« ³� ¨±¼¦µ �Tvµ [ð½q¼0 ]
pA Ap±UoÇQ ºB´¼{BÇQA° »@íÇM nj ° SwA ¬°oU±Ç‾

j±{»« ¥¼v£ »ªUA �Tvµ
beta particle BTM ¶nl
»{BÇQA° nj ³Ç� ¬°oT½p±Q B½ ¬°oTñ§A ¶nl [ð½q¼0 ]

j±{»« ¥¼v£ »½ApBTM



n
breeder reactor ²k®½Ap n±T�@An
ºro‾A k¼§±U oM ²°Àî ³$ºA³Tvµ n±T$@A n »î±‾ [ð½q¼0 ]
³ÇM An 238 ¨±¼Ç‾An°ApA »zhM ,ºA³Tvµ S%Bñ{ ²An pA

k®$»« ¥½kLU o½mQS%Bñ{ 239 ¨±¼‾±U±¦Q
²k®½Ap ²B¢z®�@A° / ÇT«

reflexive relation »MBUpBM �GMAn
³î±ª\ÇÇ« ð½ nj »½BÇÇU°j ºA³6ÇÇMAn [»�BÇÇÇÇ½n ]
BÇM An ³6ÇMAn ¬C ,³î±ª\Ç« o~®Çî oÇµ ³� ºn±g@³M

k{BM ³T{Aj xj±i

¤A±wnBQ jBdUA Ñ¤A±wnBQ �GMAn

dispersion relation y{BQ �GMAn
ºA³½°Ap k«BvM ° Z±« jkî �¼M �6MAn [ð½q¼0 ]

transitive relation B½AoU �GMAn
³î±ª\« ð½ nj R k®‾B« »½BU°j ºA³6MAn [»�B½n ]

aRc²B¢‾CbRc ° aRb o£@A ³� ºn±g@³M

»½B]³MB] ¶kîB< Ñ »½B]³MB] �GMAn

symmetric relation ¬nB?T« �GMAn
³î±ª\« ð½ nj R k®‾B« »½BU°j ºA³6MAn [»�B½n ]

bRa ²B¢‾C aRb o£@A ³� ºn±g@³M

equivalence relation, ºpnA©µ �GMAn
equals relation
° ¬nBPTÇ« ° »MBUpBÇM ³Ç� »½BU°j ºA³6MAn [»�B½n ]

k{BM B½AoU

radome, nose cone x±QnAjAn
nAjAn ³� Bª¼QA±µ �`B«j»g°oh« y{±Q [»½A±µ /b]

k®�»« SrIBd« An »UAoMBh« �T‾C B½

monostatic radar ³½BQðU nAjAn
ð½ nj ¬C ¶k‾o¼£ ° ²k®TwoI ³� ºnAjAn [»«B4‾ /�]

jnAj nAoO ±ñw B½ ¥d«

multistatic radar ³½BQk®a nAjAn
° ²k®TwoÇÇÇI k®ÇÇÇÇa ºAnAj ºnAjAn [»«B4ÇÇÇÇ‾ /�]
o¢½kÇñ½ pA AkÇ] (»‾BÇñ« orÇÇ‾ pA) ³ÇÇ� ²k‾o¼ÇÇ£@

k‾nAj nAoO
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bistatic radar ³½BQ°j nAjAn
ð½ nj ¬C ¶k‾o¼£ ° ²k®TwoI ³� ºnAjAn [»«B4‾ /�]

k®Tvµ Aq\« o¢½kñ½ pA ° jnAk‾ nAoO ¥d«
gap filler radar ¥ªñ« nAjAn
y{±ÇQ ¥¼ªÇñU ºAoM ¬C pA ³� ºnAjAn [»«B4Ç‾ /�]
ºnAjAn ¥«BÇ� y{±ÇQ kOBÇI NgB®« nj »¦æA nAjAn

j±{»« ²jB,TwA
³~hz« ºBµBTwAn

characteristic directions
³½°n ð½ pA ºA³6P‾ nj Z°jq« ºBTwAn °j [»�B½n ]
pA ³Ç� ³½°n »£k¼ªiºBµ_i ºBTwAn ³M SLv‾ ³�@

k®{BM ¬nBPT« k‾nm£»« ³6P‾ ¬C
right-aligned pAoUSwAn

k{BM ²k{ pAoU SwAn Sªw pA ³� »®T« [///³‾B½An]
order ³TwAn
nj »ªÇÇwn �LÇÇÇUn �¼ª\®ÇÇÇÇQ [»wB®ÇÇÇÇ{Sv½p ]
° ²o¼ÇU pA oU¿BÇM ,²kÇ‾p RAj±]±Ç« »wB®{³ÇÇ½AnC

²jnpA oU�¼½BQ
Mustelidae ¬B¼Ä±wAn
¬B‾BÇwnA±hT{±Ç£ �TwAn pA ºA²o¼U [»wB®{Sv½p ]
¬jo£° ²BU±� »T�oe ¨Ak‾A ° ¥ñ{ºA³§±§ »‾kM ³�@

k‾nAj ða±� ºow ° k®¦M
thrust y‾An
S] n±U±« B½ g¦« ß»ñ¼«B®½j°o½C º°o¼‾ [»½A±µ /b]

k‾An»« y¼Q ³M An jo£@A±µ ³�@

thruster o¢z‾An
ºAoÇM S�@An ¥Çñ{ ³M »ña±� ¬Aoz¼Q [»Ç½A±µ /b]

BµBª¼QB@I Sîow B½ S¼í>° N¼Oj ©¼r®U
beta drift BTM �‾An
�¼¢‾B¼« �½¿ ¬°nj nj ºA²nBe k®ioa �‾An [±] /�]

tB¼P«ònqM ßºA³®¼«p ßjBM
narrator º°An

�T« nBT,£ ¶k®½±£ [///Bª®¼w ]

hot start ïAj ºpAk‾A²An
�{°n pA uQ ¬C nj ³� ºpAk‾A²An »î±‾ [»½A±µ /b]
¿BM ºke ³M ¬C »¦iAj ºB«j ,»®¼Mn±U n±U±« ¬jo�@
nj ;j±{»« jnA° ºk] K¼wC n±U±« ³M ³� j°n»«

SwA »«Aq§A n±U±« »®I »wnpBM S§Be �½A
hung start, false start }:B‾ ºpAk‾A²An
n±U±Ç« ¬C nj ³Ç� ºpAkÇ‾A²An »î±Ç‾ [»ÇÇ½A±ÇÇµ /b]
kÇe ³ÇM ¬C n°j BÇ«A ,k½C»Ç«nj xjo£ ³M »®¼Mn±U

kwn»ª‾ nAk½BQ
»TiB®{ ßºAnAk« ßjoLµAn

cognitive coping strategy
BM ³´]A±« nj joI ³� »®µl ºB´T¼§BíI [»wB®{¬A°n ]

jo¼£»« nB� ³M B´T¼íO±« B½ RÀñz«
skidding road, skid road »z�J±a ²An
RB¼¦ªÇî ¬C nj ³Ç� »µB£nmÇ£ [¥¢®Ç] � éMB®Ç«/¨ ]
³M An »z�J±a o¼v« ° SwA ²k{ ¨B\‾A ºpBvµAn

k®�»« ¥~T« ²B£nBL‾A
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haul road ¥?‾ ° ¥ªe ²An
³Ç� J±a ¥ªe ºAoM »µB£nm£ [¥¢®] � éMB®«/¨ ]
ºA²jB] pBw ° SiBw ° »eAog ¤±æA �¼¦� ¬C nj

k{BM ²k{ ¤BªîA
nAkµAn

crossing watchman, crossing tender
° ²jB] c6w©µ égBPU nj �µC²An n±«F« [»¦½n /b]
pA An ºA²jB]¥½BÇw° ° ²jB¼ÇQ ¬AoMBÇî ³Ç� �ÇÇµC²An

k®�»« ²B£@C nB6O ¬k{ð½jq‾
dietary guideline »½Am+ ©½rn ºBª®µAn
©Ç½rn �TÇ{Aj ºAoÇM »«±ªÇî ºBµ³¼æ±U [³½m�ÇU ]

©§Bw »½Am`
food guide »½Am+jA±« ºBª®µAn
ºB´µ°o£ �½jBª‾ Rn±æ ³M ³� »½Bª®µAn [³½m�ÇU ]
y½BªÇ‾An B´µ°oÇ£ �Ç½A S¼ªÇµA ° »Ç½AmÇ` »¦æA

kµj»«
geek, techno-geek pBM³‾B½An
pA ²jB,TÇwA nj ºjB½p RnB´« ³� »~h{ [///³‾B½An]

jnAj ºA³‾B½An �½±‾ ºB´½n°B®I
³‾B½An ¶n±i / ÇT«

air data computer, pA°oQ ºBµ²jAj�‾B½An
ADC, central air data computer
pA°oQ RBîÀgA ºn°Céª] ³� ºA³‾B½An [»½A±µ /b]
jnAj ²k´îoM An ¬C GAogA ºA±µ ° jo£@A±µ ³M h±Mo«
rank ³LUn
nj »ªÇwn b±6ÇÇw pA ð½ oÇÇµ [»wB®ÇÇ{Sv½p ]

²k‾p RAj±]±« ºk®M²jn ºB´‾B£pBw
ranking ºk®M³LUn
B½ q¼a B½ joI �LUo« ¬C N½og pA ³� »¦ªî [»«±ªî ]

j±{»« }hz« ³¼PM BM ³v½BP« nj »µ°o£@
Rigel nBL\§A Ô¥ Ö] ßnn±‾oÇQ ¶nBTÇw �¼ªT,µ ³� nBL] ºBTM ¶nBTw [¨±\Ç‾ ]

SwA 0.18 nkO pA K{
Rigil Kentaurus, tn±G®ß: ß¥ Ö] ßn
Alpha Centauri
° K{ ¬BªÇwC n±‾oÇÇQ ¶nBTÇÇw �¼«±ÇÇw [¨±\ÇÇ‾ ]
pA tn±6®O»M±®] »ñ¦I Rn±æ ¶nBTw �½oUn±‾oQ
k¼{n±Çi ³ÇM pnBM ¶nBTw �½oTñ½jq‾ ³� Ç0.3 nkO

SwA
facies ²nBvin
»¢®w keA° ð½ ºB´¼£s½° ° oµBy [»wB®{�¼«p ]

kµj»« ¬Bz‾ An ¬C ¥¼ñzU _½Ao{ ³�@
fracture cleavage »¢Tvñ{@f Òn
©µ ³M ð½jq‾ ºB´¼¢Tvñ{ BM »i Òn [»wB®{�¼«p ]

axial plane cleavage ºn±d« �d�æ f Òn
RApA±« ³M �¼a ð½ º¿±§ nj »i Òn [»wB®{�¼«p ]

¬C »½¿±§ c6w
exposure ¬±ª®in
nBTiBÇw BÇ½ k‾pBÇw ð½ pA »zhÇM [»wB®{�¼Ç«p ]
kÇ½j çoíÇ« nj ¬jp¬°oM pA kíM ³� »TiB®{�¼«p

jo¼£»« nAoO
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sedative ApR±in
k®�»« R±in ° »Tvw jB\½A ³� »½°nAj [»ñ{qQ ]

nervous sedative »L~î ºApR±in
»L~Çî ²B¢Twj N½og pA ³� »½ApR±in [»ñ{qÇQ ]
»îBh‾ ° ºq<« ºBµApR±in ¥«B{ ° k®�»« ¥ªî

SwA »L~î �®U °
gastric sedative ºkí« ºApR±in
An ²kíÇ« ºo½mQð½odÇU ³� »½ApR±in [»ñ{qÇQ ]

kµj»« yµB�@
spinal sedative »îBh‾ ºApR±in
BÇ½ ºjo�nBÇ� S¼§BíÇI ³Ç� »Ç½ApR±Çin [»ñ{qÇQ ]

kµj»« t¼,hU An ~Bh‾ nB\®´MB‾
sedation »½ApR±in

R±in jB\½A [»ñ{qQ ]

accreditation disapproval nBLTîA jn
k3BÇ% ³$ j±{»« ¤Bªî ßA ºA³‾B«Bw jn±«nj [RAoMBh« ]
�¼®Ça ;SwA S¼®Ç«A boÇ< nj Znk®Ç« ß»T¼®Ç«A RB«Aq§A
pBÇ>C ºAoÇM ,k{BÇM ºpAkÇ‾A²A n ¤BÇe nj oÇ£@A ºA³‾B«Bw
ºnAjoM²o´ÇM ¤Benj o£@A ° j±{»ª‾ k¼½FU ºnAjoM²o´M

j±{»« u3±T« ¬C pA ºnAjoM²o´M ,k{BM
landslide track ²ql§)¼«p jn
ð½ S�oÇÇe pA ¥æBÇÇe o¼ÇÇv« [»wB®{�¼ÇÇÇÇ«p ]

»d6w �@Bi B½ B´¢®w º°n ²q<§�¼«p
Denab V Öjßn° ³]BÇ]j »ñ¦I Rn±æ ¶nBTw �½oUn±‾oQ [¨±\‾ ]

1.2 nkO BM »‾BTvMBU W¦X« tEn ³w pA »ñ½
class ²jn
nj »ªÇÇwn �LÇÇUn �¼«nB´ÇÇÇÇa [»wB®ÇÇÇÇ{Sv½p ]
° ³TÇwAn pA oU¿BÇM ,²kÇ‾p RAj±]±Ç« »wB®{³½AnC

³iB{ pAoU�¼½BQ
classification ºk®M²jn
ð½ nj RAj±]±ÇÇ« ºk®M²°oÇÇ£ [»wB®ÇÇÇ{Sv½p ]
nBTiBw tBwA oM Bµ³LUn pA »LUAo« ³¦v¦w B½ ³‾B«Bw

o¢½j ºBµ²s½°¬Bz‾ B½ Fz®« °
¥¢®] ²B¢z½°n ºk®M²jn

forest site classification
»¦¢®] ºB´µB¢z½°n ¶jn �¼¼íU [¥¢®] � éMB®«/¨ ]

B´‾C S¼M±`o« tBwAoM
²B¢z½°n ºn°²o´M ¶jn

site productivity calss
KveoM »¦¢®] ²B¢z½°n �LUo« [¥¢®] � éMB®«/¨ ]

¬C ºn°²o´M ¬Aq¼«
access category »woTwj ¶jn
³� ºk®½AoI B½ ³«B‾oM B½ oMnB� ³� ºA³PLg [RAoMBh« ]

jo¼£»« nAoO ¬C nj k®�»« ²jB,TwA pB\« éMB®« pA
site calss ²B¢z½°n ¶jn
³]±U BM »¦¢®] ²B¢z½°n �LUo« [¥¢®] � éMB®«/¨ ]

¬C k¼§±U ¬A±U ³M
pitch class ºA³ªl‾ ¶jn

GjAoT« B½ ¨B®ªµ ºBµ³ª<‾ �î±ª\« [»&¼w±« ]
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word-class ²rA° ¶jn
²rA° ð½ ,ºn±Twj or‾ pA ³� »µ°o£ [»wB®{¬BMp ]
ºB] ¬Cnj ³MBz« ºBµ²rA° o½Bw BM SµBL{ ºB®L« oM

jo¼£»«
²rA° �-L; / ÇT«

equivalence class ºpnA©µ ¶jn
�ªÇµ �î±ª\Ç« ,ºpnA©Çµ �6ÇMAn ð½ nj [»�BÇ½n ]

k‾pnA©µ »>°o,« o~®î BM ³� »½Bµo~®î
spirit soluble resin »¦ñ§A )½pn
¤±¦d«B‾ ° ¥ñ§A nj ¤±¦d« �½pn [¡‾n �oª¼¦Q /¨]

JC nj
ancient regime ²jBT0AoM ©½rn
oÇYA oÇM ²k{¬±¢‾oÇw »T«±Çñe ¨Br‾ [»wB¼Çw /�]

»îBªT]A ònqM ¤±dU B½ JÀP‾A
S-structure SiBw Ç n
° S¼ª�@Be �½or‾ nj º±d‾ »d6w [»wB®{¬BMp ]
Rn±Çæ ° »½A°C Rn±æ jAk‾°nj ³� »®½q£é]o«

jo¼£»« nAoO »P6®«
cryogenic conductor »z½Aq«p ºB‾Bwn
oÇ½p nj ¬C »ñ½oTÇñ§A S«°BP« ³� ºA²jB« [ð½q¼0 ]

j°oM �¼M pA �¼í« »½B«j
superionic conductor k®U »‾±½ ºB‾Bwn
k®a ¬C »‾±½ »£k®‾Bwn ³� ºk«B] ©v] [ð½q¼0 ]

SwA ºjBî »£k®‾Bwn oMAoM kæ
superionic conduction k®U »‾±½ y‾Bwn

»@íM nj é½ow ²jBí§A�±I »‾±½ y‾Bwn [ð½q¼0 ]
ºn±¦M jA±«

¬A±iuM@Ç@u½±‾ðU �‾Bwn Ñ uM@Ç@ðU �‾Bwn
WORM media ¬A±iuM@@Ç@u½±‾ðU�‾Bwn
tBve ºA³½¿ pA ²k{³TiBw ºA³‾Bwn [RAoMBhÇ« ]
º°n ³z¼ªÇµ ºAoMnBM ð½ An ²jAj ºB´T¼M ³� »´U °
;SwA ¬k‾A±i@¥MBO _PI ¬C@pA@uQ ° k®v½±‾»« ¬C

jo¼£»« Rn±æ nq¼§ ±UoQ BM nB� �½A
uM@Ç@ðU �‾Bwn / ÇT«

pBTª« ºn±iAm& Ñ pBTª« ¬An±Twn
filament ³T{n
B´‾C k®‾B« B½ �Mo� B½ �Tv¢®U pA »�pB‾ ©¼w [ð½q¼0 ]
n±‾ ,³T¼v½oTñ§A¬B½o] �¦¼w° ³M ¬k{ ¨o£ pA uQ ³�@

k®�»« yMBU
catch-up growth »‾AoL] k{n
uQ ³� ¤±ªí« Sîow pA oTí½ow ºk{n [³½m�ÇU ]
° kµj»Ç« fn ºnBª¼M ¥¼§j ³M tO±U ²n°j ð½ pA

k®�»« ¬AoL] An k{n »£k‾B«KPî
acquired behaviour »MBvT�@A nBT0n
³Ç� »µjgwBÇQ ºBµ²±¼{ B½ B´z®�@A° [»wB®{¬A°n ]
SdU j±i »£k‾p ¤±g nj joI ³ñ¦M ,k®Tv¼‾ »YnA

k®�»« Kv� »6¼d« RAo¼YFU
destructive behaviour »L½ohU nBT0n
° S‾±Çzi ° ©Çzi pAoÇMA ³M ¥½BªU [»wB®{¬A°n ]
K¼ÇwC BÇ½ jAoÇIA B½ B¼{A ¬jo� j±MB‾ BM ºo¢{BioQ

B´‾C ³M ¬k‾Bwn
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accident-prone behaviour o½mQ³YjBe nBT0n
B½ K¼wC ³M o\®« ÁBªTeA ³� »§BªîA [»wB®Ç{¬A°n ]

j±{»« SeAo]
shaping, behaviour shaping ºpBwnBT0n
ð½ ¨BÇ£@³M¨BÇ£ ° »\½nkÇU S½±PÇU [»wB®{¬A°n ]

J±¦6« gwBQ Sªw ³M nBTIn
shaping therapy »‾B«njºpBwnBT0n
¬±®I pA ¬C nj ³� »‾B«njnBTIn »î±‾ [»wB®{¬A°n ]
nj J±¦6Ç« ºBµnBTÇIn jB\Ç½A ºAoÇM ºpBwnBTÇÇIn

k®®�»« ²jB,TwA é]AoÔ«
acting out behaviour ³‾B½Bª‾y®� nBT0n
BÇ½ »îBªTÇ]AkÇ> ºBµ³‾BÇñU �¼¦hU [»wB®{¬A°n ]
³ÇM ³¦ªÇe BÇ½ RBÇ‾A±¼Çe �\®ñ{ k®‾B« ,³‾AnBñµqM

~BIj»M ºB´‾Bv‾A
abnormal behaviour nB\®´MB‾ nBT0n
_½Ao{ BM ³� »¦«BíU B½ y®�@A° B½ ¥ªî [»wB®{¬A°n ]

jnAj R°B,U GnBíT« S¼í>° ° nBTiBw °
multiline variety ºA³£nk®a ©:n
k‾°Bz½±i ºBµ³£n pA K$o« »T¼íª] [SîAnp �/�@]

jnAj »U°B-T« ºB´‾r ³$ �z£j±i ²B¼£ ð½
A-line C �£n
¬°kM ° ©¼Pîo‾ �TiB½¬B¼« BM ºA³£n [SîAnp �/�@]
³M ³£n°jnmM k¼§±U nj ³�ºn°nBM ¬Ajo£pBM ºBµ²o£j

jo¼£»« nAoO ²jB,TwA jn±« ºnjB« k§A° ¬A±®î
ºn°nBM ¬Ajo£pBM �£n Ñ nC �£n

addition line nAj³0BgA�£n
,³½BQ ºBµ�U¨BI oM ²°Àî ³� ºA³£n [SîAnp �/�@]

jnAjo¢½j ºBµ�U¨BI pA »IB>A ºBµ°pBM B½ �U¨BI
fertility restorer line, ºn°nBM ¬Ajo£pBM �£n
restorer line
ºn°nBM ¬C ºA³TvµºB´‾r ³�ºA³£n [SîAnp �/�@]
BM ° k‾Ajo£»«pBM ºA³TiB½¬B¼« ©¼Pîo‾ ºBµ³£n ³M An

j±{»« ²jAj »OÀU ³£n°j nmM k¼§±U ºAoM C �£n
R-line nC �£n / ÇT«

alien addition line nAj³0BgA³‾B¢¼M�£n
�U¨BÇI k®a B½ ð½ BM »µB¼£ ºA³£n [SîAnp �/�@]

³‾B¢¼M �‾±£ ð½ pA »IB>A
transgenic line »‾rAoU �£n
º(DNA) B‾ ßj pA ºA³í6O ³� ºA³£n [SîAnp �/�@]

jnAj »]nBi
»T] ¬B½o] ³TvµÑ S] �£n

pure line }§Bi �£n
nj ³U±ÇMðU ð½ pA ³� ²B¼£ ºjAkíU [SîAnp �/�@]
Swj ³ÇM »®z£j±Çi pA ¥æBÇe ºB´¦Çv‾ pA »ñ½

k½C»«
joint vein ºA²pnj �£n

²pnj ð½ nj ða±� ºA³£n [»wB®{�¼«p ]

fissure vein ºA³0Bñ{ �£n
¥Çñ{ºA³Ç£n »‾kíÇ« ¶o¼Çil »î±‾ [»wB®{�¼«p ]

³IBñ{ ð½ ¬°nj
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male steril line ©¼?îo‾ �£n
¶joÇ£ �Ç‾Aj k¼§±ÇU ³M njBO ³� ºA³£n [SîAnp �/�@]

Sv¼‾ ²k‾p ° ¤BíI
maintainer line nAk´¢‾ �£n
�£n o¼XñU ° ºnAk´¢‾ ºAoM ³�ºA³£n [SîAnp �/�@]
�½A ,jo¼£»«nAoO ²jB,TwA jn±« ºA³TiB½¬B¼« ©¼Pîo‾
J±¦<« ºBµ²o£j ° »í¼Lg �TiB½¬B¼« Á±ªí« Bµ³£n

k‾nAj ºn°nBM ¬Ajo£pBM ¥d« nj
near isogenic lines ¬r©µ HTLv‾ ºBµ³£n
pA ¥æBÇÇe �ÇÇ£n k®ÇÇÇa BÇÇÇÇ½ °j [SîAnp �/�@]

(kíM ³M ©z{ ¥v‾) ºnAoñU ºBµ»®z£j±i
isogenic lines, isolines ¬r©µ ºBµ³£n
¬r ð½ or‾ pA _PI ³� ³£n k®a B½ °j [SîAnp �/�@]

k®Tvµ R°B,T« »‾r ¬Bñ« B½
collapsar oTiAK« Ôn
³ÇM yLÇ« Ôn oÇYA oM ³� »«o]oQ nB¼vM ¶nBTw [¨±\Ç‾ ]

SwA ²k{ ¥½kLU »‾°oU±‾ ¶nBTw B½ ³§B`µB¼w
»«±ªî k¼¦� BM ºk®Mq«n

public key encryption
° »«±ªî k¼¦� pA ¬C nj ³� ºk®Mq«n »î±‾ [///³‾B½An]
ºAoM »«±ªîk¼¦� ;j±{»« ²jB,TwA »æ±~i k¼¦�@

SwA »½Bz£q«n ºAoM »æ±~i k¼¦� ° ºk®Mq«n
²k¼¦�°j ºk®Mq«n / ÇT«

asymmetric encryption

symmetric encryption ²k¼¦�ðU ºk®Mq«n
° ºk®Mq«n ºAoM ¬C nj ³� ºk®Mq«n »î±‾ [///³‾B½An]

j±{»« ²jB,TwA k¼¦� ð½ pA B´®U »½Bz£q«n
»«±ªî k¼¦� BM ºk®Mq«n Ñ ²k¼¦�°j ºk®Mq«n

transparent colour VB�{ ¡‾n
kµj»« n±Lî j±i pA An n±‾ ³� »¢‾n [»ªv\U /Çµ]

bodycolour nk� ¡‾n
° ²joÇzI ¬C ºBµ³Ç‾Ak¢‾n ³� »¢‾n [»ªv\ÇU /Çµ]

kµk‾ n±Lî j±i pA An n±‾ ° k{BM ©�@AoT«
acceptance procedure xo½mQ ¤A°n
An ³`Ç‾C ,»MBÇ½pnA GkÇµ BÇM ³Ç� »§A°n [RAoMBh« ]
ºnAk´Ç¢‾ ° k¼§±ÇU ° ³íw±ÇU ºBµk®Ç½AoÇI »g@nj
¬A±®î³ÇM ° jo¼£»Ç« nB¼TÇiA nj ,SwA ²k{ ¥æBe
ºBµkÇ‾°n SdÇU An B´Ç‾C (»UBLÇYA) »MB\Ç½A »¦ªî

kµj»« nAoO ºk®Moñ¼Q ð½ ß»UnBr‾
psychosomatic »®U¬A°n

¬A°n ° �U �6MAn ³M h±Mo« [»ñ{qQ ]

narrative 1, narration 1 S½A°n
»¦¼hU B½ »íOA° jAk½°n k®a B½ ð½ �ÄAnA [///Bª®¼w ]

KgBh« ³M º°An _w±U
narration 2 ºo¢T½A°n
¬B¼Ç« y®Ç$@A° ° y®$ jB\½A ° S½A°n c¦i [///Bª®¼w ]
K<Bh«@�µl@nj@¬BTwAj@c¦i@ºA oM@©¦¼%@¡‾n»Q@°@ðLw
narrative 2 »T½A°n
SwA jAk½°n k®a B½ ð½ ¥*‾ ³$ »®T« »£s½° [///Bª®¼w ]

SwA ²k{ ¥¼ñzU ¡‾n»Q ° ¬BTwAj o~®î °j pA °
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Vulpecula ðµBM°n
¶oñª¼Ç‾ nj »ña±Ç� n±‾©� »ñ¦I Rn±æ [¨±\‾ ]

»‾BTvMBU ònqM W¦X« ³M ð½jq‾ ° ¬BªwC »§Bª{
top coat ³{±Q°n

»z{±Q �‾B«Bw nj »½B´‾ �{±Q [¡‾n �oª¼¦Q /¨]

allogenic stream, jApB]o£j j°n
allothogenic stream
»®¼«pow pA ¬C JC oTz¼M ³� ºj°n [»wB®{�¼Ç«p ]

j±{»« �¼«FU Swjn°j
allochtonous stream B]oMB‾ j°n
³TIoÇ¢‾ ¥Çñ{ ß¤B‾BÇ� nj ³Ç� ºj°n [»wB®{�¼«p ]

jnAj ¬B½o]
enteric-coated »zµn²j°n
Bµ¤±vP� B½ B´æoO pA »ioM ¶s½° y{±Q [»ñ{qQ ]
pA ¥LO B´‾C RB½±Td« Jm] ° ¬k{ jApC pA é‾B« ³�@

j±{»« ²j°n ³M ¬k¼wn
map updating ³z?‾ ºpBwk«Cp°n
pA ²jB,TÇwA BÇÇM ³zPÇÇ‾ ¥¼ªÇÇñU [ºnAjoM³z&ÇÇÇ‾ /¨]

p°n³M ° k¼,« RBîÀgA
photopia »®¼Mp°n
BM ¬C tBveA ³� ¬Bzinj n±‾ nj S½Ån [»ñ{qQ ]

jo¼£»« Rn±æ ³¼ñL{ »g°oh« ºBµ³TiB½
ºA³½mlU »MB½pnA x°n

nutritional assessment method
³í«B] ° joI �½m<U é>° ¬C nj ³� »{°n [³½m�ÇU ]
jA±Ç« ° AmÇ` SIBÇ½nj nAkPÇ« ºo¼£@²pAk‾A N½og pA

»MBÇ½pnA S«ÀÇw ºB´~iBÇ{ »MBÇ½pnA ° ºm<ÇÇ«
j±{»«

nAq0A¨o‾ »®¼MpBM x°n
software review techinque
ºAoÇM ºnAqÇIA¨oÇ‾ ¤±~d« ¬BdT«A ¶±¼{ [///³‾B½An]

¬C k¼½FU
»TiB®{¬BTwBM x°n

archaeological method
t¦ThÇÇ« ©¼µB,ÇÇ« pA ð½ oÇÇµ [»wB®{¬BTwBÇÇÇÇÇM ]
Ak¼ÇQ ºAoÇM ¬BwB®{¬BTwBÇM �¦¼Çw° ³ÇM ²k{²jB,TwA
° �,Çe ° ¥¼¦dÇU ° ³½q\ÇU ,¬jAj y{±Q ,¬jo�@
pA »{BÇ‾ ºB½BPÇM o½BÇw ° Bµ³TiBÇwSwj é½p±ÇÇU

³T{m£ nj ¬Bv‾A S¼§BíI
²jA±‾Bi ¥«BíU x°n

family interaction method
pA ²jA±‾Bi nBTIn �í§B6« ºAoM »{°n [»wB®{¬A°n ]
»T¼íO±Ç«nj ¬C ºB@ÇîA ¥«BíÇU ¶kµBÇÇz« N½oÇÇg

²B¢‾B«nj B½ ²B¢z½B«pC k®‾B« ,²k{¤oT®�@
»Tz£oM »<ÀU ºjAs®´M Ñ »Tz£oM »:ÀU x°n

disk method »æo: x°n
©Çv] ð½ ©\Çe �LwBdÇ« ºAoÇM »{°n [»�B½n ]
»æoO³LÇ{ ºB´{oÇM º°n ºo¼Ç£¤Ao¢TÇ‾A BÇM nA°j
oM j±ªî ºBµ³d,æ ³M j°kd« ³� ða±� S½B´‾»M

k®{BM ¬An°j n±d«
methodology ¬B¢{°n
k¼§±ÇU ºAoÇM ³Ç� B´Ç{°n pA ºA³î±ª\Ç« [///³‾BÇ½An]

j°n»« nB� ³M nAqIA¨o‾
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running fix method »§B?T‾A �G?‾ x°n
²An ¬j±M ¨±¦í« BM ¬C N½og pA ³� »{°n [»«B4‾ /�]
oÇ¢½j ºB´‾B«p ³M ¬Bñ« _i ð½ »Tz� Sîow °
BÇM B´®ÇU) »Tz� ³6P‾ �¼¼íU ¬Bñ«A BU j±{»« ¥PT®«

j±{ ©µAoI (»{ ð½ pA ²jB,TwA
limb brightening ³L§ »®{°n
|oO �L§ Sªw ³M ³a oµ ¬C nj ³�ºA²k½kQ [¨±\‾ ]

j±{»« oU�{°n ©½°n»« y¼Q º°Bªw ¨o]
felling methods xoM ºB´{°n
¬BTinj xoM t¦Th« ºB´{°n [¥¢®] � éMB®«/¨ ]

»½B¼¦: ¶k{y½¿BQ )+°n
alkali(ne)-refined oil
³ÇM ¬C jApC JoÇa ºBµk¼wA ³� »®`°n [»½Am� /�]

SwA ²k{ Ak] k¼v�°nk¼µ ©½kw ðª�@
frying oil »‾jo�fow )+°n
¿BM »UnAoe ºnAk½BQ S¦î ³M ³� »®`°n [»½Am� /�]

SwA KwB®« Am` ¬jo� fow ºAoM
�½o½p »‾B¼« Ñ ¬B½Bª‾°n

incident response Bµk«Bz¼Q BM »½°nB½°n
S¼®«A oM ³� ºk«Bz¼Q ³M@gwBQ@nj »¦ªî [RAoMBh« ]

jnAj »,®« o¼YFU RBîÀgA
Embryophytes ¬AnAj¬B½°n
BÇ½ ºp»Çñzi ¬BµB¼Ç£ �î±ª\Ç« [»wB®Ç{Sv½p ]
¬BÇ½°n k¼§±U »½B‾A±U ³� ºp»ñzi jAk]A BM ºqMC

k‾nAj ³TiB½oQ

timelike event ³‾±£¬B«p jAk½°n
»Tîow BM ³�¬B«p@Ç@B@I nBTw±¼Q pA ºA³6P‾ [ð½q¼0 ]

k¼wn ¬C ³M ¬A±U»« n±‾ Sîow pA oTª�@
spacelike event ³‾±£@Bs0 jAk½°n
_¼µ nj ³� ¬B«p@Ç@B@I nBTw±¼Q pA ºA³6P‾ [ð½q¼0 ]
³M ¬A±U»ª‾ n±‾Sîow pA oTª� »Tîow BM »M±anBa

k¼wn ¬C
lightlike event ³‾±£n±‾ jAk½°n
BÇM B´®ÇU ³� ¬B«p@Ç@B@I nBTw±¼Q pA ºA³6P‾ [ð½q¼0 ]

k¼wn ¬C ³M ¬A±U»« n±‾ Sîow
ionizing event ²k®‾±½ jAk½°n

k®� k¼§±U ¬±½ ³� »z®�©µoM oµ [ð½q¼0 ]

site 1 ²B¢z½°n
³Ç� »µB¼£ y{±Q y½°n ¥d« [¥¢®Ç] � éMB®«/¨ ]

k®®�»« �¼¼íU An ¬C ß_½Ao{ »6¼d« ¥«A±î
forest site ¥¢®] ²B¢z½°n
ð½ ¬C nj ³Ç� »µBÇ¢z½°n oÇµ [¥¢®] � éMB®«/¨ ]

k½C»« k½kQ »¦¢®] ¶j±U
ruled surface nAj@i�½°n
_Çi S�oÇe BÇM An ¬C ¬A±TÇM ³� ºA³½°n [»�BÇ½n ]

jo� jB\½A »TwAn
timelike surface ³‾±£¬B«p �½°n
nAjoÇM ³Ç� ¬B«p@Ç@B@I nBTw±¼Q nj »d6w [ð½q¼0 ]

SwA ³‾±£@B@I B] ³ªµ nj ¬C oM j±ªî
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spacelike surface ³‾±£@Bs0 �½°n
¬BÇ«p@Ç@B@I nBTw±¼Q nj ºkíÔM³w »d6w [ð½q¼0 ]
nj o¢½j jAk½°n ³M SLv‾ ¬C nj ºjAk½°n _¼µ ³�@

j±z‾ J±vd« ²k®½C B½ ³T{m£ c6w �½A
ramp metering »‾BMjo¢µn
nj jjoÇU ¬B½oÇ] ¥¼´ÇvU ºAoM »{°n [ºo´{ /b]
ºj°n° º°nj±Çi ¬Aq¼« ©¼r®U N½og pA ,B´µAnjApC
pA ²jB,TÇwA BÇM ° ºj°n° ºBµjoÇ¢µAn pA B´Ç‾C ³ÇÇM

»§oT®� RAq¼´\U
storm chaser ¬B0±U o¼¢µn
»TIoªµ ºB´‾BI±U ³¼¦P‾ �¦¼w° BM ³� ºjoI [±] /�]
ºo¼Ç¢µn »ª¦Çî yµ°sQ B½ c½o,U ºAoM An k½k{

k®�»«
»®¼«p ¤oT®� BM ºo¼¢µn

Ground-Controlled Interception, GCI
Bª¼QA±µ ¬A±U»« ¬C pA ²jB,TwA BM ³� »®I [»«B4‾ /�]
jo� ¤oT®� oYÆ« ºo¼¢µn ºAoM An ºj±i ð{±« B½
storm chasing ¬B0±U ºo¼¢µn
ºAoÇM k½kÇ{ »TIoªÇµ ºB´‾BI±ÇU K¼PíÇU [±] /�]

»ª¦î yµ°sQ B½ c½o,U
¬B®¼ª5A ¤±~e S0B¼µn

assurance approach
³Ç� ¬B®¼ªgA ¤±~e ºB´{°n �î±ª\« [RAoMBhÇ« ]

j±{»« �¼¼íU »wnoM jn±« ²±]° tBwA@oM
acoustic microscope »ñ¼Tw±�@C )¼Mq½n

»U±Çæ ZA±Ç«A pA ²jB,TÇwA BM ³� ºA³¦¼w° [ð½q¼0 ]
ºBµ»£sÇ½° ° tB¼P«joÇi RB¼ÄqÇ] Z±«°oñ¼ÇÇ«

k®�»« ¬k½j ¥MBO An ¨Bv]A »‾Bvz�@
»ñ¼Tw±�@C N±ñw°oñ¼« / ÇT«

micropayment SiAjoQq½n
pA k½jpBÇM SMBÇM ³Ç� ºq¼aBÇ‾ �®½qÇÇµ [RAoMBhÇÇ« ]
RB«kiJBveRn±Çæ ³M »T‾oT®½A ºB´µB¢{°oI

j±{»« ²j°qIA oMnB� ß»T‾oT®½A
microtone ²joQq½n

²joQ©¼‾ pA oTña±� �¦æBI [»&¼w±« ]

microtonal ºA²joQq½n
²joQq½n ³M h±Mo« [»&¼w±« ]

microencapsulated nAj³®¼{±Qq½n
é½B« RAo6O B½ q½n k«B] RAnl »£s½° [»½Am� /�]
¶jBÇ« ð½ pA �pB‾ ºA³½¿ BM ²k{²jAjy{±Q pB£ B½

²k®µjy{±Q
microencapsulation ºpBwnAj³®¼{±Qq½n
BÇ½ �pBÇ‾ ºA³Ç½¿ BÇM ¬C nj ³� ºk®½AoI [»½Am� /�]
B½ é½B« RAo6O B½ q½n k«B] RAnl ,ºnBPvM »z{±Q

k®µj»« y{±Q An pB£@
microcrack �oUq½n
po« B½ ³‾Aj ð½ nj q½n nB¼vM ºB´�oU [»wB®{�¼«p ]

Bµ³‾Aj
³‾AkTwBz‾ Ñ ³TwBz‾ �‾Ajq½n
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microfracture »¢Tvñ{q½n
kÇ‾A±U»Ç« ³Ç� »Q±ñw°oñ¼Ç« »�oU [»wB®{�¼«p ]

k{BM ³‾Aj k®a B½ ð½ ¶k®®�é6O
rail fork, rail turner ¬Ajo£oM¥½n
° �TIoÇ£ ºAoÇM »½B´TÇ‾A ¶o¼Ç£ BÇM »«oµA [»¦½n /b]

¬C ¬joM ¿BM B½ ³L§ º°n ¥½n ¬k‾Ajo£oM

flowed rail nAj³L§ ¥½n
nj ²B¢zT¦` j¿±I ¬À¼w oYA oM ³� »¦½n [»¦½n /b]

k{BM ²k{ jB\½A ³L§ ¬C ZBU
corrugated rail nAjZ±« ¥½n
nAjZ±Ç« ¥«BÇ{ ³Ç� ¥½n J±¼î pA »ñ½ [»¦Ç½n /b]

SwA ¥½n ²B¢zT¦` c6w ¬k{



p
¡®w ºk¼wA JBµp Ñ tAp

¬kí« ºk¼wA JBµp Ñ ¨Ap

stem knee ³+B«j »½±‾Ap
³M An (keel ) ²pB« ³� ¥ñ{»®d®« �í6O [»½B½nj /b]

k®�»« ¥æ° ³`B«j

blade angle ² ØoQ �½°Ap
¬An°j n±dÇ« ° ² ØoQ n±d« �¼M �½°Ap /1 [»½A±µ /b]

¬An°j �d,æ ° g¦« ¶ ØoQ º±¦] �¼M �½°Ap /2

sweepback angle »½Ao£uQ �½°Ap
n±dÇ« �¼ÇM ,¤BÇM KPÇî ³ÇM ¥¼Ç« �½°Ap [»½A±µ /b]

oU° n̈B´að½ _i ° »>oî

sweepforward angle »½Ao£y¼Q �½°Ap
n±dÇ« �¼ÇM ,¤BÇM º±¦Ç] ³M ¥¼« �½°Ap [»½A±µ /b]

oU° n̈B´að½ _i ° »>oî

traverse angle y½Bª¼Q �½°Ap

²B¢TÇv½A °j �¼ÇM »PÇÇIA �ÇÇ½°Ap [ºnAjoM³z&ÇÇ‾ /¨]
n°B\« y½Bª¼Q

camera angle, )¼Mn°j �½°Ap
camera position, camera view
³ÇM SLÇv‾ �¼ÇMn°j »wkÇî kÇ½j ¬Ak¼Ç« [///Bª®¼w ]

³®dæ jAk½°n B½ ~±>±«

hour angle »TîBw �½°Ap
»TîBw ¶o½Aj ° oyB‾ nB´®§At~‾ �¼M �½°Ap [¨±\Ç‾ ]
° ¬BªÇwCºA±TÇwA jAkTÇ«A nj ³Ç� »‾BªÇÇwC ¨oÇÇ]

j±{»« ºo¼£@²pAk‾A (clockwise) jo¢TîBw

slope angle K¼{ �½°Ap
�Ç½°Ap ³d,æ nj ç°o,« _i ð½ ºAoM [»�B½n ]
jBÇQ S´Ç] nj _Çi ¬C ° SLXÇ« X n±dÇÇ« �¼ÇÇM

(counterclockwise) jo¢TîBw

pilgrim, religious traveller oÄAp
�Ç�@BÇÇ«A RnBÇÇ½p ³ÇÇM ³ÇÇ� ºjoÇÇI [/// ºo¢{joÇÇ£@ ]

j°n»« tkP«
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obsterterician ð{qQ¬Bª½Ap
»ñ{qQ¬BªÇ½A p �TÇ{n nj ³Ç� »ñ{qÇÇQ [»ñ{qÇÇQ ]

jnAj }~hU
obstetrics »ñ{qQ¬Bª½Ap
³M ³� »ñ{qQ ©¦î pA »~~hU ºA³iB{ [»ñ{qQ ]
³ÇM ¬BÇ‾p pA »ñ{qÇQ ºB´TLÇOAoÇ« ³M h±Mo« ¥ÄBv«
pA uQ ºA³T,µ y{ ¶n°j ° ¬Bª½Ap ° »®TvMC ¨B¢®µ

jpAjoQ»« ¬Bª½Ap
rubbish ³§BMp
ºBµk‾BªvQ q] ³M k«B] kÄAp jA±« [Sv½p9¼d« /¨]

»½Am`
incinerator p±w³§BMp
nj Bµk‾BªÇvQ ¬kÇ‾Ap±Çw ¶n±Ç� [Sv½p9¼dÇÇ« /¨]

²k{¤oT®� _½Ao{
é½B« e½nqU BM p±w³§BMp

liquid injection incinerator
¬k‾Ap±w ºAoM ¤°AkT« »µB¢Twj [Sv½p9¼dÇ« /¨]
¥½kLUx°n ³M ° ¿BM nBzI nj ³� é½B« ºBµk‾BªvQ

k®�»« ¥ªî q½n RAo6O ³M é½B«
thermal incinerator »UnAoe p±w³§BMp
³ÇM k‾BªÇvQ ¬C nj ³Ç� »µB¢Twj [Sv½p9¼d« /¨]

j±{»« ²k‾Ap±w ³¦í{ ðª�@
ºnjB« �Th¼«C ¬BMp Ñ ³Th¼«C ¬BMp

creole ºnjB« �Th¼«C ¬BMp
�í«BÇ] ð½ ºnjB« ¬BMp ³� »‾BMp©¼‾ [»wB®{¬BMp ]

SwA ²k{ »‾BMp

³Th¼«C ¬BMp / ÇT«
sign language ²nB{A ¬BMp
ºAnAj ,ozM »gBLUnA ºB´«Br‾ pA »ñ½ [»wB®{¬BMp ]
RB�oÇe pA BÇµA°C ºBÇ] ³ÇM ¬C nj ³� ,»‾BMp ¨Br‾

j±{»« ²jB,TwA B´Twj �TIB½¨Br‾
RB~hz« M½oíU ¬BMp

specification language
»>BÇ½n ºB´Ç{°n �½BÇQ oM ºn±æ »‾BMp [///³‾B½An]

³‾B«Bw RB~hz« ¬B¼M ° ºpBw¤k« ºAoM
RB~hz« ¬BMp / ÇT«

artificial language »¢TiBw ¬BMp
³¦ª] pA ,|Bi »Ikµ ºAoM ³� »‾BMp [»wB®{¬BMp ]
¨B´MA éIn ° ºA³‾B½An »v½±‾³«B‾oM ° hBLUnA ºnAoOoM
° ³TiBÇw ¬C k®‾BÇ« ° »ª¦î ºB´«Br‾ t¼æ±U nj

SwA ²k{ ³TiAjoQ
»î±®~« ¬BMp / ÇT«
»z‾B½An »wB®{¬BMp

computational linguistics
° �nj ºAoM ºA³‾B½An ºBµ³‾B«Bw »wnoM [///³‾BÇ½An]

»í¼Lg ¬BMp k¼§±U
text linguistics )T« »wB®{¬BMp
�í§B6« ³M ³� »wB®{¬BMp pA ºA³iB{ [»wB®{¬BMp ]
¬±Ç£@B‾±Ç£ ¬±TÇ« »‾BÇMp ºB´½k®«²kîBÇO ° B´¼£s½°

jpAjoQ»«
auxiliary language »ñª� ¬BMp
ºnAoOoÇM ºAoÇM ³Ç� »î±®~Ç« »‾BMp [»wB®{¬BÇMp ]

j±{»« ³TiBw »¦¦ª§A�¼M c6w nj RBgBLUnA
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RB~hz« R½oíU ¬BMp Ñ RB~hz« ¬BMp
»¢TiBw ¬BMp Ñ»î±®~« ¬BMp

lingua franca, interlingua »\‾B¼« ¬BMp
ºnjBÇ« ºB´‾BMp ºAnAj jAoIA ³� »‾BMp [»wB®{¬BMp ]
k®®�»«²jB,TwA hBLUnA ºnAoOoM ºAoM ¬C pA t¦Th«
OO languages Ao£¾»{ ºB´‾BMp
ºB´¼£sÇ½° ºAnAj ³Ç$ »v½±‾³«B‾oM ºBµ¬BMp [///³‾B½An]

k®Tvµ Ao£¾»{ ºB´eo< ºpBw²jB¼Q ºAoM ¨p¿
crumbing 1 »‾B{±Q²oMp
BÇM »½Am` jA±« c6w ¬C nj ³� ºk®½AoI [»½Am� /�]

j±{»« ²k‾B{±Q (¬B‾ ¶oMp H«±ªî) ²oMp
crumbing 2 ºpBw²oMp
»½Am` jA±« pA »ioM ¬jo� joi k®½AoI [»Ç½Am� /�]
BÇM ° q½nRBí6ÇO ³M S½±ñv¼M ° ¬B‾ ° ð¼� k®‾B«

©r®«B‾ ¤Bñ{A
breadcrumbs ¬B‾ ql« ¶oMp
q<« ¬jo� JB¼wC pA ²k{³¼´U q½n RAnl [»½Am� /�]

²k{ðzi ¬B‾
supremum ³®½oMp
ð½ pA A k®‾BÇ« ºA³î±ª\«oÇ½p ºAoÇM [»�BÇÇ½n ]
pA ³�@ SpA º±@î �½oTña±� ,S KUo« �î±ª\«

k{BL‾ oTña±� A ±@î _¼µ
©«oQ±w / ÇT«

¿BM ¬Ao� �½oTña±�@
least upper bound

Camelopardalis ³0Anp
,¬BªÇwC ¤Bª{ nj ºn±‾©� »ñ¦I Rn±æ [¨±\‾ ]

x°BwoM ° »woñ§ARAl Rn±æ °j n°B\«
Emberizidae ¬B½A²oQjnp
³Ç� ¬B‾Bwðz\®£ �TwAn pA ºA²o¼U [»wB®{Sv½p ]
pA oT£nqÇM HL§BÇ` BµoÇ‾ ° k‾nAj »U°B,T« ºBµ²pAk‾A

k‾A¥ñ{ »g°oh« nBP®« ºAnAj ° k®Tvµ Bµ²jB«
»ñL¦]¡®w¤B+p

bog head coal, algal coal
jA±« pA ²kªî n±g ³M ³� »¢®w¤B`p [»wB®{�¼«p ]

SwA ²k{ ¥¼ñzU »ñL¦]
allochtonous coal B]oMB‾ ¡®w¤B+p
¬k{ ³T{BL‾A pA ³� ¡®w¤B`p »î±‾ [»wB®{�¼«p ]
¬k{ ²o¼il ° j±i k{n ¬Bñ« pA ²k{¥PT®« ¬BµB¼£@

SwA ²k«C j±]° ³M o¢½j »‾Bñ« nj
pBw¤¿p ²B¢TwjÑ pBw¤¿p

clarification ºpBw¤¿p
pA RBM±wn ° B´¼~§BiB‾ ¬C nj ³$ ºk®½Ao% [»½Am� /�]

j±{»« oU¤¿p é½B« ³\¼T‾ nj ° Ak] é½B«
juice clarification ²±¼ªMC ºpBw¤¿p
RBM±wn ° B´¼~§BiB‾ ºpBwAk] k®½AoI [»½Am� /�]

²±¼ªMC pA
milk clarification o¼{ ºpBw¤¿p
RBM±wn ° B´¼~§BiB‾ ºpBwAk] k®½AoI [»½Am� /�]

o¼{ pA
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clarified ²k{¤¿p
¬kÇ{ AkÇ] oÇYA nj ³Ç� »í½BÇ« »£sÇ½° [»½Am� /�]

SwA ²k{ oU¤¿p RBM±wn ° B´¼~§BiB‾
clarify ¬jo� ¤¿p
pA RBM±Çwn ° B´¼~§BiBÇ‾ ºpBÇwAkÇ] [»½Am� /�]

RBí½B«
²k®®� ¤¿p ¶jB« Ñ ²k®®�¤¿p

cryogenic device nAq0A¨p
nB� �¼½BQ nB¼vM ºBµB«j nj ³� ºA³¦¼w° oµ [ð½q¼0 ]

k®�@
wheat conditioning time¨k®£ y½B«C ¬B«p
ºAoÇM ¨k®Ç£ ºnAk´Ç¢‾ ºAoM p̈¿ ¬B«p [»Ç½Am� /�]

y½B«C
downtime nB�@ ÒA ¬B«p
¥¼LÇO pA »¦½¿j ³M ³‾B«Bw ³� »‾B«p Rk« [///³‾B½An]
ºnAk´Ç¢‾ n±Ç«A ¨B\Ç‾A BÇ½ ºnAqIAShw ºBµB6i

Sv¼‾ ²jB,TwA jn±«
timing ºk®M¬B«p
³M ¬Ao¢{jo£ ºAoM »%B$ ¬B«p |B~TiA [/// ºo¢{jo£@ ]
k®®$ S$o{ Sz£ ºBµ³«B‾oM ¨BªU nj k®‾A±TM ³$ ºn±<
uptime nB�@³M ¬B«p
ºA³ñL{ B½ ºA³‾B½An éMB®« ³� »‾B«p Rk« [///³‾B½An]

k‾nAj nAoO oMnB� toTwj nj B½ k‾nB� ¤Be nj
stability time ºnAk½BQ ¬B«p

»®d®« Z°oi ° j°n° ¬B«p �¼M �¦æBI [»½Am� /�]
²B¢Twj nB¼í« _i ³M nB¢‾o¼ªi

launch time JBUoQ ¬B«p
SwA nAoÇO ³� ºA²k{ºq½n³«B‾oM ¬B«p [»«B4‾ /�]

j±{ joMA±µ ð{±« B½ Bª¼QA±µ ð½
gust formation time Sv] ¥¼ñzU ¬B«p
�®¼z¼ÇM ° »TÇv] jBM pB`C �¼M »‾B«p ¶pBM [±Ç] /�]

JC Sîow
departure time Z°oi ¬B«p
pA nB¢‾o¼ªi »®d®« ¬k{ ZnBi ¬B«p [»Ç½Am� /�]
RkÇ« ~±ª\Ç« BM SwA oMAoM ³� ²B¢Twj nB¼í« _i

ºnAk½BQ ° j°n°
drying time ¬k{ ðzi ¬B«p
©¦¼I BU SwA p̈¿ ³� »‾B«p Rk« [¡‾n �oª¼¦Q /¨]
o¼`BÇ½ »T,Çw ,ShQ J±¦6« �¦eo« ³M ²k{¤BªîA

kwoM »�@B®Lva
dry to touch time »wBªU ß»ñzi ¬B«p

»wBªU ß»ñzi ºAoM p̈¿ ¬B«p [¡‾n �oª¼¦Q /¨]

ºn±i²jBL®w ¬B«p Ñ n±i²jBL®w ß»ñzi ¬B«p

dry through time »?ªî ß»ñzi ¬B«p
¬kÇ{ ðzi ºAoÇM p̈¿ ¬BÇ«p [¡‾n �oª¼¦ÇÇÇQ /¨]
° Sv{ Sz¢‾A nBzI oYA oM ³� »Un±æ ³M y{±Q
nj »¦Çñ{ o¼¼<ÇU _¼µ ,¬C ºA³]nj j±‾ ¬k‾Bioa

j±z‾ ²kµBz« y{±Q
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dry-hard time ¥«B� ß»ñzi ¬B«p
¬kÇ{ ðzi ºAoÇM p̈¿ ¬BÇ«p [¡‾n �oª¼¦ÇÇÇQ /¨]
Sz¢‾A jBÇ½p nBÇzI pA »{BÇ‾ oYA ³� ¬B®a y{±Q
�ÇanBÇQ ¬k¼Çz� BM »TeAn ³M ¬A±TM An ¬C oM Sv{

joM �¼M pA »«o‾
»Lv`Ò‾ ÖjoÒ£ ¬B«p Ñ Kv`Ò‾ ÖjoÒ£ ß»ñzi ¬B«p

gust decay time Sv] ¤A°p ¬B«p
�®¼z¼ÇM Sîow jAkin �rd§ pA »‾B«p ¶pBM [±] /�]

Sv] ¬B½BQ BU »Tv] jBM
dry-to-sand time ºn±i²jBL®w ¬B«p
y{±Q ¬k{ ðzi ºAoM p̈¿ ¬B«p [¡‾n �oª¼¦Q /¨]
BÇ½ ¨oÇ‾ ²jBL®wm`BÇ� ,»‾p²jBL®w ¨B¢®µ ³� »Un±æ ³M

j±z‾ éª] B½ �@B®Lva
Kv`Ò‾ Öjo£ ß»ñzi ¬B«p / ÇT«

dust-free time »Lv`Ò‾ ÖjoÒ£ ¬B«p
ß»ÇÇñzi ºAoÇÇM p̈¿ ¬BÇÇÇ«p [¡‾n �oª¼¦ÇÇÇÇÇQ /¨]

Kv`Ò‾ ÖjoÒ£@
n±i²jBL®w ß»ñzi ¬B«p / ÇT«

absolute time e¦G« ¬B«p
¤Bw KveoM ³� »TiB®{�¼«p ¬B«p [»wB®{�¼«p ]

j±{»« ºo¼£@²pAk‾A
deionization time y‾±½A° ¬B«p
BÇM ²k¼‾±Ç½ pBÇ£ ³ñ®Ç½A ºAoÇM p̈¿ ¬BÇ«p [ð½q¼ÇÇÇ0 ]

k½Cnj »X®i S§Be ³M ²k®‾±½ ¥¼v‾BTQ �TIn@�¼M@pA
arrival time j°n° ¬B«p

»®d®Ç« ¬k¼Çwn ºAoÇM pB¼‾ jn±« Rk« [»½Am� /�]
²B¢Twj nB¼í« _i ³M nB¢‾o¼ªi

cryostat BP«p
B«j©Ç� _¼dÇ« ¬joÇ� ©ÇµAoI ºAoM ºnAqMA [ð½q¼0 ]

²k{¤oT®� _½Ao{ SdU y½B«pC ¨B\‾A ºAoM
cryogenic coil ³`¼Q¨p
S«°BPÇ« yµBÇÇ� ºAoÇÇM ³ÇÇ� ºA³`¼ÇÇQ [ð½q¼ÇÇ0 ]
joÇw �¼½BÇQ nB¼ÇvM ºBµB«j BU An ¬C xA»ñ½oTñ§A

k®®�»«
cryogenic temperature B«j¨p
ºBµ²nBÇ{ ºBÇ«j j°kÇe nj ³Ç� »½BÇ«j [ð½q¼ÇÇ0 ]

SwA oTª� B½ �½±¦� �]nj 77 »TiB®{Aq«p
»½Aq«p Ñ »wB®{Aq«p

cryogenics »½Aq«p
»½Bµk®Ç½AoI ¬C nj ³� ð½q¼I pA ºA³iB{ [ð½q¼0 ]
fn �¼½BÇQ nB¼ÇvM ºBµBÇ«j nj ³Ç� j±{»« »wnoM

k®µj»«
»wB®{Aq«p / ÇT«

winterization ºpBw³‾BTv«p
¬jo� Ak] ºAoM �`°n ¬jo� jow k®½AoI [»½Am� /�]
B´«±« ¶k‾Bª¼OBM ° ¿BM J°l �6P‾ BM »½Bµk½ov¼¦£@
winterize ¬jo� ³‾BTv«p
¬joÇ� AkÇ] ºAoÇM �Ç`°n ¬joÇ� joÇw [»½Am� /�]
B´«±« ¶k‾Bª¼OBM ° ¿BM J°l �6P‾ BM »½Bµk½ov¼¦£@
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cryochemistry »ª¼{¨p
©$»¦¼i ºB«j nj »½B¼ª¼{ ºB´z®$@A° �í§BU« [»ª¼{ ]

cryophysics ð½q¼0¨p
° Bµ²k½kQ »wnoM ³M ³� ð½q¼I pA ºA³iB{ [ð½q¼0 ]

k®µj»« fn B«j p̈ nj ³� jpAjoQ»« »½Bµk®½AoI
cryomagnetic »v¼5B®l«¨p
N½og pA ©� nB¼vM ºBµB«j k¼§±U ³M h±Mo« [ð½q¼0 ]

u¼gB®<«AnBQ ðª‾ nj °nnj»M ygB®<«A°
wildland, wild land oñM )¼«p
¬Bv‾A ºB´T¼§BíI o¼YFU pA ³� »®¼«p [¥¢®] � éMB®«/¨ ]

SwA ²k‾B« n°j³M
suture 2, geosuture pnj)¼«p
An ³Tw±Q ³í6O °j ¬B¼« po« ³� »6i [»wB®{�¼«p ]
k‾A³Tw±¼Q ©µ³M¬±®�@A ° k‾A²j±M Ak] ©µ pA »‾B«p ³�@

kµj»« ¬Bz‾
geofact ³TiBw)¼«p
»‾kí« ¡®w B½ »‾B� ¶jB« ³‾±£ oµ [»wB®{¬BTwBÇM ]
¶k®µj¬Bz‾ ° k½C»« Swj ³M »‾BTwBM �g±d« nj ³�@
³g±dÇ« »ñ½jqÇ‾ nj »‾kí« ºBµ³½¿ j±]° ¬Bñ«A

SwA
»®¼«po½pJC »wB®{)¼«p

ground water geology
ºB´ÇMC jn±Ç« nj WdM ³M ³� »z‾Aj [»wB®{�¼Ç«p ]
jpAjoQ»« B´‾C »TiB®{�¼«p ºBµ³L®] ° »d6wo½p
structural geology ºnBTiBw »wB®{)¼«p

³ÇM ³Ç$ »wB®{�¼Ç«p y‾Aj pA ºA³iB{ [»wB®{�¼«p ]
jpAjoQ»«@B´¢®w»‾°nj@nBTiBw@°@y½A nC@°@¥ñ{@�í§BU«
basement terrane »¢®w»Q ¬B¢®¼«p
¥MBÇO »¢®ÇÇw ¶j±ÇÇU �½oU�¼½BÇÇQ [»wB®{�¼ÇÇ«p ]

jnAj ²k¼`¼Q ºnBTiBw Á±ªí« ³� ºnAjoM³zP‾
volcanic earthquake »‾Bz�zUC ¶po¦®¼«p
»‾Bz,zUC ºBµ°o¼‾ BM ³� ºA²po¦®¼«p [»wB®{�¼«p ]

SwA ²Aoªµ
landsliding xql§)¼«p
�¼½BQ Sªw ³M ²q<§�¼«p ð½ S�oe [»wB®{�¼«p ]

K¼{
landslide ²ql§)¼«p
¶j±U ð½ t±vd« xq½n B½ xq<§ [»wB®{�¼«p ]
nj °j oµ pA »L¼�oU B½ ¡®w B½ �@Bi ðzi HTLv‾

y‾Ao£ º°o¼‾ oYA
rotational landslide »zioa ¶ql§)¼«p
jAkT«A nj xoM ¬C nj ³� ºA²q<§�¼«p [»wB®{�¼«p ]

SwA ²jAj fn »®d®« »d6w
Merops apiaster »§±ªí« nA±in±L‾p
�TÇwAn ° ¬BÇ½nA±in±L‾p pA ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p ]
° ¡‾njnp ° q¼U�±Ç‾ nBP®« ºAnAj ³� ¬B‾BwBLO ÖqLw

SwA �{°n ºA²±´O ¡‾n ³M »‾kM
Meropidae ¬B½nA±in±L‾p
³Ç� ¬B‾BwBLOqLÇw �TÇwAn pA ºA²o¼U [»wB®{Sv½p ]
k®¦M ¬B{nBP®« ;k®Tvµ »îBªT]A ° ¡‾nB¢‾n ° ¤BíI

SwA »®d®« ° ð½nBM °
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surge cable !¬A°n@o¼\‾p
JC ³ÇM o¼\Ç‾p �‾AjApC ¬jBTwoI ¬B«oI [»½B½nj /b]

q«oU B½ nA°j n±U±« pA ²jB,TwA ¬°kM
anchor cable, anchor chain, o¢®§ o¼\‾p
chain, chain cable
³M An o¢®§ ³� »ª¼w B½ JB®g B½ o¼\‾p [»½B½nj /b]

k®�»« ¥æ° n°B®{
bower cable ³®¼w o¢®§ o¼\‾p

SwA ¥~T« ³®¼w o¢®§ ³M ³� ºo¼\‾ [»½B½nj /b]

volcanic chain »‾Bz�zUC ¶o¼\‾p
¥¼ñzU ³� B´‾Bz,zUC pA ºA³î±ª\« [»wB®{�¼«p ]

k®µj»« _i B½ ²o¼\‾p ð½
well-formed formula SiBwSwnj ¶o¼\‾p
ºApA³ÇM ³Ç� BµjBªÇ‾ pA »µB®TÇ« ºA³§BLÇ‾j [»�BÇÇ½n ]
pA º±dÇ‾ B½ ºn±Twj kîA±O pA »>°o,« �î±ª\«

SwA Swnj º±d‾ B½ ºn±Twj �Bd§
rail string ¥½n ¶o¼\‾p
BÇM ¥½n k®a B½ °j ¥«B{ k®¦M ¥½n »î±‾ [»¦½n /b]

k‾A²k{²jAj x±] o¢½kñ½ ³M ³� nB¼í« ¤±g
anchor bell o¢®§ ¡‾p
oÇM ³� n°B®{ º±¦] SªvO nj »¢‾p [»½BÇ½nj /b]
¨B¢®Çµ "¨jB~ÇU pA q¼µoQ" ºjoLµAn �¼‾A±O Kve
³M ²k{²jAj JC ³M º±hM jAkíU ¨ÀîA B½ »¢TIo£@³«

k½C»«nj Akæ ³M (bridge) »µk‾B«oI ZoM
couples therapy »‾B«njZ°p

¥Çe ºAoÇÇM »‾BÇÇ«nj¬A°n »î±ÇÇ‾ [»wB®ÇÇ{¬A°n ]
Z°p ð½ RÀñz«

Artiodactyla ¬B‾Bw ©wZ°p
³$@) ¬Bz‾BTz¢‾A nBª{ ³$ »‾AnA±h-¦î [»wB®{Sv½p ]
nj ¬Bz½B´ªza ° SwA Z°p (jnAj nAo3 ©w ¬°nj nj
¬jo£ ºBµ±« ° k®¦M ¬Bz½Bµ²s« ;jnAj nAo3 ow No< °j

SwA ²BU±$ GoX$@A B´‾C
fracture zone »¢Tvñ{ ¬°p
ºpA±Ç« ºB´¼¢Tvñ{ BM ¥½±g »‾°p [»wB®{�¼«p ]
³Ç� ©r®«B‾ºk®¦ÇM ° »TÇvQ BM ,B½nj oTvM nj ¬A°AoI

jnAj ¤±g oT«±¦¼� Bµkæ
volcanic rift zone »‾Bz�zUC »T0B�¬°p
ºBµ³IBÇÇñ{ pA ¥ñzTÇÇ« »ÇÇ‾°p [»wB®{�¼ÇÇÇÇ«p ]
»‾BTdU ºBµ³<¼U�½nlC pA ºA³î±ª\« BM ¬Bz,zUC
acid rock drainage, ¡®w ºk¼wA JBµp
ARD
»í¼Lg y½Bv�@A pA ³� ºk¼wA »MBµp [»wB®{�¼«p ]
A±µ Rn°B\«nj ¡®w nj j±]±«ºk¼,§±w ºB´¼‾B�@

k½C»« j±]° ³M JC B½
tAp / ÇTiA

acid mine drainage, ¬kí« ºk¼wA JBµp
AMD
ºBµ³¦gBM ° ¬jBí« pA ³� ºk¼wA »MC [»wB®{�¼«p ]

j±{»«ZnBi ²k{ºnB,e NgB®« pA B½ »‾kí«
¨Ap / ÇTiA

hysterectomy ºnAjoM¬Akµp
»eAo] ¥ªî BM ¬Akµp ¬jn°Cnj [»ñ{qQ ]
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»ªñ{ ºnAjoM¬Akµp
abdominal hysterectomy,
abdominohysterectomy,
celiohysterectomy,
laprohysterectomy
nj »{oM jB\½A N½og pA ¬Akµp ¬jn°C nj [»ñ{qQ ]

©ñ{ ¶nA±½j
hysteroscope, uteroscope, )¼M¬Akµp
metroscope
n±Ç‾ éL®Ç« ³ÇM q´\« ¥ñ{ºA³§±§ ºnAqMA [»ñ{qÇQ ]

¬Akµp ¬°nj ¶kµBz« ºAoM
hysteroscopy »®¼M¬Akµp

�¼M¬°nj ðª� ³M ¬Akµp ß¬°nj �®½Bí« [»ñ{qQ ]

hysteralgia, hysterodynia, jnj¬Akµp
metralgia, uteralgia

¬Akµp nj jnj tBveA [»ñ{qQ ]

colporrhaphy ºp°j²An¬Akµp
»£jBTÇIA°oI c¼d~U ºAoM »eAo] ¥ªî [»ñ{qÇQ ]

¬Akµp
ºp°j²Aoµp / ÇT«

uterosalpingography ºnB¢‾³§±§@Ç@¬Akµp
ºBÇµ³§±§ ° ¬AkÇµp ¬°nj pA ºnB¢‾±UoQ [»ñ{qÇQ ]

N±§BI
uterography, hysterography ºnB¢‾¬Akµp

¬Akµp pA ºnB¢‾±UoQ [»ñ{qQ ]

ºp°j²An¬Akµp Ñ ºp°j²Aoµp

faunal ecofacts Bµ³TiBw ¨±MB½p
ºB½BPM pA ³� ºA³TiBw¨±M ³‾±£ oµ [»wB®{¬BTwBÇM ]
° B´Ç‾A±hTÇwA¥«BÇ{ ,k{BM ²k‾B« ºB] oM ¬An±‾B]

¬C o½Br‾ ° B´‾Ak‾j
subcover y{±Qo½p
ºAoÇM y{±ÇÇQ ð½ pA ºA³ÇÇ½Ajo£oÇÇ½p [»�BÇÇÇ½n ]
¬C y{±ÇQ ð½ j±Çi ³Ç� ç°o,Ç« ºBµ³î±ª\«

k{BM ³î±ª\«
undercoat ³{±Qo½p
c6ÇÇw �¼ÇÇM ³ÇÇ� ºA³{±ÇÇQ /1 [¡‾n �oª¼¦ÇÇQ /¨]
~±Ç‾ oÇµ /2 jnAj nAoÇO »½B´Ç‾ �Ç½¿ ° ²jn±ioTwC

SwA ¡‾n ºAnAj ³� (primer) ºoTwC
Hypolepidaceae ¬B¼ñ§±Qo½p
ºAnAj ³Ç� ¬B‾Bwuiow pA ºA²o¼U [»wB®{Sv½p ]

k®Tvµ ³iB{³iB{ ° k®¦M ºB´£oM
subring ³?¦eo½p
ç°o,Ç« �P¦Çe ð½ pA ºA³î±ª\«oÇ½p [»�BÇÇ½n ]
ð½ q¼Ç‾ j±Çi ,³P¦Çe ¬C ºBµ¥ªÇî ³ÇM SLv‾ ³�@

k{BM ³P¦e
submanifold ³®¼ªio½p
ð½ j±i ³� ³®¼ªi ð½ pA ºA³î±ª\«o½p [»�B½n ]
³M ¬C pA �¼ñUB‾ ¥¼v‾Ao,½j BM »T{B¢‾ ° k{BM ³®¼ªi

k{BM j±]±« ç°o,« �®¼ªi
²s½°@ee S½o½k« SiBwo½p

privilege management infrastructure
ºAoÇM p̈¿ ºBµk®Ç½AoÇI ¥«BÇ� �î±ª\« [RAoMBh« ]

²s½° RAnB¼TiA ºB6îA ³M h±Mo« RB«ki �ÄAnA
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proper subset ²ow �î±ª\«o½p
ç°o,« �î±ª\« ð½ pA ºA³î±ª\«o½p [»�BÇ½n ]

k{BL‾ º°Bv« ¬C BM ³�@
subdominant ¬B½Bª‾o½p
° (major ) n°rB« ºB´«B£ n̈B´a �]nj [»&¼w±« ]

(minor ) n±®¼«
infimum ³®½o½p
ð½ pA A k®‾BÇ« ºA³î±ª\«oÇ½p ºAoÇÇM [»�BÇÇ½n ]
pA ³Ç� S pA º±@Çî �½oT£nqM ,@S KUo« �î±ª\«

k{BL‾ oT£nqM A ±@î _¼µ
©ª¼�®½A / ÇT«

�¼½BQ ¬Ao� �½oT£nqM
greatest lower bound

biosystematics »wB®{¬B£pBwºp
BÇM ²kÇ‾p RAj±]±Ç« ºk®M²jn ©¦î [»wB®{Sv½p ]
pA ²jB,TÇwA BÇM ° »TiB®{³‾±Ç£ ºB´¼£sÇ½° oÇM ³¼ñU
° ºo¼Ç£òn°j ° »µB¢z½BÇ«pC t¦ThÇ« ºB´{°n

»6¼d« ºB´¼wnoM
biomonitoring y½BQSv½p
»MB½pnA nj ¬B¢«Ak‾Aq½n pA ²jB,TwA [Sv½p9¼d« /¨]
³ÇÇM JÀ>BÇÇI �¼¦hÇÇU ¥dÇÇ« nj JC S¼,¼ÇÇÇÇ�@

¥d« ¬C Swj�¼½BQ nj ° ²k‾o½mQºB´MC

biosolids Bµk«B]Sv½p
pA ²k«CSwj³ÇM k«BÇ] »§C jA±Ç« [Sv½p9¼d« /¨]
j°n»« nB� ³M �@Bi ºAoM ³�ºo´{ JÀ>BI �¼,~U
biosurfactant ¤Bí0cGwSv½p
qT®w ²k‾p ºBµ³TiB½ _w±U ³� »§BíI c6w [»ª¼{ ]

j±{»«
]wBîSv½p / ÇT«

¤Bí5c;wSv½p Ñ MwBîSv½p
bioerosion y½Bwo0Sv½p
RAj±]±Ç« N½oÇg pA ³Ç� »z½BwoI [»wB®{�¼«p ]

jo¼£»« Rn±æ �¼«p c6w nj ²k‾p
biomarker o¢‾Bz‾Sv½p
³Ç� |BÇi ºnBTiBw BM »§C »L¼�oU [»wB®{�¼«p ]

j°n»« nB� ³M Fz®« �¼¼íU ºAoM
probiotic nB½Sv½p
�TÇ{Aj ¥Ç¼§j ³ÇM ³Ç$ »½B´¦ªÇñ« BÇ½ BÇµAmÇ> [³½m�ÇU ]
»M°oñ¼« ¬B£@B¼£ o¼¼JU B½ ºpBwpBM ³M njB3 B´‾B¢«Ak‾Aq½n

k‾oYÆ« ¬Bv‾A S«Àw I-e nj ° k®Tvµ ²j°n
ornament, grace, grace note S®½p
³� ºA³µAkM B½ ³TiBwy¼Q »®¼½qU o~®î [»&¼w±« ]

kzhM»« S¼MAm] ° ºo¢‾B¼M ° ~±®U �d§ ³M



r
ºnB®� ºB®5nr Ñ �@B0nr

side water depth ºnB®� ºB0nr
ºj±ªÇî nA±½j nB®� nj JC Nªî [Sv½p9¼d« /¨]

¬qh« B½ ç±e
7@B^nr / ÇT«

D-structure SiBw Ç r
�½orÇ‾ nj º±dÇ‾ c6Çw �¼TvhÇ‾ [»wB®{¬BÇÇMp ]

»®½q£é]o« ° S¼ª�@Be
gel ¤r
»P¼¦íÇU ¤±¦dÇ« Rn±Çæ ³ÇM ºA³®Ç�@AoÇQ [»ª¼ÇÇ{ ]
BÇ½ ¬BÇvz� k«B]k®‾BÇ« ºnBTÇIn ³Ç� ºnBPÇvM BÇÇ½

jnAj k«B]³ª¼‾

gelation ¬jo� ¤r@.@¬k{ ¤r
¥ Ôw pA ¤r ¥¼ñzU [»ª¼{ ]

¬k{ ¤r Ñ ¬jo� ¤r
genecology »wB®{¨±M¬r
³]±U BM S¼íª] »wB®{¬r �í§B6« [SîAnp �/�@]

B´‾C ²B¢Tv½p ³M
genome ¬B¢‾r
³TiB½ ð½ nj »‾r RBîÀgA ~±ª\« [SîAnp �/�@]

¬B¢«Ak‾A B½
Tyrannidae ¬B¼+o«¬B½r
BÇM ¬B‾Bwðz\®£ �TwAn pA ºA²o¼U [»wB®Ç{Sv½p ]
° ²jBw ¡‾n ³M »‾kM ° ,_w±T« BU ða±� ºA³X]

�´Q ° GBæ ºnBP®«



t
SwBioM �«A Sîow Ñ JBw

nB¼w RBWBLUnA »‾B´] �‾B«Bw Ñ tB]Bw
atomic structure »ªUA nBTiBw
° ³TÇÇvµ ¥«BÇÇ{ ©ÇÇUA ºAqÇÇ]A y½AnC [»ª¼ÇÇÇÇ{ ]

k‾A³TIo£ nAoO ¬C GAogA nj ³� »½B´‾°oTñ§A
close-packed structure )¼`¢®U nBTiBw
�½oU³TÇvM ³Ç� ºn±¦M nBTiBw »î±‾ [»wB®{�¼«p ]

jnAj An �ñª« ¬B«k¼a
forest structure, ¥¢®] nBTiBw
stand structure
,~B,UnA or‾ pA ¥¢®] »¦� K¼�oU [¥¢®] � éMB®«/¨ ]
° ©\Çe ,»®Çw SIBÇM ,©Ç�@AoÇU ,y{±Q ZBU ,o6O

¬C ¬BTinj »z½°n ¥eAo«
open-packed structure )¼a²jBz£ nBTiBw
¬C nj ³Ç� ºpBÇM ºn±¦ÇM nBTiBÇÇw [»wB®{�¼ÇÇ«p ]
nB®Ç� ³{±Ç£SwAn »Çz½AnC BÇM ²pAkÇ‾A©µ ºBµ²o�@
y{ BM ²o� oµ ³� ºn±g ³M ,k‾A³TIo£ nAoO o¢½kñ½

SwA tBª« o¢½j ¶o�@
site structure ³5±d« nBTiBw

ð½ ¬±Ç£@B‾±Ç£ ºAqÇ]A pA »L¼�oÇU [»wB®{¬BTwBÇM ]
,Bµ³TiBÇwSwj ¥«BÇ{ ,»TiB®{¬BTwBÇM �g±dÇÇ«

BµnBTiBw ° Bµ²pBw
molecular structure »§±ñ§±« nBTiBw
ºAoÇM B´‾°oTÇñ§A ° Bµ³TÇvµ y½AnC ¶±dÇ‾ [»ª¼{ ]

¤±ñ§±« ð½ ¥¼ñzU
ºA³‾B½An SiBw

computer-aided manufacturing, CAM
R¿±~d« k¼§±U ºAoM ³‾B½An pA ²jB,TwA [///³‾B½An]

scoring )T« »?¼w±« SiBw
©¦¼I ð½ �T« »P¼w±« ©¼r®U ° t¼®~U [///Bª®¼w ]

simplex �jBw
ç°o,« kíM BM »wk®µ ¥ñ{ �½oU²jBw [»�B½n ]

topological simplex ð½r±§±Q±U �jBw
³� (oQ±U ¶o� k®‾B«)ð½r±§±Q±U ºB@I oµ [»�B½n ]

k{BM �jBw ð½ BM Sh½n¬Bvªµ
line simplification @i ºpBw²jBw
_i ¶k®µj¥¼ñzU hBP‾ pA �TwB� [ºnAjoM³z&‾ /¨]

¬C »wBwA ¥ñ{ �,e BM
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song without words ³‾AoUpBw
±‾B¼Q ºAoM »§q<U ° ²BU±� ºA³í6O [»&¼w±« ]

¬A±hªµÑ nB£pBw
»‾A±hªµÑ ºnB£pBw

systematics »wB®{¬B£pBw
²kÇ‾p RAj±]±Ç« ºk®ÇM²jn ©¦Çî [»wB®ÇÇ{Sv½p ]

B´‾C �¼M »í¼Lg _MA°n ° ºk‾°Bz½±i tBwAoM
ºnk®U ¬B0±U pB+C nB�°pBw

thunderstorm initiation mechanism
ßº±] ºBª¼w ð½ BM ²Aoªµ »{q¼i S�oe [±] /�]
³íw±ÇU ³M ³� »TIoªµ ºnAk½BQB‾ ºpBwjApC ßkíTv«

j±{»« »´T®« ºnk®U ¬BI±U
Horologium SîBw
»M±®] ¬BªwC nj ºn±‾ ©� »ñ¦I Rn±æ [¨±\‾ ]

SvMnBU° o´‾ »ñ¦I Rn±æ »¢½Bvªµ nj
incident handling Bµk«Bz¼Q »µk‾B«Bw
ºBµ»Çz«@_i èP‾ jnA±« ³M »£k¼wn [RAoMBh« ]

¬C ºB´¦ªí§An±Twj ° »T¼®«A
»wB¼<Ñ Ao¢‾B«Bw

»wB¼<Ñ ³‾B½Ao¢‾B«Bw
tB¼<Ñ»½Ao¢‾B«Bw

anomalous q½o¢‾B«Bw

ºq½o¢‾B«Bw ³M h±Mo« [»wB®{¬BMp ]

anomaly 2 ºq½o¢‾B«Bw
¬BMp nj »‾±‾BO»M ° »ªr‾»M j±]° [»wB®{¬BMp ]

dissipative system »0ÀUA �‾B«Bw
k{BL‾ ³Tv½BQ ºro‾A ¬C nj ³� ºA³‾B«Bw oµ [ð½q¼0 ]

kMB½ yµB� �@Bñ6æA oYA oM °
stall warning system»£k‾B«A° nBGiA �‾B«Bw
³M An »£k‾B«A° p°oM ¤BªTeA ³� ºA³‾B«Bw [»½A±µ /b]

kµj»« nAkzµ ¬BL¦i
ºk¼{n±i »§Bí�‾A �‾B«Bw

passive solar system
y½B«oÇw BÇ½ y½B«oÇ£ �‾B«BÇw [Sv½p9¼dÇÇ« /¨]
»ñ¼‾BÇñ« ¥½BÇw° pA ²jB,TÇwA ¬°kM ³� ºk¼{n±i
nBÇ� o¼hLÇU ° B«o£ ¬B½o] ° y‾Ao£ ðª� BM _PI°

k®�»«
»‾B´] yhQ �‾B«Bw

Global Broadcast System, GBS
jn±Ç« RBîÀÇgA ³Ç� »gBLUnA ºA³‾B«Bw [»«B4‾ /�]
nB¼TiA nj ¬B´] owAow nj An ºj±i ºBµ°o¼‾ pB¼‾

kµj»« nAoO B´‾C
»½A±µ nBGiAy¼Q �‾B«Bw

airborne early warning system
»ñ¼‾°oTÇÇñ§A RAq¼´\ÇÇU �î±ª\ÇÇ« [»«B4ÇÇÇ‾ /�]
ºAoÇM »ñ¼‾°oTÇñ§A ¡®Ç] joÇ£@A±Çµ nj ²k{K~‾
�ª{j »d6w ° »½A±µ ºB´‾B¢½ »½BwB®{ ° tz�@

ºj±iºB´‾B¢½ ³M ¨B¼Q ¤BwnA °
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»£k‾B«A° pA ºo¼¢z¼Q �‾B«Bw
stall protection system
�Ç½°Ap ³M tBve ,Bª¼QA±µ nj ºA³‾B«Bw [»½A±µ /b]
An SLX« »UB«AkOA ºAo]A �¼í« ºA³½°Ap nj ³� ,³¦ªe

k®�»« ¨ÀîA »£k‾B«A° pA ºo¼¢z¼Q ºAoM
decision support system, nB½©¼ª~U �‾B«Bw
DSS
,�¼z¼ÇQ ºBÇµ²jAj ¥¼¦dÇU BM ³� ºA³‾B«Bw [///³‾B½An]
nj ºo¼£©¼ª~U ºAoM An KwB®« ºnB«C ºB´{nAq£@

kµj»« nAoO ¬Ao½k« nB¼TiA
distributed system »í½p±U �‾B«Bw
ºAqÇÇ]A ºjAkíÇÇU ¥«BÇÇ{ ºA³‾B«BÇÇw [///³‾BÇÇÇÇ½An]
pA ²jB,TwA BM ³� JB¼µn ° ³‾B½An k®‾B« ºnAqIAShw

k‾A²k{ ¥~T« o¢½kñ½ ³M »gBLUnA ºn°B®I »î±‾
»½A±TwA ¬B½o] �‾B«Bw

equatorial current system
ºB´ÇMC nj »w±‾B¼ÇOA RB‾B½oÇ] �‾B«BÇÇw [±ÇÇ] /�]
20 çoÇî �¼ÇM ¨AnC ° u¦gA ºB´w±‾B¼OA »d6w

»§Bª{ �]nj 20 ° »M±®] �]nj
global system nB Ø¼w RB5BLUnA »‾B´] �‾B«Bw
for mobile communications, GSM
communication(s)
»ªOn ²Aoªµ �,¦U �‾B«Bw [½An ºn°BØ®I [RAoMBhÇ« ]

BQ°nA nj
tB]Bw / ÇT«

expert system ²oLi �‾B«Bw
²B¢½BÇQ ð½ pA ¥ñzTÇ« ºA³‾B½An ºA³«B‾oM [///³‾B½An]

oÇM ³� kîA±O B½ B´ªT½n±¢§A pA ºA³î±ª\« ° y‾Aj
ºB´T¼íOA° ,k½k] ºBµ²jAj ° j±]±« y‾Aj tBwA

k®�»« ZBT®TwA An ²pBU
rating system ºk®M³]nj �‾B«Bw
ºo¢{jo£ RBv¼wFU ºk®M³PLg ¶±¼{ [/// ºo¢{jo£@ ]
.Bµºn±ÇÇiAmÇÇ` ° B´¦TÇÇµ .Bµ³‾Bh‾Bª´ÇÇ« k®‾BÇÇ«

B´‾C RB«ki S¼,¼� tBwA oM ,B´‾An±Twn
joint system ²pnj �‾B«Bw
An o¢½kªµ ³� ²pnj ³Twj k®a B½ °j [»wB®{�¼«p ]
k®{BL‾ B½ k®{BM �w©µ SwA �ñª« ° k®®�»« é6O

»0ÀUA »ñ¼«B®½j �‾B«Bw
dissipative dynamical system
,k‾B«»ª‾ ³Tv½BQ ¬C nj ºro‾A ³� ºA³‾B«Bw [ð½q¼0 ]
ºroÇ‾A GÀUA ¬A±U»« »]nBi ¥«Bî ðª� ³M »§°

jo� ¬AoL] An ¬C
ºBµo½±~U pA ºA²nBe k®ioa ºk®M²jn �‾B«Bw

ºA²nA±µB«
tropical cyclone classification system
from satellite imagery
o½°B~ÇU pA ²jB-TÇwA BÇM ¬C nj ³Ç$ ºA³‾B«BÇw [±Ç] /�]
k®®$»« �¼¼íU oMA º±¢§A pA An k®%±U Rk{ ºA²nA±µB«
Dvorak technique 7@An°j �^ / ÇT«
block system ²B£o¼w �‾B«Bw
° o¼w ³� »‾Bv‾A º°o¼‾ ° nAqMA �î±ª\« [»¦½n /b]
¤oT®Ç� B´µB£o¼Çw pA ³ñL{ ð½ nj An nB6O S�oe

k®�»«
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fissure system ³0Bñ{ �‾B«Bw
BÇM �vªÇµ ºBµ³IBÇñ{ pA »µ°oÇ£ [»wB®{�¼Ç«p ]

ºpA±« y¼M ° ©� jAkT«A ° K¼{
fracture system »¢Tvñ{ �‾B«Bw
ºB´¼¢TÇvñ{ pA »µ°oÇ£ BÇ½ ³TÇwj [»wB®{�¼Ç«p ]

y®U ¤BªîA pA ¥æBe �vªµ
»í½p±U ¥«Bî �‾B«Bw

distributed operating system
pA ºjAkíÇU S½o½kÇ« ³Ç� »¦«BÇî �‾B«BÇw [///³‾B½An]
¶k®µj¥¼ÇñzU ºnAqÇIAShÇw RAq¼´\U ° Bµ³‾B½An

jnAj ²k´îoM An »í½p±U �‾B«Bw ð½
fault-tolerant system JBUK¼î �‾B«Bw
BÇ½ ºnAqIAShw K¼î p°oM ³� ºA³‾B«Bw [///³‾BÇ½An]
j±{»ª‾ ºn±I ¬jBTIAnB� pA WîBM ¬C nj ºnAqIA¨o‾

ºA³½mlU »®¼MAo0 �‾B«Bw
nutrition surveillance system
�½m<ÇU S¼íÇ>° y½BÇQ ºAoÇM ºA³‾B«BÇw [³½m�ÇU ]
»MB½pnA ºAoM »{°n �½°kU ° o½mQK¼wC ºB´µ°o£@

»½Am` º±¢§A ° ³½m<U é>° nj oYÆ« ¥«A±î
active solar system ºk¼{n±i ¤Bí0 �‾B«Bw
y½B«oÇw BÇ½ y½B«oÇ£ �‾B«BÇw [Sv½p9¼dÇÇ« /¨]
° n±U±Ç« k®‾BÇ« »ñ¼‾Bñ« ¥½Bw° BM ³� ºk¼{n±i

k®�»« nB� R¿Co¼{ ° OªQ
legacy system »Y°n±« �‾B«Bw
»UkÇ« ºAoÇM ³Ç� ºnAqÇIA¨oÇ‾ ºA³‾B«BÇw [///³‾BÇÇ½An]
ºAoM ¬C jo�nB� ° SwA ²j±M Ao]A ¤Be nj »‾¿±g

jnAj »UB¼e �L®] ¬B«pBw

ºnq¼§ ºnAm£@³‾Bz‾ �‾B«Bw
laser target designating system
ºnq¼§ ºro‾A S½Akµ ºAoM ³� ºA³‾B«Bw [»«B4‾ /�]
³‾B«BÇw �Ç½A ;j±{»Ç« ²joMnBÇ� ³M Gkµ Sªw ³M
ºnq¼§ Gkµ nAm£S«Àî B½ ºnq¼§ nAm£@³‾Bz‾ ¥«B{
jn±Ç« ¤oT®Ç� ° ²k®µj¬Bz‾ oæB®î BM ²Aoªµ ,SwA
±UoQ S½Akµ ° Gkµ »½BwB®{ ° ºo¼£jn ºAoM ¨°q§

¬C Sªw ³M ºro‾A
³½BQ ß»]°oi@@.ºj°n° �‾B«Bw

basic input/output system, BIOS
³Ç� ³‾BÇ½An ¥«BÇî �‾B«BÇÇw pA »zhÇÇM [RAoMBhÇÇ« ]
¥¼LO@pA,»‾°o¼M ºBµ²nAqIA ° Bµ³«B‾oM �¼M RBgBLUnA
An ,»ñ¼‾°oTÇÇñ§A ºBµo¢z½BªÇÇÇÇ‾ ° Bµo¢QBÇÇÇÇa

k®�»« »µk‾B«Bw
BTwAn² Ønj ßjBM ºBµ³‾B«Bw

along-valley wind systems
(thermally forced) ³T{AjA°B«o£ ºBµjBM [±] /�]
nj B´‾B½o]jBÇQ BÇM ³Ç� ²nj »¦æA n±d« ºBTwAn nj

k‾±{»« ²Aoªµ ¿BM ºBµpAoU
BTwAnK¼{ ßjBM ºBµ³‾B«Bw

along-slope wind systems
(thermally ºA³TÇ{AjA° B«oÇÇ£ ºBµjBÇÇM [±ÇÇ] /�]
ºBµ²nA±½j ßK¼{ �¼½BQ B½ ¿BM º±w ³M ³� forced)

jp°»« ²nj ºnB®�@
² Ønj Ç ²±� ßjBM ºBµ³‾B«Bw

mountain-valley wind systems
nj »¦dÇ« ºBµjBÇM ºp°n³‾BLÇ{ �ÇioÇa [±Ç] /�]
HUkªÇî ºA±Çµ ºBµ²n°j nj ³� »‾BTvµ±� ºBµ²nj
j±{»« ¥¼ñzU t¼í> ºk½kªµ xnB{ BM GBæ
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S{j Ç ²±� ßjBM ºBµ³‾B«Bw
mountain-plains wind systems
ð½ �¼M »¦d« ºBµjBM ºp°n³‾BL{ �ioa [±] /�]
nj ¬C »‾±«Ao¼Q B½ n°B\« ºB´T{j ° ²±� ³T{n B½ ²±�@

SwA t¼í> ºk½kªµ xnB{ ³� »½Bµ²n°j
accident ³d‾Bw
p°oÇM ³ÇM o\®Ç« ³Ç� ºnA±Ç£@BÇ‾ jAk½°n [»Ç½A±µ /b]
jo£@A±µ ³M ºk] K¼wC ¬k«C jnA° B½ »‾B] RB«kæ

j±{»«
accident recorder nB¢‾³d‾Bw
�r,dÇ« ð½ nj ²k{³¼LíÇU »µB¢TÇwj [»Ç½A±µ /b]
»wnoÇM ºAoM An pA°oQ ºBµoT«AnBQ ³� ©ñd« nB¼vM

k®�»« SLY »§BªTeA c‾A±w S¦î
savanna B‾A°Bw
° ºA²nBÇÇe ºBÇÇµnAq,¦ÇÇî [¥¢®ÇÇÇ] � éMB®ÇÇÇÇ«/¨ ]
° ¬BTÇÇinj ºAnAj H«±ªÇÇÇî ³ÇÇÇÇ� ºA²nBe³ª¼ÇÇÇÇ‾
BÇ½ ºA³½BÇQðU Rn±Çæ@³ÇM ,²k®Ç�@AoQ ºBµ³`Tinj

SwA »µ°o£@
S{k«o£ / ÇT«

shrub savanna ºA³`Tinj ºB‾A°Bw
³`Tinj pA ²k¼{±Q ³� »½B‾A°Bw [¥¢®] � éMB®«/¨ ]

SwA
ºA³`Tinj S{k«o£ / ÇT«

tree savanna »Tinj ºB‾A°Bw
¬BTÇinj ºAnAj ³Ç� B‾A°Bw »î±‾ [¥¢®] � éMB®«/¨ ]

SwA ²k®�@AoQ
»Tinj S{k«o£ / ÇT«

grass savanna »�¦î ºB‾A°Bw
¬C K§BÇ` y{±ÇQ ³� »½B‾A°Bw [¥¢®] � éMB®«/¨ ]

SwA t¦î
»�¦î S{k«o£ / ÇT«

side wear, horizontal wear »L®] y½Bw
¥½n ðµÀ� »¦iAj ³]° nj ³� »z½Bw [»¦Ç½n /b]

kTIA»« �B,UA
rail wear ¥½n y½Bw
nj ¥Ç½n ðµÀÇ� é6PÇ« c6Çw yµBÇ� [»¦Ç½n /b]
foÇa ° ¥Ç½n �¼M �@Bñ6æA pA »{B‾ »£k¼½Bw oYA

ºj¿±I
top wear cGw y½Bw
�B,ÇUA ¥Ç½n »½¿BM c6w nj ³� »z½Bw [»¦Ç½n /b]

kTIA»«
vertical wear ©ÄB� y½Bw / ÇT«

c;w y½BwÑ ©ÄB: y½Bw
ghost ³½Bw
�TÇ« pA ²k‾B«B]³ÇM �TÇwA±iBÇ‾ o½±~ÇÇU [///³‾BÇÇ½An]

o¢z½Bª‾ º°n oM ²k{O½BU
gobo )ñ0A³½Bw
³Ç� »ña±Ç� ¶joÇQ BÇ½ ³ÇOn° BÇ½ JBPÇ‾ [///Bª®¼ÇÇw ]
BÇM BÇU j±{»Ç« ²jAj nAoÇÇO �¼ÇÇMn°j »ñ½jqÇÇ‾ nj
�ÇñIAn±Ç‾ ºB´MBUpBÇÇM SªÇÇeAqÇÇ« pA ¬C ©¼r®ÇÇU
¥MBPÇ« nj BÇ½ ,k®Ç� ºo¼£±¦Ç] »wkÇÇî º°n oÇÇM
»î±®TÇ« ¤BÇñ{ ÒA BÇU jo¼£»Ç« nAoÇO Bµ�ÇñIAn±ÇÇ‾

k®� jB\½A ³®¼«puQ oM
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shade tolerant, k®vQ³½Bw
shade demanding
nj ¬BµB¼£ »Tv½p SMBOn ³M njBO [¥¢®] � éMB®«/¨ ]

k‾A³½Bw
shade tolerance ºk®vQ³½Bw
nj ¬BµB¼£ »Tv½p SMBOn »½B‾A±U [¥¢®] � éMB®«/¨ ]

³½Bw _½Ao{
mist coat ³{±Q³½Bw

�pB‾ nB¼vM »z{±Q �½¿ [¡‾n �oª¼¦Q /¨]

light and shade ){°n³½Bw
° »®Ç{°n ¬B¼Ç« t¦ThÇ« RBÇ]nj [»ªv\ÇÇU /Çµ]

k¼,w ° ²B¼w ºB´¼{BP‾ nj »ñ½nBU
acoustic shadow »U±æ �½Bw
é‾BÇ« j±Ç]° S¦Çî ³M ³� B@I pA ºA³¼eB‾ [ð½q¼0 ]

kwn»ª‾ ¬C ³M »U±æ Z±«
chlorop(s)ia »®¼MqLw
BÇM B¼Ç{A �ªµ ¬C nj ³� »®¼M�¼¢‾n »î±‾ [»ñ{qÇQ ]

k‾±{»« ²k½j qLw ¡‾n³U
»P§C ºAnk‾±U Ñ S{jqLw

»¦¢®] OTwAÑ »¦¢®]S{jqLw

ðzi OTwAÑ ðzi S{jqLw

ºA³`Tinj OTwAÑ ºA³`Tinj S{jqLw

»Tinj OTwAÑ »Tinj S{jqLw
»'¦î OTwAÑ »�¦î S{jqLw

Coraciiformes ¬B‾BwBL:qLw
¬BTz¢‾A ° BµBQ ° ¬jo£ BM »‾B£k‾oQ [»wB®{Sv½p ]

ònqM ° k®¦M ºnBP®« ° ònqM ºow ° ²BU±� ºBQ
Coracias garrulous ZAn° ºBL:qLw
�TÇwAn ° ¬B¼ÄBLOqLÇw pA ºA³‾±ÇÇ£ [»wB®ÇÇ{Sv½p ]
ºÀÇ] BM ¬Bzinj qLw ºBµoQ ºAnAj ¬B‾BwBLOqLw

²o¼U ° ¥½±g HTLv‾ »«j ° ¡‾n »MC
Coraciidae ¬B¼ÄBL: qLw
ºA³X] BM ¬B‾BwBLO �TwAn pA ºA²o¼U [»wB®{Sv½p ]
¬C �±Ç‾ ³Ç� º±ÇO ºnBP®Ç« ° �AoM ¬kM BM _w±T«

SwA nAjJÀO
definition style M½oíU ðLw
¬B£k®®�@³¼´U ³� »‾BMp ~±‾ B½ joñ½°n [»wB®{¬BMp ]
,¬C ºB´LgBh« ° ¡®µoI ¶oTv£ ³M ³]±U BM ,¡®µoI

k®®½q£»«oM B´,½oíU �ÄAnA ºAoM
Scutum oPw
³Ç� ¬BªwC ða±� »ñ¦I Rn±æ �¼ª\®Q [¨±\‾ ]
° t±O »ñ¦IRn±æ °j �¼M ° »½A±TwA �¼eB‾ nj

jnAj nAoO JBPî
volcanic shield »‾Bz�zUC oPw
kL®Ç£ ð½ ¥Çñ{ ³ÇÇM »‾Bz,ÇÇzUC [»wB®{�¼ÇÇ«p ]
¤B¼w nB¼vM ºBµ³‾A°n pA ³� SvQ ° �´Q ,K¼{©�@

k½C»« j±]° ³M »‾Bz,zUC
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Aspleniaceae ¬B½°nAjpoPw
oTz¼ÇM ³� ¬AnBLUuiow pA ºA²o¼U [»wB®Ç{Sv½p ]
(sorus) �®¼Ç£@Bµ ° k®Tvµ ²nBe »eA±‾ |±~h«

k‾nAj »6i
¬An±M Ñ ¬An±Mk¼Pw

white squall ²p°k®Uk¼Pw
BÇ½ ºA²nBÇe ºB´ÇMC nj »‾B´£@B‾ ºA²p°k®U [±] /�]

ºA²nBe K®]
leukorrh(o)ea ¬BT{jk¼Pw
pA ©<¦ÇM ¡‾njnp BÇ½ k¼,Çw RBd{oÇU [»ñ{qÇÇÇQ ]

²An¬Akµp fAn±w
starred nAj²nBTw

³î±ª\« ð½ ºk®M²nBTw ³M h±Mo« [/// ºo¢{jo£@ ]

fractionating column yioM ¬±Tw
ºAoÇM ²joTÇv£ n±Çg ³ÇM ³Ç� »µB¢TÇÇwj [»ª¼ÇÇ{ ]
�¦¼w°³ÇM (é½BÇ« B½ ºpB£@) ¤B¼w ºAq]A ºpBwAk]
JmÇ] BÇ½ é½BÇ«@Çé½BÇ« ZAohTÇwA BÇ½ é½BÇ«@ÇnBhM

j°n»« nB� ³M k«B]@Çé½B«
dark nebula ð½nBU »MBdw
²An ¬Bzñ´� nj ºA²nBTw¬B¼« nBL` pA ºoMA [ð½q¼0 ]
nj �TIoÇ£ nAoO ¥¼§j ³M ³� o¢½j ¬Bzñ´� B½ ºo¼{

SwA ¬k½j ¥MBO ¬Bzinj ºA²nBTw oMAoM
arteriosclerosis »£oiowShw
B´£oiow ¶nA±½j ¬C nj ³� ºnBª¼M »î±‾ [»ñ{qQ ]
kµj»« SwjpA An j±i »‾Bvz� ° j±{»« S,¦�@

�¼½Ao{ K¦~U / ÇT«

atherosclerosis »«°oUC »£oiowShw
¬C nj ³Ç� »£oÇÇiowShÇÇw »î±ÇÇ‾ [»ñ{qÇÇQ ]
»ÇÇ‾°nj ºBÇÇµ²nA±½joÇÇM »MoÇÇÇÇa ºBµ³‾sÇÇÇÇ�@
»½B´Ç‾ jAkÇv‾A ³ÇM ° j±{»Ç« oµBÇy òoÇÇioÇÇw

k«B\‾A»« ¬±i ¬B½o]
»«°oUC �¼½Ao{ K¦~U / ÇT«

»¦¼¦�@A»£oiowShw
coronary arteriosclerosis
ºB´£oÇiow ³� »£oiowShw ~A±‾A pA [»ñ{qQ ]

k®�»« ÀTL« An »¦¼¦�@A
»¦¼¦�@A �¼½Ao{ K¦~U / ÇT«

³‾Ao¼Q »£oiowShw
senile arteriosclerosis
ºo¼Q �w nj ³� »£oiowShw ~A±‾A pA [»ñ{qQ ]

kµj»« fn
³‾Ao¼Q �¼½Ao{ K¦~U / ÇT«

ºql« »£oiowShw
cerebral arteriosclerosis
ºBµòoiow ³� »£oiowShw ~A±‾A pA [»ñ{qQ ]

k®�»« ÀTL« An q<«
ºq_« �¼½Ao{ K¦~U / ÇT«

ground water barrier »®¼«po½p JC kw
oÇMAoÇM nj »î±®~« B½ »í¼Lg »í‾B« [»wB®{�¼Ç«p ]

»®¼«po½p JC »PIA S�oe
barrage yUC kw
yUC _i jB\½A ºAoM ³Tw±¼Q ºpAk‾Ao¼U [»«B4‾ /�]
pA SyB,Çe ° �ªÇ{j º°oz¼ÇÇQ pA ºo¼£±¦ÇÇ] °

ºj±i ºBµ°o¼‾
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cloud bar oMÒA ßkw
k®ioa ¬k{ ð½jq‾ BM ³� oMA ©¼h> ¶nB®� [±] /�]

j±{»« oµBy NIA nj k®I±U B½ º±O ºA²nBe
hurricane bar k®^±U kw / ÇT«

potential barrier ¥¼v‾BTQ kw
»½°o¼‾ ¬C nj ³� ¥¼v‾BTQ ¬Ak¼« pA ºA³¼eB‾ [ð½q¼0 ]
¬C ° j±{»« jnA° ²nl oM S�oe S´] GÀi nj

k®�»« k®Ô� An
oM ÒA kwÑ k®0±U kw

Sextans t Ök Ôw
¬BªwC ºA±TwA nj ºn±‾©� »ñ¦I Rn±æ [¨±\Ç‾ ]

~B\{ ònqM »ñ¦I Rn±æ »¢½Bvªµ nj
header k®½Cow
¨B¼ÇQ »¦æA �‾kM pA ¥LO ³� �T« pA »zhM [///³‾BÇ½An]

j±{»« oµBy »ñ¼‾°oTñ§A
mirage JAow
nj n±‾ JBUpBM ° ¬k{©i pA »{B‾ o½±~U [ð½q¼0 ]
R°B,TÇ« ºBµ»§B¢a ºAnAj ³� »½A±µ ¨o£ ºBµ³½¿

SwA
Pollux )¼vQow
pA Ap±Ç] »ñ¦ÇI Rn±æ ¶nBTw �½oUn±‾oQ [¨±\Ç‾ ]

kµj»« ¬Bz‾ An oñ¼Q °j pA »ñ½ ow ³� 1.2 nkO
bridgehead, BH ¥Qow
¶nB®Ç� pA jBÇ½p HTLv‾ �¦æBI BM ºA³P6®« [»«B4Ç‾ /�]
pA uQ³Ç� ²±P§BÇM �ªÇ{j B½ �ª{j »>AnA nj j°n

k®�»« ¥¼´vU An RAq¼´\U ° ¬ApBMow n±Lî ,o¼hvU
¬A±U»Ç« B\Ç‾C pA ³Ç� jnAj An»µB¢½BÇQ yPÇ‾ q¼‾ °
ºk¼¦� »>AnA pA B½ k¼zhM ¨°AkU An ºk®IC RB¼¦ªî

jo� SyB,e ow SzQ nj
beachhead »¦eBw ¥Qow
³Ç� �ªÇ{j ¥eBÇw pA »~hz« �P6®« [»«B4‾ /�]
° jAoIA ¬jo� ²jB¼Q j±{ ºnAk´¢‾ ° Go~U ³`‾B®a
ºB@ÇI ° k®�»Ç« o½mQ¬BÇñ«A ¥eBw nj An ¥½Bw°
³ÇM ²k{ºq½nboÇg RB¼¦ªÇî ºAoÇM p̈¿ »z½B«pn

jpBw»« ©µAoI An ¥eBw
airhead »½A±µ ¥Qow
NgB®« B½ �ª{j �¼«pow nj ºA³P6®« /1 [»«B4‾ /�]
h±Mo« RAq¼´\U ° BµjB«C ° joMA±µ ¬B¢½ ³� »§B<{A
ºBµ¬BÇ¢½ ° k®½C»Ç« j°oI ³P6®« ¬C nj A±µ ²An pA
k®®�»« k®IAkQ ° �@BQ An ³P6®« k®IC pAuQ »«±\µ
¬A±®Çî ³M ³� »UB¼¦ªî �P6®« nj »~hz« �¼eB‾ /2
²jB,TÇwA jn±Ç« A±Çµ ²An pA ³¼¦hÇU ° jBÇÇ«C ²B¢½BÇÇQ

jo¼£»« nAoO
Castor )¼z¼Qow
Ap±] »ñ¦I Rn±æ nj n±‾oQ ¶nBTw �¼«°j [¨±\‾ ]
kµj»« ¬Bz‾ An oñ¼Q °j pA »ñ½ ow ³� 1.6 nkO pA
Indus Sw±Piow
�½oUn±‾oQ ³� »M±®] ¬BªwC »ñ¦I Rn±æ [¨±\‾ ]

SwA 3.1 nkO pA ¬C ¶nBTw
Salviniaceae ¬B¼MCuiow
³Ç� ºqÇMC ¬B‾Bwuiow pA ºA²o¼U [»wB®{Sv½p ]

SwA ©vP®«o¼` B´‾C ºB´ñ®´Q
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Botrychium ºn±¢‾Auiow
ºB´£oÇM BÇM ¬B¼‾BMpnBÇ« pA ºA²jow [»wB®{Sv½p ]
An B´Ç‾AkÇ£@BÇµ ³Ç� Kíz®« ºBµ³iB{ow ° ºA³‾B{

k®®�»« ¥ªe
Pteridophyta ¬AnBLUuiow
ºkÇ‾°C ¬BµB¼£ �iB{ �½oU»½AkTMA [»wB®{Sv½p ]

j±{»« ¥«B{ An ºk‾°C ¬AjAq‾B´‾ �ªµ ³�@
fried ²k{fow
nj ²k{³ThÇQ »Ç½AmÇ` ¶jBÇ« »£sÇ½° [»Ç½AmÇ� /�]

ïAj �`°n
frying ¬jo� fow
BÇ½ �Ç`°n nj »Ç½AmÇ` jA±Ç« �ThÇQ [»ÇÇ½AmÇÇÇ� /�]

ïAj »Moa
pan frying, sauté (fr.) ºA³MBU ¬jo� fow
¬Aq¼« nj »½Am` jA±« ¬jo� fow »î±‾ [»½Am� /�]

©½À« RnAoe BM ° ³MBU nj �`°n »ª�@
shallow frying »d:w ¬jo� fow / ÇT«

ºA³MBU ¬jo� fowÑ»dGw ¬jo� fow
fryer )� fow
nj »Ç½AmÇ` jA±Ç« �ThQ ºAoM ºA³¦¼w° [»½Am� /�]

ïAj �`°n
bora jBMjow
³ÇM »TÇO° ³Ç� ºjoÇw nB¼ÇvM q½n°oÇI jBÇM [±] /�]
y½B«oÇ£ ,kwn»Ç« ¥ÇeA±Çw BÇ½ SvQ ºB´®¼ÇÇ«p
¤±ªíÇ« ºBÇ«j ³ÇM ¬k¼Çwn ºAoM ¬C »ñ¼«B®½j±«oU

oµBÇy jow ºjBM Rn±æ ³M ° SwA »IB�@B‾ ³P6®«
j±{»«

boraccia k½k{ jBMjow
jB½p Sîow BM jow nB¼vM q½n°oI jBM [±] /�]

borino M¼íg jBMjow
©� Sîow BM jow nB¼vM q½n°oI jBM [±] /�]

borasca, borasco, bourrasque �jBMjow
ºnk®U ¬BI±U ð½ ,ða±� jBMjow ¨±´,« ³M [±] /�]

Joh« ¶p°k®U B½
Ank‾±U Ñ S{jjow

»P§C ºAnk‾±U Ñ »P§C S{jjow
»‾B¢§Bª{ ºAnk‾±U Ñ »‾B¢§Bª{ S{jjow

»P§C ºAnk‾±U Ñ »‾BTvµ±� S{jjow
stem head ³+B«j ßow

³`B«j �6P‾ �½oU¿BM [»½B½nj /b]

genus ²jow
»wB®{³½AnC nj »¦æA �LUn �¼ªT,µ [»wB®{Sv½p ]
oU¿BÇÇM ° ²o¼ÇÇU pA oU�¼½BÇÇQ ,²kÇÇ‾p RAj±]±ÇÇÇ«

³‾±£ pA
mouthpiece pBwow
_ÇMAn ³� ºjBM pBw pA »‾k{Ak] »zhM [»&¼w±« ]

SwA ²k‾pA±‾ K§ ° pBw �¼M
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character of a group ²°o£ S{ow
²°o£ ³M »>°o,« ²°o£ pA »Th½oªµ ð½ [»�BÇ½n ]

_¦Th« jAkîA ¬Ak¼« »Mo>
Cancer ¬B5ow
nj Z°oL§A¹P6®« »ñ¦I Rn±æ �½oUn±‾©� [¨±\‾ ]
¥Çñ{ ³ÇM ³Ç� kÇwA ° Ap±Ç] pnBM Rn±æ °j �¼M

j±{»« n±~U ¡®aoi
acoustic velocity »ñ¼Tw±�@C Sîow

R±æ ¤BPT‾A Sîow [ð½q¼0 ]

SwBioM )«A Sîow
take-off safety speed, V2pA j±Ç]° BÇÇM ¬C nj ³ÇÇ� »TîoÇÇw [»ÇÇ½A±ÇÇÇµ /b]
¬B®`ªÇµ ºo¼Ç£Z°A ¬Bñ«A ,n±U±« ð½ ¬jBTIA nB�@

jnAj j±]°
JBw /@TiA

wind speed jBM Sîow
¬BÇ«p ³ÇM A±Çµ ¶k{»Çg SIBÇv« SLÇv‾ [±Ç] /�]

²k{Goæ
gust peak speed Sv] ³®¼z¼M Sîow
ð½ oªÇî ¤±Çg nj ºA³rÇd§ jBM �½oTz¼M [±] /�]

»Tv] jBM
decision speed, V1 ©¼ª~U Sîow
n±U±« ð½ ¬C pA oU¿BM nj o£@A ³�»Tîow [»½A±µ /b]
nj oÇ£@A ° j±{»Ç« ¨B\Ç‾A SwBÇioM ,kTIB¼M nB� pA

j±{»« ±<§ SwBioM ,kTIB¼M nB� pA ¬C pA oU�¼½BQ

manouvring speed, VNO ¬¿±] Sîow
¬kÇ{ pBÇM j±Ç]° BÇM ¬C nj ³� »Tîow [»½A±µ /b]
jo£@A±µ �‾kM ³M »L¼wC ³‾±¢`¼µ ¬B«oI b±6w ¨BªU

j±z‾ jnA°
areal velocity »dGw Sîow
¬BÇ«p keA° nj »îBí{ ßnAjoM ³� »TeBv« [ð½q¼0 ]

k®�»« J°nB]
radial velocity »îBí{ Sîow
jAkTÇ«A nj ºkíM³Çw jBÇM nAjoM pA ºA³,§Æ« [±] /�]
,»L6ÇO RB~ThÇ« nj n±d« B½ EkL« �6P‾ pA ~Bí{

º°o� B½ ºA³‾A±TwA
air brake, speed brake, )ñ{Sîow
aerodynamic brake
³� Bª¼QA±µ Sîow yµB� ºAoM ºA³¦¼w° [»½A±µ /b]
BÇ½ ¤BÇM º°noM ²k{¿±§ c6w ð½ ¥ñ{ ³M K¦`A

SwBª¼QA±µ �‾kM
erosive velocity »z½Bwo0 Sîow
¬C pA y¼ÇM ³� ¤B‾B� nj JC Sîow [»wB®{�¼«p ]

jo¼£»« Rn±æ ¥eBw B½ oTvM y½BwoI
aerodynamic braking, ºØ±] »µB�Sîow
aerobraking
BM ¬C nAk« o¼¼<U B½ Bª¼QB@I Sîow ¬jo� ©� [¨±\‾ ]

oªO B½ ²nB¼w ±] pA ²jB,TwA
screen speed nm£é‾B« Sîow
é‾B« pA n±Lî ¨B¢®µ nj Bª¼QA±µ Sîow [»½A±µ /b]
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SwBioM nm£é‾B« Sîow
normal screen speed,
all engines screen speed, V3³M ° SwBioM �¼e nj Bª¼QA±µ Sîow [»½A±µ /b]

(Bµ)n±U±«¬A±U ¨BªU BM é‾B« pA n±Lî ¨B¢®µ
relative velocity »Lv‾ Sîow
»M±anBa ³M SLv‾ ©v] S�oe Sîow [ð½q¼0 ]
³TIoÇ£ orÇ‾ nj oÇ¢½j »ªÇv] ¨o] q�o« º°n ³�@

SwA ²k{
»£k‾B«A° Sîow

stall speed, stalling speed, Vs»Un±æ ³M ³¦ªe �½°Ap ¬C nj ³� »Tîow [»½A±µ /b]
j°n»« �¼M pA ¤BM c6w nAoM º°o¼‾ ³� SwA

topdressing 1 »µj�ow
�@Bi cUw@º°noM �ow j±$ pA@²jB-TwA [SîAnp�/�@]

group leader, tour organizer ²°o£ow
³M ³� »µ°o£ Sz£ ºB@îA pA ºjoI [/// ºo¢{jo£@ ]
Sz£ »½Ao]A ° »§B« n±«A S¼§±Ãv« B´‾C »£k®½Bª‾
²k´î oM An Sz£ ºBª®µAn ° pAjoQSz£ BM hBLUnA °

jnAj
anchor head o¢®§ ßow
oTvM nj ³� »®´Q �¼eB‾ ° ZBU �î±ª\« [»½B½nj /b]

k®�»« o¼£ B½nj
acronym ¨B‾ow
G°oÇe pA ³� ºA²rA° ,ºpBw²rA° nj [»wB®{¬BMp ]

k{BM ²k{ ³TiBw »QB¼Q ¶rA° k®a B½ °j ¤°A

initialism, alphabetism, ºpBw²rA°ow
acrophone
¬C nj ³Ç� ºpBÇw²rA° nj ºk®Ç½AoÇI [»wB®{¬BÇMp ]
�TiBw ºAoM ²rA° k®a B½ °j ¤°A G°oe pA H«±ªî
Aq\Ç« n±Çg ³ÇM ¬C G°oe ³� »‾B£rA° ¥ik« ð½

j±{»«²jB,TwA ,k‾±{»« �,¦U
Cupressaceae ¬B½°ow
ºB´£oÇM ³Ç� ¬BÇ¢‾AjpBÇM pA ºA²o¼U [»wB®Ç{Sv½p ]
B´Ç‾C ºB´g°ohÇ« ° kÇ‾nAj ²BU±� »‾p±w B½ »v¦I

SwA ða±� HTLv‾
ground water level, »®¼«po½p JC cGw
water table
° B´¢®Çw ³Ç� �¼Ç«p o½p nj »d6w [»wB®{�¼«p ]

k‾A²k{ oQ JC pA ¬C pA oT®¼½BQ ºB´�@Bi
felling area xoM cGw
�¼¦� ³� »¦¢®] »>AnA pA »d6w [¥¢®] � éMB®«/¨ ]

j±{»« ²k½oM ¬C x°oI ¥MBO ¬BTinj
²ql§)¼«p xoM cGw

landslide shear surface
²q<§�¼«p ð½ »£k{B]³MB] c6w [»wB®{�¼«p ]

oGi ß»®T0o½mQ cGw
acceptable level of risk
S½BÇîn k½BÇM ³� »T¼®«A RB«Aq§A ¥OAke [RAoMBh« ]
° Bµk½k´U ¬Aq¼« ° Bµ³‾B«Bw xpnA tBwAoM ° j±{
RBÇ«AkÇOA ° ºnAjoM²o´ÇM RBÇ«Aq§A ° ºo½mQK¼wC

j±{»« �¼¼íU ºA³¦MBP«
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flight level, FL pA°oQ cGw
jkî ³M SLv‾ ³� ±] SMBY nBzI c6w [»Ç½A±µ /b]
²k¼\®w (²±¼] _®½A 29.92) jnAk‾BTwA nBzI ßé]o«

j±{»«
forest area ¥¢®] cGw
nj »¦¢®Ç] ¬BTinj ³� »d6w [¥¢®Ç] � éMB®«/¨ ]

SwA ²k¼½°n ¬C
»UnB\U ¥¢®] cGw

commercial forest area
¬Bñ«A ¬C nj ³� ¥¢®] pA »d6w [¥¢®] � éMB®«/¨ ]

jnAj j±]° »¦¢®] R¿±~d« ºnB\U k¼§±U
»UnB\Uo¼+ ¥¢®] cGw

non-commercial forest area
¬Bñ«A ¬C nj ³� ¥¢®] pA »d6w [¥¢®] � éMB®«/¨ ]

jnAk‾ j±]° »¦¢®] R¿±~d« ºnB\U k¼§±U
productive forest area k§ Ø±« ¥¢®] cGw
ºoMnBÇ� BÇM ¥¢®Ç] pA »d6Çw [¥¢®Ç] � éMB®«/¨ ]

ºk¼§±U
access level »woTwj cGw
³Ç� S¼®Ç«A c6w oM oyB‾ KUAo«@³¦v¦w [RAoMBh« ]
�‾B«BwºBÇµ²jAj S¼wBÇve ¬Aq¼ÇÇ« �¼¼íÇÇU ºAoÇÇM
»woTÇwj p±\« n°kæ ¨kî B½ n°kæ ° RBîÀgA

j°n»« nB� ³M ¬AoMnB�@
erosion surface y½Bwo0 cGw
y½BwoÇI oÇYA nj ³Ç� »®¼Ç«p c6Çw [»wB®{�¼«p ]

k{BM ³TIo£ ¥ñ{

control surface ¬B«o0 cGw
ð½jqÇ‾ ³Ç� »�odT« b±6w pA ð½oµ [»Ç½A±µ /b]
BÇM ° SwA ²k{ ¿±§ Bª¼QA±µ »¦æA b±6w ºBµ³L§
o¼¼<ÇU pA°oÇQ nj An Bª¼ÇQA±Çµ S¼í>° ,³½°Ap o¼¼<U

kµj»«
constant-pressure surface,SMBYnBz0 cGw
isobaric surface
oÇµ nj ±Ç] nBzI ¬C jAkT«A nj ³� »d6w [±] /�]

SwA ¬Bvñ½ ³rd§ oµ nj ° ¬C ºB]
ºn±d« �d'æÑ ºn±d« cGw

ionization cross section y‾±½ éG?« cGw
¬±½ B½ ©UA ¬k{²k¼‾±½ ¤BªTeA ³� »d6w [ð½q¼0 ]
¬BÇz‾ ºroÇ‾AoÇQ »‾±U±ÇI BÇ½ ²nl BM jn±ioM nj An

kµj»«
lander )¼z‾cGw
oªO ð½ B½ ²nB¼w ð½ c6w oM ³�º°B�@B@I [¨±\‾ ]

k½C»« j°oI
rover jn±‾cGw
kÇ‾A±U»Ç« ³Ç� ¬C pA »zhÇM BÇ½ Bª¼QB@ÇI [¨±\ÇÇ‾ ]
k®‾BÇ« ,º°BªÇw »ªÇv] c6Çw oÇM j°oÇI pA uQ
³ÇM ° k®Ç� S�oÇe ,�nB¼Çw BÇ½ oªÇÇO BÇÇ½ ²nB¼ÇÇw
³ÇM ¬Ajn±‾B@ÇIS½AkÇµ BÇM BÇ½ ° nB�j±Çi Rn±æ

jpAjoPM x°B�@
astigmatic surfaces RBª¢¼TwC b±Gw
�‾B«BÇÇw ¬±‾BÇÇ� °j º°BÇÇe c6ÇÇw °j [ð½q¼ÇÇ0 ]

k®Tvµ ¬C »ñ¼TQA n±d« oM j±ªî ³� RBª¢¼TwC
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stiffness »T�w
©Çv] y®Ç�@A° ¶k®®�t¼æ±ÇU ³Ç� »T¼ª� [ð½q¼0 ]

SwA »ñ¼‾Bñ« ¥ñ{ o¼¼<U ³M k«B]
magnetic stiffness »v¼5B®l« »T�w
jBí{ ° »v¼<B®J« ¬Ak¼« Rk{ Joy¦æBe [ð½q¼0 ]

»v¼<B®J« ¬Ak¼«nj nAjnBM ¶nl ºAoM o¼v« ºB®d‾A
educational trip »{p±«C o�w
SwA xp±«C ¬C »¦æA Nkµ ³$ ºo-w [/// ºo¢{jo£@ ]

exploration trip »0BzT�@A o�w
° B´‾BÇñ« SiB®Ç{ ºAoÇÇM ºo,ÇÇw [/// ºo¢{joÇÇ£@ ]

³TiB®{B‾ ºBµ²k½kQ
expedition »vv\U o�w
ºAoÇM |Bi »Ikµ BM »µ°o£ ºo,w [/// ºo¢{jo£@ ]

³TiB®{B‾ HL½oPU B½ Â«B� ºB´‾Bñ« SiB®{
circle trip »zioa o�w
,o¼Çv« nj »½BÇµ�AoÇUA BÇM ºo,ÇÇw [/// ºo¢{joÇÇÇ£@ ]
~°oÇ{ �6P‾³ÇM ³Ç� ²k{»Çg o¼Çv« nAoÇñU ¬°kÇM

j±{»« ©Ti
promotional trip »‾Akªa o�w
SæoÇI pA ¬AoIBv« ¬C nj ³� ºo,w [/// ºo¢{jo£@ ]
»�oªÇ£çnA±Çî SiAjoQ pA GBí« B½ ¬ApnA k½oi

k‾±{»« k®«²o´M
pilgrimage, religious travel 1 »UnB½p o�w
¨B\Ç‾A n±r®« ³M ³�oLT« ��@B«A ³M o,w [/// ºo¢{jo£@ ]

»Lµm« ¤BªîA

supplier pBwo�w
k®‾B« ,o,w »wBwA ºAq]A ³� »T�o{ [/// ºo¢{joÇ£@ ]
k®�»« ©µAoI An ,»T«BOA keA° B½ ¥P‾°¥ªe ¥½Bw°
tour element suppliers ¬ApBwo�w
An B´Tz£ »wBwA ºAq]A ³� »½B´T�o{ [/// ºo¢{jo£@ ]

k®®�»« ©µAoI BµpAjoQSz£ ºAoM
»¢T0o£o�w

motion sickness, travel sickness
³¼¦P‾ ¥½Bw° S�oe pA »{B‾ ~±´U [/// ºo¢{jo£@ ]

open-jaw trip ³Tvv£ o�w
¬B½BÇQ ° ~°oÇ{ hBPÇ‾ BM ²ow°j o,w [/// ºo¢{jo£@ ]

R°B,T«
single trip ²ovñ½ o�w
¬°kÇM ,o¢½j »‾Bñ« ³M »‾Bñ« pA o,w [/// ºo¢{jo£@ ]

EkL« ³M Sz£oM
rice milling [‾oM ºpBwk¼�w
pA ²k{ºo¼£@³Tw±Q [‾oM t±Lw �TIo£ [»½Am� /�]

y½Bw N½og
o¼YFU �‾BTwC M?w

threshold limit value-ceiling, TLV-C
A±µ nj ²k®½¿C pB\« nAkP« oX�@Ake [Sv½p9¼d« /¨]

j°n oUAoI ¬C pA k½BL‾ ³]°_¼µ³M ³�@
crash 3 Y±?w
pA°oÇQ �¼Çe nj joÇ£@A±Çµ jn±ÇioÇM [»Ç½A±ÇÇµ /b]
k®¼LÇM K¼ÇwC ³Ç� ºn±Çg ³ÇM B½nj B½ �¼«p c6w BM

j±{ ¨k´®« B½
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launch pad JBUoQ º±ñw
Á±ªíÇ« ShÇw ° GBÇÇæ ºA³P6®ÇÇ« [»«B4ÇÇ‾ /�]

jnAj nAoO ð{±« o¢MBUoQ ¬C º°n ³� »‾Bª¼w
abrasion platform »z½Bw º±ñw
K¼{ BM ºn°B®´Q ºk®z�¬B¼« c6w [»wB®{�¼Ç«p ]
³M ZA±«A Rk«»‾¿±g y½BwoI oYA oM ³� B½nj ³M °n

SwA ²k«C j±]°
erosion platform »z½Bwo0 º±ñw
ºj°kdÇ« ¶oTv£ BM pAoU HTLv‾ c6w [»wB®{�¼«p ]

k{BM ³TIo£ ¥ñ{ »¦eBw y½BwoI BM ³�@
learning platform, LP ºo¼£jB½ º±ñw
¬BÇñ«A ³Ç� »½Bµ²B¢½BQ �î±ª\« B½ ²B¢½BQ [///³‾B½An]
ºAoÇM An �¼íÇ« orÇ‾ jn±Ç« RBîÀÇgA ³ÇM »MB¼Twj

jn°C»« ©µAoI ºo¼£jB½
directed-energy weapon º±UoQ bÀw
BÇM q�oªT« º±UoQ ºro‾A pA ³� »eÀw [»«B4Ç‾ /�]
Bµo¢ve ° RAq¼´\U ³M ¬jp ³«kæ ºAoM ¿BM ¬A±U
¬joÇM �¼ÇM pA ° B´Ç‾C ¨Ak´‾A B½ �ª{j RBv¼wFU °

k®�»« ²jB,TwA �ª{j ¬B®�nB�@
weaponeering »®½q£bÀw
³«kÇæ ºAoÇM bÀw »®¼í« jAkíU �¼¼íU [»«B4‾ /�]
ºjnA±«�TIo£ or‾ nj BM }hz« Gkµ ð½ ³M ¬jp
SOj ,bÀw o¼YFU ,Gkµ ºo½mQK¼wC ¬Aq¼« k®‾B«

K½ohU ¤BªTeA ° ³«kæ nB¼í« ,JBUoQ
non-repudiation nBñ‾A K¦w
²k®TwoI ³M ºkµA±{ �ÄAnA ºAoM »UB«ki [RAoMBh« ]

An ¨B¼ÇQ SIBÇ½nj B½ ¤BwnA k®‾A±T‾ BU ,¨B¼Q ¶k‾o¼£ °
k®®� nBñ‾A

ºo£pB+C nBñ‾A K¦w
non-repudiation of origin
kÇ‾A±TÇ‾ ¨B¼Q o£pB`C ³ñ‾C ºAoM »UB«ki [RAoMBh« ]

k®� nBñ‾A An ¨B¼Q ¤BwnA ° A±Td«
»µB£@C nBñ‾A K¦w

non-repudiation of knowledge
kÇ‾A±TÇ‾ ¨B¼Q ¶k‾o¼£ ³ñ‾C ºAoM »UB«ki [RAoMBhÇ« ]

k®� nBñ‾A ¨B¼Q ºA±Td« pA An j±i »µB£@C
¤BwnA nBñ‾A K¦w

non-repudiation of sending
k‾A±T‾ ¨B¼Q ¶k®TwoI ³ñ‾C ºAoM »UB«ki [RAoMBhÇ« ]

k®� nBñ‾A An ¨B¼Q ¤BwnA
»µj¨B¼Q nBñ‾A K¦w

non-repudiation of message creation
kÇ‾A±TÇ‾ ºnBTÇvµ ³Çñ‾C ºAoÇM »UB«ki [RAoMBh« ]

k®� nBñ‾A An ¨B¼Q ºA±Td« �T{±‾
ºo¼£¨B¼Q nBñ‾A K¦w

non-repudiation of delivery
kÇ‾A±TÇ‾ ¨B¼Q ¶k‾o¼£ ³ñ‾C ºAoM »UB«ki [RAoMBhÇ« ]

k®� nBñ‾A An ¨B¼Q ºA±Td« pA »µB£@C ° SIB½nj
k¼½FU nBñ‾A K¦w

non-repudiation of approval
k¼Ç½FU ß¤±ÃÇv« ³Çñ‾C ºAoÇM »UB«kÇÇi [RAoMBhÇÇ« ]

k®� nBñ‾A An j±i ßk¼½FU k‾A±T‾ ¨B¼Q ºA±Td«
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¥½±dU nBñ‾A K¦w
non-repudiation of submission
éÇ]o« An ¨B¼Q kµj»« ¬Bz‾ ³� »UB«ki [RAoMBh« ]

SwA ²jo� SIB½nj ¥½±dU
¥ªe nBñ‾A K¦w

non-repudiation of transport
ßo£pB`C ³M ¨B¼Q ¥½±dU é]o« ³� »UB«ki [RAoMBh« ]
_w±ÇU ¨B¼Q ßSIB½nj oM ºk¼½FU BU kµj»« ³ÄAnA ¨B¼Q

k{BM ²k‾o¼£@
S0B½nj nBñ‾A K¦w

non-repudiation of receipt
kÇ‾A±TÇ‾ ¨B¼Q ¶k‾o¼£ ³ñ‾C ºAoM »UB«ki [RAoMBhÇ« ]

k®� nBñ‾A An ¨B¼Q SIB½nj
kingdom ³¦v¦w
ºk®ÇM²jn nj »ªÇwn �LÇUn �¼«°j [»wB®Ç{Sv½p ]

²k‾p RAj±]±«
¬BµB¼£Ñ »µB¼£ �¦v¦w

»¦¼æA±enA±i¡®aoi ©¼¦w
Dromas ardeola
Ç ¡®Çaoi©¼¦Çw ¶o¼ÇU pA ºA³‾±Ç£ [»wB®{Sv½p ]
k®¦ÇM ºBµBÇQ BÇM ¬B‾Bw©¼¦Çw �TÇwAn ° ¬BÇ½nA±ÇÇi
° ²B¼Çw »T®Ç½p ºBµoÇQ ° ºoTv�@Bi -»MC ¡‾n ³M
° º±ÇO ° ònqÇM ° �¼¢®Çw xnBP®Ç« ³ÇÇ� k¼,ÇÇw

SwA ¥ñ{ºo\®i
Dromadidae ¬B½nA±i¡®aoi©¼¦w

BÇM ¬B‾Bw©¼¦Çw �TÇwAn pA ºA²o¼ÇU [»wB®ÇÇ{Sv½p ]
nBP®« ° k¼,w ° ²B¼w »T®½p ºBµoQ ³�_w±T« ºA³X]

jnAj ¥ñ{ºo\®i ° ònqM
Charadriiformes ¬B‾Bw©¼¦w
pA ³� »‾B´] »£k®�@AoQ BM »‾B£k‾oQ [»wB®{Sv½p ]
° ¥Çñ{ ° BµBÇQ ¤±Çg k®‾BÇ« ,RB,æ ºnB¼vM or‾

k‾nAj R°B,U ©µ BM ,²B¢Tv½p ~±‾ ° nBP®« bog
Charadriidae ¬B¼ª¼¦w
³Ç� ¬B‾Bw©¼¦Çw �TÇwAn pA ºA²o¼ÇU [»wB®Ç{Sv½p ]
¬B£k‾oÇQ �Ç½A nj ;jnAj ¥½BÇ« »‾Bz¼Q ° jo£ ºow

SwA ònqM B´ªza ° ²BU±� ¬jo£@
Spica ¤qîA �@Bª ßw
»ñ¦ÇÇI Rn±ÇÇæ ¶nBTÇÇw �½oUn±‾oÇÇQ [¨±\ÇÇÇÇÇ‾ ]

1 nkO pA ³¦L®w »]°oL§A¹P6®«
Arcturus c«An �@Bª ßw
¶nBTÇw �½oUn±‾oÇQ ³Ç� A±Çî ºBÇ,§C ¶nBTÇw [¨±\‾ ]

SwA Ç0.05 nkO pA ¬BªwC »§Bª{ ¶oñª¼‾
wind direction jBM Sªw

jp°»« ±v‾C pA jBM ³� »Tªw [±] /�]

p°y¼M ßjBM Ñ p°y¼M ßjBM Sªw

p°y¼M ßjBM Ñ K§B+ ßjBM Sªw

true wind direction jBM »?¼?e Sªw
»íOA° ¤Bª{ ³M SLv‾ ,jBM xp° Sªw [±] /�]
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Bª‾Sîow Ç Sªw
velocity-azimuth display, VAD
nj ºo¦QAj Sîow �¼¢‾B¼« ºnAjAn y½Bª‾ [±] /�]

�¼í« �®«Aj ð½
jBM foª¼‾ ºBª‾Sîow Ç Sªw

VAD wind profile, VWP
pA ³¦æBe »PIA nAjoM ºAk®¦M -¬B«p foª¼‾ [±] /�]
pA ²jB,TÇÇwA BÇÇM o¦ÇÇÇQAj nAjAn (scanning) yM°n

Bª‾ Sîow -Sªw ©T½n±¢§A.»«pnA±i
jBM »v¼5B®l« Sªw

magnetic wind direction
jBM ³� »v¼gB®<« ¤Bª{ ³M SLv‾ »½BTwAn [±] /�]

jp°»« S´] ¬C pA
Lontra provocax »¦¢®]»MC n±ªw
�TÇwAn ° ¬B¼Ä±ÇwAn ¶o¼U pA ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p ]
° ¨o‾ºBµ±« ° º±O ºB´§B¢®a BM ¬B‾BwnA±hT{±£@
nB¼ÇvM ºA²±´ÇO RB‾A±¼e �½A SzQ ¡‾n ;»¦ªh«

SwA k¼,w ³M ¥½B« ºA²oP‾ ¬B{©ñ{ ° ²o¼U
Lontra felina ºA³Mo£ »MC n±ªw
�TÇwAn ° ¬B¼Ä±ÇwAn ¶o¼U pA ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p ]
³Ç� ,³‾±Ç£ �½A ºBµ±¦´Q ° SzQ ;¬B‾BwnA±hT{±£@
yªñ{ ° ²o¼U ,SwA u®] �½A ±@î �½oTña±�@

SwA oU�{°n
felling age xoM )w
¬BTinj xoM ºAoM ²k{�¼¼íU �w [¥¢®] � éMB®«/¨ ]

Virgo ³¦L®w

�¼ÇM Z°oL§A¹P6®« »ñ¦I Rn±æ �½oT£nqM [¨±\‾ ]
�{±i BM »½±‾BM ¥ñ{ ³M ³�¬Aq¼« ° kwA Rn±æ °j

j±{»« n±~U Swj nj ¨k®£@
archaeological record »TiB®{¬BTwBM k®w
nAk½BÇÇQ ºB½BPÇÇÇM pA »zhÇÇÇÇM [»wB®{¬BTwBÇÇÇÇM ]
,³T{mÇ£ nj ¬BÇv‾A ºB´T¼§BíÇÇI pA »{BÇÇ‾ ,ºjBÇÇ«
B´¢®µoÇI ºpBwpBÇM n±r®ªÇM ¬BwB®{¬BTwBÇM ³ÇÇ�@
° ºn°CjoÇ£ ° tÇz� An ¬C ³T{mÇ£ éÇÇ«A±ÇÇ] °

k®®�»« ³í§B6«
volcanic rock »‾Bz�zUC ¡®w
B½ ²pAk£ ¬k{ jow pA ¥æBe ¡®w [»wB®{�¼Ç«p ]

¬Bz,zUC »]°oi jA±« o¢½j
Sculptor xAoT¢®w
»M±®Ç] ¬BªwC nj ºn±‾©� »ñ¦I Rn±æ [¨±\‾ ]

uÔ6¼O Rn±æ Rn°B\« nj °
rock creep xqi¡®w
jA±ÇÇ« ¨AnC ¬B½oÇÇ] pA »î±ÇÇÇÇ‾ [»wB®{�¼ÇÇÇÇ«p ]
»¦ÇæA ¡®Çw ¬±ª®in pA ³� ³®«Aj Gog ³M »¢®w

SwA ³TIo£ ³¦æBI
ºoLªµ »‾±£o£j ¡®w

contact metamorphic rock
»‾±£o£j ºBµk®½AoI oYA nj ³� »¢®w [»wB®{�¼«p ]

j±{»« ¥¼ñzU ºoLªµ
lithophyte Sw Ôn¡®w
¡®ÇÇw c6ÇÇw º°n ³ÇÇ� »µB¼ÇÇ£ [SîAnp � /�@]

k®�»« k{n
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erosion pavement »z½Bwo0 xo0¡®w
uQ ³wB« ° �{ pA ²k{¥¼ñzU �®´Q [»wB®{�¼«p ]

»z½BwoI ¥«A±î �¦¼w° ³M B´�@Bi Z°oi pA
weathered rock ²jpA±µ ¡®w
�B,ÇUA »Ç£jpA±Çµ ¬C nj ³Ç� »¢®w [»wB®{�¼Ç«p ]

SwA ²jBTIA
fresh rock, ²jq‾A±µ ¡®w
unweathered rock
»Ç£jpA±Çµ çoíÇ« nj ³Ç� »¢®Çw [»wB®{�¼Ç«p ]

k{BM ³TIo¢‾ nAoO »d6w
absolute age, actual age e¦G« )w
¡®w ,¥¼vI ð½ »TiB®{�¼«p �w [»wB®{�¼«p ]
¤BÇw KveoÇM Á±ªí« ³� »TiB®{�¼«p jAk½°n B½

j±{»« ¬B¼M
relative age »Lv‾ )w
,¡®Çw ,¥¼ÇvI »TiB®{�¼Ç«p �Çw [»wB®{�¼«p ]
o½BÇw ³ÇM SLÇv‾ ³� »TiB®{�¼«p jAk½°n B½ Bª¼w

j±{»« �¼¼íU BµBª¼w ° B´¢®w ,B´‾B¢«Ak‾A
ridership ¬B£nA±w
nj }hÇz« ¬B«p nj ³� ºjAoIA jAkíU [ºo´{ /b]
o,w ¥P‾ ° ¥ªe �‾B«Bw ð½ BM »½B]³MB] nBM ð½

k®®�»«
³®½oMp Ñ ©«oQ±w

basal metabolism, ³½BQ pBw°Si±w
resting metabolism

S§BÇe nj ¬kÇÇM ³ÇÇ� ºroÇÇ‾A »î±ÇÇ‾ [³½m�ÇÇÇÇU ]
»¦ÇiAj ºB´Ç«AkÇ‾A S¼§BíI �,e ºAoM ° SeAoTwA

jnAj pB¼‾ ¬AkM
jBMðzi Ñº°±i±w

switch derail, trap switch xq½n ¬p±w
ZnBi ºAoM ³<¼U °j B½ ð½ ºAnAj »‾p±w [»¦½n /b]
ºo¼£±¦] ° ºnB®� _i pA nAoI ¤Be nj ß�£@A° ¬jo�@

»¦æA _i ³M ¬C j°n° pA
Pictor ³½BQ³w
¥ñ{ ³M ³�»M±®] ¬BªwC nj »ñ¦I »Un±æ [¨±\‾ ]

j±{»« n±~U ¬B{BP‾ �½BQ³w
trilateration ºk®M±¦´Q³w
¬C nj ³ÇÇ� ºk®MW¦XÇÇ« »î±ÇÇ‾ [ºnAjoM³z&ÇÇ‾ /¨]
ºB´X¦XÇ« º±¦´Q³w ºo¼£@²pAk‾A BM An hBP‾ S¼íO±«

k®®�»« �¼¼íU hBP‾ �¼M ²k{¥¼ñzU
three-way cross, three-way hybrid³£n³w
»OÀÇÇU pA ¥æBÇÇe �ÇÇÇ£n ³ÇÇÇÇw [SîAnp �/�@]
¬A±®Çî ³ÇM ²jBÇw �Ç£n°j ð½ ° }§BÇi �Ç£n ð½

ºnjB« �½BQ
trichrom(at)ic 1 )¼M¡‾n³w
}¼hÇzU »½BÇ‾A±ÇU ³Ç� ºjoÇI »£sÇ½° [»ñ{qÇQ ]
(qLÇw ,»ÇMC ,foÇw) »ÄoÇ« n±Ç‾ �Ç¼§°A ¡‾n ³Çw

jnAj An
trichrom(at)ic 2 ³‾B®¼M¡‾n³w

»®¼M¡‾n³w ³M h±Mo« [»ñ{qQ ]
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trichromasy / trichromacy, »®¼M¡‾n³w
trichromatism
,foÇw) ³¼§°A ¡‾n ³w ¬jAjq¼ªU »½B‾A±U [»ñ{qQ ]
nB\®´ÇM S½Ån WîBÇM ³Ç� o¢½kÇñ½ pA (qLÇw ,»MC

SwB´¢‾n
Fringillidae ¬B½A²o´w
BÇM ¬B‾Bwðz\®£ �TwAn pA ºA²o¼U [»wB®Ç{Sv½p ]
° k®TÇvµ ¬A±i²pA°C ³� _w±T« BU ða±� ºA³X]

SwA ¥ñ{kLw B´‾C �‾¿
Serinus syriacus ºn±w ºA²o´w
�TÇwAn ° ¬BÇ½A²o´Çw pA ºA³‾±ÇÇ£ [»wB®ÇÇÇ{Sv½p ]
ºBµoÇÇQ ° ²BU±ÇÇ� ºnBP®ÇÇ« BÇÇM ¬B‾Bwðz\®ÇÇÇ£@

�{°n ° ²o¼U ºA²±´OnAk§Bi
trimorphism »Th½n³w
¥ñ{ ³w ¬C nj ³� »Th½nk®a »î±‾ [»wB®{�¼«p ]

j±{»« jB\½A ºn±¦M
triangulation 1 ºk®M³½°Ap³w
¬C nj ³Ç� ºk®MW¦XÇ« pA »î±Ç‾ [ºnAjoM³z&ÇÇ‾ /¨]
ºB´X¦XÇ« ºBÇ½A°p ºo¼Ç£@²pAkÇ‾A BM An hBP‾ S¼íO±«

k®®�»« �¼¼íU hBP‾ �¼M ²k{¥¼ñzU
ºnk®U ¬B0±U »LG:³w

thunderstorm tripole
nBTiBÇw ºAoÇM ²jBÇw »L6O °j pA »z½Bª‾ [±] /�]

jo,®« nAjnBM ºBµoMA »ñ¼UBTwA°oTñ§A
trichord ¬B£@³w

pA ð½ oµ |±~i³M ,³ª<‾ ³w �î±ª\« [»&¼w±« ]
ºAoÇM »L¼UoÇU ©Çµ º°noÇM ³Ç� ºA³î±ª\Ç« nB´a

k‾pBw»« ºA³ª<‾ ²jpA°j »P¼w±«
trichordal »‾B£@³w

¬B£@³w ³M h±Mo« [»&¼w±« ]

Sagitta ©´w
¬BªÇwC nj ða±Ç� »ñ¦I Rn±æ �¼«±w [¨±\‾ ]
³ÇM ³Ç� »‾BTvMBÇU ònqÇM W¦X« ³M ð½jq‾ ° »§Bª{

j±{»« n±~U ²k{Bµn ¬Bª� pA ßo¼U ¥ñ{
elliptic paraboloid º±s¼M nA°»ª´w
nAoO »T¼í>° nj An ¬C ¬A±U»« ³� ºA³½°n [»�B½n ]
pA »Çñ½ RApA±Ç« ³ÇM y½B´í6PÇ« �ªÇÇµ ³ÇÇ� jnAj
RApA±« ³M ° »@¼M ¥ñ{ ³M RB~Th« ºBµ³d,æ
k®{BM »ª´w ¥ñ{ ³M o¢½j RB~Th« ºBµ³d,æ
paraboloid of revloution »‾An°j nA°»ª´w
ð½ ¬An°j pA ³� º±@¼M nA°»ª´w »î±‾ [»�B½n ]

k½C»« k½kQ xn±d« ¤±e »ª´w
hyperbolic paraboloid º±§±§mµ nA°»ª´w
nAoO »T¼í>° nj An ¬C ¬A±U»« ³� ºA³½°n [»�B½n ]
ºBµ³d,Çæ pA »Çñ½ RApA±« ³M y½B´í6P« ³� jAj
ºBµ³d,æ RApA±« ³M ° »§±§mµ ¥ñ{ ³M RB~Th«

k®{BM »ª´w ¥ñ{ ³M o¢½j RB~Th«
Canopus ¥¼´w
¶nBTÇw �¼Ç«°j ³Ç� ³ThU ²B{ ºB,§C ¶nBTw [¨±\Ç‾ ]

SwA Ç0.6 nkO pA K{ n±‾oQ
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acceptable use policy,pB\« ºoMnB� SwB¼w
AUP

nj ³� »½Bµj±ª®µn ° RAnoP« ³î±ª\« [RAoMBh« ]
ßKwB®Ç« ßºoMnBÇ� ,»¦¼~,ÇU y¼MBª� »Un±æ@³M ¬C

SwA ²k{ t½oíU ³ñL{ B½ ³‾B«Bw
register nB¼w
³� »‾BMp ºA³‾±£ ,ºk¼§Bµ joñ½°n nj [»wB®{¬BMp ]
~±>±« �,§Æ« ³w pA ° jnAj ³6MAn »T¼íO±« SIBM BM
�hÇw ¬À«BÇî.¥«BÇî ° (mode) ²±¼Ç{ ,(field)

SwA ²k{ ¥¼ñzU (tenor)
Icteridae ¬B½A²oQ²B¼w
³Ç� ¬B‾Bwðz\®£ �TwAn pA ºA²o¼U [»wB®{Sv½p ]
ºq¦I ºÀ] ³� ²B¼w ºBµoQ BM ¬Bz‾kM ©rîA yhM

SwA ²k{ ²k¼{±Q k‾nAj
black hole ³§Ba²B¼w
° ºroÇ‾A _¼Çµ ³Ç� »‾BÇ«p ÇB@I ºA³¼eB‾ [ð½q¼0 ]

Sv¼‾ ºq½o£ ¬C pA An ºA²jB«
Lynx x±¢µB¼w
nj »§BªÇ{ ¬BªÇwC nj »ñ¦ÇÇI »Un±ÇÇæ [¨±\ÇÇ‾ ]

kwA° oL�@A Jj pnBM »ñ¦I Rn±æ °j »ñ½jq‾
Agelaius flavus »‾Ao�îp ïo«²B¼w
�TÇwAn ° ¬BÇ½A²oQ²B¼Çw pA ºA³‾±Ç£ [»wB®Ç{Sv½p ]
jnp ¡‾n ³M »«j ° ²B¼w »½BµoQ ³� ¬B‾Bwðz\®£@

k‾nAj �{°n
extra oñz§»µB¼w

Rn±Çæ ³ÇM ¤BíIo¼Ç` »zP‾ ³� »~h{ [///Bª®¼w ]
jnAj ²k´îoM An S¼íª] ð½ pA »Äq]

potato digger )Ò�»®¼«pK¼w
¶kÇÇ` S{AjoÇÇM ºAoÇÇM »®¼{BÇÇÇ« [SîAnp � /�@]

»®¼«pK¼w
block 1 ²B£o¼w
oµ nj ³� �¼í« ¶j°kd« BM _i pA »§±g [»¦½n /b]

SwA ¬C nj S�oe ³M pB\« nB6O ð½ _PI ¬B«p
critical block »‾AodM ²B£o¼w
¤±Çg nj ¬C y½Bª¼Q ¬B«p ³� »µB£o¼w [»¦Ç½n /b]
° SwA oTz¼ÇM B´µB£o¼Çw �ªÇµ pA nB6O ºAoM o¼v«

SwA _i S¼Ioy ¶k®®� �¼¼íU
moving block �odT« ²B£o¼w
¤±g BM SwA oMAoM ¬C ¤±g ³� »µB£o¼w [»¦½n /b]
BM ²Aoªµ ° B´T‾A°j nj »®ª½A �¦æBI °j ¶°Àî ³M nB6O

j±{»« B] ³MB] nB6O
»z½Bwo0 S{jJÀ¼w

erosional flood plain
»L‾B]@y½Bwo%@5w±U@³$@»T{jJÀ¼w@ [»wB®{�¼«p ]
j±{»« ¥¼ñzU ²nj ºBµ²nA±½j »\½nkU y½Bwo% °
cinéma vérité (fr.) , S?¼?e Ç Bª®¼w
ciné vérité (fr.) , kino pravada
oÇM ¬C nj ³Ç� »‾BTwAjo¼` ºBª®¼w »î±‾ [///Bª®¼w ]
~±>±Ç«° pBw©¦¼ÇI �¼ÇM ¥«BíU ° �¼Mn°j n±@e

j±{»« k¼�@FU
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war film 1 »¢®] ºBª®¼w
n±dÇ« ¡®Ç] ¬C nj ³Ç� ©¦¼I pA ºA³‾±£ [///Bª®¼Çw ]

SwB´ª¦¼I ¬BTwAj
political cinema »wB¼w ºBª®¼w
»¦¼hÇU B½ k®Tv« »‾BTwAj ³$ ©¦¼% pA ºA³‾±£ [///Bª®¼w ]
oTÇvM nj An Bª‾éÇ3A° ºB´T¼~h{ ° BµjAk½°n oM »®TL«

kz$»« o½±~U ° »wB¼w ºB´zñªz$ ° RB‾B½o]
comedy film 1 ºkª� ºBª®¼w
° ~±>±Ç« BÇM ³Ç� B´ª¦¼ÇÇI pA ºA³‾±ÇÇ£ [///Bª®¼ÇÇw ]

j±{»« ³¼´U n°CºjB{ ° q¼«Cq®g ºB´T¼íO±«
horror film 1 Sze° ºBª®¼w
oæB®Çî pA ²jB-TÇwA BÇM ³Ç$ ©¦¼Ç% pA ºA³‾±Ç£ [///Bª®¼w ]
jnAj o£@B{BªU ¬k‾BwoU nj »íw q¼«CnAowA ° n°CtAoµ
bow ³®¼w
³`B«j pA ³� n°B®{ �‾Bz¼Q pA SªvO ¬C [»½B½nj /b]

jnAj jAkT«A �¼½BQ ° KPî Gog ³M

anchor plate o¢®§ »®¼w
oÇ¢®§ �iBÇ‾ ³� »ªñd« ºq¦I �d,æ [»½B½nj /b]

jo¼£»« nAoO ¬C º°n oM nAj³‾B{
¬An±M²o< Ñ ¬An±M³¼w

black squall ²p°k®U³¼w
BM H«±ªî ° ²B¼w ºBµoMA BM ²Aoªµ ºA²p°k®U [±] /�]

k½k{ ¬AnBM
black storm 1 1 ¬B0±U³¼w
BÇM ³Ç� ,ºnk®ÇU ¬BI±ÇU ²s½°³M ,»‾BI±U oµ [±] /�]

k{BM ²Aoªµ ²o¼U ° ©¼h> ºBµoMA
¬An±M²o< Ñ 2 ¬B0±U ³¼w

black blizzard �@¿±�@³¼w
¬BI±ÇÇU ºAoÇÇÇÇM ºA²n°BdÇÇÇÇ« ºA²rA° [±ÇÇÇÇ] /�]
ºB´zhÇM ³ÇÇM h±MoÇÇ« NgB®ÇÇ« �@BÇÇi ° joÇÇ£@

Bñ½o«A q�o« »M±®]



x
A±µ »£j±§C jnAk‾BTwA }iB{

pollutant standard index
²k®½¿C k®a B½ ð½ ºAoM »~iB{ [Sv½p9¼d« /¨]
¬jo� ²B£@C ºAoM ònqM ºBµo´{ nj ¬C pA ¬A±U»« ³�@
»T«ÀÇw oÇM A±µ »£j±§C J±¦6«B‾ RAoYA pA ¨±ªî

jo� ²jB,TwA ¬Bv‾A
R±æ »¢T0o½mQ }iB{

acoustic comfort index
j±]±« �I±‾ ¬Aq¼« ¬jAj ¬Bz‾ ºAoM ºnB¼í« [ð½q¼0 ]

Bª¼QA±µ ¥iAj nj
tolerance index ¥ªdU }iB{
¥ªdÇU ºo¼Ç£@²pAk‾A ºAoM »~iB{ [SîAnp �/�@]

²k‾po¼` ° ²k‾p ºBµy®U ³M SLv‾ ²B¼£@
site index ²B¢z½°n }iB{
»µjoªÇY ¬Aq¼« ³� »Øª� ºnB¼í« [¥¢®] � éMB®«/¨ ]

kµj»« ¬Bz‾ An ²B¢z½°n
»¢Tvñ{ ºk®M³¦æB0}iB{

fracture spacing index, FSI
S«BhÇ> ¬B¼« �6MAn ºAoM »~iB{ [»wB®{�¼«p ]

»¢Tvñ{ ºk®M³¦æBI ° ³½¿

air quality index A±µ S¼�¼� }iB{
�Ç‾Ap°n xnAqÇ£ ºAoÇM »~iBÇ{ [Sv½p9¼d« /¨]

A±µ S¼,¼�@
¬AnBLUxA°fB{Ñ ¬B{A°fB{

Anthocerophyta ¬AnBLUxA°fB{
¬BµB¼ÇÇ£ pA ða±ÇÇ� ºA³iBÇÇ{ [»wB®ÇÇÇÇ{Sv½p ]
ºAnAj ³Ç� ³‾±Ç£ 100 HL½oPÇU ¥«BÇ{ ,ºkÇ‾°Co¼ÇÇ`
pA ³Ç� k‾k®¦M �®¼{±Q ºjAkíU ° �´Q HTLv‾ ºA²kîBO

k®IBñ{»« ³iB{°j Rn±æ ³M tEn
hornworts ¬B{A°fB{ / ÇT«
division 1 ³iB{
ºk®ÇM²jn nj »ªÇwn �LÇUn �¼«±w [»wB®{Sv½p ]

²jn pA oU¿BM ° ³¦v¦w pA oU�¼½BQ ,¬An±‾B]
phylum 2 ³iB{
ºk®ÇM²jn nj »ªÇwn ³LÇUn �¼«±w [»wB®{Sv½p ]

²jn pA oU¿BM ° ³¦v¦w pA oU�¼½BQ ,¬BµB¼£@
acoustic branch »ñ¼Tw±�@C �iB{
NoíÇ« ³Ç$ »£k¼{BÇQ »®d®Ç« pA ºA³iBÇ{ [ð½q¼ÇÇ0 ]
SwA n±¦M �ñL{ nj »ñ¼Tw±$@C k«BvM©$ ºB´{BíUnA
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limbing, debranching, ºoÔM³iB{
delimbing
¬BTÇinj ºBµ³iBÇ{ ¬k½oÇÇM [¥¢®ÇÇ] � éMB®ÇÇ«/¨ ]

²k{é6O
epicormic branch, epicormic, poµ �iB{
epicormic shoot, water sprout
ºBµ³Ç‾A±Ç] pA ³Ç� ºA³iBÇ{ [¥¢®ÇÇ] � éMB®ÇÇ«/¨ ]
oM ,ºp±wyUC B½ jB½p n±‾ oYA nj B\MB‾ B½ ²k¼MA±i

j±{»« ¥¼ñzU »¦¢®] ¬BTinj �®U º°n
geostrophic flux jo¢®¼«p nB{
jBÇM _w±ÇU º±Ç] S¼æBÇi ð½ ¤BPTÇ‾A [±Ç] /�]

jo¢®¼«p
orographic wind flow ºnBvµ±� ßjBM xnB{
jB\Ç½A An ¬C ¬BTvµ±Ç� ³Ç� ºjBÇM xnBÇ{ [±] /�]

jnAm£»« o¼YFU ¬C oM B½ k®�»«
»dGwo½p ¬B0±U xnB{

subsurface storm flow
»TIBv« ºAoM ³� »£k‾nBM ¬BI±U pA »zhM [±Ç] /�]
pA ¥LÇO j±{»Ç« ºnBÇ] �¼«p c6w o½p nj �¼í«
»d6w ¤B‾B� ³M ²B£@B‾ ³M ²BU±� HTLv‾ »‾B«p nj ³ñ®½A

kwoM
cyclostrophic flow jo¢ioa xnB{
JBTÇ{ ¬C nj ³Ç� xnB{±¼Ç{ pA »¦Çñ{ [±Ç] /�]
¬pA±ÇU nj »PÇIA nBÇzI º°o¼‾ BM Ao£q�o« (º°o¼‾)

SwA
geostrophic flow jo¢®¼«p xnB{

u¼§±½n±Ç� º°o¼Ç‾ ¬C nj ³� »{nB{±¼{ [±] /�]
SwA ¤jBíU nj »PIA nBzI º°o¼‾ BM HP¼Oj

flowmeter [®wxnB{
nj An ²nBÇ{ ¬B½oÇ] ¡®ÇµC ³Ç� ºA³¦¼w° [ð½q¼Ç0 ]

k®�»« ºo¼£@²pAk‾A Bµ³§±§
metal flow q¦0 xnB{
Rn±æ ³M ³� q¦I c6w jow ¥ñ{ o¼¼<U [»¦½n /b]

j±{»« oµBy ¥½n ZBU nj »£k¼´§
carbon flux, carbon flow )Mo� xnB{
³ÇM ¬qhÇ« ð½ pA �MoÇ� ¤BPTÇ‾A [¥¢®] � éMB®«/¨ ]

o¢½j ¬qh«
xnB{ �ªzaÑ ²B£xnB{

viscous flow °o‾Ao£ xnB{
n°B\« ºBµ³½¿ ¬C nj ³� ºA²nB{ ¬B½o] [ð½q¼Ç0 ]

k‾Axq<§ ¤Be nj ©µ ³M SLv‾ º°o‾Ao£ oYA oM
»T0nAo0 Ç »‾Ao£ xnB{

advective-gravity flow
³ÇU nj K¼{°oI jow ºA±µ xnB{ »î±‾ [±] /�]
ºn°B®Ç{ ° SInAoÇI B\Ç‾C nj ³ÇÇ� ºpoÇÇ« �ÇÇ½¿

k®Tvµ K§B` ºBµk®½AoI
inertial flow »Th§ xnB{
ºBµ°o¼ÇÇÇÇ‾ j±LÇÇÇÇ‾ nj xnBÇÇÇÇ{ [±ÇÇÇÇÇÇÇÇ] /�]
¬°kÇM xnBÇ{ ³ÇM »wB®Ç{A±Çµ nj ³ÇÇ� »‾°o¼ÇÇM
nBzI ±¼{ j±L‾ nj »¦¼v‾BTQ±Är c6w nj �@Bñ6æA

j±{»« ³T,£@
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inviscid flow, °o‾Ao£@B‾ xnB{
nonviscous flow
° SwA º°oÇ‾Ao£ kOBI ³� ºA²nB{ ¬B½o] [ð½q¼0 ]

jnAk‾ »{oM y®U B½ ºro‾A GÀUA �½AoMB®M
chemical flux, chemiflux »½B¼ª¼{ nB{
° ©\e keA° nj �¼í« ºA²jB« ¥½kLU nAkP« [»ª¼{ ]

»½B¼ª¼{ y®�@A° ð½ nj ¬B«p keA° nj
viscous fluid °o‾Ao£ ¶nB{
nj j±Çi º°o‾Ao£ ºBµ°o¼‾ BM ³� ºA²nB{ [ð½q¼Ç0 ]

k®�»« S«°BP« ¥ñ{ o¼¼<U oMAoM
inviscid fluid, °o‾Ao£@B‾ ¶nB{
nonviscous fluid
_¼Çµ »{oÇM y®ÇU oÇMAoÇM nj ³Ç� ºA²nB{ [ð½q¼0 ]

kµj»ª‾ ¬Bz‾ j±i pA »z®�@A°
optical plummet ºn±‾ ¤±:B{
³]nj j±‾ ©i BM »ña±� �¼Mn°j [ºnAjoM³z&Ç‾ /¨]
¬CðªÇ� ³ÇM ³� ºnAjoM³zP‾ ²B¢Twj ¬BªTiBw nj
jAkTÇ«A nj An ²B¢TÇwj »¦ÇæA n±d« k‾A±U»« oMnB�@

kµjnAoO ²B¢Tv½A �6P‾ ©ÄBO
anchor stock o¢®§ �‾B{
BM ³� o¢®§ ¥MBP« ° ³®U ºB´T‾A nj ºA³í6O [»½B½nj /b]

jpBw»« »½BP¼¦a ¥ñ{ o¢®§ �®U
Aquila adalberti »½B¼‾BPwA pBM²B{
�TÇwAn ° ¬B¼MBPÇî ¶o¼ÇU pA ºA³‾±Ç£ [»wB®{Sv½p ]
¬C ¬joÇ£ SzQ ° oÇw pA »zhÇM ³� ¬B‾Bw�¼µB{

SwA ²B¼w y‾jo£ º±¦] SªvO ° ¡‾n¨o�@

Aquila clanga nAk§Bi pBM²B{
° ¬B¼MBPÇÇî ¶o¼ÇÇU pA ºA³‾±ÇÇÇÇ£ [»wB®ÇÇÇÇ{Sv½p ]
° �½oÇ½p ºB´zhÇM ¡‾n ³Ç� ¬B‾Bw�¼µBÇ{ �TwAn
;SwA ²o¼ÇU ºA²±´ÇO �§BM ¶k‾oQ nj B´‾C ¬kM »½¿BM
oT®Ç{°n ºA³½BÇw ºAnAj BÇ½ ²o¼ÇU B´‾C pA°oQ ºBµoQ

SwBµoQ o¢½j pA
Aquila heliaca »:o{ pBM²B{
�TÇwAn ° ¬B¼MBPÇî ¶o¼ÇU pA ºA³‾±Ç£ [»wB®{Sv½p ]
»T®Ç½p ºBµoÇQ ï±¦ÇM ¬An°j nj ³Ç� ¬B‾Bw�¼µBÇÇ{

k‾nAj ²B¼w ³M ¥½B« ºA²±´O
Carina ³ThU²B{
Rn±æ pA »zhM ° »M±®] »ñ¦I Rn±æ [¨±\‾ ]
n±‾oÇQ ¶nBTw�¼Ç«°j ,¥¼´Çw ³Ç� »Tz��´Ç� »ñ¦I

jo¼£»« oM nj An ,¬BªwC
Falconiformes ¬B‾Bw)¼µB{
° º±ÇO »‾kÇM BM ºnBñ{ »‾B£k‾oQ[»wB®{Sv½p ]
³Ç� º±ÇO ¬joÇ£ ° º°oÇ� ° ònqÇM oÇw ° ²jozI

SwA ²BU±� nB¼vM Bµ³‾±£ »@íMnj
Falco naumanni ¬B«±ÄB‾ )¼µB{
�TÇwAn ° ¬B¼®¼µBÇ{ ¶o¼U pA ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p ]
y«j ° ºoTÇv�@BÇi ¬C oÇw ¨BªU ³� ¬B‾Bw�¼µB{

SwA ²BU±� ° ¥ñ{ºA²±£@
Falconidae ¬B¼®¼µB{
;¬B‾Bw�¼µBÇ{ �TÇwAn pA ºA²o¼ÇÇU [»wB®ÇÇ{Sv½p ]
ºA²pAkÇ‾A ³ÇÇ� nAjB®dÇÇ‾A nBP®ÇÇ« ° º±ÇÇO ºBµBÇÇQ
o£nBÇñ{ ²k‾oÇQ �Ç½A ,jnAj _w±TÇ« BÇÇU ða±ÇÇ�@

SwA ¤BíIp°n °
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scotopia, scotopic vision, »®¼MK{
night vision

»ñ½nBU nj B½ K{ nj S½Ån [»ñ{qQ ]

Marsileaceae ¬B¼MCnkL{
³Ç� ºqÇMC ¬B‾Bwuiow pA ºA²o¼U [»wB®{Sv½p ]

SwA »TªvOnB´a B´‾C ºB´ñ®´Q
nyctalope n±�K{

ºn±�K{ ³M ÀTL« joI [»ñ{qQ ]

nyctalopia, night blindness, ºn±�K{
noctural amblyopia

K{ nj B½ ©� n±‾ nj t¼í> k½j [»ñ{qQ ]

cascade network ºA²nBzMC �ñL{
ºB´zhÇM ºjAkíÇU pA ¥ñzTÇ« ºA³ñLÇ{ [///³‾B½An]
¤B~ÇUAo¢½kÇñ½ ³ÇM »6Çi Rn±Çæ ³ÇM ³� ³Tw±¼Q

k‾A³TIB½
¤Bí0 »ñ½oTñ§A �ñL{

active electric network
�ªÇza k®a B½ ð½ BM »ñ½oTñ§A ºA³ñL{ [ð½q¼0 ]

ºro‾A
site grid ³5±d« ºk®M³ñL{
BM ³� égBPT« h±6i pA ºA³î±ª\« [»wB®{¬BTwBM ]
° x°B� ºAoM B´‾C ºnAm¢«B‾ ° RBíMo« �ñL{ jB\½A

jo¼£»« nAoO ²jB,TwA jn±« Bµ³TIB½ _L> ° SLY
traverse network y½Bª¼Q �ñL{
nj ³� (geodesy) ºpj±Är �ñL{ [ºnAjoM³z&Ç‾ /¨]

k‾A²k{ �¼¼íU y½Bª¼Q BM B´µB¢Tv½A ¬C
theta grid/ q-grid BTU �ñL{
ºB´î±>±Ç« »½BTU ºB´zP‾ �î±ª\« [»wB®{¬BMp ]

¤±ªd« ð½
composite network »L¼�oU �ñL{
,¥PÇ‾ ° ¥ªÇe ºq½n³«B‾oÇM WdL« nj [ºo´{ /b]
pA ºA³î±ª\«³Ç� ³Tw±¼Q©µ³ÇM h±6Çi pA »µ°o£@
BÇM ºjB´®z¼ÇQ ° j±]±Ç« ºBµo¼Çv« BÇ½ RB‾BÇÇñ«A

kµj»« ¬Bz‾ An ¥P‾ ° ¥ªe t¦Th« ºB´{°n
»îBí{ Ç º±?¦e�ñL{

ring and radial network
ºBµ³‾B«Bw »‾BwnS«ki º±¢§A »î±‾ [ºo´{ /b]
³M t¦Th« ºBµo¼v« ¬C nj ³� »«±ªî ¥P‾ ° ¥ªe

k‾A²k{ »eAog »îBí{ ° º±P¦e Rn±æ
trilateration network ºk®M±¦´Q³w �ñL{
¬C nj ³� ºnAjoM³zP‾ �ñL{ »î±‾ [ºnAjoM³z&‾ /¨]
�¼¼íÇU ºk®M±¦´Q³Çw x°n BÇM ºnAjoM³zPÇ‾ hBP‾

k‾A²k{ S¼íO±«
grid network »\‾oG{ �ñL{
,¥P‾ ° ¥ªe ºq½n³«B‾oM WdL« nj /1 [ºo´{ /b]
BÇM »PÇIA ° ºj±ªÇî h±6Çi pA »>oÇI ºA³ñLÇ{
³í§B6Ç« jn±Ç« ¶j°kdÇ« ¬C nj ³Ç� º°Bv« ¥æA±I
j±{»Ç« ©¼vPÇU oTña±�»½B¼ÇIAo<] ºBµ²p±e ³M
¥PÇ‾ ° ¥ªÇe ºBµ³‾B«BÇÇw pA ºnAjoM²o´ÇÇM nj /2
°j ¬C nj ³Ç� »‾BwnS«ki º±¢§A »î±‾ ,»«±ªî
Rn±Çæ@³ÇM An o¢½kÇñ½ ,ºpA±Ç« o¼Çv« ³î±ª\Ç«

k®®�»« é6O ºj±ªî
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radial network »îBí{ �ñL{
nj »‾BwnS«kÇÇi º±ÇÇ¢§A »î±ÇÇ‾ [ºo´ÇÇÇ{ /b]
ºBµo¼v« ¬C nj ³� »«±ªî ¥P‾ ° ¥ªe ºBµ³‾B«Bw
³ÇM ° jnA° o´{ q�o« ³M Ao¢ªµ Rn±æ ³M t¦Th«

k‾±{»« ZnBi¬C pA Ao£@A° Rn±æ
passive network ¤Bí0o¼+ �ñL{

SwA ºro‾A éL®« kOBI ³� ºA³ñL{ [ð½q¼0 ]

triangulation network, ºk®MW¦X« �ñL{
triangulation net
ºBµ²B¢TÇv½A ¬C nj ³Ç� ºA³ñLÇ{ [ºnAjoM³z&‾ /¨]
pA ~ÀÇ>A ° ºk®MW¦XÇ« t±ÇÄn pA ºnAjoM³zPÇÇ‾
¥¼ÇñzU ²k{�ñ{oÇw ºBÇµjAkTÇ«A BÇ½ Bµ³¦æBÇÇI

k‾A²k{
exponential lattice »½Bª‾ �ñL{
³ÇM »6Çio¼Ç` y®�©µoM ð½ BM ºA³ñL{ [»�B½n ]

j(r)=e-r+r+const. Rn±æ
retinitis tB«C³¼ñL{
»O°oî Sz‾ ° q¼i pA »{B‾ k½j ¤ÀTiA [»ñ{qQ ]

³¼ñL{ ¥iAj ³M
diabetic retinitis »TMB½j tB«C³¼ñL{
BM ²Aoªµ (retinopathy) ºn±\‾n³¼ñL{ [»ñ{qQ ]

�½o¼{ SMB½j
retinitis pigmentosa ºA²q¼¢‾n tB«C³¼ñL{
HUkªÇî ºB´½nBª¼M pA »µ°o£ »«±ªî ¨B‾ [»ñ{qÇQ ]
,³¼ñLÇ{ gwBÇQ »\½nkU �TIn ¬B¼« pA BM ³� »TYAn°
ºB´Ç£n ¬k{ �pB‾ ° ³¼ñL{ (atrophy) »£k¼µB�@

»½B®¼ÇM ¬Ak¼« ¬k{ j°kd« °Bµ²q¼¢‾n éª\U ° ¬C
SwA ²Aoªµ

retinoscope, skiascope )¼M³¼ñL{
k®®�»« ³®½Bí« An ³¼ñL{ ¬C BM ³� ºnAqMA [»ñ{qQ ]

retinoscopy, pupilloscopy, »®¼M³¼ñL{
skiascopy, skiametry, shadow test,
umberascopy
»MB½pnA ° }¼hzU ° ³®½Bí« ºAoM »{°n [»ñ{qQ ]
¨BÇ‾ ³ÇM ºnAqÇMAðªÇ� ³M ©za ºnBvñ‾A ºBµB6i

�¼M³¼ñL{
pseudovector nAjoM³L{
Rn±Çæ ³M »½B@I yioa nj ³� »T¼ª� [ð½q¼0 ]
o¼¼<ÇU »½B@I»Ç‾°nA° BÇM »§° ,k®�»Ç« nBTIn nAjoM

kµj»« S«Àî
axial vector ºn±d« nAjoM / ÇT«
Inia geoffrensis »‾°pB«C )¼�§°j³L{
�TÇwAn ° ¬B¼®¼,§°j³LÇ{ pA ºA³‾±Ç£ [»wB®{Sv½p ]
³Ç� »Un±æ ³M ¥½B« �{°n Sw±Q BM ¬B‾BwpBMJC
³‾BÇij°n ºBµ³iBÇ{ ° o¼Ç¢MC ºBµ²p±Çe nj B´®U
q£oÇµ ° k®�»« »£k‾p»M±®] ºBñ½o«A nj ¬°pB«C

j±{»ª‾ jApC ºBµB½nj jnA°
k¼�w �§BM»M )¼�§°j³L{

Delphinapterus leucas
�TwAn ° ¬B¼¢®´‾³L{ ¶o¼U pA ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p ]
jnAj n°k« »‾Bz¼Q ° ða±� ºow ³� ¬B‾BwpBMJC
ºB´¢®´‾ pA ³‾±£ �½A ;SwA ²p±Q ° »TzQ �§BM kOBI °

k½C»« nBª{ ³M nAj¬Ak‾j
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¥½°)¦M pAnj²p±Q )¼�§°j³L{
Pontoporia blainvillei
Ç²p±Q�¼,§°j³LÇ{ ¶o¼ÇU pA ºA³‾±Ç£ [»wB®{Sv½p ]
�½oUða±Ç� pA ³Ç� ¬B‾BwpBÇMJC �TwAn ° ¬B½pAnj
° k®¦M nB¼vM ° ð½nBM ºA²p±Q ° SwA ¬B‾BwpBMJC

jnAj ³Tv]oM »‾Bz¼Q
Pontoporiidae ¬B½pAnj²p±Q )¼�§°j³L{
³ÇM ¬B‾BwpBÇMJC �TÇwAn pA ºA²o¼ÇU [»wB®{Sv½p ]
ða±Ç� ºA³XÇ] BÇM ºA²±´ÇO BÇ½ ºoTÇv�@Bi ¡‾n

³Tv]oM »‾Bz¼Q ° k®¦M ° ð½nBM ºA²p±Q°
Platanistidae ¬B½j°n )¼�§°j³L{
ºA³X] BM ¬B‾BwpBMJC �TwAn pA ºA²o¼U [»wB®{Sv½p ]
k®¦M@ºA²p±Q@°@ða±$@»½Bµ©za@°@ºoTv$@Bi@°@ða±$@

»?¼?e »¢®£ )¼�§°j³L{
Platanista gangetica gangetica
° ¬B½j°n�¼,§°j³L{ ¶o¼U pA ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p ]
¶pAkÇ‾A ³ÇM »¦½±Çg ¶p±ÇQ ³Ç� ¬B‾BwpBÇMJC �TÇÇwAn
° k®¦ÇM B´Ç‾C ºB´‾Ak‾j ;jnAj y‾kM ¤±g ©\®Qð½

SwA �´Q y½B®{ ºBµ³§BM ° ða±� y½Bµ©za
Iniidae ¬B¼®¼�§°j³L{
³ÇM ¬B‾BwpBÇM JC �TÇwAn pA ºA²o¼U [»wB®{Sv½p ]
k®¦M ° ð½nBM ºA²p±Q BM ºoTv�@Bi B½ »Un±æ ¡‾n

³Tv]oM »‾Bz¼Q °
»w°oi¨j ïo«¬B½r³L{

Alectrurus tricolor
° ¬B¼`o«¬BÇÇÇ½r pA ºA³‾±ÇÇÇÇ£ [»wB®ÇÇÇÇÇ{Sv½p ]
° ²B¼Çw ° k®¦ÇM »Ç«j ³Ç� ¬B‾Bwðz\®ÇÇ£ �TÇÇwAn

k‾nAj ow º°n oM »µB¼w ðµÀ�@
»?¼?e ²An²An ïo«¬B½r³L{

Polystictus pectoralis pectoralis
�TwAn ° ¬B¼`o«¬B½r pA ºA³‾±£o½p [»wB®Ç{Sv½p ]
ºBµoÇQ ° ða±Ç� HTLv‾ ºA³X] BM ¬B‾Bwðz\®£@

ºA²±´O ²An²An
Alectrurus risora ¬p³´?´: ïo«¬B½r³L{
�TÇwAn ° ¬B¼`o«¬BÇ½r pA ºA³‾±Ç£ [»wB®ÇÇ{Sv½p ]
° ºA²±´ÇO »Ç«j ° ²o¼ÇU »½BµoQ BM ¬B‾Bwðz\®£@

y‾kM oMAoM ³w BU ¬C ¤±g ²B£ ³� ²B¼w ³M ¥½B«
metalloid, semimetal q¦0³L{
|A±Çi �¼MB®¼ÇM ¬C |A±Çi ³Ç� ºo~®î [»ª¼{ ]

SwBµq¦IB‾ ° Bµq¦I
¥®½j o¼£u¢«³L{

Pseudocolopteryx dinellianus
�TÇwAn ° ¬B¼`o«¬BÇ½r pA ºA³‾±Ç£ [»wB®ÇÇ{Sv½p ]
° jBÇ½p nB¼ÇvM »‾kÇM S¼§BíÇI ³Ç� ¬B‾Bwðz\®Ç£@
SwA pAnj ° ð½nBM xnBP®« ° jnAj é½ow RB�oe
Mondon monoceros fB{ðU ¡®´‾³L{
�TÇwAn ° ¬B¼¢®´‾³LÇ{ ¶o¼U pA ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p ]
²p±Q k3B% ³$ n°k« »‾Bz¼Q ° ða±$ ow BM ¬B‾BwpBM ÖJC
³ÇM nAj¬AkÇ‾j ºB´¢®´Ç‾ pA ³‾±£ �½A ;SwA »TzQ �§BM °

jnAk‾ ¬Ak‾j ¬Bµj ¶o-e nj»§° ,k½C»« nBª{
Monodontidae ¬B¼¢®´‾³L{
BÇM ¬B‾BwpBÇMJC �TÇwAn pA ºA²o¼ÇU [»wB®{Sv½p ]
,SwA ¬Ak‾j ºAnAj ³� ða±� ° ¥ñ{ºpB¼Q ºow

jnAk‾ »TzQ �§BM B«A
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hodograph nB¢‾JBT{
»PIA jBM ©ÄBO é½p±U o¢‾Bz‾ [±] /�]

hodogram S{B¢‾JBT{
º°n oM jBM »PIA nAjoM ©ÄBO é½p±U y½Bª‾ [±] /�]

»L6O nAj±ª‾ ð½
Camelus bactrianus »h¦M oT{
�TÇwAn ° ¬B½oTÇ{ ¶o¼ÇU pA ºA³‾±Ç£ [»wB®{Sv½p ]
³Ç� ºA²±´ÇO-ºoTÇv�@BÇi ¡‾n ³ÇM ¬B‾Bw© ÔwZ°p
nj »½Bª¼PÇµAn ºAoÇM ¬C �Çzi ° ShÇw ºBµBÇÇQ
³‾±Ç£ �½A ;SwA KwB®« B¼wC ºA²ohæ ºBµ¬BMB¼M

jnAj ¥ñ{»«oµ ¬Bµ±�°j oT{
Vicugna vicugna »?¼?e �aoT{
�TÇwAn ° ¬B½oTÇ{ ¶o¼ÇU pA ºA³‾±Ç£ [»wB®{Sv½p ]
° k®¦M HTLv‾ ¬jo£ ° ð½nBM »‾kM ³� ¬B‾Bw© ÔwZ°p
¬A±¼Çe �½A ºBµ±¦´Q ° SzQ ° ¬jo£ ;jnAj ¥½±g
BÇµ¬An »¦ÇiAj b±6Çw ° ©Çñ{ ° �{°n ºA²±´O
° B´{±£ ° SwA ða±� HTLv‾ xow ;SwA k¼,w

jnAj ³Tv]oM »½Bµ©za
Camelidae ¬B½oT{
³Ç� ¬B‾Bw©wZ°p �TwAn pA ºA²o¼U [»wB®{Sv½p ]
° k®¦ÇM B´‾C ¬jo£ ;k‾nAj ònqM BU _w±T« ºA²pAk‾A
¬An±‾B] �½A ;SwA ð½nBM ° ða±� ¬B{ow ° o`¿
SwA GBñ{ ð½ ºAnAj ¬Bz½¿BM K§ ° k‾nAj ²p±Q
Hydra {B\ Ô{
pA ³Ç� ¬BªÇwC »ñ¦ÇI Rn±Çæ �½oT£nqÇM [¨±\Ç‾ ]
nB« ¥ñ{³M ° jnAj jAkT«A ¬Aq¼« BU ¬Bgow »ñ½jq‾

j±{»« n±~U »£nqM

acoustic intensity »ñ¼Tw±�@C Rk{
cUw keA° pA »ñ¼Tw±$@C ºro‾A n±Lî ¡®µC [ð½q¼0 ]

erosion intensity y½Bwo0 Rk{
y½Bwo% oYA nj ³$ ºk«B] jA±« nAk*« [»wB®{�¼«p ]

k‾±{»« ³T{AjoM ¬B«p keA° nj �¼«p cUw pA
»£k‾nAjA° ¬Ak¼« Rk{

coercivity field strength
�¼ÇM pA ºAoM p̈¿ »v¼gB®<« ¬Ak¼« Rk{ [ð½q¼0 ]

»v¼gB®<«° ØoI jA±« nj ²k‾Bª¼OBM »£k¼gB®<« ¬joM
starch syrup ³TwBz‾ SMo{
SIBÇñMC pA ³Ç� »TMo{ ~A±‾A pA ð½ oµ [»½Am� /�]
q�±¦£ ° Bµ�½oTv�j±T§B« k®‾B« »½Bµk®O ³M ³TwBz‾

j±{»« k¼§±U
o¼\‾p ° o¢®§ Yo{

anchor and chain clause
K]±Ç« ³M ³$ »½B½nj �«B‾³ª¼M nj »<o{ [»½B½nj /b]
pA o¢®§ S%B½pBM�®½qµ SiAjoQ pA k®$»« k¼3 o£@³ª¼M ¬C

k{BM NBí« SwA n°B®{ p±®µ ³$ »Tz$ �T%nSwj
easterlies ¬Ap°no{
B´‾B½o] nj Á±ªí« »Oo{ �,§Æ« BM ºjBM oµ [±] /�]

¨°Ak« ß»Oo{ ºBµjBM é¼w° ºBµ³Uo£ B½
»½A±TwA ¬Ap°no{

equatorial easterlies, deep trades,
deep easterlies
¶oñª¼Ç‾@nj c¼ªÇî »¦¼Çi ¬B«BÇvM@ºBµjBÇÇM [±ÇÇ] /�]
° k‾nAj xoTv£oT«±¦¼$ 10 BU 8 jB-UnA BU ³$ »‾BTvMBU
k®Tv¼‾ ²Aoªµ oU¿BM b±Uw ¬Ap°Jo> ºBµjBM BM H«±ªî
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polar easterlies »LG: ¬Ap°no{
²k®�@AoQ ° ©r®«B‾ ° Nªî ©� »Oo{ ºBµjBM [±] /�]

»L6OK®] nBzI©� k®Moª� º±wK6O nj
tropical easterlies, »‾B£nAk« ¬Ap°no{
subtropical easterlies
BM Nªî©� ¬B«BvM ºBµjBM ºAoM »eÀ6æA [±] /�]

©ÄBO ºBTwAn nj º±O y®¼a
hexachord ¬B£y{

³ª<‾ y{ �î±ª\« [»&¼w±« ]

�¼a¡®U n±¦M Ñ )¼a¡®U x±£y{
ºpBw»\‾oG{

rasterization/rasterisation
³ÇM ºnAjo ÔM ºBµ²jAj ¥½kLU k®½AoI [ºnAjoM³z&‾ /¨]

»\‾o6{ ºBµ²jAj
radius of curvature »£k¼ªi {Bí{

»£k¼ªi ¶o½Aj ~Bí{ [»�B½n ]

branch ³Lí{
¬An±‾B] »¦æA ²°o£ nB´a pA »ñ½ [»wB®{Sv½p ]

ºk®M²jn �¼§°A ºB´‾B£pBw nj
Procyon »«B{ ºAoí ß{
¶nBTw �¼ªTzµ ³� o<æA K¦� ºB,§C ¶nBTw [¨±\Ç‾ ]

SwA 0.4 nkO pA K{ n±‾oQ
Sirius »‾Bª½ ºAoí ß{
¶nBTw �½oUn±‾oQ ³� oL�@A K¦� ºB,§C ¶nBTw [¨±\‾ ]

SwA Ç1.4 nkO pA K{

transparent 1 VB�{
S¼IB,{ ºAnAj [»ªv\U /Çµ]

²k{ºpBw_B'{Ñ 2 VB�{
polishing 2 ºpBwVB�{
�`°n »½Ajp±M pA uQ ¬C nj ³� ºk®½AoI [»½Am� /�]
° ¬joÇ� joÇw BÇM An ¬C »§BªTeA Rn°k� »�@An±i

k‾o¼£»« ºpBwAk]
polished 2 ²k{ºpBwVB�{
Rn°kÇ� ³Ç� »Ç�@An±Çi �Ç`°n »£s½° [»½Am� /�]
³TIoÇ£ ºpBÇwAkÇ] ° ¬joÇ� jow BM An ¬C »§BªTeA

SwA ²k{
2 )B�{ / ÇT«

transparency S¼0B�{
j±Çi pA An n±Ç‾ ³Ç� »ªÇv] S¼¦MBO [»ªv\ÇU /Çµ]

kµj»« n±Lî
hunter-gatherer n°Cjo£ Ç o£nBñ{
y¼Q ¬An°j ³M N¦íT« »£k‾p x°n [»wB®{¬BTwBM ]
ºAoM »‾Bv‾A é«A±] ¬C nj ³� ºpn°Bz� y½Ak¼Q pA
ºn°Cjo£ ° »ze° ¬An±‾B] nBñ{ ³M xBí« nAo«A

k®TiAjoQ»« °nj±i ¬BµB¼£@
stag-hunt game ¬p±£ nBñ{
nj o¢z®Ç� °j ¬C nj ³ÇÇ� »T¼íÇÇ>° [»wB¼ÇÇw /�]
ºjn°BTwj ³M k®®� ºnBñªµ o¢½kñ½ BM ³� »Un±æ
¨kÇî Rn±ÇÇæ nj ° k®wn»ÇÇ« (¬p±ÇÇ£@) ònqÇÇM
ða±Ç� ºjn°BTÇwj ³ÇM k½BÇM ð½ oÇµ ,ºnBñªÇµ

k®®� B,T�@A (x±£oi)
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fissure ³0Bñ{
³Ç� ¡®w nj �oU B½ Svñ{ c6w [»wB®{�¼«p ]
K¦`A ° jnAj j±]° c>A° »£k{Ak] ¬C jAkT«A nj

j±{»« oQ nAj³‾B� jA±« BM
open joint pBM ¶pnj / ÇT«
fissure filling, )�oQ³0Bñ{
open space filling
° ²pnj ³Ç� »‾kí« jA±« º°Be ¤B¼w [»wB®{�¼«p ]
³ÇM »‾kíÇ« �Ç£n ° k®�»Ç« oQ An B´¢®w »¢Tvñ{

jn°C»« j±]°
fissured nAj³0Bñ{
»‾A°AoI ºBµ³IBñ{ ³� »¢®w »£s½° [»wB®{�¼«p ]

jnAj
fracture 1 1 Svñ{
jAkTÇ«A nj »‾BÇ� ð½ ¬kÇ{ ³Tvñ{ [»wB®{�¼«p ]

»TiB®{n±¦M »¦æA RB´] pA o¼` »e±6w
refraction 2 Svñ{
pA ³Ç� »«B¢®Çµ Z±Ç« nBzTÇ‾A S´] o¼¼<U [ð½q¼0 ]
R°B,TÇ« nBzTÇ‾A Sîow BM o¢½j _¼d« ³M »6¼d«

k®�»« S�oe
acoustic refraction »ñ¼Tw±�@C Svñ{
pA n±LÇî ¨B¢®Çµ R±æ nBzT‾A o¼v« o¼¼<U [ð½q¼0 ]
° BÇ«j GÀTÇiAogBi ³M B½ o¢½j _¼d« ³M »6¼d«

_¼d« ºBµ»£s½° o¢½j ° nBzI
R±æ Svñ{ / ÇT«

splintery fracture ºA³{AoU Svñ{

³� B´¢®w ºB´¼‾B� »@íM nj »Tvñ{ [»wB®{�¼«p ]
An J±Ça ºBµ³{AoU k®‾B« ºpAnj ° ð½nBM RBí6O

jn°C»« j±]° ³M
symmetry breaking ¬nB?U Svñ{
pA ºnB¼ÇvM nj ³Ç� ¬nBPÇÇU pA GAodÇÇ‾A [ð½q¼ÇÇÇ0 ]

j±{»« ²k½j »ñ½q¼I ºBµ³‾B«Bw
»Tvñ{°j Ñ ³‾B£°j Svñ{

refractometer [®wSvñ{
K½oÇ> ºo¼Ç£@²pAkÇ‾A ºAoÇM ºA³¦¼ÇÇw° [ð½q¼ÇÇ0 ]

k«B] B½ é½B« Svñ{
conchoidal fracture »0kæ Svñ{
¬C c6Çw ³Ç� »‾B� ð½ nj »Tvñ{ [»wB®{�¼«p ]

jnAj »Ikæ oíPU B½ JkdU
»ñ¼Tw±�@C Svñ{Ñ R±æ Svñ{

fracture 2 »¢Tvñ{
nj ³� ¡®w nj »¦v£ B½ �oU B½ ²pnj [»wB®{�¼«p ]

SwA ²k{ jB\½A y®U oYA
shear fracture »{oM »¢Tvñ{
»½B´z®ÇU pA »{B‾ »¢Tvñ{ »î±‾ [»wB®{�¼Ç«p ]

j±{»« ¡®w pA SªvO ð½ xoM WîBM ³�@
ring fracture º±?¦e»¢Tvñ{
ºoµBÇy ³Ç� K¼{oÇQ ºB´¼¢TÇvñ{ [»wB®{�¼«p ]

k‾nAj ºA³‾A±TwA
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release fracture »z½Bµn »¢Tvñ{
oYA nj ³� ¡®w nj »¢Tvñ{ »î±‾ [»wB®{�¼Ç«p ]
j±{»« jB\½A |Bi S´] ð½ nj y®U ¬k{jApC
tension fracture »zz� »¢Tvñ{
y®ÇU oÇYA oÇM ³Ç� »¢TÇvñ{ »î±‾ [»wB®{�¼Ç«p ]

SwA ²k«C j±]°³M »zz�@
fractography ºnB¢‾»¢Tvñ{
Bµ²pnj ° B´¼¢Tvñ{ b±6w �í§B6« [»wB®{�¼«p ]

k®ª‾B«Bw ºBµ»¢Tvñ{
systematic fractures
³� ³MBz« ºB´¼£s½° BM »½B´¼¢Tvñ{ [»wB®{�¼«p ]

k‾±{»« oµBy ³Twj k®a B½ ð½ nj
uneven fracture, ©Q®«B‾ Svñ{
irregular fracture
©r®«B‾ ° �zi ³� »‾B� nj »Tvñ{ [»wB®{�¼«p ]

SwA
hackly fracture nA±ªµB‾ Svñ{
³� B´¢®w B½ B´¼‾B� »ioM nj »Tvñ{ [»wB®{�¼«p ]

SwA q¼U ° nAj³‾Ak‾j »¢Tvñ{ c6w ¬C nj
fractured ³Tvñ{
»¢TÇvñ{ ºAnAj ³Ç� »¢®w »£s½° [»wB®{�¼«p ]

SwA
enrobed x±QRÀñ{
nAjy{±Q RÀñ{ BM ³� »½Am` ¶jn°AoI [»½Am� /�]

SwA ²k{

enrobing »‾B{±QRÀñ{
»Ç½AmÇ` ºBÇµ²jn°AoÇI ¬jAj y{±ÇQ [»Ç½AmÇÇ� /�]

RÀñ{ BM
molecular geometry ¤±ñ§±« »wk®µ ¥ñ{
ð½ ºq�oÇ« ©ÇUA ¬±Ç«Ao¼ÇQ B´ªÇUA y½AnC [»ª¼Ç{ ]
�TIo£orÇ‾ nj ¬°kÇM ,»ªÇUAk®Ça ¬±Ç½ B½ ¤±ñ§±«

B´®U ºB´‾°oTñ§AZ°p
binge-eating, ºA²n°j »£nBM©ñ{
compulsive eating
nj jBÇ½p nB¼ÇvM nAkPÇ« ³ÇM AmÇ` Go~Ç« [³½m�ÇU ]
¬°kÇM ° ºnAoñU Rn±æ ³M ° ²BU±� »‾B«p ¥æA±I

~±‾ ° nAkP« or‾ pA ¤oT®�@
binge-eater ºA²n°j ¶nBM©ñ{
¥ÇæA±I nj jB½p nB¼vM nAkP« ³M ³� ºjoI [³½m�ÇU ]
Am` ¤oT®� ¬°kM ° ºnAoñU Rn±æ ³M ° ²BU±� »‾B«p

k®�»« Go~«
roulade )ñ{
xjoÇ£ ³Ç� RA±ÇÇæA pA ºA³î±ª\ÇÇ« [»&¼w±ÇÇ« ]
Rn±Çæ ³ÇÇM ° SwA »®¼½qÇÇU B´ÇÇ‾C nj Bµ³ª<ÇÇ‾

j±{»« Ao]A jApC
erosion ripple y½Bwo0 [®ñ{
nj jBM ¥ªî oYA nj ³�»ñ]±« �>nBî [»wB®{�¼«p ]

jo¼£»« ¥ñ{ ºA³wB« RBM±wn c6w
Lyra nB¼¦ Ò{
»§BªÇ{ ¶oñª¼Ç‾ nj pnBÇM »ñ¦ÇI Rn±Çæ [¨±\Ç‾ ]

jnAj nAoO ¬C nj ov‾ n±‾oQ ¶nBTw ³� ¬BªwC
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background count ³®¼«p nBª{
o¼Ç` »½Bµ³ªza pA »{B‾ »½Ap±UoQ ¬Aq¼« [ð½q¼0 ]

ºo¼£@²pAk‾A jn±« �ªza pA
coincidence counting j°o0©µxnBª{
¬C nj ³Ç$ RAnl xnBªÇ{ ºAoÇÇM »ÇÇ{°n [ð½q¼ÇÇ0 ]
¬B«qªµ j°o% pA ²jB-TwA BM An ³®¼«p B½ ³TwA±iB‾ ºB´zMBU

k®®$ Nme B½ j°kd« pBwnBñ{C °j º°n RAnl
functionality 1 ¥«Bî nBª{

¤±¦w ð½ nj j±]±« ¥«Bî ²°o£ jAkíU [»ª¼{ ]

molecularity »§±ñ§±« nBª{
y®Ç�@A° ð½ nj ³Ç� »½B´§±ñ§±Ç« jAkíÇU [»ª¼ÇÇ{ ]
²k{¤BíÇI SIBTªÇµ ° k®½C»Ç« ©Çµ joÇ£ »½B¼ª¼{

k®µj»« ¥¼ñzU
gate position, gate number ²pA°nj ¶nBª{
³ÇM ³Ç� |Bi ºA²pA°nj ³M h±Mo« jkî [»½A±µ /b]

kMB½ |B~TiA pA°oQ ð½
portable number |±�d«@²nBª{
ºnAm£@²nBª{ bog nj ³� »®,¦U@²nBª{ [RAoMBh« ]
nAjoM²o´ÇM ³ÇM ° j±{»« �¼¼íU ¬B�oTz« ºAoM »¦«
k®Ç‾A±U»Ç« ¬B�oTÇz« »®íÇ½ ;jnAkÇ‾ N¦íÇU »æBi
³ñ‾C»ÇÇM k®®ÇÇ� ç±ÇÇî An j±ÇÇÇÇi nAjoM²o´ÇÇÇÇM

j±{ ç±î ¬Bz®,¦U@²nBª{
northeaster, nor’easter p°no{¤Bª{
jBMk®U B½ º±O jBM ²s½°³M »Oo{ ¤Bª{ ßjBM [±] /�]

northwester, nor’wester p°Jo+¤Bª{
jp°»« Jo` ¤Bª{ pA ³� ºjBM [±] /�]

norther p°¤Bª{
jow jBM ¬B%±U Rn±æ@³M H«±ªî@°@»§Bª{ ºjBM [±] /�]

shore éª{
¤oT®Ç� ºAoÇM ¥ªÇe ¥MBÇO ºBÇÇµnA±§A [»«B4ÇÇ‾ /�]
³ÇM ðªÇÇ� BÇÇ½ »TÇÇz� ³ÇÇM ²kÇÇ{jnA° RB«kÇÇæ

ðzi ç±e nj ¬C �T{Aj³¢‾BQoM
shoring »‾péª{
²pBÇw oÇ½p nj nA±§A BÇ½ ð] ¬jAj nAoO [»«B4‾ /�]
SMBY B½ ¬jn±i ¬BñU B½ �Tvñ{ pA ºo¼£±¦] ºAoM

ðzi ç±e nj »Tz� �T{Aj³¢‾
cognitive aids nB½SiB®{
ºBµk®Ç½AoÇI ³ÇM ³� »‾±®I pA ð½ oµ [»wB®{¬A°n ]

k®�»« ðª� ºn°CjB½ k®‾B« »TiB®{
»z\®wSv½p »½BwB®{

biometric identification
tBÇwA@oÇM jAoÇIA »½BwB®Ç{ k®ÇÇ½AoÇÇI [RAoMBhÇÇ« ]
° Sz¢‾A@oÇÇYA k®‾BÇÇ« ,»‾BªÇÇv] RB~hÇÇÇÇz«
° ³¼ñLÇ{ º±Ç¢§A ° x±Ç£ ° Swj ß»wk®µ¥Çñ{

Akæ ß»ñ½q¼I ºB´¼£s½° ° ©za �¼‾oO
»z\®wSv½p »\®w»Twnj / ÇT«

biometric verification

anchored vessel ³TiAk‾Ao¢®§ n°B®{
nB´Ç« oÇ¢®§ k®a B½ ð½ BM ³� ºn°B®{ [»½BÇ½nj /b]

k{BM ²k{
o¢®§ �½±M Ñ o¢®§ ¶°B®{
nB´« �½±M Ñ nB´« ¶°B®{
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psammophyte Sw Ôn){
»®{ ºB´�@Bi B½ �{ nj ³� »µB¼£ [SîAnp � /�@]

k®�»« k{n
brined n±{
©íg jB\½A B½ �,e ºAoM ³� »½Am` ¶jB« [»½Am� /�]

j±{»« ºnAk´¢‾ ðª‾ JC nj
brining )TiAk‾An±{
ºAoM ðª‾JC nj »½Am` jA±« ºnAk´¢‾ [»½Am� /�]

©íg jB\½A B½ B´‾C �,e
rebellion xn±{
n±z� ð½ ~BLUA B½ ¬Ak‾°o´{ »‾B«oIB‾ [»wB¼w /�]
ºBµ²±¼Ç{ ³ÇM ¥w±ÇÇU BÇÇM S«±ÇÇñe oÇÇMAoÇÇM nj

q¼«CS‾±zi
rebel »{n±{

k®�»« xn±{ ³� »v� [»wB¼w /�]

debrining »½Ajpºn±{
³TiAk‾An±{ ¶jB« ³M �½o¼{ JC ¬j°qIA [»½Am� /�]

¬C ºB´ñª‾ Gme ºAoM
Danaidae ¬B½A³‾A°oQ ³{
³Ç� ¬B‾Bw³Ç‾A°oÇQ �TÇwAn pA ºA²o¼U [»wB®{Sv½p ]
²o¼U joI ³Mo~d®« Kíz®« ° ºA³iB{ x±P‾ ºAnAj

k®Tvµ j±i ºB´§BM nj
Danaus plexippus ðLz« �‾A°oQ³{
�TÇwAn ° ¬BÇ½A³Ç‾A°oQ Ö³{ pA ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p ]
»½B®Çe ¡‾n ³ÇM »½B´§BÇM ºAnAj ³Ç� ¬B‾Bw³Ç‾A°oÇQ

° ²B¼Çw ¥ñ{»TÇinj ºB´MBíÇÇz‾A BÇÇM ¬BÇÇzinj
SwA ¬Bzinj

gateway city ²pA°nj o´{
° »½B¼IAo<] _½Ao{ ¥¼§j ³M ³� ºo´{ [/// ºo¢{jo£@ ]
�Ç¼§°A ¬A±®Çî ³ÇM ¥P‾ ° ¥ªe ºBµ³ñL{ S¼í>°

j±{»« J±vd« ³P6®« B½ n±z� ð½ nj k~P«
urban tourism ºjo£o´{
pA nAk½j oM k¼�@FU ³�»½Bµk½jpBM B½ o,w [/// ºo¢{jo£@ ]

jnAj ºo´{ ºBµk~P«
city tour Sz£o´{
Á±ªí« ³�o´{ ¬k½j ºAoM »Tz£@B{BªU [/// ºo¢{jo£@ ]

j±{»« ¨B\‾A t±M±UA BM
striation 1, scratch nB¼{
º°n oM ºpA±« Á±ªí« _i B½ xAoi [»wB®{�¼«p ]
»TiB®{�¼Ç«p jAkÇ½°n ð½ oÇYA oÇM ³� ¡®w c6w
j±]° ³M y¦v£ B½ Bµj°n ° BµnBvh½ S�oe k®‾B«

SwA ²k«C
striation 2, striae ºk®MnB¼{
©¼PTv« ºpA±« h±6i pA ºA³î±ª\« [»wB®{�¼«p ]

Gkæ B½ n±¦M ð½ c6w º°n oM
slope K¼{
�6PÇÇ‾ °j pA ²k‾nmÇÇ£ _ÇÇi jn±ÇÇ« nj [»�BÇÇ½n ]
jn±« nj S¼ª� , °
©i oM tBª« _i K¼{ ,¬C oM éOA° ºA³6P‾ nj ©i

³6P‾ ¬C nj



222 ³®{BQ �µAnK¼{

stern ramp ³®{BQ �µAnK¼{
n°B®Ç{ �®{BÇQ SªvO nj ºA³µAnK¼{ [»½B½nj /b]

¿B� ºo¼£nBM ° ³¼¦hU ºAoM
bow ramp ³®¼w �µAnK¼{
n°B®Ç{ �®¼Çw SªvO nj ºA³µAnK¼{ [»½BÇ½nj /b]

¿B� ºo¼£nBM ° ³¼¦hU ºAoM
slope flow xnB{K¼{
y½B«oÇ£ pA »{B‾ ºBTwAnK¼{ ºB´{nB{ [±] /�]

K¼{ y½B«ow B½
ºoÒMnAj )¼¢‾B¼« K¼{

average yarding slope
¥Ç� t¦ThÇ« ºB´L¼Ç{ �¼¢‾B¼« [¥¢®Ç] � éMB®«/¨ ]

ºoÒMnAj _i
bell ²n±P¼{

ºjBM ºBµpBw »ioM jBz£ ºB´T‾A [»&¼w±« ]

leachate ³MAo¼{
¬k‾B« ©µ º°n pA ¥æBe RBí½B« [Sv½p9¼d« /¨]

éIj ¥d« nj k«B] ºBµk‾BªvQ
landfill leachate ¤B`�@Bi �MAo¼{
ð½ k«BÇ] k‾BªÇvQ pA ³Ç� »í½B« [Sv½p9¼d« /¨]

j±{»« x°AoU ¤B`�@Bi
Monachus monachus »?¼?e »½B½nj o¼{
° ¬B¼ÇÇñI ¶o¼ÇÇU pA ºA³‾±ÇÇÇÇ£ [»wB®ÇÇÇÇÇ{Sv½p ]
¡‾n ³ÇM ¬C »TzQ c6w ³� ¬B‾BwnA±hT{±£ �TwAn
nj k¼,Çw �ñ§ ð½ »µB£ ° SwA »UÀñ{ ºA²±´O

jnAj j±]° ¬Bz‾kM _w°
glycophyte Sw Ôn)½o¼{
nBzI BM ðª‾ ¤±¦d« nj ³� »µB¼£ [SîAnp � /�@]

k®�»ª‾ k{n nBzI keA° 2 pA oU¿BM ºqªwA
puff-pastry ¿k®a »®½o¼{
ºBµ³Ç½¿ pA ³Ç� »®½o¼Ç{ BÇ½ ¬B‾ »î±‾ [»Ç½Am� /�]
�½o¼Ç{ BÇ½ JoÇa ¶k®®�oÇQ jA±Ç« ° o¼ªi J°B®T«

SwA ²k{ ¥¼ñzU
¿k®a ¬B‾ / ÇT«

ºn±d« �d�æ »£nA±Tv¼{
axial plane schistosity
RApA±« ³M ³� B´¢®w nj »£nA±Tv¼{ [»wB®{�¼«p ]

SwA ³TIB½ ³íw±U �¼a ºn±d« �d,æ
volcanic glass »‾Bz�zUC �z¼{
¬kÇ{ joÇw pA ¥æBe »í¼Lg �z¼{ [»wB®{�¼«p ]

JAm« ºBµ²pAk£ é½ow
stained glass »¢‾n³z¼{
RBí6ÇO pA ³Ç� ºkíÇÇM°j »d6ÇÇw [»ªv\ÇÇU /Çµ]
�¼½qÇU ºAoM ° SwA ²k{ ³TiBw »¢‾n ºBµ³z¼{

j°n»« nB� ³M ²o\®Q ° nj
»wB®{¬BTwBM»ª¼{

archaeological chemistry
° B´ÇÇ{°n ° Bµ³½orÇÇ‾ joMnBÇÇ� [»wB®{¬BTwBÇÇÇÇM ]
ºBÇµ²jAj ºnAm£g½nBÇU nj »½B¼ª¼Ç{ ºB´z½BÇ«pC
nj »Io~Ç« jA±Ç« ~±®ÇU SiB®{ ° »TiB®{¬BTwBM

»‾BTwBM é«A±]
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stereochemistry »½Bs0 »ª¼{
B´§±ñ§±« ° B´ªUA »½B@I y½AnC �í§B6« [»ª¼{ ]

chemoselective )½q£»ª¼{
¥«BÇî ²°oÇÇ£ ð½ BÇÇM ³ÇÇ� ºo¢z®ÇÇ�@A° [»ª¼ÇÇ{ ]
»z®½q£n±Çg@³ÇM ³MBz« ¥«Bî ºB´µ°o£ n±@e nj

k®�»« ¥ªî
chemoselectivity »®½q£»ª¼{
¥½BªU »½B¼ª¼{ ¶jB« ð½ ¬C nj ³� »z®�@A° [»ª¼{ ]

jnAj ¥«Bî²°o£ ºj°kd« jAkíU BM y®�@A° ³M
gradient wind jBM±¼{
¤jBíÇU pA ¥æBÇe ,²k¼ªÇi o¼v« nj ºjBM [±] /�]

q½o£q�o«° u¼§±½n±� ° nBzI ß±¼{ ºBµ°o¼‾
gradient flow xnB{±¼{
h±6Çi ³Ç� »PÇIA �@Bñ6ÇæA»ÇM xnBÇ{ [±] /�]
JBT{ B½ SwA NL6®« ¬B½o] h±6i BM ¬C nBzI©µ

SwA o,æ ¬C ºB] oµ nj »wBª«
pressure gradient, nBz0 ß±¼{
barometric gradient
¬Bñ« ° �¼í« ¬B«p nj nBzI yµB� ¡®µC [±] /�]

�¼í«
shelterwood system, »µB®Q ¶±¼{
shelterwood method
jB\ÇÇ½A ºBµ²±¼ÇÇ{ pA »ÇÇñ½ [¥¢®ÇÇ] � éMB®ÇÇ«/¨ ]
ºn°CjAp ¬C nj ³ÇÇÇÇ� ¤BvªÇÇÇÇµ ºB´¦¢®ÇÇÇÇÇÇÇ]
²jnmÇM ¬BTÇinj ²B®ÇÇQ nj ° [½nkÇÇU ³ÇÇM ¥¢®ÇÇ]

jo¼£»« Rn±æ

ºA²nBe »µB®Q ¶±¼{
tropical shelterwood system
nj ³Ç� »µB®Q ºBµ²±¼{ pA »ñ½ [¥¢®Ç] � éMB®«/¨ ]

j±{»« Ao]A ºA²nBe ºB´¦¢®]
©Q®«B‾ »µB®Q ¶±¼{

irregular shelterwood system
¬C nj ³� »µB®Q ºBµ²±¼{ pA »ñ½ [¥¢®] � éMB®«/¨ ]

k‾A©r®«B‾ »‾Bñ« ° »‾B«p or‾ pA B´{oM
ºnA±‾ - »µB®Q ¶±¼{

shelterwood-strip system
¬C nj ³$ »µB®Q ºBµ²±¼{ pA »ñ½ [¥¢®Ç] � éMB®«/¨ ]
k‾±{»« Ao]A }hz« çoî BM »½BµnA±‾ nj B´{oM

Swkñ½ »µB®Q ¶±¼{
uniform shelterwood system
¬C nj ³� »µB®Q ºBµ²±¼{ pA »ñ½ [¥¢®] � éMB®«/¨ ]

k‾A©r®« »‾Bñ« ° »‾B«p or‾ pA B´{oM
»v½±®{±i ¶±¼{Ñ »5BGi ¶±¼{

calligraphic style »v½±®{±i ¶±¼{
»v½±®{±i J±¦wA ° N½og [»ªv\U /Çµ]

»;B:i ¶±¼{ / ÇT«

active object ¤Bí0 ¾»{
¥PTÇv« joñ¦ªî »½B‾A±U ³� »Ã¼{ [ºnAjoM³z&‾ /¨]

jnAj An »]nBi �od« ð½ ³M pB¼‾ ¬°kM
object oriented Ao£¾»{
,»½Ao£¾»{ ºn°BØ®I BM KwB®T« ³� ºq¼a [///³‾BÇ½An]

k{BM ²k{ ºpBw²jB¼Q ° »eAog
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object orientation, OO »½Ao£¾»{
³Ç� »v½±‾³«B‾oM ° »eAog nj ºjoñ½°n [///³‾B½An]
kÇeA° ¬A±®î³ÇM »{pAjoQ ° ºA²jAj ¤k« oµ ¬C nj

j±{»« t½oíU "¾»{" ¨B‾ ³M »¦PTv«

passive object ¥í�®« ¾»{
»Ç]nBi �od« ³M _PI ³� »Ã¼{ [ºnAjoM³z&Ç‾ /¨]
»½B´®ÇÇÇU ³ÇÇÇÇM ° kµj»ÇÇÇÇ« ¬BÇÇÇÇz‾ y®ÇÇÇÇ�@A°

k®� pB`C An ºjoñ¦ªîk‾A±U»ª‾



|
thunderbolt ³?îBæ
²Aoªµ »‾B´£@B‾ �¼¦hU BM ²Aoªµ yinlC �oM [±] /�]

nk®U BM

acoustic filter R±æ »0Bæ
ºBµk«BÇvM pA »zhÇÇM ³ÇÇ� ºA³¦¼ÇÇw° [ð½q¼ÇÇÇ0 ]
»zhÇM n±LÇî pA é‾BÇ« ° kµj»Ç« n±LÇî An »U±æ

j±{»« o¢½j

acoustic wave filter »ñ¼Tw±�@C Z±« »0Bæ
ºBµk«BÇvM BÇM »U±Çæ ZA±«A ³� ºA³¦¼w° [ð½q¼0 ]

k®�»« Ak] ©µ pA An t¦Th«

filtergram S{B¢‾»0Bæ
pA �¼í« k‾BM ºB®´Q BM ºA»IBæ BM ³� »vñî [¨±\‾ ]

j±{»« ³TIo£ k¼{n±i

acoustooptical filter »U±æ Ç n±‾ »0Bæ
pA ²jB,TÇwA BÇM ³Ç� »ñ¼TQA.ºn±‾ ºA³¦¼w° [ð½q¼0 ]
t¼Çg pA ºA²oTÇv£ n±LÇî ºAoÇM »ñ¼Tw±�@C ZA±«A

j±{»« ©¼r®U »Äo«

mise-en-scene, setting 2 ºk®M³®dæ
,Bµ³ÇÇ½AnC) t¦ThÇÇ« oæB®ÇÇî y®¼ÇÇa [///Bª®¼ÇÇw ]

jB\Ç½A ºAoÇM (nAqÇIA³®dæ ,n±‾ ,�¼Mn°j ,¬Ao¢½pBM
ºo~M J±¦6« o¼YFU

chomophyte Sw Ôn²ohæ
Bµ²±� GBñ{ ° Bµpnj nj ³� »µB¼£ [SîAnp � /�@]

k½°n»« B´¢®w²joi �¼M °

hushkit 1 o¼£@Akæ
o¼Ç£@Akæ ºBµ²nAk] ¥«B{ ºA³î±ª\« [»½A±µ /b]
ºBµn±U±«»]°oÇi ° ºj°n° ºBÇµAo\Ç« nj ³ÇÇ�@

j±{»« K~‾ ºA³‾A°oQ �¼Mn±U B½ S]�¼Mn±U

mute 2 o¼£@Akæ
o¼¼<ÇU BÇ½.° ©\e yµB� ºAoM ºA³¦¼w° [»&¼w±« ]

j°n»«nB� ³M BµpBw pA »@íM nj ³� Akæ ¡‾n

indirect sound ©¼?Tv«o¼+ ºAkæ
éL®Ç« pA ©¼PTÇv« Rn±Çæ ³ÇM ³� »½Akæ [///Bª®¼w ]

kwo‾ ²k‾±®{ x±£ ³M R±æ
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tk«±ñ¼‾ nA°Vkæ
conchoid of Nicomedes

»L6O �§jBí« ³M »ªi [»�B½n ]

boiling point elevation x±] �G?‾ j±íæ
BÇM ³v½BP« nj ¤±¦d« x±] �6P‾ y½AqIA [»ª¼{ ]
©v] o¼YFU �\¼T‾ nj ³� }§Bi ¤Àe x±] �6P‾

k½C»« k½kQ ²k{¥e

joint plane ²pnj �d�æ
²pnj ð½ c6w [»wB®{�¼«p ]

chirality plane »£nA±Twj �d�æ
³ÇM SLv‾ ¤±ñ§±« pA »zhM ³� ºA³d,æ [»ª¼Ç{ ]

k{BM ³T{Ak‾ ºA³®½C o½±~U ¬C

fracture plane »¢Tvñ{ �d�æ
»¢Tvñ{ ð½ c6w [»wB®{�¼«p ]

galactic plane ¬Bzñ´� �d�æ
¬Bzñ´� |oO _w° pA HL½oPU ³� ºA³d,æ [¨±\‾ ]

jnm£»«

axial plane ºn±d« �d�æ
³M An �¼a ð½ ¶°B‾ B½ ~¼Tw ³$ ºA³d-æ [»wB®{�¼«p ]

k‾nAj ¬nB*U y¼M° ©$ ¬C ºB´§B½ ³$ k®$»« éU3 ºA³‾±£@
axial surface ºn±d« c:w / ÇT«

concurrent planes toªµ ºBµ³d�æ
�oTz« ³6P‾ ð½ nj ³� ³d,æ k®a B½ ³w [»�B½n ]

k®{BM

pax-Britannica »½B¼‾BT½oM c¦æ
³¼ÇÇñU BÇÇM B¼‾BT½oÇÇM ³ÇÇ� »d¦ÇÇæ [»wB¼ÇÇÇÇw /�]
B´ÇT§°j o½BÇw oÇM ©µjp±Ç‾ ¬oO nj j±i RnkO oM

jo� ¥¼ªdU

Crux »M±®] K¼¦æ
° ¬BªÇwC »ñ¦ÇI Rn±ÇÇæ �½oTña±ÇÇ� [¨±\ÇÇ‾ ]
J±®]K6ÇO ³ÇM pnBÇM ºA²nBTw y½AnC �½oTñ½jq‾

¬BªwC

Ajp`ªæ ¶jB« Ñ Ajp}ªæ

degumming »½Ajp}ªæ
¬C nj ³� ¨Bi �`°n �¼,~U pA ºA³¦eo« [»½Am� /�]

k‾±{»« Ak] �`°n pA Bµk¼P¼§±,vI

degum ¬jo� »½Ajp}ªæ
ºpBÇwAk] N½og pA ¨Bi �`°n �¼,~U [»½Am� /�]

¬C pA Bµk¼P¼§±,vI

degummed ²j°jp}ªæ
¬C pA Bµk¼P¼§±,ÇvI ³Ç� »®Ç`°n »£s½° [»½Am� /�]

SwA ²k{ Ak]
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forest industry »¦¢®]é½B®æ
oÇ¢½j ° J±Ça ³Ç� »í½B®Çæ [¥¢®Ç] � éMB®ÇÇ«/¨ ]
¥½kLU k½k] R¿±~d« ³M An »¦¢®] ºBµ²jn°AoI

k®®�»«
wood industry J±a é½B®æ
joMnBÇ� oM »®TL« HUkªî »í½B®æ [¥¢®] � éMB®«/¨ ]

»¦¢®] ºB´M±a
jump seat, jumpseat ±{BU »§k®æ
jn±Ç« ³Ç� ¬BL¦Çi ðOBUA nj ºA»§k®æ [»½A±µ /b]
pB\Ç« �«kÇi o½Bw B«A ,Sv¼‾ pA°oQ �«ki ²jB,TwA

k®®� ¤B<{A An ¬C k®‾A±U»« jo£@A±µ
voice over data ²jAjoMR±æ
�ñLÇ{ N½og@pA »U±æ RBgBLUnA ¤BPT‾A [RAoMBh« ]

²jAj RBgBLUnA
acoustic »U±æ

R±æ pA »{B‾ B½ R±æ ³M h±Mo« [ð½q¼0 ]
»ñ¼Tw±�@C / ÇT«

»ñ¦5 Rn±æÑ Rn±æ

phonetic form »½A°C Rn±æ
° S¼ªÇ�@BÇe �½orÇÇ‾ nj ºA²p±ÇÇe [»wB®{¬BÇÇMp ]
ºBµ²kîBO ¬C nj ³� Ao£@³®¼ª� �«B‾oM ° »®½q£é]o«

k®®�»« ¥ªî »]A°
»�Gî nB\®´M Rn±æ

conjunctive normal form

JBÇve ¶nAqÇ£ ð½ ºAoÇM ³Ç� »Un±Çæ [»�BÇÇ½n ]
ºBµK¼�oÇU pA »,6Çî »L¼�oÇU ¥Çñ{ ³M ,Bµ²nAq£@
B½ »ªUA ¤±«oI ð½ k‾°¥~I oµ B´‾C nj ³� »¦~I

SwA ¬C è¼P‾
»¦~0 nB\®´M Rn±æ

disjunctive normal form
JBÇve ¶nAqÇ£ ð½ ºAoÇM ³Ç� »Un±Çæ [»�BÇÇ½n ]
ºBµK¼�oÇU pA »¦~ÇI »L¼�oÇU ¥Çñ{ ³M ,Bµ²nAq£@
B½ »ªUA ¤±«oI ð½ k‾°t6î oµ B´‾C nj ³� »,6î

SwA ¬C è¼P‾
slop-intercept form »goî -K¼{ Rn±æ
ºAoÇM y=mx+b Rn±Çæ@³ÇM ºA³§jBí« [»�BÇ½n ]
EkLÇ« pA çoî b ° K¼{ m ¬C nj ³� SwAn _i

SwA _i
constellation »ñ¦0 Rn±æ
�¼ÇÇ«p pA ³ÇÇ� Bµ²nBTÇÇw pA ºA³î±ª\ÇÇ« [¨±\ÇÇ‾ ]
»æBi¥Çñ{ ³ÇM ° k‾±{»Ç« ²kÇ½j ©µ ³M ð½jq‾

k‾±{»« n±~U
Rn±æ / ÇT«

mask ðUn±æ
An »¦æA ¶o´a ³� »î±®~« ºA²o´a [»ªv\ÇU /Çµ]
¬Bµj ° ©za ºAoM »½B´iAn±w ¬C nj ° k‾B{±Q»«

SwA ²k{ ³¼LíU
characteristic form ³~hz« Rn±æ
¥¼Çv‾Ao,½j R¿jBí« ºk®M³PLg ºB´{°n [»�BÇ½n ]

»Äq]
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logical form »?G®« Rn±æ
° S¼ªÇ�@BÇe �½orÇÇ‾ nj ºA²p±ÇÇe [»wB®{¬BÇÇMp ]
¬C nj ³Ç� AoÇÇ£@³®¼ªÇÇ� �«B‾oÇÇM ° »®½q£éÇÇ]oÇÇ«
¬C ³¼LÇ{ oæB®Çî ° (quantifier) Bµn±Çw ¶o6¼Çw

j±{»« �¼¼íU
»ñ¦5 ¶nA°Rn±æ Ñ ²nA°Rn±æ

asterism »ñ¦0 ¶nA°Rn±æ
k®Ça pA ¥ñzTÇ« ¬BªÇwC nj ºpnBÇM ¥ñ{ [¨±\‾ ]
SwA »ñ¦IRn±æ k®a B½ ð½ pA »zhM ³� ²nBTw²nA°Rn±æ / ÇT«

word form ²rA° Rn±æ
¥Çñ{ pA ©îA |Bi ¶rA° ð½ ¥ñ{ [»wB®{¬BMp ]

»½A°C B½ ºnBT{±‾



ç
contraceptive ºnAjnBMkg
pA ³Ç� »Ç{°n BÇ½ ³¦¼Çw° BÇ½ °nAj »£s½° [»ñ{qQ ]

k®�»« ºo¼£±¦] ºnAjnBM

barrier contraceptive ºjAkv‾A ºnAjnBMkg
n±Çg ³ÇM ³� ºnAjnBM pA ºo¼¢z¼Q �¦¼w° [»ñ{qÇQ ]
° ¬AkÇµp »gBh« ¶o,e ³M ³«Ap j°n° é‾B« »ñ½q¼I

j±{»« N±§BI ºBµ³§±§

oral contraceptive »�@An±i ºnAjnBMkg
ºo¼£±¦] ºAoM »‾±«n±µ Á±ªí« »L¼�oU [»ñ{qÇQ ]
³ÇM ³Ç� ºnAjnBÇM pA Sí‾BªÇ« ° ºnAm£ðªhÇÇU pA

j±{»« Go~« »�@An±i Rn±æ

»½B¼ª¼{ ºnAjnBMkg
chemical contraceptive
pA y¼ÇÇQ ³ÇÇ� yÔ�@³ÇÇÇ«Ap ºA²jBÇÇÇÇ« [»ñ{qÇÇÇÇQ ]
nj ºnAjBÇÇM pA ºo¼¢z¼ÇÇQ ºAoÇÇM »ÇÇ¢MA±hªÇÇÇµ

k®®�»« jnA° ²An¬Akµp

counterinsurgency ¬B¼l5kg

BÇM ³¦MBPÇ« ºAoÇM »T«±Çñe nB�°pBÇw [»wB¼ÇÇw /�]
¬B¼<g

beat ¬BMog
òoiow ° K¦O y‾p [»ñ{qQ ]

dropped beat ²jBT0A ¬BMog
nj ³,O° S¦î ³M »®6M çBLP‾A ð½ ¬AkPI [»ñ{qQ ]

»®6M Ç ºq¼¦µj ²o£@

premature beat, tny¼Q¬BMog
extrasystole
¡®µBMoÇ> pA ³� K¦O tny¼Q çBLP‾A [»ñ{qÇQ ]
ºA³‾BñU³ÇM gwBÇQ nj ° j±{»Ç« ¥PT®ÇÇ« nB\®´ÇÇM
ºq¼¦Çµj »w±®¼Çw ²oÇ£ qÇ] ³M K¦O nj »½B] nj

k½C»« k½kQ

escape beat ºnAo0 ¬BMog
�,ÇO° ¤BLÇ‾j ³ÇM ³Ç� »½B\MBÇ‾ ¬BMoÇÇ> [»ñ{qÇÇÇQ ]
pA ³TwBioM ºBµ³‾BñU �¼M ¤±ªí« ke pA oU»‾¿±g

kTIA»« �B,UA ºq¼¦µj Ç »w±®¼w ²°o£@
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interpolatd beat ²j°q0¬B¼« ¬BMog
fn nB\®´ÇM ¬BMoÇ> °j �¼ÇM ³� »>BLP‾A [»ñ{qQ ]

kµj o¼¼<U An »w±®¼w ¡®µBMo> ³ñ‾C»M kµj»«

pulsation èL‾ ¬BMog
K¦O ¬BMo> k®‾B« »®¼¢®µC ¬BMo> [»ñ{qQ ]

rhythm ¡®µBMog
©Z®« »‾B«p ¥æA±% BM K¦3 »§A±T« ºB´‾BMoT [»ñ{qQ ]

gallop rhythm ¥í‾ nB´a ¡®µBMog
BÇ½ ³Çw pA K�oÇ« K¦O éªw nj ºA³TIB½ [»ñ{qÇQ ]
SwA ³¼L{ KwA ¥í‾nB´a ºAkæ ³M ³� Akæ nB´a

rhythmical nAj¡®µBMog
SwA ¡®µBMo> ºAnAj ³`‾C »£s½° [»ñ{qQ ]

escape rhythm ºnAo0 ¡®µBMog
¥ÇæA±ÇI BÇM K¦ÇO »§A±TÇ« ºB´‾BMoÇÇ> [»ñ{qÇÇQ ]

©r®« »‾B«p

ºq¼¦µjºnAo0 ¡®µBMog
atrial escape rhythm
º°n »‾BÇ«p ³Ç� »L¦ÇO »¢®µCxÔj »î±‾ [»ñ{qQ ]
»w±®¼Çw �‾BÇñU ¥¼ñzU kTª« J±�ow ³� kµj»«
pBw¬BMo> �§q®«³M ºo¢½j ºB´‾±‾B� ³� j±{ KLw

k®®� ¥ªî »L¦O

ectopic rhythm B\MB‾ ¡®µBMog
²oÇ£ pA o¼` ºq�o« pA ³� »L¦O ¡®µBMo> [»ñ{qQ ]

j±{ pB`C ºq¼¦µj Ç »w±®¼w

»';î K¼�oUÑ »?G®« Jog

impulse ³Mog
jn±ioM oµ nj »§BPT‾A �‾BñU [ð½q¼0 ]

crash cushion o¼£@³Mog
K¦æ ºB¼{A oMAoM nj ³� »ñ¼IAoU é‾B« [ºo´{ /b]
¬C ³M ³¼¦P‾¥½Bw° jn±ioM Rk{ BU j±{»« K~‾

kµj yµB� An B¼{A

dissipation coefficient VÀUA K½og
yMBU B½ RAnl �ñ½nBM Rk{ »Lv‾ yµB� [ð½q¼0 ]

»£k®�@AoQ oYA oM o¼v« ¤±g keA° nj
»£k®�@A oQ K½oD / ÇT«

scattering coefficient

contraction coefficient çBL?‾A K½og
é½BÇ« é6PÇ« c6Çw ¥ÇÇOAkÇÇe SLÇÇv‾ [ð½q¼ÇÇÇ0 ]

m,®« ¬C é6P« c6w ³M m,®« ð½ pA ²k®®�¬An±I

Auger coefficient ²r°A K½og
ºB´‾±U±I ³M ²r°A ºB´‾°oTñ§A jAkíU SLv‾ [ð½q¼0 ]

²k{¥¼v£ uñ½A ±UoQ
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o�w k«BvM K½og
riding frequency coefficient
|BÇi »‾BÇ«p ¶pBM ð½ nj o,w jAkíU [ºo´{ /b]

¥d« nj ��@Bw S¼íª] oM ©¼vPU
_ÀUAK½o:Ñ »£k®�@AoQ K½og

»ªUA »£k®�@AoQ K½og
atomic scattering factor
pA uñ½A ºBµ±UoQ »£k®�@AoQ �®«Aj SLv‾ [ð½q¼0 ]
ð½ pA »£k®Ç�@AoÇQ �®Ç«Aj ³M |Bi »½BTwAn nj ©UA

j±{ ³TIo£ or‾ nj ©UA q�o« nj ³� »TO° ,¬°oTñ§A
»ªUA ¥ñ{ K½oD / ÇT«

atomic form factor

³½B«nB� ¥½kLU K½o:Ñ ºro‾A ¥½kLU K½og
³½B«nB� ¥½kLU K½og

energy conversion factor
»½Am` jA±« ºro‾A xpnA ºjkî nAkP« [³½m�ÇU ]

ºro‾A ¥½kLU K½oD / ÇT«

permeability coefficient »½A°AoU K½og
ð½ pA JC �TIBÇ½ ¬B½oÇ] ¡®ÇÇµC [»wB®{�¼ÇÇ«p ]

}hz« é6P«
»ñ¼Tw±�@C Jm] K½og

acoustic absorption coefficient
c6w nj ²k{Jm] »U±æ ºro‾A SLv‾ [ð½q¼0 ]

ºj°oI ºro‾A ³M _¼d« B½
gustiness factor »�@B‾Sv] K½og
SLÇv‾ BÇM ³Ç� B´TÇv] RkÇ{ pA ºnB¼íÇ« [±] /�]

jBÇM SîoÇw �¼¢‾B¼« ³M jBM ³®¼ª� ° ³®¼z¼M ¥>B,U
j±{»« ¬B¼M ²n°j ¤±g nj

structure factor nBTiBw K½og
n±¦M pA ²k¼MBUpBM �ñ½nBM Rk{ ³� »L½o> [ð½q¼0 ]

k®�»«}hz« xAoQ ¥¼¦dU N½og pA An
stiffness coefficient »T�w K½og
»UÇi »ñ¼‾Bñ« �‾B«Bw oM ³$ »½°o¼‾ SLv‾ [ð½q¼0 ]
³‾B«Bw@¬Bªµ@¤jBíU@S¼íT°@pA@»½B]³MB]@³M@j±{»«@jnA°
flow coefficient xnB{ K½og
n±LÇÇî SîoÇÇw �¼ÇÇM KwB®ÇÇU SMBÇÇY [ð½q¼ÇÇÇ0 ]
nj ¬C ºorÇ‾ SîoÇw ° ²nBÇ{ ¶k{ºo¼Ç£@²pAkÇÇ‾A

pBM B½ ³TvM ºBµAo\«
refractive index Svñ{ K½og
»v¼gB®<«°oTñ§A yMBU pBI Sîow SLv‾ [ð½q¼0 ]

GB,{ _¼d« nj pBI Sîow ³M F¦i nj
form factor ¥ñ{ K½og
pA »£k®�@AoQ yP‾ ¬B¼« R°B,U ³� »UnBLî [ð½q¼0 ]
¶nl pA »£k®�@AoQyP‾ ³M SLv‾ An ºA³6P‾o¼` Gkµ

kµj»« ¬Bz‾ ºA³6P‾
»ªUA »£k®�@AoQ K½o:Ñ »ªUA ¥ñ{ K½og

ablation factor SwB�g½ K½og
GoM B½ g½ �TIn �¼M pA ¡®µC [»wB®{�¼«p ]

²s½° y‾±½Ñ y‾±½ K½og
²s½° y‾±½Ñ ¥� y‾±½ K½og
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relative pronoun »§±æ±« o¼ªg
nj »ªÇwA �TÇvµ BÇM é]o«©µ o¼ª> [»wB®{¬BMp ]

»§±æ±« SiBw
acceptance criteria xo½mQ @MA±g
¬C ºAqÇ]A B½ ³‾B«Bw nj k½BM ³� ºnB¼í« [RAoMBh« ]
o½BÇw BÇ½ ºoTÇz« BÇ½ oMnBÇ� BÇU k{BM²kÇ{ S½Bîn

k‾o½mPM An ¬C pB\« ºBµnBTvµ
common criteria ¨Bî @MA±g
ºAoÇM ³Ç‾Ao¼£ShÇw ° é«BÇ] »6MA±> [RAoMBhÇ« ]

joñ¦ªÇîpA ¬B®¼ªgA ¤±~e ° »T¼®«A »½AnB� �¼¼íU
R¿±~d« ° Bµ³‾B«Bw

RBîÀ5A ºn°BØ®0 S¼®«A ºAoM ¨Bî @MA±g
common criteria for information
technology security
° Bµ³‾B«BÇw »MBÇ½pnA ºAoÇM ºjnAk‾BTwA [RAoMBh« ]
,¥«Bî �‾B«Bw¥¼LO pA RBîÀgA ºn°BØ®I R¿±~d«
° ²joTÇÇv£ ºBµ³‾B«BÇÇw ,ºA³‾BÇÇ½An ºBµ³ñLÇÇÇÇ{

ºjoMnB� ºBµ³«B‾oM



� , �
cap nB5
¬jAj ¬BÇz‾ ºAoÇM ³Ç� ¥ñ{ ³M ºjBª‾ [»�B½n ]

j°n»« nB� ³M ³î±ª\« °j �@AoT{A
Pavo t°°B5

¬BªwC »M±®] ¶oñª¼‾ nj »ñ¦I Rn±æ [¨±\‾ ]

tribe ³�½B5
nj »ªÇwn »îoI ºBµ³LUn pA »ñ½ [»wB®{Sv½p ]
²joÇw pA oU¿BÇM ,²kÇ‾p RAj±]±ÇÇ« »wB®{³ÇÇ½AnC

²o¼U pA oU�¼½BQ
²rA° ¶jn Ñ ²rA° �?L5

still-life, still life, ¬B\¼M Sí¼L5
nature morte (fr.)
S�oe»ÇM ºB¼Ç{A pA ºA³î±ª\Ç« /1 [»ªv\U /Çµ]
pA ²k{N¦i ºo®µ oYA /2 ¥£ ° tBL§ ° Goy k®‾B«

S�oe»M ºB¼{A �î±ª\«
software designer nAq0A¨o‾ bAo5

jpAjoQ»« nAqIA¨o‾ »eAog ³M ³� ºjoI [///³‾B½An]
drawing 1 »eAo5

oM }hz« ¾»{ B½ o½±~U »½Bª‾pBM [»ªv\U /Çµ]
h±6i �¦¼w° ³M c6w º°n

top-down design )¼½BQ ³M ¿BM »eAo5
�‾B«BÇÇw »ÇÇeAoÇÇg nj ºk®ÇÇ½AoÇÇÇÇI [///³‾BÇÇÇÇ½An]
»½BwB®Ç{ An »¦ÇæA ºBµ³,§Æ« Svh‾ ³� ºA³‾B½An
³½q\ÇU nkÇO¬C ³¦ÇeoÇ« ³ÇM ³¦eo« An B´‾C uPw °
ºA³,§ÆÇ« RB¼ÄqÇ] pA »LwB®Ç« ¬Aq¼Ç« BÇÇU k®�»ÇÇ«

j±{ ¥æBe
bottom-up design ¿BM ³M )¼½BQ »eAo5
pA ³� ºA³‾B½An �‾B«Bw »eAog nj ºk®½AoI [///³‾B½An]
BU j±{»« pB`C Bµ³,§Æ« �½oU»Äq] ° �½oU»½AkTMA
ºBµ³,§Æ« pA ¥ñzT« ,Bµ³,§Æ« pA ºoU¿BM b±6w ³M

kwoM ,oUða±�@
computer-aided design, ºA³‾B½An »eAo5
CAD
pA »í¼ÇÇÇÇw° t¼ÇÇÇÇg pA ²jB,TÇÇÇÇwA [///³‾BÇÇÇÇ½An]
¬BÇeAoÇg ³ÇM ³Ç� ³‾BÇÇ½An oÇÇM »®TLÇÇ« ºBÇÇµnAqÇÇMA
»ÇeAoÇÇg nj ºA³IoÇÇe |BhÇÇ{A° ¬AnBªíÇÇ« °

k®�»« ðª�@
³‾B«Bw ºjo�nB� »eAoW Ñ ºjo�nB� »eAo5
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³‾B«Bw ºjo�nB� »eAo5
functional system design
³M ³‾B«Bw ð½ ºjo$nB$ ºBµkeA° »eAo< /1 [///³‾B½An]
³‾ ° k{BM ¬C ºjo$nB$ ºBµ³L®] ³M j°kd« ³$ ºn±<
5ÇMA°n RB~hÇz« u¼æ±ÇU /2 ¬C »ñ½q¼% ºBµ³L®]

ºpAjoQ²jAj �‾B«Bw ð½ ºAq]A ¬B¼« ºnB$@
functional design ºjo�nB� »eAo; / ÇT«

³‾B«Bw »«±´'« »eAoW Ñ»«±´�« »eAo5
³‾B«Bw »«±´�« »eAo5

conceptual system design
³ÇM ³� ºA³‾B½An �‾B«Bw »eAog ºA³‾±£ /1 [///³‾BÇ½An]
nj /2 jpAjoQ»ÇÇ« ³‾B«BÇÇw »P6®ÇÇ« RB~hÇÇÇz«
¤oT®Ç� �‾B«BÇw BÇ½ k®½AoI ð½ »eAog ,ºpAjoQ²jAj

kwoM yIAkµA³M ³� ºn±g ³M k®½AoI
conceptual design »«±´�« »eAo; / ÇT«
software design nAq0A¨o‾ »eAo5
(life �ÇioÇa Sv½p ¥ÇeAoÇ« pA »Çñ½ [///³‾BÇÇÇ½An]
³ÇM »MB¼TÇwj »¢‾±Ç¢a ³Ç� nAqÇIA¨o‾ k¼§±U cycle)

k®�»« }hz« An »½B´‾ ¤±~d«
CAD/CAM ºA³‾B½An SiBw ° »eAo5
oÇM »®TLÇ« ºBÇµnAqÇMA BÇ½ ³‾B½An pA ²jB,TwA [///³‾B½An]

R¿±~d« k¼§±U ° »eAog ºAoM ³‾B½An
drawing 2, dessin (fr.) bo5
³M c6w º°n oM ²k{»½Bª‾pBM o½±~U [»ªv\U /Çµ]

h±6i �¦¼w°
implementation plan ºpBw²jB¼Q bo5

¨B\Ç‾A ºpBw²jB¼Q ¬C tBwAoM ³� »eog [///³‾BÇ½An]
j±{»«

Base development plan ²B¢½BQ �íw±U bo5
RÀ¼´vU ° éMB®« �íw±U B½ j±L´M bog [»«B4‾ /�]
RB¼¦ªÇî pA »‾BL¼TÇzQ n±r®« ³M ¥d« B½ ³P6®« ð½

»«Br‾
Z°oi bo5

standard instrument departure
,jo£@A±µ ³� »~hz« ºpA°oQ o¼w _i [»½A±µ /b]
pA°oQ o¼v« nj ¬C ¬jo� ¤BL‾j BM ,�TwBioM pA uQ

jo¼£»« nAoO
Bµk«Bz¼Q BM »½°nB½°n bo5

incident response plan, IRP
BÇ½ Bµn±TÇwj pA ºA³î±ª\Ç« BÇM »eog [RAoMBh« ]
° éÇIj °»½BwB®Ç{ ºAoM ²k{�¼¼íUy¼QpA RB«AkOA
ºBµ³‾B«BÇw ³M k½k{ RÀªe k«B¼Q ºpBwj°kd«

»gBLUnA
sketch, croquis (fr.) ºn±0 bo5
j±{»« Ao]A Sîow BM ³$ ºA³¼§°A bo< [»ªv\U /Çµ]

étude (fr.) , study »UB«k?« bo5
ð½ �Ç¼§°A ºB´®½oªÇÇU ° B´ÇÇeoÇÇg [»ªv\ÇÇU /Çµ]

ºo®µ oYA
j°n° bo5

standard terminal arrival route
¬BL¦Çi ³Ç� »~hz« ºpA°oQ o¼w _i [»½A±µ /b]

k®�»« ¤BL‾j An ¬C JoPU ºAoM
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cornice ²o5
° gÇÇ½ u®ÇÇ] pA ¬AqÇÇ½°C ºA²pBÇÇÇÇw [±ÇÇÇÇ] /�]
nBvµ±Ç� ºBµ³ÇL§ oÇM jBÇM xp° oÇYA oÇM ³Ç� GoÇM

jo¼£»« ¥ñ{
insurgency ¬B¼l5
¬±¢‾ow Gkµ BM ³TIB½¬B«pBw »zL®] [»wB¼w /�]

³‾Bd¦v« ¡®] N½og pA »‾±‾BO S«±ñe �TiBw
insurgent o¢‾B¼l5

k®�»« ¬B¼<g ³� »v� [»wB¼w /�]

heaving line oÒMJB®5
³§±¦£ ¥ñ{ ³M ¬C ow ³� ðLw »‾Bªv½n [»«B4‾ /�]
³M ¬C JBUoQ BM »Tz� �TIo£±¦´Q ¨B¢®µ ³M ° SwA
B´MB®g ¬C ºB´T‾A ³M »¦æA JB®gow ¤B~UA ° ³¦ñwA

k‾±{»« ²jBTwoI»‾BwC ³M
»®¼T‾ArnC »‾°pB«C »5±5

Amazona tucumana
�TÇwAn ° ¬B½»g±ÇÇg pA ºA³‾±ÇÇ£ [»wB®ÇÇ{Sv½p ]
qLÇw yzinj BÇM �¼Ç¢‾n ºBµoQ ³� ¬B‾Bw»g±g

jnAj q«oO »‾Bz¼Q ° ³‾±£@
ºoTv�@Bi³‾±£ pAnj¨j»5±5

Brotogeris pyrrhopterus
�TÇwAn ° ¬B½»g±ÇÇg pA ºA³‾±ÇÇ£ [»wB®ÇÇ{Sv½p ]
n°kÇ« ºBµ³‾±Ç£ BÇM qLÇw ¡‾n ³M ³� ¬B‾Bw»g±g

SwA ºoTv�@Bi B½ ²k½oQ¡‾n
Psittaciformes ¬B‾Bw»5±5
ºBÇÇµ¡‾n ºAnAj »‾B£k‾oÇÇÇÇQ [»wB®ÇÇÇÇ{Sv½p ]

¥ñ{JÀO ºnBP®« BM �AoM ° t¦Th«
Psittacidae ¬B½»5±5
³Ç� ¬B‾Bw»g±Çg �TÇwAn pA ºA²o¼U [»wB®{Sv½p ]
»½B´¢‾n ° SwA ònqM BU ða±� pA ¬B{³X] ¶pAk‾A

k‾nAj ¥ñ{JÀO nBP®« ° ¬Bzinj
storm 2 ¬B0±U .¬B0±5
�¼Ç«p c6w oM ³� ±] nj »¢T,{C S§Be [±Ç] /�]
° kîBv«BÇ‾ ºA±Çµ ¶k®µj¬BÇz‾ ° jnAmÇÇ¢M o¼ÇÇYFU

k{BM Joh« ÁBªTeA
loop 2 ³:±5
�6P‾ ³� GAo£ nj ºo¼v« ,GAo£ �½or‾ nj [»�B½n ]

SwA »ñ½ ¬C ¬B½BQ ° pB`C
track n±d« ¤±5

ºpA±« foa °j �¦æBI [ºo´{ /b]

road miles, road kilometers ºn±d« ¤±5
¬C n±dÇ« _Çi jAkTÇ«A nj ³� ²An ¤±g [ºo´{ /b]

j±{»« ºo¼£@²pAk‾A
acoustic spectrum »ñ¼Tw±�@C M¼5
ºBµk«BvM pA »ñ¼Tw±�@C ºBµk«BvM ¶oTv£ [ð½q¼0 ]
1 BÇU o,Çæ pA HL½oPÇU) »U±ÇæAoÇI BÇU »U±æoÇÇ½p

(qUoµB¢«
absorption spectrum »Mm] M¼5
»v¼gB®<«°oTÇñ§A ºB´½roÇ‾A pA ºA²oTÇv£ [»ª¼Ç{ ]
¤±Çg yµBÇ� BÇ½ y½AqIA tBwA oM B´‾C y½AnC ³�@

SwA k«BvM B½ Z±«



236 »ñ¼Tw±�@C [®wM¼5

»ñ¼Tw±�@C [®wM¼5
acoustic spectrometer
Rk{ ºo¼£@²pAk‾A ºAoM »ñ¼‾°oTñ§A ºA³¦¼w° [ð½q¼0 ]
oZ‾jn±«@ºk«BvM@ºBµnA±‾@nj@u¦Th«@»U±æ@ºBµk«BvM
beta-ray spectrometer BTM [®wM¼5
ºroÇ‾A é½p±U ºo¼£@²pAk‾A ºAoM ºA³¦¼w° [ð½q¼Ç0 ]

²k{¥¼v£ ºBTM RAnl
»z½Aq«p »½Bª‾M¼5

cryogenic spectroscopy
nj ³� ºA³‾±ª‾ oµ »,¼g ¥¼¦dU ° ³½q\U [ð½q¼Ç0 ]

j±{ ºnAj³¢‾ B«j p̈ _½Ao{
acid producing capacity »½Apk¼wA S¼0o�
k¼§±ÇU nj ¡®Çw ð½ »½BÇ‾A±U ¬Aq¼« [»wB®{�¼«p ]

�¼½BQ pH BM »MC

loading capacity ºo¼£nBM S¼0o�
BÇ½ ¬BÇv‾A ð½ ³� ºnBM oX�@Ake [¥¢®] � éMB®«/¨ ]

jnAjoM k‾A±U»« �¼{B«

apron capacity ²B¢z¼Q S¼0o�
BµBª¼ÇÇQA±ÇÇµ pA »~hÇÇz« jAkíÇÇU [»ÇÇ½A±ÇÇµ /b]
ºBÇ] ²B¢z¼ÇÇQ pA »~hÇÇz« ºB´‾BÇÇñ« nj ³ÇÇ�@

k‾o¼£»«

k¼wA ºpBw»X®i S¼0o�
acid neutralizing capacity, ANC
oÇMAoM nj �@Bi B½ JC »½B‾A±U ¬Aq¼« [»wB®{�¼Ç«p ]

pH RAo¼¼<U
k¼wA ºpBw»X®i y‾A±U / ÇT«

acid neutralizing potential




food habits, dietary habits, »½Am+ RAjBî
eating habits

Am` Go~« ° JBhT‾A nj jAoIA nBTIn [³½m�ÇU ]

topography ºnB¢‾³gnBî
�¼Ç«p çnA±ÇÇî ºnAjoM³zPÇÇ‾ [ºnAjoM³z&ÇÇÇ‾ /¨]

³P6®« ð½ nj
B½nj cGw ºnB¢‾³gnBî

sea surface topography
c6Çw çnA±ÇÇî ºnAjoM³zPÇÇ‾ [ºnAjoM³z&ÇÇ‾ /¨]

³P6®« ð½ nj t±‾B¼OA
¤Bí5c;w ¥«Bî Ñ MwBî

agent ¥«Bî
¶k®µj ¨B\‾A oM ³� »½B®í« ºBµyP‾ pA [»wB®{¬BMp ]

jnAj S§¿j ¥íI
actor o£y®� / ÇT«

therapeutic agent ¬B«nj ¥«Bî
¬B«nj k®½AoI joLz¼Q nj ³� »¦«Bî oµ [»wB®{¬A°n ]

»‾B«nj²°o£ B½ o¢‾B«nj B½ °nAj k®‾B« ,SwA oYÆ«
transcription factor, »v½±‾°n ¥«Bî
transcription vector

B½ ©¼PTv« n±g ³M ³� �¼ÃU°oQ »î±‾ [SîAnp �/�@]
»v½±‾°n (»,®« B½ SLX«)©¼r®U K]±« ©¼PTv«o¼`

j±{»«
site factor »µB¢z½°n ¥«Bî
¥¼ñzU nj oYÆ« ¥«A±î pA ð½ oµ [¥¢®] � éMB®«/¨ ]

»¦¢®] ²B¢z½°n ð½
surfactant, ¤Bí0cGw ¥«Bî
surface active agent, tenside
BÇ½ »d6Çw yz� pA ³ÇÇ� ºA²jBÇÇ« oÇÇµ [»ª¼ÇÇ{ ]
kµBñM SwA ²k{ ¥e ¬C nj ³� »6¼d« »d6w�¼M

]wBî / ÇTiA
denaturing agent )T{owA° ¥«Bî
¤±¦dÇ« nj An �¼ÃU°oÇQ |A±i ³� »¦«Bî [»ª¼Ç{ ]

kµj»« o¼¼<U »MC
nucleating agent »½Ap³Tvµ ¥«Bî
n±¦LÇÇU ºAoÇÇM An Bµ³TÇÇvµ ³ÇÇ� »¦«BÇÇî [»ª¼ÇÇ{ ]

k®�»« ©µAoI
mixed number ³Th¼«C jkî

ov� ð½ ° c¼dæ jkî ð½ ~±ª\« [»�B½n ]

c±?w jkî Ñ ºpÀ¼«C jkî
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Rn±5±M º°o¼‾ Ñ Rn±0±M jkî
²p°¨o‾ Ñ 1 Rn±0±M jkî

ðLw ©¼v‾Ñ 2 Rn±0±M jkî
©½À« ©¼v‾Ñ3 Rn±0±M jkî
ð‾B¼« ©¼v‾Ñ 4 Rn±0±M jkî
k®U©¼‾ ©¼v‾Ñ5 Rn±0±M jkî

k®U ©¼v‾Ñ 6 Rn±0±M jkî
jBMk®U©¼‾ Ñ7 Rn±0±M jkî

jBMk®U Ao5 ,jBMk®U ©¼‾Ao5 Ñ8 Rn±0±M jkî
k½k{ jBMk®U Ñ 9 Rn±0±M jkî
¥«B� jBMk®U Ñ 10 Rn±0±M jkî
Shw ¬B5±UÑ 11 Rn±0±M jkî

k®5±UÑ 12 Rn±0±M jkî
perfect number ¨BU jkî
�ªÇÇµ ~±ª\ÇÇ« BÇÇM oÇÇMAoÇÇM ºjkÇÇî [»�BÇÇÇÇÇ½n ]

xj±i q]³M ,j±i ºBµ³¼¦î¨±vP«
neutralization number y½BX®ijkî
»X®Çi ºAoÇM ¨p¿ k¼v$°nk¼µ©¼wBTÇQ nAk*Ç« [»ª¼Ç{ ]

¨o£»¦¼« KveoMS-‾ ¨o£ ð½ nj j±]±« k¼wA ¬jo$@
falling number Y±?w jkî
S¼§BíÇÇI �¼¼íÇÇU ºAoÇÇM »~iBÇÇ{ [»ÇÇ½AmÇÇ� /�]

RÀ` jnC ºpÀ¼«CB,§C
ºpÀ¼«C jkî / ÇT«
»Tªw »«±T‾A±� jkî

azimuthal quantum number
ð½ nj ¬°oTñ§A ºA³½°Ap �‾BñU ³M ³�»T¼ª� [ð½q¼0 ]

j±{»« ²jAj SLv‾ »ªUA �¼í« nAk«
ºnAk« »«±T‾A±� jkî / ÇT«

orbital quantum number

»Tªw »«±T‾A±� jkî Ñ ºnAk« »«±T‾A±� jkî
»v¼5B®l« »«±T‾A±� jkî

magnetic quantum number
An ºA³Ç½°Ap �‾BñU �,§±« ³� »«±T‾A±� jkî [ð½q¼Ç0 ]

kµj»« ¬Bz‾ |Bi ºjAkT«A nj
abstract number jo\« jkî
¾»Ç{ _¼Çµ ³ÇM ~BÇ]nA ¬°kM ,jkî N¦6« [»�B½n ]

ºo¼£@²pAk‾A ºBñ½ B½ |Bi
concrete number k¼?« jkî
ºo¼£@²pAk‾A ºBñ½ B½ ¾»{ ¨B‾ BM ³� ºjkî [»�B½n ]

SwA ²Aoªµ
astigmatic lens RBª¢¼TwC »wkî
jAkT«A °j nj ¬C »‾±‾B� ³¦æBI ³�ºA»wkî [ð½q¼0 ]

SwA R°B,T« ©µoM j±ªî
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acoustic lens »ñ¼Tw±�@C »wkî
yhQ ºAoM B´æoO B½ Bµ³<¼U pA ºA³î±ª\« [ð½q¼0 ]

»U±æ ZA±«A ¬jo� Ao¢ªµ B½ ¬jo�@
ºA³‾A±TwA Ç ShU »wkî

planocylindrical lens
ð½ ° ShÇU c6w ð½ ³� »wkî »î±‾ [ð½q¼Ç0 ]

jnAj ºA³‾A±TwA c6w
planoconcave lens °B� Ç ShU »wkî
° ShÇU ¬C GoÇg ð½ ³� »wkî »î±‾ [ð½q¼Ç0 ]

k{BM °B� xo¢½j Gog
planoconvex lens r±� Ç ShU »wkî
ð½ ° ShÇU c6w ð½ ³� »wkî »î±‾ [ð½q¼Ç0 ]

jnAj r±� c6w
Ao£@A° »wkîÑ °B� »wkî

concavoconvex lens r±� Ç °B� »wkî
ð½ ° °B� c6w ð½ ³� »½Ao¢ªµ »wkî [ð½q¼0 ]

jnAj r±� c6w
Ao¢ªµ »wkîÑ r±� »wkî

convexoconcave lens °B� Ç r±� »wkî
ð½ ° r±Ç� c6w ð½ ³� »½Ao£@A° »wkî [ð½q¼0 ]

jnAj °B� c6w
Ao¢ªµ »wkîÑ SLX« »wkî
Ao£@A° »wkîÑ »�®« »wkî

collimating lens pBwºpA±« »wkî
ºpA±Ç« ºAoÇM ³Ç� »wkÇî »î±Ç‾ [ºnAjoM³z&‾ /¨]
nBÇ� ³ÇM ºn±Ç‾ �‾B«Bw ³M ºj°n° ºBµ±UoQ �TiBw

j°n»«
diverging lens, Ao£@A° »wkî
divergent lens, dispersive lens
jnAj »,®« »‾±‾B� �¦æBI ³� »wkî »î±‾ [ð½q¼0 ]
concave lens °B� »wkî / ÇT«
negative lens »�®« »wkî
converging lens, Ao¢ªµ »wkî
convergent lens
jnAj SLX« »‾±‾B� �¦æBI ³� »wkî »î±‾ [ð½q¼0 ]
convex lens r±� »wkî / ÇT«
positive lens SLX« »wkî
cross(-)cutter oÔMçoî
»Toî xoM jB\½A ºAoM »µB¢Twj [¥¢®] � éMB®«/¨ ]

cross(-)cutting ºoÔMçoî
³ÇM Sinj ºB´Ç«AkÇ‾A xoÇM [¥¢®ÇÇ] � éMB®ÇÇÇ«/¨ ]

pB¼‾ jn±« ºBµ²pAk‾A ³M ° »>oî Rn±æ
track gauge measurement, @i çoî
track gauge
�µC_i ð½ ¥½n °j �¼M �¦æBI ¥OAke [»¦½n /b]

¥½n ZBU ¥d« pA
standard gauge nB¼í« @i çoî
oTz¼ÇM nj ²k{³TIo½mÇQ _Çi çoÇÇî [»¦ÇÇÇ½n /b]

SwAoTª¼¦¼« 1435 ¬C ¬Aq¼« ³� B¼‾j ºBµn±z�@
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crossover nm£çoî
³ÇM °n²nA±Çw BÇ½ °n²jB¼ÇQ ¤B~ÇUA oLí« [ºo´{ /b]
³ÇM oLíÇ« ð½ pA c6w©µo¼Ç` B½ c6w©µ Rn±æ

o¢½j Gog
median crossover »µB¢‾B¼« nm£çoî
²B¢‾B¼ÇÇ« ºAnAj ³ÇÇ� »½B´ÇÇÇÇµA n nj [ºo´ÇÇÇÇ{ /b]
²pBÇ]A ° jnm£»Ç« ²B¢‾B¼Ç« pA ³Ç� ºoLíÇ« ,k®TÇvµ
S´Ç] S�oe o¼v« ³M S´] ð½ k«Ck{ kµj»«
�Ç«AjA ³TIB½|B~TiA _i nj ° j±{ jnA° t§Bh«

kµj o¼v«
spherical cap º°o� )¼`:oî

jnAj ²kîBO ð½ _PI ³� º°o� ºA³í6O [»�B½n ]

Brantaruficollis fow³®¼w nB+t°oî
�TÇwAn ° ¬B¼Ç�jnA ¶o¼ÇU pA ºA³‾±Ç£ [»wB®{Sv½p ]
ºnBP®« ° ²o¼U nB¼vM ° ða±� ºA³X] BM ¬B‾BwpB`
»½B«oi ºA³®¼w ° ²B¼w »‾kM ° ²B¼w ° ²BU±� nB¼vM

¡‾nfow B½
flavour ©í5 ° oGî
n±Çg ³ÇM ³Ç� »½Am` jA±« »ve »£s½° [»½Am� /�]
»h¦U ° »{oU ° ºn±{ ° »®½o¼{ pA »P¼,¦U »¦�@
jA±Ç« ° SIBÇM ° (umami) ºk®½B{±i ° »v£ °

SwA o6í«
smoke flavouring ºj°j©í5 ° oGî
BÇM »í½B« tBªU pA ¥æBe ©íg ° o6î [»½Am� /�]
»½B´M±a�Ti±w pA ¥æBe j°j BM �`°n B½ JC �½BQ
nj j°j ©íg ° o6î jB\½A ºAoM ³� AoIA ° h±¦M k®‾B«

j±{»« ²jB,TwA »½Am` jA±«

²k®µj©íW ° o;î ¶jB« Ñ ²k®µj ©í5 ° oGî
conjunct k‾°MGî
oM »,6î K¼�oU ³� »½Bµ²nAq£ pA ð½ oµ [»�B½n ]

j±{»« ¤BªîA B´‾C
conjunctive »�Gî

»,6î K¼�oU ³M h±Mo« [»�B½n ]

Aquila JB?î
¶nBTw ³� ¬BªwC ºA±TwA nj »ñ¦I Rn±æ [¨±\‾ ]

jnAj nAoO ¬C nj o½Bgov‾ n±‾oQ
t¿BQ »½B½nj JB?î

Haliaeetus leucoryphus
° ¬B¼MBPÇÇî ¶o¼ÇÇU pA ºA³‾±ÇÇÇÇ£ [»wB®ÇÇÇÇ{Sv½p ]
° ð½nBÇÇM »½B´§BÇÇM BÇÇM ,¬B‾Bw�¼µBÇÇ{ �TÇÇÇwAn

° k¼,Çw ºoÇw ²k‾oQ �½A �¼<§BM ;n°k«»«j ° k®¦M
k‾nAj ¥ñ{ º°o�@

Haliaeetus albicilla k¼�w¨j »½B½nj JB?î
¬B¼MBPÇî ¶o¼ÇU pA ònqÇM ºA³‾±ÇÇ£ [»wB®ÇÇ{Sv½p ]
ºAnAj ¬C �¼<§BÇÇM ³ÇÇ� ¬B‾Bw�¼µBÇÇ{ �TÇÇÇÇwA n °
° oÇw ;k®Ç½pA±ÇÇ« ºBµ³ÇÇL§ BÇÇM è½oÇÇî ºB´§BÇÇM
Â«BÇ� ¬BÇz«j ° k¼,Çw ³ÇM ¥½B« ºA²±´O ¬B{³®¼w

SwA k¼,w
Haliaeetus pelagicus »¦eBw »½B½nj JB?î
�TÇwAn ° ¬B¼MBPÇî ¶o¼ÇU pA ºA³‾±Ç£ [»wB®{Sv½p ]
° �½o½p c6w nj ¬C �¼<§BM ¡‾n ³� ¬B‾Bw�¼µB{
»¦eBw »eA±‾ nj ²k‾oQ �½A ;SwA ²o¼U ºA²±´O ¿BM

jpAjoQ»« nBñ{ ³M
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Pandion haliatus »½B½nj o¼¢¼µB«JB?î
° ¬B½o¼£»µB«JBPî �‾±£ pA ºA²o¼U [»wB®{Sv½p ]
ºA²±´O ¬Bz‾kM »½¿BM c6w ³� ¬B‾Bw�¼µB{ �TwAn
�±Çg ð½ ° SwA k¼,Çw ¬B{³®¼w �v,O ° BµBQ °

jnAj nAj¤Bi
Pandionidae ¬B½o¼£»µB«JB?î
³Ç� ¬B‾Bw�¼µBÇ{ �TÇwAn pA ºA²o¼U [»wB®{Sv½p ]
k®®�»« JBhT‾A JC nB®� nj An j±i ²B¢Tv½p H«±ªî

k®®�»« ³½m<U ¬B½qMC pA °
Accipitridae ¬B¼MB?î
³Ç� ¬B‾Bw�¼µBÇ{ �TÇwAn pA ºA²o¼U [»wB®{Sv½p ]
;k®Tvµè½oÇî »½Bµ¤BÇM BÇM k®ªUnkO »‾B¼anBñ{
q¼U »½Bµ¤B¢®a ° º±O »½BµBQ ° nAj JÀO ºnBP®«

k®Tvµ nA±i³{¿° nA±hT{±£ ° k‾nAj
Scorpius Jo?î
Rn±æ °j �¼M Z°oL§A¹P6®« »ñ¦I Rn±æ [¨±\‾ ]

¬Aq¼« ° t±O
still(s) photographer, ©¦¼0 tBñî
still man, still cameraman
¥ÇeAo« pA ºnAjoLvñî ¤±Ãv« ³$ »~h{ [///Bª®¼w ]

SwA ¬C »MBhT‾A ºBµBª‾ ° ©¦¼% �¼´U u¦Th«
converse uñî
pA ³� ºA²nAq£ ,»go{ ¶nAq£ ð½ jn±« nj [»�B½n ]

k½C»«Swj ³M ¬C »§BU ° ¨kP« »½B]³MB]
converse of theorem ³¼d� uñî / ÇT«
still photograph ©¦¼0 �®dæ uñî

ºBµBªÇ‾ ° t¦ThÇ« ºBµ³®dÇæ uñî [///Bª®¼ÇÇw ]
©¦¼I ð½

uñîÑ ³¼s: uñî
cylinder mower ºA³‾A±TwA oÔMM¦î
nA Ø°j ºBµ³<¼ÇÇÇU pA ºA³î±ª\ÇÇÇÇ« [SîAnp � /�@]
ð½ ¥MBP« nj ³� ,»PIA ºA³‾A±TwA ¥ñ{ ³M ,»`¼QnB«

k®®�»« ¬An°j »{oM �d,æ
flail mower »zña oÔMM¦î
³� nA Ø°j ºBµ³<¼U ³M q´\« ºoMt¦î [SîAnp � /�@]
n±dÇ« ð½ ¤±Çe BÇ½ »PIA �d,æ ð½ nj ¨Ak� oµ

k®ioa»« jB½p Sîow BM »PIA
mower-binder k®M³Twj oÔMM¦î
,¤±~d« º°nj pA uQ ³� »®¼{B« [SîAnp � /�@]
�¦¼w°³ÇM ²k{ºk®M³TÇwj ºBµ³IBM Rn±æ@³M An ¬C

kµj»« ¥½±dU ºo¢½j
reciprocating mower ºA³‾B{ oÔMM¦î
° »X¦XÇ« �<¼ÇÇU °j BÇÇM ºoMt¦ÇÇî [SîAnp � /�@]
° SIn S�oÇe o¢½kÇñ½ º°n ³Ç� ¥Çñ{ºA³‾BÇ{

k‾nAj »Tz£oM
Selaginellaceae ¬B¼�±iM¦î
ºkÇÇ‾°C ¬AjAq‾B´ÇÇ‾ pA ºA²o¼ÇÇU [»wB®ÇÇÇÇ{Sv½p ]
ºB´£oÇM ºAnAj ° (heterospor) ò@Bµn±]BÇ‾ ³ÇÇ�@

k®Tvµ �pB‾ ° �´Q
grassland, herbland nAq�¦î
¬C »µB¼Ç£ y{±Q ³� »®¼«pow [¥¢®Ç] � éMB®«/¨ ]

SwA »,¦î ¬BµB¼£ HUkªî
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Aizoaceae ¬B¼{o0M¦î
k®a BU ð½ ¬B‾Bwðh¼« pA ºA²o¼U [»wB®{Sv½p ]
ºn±d«¬po£ �½lC¥£ ºAnAj ° »T{±£ HTLv‾ �§Bw

»½B´T‾A B½
²jn°C¥ªî Ñ ²k«C¥ªî

cured ²jn°C¥ªî
ºnAk´¢‾ ºB´{°n BM ³$ ºA²jn°Ao% »£s½° [»½Am� /�]
j±wðª‾ ,¬jo$ðzi ,¬jo$ ºj°j k®‾B« »½Am> jA±«

k{BM ²k{ k¼§±U �TiAk‾A n±{ ° ¬jo$@
²k«C¥ªî / ÇT«

curing ºn°C¥ªî
° ºnAk´Ç¢‾ ºAoÇM »½Am` jA±« ºn°AoI [»½Am� /�]
ðzi ,¬joÇ� ºj°j k®‾BÇ« ,¡‾n ° ©íÇg j±L´ÇÇM

�TiAk‾A n±{ ° ¬jo� j±wðª‾ ,¬jo�@
dry curing ðzi ºn°C¥ªî
³ÇM ºn°C¥ªî ºB´ñª‾ ¬C nj ³$ ºk®½Ao% [»½Am� /�]
k‾±{»« ²k¼§B« (»µB« ° S{±£@) »½Am> jA±« cUw
wet curing J±5o« ºn°C¥ªî
¬joÇ� n°³g±Ç` BÇM S{±Ç£ ºn°AoÇI [»Ç½AmÇ� /�]
ºn°C¥ªî ºB´ñª‾ º°Be jow JC nj ¬C ºBµ³ñU
translation operation ¤B?T‾A ¥ªî

yioa ¬°kM »½B]³MB] k®½AoI [ð½q¼0 ]

symmetry operation ¬nB?U ¥ªî
ºn±¦M nBTiBw pA »zhM ³� »wk®µ »¦ªî [ð½q¼0 ]

k®�»« k¼§±U pBM An

exchange operator ¤jBLU o¢¦ªî
»ªv]°j ºA³‾B«Bw ³M »TO° ³� ºo¢¦ªî [ð½q¼0 ]
BM Bµ²nl »®¼PwA° »½B@I RB~Th« �ªµ ,k®�»« oYA

k‾±{»« ³§jBL« ©µ
del operator ¤j o¢¦ªî
° ° o¼<T« ³w pA f éMBU ³M ³� ºA²kîBO [»�B½n ]
ºBµ³,§Æ« ³� k®�»« J±v®« nAkP«ºnAjoM »íMBU
f oyB®T« »Äq] RBPTz« ° ° ºB´T´] nj ¬C

k®Tvµ
nabla ÀMB‾ / ÇT«
compact operator ²joz0 o¢¦ªî
ºnAjoÇM ºB@ÇI °j �¼ÇM »6Çi »¦½kLÇU [»�BÇ½n ]
nAk‾Ao� �î±ª\« oµ ¶nB¢‾ ³� »£s½° �½A BM ,nAk«oÔ‾

k{BM ³T{Aj ²jozI nBTvM
observable operator o½mQ²kµBz« o¢¦ªî
ºB@ÇI nj »TÇO° ³Ç� »T¼«oÇµ ºo¢¦ªÇî [ð½q¼0 ]
,k®Ç� oYA »ñ½q¼I ºA³‾B«Bw S§Be nAjoM ³M RoL¦¼µ
An o¢¦ªÇî ¬C ³ÇM oyB®TÇ« o½mÇQ²pAk‾A S¼ª� nAkP«

kµj»« Swj³M
identity operator »‾Bªµ o¢¦ªî
ºnAjoM ºB@I ð½ ±@î oµ ³� ºo¢¦ªî [»�B½n ]

k®�»« ¥½kLU ±@î ¬Bªµ ³M An
»í¦gk®anj@iRB¼¦ªî

line-in-polygon operation
j±{»« }hz« ¬C nj ³$ ºk®½Ao% [ºnAjoM³z&‾ /¨]
¥ÇiAj nj ²jAj³î±ª\Ç« ð½ h±UÇi pA nAk*« ³a ³$@

k‾nAj nAo3 o¢½j ¶jAj³î±ª\« ð½ ºB´¼í¦Tk®a
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»í¦gk®anj³G?‾ RB¼¦ªî
point-in-polygon operation
}hz« ¬C nj ³$ »´‾©µoM RB¼¦ªî [ºnAjoM³z&‾ /¨]
¥ÇiAj nj ²jAj ³î±ª\Ç« ð½ pA »<B*Ç‾ ³Ça j±{»Ç«

jnAj nAo3 o¢½j ¶jAj ³î±ª\« ºBµ»í¦Tk®a
ònqMow ¡®´‾oL®î

Physeter macrocephalus
�TwAn ° ¬B¼¢®´‾oL®î ¶o¼U pA ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p ]
BU n̈B´að½ ³� x±£nB´a »‾Bz¼Q BM ,¬B‾BwpBMJC

kµj»« ¥¼ñzU An y‾kM ¤±g ¨±wð½
Physeteridae ¬B¼¢®´‾oL®î
BÇM ¬B‾BwpBÇMJC �TÇwAn pA ºA²o¼ÇU [»wB®{Sv½p ]
° ð½nBÇM y®¼½BQ ¶nA°nC ³� ¥ñ{ºA³‾A±TwA ºow

SwA ¥ñ{»§AkQ y½B®{ ºBµ³§BM
iridectomy ºnAjoM³¼L®î
»eAo] BM ©za �¼L®î pA »zhM �T{AjoM [»ñ{qQ ]

»‾B«nj ºnAjoM³¼L®î
therapeutic iridectomy
©za ºnBª¼M ¬B«nj ºAoM ³� ºnAjoM³¼L®î [»ñ{qQ ]

j±{»« ¨B\‾A
total iridectomy, ¥«B� ºnAjoM³¼L®î
sector iridectomy, completete
iridectomy
yhÇM ¥«BÇ� �TÇ{AjoÇM »ÇeAoÇ] ¥ªÇî [»ñ{qQ ]

³¼{Be BU ³z½n pA ³¼L®î »îBí{
iridotomy »0Bñ{³¼L®î

»eAo] BM ³¼L®î ¬jAj xoM [»ñ{qQ ]

»G¼d« »0Bñ{³¼L®î
peripheral iridotomy, basal iridotomy,
buttonhole iridotomy, stenopeic
iridotomy
JC ¬BÇ«nj ºAoÇM »ÇeAoÇ] x°n »î±‾ [»ñ{qQ ]
(narrow-angle glaucoma) ¡®ÇU ³½°Ap BM ²B¼w
²jAj xoM ³¼L®î �z½n B½ _¼d« pA »zhM ¬C nj ³�@

j±{»«
iridodonesis ºpo§³¼L®î
S�oÇe ¨B¢®Çµ ³ÇM ³¼L®î nB\®´MB‾ xpo§ [»ñ{qQ ]

©za
nilpotent element ¬A±U^±Q o~®î
pA »‾A±U ³� ºoL] ²B¢Twj ð½ pA ºo~®î [»�B½n ]

SwA o,æ ¬C
symmetry element ¬nB?U o~®î
,³d-æ B½ 5i ,³U*‾ k®‾B« ,»wk®µ ºj±]±« [ð½q¼0 ]

j±{»« ¨B\‾A ¬C³M SLv‾ »æBi ¬nB*U ¥ªî ³$@
assurance element ¬B®¼ª5A ¤±~e o~®î
¬B®¼ª<A ¤±~e ¶±¼{ nj »T¼§Bí% B½ k®½Ao% [RAoMBh« ]

k®$»« }hz« An ¬B®¼ª<A ¤±~e [½BT‾ ³$@
chirality element »£nA±Twj o~®î
° q�o« ° n±d« ºB®í« ³M ³� ¨Bî »eÀ6æA [»ª¼{ ]

SwA »£nA±Twj �d,æ
»‾BªµÑ»‾Bªµ o~®î
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Bootes A Ø± Òî
¥ñ{ ³M ³�»§Bª{ ¬BªwC nj »ñ¦I »Un±æ [¨±\‾ ]

j±{»« n±~U ¬Aoa°B£ jo« ð½
anchorage dues »µB£o¢®§ çnA±î
oÇµ ºApA ³ÇM nk®ÇM ¶nAjA ³Ç� ºA³®½qÇµ [»½BÇ½nj /b]

k®�»« miA ºpAk‾Ao¢®§
push factors »z‾An ¥«A±î
SiB®{ ³M ³� ºo¢{jo£ nj ºA³½or‾ [/// ºo¢{jo£@ ]
_Ç½Ao{ ° ³í«B] S¼í>° ,¤B<T{A ¥¼LO pA »¦«A±î

K]±Ç« ³Ç� jpAjoQ»Ç« jAoÇIA »£kÇ‾p »æ±~ÇÇi
j±{»« ºo¢{jo£@

pull factors »zz� ¥«A±î
SiB®{ ³M ³� ºo¢{jo£ nj ºA³½or‾ [/// ºo¢{jo£@ ]
³Ç� K§BÇ] ºB´T¼§BíÇI ° B´T¼íO±Ç« ¥¼LO pA »¦«A±î

jpAjoQ»« j±{»« ¬Ao¢{jo£ Jm] K]±«
Capella n±Ø¼ Òî
¶nBTÇw �¼ªÇz{ ³Ç� ¬An³ÇMAnA ºB,§C ¶nBTw [¨±\‾ ]

SwA 0.08 nkO pA K{ n±‾oQ



ï
²jo« nB& Ñ ðzi nB+

live cave ²k‾p nB+
° jnAj j±]° SM±gn ¬C nj ³�ºnB` [»wB®{�¼«p ]

k®®�»« k{n ¬C nj (speleothems) Bµ³Tz´‾nB`
active cave ¤Bí^ nB( / ÇT«

²k‾p nB& Ñ ¤Bí0 nB+
dead cave ²jo« nB+
° jnAk‾ j±]° SM±<n ¬C nj ³$ ºnB> [»wB®{�¼«p ]
k®®$»ª‾ k{n ¬C nj (speleothems) Bµ³Tz´‾ nB>
dry cave ðzi nB( / ÇT«
ablation cave »TwB�g½ nB+
oTÇ« k®Ça BÇM ºnBvhÇ½ nBÇ` »î±‾ [»wB®{�¼Ç«p ]
¥¼ñzUnBvh½ ºB´T‾A ³M ð½jq‾ ³� çoî ° ~B,UnA

j±{»«
Anser erythropus q«o:BQ pB+
�TÇwAn ° ¬B¼Ç�jnA ¶o¼ÇU pA ºA³‾±Ç£ [»wB®{Sv½p ]
° jnp ¬Bªza �P¦e ° nAjK¼{ »‾Bz¼Q BM ¬B‾BwpB`

q«oO ºBµBQ
Anas formosa »‾A±½BU pB+

° ¬B¼Ç�jnA pA ³X]ða±Ç� ºA³‾±Ç£@[»wB®{Sv½p ]
ºA²±´O B½ »½B®e ¡‾n ³M »‾kM ³� ¬B‾BwpB` �TwAn

jnAj k¼,w »½B´§BM ° �{°n
»U±:B½ow nA±i»z�@Bi pB+

Chloephaga rubidiceps
�TÇÇwAn ° ¬B¼ÇÇ�jnA pA ºA³‾±ÇÇ£ [»wB®ÇÇÇÇ{Sv½p ]
¶o¼ÇU �±Çg BM ºoTv�@Bi »‾kM ºAnAj ³� ¬B‾BwpB`

SwA q«oO ³M ¥½B«
Anseriformes ¬B‾BwpB+
»‾joÇ£ ° ònqÇM »‾kM BM »‾B£k‾oQ [»wB®{Sv½p ]
¬Bz½¿BÇM ¶nA°nC ° GBÇæ ¬Bz®¼½BQ ¶nA°nC ³� k®¦M

SwA »g°oh«
Anser cygnoides »½±: pB+
�TÇwAn ° ¬B¼Ç�jnA pA ònqM ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p ]
° jnAj k®¦M »½BµBQ ° pAnj HTLv‾ »‾jo£ ³� ¬B‾BwpB`

SwA �{°n ºoTv�@Bi y½BµoQ
volcanic dust »‾Bz�zUC nBL+
nB¼ÇvM jA±Ç« o¢½j B½ oTv�@Bi ,nBL` [»wB®{�¼Ç«p ]
±] nj »‾Bz,zUC ºB´‾An±I pA uQ Á±ªí« ³� ºq½n

k‾±{»« N¦í«
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fugitive dust »Tz‾ nBL+
oÇ¢½j ºB´TªÇvO pA ³Ç� ºnBLÇ` [Sv½p9¼dÇÇ« /¨]

j±{»« ZnBi y�j°j pA o¼` ³M »]°oi �‾B«Bw
top-rated restaurant pBTª« ºn±iAm+
³ÇM SLÇv‾ ³Ç� »‾An±Twn .ºn±iAm` [/// ºo¢{jo£@ ]
SwA nAjn±ioM S¼,¼� �½oU¿BM pA j±i ºBµk®‾Bªµ

pBTª« ¬An±Twn / ÇT«
rehydrated food ²k{nAkMCpBM ºAm+
¬C �TInSwjpA SM±gn B½ JC ³� »½Am` [»½Am� /�]

SwA ²k{ ²k‾Ajo£pBM ¬C ³M
smoked food ºj°jºAm+
³� ,»µB« B½ S{±£ ²s½° ³M ,»½Am` ¶jB« [»½Am� /�]

SwA ³TIo£ nAoO j°j çoí« nj
Corvus JAo Ô+
»M±®Ç] ¶oñª¼‾ nj »ña±� »ñ¦I Rn±æ [¨±\‾ ]

~B\{ ònqM Rn±æ »¢½Bvªµ nj ¬BªwC
westerlies ¬Ap°Jo+
³ÇM �o{ ³M Jo` K§B` ßjBM.p°y¼M jBM /1 [±] /�]
oµ /2 ²oñª¼‾ °joµ ß»‾B¼« ºB´>oî nj q�oªT« ²s½°

Jo` pA ºA³,§Æ« BM ºjBM
circumpolar westerlies »LG:Ao¼Q ¬Ap°Jo+
nj ±Ç] �oÇ{ ³ÇM JoÇ` K§BÇ` S�oÇe [±Ç] /�]

»L6O �P6®«
Gazella dama e¦MÒA ¤Aq+
�TÇwAn ° ¬B½°BÇ£ ¶o¼ÇU pA ºA³‾±Ç£ [»wB®Ç{Sv½p ]

y{±ÇQ ;jnAj ònqÇM »‾kÇÇM ³ÇÇ� ¬B‾Bw©ÇÇ ÔwZ°p
Rn±æ ° q«oO ³M ¥½B« ºA²±´O ¬C ¬kM ©rîAyhM
�Çñ§ ° SwA k¼,Çw ¬kÇM �½oÇ½p SªvO ° ¥,� °

jnAj ±¦£ º°n ºk¼,w
Gazella subgutturosa »‾Ao½A ¤Aq+
�TÇwAn ° ¬B½°BÇ£ ¶o¼ÇU pA ºA³‾±Ç£ [»wB®Ç{Sv½p ]
³M ³� �{°n ºA²±´O ¡‾n ³M »‾kM BM ¬B‾Bw© ÔwZ°p
¬kÇM �½oÇ½p »ÇeA±‾ ;j±{»« oU²o¼U ©ñ{ Sªw

SwA ²B¼w ¬C ¨j ° k¼,w
Procapra gutturosa »§±l« qM Ç ¤Aq+
�TÇwAn ° ¬B½°BÇ£ ¶o¼ÇU pA ºA³‾±Ç£ [»wB®Ç{Sv½p ]
SwA ²o¼U ºA²±´O ¬C SzQ ¡‾n ³� ¬B‾Bw© ÔwZ°p
¡‾n ;jnAj ¥,� º°n ºk¼,w ¥ñ{ºoM±®æ �ñ§ °
�½o½p »eA±‾ nj [½nkU ³M ¬C k¼,w ¡‾n ° ºA²±´O

j±{»« oU�{°n ¬kM
Gazella gazella »?¼?e ¤Aq+
° ¬B½°BÇÇ£ ¶o¼ÇÇU pA ºA³‾±ÇÇÇÇ£ [»wB®ÇÇÇÇÇ{Sv½p ]
° ð½nBÇÇM »‾kÇÇM ³ÇÇ� ¬B‾Bw©ÇÇ ÔwZ°p �TÇÇÇÇwA n
y‾kÇÇÇM ¡‾n ;jnAj ¥½±g»½BµBÇÇÇÇQ ° ¬joÇÇÇÇ£@
y½BµBÇQ SzQ ° �½oÇ½p ºB´zhM ° ²o¼U ºA²±´O

SwA k¼,w
Gaella cuvieri ³½°±� ¤Aq+
° ¬B½°BÇÇ£ ¶o¼ÇÇU pA ºA³‾±ÇÇÇÇ£ [»wB®ÇÇÇÇÇ{Sv½p ]
oÇw ° SzQ ºB´TªÇvO ³Ç� ¬B‾Bw©Ç ÔwZ°p �TÇwAn
©ÇÇñ{ �¼eBÇÇ‾ ° ²o¼ÇÇU ºA²±´ÇÇÇO ¬C ºBµBÇÇÇÇQ °
;jnAj ¥,Ç� º°n ºk¼,Çw ºBµ³Çñ§ ° SwA k¼,Çw
»®¼ÇM º¿BÇM SªÇvO nj ° SwA ²B¼w HL½oPU y«Ôj

jnAj ²B¼w ºA³ñ§
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Addax nasomaculatus p±Qð§ °B£ - ¤Aq+
�TÇwAn ° ¬B½°BÇ£ ¶o¼ÇU pA ºA³‾±Ç£ [»wB®Ç{Sv½p ]
n°j ° ©ñ{ ° BµBQ ° B´¦,� ¡‾n ³� ¬B‾Bw© ÔwZ°p
°j oÇµ ;SwBµSªÇvO o½BÇw pA oU�{°n y½B´L§

k‾nAj fB{ ¬C u®]
Gazeela dorcas ºo¼v«o£ ¤Aq+
�TÇwAn ° ¬B½°BÇ£ ¶o¼ÇU pA ºA³‾±Ç£ [»wB®Ç{Sv½p ]
»‾kM ° SwB´§Aq` �½oTña±� pA ³� ¬B‾Bw© ÔwZ°p
ºB´TªÇvO ¡‾n ;jnAj ¥½±Çg »½B´{±Ç£ ° ð½nBM
�½o½p »eA±‾ ° q«oO B½ ¡‾n©� jnp ¬C ¬kM »½¿BM

SwA k¼,w ¥,� °
Gazella lelptoceros fB{�pB‾ ¤Aq+
�TÇwAn ° ¬B½°BÇ£ ¶o¼ÇU pA ºA³‾±Ç£ [»wB®Ç{Sv½p ]
y‾kÇM »½¿BÇM SªÇvO ¡‾n ³Ç� ¬B‾Bw©ÇÇ ÔwZ°p
° Rn±æ º°n »¢‾n©� ºBµnA±‾ BM nAjÀ] ºA²±´O
°j oÇµ ;SwA k¼,Çw �½oÇ½p ºB´TªÇvO ° ,Bµ±¦´Q

k‾nAj �pB‾ ºB´iB{ ¬C u®]
»TLU ±T£Ñ °B£s+

trill, shake, tr S¦+
ð½ é½ow J°B®U pA RnBLî S®½p »î±‾ [»&¼w±« ]

¬C pA oU¿BM ºA³ª<‾ ° ³ª<‾
rolls ³T¦+
jBÇM ºpA±Ç« ,ºkíM°j ³L{ »Tz£oM ºB´{jo£ [±] /�]
S$oe BM jo-®« RAnl ¬C nj ³$ h±Mo« �½¿ nj �¼¢‾B¼«
k‾±{»« B]³MB] jBM º±w�¼½BQ ºBTwAn nj »‾°q¦e

»?5A »T5 Òoªµ �T¦& Ñ ºpo« �½¿ �T¦+

»?0A »T0 Òoªµ �T¦+
horizontal convective rolls
(counter »ÇzioajBÇQ »PÇIA ºBµ²°BÇU [±Ç] /�]
fn »TIoªÇµ ºpoÇ« �Ç½¿ nj H«±ªî ³� rotating)

k®µj»«
boundary layer rolls ºpo« �½¿ �T¦( / ÇT«

»-^A »ñT¦( ºBµ²°BU
horizontal roll vortices

Ixobrychus sturmii ¨Ak‾Aq½n �n±i©+
�TÇwAn ° ¬B¼¦¼ÇæA±ÇÇe pA ºA³‾±ÇÇ£ [»wB®ÇÇÇ{Sv½p ]
jnAj ³Mo% ° �´Q »«Ak‾A ° ²BU±$ ºBµBQ ³$ ¬B‾Bwð§ð§
Gorsachius goisagi »®QAr ºpK{ �n±i©+
�TÇwAn ° ¬B¼¦¼ÇæA±Çe pA ºA³‾±Ç£ [»wB®Ç{Sv½p ]
jnAj »§joi ° ºA²±´O ¶o¼U ºBµoQ ³� ¬B‾Bwð§ð§

jpAjoQ»« Am` º±\Tv] ³M B´L{ H«±ªî °
Ixobrychus minutus ða±� �n±i©+
�TwAn ° ¬B¼¦¼æA±e ¶o¼U pA ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p ]
° SwB´¦¼ÇæA±Çe �½oTña±Ç� pA ³� ¬B‾Bwð§ð§

SwA ²B¼w y‾kM SzQ ¡‾n
Gavia adamsii q«AjC |A±+
�TÇwAn ° ¬B¼ÇæA±Ç> ¶o¼ÇU pA ºA³‾±Ç£ [»wB®{Sv½p ]
�½oT£nqÇM BM ²jA±‾Bi ±yî �½oT£nqM ³$ ¬B‾Bw|A±>
²B¼w xow ° ¬jo£ ° ¬kM »½¿BM ºB´Tªv3 ;SwA nB*®«

jnAj ¬jo£ º°n ºk¼-w ºBµnA±‾ ° SwA
Gavia immer ºA²j°j |A±+
�TÇwAn ° ¬B¼ÇæA±` ¶o¼U pA ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p ]
»\‾o6{ y‾kM »½¿BM ºB´TªvO ³� ¬B‾Bw|A±`

SwA k¼,w ° ²B¼w °



248 ¬B‾Bw|A±+

Gaviiformes ¬B‾Bw|A±+
ºBÇµ²pAkÇ‾A nj ,ºqÇMC »‾B£k‾oÇQ [»wB®ÇÇ{Sv½p ]
ºAoM ¬Bz½BµBQ ³� q¼U�±‾ nBP®« BM ,_w±T« B½ ònqM

SwA KwB®« ¬jp ³]o¼{
Gavia stellata ºA²nBTw |A±+
�TÇwAn ° ¬B¼ÇæA±` ¶o¼U pA ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p ]
° SwA ²jA±‾Bi ±@î �½oTña±� ³� ¬B‾Bw|A±`
»½BµBÇQ ° ¿BÇM SªÇw ³M ²k¼ªi ° ða±� ºnBP®«

jnAj ða±�@
Gavia arctica arctica »?¼?e »LG: |A±+
° ¬B¼ÇÇæA±ÇÇÇÇ` pA ºA³‾±ÇÇÇÇ£ [»wB®ÇÇÇÇÇ{Sv½p ]
²k¼ªÇÇi ºnBP®ÇÇ« ³ÇÇ� ¬B‾BÇÇw|A±ÇÇ` �TÇÇÇÇwA n
h±6ÇÇi BÇÇM ºA²±´ÇÇO y‾kÇÇM ºBµoÇÇÇÇQ ° jnAj

SwB´§BM º°n oM �{°n ° ²o¼U
²B¼w±¦£ »LG: |A±+

Gavia arctica suschkini
�TÇwAn ° ¬B¼ÇæA±` ¶o¼U pA ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p ]
BÇM ²B¼Çw y‾kÇM »½¿BM ºB´TªvO ³� ¬B‾Bw|A±`
¬C º±¦Ç£ ,k¼,Çw y‾kM o½p ;SwA k¼,w ºBµ³ñ§
k¼,w y½Bµ±¦´Q ° ºoTv�@Bi y‾jo£ ° ow ° ²B¼w

SwA
Gavidae ¬B¼æA±+
ºqMC ¬B‾Bw|A±` �TwAn pA ºA²o¼U [»wB®{Sv½p ]
»½BµBÇQ ¬kÇM »,¦Çi SªÇvO nj ³Ç� ònqM �X] BM
B´Ç‾C nBP®Ç« ;k‾nAj ¬jp ³]o¼{ °¬jo� B®{ KwB®«

SwA ¥ñ{ºo\®i ° q¼U�±‾



�
pioneer phase ¨B£y¼Q pB�
y{±ÇQ RAo¼¼
ÇU nj »í��Ç« [¥¢®Ç] � éMB®ÇÇ«/¨ ]

SwA »«B£y¼Q �¦eo« k®a ¥«B{ ³� »µB¼£@
joint spacing ²pnj ºk®M³¦æB�
³TÇwj ð½ nj BÇµ²pnj ¬B¼Ç« �¦æB) [»wB®{�¼Ç«p ]

|Bi ¶pnj
optimum road spacing B´µAn �®¼´M �¦æB�
ºpA±Ç« ºB´ÇµAn /¼ÇM �¦æBÇ) [¥¢®Ç] � éMB®ÇÇ«/¨ ]
ºBµ³®½qÇµ 2±ª\Ç« j±{»Ç« KLÇw ³Ç� »¦¢®ÇÇ]
©\e keA° ð½ ºApA ³M ºpBw²jB] ° »z�J±a

kwoM ¥=Ake ³M ºk¼§±U J±a
»]nBiºoÒMnAj �¦æB�

external yarding distance
?i @oA °j pA ³¦æB) oX�@Ake [¥¢®] � éMB®«/¨ ]
¥�T®Ç« ° ºn°CéªÇ] B\Ç‾C pA J±Ça ³Ç� ºoÇ ÒMnAj

k®�»«}hz« An ºoÒMnAj ¶j°kd« ° j±{»«
ºnB®� ºoÒMnAj �¦æB�

lateral yarding distance
³� ºoÒMnAj ?i @oA °j �¦æB) [¥¢®] � éMB®«/¨ ]

j±{»« ¥�T®« ° ºn°Céª] B\‾C pA J±a

ºoÒMnAj�¼¢‾B¼« �¦æB�
average yarding distance
nj ²k{»ÇA ºB´T)Bv« /¼¢‾B¼« [¥¢®] � éMB®«/¨ ]

²j°kd« ð½ ºoÒMnAj RB¼¦ªî ¥�@
coincidence rangefinder »!BL#‾A JB½³¦æB�
ð½ pA o½±~ÇU °j ¬C nj ³Ç� »MB½³¦æBÇ) [ð½q¼� ]
�v½B�« pA ° j±{»« ¥¼ñzU N±ñv¦U °j nj ©v]

k½C»« Swj ³M ©v] �¦æB) B´‾C
laser range finder ºnq¼§ JB½³¦æB�
/¼¼íU ºAoM ºnq¼§ ZA±«A pA ³� ºA³¦¼w° [»«B�‾ /�]
k®�»« ²jBPTwA @kµ ° ºnq¼§ bÀw /¼M S)Bv«

laser range finding ºnq¼§ »MB½³¦æB�
n±S®Ç« ³ÇM ºnq¼§ yMBU pA ºnAjoM²o´M [»«B�Ç‾ /�]

@kµ S¼í=±« BU bÀw pA S)Bv« /¼¼íU
²k{»½Ajpk®£ JÀ*B�

disinfected wastewater
¥«BÇî ð½ ðªÇ� ³M ³� »MÀTB) [Sv½p�¼d« /¨]

SwA ²k{ »½Ajpk®£@
sex chromosome »v®]�U¨B�
/¼®] S¼v®] /¼¼íU nj ³� »®U¨B) [»wB®{Sv½p ]

jnAj y�‾
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sex chromatin, Bour body »v®]�®¼«B�
¤Bí)o¼W X /U¨B) ³M X±Mo« �®¼«B) [»wB®{Sv½p ]
K§BW»‾kÇM ºBµ¤±¦Çw �TÇvµ nj ³Ç� »ªÇ�@AoT« °

j±{»« S)B½ ²jB« ¬AnAk‾BTvQ
n±®UÑ o�

nutrition(al) surveillance ºA³½m.U »®¼MAo�
�½m
ÇU S¼íÇT° y½BÇQ ºAoÇM ºA³‾B«BÇw [³½m�ÇU ]
»MBÇ½pnA ºAoM »{°n �¼´U ° o½mQK¼wC ºB´µ°o£@
° ³½m
U éT° oM ³� »¦«A±î »«BªU »ªÄAj ° é½ow

k‾nAm£»« o¼YFU »½AmW º±¢§A
food surveillance »½Am/»®¼MAo�
° B´T¼íªÇ] �½m
ÇÇU /T)oÇÇ£ oS‾oÇÇ½p [³½m�ÇÇÇÇU ]
»Ç½AmÇW ©Ç½rn ³ÇM X±MoÇ« RBîÀÇAA ºn°CéªÇ]
° »½B¼ª¼{±¼ÇM ° »z\®w/ÇU ºBµ²jAj ºn°Cjo£°

»�¼d« ° »®¼§BM
upwelling yµBaAo�
KLw ³� »d�wo½p JC ºj±íæ S�oe [±Ç] /�]
j±{»« »d�w �½¿ ³M oU_¼ªî ºBµ³½¿JC ¤B�T‾A

j±{»« n°j ³¼eB‾ pA »�)A »½Ao£@A° oYA nj °
equatorial upwelling »½A±TwA yµBaAo�
200 j°ke pA A±TwA jAkT«A nj JC ¬k«C ¿BM [±] /�]

c�w ³M ºoT«
coastal upwelling »¦eBwyµBaAo�
ºoT« 400 BU 200 dBªîA pA JC ¬k«C ¿BM [±] /�]
¥eBw ³�»½B])»¦eBw X±�i jAkT«A nj ,c�w ³M
»§Bª{ ¶oñª¼‾ nj ¥eBw ºpA±« ßjBM ßOaSªw nj
¶oñª¼Ç‾ nj ¥eBÇw ßºpA±Ç« jBM ßSwAn Sªw nj °

(jnAj nAo= »M±®]
pull up q¼iAo�
S§BÇe pA »‾B´Ç£@BÇ‾ ° ²BU±Ç� ºo¼£Z°A [»½A±µ /b]
BM jo£@A±µ Sîow ¬C ¨B\‾A ¨B¢®µ nj ³� pAoU pA°oQ

kMB½»«yµB� 2BPUnA y½Aq)A
ultrametamorphism »‾±£o£jAo�
/½oU¿BÇM nj ³� »‾±£o£j ºBµk®½Ao) [»wB®{�¼«p ]

k®µj»« fn nBz) ° B«j ke
geostrophic advection jo¢®¼«pS�nAo�
nj jo¢®¼«p jBM ?w±U º±] |A±i ¤B�T‾A [±] /�]

¬C xp° jAkT«A
supergradient wind jBM±¼{Ao�
nj ³Ç� ºjBM±¼Ç{ pA oTz¼ÇM SîoÇw BM jBM [±Ç] /�]
k¼§±U j±]±« ºAo£q�o« º°o¼‾ ° nBz) ±¼{ ?½Ao{

j±{»«
fresh gale jBMk®U(©¼‾)Ao�
tB¼�Ç« nj ²oÇ£ 40 BU 34 Sîow BM ºjBM [±] /�]

Rn±)±M
Beaufort number 8 8 Rn±�±M jkî / ÇT«
joint frequency ²pnj »‾A°Ao�

SeBv« keA° nj ²pnj jAkíU [»wB®{�¼«p ]
»½BTw°n ¥¢®]ºBµ²jn°Ao�

rural forest products
pA ¥æBÇe »¦¢®] ºBµ²jn°Ao) [¥¢®] � éMB®«/¨ ]

»½BTw°n ºB´¦¢®]
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»«±ªî ¥¢®]ºBµ²jn°Ao�
communal forest products
¥¢®Ç] pA ³Ç� »½BÇµ²jn°AoÇ) [¥¢®ÇÇ] � éMB®ÇÇ«/¨ ]

j±{»« ¥æBe »«±ªî
©¼w»M ß»T‾oT®½A RB«ki pBw©µAo�

wireless internet service provider,
WISP, wireless ISP
³Ç� »T‾oT®Ç½A RB«kÇi n°C©µAo) »î±‾ [RAoMBhÇ« ]
©µAo) ¬B�oTz« ºAoM An S‾oT®½A ³M ©¼w»M »woTwj

k®�»«
wireless ©¼w»M ßºjoMnB�RB«ki pBw©µAo�
application service provider, WASP
j±Çi ¬B½oTÇz« ºAoÇM ³Ç� ºn°C©ÇµAo) [RAoMBh« ]
o½mQ¬BÇñ«A An ºjoMnBÇ� ºBµ³«B‾oÇM ³ÇM »woTÇwj
nj An ºA³«B‾oM ¬B½oTz« ³� Sv¼‾ ºpB¼‾ ° jpBw»«

k®®� ²o¼il j±i �‾B«Bw
ºo¼£jB½RB«ki pBw©µAo�

learning service provider, LSP
ºBÇµnAqÇ)A¨oÇ‾ /¼Ç«FU ³� ºA²s½° pBwnB� [///³‾B½An]
ºA±TdÇ« �ÇÄAnA ° ºo¼£jBÇ½ S½o½kÇ« ³ÇÇM X±MoÇÇ«

jnAj ²k´îoM An »{p±«C
jB½Ao� /@TiA

ºo¼£jB½ RB«ki pBw©µAo� Ñ jB½Ao�
cutting-off process, xoM k®½Ao�
breaking-off process
ð½ B´Ç‾C oÇYA nj ³Ç� »§A±TÇ« ºBÇµjAk½°n [±Ç] /�]
»MoW RB‾B½o] ¥iAj jow nBz)©� B½ ¨o£ nBz)oQ
±ÇwA±TÇwA BÇ½ (²k½oÇM nBz)oÇQ)±wK�= S�oe BM

j±{»« ZnBi »MoW¬B½o] pA (²k½oM nBz)©�@)
targeting process @kµ�¼¼íU k®½Ao�
ºB´hwBQ _MB�U ° B´)kµ JBhT‾A k®½Ao) [»«B�‾ /�]
° B´½k®«pB¼‾ /T)o£oS‾ nj ³M ³]±U BM B´‾C ³MKwB®«

¨°q§ jn±« ºB´½k®ª‾A±U
membrane process »½Bz/ k®½Ao�
pA ²jBPTÇwA BÇM ºpBÇwAkÇ] k®½Ao) [Sv½p�¼d« /¨]

k‾nAj ²k{¤oT®� jBíMA BM »½Bµ³‾p°n ³� »½BµBzW
Pegasus ©CîAt ÒoÒ�²oñª¼Ç‾ nj ònqÇM »ñ¦Ç) Rn±æ /¼ªTPµ [¨±\‾ ]
n±~ÇU nAk§BÇM »LÇwA ¥Çñ{ ³ÇM ³� ¬BªwC »§Bª{

j±{»«
erosion y½Bwo�
Bµk®Ç½Ao) pA »µ°o£ B½ »¦� ºk®½Ao) [»wB®{�¼«p ]
B½ Svw/¼«p �Tw±Q ¶k®µj¥¼ñzU jA±« ¬C nj ³�@
¥Ç«A±Çî oÇYA nj ¬B«qªµ ° k‾±{»« ²k¼½Bw B½ ¥e

k‾±{»« ¥�T®« o¢½j ���‾³MºA³��‾ pA »í¼LA
gully erosion ºk®ñMCy½Bwo�
JC é½ow S�oe oYA nj ³� »z½Bwo� [»wB®{�¼Ç«p ]

jn°C»« j±]° ³M �¼«p c�w nj »�¼ªî ºBµ³¢®U
wind erosion ºjBMy½Bwo�
Rn±Çæ jBÇM oÇYA oÇM ³Ç� »z½Bwo) [»wB®{�¼Ç«p ]

jo¼£»«
erodibility ºo½mQy½Bwo�
³Ç� ºjA±Ç« ºnA±Ç{j BÇ½ S§±´Çw [»wB®{�¼ÇÇ«p ]

kµj»« fn B´‾C nj y½Bwo)
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lateral erosion »L‾B]y½Bwo�
oTÇvM ¶nA±Ç½j ¬C nj ³Ç� »z½BwoÇ) [»wB®{�¼«p ]

j±{»« ²joM ° ³Tv{ JC S�oe BM ³‾Bij°n
rill erosion ºnBL½±]y½Bwo�
BµnBL½±] S�oe oYA oM ³� »z½Bwo) [»wB®{�¼«p ]

j±{»« jB\½A ¨o‾ ºBµoTvM oM
geologic erosion, »TiB®{�¼«p y½Bwo�
normal erosion
¥Ç«A±Çî ?w±ÇÇU ³ÇÇ� »z½BwoÇÇ) [»wB®{�¼ÇÇ«p ]

k½C»« j±]° ³M »TiB®{/¼«p
sheet erosion ºA³dHæy½Bwo�
»�pB‾ ºBµ³=n° ¬C nj ³� »z½Bwo) [»wB®{�¼«p ]

j±{»« ³T{AjoM /¼«p c�w pA
»‾AnBM²o#! y½Bwo�

raindrop impact erosion
jn±ÇioÇM oÇYA oÇM ³ÇÇ� »z½BwoÇÇ) [»wB®{�¼ÇÇ«p ]
»ñTÇzU Rn±æ ³M /¼«p c�w ³M ¬AnBM ºBµ²o�=

j±{»« ²kµBz«
erosional »z½Bwo�

y½Bwo) ¥ªî ³M X±Mo« [»wB®{�¼«p ]
glacial erosion, ºnBvh½y½Bwo�
ice erosion
¤Bí) ºBµnBvh½ oYA nj ³�»z½Bwo) [»wB®{�¼«p ]

k½C»« j±]° ³M ºnBvh½ _AB®« nj
erosivity »£k®½Bwo�
jB\Ç½A WîBÇM ³Ç� »¦Ç«A±Çî »½B‾A±U [»wB®{�¼Ç«p ]

k‾±{»« y½Bwo)
eroded ²k¼½Bwo�
y½BwoÇ) nBÇaj ³Ç� »¢®w »£s½° [»wB®{�¼Ç«p ]

SwA ²k{
algal mat, microbial mat »ñL¦]xo�
°»½B½oT�@BM±‾B¼w ºB´ñL¦] pA ºA³½¿ [»wB®{�¼«p ]

k®®�»«k{n RBM±wn c�w º°n ³� B´anB=
induction hypothesis AoJTwA ço�
³ªÇµ ºAoÇM ©ñe ð½ »½Ao�TwA RBLYA nj [»'B½n ]
³M ç°oP«©ñe ¬j±M Swnj ço) ,»í¼LA jAkîA

n ²A±h§j »í¼LA jkî ºApA
Base commander ²B¢½BQ ²k‾B«o�
J±v®« ²B¢½BQ »µk‾B«o) ³M ³� ºov)A [»«B�‾ /�]

SwA ²k{
Base command ²B¢½BQ »µk‾B«o�
BÇ½ »«BSÇ‾ ²B¢½BÇQ ð½ ¥«BÇ{ ºA³��®« [»«B�‾ /�]
ð½oÇ«A SdÇU ³Ç� »«BSÇ‾ ºBµ²B¢½BÇQ pA »µ°oÇ£@
²B¢½BÇQ /½A ;SwA ²k{ »µk‾B«pBw »«BS‾ ¶k‾B«o)
pA ²B¢½BQ k®a B½ »½B½nj ,»½A±µ ,»®¼«pSwA /ñª«

k{BM 2±‾ /½A
control panel ²B¢‾B«o�
RBª¼S®ÇU o¼¼
ÇU ºAoM ºA³dPæ B½ ³«B‾oM [///³‾B½An]

³‾B½An B½ ¥«Bî �‾B«Bw
downcutting ºoÔM°o�
S´] ¬C nj ³�ºA³‾Bij°ny½Bwo) [»wB®{�¼«p ]

SwA /¼½BQ Sªw ³M oTvM xoM
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ApB�§C »{BQA°Ñ ApBH§C »{BQ°o�
downwelling yµBa°o�
BÇ½ »d�ÇÇw JC º±w/¼½BÇÇQ S�oÇÇe [±ÇÇÇ] /�]
ß»Ç½Ao¢ªµ pA ¥æBe jApB« JC ¶j±U ³� »d�wo½p

k®�»« B]³MB] An c�w ßð½jq‾ ß»�)A
pull out q¼i°o�
³ÇM Sz£pBM ° ³]o¼{ S§Be pA Z°oi [»½A±µ /b]

ºo¼£Z°A B½ pAoU pA°oQ S§Be
international airport »¦¦ª§A�¼M ²B£j°o�
»]nBi ºBµpA°oQ ¬C pA ³� »µB£j°o) [»Ç½A±µ /b]
o¼SÇ‾ »µB£j°oÇ) RÀ¼´vU ºAnAj ° j±{»« ¨B\‾A

SwA ¬C o½BS‾ ° ³«B‾nm£ ° toª£@
domestic airport »¦iAj ²B£j°o�
ºBÇµpA°oÇQ ºAoÇM ¬C pA ³Ç� »µB£j°o) [»½A±µ /b]

j±{»« ²jBPTwA »¦iAj
diversion airfield »ñª�»½Aodæ ²B£j°o�
q´\Ç« BÇM ³Ç� »Ç½Aodæ ²B£j°o) »î±‾ [»½A±µ /b]
¬A±®î³ÇM kÇ‾A±U»« p̈¿ RÀ¼´vU ¥=Ake ³M ¬k{
jo¼£ nAo= ²jBPTwA jn±« »½A±µ ºnAo�TA k‾BM ð½

regional airport ºA³J#®« ²B£j°o�
@AoÇAA ºB´µB£j°oÇ) ³M ³� »µB£j°o) [»Ç½A±µ /b]

k®�»« ³ÄAnA ºpA°oQ RB«ki j±i
subgradient wind jBM±¼{°o�
nj ³Ç� ºjBM±¼Ç{ pA oTªÇ� SîoÇw BÇM jBM [±Ç] /�]
k¼§±U j±]±« ºAo£q�o« º°o¼‾ ° nBz) ±¼{ ?½Ao{

j±{»«

ground water »®¼«po½p JCy�°o�
recession, ground water depletion
cure
¥iAj ³M »d�w JC ¬B½o] »®d®« [»wB®{�¼«p ]

/¼«p
»TiB®{¬BTwBM ß¡®µo�

archaeological culture
n±ÇA ³M ³� »¢®µo) jA±« ³î±ª\« [»wB®{¬BTwBM ]
° k‾±{»ÇÇ« ²kÇÇ½j u¦ThÇÇ« _AB®ÇÇ« nj noÇÇñ«
° ¬BÇ«p nj »æBÇi »‾BTwBÇM ¡®µoÇ) ¶k®µj¬Bz‾

k‾A/¼í« ¬Bñ«
comprehensive dictionary é«B] ¡®µo�
nj ,ònqÇM S
§ ¡®µoÇÇ) ºA³‾±ÇÇ£ [»wB®{¬BÇÇMp ]

jB½p nB¼vM RBîÀAA ¶k‾o¼£oM
bidirectional dictionary ³½±w°j¡®µo�
,¬C nj ³� ³‾BMp°j S(§ ¡®µo� ºA³‾±£ [»wB®{¬BÇMp ]
SwA ²k{ ³ÄAnA ¬BMp °j ³M Bµ²rA° ºBµoMAoM ,±w °j pA

bifunctional dictionary ²nB�°j¡®µo�
¬C nj ³Ç� S
§ ¡®µoÇÇ) ºA³‾±ÇÇ£ [»wB®{¬BÇÇÇMp ]
Znj k¼§±U ° tnj ßu¦Th« @kµ °j ºAoM »UBîÀAA

SwA ²k{
»z�‾°j ¡®µo� / ÇT«

²nB�°j ¡®µo�Ñ»zJ‾°j¡®µo�
reverse dictionary, ±v‾Ap¡®µo�
reverse-order dictionary
³M Bµ²rA° ¬C nj ³� é]o« JBT� ºA³‾±£ [»wB®{¬BMp ]
k‾A²k{ KUo« ¤°A 4oe ³M oiC 4oe pA »½BL7§A ¶±¼{
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learner’s dictionary p±«C¬BMp ¡®µo�
jn±« HUkªî »{p±«C ¡®µo) ºA³‾±£ [»wB®{¬BMp ]

»«±M o¼W ¬Ap±«C¬BMp ¶jBPTwA
academy dictionary »‾BTv¢®µo�¡®µo�
° RnBS‾ BM ³� S
§ ¡®µo) ºA³‾±£ [»wB®{¬BMp ]

j±{»« ³¼´U ¬BTv¢®µo) ð½ S½Bªe
active dictionary, pBw¤Bí� ¡®µo�
activator
³Mðª� ºAoM ³�S
§ ¡®µo) ºA³‾±£ [»wB®{¬BMp ]
nB� ³M ,/T« k¼§±U ° /T{±‾ k®‾B« ,¬BMp k¼§±U S¼§Bí)

j°n»«
material culture ºjB«¡®µo�
»½Bµ³TiBw¨±ÇM ° Bµ³TiBÇwSwj [»wB®{¬BTwBM ]
pA »{BÇ‾ RÀñz« oM ³L¦W ºAoM »‾Bv‾A é«A±] ³�@
k‾A²jo� ²jBPTwA ¬C pA j±i »îBªT]A B½ ºjB« ?¼d«

SwA /´� �í«B]ð½ pA ºjB« ºB½B�M ¥«B{ °
unabridged dictionary ¥~H« ¡®µo�
³Ç� ònqÇM S
§ ¡®µoÇÇ) ºA³‾±ÇÇ£ [»wB®{¬BÇÇMp ]
° ¥«BÇ� n±A ³M ° ºpBw³æÀi ¬°kM ¬C ºA±Td«

SwA ²k{ ³ÄAnA ¥~P«
rainfall excess, excess water JC¬°q�
JBÇ‾A°n Rn±Çæ ³ÇM ³Ç� xnBM pA »zhM [±] /�]

kwn»« JC ºB´§B‾B� ³M ©¼�Tv«
effective rainfall oYÆ« »£k‾nBM / ÇT«

2 oYÆ« xnBM
effective precipitation 2

net storm rain }§Bi ¬AnBM�±U

excess rain ¬AnBM¬°q�
Rk{ ³� ºA»£k‾nBM pA ¥æBe JC ©\e [±] /�]

SwA t@Bi nj ¬C l±P‾ ¡®µC pA y¼M ¬C
wind pressure, velocity pressure jBM nBz�
ð½ º°n oÇM jBÇM ¶kÇ{ ¤BªîA »¦� º°o¼‾ [±] /�]

nBTiBw
»ñ¼Tw±�@C yMBU nBz�

acoustic radiation pressure
oÇM »ñ¼Tw±�@C Z±« ³� »½B½BQS§Be nBz) [ð½q¼� ]

k®�»« jnA° ,k½C»« j°o) ¬C oM ³� »d�w
compactum nAjoz�
° ²joÇz) ³Ç� ð½r±§±Q±ÇU ºBxÇ) ð½ [»'BÇÇ½n ]

k{BM o½mQð½oT«
disjunct k‾°¥~�
K¼�oÇU ð½ ³Ç� »½BÇµ²nAqÇ£ pA ð½ oÇµ [»'BÇ½n ]

j±{»« ¤BªîA B´‾C oM »¦~)
disjunctive »¦~�

»¦~) K¼�oU ³M X±Mo« [»'B½n ]
space BS�
¬B¼Ç« ºBµ³¦æBÇ) ° »§BÇi ºBµBÇ] [»ªv\ÇÇU /Çµ]

ºo®µ oYA ð½ nj K¼�oU oæB®î
space-time ¬B«p@Ç@BS�
³w ³�S¼Lv‾ �½oS‾ nj ºkíÔMnB´a ºBx) [ð½q¼� ]
¬C n̈B´Ça kíÇ ÔM° »§±ªí« ºBx) ³M X±Mo« ¬C kíÔMSwA ¬B«p

¬B«p Ç B#� nBTw±¼Q / ÇT«
space-time continuum
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absolute space-time V¦#«¬B«p@Ç@BS�
tBÇwAoM ³� »‾±U±¼‾ ð¼‾Bñ« nj »«±´P« [ð½q¼� ]
¬C nj ³Ç�jnAj j±Ç]° »TMBÇY éÇ]oÇ« J±anBa ¬C
¨B\Ç‾A An ¬B«p ° Bx) ºB´½o¼£@²pAk‾A ¨BªU ¬A±U»«

jAj
space probe °B�@BS�
x°BÇ� ºAoÇM /¼z‾oÇw ¬°kÇM »½Bª¼QBx) [¨±\‾ ]
»�¼dÇ« ?½Ao{ »wnoM B½ Bx) nj »«Ao]A B½ ¨o]

Bx)
stereoselective �½q£@BS�
³� »½B¼ª¼{ y®�@A° ð½ nj »½Bx) nBPªµ [»ª¼{ ]
S¼dÇ]nA oÇ¢½j »½Bx) ºBµnBPªµ ºo¼£¥ñ{ oM

jnAj
stereoselectivity »®½q£@BS�
ð½ nj »½BxÇ) nBPªÇµ ð½ ºo¼£¥Çñ{ [»ª¼ÇÇ{ ]
ºBµnBPªÇµ ºo¼£¥Çñ{ oÇM ³Ç� »½B¼ª¼Ç{ y®Ç�@A°

jnAj S¼d]nA o¢½j »½Bx)
stereospecificity »£s½°BS�
¬C »§±ñ§±Ç« nBTiBÇw ³Ç� ºnBPvM ?½Ao{ [»ª¼{ ]

jnAj ²k‾pBw ºB´ªUA pA »TMBY »½Bx) y½AnC
stereospecific ²s½°BS�
Bµ²k®µjy®Ç�@A° ¬C nj ³� »z®�@A° »£s½° [»ª¼{ ]
° k‾nAj R°BPU©µ BM »½Bx) ºk®Moñ¼Q oS‾ pA ?�)

k‾±{»« ¥½kLU »P¦Th« »½Bx) ºBµnBPªµ ³M
compact space ²joz�ºBS�
¬C pBM y{±Q oµ ³� ð½r±§±Q±U »½Bx) [»'B½n ]

jnAj »µB®T«y{±Qo½p ð½
positive space SLX« ºBS�
³Tv]oM B½ /{°n ºBµBx) B½ b±�w [»ªv\U /Çµ]

tangent space tBª« ºBS�
,ç°oP« nA±ªµ �®¼ªi ð½ pA ºA³��‾ nj [»'B½n ]
¬C nj ç°oPÇ« �®¼ªÇi oÇM tBª« ºBµnAjoM �ªµ

³��‾
negative space, »H®« ºBS�
negative volume
ð½nBÇU B½ j±£ ºBµBx) B½ b±�w ³M [»ªv\U /Çµ]

j±{»« ³TP£@
conformal space u½kªµºBS�
¬C ³M »‾B«nC ���‾ð½ ³� »wk¼¦=A ºBx) [»'B½n ]

j±{ ²j°q)A
optically active ºn±‾ ¤Bí�
¶k¼L�=n±Ç‾ �dPÇæ kÇ‾A±U»Ç« ³Ç� ºA²jB« [»ª¼Ç{ ]

k‾Bio`M Oa B½ SwAn ³M An c�v«
optical activity ºn±‾S¼§Bí�
�dPæ ¬k‾Bioa S¼¦MB= ³� ºjA±« »£s½° [»ª¼{ ]

k‾nAj An ²k¼L�=n±‾ �ñ½nBM yL�=
Hahchorus grypus ºoTv�@Bið�
�TÇwAn ° ¬B¼Çñ) ¶o¼ÇU pA ºA³‾±Ç£ [»wB®ÇÇ{Sv½p ]
BÇM ²B¼Çw H«±ªÇî B´Ç‾C ßo‾ ¡‾n ³� ¬B‾BwnA±hT{±£@
/{°n ºoTv�@Bi Bµ²jB«¡‾n °ºoTv�@Bi ºBµ³£n

SwA ²B¼w ºBµ³£n BM
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Phoca vitulina nAk§Bið�
�TÇwAn ° ¬B¼Çñ) ¶o¼ÇU pA ºA³‾±Ç£ [»wB®ÇÇ{Sv½p ]
pA oU²o¼U »½Bµ³ñ§ B´‾C Sw±Q ³� ¬B‾BwnA±hT{±£@

jnAj ¬kM »¦æA ¡‾n
»M±®]»woiowð�

Arctocephalus australis
° ¬BÇ½nAk{±Ç£@ Öð) ¶o¼U pA ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p ]
/½oU»Ç½AkTÇMA ÁBªTÇeA ³Ç� ¬B‾BwnA±hT{±£ �TwAn
ònqÇM ºB®Ç{ ºBµ³§BÇM ° SwA ²jA±‾Bi /½A ±xî
SwA KwB®« JC o½p nj S�oe ºAoM xA»½±¦]
Otaria flavescens »½B®e nAk{±£ ð�
° ¬BÇ½nAk{±Ç£ð) ¶o¼U pA ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p ]
oÇMAoÇM ³Çw ¬C oÇ‾ ³Ç� ¬B‾BÇÇwnA±hT{±ÇÇ£ �TÇÇwAn
° ²o¼ÇU ºA²±´Ç= »TÇzQ c�w Bµo‾ nj ;SwBµ²jB«

SwA »½ÀA ³M ¥½B«
Otariidae ¬B½nAk{±£@ Öð�
¬B‾BÇwnA±hT{±Ç£ �TwAn pA ºA²o¼U [»wB®{Sv½p ]
S�oe ºAoM ° ònqM B´‾C »½±¦] ºB®{ ºBµ³§BM ³�@
k‾nAj ¡w ³M ³¼L{ ºow ;SwA KwB®« JC o½p nj

k‾°kM ° k‾°oM ²An /¼«p º°n k®‾A±U»« °
Phocidae ¬B¼ñ�
¬B‾BÇwnA±hT{±Ç£ �TwAn pA ºA²o¼U [»wB®{Sv½p ]
° k‾A¥ñ{»�°j ° ònqM ° »½B½nj »‾AnAk‾BTvQ ³�@

k‾°oM q¼i³®¼w ©ñ{ º°n »ñzi nj k®‾A±U»«
epicycle o½°kUð¦�
ð¦Ç) ,RAnB¼Çw »w±¼ª¦�ÇM º±ÇÇ¢§A nj [¨±\ÇÇÇ‾ ]
S�oe¥«BÇe ð¦Ç) º°n oÇM ¬C q�o« ³� »ña±�@
jnAj nAo= ¬C ?¼d« º°n oM »í=A° ¶nB¼w ° k®�»«

deferent ¥«Be ð¦�
RAnB¼w pA ºnBª{ ,»w±¼ª¦�M ºBµ±¢§A nj [¨±\‾ ]
SîoÇw BÇM ¬C º°n oÇM ?w±TÇ« ¶nBTÇw ³� »ñ¦)

k®�»«S�oe SiA±®ñ½
Fomalhaut R±d§A©Ò�
R±Çe »ñ¦Ç) Rn±Çæ ¶nBTÇw /½oUn±‾oQ [¨±\‾ ]
»M±®] _)A ¶nBTw /½oUpnBM ³� ,1.2 nk= pA ,»M±®]

SwA q¼½BQ ¬BªwC
technofact ³TiBw��
ºB´T¼§BíÇ) ºAoÇM ºA³TiBÇwSwj [»wB®{¬BTwBÇÇM ]
¥æBe³Ç� 2B)j ° ²B¢µB®Q ° AmW �¼´U k®‾B« ,»¦ªî

SwA ³‾An°BØ®) ºB´T¼§Bí)
volcanic eruption »‾BzHzUC ¬An±�
jA±Ç« ,²pAk£ ºnB\P‾A B½ ¨AnC Z°oi [»wB®{�¼«p ]

/¼«p c�w ³M »‾BzPzUC ºBµpB£ B½ ºnA°CnlC
fissure eruption ºA³�Bñ{ ¬An±�
�)BÇñ{ ð½ jAkTÇ«A nj ³Ç� »Ç‾An±Ç) [»wB®{�¼«p ]

kµj»« fn ¥½±A
S¼�o[©µ»£k{Z°jq« ]±�

isovalent hyperconjugation
d±Ç) ¤±ñ§±Ç« ð½ nj Bµk‾±¼ÇQ pA »L¼UoU [»ª¼{ ]
nBTiBÇw °j nj Bµk‾±¼Q jAkíU ³� ºA³‾±£ ³M Z°jq«
pA BµnBTiBÇw pA »Çñ½ B«A ,SwA ¬Bvñ½ »v‾B‾°pn

SwA ºo¢½j pA oUkîBv«B‾ ºro‾A oS‾
acoustic phonon »ñ¼Tw±�@C ¬±‾±�
�iBÇ{ RB{BíÇUnA BÇM o�B®TÇ« ¨±TÇ‾A±ÇÇ� [ð½q¼ÇÇ� ]

n±¦M �ñL{ »ñ¼Tw±�@C
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target nomination list @kµ�¼¼íUSwo´�
ºAoÇM ²k{JBhTÇ‾A ºB´)kÇµ Swo´Ç) [»«B�‾ /�]
BÇ½ »µk‾B«oÇ) kÇ{nA ¨B�« ?w±U ¨Ak´‾A ° ºo¼£nj

@kµ y®½q£ SÃ¼µ
Loxodonta Africana »½BJ½o�A ¥¼�
�TÇwAn ° ¬B¼¦¼Ç) ¶o¼ÇU pA ºA³‾±Ç£ [»wB®ÇÇ{Sv½p ]
»½B¼ÇwC ºBµ³‾±Ç£ pA ¬B{ow 2BPUnA ³� ¬B‾Bw¥¼)
k‾AZBî ºAnAj ° SwA oUònqM ¬Bz½B´{±£ ° oTª�@
Proboscidea ¬B‾Bw¥¼�
ð½ ºAnAj ?�ÇÇ) ³ÇÇ� ºA³TÇÇwAn [»wB®ÇÇÇ{Sv½p ]
¬An±‾BÇ] /½oT£nqÇM ³� SwA ¬B¼¦¼) ¨B‾ ³M ²jA±‾Bi

k‾A»ñzi º°n ¶k‾p
adaptation 2 »wBLT!A ©¦¼�
j±]±« y¼Q pA ºoYA tBwA oM ³� »ª¦¼) [///Bª®¼w ]

k{BM ²k{ k¼§±U
Huso dauricus »J¼Je»µB«¥¼�
�TÇwAn ° ¬B¼µB«tBÇU ¶o¼U pA ºA³‾±£ [»wB®Ç{Sv½p ]
³Ç� ¬AnAj»îBí{³§BÇM �TÇÇwAn¿BÇÇM ° ¬B‾Bw»µB«tBÇÇU
BÇ½ ºoTv�@Bi y‾kM ° SwA »µB«¥¼� �‾±£ �½oT£nqM
SwA k¼7w yªñ{ ° oU�{°n Bµ±¦´Q ° ²o¼U qLw

Huso dauricus ºn±ÄAj»µB«¥¼�
�TwAn ° ¬B¼µB«tBU ¶o¼U pA ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p ]
³Ç� ¬AnAj»îBí{³§BÇM �TÇwAn¿BÇM ° ¬B‾Bw»µB«tBU

k‾AXBLUnA nj ©µ BM ¬C »zzMC ºBµBzW
principal photography, »¦æAºnAjoLª¦¼�
principal filming, principal shooting

BÇM ³«B®ª¦¼Ç) ¶kªî ºB´zhM ºnAjoLª¦¼) [///Bª®¼w ]
»¦æA ¬Ao¢½pBM

¥ªñ« ºnAjoLª¦¼�
additional photography, reshoot
BÇ½ BµBªÇ‾ »ÇioÇM pA jk\Ç« ºnAjoLª¦¼) [///Bª®¼w ]
²°o£ B½ ¬Ajo£nB� �¼§°ARAnBST‾A ³� ©¦¼) ºBµ³®dæ

k{BM ²joñ‾ ²jn°CoM An k¼§±U
hospital drama »‾BTwnBª¼M ©¦¼�
?¼d« ¬C 2±T±« ³�»½Bª®¼w ©¦¼) »î±‾ [///Bª®¼w ]
° ¬AnBª¼ÇM ° ¬Bñ{qÇQ ¬B¼Ç« ?ÇMA°n ° ¬BTwnBª¼ÇM

SwA ¬AnBTwoQ
horror film 2, scary movie, _@B®woU ©¦¼�
horror movie
° n°CtAoµ oæB®î pA ²jBPTwA BM ³� »ª¦¼) [///Bª®¼w ]

jnAj o£@B{BªU ¬k‾BwoU nj »íw q¼«CnAowA
compilation film »J¼H¦U ©¦¼�
²jBÇ«C ºBµBªÇ‾ pA ²jBPTÇwA BÇM ³Ç� »ª¦¼) [///Bª®¼w ]

j±{»« /½°kU
spy film, espionage film »w±wB] ©¦¼�
»wBveA ºBµ³½B« BM Á±ªí« ,©¦¼) »î±‾ [///Bª®¼w ]
° ¬An±Ç«F« BÇM ³‾B¼PhÇ« RB¼¦ªî nj ¬C ¬B«o´= ³�@

k®�»« ²pnBL« »]nBi »Ph« RÀ¼ñzU
crime film »½B®]©¦¼�
»£k‾p oM An S½B®] B½ ¨o] o¼YFU ³�»ª¦¼) [///Bª®¼w ]
jn°C»«nj y½Bª‾ ³M °j oµ B½ nBñT½B®] B½ »‾BMo=
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war film 2 »¢®]©¦¼�
©¦¼) ¬BTwAj n±d« ¡®] ¬C nj ³� »ª¦¼) [///Bª®¼w ]

SwA
epic film, film epic »wBªe ©¦¼�
¬B´Ç] ²s½°³ÇM ,»h½nBÇU �®¼«p BM »ª¦¼) [///Bª®¼Çw ]
ºBµ²±¼{BÇM ³Ç� ³®½qµoÇQ ©¦¼Ç) 2±Ç‾ oµ B½ ,¬BTwBM

j±{»« ³TiBw /½±‾ ºn°BØ®) ° ºk¼§±U
family movie, »£jA±‾Bi©¦¼�
family oriented film, family film
° S‾±Çzi k=BÇ) ° ²k®®Ç�¨o£oÇw ©¦¼Ç) [///Bª®¼w ]
ºB{BªU³� /\´Tv« o½°B~U ° »‾BMpkM ° »T�@Aq‾»M

SwA KwB®« ²jA±‾Bi ºBxîA �ªµ ºAoM ¬C
film library, film archive ³‾Bi©¦¼�
nj »½±Äk½° ºBµnA±‾ ° B´ª¦¼) ³� »¦d« [///Bª®¼w ]

j±{»« ºnAk´¢‾ ° ºk®M³Twj ¬C
hard dry film ¥«B� ðzi©¦¼�
²kÇ{ ðzi ºkÇe ³M ³� »ª¦¼) [¡‾n �oª¼¦Q /¨]y{±ÇQ ¤BªÇîA ° ºn±i²jBL®Çw »£jBÇ«C ³� k{BM

k{BM ³T{Aj An ºkíM
fantasy film, fantasy ºpAjoQ¤B¼i©¦¼�
An »í=A°o¼W ° »¦¼hU »‾B´] ³�»½B´ª¦¼) [///Bª®¼w ]
° B´T¼~hÇ{ pA »½B´‾BTÇwAj ° k®z�»Ç« o½±~U ³M

k®®�»«S½A°n K½oW ° K¼\î ºBµjAk½°n
combat film »«pn ©¦¼�
oÇM oTz¼ÇM ¬C k¼Ç�@FU ³Ç� ºA³YjBeoQ ©¦¼) [///Bª®¼w ]
ºBµk«B¼ÇQ ° [½BT‾ y½Bª‾ BU SwA »«BS‾ ºo¼£nj

¡®]

narrative film »T½A°n ©¦¼�
ð½ ¬B¼M B½ Ao]B« ð½ bo{ ³M ³� »ª¦¼) [///Bª®¼w ]

jpAjoQ»« ¬BTwAj
prison drama n±d« ¬Ak‾p ©¦¼�
2±T±« ³�»‾±½q½±¦U �«B‾oM B½ ©¦¼) »î±‾ [///Bª®¼w ]
pA nAoÇ) »¢‾±Ç¢a° ¬AkÇ‾p ¥ÇiAj ºBµjAk½°n ¬C

SwA ¬Ak‾p
biopics, ºA³«B‾»£k‾p ©¦¼�
biographical film
° y�Ç‾ ° S¼~hÇ{ ð½ »£k‾p ³� »ª¦¼� [///Bª®¼w ]
kz�»« o½±~U ³M ¤Be ° ³T{m£ nj An °A »h½nBU o¼YFU
travelogue ºA³«B‾oHw ©¦¼�
³Ç� ²BU±Ç� Á±ªíÇ« ° k®TÇv« ©¦¼Ç) »î±‾ [///Bª®¼w ]
K§B] ° ²jBT)An°j ° B®{CB‾ ºB´‾Bñ« pA »½Bµ³®dæ

kz�»« o½±~U ³M An oPw ð½
slasher film »iÀw©¦¼�
BÇM ¬C nj ³Ç� t@B®woÇÇU ©¦¼ÇÇ) »î±ÇÇ‾ [///Bª®¼ÇÇw ]
¬jo�@³¦X« ° ºq½o‾±i ° ¥T= ° ³\®ñ{ ºBµ³®dæ

k½C»«nj o½±~U ³M
political film »wB¼w ©¦¼�
»®TL« »¦¼hU B½ k®Tv« »‾BTwAj ³� ©¦¼� »î±‾ [///Bª®¼w ]
RB‾B½o] oTvM nj An Bª‾éNA° ºB´T¼~h{ ° BµjAk½°n oM

kz�»« o½±~U ³M »wB¼w ºB´zñªz� °
film noir (fr.) ²B¼w ©¦¼�
ºBµ©¦¼Ç) pA »µ°oÇ£ ºAoÇM »eÀ�ÇæA [///Bª®¼Çw ]
y½BªÇ‾ B´Ç‾C »£sÇ½° ³Ç� 50 ° 40 �µj »½Bñ½o«A
° n±‾©Ç� ºBµBxÇ) ° y®U ° ºnBñ´LU ° S‾±zi

SwA º±®í« »µBLU
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swashbuckler, ºpBMo¼zª{ ©¦¼�
cloak and daggers film
¬B«o´= »£k‾p ³� »h½nBU Á±ªí« »ª¦¼) [///Bª®¼w ]

kz�»«o½±~U ³M An ¬po¼zª{ ¬B‾B«o´= B½
spectacle film, spectacular ©¼Cî ©¦¼�
nj ³� (»h½nBU Á±ªí«)»‾BTwAj ©¦¼) oµ [///Bª®¼w ]
° B´wBÇL§° Bµ³Ç½AnC k®‾BÇ« ,©¦¼Ç) oæB®Çî �ªÇµ ¬C
° dnpoQ ° ©¼Sî»wB¼�« nj ,B´T¼~h{ ° BµjAk½°n

k½C»«njy½Bª‾ ³M doM
disaster film n±d«³í]B� ©¦¼�
° »í¼LA é½B\) ° KÄB~« ¶nBMnj »ª¦¼) [///Bª®¼w ]

»í¼LAo¼W
supernatural film Sí¼LaAo� ©¦¼�
RB=BPÇUA ° bA°nA ¬C 2±T±Ç« ³� »ª¦¼) [///Bª®¼w ]

SwA ²jBí§AdnBi ºBµ²k½kQ ° »í¼LAo¼W
ethnographic film »T{B¢‾¨±! ©¦¼�
³Ç� »TiB®{¨joÇ« k®TÇv« ©¦¼Ç) »î±Ç‾ [///Bª®¼ÇÇÇw ]
u½odÇU ° o¼LíÇU ¥Ç=AkÇe BÇM An o¢½j ºB´¢®µo)

kz�»« o½±~U ³M »ñ½r±§±Äk½A
detective film, mystery film»µB£@CnB� ©¦¼�
S¼~hÇ{ º±\TÇv] ¬C nj ³Ç� »ª¦¼) [///Bª®¼w ]
BÇ½ u¼¦ÇQ n±«F« B½ ²B£@CnB� Á±ªí« ³�@) ©¦¼) »¦æA
ð½ nAoÇwA ºBÇz)A ³M (SwA ¥¼�° B½ nB¢‾³«B‾p°n

j±{»« »´T®« S½B®]
comedy film 2 ºkª� ©¦¼�

q¼«Cq®O ¬C ºBµS¼íN±« ° P±Q±« ³� »ª¦¼� [///Bª®¼w ]
jnAj x±i»‾B½BQ HUkªî ° SwA n°CºjB{ °

romantic comedy film ³‾BJ{Bî ºkª� ©¦¼�
/¼«Bx« ¬C nj ³� ºkª� ©¦¼) pA ºA³‾±£ [///Bª®¼w ]
ºBµ³½BÇ«° q®ÇA joLz¼ÇQ ºAoÇM »¦ªdÇ« ³‾B�{BÇÇî

k‾o¼£»« nAo= n°C²k®i
gangster film ºoTv¢‾B£ ©¦¼�
»®¼«poÇ½p »£kÇ‾p ¬C 2±T±« ³� »ª¦¼) [///Bª®¼w ]
BÇM BÇ½ o¢½kÇñ½ BM B´‾C ºo¼£nj ° nBñ´LU ºBµ³Twj

SwA u¼¦Q
adventure film, »½±]Ao]B« ©¦¼�
adventure movie
¬BTÇwAj ¬B«o´Ç= oPÇw ¬C nj ³Ç� »ª¦¼) [///Bª®¼Çw ]

k½C»«nj o½±~U ³M ¬A°Ao) VjA±e BM ²Aoªµ
documentary film k®Tv« ©¦¼�
³ÇM An »íÇ=A° n±Ç«A ³Ç� »‾BTwAjo¼W ©¦¼) [///Bª®¼Çw ]

kz�»« o½±~U
negative film, negative stock, »H®« ©¦¼�
negative 1

xpAjoÇQ k®Ç½AoÇ) pA uQ ³ÇÇ� »ª¦¼ÇÇ) [///Bª®¼ÇÇÇw ]
j±{»« nBñ{C ¬C oM 2±T±« pA »P®« ºo½±~U

thriller film [¼´« ©¦¼�
WîBÇM _¼¦íU jB\½A BM ³� ©¦¼) pA ºA³‾±£ [///Bª®¼Çw ]

j±{»«o£@B{BªU nj JAo�TA ° k½k{ ¬B\¼µ
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action thriller film ³YjBeoQ [¼´« ©¦¼�
ºBÇµjAkÇ½°n pA nB{oÇw [¼´Ç« ©¦¼Ç� »î±‾ [///Bª®¼w ]
q½o£ ° K¼�íU° jn±i ° jp ºBµ³®dæ ° q¼¢‾A¬B\¼µ

actuality nB¢‾é!A° ©¦¼�
° B¼Ç{A ° B´Ç«jC ³Ç� »‾BTÇwAjo¼W »ª¦¼) [///Bª®¼Çw ]
° @o~ÇU ° ¥Çij ¬°kÇM An »íÇ=A° ºBÇµjAkÇ½°n

jn°C»«nj y½Bª‾ ³M|Bi ºo¼£éT±«
sports film »{pn° ©¦¼�
SwA »{pn° ºB´TMBNn ¬C P±Q±« ³� »ª¦¼� [///Bª®¼w ]

pornography film, ²poµ ©¦¼�
porno movie, porno flick
y½BªÇ‾ oTz¼ÇM ¬C @kÇµ ³Ç� »ª¦¼ÇÇ) [///Bª®¼ÇÇÇw ]
jAkÇ½°n ð½ ºo¼¢¼ÇQ BÇU SwA »v®] ºBµ³®dæ

»‾BTwAj
Elephantidae ¬B¼¦¼�
³Ç� ¬B‾Bw¥¼Ç) �TÇwAn pA ºA²o¼ÇÇU [»wB®ÇÇ{Sv½p ]
° kÇ‾nA±hµB¼£ ° »ñzi º°n ¬An±‾B] /½oT£nqM
k‾nAj ZBî ¨B‾ ³M »¦½±A y¼‾ ºB´‾Ak‾j ° ¨±Aoi



�
o½mQ¬B®¼ª#AÑ ¬B®¼ªaA ¥MB!

ºo½mQ¬B®¼ª#AÑ ¬B®¼ªaAS¼¦MB!
Fungi ¬BanB!
nj ³Ç� B´Ç½A³Tvµ±Çµ pA ºA³¦v¦Çw [»wB®{Sv½p ]
¬A±ÇU ° jnAj j±Ç]° /¼T¼Ç� B´Ç‾C ºBµ³TiB½ ¶nA±½j

k‾nAk‾ (photosynthesis) »½B«Cn±‾ ¨B\‾A
B´anB* / ÇT«

¬BanB% Ñ B´anB!
Egretta eulophotes »®¼a nB!
�TÇÇÇwAn ° ¬B¼¦¼ÇÇÇÇæA±ÇÇÇÇe pA [»wB®ÇÇÇÇ{Sv½p ]
¥ñ{ºA²q¼‾ ° ð½nBM t±‾ ºAnAj ³� ¬B‾Bwð§ð§

SwA pAnj ¬BTz¢‾A BM »½BµBQ ° ¡‾njnp °
Egretta vinaceigula fow±¦£ nB!
�TÇwAn ° ¬B¼¦¼ÇæA±Çe pA ºA³‾±Ç£ [»wB®Ç{Sv½p ]
nj ° SwA ð½nBÇM t±Ç‾ ºAnAj ³Ç� ¬B‾BÇwð§ð§

jnAj ¡‾nq«o= ºBµoQ ¬jo£ º±¦] �¼eB‾
Alismataceae ¬B¼{A°V{B!
³� ¬B‾BwxA°X{BN �TwAn pA »‾BµB¼£ [»wB®Ç{Sv½p ]
k‾A¬B½oî �NBw ºAnAj K¦YA ° ºqMC³ª¼‾ »µB£ ° ºqMC

¬BT{jÑ »£kîB!
¬BT{jSvh‾Ñ ¤°A »£kîB!

ðªhU»M ¬BT{jÑ ðªhU»M»£kîB!
»‾BT{jxÔjÑ _@B‾jnj»£kîB!

commutation rule »½B]³MB] ¶kîB!
nj o½mQB‾»½B]³MBÇ] o¢¦ªî °j /¼M ��MAn [ð½q¼� ]
K¼UoÇU ¬B¼Ç« XBLÇUnA ³ÇÇ� »«±TÇÇ‾A±ÇÇ� ð¼‾BÇÇñ«

kµj»« ¬Bz‾ An Bµo¢¦ªî Jox¦æBe
»½B]³MB] �.MAn / ÇT«

commutation relation

moulage ºq½nK§B!
K§BN �¦¼w° ³M ºo®µ oYA SiBw k®½Ao� [»ªv\U /Çµ]

sampling frame ºnAjoM³‾±ª‾K§B!
ºnAjoM³‾±ª‾ ºBµkeA° pA »Two´) [»wB®{¬BTwBM ]

SwA ²k{ ³T{AjoM ¬C pA ºA³‾±ª‾ ³� ²k{
cliche 1, banal »L§B!
kÇe pA y¼ÇM ³� »¦ñ{ B½ oYA »£s½° [»ªv\U /Çµ]

SwA ²k{ nAoñU
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Snell’s law ¥®wA ¬±‾B!
° yMBÇU ºBµ±UoÇQ ,¬C oMB®ÇM ³Ç� »‾±‾BÇ= [ð½q¼� ]
nj ?¼d« °j toTz« ¥~) oM j±ªî ?i °Svñ{
nj Bµ±UoQ /½A ,k‾nAj nAo= ³dPæð½ nj j°o) ���‾
SLÇv‾ ° k‾±{»Ç« éÇ=A° j±ªÇî ?Çi @oÇÇA °j
Svñ{ �Ç½°Ap t±®¼Çw ³ÇM yMBÇU �½°Ap t±®¼w

SwA »TMBY nAk�«
¥®wA Svñ{ ¬±‾B* / ÇT«

Snell’s law of refraction

lever law, lever rule ¨oµA ¬±‾B!
BµpB) pA ð½ oµ nAk�« /¼¼íU ºAoM »{°n [ð½q¼� ]

pB) nAj±ª‾ pA ²jBPTwA BM ²pB)°j ºA³¼eB‾ nj
¥®wA ¬±‾B%Ñ ¥®wA Svñ{¬±‾B!

³‾B£k®aºB´TLv‾ ¬±‾B!
law of multiple proportions
A o~®î °j ³`‾B®a ¬C tBwAoM ³� »‾±‾B= [»ª¼{ ]
B R°BPT« ºB´«o],k®µj ¥¼ñzU K¼�oU °j B °
³M ¬A±U»« ,j±{»«K¼�oU A pA »®¼í« ¨o] BM ³� An

jo� ¬B¼M Swnj ða±� jAkîA pA »TLv‾ Rn±æ
�¼í« ºB´TLv‾ ¬±‾B!

law of definite proportions,
law of definite compositions
K¼�oÇU ð½ nj ¬C tBÇwAoÇM ³�»‾±‾BÇ= [»ª¼ÇÇÇ{ ]
¬C ¶k‾pBÇw ºAqÇ]A »«oÇ] SLÇv‾ /¼í« »½B¼ª¼{

SwA SMBY nAk�« ²nA±ªµ
Kepler laws o¦P�ºB´‾±‾B!
n°j ³ÇM An RAnB¼Çw S�oe ³� »‾±‾B= ³w [ð½q¼� ]

k®®�»«u¼æ±U k¼{n±i
flying boat, boat seaplane ²k‾oQ V½B!
jn±« _½B= ¬A±®î ³M ³� /¼z‾JC »î±‾ [»½A±µ /b]

jo¼£»« nAo= ²jBPTwA
ionic strength »‾±½ Rnk!
»ñ¼UBTÇwA°oTñ§A ?w±T« y®�©µoM nAk�« [»ª¼{ ]

@B�doM ð½ ºB´‾±½ ¬B¼«
lie nAo!
n±dÇ« BÇM /¼®Ç] ¬kM »§±A n±d« ��MAn [»ñ{qQ ]

njB« ¬kM »§±A
behavioural contract ºnBT�n jAjnAo!
o¢‾B«nj ° é]AoÔ« /¼M ³L‾B]°j _)A±U [»wB®{¬A°n ]
jAjnAo= @oA °j RAk´íU ° ¬B«nj ?½Ao{ ßow oM

transverse lie »*oî nAo!
¬kM »§±A n±d« ¬C nj ³� /¼®]S¼íT° [»ñ{qQ ]
AkTMA Á±ªí« ;k®�»«é�= An njB« ¬kM »§±A n±d« °A
³®U pA yhM oµ B½ °pBM »§° ,k‾±{»« oµB� Bµ³‾B{

j±{ oµB� SwA/ñª«
oblique lie ¥½B« nAo!
°A ¬kM »§±O n±d« ¬C nj ³� �¼®] S¼íQ° [»ñ{qQ ]
k®�»« é�N ³]nj 45 ³½°Ap BM An njB« ¬kM »§±O n±d«
disk/disc |o!
�ªÇµ pA ¥ñzTÇ« ³dPÇÇæ nj ºA³¼eBÇÇ‾ [»'BÇÇ½n ]
¨BªÇU BÇ½ »xíÇM ÁBªTÇeA ° ²oÇ½Aj ¬°nj ºBµ³��‾

²o½Aj º°n ºBµ³��‾
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open disk pBM|o!
k{BM »‾°nj ���‾ ð½ ¬C ���‾ oµ ³� »æoN [»'B½n ]
accretion disk »z½Aq�AoM|o!
¨Ao]A ¤±e ²jB« ¬B½o] oYA nj ³� ºnBTiBw [¨±\‾ ]
ºBµ²nBTÇw° k¼PÇw ºBµ³§±U±ÇÇ� k®‾BÇÇ«) ¤BÇÇ¢a

j±{»« ¥¼ñzU (Bµ³§B`µB¼w ° »‾°oU±‾
closed disk ³TvM|o!
j±i ºke ºBµ³��‾ �ªµ¥«B{ ³�»æo= [»'B½n ]

k{BM
compact disk ²joz�|o!
y{±Qo½p ð½ ¬C y{±Q oµ ³� »æo= [»'BÇ½n ]

k{BM ³T{Aj »µB®T«
galactic disk ¬Bzñ´�|o!
° »`¼QnB« ºB´‾Bzñ´� nBTiBw »¦æA ¾q] [¨±\‾ ]
¥«BÇ{ ³Ç� ©S®«B‾ ºB´‾Bzñ´� »ioM ° ¬±£tkî
q�oÇ« n°j ³ÇM ³Ç� SwA ºnBLÇW ° pBÇ£ ° Bµ²nBTÇw

k‾jo£»« ¬Bzñ´�@
disk of convergence »½Ao¢ªµ|o!
³Ç� »æoÇ= /½oT£nqÇM »Ç‾A±U ºow ºAoM [»'B½n ]
SwAo¢ªµ ¬C ¬°nj XB�‾ �ªµ nj »T°oP« ºow
Phasianidae ¬B¼§°B!o!
³Ç� ¬B‾Bw¬B¼Ç�@BÇ« �TwAn pA ºA²o¼U [»wB®{Sv½p ]
ºBµBQ° nB�®« ° /´Q ° ²BU±� ºB´§BM °SwA ±§BT{±£@

jnAj º±=
pulley, sheave, pulley wheel ²o!o!

éªÇ] ºAoÇM ºnAjnB¼Ç{ foÇa [¥¢®Ç] � éMB®«/¨ ]
o¼\‾p B½ ¥MB� ¬jo�@

double-groove pulley ºnB¼{°j ²o!o!
n±Lî ºAoM nB¼{ °j ³� ºA²o=o= [¥¢®Ç] � éMB®«/¨ ]

jnAj ¥MB� °j
stretching pulley »zz� ¶o!o!
ºAoÇM ²o=o= k®a pA ºA³î±ª\« [¥¢®] � éMB®«/¨ ]

¬C nj yz� jB\½A ° ¥«Be ¥MB� ¬k¼z�@
one-groove pulley ºnB¼{ð½ ¶o!o!
ºAoM nB¼{ ð½ B´®U ³� ºA²o=o= [¥¢®Ç] � éMB®«/¨ ]

jnAj ¥MB� ð½ n±Lî
karaburan ¬An±M²o!
nj ³� ºq�o« ºB¼wC »=o{ ¤Bª{ º±= jBM [±] /�]

jp°»« ¬BTvMBU ° nB´M
black buran ¬An±M³¼w / ÇT«

black storm 2 2 ¬B�±U³¼w
retrograde, crab motion »J�A �®½o!
n±d« ³M SLv‾ /d§ ð½ ºA³®½C o½±~U [»1¼w±« ]

©ÄB=
retrograde inversion, RI ºn±d«°j �®½o!
/Çd§ ð½ »�Ç)A �®½oÇ= ºA³®Ç½C o½±~ÇU [»1¼w±« ]

uñîoM B½ ©ÄB= n±d« ³M SLv‾
inversion 1 ©ÄB! �®½o!
n±d« ³M SLv‾ /d§ ð½ ºA³®½C o½±~U [»1¼w±« ]

»�)A



264 oHw pA k~!

purpose-of trip oHw pA k~!
SwA oPw ¶q¼¢‾A ³� »¦¼§j [/// ºo¢{jo£@ ]

optical theorem »ñ¼TQA �¼S!
�®Ç«Aj ³� Z±« »£k®�@AoQ �½oS‾ nj »‾±‾B= [ð½q¼� ]

k®�»« ?LUo«¥� oYÆ« é��« BM An »£k®�@AoQy¼Q
»ñ¼Tw±�@C »¢½±w°j �¼S!

acoustic reciprocity theorem
»U±Çæ �ªÇza ³ñ®Ç½A oÇM »®LÇ« ºA³¼x= [ð½q¼� ]
B ���Ç‾ nj An ºnBÇz) ¬BªÇµ A ���Ç‾ nj o�Tv«
A nj j±M»Ç« B nj ³ªÇza oÇ£@A ³Ç� k®�»« jB\½A

jo�»« jB\½A
commuter train ºA³«±e nB#!
/¼M An ºnB¼vM ¬Ao)Bv« ³‾Ap°n ³� ºnB�= [»¦½n /b]
S¼íªÇ]oÇQ qÇ�@Ao« o½Bw B½ ³«±e ° ºnB\U q�@Ao«

k®�»« B]³MB]
shuttle train »#i nB#!
k~�« ° EkL« ºB´µB¢Tv½A /¼M ³� ºnB�= [»¦½n /b]

k®�»ª‾ u=±U
rail train oÒM¥½n nB#!
³ÇM q´\Ç« ° »PÇ� ºB´®Ç£@A° BÇM ºnB�Ç= [»¦½n /b]

kTª« ºB´¦½n ¥ªe ºAoM ¥½n ºBµ³vP=
sector of a circle ²o½Aj hB#!
° 2BíÇ{ °j ³ÇM j°kd« ²o½Aj pA ºA³¼eB‾ [»'BÇ½n ]
kµj»« k‾±¼Q©µ ³M An 2Bí{ °j ¬C ºB´T‾A ³� »‾Bª�@
circular sector ºA²o½Aj 6B.* / ÇT«

²o½Aj 0B1%Ñ ºA²o½Aj hB#!

spherical sector º°o� hB#!
ð½ pA »îB�Ç= ¬An°j pA ¥æBÇe ©Çv] [»'BÇ½n ]

²o½Aj ¬C pA ºo�= ¤±e ²o½Aj
sector of a sphere ²o7 6B.* / ÇT«

º°o� 0B1%Ñ ²o� hB#!

Pyxis Bª‾K#!
¶oñª¼‾ ¬BªwC nj »W°o)©� »ñ¦) Rn±æ [¨±\‾ ]

j±{»«n±~U Bª‾K�= ¥ñ{ ³M ³� »M±®]
cannibalization ºnAjoM³í#!
ð½ pA ²jBPTwA¥MB= RBí�= ¬jo� ZnBi [»«B�‾ /�]

o¢½j ²B¢Twj nj ¬C K~‾ ºAoM ²B¢Twj
spherical segment º°o� �í#!
�dPÇæ °j ° ²oÇ� ð½ ³ÇM j°kdÇ« ©v] [»'B½n ]
²o� oM tBª«ð½ B½ k®®�»« é�= An ²o� B½ ³�ºpA±«

k®Tvµ
segment of a sphere ²o7 �í.* / ÇT«

º°o� �í1% Ñ ²o� �í#!

rail rack ¥½n �vH!
ºAoM ²s½° ºB´ñT¦W ° ³�LA k®a BM »MB= [»¦½n /b]

oÒM¥½n nB�= nj kTª« ºB´¦½n ¬jAjnAo=
cracked 2 ³Tvñ{¥H!
k{BM ²k{ ³Tvñ{ ¬C ¥P= ³� ºnAq)A¨o‾ [///³‾B½An]
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cracker �ñ{¥H!
�‾B«BÇw ð½ jnA° ²pB]A ¬°kM ³� »v� /1 [///³‾B½An]
BÇM »‾±‾B=o¼Wn±ÇA ³M ³� »v� /2 j±{»« ºA³‾B½An
jpAjoQ»« nAq)A¨o‾ o¼XñU ³M »PÔ�kT ¥P= /Tvñ{

cracking 2 »®ñ{¥H!
nAq)A¨o‾ ¥P= /Tvñ{ ¥ªî [///³‾B½An]

Phoenix t±®J!
J±®] nj »M±®] ¬BªwC nj »ñ¦) »Un±æ [¨±\‾ ]

xAoT¢®w °u�¼= »ñ¦) ºB´Un±æ
gruppetto, gruppo, groppo, turn 1 JÀ!
¬C nj ³Ç� »TÇ‾ nB´Ça »®¼½qU ¶oñ¼Q ð½ [»1¼w±« ]
AoÇ]A J°B®ÇU ³ÇM ¬C n°B\« �ª
‾ °j ° »¦æA �ª
‾

k‾±{»«
choker hook »TH ßiJÀ!
nAoÇ= SP ßi ºB´T‾A nj ³� »MÀ= [¥¢®Ç] � éMB®«/¨ ]
�¦¼Çw° oÇµ BÇ½ nA Ø°j ²B¢Twj ³M ¤B~UA ºAoM ° jnAj

jo¼£»« nAo= ²jBPTwA jn±« ºo¢½j
inverted turn t±ñí« JÀ!
¬C nj ³Ç� JÀÇ= ³¼LÇ{ »®¼½qU ºA²oñ¼Q [»1¼w±« ]
nj B´Ç‾C ºAo]A S´] uñî Bµ³ª
‾ ºAo]A S´]

SwA JÀ=
Regulus k ÒwÒ¿A ÔK¦Ò!
nk= pA kwA »ñ¦) Rn±æ ¶nBTw /½oUn±‾oQ [¨±\‾ ]

1.4
Antares JoJí§AK¦!

pA Jo�Çî »ñ¦) Rn±æ ¶nBTw /½oUn±‾oQ [¨±\‾ ]
SwA ²k®®�@²o¼i ¬C fow ¡‾n ³� 1.5 nk=

Caelum, the Burin, the chisel, Cae1 ©¦!
¬BªwC nj ºn±‾©� °ða±� »ñ¦) Rn±æ [¨±\‾ ]

oU±L� ° o´‾ »ñ¦) Rn±æ °j /¼M »M±®]
font, typeface 2 ©¦!
»eAoA BM »P½BU ºBµ³v½±‾ pA ºA³î±ª\« [///³‾B½An]

}hz« ¶pAk‾A °
alkaline forming, pBwB¼¦!
alkaline-forming food, basic-forming
food, alkaline-ash
¬C »½B¼¦= ¶k‾Bª¼=BM ³� »½AmW ¶jB« »î±‾ [³½m�ÇU ]
nAnjA pH y½AqÇ)A KLÇw ³\¼TÇ‾ nj ° SwA jBÇ½p

j±{»«
Streptopelia turtur »§±ªí« ºoª!
�TÇwAn ° ¬B½oU±LÇ� ¶o¼U pA ºA³‾±£ [»wB®Ç{Sv½p ]
° »T®½p ºBµoQ ¬jo£ º°n ³�k®¦M ¨j BM ¬B‾BwoU±L�@

jnAj k¼Pw HL½o�U �ñ§ ©ñ{ º°n
invert sugar t±ñí« k®!
° q�±¦Ç£ X±¦hÇ« pA ¥ñzTÇ« »TMoÇ{ [»Ç½Am3 /�]
p°nB�@Bw»ª½q‾C B½ ºk¼wA S)BñMC pA ³�ºp±T�°o)

SwA ³‾°nA° ¬C ºn±‾ yioa ° ²k{ ¥æBe
Centaurus tÔn±#®!
¶oñª¼Ç‾ nj pnBÇM ° ònqÇM »ñ¦Ç) Rn±æ [¨±\Ç‾ ]
ºA³‾BÇv)AnAk‾BÇ] ¥Çñ{ ³ÇM ³Ç� ¬BªÇwC »M±®ÇÇ]

j±{»« n±~U t Ôn±�®=
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»T§°j ¥¢®] 6¼‾A±%Ñ ³~§Bi¥¢®]�¼‾A±!

state forest laws »T§°j¥¢®]�¼‾A±!
nj ²k{¤BªÇîA /¼‾A±= �î±ª\« [¥¢®Ç] � éMB®«/¨ ]

»T§°j ºB´¦¢®]
³~§Bi ¥¢®] ;¼‾A±* /@ÇT«

Sagittarius t±!
Rn±Çæ °j /¼ÇM »]°oÇL§A¹��®Ç« Rn±æ [¨±\‾ ]
,ºA³‾BÇv)A ºj±]±Ç« ¥Çñ{ ³M ³� Jo�î ° ºk]

j±{»« n±~U ,¬Bv‾A »ª¼‾ ° KwA »ª¼‾
analogy tB¼!
ºB´Un±Çæ ºpBwk®«²kîBÇ= k®Ç½AoÇ) [»wB®{¬BMp ]
?w±ÇÇU ¬BÇÇMp ð½ n±TÇÇwj nj joÇÇ) ³Mo~d®ÇÇ«
¬B¼« pA S´] nj »h½nBU ºB´¼‾±£o£j B½ ¬An±z½±£@

»½B®XTwA ºB´Un±æ /T)n
»½Ao¢‾B«Bw / ÇT«

disjunctive syllogism »¦~�ºn±ætB¼!
ºBµ³«k�« pA »ñ½ ³� ¤¿kTwA pA »Un±æ [»'B½n ]
° ¬C �«k�Ç« o¢½j ° »¦~) K¼�oU ¬C

SwA ¬C �\¼T‾

analogical »wB¼!
tB¼= ³M X±Mo« [»wB®{¬BMp ]
³‾B½Ao¢‾B«Bw ,Ao¢‾B«Bw / ÇT«

uprising ¨B¼!
³¼¦î ¨jo« �‾Bd¦v« HL§BW »íª] ¨Ak=A [»wB¼Çw /�]

©�@Be Rnk=
Cetus uÔ#¼!
nj ³Ç� ònqÇM »ñ¦Ç) Rn±Çæ /¼«nB´Ça [¨±\ÇÇ‾ ]
n±~U ¡®´‾ ¥ñ{ ³M ° SwA é=A° ¬BªwC ºA±TwA

j±{»«
Cepheus t°°BH¼!
¤BªÇ{ K�Ç= ³ÇM ð½jqÇ‾ »ñ¦Ç) Rn±Çæ [¨±\‾ ]
ºA²n±�ÇwA²B{jBÇQ ,t°°BP¼Ç= ¥ñ{ ³M ³� ¬BªwC

j±{»« n±~U ,¬B‾±½
fo‾ÑSª¼!

B´M¨BªUÑ¥«B� Sª¼!

0±1:« fo‾Ñh±#J« Sª¼!
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Sz£oM ��BM Ñ Sz£oM ¥MB�@

Pinaceae ¬B¼]B�@
ºAnAj ³Ç� ¬BÇ¢‾AjpBÇM pA ºA²o¼ÇÇU [»wB®ÇÇ{Sv½p ]

k®T{nj ºB´A°oh« ° »‾p±w ºB´£oM
online trainee jioM p±«CnB�@
ºBµ³‾BÇwn pA »Çñ½ _½oÇA pA ³Ç� »Çv� [///³‾B½An]

k®¼M»«xp±«C ?ioM Rn±æ ³M ºA³ñL{
computer-based trainee jB¼®M³‾B½An p±«CnB�@
,ºA³‾B½An ºBµ³«B‾oM pA ²jBPTwA BM ³� »v� [///³‾B½An]

k®�»«Kv� RnB´« B½ y‾Aj
web-based trainee jB¼®MJ° p±«CnB�@

k®¼M»«xp±«C J° _½oA pA ³� »v� [///³‾B½An]
efficient AnB�@
³T{Aj »½AnB� ³� ºnAq)A¨o‾ B½ nAq)AShw [///³‾B½An]

k{BM
efficiency »½AnB�@
³M ³]±UBM nAq)A¨o‾ KwB®« joñ¦ªî ¬Aq¼« [///³‾BÇ½An]

/¼í« ?½Ao{ nj ²k{@³T)o£ nB� ³M éMB®«
software usability nAq�A¨o‾ ºo½mQjoMnB�@

²jBPTwA ° ºo¼£jB½ ° tnj S§±´w ¬Aq¼« [///³‾B½An]
ºnAq)A¨o‾ ¤±~d« ð½ pA

function jo�nB�@
° ²B¢½BÇ] ¬jAj ¬BÇz‾ ºAoÇM »eÀ�ÇÇæA [»1¼w±ÇÇ« ]
]¦Th« ºBµ³½B«B½ B´«B�« nj Bµjn±�@C B½ Bµ³ª(‾ S¼ªµA
functional ºjo�nB�@

jo�nB� ³M J±v®« [»1¼w±« ]
director ¬Ajo£nB�@
An ©¦¼Ç) k¼§±ÇU ²°o£ ºoLµn ³� »~h{ [///Bª®¼Çw ]
¥Çñ{ ° ©¦¼) nj ³TP´‾ oñ) Á±ªí« ° jnAj ²k´î³M

Sw°A pA oYA »½B´‾
tour broker Sz£ nAq£nB�@
° RAq¼´\U ° B] ³� ºA³vwÆ« B½ jo) [/// ºo¢{jo£@ ]
An x°o)²kªî ºB´‾A°nB� pB¼‾ jn±« RÀ¼´vU o½Bw
jq«nBÇ� S)B½nj ¥MB�« nj ° k®�»« ²nB]A »TvMnj

kµj»« nAo= B´‾C nB¼TiA nj
empty energy, empty calorie »§Bi �½B«nB�@
³Ç� RAnk¼µ±MoÇ� pA »®W ºBµAmW »£s½° [³½m�ÇU ]
k®½m
« jA±« q¼aB‾ nB¼vM o½jB�« ° jB½p ºro‾A ºAnAj

»§Bi ºro‾A / ÇT«
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energy expenditure, »�o~« �½B«nB�@
caloric expenditure
@o~« SîBw 24 nj jo) ³�ºro‾A nAk�« [³½m�ÇU ]

k®�»«
»�o~« ºro‾A / ÇT«

y«AnC »�o~« �½B«nB�@
resting energy expenditure
SeAoTÇwA S§Be nj jo) ³� ºro‾A nAk�« [³½m�ÇU ]

k®�»«@o~«
y«AnC »�o~« ºro‾A / ÇT«

ºjn°CoM »�o~« �½B«nB�@
estimated energy expenditure
ð½ »A nj jo) ð½ »)o~« ºro‾A nAk�« [³½m�ÇU ]
,ºro‾A jn°CoM ºB´{°n pA »ñ½ BM ³�|Bi S¼§Bí)

SwA ²k{ jn°CoM
ºjn°CoM »�o~« ºro‾A / ÇT«

³½BQ »�o~« �½B«nB�@
basal energy expenditure
¨B\Ç‾A ºAoÇM joÇ) ³Ç� ºAºroÇ‾A nAk�Ç« [³½m�ÇÇÇU ]
° »‾kM ¥«B� SeAoTwA S§Be nj »UB¼e ºB´T¼§Bí)

k®�»«@o~« »®µl
³½BQ »�o~« ºro‾A / ÇT«

³‾Ap°n »�o~« �½B«nB�@
daily energy expenditure
¤±A nj jo) ð½ ³� ºro‾A ?w±T« nAk�« [³½m�ÇU ]

k®�»«@o~« ºjBî p°n ð½
³‾Ap°n »�o~« ºro‾A / ÇT«

¥�»�o~« �½B«nB�@
total energy expenditure
,y«AnC S§Be nj »)o~« ºro‾A 2±ª\« [³½m�ÇU ]
pA ¥æBe ºro‾A ° S¼§Bí) S§Be nj »)o~« ºro‾A

k®�»«@oæ SîBw 24 nj jo) ³� »UnAoe oYA
¥7 »�o~« ºro‾A / ÇT«

encaustic tiles ¡‾o«±« ºB´¼{B�@
³TiBw ¡‾o«±« ¶±¼{ ³M ³� »½B´¼{B� [»ªv\U /Çµ]

k‾A²k{
gap wind jBM@B�@
c�v« HL½o�U ¤B‾B� pA ³� /¼½BQpAoU ßº±= jBM [±] /�]
é‾BÇ« ð½ nj j±]±Ç« ß@BÇ� pA B½ ²±�@³T{n °j /¼M

k®�»« n±Lî »‾BTvµ±�@
¨B]o�B‾ S�B�Ñ_°oT« S�B�@

failed rift ¨B]o�B‾S�B�@
ºAoM ¬C xoTv£ ³� »T)B� ºA³T±e [»wB®{�¼«p ]

SwA ²k{ u=±T« t±‾B¼=A ð½ ¥¼ñzU
abandoned rift @°oT« S�B7 / ÇT«
foehn gap jBL«o£@B�@
nj ºnA±‾ Rn±æ@³M Á±ªí« oMA ¬°kM ���®« [±] /�]

¬BTvµ±� ß¤B½ ºpA±« ,²B®QjBM
foehn break jBL«o£ �B*° / ÇT«
Larus armenicus »‾BTv®«nA »½B�@B�@
�TÇwAn ° ¬B¼½BÇ�@BÇ� ¶o¼U pA ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p ]
¥½B« B´ªza ° nAjK¼{ ¬C »‾Bz¼Q ³� ¬B‾Bw©¼¦w
�ñ§ ° SwA x±£nB´a nB�®« t±‾ ° ²o¼U ºA²±´= ³M

jnAj ¬C º°noM »£nqM q«o=
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Larus atlanticus »v¦aA»½B�@B�@
�TÇwAn ° ¬B¼½BÇÇ�@BÇÇ� pA ºA³‾±ÇÇ£ [»wB®ÇÇ{Sv½p ]
º±= t±‾ ° ²B¼w ºB´§BM ° k¼Pw ¬kM ³� ¬B‾Bw©¼¦w

jnAj x±£nB´a °
Laridae ¬B¼½B�@B�@
³Ç� ¬B‾Bw©¼¦Çw �TÇwAn pA ºA²o¼ÇU [»wB®Ç{Sv½p ]
° nAj²joQ ²BU±� ºBµBQ ° ?w±T« ¬jo£ ° k®¦M ºB´§BM

jnAj nAjJÀ= nB�®«
Larus audouinii �¼½°j°A»½B�@B�@
�TÇwAn ° ¬B¼½BÇ�@BÇ� ¶o¼U pA ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p ]
nj »µB¼Çw nA±Ç‾ BÇM ²o¼U q«o= nB�®« ³� ¬B‾Bw©¼¦w

jnAj ¡‾njnp t±‾ ° ¬C /½o½p ºB´T‾A
Larus relictus ²k‾B«pBM »½B�@B�@
�TÇwAn ° ¬B¼½BÇÇ�@BÇÇ� pA ºA³‾±ÇÇ£ [»wB®ÇÇ{Sv½p ]
³ÇM ¥½BÇ« ºoTÇv�@Bi ¡‾n ³M »‾kM ³� ¬B‾Bw©¼¦w

jnAj ¡‾njnp ° ¥ñ{ºA²±£ t±‾ ° k¼Pw
Larus leucophthalmus k¼Hw©za »½B�@B�@
�TÇwAn ° ¬B¼½BÇÇ�@BÇÇ� pA ºA³‾±ÇÇ£ [»wB®ÇÇ{Sv½p ]
ºow ° k¼Pw ºBµoQ pA ²k¼{±Q »‾kM ³� ¬B‾Bw©¼¦w

jnAj Bµ©za n°j k¼Pw ºA³�¦e ° ²B¼w
Larus hemprichii ºj°j»½B�@B�@
�TÇwAn ° ¬B¼½BÇÇ�@BÇÇ� pA ºA³‾±ÇÇ£ [»wB®ÇÇ{Sv½p ]
BÇM ²o¼ÇU ºoTÇv�@BÇi y‾kÇM ¨BªÇU ³Ç� ¬B‾Bw©¼¦w

SwA ²B¼w /{°n³½Bw
Larus saundersi pnk‾Bw»½B�@B�@
�TwAn ° ¬B¼½B�@B� ¶o¼U pA ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p ]
° ²B¼Çw ¬C ¬jo£ SzQ ° ow ³� ¬B‾Bw©¼¦w

¬C ¬joÇ£ ° ¥ñ{»§ÀÇµ ° k¼'w ©za ßn°jºoTv�@Bi@y‾jo£@»½¿BM yhM@°@SwA k¼'w
SwA 0{°n

Larus ichthyaetus ònqMow»½B�@B�@
�TÇwAn ° ¬B¼½BÇÇ�@BÇÇ� pA ºA³‾±ÇÇ£ [»wB®ÇÇ{Sv½p ]
° ¬Bzinj jnp nB�®« ° k¼Pw ºBµoQ ³� ¬B‾Bw©¼¦w

jnAj ²BU±� »‾jo£ ° ònqM ºow
Larus melanocephalus ²B¼wow »½B�@B�@
�TÇwAn ° ¬B¼½BÇÇ�@BÇÇ� pA ºA³‾±ÇÇ£ [»wB®ÇÇ{Sv½p ]
²B¼w Â«B� ¬jo£ ° ow ° k¼Pw ºBµoQ ³�¬B‾Bw©¼¦w

jnAj
Larus genei ð½nBM_±‾ »½B�@B�@
�TÇwAn ° ¬B¼½BÇÇ�@BÇÇ� pA ºA³‾±ÇÇ£ [»wB®ÇÇ{Sv½p ]
»�±Ç‾ ° ²B¼Çw ºB´§BM ° k¼Pw »‾kM ³� ¬B‾Bw©¼¦w

jnAj ð½nBM ° ²BU±�@
©¼JTv«o¼/ »\®wºo§B�@

indirect calorimetry
/¼ÇM ²k{¤kM°jn ºB«o£ ¬Aq¼« ³� »{°n [³½m�ÇU ]
_½oÇA pA ° ©¼�Tv«o¼WRn±Çæ ³M An ?¼d« ° ¬kM
/Mo� k¼v�@Aºj k¼§±U °¬s¼v�@A @o~« ºo¼£@²pAk‾A

k‾p»« /¼ªhU
direct calorimetry ©¼JTv« »\®wºo§B�@
/¼M ²k{¤kM°jn ºB«o£ ¬Aq¼« ºo¼£@²pAk‾A [³½m�ÇU ]

©¼�Tv« Rn±æ ³M ?¼d« ° ¬kM
gametocide yÔ�@³«B�@
n±ÇA ³ÇÇM ³ÇÇ� »½B¼ª¼ÇÇ{ ºA²jBÇÇ« [SîAnp �/5@]joM»« /¼M pA An ²jB« B½ o‾ �«B� »æB~TiA
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retrograde canon »J�A �®½o! �‾B�@
/d§ ¶k®®�k¼¦�U ºB´zhM ¬C nj ³� »®‾B� [»1¼w±« ]

k®�»« Ao]A AkTMA ³M B´T‾A pA An
volcanic focus »‾BzHzUC ¬±‾B�@
S¼§BíÇ) »d�wo½p q�o« B½ ²B¢½B] [»wB®{�¼«p ]

³¼eB‾ ð½ nj »‾BzPzUC
astigmatic foci »UBª¢¼TwC ºB´‾±‾B�@
�‾B«BÇw ¬±‾BÇ� nj ²k{¥¼ÇñzU ?Çi °j [ð½q¼Ç� ]
ð½ pA ºj°o) ºBµ±UoQ ³�»T=° RBª¢¼TwC »ñ¼TQA

k®{BM ³T)o£ ³ªzaow ³��‾
excavation x°B�@
»ª¦Çî ° k®ª{°n »MB½pBM ° uz� [»wB®{¬BTwBM ]
pA ¥æBe ºBµ²jAj _½oA pA ºjB« ° »¢®µo) ºB½B�M

¬Bv‾A �T{m£ ºB´T¼§Bí)
»wB®{¬BTwBM o¢{°B�@

archaeological excavator
ºBµ³A±dÇÇ« nj ³ÇÇ� »~hÇÇ{ [»wB®{¬BTwBÇÇÇM ]
ºB¼Ç{A ¬joÇ� ZnBÇi ° ºnBPe ³M »TiB®{¬BTwBM
ºA³«kæ ³ñ‾C ¬°kM jpAjoQ»« t@Bi pA o½mQK¼wC

kwoM B´‾C ³M
selective excavation »z®½q£x°B�@
�A±dÇ« pA »½B´zhÇM nj x°BÇ� [»wB®{¬BTwBÇÇM ]
BÇ½ ºnAjoM³‾±ªÇ‾ ºBµ²±¼Ç{ pA ²jBPTÇwA BM »‾BTwBM

²k{y®½q£ H�¼=j RBíMo« jB\½A
lateral excavation, ²joTv£x°B�@
extensive excavation

»£nqÇM ºB´zhM ¬j±z£ B½ x°B� [»wB®{¬BTwBM ]
ºBµ³Ç½¿ ºB´½nBªíÇ« ° Bµ²pBÇw ¥«B{ ºnBPe nj

B´‾C /T{Am£ y½Bª‾ ³M ° /½o½p
open area excavation, pBM ¶j°kd« x°B�@
area excavation
ºBµ³A±dÇÇ« x°BÇÇ� ºA³‾±ÇÇ£ [»wB®{¬BTwBÇÇÇM ]

é¼w° ºB´µB£nB� pA ²jBPTwA BM »TiB®{¬BTwBM
source reduction EkL« njyµB�@
jk\Ç« ¶jBPTwA ° k¼§±U ° »eAoA [Sv½p�¼d« /¨]
¬Aq¼« ° B´‾C ºBµk‾BªvQ S¼ª� ³� º±d‾ ³M jA±« pA

j±{ ²jAj yµB� ¬Bz‾j±M »ªw
Columba oU±L�@
nj ¬BªwC »M±®] ²oñª¼‾ nj »ñ¦) Rn±æ [¨±\‾ ]

oL�@A K¦� Rn±æ »¢½Bvªµ
Procellariidae ¬B¼½B½njoU±L�@
oU±LÇÇÇ� �TÇÇÇÇwA n pA ºA²o¼ÇÇÇÇU [»wB®ÇÇÇÇ{Sv½p ]
»®¼ÇM BÇM »½BÇÇ½nj »‾B£k‾oÇÇQ ³ÇÇ� ¬B‾Bw»½BÇÇ½nj
pBÇM ºB´§BÇM ¤±ÇA ° kÇ‾nAjJÀÇ= nB�®« ° ºA³§±§

SwA jB½p B´‾C
»M±®]¬jo£ònqM»½B½nj oU±L�@

Macronectes giganteus
° ¬B¼½B½njoU±LÇ� ¶o¼ÇU pA ºA³‾±Ç£ [»wB®Ç{Sv½p ]
±xÇî /½oT£nqÇM ³Ç� ¬B‾Bw»½B½njoU±LÇÇ� �TÇÇwAn
¬jo£ ° ow ° jnAj »£nqM jnp nB�®« ;SwA ²jA±‾Bi
ºAnAj y‾kÇM »=BÇM ° /Ç{°n ºA²±´Ç= xA³®¼w °

SwA ºA²±´= ºBµ³£n
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»§Bª{ ¬jo£ònqM»½B½nj oU±L�@
Macronectes halli
° ¬B¼½B½njoU±LÇ� ¶o¼ÇU pA ºA³‾±Ç£ [»wB®Ç{Sv½p ]
ºoTv�@Bi y‾kM ¡‾n ³� ¬B‾Bw»½B½njoU±L� �TwAn
° /Ç{°n ºoTÇv�@Bi nB�®« ° SwA k¼Pw ° »MC °

jnAj nAjð¢®a t±‾
k¼Hw³‾Ba »½B½nj oU±L�@

Procellaria aeuinoctialis
�TÇwAn ° ¬B¼½B½njoU±LÇ� pA ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p ]
ºoTÇv�@BÇi ºBµoÇQ ºAnAj ³Ç� ¬B‾Bw»½B½njoU±L�@
SwA ¡‾nk¼Pw Â«B� xnB�®« o½p ºBµoQ ° SwA

Procellaria cinerea ºoTv�@Bi»½B½nj oU±L�@
�TÇwAn ° ¬B¼½B½njoU±LÇ� pA ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p ]
³ÇM ¥½BÇ« ºj°j ºBµoÇQ ³ÇÇ� ¬B‾Bw»½B½njoU±LÇÇ�@

jnAj Swkñ½ ºoTv�@Bi
Procellariiformes ¬B‾Bw»½B½njoU±L�@
ºB´ÇiAn±Çw ³Ç� »½B½nj »‾B£k‾oQ [»wB®{Sv½p ]
³ÇÔ‾ BÇU SPÇµ pA B´‾C nB�®« ,k‾nAj ¥ñ{ºA³§±§ »®¼M

SwA ²k{ ¥¼ñzU }hz« »iB{ �dPæ
Procellaria parkinsoni ²B¼w »½B½nj oU±L�@
�TÇwAn ° ¬B¼½B½njoU±LÇ� pA ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p ]
³M¥½B«ºoTv�@Bi ¶o¼U ºBµoQ ³�¬B‾Bw»½B½njoU±L�@

jnAj ²B¼w
ºk®§Sw° »½B½nj oU±L�@

Procellaria westlandica
�TÇwAn ° ¬B¼½B½njoU±LÇ� pA ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p ]
²B¼w ²BU±� ¨j ° k¼Pw ºBµoQ ³� ¬B‾Bw»½B½njoU±L�@

jnAj k¼Pw ºBµ³L§ BM

Columbiformes ¬B‾BwoU±L�@
° ?w±T« BU ða±� ow BM »‾B£k‾oQ [»wB®{Sv½p ]
B´T‾A nj ° /´Q B´‾C ºB´§BM ³� u½o� ° ²BU±� ¬jo£@

SwA n°k«
Columbidae ¬B½oU±L�@
³Ç� ¬B‾BwoU±LÇ� �TÇwAn pA ºA²o¼ÇU [»wB®Ç{Sv½p ]
°ða±� ºow °SwA ?w±T« BU ða±� ¬C ¶pAk‾A

k‾nAj ©�@AoT« nB¼vM ° ¨o‾ »T®½p ºBµoQ
bibliotherapy »‾B«njJBT�@
³� »‾B«nj¬A°n nB®� nj ¬B«nj »î±‾ [»wB®{¬A°n ]
RBî±T±Ç« ©´Ç) ° S½±�ÇU ºAoÇM An JBT� �í§B�«

k®�»« jB´®z¼Q »‾B«nj RBv¦] nj ²k{boA
tilted [�@
n±dÇÇ« BÇÇÇ½ uñî »£sÇÇÇÇ½° [ºnAjoM³z1ÇÇÇÇ‾ /¨]

k®Tvµ »\� ºAnAj ³� ºnAjoM³z�‾ ºB´µB¢Twj
tilt »\�@
° /¼ÇMn°j »¦æA n±d« /¼M �½°Ap [ºnAjoM³z1‾ /¨]

ºnAjoLvñî ¨B¢®µ »§±=B{ jAkT«A
rail tilt ¥½n»\�@
¬°o¼ÇM Sªw ³M ¥½n �TwA±iB‾ @Aod‾A [»¦Ç½n /b]
¬C oÇM nB�Ç= ºB´ioa ³� ºjB½p »L‾B] nBM oYA nj

SwA ²jo� jnA°
tilt meter [®w»\�@
SLÇY ° ºo¼Ç£@²pAkÇ‾A ºAoM ºnAqMA [ºnAjoM³z1‾ /¨]

³¦¼w° ð½ é]o« n±d« ða±� ºB´)Aod‾A
¬B£jAj nj y‾Aj=z�Ñ /j /j /_@
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network coding ³ñL{ºnAm£k�@
X±MoÇ« RBîÀAA ºpBw³æÀi k®½Ao) [ºo´{ /b]
³ÇM B´Ç‾C SLÇY ° ¥�Ç‾ ° ¥ªe »í=A° �ñL{ ð½ ³M

ºA³‾B½An xpAjoQ ºAoM KwB®« »Un±æ
jBL«o£ ¶nA±½jÑ jBL«o£ �‾Ao�@

wormhole ³§Ba¨o�@
³Ç� ¬BÇ«p@Ç@BxÇ) �®¼ªi nj »To) ºA³§±§ [ð½q¼� ]
k®�»«ð½jq‾©µ ³M An ©§Bî n°j nB¼vM ºBµ³¼eB‾

strain gauge [®wy‾o�@
RAo¼¼
ÇU ºo¼Ç£@²pAkÇ‾A BÇM ³Ç� ºA³¦¼Çw° [ð½q¼Ç� ]
An nBÇz) ,y®ÇU SdÇU ©¼w nj »ñ½oTñ§A S«°B�«

jo¼£»« ²pAk‾A
elastic strain ¬Bvz�y‾o�@
y®U oMAoM nj ²jB« o½mQSz£oM ¥ñ{ o¼¼(U [ð½q¼� ]

arrhytmic ¡®µCs�@
¬C ³M X±Mo« B½ »¢®µCs� ºAnAj [»ñ{qQ ]

arrhythmia »¢®µCs�@
K¦= nB\®´M ¡®µBMoT nj ºo¼¼
U oµ [»ñ{qQ ]

continuous arrhythmia ³Tw±¼Q »¢®µCs�@
¬BMoQ »§A±U ° S¼7¼� ° RnkN nj »ª^‾»M [»ñ{qQ ]

jnAj nAoªTwA nAk½BQ ºA²k½kQ Rn±æ ³M ³� èL‾
arrhythmogenic Ap»¢®µCs�@
é½oÇvU BÇ½ jB\Ç½A WîBÇM ³`Ç‾C »£sÇ½° [»ñ{qÇQ ]

j±{»« »¢®µCs�@

arrhythmogenesis »½Ap»¢®µCs�@
»¢®µCs� ¬k«C j±]° ³M k®½Ao) [»ñ{qQ ]

sinus arrhythmia »w±®¼w »¢®µCs�@
¬BMoÇT ¬Aq¼Ç« nj »í¼LA ºA³ioa o¼¼
U [»ñ{qQ ]
²oÇ£ ³ÇM »Ç]A° ºBµ³‾BÇñU ¬k¼Çwn pA »{B‾ K¦=

ºq¼¦µj Ç »w±®¼w
nodal arrhythmia »µo£»¢®µCs�@
»®�ÇM Ç ºq¼¦Çµj ²o£ ¬C nj ³� »¢®µCs� [»ñ{qQ ]
³M n°B\« (junctional tissue) »µB£»=ÀU S)BM

k®�»« ¥ªî pBw¬BMoT �§q®«
proper fraction ²ow ov�@
Rn±Çæ _¦�Ç« nkÇ= ¬C nj ³� ºov� /1 [»'B½n ]
Sªv= ZnBi /2 k{BM Zoh« _¦�« nk= pA oTña±�@
pA oTña±� Rn±æ �]nj ¬C nj ³�ºA³¦ª]k®a °j

SwA Zoh« �]nj
improper fraction ²owB‾ ov�@
° k‾jkî ¬C Zoh« °Rn±æ ³�ºov� /1 [»'B½n ]
³Ç� ºoÇv� /2 Sv¼Ç‾ ZohÇ« pA oTña±� Rn±æ
�Ç]nj ° SwA ºA³¦ªÇ] k®a ¬C Zoh« ° Rn±æ

Sv¼‾ Zoh« �]nj pA oTña±� Rn±æ
sampling fraction ºnAjoM³‾±ª‾ ov�@
ð½ pA ³T)o£oÇM ºBµkeA° 2±ª\« [»wB®{¬BTwBM ]
¥Ç� pA ºkænj ¶k®µj¬Bz‾ ³� ºnAjoM³‾±ª‾ K§B=

SwA S¼íª]
ºnAjoM³‾±ª‾ �ioM @/ ÇT«
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Puppis ¨ Ôj»Tz�@
¬BªÇwC »M±®] ¶oñª¼‾ pnBM »ñ¦) Rn±æ [¨±\‾ ]

SwA ³®¼PwB½ »Tz�/´�Rn±æ pA »zhM ³�@
extensograph nB¢‾yz�@
oMAoM nj ¬B‾ o¼ªi S«°B�« ³�»µB¢Twj [»½Am3 /�]

kµj»«¬Bz‾ »®d®« Rn±æ@³M An yz�@
alveograph »MBLe nB¢‾yz�@
oÇMAoÇM nj o¼ªÇi S«°B�« ³� »µB¢Twj [»½Am3 /�]
o¼ªÇi JBLe ¬°nj ºA±µ nBz) /¼¼íU BM An yz�@

k®�»« /¼¼íU
extensogram ²nB¢‾yz�@
²B¢TÇwj ?w±ÇU ²k{©Çwn »®d®ÇÇ« [»ÇÇ½AmÇÇ3 /�]

nB¢‾yz�@
alveogram »MBLe ¶nB¢‾yz�@
²B¢TÇwj ?w±ÇU ²k{©Çwn »®d®ÇÇ« [»ÇÇ½AmÇÇ3 /�]

»MBLe nB¢‾yz�@
¬B£jAj njy‾Ajoz�@

knowledge discovery in databases,
KDD
° tnj ¥MB= ºBµnBTiBw »½BwB®{ k®½Ao) [///³‾B½An]

Bµ²jAj nj oLTí« ° ²pBU ° k¼P«
j/j/@ /@TiA

¬B�±U �µ±ñMC Ñ k®�±U k®z�@

o½mQjo¢‾B´] n±z�@
tourism-receiving country

ºjB½p ¬Ao¢{jo£ ºAo½mQ ³� ºn±z� [/// ºo¢{jo£@ ]
SwA

Swo�jo¢‾B´] n±z�@
tourism-generating country
Ro)Bv« ³M ¬C ¨jo« ¥½BªU ³�ºn±z� [/// ºo¢{jo£@ ]

SwA jB½p n±z� pA ZnBi
anchor dragging, o¢®§ ßk¼z�@
dragging of an anchor
B½nj oTvM pA o¢®§ �\®Q ¬C nj ³�»T§Be [»½B½nj /b]
kz�»« j±i ¤BL‾j ³M An ¬C »Tz� °SwA ²k{ ²k®�@
Podicipediformes ¬B‾Bw©¼z�@
BÇM ¬p³Ç]o¼Ç{ ° oÇ£@B®{ »‾B£k‾oQ [»wB®{Sv½p ]
° k®TÇvµ »MBWoÇ« ³ÇM ³¼LÇ{ ³Ç� ?w±TÇ« ºA²pAk‾A
SwA ¨j ¬°kM GoµB� ° »�o� B´‾C ¬kM »L�îSªv=
Podiceps grisegena fow¬jo£ ©¼zÒ�@
�TÇwAn ° ¬B¼ª¼ÇzÒ� ¶o¼ÇU pA ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p ]
ºA²kîBÇ= BÇM ²B¼Çw nB�®« ° jo£ ßow ³� ¬B‾Bw©¼zÒ�@
SwA ¬C ow º°n »µB¼w ðµÀ� ° jnAj ¡‾njnp

k½C»« /¼½BQ Bµ©za BU ³�@
Podiceps auritus nAjð{±£ ©¼zÒ�@
�TÇwAn ° ¬B¼ª¼ÇzÒ� ¶o¼ÇU pA ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p ]
° ²B¼w ¬C »T®½p ºBµoQ ¬BTv«p nj ³� ¬B‾Bw©¼zÒ�@

SwA k¼Pw ¬jo£ º±¦] ° Bµ³‾±£ ° k¼Pw
Podicipeddidae ¬B¼ª¼z�@
³Ç� ¬B‾Bw©¼Çz� �TÇwAn pA ºA²o¼ÇU [»wB®Ç{Sv½p ]
° q¼Ut±Ç‾ ºnB�®Ç« ° k®TÇvµ ¬p³Ç]o¼{ ° o£@B®{

k‾nAj ða±� ºow ° k®¦M BU ?w±T« »‾jo£@
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volcanic foam, foam »‾BzHzUCo�@
BM ²oPeoQ ºA³z¼{ »‾BzPzUC ¡®w [»wB®{�¼«p ]
n°B®{ JC c�w nj »ñLw S¦î ³M ³� /{°n ¡‾n

j±{»«
pumice, pumicite, ³7±Q / ÇT«
pumice stone

Platalea alba »½BJ½o�A _±‾³`H�@
° ¬B¼wk�«ïoÇ« ¶o¼ÇU pA ºA³‾±Ç£ [»wB®ÇÇÇ{Sv½p ]
° k¼PÇw »T®Ç½p ºBµoÇQ ³Ç� ¬B‾BÇwð§ð§ �TÇÇwAn

jnAj q«o= ° ±« ¬°kM Rn±æ
Platalea leucorodia »½B¼wAn°A _±‾³`H�@
° ¬B¼wk�«ïoÇ« ¶o¼ÇU pA ºA³‾±Ç£ [»wB®ÇÇÇ{Sv½p ]
¶kîBÇ= ° k¼Pw y‾kM ¨BªU ³� ¬B‾Bwð§ð§ �TwAn

SwA jnp y‾jo£@
Platalea minor fn�¼ñz« _±‾³`H�@
�TÇwAn ° ¬B¼wk�«ïoÇ« pA ºA³‾±Ç£ [»wB®{Sv½p ]
° /{°n ºoTv�@Bi ¬C ¬kM ºBµoQ ³� ¬B‾Bwð§ð§
²B¼w ³M ¥½B« ° ²o¼U Â«B� »‾Bz¼Q ° Rn±æ ºBµoQ

SwA
de-icing boot Ajpg½ðzH�@
³� Bª¼QA±µ º°n oM ²k{K~‾ ºA³¦¼w° [»½A±µ /b]
©µAo) pA°oQ ¨B¢®µ nj An »ñ¼‾Bñ« »½Ajpg½ ¬Bñ«A

k®�»«
cliché 2 ³/À�@
³Ç� ºA³Ç=n° NBa ° »�@Bñe o®µ nj [»ªv\U /Çµ]
° j±{»Ç« ºpBw³TÇv]oM ¬C º°n oS‾jn±« y�‾

jo� ³¼´U ¬A°Ao) ºBµ³hv‾ ¬C pA ¬A±U»«

tangent bundle tBª« @À�@
ºAq\Ç« 2BªTÇ]A ,nA±ªµ �®¼ªi ð½ ºAoM [»'B½n ]
�ªÇµ nj ç°oPÇ« �®¼ªÇi oÇM tBªÇÇ« ºBµBxÇÇ)

¬C ºBµ³��‾
2 ³‾AoU Ñ ¨À�@

Canis Minor o.æAK¦�@
,¬BªwC ºA±TwA nj »ña±� »ñ¦) Rn±æ [¨±\‾ ]
»ña±�¡w ¥ñ{ ³M ³� ,pnBM ¶nBTw °j ?�) ¥«B{

j±{»« n±~U
Canis Major oL�@A K¦�@
³� ¬BªwC »M±®] ¶oñª¼‾ nj »ñ¦) »Un±æ [¨±\‾ ]
nAoÇ= ¬C nj ,»‾Bª½ºAoí{ ,K{ ¶nBTw /½oUn±‾oQ

j±{»« n±~U »£nqM ¡w ¥ñ{ ³M ° jnAj
lever switch »«oµA k¼¦�@

jnAj ¨oµA ¥ñ{ ³M ºA³Twj ³� ºk¼¦� [ð½q¼� ]

private key »æ±~ik¼¦�@
k¼¦Ç� BÇM ºk®Mq«n" ¶s½° k¼¦� °j pA »ñ½ [///³‾BÇ½An]
»½Bz£qÇ«n ºAoÇM ¬C pA ¨B¼ÇQ ¶k‾o¼Ç£ ³Ç� "»«±ªî

k®�»« ²jBPTwA
public key »«±ªî k¼¦�@
k¼¦Ç� BÇM ºk®Mq«n" ¶s½° k¼¦� °j pA »ñ½ [///³‾BÇ½An]
³Ç� jo¼£»Ç« nAoÇ= »‾BÇv� nB¼TÇiA nj ³Ç� "»«±ªî

k®TwoPM ²k{ºk®Mq«n ¨B¼Q k®µA±i»«
buffer under-run o¼¢‾B¼« ¬jn°C©�@
Bµ²jAj S{AjoM Sîow ¬C nj ³�»T¼íT° [///³‾B½An]

SwA ¬C nj Bµ²jAj ¬jAjnAo= pA oTz¼M ,o¼¢‾B¼« pA
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volcanic arc »‾BzHzUC ¬Bª�@
oÇM ³Ç� »‾BzPzUC o½Aq] pA ºA³T{n [»wB®{�¼«p ]

k‾±{»« oµB� ¬Bª� ð½ ¥ñ{ ³M ³z�‾ º°n
conjugate arcs Z°jq«ºB´‾Bª�@
³Ç� ²oÇ½Aj ð½ pA x±Q©µBÇ‾ ¬BªÇÇ� °j [»'BÇÇ½n ]

SwA ¥«B� ¶o½Aj ð½ ¬BzîBªT]A
cognitive deficit »TiB®{ ßj±Lª�@
»Çz‾Aj BÇ½ »¦�î ºBµ³L®] »½BwnB‾ [»wB®Ç{¬A°n ]

ºo¼£jB½ B½ ºn°CjB½ nj »‾A±UB‾ k®‾B« /µl
oligomenorrhea »‾BT{j©�@
pA oTªÇ� ¬C RBíÇ)j BÇ½ nAk�« ³� »‾BT{j [»ñ{qQ ]

k{BM nB\®´M S§Be
volcanic belt »‾BzHzUC k®Moª�@
¬A°Ao) ºB´‾BzPzUC pA ¥ñzT« »‾°p [»wB®{�¼«p ]

cut-off low ²k½oM nBz�©�@
k{n ²°B‾ ð½ ¬°nj nj ³� ºjow nBz)©� [±] /�]
nj ° j±{»Ç« Ak] »MoW »¦æA ¬B½o] pA ° k®�»«

jo¼£»« nAo= ¬B½o] º±wA±TwA
prebiotic nB½Sv½pðª�@
WîBÇM ³Ç� »ªxÇµ ¥MB=o¼ÇW ºBÇµAmÇW [³½m�ÇÇU ]

k‾±{»« ¬±§±� ºB´‾B¢«Ak‾Aq½n k{n ð½odU
»�B�@B‾ ¬k«Cn° Ñ ¬k«Cn°©�@

underproved ²k«Cn°©�@
° oªhÇ« ©� S¼§Bí) oYA nj ³� ºo¼ªi [»Ç½Am3 /�]

k{BM ²k«Cn° ©� ,pB£ k¼§±U oTª� Sîow
observable quantity o½mQ²kµBz« S¼ª�@

ºo¼£@²pAk‾A ¥MB= »ñ½q¼) S¼ª� oµ [ð½q¼� ]

S¼®«A ¤oT®� �®¼ª�@
security control baseline
nj ³� »T¼®«A ºB´§oT®� ¥=Ake �î±ª\« [RAoMBhÇ« ]
° ©Ç� ßºo½mQ³MoÇT ºAnAjºBµ³‾B«Bw ºAoM ²jn ³w

j±{»« u½oíU jB½p ° ?w±T«
ramp meter bypass »‾BMjo¢µnnm£nB®�@
»‾BMjoÇ¢µn �¼{BÇÇe nj ºnm£nB®ÇÇ� [ºo´ÇÇ{ /b]
¥½BÇw° ¶sÇ½° ,nm£nB®� ?i ð½ ¬C nj ³� ²Ao£nqM

j±{»« ³T)o£ oS‾ nj ,/¼z‾owoQ �¼¦�‾
counterpoint ¬A±QoT®� .�Ä±QoT®�@
³M ³]±U BM »®d§ ?i k®a B½ °j XÀTiA [»1¼w±« ]
/Ç½A oM ©�@Be»®) ¤±æA ° B´‾C pA ð½ oµ ¤À�TwA

XÀTiA
»½BU°j¬A±QoT®� .�Ä±QoT®�@

double counterpoint
»½Akæ°j ß»‾k{t±ñí« /Ä±QoT®� [»1¼w±« ]

»‾k{t±ñí« ¬A±QoT®� .�Ä±QoT®�@
invertible counterpoint
BÇ½ (part) yhÇM ¬C nj ³Ç� »®Ä±QoT®Ç� [»1¼w±« ]
ºB´zhÇM BÇ½ yhÇM BÇM k®‾A±U»« »®¼½BQ ºB´zhM

k‾±{ B]³MB] »½¿BM
contrapuntal »‾A±QoT®� .»®Ä±QoT®�@

/Ä±QoT®� ³M J±v®« [»1¼w±« ]
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block control ²B£o¼w ¤oT®�@
ð½ nj nB�Ç= S�oe ¬C nj ³� ºk®½Ao) [»¦½n /b]

j±{»« y½BQ ²B£o¼w
bradycardiac, bradicardic yPUk®�@
nBaj /2 j±{»« »zPUk®� WîBM ³`‾C /1 [»ñ{qQ ]

¬C ³M X±Mo« B½ »zPUk®�@
bradycardia »zPUk®�@
kÇe pA K¦Ç= ¬BMoÇT jAkíÇU ¬j±ÇM oTª� [»ñ{qQ ]
³MoT 50 pA oTª� ³MèL‾ jAkíU ¬k{ ©� BM ,nB\®´M

³�¼=j nj
nodal bradycardia »µo£»zPUk®�@
çBL�‾A tod« ¬C nj ³�»zPUk®� 2A±‾A pA [»ñ{qQ ]
toTÇz« ºBµ³TÇwj B½ »®�M Ç ºq¼¦µj ¶o£ pA K¦=

jq¼i»«oM (common bundle)

Ao½mQÑ o½mQy®�@

¥«Bî Ñ o£y®�@

acting out »½Bª‾y®�@
³Ç� ³‾Ap°n »£k‾p nj nBñ{C ºnBT)n [»wB®{¬A°n ]
SwA nB¼zµB‾ »‾B\¼µ ºB´TnBíU ¬B¼M ºAoM ºoP«

»‾BzHzUC ºAo«±¦¢®�@
volcanic conglomerate
RBí�Ç= pA ²k{¥¼ÇñzU ºAo«±¦¢®� [»wB®{�¼«p ]

²k{jo£ »‾BzPzUC
canonical quantization ºjAk®MyT‾A±�@

tBÇwAoÇM ³Ç� ¬jo�»«±T‾A±� ºAoM »{°n [ð½q¼� ]
ð¼‾BÇñ« BÇM »«±TÇ‾A±Ç� ð¼‾BÇñ« »Ç‾A±hªµ ¥æA

SwA nA±TwA ð¼wÀ�@
ramjet, athodyd, S]J±�@
aerothermodynamic duct, ramjet
engine
»ÇÇz« ÒjA±ÇÇµ S] n±U±ÇÇ« »î±ÇÇ‾ [»ÇÇ½A±ÇÇÇµ /b]
k=B) ³� »®¼Mn±U S] n±U±« ³¼L{ ,(airbreathing)

SwA /¼Mn±U B½ n±woPª�@
turbo-ramjet »®¼Mn±US]J±�@
° S] �¼Mn±ÇU pA K�oÇ« ºA³Ç‾Aoz¼ÇÇQ [»ÇÇ½A±ÇÇµ /b]
j±{»« ²jB7TwA »U±æoMp ºBµBª¼QA±µ nj ³�S]J±�@
supersonic »U±æoMpS]J±�@
combustion ramjet, scramjet
nj dAoTeA ¬C nj ³� S]J±� �‾Aoz¼Q [»Ç½A±µ /b]
jo¼£»« Rn±æ R±æoMp Sîow BM »½A±µ ¬B½o]
percussion yM±�@
Á±ªí« ³� o¢½j ©v] ³M »ªv] jn±ioM [ð½q¼� ]

SwA k½k{ �MoT BM ²Aoªµ
ºA²nBe k®ioa³§±U±�@

midget tropical cyclone
/½oU»‾°o¼ÇM 2BíÇ{ ³� ºA²nBe ºk®ioa [±] /�]

SwA oT«±¦¼� 200 BU 100 ¬C �TvM nBz)©µ
abbreviation 1 ºpBw³U±�@
_½oÇA pA ³� ºk®½Ao) ,ºpBw²rA° nj [»wB®{¬BÇMp ]
k‾±{»« ²BU±� »SP¦U ° »½B\µ oS‾ pA Bµ²rA° ¬C
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abbreviation 2 S{±‾³U±�@
k®Ç½Ao) ¥æBe ³� ²k{²BU±� »Un±æ [»wB®{¬BMp ]

SwA ºpBw³U±�@
³®½oMp Ñ¿BM ¬Ao� �½oTña±�@

fertilizer j±�@
ºq¼h¦æBe ºAoM ³�ºA²jB« 2±‾ oµ [SîAnp � /5@]j°n»« nB� ³M t@Bi
organic fertilizer »§C j±�@
° jnAj »«Aj B½ »µB¼£ Fz®« ³�ºj±� [SîAnp � /5@]j°n»« nB� ³M t@Bi S½±�U ºAoM
manure tea JAj±�@
³M JC ¬jo� ³)BTA pA uQ ³�»í½B« [SîAnp � /5@]

j±{»« ZnBi ¬C pA »«Aj j±�@
manure spreader »«AjxBQj±�@
° ¤B�TÇ‾A ºAoÇM ¬C pA ³� »µB¢Twj [SîAnp � /5@]

j±{»« ²jBPTwA »«Aj ºBµj±�yhQ
manure, dung »«Aj j±�@
° ¨Aj R¿±xÇ) ¬C Fz®« ³� ºj±� [SîAnp � /5@]

SwA ¬B¼�@B«
starter fertilizer pAk‾A²An j±�@
t@BÇi ³ÇM ©Ç� o½jB�« nj ³� ºj±� [SîAnp � /5@]
¬AnAk«B¼‾ ²s½°³M ¬BµB¼£ �¼§°A k{n BU j±{»« ³)BTA

k®� é½ovU An
green manure qLw j±�@
o½p ° ¬BµB¼£Sz� pA ¥æBe ºj±� [SîAnp � /5@]

B´‾C ¬jo� t@Bi
topdressing 2 _ow j±�@
²jAj k{n¤BÇenj ²B¼Ç£ ³M ³� ºj±� [SîAnp � /5@]

j±{»«
fertilizer burn »¢Ti±wj±�@
²B¼£ �=Bw ° òoM ³M RnBvi »î±‾ [SîAnp � /5@]

»½B¼ª¼{jA±« ° j±� ¶pAk‾A pA y¼M joMnB� oYA oM
chemical fertilizer »½B¼ª¼{ j±�@
¶jBÇ« k®Ça B½ ð½ º°Be ³� ºj±� [SîAnp � /5@]

SwA »‾kí«
complete fertilizer ¥«B� j±�@
° ¬r°oT¼Ç‾ oæB®î ºAnAj ³� ºj±� [SîAnp � /5@]

SwA tBTQ ° oPv)
liquid fertilizer/liquid fertiliser é½B« j±�@
»µB¼£ »½AmW oæB®î ºAnAj »§±¦d« [SîAnp � /5@]
balanced fertilizer ¤jBíT« j±�@
pA »LwB®« ºB´TLv‾ ºAnAj ³� ºj±� [SîAnp � /5@]
²B¼Ç£ ±ª‾ ° k{n ºAoM ºn°oT »‾kí« o~®î k®a

SwA
short dung t±Q©¼‾ j±�@
HL½o�U ³�ºA²k{o¼ªhU »‾A±¼e j±� [SîAnp � /5@]SwA ²k¼w±Q ¬C pA »ª¼‾
Fornax ²n±�@
»M±®Ç] ¶oñª¼‾ nj ºn±‾©� »ñ¦) Rn±æ [¨±\‾ ]

uÔ�¼=° o´‾ ònqM Rn±æ °j ¬B¼« ¬BªwC
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Lamnidae ¬B½A³w±�@
°j ³Ç� ¬B‾Bw³w±� �TwAn pA ºA²o¼U [»wB®{Sv½p ]
ºBµ³§BÇM ° ða±Ç� »]oh« �§BM ð½ ° »TzQ �§BM

k‾nAj ¥ñ{»§Àµ »«j �§BM ð½ ° ònqM ºA³®¼w
Lamniformes ¬B‾Bw³w±�@
�§BÇM °j BM ònqM BU ?w±T« »‾B½qMC [»wB®{Sv½p ]

SwA ²BU±� »«°j ° k®¦M nB¼vM ¤°A �§BM ³� »TzQ
Orectolobbiformes ¬B‾Bw¡®´‾³w±�@
³Ç� ònqM nB¼vM BU ða±� »‾B½qMC [»wB®{Sv½p ]
(¬BÇµj ° »®¼ÇM ºB´ÇiAn±Çw /¼M nB¼{) »®¼M nB¼{

k®Tvµ ³¼L{ ¬B‾Bw³w±� ³M ° k‾nAj ³Tv]oM
Rhincodon typus ºA³‾±« ¡®´‾³w±�@
° ¬B¼¢®´‾³w±Ç� ¶o¼ÇU pA ºA³‾±Ç£ [»wB®ÇÇ{Sv½p ]
¬AnAjyzMC¨o‾ �TwAn¿BM ° ¬B‾Bw¡®´‾³w±� �TwAn

SwB¼‾j »µB« /½oT£nqM ³�@
Rhincodontidae ¬B¼¢®´‾³w±�@
¬B‾Bw¡®´‾³w±Ç� �TwAn pA ºA²o¼U [»wB®Ç{Sv½p ]
�§BÇMð½ ° »TÇzQ �§BÇM °j ° ³Tv]oM »®¼M nB¼{ ³�@
SwA ða±� ° »½B´T‾A B´‾C ¬Bµj ° k‾nAj »]oh«

»J¼Jek¼Hw �w±�@
Carcharodon carcharias
�TÇwAn ° ¬BÇ½A³w±Ç� ¶o¼ÇU pA ºA³‾±£ [»wB®Ç{Sv½p ]
ònqM nB¼vM ³� ¬AnAjyzMC¨ o‾ �TwAn¿BM ° ¬B‾Bw³w±�@
³M ¥½B« ºoTv�@Bi ºq¼«C¡‾n ¬C »TzQ c�w ° SwA
Â«B� po« »ªñ{ ° »TzQ b±�w ¡‾n �¼M ° jnAj »MC

Sv¼‾ Bµ±¦´Q nj »~hz«

tuning 1 _±�@
ð½ nj j±]±Ç« ¥æA±) oM ©�@Be ?MA°n [»1¼w±« ]

/¼í« pBw
tuning 2, tune ¬jo� _±�@

pBwð½ »ªM ° o½p ©¼S®U [»1¼w±« ]
blizzard _@¿±�@
K]±« ³� @oM xq½n BM ²Aoªµ k½k{ jBM [±] /�]

j±{»« k½j yµB�@
mountain sickness »¢T�o£@²±�@
nj ¬s¼Çv�@A j±LªÇ� pA »{BÇ‾ »T§BÇe[/// ºo¢{joÇ£@ ]

¬BTvµ±�RBîBPUnA
Mensa q¼«²±�@
ð½jqÇ‾ ºn±‾©� ° ða±� »ñ¦) Rn±æ [¨±\Ç‾ ]
nj ºk®‾B«q¼« ²±� pA ¬C ¨B‾ ³� ¬BªwC J±®] K�=
²kÇ{ ³T)oÇ£ »M±®] ºB�½o)A nj ¬°BU O¼� �¼{Be

SwA
minor jB´�@
,éMoÇ« u½oUBÇ« ð½ pA ºA³Ç½Anj ºAoÇÇM [»'BÇÇ½n ]
ß¥«B{ ß¬±Tw ° o�w @me pA ³� »v½oUB« ¬B®¼«oUj

k½C»« Swj³M ³½Anj ¬C
u½oUB« ¬B®¼«oUjjB´�@

minor determinant of a matrix
@me pA ³� »íMo« u½oUB« ð½ ¬B®¼«oUj [»'B½n ]
³ÇM ç°oP«u½oUBÇ« ºB´‾±TÇw ° Bµo�Çw »xíÇM

k{BM ²k«C Swj
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¬B®¼«oUj pA ºA³½Anj jB´�@
minor of an element of a determiniant
¬±TÇw ° o�Çw @mÇe pA ³Ç� »‾B®¼«oÇUj [»'B½n ]
Swj³ÇM ¬B®¼«oUj ð½ nj ç°oP« �½Anj BM o�B®T«

k{BM ²k«C
disk galaxy ¬±£|o! ¬Bzñ´�@
|o= ¬C »¦æA nBTiBw ³� ¬Bzñ´� »î±‾ [¨±\‾ ]

SwBµ²nBTw pA »�pB‾
arch(a)eofauna ¬B£@B½p�´�@
nj ³� ºn±‾B] ºB½B�M pA ºA³î±ª\« [»wB®{¬BTwBÇM ]
k½C»« Swj ³M}hz« »TiB®{¬BTwBM S�BM ð½

site quality ²B¢z½°n S¼H¼�@

³Ç� ²BÇ¢z½°n ð½ k¼§±ÇU ¬Aq¼« [¥¢®] � éMB®«/¨ ]
}hÇz« �‾±£ ð½ »ª\e k¼§±U tBwAoM Á±ªí«

j±{»« /¼¼íU
²B¢z½°n ºn°²o´M / ÇT«

baking quality »½A±‾B‾S¼H¼�@
¬BÇ‾ k¼§±ÇU ºAoM jnC ð½ ¬j±M KwB®« [»½Am3 /�]
é½p±ÇU ° ¤C²kÇ½A S)BÇM ° ²kÇ«Cn° o¼ªi BM J±i
/¼Çe nj ²k{¥¼ÇñzU ºA±Çµ ºB´MBLÇe SiA±®ñ½

o¼ªhU
sponge cake »\®HwA ð¼�@
jnC pA ²k{³¼´U ðLw ° ¥h¦hT« ð¼� [»½Am3 /�]
Bµ²k®µj©íA ° ²k{²jp ïo«©hU ° oñ{ ° An°j±i



ò@
y�J±aºnB£ Ñ ºnB£@

sulky y�J±aºnB£@
ºAoM ºq¦) ° foa°j ºA³¦¼w° [¥¢®Ç] � éMB®«/¨ ]
RB¼¦ªÇî nj Bµ³®¼M²joÇ£ ¥ªÇe ° /TÇ{Ak´Ç¢‾ ¿BM

»z�J±a
ºnB£ / ÇT«

K¼\‾ pB£@ Ñ oYA»M pB£@
K¼\‾ pB£@ Ñ njB‾ pB£@

noble gas K¼\‾ pB£@
oæB®î »M°B®U ¤°k] ²k\µ ²°o£ pA ºpB£ [»ª¼{ ]
oSÇ‾ pA ,jn±Ç« k®Ça nj qÇ] ° SwA »ªÇUAðU ³�@

SwA oYA»M »½B¼ª¼{
inert gas oYA»M pB£ / ÇT«
rare gas njB‾ pB£@
volcanic gases »‾BzHzUC ºBµpB£@
¬An±Ç) ¨B¢®ÇÇµ nj ³ÇÇ� »½BµpBÇÇ£ [»wB®{�¼ÇÇÇ«p ]

k‾±{»« ZnBi ¬C pA ¬BzPzUC
ionized gas ²k¼‾±½ pB£@
¬C ºB´§±ñ§±« B½ B´ªUA pA »xíM ³� ºpB£ [ð½q¼� ]

k‾A²k¼‾±½

scale ¨B£@
Bµ³ª
‾ ¶k‾°n/¼½BQ B½ ²k‾°n¿BM »§A±U [»1¼w±« ]

inductive step AoJTwA ¨B£@
u½oíÇU) »Tz£pBÇM u½oíÇU pA »zhÇM [»'BÇÇ½n ]
B½ ³¦ª] pA ³§BL‾j �¦ª] oµ k¼§±U /Ø¼L« ³� (»½Ao�TwA

SwA »¦L= ºBµ³¦ª]
whole-tone scale ²joQ¨BªU ¨B£@
oÇµ /¼ÇM ³� ³ª
‾ y{ pA ¥ñzT« »«B£ [»1¼w±Ç« ]

SwA ³¦æB) ²joQ ð½ B´‾C pA ð½
microtonal scale ºA²joQq½n ¨B£@
ºBµ³¦æBÇ) ³ÇM °BTÇ�@A ©¼v�U BM ³� »«B£ [»1¼w±« ]

k½C»« j±]°³M ²joQ©¼‾ pA oTª�@
mouldboard plough ¬Ajo£oM�µC°B£@
BM ³¼§°A ºpn°t@Bi ºAoM ºA³¦¼w° [SîAnp � /5@]
Rn±Çæ ³M An t@Bi ³� ¬Ajo£oM ° ³
¼U k®a B½ ð½

k‾Ajo£»«oM ° joM»« ºnB¼{ ºBµ³½¿
disc plough »MBJzM �µC°B£@
ºB´MB�zM BMºpn°t@Bi nj ºA³¦¼w° [SîAnp� /5@]
j±i n±d«º°n ¥�Tv« n±A@³M ð½ oµ ³� ºj¿±)

k‾Ajo£»«oM ° joM»« An t@Bi ° k®�»« ¬An°j
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Bos grunniens »TLU °B£@
�TÇwAn ° ¬B½°BÇ£ ¶o¼ÇU pA ºA³‾±Ç£ [»wB®Ç{Sv½p ]
¥½±A ° »®d®« ° ²B¼w »½BµfB{ ³� ¬B‾Bw© ÔwZ°p° k®¦M Bµ±¦´Q ºBµ±« »§° ²BU±� SzQ ºBµ±« ,jnAj

SwA ¬Aq½°C nAj/¼a ß¥®{ k®‾B«
°B£sG / ÇT«

Dugongidae ¬B¼½B½nj°B£@
³� ¬B‾Bw»½B½nj°B£ �TwAn pA ºA²o¼U [»wB®{Sv½p ]

k‾nA±hµB¼£ ° ºqMC ° ònqM »‾AnAk‾BTvQ
»‾°pB«C »½±«�U »½B½nj °B£@

Trichechus inunguis
�TÇwAn ° ¬B¼½±«/ÇU ¶o¼U pA ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p ]
BÇM u®] /½A �‾±£ /½oTña±� ³� ¬B‾Bw»½B½nj°B£@

SwA oT« ³w j°ke »§±A
ºA³§BMSwj»½±«�U »½B½nj °B£@

Trichechus manatus
�TÇwAn ° ¬B¼½±«/ÇU ¶o¼U pA ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p ]
¬°kM HL½o�U ° ºoTv�@Bi »‾kM BM ¬B‾Bw»½B½nj°B£@
»T�oe ¨Ak‾A ° SwA »L�î »T�oe ¨Ak‾A k=B) ³� ±«

SwA o½mQ@B�í‾A ° ²BU±� »½±¦]
»§B¢®w»½±«�U »½B½nj °B£@

Trichechus sengalensis
�TÇwAn ° ¬B¼½±«/ÇU ¶o¼U pA ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p ]
oÇ¢½j BÇM ³v½B�Ç« nj xA²p±Q ³� ¬B‾Bw»½B½nj°B£@

SwA oUnAjt±‾ Bµ³‾±£@
Dugong dugon »J¼Je»½B½nj °B£@
�TwAn ° ¬B¼½B½nj°B£ ¶o¼U pA ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p ]
HL½o�ÇU ° ºoTÇv�@Bi yTw±Q ³� ¬B‾Bw»½B½nj°B£@

ºke BU @oA °j pA ° ²jBw y‾kM ,SwA ±« ¬°kM
SwA »L�î »T�oe ¨Ak‾A k=B) ° SwA ²joz)

Sirenia ¬B‾Bw»½B½nj°B£@
Â«BÇ� ³Ç� »½BÇ½nj ¬AnAk‾BTvQ B´®U [»wB®Ç{Sv½p ]
° ±Ç« ¬°kÇM B´Ç‾C ¨BªU HL½o�U ;k‾nA±hµB¼£ ° ºqMC

k‾A»L�î »T�oe ¨Ak‾A
Bos sauveli »]±L«B� °B£@
�TÇwAn ° ¬B½°BÇ£ ¶o¼ÇU pA ºA³‾±Ç£ [»wB®Ç{Sv½p ]
B´‾C ¡‾n ° k‾nAj S{nj ºA³X] ³� ¬B‾Bw© ÔwZ°p° ²kÇ«CoÇM SzQ ° k®¦M BµBQ ° ²B¼w B½ ²o¼U ºA²±´=

SwA nAjp±=
Bovidae ¬B½°B£@
³Ç� ¬B‾Bw©wZ°p �TwAn pA ºA²o¼U [»wB®{Sv½p ]
¬kM »«Ak= éMn ° SwA o¼
T« nB¼vM B´‾C ¬kM ¶pAk‾A

SwA oT£nqM »L�î Sªv= pA
thermonuclear fusion ºA³TvµB«o£SiAk£@
ºB´Q±U°qÇ½A /¼ÇM ³Ç� ºA³TÇvµ »TÇiAkÇ£ [ð½q¼� ]
° B«j oYA oM Bµ³Tvµ ¬C nj ° kµj»« fn ¬r°nk¼µ
¥MB�TÇÇ« y‾An oÇÇM jBÇÇ½p ²jBÇÇí§Ad±ÇÇÇ) nBÇÇÇÇz)

k®®�»« ³L¦W ¬B{»ñ¼UBTwA°oTñ§A
flux n°CpAk£@
»Ç½AqÇ]A BM ° ³)BTA ²n±� nBM ³M ³� ºA²jB« [»ª¼{ ]
¶nBMoÇw ¬j±ÇM ¤B¼Çw BÇU j±{»« K¼�oU ³TwA±iB‾

kµjy½Aq)A An »½B´‾
alpha transition »½BH§C nAm£@
BM ³� oTij �Tvµ ³M njB« �Tvµ ¬k{ ¥½kLU [ð½q¼� ]

jo¼£»« Rn±æ njB« �Tvµ pA BP§C ¶nl ¥¼v£@
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²r°A oYA Ñ ²r°A nAm£@
nutrition(al) transition ºA³½m.U nAm£@
2±Ç‾ ° K¼�oÇU nj ³Ç� »UAo¼¼
U �î±ª\« [³½m�ÇU ]
ð½ �½m
US¼íT° °S¼§Bí) º±¢§A ° »½AmW ©½rn

j±{»« jB\½A ¬B«p ¤±A nj ³í«B]
collective transition »íª] nAm£@
S§BÇe pA ©UA ð½ �Tvµ ¬C nj ³� ºnAm£ [ð½q¼� ]

j°n»« o¢½j S§Be ³M »íª]
skid trail »z�J±a nm£@
RB¼¦ªî ³‾±¢`¼µ ³� »µB£nm£ [¥¢®Ç] � éMB®«/¨ ]
¬C_½oA pA °SwA ³T)o¢‾ Rn±æ ¬C nj ºpBvµAn
¥�T®Ç« »z�J±a o¼v« BU ²k®� ºBQ pA Bµ³®¼M²jo£@

k‾±{»«
crosswalk oMBî nm£@
° ²jB¼Q n±Lî ºAoM ²k{»z�@?i ¥d« [ºo´{ /b]

²An çoî pA ¬C k®‾B« ° ³ioa°j
biometric passport nB¢‾Sv½p �«B‾nm£@
¬C nj ³ÇÇ� »ñ¼‾°oTÇÇÇñ§A ºA³«B‾nmÇÇÇÇ£ [»«±ªÇÇÇÇî ]
° Sz¢‾A oYA ° ²o´a ºBµ»£s½° ¬±a »½Bµ³~hz«
°A S½±Çµ }¼hzU ºAoM ³«B‾nm£ ²k‾nAj �¼L®î º±¢§A

k{BM ²k{ ²o¼il ºA³‾B½An �{AoU º°noM
melismatic passages ºo½odU ºBµnm£@
³Ç� SwA »½Bµ³ª
‾ ¥«B{ ³� nm£ »î±‾ [»1¼w±« ]

j±{»« ²k‾A±i /T« ºB\µ ð½ º°n
quantum gravity »«±T‾A±� »‾Ao£@
¬BÇMp ³ÇM ³Ç� »T=° /¼Tz¼‾A y‾Ao£ �½oS‾ [ð½q¼Ç� ]

j±{ ¬B¼M »«±T‾A±� ¬Ak¼«

Felidae ¬B½A³Mo£@
¬B‾BÇwnA±hT{±Ç£ �TwAn pA ºA²o¼U [»wB®{Sv½p ]
;k®TÇvµ ðMBa nB¼vM ° k‾nAj ¨o‾ ° oW¿ »‾kM ³�@
¨j ° º±= ° ònqM B´§B¢®a ° ða±� B´‾C Rn±æ

SwA k®¦M B´‾C
»¢‾±ñ« ònqM»µB«³Mo£@

Pangasianodeon gigas
ºBµ³‾±ÇÇ£ /½oT£nqÇÇM pA »ÇÇñ½ [»wB®ÇÇÇ{Sv½p ]
ºBµ¥¼LÇw ³Ç� ¬B‾Bw»µB«³MoÇ£ �TwAn ° ¬B½A³¦LwA
³ÇM ¥½BÇ« qLÇw B´Ç‾C ¡‾n ° kÇ‾nAj ¥½±ÇA ° n±�=

SwA ºoTv�@Bi
Siluriformes ¬B‾Bw»µB«³Mo£@
° ³®µoÇM »‾kÇM HL§BÇW ³Ç� »‾B½qÇMC [»wB®Ç{Sv½p ]
ºA³®¼Çw ° »TÇzQ �§BÇM º±¦Ç] nj SPw ºBµ³í{A

k‾nAj
surface collection »d#wºn°Cjo£@
Bµ³TiBÇwSwj k®ª{°n ºn°Cjo£ [»wB®{¬BTwBM ]
�A±dÇ« ð½ c�Çw nj ¬B½BªÇ‾ ºBµ³TiBw¨±ÇM BÇ½

»TiB®{¬BTwBM
requirements acquisition pB¼‾ ºn°Cjo£@
¬C nj ³Ç� nAqÇ)A¨o‾ »eAoA pA ¥L= �¦eo« [///³‾B½An]
j±{»« ºn°Céª] ºnAq)A¨o‾ �‾B«Bw ºBµpB¼‾ �ªµ
international tourism »¦¦ª§A�¼Mºo¢{jo£@
³ÇM n±Çz� ð½ ¬B®Ç�@Bw ³� »Uo)Bv« [/// ºo¢{joÇ£@ ]

k®µj»« ¨B\‾A o¢½j ºBµn±z�@
outbound tourism »]°oiºo¢{jo£@
ºB´Uo)Bv« ¥«B{ ,ºo¢{jo£ 2A±‾A pA [/// ºo¢{jo£@ ]

o¢½j ºBµn±z� ³M n±z� ð½ ¬B®�@Bw
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internal tourism ºpo«¬°nj ºo¢{jo£@
2±ª\Ç« ¥«BÇ{ ,ºo¢{joÇ£ 2A±‾A pA [/// ºo¢{jo£@ ]

ºj°n° ° »¦iAj ºB´Uo)Bv«
science tourism ºpn°©¦îºo¢{jo£@
»®TL« ³� ºjo£Sí¼LA pA ºA³iB{o½p [/// ºo¢{jo£@ ]
° ¬Ak®ªÇz‾Aj ²Aoªµ ³M }~hT«o¼W jAo)A oPw oM
ºBµS¼§BíÇ) nj B´Ç‾C BM ºnBñªµ ºAoM ¬B½±\z‾Aj

SwB¼‾j u¦Th« XB�‾ nj »ª¦î
religious travel 2, »Lµm«ºo¢{jo£@
religious tourism
k½jpBM B´‾C »¦æA ¶q¼¢‾A ³� »½BµoPw [/// ºo¢{jo£@ ]

SwA »Lµm« ©wAo« ° VAo¼« pA
inbound tourism ºj°n°ºo¢{jo£@
ºB´Uo)Bv« ¥«B{ ,ºo¢{jo£ 2A±‾A pA [/// ºo¢{jo£@ ]

n±z� ð½ ³M o¢½j ºBµn±z� ¬B®�@Bw
volcanic neck »‾BzHzUC ¬jo£@
�TÇvµ pA ¥ñzTÇ« k®‾B«ZoM »½Bª¼w [»wB®{�¼«p ]
»‾°o¼M ºB´zhM ³� ço�®« ¬BzPzUC ð½ /½nlC

SwA ³T)B½ y½Bwo) ¬C
¬A±iuM@Ç@u½±‾ðU �‾°jo£ Ñ uM@Ç@ðU �‾°jo£@
WORM drive ¬A±iuM@Ç@u½±‾ðU�‾°jo£@
¬A±U»Ç« ¬C ðªÇ�@³ÇM ³ÇÇ� ºA²nAqÇÇ)A [RAoMBhÇÇ« ]
pA BÇ½ S{AmÇ£ ºn±ÇÇ‾ ðv½j º°n An RBîÀÇÇAA
° SwA /T{±‾@¥MB= nBM ð½ ?�) Bµ²jAj ;k‾A±i¬C

SwA¬k‾A±i@¥MB= ?�) ¬C@pA@uQ
uM@Ç@ðU �‾°jo£ / ÇT«

calque ºnAjoM²jo£@

²rA° ºBµ²pBw ¬C nj ³� ºo¼£¨A° »î±‾ [»wB®{¬BMp ]
ð½³ÇMð½ ²k‾o¼Ç£¨A° ¬BMp nj ²k{³T�o£¨A° RnBLî B½

j±{»« ²k½q£oM »§jBí« ð½ oµ ºAoM ° ³ª]oU
log ³®¼M²jo£@
»¦¢®] Sinj ð½ �®U pA »TªvN [¥¢®] � éMB®«/¨ ]

SwA ¥ñ{ºA³‾A±TwA Á±ªí« ³� é�N pA uQ
eclipse chaser ±]S�o£@
° kæn ºAoM ³� ºA³�oeo¼Y B½ ºA³�oe »ª\®« [¨±\‾ ]

k®�»« o7w B¼‾j ]¦Th« XOB®« ³M B´T�o£ SLY
Lupus òo£@
nj ¬BªwC »M±®] ¶oñª¼‾ nj »ñ¦) »Un±æ [¨±\‾ ]

Jo�î ° ¬Aq¼« ºB´Un±æ J±®]
heat of solution, ¤Àd‾A ºB«o£@
enthalpy of solution
¥Çe oÇYA nj ²k{Jm] B½ ²k{jApC ºB«o£ [»ª¼{ ]
©\Çe nj /¼íÇ« ¶jBÇ« ð½ pA ¤±« ð½ ¥«B� ¬k{

¤Àe pA ºjB½p
heat of dissociation ð¼ñHU ºB«o£@
¶k‾pBÇw oæB®Çî ð¼ñPU ºAoM p̈¿ ºro‾A [»ª¼Ç{ ]

ºpB£ S§Be nj /¼í« ¶jB« pA ¤±« ð½
»½B�§C y½B«o£Ñ »TiAk£@BH§Cy½B«o£@

alpha particle heating »½BH§Cy½B«o£@
pA »{BÇ‾ ºroÇ‾A oÇYA oM BªwÀQ ¬k{ ¨o£ [ð½q¼� ]
¶nl k¼§±U ³M ³� ¨±¼T½oU ° ¨±½oU°j ºA³TvµSiAk£@

k«B\‾A»« BP§C
fusion heating »TiAk£@BB§C y½B«o£ / ÇT«
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plasma heating BªwÀQ y½B«o£@
RAnl ºA²n±UBÇ� »½B«oÇ£ todÇU y½Aq)A [ð½q¼� ]
y½B«oÇ£@³¦ªÇ] pA »P¦Th« ºB´{°n ³M ³� BªwÀQ

jo¼£»« Rn±æ ,°nnj»M ©�@AoU ° »ªµA
foehn jBL«o£@
³� O§C ²B®QjBM nj ðzi ° ¨o£ K¼{°o� jBM [±Ç] /�]
SwA ²±� ³T{n çoî pA tB¼�«k½kªµ xnB{ �\¼T‾

¬±� / ÇT«
free foehn jApC jBL«o£@
/¼«p c�w pA oU¿BM nj jBL«o£ ?½Ao{ jB\½A [±] /�]

(¬BTvµ±� nj)
high foehn éBUo« jBL«o£ / ÇT«

jApC jBL«o£ Ñ éHUo« jBL«o£@
B‾A°Bw Ñ S{k«o£@

ºA³`Tinj ºB‾A°Bw Ñ ºA³`TinjS{k«o£@
»Tinj ºB‾A°Bw Ñ »TinjS{k«o£@

»�¦î »Tinj ºB‾A°Bw Ñ »H¦îS{k«o£@
group ²°o£@
»½BÇÇU°j ¥ªÇÇî ð½ BÇÇM ºA³î±ª\ÇÇ« [»'BÇÇÇ½n ]
° ,k{BÇM »‾BªÇµ o~®ÇÇî ºAnAj ³ÇÇ� o½mQS�oÇÇ{

k{BM ³T{Aj ¬°nA° ¬C o~®îoµ
groupware, teamware, nAq�A²°o£@
workgroup software
¬AoMnBÇ� pA »µ°oÇ£ ³Ç� ºnAqÇÇ)A¨oÇÇ‾ [RAoMBhÇÇ« ]
k®Ç‾A±TÇM BÇU k‾oM»Ç« nBÇ� ³ÇM »Ç�@AoTÇ{A Rn±æ@³M

k®®� ³§jBL« An j±i RBîÀAA
nilpotent group ¬A±U^±Q ²°o£@
k®‾B« ºnB\®´M �T{n ³� k®‾B« »µ°o£ [»'BÇ½n ]
oÇµ ¬C nj ³� jnAj

SwA q�o« ²°o£ o½p
perfect group ¨BU ²°o£@
j±i o£@B]³MB] ²°o£o½p BM oMAoM ³� »µ°o£ [»'B½n ]

SwA
leaving group ²k®®�_oU ²°o£@
/¼Çe nj ³Ç� nBÇM ¬°kÇM BÇ½ nAjnBM »µ°o£ [»ª¼{ ]

k®�»« toU An »¦æA ¤±ñ§±« »®¼z‾B] y®�@A°
substituent group �¼z‾B] ²°o£@
²°o£ B½ ©UA /¼z‾B] ³� »¦«Bî ²°o£ B½ ©UA [»ª¼{ ]

j±{»« »½B¼ª¼{ K¼�oU ð½ nj ºo¢½j
permutation group, »Tz¢½B] ²°o£@
substitution group
° k®Tvµ Sz¢½B] ¬C ºBxîA ³� »µ°o£ [»'B½n ]

SwB´Tz¢½B] K¼�oU ¬C JoT ¥ªî
solvable group o½mQ¥e ²°o£@

ßo¼\‾p ºAnAj »µ°o£ [»'B½n ]
¬j±M »¦MC Xo{ BM

oµ
quotient group »Tªv!ZnBi ²°o£@
ð½ ºBµ³î±ª\«©Çµ pA ¥æBÇe ²°oÇ£ [»'BÇÇÇ½n ]

ç°oP« »µ°o£ pA nB\®´M ²°o£o½p
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newsgroup/NEWS group ºoLi ²°o£@
oTÇvM nj ²s½°³ÇM ,»z½k‾A©µ ²°o£ ð½ [RAoMBh« ]
An j±Çi ºB´µB£kÇ½j ¬AoMnBÇ� ¬C nj ³Ç� ,S‾oT®Ç½A
ºB´µB£kÇ½j ¶nBÇMnj ,k®®�»Ç« ¤BwnA ¨B¼Q K§B=@nj
»î±T±Ç« oÇµ ¶nBMnj B½ k®®�»« oS‾nB´�A ¬Ao¢½j

k®®�»«S)B½nj B½ k®µj»« ³ÄAnA RBîÀAA
group therapy »‾B«nj²°o£@
¥Çe ºAoÇÇM »‾BÇÇ«nj¬A°n »î±ÇÇ‾ [»wB®ÇÇ{¬A°n ]
³� »µ°o£ Rn±æ ³M jAo)A »TiB®{¬A°n RÀñz«
o£¥¼´vU y�‾ nj o¢‾B«nj¬A°n k®a B½ ð½ ?w±U

j±{»« ²nAjA ²°o£@
periodic group ºA²n°j ²°o£@
k{BM »µB®T« ¬C ±xî oµ �LUo« ³�»µ°o£ [»'B½n ]
cyclic group ºn°j ²°o£@
ºB´Ç‾A±ÇU ¬C ºBxÇîA �ªÇµ ³Ç� »µ°oÇ£ [»'BÇ½n ]

k®Tvµ ²°o£ }hz« ±xî ð½ c¼dæ
Bµk«Bz¼Q BM »½°nB½°n ²°o£@

incident response team
BÇM ³Ç� ºjAoÇÇ)A pA ¥ñzTÇÇ« »µ°oÇÇ£ [RAoMBhÇÇ« ]
³¦MB�« ºAoM ° k‾nAj nB�@°@ow ºnAo�TA ºBµk«Bz¼Q
¤±ªíÇ« n±ÇA@³ÇM An ²°o£ /½A ;k‾nAj »£jB«C B´‾C BM
»ÇioÇM nj »§° ,k®µj»Ç« ¥¼ÇñzU |Bi ºjAo)A
K¦ÇA°Aj jAoÇ)A pA ° jnAj ºjn±Ç« »T¼µBÇ« ?½Ao{

j±{»« ¥¼ñzU
linking gang nAm£¥½n ²°o£@
³M ° o¢½kñ½ ³M An B´¦½n ³� »‾Ao£nB� ²°o£ [»¦½n /b]

k‾k®M»« k®M¥½n

simple group ²jBw ²°o£@
ºB´µ°o£oÇ½p B´®ÇU ³Ç� »´½kMBÇ‾ »µ°o£ [»'BÇ½n ]
²°o£oÇ½p ° ²°oÇ£ ¬C j±Çi pA k®UnBLÇî ¬C nB\®´M

¬C »´½kM
functional group, ¥«Bî ²°o£@
functionality 2

keA° Rn±æ ³M ³� B´ªUA pA »µ°o£ B½ ©UA [»ª¼{ ]
¤±ñ§±Ç« nj ¬r°nk¼µ ©UA /¼z‾B] ° k®�»« ¥ªî
/Ç½A ³ÇM »æBÇi ºB´¼£sÇ½° ° j±{»« /Mo�°nk¼µ

kzhM»« ¤±ñ§±«
symmetric group ¬nBJT« ²°o£@
ºBµSz¢½BÇ] �ªÇµ pA ¥ñzTÇ« »µ°o£ [»'B½n ]

�î±ª\«
alternating group J°B®T« ²°o£@
ºBµSz¢½BÇ] �ªÇµ pA ¥ñzTÇ« »µ°o£ [»'B½n ]

�î±ª\« Z°p
exponential group »½Bª‾ ß²°o£@
nj ³� ²jBw ßk®Lªµ ßo½mQ¥e ß»§ ²°o£ ð½ [»'BÇ½n ]

k{BM ð½ ³Mð½ »½Bª‾ S{B¢‾ ¬C
self-help groups, SHG nB½j±iºB´µ°o£@
BÇM ºjAoÇ)A pA ¥ñzTÇ« »½B´µ°oÇÇ£ [»wB®ÇÇ{¬A°n ]
S½Akµ° k®½C»« ©µ jo£ HLUo« ³� ³MBz« RÀñz«

k‾nAj ²k´î³M}~hT«o¼W jAo)A An B´‾C
affine group o¢ªµ ²°o£@
o¢ªÇµ RÀ½kLÇU �ªµ pA ¥ñzT« »µ°o£ [»'B½n ]

kíM»µB®T« ºnAjoM ºBx) ð½ /¼ñ‾B‾
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escape note, échappée (fr.) q½o£@
»¦æA ºB´T‾ pA »ñ½ BM ³� »¦æAo¼W »T‾ [»1¼w±« ]
ºoÇ¢½j BÇM ° ³Tw±¼ÇQ �¦æBÇ) j±i pA uQ B½ y¼Q

jnAj ³Tvv£ �¦æB)
mordent xq£@
S‾ ³ÇM é½oÇw ¶nBÇ{A BM ³� S®½p »î±‾ [»1¼w±Ç« ]

j±{»« Ao]A »¦æA S‾ ³M Sz£pBM ° n°B\«
upper mordent »½¿BMxq£@

»½¿BM S‾ BM xq£ [»1¼w±« ]
t±ñí« xq£ / ÇT«

lower mordent »®¼½BQxq£@
»®¼½BQ S‾ BM xq£ [»1¼w±« ]
»½¿BM xq£Ñ t±ñí« xq£@

selection y®½q£@
ð½ nj ³�»½Bµ³£n B½ jAo)A }¼hzU [SîAnp �/5@]k®Tvµ ¬Ao¢½j pA oUoM u‾B\T«B‾ S¼íª]

JBhT‾A / ÇT«
sexual selection »v®]y®½q£@
¬C nj ³� »í¼LA JBhT‾A pA »Un±æ [»wB®{Sv½p ]
An ¥MB�«u®Ç] ,u®] ð½ /½°nAj �½oS‾ tBwAoM

k®½q£»«oM
nAjS´] JBhT‾AÑ nAjS´]y®½q£@
²k®¦v£ JBhT‾AÑ ²k®¦v£y®½q£@

cascading menue ºA²nBzMC ¬B¢®½q£@

nj ³®½qÇ£ ð½ JBhTÇ‾A BÇM ³Ç� »‾B¢®½qÇ£ [///³‾B½An]
j±{»« oµB� »¦æA ¬B¢®½q£@

range ²oTv£@
»T¼ª� �®¼ª� ° ³®¼z¼M ke °j /¼M @ÀTiA [ð½q¼� ]

o¼
T«
ºnAk¼®{ k«BvM ¶oTv£@

audio frequency range
k«BvM BM »ñ¼Tw±�@C ºro‾A u¼A pA »zhM [ð½q¼� ]
¬Bv‾A x±£ ³� ,³¼‾BY nj xBíUnA 20000 BU 20 /¼M

kµj»«}¼hzU An ¬C »§±ªí«
audio range ºnAk¼®{ ¶oTv£ / ÇT«

accreditation range nBLTîA k¼½FU ¶oTv£@
¤oT®Ç� ßºnBLÇÇ]A b±�ÇÇw �î±ª\ÇÇ« [RAoMBhÇÇÇ« ]
° ºn°AoÇÇ) ° ºpBw²o¼ÇÇil ºAoÇÇÇM »woTÇÇÇÇwj
SwBµ²jAj S¼wBve ¶k®µj¬Bz‾ ³� Bµ²jAj¤B�T‾A

ºnAk¼®{ k«BvM ¶oTv£Ñ ºnAk¼®{ ¶oTv£@
active fault ¤Bí� ¥v£@
²jAj fn xqÇ(§ Go¼iA ¬C nj ³� »¦v£ [»wB®{�¼«p ]
jnAj j±]° ²k®½C nj ¬C jk\« jAkin ¤BªTeA ° SwA

volcanic emission »‾BzHzUC ¥¼v£@
oYA oM ³� ºpB£ HUkªî »]°oi jA±« [»wB®{�¼«p ]

k‾±{»« ZnBi ¬C pA ¬BzPzUC S¼§Bí)
acoustic emission »ñ¼Tw±�@C ¥¼v£@
pA »{BÇ‾ »ªÇ�@AoÇU Z±Ç« ¤B�TÇ‾A ° k¼§±ÇU [ð½q¼� ]
¥«BÇî oYA oM ³� »ªv] nj ºro‾A é½ow ºpBwjApC

k{BM y®U SdU »]nBi B½ »¦iAj
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alpha emission BH§C ¥¼v£@
�Tvµ pA SîowoQ ºBP§C RAnl ¬k{ jApC [ð½q¼� ]

»½Ap±UoQ k®½Ao) nj »ªUA
beta emission BTM ¥¼v£@
�TÇvµ pA SîowoQ ºBTM RAnl ¬k{ jApC [ð½q¼� ]

»½Ap±UoQ k®½Ao) nj »ªUA
alpha emitter BH§C ¶k®¦¼v£@
²k¼{BÇQA° BÇP§C RAnl ¥¼v£ BM ³� ºA³Tvµ [ð½q¼� ]

j±{»«
beta emitter BTM ¶k®¦¼v£@
²k¼{BÇQA° ¬°oTÇñ§A ¥¼Çv£ BM ³� ºA³Tvµ [ð½q¼Ç� ]

j±{»«
mydriatic ð«jo« ¶k®®�jBz£@
k®�»« jBz£ An ð«jo« ³�»½°nAj B½ ¥«Bî [»ñ{qQ ]
open packing »®¼a²jBz£@
k«BÇ] ºBµ²oÇ� ¬jAj nAoÇÇ= x°n [»wB®{�¼ÇÇ«p ]
¥h¦hU oX�@Ake B´‾C ¬B«k¼a ³� ºn±A ³M ¥ñ{©µ

k{BM ³T{Aj Bµ²o� /¼M An
ºjBz£ð«jo«Ñ ð«jo« ºjBz£@

independent tour jApCSz£@
¬Ao)Bv« ¬C nj ³� Bª®µAn ¬°kM »Tz£ [/// ºo¢{jo£@ ]

k®Tvµ jApC Â«B� ¬Bz½BµnB� ¨B\‾A ºAoM
familiarization tour, »½B®{C Sz£@
fam tour

HL§BÇW BÇ½ Sª¼Ç=¬ApnA Sz£ BÇ½ oPw [/// ºo¢{joÇ£@ ]
B½ ¥Tµ.³‾Bh‾Bª´« ð½ »)oí« n±S®« ³M ³� »‾B¢½An
Sí®æ /½A ¬AnB�nk‾ASwj ºAoM ºo¢{jo£ k~�«

j±{»« ²jAj K¼UoU
moment of inertia »Th§ n°BTz£@
o¼¼
ÇU oÇMAoÇM nj ¬BÇioÇa ©v] S«°B�« [ð½q¼� ]

»zioa S�oe
»¦æA»Th§ n°BTz£@

principal moment of inertia
n±dÇ« ¤±Çe K¦æ ©v] »Th§ n°BTz£ [ð½q¼Ç� ]

»¦æA
magnetic moment »v¼aB®.« n°BTz£@
©Çv] BÇ½ »v¼AB®
ÇÇ« ¶p±ÇÇe »£sÇÇ½° [ð½q¼ÇÇ� ]
�®¼z¼MSªÇv= ¥æBÇe BM SwA oMAoM ³� »v¼AB®
«

»v¼AB®
« ºB�§A oM n°BTz£@
guided tour, Bª®µAnBMSz£@
conducted tour
¬C nj ³Ç� ºA²k{ ºq½n³«B‾oM Sz£ [/// ºo¢{joÇ£@ ]

k®�»« »µAoªµ An ¬Ao¢{jo£ Bª®µAn
escorted tour n°B½BMSz£@
²jBPTÇwA n°BÇ½ RB«kÇi pA ³Ç� »Tz£ [/// ºo¢{jo£@ ]

k®�»«
voucher òoMSz£@
²jBPTwA ° ¿B�S)B½nj ºAoM ³�ºA³£oM [/// ºo¢{jo£@ ]
nAo= Sz£ºBxîA nB¼TiA nj ºo¢{jo£ RB«ki pA

jo¼£»«
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»]°oi pAjoQSz£@
outbound tour operator
ºB´Tz£ ¶k®®�nAq£oM ³� ºpAjoQSz£ [/// ºo¢{jo£@ ]

SwA »]°oi
incentive tour »J½±zUSz£@
B½ ¬B®�nB� nj nB� ²q¼¢‾A jB\½A ºAoM »Tz£ [/// ºo¢{jo£@ ]

¬B«pBw ð½ nj B´‾C J±i joñ¦ªî pA »‾AjnkN
guaranteed tour »®¼ªSUSz£@
,j±z‾ ±
§ no�« S¦´« BU o£@A ³� »Tz£ [/// ºo¢{jo£@ ]

SwA ²k{ /¼ªxU ¬C ºnAq£oM
o¼£@Ao� Sz£Ñ SiAjoQ ¨BªUSz£@

customized pre-formed tour »J�A±USz£@
S½BÇTn ¨kÇî Rn±Çæ nj ³� »Tz£ [/// ºo¢{jo£@ ]
_)A±U BM ,Sz£toT)j nj Znk®« ºAq]A pA ²°o£ow

j±{»« ²jAj ¬C nj »UAo¼¼
U pAjoQSz£@
orientation tour »´¼]±USz£@
j°n° ºAkTÇÇMA nj ²BU±ÇÇ� »TÇÇÇz£ [/// ºo¢{joÇÇÇÇ£@ ]
° S¼íT° BM B´‾C »½B®{C ºAoM o´{ ³M ¬Ao¢{jo£@

j±]±« RB‾Bñ«A
tailor-made tour »{nBHw Sz£@
ºB´TÇwA±Çinj tBÇwAoÇM ³Ç� »TÇz£ [/// ºo¢{jo£@ ]

SwA ²k{ »eAoA ºoTz« |Bi
public tour, retail tour, »«±ªî Sz£@
scheduled tour, per-capita tour,
individual tour
An j±i S¼¦M jo) ³� ¨±ªî ºAoM »Tz£ [/// ºo¢{jo£@ ]

k®�»« ³¼´U H~h{
all-inclusive tour o¼£@Ao�Sz£@
ºBµ³®½qÇµ �¼¦� ¬C fo‾ nj ³� »Tz£ [/// ºo¢{jo£@ ]

SwA ²k{ n±S®« Sz£ ºAq]A
all-expense tour SiAjoQ ¨BªU Sz£ / ÇT«
ultra all-inclusive tour o¼£@Ao� ]±�Sz£@
¨BªÇU ºBµ³®½qÇµ oÇM ²°Àî ³� »Tz£ [/// ºo¢{jo£@ ]
³¦ª] pA »L‾B] ºBµ³®½qµ ¥«B{ Sz£ ð½ ºAq]A

j±{»« q¼‾ Bµ»‾k¼{±‾ ° RBd½oPU
activity tour »z{±� Sz£@
¨B\ÇÇ‾A ¬BÇÇñ«A ¬C nj ³ÇÇ� »TÇÇz£ [/// ºo¢{joÇÇ£@ ]
k®‾BÇ« »®®PÇU ° »Ç{pn° }hÇÇz« ºBµS¼§BíÇÇ)
ºAoÇM º°n²jB¼ÇQ BÇ½ »{B�ÇÇ‾ ,ºnA±w³ÇÇioÇÇa°j

j±{»« ©µAo) ¬Ao¢{jo£@
pre-formed tour, »µ°o£Sz£@
pre-formed group tour, charter tour,
group tour
ºBµk‾±¼ÇQ ©µBM ¬C ºBxîA ³� »Tz£ [/// ºo¢{jo£@ ]
²°o£ow ¬A±®î ³M B´‾C /¼M pA ºjo) ° k‾nAj toTz«

jnAj ²k´î³M An BµnB� S¼§±Ãv«
summary itinerary ð«B‾Sz£@
RBÇñ‾ ¥«BÇ{ ³æÀÇi ºA³«B‾Sz£ [/// ºo¢{joÇ£@ ]

»MB½nApBM ºAoM Sz£ ©´« ° ³Tv]oM
itinerary ³«B‾Sz£@
° ¨B£@³M¨B£ °JAm] ° »��®«ºA³«B‾oM [/// ºo¢{jo£@ ]
° ºk®M¬BÇÇ«p ¥«BÇÇ{ ,oPÇÇw ºAqÇÇ]A pA ³ÇÇ‾Ap°n

B´T{±‾Sz£ ° »®½q£o¼v«
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operating itinerary »½Ao]A �«B‾Sz£@
¥«BÇÇ{ »e°oÇÇz« �«BÇÇÇÇ‾Sz£ [/// ºo¢{joÇÇÇÇÇ£@ ]
ºk®M¬BÇ«p ° »®½q£o¼Çv« |BÇi ºB´¦ªí§An±Twj
° »Ç½Ao½mQ ° »‾k½j q�@Ao« BM tBªU ¶±d‾ BM ²Aoªµ

»T«B=A
driver itinerary ²k®‾An �«B‾Sz£@
|±~hÇ« »Ç½Ao]A �«B‾Sz£ »î±‾ [/// ºo¢{jo£@ ]
»½Bµ¥ªÇí§An±TÇwj ¥«BÇ{ HUkªÇî ³� B´Tz£ ¶k®‾An

SwA »®½q£o¼v« ° ºk®M¬B«p ¶nBMnj
o�Bv« �«B‾Sz£@

detailed passenger itinerary, DPI
¬Ao¢{jo£ ³M ³� b°oz« ºA³«B‾Sz£ [/// ºo¢{jo£@ ]
Znk®« RBîÀAA ³M ³]±U BM k®‾A±TM BU j±{»« ²jAj

k®®� ºq½n³«B‾oM j±i ºAoM ¬C nj
escort itinerary n°B½ �«B‾Sz£@
©¼S®ÇU n°BÇ½ ºAoÇM ³Ç� ºA³«BÇ‾Sz£ [/// ºo¢{jo£@ ]
¬A±®î³M ¬C pA ©µ pAjoQSz£ ³ñ‾C /ªT ,j±{»«
²jBPTwA »¦� RBP½ozU ° B´¼z«?i ºAoM ºj±ª®µn

k®�»«
commentary, guidespeak S{±‾Sz£@
ºAoM Sz£n°B½ B½ Bª®µAn ³� ºA³T{±‾ [/// ºo¢{jo£@ ]
RBd¼T±ÇU nj ¬Ao¢{joÇ£ �=ÀÇî ° ³]±ÇU K¦]

k®�»« ²jBPTwA ¬C pA j±i
inclusive tour o¼£@Ao�³ª¼‾Sz£@
ºAq]A ºBµ³®½qµ ¬C fo‾ nj ³�»Tz£ [/// ºo¢{jo£@ ]

SwA ²k{ n±S®« Sz£ pA »®¼í«

inbound tour ºj°n°Sz£@
»]nBi ¬Ao¢{jo£ k½jpBM ºAoM »Tz£ [/// ºo¢{jo£@ ]

k~�« n±z� pA
hub and spoke tour Sz£@A° °Sz£@
¬A±®Çî ³ÇM »‾BÇñ« ¬C nj ³Ç� »TÇz£ [/// ºo¢{joÇ£@ ]
³Ç� ºn±A³M j±{»« ³T)o£ oS‾ nj ºq�o« ²B¢T«B=A
pA kíÇM ¨B¢®ÇÇµK{ k®ÇÇ‾A±U»ÇÇ« ¬B£k®®�S�oÇÇ{

k‾jo£pBM B\‾C ³M ³‾Ap°n ºBµoPw
special interest tour ²s½° Sz£@
³ÇM ¬Ak®«³=ÀÇî ºAoÇM ³ÇÇ� »TÇÇz£ [/// ºo¢{joÇÇÇ£@ ]

j±{»« »eAoA |Bi »î±T±«
Combat Air Patrol, »«pn ß»½A±µSz£@
CAP
»½A±µ °oª¦= ð½ nj jo£@A±µ ³� »Tz£ [»«B�‾ /�]
¨Ak´Ç‾A ° ºo¼Ç¢µn ºAoM ºk®)AkQ ���®« B½ |Bi
@AkµA ³M B´‾C ¬k¼wn pA ¥L= ,©æBhT« B´½Bª¼QA±µ

kµj»« ¨B\‾A ,ºj±i
RB\‾»«pn »½A±µSz£@

Rescue Combat Air Patrol
° ºo¼¢µn n±^®« ³M ³� Sz£ jo£@A±µ ð½ [»«B�‾ /�]
° uv\U 4kµ³��®« º°n �ª{j ºBµjo£@A±µ ¨Ak´‾A
�½A »¦æA S½n±«F« ;SwA ²k{ »®¼My¼Q »«pn RB\‾
³MRB\‾ °uv\U »«pn ºB´µ°o£ pA SoB7e jo£@A±µ

SwA »MB½pBM RB¼¦ªî ¨B¢®µ
discourse ¬BªTH£@
nj ³í§B�ÇÇ« jn±ÇÇ« »‾BÇÇMp kÇÇeA° [»wB®{¬BÇÇMp ]

»wB®{¬BªTP£@
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discourse analysis, DA »wB®{¬BªTH£@
¬BªTP£ »wnoM ºB´{°n ° Bµ³½oS‾ [»wB®{¬BMp ]

¬BªTB£ ¥¼¦dU / ÇT«
ºjBJT‾A »wB®{¬BªTH£@

critical discourse analysis, CDA
»®¼¼LÇU »wnoÇM ºB´Ç{°n ° Bµ³½oS‾ [»wB®{¬BMp ]
BM »îBªT]A ° »wB¼w ° »¢®µo) ²B£k½j pA ¬BªTP£@

Rnk= RBLwB®« ¥½kíU @kµ
ºjB�T‾A ¬BªTB£ ¥¼¦dU / ÇT«

volcanic mud »‾BzHzUC ¥ß£@
oTv�@Bi An ¬C ©SîAyhM ³�»M±wn [»wB®{�¼«p ]
¥¼ÇñzU JC ° »‾BzPÇzUC ¬An±Ç) ð½ pA ¥æBÇe

kµj»«
wind rose jBL¦Ô£@
»LÇv‾ »Ç‾A°Ao) y½Bª‾ �‾±£@²nBTw nAj±ª‾ [±] /�]
²B¢TÇv½A ð½ nj jBÇM SîoÇw »µB£ ° jBM ºB´Tªw

/¼í« »‾B«p ¶n°j ºAoM
volcanic mudflow »‾BzHzUC nB{¥ß£@
ð½ �®Ç«Aj pA »‾BzPÇzUC ¥£ ¬B½o] [»wB®{�¼«p ]

/¼½BQ ³M ¬BzPzUC
mud volcano, hervidero, ¬Bz�¥ß£@
macaluba
° ¥ß£ pA »A°oh« Á±ªí« ºA³T{BL‾A [»wB®{�¼«p ]

j±{»« ZnBi /¼«p pA pB£ BM ²Aoªµ ³�¡®w
bottleneck ²B£±¦£@
nj S¼)o� ¥=Ake BM ºjo�nB� B½ o¼v« [RAoMBhÇ« ]
/¼z‾B] jo�nB� B½ o¼v« JB¼W@nj ³� ³ñL{ B½ ³‾B«Bw

k®�»« ¥ªî
anchor throat o¢®§ »½±¦£@

o¢®§ º°pBM ³M ³®U ¤B~UA ¥d« [»½B½nj /b]
volcanic dome »‾BzHzUC kL®£@
pA ²pAkÇ£ Z°oi pA ¥æBe »£k«CoM [»wB®{�¼«p ]

¬BzPzUC ð½ �‾Bµj
cumulo volcano ºA³«±7 ¬BzBzUC / ÇT«
dome volcano ºkL®£ ¬BzBzUC
Passeriformes ¬B‾Bwðz\®£@
B´Ç‾C ºB´§BÇM ³Ç� ða±� »‾B£k‾oQ [»wB®{Sv½p ]

SwA ònqM ¬Bz‾kM ³M SLv‾
gene library, clone library ¬r �®¼\®£@
º(DNA) B‾j RBí�= pA ºA³î±ª\« [SîAnp �/5@]J±¦�«Rn±æ ³M ³� ¬B¢‾r ð½ pA ²k{ºpBwò@BU

k{BM ¬B¢‾r ð½ ¥� o¢‾B½Bª‾ ¬C
genomic library, ¬B¢‾r �®¼\®£@
genomic DNA library
(DNA) BÇ‾j ºB´£@BU pA ºA³î±ª\« [SîAnp �/5@]ð½ ¬BÇ¢‾r ºBÇ‾j ºBÇµ»§A±ÇU �¼¦� pA ºA³‾±ª‾ ³�@

jnAjoMnj An ²k‾p j±]±«
disinfectant Ajpk®£@
nBÇ� ³M »½Ajpk®£ ºAoM ³� ºA²jB« [Sv½p�¼dÇ« /¨]

j°n»«
disinfection »½Ajpk®£@
¤Bí)o¼ÇW BÇ½ ¬joÇM /¼M pA k®½Ao) [Sv½p�¼dÇ« /¨]
JÀTB) B½ JC nj ApºnBª¼M ºB´‾B¢«Ak‾Aq½n ¬jo�@
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conditioned wheat ²k{y½B«C ¨k®£@
jnC oT´ÇM ºn°AoÇ) ºAoÇM ³Ç� »«k®Ç£ [»Ç½AmÇÇ3 /�]
nj SM±ÇAn ¬kÇ{ SiA±®ñ½ ºAoM ° ²k{J±Ao«

SwA ²k{ ºnAk´¢‾ »Uk« ,¬C »]nBi ºBµ³½¿
vagueness »¢®£@
,»‾BÇMp keA° ð½ ¬C nj ³� »T¼íT° [»wB®{¬BMp ]
SwA»Lv‾ ° jnAk‾ »�¼=j °}hz« Â«B� ºB®í«

guano ±‾C±£@
oS‾ pA ³� »½B½nj ¬B£k‾oQ R¿±x) [SîAnp � /5@]

SwA »®W ¬r°oT¼‾ ° oPv)
³‾B½An BM nB� »¦¦ª§A�¼M�«B®¼µA±£@

international computer driving licence,
ICDL
ºA³½BQ ºB´UnB´« k¼½FU ºAoM ºA³«B‾»µA±£ [///³‾B½An]

³‾B½An BM nB�@
²B¢Twj BM pA°oQ »‾BL¦i�«B®¼µA±£@

instrument pilot certificate
pB\« ¬BL¦i ¬C tBwAoM ³� ºA³«B®¼µA±£ [»½A±µ /b]

SwA_¼=j nAqMA ðª� ³M Bª¼QA±µ S½Akµ ³M
o¼\‾p ° o¢®§ �«B®¼µA±£@

anchor and chain certificate
ºk®ÇM²jn �vwÆÇ« ³Ç� »�nk« B½ k®w [»½BÇ½nj /b]
S�MB�«k¼½FUºAoM n±z�ð½ njB®M ¬B«pBw B½ »Tz�@

k®�»« njBæ »®ª½A ºBµjnAk‾BTwA BM
»TiBw�¼«p Ç»‾BzHzUC ¤Aj±£@

volcano-tectonic depression

Á±ªí« °tB¼�«ònqM ºA»£jBT)A°o) [»wB®{�¼«p ]
° »TiBw/¼Ç«p ºBµk®Ç½AoÇ) oÇÇYA nj ³ÇÇ� »�ÇÇi

k½C»« j±]° ³M »‾BzPzUC
Equus hemionus »½B¼wC oin±£@
�TÇwAn ° ¬B¼LÇwA ¶o¼ÇU pA ºA³‾±Ç£ [»wB®Ç{Sv½p ]
B´‾C¡‾n ;jnAj k®¦M ºBµBQ ° B´{±£ ³� ¬B‾Bw© Ôwjo)
SwA k¼Pw B´‾C ©ñ{ ° q«o= BU jnp ³M ¥½B« ºA²±´=
Equus gervyi º°oß£ oin±£@
° BµBÇQ ³Ç� ¬B¼LÇwA ¶o¼U pA ºA³‾±£ [»wB®Ç{Sv½p ]
jnAj k¼Pw ° ²B¼w ²An ²An y{±Q ° k®¦M »½B´{±£@

Gorilla beringei »‾BTvµ±�¥½n±£@
�TÇwAn ° ¬B¼®¼Tvh‾ ¶o¼U pA ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p ]
»TvhÇÇÇÇ‾ /½oT£nqÇÇÇÇM ³ÇÇÇÇ� ¬B‾Bw»TvhÇÇÇÇÇ‾
¬C nj »v®] »¦ñ{°j /½oTz¼M °SwAºp»ñzi
° SwA ²B¼Çw Â«BÇ� AkTÇMA nj Bµ±Ç« ;j±{»Ç« ²k½j

k®{BM ³T{Aj ±§BªzQ ºoµB� SwA /ñª«
Hippocamelus bisulcus ºA²±´! ºk‾C ¬p±£@
�TÇwAn ° ¬B¼‾p±Ç£ ¶o¼ÇU pA ºA³‾±£ [»wB®Ç{Sv½p ]
³M ¥½B« ºA²±´= ¬C y{±Q ¡‾n ³� ¬B‾Bw© ÔwZ°p
�ñ§ ð½ °SwA k¼Pw ³M ¥½B« ¬C ©ñ{ c�w ° jnp

jnAj nAo= ¥P� º°n ºA²±´=
Cervus elaphus q«o! ¬p±£@
�TwAn ° ¬B¼‾p±£ ¶o¼U pA ºA³‾±£o½p [»wB®{Sv½p ]
JBíÇz‾AnB´a ©�Swj ¬C fB{ ³� ¬B‾Bw© ÔwZ°p
° SiA±®Çñ½ ºA²±´= ¬C Sw±Q ¡‾n ;jnAj »îo)

SwA ²o¼U BµBQ ° ¬jo£ ° ow
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Cervus elaphus barbarus ºoMoM q«o! ¬p±£@
�TÇwAn ° ¬B¼‾p±Ç£ pA ºA³‾±£oÇ½p [»wB®ÇÇ{Sv½p ]
nj ³ÇÇ� q«oÇÇ= ¬p±ÇÇ£ �‾±ÇÇ£ ° ¬B‾Bw©ÇÇÇÇ ÔwZ°pk®�»« »£k‾p B¼wC ºq�o«»eA±‾
Cervidae ¬B¼‾p±£@
³Ç� ¬B‾Bw©wZ°p �TwAn pA ºA²o¼U [»wB®{Sv½p ]
»½BµBÇQ ,k®TÇvµ R°BPTÇ« nB¼vM ¬kM ¶pAk‾A oS‾ pA

k®Tvµ ºoTv�@Bi B½ ºA²±´= HL§BW ° k‾nAj oW¿
Carnivora ¬B‾BwnA±hT{±£@
³� ¥ñ{»x¼M »‾kM BM »‾AnAk‾BTvQ [»wB®{Sv½p ]
»‾kM ° k‾°n»« ²An BQ Sv{ º°n B½ BQ u� º°n

k‾nAj o½mQ@B�í‾A nB¼vM
allochtonous mantle B]oMB‾ �T{±£@
pA ²k{¥ªe t@Bi B½ »¢®w ºAq]A [»wB®{�¼Ç«p ]

o¢½j ¬Bñ« ³M »‾Bñ«
genre 1 ³‾±£@
tBwA oM B´ª¦¼) ºk®M³�LA nj »eÀ�æA [///Bª®¼w ]

B´‾C »¦ñ{ ° ºA³½B«¬°nj oæB®î SiAjoQ
artifact type ³TiBwSwj �‾±£@
nj ³Ç� Bµ³TiBÇwSwj pA »µ°oÇ£ [»wB®{¬BTwBÇM ]

k{BM ³T{Aj t@AoT{A »UAl ºB´¼£s½° ºnB¼vM
shade tolerant species k®vQ³½Bw �‾±£@
»Tv½p SMB=n »½B‾A±U ³�ºA³‾±£ [¥¢®] � éMB®«/¨ ]jnAj An ³½Bw nj
genre 2 »ñLw �‾±£@
³�»¢®µo) S)BM BM ?LUo« »‾BMp �‾±£ [»wB®{¬BMp ]

ºBµ°oª¦Ç= nj »æBi »‾BªTP£ ºBµ»£s½° @oí«
SwA ¬C q] ° ºA³‾Bwn ° »MjA ° »ª¦î ºjoMnB�@

shade intolerant species k®vQn±‾ �‾±£@
³M »Tv½p SMB=n ºAoM ³�ºA³‾±£ [¥¢®] � éMB®«/¨ ]

jnAj pB¼‾ »)B� n±‾
Norma B¼‾±£@
³ÇM ð½jqÇ‾ »M±®Ç] ¬BªwC »ñ¦) Rn±æ [¨±\‾ ]

¬BªwC J±®] K�=
»z½Aq�AoM n±z®«Ñ»z½Aq�AoM ¶±£@

volcanic ball »‾BzHzUC º±£@
oYA oM ³� ²pAk£ pA k®‾B«º±£ ºA²j±U [»wB®{�¼Ç«p ]

j±{»«JBUoQ ¬°o¼M ³M »‾BzPzUC ºBµnB\P‾A
o¢®§ º±£Ñ ²B¼w º±£@

anchor ball o¢®§ º±£@
³M ,¡‾n²B¼w ¥ñ{º°o� ºnAk½j ¬Bz‾ [»½B½nj /b]
nAo= ³®¼wpA »½B] nj ³� ,oT«»T‾Bw 60 ¥=Ake o�=
nj ßn°B®{ ¨±´P« ³M ° j±{ ²k½j »M±i ³M ³� jo¼£»«

SwA o¢®§
black ball ²B¼w º±£@ / ÇT«
floral ecofacts Bµ³TiBw ¨±MB¼£@
¥«BÇ{ ,ºA³TiBw¨±ÇM ³‾±Ç£ oÇÇµ [»wB®{¬BTwBÇÇM ]
²k‾BÇ« B]³M ¬BµB¼£ pA ³� »Q±ñw°oñ¼« ºBµ³‾±ª‾
ºBµ³‾±ªÇ‾ BÇ½ Bµ²joÇ£ ° B´Ç£@BÇÇµ k®‾BÇÇ« ,k{BÇÇM
ºB½B�M ,Bµ³Tvµ ,B´ªhU ,BµnmM k®‾B« »Q±ñw°o�@B«

B´£oM ° fB{ ° J±a
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Planta ¬BµB¼£@
¶nA±Ç½j nj ³Ç� ¬AnAk‾B] pA ºA³¦v¦w [»wB®{Sv½p ]
¬A±ÇU Á±ªíÇ« ° jnAj j±Ç]° q§±¦Çw B´Ç‾C ºBµ³TiBÇ½
SwA �ñª« B«A ,k‾nAj (photosynthesis) »½B«Cn±‾

k®{BM ²jAj Swj pA An »½B‾A±U �½A ¥«BñU o¼v« nj
»µB¼£ �¦v¦w / ÇT«

¬AnAjk‾°C Ñ ºk‾°C ¬BµB¼£@

¬AjApAk¼QÑ nAj³‾Aj¬BµB¼£@

hang ¬jo� o¼£@
nAq)AShw B½ nAq)A¨o‾ ¬k‾B«pBM S¼íT° [///³‾BÇ½An]
2±Ç=° nBSTÇ‾A nj ³Ç� »«B¢®Çµ ³ÇM S¼§BíÇ) �«AjA pA

jBT)A kµA±h‾ dBPUA q£oµ ³�SwA ºjAk½°n
Coma Berenices ±v¼£@

° »§Bª{ ¬BªwC nj ºn±‾©� »ñ¦) Rn±æ [¨±\‾ ]
³Ç� oLÇ�@A Jj ònqÇÇM ° pnBÇÇM Rn±ÇÇæ ð½jqÇÇ‾

SwA 4 nk= pA ¬C ¶nBTw /½oUn±‾oQ
box office, Gross, BO ³z¼£@
¬Ao£@B{BªU ³M Bª®¼w ?¼¦M x°o) ¥d« /1 [///Bª®¼w ]

»½Bª®¼w ©¦¼) x°o) pA ¥æBe k«Cnj /2
Numenius tenuirostris nAk§Bi ²Bz‾À¼£@
�TÇwAn ° ¬B¼ñ¼¦`MC ¶o¼U pA ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p ]
° ð½nBÇM t±‾ BM ²B¼w Â«B� ºnB�®« ³� ¬B‾Bw©¼¦w

jnAj q¼Ut±‾
Numenius borealis »§Bª{ ²Bz‾À¼£@
�TÇwAn ° ¬B¼ñ¼¦`ÇMC pA ºA³‾±ÇÇ£ [»wB®ÇÇÇ{Sv½p ]
° ²B¼w nAk§Bi ºBµoQ ° ²o¼U ºnB�®« ³� ¬B‾Bw©¼¦w

jnAj k¼Pw



¤
lacquer _@¿
° ¡‾n»M ° @BP{ »z{±Q ¶jB« [¡‾n �oª¼¦Q /¨]y®Ç�@A° BÇ½ .° ¤ÀÇe o¼hLÇU oÇYA oM ³� »¢‾n ²B£@

j±{»« ðzi »½B¼ª¼{
spirit lacquer, spirit varnish ¥ñ§A_@¿
nj Bµ/½pn ¬jo� ¥e pA ³� »�@¿ [¡‾n �oª¼¦Q /¨]k½C»« Swj³M »Tí®æ ¥ñ§A

»Oo�« P@¿Ñ Bª‾q‾oM _@¿
Podocnemis expansa �´Q k®¦MBQSzQ_@¿
¬B½k®¦MBÇQSzQt@¿ ¶o¼U pA ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p ]
»Ç�@¿ ° SwA ònqÇM ³Ç� ¬B‾BwSzQt@¿ �TwAn °
¬C t@¿ »L�Çî SªÇv= ° jnAj @BÇæ ° è½oÇÇî

SwA »½±¦] Sªv= pA oUè½oî
�¼«oa »Tw±Q SzQ_@¿

Dermochelys coriacea
° ¬B¼«oaSzQt@¿ ¶o¼U pA ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p ]
¥ñ{ºA²o�= ° ¨o‾ t@¿ ³� ¬B‾BwSzQt@¿ �TwAn
ºB´¼¢TÇv]oÇM ° SwA u¦Ç) ¬°kÇM ¬C ow ;jnAj
j±Ç]° ¿BÇM ¶nA°nC @oÇA oÇµ º°n ºk®‾B« ¬Ak‾j
ºBµ¤BÇi ºAnAj ° ²B¼Çw ¬C Sw±Q ° @kæ ;jnAj

SwA jnp ° k¼Pw
Dermochelyidae ¬B¼«oaSzQ_@¿

³� ¬B‾BwSzQt@¿ �TwAn pA ºA²o¼U [»wB®{Sv½p ]
t@¿ BÇM k®TÇvµ »ª¼SÇî »½BÇ½nj ºBÇÇµSzQt@¿
ºB´§BÇi ³Ç� ²B¼Çw ° »«oÇa ° ¨oÇ‾ ¥Çñ{ºA²o�=

SwA ²k®�@AoQ ¬C º°n jnp B½ k¼Pw ða±�@
Testudinata ¬B‾BwSzQ_@¿
»TzQ »‾A±hTwA t@¿ BM »‾B£k‾qi [»wB®{Sv½p ]
¨AkÇ‾A k®MoªÇ� ³Ç� »ªÇñ{ »‾A±hTwA ¬°oTwÀQ °

k‾nAk‾ ¬Ak‾j ° SwBµ²k‾j ¬°nj B´‾C »T�oe
Chelonia mydas »½B½nj qLwSzQ_@¿
° ¬B½qLwSzQt@¿ ¶o¼U pA ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p ]
nj ° ða±Ç� ¬C oÇw ³Ç� ¬B‾BÇwSzQt@¿ �TÇwAn
u¦Ç) SPÇ] ð½ ° SwA n°kÇ« »½±¦Ç] SªÇv=
³ÇM ow »½¿BM Sªv=º°n ²k{¥½±A »‾Bz¼Qy¼Q

jnAj Bµ©za Sªw
Cheloniidae ¬B½qLwSzQ_@¿
³� ¬B‾BwSzQt@¿ �TwAn pA ºA²o¼U [»wB®{Sv½p ]
° ²BU±ÇÇ� @kÇÇæ BÇÇM »½BÇÇ½nj »½BÇÇÇµSzQt@¿

k®Tvµ B®{ ºBµ³§BM ³M ³¼L{ »½±¦] »T�oe¨Ak‾A
Caretta caretta »J¼JeònqMowSzQ_@¿
° ¬B½qLwSzQt@¿ ¶o¼U pA ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p ]
�‾±ÇÇ£ /½oT£nqÇÇM ³ÇÇ� ¬B‾BÇÇwSzQt@¿ �TÇÇÇwAn
°è½oî Â«B� ow »L�îSªv= ;SwA ²jA±‾Bi/½A

SwA n°k« ° ²BU±� ¬C º±¦]
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»‾±T½p »v¦�SzQ_@¿
Lepidochelys olivacea
° ¬B½qLwSzQt@¿ ¶o¼U pA ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p ]
³ÇM ¥Çñ{ ºA²oªi t@¿ ³� ¬B‾BwSzQt@¿ �TwAn
¥½B« ¬C /½o½p c�w ° jnAj ²o¼U »‾±T½p qLw ¡‾n

SwA jnp ³M
Lepidochelys kempii Oª�»v¦�SzQ_@¿
° ¬B½qLwSzQt@¿ ¶o¼U pA ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p ]
SzQt@¿/½oTña±Ç� ³Ç� ¬B‾BÇwSzQt@¿ �TÇwAn
ºkÇe BU »½±¦] Sªw ³M ¬C ow ³� SwA »½B½nj

jnAj nAjJÀ= ¶p±Q° SwA ²k{ nAjt±‾
Pelomedusidae ¬B¼®\§SzQ_@¿
³� ¬B‾BwSzQt@¿ �TwAn pA ºA²o¼U [»wB®{Sv½p ]
¬A±hTwA° k‾nAj ¤B¢®a [®Q »L�î »T�oe ¨Ak‾A nj

SwA ²k{ ¨BWjA ©µ nj B´‾C �®¼wy¼Q ° /¢§
»ñ§±Q »MBJî_±‾SzQ_@¿

Eretmochelys imbricata
° ¬B½qLwSzQt@¿ ¶o¼U pA ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p ]
K¼�oÇU° »½BMo´Ç� ¡‾n BÇM ¬B‾BwSzQt@¿ �TwAn
¬C ¬BÇµj ³Ç� /Ç{°n ° ²o¼ÇU ºBµnA±‾ pA »ªS®«B‾
°j B®Ç{ ºBµ³§BM º°n ° SwA q¼Ut±‾ ° k®‾B«²p±Q

jnAj }hz« ¤B¢®a
Cathartidae ¬B½n±h{¿
³Ç� ¬B‾Bw/¼µBÇ{ �TÇwAn pA ºA²o¼U [»wB®{Sv½p ]
³TÇwAn /½A o¢½j ºBµ²o¼U pA oT£nqM ºA³X] H«±ªî
nBÇñ{ _½oÇA pA An j±Çi ºAmÇW Rnk®ÇM ° kÇ‾nAj

k‾n°C»« Swj³M
golden lacquer »½Àa_@¿
oÇM ¤BªÇîA Rn±Çæ nj ³Ç� »�@¿ [¡‾n �oª¼¦Q /¨]

³ÇM ¬±Ç£@ÀÇA ºA²±¦Ç] ,»«±¼®¼Ç«±§C ºBµ³`£oÇÇM
kµj»«¬C

flat lacquer RB« _@¿
¬kÇ{ ðzi pA uQ ³Ç� »Ç�@¿ [¡‾n �oª¼¦ÇÇQ /¨]k®�»« Ak¼Q ²jn±iJBw ºoµB�
bronzing lacquer Bª‾ïoH« _@¿
�PÇe ºAoÇM ³ÇÇ� »)BPÇÇ{ t@¿ [¡‾n �oª¼¦ÇÇQ /¨]ºq¦Ç) b±�Çw oÇM ¡‾n S½±�ÇÇU ° »£k®ÇÇzinj

j±{»« ¤Bªî ßA ¬Bzinj
Bª‾q‾oM @@¿ / ÇT«

cross-bedding »½BP¼¦aºk®M³½¿
pA ¥æBÇe ºA³Ç½¿ nBTiBÇw »î±Ç‾ [»wB®{�¼Ç«p ]
nAjK¼{ c�w º°n oM Jn±« ºBµ³½¿ ¬k{³Tz´‾
cross stratification »½BP¼¦a ºk®M³®¼a / ÇT«

limb ³L§
o�B‾ k½j pA º°Bªw ¨o] »Äo« |o= po« [¨±\Ç‾ ]

»®¼«p
preceding limb °oz¼Q �L§
Sªw nj º°Bªw ¨o] |o= �L§ pA »zhM [¨±\‾ ]

¬BªwC nj ¬C S�oe
rail lip ¥½n ZBU �L§
³� ¥½n ZBU @oA °j B½ ð½ nj ºA²kÄAp [»¦½n /b]
³ÇM ¥Ç½n ZBU nj j¿±) ¬À¼w ° foa nBz) oYA nj

k½C»« j±]°
lipping »£k{nAj³L§
° oªTv« nBz) oYA oM ¥½n ZBU ¥ñ{ o¼¼
U [»¦½n /b]

q¦) ¬À¼w



296 °n³§BL‾j �L§

following limb °n³§BL‾j �L§
Sªw nj º°Bªw ¨o] |o= �L§ pA »zhM [¨±\‾ ]

¬BªwC nj ¬C S�oe u§Bh«
firn edge @oMg½ �L§
@oMgÇ½ ° g½ ¬B¼« nBvh½ ð½ po« [»wB®{�¼«p ]

SwB�g½ ©w±« nj
supernatant JB®\§
ç±e nj /\§ pA ²k{Ak] é½B« [Sv½p�¼d« /¨]
³Ç� /\§ ©xµ ¬qh« B½ �¼¦
U ç±e B½ »®¼z‾³U

jo¼£»« nAo= k‾B«°n ° ²k{/¼z‾³U RAk«B] /¼M
bulking sludge ²k{©¼\e �\§
»®¼z‾³ÇU S¼¦MBÇ= ³� »§Bí) /\§ [Sv½p�¼dÇ« /¨]

jnAk‾
sludge incinerator p±w�\§
JÀTB) /\§ ¬C nj ³� ºA³¦¼w° [Sv½p�¼d« /¨]

j±{»« ²k‾Ap±w
volcanic tremor »‾BzHzUCxpo§
¥ÇeAoÇ« nj /¼ÇÇ«p ¨°AkÇÇ« xpo§ [»wB®{�¼ÇÇ«p ]

»‾BzPzUC ¬An±) pA »æBi
enamel JBí§
dAoM ° @Bæ c�w BM ºA³{±Q°n [¡‾n �oª¼¦Q /¨]

dAoM ³ª¼‾ B½
flat enamel RB« JBí§
»Ç=AoM BM ³‾Ak¢‾n º°Be »z{±Q [¡‾n �oª¼¦Q /¨]
SwA dAoM ßJBí§ k®‾B« ¬C c�w »£k‾±{pAoU ³� ©�@

Ciconia ciconia »J¼Jeð§ð§
�TÇwAn ° ¬B¼Çñ§ð§ ¶o¼U pA ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p ]
° BµBÇQ ° SwA k¼PÇw ¬C ¡‾n ³Ç� ¬B‾BÇÇwð§ð§
q«oÇ= ºBµBQ ° ¨j ° ²B¼w »½B´§BM BM ,¥½±A »‾jo£@

jnAj »\‾nB‾ ³M ¥½B«
Ciconiiformes ¬B‾Bwð§ð§
³Ç� k®¦ÇM ¬jo£ ° nB�®« BM »‾B£k‾oQ [»wB®{Sv½p ]
BµBÇQ ° kÇ‾nAj /´ÇQ ° k®¦ÇM »½B´§BÇM ° ²BU±Ç� »«j

SwA ¥½±A B´‾C ¬BTz¢‾A°
Ciconia nigra ²B¼w ð§ð§
�TÇwAn ° ¬B¼Çñ§ð§ ¶o¼U pA ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p ]
¬C ¡‾n ° jnAj ¥½±A »‾jo£ ° BQ ³� ¬B‾Bwð§ð§

SwA k¼Pw ©ñ{ �¼eB‾ ° dAoM ° »¦�¼æ ²B¼w
Ciconia boyciana »!o{ð§ð§
�TÇwAn ° ¬B¼ÇÇñ§ð§ pA ºA³‾±ÇÇ£ [»wB®ÇÇÇ{Sv½p ]
ºpA°oQ ºBµoQ ³� ¥½±A »‾jo£ ° BQ BM ¬B‾Bwð§ð§

jnAj »T®½p ° k®¦M ¨j ° k¼Pw
»�oÔ�¬jo£ð§ð§

Ciconia episcopus microselis
° ¬B¼Çñ§ð§ ¶o¼ÇU pA ºA³‾±£oÇ½p [»wB®ÇÇÇ{Sv½p ]
²B¼w ¬C ¬kM »½¿BM Sªv= ³� ¬B‾Bwð§ð§ �TwAn
SwA k¼Pw ° »�o� ¬C ¬jo£ ° k¼Pw ³®¼w ° B´§BM °
Mycteria ibis ºo~« jnpnBJ®«ð§ð§
�TÇwAn ° ¬B¼Çñ§ð§ ¶o¼U pA ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p ]
° jnAj »\‾nB‾ ³M ¥½B« jnp nB�®« ³� ¬B‾Bwð§ð§
»\‾nB‾ ° ¥½±A BµBQ ° q«o= ° ±« ¬°kM ¬C Rn±æ

SwA
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Cioniidae ¬B¼ñ§ð§
³Ç� ¬B‾BÇwð§ð§ �TwAn pA ºA²o¼U [»wB®Ç{Sv½p ]
k‾°n»« ²An JC nj ° k®Tvµ k®¦M ºBµBQ BM »‾B£k‾oQ

k‾nAj º±= ° ¥½±A ºnB�®« ° k®¦M »‾jo£ °
Plegadis falcinellus »wAj_±‾ ²B¼w »ñ§ð§
° ¬B¼wk�Ç« ïoÇ« ¶o¼ÇU pA ºA³‾±Ç£ [»wB®{Sv½p ]
ºoTÇv�@Bi B´‾C nB�®« ¡‾n ³� ¬B‾Bwð§ð§ �TwAn
»T®Ç½p ºBµoÇQ ° SwA nAjB®dÇ‾A ° ²B¼Çw ³ÇM ¥½BÇ«
qLÇw B´Ç‾C ºB´§BÇM º°n ° kÇ‾nAj yP®M ° »½B«oi

SwA »¦�¼æ
Bitot’s spot ±T¼M �ñ§
° ºoTv�@Bi ¡‾n ³M ¥ñ{»X¦X« ºBµ³ñ§ [³½m�ÇU ]
º°n oÇM A /¼«BTÇ½° j±LªÇ� oÇYA oÇM ³� k®‾B«u�@

k®½C»« j±]° ³M ©za �ªdT¦«
anchor o¢®§
Á±ªí« ,JÀ= ¥ñ{ ³M /¼¢®w ºnAqMA [»½B½nj /b]
ð½ nj n°B®Ç{ /TÇ{Ak´Ç¢‾ ºAoÇM ,j¿±) u®] pA
ºo¼£±¦] ° B½nj B½ ³‾Bij°n oTvM nj SMBY S¼í=±«

Z±« ° jBM ° JC ¬B½o]oYA oM n°B®{ S�oe pA
A-cockbill, ³Th½°Co¢®§
anchor A-cockbill, cockbill
³� o¢®§ S¼íT° ¨ÀîA ºAoM »eÀ�æA [»½B½nj /b]
JC ³ÇM ¶jB«C ° ¬Aq½°C o¼\‾p ¬¿Aj pA o¢®§ ,¬C nj

j±{»« /TiAk‾A
anchor gear nAq�Ao¢®§
¥¼LÇ= pA oÇ¢®§ ³ÇM X±MoÇ« ¥½Bw° �¼¦� [»½B½nj /b]

o¢®§ ¥¼�Yo] ,o¼\‾p ¬¿Aj ,o¢®§ nA°j ,o¼\‾p

anchored ³TiAk‾Ao¢®§
ð½ BÇM ¥Ç=AkÇe ³� ºn°B®{ S¼íT° [»½BÇ½nj /b]

k{BM ²k{ nB´« B½nj oTvM ³M o¢®§
anchoring ºpAk‾Ao¢®§
³M n°B®{ nB´« ºAoM /TiAk‾Ao¢®§ ¥ªî [»½B½nj /b]

B½nj oTvM
walking back the anchor !nA°j BM o¢®§
º°o¼Ç‾ BÇM o¢®§ ¬jBTwo) /¼½BQ ¬B«o) [»½BÇ½nj /b]

o¢®§ nA°j
anchor apeak, apeak, apeek BQoM o¢®§
³� ºnAjoMo¢®§ ¨B¢®µ ³M o¢®§ S¼íT° [»½B½nj /b]

jo¼£»« nAo= ¬C º¿BM Swnj n°B®{ �®¼w ¬C nj
weighing anchor ºnAjoMo¢®§
ºAoÇM BÇ½nj oTÇvM pA oÇ¢®§ ¬k¼z� ¿BM [»½B½nj /b]

S�oe ºAoM »Tz� ¬k{ ²jB«C
mooring anchor nB´« �½±M o¢®§
nB´« ºBµ³½±M /T{Ak´¢‾ ºAoM ºo¢®§ [»½BÇ½nj /b]

ºoM°B‾ ðª� ©ÄÀî B½ »Tz�@
nB´« ¶°B®{ o¢®§ /@ÇT«

stockless anchor ³‾B{»M o¢®§
¬C ºBµ°pBM ° jnAk‾ ³‾B{ ³� o¢®§ »î±‾ [»½B½nj /b]

SwA todT«
stern anchor ³®{BQ o¢®§
ÇÇ j°ke ¬C ¬p° ³� ³‾B{»M o¢®§ »î±‾ [»½B½nj /b]14_AB®Ç« ° B´ÇµAoMC nj ¬C pA ° SwA ³®¼w o¢®§ ¬p°
SwA j°kdÇ« yioÇa ° n±‾BÇ« ¬Bñ«A ³� ð½nBM

k®®�»« ²jBPTwA
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fluke anchor ºA³\®Q o¢®§
nAo= o¢®§ ZBU nj ¬C �‾B{ ³� o¢®§ »î±‾ [»½B½nj /b]

SwA ¥~T« ¬C ³M ònqM �\®Q °j ° jnAj
folded anchor ±{éª] o¢®§
³Ç� ¥ªÇe ¥MBÇ= ða±Ç� oÇ¢®§ »î±‾ [»½BÇ½nj /b]

j±{»« éª] o¢®§ �®U @oA ³M ¬C ºBµ³\®Q
claw anchor »§B¢®a o¢®§
�iB{³Çw »ÇeAoÇA BÇM oÇ¢®§ »î±ÇÇ‾ [»½BÇÇ½nj /b]

¥ñ{»MÀ=
grapnel anchor »ñ¢®a o¢®§
KwB®Ç« ³Ç� ³iB{k®Ça oÇ¢®§ »î±Ç‾ [»½BÇÇ½nj /b]

SwA ºA²ohæ ºBµoTvM
plow anchor, plough anchor »z¼i o¢®§
³Ç� »z¼Çi �\®ÇQ ºAnAj oÇ¢®§ »î±Ç‾ [»½BÇ½nj /b]

SwA »¦£ ° ºA³wB« ºBµoTvM KwB®«
foul anchor k®Mnj Öo¢®§
³‾B{ ³M o¢®§ o¼\‾p ¬C nj ³� »T¼íT° [»½B½nj /b]

k{BM ²jo� o¼£ o¢®§ /iB‾ B½
stem anchor, centre anchor ³/B«j o¢®§
³®¼w o¢®§ ³MBz« ²pAk‾A oS‾ pA ³�ºo¢®§ [»½B½nj /b]
pA ¬A±U»« ° jnAj nAo= ³WB«j �
¼U ¬¿Aj nj ° SwA

jo� ²jBPTwA q¼‾ tk½ o¢®§ ºB] ³M ¬C
bower anchor, bower ³®¼w o¢®§
°j nj ³� »Tz� »¦æA ºBµo¢®§ pA ð½ oµ [»½B½nj /b]

jnAj nAoN SwAn ° Oa o¢®§ ¬A±®î³M ³®¼w º±w
stocked anchor nAj³‾B{ o¢®§

ºBµ°pBM ° SwA ³‾B{ ºAnAj ³� ºo¢®§ [»½B½nj /b]
k‾A²k{ SMBY o¢®§ �®U ³M ¬C

nB´« �½±M o¢®§Ñ nB´« ¶°B®{ o¢®§
mushroom anchor »anB! o¢®§
³Ç� ©ÇÄAj nB´« ºAoM |Bi o¢®§ »î±‾ [»½B½nj /b]
?w° ³Mo¢®§ �®U ° SwA ¥ñ{ºA³wB� »]BU ºAnAj

SwA ²jn±i x±] ¬C
working anchor ºnB� ßo¢®§
Oa �®¼Çw oÇ¢®§ ,»§BªÇ{ ¶oñª¼Ç‾ nj [»½B½nj /b]
/½oTz¼ÇM BµjBÇM S´Ç]° xp° ¥Ç¼§j ³M ³� »Tz�@

jnAj An ºoMnB�@
spade anchor »¦¼M[� o¢®§
KwB®« ³� ¥¼M[� ¥ñ{ ³M o¢®§ »î±‾ [»½BÇ½nj /b]
»µB¼£ ºB´z{±QºAnAj B½ Shw ºA³wB« ºBµoTvM

SwA
anchorage ²B£o¢®§
³Ç� ¥eBÇw ð½jqÇ‾ BÇ½nj pA ºA³��®« [»½BÇ½nj /b]

SwA ºpAk‾Ao¢®§ ºAoM »LwB®« oTvM ºAnAj
quarantine anchorage ³®¼#‾o! ²B£o¢®§
BM Á±ªí« ³� ²B£nk®M ºj°n° nj »¦d« [»½B½nj /b]
B\‾C nj B´¼Tz�° j±{»«}hz« ¡‾njnp ºA³½±M
B´Ç‾C jn±Ç« nj ³®¼�‾oÇ= RAno�« BU k‾pAk‾A»« o¢®§

j±{ ¤BªîA
ice anchor o¼£g½ ßo¢®§
ºB´MC nj n°B®{ /TvM ºAoM ³� ºo¢®§ [»½B½nj /b]

j°n»« nB� ³M ³TvMg½



pBw¥Q k‾B¢¼§ 299

sheet anchor, spare bower, _k½ o¢®§
waist anchor, best bower
»TÇz� �®¼Çw nj ³Ç� »)BÇTA ºoÇ¢®§ [»½BÇÇ½nj /b]
¬C pA ºnAo�ÇTA éÇ=A±Ç« nj ° j±{»Ç« ºnAk´Ç¢‾

k®®�»« ²jBPTwA
argot oU±§
ºBµ²rA° pA ºA³î±ª\« B½ »Ph« ¬BMp [»wB®{¬BMp ]
nB� ³M|Bi ��LA ° ²°o£ ð½ pA ºjAo)A ³� /¼í«

Sv¼‾ ©´) ¥MB= o¢½j jAo)A ºAoM ° k‾oM»«
salpingography ºnB¢‾³§±§
¬AkÇµp �§±§ °j oµ B½ ð½ pA ºnB¢‾±UoQ [»ñ{qQ ]
nj K]BÇe ¶jB« ¬jo� jnA° pA uQ (ºn±P¼{ �§±§)

¬Akµp
bridging ligand pBw¥Q k‾B¢¼§
©UA B½ q¦) k®a B½ °j ³M ¬B«qªµ ³� ºk‾B¢¼§ [»ª¼{ ]

k{BM ²k{ ¥~T« ºq�o«



¨
nilpotent matrix ¬A±U^±Qu½oUB«
u½oUB« ¬C »í¼LA ¬A±U ð½ ³� »v½oUB« [»'B½n ]

k{BM oPæ
permutation matrix Sz¢½B]u½oUB«
oÇµ nj ¬C ºBµ³Ç½Anj ³� »íMo« »v½oUB« [»'B½n ]
³Ç�@³Ç½Anj ð½ q]³M ,SwA oPæ ¬±Tw oµ B½ o�w

SwA ð½ BM oMAoM
identity matrix »‾Bªµu½oUB«
o�Ç= ºBµ³Ç½Anj ¨BªÇU ³� »íMo« u½oUB« [»'B½n ]
¬C ºBµ³Ç½Anj o½BÇw ° SwA ð½ oÇMAoÇM ¬C »¦ÇæA

k‾oPæ »¢ªµ
parent njB«
�TÇvµ ,»{BÇQA° oÇYA oM ³� Ap±UoQ ºA³Tvµ [ð½q¼� ]

k®�»« k¼§±U oTij ¨B‾ ³M ºo¢½j
opiate »‾±¼�A ¶jB«
k®‾B« ,¬±¼)A pA _Tz« ºBµ°nAj pA ð½oµ [»ñ{qÇQ ]

(papaverine) /½n°BQBQ ° /¼)o«
polishing agent ²k®®�]AoM ¶jB«
jA±Ç« ºpBÇwdAoÇM k®½Ao) nj ³� ºA²jB« [»½Am3 /�]

j±{»« ²jBPTwA »½AmW

encapsulating agent ²k®®� ºA³®¼{±Q ¶jB«
ºB´(ªæ ° �¼U¿r k®‾B« »�@An±i RBL¼�oU [»½Am3 /�]
RBL¼�oU ¬jo� nAj³®¼{±Q B½ ¬jAj y{±Q ºAoM ³� »µB¼£@

k‾o¼£»« nAoN ²jB7TwA jn±« |Bi »½AmY
²k®®7ºA³®¼{±Q / ÇT«

dark matter ð½nBU ¶jB«
nj ³Ç� ©§BÇî nj j±]±Ç« ¶jBÇ« pA »zhÇM [ð½q¼� ]
RAoÇYA ³ÇM ³]±ÇU BÇM »§° ,j±{»ª‾ S½Ån Bµkæn

SwA }¼hzU ¥MB= ¬C »z‾Ao£@
neutralizing agent ²k®®�»X®i ¶jB«
RBL¼�oÇU ³� »½B¼¦= S¼æBi BM ºA²jB« [»Ç½Am3 /�]
/W°n nj j±]±« jApC Joa ºBµk¼wA ÂX« ºk¼wA

k®�»« »X®i An
clarifying agent ²k®®�¤¿p ¶jB«
jA±Ç« ºpBÇw¤¿p k®Ç½Ao) nj ³� ºA²jB« [»½Am3 /�]

j±{»« ²jBPTwA
clarificant ²k®®7¤¿p / ÇT«

Athyriaceae ¬B¼viow²jB«
ºAnAj ³Ç� ¬B‾Bwuiow pA ºA²o¼U [»wB®{Sv½p ]
k®Tvµ nAj³‾Ak‾j �¼{Be BM ºA³‾B{ ©v�®« ºB´ñ®´Q

SwA nAjð§±Q ¬Bz½B´£oM ¶kîB= °
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degumming agent Ajpyªæ ¶jB«
Bµk¼P¼§±Pv) ºpBwAk] ºAoM ³� ºA²jB« [»½Am3 /�]

j°n»« nB� ³M B´®W°n pA
AjpVªæ / ÇT«

flavouring agent ²k®µj©ía ° o#î ¶jB«
³M ¬BzªíA ° o�î oABi ³M ³� »UBL¼�oU [»½Am3 /�]

k‾±{»« ²j°q)A »½AmW jA±«
²k®µj©íY ° o.î / ÇT«

curing agent n°C¥ªî ¶jB«
»½AmW jA±« ºn°C¥ªî ºAoM ³� ºA²jB« [»½Am3 /�]
,B´T½oT¼Ç‾ ,B´UAoT¼‾ ,¨BíA ðª‾ k®‾B« ,j°n»« nB� ³M

³½°jA ° oñ{
thermoplastic material ¨o‾B«o£ ¶jB«
uPw ° ¨o‾ y½B«o£ BMRBí)j ³M ³�ºA²jB« [»ª¼{ ]

j±{»« SPw y½B«ow BM
proving agent n°Cn° ¶jB«
oÇ¢½j ° ¬BÇ‾ ¬k«Cn° WîBM ³� ºA²jB« [»Ç½Am3 /�]

j±{»« »½A±‾B‾ R¿±~d«
n°Cn° /@ÇT«

Hydrus »MC nB«
K�Ç= ð½jqÇ‾ »T¼ªÇµA©Ç� »ñ¦) Rn±æ [¨±\Ç‾ ]

j±{»«n±~U »MCnB« ¥ñ{ ³M ³� ¬BªwC J±®]
spiral _¼QnB«

r=aq»L�= ³§jBí« ³M »ªi [»'B½n ]
tk¼ª{nA _¼QnB« / ÇT«

Archimede(an) spiral

_¼QnB«Ñtk¼ª{nA _¼QnB«
Ekman spiral �Òª�@ ßA _¼QnB«
�Ç½¿ nj jBÇM é½p±ÇU »‾B«nC »TB½n bo{ [±] /�]

±] ºpo«
k®�±U nAjAn nA±‾Ñ ³`¼QnB«

Ophioglossaceae ¬B¼‾BMpnB«
ºAnAj ³Ç� ¬AnBLUuiow pA ºA²o¼U [»wB®{Sv½p ]

k®Tvµ »wEn ºB´‾Ak£@Bµ ° ©v�®«o¼W ºB´£oM
sand ³wB«
° /Ç{ pA oTña±Ç� ºnA°C RBí�Ç= [»wB®{�¼Ç«p ]
BÇU oTª¼¦¼Ç« ÇÇÇÇ o�Ç= ³ÇM (slit) S¦¼Çw pA oT£nqÇM116 oTª¼¦¼«2
volcanic sand »‾BzHzUC �wB«
RAnl pA ²kÇz‾ ShÇw ºA³Tz´ÇÇ‾ [»wB®{�¼ÇÇ«p ]

³wB« ¶pAk‾A BM »‾BzPzUC
volcanic sandstone »‾BzHzUC¡®w³wB«
BÇM »‾BzPÇzUC RAnl pA ³Ç� »¢®Çw [»wB®{�¼Ç«p ]

SwA ²k{ ¥¼ñzU ³wB« ¶pAk‾A
sand volcano ¬Bz�³wB«
ð½ ³MBÇÇz« ,³wBÇÇ« pA ºA³T{BLÇÇ‾A [»wB®{�¼ÇÇ«p ]
³Ç� ða±Ç� »‾BzPÇzUC ¥ÇU BÇ½ ða±� ¬BzPzUC
RBM±Çwn c�Çw ³M J±Ao« �wB« Z°oi �¦¼w°³M

j±{»« jB\½A
forwarder ¥ªey¼Q�¼{B«
An »M±a ºBµ²jn°Ao) ³� »®¼{B« [¥¢®] � éMB®«/¨ ]

k®�»« ¥ªe ¥¢®] ²B£nBL‾A BU ²k®Ô� ºBQ pA
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car sickness »¢T�o£�¼{B«
/¼{B« BM Ro)Bv« pA »{B‾ 2±´U [/// ºo¢{jo£@ ]

Galliformes ¬B‾Bw¬B¼�@B«
oÇw ºAnAj ³� »¦µA HL§BW »‾B£k‾oQ [»wB®Ç{Sv½p ]

k®Tvµ S{nj »‾kM ° ²BU±� ºB´§BM ° ða±�@
midwife B«B«

jnAj ¤B
T{A »½B«B« �)oe ³M ³� ºjo) [»ñ{qQ ]
midwifery »½B«B«
¨B¢®Çµ ³ÇM ¬B‾p pA SL=Ao« ºAoM ºA³)oe [»ñ{qQ ]

»í¼LA ¬Bª½Ap ° ºnAjnBM
stay k‾B«
¬joÇ� }hÇz« ºAoÇÇM »eÀ�ÇÇæA [»½BÇÇ½nj /b]
o¢½kñ½³ÇM SLv‾ n°B®{ ° o¼\‾p ° o¢®§ S¼íT°

SwA o¢®§ nj n°B®{ ³� »«B¢®µ
long stay k®¦M ßk‾B«
ºpAk‾Ao¢®§ ¨B¢®µ nj o¼\‾p pA »T§Be [»½BÇ½nj /b]
²k¼ÇMA±iHL½o�U S§Be ³M o¼\‾p ° k®¦M ¬C ¤±A ³�@
oTvM º°n oM ° ºpA±« ¬C ¤±A pA ºnAk�« ° SwA

jo¼£»« nAo= B½nj
short stay ²BU±� ßk‾B«
ºpAk‾Ao¢®§ ¨B¢®µ nj o¼\‾p pA »T§Be [»½BÇ½nj /b]
S§Be³ÇM o¼\Ç‾p ° kwn»« ¥=Ake ³M ¬C ¤±A ³�@

jo¼£»« nAo= ºj±ªî HL½o�U ° ²k¼z�@
Pisces ¬B¼µB«
³Ç� ¬An±‾BÇ] �¦v¦Çw pA ºA³iBÇ{ [»wB®{Sv½p ]

° kÇ‾nAj »zzMC uP®U ° ¥ñ{»�°j »‾kM »¢ªµ
k®®�»« »£k‾p JC nj

Volans ²k‾oQ »µB«
»M±®] ¬BªwC nj »W°o)©� »ñ¦) Rn±æ [¨±\‾ ]

SwA 3.8 nk= pA ¬C ¶nBTw /½oUn±‾ oQ ³�@
Dorado »½Àa»µB«
³ÇM ð½jq‾ ° »M±®] ¬BªwC nj »ñ¦� »Un±æ [¨±\‾ ]
pA ,¬¿rB« ònqM oMA ©^îAyhM ³� ¬BªwC J±®] K�N

SwA éNA° ¬C nj ,¥¼Un ònqM »MBdw ³¦ª]
»®QAr nAk]BU _o¼£»µB«

Synthliboramphus wumizusume
�TÇwAn ° ¬B¼�o¼£»µBÇ« pA ºA³‾±ÇÇ£ [»wB®ÇÇ{Sv½p ]
;jnAj º±ÇN ° jnp nAj ³\®ÇQ ºBµBÇQ ³ÇÇ� ¬B‾Bw©¼¦ÇÇw
ºBµ°oMA ow 4oO °j nj ° SwA k¼7w H«±ªî y½BµoQ

jnAj jAkT«A ow ºB´T‾A BU ³� jnAj k®¦M nB¼vM ° ²B¼w
Alcidae ¬B¼�o¼£»µB«
³Ç� ¬B‾Bw©¼¦Çw �TÇwAn pA ºA²o¼ÇU [»wB®Ç{Sv½p ]
BÇM ?w±TÇ« BÇU ða±� ¬p³]o¼{ »½B½nj ¬B£k‾oQ
° ²BU±Ç� B´Ç‾C ¨j ° k®TÇvµ ²BU±Ç� ° ð½nBM ºB´§BM

SwA 2±®T« ¬B{nB�®« ¥ñ{
pickling liquid »{oU é½B«
»½AmW jA±« ³� ³�ow °ðª‾ º°BeJC [»½Am3 /�]

k‾±{»« n°³A±W ¬C nj ³TiAk‾A »{oU
de-icing fluid Ajpg½é½B«
oM jo£@A±µ b±�w »½Ajpg½ ºAoM »í½B« [»½A±µ /b]

/¼«p º°n
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source 1 EkL«
pBÇWC ³ÇM ³Ç� ºA²pBÇw »½B®íÇ« y�‾ [»wB®{¬BÇMp ]

jnAj ²nB{A k®½Ao)
acoustic transformer »ñ¼Tw±�@C ¤kL«
ð‾BÇÇz‾.¤B®¢¼ÇÇw ³ÇÇÇ� ºA³¦¼ÇÇÇÇw° [ð½q¼ÇÇÇÇ� ]
BM »ñ‾Bz‾.¤B®¢¼w ³M An ºj°n° »ñ¼Tw±�@C°oTñ§A

k®�»« ¥½kLU R°BPT« �®«Aj B½ k«BvM
discriminant �Ø¼L«
ð½ ºB´L½oÇT KveoÇM ºoLÇ] »UnBLî [»'B½n ]
ºBµ³Çz½n ¶nBMnj»UBîÀAA ³� ºA³¦ª]k®a �§jBí«

kµj»«Swj³M ºA³¦ª]k®a
ºA³¦ª]k®a ;Ø¼L« / ÇT«

discriminant of a polynomial

6Ø¼L«ÑºA³¦ª]k®a�Ø¼L«
truce ¡®]��nBT«
RB«Ak=A �¼¦� ° ³ªæBh« S=±« u=±U [»«B�‾ /�]

/¼)oA _)A±U BM »¢®]
porous ¥h¦hT«
³Ç� »M±wn B½ t@Bi B½ ¡®w »£s½° [»wB®{�¼«p ]

k{BM ³T{Aj »‾A°Ao) ºAk] B½ ?LUo« ºBµ²oPe
enharmonic 2 @jAoT«
ºB´«BÇ£ ° Bµjn±Ç�@C ° ¥æA±) ° Bµ³ª
‾ [»1¼w±« ]
º°BvT« ¤AkTîA ¨BS‾ nj ³� B´‾C »£s½° B½ ¨B®ªµo¼W

k‾nAj ºkeA° ºAkæ
surveyor’s tape ºnAjoM³zJ‾ oT«

ºnAjoM³z�Ç‾ nj ³Ç� »]nk« nA±‾ [ºnAjoM³z1‾ /¨]
j°n»« nB� ³M ³¦æB) ºo¼£@²pAk‾A ºAoM

action variable y®�o¼.T«
An »ñ½q¼) �‾B«Bw ¤±dU ³�»‾B«p »§Ao¢T‾A [ð½q¼� ]

kµj»« ¬Bz‾ pB) ºBx) nj
action integral y®7 ¤Ao¢T‾A / ÇT«
complementizer, subordinator, pBw©ªT«
subordinating conjunction

°o¼Q k®M ¶k®µj¬Bz‾ »‾BMp oæB®î [»wB®{¬BMp ]
Bª‾©ªT« / ÇT«

pBw©ªT«Ñ Bª‾©ªT«
text �T«
³Ç� »‾BÇMp ºkÇeA° ,»wB®{¬BÇMp nj [»wB®{¬BMp ]
y¼M K§B= nj Á±ªí« °SwA »½B®í«S¼«BªU ºAnAj

kMB½»« »¦\U ³¦ª]ð½ pA
pBM6T« Ñ jApC�T«

open source pBM�T«
ºAoÇM ¬C kÇ Ô� ³ÇM »woTÇwj ³� ºnAq)A¨o‾ [///³‾B½An]

SwA jApC ¨±ªî
jApC ;T« / ÇT«

carbon offset �Mo� ºpBw¬pA±T«
»ÇÇTAnA nj ¥¢®ÇÇ] jB\ÇÇ½A [¥¢®ÇÇ] � éMB®ÇÇ«/¨ ]
nj ³Ç� »®MoÇ� pA nAk�« ¬C Jm] ºAoM »¦¢®]o¼W

k½C»« j±]° ³M »Tí®æ ºB´T¼§Bí) �\¼T‾
SwA° SLX« �hv‾Ñ jwA° SLX«
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Triangulum W¦X«
¬BªÇwC pnBÇM BÇ«A ða±Ç� »ñ¦Ç) Rn±æ [¨±\Ç‾ ]
¥Òª Òe ° ³¦v¦v« ºB´Un±æ »¢½Bvªµ nj »§Bª{

triangulation 2 ºk®MW¦X«
¬C nj ³Ç� ºnAjoM³z�‾ nj »{°n [ºnAjoM³z1‾ /¨]
XB�Ç‾ pA ºA³î±ª\ÇÇ« RB~ThÇÇ« /¼¼íÇÇU ºAoÇÇM

k®®�»« ²jBPTwA B´‾C /¼M ¶k{¥¼ñzU ºB´X¦X«pA
aerial triangulation, »½A±µºk®MW¦X«
aerotriangulation
pA »®¼Ç«p XB�Ç‾ RB~ThÇ« /¼¼íU [ºnAjoM³z1‾ /¨]
³M ° ¬B{±Pªµ ºB´vñî º°n oM ºo¼£@²pAk‾A _½oA

¨±¦í«y¼QpA ß»®¼«p XB�‾ RB~Th« ðª�@
Triangulum Australe »M±®]W¦X«
é=A° ¬BªwC ða±� »ñ¦) Rn±æ /¼ªz{ [¨±\‾ ]
ònqÇM Rn±æ»¢½BvªÇµ nj ,»M±®Ç] ¬BªÇwC nj

tn±�®=
copy 1 B®X«
oÇYA ð½ pA ²k{ºpBw²nBÇM°j ºoÇYA [»ªv\ÇÇU /Çµ]
k®�S�MB�«¥æA BM ºoµB� ¥ñ{ �Bd§ ³M ³�ºo®µ
copy 2 ºpBwB®X«

B®X« ºAo]A ° jB\½A u¦Th« ¥eAo« [»ªv\U /Çµ]
simplicial complex »�jBwéªT\«
oµ ¬C nj ³� BµtjBw pA »µB®T« �î±ª\« [»'B½n ]
k‾nAj t@AoT{A »�jBw nj B½ k®Tvµ Aq\« B½ tjBw °j

SwA °joµ toTz« ³]° ³�@
volcanic conduit »‾BzHzUC ºAo\«
ºB´¢®Çw nj ¥Çñ{ºA³§±§ »§B‾BÇ� [»wB®{�¼ÇÇ«p ]

¬qhÇ« ð½ ¬°nj ºBªÇ£@B« ¬C _½oA pA ³� @AoAA
k½C»« ¿BM »®¼«po½p

»¦~� K¼�oUÑ »J#®« h±ª\«
KUo« Ö»½AoJTwA �î±ª\«

inductively ordered set
»¦� �î±ª\«o½p oµ ³�KUo« ºA³î±ª\« [»'B½n ]

Sw¿BM ¬Ao� ºAnAj ¬C KUo«
lineary ordered set, KUo« Ö»#i �î±ª\«
serially completely ordered set,
ordered set, simply ordered set
³� ºn±A@³M k®‾B« »L¼UoU BM ºA³î±ª\« [»'B½n ]

B½ ,³î±ª\«¬CpAb°a±xî°joµºApA³M
KUo« Ö»¦7 �î±ª\« / ÇT«

totally ordered set

well-ordered set K¼UoUx±i�î±ª\«
�î±ª\«oÇ½p oµ ³� KUo« Ö»�i ºA³î±ª\« [»'B½n ]

SwA ±rî �½oTña±� ºAnAj ¬C »´UB‾
enumerable set, AnBª{ �î±ª\«
denumerable set, countable set
BÇM ð½³ÇMð½ o�B®ÇU nj ³Ç� ºA³î±ª\Ç« [»'BÇ½n ]

k{BM »í¼LA jAkîA �î±ª\«
compact set, ²joz� �î±ª\«
bicompact set
³�ð½r±§±Q±U ºBx) ð½ nj ºA³î±ª\« [»'B½n ]

jnAj »µB®T«y{±Qo½p ¬C pBM y{±Q oµ
KUo« Ö»1i �î±ª\«ÑKUo« Ö»¦� �î±ª\«
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software suite, nAq�A¨o‾ ³î±ª\«
application suite
Á±ªí« ,ºA³‾B½An ºBµ³«B‾oM pA ºA³î±ª\« [///³‾B½An]
HL§BÇW ³Ç� ,?LUo«»v½±‾³«B‾oÇM ¶±¼Ç{ BÇ½ joMnB� BM
ºj°keBU ° k‾nAj »´MBz« y¼MBª� ºoMnB� ºB‾B¼«

k®{BM ³T{Aj ²jAj ß¤jBLU ©µBM k®‾A±U»«
¬B£nAq�A¨o‾ / ÇT«

equivalent sets pnA©µºBµ³î±ª\«
ð½³Mð½ ºo�B®U B´‾C /¼M ³� ³î±ª\« °j [»'B½n ]

k{BM nAo=oM
jkî©µ ºBµ³î±ª\« / ÇT«

equinumerous sets, equinumerable sets
equipotent sets, ¬A±U©µ ºBµ³î±ª\«
equipollent sets

pnA©µ ºBµ³î±ª\«Ñ ¬A±U©µºBµ³î±ª\«
pnA©µ ºBµ³î±ª\«Ñ jkî©µºBµ³î±ª\«

sampling universe ºnAjoM³‾±ª‾ ¶j°kd«
K§BÇ= nj B¼Ç{A pA »µ°oÇ£ �í§B�Ç« [»wB®{¬BTwBM ]

R¿BªTeA
data confidentiality ²jAj»¢‾B«od«
nj k½BL‾ RBîÀAA ³ñ®½A pA »�@Be »T§Be [RAoMBh« ]
pB\«o¼ÇW ºBµk®Ç½Ao) B½ BµnBTvµ B½ jAo)A toTwj

jo¼£ nAo=
leading tone, leading note, t±vd«
sensible
° (major) n°rBÇ« ºB´«BÇ£ ©TPµ �]nj [»1¼w±« ]

nAo= ³½B«/M pA oU/¼½BQ ²joQ ©¼‾ ³� (minor) n±®¼«
jo¼£»«

»v¼#B®W« ºpBwn±~d« Ñ BªwÀQ ºpBwn±~d«
BªwÀQ

inertial confinement »½B¼Th§ ºpBwn±~d«
ðªÇ� ³ÇM BªwÀÇQ S=±Ç« ºpBwn±~d« [ð½q¼� ]
»½BÇ�§A»½B«oÇ£ XBvLÇ‾A k®½Ao) oMAoM nj ³� ºA»Th§

k®�»«S«°B�«
»v¼aB®.« ºpBwn±~d«

magnetic confinement
BÇM BxÇ) pA ºA³¼eB‾ nj BªwÀQ ºnAk´¢‾ [ð½q¼Ç� ]

»v¼AB®
« ¬Ak¼« pA ²jBPTwA
BªwÀQ »v¼aB®.« ºpBwn±~d«

magnetic plasma confinement
ºB´Ç‾Ak¼Ç« pA ²jBPTwA BM BªwÀQ ºnAk´¢‾ [ð½q¼� ]

»v¼AB®
«
BªwÀQ ºpBwn±~d« / ÇT«

plasma confinement

proof cabinet ¬k«Cn° �CHd«
ºAoM ¬C nj SM±An ° B«j ³� ºA³SPd« [»½Am3 /�]
j±{»« ¤oT®� »½A±‾B‾ ºBµ²jn°Ao) o¼ªi ¬k«Cn°

anchor station o¢®§ ¥d«
n±S®« ³M o¢®§ �«kiºAoM »æBi ¥d« [»½B½nj /b]

ºnAjoMo¢®§ ° ºpAk‾Ao¢®§
main line, main road 1»¦æA n±d«
©SÇîA yhM B½ ¨BªU ³� »¦æA ºA²jB] [ºo´{ /b]
jo¼£»« Rn±æ ¬C nj }hz« ���‾ °j ¬B¼« jjoU
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»Th§ »¦æA n±d«Ñ 2»¦æA n±d«
principal axis of inertia »Th§ »¦æA n±d«
³Ç� K¦æ ©v] oµ nj n±d« ³w pA »ñ½ [ð½q¼� ]

SwA ºo�= ¬C ³M SLv‾ »Th§ n±v‾BU
principal axis 2 »¦æA n±d« / ÇT«

»T] ¬B½o] n±d«Ñ S]n±d«
jet stream axis »T]¬B½o] n±d«
»T] ¬B½o] ð½ nj ³®¼z¼M jBM Sîow n±d« [±] /�]
jet axis S] n±d« / ÇT«
chiraliy axis »£nA±Twj n±d«
¬C ¬±«Ao¼Q ºBµk‾B¢¼§ �î±ª\« ³�ºn±d« [»ª¼{ ]
¥MB= j±i �®½C o½±~UoM ³� k®®�»« jB\½A An »z½AnC

Sv¼‾ dBL�‾A
axes of inertia »Th§ ºBµn±d«
n°BTÇz£ ³Ç� ©µoM j±ªî »¦æA n±d« ³w [ð½q¼� ]
»ñ½ ¤±e° /½oTz¼M B´‾C pA »ñ½ ¤±e ©v] »Th§

SwA /½oTª� Bµn±d« pA o¢½j
collimation axis »½BTwAn©µ n±d«
° »Ã¼Ç{ »wkÇî pA ²k‾nmÇ£ ?i [ºnAjoM³z1‾ /¨]

/¼Mn°j yioa n±d« oM j±ªî
site 2 ³a±d«
ºjBÇ« ºB½B�ÇM ¬C nj ³Ç� »¦dÇÇ« [»wB®{¬BTwBÇÇM ]

j±{»« S)B½ ¬Bv‾A �T{m£ ºB´T¼§Bí)
open site pBM �a±d«
éÇ«A±Ç] ³ÇM X±MoÇ« �A±dÇ« oÇµ [»wB®{¬BTwBÇM ]

ºB´µB¢µB®ÇQ ° nBÇW pA ZnBÇi ³� n°Cjo£ o£nBñ{
n±S®Ç« ³ÇM jApC ºBxÇ) nj ° SwA ²j±ÇM ºA²ohæ
²jBPTwA jn±« S=±« nAo�TwA B½ »iÀw ,ºpBwnAqMA

SwA ³T)o£ nAo=
moated site nAj]k®i³a±d«
¬An°j pA ³Ç� Bµ³A±dÇ« pA ºA³Twj [»wB®{¬BTwBM ]
k‾j±M ²k{ n±~d« dk®i BM kíM ³M g½nBU pA y¼Q
surface site »d#w �a±d«
nj »TiB®{¬BTwBM ºB½B�M ³� »½B] [»wB®{¬BTwBM ]

k½C»« Swj ³M ¬C c�w
type(-)site }iB{ �a±d«
ºB´¼£sÇÇ½° ¬C nj ³ÇÇ� ºA³O±dÇÇ« [»wB®{¬BTwBÇÇM ]
SwA ³T�o£ ¥ñ{ �¼í«.ç°o7« ¡®µo� ð½ }iB{

»§BJT‾A o�Bv« �a±d«
transfer passenger area
¬Ao)BÇv« ºAoÇM ³T)B½|B~TiA ºBx) [ºo´{ /b]

»§B�T‾A
habitation site »‾±ñv« �a±d«
³� »‾Bñ« oµ ºAoM »«±ªî »eÀ�æA [»wB®{¬BTwBM ]

k{BM ¬C nj ²o«p°n »£k‾p ºB´T¼§Bí� pA ºkµA±{
dispersive medium ²k®{BQ j¼d«
éMBÇU Z±Ç« pB) Sîow ¬C nj ³� »�¼d« [ð½q¼Ç� ]

SwA ¬C k«BvM
tourism expenditure ºo¢{jo£ ZnBh«
ºAoÇM ¬B£k®®�k½jpBM ³� »]nBh« ¥� [/// ºo¢{jo£@ ]

k®®�»« ³®½qµ k~�« nj S«B=A ° oPw
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canonical coordinates ºjAk®MRB~Th«
³M pB) ºBx) nj ºA³‾B«Bw oµ ³�»UB~Th« [ð½q¼� ]

j±{»« u¼æ±U ¬C ðª�@
elliptic coordinates º±S¼MRB~Th«
³ÇM ³Ç� (³dPæ nj) ³��‾ ºAoM »UB~Th« [»'BÇ½n ]
k‾±{»« /¼í«¬±‾B�©µ ºB´¼§±§mµ ° B´¼x¼M �¦¼w°

ºnA°»S¼MRB~Th«
ellipsoidal coordinates
³ÇM ³Ç� (BxÇ) nj) ³��Ç‾ ºAoÇM »UB~Th« [»'B½n ]
k‾±{»« /¼í« ¬±‾B�©µ ¨°j �]nj ºBµ³½°n �¦¼w°

³T�B½©¼ªíU RB~Th«
generalized coordinates
¥�Tv« ºBµoT«AnBQ /½oTª� BM ºA³î±ª\« [ð½q¼Ç� ]
n±ÇA@³ÇM An »ñ½q¼Ç) ºA³‾B«Bw »½Bx) S¼í=±« ³�@

k®�»«u¼æ±U ¥«B�@
k«BíT«Bñ½ RB~Th«

orthonormal coordinates
JoT¥æBe ºBx) ð½ nj ºnAjoM ºAoM [»'B½n ]
nAjoÇM ¬C RB~Th« ,k«BíT«Bñ½ �½BQ ð½ BM »¦iAj

³½BQ ¬C ³M SLv‾
narcotic nkh«
¨kÇî ° »¢®Ç« WîBÇM ³ÇÇ� »ÇÇ½°nAj /1 [»ñ{qÇÇQ ]
/2 kµj»Ç« /¼ÇñvU An jnj ° j±{»Ç« S¼wBÇve
S¼wBÇve ¨kÇî ° »¢®« WîBM ³� »½°nAj »£s½°

kµj»« /¼ñvU An jnj ° j±{»«
volcanic cone »‾BzHzUC ~°oh«
Z°oÇi oÇYA oM ³� »O°oh« ºnBTiBw [»wB®{�¼«p ]
k½C»« j±]°³M ³‾Bµj ð½ pA ºnA°CnlC jA±« B½ ²pAk£@

cone of depression S�ÔA ~°oh«
nj »®¼«poÇ½p JC c�w »£jBT) ÔA°o) [»wB®{�¼«p ]
k®‾BÇ« »¦Çñ{ ³Ç� JC S{AjoM pA uQ ²Ba @AoAA

k®�»« jB\½A ³‾°nA° X°oh«
characteristic cone ³~hz« ~°oh«
�í§B�Ç« nj ³Ç� ºk®‾B«X°ohÇ« ³¼eBÇÇ‾ [»'BÇÇÇ½n ]
R¿jBíÇÇ« �½oSÇÇ‾ nj ³ÇÇ¼§°A nAk�ÇÇ« ºBµ³¦ÃÇÇv«

j°n»« nB� ³M »Äq] ¥¼v‾AoP½j
light cone n±‾ ~°oh«
n±‾ ³� ¬B«p@Ç@Br� nBTw±¼Q pA »OB�‾ ³î±ª\« [ð½q¼� ]
jnm£»« B´‾C pA nBTw±¼Q�½A o7æ ���‾ pA ²k{¥¼v£@

ablation cone SwB�g½ ~°oh«
ºB´A°ohÇ« ¶k®‾B{±ÇQ ºBµ²qÇ½nA° [»wB®{�¼«p ]
¥ñ{ SwB�g½ _½oPU �¦¼w°³M ³� »½B´)oM B½ »h½

k‾o¼£»«
magazine ¬qh«
An ©¦¼) ³� »½A±µ /¼Mn°j pA »zhM [ºnAjoM³z1‾ /¨]
º±¦]³M°n S�oe ºAoM ºnB�°pBw ° jnAj»« ³¢‾

jnAj ©¦¼)
ground water »®¼«po½p JC ¬qh«

reservoir
nAoÇ= ²k{2BLÇ{A ¬°p nj ³Ç� »¢®w [»wB®{�¼«p ]

SwA ³T{Aj ³¢‾ j±i nj An JC ° jnAj
trim(ming) tank ¬pA±U ¬qh«
pA }hÇz« �¦æBÇ) BÇM »Ti±w ¬qh« [»½A±µ /b]
° ¬C /¼M Si±w »½B]³MB] BM ³� jo£@A±µ ²B¢¼‾Ao£@
�PÇe »ToÇî n±dÇ« ¤±Çe ¤jBíU ,»¦æA ¬qh«

j±{»«
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azeotropic mixture x±\ªµ~±¦h«
kÇænj K¼�oU nj ³� é½B« °j pA »A±¦h« [»ª¼{ ]

k{±]»« »TMBY
azeotrope x±\ªµ / ÇT«
coincidence circuit j°o�©µnAk«
nj An ºj°n° ºB´T«ÀÇî »TÇ=° ³� ºnAk« [ð½q¼� ]
»]°oÇi S«ÀÇî ,k®Ç� S)B½nj »®¼í« »‾B«p ¶pBM

k®�»« k¼§±U
loiter time »‾p³woQ Rk«
pA uQ ,¬p³woQ ð{±« ³� »‾B«p Rk« [»«B�‾ /�]
k®�»« »‾p³woQ,@kµ nAjAn ZA±«A ¬k{ x±«Bi

haul time ¥ªeRk«
¤B�TÇ‾A ºAoÇM p̈¿ ¬BÇ«p RkÇÇ« [Sv½p�¼dÇÇ« /¨]

o¢½j ¥d« ³M »¦d« pA k«B] k‾BªvQ
lexical entry ¥ik«
nj j±]±Ç« ºBµkÇeA° pA ð½ oÇÇµ [»wB®{¬BÇÇMp ]

¬B£rA°
»‾B£rA° ¥ik« / ÇT«

¥ik«Ñ »‾B£rA° ¥ik«
waterfall model ºnBzMC ¤k«
¥«BÇ{ nAqÇ)A¨oÇ‾ k¼§±ÇU ºB´§kÇ« pA »ñ½ [///³‾B½An]
,»eAoA ,RB~hz« /¼¼íU ,BµpB¼‾ u½oíU ¥eAo«

¥«BñU ° y½B«pC ,ºpBw²jB¼Q
alpha particle model »½BH§C ¤k«
Bµ³Tvµ¬C nj ³� ³Tvµ nBTiBw ºAoM »§k« [ð½q¼� ]

jo¼£»« oS‾nj BP§C RAnl pA ¥ñzT« An
probabilistic model »U¿BªTeA ¤k«
ºB´‾B½o] ³�ço) /½A tBwAoM »§k« [ºo´{ /b]
,/½AoMB®M ,jo� »®¼My¼Q S¼í�= BM ¬A±U»ª‾ An oPw
R¿BªTÇeA x°n pA ¬C ©T½n±Ç¢§A.»Ç«pnA±ÇÇi nj

j±{»« ²jBPTwA
S¼§Bí�}¼~hU ¤k«

activity allocation model
»½B¼)Ao
] é½p±U »®¼My¼Q ºAoM »§k« [ºo´{ /b]

u¦Th« ºB´T¼§Bí)
traffic model jjoU¤k«
³� ºA²nB¢‾/) B½ »TB½n �§jBí« »î±‾ [ºo´Ç{ /b]
ºo´{ ¶j°kd«nj ²s½° ³M ,k«Ck{ ºpBw³¼L{ ºAoM

j°n»« nB� ³M ²AnjApC B½
share model ©¼´vU ¤k«
¬C nj ³Ç� BTB�ÇU »®¼My¼Q ºAoM »§k« [ºo´{ /b]
©¼v�U B´‾C ¶k®µj¥¼ñzU ºAq]A ³M BµoPw 2±ª\«

j±{»«
general share model »¦�©¼´vU ¤k«
ð½u¦Th« ¥«A±î ©´w ¬C nj ³�»§k« [ºo´{ /b]
k~�Ç« ð½ ³M EkL« ð½ pA ,³¼¦�‾ �¦¼w° k®‾B« ,oPw

j±{»« /¼¼íU }hz«
demand model, B*BJU ¤k«
demand forecasting model
c�w ° oPw ¬Aq¼« ¬B¼« SLv‾ ³�»§k« [ºo´{ /b]
RB~hÇz«° ¥�Ç‾ ° ¥ªÇÇe RB«kÇÇi Sª¼ÇÇ= °

k®�»«}hz« An o)Bv« ºjB~T=A Ç »îBªT]A
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»í¼ª\U ºB*BJU ¤k«
aggregate demand model
³ÇM jAoÇ)A ºBµoPw ³M ³]±U BM ³� »§k« [ºo´{ /b]
»\®wA° »TiB®{S¼íª] B½ »½B¼)Ao
] ºBµkeA°
° »UB«kiºB´¼£s½° ³ñ‾B®a ,¬C _½oA pA ° j±{»«
k½kÇ] ºoPw ºB´‾B½o] ,k®� o¼¼
U BµkeA° ©\e

j±{»« ²jp /¼ªhU
»J½oHU ºB*BJU ¤k«

disaggregate demand model
©¼�TÇv« ¶kµBz« pA ²jBPTwA BM ³� »§k« [ºo´{ /b]
oÇM Á±ªíÇ«° j±{»Ç« »\®wA° jAo)A ºoPw nBT)n

jo¼£»« ¥ñ{ »U¿BªTeA ¤k« ºB®L«
direct demand model ©¼JTv« ºB*BJU ¤k«
]¦ThÇ« ºBµ³®½q£ ¬C tBwA oM ³� »§k« [ºo´{ /b]
j±{»« »®¼My¼Q ¬B«qªµ ºjAo7‾A ° »µ°o£ ºBµo7w
sequential model »§A±U ¤k«
³�ço) /½A oM »®TL« BTB�U ¤k« »î±‾ [ºo´{ /b]
»¦«A±î ³¦v¦w ³M ³]±U BM oPw ³MX±Mo« RBª¼ª~U
oPw �¦¼w° ,k~�« ,oPw jAkíU ,A±µ S¼íT° k®‾B«

j±{»« lBhUA oPw o¼v« °
storm model ¬B�±U ¤k«
,xnBÇ{¬°nj ºkíM³Çw »ñ½q¼Ç) y½Bª‾ [±] /�]
ð½ nj JC nBhM ° A±µ ©ÄB= RB�oe ,xnB{¬°oM

¬B)±U
nAq�A¨o‾ k¼§±U ¤k«

software development model
»P¦ThÇ« ¥eAo« ¶k®®� }hz« ³� »§k« [///³‾BÇ½An]
��MBÇT q¼Ç‾ ° k®�»Ç« »A nAq)A¨o‾ k¼§±U ³� SwA

o¢½j �¦eo« ³M ³¦eo« oµ pA ¤B�T‾A

multiple choice model ºA³®½q£k®a¤k«
³®½qÇ£ °j JBhTÇ‾A ³ÇM B´®ÇU ³Ç� »§kÇ« [ºo´{ /b]
u¦Th«ºBµ³®½q£ pA ²jBPTwA ¬Bñ«A °Sv¼‾ j°kd«
° ¬BÇ«p ° o¼Çv« ° ²±¼ÇÇ{ k®‾BÇÇ« »½Bµ³®¼ÇÇ«p nj

k®�»« »®¼My¼Q q¼‾ An oPw o¢½j RB¼æ±~i
spiral model, »‾°q¦e¤k«
evolutionary model
³� nAq)A¨o‾ k¼§±U »\½nkU ° »¦«BñU ¤k« [///³‾B½An]
k¼§±U u¦Th« ¥eAo« »A nj »½B´‾ ¤±~d« ¬C nj
k¼§±U oMnB� jn±ipBM ³M ³]±UBM ° »‾B¼« R¿±~d«

j±{»«
vector data model ºnAjoÔM ¶jAj ¤k«
³Ç� éÇ=A° ¬B´Ç] pA »ÇîAqTÇ‾A ¬B¼M [ºnAjoM³z1‾ /¨]

j±{»« ³ÄAnA B´‾C RB~Th« BM Bµ²jAj S¼í=±«
raster data model »\‾o#{ ¶jAj ¤k«
³Ç� éÇ=A° ¬B´Ç] pA »ÇîAqTÇ‾A ¬B¼M [ºnAjoM³z1‾ /¨]

j±{»« ³ÄAnA ¤±¦w Rn±æ ³M Bµ²jAj S¼í=±«
binary choice model ºA³®½q£°j¤k«
° o7Çw k¼§±ÇU ºAoÇM BQB�ÇU ¤kÇ« »î±Ç‾ [ºo´{ /b]
¬B£k®®�o7w ³� ço� �½A oM »®TL« ,o7w poO JBhT‾A

k®®�»« JBhT‾A An �ñª« �®½q£ °j pA »ñ½
regional growth model ºA³¼eB‾ k{n ¤k«
nj /¼«p ºB´½oMnB� jn°CoM ºAoM »§k« [ºo´{ /b]

³¼eB‾ ð½
mode choice model, »®½q£oHw ¤k«
modal choice model
pA ð½ oÇµ ©´Çw »®¼My¼ÇQ ºAoÇM »§kÇ« [ºo´Ç{ /b]
Bµo7w o7‾ ¥� jAkíU pA j±]±« ¥�‾ ° ¥ªe ºBµ²±¼{
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»L¼�oU �ñL{ ¤k«
composite network model
X±�Çi pA »µ°oÇ£ ºAoÇÇM »½±ÇÇ¢§A [ºo´ÇÇÇ{ /b]
ºBµo¼Çv« ,RB‾BÇñ«A pA ºA³î±ª\Ç« �Tw±¼Q©µ³ÇM
ºB´¦Çñ{ pA ²jBPTwA n±S®« ³M ºjB´®z¼Q B½ j±]±«

¥�‾ ° ¥ªe u¦Th«
simulation model ºpBw³¼L{ ¤k«
BÇM An ºk«CkÇ{ ºB´T¼íÇ=A° ³Ç� »§kÇ« [ºo´Ç{ /b]
/Ç½A³ÇM y®Ç�@A° ° »TBÇ½n ºBÇµjAk½°n pA ²jBPTwA
��ÇMAn ³¼LÇ{ ³� kµj»« ¬Bz‾ »Un±æ ³M BµjAk½°n

SwA »í=A° �‾B«Bwð½ nj »§±¦í« ° S¦î
KwB®« ºB´Tæo�¤k«

intervening opportunities model
R¿BªTeA �½oS‾ oM »®TL« »TB½n »§k« [ºo´{ /b]
é½p±ÇU oÇ¢½j ¶p±Çe ³M ²p±e ð½ pA An BµoPw ³�@
³� SwA ¤BªTeA /½A BM KwB®T« é½p±U /½A ;k®�»«
³M »ñ½jq‾ tBwAoM ³� »½Bµ²p±enj BµoPw k~�«

k‾A³T)B¼‾ S½±§°A ,k‾A²k{ ºk®M²jn EkL«
deterministic model »T¼í#! ¤k«
³‾B«Bwð½ oæB®î ¬B¼« XBLUnA ³� »§k« [ºo´{ /b]
k®�»« ¬B¼M _¦�«o½jB�«Kve oM ¥«B�S¼í�= BM An
land use model �¼«p ºoMnB� ¤k«
³M X±Mo« ºB´‾Bñ« »®¼My¼Q ºAoM »§k« [ºo´{ /b]
³¼eB‾ »¦� k{n ³M³]±U BM ºo´{ u¦Th« ºB´T¼§Bí)

¥«A±î o½Bw ° ¥�‾ ° ¥ªe �‾B«Bw °
gravity model »z‾Ao£ ¤k«
oPw jAkíU BM ³� oPw é½p±U »TB½n ¤k« [ºo´{ /b]

³¼eB‾ °j pA ð½ oµ nj S¼§Bí) ©\e ° ³¼eB‾ °j /¼M
SLv‾ ³¼eB‾ °j /¼M oPw »Thw BM ° ©¼�Tv« SLv‾

jnAj uñî
abstract choice model »îAqT‾A �®½q£ ¤k«
»½BwB®{ ³� ço) /½A oM »®TL« »§k« [ºo´Ç{ /b]
,oPÇw poÇA »®íÇ½ oPÇw �®½qÇ£ oÇM o�B‾ ºBµo¼
T«
p̈¿ ¥¼LÇ= /Ç½A pA »½B´¼£sÇ½° ° oPw ¬B«p ,k~�«
³Ç� »½Bµo¼
TÇ« k®‾BÇ« »½B´¼£s½° k½BM ³ñ¦M ,Sv¼‾
k‾±{»½BwB®{ k®�»«}hz« An RB«ki c�w

signified, signifié ¤±§k«
yhÇM ,ºn±w±Çw »wB®{¬BÇMp nj [»wB®{¬BÇMp ]

SwB®í« BM oMAoM ³� ³‾Bz‾ »«±´P«
simultaneous model »‾B«qªµ ¤k«
/Ç½A oÇM »®TLÇ« BTB�ÇU »®¼My¼ÇQ ¤k« [ºo´{ /b]
k~�« ° oPw ¬B«p ° oPw k«BvM ¬Ao)Bv« ³�ço)
° k‾o¼£»« oS‾ nj ¬B«qªµ An o¼v« ° oPw �¦¼w° °
jB´®z¼ÇQ »®¼z‾B] d±) ºBµ³®½q£ pA ð½ oµ ºAoM

k®®�»«
»U±æ Ç n±‾ pBw³§°k«

acoustooptical modulator
Z±Ç« pA ºo¼Ç£@²o´ÇM BÇM ³ÇÇ� ºA³¦¼ÇÇw° [ð½q¼ÇÇ� ]
kµj»« o¼¼
U An n±‾ �ñ½nBM pB) B½ ³®«Aj »ñ¼Tw±�@C

nB\®´M ¥¢®]S½o½k«
normal forest management
³ÇM ¬k¼wn @kµ BM ¥¢®] ¶nAjA [¥¢®] � éMB®«/¨ ]

nB\®´M ¥¢®]
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ºA³¢¦]¥¢®]S½o½k«
plain forest management
_AB®Ç« nj ³Ç� »½B´¦¢®Ç] ¶nAjA [¥¢®] � éMB®«/¨ ]

k®½°n»« ºA³¢¦]
»T§°j ¥¢®] S½o½k«Ñ ³~§Bi¥¢®]S½o½k«

»æ±~i¥¢®]S½o½k«
private forest management
³Ç� »T§°jo¼ÇW ºB´¦¢®Ç] ¶nAjA [¥¢®Ç] � éMB®«/¨ ]
»æ±~i ºBµS�o{ B½ |Bh{A ³M B´‾C S¼ñ§B«

jnAj _¦íU
»T§°j¥¢®]S½o½k«

state forest management
SdÇU ³Ç� »½B´¦¢®ÇÇ] ¶nAjA [¥¢®ÇÇ] � éMB®ÇÇ«/¨ ]

k®Tvµ »T§°j S½o½k« ° S¼ñ§B«
³~§Bi ¥¢®] S½o½k« /@ÇT«

»½BTw°n ¥¢®]S½o½k«
rural forest management
³]±U BM »½BTw°n ºB´¦¢®] ¶nAjA [¥¢®] � éMB®«/¨ ]B´‾C @AkµA ³M

ºo´{¥¢®]S½o½k«
urban forest management
³M ³]±U BM ºo´{ ºB´¦¢®] ¶nAjA [¥¢®] � éMB®«/¨ ]B´‾C @AkµA

»«±ªî ¥¢®]S½o½k«
communal forest management
³Ç� »T§°jo¼ÇW ºB´¦¢®Ç] ¶nAjA [¥¢®Ç] � éMB®«/¨ ]
k{BM»« »T§°jo¼W ºBµjB´‾ ³M _¦íT« B´‾C S¼ñ§B«

key management k¼¦�S½o½k«
ºBµk¼¦Ç� ¤oT®Ç� ° »µk‾B«BÇw k®Ç½AoÇ) [RAoMBh« ]
° é½p±ÇU° ºpBw²o¼il ° jB\½A ¥«B{ ,ºnB¢‾q«n
tBÇwA@oÇM Bµk¼¦Ç� ºo¼£nB� ³M ° »‾B¢½BM ° @me

»T¼®«A »z«@?i
»TiB®{¬BTwBM éMB®« S½o½k«

archaeological resource management
³ÇM ³Ç� »wB®{¬BTwBÇM pA ºA³iB{ [»wB®{¬BTwBÇM ]
»)oíÇ« ° S½BªÇe ° S�BPÇe ³ÇM ðªÇ� n±S®ÇÇ«
_½oÇÇA pA »TiB®{¬BTwBÇÇM B¼ÇÇ{A ° Bµ³A±dÇÇÇÇ«
RBí§B�Ç« ° ºnBPÇe ° oYÆÇ« ºB´Ç½nAm£SwB¼ÇÇw
° SLÇY ,ºnAjoM³z�Ç‾ ,»½BwB®Ç{ ³ÇM »L½ohUo¼ÇW

jpAjoQ»« ºpBwk®Tv« ° »MB½pnA,?LT
»TiB®{¬BTwBM VAo¼« S½o½k« / ÇT«

archaeological heritage management

»¢®µo�éMB®« S½o½k«
cultural resource management
oM ³� »wB®{¬BTwBM ºA³)oe yhM [»wB®{¬BTwBM ]
xoTÇv£ oÇMAoÇM nj »¢®µoÇ) VAo¼Ç« pA S�BPÇÇe
»í¼LA ºBµk®½Ao) B½ ºro‾A éMB®« ,ºo´{ ºBµBx)

j±{»« q�oªT«
²k®{°o� BM ºj±]±«S½o½k«

vendor-managed inventory, VMI,
supplier-managed inventory, co-
managed inventory
nBL‾A ßºj±]±« j±Lª� ¬C nj ³� ºk®½Ao) [RAoMBh« ]
³ÇM ºpB¼Ç‾ ³ñ‾C»ÇM k®�»Ç« éÇ)n ¿BÇ� ¶k®{°o) An

k{BM ºoTz« xnBPw
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éMB®« S½o½k«Ñ»TiB®{¬BTwBM VAo¼« S½o½k«
»TiB®{¬BTwBM

family life cycle ²jA±‾Bi»£k‾p ¥eAo«
oÇµ »£kÇ‾p nj ³Ç� »¦ÇeAo« ¶o¼\‾p [»wB®{¬A°n ]
ºn°oQk‾po) ° ZA°jpA k®‾B« ,j±{»« »A ²jA±‾Bi

»¢Tvz‾pBM °
online trainer jioM»Mo«
ºBµ³‾BÇwn pA »Çñ½ _½oÇA pA ³Ç� »Çv� [///³‾B½An]

kµj»«xp±«C ?ioM Rn±æ ³M ºA³ñL{
accreditation authority nBLTîA k¼½FU é]o«
° »‾B«pBw nBTiBw ³�»¦�Tv«W§BY jB´‾ [RAoMBh« ]
éMB®Ç« ° Bµk®Ç½Ao)° B´§A°n ° Bµjo�nB� ° B´T¼§±Ãv«

k®�»« »wnoM An »µA±£ n°kæ ¬B«pBw
assurance authority ¬B®¼ªaA ¤±~eé]o«
° JBhTÇ‾A ¤±ÃÇv« }hÇ{ B½ ¬B«pBw [RAoMBh« ]

<¬B®¼ªAA ¤±~e S)B¼µn> ºpBw²jB¼Q
post-climacteric stage Z°AuQ�¦eo«
u7®ÇU SîoÇw »®d®Ç« nj ºA³¦eo« [SîAnp � /5@]
SwA yµB� ¤Be nj u7®U ¬C nj ³� ²k¼wn ºBµ²±¼«
tillering stage »‾p³\®Q �¦eo«
²B¼£ ¬C nj ³� RÀY ±ª‾ pA ºA³¦eo« [SîAnp � /5@]
j±{»« ³U±M ³M ¥½kLU ³� k®�»« k¼§±U ºA³�BQA Sv]
preclimacteric stage Z°Ay¼Q �¦eo«
u7®ÇU SîoÇw »®d®Ç« nj ºA³¦eo« [SîAnp � /5@]
SwA y½Aq�A ¤Be nj u7®U ¬C nj ³� ²k¼wn ºBµ²±¼«
pioneer stage ¨B£y¼Q �¦eo«

»µB¼£ »§A±U ð½ �¦eo« /¼§°A [¥¢®] � éMB®«/¨ ]

accreditation phase nBLTîA k¼½FU �¦eo«
nj ³� nBLTîA k¼½FU k®½Ao) nj ¨±w �¦eo« [RAoMBh« ]
»‾Bwnp°n³M ° ³‾B«Bw RAoABh« ß»½B´‾ »MB½pnA ¬C
° nBLTÇîA k¼½FU ºBµ³T)B½ ºpBw²jB«C ° S¼®«A boA
j±{»« ¨B\‾A nBLTîA k¼½FU ³M X±Mo« ©¼ª~U ¨ÀîA

genital stage, genital phase »¦wB®U �¦eo«
�¦ÇeoÇ« ,k½°o) º°Bñ‾A°n �½oS‾ nj [»wB®{¬A°n ]
�¦ÇeoÇ«nj H«±ªÇî ³� »v®] Ç »‾A°n ¤±dU »½B´‾
¥e Â«B� O½jA ¶k�î ³� »‾B«p ,j±{»« pBWC ï±¦M
ð½o{ ³]±T« »v®] �=Àî ° S¼§Bí) ° SwA ²k{

SwA »v®]
boot stage ¨n±U �¦eo«
³Ç� q½n³‾Aj RÀW ±ª‾ pA ºA³¦eo« [SîAnp � /5@]
³{±i/T)o£¥Çñ{ ¥Ç¼§j ³M ©aoQ ßòoM ¨B¼‾ ¬C nj

j±{»« n̈±T« (³¦L®w)
dough stage ºo¼ªi �¦eo«
¬C nj ³Ç� RÀÇW ±ª‾ pA ºA³¦eo« [SîAnp � /5@]

SwA k®‾B«o¼ªi ³‾Aj RB½±Td«
heading stage, »µj³{±i�¦eo«
heading time
¬C nj ³Ç� RÀÇW ±ª‾ pA ºA³¦eo« [SîAnp � /5@]
k®�»« j±i @ÀW pA ¬k«C ¬°o¼M ³M 2°o{ ³{±i
oral stage, oral phase »‾Bµj�¦eo«
/Ç¼§°A ,k½°oÇ) º°BÇñ‾A°n �½oS‾ nj [»wB®{¬A°n ]
fn »¢§Bwð½ nj ³� »v®] Ç »‾A°n ¤±dU �¦eo«
³Ç� ¬BÇµj oM (libido) ³½B«Sv½p ¬C nj ° kµj»«

SwA q�oªT« SwA »‾A±´{ »¦æA ���®«
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ripening ¬k¼wn �¦eo«
Â«B� ²±¼« B½ ³‾Aj ¬C nj ³�ºA³¦eo« [SîAnp � /5@]

SwA @o~« ¶jB«C ° ²k¼wn
growth stage k{n �¦eo«
»£k‾p ¶n°j pA }hz« �¦eo« oµ [SîAnp � /5@]

²k‾p j±]±«
stem stage ºA³!Bw �¦eo«
¬C nj ³Ç� RÀÇW ±ª‾ pA ºA³¦eo« [SîAnp � /5@]

k®�»« Ak¼Q j±ª‾ ²B¼£ �=Bw
hard dough stage ºo¼ªi ÖShw �¦eo«
° ºo¼ªÇi �¦ÇeoÇ« /¼ÇM ºA³¦eo« [SîAnp � /5@]

nmM ¥«B� ¬k¼wn
milk stage ºo¼{ �¦eo«
RÀW �‾Aj ¬k¼wn ¥eAo« pA »ñ½ [SîAnp � /5@]

jnAj ºo¼{ S§Be ³‾Aj RB½±Td« ¬C nj ³�@
phallic stage, phallic phase »L¼S! �¦eo«
ºA³¦eo« ,k½°o) º°Bñ‾A°n �½oS‾ nj [»wB®{¬A°n ]
,»¢§Bw³w /w nj HL½o�U ,»v®] Ç »‾A°n ¤±dU pA
»¦wB®ÇU �¼eBÇ‾ oÇM (libido) ³½B«Sv½p ¬C nj ³�@
éL®Ç« ¬kÇM ºnBñTÇwj ° »ÇwnA° ° SwA q�oªTÇ«

SwA Rm§ »wBwA
foehn phase jBL«o£ �¦eo«
nj jBL«oÇ£ �íw±ÇU �¦ÇeoÇ« ³Çw pA »Çñ½ [±Ç] /�]

O§C ºB´µ±�@
jointing stage ºq¼i²o£ �¦eo«

¬C nj ³Ç� RÀW k{n pA ºA³¦eo« [SîAnp � /5@]
kMB½»«y½Aq)A ³=Bw ºBµ²o£¬B¼« ¤±A

glazed stage »MBí§ �¦eo«
�¼ÇM ,Rnl �Ç‾Aj ¬k¼wn pA ºA³¦eo« [SîAnp � /5@]
pA kíÇM p°n 45 j°ke nj ³� ,ºo¼ªi ° ºo¼{ S§Be
S§BÇe pA ³‾Aj �Tw±Q ,³¦eo« �½A nj ;SwA ºo¼£�z£@

j±{»« ¥½kLU uAoM ° Shw S§Be ³M RB« ° ¨o‾
anal stage, anal phase ºkíJ« �¦eo«
�¦ÇeoÇ« ,k½°o) º°Bñ‾A°n �½oS‾ nj [»wB®{¬A°n ]
³Ç� »‾Bµj �¦eo« pA uQ »v®] Ç »‾A°n k{n ¨°j

SwA »¢§Bw ³w BU ð½ /¼M HL½o�U
soft dough stage ºo¼ªi Ö̈ o‾ �¦eo«
�‾Aj ¬°nj jA±« ¬C nj ³� ºA³¦eo« [SîAnp � /5@]

jnAj ¨o‾ ° ºA³TwBz‾ S§Be RÀW
latency stage, latency, »¢TH´‾ �¦eo«
latency period, latency phase,
latent stage
ºA³¦eo« ,k½°o) º°Bñ‾A°n �½oS‾ nj [»wB®{¬A°n ]
ß»v®Ç] _ÄÀÇî ¬C nj ³� »v®] Ç »‾A°n ¤±dU pA
° B´UnB´« ³M tj±� ³]±U ° j±{»« k¼í~U nBñ{C
j±{»« @±�í« j±i u®\ªµ ºBxîA BM S¼§Bí)

pupil ð«jo«
pA n±Ç‾ ³Ç� ³¼L®Çî q�o« nj jo£ »iAn±w [»ñ{qÇQ ]

j±{»« ©za »wkî jnA° ¬C ¤Ài
artificial pupil ³TiBwpBM ßð«jo«
ºpBwpBM ºnAjoM³¼L®î ¥ªî BM ³� »ñ«jo« [»ñ{qQ ]

SwA ²k{
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miosis/ myosis »¢®Uð«jo«
n±Ç‾ nj ð«joÇ« nB\®´ÇÇM çBL�ÇÇ‾A /1 [»ñ{qÇÇQ ]
ºBµ³`¼µB«¬C nj ³� nB\®´MB‾ »T§Be /2 ²k®®�@²o¼i

j±{»« ke pA y¼M çBL�‾A nBaj ³¼L®î
ð«jo« »¢®U / ÇT«

irritative miosis »ñ½odU »¢®Uð«jo«
¶nAk®ÇM y\®ÇU pA »{BÇ‾ »¢®Uð«joÇ« [»ñ{qÇÇQ ]

»ñ«jo«
spastic miosis »z\®U »¢®Uð«jo« / ÇT«
»ñ½odU »¢®Uð«jo«Ñ »z\®U »¢®Uð«jo«

paralytic miosis »\¦�»¢®Uð«jo«
ºBµ³`¼µBÇ« [¦Ç) pA »{B‾ »¢®Uð«jo« [»ñ{qQ ]

ð«jo« ¶k®®�jBz£@
fixed pupil SMBYð«jo«
n±Ç‾ Rk{ RAo¼¼
U oMAoM nj ³� »ñ«jo« [»ñ{qQ ]

kµj»ª‾ ¬Bz‾ y®�@A°
mydriasis ºjBz£ð«jo«
BÇ½ »ñ½nBU ¨B¢®µ nj ð«jo« ¬k{ jBz£ [»ñ{qQ ]

Bµ°nAjpA »xíM @o~« �\¼T‾ nj B½ òo«
ð«jo« ºjBz£ / ÇT«
»z\®U ºjBz£ð«jo«

spasmodic mydriasis, spastic mydriasis
�`¼µBÇ« y\®ÇU pA »{B‾ ºjBz£ð«jo« [»ñ{qQ ]
ue©µ ²B¢Twj S¼§Bí) »‾°q) B½ ³¼L®î ¶k®®�jBz£@
paralytic mydriasis »\¦�ºjBz£ð«jo«

K~Çî [¦Ç) pA »{BÇ‾ ºjBz£ð«joÇ« [»ñ{qÇÇQ ]
©za toTz« ��od«

amaurotic mydriasis ºn±�ºjBz£ð«jo«
B®¼MBÇ‾ ©Çza ð«joÇ« ¬C nj ³� »§ÀTiA [»ñ{qÇQ ]

SwA o¢½j ºB®¼M ©za ð«jo« pA oUjBz£@
J°B®T« ºjBz£ð«jo«

alternating mydriasis, bounding
mydriasis
nj SvhÇ‾ J°B®ÇU ³M ³� ºjBz£ð«jo« [»ñ{qQ ]

j±{»«oµB� o¢½j º±w nj uPw ° ±w ð½
pupillary »ñ«jo«

ð«jo« ³M X±Mo« [»ñ{qQ ]
contour po«
k®�»« }hz« An ¥ñ{ j°ke ³� »�i [»ªv\U /Çµ]
contour line ºpo« ai / ÇT«

coincidence boundary »!BL#‾A po«
¬C @oA °j XB�‾ ³� n±¦M nj »To) ºpo« [ð½q¼� ]

k‾o�B®T« ©µ BM H�¼=j
Puffinus creatopus »Un±æBQ@Bñ{JC ïo«
° ¬B½B½njoU±LÇ� pA »ña±Ç� �‾±Ç£ [»wB®{Sv½p ]
H«±ªÇî ¬C ¡‾n ³ÇÇ� ¬B‾Bw»½B½njoU±LÇÇ� �TÇÇwAn
»Un±æ q«o= y½BµBQ ° ²o¼U B½ /{°n ºoTv�@Bi

SwA ¡‾n
Apus »Tz´M ïo«
K�Ç= ð½jqÇ‾ »W°o)©Ç� »ñ¦Ç) Rn±æ [¨±\‾ ]

¬BªwC J±®]
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Pelecaniformes ¬B‾BwBJwïo«
ºnB�®Ç« ³Ç� »£nqÇM ºqMC ¬B£k‾oQ [»wB®{Sv½p ]
ºAoÇM ° k®®Ç� n̈±T« An ¬C k®‾A±U»« ° k‾nAj ònqM

k®®� ²jBPTwA ¬C pA ³ªíA /T{BL‾A
Pelecanoididae ¬B½Bª‾BJwïo«
Ç»½B½njoU±LÇ� �TÇwAn pA ºA²o¼ÇÇU [»wB®ÇÇ{Sv½p ]
»®¼M BM ¡‾n²B¼w ða±� »½B½nj ¬B£k‾oQ ³� ¬B‾Bw

SwA ²BU±� ¬Bz½B´§BM ° k‾A¥ñ{ ºA³§±§
Pelecanoides garnotii »½°oQ ºBª‾BJw ïo«
�TÇwAn ° ¬B½Bª‾B�wïoÇ« pA ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p ]
ºoÇw ° SwA ²B¼Çw Â«BÇ� ³Ç� ¬B‾Bw»½B½njoU±L�@

jnAj º±= ° ¥ñ{@JÀ= ºnB�®« ° ònqM
Pelecanus onocrotalus k¼HwºBJw ïo«
�TwAn ° ¬B¼½B�wïo« ¶o¼U pA ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p ]
©¼SÇî »½B´§BÇM BM ònqM ºA²k‾oQ ³� ¬B‾BwB�wïo«
pA An ¬C ³� jnAj ºjo)³Mo~d®« nB�®« ¥ñ{ ;SwA
° ¡‾n k¼Pw ¬C �§BM ;k®�»« q½BªT« ¬B£k‾oQ o½Bw

SwA ²B¼w y½B´§BM o½p
Pelecanus crispus »¦�@B�ºBJw ïo«
�TwAn ° ¬B¼½B�wïo« ¶o¼U pA ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p ]
¬C o‾ u®] ;SwA ònqM ºA²k‾oQ ³� ¬B‾BwB�wïo«
° ºA²o�‾ k¼Pw ¬C ¡‾n ;SwA ²jB«u®] pA oT£nqM
³ÇM ¬jo£ SzQ �¼eB‾ nj ° SwA kí\« ¬C ºBµoQ

k‾nAj B®d‾A K�î Sªw
Pelecanidae ¬B¼½BJw ïo«
³Ç� ¬B‾BwB�w ïo« �TwAn pA ºA²o¼U [»wB®{Sv½p ]
;kÇ‾nAj nAj²joÇQ ºBµBÇQ ° k®TÇvµ ònqÇM ° ºqÇMC
XBvL‾A ¥MB= ºA³v¼� °SwA ¥½±A nB¼vM ¬B{nB�®«

k‾nAj

»½Aj±«oM ¤BMònqM ¬B�±a ïo«
Pterodroma cahow
° ¬B½B½njoU±LÇ� ¶o¼ÇU pA ºA³‾±Ç£ [»wB®ÇÇ{Sv½p ]
ºoTv�@Bi y‾kM º°n ³� ¬B‾Bw»½B½njoU±L� �TwAn
B´§BÇM �ÇL§ q]³M y‾kM o½p ° SwA ºA²±´= ³M ¥½B«

jnAj ²B¼wºnB�®« ° SwA k¼Pw
»w±£@BQ¿B£ ¤BMònqM ¬B�±a ïo«

Pterodroma phaeopygia
�TÇwAn ° ¬B½B½njoU±LÇ� pA ºA³‾±Ç£ [»wB®{Sv½p ]
³M ¥½B« ºoTv�@Bi y½BµoQ ³� ¬B‾Bw»½B½njoU±L�@
²B¼Çw xnB�®Ç« ° k¼PÇw y‾kM o½p ° jnAj ºA²±´=

SwA
»½A°Bµ ¤BMònqM ¬B�±a ïo«

Pterodroma sandwichensis
�TÇwAn ° ¬B¼½B½njoU±LÇ� pA ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p ]
³ÇM ¥½BÇ« ºoTv�@Bi ºBµoQ ³� ¬B‾Bw»½B½njoU±L�@
²o¼U /½A ºBµ³‾±£o¢½j pA oU²k¼z� ºow ° ºA²±´=

jnAj
Phoebetria fusca ²o¼U ºA²j°j¬B�±a ïo«
�TÇwAn ° ¬B½k«±ÇÇ½j pA ºA³‾±ÇÇ£ [»wB®ÇÇ{Sv½p ]
ºoTv�@Bi ¡‾n ³M °ða±� ³� ¬B‾Bw»½B½njoU±L�@
k¼Pw ³M ¥½B« ¶k½oQ ¡‾n ºBµBQ BM ²B¼w ³M ¥½B« ¶o¼U

SwA
�{°n ºA²j°j¬B�±a ïo«

Phoebetria palpebrata
�TÇwAn ° ¬B½k«±Ç½j ¶o¼U pA ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p ]
¡‾nºoTÇv�@BÇi ° ða±� ³� ¬B‾Bw»½B½njoU±L�@
° ²B¼Çw xnB�®« ° k¼Pw ¬C ºBµ©za n°j ;SwA

SwA /{°n »MC ¡‾n ³M »�iºAnAj



316 t°oUBL§C ºk« ß±½j¬B�±aïo«

t°oUBL§C ºk« ß±½j¬B�±aïo«
Diomedea albatrus
�TwAn ° ¬B½k«±½j �‾±£ /½oT)°oí« [»wB®{Sv½p ]
° ²B¼Çw ¶k¼z� nB¼vM ºB´§BM ³� ¬B‾Bw»½B½njoU±L�@

jnAj k¼Pw Â«B� »‾kM
»«AjoTv«C ºk«±½j ¬B�±a ïo«

Diomedea amsterdamensis
�TÇwAn ° ¬B½k«±ÇÇ½j pA ºA³‾±ÇÇ£ [»wB®ÇÇ{Sv½p ]
¬B)±ÇA ïoÇ« ³¼LÇ{ nB¼ÇvM ³Ç� ¬B‾Bw»½B½njoU±L�@
jnAj oTña±� ºA³X] »§° SwA t°oUBL§C ºk«±½j

SwA ²o¼U ¬C ¬jo£ SzQ ° ow �¼eB‾ ºBµoQ °
²B¼w°oMA ºk« ß±½j¬B�±a ïo«

Diomedea melanophris
�TÇwAn ° ¬B½k«±Ç½j ¶o¼U pA ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p ]
jnAj k¼Pw Â«B� ºow ° ¬kM ³� ¬B‾Bw»½B½njoU±L�@

SwA ²B¼w Bµ°oMA ° ²B¼w ¬C ¨j ° B´§BM º°n °
Diomedea bulleri o§±M ºkß«±½j ¬B�±a ïo«
�TÇwAn ° ¬B½k«±½j pA ða±� ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p ]
°�{°n ºoTv�@Bi ºBµoQ ºAnAj ³� ¬B‾Bw»½B½njoU±L�@

SwA S7¦� HTLv‾ nB�®« ° ²B¼w ºB´§BM
jnp»®¼Mºk« ß±½j¬B�±a ïo«

Diomedea chlororhynchos
�TÇwAn ° ¬B½k«±Ç½j ¶o¼U pA ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p ]
JÀ=° jnp �L§ BM ²B¼w nB�®« ³� ¬B‾Bw»½B½njoU±L�@

jnAj »Un±æ ³M ¥½B«
²B¼wBQ ºk« ß±½j¬B�±a ïo«

Diomedea nigripes
�TÇwAn ° ¬B½k«±Ç½j ¶o¼U pA ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p ]
ºoTÇv�@BÇi ºBµoÇQ ºAnAj ³Ç� ¬B‾Bw»½B½njoU±L�@

¥½B« ° ²o¼U nB¼vM ºoTv�@Bi ¥ñ{»½°nBQ ºBµBQ°
SwA ²B¼w ³M

Diomedea cauta ±woU ºkß«±½j ¬B�±a ïo«
�TÇwAn ° ¬B½k«±Ç½j ¶o¼U pA ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p ]
ºoTÇv�@BÇiow ° k¼Pw ¬kM ³� ¬B‾Bw»½B½njoU±L�@
B´‾C o½p ° ²B¼w ¬C ¨j ° oQ º°n y{±Q ;jnAj ²o¼U
nj ºA²o¼ÇU �Çñ§ ° SwA jnp ¬C nB�®« ;SwA k¼Pw

jnAj j±]° ¬C »®¼½BQ y{±Q t±‾
oQu¼iºk« ß±½j¬B�±a ïo«

Diomedea irrorata
�TÇwAn ° ¬B½k«±ÇÇ½j pA ºA³‾±ÇÇ£ [»wB®ÇÇ{Sv½p ]
³Ç� ²o¼ÇU ° @BÇæ ºBµoÇQ BÇM ¬B‾Bw»½B½njoU±LÇ�@

k‾A²k{ u¼i »½±£ ° k‾nAj »æBi yzinj
��@Bw ºk« ß±½j¬B�±a ïo«

Diomedea immutabilis
¬B½k«±½j ¶o¼U pA ¨Ak‾AoW¿ ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p ]
ºoTÇv�@BÇi �Çñ§ ³Ç� ¬B‾Bw»½B½njoU±LÇ� �TwAn °

jnAj Bµ³‾±£ ° ©za @AoAA nj »~hz«
ºoTv�@Biowºk« ß±½j¬B�±a ïo«

Diomedea chrysostoma
�TÇwAn ° ¬B½k«±ÇÇ½j pA ºA³‾±ÇÇ£ [»wB®ÇÇ{Sv½p ]
¤BÇM ° k¼PÇw ºBµoÇQ ºAnAj ³� ¬B‾Bw»½B½njoU±L�@

SwA /{°n ºoTv�@Bi ow ° ¬jo£ ° ²B¼w
¬Ajo£owºk« ß±½j¬B�±a ïo«

Diomedea exulans
�TÇwAn ° ¬B½k«±Ç½j ¶o¼U pA ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p ]
/½oT£nqÇÇM pA »ÇÇñ½ ³ÇÇÇ� ¬B‾Bw»½B½njoU±LÇÇÇÇ�@
¡‾n»UÀÇñ{ »T®Ç½p ºBµoÇQ ° SwBµt°oUBÇL§C

jnAj
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»T®#¦wºk« ß±½j¬B�±a ïo«
Diomedea epomophora
�TÇwAn ° ¬B½k«±Ç½j ¶o¼U pA ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p ]
c�Çw° jnAj ònqÇM ºA³X] ³� ¬B‾Bw»½B½njoU±L�@
¬kÇM º°n ;SwA ²B¼Çw ¬C ºBµð¦Q ° B´§BM »½¿BM

j±{»« oµB� ºk¼Pw ºB´§Bi oU/v« ¬B£k‾oQ
»J¼Je»zLetkJ« ïo«

Threskiornis aethiopicus aethiopicus
° ¬B¼wk�Ç« ïoÇ« ¶o¼ÇU pA ºA³‾±Ç£ [»wB®{Sv½p ]
t±‾ ° k¼Pw HL§BW ¬C ¡‾n ³� ¬B‾Bwð§ð§ �TwAn
¬joÇ£ ° oÇw ;SwA ²B¼Çw ¬C �½±‾BY ° ³¼§°A ºB´§BM
° SwA ²B¼w ¬C ºBµBQ ° jnAj ²B¼w Sw±Q BM Sh§

jnAj u®] /½A nj An nB�®« /½oU©¼hT
Threskiornithidae ¬B¼wkJ« ïo«
nj ³� ¬B‾Bwð§ð§ �TwAn pA ºA²o¼U [»wB®{Sv½p ]
¬jo£ ° ³Tv]oM nB�®« ° k‾°n»« ²An »ñzi ° JC

k‾nAj k®¦M »½±¦] ¬BTz¢‾A ° BµBQ °
volcanic centre »‾BzHzUC q�o«
»‾BzPÇzUC S¼§Bí) ¬C nj ³� »‾Bñ« [»wB®{�¼«p ]

SwA ²jAj fn ³T{m£ nj B½ kµj»« fn
pressure-fall centre, nBz�S�A q�o«
centre of falls
»‾B«p ¶pBM nj ±] nBz) yµB� �®¼z¼M ���‾ [±] /�]

/¼í«
prochirality centre »£nA±Twjy¼Q q�o«
pA »Çñ½ ¬jo� /¼z‾B] BM ³� »§±ñ§±« ©UA [»ª¼{ ]
,R°BPT« k‾B¢¼§ð½ BM ¬C ³M ¥~T« n±] k‾B¢¼§ °j

k½Cnj »£nA±Twj q�o« Rn±æ ³M

centre of curvature »£k¼ªi q�o«
»£k¼ªi ¶o½Aj q�o« [»'B½n ]

pressure-rise centre, nBz� q¼i q�o«
centre of rises
»‾B«p ¶pBM nj ±] nBz) y½Aq)A �®¼z¼M ���‾ [±] /�]

/¼í«
chirality center »£nA±Twj q�o«
»Çz½AnC BÇM k‾BÇ¢¼§ ºjAkíÇU ¥«BÇ{ »ªUA [»ª¼{ ]
j±Çi ºA³®Ç½C o½±~ÇU oÇM B´‾C �î±ª\« ³� »½Bx)

Sv¼‾ _L�®«
acoustic centre R±æq�o«
¥¼v£ ¬C pA º°o� »U±æ Z±« ³� ºA³��‾ [ð½q¼� ]

j±{»«
²B¢½BQ k®�AkQRB¼¦ªî q�o«

Base defense operations center
?w±U ³� ¤oT®� ° »µk‾B«o) RÀ¼´vU [»«B�‾ /�]
° /¼«FU ºAoM ºq�o« �Tvµ ¬A±®î ³M ²B¢½BQ ²k‾B«o)
ºq½nboA ¬±‾B� /½A ;j±{»« jB\½A ²B¢½BQ k®)AkQ
»ñ¼T�@BU q�@Ao« BM »¢®µBªµ ° »¢anBPñ½ ,S½Akµ °

jnAj ²k´î³M An K�î ¶jn RB¼¦ªî q�o« °
centre of percussion yM±� q�o«
oÇM jnA° �MoT oYA nj ³� ©v] pA ºA³��‾ [ð½q¼Ç� ]
kioa»« ¬C ¤±e ©v] ,o¢½j ºA³��‾ nj ©v]

centroid nA°q�o«
ºA³��Ç‾ ,XB�‾ pA ºA³î±ª\« jn±« nj /1 [»'B½n ]
³î±ª\« ßXB�‾ RB~Th« /¼¢‾B¼« ¬C RB~Th« ³�@

³‾B¼« ³w »=ÀU ¥d« ,W¦X« jn±« nj /2 SwA
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browser hijacker, hijackware BMno£n°o«
¬jAj o¼¼
ÇU BÇM ³Ç� JohÇ« ºA³«B‾oÇM [RAoMBhÇÇÇ« ]
An »µBÇ¢M°,¬AoMnB� �‾B½An ßo£n°o« �«B‾oM RBª¼S®U
pA k½jpBM k~= ¬B{j±i ³� k®�»« pBM ¬B{³‾B½An nj

k‾A³T{Ak‾ An ¬C
Mars rover jn±‾g½o«
c�w nj x°B� |±~h« ³� ºjn±‾c�w [¨±\‾ ]

SwA g½o«
S¼�o[©µ»£k{Z°jq«

isovalent conjugation
³M Z°jq« ¤±ñ§±« ð½ nj Bµk‾±¼Q y½AnC [»ª¼{ ]
¬BªÇµ BM »U°BPT« nBTiBw ¬C ºAoM ¬A±TM ³� º±d‾

jo� ©wn k‾±¼Q jAkíU
leverage ¨oµAS½q«
B½ o£nB� º°o¼‾ ³M »£jBTv½A º°o¼‾ SLv‾ [ð½q¼� ]

¨oµA nj »£jBTv½A º°pBM ³M o£nB� º°pBM SLv‾
haul distance ¥ªeS�Bv«
³§BMp ºn°Céª] �¦¼w° ³�»T)Bv« [Sv½p�¼d« /¨]
¥dÇ« B½ ¤B�T‾A ²B¢Tv½A BU S{AjoM ���‾ /½oiC pA

k®�»« »A »½B´‾ é)j ¥d« B½ ºn°Ao)
transfer passenger »§BJT‾A o�Bv«
k~�« ð½ ³M ¬k¼wn ºAoM ³� ºo)Bv« [ºo´{ /b]
o¢½j ?i B½ o¼v« ³M ?i B½ o¼v« ð½ pA }hz«

kMB½»« ¤B�T‾A
revenue passenger »§±Q o�Bv«
BÇ½ ºk�Ç‾ Rn±Çæ ³ÇM ³Ç� ºo)BÇv« [ºo´ÇÇ{ /b]

jpAjoQ»« ³½Ao� SiAjoQy¼Q
travel Ro�Bv«
³ÇM ¬BÇñ« B½ n±z� ð½ pA »½B]³MB] [/// ºo¢{jo£@ ]

ºo¢{jo£ k~= ³M o¢½j »‾Bñ« B½ n±z�@
outbound travel »]°oiRo�Bv«
³ÇM n±Çz� ð½ ¬B®Ç�@BÇw Ro)BÇv« [/// ºo¢{joÇÇÇ£@ ]

o¢½j ºBµn±z�@
domestic travel »¦iAjRo�Bv«
_AB®« ³M n±z� ð½ ¬B®�@Bw Ro)Bv« [/// ºo¢{jo£@ ]

n±z� ¬Bªµ pA o¢½j
internal travel ºpo«¬°njRo�Bv«
ð½ ºj°n° ° »¦iAj ºB´Uo)Bv« ¥� [/// ºo¢{jo£@ ]

n±z�@
overland travel »®¼«p Ro�Bv«
BÇ½ ºA²jBÇ] ¥�‾ ° ¥ªe B½ Ro)Bv« [/// ºo¢{jo£@ ]

»¦½n
inbound travel ºj°n°Ro�Bv«
³M o¢½j ºBµn±z� ¬B®�@Bw Ro)Bv« [/// ºo¢{joÇ£@ ]

n±z� ð½
shuttle train passenger »#i nB#! o�Bv«

k®�»« oPw »�i nB�= BM ³� ºo)Bv« [»¦½n /b]
choice rider nBTh« o�Bv«
°j ¥ÇNAkÇe pA ²jB7TwA ¬Bñ«A ³� »~h{ [ºo´{ /b]
jnAj }hz«o7w ð½ ¨B\‾A ºAoM An ³¼¦�‾ �¦¼w° P±‾
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captive rider o½q£@B‾ o�Bv«
²jBPTwA ³M n±L\« »¦½¿j ³M ³� »~h{ [ºo´{ /b]

SwA ¥�‾ ° ¥ªe �‾B«Bw 2±‾ ð½ pA
captive transit rider »«±ªî o½q£@B‾ o�Bv«
jnAk‾ »~h{ �¼¦�‾ �¦¼w° ³� »~h{ [ºo´{ /b]
¥½BÇw° pA SwA nBaB‾ ° Sv¼‾ »£k®‾An ³M njB= B½

k®� ²jBPTwA »«±ªî �¼¦�‾
Ajpjnj Ñ �ñv«

º°nAj Ñ ºk¼Ä°oTÇwAo¼Ç/ JB´T§Ak* �ñv«
ºk¼Ä°oTwAo¼O JB´T§Ak]

nkh« ºAjpjnj Ñ nkh« �ñv«
³¦v¦vª§A¸Ao«AÑ ³¦v¦v«

trajectory o¼v«
³ÇM ºA³��‾ pA BU k½Bª¼Q»« ©v] ³� »µAn [ð½q¼� ]

kwoM o¢½j ���‾
storm track ¬B�±U o¼v«
¬C nj ºk½kªµ»ñ`¼Q S¼§Bí) ³�ºA³��®« [±] /�]

SwA K§BW ° k½k{ »¦d« ° ºnB«C Rn±æ@³M
skid way »z�J±a o¼v«
RB¼¦ªÇî ¥ÇNAkÇe ³Ç� »µB£nmÇ£ [¥¢®Ç] � éMB®«/¨ ]
»z�J±a nm£ ° SwA ³T�o£ Rn±æ ¬C nj ºpBvµAn

k®�»« ¥~T« ²B£nBL‾A B½ »z�J±a ²An ³M An
bicycle lane, cycle lane, ³ioa°j o¼v«
bicycle route
ºAoÇM ³Ç� ²An ©½oÇe B½ oLí« pA »Tªv= [ºo´{ /b]

SwA ²k{ »eAoA ³ioa°j »æB~TiA ¶jBPTwA
shuttle train route »#i nB#! o¼v«
S�oÇe ¬C º°n »�i nB�= ³� ºo¼v« [»¦½n /b]

k®�»«
routing »®½q£o¼v«
ð½ nj ³Ç� »½Bµo¼Çv« ° oMBí« /¼¼íU [/// ºo¢{jo£@ ]

j±{ »A k½BM Sz£@
ill-posed problem boakM �¦Ãv«
JA±Ç] ð½ pA y¼ÇM kÇ‾A±TM ³� ºA³¦Ãv« [»'BÇ½n ]
ºBÇµ²jAj³ÇM ³Tw±¼QB‾ n±A@³M B´MA±] B½ k{BM ³T{Aj

k®{BM ³T{Aj »¢TvMA° ³¼§°A
well-posed problem boax±i�¦Ãv«
³Tw±¼Q n±A@³M ³� BTñ½ »MA±] BM ºA³¦Ãv« [»'B½n ]

SwA ³TvMA° ³¼§°A ºBµ²jAj ³M
side rod ºnAjoÒM³®¼M keA° ¤±Ãv«
kÇeA° ¶nAjA S¼§±Ãv« ³� ºjo) [¥¢®Ç] � éMB®«/¨ ]

jnAj ²k´îoM An ºnAjo ÒM³®¼M
family counsellor ²jA±‾Bi n°Bz«
° »PABî S½Bªe �P¼�° BM ºn°Bz« [»wB®{¬A°n ]
RÀñz«¥Çe ºAoÇÇM »½Bª®ÇÇµAn ° »‾Bwn2ÀÇÇAA

²jA±‾Bi
family counselling ²jA±‾Bi ¶n°Bz«
ºBxÇîA o½BÇw BÇ½ /½k§A° »½Bª®µAn [»wB®Ç{¬A°n ]
k‾poÇÇ) xn°oÇÇQ k®‾BÇÇ« »¦ÄBÇÇv« nj ²jA±‾BÇÇÇi
»«±ªÇî ºB´UkîBÇv« ° jB¼TÇîA ° »£k‾A±ik‾po)°
° »îBªTÇÇ]A ¬AnB�jkÇÇ« ° ¬BwB®ÇÇz‾A°n ?w±ÇÇU

¬An°Bz«
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derivative, differential coefficient VTz«
ç°oP« ���‾ nj f éMBU nAj±ª‾ K¼{ [»'B½n ]

³� , »T=° SLv‾ ke B½
f �®Ç«Aj pA ºkÇe ºA³��Ç‾ ° éMBU ð½ f ¬C nj

SwA
continous derivative ³Tw±¼Q VTz«

SwA ³Tw±¼Q éMBU ð½ j±i ³� »�Tz« [»'B½n ]
partial derivative »Äq]VTz«
pA »ñ½ ³M SLv‾ ²o¼
T«k®a »íMBU _Tz« [»'BÇ½n ]

Bµo¼
T«o½Bw /T{B¢‾A SMBY BM ¬C ºBµo¼
T«
left derivative OaVTz«
���Ç‾ nj »�¼�Çe ¶o¼(TÇ«ð½ éMBÇU XTÇÇz« [»'BÇÇ½n ]
k®� ¥¼« ³��‾ ¬C³M Oa pA ¥�Tv« o¼(T« »TN° ç°o7«
right derivative SwAnVTz«
���Ç‾ nj »�¼�Çe ²o¼
TÇ«ð½ éMBÇU _Tz« [»'B½n ]
³��Ç‾ ¬C³ÇM SwAn pA ¥�Tv« o¼
T« »T=° ç°oP«

k®� ¥¼«
directional derivative »½±wVTz«
���Ç‾ nj »�¼�Çe ¶o¼
T«k®Ça éMBÇU _Tz« [»'B½n ]
ºnAjoÇM S´Ç] nj ¥�TÇv« o¼
TÇ« »TÇ=° ç°oP«

k®� ¥¼« ³��‾ ¬C ³M »æBi
differentiation ºo¼£VTz«

éMBU ð½ _Tz« ¬jn°C Swj³M ¥ªî [»'B½n ]

partial differentiation »Äq]ºo¼£VTz«
»Äq] _Tz« ¬jn°C Swj³M k®½Ao) [»'B½n ]

ºjkîºo¼£VTz«
numerical differentiation
éMBU _Tz« �LwBd« ºAoM »L½o�U »{°n [»'B½n ]

»ªT½nB¢§ ºo¼£VTz«
logarithmic differentiation
k®‾BÇ« »íMBÇU _Tz« �LwBd« ºAoM »{°n [»'BÇ½n ]

��MAn pA ²jBPTwA BM

ordinary derivative »§±ªí« VTz«
²o¼
T«ð½ éMBU _Tz« [»'B½n ]

design specification »eAoaRB~hz«
c½ozU BM An oMnB� ºBµpB¼‾ ³� »UB~hz« [///³‾B½An]
»ÇeAoÇA ºAoÇMAn ³®¼«p ° k®�»« ¬B¼M ºoTz¼M »®)

jpBw»« ²jB«C nAq)A¨o‾ »½B´‾
legitimate h°oz«

k{BM nAjn±ioM S¼î°oz« pA ³`‾C [»wB¼w /�]
legitimacy S¼î°oz«
° ºnAm¢‾±‾BÇ= ºBµ³½°n ¬j±M _L�®« [»wB¼Çw /�]

¬C 2BLUA oS‾ BM S«±ñe »½Ao]A
S�oeºjAk®MR¿jBí«

canonical equations of motion
»Äq] ¥¼v‾AoP½j R¿jBí« pA ºA³î±ª\« [ð½q¼� ]
éMBÇU ðªÇ�@³ÇM An »ñ¼«B®Ç½j ºA³‾B«BÇw S�oe ³�@

k®�»«u¼æ±U xA»‾±T¦¼«Bµ
¬±T¦¼«Bµ S7oe R¿jBí« / ÇT«

Hamilton’s equation of motion
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ºjAk®M R¿jBí«Ñ ¬±T¦¼«BµS�oeR¿jBí«
S�oe

¤A±wnBQ jBdUAÑ¤A±wnBQ �§jBí«
characteristic equation ³~hz« �§jBí«
¬jAjnAoÇÇ= oPÇÇæ pA ¥æBÇÇe �§jBíÇÇ« [»'BÇÇÇÇ½n ]

³~hz« ºA³¦ª]k®a
consistent equations, nB£pBwºBµ³§jBí«
compatible equations
©Ç�Swj B´Ç‾C �ªÇµ ³� ³§jBí« k®a B½ °j [»'B½n ]
k®{BM nAo=oM Bµo¼
T« o½jB�« pA ³î±ª\«ð½ ºApA³M

nB£pBw ºBµ³§jBí« ²B¢Twj / ÇT«
consistent system of equations

inconsistent equations, nB£pBwB‾ ºBµ³§jBí«
incompatible equations
oÇµ ºApA ³ÇM ³Ç� Bµ³§jBíÇÇ« pA ºA³TÇÇwj [»'BÇÇ½n ]
¬C pA »ñ½ ©� Swj Bµo¼
T« o½jB�« pA ºA³î±ª\«

k{BL‾ nAo=oM Bµ³§jBí«
nB£pBwB‾ ºBµ³§jBí« ²B¢Twj / ÇT«

inconsistent system of equations

jo¢®¼«p³ª¼‾ ºBµ³§jBí«
semigeostrophic equations
nj ð¼«B®½j±«oÇU ° ³‾BñU R¿jBí« �‾B«Bw [±] /�]
�‾BñU K½o�U pA ³� T,Z,Y,X jo¢®¼«p RB~Th«
�½oSÇ‾ ºBµpB¼Ç‾ ° SwA ²kÇÇ{ _TÇÇz« jo¢®¼ÇÇ«p

jpBw»« ²jn°CoM An jo¢®¼«p³ª¼‾
fissure passage ºA³�Bñ{ oLí«
³Ç� nBW ð½ nj »�i ° k®¦M ²B£nm£ [»wB®{�¼«p ]

SwA ²k«C j±]°³M ²pnj k®a B½ ð½ jAkT«A nj
public way »«±ªî oLí«
° nA±¦M ° ²jB] ° ¬BMB¼i ºB´Tªv= ¨BªU [ºo´{ /b]
° ²jB¼ÇQ ¬AoMBÇî ¶jBPTÇwA ºAoÇM ³� ²Ao£nqM ° ³a±�@

SwA ²k{ ³T)o£ oS‾ nj °nj±i ° ³ioa°j
tempered ¤kTí«
¨BSÇ‾ pA o¼ÇW »«BSÇ‾ tBwAoM ²k{t±� [»1¼w±« ]

}§Bi t±�@
well-tempered ¥«B� ¤kTí«
ºAoÇM KwB®Ç« »«BS‾ tBwAoM ²k{t±� [»1¼w±« ]

»MoW »�¼w±« �½B« 24
equant o¼vª§A¤kí«
¬C �¦æB) ³� ºA³��‾ ,»w±¼ª¦�M �½oS‾ nj [¨±\‾ ]
pA ¥«Be q�o« �¦æB) BM º°Bv« ¥«Be ð¦) q�o« pA
³M SLv‾ ²nB¼w ?w±T« S�oe ° SwA /¼«p q�o«

SwA SiA±®ñ½ ¬C
inversion 2 1t±ñí«
ºA³ª
‾ oµ ¬C nj ³� jn±�@C pA »T§Be /1 [»1¼w±« ]

k{BM Akæ /½oU©M ,³½BQ pA o¼W
inverted position t±ñí« S§Be / ÇT«

,©ÇM �ª
‾ ¬C nj ³� »½B¼�¼w±« �¦æB) pA »T§Be /2
nAo= oU/¼½BQ °BT�@A ð½,o½p �ª
‾ B½ oU¿BM °BT�@A ð½

jo¼£@
inverted interval t±ñí« �¦æB� / ÇT«
inverted 2t±ñí«
nj ³� »½B�¼w±« �¦æB) B½ jn±�@C ß»£s½° [»1¼w±« ]

k{BM t±ñí« S§Be
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architect nBªí«
jpAjoQ»« B®M »eAoA ³M ³� ºk®«o®µ [»ªv\U /Çµ]

architecture ºnBªí«
pA »ñ½ /2 B®M SiBw °»eAoA o®µ /1 [»ªv\U /Çµ]
ßSiBw °»eAoA¬C 2±T±« ³�»wk®´« ºBµ³iB{

SwBµB®M
meaning B®í«
y‾A±Çi ,»Çz½Ap »wB®{¬BÇÇMp nj [»wB®{¬BÇÇMp ]
nj ;Bµ³¦ª] ° Bµ²rA° S)BM pA ZnBi ° »SP¦§ASdU

joMnB� ° jo�nB� ,Ao£y�‾ »wB®{¬BMp
»®í« / ÇT«

literal meaning »CH¦§ASdUºB®í«
²rA° ð½ ºnBíTwAo¼W ° »¦æA ºB®í« [»wB®{¬BMp ]

RnBLî B½
sentence meaning ³¦ª]ºB®í«
pA ïnBÇ) ,³¦ªÇ] ð½ »¦Ç� ºB®íÇÇ« [»wB®{¬BÇÇMp ]

¬C ºjoMnB� ° »T)BM RBSeÀ«
grammatical meaning ºn±TwjºB®í«
��LÇA ³Ç� »‾BÇ£rA° kÇeA° pA »½B®íÇ« [»wB®{¬BMp ]
An u®]° nBª{ °}h{ k®‾B« oæB®î pA ºj°kd«
SwA X±Mo« ¬BMp ±d‾ ° @oæ ³M ° jo¼£»« oM nj
denotation, c½oæºB®í«
denotative meaning, referential
meaning
S)BM pA ZnBi ºB®í« ,»wB®{¬BMp nj [»wB®{¬BMp ]

Bµ³¦ª] ° Bµ²rA°

connotation »®ª*ºB®í«
RÀª] ° Bµ²rA° ºB®í« pA yhM ¬C [»wB®{¬BMp ]
»¢®µo) ° »PABî ºBµ³L®] ° »‾BMpo¼W S)BM ³M ³�@

SwA X±Mo«
lexical meaning »‾B£rA° ºB®í«
³ÇÇ� »‾BÇÇ£rA° kÇÇeA° pA »½B®íÇÇ« [»wB®{¬BÇÇÇMp ]
S
§ ¡®µoÇ) BÇ½ ¬BÇ£rA° nj ° SwA o½mQ³½q\ÇÇU
S¼¦� ,B®í« ºn±Twj oæB®î ²Aoªµ ³M ° j±{»«Znj

kµj»« ¥ñ{ An keA° ¬C ºB®í«
B®í«Ñ »®í«

theta criterion BTU nB¼í«
nj »T½j°kdÇ« ,»Çz½Ap �½oSÇÇ‾ nj [»wB®{¬BÇÇMp ]
?�) 2±T±« oµ ¬C _MB�« ³� BTU ºB´z�‾}¼~hU
ð½ ³ÇM ?�) BTU y�‾ oµ ° jo½mQ»« BTU y�‾ ð½

j±{»« ²jAj }¼~hU 2±T±«
bread crumb ¬B‾ q.«
ºB´‾BÇ‾ ¥ÇiAj »\®PÇwA ° ¨o‾ Sªv= [»½Am3 /�]

©¼\e
cyclic magnetization ºA³ioayaB®.«
²k®AB®
Ç« º°o¼Ç‾ ¬C nj ³Ç� »�Ç½AoÇÇ{ [ð½q¼ÇÇ� ]
k®�»« o¼¼
U ºke nAk�« °j /¼M ºA²n°j Rn±æ@³M
bronzing »½Bª‾ïoH«
³Ç� ºkÇe BÇU c�Çw ¡‾n o¼¼
U [¡‾n �oª¼¦ÇQ /¨]

kMB¼M »WoP« ºoµB�
»½Bª‾q‾oM / ÇT«
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characteristic ovH«
ð½ »ªT½nBÇ¢§ c¼dæ ¾q] ,©T½nB¢§ nj [»'B½n ]

10 �½BQ nj jkî
acoustic resistance »ñ¼Tw±�@C S«°BJ«
»ñ¼Tw±�@C ºoµB� S«°B�« »�¼�e �P§Æ« [ð½q¼� ]

creep strength »{qi S«°BJ«
nj »¢®Çw jA±Ç« ° t@BÇi S«°B�Ç« [»wB®{�¼Ç«p ]

xqi ¥MB�« nj nAjK¼{ c�w
fracture strength, »¢Tvñ{S«°BJ«
breaking strength
Svñ{ �SÇd§ nj ¥¼Çv‾AoP½j y®U [»wB®{�¼«p ]

¡®w
sequence comparison B´¼§A±U ³v½BJ«
oÇiFU ° ¨k�ÇU /¼¼íÇU ºAoM »{°n [»wB®{¬BTwBM ]
¬B¼ÇÇ« ºB´TµBLÇÇ{ �v½B�ÇÇ« _½oÇÇÇA pA »LÇÇÇÇv‾
(feature) ºBÇÇµnAk½kÇÇQ BÇÇÇ½ Bµ³TiBÇÇÇÇwSwj
»‾BÇ«p »§A±ÇU ° ±ÇÇw ð½ pA ²k{ºk®M³�LA²pBÇÇU

o¢½j º±w pA ³MBz« jA±« ¶k{S¼LXU
expectation value »T{Akªza nAkJ«
¨±T‾A±� o¢¦ªî oµ ºo¼£@²pAk‾A ¥MB= nAk�« [ð½q¼� ]

»ñ¼‾Bñ«
»T§°j ¥¢®] RAno:« Ñ ³~§Bi¥¢®]RAnoJ«

»T§°j¥¢®]RAnoJ«
state forest regulation
S½o½k« nj ³�»UAno�« �î±ª\« [¥¢®] � éMB®«/¨ ]j±{»« ¤BªîA »T§°j ºB´¦¢®]

³~§Bi ¥¢®] RAno�« /@ÇT«

rules of engagement ºo¼£njRAnoJ«
bÀ~½l RB«B�« ³� »®¼‾A±= ° ³«B‾/¼½C [»«B�‾ /�]
° ?Ç½AoÇ{ ¶k®®�/¼¼íÇU ° k®®�»Ç« njBÇæ »«BSÇÇ‾
tBwA oM »«BS‾ ºBµ°o¼‾ ³� SwA »½BµS½j°kd«
ºo¼£nj ³M B½ k‾±{»« o¼£nj /ª{j ºBµ°o¼‾ BM B´‾C

k®µj»« ³«AjA
goal k~J«
¬B½BÇQ ³ÇM ³Ç� ºA²pBÇw »½B®íÇ« y�‾ [»wB®{¬BMp ]

jnAj ²nB{A k®½Ao)
wind scale jBMtB¼J«
pA jBM º°o¼‾ ¬B¼M ºAoM »¦¦ª§A/¼M »wB¼�« [±Ç] /�]

(/ñ½nBµ)12 BU (³«AnC) oPæ
Beaufort wind scale Rn±�±M jBMtB¼J«
BÇM jBÇM SîoÇw xnAqÇ£ ° jn°CoÇM �‾B«Bw [±] /�]
12 BU (³«AnC) oPæ pA ,ºjkîtB¼�« ð½ pA ²jBPTwA

(k®)±U)
jo¢®¼«p jBMtB¼J«

geostrophic wind scale
jBMSîow /¼¼íU ºAoM Znk« @BP{ �dPæ [±] /�]
BÇ½ nBz)©Çµ X±�Çi �¦æB) pA ²jBPTwA BM jo¢®¼«p

ºk½kªµ �z�‾ º°n pAoU©µ
anomie scale ºnB\®µ»MtB¼J«

ºnB\®µ»M �]nj y\®w nAqMA [»wB®{¬A°n ]
¬±vPª¼w Ç o¼Hw k®�±UtB¼J«

Saffir-Simpson hurricane scale
tBwA oM k®)±U Rk{ ºk®M²jn ¶nA±eoA [±] /�]
¶oTÇv£ ° 2±Ç‾ ° /¼Ç«p c�Çw jBÇM Sîow �®¼z¼M

¬B)±U pA »{B‾ RnBvi
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cursor Bª‾¬Bñ«
oÇM An ºnBÇ] �v½±Ç‾ ¥dÇ« ³� ºo¢‾Bz‾ [///³‾B½An]

k®�»«}hz« y½Bª‾ �dPæ º°n
school KTñ«
³ÇÇ� o~î©ÇÇµ k®«o®ÇÇµ »µ°oÇÇ£ [»ªv\ÇÇÇÇU /Çµ]
³¼eB‾ pA HL§BW ° k‾nAj ðLw ° k½j nj »½B´½k®‾Bªµ

k®Tvµ »®¼í« o´{ B½
food supplementation »½Am/»½Aq�A¥ªñ«

AmW ³M B´¦ªñ« ¬j°q)A k®½Ao) [³½m�ÇU ]
»½Am/¥ªñ«

supplement, food supplement
»í¼LA ¬Aq¼« pA y¼M ³�»æBi ºm
« ¶jB« [³½m�ÇU ]

j±{»« ³)BTA AmW ð½ ³M
»£n¬°nj»½Am/¥ªñ«

intravenous supplement
»í¼LA ¬Aq¼« pA y¼M ³�»æBi ºm
« ¶jB« [³½m�ÇU ]

j±{ ²jAj jo) ³M »£n¬°nj _½nqU _½oA pA
ºA³`¼µB«¬°nj»½Am/¥ªñ«

intramascular supplement
»í¼LA ¬Aq¼« pA y¼M ³�»æBi ºm
« ¶jB« [³½m�ÇU ]
j±{ ²jAj jo) ³M ºA³`¼µB«¬°nj _½nqU _½oA pA

dietary supplement »ª½rn »½Am/¥ªñ«
»½AmW ©½rn ð½ nj ³�»æBi ºm
« ¶jB« [³½m�ÇU ]
»Ç½AmÇW ¶jBÇ« ð½ ³M »í¼LA ¬Aq¼« pA y¼M ,|Bi

j±{»« ²j°q)A

Musca u¢«
»M±®Ç] ¬BªÇwC ða±Ç� »ñ¦Ç) Rn±Çæ [¨±\Ç‾ ]

»M±®] K¼¦æ pnBM Rn±æ ³Mð½jq‾
»MAjo« pAnjow o¼£u¢«

Acrocephalus paludicola
³Ç� ¬B½o¼Ç£u¢« ¶o¼ÇU pA ºA³‾±Ç£ [»wB®{Sv½p ]
ºBµnA±‾ BM SwA ºj±h‾ jnp ¡‾n ³M y‾kM º°n
nj è½oî ° /{°n nA±‾ °j ° SzQ º°n oM ²B¼w

¬kM @oA oµ
Muscicapidae ¬B½o¼£u¢«
³Ç� ¬B‾Bwðz\®£ �TwAn pA ºA²o¼U [»wB®{Sv½p ]
° ¡‾nBÇ¢‾n ° SwA ?w±T« BU ða±� B´‾C ¶pAk‾A
nAjB®d‾A ° ð½nBM ° k®¦M ºnB�®« ° k®Tvµ »îBªT]A

k‾nAj
nation S¦«
An j±ÇÇi ³ÇÇ� ¨joÇÇ« pA »µ°oÇÇÇÇ£ [»wB¼ÇÇÇÇw /�]
q½BªTÇ« »wB¼Çw S½±Çµ BM »îBªT]A ¶k®µj¥¼ñzU
° »h½nBÇU ºB´T®Çw ° k®Ç‾Aj»Ç« Bµ¬BÇv‾A o½BwpA
/¼«poÇw nj oTz¼ÇM ° kÇÇ‾nAj toTÇÇz« »¢®µoÇÇ)

k®®�»« »£k‾p »~hz«
pusher propeller �¼vQ ßg¦«
³‾kM ºB´T‾A nj ° n±U±« SzQ nj ³� »h¦« [»½A±µ /b]
k‾An»« y¼Q ³M nBz� BM An Bª¼QA±µ ° jnAj nAoN ¤BM B½

�¼z¼Q ßg¦«
tractor propeller, tractor airscrew
nAo= Bª¼QA±µ n±U±« º±¦] nj ³� »h¦« [»½A±µ /b]
_½oA pA An Bª¼QA±µ S�oe ºAoM p̈¿ º°o¼‾ ° jnAj

k®� k¼§±U ±¦] ³Myz�@
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national »¦«
SwA S¦« ³M X±Mo« ³`‾C [»wB¼w /�]

S¼íMBUÑ S¼¦«
top-rated, top-grade pBTª«
S¼P¼� /½oT´M ¶k®µj¬Bz‾ ³� ºA³]nj [/// ºo¢{jo£@ ]

SwA
vulnerability audit ºo½mQK¼wC ºq¼ª«
ºpBwk®TÇv« ° »½BwB®ÇÇ{ k®ÇÇ½AoÇÇ) [RAoMBhÇÇÇ« ]
»UBîÀAA©´« ºBµ³‾B«Bw|Bi ºB´½o½mQK¼wC

security audit S¼®«A ºq¼ª«
RBÇ«AkÇ=A ° B´Ç{°n y½B«pC ° »wnoM [RAoMBh« ]
BÇM B´‾C»Ç‾A±hªÇµ ° S½BPÇ� »MBÇ½pnA ºAoÇM »T¼®«A

»T¼®«A »z«@?i
forest resources »¦¢®]éMB®«
ºB´{pnA ° Bµ²jn°Ao) �î±ª\« [¥¢®] � éMB®«/¨ ]
° ºo¢{jo£ ° J±a k®‾B« ,¥¢®] ð½ pA ¥æBe

ye° RB¼e
source 2 éL®«
³Ç� »T¼§BíÇ) B½ ³¦¼w° B½ ¬Bñ« oµ [Sv½p�¼d« /¨]

j±{ ?¼d« nj ²k®½¿C jA±« nBzT‾A K]±«
³ªza / ÇT«

»TiB®{¬BTwBM éL®«
archaeological resource
° yµ°sÇQ BÇM ³Ç� ºAºjB« ºB½B�M [»wB®{¬BTwBÇM ]
�T{m£ ¬A±TM ¬C ¶nBMnj »TiB®{¬BTwBM ºBµ¥¼¦dU

SiB®{ An »‾Bv‾A é«A±]

carbon source �Mo� éL®«
ZnBÇi ¬C pA /MoÇ� ³Ç� »‾qh« [¥¢®] � éMB®«/¨ ]

j±{»«
site index curve ²B¢z½°n }iB{»®d®«
²B¢z½°n }iB{ ³� ºA»®d®« [¥¢®Ç] � éMB®«/¨ ]

kµj»« ¬Bz‾ An
accretionary prism »z½Aq�AoM n±z®«
pA ¥Çñ{ºA²±Ç£ Á±ªíÇ« ºA²j±ÇÇU [»wB®{�¼ÇÇ«p ]

y‾An°o) ¬°p nj ²k{¥ñ{o£j RBM±wn
accretionary wedge »z½Aq�AoM ¶±£ / ÇT«

Swo�jo¢‾B´] �J#®«
tourism-generating area
n±ÇA ³ÇM y‾B®Ç�@BÇw ³Ç� ºA³��®ÇÇ« [/// ºo¢{joÇÇ£@ ]

k‾nAj ZnBi Ro)Bv« ³M ¥¼« ºo¼¢ªza
Area of responsibility, S¼§±Ãv« �J#®«
AoR
¡®Ç] ¶k‾B«o)oÇw ¬C nj ³Ç� ºA³��®« [»«B�Ç‾ /�]
RB¼¦ªÇîºAoÇ]A ° »ÇeAoÇA ºAoÇM p̈¿ RAnB¼TÇiA

jnAj ²k´î³M An »¢®]
run-up area »‾Ajo£n±U±« �J#®«
²Anxqi »ñ½jq‾ nj ²B£j°o) pA »zhM [»½A±µ /b]

SwA ³T)B½ |B~TiA »‾Ajo£n±U±« ³M ³�@
song-cycle/song cycle ºpA°C �«±C®«
2±T±Ç« ³Ç� BÇÇµpA°C pA ºA³î±ª\ÇÇ« [»1¼w±ÇÇÇ« ]

k‾nAj »�oTz«
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family constellation ²jA±‾Bi �«±C®«
²jA±‾Bi ð½ ¬°nj nj ?MA°n 2±ª\« [»wB®{¬A°n ]
/w ° k§±U K¼UoU ° jAkíU k®‾B« »¦«A±î ³M ³]±U BM

jAo)A ¥«BíU ºBµ±¢§A ° y�‾ °
sutural pore ºpnjmH®«
nj pnj ?Çi n°B\Ç« ³Ç� ºmP®ÇÇ« [»wB®{�¼ÇÇ«p ]

SwA ³T)o£ nAo= ¬AnAjnBi
negative picture, negative 2, uñî ß»H®«
cliché photographique (fr.) , cliché 3

o½±~U »P®« ¶nB¢‾ ,»wBñî o®µ nj [»ªv\U /Çµ]

SwA° »�®« �hv‾Ñ jwA° »H®«

material(s), art material jA±«
ºo®µ oYA SiBw nj B´‾C pA ³� ºjA±« [»ªv\U /Çµ]

j±{»« ²jBPTwA
combustible materials »®Ti±w jA±«
j±]±« dAoTeA ¥MB= ¬±£@B‾±£ jA±« [Sv½p�¼d« /¨]

k«B] k‾BªvQ nj
collimation 1 ºpBwºpA±«
nj BÇ½ ?Çi ð½ BM ¬jo� BTwAn©µ [ºnAjoM³z1‾ /¨]

S´] ð½
RB«ki c#w �«B‾SJ�A±«

service level agreement, SLA
° nAjoM²o´ÇÇM /¼ÇÇM ºA³«B‾S�ÇÇ)A±ÇÇ« [RAoMBhÇÇ« ]
�ÇÇÄAnA »¢‾±ÇÇ¢a ¬C nj ³ÇÇ� RB«kÇÇi ¶k‾o¼ÇÇÇ£@
é�Ç= ³ÇM X±MoÇ« ºBµ³ª½oÇ] /¼®`ªµ ° RB«ki

j±{»« }hz« RB«ki ¬k{
run-up »‾Ajo£n±U±«
²jBPTwA BM ° B]nj n±U±« JBT{ ¬joM ¿BM [»½A±µ /b]

Si±w pA
anchor engine o¢®§ n±U±«

j±{»« ³TP£ o¢®§ nA°j n±U±« ³M [»½B½nj /b]
acoustic wave »ñ¼Tw±�@C Z±«
»£joÇz)A° ° »£joÇz) ºkíÔM³Çw Z±Ç« [ð½q¼Ç� ]
ºroÇ‾A �ªÇza pA »{BÇ‾ ¤ÀTÇiA oÇYA oÇM ?¼dÇÇ«

?¼d« ¬C nj »ñ¼Tw±�@C
¬B�±U �µ±ñMC Ñ ¬B�±U Z±«

ºA³Mo] Z±«Ñ »�±{Z±«

shock wave ºA³Mo*Z±«
³Ç� ²nBÇ{ nj ¤B�T‾A ¤Be nj »ª�@AoU Z±« [ð½q¼� ]
Rk{³ÇM ¬C nj RAnl SîoÇw ° »§BÇ¢a ° nBz)

k®�»« o¼¼
U
»7±{ Z±« / ÇT«

westerly wave »Mo/ Z±«
xnBÇ{ ð½ ¬°nj º±Ç] Z±Ç« »¢TP{C [±Ç] /�]

»‾B¼« ºB´Toî xnB{ k®‾B« ,/¼¢‾B¼« »MoW
foehn wave jBL«o£ Z±«
2±Ç‾ BÇ½ ²B®QjBÇM ZA±Ç«A ,¬BTvµ±Ç� ZA±Ç«A [±] /�]
?Ç½AoÇ{ nj ³Ç� A±µ ¬B½o] ð½ nj ¬C ¶jBT)A³¦Unj

k‾nm£»« ¬BTvµ±� º°n pA jBL«o£@
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new wave, nouvelle vague (fr.) , ±‾ Z±«
French new wave
³v‾Ao) nj 1950 �µj nj »½Bª®¼w »Tx´‾ [///Bª®¼w ]
° ³T{Am£ ¬B¼®MAn ¬C ¬A±] pBw©¦¼) -k�T®« k®a ³�@
ºBª®¼Çw ³ÇM ºjB�TÇ‾A »µBÇ¢‾ BÇM ¬ApnA »½B´ª¦¼ÇÇ)
pA oÇ¢½j »ioM GkíM ;k‾jo� k¼§±U³v‾Ao) ð¼wÀ�@
ºo½mQo¼YFU BM ,¬Bª§C ° ¬BTv¦¢‾A ²s½° ³M ,Bµn±z�@
K¦WA ° k‾jo� jB\½A An »´MBz« yL®] ±¢§A /½A pA

k‾jB´‾ j±i oM ±‾ Z±« ¨B‾
food supply »½Am/ºj±]±«
° /¼«FU _½oA pA AmW ³M ³í«B] »woTwj [³½m�ÇU ]

AmW KwB®« é½p±U
�Mo� ºj±]±«

carbon stock, carbon content
¬qh« oµ nj j±]±« /Mo� ¬Aq¼« [¥¢®] � éMB®«/¨ ]

aperiodic waves ºA²n°jB‾ ºB´]±«
/¼íÇ« k«BvM B½ J°B®U ¶n°j ³� »½B´]±« [ð½q¼� ]

k‾nAk‾
ablation season SwB�g½ ©w±«
nBvh½ ¬pA±U ¬C nj ³�¤Bw pA »‾B«p [»wB®{�¼«p ]

kwn»« ³®¼ª� ³M ³®¼z¼M pA
ºA³ª.‾²jpA°j»J¼w±«

dodecaphonisme (fr.) , twelve-tone
music
»®¼í« K¼UoU �T�o£ nB� ³M oM »®TL« »�¼w±« [»1¼w±« ]
º°Bv« ¤AkTîA ¨B^‾nj j±]±« ºAkæ ²jpA°j ¨BªU pA

score 1 �T« »J¼w±«
BÇ½ ©¼S®ÇU ©¦¼Ç) ð½ ºAoM ³� ºA»�¼w±« [///Bª®¼w ]

k{BM ²k{ ³TiBw
original score »îAkMA �T« »J¼w±«
ð½ ºAoÇM H)oÇæ ³Ç� »�¼w±« pA ºA³‾±£ [///Bª®¼w ]

k{BM ²k{ ©¼S®U ° ³¼´U ©¦¼)
loitering missile, ¬p³woQ ð{±«
hovering missile
JBUoQ pA uQ ³� nAjAnkT ð{±« »î±‾ [»«B�‾ /�]
° k®�»Ç« @kµ»½BwB®{ ° S¼í=±« /¼¼íU ³M ¨Ak=A
A±Çµ nj ,j±Ç{ x±«Bi @kµ nAjAn ZA±«A ³`‾B®a
nAjAn jk\Ç« ¬k{ /{°n nBST‾A nj ° k‾p»« ³woQ

k‾B«»« »=BM @kµ
¬p³woQ »ª]B´Uð{±«

loitering attack missile
pA uQ ³Ç� ¬p³woÇQ ð{±Ç« »î±ÇÇ‾ [»«B�ÇÇ‾ /�]
oS‾jn±« @kµ ³M»‾p³woQ /) pA ²jBPTwA BM ,JBUoQ

k½Bª‾»«ðU
stand-off missile Sv½An°jð{±«
³� /¼«p³MA±µ B½ A±µ³MA±µð{±« »î±‾ [»«B�‾ /�]

SwA@kµ nAjAn joÔM pA y¼M ¬C oYÆ« joÔM
sea-skimming missile, °nc#wð{±«
sea skimmer
³� »½B½nj ¶k‾±{S½Akµ ð{±« »î±‾ [»«B�‾ /�]
nj ,¬k{ »½BwB®{pA ºo¼£±¦] ºAoM ,JBUoQ pA uQ

k®�»«S�oe JC c�w ð½jq‾
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anti-radiation missile, nAjAnk*ð{±«
ARM
éL®« ¥«Bîo¼W n±A ³M ³� ð{±« »î±‾ [»«B�Ç‾ /�]
k®�»« ¤BL‾jAn ºnAjAn ºBµð‾Bz‾.¤B®¢¼w nBzT‾A

é½ow nAjAnk*ð{±«
high-speed anti-radiation missile,
HARM
jB½p Sîow BM ºnAjAnkT ð{±« »î±‾ [»«B�‾ /�]
° ³Ç¼§°A nB�ÇiA ºBÇµnAjAn ³¼¦Çî ²jBPTÇwA ºAoÇM ³�@

j°n»« nB� ³M »½A±µ k®)AkQ ºBµ³‾B«Bw
¬p³woQ p°o�ð{±«

loitering cruise missile
»£sÇ½° °j ºAnAj ³Ç� ð{±Ç« »î±Ç‾ [»«B�ÇÇ‾ /�]
»‾p³woQ° (SMBY Sîow BM S½Akµ) p°o� ð{±«
ð½jq‾ nj ,JBUoQ pAuQ °SwA (»‾p³woQ Sz£@)
¬C ³M ³¦ªe ºAoM @kµ º±\Tv] ³M 2°o{ @kµ

k®®�»«
relativization ºpBw»§±æ±«

»§±æ±« SiBw ¥¼ñzU k®½Ao) [»wB®{¬BMp ]
binding site ¤B~UA é*±«
»§±ñ§±« keA°ð½ nj »æBi ©UA B½ ³¼eB‾ [»ª¼{ ]
BÇM ²k®®Ç�nAk½BÇQ ºB´z®�©µoÇM jB\Ç½A »½BÇ‾A±U ³�@

jnAj An o¢½j »§±ñ§±« ºBµkeA°
»‾BMpo¼O S�BM Ñ S¼í!±«

anchor position o¢®§S¼í!±«

oÇ¢®§ ¬C nj n°B®{ ³� »~hz« ¥d« [»½B½nj /b]
jpAk®¼M o¢®§ SwA nAo= B½ SwA ³TiAk‾A

acoustic generator R±æk§±«
° »ñ½oTÇñ§A ºro‾A k‾A±U»« ³� ºA³¦¼w° [ð½q¼� ]
k®� ¥½kLU R±æ ³M An ºro‾A 2A±‾A o½Bw B½ »ñ¼‾Bñ«
auteur o§Æ«
° oñPU xnBYC �î±ª\« nj ³� »‾Ajo£nB� [///Bª®¼w ]
° ¬±ªx« ¬B¼« ¥«BíU _½oA pA ,»æBi »®¼M¬B´]

kMB½»«tBñí‾A ,ðLw
o¼v« ��§Æ«Ñ o¼v« jBM �H§Æ«

¤Bí� ��§Æ«Ñ »‾A±U �H§Æ«
¬B®¼ªaA ¤±~e�H§Æ«

assurance component
° n°Ck½kÇQ ³� »UB«Aq§A@³î±ª\« @oí« [RAoMBh« ]

k®� S½Bîn S¼®«A �®¼«p@nj k½BM JB½pnA
active component ¤Bí� �H§Æ«
ºoµB� ¬A±U B½ rBT§° B½ ¬B½o] pA ºA³P§Æ« [ð½q¼� ]

SwA ©¼´w »í=A° ¬A±U jB\½A nj ³�@
power component »‾A±U �B§Æ« / ÇT«
route component o¼v« �H§Æ«
BM ºpA±« ,²k{»®¼My¼Q jBMSîow /¼¢‾B¼« [±] /�]

o¼v« ¥� ºAoM pA°oQ pAoU nj ° pA°oQ o¼v«
o¼v« jBM �B§Æ« / ÇT«

Sz£ ºAq]A ÑSz£ºBµ³H§Æ«



jn±‾³« 329

encaustic, encaustic painting ¡‾o«±«
¬B‾±Ç½ ³M ¬C ��MBw ³� »{B�‾ nj »®) [»ªv\U /Çµ]
BM An (pigment) ²jB«¡‾n ¬C nj ° kwn»« ¬BTwBM

k®®�»« X±¦h« ïAj ¨±«
forest type, forest site type ¥¢®] �‾±«
K¼�oÇU BÇM ¥¢®Ç] pA ºA²jn [¥¢®ÇÇ] � éMB®ÇÇÇ«/¨ ]
?Ç½AoÇ{ nj ³Ç� K§BÇW ºB´¼®TÇÇwn pA »~hÇÇz«

k®½°n»« |Bi »µB¢z½°n
forest typology ¥¢®]»wB®{³‾±«
ºBµ³‾±Ç« ð¼ñPU ° ³í§B�« ©¦î [¥¢®] � éMB®«/¨ ]

¥¢®]
bond migration k‾±¼Q Ro]B´«
S¼í=±Ç« ³ÇM S¼í=±Ç« ð½ pA k‾±¼Q ¤B�T‾A [»ª¼{ ]

¤±ñ§±« ð½ nj o¢½j
adversary ©]B´«
BÇ½ k®�»Ç« ³¦ªe ³‾B«Bw ³M ³� ºnBTvµ [RAoMBh« ]

k½C»«nBª{@³M ¬C ºAoM ºk½k´U
airmanship pA°oQ RnB´«
¥«BÇ{ ³Ç� joÇ£@A±Çµ S½AkÇµ nj RnB´« [»Ç½A±µ /b]
o¼^‾ »UB¼æ±~i° »µB¢z‾Aj RB«±¦í« pA ºnAjn±i oM
SwA ³Mo\U ° ºnB¼zµ ° é½ow y®�@A° ° ©¼¦w ¥�î

fog wind jBM³«
k‾C ºBµ²±� º°n pA ³� »=o{ J±Ao« jBM [±] /�]
JoW nj ° k®�»« n±Lî B�@B�»U»U �aB½nj do{ nj

k®�»« ¤°q‾ Shw ¶p°k®U Rn±æ ³M Bµ²±�@
nebelwind jBMoÖMÒA / ÇT«

bora fog jBMjow³«
c�w pA Bµto�= ¬An±) pA »{B‾ �¼¦W ³« [±] /�]

jBMjow xp° oYA nj B½nj JC
software engineer nAq�A¨o‾tk®´«
nAqÇ)A¨oÇ‾ »wk®´Ç« ¶p±Çe nj ³Ç� ºjo) [///³‾BÇ½An]

k®�»«S¼§Bí)
R±æ »wk®´«Ñ ð¼Tw±�@C »wk®´«

acoustical engineering R±æ»wk®´«
(»wB®{R±æ) ð¼Tw±�@C ©¦î »¦ªî joMnB� [ð½q¼� ]
Akæ yhQ ° k¼§±U ° RB{BíUnA ° ³�±‾ ¤oT®� ¥«B{ ³�@

SwAkæ ºo¼£@²pAk‾A ¥½Bw° pA ²jB7TwA °
ð¼Tw±7@C »wk®´« / ÇT«

software engineering nAq�A¨o‾ »wk®´«
° »ÇeAoÇA ³ÇM ³Ç� »wk®´« ºBµ³T{n pA [///³‾B½An]

jpAjoQ»« nAq)A¨o‾ ºnAk´¢‾ ° k¼§±U
³‾B½An BM nAq�A¨o‾ »wk®´«

computer-aided software engineering,
CASE
k¼§±ÇU ° »ÇeAoÇA nj ³‾BÇ½An pA ²jBPTÇwA [///³‾BÇÇ½An]

nAq)A¨o‾
aerospace engineering BS�A±µ»wk®´«
° BµjoÇ£@A±µ BM ³� »wk®´« pA ºA³iB{ [»½A±µ /b]
jnAj nB� ° ow B´‾C BM ?LUo« WeBL« ° BµBª¼QBx)

moon rover jn±‾³«
c�w nj x°B� |±~h« ³� ºjn±‾c�w [¨±\‾ ]

SwA ²B«
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intermediate coat ³{±Q¬B¼«
�‾B«BÇw nj ³Ç� ºA³{±ÇQ BÇ½ ©¦¼) [¡‾n �oª¼¦Q /¨]

jo¼£ nAo= ³{±Q °j ¬B¼« »z{±Q
centre-aligned pAoU¬B¼«

k{BM ³T)o£ nAo= ?i ?w° nj ³� »®T« [///³‾B½An]
mesojet S]¬B¼«

tB¼�«¬B¼« nj ºA³®¼z¼M jBM [±] /�]
family mediation ²jA±‾Biºo¢¼\‾B¼«
° W§BÇY }hÇ{ ¬C nj ³Ç� ºk®½Ao) [»wB®{¬A°n ]
B½ ¬A°nS«Àw }~hT« ð½ Á±ªí« ³� »)oA»M
¥Çe ºAoÇM ²jA±‾BÇi jAoÇ)A ³ÇM ,SwA »Mo\« ¥¼�°
BÇ½ dÀÇA k®‾B« »¦ÄBv« jn±« nj _)A±U ° çnBíU

k®�»«ðª� k‾po) ßS‾Bxe
intermediate structure SiBw¬B¼«
/¼ÇÇM º±dÇÇ‾ b±�ÇÇw pA ð½oÇÇµ [»wB®{¬BÇÇMp ]
n±Twj /¼z¼Q ¥eAo« nj ,SiBw°n °SiBw@nr

»z½Ap
buffer 1 o¼¢‾B¼«
Bµ²jAj S=±« ºpBw²o¼il ºAoM ºA³S)Be [///³‾B½An]
o¢½j ²B¢Twj ³M »µB¢Twj pA Bµ²jAj ¤B�T‾A ºAoM ³�@
nBÇ� ³ÇM ¬C oÇ¢½j yhÇM ³ÇM ³‾B½An pA »zhM pA B½

j°n»«
buffered nAjo¼¢‾B¼«
nAoÇ= o¼¢‾B¼Ç« ³Ç� »½BÇµ²jAj ³ÇM X±MoÇ« [///³‾BÇ½An]

k‾A³T)o£@
²k{ºo¼¢‾B¼« / ÇT«

buffering ºo¼¢‾B¼«
o¼¢‾B¼« nj Bµ²jAj ¬jAjnAo= ¥ªî [///³‾B½An]

nAjo¼¢‾B¼« Ñ ²k{ºo¼¢‾B¼«
buffer 2 ¬jo�ºo¼¢‾B¼«

o¼¢‾B¼« nj Bµ²jAj ¬jAjnAo= [///³‾B½An]
o¼YFU �‾BTwC »‾B«p Ç »‾p° �¼¢‾B¼«

threshold limit value-time weighted
average, TLV-TWA
nj ¬B®�nB� o£@A ³� ²k®½¿C pA ºke [Sv½p�¼d« /¨]
nj SîBw 40 B½ p°n nj SîBw 8)ºnB� ¶n°j ð½
,k‾o¼£ nAo= ¬C çoí« nj »§A±T« Rn±æ ³M (³TPµ

k®‾B«»« ¬±~«¬C J±¦�«B‾çnA±î pA
mediant »‾B¼«
° (major) n°rBÇ« ºB´«BÇ£ ¨±Çw �]nj [»1¼w±« ]

(minor) n±®¼«
submediant �½o½p »‾B¼«
° (major) n°rBÇ« ºB´«BÇ£ ©z{ �]nj [»1¼w±« ]

(minor) n±®¼«
superdominant ¬B½Bª‾°n / ÇT«
cut spike k®MBQ g¼«
x±£nB´a é��« BM k®‾B«g¼« ºq¦) �í�= [»¦½n /b]
k®M¥Ç½n ³M ³`®½p B½ ¥½n ¤B~UA ºAoM ³� q¼Ut±‾ °

j°n»« nB� ³M »M±a
spike lifter, spike starter, »zñay�g¼«
pig’s foot
g¼Ç« ¬k¼Çz� ¬°o¼ÇM ºAoÇM nAj²±Ç Ô£ »«oµA [»¦Ç½n /b]
Sv¼‾ ¬k¼z�¬°o¼M ¥MBN ºA³¦¼« y�g¼« BM ³� ºk®MBQ
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spike puller, preacher, »ñ¢®ay�g¼«
roadmaster
° k®‾B«JÀÇ= oÇw BÇM nBaC ³¼L{ ºnAqMA [»¦½n /b]
pA k®MBQ g¼« ¬k¼z� ¬°o¼M ° /T)o£ ºAoM oMp �Twj

j°kd« »woTwj BM »½B´‾Bñ«
claw bar ºA³¦¼«y�g¼«
B´T‾A nj »)Bñ{ BM ºj¿±) k®¦M³Twj ¨oµA [»¦½n /b]

k®M¥½n pA k®MBQ g¼« ¬k¼z� ¬°o¼M ºAoM
volcanic field »‾BzHzUC ¬Ak¼«
»‾BzPÇzUC ºB´¢®Çw BM ³� ºA³¼eB‾ [»wB®{�¼«p ]

SwA ²k{ ²k¼{±Q
visual field, field of vision »½B®¼M ¬Ak¼«
BM ³�»§Be nj ,©za ³� Bx) pA Sªv= ¬C [»ñ{qQ ]

k®¼M»« ,jo¢‾»« ±¦] ³M SMBY ²B¢‾
»ªzaðU»½B®¼M ¬Ak¼«

monocular visual field
/¼í« »T¼íT° nj ©za ð½ »½B®¼M ¬Ak¼« [»ñ{qQ ]

±¦] ³M ©¼�Tv« S½Ån S¼íT° nj |±~i ³M
»ªza°j»½B®¼M ¬Ak¼«

binocular visual field
»½B®¼M ¬Ak¼« ¬Bªµ ³�K�o« »½B®¼M ¬Ak¼« [»ñ{qQ ]

SwA ©za °j /¼M toTz«
»1¼d« »½B®¼M ¬Ak¼«Ñ ©¼JTv«o¼/»½B®¼M ¬Ak¼«

»#¼d« »½B®¼M ¬Ak¼«
peripheral visual field

ºA³¼eBÇ‾ ºB®XTwA ³M »½B®¼M ¬Ak¼« owAow [»ñ{qQ ]
SwA _L�®« jnp �ñ§ ºq�o« ¶j±£ BM ³�@

©¼�Tv«o¼G »½B®¼M ¬Ak¼« / ÇT«
indirect visual field

central visual field ºq�o« »½B®¼M ¬Ak¼«
ºq�o« ¶j±£ BM ³� »½B®¼M ¬Ak¼« pA ºA³¼eB‾ [»ñ{qQ ]

SwA _L�®« jnp �ñ§ B½
direct visual field©¼�Tv« »½B®¼M ¬Ak¼« / ÇT«

ºq�o« »½B®¼M ¬Ak¼«Ñ ©¼JTv« »½B®¼M ¬Ak¼«

tokamak field ð«B�±U ¬Ak¼«
pA ³� BªwÀQ ¶k®®�n±~d« »v¼OB®(« ¬Ak¼« [ð½q¼� ]
j±{»« ¥æBe nA°»L�N ° nA°oL®a ºB´‾Ak¼« K¼�oU

flow field xnB{¬Ak¼«
Rn±æ ³M ²nB{ »§B¢a ° Sîow é½p±U [ð½q¼� ]

¬B«p ° ¬Bñ« pA »íMBU
firn field @oMg½ ¬Ak¼«
oM @oMg½ ¬C nj ³� nBvh½ pA ºA³®´Q [»wB®{�¼«p ]

j±{»« jB\½A @oM S{BL‾A oYA
aperiodic damping ºA²n°jB‾ »½Ao¼«
nj ³Ç� ²k®®�¬Bw±‾ �‾B«Bw oµ »½Ao¼«y¼M [ð½q¼� ]
¬Bw±‾ ³M j±i¤jBíU ���‾ ¤±e ³� ¬C»M ³‾B«Bw ,¬C

j±{»« /�@Bw ,k½C nj
Libra 1¬Aq¼«
°j /¼ÇM »]°oÇL§A¹��®Ç« »ñ¦Ç) Rn±Çæ [¨±\ÇÇ‾ ]

³¦L®w ° Jo�î Rn±æ
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rate 2 2¬Aq¼«
¥� ³M SLv‾ yhM ð½ ¶pAk‾A [/// ºo¢{jo£@ ]

flour extraction rate jnC¤B~dTwA ¬Aq¼«
pA ¬jo� JB¼wC k®½Ao� nj ³� ºjnC nAk�« [»Ç½Am3 /�]
j±{»« ¬B¼M kænj Rn±æ ³M ° k½C»« Swj ³M ¨k®£@

³½BQ pBw°Si±w ¬Aq¼«
basal metabolism rate
»UB¼e ºB´T¼§Bí) ºAoM ³� ºAºro‾A nAk�« [³½m�ÇU ]

SwA p̈¿ ¬kM
Otis tarda nAkz½n ïo«y¼«
�TwAn ° ¬B½A²oM±µ ¶o¼U pA ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p ]

o½p ° jnAj »½ÀA ° ²B¼w ¨j ° SzQ ³� ¬B‾BwB‾nj
ºoTv�@Bi ¬jo£ ° ow ¬C �§BMB‾ ;SwA k¼Pw ¬C ¬kM
³M ¥½B« xA³‾Ba ºBµ±« ° ,jnAj /{°n »MC ³M ¥½B«

SwA k¼Pw
Microscopium N±ñw°oñ¼«
»M±®] ¬BªwC nj »W°o)©� »ñ¦) Rn±æ [¨±\‾ ]

t±= ònqM Rn±æ »M±®] »¢½Bvªµ nj °
»ñ¼Tw±�@C 6¼Mq½n Ñ »ñ¼Tw±�@C N±ñw°oñ¼«

guest ¬Bª´¼«
nj An »�Bñ{ B½ ²o7e ð½ ³� »½B¼ª¼{ ºA³‾±£ [»ª¼{ ]
k®�»« oQ ¬BMq¼« ¨B‾³M o¢½j »§±ñ§±« ¬BªTiBw ð½



¬

inequality 1 ºoMAoMB‾
³ÇM SLÇv‾ »T¼ª� ³ñ®½A pA »�@Be ºA²nAq£ [»'B½n ]
,oT£nqM ,º°Bv« B½ oTña±� ,oTña±� ,o¢½j S¼ª�@

SwA º°Bv« B½ oT£nqM

Abel inequality ¥MC ºoMAoMB‾
ßRn±æ ³M ºoMAoMB‾ ð½ [»'B½n ]

¬Ao�@ B °SwA±®ñ½ �§BL‾j ¬Cnj ³�@
�î±ª\« pA »½¿BM

SwA
Hadamard inequality nB«AjC ºoMAoMB‾

ßRn±æ@³M ºoMAoMBÇÇ‾ ð½ [»'B½n ]
u½oUBÇ« ð½ A ¬C nj ³ÇÇ�

° SwA ºBµ³½Anj BM ?¦Th«

Bessel inequality ¥vMºoMAoMB‾
H RoL¦¼Çµ ºBxÇ) nj ºoÇMAoMBÇÇ‾ ð½ [»'BÇÇÇ½n ]

¬Cnj ³� Rn±æ@³M
SwA k«BíT«Bñ½ ºA³î±ª\« °

»{±� ºoL]ºoMAoMB‾
Cauchy’s algebraic inequality

ßRn±æ@³M ºoMAoMB‾ ð½ [»'B½n ]

k®Tvµ »�¼�e ºBµjkî Bµ@ ° Bµ@ ¬Cnj ³�@
³§jBí«B‾ Ñ »ao{ºoMAoMB‾

Schwarz inequality uUnA±{ºoMAoMB‾
ºnAjoÇM ºBxÇ) ð½ nj ºoÇMAoMBÇ‾ ð½ [»'BÇÇÇ½n ]
Jox¦æBÇe _¦�«nkÇ= éMoÇ« ¬C nj ³Ç� nAk«oÇÇ Ô‾
Jox¦æBÇe º°BÇv« B½ oTña±� nAjoM °j »‾°nj

SwB´‾C ºB´«oÔ‾
b¦1« ºoMAoMB‾ Ñ»ao{o¼/ ºoMAoMB‾

Cramer-Rao inequality ±ÄAn@Ç@o«Ao� ºoMAoMB‾
ßRn±æ@³M ºoMAoMB‾ ð½ [»'B½n ]
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,

¬C nj ³�

ð½ ,SwA oT«AnBQ ºBr� ,
E ,SwA ºoTÇ«A nBQ éMBU ºAoM K½nAB‾ o£jn°C oM
ºnB«C é½p±U ð½ °u‾B½nA° V ,»QB½n k¼«A

k®�»« ukæ ºA²s½° ©^‾ z½Ao{ SdU ³� SwA
Markov inequality @±�nB« ºoMAoMB‾

ßRn±æ@³M@ºoMA oMB‾@ð½@/1@ [»'B½n ]

pA ²A±Çh§j ºA³¦ª]k®Ça ð½ ¬C nj ³Ç�@
pA»�@BeºoMAoMB‾ð½2 °SwAn�]nj
° P ¤BªTeA é½p±U BM X »)jB~U o¼
T« ºAoM ³ñ®½A
,r ° a SLX« jkî °j oµ ºApA ³M E(x) »TB½n k¼«A

triangle inequality W¦X«ºoMAoMB‾
(ºBµnAjoM B½) z¦Th« B½ »�¼�e jAkîA ºAoM [»'B½n ]

nkN P±ª\« BMº°Bv« B½oTña±� ¨oÔ‾X¦�«nkN °
SwA ° º(Bµ¨o Ô‾) BµX¦�«

absolute inequality V¦#«ºoMAoMB‾
o½jB�Ç« �ªÇµ ºApA³ÇM ³Ç� ºoÇMAoMBÇ‾ ð½ [»'BÇÇ½n ]
k{BM ³T{Ak‾ ºo¼
T« _¼µ B½ k{BM Swnj Bµo¼
T«

»Yo{o¼G ºoMAoMB‾ / ÇT«
unconditional inequality

Young inequality ¡‾B½ ºoMAoMB‾
ßºoMAoMB‾ [»'B½n ]

¬C nj ³�
¶pBÇM oÇM ºj±íÇæ Gk¼Ç�@A ° ³Tw±¼ÇÇQ éMBÇÇU ð½ f
° f(0)=0 ³ÇÇ� ºn±ÇÇÇÇA@³ÇÇÇÇM SwA [0, +È)

jnAj nAo= f joM nj b ° f �®«Aj nj
allochtonous B]oMB‾
»¦æA ¥d« pA ³� »½BµkeA° »£s½° [»wB®{�¼«p ]

k‾A²jo� »A jB½p B½ ©� An »T)Bv« ¥¼ñzU
Jensen inequality �v®½ ºoMAoMB‾

ßRn±æ ³M ºoMAoMB‾ ð½ [»'B½n ]
° f r±� éMBU ºAoM

»P®«B‾ ºjAkîA ¬C nj ³� ¬C �®«Aj pA xi ±xî n
³� k®Tvµ

allochton �¼«pB]oMB‾
ºn°j ²B¢TwBi ³� ³Tw±Q pA ºA³í�= [»wB®{�¼«p ]

jnAj j±i n°B\« ºB´¢®w pA
allochtony »½B]oMB‾
»‾BÇñ« nj »µB¼Ç£ jA±« ¬k{³T{BL‾A [»wB®{�¼«p ]

B´‾C k{n ¥d« q]³M
¤j o¢¦ªîÑÀMB‾

nontornadic ºk®`¼QB‾
BÇM »§° k®`¼ÇQ ³MBz« ºBµ²k½kQ ³M X±Mo« [±] /�]

ºk®`¼Qo¼W Fz®«
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impermeable A°AoUB‾
n±LÇî j±Çi pA An o¢½j ¶nB{ B½ JC ³`‾C [ð½q¼� ]

kµk‾
Base defense zone, ²B¢½BQ k®�AkQ �¼eB‾
BDZ
@AoÇAA ³Ç� »Ç½A±Çµ k®Ç)AkQ ���®«ð½ [»«B�‾ /�]
¶j°kdÇ« nj ° j±{»Ç« jB\Ç½A »ÇÇ½A±ÇÇµ ²B¢½BÇÇQ

k®�»« k®)AkQ ²B¢½BQ pA joM²BU±� ºB´eÀw
ergot RÀ/ð®iB‾
k®‾B« »UÀW ºBµ³‾Aj ³M ³� ^nB= »î±‾ [»½Am3 /�]
S«ÀÇw ºAoÇM ° k‾Bwn»« K¼wC nAj°Ba ° ¨k®£@

SwA ox« RB‾A±¼e ° ¬Bv‾A
anchor bill o¢®§ �iB‾

o¢®§ �\®Q t±‾ [»½B½nj /b]
anchor pea o¢®§ @j±h‾ / ÇT«
aperiodicity »£n°jB‾
ºBµ²n°j nj xnBT)n ³� ºA³‾B«Bw S§Be [ð½q¼� ]

Sv¼‾ o½mQnAoñU º°Bv« »‾B«p
¬A±hªµB‾Ñ nB£pBwB‾

»‾A±hªµB‾Ñ ºnB£pBwB‾
nonmetal q¦�B‾
BÇ½ _½BÇî Á±ªí« ° Sv¼‾ q¦) ³� ºo~®î [»ª¼{ ]

SwB‾Bwn©¼‾
expression vector, expression »‾B¼M ¥!B‾
cloning vector, transcription vector

»®¼ÃU°oÇQ ¬B¼M ³� ºpBwò@BU ¥«Be [SîAnp �/5@]
k®�»«S½Akµ An ²k{Znj ¬r

hysteratresia ¬Akµp»£j±z£@B‾
¬Akµp ¥ik« jAkv‾A [»ñ{qQ ]

inequality 2 ³§jBí«B‾
o½jB�Ç« �ªÇµ ºApA³ÇM ³Ç� ºoÇMAoMB‾ »î±‾ [»'B½n ]

Sv¼‾ nAo=oM Bµo¼
T«
»Yo{ ºoMAoMB‾ / ÇT«

conditional inequality

whole meal bread ¥«B� jnC¬B‾
oÇM ° j±{»« ³¼´U ¥«B� jnC pA ³� »‾B‾ [»Ç½Am3 /�]
jnAj ¨Bi@B¼§A kænj °j j°ke ðzi ¶jB« �½BQ

crispbread joU¬B‾
BM tjoU ³¼L{ tpB‾ ° ðzi ¬B‾ »î±‾ [»½Am3 /�]
¨k®£ jnC pA Á±ªí«³�¬k½±] ¥MB= ° »\®PwA »T)BM

j±{»« ³¼´U nAj°Ba B½
¿k®a »®½o¼{Ñ ¿k®a¬B‾

sourdough bread xoUo¼ªi¬B‾
BÇM ³Ç� ºo¼ªÇi pA ²k{k¼§±ÇÇU ¬BÇÇ‾ [»ÇÇ½AmÇÇ3 /�]

SwA ð¼T�@¿ k¼wA ºAnAj ° ²k«Cn° xoUo¼ªi
nano ±‾B‾
©½jnB¼¦¼Ç«ð½ »®íÇ« ³ÇÇM ºk‾±z¼ÇÇQ /1 [ð½q¼ÇÇ� ]

ða±� ²jBí§Ad±) »®í« ³M ºk‾±z¼Q /2 (10-9)
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bakery »½A±‾B‾
An »Ç½A±‾B‾ R¿±~d« ¬C nj ³� »¦d« [»½Am3 /�]
k‾qQ»« ðzi RnAoe pA ²jBPTwA BM n±®U B½ o) nj

nanotechnology ºn°BØ®�±‾B‾
° jBíÇMA BÇM HUkªÇî ³� ºn°BØ®) pA ºA³iB{ [ð½q¼� ]
jnAj nB� ° ow oT«±‾B‾ 100 BU 0.1 pA »½B´½nAjA°n

cup °B‾
¬jAj ¬BÇz‾ ºAoÇM ³� ¥ñ{ ³M ºjBª‾ [»'BÇ½n ]

j°n»« nB� ³M ³î±ª\« °j 2BªT]A
area navigation, RNAV, ºA³J#®« ºoM°B‾
R-nav
joÇ£@A±µ ¬C nj ³� »½A±µ ºoM°B‾ »î±‾ [»½A±µ /b]
y{±ÇQ SdÇU ¶j°kd« nj ° ²k{/¼¼íU o¼v« nj
ºoM°B‾ðª� ¥½Bw° B½ »®¼«p ºoM°B‾ðª� ¥½Bw°

k®�»« pA°oQ °j /½A pA »L¼�oU B½ jo£@A±µ ¥iAj
flagship »µk‾B«o�ow°B‾
ºBµ°B‾ pA »µ°o£ ¶k‾B«o) ¥«Be »Tz� [»«B�‾ /�]

k‾A²k{ ¨AqîA |Bi »T½n±«F« ³M ³� »¢®]
lee trough ²B®QjBM ¶°B‾
nj ,²±� ³T{n ð½ ß²B®QjBM ß@oA nBz) ¶°B‾ [±] /�]
²±� �TzQ oM j±ªî jBMxp° »¦æA �P§Æ« ³�»Un±æ

k{BM
dynamic trough »ñ¼«B®½j ¶°B‾ / ÇT«

²B®QjBM ¶°B‾ Ñ »ñ¼«B®½j ¶°B‾

westerly trough »Mo/ ¶°B‾

¬Ap°JoW nj ºA²°B‾ [±] /�]
foehn trough jBL«o£ ¶°B‾

jBL«o£ pA »{B‾ ²B®QjBM ¶°B‾ [±] /�]
inconsistent ¬A±hªµB‾
³TÇ{Ak‾ ºnB£pBw.»‾A±hªµ ³� ºA³‾B«Bw [///³‾B½An]

k{BM
nB£pBwB‾ / ÇT«

inconsistency »‾A±hªµB‾
ð½ u¦Th« ºBµ³P§Æ«/¼M ºnB£pBw j±L‾ [///³‾B½An]

³‾B«Bw
ºnB£pBwB‾ / ÇT«

pulse èL‾
©S®Ç« ° J°B®TÇ« XBvLÇÇ‾A ° çBL�ÇÇ‾A [»ñ{qÇÇQ ]
pA »{B‾ ß¬±i ¬B½o] ZA±«A n±Lî oYA oM ³� B´£oiow

k½C»« j±]° ³M K¦= ¬BMoT
pulsatile nAjèL‾

k®‾B«èL‾ /¼¢®µC ¬BMoT ºAnAj [»ñ{qQ ]

bigeminal pulse, ³‾B£°jèL‾
pulsus bigeminus
BU°j Rn±æ ³M B´‾BMoT ¬C nj ³� »xL‾ [»ñ{qÇQ ]
ºkíM Z°p BM Z°p oµ �¦æB) ° kT)A»« dBPUA BU°j

SwA nB\®´M ßke pA y¼M
abdominal pulse »ªñ{èL‾
B½ ²k½j »ªñ{ Rn±ÄC º°n nj ³� »xL‾ [»ñ{qQ ]

j±{»« uª§
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low-tension pulse, o¼í*èL‾
pulsus parvus, pulsus vacuus,
formicant pulse, soft pulse, pulsus
formicans, pulsus mollis
�®Ç«Aj ,©Ç� Rk« ,»‾B´£@B‾ pBWC BM »xL‾ [»ñ{qÇQ ]
/¼M pA »‾BwC³M ¬jAj nBz) BM ³� é½ow S)A ° ²BU±�@

j°n»«
alternating pulse, J°B®T« èL‾
pulsus alternans
pA »ªS®Ç« J°B®ÇÇU ¬C nj ³ÇÇ� »xLÇÇ‾ [»ñ{qÇÇQ ]
RkÇ«nj o¼¼
ÇU ¬°kÇM º±Ç= ° u¼íÇT ºB´‾BMoT

jnAj j±]° »L¦= �ioa
nabis »L‾
�wnk« ¬B½±]o®µ pA ,pBTz¼Q »µ°o£ [»ªv\ÇU /Çµ]
°A ° k‾jo�»« »{B�‾ /£±£@¶±¼{ ³M ³�¬B¼§°r ºo®µ

k®T{Ak®Q»« »{B�‾ k‾°Aki o®µ ¶p±e nj An
nabist Ao£»L‾
¡®Ç] °j �¦æBÇ) nj ³Ç� »Ç‾Ak®«o®µ [»ªv\U /Çµ]
° k‾joÇ� º°o¼ÇQ Bµ»L‾ ¶±¼{ pA ¨°j ° ¤°A »‾B´]
Sv¼‾±¼woPÇ«A-°±Ç‾ ³ÇM ¨°j »‾B´] ¡®] pA uQ

k‾k{ n±´z« (Nouveau impressioniste)

nabism »½Ao£»L‾
pA º°o¼Q ¬C »£s½° ³�ºo®µ »z½Ao£ [»ªv\U /Çµ]
ºo®µ nBYC »¦æA2±T±« °SwA Bµ»L‾ »{B�‾ ¶±¼{

SwA ºpBw²oS®« y½Ao£ /½A nj ²k{_¦i
passing note nm£S‾
³Tw±¼Q S�oe BM An ©½À« S‾ °j ³� »T‾ [»1¼w±« ]

³M u¼íT JoTnj Á±ªí« ° k®�»« ¥~T« ©µ ³M
kwn»« x±£@

score 2 S{±‾S‾
²s½°³M ,oYA ð½ ºB´T‾ ¶k{³T{±‾ Rn±æ [»1¼w±« ]
¨BªÇU nj ¬B«qªµRBª
Ç‾ ¬C nj ³� ,ºpA±®ªµ ºAoM

k‾±{»« ³T{±‾ ©µ o½p »½Akæ ºB´zhM
notation »v½±‾S‾

»{°n oµ ³M »�¼w±« S‾ /T{±‾ [»1¼w±« ]
elite ¬B¢Lh‾
³ÇM ²°oÇ£ BÇ½ ³í«B]ð½ nj ³� »‾Bv� [»wB¼Çw /�]
pA »½BÇîjA BÇ½ »íÇ=A° »½B´¼£sÇ½° ¬j±ÇMAnAj KLÇw

k‾nAjn±ioM pBTª« »µB¢½B]
elitist Ao£@³Lh‾

jnAj ºn¿Bw³Lh‾ ³M jB�TîA ³� »v� [»wB¼w /�]
elitism »½Ao£@³Lh‾

ºn¿Bw³Lh‾ ³M jB�TîA [»wB¼w /�]
menarche ¬BT{jSvh‾
nj ¬BT{j ºBµ²n°j pBYCow ³� ¬BT{j �¼§°A [»ñ{qQ ]
kµj»« fn »¢§Bw17 BU 10 �¼M ° SwA oªî ¤±O

¤ Ø°A »£kîB* / ÇT«
Primates ¬B‾Bw»Tvh‾
B´Ç‾C ¬kÇM ¶pAkÇ‾A ³Ç� »Ç‾AnAk‾BTvQ [»wB®{Sv½p ]
/TÇ{Aj ¥¼§j ³M B´‾C ºBµBQ ° BµSwj ;SwA ònqM
° SwA KwB®Ç« ¬jp¡®Ça ºAoÇÇM Sv{ Sz¢‾A

jnAj @Bæ ºB´®iB‾ Á±ªí« B´‾C ¬BTz¢‾A
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Hominidae ¬B¼®¼Tvh‾
³Ç� ¬B‾Bw»TvhÇ‾ �TwAn pA ºA²o¼U [»wB®{Sv½p ]
²o¼U /½A ºBµ¬±ª¼« ;SwA ³TwAn /½A ¶o¼U /½oT£nqM

k‾nAj ºo¼¢ªza ºq
« »½B‾A±U
o¢®§ 6iB‾ Ñ o¢®§ _j±h‾

rate 3 fo‾
BÇ½ ¿BÇ� x°oÇ) ¥MB�Ç« nj ³� »
¦L« [/// ºo¢{joÇ£@ ]

j±{»« ³L§B�«RB«ki
price Sª¼* / ÇT«
cheap rate ¬ApnA fo‾

/¼½BQ »Tª¼= ºAnAj [/// ºo¢{jo£@ ]

reduced rate »H¼HhU fo‾
»ªwn fo‾ pA oTª� »Tª¼= [/// ºo¢{jo£@ ]

retail price »{°o�²joi fo‾
³ÇM RB«kÇi BÇ½ ¿BÇ� x°oÇ) Sª¼Ç= [/// ºo¢{jo£@ ]

x°o)²joi ?w±U »½B´‾ ºoTz«
corporate rate »T�o{fo‾
nB¼vM ºB´T�o{ ¬B®�nB�ºAoM ³� »Tª¼= [/// ºo¢{jo£@ ]
° j±{»«³T)oÇ£ oSÇ‾nj ºnB\ÇU ¬Ao)Bv« B½ ònqM

SwA u¼PhU ºAnAj
bulk fare »{°o�²kªî fo‾
n±ÇA@³ÇM »§Bi ºBµB] x°o) Sª¼= [/// ºo¢{jo£@ ]

BµpAjoQSz£ ³M B\ñ½
all-in rate, all-in price o¼£@Ao� fo‾
pA ©îA An Sz£ RB«ki ¥� ³� »Tª¼= [/// ºo¢{jo£@ ]

jo¼£»«oMnj AmW ° S«B=A ° oPw

expensive rate ¬Ao£ fo‾
¿BM »Tª¼= ºAnAj [/// ºo¢{jo£@ ]

fixed rate h±#J« fo‾
BÇ½ ¿B� o¼¼
U ¥MB= o¼W ° SMBY Sª¼= [/// ºo¢{joÇ£@ ]

/¼í« ºA²n°j nj RB«ki
fixed price 6±.�« Sª¼* / ÇT«
flat rate SiA±®ñ½ fo‾

SwA ¬Bvñ½ ³z¼ªµ ³� ºA³®½qµ [/// ºo¢{jo£@ ]

detasseling machine Ajpo‾
nj o‾ /½lC¥£ é�= ºAoM »µB¢Twj [SîAnp � /5@]

J±Wo« nmM k¼§±U ºAoM Rnl ²B¼£@
detasseling, corn tipping »½Ajpo‾
ºAoM Rnl ²B¼£ nj o‾ /½lC¥£ é�= [SîAnp � /5@]

J±Wo« nmM k¼§±U
Dryopteridaceae ¬B¼viowo‾
ºAnAj ³Ç� ¬B‾Bwuiow pA ºA²o¼U [»wB®{Sv½p ]
k®Tvµ nAj³‾Ak‾j �¼{Be BM ºA³‾B{ ©v�®« ºB´ñ®´Q

SwA ¥ñ{º±¼¦� B´‾C �®¼£@Bµ y{±Q °
Amaryllidaceae ¬B¼v£o‾
ºAnAj ³Ç� ¬B‾Bw³M±anB« pA ºA²o¼U [»wB®{Sv½p ]
K¦ÇÇWA ° kÇÇ‾A³=Bw/¼ÇÇ«p BÇÇ½ ²kÇÇW BÇÇ½ pB¼ÇÇÇÇQ

k‾nAj ºoTa¬po£/½lC¥£@
Elasmobranchii ¬AnAjyzMC¨o‾
ºBµ³TÇwAn ¥«BÇ{ ³Ç� ºA³TwAn¿BM [»wB®Ç{Sv½p ]
»¢ªµ ³� j±{»« ¬B‾Bw³w±� ° ¬B‾Bw¡®´‾³w±�@

k‾±{»« J±vd« »)°oxW ºB´¼µB« pA
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reusable software o½mQjoMnB�pBM nAq�A¨o‾
k¼§±U nj ²jBPTwA ¥MB= ³� ºnAq)A¨o‾ �P§Æ« [///³‾B½An]

²k{ o¢½j ºBµnAq)A¨o‾
²k{»\®w»Twnj nAq�A¨o‾

verified software
An »\®w»TÇwnj �¦ÇeoÇ« ³Ç� ºnAq)A¨o‾ [///³‾BÇ½An]

SwA ²k‾Anm£@
software factory ºpBwnAq�A¨o‾
³MBÇz« »Tí®Çæ ºA³‾±Ç£ ³M nAq)A¨o‾ k¼§±U [///³‾B½An]
p̈A±§ ° °nj±Çi k®‾BÇ« »ñ½q¼Ç) R¿±~dÇ« o½Bw

»¢‾Bi
usable software o½mQjoMnB�nAq�A¨o‾
o½mQjoMnBÇ� S¼¦MBÇ= ºAnAj ³Ç� ºnAq)A¨o‾ [///³‾B½An]

SwA
nAq�A¨o‾ ³î±ª\«Ñ ¬B£nAq�A¨o‾

pBM6T« nAq�A¨o‾ Ñ jApC�T« nAq�A¨o‾

open source software pBM�T« nAq�A¨o‾
ºAoÇM ¬C kÇ Ô� ³ÇM »woTÇwj ³� ºnAq)A¨o‾ [///³‾B½An]

SwA jApC ¨±ªî
jApC;T« nAq�A¨o‾ / ÇT«

light air ²p°¨o‾
nj »½BÇ½nj ²oÇ£ 3 BÇU 1 SîoÇw BÇM ºjBM [±] /�]

Rn±)±M jBM tB¼�«
Beaufort number 1 1 Rn±�±M jkî / ÇT«

jBª\‾A �#J‾ ¤°q‾
freezing point depression
BÇM ³v½B�Ç« nj ¤±¦d« jBª\‾A ���‾ yµB� [»ª¼{ ]
jAkíÇU o¼ÇYFU �\¼TÇ‾ nj }§Bi ¤Àe jBª\‾A ���‾

²k{¥e ¶jB« RAnl
acoustic ratio »ñ¼Tw±�@C SLv‾
³ªza pA ²k{¥¼v£ R±æ Rk{ SLv‾ [ð½q¼� ]
c�Çw pA JBUpBÇM pA uQ R±Çæ ¬BªÇµ Rk{ ³M

/¼í« ºA³��‾ nj ³SPd«
ejection fraction ³¼¦hUSLv‾
¬B½BÇQ nj B´®�ÇM nj j±]±Ç« ¬±Çi ©\e [»ñ{qQ ]

j±{»« ³¼¦hU ¤±Tv¼w ¬B«p nj ³� ¤±TwB½j
sex ratio »v®]SLv‾
ð½ nj ¬B‾p ³M ¬Ajo« jAkíU SLv‾ [»wB®{Sv½p ]

S¼íª]
breeding ratio y½ApSLv‾
nj ²k{k¼§±U o½mQS)Bñ{ ºB´ªUA SLv‾ [ð½q¼� ]
o½mQS)BÇñ{ ºB´ªÇUA jAkíÇU ³ÇM ²k®ÇÇ½Ap n±TÇÇ�@An

¬C nj ²k{@o~«
»¢Tvñ{ºk®M³¦æB�SLv‾

fracture spacing ratio, FSR
ºk®M³¦æBÇ) ³M ³½¿ S«BhT SLv‾ [»wB®{�¼«p ]

»¢Tvñ{ /¼¢‾B¼«
fertilizer ratio ºj±�SLv‾

j±� nj »½AmW oæB®î SLv‾ [SîAnp � /5@]



340 »�Bæc#w ³M A±µSLv‾

air-to-cloth ratio »�Bæc#w ³M A±µSLv‾
²j±§C ºA±µ »ª\e ¬B½o] SLv‾ [Sv½p�¼d« /¨]

»)Bæ ¥� c�w ³M
bootleg »‾±‾B!o¼/ �hv‾
BÇ½ »ªwno¼ÇW Rn±Çæ ³ÇM ³Ç� ºA³hv‾ [///Bª®¼w ]

j±{ yhQ B½ o¼XñU »‾±‾B=o¼W
positive print SLX« �hv‾
"SLX« o½±~U" ºAnAj ³� ©¦¼) pA ºA³hv‾ [///Bª®¼w ]

SwA
interpositive, jwA° ßSLX« �hv‾
intermediate positive, IP
pA ³�J±¦�«S¼P¼� BM »¢‾n SLX« �hv‾ [///Bª®¼w ]
ºAoM ° SwA ²k«C Swj ³M »¦æA »P®« �hv‾ º°n

j°n»« nB� ³M ¨°j »P®« ºBµ³hv‾ �¼´U
awA° SLX« / ÇT«

negative print, negative 3 »H®« �hv‾
o½±~ÇU" ºAnAj ³Ç� ºA²k{oµBÇ� ©¦¼Ç) [///Bª®¼ÇÇw ]

SwA "»P®«
release negative yhQ»H®« �hv‾
SLX« ?wA° �hv‾ pA ³� »P®« ¨°j �hv‾ [///Bª®¼w ]
¬C º°n pA ° k½C»« Swj³M (SLX« ¥æA �hv‾ B½)

j±{ ³¼´U yhQ ºAoM jkíT« ºBµ³hv‾
internegative, jwA° ß»H®« �hv‾
intermediate negative, IN
»¢‾n SLX« �hv‾ º°n pA ³� »P®« �hv‾ [///Bª®¼w ]

ºkíM SLX« ºBµ³hv‾ o¼XñU ºB®L« ° j±{»« ³¼´U
SwA

awA° »B®« / ÇT«
Altair o½Ba ov‾
¶nBTÇw /¼ªÇµjpA°j ³� JB�î ºBP§C ¶nBTw [¨±\Ç‾ ]

SwA 0.7 nk= pA K{ n±‾oQ
Vega é!A°ov‾
n±‾oQ ¶nBTw /¼ª\®Q ³� dB¼¦{ ºBP§C ¶nBTw [¨±\‾ ]

SwA oPæ nk= pA K{
strong breeze k®U ©¼v‾
jBM tB¼�« nj ²o£ 27 BU 22 Sîow BM ºjBM [±] /�]

Rn±)±M
Beaufort number 6 ì Rn±�±M jkî / ÇT«
land breeze »ñzi ß©¼v‾
oYA oM ,B½nj ³M »ñzi pA ³� »¦eBw ©¼v‾ [±] /�]

jp°»« ,B½nj ³M SLv‾ »ñzi ¬j±M oUjow
inland sea breeze »ñzi¬°nj©¼v‾
³Ç� R°BPU /½A BM B½nj ©¼v‾ ³MBz« »ª¼v‾ [±] /�]

jp°»« »ñzi nj
² Ønj ßjBMÑ ²nj ©¼v‾

sea breeze B½nj ß©¼v‾
oYA oM ,»ñzi ³M B½nj pA ³� »¦eBw »ª¼v‾ [±] /�]

jp°»« ,»ñzi pA B½nj ¬j±M oUjow
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lake breeze ³aB½nj ©¼v‾
H«±ªÇî ,BÇ½nj ©¼Çv‾ ³MBÇz« Fz®Ç« BM ºjBM [±] /�]
c�ÇÇw º°n pA Bµo´ÇÇ�pAkíÇÇM ³ÇÇ� ,oUu¼íÇÇÇT

jp°»« ¥eA±w º±w ³M ònqM ºBµ³aB½nj
light breeze ðLw©¼v‾
jBÇM tB¼�« nj ²o£ 6 BU 4 Sîow BM ºjBM [±Ç] /�]

Rn±)±M
Beaufort number 2 2 Rn±�±M jkî / ÇT«

²nj°o� ßjBMÑ ²±� ß©¼v‾

gentle breeze ©½À« ©¼v‾
jBM tB¼�« nj ²o£ 10 BU 7 Sîow BM ºjBM [±] /�]

Rn±)±M
Beaufort number 3 3 Rn±�±M jkî / ÇT«
moderate breeze ð‾B¼« ©¼v‾
jBM tB¼�« nj ²o£ 16 BU 11 Sîow BM ºjBM [±] /�]

Rn±)±M
Beaufort number 4 4 Rn±�±M jkî / ÇT«
fresh breeze k®U©¼‾ ©¼v‾
jBM tB¼�« nj ²o£ 21 BU 17 Sîow BM ºjBM [±] /�]

Rn±)±M
Beaufort number 5 5 Rn±�±M jkî / ÇT«
starch granule ³‾AkTwBz‾
pA ¥ñzTÇ« ³TwBÇz‾ ºA³Ç‾Aj nBTiBÇw [»Ç½AmÇÇ3 /�]
|Bi»Çz½AnC BÇM ³� /¼TñQ±¦¼«C ° p±¦¼«C X±¦h«

k‾A³T)o£ nAo= ©µ nB®�@
³TwBz‾ �‾Ajq½n / ÇT«

damaged starch ²k½jK¼wC �TwBz‾
S)BÇM K½ohÇU pA ³Ç� ³TwBÇz‾ »î±Ç‾ [»Ç½Am3 /�]
¬jo�JB¼wCu¦Th« ¥eAo« nj ³TwBz‾ ºBµ³‾Ajq½n

k½C»« Swj ³M RÀW
acid modified starch »eÀæAk¼wA �TwBz‾
_¼Ç=n k¼ÇwA pA ²jBPTwA BM ³� ºA³TwBz‾ [»½Am3 /�]

SwA ²k{bÀæA
modified starch ²k{bÀæA �TwBz‾
³M ¬C joñ¦ªî j±L´M ºAoM ³� ºA³TwBz‾ [»½Am3 /�]
ºB´z®�@A° _½oApA »½AmW ¶jB«ºAq]A pA »ñ½ ¬A±®î

k{BM ²k«C k½kQ o¼¼
U ¬C nj »½B¼ª¼{
resistant starch ¨°BJ« �TwBz‾
³� ²k{bÀæA B½ »í¼LA �TwBz‾ »î±‾ [»Ç½Am3 /�]

SwA ¨°B�« S)BñMC ° ³½q\U oMAoM nj
retrograded starch ³Tz£@A° �TwBz‾
JC ¬k{ »®¼U¿r pA uQ ³� ºA³TwBz‾ [»½Am3 /�]
oTñ½jq‾ j±i�¼§°A nBTiBw ³M ° kµj»« Swj pA An

j±{»«
storm warning signal ¬B�±U nAkzµð‾Bz‾
BÇ½ p°n nj ©ÇaoÇQ BÇM ¬jAj S«ÀÇî ¶±d‾ [±] /�]

¬B)±U nAkzµ »¦eBw ZoM pA K{ nj t±‾B)
ºo¼v«o£ º°oPwAÑ ºo¼v«o£º°oPwA ¬B¢‾Bz‾
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»£jp¬BªTiBw ¬B¢‾Bz‾ Ñ ³TvM¬BªTiBw¬B¢‾Bz‾

»£jp¬BªTiBw¬B¢‾Bz‾
sick building syndrome, SBS
¶k®Ç½¿C ³ÇM X±MoÇ« ³� »‾B¢‾Bz‾ [Sv½p�¼d« /¨]
B´‾BªTiBw ¬B®�@Bw pA »xíM nj ° Sv¼‾ »~hz«
[½nkÇU ³M ¬C nBYC ¬BªTiBw toU BM ° k®�»« p°oM

j°n»« /¼M pA Â«B�@B½ kMB½»«yµB�@
³TvM ¬BªTiBw ¬B¢‾Bz‾ / ÇT«

indexmark, measuringmark, half o¢‾Bz‾
mark, measuring point, index point
»vñî �®dæº°n »í=A° ºA³��‾ [ºnAjoM³z1‾ /¨]
ºAoM é]o« ���‾ ¬A±®î ³M ³� ¬C »Ã¼{ ºBx) nj B½
³M B½ ¥½Bw° »xíM nj »ñU Rn±æ ³M ºo¼£@²pAk‾A
j°n»« nB� ³M n°B®{ ���‾¥¼ñzU nj SP]Rn±æ
block indicator ²B£o¼w o¢‾Bz‾
²B£o¼Çw ºB´TÇ‾A ° AkTÇMA nj ³Ç� ºA³‾Bz‾ [»¦Ç½n /b]

j±{»« K~‾
road miles indicator ºn±d« ¤±a o¢‾Bz‾
²B¢Tv½A BU An ¥d« �¦æB) ³� ºo¢‾Bz‾ [ºo´{ /b]

kµj»« ¬Bz‾ B®L«
sign ³‾Bz‾
ºkÇeA° ,ºn±w±Çw »wB®{¬BMp nj [»wB®{¬BMp ]

(B®í«)¤±§k« ° (Rn±æ) ¤Aj pA ¥ñzT«
semiotics, semiology »wB®{³‾Bz‾
ºB´«BSÇ‾ ºB´¼£sÇ½° »ª¦Çî �í§B�Ç« [»wB®{¬BÇMp ]

ºA³‾Bz‾

marker nAm£@³‾Bz‾
¥ªÇî ³Ç� ºA³¦¼Çw° BÇ½ joÇ) [¥¢®ÇÇ] � éMB®ÇÇ«/¨ ]

kµj»« ¨B\‾A An Sinj ºnAm£@³‾Bz‾
laser target designator, ºnq¼§ nAm£@³‾Bz‾
laser marker, LTD
@kÇµ nq¼§ ZA±«A ¥¼v£ BM ³� ºA³¦¼w° [»«B�‾ /�]

k®�»« ºnAm£@³‾Bz‾ An »æBi
ºnAm£@³‾Bz‾

tree marking, timber marking
¬BTinj ºnAm£S«Àî °y®½q£ [¥¢®] � éMB®«/¨ ]
¥¢®] xn°oQ RB¼¦ªî 2±‾ oµ ¨B\‾A ºAoM »¦¢®]

ºnAjo ÒM³®¼M °
debriefing »d¼*±USvz‾
S)BÇ½nj ºAoÇM gwBÇQ ° ywoQ �v¦] [»«B�‾ /�]
²k{ ¨B\‾A ³� ºnB� B½ S½n±«F« jn±« nj RBîÀAA

SwA
n°j ²An pA xp±«C ¨Be‾ Ñ n°j pAxp±«C ¨BC‾

n°j ²An pAxp±«C ¨BC‾
distance learning system
° ²k®µjjB½ ¬C nj ³� »{p±«C ¨BS‾ »î±‾ [///³‾B½An]
©Çµ pA n°j ° AkÇ] »ñ½q¼) ºB´‾Bñ« nj ²k‾o¼£jB½
° BÇµnAqÇMA _½oÇA pA B´Ç‾C XBLÇUnA ° kÇÇ‾nAj nAoÇÇ=

j±{»« o½mQ¬Bñ«Au¦Th« ºBµ³‾Bwn
n°j pA xp±«C ¨Bl‾ / ÇT«

online training system jioM»{p±«C ¨BC‾
¬B£k‾o¼£jB½ ¬C nj ³�»{p±«C ¨BS‾ »î±‾ [///³‾B½An]
ºA±TdÇ« ³ÇM ºA³ñLÇ{ ºBµ³‾Bwn pA »ñ½ _½oA pA

k‾nAj »woTwj »{p±«C
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pentatonism ºA³]nj[®Q ¨BC‾
ºA³]nj[®Q ¨B£ pA ²jBPTwA [»1¼w±« ]

tuning 3, intonation 2, _±� ¨BC‾
tuning system
¬C RBª¼v�ÇU ³Ç� ¨BÇ£ t±Ç� ºBµ±Ç¢§A [»1¼w±« ]

SwA »TB½n ºB´TLv‾ tBwAoM
just intonation }§Bi_±� ¨BC‾
oÇµ /2 ³¦æB) ð½ ¬BMoT k=B) t±� /1 [»1¼w±Ç« ]
oSÇ‾pA) �¦æBÇ) [®ÇQ pA y¼ÇM B½ [®Q ³� »�±� ¨BS‾
jnA° (octave) ¨B¢®µ ð½ nj }§Bi (»wB®{Akæ

k®�@
online learning system jioM ºo¼£jB½ ¨BC‾
ºA±TdÇ« ¬C nj ³Ç� »{p±Ç«C ¨BS‾ »î±‾ [///³‾B½An]
³ÇM ° »ñ¼‾°oTÇñ§A ºBµ³‾BÇwn _½oÇA pA »{p±Ç«C
jo¼£»« nAo= ¬B£k‾o¼£jB½ nB¼TiA nj ?ioM Rn±æ

»J¼H¦Uºo¼£jB½ ¨BC‾
blended learning system
pA »L¼�oÇU ³Ç� »{p±Ç«C ¨BSÇÇ‾ »î±ÇÇ‾ [///³‾BÇÇ½An]
²o´a xp±«C ° ?ioM »{p±«C u¦Th« ºBµ³L®]

SwA ²o´a ³M
° S¼ª�@Be �½oe‾ Ñ BµoTÇ«AnBÇQ ° ¤±æA �½oC‾

»®½q£é]o«
»TiB®{¬BTwBM �½oC‾

archaeological theory
ºAoÇM ²k{²jBPTwA ºoS‾ ¨±´P« oµ [»wB®{¬BTwBM ]
³ÇM X±MoÇ« ºB½B�ÇM ¨±´P« ° J±anBa ³M »MB¼Twj

³T{m£ nj ¬Bv‾A S¼§Bí)

¨o Ô]ºnB\®µ»M �½oC‾
anomie theory of crime
tBwAoM An ¨o] y½Ak¼Q ³� ºA³½oS‾ [»wB®{¬A°n ]

kµj»« c¼T±U ºnB\®µ»M
theta theory/ q-theory BTU �½oC‾
�½oSÇ‾ ºBµ³î±ª\«oÇÇ½p pA »ÇÇñ½ [»wB®{¬BÇÇMp ]
»½B®íÇ« ºB´z�Ç‾ ³ÇM ³Ç� »®½q£ é]o« ° S¼ª�@Be

jpAjoQ»« ³¦ª] ºB´î±T±«
»TiB®{ ß¤±dU �½oC‾

cognitive developmental theory
ºBµnBÇ� ° pBw /¼¼LU ³M ³� ºA³½oS‾ [»wB®{¬A°n ]

jpAjoQ»« oñPU »£k®§BM ° k{n »½B®Mo½p
kinetic theory, »zL®] �½oC‾
molecular theory
An ²jB« »ñ½q¼) |A±i ¬C nj ³� ºA³½oS‾ [»ª¼{ ]
k®®�»«u½oíU ¬C ¶k‾pBw RAnl yL®] KveoM

kinetic theory of gasesBµpB£»zL®] �½oC‾
¬joM nB� ³M BM An BµpB£ |A±i ³� ºA³½oS‾ [»ª¼{ ]
³‾B«BÇw ð½ ºAoÇM²nl ð¼«B®Ç½j ° ¤BªTÇeA /¼‾A±=
RAnl ¥«BÇ{ pBÇ£ ,³‾B«Bw /½A nj ,kµj»« Swj³M
çoÇ) BÇ«j ³ÇM ³TÇvMA° ºA²n±UBÇ� S�oÇÇe ºAnAj

j±{»«
»®½q£é]o« °S¼ª�@Be �½oC‾

Government & Binding Theory
³Ç� »Çz½Ap »wB®{¬BMp nj ºA³½oS‾ [»wB®{¬BÇMp ]

jo� »)oí« 1981 ¤Bw nj An ¬C »ñv«Ba
BµoT«AnBQ ° ¤±æA �½ol‾ / ÇT«

principles & parameters theory
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ring theory Bµ³J¦e�½oC‾
oL] nj Bµ³�¦e nBTiBw »wnoM [»'B½n ]

push-pull theory »zz� Ç»z‾An �½oC‾
»z‾An ¥«A±î SiB®{ ³M ³� ºA³½oS‾ [/// ºo¢{jo£@ ]
jpAjoQ»«ºo¢{jo£ ¬B½o] nj ¬B«p©µ »zz� °

gene-for-gene theory ¬rºAoM ¬r �½oC‾
¬r oµ ºApA ³M ³ñ®½A oM »®L« ºA³½oS‾ [SîAnp �/5@]¥«BÇînj ApºnBª¼ÇM ¬r ð½ ¬BMq¼ÇÇ« nj S«°B�ÇÇ«

jnAj j±]° ApºnBª¼M
jo¢®¼«p³L{ �½oC‾

quasigeostrophic theory
K½o�ÇU ³ÇÇ� ±ÇÇ] ð¼«B®ÇÇ½j pA ºA³½o^ÇÇ‾ [±ÇÇÇ] /�]
k®�»« jo¢®¼«p³L{R¿jBí« XTz« jnA° An jo¢®¼«p³L{
fissure theory ³�Bñ{ �½oC‾
SP‾ ¬C tBwAoM ³� »ª½k= ºA³½oS‾ [»wB®{�¼«p ]
WîBÇM ° ²joÇ� Ro]B´Ç« Bµ³)Bñ{ _½oA pA pB£ °

k‾±{»« B´v½k=BA ¥¼ñzU
²jA±‾BiºB´«BC‾ �½oC‾

family systems theory, family systems
model, Bowen family systems theory
ºAoM o¢‾B«nj ³ñ®½A oM »®TL« ºA³½oS‾ [»wB®{¬A°n ]
³M ?�) k‾A±U»ª‾ ²jA±‾Bi nj ²k‾pBw RAo¼¼
U jB\½A
S¼¦� k½BM ³ñ¦M ,k®� ³]±U ²jA±‾Bi ºBxîA ðUðU

jo¼£ oS‾nj An ²jA±‾Bi
jo¢®¼«p³ª¼‾ �½oC‾

semigeostrophic theory
³� jo¢®¼«p³L{ �½oS‾ pA ºoT�¼=j Rn±æ [±] /�]

ºjB¼®ÇM R¿jBíÇ« nj An jo¢®¼Ç«p �‾BÇÇñU K½o�ÇÇU
jo¼£»« nB� ³M BTv½A³L{

pitch, tone ³ª.‾
}hz« »ªM ° o½p BM »U±æ oµ [»1¼w±« ]

»½±¦´Q �ª.‾
auxiliary tone, neighbouring tone
jjo£»« pBM EkL« S‾ ³M ³� nm£ S‾ »î±‾ [»1¼w±« ]
passing tone nm£ �ª.‾
S�oÇe BÇM An ©½À« �ª
‾ °j ³� ºA³ª
‾ [»1¼w±« ]
JoÇT nj Á±ªíÇ« ° k®�»Ç« ¥~T« ©µ ³M ³Tw±¼Q

kwn»« x±£ ³Mu¼íT
intonation 1 ºnAq£@³ª.‾
RnBLÇî /2 RBª
Ç‾ _¼Ç=j ºAoÇÇ]A /1 [»1¼w±ÇÇÇ« ]

ºn±¢½o£ ºBµpA°C /½pBWC
double oîBS« »½±¦´QºBµ³ª.‾
neighbouring tones, changing tone,
changing note, double neighbours
° ¤°A ºB´TÇ‾ ¬C nj ³Ç� ¥½kLÇU »î±Ç‾ [»1¼w±ÇÇ« ]

k‾A»ñ½ n̈B´a
calligraphic painting jh¼{BJ‾
RBª¦ÇÇ� BÇÇM ³ÇÇ� »{B�ÇÇ‾ »î±ÇÇ‾ [»ªv\ÇÇÇU /Çµ]
° ºk®MK¼�oÇU ß¤±ÇæA S½Bîn ° ²k{»v½±®{±i

k{BM ²k{ Ao]A ºo½±~U oæB®î /T)o£ oS‾nj
pneumatic conveyor ºjBM �§BJ‾
Bµ³‾Aj ¤B�T‾A ºAoM ¬C nj ³� ºA³§B�‾ [SîAnp � /5@]

j±{»« ²jBPTwA A±µ ¬B½o] pA
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lead 2, lead role »¦æAyJ‾
©¦¼) B½ »‾±½q½±¦U y½Bª‾ nj »¦æA y�‾ [///Bª®¼w ]

theta roles/ q-roles, »½BTU ºB´zJ‾
thematic roles
nj j±]±« »½B®í« ºBµy�‾ �î±ª\« [»wB®{¬BMp ]

kMB½»«}¼~hU B´î±T±« ³M ³� B´‾BMp
static map BTv½A �zJ‾
ð½ ³M X±Mo« RBîÀAA ³�ºA³z�‾ [ºnAjoM³z1‾ /¨]

kµj»« ³ÄAnA An }hz« ¬B«p
site mapping ²B¢z½°n ºpBw³zJ‾
ð½ »í¼LA ºB´µB¢z½°n ©¼woU [¥¢®] � éMB®«/¨ ]S{AjoM ° »½BwB®{ pA uQ ³z�‾ º°n nj ¥¢®]
dynamic map B½±Q �zJ‾
ºBÇµjAkÇ½°n ¬C nj ³Ç� ºA³z�Ç‾ [ºnAjoM³z1Ç‾ /¨]
²jAj y½BªÇ‾ o¼¼
ÇU BÇ½ ¥ªî B½ S�oe ¶k‾nAjoMnj

k‾±{»«
line map »#i�zJ‾
y½BªÇ‾ ºAoÇM ¬C nj ³Ç� ºA³z�‾ [ºnAjoM³z1‾ /¨]

j±{»« ²jBPTwA X±�i pA çnA±î
site map B´µB¢z½°n �zJ‾
ºB´µB¢z½°n é½p±U ³� ºA³z�‾ [¥¢®] � éMB®«/¨ ]

kµj»« ¬Bz‾ An ¥¢®] ð½
topographic map »T{B¢‾³*nBî �zJ‾
° »UBd�Çv« S¼í=±« ³� ºA³z�‾ [ºnAjoM³z1‾ /¨]
An ozMSiBw çnA±î ° »í¼LA çnA±î »îBPUnA

kµj»« ³ÄAnA

planimetric map »UBd#v« �zJ‾
S¼í=±Ç« B´®ÇU ¬C nj ³Ç� ºA³z�‾ [ºnAjoM³z1‾ /¨]

j±{»« ²jAj y½Bª‾ çnA±î »UBd�v«
forest type map ¥¢®] �‾±« �zJ‾
ºBµ³‾±Ç« o¢‾B½BªÇ‾ ³� ºA³z�‾ [¥¢®] � éMB®«/¨ ]

SwA ¥¢®]
¥¢®] �‾±« ºnB¢‾³zJ‾

forest type cartography
º°noM ¥¢®] ºBµ³‾±«/T{B¢‾ [¥¢®] � éMB®«/¨ ]

³z�‾
sketch map Bª‾³zJ‾
S½Bîn ¬°kM ³� ²jBw »Twj �z�‾ [ºnAjoM³z1‾ /¨]
An »‾BÇñ« »wBÇwA ?ÇMA°n ,¥ñ{ ³¼]±U ° tB¼�«

kµj»«y½Bª‾
synoptic chart ºk½kªµ �zJ‾
BÇM ²AoªÇµ »wB®Ç{A±Çµ nAj±ª‾ B½ ³z�‾ oµ [±] /�]
nj An ±] S§Be ³� »wB®{A±µ ºB´¦¼¦dU ° Bµ²jAj
k®�»«u¼æ±U /¼í« »‾B«p nj ° é¼w° ºA²oTv£@

cognitive defect »TiB®{ ß}J‾
° tnj nj ºnA±{j j±]° ºBµ³‾Bz‾ [»wB®{¬A°n ]
° ¤¿kTÇwA nj }�‾ B½ S¼í=A° o¼vPU ° »½BwB®{

R°Bx=
ideal point »‾B«nC ³#J‾
nj »ToÇ) ºA³��Ç‾ ,ºo½±~U �wk®µ nj [»'B½n ]
ç°oP« ?ið½ BM ºpA±« ºB´�i �ªµ ³�S½B´®¼M

k®®�»« é�= An o¢½kñ½ B\‾C nj
point at infinity S½B´®¼M nj ³.�‾ / ÇT«
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running fix »§BJT‾A �#J‾
¥ÇNAke éOB�U ¥æBe ³� »½B¼�Ao(] ���‾ [»«B�‾ /�]
³M R°B7T« ºB´‾B«p nj ³� SwA (LOP) ¬Bñ« zi °j
»®¼ªhU ºoM°B‾ x°n ³M ¤°A ¬Bñ« zi ;k½C»« Swj

j±{»« ¥�T®« ¬Bñ« zi �½oiC ¬B«p ³M
climacteric peak Z°A �#J‾
²k¼wn ºBµ²±¼« nj u7®U �®¼z¼M ���‾ [SîAnp � /5@]

traverse station 2 y½Bª¼Q �#J‾
BÇM An ¬C RB~ThÇ« ³Ç� ºA³��Ç‾ [ºnAjoM³z1Ç‾ /¨]

k®®�»« /¼¼íU y½Bª¼Q
approach fix JoJU �#J‾
BÇM »½B´Ç‾ Jo�ÇU ³�}hz« »T¼í=±« [»½A±µ /b]
jo¼£»« Rn±æ B\‾C pA ²B£j°o) º±w ³M ²B¢Twj

initial approach fix �½pB/CJoJU �#J‾
nAj±ªÇ‾ º°n oÇM }hÇz« ºA³��Ç‾ [»ÇÇ½A±ÇÇµ /b]
An Jo�U yhM pBWC ³� ²B¢Twj BM Jo�U ºBµ³½°n

k½Bª‾»«}hz«
»‾B«nC �1:‾ ÑS½B´®¼M nj ³#J‾

gel point ¤r �#J‾
»ªÇ�@AoÇU xnBPÇvM k®Ç½AoÇ) nj ºA³¦Çeo« [»ª¼{ ]

kµj»« fn ¬C nj ¬k{ ¤r ³� »�io¼W
floating mark, floating point n°B®{ �#J‾
pA ³� ºkíM³w ºBx) nj ºA³‾Bz‾ [ºnAjoM³z1‾ /¨]
j±{»« ¥¼ñzU uñî SP] ð½ ºkíM³w K¼�oU
�‾BÇz‾ ¬A±®Çî ³ÇM ºkíM³Çw ¤k« ºo¼£@²pAk‾A nj °

j°n»« nB� ³M é]o«

therapeutic crisis ¬B«njo#î �#J‾
H«±ªÇî »‾BÇ«nj¬A°n nj »T¼íÇÇT° [»wB®ÇÇ{¬A°n ]
y®¼ÇM ð½ ³ÇM ¬k¼Çwn ° ,»½Bª‾y®ÇÇ� pA »{BÇÇ‾
An º° ºj±L´ÇM k®Ç½AoÇ) ³Ç� éÇ]AoÇ Ô« nj ²oST®«o¼W

k®�»« ¥¼´vU
characteristic point ³~hz« �#J‾
,Bµ³Ç½°n pA ºoT«AnBQðU ¶jA±‾Bi ð½ nj [»'BÇ½n ]

³Mo�B®TÇ« ºBµ³Ç½°n éAB�ÇU ���‾ ke
³ÇÇM ° o¼
TÇÇ« ºBµoTÇÇ«AnBÇÇQ ³ÇÇ� »TÇÇÇ=°

k®®� ¥¼«¥�Tv« n±A ³M oT«AnBQ
isoelectric point, nBM©µ �#J‾
isoelectric pH
ßº°n ß}§BÇi nBÇM ¬C nj ³� »§±¦d« pH [»ª¼Ç{ ]

k{BM oPæ ¤±ñ§±«
isogonal mapping, ³½°Ap ��BeS{B¢‾
isogonal transformation,
equiangular transformation

k®� �Pe An Bµ³½°Ap ³� ³Tw±¼Q »íMBU [»'B½n ]
simplicial mapping »�jBwS{B¢‾
³ÇM »�jBÇw éªT\« ð½ pA S{B¢‾ »î±‾ [»'B½n ]

o¢½j »�jBw éªT\«
u½kªµ³L{S{B¢‾

quasi-conformal mapping
nj ³�u½kªµ S{B¢‾ ¨±´P« pA »ª¼ªíU [»'B½n ]
ß»¦ñ{oÇ£j BÇ½ nAkÇ‾AoÇ� @AodÇ‾A ¬C BÇÇM ³v½B�ÇÇ«

k®�»« jB\½A B´¦ñ{ nj ºnAk‾Ao�@
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exponential mapping »½Bª‾S{B¢‾
©ÄBÇ= @ÀÇ� »¢½BvªÇµ ð½ pA »T{B¢‾ [»'BÇ½n ]
¬C j±Çi ³ÇM »‾BªÇ½n �®¼ªÇi ð½ pA ºA³®¼ªÇio½p

k{BM »½Bª‾ éMBU »¦� ºB´¼£s½° k]A° ³� ³®¼ªi
identity mapping »‾BªµS{B¢‾
oµ ³�xj±i ³M ³î±ª\«ð½ pA »T{B¢‾ [»'B½n ]

jnB¢‾»« xj±i ³M An ³î±ª\« ±xî
conformal mapping u½kªµS{B¢‾
S´] ° ²pAk‾A ³� »¦¼¦dU ?¦Th« éMBU ð½ [»'B½n ]

k®�»« �Pe An ³½°Ap
averted vision ºnB®�@²B¢‾
¬C nj ³� n±‾©� ¨Bv]AS½Ån ºAoM ºA²±¼{ [¨±\‾ ]
¬C ³ÇM ±¦´ÇQ pA ¾»{ ³M ©¼�Tv« ¬jo� ²B¢‾ ºB] ³M

k®®�»« ²B¢‾
»¦¢®]¬B£pBw¨±M ºnAk´¢‾

forest ecosystem maintenance
�Pe ³M o\®« ³� »½B´T¼§Bí) ³¼¦� [¥¢®] � éMB®«/¨ ]

j±{»« »¦¢®] ¬B£pBw¨±M j±]±« S¼íT°
»d¼d~U ºnAk´¢‾

corrective maintenance, remedial
maintenance
¬C nj ³� nAq)A¨o‾ ºnAk´¢‾ 2A±‾A pA »ñ½ [///³‾B½An]
jB\Ç½A BÇM An ³‾B«BÇw nj ²k{²kµBÇÇz« ºB´§BÇÇñ{ ßA

k®®�»« é)n »UBeÀ�æA B½ RAo¼¼
U
perfective maintenance »¦¼ªñUºnAk´¢‾
¬C nj ³� nAq)A¨o‾ ºnAk´¢‾ 2A±‾A pA »ñ½ [///³‾B½An]
³)BÇTA ³‾B«Bw³ÇM An ºA²pBÇU ºBµjo�nB� B½ B´¼£s½°

k®zhM j±L´M An ¬C joñ¦ªî BU k®®�»«
maintenance of way o¼v« ºnAk´¢‾
»Äq] o¼ªíU ° ºnAk´¢‾ ºB´T¼§Bí) �¼¦� [»¦Ç½n /b]
»ñ½oTñ§A ©ÄÀî RAq¼´\U ° B´‾BªTiBw ° /µC?i

/µC²An o¼v« RBABLUnA °
software maintenance nAq�A¨o‾ ºnAk´¢‾
ð½ ºo¼£nBÇ� ³ÇM pA uQ ³Ç� »½B´T¼§BíÇ) [///³‾BÇ½An]
KwB®« joñ¦ªî ¨°AkU ° ºpBw³®¼´M ºAoM ,nAq)A¨o‾

j±{»« ¨B\‾A ¬C
adaptive maintenance »J�°ºnAk´¢‾
¬C nj ³� nAq)A¨o‾ ºnAk´¢‾ 2A±‾A pA »ñ½ [///³‾B½An]
BÇ½ p°nºBµpB¼Ç‾ BÇM »ÇUAo¼¼
ÇU BM An ³‾B«Bw jo�nB�@

k®®�»« nB£pBw ºn°BØ®) ºB´T)oz¼Q
exponent 1 Bª‾
jBª‾ ð½ ßSwAn ° ¿BM Sªw nj ³� ºjkî [»'B½n ]

jo¼£»« nAo= »TB½n RnBLî B½ jkî B½
presentation, fetal presentation 2 Bª‾
pA ¥LÇN ¬Bª½Ap ¨B¢®µ nj ³� �¼®] pA »zhM [»ñ{qQ ]
j±{»« nAk½kQ ¬Akµp º±¦£ fAn±w nj o¢½j ºB´zhM
frank breech presentation ³U nBñ{C ºBª‾
ºB´«Ak‾AS¼íT° ¬C nj ³� ³U ºBª‾ »î±‾ [»ñ{qQ ]
ºBµBQ ³� SwA ºA³‾±£ ³M ¬kM RApBd« nj »‾BTdU

jnAj nAo= Rn±æ ¥MB�« nj /¼®]
dominant 2 ¬B½Bª‾
° (major) n°rBÇ« ºB´«BÇ£ ©\®Q �]nj [»1¼w±« ]

(minor) n±®¼«
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vertex presentation _nBU ºBª‾
º±¦£ nj /¼®] ow do) ¬C nj ³� »½Bª‾ [»ñ{qQ ]

j±{»« oµB� ¬Bª½Ap ¨B¢®µ nj ¬Akµp
breech presentation ³U ºBª‾
fAn±Çw nj /¼®Ç] ºBµBÇQ B½ B´¦P� ºBª‾ [»ñ{qÇQ ]

¬Bª½Ap ¨B¢®µ nj ¬Akµp º±¦£@
cephalic presentation, owºBª‾
head presentation
¬C nj ³� ¬Bª½Ap ¨B¢®µ nj /¼®] pA »½Bª‾ [»ñ{qQ ]

j±{»«nAk½kQ ¬Akµp º±¦£ nj ow pA »zhM
horizontal situation display»J�A o¢z½Bª‾
joÇ£@A±µ nj »ñ¼‾°oTñ§A y½Bª‾ ³dPæ [»«B�‾ /�]
S½n±«F« ³M X±Mo« ºBµ²jAj ° ºoM°B‾ RBîÀAA ³�@
RBîÀÇAA ;kµj»Ç« ¬BÇz‾ An ºpA°oÇQ ºB´{°n °
B½ ³z�‾ Rn±æ ³M k‾A±U»« q¼‾ »‾±½q½±¦U ° ºnAjAn

j±{ ²k½j ¬C º°n ³‾B£@Ak] o½±~U
head-up display, HUD ¿BM o¢z½Bª‾
° pA°oÇQ RBîÀÇAA ¶k®µj¬Bz‾ �dPæ [»«B�Ç‾ /�]
k½j ¬Ak¼«nj ³� »UBîÀAA o½Bw B½ ©]B´U ° ºoM°B‾

jnAj nAo= ¬BL¦i
transverse presentation »*oîºBª‾
¬C nj ³� ¬Bª½Ap ¨B¢®µ nj /¼®] pA »½Bª‾ [»ñ{qQ ]
º±¦£ fAn±wnj /¼®] �®U pA ºo¢½j yhM B½ ³‾B{

j±{»« nAk½kQ ¬Akµp
³U ¥«B� ºBª‾

complete breech presentation

S§Be nj /¼®] ¬C nj ³� ³U ºBª‾ »î±‾ [»ñ{qÇQ ]
jnAj nAo= ³ªUBLªa

compound presentation K�o« ºBª‾
B´Ç«AkÇ‾A pA »ñ½ ¥=Ake ¬C nj ³� »½Bª‾ [»ñ{qÇQ ]

j±{»«oµB� ¬Akµp º±¦£ nj ³U B½ ow BM ²Aoªµ
³U}!B‾ ºBª‾

incomplete breech presentation
BÇ½ BÇQ °j B½ ð½ ¬C nj ³� ³U ºBª‾ »î±‾ [»ñ{qQ ]

j±{»« ²Ao‾AkµAp jnA° q¼‾ ±‾Ap
¬B£nAk« K®]¬Ap°]o{ �½Bª‾

subtropical easterlies index
/¼ÇM »d�Çw »=o{ jBM Rnk= pA ºnB¼í« [±] /�]

»§Bª{ �]nj 35 ° 20 ºB´Toî
polar easterlies index»L#! ¬Ap°]o{ �½Bª‾
ºB´Toî /¼M »=o{ jBM Rnk= pA ºnB¼í« [±] /�]

»§Bª{ �]nj 70 ° ³]nj 55
³§kTí« ¬Ap°Jo/ �½Bª‾

temperate-westerlies index
nj »MoÇW »d�Çw jBÇM RnkÇ= pA ºnB¼í« [±] /�]

»§Bª{ �]nj 55 BU 35 ºB´Toî
hygrophyte 2 Swn©‾
J±Ao« nB¼vM _AB®« nj ³� »µB¼£ [SîAnp � /5@]

k®�»« k{n
halophyte Swnðª‾
»½B¼¦= ºB´�@Bi nj Á±ªí« ³�»µB¼£ [SîAnp � /5@]k®�»« k{n n±{ B½



³L§ »eA±‾ 349

dry brining ¬jo� j±wðª‾
»½AmW jA±« ºnAk´¢‾ ºB´{°n pA »ñ½ [»½Am3 /�]
pA ²jBPTÇwA BÇM RB\½qLÇw ° »µBÇ« ° S{±£ k®‾B«

ðª‾ ¡®w B½ ðª‾
allochtonous salt B]oMB‾ðª‾
nj ³Ç� ¥Çñ{ºA³Ç=n° »ñªÇ‾ ¶j±ÇU [»wB®{�¼«p ]
³T)oÇ£nAo= B]oM �½¿ º°n oM »TiB®{³®¼a b±�w

SwA
curing salts ºn°C¥ªîºB´ñª‾
ºn°C¥ªî ºAoM ²jBPTwA jn±« ºB´ñª‾ [»½Am3 /�]

»½AmW jA±«
desire line diagram ¥½BªU nAj±ª‾
pA ²k{©¼woÇU X±�Çi pA ºA³î±ª\« [ºo´Ç{ /b]
ºBµoPÇw ©\e ¬Aq¼« o¢‾B¼M ³� Bµk~�« BU BµEkL«

SwA o¼v« oµ
growth chart k{n nAj±ª‾
¬B�j±� »ñ½q¼� k{n »wnoM ºAoM ºnAj±ª‾ [³½m�ÇU ]
model 1 ³‾±ª‾

ºo®µ oYA ð½ pA oTña±� ºA²oñ¼Q [»ªv\U /Çµ]
token 2 ³‾±ª‾
»®¼Çî ° t±ª¦« ºB´¼¦\U pA ð½ oµ [»wB®{¬BMp ]

kµjy½Bª‾ An 2±‾ ¬C ºB´¼£s½° ³� 2±‾ ð½
sampling ºnAjoM³‾±ª‾
³A±d«ð½ pA »zhM y®½q£ k‾°n [»wB®{¬BTwBM ]

º±d‾ ³M »‾Ak¼« nB� ºAoM ³��®«ð½ B½ x°B� ºAoM
o½Bw ³M An ¬C nj yµ°sQ pA ¥æBe [½BT‾ ¬A±TM ³�@

jAj ©¼ªíU B´zhM
systematic sampling k®ª‾B«Bw ºnAjoM³‾±ª‾
oÇM »®TLÇ« ºnAjoM³‾±ªÇ‾ ºA³‾±Ç£ [»wB®{¬BTwBÇÇM ]
° ³MBÇz« ºnAjoM³‾±ªÇ‾ ºBµkeA° pA ³� R¿BªTeA
¬B¼Ç« nj ð½ y®½qÇ£ BÇM ¤BXÇ« n±ÇA ³ÇM ²pAk‾A©µ

k®�»« ²jBPTwA Bµ³ñL{
modeling, modelage ºpBw³‾±ª‾

³‾±ª‾ SiBw k®½Ao) [»ªv\U /Çµ]
cascade impactor ºnBzMC o¼£@³‾±ª‾
ð½ pA ¥ñzTÇ« o¼Ç£@³‾±ª‾ »î±‾ [Sv½p�¼dÇ« /¨]
©Çµ oÇw SzQ ³Ç� ºjn±ÇioÇM RBdPÇæ ºoÇÇw
pA An q½n ° S{nj RAnl K¼UoU ³M ° k‾A³T)o£nAo=

k®�»« Ak] ©µ
impactor ºjn±ioM o¼£@³‾±ª‾
BÇM An A±Çµ _¦íÇ« RAnl ³� ºnAqMA [Sv½p�¼d« /¨]

k®�»« ºo¼£@³‾±ª‾ jn±ioM
jo£¬±¼‾C»½AnC±‾

aniontropic rearrangement,
aniontropy
BÇM o]B´Ç« ²°oÇ£ ¬C nj ³Ç� »½AnC±‾ »î±‾ [»ª¼{ ]
j°n»« o¢½j ©UA ³M ©UA ð½ pA j±i ¬°oTñ§ASP]

limb regions ³L§ »eA±‾
/¼«p c�w pA ²B« »Äo« �ª¼‾ ºBµpo« [¨±\‾ ]
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sensitometric strip »\®wS¼wBve nA±‾
³½¿ ³M n±‾ o¼YFU ºo¼£@²pAk‾A nj ³� ºnA±‾ [///Bª®¼w ]
nj ©¦¼Ç) n±´Ç� ?Ç½AoÇ{ ¤oT®Ç� ºAoÇÇM tBÇÇve

j±{»« ²jBPTwA ²B¢{pAjoQ
stem band, stem iron ³/B«j nA±‾
³� jo£@³ª¼‾ B½ @Bæ »®µC �)Bd« nA±‾ [»½B½nj /b]

j±{»« K~‾ ³WB«j º°n
hurricane radar band, k®�±U nAjAn nA±‾
hurricane band
ºA²nBÇe k®ÇioÇa ³ÇM X±Mo« ºnAjAn nA±‾ [±] /�]

»`¼QnB« B½ ºA²o½Aj Rn±æ@³M
spiral band ³`¼QnB« / ÇT«
stall strip »£k‾B«A° nA±‾
�‾kÇM º°n oÇM ³Ç� »ToÇî »¢TÇv]oM [»½A±µ /b]
�ÇL§ BÇM BTÇwAoªµ ° ¤BM S´] nj Á±ªí« ° Bª¼QA±µ

k®� nBñ{C An »£k‾B«A° BU j±{»« K~‾ ³¦ªe
pA°oQ SM±‾Ñ SM±‾

turn 2, drag nBMSM±‾
SM±Ç‾ oµ nj ³� »½Bµ³®¼M nAk�« [¥¢®] � éMB®«/¨ ]

j±{»« jnA° ²B£nBL‾A ³M ¤B�T‾A
Sortie, number pA°oQSM±‾
jo£@A±µ ð½ »UB¼¦ªî ºBµpA°oQ pA ð½ oµ [»«B�‾ /�]

SM±‾ / ÇT«
³§BM»M »½B½nj_±i±‾

Neophocaena phocaenoides
° ¬B¼½B½njt±Çi ¶o¼ÇU pA ºA³‾±Ç£ [»wB®Ç{Sv½p ]

ºoTv�@Bi ³M ¥½B« »MC ¡‾n ³M ¬B‾BwpBMJC �TwAn
jnAj ¥ñ{»®d®« ða±� ¬Bµj ³�@

shade intolerant, k®vQn±‾
light demanding, light demander
SMBÇ=n ºAoM ³� »‾BµB¼£ »£s½° [¥¢®] � éMB®«/¨ ]

k‾nAj pB¼‾ »)B� n±‾ ³M »Tv½p
photalgia, photodynia ºjnjn±‾

¬Bzinj nB¼vM n±‾ S¦î ³M ©za jnj [»ñ{qQ ]

acoustooptics »wB®{R±æ Ç n±‾
° »U±Çæ ZA±Ç«A /¼M y®�©µoM ³� »ª¦î [ð½q¼� ]

k®�»« »wnoM RAk«B] nj An n±‾
blocking oscillator »§Ak®M o¢‾Bw±‾
ºA²n°j Rn±æ@³M ¬C ¬Bw±‾ ³�ºo¢‾Bw±‾ [±] /�]

j±{»« ¥Th«
audio oscillator ºnAk¼®{ o¢‾Bw±‾
k«BvM BM »T«Àî k§±« »ñ¼‾°oTñ§A ºnAqMA [ð½q¼� ]
ºnAk¼®{ u¼Anj /¼í« ºk«BvM ¶oTv£ nj B½ /¼í«
R±Çæ y\®Çw ºBµnAqMA »\®wA° ºAoM ¬C pA ³�@

j±{»« ²jBPTwA
type h±‾
ºB´¼£sÇ½° ºAnAj »ÇîAqTÇ‾A ºo~®Çî [»wB®{¬BMp ]
K§BÇ= nj B´®ÇU ° jnAkÇ‾ »‾°o¼ÇM 2±Ç=° ³Ç� /¼íÇ«

kMB½»« »¦\U y½Bµ³‾±ª‾
acoustic noise »ñ¼Tw±�@C ��±‾
»wk®´Ç« nj ³Ç� ºA³TÇwA±iB‾ ºAkæ oµ [ð½q¼� ]

SwA ¤oT®� ¥MB= »½B´{°n ³M R±æ
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background noise ³®¼«p ��±‾
,S)B½nj ,k¼§±U nj ³� »½Bµ³)±‾ �î±ª\« [ð½q¼� ]

k®®�»« ¤ÀiA/¼í« R±æ SLY B½ ºpBwnBñ{C
Recurvirostridae ¬B½o\®i_±‾
³Ç� ¬B‾Bw©¼¦Çw �TÇwAn pA ºA²o¼ÇU [»wB®Ç{Sv½p ]
° k®¦M ºBµBQ ° k®Tvµ ¨Ak‾Að½nBM ° k®¦M »‾B£k‾oQ
° tpB‾ ° ¥½±A nB�®« ° k¼Pw ° ²B¼w »T®½p ºBµoQ

k‾nAj ¿BM Sªw ³M »zioa HL§BW
Neobalaenidae ¬B¼¢®´‾±‾
³Ç� ¬B‾BwpBÇMJC �TÇwAn pA ºA²o¼U [»wB®{Sv½p ]
¥ñ{»ÇwAj »TÇzQ �§BM ° k®Tvµ B´§A° /½oTña±�@
oÇ½p ° ºoTÇv�@BÇi B½ ²B¼w B´‾C SzQ ¡‾n ;k‾nAj

SwA /{°n ¬Bz‾kM
art nouveau (fr.) , modern style o®µ±‾
¬oÇ= oÇiA°A nj ³Ç� ºo®Çµ ¬B½oÇ] [»ªv\ÇÇU /Çµ]
y½AoÇ£ BÇM ° »µB¼Ç£ ¤BÇñ{A pA o¼ÇYFU BÇM ©µjp±Ç‾
ºBµo®Çµ nj SvhÇ‾ ,»®d®Ç« ° ZA±Ç« X±�i³ÇM

k«C j±]° ³M o¢½j ºBµo®µ nj uPw ° »®¼½qU
wildcard �¼z‾B] �v½±‾
k®a B½ ð½ ¶k®½Bª‾ k‾A±U»« ³� ºA³v½±‾ [///³‾B½An]

k{BM /T« nj ³v½±‾
accreditation body nBLTîA k¼½FU jB´‾
»MBÇ½pnA ¤±ÃÇv« ³Ç� »¦�TÇv« ¬B«pBÇw [RAoMBh« ]
° }hÇz«ºjnAk‾BTÇwA tBÇwAoÇM B´‾B«pBw o½Bw

SwA ?½Ao{ qÄBe ºB´‾B«pBw ß»ªwn k¼½FU
sapling ¤B´‾
�®¼w oMAoM o�= ³� »‾A±] Sinj [¥¢®] � éMB®«/¨ ]

k{BM oT«»T‾Bw ²j pA oTª� ¬C

Cryptogams ¬AjAq‾B´‾
�ÇioÇa nj ³Ç� ¬BµB¼Ç£ pA »µ°o£ [»wB®Ç{Sv½p ]

k®®�»« k¼§±U ò@Bµ ³‾Aj ºB] ³M j±i ¥X«k¼§±U
Vascular cryptogams ºk‾°C ¬AjAq‾B´‾
ºAnAj ³Ç� ¬AjAq‾B´ÇÇ‾ pA »µ°oÇÇ£ [»wB®ÇÇ{Sv½p ]
¬k‾BÇÇwn ºAoÇÇM ºkÇÇ‾°C ©S®ÇÇ« ºBµnBTiBÇÇÇÇw

k®Tvµ j±i u¦Th« XB�‾ ³M »µB¼£ºBµ³MAo¼{
Eridanus o´‾
³Ç� ¬BªÇwC ònqÇM »ñ¦) Rn±æ /¼ªz{ [¨±\‾ ]
nj ¬BªÇwCºA±TÇwA pA Bµ²nBTÇw pA ºj°n ¬±`ªÇµ
BÇM »M±®Ç] ¬BªwC BU ° j±{»« pBWC nBL] »ñ½jq‾

kMB½»« ³«AjA o´®§AoiC n±‾oQ ¶nBTw
ºk®¦¢‾A±¼‾ �§BMoÒM ÒA¡®´‾

Megaptera novaeangliae
¬BÇ½A³§BMònqM¡®´‾ ¶o¼U pA ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p ]
° ©Çñ{ ° ²B¼Çw ¬C ¡‾n ³� ¬B‾BwpBMJC �TwAn °
»TÇzQ �§BÇM ;SwA ¡‾nk¼PÇw ±¦Ç£ ° B®Ç{ ºBµ³§BM

jnAj nAo= ¬C SzQ p±= º°n »ña±�@
Berardius bairdii joM ß»¢®½oM¡®´‾
° ¬B½nB�®«¡®´Ç‾ ¶o¼ÇU pA ºA³‾±Ç£ [»wB®Ç{Sv½p ]
;SwA ²o¼U ºoTv�@Bi ¬C ¬kM ³� ¬B‾BwpBMJC �TwAn
¬Ak‾j SP] °j ° jnAj »´]±U ¥MB= »£nqM ¬C ¶p±Q

jnAj /¼½BQ ¶nA°nC nj
Balaenopteridae ¬B½A³§BMònqM¡®´‾
³Ç� ¬B‾BwpBÇMJC �TÇwAn pA ºA²o¼U [»wB®{Sv½p ]
³ÇM ;kÇ‾nAj ¬kÇM o½p nj »½BµnB¼{ ° k®Tvµ ònqM
¬BÇµj nj »Ç‾A±hTÇwA RBdPæ ºAnAj ¬Ak‾j ºB]

SwA q¼Ut±‾ B´‾C »TzQ �§BM ° k®Tvµ
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k®«±®U �§BMònqM¡®´‾
Balaenoptera musculus
¬BÇ½A³§BMònqM¡®´‾ ¶o¼U pA ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p ]
¬B´Ç] nAk‾BTvQ /½oT£nqM ³� ¬B‾BwpBMJC �TwAn °
ºBµ³Ç£n BÇM ºA²±´Ç= ³M ¥½B« »MC ¬C ¡‾n ° SwA

SwA /{°n
»‾B¢M±®] �§BMònqM¡®´‾

Balaenopter bonaerensis
¬B½A³§BMònqM ¡®´‾ ¶o¼U pA ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p ]
²o¼U »‾kM ° k¼Pw »½Bµ³§BM ³� ¬B‾BwpBMJC �TwAn °

jnAj
»§Bª{ �§BMònqM¡®´‾

Balaenoptera borealis
¬BÇ½A³§BMònqM¡®´‾ ¶o¼U pA ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p ]
BM ²o¼U ºoTv�@Bi ¬C ¡‾n ³� ¬B‾BwpBMJC �TwAn °
k~¼w pA y¼M ° SwA k¼Pw ©S®«B‾ ° »�)A X±�i

jnAj ¬Bµj nj »‾A±hTwA �dPæ
Balaenoptera edeni »‾kî �§BMònqM¡®´‾
° ¬BÇ½A³§BMònqM¡®´Ç‾ pA ºA³‾±Ç£ [»wB®Ç{Sv½p ]
¨oÇ£ BÇ½ »Ç½A±TÇwA ºB´MC nj ³� ¬B‾BwpBMJC �TwAn

k®�»« »£k‾p
±¦£@³v¼� �§BMònqM¡®´‾

Balaenoptera physalus
¬BÇ½A³§BMònqM¡®´‾ ¶o¼U pA ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p ]
³ÇM HL§BÇW ³Ç� »TÇzQ ºA³§BM BM ¬B‾BwpBMJC �TwAn °
¤±ÇA ¨±Çw°j º°n ° SwA K¼{Aow K�î Sªw
BU ²o¼U ºoTv�@Bi ¬C ¡‾n ;jnAj nAo= y‾kM SzQ

SwA k¼Pw ºBµ²nB®� BM ºA²±´= ³M ¥½B« ²B¼w

»®¼Mºo#M ¬Ak‾joÔQ¡®´‾
Hyperoodon ampullatus
° ¬B½nB�®«¡®´Ç‾ ¶o¼ÇU pA ºA³‾±Ç£ [»wB®Ç{Sv½p ]
ow BM k®«±®U ° oLTw ¬C ¬kM ³� ¬B‾BwpBMJC �TwAn

SwA ²BU±� ¶p±Q ° ¥ñ{ºpB¼Q
Balaena mysticetus ºk®¦®½o£¡®´‾
�TÇwAn ° ¬B¼¢®´Ç‾ ¶o¼ÇU pA ºA³‾±£ [»wB®Ç{Sv½p ]
BÇÇ«A ,jnAj ±§BT{±ÇÇ£ ºoµBÇÇ� ³ÇÇ� ¬B‾BwpBÇÇMJC
¬C »TÇzQ c�Çw ;SwA }hÇz« ¬C »‾jo£@�¼eB‾

SwA »TzQ �§BM ¬°kM °è½oî
Ziphiidae ¬B½nBJ®«¡®´‾
¬kM BM ¬B‾BwpBMJC �TwAn pA ºA²o¼U [»wB®{Sv½p ]
/¼a ³� ° k‾nAj }hz« nB¼vM ¶p±Q ³� ºA³‾A±TwA

jnAk‾ j±]° »‾Bz¼Q ° ¬C /¼M »®ñ{ °
Balaenidae ¬B¼¢®´‾
³Ç� ¬B‾BwpBÇM JC �TwAn pA ºA²o¼U [»wB®Ç{Sv½p ]
° SwA ònqM B´‾C ow ;k‾A¡‾n ²B¼w GoX�@A ° ònqM

k‾nAk‾ »TzQ �§BM
ºA³½B«nB� pB¼‾ Ñ ºro‾A pB¼‾

ºjn°CoM ºA³½B«nB� pB¼‾ Ñ ºjn°CoM ºro‾A pB¼‾

energy requirement, ºA³½B«nB� pB¼‾
caloric requirement, energy need
ºroÇ‾A 2±ª\Ç« pA ³Ç� ºAºroÇ‾A nAk�Ç« [³½m�ÇU ]
oÇYA ° »‾kÇM S¼§Bí) ,SeAoTwA S§Be nj »)o~«

j±{»« ²jp /¼ªhU (SDA) AmW »UnAoe
ºro‾A pB¼‾ / ÇT«
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ºjn°CoM ºA³½B«nB� pB¼‾
estimated energy requirement
³� ºnBST‾A jn±« »T)B½nj ºro‾A /¼¢‾B¼« [³½m�ÇU ]
,/w BM �§BM}h{ ð½ nj ºro‾A ¤jBíU �Pe ºAoM
SwA p̈¿ }hz« »‾kM S¼§Bí) ° k= ,¬p° ,u®]

ºjn°CoM ºro‾A pB¼‾ / ÇT«
requirements analysis º°B�pB¼‾
³ÇM »MB¼Twj ºAoM BµpB¼‾ ¥¼¦dU ° »wnoM [///³‾B½An]

³‾B«Bw _¼=j u½oíU
BµpB¼‾ ¥¼¦dU / ÇT«

requirement(s) (Bµ)pB¼‾
�‾B«BÇw ³� »�½Ao{ ° Bµ³TwA±i �î±ª\«[///³‾BÇ½An]

jpBw ²jn°CoM k½BM k¼§±U Swj nj ºnAq)A¨o‾
no-show ²k«B¼‾
An j±Çi ºBÇ] ³Ç� ºo)Bv« B½ ¬Bª´« [/// ºo¢{jo£@ ]
SwA ²kz‾oTBe ¥d« nj oLi»M B«A ,²jo� ²o¼il
anchor pocket, anchor recess o¢®§¨B¼‾
ºAoM »Tz� �®¼w Sªv= nj »¢T)n°o) [»½B½nj /b]
»Tªv= _¼µ° jo¼£ ºB] ¬C nj ³‾B{»M o¢®§ ³ñ®½A

k‾q‾ ¬°o¼M »Tz� �‾kM pA ²kÄAp Rn±æ ³M ¬C pA
force multiplier Aq�A°o¼‾
ð½ nB¼TÇiA nj oÇ£@A ³Ç� ºAºk®ªÇ‾A±ÇU [»«B�‾ /�]
Rn±Çæ ³ÇM An ¬C ¬A±ÇU jo¼Ç£ nAoÇ= »Ç«pn º°o¼‾

kµj»«y½Aq)A »´]±U¥MB=
ground power unit, GPU »®¼«p ²j°o¼‾
doM k¼§±U ºAoM ³� »¦� ¬A±U k§±« n±U±« [»½A±µ /b]
u¦ThÇ« ºBµ³‾B«BÇw ºpAkÇ‾A²An ° ²joz) ºA±µ B½

j°n»« nB� ³M /¼«p º°n oM jo£@A±µ
auxiliary power unit, APU »ñª� ²j°o¼‾
³Ç� ða±Ç� »‾±Tv¼Q B½ »®¼Mn±U n±U±« [»½A±µ /b]
BÇ½ ²joÇz)ºA±µ ° jo£@A±µ doM º°o¼‾ k¼§±U ºAoM
nBÇ� ³ÇM A±µ nj B½ /¼«p º°n oM »ñ¼§°nk¼µ nBz)

j°n»«
fusion power plant »TiAk£ ²B£°o¼‾
nj ¬A±U»« ,j±{ ³TiBw o£@A ³� »µB£°o¼‾ [ð½q¼� ]
° ðLÇÇw o~®ÇÇî °j ºBµ³TÇÇvµ SiAkÇÇ£ pA ¬C

jo� jApC ºro‾A /¼¢®w o~®î ð½ ³M B´‾C¥½kLU
base defense forces ²B¢½BQ k®�AkQ ºBµ°o¼‾
²B¢½BQ ð½ o«A SdU B½ KvT®« ºBµ°o¼‾ [»«B�‾ /�]
;SwA ²B¢½BQ k®)AkQ ° /¼«FU B´‾C »¦æA S½n±«F« ³�@
nAo= ²B¢½BQ ¶k‾B«o) nB¼TiA nj ° k‾Ac¦v« Bµ°o¼‾ /½A

k‾nAj
nBTv½BQB‾ º°o¼‾ Ñ »�ÀUA º°o¼‾

wind force jBMº°o¼‾
BÇ½ ²pBÇw ð½ oÇM jnA° jBM pA »{B‾ º°o¼‾ [±] /�]

jBM Sîow n°m\« BM KwB®T« ©v]
Beaufort force Rn±�±M º°o¼‾
³Ç� Rn±)±ÇM jBÇM tB¼�Ç« _MB�Ç« ºjkÇî [±] /�]

SwA jBM Sîow nAk�« o¢‾Bz‾
Beaufort number Rn±�±M jkî / ÇT«
conservative force nBTv½BQ º°o¼‾
pA ©Çv] »½B]³MB] nj ¬C nB� ³� »½°o¼‾ [ð½q¼� ]

SwA o¼v« pA ¥�Tv« o¢½j ���‾ ³M ºA³��‾
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exchange force »§jBLUº°o¼‾
y®�©µoÇM ³M X±Mo« ð¼wÀ�o¼W º°o¼‾ [ð½q¼Ç� ]
° »®¼PÇwA ºBµo¼
TÇ« »£k{SP] oYA oM ³� »§jBLU

j±{»« jB\½A »½Bx)
generalized force ³T�B½©¼ªíU º°o¼‾
ð½ BÇM ³Ç� ºsÇ‾AoÇ£@¿ ð¼‾Bñ« nj »T¼ª� [ð½q¼� ]

SwA o�B®T« ³T)B½©¼ªíU �~Th«
pressure-gradient force, nBz� ±¼{º°o¼‾
pressure force
²nB{ ð½ ¥iAj nBz� R°B7U pA »{B‾ º°o¼‾ [±] /�]
normal force ºj±ªîº°o¼‾
¬C oM ³� c�w oM jnA° º°o¼‾ pA ºA³P§Æ« [ð½q¼� ]

SwA j±ªî
Coriolis force u¼§±½n±�º°o¼‾
²B¢Twj nj todT« RAnl oM ºoµB� º°o¼‾ [±] /�]

»Th§B‾ RB~Th«
viscous force º°o‾Ao£ º°o¼‾
¶nBÇ{ nj t@Bñ�æA º°o¼‾ »wBª« �P§Æ« [ð½q¼Ç� ]

°o‾Ao£@
nonconservative force nBTv½BQB‾ º°o¼‾
pA ©v] ð½ »½B]³MB] nj ¬C nB� ³� »½°o¼‾ [ð½q¼� ]

jnAj »¢TvM S�oe o¼v« ³M o¢½j ���‾ ³M ºA³��‾
dissipative force »�ÀUA º°o¼‾ / ÇT«
coercive force ²k‾nAjA° º°o¼‾
@mÇe ºAoÇÇM p̈¿ »v¼AB®
ÇÇ« ¬Ak¼ÇÇ« [ð½q¼ÇÇ� ]

²jB« »v¼AB®
« S¼æBi
»v¼YB®n« ¶k‾nAjA° º°o¼‾ / ÇT«

magnetic coercive force

²k‾nAjA° º°o¼‾ Ñ »v¼aB®.« ¶k‾nAjA° º°o¼‾

half price B´M©¼‾
¤±ªí« Sª¼= u~‾ ¤jBí« »Tª¼= [/// ºo¢{jo£@ ]

half-cell ¥¼Q©¼‾
¤±¦dÇ« ð½ nj ³Ç� ºkÇÇeA° j°oTÇÇñ§A [»ª¼ÇÇÇ{ ]

SwA ³T)o£ nAo= @B�doM
near gale, moderate gale jBMk®U©¼‾
jBM tB¼�« nj ²o£ 33 BU 28 Sîow BM ºjBM [±] /�]

Rn±)±M
Beaufort number 7 7 Rn±�±M jkî / ÇT«
wind profile jBM foª¼‾
©ÄB= B½ »�)A ° »‾B«p RAo¼¼
U pA ºnAj±ª‾ [±] /�]

jBM
pidgin ¬BMp©¼‾
nj ° »«±ÇM n±z½±Ç£ k=BÇ) »‾BÇÇMp [»wB®{¬BÇÇMp ]
¬BÇ£rA° ° n±TÇwj ºAnAj ,B´‾BÇMp oÇ¢½j BÇM ³v½B�«
jAo)A ¬B¼« XBLUnA ºnAo=oM ºAoM ³� ,²jBw ° j°kd«
kÇ‾nAj u¦ThÇ« ºB´‾BÇMp BM »‾An±z½±£ ³� »�AB®«

jo¼£»« ¥ñ{
pidginized ²k{¬BMp©¼‾
³Ç� ¬BMp ð½ pA »½B´zhM B½ B´TiBw [»wB®{¬BMp ]

SwA ²k{ ¬BMp©¼‾ ³M ¥½kLU
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expanded pidgins ³T�B½xoTv£ºB´‾BMp©¼‾
¬A±®Çî ³ÇM B´‾C joMnB� ³� »½B´‾BMp©¼‾ [»wB®{¬BMp ]
¬BÇMp ð½ k®‾BÇ« ° kMBÇ½ xoTv£ »ñª� ¬BMp ð½

k‾°n nB� ³M ³í«B] nj »ªwn
semigroup ²°o£©¼‾
»½BÇÇU°j ¥ªÇÇî ð½ BÇÇM ºA³î±ª\ÇÇ« [»'BÇÇÇ½n ]

o½mQS�o{
free semigroup jApC ²°o£©¼‾
ºjAkíÇU jApC Jox¦æBÇe ³� »µ°o£©¼‾ [»'B½n ]

SwA »µB®T«B‾ ºn°j ²°o£©¼‾ »µB®T«
semigroup of operators Bµo¢¦ªî²°o£©¼‾
ºBxÇ) ð½ º°n Bµo¢¦ªî pA ºA²jA±‾Bi [»'B½n ]
³� »£s½°/½A BM ð½r±§±Q±U ºnAjoM ºBx) B½ fB‾BM
¬Bªµ pA ºo~®î ²jA±‾Bi pA o¢¦ªî °j oµ K¼�oU

k{BM ²jA±‾Bi

»#io¼/ºBµo¢¦ªî²°o£©¼‾
semigroup of nonlinear operators
oM ³� Bµo¢¦ªî pA ºoT«AnBQð½ ºA²jA±‾Bi [»'B½n ]
u½oíÇU fB‾BMºBxÇ) ð½ pA ºA³TÇvM �î±ª\«o½p

k®®�»« dkæ »®¼í« ?½Ao{ nj ° k‾A²k{
o½mQVTz« ²°o£©¼‾

differentiable semigroup
ºBµo¢¦ªÇÇî pA K�oÇÇ« »µ°o£©¼ÇÇÇ‾ [»'BÇÇÇÇ½n ]

o½mQ_Tz« nBMS½B´®¼M
half reaction y®�@A°©¼‾
³�yµB� Ç y½Bv�@A y®�@A° ð½ pA »ª¼‾ [»ª¼Ç{ ]
¬Bz‾ AnyµB�@B½y½Bv�@Ay®�@A°ð½ pA »zhM B´®U

kµj»«
semipermeable A°AoU³ª¼‾
³� »�@Bi B½ J±wn B½ ¡®w »£s½° [»wB®{�¼«p ]

kµj»« n±Lî j±i pA An ¤B¼w ð½ pA »zhM



°
subordination ºpBw³TvMA°
° ³½BÇQ ��ÇMAn ¥¼ñzU �\¼T‾ B½ k®½Ao) [»wB®{¬BMp ]

k®M °j ¬B¼« °o¼Q
ºpBw°o¼Q / ÇT«

alpha decay ApBH§C »{BQA°
ºBµ³TÇvµ ºj±i³Mj±Çi »{BÇQA° »î±‾ [ð½q¼Ç� ]
j±{»« ¥¼v£njB« �Tvµ pA BP§C ¶nl ¬C nj ³� Ap±UoQ
alpha disintegration ApBB§C »{BQ°o� / ÇT«
double beta decay ApBTM°j»{BQA°
njB« �Tvµ pA ¬C nj ³� »½Ap±UoQ »{BQ°o) [ð½q¼� ]
j±{»« ¥¼v£@(¬°oT½p±Q)SLX« B½ »P®« ¬°oTñ§A °j
archaeological unit »TiB®{¬BTwBM keA°
³ÇÇ� ºk®M³�LÇÇA kÇÇeA° oÇÇÇÇµ [»wB®{¬BTwBÇÇÇÇM ]
pA nBÇYC ³î±ª\Ç« ð½ ð¼ñPÇU ºAoM tB®{¬BTwBM

k®½q£»«oM ¬Bñ« ° ¬B«p ³M ³]±UBM nBYC o¢½j
side, chance, show ºnAjoÒM³®¼M keA°
pB¼Ç‾ jn±Ç« ¥½BÇw° ° ³«kÇi [¥¢®ÇÇ] � éMB®ÇÇ«/¨ ]

²B£oÒMnAj oµ nj ºnAjo ÒM³®¼M
recording unit jL* °SLY keA°

kÇeA° ³� |Bi ¾»{ B½ ¬Bñ« oµ [»wB®{¬BTwBM ]
»TiB®{¬BTwBM ºBµ²jAj ?LT ° SLY ºAoM »¦�Tv«

k½C»« nBª{ ³M
excavation unit x°B� keA°
³MHL§BÇW nBM/Ç¼§°A ºAoÇM ³� ºA³��‾ [»wB®{¬BTwBM ]
¶pAkÇ‾A BÇM (³ñLÇ{ BÇ½) éMoÇ« ð½ ,³Çz‾AoU Rn±æ
jn±Ç« dBÇUA u� ð½ ¥X« ºA³~iB{ B½ jnAk‾BTwA

jo¼£»« nAo= x°B�@
¥¢®]S½o½k« keA°

forest management unit, FMU
³Ç� ¥¢®] pA »~hz« Sªv= [¥¢®Ç] � éMB®«/¨ ]
³T)oÇ£ oSÇ‾nj ¥¢®] S½o½k« ° ºq½n³«B‾oM ºAoM

SwA ²k{
coercivity »£k‾nAjA°
»«B¢®µ »v¼AB®
« ºA²jB« ¶k‾nAjA° º°o¼‾ [ð½q¼� ]
kwn»« 2BL{A S§Be ³M ²jB« ºA³ioa yAB®
« ³�@
volcanic debri, »‾BzHzUC ¶q½nA°
volcanic rubble
(volcanic »‾BzPÇÇzUC »{ ßoÇÇÇ ßM [»wB®{�¼ÇÇÇÇ«p ]

SwA ²kz‾ Shw ³� breccia)
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basic vocabulary, ³½BQ ¬B£rA°
core vocabulary
pA ºjB¼®ÇÇM ° ³®¼ªÇÇ� ºA³î±ª\ÇÇ« [»wB®{¬BÇÇÇMp ]
jB\Ç½A ºAoÇM B´Ç‾C /TÇv‾Aj ³Ç� ¬BMp ð½ ºBµ²rA°
ºBµ²±¼Ç{ ³ÇM ° SwA ºn°oÇT ¬BMp ¬C BM XBLUnA
»½BwB®Ç{ 2±Ç=° ßk«BvM xnBª{ ³¦ª] pA u¦Th«

j±{»«
passive vocabulary ¤Bí�o¼/ ¬B£rA°
¬BÇMp n±z½±£ ³� »½Bµ²rA° ³î±ª\« [»wB®{¬BMp ]
B´Ç‾C pA ²oÇ«p°n n±A³ÇM BÇ«A ,k®�»Ç« tnj An B´Ç‾C

k®�»ª‾ ²jBPTwA
active vocabulary ¤Bí� ¬B£rA°
ð½ ¬An±z½±Ç£ ³� »½Bµ²rA° 2±ª\« [»wB®{¬BMp ]

k‾oM»« nB� ³M /T{±‾ ° /TP£ /hw nj ¬BMp
lexicalization ¬k{»‾B£rA°
»½B®í« ºBµq½BªU ° B®í« ¥½kLU k®½Ao) [»wB®{¬BMp ]

»‾B£rA° ºBµ¥ik« ³M
lexicalized ²k{»‾B£rA°
¥ikÇ« ³ÇM ³� »½B®í« ºq½BªU B½ B®í« [»wB®{¬BMp ]

k{BM ²k{ ¥½kLU »‾B£rA°
word ²rA°
}hÇz« »«±´PÇ« ° B®íÇ« BÇM »SÇP§ [»wB®{¬BMp ]
ºBµ±Ç¢§A BÇM ³Tw±¼ÇQ ©µ³ÇM »½BÇµA°C pA ¥ñzTÇÇ«
©µ nB®� nj »)°oe BM nBT{±‾ nj ³� ³¼ñU ° »ªM°o½p
³¦ª] nj ° j±{»«}hz« o¢½kñ½ pA ³¦æB) BM °

jo¼£»« j±i ³M »‾±£@B‾±£ ºn±Twj ºB´Un±æ

core word ³½BQ ¶rA°
k«BÇvM BÇM ° nB¼íÇ« ¬BÇMp pA ºA²rA° [»wB®{¬BÇÇMp ]
° ³\Ç´§ ° y½±Ç£ ³M ³� nBT{±‾ ° nBTP£ nj ¬A°Ao)
¬BÇ£rA° pA ºkeA° ° jnAk‾ _¦íU »æBi }~hU

k½C»« nBª{ ³M ³½BQ
orthographic word ºnBT{±‾ ¶rA°
Rn±æ ³M nBT{±‾ nj ³� »«B¢®µ ²rA° [»wB®{¬BMp ]
ºBµkeA° pA ³¦æB) BM ° }hz« ° ºjB« ºkeA°

j±{ ³T)o£ oS‾ nj o¢½j ³MBz«
phonological word »]A° ¶rA°
Rn±æ ³M ° nBTP£ nj ³�»«B¢®µ ²rA° [»wB®{¬BMp ]

j±{ ³T)o£ oS‾ nj »TiB®{ZA° ºkeA°
denaturation �T{owA°
ºk®LUn±Çæ ¶jn±i/¼Ça nBTiBÇw o¼¼
ÇU [»ª¼Ç{ ]

¬C »Tv½p S¼§Bí) S)A oYA oM Bµ/¼ÃU°oQ
denatured ³T{owA°
B½ ¬k{ ¨o£ oYA oM ¬C |A±i ³� »®¼ÃU°oQ [»ª¼{ ]

SwA ²jo� o¼¼
U k¼wA B½ B¼¦= oYA
electrocyclic reaction ºA³J¦e°oTñ§Ay®�@A°
k‾±¼ÇQ ¬C nj ³Ç� ºA³�¦Çe »Ç½AnC±‾ »î±‾ [»ª¼{ ]
Z°jq« ¤±ñ§±«ð½ »½B´T‾A /Mo� ©UA °j /¼M Bª¢¼w
ºBµk‾±¼Q pA »ñ½ yµB� ³M o\®« ° jo¼£»« ¥ñ{

j±{»«j±]±«
reverse reaction, Sz£oMy®�@A°
backward reaction
³)oA°j y®�@A° nj Oa ³M SwAn y®�@A° [»ª¼{ ]
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pericyclic reaction ºA³J¦eAo¼Qy®�@A°
pA ³Ç� ¡®µBªÇµ »½B¼ª¼Ç{ y®Ç�@A° »î±‾ [»ª¼Ç{ ]

jo¼£»« Rn±æ Z°jq« ��¦e nAm£ S§Be _½oA
condensation reaction »ª�@AoUy®�@A°
,¤±ñ§±Ç« °j K¼�oU pA ¬C nj ³� »z®�@A° [»ª¼Ç{ ]
ða±Ç� »§±ñ§±Ç« ° ¥æBÇe oT£nqM ¤±ñ§±« ð½

j±{»« @me
side reaction »L‾B]y®�@A°
y®�@A° BM ¬B«qªµ ³� »îo) B½ ¨°j y®�@A° [»ª¼{ ]

jo¼£»« Rn±æ »¦æA oS‾ jn±«
Sw°j¬°oTñ§A »®¼z‾B]y®�@A°

electrophilic substitution reaction
BÇM Sw°j¬°oTÇñ§A ð½ ¬C nj ³� »z®�@A° [»ª¼{ ]
ð½ nj /MoÇ� ©UA ³M ²k®®�toU ²°o£ ¬jo� B]@³MB]

j±{»« ¥~T« ¤±ñ§±«
Sw°j³Tvµ»®¼z‾B]y®�@A°

nucleophilic substitution reaction
BÇM Sw°j³TÇvµ ð½ ¬C nj ³Ç� »z®Ç�@A° [»ª¼Ç{ ]
ð½ nj /MoÇ� ©UA ³M ²k®®�toU ²°o£ ¬jo� B]³MB]

j±{»« ¥~T« ¤±ñ§±«
Sw°j³Tvµ »½B]³MB] / ÇT«

nucleophilic displacement

insertion reaction ºo¼¢½B]y®�@A°
²k‾±{jnA° ¤±ñ§±« ¬C nj ³�y®�@A° »î±‾ [»ª¼{ ]
k‾±¼ÇQ o¢½kÇñ½ ³ÇM oTz¼ÇQ ³Ç� »½B´ªÇUA ¬B¼ÇÇ« nj

jo¼£»« nAo= ,k‾A²jn±i
neutralization reaction y½BX®iy®�@A°
³M pBM ð½ ¬jo� ³)BTA BM ¬C nj ³� »z®�@A° [»ª¼{ ]

¤±¦d« ºpBM ¤±¦d« ³M k¼wA ð½ B½ ºk¼wA ¤±¦d«
j±{»« »X®i

forward reaction S�ny®�@A°
³)oA°j y®�@A° nj SwAn ³M Oa y®�@A° [»ª¼{ ]

pick up reaction »‾pNB!y®�@A°
pA »Çñ½ ºj°oÇ) ¶nl ¬C nj ³Ç� »z®Ç�@A° [ð½q¼� ]

joM»« j±i BM ° k½BMn»« An @kµ ºB´‾±Ã¦�±‾
plug-flow reactor ³‾±£o´‾ ¬B½o] BM ²B¢z®�@A°
¬B½oÇ] ³Ç� »½B¼ª¼Ç{ ²B¢z®Ç�@A° [Sv½p�¼d« /¨]

SwA ³‾±£o´‾ Rn±æ ³M ¬C nj ¤B¼w
²k®½Ap n±T�@AnÑ ²k®½Ap ²B¢z®�@A°

Sw°j¬°oTñ§A o¢z®�@A°
electrophilic reagent
¬°oTÇñ§A SP] /T)o½mQ BM ³� ºo¢z®�@A° [»ª¼{ ]

kµj»« k‾±¼Q ¥¼ñzU B´®U
1 Sw°j³TvµÑ Sw°j³Tvµ o¢z®�@A°

stepwise reaction ºA³¦eo« y®�@A°
¬C nj ³Ç� ³½BÇQ y®�@A° °j ¥«B{ »z®�@A° [»ª¼Ç{ ]
j±{»« k¼§±Uo½mQy®�@A° »‾B¼« ¶jB« ð½ ©�Swj
concerted reaction ¬B«qªµy®�@A°
¥¼ñzU ° ¬k{ ³Tvñ{ ¬C nj ³� »z®�@A° [»ª¼{ ]

jo¼£»« Rn±æ ¬B«qªµ k‾±¼Q
starch retrogradation ³TwBz‾ »¢Tz£@A°
,²k{»®¼U¿r �TwBz‾ ¬C nj ³� ºk®½Ao) [»½Am3 /�]
° k®�»« Ak¼QoU©S®« ºnBTiBw ,jk\«y½AnC oYA nj

j±{»« ºn±¦MpBM
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derail ¬AoQ�£@A°
¬joÇ� ZnBi ?i pA ºAoM ³� »®ª½A nAqMA [»¦½n /b]
BÇM ¬C jn±ÇioÇM pA ºo¼£±¦Ç] ° ºnAoÇ) jn±‾?Çi

j±{»« K~‾ ?i º°n oM o¢½j ºBµjn±‾?i
stall »£k‾B«A°
nj ²kªÇî o¼¼
ÇU ¥Ç¼§j ³ÇM ³Ç� »T¼íT° [»½A±µ /b]
WîBÇM ° kµj»Ç« fn nA±¼µB« @AoAA ¤B¼w ¬B½o]
yµBÇ� ° »‾B=±) c�w pA ºpo« �½¿ ¥«B� »½Ak]

j±{»«nAoÒM º°o¼‾ ¶kªî
hammerhead stall, »zñaow»£k‾B«A°
stall turn
ºo¼Ç¢]°A oÇYA nj ³Ç� »£k‾B«A° »î±‾ [»Ç½A±µ /b]
n±U±Ç«¬A±ÇU ¥Ç=AkÇe ° k®U nB¼vM �½°Ap BM Bª¼QA±µ
¬Bñw »½B]@³MB] oX�@Ake BM ²Aoªµ ° j±{»« jB\½A
@AodÇ‾A n±dÇ« ¤±Çe é½ow »zioa ° ºj±ªî
Bª¼ÇQA±Çµ ¬C pA uQ ° SwA (yaw axis)SªÇÇw

k®�»« q¼i°o) ° k½C»« nj ³]o¼{ S¼íT°³M
borrowing ºo¼£¨A°
B½ SiBw B½ ²rA° ð½ ¬C nj ³� ºk®½Ao� [»wB®{¬BMp ]
j±{»« o¢½j »‾BMp jnA° ¬BMp ð½ pA »�oæ ºo~®î

dialect borrowing »z½±£ºo¼£¨A°
ð½ pA ºoæB®Çî »Ç‾°nj ºo¼Ç£¨A° [»wB®{¬BÇÇMp ]

¬BMp ð½ pA o¢½j »z½±£ ?w±U y½±£@
loan word ²rA°¨A°
»‾BMp pA ºo¼£¨A° _½oA pA ³� ºA²rA° [»wB®{¬BMp ]

SwA ²k{ o¢½j ¬BMp jnA°
pod-cast A°CJß°

nj ³� »ª=n ºBµ²k‾°oQ pA ºA³î±ª\« [RAoMBhÇ« ]
»�¼w±« ßyhQ ºB´µB¢Twj pA yhQ ºAoM S‾oT®½A

SwA ³T)B½ nBzT‾A »~h{ ºBµ³‾B½An B½
webware nAq�AJ ß°pA ¬C ³ÇM »MB¼TÇwj ³Ç� ºjoMnB� ºA³«B‾oM [///³‾B½An]
jo¼£»« Rn±æS‾oT®½A nj J ß° o£n°o« ð½ _½oA
safari Sz£ye°
° ©¦¼Ç) �¼´ÇU ° ¬k½j @kµ BM ºoPw [/// ºo¢{jo£@ ]

ye°RB¼e �X]ònqM ¬An±‾B] pA uñî
proof 1¬k«Cn°
o¼ªhU oYA nj o¼ªi ©\e y½Aq)A ¥ªî [»½Am3 /�]

o¼ªi ¬jAj ¥ñ{ pA kíM B½ ¥L=
proving, proofing 2¬k«Cn°
j±]°³ÇM �\¼T‾ nj o¼ªi ©\e y½Aq)A [»½Am3 /�]
oÇYA nj ¬C S)BÇM nj JBLÇe ¥¼ÇñzU ° pBÇ£ ¬k«C

o¼ªhU B½ »½B¼ª¼{ RBL¼�oU
overproving »�B*A¬k«Cn°
K]±« ³� o¼ªi ¤±ªí« pA y¼M ¬k«Cn° [»½Am3 /�]

j±{»« ²k{k¼§±U pB£ pA »zhM /T)n Swj pA
¬k«Cn°y¼M /@ÇT«

first proof ³¼§°A ¬k«Cn°
nj ° ºo¼Ç£@³‾Ba pA uQ o¼ªi ¬k«Cn° [»½Am3 /�]

SeAoTwA ¬B«p
³‾Ba ¬k«Cn° /@ÇT«

³¼§°A ¬k«Cn° Ñ ³‾Ba¬k«Cn°
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underproving »�B�@B‾ ¬k«Cn°
oÇYA nj o¼ªÇi ¤±ªíÇ« pA oTª� ¬k«Cn° [»½Am3 /�]

pB£ k¼§±U oTª� Sîow ° oªh« ©� S¼§Bí)
¬k«Cn° ©7 / ÇT«

final proof »½B´‾ ¬k«Cn°
pA ¥L= ²k{ ²jAj¥ñ{ ¬B‾ o¼ªi ¬k«Cn° [»½Am3 /�]

ShQ
n°Cn° ¶jB«Ñ n°Cn°

kneading ¬jAj pn°
°n°o½p ° ¬jp ©µ BM o¼ªi ¬jn°C ¥ªî [»½Am3 /�]

²B¢Twj B½ Swj BM ¬C ¬joz) ° ¬jo�@
ºj°n° ¬B½o] Ñ ºj°n°

gate 2 k‾BM ºj°n°
���Ç‾ BÇ½ ºnB\ÇU ºBµpA°oQ pBWC ���‾ [»½A±µ /b]

SL=Ao« SdU ºpA°oQ ºBx) ³M Bª¼QA±µ j°n°
zero fuel weight, Si±w¬°kM ¬p°
actual zero fuel weight
/TwBÇioM ¨B¢®µ jo£@A±µ ¬p° oX�@Ake [»Ç½A±µ /b]

@o~« ¥MB= Si±w ¬p° JBvTeA ¬°kM
SwBioM �®¼z¼M ¬p°

maximum take-off weight, MTOW
¨B¢®Çµ nj joÇ£@A±µ pB\« ¬p° oX�@Ake [»½A±µ /b]

pA°oQ k‾BM º°n pA /TwBioM
Svz‾ �®¼z¼M ¬p°

maximum landing weight, MLW
¨B¢®Çµ nj joÇ£@A±µ pB\« ¬p° oX�@Ake [»½A±µ /b]

pA°oQ k‾BM º°n Svz‾
basic weight ³½BQ ¬p°
SMBY RAq¼´\U ¬p° ¥«B{ jo£@A±µ ¬p° [»½A±µ /b]

Bµ³§±§ nj ²k‾Bª¼=BM RBí½B« °
empty weight »§Bi¬p°
RAq¼´\ÇU �¼¦Ç� ¥«BÇ{ joÇ£@A±Çµ ¬p° [»Ç½A±µ /b]
nBÇM ° ¬B®¼z‾oÇw ¬p° pA o¼ÇÇW ³ÇÇM ¬C ºn°oÇÇT

@o~« ¥MB= /W°n ° Si±w°
basic empty weight ³½BQ »§Bi¬p°
pA°oQ �«ki BM ²Aoªµ jo£@A±µ »§Bi ¬p° [»½A±µ /b]

operational empty »UB¼¦ªî»§Bi¬p°
weight, operating weight empty
°JC ¥«B{ pA°oQ ¶jB«C jo£@A±µ ¥� ¬p° [»½A±µ /b]
�«kÇi ° ¬Ao)BÇv« ³ÇM X±Mo« ¨À=A ° AmW ° /W°n

nBM ° Si±w q]@³M pA°oQ
operating weight »UB¼¦ªî¬p°
¥«BÇ{ ,pA°oÇQ ¶jBÇ«C ßjo£@A±µ »¦� ¬p° [»½A±µ /b]
° o)BÇv« ° ¬B®¼z‾oÇw ºAmW ° JC ° /W°n ¬p°

²Aoªµ nBM ° ³«ki
basic operating weight ³½BQ »UB¼¦ªî¬p°
¥«BÇ{ pA°oÇQ ¶jBÇ«C joÇ£@A±Çµ ¥� ¬p° [»½A±µ /b]
° ºpA°oÇQ �«kÇi ° o)BÇv« ° AmW ° JC ° /W°n

k¼P« nBM ° Si±w q] ³M ,¬B‾C ²Aoªµ �{±U
ideal body weight, ¬kMJ±¦#«¬p°
I.B.W., Healthy Body Weight, HBW
³Ç� o¼Ç« ° òo« ¬Aq¼« /½oU/¼½BQ BM »‾p° [³½m�ÇU ]

j±{»« J±vd« »¢§Bw 25 nj jnAk‾BTwA ¬p°
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patch ³¦æ°
ð½ º(BÇµ)B�Çi éÇ)n ºAoÇM ºA³¼eÀæA [///³‾B½An]

nAq)A¨o‾
posistion S¼í*°
ºBª‾ pA »~hz« ���‾ /T)o£ nAo= ¶±d‾ [»ñ{qQ ]
SwAn B½ Oa Sªw nj /¼í« ���‾ ³M SLv‾ /¼®]

njB« /¢§
»H¦iºowuQS¼í*°

occipitoposterior position, occiput
posterior position
³� »Un±æ ³M /¼®] ºA³ª\ª] S¼íT° [»ñ{qQ ]
SªÇw nj »P¦Çi S§BÇe ³ÇM ºoÇwuQ ¬A±hTwA

jo¼£ nAo= njB« /¢§ Oa B½ SwAn
»*oîºowuQS¼í*°

occipitotransverse position, occiput
transverse position
³� »Un±æ ³M /¼®] ºA³ª\ª] S¼íT° [»ñ{qQ ]
SªÇw nj »ToÇî S§BÇe ³M ºow uQ ¬A±hTwA
jo¼£ nAo= njB« /¢§ Oa B½ SwAn ºA²oæBi ¶oPe

»«Ak! ºowuQS¼í*°
occipitoanterior position, occiput
anterior position
³� »Un±æ ³M /¼®] ºA³ª\ª] S¼íT° [»ñ{qQ ]
SªÇw nj »Ç«AkÇ= S§BÇe ³ÇM ºowuQ ¬A±hTwA

jo¼£ nAo= njB« /¢§ Oa B½ SwAn
loadmaster duties o[B‾nBMo½B[°

SwA o�B‾nBM ¶k´î³M ³� »P½B�° [»«B�‾ /�]

jBL«o£ gB�Ñ jBL«o£ �H!°

frog storm, whippoorwill storm ¬B�±U_°
ð½ pA kíM ,nB´M nj »‾B)±U ºA±µ /¼Tvh‾ [±] /�]

¨o£ ¶n°j
active voltage ¤Bí� rBT§°
¬B½oÇ] BÇM ³Ç� J°B®TÇ« rBÇT§° pA ºA³P§Æ« [ð½q¼� ]

SwA pB)©µ nAk« pA ²k‾nm£@
artifact attribute ³TiBwSwj »UAl»£s½°
o¼
TÇ« BÇ½ o¼¼
ÇU ¥MB=o¼W �~hz« [»wB®{¬BTwBÇM ]

/¼í« �TiBwSwj ð½ ¥�Tv«
global property ºowAow»£s½°
k®‾BÇ«) »TBÇ½n ¾»{ ð½ pA »T¼æ±~i [»'B½n ]
¾»Ç{ »¦Ç� nBTiBw ³M ³� (³½°n B½ ©i ,éMBU ,Bx)
nj ¬C nBTiBÇÇw ³ÇÇM H)oÇÇæ ³ÇÇ‾ ,jnAj »¢TÇÇÇÇvM

|Bi »AB�‾ ºBµ»¢½Bvªµ
local property »í*±«»£s½°
k®‾BÇ«) »TBÇ½n ¾»{ ð½ pA »T¼æ±~i [»'B½n ]
nj ¾»Ç{ nBTiBÇw ³ÇM ³Ç� (³½°n B½ ©i ,éMBU ,Bx)

jnAj »¢TvM |Bi »AB�‾ ºBµ»¢½Bvªµ
eigenfunction éMBU²s½°
ð½ º°n o¢¦ªÇî ð½ nAjoM²sÇ½° oÇÇµ [»'BÇÇÇ½n ]

»íMBU ºBx)
proper time ¬B«p²s½°
ð½ nj ³Ç� jAkÇ½°n °j /¼ÇM »‾B«p �¦æB) [ð½q¼� ]

k®{BM ²jAj fn ¬Bñ«
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eigenspace BS�²s½°
»�i o¢¦ªî pA nAk�« ²s½° jn±« nj [»'B½n ]

³ÇM ³Ç� pA »½Bx)oÇ½p , ºnAjoM ºBx) º°n
j±{»« k¼§±U BM o�B®T« ºBµnAjoM²s½° �¦¼w°

eigenmatrix u½oUB«²s½°
u½oUBÇ« ð½ BÇM ³MBzTÇ« ºo�= »v½oUB« [»'B½n ]

ç°oP«

eigenvalue, nAkJ«²s½°
characteristic value, characteristic
root, characteristic number
ºnAjoM ºBx) º°n T »�i ¥½kLU ºAoM [»'B½n ]
V pA ºoPæBÇ‾nAjoÇM ºApA³M ³� k®‾B« ºA²jo‾ ,V

TV = v , v k®‾B«
k®�±UÑ »¦½°»¦½°



Çµ
k®�±UÑ �ñ½nBµ

ºoLªµ»‾±£o£j �§Bµ
contact metamorphic aureole
»‾±£oÇ£j @AoÇAA nj ³Ç� ºA³§BÇÇµ [»wB®{�¼ÇÇ«p ]
oT«±¦¼� k®a BU oTª¼T‾Bw k®a/¼M »¦æA±) BM ºoLªµ
²kµBÇz« ºk®ÇM¬°p Rn±Çæ ³ÇM ºl±PÇ‾ ¶j±ÇU pA

j±{»«
gateway hotel ²pA°nj ¥Tµ
²pA°nj o´{ nj é=A° »½B´¦Tµ B½ ¥Tµ [/// ºo¢{jo£@ ]

tornado outbreak k®`¼Q ¨±\µ
ºA³‾B«BÇÇw nj k®`¼ÇÇQ »§A±TÇÇ« jAkÇÇin [±ÇÇ] /�]

tB¼�«k½kªµ
fly by wire, FBW »!oM pA°oQS½Akµ
²jBPTwA BM ³� pA°oQ S½Akµ �‾B«Bw »î±‾ [»½A±µ /b]
k®�»« nB� »ñ½oTñ§A »µjð‾Bz‾.»µj¤B®¢¼w pA

fly by light, FBL ºn±‾ pA°oQS½Akµ
BÇM ³Ç� pA°oÇQ S½AkÇµ �‾B«BÇw »î±Ç‾ [»Ç½A±Çµ /b]
ºn±Ç‾ ºBµoL¼) _½oA pA »µjð‾Bz‾.»µj¤B®¢¼w

k®�»« nB�@

learning objective ºo¼£jB½@kµ
BÇM ³Ç� ºo¼£jBÇ½ ºAoÇM ²k{/¼¼íU j±~�« [///³‾B½An]
pAuQ ²k‾o¼£jBÇ½ y‾Aj ° RnB´Ç« ¬C ³ÇÇM ³]±ÇÇU

k{BM ºo¼£@²pAk‾A ¥MB= xp±«C
hyperboloid nA°»§±§mµ
³§jBíÇÇ« ³ÇÇM ¨°j �ÇÇÇÇ] nj ºA³ÇÇÇÇ½°n [»'BÇÇÇÇ½n ]

(x2/a2)±(y 2/b2)--(z2/c2)=1

³anBQ°j nA°»§±§mµ
hyperboloid of two sheets
³Ç� ³í�Ç= °j pA K�oÇ« ºnA°»§±§mÇÇµ [»'BÇÇÇ½n ]
RB~Th« RBdPæ pA ³dPæ °j BM ºpA±«RBdPæ
ºpA±« RBdPæ ° »§±§mµ ¥ñ{ ³M »íAB�« nj An
é�Ç= »x¼ÇM ¥ñ{ ³M »íAB�«nj An ¨±w �dPæ BM
»íAB�U B\‾C nj ³� »µB®T« ºA²pBM nj o¢« ,k®�»«

jnAk‾ j±]°
³anBPñ½ nA°»§±§mµ

hyperboloid of one sheet
RBd7æ ³� ³í�N ð½ pA K�o« ºnA°»§±§mµ [»'B½n ]
³M »íOB�« nj An RB~Th« RBd7æ pA »ñ½ BM ºpA±«
nj An o¢½j �d7æ °j BM ºpA±« RBd7æ ° »r¼M ¥ñ{

k®�»« é�N »§±§mµ ¥ñ{ ³M »íOB�«
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pornography ºnB¢‾²poµ
³ÇM ²poÇµ ° »v®Ç] ¥ÄBÇv« ³M /TiAjoQ [///Bª®¼Çw ]

nBYC »¦æA ³½B«¬°nj ¬A±®î
trash k‾B«toµ
pA ,»§C jA±Ç« Á±ªí« ,kÄAp ºjA±« [Sv½p�¼d« /¨]
jA±Ç« ³Ç� ,ºpn°BÇz� ° »‾BLWBÇM ºBµk‾BªvQ ¥¼L=

j±{»ª‾ ¥«B{ An »½AmW
food pyramid, »½Am/ ¨oµ
food guide pyramid
ºB´µ°oÇ£ SLÇv‾ ³Ç� /½jBªÇ‾ »½Bª®µAn [³½m�ÇU ]
¬BÇz‾¨oÇµ Rn±Çæ ³ÇM An ³½m
ÇU nj »½AmW »¦æA

kµj»«
hurricane core k®�±U �Tvµ
,ºA²nBÇe k®ÇioÇÇa ���®ÇÇ« /½oÇÇUn°j [±ÇÇÇ] /�]

²nA±½j ©za ° ©za ¶k‾o¼£oMnj
jet stream core »T]¬B½o] �Tvµ
/½oUé½ow BM »T] ¬B½o] n±d« ð½ ���®« [±] /�]

BµjBM
jet streak S] �£n / ÇT«

nucleophile 1Sw°j³Tvµ
¬°oTñ§A SP] ð½ ¬jAj BM ³� ºo¢z®�@A° [»ª¼{ ]
k‾±¼ÇQ ¥¼ÇñzU ¬C BÇM oÇ¢½j ²°oÇ£ ð½ ³M ºk‾±¼Q

kµj»«
Sw°j³Tvµ o¢z®7@A° / ÇT«

nucleophilic reagent

nucleophilic 2Sw°j³Tvµ

SPÇ] ð½ ¬jAj BÇM ³� ºo¢z®�@A° »£s½° [»ª¼{ ]
¥¼ÇñzU ¬C BÇM o¢½j ²°o£ ð½ ³M ºk‾±¼Q ¬°oTñ§A

kµj»« k‾±¼Q
nucleophilicity »Tw°j³Tvµ
Sw°j³Tvµ o¢z®�@A° ð½ »Lv‾ Rnk= [»ª¼{ ]

nucleation »½Ap³Tvµ
¤±¦d« nj k½k] ºn±¦M ºBµ³Tvµ¥¼ñzU [»ª¼{ ]
�TÇvµ ¥¼ÇñzU/1 n±¦LÇU k®½Ao) »A nj ²k{o¼wo ÒM ÒA
k®½Ao) »A nj ²k{2BL{AoÒM ÒA ¤±¦d« nj k½k] ºn±¦M
»ña±� ©S®« ºnBPvM �µ±L‾A ºo¼£¥ñ{ /2 n±¦LU
SwA n±¦M k{n ºAoM ºq�o« ³� ¤±¦d« B½ JAm« nj
nucleofugality »£jB´‾A°³Tvµ
pA ¬kÇ{ Ak] ºAoM B´µ°o£ B½ B´ªUA ¥½BªU [»ª¼Ç{ ]
ºk‾±¼Q ¬°oTñ§AZ°p BM ²Aoªµ »½B¼ª¼{ �‾±£ð½

nucleofuge 1 ²jB´‾A°³Tvµ
¬°oTÇñ§ASPÇ] ³Ç� ºA²k®®�toÇU ²°oÇÇ£ [»ª¼ÇÇ{ ]

k®�»« ¥ªe j±i BM An ºk‾±¼Q
nucleofugal 2 ²jB´‾A°³Tvµ
SPÇ] ³Ç� ºA²k®®�toÇU ²°oÇ£ »£sÇÇ½° [»ª¼ÇÇ{ ]

k®�»« ¥ªe j±i BM An ºk‾±¼Q ¬°oTñ§A
gale warning jBMk®U nAkzµ
BÇM »½BÇ½nj ºoMnBÇ� ºAoÇM ¬B)±ÇU nAkzµ [±Ç] /�]
Rn±Çæ@³ÇM ²o£ 47 BU 28 Sîow BM ¨°Ak« ºBµjBM
k®ÇioÇa BÇM ³Ç� ¬kÇ½p° ¤BÇe nj B½ ²k{»®¼My¼Q

Sv¼‾ ²Aoªµ ºA²nBe
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whole-gale warning ¥«B� jBMk®U nAkzµ
BÇM jBÇM BÇM »½BÇ½nj ºoMnB� ºAoM ºnAkzµ [±] /�]

10 Rn±)±M º°o¼‾ B½ ²oß£ 55 BU 48 Sîow
storm warning ¬B�±U nAkzµ
²o£ 48Sîow BM ¨°Ak« ºBµjBM pA ºnAkzµ [±] /�]
¬k½p° ¤Be nj B½ ²k{»®¼My¼Q Rn±æ@³M oTz¼M B½

Sv¼‾ ²Aoªµ ºA²nBe k®ioa BM ³�@
hurrican warning, k®�±U nAkzµ
typhoon warning
c�w nj ¨°Ak« ºBµjBM ¶k®µk‾Bz‾ nAkzµ [±] /�]
SîBw 24Rk« nj oTz¼M B½ ²o£ 64 Sîow BM /¼«p

oTª� B½
travel advisory »Uo�Bv« �«B‾nAkzµ
BÇÇ½ S§°j ³ÇÇ� »M±TÇÇñ« �¼îÀÇÇAA [/// ºo¢{joÇÇ£@ ]
¬Ao)BÇv« ¬joÇ� ²BÇ£@C ºAoÇM »¦¦ª§A/¼M ¬AnAm£oPw
BÇ½ _AB®Ç« nj »§BªTÇeA RÀÇÇñz« ° RAo�ÇÇipA

k®®�»« njBæ |Bi ºBµn±z�@
heptatonic ºA³]njSHµ
»½B�¼w±« ºA²±¼{ B½ ¨BS‾ B½ ¨B£ »£s½° [»1¼w±« ]
SPµ B½ ³ª
‾ SPµ pA ²jBPTwA ¬C �~hz« ³]° ³�@

SwA ºA³ª
‾ ¶jn
equiheptatonic º°Bv« ºA³]njSHµ
(octave) ¨B¢®Çµ ¬C nj ³� »«B£ »£s½° [»1¼w±« ]

SwA ²k{ ©¼v�U º°Bv« Sªv= SPµ ³M
neutralization equivalent y½BX®i pnA©µ

nB�@³M pBM B½ k¼wA ºAoM ³� pnA©µ ¬p° ¤jBí« [»ª¼{ ]
j°n»«

identity 2 »‾Bªµ
,»½BÇU°j ¥ªÇî ð½ BÇM ºA³î±ª\Ç« nj [»'BÇÇÇ½n ]
Oa pA ³î±ª\« o~®î oµ BM ¬C K¼�oU ³�ºo~®î

SwA o~®î ¬C j±i oMAoM SwAn °
identity element »‾Bªµ o~®î / ÇT«

left identity Oa»‾Bªµ
¥ªÇî BM ³î±ª\« ð½ pA k®‾B« º±xî [»'BÇ½n ]
³î±ª\« ¬C pA º±xî oµ ºApA³M ³� å »½BU°j

right identity SwAn»‾Bªµ
¥ªÇî BM ³î±ª\« ð½ pA k®‾B« º±xî [»'BÇ½n ]
³î±ª\« ¬C pA º±xî oµ ºApA³M ³� å »½BU°j

constitutional isomer, ºnBTiBw nBPªµ
structural isomer
¬Bz½B´ªÇUA ¤B~UA ¶±d‾ nj ³� »½BµnBPªµ [»ª¼{ ]

k‾nAj R°BPU ©µ BM o¢½kñ½ ³M
co-ordination »¢½BPªµ
/¼ÇM oMAoM ��MAn jB\½A �\¼T‾ B½ k®½Ao) [»wB®{¬BMp ]
k®Tvµ ¬Bvñ½ º±d‾ �Bd§ ³M ³� ²pBw k®a B½ °j

co-ordinator pBw³½BPªµ
¶k®®�jB\Ç½A ºBµ³‾BÇz‾ ° @°oÇÇe [»wB®{¬BÇÇMp ]

»¢½BPªµ
pBw³½BPªµ k‾±¼Q / ÇT«

co-ordinating conjunction
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orbital overlap »§BT¼Mn°A »‾B{±Q©µ
©ÇUA °j pA »ªÇUA ¤BT¼ÇMn°A °j »‾B{±Q©Çµ [»ª¼{ ]
©ÇUA °j /¼ÇM B´‾C ºB´‾°oTñ§A ³� ºn±A ³M R°BPT«

k{BM toTz«
data replication ºA²jAjºpBwBTªµ
Bµ³‾BÇ½An pA ºjAkíU º°n oM Bµ²jAj o¼XñU [///³‾B½An]

»í½p±U �‾B«Bwð½ nj
Bµ²jAj ºpBwBTªµ / ÇT«

ºA²jAj ºpBwBTªµÑ Bµ²jAjºpBwBTªµ
charge transfer complex nBM ¤BJT‾A S�BTªµ
³ÇM ³‾±£ ð½ pA B´‾°oTñ§A ¬C nj ³� »L¼�oU [»ª¼{ ]

kMB½»« ¤B�T‾A o¢½j �‾±£@
high-spin complex �¼PwAoÔQ S�BTªµ
ºB´‾°oTÇñ§A /½oTz¼ÇM ³Ç� AnBªÇµ »L¼�oÇU [»ª¼{ ]

jnAj An ²kz‾SP]
basement complex »¢®w»Q S�BTªµ
B´¢®Çw pA ²kz‾ð¼ñPU ºA³î±ª\« [»wB®{�¼Ç«p ]

jnAj nAo= ³¼eB‾ ð½ »d�w ºB´¢®w o½p ³�@
low-spin complex �¼PwA©� S�BTªµ
ºB´‾°oTÇñ§A /½oTªÇ� ³Ç� AnBªÇµ »L¼�oÇU [»ª¼ÇÇ{ ]

jnAj An ²kz‾SP]
x±\ªµh±¦h«Ñ x±\ªµ

¿BMB«jx±\ªµ
high temperature azeotrope

jnAj joMnB� ¿BM ºB«j nj ³� »{±\ªµ [»ª¼{ ]

�¼½BQB«jx±\ªµ
low temperature azeotrope
jnAj joMnB� /¼½BQ ºB«j nj ³� »{±\ªµ [»ª¼{ ]

consistent ¬A±hªµ
³T{Aj ºnB£pBw B½ »‾A±hªµ ³� ºA³‾B«Bw [///³‾B½An]

k{BM
nB£pBw / ÇT«

consistency, coherence »‾A±hªµ
�‾B«BÇw ð½ ºAqÇ]A ¨BªÇU »TÇiA±®ÇÇñ½ [///³‾BÇÇ½An]
çnBíUnj o¢½kñ½ BM ¬C ºAq]A ³ñ‾B®a ºnAq)A¨o‾

k{BL‾
ºnB£pBw / ÇT«

collimator pBwBTwAoªµ
ºpBwBTÇwAoªµ ºAoM ³� ºA³¦¼w° [ºnAjoM³z1Ç‾ /¨]
ºn±‾ �‾B«Bw ð½ u¦Th« ºAq]A ºn±‾ ºBµn±d«

jo¼£»« nAo= ²jBPTwA jn±«
collimation 2 ºpBwBTwAoªµ
ð½ ºn±‾ ºAq]A ¬jAjnAo= k®½Ao) [ºnAjoM³z1‾ /¨]

jAkT«A ð½ nj H�¼=j /¼Mn°j
concurrent toªµ
,?Çi) »wk®Çµ ¾»Ç{ k®a B½ °j »£s½° [»'B½n ]

k‾nAj toTz« ���‾ ³� (/// ,³dPæ
Bµ³:¦e »Th½oªµÑ ºA³J¦e»Th½oªµ

ring homomorphism Bµ³J¦e»Th½oªµ
k{BM »Th½oªµ ³� Bµ³�¦e /¼M »T{B¢‾ [»'B½n ]

ºA³�¦e »Th½oªµ / ÇT«
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simultaneity »‾B«p©µ
ð½ kÇ½j pA jAk½°n °j ¬C nj ³� »�½Ao{ [ð½q¼� ]

kT)A»« dBPUA ¬B«p ð½ nj /¼í« o�B‾
compatible pBvªµ

jnAj ºpBvªµ S¼¦MB= ³� ºA³‾B«Bw [///³‾B½An]

compatibility ºpBvªµ
An ¬C ³� ²jAj B½ ³«B‾oM B½ ²nAq)A ð½ S¼¦MB= [///³‾B½An]
oÇ¢½j �«B‾oÇM BÇ½ ²nAqÇ)A BÇ½ ³‾BÇ½An ð½ BM nB� ºAoM

jpBw»« KwB®«
forward compatibility, kíM BM ºpBvªµ
upward compatibility
ºBµ³‾B«Bw BM ³� ºnAq)AShw B½ nAq)A¨o‾ [///³‾B½An]

k{BM ³T{Aj ºpBvªµ ºkíM
backward compatibility, ¥L! BM ºpBvªµ
downward compatibility
»¦L= �‾B«Bw BM ³�ºnAq)AShw B½ nAq)A¨o‾ [///³‾B½An]

k{BM ³T{Aj ºpBvªµ
homophonic Akæ©µ

»½Akæ©µ ³M J±v®« [»1¼w±« ]
homophony »½Akæ©µ
�ªÇµ ¬C nj ³Ç� »Ç½Akæk®Ça »î±Ç‾ /1 [»1¼w±« ]
»½Akæk®a»î±‾ /2 k‾A¬Bvñ½ ©T½n ºAnAj B´zhM

SwA »¦æA »®d§ ?i ð½ ºAnAj ³�@
interoperable o½mQy®�©µ
S¼¦MBÇÇ= ³ÇÇ� ºnAqÇÇ)A¨oÇÇ‾ »£sÇÇÇ½° [///³‾BÇÇÇÇ½An]

jnAj An o¢½j ºBµ³‾B«Bw BM ºo½mQy®�©µ

interoperability ºo½mQy®�©µ
BÇ½ °j nB£pBÇw ¬jo�nB� ° XBLUnA S¼¦MB= [///³‾B½An]
³ñL{ ð½ nj ©µ BM ºnAq)A¨o‾ �«B‾oM B½ ²nAq)A k®a
interoperation »z®�©µ
BÇ½ °j nB£pBÇw ¬jo�nBÇ� ° XBLUnA S§Be [///³‾B½An]
³ñL{ ð½ nj ©µ BM ºnAq)A¨o‾ �«B‾oM B½ ²nAq)A k®a

»‾BMp S�BM Ñ �T«©µ
hemoglobinometer [®w�¼M±¦£±ªµ

/¼M±¦£±ªµ ºo¼£@²pAk‾A ºAoM ºnAqMA [»ñ{qQ ]
hematinometer [®w;¼UBªµ / ÇT«
arte povera, poor art q¼a»M o®µ
@ÀÇÇioÇÇM ³ÇÇ� ºo®ÇÇµ yL®ÇÇ] [»ªv\ÇÇÇU /Çµ]
xpnA©� jA±« ¬joM nB� ³M BM ,»T®w ºpBw³ªv\«
³ÇM ¡‾n ° ¥ñ{ ¥=Ake pA ²jBPTwA BM ° »Twj¨j°

k«C j±]°
kinetic art »zL®] o®µ
j±i B½ ¬C nj ²k{_¦i nBYC ³� ºo®µ [»ªv\U /Çµ]

k‾AS�oe ¶k®®�¾B�§A B½ k‾AS�oe ºAnAj
art brut, raw art ¨Bi o®µ
k®‾BÇ« ,²k½k‾xp±Ç«C jAoÇÇ)A o®ÇÇµ [»ªv\ÇÇÇU /Çµ]

BµºA³)oeo¼W °y½oQ¬A°n jAo)A ,¬B�j±�@
artisan, craftsman nB�o®µ
j±]° ³M »îB®æ ºo®µ nBYC ³� ºjo) [»ªv\U /Çµ]

jn°C»«
air sickness »¢T�o£@Bª¼QA±µ

Bª¼QA±µ BM Ro)Bv« pA »{B‾ 2±´U [/// ºo¢{jo£@ ]
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wing-heavy aircraft �¼¢®w¤BM ºBª¼QA±µ
/¼¢®w¤BM S¼íT° nBaj ³� »½Bª¼QA±µ [»½A±µ /b]

SwA ²k{
pusher aircraft �¼vQg¦«ºBª¼QA±µ
ºnBÇz) 2±Ç‾ pA ¬C g¦Ç« ³� »½Bª¼QA±µ [»½A±µ /b]

SwA
tractor aircraft �¼z¼Qg¦«ºBª¼QA±µ
²k®Çzß� 2±Ç‾ pA ¬C g¦Ç« ³Ç� »½Bª¼QA±µ [»½A±µ /b]

SwA
air volcano ¬Bz�A±µ
A±Çµ ¬C pA oTz¼ÇM ³� ¬Bz)¥£ »î±‾ [»wB®{�¼«p ]

¡®w ° ¥£ BU j±{»« ZnBi
aerospace BS�A±µ
nj oPw BM ³� ºn°BØ®) ° ©¦î pA ºA³iB{ [»½A±µ /b]

jnAj nB� ° ow /¼«p c�w º¿BM ºBx)
modified aircraft ²k{³®¼´M jo£@A±µ
»P¼Ç� ºB�ÇUnA S´Ç] ³Ç� ºjoÇ£@A±Çµ [»«B�ÇÇ‾ /�]

SwA ²k{ ºpBw³®¼´M
turbojet aircraft »T]�¼Mn±U jo£@A±µ
»T]/¼Mn±U �‾Aoz¼Q ºAnAj ³� »½Bª¼QA±µ [»½A±µ /b]

SwA
private aircraft »~h{ jo£@A±µ
»~hÇ{ ¬BL¦i ¬C ð§B« ³� ºjo£@A±µ [»½A±µ /b]

SwA
commuter aircraft, »¦d«Ao� jo£@A±µ
feederliner, commuter airplane

¬C ¬p° ³Ç� »h¦« ¶n±U±«k®a jo£@A±µ [»½A±µ /b]
¬BL¦Çi »§k®Çæ oÇM ²°ÀÇî ° SwA k‾±ÇÇQ 19000

jnAj ºo)Bv« »§k®æ 19 oX�@Ake
local aircraft »¦d« jo£@A±µ
oÇµ k«CkÇ{ ¶j°kdÇ« nj ³� ºjo£@A±µ [»½A±µ /b]

k®�»« pA°oQ ²B£j°o)
volcanic aerosol »‾BzHzUC q½°A±µ
ºAqÇ]A pA ³ÇÇ� ºpBÇÇ£ »A±¦hÇÇ« [»wB®{�¼ÇÇ«p ]
A±Çµ nj _¦íÇ« q½n³Ç‾Aj é½BÇ« BÇ½ k«BÇ] »‾BzPzUC

SwA ²k{ ¥¼ñzU
foehn air jBL«o£ºA±µ
° ðzi ³� jBL«o£ ºBµjBM ³M X±Mo« ºA±µ [±] /�]

SwA ¨o£@
Otitidae ¬B½A²oM±µ
³Ç� ¬B‾BwBÇ‾nj �TÇwAn pA ºA²o¼ÇU [»wB®ÇÇÇ{Sv½p ]
° k‾A@ònqM nB¼vM BU ?w±T« ° ºp@»ñzi »‾B£k‾oQ

k‾nAj ²BU±� ° º±= nB�®« ° k®¦M ¬jo£ ° BµBQ
Chlamydotis undulata nAk]±« ¶oM±µ
�TÇwAn ° ¬B½A²oM±µ ¶o¼U pA ºA³‾±£ [»wB®Ç{Sv½p ]
q�o« nj SwAn ºBµoQ BM ºj±h‾ ZBU ³� ¬B‾BwB‾nj
ºAnAj ¬kÇM ° /Ç{°n ºoTÇv�@Bi ¬C ow ;jnAj ¬C
�vP= BU ¬jo£ /¼½BQ nj ³�SwA ²B¼w SwAn ºBµoQ

k‾nAj j±]° ³®¼w
business intelligence, BI nB�°Kv�x±µ
° ºn°Céª] nj ²jBPTwA jn±« ºB´½n°BØ®) [///³‾B½An]
RB¼¦ªÇî ³ÇM X±MoÇ« RBîÀÇAA ° BÇµ²jAj ¥¼¦dÇU

S�o{ ð½ »½Ao]A
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Eubalaena australis »M±®]¡®´‾±µ
�TÇwAn ° ¬B¼¢®´Ç‾ ¶o¼ÇU pA ºA³‾±£ [»wB®Ç{Sv½p ]
�§BÇM ;SwBÇ´§A° /½oT½±Ç= pA »Çñ½ ³� ¬B‾BwpBMJC
° SwA è½oÇî ¬C ºB®Ç{ ºBµ³§BÇM ,jnAkÇ‾ »TzQ

jnAj »‾qMjBM S§Be oTz¼M
Eubalaena japonica »®QAr¡®´‾±µ
�TÇÇwAn ° ¬B¼¢®´ÇÇ‾ pA ºA³‾±ÇÇ£ [»wB®ÇÇÇÇ{Sv½p ]
»TzQ �§BM ¬°kM ° ¥ñ{»�°j ¬kM BM ,¬B‾BwpBMJC

SwA ¡‾n²B¼w y‾kM ©SîA yhM ³�@

Eubalaena glacialis »§B`h½¡®´‾±µ
�TÇÇwAn ° ¬B¼¢®´ÇÇ‾ pA ºA³‾±ÇÇ£ [»wB®ÇÇÇÇ{Sv½p ]
³� ònqM »‾Bµj ° ¥ñ{»�°j »‾kM BM ¬B‾BwpBMJC

k®� »£k‾p jow nB¼vM ºB´MC nj k‾A±U»«
_oTz« @kµ�¼¼íU »¢®µBªµSÃ¼µ

joint targeting coordination board
BÇM ³Ç� »µk‾B«o) RB¼¦ªî q�o« ¬Aov)A [»«B�‾ /�]
³ÇM ¨AkÇ=A ,B´)kÇµ ¨k�ÇU K¼UoU ° S¼ªµA ³M ³]±U
ºAoÇM B´Ç‾C ¨Ak´Ç‾A ³Ç� k®®�»Ç« »½B´)kÇµ y®½q£@

jnAj Rn°oT RB¼¦ªî S¼�)±«



º
thunderstorm cell ºnk®U ¬B�±U �TiB½
ºAnAj AnBMºA³«±� ºBµoMA pA »T)oªµ �Tvµ [±] /�]

yinlC ° nk®U
sex cell, sexual cell »v®]�TiB½
»v®Ç] ºBµ²kW nj ³� »½Bµ³TiB½ [»wB®{Sv½p ]
° k®½C»Ç« j±]° ³M ºp±¼« ©¼v�U ²An pA ²jB« ° o‾

k‾±{»« ¥«B{ An »‾kM ºBµ/U¨B) pA »ª¼‾ H�¼=j
n°j ²An pA ²k‾o¼£jB½Ñ n°j pA ²k‾o¼£jB½

distance learner n°j ²An pA ²k‾o¼£jB½
n°j ° Ak] »ñ½q¼) ºB´‾Bñ« nj ³� ºjo) [///³‾B½An]
pA ²k®µjjBÇ½ BÇM yABLÇUnA ° jnAj nAo= ²k®µjjB½ pA
SwA o½mQ¬Bñ«A u¦Th« ºBµ³‾Bwn ° BµnAqMA _½oA

n°j pA ²k‾o¼£jB½ / ÇT«
online learner jioM ¶k‾o¼£jB½
»ñ¼‾°oTñ§A ºBµ³‾Bwn _½oA pA ³� »v� [///³‾BÇ½An]

k®¼M»«xp±«C ?ioM Rn±æ ³M °
SioM ºo¼£jB½Ñ jioM ¶k‾o¼£jB½

m-learner nB¼w ¶k‾o¼£jB½
©¼w»ÇM ºBÇµ²nAq)A pA ²jBPTwA BM ³� »v� [///³‾B½An]

jo¼£»« jB½ An »UnB´« B½ y‾Aj
n°j ²An pA ºo¼£jB½Ñ n°j pA ºo¼£jB½

distance learning, n°j ²An pA ºo¼£jB½
distance training
° ²k®µjjBÇ½ ¬C nj ³Ç� xp±Ç«C »î±ÇÇ‾ [///³‾BÇÇ½An]
©ÇµpA n°j ° AkÇ] »ñ½q¼Ç) ºB´‾Bñ« nj ²k‾o¼£jB½
° BÇµnAqÇMA _½oÇA pA B´Ç‾C XBLÇUnA ° kÇÇ‾nAj nAoÇÇ=

SwA o½mQ¬Bñ«A u¦Th« ºBµ³‾Bwn
n°j pA ºo¼£jB½ / ÇT«

online learning jioM ºo¼£jB½
»{p±«C ºA±Td« ¬C nj ³�ºo¼£jB½ »î±‾ [///³‾B½An]
?ioM Rn±æ@³M ° »ñ¼‾°oTñ§A ºBµ³‾Bwn _½oA pA

jo¼£»« nAo= ¬B£k‾o¼£jB½ nB¼TiA nj
blended learning »J¼H¦Uºo¼£jB½
ºBµ³L®Ç] pA »L¼�oÇU ³Ç� ºo¼£jBÇ½ »î±ÇÇ‾ [///³‾BÇÇ½An]
SwA ²o´a³M²o´a xp±«C ° zioM xp±«C ]¦Th«
m-learning, nB Ø¼w ºo¼£jB½
mobile learning
ºBÇµ²nAqÇ)A pA ²jBPTÇwA BM ºo¼£jB½ »î±‾ [///³‾B½An]

©¼w»M
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vicarious learning, ºA²kµBz« ºo¼£jB½
observational learning
BM nBT)n B½ RnB´« B½ RBîÀAA Kv� [»wB®{¬A°n ]
° ©¼�Tv« Rn±æ³M ³a ,¬Ao¢½j joñ¦ªî ¶kµBz«

©¦¼) k®‾B« ºA³‾Bwn _½oA pA ³a
asynchronous learning ¬B«qªµB‾ ºo¼£jB½
° ²k®µjjBÇ½ ¬C nj ³Ç� »{p±«C ºA³«B‾oM [///³‾B½An]

k‾nAk‾ S�o{ ¬B«qªµ n±A ³M ²k‾o¼£jB½
web-based learning, jB¼®MJ°ºo¼£jB½
WBL

J° �‾Bwn _½oA pA ºo¼£jB½ k®½Ao) [///³‾B½An]
J ß° ÇjB½ /@TiA

synchronous learning ¬B«qªµ ºo¼£jB½
° ²k®µjjBÇ½ ¬C nj ³Ç� ºo¼£jBÇ½ »î±Ç‾ [///³‾BÇÇ½An]

k‾nAj ºn±xe ° ©¼�Tv« XBLUnA ²k‾o¼£jB½
monument ¬B«jB½
³TiBw ³T{m£ ºB´‾B«p nj ³� »½BµB®M [/// ºo¢{jo£@ ]
k‾A²jo� Ak¼Q »h½nBU xpnA ¬B«p n°o« ³M ° k‾A²k{
ancient monument »‾BTwBM ¬B«jB½
ºBµB®M ²s½° ³M ,»ª½k= nB¼vM ºBµB®M [/// ºo¢{jo£@ ]
jApC ¨±ªÇî ºAoM B´‾C pA k½jpBM ³� ,S§°j ³M _¦íT«

SwA
jB¼®MJ° ºo¼£jB½Ñ Jß°-jB½

find ³T�B½

»TiB®{¬BTwBÇM RB)BzT�@A pA ³`‾C [»wB®{¬BTwBM ]
¬C nj »)BzT�@A RB¼¦ªî ³�»‾Bñ« B½ k½C»«Swj ³M

jo¼£»« Rn±æ
casual find »!BHUA �T�B½
ð½ »¦ªîo¼ÇW ° »)jB~ÇU uÇz� [»wB®{¬BTwBM ]
ºA³)oÇeo¼ÇW jAoÇ)A Swj ³ÇM »TiB®{¬BTwBM �T)B½

¬Apn°Bz� ° ¬Ao¢{jo£ ° ¬B‾BQ±a ¬±`ªµ
stray find ²k®�@AoQ �T�B½
,³®¼§BPÇw) »v®Ç] oÇµ pA »Ã¼{ oµ [»wB®{¬BTwBM ]
S)BÇM pA ZnBÇi ³Ç� (¬C k®‾BÇÇ« BÇÇ½ ³ÇÇñw ,q¦ÇÇ)

k½C Swj ³M »wB®{¬BTwBM
small find q½n �T�B½
ïnBÇ) ³� ºA²s½° ða±� ºBµ³T)B½ [»wB®{¬BTwBM ]
¥MBÇ= ,kÇ‾nAj _¦íÇU ¬C ³ÇM ³� (ºoTvM)ºA²pBw pA

k®Tvµ ¬jo� ¥ªe ° /T{AjoM
surface find »d#w �T�B½
Swj ³M /¼«p c�w pA ³� ºA³T)B½ [»wB®{¬BTwBM ]

k½C»«
find(-)spot, find place ²B£@³T�B½
oÇYA BÇÇ½ ³T)BÇÇ½ ð½ ³ÇÇ� »‾BÇÇñ« [»wB®{¬BTwBÇÇM ]

j±{»« S)B½ ¬C nj »TiB®{¬BTwBM
edge ¤B½
ð½ ³Ç]° °j ßtoTÇz« ¥~) ³� »�i /1 [»'B½n ]
ð½ tEn°j ³Ç� »�i²nBÇÇQ /2 SwA »í¦Tk®ÇÇa

k®�»« ¥æ° ©µ³M An @Ao£@
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lateral edge »L‾B]¤B½
²kîBÇ= pA »í¦T ³� ¨oµ B½ n±z®« pA »§B½ [»'B½n ]

k{BL‾
edges of a graph B´�Ao£ ¤B½
ð½ pA tEn °j ³Ç� »‾BªÇ� BÇ½ »�i²nBQ [»'BÇ½n ]

k®� ¥æ° ©µ ³M An @Ao£@
multiple edges ³‾B£k®aºB´§B½
ç°oP« @Ao£ tEn °j ³� ¤B½ k®a B½ °j [»'B½n ]

k®®� ¥æ° ©µ ³M An
escort n°B½
k~�« BU EkL« pA An Sz£ ³� »~h{ [/// ºo¢{jo£@ ]
k®�»« »µAoªµ RÀñz« ¤Àe B½ Bª®µAn ¬A±®î ³M
menopause »¢vÄB½
k¼§±U pA ¬p ºB´‾AkªhU ¬C nj ³�»T¼íT° [»ñ{qQ ]
° k®TÇv½A»Ç« pBM nBMð½ ³TPµ nB´a oµ nj ðªhU

j±{»« u=±T« ¬BT{j
menopause praecox, tny¼Q»¢vÄB½
premature menopause, premature
ovarian failure, climacterium praecox
° ºnAm£ðªhÇÇU tny¼ÇÇQ é�ÇÇÇ= [»ñ{qÇÇÇÇÇQ ]

»¢§Bw¥´a pA y¼Q »‾BT{j ºBµ³ioa
artificial menopause »î±®~« »¢vÄB½
k®‾B« »î±®~« ¥½Bw° BM ¬BT{j ¬jn°Ck®M [»ñ{qQ ]

»MBU±UoQ B½ »eAo]
firn @oMg½

@oM ° g½ /¼M ?wA° ke ³� ºA²jB« [»wB®{�¼«p ]
SwA

firn ice, iced firn kª\®« @oMg½
@oMg½ ° g½ pA »A±¦h« [»wB®{�¼«p ]

firnification ¬k{»�oMg½
³ÇM o\®Ç« BµnBvhÇ½ nj ³� ºk®½Ao) [»wB®{�¼«p ]

j±{»« @oMg½ ³M @oM ¥½kLU
ablation moraine »TwB�g½ S�oh½
g½ º°n ³� »¢®w RBí�= pA ºA@³½¿ [»wB®{�¼«p ]

jo¼£»« nAo= ºnBvh½ yMBwoM »A nj
de-icer Ajpg½
»®¼{BÇ« BÇ½ »=oM B½ »ñ¼‾Bñ« ºA³¦¼w° [»½A±µ /b]

jo£@A±µ b±�w º°n pA »½Ajpg½ ºAoM
de-icing »½Ajpg½
b±�Çw º°n pA ²k{jB\Ç½A g½ ¬j°jp [»½A±µ /b]

jo£@A±µ u¦Th«
active glacier ¤Bí� nBvh½
jnAj ¬B½o] g½ ¬C nj ³� ºnBvh½ [»wB®{�¼«p ]

passive glacier, dead glacier¤Bí�B‾ nBvh½
nj ³� k®� nB¼vM ¬B½o] BM ºnBvh½ [»wB®{�¼Ç«p ]
³� »½B],/¼«p ¶o� »½¿BM ºB´Toî ºA²nB= ?½Ao{
kµj»« fn ,SwA q¼aB‾ SwB�g½ ° S{BL‾A nAk�«
ablation 2 SwB�g½
B½ o¼hLU oYA nj nBvh½ ©\e yµB� [»wB®{�¼«p ]

¬k{ J°l
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Betelgeuse Ap±\§Ak½
n±‾oÇQ ¶nBTÇw /¼ªÇµj ³Ç� nBL]BÇP§C ¶nBTw [¨±\‾ ]

SwA ¬BªwC
through-composed k®Mð½
RBª¼v�ÇU pA ð½ oÇµ ¬C nj ³� ºA³‾AoU [»1¼w±« ]

k‾nAj ºA³‾B£@Ak] /d§ oí{
Bµ³:¦e »Th½oñ½Ñ ºA³J¦e»Th½oñ½

ring isomorphism Bµ³J¦e»Th½oñ½
k{BM »Th½oñ½ ³� Bµ³�¦e /¼M »T{B¢‾ [»'B½n ]

ºA³�¦e »Th½oñ½ / ÇT«
monophonic Akæð½

»½Akæð½ ³M J±v®« [»1¼w±« ]
monophony, monody »½Akæð½
ð½ B´®ÇU ¥«BÇ{ »½B�¼w±Ç« S)BM »î±‾ [»1¼w±« ]

»®d§ (part) ßyhM
Base unit ²B¢½BQ ¬B¢½
RB¼¦ªÇî nj ³Ç� ¬B«pBÇÇw pA »‾BÇÇ¢½ [»«B�ÇÇ‾ /�]
;jo¼£»Ç« nAoÇ= RB¼¦ªÇî n±dÇ« ° ³½BÇQ »ñ¼TÇ�@BÇU
³ÇM ³]±ÇU BM ¬B¢½ y½B«pn ° RB�oe ³� ºn±A@³M

j±{»« Ao]A ° ºq½nboA ¬C ºk®ª‾A±U
Rallidae ¬B½A²±¦½
ºA²pAkÇ‾A ³Ç� ¬B‾BwBÇ‾nj �TÇÇwAn [»wB®ÇÇÇ{Sv½p ]
¬jo£ °ð½nBM B´‾C nB�®« ° k‾nAj ?w±T« BU ða±�@

SwA ¨o‾ ° ²BU±� ¨j ° /´Q B´§BM ° k®¦M HTLv‾

Porzana porzana »J¼Je ¶±¦½
�TÇwAn ° ¬BÇ½A²±¦Ç½ ¶o¼U pA ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p ]
joÇ£ »‾kÇM ° ða±Ç� ºoÇw ºAnAj ³Ç� ¬B‾BwB‾nj
° jnAj k¼PÇw ºBµ³Çñ§ ¬C »T®ÇÇ½p ºBµoÇÇQ ;SwA

SwA q«o= ¶kîB= BM ¡‾njnp xnB�®«
Crex crex »J¼Je»½B®e ¶±¦½
�TÇwAn ° ¬BÇ½A²±¦Ç½ ¶o¼U pA ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p ]
;SwA nAj³Ç£n ¬C ¬kM »½¿BM Sªv= ³� ¬B‾BwB‾nj
° Rn±Çæ ° ºA²±´Ç= ³ÇM ¥½BÇ« »½B®Çe B´§BM º°n
ºoTv�@Bi ³M ¥½B« »MC ³®¼w �vP= ° ¬jo£ º±¦]

SwA
Sarothrura boehmi ©µ±M»�o�¨j ¶±¦½
�TÇwAn ° ¬BÇ½A²±¦½ïoÇ« pA ºA³‾±Ç£ [»wB®{Sv½p ]
ºA²±´= ° k¼Pw nAk§Bi ºBµoQ ºAnAj ³� ¬B‾BwB‾nj
jnAj »¦ñ{»�o� ° ¶joTv£ ¨j °SwA /{°n ° ²o¼U

»½BJ½o�A ²An²An ¶±¦½
Aenigmato limnas marginalis
�TÇwAn ° ¬BÇ½A²±¦Ç½ ¶o¼U pA ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p ]
° ²o¼U ºA²±´= ºBµnA±‾ ¬C o‾ u®] ³� ¬B‾BwB‾nj
¬kM º°n »½±¦] Sªv= ;jnAj ¬kM º°n nj k¼Pw
BÇU »\‾nBÇ‾ ¬kM o½p »L�î �¼eB‾ ,/{°n »®¼anAj

SwA q«o= ³M ¥½B« ºA²±´=
Porzana parva parva »J¼Jeða±� ¶±¦½
�TwAn ° ¬B½A²±¦½ ¶o¼U pA ºA³‾±£o½p [»wB®{Sv½p ]
nB�®« ¶kîB= ° ºoTv�@Bi ¬C ¬kM o½p ³� ¬B‾BwB‾nj
ºA²±´= ºBµ³£n ¬kM º°n ° SwA qLw BµBQ ° q«o=

jnAj /{°n ° ²o¼U
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Porzana pusilla intermedia qLw_±‾ ¶±¦½
�TwAn ° ¬B½A²±¦½ ¶o¼U pA ºA³‾±£o½p [»wB®{Sv½p ]
»½B«oi ¬C ¬kM º°n °SwA ða±� ³� ¬B‾BwB‾nj
° ²k®Ç�@AoÇQ ¥ñ{ºA³�¦e k¼Pw ºBµ³ñ§ BM ¡‾noQ

SwA »MCqLw ³M ¥½B« ºoTv�@Bi y‾kM o½p
Caperea marginata ³§±U±�¡®´‾p±½
�TÇwAn ° ¬B¼¢®´‾±‾ ¶o¼U pA ºA³‾±£ [»wB®{Sv½p ]
;SwA ¬B´Ç] ¡®´Ç‾ /½oTña±Ç� ³Ç� ¬B‾BwpBMJC

¬kÇM ¥Ç� n̈B´Ça ð½ j°ke ° ònqM HTLv‾ ¬C ow
²B¼w »TzQ c�w BM ²o¼U ºoTv�@Bi ¬kM¡‾n ;SwA

SwA oU/{°n »ªñ{ °
specific ionization ²s½° y‾±½
kÇeA° nj ²k{jB\Ç½A ºB´‾±Ç½Z°p jAkíU [ð½q¼Ç� ]

²jB« nj ºro‾AoQ ¶nl o¼v« ¤±A
ionization coefficient y‾±½ K½or / ÇT«

¥7 y‾±½ K½or
total ionization coefficient



 
  
  

ادب   شـورای فرهنگـستان زبـان و       31/1/88های این دفتر در جلسۀ مورخ         واژه
فارسی برای مدت سه سال تصویب شـده و بـه تأییـد رئـیس جمهـور محتـرم                   

  . رسیده است،نژاد جمهوری اسالمی ایران، جناب آقای دکتر محمود احمدی
  



  فهرست مطالب

  نُه  پیشگفتار
  یازده  مقدمه 

  سیزده  ی همکاران علم
  هجده  های اختصاری  نشانه

  1-329  های مصوّب فرهنگستان به ترتیب الفبای فارسی  فرهنگ واژه
 106-1  ها به ترتیب الفبای التینی  فهرست واژه

 203-107  ها براساس حوزه به ترتیب الفبای التینی  فهرست واژه

  



  اهللا الرّحمن الرّحیم بسم
  
  

  پیشگفتار
  

هـای مـصوّب فرهنگـستان زبـان و ادب            شـشمین مجموعـۀ واژه    با انتشار این دفتر که      
زبانان قرار    فارسی است، مجموعۀ دیگری از لغات مصوّب فرهنگستان در اختیار فارسی          

فرهنگستان زبان و ادب فارسی طی مدتی نزدیک بـه بیـست سـال در عرصـۀ                 . گیرد  می
ی مناسـب دسـت     افزارهـا   ای از اصول و قواعد و ضوابط و نـرم           گزینی به مجموعه    واژه

در . در ایران ایجـاد کنـد     » گزینی  واژه«ای را به نام       یافته و توانسته است دانشی چندرشته       
گزینی   نظران، دایرۀ واژه    سالهای اخیر، فرهنگستان با همکاری انجمنهای علمی و صاحب        

بـر  » سـپاری   بـرون «را از محدودۀ درون فرهنگستان فراتر برده و این وظیفه را به شـیوۀ               
تنها از ایـن راه     . گروههای علمی فعال در بخشهای مختلف جامعه نیز نهاده است         دوش  

توان به پدید آمدن یک نهضت ملی فراگیر برای پاسداری از زبـان فارسـی                 است که می  
جــا دارد از تــالش همــۀ اســتادان و . هــای بیگانــه امیــدوار بــود در برابــر هجــوم واژه

هـای فارسـی ایـن        گزینی در انتخاب واژه     هکارشناسانی که با مشارکت در گروههای واژ      
کنم، چنانکه جا دارد از مدیریت و تالش استاد محتـرم             اند سپاسگزاری     دفتر سهیم بوده  

دکتر حسن حبیبی، ریاست سابق فرهنگستان، و نیـز از همکـاران سـختکوش خـود در                 
  .ویژه سرکار خانم نسرین پـرویزی، تشکر نمایم گزینی فرهنگستان، به گروه واژه

  
  غالمعلی حدادعادل

  رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی
  گزینی مدیر گروه واژه و

  1388ماه  اردیبهشت



  
  
  
  
  
  مقدمه

  
  

گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی امسال نیز مانند سال قبل فعـال بـود و                  گروه واژه 
دفتر حاضر شـشمین دفتـر فرهنـگ        .  واژه را به تصویب برساند     4200توانست بیش از    

وقفۀ استادان و همکـاران گروههـای         های مصوّب فرهنگستان است که با تالش بی         واژه
ایـن دفتـر همچـون پـنج دفتـر          .  به انجام رسیده است    87گزینی در سال      تخصصی واژه 

هـای     فهرسـت واژه    فهرسـت اول،  . پیشین در سه فهرست جداگانه تنظـیم شـده اسـت          
ها بـه ترتیـب الفبـای          فهرست واژه  فهرست دوم، . مصوّب به ترتیب الفبای فارسی است     
ها براساس حوزۀ کاربرد و به ترتیب الفبای التینـی            التینی و فهرست سوم، فهرست واژه     

های این دفتر مانند دفتـر پـنجم اسـت بـه ایـن ترتیـب کـه                    ترتیب و تنظیم واژه   . است
ه حال در جایگاه الفبایی خود هـم آمـد          مترادفها در زیر مدخل اصلی ذکر شده و درعین        

  .است
نگـاری    ای که همچون دفترهای قبلی ذکـر آن ضـرورت دارد، شـیوۀ تعریـف                نکته

های این دفتر نیز تعریفهـای دقیـق علمـی و مناسـب بـرای فرهنـگ                 تعریف واژه . است
تخصصی نیست، بلکه برای روشن شدن مطلب و توضیح و توجیه معادل مصوّب آمده              

ای افـرادی در مقطـع تحـصیلی       شده و در حـدی هـستند کـه بـر            تعریفها عمومی . است
هـای فارسـی، صـورت        در تعریفها در مقابل برخی از واژه      . کارشناسی قابل درک باشند   

ها هنوز به تصویب      این بدان معناست که این واژه     . التینی آنها داخل دوکمان آمده است     
از ذکر صورت التینـی     . نهایی فرهنگستان نرسیده و صرفاً پیشنهاد گروه تخصصی است        

 اصطالحات معمول و رایج علمی و فنی نیز به علت مأنوس بودن آنها برای اهـل   برخی
  .فن خودداری شده است
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در اینجا قدردانی خود را از تمامی همکارانی کـه نـام آنهـا در فهرسـت همکـاران              
شک جز با یاری و همدلی و تـالش           بی. دارد  گزینی آمده است ابراز می      علمی گروه واژه  

همچنین از همکاران بخـش     . رسید  های این دفتر به ثمر نمی       برای واژه گزینی    آنها معادل 
تدوین فرهنگ، آقای محمدرضا پارسایار و همکارانشان خانمها مینـا سـعادتی و گیتـی               
قریب و همچنین خانمها اکـرم زرمحمـدی و زهــرا ســاقی شیــویاری، کـه حاصـل                 

دریـغ و     انـد و بـی      دهتالش گروه را برای عرضه به جامعـه در دفتـر شـشم تـدوین کـر                
اند، و از آقای محمدرضا فیروزخانی، مدیر مؤسـسۀ علـم روز،              صمیمانه ما را یاری داده    

آرایی نهایی فرهنگ را با دقت و حوصـله بـه انجـام رسـاندند، سپاسـگزاری                   که صفحه 
  .کند می

نظران و اسـتادان      امید است با تمهیداتی که گروه اندیشیده و همکاری همۀ صاحب          
ز علمی دانشگاهی و انجمنها بتوان سال آینده با دستی پربارتر حاصـل فعالیـت               در مراک 

  .مندان به زبان فارسی عرضه کرد خود را به عالقه
  

  گزینی گروه واژه
  88اردیبهشت 

  

 دوازده



  
  
  
  
  

  همکاران علمی
  
  

  ):شورای فرهنگستان(اعضای پیوستۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی 
 انوری، دکتر نصراهللا پورجوادی، دکتر یـداهللا ثمـره،          استاد عبدالمحمد آیتی، دکتر حسن    

، اسـتاد بهاءالـدین     )رئـیس فرهنگـستان   (دکتر حسن حبیبی، دکتر غالمعلی حداد عـادل         
خرمشاهی، دکتر محمد خوانساری، دکتر علی رواقـی، دکتـر بهمـن سـرکاراتی، اسـتاد                

استاد کـامران   اشرف صادقی،     ، دکتر علی  )گیالنی(اسماعیل سعادت، استاد احمد سمیعی      
فانی، دکتر بدالزمان قریب، دکتر فتح اهللا مجتبایی، دکتر مهدی محقـق، اسـتاد هوشـنگ                
مرادی کرمانی، دکتر حسین معصومی همدانی، دکتر محمدعلی موحد، استاد ابوالحـسن            

  نجفی، دکتر سلیم نیساری
  

  :گزینی اعضای شورای واژه
ی، دکتر غالمعلـی حـدادعادل، دکتـر         دکتر یداهللا ثمره، دکتر حسن حبیب      :اعضای پیوسته 

، دکتـر   )گیالنـی (محمد خوانساری، اسـتاد اسـماعیل سـعادت، اسـتاد احمـد سـمیعی               
اشرف صادقی، استاد کامران فانی، اسـتاد هوشـنگ مـرادی کرمـانی، دکتـر حـسین                   علی

  معصومی همدانی، استاد ابوالحسن نجفی، دکتر سلیم نیساری
زاده، دکتـر محمـدابراهیم       ر، دکتـر حـسن ابـراهیم       دکتر ژاله آموزگا   :اعضای غیرپیوسته 

ابوکــاظمی، مهنــدس محمدرضــا افــضلی، مهنــدس محمدرضــا بهــاری، دکتــر محمــد  
کمال پورتراب، دکتر احمـد       خان، نسرین پرویزی، دکتر علی پورجوادی، مصطفی        جن  بی

پور، دکتر هاراطون داویدیان،  جاللی، دکتر عباس حری، دکتر محمدرضا حیدری خواجه  
تر علی درزی، دکتر محمدتقی راشدمحصل، دکتر مهـدی رحیمیـان، دکتـر هوشـنگ               دک
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الدین طباطبـایی، دکتـر       الدین صادقی، دکتر عالء     رهنما، دکتر زهره زرشناس، دکتر قطب     
لطیف کاشیگر، سیامک کاظمی، مهندس علی کافی، دکتر ایران کلباسـی، دکتـر کتـایون               

صوری، دکتـر مهـشید میرفخرایـی، ابـراهیم         مزداپور، دکتر ارسالن گلفام، دکتر رضا منـ       
  پور، دکتر اسماعیل یزدی زاده، دکتر رضا نیلی زادۀ مشایخ، دکتر شهین نعمت نقیب

الـدین    ، دکتر سید مهدی سمائی، دکتـر عـالء        )معاون گروه ( نسرین پرویزی    :هیئت فنی 
  )مشاوران گروه(زاده  طباطبایی، دکتر شهین نعمت

  رویزی نسرین پ:ناظر تدوین فرهنگ
   محمدرضا پارسایار:مسئول تدوین فرهنگ و ویراستار

 عبدالعزیز تاتـار، مـریم توسـلی، مهنـوش          فاطمه اکبری، : گزینی  پژوهشگران گروه واژه  
، سـعید حـسامی تَکَلّـو، حمیـد حـسنی،           *تهرانی، مرضـیه چوپـانزاده، مهـدی حریـری        

ی، ابوالفـضل   محمدرضا حسینی، سهیال حیدری، رؤیا خدادادی، دکتر محمدرضا رضـو         
زرنیخی، فرزانه سخایی، فرشید سمائی، محمود ظریف، دکتـر رضـا عطاریـان، مهـرآذر               

آبـادی، عاطفـه قنبـری، آویـشن محـضری، سـمانه              فارسی، بشارت فتحی، مهدیه قنات    
  السادات میرفارسی، اسالم هورن خانی، علی مهرامی، شکوه ملک

  :اعضای گروههای تخصصی
شهیدی، دکتر کامیار عبدی، مهندس عـادل فرهنگـی           یب دکتر حمید خط   :شناسی  باستان

اهللا مالصالحی، مهرداد ملکزاده، ناصر نوروززادۀ چگینـی، دکتـر            شبستری، دکتر حکمت  
  جواد نیستانی

دکتـر حـسن       دکتر مسلم بهادری، دکتر عباس ثامنی، دکتر هـاراطون داویـدیان،           :پزشکی
والحـسن نـدیم، دکتراسـماعیل      رفیعی، دکتر حسن فرسام، دکتر مسعود کنـزی، دکتـر اب          

  )دبیر گروه(یزدی، دکتر رضا عطاریان 
زاده، دکتـر      دکتر سهیل اسکندری، دکتـر نـسرین امیـدوار، دکتـر دالـی بنـداریان               :تغذیه

زاده،   منش، دکتر آرش رشیدی، دکتر سعید قوام        سیدابوالقاسم جزایری، دکتر رضا راست    
  مهندس مژگان پورمقیم

رضا   نصراللهی، مهندس حسین     مهندس کامران حاج   :ای  ادهج ـ   شهری  حمل و نقل درون   

                                                 
 .در حال حاضر با گروه همکاری مستمر ندارند *

 چهارده



      همکاران علمی

 

شهیدزادۀ اسدی، مهندس اسفندیار صـدیقی، دکتـر مهـدی عظیمـی تبریـزی، مهنـدس                
  محمدرضا معدلت

 دکتر بهروز امرایی، امیر دریادار حسین جعفـری، مهنـدس حمیـد             :حمل و نقل دریایی   
الـه    کری، کاپیتـان نـصرت    حمیدی، کاپیتان شاهرخ خدایاری، امیردریادار عباسـعلی شـ        

  پور، کاپیتان امیرصبا فرهنگی علی
ــی ــل ریل ــر علــی اســدی الری، مهنــدس محمدحــسن اســماعیلی  :حمــل و نق  دکت

آبادی، مهندس محمود خبازنیا، دکتر جبارعلی ذاکری، دکتر محمدعلی رضوانی،            محسن
  دکترحسین قهرمانی
اکبر اکبـرزاده، کاپیتـان       علیخان والی، مهندس       مهندس اکبر اسداهللا   :حمل و نقل هوایی   

اهللا   محمـدی، جـواد رسـتمی، مهنـدس ذبـیح           محمد خان   سیدمحمود تدین، مهندس علی   
  زاده، مهندس حسن هوشنگی کریمی، کاپیتان علیرضا مرتضی

  زادۀ مشایخ  دکتر سیدمصطفی عاصی، ابراهیم نقیب:رایانه و فنّاوری اطالعات
حـسن رفیعـی، دکتـر رضـا زمـانی، سـعید             دکتر هاراطون داویدان، دکتـر       :شناسی  روان

  نوروزی جوینانی
پور، دکتر غالمرضا     دکتر مهدی رجبعلی     دکتر علی آبکار، دکتر علیرضا جمالی،      :ریاضی

   سیامک کاظمی رکنی لموکی، دکتر فرید روحانی، دکتر طاهر قاسمی،
تر خان، دکتر علی درزی، دکتر سیدمصطفی عاصی، دک         جن   دکتر محمود بی   :شناسی  زبان

  پور ارسالن گلفام، دکتر رضا نیلی
 دکتر مجید قادری، دکتر سروش مدبری، دکتر فرید مُر، دکتـر عبدالمجیـد              :شناسی  زمین

  پور یعقوب
 دکتر جمشید درویـش، دکتـر پـروین رسـتمی،            زاده،   دکتر حسن ابراهیم   :شناسی  زیست

ازمنـد، دکتـر    دکتر شاهین زارع، دکتر شایسته سپهر، دکتر مرتضی عطری، دکتر علـی فر            
  اصغر معصومی، دکتر وحید نیکنام اهللا مظفریان، دکتر علی ولی

الری، مسعود اوحـدی، دکتـر مهـدی رحیمیـان،             حمیدرضا احمدی  :سینما و تلویزیون  
  دکتر محمد شهبا، دکتر محمدباقر قهرمانی

 دکتر غالمعباس پارسافر، دکتر علی پورجوادی، دکتر اعظم رحیمی، دکتر منصور    :شیمی
  دینی، دکتر علی عباسیانعاب

 پانزده
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هاشـم، مهنـدس عبـاس        الـدین بنـی      مهنـدس تـاج      مهندس حسین اردکـانی،    :علوم جوّ 
جعفری، مهنـدس پرویـز رضـازاده، دکتـر حـسن عـسکری شـیرازی، مهنـدس احمـد                   

   دکتر هوشنگ قائمی، دکتر لطیف کاشیگر عسگری،
 دکتـر    بابـائی،    علی  دکتر محمدفرهاد عطائی، غالمرضا    :الملل  علوم سیاسی و روابط بین    

  مهدوی) هوشنگ(بهرام مستقیمی، دکتر عبدالرضا 
اقبال، دکتـر عبـاس حـری، پورانـدخت           دکتر ناهید بنی  : رسانی  علوم کتابداری و اطالع   

  سلطانی شیرازی، دکتر نوراهللا مرادی، دکتر نرگس نشاط
احمـد، محمدرضـا آهنـی، سـرهنگ محمدحـسن             ناخـدایکم مهـرداد آل     :علوم نظامی 

ی، سرهنگ مسعود اسفندیاری، سیداسماعیل افتخـاری، سـرهنگ محمـد بـاقری،             احمد
اهللا پیرزادفـر،     سرهنگ دوم غالمحسین بیابانی، عسکر پورغفاری بشری، سرهنگ قدرت        

آبـادی، سـیدکریم رسـتگار، سـرهنگ پاسـدار حـسین رضـایی،                سیاوش حسن   سرهنگ
رهنگ امیـر قدسـی،     دوم حمید سلطانی مفـرد، سـ        پناه، سرتیپ   سرهنگ عباسعلی رفعت  

دوم بیـژن     مرتضی عابدی یارندی، سهراب فاضل، سرهنگ محـسن محمـدی، سـرتیپ           
  مرادی، سیدعلی ملیح
جمعه، دکتر پروین زندی، دکتر محمدعلی سحری،          دکتر زهرا امام   :علوم و فنّاوری غذا   

دبیـر  (طینت    ساداتی، مهندس خدیجه خوش     دکتر محمد شاهدی، دکتر سیدعباس شجاع     
  )گروه
 دکتر فیروز آرش، دکتر محمدابراهیم ابوکاظمی، مهنـدس محمدرضـا بهـاری، دکتـر               :یکفیز

  اهللا عقدایی، ناصر مقبلی، دکتر عزالدین مهاجرانی راد، دکتر سیدروح الدین پاشایی جالل
 مهنـدس محمدرضـا داهـی، دکتـر         :ـ شـاخۀ زراعـت و اصـالح نباتـات           کشاورزی

کتر پرویز وجدانی، دکتر مصطفی ولیزاده،      عبدالمجید رضایی، دکتر داریوش مظاهری، د     
  صمدی دکتر بهمن یزدی

روحـانی، محمدمهـدی      ژیـان رئـیس      فریدون تبریزی، اسداهللا   :گردشگری و جهانگردی  
  ضیاءالدین، جالل نصیریان

اکبـر    اهللا امینی، مهندس علـی      جمعه، مهندس فضل    دکتر محمدحامد امام  : مدیریت پروژه 
   محمدابراهیم محجوب، دکتر محمدمهدی مرتهبصابری، مهندس رضا ضیایی، دکتر

کمال پورتراب، مهندس     فر، دکتر هومان اسعدی، مصطفی       دکتر محمدرضا آزاده   :موسیقی

 شانزده



      همکاران علمی

 

  نسق، دکتر ساسان فاطمی حمیدرضا رضایی، دکتر کیاوش صاحب
نثـاری، دکتـر سـعید         دکتـر علـی جـان      :مهندسی پلیمرـ شاخۀ علوم و فنّاوری رنـگ       

 دکتـر   : اعضای مدعو  رنجبر، دکتر نادر طاهری، دکتر علی عباسیان؛      رستگار، دکتر زهرا    
  الدین قرنجیک، دکتر عزالدین مهاجرانی محمد کریمی، دکتر کمال

 مهندس اکـرم پایـدار، دکتـر رضـا خیرانـدیش، دکتـر              :زیست و انرژی    مهندسی محیط 
ام الـدین، بهـر     الدین شایگان سالک، دکتر محمدعلی عبدلی، دکتـر منـصور غیـاث             جالل

  معلمی، دکتر سیمین ناصری
 دکتر هوشنگ سبحانی، دکتـر  :زیست مهندسی منابع طبیعی ـ شاخۀ علوم جنگل و محیط 

  مهاجر، بهرام معلمی جهانگیر فقهی، کورش کبیری کوپایی، دکتر محمدرضا مروی
قربـان، دکتـر علـی        دکتر ناصر توحیدی، دکتـر کمـال جـان        : مهندسی مواد و متالورژی   

جالل حجازی دهاقانی، دکتر پرویز دوامی، دکتر علـی کریمـی طـاهری،             حائریان، دکتر   
  دکتر رضا محمودی

پـور، مهـرداد سـرمدی، دکتـر          تفرشی، دکتر محمدرضا حیدری خواجه       بابک امین  :نجوم
  حسین معصومی همدانی، دکتر منصور وصالی

 الـدین صـادقی، دکتـر محمـدباقر قهرمـانی،           هما جدیکار، دکتر قطب   : هنرهای نمایشی 
  )دبیر گروه(احسان مقدس 

  
  همکاران فنی

   مینا سعادتی، گیتی قریب:پردازی نسخه
   اکـرم زرمحمـدی، زهـرا سـاقی شیـویاری:آرایی مقدماتی نگاری و صفحه حروف
   محمدرضا فیروزخانی، مدیر مؤسسه علم روز:بندی نهایی آرایی و صفحه صفحه

  

 هفده



  های اختصاری نشانه
  
زشکی ـ شاخۀ پ  ] شاخۀ دندانپزشکی. پ[  پروژه  مدیریت   ]پروژه. م[  

  مهندسی پلیمر  ]پلیمر[    دندانپزشکی
شهری  ونقل درون حمل  ]شهری درون. ح[

  ای ـ جاده
مهندسی پلیمر ـ شاخۀ   ] پالستیکپلیمر [  

  پالستیک
    ونقل دریایی حمل  ]دریایی. ح[
    ونقل ریلی حمل  ]یلیر. ح[

 مهندسی پلیمر ـ شاخۀ  ] رنگپلیمر [
  علوم و فنّاوری رنگ

    ونقل هوایی حمل  ]هوایی. ح[
    رایانه و فنّاوری  ]رایانه[

مهندسی پلیمر ـ شاخۀ   ] الستیکپلیمر [
  الستیک

    اطالعات  
    شناسی ـ شاخۀ زیست  ] گیاهی. زیست[

  ]زیست محیط[
  

  زیست و مهندسی محیط
  انرژی

  مهندسی منابع طبیعی ـ    گیاهی  
  سینما و تلویزیون  ]سینما[
  علوم جوّ   ]جوّ[

  
  ] جنگل. منابع[

شاخۀ علوم جنگل و 
  زیست  محیط

  مهندسی مواد و متالورژی  ]متالورژی[    علوم سیاسی و روابط  ]سیاسی[
  هنرهای نمایشی  ]نمایشی. هـ [    الملل بین  
    علوم کتابداری و  ]کتابداری[

    رسانی اطالع  
    علوم نظامی  ]نظامی[
    علوم و فنّاوری غذا  ]غذا. ف[
کشاورزی ـ شاخۀ   ] زراعت. ک[

زراعت و اصالح 
  نباتات

  

    گردشگری وجهانگردی  ]گردشگری[

  
   صورت اختصاری.  اختـ
   مترادف  .متـ 

 
abbr.  abbreviation 
(de.)  deuch 
(fr.) french 
f.f  full form 
syn.  synonym 

  

  



  
  
  
  
  
  

  تانهای مصوّب فرهنگس فهرست واژه
  

  به ترتیب الفبای فارسی
 
  





  آ ، ا
   ,hydro seeding  بذرافشانی  آب

    hydraulic seeding  
کــشت بــذر از طریــق مخلــوط ] زراعــت  .ک[

 کردن آن با آب و پاشیدن آن بر روی خاک
  

  aquation  جانشینی آبْ
تشکیل همتـافتی کـه در آن مولکولهـای         ] شیمی[

آرا  آب جانشین تعدادی یا تمـام گروههـای هـم         
  شوند می

  
  makeup water  آب جبرانی 

آبی که برای جبران کردن اتالف آب       ] زیست  محیط[
 شود ناشی از تبخیر و نشت و غیره اضافه می

  
 raw water  خام  آب
ــست محــیط[ ــل از  ] زی ــابع قب ــتی از من آب برداش

 هرگونه تصفیه یا مصرف
  

 دونشان  روش آب← آب دونشان

  
  light water  آب سبک

ی که هیدروژنهای موجود در مولکول      آب ]فیزیک[
 پروتونی هستند آن تک

  hydrofoil  سُر آب
شناوری تندرو که پس از رسیدن به سـرعت         ] نظامی[

هایی که از زیـر آن        ها یا تیغه    مشخص با استفاده از باله    
 شود اش از سطح آب بلند می آید، بدنه بیرون می

  
 heavy water  آب سنگین

ی موجود در مولکول    آبی که هیدروژنها   ]فیزیک[
اتمـی بـا هــستۀ   (آن از نـوع هیـدروژن سـنگین    

 هستند) متشکل از یک پروتون و یک نوترون
  

   بافت آبکش← آبکش
  

  secondary phloem  آبکش پسین
الد   بُـن وجودآمـده از       به آبکش] گیاهی  .زیست[

  دارندرشد پسین در گیاهانی که آوندی
  

  primary phloem  آبکش نخستین
ــست[ ــاهی  .زی ــش] گی ــهآبک ــده از   ب وجودآم

  در پیکر نخستین گیاهالد بُن پیش
  

  water tourist  گرد آبْ
گردشگری که بـرای ارضـای حـس        ] گردشگری[

هـای    کنجکاوی خود با قایق به مـشاهدۀ جاذبـه        
 پردازد آبی می



  4  گردی آب

 

  water tourism  گردی آب
ــه در آن ] گردشـــگری[ نـــوعی گردشـــگری کـ

 دیدنیهای  گردشگران در تعطیالت برای مشاهدۀ    
 پردازند آبی با قایق به سفر می

  
  conservation pool  آبگیر حفاظتی

حداقل آبی که برای کاربردهای     ] جنگل  .منابع[
ــریح و   ــه تفـ ــاگون، از جملـ ــتگونـ  از حفاظـ

  شود وحش، در پشت سد نگه داشته می حیات
  

   ,magmatic water  آب ماگمایی
    giuvenile water, plutonic water  

آب جداشـده از سـنگهای مـذاب        ] شناسـی  زمین[
  ماگمایی

  
 contour irrigation  آبیاری تراز

روشی در آبیاری زمینهای شیبدار     ] زراعت  .ک[
هـا روی خطـوط تـراز کنـده           که در آن جویچـه    

شوند تـا فرسـایش خـاک براثـر آبیـاری بـه               می
 کمترین میزان برسد

  
  pyromania  بارگی آتش

ــوعی اخــتالل در] شناســی روان[ ــه ن ــرل تکان  کنت
(impulse control disorder) که در آن فرد بارها 

  افروزد سهواً و عمداً آتش می
  

 pyromaniac  باره آتش
 بارگی آتشفرد دچار ] شناسی روان[

  
 heat kill  مرگی آتش

مرگ تمام یا بخشی از انـدامهای       ] زراعت  .ک[
 سوزی سبز گیاه بر اثر حرارت ناشی از آتش

  
 Achernar  آخرالنهر

 -آلفـا (ستارۀ آلفا در صورت فلکـی نهـر         ] نجوم[
 نهمین ستارۀ درخشان آسمان     46/0که با قدر    )  نهر

   سال نوری از ما فاصله دارد70است و حدود 
  

  comic relief  دار  آرامۀ خنده
نوعی فن نمایشی در سوگنامه برای      ] نمایشی  .    ه[

فراغت تماشاگر و تغییر فضا از حالت جدی بـه          
 کمدی

  
  tacticity  یشمندی آرا
وقوع نظم در پیکربندی بـسپارهایی کـه        ] شیمی[

واحدهای تکرارشوندۀ آنها قابلیت ایجاد نظمـی       
   دارند(stereochemical)فضاشیمیایی 

  
  mealy  آردی

ای که در دهان نـرم        ویژگی مادۀ غذایی  ] غذا. ف[
  و آردمانند است

  
  mealiness  آردینگی

ای که  ایییکی از خواص حسی مواد غذ     ] غذا. ف[
 دارنددر دهان حالتی نرم و آردمانند 

  
  archives1, archives service  1آرشیو

محـــل یـــا ســـامانۀ نگهـــداری و ] کتابـــداری[
ــازمان ــده  س ــی گزی ــوابق   ده ــناد و س ای از اس

فعالیتهای تجاری، دولتی، سازمانی یا فـردی کـه         
دالیل تاریخی، اطالعاتی یا حقوقی برای مدتی         به

منظـور تحقیـق و پـژوهش         بـه معین یـا نـامعین      
  شود نگهداری می

  
 archives2  2آرشیو

دلیــل ارزش  ای از منــابع کــه بــه مجموعــه] کتابــداری[
 شود تاریخی یا حقوقی در محلی خاص نگهداری می



  ملی آرشیو  5  

 

 light archives  آرشیو آزاد
ای از منابع کـه عمـوم مـردم           مجموعه] کتابداری[

  د توانند بدون قید و شرط از آن استفاده کنن می
  

 removed archives  آرشیو انتقالی
یـک    بـه      متعلق آرشیویاسناد یا منابع    ] کتابداری[

کشور که به هر دلیل بـه کـشور دیگـری منتقـل             
 شده باشد

  migrated archives   آرشیو کوچیده   .متـ 
 captured archives  ای  آرشیو مصادره

  
 iconographic archives  آرشیو تصویری

ــداری[ ــه] کتاب ــه  ای مجموع ــصویری ک ــار ت  از آث
دلیل اطالعاتی که در بردارند یا به سبب ارزش  به

  شوند پایدارشان گردآوری و نگهداری می
  

 personal archives  آرشیو خصوصی
آرشیو آثار متعلق به یک فرد یـا یـک          ] کتابداری[

  خانواده یا خاندان
  

  archivist  آرشیودار
فردی کـه دارای علـم سـازماندهی و         ] کتابداری[
گهداری آرشیو است و به فعالیت تخصصی در        ن

  اشتغال داردآرشیو
  

 archiving  آرشیوداری
علـم سـازماندهی و نگهـداری منـابع         ] کتابداری[

 یآرشیو
  

 digital archive(s)  آرشیو رقمی
ــداری[ ــامانه. 1] کتاب ــره و   س ــرای ذخی ــه ب ای ک

پذیر کردن منـابع رقمـی طراحـی شـده            دسترس
خوان  صورت ماشین به که یآرشیومنابع . 2است 

  گیرند در دسترس قرار می
  

   ,archival science  آرشیوشناسی
archival studies, archivistics, archivology 

ها و مفـاهیم      مندی از نظریه    پیکرۀ نظام ] کتابداری[
ــت و     ــایی و دریاف ــه شناس ــه ب ــهایی ک و روش

 و دسترسـی بـه      یآرشیواعتباریابی و حفظ مواد     
  کند آنها کمک می

  
 sound archives  آرشیو شنیداری

ای ماندگار از آثار شـنیداری        مجموعه] کتابـداری [
 شود که برای مقاصد پژوهشی نگهداری می

  
 photographic archives  آرشیو عکس

ای از عکــسها کــه فــرد یــا  مجموعــه] کتابــداری[
سازمان خاصی تولید یا دریافـت کـرده اسـت و           

ه در بـردارد    دلیل ارزش پایدار و اطالعـاتی کـ         به
 شود نگهداری می

  
 film archives  آرشیو فیلم

ای از    سازمان یا واحدی کـه مجموعـه      ] کتابداری[
فیلمهای سـینمایی و مـستند و کـارتون و مـواد            

 کند وابسته را نگهداری می
  

   آرشیو انتقالی← آرشیو کوچیده
  

  آرشیو انتقالی←ای آرشیو مصادره
  

 national archives  آرشیو ملی
ــداریکتا[ ــه    ] ب ــشور ک ــک ک ــزی ی ــیو مرک آرش

گردآوری و نگهداری و مدیریت اسنادی را کـه         
برای مردم و دولت ارزش تاریخی دارند برعهده        

 دارد



  6  ممنوع آرشیو

 

 dark archives  آرشیو ممنوع
 که برای   یآرشیوای از منابع      مجموعه] کتابداری[

اند و غیرقابل دسـترس       استفادۀ آینده ذخیره شده   
 هستند

  
  archival  آرشیوی

  آرشیوبه  منسوب یا مربوط] کتابداری[
  

   ,alveolus, alveolar cavity  آرَک
    odontobothrion tooth socket, 
    dental alveolus  

   ریشۀ   که   استخوانی  ای  حفره] پزشکی  دندان  .پ[
   است  قرار گرفته  در آن دندان

  
  خشکی حفره ←آماس  آرَک

  
 alveolectomy  بَرداری آرَک

   بدشــکلیهای تــصحیح] پزشــکی ندنــدا  .پ[
ــازه آرَک   اســتخوان  و برداشــتن اســتخوانی  از  س

    جراحی طریق
  

  alveolotomy  بُری آرَک
 از   سـازه     آرَک یـا     آرَک  برش] پزشکی  دندان  .پ[

   طریق جراحی
  

 alveolar process  سازه آرَک
   کـه    فک   از استخوان   بخشی] پزشکی  دندان  .پ[

  هـا در آن     آرَک و     اسـت    دنـدانی   قوس  دربردارندۀ
 قرار دارند

  
   باال  فک سازۀ ک آرَ← بَرواره  سازۀ آرَک

  
    پایین  فک سازۀ کآرَ ← زیرواره  سازۀ آرَک

   باال فک  سازۀ آرَک
    alveolar process of maxilla 

   اسـتخوان    تنۀ   تحتانی  برآمدگی] پزشکی  دندان  .پ[
  قرار دارند نها در آن دندا های   آرَک  که باال فک
   رواره بَ سازۀ آرک .متـ 

  
   پایین فک  سازۀ آرَک

    alveolar process of mandible 
ــدان  .پ[ ــکی دن ــدگی] پزش ــانی برآم ــۀ  فوق    تن

   دنـدانها در آن     هـای     آرَک   کـه    پایین  فک  استخوان
  قرار دارند

    زیرواره سازۀ آرک .متـ 
  

  alveolar1  آرَکی
   ک آرَ  به مربوط] پزشکی دندان  .پ[

  
  فک ← آرواره

  
  ,freedom of information  آزادی اطالعات

    FOI 
 اطالعـات حـق دسترسـی عمـوم بـه         ] کتابداری[

  رسمی
  

  cyberstalker  ای آزارگر رایانه
فردی که با استفاده از نامـۀ الکترونیکـی یـا           ] رایانه[

فوری یا با ارسال پیام به یـک وبگـاه یـا گـروه                پیام
 برای افراد مزاحمت (discussion group)وگو  گفت

 آید حساب می کند که نوعی جُرم به ایجاد می
   رایاآزارگر.متـ 

  
  Abel’s test  آزمون آبل 

آزمونی که آبل آن را ابداع کرده است و     ] ریاضی[
∑در آن اگر   nx  همگرا و { }nyای یکنـوا و    دنباله
nn باشد، آنگاه کراندار yx∑ نیز همگراست  
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 settleability test  نشینی تهآزمون 
آزمونی برای تعیین قابلیت جداشـدن      ] زیست  محیط[

 نشینی نهایی جامدات از مایع در حوض ته
  

  پذیر نشینی جامدات تهآزمون 
    settleable solids test 

 گیـری حجـم     آزمـونی بـرای انـدازه     ] زیست  محیط[
جامداتی که در یک لیتر نمونه پس از یک ساعت          

 شوند نشین می  ته(Imhoff)در قیف ایموف 
  

 consistent test  آزمون سازگار
 کـه تـوان آن، وقتـی کـه          ی  فرض آزمون] ریاضی[

 نهایت میل کند، به یک بگراید اندازۀ نمونه به بی
  

  آزمون ستبرای چین پوستی
    skin-fold thickness test 

ــه[ ــدن      ]تغذی ــی ب ــین چرب ــرای تعی ــی ب روش
  سر گیری ضخامت چربی عضلۀ سه اندازه

 skin-fold thickness  پوستی   چینستبرای  .متـ 

  
   ,hypothesis testing  فرضآزمون 

    hypothesis test  
در آمــار، روشــی بــرای انتخــاب یــک ] ریاضــی[

فرض یا فرض نقیض آن دربارۀ پـارامتر جامعـۀ          
 نظر مورد

  
 food intolerance test  غذاییآزمون نابردباری 

آزمونی برای سنجش واکـنش نـامطلوب       ] تغذیه[
  غیرایمنی بدن به یک غذای خاص

  
  نابردباری گلوکزیآزمون 

    glucose intolerance test 
آزمونی برای سنجش واکـنش نـامطلوب       ] تغذیه[

  غیرایمنی بدن به گلوکز

  نابردباری الکتوزیآزمون 
    lactose intolerance test 

آزمونی برای سنجش واکـنش نـامطلوب       ] تغذیه[
  غیرایمنی بدن به الکتوز

  
  بینی وارونۀ پیشآزمون 

    forecast-reversal test  
آزمون ارزیـابی کفایـت یـک روش معـین          ] جوّ[

  بینی پیشسنجی  برای درستی
  

 rugae  آژنگ
 و  ، چــین در کالبدشناســی] پزشــکی دنــدان  .پ[

    مخاطی  غشای شکنهای
  

  ruga palatinae, palatine rugae  کامی  آژنگ
   نـامنظم   وچروکهـای   چـین ] پزشـکی   دندان  .پ[

   بخـش    کـه   کـام    سـخت    قدامی   در ناحیۀ   عرضی
 شده و     تشکیل   همبند متراکم    از بافت   مرکزی آن 

    است  شده  پوشیده  با مخاط  آن سطح
  

 threshold odor, odor threshold  بوآستانۀ 
حدی از بوی نمونۀ آب یا گاز که  ] زیـست   محیط[

سـازی، بـرای شـامۀ انـسان قابـل            پس از رقیـق   
 تشخیص باشد

  
 sensory threshold  حسآستانۀ 

سطحی از تشخیص که در آن فرد یک        ] غذا. ف[
 کند محرک مشخص را احساس می

  
  buffet threshold  لرز آستانۀ سازه

 از آن شـروع     لـرز   سـازه ای کـه      نقطـه ] هوایی. ح[
  شود می
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  brake lining  آستر لنت
 ایجـاد   دیسکیهای  ترمزای که در      ماده] ریلی. ح[

 کند اصطکاک می
  

  آسیای بزرگ ←   آسیا
  

 first molar  اول  آسیای
 یـا     دائمـی    دنـدان   شـشمین ] پزشـکی   دندان  .پ[

    در هر چارَک  میانی  از خط  شیری  دندان چهارمین
  sixth-year molar  سالگی  شش آسیای   .متـ 

  
  ,molar, molar tooth  بزرگآسیای 

    dentes molares  
ــدان. پ[ ــکی  دن ــک] پزش ــی از خَ هری ــرین لف   ت

 تعـداد آنهـا در        کـه    دنـدانی   چارَک هر    دندانهای
   دائمـی   دنـدانگان  دو عـدد و در         شیری  دندانگان

    عدد است سه
  آسیا .متـ 

  
  اضافی پشت آسیا ←  چهارم  آسیای

  
  آسیای دوم ← ی سالگ  دوازده  آسیای

  
 second molar  دوم  آسیای

   یا پنجمین    دائمی   دندان  هفتمین] پزشکی   دندان . پ[
    دندانی  در هر چارَک  میانی  از خط  شیری دندان

  twelfth-year molar  سالگی  دوازده آسیای   . متـ 
  

   ,third molar, dens sapiens  سوم  آسیای
    third molar tooth  

 از    دائمـی    دنـدان   هـشتمین ] پزشکی   دندان . پ[
    دندانی چارَک در هر   میانی خط
  wisdom tooth   عقل دندان   .متـ 

  آسیای اول ←  سالگی  شش  آسیای
  

   ,premolar, bicuspid tooth  کوچک  آسیای
bicuspid, dentes premolar, premolar 
teeth 

   دنـدان    و پنجمین   چهارمین] پزشکی   دندان . پ[
   کـه    دائمـی    دندانگان  چارَک در هر      میانی  طخاز  

  آسیا قرار دارند  از دندانهای  و قبل بعد از نیش
  آسیا پیش .متـ 

  
 first premolar   اول کوچک  آسیای

   از خــط  دنــدان چهــارمین] پزشــکی  دنــدان. پ[
 بعـد از      کـه    دائمـی    دنـدانگان   ک در هر چارَ    میانی
 دارد قرار   دوم  کوچک ی آسیا از دندان   و قبل نیش

  
 second premolar   دوم کوچک  آسیای

   میانی  خط از     دندان  پنجمین] پزشکی   دندان . پ[
 آسـیای  بعد از      که   دائمی   دندانگان  کچارَدر هر   
 قـرار     اول  آسـیای    از دنـدان     و قبـل     اول  کوچک

  دارد
  

 ecological damage  شناختی بوم  آسیب
رنــوع آســیبی کــه بــه یــک ه]  جنگــل. منــابع[

 سازگان وارد آید بوم

  
  راهبردیپذیری  آسیب

    strategic vulnerability  
هـای حیـاتی      تأثیرپـذیری شـدید مؤلفـه     ] نظامی[

مربوط بـه قـدرت ملـی یـک کـشور در نتیجـۀ              
توانمندی و اقدامات تحمیلی کـشورهای دیگـر؛        
این تأثیرپذیری ممکن است به عوامل سیاسی و        

تصادی و اطالعاتی و اجتماعی و      جغرافیایی و اق  
 علمی و نظامی مربوط شود
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  induced damage  تَبَعیآسیب 
ــشرده شــدن   صــدمه] شــهری. ح[ ای ناشــی از ف

قطعات وسیلۀ نقلیه بـه یکـدیگر کـه منجـر بـه             
 دشو خمیدگی به سمت داخل یا خارج می

  
 direct damage  مستقیمآسیب 

صدمه دیـدن یـا تغییرشـکل وسـیلۀ         ] شهری. ح[
  شود یه که مستقیماً از تصادف ناشی مینقل

  
 particle detector  ذراتآشکارساز 

ای برای تشخیص ذرات پرانرژی       وسیله] فیزیک[
 و تعیین ویژگیهای فیزیکی آنها

  
  project initiation  پروژهآغاز 

 پـروژه شروع فرایندی که در نتیجۀ آن       ] پروژه. م[
 شود یابد و گسترۀ آن تعیین می رسمیت می

  
   ,protohistory  تاریخاز آغ
    protohistoric period  

 ای کـه در طـی آن جوامـعِ          دوره] شناسـی   باستان[
دارای نوشتار در نزدیکـی یـک جامعـۀ نانویـسا           

گیرنـد و راجـع بـه وقـایع و تـاریخ آن               قرار می 
 گذارند جامعه اطالعاتی برجا می

  
  Proto-Neolithic  نوسنگی آغاز 

ــتان[ ــی باس ــ ] شناس ــذار می ــای دورۀ گ ان فرهنگه
سـنگی و فرهنگهـای       گردآورِ فراپارینه     شکارگرـ
 سفال دامپروری دورۀ نوسنگیِ بی ـ  کشاورزی

  
 primordium  آغازه

اندام یا یاختـه یـا گروهـی از         ]  گیاهی . زیست[
  یافته در اولین مرحلۀ نمو های تمایز یاخته

 primordial  ای آغازه
  آغازهمربوط به ]  گیاهی. زیست[

  
 leaf primordium  ۀ برگآغاز

ترین ساختار در مرحلۀ      ابتدایی]  گیاهی . زیست[
  نمو برگ

  
 bud primordium  آغازۀ جوانه

ترین ساختار در مرحلۀ      ابتدایی]  گیاهی . زیست[
  نمو جوانه

  
 root primordium  آغازۀ ریشه

ترین ساختار در مرحلۀ      ابتدایی]  گیاهی . زیست[
  نمو ریشه

  
 Proto-geometric  هندسی آغاز 

گانـۀ    اولین مرحله از مراحـل سـه      ] شناسی  باستان[
 ).م. ق900 تا 1050(دورۀ هندسی 

  
 primordia  ها آغازه

تــرین ســاختارها در  ابتــدایی]  گیــاهی. زیــست[
 مراحل اولیۀ نمو

  
 colostrum  آغوز

ــه[ ــد روز اول پــس از  ] تغذی ــه در چن شــیری ک
 شود زایمان از غدد شیر ترشح می

  
  sunlust  ی گرد آفتاب

نوعی گردشگری برای شـیفتگان تفـریح        ]گردشگری[
 و استراحت در سواحل شنی دریا و زیر آفتاب

  
 pesticide  کُش آفت

ــاده]  زراعــت. ک[ ــاهی و  م ای کــه آفتهــای گی
 برد جانوری را از بین می
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 contact pesticide  کُش تماسی آفت
 که بر روی گیـاه      کُش  آفتنوعی  ]  زراعت . ک[

شود و پس از تماس با آفـت آن را از             پاشیده می 
 برد بین می

  
 systemic pesticide  جذبیکُش  آفت

 که پس از پاشیده     کش  آفتنوعی  ]  زراعت . ک[
شـود    شدن بر روی گیاه وارد جریان شیرۀ آن می        
 رود و آفت در نتیجۀ تغذیه از گیاه از بین می

  
  Caprifoliaceae  آقطیان

سـانان    باشـی   اجهای از خو    تیره]  گیاهی . زیست[
(Dipsacales) ای،   صورت علفی یـا درختچـه       ، به

  دارای گلهای دوتایی بر روی دمگل بلند
  

  ریزموجیآکوستیک 
    microwave acoustics 

ــک[ ــشدیدکننده ] فیزی ــاربرد ت ــه و ک ــای  مطالع ه
ــسامدای کــه در  آکوســتیکی ــه ریزمــوجهای ب  ب

 آیند ارتعاش درمی
  

   اطالعاتاشاعۀ گزینشی ←جاری رسانی  آگاهی
  

 advertised tour  گشت آگهی
هر گـشتی کـه جزئیـات آن از پـیش در        ] گردشگری[

 شده باشد دفترک سفرگذارها به صورت آگهی درج 
  

 pesticide pollution  کُش آفتآلودگی 
ــودگی حاصــل از درآمیخــتن ]  زراعــت. ک[ آل

  ها با مواد غذایی و هوا و آب و خاک کُش آفت
  

 information pollution  اطالعاتآلودگی 
گسترش اطالعـات ناسـودمند در هـر      ] کتابداری[

  اطالعاتیسامانۀ 

 noise pollution  صوتیآلودگی 
صدای بلند یا ناخواسته در     ] ، فیزیک زیست  محیط[

 محیط زیست انسان
  ای آلودگی نوفه .متـ 

  
  آلودگی صوتی ← ای نوفهآلودگی 

  
  نظم بلوری بیآلیاژ 

    disordered crystalline alloy 
مخلوطی از دو یا چند عنصر کـه در آن          ] فیزیک[

ای در جایگاههای     طور کاتوره  اتمهای مخلوط به  
 گیرند شبکۀ بلور قرار می

  
 physical fitness  جسمانیآمادگی 

توانایی بدن برای انجام مـؤثر و کارآمـد         ] تغذیه[
  فعالیتهای کاری و تفریحی استاندارد

  
 sufficient statistic  بسنده آمارۀ 

ای کـه توزیـع       برای یک پارامتر، آمـاره    ] ریاضـی [
شرطی نمونه به شرط مقدار آن آماره به پـارامتر          

 وابسته نباشد

  
 complete statistic  کاملآمارۀ 

ای که خانوادۀ توزیعهای متناظر با        آماره] ریاضی[
 آن کامل باشد

  
  برآماییاَ ← براَآمایش 

  
 sludge conditioning  لجنآمایش 

تصفیۀ لجن مایع قبـل از آبگیـری        ] زیست محیط[
آن برای تسریع و تسهیل آبگیری که معمـوالً بـا           

 شود افزودن مواد شیمیایی انجام می
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 ammonification  سازی آمونیاک
تجزیۀ باکتریایی نیتـروژن آلـی بـه        ] زیست  محیط[

 آمونیاک
  

  magma mixing  ماگماییآمیختگی 
ترکیبهـای  شدن دو ماگما با       آمیخته] شناسـی   زمین[

مختلف که منجر به تشکیل یک ماگمای دورگـه         
 شود با ترکیبی حدواسط بین آنها می

  
  isentropic mixing  آنتروپی  همآمیختگی 

 آنتروپـی   سـطح هـم   ی که در    آمیختگی جوّ ] جوّ[
 دهد رخ می

  
   ,purge compound  پاکسازیآمیزۀ 

flushing compound, cleaning compound 
صورت خاص برای تمیـز        به ای که   آمیزه] شیمی[

 شود آالت فراوری تهیه می کردن درون ماشین
  

  Bromeliaceae  آناناسیان
ســانان بــه  ای از چمــن تیــره]  گیــاهی. زیــست[

ای و    ندرت درختچه   صورت علفیِ چندساله و به    
 دارای برگکهای رنگی

  
 microwave antenna  ریزموجآنتن 

های بـاز   بَر با یک انت     ترکیبی از یک موج   ] فیزیک[
شکل که نقش فرسـتنده و        و یک بازتابندۀ سهمی   

 کنند   را ایفا میریزموجگیرندۀ 
  

 allosteric enzyme  دگرریختارآنزیم 
ای که دو ساختار متمایز       مایه  زی / آنزیمی] شیمی[

از هم دارد که یکـی فعـال و دیگـری غیرفعـال             
  است

 مایۀ دگرریختار زی .متـ 

  lyate ion    الحلّآنیون 
آنیونی که از حذف پروتـون از مولکـول         ] میشی[

  آید دست می ال بهحلّ
  

 آوانگاشتی ←آوانگار 
  

  phonography  آوانگاری
هـا    نظامی نوشتاری که در آن نـشانه      ] شناسی  زبان[

 بیانگر صداهای منفرد زبان هستند
  

 phonograph, phonogram  آوانگاشت 
نوشتاری نظام های  یک از نشانههر  ] شناسـی   زبان[
 انگارآو

  
 phonographic  آوانگاشتی 

  آوانگاریمربوط به نظام ] شناسی زبان[
  آوانگار .متـ 

  
  phonetic transcription1  آوانوشت

شدۀ آواهـای زبـان بـا         صورت ثبت ] شناسی  زبان[
  ها استفاده از نظامی از نشانه

  
   ,phonetic transcription2  آوانویسی

    narrow transcription, transcription1 
فرایند ثبت آواهای زبان با اسـتفاده       ] شناسی  زبان[

  ها از نظامی از نشانه
  

  vessel  آوند چوبی
لولۀ ممتد عمـودی در برخـی       ]  گیاهی . زیست[

ماننـد    های نسبتاً پیشرفتۀ نای     گیاهان که از یاخته   
 شیرۀ خـام  تشکیل شده است و     ) عناصر آوندی (

  در آن جریان دارد
  آوند چوب .متـ 



  12  سولفیدی آویز

 

 pendant sulphidic  یدیآویز سولف
گروهــی شــیمیایی بــر پایــۀ گروههــای ] شــیمی[

شـده بـا      سولفیدی که در کائوچوی طبیعی پخت     
 گوگرد وجود دارد

  
 pendant unsaturation  سیرنشده آویز 

زنجیری جانبی در یک بسپار کـه دارای     ] شـیمی [
 پیوند دوگانه است

  
 slow ahead  جلو به  آهسته

 با دور آهـستۀ     جلوه  فرمان حرکت ب  ] دریایی. ح[
 موتور

  
 slow astern  عقب به  آهسته

فرمان حرکت به عقب با دور آهستۀ       ] دریایی. ح[
 موتور

  
  ,sedimentation rate  گذاری رسوبآهنگ 

    rate of sedimentation  
شـده در یـک       مقدار رسوب انباشته  ] شناسی  زمین[

  محیط آبی در طی یک دورۀ زمانی خاص
  

 flow rate  شارشآهنگ 
حجمی از شاره که در واحد زمـان  ] زیست  محیط[

  کند از یک کانال عبور می
  بده.متـ 

  
 mass flow rate  رمیشارش جِآهنگ 

رمی از ماده که در واحد زمان از        جِ] زیست  محیط[
  گذرد سطح مشخصی می

   بده جِرمی.متـ 
  

  leakage rate  نشتآهنگ 
  از محفظهنشتآهنگ شارش هرگونه ] فیزیک[

 fallow1  آیش
دوره  زمینـی زراعـی کـه در یـک        ]  زراعت . ک[

 شود بدون کاشت گذاشته می

  
  ,black fallow, naked fallow  پاییزهآیش 

    bare fallow, bare summer fallow  
 کـه در آن در      گـذاری   آیشنوعی  ]  زراعت . ک[

زننـد و     طول یک فصل زمین زراعی را شخم می       
  کنند بدون کشت رها می

  
   ,summer fallow, half fallow تابستانهآیش 

    bastard fallow, pinshort fallow  
 کــه در آن گــذاری آیــشنــوعی ]  زراعــت. ک[

فاصلۀ بین برداشت محصول در بهـار و کاشـت          
  محصول بعدی در پاییز کمتر از سه ماه است

  
  chemical fallow  شیمیاییآیش 

 که در آن برای     گذاری  آیشوعی  ن]  زراعت . ک[
 علفهای هرز از مواد شـیمیایی اسـتفاده         مبارزه با 

 شود می

  
 fallow2  گذاری آیش

رها کـردن زمـین زراعـی بـدون         ]  زراعت . ک[
 کشت در یک فصل یا دورۀ زراعی

  
 cloud seeding  برآماییاَ

های هواویز یـا   افزودن عواملی مانند هسته  ] جـوّ [ 
منظور   یخ برای تغییر توزیع و اندازۀ ذرات ابر به        

  ارشتأثیر بر ب
 بر آمایش اَ.متـ 

  
   اَبَررسانندگی←اَبَررسانایی 
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  superconductivity  اَبَررسانندگی  
ــواد کــه مقاومــت   ]فیزیــک[ خاصــیت برخــی م

ــایین  ــای پ ــا در دم ــی آنه ــای  الکتریک ــر از دم ت
  شود گذارشان صفر می

   اَبَررسانایی.متـ 
  
 cloudbow  برْکماناَ

کمانی مدور و بزرگ و کمرنگ کـه براثـر    ] جـوّ [
  شود ْمه ایجاد می کنُور تابیده به ابر یا مه یا تُن

  fogbow  کمان   مهْ .متـ 
  mistbow  ْکمان  ْمه کنُتُ

  white rainbow  سپیدْکمان
  

 sludge blanket  لجن اَبر 
ــیط[ ــست مح ــرۀ   ] زی ــه در پیک ــی ک ــۀ لجن انبوه

صــورت  مشخــصی از آب یــا فاضــالب بــه   
 هیدرودینامیکی تعلیق شده باشد

  
 annual aberration  ساالنهابیراهی  

جایی مختصر موضع یک سـتاره در         جابه] نجوم[
تصویر در طول سال، براثر حرکت زمین بـه دور      

 خورشید
  

  chromatic aberration  فامیابیراهی  
عیبــی در عدســی کــه موجــب ]  رنــگپلیمــر [

هـای گونـاگون نـور در نقـاط           فـام شـدن     کانونی
  کند شود و طیف ایجاد می مختلف یک پرتو می

  
  aberration of star light  نور ستارهبیراهی  ا

ــوم[ ــتای   ] نج ــک راس ــاهری و کوچ ــاوت ظ تف
رصدشدۀ ستاره با راستای واقعـی آن، در نتیجـۀ          
حرکت رصدکننده یا ناظر در جهـت عمـود بـر           
مسیر نـور دریـافتی از سـتاره و محـدود بـودن             

 سرعت نور

  نورشناسی تارها ← تارهااپتیک 
  

 microwave optics  ریزموجیاپتیک 
ها بر پایۀ اصول  ریزموجمطالعۀ خواص   ]فیزیـک [

 ها ریزموجهای اپتیکی و  مشترک بین پدیده
  

  عَذارا ← کلب اکبراپسیلون 
  

 cloud chamber  براَاتاقک 
ای بـرای تـشخیص مـسیر ذرات          وسیله ]فیزیک[

پرانرژی در هنگـام عبـور از اتـاقکی انباشـته از            
 بخار سیرشده

  
 bubble chamber  حباباتاقک 

ای برای ردگیری ذرات یوننده بـا         وسیله ]فیزیک[
شـده در مـسیر       برداری از حبابهای تشکیل     عکس

 این ذرات
  

 fission chamber  شکافتاتاقک 
ای که نوترونهـای گرمـایی را بـا           وسیله ]فیزیک[

هـای ناشـی از جـذب        پاره ْ   شکافتآشکارسازیِ  
ــدازه   ــی ان ــوارۀ داخل ــا در دی ــری و  نوترونه گی

 کند میشمارش 
  

  locomotive cab  لکوموتیواتاقک 
  ه،که در آن خدمـ     لکوموتیو اتاقکی در ] ریلی. ح[

 کنند قطار را هدایت می
  

 pulp chamber  مغزه   اتاقک
 در    که   مغزه  حفرۀ از    بخشی] پزشکی   دندان . پ[

   قرار دارد دندان) body (  یا تنۀ تاج
  

 truck lever connection  اتصال اهرم بوژی
ای برای اتصال اهرمهای ترمـز بـه          میله] ریلی. ح[

 ترمز بوژی سامانۀ
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 brake hose coupling  اتصال شلنگ ترمز
پذیر لولۀ اصلی ترمز بین       رابط انعطاف ] ریلی. ح[

 دو واگن
  

 busway  راه اتوبوس
 روی مخصوص اتوبوس سواره] شهری. ح[
  

  وردایی خودهم ←اتوکوواریانس 
  

 food challenge  غذا اثرآزمایی 
دادن یک غذا به بیمار برای اثبات یـا رد          ] تغذیه[

 رابطۀ بین غذا با یک نشانه
  

  skin effect   پوستاثر 
ایجاد جریان متناوب در نزدیکی سـطح        ]فیزیک[

  جسم رسانا
  

 anomalous skin effect   هنجار  پوست بیاثر 
اثر پوسـت در دماهـای بـسیار پـایین و            ]فیزیک[

آن ضخامت الیـۀ پوسـت      بسامدهای زیاد که در     
رســانا از مــسافت آزاد میــانگین الکتــرون کمتــر 

  است
  

 Schottky effect  شاتکیاثر 
اثر ناشی از افزایش گسیل گرمـایونی از         ]فیزیک[

 رسانا براثر میدان الکتریکی
  

 herbicide effect  کُش  علفاثر 
 بـر روی    کُـش   علـف میزان تأثیر   ]  زراعـت  . ک[

 گیاه
  

   ,alienation effect  گذاری فاصلهاثر 
    Verfremdungseffekt (de.)  

اثری که مانع از غرق شدن تماشاگر       ] نمایشی  .    ه[
شـود تـا نگـاه     شـود و باعـث مـی    در نمایش می  

  فلسفی و سیاسی اثر کامالً دریافت شود
  

  ,food thermic effect  گرمایی غذااثر 
thermogenic effect of food, thermal  
 

effect of food, thermic effect of food 
ای که بعد از مصرف غذا در بـدن           انرژی] تغذیه[

  شود تولید می
  

 edge effect   لبهاثر 
خمیـدگی خطهـای میـدان در نزدیکـی         ] فیزیک[

 های صفحات خازن تخت لبه
  

 specific dynamic action  ویژۀ دینامیکیاثر 
گرمایی فراتر از مقدار گرمای پایـۀ بـدن         ] تغذیه[

تیجـۀ جـذب یـک مـادۀ غـذایی تولیــد      کـه در ن 
  شود می

  
  coercion  اجبار

هر نوع زور یا تهدید به زور کـه آزادی          ] سیاسی[
 کند عمل را محدود می

  
 parts of speech  کالماجزای 

ای کـه     بنـدی   در دستور زبان، طبقـه    ] شناسی  زبان[
براساس آن طبقۀ واژگـانی کلمـات کـه عمـدتاً           

 اضـافه،   شامل اسم، ضمیر، فعل، صـفت، حـرف       
حــرف ربــط، صــوت و حــرف تعریــف اســت، 

  شود مشخص می
 اقسام کلمه .متـ 

  
  occupation probability  اشغالاحتمال 

ای از  احتمــال قــرار گــرفتن مجموعــه] فیزیــک[
 ذرات کوانتومی در ترازی با انرژی معین
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 kill probability  انهدام احتمال 
  میزان احتمال تخریب یک هدف] نظامی[
  

 loneliness  ییتنهااحساس 
احــساس ناخوشــایند عــاطفی یــا ] شناســی روان[

 کسی شناختیِ ناشی از بی
  

 emotional loneliness  احساس تنهایی هیجانی
احساس انزوا و افسردگی ناشـی از       ] شناسی  روان[

ای صـمیمی و      عدم موفقیت در برقـراری رابطـه      
 رغم تالش برای آن پایدار با دیگران علی

  
 mouthfeel  دهانیاحساس 

حسی کـه هنگـام چـشیدن غـذا درک          ] غذا. ف[
 شود می

  
 wastewater reclamation  فاضالباحیای 

تصفیۀ فاضالب با هـدف اسـتفادۀ       ] زیست  محیط[
 مجدد از آن

  
 astrodynamics  اخترپویاشناسی

ای از مکانیک آسمان که به مطالعـۀ          شاخه] نجوم[
های ساخت بشر و فـضاپیماهای        حرکت ماهواره 

  پردازد کاوشگر می
  اختردینامیک.متـ 

  
 astrobleme  اخترداغ

یافتـۀ حاصـل از برخـورد         دهانۀ فرسایش ] نجوم[
سنگهای آسمانی با زمین کـه از طریـق سـاختار           

دیده قابل  ضربه شدت  شناختی و سنگهای به زمین
 شناسایی است

  
  اخترپویاشناسی ←اختردینامیک 

 astrobiology  شناسی اخترزیست
ی احتمال وجـود حیـات در       بررسی علم ] نجـوم [

 دیگر نقاط عالم
  

 astration  اخترش
ای بــه  ســتاره چرخــۀ تبــدیل مــواد بــین] نجــوم[

ها کـه در نتیجـۀ ایـن چرخـه واکنـشهای              ستاره
شود و سـپس      ای با عناصر سنگین غنی می       هسته

ای یـا     ای یا سـحابی سـیاره       به صورت باد ستاره   
  گردد ای باز می ستاره ابرنواختر به فضای بین

  
 astrochemistry  اخترشیمی

طـور    بررسی واکنشهای شـیمیایی کـه بـه       ] نجوم[
 گیرد طبیعی در فضا صورت می

  
 astrophysics  اخترفیزیک

بررسی سرشت فیزیکـی عـالم و اجـسام         ] نجوم[
 و شناسـایی    ،ویـژه سـتارگان و کهکـشانها        آن، به 

 ترکیب فضای بین آنها
  

 asteroseismology  شناسی  اخترلرزه
هـا از راه      های گرداگرد ستاره    بررسی لرزه ] نجوم[

 گیری دقیق انتقال دوپلری نور آنها اندازه
  

 astronavigation  اخترناوبری
یابی برمبنای اجسام آسـمانی         فن موقعیت ] نجوم[

که در آن نـاظر، بـا اسـتفاده از سـدس، ارتفـاع              
اجسامی همچـون خورشـید و مـاه و سـیاره یـا             

 گیرد یای درخشان را اندازه م ستاره
  

 astrograph  اخترنگار
ویژه برای عکسبرداری از      تلسکوپی که به  ] نجوم[

ای از آسمان طراحـی شـده         نواحی نسبتاً گسترده  
 است
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  Cannaceae  اختریان
گیاهــانی چندســاله و دارای ]  گیــاهی. زیــست[

پیچیـده کـه      هـم   ای به   ساقه با برگهای قاعده     زمین
 ندا ای راست و کاذب درآمده شکل ساقه به

  
  cross level difference  عرضیتراز اختالف 

 ریـل در دو مقطـع       تراز عرضـی   تغییر] ریلی. ح[
 عرضی در طول معینی از خط

  
 depressive disorder  افسردگیاختالل 

 کـه نـشانۀ بـارز آن        خُلقـی  اختالل] شناسی  روان[
  غمگینی است

  
  ردافسردگی خُاختالل 

    minor depressive disorder  
 که حـداقل دو     خُلقی نوعی اختالل ] اسیشن  روان[

افسردۀ مداوم   خُلقکشد و در فرد       هفته طول می  
لــذتی همــراه بــا حــداقل دو عالمــت از  یــا بــی

 ماننـد کـاهش یـا افـزایش اشـتها یـا             ،افسردگی
 آید وجود می ، بهپُرخوابیبیخوابی یا 

  
  افسردگی عمدهاختالل 

    major depressive disorder 
 کـه در آن     اختالل افـسردگی  ی  نوع] شناسی  روان[

عمـده   افـسردگیِِ  فرد حداقل دچـار یـک دورۀ      
  شود می

  
 paranoid disorder  بدگمانی اختالل 

اختاللی که مشخـصۀ آن آشـفتگیِ       ] شناسی  روان[
فکری معطوف به گزنـد و آسـیب اسـت، ولـی            

 آشفتگیِ عمدۀ شخصیتی در آن موجود نیست
  

 nutrition(al) disorder  ای تغذیهاختالل 

اختاللی که در نتیجۀ تغذیۀ نامناسـب در        ] تغذیه[
 شود دستگاههای بدن ایجاد می

  
 mood disorder  لقیخُاختالل 

اختاللی کـه مشخـصۀ آن واکـنش        ] شناسی  روان[
  ی به موقعیت است خُلقنامناسب 

  
 dysthymic disorder  لقیخُ کجاختالل 

ــی روان[ ــه   ] شناس ــسردگی ک ــتالل اف ــوعی اخ ن
ــصۀ آن  ــلمشخ ــسردۀق خُ ــب  اف ــداوم در اغل  م

ساعات روز است و حداقل بـه مـدت دو سـال            
 ادامه دارد

  
  قاعدگی مالل پیشاختالل 

    premenstrual dysphoric disorder 
ــی روان[ ــتالل] شناس ــی اخ ــا  خُلق ــا ب  در خانمه

 که یک هفتـه     خُلق افسرده مشخصۀ اضطراب و    
شود و در چنـد         پیش از شروع قاعدگی آغاز می     

 رود دگی از بین میروز اول قاع

  
  strategic warning  راهبردی اخطار 

 اخطار پیش از شروع عمل تهدیدآمیز] نظامی[
  

   ,information ethics  اطالعاتیاخالق 
    ethics of information, info-ethic 

ای از علم اخالق که به بررسـی          شاخه] کتابداری[
روابط میان تولیـد و نحـوۀ اشـاعه و اسـتفاده از             

 پردازد ات میاطالع

  
 environmental ethics  محیطی زیستاخالق 

ــابع[ ــل. منـ ــدات  ]  جنگـ ــه تعهـ ــولی کـ اصـ
 گیرد ت میئمحیطی انسان از آن نش زیست
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 fixed landing gear  فرود ثابت ارابۀ 
ارابۀ فرودی که قابلیـت جمـع شـدن     ] هوایی. ح[

  ندارد
  

 retractable landing gear  شو جمعفرود ارابۀ 
ارابۀ فرودی که قابلیـت جمـع شـدن      ]هوایی. ح[

  دارد
  

  ,tail wheel landing gear  م دُفرود چرخِارابۀ 
    conventional landing gear  

ارابۀ فرودی که چرخهای اصلی چپ      ] هوایی. ح[
چرخ و راست و جلویی در مرکز ثقل هواگرد و          

   در انتهای آن استدُم
  

  ,bicycle landing gear  فرود دوچرخارابۀ 
    bicycle undercarriage  

ارابۀ فرودی که چرخهـای اصـلی آن        ] هوایی. ح[
  هم و در خط مرکزی بدنه قرار دارد سر پشت

  
   ,tricycle landing gear  چرخ فرود سهارابۀ 

    tricycle undercarriage  
ارابۀ فرودی که چرخهای اصلی چپ      ] هوایی. ح[

تـر از مرکـز ثقـل هـواگرد و            و راست آن عقـب    
   در جلوی آن استچرخ دماغه

  
 random vibration   ای   کاتورهارتعاش 

/ ارتعاشـهای نـامنظم جـسم براثـر تپهـا         ] فیزیک[
هـای     موجهـا و دامنـه     طولای با     پالسهای نادوره 

  متفاوت
  

 altitude  ارتفاع
خـط یـا طـول        در هندسۀ مسطحه، پاره   ] ریاضی[

خطی که از رأس یک چندضلعی بر ضـلعی           پاره
 شود دیگر عمود می

 free board  آزادرتفاع ا
فاصلۀ عمودی بین باالترین سـطح      ] زیست  محیط[

  آب تا باالی مخزن
  

 stand height  تودهارتفاع 
 در  درختان چیره ارتفاع متوسط   ]  جنگل . منابع[

یک توده که معمـوالً براسـاس تعـداد معینـی از            
 شود قطورترین یا بلندترین درختان سنجیده می

  
 stand average height  متوسط تودهارتفاع 

ارتفاع متوسط تمـامی درختـان    ]  جنگـل  . منابع[
که برحسب میانگین حسابی یـا غالبـاً برحـسب          

بـه میـانگین درجـۀ دوم         ارتفاع برآوردی مربـوط   
قطر، یعنی میانگین سطح برابـر سـینه، محاسـبه          

 شود می

  
 archival value  آرشیویارزش 

سودمندی یـا اهمیـت اسـناد از نظـر       ] کتابـداری [
دلیل اطالعات مدیریتی یا حقوقی یـا         پایداری به 
 تاریخی آنها

  
   ,planned value  ای  برنامهارزش 

    budgeted cost of work scheduled  
شدۀ   ریزی  ای که برای کار برنامه      بودجه] پروژه. م[

  مشخصی تصویب شده است
  

 ecological value  شناختی ارزش بوم
ــابع[ ــل. منـ ــ. 1]  جنگـ ــۀ ویژگیهـ ای مجموعـ

شـناختی کـه بـه        سازگانهای بوم   اجتماعات و بوم  
 .2 شـوند   هر دلیل برای انسان ارزشمند تلقی می      

گیری یک اجتماع زیستی       قابل اندازه  خصوصیت
 سازگان یا بوم
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 protein value  ارزش پروتئین
تراز شده در ایجاد      قابلیت پروتئین خورده  ] تغذیه[

  پروتئین مبنا، در مقایسه با نیتروژن
  

 stumpage  دار  ارزش
قیمت درخـت سـرپا برحـسب       ]  جنگل . منابع[

 حجم در واحد سطح
  

   ,earned value  عملکردیارزش 
    budgeted cost of work performed  

شده برحـسب بودجـۀ       هزینۀ کار انجام  ] پروژه. م[
  تخصیصی

  
  شناختی بومگذاری  ارزش

    ecological valuation 
ی بـرای یـک   تعیین ارزش پـول ]  جنگـل  . منابع[

 ماننـد  (ecological entity)شـناختی   هستار بـوم 
 گونه یا زیستگاه یا منظر

  
  مکملی پروتئینارزش 

    protein supplementary value 
عنـوان    شـده بـه     قابلیت پروتئین مـصرف   ] تغذیه[

، در مقایـسه    تراز نتیروژن مکمل غذایی در ایجاد     
  پروتئین مبنابا 

  
 forecast evaluation  بینی پیشارزیابی 

  ها بینی فرایند تعیین کیفیت و کمیت پیش] جوّ[
  

  ,sensory evaluation  حسیارزیابی 
sensory analysis, organoleptic evaluation 

تعیین خواص حسی غذاها با روشهای      ] غذا. ف[
  آزمایشگاهی

  
 cyberbullying  ای رایانهارعاب 

سـرا،    ، گـپ  الکترونیکـی استفاده از نامـۀ     ] رایانه[
جو، تلفـن همـراه یـا انـواع دیگـر ابزارهـای               پی

  فنّاوری اطالعات برای ارعاب افراد
  

  Caesalpinaceae  ارغوانیان
ــست[ ــاهی. زیـ ــره]  گیـ ــانان  تیـ ای از باقالسـ

(Fabales) شکل درخت و درختچه، با گلهای        ، به
 ندرت منظم و دارای ده پرچم مجزا نامنظم و به

  
  کشامد ←طول ازدیاد 

  
 ozone  اُزون

یکی از شکلهای اکسیژن به رنگ آبی بـا         ] شیمی[
  O3بویی تند به فرمول 

  
 ozonator  زن اُزون

 کند زون را به آب اضافه میدستگاهی که اُ] شیمی[
  

 ozonation1  زنی اُزون
فزودن اُزون به آب یـا فاضـالب یـا          ا] زیست  محیط[

 هوا برای گندزدایی و کنترل بو یا اکسایش مواد آلی
  

 ozonizer, ozone generator  ساز اُزون
تبـدیل   زوناُدستگاهی که اکسیژن را بـه       ] شیمی[

  کند می
  

 ozonization  اُزونش
ــد] شــیمی[ ــشته فراین ــا آغ ــایش ی ــا   آم ســازی ی

 زوناُکردن با  ترکیب
  

 ozonation2  شدن اُزون
ترکیب مولکول اکسیژن با اتم اکسیژن و       ] شیمی[

  زمین در جوّزوناُتشکیل 
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 ozonolysis  کافت اُزون
  زون برای تشکیل ازونیدواکنش آلکنها با اُ] شیمی[

  
 ozonide  اُزونید

ای که از واکنش ترکیبات سیرنـشده         ماده] شیمی[
  آید  پدید میزوناُبا 

  
 torpedo  اژدر

سالح انفجاری زیرآبی خـودْحرکتی کـه بـر         ] نظامی[
شود   گیری می   روی اهداف سطحی یا زیرسطحی نشانه     

  اهداف را نیز داردو گاهی توانایی جستجوی
  

 torpedo launcher  اژدرافکن
ــامی[ ــیله] نظ ــا   وس ــواگرد ی ــا ه ــشتی ی ای در ک

 را بـه سـمت هـدف پرتـاب          اژدرزیردریایی که   
  کند می

  
 food standard  غذا استاندارد  

ای که مواد غـذایی بایـد         ویژگیهای کیفی ] تغذیه[
  داشته باشند

  
 Asclepiadaceae  استبرقیان

سـانان    سپاسـی   ای از گـل     تیـره ]  گیاهی . زیست[
(Gentianales) شـکل درختچـه و باالرونـده،         ، به

  دارای شیرابه و جام گل پیوستۀ منظم
  

 bulk strength   ای   پهکُاستحکام 
میزان استقامت مکانیکی هر واحد حجم      ] فیزیک[

  جسم جامد
  

  zygomatic bone  گونهاستخوان 
اسـتخوانی چهـاروجهی کـه     ]پزشـکی   دندان . پ[
رجستگی گونه و دیوارۀ جانبی و لبۀ کاسۀ چـشم          ب

 دهد و دوسوم قدامی قوس گونه را تشکیل می

  land capability  زمیناستعداد  
برداری از زمین برای      قابلیت بهره ]  زراعت . ک[

  استفادۀ ویژه
  

 deployment  استقرار
قرار گرفتن نیروهـا بـا آرایـش ویـژه در           ] نظامی[

 مناطق عملیاتی
  

 backward induction  روپساستقرای 
سـتقرای ریاضـی حـاکی از       صورتی از ا  ] ریاضی[

ــاه مجموعــۀ اعــداد طبیعــی واجــد   اینکــه هرگ
 nازای هر  نامتناهی باشد و بهPخاصیت مفروض 

 ، p(n-1) نتیجه شـودکه     p(n)، از 1طبیعی بزرگتر از  
   هستندpآنگاه همۀ اعداد طبیعی واجد خاصیت 

  
 Bayesian inference  بیزیاستنباط 

رهیافتی در اسـتنباط آمـاری کـه در آن          ] ریاضی[
پارامتر نامعلوم مورد برآورد دارای توزیع احتمال 
پیــشینی اســت کــه از ترکیــب آن بــا اطالعــات 

آید   دست می  ها، توزیعی پسینی به     حاصل از داده  
  که مبنای استنباط دربارۀ آن پارامتر است

  
 astrolabe  اسطرالب

گیری ارتفاع  ی اندازهای قدیمی برا   وسیله] نجـوم [
 ها و دیگر اجسام آسمانی ستاره

  
  Chenopodiaceae  اسفناجیان

ــست[ ــاهی. زی ــره]  گی ــک تی ــانان  ای از میخ س
(Caryophyllales)      صـورت     یک یا چندسـاله بـه

ندرت درخت که اغلب گوشتی یـا         درختچه و به  
  بندبند هستند

  
  sponginess  واری اسفنج

 که دارای بافتی    ای  خاصیت مواد غذایی  ] غذا. ف[
 پذیر و جاذب مایعات هستند متخلخل و برگشت
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 dpongy, sponglike  اسفنجی
ــذا. ف[ ــذایی ] غ ــادۀ غ ــی م ــافتی  ویژگ ــه ب ای ک

 پذیر و جاذب آب دارد متخلخل و برگشت
  

 noun  اسم
یکی از انواع کلمه دال بـر فـرد یـا           ] شناسی  زبان[

شیء یا عمـل و وضـعیت، بـا قابلیتهـایی ماننـد             
و توصـیف شـدن بـا صـفت         و  ه شدن   جمع بست 

 جایگاه فاعل یا مفعولقرارگرفتن در 
  

 collective noun  جمعاسم 
اسـمی بـا صـورت مفـرد کـه بـر            ] شناسـی   زبان[

  کند گروهی از افراد یا اشیا و غیره داللت می
  

 generic noun  جنساسم 
ای از افراد     اسمی نامعین که بر طبقه    ] شناسی  زبان[

 کند اللت مییا اشیا و مانند آن د
  

 count noun, countable noun  شمارااسم 
قابل شمارشی   اسمی دال بر پدیدۀ     ] شناسـی   زبان[

  شود که جمع بسته می
  

  ,mass noun  ناشمارااسم 
    non-count noun, uncountable noun  

ــان[ ــل  ] شناســی زب ــدۀ غیرقاب ــر پدی اســمی دال ب
  شود شمارشی که معموالً جمع بسته نمی

  
  fatty acid   چرباسید 

ترکیبات آلی شامل زنجیر هیدروکربن با      ] شیمی[
  گروه کربوکسیل انتهایی

  
  ,esterified fatty acid  شده اسید چرب استری

    free fatty acid  
محصول ترکیب اسید چرب آزاد با یـک        ] تغذیه[

  مولکول الکلی دیگر مثل گلیسرول

  نشده چرب استریاسید 
    on-esterified fatty acid 

اسید چرب آزادشـده از گلیـسیریدها در        ] تغذیه[
 اثر آبکافت

  
 saturated fatty acid  شده چرب اشباعاسید 

اسید چربی کـه در طـول شـاخۀ اصـلی           ] تغذیه[
  ای ندارد خود هیچ پیوند دوگانه

  
  نشده چرب اشباعاسید 

    unsaturated fatty acid 
اسیدچربی که در طول شاخۀ اصلی خود       ] تغذیه[

 گانه داردپیوند دو
  

  نشده اشباع چرب تکاسید 
    mono-unsaturated fatty acid 

اسید چربی کـه در طـول شـاخۀ اصـلی           ] تغذیه[
  خود فقط یک پیوند دوگانه دارد

  
  نشده چرب چنداشباعاسید 

    poly-unsaturated fatty acid 
اسید چربی کـه در طـول شـاخۀ اصـلی           ] تغذیه[

  خود چند پیوند دوگانه دارد
  

 essential fatty acid  رب ضروریچاسید 
اسیدچربی که بدن قـادر بـه سـاختن آن          ] تغذیه[

  نباشد یا نتواند به مقدار موردنیاز آن را بسازد
  

  اطالعاتاشاعۀ 
    dissemination of information 

ارســال اطالعــات بــه اعــضای یــک ] کتابــداری[
سازمان یا کتابخانه بنا بـر درخواسـت یـا بـدون            

  آناندرخواست
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  selective  گزینشی اطالعاتشاعۀ ا
    dissemination of information, SDI  

آوری و سازماندهی و انتخاب و  فراهم] کتابداری[
ــای     ــسب نیازه ــات برح ــنظم اطالع ــاعۀ م اش

  شده تعیین پیش از
 current awareness  رسانی جاری  آگاهی   .متـ 

  
 saturation tourism  گردشگری اشباعِ 

ــگری[ ــل] گردش ــدن تکمی ــذیرش  ش ــت پ  ظرفی
  گردشگری یک منطقه

  
 derivation  اشتقاق

ــان[ ــی زب ــلی در   ] شناس ــد اص ــی از دو فراین یک
سازی که از طریق آن با افزودن وند به پایـه             واژه

  شود ای ساخته می واژۀ تازه
  

 zero derivation  صفراشتقاق 
سازی که از طریـق       فرایندی در واژه  ] شناسی  زبان[

ای   ری یک واژه، واژه   عناصر زنجی آن بدون تغییر    
 دشو جدید با مقولۀ نحوی جدید ساخته می

  
 derivational  اشتقاقی

 اشتقاقبه فرایند  مربوط] شناسی زبان[
  

 ray  اشعه
ای کـه بـه       آکنه  ای نرم   مجموعه]  گیاهی . زیست[

 قـرار   آبکـش پـسین    و   چوبصورت شعاعی در    
  دارند

 پره .متـ 

  
 phloem ray  آبکشاشعۀ 

هـــای  هریـــک از یاختـــه]  گیـــاهی. زیـــست[
 بافت آبکشی در ا آکنه نرم

 homocellular ray  جوریاختهاشعۀ 
ــست[ ــاهی. زی ــوعی ]  گی ــعۀن ــشکل از اش  مت

  های همگن یاخته
  

 multiseriate ray  چندالیهاشعۀ 
 کــه در بــرش اشــعهنــوعی ]  گیــاهی. زیــست[

  شود  چند الیه دیده می صورت مماسی به
  

 xylem ray  چوباشعۀ 
  بافت چوبیای در  آکنه یاختۀ نرم]  گیاهی. زیست[

  
 heterocellular ray  ناجوریاختهاشعۀ 

ــست[ ــاهی. زی ــوعی ]  گی ــعۀن ــشکل از اش  مت
  های ناهمگن یاخته

  
 uniseriate ray  الیه  یکاشعۀ 

 کــه در بــرش اشــعهنــوعی ]  گیــاهی. زیــست[
 شود صورت یک الیه دیده می مماسی، به

  
 occupation  اشغال

سخیر و کنترل یـک منطقـه بـا اجـرای           ت] نظامی[
  عملیات نظامی

  
 military occupation  نظامیاشغال 

شرایطی که در آن سرزمینی تحت کنترل       ] نظامی[
  مؤثر نیروهای مسلح خارجی است

  
 main storey  اصلی اشکوب 

مهمترین و بلنـدترین اشـکوب      ]  جنگل . منابع[
 چنداشکوبههای  در توده

  
 overstorey  اشکوب برین

بخشی از درختان در جنگلی بـا       ]  جنگل . منابع[
 پوشش  تاجبیش از یک اشکوب که باالترین الیۀ        

 دهد را تشکیل می
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 understorey  اشکوب زیرین
تمامی گیاهـان جنگلـی کـه در        ]  جنگل . منابع[

 رویند  میاشکوب برینزیر 
  

  static friction    ایستاییاصطکاک 
 در حـال    نیروی اصطکاک بین دو سطحِ    ] فیزیک[

 تماس وقتی که نسبت به هم ساکن باشند
  

 kinetic friction    جنبشیاصطکاک 
اصطکاک بین دو سطحِ در حال لغـزش        ] فیزیک[

 نسبت به یکدیگر
  

 fluid friction  شارهاصطکاک 
ــک[ ــه از    ]فیزی ــاره ک ــان ش ــر جری ــت در براب مقاوم

 آید های مسیر پدید می کنش ذرات شاره و دیواره برهم
  

 stand improvement  تودهاصالح 
 کـه بـرای   (treatment)تیماری  ]  جنگـل  . منابع[

سالمتی و بهبود ترکیـب و سـاختار و شـرایط و     
 شود  انجام میناهمسال یا های همسال تودهرشد 

  
   ,forecast amendment  بینی پیشاصالحیۀ 

    FCST AMND  
ی  جـوّ بینـی   پـیش پیامی که با آن تغییـرات       ] جوّ[

 کنند  اعالم میمعتبر قبلی را
  

  حذف رقیباصل 
    competitive exclusion principle 

قانونی کلی که برطبق آن هرگاه      ]  جنگل . منابع[
دوگونه بر سر منابع یکسان رقابت کنند، یکی از         
آنها نهایتاً باید رفتار یا عادات غذایی خود را بـا           
دیگری تطبیق دهد یا به ناحیۀ دیگری مهاجرت        

 رود صورت از بین می ، درغیراینکند

 active defense principles  اصول پدافند عامل   
ای کـه براسـاس آن        شـده   اصول شـناخته  ] نظامی[

نیرویی در مقابل آفند نیروی متجاوز اقـدامات و         
 دهد آرایش پدافندی انجام می

  
  پدافند غیرعاملاصول 

    passive defense principles 
ساس آن بـرای    ای که برا    شده  اصول شناخته ] نظامی[

دفــاع و حفاظــت در مقابــل اقــدامات تجاوزگرانــه 
 گیرد اقدامات پدافندی غیرعامل صورت می

  
 distomolar, retromolar   آسیا پشت  اضافی

   کـه    کـوچکی    اضافی  دندان] پزشکی   دندان . پ[
  روید  می  دائمی دندانگان در   سوم آسیای  پُشت

 fourth molar   چهارم آسیای   .متـ 

  
   ,paramolar  کنارآسیا  افیاض
    accessory buccal cusp, paramolar   
    upernumerary molar tubercle,  

   کـه    کـوچکی    اضافی  دندان] پزشکی   دندان . پ[
  بــاال فــک در   و اغلــبآســیا  در کنــار دنــدانهای

 روید می
  

 mesiodense, mediodense  میانی  اضافی
   بـین    کـه   ای   اضـافی   دنـدان ] پزشکی   دندان . پ[

   قرار دارد باال  فک ِ مرکزی پیش  دندانهای
  

  اطالعات ←اطالع 
  

 information  اطالعات
ــداری[ ــعیت در   ] کتاب ــونی وض ــه دگرگ ــه ب آنچ

 شـناختی   نظامهای طبیعی و سـاختگی یـا نـشانه        
  انجامد می
  اطالع .متـ 
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 open-source intelligence  آشکاراطالعات 
 اطالعاتی بـالقوه    اطالعاتی حاوی ارزش  ] نظامی[

 که در دسترس عموم قرار دارد
  

  ,e-information  الکترونیکیاطالعات 
    electronic information 

 الکترونیکــیصــورت  اطالعــاتی کــه بــه] رایانــه[
  شود نگهداری و عرضه می

  اطالعات  ـ   ای.متـ 
  

 critical intelligence  حیاتیاطالعات 
لزم توجـه   اطالعات بسیار مهم کـه مـست      ] نظامی[

 فوری فرمانده است
  

 strategic intelligence  راهبردیاطالعات 
 برای تکوین راهبـرد      مورد نیاز  اطالعات] نظامی[

و سیاست و طرح و عملیات نظـامی در سـطوح           
 صحنۀ عملیاتملی یا 

  
  operational intelligence  عملیاتیاطالعات 

ای کــه بــرای  شــده اطالعــات پــردازش] نظــامی[
 اجرای پیکارها و عملیات عمده در       ریزی و   طرح

جهت اهداف راهبـردی در منـاطق عملیـاتی یـا           
   مورد نیاز استعملیاتهای  صحنه

  
 all-source intelligence  فراگیراطالعات 

اطالعات امنیتـی کـه از منـابع           مجموعۀ] نظـامی [
 مختلف به دست آمده است

  
  کژاطالعات ← نادرستاطالعات 

  
  ذارناسی اثرگهواشاطالعات 

   significant meteorological information, 
    SIGMET information, SIGMET 

هـای   پیام اخطار هواشناسـی بـرای پدیـده      ] جـوّ [
ای کــه بــر ایمنــی عملیــات پــرواز تــأثیر  جــوی

گذراند و معموالً دفتر مراقبت هواشناسـی آن          می
 کند را حداکثر برای چهار ساعت آینده صادر می

  
  الِم اطالعات ع←رسان  اطالع

  
   علم اطالعات←رسانی  اطالع

  
 info(r)metrics, infometrics  سنجی اطالع

ای که در آن جریان و گردش و          حوزه] کتابداری[
د و  وشـ  میگیری    رفتار اطالعاتی، تحلیل و اندازه    

 شود   آنها مشخص میروابط کمّی میان
  

  informologist  شناس اطالع
  و تخـصص   دارای دانـش  کـسی کـه     ] کتابداری[

   استشناسی اطالع
  

 informology, informatology  شناسی اطالع
کوشد به فهـم      ای بنیادین که می     حوزه] کتابداری[

هـای آن     اطالعات و چارچوب و ابعـاد و جنبـه        
 نایل آید

  
 Fisher information  اطالع فیشر

در نظریۀ برآورد، میزان اطـالع موجـود        ] ریاضی[
ای بـا      از جامعـه   nازۀ  انـد   ای تصادفی به    در نمونه 

ــالی   ــابع چگ ــارامتر  f(.|θ)ت ــارۀ پ ــابعی θ درب ، ت
 صورت  بهθ برحسب 








∂
∂

θ
θ )|log(. xEn  

  
 informationist1  گرا اطالع

عنـوان عامـل       به اطالعاتکسی که از    ] کتابداری[
  کند قدرت برای فعالیتهای خود استفاده می
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 informationism1  گرایی اطالع
 بر این نظرکه اشـاعۀ       ولوژی مبتنی ایدئ] کتابداری[

 انجامد  به ایجاد قدرت میاطالعات
  

 informationist2  ورز اطالع
کسی که در زمینۀ مراقبتهای بالینی یـا        ] کتابداری[

پزشکی به ارائۀ خدمات مـرتبط        تحقیقات زیست 
  گمارد با پژوهش و مدیریت دانش همت می

  
 informationism2  ورزی اطالع

ات مرتبط با پژوهش و مـدیریت      خدم] کتابداری[
دانش در زمینۀ مراقبتهـای بـالینی یـا تحقیقـات           

 پزشکی زیست
  

 ballast declaration  ترازهاظهارنامۀ 
مدرکی که یک شناورِ بدون بـار بـه         ] دریایی. ح[

هنگام خروج از بندر به مقامات گمرک در بنـدر          
 کند ارائه می

  
 cyberpicketing  ای رایانهاعتراض 

اسـتفاده از اینترنـت بـرای اعتـراض بـه            ]رایانه[
دستمزد و شرایط کار و محصوالت نـامطلوب و         

  یک سازمان... محیطی و  سیاستهای زیست
  

 peace enforcement  صلحاِعمال 
کارگیری نیروهای نظامی یا تهدید بـه         به] نظامی[

استفاده از آنها که معمـوالً بـرای کـسب اقتـدار            
رها بـه تابعیـت     المللی و مجبور ساختن کشو      بین
های سازمان ملل در جهـت        ها و قطعنامه   فرمان از

 گیرد  صورت میحفظ نظم و صلح جهانی
  

 biodiversity loss  تنوع زیستیاُفت 
هـا و گـسترۀ       کاهش تعداد گونه  ]  جنگل . منابع[

اجتماعات زیستی و گسستگی آنها و نیز کاهش        
 تنوع ژنتیکی

  
 fluctuation  وخیز  افت
ف هر کمیت از مقدار میـانگین آن        انحرا] فیزیک[

که معموالً بین دو مقدارِ حدیِ کمینـه و بیـشینه           
 کند تغییر می

  
  materiel readiness  افزارآمایی

امکان دستیابی یک سـازمان نظـامی بـه         ] نظـامی [
افزارگان مورد نیاز برای پشتیبانی از فعالیتهای زمان        

 نشده از قبیل امدادرسـانی      بینی  جنگ یا شرایط پیش   
در زمان بحران یا در هنگام وقـوع حـوادثی چـون            

 سیل و زلزله و سایر موارد اضطراری
  

  materiel  افزارگان
، ماننـد تانـک و قطعـات        اقالم موردنیـاز  ] نظامی[

کردن و نگهداری   برای تجهیز و عملیاتی     یدکی،  
اهـداف  در جهـت    های نظـامی    و پشتیبانی فعالیت  
 اداری یا رزمی

  
 depression  افسردگی 

هــای  حــالتی روانــی بــا مشخــصه] شناســی وانر[
 احساس خستگی و غمگینی و تنهایی و یأس

  
  پسازایمانافسردگی 

    postpartum depression  
در چهـار تـا شـش       افسردگی زنان   ] شناسی  روان[

 هفتۀ پس از زایمان
  

  همراه با سراسیمگیافسردگی 
    agitated depression 

ا  شـــدید همـــراه بـــافـــسردگیِ] شناســـی روان[
 و قــراری بــی و حرکتــی  -  روانــیسراســیمگیِ 

  پذیری تحریک
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 unipolar depression  قطبی یکافسردگی  
اختاللِ  یا   اختالل افسردگی هر نوع   ] شناسی  روان[

 افسردگی عمده   همراه با یک یا چند دورۀ      خلقی
 بـدون   افـسردگی یا دورۀ طوالنیِ وجود عالئـم       

  شیدایی نیمه یا شیداییسابقۀ عالئم 
  

 depressed  ده افسر
  افسردگیویژگی فرد دچار ] شناسی روان[
  

 liaison officer  رابطافسر 
ــامی[ ــاد درک   ] نظ ــۀ او ایج ــه وظیف ــصی ک شخ

مشترک و وحدت عمل میان یگانهـای مختلـف         
روهـای انتظـامی و دیگـر       نیروهای نظـامی یـا نی     

 سازمانهاست
  

 air liaison officer  رابط هواییافسر 
افـسری کـه وظیفـۀ او       فردی بـا درجـۀ      ] نظامی[

ــان    ــل می ــدت عم ــشترک و وح ــاد درک م ایج
 ای مختلف هوایی استهیگان

  
  nozzle   افشانک 

ای مناسـب بـرای       ای بـا دهانـه      وسیله] متالورژی[
خروج مخلوط مایع و جامد یا مـایع و مـایع یـا             

 مایع گاز با فشار نسبتاً باال
  

 beverage concentrate  ساز نوشابهافشردۀ  
 ۀ یا محلول غلیظی که برای تهیـ       شربت] غذا. ف[

 شود نوشابه رقیق می
  

  ,information economics  اطالعاتاقتصاد 
    economics of information, infonomics 

ای کـه بـه    در اقتصاد خـرد، شـاخه    . 1] کتابداری[
 بـر تـصمیمات     اطالعـات مطالعۀ چگونگی تأثیر    

مبحثی که در آن دادوستد     . 2 پردازد  اقتصادی می 
عنوان یـک کـاالی اقتـصادی مـورد            به عاتاطال

 گیرد مطالعه قرار می
  

  mineral economics  معدناقتصاد 
ــه  زیرشــاخه] شناســی زمــین[ ای از اقتــصاد کــه ب

بررســی قیمــت و عرضــه و تقاضــا و بازاریــابی 
  پردازد کاالهای معدنی می

  
 conservation measures  حفاظتیاقدامات 

توان    طریق آنها می   اقداماتی که از  ]  جنگل . منابع[
 زیست یک ناحیه را حفظ کرد کیفیت محیط

  
  پیشدستی ←پیشدستانه اقدام 

  
  اجزای کالم ← کلمهاقسام 

  
 climatotherapy  درمانی اقلیم

ــیم شــاخه] جــوّ[ ــه  ای از اقل شناســی پزشــکی ک
 پردازد مطالعۀ تأثیر اقلیم در درمان بیماریها می به

  
 climatography  نگاری  اقلیم

ویـژه بـا      توصیف کامل و کمّـی اقلـیم، بـه         ]جوّ[
هایی که مقـادیر خـاص     توجه به جدولها و نقشه    

عناصر اقلیمی را در یک ایستگاه یـا پهنـه نـشان       
 دهد می

  
  ,e-discovery  اکتشاف الکترونیکی 

    electronic discovery 
ــه[ ــد جــست] رایان ــان و فراین ــو و مک ــابی و  ج ی

سـتفاده از    بـرای ا   الکترونیکیهای    نگهداری داده 
 آنها در دعاوی حقوقی و جزایی

  اکتشاف ـ    ای.متـ 
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  های نورْشیمیایی اکسنده
    photochemical oxidants 

هــای ثــانوی حاصــل از  آالینــده] زیــست محــیط[
های موجود در هوا کـه        کنش برخی آالینده    برهم

  شوند در مجاورت نور خورشید تولید می
  

 alphatourism  الفباگردی 
 کـه در آن     گردشگری تجربی وعی  ن ]گردشگری[

گردشگر از روی نقشه و براساس حـروف الفبـا          
اولین و آخرین خیابان را مشخص و خطی بـین          

کند و سـپس مـسیر بـین          این دو نقطه ترسیم می    
 پیماید آنها را پیاده می

  
  buffet inducer  لرز سازهالقاگر 

ای بر روی سطوح خـارجی بـال         تیغه ]هوایی. ح[
 را بـه خلبـان      لـرز   سازهمال وقوع   هواپیما که احت  

  دهد هشدار می
  

 inductance1    القاوری
خاصیتی در مـدار الکتریکـی یـا در دو           ]فیزیک[

موجـب آن تغییـر جریـان در          مدار مجاور که به     
یک مدار در مـدار دیگـر یـا در خـودش ایجـاد           

 کند نیروی محرک الکتریکی می
  

 electrochromism الکترورنگی 
ابلیت ماده به لحاظ تغییر رنـگ       ق ] رنگ  پلیمر[

در حضور بارهای الکتریکی و بازگشت به رنگ        
 اولیه در نبود بارها

  
 conduction electron  رسانشالکترون 

 الکترونی که انرژی آن در نوار رسـانش         ]فیزیک[
توانـد براثـر میـدان        جسم جامد قرار دارد و مـی      

 الکتریکی آزادانه به حرکت درآید

 valence electron  ظرفیتالکترون 
 ترین پوستۀ اتم به خارجی  الکترون متعلق]فیزیک[
  

  e-, electronic  الکترونیکی 
ــه[ ــرف اول واژۀ ]رایانـ ــه در electronic حـ  کـ

ــه  ــاگونی ب ــات گون ــی ترکیب ــار م ــوم  ک رود؛ مفه
الکترونیکی در ایـن ترکیبـات عمومـاً بـه معنـی            

  وابسته به اینترنت یا مخابرات است
 ـ    ای.متـ 

  
 transit line types  خطوطوهای  الگ
شــکال هندســی مختلــف خطــوط اَ] شــهری. ح[

 ماننـد خطـوط شـعاعی و        ،ونقـل عمـومی     حمل
 ای قطری و دایره

  
 growth pattern  رشدالگوی 

 الگویی کلی که روند رشد جـسمی فـرد          ]تغذیه[
 دهد را نشان می

  
 lumber  الوار

محــصول بــرش درخــت بــه  ] جنگــل .منــابع[
 خصهای مش اندازه

  
 lumber rule  الوارسنجه

ــابع[ ــل .من ــصوص   ] جنگ ــدرج مخ ــوبی م چ
 شده  خشکالوارگیری حجم  اندازه

  
 lumber tally, mill tally  الوارشماری

ثبت تعداد الوار برحسب اندازه   ] جنگـل   .منابع[
 و درجه و جنس

  
 lumbering  الوارگیری

  از آن الوارقطع درخت و تهیۀ ] جنگل .منابع[
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 select grade  غوبمرالوار 
 ی با کیفیت باالالوار ] جنگل .منابع[
  

 yard lumber  هواخشکالوار 
ی کــه در معــرض هــوا الــوار ] جنگــل .منــابع[

 خشک شده است
  

  الیافی ←دار  الیاف
  

 fibrous  الیافی 
ای که در آنها      ویژگی بافت مواد غذایی    ]غذا. ف[

  الیاف یا بافتی شبیه آن وجود دارد
 دار الیاف .متـ 

  
 sanctuary  امانگاه

ــابع[ منطقــۀ خاصــی کــه در آن از ]  جنگــل. من
 شود وحش محافظت می حیات

  
   ,game reserve, game park  شکارامانگاه 

  game sanctuary  
محلی که فقـط در برابـر شـکار         ]  جنگل . منابع[

  شود کردن محافظت می
  

   سلسلۀ سوم اور←سوم اور امپراتوری 
  

 sensory score  حسیامتیاز 
 درحین  (panellist)امتیازی که ارزیاب    ] غذا. ف[

  دهد ارزیابی به یکی از خواص حسی غذا می
  

 runner  رامربَ
فردی که دستیار دفتر تولیـد اسـت و در          ] سینما[

صحنۀ فیلمبرداری کارهـای     دفتر و همچنین سر   
 دهد مختلفی انجام می

 orthographic  امالیی
  نظام نوشتاری و خطبه  مربوط] شناسی زبان[

 نوشتاری .متـ 

  
   ,e-security  الکترونیکیامنیت 

    electronic security  
بـودن و   فرایند کسب اطمینان از محرمانه] رایانه[

ــترس ــارچگی و دردسـ ــودن  یکپـ ــات بـ اطالعـ
   و حفاظت از آنهاالکترونیکی

 امنیت ـ   ای .متـ 

  
  چرخۀ اطالعاتامنیت 

    intelligence cycle security  
 بـرای حفاظـت از فراینـد         الزم اقدامات] ظامین[

تبدیل اطالعات خام بـه اطالعـات معتبـر بـرای           
کنندگان به منظـور پیـشگیری از         استفادۀ مصرف 

 دسترسی و آگاهی دشمن از این فرایندها
  

 cybersecurity  ای رایانهامنیت 
اوری امنیـت اطالعـات در      ای از فنّ    شاخه] رایانه[

یعی از عملیات از قبیـل      حوزۀ رایانه که دامنۀ وس    
شدن   اطالعات در برابر سرقت یا پاک     از حفاظت

  گیرد اطالعات را دربرمی
  

 environmental security  محیطی امنیت زیست 
ــابع[ ــل. من ــرات  ]  جنگ ــل خط ــت در مقاب امنی

محیطــی ناشــی از فعالیتهــای انــسان یــا  زیــست
 طبیعت

  
 food biosecurity  امنیت زیستی غذا 

 غذایی از نظر احتمال آلودگی غذا       امنیت] تغذیه[
 زیـستی یـا شـیمیایی       به موادی که در سالحهای    

 رود کار می به
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  شده انبار با جوّ اصالح
    modified atmosphere storage, MA 

ای که جـوّ   انبار مواد غذایی در محفظه ] غـذا . ف[
ــسیژن و   ــای اک ــسبت گازه ــر دادن ن ــا تغیی آن ب

  شده استاکسید کربن اصالح  نیتروژن و دی
  

  شده با جوّ کنترلانبار 
    controlled atmosphere storage, CA 

ای که فشار     انبار مواد غذایی در محفظه    ] غذا. ف[
 هوا و رطوبت آن دقیقاً تحت کنترل است

  
 crib, corn crib  باللانبار 

 مکانی سرپوشیده برای نگهداری بالل]  زراعت. ک[
  

 granary  غلهانبار 
ــت. ک[ ــالت   ]  زراع ــرۀ غ ــرای ذخی ــاری ب انب

 شده بوجاری
  

 cesspool  فاضالبانبارۀ 
مخزنی سرپوشیده که با اتـصاالتِ      ] زیست  محیط[

شود تا فاضـالب خـانگی پـس از           ساخته می  باز
نشینی مواد جامد،     ورود به آن و هضم شدن و ته       

 شده وارد خاک اطراف شود تصفیه صورت نیمه به
  

 magma chamber   ماگماانباشتگاه  
کُره که در آن ماگما       مخزنی درسنگ ] شناسی  زمین[

  شود پیش از فوران انباشته می
  

  cubical expansion  حجمیانبساط 
 افزایش حجم ماده براثر تغییر دما یا فشار ]فیزیک[
  

 linear expansion  خطیانبساط 
افزایش طول جسم براثر تغییـر دمـا یـا          ] فیزیک[

 کشیدگی

 thermal expansion  گرماییانبساط 
افــزایش انــدازۀ جــسم یــا مــاده براثــر ] فیزیــک[

 افزایش دما
  

  aggregation  انبوهش
آوری و گـــردآوری و  فراینـــد جمـــع] رایانـــه[

 ها از دو یا چند منبع همگذاری داده
  

  aggregate1  انبوهشی
  انبوهشبه  مربوط] رایانه[

  
 aggregate2  سازی انبوهه

ــه[ آوری و گــردآوری و همگــذاری  جمــع] رایان
هایی که از دو یا چند منبـع مختلـف گرفتـه              ادهد

 شوند می
  

 mineral aggregate  کانیایی انبوهۀ 
 دانـۀ   ای از یـک یـا چنـد         مجموعه] شناسی  زمین[

 بلوری در یک سنگ رسوبی نارس
  

 food choice  غذا انتخاب 
تمایل به مصرف غذاهایی خـاص کـه از         ] تغذیه[

 پذیرد عوامل فرهنگی و محیطی تأثیر می
  
  sediment transport   رسوبتقال ان

جـایی آن از      حرکت رسوب و جابه   ] شناسی  زمین[
  طریق عوامل طبیعی

  
 air movement  هواییانتقال 

ــامی[ ــه] نظ ــرات و    جاب ــا و نف ــایی هواگرده ج
 تجهیزات و مواد از راه هوا

  
  cross level deviation  تراز عرضیانحراف 

  حی نسبت به طراتراز عرضی اختالف] ریلی. ح[
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 خطای کژینگی ← کژینگیانحراف 
  

  deviationist  گرا  انحراف
کسی کـه از باورهـا و سیاسـت حـزب           ] سیاسی[

 دور شده است
  

  deviationism  گرایی  انحراف
گرایشی در درون حزب کمونیست بـه       ] سیاسـی [

  دور شدن از باورها یا سیاستهای حزب
  

 standard deviation  معیارانحراف 
غییر یک متغیر تصادفی کـه      معیاری از ت  ] ریاضی[

 آن وردایــی /واریــانسصــورت جــذر مثبــت  بــه
 شود تعریف می

  
 cost variance, CV  هزینهانحراف 

ای و هزینـۀ      تفاوت بین هزینۀ بودجـه    ] پروژه. م[
 واقعی یک فعالیت

  
 sample size  نمونه اندازۀ 

  تعداد عناصر موجود در نمونه] ریاضی[
  

 passive articulator  تولید غیرفعالاندام 
  اندام تولید ثابت در مجرای گفتار] شناسی زبان[

 فراگوی غیرفعال .متـ 

  
 active articulator  تولید فعالاندام 

هریک از اندامهای تولید در مجرای      ] شناسی  زبان[
 گفتار که قابلیت حرکت دارند

 فراگوی فعال .متـ 

  
   ,cyborg  ای رایانهاندامگان  

    CYBernetic ORGanism  

موجودی که بخشی از آن انسان و بخش        ] رایانه[
 دیگر ماشین است

  
 auto(to) pagnosia  ناشناسی  اندام

ناتوانی در تشخیص بخش خاصـی      ] شناسی  روان[
 از بدن

  
   ,postpartum blues  پسازایمان اندوه 

    baby blues  
% 70های افسردگی در حدوداً       نشانه] شناسی  روان[

  یمان روز پس از زا10زنان در طول 
  maternity blues  اندوه زایمان    .متـ 

  
  اندوه پسازایمان ←زایمان اندوه 

  
 resting energy  استراحت انرژی 

ای کـه فـرد در حالـت اسـتراحت            انرژی] تغذیه[
جــسمی و ذهنــی و در شــرایط دمــایی مناســب 

 کند مصرف می
  

 سد مرکزگریزی ← پتانسیل مرکزگریزیانرژی 
  

 rotational energy    چرخشیانرژی 
انرژی جنبـشی هـر جـسم در چـارچوب           ]فیزیک[

  ناچرخانی که مرکز جرم جسم در آن ساکن است
  

 anthropomorphism  انگاری  انسان
هـای    اطـالق شـکل و خصیـصه      ] شناسـی   باستان[

 نیانسانی به اشیا و موجودات غیرانسا
  

  1ریخت انسان
    anthropomorph, anthropoid1 

هـای هنـری دوران       هبرخی از یافت  ] شناسی  باستان[
نحوی بازنمـایی     باستان که در آنها پیکر انسان به      

  شده است
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 anthropomorphic  2ریخت انسان
ویژگی اشیایی که در آنها پیکر یـا        ] شناسی  باستان[

 خصوصیات انسانی بازنمایی شده است
  

 anthropogenic  زاد انسان
ویژگی آنچه انـسان آن را سـاخته        ] زیست  محیط[

 تیجۀ فعالیت او پدید آمده باشدباشد یا در ن
  

 anthropometry  سنجی انسان
ــسانای از  زیرشــاخه] شناســی باســتان[ شناســی  ان

گیـری ابعـاد و ویژگیهـای          که با انـدازه    جسمانی
اندامهای آدمی بـه یـافتن شـباهتها و تفاوتهـای           
موجود در میان نژادها و گروههـا و فرهنگهـا و           

 د پرداز بندیهای سنی گوناگون می دسته
  

 anthropological  شناختی انسان
 شناسی انسانمربوط به ] شناسی باستان[
  

 anthropologist  شناس انسان
  شناسی انسانمربوط به ] شناسی باستان[
  

 anthropology  شناسی انسان
پــژوهش دربــارۀ نــوع انــسان و ] شناســی باســتان[

 فرهنگ و تکامل او 
  

 گیشناسی فرهن انسان ← شناسی اجتماعی انسان
  

  جسمانیشناسی  انسان
    physical anthropology  

 که از   شناسی  انسانای از     زیرشاخه] شناسی  باستان[
ــست ــدگاه زی ــارۀ   دی ــژوهش درب ــه پ شــناختی ب

ساختارهای زیستی و جسمانی و تکامـل انـسان         
 پردازد می

  فرهنگی زیستشناسی  انسان
    biocultural anthropology 

 کـه   شناسـی   انسانز  ای ا   زیرشاخه] شناسـی   باستان[
شناسـی    و باسـتان شناسی جسمانی  انسانبا ادغام   

شـناختی    هـای زیـست     به پژوهش دربارۀ سـامانه    
 پردازد تاریخ می از پیش

  
  فرهنگیشناسی  انسان

    cultural anthropology 
شناسـی کـه      ای از انسان    زیرشاخه] شناسـی   باستان[

شناختی انـسان،     های زیست   بدون توجه به زمینه   
  شـناختی    ررسی ویژگیهای اجتمـاعی و زبـان      به ب 

ــن ــشاوندی   و فـ ــای خویـ ــناختی و رفتارهـ   شـ
  پردازد می
  social anthropology  شناسی اجتماعی   انسان    .متـ 

  
 anthropoid2  نما انسان

ویژگــی گروهــی از پــستاندارانِ ] شناســی باســتان[
شـامل ژیبونهـا و     ) رستۀ نخستیها (شبیه به انسان    

 ها و گوریلها  اورانگها و شامپانزه
  

 glottal stop  چاکنایی ـ   انسدادی 
ویژگی همخوان انسدادی حاصل از     ] شناسی  زبان[

 باز شدن بست چاکنای
 همزه .متـ 

  
 rigid  ناپذیر  انعطاف

 ناپذیری انعطافویژگی فرد دچار ] شناسی روان[
  

 rigidity  ناپذیری  انعطاف
ــی روان[ ــه   ] شناس ــصیتی ک ــی شخ ــوعی ویژگ ن

شدت   در مقابل هر نوع تغییر به     برحسب آن فرد    
 کند مقاومت می
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 information explosion  اطالعاتانفجار 
ای   گونـه    به اطالعاترشد    افزایش روبه ] کتابداری[

 که مدیریت آن را دشوار سازد
  

 ecological explosion  شناختی بومانفجار 
ــابع[ ــل. من ــک  ا]  جنگ ــریع ی ــوه و س ــزایش انب ف

 بیعی رشد و تولیدمثل آناندامگان در غیاب موانع ط
  

   ,lanthanoid contractionالنتانوئیدی انقباض 
    lanthanide contraction  

ای در عناصر خاکهای کمیاب کـه       پدیده] شـیمی [
 f4علت وارد شـدن الکترونهـا در الیـۀ            در آن به  

عدد اتمی افزایش و شعاع اتمـی عناصـر سـری           
  یابد النتانوئید کاهش می

  
 cyberrevolution  یا رایانهانقالب 

تحـوالت بزرگـی کـه در نتیجـۀ کـاربرد           ] رایانه[
 زنـدگی انـسانها پدیـد آمـده         اموررایانه در کلیۀ    

  است
  

 Neolithic revolution  نوسنگیانقالب 
اصـطالحی کـه گـوردون چایلـد        ] شناسی  باستان[

بــرای توصــیف منــشأ و پیامــدهای تولیــد غــذا و 
ان و  کشاورزی و دامپروری و اهلـی کـردن گیاهـ         

چارپایان وضع کرد؛ این انقالب منجربه پیدایش و       
گسترش زندگی یکجانشینی روسـتایی در آسـیای        

 شد. م .ق 6000 تا 9000ۀ سالهای غربی در فاصل
  

 ecosystem collapse  سازگان بوم انهدام 
ســازگان در اثــر  تخریــب بــوم]  جنگــل. منــابع[

ــه   ــسان ب ــای ان ــوری فعالیته ــا و   ط ــه ویژگیه ک
سـازگان تغییـر اساسـی یابـد یـا             بوم کارکردهای

 رد هستند طورکلی از بین برود به

 climax  اوج
ــشی .  ه[ ــه   لحظــه] نمای ــنش نمــایش ب ــه ک ای ک

رسد و سرنوشـت قهرمـان        باالترین حد خود می   
 شود داستان مشخص می

 نقطۀ اوج .متـ 

  
 apastron  اختریاوج 

دورترین نقطۀ مدار بیضوی پیرامون یـک       ] نجوم[
 به مرکز آن ستاره تستاره نسب

  
 peak height gain velocity  سرعت رشداوج 

 جهش رشدسریعترین میزان رشد در دورۀ ] تغذیه[
  

 apocenter  مرکزیاوج 
ای در مـدار بیـضوی، در دورتـرین           نقطه] نجوم[

فاصله از مرکز جرم سامانۀ مداری نظیـر سـتارۀ          
 دوتایی یا یک ستاره و قمرش

  
 transit priority  ونقل عمومی حملاولویت 

 وسـائل نقلیـۀ      عبـور  اولویـت بـرای   ] شهری. ح[
ــای   ــرل چراغه ــق تنظــیم و کنت عمــومی از طری

که زمان انتظار در تقاطع برای       نحوی راهنمایی به 
 حداقل ممکن برسد  بهاین وسائل به صفر یا 

  
 brake rigging  ترمزبندی  اهرم

ــی. ح[ ــوان ایجادشــده در  ] ریل ــه ت دســتگاهی ک
طـور   دهد و آن را به      ز را افزایش می   استوانک ترم 

 (brake shoe)یکنواخت به لنت یا کفـش ترمـز   
  کند منتقل می

  
  axle brake rigging  بندی محوری اهرم

بندی واگنهای باری کـه    بخشی از اهرم  ] ریلی. ح[
 محورها نصب شده است ـ   در محدودۀ چرخ
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 center brake rigging  بندی مرکزی اهرم
بنــدی کــه در ناحیــۀ  از اهــرمبخــشی  ]ریلـی . ح[

های ترمزگیری سـاده قـرار        استوانک ترمز سامانه  
ها دارای یک استوانک ترمـز در         دارد؛ این سامانه  

  نو مرکز خط
  

  اهل مدارا ←تسامح اهل 
  

  tolerant  مدارااهل 
فردی که اعمال و اعتقادات دیگـران را        ] سیاسی[

  کند تحمل می
 اهل تسامح .متـ 

  
  یالکترونیک ← ـ  ای

  
  اطالعات الکترونیکی ←اطالعات   ـ  ای

  
   اکتشاف الکترونیکی←اکتشاف    ـ  ای

  
  امنیت الکترونیکی ←امنیت    ـ ای

  
  باجۀ الکترونیکی ←باجه    ـ  ای

  
  بازار الکترونیکی ←بازار    ـ ای

  
   بازاریابی الکترونیکی←بازاریابی    ـ ای

  
  بلیت الکترونیکی ←بلیت    ـ ای

  
  بهداشت الکترونیکی ←شت بهدا ـ  ای

  
   پرداخت الکترونیکی←پرداخت    ـ ای

  
  پزشکی الکترونیکی ←پزشکی    ـ ای

  
  پسماند الکترونیکی ←پسماند    ـ ای

  پشتیبانی الکترونیکی ←پشتیبانی    ـ ای
  
   پول الکترونیکی←پول    ـ ای

  
   تدارکات الکترونیکی←تدارکات    ـ ای

  
 stand establishment  تودهایجاد 

ایجاد پوشش درختـی از طریـق    ]  جنگل . منابع[
کــاری و  کــاری و بازکاشــت و بازجنگــل جنگــل
 زادآوری

  
   چک الکترونیکی←چک   ـ  ای

  
   خدمات الکترونیکی←خدمات    ـ  ای

  
  گیری الکترونیکی  رأی←گیری  رأی   ـ ای

  
  رونوشت الکترونیکی ←رونوشت      ـ ای

  
 climatological station  شناسی ایستگاه اقلیم

 شناختی های اقلیم ایستگاهی برای کسب داده] جوّ[
  

   دوۀشناسی درج اقلیمایستگاه 
    second-order climatological station 

، دما، فشار جوایستگاهی که در آن دیدبانی ] جوّ[
 باد، ابر، مقدار بـارش، بیـشینه و کمینـۀ           ،رطوبت

ر روز  دما، ساعات آفتابی و وضع هـوا دو بـار د          
 شود انجام می

  
   سهۀشناسی درج اقلیمایستگاه 

    third-order climatological station 
ایــستگاه  مــشابه ایــستگاه هواشناســی ] جــوّ[

 که در آن تنها یک بـار در         شناسی درجه دو    اقلیم
ــداد کمتـــری از داده ــر  روز و تعـ ــا و عناصـ هـ

 شود گیری می اندازه
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   یکۀشناسی درج اقلیمایستگاه 
    first-order climatological station 

 که در آن ثبت خودکـار       ایستگاه هواشناسی ] جوّ[
، دما، رطوبـت، بـاد،       فشار جو  یا خوانش ساعتی  

آفتاب، بارش، مقدار و نوع ابر و وضع هوا انجام          
 شود می

  
 transfer station  انتقالایستگاه 

ایستگاه مشترک بین دو یا چند خـط        ] شهری. ح[
ن از خطی به خط دیگر منتقـل        مسافرادر آن   که  
 شوند می

  
 precipitation station  سنجی بارشایستگاه 

ایستگاهی که در آن فقـط دیـدبانی بـارش          ] جوّ[
 گیرد صورت می

  
 transit stop  ونقل عمومی  حملایستگاه 

محلی در سطح خیابـان کـه وسـایل         ] شهری. ح[
کردن مـسافر در     نقلیۀ عمومی برای سوار و پیاده     

 کنند ف میآنجا توق
  

  ,ocean station  دریاییایستگاه 
    marine station  

ای از سطح اقیانوس تقریبـاً بـه          منطقۀ ویژه ] جوّ[
  میل دریایی200شکل مربع با اضالع 

  
  دیدبانی هواشناسیایستگاه 

    meteorological observing station 
  شناختی ایستگاهی برای دیدبانیهای هواآب] جوّ[

  هواشناسیایستگاه  .متـ 
  meteorological station 

  
  ,broadcast station  رادیوتلویزیونیایستگاه 

    station 
 که از طریـق آن بـرای عمـوم          یایستگاه] سینما[

  دشو  پخش میۀ رادیویی یا تلویزیونیمردم برنام
  فرستندۀ رادیوتلویزیونی .متـ 

  
  radiosonde station  رادیوگمانهایستگاه 

هـای فـشار و       ای ارزیابی داده  ایستگاهی بر ] جوّ[
دمــا و رطوبــت نــسبی دریــافتی از رادیوگمانــۀ 

 (balloon-born)بُرد  بالن
  

 plateau station  فالتیایستگاه 
ایستگاهی مرتفع کـه در آن حالـت فـرین          ] جـوّ [

 ای حاکم است اقلیم قاره
  

 mountain station  کوهستانیایستگاه 
ر نزدیکـی   ایستگاه مرتفعی بر روی قله یا د      ] جوّ[

آن که دیدبانی در آنجا تقریبـاً هماننـد دیـدبانی           
 شرایط هوای آزاد در آن تراز است

  
 high-altitude station  مرتفعایستگاه 

ایستگاه دیـدبانی وضـع هـوا در ارتفـاعی      ] جـوّ [
دهندۀ وضع هوای     باالتر از دو هزار متر که نشان      

 تراز دریا نیست
  

 نی هواشناسیایستگاه دیدبا ←ایستگاه هواشناسی 
  
  زدایی الکترونیکی شکاف ← زدایی شکاف  ـ    ای
  
  صورتحساب الکترونیکی ←صورتحساب   ـ    ای
  
   کارگزاری الکترونیکی←کارگزاری    ـ    ای
  
   کاغذ الکترونیکی←کاغذ     ـ    ای
  
  کاالنمای الکترونیکی ← کاالنما   ـ    ای
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 mime artist, mime1  ایماگر
 ایفـای   نمـایش ایمـایی   کسی که در    ] نمایشی  .    ه[

  کند نقش می
  بازیگر نمایش ایمایی .متـ 

  
 mime2, pantomime, dumb show  ایمایش

نـوعی نمـایش بـدون کـالم شـامل       ] نمایشی  .    ه[
ــاه هجــوآمیز و عملیــات     قطعــات نمایــشی کوت

  

  شد آکروباتی و رقص که در روم باستان اجرا می
 نمایش ایمایی .متـ 

  
  مصاحبۀ الکترونیکی ←حبه مصا  ـ    ای
  
   مؤسسۀ الکترونیکی←مؤسسه   ـ    ای

  
  هدایت الکترونیکی ←هدایت   ـ    ای

  



  ب
 food fad  غذاشدن   باب
رواج مصرف یک غذای خاص در یـک        ] تغذیه[

 بازۀ زمانی محدود
  

 in ballast, on ballast  باترازه
 تـرازه ای کـه دارای       وضعیت کـشتی  ] دریایی. ح[

 کند ن بار حرکت میاست و بدو
  

 cyberextortionist  یا نهرایاگیر  باج
شکن که وبگـاه یـا رایانـۀ      گر با قفل    رخنه] رایانه[

حمله  طور مرتب مورد    مرکزی یک سازمان را به    
دهــد و بــرای توقــف حمــالت خــود  قــرار مــی

  کند درخواست پول می
  

 cyberextortion  ی ا نهرایاگیری   باج
ای کـه در آن       انۀ رایانـه  نوعی فعالیت مجرم  ] رایانه[

شکن وبگاه یا رایانـۀ مرکـزی یـک           گر یا قفل    رخنه
دهد و    طور مرتب مورد حمله قرار می       سازمان را به  

  کند برای توقف حمالت خود درخواست پول می
  

 e-kiosk, electronic kiosk  الکترونیکیباجۀ 
نوعی دستگاه الکترونیکی برای دسترسی به      ] رایانه[

  شود مکانهای عمومی نصب میاطالعات که در 
  باجه  ـ    ای.متـ 

   درخت بادافتاده←بادافتاده 
  

 lee  بادپناه 
ای در طرفی از کـشتی کـه در          ناحیه] دریـایی . ح[

 معرض باد نیست
  

 weather, windward  بادخور
ای در طرفی از کـشتی کـه در          ناحیه] دریـایی . ح[

  معرض باد است
  

  weathervane, weathercock(ing)  بادگشت 
گـرایش هـواگرد بـه قرارگـرفتن در         ] هوایی. ح[

  مقابل باد در هنگام حرکت بر روی زمین
  

 dipsomania  بارگی  باده
بارگی با مشخصۀ مصرف      نوعی می ] شناسی  روان[

 ای الکل در حد افراط دوره
  

 dipsomaniac  باره  باده
 بارگی باده فرد دچار] شناسی روان[

  
 isallohypsic wind  دگرفرازا همباد 
بادی که سرعت آن حاصـل موازنـۀ دقیـق          ] جوّ[

نیروی کوریولیس و باد زمینگرد با شتاب محلی        
 در سطحی فشارثابت است
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  ,isallobaric wind  دگرفشار باد هم
    Brunt-Douglas isallobaric wind 

بادی که سرعت آن حاصـل موازنـۀ دقیـق          ] جوّ[
نیروی کوریولیس و باد زمینگرد با شتاب محلی        

 ثابت است  سطحی ارتفاعدر
  

 inductive charge    القاییبار 
باری در یک جسم که از نزدیک کـردن         ] فیزیک[

 شود جسم باردار دیگر به آن ظاهر می
  

 rain gauge, pluviometer  سنج باران
 گیری مقدار باران ابزاری برای اندازه] جوّ[
  

  containerized cargo  بارِ بارگُنجی
 به صـورت یـک واحـد بـا          باری که ] شهری. ح[

 شود بارگُنج حمل می
  

  sediment load   رسوببار 
مواد جامدی کـه بـا آب رودخانـه         ] شناسی  زمین[

 یابند  انتقال می
  

 free drop  آزادبارریزی 
ریخـتن تجهیـزات یـا امکانـات از یـک           ] نظامی[

 هواگرد بدون استفاده از چتر
  

 high velocity drop  پرسرعت بارریزی 
وعی بارریزی که در آن سرعت سـقوط        ن] نظامی[

 در ثانیه است)  متر9تقریباً ( پا 30بیشتر از 
  

 low velocity drop  سرعت کمبارریزی 
ــامی[ ــرعت   ] نظ ــه در آن س ــارریزی ک ــوعی ب   ن

در ثانیـه تجـاوز     )  متـر  9تقریباً  ( پا   30سقوط از   
 نکند

 surface loading  سطحیبار 
 روز، در   ای که در طول     میزان شاره ] زیست  محیط[

 یابد یک واحدِ سطح حوض جریان می
  

 cosmic-ray shower  پرتوِ کیهانیبارش 
آبـشاری از ذرات ثـانوی و فوتونهـا کـه           ] نجوم[

 زمین، براثر   هنگام ورود پرتو اولیۀ کیهانی به جوّ      
 شود برخورد با مولکولهای هوا تولید می

  
 phloem loading  آبکشبارگیری 

رود مـواد آلـی ماننـد       فرایند و ]  گیاهی . زیست[
 آبکشقندها و اسیدهای آمینه از درون آوند 

  
 unlike charges  ناهمنامبارهای 

دو یا چند بار الکتریکـی بـا عالمتهـای          ] فیزیک[
 غیریکسان

  
 like charges  همنامبارهای 

دو یا چند بار الکتریکـی بـا عالمتهـای          ] فیزیک[
 یکسان 

  
  فام نوترون تکباریکۀ 

     monochromatic neutron beam 
ای از نوترونها بـا گـسترۀ انـرژی           باریکه] فیزیک[

  بسیار محدود
  

  ,e-hub, electronic hub  الکترونیکیبازار 
    e-marketplace, e-market 

  بازاری مجازی برای دادوستد برخط] رایانه[
  بازار  ـ    ای.متـ 

  
  ,e-marketing  الکترونیکی بازاریابی 

    electronic marketing 
  بازاریابی از طریق اینترنت] رایانه[

  بازاریابی ـ    ای.متـ 
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 renormalization    بازبهنجارش
های میدان کوانتومی که      روشی در نظریه  ] فیزیک[

جـای      پـذیر بـه     در آن با قرار دادن مقادیر انـدازه       
آمده در    های پدید   نهایت  شده، بی   بینی  مقادیر پیش 

  شوند نظریه حذف می
  

  diffuse reflection   یده پخشبازتاب 
بازتــاب نــور یــا صــوت یــا موجهــای ] فیزیــک[

رادیــویی از ســطح بــه نحــوی کــه در جهتهــای 
  مختلف پراکنده شود

  
  ریزموجسنج  بازتاب

    microwave reflectometer 
شده در دو سر یک       دو آشکارساز جفت  ] فیزیک[

گیری توانهـای عبـوری و         که برای اندازه   بَر  موج
 رود ر میکا بازتابی به

  
  diffuse reflector  پخشیدهبازتابگر 

هر سطحی که ناهمواریهایش در مقایسه      ] فیزیک[
 موج تـابش، فـرودی باشـد و در نتیجـه            طولبا  

پرتوهــای بازتابیــده از آن در جهتهــای مختلــف 
  پراکنده شود

  
  برخوردی ـ تابشیبازترکیب 

    collision-radiative recombination 
 الکتــرون توســط یــون کــه گیرانــدازی] فیزیــک[

 همراه با گسیل یک یا چند فوتون است
  

  دگرریختاریبازدارندگی 
    allosteric inhibition 

  /کاهش فعالیـت کاتـالیزری یـک آنـزیم        ] شیمی[
مایه با اتصال یـک عامـل مـؤثر در موضـعی              زی

ــال     ــع فع ــا موض ــاوت ب ــزیممتف ــۀ  زی/ آن مای
 دگرریختار

 blocking  بازداری
جلوگیری از عملکـرد یـک قاعـدۀ        ] شناسی  زبان[

دلیــل  ای مــشخص بــه هســازی بــر روی واژ واژه
 ای مشابه با آن وجود واژه

  
 information denial  اطالعاتیبازداری 

جلوگیری از دسترسی سامانۀ اطالعـاتی      ] نظامی[
ــای     ــق الق ــؤثر از طری ــات م ــه اطالع ــمن ب دش

های پردازش اطالعـات      اطالعات غلط به سامانه   
 وی

  
 aircraft arrestment  هواپیما بازداری

شدۀ هواپیمـا بـا ابزارهـای         توقف کنترل ] نظـامی [
 بیرونی

  
 removal efficiency  حذفبازده 

 جرمـیِ آالینـدۀ   (debit)نسبت بدهِ   ] زیست  محیط[
ورودی منهای بدهِ جرمیِ آن در خروجی به بدهِ         

  آالیندۀ ورودی
  

 remake  بازساخته
از یـک فـیلم     برداشت یا نسخۀ جدیدی     ] سـینما [

 قدیمی
  

 reconstruction  بازسازی
شناسی تـاریخی و تطبیقـی،        در زبان ] شناسی  زبان[

هـای زبـانی بـرای        روشی مبتنی بر مقایـسۀ داده     
 ساختن صورتهای فرضی

  
 alveoloplasty   آرَک بازسازی

/  سـتیغ   بهـسازی  و    اصـالح ] پزشکی   دندان . پ[
   بـرای   ن آ   کـردن   منظـور آمـاده     به   آرَکی  برآمدگی

    مصنوعی ساخت دندان
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  بازسازی تطبیقی
    comparative reconstruction 

 صـورتهای   بازسـازی روشی بـرای    ] شناسی  زبان[
صورتهای چنـد   فرضی یک زبان مادر با مقایسۀ       

 زبان خویشاوند
  

 internal reconstruction  درونیبازسازی 
 صـورتهای   بازسـازی روشی بـرای    ] شناسی  زبان[

هـای    ک زبان بـا اسـتفاده از داده       فرضی پیشین ی  
 موجود همان زبان

  
   ,vestibuloplasty  دهلیز  بازسازی

    sulcuplasty, vestibular expansion 
ــدان. پ[ ــکی  دنـ ــه هریـــک] پزشـ    از مجموعـ

   اتـصال    در آنهـا بـا تغییـر محـل           که  جراحیهایی
   را افـزایش    کـی  آرَ  برآمـدگی   هـا ارتفـاع     ماهیچه

  دهند می
  

  محیط زیست دیرینی بازساز
    palaeoenvironmental reconstruction 

محیطـی   تعیین ویژگیهـای زیـست   ] شناسی  باستان[
تاریخ در یک محوطۀ باستانی با استفاده از  از پیش

ــین  ــهای زم ــاه  روش ــناختی و گی ــناختی و  ش ش
 شناختی  جانورشناختی و گَرده باستان

  
 frenoplasty  مهار  بازسازی

   شـکل    بـرای    جراحی  نوعی] یپزشک   دندان . پ[
ــار   و اِصــالح دادن ــه یمه ــل  ک ــصال  مح    آن  ات

   است غیرطبیعی
  

 regeneration interval  زادآوریبازۀ 
دورۀ زمـــانی بـــین بـــرش ]  جنگـــل. منـــابع[

ای خاص، در     بذرافشانی و برش نهایی در ناحیه     
 شیوه پناهی

 information retrieval, IR  اطالعاتبازیابی 
 از یـک    اطالعـات فرایند دستیابی بـه     ] اریکتابد[

 مجموعه
  

  ,e-cycling   الکترونیکی قطعاتبازیافت 
    electronic cycling 

 الکترونیکـی  اسـتفادۀ مجـدد از قطعـات      ] رایانه[
  جای دورانداختن آنها به

  
   پسماند بازیافتنی مخلوط←مخلوط بازیافتنی 

  
 hand props, actor's property  بازیگرافزار

ابزاری در اختیار بازیگر که در طول       ]  نمایشی   .  ه[
 کند نمایش از آن استفاده می

  
  ایماگر ← نمایش ایماییبازیگر 

  
  آغازتاریخیشناسی  باستان

    protohistoric archaeology 
مطالعۀ مقـدّمترین دورۀ تـاریخی،      ] شناسی  باستان[

دقیقاً پیش از آغاز تـاریخ مکتـوب، کـه شـواهد            
 جای مانده است  از آن بهنوشتاری بسیار کمی

  
  شناختی انسانشناسی  باستان

    anthropological archaeology 
شناسـی کـه از       ای از باستان    شاخه] شناسی  باستان[

 گیرد مفهوم گستردۀ آن بهره می شناسی به انسان
  

  تاریخ از پیششناسی  باستان
    prehistoric archaeology 

شناسی کـه بـه      ای از باستان    شاخه] شناسی  باستان[
مطالعۀ روزگاران پیش از آغاز ثبت رویـدادهای        

 پردازد تاریخی می
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  دوران تاریخیشناسی  باستان
    historic archaeology 

شناسی کـه بـه       ای از باستان    شاخه] شناسی  باستان[
مطالعۀ فرهنگها و جوامعی که به مرحلۀ خـط و          

 پردازد اند می کتابت رسیده
  

  یکدوران کالسشناسی  باستان
    classical archaeology 

دوران شناسـی     ای از باسـتان     شاخه] شناسی  باستان[
 که به مطالعۀ تمدن یونان و روم باسـتان          تاریخی

 اختصاص دارد
  

  شناختی زمینشناسی  باستان
    archaeological geology 

شناسـی کـه از       ای از باستان    شاخه] شناسی  باستان[
لیات میدانی  ابزار و فنون و روشهای رایج در عم       

شناسـی    شناسی برای کارهای عملی باستان      زمین
 گیرد  می بهره

  
  قرون وسطیشناسی  باستان

    medieval archaeology 
شناسـی دوران     باسـتان ای از     شاخه] شناسی  باستان[

 که به مطالعۀ اروپا از آغاز قرون وسطی          تاریخی
.)  م 1500 تـا    500حـدود سـالهای     (تا رنسانس   

 پردازد می
  

 archaeobotanical  شناختی گیاه  تانْباس
ای کـه بـه       ویژگی هر یافته و داده    ] شناسی  باستان[

 مربـوط   شناسـی   گیاه  باستاننوعی به حوزۀ دانش     
 شود می

  
 archaeobotany  شناسی گیاه  باستانْ

مطالعــۀ بقایــای گیــاهی در   ] شناســی باســتان[
 شناختی  های باستان محوطه

 ethnoarchaeology  شناسی مردم  باستانْ
مطالعۀ ویژگیهای فرهنگی جوامع    ] شناسی  باستان[

کنـــونی بـــا اســـتفاده از روشـــهای پژوهـــشی 
هـای تولیـد مـواد        شناختی برمبنای شـیوه     باستان

 فرهنگی
  

   ,archaeoethnobotany شناسی گیاه  مردمْ  باستانْ
    palaeoethnobotany  

شـناختی بقایـای      مطالعـۀ باسـتان   ] شناسـی   باستان[
 محوطۀ باستانی از نظر روابط متقابل       گیاهی یک 

 های گیاهی ساکنان آن با فراورده
  

 garden tourism  گردی باغ
ــوعی ] گردشــگری[  کــه در آن گــردی موضــوعن

شناسی و مکانهایی که      گردشگران از باغهای گیاه   
ــژه  ــانی دارای اهمیــت وی ــاریخ باغب ای  ازنظــر ت

 کنند هستند، بازدید می
  

  phloem  شکآببافت 
بافت آوندی که وظیفۀ اصـلی      ]  گیاهی  .زیست[

 آن تراسپاری قندها و سایر مواد مغذی است
  sieve tissue  بافت غربالی     .متـ 

  آبکش
  

  xylem  چوبیبافت 
بافتی کـه در گیاهـان آونـدی        ]  گیاهی . زیست[

  انتقال آب و مواد معدنی محلول را برعهده دارد
  چوب .متـ 

  
  secondary xylem  بافت چوبی پسین

الد  بُــن کــه از بافــت چــوبی]  گیــاهی. یــستز[
  آید  پدید میآوندی

  چوب پسین .متـ 
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  primary xylem  بافت چوبی نخستین
سـرالد   کـه از     بافـت چـوبی   ]  گیـاهی  . زیست[

  آید  پدید میانتهایی
  چوب نخستین .متـ 

  
  ground tissue   زمینهبافت 

سـرالد  بافت گیاهی حاصل از     ]  گیاهی . زیست[
  جز روپوست و بافتهای آوندی ، بهانتهایی

  ground parenchyma  آکنۀ زمینه    نرم .متـ 
  

  بافت آبکش ← غربالیبافت 
  

 primary tissue  نخستینبافت 
سرالد بافت حاصل از فعالیت     ]  گیاهی . زیست[

  انتهایی
  

 aircraft arresting cable  بازدار هواپیمابافۀ 
کابل مخصوصی که برای کاهش سرعت      ] نظامی[

 در  ، هنگـام نشـستن در عـرض بانـد          در اپیماهو
 شود  نصب می،مسیر فرود هواپیما

 کابل بازدار هواپیما .متـ 

  
 acid-forming bacteria  اسیدساز باکتریهای 

ریزاندامگانهایی که ترکیبات پیچیدۀ    ] زیست  محیط[
 کنند هوازی مصرف می آلی را در شرایط بی

  
 cryophilic bacteria  سرمادوست باکتریهای 

ترین رشـد آنهـا     یشهایی که ب  یباکتر] زیست  محیط[
  درجۀ سلسیوس است20تر از  در دمای پایین

  
 thermophilic bacteria  باکتریهای گرمادوست

باکتریهایی که بیشترین رشد آنها در      ] زیست  محیط[
 است  درجۀ سلسیوس60 تا 45گسترۀ دمایی 

  دمادوست میانباکتریهای 
    mesophilic bacteria 

گروهی از باکتریها که در گسترۀ دمـایی        ] زیست  حیطم[
 کنند  درجۀ سلسیوس رشد می45 تا 20معتدل 

  
 basic wing  پایهبال 
ماهیواری با مقطع مشخص که مبنایی      ] هوایی. ح[

  شده است برای طراحیهای اصالح
  

   wet wing  تربالِ 
بالی که در آن مخزن سوخت جزئـی        ] هوایی. ح[

  از سازۀ بال است
  

 dry wing  خشک بال
 شود بالی که مخزن سوخت در آن تعبیه می] هوایی. ح[
  

  body side bearing  زیربدنهبالشتک  
 گهـوارۀ صفحۀ فوالدی تخت کـه بـه        ] ریلی. ح[

بدنه متصل است و هنگام عبور قطـار از قوسـها           
 دهد نوسانات جانبی واگن را کاهش می

  
  ,truck side bearing  قاب کناریبالشتک  

    truck side bearer  
صفحه یا قطعۀ ارتجاعی که در طرفین       ] ریلی. ح[

  متصل استگهواره به سطح باالی کاسۀ بوژی
  

 side bearing, side bearer  کناریبالشتک  
کننـدۀ بـار در بـوژی یـا           قطعـۀ حمـل   ] ریلی. ح[

ــوارۀ ــائم حاصــل از   گه ــای ق ــه نیروه ــه ک  بدن
 کند نوسانات جانبی وسیلۀ نقلیه را جذب می

  
 radiosonde balloon  رادیوگمانهِ  بالن
  به باالرادیوگمانهبالنی برای حمل ] جوّ[
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 ventral fin, ventral keel  شکمیبالۀ 
تیغۀ عمودی ثابت یا متحرک در زیـر        ] هوایی. ح[

و انتهــای بدنــۀ بعــضی از هواپیماهــا کــه بــرای 
  شود  نصب میپایداری سمتیافزایش 

  
 food fallacy  نادرست غذایی باور 

تصورات نادرسـت از غـذاها و خـواص         ] غذیهت[
 آنها

  
  چلیپا ←صلیب جنوبی بتا 

  
  شده بندی با جوّ اصالح بسته ←بجا 

  
  شده  بندی با جوّ کنترل بسته ←بجک 

  
 crisis  بحران

ای از داستان یا نمایش که گره     لحظه] نمایشی  .    ه[
 دهد و کشمکش را نشان می

  
 suicidal crisis  خودکشیبحران 

موقعیتی بحرانـی کـه در آن خطـر         ] ناسیش  روان[
  وجود داردخودکشی

  
 episode  بخش

ــشی .  ه[ ــۀ . 1] نمای ــسمتهای پنجگان هریــک از ق
های کالسیک که بـا سـرود و پـایکوبی            سوگنامه

ــی    ــک م ــم تفکی ــسرایان از ه ــروه هم ــد  گ   ش
نمایشهای کوتاه و مستقل که ارتباط معنایی و        . 2

ــ   ــد و دارای عن ــدیگر دارن ــا یک ــضمونی ب وان م
 واحدی هستند

  
 pessimist  بدبین 

 بدبینیفرد دارای نگرش ] شناسی روان[

 pessimism  بدبینی 
نگرشی که بر حسب آن روند امور       ] شناسی  روان[

رو به تباهی اسـت و آرزوهـای آدمـی بـرآورده            
 شود نمی

  
 villain  بدذات 

شخــصیت نمایــشی شــروری کــه ] نمایــشی .  ه[
ی پلیـد  هـا  اغلب برای شخصیتهای مثبـت نقـشه    

 کند ریزی می طرح
  

 paranoiac  بدگمان
 بدگمانی فرد دچار] شناسی روان[

  
 paranoia  بدگمانی 

حــالتی کــه در آن فــرد باورهــای ] شناســی روان[
کند   نادرست دارد و بر مفروضات اشتباه تکیه می       

که ممکن است در نتیجۀ شدت یافتن آن هذیان         
بــر اینکــه  هــایی در او پدیــد آیــد مبنــی و تــوهم

خواهنـد    کنند یا مـی     گران بر علیه او توطئه می     دی
 به او آسیب برسانند

  
  آهنگ شارش ←بده 

  
  آهنگ شارش جِرمی ←جِرمی بده 

  
 Parshal flume  پارشالسنج   بده
ـ گیری    ای برای اندازه    وسیله] زیست  محیط[  در  دهبِ

 کانال روباز
  

 malocclusion  بَدهمایی
ــدان. پ[ ــکی  دن ــودن] پزش ــار ب ــ نابهنج   ف ردی

   دنـدانهای    نامناسـب    یا ارتباط   فک   یک  دندانهای
 در    اخـتالل    سـبب    کـه    مقابـل   فـک   بـا   فک  یک

  شود میدندانها عملکرد 
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 ridge  برآمدگی
  ، سـاختاری    در کالبدشناسی ] پزشکی   دندان . پ[

    و برجسته برآمده
  

  ,alveolar ridge  کیآرَ  برآمدگی
    alveolar process of maxilla 

   تنـۀ    تحتانی   بخش  برآمدگی] پزشکی   دندان  .پ[
   کـه    پـایین   فـک    تنـۀ    فوقـانی    یا بخـش    باال  فک
   قرار دارند دندانها در آن ای ه کآرَ

  
 mylohyoid ridge  آسیاالمی  برآمدگی

   اسـتخوانی    خطـی   برآمدگی] پزشکی   دندان . پ[
ــایین فــک   داخلــی در ســطح ــه  پ    از شــاخینه  ک

)ramus ( یا آسـی    دنـدانهای   ریـشۀ   نوک  حیۀتا نا  
   دارد  ادامه  پایین فک
   داخلی  مایل برآمدگی .متـ 

  internal oblique ridge  
  

  ,linguocervical ridge1طوقی ـ    زبانیبرآمدگی 
    linguogingival ridge1 

برآمدگی روی سطح زبـانی     ] پزشکی   دندان . پ[
 دندان  نزدیک به ناحیۀ طوقی،دندانهای قدامی

  
  ,external oblique ridge   خارجی مایل  برآمدگی

    external oblique line 
   اسـتخوانی    طـولی   برآمدگی] پزشکی   دندان . پ[

   شـاخینه    قدامی   از لبۀ    که   پایین  فک   لُپی  در سطح 
)ramus (امتداد دارد  سوم آسیای  تا ناحیۀ   

  
  برآمدگی آسیاالمی ←  داخلی  مایل  برآمدگی

  
 strategic estimate  راهبردی برآورد 

برآورد عواملی در سـطح وسـیع کـه بـر      ] نظامی[
تعیـــین مأموریتهـــا و اهـــداف و راهکارهـــای 

 گذارد راهبردی تأثیر می

 consistent estimator  سازگاربرآوردگر 
برآوردگری که وقتی انـدازۀ نمونـه بـه         ] ریاضی[

د نهایت میل کند، در احتمال، به پـارامتر مـور           بی
 برآورد بگراید

  
 cost estimating  هزینهبرآورد 

ــروژه. م[ ــل   ] پ ــرای تکمی ــابع الزم ب ــین من تخم
 پروژهفعالیتهای 

  
 spoiler  رارگیر بَ

سطح متحرک یا لوالشـده بـه بخـش         ] هوایی. ح[
ـ     باالیی عقب بال که وقتی بـاز مـی         رار را  شـود بَ

  دهد کاهش و معموالً پسار را افزایش می
  
 gloss1 1اقبرّ

ویژگی سطحی که میزان براقیـت آن  ]  رنگ یمر  پل[
  قرار دارد85 تا 70 درجه در گسترۀ 60در زاویۀ 

  
 glossy 2اقبرّ

ویژگــی ســطحی کــه بازتــابش ]  رنــگپلیمــر [
 ای آن بیش از بازتابش پراکندۀ سطح است آینه

  
 glossiness اقی برّ

ای در جلــوۀ ظــاهری  خصیــصه]  رنــگپلیمــر [
 قابـل   اقبـرّ  تا   ماتترۀ  سطح که میزان آن در گس     

 تعریف است
  
 gloss2, luster2 اقیت برّ

  ای سطح خاصیت انعکاس آینه]  رنگپلیمر [
  
 gloss(i)meter سنج  اقیتبرّ

گیـری     بـرای انـدازه    افـزاری   سنج]  رنگ پلیمر  [
 که تابعی از مشخصات بازتابش نفـوذی         اقیتبرّ

 ای ماده است و آینه
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  subversive  برانداز 
 براندازی یا حامی عامل] سیاسی[

  
  subversion  براندازی 

اقدام برای سـست کـردن بنیـان اقتـدار          ] سیاسی[
  یک حکومت با هدف واژگون کردن آن

  
 arousal  برانگیختگی 

 هوشیاری و آمادگی برای عمل] شناسی روان[
  

 collision excitation  برخوردیبرانگیزش  
ای باردار بـا اتـم        فرایندی که در آن ذره    ] فیزیک[
کند و تراز انـرژی آن        وجود در گاز برخورد می    م

 برد را باال می
  

 information superiority  اطالعاتیبرتری 
برتری در حوزۀ اطالعات که اجرای عملیـات        ] نظامی[

 سازد را بدون تعارض مؤثر دشمن ممکن می
  

 at-site time  برجامانی
شـده در ایـستگاه     زمان صرف   مدت] زیست  محیط[

 پردازش یا مکان دفع برای تخلیـه        انتقال یا محل  
 کش یا انتظار برای تخلیۀ محتوای کامیون زباله

  
 nutritional labeling  ای گذاری تغذیه برچسب

معرفــی مقــادیر انــرژی و مــواد مغــذی ] تغذیــه[
 موجود در یک غذا

  
  محصول جانبی گندزدایی ←برحاصل گندزدایی 

  
  تغییر ایزوتوپی ← ایزوتوپیبرخش 

  
 collision of first kind   اولنوعبرخورد 

برخوردی ناکشسان که در آن بخشی از       ] فیزیک[
ــث   ــده باعـ ــشی ذرۀ برخوردکننـ ــرژی جنبـ انـ

 شود برانگیختگی یا یونش ذرات هدف می

  collision of second kind  نوع دومبرخورد 
برخوردی ناکشسان که در آن بخشی از       ] فیزیک[

شی انرژی برانگیختگی ذرۀ هدف به انرژی جنبـ       
 شود ذرۀ متحرک تبدیل می

  
 antiparallel vectors    پادموازیردارهای بُ

رداری که راسـتاهای مـوازی و     هر دو بُ  ] فیزیـک [
 سوهای مخالف داشته باشند

  
 handpick  دستیبرداشت  

  برداشت محصول با دست]  زراعت. ک[
  

 survey  بررسی
ــتان[ ــی باس ــدانی و   ] شناس ــمند می ــۀ روش مطالع

ناسایی و تعیین موقعیت مکانی     پیمایشی برای ش  
های باستانی با توجه به       و ثبت پراکندگی محوطه   

  ویژگیهای جغرافیایی و محیطی
  archaeological  شناختی    بررسی باستان .متـ 

reconnaissance, archaeological survey 
  

  بررسی ←شناختی  باستانبررسی 
  

  گاه محوطه بهرهبررسی 
    site exploitation survey 

ــتان[ ــسبتاً  ] شناســی باس ــابی ن ــرای ارزی روشــی ب
 ای کـه سـاکنان یـک محوطـه          استاندارد محدوده 

  کردند معموالً از آن استفاده می
  

   ,foot survey  بررسی پیمایشی
    pedestrian survey, fieldwalking  

های   مشاهدۀ مستقیم سطح محوطه   ] شناسی  باستان[
 فاصلۀ  روی در فضاهایی با     باستانی از طریق پیاده   

ــامانمند داده   ــردآوری س ــرای گ ــنظم ب ــای  م ه
  ها شناختی سطح محوطه باستان
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 ground survey  بررسی زمینی
بررسی مبتنی بر مشاهدۀ مـستقیم      ] شناسی  باستان[

 شناختی در سطح زمین های باستان داده
  

 cursory survey  سَرسَری بررسی 
 با دقت صـفر     ای  بررسیهای منطقه ] شناسی  باستان[

طور  هطی آن منطقۀ مورد بررسی ب     در  که  % 20تا  
هـای    های نمایان چون تپه     گذرا بازدید و محوطه   

 شود بزرگ ثبت می
  

 surface survey  سطحیبررسی 
هـای    روشی برای گردآوری یافتـه    ] شناسی  باستان[

هـای باسـتانی و       شناختی از سطح محوطه     باستان
 رزیابی آنهاا

  
 shot-gun survey  شمّیبررسی 

استفاده از آگاهیهـای حدسـی در       ] ناسیش  باستان[
برداری کـه     یا نقاط نمونه   بررسی مستقیم نواحی  

 ممکن است به نتیجۀ مطلوب برسد
  

 regional survey  ای منطقهبررسی 
ــتان[ ــی باس ــه   ] شناس ــسترده ک ــی گ ــوعی بررس ن

محیطی پیرامون    دربرگیرندۀ وضعیت کلی زیست   
 شناختی است یک محوطۀ باستان

  
 field survey  میدانیبررسی 

بـرداری و تمـامی       کشف و نقـشه   ] شناسی  باستان[
پژوهشهای غیرتخریبی بقایـای باسـتانی در هـر         

 محوطه
  

 دندانوارۀ بَرریشه ←بَرریشه 
  

 agoraphobic  هراس برزن
 هراسی برزنفرد مبتال به ویژگی ] شناسی روان[

 agoraphobia  هراسی  برزن
 بـردن   ترس از تنها بودن یا به سـر       ] شناسی  روان[

کنـد در   در مکانی عمـومی کـه فـرد تـصور مـی          
 صورت بروز خطر کمک به او ممکن نیست

  
  ,dental prosthesis  دندانی بَرسازۀ 

    prosthetic restoration  
ای که جانشین یـک       رسازهبَ] پزشکی   دندان . پ[

ـ   /ویا چند دندان     ا سـاختارهای مجـاور آن یـا        ی
 شود بخشی از یک دندان می

  
  ,selective cutting  زینگ بهبرش 

    selective felling, selective logging 
برش درختـان بـاارزش جنگـل       ]  جنگل . منابع[

جـویی  اقتـصادی و بـدون          صرفاً با مقاصد بهره   
 رعایت اصول جنگلداری و تولید پایدار

  
  ,regeneration cutting  زادآوربرش 

    regeneration cut, regeneration felling  
ــا[ ــل. بعمن ــان  ]  جنگ ــه برداشــت درخت هرگون
 منظور تسهیل زادآوری به

  
  ,selection cutting  گزینشیبرش 

    selection felling, selection logging  
ای درختـان     برش ساالنه یا دوره   ]  جنگل . منابع[
صورت انفرادی یـا در گروههـای کوچـک از            به

یک تودۀ ناهمسال جنگلی برای تولید محـصول        
 سازند نامنظمو تشکیل 

  
 stratigraphic profile  نگاشتی الیهبرش 

های طبیعی یا فرهنگی      ترسیم نهشته ] شناسی  باستان[
 که ممکن اسـت بـا       (trench)های یک ترانشه      الیه

 آمده از همان ترانشه مرتبط باشد دست آثار به
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 elutriation  برشویی
شـده بـا آب       شستشوی لجن هضم  ] زیست  محیط[

شده با هـدف کـاهش        تصفیه شیرین یا فاضالب  
 لجن که نتیجۀ آن کاهش قلیائیتیا   /ذرات ریز و

نشینی   نیاز به مواد شیمیایی و بهبود ویژگیهای ته       
 لجن است

  
 snow gauge  سنج برف

 گیری عمق برف ابزاری برای اندازه] جوّ[
  

 snowbreak1, snowbreakage  شکستگی  برف
 بـر   آسیبی که براثـر وزن بـرف      ]  جنگـل  . منابع[

 شود درختان وارد می
  

 snowbreak2  شکن برف
بادشکن یا موانـع مـصنوعی یـا        ]  جنگل . منابع[

دام انداختن بـرف احـداث یـا          طبیعی که برای به   
 شود نگهداری می

  
  ,gaffer, key electrician  کار برق

    chief lighting technician   
مسئول نورپردازی و تجهیزات برقی کـه       ] سینما[

 کند دیر فیلمبرداری کار مینظر م زیر
  

 best boy  یار برق
و فردی که جزو گروه فیلمبرداری است       ] سـینما [

 کند  کمک میکار برقبه 
  

 Commelinaceae  بیدیان  برگ
ــست[ ــاهی. زی ــره]  گی ــرگ تی ــانان  ای از ب بیدس

(Commelinales)  آذین گرزن سرسان یـا        که گل
خوشۀ مرکب و سه تا شش پرچم دارند که یک          

  تای آنها عقیم است هتا س

 Ceratophyllaceae  شاخیان برگ
سـانان    شـاخ   ای از بـرگ     تیـره ]  گیـاهی  . زیست[

(Ceratophyllales)      ور    که علفی یا آبزی یا غوطه
شـان    مانـده   های انتهـایی خـواب      هستند و جوانه  

  شود باعث رویش چندسالۀ آنها می
  

 backhaul  ربرگشت باربَ
 به مبدأ پـس از      بازگشت وسیلۀ نقلیه  ] شهری. ح[

 تحویل بار
  

 resilience  پذیری  برگشت
سازگان در برگـشت      توانایی بوم ]  جنگل . منابع[

 به وضعیت عادی پس از بروز آشفتگی در آن

  
 retroflexion  برگشتگی 

فرایندی آوایی که در طی آن نـوک        ] شناسی  زبان[
گیـرد و بـه       زبان در پشت برآمدگی لثه قرار مـی       

 رددگ کام برمی سمت سخت

  
 retroflex  برگشته

ویژگی آوایی که در تولید آن نـوک        ] شناسی  زبان[
گیـرد و   زبان در پـشت برآمـدگی لثـه قـرار مـی           

 گردد می کام بر سمت سخت به

  
 collection form  آوری جمعبرگۀ 

ای اســتاندارد بــرای ثبــت  برگــه]  زراعــت. ک[
شدۀ ذخایر    آوری  های جدید جمع    اطالعات نمونه 

 وراثتی

  
 food distribution program مۀ توزیع غذا برنا
ــه[ ــه] تغذی ــذایی   برنام ــم غ ــود رژی ــرای بهب ای ب

 آموزان و فقرا و سالخوردگان دانش
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 news program  برنامۀ خبری
 چند خبر کـه معمـوالً از        حاویای    برنامه] سینما[

ـ      منابع گوناگون دریافـت مـی      سـرعت   هشـود و ب
 ودش تدوین و از رادیو یا تلویزیون پخش می

  
 run-cutting  دهی برنامه

تنظیم برنامۀ کاری روزانه بـرای هـر        ] شهری. ح[
 یک از رانندگان و خدمه

  
 transit scheduling  ناوگاندهی  برنامه

تنظـیم تعـداد و زمـان سـفر ناوگـان           ] شهری. ح[
  در طول روز،ونقل عمومی در یک خط حمل

  
 variety program  رنگارنگبرنامۀ 

کننـده شـامل قطعـات        سـرگرم ای    برنامـه ] سینما[
خـوانی و     خوانی و ترانه    پرده کوتاه کمدی و پیش   

 مانند اینها
  

 scope planning  گسترهریزی  برنامه
 گسترۀ پروژه مدیریتتهیۀ برنامۀ ] پروژه. م[

  
  talk show  گفتگومحوربرنامۀ 

ای کـه در آن مجـری یـا مجریـان             برنامه] سینما[
ماشـاگران بـا    معموالً در اسـتودیو و در مقابـل ت        

 کنند افراد مشهور گفتگو می
  

  مدیریت پروژهبرنامۀ 
    project management plan 

سندی مصوب کـه چگـونگی اجـرا و         ] پروژه. م[
 کند  را مشخص میپروژهپایش و کنترل 

  
 sampling plan  گیری نمونهبرنامۀ 

همراه روش برآورد      به گیری  نمونهبرنامۀ  ] ریاضی[
  معه نظر جا پارامتر مورد

 make-over show  نوآراییبرنامۀ 
افراد ای تلویزیونی که در آن ظاهر         برنامه] سینما[

 ندده آوری تغییر می را در حد شگفتیا اماکن 
  

 telethon  نیکوکاریبرنامۀ 
برنامۀ چندساعتۀ تلویزیـونی کـه هـدف        ] سینما[

آوری اعانه و کمکهای فـردی یـا          اصلی آن جمع  
 ه استگروهی خاص برای مصارف خیری

  
 incisal  1ای   بُرنده

به لبۀ برندۀ دندانهای     مربوط] پزشکی   دندان . پ[
 پیش و نیش

  
2ای بُرنده

 پیشی ←
  

  پیشِ کناری ←  کناری  بُرندۀ
  

  پیشِ مرکزی ←  مرکزی  بُرندۀ
  

  فک باال ←  بَرواره
  

 maxillary  ای  بَرواره
   بَرواره/  باال فک   به مربوط] پزشکی  دندان. پ[

  
 maxillectomy  بَرداری  رهبَروا
    بَرواره  برداشتن عمل جراحی] پزشکی  دندان. پ[

  
  field side  خط برونْ

 فضای بین ریل و حدّ حریم خط آهن] ریلی. ح[
  

  ,e-outsourcing  الکترونیکیسپاری  برون
    electronic outsourcing 

ـ        ] رایانه[ اوری خریـد محـصوالت و خـدمات فنّ
جای تولید آنهـا در       نت به اطالعات از طریق اینتر   

 داخل سازمان
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 egressive  برونسو
ای از آواهای زبـان      ویژگی دسته . 1] شناسـی   زبان[

سـمت بیـرون از       که در تولید آنها جریان هوا بـه       
آوایی که در تولید آن جریـان       . 2آغازشگر است   

 سمت بیرون از آغازشگر است  هوا به
  

 exfiltration  نشت برون
ــیط[ ــست مح ــشت ] زی ــا  ن ــۀ آب ی ــل لول از داخ

 فاضالب به محیط بیرون آن
  

  برهم آمدن دندانها ←  آمدن  برهم
  

 occlude   دندانها  آمدن  برهم
   پـایین   فک   دندانهای  تماس] پزشکی   دندان . پ[

   باال فک  با دندانهای
    آمدن برهم .متـ 

  
 occlusal  1بَرهمایشی

 سطح بَرهماییبه  مربوط] پزشکی  دندان. پ[
  
 occlusive  2رهمایشیبَ

 یا متـأثر     بَرهمایی   به  مربوط] پزشکی   دندان . پ[
   از آن

  
 occlusion  بَرهمایی

ــدان. پ[ ــتگاه  ] پزشــکی  دن ــل اجــزای دس تعام
جونده هنگام قرار گرفتن دندانهای باال و پـایین         

  بر روی هم
  

  ,centric occlusion  مرکزیبَرهمایی 
    central occlusion 

   سـطوح    در آن    کـه   یتیوضع] زشکیپ   دندان . پ[
   دارای  بــاال و پــایین هــای فــک   دنــدانهای جونــدۀ
  ها باشند  دندانه رفتگی  و درهم تماس حداکثر

 نوک به بَست نوک ← نوک به نوکبَرهمایی 
  

 weak interaction  کنش ضعیف  برهم
شده   یکی از چهار نیروی بنیادی شناخته     ] فیزیک[

تبــدیل نــوترون بــه کــه ســبب واپاشــی بتــازا و 
 شود پروتون در هسته می

  
 food-drug interaction  دارو ـکنش غذا  برهم

تـأثیر متقابـل و غالبـاً نـامطلوب برخـی           ] تغذیه[
 غذاها و داروها بر یکدیگر

  
 anagostic interaction   نانَزدآور کنش  برهم

کنش یک فلـز سیرنـشدۀ همـارای          برهم] شـیمی [
لیگاند خـود کـه در      مرکزی با یکی از پیوندهای      

آن، شــرایط الزم از نظــر طــول پیونــد و زاویــه 
  تر کند تواند لیگاند را به فلز مرکزی نزدیک نمی

  
 agostic interaction    نَزدآورکنش  برهم

کنش یک فلـز سیرنـشدۀ همـارای          برهم] شـیمی [
مرکزی با یکی از پیوندهای لیگاند خـود کـه در           

  شود  میتر  آن، لیگاند به فلز مرکزی نزدیک
  

  برای سن جنینیبزرگ 
    large for gestational age, LGA 

ویژگی نوزادی که وزن آن بـیش از نـود          ] تغذیه[
 درصد وزن استاندارد سنش باشد

  
 point of attack  بزنگاه 

لحظۀ آغاز کنش اصـلی در نمـایش        ] نمایشی  .    ه[
 یا داستان

  
  frequency of service  بسامد خدمات

 وسـایل نقلیـۀ عمـومی کـه در          تعداد] شهری. ح[
 شوند طول یک ساعت وارد یک ایستگاه می
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 microwave frequency  بسامد ریزموج
بــسامدهای مــوج الکترومغناطیــسی در ] فیزیــک[

  هرتز1011 تا 109گسترۀ 
  

 guarded frequencies  شده بسامدهای حفاظت
هـای    بـسامدهای مـورد اسـتفادۀ سـامانه       ] نظامی[

بـرداری    ی از آنهـا بهـره     دشمن که نیروهای خود   
 کنند میاطالعاتی 

  
 taboo frequencies  ممنوعبسامدهای 

گروهـی از   هر نوع بسامد مورد اسـتفادۀ       ] نظامی[
نیروهای خودی که بـه دلیـل اهمیـت آن سـایر            
 نیروهای خودی باید از تداخل در آن پرهیز کنند

  
 tactic polymer  آرایشمندبسپار 

 یی منظمبسپاری با ساختار فضا] شیمی[
  

 pendant ionic polymer  یونی آویزْبسپار 
بسپاری یونی که در آن یون پیوندخورده       ] شیمی[

 از زنجیرۀ اصلی آویزان است
  

 atactic polymer  آرایش بیبسپار 
بسپاری که واحدهای تکرارشوندۀ آن در      ] شیمی[

 طول زنجیر آرایش یکسانی ندارند
  

 isotactic polymer  آرایش سو تکبسپار 
بسپاری که حـداقل یکـی از گروههـای         ] شیمی[

طرف زنجیر   در یک  واحد تکرارشوندۀ زنجیر آن   
 قرار گرفته است و پیکربندی یکسانی دارد

  
 syndiotactic polymer  دوسوآرایشبسپار 

بسپاری که گروههای جانبی تکرارشوندۀ ] شیمی[
بـاال و   (صورت متناوب در طـرفین زنجیـر          آن به 

 قرار دارند) پایین صفحۀ زنجیر

 living polymer  زیابسپار 
ــسپارش  ] شــیمی[ ــسپاری کــه مواضــع فعــال ب   ب

شــدن همــۀ تکپارهــا بــاقی  آن علیــرغم مــصرف
 مانند می

  
  گشا  حلقهبسپارش 

    ring-opening polymerization  
شـدن یـک      بسپارشی که از طریق گشوده    ] شیمی[

شود و در نتیجه بسپاری       تکپار حلقوی انجام می   
آیـد کـه واحـدهای تکـراری آن بـا             میدست    به

  اند هم وصل شده اتصاالتی یکسان به
  

 ionic polymerization  یونیبسپارش 
نوعی فرایند بـسپارش کـه در آن یونهـا          ] شیمی[

  مراکز فعال در حال رشد هستند
  

 ionic polymer, polyion  یونیبسپار 
بسپاری که در طول زنجیر خود بارهـای        ] شیمی[

ــتاتیک ــای  الکترواس ــای یونه ــا باره ــه ب  دارد ک
 شوند مخالف خنثی می

  
 bite  بَست

شدن دنـدانهای فـک     جفت] پزشـکی    دندان . پ[
 رهمایی مرکزیباال و پایین در حالت بَ

  
  نوک به نوکبَست 

    edge-to-edge bite, end-to-end bite  
وضعیتی که در آن دندانهای     ] پزشکی   دندان . پ[

رهمــایی لــت بَقــدامی فــک بــاال و پــایین در حا
  نوک قرار دارند به صورت نوک مرکزی به

  نوک به بَرهمایی نوک .متـ 
  edge-to-edge occlusion 
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  شده با جوّ اصالحبندی  بسته
    modified atmosphere packaging  

 درون بندی کـه در آن جـوّ       نوعی بسته ] غـذا . ف[
بسته با تغییـر دادن نـسبت گازهـای اکـسیژن و            

  ید کربن اصالح شده استاکس نیتروژن و دی
  MAP    بجا .اختـ 

  
  شده با جوّ کنترلبندی  بسته

    controlled atmosphere packaging 
ــسته] غــذا. ف[ ــوعی ب ــرای  ن ــدی کــه در آن ب بن

ــسته،    ــوب در درون ب ــوّی مطل ــه ج ــتیابی ب دس
  کنند گازهایی مثل بخار آب را وارد آن می

  CAP   بجک  .اختـ 
  

 active packaging1  فعالبندی  بسته

 عـالوه بـر نقـش       ،بندی کـه    نوعی بسته ] غذا. ف[
 عملکردهای دیگری نیز    ،دهی و حفاظت    پوشش
 دارد

  
 intelligent packaging  هوشمندبندی  بسته

بنـدی کـه در آن تغییـرات          نوعی بـسته  ] غذا. ف[
 شود کیفی موادغذایی با نشانگر نشان داده می

  
 pesticide residue  کُش آفتبقایای 

 یـا ترکیـب     کُـش   آفتمقداری از   ] اعت زر . ک[
زمان معینی روی سطح      سمّی آن که پس از مدت     

  ماند یا داخل گیاه باقی می
  

 crown height  تاج بلندای 
ارتفاع عمودی سـطح زمـین تـا        ]  جنگل . منابع[

  هر درخت سرپابُن تاج
  

 biaxial crystal    دومحورهبلور 

 بلوری دوشکست با راسـتاهای دوگانـه      ] فیزیک[
که سرعت پرتوهای عادی و غیرعـادی نـور در          

  آنها با هم برابر است
  

 e-ticket, electronic ticket  الکترونیکیبلیت 
 کــه الکترونیکــیســندی غیرکاغــذی و ] رایانــه[
  رود کار می جای بلیت به به

  بلیت  ـ   ای .متـ 
  

 بمب شکافتی ←اتمی بمب 

  
 pattern bombing  الگومندبمباران 

ریختن یکنواخــت بمــب براســاس فــرو] نظــامی[
مند به منطقـۀ      منظور حملۀ نظام    الگویی خاص به  

 هدف
  

 loft bombing, toss bombing  کمانیبمباران 
نوعی بمباران که در آن هواپیمای حامل       ] نظـامی [

شود و    بمب در ارتفاع پایین به هدف نزدیک می       
ای از    هنگام باال رفتن بمبهـای خـود را در نقطـه          

 ریزد ه بر روی هدف میشد تعیین پیش

  
 carpet bombing  ای منطقهبمباران 

درپی تعداد زیـادی بمـب        فروریختن پی ] نظامی[
طوری کـه     در یک منطقه با محدوده مشخص، به      

 به تمام قسمتها صدمه وارد شود

  
 fission bomb  بمب شکافتی

بمبی کـه انـرژی انفجـاری آن از مـواد           ] فیزیک[
 تـأمین   235انـیم   ای نظیـر اور     پذیر هسته   شکافت

  شود می
 atomic bomb   بمب اتمی  .متـ 
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 thermobaric bomb  بمب گرمافشاری
نوعی بمب که ابتدا با کمک یـک خـرج          ] نظامی[

کنـد و      ابری از غبار انفجاری ایجاد مـی       ،کوچک
 سازد سپس آن را با خرج دوم محترق می

  
 shank  صافساز  بم
 لولۀ کوتاهی که برای تغییـر کـوک بـر         ] موسیقی[

روی قسمت فوقانی سازهای بادیِ برنجی نصب       
 شود می

  
 crook  قوسیساز  بم
ای الحاقی که بـرای تغییـر نغمـۀ           قطعه] موسیقی[

) بـدون پیـستون   (پایه به سازهای بـادیِ طبیعـی        
 شود اضافه می

  
  vascular cambium  آوندی الد  بُن
الدهای پسین    یکی از انواع بُن   ]  گیاهی . زیست[

 در سـاقه و  آبکـش  و چـوبی های آونـد که منشأ  
  ریشۀ گیاهان است

  
  cork cambium  پنبه چوبالد  بُن
الدهـای    یکی از انـواع بُـن     . 1]  گیـاهی  . زیست[

 سـرالد نـوعی   . 2پنبه است     چوبپسین که منشأ    
   که منشأ پیراپوست استجانبی

  phellogen  زا  پنبه  چوب  .متـ 
  

 cost budgeting  بندی  بودجه
هـای برآوردشـدۀ      ینـه بنـدی هز    جمـع ] پروژه. م[

 work)هـای کـاری    فعالیتهـای منفـرد یـا بـسته    

package)برای تعیین بودجۀ مبنا   
  

 food budget  غذا بودجۀ 
بخشی از بودجۀ خانوار که به تهیۀ مـواد         ] تغذیه[

 غذایی اختصاص دارد

 gauge  بودگاه 
موقعیت یک شناور نسبت به شـناور       ] دریایی. ح[

 دیگر
  

 lee gauge  بادپناه  بودگاه 
 بودگاه یک شناور در بادپناه شناور دیگر] دریایی. ح[

  
 radial truck, radial bogie  شعاعی بوژی 

 محور   ـ   بوژی واگنهای باری که چرخ    ] ریلی. ح[
 معلق است تا با شعاع انحنای       قاب بوژی آنها در   
 آهن انطباق یابد مسیر راه

  
  tractive bogie, motored bogie  شندهبوژی کِ

ــیری. ح[ ــه چــرخ   ] ل ــورداری ک   -  بــوژی موت
طور مـشترک     تنهایی یا به    محورهای آن هریک به   

 آید دنده به حرکت درمی از طریق یک جعبه
  

 powered bogie, motor bogie  بوژی موتوردار
یکی از انواع بوژی کـه دارای نیـروی         ] ریلی. ح[

محرک یا موتور اسـت و معمـوالً در قطارهـای           
 رود کار می خودکِشند به

  
 ecoclimate  اقلیم  بوم
ــابع[ ــل. من ــستگاهی  ]  جنگ ــه در زی ــی ک اقلیم

 آید شمار می شناختی به مشخص عاملی بوم
  

 eco-organ  اندام  بوم
هـای مـشخص      یکـی از جنبـه    ]  جنگـل  . منابع[

شناسی گیاهان کـه سـازگاری بـا محـیط            ریخت
 کند خارجی را منعکس می

  
 ecological energetics  شناسی  انرژی  بوم
مطالعۀ تبـدیل انـرژی در درون       ]  جنگل . نابعم[

 سازگان بوم
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  ,ecotoxicology  شناسی  سم بوم
    environmental toxicology 

مطالعـه و پیـشگیری از اثـرات        ]  جنگـل  . منابع[
 ها براندامگانهای زنده آالینده

  
  crop ecology  گیاه زراعیشناسی   بوم
کـنش    علمی کـه در مـورد بـرهم       ]  زراعت . ک[

 کند  زراعی و محیط بحث میگیاه
  

 ecotope  گاه  بوم
 سازگان بخش غیرزندۀ بوم]  جنگل. منابع[

  
 ecotype  مونه بوم
انشعابی ژنتیکی از یک جمعیت     ]  جنگل . منابع[

 که با زیستگاهی ویژه سازگار شده است
  

 ecograph  نگاشت  بوم
نمودار نیازهای یک گونه بـرای      ]  جنگل . منابع[

 محیطی ا چند عامل زیستسازگاری با دو ی
  

  ,barnyard, barn lot  بهاربند 
    farmyard, dry lot 

ای در    شـده   محوطـۀ حـصاربندی   ]  زراعت . ک[
کنار اصطبل سرپوشیده که برای گردش روزانـۀ         

 شود دامها در بهار و تابستان احداث می
  

 herbicide modifier  کُش علف بهبوددهندۀ  
 ای بهبـود اثـر    ای شیمیایی بر    ماده]  زراعت . ک[

  کُش علف
  

  ,e-health  الکترونیکیبهداشت  
    electronic health 

اسـتفاده از اینترنـت و سـایر فنّاوریهـای          ] رایانه[
  وابسته در امور بهداشتی و پزشکی

 بهداشت  ـ   ای .متـ 

  ,forest hygiene  جنگلبهداشت  
    forest sanitation  

 بـا   ویژه  تأمین سالمت جنگل به   ]  جنگل . منابع[
  اجرای برشهای بهداشتی

  
  ,dental hygiene  دهان و دندانبهداشت  

    mouth hygiene, oral hygiene 
مراقبتهـــای فـــردی از ] پزشـــکی  دنـــدان. پ[ 

ساختارهای دهانی به کمک مـسواک زدن و نـخ          
شویه کردن و ماساژ لثـه و سـایر           کشیدن و دهان  

پزشک یـا بهداشـتکار بـرای        روشهایی که دندان  
 کند مت دهان و دندان توصیه میحفظ سال

  
  ,dental hygienist  دهان و دندانبهداشتکار  

    DH  
شخصی که در زمینـۀ ارائـۀ       ] پزشکی   دندان . پ[

پزشکی آموزش رسمی دیده      خدمات بهداشتی دندان  
و وظیفۀ او عمدتاً آموزش بهداشت دهان و دندان و          

گیری و پرتونگاری و اقدامات پیشگیرانه بـرای          جرم
 رل بیماریهای دهان و دندان استکنت

  
 food hygiene  مواد غذایی بهداشت  

اقداماتی کـه بـرای اطمینـان از سـالمت          ] تغذیه[
  شود مواد غذایی انجام می

  
 site exploitation territory  محوطهگاه   بهره

محدودۀ پیرامون هر محوطـه کـه       ] شناسی  باستان[
 طـور  توان از منابع حیـاتی آن ماننـد غـذا بـه             می

 برداری کرد مستمر بهره
  

  گیری خالص پروتئین بهره
    net protein utilization, NPU 

ای که معـرف      ترین شاخص عددی    اصلی] تغذیه[
  میزان کاربری و جذب پروتئینهاست
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 astern  عقب به
عقب شـناور در جهـت       حرکت روبه ] دریایی. ح[

  پاشنۀ آن
  

 normalizer  بهنجارساز
 Hی مفـروض ماننـد   ا برای زیرمجموعه ] ریاضی[

از یـــک گـــروه، زیرگـــروه متـــشکل از همـــۀ 
HHgg از گروه که g عنصرهایی مانند =−1  

  ساز  نرمال.متـ 
  

  box normalization   ای  جعبهبهنجارش 
کـه    طوری  بهنجار کردن تابع موج ذره به     ] فیزیک[

ای به حجم معین فقط یـک ذره وجـود            در جعبه 
  داشته باشد

  
 euthymic  لقخُ بهین

 خُلقی بهینویژگی فرد دارای ] شناسی روان[
  

 euthymia  خُلقی  بهین
ــی روان[ ــی ] شناس ــف طبیع ــقطی ــه در آن خُل  ک

 شود  دیده نمیخُلق باالافسردگی یا 
  
 apathy  احساسی بی
فقــدان احــساس در فــرد اعــم از ] شناســی روان[

 خوشایند و ناخوشایند
  
 euphoric apathy  سرخوشانهاحساسی  بی
ــی روان[ ــا    ] شناس ــراه ب ــادمانی هم ــالتی از ش ح

 تفاوتی بی
  

 project scope statement  بیانیۀ گسترۀ پروژه
 کـه شـامل     گسترۀ پروژه سندی بیانگر   ] پروژه. م[

اهــداف و نتــایج و محــصوالت و مفروضــات و 
  استپروژهمحدودیتها و امکانات 

  مدارا بی ←تسامح  بی
  
  ,insomnia, agrypnia  خوابی بی
    ahypnia, ahypnosia, anhypnia 

ــی روان[ ــایی  ] شناسـ ــاهش توانـ ــا کـ ــدان یـ فقـ
 رفتن یا فقدان تداوم خواب خواب به

  
 initial insomnia  آغازینخوابی  بی
رفـتن، عمومـاً      خواب  دشواری در به  ] شناسی  روان[

 افسردگی و اضطراب یا تنشناشی از 
  
 terminal insomnia  پایانیخوابی  بی
التی که در آن فـرد صـبح زود از          ح] شناسی  روان[

شـود، امـا احـساس سـرحالی       خواب بیـدار مـی    
 تواند دوباره به خواب رود  کند و نمی نمی

  
 middle insomnia  میانیخوابی  بی
حالتی که در طی آن فـرد، پـس از          ] شناسی  روان[
توانـد مجـدداً      شود و نمی    رفتن بیدار می    خواب  به

  به خواب رود
  
 cab over tractor  1دماغ بی
نوعی کامیون کـه اتـاق آن مـستقیماً         ] شهری. ح[

 روی موتور قرار دارد
  
 cab over truck  2دماغ بی
تریلـی کـه اتـاق آن مـستقیماً         نوعی  ] شهری. ح[

 روی موتور قرار دارد

  
  fleece  بیده 

مقدار پشم یک رأس گوسفند که      ]  زراعت . ک[
 شود در یک مرحله چیده می
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   ,deep bite  بَست  بیش
    closed-bite malocclusion, closed bite  

ـ   ] پزشکی   دندان . پ[ دهمایی کـه در آن  نـوعی بَ
 دنـدانهای قـدامی در حالـت        پوشانی عمودی   هم
  رهمایی مرکزی زیاد استبَ

  deep overbite  روبَست عمیق    .متـ 
  عمودی عمیق پوشانی هم

  deep vertical overlap 
  

 hyperexcitability  پذیری تهییج بیش
خصوصیتی در برخی افـراد کـه در        ] شناسی  وانر[

ــه شــدت    ــسیار کوچــک ب ــای ب ــل محرکه مقاب
 شوند برانگیخته می

  
 overblowing  دَمِش بیش

فرایندی در نواختن سازهای بادی کـه       ] موسیقی[
در آن با افزایش شـدت دمیـدن، منطقـۀ صـوتیِ            

شـود و بـسامد پـایگیِ نـتِ در            باالتر حاصل می  
  (harmonic)مونیکهـای حال اجرا به بـسامدِ هار 

 رسد باالتر می

  
  ,cementum hyperplasia  ساروجه  رویش بیش

    cementosis 
   ثانویه  ساروجۀ زیاد    رسوب] پزشکی   دندان . پ[

 یـا آمـاس       براثـر ضـربه      که   دندان  ریشۀ  بر روی 
ــا عوامــل موضــعی  دیگــر و بعــضاً بــه علتــی   ی

  آید ناشناخته پدید می
  hypercementosis  ساروجگی   بیش  .متـ 

  
  رویش ساروجه بیش ←  ساروجگی بیش

  
 hyperactive  فعال بیش

 فعالی بیشویژگی فرد دارای ] شناسی روان[

 hyperactivity  فعالی بیش
فعالیت حرکتیِ بیش از حد همـراه       ] شناسی  روان[

  با بیقراری و پاسخ شدید
  
 restless  قرار بی
 قراری بیویژگی فرد دچار ] شناسی روان[

  
 restlessness  قراری بی
حــالتی کــه در آن فــرد در زمــانی ] شناســی روان[

 دهد هدف انجام می محدود فعالیتهایی ظاهراً بی
  
 bolsterless, bolster-free  گهواره بی
 ویژگی بوژی فاقد گهواره در واگنهای باری] ریلی. ح[

  
   a(n)hedonic  لذت  بی
عالقه بـه زنـدگی و        ویژگی فرد بی  ] شناسی  روان[
  ذتهای آنل
  
  a(n)hedonia  لذتی  بی
ناتوانی در لذت بردن از فعالیتهـا و        ] شناسی  روان[

 اند بخش طور طبیعی لذت هایی که به تجربه
  

 foodborne disease  غذازاد بیماری 
ای که براثر خوردن غذای حـاوی     بیماری] تغذیه[

باکتری یا انگل یا سموم طبیعـی و شـیمیایی یـا            
 دشو مواد پرتوزا عارض می

  
  intolerant   مدارا بی
فردی که اعمال و اعتقادات دیگـران را        ] سیاسی[

  کند تحمل نمی
  تسامح  بی.متـ 

  
  intolerance  مدارایی بی
  عدم تحمل اعمال و اعتقادات دیگران] سیاسی[
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  فکی بین ←  ای آرواره  بین
  
 disorder  نظمی  بی
هرگونه انحراف از آرایش منظم اجـزای       ] فیزیک[

  در بلورک واحدخانسازندۀ 
  
  ,Schottky disorder  شاتکینظمی   بی
    Schottky imperfection 

ــک[ ــه   ] فیزی ــونی ک ــای ی ــاختاری بلوره نقــص س
 آورد جای یونهای مثبت و منفی آن را پدید می تهی

  
 intermaxillary  فکی  بین
 بـاال و     هـای    فـک    بـین   آنچـه ] پزشکی   دندان . پ[

  قرار دارد  پایین
   ای وارهآر  بین .متـ 

  
 log yard  انبار بینه

 دارانباری برای نگهداری بینه]  جنگل. منابع[
  

 e-nose, electronic nose  الکترونیکی بینی 
دهنـدۀ یـک    دستگاهی که اجزای تشکیل  ] رایانـه [

ــیمیایی آن را   ــب ش ــایی و ترکی رایحــه را شناس
  دهد تشخیص می

  
 nasopalatine , palatonasal  کامیـ    بینی

 به کام و حفرۀ بینی مربوط] پزشکی  دندان. پ[
  
 propagation anomaly  انتشار هنجاری  بی
تغییر مشخصات انتشار که معموالً ناشی      ] فیزیک[

  از برخی تشدیدها در محیط انتشار است
  
 diversity anomaly  هنجاری تنوع بی
ــابع[ ــل. من ــستی  ]  جنگ ــوع زی ــتالف در تن اخ

  تلفزیستگاههای مشابه در مناطق مخ
  



  پ
 down calving  زایی پابه
وضعیت گـاوی کـه نزدیـک بـه         ]  زراعت . ک[

  زایمان است
  

  زا غیرلکهپاداکسندۀ 
  nonstaining antioxidant 

ای که بسپار یا مـادۀ        پاداکسنده] الستیک پلیمر  [
کنـد، چـه      مجاور بسپار را که از آن محافظت می       

 کند در ابتدا و چه پس از تخریب، رنگی نمی
  

 staining antioxidant زا لکهپاداکسندۀ  
ای کـه محـصوالت       پاداکـسنده ] الستیک پلیمر  [

است و بنـابراین    ) اغلب زرد  ( اکسایش آن رنگی  
شدن بسپار یا مادۀ مجـاور بـسپاری          باعث رنگی 

 کند شود که از آن محافظت می می
  

 antiprotein  پادپروتئین
ــه[ ــا   ] تغذی ــا جــذب ی ــه در هــضم ی ــی ک ترکیب
 کند ارگیری آمینواسیدها اختالل ایجاد میک به

  
 مادۀ پادپُژک ←پادپُژک 

  
 antipyridoxine  پادپیریدوکسین

نوعی پادویتامین که عملکـرد پیریدوکـسین     ] تغذیه[

 کند  را در بدن مختل می) 6ویتامین ب(
  

 antithiamin  پادتیامین
نوعی پادویتامین که عملکـرد تیـامین را       ] تغذیـه [

 کند در بدن مختل می
  

 antimetabolite  پاددگرگشته 
ترکیبی مشابه یک مادۀ دگرگشتۀ طبیعـی       ] تغذیه[

 کند که در عملکرد آن اختالل ایجاد می
  

 counterclockwise  پادساعتگرد  
ویژگــی آنچــه حرکــت آن در جهــت  ] فیزیــک[

 های ساعت است مخالف حرکت عقربه
  

  Old Kingdom  کهنپادشاهی 
ریخ مصر باسـتان از     ای در تا    دوره] شناسی  باستان[

  .م. ق2130 تا 2575سلسلۀ سوم تا هشتم حدود 
  Pyramid Age   عصر اهرام   .متـ 

 دورۀ پادشاهی کهن
  

 Middle Kingdom  میانهپادشاهی 
ــتان[ ــتان از   دوره] شناســی باس ــصر باس ــاریخ م ای در ت

  . ق م1630 تا 2008سلسلۀ یازدهم تا سیزدهم حدود 
   دورۀ پادشاهی میانه.متـ 
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 New Kingdom  هی نوپادشا
ای در تاریخ مصر باسـتان از         دوره] شناسی  باستان[

 1070 تـا    1550سلسلۀ هجدهم تا بیستم حدود      
  .م.ق

   دورۀ پادشاهی نو.متـ 
  

 meander terrace   رودپیچپادگانۀ 
ای کـوچکی کـه       پادگانـۀ رودخانـه   ] شناسی  زمین[

ــده  ــیچ و بری ــر حرکــت جــانبی رودپ شــدن  براث
  شود  ایجاد می می و مرتفعدشتهای قدی سیالب

  
 anti-tourism  پادگردشگری  

مفهومی که در ابتدا ناظر بر مخالفت       ] گردشگری[
با گردشگری و گردشـگران بـود، ولـی امـروزه           

محیطـی و     بیشتر تأکید بر پیامدهای منفی زیست     
 فرهنگی آن دارد  ـ    اجتماعی

  
 antimineral  پادمعدنی

کـارگیری     بـه  ای معدنی که جذب یا      ماده] تغذیه[
 کند مواد معدنی مفید دیگر را در بدن مختل می

  
 antinutritive  پادمغذی

ترکیبی کـه عملکـرد مـواد مغـذی را در           ] تغذیه[
 کند بدن مختل می

  
 antiparallel  پادموازی

دار یا دو بُردار بـا        ویژگی دو خط جهت   ] ریاضی[
 راستاهای موازی و جهتهای مخالف

  
 antivitamin  پادویتامین

ترکیبی طبیعی یا مصنوعی کـه بـه علـت      ] تغذیه[
تشابه با یک ویتامین باعث اخـتالل در عملکـرد          

 شود آن در بدن می

 fragmentation  پارش پاره
فرایند تولید ذرات ثانوی براثر واپاشـی       ] فیزیـک [

 هسته یا براثر برخورد ذرات پرانرژی با یکدیگر
  

 Palaeolithic  سنگی پارینه
شی از دوران پیش از تاریخ، از       بخ] شناسی  باستان[

نشینی    میلیون سال پیش تا زمان عقب      5/2حدود  
  یخچالها از نیمکـرۀ شـمالی در فاصـلۀ سـالهای           

که انسان برای نخـستین     . م. ق 500,8 تا   000,10
  ساز استفاده کرد بار از ابزار سنگی دست

 Old Stone Age  عصر سنگ کهن   .متـ 
  

 Upper Palaeolithic  زبرینسنگی  پارینه
 سـنگی   پارینـه بخش پایانی دوران    ] شناسی  باستان[

شود    هزار سال پیش آغاز می     10 تا   40که حدود   
و مهمترین ویژگیهـای آن اسـتفاده از ابزارهـای          

ای و شکار جانوران بزرگ و تـدفین            سنگی تیغه 
اجساد و پیدایش هنر، ماننـد نقاشـی کـردن بـر            

  دیوارۀ غارهاست
  

 Lower Palaeolithic  زیرینسنگی  پارینه
 کـه   سـنگی   پارینهترین بخش    کهن] شناسی  باستان[

 میلیون سال پیش با نخستین اسـتفاده        5/2حدود  
از ابزارهای سنگی خام و نخستین تالشها بـرای         

شـود و تـا       شکار و گردآوری خوراک آغـاز مـی       
 یابد  سال پیش ادامه می000,100

  
 Middle Palaeolithic  میانیسنگی  پارینه

 کـه از    سـنگی   پارینـه بخش میانی   ] ناسیش  باستان[
شـود و      هزار سال پـیش شـروع مـی        35 تا   100

مهمترین ویژگیهای آن پیشرفت و تنوع ابزارهای       
سنگی و همچنین نخستین کاربردهـای نمـادین        

 هاست ساخته دست
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  abaft, aft1  سو پاشنه

 موقعیت یا محلی رو به پاشنۀ شناور] دریایی. ح[
  

 food sanitation  غذا پاکداشت  
مجموعه فعالیتهایی در بهداشت غذا کـه در        ] تغذیه[

 گیرد ونقل و عرضه صورت می طی فراوری و حمل
  

 mopping up  1پاکسازی
درهم شکستن آخرین مقاومتهای دشمن     ] نظامی[

ای که محاصره یا جدا شـده اسـت یـا             در منطقه 
ــان   ــدون از می ــا ب ــر یگانه ــۀ   دیگ ــتن هم برداش

 اند  عبور کردهمقاومتهای فعال دشمن از آن
  

 purging  2پاکسازی
جای مـادۀ درون     ای به   کردن ماده  جانشین] شیمی[

کـه محفظـه عـاری از مـادۀ          نحوی یک محفظه به  
 اولیه شود

  
  purged  شده  پاکسازی

گیری تزریقـی،     در فرایندهایی نظیر قالب   ] شیمی[
ویژگی استوانکی است که محتوای آن به بیرون پرانده         

 اخواسته را از استوانک بزدایدشده است تا مواد ن
  

 information filtering  اطالعاتپاالیش 
 اطالعـات جـایی     جلـوگیری از جابـه    ] کتابداری[

 ناخواسته در یک مسیر اطالعاتی
  

 antialiasing filter  سازی صافپاالیۀ 
 را انجـام    سـازی   صـاف ای که عمل      پاالیه] رایانه[

 دهد می
  

 terminal time  مانی پایانه
مدت زمانی که وسیلۀ نقلیۀ عمـومی       ] هریش. ح[

 کند در پایانه سپری می

  frequency stability  بسامدپایداری 
ماندن بسامد هنگـامی کـه        محدودۀ ثابت ] فیزیک[

عواملی مانند دما و جریان و ولتاژ در مدار تغییر          
 کنند می

  
  ,directional stability  سمتیپایداری 

    weathercock stability, weathervane  
    stability 

قابلیت هـواگرد بـه بازگـشت سـریع از          ] هوایی. ح[
  سُرش به سمت اولیۀ پرواز وضعیت گشت یا درون

  
  ,longitudinal stability  طولیپایداری 

    pitching stability  
قابلیت هواگرد در بازگشت خودکـار      ] هوایی. ح[

گیری یـا    پس از اوج(level flight)به پرواز تراز 
  هشیرج

  
  lateral stability  عرضیپایداری 

  پایداری هواگرد حول محور طولی] هوایی. ح[
  

 abutment  1پایه
ــدان. پ[ ــا کاشــتینه] پزشــکی  دن ــدان طبیعــی ی ای  دن

(implant)گاه بَرسازۀ ثابت یا متحرک است  که تکیه  
  

 basis, base  2پایه
ای از بُردارهای مستقل در یک        مجموعه] ریاضی[

ی که هر بُردار فضا ترکیبی خطی از        فضای بُردار 
 اعضای آن مجموعه است

  
  terminal abutment  پایۀ انتهایی

دنـدان طبیعـی یـا کاشـتینۀ        ] پزشکی   دندان . پ[
ــدانی  ــک از دو  (dental implant)دن ــر ی  در ه

 شود داشتن آن می  که باعث نگهپلانتهای 
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  multiple abutment  پایۀ چندگانه
 یا چند دندان مجاور که      دو] پزشـکی    دندان . پ[
شوند تا در مجموع به عنوان یک      متصل می  هم  به

 پایۀ واحد برای دندانواره عمل کنند
  

  پایۀ دستگاه شمار ← دستگاه اعدادپایۀ 
  

 base of a number system  دستگاه شمارپایۀ 
 عـددی طبیعـی و       در یک دسـتگاه شـمار،     ] ریاضی[

توانهای بزرگتر از یک که هر عدد طبیعی برحسب         
  شود آن با ضرایب صحیح نامنفی نوشته می

  پایۀ دستگاه اعداد.متـ 
  

 dual basis  دوگانپایۀ 
ای برای فضای دوگان یـک فـضای          پایه] ریاضی[

وسیلۀ پایۀ فضای بُـرداری       بُرداری مفروض که به   
 شود مفروض ساخته می

  
 basis of a vector space  فضای بُرداری پایۀ 

 مستقل در یک فضای    خطیای    مجموعه] ریاضی[
 کند بُرداری که فضا را تولید می

  
 intermediate abutment, pier  میانیپایۀ 

دنـدان طبیعـی یـا کاشـتینۀ        ] پزشکی   دندان . پ[
 کــه در مجــاورت آن (dental implant)دنـدانی  

هـای    دندان طبیعی دیگری نباشد و به همراه پایه       
  رسازۀ دندانی را نگه داردانتهایی بَ

  
  پتانسیل ربایشی ← ای جاذبهتانسیل پ
  

 attractive potential  ربایشیپتانسیل 
ای کـه گرادیـان آن نیـروی          تابعی نـرده  ] فیزیک[

  دهد دست می ربایشی را به
 ای  پتانسیل جاذبه.متـ 

  شیمیایی الکترونی پتانسیل 
    electronic chemical potential  

ریـز از   کمیتی که تمایل الکترونها را به گ      ] شیمی[
  دهد نشان می ها در حالت پایه  گونه

  
  forging  کاری  پتک

دهیِ مکانیکی که     نوعی عملیات شکل  ] متالورژی[
ــربه   ــشاری و ض ــای ف ــوالً  در آن نیروه ای معم

  شوند درحین حرکت دادن بر جسم وارد می
  

  press forging  پرسیکاری   پتک
تغییرشــکل مومــسان فلــز در پــرس، ] متـالورژی [

  ای مرحله  و یکناگهانی فشار عموماً تحت
  

  drop forging  وزنیکاری   پتک
 که بـا سـقوط پتـک        کاری    پتکنوعی  ] متالورژی[

  دشو انجام می
  

  forged  پتکیده 
ای کـه در اثـر عملیـات          ویژگی قطعه ] متالورژی[

نهـایی درآمـده        کاری به شکل نهایی یا نیمـه          پتک
  است

  
 broadcast  پخش

ــ] ســینما[ ــو و  هپخــش گــستردۀ برنام هــای رادی
  صورت موجی یا کابلی تلویزیون به

  پخش رادیوتلویزیونی.متـ 
  

  diffusivity  پخشایی 
معیاری برای آهنگ پخش گرما در ماده       ] فیزیک[

صـورت نـسبت رسـانندگی گرمـایی بـه            که بـه  
ضرب گرمای ویـژه و چگـالی در فـشار            حاصل

  شود ثابت تعریف می
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 telecast  تلویزیونیپخش 
 ش برنامۀ تلویزیونیپخ] سینما[

  
  پخش ← رادیوتلویزیونیپخش 

  
  activated diffusion   شده  فعالپخش 

حرکت اتمها یا یونها یا نقصهای شـبکه        ] فیزیک[
از یک جایگاه به جایگاه دیگر بـا عبـور از سـد             

  پتانسیل
  

  information clearing  اطالعاتپخشگاه  
    house/ information clearinghouse  

واحـدی در درون یـک نهـاد کـه بـه             ]کتابداری[
سازی و اشـاعۀ      گردآوری و سازماندهی و ذخیره    

ــتۀ تخصــصی    ــا رش ــوزه ی ــک ح ــدارک در ی م
 پردازد می

  
 perimeter defense  پیرامونی پدافند 

 ،نـوعی پدافنـد بـدون جنـاح مـشخص         ] نظامی[
شامل نیروهایی که پیرامون یـک منطقـۀ دفـاعی          

 اند گسترش یافته
  

 active defense  عاملپدافند  
عملیـات آفنـدی و عملیـات محـدود و          ] نظامی[

 پاتک برای جلوگیری از حمالت دشمن
  

 passive defense  غیرعاملپدافند  
اقداماتی منفعالنه برای کاهش خـسارت      ] نظامی[

یا ممانعت از خسارتِ ناشی از عملکرد خصمانۀ      
 دشمن

  
 mobile defense  متحرکپدافند 

ـ       ] نظامی[ ه نیـروی دشـمن     پدافنـدی کـه در آن ب
ای   شود پیشروی کند و وارد منطقه       اجازه داده می  

کــارگیری  شــود کــه امکــان انجــام پاتــک و بــه 
 نیروهای ضربت متحرک وجود داشته باشد

  
 area defense  ای  منطقهپدافند 

ای خاص کـه       برای حفظ منطقه   پدافندی] نظامی[
ای کـه امکـان       در آن نیروهای دشمن به محدوده     

شـوند و     گیـرد کـشانده مـی       ا می تحرک را از آنه   
ــدم    ــه کلــی منه ــا هجــوم از طــرفین ب ســپس ب

 گردند می
  

 point defense  ای  نقطه پدافند 
دفاع و حفاظت از تأسیـسات و عناصـر         ] نظامی[

 مانند تأسیسات فرماندهی و کنتـرل       ،حیاتی ویژه 
 های هوایی و پایگاه

  
 feature1  پدیدار

انی عنصری در یک محوطـۀ باسـت      ] شناسی  باستان[
شناختی مجزا که سـاختار یـا         یا هر واحد باستان   

آیـد و     شمار نمـی   ساختۀ مستقلی به    الیه یا دست  
 جا کرد توان آن را جابه نمی

  
 cumulative feature  انباشتی پدیدار 

دست انسان ساخته    ی که به  ارپدید] شناسی  باستان[
دسـت   نشده، ولی محل انجام فعالیت خاصی بـه       

  او بوده است
  

 constructed feature  ساختیبرپدیدار 
دست انسان بـرای    ی که به  ارپدید] شناسـی   باستان[

 فعالیتی خاص ساخته شده است
  

 diffuse scattering   پراکندگی پخشیده 
هایی که پیرامون بازتابهای پرشدت       هاله] فیزیک[

 در نقش پـراش پرتـو ایکـس از          (Bragg)براگ  
  شوند بلورها ظاهر می
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 atmospheric dispersion  یپراکنش جوّ
های هوا  فرایندی که در آن آالینده    ] زیـست   محیط[
 شوند راثر وزش باد یا تالطم هوا پراکنده میب

  
  ejection, knockout  پرانش

شده با یکی    بیرون راندن قطعۀ فشرده   ] متـالورژی [
ها از درون حفرۀ قالـب، پـس از تکمیـل     از سنبه 

  عمل فشردن
  

 percolation  پرانشت 
حرکت یـا جریـان آب در داخـل         ] ستزی  محیط[

 خاک یا سنگ
  

  فورانی ←پرانشی 
  

 hypersomnia  پُرخوابی
تمایـل بـه خوابیـدن بـیش از حـد           ] شناسی  روان[

  معمول و دشواری در بیدار شدن
  

  ,e-payment  الکترونیکی پرداخت 
    electronic payment 

  الکترونیکیصورت  پرداخت وجه به] رایانه[
  ختپردا   ـ    ای.متـ 

  
 archival processing  آرشیویپردازش 

تنظـیم و توصـیف مـواد آرشــیوی و    ] کتابـداری [
سـازی    حفاظت و نگهداری از آنها بـرای ذخیـره        

 کنندگان بلندمدت و استفادۀ مراجعه
  

 concurrent processing  رو همپردازش 
اجرای همزمـان بـیش از یـک برنامـه در         ] رایانه[

 ای یک رایانه یا شبکۀ رایانه
  

 cyclorama  رد گِپردۀ 
پـردۀ بـزرگ سـفیدرنگ و شـفاف،         ] نمایشی  .    ه[

از (معموالً در عمق صحنه، که برای نمایش فیلم         
کار  به) از پشت صحنه  (و نمایش اسالید    ) روبرو
 پوشاند رود و اطراف صحنه را می می

  
 long oil پرروغن

 محتوای روغـن  ویژگی رزینی که    ]  رنگ پلیمر  [
  آن زیاد است

  
 jump  پرش

یکی از دستورهای برنامه که باعث تغییر       ] رایانـه [
 شود روند اجرا می

  
 frequency hopping  بسامدپرش 

 نـامنظم بـسامد      و تغییر مـداوم و سـریع     ] نظامی[
 ارتباطی برای جلوگیری از رهگیری یـا        ۀفرستند

ــا  ایجــاد اخــتالل توســط ســامانه هــای شــنود ی
 گر دشمن اختالل

  
 overactive  پرفعالیت 

  پرفعالیتیویژگی فرد دچار ] شناسی وانر[
  

 overactivity  پرفعالیتی 
قراری که  فعالیت مفرط و همراه با بی] شناسـی   روان[

ممکن است با شیدایی و اضـطراب ارتبـاط داشـته           
 فعالی است تر از بیش باشد و عمدتاً ضعیف

  
 flaking  سازی پرک

 فرایند تبدیل مواد غذایی به پرک] غذا. ف[
  

 glass flakes, flake glass ای شیشهپرک 
نوعی پرکنندۀ تقویتی که با دَمـش شیـشۀ    ] پلیمر[

هــای   و تبــدیل آن بــه لولــه(E)مــذابِ نــوعِ ای 
(tubes)    ای و سپس خرد       نازک یا حبابهای شیشه

  شود های کوچک تولید می ها به تکه کردن لوله
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  mineral filler   کانیاییپُرکنندۀ  
ریـزی کـه      بسیار دانه  یا سنگ    کانی] شناسی  زمین[

ــصول      ــک مح ــزای ی ــین اج ــالی ب ــضای خ ف
 کند شده را پر می ساخته

  
 flakiness  واری پرک

ای که ذرات  خاصیت حسی مادۀ غذایی] غذا. ف[
 سازندۀ آنها پرک یا شبیه آن است

  
 flaky  پرکی 

ــذا. ف[ ــذایی ] غ ــادۀ غ ــی م ــافتی  ویژگ ــه ب ای ک
 داردمانند  پرک

  
 game bird  شکار پرندۀ 

ای کــه بــرای تفــریح و  پرنــده]  جنگــل. منــابع[
 شود ورزش یا تأمین خوراک شکار می

  
  ornithophobia  هراسی   پرنده

  ترس مرضی از پرندگان] شناسی روان[
  

  ,cross country flight  گذر پهنهپرواز 
    distance flight, cross country flying 

شـده کـه      تعیین  پرواز به مقصد ازپیش   ] هوایی. ح[
با فرود در مقصد همراه نیـست و ممکـن          لزوماً  

خـوانی و نـاوبری       است صرفاً برای تمرین نقشه    
  صورت گیرد

  
   ,FDR, flight data recorder  پروازنگار 

    recorder flight  
ای در هــواگرد بــرای ضــبط  وســیله] هــوایی. ح[

  خودکار اطالعات پرواز
   جعبۀ سیاه.متـ 

  ,digital flight data recorder  پروازنگار رقمی
    DFDR   

صورت رقمی کـار      پروازنگاری که به  ] هوایی. ح[
  کند می
   جعبۀ سیاه رقمی.متـ 

  
  پروتئین مبنا ← استانداردپروتئین 

  
 reference protein  مبناپروتئین 

پروتئینی که صددرصد آن در بدن مـورد        ] تغذیه[
  گیرد استفاده قرار می

 standard protein  پروتئین استاندارد   .متـ 

  
  ناقل رتینولپروتئین 

    retinol-binding protein 
پروتئینی که رتینول را از کبد بـه شـبکیۀ          ] تغذیه[

  کند چسم منتقل می
  

 project  پروژه
مجموعۀ فعالیتهای موقـت و هدفمنـد       ] پروژه. م[

برای تولید محصول یا ارائۀ خـدمت یـا کـسب           
 نتایج مشخص با زمان و هزینه و منابع معین

  
 information file  عاتاطال پروندۀ 

هـا و     هـا و تـصاویر و جـزوه         خالصه] کتابداری[
هـای منتخـب از نـشریات ادواری و منـابع             مقاله

موقت دیگر که برای ارجاع سریع با نظم خاصی         
 شوند نگهداری می

  
  ,e-filing  بندی الکترونیکی    پرونده

    electronic filing 
ر ضبط اطالعات مربوط به مالیات و سـای       ] رایانه[

  صورت برخط های دولتی در پرونده به برگه
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  اشعه ← پره
  

  ,e-medicine  الکترونیکی پزشکی 
    electronic medicine 

نوعی طبابت که در آن ارتباط پزشـک و         ] رایانه[
  شود بیمار از طریق اینترنت برقرار می

  پزشکی   ـ  ای .متـ 
  tele-medicine  دورپزشکی

  
 پُژَک دندان ←پُژَک 

  
 پُژَک دندان ← تریاییباکپُژَک 

  
  dental plaque  دندانپُژَک 

ای نرم و نازک که بـر         نهشته] پزشکی   دندان . پ[
شـود و عمـدتاً       روی سطح دندانها تـشکیل مـی      

ــین   ــامل موس ــا و  (mucin)ش ــواع باکتریه  و ان
  های پوششی مرده است محصوالت آنها و یاخته

  plaque  ک پُژَ  .متـ 
  bacterial plaque  باکتریایی  پُژَک 
  microbial plaque  بیومیکر پُژَک 

  
 پُژَک دندان ← میکروبیپُژَک 

  
  aft2   پس
عقب یا نزدیک یا بـه سـمت پاشـنۀ          ] دریایی. ح[

  شناور
  

 treated wastewater  پساب
فاضالبی که یک یـا چنـد فراینـد         ] زیـست   محیط[

روی آن    تصفیۀ فیزیکی یا شیمیایی یا زیستی بـر       
داشتی بـالقوۀ   صورت گرفته است تا خطرات به     

  آن کاهش یابد
 شده  فاضالب تصفیه.متـ 

 Anacardiaceae  ایان  پسته
ــست[ ــاهی. زیــ ــره]  گیــ ــتۀ تیــ  ای از راســ

، به شکل درخـت     (Sapindales)سانان    هندی  صابون
  و درختچه، که پوست تنۀ آنها حاوی انگم است

  
 metaxylem  چوب پس
ی که در مراحل      چوب نخستین ]  گیاهی . زیست[

  شود  نمو چوب تشکیل میپایانی
  

  afterblow/after blow  دَم پس
نــوعی دَمــش در فراینــد بِــسمِر    ] متــالورژی[

(Bessemer process)  که برای فسفرزدایی، پـس 
  شود زدایی انجام می از کربن

  
  رفتگی فک باال پس ←  روارهبَ  رفتگی پس

  
  رفتگی فک پایین پس ←  زیرواره  رفتگی پس

  
  فک  رفتگی پس

    retrognathia, retrognathism 
   نسبت  فک   یک   بودن  عقب] پزشـکی    دندان . پ[
    جمجمه  به  دیگر یا نسبت فک  به

  

  ,maxillary retrognathia   باال فک  رفتگی پس
    superior retrognathia 

   کـه  بـاال   فـک    بـودن   عقب] پزشـکی    دندان . پ[
،    صـورت    میـانی    بخـش    بـودن   معموالً با عقـب   

    است  باال همراه و لب) nasal base( بینی  دۀقاع
   رواره بَ رفتگی پس .متـ 

  

   پایین فک  رفتگی پس
    mandibular retrognathia, inferior  
    retrognathia 

   بـه    پـایین   فـک    بودن  عقب] پزشکی   دندان . پ[
    آن  رشد ناکافی علت

    زیرواره رفتگی پس .متـ 
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 dorso-palatal   کامی  ـ زبانی پس
 بدنـۀ ویژگی آوایی که در تولید آن     ] شناسـی   زبان[

شود یا در تماس با       کام نزدیک می   زبان به سخت  
 گیرد آن قرار می

  
 dorso-alveolar  لثوی ـ   زبانی پس
بدنـۀ   که در تولید آن    ویژگی آوایی ] شناسـی   زبان[

شود یا در تماس      زبان به برآمدگی لثه نزدیک می     
 گیرد با آن قرار می

  
 dorso-uvular  مالزی ـ   زبانی پس
بدنـۀ   که در تولید آن    ویژگی آوایی ] شناسـی   زبان[

شود یا در تماس بـا آن         مالزه نزدیک می  زبان به   
 گیرد قرار می

  
 dorso-velar  کامی نرم ـ   زبانی پس
 بدنـۀ  ویژگی آوایی که در تولید آن    ] شناسـی   زبان[

 آن  شود یا در تماس با      کام نزدیک می   زبان به نرم  
 گیرد قرار می

  
 aftertaste  طعم پس
طعمی که پس از خوردن غذا در دهان        ] غذا. ف[

 ماند باقی می

  
 postchlorination  کلرزنی پس
افزودن کلر به آب یا فاضالب پس       ] زیست  محیط[

 از تکمیل سایر فرایندهای تصفیه

  
 postalveolar  لثوی پس
یی که در تولید آن نـوک       آواویژگی  ] شناسی  زبان[

شود یا     پشت لثه نزدیک می    ۀ زبان به ناحی   ۀیا تیغ 
 گیرد در تماس با آن قرار می

  ,e-waste  الکترونیکی پسماند 
    electronic waste 

 الکترونیکـی بقایای اجـزا و دسـتگاههای       ] رایانه[
  دورانداختنی

  پسماند   ـ  ای .متـ 
  

  بازیافتنی مخلوطپسماند 
    commingled recyclable 

  مخلوطی از مواد بازیافتنی مختلف] زیست محیط[
  بازیافتنی مخلوط.متـ 

  
 special waste  خاصپسماند 

آوری و    پسماندی که نیاز به جمـع     ] زیست  محیط[
انتقال جداگانه دارد، مانند پسماندهای خطرنـاک       

 خانگی و پسماندهای حجیم
  

 afterpiece  نمایش پس
نمایشی کوتاه و اغلـب کمـدی کـه         ] نمایشی  .    ه[

 شود  نمایش اصلی اجرا میپس از
  

 abaft the beam, before the beam  ورگه پس
  سمت یا جهتی بین ورگه و پاشنۀ کشتی] دریایی. ح[

  
  ,e-support  الکترونیکی پشتیبانی 

    electronic support 
در اختیار گذاشتن خدمات پـشتیبانی بـه        ] رایانه[

  مشتریان از طریق اینترنت
  ـ پشتیبانی  ای .متـ 

  
 bridge  لپُ

نوعی دندانوارۀ ثابت که بـا      ] پزشکی   دندان . پ[
 dental)های دندانی  اتصال به دندانها یا کاشتینه

implant) مجـــــاور، جانـــــشین دنـــــدانهای 
  شود رفته می دست از

  fixed partial denture   ای ثابت  دندانوارۀ تکه    .متـ 
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 powdered plastic پالستیک پودری
صورت پودر بـسیار      کی به رزین یا پالستی  ] پلیمر[

 fluidized-bed)ریز که در پوشانش بـسترسیال  

coating)گیــری چرخــشی و دیگــر     و قالــب
 رود کار می روشهای تفجوشی به

  
 cantilever bridge  سویه تکپُل 
از یـک    کـه تنهـا      پُلنوعی  ] پزشکی   دندان . پ[

  دارای نگهدارنده استسمت 
  

 pontic  پُلدیس
 کـه فـضای     پُـل بخـشی از    ] پزشکی   دندان . پ[

 کند نیافته را پر می شده یا رویش دندان کشیده
  

 microwave bridge  ریزموجپل 
گیـری     بـرای انـدازه    بَرها  موجمداری از   ] فیزیک[

ــاگیری  ــسامد در گــسترۀ (impedance)پ  هــای ب
  ریزموج

  
  چگالی بسیارکماتیلن  پلی

   very low density polyethylene, VLDPE  
 915/0 تـا    900/0اتـیلن بـا چگـالی        پلی] شیمی[

g/cm3  
  

  پرچگالیاتیلن  پلی
    high-density polyethylene, HDPE 

  g/cm3 96/0 تا 94/0 اتیلن با چگالی پلی] شیمی[
  

  ultra high molecular   فراسنگیناتیلن   پلی
    weight polyethylene, UHMWPE  

 -ای که با بسپارش زیگلر      لن خطی اتی  پلی] شیمی[
ــا   ــی نات ــد م ــانگین وزن   تولی ــود و دارای می ش

   میلیون است5 تا 1مولکولی بین 

  چگالی فراکماتیلن  پلی
   ultra low density polyethylene, ULDPE 

تکپارهای الفینـی     بسپاری اتیلنی با هم     هم] شیمی[
 با چگـالی    1- و اکتن    1-تری نظیر بوتن      سنگین

 g/cm3 900 تا 860/0در حدود 
  

  الیچگ کماتیلن  پلی
    low-density polyethylene, LDPE 

 تـا   912/0اتـیلن بـا چگـالی حـدود           پلی] شیمی[
925/0 g/cm3 

  
  چگالی میاناتیلن  پلی

    medium-density polyethylene, MDPE 
 940/0 تـا    925/0اتـیلن بـا چگـالی         پلی] شیمی[

g/cm3 
  

 tourism police  گردشگری پلیس 
 کشورها ای که در برخی     پلیس ویژه ] گردشـگری [

برای حفاظت از گردشـگران و کمـک بـه آنهـا            
 شود گمارده می

  

 leeway  ویرَ پناه
رانده شدن شناور از مسیر خـود بـه         ] دریایی. ح[

  براثر باد یا جریان آب یا هر دوبادپناهطرف 
  

 refuge, refugium  پناهگاه 
هـا    مکانی امن کـه در آن گونـه       ]  جنگل . منابع[

طـی در امـان بماننـد و        توانند از تغییرات محی     می
 به حیات خود ادامه دهند

  

 materia alba  دندان پنیرک 
ای نـرم و سـفید کـه          نهشته] پزشکی   دندان . پ[

پُـژک  اغلب در ناحیۀ طـوقی دنـدان و بـر روی            
هـای غـذا      شود و شـامل ریـزه        تشکیل می  دندان

(food debris)ای پوشــشی مــرده و هــ  و یاختــه
  پروتئینهای بزاقی است
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 powder  پودر
ــالورژی[ ــه مــاده] مت هــایی کــه  ای متــشکل از دان

 ت میکرون اس1000 تا 1/0شان بین  اندازه
  

  water atomized powder  افشاند آبپودر 
شکل یا    های بی   پودری متشکل از دانه   ] متالورژی[

کــشیده کــه در اثــر برخــورد رشــتۀ فلــز بــا آبِ 
  شود فشار ایجاد می تحت

  
  pyrophoric powder  گیر  آتشپودر 

پودری کـه در هـوا ناپایـدار اسـت و          ] متالورژی[
خود   هایش خودبه   علت بزرگی سطح رویۀ دانه      به

  گیرد آتش می
  

  alloy(ed) powder  آلیاژیپودر 
پودری فلـزی مرکـب از حـداقل دو         ] متـالورژی [

  اند طور نسبی یا کامل با هم آلیاژ شده جزء که به
  

  ,spongy powder  اسفنجیپودر 
    sponge powder  

پودر متخلخلی که معمـوالً از احیـای        ] متالورژی[
  شود اکسیدها حاصل می

  
  electrolytic powder  کافتی برقپودر 

پودری که در نتیجـۀ خردشـدن مـادۀ         ] متالورژی[
  شود کافت حاصل می کننده در فرایند برق رسوب

  
  ,flake powder  پرکیپودر 

    flake, flaky powder  
هـای تخـت و        از دانه  پودری متشکل ] متالورژی[

  نسبتاً نازک
  

  ,powder coatings1  پوشانشپودر 
powder coating material, coating 
powders 

نوعی مـادۀ پوشـشی صددرصـد       ]  رنگ پلیمر  [
رود و    کار مـی    صورت پودر خشک به     جامد که به  

شود و فـیلم      پس از پخت در دمای باال ذوب می       
  دهد ای را تشکیل می پیوسته

  
  plates, platelets  لکیپوپودر 

 های فلـزی کـه      پودری متشکل از دانه   ] متالورژی[
 پـودر پرکـی    هـای   های آن از دانـه      ضخامت دانه 
  بیشتر است

  
  prealloyed powder  آلیاژ پیشپودر 

پودری که هر دانۀ آن مخلوط کـاملی        ] متالورژی[
شـده    تعیـین  از دو یا چند عنصر با نسبت ازپـیش        

  است
  

  ییشیمیا  رسوبْپودر 
    chemically precipitated powder  

صورت رسـوب در     پودر تولیدشده به  ] متالورژی[
  جایی شیمیایی واکنش جابه

  
  پودر فرااندازه ←لک رواَپودر 

  
  atomized powder  ریزافشاند پودر 

ــالورژی[ ــه ] مت ــشکل از دان ــودری مت ــا  پ ــایی ب ه
ذوب  های متفاوت که از پراکنش مادۀ قابل        اندازه

آب یـا   (پیوسته و سـریع یـک سـیال         در جریان   
  شود حاصل می) گاز

  
  microcrystalline powder  ریزبلورپودر 

هایی کـه دارای      پودری متشکل از دانه   ] متالورژی[
  ساختار بلوری ریز هستند

  
 پودر فرواندازه ← لکپودر زیراَ
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  acicular powder  پودر سوزنی
هایی به شکل سوزن یـا        پودری با دانه  ] متالورژی[
  یلهم
  

  ,dendritic powder  ای  شاخهپودر 
    arborescent powder 

دار، مرکـب     هایی شاخه   ا دانه بپودری  ] متـالورژی [
   اصلی و چند شاخۀ فرعیۀاز یک شاخ

  
  elemental powder  عنصریپودر 

که از یک عنصر فلزی خالص       پودری] متالورژی[
  شود تولید می

  
  oversize powder  فرااندازه پودر 

هـای بزرگتـر از انـدازۀ          دانه پودری با ] ژیمتالور[
های   ه براساس یکی از مشخصه    شد  بیشینۀ تعریف 

  اندازۀ دانه
  لکپودر رواَ .متـ 

  
  undersize powder  فرواندازه پودر 

هـای ریزتـر از انـدازۀ          دانـه  پودری با ] متالورژی[
هـای    شده براساس یکی از مشخـصه       کمینۀ تعیین 
  اندازۀ دانه

  لک پودر زیراَ.متـ 
  

  compacted powder  فشرده پودر 
ــالورژی[ ــۀ    ] مت ــد قطع ــرای تولی ــه ب ــودری ک پ

  شده یا خشته، فشرده شده است فشرده
  

  reduced metal powder  فلزی کاهیده پودر 
پودر فلزی حاصل از احیای اکسیدها  ] متـالورژی [

  یا دیگر ترکیبات فلزی

  carbonyl powder  کربنیلی پودر 
طریـق تجزیـۀ حرارتـی     پودری که از    ] متالورژی[

  آید دست می کربنیل فلزات به
  

  ,spherical powder  کرویپودر 
    rounded powder  

  ندا های آن کروی پودری که دانه] متالورژی[
  

 gas atomized powder  فشاند گازاَپودر 
 که در اثر خروج گاز از      ی کرو یپودر] متالورژی[

پاشیده شـدن رشـتۀ مـذاب         و ازهم  افشانکیک  
  شود  میایجاد

  
 granular powder  رداله گِپودر 

پـودری بـا محورهـای تقـارن تقریبـاً       ] متالورژی[
 مساوی که کامالً کروی نیست

  
 nodular powder  ردانه گِپودر 

دار و  های نـامنظم گـره   دانهپودری با  ] متـالورژی [
  گرد

  
 angular powder  دار گوشهپودر 

  تیز های لبه  دانهباپودری ] متالورژی[
  

 irregular powder  نامنظمر پود
  های نامتقارن پودری با دانه] متالورژی[

  
 beverage powder  نوشابهپودر 

 نوعی آمیزۀ نوشابه به شکل پودر] غذا. ف[
  

  کاهیده  هیدروژنْپودر 
    hydrogen reduced powder  

ــالورژی[ ــای  ] مت ــق احی ــودر تولیدشــده از طری پ
  با هیدروژن) معموالً اکسیدها(ترکیبات 
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 mushy  ای پوره
ویژگی بافت مادۀ غذایی با قوامی شبیه       ] غذا. ف[

 پوره
  

 mushiness  واری پوره
خاصیت حسی مواد غـذایی بـا قـوامی         ] غذا. ف[

 شبیه پوره
  

  پوست پنبه  چوب← پسینپوست 
  

 scuffing زنی پوست
سایش بسیار مالیم سطح پوشش     ]  رنگ پلیمر  [

 نـرم، پـیش از      کاغـذ سـنبادۀ   خشک بـه کمـک      
 کاربردن الیۀ بعدی به

  
 closed shell  پُرپوستۀ 

ای کـه دارای      پوستۀ هـر اتـم یـا هـسته        ] فیزیک[
 بیشترین الکترون یا نوکلئون مجاز است

  
 پوسیدگی دندان ←پوسیدگی 

  
 incipient caries  آغازینپوسیدگی 

 در پوســـیدگی دنـــدان] پزشـــکی  دنـــدان. پ[
 نخستین مراحل تشکیل آن

  
   ,primary caries  اولیهپوسیدگی 

    initial caries  
ای که مـستقیماً      ضایعۀ اولیه ] پزشکی   دندان . پ[

 شود از سطح خارجی دندان آغاز می
  

 cariostatic  ایستان پوسیدگی
ویژگی آنچـه باعـث مهـار       ] پزشکی   دندان . پ[

 شود  میپوسیدگی

 پوسیدگی عودکننده ← بازگشتیپوسیدگی 
  

 residual caries  باقیمانده پوسیدگی 
 باقیمانـده در    پوسـیدۀ بافت  ] پزشکی   دندان . پ[

خوردۀ دندان که پرکردگـی بـر روی          حفرۀ تراش 
 گیرد میآن قرار 

  
ــشیپوســیدگی  پوســیدگی ســطح  ← بَرهمای

 جونده
  

  ,rampant caries  رونده پیشپوسیدگی 
    acute dental caries  

ــدان. پ[ ــکی  دن ــوعی] پزش ــیدگین ــه  پوس  ک
طـور همزمـان     بـد و بـه    یا    سرعت گسترش می   به

  کند چندین دندان را درگیر می
  acute caries  پوسیدگی حاد    .متـ 

  
 secondary caries  ثانویهپوسیدگی 

 مینــا در محــل پوســیدگی] پزشــکی  دنــدان. پ[
علـت گـسترش سـریع        به عاج که بـه     آناتصال  

 آید وجود می  آن بهۀ از محل اولیپوسیدگی
  

 ندهرو پوسیدگی پیش ← حادپوسیدگی 
  

  dental caries, tooth decay  دندان پوسیدگی 
تخریـب موضـعی بافتهـای      ] پزشکی   دندان . پ[

زدایـی مینـا شـروع        آهکی دندان کـه بـا کلـسیم       
ـ       می ای و نهایتـاً      مایـه    زی ۀشود و سپس به تجزی

  دشو تشکیل حفره ختم می
 caries  پوسیدگی   .متـ 

  
 cariogenic  زا پوسیدگی

ــدان. پ[ ــکی  دن ــ] پزش ــث  ویژگ ــه باع ی آنچ
 شود میدندان  پوسیدگی
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 cariogenesis  1زایی پوسیدگی
پوسـیدگی  فراینـد تـشکیل     ] پزشکی   دندان . پ[

  دندان
  

 cariogenicity  2زایی پوسیدگی
 در  پوسـیدگی قابلیت ایجاد   ] پزشکی   دندان . پ[

 دندان

  
 occlusal caries  سطح جوندهپوسیدگی 

سطح   که ازپوسیدگینوعی ] پزشکی  دندان. پ[
  شود  دندانها شروع میبَرهمایی

 پوسیدگی بَرهمایشی .متـ 

  
 cariology  شناسی  پوسیدگی

ــدان. پ[ ــکی  دنـ ــناخت ] پزشـ ــی و شـ بررسـ
 ای دندانی و سازوکار تشکیل آنهاه پوسیدگی

  
 cervical caries  طوقپوسیدگی 

شـکل در     هاللـی  پوسیدگی] پزشکی   دندان . پ[
 زبـر و    ناحیۀ طوق دندان کـه در آغـاز سـطحی         

تـوجهی بـه      علـت کـم    گچی دارد و معمـوالً بـه      
 آید وجود می بهداشت دهان و دندان به

  
 recurrent caries  عودکننده پوسیدگی 

 کــه در پوســیدگینــوعی ] پزشــکی  دنــدان. پ[
  شود های پرکردگی قبلی ایجاد می مجاورت لبه

 پوسیدگی بازگشتی .متـ 

  
  ,arrested caries  متوقفپوسیدگی 

    arrested dental caries 
ــدان. پ[ ــکی  دن ــوعی ] پزش ــیدگین ــه پوس  ک

 پیشروی ندارد و غیرفعال شده است

 carious  پوسیده 
 ارایویژگـی دنـدانی کـه د      ] پزشکی   دندان . پ[

 است پوسیدگی
  

 powder coatings2 پودریپوشانش 
یکی از روشـهای پوشـانش مـادۀ     ]  رنگ پلیمر  [

 جامـد    و پیونـدۀ   رنگدانـه پوششی کـه در آن از       
شود و در طی آن، پیوندۀ جامد براثـر           استفاده می 

شود و پس از سرد شدن، پوشش         گرما ذوب می  
 آید دار پدید می رنگدانه

  
 sinter coating تفجوشپوشانش 

نوعی فرایند پوشانش که در آن قطعـه را         ] پلیمر[
دهنـد و در پـودر        تا دمای تفجوشـی گرمـا مـی       

را بیـرون   کنند، سـپس آن       ور می   پالستیک غوطه 
برنـد تـا    قدری باال مـی   کشند و دمای آن را به       می

پودری که به سطح چسبیده است، جوش بخورد        
 ای را روی قطعه تشکیل دهد و پوستۀ یکپارچه

  
 coater 1پوشانه

  ای برای زدن مادۀ پوششی وسیله]  رنگپلیمر [
  

 cover material  2پوشانه
ای کــه در خاکچــال بــرای  مــاده] زیــست محــیط[
 رود کار می شش پسماند جامدِ متراکم بهپو

  

 paint  پوشرنگ
 (pigment)ای از رنگدانـه       پراکنـه ]  رنگ پلیمر  [

 رزینی که پس از پوشانش      (vehicle)در محملی   
سطح و خشک یـا پختـه شـدن، فـیلم جامـدی             

  کند ایجاد می
  

  bactericidal paint  کُش باکتریپوشرنگ 
ودنیهـای  ای پوشـشی بـا افز       مـاده ]  رنگ پلیمر  [

  شود خاصی که مانع رشد باکتری بر سطح آن می
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 lusterless paint جال بیپوشرنگ 
پوشـرنگی کـه پرتوهـای نـور را         ]  رنگ پلیمر  [

کند که هیچ نوع برقی بر سـطح          چنان جذب می  
 شود کار مشاهده نمی

  
 tint base paint  آمیزه پایۀ رنگپوشرنگ 

 سـاختمانی کـه     پوشـرنگ نـوعی   ]  رنگ پلیمر  [
 ســفید پوشــرنگاکــسید آن کمتــر از  انیم دیتــیت

 دیگـر   بخـش   رنـگ کامل است و با یک یا چنـد         
 شود تا رنگ خاصی حاصل شود آمیخته می

  
 one-coat paint  پوشه تکپوشرنگ 

شـده از     سامانۀ پوشـشی تـشکیل    ]  رنگ پلیمر  [
 یک پوشه

  
  algicidal paint  کُش جلبکپوشرنگ 

زودنیهـای  ای پوشـشی بـا اف       مـاده ]  رنگ پلیمر  [
  شود خاصی که مانع رشد جلبک بر سطح آن می

  
  multicolour paint  چندرنگپوشرنگ 

ــگپلیمــر [ ــاده]  رن ای پوشــشی کــه پــس از  م
هـای رنگارنـگ      استفاده، ظاهری با خالها یا رگه     

  کند پیدا می
  

 two-pack paint  دوجزئی پوشرنگ 
مادۀ پوشـشی دوجزئـی بـا عمـر         ]  رنگ پلیمر  [

ز اسـتفاده، دو جـزء آن بایـد بـه           کوتاه که پیش ا   
 نسبت معین با هم مخلوط شوند

  
 conducting paint  رساناپوشرنگ 

ای پوششی که بـه دلیـل دارا          ماده]  رنگ پلیمر  [
های فلزی یا کربنـی رسـانا، فـیلمِ           بودن رنگدانه 

 کند رسانای الکتریکی ایجاد می

 oil paint پایه روغنپوشرنگ 
ــر [ ــگپلیم ــاده]  رن ــ م ــه ای پوش روغــن شی ک

ــشک ــونده خ ــا ش ــی ی ــن  ورن ــا رزی ــی ی  روغن
دهندۀ فیلم آن     شده با روغن، جزء تشکیل      اصالح
 است

  
  paint remover, stripper1  زدا پوشرنگ

ای که پس از مالیده شدن بـر          ماده]  رنگ پلیمر  [
پوشش، آن را نرم و برداشتن پوشش را از سطح          

  کند آسان می
  

  cement paint  سیمانیپوشرنگ 
صورت پـودر   ای پوششی، به ماده]  رنـگ  یمر  پل[

، که آن را پیش )از جنس سیمان پورتلند(خشک 
کنند و در مـصارف       از استفاده با آب مخلوط می     

  افزایند تزیینی، گاهی رنگدانه نیز به آن می
  

  fungicidal paint  کُش قارچپوشرنگ 
ای پوشـشی بـا افزودنیهـای         مـاده ]  رنگ پلیمر  [

  شود  قارچ بر سطح آن میخاصی که مانع رشد
  

  enamel paint  لعابی پوشرنگ 
دار و بر پایۀ      مادۀ پوششی رنگدانه  ]  رنگ پلیمر  [

پیونــدۀ بــسپاری کــه فــیلم حاصــل از آن شــبیه 
  پوششهای معدنی است

  
 acid-resistant paint  اسید  به مقاومپوشرنگ 

ای پوشـشی کـه در شـرایط          مـاده ]  رنگ پلیمر  [
 مقاوم استمعینی در برابر اسید 

  
 alkali-resistant paint  قلیا  به پوشرنگ مقاوم

ای پوشـشی کـه در شـرایط          مـاده ]  رنگ پلیمر  [
 معینی در برابر مواد قلیایی مقاوم است
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 heat-resistant paint  گرما به پوشرنگ مقاوم
ای پوشـشی کـه تاحـدی در          ماده]  رنگ پلیمر  [

 برابر گرما مقاوم است
  

 airdrying paints هواخشکپوشرنگهای  
پوشرنگهایی که در معرض هوا و      ]  رنگ پلیمر  [

شوند و فیلم تـشکیل   بدون گرما دادن خشک می   
 دهند می

  
  aerosol paint  هواسُلی پوشرنگ 

ای پوششی کـه آن را تحـت          ماده]  رنگ پلیمر  [
  کنند فشار در قوطیهای نفوذناپذیر وارد می

  
  مونۀ زیستگاه ←گیاهی بالقوه پوشش 

  
 photocurable coating ورپزنپوشش 

ــگپلیمــر [ ــه  ]  رن ــسپارشی ک ــل ب ــوط قاب مخل
 (substrate)صورت فیلمی نازک روی زیرآیند        به

ــه ــی ب ــار م ــرژی   ک ــور پران ــرض ن رود و در مع
 شود سرعت به بسپار تبدیل می به 
  

 diathermal envelope  گرماگذر پوش 
 ترمودینـامیکی در     سـطحی کـه سـامانۀ     ] فیزیک[

گیـرد و گرمـا را از خـود            را دربرمی  حال تعادلی 
  دهد عبور می

  
  ,e-cash, electronic cash  الکترونیکی پول 

cybermoney, cybercash, DigiCash,  
digital money , digital cash , e-money,  
electronic money 

پــولی کــه از طریــق اینترنــت ردوبــدل ] رایانــه[
  شود می
  ـ پول  ای .متـ 

 sway(ing)  پهلوسُری 
سُریدن خطی شناور به پهلو بر روی       ] دریایی. ح[

 شیب موجهای بلند
  

  ,collision broadening  برخوردیشدگی   پهن
collision line-broadening 

 طیـف براثـر برخـورد       شدگی خـط   پهن] فیزیک[
 ذرات نمونۀ مورد آزمایش با یکدیگر

  
 line broadening  خطشدگی   پهن

جهایی که در آن    افزایش گسترۀ طول مو   ] فیزیک[
دالیلـی     خطوط طیفی بـه    جذب یا گسیل خاص   

شــدگی   یــا پهــنشــدگی برخــوردی پهــننظیــر 
  دهد دوپلری رخ می

  
 pressure broadening  فشاریشدگی   پهن

شدگی خطوط طیفی براثر افـزایش        پهن] فیزیـک [
 آهنگ برخورد ناشی از افزایش فشار

  
 pam, palm of anchor  پهنک

   و صاف پنجۀ لنگرقسمت پهن] دریایی. ح[
  

 walk  ویرَ پیاده
ــه در آن نـــوعی] گردشـــگری[  گردشـــگری کـ

 پردازند گردشگران برای تفریح به قدم زدن می
  

 hiker  گرد  پیاده
گردشـــگری کـــه در مـــسیرهای ] گردشـــگری[

 کند  میگردی پیادهروستایی یا مناطق کوهستانی 
  

 hiking  گردی  پیاده
ش و   به قـصد گـرد     ویرَ  پیاده نوعی] گردشگری[

بردن از منـاظر در مـسیرهای روسـتایی یـا             لذت
 مناطق کوهستانی
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  ,thru-hiking  پیوستهگردی   پیاده
    end-to-end hiking 

 از ابتدای مسیری طوالنی     گردی  پیاده] گردشگری[
 تا انتهای آن

  
 section hiking  ناپیوسته گردی   پیاده

 در قسمتهای مختلفـی از      گردی  پیاده] گردشگری[
 سرهم و پیوسته نیست ل که پشتیک مسیر کام

  
 environmental impact  محیطی زیستپیامد 

هــای  اثــرات ناشــی از برنامــه]  جنگــل. منــابع[
ساز پردامنه و زهکشی باتالقها و ماننـد          و  ساخت

 آن بر محیط زیست
  

 tourism impact  گردشگری پیامد 
ــصادی و ] گردشــگری[ ــأثیرات اجتمــاعی و اقت ت

ســعۀ گردشــگری و فرهنگــی و محیطــی کــه تو
 گذارد گردشگر بر جامعه یا منطقه می

  
 Bignoniaceae  اناریان پیچ
ــست[ ــاهی. زیـ ــره]  گیـ ــانان  تیـ ای از نعناسـ

(Lamiales)             با کاسـۀ گـل پیوسـته و جـام گـل 
ــه ــنج  لول ــای پ ــد و پرچمه ــوۀ  ای بلن ــایی و می ت
  ای پوشینه

  
  meandering valley   دره  پیچان

ای متوالی شبیه مسیر    ای با پیچه    دره] شناسی  زمین[
  رود  پیچان

  
  ,meandering stream  رود  پیچان

snaking stream 
های فراوان    رودی که دارای رودپیچ   ] شناسی  زمین[

  است

  Convulvulaceae  پیچکیان
ــست[ ــاهی. زی ــره]  گی ــانان  ای از بادمجــان تی س

(Sonalales) علفـــی یـــک یـــا چندســـاله یـــا 
یـا مرکـب    آذین گـرزن سـاده        ای، با گل    درختچه

  انتهایی یا جانبی
  

 induction coil  القاپیچۀ 
توانـد   مبدل افزایندۀ ولتـاژ بـاال کـه مـی     ] فیزیک[

  جریان مستقیم را به جریان متناوب تبدیل کند
  

  ,periodontium   دندان   پیرا
odontoperiosteum, paradentium,  
peridontium 

ــدان. پ[ ــکی  دن ــه] پزش ــای ای مجموع    از بافته
   کرده   آنها را احاطه     پیرامون   دندانها که   رندۀنگهدا

 و  ســاروجه و  آرَکــی  و اســتخوان  لثــه و شــامل
    است پیرادندانی  های  رُباط

  
 periodontitis  آماس پیرادندان  

  پیرادنـدانی    بافتهـای   التهاب] پزشکی   دندان . پ[
 و   پیرادنـدانی   هـای    ربـاط    تخریـب    منجـر بـه     که

  شود  مبتال می  در ناحیۀ کیآرَ  استخوان
  

  ,periodontal, paradental  دندانی   پیرا
pericemental, peridental 

   دندان پیرا   بافتهای  به مربوط] پزشکی  دندان. پ[
  

 trimming  پیرایش
هـای    هـا و شـاخه      قطـع جوانـه   ]  جنگل . منابع[

 جانبی گیاهان جوان
  

 overmature tree  پیردار
ختی در اواخـر عمـر طبیعـی        در]  جنگل . منابع[

 خود که شادابی و سالمت آن رو به زوال است
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 plot  پیرنگ 
ساختار و هستۀ اصلی نمـایش کـه        ] نمایـشی   .    ه[

  دهد ترتیب و توالی رویدادها را نشان می
  

 main plot  اصلی  پیرنگ 
 در پیرنـگ  خردهی که همراه با   پیرنگ] نمایشی  .    ه[

 نمایش را   یک اثر نمایشی ساختار و هستۀ اصلی      
 دهد شکل می

  
 circular plot  دورانی پیرنگ 

 که در آن پایان رویدادها بـه   ی  پیرنگ] نمایشی  .    ه[
 گردد نقطۀ آغاز آن باز می

  
  آسیای کوچک ←  آسیا پیش

  
  initial, initium  آغازه پیش

ــست[ ــاهی. زی ــه. 1]  گی ــه از آن   یاخت ــایی ک ه
 هـای   یاختـه . 2شود     حاصل می  ای  آغازههای    الیه

  در حال تقسیم فعال یک سرالد
  

 ray initial  اشعهآغازۀ  پیش
هایی کمابیش مکعبی در      یاخته]  گیاهی . زیست[

، اشـعه  که به اجزای شعاعی سامانۀ       الد آوندی   بُن
 و  چـوب  در   اشـعه ای    آکنـه   نـرم های    مانند یاخته 
  شود ، تبدیل میآبکش پسین

  
 initium folier  برگیآغازۀ  پیش

 از  آغـازۀ بـرگ   هایی که     یاخته ] گیاهی . زیست[
  آید وجود می آنها به

  
 fusiform initial  شکل  دوکیآغازۀ  پیش

هایی کمابیش طویـل در       یاخته]  گیاهی . زیست[
 که به اجـزای محـوری یـا طـولی           الد آوندی   بُن

، ماننــد عناصــر آبکــش پــسین و چــوبســامانۀ 
ی و نیـز   آبکـش آوندی، نایدیسها و عناصـر لولـۀ       

  شوند  تبدیل میاشعهای ه آغازه پیش
  

  آمدگی فک باال پیش ←  روارهبَ  آمدگی پیش
  

  آمدگی فک پایین پیش ←  زیرواره  آمدگی پیش
  

 prognathia, prognathism  فک  آمدگی پیش
 یا    یک   غیرطبیعی  جلو بودن ] پزشکی   دندان . پ[

   فکهر دو 
  

  ,prognathia superior   باال فک  آمدگی پیش
maxillary prognathia 

  فـک    غیرطبیعـی   جلو بودن ] پزشکی   دندان . پ[
  باال
   رواره بَ آمدگی پیش .متـ 

  
 prognathia inferior   پایین فک  آمدگی پیش

  فـک    غیرطبیعـی   جلو بودن ] پزشکی   دندان . پ[
   پایین

    زیرواره آمدگی  پیش.متـ 
  

  prehistory, prehistoric  ازتاریخ پیش
ر پـیش از آغـاز نگـارش در         ادوا] شناسـی   باستان[

منــاطق مختلــف کــه مــدارک مکتــوبی از آن در 
 دست نیست

  
 preceramic  سفال از پیش

ای که در آن انسان هنـوز بـه     دوره] شناسی  باستان[
 سازی دست نزده بود  سفال

  
  ها ازسلسله دورۀ پیش ←ها  ازسلسله پیش
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 event  پیشامد
پـذیر از فـضای       ای انـدازه    زیرمجموعـه ] ریاضی[
 حتمال متناظر با یک آزمایش تصادفیا

  
 premaxilla  بَرواره پیش

 در    کـه   بَـرواره  قدامی    قطعۀ] پزشکی   دندان . پ[
ــدای ــشکیل ابت ــی  در دوران  ت ــه  جنین   صــورت   ب

  شود  می  یکپارچه بَرواره بعد با  ، ولی مجزاست
  

  ,overjet, overjut  بَست پیش
    horizontal overbite  

وضعیتی که در آن لبۀ برندۀ      ] شکیپز   دندان . پ[
رنـدۀ  دندانهای قدامی فـک بـاال جلـوتر از لبـۀ بُ           

رهمـایی  دندانهای قدامی فک پـایین در حالـت بَ        
  مرکزی است

  horizontal overlap  پوشانی افقی    هم .متـ 
  

  procambium  الد بُن پیش
یکی از بخـشهای سـرالدهای      ]  گیاهی . زیست[

 آبکــشو  چــوبهای آونــدانتهــایی کــه منــشأ 
   استنخستین

  
 procambial  الدی بُن پیش

  الد بُن پیشمربوط به ]  گیاهی. زیست[
  

 forecaster, weather forecaster  بین پیش
 کند  میبینی پیشفردی که وضع هوا را ] جوّ[

  
 forecast  بینی پیش

رود در    ی کـه انتظـار مـی      اعالم شرایط جوّ  ] جوّ[
 آینده پدید آید

  
 hydrological forecast یشناخت آببینی  پیش

شناختی مورد انتظار برای      اعالم شرایط آب  ] جوّ[
 یک دوره و مکان مشخص

  مدت شناختی میان آببینی  پیش
    medium-term hydrological forecast 

شـناختی، ماننـد      بینـی متغیرهـای آب      پـیش ] جوّ[
های سه تا     شارش رود یا ذوب برف، برای دوره      

 روزه هفت
  

 statistical forecast  ماریآبینی  پیش
 براساس بررسـی آمـاری و       بینی  پیشنوعی  ] جوّ[

 های گذشته سامانمند داده
  

 probability forecast  احتمالبینی  پیش
 احتمال وقوع یک یا چند رویداد       بینی  پیش] جوّ[

 معین
  

  اقلیمبینی  پیش
climate forecast, climate prediction, 

    climatic prediction, climatic forecast 
هـای گونـاگون اقلـیم یـک           جنبه بینی  پیش] جوّ[

  منطقه برای یک دورۀ زمانی مشخص
  

  شناختی اقلیمبینی  پیش
    climatological forecast 

های    که فقط بر مبنای آماره     بینی  پیشنوعی  ] جوّ[
 گیرد شناختی یک منطقه صورت می اقلیم

  
 terminal forecast  پایانهبینی  پیش

 برای یک یا    وضع هوا  هواپیمایی بینی  پیش] جـوّ [
 چند پایانۀ هوایی مشخص

  
  ,persistence forecast  بینی پایایی پیش

    inertial forecast 
 کـه بـر مبنـای آن شـرایط          بینی  پیشنوعی  ] جوّ[

ی کنـونی تـا زمـان معینـی در آینـده ادامـه       جـوّ 
 خواهد داشت
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 flight forecast , FIFOR  بینی پرواز پیش
رود   اعالم شرایط هواشناختی که انتظار مـی      ] جوّ[

طور متوالی در حین پرواز با آن مواجه          هواگرد به 
 شود

  
 five-day forecast  روزه پنجبینی  پیش

 روز آینده   وضع هوای پنجبینی پیش] جوّ[
  

 marine forecast  دریاییبینی  پیش
ی کـه در ترابـری       عناصـر جـوّ    بینـی   پـیش ] جوّ[

ۀ دریـایی یـا سـاحلی بـه آن          دریایی در یک پهن   
 شود توجه ویژه می

  
 subjective forecast  ذهنیبینی  پیش

 بر مبنای تجربه و تفـسیر و        بینی  پیشنوعی  ] جوّ[
 بین پیشداوری   پیش

  
  رمزی پایانهبینی  پیش

    terminal aerodrome forecast, TAF 
 1996که از اول ژوئیـۀ      های پایانه     بینی  پیش] جوّ[

ــز   ــب رم ــین در قال ــتاندارد ب ــرای   اس ــی ب الملل
 شود فرودگاهها صادر می

  
 river forecast  رودخانهبینی  پیش

دهی یا حالت موردانتظـار در         آب بینی  پیش] جوّ[
 حجم کل شارش در     بینی  پیشیک زمان معین یا     

یک یا چند نقطۀ رودخانه در یـک بـازۀ زمـانی            
 معین

  
 trend forecast  روندبینی  پیش

 کـه در آن بـا اسـتفاده از          ینـی ب  پـیش نوعی  ] جوّ[
شـدۀ یـک ایـستگاه،        روند وضع هوای دیـدبانی    

 کنند ای ارائه می  نقطهبینی پیش

  thirty-day forecast  روزه سیبینی  پیش
  وضع هوای سی روز آیندهبینی پیش] جوّ[
  

  flood forecasting  سیلبینی  پیش
هـای بالدرنـگ مربـوط بـه          استفاده از داده  ] جوّ[

ــ     جریان در مـدلهای بارنـدگی      بارش و شارش  
  و تعیین مسیر(rainfall-run off model) آب روان

 آهنـگ شـارش و      بینی  پیششارش جریان برای    
های زمانی چند ساعت تا چند        تراز آب در دوره   

  روز
  

 general forecast1  عمومیبینی  پیش
 وضع هوا برای اسـتفادۀ عمـومی        بینی  پیش] جوّ[

 بران خاص متمایز است برای کاربینی پیشکه از 
  

 objective forecast  عینیبینی  پیش
 کـه تجربـه و تفـسیر و         بینـی   پـیش نـوعی   ] جوّ[

  در آن دخالت نداردبین پیشداوری  پیش
  

  ,extended forecast  فرادوره بینی  پیش
    extended range forecast 

ای ورای     وضـع هـوا بـرای دوره       بینی  پیش] جـوّ [
 ر از زمان صدور سه روز یا بیشتبینی پیش

  
  ,airport forecast  فرودگاهبینی  پیش

    aerodrome forecast 
 هواپیمـایی بـرای     بینـی هواشـناختی     پـیش ] جوّ[

 فرودگاهی معین
  

 barotropic forecast  ردیفشاروَبینی  پیش
 کـه بـر مبنـای حـل          گردش جـوّ   بینی  پیش] جوّ[

مسئلۀ مقدار اولیه با استفاده از معادلۀ فشاروردی        
 گیرد ت میصور
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 random forecast  ای  کاتورهبینی  پیش
 بر مبنای انتخـاب تـصادفی   بینی  پیشنوعی  ] جوّ[

 ی متحملاز میان مجموعۀ شرایط جوّ
  

 baroclinic forecast  کژفشاریبینی  پیش
 دما یا باد یـا ارتفـاع ژئوپتانـسیل          بینی  پیش] جوّ[

 که از حل مسئلۀ مقدار اولیـه بـا اسـتفاده از             جوّ
 گیرد ت مدل کژفشاری صورت میمعادال

  
 general forecast2  کلی بینی  پیش

سیماهای اصلی وضع هوای مورد بینی  پیش] جوّ[
 انتظار در یک پهنۀ وسیع

  
  کمّی بارشبینی  پیش

    quantitative precipitation forecast 
 مقدار بارش در یک مکان و بـازۀ         بینی  پیش] جوّ[

 زمانی معین
  

 route forecast  مسیربینی  پیش
برای یک مسیر معـین     بینی هواپیمایی     پیش] جوّ[

 هوایی یا بخشی از آن
  

 grid point forecast  نقطۀ شبکهبینی  پیش
ای برای نقاط      شدۀ رایانه  بینی  پیشهای    داده] جوّ[

 ای یک نقشه منظم شبکه
  

  وضع هوای اثرگذاربینی  پیش
    significant weather forecast 

هایی مانند تندوزه و طوفان       پدیده بینی  پیش] جوّ[
زدگی که عملیات     تندری و تگرگ و تالطم و یخ      

 اندازند پرواز را به مخاطره می
  

 ensemble forecast  دیاهمبینی  پیش
هـای مختلـف کـه        بینی  پیشای از     مجموعه] جوّ[

 همۀ آنها در طول دورۀ زمانی یکسان معتبرند
  

 synoptic forecasting  همدیدی بینی  پیش
هـا یـا       براساس تحلیـل مجموعـه     بینی  پیش] جوّ[

 های همدیدی نقشه
  

بینـی هواپیمـایی      پـیش  ← هواپیماییبینی    پیش
 وضع هوا

  
  هواپیمایی وضع هوابینی  پیش

    aviation weather forecast 
 وضع هـوا در سـطح و فرازهـای          بینی  پیش] جوّ[

گوناگون در یک دورۀ زمانی معین برای مقاصـد         
  هواپیمایی

 aviation forecast  بینی هواپیمایی     پیش .ـ مت
  

  هواشناختیبینی  پیش
    meteorological forecast 

 وضــع هــوا عمــدتاً برحــسب بینــی پــیش] جــوّ[
 متغیرهایی مانند دما و نم و تکانه

  
  هواشناسی کشاورزیبینی  پیش

    agrometeorological forecast 
ی معـین کـه ممکـن        شرایط جـوّ   بینی  پیش] جوّ[

  بر کشاورزی تأثیر داشته باشداست
  

 ice forecast  یخبینی  پیش
های   بینی موقعیت مرزهای یخ و پدیده       پیش] جوّ[

یخی مـورد انتظـار بـرای زمـان و مکـان معـین              
ــاس  ــیشبراس ــی پ ــناختی و  بین ــرایط هواش  ش
 ای شناختی یخ منطقه شناختی و اقلیم اقیانوس

  
 curtain raiser  پرده پیش

 نمایش کوتاه که پیش از آغاز       نوعی] نمایشی  .    ه[
 شود نمایش اصلی اجرا می
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 protoxylem  چوب پیش
ی که در مراحل      چوب نخستین ]  گیاهی . زیست[

  شود  تشکیل میچوباولیۀ نمو 
  

 preemption  پیشدستی 
اقدام یا حملۀ یک کنشگر بـه قـصد از          ] سیاسـی [

  الوقوع طرف مقابل بین بردن امکان حملۀ قریب
  preemptive action  دستانه  اقدام پیش   .متـ 

  
  سرالد انتهایی ←سرالد  پیش

  
 predentin  عاج پیش

  نـشدۀ      و آهکـی     داخلی  الیۀ] پزشکی   دندان . پ[
   قرار دارد  دندان مغزۀ با   در تماس  که عاج
  dentinoid  عاجواره     .متـ 

  
 prelisting  کژمانی پیش

ای کــه پــیش از تخلیــه یــا  کژمــانی] دریــایی. ح[
شـود     بارهای سنگین به عمد انجام مـی       بارگیری

 کشتی از حد قابل قبول خارج نشود و         کژمانیتا  
 عملیات با آرامی و ایمنی بیشتری انجام شود

  
 prechlorination  کلرزنی پیش

افزودن کلر بـه آب یـا فاضـالب،         ] زیست  محیط[
 قبل از سایر فرایندهای تصفیه

  
  ,lateral incisor  کناریِ  پیش

lateral incisor tooth, second incisor,  
second incisor tooth 

 در هـر      پـیش   دندان  دومین] پزشکی   دندان . پ[
 و   مرکـزی   پـیشِ   دنـدان    بـین    کـه    دندانی  چارَک
   قرار دارد نیش دندان 

    کناری بُرندۀ .متـ 

  ,central incisor   ِمرکزی پیش
first incisor tooth, medial incisor, central 

 در هـر      پـیش   دنـدان   اولین] پزشکی   دندان . پ[
   قرار دارد  میانی خط مجاور   که  دندانی کچارَ
    مرکزی  بُرندۀ.متـ 

  
 prototype  نمون پیش

ای از  نمونــۀ نخــستینِ مجموعــه] شناســی باســتان[
هـای بعـدی شـکلِ        هـا کـه نمونـه       سـاخته   دست

 ند هستتغییریافتۀ آن

  
 forward of the beam  ورگه پیش

 و سـینۀ    ورگـه سمت یا جهتی بـین      ] دریایی. ح[
 کشتی

  
 incisive  پیشی

  به دندانهای پیش مربوط] پزشکی  دندان. پ[
 2ای بُرنده .متـ 

  
 prognosis  یابی پیش

بـین دربـارۀ تحـوالت آتـی          قضاوت پـیش  ] جوّ[
  عددیبینی پیشی براساس تحلیل یا شرایط جوّ

  
 diet history  رژیم غذاییپیشینۀ 

سندی که در آن سابقۀ رژیم غذایی فـرد         ] هتغذی[
  در یک بازۀ زمانی معین ثبت شده است

  
 food history  غذایی پیشینۀ 

ــه[ ســندی کــه در آن غــذا و نوشــیدنی و  ] تغذی
مکملهای غذایی و ویتامینها و داروهای مصرفی       

 فرد در یک بازۀ زمانی معین ثبت شده است
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  ای ذره بسپیکربندی 
    many particle configuration 

پیکربنـــدی نوکلئونهـــا در حالتهـــای ] فیزیـــک[
 کوانتومی مختلف هسته

  
  project  دانش مدیریت پروژهپیکرۀ 

management body of knowledge, MBOK 
مجموعــۀ دانــش مربــوط بــه حــوزۀ ] پــروژه. م[

، اعم از دانش افـراد و روشـهای         مدیریت پروژه 
 متعارف و نوآورانه

  
  پیمان بازپرداخت هزینه

    cost-reimbursable contract 
پیمانی که براسـاس آن خریـدار بایـد         ] پروژه. م[

 های فروشنده را طبق توافق بپردازد هزینه
  

 cost-plus-percentage of cost  پیمان درصدی
 که کارمزد   کارمزد ـ   پیمان هزینه نوعی  ] پروژه. م[

 آن درصدی از هزینه است
  

 design-build contract  طرح و ساختپیمان 
پیمانی که براساس آن طراحی و ساخت       ] پروژه. م[

  شود یک پروژه یکجا به پیمانکار محول می
  

 unit rate contract  بها  فهرستپیمان 
پیمـانی کـه براسـاس آن نحـوۀ پرداخـت           ] پروژه. م[

 شده فهرستی از بهای واحد اقالم است کارهای انجام
  

  کارمزد تشویقیپیمان 
    cost-plus-incentive-fee contract,   
    CPIF contract 

 که کارمزد   کارمزد   ـ  پیمان هزینه نوعی  ] پروژه. م[
 آن متغیر و تشویقی است

  
  cost-plus-fixed-fee  کارمزد مقطوعپیمان 

contract, CPFF contract 

که کارمزد  کارمزد     ـ    پیمان هزینه نوعی  ] پروژه. م[
 آن مقطوع است

  
  ,lump sum contract  مقطوعپیمان 

    fixed price 
نوعی پیمان با قیمت کل ثابـت بـرای         ] پروژه. م[

یک محدودۀ کاری مشخص، کـه ممکـن اسـت          
 یـا  پـروژه مشوقهایی برای دسـتیابی بـه اهـداف        

 فراتر از آن نیز به همراه داشته باشد
  

  firm fixed-price  مقطوع بدون تعدیلپیمان 
    contract, FFP contract 

ــروژه. م[ ــوعی ] پ ــدار پیمــان مقطــوعن  کــه خری
 پذیرد ای را نمی گونه افزایش هزینه هیچ

  
 cost-plus-fee contract  کارمزد  ـ  پیمان هزینه

نوعی روش پرداخت در قراردادها بـر       ] پروژه. م[
شده به    های واقعی انجام    مبنای بازپرداخت هزینه  

 عالوۀ کارمزد
  

 intelligence annex  اطالعاتیپیوست 
شتیبانی اطالعاتی از یک طـرح یـا        سند پ ] نظامی[

دستور عملیاتی کـه در مـورد وضـعیت دشـمن           
 وظیفۀ افراد و    دهد و   دست می   اطالعات کاملی به  
 کند  تعیین میروشهای اجرایی را

  
 archival bond  آرشیویپیوند 

به امر    روابط متقابل مدارکی که مربوط    ] کتابداری[
 واحدی هستند

  
 stratigraphic association  نگاشتی  پیوند الیه

پیوستگی نزدیک میـان دو یـا چنـد         ] شناسی  باستان[
شناختی که از نظـر       شیء یا عنصر ساختاری باستان    

  گیرند نگاشتی قرار می فیزیکی در یک بافت الیه
  



  ت
 prompt radiation  آنی تابش 

ای   فورانی از تابش که از شکافت هـسته       ] فیزیک[
 و یهــای آنــ نــوترونشــود و شــامل  حاصـل مــی 

  پرتوهای گاماست
  

  diffuse radiation  پخشیده  تابش 
ــشرشده در حجــم  ] فیزیــک[ ــشی منت ــرژی تاب ان

  کوچکی از فضا در جهتهای مختلف
  

 diffuse sky radiation  ۀ آسمان پخشیدتابش 
نور خورشید که پس از پراکنده شدن از        ] فیزیک[

 به سـطح زمـین      مولکولها یا ذرات معلق در جوّ     
  رسد می
  diffuse sky light   آسمان  ۀور پخشید ن .متـ 

  
 bremsstrahlung  ترمزیتابش 

تابشی الکترومغناطیسی که از کندشـدن      ] فیزیک[
 شود سریع ذرات باردار حاصل می

  
 monochromatic radiation  فام  تکتابش 

تابشی الکترومغناطیـسی در بـازۀ طـول        ] فیزیک[
  العاده کوچک موجی فوق

 isotopic irradiation  ایزوتوپی دهی  تابش
ای را تحـت      فراینـدی کـه در آن نمونـه       ] فیزیک[

  دهند تأثیر تابش یوننده قرار می
  

 microwave radiation  ریزموجتابش 
 الکترومغناطیسی در ناحیـۀ طـول       تابش] فیزیک[

 متر  سانتی30 تا 3/0موجهای 
  

 leakage radiation  نشتی تابش 
 منـشأ   هر نوع تابش الکترومغناطیسی که    ] فیزیک[

 آن غیر از چشمۀ تابش مورد نظر باشد
  

 aggregate function  انبوهشیتابع 
دستوری در برنامۀ مـدیریت دادگـان کـه         ] رایانه[

عملیات ریاضی را بر روی مقادیر یک ستون یـا          
 دهد حوزۀ مشخص در تمام رکوردها انجام می

  
 fragmentation function  پارش پارهتابع 

ولیـد حالتهـای بیرنـگ از       تابع احتمال ت  ] فیزیک[
  کوارک ـ پادکوارکجزو

  
 entire function  تامتابع 

تابع مختلطی که بر تمام صفحۀ مختلط،       ] ریاضی[
  تحلیلی باشد
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  تصمیم پذیرفتنیتابع 
    admissible decision function 

تابع تصمیمی که نتوان نـشان داد تـابع       ] ریاضـی [
بـا مخـاطرۀ    (طـور یکنواخـت بهتـر         تصمیمی به 

 از آن وجود دارد) کمتر
  

  چگالی احتمالتابع 
    probability density function 

مقدار کـه انتگـرالش روی        تابعی حقیقی ] ریاضی[
هر مجموعه، احتمال قرارگرفتن مقدارهای یـک       

 متغیر تصادفی را در آن مجموعه نشان دهد
  

 concave function  کاوتابع 
بـین  در یک بازه، تابعی که خط واصـل     ] ریاضی[

هر دو نقطۀ واقع بر نمـودار آن در زیـر نمـودار             
  تابع قرار گیرد

 تابع مقعر .متـ 

  
 convex function  کوژتابع 

در یک بازه، تابعی که خط واصـل بـین      ] ریاضی[
هر دو نقطۀ واقع بر نمودار آن در باالی نمـودار           

  تابع قرار گیرد
 تابع محدب .متـ 

  
 bump function  کوهانیتابع 

 تــابعی همــوار کــه بــر مجموعــۀ بــاز ] ریاضــی[
nR⊆∪ برابــر یــک و در خــارج، مجموعــۀ 

  برابر صفر است∪ بازی شامل بستار
  

 transcendental function  متعالی تابع 
 تابعی که جبری نباشد] ریاضی[
  

  تابع کوژ ←محدب تابع 

  تابع کاو ←مقعر تابع 
  

  ای ذره موج بستابع 
    many particle wave function 

ای کـه بـا       ذره  ای بـس    تابع موج سـامانه   ] فیزیک[
هـای سـازندۀ      ذره  استفاده از تابع موجهـای تـک      

 آید دست می سامانه به
  

  تابع وردایی ← واریانستابع 
  

 variance function  ورداییتابع 
 یک متغیـر    تابعی که وابستگی واریانس   ] ریاضی[

  دهد تصادفی به میانگین آن را نشان می
  تابع واریانس.متـ 

  
  annealing  کاری تاب
گرم کردن فلز یـا آلیـاژ یـا شیـشه و           ] متـالورژی [

سپس سرد کردن آن برای رفع تنشهای درونی و         
  آنکاهش شکنندگی 

  
  blue annealing  دما کمکاری  تاب
ۀ شـد   حرارت دادن ورقهای نورد گرم    ] متالورژی[

ها در بازۀ   قکه ور   نحوی  آهنی در یک کورۀ باز، به     
تغییر حالت قرار گیرند و سپس سرد کردن آنهـا          

  در هوا برای نرم شدن
  

 tableau vivant (fr.), tableau1  زنده تابلوی 
موقعیت یا وضعیتی تـصویرگونه و  ] نمایـشی   .    ه[

ایستا در نمایش که در آن بازیگران بـرای تأکیـد           
ر برابـر تماشـاگران کـامالً       بر برخـی لحظـات د     

 شوند ساکن ظاهر می
  

 crown1  1تاج
قسمت باالیی درخـت یـا گیـاه        ]  جنگل . منابع[

 های زنده و برگها چوبی، شامل شاخه
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 crown2, dental crown, corona dentis  2تاج
   از لثـه   کـه   از دندان  بخشی] پزشـکی    دندان . پ[

    است ه را پوشاند  آن  رویمینا و   آمده بیرون
  

  ,clinical crown  بالینی  تاج
corona clinica, extra-alveolar crown 

   کـه    دنـدان   تـاج   از  بخـشی ] پزشکی   دندان . پ[
   قرار دارد  لثه  از سطح بیرون

  
 crown closure, canopy closure  بَست تاج
کـاهش تـدریجی فـضای بـین        ]  جنگـل  . منابع[

 نها درختان با گسترش جانبی آهای تاج
  

 crown base  بُن تاج
ای بر روی تنۀ درخت کـه         نقطه]  جنگل . منابع[

  استتاجمحل شروع 
  

 crown cover, canopy cover  پوشش تاج
سطحی از زمین که تصویر قائم      ]  جنگل . منابع[

(vertical projection) کند  اشغال میتاج 
  

 anatomic(al) crown  کالبدشناختی  تاج
 مینـا  بـا      که   از دندان   بخشی] پزشکی   دندان . پ[

   لثـه   لبـۀ    در بـاالی     آن   و تمام    است   شده  پوشیده
   نیست نمایان

  
  crown3, artificial crown , cap  تاجواره 

ــدان. پ[ تــاجی مــصنوعی کــه   ] پزشــکی  دن
صورت کلی یا جزئـی جانـشین تـاج طبیعـی            به

  شود دندان می
  روکش.متـ 

  
 partial crown  ای  تکهتاجوارۀ 

که تنها بخشی از  ای تاجواره] پزشکی   دندان . پ[
پوشـاند و اغلـب    تاج کالبدشناختی دندان را مـی     

  شود براساس مقدار پوشش آن نامگذاری می
 ای روکش تکه .متـ 

  
   full crown, full veneer  کاملتاجوارۀ 

    crown, complete veneer crown  
ـ        تـاجواره ] پزشکی   دندان . پ[ اج ای کـه تمـام ت

  پوشاند کالبدشناختی دندان را می
  روکش کامل .متـ 

  
 temporary crown  موقتتاجوارۀ 

زیـن  ای از جـنس رِ     تاجواره] پزشکی   دندان . پ[
یا استیل که موقتاً بـرای محافظـت از دنـدان بـر             

  دهند روی آن قرار می
 روکش موقت .متـ 

  
 fiber bundle  تاربافه

 شفاف کـه    ای از تارهای نوری     مجموعه] فیزیک[
 رود کار می برای انتقال نور یا تصویر به

  
 incoherent fiber bundle  ناهمدوستاربافۀ 

ای از تارهای نـوری کـه بـرای         مجموعه] فیزیک[
 رود کار می انتقال نور به

  
 coherent fiber bundle  همدوستاربافۀ 

ای از تارهای نـوری کـه بـرای         مجموعه] فیزیک[
 رود کار می انتقال تصویر به

  
 dating1  گذاری تاریخ

گیری اشیا    تعیین تاریخ دقیق شکل   ] شناسی  باستان[
شـناختی    ها و هر یافتۀ باسـتان       ها و سازه    و نهشته 

  دیگر
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 bone dating  یختشنا استخوانگذاری  تاریخ
 مبتنی بر   گذاری  تاریخنوعی روش   ] شناسی  باستان[

گیری   ویژه با اندازه    تجزیه و تحلیل استخوانها، به    
وئور و اورانیم و نیتروژن موجود در آنها یا بـا           فل

 نگاری الیهاستفاده از 

  
 uranium dating  اورانیمیگذاری  تاریخ

 مبتنی بر   گذاری  تاریخنوعی روش   ] شناسی  باستان[
گیـری تشعـشعات رادیواکتیـو حاصــل از     انـدازه 

 ایزوتوپهای اورانیم در استخوان و سایر مواد آلی

  
   ناطیسیمغ باستانگذاری  تاریخ

    archaeomagnetic dating,  
    archaeomagnetic intensity dating 

 مبتنی بر   گذاری  تاریخنوعی روش   ] شناسی  باستان[
مقایسۀ طیف مغناطیسی اشیا و آثـار باسـتانی بـا           
محور مغناطیسی کرۀ زمین در زمان سـاخت آن         

 اشیا

  
  آرگون  ـ  پتاسیمگذاری  تاریخ

    potassium-argon dating 
ــتان[ ــی باس ــوعی روش ] شناس ــاریخن ــذاری ت  گ

ایزوتوپی برای تعیین قدمت صخره یا معـدن بـا          
 40تشعشعات پتاسیم 

  
  یشپرتوسنجگذاری  تاریخ

    radiometric dating1 
 برمبنای  گذاری  تاریخنوعی روش   ] شناسی  باستان[

ــدازه ــیم  ان ــا ن ــرتبط ب ــدهای م عمــر  گیــری فراین
 ایزوتوپهای رادیواکتیو

  
 radiocarbon dating  پرتوکربنیی گذار تاریخ

ــتان[ ــی باس ــوعی روش ] شناس ــاریخن ــذاری  ت گ

 که در آن قـدمت ترکیبـات کربنـی          پرتوسنجشی
معدنی شامل چوب، بقایای گیاهی، پشم، زغال،       

 000,50استخوان و بقایای کلسیم کربنـی را تـا          
 کنند سال قبل تعیین می

  
 sequence dating  ترتیبیگذاری  تاریخ

ــتان[ ــاریخ] اســیشن باس ــذاری ت ــشابه گ ــیای م  اش
فَلنِـدر   شناختی آنها که سِر     براساس توالی باستان  

پتــری در شناســایی گورســتانهای دورۀ پــیش از 
 ها در مصر ابداع کرد سلسله

  
  تشدید اسپین الکترونگذاری  تاریخ

    electron spin resonance dating 
 بــا گــذاری تــاریخنــوعی روش ] شناســی باســتان[

 سنجش تغییر سطوح انرژی الکترونی      استفاده از 
 گیری پرتوهای آلفا و بتا و گاما با اندازه

  
 tree-ring dating  درختی حلقهگذاری  تاریخ

 گـذاری   تـاریخ نوعی روش بـرای     ] شناسی  باستان[
شـناختی براسـاس شـمارش          های باستان   محوطه
 های رشد سالیانۀ درختان حلقه

  
 formula dating  دستوریگذاری  تاریخ

 بـا اسـتفاده از      گذاری مطلق   تاریخ] شناسی  باستان[
خصوص بـرای     ها به   ساخته  ویژگیهای ذاتی دست  

 سفال و تنبوشه
  

 pipe-stem dating  چپقی گذاری دسته تاریخ
 بـرای   گـذاری   تـاریخ نوعی روش   ] شناسی  باستان[

هـای فرهنگـی امریکـای        برآورد قدمت مجموعه  
 اندازۀ  دورۀ مستعمراتی بر پایۀ تفاوت موجود در      

های سفالین چپقهای رایـج در        قطر سوراخ دسته  
 این دوره
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  سنجشی گذاری زمان تاریخ
    chronometric dating 

 مبتنی  گذاری  تاریخهرگونه روش   ] شناسی  باستان[
گیریهای گاهـشماری ماننـد تقویمهـا و          بر اندازه 
  رادیوکربنی و امثال آنگذاری تاریخ

  
  نیتروژن  ـ   اورانیم  ـفلوئورگذاری  تاریخ

    F.U.N dating 
اصـطالحی عـام بـرای توصـیف        ] شناسی  باستان[

 و  اورانیمـی  و   گـذاری فلوئـوری     تاریخروشهای  
 نیتروژنی

  
 fluorine dating  فلوئوریگذاری  تاریخ

 گـذاری نـسبی     تاریخنوعی روش   ] شناسی  باستان[
گیری میزان فلوئور در اسـتخوانها        مبتنی بر اندازه  

 عداز زمان تدفین به ب
  

 cation-ratio dating  کاتیونیگذاری  تاریخ
ــتان[ ــی باس ــوعی روش ] شناس ــاریخن ــذاری ت  گ

ای کـه بیـشتر بـرای مـواد           کاریهای صـخره    کنده
سنگی بر مبنـای گـستردگی        فرهنگی دورۀ پارینه  

 شود زنگار روی آنها انجام می
  

 carbon-14 dating  کربنیگذاری  تاریخ
 برمبنای  ذاریگ  تاریخنوعی روش   ] شناسی  باستان[

عمر کربن رادیواکتیو طبیعـی کـه در          محاسبۀ نیم 
 مواد آلی وجود دارند

  
  زمانی گذاری هم تاریخ ←مرتبط گذاری  تاریخ

  
 absolute dating  مطلقگذاری  تاریخ

 مبتنی بر   گذاری  تاریخنوعی روش   ] شناسی  باستان[
ارائۀ تاریخ تقویمی برای تعیـین قطعـی قـدمت          

 آثار باستانی

 magnetic dating  مغناطیسیگذاری  تاریخ
گذاری   تاریخهرگونه روش نظری    ] شناسی  باستان[

ــان ــی  سنجــشی زم ــد حرارت ــه در آن از بازمان  ک
شـناختی    مغناطیسی گروه معینی از مـواد باسـتان       

 شود استفاده می
  

 relative dating1  نسبیگذاری  تاریخ
 بـرای   گـذاری   تـاریخ نوعی روش   ] شناسی  باستان[

تقریبــی آثــار باســتانی براســاس تعیــین قــدمت 
 ها  و موقعیت قرار گرفتن الیهنگاری الیه

  
 nitrogen dating  نیتروژنیگذاری  تاریخ

 گـذاری نـسبی     تاریخنوعی روش   ] شناسی  باستان[
بقایای استخوانی برمبنای محاسبۀ میـزان کاسـته        

 شدن نیتروژن موجود در بافتهای استخوانی
  

 cross dating  زمانی همگذاری  تاریخ
 مبتنی بر   گذاری  تاریخعی روش   نو] شناسی  باستان[

هـا برمبنـای      تعیین قدمت نسبی یـا مطلـق یافتـه        
  ارتباط میان آنها

 گذاری مرتبط  تاریخ.متـ 
  

 disposal facility  دفعتأسیسات 
سوز یا تأسیـساتی      خاکچال یا زباله  ] زیست  محیط[

مشابه آن که برای نگهداری یا تخریـب پـسماند          
 رود کار میجامد به 

  
 dynamic accent  شدتتأکید 

 وری شـدت تأکیدی که از طریق تغییر   ] موسـیقی [
 شود صدا ایجاد می

  
 tonic accent, tonal accent  ای نغمهتأکید 

تأکیدی که براثر تغییر زیروبمـی صـدا        ] موسیقی[
 شود ایجاد می
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 constructed wetland  مصنوعیتاالب 
خت، شـبیه   سـا   ای انـسان    مجموعه] زیست  محیط[

تـاالب طبیعــی، متــشکل از آب و موادغــذایی و  
های گیـاهی و جـانوری کـه بـرای تـصفیۀ              گونه

 رود فاضالب به کار می
  

 covariant tensor  وردا  هم رتانسو
وردا   هـای هـم     تانسوری که فقـط نمایـه     ] ریاضی[

 دارد
  

 vortex generator, turbulator  ساز تاوه
بـر پوسـتۀ    ای کوچـک و عمـود         تیغه] هوایی. ح[

ای معـین دارد و       هواگرد که با جریان هوا زاویـه      
  کند  مرزی را تقویت می با ایجاد تاوه الیۀ

  
 isotope exchange  ایزوتوپتبادل 

هـا و     واکنشی شیمیایی که در آن فراورده     ] شیمی[
ها از نظر شیمیایی یکسان، ولـی از          دهنده  واکنش

 بندی ایزوتوپی متفاوت هستند نظر ترکیب
  

تبــدیل  ← کننــدۀ واریــانس تثبیــتل تبــدی
  کنندۀ وردایی  ثبیتت
  

  کنندۀ وردایی تثبیتتبدیل 
    variance stabilizing transformation 

ــصادفی کــه  ] ریاضــی[ ــر ت ــدیلی از یــک متغی تب
استقالل تابعی بین میانگین و واریانس را فـراهم         

  سازد
  کنندۀ واریانس  تبدیل تثبیت.متـ 

  
  خطی تامتبدیل 

    entire linear transformation 
 f(z) = az +bصورت  تبدیل خطی به] ریاضی[

  meander core  رودپیچی تپۀ 
ای که یک رودپیچ آن را کـامالً     تپه] شناسـی   زمین[

  یا تقریباً احاطه کرده است
 rock island  جزیرۀ سنگی   .متـ 

  
 revisionism  تجدیدنظرطلبی  

ک گرایش به تغییر دادن اصول اساسی ی      ] سیاسی[
  عقیده

  
  association   تجمع 

تلفیق مولکولهای یک ماده با یکدیگر یـا        ] شیمی[
ــرای شــکل  ــا مــواد دیگــر ب ــه ب هــای  دهــی گون

ــیمیایی ــعیف  ش ــایی ض ــا نیروه ــه ب ــر از  ای ک ت
  اند پیوندهای شیمیایی گرد هم آمده

  
  ,submandibular  فکی  تحتِ

inframandibular, submaxillary 
  فـک  در زیـر       آنچـه   یویژگ] پزشکی   دندان . پ[

    است  شده  واقع پایین
  

 strategic mobility  راهبردی تحرک 
کــارگیری  جــایی و بــه توانمنــدی جابــه] نظــامی[

ــرای     ــا ب ــارج از مرزه ــامی در خ ــای نظ نیروه
 راهبرد ملیپشتیبانی از 

  
 irritable  پذیر تحریک

ــی روان[ ــت   ] شناسـ ــرد دارای حالـ ــی فـ ویژگـ
  پذیری تحریک

  
 irritability  پذیری تحریک

 غیرعـادی و افراطـی      پـذیری   تهییج] شناسی  روان[
ــاراحتی زودهنگــام و عــصبانیت و   ــا ن ــراه ب هم

 صبری بی
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  تحلیل حوزۀ معیشت محوطه
    site(-)catchment analysis, SCA  

روشــی در بازســازی معیــشت ] شناســی باســتان[
ساکنان یک محوطه با شناسایی منابع طبیعی کـه         

روی از     ساعت پیاده  ا دو تدر فاصلۀ حداکثر یک     
  آن محوطه قرار دارد

  
  sedimentation analysis  گذاری رسوبتحلیل 

های رسوب    تعیین توزیع اندازۀ دانه   ] شناسی  زمین[
نـشینی بخـشهای      گیری سـرعت تـه      از راه اندازه  

 ای مختلف دانه

  
 stem analysis  ساقهتحلیل 

بررسی سـاقۀ کامـل درخـت از        ]  جنگل . منابع[
هـای رویـش سـالیانه در         ارش حلقـه  طریق شـم  

مقاطعی از ساقه برای تعیین نرخ رشـد و تغییـر           
ــر و     ــاهش قط ــرخ ک ــین ن ــاقه و تعی ــکل س ش

 های حجم معادله

  
  وردایی تحلیل هم ← کوواریانستحلیل 

  
  میزان خطرخیزیتحلیل 

    critical rate analysis 
ــهری. ح[ ــزان  ] شـ ــین میـ ــرای تعیـ ــی بـ روشـ

آسـتانۀ خطـر    خیزی که نسبت بـه یـک          تصادف
 شود سنجیده می

  
 noise analysis  نوفه تحلیل 

دهنـدۀ    های بسامدی تشکیل    تعیین مؤلفه ] فیزیک[
  نوفه

  
  تحلیل وردایی ← واریانستحلیل 

 analysis of variance  ورداییتحلیل 
وسیلۀ آن کـل     یکی از فنون آماری که به     ] ریاضی[

ای از مشاهدات، که      تغییرات موجود در مجموعه   
ــا مج ــانگین  ب ــای از می ــوان دوم انحرافه ــوع ت م
شود، به منـابع مشخـصی تجزیـه          گیری می   اندازه
  اند شود که مولد این تغییرات می
  تحلیل واریانس.متـ 

  
 isentropic analysis  آنتروپی  همتحلیل 

ی بر پایۀ موقعیـت و      تحلیل فرایندهای جوّ  ] جوّ[
آنتروپـی و توزیـع       پیکربندی سطوح مختلف هم   

 ی و حرکت روی همان سطوح جوّفرایندهای
  

 analysis of covariance  وردایی همتحلیل 
 کـه در    واریانس تحلیلگسترشی از فن    ] ریاضی[

ــر پاســخ در    ــرات متغی ــل تغیی ــر ک ــالوه ب آن ع
مجموعۀ مشاهدات، کل تغییرات مشترک متغیـر       

  شوند طور مشابه تجزیه می پاسخ و مستقل نیز به
  تحلیل کوواریانس.متـ 

  
 frustration tolerance  سرخوردگیتحمل 

ــایی فـــرد بـــرای تحمـــل  ] شناســـی روان[ توانـ
  سرخوردگی

  
 stress tolerance1  فشار روانیتحمل 

ظرفیــت یــا توانــایی مقاومــت یــا ] شناســی روان[
ای کــه فــرد  تحمــل در برابــر فــشارها بــه گونــه

عملکرد طبیعی خـود را حفـظ کنـد و کمتـرین            
 اضطراب را داشته باشد

  
  mesa   تپه  تخت

ای وسیع و منفرد با قلۀ مـسطح          تپه] شناسی  زمین[
 های پرشیب و دامنه
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  table mountain   کوه  تخت
 کوهی با قلۀ مسطح] شناسی زمین[

  
 woodblock, Chinese block  تخته

شکل بـا     ای کوچک و مستطیل     طبلواره] موسـیقی [
ارکــستر / منــشأ چینــی کــه امــروزه در ســازگان

 شود  میسمفونیک از آن استفاده
  

 board rule  سنجه  تخته
چـوبی تخـت کـه مقیـاس          تکـه ]  جنگل . منابع[

 متناظر (board foot)حجمی برحسب بوردفوت 
شده بر آن  با طول و عرض و ضخامت چوب اره 

  حک شده است
  

 temple block(s), wooden fish  معابد تختۀ 
ای چوبی و توخـالی       شکل جعبه   سازی به ] موسیقی[
 ها اهی از خانوادۀ طبلوارهم صورت گُرده به

  
 پزشکی دندان سازه ← های دندانی تخصص بَرسازه

  
 پزشکی دندان ریشه ← ریشهتخصص 

  
 پزشکی لثه ← لثهتخصص 

  
 allocation  تخصیص

اختصاص فضایی از حافظه یـا منبعـی از         ] رایانه[
 شده رایانه به یک منظور تعریف

  
 allocatable  پذیر تخصیص

  باشدتخصیصبل منبعی که قا] رایانه[
  

 memory allocation  حافظهتخصیص 
های کاربردی    دادن حافظه به برنامه     اختصاص] رایانه[

 مختلف توسط سامانۀ عامل برای اجرا در رایانه

 phloem unloading  آبکشتخلیۀ 
فرایند خروج مواد آلی، ماننـد      ]  گیاهی . زیست[

 آبکشقندها و اسیدهای آمینه، از آوند 

  
 brush discharge  یی جاروتخلیۀ 

تخلیۀ الکتریکی جسم رسانا وقتـی کـه        ] فیزیک[
اختالف پتانسیل بین این جسم و محیط اطـراف         
آن از حد معینـی بیـشتر اسـت، ولـی در حـدی              

  نیست که جرقه تولید کند
  

 monochromatic interference  فام تکتداخل 
تداخل دو یا چند باریکۀ نـور بـا طـول           ] فیزیک[

  موج یکسان
  
  ,e-procurement  الکترونیکیدارکات ت

electronic procurement 
شـرکت کـه      بـه   بخشی از تجارت شرکت   ] رایانه[

مربوط بـه خریـد و فـروش کـاال و خـدمات از            
  طریق اینترنت است

 تدارکات   ـ     ای.متـ 

  
  مدیریت پروژهتدارکات 

    project procurement 
ــروژه. م[ ــأمین کــاال ] پ و مــدیریت فراینــدهای ت

 از منـابعی خـارج از       پـروژه خدمات مورد نیـاز     
 پروژهگروه 

  
 weight and balance sheet  ترازبرگه

ــامی[ ــه] نظ ــع وزن   برگ ــونگی توزی ــه چگ ای ک
 هواپیمــا در آن ثبــت ۀشــد محمــوالت بــارگیری

دهندۀ گرانیگاه هواپیما در هنگام       شود و نشان    می
 پرواز استو فرود 
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 acceptor level  تراز پذیرنده 
رسـانا کـه ناشـی از      تراز انرژی در نـیم    ] زیـک فی[

 حضور اتمهای پذیرنده است

  
  تجاری گردشگریتراز 

  tourism balance of trade, travel account 
ــگری[ ــل از   ] گردش ــد حاص ــان درآم ــاوت می تف

گردشــگران خــارجی هــر کــشور و مبلغــی کــه 
  کنند ساکنان آن در خارج از کشور هزینه می

  
 donor level  دهنده تراز 

تراز انرژی واقـع در فاصـلۀ بـین نـوار           ] فیزیک[
 بــه نــوار  نزدیــک کــهنــوار ظرفیــترســانش و 

 رسانش بعد از تراز پذیرنده قرار دارد

  
 level board  ترازسنج

ای چوبی یا فلزی با تراز آبی که با  میله] ریلی. ح[
ــراز   ــل اخــتالف ت ــر روی دو ری ــراردادن آن ب ق

 کنند گیری می عرضی خط را اندازه

  
  step board  ای پلهسنج  تراز
دار برای تعیین      با انتهای پله   ترازسنجی] ریلی. ح[

 شیب عرضی در قوسها

  
  cross level  عرضیتراز 

ارتفـاع سـطح تـراز تـاج دو ریـل در            ] ریلی. ح[
 مقطع عرضی خط

  
  مثبت نیتروژنتراز 

    positive nitrogen balance 
رفی حالتی که در آن مقدار نیتروژن مـص     ] تغذیـه [

  بیشتر از نیتروژن دفع شده است

  منفی نیتروژنتراز 
    negative nitrogen balance 

حالتی که در آن مقدار نیتروژن مـصرفی      ] تغذیـه [
 کمتر از نیتروژن دفع شده است

  
 noise level  نوفه تراز 

میانگین شدت صوت و جریان یا ولتـاژ        ] فیزیک[
 ناخواسته نسبت به کمیت متناظر معین

  
  ,nitrogen balance  یتروژننتراز 

    balance of nitrogen 
تفاوت میان مقـدار نیتـروژن مـصرفی و         ] تغذیه[

 شده نیتروژن دفع
  

 ballast  ترازه
مواد سنگینی که برای حفـظ تعـادل        ] دریایی. ح[

 دهند شناور در آن قرار می
  

 water ballast  آبیترازۀ 
آن مقدار از آب دریا که برای حفـظ         ] دریایی. ح[
دوجـدارۀ سـینه و       عادل کشتی در مخـازنِ کـفْ      ت

 شود پاشنه یا مخازن جانبی نگهداری می
  

 dirty ballast  آلودهترازۀ 
آبی که به داخل مخازن آلوده به مواد        ] دریایی. ح[

 شود نفتی ریخته و حمل می
  

 deballasting  رداری بَ ترازه
  برای بارگیریترازهعمل تخلیۀ ] دریایی. ح[
  

 clean ballast  پالودهترازۀ 
آبی که به داخل مخازن نفتـی کـامالً         ] دریایی. ح[

 شود شسته و تمیزشده ریخته و حمل می
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 permanent ballast  دائمیترازۀ 
سنگ یا بتن یا شمش آهن یا سـرب         ] دریایی. ح[

شود تا آن را پایـدارتر یـا          که در شناور حمل می    
ــوب ناشــی از اشــتباهات   ــد و عی ــدتر کن ترازمن

ا بپوشاند یا نوع کاربری آن را تغییر        طراحی آن ر  
 دهد

  
 ballasting  گیری ترازه

 بـرای تعـادل     ترازهعمل قرار گرفتن    ] دریایی. ح[
 شناور

  
  ,shifting ballast  منقولترازۀ 

    portable ballast 
هـای شـن یـا        ای آهن یـا کیـسه       تکه] دریایی. ح[

 در  ترازهعنوان    جایی که به    موارد مشابه قابل جابه   
شـود تـا شـناور        رهای کوچک گنجانده می   شناو

  ترازمند شود
  

 machinability  پذیری تراش
کاری فلـزات و آلیاژهـا       قابلیت ماشین ] متالورژی[

  کاری برای تراش
  

 chipping1 پرانی  تراشه
رم برداشتن پوشرنگ یا رنگ یا جِ     ]  رنگ پلیمر  [
 روش مکانیکی به

  
 chipping2 پری تراشه

جزئـی یـا کامـل فـیلم        جداشدن  ]  رنگ پلیمر  [
صورت پـرک، براثـر صـدمۀ         پوشرنگ خشک به  

 ناگهانی یا سایش در حین کار
  

 pigment chip ای  رنگدانهتراشۀ 
ــهپراکنــۀ غلیظــی از ]  رنــگپلیمــر [  در رنگدان

 شکل تراشه بسپار، به

 crown density, canopy density  تاجتراکم 
 تاجمیزان فشردگی شاخ و برگ      ]  جنگل . منابع[
 رخت یا درختچهد

  
 stand density  تودهتراکم 

معیــار کمّــی موجــودی تــوده ]  جنگــل. منــابع[
برحسب تعداد درختان یا سطح برابـر سـینه یـا           

شـدۀ    حجم در واحد سطح یا هـر معیـار تثبیـت          
 دیگر

  
 relative stand density  نسبی تودهتراکم 

نسبت تراکم مطلق توده به یـک       ]  جنگل . منابع[
شده براساس دامنۀ اسـتاندارد       عریفتراز مرجع ت  
 ها گونه رقابت بین

  
 diffuse transmission  پخشی تراگسیل 

عبور امواج از محیطی که در آن امـواج         ] فیزیک[
  شوند در همۀ جهات منتشر می

  
 junction transistor  پیوندی ترانزیستور 

نـوعی ترانزیـستور کـه در آن سـدهای          ] فیزیک[
رسانا بـا     های نیم   ناحیهگسیلنده و گردآورنده در     

 شود رسانایی مخالف تشکیل می
  

  الیه  تُنُکترانزیستور 
     depletion-layer transistor 

طـور    ترانزیـستوری کـه کـارکردش بـه       ] فیزیک[
 بـستگی   الیـه   تُنُـک مستقیم به شارش حاملها در      

  دارد
  

 transcription2  ترانوشت
شـدۀ گفتـار بـه شـکل          صورت ثبت ] شناسی  زبان[

  ارنوشت
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 transcription3  ترانویسی
  شکل نوشتار ثبت گفتار به] شناسی زبان[
  

  ماتریس ترانهاده ←ترانهاد 
  

  fragment  ترکش
 هر پاره از جسم منفجرشده] فیزیک[

  
 reneging  ترک صف

  خروج از صف قبل از رسیدن نوبت] شهری. ح[
  

 stand composition  تودهترکیب 
تـی در یـک     نسبت هرگونۀ درخ  ]  جنگل . منابع[

توده برحسب درصدی از تعداد کل درختـان یـا          
 ها سطح برابر سینه یا حجم تمامی گونه

  
  sandwich compound  ساندویچیترکیب 

همتافتی که در آن یون فلز واسـطه بـین          ] شیمی[
گیرد و با آنها از طریق        دو لیگاند مسطح قرار می    

 دهد  تشکیل پیوند میπچگالی الکترون 

  
 species composition  ای گونهترکیب 

هـایی کـه    انـواع و تعـداد گونـه    ]  جنگل . منابع[
 کنند محدودۀ خاصی را اشغال می

  
  ساندویچی نیمترکیب 

    half-sandwich compound 
همتافتی که در آن یون فلز واسطه فقـط    ] شـیمی [

 πبا یک لیگاند مسطح از طریق چگالی الکترون         
 متـصل   دهد و دیگر لیگاندهای     تشکیل پیوند می  

به فلز، یک یا دو دندانه هستند و با فلز تـشکیل            
 دهند پیوند سیگما می

 mangosteen  تَرگیل
میـوۀ گیـاهی بـا نـام علمـی          ]  گیـاهی  . زیست[

 از تیرۀ (Garcinia mangostana)ای  گارسینی انبه
 و راســتۀ چنارســانان (Clusiaceae)راعیــان  گــل

(Malpighiales) کــه گــرد و کمــی کــوچکتر از 
ونـیم    نـیم تـا هفـت       و   تنیس و به قطـر سـه       توپ

سانتیمتر است و رنگ آن بنفش تیره و گاه بنفش 
مایل به قرمز است؛ قطر پوسـتۀ آن شـش تـا ده             

رنگ قرمـز اسـت؛       میلیمتر و در مقطع عرضی به     
بخــش خــوراکی آن نــرم و ســفیدرنگ اســت و 
ممکن است بدون دانه یا دارای یک تا پنج دانـه           

ــاه باشــد؛  ــوه گی ــن می ــد و ای ــالزی و تایلن در م
  روید اندونزی و جنوب هند می

  
 slide trumpet  کشوییترُمپت 

نوعی تُرمپت که در آن تغییـر نغمـات         ] موسیقی[
 گیرد جا کردن یک لولۀ کشویی صورت می با جابه

  
  اضطراری لکوموتیوترمز 

    emergency locomotive brake 
ترمــزی کــه لکوموتیــوران در مواقــع ] ریلــی. ح[

 را کاهش   لکوموتیوکشد تا سرعت      اری می اضطر
 دهد یا آن را متوقف کند

  
  ,electro-pneumatic brake  بادی  برقیترمز 

    EP brake  
ــا شــیر برقــی  ] ریلــی. ح[ ســامانۀ ترمــزی کــه ب

(solenoid)شود  کنترل می  
  

  بادی غیرمستقیم برقیترمز 
    indirect electro-pneumatic brake  

 که در آن فشار هـوا در        سامانۀ ترمزی ] ریلی. ح[
 گیرد لولۀ ترمز تحت تأثیر شیر برقی قرار می
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  بادی مستقیم برقیترمز 
    direct electro-pneumatic brake 

سامانۀ ترمزی کـه در آن اسـتوانکهای        ] ریلی. ح[
 شود ترمز با شیر برقی پر یا تخلیه می

  
  ,electro-hydraulic brake  روغنی برقیترمز 

    EH brake  
سامانۀ ترمز هیدرولیکی کـه بـا فـشار         ] یلیر. ح[

کند و با فرمـان الکتریکـی کنتـرل           روغن کار می  
 شود می

  
  مغناطیسی خط برقیترمز 

    electro-magnetic track brake 
طـور مـستقیم و       سامانۀ ترمزی کـه بـه     ] ریلی. ح[

بدون اصطکاک چرخ و ریل عمل ترمزگیری در        
 شود جام میربای الکتریکی یا دائمی ان آن با آهن

  
  مکانیکی برقیترمز 

    electro-mechanical brake, EM brake  
ترمزی که نیروی آن را نیروی محرکـۀ   ] ریلی. ح[

موتور الکتریکـی یـا نیـروی مغناطیـسی تـأمین           
 کند می

  
 truck mounted brake  بوژیترمز 

نوعی سامانۀ ترمز واگن بـاری کـه در         ] ریلی. ح[
 بــر روی بــوژی های ترمــز مـستقیماً اسـتوانک آن 

گیرد و دیگـر بـه اتـصاالت          وسیلۀ نقلیه قرار می   
 بندی ترمز نیاز نیست مکانیکی اهرم

  
 dynamic brake  پویاترمز 

نوعی سامانۀ ترمزگیری در قطار که در       ] ریلی. ح[
آن انرژی ترمزگیری از نیروی کششی لکوموتیـو        

 شود تأمین می

  parking brake  توقفگاهترمز 
ز انواع ترمز که قطار ایـستاده در  یکی ا ] ریلی. ح[

خط توقفگـاه یـا آشـیانۀ تعمیـر را بـرای مـدت         
 دارد طوالنی ساکن نگه می

  
 vacuum brake  خألترمز 

سامانۀ ترمزی که با تخلیۀ هوا از دستگاهی        ] ریلی. ح[
 کند که در هر یک از واگنها وجود دارد عمل می

  
  automatic brake  خودکارترمز 

که چنانچه لولۀ آن قطع شـود،       ترمزی  ] ریلی. ح[
 کند صورت خودکار عمل می به

  
 holding brake  دستیترمز 

یکی از انواع ترمز که قطار ایـستاده را         ] ریلی. ح[
 دارد برای مدتی محدود ساکن نگه می

  
 disc brake  دیسکیترمز 

سامانۀ ترمزی کـه در آن نیـروی وارد         ] ریلی. ح[
 شود بر لنت ترمز به دیسک منتقل می

  
 tractive unit brake  شنده کِترمز 

ها که    کشندههر نوع تجهیزات ترمز در      ] ریلی. ح[
برای اعمـال نیـروی ترمـز بـدون تمـاس مـورد         

 گیرد استفاده قرار می
  

 locomotive brake  لکوموتیوترمز 
ترمزی که مستقل از ترمز قطار اسـت و         ] ریلی. ح[

 رود کار می فقط برای متوقف کردن لکوموتیو به
  

  ترمز معمولی لکوموتیو
    normal locomotive brake 

ــی. ح[  کــه لکوموتیــوترمــز اختــصاصی  ] ریل
لکوموتیوران بـرای تنظـیم حرکـت قطـار از آن           

  کند استفاده می
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  air brake, compressed air brake  ترمز هوا
ــی. ح[ ــروی   ] ریل ــه در آن نی ــزی ک ــامانۀ ترم س

ترمزگیری از طریق هـوای فـشرده در اسـتوانک          
 شود رمز تأمین میت
  

  مدارا ←تسامح 
  

 spillover  تسرّی
ــی[ ــه  ] سیاس ــه ب ــا ک ــدی پوی ــب آن  فراین موج

یکپارچگی در یک حوزه از فعالیت اجتمـاع بـه          
 کند های دیگر آن سرایت می حوزه

  
 supplementary facilities  تکمیلیتسهیالت 

نیـاز در یـک موقعیـت        تسهیالت مـورد  ] نظامی[
ینۀ پشتیبانی معین از    دن کم کرخاص برای فراهم    

نیروهای تقویتی، عالوه بر تـسهیالت پـشتیبانی        
 نیاز در محل یگان مورد

  
  amalgamation pan  ملغمهتشتک 

ای چـدنی کـه در آن         ظـرف اسـتوانه   ] متالورژی[
شوند و سـپس بـا        فلزات طال یا نقره آسیاب می     

  روند کار می  بهسازی ملغمه ذرات جیوه برای
  

 cavity resonance  کاواکی تشدید 
ای که در آن شرایط تشدید تابش      پدیده] فیزیـک [

کمـک کـاواک رسـانا فـراهم         الکترومغناطیسی به 
 شود می

  
 altimeter corrections  فرازیابهای  تصحیح

تـصحیحهایی کـه بایـد بـر روی خـوانش           ] جوّ[
فرازیاب فشاری صورت گیرد تا فرازای واقعـی        

 دست آید به

 inflection/ inflexion  تصریف
ــان[ ــی زب ــلی در   ] شناس ــد اص ــی از دو فراین یک

 ،سازی که از طریق آن با افزودن وند به واژه           واژه
واژه مفهوم دستوری مشخصی نظیر شـخص       آن  

 کند و شمار و زمان و مانند آن را بیان می
  

 inflectional  تصریفی
 تصریفبه فرایند  مربوط] شناسی زبان[
  

 water treatment  آبتصفیۀ 
 حذف مواد ناخواسته از آب ]زیست محیط[

  
 treatment plant  خانه تصفیه

 تأسیساتی برای تصفیۀ آب یا فاضالب] زیست محیط[
  

 head camera operator1  اولتصویربردار 
 کـه عمـالً     در تلویزیـون، تـصویربرداری    ] سینما[

  گیرد پشت دوربین فیلمبرداری قرار می
  

  ای رایانهتصویر 
    computer-generated image, CGI  

شـود و     تصویری که با رایانـه تولیـد مـی        ] سینما[
  رود کار می عنوان جلوۀ ویژه به معموالً به

  
 تصویرنگاشتی ←تصویرنگار 

  
 pictography  تصویرنگاری

های تصویری بـرای      نظامی از نشانه  ] شناسی  زبان[
تـوان معنـایی      بیان مفاهیم زبـانی کـه در آن مـی         

 ادتصویر نشان دپیچیده و کلی را با 
  

 pictograph, pictogram  تصویرنگاشت 
ای تصویری برای بیان مفاهیم       نشانه] شناسی  زبان[

 زبانی
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 pictographic  تصویرنگاشتی 
  تصویرنگاریبه  مربوط] شناسی زبان[

 تصویرنگار .متـ 

  
 microwave attenuator  کنندۀ ریزموج  تضعیف

بَری که از طریق جـذب بخـشی از           موج] فیزیک[
ــابش ورودی،  ــاهش   ت ــا را ک ــدت ریزموجه ش

 دهد می
  

 demonstration  تک تظاهربه
تک یـا نمـایش نیـرو بـا هـدف فریـب             ] نظامی[

 ای غیر از منطقۀ عملیاتی دشمن در منطقه
  

  آبخاکیتک  تظاهربه
    amphibious demonstration 

نوعی عملیات آبخاکی همراه با نمـایش       ] نظامی[
 و  شـود   نیرو که به منظور فریب دشمن انجام می       

 دشمن طوری گمراه و بـه بیراهـه         رود  میانتظار  
کشانده شود که اقدام به اجرای راهکاری نمایـد         

 که به زیان او تمام شود
  

 suicidal gesture  خودکشی تظاهربه
رفتارهای  یا سایر    خودکشیاقدام به   ] شناسی  روان[

خودتخریبی معموالً بـرای جلـب توجـه و کمـک           
  خوددیگران، بدون قصد جدی در کشتن

  
 rotational equilibrium  چرخشی تعادل 

چرخـد یـا      ای که یا نمی     وضعیت سامانه ] فیزیک[
  چرخد ای ثابت می با سرعت زاویه

  
 scope definition  گسترهتعریف 

ای    کـه پایـه    بیانیۀ گسترۀ پروژه  تشریح  ] پروژه. م[
 شود برای تصمیمات بعدی می

 pursuit  تعقیب
ل کـردن دشـمن یـا        دنبا برایآفندی که   ] نظامی[

قطع تماس نیروی در حال فرار او طراحی شـده          
 و هدف از انجام آن انهدام نیروی دشمن است

  
 relief in place  در محلتعویض 

عملیاتی که در آن بـا دسـتور و هـدایت           ] نظامی[
بـا  فرماندۀ باالتر تمام یـا بخـشی از یـک یگـان             

 شود یگان دیگری در منطقه تعویض می
  

  ad libitum feeding  آزادتغذیۀ 
خوراک دادن بدون ممنوعیـت و      ]  زراعت . ک[

 محدودیت در کمیت خوراک
  

 lead feeding  افزایشیتغذیۀ 
ــت. ک[ ــراکم  ]  زراع ــواد مت ــزان م ــزایش می اف

 درصد  5/1 تا   1غیرخنثی در تغذیۀ گاو تا سطح       
وزن بدن آن که از سه هفته قبل از تاریخ تخمین           

زایش، تا هنگامی   شود و بعد از       زایش شروع می  
که گاو به حداکثر تولید خوراک مـصرفی برسـد          

 یابد ادامه می
  

  creep feeding  جدا تغذیۀ 
هــای  هــا و گوســاله تغذیــۀ بــره]  زراعــت. ک[

نحوی کـه غـذای آنهـا از دسـترس            شیرخوار به 
 حیوانات بزرگتر دور باشد

  
 bucket feeding  سطلیتغذیۀ 

 با سطلتغذیۀ نوزاد حیوانات ]  زراعت. ک[
  

 gravity thickening  تغلیظ گرانشی 
نشینی مواد معلـق لجـن در اثـر           ته] زیست  محیط[

 گرانش
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 gravity thickener  گر گرانشی  تغلیظ
دسـتگاهی بـرای تغلـیظ لجـن بـا          ] زیست  محیط[

 استفاده از نیروی گرانش
  

 climate change  اقلیمتغییر 
هر تغییر طبیعی یا مـصنوعی در       ] ، جوّ زیست  محیط[

 آب و هوای سطح کرۀ زمین یا یک منطقۀ خاص
  

 isotope fractionation  ایزوتوپی تغییر 
فرایند تغییر ترکیب ایزوتوپی عنـصر بـا        ] فیزیک[

  استفاده از پخش و تبخیر یا تبادل شیمیایی
   برخش ایزوتوپی.متـ 

  
 cross level change  تراز عرضیتغییر 

 تفاوت عددی تراز عرضـی دو مقطـع       ] ریلی. ح[
 یک خط

  
 scope change  گسترهتغییر 

 گسترۀ پروژهایجاد هر نوع تغییر در ] پروژه. م[
  

 variogram  تغییرنگاشت
ــرات   در زمــین] ریاضــی[ ــار، نمــوداری کــه تغیی آم

میانگین تفاضل مقدارهای یک فرایند تصادفی را در        
   نشان دهدh از هم برحسب hدو نقطۀ به فاصلۀ 

  
  ,rack focus, focus change  وضوحتغییر 

shift focus, pull focus 
تغییر معموالً سریع عمق میدان در طـول        ] سینما[

 زمینه یا برعکس زمینه تا پس یک نما از پیش
  

  شعاع غلتشتفاضل 
    rolling radius differential  

تفاوت شعاعهای غلـتش دو چـرخ در        ] ریلی. ح[
  یک محور

  sedimentary differentiation   رسوبیتفریق 
سـنگ و     جداشدن پیـشروندۀ تـوده    ] شناسی  زمین[

تبدیل آن به محصوالت متفاوت که بـه صـورت          
 شود رسوبات جورشده نهشته می

  
  magmatic differentiation    ماگماییتفریق 

فرایندهایی که در طـی آنهـا انـواع         ] شناسی  زمین[
وجـود   مختلف سنگها از یک ماگمای واحـد بـه        

 آیند می
  

 pyrolysis  کافت تَف
تبدیل مواد آلی بـه گـاز و مـایع و           ] زیست  محیط[

 زغال با حرارت دادن در محیط بدون اکسیژن
  

  master intersection  تقاطع مبنا
تقاطعی که زمـان چـراغ آن مرجعـی         ] شهری. ح[

 هاست برای تنظیم زمان سایر تقاطع
  

  visual approach  چشمیتقرب 
تقرب در وضعیت پرواز بـا دسـتگاه        ] هوایی. ح[

صورت پرواز با دید       ادامۀ آن با دیدن زمین به      که
 یابد تداوم می

  
  precision approach  دقیقتقرب 

تقربی که در آن اطالعات مربوط بـه        ] هوایی. ح[
بُرد و سمت و زاویـۀ سُـرش در اختیـار خلبـان             

  گیرد قرار می
  

 almost all  همهتقریباً 
ــراری یــک حکــم در  ] ریاضــی[ ــه برق ــدی ک قی

کنـد و حـاکی از آن         وصیف مـی  ای را ت    مجموعه
است که آن حکـم در همـۀ نقـاط آن مجموعـه             

  ای با اندازۀ صفر برقرار است جز در مجموعه به
 almost everywhere, AE    جا  تقریباً همه  .متـ 
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  تقریباً همه ←جا  همهتقریباً 
  

  گانۀ اعصار سهبندی  تقسیم
    Three(-)Age system 

تاریخ به    از   پیش بندی دوران   تقسیم] شناسی  باستان[
 برمبنـای   سنگ و مفرغ و آهن    درپی    سه عصر پی  

مادۀ اصلی مانـدگاری کـه بـرای ابزارسـازی در           
  رفته است کار می هریک از این سه عصر به

 three-age sequence  گانۀ اعصار    توالی سه  .متـ 
  

 bolster stiffener  گهواره کنندۀ  تقویت
 کـه   شده  ای فوالدی و جوشکاری     قطعه] ریلی. ح[

 جان گهواره گاههای کناری بین ورقهای       در تکیه 
 صـفحۀ پـایینی   گیرد و موجـب تقویـت         قرار می 
گـاهی     و توزیع مناسـب نیروهـای تکیـه        گهواره

 شود می
  

 attack  تک
 آفندی قاطعانه و سـریع      عملیاتهر نوع   ] نظامی[

که در آن از آتش و حرکت برای تصرف هـدفی           
 شود معین استفاده می

  
 single-storeyed  اشکوبه تک
ویژگی جنگلی که فقط یک الیۀ    ]  جنگل . منابع[

  داردپوشش تاج
  

 crop evolution  زراعی  گیاهتکامل 
 بـه   گیـاه زراعـی   سـازگار کـردن     ]  زراعت . ک[

وری بیشتر و مقاومـت       دست بشر در جهت بهره    
  در برابر امراض و آفات

  
 kick ahead  جلو به تکان

 با کمترین دورِ    لوجفرمان حرکت به    ] دریایی. ح[
  ای کوتاه ممکن موتور برای لحظه

 kick astern  عقب  به تکان
فرمان حرکت به عقـب بـا کمتـرین         ] دریایی. ح[

 ای کوتاه دورِ ممکن موتور برای لحظه
  

 spoiling attack  ایذاییتک 
 تـاکتیکی بـرای آسـیب       عملیـات نـوعی   ] نظامی[

رساندن و صدمه زدن جدی به دشمنی که بـرای          
 شود اده میتک آم

  
 پیچ دوزنجیرْ تک ←پیچ  تک

  
 suprafacial  خیرُ تک
طـور   نوعی شیمی فضایی کـه در آن بـه     ] شـیمی [

همزمان دو پیوند سیگما در یک سـمت صـفحۀ          
 شوند  تشکیل یا شکسته میπبه پیوند  مربوط

  
 unilateralism  ویرَ تک
تمایل یک دولـت بـه اتخـاذ و اِعمـال       ] سیاسـی [

ون همــاهنگی بــا سیاســت خــارجی کــشور بــد
   پیمانان خود دیگران حتی هم

  
 monochromator  ساز  فام تک
ای کـه از طیـف پیوسـته، تابـشی         وسیله] فیزیک[

  کند فام تولید می تک
  

 diversionary attack  فریبنده تک 
 که در آن نیرو به هـدفی غیـر          تکنوعی  ] نظامی[

 تـک  یـا تهدیـد بـه        تکاز هدف اصلی اقدام به      
 نیروهای پدافنـدی دشـمن را از        کند تا توجه    می

 هدف اصلی دور کند
  

  ,soliloquy  گویی تک
monolog1/monologue1 

تنهایی  سخنانی که یک شخصیت به] نمایـشی   .   ه[
 کند بر روی صحنه بیان می
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 tirade  گویی طوالنی تک
 بسیار طوالنی که قهرمان،     گویی  تک] نمایشی  .    ه[
بیـان  تنهایی یا در حضور شخص دیگر، بـرای           به

عواطف و استداللهای خـود در لحظـۀ بحرانـی          
  کند نمایش بیان می

  
 grapheme  نگاره تک
کـوچکترین واحـد تمایزدهنـده در       ] شناسی  زبان[

  یک زبانخطدستگاه 
  

 graphological  شناختی نگاره تک
 شناسی نگاره تکبه  مربوط] شناسی زبان[

  
 graphology, graphemics  شناسی  نگاره تک
دهنده   مطالعۀ واحدهای کمینۀ تقابل   ] یشناس  زبان[

 در نظام نوشتاری یک زبان
  

 allograph  گونه نگاره تک
 کـه   نگـاره های یک     هر یک از گونه   ] شناسی  زبان[

  یابند در یک بافت نوشتاری ظهور می
 نگاره گونۀ تک .متـ 

  
  clip1, film clip  فیلم تکه
از  کـه    ییویدئوبرنامۀ  ای از فیلم یا       قطعه] سینما[

  شود در برنامۀ تلویزیونی یا فیلم استفاده میآن 
 ویدئو تکه .متـ 

  
  ,deliberate attack  هماهنگتک 

    coordinated attack 
ــامی[ ــیش    ] نظـ ــدیِ از پـ ــل آفنـ ــوعی عمـ نـ

شده که برای نزدیک شدن به دشـمن            ریزی  طرح
 شود  او انجام میمواضعیا انهدام و تصرف 

  
  فیلم تکه ←ویدئو  تکه

 طۀ تکیننق ←تکینگی 
  

  نقطۀ تکین ←تکینه 
  

  نقطۀ تکین برداشتنی ←برداشتنی تکینۀ 
  

  نقطۀ تکین تنها ← تنهاتکینۀ 
  

  نقطۀ تکین عادی ←عادی تکینۀ 
  

  ,hail suppression  کاهی تگرگ
    hail prevention 

بار تگرگ    های بزرگ و زیان     بردن دانه   ازبین] جوّ[
 گیرد  صورت میآمایش ابرکه معموالً با 

  
 main effort  اصلی ش تال
ــامی[ ــالیت] نظ ــرای   یفع ــرای اج ــده ب ــه فرمان  ک

آمیز مأموریت در زمان و مکـان خـاص           موفقیت
 داند مناسب می

  
 wake turbulence  پسایهتالطم 

ای که پس از عبـور هـواگرد          آشفتگی] هوایی. ح[
  ماند در هوا باقی می

  
 clear-air turbulence, CAT  تالطم هوای صاف

تالطم در مناطق بدون ابـر و بیـشتر         پدیدۀ  ] جوّ[
  ) کیلومتری15 تا 6(در ارتفاع باال 

  
 fool  تلخک

 جـشنهای قـرون وسـطی و        دلقـک ] نمایشی  .    ه[
جشنهای مربوط به نمایشهای محلی کـه لباسـی         

پوشـید و کالهـی بـر سـر           به رنگهای روشن می   
 گذاشت که زنگوله و بوق به آن آویزان بود می
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 court fool  دربارتلخک 
ی که در دربـار پادشـاهان بـا        تلخک] نمایـشی   .    ه[

 کرد تقلید حرکات دیگران درباریان را سرگرم می
  

 ballast pump  ترازهتلمبۀ 
 برای پر و خالی کردن ترازۀ       ای  تلمبه] دریایی. ح[

 مایع از مخازن شناور
  

  تلویزیون کابلی ←ای  بافهتلویزیون 
  

 alternative television  بدیلتلویزیون 
نوعی برنامه یا شبکۀ تلویزیـونی، اغلـب        ] سینما[

ــولی و کــابلی، کــه برنامــه ــا  پ هــایی متفــاوت ب
ــه ــار  هــای شــبکه برنام هــای رســمی را در اختی

 دهد مشترکان قرار می
  

  ,enhanced TV, EDTV  نما بهتلویزیون 
improved definition TV, IDTV 

نوعی سامانۀ پخش تلویزیونی که بـدون       ] سینما[
 باعث بهبـود    باال  تلویزیون وضوح لزامات  نیاز به ا  

 شود وضوح تصویر می
  

  pay television, pay TV  پولیتلویزیون 
نوعی خـدمات تلویزیـونی کـه تماشـای         ] سینما[

هـای آن مـستلزم پرداخـت وجـه ماهیانـه             برنامه
  است

  
 commercial television  تجاریتلویزیون 

 تلویزیونی کـه منـابع مـالی آن از طریـق          ] سینما[
فروش وقت آگهـی یـا کمـک پـشتیبانان تـأمین           

 شود می
  

 religious television  دینیتلویزیون 
ای تلویزیونی کـه      گونه یا برنامه یا شبکه    ] سـینما [

هـای دینـی و مـذهبی و تـرویج            به پخش برنامه  
  اخالق دینی اختصاص دارد

 شبکۀ دینی .متـ 
  

  cable television, CATV  کابلیتلویزیون 
هـای تلویزیـونی از       انۀ پخش برنامـه   سام] سینما[

  طریق کابل برای مشترکان
  ای تلویزیون بافه .متـ 

  
 children television  کودکتلویزیون 

 کـه   ای   تلویزیونی ۀگونه یا برنامه یا شبک    ] سـینما [
های ویژۀ کودکـان و نوجوانـان         به نمایش برنامه  
  اختصاص دارد

 شبکۀ کودک .متـ 
  

  ,satellite TV, sat TV  ای ماهوارهتلویزیون 
    satellite television  

ای کـه عالئـم       هرگونـه سـامانۀ مـاهواره     ] سینما[
آوری   های زمینـی جمـع      تلویزیونی را از فرستنده   

سـازی از طریـق       کرده و پس از تقویت و مدوله      
هـای تلویزیـونی      باند ریزموج به زمین و گیرنده     

  رساند می
  

 music television, MTV  موسیقیتلویزیون 
 کـه   ای  گونه یا برنامه یا شبکۀ تلویزیونی     ] سـینما [

به نمـایش کنـسرتها و نماهنگهـا و گزارشـها و            
  به موسیقی اختصاص دارد های مربوط مصاحبه

 شبکۀ موسیقی .متـ 
  

 reality television  نما تلویزیون واقع
 تلویزیونی از قبیـل     ۀهای زند   انواع برنامه ] سینما[

 که براساس طرحی    مسابقه و برنامۀ گفتگومحور   
مشخص ولی بدون فیلمنامـۀ مـدون تهیـه شـده           

 باشد
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  باال تلویزیون وضوح
    high definition television, HDTV 

هـای    نوعی قالب تلویزیـونی کـه برنامـه       ] سینما[
 خـط و بـا      1080خود را با وضوح بـسیار زیـاد         

 کند  پخش می9 به 16نسبت ابعاد 

  
  sedimentary trap    رسوبیتلۀ 
ای که در آن مواد رسوبی بیش         پهنه] شناسی  ینزم[

 شوند از آنکه انتقال یابند، انباشته می

  
 occlusal contact  رهمایشیبَتماس 

ــدان. پ[ ــه از برخــورد ] پزشــکی  دن تماســی ک
 در هنگـام    پایین و بـاال   سطوح جوندۀ دندانهای    

  آید وجود می بستن فک به
 تماس سطح جونده .متـ 

  
 ماس بَرهمایشیت ← سطح جوندهتماس 

  
 non-conformal contact  ناهمدیستماس 

تماس نیمرخ چرخ و لبۀ داخلـی تـاج         ] ریلی. ح[
که شعاع آنها در تماسگاه مشابه هم         ریل هنگامی 

 نباشد
  

  conformal contact  همدیستماس 
 و لبۀ داخلـی تـاج       نیمرخ چرخ  تماس] ریلی. ح[

که شـعاع آنهـا در تماسـگاه تقریبـاً            ریل هنگامی 
 کسان باشدی
  

 pay-per-view  پولیتماشای 
 کــه تلویزیــون کــابلینــوعی خــدمات ] ســینما[

مستلزم پرداخت وجه برای تماشای هـر برنامـه         
 است

 full gloss برّاق  تمام
ویژگی سطحی که در تمام زوایـا       ]  رنگ پلیمر  [

 شود ای دیده می صاف و آینه
  

 full ahead, full speed ahead  جلو به تمام
 با حداکثر دورِ    جلوفرمان حرکت به    ] اییدری. ح[

  ممکن موتور
  

 full astern  عقب به تمام
فرمان حرکت به عقـب بـا حـداکثر         ] دریـایی . ح[

 دورِ ممکن موتور
  

 response differentiation  پاسختمایز 
توانایی اندامگان در یادگیری ارائـۀ      ] شناسی  روان[

 پاسخهای متفاوت به چند محرک مشابه
  

 suicidality  خودکشی به تمایل
گرایش به خودکشی که عمومـاً در       ] شناسی  روان[

 کند  بروز میخودکشینیت 
  

 strategic concentration  راهبردی تمرکز 
 تجمع نیروهای مشخص در مناطق مورد     ] نظامی[

ای که گسترش نیروها برای شـروع         نظر به شیوه  
عملیات طـرح پیکـار بـه بهتـرین روش ممکـن            

 میسر شود
  

 rehearsal  تمرین
اجراهای مقدماتی پـیش از اجـرای       ] نمایشی  .    ه[

اصلی نمـایش، بـا حـضور بـازیگران و عوامـل            
 نمایش، برای آماده کردن اجرای نهایی

  
 dress rehearsal  بالباستمرین 

 نمـایش کـه     تمـرین از مراحل آخر    ] نمایشی  .    ه[
 تمـرین بازیگران با لباسهای اصـلی نمـایش بـه          

 پردازند می
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 technical rehearsal  نیفتمرین 
 نمـایش کـه     تمـرین از مراحل آخر    ] نمایشی  .    ه[

نور و صدا   (برای هماهنگی با عوامل فنی صحنه       
  شود در صحنۀ اصلی نمایش انجام می) و صحنه

  
  ,final rehearsal  نهاییتمرین 

    general rehearsal 
 کــه بــا تمــرینآخــرین مرحلــه از ] نمایــشی .  ه[

نـور و لبـاس و صـحنه و         (تمامی عوامـل اجـرا      
شود و شب قبل از اجرای اصلی         انجام می ) صدا
 است

  
 brontology  تندرشناسی

بخشی از هواشناسی که بـه بررسـی تنـدر          ] جوّ[
 پردازد می

  
 steep turn  تندگردی

 تا 15( بیش از حد عادی هواگردگردش  ] نظامی[
 ) درجه30

  
 tension  تنش

ی در   و جـسم   فشار روانی احساس  ] شناسی  روان[
  کننده  شرایط ناراحت

  
 sexual tension  جنسیتنش 

 ناشی از سائق    قراری  بیاضطراب و   ] شناسی  روان[
جنسی و تمـایالت مربـوط بـه آن بـرای تخلیـۀ         

 انرژی جنسی
  

 cooling stress  سرمایشیتنش 
تنشی که براثر انقبـاض نایکنواخـت یـا         ] فیزیک[

دلیــل ویژگیهــای نایکنواخــت جــسم هنگــام  بــه
 شود  آن حاصل میندسردش

  tension reduction  کاهی تنش
کاستن از هیجانهای مربوط به تنش      ] شناسی  روان[

درمـانی    هـایی ماننـد آرَمِـش       با اسـتفاده از شـیوه     
(relaxation therapy)  ــای ــتفاده از داروه  و اس

  بخش و مراقبه آرام
  

 altimeter setting  فرازیابتنظیم 
ــا تنظــیم زیرمقیــاس فرازیــاب فــشا] جــوّ[ ری ب

 بـرای نـشان دادن ارتفـاع        استفاده از فـشار جـوّ     
 هواپیما از سطح مرجع معین

  
  entr'acte  تنفس

فاصلۀ بین دو پرده از یـک نمـایش         ] نمایشی  .    ه[
 برای استراحت تماشاگران و بازیگران

  
 selection thinning  گزینشیسازی  کنُتُ

ای کـه قطـر       برش درختان چیره  ]  جنگل . منابع[
منظور ایجاد شرایط     حد مجاز بیشتر است به    آنها از   

 قطر مناسب برای رشد مطلوب درختان کم
  

 depletion layer  الیه  تُنُک
رســاناها کــه چگــالی  ای در نــیم ناحیــه] فیزیــک[

حاملهای اکثریتی در آن کمتر از چگالی موضعی        
  دهنده و پذیرنده است

  barrier layer   الیۀ سدی   .متـ 
  depletion region  ناحیۀ تُنُک 

  space-charge layer  الیۀ بارفضایی    
  
 برْکماناَ ←کمان  مهْ ْ کنُتُ

  
 depletion  تُنُکی

ــار در  ] فیزیــک[ ــای ب ــدگی چگــالی حامله کاهی
  (P-N)منفی   ـ  پیوندگاه مثبت
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 constriction  تنگی
 شدگی مجرا یا لولۀ محتوی شاره باریک] فیزیک[
  

 alpha diversity  آلفاتنوع 
گوناگونی انـدامگانهای موجـود     ] نگل ج . منابع[

 در یک ناحیه یا زیستگاه خاص
  

 beta diversity  بتاتنوع 
گوناگونی انـدامگانهای موجـود     ]  جنگل . منابع[

هــای  در یــک منطقــه کــه حاصــل تغییــر گونــه 
 زیستگاه است

  
 ecosystem diversity  سازگان بومتنوع 

ــابع[ ــل. من ــا   ]  جنگ ــات ی ــاگونی اجتماع گون
 انهای موجود در یک ناحیهسازگ بوم

  
 ecological diversity  شناختی بومتنوع 

گوناگونی اجتماعات زیستی که    ]  جنگل . منابع[
با یکدیگر و با محیط فیزیکی و شـیمیایی خـود           

 کنش دارند برهم
  

 compositional diversity  ترکیبیتنوع 
گونـاگونی قطعـات یـا عناصـر        ]  جنگل . منابع[

معیارهـایی چـون تعـداد      درون یک سـامانه کـه       
سـازگانها    ها یا ژنها یـا اجتماعـات یـا بـوم            گونه

 بیانگر آن هستند
  

 habitat diversity  هیزیستگاتنوع 
گونـاگونی زیـستگاهها در یـک       ]  جنگل . منابع[

 ناحیۀ معین
  

  ,biodiversity  زیستیتنوع 
    biological diversity, diversity 

انـی شـکلها و     گوناگونی و فراو  ]  جنگل . منابع[
ــاتی   ــاختارهای حی ــا و س ــدها و عملکرده فراین
گیاهان و جـانوران و سـایر انـدامگانهای زنـده،           

ــه   ــسبی گون ــب ن ــامل ترکی ــع و   ش ــا و جوام ه
 سازگانها در مقیاس مکانی های ژنی و بوم ذخیره

  
 genetic diversity  ژنیتنوع 

گوناگونی ژنی در یک جمعیـت     ]  جنگل . منابع[
: شود   در سه سطح بررسی می     یا گونه که معموالً   

ــای     ــین جمعیته ــژادی، ب ــای بهن درون جمعیته
  ها  بهنژادی و درون گونه

  
 structural diversity  ساختاریتنوع 

گوناگونی الگوها یا سـازمانهای     ]  جنگل . منابع[
درون یک سامانه، از قبیل سـاختار زیـستگاه یـا           

 ها شناسی گونه ساختار جمعیت یا ریخت
  

 functional diversity  کارکردیتنوع 
ــابع[ ــل. منـ ــدهای  ]  جنگـ ــاگونی فراینـ گونـ

شناختی درون هـر سـامانه، ماننـد نظامهـای            بوم
ها در اجتمـاع یـا چرخـۀ          آشفتگی یا نقش گونه   

 عناصر غذایی درون جنگل
  

 gamma diversity  گاماتنوع 
گوناگونی انـدامگانهای موجـود     ]  جنگل . منابع[

 در یک منطقه یا منظر
  

 species diversity  ای  گونهتنوع 
هــای  گونــاگونی تعــداد گونــه]  جنگــل. منــابع[

 موجود در یک اجتماع یا ناحیه
  

 landscape diversity  یمنظرتنوع 
ــابع[ ــل. من ــوم]  جنگ ــاگونی ب ــازگانهای  گون س

 موجود در یک منظر
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 ecological balance  شناختی بومتوازن 
اجـزای  برقرار بودن تعادل بـین      ]  جنگل . منابع[

که اعضای وابسته به      طوری  یک اجتماع طبیعی به   
سـازگان آنهـا پایـدار        آن نسبتاً ثابت بمانند و بوم     

 باشد
  

 ecological succession  شناختی بومتوالی 
ای از مراحل متوالی که در        رشته]  جنگل . منابع[

طی آن گروهی از اندامگانها در یک اجتمـاع بـه           
 رسند حالت تعادل نهایی یا اوج می

  
  گانۀ اعصار بندی سه تقسیم ←گانۀ اعصار  توالی سه

  
 stratigraphic sequence  نگاشتی  الیهتوالی 

توان  ها که می  ای از نهشته    مجموعه] شناسی  باستان[
  مرتب کردنگاشتی الیهآنها را براساس اصول 

  
 rotatory power  چرخانش توان 

توانایی مادۀ فعال نـوری در چرخانـدن        ] فیزیک[
  فحۀ قطبشص

  
  ,trivial topology  بدیهیتوپولوژی 

    indiscreet topology 
توپولوژی متـشکل از یـک مجموعـه و         ] ریاضی[

 مجموعۀ تهی
  

 discrete topology  گسستهتوپولوژی 
ــی[ ــۀ  ] ریاضــ ــشکل از همــ ــوژی متــ توپولــ

 های یک مجموعۀ مفروض زیرمجموعه
  

 wheel hub  چرختوپی 
حـور در آن    بخش مرکزی چرخ کـه م     ] ریلی. ح[

 شود نصب می

 ecological justification  شناختی بومتوجیه 
بـر ضـرورت      ارائـۀ دلیـل مبنـی     ]  جنگل . منابع[

که بقای حیـات انـسان را         طوری  حفظ طبیعت به  
 پذیر سازد امکان

  
 pilot briefing  خلبانتوجیه 

 به خلبان یا خدمۀ     بین  پیشگزارش شفاهی   ] جوّ[
ــوّ  ــرایط ج ــارۀ ش ــرواز درب ــپ ــل از ی م سیر، قب

 برخاست
  

 pure stand  گونه تکتودۀ 
ای که عمدتاً از یـک گونـه          توده]  جنگل . منابع[

 تشکیل شده است
  

 mixed stand  نهچندگوتودۀ 
 های مختلف ای مرکب از گونه توده]  جنگل. منابع[

  
 two-aged stand  دوسنیتودۀ 

ای کـه درختـان آن از دو          تـوده ]  جنگـل  . منابع[
زا هستند و اختالف آنهـا بیـشتر از         ردۀ سنی مج  

   درصد چرخۀ برداشت است 20±
  

 stratified stand  مطبقتودۀ 
هـای    ای کـه در آن گونـه        تـوده ]  جنگـل  . منابع[

 را  پوشـش   تـاج های متفاوتی از کل       یهمختلف، ال 
 اند اشغال کرده

  
 uneven-aged stand  ناهمسالتودۀ 

 ردۀ  ای که از سـه یـا چنـد          توده]  جنگل . منابع[
 سنی تشکیل شده است

  
 even-aged stand  تودۀ همسال

ای از درختـان کـه از یـک           توده]  جنگل . منابع[
شده و دامنـۀ سـن درختـان آن           ردۀ سنی تشکیل  

 درصد چرخۀ برداشت است 20±
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 all-aged stand  سنی تودۀ همه
ای که درختان آن از تمامی        توده]  جنگل . منابع[

قابــل برداشــت، هــای ســنی، از جملــه ســن  رده
 است تشکیل شده 

  
  پیشینی آگاهنده توزیع 

    informative prior distribution 
بیزی، نوعی چگالی احتمال       در استنباط ] ریاضی[

پیشینی که اطالع نظری یا تجربی دربـارۀ مقـدار          
 کند نامعلوم پارامتر را منعکس می

  
  پیشینی ناآگاهندهتوزیع 

    non-informative prior distribution 
در استنباط بیزی، نوعی چگالی احتمال      ] ریاضی[

پیشینی که اطالع نظری یا تجربی دربـارۀ مقـدار          
 کند نامعلوم پارامتر را منعکس نمی

  
 chi square distribution  دو خیتوزیع 

توزیع احتمال مجموع مربعات تعدادی     ] ریاضـی [
/ ثابــت از متغیرهــای تــصادفی مــستقل  بهنجــار

 اردنرمال استاند
  

 binomial distribution  ای  دوجملهتوزیع 
ــی[ ــا در  ] ریاض ــداد موفقیته ــال تع ــع احتم توزی

های برنولی به تعداد معـین و بـا احتمـال             آزمایه
 موفقیت مفروض در هر آزمایه

  
 hub and spoke distribution  شعاعی توزیع 

ــه براســاس  ] نظــامی[ ــع فیزیکــی ک ــوعی توزی ن
تـه اسـت و در      استانداردهای صنعتی تکـوین یاف    

سازی مدیریت تخلیـه و توزیـع بـار           جهت بهینه 
صحنۀ عملیات به منظور افزایش کارایی ترابـری        

 رود کار می و کاهش زمان سفارش محموله به
  

  توزیع نسبت وردایی ← نسبت واریانسهاتوزیع 

  نسبت ورداییتوزیع 
    variance ratio distribution 

ــتوزیــع احتمــال نــسبت دو ] ریاضــی[  انسواری
هــایی از توزیــع   بــه نمونــه  مــستقل مربــوط 

 Fنرمال که به افتخـار فیـشر بـه توزیـع            /بهنجار
  مشهور است

   توزیع نسبت واریانسها.متـ 
  

 stand development  تودهتوسعۀ 
تغییر و گسترش سـاختار تـودۀ       ]  جنگل . منابع[

 جنگلی در طی زمان
  

 tourism development  گردشگری توسعۀ 
ند بلندمدت فـراهم کـردن شـرایط      فرای] گردشگری[

ریزی   الزم برای ورود گردشگران که مستلزم برنامه      
ها و    و ساخت مکانهای مورد نیاز و مدیریت جاذبه       

ــأمین وســایل حمــل ــا و دادن  ت ونقــل و اقامتگاهه
 خدمات و تسهیالت به گردشگران است

  
 Betulaceae  توسکائیان

ــست[ ــاهی. زیـ ــره]  گیـ ــانان  ای از راش تیـ سـ
(Fagales)ــه ــا   ، ب ــه، ب ــکل درخــت و درختچ ش

ــزان   ــل و خ ــاوب و کام ــای متن ــده و  برگه کنن
  جنسی آذینهای سنبلۀ تک گل

  
 archival description  آرشیویتوصیف 

فرایند تحلیل و سـازماندهی و ضـبط        ] کتابداری[
به عناصر صـوری یـک        اطالعات تفصیلی مربوط  

سند، از قبیل پدیدآور و عنوان و تاریخ و محتوا،          
 ی تسهیل شناسایی و مدیریت اسنادبرا

  
 sediment production    رسوبتولید 

آمده در یـک      وجود  مقدار رسوب به  ] شناسی  زمین[
 حوضه در نتیجۀ فرایندهای فرسایشی
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 bottom ash  خاکستر ته
باقیماندۀ ناشی از سوختن زباله یـا       ] زیست  محیط[

 سوز سوخت در دیگ بخار یا زباله
  

 hybrid threat  ترکیبیتهدید 
هـای    تهدیدی که در آن از ترکیب سامانه      ] نظامی[

 شود مختلف ساخت چند کشور استفاده می
  
 tube settler  ای  لولهساز   نشین ته
ای مرکب از تعدادی لوله به        سامانه] زیست  محیط[

طور مـورب در حـوض        اینچ که به   2قطر حدود   
شود تا بازده حـذف مـواد         نشینی قرار داده می     ته

 افزایش دهدجامد را 
  

 vacancy, Schottky defect  جا تهی
جـایی   نقصی در شبکۀ بلور که بـا جابـه        ] فیزیک[

 آید اش پدید می ای اتم از جایگاه شبکه
  

 excitation  تهییج
فعالیت فراخوانده در یک عصب یا      ] شناسی  روان[

  ماهیچه هنگام تحریک
  

 excitable  پذیر تهییج
ــرد دارای خــص ] شناســی روان[ ــی ف وصیت ویژگ

  پذیری تهییج
  

 excitability  پذیری تهییج
خصوصیتی در برخی افراد که به آسانی       ] شناسی  روان[

 شوند در مقابل پاسخهای هیجانی برانگیخته می
  

 dash  تیره
کـه از   »  ــ  «خطی کوتاه به شـکل      ] شناسـی   زبان[

 بلندتر است و عموماً برای جدا کردن        خط پیوند 

  رود کار می بهدو واحد از یکدیگر در نوشتار 
 خط فاصله .متـ 

  
 خط پیوند ← کوتاهتیرۀ 

  
 aqua regia  سلطانی تیزاب 

ای کـه از      مایع بسیار خورنده و دودکننده    ] شیمی[
ــسمت     ــه ق ــید و س ــک اس ــسمت نیتری ــک ق ی
هیدروکلریک اسید تشکیل شده است و با تمـام         

 دهد فلزها از جمله طال و نقره واکنش می
  

 دستگاه برش ← 1تیغه
  

 septum  2تیغه
   دو تــودۀ  جداکننــدۀ دیــوارۀ ]پزشــکی  دنــدان. پ[

    یا دو حفره  نرم بافت
  

 interalveolar septum  آرَکی بین  تیغۀ
ــدان. پ[ ــکی  دن ــک] پزش ــواره هری ــای  از دی   ه

   یا پایین   باال  فک   دندانهای  های  آرَک   که  استخوانی
  کند مجزا می را از هم 

  interdental septum  دندانی   بین  تیغۀ  .متـ 
  

  آرَکی تیغۀ بین ←  دندانی بین  تیغۀ
  

 interradicular septum  ای ریشه بین  تیغۀ
   نـازک   های   از دیواره   هریک] پزشکی   دندان . پ[

  هـای   ریـشه    کـه    دندان  ک آرَ   در داخل   استخوانی
  کند  مجزا می  را از هم ای ریشهچند  ندانهاید

  
 birefringent plate  تیغۀ دوشکست

قطعۀ اپتیکی تخت و نـازکی کـه ایجـاد          ] فیزیک[
 کند دوشکستی یا شکست دوگانه می

  



  ث
 propagation constant  انتشار  ثابت 

کمیتـی مخـتلط کـه ویژگیهـای محـیط          ] فیزیک[
انتشار یا خط انتقال امواج الکترومغناطیسی را در 

  دهد بسامدی خاص نشان می
  

  constancy  بینی  ثابت
 یــا ء بــه ثابــت دیــدن شــی تمایــل ]شناســی روان[

  ویژگیهای آن علیرغم تغییر در شرایط محیط
  

  perceptual constancy  ادراکی بینی   ثابت
رغـم  ایجـاد       ثابت ماندن ادراک بـه    ] شناسی  روان[

  تغییر در محرک
  

 size constancy  اندازه بینی   ثابت
ثابـــت دیـــدن انـــدازۀ اشـــیا از ] شناســـی روان[

 های مختلف فاصله
  

  brightness constancy  درخششبینی   ثابت
ثابت دیـدن درخـشش یـا روشـنی      ] شناسی  روان[

  اشیا در نورهای متفاوت
  

 color constancy  رنگبینی   ثابت

ثابت دیدن رنگ اشـیا در نورهـای        ] شناسی  روان[
 مختلف

  
  shape constancy  شکلبینی   ثابت

 کـه در آن     بینی ادراکـی    ثابتنوعی  ] شناسی  روان[
ــیء از ز ــکل   ش ــان ش ــه هم ــاگون ب ــای گون وای

  شود شدۀ خود ادراک می شناخته
  

  object constancy  شیء بینی   ثابت
درک کـردن ثبـوت شـیء علیـرغم         ] شناسی  روان[

  تغییر در شرایط مشاهده
  

 cryoscopic constant  سنجی زم ثابت 
دهنـدۀ میـزان      ای کـه نـشان      ثابت معادلـه  ] شیمی[

 مول مـادۀ    کردن یک  حل نزول نقطۀ انجماد براثر   
 محلول در یک لیتر حلّال است

  
 food record  غذایی ثبت 

هـای زمـانی      ثبت غـذاهایی کـه در دوره      ] تغذیه[
مختلــف، معمــوالً ســه تــا هفــت روز، مــصرف 

  اند شده
  



  ج
 commutator  جاگر جابه

از یک گـروه،     y و xدر مورد دو عنصر     ] ریاضی[
   از آن گروه x-1y-1xyعنصر 

  
 isotope shift  پی ایزوتوجایی  جابه

جایی یا شکافتگی خطهـای طیـف         جابه] فیزیک[
که وجود ایزوتوپهای مختلف را در یـک عنـصر      

  دهد نشان می
  

 frequency shift  بسامدجایی  جابه
ــا نوســانگر  ] فیزیــک[ ــسامد فرســتنده ی ــر ب تغیی

  رادیویی
  جایی بسامد رادیویی جابه .متـ 

  radio frequency shift 
  

 جایی بسامد جابه ←د رادیویی بسامجایی  جابه
  

  ربایش ←جاذبه 
  

  ربایش مولکولی ← مولکولیجاذبۀ 
  

 plural society  چندگانهجامعۀ 
ای مدنی که در آن چندین جامعه         جامعه] سیاسی[

برند و به نحوی  در یک سرزمین واحد به سر می      

گذارنـد و از      آمیز بر یکدیگر تـأثیر مـی        مسالمت
  اند م وابستهنظر اقتصادی و سیاسی به ه

  
 costumer, wardrobe master  دار جامه

ــینما[ ــاده ] س ــسئولیت آم ــه م ــردی ک ــازی و  ف س
نگهداری و پوشاندن لباس بـازیگران را در سـر          

  صحنۀ فیلمبرداری برعهده دارد
  

  wheel web, wheel plate  چرخجان 
توپی و طوقۀ چـرخ       قسمت اتصال بین  ] ریلی. ح[

 تکه در چرخهای یک
  

  ,back-substitution  روپسجانشانی 
inverse calculation 

روشی برای حل دستگاهی از معادالت      ] ریاضـی [
ــه    خطــی کــه دارای صــورت پلکــانی اســت؛ ب

صورت که ابتدا اولین مجهول ظاهرشـده در          این
آخرین معادله را برحـسب سـایر مجهـوالت آن          

عنــوان پارامترهــایی دلخــواه حــساب  معادلــه بــه
 در معادلۀ ماقبل آخر قرار      کنند و مقدار آن را      می
  یابد دهند، و همین ترتیب ادامه می می

  
 food substitution  کردن غذا جانشین 

 غذای جانشین مصرف] تغذیه[
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  ,bolster web  جان گهواره
    bolster diaphragm 

صـورت    هـای فـوالدی کـه بـه         صفحه] ریلی. ح[
های باالیی و     قطعات عمودیِ پُرکننده بین صفحه    

 گیرد ار میپایینی قر
  

 aquatic animals  آبزیجانوران 
جـانورانی کـه در آب زنـدگی        ]  جنگـل  . منابع[

 کنند می
  
  

 zoomorph  1جانورریخت
بـه دوران    هر یافتۀ هنـری مربـوط     ] شناسی  باستان[

نحوی بازنمـایی    باستان که در آن پیکر حیوان به      
 شده باشد

  
  zoomorphic  2جانورریخت

بـه    افتۀ هنری مربـوط   ویژگی هر ی  ] شناسی  باستان[
دوران باستان که در آن پیکر حیـوان بـه نحـوی            

 بازنمایی شده باشد
  

  گیری لکوموتیو  سوختجایگاه 
    locomotive fueling station 

ــی. ح[ ــاه  ] ریل ــانی در آمادگ ــومک ــه لکوموتی  ک
 گیری در آنجا قرار دارد تأسیسات سوخت

  
 matrix algebra  ماتریسیجبر 

صرهای آن مــاتریس و جبــری کــه عنــ] ریاضــی[
عملهای آن جمع و ضـرب ماتریـسها و ضـرب           

 نرده در ماتریس است
  

 algebra of sets, set algebra  ها مجموعهجبر 
هـای    ای نـاتهی از زیرمجموعـه       گردایـه ] ریاضی[

بـه اجتمـاع و       ای مفـروض کـه نـسبت        مجموعه
  گیری بسته باشد اشتراک متناهی و مکمل

  
 Algieba  جبهه

 1 دوتایی شامل یک غول از ردۀ ک      ستارۀ  ] نجوم[
، 5/3 با قدر    7  و یک غول از ردۀ جی      6/2با قدر   

 سال نـوری از زمـین       76واقع در فاصلۀ تقریبی     
که با تنـاوبی تقریبـاً ششـصدساله دور یکـدیگر           

  گردند می
  

  creep feeder  جداخور
 تغذیــۀ جــداای کــه از  گوســاله]  زراعــت. ک[

 برخوردار است
  

 isotope separation  ایزوتوپی جداسازی 
فرایندی که در آن ایزوتوپهای متفـاوت       ] فیزیک[

  کنند یک عنصر معین را از یکدیگر جدا می
  

  مرکزگریزیجداسازی 
    centrifugal separation 

فرایندی که در آن با اسـتفاده از نیـروی          ] فیزیک[
هــای  مرکزگریــز دو مــایع را از یکــدیگر یــا ذره

 کنند  از مایع جدا میجامد را از مایع یا گاز را

  
  magmatic segregation    ماگماییجدایش 

 بلورهــای یــک کــانی یــا تمرکــز] شناســی زمــین[
کانیهــای خــاص در قــسمتهای خاصــی از یــک 

 ماگما در طی سردشدن و تبلور آن
  

 stand table  تودهجدول 
جدول تعداد درختان برحـسب     ]  جنگل . منابع[

 در واحد سطحهای قطری، معموالً  ها و رده گونه
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 stand volume table  حجم تودهجدول 
جــدولی کــه حجــم تــوده را ]  جنگــل. منــابع[

برحسب ارتفـاع تـوده و سـطح برابـر سـینه در             
 دهد واحد سطح نشان می

  
 assortment table  بندی  رقمجدول 

نوعی جدول حجم که ارقام آن      ]  جنگـل  . منابع[
 برحسب ابعاد موردنیاز بازار تنظیم شده است

  
  دهان و فک و صورتجراح 

    oral and maxillofacial surgeon 
 کـه در رشـتۀ      پزشکی  دندان] پزشکی   دندان . پ[

  تخصص داردجراحی دهان و فک و صورت
  

  دهان و فک و صورتجراحی 
oral and maxillofacial surgery, OMFS 

پزشـکی   ای از دنـدان    شاخه] پزشـکی    دندان . پ[
درمانهـای جـانبی    که به تشخیص و جراحـی و        

بیماریها و صدمات و نقصهای ساختارهای فـک        
  پردازد میو دندان دهان صورت و و 

  جراحی فک و صورت .متـ 
  maxillofacial surgery 

  
جراحی دهان و فـک      ← فک و صورت  جراحی  

 و صورت
  

 جِرم دندان ←جِرم 
  

 supragingival calculus  ای  بااللثهجِرم 
 کـه بـر روی سـطح        ی  جرم] پزشکی   دندان . پ[

سـطح  دندانها در مجاورت لثه و کمی به طـرف          
 شود رندۀ دندانها تشکیل می یا لبۀ بُبَرهمایی

  
  dental calculus, tartar  دندانجِرم 

فسفات و   ای از کلسیم    نهشته] پزشکی   دندان . پ[
کربنات موجود در بزاق که بر روی بـستر          کلسیم

  شود ر سطح دندان تشکیل میدآلی موجود 
 calculus  جِرم   .متـ 

  
  cybercrime  ای  رایانهجُرم 

جُرمی که با اسـتفاده از رایانـه یـا شـبکۀ            ] رایانه[
  شود اینترنتی انجام می

  
 subgingival calculus  ای  زیرلثهجِرم 

 ،ی که بـر روی دنـدان        جرم] پزشکی   دندان . پ[
 در داخـل    ،)سمت نوک ریـشه    به(تر از لثه      پایین

  شود  تشکیل می(gingival pocket)ای  جیبک لثه
  

 scaling  گیری جِرم
 و  جِـرم برداشـتن و زدودن     ] پزشکی   دندان . پ[

 ها از روی سطوح دندانها سایر نهشته
  

 chimes1  جَرَنگه
ــیقی[ ــه] موس ــداهای دارای  مجموع ای از خودص

 کوک
  

 wood chimes  چوبیجَرَنگۀ 
ــیقی[ ــه] موس ــداهای دارای  مجموع ای از خودص

 چوبکوک، از جنس 
  
 bamboo chimes  خیزرانینگۀ رَجَ

ــیقی[ ــه] موس ــداهای دارای  مجموع ای از خودص
 کوک، از جنس خیزران

  
 glass chimes  ای جَرَنگۀ شیشه

ــیقی[ ــه] موس ــداهای دارای  مجموع ای از خودص
 کوک، از جنس شیشه
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 shell chimes  جَرَنگۀ صدفی
ــیقی[ ــه] موس ــداهای دارای  مجموع ای از خودص

 کوک، از جنس صدف
  

 metal chimes  فلزی جَرَنگۀ 
ــیقی[ ــه] موس ــداهای دارای  مجموع ای از خودص

 کوک، از جنس فلز
  

 information flow  اطالعاتجریان 
گردش اطالعات در یـک سـامانه یـا     ] کتابـداری [

 میان دو یا چند سامانه
  

  longshore current    راستا  کرانهجریان 
جریانی که بـه مـوازات سـاحل در      ] شناسی  زمین[

 شود منطقۀ شکست امواج ایجاد می
  

 tourist flow  گردشگری جریان 
حرکــت گردشــگران از جــایی بــه ] گردشــگری[

 جایی دیگر در مسیری معین
  

 leakage current  نشتی جریان 
جریان مستقیم ضعیفی که ناخواسـته از       ] فیزیک[

 کند الکتریک موجود در خازن عبور می دی
  

  تپۀ رودپیچی ← سنگیجزیرۀ 
  

 laser seeker  لیزریوگر جستج
دسـتگاهی مجهـز بـه گیرنـدۀ حـساس          ] نظامی[
انرژی لیزری که پس از دریافت اشـعۀ لیـزری            به

بازتابیده از هدف، مـسیر موشـک را بـه سـمت            
 کند هدف تعیین می

  
  archival box, archives box  آرشیویجعبۀ 

ای از مقــــوای محکــــم  جعبــــه] کتابــــداری[
لـزی بـرای ذخیـرۀ      هـای ف    شده با لبـه     اسیدزدایی

  آرشیویبلندمدت مواد 
  

  پروازنگار ← سیاهجعبۀ 
  

  پروازنگار رقمی ← سیاه رقمیجعبۀ 
  

 spoofing  جعل
ها   روشی برای دستیابی غیرمُجاز به رایانه     ] رایانه[

ای از طریـق ارسـال پیـام یـا            های رایانه   یا شبکه 
 نشانی اینترنتی فردی دیگر

  
  address spoofing  نشانیجعل 

کـردن نـشانی تقلبـی بـرای ورود          درست] نهرایا[
  ای غیرمُجاز به یک سامانه یا شبکۀ رایانه

  
 tourism geography  جهانگردی جغرافیای 

مطالعۀ روابط انسان با محیط در طی       ] گردشگری[
 سفر و اوقات فراغت

  
 couple  نیرو   جفت

های یکسان و     دو نیروی موازی با اندازه    ] فیزیک[
دو نقطه و در دو امتـداد       جهتهای مخالف که در     

  شوند متفاوت بر جسم وارد می
  

 lumber jack  الوارجک 
گاهی چرخان برای انتقـال       تکیه]  جنگـل  . منابع[

 الوار
  

 luster1 جال
 ناشی از کنـار هـم بـودن         اقیتبرّ]  رنگ پلیمر  [

 نواحی تاریک و روشن در سطح شیء
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 lustering جالدهی
 در نـخ    جـال د  عملیاتی برای ایجا  ]  رنگ پلیمر  [

کمک گرما، فشار، بخـار، اصـطکاک،        یا پارچه به  
 کاری یا نظایر آن غلتک

  
 algal bloom  شکفی جلبک

رشد گسترده و ناگهانی جلبکها در      ] زیست  محیط[
 آب که اثر نامطلوب در کیفیت آب دارد

  
  ahead  جلو
دماغـۀ  جهت یا مـوقعیتی در امتـداد        ] دریایی. ح[

 شناور
  

 headway  ویجلورَ
 جلوطرف  حرکت شناور به] دریایی. ح[
  

 collection1  آوری جمع
در اصـالح نباتـات، گـردآوردی       ]  زراعت . ک[

تمامی انواع زراعی و غیرزراعی یا غیراهلی یک        
 خاص برای مطالعه گونۀ 

  
 curbside collection  از خیابانآوری  جمع

 از محلهایی در    آوری پسماند   جمع] زیست  محیط[
  کنار خیابان

  
  با ظروف ثابتآوری  عجم
    stationary container system 

 کـه در آن     ای  آوری  سـامانۀ جمـع   ] زیـست   محیط[
ـ          جـا   هظروف ذخیرۀ پسماند از محـل خـود جاب

شود مگر برای مسافتهای کوتـاه و رسـاندن           نمی
 آوری به وسیلۀ نقلیۀ جمع

  
  با ظروف متحرکآوری  جمع

    hauled container system 

 کـه در آن     ای  آوری  مانۀ جمـع  سـا ] زیـست   محیط[
شـود و      مـی  ظروف پسماند به محل دفـع حمـل       

 شود بازگردانده میاول  تخلیه به محل پس از
  

 waste collection  پسماندآوری  جمع
عملیات برداشت پسماند از منـابع      ] زیست  محیط[

تولید و بارگیری و حمل آن تا محل پردازش یـا           
 ایستگاه انتقال یا محل دفع

  
 arm population  زوییباجمعیت 

ــتاره] نجــوم[ ــای   س ــه در بازوه ــای جــوانی ک ه
 اند مارپیچی کهکشانها جمع شده

  
 lines1  جمله

عبارات و سخنانی که شخـصیتهای      ] نمایشی  .    ه[
  کنند نمایش بیان می

 جملۀ نمایشی .متـ 
  

 جمله ← نمایشیجملۀ 
  

 Algenib  جَنْب
ـ ستارۀ گاما] نجوم[   فَـرَس کـه زیرغـولی از ردۀ    

 سال نوری   333فاصلۀ      ، به 8/2 است، با قدر     2 ب
 از زمین

  
 ecomovement  شناختی بومجنبش 

ــابع[ ــراد و ســازمانهای ]  جنگــل. من فعالیــت اف
  زیست مند به حمایت از محیط عالقه

  
  محیطی جنبش زیست

    environmental movement 
ــابع[ ــت سیاســی و  ]  جنگــل. من ــه فعالی هرگون

آموزشی و تفریحی ناشی اجتماعی و اقتصادی و 
 محیطی از افزایش چشمگیر در آگاهی زیست
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 kinetics   شناسی جنبش
ای از مکانیک کـه بـا رابطـۀ بـین             شاخه] فیزیک[

  حرکت و نیرو و جرم اجسام سروکار دارد
  

  پایه اطالعاتجنگ 
    intelligence-based warfare 

هـای خاصـی      سـامانه جنگـی کـه در آن       ] نظامی[
 بـه اطالعـات کـافی       ا دستیابی شود ت   طراحی می 

ــرای ــب ــسلط ب ــوگیری از ر ت ــرد و جل ــزان نب  می
 میسر شوددسترسی دشمن به چنین اطالعاتی 

  
  چیرگی اطالعاتیجنگ 

    information dominance warfare 
عملیــاتی کــه در آن هریــک از طــرفین ] نظــامی[

کند از نظر اطالعـاتی برطـرف         درگیری سعی می  
 دشودیگر مسلط 

  
 psychological warfare  روانی جنگ 

استفادۀ روشـمند از تبلیغـات بـا هـدف          ] نظامی[
تأثیرگذاری بر افکـار و احـساسات و نگـرش و           
رفتار نیروهای دشمن برای دستیابی بـه اهـداف         

 ملی
  

 network-centric warfare  مدار شبکهجنگ 
نــوعی جنگــل الکترونیکــی کــه در آن ] نظــامی[

نتـرل و   هـای فرمانـدهی و ک       حسگرهای سـامانه  
ای این سه     های داده   تسلیحاتی با استفاده از شبکه    
شوند تا امکان تبادل      سامانه به یکدیگر متصل می    

ــن   ــین ای ــدهی ب ــتورهای فرمان ــات و دس اطالع
 ها به حداکثر ممکن برسد شبکه

  
  ای زاد اشکوبه دانهجنگل 

    storeyed high forest 

 آن از   پوشـش   تـاج جنگلـی کـه     ]  جنگل . منابع[
  چند الیه یا اشکوب تشکیل شده استیک یا

  
 old-growth forest  سترُ کهنجنگل 

جنگلی کـه در آخـرین مرحلـۀ        ]  جنگل . منابع[
 رویش خود قرار دارد

  
 forest recreation  گردی  جنگل

نوعی گردشگری مبتنی بر تفریح در      ] گردشگری[
 نوردی و اردوزنی جنگل مانند راه

  
  ,unconventional warfare  نامتعارفجنگ 

    UW  
ــامی[ ــامی و  ] نظ ــات نظ ــف وســیعی از عملی طی

نظامی درازمدت که نیروهای بـومیِ معمـوالً          شبه
رســـانند و  غیرنظـــامی آن را بـــه انجـــام مـــی

سـازماندهی و آمــوزش و تجهیـز و پــشتیبانی و   
 هدایت آن برعهدۀ نیروهای خارجی است

  
 Antarctic tourism  گردی جنوبگان

ی گردشگری در قطـب     کلیۀ فعالیتها ] گردشگری[
طـور مـستقیم    جنوب به استثنای فعالیتهایی که به 

 با پژوهشهای علمی و امور دولتی سروکار دارند
  

 proximolingual  زبانی  ـ   جواری
به سـطوح مجـاور و       مربوط] پزشکی   دندان . پ[

 زبانی و زاویۀ بین آنها
  

 proximolabial  بی لَ ـ   جواری
ه سـطوح مجـاور و      ب مربوط] پزشکی   دندان . پ[

 لبی و زاویۀ بین آنها
  

 proximobuccal  پی لُ ـ   جواری
به سـطوح مجـاور و        مربوط] پزشکی   دندان . پ[
 پی و زاویۀ بین آنهالُ
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 homoleptic  جورلیگاند 
ویژگــی آن دســته از ترکیبــات فلــزات ] شــیمی[

واسطه یا گروههای اصـلی کـه تنهـا یـک نـوع             
 لیگاند دارند

  
 defective weld  معیوبجوش 

عیبی ناشی از گسترش عرضـی تـرک        ] ریلی. ح[
در جوشکاری بین دو ریل که منشأ آن محبـوس          

 شدن هوا یا ترک ریز اولیه است
  

 Alioth  جون
ــه  ] نجــوم[ ــر ک ــسیلون دب اکب ــر اپ ــتارۀ متغی س

 است و در 8/1زیرغولی از ردۀ الف صفر با قدر      
   سال نوری از زمین قرار دارد65فاصلۀ 

  
 contour furrow  ترازجوی 

جــویی کــه بــرای جلــوگیری از ]  زراعـت . ک[
رواناب و فرسایش خاک در جهت خالف شیب        

  شود زمین احداث می
  

 chewiness  پذیری جویدن
خاصیتی در مواد غذایی که براساس آن       ] غذا. ف[

 شود  مشخص می آنهاقابلیت جویده شدن بافت
  

 voice  جهت
  صـورتی از فعـل یـا یـک سـاخت           ] شناسی  زبان[
  

نحوی خاص که نحوۀ تغییر رابطۀ بـین فاعـل و           
ای جملـه،     مفعول را، بدون تغییر در معنای گزاره      

 کند بیان می
  

 passive voice  مجهولجهت 
جهتـی کـه در آن فاعـل دسـتوری          ] شناسی  زبان[

  معلوم استۀدارای نقش معنایی مفعول در جمل
  

 active voice  معلومجهت 
 عمل و فاعل    عاملِجهتی که در آن     ] شناسی  زبان[

 دستوری یکی هستند
  

 middle voice  میانهجهت 
جهتی که در آن فاعـل دسـتوری از         ] شناسی  زبان[

کند و از سوی دیگر خود  سویی عمل را آغاز می
 پذیرد از آن تأثیر می

  
 growth spurt  رشدجهش 

وچهارماهه در دورۀ     دورۀ هشت تا بیست   ] تغذیه[
ه حــداکثر بلــوغ کــه در طــی آن میــزان رشــد بــ

 رسد  می
  

  wheel squeal  جیغ چرخ
صـدایی کـه از تمـاس چـرخ و ریـل            ] ریلی. ح[
  شود خصوص در قوسها ایجاد می به

  



  چ
 frequency agility  بسامدچابکی 

تغییر در بسامد حامل یک رادار بر مبنای        ] نظامی[
 در محدودۀ یـک بانـد       پالس/  به تپ  پالس/ تپ

 بسامد

  
 sampling frame  گیری  نمونهچارچوب 

فهرست تمامی اعضای یک جامعـه کـه        ] ریاضی[
  استگیری نمونهمبنایی برای 

  
 quadrant  چارَک

   از چهـار قـسمت      هریـک ] پزشـکی    دندان . پ[
  نیی بـاال و پـا       دنـدانی   های   قوس   از تقسیم   حاصل

    میانی خط وسیلۀ به
  

 weather quarter  بادخورک چارَ
ای از دریـا       یا ناحیه  کی از شنارو  چارَ] دریایی. ح[

 کـه در  (ship's quarter)ک شـناور   چارَکماندر 
   استبادخورطرف 

  
 obesitogenic  زا چاقی

ویژگی هر نوع مـادۀ غـذایی کـه باعـث           ] تغذیه[
 افزایش وزن شود

 obesitogesis  زایی چاقی
فرایند افزایش وزن یا قابلیت یـک مـادۀ         ] تغذیه[

 غذایی در باال بردن وزن
  

  کرفسیان ←چتریان 
  

 gaffer grip, bear trap  آویز چراغ
نیـروی  وزن اما محکم که با       ای سبک   میله] سینما[

گیرد و از آن بـرای        فنر در بین دو دیوار قرار می      
 شود نصب و آویزان کردن چراغ استفاده می

  
 fault light  نما عیبچراغ 

چراغی زرد یـا قرمزرنـگ در داخـل         ] هوایی. ح[
وز نقـص در یـک سـامانه        هواگرد که در اثر بـر     

  شود روشن می
  

 rigging gaffer, rigger  کار  چراغ
شخصی که مسئول پیاده کردن طرحهـای       ] سینما[

 و استقرار چراغهـا یـا سـاختن         کار  سربرقنوری  
نیـاز   واحدهای نوری یا تهیۀ وسائل نوری مورد      

 سرصحنه است
  

  مسیرنمای تقرب دقیق ←پاپی چراغهای 
  

  چشمی ای تقرب نم شیب ←واسی چراغهای 
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  fat  چربی 
، گلیسریدها  مخلوطی از لیپیدها، عمدتاً تری    ] شیمی[

  که در دمای بدن جامد هستند
  

  lipophilic  دوست  چربی
ویژگــی آن دســته از مولکولهــا کــه در ] شــیمی[

  شوند سهولت حل می گون به الهای چربیحلّ
  

  lipophobe, lipophobic  گریز  چربی
الهای کول که از حلّ   ویژگی بخشی از مول   ] شیمی[

  آلی گریزان است
  

  lipophobicity, lipophobia  گریزی  چربی
ویژگی آن دسته از ترکیبات شیمیایی که       ] شیمی[
  زنند چربیها را پس می 
  

 degreasing  گیری چربی
فرایند جداکردن چربی و روغن از      ] زیست  محیط[

 فاضالب یا پساب
  

 rotator1  چرخاننده 
 بـــر ســـر راه مـــوج ای کــه  وســـیله] فیزیــک [

گیـرد و صـفحۀ       الکترومغناطیسی قطبیده قرار می   
 چرخاند قطبش آن را می

  
 rotor  چرخانه 

   هر ماشین الکتریکیچرخندۀبخش ] فیزیک[
  

 drayage  بَری چرخ
بردن بـار از یـک وسـیلۀ حمـل بـه            ] شهری. ح[

وسیلۀ دیگر از یک بنگاه باربری به بنگـاه دیگـر           
  در مسافت کوتاه

  
  tail wheel, tail landing gear  مدُچرخِ 

تـر    چرخی که در انتهای بدنه و عقب      ] هوایی. ح[
از ارابۀ فرود اصـلی قـرار دارد و دُم را بـر روی              

  دارد می زمین نگه
  

  nose wheel  دماغهچرخِ 
چرخی که در جلوی بدنـه و جلـوتر         ] هوایی. ح[

از ارابۀ فرود اصلی قرار دارد و دماغه را بر روی           
  دارد می زمین نگه

  
  fixed tail wheel  م ثابتدُچرخِِ 

شـدن     کـه قابلیـت جمـع      چرخ دُمـی  ] هوایی. ح[
  ندارد

  
  retractable tail wheel  شو  م جمعدُچرخِ 

  شدن دارد که قابلیت جمعچرخ دُمی ] هوایی. ح[
  

 clockwise rotation  ساعتگرد چرخش 
هـای    چرخش در جهت حرکـت عقربـه      ] فیزیک[

 ساعت
  

 cyclolysis  چرخندزدایی
 تضعیف گردش چرخندی در جو] جوّ[

  
 rotator2  چرخنده 

ای کوانتومی که حرکتش مانـستۀ        سامانه] فیزیک[
  چرخش کالسیک است

  top   فرفره  .متـ 
  

 intelligence cycle  اطالعاتچرخۀ 
فرایند تبدیل اطالعات خام به اطالعـات       ] نظامی[

 آنکنندگان  معتبر برای استفادۀ مصرف
  

  car cycle  ریچرخۀ باربَ
ی بـین دو بـارگیری یـک        نفاصلۀ زما ] شهری. ح[

 وسیلۀ نقلیه
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  cycle of   گذاری چرخۀ رسوب
sedimentation, sedimentary cycle 

توالی فرایندها و شرایط مـرتبط بـا        ] شناسی  زمین[
هم که در تـشکیل یـک نهـشتۀ رسـوبی تکـرار             

 شود می
  

 project life cycle  عمر پروژهچرخۀ 
 کـه عنـوان و      پـروژه حل پیاپی هر    مرا] پروژه. م[

 کند تعداد آنها را نیازهای سازمان تعیین می
  

 sticky  چسبناک
ای کـه در هنگـام        ویژگی مـادۀ غـذایی    ] غذا. ف[

 چسبد جویدن به کام دهان و دندانها می
  

 stickiness  چسبناکی
ای کـه در هنگـام    خاصیت مادۀ غذایی  ] غـذا . ف[

 سبدچ جویدن به کام دهان و دندانها می
  

 gaffer tape, camera tape  نواریچسب 
رنـگ   سـانتیمتری مـشکی    نوارچسب پنج ] سینما[

 از ،آلــومینیمی کــه بــرای کاربردهــای گونــاگون
 مـورد   ،آرایـی و نـصب چـراغ        جمله در صـحنه   
  گیرد استفاده قرار می

  
 longan  چشالو

میـوۀ گیـاهی بـا نـام علمـی          ]  گیـاهی  . زیست[
 از تیرۀ (Dimocarpus longan)چشالوی حقیقی 

سانان کـه      و راستۀ ناترک   (Sanidaceae)ناترکیان  
ای اسـت؛ هـستۀ       شفت و دارای آرایشی خوشـه     

ای شفاف احاطه کرده که       سیاهرنگ آن را گوشته   
ماننـد داده اسـت؛ شـکل ایـن           به آن نمایی چشم   

ای مایـل بـه زرد یـا          رنگ قهـوه    میوه کروی و به   
  قرمز و بومی هند و سریالنکاست

 cecitourism  گردی  هبست چشم
کـه در آن    گردشگری تجربـی     نوعی] گردشگری[

بندد و به همراه یکـی        گردشگر چشم خود را می    
 گردد از دوستانش شهر را می

  
  mineral spring     معدنیچشمۀ 

ــه چــشمه] شناســی زمــین[ علــت  ای کــه آب آن ب
 کانیهای موجود در آن طعم خاصی دارد

  
  ,Turkish crescent, bell tree  تُرکیچغانۀ 

bell tower, Turkish jingle, Chinese 
pavillon, jingling Johnny, Schnellbaum, 
Chinese hat, chapeau chinois (fr.) 

دستیِ بلنـدی کـه       شکل چوب   سازی به ] موسیقی[
  هایی به آن آویخته است زنگها و زنگوله

  
 toughness  چقرمگی

 ای کـه در برابـر       خاصیت مـادۀ غـذایی    ] غذا. ف[
ماننـد   جویدن مقاوم است و در دهان حالتی چرم      

 دارد
  

 tough  چقرمه
ویژگی مادۀ غذایی که در برابر جویدن       ] غذا. ف[

 مانند دارد مقاوم است و در دهان حالتی چرم
  

 toughen  شدنچقرمه 
 فرایندی که منجر بـه ایجـاد خاصـیت        ] غذا. ف[

 شود  در یک مادۀ غذایی میچقرمگی
  

  ,e-cheque  الکترونیکیچک 
    electronic cheque 

صورت الکترونیکی از طریـق        به  انتقال وجه ] رایانه[
  برداشت مستقیم پول از حساب الکترونیکی فرد

 چک ـ  ای .متـ 
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   martelé (fr.), hammered  چکشی
کـشی کـه در آن نوازنـده          نوعی کمانـه  ] موسیقی[

صــداها را بــا یــک خیــز قــوی و کوتــاه، بــدون 
ی سیم، در انتهـای صـداها       برداشتن کمانه از رو   

 کند اجرا می
  

 martelé au talon (fr.)  باپاشنهچکشی 
کـشی کـه در آن نوازنـده          نوعی کمانـه  ] موسیقی[

صــداها را بــا یــک خیــز قــوی و کوتــاه، بــدون 
برداشــتن کمانــه از روی ســیم و بــا اســتفاده از 
قسمت نزدیک به محل گرفتنِ کمانه، در انتهـای         

 کند صداها اجرا می
  

  تراگسیل پخشیی چگال
    diffuse transmission density 

گیری  چگالی نور تراگسیلیده که با اندازه] فیزیک[
  شود شار نور گذرنده از صفحۀ حساس معین می

  
 nutrient density  مادۀ مغذیچگالی 

نسبتی برای بیان مقدار مـادۀ مغـذی کـه          ] تغذیه[
جای حجم مـادۀ غـذایی مقـدار انـرژی آن را              به

  کند یمشخص م
  

  Becrux  چلیپا
ستارۀ بتا صلیب جنوبی که دومین سـتارۀ        ] نجوم[

  درخشان صورت فلکی صلیب جنوبی است
 Beta Crucis  بتا صلیب جنوبی       .متـ 
  mimosa   ظههَمْمُ

  
  کلمیان ←چلیپائیان 

  
 torus, anchor ring, tore  چنبره

رویـۀ حاصـل از دوران یـک دایـره در           ] ریاضی[
در صفحۀ آن دایـره کـه   فضا حول محوری واقع     

 کند دایره را قطع نمی

 multi-storeyed  چنداشکوبه
ویژگی جنگلـی کـه چنـد الیـه         ]  جنگل . منابع[

  داردپوشش تاج
  

 episodic  چندبخشی
ویژگی اثری که از نمایشهای کوتـاه       ] نمایشی  .    ه[

و مستقلی تشکیل شده است که معمـوالً ارتبـاط    
 معنایی و مضمونی با یکدیگر دارند

  
 multiprocessing  چندپردازی

پردازش همزمان با دو یا چند پردازشـگر        ] رایانه[
 در یک رایانه

  
 پیچ چند دوزنجیرْ ←چندپیچ 

  
 furcation, furca  چندشاخگی

ــدان. پ[ ــۀ] پزشــکی  دن ــاخه ناحی   شــدن  چندش
   ای ه ریش چند ها در دندانهای ریشه

  
 equiangular polygon  برابرزاویه چندضلعی 

 یهای داخل   ای که تمام زاویه     چندضلعی] اضیری[
 آن با هم برابر باشند

  
 quantile  چندک

 مقدار که فراوانـی     (n-1)ای از     مجموعه] ریاضی[
 قـسمت   nکل یک جامعه یـا یـک نمونـه را بـه             

  کند برابر تقسیم می
  

  بافت چوبی ←چوب 
  

  آوند چوبی ←آوند  چوب
  

  بافت چوبی پسین ← چوب پسین
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  phelloderm  پوست پنبه چوب
ای با منشأ     آکنه  نوعی بافت نرم  ]  گیاهی . زیست[

  شود  حاصل میپنبه الد چوب بُنپسین که از 
  secondary cortex  پسین   پوست  .متـ 

  

  پنبه الد چوب بُن ←زا  پنبه چوب
  

  بافت چوبی نخستین ← نخستینچوب 
  

 claves  چوبه
کوبشی کـه از دو       نوعی خودصدای هم  ] موسیقی[

ــوبیِ  ــۀ چ ــتوانهمیل ــه  اس ــول  ای ب ــا 20ط  25 ت
 متر تشکیل شده است سانتی

 prosopagnosia  ناشناسی  چهره
 ها ناتوانی در شناسایی چهره] شناسی روان[
  

 dominance  چیرگی
چیره بودن یک گونه بر اجتماع      ]  جنگل . منابع[

 زیستی از لحاظ اندازه و پوشش و فراوانی
  

 information dominance  اطالعاتیچیرگی 
سـطحی از برتـری اطالعـاتی کـه تـوان         ] نظامی[

ها و امکانـات اطالعـاتی را در          استفاده از سامانه  
جهت دستیابی به مزیـت عملیـاتی نبـرد فـراهم           

  کند می
  



  ح
  buffet margin  لرز سازهحاشیۀ 

بیشترین شتاب عمودی کـه هـواگرد       ] هوایی. ح[
  تواند آن را تحمل کند  میلرز سازهبدون تشدید 

  
  ,associative memory  گر  تداعیۀ حافظ

associative storage 
نوعی حافظه که براسـاس محتـوا بـه آن          ] رایانه[

  شود نه براساس نشانی یا نام مراجعه می
  

 paranoid state  بدگمانیحالت 
اختاللـی کـه مشخـصۀ آن هـذیانِ         ] شناسی  روان[

بدگمانی است و شدت و پیچیدگی آن به اندازۀ         
 گــسیختگی بــدگمانی  رواناخــتالل هــذیانی یــا

(paranoid schizophrenia) نیست   
  

 high spin state  پراسپینحالت 
حالتی که در آن اتـم فلـز واسـطه دارای           ] شیمی[

نـشدۀ ممکـن      بیشترین تعداد الکترونهای جفـت    
 است

  
 low spin state  اسپین کمحالت 

حالتی که در آن اتـم فلـز واسـطه دارای           ] شیمی[
نـشدۀ ممکـن      ترونهـای جفـت   کمترین تعداد الک  

 است

 minority carrier  اقلیتی حامل 
 بـا   ،نوعی حامل بار یا الکترون یا حفـره       ] فیزیک[

غلظت کمتر، که در کنـار حاملهـای اکثریتـی در           
 رسانا وجود دارد نیم

  
 majority carrier  اکثریتیحامل 

رسـانا    نوعی حامل بار الکتریکی در نـیم      ] فیزیک[
 ار دیگر بیشتر استکه غلظت آن از حامل ب

  
 Passenger volume, line volume حجم مسافر

تعداد کل مسافرانی که در یک خـط    ] شـهری . ح[
ــل ــانی خاصــی   حم ــومی در دورۀ زم ــل عم ونق
  شوند جا می جابه

  
  سرعت فنیحداکثر 

    maximum technical speed 
یک وسـیلۀ   حرکت  بیشترین سرعت   ] شهری. ح[

ی عـادی، بـر     ونقل عمومی در شرایط جـوّ       حمل
  بدون شیبروی خط مستقیمِ

  
 Balmer limit  بالمِرحد 
گسستگی طیف یک ستاره یا کهکشان در ] نجوم[
  نانومتری6/364
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 competition exclusion  حذف رقابتی
وسـیلۀ یـک      حذف یک گونه به   ]  جنگل . منابع[

ــت     ــق رقاب ــستگاه، از طری ــر در زی ــۀ دیگ گون
 ای گونه بین

  
 food elimination  غذا حذف 

جلوگیری از مصرف غـذاهای مـشکوک       ] تغذیه[
 ها به ایجاد حساسیت تا برطرف شدن نشانه

  
 retrograde movement  عقب به حرکت

هر نوع حرکت یگان به سمت عقب یـا         ] نظامی[
در جهت دور شدن از دشمن که ممکن است در   

 اثر فشار دشمن یا به اختیار اجرا شود
  

  پادساعتگردحرکت 
    counterclockwise motion 

حرکــت در جهــت مخــالف حرکــت  ] فیزیــک[
 های ساعت عقربه

  
  mass movement    ای تودهحرکت 

حرکــت بخــشی از ســطح زمــین ] شناســی زمـین [
 صورت یک واحد به

  
  mass wasting    رمیجِحرکت 

سنگها و مواد خاکی      جداشدن خرده ] شناسی  زمین[
و حرکت آنها به سمت فروشیب در اثـر نیـروی           

جـایی کنـد باشـد،        ه ممکن است جابه   گرانش ک 
  ریزش مانند سنگ جایی تند،  مانند خزش و جابه

  
 rotational motion  چرخشی حرکت 

ای از ذرات حـول یـک         حرکت سـامانه  ] فیزیک[
کـه هـر ذره در        طـوری   محور ثابـت در فـضا بـه       

  کند ای حرکت می مسیری دایره

 crown fire  تاجیحریق 
 درختان  تاج طریق   حریقی که از  ]  جنگل . منابع[

 یابد ها گسترش می یا درختچه
  

 conservation easement  حفاظتحریم 
ای از حـریم ملـک بـا          محـدوده ]  جنگل . منابع[

 درازمـدت و ضـوابط    حفاظـت کاربریهایی که با    
 محیطی سازگار است زیست

  
 food account  غذایی حسابداشت 

تعیین نسبت مـواد غـذایی تولیدشـده و        ] تغذیـه [
 شده در یک جمعیت یخریدار

  
 food allergen  غذاییزای  حساسیت

 کند ایجاد می  غذایی که حساسیت  ای غذایی ماده] تغذیه[
  

 food allergy  غذاییحساسیت 
نوعی واکـنش نـامطلوب غـذایی کـه بـا           ] تغذیه[

ــولین   ــی ایمونوگلوب ــازوکار ایمن ــانجیگری س می
(IgE)E گیرد صورت می  

  
 insecticidal  1کش حشره

ای شیمیایی که از آن       ویژگی ماده ]  زراعت . ک[
  شود برای از بین بردن حشرات استفاده می

  
 insecticide  2کش حشره

ای شیمیایی که از آن برای از         ماده]  زراعت . ک[
 شود بین بردن حشرات استفاده می

  
 conservation  1حفاظت

ــابع[ ــل. من ــت  ]  جنگ ــظ کیفی ــداری و حف نگه
ـ      زیست ا برقـراری تـوازن     محیطی منابع طبیعی ی

 های موجود در یک ناحیۀ خاص بین گونه



  بَرهمایشی  ـ  نزدینه حفرۀ  117  

 

 protection  2حفاظت
حفظ و نگهداری اسـتعداد جنگـی یـک         ] نظامی[

که بتواند تـوان رزمـی خـود را در           طوری نیرو به 
 کار گیرد زمان و مکان مشخص به

  
 forest conservation  جنگلحفاظت 

نگهــداری جنگلهــا از طریــق ]  جنگــل. منــابع[
ــوگیر ــت  جل ــظ کیفی ــان و حف ــع درخت ی از قط

ــارگیری اصــول    ــه ک ــا ب ــابع آن ب محیطــی و من
 شناختی بوم

  
  ,soil conservation  خاکحفاظت 

    conservation of soils 
جلوگیری از فرسایش خاک بـا     ]  جنگـل  . منابع[
پاشی   کار بردن روشهایی از قبیل آبیاری و مالچ         به

(mulching)و ممانعت از کشت مفرط   
  

 game conservation  شکارحفاظت 
وحـش، از جملـه     حفظ حیـات  ]  جنگـل  . منابع[

شــکار، و تــالش بــرای افــزودن جمعیــت آن از 
ــواحی     ــحیح در ن ــدیریت ص ــال م ــق اِعم طری

 وسعت با منابع محدود کم
  

 nature conservation  طبیعتحفاظت 
مـــدیریت فعـــال منـــابع و ]  جنگـــل. منـــابع[

ینـان  زیست طبیعی کـرۀ زمـین بـرای اطم          محیط
یافتن از محفوظ ماندن کیفیت و استفادۀ معقـول         

 آن
  

 conservationist  گرا  حفاظت
کسی که برای افزایش حمایـت      ]  جنگل . منابع[

از فضای سبز شـهری و پیرامـون شـهری و نیـز             
 کند دقت در مدیریت منابع طبیعی تالش می

 conservationism  گرایی حفاظت
ز طبیعـت در    اعتقاد به حفاظـت ا    ]  جنگل . منابع[

 خصوص به دست انسان مقابل آسیب و تخریب به
  

 conservation of sources  منابعحفاظت 
مـدیریت منـابع طبیعـی، ماننـد        ]  جنگل . منابع[

صورتی کـه از اتـالف آنهـا          سوختهای فسیلی، به  
جلوگیری شود و آسیب نبینند و با سرعت زیـاد          

 هم مصرف نشوند
  

  ,dry socket  خشکی حفره
    alveolitis sicca dolorosa 

 از    پـس    گـاهی    کـه   حـالتی ] پزشکی   دندان . پ[
  علـت   بـه   آیـد و در آن       مـی    پـیش    دندان  کشیدن
   ظـاهری    دنـدان   ، آرَک    خـون   لختۀ   نشدن  تشکیل
  شود می   دردناک شدت  کند و به  پیدا می خشک

  alveolar osteitis  آماس    آرَک  .متـ 
  

  برهمایشی  ـ  دورینهحفرۀ 
    disto-occlusal cavity, DO cavity  

ای کــه در ســطوح  حفــره] پزشــکی  دنــدان. پ[
 شود  میدندان ایجادی رهمایدورینه و بَ

  
  ,pulp cavity, cavitas dentis  مغزه  حفرۀ

cavity of tooth, cavum dentis 
   مرکز دنـدان     توخالی  بخش] پزشکی   دندان . پ[

ـ     که  ریشهو    تاج  در قسمت  ـ      دانمغز دن  ر را در ب
ــر آن ــل دارد و سراسـ ــتری  از داخـ ــا آسـ  از   بـ

    است  شده  پوشیدهساز عاج  های یاخته
  

  بَرهمایشی  ـ  حفرۀ نزدینه
    mesio-occlusal cavity, MO cavity 

ای کــه در ســطوح  حفــره] پزشــکی  دنــدان. پ[
 دوش میدندان ایجاد ی رهماینزدینه و بَ
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 دورینه ـ   بَرهمایشی ـ  حفرۀ نزدینه
mesio-occlusodistal cavity, MOD cavity 

ای کــه در ســطوح  حفــره] پزشــکی  دنــدان. پ[
  دوش می و دورینه ایجاد یرهماینزدینه و بَ

  
 gloss retention اقیتبرّحفظ 

 اولیـۀ   (sheen)میزان حفـظ برقـۀ  ]  رنگپلیمر [
 پوشش

  
 assignment statement  دهی نسبتحکم 

نویسی که مقداری را بـه        امهیک حکم برن  ] رایانه[
 دهد یک متغیر نسبت می

  
 statism  محوری حکومت

باوری که براسـاس آن حکومـت بایـد         ] سیاسی[
مشی در زمینۀ اجتماعی      ریزی و تعیین خط     برنامه

  و اقتصادی را در احاطه کامل خود داشته باشد
  

 absolute government  مطلقهحکومت 
درت هـیچ   حکومتی که برای اِعمـال قـ      ] سیاسی[

  محدودیتی ندارد
  

 limited government  مقیدحکومت 
حکومتی کـه حـدومرز فعالیتهـایش را        ] سیاسـی [

 کند قانون تعیین می
  

 solvatochromism رنگی حلّال
قابلیت ماده در تغییـر دادن رنـگ         ] رنگ پلیمر  [

 خود براثر تغییر قطبایی حلّال
  
  leaching  شویی  الحلّ
شـدنی از جامـدی       ی حل ا  استخراج ماده  ]شیمی[

  ال مناسبشدنی از طریق انحالل در یک حلّ حل

  ,cycloelimination   گسلی  حلقه
cycloreversion, retroaddition,  
retrocycloaddition 

ــیمی[ ــد     ]ش ــصول فراین ــه در آن مح ــشی ک واکن
شـود و      مـی   زایی در واکنشی معکوس گسسته      حلقه

  آورد  میدو یا چند مولکول سیرنشدۀ اولیه را پدید
  

  ونقل اختصاصی  حمل
    private transportation1  

ونقل که بـه گـروه       خدماتی در حمل  ] شهری. ح[
تواننـد    خاصی اختصاص دارد و عموم مردم نمی      

 از آن استفاده کنند
  

  ونقل پایدار  حمل
    sustainable transportation 

ونقلی با آلودگی کـم و صـرف          حمل] شهری. ح[
جب تداوم کیفیت زندگی در     هزینۀ معقول که مو   
 شود سطح مطلوب می

  
  private transportation2  ونقل خصوصی  حمل

ت یـا   ینقلی که در مالک     و  سامانۀ حمل ] شهری. ح[
برداری شخص یا گروه غیردولتـی اسـت و           بهره

  رود کار می برای استفادۀ شخصی به
  

 street transit  عمومی خیابانیونقل  حمل
ونقل عمومی    ختلف حمل های م   شیوه] شهری. ح[

 رایج در خیابانها

  
 regional transit  سیرعمومی دورونقل  حمل

ونقـل عمـومی      خطوط طوالنی حمل  ] شهری. ح[
با تعداد ایستگاه کم و سرعت زیـاد کـه عمـدتاً            

شـهرها     کـالن  برای سفر در نـواحی دور از هـمِ        
 رود کار می به
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 laryngeal  ای حنجره
کـه در حنجـره     ویژگـی همخـوانی      ]شناسی  زبان[

 شود تولید می
  

  حوزۀ دید مؤثر
    zone of spatial commitement  

ای که در آن عالئم تأثیرگذار        محدوده] شهری. ح[
  بر رانندگی در مسیرِ پیشِ رو قابل مشاهده است

  

  ,site catchment area  معیشت محوطهحوزۀ 
    site territory catchment area  

ون یک استقرار یا قرارگاه     ناحیۀ پیرام  ]شناسی  باستان[
که غالباً منبع تأمین مواد اولیۀ مورد نیاز سـاکنان آن           

  برای تهیۀ خوراک و ساختن ابزار بوده است
  

 zoophobia  هراسی  حیوان
 ترس مرضی از حیوانات ]شناسی روان[

  



  خ
 side frame key  قاب کناریخار 

ای فلزی در سـازۀ بـوژی بـرای           قطعه ]ریلی. ح[
 جایی تیر عرضی همهار جاب

  
  durian  خارگیل

میـوۀ گیـاهی بـا نـام علمـی           ] گیـاهی   .زیست[
 متعلق بـه  (Durio zibethinus)خارگیل سموری 

سانان    و راستۀ پنیرک   (Malvaceae)تیرۀ پنیرکیان   
که طول آن به سی سانتیمتر و قطر آن به پـانزده            

رسد و وزن آن یک تا سه کیلـوگرم           سانتیمتر می 
رد وگـاه کـشیده و پوسـتۀ آن         است؛ شکل آن گ   

ای و رنـگ      رنـگ سـبزقهوه     پوشیده از خار و بـه     
ــویی   ــگ اســت و دارای ب ــتۀ آن زرد کمرن گوش
  خاص و بومی اندونزی و مالزی و برونئی است

  
 bypass capacitor  کنارگذر خازن 

طـور    نوعی خازن با واکنایی کم کـه بـه         ]فیزیک[
ود ش  موازی با مدار الکتریکی مورد نظر بسته می       

تا از عبور جریانهای با بسامد رادیویی جلوگیری   
 کند

  
 stand origin  تودهخاستگاه 

  مبنای پیدایش گیاهان در محل ] جنگل .منابع[

  Aquifoliaceae  خاسیان
سـانان    ای از راستۀ خـاس      تیره ] گیاهی  .زیست[

(aquifoliales)شــکل درخــت یــا درختچــه،   بــه
  دارای گلهای منظم و میوۀ سِته

  

 anthropogenic soil  زیست انسانک خا
خاکی که براثـر فعالیتهـای انـسان         ]شناسی  باستان[

شناسـی    ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی و ریخـت      
 آن تغییر کرده است

  

 mulch tillage  ورزی خاکپوش
ــت .ک[ ــوعی ]  زراع ــاکن ــه در آن ورزی خ  ک

 شود بقایای گیاهی در سطح خاک حفظ می
  

 geophagia  خواری خاک
  تمایل به خوردن خاک]ذیهتغ[

  
 cinders  خاکسترینه

ذرات درشت باقیمانده از احتـراق      ] زیست  محیط[
 سوز هستند که مخلوطی از مواد سوخته و نیم

  
 no-tillage, no(-)till, zero tillageناورزی خاک

روشی که در آن بـذر در زمینـی          ] زراعت  .ک[
 بـر روی    ورزی  خـاک شود که عملیات      کاشته می 

 نجام نشده باشدآن ا
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 soil mark  نشان خاک
ناهمواریهـای مـشهود در سـطح        ]شناسـی   باستان[

های پدیـدار هـا یـا       خاک که بـر وجـود محوطـه       
 زیرسطحی خاک داللت دارند

  
 tillage, cultivation  ورزی خاک

انجام هر نوع عملیـات بـر روی         ] زراعت . ک[
 خاک برای بهبود رشد گیاه زراعی

  
 primary tillage  اولیهورزی  خاک

ورزی که در آن خاک  نوعی خاک ] زراعت .ک[
کننـد و بقایـای گیـاهی را          بُرند و پودر می     را می 

  کنند زیر خاک می
  

 ridge tillage  ای پشتهورزی  خاک
 که در   ورزی حفاظتی   خاکنوعی   ] زراعت  .ک[

آورند و بذرها     آن خاک را به صورت پشته درمی      
 کارند را بر روی آن می

  
 contour tillage  تراززی ور خاک

انجام کلیۀ عملیات زراعی عمود      ] زراعت  .ک[
 بر شیب زمین

  
 secondary tillage  ثانویهورزی  خاک

ــوعی خــاک ] زراعــت .ک[ ــی  ن ورزی در عمق
 که در آن با خرد کردن       ورزی اولیه   خاککمتر از   
ــردن خــاک   کلوخــه ــسطیح و محکــم ک ــا و ت ه
های هـرز از    شود و علف    های هوا بسته می     محفظه
 رود بین می

  
  conservation till(age)  حفاظتیورزی  خاک

ورزی با هدف حفـظ       نوعی خاک  ] زراعت  .ک[
رطوبت و کاهش نیروی انسانی و بـا اسـتفاده از           
 مصرف مواد شیمیایی و بقایای مواد آلی گیاهی

 reduced tillage  کاهشیورزی  خاک
ورزی کـه در آن بـا         نوعی خـاک   ] زراعت  .ک[
ورزی   تفاده از بعضی از عملیات کاشت خـاک       اس

 شود کلی حذف می یابد یا به ثانویه کاهش می
  

  minimum tillage  کمینهورزی  خاک
 ورزی حداقل عملیات خاک ] زراعت .ک[
  

 blind cultivation  کورورزی  خاک
از بین بردن علفهای هرز پـس از         ] زراعت  .ک[

فاده از  کاشت بذر و قبل از سبز شدن آن بـا اسـت           
  وسایل کشاورزی

  
 conventional tillage  متداولورزی  خاک

  سازی خاک روش مرسوم آماده ] زراعت .ک[
  

 cross-cultivation  متقاطعورزی  خاک
شـخم زدن زمـین در دو جهـت          ] زراعت  .ک[

 عمود بر هم
  

 strip tillage  نواریورزی  خاک
ورزی کاهشی کـه در       نوعی خاک  ] زراعت  .ک[

زننـد و     از خاک را شخم می      هایی باریک   آن نوار 
دهند و    همزمان کود و بذر را نزدیک آن قرار می        

 پوشانند روی آنها را می
  

  extinction  خاموشی
از بین رفتن تدریجی پاسخ شرطی       ]شناسـی   روان[

  کنندۀ آن براثر قطع تقویت
  

 sensory extinction  خاموشی حسی
حـسی  ناتوانی در درک محرکهـای       ]شناسی  روان[

طـور    یک ناحیه از بدن، وقتی کـه دو ناحیـه بـه           
 شوند ای واحد تحریک می همزمان به شیوه
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 cream  خامه
محــصول غــذایی متــشکل از چربــی  ]غــذا. ف[

جداشدۀ شیر و در مواردی محصوالت شبیه بـه         
 آن

  
 creamy  ای خامه

 مانند خامهویژگی مادۀ غذایی با قوام  ]غذا. ف[

  
 creaminess  واری خامه

ای که    خاصیت حسی بافت مادۀ غذایی     ]غذا .ف[
 مانند دارد خامهقوامی 

  
 خانک واحد ← ساختاریخانک 

  
 unit cell  واحدخانک 

کـوچکترین واحـد شـبکۀ بلـور کـه از            ]فیزیک[
  تقارن کامل برخوردار است

  structure cell  خانک ساختاری    .متـ 
  

   مقیاسیـ   مکانیخانوادۀ 
location-scale family 

ای از متغیرهای تصادفی      توزیع مجموعه  ]یریاض[
(x1, … , xn) بــا ایــن ویژگــی کــه تــابع تــوأم 







 −−

σ
µ

σ
µ nxx ــای  1,..., ــه پارامترهـ  σ و µ بـ

 σ پـارامتر مکـان و       µوابسته نیـست و در آن       
  مقیاس استپارامتر 

  
  رسانی و ارجاعی اطالعخدمات 

    information & referral, I&R 
ــداری[ ــان  ]کتاب ــایی رایگ ــرای راهنم ــدماتی ب  خ

ــه ــه   ب ــدایت متقاضــیان در دســتیابی ب منظــور ه
 های مورد نیاز  و دادهاطالعات

  ,e-services  الکترونیکی خدمات 
    electronic services 

رنـت عرضـه     خـدماتی کـه از طریـق اینت        ]رایانه[
  شود می
  ـ خدمات   ای.متـ 

  
 accelerated service  خدمات پرسرعت 

ونقل عمومی که در      خدماتی در حمل  ] شهری. ح[
ونقل در یک خـط براسـاس         آن واحدهای حمل  

ای از پیش تعیین شـده، بـدون توقـف در             برنامه
 کنند همۀ ایستگاهها، حرکت می

  
  رسانی دبیزهخدمات 

    document delivery service, DDS 
هـا بـه کـاربران        ساندن انـواع دبیـزه    ر ]کتابداری[

 براساس موضوعهای مورد تقاضای آنها
  

  ,regular transit services  عادی خدمات 
all-day transit services 

ونقـل عمـومی      خدمات خطوط حمل  ] شهری. ح[
 18 تا   16در غالب ساعتهای روز که معموالً بین        

  ساعت است
  ونقل عمومی حملخدمات عادی  .متـ 

  
 خدمات عادی ←ونقل عمومی  خدمات عادی حمل

  
 counseling services  مشاورهخدمات 

هـا     یاری رساندن یک مؤسسه به خانواده      ]شناسی  روان[
از طریق نصیحت و پیشنهاد و ارائۀ خدمات برای حل          

 مسائل و مشکالت اجتماعی آنها
  

  flight crew  پروازخدمۀ 
دار اتاقک خلبـان کـه        نامهگروه گواهی  ]هوایی. ح[

مــسئولیت اصــلی عملیــات پــروازی هــواگرد را 
 برعهده دارند
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  line crew  خط پروازخدمۀ 
گروهی از خدمۀ زمینی کـه در خـط          ]هوایی. ح[

  کنند پرواز کار می
  

  ground crew  زمینیخدمۀ 
کارکنـان امـور خـدماتی و تعمیـر و           ]هوایی. ح[

  انگهداری هواگردهای مستقر در ایستگاهه
  

  ,cabin crew   مسافریخدمۀ 
cabin personnel, cabin attendants 

گروهی از کارکنان داخل هواگرد کـه        ]هوایی. ح[
  با مسافران تماس دارند

  
  aircrew  هواییخدمۀ 

گـروه پـروازی هـر هـواگرد شـامل           ]هوایی. ح[
خلبان و مهنـدس پـرواز و مهمانـداران و سـایر            

  خدمه
  

 cybervandalism  ای  رایانهخرابکاری 
خرابکــاری از طریــق رایانــه یــا در     ]رایانــه[

  ای های رایانه سامانه
  

  Caricaceae  درختیان  خربزه
ســـانان  ای از کلـــم تیـــره ]گیـــاهی  .زیـــست[

(Brassicales) باالرونـــده بـــا ســـاقۀ گوشـــتی 
  دار و بدون شاخه شیرابه

  
 crumbliness  خردشوندگی 

 قابلیت شکنندگی و تبدیل شـدن مـادۀ        ]غذا. ف[
 غذایی به قطعات ریز

  
 crumbly  خردشونده 

ویژگــی مــادۀ غــذایی در شکــستن و  ]غــذا. ف[
 تبدیل شدن به قطعات ریز

 subplot  پیرنگ خرده
 پیرنگ فرعی در یک نمایشنامه که مکمل        ]نمایشی  .    ه[

پیرنگ اصلی است و گاه با بازتاب پیرنگ اصلی یا در           
  دهد تقابل با آن ساختار نمایش را شکل می

  
  ,e-tailer  الکترونیکی فروش  دهخر
    electronic tailer 

فروشـی   کسی که از طریق اینترنت خرده     ]رایانـه [
  کند می

  
 tour retailer  گشتفروش  خرده

سفرگذاری که گشتها را مستقیماً بـه        ]گردشگری[
 فروشد مشتریان نهایی می

  
  ,e-tail(ing)  الکترونیکی فروشی  خرده

    electronic tail(ing) 
  فروشی از طریق اینترنت خرده ]یانهرا[

  
  Apocynaceae  ایان خرزهره

ــست[ ــاهی  .زیــ ــره ]گیــ ــتۀ  تیــ ای از راســ
 کـه گیاهـانی     (Gentianales)سـانان     سپاسـی   گل

  علفی با شیرابۀ بسیار سمی هستند
  

  Arecaceae  خرمائیان
ــست[ ــاهی .زیـ ــره ] گیـ ــانان  تیـ ای از خرماسـ

(Arecales)        ـ ا ، به صورت درخت یا درختچـه، ب
  ای ساقۀ بدون شاخه و غالباً استوانه

  Palmaceae, Palmae  نخلیان   .متـ 
  

 cybershopping, e-shopping  ای رایانهخرید 
  خرید از طریق اینترنت ]رایانه[

  
 scope creep  خزش گستره

، گـسترۀ پـروژه   نـشدۀ     افـزایش کنتـرل    ]پروژه. م[
 بدون توجه به تأثیر آن بر مدت و هزینه و منابع
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 snag  ارد  خشکه
درخت مردۀ سرپا کـه برگهـا و         ] جنگل  .منابع[

 های آن ریخته است اغلب شاخه
  

  dry-bulk carrier  بر فله  خشکه
 ای ای برای حمل بارهای فله وسیله] شهری. ح[
  

 melancholic features  سوداییخصایص 
هــایی ماننــد نــاتوانی در   مشخــصه]شناســی روان[

 و ردهخلــق افــس لــذت بــردن از فعالیتهــا و   
 افسردگیِهای  اشتهایی که ممکن است با دوره بی

  عمده مرتبط باشد
 خصایص مالیخولیایی .متـ 

  
  خصایص سودایی ←مالیخولیایی خصایص 

  
  colour attribute  رنگخصیصۀ 

بُعـدی ظـاهر یـک        خصیصۀ سـه   ] رنگ  پلیمر[
جسم یا منبع نور یا روزنه که یکـی از ابعـاد آن             

  کند  را بیان مینابی فام و دو بعد دیگر روشنی
  

 chromatic attributes  نابی  فامهای  خصیصه
هایی مربـوط بـه توزیـع         خصیصه ] رنگ  پلیمر[

  رنگ استنابی و فامطیفی نور که شامل 
  

 orthography  خط
ــان[ ــم و قواعــد  مجموعــه ]شناســی زب ای از عالئ

مندی که برای نمـایش واحـدهای زبـان در            نظام
  ودر کار می سطح نوشتار به

 نظام نوشتاری .متـ 

  
  انتقال ریزموجخط 

    microwave transmission line 

تواند انرژی  ای که می مسیر مادی پیوسته ]فیزیک[
 الکترومغناطیسی را از مکانی به مکان دیگر ببرد

  
 transit line branch  انشعابی خط 

ــهری. ح[ ــط    ] ش ــک خ ــه از ی ــط ک ــشی از خ بخ
 شود شعب میونقل عمومی یا خطوط دیگر من حمل

  
  ,forecast error  بینی  پیشخطای 

    forecasting error 
شـده و     بینی  پیشتفاوت میان مقدار عددی      ]جوّ[

 شده دیدبانی
  

 heeling error  کژینگیخطای 
  نمای مغناطیسی براثر کژنیگی  خطای قطب]دریایی. ح[

  heeling deviation   انحراف کژینگی   .متـ 
  

  ,type I error  نوع اولخطای 
    error of the first type  

 صـفرِ  فرض، رد کردن    آزمون فرض در  ] ریاضی[
 درست

  
  ,type II error  نوع دومخطای 

    error of the second type 
 در آزمون فرض، رد کردن فرض مقابلِ درست] ریاضی[

  
 line of occlusion  رهماییبَ  خط
 از محـل      کـه    فرضـی   خطی ]پزشکی   دندان  .پ[

نهای فـک بـاال و پـایین در حالـت           تماس دنـدا  
  گذرد  میبَرهمایی

  
 hyphen  پیوندخط 

کـه از   »  - «خطی کوتاه بـه شـکل        ]شناسی  زبان[
خط تیره کوتاهتر است و عموماً بـرای پیوسـتن          

  رود کار می واحدها در نوشتار به
 تیرۀ کوتاه .متـ 
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 transit line feeder   تغذیهخط 
عمـومی  ونقل    در حمل خطی مستقل   ] شهری. ح[

 کند که مسافران را به خط اصلی منتقل می

  
 trough routing  پایانه خط تک

شود   خطی که از پایانۀ مبدأ شروع می      ] شهری. ح[
ــسیر   ــز شــهر و طــی م ــور از مرک و پــس از عب
پیرامونی به مـسیر اولیـه و در انتهـای مـسیر بـه            

 گردد پایانۀ مبدأ برمی
  

 transit line  ونقل عمومی حملخط 
خطی که وسایل نقلیۀ عمـومی طبـق        ] یشهر. ح[

 کنند شده در آن حرکت می تعیین پیشز اۀبرنام

  
 sheer line, sheer curve  خَمانخط 

ها را   که اختالف ارتفاع عرشهخَمانی ]دریایی. ح[
با عرشۀ آزاد یا سطح آب در طول شناور نـشان           

 دهد می

  
 extreme tourism  خطرگردی

 آن احتمـال     گردشگری که در   نوعی ]گردشگری[
  خطر وجود دارد

  
 party inspection car  بازرسانروی  خط
جـا    روی پشتیبانی که بـرای جابـه        خط ]ریلی. ح[

 شده است کردن گروهی از بازرسان خط طراحی

  
  ,track speeder  پشتیبانروی  خط

    speeder, pop car  
جا   ماشین ریلی کوچکی که برای جابه      ]ریلی. ح[

اتِ ســبک روی خــط کــردن کارکنــان و تجهیــز
 کند حرکت می

  ,heavy duty car  سنگینروی  خط
    heavy duty section car 

جـا کـردن      رویی کـه بـرای جابـه        خط ]ریلی. ح[
 کند تجهیزات سنگین روی ریل حرکت می

  
 cement line  ساروج  خط
ــدان .پ[ ــکی  دن ــه ]پزش ــاروج از  ای الی ــه س    ک
  ایـان  نم   روکش  های  صورت خطی نازک در لبه      به

   است
  

 Schottky line  شاتکیخط 
نمودار تغییرات لگاریتم جریـان اشـباع        ]فیزیک[

شده از چشمۀ گرمـایونی برحـسب جـذر          گسیل
 میدان الکتریکی اعمال شده

  
 graphometry  شناسی خط
گیـری دسـتخطها      بررسـی و انـدازه     ]شناسی  زبان[

برای مقایسۀ آنها با یکدیگر و تشخیص نویسندۀ        
  خصیک نوشتۀ مش

 شناسی دستخط .متـ 

  
 cervical line  طوقی  خط
) landmark ( شاخــصی ]پزشــکی  دنــدان. پ[

 ممتد    خطی  صورت   به   که   در دندان   کالبدشناختی
   اتـصال    و محـل    ریـشه  و    تاج  و حدفاصل   است  

  کند  می  را مشخصمینا   به ساروجه
  

 تیره ← فاصلهخط 
  

 anallobar  خط فرادگرفشار
 که نقاطِ با افزایش یکسان فشار جـوّ       خطی   ]جوّ[

  کند در یک دورۀ زمانی معین را به هم وصل می
 1فرادگرفشار .متـ 
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 katallobar  خط فرودِگرفشار
 خطی که نقاطِ با کاهش فشار یکسان جـوّ         ]جوّ[

  کند در یک دورۀ زمانی معین را به هم وصل می
 1رفشارگَفرودِ .متـ 

  
  gauge line  گوشۀ ریل خط 

خطی که مکان هندسی گوشۀ ریـل را         ]یریل. ح[
 دهد در طول ریل نشان می

  
 trunk transit line  محوریخط 

ونقـل    خـط حمـل   بخش اصلی یـک     ] شهری. ح[
  که انشعابهای متعددی داردعمومی

  
 independent transit line  مستقلخط 

ونقل   خطی که به خطوط دیگر حمل     ] شـهری . ح[
 عمومی متصل نیست

  
 median line, midline  میانی  خط
 از    کـه    عمـودی   فرضی  خط ]پزشکی   دندان . پ[

   را بـه     دندانی  گذرد و قوسهای     می   صورت  وسط
  کند  می  تقسیم  و چپ  راست مساوی  دو قسمت

  
  mineral lineation    کانیاییخطوارگی 

ــین[ ــی زم ــای  ]شناس ــی کانیه ــوگیری ترجیح  س
یـک  هـای کـشیده در        اندازه یا انبوهـۀ دانـه       ناهم

 عنصر بافتی خطی
  

 logographic writing  نگار واژهخط 
هـای    خطی کـه هـر یـک از نـشانه          ]شناسی  زبان[

 نوشتاری آن نمایندۀ یک واژۀ کامل است
  

  reversible bus lane  پذیر خط ویژۀ برگشت 
خط ویژۀ اتوبوس یا وسایل نقلیۀ پـر    ] شهری. ح[

سرنشین که در ساعات اوج صبح و عصر جهت         
  شود  ن معکوس میحرکت در آ

  
 syllabary  هجانگارخط 

نظامی نوشتاری که در آن هر نشانه        ]شناسی  زبان[
  نمایندۀ یک هجاست

 خط هجایی .متـ 
  

  خط هجانگار ← ییهجاخط 
  

 isallotherm  دگردما همخط 
خطی که نقاطِ با تغییر یکسان دما در یـک           ]جوّ[

  کند دورۀ زمانی معین را به یکدیگر وصل می
 دگردما هم .متـ 

  
 isallohypse  دگرفرازا همخط 

خطی با تغییر ارتفاع یکسان بر روی سطح         ]جوّ[
  فشارثابت در بازۀ زمانی معین

 دگرفرازا  هم.متـ 
  

 isallobar  دگرفشار همخط 
 در نقاط واقع بـر  خطی که تغییر فشار جوّ    ]جـوّ [

روی آن، در بازۀ زمانی معـین، ثابـت و یکـسان            
  است

 دگرفشار  هم.متـ 
  

 isabnormal line  نابهنجار همخط 
خطی با انحـراف یکـسان از هنجـار روی           ]جوّ[

  نقشه یا نمودار
 نابهنجار هم .متـ 

  
 trance  خلسه

 حالتی که در آن هوشیاری و پاسخ ]شناسـی   روان[
 یابد طور نسبی و نه کامل کاهش می به
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 ecstatic trance  وجدآمیزخلسۀ 
ــی روان[ ــبیه  ]شناس ــعیتی ش ــسه وض ــاخل مل  ش

 و خوشی کـه غالبـاً در اعمـال مـذهبی            شادمانی
 شود گوناگون نظیر مراقبۀ عمیق دیده می

  
 mood1  خُلق

 حالت هیجانی کوتاه یـا درازمـدت        ]شناسی  روان[
که بر طرز فکـر و دیـدگاه و اعمـال فـرد تـأثیر               

 گذارد  می

  
 elevated mood  باالخُلق 

ــی روان[ ــالتی از ]شناس ــق ح ــا  خُل ــراه ب ــه هم  ک
  و آسایش و نشاط فراوان است  سرخوشی

  
 saturation, colour saturation, purity  خلوص

یکـی از ابعـاد رنـگ کـه بیـانگر            ] رنگ پلیمر  [
میزان فاصلۀ رنگ از یـک رنـگ خاکـستری بـا            

   استروشنیهمان 
 نابی .متـ 

  
 sheer1  خَمان

 انحنـای طـولی عرشـه از دماغـه تـا            ]دریایی. ح[
 شود یده میکه از پهلو د طوری پاشنه به

  
 bell-shaped curve  زنگدیسخم 
نوعی خم فراوانی متقارن بـرای متغیـر        ] ریاضـی [

تصادفی پیوسته که شبیه مقطع عمـودی نـاقوس         
 است

  
 pastiness  خمیرواری

ای که مانند     خاصیت حسی مادۀ غذایی    ]غذا. ف[
 خمیر نرم است

 pasty  خمیری
 ،ویژگی مادۀ غـذایی دارای بافـت نـرم         ]غذا. ف[
 نند خمیرما

  
 lodging  خوابیدگی

خم شـدن و خوابیـدن انـدامهای         ] زراعت . ک[
 دیدگی ریشه گیاهی بر اثر شرایط خاک یا آسیب

  
 root lodging  ریشهخوابیدگی 

 خوابیدگی گیاه در محل ریشه ] زراعت. ک[
  

 stock lodging  ساقهخوابیدگی 
خوابیدگی گیاه از ساقه یا بـاالی        ] زراعت . ک[

  سطح خاک
  

  ,sensory properties  حسیخواص 
    organoleptic properties  

خواصی که اندامهای حسی تـشخیص      ]غـذا . ف[
 دهند می

  
 antistaining properties ضدلک خواص 

های     مقاومت سطوح در برابر نشستن لکه      ]پلیمر[
 پایه بر آنها پایه یا آب روغن

  
 self-normalizer  خودبهنجارساز

 کــه بــا G از یــک گــروه Hزیرگــروه ] ریاضــی[
   خود برابر استبهنجارساز

  ساز  خودنرمال.متـ 
  

 endogenous respiration  خودخوری
مرحلۀ رشد باکتریـایی در شـرایط       ] زیست  محیط[

کمبود موادغـذایی کـه در طـی آن میکروبهـا از            
وساز بدون جبران     ْیاختۀ خود برای سوخت     درون

 کنند آن استفاده می
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  خودروی بدل
    exemplar vehicle, simulating vehicle  

خودرویی شبیه به خودروی تصادفی     ] شهری. ح[
توان از آن برای بازسازی صحنۀ تـصادف          که می 

 استفاده کرد
  

  self-organization   خودسازماندهی 
خـودی کـه براثـر        دهـی خودبـه     سـازمان  ]شیمی[

رسیدن برخی پارامترها به حدود معـین در یـک          
  آید سامانه پدید می

  
 suicide  خودکشی

  عملی ارادی برای کشتن خود]شناسی روان[
  

 passive suicide  انفعالیخودکشی 
بار و انفعـالی بـا نیتـی           رفتاری زیان  ]شناسی  روان[

رود فرد با انجام آن قصد        نامشخص که گمان می   
 از بین بردن خود را داشته باشد

  
 suicide by cop  دست پلیس بهخودکشی 

 تعمـدی فـرد بـرای تحریـک          عمل ]شناسی  روان[
 پلیس در شلیک به او

  
 attempted suicide  ناموفقخودکشی 

ای کـه منجـر بـه مـرگ            خودکـشی  ]شناسی  روان[
 نشده باشد

  
 self-centralizer  ساز خودمرکزی

 کــه بــا G از یــک گــروه Hزیرگــروه ] ریاضــی[
   خود برابر استساز مرکزی

  
  خودبهنجارساز ←ساز  خودنرمال

  
 autoguider  خودهادی

نـشانکهای  /هدایتگری که با ارسال سیگنالها    ] نجوم[
کـردن    هدایتی به سامانۀ حرکتـی تلـسکوپ، دنبـال        

 سازد پذیر می خط سیر ستارۀ راهنما را امکان
  

  autocovariance  وردایی خودهم
در سریهای زمانی مانا، مالک تغییـرات       ] ریاضی[

مشترک دو مقـدار مختلـف سـری در دو نقطـۀ            
  صلۀ معینزمانی با فا

  اتوکوواریانس.متـ 

  
 succulent food  آبدارخوراک 

 تـا   70ای که بیش از       مواد غذایی  ]زراعت  .ک[
 دهد  درصد از وزن آنها را آب تشکیل می90

  
 roughage  پرالیاف خوراک 

خوراکی که از نظر مقـدار الیـاف         ] زراعت . ک[
 خام غنی است

  
 forced feeding  خورانیدن

 فرد به مـصرف غـذا بـرخالف          واداشتن ]تغذیه[
 میل وی

  
 optimist  بین خوش

 بینی خوش فرد دارای نگرش ]شناسی روان[
  

 optimism  بینی خوش
 نگرشی که بر حسب آن روند امور        ]شناسی  روان[

هـا و آرزوهـای       رو به بهبودی اسـت و خواسـته       
 شود آدمی نهایتاً برآورده می

  
 fun tourism  گردی خوش

ری کــه عمــدتاً بــر نــوعی گردشــگ] گردشــگری[
 جویی تأکید دارد خوشگذرانی و لذت
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 head-to-row  درردیف خوشه
 pedigree)ای  گــزینش شــجره ] زراعــت. ک[

selection)          غالت که در آن تعـدادی خوشـه از 
هر مزرعه انتخاب و بذرهای آنهـا در ردیفهـای          

  شوند ای کشت می جداگانه
  

 creature designer  ساز خیالی
ــینما[ ــ]س ــردی ک ــاخت   ف ــاً س ه طراحــی و غالب

موجودات خیالی همچون هیوالها و موجـودات       
فضایی را براسـاس نیازهـای سـینمایی برعهـده          

  دارد
  

 heave  خیزاُفت
 حرکت عمودی شناور ناشی از بـاال        ]دریایی. ح[

 و پایین رفتن آب سطح دریا در دریای طوفانی
  

 dead slow ahead  جلو به آهسته خیلی
 با کمترین دورِ    جلورکت به    فرمان ح  ]دریایی. ح[

 ممکن موتور
  

 dead slow astern  عقب به آهسته خیلی
 فرمان حرکت به عقـب بـا کمتـرین          ]دریایی. ح[

 دورِ ممکن موتور

  



  د
  archival database  آرشیویدادگان 

ای از اسـناد      شده   مجموعۀ سازماندهی  ]کتابـداری [
نگارهـا و بحثهـای گروهـی و          رقمی، شامل پیام  

ای   و پاســخهای مرجــع کــه بــرای دورهپرســش
  شوند نامعین و استفاده در آینده نگهداری می

  
 aggregate data  انبوهشیهای   داده

ــه[ ــع     داده ]رایان ــد منب ــا چن ــه از دو ی ــایی ک ه
 اند آوری شده جمع

  
 passport data  ای  شناسنامههای   داده

اطالعاتی دربارۀ نمونه و محل و   ] زراعـت  . ک[
 گیاه بـرای نگهـداری در بانـک         آوری  زمان جمع 

  ژن
  
 timber  دار
تـوان از آنهـا       درختهایی که مـی    ] جنگل . منابع[

  تولید کردالوار

  
 timber yard  دارانبار

بری   محل نگهداری دار برای ارِّه     ] جنگل . منابع[
 و خشک کردن یا فروش

 timber mill  داربُر 
ــابع[ ــل. من ــۀ   ] جنگ ــرش در کارخان ــین ب ماش

 ریبُ چوب
  

  dendritic polymer   داربسپار  
ای مـشخص کـه در        بسپاری با هـسته   . 1 ]شیمی[

صـورت متمرکـز و مـنظم         پیرامون آن اجزایی به   
ای   بـسپاری بـا سـاختار شـاخه       . 2انـد     قرارگرفته

  منظم
  

 timber shed  دارخیز
منطقۀ تولیـد مـادۀ خـام مـورد          ] جنگل . منابع[

دۀ کننـ   هـا یـا مراکـز مـصرف         استفاده در کارخانه  
 چوب

  
  dendrochemistry   دارشیمی 

بنـدی شـیمیایی      تجزیه و تحلیل ترکیـب     ]شیمی[
بردن بـه میـزان مـواد         های درختان برای پی     حلقه

ویـژه عناصـر      شیمیایی طبیعی یـا مـصنوعی، بـه       
معدنی، برای شناخت تأثیر آلودگی هوا یا آبهای        

  بوم سطحی یا زیرزمینی بر زیست
  

 bereaved  دار داغ
 داری داغ ویژگی فرد دچار احساس ]سیشنا روان[
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 bereavement  داری داغ
 احــساسی ناشــی از فقــدان آنچــه ]شناســی روان[

ویژه احساس ناشی از مـرگ        موردعالقه است، به  
 عزیزان

  
  meander scar(p)    رودپیچیداغ 

شکل روی دیوارۀ یک    نشان هاللی  ]شناسـی   زمین[
 وجـود   رود بـه    دره که براثر حرکت جانبی پیچان     

 آمده است
  

  branding  گذاری داغ
ــت. ک[ ــت ] زراع ــا داغ عالم ــذاری ب ــردن  گ ک

 گوسفند برای تشخیص آن
  

 growth channel  رشدداالن 
 منحنی افزایش قد و وزن در دورۀ زمانی         ]تغذیه[

 مشخصی از رشد که معیار رشد استاندارد است
  

 livestock  دام
حیــوانی کــه بــرای اســتفاده یــا  ] زراعــت. ک[

 شود هی در مزرعه نگهداری میسودد
  

  easy keeper  پربهره دام 
دامــی کــه بـرای رشــد نیــاز بــه   ] زراعـت . ک[

 مراقبت ویژه یا غذای زیاد نداشته باشد
  

  bellwether  پیشاهنگدام 
دامی که معموالً زنگ بـه گـردن         ] زراعت . ک[

 دارد و پیشرو گله است
  

  stall  جا دام
 جایگـاه  شـده در   قسمت تفکیک  ] زراعـت  . ک[

ایـستند یـا دراز       دام که در آن گاوها یا اسبها مـی        
 کشند می

 hard keeper  بهره   کمدام 
دامی که حتی با مـصرف غـذای         ] زراعت . ک[

 دهی آن کم است مناسب، رشد و بهره
  

 paddock  رد دامگَ
ــت. ک[ ــی    ] زراع ــا مرتع ــک ی ــۀ کوچ محوط

محصور که برای چـرا و گـردش یـک یـا چنـد              
 شود نر یا گله در نظر گرفته میرأس دام مثل گاو

  
 riding scope, scope1  زنجیردامنۀ 

شـده از     داده  آب   نسبت طول زنجیرِ به    ]دریایی. ح[
دهانۀ داالن زنجیر تا لنگر به ارتفاع داالن زنجیـر          

  تا بستر دریا
  

 cybernetics  رایانیکدانش 
 مطالعـۀ تطبیقـی سـازوکارهای نـاظر بـر           ]رایانه[

سازی در انسان و ماشین برای      مند  کنترل و قاعده  
  درک شباهتها و تفاوتهای آنها

   رایانیک.متـ 
  

 sextant  دانگ 
   از قـــسمتهای هریـــک ]پزشـــکی  دنـــدان. پ[

    باال و پایین  دندانی  قوسهای گانۀ شش
  

 granivore  1خوار دانه
موجودی که برای ادامـۀ حیـات        ] زراعـت  . ک[

 کند خود از دانه تغذیه می
  

  granivorous  2خوار دانه
ویژگی موجودی که بـرای ادامـۀ        ] زراعت . ک[

 کند حیات خود از دانه تغذیه می
  

 documentation  دبیزش
ــداری[ ــاعۀ  ]کتاب ــازماندهی و اش ــردآوری و س  گ

 ها و اسناد دبیزه
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 documentalist  دبیزشکار 
   اشتغال دارددبیزشکار   فردی که به]کتابداری[

  دبیزشگر.متـ 

  
 documentation center  دبیزشگاه 

اش گـردآوری و       سازمانی کـه وظیفـه     ]کتابداری[
ــزه  ــازماندهی دبی ــداری و س ــاعۀ   نگه ــا و اش ه

 اطالعات آنهاست
  

 دبیزشکار  ←دبیزشگر

  
  document1, doc1, record  دبیزه 

 هرنوع مدرک خطی، چاپی، عکسی یا       ]کتابداری[
هر شیء مادی که بتوان از محتـوای آن اطالعـی         

  دست آورد به
  مدرک.ـ مت

  
 core document  اصلی  دبیزۀ 

ای که به لحاظ اطالعـاتی نقـش           دبیزه ]کتابداری[
 های مشابه دارد مهمی در میان دبیزه

  
 document analysis  کاوی  دبیزه

 تجزیه و تحلیـل موضـوعی محتـوای         ]کتابداری[
ــزه ــصات و  دبیـ ــاب مشخـ ــین و انتخـ  و تعیـ

که بازشناسی و بازیـابی       نحوی  خصوصیات آن به  
 پذیر باشد ن امکانآ
  

 interference  دخالت
اقدامات یک دولـت نـسبت بـه دولـت           ]سیاسی[

دیگر به قصد تأثیر بر رفتار وی که گـاه مـستلزم    
اِعمال زور یـا تهدیـد بـه اِعمـال زور بـا ایجـاد               

   استاجبارسازوکاری برای کنترل یا 

 fare box revenue  فروشی درآمد بلیت
ونقـل    ی حمـل  درآمدی کـه بنگاههـا    ] شهری. ح[

 آورند آوری کرایه به دست می عمومی از جمع
  

 tourism receipts  گردشگری درآمد 
ای   مبلغـی کـه گردشـگران در منطقـه         ]گردشگری[

 کنند مشخص در یک دورۀ زمانی خاص هزینه می
  

 isotopic scrambling  ایزوتوپیدرآمیختگی 
ــد ]شــیمی[ ــوعی پدی ــادلی از آمــدن ن ــع تع  توزی

ــا در در ــاص از  ایزوتوپه ــۀ خ ــک مجموع ون ی
 به یک گونۀ شیمیایی اتمهای مربوط

  
  طول ←درازا 

  
  rating system, ratings  بندی   درجه

نظــامی قــراردادی بــرای تعیــین درجــۀ  ]ســینما[
های تلویزیونی بـرای      فیلمهای سینمایی و برنامه   

  مخاطب
  

  degree of curvature  درجۀ قوس
 متر از   30ف  ای که با انحرا     اندازۀ زاوایه ] شهری. ح[

 شود خط راست در امتداد قوس افق تشکیل می
  

 down tree  افتادهدرخت 
کـن    درختی که به علـت ریـشه       ] جنگل . منابع[

شدن یا شکستگی ساقه یـا قطـع شـدن عمـدی            
 فروافتاده است

  
  ,windfall, blowdawn  بادافتاده درخت 

    windthrow 
درختـی کـه در اثـر وزش بـاد        ] جنگـل  . منابع[

  شکن یا شکسته شده است ریشه
 بادافتاده .متـ 
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 dominant  چیرهدرخت 
 آن بـاالتر از     تـاج درختـی کـه      ] جنگـل  . منابع[

 یـا   تـودۀ همـسال    اصـلی    پوشش  تاجسطح کلی   
 تودۀ ناهمـسال   درختان همسایه در     تاجباالتر از   

است و باالی آن کامالً و جوانب تا حـدودی در           
 معرض نور قرار دارد

  
 codominant  نما چیرهدرخت 

 آن سـطح کلـی      تاجدرختی که    ] جنگل . منابع[
 یـا   تـودۀ همـسال    اصـلی را در یـک        پوشش  تاج
تـودۀ   اصلی درختـان همـسایه را در         پوشش  تاج

دهـد و بـاالی آن کـامالً و            تشکیل مـی   ناهمسال
 اطراف آن کمی در معرض نور قرار دارد

  
  ,suppressed, overtop  زبوندرخت 

    completely suppressed 
هـای     آن در الیه   تاجدرختی که    ] جنگل . منابع[

های انتهایی آن     ستاک  قرار دارد،    پوشش  تاجپایینی  
 آزاد نیست و رشدش بسیار کند است

  
 emergent  سرافراز درخت 

 آن کـامالً بـاالتر      تاجدرختی که    ] جنگل . منابع[
 اصلی اسـت و کـامالً در معـرض          پوشش  تاجاز  

 نور قرار دارد
  

 predominant  سروردرخت 
 آن بـاالتر از     تـاج درختـی کـه      ] جنگـل  . منابع[

  قرار دارداشکوب برین
  

 whip  زن شالقدرخت 
درختی باریک که در اثـر وزش        ] جنگل . منابع[

 درختان مجـاور    تاجآید و به      باد به نوسان درمی   
  رساند آسیب می

 زن  شالق.متـ 

 wolf tree  گرگیدرخت 
شـاداب، عمومـاً   درختی قوی و   ] جنگل . منابع[

با نحـوۀ رویـش نامناسـب، کـه بـیش از ارزش             
کند و بـه درختـان        اقتصادی خود فضا اشغال می    

 رساند مفید مجاور آسیب می

  
  ,dominated, intermediate  مغلوبدرخت 

    subdominant 
هـای     آن در الیه   تاجدرختی که    ] جنگل . منابع[

هـای    سـتاک  قـرار دارد و تنهـا        پوشـش   تاجمیانی  
 هایی آن آزاد استانت

  
 interrupt request  وقفهدرخواست 

نشانکی که برنامۀ جاری را قطع      / سیگنال ]رایانه[
 اندازد کار می تری را به و برنامۀ ضروری

  
 درز پیشی ← ای بُرندهدرز 

  
 درز پیشی ← ای بَرواره   پیشدرز 

  
  incisive suture  پیشیدرز 

ـ  خط اتصال پیش   ]پزشـکی    دندان . پ[ ره بـا   روابَ
 کــه معمــوالً در هنگــام تولــد (maxilla)رواره بَــ

 اما ممکن است تـا بزرگـسالی        ،شود  مشاهده می 
  نیز وجود داشته باشد

  premaxillary suture  ای  رواره بَ درز پیش .متـ 
 ای بُرندهدرز 

  
  ای ـ بَرواره  ای درز گونه

    zygomaticomaxillary suture 
ــدان. پ[ ــکی  دن ــل از ا ]پزش ــصال درز حاص ت

 رواره با استخوان گونهسازۀ بَ گونه



  134  بینی پیش سنجی درستی

 

  بینی سنجی پیش درستی
    forecast verification 

ی از   جوّ بینی  پیشفرایند تعیین درستی یک      ]جوّ[
شده با وضع     بینی  پیشطریق مقایسۀ وضع هوای     

 بینی پیششدۀ دورۀ  هوای دیدبانی
  

  کسر شاخگی ← شاخگیدرصد 
  

 furcation involvement  شاخگی چند  درگیری
   در بیماریهــای حــالتی ]پزشــکی  دنــدان. پ[

 در    اسـتخوان    براثـر تحلیـل      در آن    که  ی  پیرادندان
  شود  مینمایان  شده  یاد ، ناحیۀ چندشاخگی ناحیۀ

  
 bereavement therapy  داری داغدرمان 

 دار داغ درمان یا مشاوره برای افراد ]شناسی روان[
  

 helplessness  درماندگی
 حالت و احساس عجـز، همـراه بـا          ]شناسی  نروا[

   و ناتوانی در حل مسائلناامیدی
  

 learned helplessness  آموختهدرماندگی 
انگیزگـی و نـاتوانی در واکـنش           بی ]شناسی  روان[
دلیل قرار گرفتن در معرض محرکهـا و وقـایع            به

 ناخوشایندی که از اختیار فرد خارج است
  

 helpless  درمانده
 درماندگی ویژگی فرد دچار ]شناسی روان[

  
 gauge side  خط درونْ

فضای داخلی بین دو ریـل یـک خـط           ]ریلی. ح[
 آهن

  
 ingressive  درونسو

ای از آواهای زبـان       ویژگی دسته . 1 ]شناسی  زبان[
سـمت درون    که در تولیـد آنهـا جریـان هـوا بـه      

آوایی که در تولید آن جریـان       . 2آغازشگر است   
 گر استسمت درون آغازش  هوا به

  
 theme  درونمایه

ای کـه نمایـشنامه و         اندیـشۀ اصـلی    ] نمایشی   .  ه[
 شود نمایش بر اساس آن بنا می

  
 infiltration1  نشت درون

حرکت تدریجی آب بـه داخـل       . 1] زیست  محیط[
های آب    نفوذ آب از خاک به داخل لوله      . 2خاک  

 و فاضالب از محل اتصاالت و شکستگیها
  

 intercuspidation  ا ه دندانه   رفتگی  درهم
  هـای    دندانـه    شـدن   جفـت  ]پزشـکی    دندان . پ[

   خلفـی   هـای    با دندانـه    فک   یک   خلفی  دندانهای
   بَرهمایی مرکزی   مقابل در حالت فک

  
 strategic sealift  راهبردیدریابَری 

پیمای حمل    کارگیری شناورهای اقیانوس    به ]نظامی[
ز نیروهـای   تجهیزات و مواد نظـامی در پـشتیبانی ا        
 نظامی کشور و نیروهای ترابری راهبردی

  
  شده روزانۀ توصیهدریافت 

    recommended daily intake, RDI 
 میزان مواد غذایی که مصرف آن در طول         ]تغذیه[

شـود و بـرای حفـظ         روز توصـیه مـی      یک شبانه 
 سالمت بدن الزم است

  
 ballast port  ترازهدریچۀ 

 یـا خـالی کـردن       ای برای پـر      دریچه ]دریایی. ح[
ســنگها در شــناورهای  هــای شــنی و قلــوه تــرازه

 کوچک
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 access panel  دسترسی دریچۀ 
ــل  ]نظــامی[ ــه قاب ــواگرد ک  بخــشی از پوســتۀ ه

های داخلـی     برداشتن است و دسترسی به سامانه     
 سازد هواپیما را ممکن می

  
 kleptomania  بارگی دزدی

 نوعی اختالل در کنترل تکانـه کـه         ]شناسـی   روان[
آن فرد قـادر بـه مقاومـت در برابـر میـل بـه               در  

 سرقت اشیایی که به آنها نیاز ندارد نیست
  

 kleptomaniac  باره دزدی
  بارگی  فرد دچار دزدی]شناسی روان[
  

  disinformation  دُژاطالعات
  ای کــه  کــذب و مغرضــانهاطالعــات  ]کتابــداری[

ــه   ــه مخاطــب ارائ ــه قــصد آســیب رســاندن ب   ب
  شود می
  ,counter information  ات ضداطالع     .متـ 

  contra information, anti-information  
  

 disinformer  رسان دُژاطالع
ــداری[ ــسی ]کتاب ــه دُژ ک ــه ارائ ــه ب ــات   ک اطالع

  پردازد می
  

  disinformaing  رسانی دُژاطالع
ای که    طالعات کذب و مغرضانه   ارائۀ ا  ]کتابداری[

 شود رساندن به مخاطب ارائه می به قصد آسیب
  

 condensed fumes  چگالیدهدُژدود 
ذرات جامد ریزی که از چگـالش       ] زیست  محیط[

 شود دژدود حاصل می
  

 slide1  دستانه
ــرای برخــی شــیوه  وســیله]موســیقی[ هــای  ای ب

نوازندگی گیتار که با لغزاندن آن بر روی سیمها،         
  گیرد  صورت می(stopping)گیری  پرده

  
 cyberwoozling  ای  رایانهدستبرد  

هـا از رایانـۀ شخـصی یـک           سـرقت داده   ]انهرای[
کاربر وب، هنگامی که او در حال بازدید از یک          

 وبگاه است
  

  شناسی خط ←شناسی  دستخط
  

 dentures  دندان  دست
مجموعۀ دندانهای مصنوعی    ]پزشکی   دندان . پ[

  فک باال و پایین
  

 access speed  به ایستگاه دسترسی  
سـیدن  سرعت متوسط مسافر برای ر    ] شـهری . ح[

ونقل عمـومی     به ایستگاهها و توقفگاههای حمل    
  یا خروج از آنها

  
 cyberglove  ای رایانهدستکش 

دستکشی دارای تعـدادی حـسگر بـرای         ]رایانـه [
  بعدی از تمامی حرکات دست تهیۀ تصویری سه

  
  ,axiomatic system  اصل موضوعیدستگاه  

    system of axioms 
ی اصـل   دستگاهی منطقی شامل تعـداد    ] ریاضی[

ها با قواعد منطقی از آنها نتیجه         موضوع که قضیه  
 شود می

  
 cutter  دستگاه برش 

 ابزار یا دستگاهی کـه بـرای        ماشین یا  ]متالورژی[
  رود میکار   برش دادن بهبریدن یا

 1تیغه .متـ 
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  ultrasonic scaler  گیر دستگاه جِرم 
 الکترونیکی که بـا     ای  هوسیل ]پزشکی   دندان . پ[

ع باعث خـرد شـدن و جـدا شـدن           ارتعاش سری 
شود و محـیط جیبـک        رمها از سطح دندان می    جِ

  کند  را پاک می(periodontal pocket)پیرادندانی 
  گیری فراصوتی دستگاه جِرم .متـ 

  magnetostrictive ultrasonic device  
  

 گیر دستگاه جِرم ← گیری فراصوتی جِرمدستگاه  
  

  ,CVR  ضبط صدا دستگاه  
    cockpit voice recorder 

ای در هــواگرد بــرای ضــبط  وســیله ] هــوایی.ح[
  خودکار کلیۀ صداها در هنگام پرواز

   ضبط صدا.متـ 
  

 keywork  کلیدها دستگاه  
 مجموعۀ کلیـدهای سـازهای بـادی و         ]موسیقی[

 سازوکار آنها
  

  تبدیل ترمزدستگیرۀ 
    brake change-over device 

 سامانۀ  ای برای تغییر وضعیت     دستگیره ] ریلی .ح[
 ترمز قطار در دو طرف واگن

  
  تهیۀ استقراردستور 

    deployment preparation order 
دار بـرای     دستوری کـه مقـام صـالحیت       ]نظامی[

 و آمادگی نیروها بـرای      دارکحرکت نیروها یا ت   
 کند صادر مینظر  حرکت به منطقۀ مورد

  
 branch instruction  گزینی شاخهدستور 

ورهای برنامـۀ رایانـه کـه بـا         یکی از دست   ]رایانه[
اســتفاده از آن مــسیر اجرایــی خاصــی انتخــاب 

 شود می

  focus puller1  کِشی وضوحدستۀ 
دستۀ کوچکی کـه بـرای تنظـیم وضـوح       ]سینما[

  تصویر بر روی بدنۀ عدسی تعبیه شده است
  

 intrigue  دسیسه
 مجموعـۀ درگیریهـا و مـوانعی کـه          ] نمایشی   .  ه[

کنـد    مه طراحـی مـی    یکی از شخصیتهای نمایشنا   
 تا به نتیجۀ موردنظر خود برسد

  
  meander plain    رودپیچی دشت 

 دشـتی کـه براثـر فراینـد تـشکیل           ]شناسـی   زمین[
  است وجود آمده  ها به رودپیچ

  
 disposal  دفع
ــا مــدیریت ] زیــست محــیط[ فعالیتهــای مــرتبط ب

درازمدت پسماندهای غیرقابـل اسـتفاده و مـواد         
 نهاباقیمانده از پردازش آ

  
 marine disposal  دریاییدفع 

مـصرف حاصـل از        مـواد بـی    دفع] زیست  محیط[
 پردازش پسماندها در دریا

  
 waste disposal  زبالهدفع 

منـد دورریـزی مـواد        فرایند قاعده ] زیست  محیط[
 مصرف یا ناخواسته بی

  
 land disposal  زمینیدفع 

 تـصفیۀ آب  پخش لجن حاصل از     ] زیـست   محیط[
سماند شهری بر روی زمین یا در       و فاضالب یا پ   

  آندرون
  

 disposable  شدنی  دفع
 مـصرفی یـا     محـصوالت ویژگـی   ] زیـست   محیط[

ای که پس از یک یا چنـد بـار            بندی  وسایل بسته 
 شوند استفاده دور ریخته می
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 declamation, declaim1  دکلمه
 پرطمطراق و آهنگـین     بیاننوعی  . 1 ] نمایشی   .  ه[

 ای  هقطعـ . 2 ایـشی در اجرای بعضی قطعـات نم     
آمیز اجرا    مستقل که یک نفر آن را به شیوۀ اغراق        

صـورت مـسجع و منظـوم        کند و معمـوالً بـه       می
 است

  
 declamatory  ای دکلمه

 دکلمه مربوط به ] نمایشی . ه[
  

 declaim2  کردندکلمه 

 دکلمه اجرای ] نمایشی . ه[
  

  discolouration  دگررنگش 
  نگخرابی یا تغییر ر ] رنگپلیمر [
  

 allobaric  دگرفشار
  به تغییر یا گرایش فشار مربوط ]جوّ[
  

 clown, clown character  دلقک
گویی کـه در       شخصیت شوخ و بذله    ] نمایشی   .  ه[

کنـد و     آور مـی    نمایش و سیرک حرکـات خنـده      
 گوید لطیفه می

  
 clowning  بازی دلقک

آور و غیرجدی      انجام حرکات خنده   ] نمایشی   .  ه[
 سیرکهادر نمایشها و 

  
 long-nose tractor  1دار دماغ

نوعی کامیون که موتـور آن در جلـو         ] شهری. ح[
 اتاق قرار دارد

  
 long-nose truck  2دار دماغ

تریلی کـه موتـور آن در جلـو         نوعی  ] شهری. ح[
 اتاق قرار دارد

  
 mean temperature  میانگیندمای 

متوسط روزانه یا ماهانـه یـا سـاالنۀ دمـای            ]جوّ[
شــده بــا دماســنجی کــه در  گیــری دازههــوای انــ

 معرض هوا قرار گرفته است
  

  وادارخشکانیدمای 
  forced drying temperature 

دمایی بین دمای محـیط و دمـای         ] رنگ پلیمر  [
 ) درجۀ سانتیگراد6/65(پزی  معمول کوره

  
  docking  بری دُم
 دامقطع تمام یا قسمتی از دم  ] زراعت. ک[
  

 aftmost, aftermost  پاشنهدَمِ 
  نزدیکترین قسمت به پاشنه]دریایی. ح[

  
 beaver tail  تختدُم 
نوعی دُم که سطح مقطـع انتهـایی آن          ] هوایی .ح[

  تخت است
  

  tail boom  سازه دُم
شکل کـه دُم هـواگرد را         ای  سازۀ لوله  ] هوایی .ح[

  کند به بدنه یا بالها متصل می
  

   T-tail, T-type tail  سپریدُم 
نوعی دُم کـه در آن سـطح افقـی بـر             ] هوایی .ح[

  روی سطح عمودی نصب شده است
  

 microwave pumping  دَمش ریزموجی
هـای    ایجاد وارونگی جمعیت در سامانه     ]فیزیک[

 دهی ای با تابش اتمی و مولکولی یا هسته
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  ,taileron, rolling tailplane  شهپر  دُم
differential tailplane 

دُم افقـی کـه در      یکـی از دو صـفحۀ        ] هوایی .ح[
صورت عملکرد یکسان با صـفحۀ دیگـر نقـش          

کند و در صورت عملکرد       سکان افقی را ایفا می    
  کند متفاوت نقش شهپر را ایفا می

  
  tail strike  ضربه دُم
برخورد دُم هواپیما با زمین در هنگام        ] هوایی .ح[

  برخاست
  

 H-tail  ای ناوهدُم 
عمـودی  نوعی دُم که دارای دو بالـۀ         ] هوایی .ح[

  در دو سر بالۀ افقی است
  

  U-tail  نعلیدُم 
 اسـت   U به حرف    شبیهم که   نوعی دُ  ]هوایی. ح[

 در (vertical stabilizer) ی عمودیدُمهاو در آن 
 قــرار (horizontal stabilizer)دو ســر دُم افقــی 

  دارند
  

 باور مردم ←دموکرات 

  
   inverted V-tail  تیشهدُم 
 وارونـه   vیه به حرف    نوعی دُم که شب    ] هوایی .ح[

   است8یا عدد 
  

  ,V-tail/ Vee tail, butterfly tail  هفتیدُم 
    V-type tail   

 7 یا عـدد  vنوعی دُم شبیه به حرف       ] هـوایی  .ح[
که از دو بخش ثابـت و متحـرک تـشکیل شـده             

  است

  همگرا یکنواختدنبالۀ 
uniformly convergent sequence 

ی یـا مخـتلط     ای از توابـع حقیقـ       دنبالـه  ]ریاضی[
{ }nf  بر مجموعۀ  E  ازای آن تابعی مانند     که بهf 

ــر  ــه Eب ــه   موجــود اســت، ب ــه ب ــوری ک ازای  ط
 ،  E∈xای به بعد برای هـر       از مرتبه  ε<0هر
ε<)()( xfxfn −  

  
  ,supernumerary tooth  اضافی   دندان

    supplemental tooth 
   کـه    یا نهفتـه     روییده  دندانی ]پزشکی   دندان . پ[

    دندانهاست  بر تعداد طبیعی اضافه
  

  دندان پیش ←  بُرنده  دندان
  

 gerodontist  سالمندانپزشک   دندان
 ر زمینـۀ  پزشکی کـه د    دندان ]پزشکی   دندان . پ[

  تخصص داردشکی سالمندانپز دندان
  

 pedodontist  کودکانپزشک   دندان
زمینـۀ  پزشکی کـه در      دندان ]پزشکی   دندان . پ[

  تخصص داردپزشکی کودکان دندان
  

 پزشکی دندان سازه ← ای بَرسازهپزشکی  دندان
  

  ثابتهای  بَرسازهپزشکی  دندان
fixed prosthodontics 

شناسـی    هرسـاز ای از بَ    شاخه ]پزشکی   دندان . پ[
 ای  تکـه هـای     دنـدانواره دندانی که اختصاصاً بـه      

 پردازد  میثابت
  

  متحرکهای  بَرسازهپزشکی  دندان
    removable prosthodontics 

شناسی دندانی    ای از بَرسازه    شاخه ]پزشکی   دندان . پ[
 پردازد های متحرک می که اختصاصاً به دندانواره
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  ,restorative dentistry  ترمیمیپزشکی   دندان
    restoration dentistry 

پزشـکی   ای از دنـدان     شاخه ]پزشکی   دندان . پ[
کــه هــدف آن بازگردانــدن شــکل و کــارکرد و  

ای است    سالمت و زیبایی بافتهای سخت دندانی     
که براثر پوسیدگی یا ضربه یا کـارکرد ناصـحیح          

 اند از بین رفته
  

  ,esthetic dentistry  زیباییپزشکی   دندان
    cosmetic dentistry 

هـای فعالیـت      یکی از زمینه   ]پزشکی   دندان . پ[
ترتیـب و   کـه بـا ایجـاد       پزشکی   در حرفۀ دندان  

 بـه دنـدانها ظـاهری زیبـا         شکل و رنگ مناسب   
 بخشد می

  
  ,geriatric dentistry  سالمندانپزشکی   دندان

    dental geriatrics, gerodontics, 
    gerodontology  

پزشـکی   ای از دنـدان     هشاخ ]پزشکی   دندان . پ[
که با استفاده از دانش و مهارتهای خاص به ارائۀ 

پزشــکی بـه افــراد   خـدمات و مراقبتهــای دنـدان  
  پردازد سالمند می

  
  ,forensic dentistry   قانونیپزشکی   دندان

legal dentistry, forensic odontology 
پزشـکی   ای از دنـدان     شاخه ]پزشکی   دندان . پ[

و  پزشکی بـرای بررسـی     م دندان که در آن از عل    
  شود رم استفاده میتشخیص جُ

  
  ,pediatric dentistry  کودکانپزشکی   دندان

    pedodontics 
پزشـکی   ای از دنـدان     شاخه ]پزشکی   دندان . پ[

که بـه تـشخیص و درمـان بیماریهـای دهـان و             
 پردازد دندان در کودکان می

  ,incisor tooth, incisor  پیش   دندان
incisive tooth, dens acutus, dens incisivus 

 از چهار دنـدانی کـه    هریک ]پزشکی  دندان . پ[
   میـانی   خـط   دارای لبۀ بُرنده هستند و در طرفین      

   قرار دارند  دندانی قوسدر هر 
    بُرنده دندان .متـ 

  
 embeded tooth  خفته  دندان

  علـت فقـدان    دندانی که بـه    ]پزشکی   دندان . پ[
نروییــده ) eruptive forces ( رویــشی  نیروهــای

   است
  

 teething, odontiasis  درآوردن  دندان
ــدان. پ[ ــرون رویــش ]پزشــکی  دن ــدن  و بی    آم

    شیری دندانهای
  

 dentition1   ْرویی دندان
  ها  دندان رویش و  پیدایش ]پزشکی  دندان. پ[
  

  ,retarded dentition  تأخیری  رویی  دندانْ
    delayed dentition 

  دنــدانهای   اولــین رویــش ]پزشــکی  دنــدان. پ[
   اولـین    یـا رویـش     مـاهگی      بعد از سـیزده     شیری

   سالگی   بعد از هفت دندانهای دائمی
  delayed eruption   تأخیری رویش  .متـ 

  
 precocious dentition  زودرس  ْرویی دندان

   قبل   شیری  های   دندان  رویش ]پزشکی   دندان . پ[
 از   قبـــل مـــیئ دا دنـــدانهای و  اهگیمـــ از ســـه

   چهارسالگی
  

 odontogenesis1  زایی  دندان
   دندانها فرایند تکامل ]پزشکی  دندان. پ[



  140  ساز دندان

 

 denturist  ساز  دندان
شخصی که حرفۀ او عمدتاً      ]پزشکی   دندان . پ[

گیری و ساخت دندانهای مصنوعی متحرک        قالب
ــه صــورت مــستقل و بــدون نظــارت  اســت و ب
 کند کار میدندانپزشک 

  
 denturism  سازی  دندان

ساخت و تحویل دنـدانهای      ]پزشکی   دندان . پ[
ــارت    ــدون نظ ــرک ب ــوالً متح ــصنوعی و معم م

 پزشک دندان
  

  آسیای سوم ←  عقل  دندان
  

 dentition2  دندانگان  
   روییـده    دنـدانهای   مجموعۀ ]پزشکی   دندان . پ[

    دندانی در قوسهای
  

  ی دائمیدندانها ←  دائمی  دندانگان
  

  دندانهای شیری ←  شیری  دندانگان
  

  ,mixed dentition  مختلط  دندانگان  
    transitional dentition 

 از    مرکـب    دنـدانی   مجموعۀ ]پزشکی   دندان . پ[
  هـا کـه     فـک  موجـود در       و دائمی    شیری  دندانهای
 آغاز و بـا       دائمی  دندان   اولین   از رویش   دورۀ آن 
  یابد  می  پایان  شیری دندان   آخرین ریزش

  
 دندانواره ← مصنوعیدندان 

  
 impacted tooth  نهفته   دندان

علـت وجـود     دندانی که بـه    ]پزشکی   دندان . پ[
  مانعی فیزیکی نروییده است

  ,canine tooth, canine   نیش   دندان
cuspid tooth, cuspid, cynodont, dens 
caninus 

   میانی خطز  ا   دندان  سومین ]پزشـکی    دندان . پ[
 پـیشِ    بـه    طرف   از یک    که   دندانی  چارَکدر هر   
   بـه    شـیری   دندانهای دیگر در      و از طرف    کناری

ــدانهای و در  آســیای اول آســیای    بــه  دائمــی دن
    محدود است  اول کوچک

  
  ,denture, artificial denture  دندانواره 

artificial dentition  
ای که جانـشین دنـدانهای        هبَرساز ]پزشکی   دندان . پ[

  شود رفته و ساختارهای مجاور آن می ازدست
  دندان مصنوعی .متـ 

  
  ,overlay denture   ریشهبَردندانوارۀ  

hybrid prosthesis, telescopic denture,  
bar joint denture  

 که  ای  تکه یا   دندانوارۀ کامل  ]پزشکی   دندان . پ[
شود   ار می  سو هشد شیکِ  های عصب   بر روی ریشه  

 اســتفاده از آن کــاهش تحلیــل و هــدف اصــلیِ
گــاه مناســب و  کــی و ایجــاد تکیــهبرآمــدگی آرَ

  پایداری بیشتر و حس عمقی بهتر است
  overdenture    بَرریشه  .متـ 

  
  ,partial denture  ای  تکهدندانوارۀ  

    partial denture prosthesis  
ای که جانشین یـک       رسازهبَ ]پزشکی   دندان . پ[
شود و ممکـن اسـت ثابـت یـا             چند دندان می   یا

 متحرک باشد
  

  اتکا ای بافت تکهدندانوارۀ 
    tissue-borne partial denture 

ی   متحـرک  ای    دندانوارۀ تکـه   ]پزشکی   دندان . پ[
 فقط بافت مخاطی استگاهش  تکیهکه 
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  اتکا ندندا ـ  ای بافت تکهدندانوارۀ 
  tooth-borne tissue-borne partial denture  

 ی  ای متحـرک    دندانوارۀ تکـه   ]پزشکی   دندان . پ[
هم دندانهای پایه و هـم نـواحی        گاهش    تکیهکه  
  استدندان  بی

  
 پُل ← ای ثابت تکهدندانوارۀ 

  
  اتکا ای دندان تکهدندانوارۀ 

    tooth-borne partial denture 
 ای متحرکـی    دندانوارۀ تکـه   ]پزشکی   دندان . پ[

 هستندش اهگ که فقط دندانها تکیه
  

  ای متحرک تکهدندانوارۀ 
    removable partial denture 

 کـه   ای    دندانوارۀ تکـه  نوعی   ]پزشکی   دندان . پ[
 تواند آن را بردارد و بگذارد راحتی می بیمار به

  
  ,complete denture  کاملدندانوارۀ  

    full denture 
صـورت    ای کـه بـه      رسـازه بَ ]پزشکی   دندان . پ[

نـدانهای طبیعـی و سـاختارهای       کامل جانشین د  
 شود به آنها در فک باال یا پایین می مربوط

  
 upper complete denture  باالکامل دندانوارۀ  

صـورت   ای کـه بـه      رسـازه بَ ]پزشکی   دندان . پ[
 شود کامل جانشین دندانهای فک باال می

  
  پایینکامل دندانوارۀ 

    lower complete denture 
صـورت   ای کـه بـه      رسـازه بَ ]پزشکی   دندان . پ[

 شود کامل جانشین دندانهای فک پایین می
  

 single denture  دست نیمدندانوارۀ  

هـای    دنـدانواره هریـک از     ]پزشـکی    دندان . پ[
   باال یا پایینکامل

 دندان  دست نیم .متـ 

  
 cusp  دندانه 

 گِـرد    های  برآمدگی از    هریک ]پزشکی   دندان . پ[
 یـا در      جونـده    در سطح   ه ک   دندان  تاجتیز      یا نوک 

   قرار دارند نزدیکی آن
  

  ,posterior teeth  خَلفی  دندانهای  
buccal teeth, cheek teeth 

و ) molar( آسـیا     دنـدانهای  ]پزشکی   دندان . پ[
قوس    عقب   در قسمت   که) premolar(آسیا    پیش

   قرار دارند دندانی
  

  ,permanent teeth  دائمی   دندانهای  
dentes permanentes, secondary dentition, 
dens succedaneus, succedaneous 
dentition 

   دنــدانی  ثانویــۀ مجموعــۀ ]پزشــکی  دنــدان. پ[
 آنها از پنج تـا هفـت          رویش   که   دندان 32  شامل
 بـا    سالگی  سه  و   و در هفده تا بیست       شروع  سالگی
)   عقـل   دنـدانهای  (  سـوم   آسیای   دندانهای  رویش
  شود یکامل م

  permanent dentition   دائمی  دندانگان   .متـ 
  

  ,deciduous teeth     شیری دندانهای  
primary teeth, primary dentition, baby  
teeth, first teeth, milk teeth, temporary  
teeth, temporary dentition 

   شامل   دندانی   اولیۀ  مجموعۀ ]پزشکی   دندان . پ[
   جانـشین    دائمی  دندانهای  تدریج    ه ب   که   دندان 20

  شود آنها می
  deciduous dentition    شیری دندانگان   .متـ 
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  ,anterior teeth   قدامی دندانهای  
    labial teeth, morsal teeth 

   کـه    و نـیش     پیش  دندانهای ]پزشکی   دندان . پ[
   قرار دارند  دندانی قوس   جلوی در قسمت

  
 supporting cusps  پشتیبان  های  دندانه

) buccal (  لُپـی   هـای   دندانـه  ]پزشکی   دندان . پ[
 کـامی    هـای    و دندانـه     پایین   فک   خَلفی  دندانهای
بَرهمـایی     در حالـت     که  باال   فک   خلفی  دندانهای
   هستند  با یکدیگر در تماس مرکزی

  
 nonsupporting cusps  ناپشتیبان  های  دندانه

  دنـدانهای    زبانی  های  دندانه ]پزشکی   دندان . پ[
 buccal   لُپــی هــای  و دندانــه  پــایین  فــک خَلفــی

  بَرهمـایی    در حالـت     که  باال   فک   خَلفی  دندانهای
   ندارند و آزادند  با یکدیگر تماس مرکزی

  
 dental  دندانی 

ویژگی همخوانی کـه در تولیـد آن         ]شناسی  زبان[
 یابد مینوک زبان با دندانها تماس 

  
 dentoalveolar  کیآرَ  دندانی

ــدان. پ[ ــکی  دن ــوط ]پزش ــه مرب ــدانها و   ب  دن
   سازه آرَک

  
 two-storeyed  دواشکوبه 

ویژگـی جنگلـی کـه دو الیـه          ] جنگـل  . منابع[
  داردپوشش تاج

  
 دوزنجیرْدوپیچ ← دوپیچ

  
 bicycle touring  گردی  دوچرخه

 سـفر تفریحـی بـا دوچرخـه بـرای           ]گردشگری[
 گشت و کشف یا تماشا

 insecticidal smoke  شکُ حشرهدود 
 کُش حشرهگاز حاصل از تصعید     ] زراعـت  . ک[

  جامد
  

 varimax rotation  ورد بیشیندوران 
دورانــی متعامــد از عاملهــا در تحلیــل ] ریاضــی[

ماکسیمم بـین بارهـای     /عاملی که پراکنش بیشینه   
ترتیب تفسیر عاملهـا را       عاملی ایجاد کند و بدین    

  دارتر سازد معنی
  دوران واریماکس.متـ 

  
 Historic period  تاریخیدوران 

ای در گذشــته کــه از  هــر دوره ]شناســی باســتان[
 طریق مدارک نوشتاری قابل پژوهش باشد

  
 Dark Ages  تاریکدوران 

های بالفصل بعـد از سـقوط         دوره ]شناسی  باستان[
شــناختی  کــه مــدارک باســتان تمــدنها یــا زمــانی

بــه ، ار پیــشیندر مقایــسه بــا ادوبــه آن،  مربــوط
 ای از انحطاط اشاره دارد دوره

  
  ورد دوران بیشین ← واریماکسدوران 

  
 apoapsis  دوراوج

ای در مـدار بیـضوی، در دورتـرین           نقطه] نجوم[
فاصله از مرکز جسمی که مدار برگرد آن پیموده         

 شود می

  
 all-sky camera  پوش آسماندوربین 

 تقریباً دوربینی که میدان دید آن سراسر یا] نجوم[
سراسر آسمان محلـی را در یـک قـاب تـصویر            

 جای می دهد
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  ,candid camera  مخفیدوربین 
    hidden camera 

رویـدادهایی  شـامل   ای تلویزیونی     برنامه ]سـینما [
شده در مکانهای گوناگون     دوربینهایی پنهان با  ه  ک
 بط شده استض

  
  ,point of view camera  همراهدوربین 

    lipstick camera  
دوربین ویدئویی کوچکی که به کاله یـا      ]سـینما [

شـود تـا      بازیگر نـصب مـی    ... لباس یا عینک و     
 نمایی از دیدگاه او را ارائه کند

  
  پزشکی الکترونیکی ←دورپزشکی 

  
 antarafacial  خیدورُ
طـور     نوعی شیمی فضایی کـه در آن بـه         ]شیمی[

همزمان دو پیوند سـیگما در دو سـمتِ صـفحۀ           
 شوند  تشکیل یا شکسته میπبه پیوند  مربوط

  
 refuse derived fuel, RDF  دورریزسوخت

 از جداسـازی  پـس پسماندی کـه   ] زیـست   محیط[
مواد قابل بازیافـت و مـواد غیرسـوختنی، از آن           

 شود برای تولید انرژی استفاده می
  

 combustible refuse  سوختنیدورریز 
 حاوی کربن آزاد    جامدهر پسماند   ] زیست  محیط[

 بی که قابل سوختن باشدیا ترکی
  

 circuit tourism  دورگردی
 رفتن از مقصدی به مقـصدی دیگـر         ]گردشگری[

  در یک سفر
  

 Old Assyrian period  آشور کهندورۀ 

ای در تاریخ پادشاهی آشـور        دوره ]شناسی  باستان[
 .م. ق 2000رودان کـه در حـدود         در شمال میـان   

نی آغاز شد و تا برافتادن سلطۀ امپراطـوری میتـا         
  ادامه یافت.م. ق1328در 

  
 Middle Assyrian period  آشور میانهدورۀ 

ای در تاریخ پادشاهی آشور،       دوره ]شناسی  باستان[
 .م.های چهاردهم تا دوازدهم ق در فاصلۀ سده

  
 Neo-Assyrian period  آشور نودورۀ 

ــتان[ ــی باس ــان دوره ]شناس ــاریخ می رودان  ای در ت
 کـه   .م. ق 612 تـا    911شمالی در فاصلۀ سالهای     

پادشاهی آشور به اوج قدرت سیاسی و فرهنگی        
 رسد خود می

  
  Proto-Dynastic period  ها آغاز سلسلهدورۀ 

از  دوران پـیش  ای در اواخـر       دوره ]شناسی  باستان[
 در مــصر هــا دوران سلــسله و اوایــل هــا سلــسله

ــا 3200حــدود ( کــه در طــی آن ) .م. ق3000 ت
ولت متحـد در    گیری د   تحوالت سیاسی به شکل   

 های کهن انجامید دورۀ سلسله
  Gerzean period  ای  هزردورۀ ج  .متـ 

 Dynasty 0  سلسلۀ صفر  

  
 Proto-Elamite period  آغاز عیالمیدورۀ 

نخستین مرحله از تمدن عـیالم از        ]شناسی  باستان[
  .م. ق2800 تا 3300حدود 

  
 protoliterate period  دورۀ آغاز نگارش

ــاریخ  هبرهــ ]شناســی باســتان[ ای در دورۀ آغــاز ت
کـه  .) م. ق 3100 تـا    3400حدود  (آسیای غربی   

  شوند تصویری ظاهر می (tablets)های  نبشته گِل
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  دورۀ افسردگی عمده
    major depressive episode 

 که حداقل  اختالل خُلقی ای از      دوره ]شناسی  روان[
کـم دارای     به مدت دو هفته ادامـه دارد و دسـت         

ئمی چون کاهش یا افزایش     چهار عالمت از عال   
 ، خـستگی و کنـدی     پرخـوابی ،  خـوابی   بیاشتها،  
   استسراسیمگی و حرکتی  ـ  روانی

  
 Old Babylonian period  بابل کهندورۀ 

ــتان[ ــی باس ــان دوره ]شناس ــاریخ می رودان  ای در ت
. م. ق1600 تــا 2000جنــوبی در فاصــلۀ زمــانی 

 الرسا در نیمۀ اول و سلـسلۀ       ـ  شامل دورۀ ایسین  
  آموری در نیمۀ دوم

  
 Middle Babylonian period  بابل میانهدورۀ 

ای که از زمان سقوط سلسلۀ        دوره ]شناسی  باستان[
کاسی و روی کار آمدن سلسلۀ دوم ایسین تحت       

 1104 تــا 1126(ر اول صَفرمــانروایی نَبوکَدنَــ 
شود و تا قدرت یافتن کلـدانیان         شروع می ) .م.ق

 یابد  ادامه می.م. ق800در حدود 
  

 Neo-Babylonian period  بابل نودورۀ 
ــتان[ ــاریخ جنـــوب  دوره ]شناســـی باسـ ای در تـ

 که با آمدن اقـوام      .م. ق 688رودان از حدود      میان
کلدانی و آرامی و همچنین شروع مناسبات میان        

شـود و تـا       بابل و امپراطوری آشور نو آغاز مـی       
سقوط آشور و قدرت گرفتن امپراطوری بابل نو        

دست کـورش بـزرگ در       ام فتح بابل به   و سرانج 
 یابد  ادامه می.م. ق539سال 

  
  مصر بطلمیوسی ←بطلمیوسی دورۀ 

  
  پادشاهی کهن ←پادشاهی کهن دورۀ 

  پادشاهی میانه ←پادشاهی میانه دورۀ 
  

  پادشاهی نو ←پادشاهی نو دورۀ 
  

 Preceramic Period  سفال از پیشدورۀ 
فـت دورۀ   قـدیمیترین دوره از ه     ]شناسـی   باستان[

 9 ,000 تـا    18 ,000شناسی پرو، از حدود       باستان
 سال قبل از میالد

  
  Pre-Dynastic period  ها ازسلسله  پیشدورۀ 

ــاریخ  ]شناســی باســتان[ دورۀ بالفــصل پــیش از ت
 حکومت متحد   تشکیلمکتوب در مصر، پیش از      

  .م. ق3100در سال 
 Pre-Dynastic Egypt  ها    ازسلسله مصر پیش  .متـ 
 Predynastic  ها    لسلهازس پیش

  
 forecast period  بینی  پیشدورۀ 

 بـرای آن انجـام      بینـی   پـیش بازۀ زمانی که     ]جـوّ [
 شود می

  
  های قدیم دورۀ سلسله ←سارگونی  پیشدورۀ 

  
  ها دورۀ آغاز سلسله ←ای  جرزهدورۀ 

  
 dry period  خشکیدورۀ 

فاصلۀ بین دو دورۀ شیردهی کـه        ] زراعت . ک[
 دهد  نمی شیردامدر طول آن 

  
 Roman period  رومیاندورۀ 

 تــا .م. ق200ای از حــدود  دوره ]شناســی باســتان[
کــه در طــی آن دولــت روم بــر منــاطق .  م400

مختلفی در اروپا و آسیا و افریقا سلطۀ سیاسی و          
  نظامی داشت
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  Dynastic period  ها سلسلهدورۀ 
باستان که مصر ای در تاریخ      دوره ]شناسـی   باستان[

از پادشاهان یـا فراعنـه را در قالـب          سی سلسله   
یک نظـام پادشـاهی متحـد در فاصـلۀ سـالهای            

  شود  شامل می.م. ق332 تا 3100
 Dynastic Egypt  ها   مصر سلسله  .متـ 

  
  2دورۀ عتیق ←های آغازین  سلسلهدورۀ 

  
  های قدیم سلسلهدورۀ 

    Early Dynastic period2  
ای تــاریخی در جنــوب   مرحلــه ]شناســی باســتان[
که با  . م  . ق 2330 تا   2900رودان حدود سالهای      انمی

  رسد گذاری سلسلۀ پادشاهان اَکَد به پایان می بنیان
 Pre-Sargonid period  سارگونی  دورۀ پیش  .متـ 

  
 manic episode  شیداییدورۀ 

 که حداقل یک    شیداییای از      مرحله ]شناسی  روان[
ــی  ــول م ــه ط ــصۀ آن   هفت ــشد و مشخ ــقِ ک خُل

باال همراه با سه عالمت یا بیـشتر         و   پذیر  تحریک
افزایش تحرک و   : است که این عالئم عبارتند از     

 و پرحرفـی و پـرش       حرکتـی  ـ   سراسیمگی روانی 
 بینی و خودبزرگ (flight of ideas)افکار 

  
 Archaic period1  1عتیقدورۀ 

ــتان[ ــی باس ــان از   دوره ]شناس ــگ یون ای در فرهن
ــانی حــوالی  ــا  .م. ق750اعــتالی فرهنــگ یون ت

  .م. ق480جنگهای پارسی در 
  

  Archaic period2  2قعتیدورۀ 
ای در فرهنگ مـصر باسـتان         دوره ]شناسی  باستان[

 تـا   3200 از حـوالی     ،دو سلـسلۀ آغـازین    شامل  
  .م. ق2800

  های آغازین دورۀ سلسله .متـ 
  Early Dynastic period1  

  
 rolling period, period of roll  غلتشدورۀ 

زمـانی برحـسب ثانیـه کـه یـک            ت مـد  ]دریایی. ح[
 خورد شناور از یک پهلو به پهلوی دیگر غلت می

  
 hypsithermal period  فرادماییدورۀ 

دورۀ زمانی از هفت هزار تـا پانـصد سـال            ]جوّ[
شـود در آن اقلـیم        قبل از مـیالد کـه تـصور مـی         

 جهانی گرمتر از امروز بوده است
  

 Pharaonic period  فراعنهدورۀ 
دورۀ تاریخی مصر بعد از تأسیس       ]اسیشن  باستان[

 .م. ق332 تا 3100های پادشاهی در  سلسله
  

  classic(al) period  1کالسیکدورۀ 
اوج فرهنگ یا تمدن در هر      دورۀ   ]شناسـی   باستان[

 جامعۀ باستانی
  

  Classic period  2کالسیکدورۀ 
دورۀ شکوفایی فرهنـگ و هنـر و         ]شناسی  باستان[

  .م.ای پنجم و چهارم قه تمدن یونانی در سده
 Classical Age  عصر کالسیک   .متـ 

  
  کالسیک آغازیندورۀ 

    Early Classical period 
نخستین مرحلـۀ تقـسیمات دورۀ     ]شناسـی   باستان[

کالسیک در مطالعۀ فرهنگ و تاریخ و هنر یونان         
 .م. ق450 تا 500باستان، از حدود 

  
 High Classical period  دورۀ کالسیک برین

مرحلـۀ اوج فرهنـگ و تـاریخ و          ]شناسی  ستانبا[
هنر یونان باستان در تقسیمات دورۀ کالسیک، از       

 .م. ق400 تا 450حدود 
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 Late Classical period  دورۀ کالسیک پایانی
آخرین مرحله در تقسیمات دورۀ      ]شناسـی   باستان[

کالسیک در مطالعۀ فرهنگ و تاریخ و هنر یونان         
  .م. ق323 تا 400باستان، از حدود 

  
 Late period  متأخردورۀ 

ای در تـاریخ مـصر باسـتان          دوره ]شناسـی   باستان[
هـای    که شامل سلسله  ) .م. ق 332 تا   664حدود  (

ــا ســی ام و تهــاجم اســکندر  بیــست و شــشم ت
 مقدونی است

  
 Intermediate periods  فترتهای  دوره

در فاصلۀ  سه دوره در تاریخ مصر       ]شناسی  باستان[
 تا پادشاهی میانه و پادشـاهی       بین پادشاهی کهن  
کـه در طـی آنهـا یکپـارچگی         نو و دورۀ متأخر     
 بین حکومتهـای     کشور بود و  کشور از میان رفته   

 ای رقیب تقسیم شده بود منطقه
  

 Geometric period  هندسی دورۀ 
ــان  دوره ]شناســی باســتان[ ــر یون ــاریخ هن ای در ت
که شاخصۀ آن اسـتفاده از      ) .م. ق 700 – 1100(

 دسی در تزیین سفالهای آن دوره استنقوش هن
  

  ,Hellenistic period  مĤبی یونانیدورۀ 
    Hellenistic 

ای در تـــاریخ یونـــان و  دوره ]شناســـی باســـتان[
گسترش فرهنگ یونانی از تاریخ مرگ اسـکندر        

 تا سلطۀ امپراتوری روم بـر حـوزۀ         .م. ق 323در  
 .م. ق30 تا 27در مدیترانه و آسیای غربی 

  
 foul hawse  یچپ دوزنجیرْ

 وضعیت زنجیرهای شناورِ در لنگری      ]دریایی. ح[
هم پیچیده و گره      که در آن زنجیرهای دو لنگر به      

 اند خورده

 cross in the hawse  پیچ دوزنجیرْتک
 کـه آن شـناورِ   دوزنجیرْپیچ حالتی از   ]دریایی. ح[

   درجه چرخیده باشد180در لنگر 
 cross  پیچ  تک .متـ 

  
 clear hawse, open hawse  جدا دوزنجیرْ

 وضعیت زنجیرهای شناورِ درلنگری     ]دریـایی . ح[
که در آن زنجیرهای دولنگـر کـامالً از یکـدیگر           

  اند بازهستند و روی هم نیفتاده
  

 round turn in the hawse  چندپیچ دوزنجیرْ
 کــه در آن پــیچ دوزنجیــرْ حــالتی از ]دریــایی. ح[

   چرخیده باشد720شناورِ در لنگر 
 round turn  چندپیچ   .متـ 

  
 elbow in the hawse  دوزنجیرْدوپیچ

ــایی. ح[ ــرْپیچ حــالتی از ]دری ــه در آن دوزنجی  ک
   درجه چرخیده باشد360شناورِ در لنگر 

  elbow  دوپیچ  .متـ 
  

 hawse1  دوزنجیره
 وضعیت زنجیرها در جلـوی دماغـۀ        ]دریایی. ح[

شناورِ در لنگر وقتی که شناور با دو لنگر چپ و           
  مهار شده باشدراست 

  
 antenna  دوشاخک

سـی    جـی   کنـشی ان    کهکـشان بـرهم     زوج] نجوم[
ــع در صــورت 4039ســی  جــی  و ان4038 ، واق

 میلیـون سـال نـوری از    60فاصلۀ  به فلکی کالغ،  
 زمین

  
  bifurcation  شاخگیدو
هـا در     ریـشه    انشعاب  محل ]پزشکی   دندان . پ[

    دوریشه دندانهای
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 slurry  دوغاب
مخلوطی از مایع و جامـدات ریـز         ]زیست  محیط[

 نامحلول
  

 lime slurry  آهکدوغاب 
 مخلوط آب و ذرات معلق آهک] زیست محیط[

  
  ,double bill  فیلم با یک بلیتدو 
    double feature 

نمایش دو فـیلم داسـتانی بلنـد در یـک            ]سینما[
 نوبت با یک بلیت

  
 bilabial, labio-labial  بی دولَ
خوانی که در تولید آن از      ویژگی هم  ]شناسی  زبان[

 شود دو لب استفاده می
  

  ,e-government  الکترونیکی دولت 
digital government, online government, 
Internet-based government 

 استفادۀ دولت از فنّاوری اطالعات بـرای        ]رایانه[
مبادلۀ اطالعات و خدمات با شهروندان و بخش        

  خصوصی و سایر نهادها
  

  ,government-to-government  دولت   به دولت
    G2G 

تعامل برخط و غیرتجاری بین سـازمانها        ]رایانـه [
 و مقامات دولتی

  
  ,government-to-business  شرکت   به دولت

    G2B 
تعامل برخط و غیرتجاری میان دولـت و         ]رایانه[

 بخش خصوصی
  

 government-to-citizen, G2Cشهروند به دولت
 و غیرتجاری بـین دولـت و        تعامل برخط  ]رایانه[

 شهروندان

  ,government-to-employee  کارمند  به دولت
    G2E 

استفادۀ دولـت از اینترنـت بـرای بهبـود           ]رایانه[
کــارایی ســازمانهای دولتــی در اداره و مــدیریت 

 منابع انسانی

  
  nanny state  تیمارگردولت 

دولتــی کــه مراقبــت شــهروندان را از  ]سیاســی[
  عهده داردگهواره تا گور بر

  
  puppet state  نشانده   دست دولت 

دولتـی برخـوردار از حاکمیـت کـه در           ]سیاسی[
کنـد، ولـی      تر عمل می    ظاهر به ارادۀ دولت قوی    

  در واقع استقالل نسبی دارد
  

 rogue state  سرکش دولت 
افکنـان حمایـت      دولتی کـه از وحـشت      ]سیاسی[

المللــی دارای  کنــد و بــرخالف قــوانین بــین مــی
  آمیز با کشورهای دیگر است صومترفتاری خ

  
 minimal state  کمینه دولت 

ــا حــداقل تمرکــز قــدرت و   ]سیاســی[ دولتــی ب
  مسئولیت برای ادارۀ امور جامعه

  
 statesman  دولتمرد 

کسی که مسئولیت مهمی در حکومـت        ]سیاسی[
  دارد

  
 biprism  دومنشور

 180منشوری با زاویۀ رأس نزدیک بـه         ]فیزیک[
توانـد   دهد و مـی  ر تشکیل می  درجه که دو تصوی   

 نوارهای تداخلی ایجاد کند
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 colon  دونقطه
کـه  » :«ای نوشتاری به شـکل        نشانه ]شناسی  زبان[

  رود معموالً برای توضیح یا نقل مطلبی به کار می
  

 digraph  دونگاره 
دو حرف ترکیبـی کـه نـشانۀ یـک           ]شناسی  زبان[

  آوای واحدند
  

 digraphy  دونگاری
ــان[ ــی زب ــع ]شناس ــد  وض ــه در آن دو واح یتی ک

 نوشتاری نمایندۀ یک آوای واحدند
  

 oral medicine  پزشکی دهان
ای از دندانپزشکی که      شاخه ]پزشکی   دندان . پ[

تظاهرات دهانی بیماریهـای سـازگانی      به مطالعۀ   
(systemic diseases)پردازد  می 

  
  taphole  بارگیریدهانۀ 

 بلند  مجرای تخلیۀ فلز مذاب از کورۀ      ]متالورژی[
جلـوی    کـه در (cupola furnace)ل یا کورۀ کوپُ

کوره، نزدیـک کـف بوتـه قـرار دارد و بـا گِـل               
  شود مسدود می

  
  vestibule of mouth  دهان دهلیز 

قسمتی از حفرۀ دهـان بـین     ]پزشکی   دندان . پ[
  مخاط داخلی گونه و قوس دندانی

  
 labial vestibule  بی لَدهلیز 

   کـه   از دهلیـز دهـان      بخشی ]پزشکی   دندان . پ[
  کـی  آرَ  برآمـدگی  دندانها یا      لبی   و سطح    لب  بین

  قرار دارد  باقیمانده
  

 buccal vestibule  لُپی دهلیز 

بخشی از دهلیز دهان که در       ]پزشکی   دندان . پ[
 پ قرار داردمجاورت لُ

  
 vestibular  دهلیزی 

   دهلیز  به مربوط ]پزشکی  دندان. پ[
  

 donor  دهنده 
رسـانای خـالص      ای که به نـیم      ناخالصی ]فیزیک[

شـود تـا بـه نـوار رسـانش الکتـرون                افزوده می 
 بیشتری بدهد

  
  پیشگیرانهدیپلماسی 

    preventive diplomacy  
اقدام دیپلماتی یک یا چند کنشگر برای        ]سیاسی[

  جلوگیری از اقدام احتمالی طرف مقابل
  

 meteorological observer  دیدبان هواشناسی
عضو یک تـشکیالت هواشناسـی یـا فـرد           ]جوّ[

مورد تأیید آن که دیـدبانی هواشناسـی را انجـام           
 کند دهد و ارسال می می

  
  دریایی وضع هوادیدبانی 

    marine weather observation 
 دیدبانی وضع هوا در دریا توسط کشتی ]جوّ[

  
 mountain observation  کوهستانیدیدبانی  

ای  ریهــای لحظــهگی ای از انــدازه مجموعــه ]جــوّ[
وضع هوا که در یک مکان کوهـستانی انجـام و           

 شود ثبت می
  

  هواشناختیدیدبانی 
    meteorological observation 

گیری یک یا چنـد عنـصر         ارزیابی یا اندازه   ]جوّ[
 هواشناختی
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 point of view, POV, standpoint  دیدگاه 
دیدگاهی که از رهگذر آن رویـداد ارائـه          ]سینما[

 شود می
  

  دیرش رخشافتاب/ آفتاب رخشدیرش 
    bright sunshine duration 

ای که در آن تابش خورشـیدی         دورۀ زمانی  ]جوّ[
هـای آشـکار      شدتی است که از اجـسام سـایه        به

  ایجاد کند
  ساعات آفتابی .متـ 

  
 agogic  وری دیرش

طـور خـاص تأکیـد و          کیفیت بیان و به    ]موسیقی[
ش حاصـل   تأکیدگذاری که بیشتر بـا تغییـر کـش        

 وری شود تا تغییر شدت می
  

 palaeopathology  شناسی آسیب دیرین
ــتان[ ــی باس ــیها،    ]شناس ــا، ناخوش ــناخت بیماریه ش

معلولیتها، جراحتها، مصدومیتها، رژیمهای غذایی و      
ماننــد اینهــا در جوامــع باســتانی از طریــق انجــام  
 آزمایشهای علمی بر روی بقایای انسانی و جانوری

  
 palaeoclimatology  اسیشن اقلیم دیرین

پــژوهش علمــی دربــارۀ رونــد  ]شناســی باســتان[
 شناختی گذشته شرایط اقلیمی در ادوار زمین

  
 palaeoanthropology  شناسی انسان دیرین

پژوهش دربارۀ منشأ انسان و تکامل       ]شناسی  باستان[
 ای شناختی او براساس بقایای سنگواره زیست

  
 palaeoecology  شناسی  بوم دیرین

 جوامـع    پـژوهش دربـارۀ رابطـۀ      ]شناسـی   باستان[
انــسانی بــا محــیط زیــست پیرامونــشان و تــأثیر 

 متقابل آنها بر یکدیگر

 palaeodemography  شناسی جمعیت دیرین
ــتان[ ــسانی و   ]شناســی باس ــای ان ــۀ جمعیته مطالع

ــای   ــتان و الگوه ــی دوران باس ــرات جمعیت تغیی
 ومیر آنها در دوران گذشته مرگ

  
 palaeopedology  ناسیش خاک دیرین

ــتان[ ــدایش و   ]شناســی باس ــۀ چگــونگی پی مطالع
شناسی خاکهای مدفون  ساختار و سرشت و چینه 

شناسی،   شناسی و زمین    ای از نظر باستان     سنگواره
شــناختی و  ریخــت بــا توجــه بــه اهمیــت زمــین

 شناختی  و اقلیممحیطی زیست دیرین

  
 palaeoenvironment  محیط زیست دیرین

محیط باستانی یا کهـن کـه         زیست ]اسیشن  باستان[
توان آن را با استفاده از علوم مختلـف، ماننـد            می

  بازسازی کردشناسی گردهجانورشناسی یا  باستان

  
 palaeoserology  شناسی سرم دیرین

شــناختی بقایــای  بررســی خــون ]شناســی باســتان[
شدۀ انـسان     زده یا مومیایی    استخوانهای اجساد یخ  

ای خونی و خانوادگی میان     برای شناخت پیونده  
 آنها

  
 palaeometallurgy  فلزکاری دیرین

مطالعۀ تاریخ فلزکاری از آغاز تـا        ]شناسی  باستان[
انقالب صنعتی که به تجزیه و تحلیـل ابزارهـا و           

 پردازد به این فنّاوری می  های مربوط محوطه

  
 palaeoautopsy  کالبدگشایی دیرین

ــتان[ ــی باس ــای  ]شناس ــی بقای ــل فن ــساد تحلی  اج
شـناس    انـسان انسانهای عصر باستان بـه وسـیلۀ        

 شناسی آسیب دیرین متخصص در جسمانی
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 palaeoethnology  شناسی مردم دیرین
شـناختی دربـارۀ      مطالعـات مـردم    ]شناسی  باستان[

 شیوۀ زندگی و رفتار جوامع گذشته
  

 palaeoethnography  نگاری مردم دیرین
هنـگ  ثبـت و ضـبط روشـمند فر        ]شناسی  باستان[

ــیش ــسان پ ــارۀ   از ان ــژوهش درب ــرای پ ــاریخ ب ت
  های زندگی جوامع گذشته شیوه

  
 palaeoeconomy  معیشت دیرین

شناسـی از     رویکـردی در باسـتان     ]شناسـی   باستان[
 به بعد که به مطالعۀ رفتـار انـسان در           1960دهۀ  
شـدت    پردازد و بـه     تاریخ می   از  زیست پیش   محیط

  ی است تحت تأثیر مفاهیم رفتارشناسی جانور
  

 brake disc  ترمزدیسک 
 که متـشکل از     ترمز دیسکی بخشی از    ] ریلی .ح[

یک صفحۀ فوالدی یا چدنی یا آلومینیمی اسـت         
 شود که روی محور چرخ سوار می

  
 cavity wall  حفرهدیوارۀ 

هـایی کـه      هریک از دیـواره    ]پزشکی   دندان . پ[
گیـرد و     خـورده را در بـر مـی         حفرۀ دندان تراش  

حی از دندان که در مقابـل آن قـرار          براساس سط 
 شود نامگذاری میاست گرفته 

  
 diathermal wall  گرماگذر دیوارۀ 

مرز بین هر سامانه و محیط اطراف کـه     ] فیزیـک [
 پذیر است انتقال گرما از آن امکان

  
 axial wall  محوریدیوارۀ 

 که  حفرههای    دیوارهیکی از    ]پزشکی   دندان . پ[
ای   جاورت بافت مغـزه   صورت عمودی و در م     به

 قرار دارد
  

 pulpal wall  ای  مغزهدیوارۀ 
 که  حفرههای    دیوارهیکی از    ]پزشکی   دندان . پ[

 است و مغزۀ دنـدان را در        سطح بَرهمایی موازی  
سطحی عمود بر محـور طـولی دنـدان پوشـانده           

 است
  

 یکسوساز پیوندی ←پیوندی دیود 
  



  ذ
  sedimentogenic deposit    زاد رسوبذخیرۀ 

 ذخیـرۀ حاصـل از انتقـال عناصـر          ]شناسـی   زمین[
 فلزی از یک منشأ رسوبی به سنگ میزبان

  
   دمی برون ـ  رسوبیذخیرۀ 

sedimentary-exhalative mineral deposit 
 (stratiform)ســان   ذخیــرۀ چینــه]شناســی زمــین[

ــشته ــه از شــورابهای خــارج  نه شــده از  شــده ک
  است گسلهای زیردریایی حاصل شده 

  
  کانسار ماگمایی ← ماگماییذخیرۀ 

  
  mineral deposit     معدنیذخیرۀ 

   از مواد معدنی طبیعی اعـم       ای  توده ]شناسی  زمین[
  های فلزی یا کانیهای غیرفلزی که معموالً         از کانه 

  

  ارزش اقتصادی دارند
  

 corn sheller  کُن دانه  ذرت
ــردن   ] زراعــت. ک[ ــدا ک ــرای ج ــتگاهی ب دس

 الل های ذرت از ب دانه
  

 گدازپذیری ←پذیری  ذوب
  

  arc melting  قوسیذوب 
  کورۀ قوس الکتریکیذوب فلز در  ]متالورژی[
  

 stakeholder  ذینفع
شخص یا سازمانی که فعاالنه در کـار         ]پروژه. م[

 پروژه شرکت دارد یا نحوۀ اجرا یا تکمیل         پروژه
 گذارد بر سود یا زیان او تأثیر می

  



  ر
  فشار واکنشگاه آب تحت ←فشار  آب تحترآکتور 

  
  واکنشگاه آب جوشان ←آب جوشان رآکتور 

  
  واکنشگاه آب سبک ←آب سبک رآکتور 

  
  واکنشگاه آب سنگین ←آب سنگین رآکتور 

  
  ای واکنشگاه شبکه ←ای  شبکهرآکتور 

  
 counseling relationship  ای مشاورهرابطۀ 

ای بین مُراجـع   تعامل و رابطۀ حرفه    ]شناسی  روان[
ور که مشخصۀ آن همدلی و صداقت بـین         و مشا 

 ست ادو آن
  

  ,precision approach radar تقرب دقیقرادار 
    PAR  

ــوایی.ح[ ــه ] ه ــق  رادار اولی ــه موقعیــت دقی ای ک
  کند هواگرد را در هنگام تقرب مشخص می

  
 frequency agile radar  بسامد چابکرادار 

/ راداری که بسامد خود را برمبنـای تـپ         ]نظامی[
 در محدودۀ یک باند بـسامد       پالس/  به تپ  پالس

 دهد تغییر می

 over-the-horizon radar  فراافقرادار 
هــای  راداری کــه بــا اســتفاده از پدیــده ]نظــامی[

بازتابی و شکست امواج، بُرد رهگیـری خـود را          
 دهد به فراتر از خط دید گسترش می

  
  مراقبت رزمیرادار 

    combat surveillance radar 
راداری با عملکرد معمولی بـرای حفـظ         ]نظامی[

 مداومت نظارت بر رزم
  

  هوابُرد پهلونگررادار 
    side-looking airborne radar 

رادار هواپایه که در زاویۀ قائم نسبت بـه          ]نظامی[
کند و تصویر اهـداف       محور هواپیما جستجو می   

ض زمین را برای خلبـان فـراهم        رمتحرک و عوا  
 آورد می

  
 radiosonde  رادیوگمانه

بارمـصرف کـه      هر بستۀ ابزار هواشناختی یک     ]جوّ[
شـود تـا      مـی   اغلب با پرواز آزاد بالن بـه بـاال بـرده          

ی را از سـطح زمـین       رخهای قائم متغیرهای جوّ     نیم
ها را از طریـق       گیری و این داده     سپهر اندازه   تا پوشن 

  کندرادیو به سامانۀ گیرندۀ زمینی ارسال
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 Algol  الغول رأس
) کـسوفی (ستین ستارۀ دوتایی گرفتی     نخ] نجوم[

 9/2شده کـه قـدر آن در تنـاوبی تقریبـاً              شناخته
 کند  تغییر می4/3 و 1/2روزه، بین 

  
 Alpheratz  مسلسلهرأس 

 و فاصلۀ   1/2 با قدر    9 زیرغولی از ردۀ ب   ] نجوم[
  سال نوری از زمین100

  
  littoral drift    ساحلیرانۀ 

و جریانهـای    موادی کـه بـا امـواج         ]شناسی  زمین[
 شوند جا می زون ساحلی جابه

  
 information strategy  اطالعاتیراهبرد 

 تدبیری برای اطمینـان از اثربخـشی و         ]کتابداری[
گذاری در عرصۀ فنّاوری نظامها و        کارایی سرمایه 

 اطالعاتیخدمات 
  

 theater strategy  صحنهراهبرد 
شــده در  تتــدابیر و راهکارهــای هــدای ]نظــامی[

 و  راهبرد ملـی  ها و   ین اهداف و سیاست   جهت تأم 
چندملیتی از طریق کاربرد همزمـان و یکپارچـۀ         

 نیروهای نظامی و سایر ابزارهای قدرت ملی
  

 national strategy  ملیراهبرد 
کارگیری امکانات    علم و هنر توسعه و به      ]نظامی[

دیپلمــاتی و اقتــصادی و اطالعــاتی و نیروهــای 
 جنـگ بـرای     نظامی یک کشور در زمان صلح و      

 تأمین اهداف ملی
  

 military strategy  نظامیراهبرد 
 فنون و دانشهای مربـوط بـه اسـتفاده از           ]نظامی[

نیروهای مسلح یک کشور برای دست یافتن بـه         

 ملی با توسل به زور یـا تهدیـد          سیاستاهداف  
 به توسل به زور

  
 cloud street  برْاَ گون راه
 مـوازی بـا     ابرهایی با آرایش خطی تقریبـاً      ]جوّ[

  سمت باد
  
 trekker  نورد راه
 گردشگری که در مسیری ناهموار و       ]گردشگری[

  کند  مینوردی راهسخت و طوالنی 
  
 trekking  نوردی راه
 در مسیر نـاهموار و      ویرَ  پیاده نوعی ]گردشگری[

 سخت و طوالنی

  
  ای آزارگر رایانه ←رایاآزارگر 

  
 cyberstalking  رایاآزاری

 یا  الکترونیکیراد با استفاده از نامۀ       آزار اف  ]رایانه[
پیام فوری یا از طریق ارسال پیام به یک وبگاه یا      

 کـه نـوعی   (discussion group)وگو  گروه گفت
  آید حساب می جُرم به

  
 cyber-squatting  رایااحتکار

منظـور   ثبت یـک نـام دامنـۀ اینترنتـی بـه         ]رایانه[
  فروش آن با قیمت باالتر در آینده

  
 cyberware  اررایاافز

افزار یا اجزایـی مکـانیکی کـه در           سخت ]رایانه[
عنـوان میانـا      شود و به    بدن انسان کار گذاشته می    

بین دستگاه اعصاب مرکزی و رایانۀ متصل به آن 
  کند عمل می
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  cyberburger joint  رایابِرگری
نوعی غذاخوری که دستیابی به اینترنـت        ]رایانه[

  ازدس را برای مشتریانش فراهم می
  

 cyberprise  رایابنگاه
ای که اساس آن بـر وب اسـتوار           مؤسسه ]رایانه[

  است
  

 cyberchondriac  رایابیم
اش  کند رایانـه  کاربری که همواره فکر می     ]رایانه[

  ایراد دارد
  

 cybersurgery  رایاجراحی
ایجاد محیط مَجازی برای عمل جراحـی        ]رایانه[

حـی  ریزی و حتی عمـل جرا       یا آموزش و برنامه   
  واقعی بر روی انسان یا حیوان

  
 cyberlife   رایاجهان

ــه[ ــاربران بازیهــای   ]رایان ــایی تخیلــی کــه ک دنی
آورنـد و در آن       وجود مـی    ای برای خود به     رایانه

  گیرند عهده می نقشهایی به
  

 cyberspace  رایاسپهر
اینترنت و آنچه به دنیـای رقمـی مربـوط       ]رایانه[

  شود می
  

 cyberbusiness  رایاشرکت
شرکتی که بیـشتر فعالیتهـای خـود را از           ]رایانـه [

  دهد طریق اینترنت انجام می
  

 cybercard, e-card  رایاکارت
 کـه از طریـق      الکترونیکـی  کارت تبریک    ]رایانه[

  شود پست الکترونیکی ارسال می

 cyberchat  رایاگپ
وگوی چند نفر با یکدیگر از طریق        گفت ]رایانـه [

  یک وبگاه برخط
  

 cyberchatroom  سرا  رایاگپ
 بـرخط کـه در آن محلـی بـرای           یوبگاه ]رایانه[

شـود تـا بـا        کننـدگان فـراهم مـی       گروه شـرکت  
  دیگر صحبت کنندیک

  
 cyberethnography  نگاری  رایامردم

ــه[ ــای    ]رایان ــگ گروهه ــت فرهن ــی و ثب بررس
  شوند  ای که در اینترنت تشکیل می مجازی

  
  قانونیرایانش 

    cyberforensics, computer forensics 
آوری و پردازش اطالعات با رایانـه         جمع ]رایانه[

  برای ارائه به دادگاه
  

 cybernaut  رایانورد
ــه[ ــا گــردش در اینترنــت  . 1 ]رایان فــردی کــه ب

فردی که در   . 2کند    واقعیت مَجازی را تجربه می    
  پردازد اینترنت به اکتشاف می

  
  دانش رایانیک ←رایانیک 

  
  cyberneticist  دان رایانیک

 تخـصص   رایانیـک  دانـش  فردی کـه در      ]رایانه[
  دارد
  شناس رایانیک .متـ 

  
  رایانیک دادن ← شناس  رایانیک

  
 cybernetic  رایانیکی

  رایانیک مربوط به ]رایانه[
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 cybercitizen  رایاوند
شهروند اینترنتـی یـا عـضوی از جامعـۀ           ]رایانه[

  ای رایانه
  netizen  وند    نت.متـ 

  
 cyberphobia  رایاهراسی

  هراس از رایانه ]رایانه[
  

 electorate  دهندگان رأی
شهروندانی که واجد شـرایط رأی دادن        ]سیاسی[

  در انتخابات هستند
  

  ,e-voting  الکترونیکی گیری  رأی
    electronic voting 

دهنـــدگان   انتخابـــاتی کـــه در آن رأی]رایانـــه[
  دهند  رأی میالکترونیکیصورت  به

  گیری ـ رأی ای .متـ 
  
 periodontal ligament  پیرادندانی    اطرُب

   بافـت    از جـنس    سـاختاری  ]پزشکی   دندان . پ[
   از یـک     دنـدان   روجۀ سا   به   با اتصال    که  همبندی
 دیگـر     از طـرف    کآرَ   داخلـی   سـطح   و به   طرف
  شود می  مربوط کآرَ در   دندان ریشۀ   تثبیت باعث

  
 attraction  ربایش

ت کاهش فاصلۀ بـین     نیرویی که در جه    ]فیزیک[
  کند دو ذره یا دو سامانۀ ذرات عمل می

   جاذبه.متـ 
 attractive force  جاذبه   ربایشی، نیروی نیروی

  
 molecular attraction  مولکولیربایش 

نیرویی که در جهت کاهش فاصلۀ میان        ]فیزیک[
  کند مولکولها عمل می

  جاذبۀ مولکولی.متـ 

 Almaak  مسلسلهرِجْل 
ای دوتایی شامل غول درخشان ردۀ        هستار] نجوم[

 8/4 با قدر 9  و کوتولۀ ب3/2 با قدر 3 ک
  

  mineral occurrence     معدنیرخداد 
 هر کانسنگ یا کانی اقتـصادی کـه         ]شناسی  زمین[

ها و زهکشها تجمع کرده و    در سنگ بستر آبراهه   
 قابل مشاهده است

  
  sedimentary facies    رسوبیرخسارۀ 

شناختی که از نظر        ای چینه   ساره رخ ]شناسی  زمین[
شناختی با سایر    شناختی و دیرینه    ویژگیهای سنگ 

 شناختی متفاوت است قسمتهای یک واحد چینه
  

  mineral facies    کانیاییرخسارۀ 
 با منشأهای مختلـف کـه       سنگهایی ]شناسی  زمین[

هـای خاصـی از فـشار و     اجزای آنها در محدوده   
 شوند حرارت تشکیل می

  
 bright sunshine  رخشافتاب/ ابآفت رخش

تابش خورشیدی با شـدتی کـه از اجـسام           ]جوّ[
  های آشکار ایجاد کند سایه

  
 facial  رُخی

سمت  به صورت یا به    مربوط ]پزشکی   دندان . پ[
 صورت

  
 particle track  ذرهردّ 
مسیری که ذرۀ پرانرژی در گذر از مایع         ]فیزیک[

ـ             جـا   هخیلی گرم یا در اتاقـک حبـاب از خـود ب
 گذارد می

  
  land capability class  ردۀ استعداد زمین

هـایی کـه میـزان        هر یـک از رده     ] زراعت . ک[
 شود  با آن سنجیده میاستعداد زمین
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 aggregate class  ردۀ انبوهشی
 ای از اشیای دیگر ای شامل مجموعه رده ]رایانه[
  

  استعداد زمینبندی  رده
    land capability classification 

بندی زمین باتوجه به قابلیـت        رده ] زراعت . ک[
 برداری از آن بهره

  
  شناختی بومبندی  رده

    ecological classification 
بندی چندعاملی مناطقی از      طبقه ] جنگل . منابع[

زمین و آبها با ویژگیهای مـشابه محـیط زیـست           
  فیزیکی و عوامل زیستی و عوامل انسانی

  
 crown class  تاجردۀ 

ــ[ ــان را  رده ] جنگــل. ابعمن ای کــه در آن درخت
 درختـان مجـاور     تـاج برمبنای رویش و موضـع      

 کنند بندی می طبقه
  

 stem class  ساقهردۀ 
ای کـه درختـان       شده  ردۀ تعریف  ] جنگل . منابع[

ــرار   براســاس کیفیــت و شــرایط ســاقه در آن ق
 گیرند می

  
  ونقل عمومی حملهای  رده

    transit mode classes 
ونقل عمومی    های مختلف حمل    شیوه] هریش. ح[

 اند بندی شده های پایه طبقه که براساس مشخصه
  

 isotopic tracer  ایزوتوپی ردیاب 
ایزوتوپی از یک عنصر پرتوزا یا پایـدار        ] فیزیک[

 مورد نظر به آن      که برای بررسی تغییرات سامانۀ    
  شود افزوده می

 dye, dyestuff رَزانه
بخـشی کـه در محـیط         نـگ مادۀ ر  ] رنگ پلیمر  [

خود قابلیـت حـل شـدن یـا پـراکنش دارد و از              
طریق واکنشهای شیمیایی یا جذب یـا پـراکنش         

  شود به مادۀ دیگر افزوده می
 مادۀ رنگرزی .متـ 

  
 acid dye اسیدی رَزانۀ 

ای آنیونی که به الیاف پروتئینی        رزانه ]رنگ  پلیمر[
زی آمیدی یا الیافی کـه شـامل گروههـای بـا            یا پلی 

  دارد(substantivity)هستند گرایندگی 
  

  basic dye بازیرَزانۀ 
دلیل وجود آنیلین یـا       ای که به    رزانه ]رنگ  پلیمر[

 گروههای مشابه در آن تا حدی خواص بازی دارد
  

  vat dyes خمیهای  رَزانه
های نامحلول در    رزانهای از     دسته ]رنگ  پلیمر[

، در آب یعنـی محلـول     شکل کاهیـده،      آب که به  
رونـد و پـس از اکـسایش          کـار مـی     روی لیف به  

مجدد، به حالت اصلی، یعنـی نـامحلول در آب،          
 گردند باز می

  
 lake dyes ای رزدانههای  رَزانه

ها که با نمکهـای      رزانهای از     دسته ]رنگ  پلیمر[
کروم یا آلومینیم ترکیب یا جـذب         کلسیم، باریم، 

 کنند  ایجاد میرزدانهشوند و  آنها می
  

 sulphur dye گوگردیهای  رَزانه
های نامحلول در     رزانهای از     دسته ]رنگ  پلیمر[

شـکل کاهیـده و       آب و بر پایـۀ گـوگرد کـه بـه          
سولفید بـر روی لیـف        شده در محلول سدیم     حل
روند و سپس برای بازگشتن به حالـت          کار می   به

 گیرند اصلی، تحت اکسایش مجدد قرار می
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 lake, colour lake, lake colour رَزدانه
 متـشکل از مـادۀ      رنگدانـۀ نـوعی    ]رنگ  پلیمر[

ای معـدنی     پایـه پذیر که بـه       رنگی آلی و انحالل   
 پیوند خورده است

  
  رنگرزی ←رَزش 

  
  رنگرزی فشاری ←فشاری رَزش 

  
  ,dyeing auxiliaries  یار رَزش

  dyeing assistants 
مواد مختلفی که برای تسهیل رَزش       ]رنگ  پلیمر[

  شود  افزوده می(dye bath)حمام رنگرزی به 
   مواد تعاونی.متـ 

  
  ,virtual battlefield  مجازیرزمگاه 

    virtual battle space 
سازی رقمی جنگ از طریق ترکیب         شبیه ]نظامی[

سـازهای مختلـف در یـک         ای از شـبیه     مجموعه
 رقمیمحیط 

  
 diet therapy  درمانی رژیم

 یز رژیمهای غذایی ویژه درمان بیماریها با تجو]تغذیه[
  

 puppet regime  نشانده   دسترژیم 
رژیمی که مقامات آن در جهـت منـافع          ]سیاسی[

  کنند دولت دیگر عمل می
  

   insulated conductor  پوش  عایقرسانای 
رسانایی که بـا عـایقی ماننـد پالسـتیک          ] فیزیک[

 جریان یـا اتـصال   نشتاست تا از     شده    پوشانده
  کوتاه جلوگیری شود

  insulated wire  دار سیم روکش  .متـ 
  

  leakage conductance  نشتی رسانایی 

جریـان  رسانایی مسیر یـا محیطـی کـه         ] فیزیک[
  کند  از آن عبور مینشتی

  
 dual category  دوگانرستۀ 

ای متنـاظر بـا رسـتۀ مفـروض بـا             رسته ]ریاضی[
همان اشـیا ولـی بـا ریختارهـایی کـه جهتـشان             

  مفروض استمعکوس ریختارهای رستۀ
  

  sedimentation balance   سنج  رسوبش
گیـری آهنـگ      ای برای اندازه     وسیله ]شناسی  زمین[
 نشینی ذرات ریز پراکنده در یک مایع ته

  
  sedimentation   گذاری  رسوب

 فرایند تـشکیل یـا تجمـع رسـوب          ]شناسی  زمین[
 های مختلف صورت الیه به

  
 cyclic sedimentation  ای چرخهگذاری  رسوب

شدن انواع مختلف رسـوبات        نهشته ]شناسی  زمین[
 در یک توالی منظم تکراری

  
  sedimentograph   نگار  رسوب

طور مستقیم منحنی      دستگاهی که به   ]شناسی  زمین[
 دهد اندازۀ انباشتی رسوب را نشان می

  
 mature tree  دار  رسیده

درخت یا تودۀ همسالی کـه بـه         ]جنگل  .منابع[
سیده و به انـدازۀ کـافی رشـد         مرحلۀ تولیدمثل ر  

کرده باشد یا انـدازۀ آن بـرای اسـتفادۀ تجـاری            
 مناسب باشد

  
 Alrescha  رِشاء

ای دوتایی شامل دو ستارۀ ردۀ الف         ستاره] نجوم[
ــا قــدرهای   900 و تنــاوب مــداری 2/5 و 2/4ب

انـد و در مجمـوع        هـم نزدیـک     ساله که بسیار به   
 شوند  دیده می8/3ای از قدر  ستاره همچون تک
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  سری متناوب ← رشتۀ تناوب
  

  secondary growth  پسینرشد 
ــست[ ــاهی. زی ــت   ] گی ــل از فعالی ــد حاص رش

ــانبی   ــرالدهای ج ــن(س ــدی بُ ــن و الد آون  الد بُ
  )پنبه چوب

  
  ,creeping  خزنده رشد 

    creeping growth habit  
 رشـد گیاهـان خزنـده بـه نحـوی کـه             ] زراعت . ک[

 شود طح زمین پخش میهای آنها در س ها یا ساقه ریشه
  

 determinate growth  محدود رشد 
رشدی کـه براثـر وجـود جوانـۀ          ] زراعت . ک[

 شود انتهایی محدود می
  

 indeterminate growth  نامحدودرشد 
رشدی که به دلیـل نبـود جوانـۀ          ] زراعت . ک[

  شود انتهایی محدود نمی
  

  primary growth  نخستینرشد 
ــست[ ــاهی. زی ــل   ] گی ــد حاص ــت رش از فعالی

  سرالدهای انتهایی
  

 benefit tourism  گردی رفاه
ــه در آن  ]گردشـــگری[ نـــوعی گردشـــگری کـ

کننـد تـا      گردشگران به کشورهای دیگر سفر می     
 social)هـای رفـاه اجتمـاعی     عمـدتاً از سـامانه  

welfare system)مند شوند  آنها بهره 
  

 food behavior  غذاییرفتار 
رهنگی که شـاخص   رفتاری اجتماعی و ف ]تغذیه[

 چگونگی مصرف غذا  در یک جامعه است

  problem-solving behavior  گشا رفتار مشکل
گام که در آن فـرد از         به  فرایندی گام  ]شناسی  روان[

طریق آزمون و خطا برای غلبـه بـر دشـواریها و            
  کند رسیدن به نتیجه تالش می

  
 competition  رقابت

ش افـراد   تـال  ] گیـاهی  . زیست،   جنگل . منابع[
یک یا چند گونـه بـرای تـصرف منـابع زیـستی             

 ناکافی مشترک
  

 timber assortments  داربندی   رقم
ارقام مختلف دار براساس اندازه   ] جنگل . منابع[

 یا کاربرد آن
  

  footboard, foot-iron, step, foot step  رکاب
ای بـرای سوارشـدن بـه         صفحه یا پلـه    ]ریلی. ح[

 واگن قطار
  

  ,retractable step  تاشورکاب 
    adjustable step, folding step 

ی که قابلیت تاشدن دارد و ارتفاع         رکاب ]ریلی. ح[
 و فاصلۀ افقی آن قابل تنظیم است

  
 let down  کردگی  رگ
 احساس سوزش و خارش محـسوس در        ]تغذیه[

 ها توأم با حرکت شیر در مجاری شیر سینه
  

 code switching  رمزگردانی
به زبان تغییر از یک زبان یا گویش     ]یشناسـ   زبان[

  گفتن یا نوشتن یا گویش دیگر در هنگام سخن
  

  colo(u)r  رنگ
ای از ادراک بصری کـه سـه          جنبه ] رنگ پلیمر  [

  گیرد  را در برمیروشنی و خلوص و فامبُعد 



  بَری رنگ  159  

 

 tint  آمیزه رنگ
رنگ حاصل از اختالط رنگدانـه      ] رنـگ  پلیمر  [

هـای    پوشـرنگ ا یـا    ه   سفید با رنگدانه   پوشرنگیا  
ــه ــده روشــن دســت غیرســفید؛ رنــگ ب ــر و  آم ت

  تر از رنگ اولیه است ناخالص
 سفیدآمیخت .متـ 

  
 tinting  آمیزی رنگ

 پوشـرنگ آمیختن مواد رنگی بـا    ] رنـگ  پلیمر  [
 بــا رنــگ پوشــرنگبــرای انطبــاق نهــایی رنــگ 

 موردنظر
  

 stain1 1رنگانه
ـ  یـا    رنگدانهمحلولی دارای    ] رنگ پلیمر  [  هرزان

که از آن برای رنـگ کـردن چـوب و پارچـه و              
  کنند بافتهای مشابه استفاده می

  
 staining agent 2رنگانه

در بررسیهای میکروسکوپی، عـاملی کـه        ]پلیمر[
  مادۀ تحت بررسی را داردزنی رنگانهتوانایی 

  
 water stain پایه آبرنگانۀ 

 رزانه حاصل از حل شدن      رنگانۀ ] رنـگ  پلیمر  [
 در آب

  
 spirit stain پایه الکل انۀ رنگ
 رزانه حاصل از حل شدن      رنگانۀ ] رنـگ  پلیمر  [

 در الکل
  

 oil stain پایه روغنرنگانۀ 
ای از     یـا پراکنـه    رزانهمحلولی از    ] رنگ پلیمر  [

 کـه بـا     ورنـی شده با روغـن یـا          مخلوط رنگدانۀ
  حلّالهای هیدروکربنی رقیق شده است

 staining1 زنی رنگانه
روی بـر   دار     محلـول رزانـه    دنکاربر به. 1 ]پلیمر[

هر نـوع   . 2سطح متخلخل برای رنگی کردن آن       
ــرای شناســایی یــک   روش رنگــی کــردن کــه ب

کـار    ریزاندامگان یا بافت یـا بخـشی از آنهـا بـه           
 رود می

  
  colourant  بخش رنگ

ــگپلیمــر [ ــاده ] رن ــه جــسم رنــگ   م ای کــه ب
  بخشد می

  
  ,colouration1  بخشی رنگ

    colourization, colouring  
  بخشیدن عمل یا فرایند رنگ ] رنگپلیمر [

  رنگش .متـ 
  

  ای تودهبخشی  رنگ
    mass colouring techniques 

رنگی کردن بـسپارها بـا افـزودن         ] رنگ پلیمر  [
  ها و پراکندن آنها در بسپار بخش رنگ
 ای رنگش توده .متـ 

  
 skin colouring  سطحیبخشی  رنگ

  شی به سطح یک قطعهبخ رنگ ] رنگپلیمر [
 رنگش سطحی .متـ 

  
  decolourant  بَر رنگ

عاملی که سبب از بـین رفـتن یـا           ] رنگ پلیمر  [
  شود سفید شدن رنگ می

  
 decolouration  بَری رنگ

از بـین   . 2از بین بـردن رنـگ       . 1 ] رنگ پلیمر  [
  رفتن رنگ

 وارنگش .متـ 
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  colouration2  بندی  رنگ
ار هـم نـشاندن     نحوۀ چینش و کن    ] رنگ پلیمر  [

  رنگها
  

  ,achromatic perceived colour  فام بیرنگ 
achromatic colour 

  ندارد فامرنگی که ]رنگ  پلیمر[
  

  saturated colour  خالصرنگ 
رنگـی کـه سـفید در آن وجـود           ]رنـگ   پلیمر[

  ندارد
  

 pigment رنگدانه 
شکل ذرات ریز کـه در        ای به   ماده ] رنگ پلیمر  [

دلیـل    شـود و بـه       حـل نمـی    (medium)پیوستار  
یا تزیینـی   / داشتن ویژگیهای نوری و حفاظتی و     

  کنند از آن استفاده می
  

 flake pigment پرکی رنگدانۀ  
نوعی رنگدانۀ معدنی برای تولیـد      ] رنگ پلیمر  [

ــا    ــگ فلزنم ــل رن ــایی از قبی  و (metallic)رنگه
 (iridescent)تاب   و رنگین(pearlescent)صدفی 

  
  ,pearlescent pigment  یصدفرنگدانۀ  

nacreous pigment, pearl-essence pigment  
 بــا ذرات بلــوری و ای رنگدانــه ] رنــگپلیمــر [

شکل صفحات موازی که ظاهری شبیه        شفاف به 
 بخشد صدف به محصول می

  
  mineral pigment   کانیایی رنگدانۀ  

 رنگدانۀ غیرآلی طبیعی یا مصنوعی      ]شناسی  زمین[
دن یا تیره کردن یا حجیم کردن       که برای رنگ کر   

 رود موادی مانند رنگ و گچ به کار می

 dyeing رنگرزی
بخش به ماده که یا با  افزودن رنگ ] رنگپلیمر  [

ــد  ــشکیل  (substrate)زیرآین ــیمیایی ت ــد ش  پیون
دهد یا براثر فرایندی فیزیکی که بـرای تغییـر            می

  شود شود، کامالً به ماده متصل می رنگ انجام می
 زشرَ .ـ مت

  
 pressure dyeing فشاریرنگرزی 

رنگ کردن تحـت فـشار کـاالی         ] رنگ پلیمر  [
  نساجی با گرداندن رزانه در آن

 زش فشاریرَ .متـ 
  

 chromogen  زا رنگ
رنــگ کــه  ترکیبــی معمــوالً بــی ] رنــگپلیمــر [

تواند براثر یک واکنش شیمیایی رنگی شود یا   می
 رنگ تولید کند

  
  بودن هزند ←زندگی   رنگْ

  
 chromophore  ساز رنگ

گروهی از اتمها با آرایش خـاص        ] رنگ پلیمر  [
 کنند در مواد آلی که رنگ تولید می

  
  ,colourimeter  سنج رنگ

    chromometer, tintometer  
گیری نـوری     ای برای اندازه    وسیله ] رنگ پلیمر  [

 آن را بازتابانده یـا عبـور        (specimen)که آزمونه   
  داده است

  
 colourimetry  سنجی رنگ

ــگپلیمــر [ ــدازه ] رن ــری رنــگ براســاس  ان گی
 مجموعه قراردادها

  
  بخشی رنگ ←رنگش 
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  ای بخشی توده رنگ ←ای  تودهرنگش 
  

  بخشی سطحی رنگ ←سطحی رنگش 
  

 colourist شناس رنگ
شخصی که در همانندسازی رنگ      ] رنگ پلیمر  [

بخــشها مهــارت دارد و از  بنــدی رنـگ  و فرمـول 
 بخشها در یک مادۀ معین آگاه است گرفتار رن

  
  ,chromatic perceived colour   دار فامرنگ 

chromatic colour 
رنگی که برخالف رنگهای سـیاه       ]رنگ  پلیمر[

  داردفامو سفید و خاکستری 
  

 dullness2 مردگی رنگ
  پایین بودن خلوص رنگ ]رنگ  پلیمر[

  
 auxochrome  یار رنگ

زا  رنـگ جانشین در یک    هر گروه    ]رنگ  پلیمر[
 گذارد که بر رنگ آن اثر می

  
 dietary allowance  رژیمیرواداشت  

 مقدار مجاز مواد مغذی که در یک رژیم         ]تغذیـه [
 رسد غذایی خاص به بدن می

  
  شده رژیمی توصیهرواداشت 

    recommended dietary allowence 
 مقدار مواد مغذی موجود در یـک رژیـم          ]تغذیه[

دانـد     متخصص آن را مجاز می     غذایی خاص که  
  کند و توصیه می

  
  رژیمی روزانهرواداشت 

    daily dietary allowance 
 مقدار مجاز مواد مغذی که در یک رژیم         ]تغذیـه [

 رسد روز به بدن می غذایی خاص در یک شبانه

  شده روزانۀ توصیهرواداشت 
    recommended daily allowance, RDA 

مغذی مـورد نیـاز یـک        مقدار مجاز مواد     ]تغذیه[
ــرد در طــول شــبانه ــه متخــصص آن را  ف روز ک

 کند توصیه می

  
  گردانی روال وقفه

    interrupt handling routine 
افزار سامانۀ عامل که عمـل        بخشی از نرم   ]رایانه[

 دهد گردانی را انجام می وقفه

  
  پریشی پسازایمان روان

    postpartum psychosis 
پریشی با عالئم توهم و      نوعی روان  ]شناسی  روان[

وجود  هذیان در زنان که اندکی پس از زایمان به        
 آید می

  
 run-on  رو روان

ویژگی آبی کـه از باالدسـت بـه          ]زراعت  .ک[
صـورت افقـی روی       شود و بـه     ای وارد می    منطقه

 یابد سطح خاک جریان می

  
  ای مشاورهشناس  روان

    counseling psychologist 
ــش ]شناســی روان[ ــهروان ــه در حیط ــای  ناسی ک ه

ای و تربیتـی و       تخصصی، نظیـر مـشاورۀ حرفـه      
سالمندی و ازدواج، آموزش دیده است و بـرای         

ــره  ــازگاری در مُراجــع و به ــری از  ایجــاد س گی
 کند حداکثر تواناییهای او فعالیت می

  
 گرایی لذت ← گرا لذتشناسی  روان

  
 گرایی لذت ← گرایانه شناسی لذت روان
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  ای هشناسی مشاور روان
    counseling psychology 

ای از روانـــشناسی کـــه  شـــاخه ]شناســـی روان[
فردی در طـول   کنندۀ عملکرد فردی و بین   تسهیل

ــانی و     ــوعاتِ هیج ــر موض ــت و ب ــدگی اس زن
ای و آموزشی و تحولی و نظیر         اجتماعی و حرفه  

  آن تأکید دارد
  

  dross  روباره
ــالورژی[ ــایر     ]مت ــا س ــراه ب ــزات هم ــسید فل اک

ا که معموالً روی سطح فلز مذاب جمع ناخالصیه
  شود می

  
 overbite  روبَست

در حالت بَرهمایی مرکزی،     ]پزشکی  دندان  .پ[
وضعیتی که در آن لبۀ بُرندۀ دندانهای قدامی فک       
ــایین   ــدانهای قــدامی فــک پ ــدۀ دن ــۀ بُرن ــاال لب ب

  پوشاند می
  vertical overlap   پوشانی عمودی   هم. متـ 

  
  ستبَ بیش ← عمیقروبَست 

  
 stripper2  ساز روت

ــیط[ ــست مح ــرای زدودن   ] زی ــه ب ــتگاهی ک دس
 رود کار می ار از آب بهفرّ ار و نیمههای فرّ آالینده

  
 stripping  سازی روت

شده  های حل انتقال فیزیکی مولکول  ] زیست  محیط[
  از جریان مایع به جریان گاز

  
  meander   رودپیچ 

 خمیدگیها یا چرخـشهای     یک از  هر ]شناسی  زمین[
  تند در مسیر رودخانه

 rafting  ردیرودگَ
وگذار در مسیر     سواری و گشت     قایق ]گردشگری[

 یک رودخانه
  

 forecast updating  بینی  پیشروزآمدسازی 
 قبلی با اسـتفاده از      بینی  پیشتجدیدنظر در    ]جوّ[

آمـده در فاصـلۀ میـان زمـان       دسـت   اطالعات بـه  
  برآورد تا زمان حال

  
 living newspaper  زندهروزنامۀ 

 شکلی از نمایش مستند که در اوایل        ] نمایشی   .  ه[
قرن بیستم پدید آمـد و بـا مـسائل روز جامعـه              
ــاریخی    ــایق ت ــاس حق ــر اس ــروکار دارد و ب   س

  شـود؛ ایـن      ریـزی مـی     مستند و طنز سیاسی پایه    
نوع نمایش، مانند روزنامه که ستونهای متفـاوت        
دارد، از بخشهای مجزا در کنار هم تشکیل شـده          

  ستا
  

 food diary  غذا روزنوشت 
 گزارش مکتوب از نوع و میزان و نحـوۀ          ]تغذیه[

شدۀ یک فـرد      سازی تمامی غذاهای مصرف     آماده
 در یک بازۀ زمانی معین

  
  غذا و نشانهروزنوشت 

    food and symptom diary 
 گزارشی که در آن غذاها و نوشـیدنیهای         ]تغذیه[

ت هـا ثبـ     شده و نیز شدت و مدت نشانه       مصرف
  شود می

  
 rural tourism  روستاگردی 

ــه در آن نـــوعی ]گردشـــگری[  گردشـــگری کـ
  کنند گردشگران زندگی روستایی را تجربه می
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  آب دونشانروش 
    doubly labeled water method 

 روشی برای تعیین میزان انرژی مـصرفی        ]تغذیه[
  با استفاده از ایزوتوپهای اتمهای سازندۀ آب

  doubly labeled water, DLW   آب دونشان   .متـ 
  

  ارزش عملکردیروش 
    earned value technique 

 پروژهروشی برای سنجش کارایی  ]پروژه. م[
  

 rotating crystal method  بلور چرخان روش 
 یـا   xای از پرتو      روشی که در آن باریکه    ] فیزیک[

شـود و     بلور چرخـان تابانـده مـی        نوترون به تک  
  گیرد پراش حاصل مورد بررسی قرارمی

  
  perfect prognosis   یابی کامل پیشروش 

method, perfect prognostic, perfect prog 
  بینی عینی پیشروش یا فن توسعۀ ابزار  ]جوّ[
  

  کاوش چهاربخشی ←چهاربخشی روش 
  

 cooling method  سرمایشروش 
روشی برای تعیین گرمای ویـژه نمونـۀ         ]فیزیک[

ی سرد شدن آن    موردنظر با مقایسۀ زمان الزم برا     
 با زمان سردشدن آب در همان گسترۀ دمایی

  
 diffuse illumination  پخشیده روشنایی 

های متعدد با     روشنایی حاصل از چشمه   ] فیزیک[
  پراکندگی باال

  
  ,bright segment, twilight arch   پاره روشن

crepuscular arch 
نواری با روشـنایی ضـعیف کـه در طـول         ]جـوّ [

 صاف بـا ارتفـاع خورشـیدی        (twilight)نیمتاب  

 درجه در باالی نقطۀ خورشیدی قابل       -18 تا   -7
  رؤیت است

  
 lightness, value  روشنی

نـسبت نـور بازتابیـده از سـطح          ]رنـگ   پلیمر[
 رنگی به نور بازتابیده از سطح سفید

  
 wrapping methods  پیچی  لفافروشهای 

بندی مواد غذایی با کاغذ       روشهای بسته  ]غذا. ف[
 پذیر یا دیگر مواد انعطاف

  
  فرمان هدایتِ بهروش 

    command guidance method 
 روشی در هدایت موشک بـا اسـتفاده از          ]نظامی[

 فرمان هدایت به
  

 boiled oil پختهروغن 
ای کـه     شده  روغن بزرک گرماداده   ]رنگ  پلیمر[

 افزایند کن به آن می خشک
  

 bodied oil پروردهروغن 
وغنـی کـه گرانـروی آن را بـه          ر ]رنـگ   پلیمر[

 اند روشهای مختلف افزایش داده
  

  ,oil varnish  جالروغن 
  oleoresinous vehicle 

 حاوی رزیـن کـه در       ورنینوعی   ]رنگ  پلیمر[
روغن حل شده است و اغلب براثـر واکنـشهای          

 شود شیمیایی به فیلمی جامد تبدیل می
  

 drying oil شونده  روغن خشک
غنی با سیرنشدگی زیـاد نظیـر       رو ]رنگ  پلیمر[

  روغن بزرگ یا روغن سویا که در معرض هـوا،         
  کند فیلم خشک و چغر و بادوام ایجاد می
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  ناشونده روغن خشک
  nondrying oil, fixed oil 

خود توانایی جذب     خودی  روغنی که به   ]رنگ  پلیمر[
 دادن حالت مایع را ندارد اکسیژن هوا و ازدست

  
 blown oil پرورد  مدَروغن 

روغنی گیاهی که با دمیدن هـوا بـه          ]رنگ  پلیمر[
 شود آن در دمای زیاد به میزان دلخواه اکسید می

  
 blown castor oil پرورد  مکرچک دَروغن 

رنـگ    محصولی بسیار گرانـرو بـه      ]رنگ  پلیمر[
ای مایل به قرمز که از دمش هوا در روغـن             قهوه

 شود کرچک خام حاصل می

  
 dusting oil گَردزنی روغن 

نـوعی پیونـده، معمـوالً بـر پایـۀ           ]رنگ  پلیمر[
روغن پارافین و گلیکول استر، بـرای پیونـددادن         

 بخشها به مواد گرمانرم  رنگ

  
 heat bodied oil گرماپروردروغن 

ــر[ ــگ  پلیم ــشک  ]رن ــن خ ــونده روغ ــا ش  ی
 که گرم کردن و نگهداشـتن       ای  شونده  خشک  نیمه

گرانروی آن تـا    شود    آن در دمای باال موجب می     
 حد مشخصی افزایش یابد

  
 flatting oil کننده  ماتروغن 

نوعی ترکیب ورنی که از روغن پختۀ     ]رنگ  پلیمر[
شـود و بـرای سـاخت         شده در تینر حاصل مـی       حل

 افزایند پوشرنگ مات آن را به پوشرنگ خمیری می
  

 stand oil ماندپرورد روغن 
 کــه ای شــونده روغــن خــشک ]رنــگ  پلیمــر[

، با گرمادهی در محیطی پرورد روغن دَمخالف بر
 شود ساکن و بدون دَمش بسپار می

  
 semidrying oil شونده خشک نیمهروغن 

روغنی که در معرض هـوا کـامالً         ]رنگ  پلیمر[
 شود خشک نمی

  
 تاجواره ←روکش 

  
 ای تاجوارۀ تکه ←ای  تکهروکش 

  
 تاجوارۀ کامل ← کاملروکش 

  
 قتتاجوارۀ مو ← موقتروکش 

  
 plot line  پیرنگروند 

 سـیر تحـوالت اصـلی نمایـشی در          ] نمایشی   .  ه[
  داستان نمایش

  
 sedimentation trend    گذاری رسوبروند 

 اند  جهتی که رسوبات نهشته شده]شناسی زمین[
  

  ,e-copy  الکترونیکیرونوشت 
    electronic copy 

  الکترونیکی نسخۀ دیگری از یک سند ]رایانه[
  رونوشتـ   ای.متـ 

  
  رویی تأخیری دندانْ ←  تأخیری  رویش

  
 tooth eruption, eruption  دندان   رویش

 کـه    زایی   از دندان   ای  مرحله ]پزشکی  دندان  .پ[
) bone crypt(  اسـتخوانی   از حجـرۀ   دندان در آن

   مخـاط   شود و بـا کنـار زدن         می   خارج  پیرامونش
  یابد  می  راه  دهان  حفرۀ  داخل به
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 passive eruption  غیرفعال  رویش
 در    که   دندان   ظاهری  رویش ]پزشکی  دندان  .پ[

) attached gingiva ( چسبیده   جدا شدن لثۀ نتیجۀ
 بـه    سـاروجه    اتـصال    محل   به   آن   و انتقال  مینااز  
  گیرد  می  صورتمینا

  
 active eruption  فعال  رویش

   پـس   دندانها   پیوسته  رویش ]پزشکی  دندان  .پ[
   صـورت    این   آنها به   ریشۀ   کامل   شدن  از تشکیل 

  ، دنـدانها بـه     جونده   سطح   سایش   جبران   برای  که
  کنند  می  حرکت  بَرهمایشی  سطح سمت

  
 ectopic eruption  نابجا  رویش

   در مـوقعیتی     دنـدان   رویش ]پزشکی  دندان  .پ[
   اش  طبیعی غیر از موقعیت

  
  case hardening  کاری سخت رویه

کربن یـا     دهی به فوالد کم     فرایند کربن  ]متالورژی[
دار دیگر، برای آنکـه الیـۀ سـطحی از            آلیاژ آهن 

  تر شود هسته سخت
  

 skimming  گیری رویه
فرایند حذف روماند از سـطح آب       ] زیست  محیط[

  نشینی یا فاضالب در حوض ته
  

 competitive release  بیرقاز رهایی 
دی که در آن یک گونه در       فراین ]جنگل  .منابع[

ــست ــدان رقیــب زی  خــود را (niche)خــوان  فق
 دهد گسترش می

  
  cast(ing)  ریخته

 هر شـیئی کـه بـا قـراردادن مـادۀ قابـل              ]متالورژی[
  گری در قالب شکل داده و جامد شده باشد ریخته

  atomization  ریزافشانی
فلـز و آلیـاژ      از    فرایند سـاختن پـودر     ]متالورژی[

   آب یا هر نوع مایع دیگر یااز با فشار گمذاب
  

 bomblet  ریزبمب
 در یـک بمـب      معموالً بمب کوچکی که     ]نظامی[

 شود ای قرار دارد و میان هوا رها می خوشه

  
  میکروسکوپ مرکزگریزی ←مرکزگریزی ریزبین 

  
 microdensitometer  سنج ریزچگالی

نمـایی   سنج حساسی که در طیف      چگالی ]فیزیک[
 نـور خطهـای خیلـی       گیـری شـدت     برای اندازه 
 رود کار می ضعیف به

  
 cloud microstructure  براَریزساختار 

مقیـاس ابـر کـه        ساختار سیماهای کوچـک    ]جوّ[
حاصل توزیـع ذرات ابـر در مقیـاس بزرگتـر از            

 خود و کوچکتر از ابر قابل رؤیت است

  
 outfall  ریزشگاه

 بـه   خروجیمحل تخلیۀ فاضالب    ] زیـست   محیط[
 آب پذیرنده

  
 microwave  جریزمو

هر موج الکترومغناطیسی که طول موج      ]فیزیـک [
 متر باشد  سانتی30متر تا   میلی3آن بین 

  
 microwave wavemeter  سنج ریزموج

مـوج    گیری طـول    ای برای اندازه    وسیله ]فیزیـک [
 ریزموجها
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 etymon  1ریشه
معنا یـا صـورت اولیـۀ واژه کـه از            ]شناسی  زبان[

رتی دیگــر از آن دیـدگاه تـاریخی معنــا یـا صـو    
 شود مشتق می

  
 root  2ریشه

 در    کـه    دنـدان    پایینی  بخش ]پزشکی   دندان . پ[
   دارد  جای آرَک

  
 clinical root  بالینی  ریشۀ

 بــا   کــه ریــشه از  بخــشی ]پزشــکی دنــدان  .پ[
   و در حفـرۀ      شده  ، پوشانده    پوشاننده  ساختارهای

    نیست نمایان دهان
  physiological root  شناختی   کاراندام  ریشۀ  .متـ 

  
 wrenching  پیرایی ریشه

های نونهال    قطع بخشی از ریشه    ] جنگل . منابع[
هـای    در عمق مشخص برای افزایش رشد ریشه      

 افشان در نهالستان
  

  ,root canal therapy  درمانی ریشه
pulp canal therapy 

یکی از روشهای درمانی در      ]پزشکی   دندان . پ[
 کـه در آن مغـزۀ دنـدان را از           زشکیپ  دندان  ریشه

سـازی    آورنـد و پـس از آمـاده         کانالها بیرون مـی   
مکــانیکی و شــیمیایی کانالهــا، آنهــا را بــا مــواد 

  کنند مخصوص پر می
 کِشی عصب .متـ 

  
  ,endodontist  پزشک  دندان  ریشه

    endodontologist 
متخصص پزشکی که    دندان ]پزشـکی    دندان . پ[

   استپزشکی دندان ریشه
 متخصص ریشه .متـ 

  ,endodontics  پزشکی  دندان  ریشه
endodontology 

پزشـکی   ای از دنـدان     شاخه ]پزشکی   دندان . پ[
شناسـی    شناسـی و آسـیب      که موضوع آن زیست   

مغزۀ دندان و بافتهای پیرادنـدانی و تـشخیص و          
  به آنهاست درمان بیماریهای مربوط

 تخصص ریشه .متـ 
  

 root planing  ساوی ریشه
ــدان. پ[ ــردن   ]پزشــکی  دن ــوار ک صــاف و هم

ـ         گیـری   رمسطوح زبر و ناهموار ریشه پس از جِ
 ای زیرلثه

  
 etymological  شناختی ریشه

 شناسی ریشهبه  مربوط] شناسی زبان[
  

 etymology  شناسی ریشه
آن به  شناسی که در      ای از زبان    شاخه ]شناسی  زبان[

مطالعۀ منـشأ و تـاریخ و دگرگـونی صـورت و            
 پردازند ها می اژهمعنای و

  
 folk etymology  عامیانهشناسی  ریشه

 یـک واژه بـه غلـط از     ریـشۀ تعیین   ]شناسی  زبان[
 ای دیگر صورت یا معنای واژه روی شباهت به

  
  ریشۀ بالینی ←  شناختی کاراندام  ریشۀ

  
 anatomical root  کالبدشناختی   ریشۀ

 در   کــه ریــشه از  بخــشی ]پزشــکی  دنــدان. پ[
    است  فرورفته  دندان رَکآ  داخل

  
 palatine root  کامیریشۀ 

 های دنـدان ۀ هریـک از ریـش  ]پزشکی  دندان . پ[
 سمت کام است  آسیای فک باال که به
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 grubber  کَن ریشه
دستگاهی مکانیکی شبیه گاوآهن     ] زراعت . ک[

 آورد که گیاهان را با ریشه از خاک بیرون می
  

 root channel  مجرا ریشه
شـدن    مجاری حاصل از خـشک     ] جنگل  .منابع[

ها در خاک که دارای چگـالی کـم و مـادۀ              ریشه
 آلی زیاد است

  
  damaged rail  دیده آسیبریل 

ریلی که در نتیجۀ خروج از خط قطار         ]ریلی. ح[
دالیـل    جایی نادرسـت یـا بـه        یا بارگیری و جابه   

 دیگر آسیب دیده است
  

 guard rail, check rail  نگهبانریل 
ریلی اضافی که برای هدایت لبۀ چرخ        ]یلیر. ح[

قطار در مـسیر درسـت در سـمت داخـل ریـل             
 شود اصلی و در محل سوزنها و قوسها نصب می

  
  emergency guardrail  نگهبان اضطراریریل 

داشتن قطـارِ      که برای نگه   ریل نگهبانی  ]ریلی. ح[
شده در روی پلها یا در محلهایی که          خارج  ازخط

ر خطرنــاک اســت نــصب خــروج از خــط بــسیا
 شود می

  
 horizontal guardrail  نگهبان افقیریل 

های    شکلی که به زینچه    Tریل نگهبان    ]ریلی. ح[
  شود ریل بسته می

  
  bridge guardrail  نگهبان پلریل 

داشتن قطـارِ      که برای نگه   ریل نگهبانی  ]ریلی. ح[
 شود شده روی پل نصب می خارج خط از

  
 curve guardrail  نگهبان قوسریل 

ریل نگهبانی که در قوسها و کنار ریل         ]ریلی. ح[
داخلی برای هدایت واگنها و کاسـتن از سـایش          

 شود ریل بیرونی نصب می
  

  frog guardrail  نگهبان مرکزیریل 
ریل نگهبان کنار ریل حرکـت کـه در          ]ریلی. ح[

محــل تکــۀ مرکــزی قــرار دارد و چرخهــا را از 
 کند طریق تکۀ مرکزی هدایت می

  
 level guardrail  تراز نگهبان همریل 

ریل نگهبانی که تاج آن بـا تـاج ریـل            ]ریلی. ح[
 تراز است حرکت هم

  
  one-piece guardrail  تکه ریل نگهبان یک

ریل نگهبـان مرکـزی از جـنس آلیـاژ           ]ریلی. ح[
تکـه سـاخته      صـورت یـک     فوالد و منگنز که بـه     

 شود می
  



  ز ، ژ
 birth tourism  زادگردی 

سفر برای به دنیـا آوردن فرزنـد در         ] شگریگرد[
کــشورهایی کــه بــه افــراد متولــد در آنهــا حــق 

 شود شهروندی داده می
  

 loss angle  اتالفزاویۀ 
ای که معرف اختالف فاز بـین دو          زاویه ]فیزیک[

 کمیت بُرداری است
  

 angle of reflection  بازتابزاویۀ 
یده از  زاویۀ بین امتداد انتشار موج بازتاب      ]فیزیک[

 یک سطح و خط عمود بر آن
  

  زاویۀ فرود ← تابشزاویۀ 
  

 line angle  خطیزاویۀ 
زاویۀ حاصل از اتـصال دو       ]پزشـکی    دندان . پ[

  در امتداد یک خطۀ دندانسطح یا دو دیوار
  

  پیلُ  ـ خطی نزدینهزاویۀ 
mesiobuccal line angle 

 حاصــل از زاویــۀ خطــی ]پزشــکی دنــدان  .پ[
  دندانپیزدینه و لُاتصال سطوح ن

 distobuccal angle  پیلُ ـ  دورینهزاویۀ 
زاویـۀ حاصـل از برخـورد        ]پزشکی  دندان  .پ[

 پی دندان لُ وح دورینهوسط
  

 angle of refraction  شکستزاویۀ 
ــه ]فیزیــک[ ــین پرتــو شکــسته زاوی شــده از  ای ب

کنـد و     سطحی که دو محیط را از هـم جـدا مـی           
 خط عمود بر آن

  

 upwash angle  شارفرازاویۀ 
میزان انحراف جریان سیال از صفحۀ       ] هوایی .ح[

  تقارن بال در حین عبور از لبۀ حملۀ ماهیوار
  

 angle of incidence  فرودزاویۀ 
زاویۀ بین پرتو فرودی و عمود بر سطح         ]فیزیک[

  در نقطۀ فرود تابش الکترومغناطیسی
  زاویۀ تابش.متـ 

  
 glancing angle  گرایشزاویۀ 

زاویۀ بین باریکۀ ذرات یا پرتو فـرودی         ]یزیکف[
 با سطح تحت تابش

  
 point angle  ای نقطهزاویۀ 

زاویۀ حاصل از اتصال سـه       ]پزشکی   دندان . پ[
 ای مشترک در نقطهدندان  ۀدیوارسطح یا 
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  رهمایشیبَ ـ   زبانی ـ   ای دورینه نقطهزاویۀ 
    distolingo-occlusal point angle 

 حاصـل از    ایِ  زاویـۀ نقطـه    ]زشـکی پ  دندان  .پ[
ــانی و بَ  ــه و زب ــطوح دورین ــصال س ــایی ات رهم

  دندانهای خلفی
  

  ای رندهبُ  ـ بیلَ  ـ  ای نزدینه نقطهزاویۀ 
    mesiolabio-incisal point angle  

 حاصـل از    ایِ  زاویـۀ نقطـه    ]پزشـکی   دندان  .پ[
رنــدۀ اتــصال ســطوح نزدینــه و لبــی و ســطح بُ

  دندانهای قدامی
  

 tooth angles, angles  دندان های  هزاوی
های حاصل از اتـصال       زاویه ]پزشکی  دندان  .پ[

 دو یا چند سطح دندان
  

 conjugate angles  مزدوجهای  زاویه
 درجـه   360دو زاویه کـه مجموعـشان        ]ریاضی[

 است
  

  maternity barn  دامزایشگاه 
ساختمان مجزایی بـرای زایمـان       ]زراعت  .ک[

منظور کاهش خطـر عفونـت و        دامهای آبستن به  
 مشکالت حین زایمان

  
 rotary kiln incinerator  چرخانسوز  زباله

ــست محــیط[ ــه] زی ــا ســوختارخانۀ زســو زبال ی ب
(combustion chamber) چرخان  

  
 incorporating language  انضمامیزبان 

زبـانی کـه در آن نقـشهای نحـوی           ]شناسی  زبان[
ــان   ــر واژگ ــب عناص ــق ترکی ــدتاً از طری ی و عم

هـایی پیچیـده و طـوالنی         دستوری در قالب واژه   

  شود نشان داده می
 polysynthetic language   زبان چندترکیبی   .متـ 

  
 agglutinating language  پیوندی زبان 

زبانی کـه در آن بـرای نـشان دادن           ]شناسی  زبان[
هـا، از     روابط دستوری و دادن معنای تازه به واژه       

 شود ه میافزودن وند به ستاک استفاد
  

 analytic language  تحلیلی زبان 
هــایی عمــدتاً   زبــانی بــا واژه  ]شناســی زبــان[

تکواژی و دارای صـورت ثابـت کـه روابـط             یک
هـا و اسـتفاده از        نحوی را معموالً با ترتیب واژه     

 دهد نما نشان می نقش
  

 synthetic language  ترکیبیزبان 
ـ        ]شناسی  زبان[ ق زبانی که روابط نحوی را از طری

 دهد ها نشان می  واژهریشۀوند با   ادغام
  

 آمیخته زبان هم ← تصریفیزبان 
  

 زبان انضمامی ← چندترکیبیزبان 
  

 tonguing , attack with the tongue  زنی زبان
بنـدی در      استفاده از زبان بـرای جملـه       ]موسیقی[

که زبان در خیـزِ       نحوی  نواختن سازهای بادی، به   
 و بـرای اجـرای نتهـای        اولیه جریان هوا را آزاد    

 کند سرهم اما منقطع، جریان هوا را قطع می پشت
  

 single tonguing  زنی تکی زبان
تـرین     در نواختن سازهای بادی، سـاده      ]موسیقی[

بندی کـه     شکلِ استفاده از زبان برای ایجاد جمله      
صـورت  » ت«با یک یا چند بار اسـتفاده از واجِ          

 گیرد می
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 double tonguing  زنی دوتایی زبان
 در نواختن سـازهای بـادیِ برنجـی و          ]موسـیقی [

بنـدیِ    فلوت، استفاده از زبان برای ایجـاد جملـه        
، »ــ ک    ت«سریع که با استفاده از توالی واجهای        

صـورت منفـرد یـا مکـرر،      یک جزءِ دوتـایی بـه    
 گیرد صورت می

  
 triple tonguing  تایی سهزنی  زبان

ی و   در نواختن سـازهای بـادیِ برنجـ        ]موسـیقی [
بنـدیِ    فلوت، استفاده از زبان برای ایجـاد جملـه        

ت ـ ت ـ   «سریع که با استفاده از توالی واجهای 
ــا » ک ــه » ت-   ک-  ت«ی ــک جــزء س ــایی  ، ی ت
 گیرد صورت منفرد یا مکرر، صورت می به

  
 isolating language  گسستهزبان 

ها  ریشه که در آن   تصریفیزبانی غیر  ]شناسی  زبان[
 برای نشان دادن روابط دستوری      تغییرناپذیرند و 

 شود از ترتیب کلمات استفاده می
  

 flutter tonguing  لرزانی زبان
ــا  ]موســیقی[ ــا لرزانــدن ی  وضــعیتی کــه در آن ب

چرخاندنِ زبان در مقابـل سـقف دهـان و دقیقـاً      
پشت دنـدانهای پـیش، تکـرار سـریع و منقطـعِ            

 شود نغمات حاصل می
  

  meander lobe, tongue    رودپیچزبانۀ 
بـیش    و  شـکل و کـم      ای   زمینی زبانـه   ]شناسی  زمین[

  مرتفع در درون یک رودپیچ
  

  mantle plume    گوشتهزبانۀ 
کننده از ماگما     ای داغ و صعود      توده ]شناسی  زمین[

 گیرد که از گوشته منشأ می

 fusional language  آمیخته همزبان 
هایی کـه در آنهـا هـر          زبانی با واژه   ]شناسی  زبان[

تکـواژ  دهندۀ مفهوم چنـدین       تواند نشان    می واژه
  باشد
 inflecting lanugage   زبان تصریفی  .متـ 

  
 lingual  زبانی

به زبان یا در سـمت       مربوط ]پزشکی  دندان  .پ[
 زبان

  
 aeronomy  شناسیجوّ زبر
  باالعلم مطالعۀ فیزیک و شیمی جوِّ ]جوّ[
  

 coarse grains  زبردانه 
ه برای مصرف انسان،    ای که ن    دانه ]زراعت  .ک[

 بلکه برای تغذیۀ دام مناسب است
  
  cyberbash  ای رایانهوخورد  زد
بـین و      جنگ مَجـازی بـا اسـتفاده از وب         ]رایانه[

  آوابَر
  

  Aristolochiaceae  زرآوندیان
ای از زرآوندســانان  تیــره ]گیــاهی  .زیــست[

(Aristolochiales)     چندساله، با برگهایی متناوب 
  شکل ای قلبی و قاعده

  
 sand drown  گیاهزردی 

 ناشی از کمبود سبزینه در       آسیب ]زراعـت   .ک[
  گیاه

  
 plutocrat  1زرساالر

دلیـل داشـتن ثـروت بـر          فردی کـه بـه     ]سیاسی[
  کند دیگران حکمرانی می
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  plutocratic, plutocratical  2زرساالر
  زرساالری مربوط به ]سیاسی[

  
 plutocracy  زرساالری

ای کـه در آن قـدرت         ساالرانه نظام مردم  ]سیاسی[
  گیرد در دست ثروتمندان قرارمی

  
 Berberidaceae  زرشکیان

ســـانان  ای از آاللـــه تیـــره ]گیـــاهی  .زیـــست[
(Ranunculales)         به شکل درختچـۀ خـاردار یـا 

  بدون خار و جداگلبرگ
  

 long long, langsat  زَرگیل
میـوۀ گیـاهی بـا نـام علمـی           ]گیـاهی   .زیست[

 از تیـرۀ  (Lansium domesticum)زرگیل اهلـی  
سانان    و راستۀ ناترک   (Meliaceae)سنجدتلخیان  
(Sapindales) کــه انــدازۀ آن دو و نــیم تــا پــنج 

سانتیمتر و به شکل بیضوی یـا کـروی اسـت و            
هـای    صورت خوشـه    ای دارد و به     آرایشی خوشه 

تـایی اسـت؛ رنـگ آن زرد مایـل بـه              دو تا سـی   
رنگ است و   ای یا صورتی کم     خاکستری یا قهوه  

دارای پوست مخملی نازک یا ضخیمی است که        
حاوی شیرابه است؛ در زیـر پوسـت آن گوشـتۀ         
شفاف و آبدار قرار دارد که از پنج تا شش برش           
یا پـره تـشکیل شـده اسـت؛ طعـم آن تـرش و               
شیرین است و اکثراً در جنوب تایلند و مالزی و          

  روید اندونزی و فیلیپین می
  

 upflow clarifier  روبا شارش باالساز  زالل
ای کـه در آن مـایع         واحـد تـصفیه   ] زیست  محیط[

 ابر لجـن  باال از     حاوی مواد معلق با حرکت روبه     
 کند عبور می

  
 waiting time  انتظارزمان 

مدت زمان بـین رسـیدن مـسافر بـه          ] شهری. ح[
ایستگاه تا زمانی که وسیلۀ نقلیه ایستگاه را ترک         

 کند می
  

 forecast lead time  بینی  انتظار پیشزمان 
 و وقـوع  بینـی  پیشمدت زمان بین صدور   ]جـوّ [

 بینی پیشپدیدۀ مورد 
  

 project schedule  پروژهبندی  زمان
ــروژه. م[ ــای    ]پــ ــرای فعالیتهــ ــویم اجــ تقــ

 پروژهشده و سررسید اهداف  ریزی برنامه
  

 station to station time  تاخروج خروجزمان 
وسیلۀ نقلیه  فاصلۀ زمانی بین خروج     ] شهری. ح[

 از دو ایستگاه متوالی
  

 running time  تاورود خروجزمان 
فاصلۀ زمانی بین حرکت وسیلۀ نقلیه      ] شهری. ح[

  توقف در ایستگاه بعدتااز یک ایستگاه 
  

  دینامیکی مرکزجرمیزمان 
    barycentric dynamical time 

هـای دینـامیکی      مقیاسی زمانی در نظریـه    ] نجوم[
هـا و     مسی که موقعیت سیاره   به منظومۀ ش    مربوط

 کنند دیگر اجسام را برحسب آن محاسبه می
  

 isotopic chronometer  ایزوتوپی سنج  زمان
گیری سن نمونـه بـه روش         وسیلۀ اندازه ] فیزیک[

ــاص و    ــایی خــ ــداد ایزوتوپهــ ــین تعــ تعیــ
  های آن در نمونه هسته دختر

  
میـانگین زمـان مانـد       ← ماند مواد جامـد     زمان  
  یاخته
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 cryoscopy  یسنج زم
شـدنی     تعیین وزن مولکولی جـسم حـل       ]شیمی[

ال کردن مقدار معینی از آن در حلّ        غیرفرار با حل  
 و ثبت نزول نقطۀ انجماد

  
 geoarchaeology  شناسی باستان زمین

شـناختی بـا      مطالعۀ مسائل باستان   ]شناسـی   باستان[
توسل به روشها و مفاهیم مطرح در علوم زمـین          

ل میـان نظامهـای فرهنگـی و        و با تأکید بر تعامـ     
 سرزمینی

  
 highly erodible land  فرسودنی  بیش  زمین

ــت. ک[ ــاخص    ] زراعــ ــه شــ ــی کــ زمینــ
  باشد8پذیری آن باالتر از  فرسایش

  
  sedimentary tectonics    رسوبیساخت  زمین

هـــای   مطالعــۀ علمـــی جنبـــه ]شناســـی زمــین [
هـای    هـای رسـوبی یـا حوضـه         ساختی الیه   زمین

  رسوبی
  

 groundwash  شار زمین
ــا   ] هــوایی.ح[ جریــان حاصــل از کــار موتــور ی

حرکت نوک ملخ هواگردهای بزرگ که در روی        
  کند زمین گردباد ایجاد می

  
  lunar geology    ماهشناسی  زمین

ویـژه ترکیـب و        مطالعۀ کرۀ ماه بـه     ]شناسی  زمین[
ــشأ ســیماهای ســطح آن براســاس اصــول و   من

  شناختی روشهای زمین
  

 snub cable  ستای زنجیرْ
زنجیرْ با   فرمان متوقف کردن حرکت      ]دریایی. ح[

  دوار لنگرترمز

 render cable  باترمززنجیر
 فرمـان گـرفتن ترمـز دوار لنگـر بـه            ]دریایی. ح[

طوری که لنگر با وزن خود آهسته پایین  نرمی، به
 رود

  
 veer cable  بادوارزنجیر

بـا   فرمان بیرون دادن زنجیر یا طناب        ]دریایی. ح[
 نیروی دوار

  
 nipped cable  ترنجیده   زنجیر

 زنجیر لنگـری کـه بـه مـانعی ماننـد            ]دریایی. ح[
دماغۀ شناور یا زبانۀ داالن زنجیر گیرکرده باشد،        

 که بتوانند باعث تغییر جهت شناور شود طوری به
  

 ranging cable  زنجیرچینی
 ردیف کردن زنجیر بر روی عرشه و        ]دریایی. ح[

خـشک بـرای لنگرانـدازی در       اسکله یا حـوض     
  های زنجیر عمق زیاد یا معاینه و بررسی حلقه

  
 up-and-down  قائم زنجیرْ

ــایی. ح[ ــرداری، معمــوالً ]دری  در عملیــات لنگرب
، کـه در آن     لنگرْآونـگ ای پیش از مرحلۀ       مرحله

 درجــه 90مرحلــه زنجیــر بــا ســطح آب زاویــۀ 
 سازد می

  
 hawse2  زنجیرگاه

ــایی. ح[ ینۀ کــشتی کــه داالن  بخــشی از ســ]دری
 زنجیر در آن تعبیه شده است

  
 bold hawse  باالزنجیرگاه 

 آن زنجیرگـاه  وضعیت شـناوری کـه    ]دریایی. ح[
  گیرد در ارتفاع باالتری از آب دریا قرار می
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 hawse fallen  درآب زنجیرگاه
 وضعیت شناوری که بخشی از سـینه    ]دریایی. ح[

داخـل   آن با حرکت تابی شناور بـه         زنجیرگاهو  
 رود آب می

  
 athwart hawse  عمود زنجیرگاهْ

 موقعیــت شــناوری کــه عمــود بــر ]دریــایی. ح[
  در لنگرِ دیگر قرار دارد  شناورِزنجیرگاهِ

  
 hawse3  زنجیرنشین

 محوطۀ بین سینۀ شـناورِ در لنگـر و          ]دریایی. ح[
  محل لنگر آن

  
 vividness بودن  زنده

بــسیار درخــشان و شــاد و    ]رنــگ  پلیمــر[
  بودن رنگ عشعمش
 زندگی نگر .متـ 

  
 carillon, chimes3  زنگان

ای از زنگهای ثابتِ بـزرگ و    مجموعه ]موسـیقی [
صـورت    شده، آویزان در یک بـرج، کـه بـه           کوک

 شوند خودکار یا دستی نواخته می
  

 handbell(s)  دستیزنگ 
ای یـا     ای میلـه     نـوعی زنـگ بـا دسـته        ]موسیقی[

ـ              ه صـدا   حلقوی کـه بـا تکـان دادن بـا دسـت ب
 آید می در

  
 cowbell  گاوزنگِ 

 نوعی زنگ برای ارکستر، مشابه زنگی    ]موسـیقی [
بندنـد و     گردن گاو یا دیگـر چارپایـان مـی          که به 

معموالً بـدون آونـگ اسـت و از بیـرون بـه آن              
 زنند ضربه می

  ,habitat loss  زیستگاه زوال 
    habitat reduction 

 نــابودی دائمــی یــا تــدریجی ]جنگــل  .منــابع[
که تـداوم حیـات       طوری  محیطی به   شرایط زیست 

 پذیر نباشد یک اندامگان در آن امکان
  

 secular tourism  گردی  زیارتگاه
نوعی گردشگری که در آن گردشگران      ] گردشگری[

عمــدتاً بــرای ارضــای حــس کنجکــاوی خــود از  
 کنند مکانهای مذهبی و احتماالً زائران دیدن می

  
 bioaugmentation  افزایی زی
ای از  افــــزودن مجموعــــه] زیــــست محــــیط[

های مناسب به خاک یا آب زیرزمینی       ریزاندامگان
 برای تسریع تجزیۀ زیستی

  
  ,bioaccumulation  انباشت  زی
    bioconcentration 

ذخیره شدن و تجمع مواد شیمیایی ] زیست محیط[
 در بافتهای گیاهی و جانوری

  
 bioaccumulative  پذیر انباشت  زی
ای کـه   زنـده ویژگـی انـدامگانهای     ] زیست  محیط[

 تواند افزایش یابد غلظت آنها می
  

 bioaccumulant  انباشتنی  زی
ــیط[ ــست مح ــا در   ] زی ــت آنه ــه غلظ ــوادی ک م

  اندامگانهای زنده قابل افزایش است
  

 biostimulation  انگیزی  زی
ها یـا     افزودن مواد مغذی و گیرنده    ] زیست  محیط[

 هــای هــای الکتــرون و گــاهی رشــدمایه دهنــده
(substrates)  برای آنکه موجب     به محیط   کمکی 

رشد و فعالیت جمعیت میکروبی بومی خاص شود        
  و در نتیجه بر سرعت تجزیۀ زیستی افزوده شود
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 bioremediation  پاالیی زی
نوعی روش تصفیه که در آن برای       ] زیست  محیط[

های آلی و تبدیل آنهـا بـه اجـزای            تجزیۀ آالینده 
 شود مگانها استفاده میخطر از ریزاندا بی

  
 above-ground biomass  روزمینیتودۀ  زی
هـای    تـودۀ همـۀ گونـه       زیـست  ]جنگل  .منابع[

گیاهی زندۀ روی زمـین شـامل تنـه و شـاخه و             
 برگ و گیاهان زیراشکوب

  
 below-ground biomass  زیرزمینیتودۀ  زی
تودۀ زیرسطح زمـین کـه        زیست ]جنگل  .منابع[

 های زنده است عموماً شامل ریشه
  

 subshell   زیرپوسته
ز ترازهای انرژی الکترونی    اای    مجموعه ]فیزیک[

با انرژیهای یکسان و عددهای کوانتومی یکـسان        
  در اتم

 sublevel  زیرتراز   .متـ 
  

  زیرپوسته ←زیرتراز 
  

 actuator subsystem  فعالگریزیرسامانۀ 
هـای یـک سـامانۀ روبـاتی شـامل            مؤلفه ]رایانه[

ا، ابزارهای انتقـال نیروهـای فعـالگر بـه        فعالگره
کردن نیرو بـرای     پیوندها و ابزارهایی برای فراهم    

 فعالگرها
  

 derived subgroup  مشتقزیرگروه 
شـده بـا مجموعـۀ همـۀ          زیرگروه تولید ] ریاضی[

 جاگرهای یک گروه مفروض جابه
  

 characteristic subgroup  مشخصهزیرگروه 

 مفروض که هر زیرگروهی از یک گروه] ریاضی[
 نگارد خودریختیِ گروه آن را بر خودش می

  
 dense subset  چگالزیرمجموعۀ 

ــی[ ــه ]ریاضـ ــضای   زیرمجموعـ ــک فـ ای از یـ
توپولوژیکی که بستار آن تمام فضا      / توپولوژیک

  باشد
  

  فک پایین ←  زیرواره
  

 mandibular  ای زیرواره
   زیرواره   به مربوط ]پزشکی دندان  .پ[

  
 mandibulectomy  اری بَرد زیرواره

ــدان  .پ[ ــدن ]پزشــکی دن ــردن   و خــارج بری  ک
   ازطریق جراحی زیرواره

  
 bioclimatology  شناسی اقلیم  زیست

مطالعۀ رابطۀ    شناسی که به    ای از اقلیم    شاخه ]جـوّ [
 پردازد اقلیم و زندگی می

  
  انسانیشناسی  اقلیم زیست

    human bioclimatology 
مطالعۀ    که به  شناسی  قلیما  زیستای از     شاخه ]جوّ[

 پردازد اثرات اقلیم بر سالمتی و فعالیت انسان می
  

 bioclimatograph  نگار اقلیم  زیست
هر نمودار اقلیمی که بـرای نمـایش رابطـۀ       ]جوّ[

 هایی از زندگی طراحی شده باشد اقلیم با جنبه
  

  bioleaching   شویی  الحلّ زیست
اک بـا   استخراج فلزات از کانیهـا یـا خـ         ]شیمی[

شناختی و عمدتاً با اسـتفاده از         فرایندهای زیست 
  ریزاندامگانها
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  bioradar  رادار زیست
راداری برای جستجوی افراد در زیـر       . 1 ]نظامی[

شـده     جستجوی افراد پنهان   برایراداری  . 2آوار  
 در ساختمانها

  

 biogenic  زاد زیست
 فعالیـت   نتیجـۀ ویژگـی آنچـه در      ] زیست  محیط[

 شود تولید میموجودات زنده 
  

 habitat  زیستگاه
  زیست یک موجود زنده محیط ]جنگل  .منابع[

  
 biofilm  الیه زی

الیۀ حاصل از رشد میکروبهـا بـر   ] زیـست   محیط[
 روی سطوح مختلف

  
  آنزیم دگرریختار ← دگرریختارمایۀ  زی

  
 gelatinous, jellylike, gelatine like  ژالتینی

ییِ دارای ژالتین   ویژگی بافت مادۀ غذا    ]غذا. ف[
 یا شبیه آن

  
 obesity gene  ژن چاقی

 ژنی که صفات مربوط به افزایش وزن را         ]تغذیه[
 کند کنترل می

  



  س
 wheel grinding  چرخزنی  ساب

فرایند پرداخت رویۀ چرخ فوالدی بـا        ] ریلی .ح[
 زنی سنگ

  
 flatting down, rubbing down سابیدن

 نـرم خـشک     ۀکاغذ سنباد کشیدن   ]رنگ  پلیمر[
یا تر بر سطح مادۀ پوششی خشک بـرای نـرم و            

 صاف کردن سطح
  

 wheel cleaner  چرخزن  ساچمه
دستگاهی برای تمیز کردن سطح چرخ       ] ریلی .ح[

 زنی به روش ساچمه
  

 lee shore  بادپناه ساحل 
  گیرد  قرار میطرف بادپناه ساحلی که ]دریایی.  ح[

  
 stand structure  تودهساختار 

توزیع افقی و عمـودی اجـزای        ]جنگل  .منابع[
های   یک تودۀ جنگلی، شامل ارتفاع و قطر و الیه        

هـا و گیاهـان       های درختان و نیز بوتـه       تاج و تنه  
 دارها و دارماندها  و خشکهاشکوب زیرینعلفی 

  
 algebraic structure  جبریساختار 

ــشتمل ]ریاضــی[ ــر یــک  ســاختاری ریاضــی م ب

صـول موضـوع    مجموعه و تعدادی عمل که در ا      
 کنند معینی صدق می

  
 soil structure  خاکساختار 

ترتیب و توالی طبیعـی رسـوبات        ]شناسی  باستان[
شدن طبیعـی خـاک کـه نتیجـۀ           در خاک یا توده   

 فرایند خاکزایی است
  

  resonance structure    رزونانسیساختار 
هریک از دو یا چند ساختارِ ممکنِ یـک          ]شیمی[

ــسان    ــۀ یکـ ــه هندسـ ــب کـ ــش ترکیـ و آرایـ
  الکترونهای متفاوت دارند زوج

  
 sedimentary structure  رسوبیساختار 

ویژگیهای قابل مشاهدۀ رسوبات،     ]شناسی  باستان[
اعم از ترکیب، اندازه، شکل، حالـت، وضـعیت،         

 ها و ذرات گیری و تراکم رگه جهت
 ساختار سنگ رسوبی کـه همزمـان        ]شناسی  زمین[

 رسوبی پـس از     با نهشت یا در نتیجۀ فرایندهای     
  است وجود آمده نهشت به

  
  cast structure  ریختگیساختار 

 ریزساختار یک قطعۀ ریختگی پس از       ]متالورژی[
  ریخته شدن
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 random structure  ای   کاتورهساختار 
ای آن    ساختاری بلوری که نقـاط شـبکه      ] فیزیک[
ای با اتمهای مختلف اشـغال شـده          طور کاتوره   به

  است
  

 derived structure  مشتقساخت 
کاربستن قواعد    ساخت حاصل از به    ]شناسی  زبان[

 دستور زبان
  

  ساختواژۀ اشتقاقی
    derivational morphology 

ساختواژه که به / ای از صرف    حوزه ]شناسـی   زبان[
  سازی اختصاص دارد بررسی فرایندهای واژه

 صرف اشتقاقی .متـ 

  
 inflectional morphology  ساختواژۀ تصریفی

ساختواژه که به  /ای از صرف    حوزه ]شناسـی   انزب[
  بررسی فرایندهای تصریفی اختصاص دارد

 صرف تصریفی .متـ 

  
  cement1, cementum1   ساروج

     مــادۀ دنــدانی  نــوعی ]پزشــکی دنــدان  .پ[
)dental material (چسبندگی  خاصیت  دارای که   

 و    یا موقت    دائم   و ترمیم   بندی  کف   و برای   است
  رود کار می   به  روکش ندنچسبا

 dental cement   دندانپزشکی  ساروج  .متـ 

  
  ساروج ← دندانپزشکی  ساروج

  
 cementicle  ساروجک

 از    کـوچکی    کـروی   جـسم  ]پزشکی   دندان . پ[
 قرار دارد و  پیرادندانی   در الیۀ  که ساروجه  جنس
   باشد ساروجه   به  آزاد یا متصل  است ممکن

 cementoid  ساروجواره
   الیـۀ   ترین   و سطحی   آخرین ]پزشکی   دندان . پ[

   نـشده   آهکـی هنـوز      که   تکامل   در حال   ۀساروج
   است

  
  ,cementum2, cement2  ساروجه

    tooth cement 
  مانندی   همبنداستخوان  بافت ]پزشکی   دندان . پ[

 تـا   مینـا  را از زیر       دندان  ریشۀ   خارجی   سطح  که
 پوشاند  می ریشه  نوک

  
  یاخته ساروجۀ بی ← اولیه  ساروجۀ

  
 acellular cementum  یاخته بی  ساروجۀ

   تـاجی    نیمـۀ    که  ای  ساروجه ]پزشکی  دندان  .پ[
)coronal (و عمـدتاً از الیـاف        را پوشـانده    ریشه  

    است  شده تشکیل) sharpey's fibers( شارپی
 primary cementum   اولیه   ساروجۀ  .متـ 

  
 cementoma  تود ساروجه

 دنـدانزاد    خـیم    خـوش   تودۀ ]پزشکی   دندان . پ[
)odontogenic ( کـه    دنـدان   ۀ ریش  نوک  در ناحیۀ   
   شـده   مانند تـشکیل    ساروجه   یا بافت   ساروجه از

   است
  

  دار ساروجۀ یاخته ←  ثانویه  ساروجۀ
  

 cementogenesis  زایی ساروجه
   روجهسا  فرایند تشکیل ]پزشکی دندان  .پ[

  
 cementoblast  ساز اروجهس

   اشـکال  ه ب   بزرگ  های  یاخته ]پزشکی  دندان  .پ[
   بر سـطح    روجهسا   آنها ساختن    نقش   که  مختلف
   هاست دندان  ریشۀ
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 cementoclast  کاه ساروجه
  هـای   یاختـه    از غـول    هریک ]پزشکی  دندان  .پ[
)giant cells (شـکل   از لحـاظ   کـه  ای هسته چند   

هـستند و در    ) osteoclast(کاههـا     استخوان  شبیه
   دارند  نقشساروجه  تحلیل

  
  cementocyte  یاخته ساروجه

ــدان  .پ[ ــکی دن ــه ]پزش ــایی یاخت ــبیه ه ــه  ش    ب
ــه ــای یاخت ــتخوانی ه ــره   اس ــه در حج ــای  ک   ه
  اند  دار محبوس  یاخته های ساروجه

  
 cellular cementum  دار یاخته  ساروجۀ

   نـوکی    نیمـۀ    که  ای ساروجه ]پزشکی   دندان . پ[
)apical (مانند      استخوان   و بافتی    را پوشانده   ریشه

    است  فراوان های یاخته ساروجه  دارد و دارای
  secondary cementum   ثانویه   ساروجۀ  .متـ 

  
  ,environment-friendly زیست سازگاربامحیط

    environmentally friendly  
ها یـا   ا فراورده ویژگی فعالیتها ی   ]جنگـل   .منابع[

محیطـی    های زندگی که پیامـدهای زیـست        شیوه
 کمتری دارند

  
  chromatic adaptation  رنگیسازگاری 

تغییر در حساسیت سامانۀ بصری      ]رنگ  پلیمر[
به سبب تغییر در ویژگـی طیفـی منبـع نـور یـا              

  شرایط مشاهده
  

 crop adaptation  گیاه زراعیسازگاری 
محیطـی و ژنتیکـی     تطابق عوامل    ]زراعت  .ک[

کـه    طـوری   در یک منطقه با یک فصل زراعی بـه        
گیاه قادر باشد تمام مراحل رشدونمو خود را به         

 پایان برساند

 projectised organization  ای  پروژهسازمان 
مـدیر  سـاختاری سـازمانی کـه در آن          ]پروژه. م[

کـارگیری منـابع و        در تعیین اولویتها و بـه      پروژه
 اردافراد اختیار تام د

  
 airstream mechanism  جریان هواسازوکار 

عبور هوا از مجرای آوایی که     فرایند   ]شناسی  زبان[
  کند انرژی الزم را برای تولید گفتار تأمین می

  
  جریان هوای چاکناییسازوکار 

    glottalic airstream mechanism 
گیـری    فرایندی تولیدی که در شکل     ]شناسی  زبان[

ی از زبانها نقش دارد و در       آواهای گفتار در برخ   
آن چاکنای بسته است و حنجـره عامـل جریـان           

 هوا در فضای باالی چاکنای است
  

  جریان هوای ششیسازوکار 
    pulmonic airstream mechanism 

گیـری    فرایندی تولیدی که در شکل     ]شناسی  زبان[
آواهای گفتار نقش دارد و در آن هـوا از شـشها            

 شود با فشار خارج می
  

  کامی جریان هوای نرمزوکار سا
    velaric airstream mechanism 

گیـری    فرایندی تولیدی که در شکل     ]شناسی  زبان[
آواهای گفتار در برخی از زبانها نقش دارد و در          
آن عقــب زبــان بــا حرکــت پــس و پــیش روی 

 شود کام عامل جریان هوا در دهان می نرم
  

  بیرونی فضایسازوکار 
    outer-sphere mechanism 

کــاهش، انتقــال  -ش در واکــنش اکــسای]شــیمی[
ــه از نظــر    ــۀ همتافــت ک ــین دو گون ــرون ب الکت

زنـی    اثرند؛ این انتقال از طریق تونـل        سینتیکی بی 
 گیرد بین آن دو صورت می
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  درونی فضایسازوکار 
    inner-sphere mechanism 

 انتقال الکترون بین دو گونۀ همتافت کـه         ]شیمی[
اثـر    پذیر و دیگری بی     غییریکی از نظر سینتیکی ت    

است؛ این انتقـال بـا پـل قـرار گـرفتن یکـی از               
 گیرد لیگاندها بین دو هستۀ فلزی صورت می

  
 reaction mechanism  واکنشسازوکار 

مراحلی متـوالی کـه در طـی آنهـا یـک             ]شیمی[
 دهد واکنش شیمیایی رخ می

  
 prosthodontist  پزشک  دندان  سازه

پزشکی کـه در زمینـۀ       دندان ]پزشکی   دندان . پ[
  ی تخصص داردپزشک دندان سازه
 های دندانی  متخصص بَرسازه.متـ 

  
  ,prosthodontics  پزشکی  دندان   سازه

    dental prosthetics  
ای از دندانپزشکی که      شاخه ]پزشکی   دندان . پ[

کردن دندانها و بافتهای مجاور آنها بـا         به جانشین 
ه راحتـی و    کـ  طـوری  پردازد به   اندام مصنوعی می  

ظاهر و سالمت بیمار حفظ یا بـه او بازگردانـده           
  شود
  prosthetic dentistry ای  رسازهپزشکی بَ دندان   .متـ 

 های دندانی تخصص بَرسازه

  
 buffet  لرز سازه

نوسانهای تند و نامنظم سازۀ هواپیما       ] هـوایی  .ح[
  در اثر پسایۀ آشفته

  
دیـرش  / آفتـاب   دیرش رخش  ←آفتابی  ساعات  
  ابرخشافت

 clockwise  ساعتگرد 
ویژگــی آنچــه چــرخش آن در جهــت  ]فیزیــک[

 های ساعت است حرکت عقربه
  

 stemflow  ساقاب
میـزان آب بـارانی کـه پوشـش          ] جنگل . منابع[

گیاهی جذب و از طریق ساقه بـه خـاک منتقـل            
 کند می

  
 ballast leg  باترازه ساقْ

 بخــشی از مــسیر شــناور کــه در آن ]دریــایی. ح[
 اسـتفاده   تـرازه ندارد و برای تعادل از      شناور بار   

 کند می
  

 stemwood  چوب ساقه
چــوب موجــود در ســاقه یــا  ]جنگــل  .منــابع[

 های اصلی یک درخت ساقه
  

 stem map  نگاشت ساقه
ای از  نقــشه یــا مجموعــه   ]جنگــل  .منــابع[

مختصات که موقعیت فیزیکی هر درخـت را در         
 دهد یک محدودۀ مشخص نشان می

  
 slide saxophone  وییکشفُن وساکس

ــیقی[ ــس]موس ــوعی ساک ــر و ن ــه در آن تغیی فُن ک
جـا کـردن یـک لولـۀ کـشویی            نغمات بـا جابـه    

 گیرد صورت می
  

  project  سامانۀ اطالعات مدیریت پروژه
management information system, PMIS 

مجموعۀ ابزارهـا و فنـونی کـه بـرای           ]پروژه. م[
دهای آوری و همــسازی و انتــشار برونــدا جمــع

  رود کار می  بهمدیریت پروژهفرایندهای 
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 many particle system  ای  ذره سامانۀ بس
ای شــامل تعــدادی ذره کــه در  ســامانه ]فیزیــک[

ــرژی    ــای ان ــر عملگره ــالوه ب ــامیلتونی آن ع ه
کـنش متقابـل نیـز در         های برهم    هلها، جم   ذره تک

 شود نظر گرفته می
  

 afocal system  کانون بیسامانۀ 
 ای اپتیکی با همگرایی صفر سامانه ]فیزیک[

  
  ,antiskid system   رشپادسُسامانۀ 

antiskid device, antiskid unit 
سامانۀ کنتـرل ترمـز هواپیمـا کـه در           ] هوایی .ح[

ــل ــام قف ــشار   هنگ ــا ف ــزش چرخه ــا لغ شــدن ی
  دهد هیدرولیک وارده را کاهش می

  
  ای جهانی بینی پهنه پیشسامانۀ 

    world area forecast system, WAFS 
ای جهـانی کـه از طریـق آن مراکـز             سامانه ]جوّ[

هـای    بینـی   ای، پـیش    ای و منطقـه      پهنـه  بینی  پیش
ــای    ــسیر را در قالبه ــوردیِ م ــناختیِ هوان هواش

 کنند استانداردشدۀ یکنواخت تهیه می
  

  ترمز خودکارسامانۀ 
    automatic brake system, ABS  

 چنانچـه   سامانۀ ترمزگیـری کـه در آن       ]ریلی. ح[
صــورت  لولــۀ ترمــز قطــع شــود، ترمزگیــری بــه

  شود خودکار انجام می
  

 collection system  آوری جمعسامانۀ 
ــست محــیط[ ــزات  ] زی ــل و تجهی ــۀ عوام مجموع

  آوری پسماند جمع
  

  یابی دبیزهسامانۀ 
    document retrieval system 

 هـای   دبیـزه  سامانۀ بازیابی متن کامـل       ]کتابداری[
 ربرانمورد تقاضای کا

  
 radiosonde system  رادیوگمانهسامانۀ 

مجموعۀ ابزارهای زمینی و پروازی همـراه        ]جوّ[
 رادیوگمانهای برای انجام پرواز       افزار رایانه   با نرم 

هــا و ارســال پیــام  و گــردآوری و پــردازش داده
  باال جوّرادیوگمانۀ

  
  گیر چرخ سُرشسامانۀ 

    wheel slide protection system  
ای که روی اغلب وسایل نقلیـۀ         سامانه ]لیری. ح[

 شود ریلی مسافری نصب و مانع سُرخوردن می
  

 weapon(s) system  سالحسامانۀ 
 همـراه بـا     سـالح  ترکیبی از یک یا چند       ]نظامی[

تجهیزات و متعلقات و مهمـات و خدمـه و نیـز            
که در آن هر سـامانه      ) مانند تانک (وسیلۀ پرتاب   

 کند صورت مستقل عمل می به
  

  گیر چرخ لغزشسامانۀ 
    wheel slip protection system 

ای کـه روی اغلـب وسـایل نقلیـۀ        سامانه ]ریلی. ح[
 شود ریلی مسافری نصب و مانع لغزیدن چرخ می

  
  مدیریت پروژهسامانۀ 

    project management system 
 فراینـدها و ابزارهـا و روشـها و منـابع و             ]پروژه. م[

 رود کار می مدیریت پروژه بهدستورالعملهایی که در 
  

  ناوبری هُذلولیسامانۀ 
    hyperbolic navigation system 

تواند موقعیت     سامانۀ ناوبری رادیویی که می     ]نظامی[
هواگرد مجهز به گیرندۀ خاص ناوبری را بـا تالقـی           

 دو یا چند خط موقعیت هذلولی تعیین کند
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 shade1  سایه
 یـک   طالرنگ حاصل از اخـت    . 1 ]رنگ  پلیمر[

 تیـره بـا     فـام  سیاه یا هـر      (dye)رنگدانه یا رَزانۀ    
  فـام  یک. 3عمق رنگ   . 2رنگدانه یا رَزانۀ دیگر     

  ای که تفاوتی اندک با آن دارد مشخص یا گونه
  سایه فام .متـ 

  
 shade2, shading  آمیزی سایه

 معموالً تیره با    بخشِ  رنگآمیختن   ]رنگ  پلیمر[
 رنـگ اولیـه     یک رنگ برای ساخت رنگی که با      

 کمی متفاوت است
  

 shadow mark  نشان سایه
روشنهای سطح یک محوطـۀ       سایه ]شناسی  باستان[

ــشان ــدۀ وجــود  باســتانی کــه ن ــداردهن های پدی
زیرسطحی مانند خاکریزها یا خندقها و دیوارهـا        

 و فضاهای مدفون است
  

 food basket  غذایی سبد 
ای کـه بـرای        مقدار متوسط مواد غـذایی     ]تغذیه[

 ها قرار دارد رف در اختیار خانوادهمص
  

 baffle  سپرک
گیرد و    ای که در مسیر سیال قرار می         تیغه ]نظامی[

موجب تغییـر جهـت یـا توقـف تالطـم سـیال             
 شود می

  
 برْکماناَ ←سپیدْکمان 

  
  Callitrichaceae  آبیان ستاره

ــست[ ــاهی. زیـ ــره ] گیـ ــانان  تیـ ای از نعناسـ
(Lamiales)         حیطهـای   که هم در آب و هـم در م
  رویند خشک می

 Barium star  باریُمیستارۀ 
غول سرخی از ردۀ طیفی جی یـا ک کـه           ] نجوم[

ــا   ــاریم ب در آن عنــصرهای ســنگینی همچــون ب
 شوند فراوانی غیرمعمول در طیف نمایان می

  
 Alpha Cygni star  رَدْفیستارۀ 

ــوم[ ــتاره] نج ــک از س ــق هری ــای متعل ــه ردۀ  ه ب
 اَبَرغولهای تپنده و متغیر

  
 comparison star  مقیاسستارۀ 

ای که درخشش آن ثابـت فـرض          ستاره ]فیزیک[
ها در رصـدهای      شود و درخشش سایر ستاره      می

 شود نجومی با آن سنجیده می
  

 shoot  ستاک
ای که در امتداد      اندامهای هوایی  ]جنگل  .منابع[

 کنند باال رشد می محور گیاه روبه
  

آزمــون ســتبرای  ← چــین پوســتیســتبرای 
  پوستی ینچ

  
 crest  ستیغ

   برآمـدۀ   ، لبۀ   در کالبدشناسی  ]پزشکی   دندان . پ[
   معموالً استخوانی

  
 alveolar crest  آرَکی  ستیغ

  کیآرَ   از استخوان    بخشی .1 ]پزشکی  دندان  .پ[
   قـسمت .2 قـرار دارد    دنـدانی    بـین    در نواحی   که

  پـس  )residual (  باقیمانده  کیآرَ  استخوان  باالیی
  از کشیده شدن دندانها

  
 gingival crest  ای  لثه  ستیغ

    آزاد لثه لبۀ ]پزشکی دندان  .پ[
  gingival margin   لثه  لبۀ .متـ 
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 crispy  ترد سخت
ــادۀ غــذایی ]غــذا. ف[ ــر  ویژگــی م ای کــه در اث

 شود جویدن به آسانی شکسته و خرد می

  
 crispness  تردی سخت

در اثــر ای کــه  خاصــیت مــادۀ غــذایی ]غــذا. ف[
 شود جویدن به آسانی شکسته و خرد می

  
 hardiness, stress tolerance2  جانی سخت

میزان مقاومت موجـود زنـده در        ]زراعت  .ک[
 مقابل تنشهای محیط

  
  hardening1  کاری سخت

کردن فـوالد کـربن از طریـق         سخت ]متـالورژی [
  کردن ناگهانی آن در محدودۀ دمای بحرانی سرد

  
  flame hardening  ای شعلهکاری  سخت

فرایندی که در آن سطوح خاصـی از         ]متالورژی[
اَسِـتیلن یـا دیگـر منـابع           اُکـسی  ۀقطعه را با شعل   

دهند و سـپس      ای در درجۀ باال حرارت می       شعله
  کنند سرعت سرد می به

  
 hardness  سختی

ای کـه بافـت آن        خاصیت مادۀ غـذایی    ]غذا. ف[
 محکم و سفت است

  
  hardenability  پذیری سختی

 فــوالد در مراحــل اصــلیمشخــصۀ  ]متــالورژی[
 در هر شرایطی    موجب آن    به عملیات حرارتی که  

 آن تحت عملیـات     (austenite)ساختار اوستنیت   
 تبـدیل و    (mertensite)تندسرمایی به مارتنزیت    

  شود میدر نتیجه سخت 

  absolute hardness    مطلقسختی 
 یک  مقاومت پتانسیل شیمیایی الکترونی    ]شـیمی [

  سامانۀ شیمیایی در برابر تغییر در تعداد الکترونها
  

 greenspeak  سبزسخن 
کالمــی بــرای تــرویج گردشــگری ] گردشــگری[

 زیست  خطاب به گردشگران محیط

  
 hate speech  آفرین نفرتسخن 

ظاهر خنثی کـه      آمیز یا به    سخنان توهین  ]سیاسـی [
ــا    ــتانه ی ــساسات نژادپرس ــزایش اح ــب اف موج

  شود در جامعه میهراسانه  دشمن
  

 meander bar, point bar    رودپیچسد 
ای از شـن و ماسـه کـه در             نهـشته  ]شناسی  زمین[

  سمت درونی رودپیچ قراردارد
  

 Schottky barrier  شاتکیسد 
رسانا و    ای از مادۀ نیم    فصل مشترک الیه   ]فیزیک[

صورت سد یکسوساز    ای از مادۀ فلزی که به       الیه
 کند عمل می

  
 centrifugal barrier  یزیمرکزگرسد 

شـیب تنـد و نامحـدود پتانـسیل بـرای            ]فیزیک[
ای غیرصـفر در اطـراف        ای که با تکانۀ زاویه      ذره

  آید یک محور به چرخش درمی
  انرژی پتانسیل مرکزگریزی .متـ 

  centrifugal potential energy 
  

 agitation  سراسیمگی
 قـراریِ   بی اضطراب شدید همراه با      ]شناسی  روان[

 حرکتی
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  حرکتی  ـ  روانیسراسیمگی 
    psychomotor agitation  

 جـسمی   قراریِِ  بی حالتی از تنش و      ]شناسی  روان[
 ذهنی که بـا فـشار دادن دسـتها بـه            فعالیِ  بیشو  

یکدیگر و گریستن ناشی از نگرانی بـرای آینـده          
  همراه است

  حرکتی ـ   زدگی روانی  هیجان.متـ 
  psychomotor excitement  

  
 slag  ارهسرب
ــالورژی[ ــیلیکاتی و   ]مت ــات س ــسیدها و ترکیب اک

سولفیدی و نظایر آنها و همچنین عناصر آلیاژی         
حاصل از ذوب فوالدها و چدنها که از مهمترین         

نسبی در دمـای ذوب و        آنها ذوب  های  همشخص
 چسبیدگی است هم به

  
 head gaffer  کار سربرق

مــسئول اصــلی و سرپرســت امــور     ]ســینما[
 در صحنۀ فیلمبرداریرسانی  برق

  
 pilot1  سربرنامه

 مجموعۀ ناپیوستهاولین قسمت یک  ]سینما[
  
  litchi  رخالوسُ

میـوۀ گیـاهی بـا نـام علمـی           ]گیـاهی   .زیست[
 متعلـق بـه   (Litchi chinesis)سـرخالوی چینـی   

ــان  ــرۀ ناترکیــ ــتۀ (Sapindaceae)تیــ  و راســ
ــاترک ــرخ و    ن ــه پوســت آن س ــانان اســت ک س

فرنگـی    غـی و شـبیه بـه تـوت        تی  مانند و تیغ    چرم
است؛ قـسمت خـوراکی آن سـفید و شـفاف و            
سفت و آبدار اسـت و شـکل آن از گـرد و گـاه           

ونـیم سـانتیمتر      بیضی و قطر آن از یک تـا یـک         
متغیر است؛ شیرین و معطر و بومی جنوب چین         

  و مناطق مجاور آن است

 red out  غش  سرخ
 از دست رفتن بینایی در اثر رسیدن بیش         ]نظامی[
ز حد خون به مغز در حرکات شتابدار و رو بـه            ا

 پایین هواپیما
  

 crew red out  خدمهغش   سرخ
 دچـار   هـواگرد  حالتی که در آن خدمـۀ        ]نظـامی [

 شوند  میغش سرخ
  

 pilot red out  خلبانغش   سرخ
حالتی که در آن خلبان بـالگرد در حرکـت       ]نظامی[

 شود می غش سرخروبه پایین بالگرد دچار 
  

 frustration  سرخوردگی 
 احساس ناشی از ناتوانی در دسـت        ]شناسی  روان[

 دلیل شکستهای قبلی یافتن به هدف مورد نظر به
  

 euphoric  سرخوش
 فـراوان و    شادمانیِ ویژگی فردی با     ]شناسی  روان[

 خُلقِِ باال
  

 euphoria  سرخوشی
ای کـــه   شـــادمانی و خرســـندی]شناســـی روان[

 ی فرد نیست خُلقوضعیت واقعی 
  

 euphoriant  آور یسرخوش
ــی روان[ ــاده]شناس ــذت و     م ــساس ل ــه اح ای ک

 کند  فراوان ایجاد میسرخوشی
  

  euphorogenic  زا سرخوشی
ای غالباً غیرمنتظره که       ویژگی حادثه  ]شناسی  روان[

توانـد خنثـی یـا        نگرش فرد را از حالتی که مـی       
  باشد تغییر دهدبین خوش یا برانگیخته یا افسرده
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 tension headache  سردرد تنشی
 حـاد   تنش سردردی مداوم ناشی از      ]شناسی  روان[

 و  خـوابی   بـی مدت و عموماً همراه بـا         یا طوالنی 
   و انقباضاتِ دردناک عضالت گردنقراری بی

  
  ,information overload  اطالعاتسرریز 

information flood 
 وضــعیتی کــه در آن، در زمینــۀ یــک ]کتابــداری[

 ات موجود استاز اندازۀ اطالع موضوع، بیش
  

 peripheral weir  پیرامونیسرریز 
سرریز خروجـی واقـع در جـدارۀ        ] زیست  محیط[

ای کـه جریـان       نـشینی اسـتوانه     داخلی حوض ته  
 شود خروجی از روی آن به بیرون منتقل می

  
 proportional weir  تناسبیسرریز 

نـوعی سـرریز کـه میـزان جریـان          ] زیست  محیط[
اج سـرریز نـسبت     خروجی آن با ارتفاع آب از ت      

 مستقیم دارد
  

 side weir  جانبیسرریز 
سرریزی در ضلع جانبی فاضالبرو     ] زیست  محیط[

که برای تخلیۀ آب اضـافی ناشـی از جریانهـای           
 رود کار می های درهم به سطحی در سامانه

  
 occupied territory  اشغالی سرزمین 

 و کنترل مـؤثر     اختیار سرزمینی که تحت     ]نظامی[
) دشـمن (ح یـک کـشور خـارجی        نیروهای مسل 

شـود کـه از طریـق         است و شامل سرزمینی نمی    
عقد قـرارداد بـا مقامـات غیرنظـامی یـا در پـی              

 شود های صلح اداره می نامه موافقت
  

 pollarding  سرزنی

ــابع[ ــان  ]جنگـــل  .منـ ــوعی هـــرس درختـ نـ
الرشد بـرای ایجـاد مجموعـۀ متراکمـی از            سریع

 جستها در تاج آنها

  
 twig  سرشاخه

انشعابی نورسته از انتهای شاخه      ] جنگل . منابع[
شـدۀ رویـش      بـه فـصل سـپری       که معموالً متعلق  

 است

  
  wheel slide, wheel skid  چرخسُرش 

حالتی که در هنگام ترمزگیری شـدید        ]ریلی. ح[
 افتد و چسبندگی ضعیف اتفاق می

  
 propagation velocity  انتشار  سرعت 

ترومغناطیسی در  سرعت انتقال امواج الک   ] فیزیک[
 محیط مورد نظر

  
 programmed speed  ای برنامه سرعت 

ســرعت وســایل نقلیــۀ عمــومی در ] شــهری. ح[
وضعیتی کـه شاخـصهای ایمنـی و اقتـصادی و           

 دشونعملکردی رعایت 

  
 free flow speed  جریان آزادسرعت 

سرعتی که رانندۀ وسیلۀ نقلیه بتوانـد       ] شهری. ح[
 نقلیۀ دیگری حضور    ای که وسیلۀ    آن را در جاده   

 ندارد، حفظ کند

  
  جریان آزاد منتخبسرعت 

    base free flow speed 
 که راننده با در     جریان آزادی  سرعت] شهری. ح[

 کند نظر گرفتن شرایط راه انتخاب می
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  تاخروج خروجسرعت 
    station to station speed 

سرعت متوسـط سـفر وسـیلۀ نقلیـۀ         ] شهری. ح[
ه متـوالی از زمـان تـرک        عمومی بین دو ایـستگا    

 ایستگاه اول تا ترک ایستگاه بعدی
  

 brake accelerator  ترمزدهندۀ    سرعت
بخـشی از سـامانۀ ترمـز کـه سـرعت            ] ریلی .ح[

 دهد انتقال فشار هوا در لولۀ ترمز را افزایش می
  

  سرعت رنگرزی ←رَزش سرعت 
  

  crop growth rate, CGR سرعت رشد محصول
ــت  .ک[ ــزان ت ]زراع ــشک   می ــادۀ خ ــع م   جم

(dry matter)     در واحـد زمـان در واحـد سـطح 
  زمین

  
 rate of dyeing رنگرزیسرعت 

شده در واحـد       جذب رَزانۀمقدار   ]رنگ  پلیمر[
  زمان در دمای ثابت

 زشرَ سرعت .متـ 

  
  ,face velocity  سطحسرعت 

    superficial velocity 
بردار سرعت گاز عمود بـر سـطح        ] زیست  محیط[

 خوردمقطع بر
  

 on-line travel speed  سفر خطسرعت 
سرعتی که عمالً مسافر وسیلۀ نقلیـۀ      ] شـهری . ح[

 عمومی در مسیر دارد
  

 line design speed  طرح خطسرعت 
ونقـل    حداکثر سرعت ناوگـان حمـل     ] شهری. ح[

عمومی در بخشی از مـسیر بـا حفـظ راحتـی و             
 ایمنی مسافر

  
   مقصدـمبدأ سرعت 

    origin-destination speed 
سرعت متوسطی کـه یـک مـسافر از         ] شهری. ح[

  مقصد داردتامبدأ 
  

 legal speed  مجازسرعت 
ــهری. ح[ ــان  ] ش ــانونی ناوگ ــرعت ق ــداکثر س ح

 ونقل عمومی در یک بخش از خط حمل
  

 migration velocity  مهاجرتسرعت 
سـرعت حرکـت ذره بـه       ] فیزیـک ،  زیـست   محیط[

ده  کننـــده در رســـوب ســـمت صـــفحۀ جمـــع
 )ردا(واستاتیکی الکتر

  
  apical meristem  انتهایی سرالد 

بافـت سـرالدی کـه در رأس         ]گیاهی  .زیست[
هـا یـا در نزدیکـی آنهـا یافـت             ها و شاخه    ریشه
 شود شود و باعث رشد طولی گیاه می می
 promeristem  سرالد  پیش .متـ 

  
  secondary meristem  پسینسرالد 

ــست[ ــاهی  .زی ــه  ]گی ــافتی شــامل یاخت ــای ب  ه
 ریـشه و    آبکش و   ی  چوبهای    بافتالدی که بین      بُن

ساقۀ گیاهان قرار دارد و باعث رشد قطری آنهـا          
  شود می

  
 lateral meristem  سرالد جانبی

بافت سـرالدی کـه بـا ایجـاد          ]گیاهی  .زیست[
بافتهای جدید باعث افزایش قطر ریشه و سـاقه         

 شود می
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  ground meristem  سرالد زمینه
ــاهی  .زیــست[ ــواع  ]گی های ســرالدیکــی از ان

   است بافت زمینه که منشأ نخستین
  

  intercalary meristem  گرهی میانسرالد 
ــست[ ــاهی  .زی ــژۀ    ]گی ــه وی ــرالد ک ــوعی س ن

ها قـرار دارد و       گندمیان است و در میان گره       تیره
  کند به طول گیاه اضافه می

  
 primary meristem  نخستینسرالد 

رویـان گیـاه کـه      سـرالدی در     ]گیاهی  .زیست[
پوسـت    ساختار آن از خارج به داخل شامل پیش       

 الد است ن و بُسرالد زمینهو 
  

  cryophile, psychrophile  سرمادوست
ویژگــی باکتریهــا یــا ســایر    ] زیــست محــیط[

ریزاندامگانهایی که بیشترین رشد آنها در دمـای        
  درجۀ سلسیوس است20تر از  پایین

  
 magnetic cooling  مغناطیسیسرمایش 

روشــی بــرای ســرد کــردن مــواد      ]فیزیــک[
 در حـضور میـدان      k3-10پارامغناطیسی تا دمای    

  مغناطیسی
  دررو وامغناطش بی .متـ 

  adiabatic demagnetization  
  

 diffuse series  پخشیده  سری 
ای از خطوط طیفی در عناصـر         مجموعه] فیزیک[

 d بـه حالـت      pقلیایی که براثر گـذار از حالـت         
  آیند وجود می به

  
 alternating series  متناوبسری 

∑ ســری ]ریاضــی[ − n
n a)1( کــه در آن { }na 

  ای از اعداد حقیقی مثبت است دنباله
 رشتۀ تناوب .متـ 

  
  occlusal surface  رهماییبَسطح 

ســطح فوقــانی دنــدانهای  ]پزشــکی دنــدان  .پ[
دانهای خلفی خلفی فک پایین و سطح تحتانی دن  

رهمایی با یکدیگر تماس    فک باال که در حالت بَ     
  دارند

 masticatory surface  سطح جونده    .متـ 
  

  کُش تحمل آفتسطح 
    pesticide tolerance level 

ــدار مجــاز  ]زراعــت  .ک[ ــای حــداکثر مق بقای
  در مواد غذاییکُش آفت

  
 نقطۀ تماس ← تماسسطح 

  
 سطح بَرهمایی ← جوندهسطح 

  
 سطح رُخی ← دهلیزیسطح 

  
 strategic level of war  راهبردی جنگسطح 

 دربـارۀ   گیـری   تـصمیم  یکـی از سـطوح       ]نظامی[
جنگ که در آن اهداف ناظر بر امنیت ملی یـک           

 شود کشور تعیین می
  

  facial surface  رُخیسطح 
ــدان  .پ[ ــکی دن ــه   ]پزش ــدان ک ــطحی از دن س
  سمت صورت یا دهلیز دهان قرار دارد به

 vestibular surface  دهلیزی سطح   .متـ 

  
 cropland, crop area  زیرِ کشتسطح 

زمینی که به کـشت محـصوالت        ]زراعت  .ک[
 زراعی اختصاص دارد
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 inclined plane  شیبدارسطح 
 سازد سطحی که با افق زاویه می ]فیزیک[

  
  عملیاتی جنگسطح 

    operational level of war 
 لشکرکشی و    سطحی از جنگ که در آن      ]نظامی[

جایی نیروها و عملیـات عمـده طراحـی و            جابه
 شود هدایت می

  
 constant pressure surface  فشارثابتسطح 

 در همـۀ نقـاط آن در        سطحی که فشار جوّ    ]جوّ[
 یک زمان معین یکسان است

  
 palatine surface  کامیسطح 

سـطحی از دنـدانهای فـک        ]پزشکی  دندان  .پ[
  داردسمت کام قرار باال که به

  
 labial surface  بیلَسطح 

سـطح دهلیـزی دنـدانهای       ]پزشـکی   دندان  .پ[
قدامی که با سطح دهلیزی لبهای باال و پایین در          

 تماس است
  

 proximal surface  مجاورسطح 
سطحی از یک دندان که در       ]پزشکی  دندان  .پ[

 درمجاورت سطحی از دندان کناری خود قرار دا
  

  focus plane  وضوحسطح 
سـطحی از عمـق تـصویر کـه جزئیـات            ]سینما[

ــده   ــامالً شــفاف و آشــکار دی موضــوع در آن ک
  شود می

  
  ,isentropic surface  آنتروپی همسطح 

    constant entropy surface 

ســطحی در فــضا کــه آنتروپــی یــا دمــای  ]جــوّ[
 پتانسیلی آن در همه جا یکسان است

  
 firmness  سفتی

 کـه بافـت آن      ای  خاصیت مادۀ غـذایی    ]غذا. ف[
 فشرده و سخت است

  
 discretionary travel  اختیاریسفر 

نــوعی گردشــگری غیراجبــاری در ] گردشــگری[
 هنگام فراغت در حین سفر تکلیفی

  
 obligatory trip  تکلیفیسفر 

سفرهایی کـه شـخص بـرای انجـام         ] گردشگری[
مسئولیتهای سازمانی و اجتمـاعی خـود ترتیـب         

 دهد می
  

 junket  دعوتیسفر 
گرانی که مخارج آن را        سفر تجاری    ]گردشگری[

  پردازد دولت یا شرکتی خاص می
  

 locomotive trip  لکوموتیوسفر 
 در داخل   لکوموتیوجایی    هرگونه جابه  ] ریلی .ح[

 ایستگاهها یا بین آنها
  

  آمیزه رنگ ←سفیدآمیخت 
  

 lee helm  به بادپناهسکان 
رای  فرمانی که براساس آن سکان را ب]دریایی. ح[

 دهند  حرکت میطرف بادپناهجبران انحراف به 
  

 airdrop platform  سکوی بارگیری
ها یا تجهیـزات       محلی که در آن محموله     ]نظامی[

 شود و وسایل نقلیه بارگیری می
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  ,high passenger platform  سکوی بلند 
    high platform 

نوعی سکو که مسافران بدون نیاز به       ] شهری. ح[
 شوند  از روی آن وارد وسیلۀ نقلیه میاستفاده از پله

  
  ,side passenger platform  سکوی جانبی

    side platform  
نوعی سـکو کـه در سـمت بیرونـی        ] شـهری . ح[

 مسیر قرار دارد
  

  ,low passenger platform  سکوی کوتاه
    low platform 

نوعی سکو در مسیر حرکت وسـایل       ] شهری. ح[
سطح نیست و  یه همنقلیه که با ورودی وسیلۀ نقل

های   مسافران باید برای سوار و پیاده شدن از پله        
  وسیلۀ نقلیه استفاده کنند

  
  ,center passenger platform  سکوی میانی

    center platform  
سکویی که بین دو مسیر یا هادی راه        ] شهری. ح[

قرار گرفته است تا سوار و پیاده شدن مـسافران          
 هر دو مسیر را ممکن سازد

  
 thermobaric weapon  گرمافشاریسالح 

نوعی سالح که ابتدا با کمک یک خـرج          ]نظامی[
کنـد و      ابری از غبار انفجاری ایجاد مـی       ،کوچک

 سازد سپس آن را با خرج دوم محترق می
  

 conventional weapon  متعارفسالح 
، شیمیایی  میکروبیای،     سالحی که هسته   ]نظامی[

 یا زیستی نباشد
  

ای، میکروبی،    سالحهای هسته  ← .ه.م.سالحهای ش 
 شیمیایی

  کشتارجمعیسالحهای 
    weapons of mass destruction 

ای و    سالحهایی از نوع سالحهای هـسته      ]نظامی[
یا انواع دیگـر    اکتیو   میکروبی و شیمیایی و رادیو    

زیـادی  های انفجـاری کـه قـدرت کـشتار          سالح
 دارند

  
   شیمیایی، میکروبی،ای هستهسالحهای 

nuclear, biological and chemical 
weapons 

افزارها یـا تجهیزاتـی کـه توانـایی           جنگ ]نظامی[
ــایی ــو   ره ــواد رادیواکتی ــع م ــش و توزی    و پخ

ــا ــا ی ــی ی ــ میکروب ــمّش ــد و یمیایی س   ی را دارن
برای کـشتار و انهـدام جمعـی از آنهـا اسـتفاده             

 شود می
 N.B.C weapon  . ه. م.  سالحهای ش .اختـ 

  
 laser guided weapon  یْلیزر  هدایتسالح 

 سالح مجهز به جستجوگرِ انرژیِ لیزریِ       ]نظامی[
بازتابیده از هدف که پس از دریافت اشعۀ لیـزرِ          

نشانکها فرمانهـایی   / سیگنالهابازتابی و پردازش    
برای هدایت سالح به سمت هـدف بـه سـامانۀ           

 کند کنترل صادر می

  
 ecosystem health  سازگان بومسالمت 

سازگان و عوامـل      بودن بوم   سالم ]نگلج  .منابع[
 دهندۀ آن زیستی و فرایندهای تشکیل

  
 forest health  جنگلسالمت 

وضعیت مطلوب یک جنگل بـا       ]جنگل  .منابع[
توجــه بــه عــواملی چــون ســاختار و ترکیــب و 

 پذیری یا بیماریها عملکرد و شادابی و ترمیم
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  Ur III period  سوم اورسلسلۀ 
ین سلسلۀ پادشاهی در شـهر      سوم ]شناسی  باستان[

رودان و  اور کـــه در ایـــن دوره اور بـــر میـــان
  های زاگرس سلطه داشت کوهپایه

 Ur III empire  امپراتوری سوم اور   .متـ 

  
  ها دورۀ آغاز سلسله ←صفر سلسلۀ 

  
 grow, lead  زنجیرسمت 

 سمت و سوی زنجیر لنگر در بـستر         ]دریایی. ح[
 دریا هنگامی که شناور در لنگر است

  
 nuclear orientation  ای هستهگیری  سمت

ای از اسـپینهای      شدگی مجموعه   خط  هم ]فیزیـک [
  های جداگانه هسته

  nuclear polarization  ای   قطبش هسته  .متـ 
  

  sanding زنی سنباده
فرایندی سایشی برای آماده کردن      ] رنگ پلیمر  [

 سطح پیش از بازپوشانی

  
  wet sanding ترزنی  سنباده

 به کمـک     آب،  به   با کاغذ مقاوم   زنی  سنباده ]پلیمر[
  آب یا پراکنۀ روغن در آب یا مواد دیگر

  
 retrosynthesis  برگشتیسنتز 

 نوعی سنتز شیمیایی کـه در آن ابتـدا بـه            ]شیمی[
شـود و     مولکولِ محصولِ مورد نظـر توجـه مـی        

گام مراحلی را که در مسیر برگـشت          به  سپس گام 
ناسب باشد، در نظـر     برای رسیدن به مواد اولیه م     

 گیرند می

 one-pot synthesis  کاسه یکسنتز 
 نوعی سنتز ترکیبات آلی که در آن مـواد          ]شیمی[

جای آنکـه     کنند و به    را در یک ظرف مخلوط می     
طـور    واکنش در مراحل متعـدد انجـام شـود، بـه          

 شود یکجا انجام می
  

 forest assesment  جنگلسنجش 
گـذاری کلـی      متبندی و قی    رده ]جنگل  .منابع[

ناحیۀ جنگلی و تعیین رابطۀ آن با اجزای طبیعی         
 ساخت پیرامونش و انسان

  
 gestational age  جنینیسن 

 سن یـک نـوزاد در لحظـۀ تولـد کـه از              ]تغذیه[
 آید طریق محاسبۀ طول بارداری به دست می

  
 melancholic type  سوداییسنخ 

 نوعی شخصیت که مشخـصۀ بـارز        ]شناسی  روان[
 بودن است و در قرن دوم مـیالدی آن          آن عبوس 

  دانستند را ناشی از افزایش صفرا می
  سنخ مالیخولیایی.متـ 

  
  سنخ سودایی ← مالیخولیاییسنخ 

  
  document2, doc2  سند

 که وجـه حقـوقی یـا    ای  دبیزه هرنوع   ]کتابـداری [
 تاریخی یا سازمانی آن غالب باشد

  
  coarse-grained rock    درشت سنگ دانه 

 در سـنگهای آذریـن، سـنگی کـه          ]شناسـی  زمین[
 میلیمتـر اسـت و در       5هایش بـیش از       اندازۀ دانه 

هـایش    های رسوبی، سنگی کـه انـدازۀ دانـه          سنگ
  میلیمتر است2بیش از 
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  fine-grained rock   ریز  سنگ دانه 
 در سـنگهای آذریـن، سـنگی کـه          ]شناسـی   زمین[

هایش کمتر از یک میلیمتر است و در          اندازۀ دانه 
هـایش    های رسوبی، سنگی کـه انـدازۀ دانـه          سنگ

  میلیمتر است16/1کمتر از 
  

  medium-grained rock    متوسط دانه سنگ 
در سـنگهای آذریـن، سـنگی کـه          ]شناسـی   زمین[

 میلیمتـر اسـت و در       5 تا   1هایش بین     اندازۀ دانه 
هایش بین    که اندازۀ دانه  ، سنگی   های رسوبی   سنگ
  میلیمتر است2 تا 16/1

  
  sedimentary rock    بیرسوسنگ 

شـدن رسـوبات      سـنگی کـه از متـراکم       ]شناسی  زمین[
 شود ای تشکیل می شده، به صورت الیه سستِ انباشته

  
  grinding  زنی سنگ

های کوچـک و نـازکی        جداکردن تکه  ]متالورژی[
از سطح فلز که معموالً با حرکـت تنـد دورانـی            
چرخهای ساینده در تماس با سـطح فلـز انجـام           

  گیرد می
  

  sedimentary petrology  رسوبیشناسی  سنگ
ــین[ ــی زم ــا و  ]شناس ــب و ویژگیه ــۀ ترکی  مطالع

 های رسوبی خاستگاه رسوبات و سنگ
  

 lithophone, stone discs  صدا  سنگ
ای از سازهای خودصدا که بدنـۀ          دسته ]موسیقی[

 آنها از جنس سنگ است
  

 pulp stone, denticle  مغزه سنگِ 
 در   آهکــی  رســوبی تــودۀ ]پزشــکی دنــدان  .پ[

     دندان مغزۀ   یا کانال  مغزه ۀحفر

  رسوبینگاری  سنگ
     sedimentary petrography  

  های رسوبی بندی سنگ  شرح و طبقه]شناسی زمین[
  

  dating2   یابی سن
 تعیین سـن مـواد طبیعـی یـا مـواد            ]شناسی  زمین[

بازمانده بـه روشـهای مختلـف، بـر پایـۀ میـزان             
گیری با روند     یک جزء قابل اندازه   تغییری که در    
 دهد ثابت رخ می

  
  fission track dating    اثر شکافتیابی  سن
 روشی برای محاسبۀ سن یا تعیـین        ]شناسی  زمین[

خودی بـه     نسبت چگالی اثرهای شکافت خودبه    
 اثرهای شکافت القاشده

  
  radiometric dating2   پرتوسنجشی یابی  سن
یـین سـن بـر پایـۀ        روشی برای تع   ]شناسـی   زمین[

 واپاشی عناصر پرتوزا
  

  varve dating   ای چینه سالیابی  سن
گـذاری     شمارش سـالهای رسـوب     ]شناسی  زمین[

شدن رسوبات  دریاچه که برای گاهشماری نهشته    
 رود کار می به

  
  carbon dating   کربنی یابی  سن
 روشــی بــرای تعیــین ســن از راه ]شناســی زمــین[

باقیمانـده در مـواد      14گیری غلظت کربن      اندازه
 آلی

  
  relative dating2   نسبییابی  سن
 تعیین سن براساس آرایـش زمـانی        ]شناسی  زمین[

ها در مقیـاس زمـان        رویدادها یا اجسام یا پدیده    
 شناختی بدون ذکر سن مطلق آنها زمین
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  ,information literacy, IL   اطالعاتیسواد 
information skills 

یابی و درک و ارزیـابی       مهارتهای دست  ]کتابداری[
و استفاده از منابع اطالعاتی برای حل مشکالت         

 گیریهای مؤثر و تصمیم
  

 brake check valve  اطمینان ترمزسوپاپ 
ای در سامانۀ ترمـز قطـار بـرای           وسیله ] ریلی .ح[

 جلوگیری از برگشت جریان هوای فشرده
  

  تبدیل ترمزسوپاپ 
    brake change-over valve 

وپاپی با دو لولۀ تأمین و یـک لولـۀ          س ] ریلـی  .ح[
 خروجی برای تبدیل وضعیت ترمز

  
 gelatinous soup  ژالتینیسوپ 

محلول آبـی نـسبتاً غلـیظ کـه حـاوی            ]غذا. ف[
 موادی با قابلیت تبدیل به ژالتین است

  
  سوخت واکنشگاه ← رآکتورسوخت 

  
 reactor fuel  واکنشگاه سوخت 

عنـوان     که به  پذیر یا زایا    ای شکافت   ماده ]فیزیک[
ــشگاهها  ــرژی در واکن ــشمۀ ان ــای  /چ  رآکتوره

  رود کار می ای به هسته
  nuclear fuel  ای  سوخت هسته    .متـ 

 رآکتورسوخت 
  

  سوخت واکنشگاه ← ای هستهسوخت 
  

 melancholia  سودازدگی
ــوعی ]شناســی روان[ ــسردگی ن ــرین اف ــه مهمت  ک

ــارز لــذتی بــیویژگــی آن  ــا اخــتالل ب  همــراه ب

وزنــی و  اشــتهایی و کــم  و بــیحرکتــی ـــ روانــی
  احساس گناه است

  مالیخولیا.متـ 
  

 melancholic  سودازده
   ویژگی فرد دچار سودازدگی]شناسی روان[

   مالیخولیایی.متـ 
  

  ,apical foramen   نوک  سوراخ
root foramen, pulpal foramen 

   ریـشۀ   نـوک  در    ای  روزنـه  ]پزشـکی   دندان  .پ[
 عبـور     از آن    دنـدان   ی و رگهـا     عـصب    که  دندان
  کند می

  
 burn  سوزاندن

 نوشتن بر روی یک رسانۀ نوری ]رایانه[
  

  switch heater  کن گرم سوزن
دستگاهی که با استفاده از بخار آب یا         ]ریلی. ح[

زدگـی    جریان برق  یا روغن داغ و مانند اینها از یخ          
 برد کند و یخ را از بین می سوزن جلوگیری می

  
  blow  سوسه

گیرافتادن گاز در قطعات ریختگی که       ]الورژیمت[
عموماً در سطح یـا زیـر سـطح قطعـۀ ریختگـی            

  دشو دار شدن قطعه می ایجاد و موجب حفره
  

 grief  سوگ
 درد و غمی که فرد پـس از فقـدان           ]شناسی  روان[

 کند ویژه مرگ فرد عزیزی، حس می چیزی، به
  

 anticipatory grief  سوگ پیشاپیش
 پـیش از روی دادن اتفـاقی        سـوگ  ]شناسی  روان[

  ناگوار
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 grief work  درآیی سوگ
ــد  ]شناســی روان[ ــاهش پیون ــدریجی ک ــد ت  فراین

هیجانی فرد داغـدار بـا متـوفی و پـرداختن بـه             
  فعالیتهای روزمرۀ زندگی

  
   disenfranchised grief  نامتعارفسوگ 

 که جامعه یا بخشهایی از آن       ی  سوگ ]شناسی  روان[
 حتـی اجـازۀ ابـراز آن را         انتظار آن را نـدارد یـا      

  دهد نمی
  hidden grief  سوگ نهان   .متـ 

  
 domestic tragedy  خانوادگیسوگنامۀ 

نوعی نمایش یا نمایـشنامه کـه بـه          ] نمایـشی    .  ه[
زندگی خانوادگی و شخـصی آدمهـای معمـولی         

کیـد  أ ت هـا هـای سـوگناک آن      پردازد و بر جنبه     می
  کند می

  
  سوگ نامتعارف ← نهانسوگ 

  
 Alcor  سُها
ای از ردۀ      دب اکبر کـه کوتولـه      80ستارۀ  ] نجوم[

 سال نوری   90 واقع در فاصلۀ     4/0 با قدر    5الف  
سـازد    ای دوگانه می    است و با ستارۀ عناق ستاره     

  شود که با چشم غیرمسلح دیده می
  

  terpolymer, ternary copolymer  بسپار  سه
بسپاری که شـامل سـه تکپـار متفـاوت         ]شـیمی [

  است
  

  terpolymerization  رش بسپا سه
  بسپار است فرایندی که محصول آن سه ]شیمی[
  

  termonomer  تکپار  سه

ــر در فراینــد  ]شــیمی[ یکــی از تکپارهــای درگی
  بسپارش سه

  
 trifurcation  شاخگی سه
هـا در      ریـشه    انشعاب  محل ]پزشکی  دندان  .پ[

   ای ریشه  سه دندانهای
  

 a-class asteroid  ردۀ الف سیارک 
ای کمیاب از سیارکها که هم بازتـاب          رده] ومنج[

نسبی تقریباً زیـادی دارنـد و هـم دارای طیفـی            
سرخ با طـول موجهـای کمتـر از           به  شدت مایل   به
  میکرومتر هستند7/0

  
 information policy  اطالعاتیسیاست 

 اصول یـا برنامـه یـا دسـتورالعملهای          ]کتابداری[
 که یک   اطالعاتحاکم بر حوزۀ منابع و فنّاوری       

شرکت یا سازمان یـا مؤسـسه یـا دولـت اتخـاذ             
 کند می

  
 food policy  غذاییسیاست 

 مجموعه تدابیری که دولت بـرای حفـظ         ]تغذیه[
سالمت غذایی افراد جامعه و برای دسترسی بـه         

 کند غذای کافی و سالم اتخاذ می
  

 tourism policy  گردشگری سیاست 
ــ  ]گردشــگری[ ــصمیماتی ک ــا و ت ــۀ رهنموده ه مجموع

  دهد صنعت گردشگری را در نیل به اهداف آن یاری می
  

  rural politics  روستاگرا سیاسیات 
نهـضتی سیاسـی بـرای حفـظ شـیوه و            ]سیاسی[

محیط زندگی روستایی اروپا که در واکـنش بـه          
سلطۀ شهرنشینان و تـصمیمات آنهـا در عرصـۀ          

 وجود آمد سیاسی به
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 black out  غش  سیاه
 حالت غش ناشـی      سیاهی رفتن چشم و    ]نظامی[

رســانی بــه مغــز در  از اخــتالل در میــزان خــون
 حرکتهای شتابدار و رو به باالی هواپیما

  
 crew black out  خدمهغش   سیاه

 سیاهی رفـتن چـشم و حالـت غـش در            ]نظامی[
رسـانی بـه      خدمه به علت اختالل در میزان خون      

  باالی هواپیما مغز در حرکتهای شتابدار و روبه
  

 pilot black out  خلبانغش   سیاه
 و حالـت غـش در       چـشم  سیاهی رفـتن     ]نظامی[

رسـانی بـه      خلبان به علت اختالل در میزان خون      
 باالی هواپیما مغز در حرکتهای شتابدار و روبه 

  
 inventory  سیاهه

فهرستی از اقالم و پرسـشها کـه از          ]شناسی  روان[
آن برای شناسایی رفتـار و عالیـق و نگرشـهای           

 کنند فرد استفاده می
  

  experience inventory  تجاربسیاهۀ 
هـای گونـاگون      ای کـه جنبـه      پرسشنامه ]شناسی  روان[

  سنجد های جدید می پذیرا بودن فرد را در برابر تجربه
  

  سازوکارهای دفاعیسیاهۀ 
    defense-mechanism inventory  

ای کـه در آن بـا پاسـخهای           سـیاهه  ]شناسی  روان[
وکار دفـاعی آنـان     افراد به داستانهای خاص ساز    

  شود مشخص می
  

 personality inventory  شخصیتسیاهۀ 
مقیاس استانداردی که براسـاس آن       ]شناسی  روان[

های گوناگون شخصیت فرد، بـا توجـه بـه            جنبه

پاســخهایی کــه او بــه فهرســتی از موقعیتهــا یــا 
 شود دهد، ارزیابی می خصایص می

  
 barbecuing  کردن  کباب سیخی

شـده   واد غذایی به سیخ کـشیده پختن م  ]غذا. ف[
 های برقی بر روی زغال داغ یا میله

  
 wire coating پوشانی  سیم

کاربرد پوششی پالستیکی یا الستیکی یـا        ]پلیمر[
 کابل/ لعابی روی سیم یا بافه

  
  پوش رسانای عایق ←دار  روکشسیم 

  
  ,chemical kinetics  شیمیاییسینتیک 

    reaction kinetics 
فیزیک که بـه مطالعـۀ        ای از شیمی   شاخه ]شیمی[

 پردازد سازوکار و سرعت واکنشهای شیمیایی می
  

 physical kinetics  فیزیکیسینتیک 
مبحثی کـه بـه مطالعـۀ مبادلـۀ کمیتهـای         ]شیمی[

فیزیکی مانند ماده و تکانه و گرما از یک بخـش           
 پردازد به بخش دیگر سامانه می

  
  free cinema  آزادسینمای 

 گـذرا در سـینمای انگلـستان در         جنبشی ]سینما[
 که ویژگی آن رهایی از قواعد سـینمای         50دهۀ  

  سازی بود تجاری و رویکردی شخصی به فیلم
  

 direct cinema  واسطه  سینمای بی
ای از فیلم مستند کـه در آن وقـایع            گونه ]سـینما [

جلوی دوربین با حداقل دستکاری، یعنی بـدون        
 در بازســازی و نــورپردازی و تمــرین و حــذف

 شود مرحلۀ تدوین، ضبط می
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 total cinema  سینمای تام
پـرداز    نظریـه (مفهومی کـه آنـدره بـازَن         ]سـینما [

ابداع کرده است و بر سینمایی داللت       ) فرانسوی
کند که بازتاب واقعیت کامل و جامع باشد و           می

ها و فنون تولیدی آن تماشـاگر را بـه ذات             شیوه
 سینما نزدیکتر کند

  
  فیلم تجربی ←تجربی سینمای 

  
 home cinema, home theater سینمای خانگی

 تجهیزاتی برای نمـایش فـیلم در خانـه کـه            ]سینما[
 های صوتی محیطی شبیه به سینماست دارای سامانه

  
 mainstream film  رایجسینمای 

آن بخــش از صــنعت ســینما کــه در آن  ]ســینما[
ــا شــرکت   فیلمهــای روایتــی تجــاری معمــوالً ب

 عـروف سـینما و بـا هـدف جلـب          هـای م    ستاره
 شود مخاطب بیشتر ساخته می

 pure cinema  نابسینمای 
جـای تکیـه بـر       ای از فیلمها کـه بـه        گونه ]سینما[

پـردازی، بـر کیفیـات ویـژۀ          نمایی و داستان    واقع
رسانۀ فیلم ماننـد تـدوین و تـصویر و حرکـت            

 متکی هستند

  
 weather bow  بادخورسینۀ 

 شناور کـه در معـرض        آن قسمت از   ]دریایی. ح[
 باد است

  
 surge  سُری سینه

 سُریدن خطـی شـناور بـه جلـو، بـر            ]دریایی. ح[
 روی شیب موجهای بلند در دریای طوفانی

  
 forward  سو سینه

 موقعیت یا محلی در سینۀ شناور یـا         ]دریایی. ح[
 به طرف آن

  



  ش
  dehorning  زدایی شاخ

 طور فیزیکـی    حذف شاخ دامها به    ]زراعت  .ک[
 یا به کمک مواد شیمیایی

  
 harvest index  برداشت شاخص 

ــه  ]زراعــت  .ک[ نــسبت عملکــرد اقتــصادی ب
  شناختی عملکرد زیست

  
 plaque index  کپُژَشاخص 

شاخــصی بــرای ارزیــابی  ]پزشــکی دنــدان  .پ[
ــق    ــدان از طری ــان و دن وضــعیت بهداشــت ده

گیری مقـدار پُـژک دنـدان کـه در نـواحی              اندازه
 ع شده استمجاور لثه جم

  
 cross level index  تراز عرضیشاخص 

ــی. ح[ ــابی   ]ریل ــرای ارزی ــه از آن ب شاخــصی ک
وضعیت تراز عرضـی در یـک طـول مـشخص           

 شود استفاده می
  

 stand density index  تراکم تودهشاخص 
شاخصی برای بیان تراکم نسبی      ]جنگل  .منابع[

شـدۀ    گیـری   توده از طریق مقایسۀ مقـادیر انـدازه       
 با مقادیر استانداردتوده 

 diversity index  تنوعشاخص 
ها و تعداد     رابطۀ بین تعداد آرایه    ]جنگل  .منابع[

 افراد هر آرایه در هر اجتماع
  

  ,sludge volume index  حجمی لجنشاخص 
    SVI 

حجمی که یک گِرم لجن، پـس از        ] زیست  محیط[
مـدت سـی دقیقـه، در یـک اسـتوانۀ             نشینی به   ته

 کند یمدرج اشغال م
  

 crown-area index  سطح تاجشاخص 
 تـاج ضرب طول و قطـر        حاصل ]جنگل  .منابع[

 درخت سرپا
  

  کیفیت زیستگاه ← شایستگیشاخص 
  

  عملکرد هزینهشاخص 
    cost performance index, CPI 

 پروژههای  معیار تعیین کارایی هزینه ]پروژه. م[
  

 pulp horn  مغزه  شاخک
  مغـزه   هـای    از دنباله   هریک ]پزشکی  دندان  .پ[

   امتداد یافته است  دندان های  زیر دندانه  تا که
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 branch  شاخه
ــه[ ــاپی  هریــک از مجموعــه ]رایان دســتورهای پی

اجرایی در یک برنامه که با توجـه بـه وضـعیت            
یک یـا چنـد متغیـر، هـدایت فعالیـت رایانـه را              

 گیرد برعهده می

  
 branchwood  چوب شاخه

هـای   ب موجـود در شـاخه    چـو  ]جنگل  .منابع[
 یک درخت

  
 branching  گزینی شاخه

انتخاب یک مسیر اجرایی توسـط برنامـۀ         ]رایانه[
 ای رایانه

  
 branch and jump  و پرشگزینی  شاخه

نــوعی دســتور ترکیبــی شــامل دســتور   ]رایانــه[
  پرش و دستورگزینی شاخه

  
 happy  شاد
 یا  شادی ویژگی فردی که احساس      ]شناسی  روان[

  کند  مییشادمان
  شادمان.متـ 

  
  شاد ←شادمان 

  
 happiness  شادمانی

 و رضایت   شادی احساس هیجان و     ]شناسی  روان[
 و آسایش

  
 joy  شادی 

 احــساس خوشــحالی و شــعف و ]شناســی روان[
 وجد بسیار ناشی از رضایت یا آسایش

 upflow  باالروشارش 
جریـانی کـه از پـایین بـه واحـد           ] زیـست   محیط[

 شود اال خارج میتصفیه وارد و از ب
  

 downflow  رو پایینشارش 
جریانی که از باال به واحد تـصفیه        ] زیست  محیط[

 شود وارد و از پایین خارج می
  

 rotational flow  چرخشی شارش 
ای که تاو بُردار سرعت آن     شارش شاره ] فیزیـک [

 ناصفر است
  

 flow resistance  گیر شارش
ره از   هر عاملی کـه در برابـر عبـور شـا           ]فیزیک[

  مجرا ایجاد مقاومت کند
  مقاومت شارشی .متـ 

  
 centrifugal flow  مرکزگریزشارش 

در حــال چــرخش از  شــارۀ دورشــدن ]فیزیــک[
 محور چرخش

  
 short-circuiting, short-cut  بُر میانشارش 

شرایطی در حوضها یا مخازن کـه در        ] زیست  محیط[
 کند آن بخشی از سال سریعتر از بقیۀ آن حرکت می

  
 leakage flux  نشتیشار 

تعداد نوترونهایی که در واحـد زمـان از    ] فیزیک[
ای به بیرون     واکنشگاه هسته / واحد سطح رآکتور  

  گریزند می
  

 sociofact  ساخته شأن
 ،شـناختی    یا نمـادی باسـتان     ءشی ]شناسی  باستان[

 کــه مرتبــۀ ،حاصــل کنــشهای اجتمــاعی انــسان
 دهد اجتماعی کاربران آن را نشان می
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 center sill  تیر شاه
نـورد کـه      سازۀ طولی مرکزی زیر خط     ] ریلی .ح[

در حکم ستون فقرات زیر شاسی است و بخش         
نـورد بـه سـر        عمدۀ ضربات را از یک سر خـط       

 کند دیگر آن منتقل می

  
  Cannab(in)aceae  ایان  شاهدانه

گیاهان گلدار یک یا چندساله      ]گیاهی  .زیست[
دار   ای لُـب    های بریـده یـا پنجـ        با برگهـای پنجـه    

(lobed) 
  

 Alshain  شاهین
 45 و فاصـلۀ     7/3ای بـا قـدر        زیرکوتولـه ] نجوم[

 سال نوری از زمین

  
  meritocratic  ساالر شایسته

  ساالری شایسته مربوط به ]سیاسی[
  

 meritocracy  ساالری شایسته
نظامی که در آن انتصاب افراد براسـاس         ]سیاسی[

گیـرد،    مـی استعداد و قابلیت و توان آنها صورت 
ــشاوندی و   ــه براســاس ثــروت و روابــط خوی ن

  اجتماعی
  

 hydrological network  شناسی  آبشبکۀ 
گیـری    ای از ایستگاهها برای اندازه      مجموعه ]جوّ[

شـناختی،    توزیع مکانی و زمـانی ویژگیهـای آب       
 مانند بارندگی و شارش جریان

  
 information network  اطالعاتشبکۀ 

ای از پایگاههای     پیوسته  هم  ه مجموعۀ ب  ]کتابداری[
  اطالعاتای برای مبادلۀ  رایانه

 grilling  کردن کباب ای شبکه
پـز بـا      پختن غذا بر روی توری کبـاب       ]غذا. ف[

 استفاده از حرارت تابشی
  

 butterfly network  ای  پروانهشبکۀ 
ای   ای برای ایجاد شـبکۀ رایانـه        واره  طرح ]رایانه[

مانۀ کـــه براســـاس آن واحـــدهای یـــک ســـا 
ای بــه یکــدیگر متــصل  گونــه چندپردازشــی بــه

 n پردازشـگر بـه      n2شوند کـه بـرای اتـصال          می
  مرحله نیاز است

  
 transit network  ونقل عمومی حملشبکۀ 

ونقـل    ای از خطـوط حمـل       مجموعـه ] شهری. ح[
شــکلی  عمــومی کــه انتقــال مــسافر در آنهــا بــه

 گیرد هماهنگ صورت می
  

 تلویزیون دینی ← دینیشبکۀ 
  

 تلویزیون کودک ← کودکشبکۀ 
  

 تلویزیون موسیقی ← موسیقیشبکۀ 
  

 meteorological network  هواشناسیشبکۀ 
 گروهی از ایستگاههای دیدبانی هواشناسـی کـه         ]جوّ[

 اند در یک پهنۀ معین برای هدف مشخصی قرار گرفته
  

 nyctalotourism  گردی  شب
 کـه در آن     گردشگری تجربی نوعی  ] گردشـگری [

از غروب آفتـاب تـا سـپیدۀ صـبح بـه            گردشگر  
 پردازد های گردشگری می بازدید از جاذبه

  
  ,pseudo-information  اطالعات شبه

    quasi-information 
هـای فلـسفی، آنچـه         در برخی نظریـه    ]کتابداری[

 منطبق با واقعیت نباشد
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 parasuicide  خودکشی  شبه
 صدمه زدن بـه خـود بـدون آنکـه     ]شناسـی   روان[

  در آن باشدخودکشید الزاماً قص
  

 stand simulator  تودهساز  شبیه
ــابع[ ــل  .من ــه ]جنگ ــه برنام ــرای  ای رایان ای ب

سازی مدل رشد و محصول که آیندۀ تـوده           شبیه
ــشخص    ــام م ــی و نظ ــرایط فعل را برحــسب ش

 کند داری برآورد می جنگل
  

 synthetic theater of war  جنگساز  شبیه
 کـه بـرای     ازیسـ   شـبیه  سامانۀ پیـشرفتۀ     ]نظامی[

افــزایش کیفیــت آموزشــهای نظــامی مــشترک و 
 رود تمرین عملیات و آزمایش به کار می

  
 centripetal acceleration  مرکزگرا شتاب 

ای   مؤلفۀ شعاعی رو به مرکز شـتاب ذره        ]فیزیک[
 کند ای حرکت می که در مسیر دایره

  
  ,principal character   اصلیشخصیت 

leading character, principal 
 مهمترین شخصیت هر متن نمایشی      ] نمایشی   .  ه[

ــدادهای    ــارۀ اوســت و در رخ ــتان درب ــه داس ک
 نمایشی شرکت دارد

  
 paranoid personality  بدگمانشخصیت 

 نوعی شخـصیت کـه مشخـصۀ آن         ]شناسی  روان[
حد در مقابل دیگران و       از   و احتیاط بیش   بدگمانی

 بودن اغلب افراد است اعتقاد به خطرناک
  

  ,minor character  فرعیصیت شخ
secondary character, service character 

 شخصیتی که به رغم حـضور قابـل         ] نمایشی   .  ه[

مالحظه در بخـش اعظـم نمـایش در پیـشرفت           
  وقایع آن نقش چندانی ندارند

  
 contour plowing  ترازشخم 

شخم زدن زمین در جهت عمـود     ]زراعت  .ک[
 بر شیب آن

  
 plow planting  کاشتـ  شخم

شخم زمین و کاشت بذر در یک        ]زراعت  .ک[
 هم مرحله، همزمان با

  
 tourism intensity  گردشگری شدت 

 رابطـۀ میـان تعـداد گردشـگران یـا           ]گردشگری[
ــب  ــداد ش ــا  تع ــداد (tourist night)اقامته  و تع

  ساکنان آن مقصد
  

 dynamics  وری شدت
ــه]موســیقی[ ــۀ   جنب ــه مقول ای از موســیقی کــه ب

  جات بلندی صدا مربوط استدر
  

 syrup  شربت 
محلــول آبــی قنــدها یــا محــصوالت  ]غــذا. ف[

 آبکافت نشاسته
  

 maple syrup  افرا شربت 
محلول قندی غلیظ کـه بـا تبخیـر آب           ]غذا. ف[

 آید دست می هشیرابۀ افرا ب
  

 corn syrup  ذرت شربت 
ای کـه از طریـق        کننـده   محلول شـیرین   ]غذا. ف[

 آید دست می هآبکافت نشاستۀ ذرت ب
  

 glucose syrup  گلوکز شربت 
شربتی که بخـش غالـب آن از گلـوکز           ]غذا. ف[

 تشکیل شده است
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  ,Orientalizing  مĤبی شرقی
    Orientalizing period 

نگاشــتی در یونــان از  دورۀ گــاه ]شناســی باســتان[
 کـه   .م. تا سـدۀ هفـتم ق      .م.ابتدای سدۀ هشتم ق   

 را  عتیـق دورۀ  فاصلۀ میان آغـاز عـصر آهـن تـا           
 شود شامل می

  
  ,business-to-machines  دستگاه به  شرکت

    B2M 
تری از تجارت الکترونیکی که       نوع سریع  ]رایانه[

در آن شرکتها از راه دور و از طریق اینترنـت بـا             
 کنند دستگاههای خودکار خود ارتباط برقرار می

  
  ,business-to-government  دولت به  شرکت

    B2G 
جارت الکترونیکی بین شـرکتها و      نوعی ت  ]رایانه[

 سازمانهای دولتی

  
 business-to-business, B2B  شرکت به  شرکت

 نوعی تجارت الکترونیکی بین شرکتها ]رایانه[

  
 business-to-consumer, B2C  فرد به  شرکت

نوعی تجارت الکترونیکی بین شـرکتها و        ]رایانه[
افراد که در آن خریدوفروش کاال یا خـدمات از          

 گیرد  وب صورت میطریق

  
  ,business-to-employee  کارمند به  شرکت

    B2E 
نــوعی تجــارت الکترونیکــی کــه در آن  ]رایانــه[

کارمندان درخواست لـوازم و ملزومـات کـاری         
صــورت الکترونیکــی بــه شــرکتهای  خــود را بــه

 کنند فروشنده ارسال می

  sedimentation radius    رسوبیشعاع 
  بیقطر رسونصف  ]شناسی زمین[
  

 radius of curve  شعاع قوس
ایِ افقی خط     فاصلۀ مرکز قوس دایره   ] شهری. ح[

 محوری قوس
  

 exaltation  زدگی شعف
  بینی  پرنشاطی همراه با خودبزرگ]شناسی روان[
  

 exalted  زده شعف
 زدگی   ویژگی فرد دچار شعف]شناسی روان[
  

 game, game animals  شکار
 اسـتفاده از    حیـوانی کـه بـرای      ] جنگـل  . منابع[

گوشت یا دیگر اندامهای آن یا صرفاً بـه خـاطر           
  شود تفریح شکار می

 صید .متـ 

  
 game keeper  شکاربان

کسی کـه مراقبـت از جـانوران         ] جنگل . منابع[
 غیرمجـاز آنهـا را      شـکار وحشی و جلوگیری از     

 برعهده دارد
  

 big game  بزرگشکار 
 جثه حیوانات شکاری بزرگ ]جنگل  .منابع[
  
 game warden  کاردارش

کسی کـه بـر اجـرای مقـررات          ] جنگل . منابع[
  نظارت داردشکار از حفاظت

  
 small game  شکار کوچک

 جثه حیوانات شکاری کوچک ]جنگل  .منابع[
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 fission fragment  پاره شکافت
هریــک از محــصوالت اصــلی فراینــد  ]فیزیــک[

های جدیدی با جرم کـوچکتر        شکافت که هسته  
 شده هستند افتهاز هستۀ شک

  
  ,e-inclusion  زدایی شکاف

    electronic inclusion 
ــه[ ــدفش    ]رایانـ ــه هـ ــاعی کـ ــشی اجتمـ جنبـ

 (digital divide)بخشیدن به شـکاف رقمـی   پایان
ــۀ     ــف در زمین ــع مختل ــین جوام ــود در ب موج

  ای نوین اطالعاتی استفنّاوریهدسترسی به 
  زدایی ـ شکاف  ای.متـ 

  
  ریزموجسنج  شکست

    microwave refractometer 
گیری زمـان عبـور       ای که با اندازه     وسیله ]فیزیک[

 را  ریزموج از دو کاواک ضـریب شکـست جَـوّ         
 کند تعیین می

  
 crown form  تاجشکل 

  تاجتصویر کلی ]جنگل  .منابع[

  
  forming  دهی شکل

فرایندی که در آن یک صفحۀ فلـزی         ]متالورژی[
  کنند بعدی تبدیل می ای سه مسطح را به قطعه

  
  metal forming  فلزات دهی  شکل

  هر نوع فرایند ساخت قطعات فلزی ]متالورژی[
  

 brittleness  شکنندگی
ای که در اثر فشار       خاصیت مادۀ غذایی   ]غذا. ف[
 شکند آسانی می به

 brittle  شکننده 
ای که در اثـر فـشار         ویژگی مادۀ غذایی   ]غذا. ف[
 شکند آسانی می به

  
  نز درخت شالق ←زن  شالق

  
 brake hose  ترمزشلنگ 

 کــه اتــصال شــلنگ ترمــزبخــشی از  ] ریلــی.ح[
  کنندۀ لولۀ ترمز سراسری در قطار است تکمیل

  
 proportional counter  تناسبی شمارگر 

ای کــه در ناحیــۀ تناســبی کــار  وســیله] فیزیــک[
 و  αویـژه ذرات      کند تا رویدادهای تابشی، به      می
β و پرتوهای xرا شمارش کند   

  
 scintillation counter  سوسوزنر شمارگ

ای که رویدادهای یونشی ناشی از   وسیله ]فیزیک[
از طریق نور ثانویه و تبدیل      را  ای    تابشهای هسته 
نـشانکهای الکتریکـی شـمارش       /آن به سـیگنال   

 کند می
  

 aliquot part  شمارنده
علیهی که یک عدد صحیح را به      مقسوم ]ریاضـی [

 کند ، تقسیم میاجزای برابر، بدون باقیمانده
  

  tail number  مدُشمارۀ 
ــوایی.ح[ ــر روی دُم    ] ه ــه ب ــواگرد ک ــت ه هوی

  شود صورت عدد درج می عمودی و بدنه به
  

 arctic tourism  گردی شمالگان
ــگری[ ــدار   ] گردش ــگری در م ــای گردش فعالیته

 شمالگان
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 Buxaceae  شمشادیان
هـای    ای  ای از راستۀ دولپه     تیره ]گیاهی  .زیست[

شکل درخت یا درختچه،      ، به (proteales)ابتدایی  
  جنسی منظم دارای گلهای کوچک تک

  
  پیوستهریزی  شمش

    continuous ingot casting  
روشی در تولید شمش یا لوله یا سایر         ]متالورژی[

نظر  پیوسته سخت     اشکال که در آن قطعۀ مورد     
نحوی که طول آن      به ،شود  و از دستگاه خارج می    

  یستتابع ابعاد قالب ن
  

 food code  غذا شناسۀ 
ای که مقامات محلی یـا کـشوری           شناسه ]تغذیه[

برای حفظ امنیت غذایی به یـک غـذای خـاص           
  دهند اختصاص می

 اکُد غذ .متـ 
  

  ,ocean station vessel ایستگاه دریاییشناور 
    OSV 

زنــی در محــدودۀ  شــناوری ویــژۀ گــشت ]جــوّ[
امع گیریهـای جـ      که برای انـدازه    ایستگاه دریایی 

 فوقـانی تجهیـز شـده       هواشناسی از سطح و جوّ    
 است

  
 dissolved air flotation  با هواشناورسازی 

نوعی روش جداسـازی کـه در آن        ] زیست  محیط[
از طریق هوادهی، حبابهای هوا بـه مـواد معلـق           

چسبند و آنهـا را در سـطح شـناور            فاضالب می 
 سازند می

  
  nectar  شهداب 

میوه و پوره و      ز آب  که ا  نوشیدنینوعی   ]غذا. ف[
 دوش میشکر تهیه 

  ,citizen-to-government  دولت  شهروندبه 
    C2G 

ارتبــاط بــرخط میــان شــهروندان و     ]رایانــه[
 سازمانهای مختلف دولتی

  
  fissure/ fissura  شیار

 در    عمیـق    تشریحی  شکاف ]پزشکی  دندان  .پ[
    دندان سطح

  
  مادۀ شیارگیر ←شیارگیر 

  
  یتقرب چشمنمای  شیب

    visual approach path indicator, VAPI,  
    visual approach slope indicator, VASI 

ردیفـی از چراغهـای روی بانـد کـه           ] هوایی .ح[
  سازد پذیر می  را برای خلبان امکانتقرب چشمی

   چراغهای واسی.متـ 
  

  Araceae  شیپوریان
ــست[ ــاهی  .زیــ ــره ]گیــ ــتۀ  تیــ ای از راســ

ــی بارهنــگ ــا گلهــای (Alismatales)ســانان  آب  ب
ای   نـدرت نرمـاده کـه در سـنبله          جنسی یا به    تک

ای درشت بـه نـام        اند و برگه    متراکم آرایش یافته  
  چمچه آنها را دربرگرفته است

  
 manic  شیدا 

فرد . 2 شیداییویژگی فرد دچار    . 1 ]شناسی  روان[
 شیداییدچار 

  
 mania  شیدایی 

هــای   بــا مشخــصهخُلقــی حــالتی ]شناســی روان[
 و افزایش فعالی بیش و سراسیمگی و زدگی طنشا

  (flight of ideas)میل جنسی و پرش افکار 
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 hind milk  پسین شیر
 شیر چگال و چرب و پرکالری که در هر          ]تغذیه[

 شود بار شیردهی پس از شیر پیشین ترشح می
  

 fore milk  پیشینشیر 
 شیر رقیق که در ابتدای هر بار شـیردهی          ]تغذیه[

 شود ین ترشح میپیش از شیر پس
  

  ,milking parlor, milking stall  شیردوشگاه  
milking space, milking room, milking 
stanchion 

ــت  .ک[ ــتگاههای    ]زراع ــه دس ــاختمانی ک س
  مخصوص شیردوشی در آن قرار دارد

  
  phloem sap  پرورده شیرۀ 

محلولی غلیظ حاوی قندها و      ] گیـاهی  . زیست[
 آبکــش کــه در آونــد پروتئینهــا و مــواد معــدنی

  جریان دارد
  

  xylem sap  خامشیرۀ 
محلولی رقیق حـاوی برخـی       ] گیـاهی  . زیست[

مواد معدنی و نمکها و مقدار بسیار کمی قند که          
   جریان داردآوند چوبیدر 

  
 digestive juice  گوارشیشیرۀ 

ــه[ ــام  ]تغذی ــده در هنگ ــوط موجــود در مع  مخل
گــوارش کــه حــاوی مــواد در حــال گــوارش و 

  شحات دستگاه گوارش استتر
  

  pressed glass   پرسی شیشۀ 
 ای که در حالت خمیـری آن را         شیشه ]متالورژی[

  دهند شکل می  در یک قالبتحت فشار
   شیشۀ فشرده.متـ 

 شیشۀ پرسی ←فشرده شیشۀ 
  

  ,ecological gradient  شناختی بومشیو 
    ecocline 

سـازگان    تغییر تدریجی یک بوم    ]جنگل  .منابع[
کـه    نحوی  سازگان دیگر به    بیه شدن آن به بوم    و ش 

 مرز مشخصی میان این دو وجود نداشته باشد
  

 stopping regime  توقفشیوۀ 
توقف وسـایل نقلیـۀ     های    شیوهانواع  ] شهری. ح[

 عمومی در یک مسیر
  

 on-call stopping regime  شیوۀ توقف اعالمی
 توقـــف وســـایل نقلیـــه در روش] شـــهری. ح[

ت فقــط براســاس درخواســت ایــستگاههای ثابــ
 مسافر

  
  توقف تقاضامحورشیوۀ 

    demand stopping regime 
روش توقف وسایل نقلیۀ عمومی در      ] شهری. ح[

  هر نقطه بنا به تقاضای مسافر
  

 fixed stopping regime  توقف ثابتشیوۀ 
روش توقف وسایل نقلیه در تمـامی       ] شهری. ح[

 شده ایستگاههای تعیین
  

 collection strategy  آوری جمعشیوۀ 
 آوری ذخایر وراثتی روش جمع ]زراعت  .ک[
  

  ,regeneration method  زادآوریشیوۀ 
    reproduction method 

های بـرش کـه در        یکی از شیوه   ]جنگل  .منابع[
 آید وجود می آن ردۀ سنی جدیدی به
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 pollarding system  سرزنیشیوۀ 
هـای   قطع منظم جستها و شاخه     ]جنگل  .منابع[

 زائد تاج
  
  

  ,selection system  شیوۀ گزینشی
    selection method 

هــای پــرورش  یکــی از شــیوه ]جنگــل  .منــابع[
درختــان ناهمــسال، از طریــق قطــع انفــرادی و  

 پراکندۀ درختان در سطح جنگل

  



  ص
 certificate authority, CA  صادرکنندۀ گواهی

جاد سازمان یا شرکت معتبری که برای ای       ]رایانه[
کلیدهای عمـومی و      امضای الکترونیکی و جفت   

 کند خصوصی گواهی رقمی صادر می
  

 antialiasing, dithering  سازی صاف
ای، صاف کردن خطوط      در گرافیک رایانه   ]رایانه[

 دار و ناصاف بر روی نمایشگر دندانه
  

 upflow filter  با شارش باالروصافی 
نـوعی صـافی کـه در آن آب یـا           ] زیـست   محیط[

 میان بـستر    از سمت باال    بهفاضالب موردتصفیه   
 کند عبور می

  
 birefringent filter  دوشکستصافی 

آرایــۀ متنــاوبی از فیلمهــای قطبنــده و  ]فیزیــک[
صـورت    های بلور دوشکست که نـور را بـه          تیغه

هـای دور از هـم        نوارهای طول موجی با فاصـله     
 دهد عبور می

  
 microwave filter  ریزموجصافی 

ای کـه بخـشی از ریزموجهـا بـا         وسـیله  ]فیزیک[
ــی  ــور م ــین را عب ــسامدهای مع ــایر  ب ــد و س ده

 کند بسامدها را جذب یا دفع می

 theater of operations  عملیاتصحنۀ 
 بخشی از صحنۀ جنگ که فرماندۀ عملیات        ]نظامی[

برای هدایت و اجرا یا پشتیبانی عملیات رزمـی در          
 شود منطقۀ جغرافیایی خاص تعیین می

  
 hear corn grow  رشد ذرتدای ص

صـدایی کـه در شـبهای گـرم و           ]زراعت  .ک[
مرطــوب تابــستانی از گیاهــان مزرعــۀ ذرت بــه 

دهنـدۀ رشـد بهینـۀ گیـاه          رسد و نشان    گوش می 
  است

  
 ساختواژۀ اشتقاقی ← اشتقاقیصرف 

  
 ساختواژۀ تصریفی ← تصریفیصرف 

  
  stable queue  صف باثبات

ز اندازۀ مشخصی   صفی که طول آن ا    ] شهری. ح[
 شود بیشتر نمی

  
 acquired character  اکتسابی صفت 

صفتی که گیاه یا موجود زنده در        ]زراعت  .ک[
پاسخ به محرکهای طبیعی محـیط زیـست خـود          

 کند کسب می
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 advanced character  1برترصفت 
دهندۀ انحراف مثبت     ویژگی نشان  ]زراعت  .ک[

 از ویژگیها و صفات اجدادی
  

 comparative adjective  2برترصفت 
ای صـفات،     درجـه   بندی سه   در طبقه  ]شناسی  زبان[

صفتی که با آن موصوفی را در یـک ویژگـی بـا             
  دهیم سنجیم و برتری می موصوف دیگری می

 صفت تفضیلی.متـ 
  

 superlative adjective  برترینصفت 
ای صـفات،     درجـه   بندی سه   در طبقه  ]شناسی  زبان[

 را با موصوفهای دیگـر      صفتی که با آن موصوفی    
  دهیم   بر همه برتری می وسنجیم می
 صفت عالی .متـ 

  
  ,elative adjective  برینصفت 

    absolute superlative 
 بـدون ذکـر     صفت برتـرین  صورت   ]شناسی  زبان[

 موصوف برای بیان باالترین درجۀ یک ویژگی
  

  صفت برتر ← تفضیلیصفت 
  

 صفت برترین ←عالی صفت 
  

 positive adjective  مطلقصفت 
ای صـفات،     درجـه   بندی سه   در طبقه  ]شناسی  زبان[

  ـ تر و ـ ترینتصریفیصفتی فاقد تکواژهای 
  

  چرخان زیستیصفحات 
    rotating biological contactor,   
    rotating biological disc, RBC 

 تصفیۀ فاضـالب کـه      دردستگاهی  ] زیست  محیط[
ای    دایـره  در آن ریزاندامگانها بر روی صـفحات      

 کنند چرخان رشد می

 sieve plate  آبکشصفحۀ 
ای از    یافتـه   بخـش اختـصاص    ]گیاهی  .زیست[

 کــه آبکــشدیــوارۀ انتهــایی یــک عنــصر لولــۀ 
  صورت ساده یا مرکب است به

  صفحۀ غربالی .متـ 
  

 plane of reflection  بازتابصفحۀ 
ای هندسـی کـه بـا امتـداد پرتـو             صفحه ]فیزیک[

ــر آن بازتابیــده از یــک  ســطح و خــط عمــود ب
 شود مشخص می

  
 bolster top cover plate  صفحۀ باالیی گهواره

ای فـوالدی در قـسمت بـاالیی          صفحه ] ریلی .ح[
  جـان هـای قـائم        کـه روی صـفحه     گهـواره بدنۀ  

  شود  نصب میگهواره
  

  پایینی گهوارهصفحۀ 
    bolster bottom cover plate 

 کـه   هوارهگصفحۀ فوالدی زیرین بدنۀ      ] ریلی .ح[
 بـر روی آن نـصب    گهواره جانهای قائم   صفحه

 شود می
  

  press board  پرسصفحۀ 
صفحۀ ثابتی در ماشین پرس که قطعۀ        ]متالورژی[

ــی ــرار م ــوردنظر را روی آن ق ــرس م ــد و پ  دهن
  کنند می

  
  صفحۀ آبکش ← غربالیصفحۀ 

  
 plane of incidence  صفحۀ فرود

انتـشار  ای هندسی که بـا امتـداد          صفحه ]فیزیک[
آمده بر یک سطح و خط عمود بـر آن           موج فرود 

 شود مشخص می
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  gauge plate  صفحۀ مهار عرض
ای فوالدی که فاصلۀ بین دو ریـل           صفحه ]ریلی. ح[

های ریل در یک خـط و در          کننده  کمک تقویت   را به 
 دارد  می بند یا سوزن ثابت نگه محل ریل

  
 persistent queue  فزایندهصف 

ه ورود به آن بیشتر از خروج       صفی ک ] شهری. ح[
ــول آن   ــدریج ط ــه ت از آن اســت و در نتیجــه ب

 یابد افزایش می
  

 balking  گریزی صف
امتناع مـسافر یـا راننـده از ورود بـه           ] شهری. ح[

  صف
  

  peace keeper  بان صلح
پـایش و    سازمان یا نیرویی که وظیفۀ آن        ]نظامی[

بس و پـشتیبانی       آتش ۀنام  تسهیل اجرای موافقت  
ــاتیاز ت ــهای دیپلم ــ  الش ــرای حــل اختالف  اتب

 استسیاسی درازمدت 
  

 peace keeping  بانی  صلح
ای که بـا رضـایت         عملیات نظامی  انجام ]نظامی[

های درگیر در جنگ برای نظارت بر اجـرای     طرف
 شود نامه طراحی می یک موافقت

  
 gumminess  صمغینگی

ــذا. ف[ ــا     ]غ ــذایی ب ــواد غ ــت م ــیت باف خاص
 زیادچسبندگی و گرانروی 

  
 information industry  اطالعاتصنعت 

 فعالیتهای تجاری و صنعتی نـاظر بـر         ]کتابـداری [
 اطالعاتیتهیه و توزیع و فروش کاالهای 

  
  diffuse sound  پخشیده  صوت 

صوتی که در همۀ جهتها بـا احتمـال و     ] فیزیـک [
  شود توزیع انرژی یکسان منتشر می

  
  الکترونیکیصورتحساب 

    e-bill, electronic bill 
ــه ]رایانــه[  صورتحــساب و اطالعــات مربــوط ب

  الکترونیکیصورت  پرداخت وجه به
  ـ صورتحساب  ای.متـ 

  
  شکار ←صید 

  



  ض
  دستگاه ضبط صدا ←صدا ضبط 

  

  دُژ اطالعات ←ضداطالعات 
  

 antidepressant  ضدافسردگی 
ای از داروها که بـرای درمـان           دسته ]شناسی  روان[

  شود  تجویز میافسردگی
  

 antagonist  ضدقهرمان
ــشی . ه[ ــانع  ] نمای ــه م ــایش ک  شخــصیتی در نم

  به اهداف خویش استقهرمان اصلیرسیدن 
  

 inductance2  القاوری ضریب 
نــسبت نیــروی محــرک الکتریکــی بــه ] فیزیــک[

  آهنگ تغییر جریان در مدار
  

  انبساط حجمیضریب 
    coefficient of cubical expansion,  
    coefficient of volumetric expansion  

ازای  ماده بـه  حجم  افزایش حجم واحد     ]فیزیـک [
 هر درجه افزایش دما در فشار ثابت

  
  انبساط خطیضریب 

    coefficient of linear expansion 
افزایش طول واحد طـول جـسم جامـد          ]فیزیک[
 ازای هر درجه افزایش دما به

  انبساط سطحیضریب 
    coefficient of superficial expansion 

افزایش مـساحت واحـد سـطح جـسم          ]فیزیک[
 براثر یک درجه افزایش دما در فشار ثابت

  

  تبدیل نیتروژنضریب 
    nitrogen conversion factor 

 ضریبی که با ضرب کـردن آن در میـزان           ]تغذیه[
کل نیتروژن موجود در یک مادۀ غـذایی، میـزان          

  شود پروتئین آن محاسبه می
  

 crash reduction factor  ضریب کاهش تصادف
ضــریبی کــه بــر اســاس آن بــرآورد ] شــهری. ح[

شود که یک اقدام خاص برای جلـوگیری از           می
تصادف، با توجه به اطالعات مربوط بـه سـابقۀ          

 تصادفات، تا چه میزان مؤثر است
  

  ,digestibility coefficient   گوارش  ضریب
coefficient of digestibility 

دۀ غذایی که در بدن هضم       درصدی از ما   ]تغذیه[
  شود و جذب می

  
 leakage factor  نشت ضریب 

نــسبت شــار    در ترانــسفورماتورها،  ] فیزیــک [
  مغناطیسی کل به شار خروجی مفید

  



  ط
 choreographer  رقصطراح 

شخـصی کـه حرکـات هماهنـگ و        ] نمایشی   .  ه[
 کند موزون بازیگران را در نمایش طراحی می

  
 storyboard artist  فیلمنامۀ مصورطراح 

کــسی کــه براســاس فیلمنامــه تــصاویر  ]ســینما[
 کند کلیدی هر نما را طراحی می

  
 costume designer  لباس طراح 

مـسئولیت  براسـاس فیلمنامـه     کسی کـه     ]سـینما [
 طراحی لباس را برعهده دارد

  
 choreography  رقصطراحی 

طراحیِ حرکات هماهنگ و موزون      ] نمایشی   .  ه[
  نمایشبازیگران در 

  
 geometric design  طراحی هندسی 

روشــی در طراحــی راه باتوجــه بــه ] شــهری. ح[
عوارض طبیعی و با رعایت معیارهای طراحی و        

 ایمنی و عملکرد
  

  حفاظتی زیستگاهطرح 
    habitat conservation plan, HCP 

طرحــی کــه برمبنــای آن بــین  ]جنگــل  .منــابع[
دولــت و بخــش خــصوصی یــا کــاربران بــرای 

اظت از یک گونۀ در معرض خطر یا تهدیـد          حف
 شود توافق می

  
  طرح خَمان شناور ← خَمانطرح 

  
  sheer plan, sheer draught  طرح خَمان شناور

دهندۀ قسمتهای عمـودی       نقشۀ نشان  ]دریایی. ح[
شـناور   (median line)و طولی که از خط میانی 

  کند عبور می
   طرح خَمان.متـ 

  
 strategic plan  راهبردی طرح 

 طرح جامع برای هدایت و اجرای کلـی         ]نظامی[
 جنگ

  
 deployment planning  استقرارریزی  طرح

روها حرکت نی برای  ریزی عملیاتی     طرح ]نظامی[
ای اصلی بـه منطقـۀ      و منابع موردنیاز از موقعیته    

عملیاتی خاص برای اجـرای عملیـات مـشترک         
 موردنظر در طرح واگذاری
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 meal planning  غذا ریزی  طرح
 تدوین و تهیۀ الگویی مناسب برای تأمین       ]تغذیه[

مواد غذایی براساس عالئق و بودجه و نیازهـای         
  ای افراد تغذیه

  
  کُش  آفتمدیریتطرح 

    pesticide management plan 
طرحــی در جهــت حفاظــت از  ] زراعــت. ک[

  ها کُش محیط زیست با استفادۀ صحیح از آفت
  

 sampling design  گیری نمونهطرح 
ای متشکل  روشی که براساس آن نمونه    ] ریاضـی [

 شود از واحدهای یک جامعۀ معین انتخاب می
  

 lee side, leeward  بادپناه طرف 
 طرفی از شناور یا هر شیء دیگر که         ]دریایی. ح[

 از باد در امان است
  

 weather side  بادخورطرف 
 طرفی از شناور کـه در معـرض بـاد           ]دریایی. ح[

 قرار دارد
  
 satire  زطن
 نوعی شیوۀ بیان در ادبیات نمایـشی       ] نمایشی   .  ه[

دار سـعی     که با به کار گرفتن طعنه و سخن کنایه        
در نشان دادن شرارت اخالقـی آدمهـا و تحقیـر           
آنها دارد و هدف آن اصـالح رفتارهـای بـشری           

  است
  

 satiric(al)  طنزآمیز
 طنز منسوب به ] نمایشی . ه[
  

 satirist  طنزپرداز 

ای بـه      شخصی که به صورت حرفه     ]مایشی ن   .  ه[
  پردازد  میطنزنوشتن و خلق آثار 

 طنزنویس .متـ 

  
 طنزپرداز ←طنزنویس 

  
  ,cervix dentis, cervix   دندان   طوق

neck of tooth, cervical margin of tooth, 
cervix of tooth, dental neck, colum 
dentis, cervical zone of tooth 

 و   تـاج    بـین    باریـک   بخش ]زشـکی پ  دندان  .پ[
   کـه  مینا   به   ساروجه   اتصال   در ناحیۀ    دندان  ریشۀ

   قرار دارد  لثه لبۀ  در مجاورت
  

 wheel rim  چرخطوقۀ 
بخش حلقوی بیرونی چرخ که شـامل        ]ریلی. ح[

 لبه و غلتشگاه است
  

 cervical  طوقی
ویژگی آنچـه بـه طـوق یـا          ]پزشکی  دندان  .پ[

 شود ن مربوط میخط طوقی دندا
  

  length  طول
یکی از هفت کمیت اصلی فیزیـک کـه         ] فیزیک[

   متر استSIیکای آن در دستگاه 
  درازا .متـ 

  
 crown length  تاجطول 

 تـا   تـاج   فاصـلۀ عمـودی نـوک      ]جنگل  .منابع[
هـای    پایینترین شاخۀ زنده، بدون احتساب شاخه     

 هرز
  

  meander length    طول رودپیچ
فاصـلۀ میـان دو بخـش متنـاظر و           ]شناسی  زمین[

  متوالی در یک رودپیچ
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 depressive spectrum  طیف افسردگی 
 طیفی از عالئم با شـدت و ضـعفِ          ]شناسی  روان[

 با تکیه بر ایـن      افسردگیمتفاوت برای توصیف    
 طیفی از اخـتالالت اسـت و   افسردگیمفهوم که   

  نه یک ماهیت تشخیصی منفرد
  

 frequency spectrum  بسامدطیف 
نمودار شدت کمیتی فیزیکـی برحـسب        ]فیزیک[

 بسامد آن
  

  پخش رادیوتلویزیونیطیف 
    broadcast spectrum 

ــینما[ پخــش ای از بــسامد کــه بــه    دامنــه ]س
  اختصاص داردرادیوتلویزیونی

  
 diffuse spectrum  پخشیده طیف 

ــک[ ــه   ] فیزی ــن ک ــسیار په ــوط ب ــا خط ــی ب طیف
 شدگی آنها ناشی از برخورد نیست پهن

  
 rotational spectrum  چرخشی ف طی
ای کــه از گــذار بــین  طیــف مولکــولی] فیزیــک[

  آید وجود می ترازهای چرخشی به
  

 microwave spectrum  ریزموج  طیف
ای از شــــدت تابــــشهای  گــــستره ]فیزیـــک [

صـورت تـابعی از بـسامد در         الکترومغناطیسی به 
 محدودۀ ریزموج

  
  ریزموجسنج  طیف

    microwave spectrometer 
گیــری و نمــایش  ابــزاری بــرای انــدازه ]فیزیـک [

شـده   شده یـا جـذب     شدت تابش ریزموج گسیل   
صورت تابعی از بسامد و طـول مـوج یـا هـر              به

 متغیر وابستۀ دیگر
  

 comparison spectrum  مقیاسطیف 
 که معیـاری    زطیف معلومی با خطوط تی     ]فیزیک[

 برای شناسایی طیف موردنظر است
  

 microwave spectroscope  ریزموجنمای  طیف
ای بـرای بررسـی شـدت تـابش           وسیله ]فیزیک[

ش یریزموج برحسب بسامد که نمونۀ مورد آزما      
 کند آن را گسیل یا جذب می

  
  ریزموجنمایی  طیف

    microwave spectroscopy 
گیری و ثبـت شـدت        روشی برای اندازه   ]فیزیک[

ریزموج برحسب بسامد کـه نمونـۀ مـورد         تابش  
 کند یل یا جذب میآزمایش آن را گس

  



  ظ
 valence  ظرفیت

عددی که معرف توانـایی ترکیـب اتـم          ]فیزیـک [
 موردنظر با اتمهای دیگر است

  
 offered capacity  ظرفیت اسمی

حــداکثر ظرفیــت یــک خــط بــرای ] شــهری. ح[
ــه ــزان    جاب ــه می ــه ب ــدون توج ــسافر ب ــایی م ج
  برداری واقعی از آن بهره

  
  ونقل عمومی ظرفیت ایستای حمل

    static transit capacity 
تعداد کل جاهایی که در یک سـامانۀ        ] شهری. ح[

بینی شـده     ونقل عمومی برای مسافران پیش      حمل
 است

  
  station capacity  ظرفیت ایستگاه

حداکثر تعداد مسافری که با وسـایل       ] شهری. ح[
نقلیه از یـک جهـت مـشخص و در طـول یـک             

 شوند ساعت به یک ایستگاه منتقل می
  

  ای خط ت برنامهظرفی
    scheduled line capacity 

جایی در یک خط، در هر        حجم جابه ] شهری. ح[

ســاعت، در جهــت مــشخص، براســاس برنامــۀ 
  شدۀ قبلی تنظیم

  
 utilized capacity  برداری   ظرفیت بهره

حداکثر تعداد مـسافری کـه وسـایل      ] شـهری . ح[
نقلیۀ عمومی یک خط از یک نقطۀ مشخص، در         

  کنند جا می  ساعت جابهیک جهت، در هر
  

  ونقل عمومی ظرفیت پویای حمل
    dynamic transit capacity 

حداکثر تعداد وسایل نقلیه یا فـضای       ] شهری. ح[
خالی داخل وسایل نقلیه یا افـرادی کـه در یـک            

ونقل عمومی در یک جهت و در هر          مسیر حمل 
  شوند جا می ساعت جابه

  
 گردشگری ظرفیت تحمل ← تحملظرفیت 

  
  گردشگری  تحملفیت ظر
    tourism carrying capacity  

حداکثر امکان استفاده از هـر مکـان        ] گردشگری[
آنکه به منابع آن آسیب برسد یا باعث کاهش           بی

رضایت گردشگر شود یا بر جامعـه و اقتـصاد و           
  فرهنگ منطقه تأثیر نامطلوب بگذارد

 ظرفیت تحمل .متـ 
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  الیه ظرفیت تُنُک
    depletion-layer capacitance 

ظرفیـت خـازنِ پدیدآمـده در پیونـدگاه        ] فیزیک[
  N و نوع Pرساناهای نوع  نیم

  
 line capacity  ظرفیت خط

حداکثر تعداد وسایل نقلیۀ عمـومی کـه        ] شهری. ح[
در یک خط، از یک نقطه و در یک جهت مشخص           

  دهند در هر ساعت مسافران را انتقال می
  

  ,root growth capacity   رشد ریشهظرفیت 
root growth potential, RGP 

های جدید    توانایی رشد سریع ریشه    ]جنگل  .منابع[
شـود و     گیری مـی    که در شرایط متعارف رشد اندازه     

 شود شاخصی برای کیفیت نهال محسوب می
  

 productive capacity  سودمندظرفیت 
ضرب ظرفیت خط یا وسـیلۀ       حاصل] شـهری . ح[

کـه   (operating speed) نقلیه در سرعت عملـی 
شاخص ترکیبی مناسبی برای عملکـرد مطلـوب        

 ونقل عمومی است سامانۀ حمل
  

 way capacity  ظرفیت مسیر

ــهری. ح[ ــداکثر فــضای موجــود بــرای    ] ش ح
جایی مسافر یـا بـار در وسـایل نقلیـۀ یـک               جابه

مسیر که از یک نقطه در هـر سـاعت و در یـک              
 گذرند جهت مشخص بدون توقف می

  
  ,TU line capacity   خط ظرفیت ناوگانی

    transit unit line capacity  
حـداکثر بـسامد خـدمات یـا تعـداد          . 1] شهری. ح[

وسایل نقلیۀ عمومی که از یک نقطۀ مـشخص، در          
حـداکثر  . 2کنند    یک جهت، در هر ساعت عبور می      
 ونقل عمومی بسامد خدمات یک ناوگان حمل

  
  ظرفیت وسیلۀ نقلیۀ خط

    vehicle line capacity 
ای کـه از      حداکثر تعداد وسایل نقلیـه    ] شهری. ح[

یک نقطۀ مشخص، در یک جهت، در هر ساعت  
  کنند عبور می

  
 Acamar  ظلیم

نهـر کـه شـامل یـک         - ستارۀ دوتایی تتـا   ] نجوم[
 بـا   3/4 و   2/3زیرغول و یک کوتوله با قدرهای       

  سال نوری از خورشید است161فاصلۀ تقریبی 
  



  ع
 
  ,dentin(e), substantia eburnea   عاج

ebur dentis, dentinum  
   کـه    از دندان    سخت  بخشی ]پزشکی   دندان . پ[

   و در قـسمت      اسـت    کـرده    را احاطه    دندان  مغزۀ
   پوشیده  ساروجه با    ریشه  و در قسمت   مینا با    تاج
    است شده

  
 primary dentin  اولیه عاج 

  مـل  در رونـد تکا      که  ی  عاج ]پزشکی  دندان  .پ[
  شود  می  دندان تشکیل طبیعی

  
 secondary dentin  ثانویهعاج 

ــدان  .پ[ ــکی دن ــاج ]پزش ــه ی ع ــه  ک ــیلۀ  ب   وس
، بعـد از       دنـدان    طبیعـی   ساز مغزۀ   عاج  های  یاخته
  آید وجود می  ، به  ریشه  انتهای  شدن کامل

  
 dentinogenesis, odontogenesis2  زایی عاج
    دندان عاج  تشکیلفرایند  ]پزشکی دندان  .پ[
  

 dentinoblast  ساز عاج
   سازندۀ  های   از یاخته   هریک ]پزشکی  دندان  .پ[

   عاج

 dentinoclast  کاه  عاج
   کـه  هـایی   از یاختـه   هریـک  ]پزشکی  دندان  .پ[

) osteoclast ( کـاه    اسـتخوان   هـای    یاختـه    به  شبیه
  شوند  می عاج   تحلیل هستند و باعث

  
  جعا پیش ←عاجواره 

  
 dentinal  عاجی

   عاج   به مربوط ]پزشکی دندان  .پ[
  

  ,information scientist   اطالعاتعالِم 
information specialist 

دانـد و     علم اطالعات را می   فردی که    ]کتابـداری [
تواند نیازهای اطالعاتی محققان و دانشمندان        می

  را برآورده سازد
  رسان  اطالع.متـ 

  
 ecological factor  شناختی بومعامل 

محیطی که    هرگونه عامل زیست   ]جنگل  .منابع[
 گذارد بر موجودات زنده تأثیر می

  
 threshold odor number  آستانۀ بوعدد 

 کـه نمونـه نیـاز بـه        دفعاتیتعداد  ] زیـست   محیط[
 سازی دارد تا بوی آن قابل تشخیص نباشد رقیق
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 occupation number  عدد اشغال 
 کـه در حالـت کوانتـومی        تعداد ذراتـی   ]فیزیک[

 معینی قرار دارند
  

 cardinal number, cardinality  اصلی عدد 
عــددی کــه بــر تعــداد اعــضای یــک   ]ریاضــی[

 کند مجموعۀ متناهی یا نامتناهی داللت می

  
 ordinal number  ترتیبیعدد 

هریک از اعدادی کـه ترتیـب اعـضای          ]ریاضی[
 کنند یک مجموعه را مشخص می

  
  رخشکوانتومی چعدد 

rotational quantum number 
ای کـل     کمیتی که معـرف تکانـۀ زاویـه       ] فیزیک[

  های موجود در هر مولکول است هسته
  

 irrational number  گنگ عدد 
 عدد حقیقی غیرگویا ]ریاضی[
  

 rational number  گویاعدد 
صورت    عددی به  ]ریاضی[

n
m      کـه در آنm   و n 

  n≠0  واند اعدادی صحیح
  

 transcendental number  متعالی عدد 
ای بـا     عددی که ریشۀ هـیچ چندجملـه       ]ریاضی[

 ضرایب گویا نباشد
  

 Barlow lens  بارلو عدسی 
عدسی واگرا که معموالً دوتایی اسـت و       ] نجـوم [

نمـایی چـشمی، در جلـوی         برای افزایش بـزرگ   
 گیرد نقطۀ کانونی تلسکوپ قرار می

 afocal lens  کانون بی  عدسی
نوعی عدسی با توان همگرایی صفر که        ]فیزیک[

 نهایت قرار دارند کانونهای آن در فاصلۀ بی
  

 photochromic lens نوررنگ عدسی 
نـور کـه      بـه   نوعی عدسی حساس   ]رنگ  پلیمر[

مقدار عبور نور از آن در آفتاب کاهش و در نور           
 یابد کم افزایش می

  
 meniscus lens  هاللیعدسی  

نوعی عدسی که یک سـطح آن کـوژ و           ]فیزیک[
 سطح دیگرش کاو است

  
 meniscus concave lens  هاللی کاوعدسی  

 نوعی عدسی هاللی که واگراست ]فیزیک[
  

 meniscus convex lens  هاللی کوژعدسی  
 نوعی عدسی هاللی که همگراست ]فیزیک[

  
 Adhara  عَذارا 

 کـه   5/1ر  ستارۀ اپسیلون کلب اکبر با قـد      ] نجوم[
 سـال   570فاصـلۀ      به 2غول درخشانی از ردۀ ب    

  نوری از زمین است
 Epsilon Canis Majoris  اپسیلون کلب اکبر      .متـ 

  
  ,track gauge tool  سنج عرض

    track gauge rule  
گیـری و کنتـرل       ابـزاری بـرای انـدازه      ]ریلی. ح[

 فاصلۀ بین دو ریل حرکت خط آهن
  

 finger puppet  انگشتی عروسک  
  کـه  نمایش عروسکی شخصیتی در    ] نمایشی   .  ه[

 نقاشــی یــا گــردان عروســکروی انگــشتان بــر 
 شود ساخته می
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 balloon puppet  بالونیعروسک  
با گاز آن را پیکر که     غول عروسکی ] نمایـشی    .  ه[

 دکنن هلیوم پر می
  

 stuffed puppet  ای پارچهعروسک  
 از جنس پارچه که داخل      عروسکی ] نمایشی   .  ه[

 کنند را با پنبه و پرز قالی و مانند آن پر میآن 
  

  bag puppet  پاکتیعروسک  
  کـه از پاکتهـای کاغـذیِ       عروسکی ] نمایشی   .  ه[

 شود خرید ساخته می
  

  ,living marionette  بندی  پیشعروسک  
    humanettes 

 که بدن و دست و پـایش        عروسکی ] نمایشی   .  ه[
بنـد از گـردن       به هم متصل است و ماننـد پـیش        

  شود  آویزان میگردان عروسک
  

 flat figures  تختعروسک  
ال   سـه  که با تخته  دوبعدی   عروسکی ] نمایشی   .  ه[

  شود  ضخیم ساخته میییا فیبر یا مقوا
  

  marot(te)  ای میله تکعروسک  
 کـه میلـۀ سـر آن ثابـت          عروسـکی  ] نمایشی   .  ه[

جـای بـدن     بـه  گـردان   عروسـک است و از بـدن      
 شود عروسک استفاده می

  
 sock puppet  جورابیعروسک  

 کـه بـا جـوراب سـاخته         عروسکی ] نمایشی   .  ه[
 روشـهای    از حرکت درآوردن آن   شود و در به     می

 دکنن مختلفی استفاده می
  

  ,hand puppet  دستکشیعروسک  
    gloves puppet  

 گـردان   عروسک که دست    عروسکی ] نمایشی   .  ه[
رود و آن را بـه        در بدن و سر عروسک فرو مـی       

  آورد درمیحرکت 
  

 hand ballet  دستیعروسک  
کــه دســت  عروســکیشخــصیتی  ] نمایــشی . ه[

 آورد  آن را به تصویر درمیگردان عروسک

  
 push-on-puppet  ریلیعروسک  

 دوبعدی که با هل دادن یا       عروسکی ] نمایشی   .  ه[
  کند کشیدن بر روی ریل حرکت می

 عروسک کششی .متـ 

  
 arm puppet  ساعدی عروسک  

 دستکشی که معمـوالً تـا     عروسکی ]ایـشی  نم   .  ه[
 را گـردان  عروسـک آرنج و گاه تا انتهای بـازوی        

 پوشاند می

  
  ,shadow puppet  سایهعروسک  

    shadow figure 
 دوبعـدی کـه در پـشت        عروسـکی  ] نمایشی   .  ه[

  شود گیرد و سایۀ آن دیده می پرده قرار می
  

 basketwork puppet  سبدیعروسک  
شود    که با سبد ساخته می     یعروسک ] نمایشی   .  ه[

 و بیشتر در لهستان رایج است

  
  ,water puppet  عروسک شناور 

    floating puppet 
 افقی کـه در     ای  عروسک میله نوعی   ] نمایشی   .  ه[

شود و خاص کشور ویتنـام        آب حرکت داده می   
 است
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 heroic puppet  پیکر عروسک غول 
 در ابعاد چند برابـر بـدن        عروسکی ] نمایشی   .  ه[

انسان که معمـوالً در نمایـشهای خیابـانی از آن           
 شود استفاده می

  
 instant puppet  فوریعروسک  

بدون طراحی   که فوری و     عروسکی ] نمایشی   .  ه[
 با وسایل دورریز یا یکبار مـصرف سـاخته          قبلی
  شود می

  
 matchbox puppet  کبریتی قوطیعروسک  

 کــه بــا قــوطی کبریــت عروســکی ] نمایــشی . ه[
شود و تـصویر صـورت شخـصیتهای          ساخته می 

 شود موردنظر بر روی آن چسبانده می
  

 paper puppet  کاغذی عروسک  
 بـا   بدون طراحی قبلی   که   عروسکی ] نمایشی   .  ه[

 شود کاغذ ساخته می
  

  عروسک ریلی ← کششیعروسک 
  

 key puppet  کلیدی عروسک  
نوعی عروسک مکانیکی که با فشار       ] نمایشی   .  ه[

 آید یکلید به حرکت درم
  

 puppeteer  گردان  عروسک 
 عروسکیدهندۀ شخصیتهای   بازی] نمایشی . ه[
  

 puppeteering  گردانی  عروسک 
 عروسکیدادن شخصیتهای   بازی] نمایشی . ه[
  

 stick puppet  میلَکیعروسک  
 ساده کـه در     ای  میله عروسکنوعی   ] نمایشی   .  ه[

نمایش درآوردن داستانهای حضرت     آغاز برای به  
 دکردن ز آن استفاده میمسیح ا

  
  rod puppet  ای  میلهعروسک  

ــشی . ه[ ــه عروســکی ] نمای ــه،  ک معمــوالً دو میل
صورت افقـی و عمـودی، بـه سـر و دسـتش               به

  آید متصل است و به کمک آنها به حرکت درمی
  

  string puppet, marionette  نخیعروسک  
ــشی . ه[ ــکی ] نمای ــا  عروس ــخ ی ــا ن ــه آن را ب  ک

 آورند شمی به حرکت درمیریسمانهای ابری
  

 puppet  نمایشیعروسک  
عنـوان شخـصیتی      کـه بـه    عروسکی ] نمایشی   .  ه[

نمایشی با میله یا نخ یا دست انسان بـه حرکـت            
 آید درمی

  
 jigging puppet  ای  وورجه ورجهعروسک  

 که از میان سینۀ آن نخـی        عروسکی ] نمایشی   .  ه[
 شود که یک سر آن به یک شیء ثابت و سـر   رد می 

گرد متصل اسـت و       دیگر آن به دست نوازندۀ دوره     
 کند با حرکت دست نوازنده و نخ حرکت می

  
  نمایش عروسکی ←عروسکی 

  
 mourning  عزاداری 

 تظاهر بیرونی احساس سوگ، مانند      ]شناسی  روان[
 شیون و گریه و زاری

  
 Araliaceae  ایان عَشَقه

ــست[ ــاهی  .زی ــره ]گی ــرفس تی ــانان  ای از ک س
(Apiales)  بــا برگهــای ســاده و پایــا کــه اغلــب

  باالرونده هستند
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 درمانی ریشه ←کِشی  عصب
  

 Iron Age  آهنعصر 
 عصر سـنگ  سومین عصر پس از      ]شناسی  باستان[

 کـه   گانۀ اعصار   بندی سه   تقسیم در   عصر مفرغ و  
ــا و   ــشی از ابزارهـ ــاختن بخـ ــرای سـ در آن بـ

 کردند افزارها از آهن استفاده می رزم
  

 Bone Age  استخوانعصر 
ای از فرهنگ پیش از تـاریخ         دوره ]شناسی  باستان[

انسان که وجه مشخصۀ آن استفاده از اسـتخوان         
 و شاخ در ابزارسازی است

  
 information age  اطالعاتعصر 

 اجتمـاعی و اقتـصادی جهـان        شرایط ]کتابداری[
ــاوری  امــروز کــه حاصــل رشــد و گــسترش فنّ

 است  در اواخر قرن بیستماطالعات
  

  پادشاهی کهن ←ام اهرعصر 
  

 Stone Age  سنگعصر 
تـرین دورۀ     تـرین و طـوالنی      کهن ]شناسی  باستان[

بنــدی  تقــسیمشــدۀ فرهنــگ انــسان در  شــناخته
 کــه در آن بیــشتر از ابزارهــای گانــۀ اعــصار سـه 

 کردند سنگی استفاده می
  

 سنگی پارینه ← سنگ کهنعصر 
  

 سنگی  میان ← سنگ میانیعصر 
  

  2سیکدورۀ کال ←کالسیک عصر 

  
 سنگی مس ← مسعصر 

 Bronze Age  مفرغعصر 
بنــدی  تقــسیمدومــین عــصر در  ]شناســی باســتان[

 و پـیش از     عـصر سـنگ    پـس از     اعصار  گانۀ    سه
افزارهـا را از       که در آن ابزارهـا و رزم       عصر آهن 
 ساختند مفرغ می

  
 Early Bronze Age  آغازینمفرغ عصر 

انـۀ  گ  های سـه    اولین دوره از دوره    ]شناسی  باستان[
شناسـی ایـران، از حـدود          در باسـتان   عصر مفرغ 

 .م. ق2200 تا 3200
  

 Late Bronze Age  پایانیمفرغ عصر 
گانـۀ    های سه   آخرین دوره از دوره    ]شناسی  باستان[

شناسی ایران، از حـدود        که در باستان   عصر مفرغ 
 گیرد را در برمی. م. ق1500 تا 1800

  
 Middle Bronze Age  مفرغ میانهعصر 

گانـۀ    های سه   دومین دوره از دوره    ]شناسی  تانباس[
شناسـی ایـران، از حـدود          در باسـتان   عصر مفرغ 

  .م. ق1800 تا 2200
  

 نوسنگی ← نوسنگیعصر 
  

 retirement  1ویرَ عقب
ــامی[ ــه در آن   ]نظ ــدی ک ــات پدافن ــوعی عملی ن

نیرویی که با دشمن درگیر نیست به سمت عقب       
 کند حرکت می

  
 sternway  2ویرَ عقب

  حرکت شناور به سمت عقب]دریایی. ح[
  

 withdrawal  نشینی عقب
نوعی عملیات پدافندی که در آن نیروی        ]نظامی[

کند و    درگیر با دشمن از ادامۀ درگیری پرهیز می       
 گیرد از دشمن فاصله می
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 amphibious withdrawalنشینی آبخاکی عقب
، که در آن نیروها     نوعی عملیات آبخاکی   ]نظامی[

 شود  خارج مین یا دشمن بالقوهاز ساحل دشم
  

 withdrawal by air  هوایینشینی  عقب
تغییـر  یگانهای هوایی بـرای      نشینی  عقب ]نظامی[

موضع سریع نیروها یا خاتمه دادن بـه عملیـات          
؛ در شـود   نمی آغازمعموالً تحت فشار دشمن     که  

نـشینی، بزرگتـرین یگـانْ گـردان      این نوع عقـب   
 است

  
 astrophotographer  نجومیعکاس 

  پردازد  میعکاسی نجومیفردی که به ] نجوم[
  

 astrophotography  نجومیعکاسی 
های آسـمانی،     عکاسی تخصصی از پدیده   ] نجوم[

هــا،  هــا، خورشــید، ســتاره از جملــه مــاه، ســیاره
 سحابیها و کهکشانها 
  

 contrapositive  نقیضعکس 
گزارۀ حاصل از یک گـزارۀ شـرطی بـا           ]ریاضی[

ترتیب با نقیضِ تـالی       تالی آن به  تعویض مقدم و    
 و نقیضِ مقدم

  
  ,exclamation mark  تعجبعالمت 

    exclamation point 
که عموماً لحن   » !«ای به شکل      نشانه ]شناسی  زبان[

 تأکیـد یـا      بیـان  دهـد و بـرای      کالم را نشان مـی    
 رود کار می تعجب یا احساسات شدید به

  
  ,question mark   سؤالعالمت 

interrogation mark, interrogation point 
کـه در پایـان     » ؟«ای به شکل      نشانه ]شناسی  زبان[

  رود کار می جمالت پرسشی به

 گیومه ← قول نقلعالمت 
  

  withdrawal symptoms  قطع مصرفعالئم 
واکنـــشهای جـــسمی و روانـــی  ]شناســـی روان[

ناخوشایندی که در نتیجۀ قطع ناگهانی مصرف مواد        
  آید  مصرف آن در فرد پدید میاعتیادآور یا تقلیل

  
 herbicidal  1کُش  علف

ای شیمیایی که از آن       ویژگی ماده  ] زراعت . ک[
ویژه علفهـای هـرز،       برای از بین بردن گیاهان، به     

  شود استفاده می
  

 herbicide  2کُش  علف
ای شیمیایی که از آن برای از         ماده ] زراعت . ک[

اسـتفاده  ویژه علفهای هـرز،       بین بردن گیاهان، به   
 شود می

  
 selective herbicide  انتخابیکُش   علف

ی که علفهای هرز گیـاه        کُش   علف ]زراعت  .ک[
زراعی را، بدون آنکه به خود گیـاه آسـیبی وارد           

 برد شود، از بین می
  

  برگان باریککُش  علف
    narrow-leaved herbicide 

ی کــه بــا آن گیاهــان  کُــش  علــف]زراعــت  .ک[
 برند ز بین میبرگ را ا باریک

  
 postplanting herbicide  کاشت پسکُش   علف

ــش  علــف]زراعــت  .ک[ ی کــه از آن پــس از  کُ
 شود مرحلۀ کاشت استفاده می

  
 broad-leaved herbicide  برگان پهنکُش   علف

 که با آن گیاهان     ی  کُش  علفنوعی   ]زراعت  .ک[
  برند برگ را از بین می پهن
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 preplanting herbicide  کاشت  پیشکُش   علف
ی کــه از آن پــیش از  کُــش  علــف]زراعــت  .ک[

 شود مرحلۀ کاشت استفاده می

  
  کُش غیرانتخابی علف

    non-selective herbicide 
 که ضمن از بین بردن      ی  کش   علف ]زراعت  .ک[

 زند علفهای هرز به خود گیاه زراعی آسیب می
  

 information science   اطالعاتعلم 
منـد منـابع و        و تحلیـل نظـام     همطالعـ  ]کتابداری[

توســعه و گــردآوری و ســازماندهی و اشــاعه و 
ارزشیابی و کاربری و موقعیت اطالعات در همۀ        

  اشکال
 رسانی  اطالع.متـ 

  
 scientometrics  سنجی علم
ویـژه برمبنـای       مطالعۀ کمّـی علـم بـه       ]کتابداری[

   آنضبوطمخروجیهای 
  

  ,crop science  زراعی علوم 
    agricultural science  

ای از علم که بـه پـژوهش          شاخه ]زراعت  .ک[
دربارۀ آمـوزش و تـرویج فعالیتهـای مـرتبط بـا            
گیاهان زراعی برای تولید غذا و الیاف و علوفـه          

 پردازد می
  

  ,tour wholesaler  گشتفروش   عمده
    wholesale travel agent  

پردازی که گشتهای خود را از        گشت] گردشگری[
 فروشد های گشت می فروش طریق خرده

  
 economic vehicle life  اقتصادی خودروعمر 

مــدت زمــانی کــه وســیلۀ نقلیــه بــا ] شــهری. ح[
 کند کمترین هزینۀ ممکن فعالیت می

  
 shelf life  انباریعمر 

ــذا. ف[ ــده     ]غ ــادۀ انبارش ــه م ــانی ک ــدت زم م
 ماند استفاده باقی می قابل

  
  کارکردی خودروعمر 

    functional vehicle life 
طــول عمــر خـودرو تــا زمــانی کــه  ] شـهری . ح[

اوریهـای  اوری و عملکـرد آن بـا فنّ       طراحی و فنّ  
جدید یا نیازهای عملیاتی جدید تفاوت فـاحش        

 نداشته باشد

  
 physical vehicle life  کاری خودروعمر 

مدت زمانی کـه معیارهـای فیزیکـی        ] شهری. ح[
تـوان بـا      خودرو در حد قابل قبول اسـت و مـی         

روشهای نگهداری معمـول از آن اسـتفاده     عمال  اِ
 کرد

  
  میانگین زمان ماند یاخته ←لجن عمر 

  
  سایه عمق استاندارد فام

    standard depth of shade 
 سـایه   عمـق فـام   میزان قـراردادی     ]رنگ  پلیمر[

 سـایۀ   فام عمقتوان    ها که از آن می       فام برای تمام 
 یکسانی را به عنوان مبنای مقایسه تعیین کرد

  
 skin depth   عمق پوست

ای در زیر سطح رسـانا کـه براثـر       فاصله] فیزیک[
تابش الکترومغناطیسی جریانی با بسامد معین در      

  آید آن پدید می
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 depth of shade  سایه عمق فام
 و  فـام کیفیتی از رنـگ، براسـاس        ]رنگ  پلیمر[

 افـزایش   بخش  رنگ، که با افزایش میزان      خلوص
 مانند ون تغییر مییابد و بقیۀ شرایط بد می

  
 depth of field  میدانعمق 

محدودۀ وضوح تصویر کـه در آن تمـام          ]سینما[
 شوند اشیا واضح دیده می

  
  depth of focus  وضوحعمق 

محدودۀ تغییرات فاصلۀ مرکز عدسی تـا        ]سینما[
  شود سطح فیلم که در آن تصویر واضح ضبط می

  
 delaying operation  تأخیریعملیات 

نوعی عملیات پدافندی که در آن نیروی        ]نظامی[
تحــت فــشار بــا وارد کــردن حــداکثر تلفــات و 
خسارت به دشمن و بدون درگیری قطعی، زمین        

 کند را با زمان معاوضه می
  

  heat treatment  حرارتیعملیات 
گرم و سرد کردن یـک فلـز یـا آلیـاژ             ]متالورژی[

  برای رسیدن به شرایط یا خواص مطلوب
  

 psychological operations  روانیعملیات 
شـده بـرای انتقـال       ریـزی   عملیات برنامه  ]نظامی[

ــه     ــوردنظر ب ــهای م ــای نگرش ــات و الق اطالع
ثیر بـر عواطـف و      أمخاطبین خارجی به منظور ت    

 ها و قوۀ تفکر آنان انگیزه
  

  روانی تحکیمیعملیات 
   consolidation psychological operations 

دف تأثیرگـذاری بـر     عملیات روانی با ه    ]نظامی[
جمعیت خودی ساکن در منطقۀ عملیـاتی یـا در          

منطقۀ زیر کنترل دشمن، برای تسهیل عملیات و        
 جلب حداکثر همکاری مردمی

  
  مدار شبکهعملیات 

    network-centric operations 
 که در آن حـسگرهای      عملیاتی مجموعه   ]نظامی[

ــه    ــسلیحاتی ب ــرل و ت ــدهی و کنت ــامانۀ فرمان س
شـوند و در عملیـات رزمـی          صل مـی  یکدیگر مت 
 کنند ای یکپارچه عمل می مانند شبکه

  
 peace keeping operations بانی  صلحعملیات 

هـای   عملیاتی نظامی که با رضـایت طرف       ]نظامی[
درگیر در جنگ برای نظـارت بـر اجـرای یـک             

 شود نامه انجام می موافقت
  

  نظامی غیرجنگیعملیات 
    military operation other than war 

عملیاتی شامل استفاده از امکانات نظامی       ]نظامی[
تر از سطح جنگ متعـارف       ای پایین   که در گستره  
 آید به اجرا درمی

  
 sieve element  آبکشعنصر 

 کـه   بافت آبکش یاختۀ آوندی    ]گیاهی  .زیست[
  در انتقال عمودی مواد محلول دخالت دارد

 عنصر غربالی .متـ 
  

 isotopic element  ایزوتوپی عنصر 
عنــصری کــه بــیش از یــک ایزوتــوپ ] فیزیــک[

  طبیعی داشته باشد
  

 vessel element  آوندی چوبعنصر 
 برخی  چوبیاختۀ آوندی در     ]گیاهی  .زیست[

سرخسها و اغلب نهانـدانگان کـه فاقـد دیـوارۀ           
 عرضی است و دیوارۀ ثانویۀ ضخیم دارد
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  عنصر آبکش ← غربالیعنصر 
  

 inverse element, inverse  وارونعنصر 
ــا عمــلGدر یــک گــروه  ]ریاضــی[ ، وارون  .  ب

ــصر  ــت از  G از aعن ــصری اس ــد G عن  b مانن
 e ، کـه در آن  a . b = b . a = eطـوری کـه    بـه 

   استG گروه (identity element)عنصر همانی 
  

  arachn(e)ophobia  هراسی عنکبوت
  ترس مرضی از عنکبوت ]شناسی روان[
  

 ballastage  رییگ ترازهعوارض 
 عوارضی کـه بـرای گـرفتن تـراز از           ]دریایی. ح[

 شود بندر به مسئوالن بندر پرداخت می
  

 demagogue  فریب عوام
 پردازد  میفریبی عوام فردی که به ]سیاسی[
  

 demagogy, demagoguery  فریبی عوام
کسب حمایت سیاسـی تـودۀ مـردم بـا           ]سیاسی[

  استفاده از احساسات آنها سوء
  

 populist  گرا عوام
  گرایی عوام فرد معتقد به ]سیاسی[
  

 populism  گرایی عوام

 که درصـدد     ای سیاسی   حرکت یا فلسفه   ]سیاسی[
   داردفریبی عوام هایی از هاست و رگه جلب توده

  
 environmental factors  محیطی عوامل زیست

شرایطی در محیط زیست که بر       ]جنگل  .منابع[
 گذارد حیات یا خاک تأثیر می

  
 functional elements  کارکردیوامل ع

ــا مــدیریت ] زیــست محــیط[ فعالیتهــای مــرتبط ب
 پسماند جامد از نقطۀ تولید تا دفع نهایی

  
  oval flaw  مرغی تخمعیب 

یکـــی از عیـــوب ریـــل ناشـــی از  ]ریلـــی. ح[
ناپیوستگی مـواد سـازندۀ آن کـه اغلـب در اثـر             

شود و بـه      حرارت زیاد در هنگام تولید ایجاد می      
مـرغ در کالهـک ریـل         شکل تخـم     زمان به  مرور

 شود ظاهر می
  

 troubleshooter  یاب عیب
شـکال  دستگاه یا فـردی کـه عیـب یـا اِ           ]نظامی[

 را جـستجو و     موجود در یک وسیله یـا سـامانه       
  کند شناسایی می

  
 troubleshooting  یابی عیب

شکال یا عیب فرایند یافتن و نشان دادن اِ    ]نظامی[
  الکترونیکیهای موجود در سامانه

  



  غ
 lingual glands  زبانی غدد 

  غدد بزاقی فرعی زبان ]پزشکی دندان  .پ[
  

 food aversion  غذابیزاری 
دلیل از خـوردن غـذا یـا از            خودداری بی  ]تغذیه[

 مصرف یک مادۀ غذایی خاص
  

 food intolerant  غذانابردبار  
 فردی که با مصرف یک غذای خاص از       ]تغذیـه [

 دهد وب غیرایمنی نشان میخود واکنش نامطل
  

 body building food  یرپرو اندام غذای 
 غذایی با مقدار پروتئین بیش از معمـول     ]تغذیـه [

  شود پروری استفاده می که در رژیم غذایی اندام
  

  fad food  روز  باب غذای 
 غذایی خـاص کـه در یـک بـازۀ زمـانی             ]تغذیه[

 یابد محدود رواج می
  

 refined food  پالیده  غذای 
ای که در طی فراوری،  شده  غذای فراوری]تغذیه[

 دهد بخشی از مواد مغذی خود را از دست می
  

  غذای تغییریافتۀ ژنتیکی ← تراژنیغذای 

  غییریافتۀ ژنتیکیتغذای 
    genetically modified food, GMF 

آمـده از موجـوداتی کـه         دسـت    غذای بـه   ]تغذیه[
  توالی ژنهای آنها اصالح شده است 

  transgenic food  ذای تراژنی  غ  .متـ 
  شدۀ ژنتیکی غذای مهندسی

  genetically engineered food 
  

 food substitute  جانشینغذای 
هدفمندی که از لحاظ ظاهر و بافـت          غذای ]تغذیه[

 و عطر و طعم شبیه یک غذای متداول است
  

 bulky food  حجیمغذای 
 غذایی کـه حـاوی مقـدار زیـادی آب و            ]تغذیه[

  مقدار کمی پروتئین استالیاف و
  

 dietetic food  رژیمیغذای 
ای که برای درمـان در        شده   غذای فراوری  ]تغذیه[

 شود یک رژیم غذایی خاص گنجانده می
  

 organic food, biologic(al) foodزیستی غذای
یـک از مراحـل کاشـت و           غذایی که در هیچ    ]تغذیه[

 پرورش و برداشت و فراوریِ اجزای آن از کودهای        
کننـدۀ رشـد و پادزیـستها و          مصنوعی و مواد تنظـیم    

 شود  دیگر مواد ناساگار زیستی استفاده نمی
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 weaning food  شیرگیری  غذای 
هضم کـه در دورۀ انتقـال از           غذایی آسان  ]تغذیه[

 شود شیرخواری به غذاخوری به کودک داده می
  

 medical food  طبی غذای 
 غـذایی کـه پزشـکان بـا هـدف درمــان      ]تغذیـه [

کنند و باید تحت نظـر آنهـا مـصرف            طراحی می 
 شود

  
 natural food  طبیعی غذای 

 غـــذایی کـــه در مراحـــل فـــراوری، ]تغذیـــه[
ــگ    ــده و رن ــواد نگهدارن ــد م ــایی مانن افزودنیه

 خوراکهای مصنوعی به آن اضافه نشود
  

 functional food  فراسودمند غذای 
 غــذایی کــه عــالوه بــر تغذیــۀ فــرد در ]تغذیــه[

بیماری و حفظ سالمت او نیز مؤثر       پیشگیری از   
 است

  
 baby food  کودک غذای 

ماهـه     هر نوع غذای خاص کودکان شش      ]تغذیه[
 تا دوساله

  
 protective food  محافظغذای 

 غذایی سرشار از مواد مغذی ضروری که        ]تغذیه[
بــدن را در برابــر بیماریهــای خــاص محافظــت 

 کند می
  

 engineered food  شده   مهندسیغذای 
 غذایی که متخصصان علوم غذایی بـرای        ]یهتغذ[

 کنند اهدافی خاص طراحی می
  

غــذای  ←شــدۀ ژنتیکــی  مهندســیغــذای 

  تغییریافتۀ ژنتیکی
  

 designer food  هدفمند غذای 
ای کـه مکملهـایی را        شـده    غذای فراوری  ]تغذیه[

ــه آن      ــا ب ــی بیماریه ــوگیری از برخ ــرای جل ب
 اند افزوده

  
 periodontal membrane  پیرا دندانی غشای 

در مرحلـۀ    پیرادندانیرباط   ]پزشکی  دندان  .پ[
 ریشۀصورت یک غشا اطراف       میانی تکامل که به   

  گیرد می دندان را فرا
  

 sheath  غالف
بخشی از بـرگ کـه از سـاقه یـا            ] زراعت . ک[

 کند شاخه محافظت می
  

 basket rod  میلۀ سوزنغالف 
شکلی که میلـۀ سـوزن را         پیوند غالف  ]ریلی. ح[

 کند به میلۀ حرکت متصل می
  

 glide  غلت 
ویژگی همخوانی کـه در تولیـد آن         ]شناسی  زبان[

شود، ولـی بـه انـسداد یـا          میمجرای گفتار تنگ    
 انجامد نمیسایش 

  
 weather roll  بادخور غلت 

 بـادخور طـرف      غلتی کـه شـناور بـه       ]دریایی. ح[
 زند می

  
 protein concentration  غلظت پروتئین 

 پروتئین در واحد غذا که با ارزش     میزان ]تغذیـه [
غذایی و کیفیت منبع پروتئینـی ارتبـاط مـستقیم          

  دارد
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  critical  غلظت حجمی بحرانی رنگدانه 
pigment volume concentration, CPVC  

آن میزان از غلظت حجمی رنگدانـه در         ]رنگ  پلیمر[
هـای    برای پر کـردن حفـره       پوشرنگ خشک که در آن،      

ه، پیوندۀ کـافی وجـود دارد و سـبب          بین ذرات رنگدان  
  شود تغییر ناگهانی در خواص فیلم پوشرنگ می

  
  حجمی رنگدانهغلظت 

  pigment volume concentration, PVC 
غلظـت رنگدانـه در پوشـرنگ یـا          ]رنـگ   پلیمر[

 یا فیلم خشک کـه معمـوالً   (mill base)خمیر آسیا 
 شود شکل درصد حجمی جزء نافرّار بیان می به

  
  sediment concentration   رسوب ظت غل
 نـسبت وزن رسـوب خـشک بـه          ]شناسـی   زمین[

  رسوب موجود در مخلوط آب و رسوب

  sad  غمگین
 غمگینـی ویژگی فردی کـه دچـار        ]شناسی  روان[

  است
  

  sadness  غمگینی
یکی از حاالت هیجانی که فـرد در         ]شناسی  روان[

  کند آن، گاه بدون علت، احساس غم می
  

 species richness  ای گونهغنای 
های موجود در یـک       تعداد گونه  ]جنگل  .منابع[

 بوم یا منظر یا ناحیه اجتماع یا زیست
  

  isotopic enrichment  ایزوتوپی سازی  غنی
ــک[ ــسبی   ] فیزی ــی ن ــر دادن فراوان ــد تغیی فراین

  ایزوتوپها در عنصری خاص
  



  ف
 ecological disaster  شناختی بومفاجعۀ 

 شـناختی   توازن بوم رویدادی که    ]جنگل  .منابع[
 را اساساً برهم زند

  
 disaster tourism  گردی  فاجعه

زده که هـدف       سفر به محلی مصیبت    ]گردشگری[
 از آن عمدتاً بازدید از آن محل است

  
 project phase  پروژهفاز 
 کـه بـا     پروژهای از فعالیتهای      مجموعه ]پروژه. م[

 به تحویل   یکدیگر ارتباط منطقی دارند و معموالً     
 شوند بخش معینی از کار منجر می

  
 slurry phase  بیدوغافاز 
فازی که در آن مخلوطی از مایع و        ] زیست  محیط[

 جامدات ریز نامحلول وجود دارد
  

 stopping sight distance  فاصلۀ ایمن توقف
فاصلۀ موردنیاز راننده بـرای متوقـف       ] شهری. ح[

ایطی مانند  کردن ایمن وسیلۀ نقلیه باتوجه به شر      
 شیب و روسازی راه وسرعت وسیلۀ نقلیه

  
 passing sight distance  فاصلۀ ایمن سبقت

فاصلۀ دیـد موردنیـاز بـرای سـبقت         ] شهری. ح[
  گرفتن ایمن در یک جادۀ دوخطۀ دو طرفه

  
 alienation  گذاری فاصله

 فرایندی در تئاتر حماسی برشت که       ]نمایشی  .    ه[
متعدد، از جمله نور و     در آن با استفاده از عناصر       

موسیقی و نحوۀ بازی، از غرقه شدن تماشاگر و         
 شود بازیگر در نمایش جلوگیری می

  
 calving interval  زایی گوسالهفاصلۀ 

 فاصلۀ زمانی میان دو زایمان گاو ]زراعت  .ک[
  

  محوری بوژیفاصلۀ 
    truck wheel base, bogie wheel base 

اکز اولین و آخرین    فاصلۀ افقی بین مر    ]ریلی. ح[
 محور یک بوژی

  
 truck centers  نافی واگنفاصلۀ 

فاصـلۀ بـین دو میلـۀ نـافی در امتـداد            ]ریلی. ح[
 نورد  و زیر بدنۀ خطتیر شاه

  
 reclaimed wastewater  احیاشدهفاضالب 

فاضـالبی کـه عمومـاً پـس از انجـام           ] زیست  محیط[
 یردگ مراحلی از تصفیه مجدداً مورد استفاده قرار می
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  پساب ← شده فاضالب تصفیه
  

  hue, shade3  فام
ای از رنـــگ کـــه  مشخـــصه ]رنـــگ  پلیمـــر[

کنندۀ قرمز یا زرد یا آبی یا به رنـگ دیگـر              تعیین
  بودن آن است

 به ایـن    shadeدر صنعت جوهر، واژۀ     :  توضیح *
  رود کار می معنا به

  
  سایه ←سایه فام

  
 chromaticity  نابی  فام
 رنگـی  ی  محـرک ای  هـ   مشخـصه  ]رنـگ   پلیمر[

متناسب بـا مختـصات آن روی صـفحه در یـک            
  استنابی و  فام دوبُعدی که شاملفضارنگ

  
  high gloss اق فرابرّ

اقیت آن  ویژگی سطحی که میزان برّ     ]رنگ  پلیمر[
   قرار دارد85 درجه در گسترۀ باالی 60در زاویۀ 

  
 Epi-palaeolithic  سنگی فراپارینه

له در پیشرفت صنایع    آخرین مرح  ]شناسی  باستان[
 کـه در پایـان آخـرین عـصر          سنگی زبرین   پارینه

ــای   ــۀ فرهنگهـ ــد و ادامـ ــد آمـ ــدان پدیـ یخبنـ
 پــس از آخــرین عــصر یخبنــدان، ســنگی پارینــه

 20حـدود    (نوسنگیدرست پیش از آغاز دوران      
 بود)  هزار سال پیش10تا 

  
  overcoating فراپوشانی 

در نوعی فرایند پوشانش کـه       ]پالستیک پلیمر  [
ــیع  ــتیکی وس ــش پالس ــد   آن پوش ــر از زیرآین ت

(substrate)رانـی    است و با پوشش(extrusion 

coating)شود بندی ایجاد می  یا الیه  

  خط فرادگرفشار ← 1فرادگرفشار
  

 anallobaric, anabaric  2فرادگرفشار 
  به افزایش فشار در جو مربوط ]جوّ[

  
 rising action  فراز
 کـه بـا رخـدادی       رنـگ پی بخشی از    ] نمایشی   .  ه[

 نقطـۀ اوج  شود و به سـمت        انگیز آغاز می    هیجان
 رود پیش می

  
 pressure altitude  فشارفرازای 

فرازای مربوط به مقدار معینـی فـشار هـوا           ]جوّ[
  استاندارد ایکائومطابق با جوّ

  
 acoustical scintillation  صوتی فرازوفرود 

ر تغییر نامنظم شدت صوت براثـر انتـشا     ] فیزیک[
  آن در هوا

  
 radar altimeter  راداریفرازیاب 

رادار هواپیما کـه بـرای تعیـین فـرازای آن            ]جوّ[
  رود نسبت به سطح زیرین به کار می

 radio altimeter   فرازیاب رادیویی   .متـ 

  
 فرازیاب راداری ← رادیوییفرازیاب 

  
  upwash  فراشار

بـاالی جریـان هـوا در         حرکت روبـه   ] هوایی .ح[
 حملۀ بالهـای فروصـوتی کـه باعـث          جلوی لبۀ 

  شود ایجاد برار مثبت می
  

  اندام تولید غیرفعال ← غیرفعالفراگوی 
  

  اندام تولید فعال ← فعالفراگوی 
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 Eneolithic/Aneolithic  فرانوسنگی
ای در هزارۀ چهـارم و سـوم          دوره ]شناسی  باستان[

پیش از میالد که در آن، در فرهنگهای نوسـنگی          
شرقی اروپـا، اسـتفاده از        ب  آسیای غربی و جنو   

 ابزارهای مسی آغاز شد
  

  high semigloss اقبرّ  فرانیم
 اقیـت برّویژگی سطحی که میزان      ]رنگ  پلیمر[

 قـرار   70 تا   55 درجه در گسترۀ     60آن در زاویۀ    
  دارد

  
  isotopic abundance  ایزوتوپی فراوانی  

نسبت تعداد اتمهای ایزوتوپ خاصی از      ] فیزیک[
 تعداد کل اتمهای همان عنـصر در        یک عنصر به  

 نمونۀ مورد بررسی
  

 collision frequency  برخوردفراوانی  
تعداد متوسط برخوردهـای هـر ذره در         ]فیزیک[

واحد زمان در هنگام عبـور از گـاز یـا محیطـی             
 دیگر

  
  گیری محوطه شکلفرایندهای 

site formation processes, formation 
processes 

ای از فرایندهای طبیعـی       جموعهم ]شناسـی   باستان[
صورت منفرد یـا توأمـان منجـر         و فرهنگی که به   

گیری و دگرگونی هر محوطۀ باستانی و         به شکل 
  شود مواد فرهنگی و طبیعی آن می

  
 polishing brush  پرداختفرچۀ 

ای که معموالً بر روی       فرچه ]پزشکی  دندان  .پ[
 نصب (rotary instruments)ابزارهای چرخشی 

شود و برای پرداخـت دنـدانهای طبیعـی یـا             می
  رود کار می مصنوعی به

 Alphard  فرد
 3 که غولی از ردۀ ک     0/2ای با قدر      ستاره] نجوم[
  سال نوری از خورشید است177فاصله  به

  
 consumer-to-business, C2B  شرکت فردبه

نــوعی تجــارت الکترونیکــی کــه در آن  ]رایانــه[
را فـرد از طریـق      پیشنهاد خرید کاال یا خـدمات       

 کند اینترنت به شرکتهای مربوط اعالم می
  

 consumer-to-consumer, C2C  فرد فردبه
ــه[ ــین   ]رایان ــوعی تجــارت الکترونیکــی کــه ب ن

کننــدگان منفــرد صــورت  اشــخاص یــا مــصرف
 گیرد می

  
 ایستگاه رادیوتلویزیونی ←فرستندۀ رادیوتلویزیونی 

  
  accepted gap  فرصت عبور

ۀ زمانی قابل قبـولی کـه راننـدۀ         فاصل] شهری. ح[
خیابان فرعی بـرای عبـور از تقـاطع و ورود بـه             

 کند خیابان اصلی صرف می
  

 simple hypothesis  ساده فرض 
، فرضی که براساس آن     فرض آزموندر  ] ریاضی[

 توزیع جامعۀ مورد آزمون کامالً مشخص باشد
  

  null hypothesis  صفرفرض 
مــورد ، فرضــی کــه فــرض آزمــون در] ریاضــی[

 گیرد آزمون قرار می
  

  composite hypothesis  فرض مرکب
، فرضی که براساس آن     فرض آزموندر  ] ریاضی[

طور کامل مـشخص   توزیع جامعۀ مورد آزمون به    
 نباشد
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 alternative hypothesis  فرض مقابل 
پـذیرفتنی    ، هر فـرض     فرض آزموندر  ] ریاضـی [

 در مقابل فرض مورد آزمون
  

 چرخنده ←فرفره 
  
 sectarian  گرا قهفر
  گرایی فرقه دارای ویژگیهای ]سیاسی[

 گرایانه فرقه .متـ 
  

 گرا فرقه ←گرایانه  فرقه
  

 sectarianism  گرایی فرقه
 و اقداماتی که وجه     (attitude)ایستارها   ]سیاسی[

مشخصۀ آنها تندروی یـا کنـدروی و در نتیجـه           
مشی و رهنامـۀ رسـمی حـزب و           جدایی از خط  

  گروه سیاسی است
  

  line formula    خطیفرمول 
های مولکـولی کـه       نمایش دوبعدی گونه   ]شیمی[

در آن اتمها با خطوطی که نمایـشگر پیونـدهای          
شـوند،    هـم وصـل مـی       انـد بـه     یگانه یا چندگانه  

آنکه داللتی بر وضعیت فضایی پیوندها داشته         بی
  باشند

  
  رسِوِ  خطی ویسفرمول 

Wiswesser line notation, WLN, 
Wiswesser line formula, line-formula  
method, 

گـذاری کربنهـا کـه شـامل          سامانۀ نشانه  ]شیمی[
نمایش عنصرهای شـیمیایی گروههـای عامـل و         

  های حلقوی در یک خط است سامانه
  

  granular disintegration   ها  دانهفروپاشی 

 نوعی هوازدگی که سبب جداشدن      ]شناسی  زمین[
در مـرز طبیعـی آنهـا       های کانیها از یکدیگر       دانه
 شود می

  
 falling action  فرود

آید و     می نقطۀ اوج  کنشی که در پی      ] نمایشی   .  ه[
  رود به سمت پایان نمایش پیش می

  
  aerotourism  گردی   فرودگاه

نوعی گردشگری تجربی کـه در آن       ] گردشـگری [
ــصد     ــاه مق ــد فرودگ ــه بازدی ــط ب ــگر فق گردش

 پردازد می
  

  رفشارخط فرودِگَ ← 1فرودِگَرفشار
  

 katallobaric, katabaric  2فرودِگَرفشار
  به کاهش فشار در جو مربوط ]جوّ[
  

 forward-looking infrared  جلونگرفروسرخ 
ــرای   ]نظــامی[ ــه کــه ب حــسگر فروســرخ هواپای

آوری اطالعـات و فـراهم آوردن امکانـات           جمع
بهتر بـرای خلبـان جهـت پـرواز در شـب و در              

 گیرد  فاده قرار مینامساعد مورد استی شرایط جوّ
  

 fructose intolerant  فروکتوزنابردبار 
 فردی که بـا مـصرف فروکتـوز از خـود            ]تغذیه[

 دهد واکنش نامطلوب غیرایمنی نشان می
  

  low semigloss اقبرّ نیم فرو
 اقیـت برّویژگی سطحی که میزان      ]رنگ  پلیمر[

 قـرار   40 تا   25 درجه در گسترۀ     60آن در زاویۀ    
  دارد 
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 cyberculture  ای رایانهفرهنگ 
هــای  فرهنگــی کــه تحــت تــأثیر شــبکه] رایانــه[

ــه ــرگرمیها و   رایان ــات و س ــوزۀ ارتباط ای در ح
  وکار شکل گرفته است کسب

  
  سنگی فراپارینهفرهنگ 

    Epi-palaeolithic cultures 
شناختی از بقایـای      فرهنگی باستان  ]شناسی  باستان[

ایـانی  سنگی جدید که در مرحلـۀ پ        صنایع پارینه 
آخرین دورۀ یخبندان درخاور نزدیک ظاهر شده       

 است
  

  ,atmospheric pressure   جوّفشار 
barometric pressure 

فشار وارده از جو، ناشی از جاذبۀ گرانشی         ]جوّ[
ستون هوایی که در باالی نقطـۀ مـوردنظر قـرار           

 دارد
  

 stress  روانی فشار 
 حــالتی از پاســخ روانــشناختی یــا ]شناســی روان[
شناختی به عوامل فـشارزای درونـی یـا           اراندامک

بیرونی که منجر به تغییراتی در حاالت هیجـانی         
 شود و رفتاری می

  
 eustress  روانی مثبتفشار 

 حالــت هیجــانی خوشــایندی کــه ]شناســی روان[
 آید وجود می انگیز به تحت فشارهای نشاط

  
 distress  روانی منفیفشار 

اری کـه تحـت      حالت هیجانی ناگو   ]شناسی  روان[
 آید وجود می فشارهای ناگوار به

  
 densification, compaction  سازی  فشرده

متراکم کردن پـسماند بـرای آنکـه        ] زیست  محیط[
 سازی و حمل آن آسانتر شود ذخیره

  
 growing season  رویشفصل 

بازۀ زمانی بین سردترین روزهای  ]زراعت  .ک[
ــه در آن     ــاییز ک ــای پ ــردترین روزه ــار و س به

 کنند های خاصی از گیاهان رشد می گونه
  

 close game season  شکار ممنوعفصل 
ــابع[ ــان زایمــان و شــیردهی و  ]جنگــل  .من زم

وحش که در طی      گذاری حیات   ریزی و تخم    تخم
 شود  آنها ممنوع یا بسیار محدوده میشکارآن 

  
 TV season, season  نمایشفصل 

ــینما[ ــه ]س ــایش مجموع ــان نم ــدت زم ــای   م ه
یزیونی پیوسته و ناپیوسـته کـه معمـوالً سـی           تلو

 کشد هفته طول می
  

 colour space  فضارنگ
ــر[ ــگ  پلیم ــا در   ]رن ــی رنگه ــایی هندس بازنم

 بُعدی  فضایی معموالً سه
  

 space tourism  فضاگردی
نوعی گردشگری کـه در آن مـسافر        ] گردشگری[

عمدتاً برای رضایت خاطر خـود بـه گـردش در         
 پردازد فضا می

  
 topological space  توپولوژیک فضای

ای با یک توپولوژی کـه بـرآن          مجموعه] ریاضی[
  تعریف شده است

  فضای توپولوژیکی.متـ 

  
  فضای توپولوژیک ←فضای توپولوژیکی 
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 dual space  فضای دوگان
فــضای بُــرداری متــشکل از همــۀ     ]ریاضــی[

 تابعکهای خطی بر یک فضای بُرداری مفروض
  

 sample space  نمونه فضای 
 (outcomes)مجموعۀ همـۀ برآمـدهای      ] ریاضی[

  ممکن یک آزمایش تصادفی
  

  ,allosteric activation دگرریختاریسازی  فعال
    positive allosteric control 

مایـه    زی/  فعالیت کاتالیزی آنزیم   افزایش ]شیمی[
از طریق اتـصال یـک عامـل مـؤثر در موضـعی             

  ارمایۀ دگرریخت زیمتفاوت با موضع فعال 
  

 actuator  فعالگر 
سازوکاری که باعث روشن یـا خـاموش         ]رایانه[

شدن یا به حرکت درآمدن یک دسـتگاه         یا تنظیم 
 شود می

  
 actuation  فعالگری 

کـردن یـا بـه       روشن یا خاموش یا تنظـیم      ]رایانه[
 حرکت درآوردن یک دستگاه

  
  magmatism1   ماگمایی فعالیت 

اگمـا و    فرایند تشکیل و حرکـت م      ]شناسی  زمین[
 تبدیل آن به سنگ آذرین

  
 psychological activities  روانیفعالیتهای  

اقداماتی که در زمان صلح یا در منـاطق          ]نظامی[
بیرون از صحنۀ جنگ برای دستیابی به اهداف و         

گیـرد تـا بـر        تحقق سیاستهای ملی صـورت مـی      
افکار و احساسات و نگـرش و رفتـار نیروهـای           

ثیر  دوستان خارجی تـأ    طرف یا    افراد بی  دشمن یا 
 مطلوب بگذارد

  روانی تحکیمیفعالیتهای 
    consolidation psychological activities 

شـده در    ریـزی   های روانـی برنامـه     فعالیت ]نظـامی [
منطقۀ عملیات نظامی به منظور تأثیرگـذاری بـر         
افراد غیرنظامی در مناطق زیـر کنتـرل نیروهـای          

 در جهت   خودی برای ایجاد بستر روانی مناسب     
 دست یافتن به اهداف نظامی

  
  فعل ربطی← اسنادیفعل 

  
 main verb, principal verb  اصلی فعل 

فعلی در بنـد پایـه یـا فعلـی دارای            ]شناسی  زبان[
 قـرار   فعـل کمکـی   معنای واژگانی که در برابـر       

 گیرد می
  

 regular verb  باقاعده فعل 
ــان[ ــی زب ــیغگان   ]شناس ــه و ص ــی دارای طبق فعل

 نظم در زبان متصریفی
  

 irregular verb  قاعده  بیفعل 
فعلی کـه بـن ماضـی آن بـا قاعـدۀ        ]شناسی  زبان[

 شود مشخصی از بن مضارع ساخته نمی
  

 فعل واژگانی ← تامفعل 
  

  ربطیفعل 
    copula, linking verb, copulative verb 

دهنـدۀ رابطـۀ اسـناد        فعلی که نشان   ]شناسی  زبان[
  نهاد و گزاره است  میان
 فعل اسنادی.ـ مت

  
 weak verb  ضعیففعل 

فعلـی کـه زمـان گذشـته در آن بـا             ]شناسی  زبان[
 شود  نشان داده میتصریف
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 strong verb  قویفعل 
فعلی که تغییر زمان در آن با تغییـر          ]شناسی  زبان[

 شود  فعل نشان داده میریشۀواکۀ 
  

 auxiliary verb  کمکیفعل 
ی در  فعلی کـه همـراه فعـل دیگـر         ]شناسی  زبان[

رود و مفـاهیمی ماننـد زمـان و           کار مـی   جمله به 
 افزاید نمود و وجه را به مفهوم جمله می

  
 فعل وجهی ←کمکی وجهی فعل 

  
 lexical verb  واژگانی فعل 

دهندۀ عمل یا رویداد      فعلی که نشان   ]شناسی  زبان[
  یا حالتی است

 full verb    فعل تام . متـ 
  

 modal verb  وجهیفعل 
 کــه دیــدگاه فعــل کمکــیعی نــو ]شناســی زبــان[

گوینده یا نویسنده را دربارۀ حالـت یـا رویـداد            
  دهد فعل نشان می

 modal auxiliary verb   وجهی  فعل کمکی  . متـ 
  

 loss of affect  عاطفهفقدان 
ــاتوانی در دادن پاســخ هیجــانیِ  ]شناســی روان[  ن

  مناسب
  

 philology  اللغه  فقه
بـا اسـتفاده    مطالعۀ زبان و تاریخ آن       ]شناسی  زبان[

  از آثار مکتوب
 شناسی لغت .متـ 

  
 philological  ای   اللغه فقه
  اللغه  فقهبه مربوط] شناسی زبان[

 شناختی لغت .متـ 

 jaw  فک
ــدان. پ[ ــکی  دن ــک ]پزش ــاختار  هری  از دو س

  کننـدۀ    تعیـین    کـه   داران   در بیشتر مهره    استخوانی
   قرار دارند  و دندانها در آن است  حدود دهان

   وارهرآ .ـ مت
  

  ,maxilla, superior maxillary bone   باالفک 
supramaxilla, upper jaw, upper jaw bone 

ــدان  .پ[ ــکی دن ــک ]پزش ــتخوان هری    از دو اس
   قـسمت   بنـدی    اسـتخوان    اعظـم    بخش   که  نامنظمی

  دهند و در ساختار کـام     می   را تشکیل   میانی صورت 
   نقش دارند  اشکی  و حفرۀ  چشم  حفرۀ و کف

   برواره .متـ 
  

  ,mandible, mandibula  پایین  فک
inferior maxillary bone, lower jaw, lower 
jaw bone, lower maxilla, submaxilla 

   متحرکـی  شکل  نعلی استخوان ]پزشـکی   دندان  .پ[
ــه ــانی  بخــش ک ــتخوان  تحت ــدی  اس ــورت بن   و  ص

  دهد  می ل را تشکی  دهان  کف  استخوانی چارچوب
   زیرواره .متـ 

  
 retrognathic  رفته پس فکْ
  رفتگـی   پـس    بـه   مربـوط . 1 ]پزشکی  دندان  .پ[

  رفتگی فک پسدارای . 2  فک
  

 prognathous, prognathic  آمده پیش فکْ
  آمـدگی   پـیش    بـه   مربوط. 1 ]پزشکی  دندان  .پ[

  آمدگی فک پیشدارای . 2  فک
  

 suicidal ideation  فکر خودکشی 
 کـه   خودکـشی  اشـتغال ذهنـی بـه        ]شناسی  روان[

 عمده است و غالبـاً      افسردگیای از     معموالً نشانه 
 شود  منجر نمیخودکشیبه 
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 metallophone  فلزصدا 
هـای   ایِ دارای تیغـه   هرنوع ساز کوبـه  ]موسـیقی [

 فلزی با زیروبمیِ خاص
  

 slide flute  کشوییفلوت 
ـ           ]موسیقی[ ا  نوعی نای که در آن تغییـر نغمـات ب

جا کردن یک لولۀ کشویی در انتهـای سـاز            جابه
 گیرد صورت می

  
 defluoridation  فلوئورزدایی

ــست محــیط[ ــورحــذف ] زی  اضــافی از آب فلوئ
 آشامیدنی برای جلوگیری از لک شدن دندانها

  
 fluoridation  فلوئورزنی

افزودن مادۀ شیمیایی فلوئوردار به     ] زیست  محیط[
 یون فلورایـد    آب آشامیدنی برای افزایش غلظت    

 تا حد مجاز
  

 transit technology  ونقل عمومی فنّاوری حمل
هــای  اوری مربـوط بــه مشخــصه فنّــ] شـهری . ح[

 فیزیکی وسایل نقلیۀ عمومی و بستر حرکت آنها
  

 dental technology  سازی  دندانفنّاوری 
ــدان  .پ[ ــ ]پزشــکی دن ــواع فنّ ــاخت ان اوری س

های ثابت    ه از جمله دندانوار   ،دستگاههای دندانی 
ــتگاههای    ــواع دســــ ــرک و انــــ و متحــــ

 و  (orthodontic appliances)آرایـــی دنـــدان
 و فــضانگهدارنده (occlusal guard)بــان  دنــدان

(space maintainer)،  سفارش و دستور کار بنابر
  پزشک دندان

  
 truck spring  بوژیفنر 
انواع فنرهای مورد استفاده در سـامانۀ        ] ریلی .ح[

ی ایجاد نرمـی الزم در حرکـات        تعلیق بوژی برا  
  نورد قائم وسیلۀ نقلیۀ خط

  
 bolster spring  گهوارهفنر 
گـاهی بـرای       فنر اصلی واگن که تکیـه      ]ریلی. ح[

گهوارۀ بوژی است و وزن بدنۀ واگن را تحمـل          
  کند می

  
 antialiasing technique  سازی صاففن 
کـردن    ای برای صـاف      فنی در گرافیک رایانه    ]رایانه[

 ناصاف در چاپ یا تصاویر ویدئوییخطوط 
  

  ,dental technician   سازی  دندانورز  فن
dental laboratory technician, dental 
technologist 

به سـفارش و   ورزی که     فن ]پزشـکی   دندان  .پ[
 ســاخت انــواع پزشــک بــه دســتور کــار دنــدان

ــرک    ــت و متحـ ــصنوعی ثابـ ــدانهای مـ   ودنـ
 orthodontic) آرایـــی دســـتگاههای دنـــدان

appliances) ــدان ــان  و دن  و occlusal guard)(ب
  پردازد می (space maintainer)نگهدارنده  -فضا

  
 ejective  فورانی

سازوکار ویژگی آوای حاصل از     . 1 ]شناسی  زبان[
آوای حاصـل   . 2 جریان هوای چاکنایی برونـسو    

  سازوکار جریان هوای چاکنایی برونسواز 
 پرانشی .متـ 

  
  crucible steel, drill steel  ای  بوتهفوالد 

 4/1 تـا  4/0فوالدی با کیفیـت عـالی        ]متالورژی[
دار   های تاول   درصد کربن که از طریق ذوب میله      

ها و اضافه کردن فِرّوآلیاژها و کـربن بـه            در بوته 
  شود آنها تولید می
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  high carbon steel  پرکربنفوالد 
فوالدی که میـزان کـربن آن بـیش از           ]متالورژی[
   درصد است5/0

  
  low carbon steel  کربن کمفوالد 

 15/0فــوالدی کــه میــزان کــربن آن  ]متــالورژی[
  درصد یا کمتر از آن است

  
  medium carbon steel  کربن میانفوالد 

 15/0فوالدی که میزان کربن آن بـین         ]متالورژی[
   درصد است3/0تا 

  
  شده بسامدهای حفاظتفهرست 

guarded frequencies list 
فهرست حاوی بسامدهای مورد استفادۀ      ]امینظـ [

ی از آنهـا    های دشمن که نیروهـای خـود        سامانه
 کنند میبرداری اطالعاتی  بهره

  
 food list  غذاییفهرست  

 فهرست تخمینی غذاهایی که یک گـروه        ]تغذیه[
 اند در دورۀ زمانی قبل از سنجش مصرف کرده

  
  فیزیک واکنشگاه ← رآکتورفیزیک 

  
 reactor physics  واکنشگاه فیزیک 

ای از فیزیک که با طراحـی قلـب           شاخه ]فیزیک[
ای و بررسی فراینـدهای       رآکتور هسته / واکنشگاه

  درون آن سروکار دارد
  فیزیک رآکتور.متـ 

  
 B movie, B feature, B picture  بفیلم 

بر نظام تولید استودیویی     فیلمهایی منطبق  ]سـینما [
کـم در   که برای کسب سـود بیـشتر بـا بودجـۀ            

پـسند تولیـد      زمانی کوتاه و با موضـوعات عامـه       
 شوند می

  
  potboiler  ازاریبفیلم 

فیلمی که بیشتر برای ادامۀ کار اسـتودیو     ]سـینما [
شـود و     و جلوگیری از وقفه در تولید ساخته می       

  هدف آن کسب درآمد برای ادامۀ فعالیت است
  

 head camera operator2  اولفیلمبردار 

ما، فیلمبـرداری کـه عمـالً پـشت          در سین  ]سینما[
  گیرد دوربین فیلمبرداری قرار می

  
  با وقفۀ زمانیفیلمبرداری 

time-laps cinematography, time-laps  
    photography 

صـورت   فیلمبرداری از یـک رویـداد بـه        ]سینما[
 قاب در فواصل زمانی مشخص به قاب

  
  ,single-frame shooting   قاب فیلمبرداری تک

single-frame exposure 
 کـه   فیلمبرداری با وقفۀ زمانی   ای از     شیوه ]سینما[

در آن هر قـاب تـصویر در یـک مقطـع زمـانی              
 شود نوردهی می

  
  ,feature film, feature2   بلندفیلم 

feature-length film 
هر فـیلم بلنـد و کامـل داسـتانی کـه در              ]سینما[

  آید سالن سینما به نمایش درمی
  

  ,telepic  یونیفیلم بلند تلویز
made-for-television features, made-for-
TV, made-for-TV movie, telefilm, 
telemovies 

فیلم بلندی که برای پخـش از تلویزیـون          ]سینما[
  شود ساخته می
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 experimental film  فیلم تجربی 
ــینما[ ــت  ]س ــی ذهنی ــوالً از    فیلم ــه معم ــرا ک گ

ــای  ــجهنجاره ــینمای رای ــروی س  و تجــاری پی
کند و با استفاده از فنون و فناوریهای جدید           مین

  در پی گسترش زبان و قواعد بیانی سینماست
  experimental cinema  سینمای تجربی   .متـ 

  
  film library  فیلمخانه

 نوعی کتابخانۀ تخصصی یا بخـشی از        ]کتابداری[
کتابخانه که مجموعۀ آن متشکل از انـواع فیلمهـای          

دی و انــواع منــابع  وی ســینمایی و ویــدئویی و دی
  استسازی و مطالعات فیلم مرتبط با فیلم

  
 newsreel, news film  خبریفیلم 

ــینما[ ــار و    ]س ــامل اخب ــه ش ــستندی ک ــب م قال
 مصاحبه و بازنمایی رویدادهای جاری است

  
  fiction film  داستانی فیلم 

فیلمی براساس یک رمان یا داستان کوتاه        ]سینما[
ی که ویژۀ نمایش در سـینما       یا اثر ادبی یا داستان    

  یا تلویزیون نوشته شده باشد
  

 black film  سیاهانفیلمِ 
   فیلمهایی امریکایی که سیاهپوسـتان امریکـا        ]سینما[
  

 سازند اغلب دربارۀ جامعۀ سیاهپوستان امریکا می
  

  علمی ـ تخیلیفیلم 
science-fiction film, sci-fi 

شـده و   های اثبات   فیلمی براساس فرضیه   ]سـینما [
نشدۀ علمی؛ بخش علمی این نوع فیلم بـه           اثبات
شـده و بخـش تخیلـی آن بـر            های اثبـات    فرضیه

  احتماالت آینده اشاره دارد
  

  nonfiction film  غیرداستانی فیلم 
  فیلمی حاوی اطالعات مستند یا آموزشی ]سینما[
  

  short film, clip2, two-reeler  کوتاهفیلم 
   دقیقه باشد30کمتر از فیلمی که زمان آن  ]سینما[
  

 film loader  گذار فیلم
یکی از اعـضای گـروه فیلمبـرداری کـه           ]سینما[

 فیلم در دوربـین     ۀوظیفۀ اصلی او قرار دادن حلق     
   فیلمبرداری است

  
 absolute film  مطلقفیلم 

 سینمای ناب نوعی فیلم انتزاعی که مانند       ]سینما[
 های بازنمودی خالی اسـت و بیـشتر بـر           از جنبه 

 شکل و ضرباهنگ و موسیقی استوار است

  



  ق
 truck frame  بوژیقاب 

تکـۀ فـوالدی کـه اسـکلت          سازۀ یـک   ] ریلی .ح[
رود و اجـزای بـوژی بـه آن           بوژی به شمار مـی    

 شود متصل می
  

 proscenium arch  صحنهقاب 
چهارچوبی که کل صحنه را از تاالر        ] نمایشی   .  ه[

 کند جدا می
  

 side frame, truck side  کناریقاب 
تکه که    بخش جانبی فوالدی بوژیِ سه     ] ریلی .ح[

نیروهای قائم را از چرخها به جعبۀ یاتاقان یـا از           
 کند  بوژی منتقل میگهوارۀپایه به 

  
 brake caliper  لنت ترمزقاب 

بندی در ترمزهای دیسکی، شامل       اهرم ] ریلی .ح[
  و نوارهای تعلیقکشندهاهرم لنت ترمز و میلۀ 

  
  ,tintability  آمیزی رنگ قابلیت

colour acceptance 
 آمیـزه   پوشرنگ پایۀ رنـگ   قابلیت   ]رنگ  پلیمر[

هـای    بخـش   رنـگ  سـفید در پـذیرش       پوشرنگیا  
 مختلف

 base  قاعده 
در یک شکل هندسی، ضلع یـا وجهـی         ] ریاضی[

 شود که ارتفاع بر آن وارد می

  
 Ampere’s rule  آمپرقاعدۀ 

 آن اگر ناظری در     موجب ای که به    قاعده ]فیزیک[
جهت جریـان الکتریکـی حرکـت کنـد، جهـت           
خطوط میدان مغناطیسی را پادساعتگرد خواهـد       

 یافت

  
 left-hand rule  دست چپ قاعدۀ 

ای در الکترومغنـــاطیس کـــه  قاعـــده ]فیزیـــک[
موجــب آن اگــر انگــشتان میــانی و نــشانه و  بــه

شصت دست چپ در وضـعیت متعامـد باشـند،          
ــترتیــب جهــت جر بــه ــدان ان الکی تریکــی و می

مغناطیسی و نیروی وارد به سیم حامل جریان را         
 دهند نشان می

  
 right-hand rule  دست راست قاعدۀ 

ای برای تعیین جهت نیروی وارد       قاعده ]فیزیـک [
ــدان     ــان در می ــل جری ــرک حام ــیم متح ــر س ب

 مغناطیسی
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   شناختی قاعدۀ فاز کانی
    mineralogical phase rule  

 صورتهای قاعدۀ فاز گیبس      یکی از  ]شناسی  زمین[
(Gibbs)  ــه ــات آزادی ب ــداد درج ــه در آن تع  ک

 شــیمیایی در  -وســیلۀ متغیرهــای فیـــزیکی   
  شود محیطهای طبیعی کم یا زیاد می

  قاعدۀ فاز گلدشمیت .متـ 
  Goldschimdt's phase rule  

  
  شناختی قاعدۀ فاز کانی ←فاز گلدشمیت قاعدۀ 

  
 selection rule  گزینش قاعدۀ 

ــکفیز[ ــده ]ی ــی  قاع ــشان م ــه ن ــه  ای ک ــد چ ده
ــین     ــذار ب ــا گ ــادی ی ــدهایی در ذرات بنی فراین
حالتهای کوانتومی یـک سـامانۀ فیزیکـی مجـاز          

 است
  

 powder moulding پودرگیری   قالب
ــد قالــب ]پلیمــر[ ــوعی فراین ــری کــه در آن  ن گی

اتـیلن و نـایلون بـه داخـل           بسپارهایی نظیر پلـی   
ــی   ــشرده م ــرم وارد و ف ــای گ ــود قالبه ــا ش  و ب

ــا    ــعی ی ــاگون و ذوب موض ــازوکارهای گون س
شـکل همـان قالـب        تفجوشی الیۀ یکنواختی بـه    

  آید وجود می به
  

  bench moulding  رومیزیگیری   قالب
 ساختن قالبهای ماسه با ماسۀ طبیعـی       ]متالورژی[

کمک دست و بـدون اسـتفاده از          به ،بر روی میز  
   هیدرولیکی یا هواییهایابزار

  
 tension law  تنشقانون 

موجـب آن هرگونـه     اصلی کـه بـه    ]شناسـی   روان[
تغییر یا انحراف در سطح بهینۀ شـرایط بیرونـیِ          

یک اندامگان، مانند دما و فشارِ هـوا، منجـر بـه            
 شود  میتنشایجاد 

  
 food law  مواد غذاییقانون 

قانونی ناظر بر فرایندهای تولید و نگهداری        ]تغذیه[
  منیت غذاییو انتقال غذا برای ایجاد و حفظ ا

  
 Alkaid  قائد
، 9/1 بـا قـدر      3ای از ردۀ ب     سـتارۀ کوتولـه   ] نجوم[
  سال نوری در صورت فلکی دب اکبر101فاصلۀ  به

  
  ,tinting strength   آمیزی رنگقدرت 

staining power, tint strength 
ــر[ ــگ  پلیم ــزان   ]رن ــین می ــرای تعی ــاری ب معی

 بخش رنگ یک واحد از بخشی رنگ
  

 insecticidal cake  کُش  حشرهقرص 
 جامـدی بـه شـکل       کُـش    حـشره  ]زراعت  .ک[

قرص که حشرات براثر گازی که از آن متصاعد         
  روند شود از بین می می

  
 Alnath  قرن

، 65/1 بـا قـدر      7سـتارۀ غـول از ردۀ ب      ] نجوم[
  سال نوری از زمین140فاصلۀ  به

  
  ,Medieval period  وسطیقرون 

    Middle Ages   
 تا  500فاصلۀ زمانی میان سالهای      ]شناسی  باستان[

   میالدی در اروپا1500
  

  بنیادی جبرقضیۀ 
    fundamental theorem of algebra 

ای   بر اینکه هر چندجملـه     ای مبتنی   قضیه ]ریاضی[
 غیرثابت در میدان اعداد مختلط ریشه دارد
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 dual theorem  دوگانقضیۀ 
در هندسۀ تصویری، قـضیۀ حاصـل از      ]ریاضـی [

ای مفـروض کـه در نتیجـۀ تعـویض            یهتغییر قض 
نقطه و خط با یکدیگر و همچنین تعـویض هـر           

 آید وجود می عمل با دوگان آن عمل به
  

 elliptical polarization  بیضویقطبش 
ـ    ]فیزیک[ جـایی یـا      ردار جابـه  چرخش بیضوی بُ

بردار میدان الکتریکی موج در صفحۀ عمـود بـر          
 راستای انتشار

  
 plane polarization1  1تختقطبش 

فرایندی که در آن بُردار میدان الکتریکی  ]فیزیک[
موج الکترومغناطیسی بـه یـک صـفحه محـدود          

 شود می
  

  قطبش خطی ← 2تختقطبش 
  

 linear polarization  خطیقطبش 
قطبش موج الکترومغناطیسی کـه در آن        ]فیزیک[

بُردار الکتریکـی در هـر نقطـه همـواره راسـتای            
  ثابتی دارد

 plane polarization2   2تقطبش تخ  .متـ 
  

 circular polarization  ای  دایرهقطبش 
جـایی یـا      ای بُـردار جابـه      چرخش دایره  ]فیزیک[

بُردار میدان الکتریکی موج در صفحۀ عمـود بـر          
 راستای انتشار

  
 ای گیری هسته سمت ←ای هستهقطبش 

  
 crown diameter, crown width  تاجقطر 

ترین و کوچکترین   میانگین بزرگ  ]جنگل  .منابع[
  زندهتاجقطرهای 

 Sedimentation diameter  رسوبیقطر 
 قطــر یــک کــرۀ فرضــی بــا وزن ]شناســی زمــین[

نشینی یکـسان بـا ی ک         مخصوص و سرعت ته   
  ذرۀ رسوبی در همان سیال

  
 clip3  صدا شدگی   قطع

هـای    شدن ناگهـانی صـدا در برنامـه        قطع ]سینما[
ــا ان   ــدا ی ــوالً در ابت ــه معم ــونی ک ــای تلویزی ته

 افتد اتفاق می (sound track)های صوتی  حاشیه
  

 maximum load section  پرازدحامقطعۀ 
ای از خط بین دو ایـستگاه کـه           قطعه] شهری. ح[

تعیین برای ی یدارای بیشترین حجم مسافر و مبنا     
 استظرفیت خط 

  
  switch point lock  سوزنقفل 

قفلی دسـتی کـه بـرای جلـوگیری از           ]ریلی. ح[
ناگهانی مسیر و افزایش امنیـت سـوزن در         تغییر  

 تیغۀ سوزن را به ریل اصلی        هنگام حرکت قطار،  
 کند منتقل می

  
 traction lock, starting lock  کششقفل 

نـوعی سـامانۀ کنتـرل اضـافی کـه در            ] ریلی .ح[
طور خودکار از وارد شدن نیـروی         شرایط خاص به  

 کند کشش بر واحدهای کشنده جلوگیری می
  

 coupling  قالب
بخشی از تجهیـزات قطـار کـه امکـان        ]ریلی. ح[

 کند نورد را فراهم می آزاد شدن اتصال بین دو خط
  

 aircraft arresting hook   قالب بازدار هواپیما
قالبی در انتهـای هواپیمـا کـه بـا کابـل             ]نظامی[

شــود و هواپیمــا را متوقــف  بــازدار درگیــر مــی
 سازد می
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  automatic coupler  قالب خودکار
ــی. ح[ ــیله ]ریل ــانیکی   وس ــصال مک ــرای ات ای ب

 نورد خودکار دو خط
  

 scaler  گیر  رمجِقلم 
ــدان  .پ[ ــیله ]پزشــکی دن ــرای  وس ــتی ب ای دس
  گیری دندان رمجِ

  
 archival jurisdiction  آرشیویقوانین 

 چارچوب مسئولیتهایی که قانون برای      ]کتابداری[
 ها تعیین کرده استآرشیو

  
 information law  اطالعاتقوانین 

 قـوانین و مقـررات دولتـیِ نـاظر بـر            ]کتابداری[
 رسانی اطالع و اطالعات

  
 staple food  غالبقوت 

طور معمول در یک جامعـه         غذایی که به   ]تغذیه[
 شود بیش از سایر غذاها مصرف می

  
  ,dental arch, arcus dentalis  دندانی قوس 

dental arc 
ــدان. پ[ ــکی  دن ــی  ]پزش ــاختار قوس ــ س   کلش

    آن  روی  و دندانهای کی آرَ برآمدگی
  

 residual dental arch  دندانی باقیمانده  قوس 
   آرَکـی   ستیغ  ساختار قوسی  ]پزشکی  دندان  .پ[

 دنـدانها     از کـشیدن     پس   که   پایین  فک و    باال  فک
    است باقیمانده

  crest vertical curve  قوس محدب
کـه از   راهی به شکل دو خط مماس       ] شهری. ح[

طریق یک قوس عمودی سـهموی بـه یکـدیگر          
شوند و در آن مماس ورودی سرباال و          وصل می 

 مماس خروجی سرازیر است
  

 sag vertical curve  قوس مقعر
راهی به شکل دو خط مماس کـه از         ] شهری. ح[

طریق یک قوس عمودی سـهموی بـه یکـدیگر          
شوند و در آن مماس ورودی سرازیر و  وصل می

 رباالستمماس خروجی س
  

 protagonist  اصلی قهرمان 
 نمـایش در آثـار      شخـصیت اصـلی    ] نمایشی   .  ه[

 در بطـن    ضدقهرمانکالسیک یونان که همراه با      
 کنش و کشمکش قرار دارد

  
  shears  قیچی

نوعی وسیلۀ برش بزرگ که گاه شبیه        ]متالورژی[
رقهـای  به قیچی معمولی است و برای بریـدن و        

قطعـات ریختگـی     پیرایـی   بزرگ فلزی یا ریخته   
  رود کار می به

  
 timber appraisal  دار گذاری  قیمت

ــابع[ ــرآورد ارزش پــولی چــوب  ]جنگــل  .من ب
 موجود در قسمت معینی از جنگل

  



  ک
 بافۀ بازدار هواپیما ← بازدار هواپیماکابل 

  
  lyonium ion    الحلّکاتیون 

دار کردن مولکـول      کاتیونی که از پروتون    ]شیمی[
  آید ت میدس ال بهحلّ

  
  دستیاری کارگردانکارآموز 

    second 2nd assistant director,  
    DGA trainee 

فردی که اغلب با تکمیل گزارشهای سـر         ]سینما[
  بیند صحنه برای دستیاری کارگردان آموزش می

  
 competitive use  رقابتیکاربری 

نوعی کاربری زمین که اگـر در        ]جنگل  .منابع[
 یابد، کاربریهای دیگر آن در      یک دورۀ معین تحقق   

 یابد همان دوره به لحاظ کمّی و کیفی کاهش می
  

  ,board mill  ری بُ تختهکارخانۀ 
    board sawmill 

بـری کـه تختـۀ        کارخانۀ چـوب   ]جنگل  .منابع[
 کند  سانتیمتر تولید می5/2خام با ضخامت 

  
  ,sawmill timber  ری بُ چوبکارخانۀ 

    timber sawmill 

ای برای تولید چوبهایی      کارخانه ]جنگل  .منابع[
 تر از پنج سانتیمتر ضخیم

  
 factory tourism  گردی  کارخانه

هــا  بازدیـد گردشــگران از کارخانـه  ] گردشـگری [
 برای مشاهدۀ فرایند تولیدات آنها

  
  ارشد اطالعاتکارشناس 

    chief information officer, CIO 
یـا   فـردی در یـک سـازمان انتفـاعی           ]کتابداری[

ــان   ــدیریت جری ــه م ــاعی ک ــات غیرانتف  اطالع
ای و  ســازمانی، از جملــه خــدمات کتابخانــه   

 ای، را برعهده دارد رایانه

  
 information officer  اطالعاتکارشناس 

از کارکنان یـک سـازمان کـه        عضوی   ]کتابداری[
آوری و تنظیم و تفـسیر و بازیـابی           مسئول فراهم 

  در تمام اشکال استاطالعات
  

  گری یختهرکارگاه 
    casting bay, foundry shop 

محلی کـه در آن قطعـات ریختگـی،          ]متالورژی[
 شود ای ساخته یا تولید می فلزی یا شیشه
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 culture broker  کارگزار فرهنگی
شخص یا سازمانی که بین فرهنـگ       ] گردشـگری [

مقصد و فرهنگ گردشگر به شـکلهای متفـاوت         
 کند ارتباط برقرار می

  
  ,e-brokerage  نیکیالکترو کارگزاری 

    electronic brokerage 
 خرید و فروش سهام و کسب اطالعـات         ]رایانه[

  گذاری از طریق وبگاه اینترنتی به سرمایه مربوط 
  کارگزاریـ   ای.متـ 

  
  Asteraceae  کاسنیان

ــست[ ــاهی. زی ــره ] گی ــنی تی ــانان  ای از کاس س
(Asterales)  آذین کُپه و پراکنـدگی وسـیع          با گل

  ان و جهاندر ایر
 Compositae  مرکبان   .متـ 

  
 truck center plate  بوژیکاسۀ 

کاسـۀ  بخشی مدور در مرکز بوژی که        ] ریلی .ح[
 برآمده در آن قرار دارد و در حکم سـطح           سقفیِ

نـورد بـر      گاه بدنـۀ خـط      باربری اصلی برای تکیه   
  بوژی استگهوارۀروی 

  
 body center plate  سقفیکاسۀ 

شده کـه     گری یا آهنگری    تهصفحۀ ریخ  ] ریلی .ح[
نورد در زیـر بدنـه پـرچ یـا            در خط مرکزی خط   

 گهـواره شده است و نیرو را از طریق          جوشکاری
 کند از بدنه به بوژی منتقل می

  
 till-plant  ورزی خاکـ  کاشت

تهیــۀ بــستر بــذر و کاشــت     ]زراعــت  .ک[
  صورت همزمان به

 archival paper  آرشیویکاغذ 
ذ کــه دارای اســتحکام و  نــوعی کاغــ]کتابــداری[

 ماندگاری و خاصیت ضداسیدی است
  

 e-paper, electronic paper  الکترونیکی کاغذ 
ای قابــل حمــل و قابــل اســتفادۀ   وســیله]رایانــه[

مجدد برای ذخیره و نمایش اطالعات که با ابزار         
  توان بر روی آن نوشت  بارها میالکترونیکی

  کاغذـ   ای.متـ 
  

  sandpaper  سنباده کاغذ 
کاغذ چغری کـه بـا یـک سـایا           ]، متـالورژی  پلیمر[

(abrasive)         مثل گارنت یا کاربیـد سـیلیکون یـا   
شود و بـرای صـاف        اکسید آلومینیم پوشانده می   

  رود کار می کردن سطح به
  

  Cactaceae  کاکتوسیان
ــست[ ــاهی  .زی ــره ]گی ــک تی ــانان  ای از میخ س

(Caryophyllales)        که اغلب خـاردار و گوشـتی 
   و در ایران گونۀ بومی ندارندهستند

  
  ,e-catalogue  الکترونیکی کاالنمای 

    electronic catalogue 
ــه[ ــه ]رایان ــه ب ــایی ک ــرخط در   کاالنم صــورت ب

  گیرد دسترس کاربران قرار می
  کاالنماـ   ای.متـ 

  
  ,information goods  اطالعاتیکاالی 

    information product 
ی آن در بازار     محصولی که ارزش اصل    ]کتابداری[

  است که در برداردی اطالعاتبه دلیل 
  

 palatal1  1کامی
ویژگی همخوانی کـه در تولیـد آن         ]شناسی  زبان[

 یابد میکام تماس  زبان با سخت
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  palatal, palatine2  1کامی
 به کام یا در سمت کام مربوط ]پزشکی دندان  .پ[

  
 palatomaxillary  ای  روارهبَ ـ کامی 

 به کام و فک باال مربوط ]پزشکی  دندان. پ[
  

  magmatic ore deposit    ماگماییکانسار 
 کانساری که با جـدایش ماگمـایی        ]شناسـی   زمین[

 و (mafic rocks)معمــوالً در ســنگهای مافیــک 
  شود ای تشکیل می های نفوذیِ الیه توده
   magmatic deposit  ذخیرۀ ماگمایی   .متـ 

  
  sedimentary ore   رسوبیکانسنگ 

  سنگ رسوبی با عیار کانسنگ]شناسی زمین[
  

  ,minera(lo)graphy  نگاری کانه
     ore microscopy  

های کدر در مقاطع صیقلی       مطالعۀ کانه  ]شناسی  زمین[
 میکروسکوپهایی با نور بازتابی/ وسیلۀ ریزبینها به

  
  mineralizer   ساز   کانی

ــین[ ــد  ]شناســی زم ــه در فراین ــا ســیالی ک ــاز ی  گ
ها را حل و سـپس،        دگی ماگما کانه  جزءش  به  جزء

 کند نشین می منتقل یا ته
  

  mineralization   سازی   کانی
 فرایندی که باعث تشکیل کانی یـا        ]شناسی  زمین[

شود و ممکن است ذخیرۀ       کانیهایی در سنگ می   
 وجود آورد ارزشمندی را به

  
 cavity radiator  تابشگر کاواک 

ـ   های با دیوار    محفظه ]فیزیک[ ی سـیاه و    های درون
ای کوچک که تابـشهای الکترومغناطیـسی         روزنه

شوند و تقریباً مانند  به آن وارد یا از آن خارج می
 کند تابش جسم سیاه رفتار می

  
 cavity resonator  تشدیدکاواک 

فضایی در رسانای فلزی بسته که براثـر         ]فیزیک[
صـورت   برانگیختگی در بـسامدهای خاصـی بـه       

 کند اطیسی عمل میچشمۀ نوسانات الکترومغن
  

  ,meander niche  رودپیچکاودیوارۀ 
     wall niche 

شکل در دیـوارۀ رود    فضای هاللی ]شناسـی   زمین[
وجود آمـده     که براثر فرسایش جانبی رودخانه به     

  است 
  

 clearing excavation  افقیکاوش 
کاوشـی کـه هـدف آن شـناخت       ]شناسـی   باستان[

وی ساختار افقـی یـک محوطـۀ باسـتانی و الگـ           
 های آن است پراکندگی یافته

  
  quadrant excavation  چهاربخشیکاوش 

هـای    روشی برای کاوش محوطـه     ]شناسی  باستان[
 بر پایۀ تقسیم محوطه بـه       ،ها   مانند گورتپه  ،مدور

  درمیان آنها چهار بخش برابر و کاوش یک
 quadrant method  روش چهاربخشی   .متـ 

  
 penetrating excavation  عمودیکاوش 

کاوشی کـه نمـای عمـودی یـک          ]شناسی  باستان[
 کند محوطه را نمایان می

  
 total excavation  کاوش فراگیر 

ــتان[ ــی باس ــۀ    ]شناس ــک محوط ــل ی ــاوش کام ک
شناختی، عمدتاً شامل فضاهای محـدود و         باستان

 ها و اردوگاهها کوچک مانند گورتپه
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 salvage excavation  کاوش نجات
ــتان[ ــی باسـ ــه در  ]شناسـ ــی کـ ــۀ کاوشـ  حیطـ

 گیرد شناسی نجات انجام می باستان
  

 spit excavation  کلنگی  نیشکاوش 
روشــی مرســوم در کاوشــهای  ]شناســی باســتان[

شــناختی کــه در آن هــر بــار قــشری بــه  باســتان
دلخـواه از سـطح      سانتیمتر به   ضخامت پنج تا ده   

 شود کار برداشته می
  

 maxillary sinus  ای  بَروارهکاوک 
   اطـراف    از دو کاوک    هریک ]یپزشک  دندان  .پ[

   وسـیع   ای   حفـره   صورت ه ب  که) paranasal ( بینی
   قرار دارد  باال فک   استخوان داخل در

  
 grill-room  کبابخانه

 محلی برای تهیۀ کباب ]غذا. ف[
  

 Cappar(id)aceae  کبریان
ســـانان  ای از کلـــم تیـــره ]گیـــاهی  .زیـــست[

(Brassicales)    سـاده یـا    با برگهـای متنـاوب یـا 
ای   صورت علفی یا درختچه     ای که به    منقسم پنجه 

راست یا باالرونـده و پیچـان یـا درختـی دیـده             
  شوند می

  
 digital library  رقمیکتابخانۀ 

ای از  ای کــه بخــش عمــده  کتابخانــه]کتابــداری[
خوان قابل دستیابی     صورت ماشین   مجموعۀ آن به  

ــار   ــه در اختیـ ــتفاده از رایانـ ــا اسـ اســـت و بـ
 گیرد کننده قرار می دهاستفا

  
  ,bibliometrics  سنجی کتاب

    statistical bibliography 

 ارزیابی یا بررسی الگوهـای تـألیف و         ]کتابداری[
ها از طریق     نشر با استفاده از کتابها و سایر رسانه       

 روشهای ریاضیاتی و آماری
  

 bookstore tourism  گردی کتاب
 آن   گردشگری فرهنگی که در    نوعی ]گردشگری[

کتابفروشیهای مستقل، مقصد گروهی گردشگران    
  آیند شمار می به

  
 telebook  مجموعهکتاب 

ــینما[ ــابی  ]س ــدادها و  کت ــرح روی ــرای ش ــه ب ک
برنامـۀ تلویزیـونی      اطالعات جانبی یک مجموعه   

  شود منتشر می
 کتاب مجموعۀ تلویزیونی .متـ 

  
 کتاب مجموعه ← مجموعۀ تلویزیونیکتاب 

  
 girdling  زنی کَت
برداشتن پوست دورتـادور تنـۀ       ] جنگل . منابع[

درخــت زنــده تــا عمقــی کــه بــه خــشکیدن آن 
 بیانجامد

  
  زنی شیمیایی کَت ←سمی زنی  کَت

  
  chemical girdling  شیمیاییزنی  کَت
  کُشها  با استفاده از آفتزنیِ ت ک ]جنگل  .منابع[

 poison girdling  زنی سمی   کت .متـ 

  
  ,frill girdling  ای  کنگرهزنیِ  کَت

    notch-girdling 
ای از     با ایجاد مجموعـه    زنی  کَت ]جنگل  .منابع[

پایین و گاه متقاطع برای هـدایت         شکافهای روبه 
 کُشها در مسیر مورد نظر علف
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   mechanical girdling  مکانیکیزنی  کَت
زنـی بـا ایجـاد زخمهـای          کَـت  ]جنگـل   .منابع[

  شکل ناوه
 band girdling   زنی نواری   کَت .متـ 

  
  زنی مکانیکی کَت ← نواریزنی  کَت

  
 slash  خط کج
کلید رایانه کـه      های صفحه   یکی از نویسه   ]رایانه[
 شود نشان داده می» /«صورتِ  به

  
  dysthymic  خُلق کج
  خُلقی اختالل کج ویژگی فرد دچار ]شناسی روان[

  
 dysthymia  خُلقی کج
 خُلــق پــایین در حــد خفیــف یــا ]شناســی روان[
 شکل مستمر یا مزمن وسط بهمت

  
 binary code  دودویی کد 
طول   های دودویی به    ای از واژه    مجموعه] ریاضی[

 مفروض
  

  شناسۀ غذا ← غذاکُد 
  

 cloud bank  بر ْاَ کران
تودۀ ابر نسبتاً واضـحی کـه از فاصـلۀ دور            ]جوّ[

 شود دیده می
  

 fare structure  گذاری کرایه
ا فاصلۀ سفر که    میزان کرایۀ متناسب ب   ] شهری. ح[

 ممکن است به صورت ثابت یا پلکانی باشد
  

  Apiaceae  کرفسیان
سـانان    ای از راستۀ کرفس     تیره ]گیاهی  .زیست[

(Apiales)        آذیـن چتـر       یک یا چندسـاله، بـا گـل
  مرکب یا ساده و گاهی سرسان

 Umbelliferae  چتریان    .متـ 
  

 rotational strain  چرخشی کُرنش 
گیری محورهای    ر آن سمت  کرنشی که د  ] فیزیک[

  کند کُرنش تغییر می
  

 bulk strain  ای  پهکُکُرنش 
نسبت تغییر حجم جسم تحت فشار بـه        ] فیزیک[

  حجم اولیۀ آن
  

 crunchiness  کروچندگی
ای که هنگام     خاصیت بافت مادۀ غذایی    ]غذا. ف[

بودن در دهان صدا ایجاد       علت شکننده   جویدن به 
 کند می

  
 crunchy  کروچنده

ــادۀ غــذایی ]غــذا .ف[ ای کــه هنگــام  ویژگــی م
جویدن در دهان به علت شکنندگی صدا ایجـاد         

 کند می
  

  misinformation  کژاطالعات 
 اطالعات نادرستی که الزاماً بـه قـصد         ]کتابداری[

  شود گمراه کردن کاربر عرضه نمی
 false information  اطالعات نادرست    .متـ 

  
  misinformer  رسان کژاطالع

ــدار[ ــۀ   ]یکتاب ــه ارائ ــه ب ــسی ک ــات ک  کژاطالع
 پردازد می

  
  misinforming  رسانی کژاطالع

 ارائۀ اطالعات نادرست کـه الزامـاً بـه       ]کتابداری[
 گیرد قصد گمراه کردن کاربر صورت نمی
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 list  کژمان
 که براثر بارگیری نامتقارن یا      کژینگی ]دریایی. ح[

وجـود    جایی کـاال بـه      گرفتگی مخازن یا جابه     آب
 ماند و شناور در آن حالت باقی میآید  می

  
 heel(ing)  کژینگی

ور شـدن موقـت شـناور در اثـر             یک ]دریایی. ح[
 نیروی باد و موج و نیروهای خارجی

  
 e-business  الکترونیکیوکار  کسب

وکار که در آن با اسـتفاده از   نوعی کسب  ]رایانـه [
ــوین،   ــصاد ن ــشی اقت فنّاوریهــا و الگوهــای رایان

 شود تری به مشتریان ارائه مینحو به خدمات به
  

 branching fraction  شاخگیکسر 
نسبت احتمال واپاشی در یـک مُـد بـه           ]فیزیک[

هـای    احتمال کل واپاشی بـرای ذرات یـا هـسته         
  ناپایدار

 درصد شاخگی .متـ 
  

  elongation   کشامد
نسبی طول قطعـات،  یا افزایش جزئی    ]متالورژی[

  حرارتیتحت تأثیر تنشهای کششی یا انبساط 
   ازدیاد طول.متـ 

  
  ,subsistence agriculture  معیشتیکشاورزی 

subsistence farming 
نوعی کشاورزی که محـصوالت      ]زراعت  .ک[

آن معموالً تنها برای مـصرف خـانوادۀ کـشاورز          
 کافی است

  
 windstrip cropping  بادشکنکشت 

کشت گیاهان زراعی در نوارهای      ]زراعت  .ک[
 ک عمود بر جهت بادهای فرسایندهنسبتاً باری

 agroecology  شناسی  بوم کشت
شناسـی    دانش کاربرد اصول بـوم     ]زراعت  .ک[

 در طراحی و مدیریت نظامهای کشاورزی
  

  cover cropping  پوششیکشت 
 کاشت گیاهان پوششی ] زراعت. ک[

  
 lee tide, leeward tide  بادپناه   شندِکِ

ن آن بــا  کــشندی کــه ســمت جریــا]دریــایی. ح[
  سمت باد همسو است

  
 weather tide  بادخور  شندِکِ

 کشندی که سمت جریان آن مخالف       ]دریایی. ح[
 سمت باد است

  
 tractive unit  شنده کِ

نــورد، دارای ســامانۀ  ای خــط وســیله ] ریلــی.ح[
 یـا   لکوموتیوکشش، که ممکن است این سامانه       

 واگن ریلی یا واگن انرژی باشد
  

 centrifugal stretching  کشیدگی مرکزگریزی
افزایش فاصـلۀ اتمهـای مولکـول براثـر          ]فیزیک[

 اختالل مرکزگریزی
  

  ,cement base  بندی  کف
    cavity preparation base 

ــدان  .پ[ ــکی دنـ ــه ]پزشـ ــاروج از  ای الیـ   سـ
 در   مغزه از     حفاظت   عمدتاً برای    که  دندانپزشکی

  ودش  می  گذاشته  دندان خوردۀ   حفرۀ تراش کف
  

 defoamer  زدا کف
ای با کشش سـطحی انـدک و          ماده] زیست  محیط[

سازگار با کف که برای کنترل و جلوگیری از           کم
 رود کار می  بهآنهایا از بین بردن انواع کفها ایجاد 
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 defoaming  زدایی کف
فرایند کنترل و جلوگیری از ایجاد      ] زیست  محیط[

 آنهایا از بین بردن انواع کفها 
  

  ساب  چرخترمزکفش 
    wheel truing brake shoe 

کفش ترمزی با ذرات ساینده که از آن         ] ریلی .ح[
زنی غلتشگاه و لبۀ چـرخ بـه منظـور            برای سنگ 

 شود اصالح رویه استفاده می
  

 plow pan, tillage pan, plow sole  شخمکف 
سـطحی از خـاک کـه در نتیجـۀ           ] زراعت . ک[

 شود دار سفت می فشار کف گاوآهن برگردان
  

  fare level  کرایه  کف
آن میزان از کرایۀ مطلق که بر حجـم         ] شهری. ح[

 جایی مسافر و درآمد تأثیر مستقیم دارد جابه
  

 grand strategy  راهبرد کالن
کارگیری امکانات    علم و فن توسعه و به      ]نظامی[

دیپلماتی و اقتصادی و اطالعاتی یـک کـشور و          
 یـا جنـگ     نیز امکانات نظامی آن در زمان صـلح       

 برای دست یافتن به اهداف ملی
  

 white hat  سفید کاله
گری که برای پیشگیری از عملیـات        رخنه ]رایانه[

هـای    غیرقانونی، مانند ورود غیرمُجاز بـه شـبکه       
 شود کار گرفته می ای، به رایانه

  
 black hat  سیاه کاله

گری که صـرفاً انگیـزۀ خرابکـاری          رخنه ]رایانـه [
ــهدارد و عملیــــات مجر ای ماننــــد ورود  مانــ

 دهد غیرقانونی به شبکه انجام می

 dechlorination  کلرزدایی
کاهش دادن کلـی یـا جزئـی کلـر          ] زیست  محیط[

 باقیمانده از طریق هر فرایند فیزیکی یا شیمیایی

  
  Brassicaceae  کلمیان

ســـانان  ای از کلـــم تیـــره ]گیـــاهی  .زیـــست[
(Brassicales)  ای و گلهـای     آذیـن خوشـه      با گل 

چهارکاسبرگی با آرایش صلیبی و چهار تا شـش        
  پرچم

 Cruciferae  چلیپائیان     .متـ 

  
   agglomeration   کلوخگی

هـای ریـز کـه        هم چـسبیدگی دانـه      به ]متالورژی[
هـای درشـتتر ظـاهر        شود به شکل دانه     سبب می 

  شوند
  

 key  کلید 
 در سازهای بادیِ چـوبی، اهرمـی کـه          ]موسیقی[

کـار    های سـاز بـه    برای بازوبسته کـردن سـوراخ     
 رود می

  
 water key  تخلیهکلید 

 دریچۀ کـوچکی در انتهـای سـازهای         ]موسـیقی [
ــتِ     ــردن رطوب ــارج ک ــرای خ ــی ب ــادیِ برنج ب

 شدۀ داخل ساز جمع

  
  الیه نشان ←کلیدالیه 

  
 cantenary  کمان

گـاه     انحنای زنجیر معلق بین دو تکیه      ]دریایی. ح[
تی کشی یا کـش     یا میان دو شناورِ در حالت یدک      

 و بستر دریا
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  buckling  کمانش
کمیتی در نظریـۀ پخـش نـوترون در         . 1 ]فیزیک[

ای کـه میـزان انحنـای         رآکتور هـسته   /واکنشگاه
. 2دهــد  توزیــع چگــالی نوترونهــا را نــشان مــی

خمیدگی یا تغییر شکل پدیدآمـده در سـتونها و          
 صفحات براثر تراکم طولی

  
 elastic buckling  کشسانکمانش 

گی سـاختاری جـسم در گـسترۀ        خمید ]فیزیـک [
 کشسانی براثر بار تراکمی

  
 material buckling  مادیکمانش 

معیاری برای توزیع چگالی نوترون کـه        ]فیزیک[
رآکتـور   /به مواد سازندۀ قلـب واکنـشگاه        بستگی
 ای دارد هسته

  
 inelastic buckling  ناکشسانکمانش 

خمیدگی سـاختاری جـسم در گـسترۀ         ]فیزیـک [
 د کشسانی براثر بار تراکمیفراتر از ح

  
 geometric buckling  هندسی کمانش 

معیاری برای توزیع چگالی نوترون کـه        ]فیزیک[
رآکتـور  / به شکل و اندازۀ قلب واکنشگاه      بستگی
 ای دارد هسته

  
  magmatic arc    ماگماییکمان 

هـای    شـکل از تـوده       خطـی کمـان    ]شناسـی   زمین[
انهای فعـال   نفوذی یا سنگهای آتشفشانی یا آتشفش     

  که در مرز دو صفحۀ همگرا تشکیل شده است
  

 food shortage  غذا کمبود 
 کمیابی گستردۀ غذا در یک جمعیت کـه         ]تغذیه[

 ای همراه است معموالً با سوءتغذیۀ منطقه

 comedy of manners  آدابکمدی 
گویی و     نوعی کمدی استوار بر بذله     ] نمایشی   .  ه[

 مضمون آن به    شوخیهای لفظی بسیار که معموالً    
 شود ورسوم اجتماعی مربوط می آداب

  
 comedy of humors  وخو خلقکمدی 

وخـوی    نوعی کمدی مبتنی بر خلق  ]نمایـشی   .    ه[
شخصیتها که از تفکر طبایع چهارگانۀ آدمی منشأ 

 گیرد می
  

 satirical comedy  طنزآمیزکمدی 
 طنـز  نوعی کمدی مبتنی بر ساختار       ] نمایشی   .  ه[

  همراه استطنزآمیزوهای که با گفتگ
  

 situation comedy  موقعیتکمدی 
) معموالً هفتگی (نوعی کمدی تلویزیونی     ]سینما[

که در آن شخصیتهای ثابت موقعیتهای متفـاوت        
 کنند کمدی را خلق می

  
  meander belt   رودپیچ کمربند 

 بخشی از بستر دره که در آن کانال         ]شناسی  زمین[
 شود ا میج رودپیچ در طی زمان جابه

  
 short oil روغن کم
 محتوای روغـن  ویژگی رزینی که     ]رنگ  پلیمر[

 آن کم است
  

 enamel hypoplasia  مینارویشیِ  کم
 مینـا    در تشکیل    ارثی  نقص ]پزشکی  دندان  .پ[

  دشو  ظاهر می رنگ  ای  قهوه  نماییا ب که
  amelogenesis imperfecta   ناقص  مینازایی  .متـ 

  
 light failure  چراغسویی  کم
وضعیت چراغی که شدت نور آن از        ] هـوایی  .ح[

  شده کمتر است بینی  درصد میزان نور پیش50
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 hypoactive  فعال کم
 فعالی کم ویژگی فرد دارای ]شناسی روان[
  
 hypoactivity  فعالی کم
ــی روان[ ــت   ]شناسـ ــه در آن فعالیـ ــالتی کـ  حـ

  یابد حرکتی فرد کاهش میـ  روانی
  

  addition agent, addition  ذوب کمک
ــالورژی[ ــاده . 1 ]مت ــر م ــاد   ه ــرای ایج ــه ب ای ک

نظر آلیاژ به بار کوره یـا پاتیـل          مشخصات مورد 
مـادۀ واسـطی کـه بـه حمـام          . 2شـود     اضافه می 

  شود کاری افزوده می آب
  
  mediocracy  ساالری مایه کم
نظامی که در آن افراد و گروههایی کـه          ]سیاسی[

طح متوسـط یـا     از نظر فکری و فرهنگـی در سـ        
  کنند تر قرار دارند حکومت می پایین

  
 ambush  کمین

 با اجرای آتـش     غافلگیرکننده نوعی تک    ]نظامی[
از مواضع پنهان علیه ستونهای متحرک یا موقتـاً         

 ثابت دشمن
  

 aside  کنارگویی
 جمالتی که یک شخصیت بـر روی        ] نمایشی   .  ه[

که تماشاگران متوجه     طوری  کند به   صحنه بیان می  
ــاتری،   آ ــای تئ ــابر قرارداده ــی، بن ــشوند، ول ن ب

  شخصیتهای دیگر صحنه متوجه آن نشوند
  

 quality control, QC  کیفیتکنترل 
ــاری داده] ریاضــی[ ــل آم ــای حاصــل از  تحلی ه

بازرسی یک فرایند، با هدف نظارت بـر کیفیـت          
 شود محصولی که به تعداد زیاد تولید می

 noise control  نوفه کنترل 
ایندی که نوفه را در محـل تولیـد یـا           فر] فیزیک[

  رساند دریافت آن به سطح قابل قبول می
  

 concurrency control  رَوی همکنترل 
عمـل همـاهنگی تراکنـشهایی کـه بـرای           ]رایانه[

طور موازی انجـام     های یکسان به    دستیابی به داده  
 شوند می

  
 lag down  کندرشدی 

 که کـودک در  نحوی   روند آهستۀ رشد به    ]تغذیـه [
تر از معمول رشـد خـود را          مدت زمانی طوالنی  

 کند کامل 
  

 neutron moderation  نوترونکُندسازی 
فرایندی که در آن سـرعت نوترونهـای         ]فیزیک[

هـای   یابد تا جذب آنهـا در هـسته         تند کاهش می  
 پذیر ممکن شود شکافت

  
 stump  کنده 

ترین قسمت تنه که پس از        پایین ] جنگل . منابع[
 ماند  روی زمین باقی میقطع درخت در

  
 stool  زا جستکندۀ 

ای که قادر بـه تولیـد         کندۀ زنده  ]جنگل  .منابع[
  است(sprout)جوش  کنده

  
 stumpwood  چوب کُنده

 چوب موجود در کندۀ درخت ]جنگل  .منابع[
  

  حرکتی ـ  کندی روانی 
    psychomotor retardation 

ه  فعالیت روانی و جـسمی کنـد کـ         ]شناسی  روان[
 شود  دیده میافسردگیعموماً در 
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 acaricide, miticide  کُش کَنه
ای شیمیایی که از آن برای از         ماده ]زراعت  .ک[

 شود بین بردن کَنه استفاده می
  

 wheel peener  جان چرخکوبۀ 
دستگاهی برای ایجاد تنش فشاری بـر        ] ریلی .ح[

 روی سطح جان چرخ
  

  droving  کوچاندن
دادن بـدون شـتاب گلـۀ       حرکت   ]زراعت  .ک[

 گوسفند در مسیرهای طوالنی
  

 drove1  1کوچراه
های در حال کوچ      مسیری که گله   ]زراعت  .ک[

 کنند از آن عبور می
  

  land bridge    2کوچراه
هـای    ها یـا تـوده       سرزمینی بین قاره   ]شناسی  زمین[

خشکی که اغلب از اتـصال موقـت یـا دائـم دو             
 و مهـاجرت    اسـت   هم تشکیل شده      قطعه قاره به  

 سازد پذیر می موجودات زنده را امکان
  

  برای سن جنینیکوچک 
    small for gestational age, SGA 

 ویژگی نـوزادی کـه وزن آن کمتـر از ده            ]تغذیه[
  درصد وزن استاندارد سنش باشد

  
 poverty tourism, poorism  گردی کوخ

هــای  بازدیــد گردشــگران از محلــه] گردشــگری[
 شاهدۀ شیوۀ زندگی آنهافقیرنشین برای م

  
 pedophobia  هراسی  کودک

تــرس مرضــی یــا تنفــر شــدید از  ]شناســی روان[
 کودکان

  کورۀ قوسی ← قوس الکتریکیکورۀ 
  

  arc furnace  قوسیکورۀ 
ای کــه بــرای ذوب فلــزات و  کــوره ]متــالورژی[

 آن، در    و گیـرد   آلیاژها مـورد اسـتفاده قـرار مـی        
جـاد قـوس    طور مـستقیم از طریـق ای         به یاذوب  

انجام الکتریکی بین دو الکترود و بار درون کوره 
طور غیرمستقیم از طریـق برقـراری         یا به  شود  می

   بین دو الکترود در نزدیکی بار یقوس الکتریک
  کورۀ قوس الکتریکی  .متـ 
  electrical arc furnace, electric-arc furnace  

  
  ,cingulum, basal ridge   کوژک

linguocervical ridge2, linguogingival 
ridge2 

ــدان  .پ[ ــکی دنـ ــستگی ]پزشـ ــوقی برجـ    طـ
)cervical (قدامی دندانهای   یا کامی  زبانی سطح    

  
 shark watching, shark tourism  نگری کوسه

ــوعی طبیعــت] گردشــگری[ ــه در آن  ن ــردی ک گ
گردشگران به تماشـای نحـوۀ زنـدگی و رفتـار           

 ردازندپ ماهیها در مناطق خاص می کوسه
  

 backpacker  گرد کوله
پشتی به سـفر       گردشگری که با کوله    ]گردشگری[

 پردازد روی می یا پیاده
  

 backpacking  گردی کوله
ی طوالنی که در آن  رو  سفر یا پیاده   ]گردشـگری [

گردشگر برای حمل پوشاک و وسـایل خـود از          
  کند پشتی استفاده می کوله

  
  وردایی هم ←کوواریانس 
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 kavir tourism, desert tourism  کویرگردی
شدن    سفر به مناطق بیابانی برای آشنا      ]گردشگری[

های جانوری و گیـاهی       با طبیعت و بررسی گونه    
 بردن از آرامش تأثیرگذار آن منطقه آن و لذت

  
 archetype  نمون کهن

ــه ]شناســی باســتان[ بنــدی  ای در یــک طبقــه نمون
انتزاعی که برای همۀ موجودات نـوعی صـورت         

گیـرد کـه مـصادیق     ساختار آرمانی درنظر مـی    یا  
شـدۀ صـورت      هـای دگرگـون     موجود آن، نمونـه   

 آغازین است
  

  ,e-purse  پول الکترونیکیکیف 
electronic purse, e-wallet, electronic  
wallet, digital wallet 

   پولالکترونیکیکارت تراکنش  ]رایانه[
  

 archival quality  آرشیویکیفیت 
یژگیهای مادی اسناد که آنها را برای        و ]کتابداری[

ــوالنی  ــداری ط ــدت در  نگه ــیوم ــب آرش  مناس
 سازد می

  

 protein quality  پروتئینکیفیت 
 خصوصیتی مربوط به پروتئین که با نوع        ]تغذیـه [

و مقدار آمینواسـیدهای مطلـوب موجـود در آن          
 نسبت مستقیم دارد

  
 service quality  خدماتکیفیت 

 مانند  ،صر کیفی خدمات   عنا ۀمجموع] شهری. ح[
  و ونقـل عمـومی     راحتی استفاده از سامانۀ حمـل     

 گذارد  که بر مسافر تأثیر می،زیبایی و تمیزی
  

  habitat quality  زیستگاهکیفیت 
ــابع[ ــستگاه   ]جنگــل  .من ــک زی ــی ی ــۀ کل مرتب

برحسب ویژگیهای کمّـی یـا کیفـی گیاهـان یـا            
  جانوران آن

 suitability index   شاخص شایستگی   .متـ 

  
 broadcast quality  کیفیت مناسب پخش

قبـولی از کیفیـت تـصویر یـا          سطح قابل  ]سـینما [
 ییهای رادیو   نشانک برای پخش برنامه   / سیگنال

 یا تلویزیونی

  



  گ
  down calver  زا پابهگاو 
 گاوی که زایمان آن نزدیک است ]زراعت  .ک[
  

 Boraginaceae  گاوزبانیان
ــست[ ــاهی  .زی ــره ]گی ــانان   بادمجــانای از تی س

(Sonalales) ــا کرکهــای متنــوع و مــشخص و  ب
  عقربی آذینهای گرزن ساده یا مرکب دم گل

  
 fusibility  گدازپذیری

   قابلیت مایع شدن جسم جامد براثر گرما]فیزیک[
 پذیری ذوب .متـ 

  
 rotational transition  چرخشیگذار 

گذار بین دو تراز انرژی مولکول که تنها     ] فیزیک[
 فشان در انرژی چرخشی استاختال

  
 allowed transition  مجازگذار 

گذار از یک حالت کوانتومی به حـالتی         ]فیزیک[
 پذیر است های گزینش امکان دیگر که بنابر قاعده

  
  نظمی بی ـ   گذارنظم

    order-disorder transition 
تغییر چیدمان اتمهای یکی از عناصر در        ]فیزیک[

از وضــعیت مــنظم  ای آلیــاژ  ســاختار شــبکه 
 ای یا برعکس وضعیت کاتوره به

  
 bipartite graph  دوبخشیگراف 

گرافی که مجموعۀ رأسهای آن را بتوان       ] ریاضی[
به دو مجموعۀ مجزا چنان بخش کـرد کـه هـیچ          

اند،  ها متعلق دو رأسی که به یکی از این مجموعه
 به یکدیگر وصل نشوند

  
 paranoid tendency  بدگمانانهگرایش 

اعتمـادی و باورهـای        تمایل به بـی    ]شناسی  انرو[
 بدگمانانه و دید منفی نسبت به خود و دیگران

  
 dust 1گَرد
ذرات جامد خشک و کوچک، به انـدازۀ یـک           ]پلیمر[

یـا    تا صد میکرومتر، که براثر نیروهای طبیعی مثل باد          
در هوا معلـق و       فرایندهای مکانیکی مانند آسیا کردن،      

 شود نشین می وی گرانش تهمعموالً بر اثر نیر
  

 dusting agent 2گَرد
پودری که بـر سـطح مـادۀ     . 1 ]السـتیک   پلیمر[

 را از بین ببرند      آن زنند تا چسبندگی    چسبناک می 
ای کــه از چــسبناکی ســطحی الســتیک  مــاده. 2

  کاهد نشده می پخت
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 wettable powder  پذیر آبگَرد 
 سم یا کودی گَردمانند که بـا آب        ]زراعت  .ک[

توان آن را بر روی گیاهان        شود و می    مخلوط می 
  افشاند

  
 zinc dust رویگَرد 

فلــز روی ریزشــده کــه در    ]رنــگ  پلیمــر[
رود و    کار می   پوشرنگهای محافظ آهن و فوالد به     

   را داردرنگدانهنقش 
  

   dusting گَردزنی 
  بر سطح کائوچوردگَپاشیدن  ]الستیک  پلیمر[
  

  ,midcentric tourist  پذیر تنوعگردشگر  
    midcentrics 

طلب اسـت و    گردشگری که نه تنوع ]گردشگری[
  گریز نه تنوع

  
  ,allocentric tourist  طلب تنوعگردشگر  

    allocentrics 
دلیل نیاز شدید بـه        گردشگری که به   ]گردشگری[

طلبی به دنبال مقصدهایی اسـت کـه بـه او             تنوع
هـای متفـاوت فرهنگـی و     فرصت کسب تجربـه   

  دهد را میمحیطی 
  

  ,psychocentric tourist  گریز تنوعگردشگر  
    psychocentrics 

دلیل نیاز شدید به ثبات       گردشگری که به   ]گردشگری[
 شده است به دنبال مقصدهای مطمئن و شناخته

  
 educational tourism  آموزشیگردشگری  

هــای   ســفر بــرای شــرکت در دوره]گردشــگری[
ــای مجــر   ــر مربیه ــر نظ ــه زی ب در آموزشــی ک

هـوا یـا مقـصدهای دیگـر          و  مکانهای خوش آب  
 شود برگزار می

  
 atomic tourism  اتمیگردشگری  

شیوۀ نسبتاً جدیـدی از گردشـگری       ] گردشگری[
که در آن گردشـگران از مکانهـای پراهمیـت در           

 کنند تاریخ رویدادهای اتمی بازدید می
  

 literary tourism  ادبی گردشگری  
ای بازدیـد از    نوعی گردشـگری بـر    ] گردشـگری [

ــار ادبــی مــورد عالقــۀ   محلهــای مربــوط بــه آث
 گردشگران

  
 mass tourism  انبوهگردشگری  

 گردشگری که در آن بر تعداد       نوعی ]گردشگری[
کردن امکانات اقامتی و      زیاد گردشگران و فراهم   

  شود ترابری مناسب برای آنها تأکید می
  

  شناختی باستانگردشگری 
    archaeological tourism 

نوعی گردشگری فرهنگی که هدف     ] گردشگری[
تـاریخی و      - شـناختی   آن افزایش عالیـق باسـتان    

 های تاریخی است حفاظت از محوطه
  

 community tourism  نگر  بومیگردشگری  
 رویکردی در گردشگری کـه در آن        ]گردشگری[

های ساکنان محلی را در فراینـد        نیازها و خواسته  
  گیرد  در نظر میریزی و توسعۀ گردشگری برنامه

  
 sustainable tourism  گردشگری پایدار 

 گردشگری که عالوه بر حفظ      نوعی ]گردشگری[
ــاعی و    ــصادی و اجتم ــود اقت ــای موج موقعیته

شناختی هـر منطقـه، بـا آنهـا نیـز             و بوم فرهنگی  
  شود هماهنگ می
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 historical tourism  گردشگری تاریخی 
ــگری[ ــی ]گردش ــگری مبتن ــدار از    گردش ــر دی ب

  های تاریخی بهجاذ
  

 business tourism  تجاریگردشگری  
 سفر یا بازدیدهای کارکنان در طـول        ]گردشگری[

ــسات و    ــرکت در جل ــرای ش ــدمت ب ــدت خ م
 اندیشیها و نمایشگاهها هم

  
 experimental tourism  تجربیگردشگری  

رویکردی نو در گردشـگری کـه در        ] گردشگری[
 هـای متعـارف اسـتقبال       آن گردشگران از جاذبـه    

هـای    کنند، بلکه به میل خود دست به تجربه         نمی
 زنند جدید می

  
 promotional tourism  ترویجیگردشگری  

نوعی گردشگری که در آن مسئوالن      ] گردشگری[
گردشگری یک کشور برای جذب گردشگران و       

های گردشگری منطقۀ خود تالش       افزایش جاذبه 
 کنند می

  
 health tourism  تندرستیگردشگری  

 گردشگری در مراکز تندرستی     نوعی ]یگردشگر[
یا مقصدهای تفریحی که هدف اصلی آن تقویت        

هـای    سالمتی گردشگران از طریق اجرای برنامـه      
ورزشی و درمانی و کنتـرل رژیمهـای غـذایی و           

 ارائۀ خدمات پزشکی است
  

 youth tourism  جوانانگردشگری  
 نوعی گردشـگری بـرای گروههـای        ]گردشگری[

   سال29 تا 25 و 18 تا 15سنی 
  

 social tourism  حمایتیگردشگری  

ی گردشگری که در آن دولت یا       نوع ]گردشگری[
افراد خیّـر تـسهیالت الزم را بـرای افـرادی کـه           

دلیل محـدودیتهای مـالی و جـسمی و سـن و           به
  کنند  غیره امکان گردشگری ندارند، فراهم می

  
 creative tourism  خالقگردشگری  

ز تعطیالت کوششی که    نوع خاصی ا  ] گردشگری[
کنندگان در آن مهارت عملـی یـا فکـری            شرکت

 آموزند جدیدی را می
  

 dental tourism  پزشکی دندان گردشگری  
نوعی گردشـگری کـه زیرمجموعـۀ       ] گردشگری[

گردشگری تندرسـتی اسـت و در آن گردشـگر          
برای رسیدگی به بهداشت دهـان و دنـدانش بـه           

 کند خارج از محل زندگی خود سفر می
  

 village tourism  روستانماگردشگری  
رویکردی در گردشگری کـه هـدف     ] گردشگری[

 آن شناساندن مقصدهای روستایی است
  

 green tourism  سبزگردشگری  
 کـه نـه     گردشگری همساز  شکلی از    ]گردشگری[

رساند، بلکـه از      تنها به محیط زیست آسیب نمی     
 کند آن مراقبت هم می

  
 dark tourism  سیاهگردشگری  

ــه پایگاههــای گردشــگری  ]گردشــگری[  ســفر ب
 خاص برای تجربۀ رنج مرگ

  
 cultural tourism  فرهنگیگردشگری  

بر    که مبتنی  گردشگری میراثی ی  عون ]گردشگری[
 میراث فرهنگی یک کشور است
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 ethnic tourism  قومیگردشگری  
ی گردشگری که هدف از آن      نوع. 1 ]گردشگری[

ــا  ــگ نامتع ــدگی و فرهن ــیوۀ زن ــشاهدۀ ش رف م
که انگیزۀ اصـلی      سفری. 2سرزمینهای ناآشناست   

آن تجدید دیدار از سـرزمینهای آبـا و اجـدادی           
 است

  
 responsible tourism  متعهد گردشگری  

 کـه در    گردشگری همساز  شکلی از    ]گردشگری[
شـود و بـه       رسوم محلـی رعایـت مـی        و  آن آداب 

 رسد محیط زیست آسیب نمی
  

 virtual tourism  مجازیگردشگری  
ی گردشـگری کـه در آن افـراد     نوع ]گردشـگری [
  ای از منـابع رقمـی چندگانـه          وسیلۀ مجموعـه    به

       (integrating multiple digital resources) 
مناطق مختلف دنیا را بدون سـفر بـه آن منـاطق            

  کنند  مشاهده می
  

 war tourism  مناطق جنگیگردشگری  
 بازدید از منـاطق جنگـی بـه قـصد           ]گردشگری[
 دن خرابیها و آثار ناشی از جنگدی

  
 heritage tourism  میراثیگردشگری  

ــوعی ]گردشــگری[ ــه   گردشــگری ســازمانن یافت
بر بازدید از میراث فرهنگی و طبیعی یا هر           مبتنی

  دوی آنها در یک منطقه
  

 hard tourism  ناهمسازگردشگری  
 که در آن    گردشگری انبوه  شکلی از    ]گردشگری[

مطـرح اسـت و تـأثیرات       فقط انگیزۀ اقتـصادی     
محیطی گردشگری    اجتماعی و فرهنگی و زیست    

 شود نادیده گرفته می

  ,alternative tourism  همسازگردشگری  
    appropriate tourism 

 گردشگری کـه بـر پرهیـز از         نوعی ]گردشـگری [
تــأثیرات نــامطلوب گردشــگری و تقویــت آثــار 
 مثبت فرهنگی و اجتماعی و محیطی تأکید دارد

  
 coordinated turn  موزونگردش 

گـــردش هـــواگرد بـــدون بـــروز  ] هـــوایی.ح[
  سُرش سُرش و درون برون

  
  meander neck    رودپیچگردن 

ای از زمـین بـین دو یـال            باریکـه  ]شناسـی   زمین[
رودپیچ که زبانۀ رودپیچ را به زمین اصلی وصل         

 کند می
  

 palynology  شناسی  گَرده
ــتان[ ــی باس ــه  ]شناس ــارۀ گون ــژوهش درب ــ پ ای ه

سـنگها و     شـده و کنـونی هاگهـای گـل          سنگواره
 های گیاهان گلدار ها و گرده خزه

  
  thermophile  گرمادوست

ویژگــی باکتریهــا یــا ســایر    ] زیــست محــیط[
ریزاندامگانهایی که بیشترین رشد آنها در دمـای        

  درجۀ سلسیوس است60 تا 45حدود 
  

  thermochromism گرمارنگی
ه لحاظ تغییر رنـگ     قابلیت ماده ب   ]رنگ  پلیمر[

 براثر تغییر دما
  

  گرمازایی رژیمی
    diet-induced thermogenesis 

 فراینـد ایجـاد گرمـا براثـر جـذب مـواد             ]تغذیه[
 غذایی موجود در یک رژیم غذایی
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 microwave heating  گرمایش ریزموجی
تبدیل انرژی تابشی ریزموج بـه انـرژی         ]فیزیک[

 گرمایی
  

  نهان تبخیرگرمای 
    latent heat of vaporization 

مقدار انرژی الزم برای تبدیل هـر مـول          ]فیزیک[
یا هر واحد جرم جسم مایع بـه بخـار در دمـا و              

 فشار ثابت
  

  نهان تصعیدگرمای 
    latent heat of sublimation 

مقدار انرژی الزم برای تبدیل هـر مـول          ]فیزیک[
یا هر واحد جرم جسم جامد به بخـار در دمـا و             

 فشار ثابت
  

 latent heat of fusion  نهان ذوبگرمای 
مقدار انرژی الزم برای تبدیل هـر مـول          ]فیزیک[

یا هر واحد جرم جسم جامد به مـایع در دمـا و             
 فشار ثابت

  
 pendant group  آویزانگروه 

گروهی شیمیایی که در زنجیـر بـسپارها         ]شیمی[
 وجود دارد و به مازه آویزان است

  
 ecological group  شناختی بومگروه 

هـا بـا نیازهـای        گروهی از گونه   ] جنگل . منابع[
 شناختی مشابه بوم

  
 additive group  جمعیگروه 

  جمع است آنگروهی که عمل ]ریاضی[
  

 construction crew  ساخت آرایهگروه 

گروهــی کــه مــسئولیت کلیــۀ کارهــای  ]ســینما[
   را برعهده داردۀ صحنهساختمانی و برپایی آرای

  
 spacer group  انداز  فاصلهگروه 

گروهی که با ورود خود به یک زنجیر کربنی          ]شیمی[
  اندازد بین گروههایی با ویژگی مشخص فاصله می

  
 metacyclic group  فرادوری گروه 

گروهی که زیرگروهی بهنجار و دوری      ] ریاضـی [
طوری که گروه خارج قسمتی متناظر نیـز          دارد به 

 دوری است
  

 affinity group  همگرا گروه 
گردشگرانی با عالیـق مـشترک کـه        ] گردشگری[

 معموالً اعضای یک سازمان هستند
  

 complication  افکنی  گره
 آغاز درگیری در داستان نمایش کـه        ] نمایشی   .  ه[

 شود  میپیرنگتر شدن  باعث پیچیده
  

 ascending node  صعودیگره 
ای در مدار کـه جـسم مـدارپیما بـا             نقطه] نجوم[

ب صفحۀ مرجع به شـمال آن       گذر از آن از جنو    
 رود می

  
 denouement  گشایی  گره
 پایان یافتن کشمکـشهای نمـایش و        ] نمایشی   .  ه[

 حل شدن گره آغازین
  

 descending node  نزولی گره 
ای در مدار کـه جـسم مـدارپیما بـا             نقطه] نجوم[

گذر از آن از شمال صفحۀ مرجع به جنـوب آن           
 رود می
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  butte  گریوه 
   یا پشتۀ جداافتاده در یک دشت ه تپ]شناسی زمین[
  

 meteorological report  هواشناختیگزارش 
شده برای    اعالم شرایط هواشناختی دیدبانی    ]جوّ[

 زمان و مکان معین
  

 habitat selection  زیستگاهگزینش 
انتخاب زیستگاهی مـشخص از      ]جنگل  .منابع[

 میان سایر زیستگاهها توسط یک اندامگان
  

 astringent  گس
ای که با خوردن آن       ویژگی مادۀ غذایی   ]غذا. ف[

شـدگی ایجـاد      در دهان احساس خشکی و جمع     
 شود می

  
 scope2  گستره 

هــا و خــدمات و  مجموعــۀ فــراورده ]پــروژه. م[
 آورد  فراهم میپروژهنتایجی که 

  
 project scope  پروژهگسترۀ 

کارهـایی کـه بایـد بـرای ارائـۀ یـک             ]پروژه. م[
نتیجــه یــا ویژگیهــا و محــصول یــا خــدمت یــا 

 کارکردهای مشخص انجام شود
  

 product scope  محصولگسترۀ 
ــروژه. م[ ــک    ]پ ــه ی ــایی ک ــا و کارکرده ویژگیه

  کند فراورده یا خدمت یا نتیجه را مشخص می
  

 habitat fragmentation  زیستگاه گسستگی 
تکـه شـدن زیـستگاهها کـه          تکه ]جنگل  .منابع[

ت کـه بـه تغییـر    ناشی از فعالیتهای مدیریتی اسـ   
 انجامد منظر می

 astringence  گسی
شدگی غـشای    احساس خشکی و جمع    ]غذا. ف[

 ییغذارخی مواددهان ناشی از خوردن ب
  

 majority emitter  اکثریتیگسیلندۀ  
الکترودی که حاملهای اکثریتی از آن به        ]فیزیک[

 شوند الکترودی ترانزیستور وارد می ناحیۀ بین
  

 extension tour  اضافه گشت 
گشتی انتخـابی کـه در برنامـۀ گـشت          ] گردشگری[

 شود فراگیر در مقابل پرداخت مبلغ بیشتر ارائه می
  

  ,heeling moment  کژینگیگشتاور 
    upsetting moment 

 شـناور   کژینگـی  گشتاوری که براثـر      ]دریایی. ح[
 آید وجود می به

  
 centrifugal moment  مرکزگریزیگشتاور 

نیروی مرکزگریز وارد     شبهضرب    حاصل ]فیزیک[
 بر جسم و فاصلۀ جسم تا مرکز چرخش

  
  optional excursion  اهداییگشت 

گــشتی فرعــی کــه بــه گروهــی از ] گردشــگری[
 شود مسافران هدیه می

  
 cruise, timber cruise  برآوردگشت 

یــابی و  پیمــایش بــرای مکــان ]جنگــل  .منــابع[
 برآورد مقدار چوب در یک ناحیۀ معین جنگلـی        

 براساس گونه و اندازه و کیفیت
  

 walking tour  گشت پیاده 
 گشتی کـه در آن گردشـگران تمـام          ]گردشگری[

پیمایند و از محـیط       منزل پیاده می    به  مسیر را منزل  
 برند و مناظر اطراف حداکثر بهره را می
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 briefing tour  گشت تبلیغی 
گشتی که در آن ادارۀ گردشگری یـا        ] گردشگری[

اری نمایـشهای سـیار در شـهرهای        هتلها با برگز  
مختلف بازار مسافرتهای محلی منطقـۀ خـود را         

 کند تبلیغ می
  

 intermodal tour  ای چندوسیله گشت 
گشتی که در آن برای گردشگران از       ] گردشگری[

 شود دو یا چند نوع وسیلۀ نقلیه استفاده می
  

 commissionable tour  کارمزدیگشت 
ه سـفرگذاران   گشتی که فروش آن ب    ] گردشگری[

هـای    فروش از طریق سامانه     فروش و عمده    خرده
 شود توزیع با کارمزد توافقی انجام می

  
 honeymoon tour  عسل  ماه  گشت

گـشتی کـه معمـوالً بعـد از ازدواج          ] گردشگری[
 شود برای زوجها برگزار می

  
 prologue  آغازینگفتار 

ــشی . ه[ ــرای  ] نمای ــایش ب ــاز نم ــاری در آغ  گفت
 اط تماشاگر با نمایشتسهیل ارتب

  
 epilogue  پایانیگفتار 

 گفتـاری در پایـان نمـایش از زبـان           ] نمایشی   .  ه[
 گیری اخالقی یکی از بازیگران برای نتیجه

  
 dialog/dialogue, lines2  گفتگو

  مکالماتِ بین دو یا چند شخصیت] نمایشی . ه[
  

 satirical dialogue  طنزآمیزگفتگوی 
آمیــز و سرشــار از  طعنــهی گفتگــو ] نمایــشی . ه[

 کنایه در نمایش

  Cistaceae  آفتابیان گل
ــست[ ــاهی. زی ــره ] گی ــرک تی ــانان  ای از پنی س

(Malvales) ای یـا علفـی، کـه         شکل درختچه   ، به
ای  دارای برگهــای ســادۀ کامــل و میــوۀ پوشــینه

  شیاردار هستند
  

  Campanulaceae  استکانیان  گل
ــست[ ــاهی  .زیـ ــره ]گیـ ــانان تیـ  ای از میناسـ

(Asterales)        ای یـا      که دارای جـام پیوسـتۀ لولـه
شـکل    ای یـا چرخـی      استکانی یا قیفی یا استوانه    

  هستند
  

 Colchicaceae  حسرتیان گل
ــست[ ــاهی. زی ــره ] گی ــن تی ــانان  ای از سوس س

(Liliales)  آذین سرسـان خیلـی کوتـاه و           که گل
ای طویـل و نـازک و سـاقۀ زمینـی             گلپوش لوله 

  ای دارند غده
  

  Calycanthaceae  یانشراب  گل
ــست[ ــاهی. زی ــره ] گی ــرگ تی ــانان  ای از ب بوس

(Laurales) شکل درختچه و با برگهای سـاده         ، به
و متقابل، که پرچمهـا و گلبرگهایـشان بـر روی           

  شکل قرار گرفته است نهنجی فنجانی
  

 golf tourism  گردی  گلف
نوعی گردشگری که در آن امکانات      ] گردشگری[

 شود بازان فراهم می  گلفو تسهیالت الزم برای
  

 glucose intolerant  نابردبار گلوکز 
 فـردی کـه بـا مـصرف گلـوکز از خـود              ]تغذیه[

 دهد واکنش نامطلوب غیرایمنی نشان می
  

 drove2  کوچانگلۀ 
 گلۀ در حال کوچ ]زراعت  .ک[
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  breeding stock  مادرگلۀ 
دامهایی که در مزرعه برای تولید       ]زراعت  .ک[

 ویژگیهای کمّی و کیفـی نگهـداری        مثل و بهبود  
 شوند می

  
 atmospheric sounding  جوّزنی  گمانه

گیری کمیتهای جوّی، مانند دما و فشار         اندازه ]جوّ[
بخار، از زمـین بـا اسـتفاده از سـکوی هـوابُرد یـا               

 ماهواره در ارتفاعات یا ترازهای فشاری مختلف
  

 radio sounding  رادیوییزنی  گمانه
 بـاال،   انی متغیرهای هواشـناختی جـوّ     ب  دیده ]جوّ[

 رادیوگمانهمانند دما و فشار و رطوبت، با 
  

 grenade sounding  نارنجکیزنی  گمانه
ی کـه در    زنـی جـوّ     گمانهیکی از روشهای     ]جوّ[

آن، با استفاده از توابع ارتفاعی و تحلیل سرعت         
امواج صوتی حاصل از یک سـری نارنجکهـای         

 90تا ارتفاع حدود    منفجرشده، سرعت باد و دما      
 آید دست می کیلومتر به

  
  ,durum wheat  رشته نیگندم 

Triticum turgidum, T. durum, durum 
نوعی گندم سخت که از آن برای        ]زراعت  .ک[

  شود رشته استفاده می تهیۀ نی
  

 digest1  گواردن
 تبدیل کردن غذا به واحدهای کوچکتر و        ]تغذیه[

  تر ساده
  

 digest2  گوارده
 ویژگی غذایی که به واحدهای کـوچکتر        ]غذیهت[

  تر تبدیل شده است و ساده
 digested   گوارش شده   .متـ 

 digestion  گوارش
 فرایند تبدیل غذا به واحدهای کـوچکتر        ]تغذیه[

 که قابل جذب شوند طوری تر به و ساده
  

 digestible  پذیر گوارش
   باشدگوارش ویژگی غذایی که قابل ]تغذیه[
  

 digestibility  پذیری گوارش
  شدن یک مادۀ غذاییگوارده قابلیت ]تغذیه[
  

 گوارده ←شده  گوارش
  

 digestive, digestant  گوارنده 
 را  گـوارش ای کـه فراینـد         ویژگـی مـاده    ]تغذیه[

 تسهیل یا تشدید کند
  

 certificate, digital certificate  گواهی
شـده و دارای رمـز        ای رمزبنـدی    پرونـده  ]رایانه[

هـای الزم بـرای       حاوی نام و سایر داده    عبور که   
 کنندۀ پیام است شناسایی ارسال

  
 pit  گوده

   مختصر در محل    فرورفتگی ]پزشکی   دندان . پ[
    دندان یا مین   جوندۀ  سطح هایشیار  تالقی

  
 buccal pit  لُپیگودۀ 

ای که در مینای سـطح        گوده ]پزشکی   دندان . پ[
 شود پی دندانها مشاهده میلُ
  

 central pit  ۀ مرکزی گود
 در    بسیار کوچک    فرورفتگی ]پزشکی   دندان . پ[

 developmental(   تکـاملی  هایشیار   تالقی نقطۀ

groove (آسیا   دندانهای  جوندۀ در مرکز سطح  
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 fossa  گودی
  ، فرورفتگی   در کالبدشناسی  ]پزشـکی    دندان . پ[

    سطح و تقعر موجود در یک
  

  پیشیگودی ← ای بُرندهگودی 
  

 incisive fossa  پیشیگودی 
ای در خط میانی      فرورفتگی ]پزشکی  دندان  .پ[

کام استخوانی در پشت دندانهای پیش که مدخل    
  ای در آن ناحیه قرار دارد رندهکانالهای بُ

 ای  گودی بُرنده.متـ 
  

  ,submandibular fossa  فکی تحتِگودی 
    submaxillary fossa  

ــدان  .پ[ ــکی دن ــیفر ]پزش ــطح  روی ورفتگ    س
ــۀ داخلــی ــایین فــک   اســتخوان  تن ــرخط  پ    و زی

  تحـتِ    بـذاقی    غـدۀ   کـه ) mylohyoid(آسیاالمی  
   قرار دارد  در آن فکی

  
 digastric fossa  دوبطنیگودی 

   داخلی   در سطح    فرورفتگی ]پزشـکی   دندان  .پ[
ــۀ ــدامی ناحی ــۀ  ق ــک   تن ــایین ف ــوی  پ      در دوس
   دوبطنــی  عــضلۀ  قــدامی ن بطــ  کــه  میــانی خــط

)digastric muscle (شود  می  متصل  آن به  
  

 lingual fossa  زبانیگودی 
 در  یعمقـ    کـم   فرورفتگـی  ]پزشـکی   دندان  .پ[

  فک باالسطح زبانی دندانهای پیشِ
  

 mandibular fossa  ای  زیروارهگودی 
   در بخـش     عمیق   فرورفتگی ]پزشکی  دندان  .پ[

   گونه  ِ استخوان    در بُن   یجگاهی گ   استخوان  صدفی
   در آن    پـایین   فک  استخوان) condyle (  کلّگی  که

  گیرد قرار می

 canine fossa  نیشیگودی 
ــدان  .پ[ ــکی دن ــی ]پزش ــسمت  فرورفتگ    در ق

   چـشمی    کاسۀ  ِ تحت   ، زیر سوراخ   باال  فک  قدامی
)infraorbital foramen (ــطح ــاری در سـ    کنـ

  )canine eminence (  نیشی برجستگی
  

  calve down, calve  زایی گوساله
 زایمان گاو ] زراعت. ک[

  
 veal, vealer, veal calf  شیرپرورد گوسالۀ 

ای که منحصراً بـا شـیر و          گوساله ]زراعت  .ک[
 هفتگی بـه  12مواد مشابه آن تغذیه و معموالً در     

 شود بازار عرضه می
  

 Celasteraceae  گوشوارکیان
سـانان    ای از گوشـوارک     تیـره  ]هی گیـا  . زیست[

(Celasterales)شــکل درختچــه یــا درخــت  ، بــه
  آذین گرزن کوتاه، با گلهای نرمادۀ منظم و گل

  
  ,bolster hanger  گهوارهگوشوارۀ 

    swing hanger 
ــوژیِ دارای  ] ریلــی.ح[ ــر گهــوارۀ تــابدر ب ، گی

ها و اتصاالتی که از باال به قاب بـوژی و از              میله
 شوند تک فنر وصل میپایین به تش

  
 gauge corner  ریلگوشۀ 

رخ عرضی کالهک ریـل در        گوشۀ نیم  ]ریلی. ح[
ــا      ــط را از آنج ــرض خ ــه ع ــل ک ــمت داخ س

 کنند گیری می اندازه
  

 vulnerable species  پذیر آسیبگونۀ 
ــابع[ ــه ]جنگــل  .من ــدامات   گون ــر اق ــه اگ ای ک

حفــاظتی در مــورد آن اعمــال نــشود، منقــرض  
 خواهد شد
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 zygomatic  ای گونه
  به گونه مربوط ]پزشکی  دندان. پ[
  

  ,endemic species  بومیگونۀ 
    indigenous species 

گیاه یا جـانوری کـه در ناحیـۀ          ]جنگل  .منابع[
 کند معینی زندگی می

  
 alien species  شده  بومیگونۀ 

گیاهی که بـه دسـت انـسان بـه       ]جنگل  .منابع[
  استمحلی برده شده و بومی آنجا شده

  
  گونه نگاره تک ← نگاره تکگونۀ 

  
 sensitive species  حساسگونۀ 

بنــدی  ای کــه بنــابر رده گونــه ]جنگــل  .منــابع[
مراجع رسمی یا نهادهـای مـدیریتی مربـوط در          

 های در تهدید یا درخطر قرار دارد فهرست گونه
  

 threatened species  درتهدیدگونۀ 
گونـۀ در   ازه  ای که بـه انـد       گونه ]جنگل  .منابع[

 در معرض خطر انقراض نیـست، امـا نیـاز           خطر
 به حمایت دارد

  
 endangered species, EN  درخطرگونۀ 

ــابع[ ــه ]جنگــل  .من ــه در  گون ای در طبیعــت ک
 معرض خطر انقراض قرار دارد

  
  zygomatic process of   روارهبَسازۀ  گونه

maxilla, malar process 
ــدان. پ[ ــ ]پزشــکی  دن امنظمی در برجــستگی ن

رواره که محـل اتـصال بـه اسـتخوان          استخوان بَ 
 گونه است

 game species  شکارگونۀ 
هــای  هــر یــک از گونــه   ]جنگــل  .منــابع[

وحش که بر طبق محدودیتهای مشخص و  حیات
 شود  میشکاردر فصلهای مشخص 

  
  ,exotic species  غیربومیگونۀ 

    non-native species 
ه بــومی محــدودۀ ای کــ گونــه ]جنگــل  .منــابع[

 زیستی کنونی خود نیست
  

 key species  کلیدی گونۀ 
 که در یک مرتـع       ای گیاهی   گونه ]زراعـت   .ک[

رویـد و در اثـر چـرای دام           به مقدار فراوان مـی    
 بیند آسیب جدی نمی

  
  ,board splitter, reviving knife  ارهگوۀ 

spreader wheel 
ــابع[ ــه ] جنگــل. من ــا شــکل  ورق ــوالدی ب ای ف
خور را هنگام اره کـردن        شخص که شکاف اره   م

 دارد باز نگه می
  

 ball  گوی
مجموعۀ نقاطی از یک فضای اقلیدسـی      ] ریاضی[

ای ثابـت بـه نـام مرکـز           که فاصلۀ آنهـا از نقطـه      
 نابیشتر از عددی مفروض به نام شعاع باشد

  
 open ball  بازگوی 

در یک فضای متریـک، مجموعـۀ همـۀ       ] ریاضی[
ــه فاصــلۀ  ــاطی ک ــا از نقطــهنق ای مفــروض  آنه

 تر از مقدار  مشخصی باشد کوچک
  

 closed ball  گوی بسته
در یک فضای متریـک، مجموعـۀ همـۀ       ] ریاضی[

ــا از نقطــه  ــه فاصــلۀ آنه ــاطی ک ای مفــروض  نق
 تر یا مساوی با مقدار مشخصی باشد کوچک



  260  گویچه

 

  ,ballotini, glass beads, glass balls  گویچه
glass ballotini, balls of glass 

ای شفاف بـسیار      های شیشه   هریک از کره   ]پلیمر[
های مختلف که در پوشـرنگها        کوچک در اندازه  

در الستیکها برای پخت و در        برای بازتابش نور،    
کـار    شدگی به   جلوگیری از جمع  پالستیکها برای   

  رود می
 ای گویچۀ شیشه .متـ 

  
  گویچه ←ای  شیشهگویچۀ 

  
 bolster  گهواره

لی عرضـی یـک مجموعـۀ       بخش اصـ   ] ریلی .ح[
بوژی که بارهای بدنۀ واگن را از طریـق سـامانۀ           

 کند تعلیق به قابهای جانبی منتقل می
  

 swing bolster  گیر تابگهوارۀ 
نوعی گهوارۀ بوژی که به حالت معلق        ] ریلی .ح[

تواند اثر نیروهای     قرار دارد و با تاب خوردن می      
 جانبی را کاهش دهد

  
 aquatic plants  آبزیگیاهان 

ــابع[ ــدگی   ] جنگــل. من ــرای زن گیاهــانی کــه ب
ــازگاری    ــی س ــای آب ــا درون محیطه ــطح ی برس

 اند یافته
  

 cover crop  پوششیگیاه 
گیاهی که برای حفاظت از خاک       ] زراعت . ک[

و رطوبت و تأمین نیتروژن برای گیـاه بعـدی و           
اصالح و افزایش مادۀ آلی خاک و کنترل آفـات          

 شود کشت می
  

  creeper  خزنده گیاه 

های آن  ها یا ساقه گیاهی که ریشه ]زراعت  .ک[
 شود در سطح زمین پخش می

  
 smother crop  کننده خفهگیاه 

گیــاهی کــه بــا ایجــاد محیطــی  ]زراعــت  .ک[
متراکم باعث نرسـیدن آب یـا نـور بـه گیاهـان             

 شود رقیب می
  

  indifferent  خنثیگیاه 
گیاهی کـه رشـد آن بـه عوامـل           ]زراعت  .ک[

 یطی خاصی وابسته نیستمح
  

 long-day plant  روزبلند گیاه 
 12گیاهی که هر روز به بیش از         ]زراعـت   .ک[

 ساعت تابش آفتاب برای گلدهی احتیاج دارد
  

  ,neutral-day plant  روزخنثیگیاه 
    day-neutral plant 

گیاهی کـه مـدت تـابش آفتـاب          ]زراعت  .ک[
 تأثیری بر گلدهی آن ندارد

  
 short-day plant  وتاهروزکگیاه 

 12گیاهی که هر روز به کمتر از         ]زراعت  .ک[
 ساعت تابش آفتاب برای گلدهی احتیاج دارد

  
 crop1, crop plant  زراعیگیاه 

گیاهی که در مقیـاس بـزرگ بـه          ]زراعت  .ک[
دست انسان برای استفاده از میوه و دانه و الیاف          

 شود و ریشه و گل کشت می
  

 phytocide  کُش گیاه
ای شیمیایی که از آن برای از         ماده ] زراعت . ک[

 شود بین بردن گیاهان استفاده می
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 indicator plant  معرفگیاه 
گیاهی که وجود آن در یک منطقـه         ]زراعت  .ک[

 دهندۀ ویژگیهای خاک آن منطقه است نشان
  

 crop mark  نشان  گیاه
تغییر در رنـگ یـا میـزان رویـش           ]شناسی  باستان[

دهنـدۀ خطـوط کلـی         سـطحی کـه نـشان      نباتات
 شناختی مانند دیوارهـا     ای مدفون باستان  ارهپدید

ــه و ــا ســازه(pits) چالهــای زبال ــا   ی هاســت و ب
  عکسبرداری هوایی قابل مشاهده است

  
 گیتار هاوایی ←ای دستانهگیتار 

  
  ,Hawaiian guitar   هاواییگیتار 

steel guitar, bottleneck guitar 
تــار کــه در آن بــا لغزانــدن  نــوعی گی]موســیقی[

گـذاریِ    ای فوالدی بر روی صفحۀ انگـشت        میله
  شود ساز، نغمات مختلف حاصل می

 slide guitar  ای  گیتار دستانه  .متـ 

  
 clip4  فیلمگیرۀ 

قطعۀ کوچک پالستیکی یا فلزی که برای        ]سینما[
 بــدون ، فــیلمۀاتــصال ابتــدا و انتهــای دو حلقــ

 رود کار می ه ب،استفاده از برش یا نوارچسب
  

  ,guardrail C-clamp  نعلی ریل گیرۀ 
guardrail yoke 

شکل نعل اسـب کـه بـرای     ای به   گیره ]ریلـی . ح[
و نگه داشـتن     ریل نگهبان  اتصال ریل حرکت و   

 شود فاصلۀ مناسب بین آنها استفاده می
  

 quotation marks, inverted comma  گیومه
که ‘ ’یا” “ یا« » ای با شکلهای  نشانه ]شناسی زبان[

لفـظ    بـه   عموماً برای نشان دادن نقل دقیق و لفـظ        
  رود کار می گفتۀ گوینده به

  قول عالمت نقل.متـ 
  



  ل
 cyberbunny  ای رایانهزن  الف
 فــردی کــه بــدون اطــالع از رایانــه بــه ]رایانــه[

  پردازد راهنمایی دیگران در این زمینه می
  

 lactose intolerant  الکتوزنابردبار
 فـردی کـه بـا مـصرف الکتـوز از خـود              ]تغذیه[

  دهد واکنش نامطلوب غیرایمنی نشان می
  

 microwave tube  ریزموجالمپ 
المپی الکترونی که طـول موجهـایی در        ] فیزیک[

 کند گسترۀ ریزموج گسیل می
  

 comparison lamp  مقیاسالمپ 
المپی التهابی کـه شـدت درخـشش آن          ]فیزیک[

بـه    نـسبت  ثابت است و درخشش المپهای دیگر     
 شود آن سنجیده می

  
  الیه تُنُک ← بارفضاییالیۀ 

  
 thermal stratification  گرماییبندی   الیه
هایی با دمای متفـاوت       تشکیل الیه ] زیست  محیط[

 در پیکرۀ آب
  

  الیه تُنُک ← یسدّالیۀ 

  الیه نشان ←شاخص الیۀ 
  

 plow layer, furrow slice  شخمالیۀ 
ــت  .ک[ ــه ]زراع ــ الی ــخم  ای از خ ــه ش اک ک

  خورد می
  

 stratigraphy  نگاری الیه
ــتان[ ــی باس ــونگی   ]شناس ــسیر چگ ــی و تف بررس

های باستانی    گیری و ترکیب و توالی نهشته       شکل
تـر و     های پایینی قـدیمی     برپایۀ این اصل که الیه    

 های باالیی جدیدترند الیه
  

 horizontal stratigraphy  افقینگاری  الیه
هـا    الی زمـانی الیـه    شـناخت تـو    ]شناسـی   باستان[

 جایی افقی استقرارهای باستانی برمبنای جابه
  

 soil stratigraphy  خاکنگاری  الیه
 کـه در آن     نگـاری   الیهای از     شاخه ]شناسی  باستان[

 نگاشتی  الیهعنوان واحد     خاک، با توالی زمانی، به    
 شود شناخته می

  
 stratigraphic  نگاشتی  الیه
 نگاری الیهبه  مربوط] شناسی باستان[
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  ,incisal edge, incisal margin   رنده بُلبۀ 
incisal surface, margo incisal, shearing 
edge  

بخـشی از تـاج دنـدانهای        ]پزشـکی   دندان  .پ[
  دهد قدامی که عمل بریدن را انجام می

  
 tripping palm, canting piece  تاجلبۀ 
 قطعۀ برآمـده و متـصل بـه تـاج یـا             ]دریایی. ح[

 شانه  در لنگرهای بیسرلنگر
  

  ای ستیغ لثه ← لثهلبۀ 
  
 labial  بیلَ

 سـمت   دربه لب یـا      مربوط ]پزشکی   دندان . پ[
 لب

  
 labiodental  دندانی  ـ  بیلَ

 به لبها و دندانها مربوط ]پزشکی دندان  .پ[
  
 buccal  پیلُ

ــدان  .پ[ ــکی دن ــوط ]پزش ــ  مرب ــه لُ ــا در ب پ ی
 مجاورت آن یا در سمت آن

  
 alveolar1  لثوی

ویژگی همخوانی کـه در تولیـد آن         ]شناسی  زبان[
 زبــان روی برآمــدگی لثــه قــرار ۀنــوک یــا تیغــ

  گیرد می
  

 alveo-palatal  کامیـ  لثوی
ویژگی همخوانی کـه در تولیـد آن         ]شناسی  زبان[

کـام    بـین لثـه و پـیش       ۀ زبان به ناحی   ۀنوک یا تیغ  
ــی ــک م ــرار    نزدی ــا آن ق ــاس ب ــا در تم ــود ی   ش

 گیرد می

 periodontist  شک پز لثه
پزشکی که متخصص    دندان ]پزشـکی   دندان  .پ[

   استپزشکی لثه
  متخصص لثه.متـ 

  
 periodontics, periodontology  پزشکی  لثه
پزشـکی   ای از دنـدان     شاخه ]پزشکی  دندان  .پ[

که به بررسی و تـشخیص و درمـان بیماریهـای           
  پردازد می بافتهای پیرادندانی به ربوطم

 ثه تخصص ل.متـ 
  

 scraper  روب لجن
ای برای راندن لجن موجـود   وسیله] زیست  محیط[

 ساز به سوی چالۀ لجن در زالل
  

 hedonics  شناسی  لذت
ــه   شــاخه]شناســی روان[ ــشناسی کــه ب ای از روان

ــایند و    ــساسات خوشـ ــار و احـ ــۀ افکـ مطالعـ
خصوص از جهت نقـش آنهـا در          ناخوشایند، به 

 پردازد  انگیزش انسانها، می
  

 hedonist  گرا  لذت
 گرایی لذتمعتقد به ] شناسی روان[

  
   hedonism  گرایی  لذت

ای مبتنـی بـر ایـن بـاور کـه              نظریه ]شناسی  روان[
جــویی و اجتنــاب از درد محــرک اصــلی  لــذت

  رفتارهای انسان است
  گرا گرایانه، روانشناسی لذت روانشناسی لذت .متـ 

    hedonistic psychology  
  

 یا اللغه فقه ←شناختی  لغت
  

 philologist  شناس  لغت
 اللغه فقه فرد متخصص در ]شناسی زبان[
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 اللغه فقه ← شناسی لغت
  

 wheel slip  چرخلغزش 
لغزش ناشی از اختالف میان سـرعت        ]ریلـی . ح[

علت اعمال    انتقالی و سرعت محیطی چرخ که به      
 گیرد  محور صورت میـ  توان اضافی به چرخ

  
  ,forecast cancellation  بینی  پیشلغو 

    FCST CNL 
 معتبر را اعـالم     بینی  پیشپیامی که لغو یک      ]جوّ[

 کند می
  

 stretch wrapper  کشایند پیچ لفاف
دستگاهی که مـواد غـذایی را بـا مـواد            ]غذا. ف[

پیچـی    آمـدن لفـاف    پذیر با قابلیـت کـش       انعطاف
 کند می

  
 wrapping  پیچی لفاف

بندی مواد غذایی با کاغذ یا دیگـر          بسته ]غذا. ف[
 پذیر مواد انعطاف

  
 stretch wrapping  کشایند پیچی لفاف

ــذا. ف[ ــسته ]غ ــواد   ب ــا م ــذایی ب ــواد غ ــدی م بن
 آمدن پذیر با قابلیت کش انعطاف

  
  stain2 لک
آنچه از تغییر نامطلوب رنگ براثر تماس        ]پلیمر[

  آید  ای خارجی پدید می با ماده
  لکه .متـ 

  
 staining2 شدگی  لک
  و نامطلوب سطحدگررنگش موضعی ]پلیمر[

 locomotive  لکوموتیو
ای که برای کشیدن وسایل       وسیلۀ نقلیه  ] ریلی .ح[

 رود کار می نورد بر روی خط به خط
  

 main locomotive  اصلیلکوموتیو 
ی کــه هــدایت قطارهــای لکوموتیــو ] ریلــی.ح[

  را به عهده داردلکوموتیودارای بیش از یک 
  

  ,yard locomotive  تنظیملکوموتیو 
    shunting locomotive  

کــردن یــا  ی بــرای ســرهملکوموتیــو ] ریلــی.ح[
 گاه جداسازی واگنهای قطار در تنظیم

  
 dead locomotive  سردلکوموتیو 

ی که به هر دلیـل از نیـروی         لکوموتیو ] ریلی .ح[
 توان استفاده کرد  آن نمیکشندۀ

  
 passenger locomotive  مسافریلکوموتیو 

اصی قطارهـــای  اختـــصلکوموتیـــو ] ریلـــی.ح[
  مسافری

  
  لک ←لکه 

  
  staining3 زایی لکه
ــر[ ــتیک  پلیمـ ــعی و  ]السـ ــر دادن موضـ تغییـ

  نامطلوب رنگ سطح 
  

 sheer2, natural sheer  لَمان
ای که براثر جریان بـاد یـا آب            زاویه ]دریایی. ح[

 شود شناورِ در لنگر و زنجیر آن ایجاد می
  
 break sheer  شکسته مانْلَ

ژگی کشتیِ در لنگـری کـه براثـر          وی ]دریایی. ح[
  خارج شودلَمانفشار باد و جریان آب از حالت 
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 loll  لمیدگی 
ــایی. ح[ ــر  ]دری  وضــعیتی کــه در آن کــشتی براث

به چپ یـا    ) دلیل بارگیری نامناسب    به(ناپایداری  
 شود راست متمایل می

  
 brake pad  ترمزلنت 

ــی.ح[ ــۀ صــفحه و آســتر لنــت در   ] ریل مجموع
 سکیسامانۀ ترمز دی

  
 clear anchor  آزادلنگرْ 

 وضعیتی که در آن لنگـر در معـرض          ]دریایی. ح[
و تابی در زنجیر آن       گیرد و هیچ پیچ     دید قرار می  
 شود مشاهده نمی

  
  ,clearing anchors  هآمادلنگرْ 

    clearing away anchors  
 مرحلۀ بـازکردن و برداشـتن تمـامی         ]دریایی. ح[

ــر در   ــر و لنگ ــار زنجی ــزات مه ــات تجهی  عملی
  لنگراندازی

  
 anchor('s) aweigh  آونگ لنگرْ

 وضعیتی در عملیات لنگربرداری که      ]دریـایی . ح[
 شود لنگر از بستر دریا جدا می

  
 lee anchor  بادپناه لنگر 

 شناور قرار   بادپناه لنگری که در سینۀ      ]دریایی. ح[
  گیرد می

  
 weather anchor  بادخور لنگر 

 شـناور   بـادخور ۀ   لنگری که در سـین     ]دریایی. ح[
 گیرد قرار می

  
 let go anchor  آب بهلنگر

  فرمان به آب انداختن لنگر]دریایی. ح[

  ,brought up, come to  گرفت  لنگرْ
    got her anchor 

 وضعیتی که در آن لنگر در بستر دریا ]دریایی. ح[
 دارد شود و شناور را از حرکت باز می مستقر می

  
 buffoon  لوده

 شخـصیتی کمـدی در نمـایش کـه          ] نمایشی   .  ه[
  حرکات و گفتار مضحک دارد

  
 court buffoon  دربارلودۀ 

ای کـه در دربـار پادشـاهان بـا             لوده ] نمایشی   .  ه[
دار درباریـان را سـرگرم        گفتار و حرکات خنـده    

  کرد می
  

 buffoonery  گری  لوده
  انجام حرکات و رفتار مضحک] نمایشی . ه[
  

 buffoonish  وار لوده
 لوده منسوب به ]نمایشی  . ه[
  

 ballast line  ترازهلولۀ 
هـای    کشی شده از لوله     ای لوله    سامانه ]دریایی. ح[

ْجـوش کـه در انبـار         فلزی یا ورقهای آهـن لـب      
شود و از آن در پر و خالی کردن           شناور تعبیه می  

 کنند  استفاده میترازهمایع 
  

 brake pipe  ترمزلولۀ 
تجهیزات ترمزی  لولۀ سراسری هوا که      ] ریلی .ح[

 کند قطار را به هم متصل می
  

 slide2  لولۀ کشویی
 متحـرک در    uشـکل حـرفِ       ای به    لوله ]موسیقی[

 برخی سازها
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  main air reservoir pipe  لولۀ مخزن اصلی هوا
به مخزن اصـلی کـه        لولۀ هوایی متصل   ]ریلی. ح[

یـک  (براساس سامانۀ کشش تحت فشار ده بـار         
 از آن برای مـصارف      کند و   عمل می ) مگاپاسکال

 شود مختلف استفاده می
  

 ballast suction pipe  مکش ترازهلولۀ 
ای برای پر و خالی کردن آب از           لوله ]دریایی. ح[

 مخازن ترازۀ شناور
  

  lipoprotein   لیپوپروتئین 
ترکیبـی شـامل یـک لیپیـد کـه بـا یـک               ]شیمی[

   شده است پروتئین جفت
  

  lipolysis   لیپوکافت 
 شـده در     شدن لیپیـدهای ذخیـره      ستهشک ]شیمی[

  ریزاندامگانها
  

 continuous-wave laser  موج  پیوستهلیزر 
لیزری که تولید باریکۀ نور همدوس در       ] فیزیک[

   ثانیه دوام داشته باشد25/0آن بیش از 
  

 junction laser  پیوندی لیزر 
لیزری که در آن چشمۀ گـسیل باریکـه،      ]فیزیک[

 ساناستر پیوندگاه یک قطعۀ نیم
  

  موج  گازی پیوستهلیزر 
    continuous-wave gas laser 

لیزری که باریکۀ تابش الکترومغناطیسی     ] فیزیک[
ای کوارتزی که محتوی مخلـوطی        آن در محفظه  

از گازهــای نظیــر هلیــوم و نئــون اســت، تولیــد 
  شود می

  



  م
 non alcoholic beer  ماءالشعیر

ل آن  آبجـویی کـه پـس از تولیـد الکـ           ]غذا. ف[
 حذف شده است

  
  matte, flat مات

 آن در   اقیـت برّویژگی سطحی که     ]رنگ  پلیمر[
 درجه در گسترۀ صفر تا ده و در زاویۀ          60زاویۀ  

   درجه در گسترۀ صفر تا پانزده قرار دارد85
  

 anti-symmetric matrix  پادمتقارنماتریس 
 ترانهـادۀ ماتریسی مربعی کـه بـا قرینـۀ         ] ریاضی[

 شدخود برابر با
  

  transposed matrix  ترانهاده ماتریس 
ماتریس حاصل از تعویض سـطرها بـا        ] ریاضـی [

  ستونهای ماتریس مفروض
 transpose  ترانهاد   .متـ 

  
 symmetric(al) matrix  متقارنماتریس 

 خـود   ترانهـادۀ ماتریسی مربعی کـه بـا       ] ریاضی[
  برابر باشد

  
 non-symmetric matrix  نامتقارنماتریس 

  نباشدمتقارناتریسی که م] ریاضی[

ماتریس  ← وواریانســ ک   انسـواریریس  ـمات
  وردایی ـ هم وردایی

  
  وردایی ـ هم ورداییماتریس 

    variance-covariance matrix 
واریانـسها و   /  شامل ورداییهـا   ماتریسی] ریاضی[

دوی اعضای یک     کوواریانسهای دوبه /ورداییها  هم
  بُردار تصادفی

 نس ـ کوواریانس ماتریس واریا.متـ 

  
  flatting agent کننده   مات

 یا  ورنیای که به پوشرنگ یا        ماده ]رنگ  پلیمر[
 اقیـت برّشود تا از      دیگر مواد پوششی افزوده می    

  فیلم خشک بکاهد
  

 pyrophoric material  گیر  آتشمادۀ 
مادۀ جامد یا مایعی که در دمـای بـاال         ]متالورژی[

 گیرد خود آتش می  بهخود در معرض هوا 
  

 active packaging2  بندی فعال  بستهمادۀ 

رود   کار مـی   بندی به   ای که در بسته     ماده ]غذا. ف[
دهــی عملکردهــای  و عــالوه بــر نقــش پوشــش

 دیگری نیز دارد
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 antiplaque agent  مادۀ پادپُژک
ترکیباتی که باعـث کـاهش       ]پزشکی  دندان  .پ[

شـود    ن ریزاندامگانهایی مـی   رفتفعالیت و از بین     
  که در تشکیل پُژک دندان دخالت دارند

  پادپُژک.متـ 
  

 purge material  پاکسازیمادۀ 
ای بسپاری که معموالً وزن مولکولی         ماده ]شیمی[

یا گرانش زیادی دارد و در دماهای فرایند نـسبتاً          
 اســتفاده پاکــسازیپایــدار اســت و از آن بــرای 

  شود می
  

  tinting colour, tinting   آمیزی رنگمادۀ 
colourant, tinter, stainer, shading colour 

دار آسیاشـده در      رنگدانـۀ رنـگ    ] رنـگ  پلیمر  [
 که به مقدار    پوشرنگمحیط سازگار با محملهای     

شود   آماده افزوده می     ازپیش پوشرنگِنسبتاً کم به    
  تا رنگ آن را تغییر دهد

  
 universal tinter  آمیزی عمومی رنگمادۀ 

 چنـدمنظوره کـه     آمیزی  نگمادۀ ر  ]رنگ  پلیمر[
هـای   پوشـرنگ ْپایه و هم با  های آب   پوشرنگهم با   

  ْپایه سازگار است الحلّ
  

  رَزانه ←رنگرزی مادۀ 
  

  ,fissure sealant   شیارگیرمادۀ 
pit and fissure sealant, dental sealant 

   بـرای    کـه   ینـی رِز  ای  مـاده  ]پزشـکی   دندان  .پ[
  هایشــیارهــا و  ، گــوده  از پوســیدگی پیــشگیری

  کنند  پُر می  را با آن دندان
  شیارگیر .متـ 

  
  Asparagaceae  ایان مارچوبه

ــاهی  .زیــست[ ــره ]گی ــه تی ســانان  ای از مارچوب
(Asparagales)  نما و برگهـای      های برگ    با شاخه
  فلسی یا خاری

  
 greasiness  ماسندگی

ای کــه  خاصــیت حــسی مــادۀ غــذایی ]غـذا . ف[
 حالت مایع به حالت جامد      روغن آن در دهان از    

 شود نزدیک می
  

 greasy  ماسنده
ای کـه روغـن آن در          ویژگی مادۀ غـذایی    ]غذا. ف[

 شود دهان از حالت مایع به حالت جامد نزدیک می
  

  blended sand  مخلوط ماسه
بنـدی و     هـایی بـا دانـه       مخلوط ماسـه   ]متالورژی[

گـری    س متفاوت که بـرای ریختـه      میزان خاک رُ  
  مناسب است

  
  shearing machine  برشماشین 

ــالورژی[ ــر در کارگاه ]متـ ــتگاه فلزبُـ ــدسـ ای هـ
کاری و آهنگری که بـرای بریـدن میلـه یـا              ورق

  رود کار می ورق یا صفحۀ فلزی به
  

  ,tunnel boring machine   زن تونلماشین 
TBM, tunnel borer, tunneller, digger, 
excavator 

 کامل تونل   ماشینی که برای حفر مقطع     ]ریلی. ح[
گیـرد و     در انواع زمینها مورد اسـتفاده قـرار مـی         

  کند ای حفر می رخ دایره تونلی با نیم
  

  ,switch machine  سوزنماشین 
    switch stand  

کنندۀ تیغۀ سـوزن کـه        جا  دستگاه جابه  ]ریلـی . ح[
 کند عمل می) از راه دور(با دست یا نیروی برق 
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  سوزن برقیماشین 
    electrical switch machine 

جاکنندۀ تیغۀ سـوزن کـه        دستگاه جابه  ]ریلـی . ح[
 کند با نیروی برق از راه دور عمل می

  
  سوزن دستیماشین 

    manual switch machine  
جاکنندۀ تیغۀ سـوزن کـه        دستگاه جابه  ]ریلـی . ح[

 کند با دست عمل می

  
 clearance car, porcupine  سنج قوارهماشین 

بـرداری    ستفاده از عکس  ماشینی که با ا    ]ریلی. ح[
 کند گیری می های خط را اندازه و لیزر قواره

  
 wrapping machine  پیچی  لفافماشین 

دستگاهی که مواد غذایی را با کاغذ یـا          ]غذا. ف[
 کند بندی می پذیر بسته دیگر مواد انعطاف

  
 magmatism2   ماگماگرایی 

ای کـه بـر اسـاس آن بیـشتر               نظریه ]شناسی  زمین[
گرانیت موجود در زمین حاصل تبلـور       سنگهای  

 شدن ماگما هستند، نه محصول فرایند گرانیتی
  

  سودازدگی ←مالیخولیا 
  

  سودازده ←مالیخولیایی 
  

 strategic mission  راهبردی مأموریت 
 یـک یـا چنـد هـدف         علیه مأموریتی که    ]نظامی[

شود و منظور از آن درهم شکستن         دشمن انجام می  
 افروزی دشمن است گتوان نظامی و ارادۀ جن

  
 pesticide persistence  کُش آفتماندگاری 

 هنـوز   کُـش   آفتمدت زمانی که     ]زراعت  .ک[
  اثر خود را از دست نداده است

  
 dynamical analogy  دینامیکیمانستگی 

هـای مکـانیکی و       شباهتهای بین سـامانه    ]فیزیک[
 الکتریکی

  
  پخش رادیوتلویزیونیماهوارۀ 

    broadcasting satellite 
گیرد   ای که در مدار زمین قرار می        ماهواره ]سینما[

ونی را پس از    ینشانکهای رادیوتلویز / و سیگنالها 
 کند تقویت به زمین ارسال می

  
  television satellite  تلویزیونیماهوارۀ 

ای در مــدار زمــین کــه عالئــم  مــاهواره ]ســینما[
رلـه   تلویزیونی را بین ایـستگاههای تلویزیـونی      

  ندک می
  

  همگام زمینماهوارۀ 
    geosynchronous satellite 

ای که دورۀ گـردش آن بـا دورۀ           ماهواره] فیزیک[
  چرخش زمین برابر است

  
 archival nature  آرشیویماهیت 

 که از   آرشیوی ویژگیهای ذاتی مدارک     ]کتابداری[
شرایط تولید آنها از قبیل طبیعـی بـودن، روابـط           

ــرتبط  ــناد م ــا دیگــر اس ــل ب ــا متقاب ــاق ب  و انطب
فـرد    رویدادهای مـرتبط و صـحت و منحـصربه        

  شود بودن ناشی می
  

 game fish  ماهی صید
ــا   ] جنگــل. منــابع[ هــر نــوع مــاهی دریــایی ی

ای که برای خوردن یا تفـریح و ورزش           رودخانه
 شود صید می
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  cutting fluid  کاری مایع برش
مایعـات سـردکننده ماننـد روغنهـای         ]متالورژی[

صابون که برای سرد کردن ابزار و       معدنی و آب    
  رود کار می کاری به قطعات در برش

  
  associated liquid    تجمعیمایع 

مایع حاصل از مخلوط شدن مولکولهای       ]شیمی[
ـ          ال کـه در آن     یک ماده بـا مولکولهـای یـک حلّ

تـر از پیونـدهای       مولکولها با پیوندهایی ضـعیف    
  شیمیایی معمولی با هم ارتباط دارند

  
 powder metallurgy  پودررژی متالو

و فــن تولیــد پــودر فلــزات و  علــم ]متــالورژی[
 گیری از آن در ساخت قطعات بهره

  
 پزشک دندان سازه ← های دندانی متخصص بَرسازه

  
 پزشک دندان ریشه ← ریشهمتخصص 

  
 پزشک لثه ← لثهمتخصص 

  
 random variable  تصادفیمتغیر 

پـذیر روی     مقدار و انـدازه     تابعی حقیقی ] ریاضی[
 فضای احتمال

  
 covariate  کمکیمتغیر 

متغیری که تأثیر آن بـر متغیـر دیگـری           ]ریاضی[
 نام پاسخ تحت بررسی است به

  
 latent variable  نهانمتغیر 

متغیری با چنان ساختارِ نظری که نتوان       ] ریاضی[
 گیری کرد آن را مستقیماً اندازه

  افزایی روزانه وزنمتوسط 
    average daily gain, ADG  

معیاری بـرای نـشان دادن تغییـر         ]زراعت  .ک[
 وزن دام در طول رژیم غذایی آزمایشی

  
 counterexample  نقضمثال 

 مثالی برای نفی یک حکم کلی ]ریاضی[
  

 astronomical triangle  نجومیمثلث 
مثلثی در کرۀ آسمان که سـه ضـلع آن را           ] نجوم[

 دهند کمانهای دایرۀ عظیمه تشکیل می
  
 proximal  جاورم

ویژگی سطحی از دندان که      ]پزشکی  دندان  .پ[
 دردر مقابل سطحی از دندان کناری خود قرار دا

  
 duct, ductus  مجرا

ــدان  .پ[ ــکی دن ــک ]پزش ــاختارهای هری    از س
 غدد یا انـدامها       برخی   ترشحات   که  شکلی    ای  لوله

  شود می   آنها خارج از طریق
  

  دۀ بزاقی بناگوشیمجرای غ ←بناگوشی مجرای 
  

مجرای غدۀ بزاقـی تحـتِ       ←فکی    تحتِمجرای  
  فکی

  
  مجرای غدۀ بزاقی زیرزبانی ←زیرزبانی مجرای 

  
  salivary duct  غدۀ بزاقی مجرای 

   کـه   هـایی را  مـج   از  هریـک  ]پزشکی   دندان . پ[
ریـزد؛     مـی    دهان   حفرۀ   داخل   به   آن بزاق   ازطریق

 و  یرزبــانی ز مجــرای   شــامل  بزاقــی هــایرا مــج
   هستند  بناگوشی مجرای و  فکی   تحتِ مجرای
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  ,parotid duct  غدۀ بزاقی بناگوشی مجرای 
blasius's duct, stenson's duct 

   کـه   یـی مجرا دو از    هریـک  ]پزشکی  دندان  .پ[
   آن بـه     ازطریـق    بناگوشـی    بزاقـی    غدۀ  ترشحات

  شود  می  تخلیه  دهان حفرۀ داخل
   گوشی بنا مجرای .متـ 

  
  غدۀ بزاقی تحتِ فکیمجرای 

submandibular duct, submaxillary duct 
   کـه   یـی را  مـج  از دو     هریک ]پزشکی  دندان  .پ[

   آنهـا بـه      ازطریق  فکی   تحتِ   بزاقی   غدۀ  ترشحات
  شود  می  تخلیه  دهان ۀحفر داخل

   فکی   تحتِ مجرای .متـ 
  

  ,sublingual duct  غدۀ بزاقی زیرزبانی مجرای 
    bartholin's duct 

   کـه   یـی مجرا از دو     هریـک  ]پزشکی  دندان  .پ[
 در   زیرزبـانی    بزاقـی    غـدۀ    آن ترشـحات    ازطریق
  شود  می تخلیه  مهار زبانی  دوطرف

    زیرزبانی مجرای .متـ 
  

 cybercriminal  ای رایانهمجرم 
فردی که با اسـتفاده از رایانـه یـا شـبکۀ             ]رایانه[

  شود  را مرتکب میرمیاینترنتی جُ
  

 tableau2  مجلس
 در ساختار غیرارسـطویی و خطـی،        ] نمایشی   .  ه[

بخشی از نمایش که با تغییـر آرایـه و موقعیـت،            
بدون در نظـر گـرفتن تـوالی زمـانی و مکـانی،             

 همراه است
  

  electoral college  گزینندگانمجمع 
افراد منتخبی کـه موظـف هـستند فـرد           ]سیاسی[

  دخاصی را انتخاب کنن

 Abel summability  آبلپذیری  مجموع
∞∑خاصـیت سـری      ]ریاضی[

=0n
na     اگـر شـعاع

n همگرایی سری توانی  
nxaxf

n
∑∞

=
=

0
 برابـر   )(

   حـد چـپ داشـته      x=1 در   fیک باشـد و تـابع       
  باشد

  
 collection2  1مجموعه

 آوری  جمـع ای حاصـل از       گردایه ] زراعت . ک[
غیرزراعی یا غیراهلی یک    تمامی انواع زراعی و     

 گونۀ خاص برای مطالعه
  

 serial  2مجموعه
صورت متوالی با    داری که به    داستان دنباله  ]سینما[

شخــصیتهای اغلــب ثابــت از تلویزیــون پخــش 
  شود می
 مجموعۀ پیوسته .متـ 

  
 soap opera, soap, soaper  مجموعۀ احساسی

 سبک و احساسی که     مجموعۀ تلویزیونی  ]سینما[
 شود  در طول روز پخش میمعموالً

  
 unbounded set  بیکرانمجموعۀ 

ای کـه    در یک فضای متریک، مجموعه     ]ریاضـی [
 درون هیچ گویی قرار نگیرد

  
 base collection  پایهمجموعۀ 

ای از ذخایر وراثتی کـه      مجموعه ]زراعـت   .ک[
با هـدف حفاظـت آن در درازمـدت نگهـداری           

اده قـرار   عنـوان منبـع مـورد اسـتف         شود و بـه     می
  گیرد نمی

  
 مجموعه ← مجموعۀ پیوسته
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 power set, set of all subsets  مجموعۀ توانی
هـای یـک      مجموعۀ همـۀ زیرمجموعـه     ]ریاضی[

 مجموعه
  

 world collection  جهانیمجموعۀ 
ای بزرگ و سراسری از       مجموعه ]زراعـت   .ک[

ها که در دما و رطوبت        انواع مختلف نمونۀ گونه   
 شود هداری میشده نگ کنترل

  
 constructible set  پذیر ساختمجموعۀ 

ــاعی   ]ریاضــی[ ــسکی، اجتم ــوژی زاری در توپول
 های موضعی پیوسته متناهی از زیرمجموعه

  
 active collection  فعالمجموعۀ 

هـــای  ای از نمونـــه مجموعـــه ]زراعـــت  .ک[
 اسـت و    مجموعـۀ پایـه   دار که بزرگتـر از        شماره

اله در دمای بین صـفر      س  ای تقریباً سی    برای دوره 
 درصـد در    7 تـا    3 درجه و رطوبـت بـین        15تا  

  شود بانک ژن نگهداری می
  

  ,working collection  کاریمجموعۀ 
breeder's collection 

هـــای  نمونـــهای از   مجموعـــه]زراعـــت  .ک[
 که در دما و رطوبت معمولی نگهداری        دار  شماره

رار شود و مورد استفادۀ بهنژادگر یا محققان ق         می
 گیرد می

  
 bounded set  کراندار مجموعۀ 

ای کـه    در یک فضای متریک، مجموعه     ]ریاضـی [
 درون یک گوی قرار گیرد

  
 miniseries  کوتاهمجموعۀ 

 مجموعۀ تلویزیـونی دارای چنـد بخـش         ]سینما[

کنـد و در      محدود که داستان کاملی را بیـان مـی        
  شود یک فصل پخش می

  
 convex set  کوژمجموعۀ 

ای بــا ایــن ویژگــی کــه  هــر مجموعــه ]ریاضــی[
اش در آن  خــط واصــل بــین هــر دو نقطــه پــاره

  مجموعه قرار گیرد
 مجموعۀ محدب .متـ 

  
 balanced set  متوازنمجموعۀ 

از یـک فـضای      A ای چون   زیرمجموعه] ریاضی[
   t≥1 هرگاه⊇AtAطوری که  بُرداری به

  
  جموعۀ کوژم ←محدب مجموعۀ 

  
 series  ناپیوستهمجموعۀ 

ای داسـتانی در تلویزیـون کـه          مجموعـه  ]سینما[
ند، اما هر   ا  شخصیتها و موقعیتهای اصلی آن ثابت     

 بخش داستانی مجزا و کامل دارد
  

  مرتب متشابههای  مجموعه
    similar ordered sets 

دو مجموعۀ مرتب که بـین آنهـا تنـاظر           ]ریاضی[
 و این تناظر حافظ ترتیب      یک برقرار است    به  یک
 است

  
 passivization  سازی مجهول

 معلــوم بــه ۀفراینــد تبــدیل جملــ ]شناســی زبــان[
 مجهول

  
 agentive passive  نما عاملمجهول 

ساخت مجهـولی کـه در آن عامـل          ]شناسی  زبان[
 ذکر شده باشد
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  ,most probable number  تعداد ترین  محتمل
    MPN 

کروبی در واحـد    تخمین چگالی می  ] زیست  محیط[
 حجم نمونۀ آب براساس نظریۀ احتماالت

  
 oil length, oil content روغنمحتوای 

نسبت روغن بـه رزیـن در یـک          ]رنـگ   پلیمر[
توان آن را بر حسب نسبت وزنی         پیوستار که می  

ازای یک واحد وزنی رزین یـا درصـد           روغن به 
 آن بیان کرد

  
  حفاظتی زیستگاهمحدودۀ 

    habitat conservation area, HCA 
ــابع[ ای از یــک  محــدودۀ پیوســته ]جنگــل  .من

وحـش    زیستگاه که برای حفاظت و تکثیر حیات      
 شود مدیریت می

  
 achromatic stimulus  فام بیمحرک 

محرکـی کـه موجـب درک یـک          ]رنگ  پلیمر[
 شود  میفام رنگ بی

  
 colour stimulus  رنگیمحرک 

 به چشم،   تابش مرئی که ورود آن     ]رنگ  پلیمر[
 شود  میفام بی یا دار رنگ فامسبب درک 

  
  chromatic stimulus  دار فاممحرک 

محرکی که در شرایط حـاکم بـر     ]رنـگ   پلیمر[
ــامتطــابق چــشم ســبب درک یــک    دار رنــگ ف

  شود می
  

 stressor  فشارزامحرک 
 هـر واقعـه یـا عامـل یـا وضـعیت             ]شناسی  روان[

نی یـا   درونی یا بیرونی که منجر به فـشار هیجـا         
 شود جسمی 

 crop2  محصول
ای کـه از خـاک حاصـل          فراورده ] زراعت . ک[

 های دامی شود و فراورده می
  

  جانبی گندزداییمحصول 
    disinfection by-product 

ترکیبـی کـه از واکـنش یـک مـادۀ           ] زیـست   محیط[
  آید گندزدا با موادآلی موجود در آب به وجود می

 برحاصل گندزدایی .متـ 
  

 leachate    شویی  الحلّمحصول 
شدنی  محلول حاصل از انحالل جزء حل      ]شیمی[

  یک جامد
  

 tourist product  گردشگری محصول 
هـا و     ای از فعالیتها و جاذبه       مجموعه ]گردشگری[

تسهیالت و خدماتی که گردشگر از زمان تـرک         
 کند منزل تا مراجعت از آنها استفاده می

  
 collection site  آوری جمعمحل 

هــای ذخــایر  مکــانی کــه نمونــه ]زراعــت  .ک[
 شود وراثتی از آنجا تهیه می

  
  aqueous solution  آبیمحلول 

 ال آن آب است هر محلولی که حلّ]شیمی[
  

 axis of advance  پیشرویمحور 
 مسیری کـه بـرای کنتـرل عملیـات تعیـین            ]نظامی[

 شود و اغلب شامل یک یا چند جادۀ مشخص است می
  

  محور پیشروی تیپ
    brigade axis of advance 

شده در منطقۀ عمل تیپ        مسیرهای تعیین  ]نظامی[
که در آن یگانهای تابعۀ تیپ بـه سـمت دشـمن            

 کنند میپیشروی 
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  محور پیشروی گردان
    battalion axis of advance 

 مسیرهایی که در آن گروهـان رزمـی یـا           ]نظامی[
گروههای رزمـی گروهـانی بـه سـمت دشـمن           

 کنند پیشروی می
  

  پیشروی لشکرمحور 
    division axis of advance 

ــامی[ ــشخص ]نظ ــسیرهای م ــرح    م ــده در ط ش
عملیاتی لـشکر کـه براسـاس آن تیپهـای تابعـۀ            

 کنند لشکر به سمت دشمن پیشروی می
  

 axis of rotation  چرخش محور 
محــوری کــه جــسم صــلب حــول آن ] فیزیــک[

  چرخد می
  

 apicophilicity   محوردوستی 
هرمــی  یتی در ســاختارهای دوخــصوص ]شــیمی[

 همارا که در     القاعده با یک اتم مرکزی پنج       مثلث
ــه   ــد از اســتوایی ب ــر موقعیــت لیگان نتیجــۀ تغیی

  شود  پایداری حاصل می محوری
  

 wheel bore  چرخمحورگاه 
سوراخی در مرکز توپیِ چرخ که برای        ] ریلی .ح[

ــا ابعــاد دقیــق   ــر روی محــور ب نــصب چــرخ ب
 شود کاری می ماشین

  
  ای چرخش لحظهمحور 

    instantaneous axis of rotation 
  محور چرخش جسم صلب در هر لحظه] فیزیک[
  

 prehistoric site  ازتاریخ پیشمحوطۀ 
به    متعلق   شناختی  ای باستان   محوطه ]شناسی  باستان[

دورۀ پیش از آغاز نگارش و پدید آمـدن اسـناد           
 تاریخی و بایگانی 

  
 shadow sites  نشان سایهمحوطۀ 

 کـه از    ای  هـای باسـتانی     محوطـه  ]شناسـی   باستان[
ها نـشان  خـاک ا یـا  نهنـشا  یـخ یا نها نشا سایهطریق  

  شوند شناسایی می
  

 kill site  کشتارگاهیمحوطۀ 
محوطه یا بخشی از یک محوطـۀ        ]شناسی  باستان[

شناختی که از آن مشخصاً برای کشتار یـا           باستان
 شد قصابی جانوران استفاده می

  
  راهبردی صحنهمحیط 

    theater strategic environment 
منطقۀ جغرافیایی مشخص زمین یا دریـا        ]نظامی[

و فضای باالی آن که در آن عملیـات راهبـردی           
 شود اجرا می

  
 aquatic environment  آبیْ زیستمحیط 

ای یـا     سـازگان دریاچـه     هر بـوم   ]جنگل  .منابع[
تلف در  ای یا دریایی که اندامگانهای مخ       رودخانه
 زیند آن می

  
  ای نهشتهزیست  محیط

    depositional environment 
هر رگه یا واحد که الیۀ مـستقلی         ]شناسی  باستان[

از مــواد فرهنگــی در یــک محوطــۀ باســتانی را 
دهد و شامل تمامی عوامل و شـرایط          تشکیل می 

 و ماحصل فرایندهای زیستی و رسوبی است
  

 rating service  شماری مخاطب
پژوهشی برای مشخص کردن ویژگیهای      ]ماسین[

 کمّی مخاطبان یک برنامۀ خاص تلویزیونی
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  مختصات مرکزجرمی ←مرکز مختصات خورشید
  

 chromaticity coordinates  نابی  فاممختصات 
دو بُعد هر سامانۀ رنگ، بدون بعـد         ]رنگ  پلیمر[

 شود  بر مبنای آن توصیف مینابی فام، که روشنی
  

  آنتروپی قائم هممختصات 
    isentropic vertical cooardinate 

صورت   ی که به  مختصات قائم مدلهای جوّ    ]جوّ[
 شود  مدل تعریف میدمای پتانسیلی در جوّ

  
  مختصات مرکزجرمی

    barycentric coordinates 
دستگاه مختصاتی کـه مبـدأ آن در مرکـز          ] نجوم[

جرم منظومۀ شمسی و صفحۀ مرجع آن معمـوالً         
  ج استالبرو  ةدایر
  مختصات خورشیدمرکز .متـ 

  heliocentric coordinates 
  

  tailcone  مدُمخروط 
شکل   پوشش آیرودینامیکی مخروطی   ] هـوایی  .ح[

ویژه سـامانۀ     که بر روی انتهای بدنۀ هواگرد و به       
  شود خروجی موتور جت نصب می

  
  main air reservoir  اصلی هوامخزن 

ــی. ح[ ــوایی  ]ریل ــزن ه ــوای مخ ــه در آن ه   ک
 تولید کـرده    (compressor)ای که هواساز      فشرده

  شود است نگهداری می
  

  ,bladder tank  بادکنکیمخزن 
bladder-type fuel tank, bladder-type fuel 
cell, bag tank 

ــوایی.ح[ ــواد   ] هـ مخـــزن ســـوختی کـــه از مـ
پذیر ساخته شده است و معموالً جزئـی          انعطاف

  از سازۀ هواپیما نیست

 ballast tank  ترازهمخزن 
 مخزنی بـرای انبـار کـردن یـا پـر و             ]دریایی. ح[

 ترازهخالی کردن 
  

  integral fuel tank  ای  سازهمخزن 
مخزن سوخت هواگرد که قـسمتی از   ] هوایی .ح[

  شود سازۀ بال و بدنه محسوب می
  

 auxiliary air reservoir  فرعی هوامخزن 
مخزن هوایی که هنگام ترمزگیـری بـا         ]ریلی. ح[

 شدن مستقیم سـوپاپهای توزیـع، اسـتوانک         آزاد
 کند ترمز را از هوا پر می

  
 heeling tank  کژینگیمخزن 

 ناگهانی شناور   کژینگی مخزنی که از     ]دریایی. ح[
 کاهد کند یا از شدت آن می جلوگیری می

  
  air reservoir  هوامخزن 

مخزنی که برای ذخیرۀ هـوای فـشرده         ]ریلی. ح[
 رود کار می در ترمز قطار به

  
  افزایشی رنگمخلوط 

    additive colour mixture  
رنـگ حاصـل از مـشاهدۀ دو یـا           ]رنگ  پلیمر[

  چند نور رنگی
  

  colourant mixture بخشها رنگمخلوط 
هـا    زانهرَها یا     رنگدانهمخلوطی از    ]رنگ  پلیمر[

  یا هر دو آنها
  

 beverage mix  ساز مخلوط نوشابه
 بــرای تهیــۀ مخلــوطی از مــوادی کــه ]غــذا. ف[

 شوند های غیرالکلی رقیق می نوشابه
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 intervention  مداخله
دخالت یک دولت در امـور داخلـی یـا           ]سیاسی[

که بـه اسـتقالل آن        نحوی  خارجی دولتی دیگر به   
  دولت لطمه بزند

  
 tolerance, toleration  مدارا

ــران   ]سیاســی[ ــادات دیگ ــال و اعتق تحمــل اعم
  رغم باور نداشتن آنها علی
  تسامح .متـ 

  
 inductive circuit  القایی مدار 

مــداری کــه شــامل هــر دو خاصــیت  ] فیزیــک[
  واکنایی القایی و مقاومت است

  
 microwave circuit  ریزموجمدار 

بَرهـــا و  مـــداری شـــامل مـــوج   ]فیزیـــک[
ها و انواع پیوندگاهها که در ناحیـۀ         کننده  تضعیف

 کند بسامدهای ریزموج عمل می
  

 geostationary orbit  ایستا  زمینمدار 
 اسـتوا کـه      ای در صـفحۀ     مدار مـاهواره  ] فیزیک[

دورۀ گردش آن بـا دورۀ چـرخش زمـین برابـر            
  است

  
 geosynchronous orbit  همگام  زمینمدار 

ای که دورۀ گـردش آن بـا          مدار ماهواره ] فیزیک[
  دورۀ چرخش زمین برابر است

   مدار همگام.متـ 
  

  همگام   مدار زمین ← همگاممدار 
  

  یکپارچۀ ریزموجمدار 
    microwave integrated circuit 

ای کـه بـرای اسـتفاده در          مدار یکپارچه  ]فیزیک[
 شود گسترۀ بسامدهای ریزموج طراحی می

  
 pickup time  بارگیری مدت 

مــدت زمــان الزم بــرای انتقــال ] زیــست محــیط[
 پسماند به وسیلۀ نقلیه

  
 off-route time  خارج از مسیرمدت 

کـل زمـان غیرمفیـدی کـه گـروه          ] یستز  محیط[
 کند آوری پسماند صرف می جمع

  
 transfer time  زمان انتقالمدت 

مدت زمان الزم برای انتقال مسافر از       ] شهری. ح[
ونقل به شـیوۀ دیگـر یـا از یـک             یک شیوۀ حمل  

 خط به خط دیگر

  
 دبیزه  ←مدرک

  
 many particle model  ای  ذره بسمُدل 

ی بـرای توضـیح خـواص       ا  مُدلی هـسته   ]فیزیک[
 ها براساس ترکیب ذرات سازندۀ آنها هسته

  
 shell model  ای پوستهمُدل 

هـای اتمـی کـه در آن          مُدلی برای هسته   ]فیزیک[
با رعایت اصل پـائولی        مشابه،   کلئونیگروههای  

ــرژی    ــا ان ــایی ب ــومی، در ترازه ــد کوانت و قواع
 شود کمابیش یکسان در نظر گرفته می

  
  دودپهنهبینی مح پیشمدل 

    limited-area forecast model 
 کـه محـدودۀ     بینـی   پیشمدلی عددی برای     ]جوّ[

 گیرد نمی افقی آن کل کرۀ زمین را در بر
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  mineral-deposit model   ذخیرۀ معدنیمدل 
هـای     مدلی مفهـومی کـه مشخـصه       ]شناسی  زمین[

اصلی گروهی از ذخایر معـدنی مـشابه یـا یـک            
 کند معدن را توصیف می

  
 executive producer  اجرایی تولیدیر مد
هــای فنــی فراینــد  فــردی کــه در جنبــه ]ســینما[

فیلمسازی دخالت ندارد، بلکه بیشتر بـه مـسائل         
 پردازد تجاری و قانونی فیلم می

  
 casting agent  انتخاب بازیگرمدیر 

شخــصی کــه بــرای یــک نمــایش  ] نمایــشی . ه[
 دکن بازیگران مناسب را انتخاب و پیشنهاد می

  
 agent  برنامهمدیر 

شخص حقیقی یـا حقـوقی کـه بـه           ] نمایشی   .  ه[
نمایندگی از جانب یک یا چند هنرمنـد بـه ادارۀ     

پردازد   امور هنری و فنی و اداری و مالی آنها می         
  کند و قراردادهای الزم را تنظیم می

  
 actor's agent  برنامۀ بازیگرمدیر 

رارداد ریزی و عقـد قـ       مسئول برنامه  ] نمایشی   .  ه[
 یک یا چند بازیگر

  
 project manager  پروژهمدیر 

فرد منصوب از طرف سازمان مجـری        ]پروژه. م[
 را پــروژه کــه مــسئولیت تحقــق اهــداف پــروژه

 برعهده دارد
  

 music supervisor  موسیقیمدیر 
ــینما[ ــاهنگی   . 1 ]س ــسئول هم ــه م ــصی ک شخ

ــصدیان    ــدوینگر و مت ــساز و ت ــای آهنگ فعالیته
های    ترانه بررسی  به کسی که    .2 میزی است اآصد

 و حقوق اسـتفاده از      پردازد  میمناسب برای فیلم    
 آورد دست می آنها را به

  

  ,archives management  آرشیومدیریت 
archival management, archives  
administration, archival administration 

بـه     نظارت و همـاهنگی امـور مربـوط        ]کتابداری[
آوری و تنظـیم و توصـیف و          همشناسایی و فـرا     

پذیر کـردن اسـناد دارای        سازی و دسترس    ذخیره
 ارزش پایدار

  
  ارزش عملکردیمدیریت 

    earned value management, EVM 
فعالیتی مدیریتی برای همسازی گستره      ]پروژه. م[

گیـری عینـی      بندی و منـابع و نیـز انـدازه          و زمان 
 پروژهعملکرد پیشرفت 

  
 information management  مدیریت اطالعات

آوری و سـازماندهی       نظارت بر فراهم   ]کتابداری[
ــابع   ــاعۀ من ــابی و اش ــت و بازی ــره و امنی و ذخی

به کارایی بیشتر و مؤثرتر یک         که منجر  اطالعاتی
  شود تجارت یا بنگاه یا سازمان یا مؤسسه

  

 ecosystem management سازگان مدیریت بوم
رچـۀ فراینـدهای    مـدیریت یکپا   ]جنگل  .منابع[

 سازگانها در طول زمان چندگانۀ بوم
  

 project management  پروژهمدیریت 
دهی و تخصیص     ریزی و سازمان    برنامه ]پروژه. م[

 پـروژه منابع و اجرا و پایش تمام جوانـب یـک           
  برای دستیابی به اهداف آن

  

 wildlife management  وحش مدیریت حیات
ل علمی و فنـی     کارگیری اصو   به ]جنگل  .منابع[

وحش و زیـستگاه آن       حفاظت از جمعیت حیات   
 عمدتاً برای مقاصد تفریحی و علمی
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 habitat management  مدیریت زیستگاه
 زیست طبیعـی     ادارۀ یک محیط   ]جنگل  .منابع[

 برای پشتیبانی از حیات گیاهی و جانوری آن
  

 game management  شکارمدیریت 
وحش کـه    یاتنوعی مدیریت ح   ]جنگل  .منابع[

تجاری مانند تولید پـروتئین و چـرم          اهداف نیمه 
 نیز در آن گنجانده شده است

  
 stress management  فشار روانی مدیریت 

کـارگیری فنـون یـا راهبردهـای           به ]شناسی  روان[
 (relaxation training)آموزی  خاص نظیر آرَمِش

 و فنون تنفس برای برخورد با موقعیتهای فشارزا
  

  یفیت پروژهکمدیریت 
    project quality management 

مــدیریت فراینــدها و فعالیتهــای الزم  ]پــروژه. م[
 و  پـروژه برای تحقق سیاسـتها و اهـداف کیفـی          

 تعیین مسئولیتهای مربوط به آنها
  

  گسترۀ پروژهمدیریت 
    project scope management 

مـدیریت فراینـدهای ضـروری بـرای         ]پروژه. م[
اینکه تمـامی فعالیتهـای الزم      حصول اطمینان از    
  انجام شده استپروژهآمیز  برای اتمام موفقیت

  
 combat surveillance  رزمیمراقبت 

منـد و مـداوم       بانی و نظـارت نظـام       دیده ]نظامی[
بـرای  اطالعـات    موقـعِ  منطقۀ نبرد برای تهیۀ بـه     

 فرماندۀ عملیات رزمی تاکتیکی
  

 arousal phase  برانگیختگی مرحلۀ 
 جنسی در   برانگیختگیِای از      مرحله ]ناسیش  روان[

چرخۀ پاسخ جنسیِ زن و مرد که از چند دقیقـه           
 کشد تا چند ساعت طول می

  
 back end  پسینمرحلۀ 

 مرحلۀ پایانی یک فرایند ]رایانه[
  

 front end  پیشینمرحلۀ 
 مرحلۀ آغازین یک فرایند ]رایانه[

  
 excitement phase  تهییجمرحلۀ 

ین مرحلۀ چرخۀ پاسـخ جنـسی        اول ]شناسی  روان[
ــارز آن تجمــع فــراوان خــون در   کــه ویژگــی ب

 اندامهای تناسلی است
  

  مرده بودن ←مردگی 
  

 democrat  باور   مردم
  ساالری مردم فرد معتقد به ]سیاسی[

 دموکرات .متـ 
  

 reference man  مبنامرد 
 مردی که از نظر خصوصیات تشریحی و        ]تغذیه[

 سط باشدشناختی در حد متو کاراندام
  

 democracy  ساالری مردم
نظـامی سیاسـی کـه در آن برگزیـدگان           ]سیاسی[

  کنند مردم حکومت می
  

  ,e-democracy  الکترونیکیساالری  مردم
    electronic democracy 

ــه[ ــات  ]رایانـ ــای ارتباطـ ــتفاده از فنّاوریهـ  اسـ
ــی ــشبرد   ،الکترونیک ــرای پی ــت، ب ــد اینترن  مانن

ــردم ــدهای مـ ــاالرانه در ح فراینـ ــای سـ کومتهـ
 ساالر مردم
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  dullness1 بودنمرده 
  اقیتبرّ یا جالنبود  ]رنگ  پلیمر[

  مردگی .متـ 
  

  buffet boundary  لرز سازهمرز 
 شـروع   لـرز   سازهمحدودۀ سرعتی که     ] هوایی .ح[

  شود می
  

  کاسنیان ←مرکبان 
  

 orthocentre  ارتفاعیمرکز 
 نقطۀ حاصل از تالقی ارتفاعهای مثلث ]ریاضی[
  

 referral centre  رجاعیامرکز 
ــداری[ ــابع  ]کتاب ــه من ــان ب ــدایت محقق ــز ه  مرک

هـا و مراکـز اسـناد و          ، از قبیل کتابخانه   اطالعاتی
 افراد حقیقی

  
 information centre  اطالعاتمرکز 

 کـار اصـلی آن ذخیـره و         مرکزی کـه   ]کتابداری[
 برای اشاعۀ مـستمر     بازیابی اطالعات پردازش و   

  م نیـاز کـاربران     یا براسـاس درخواسـت و اعـال       
 است

  
 buy-back center  مرکزبازخرید

تواننـد    مرکزی که در آن افراد مـی      ] زیست  محیط[
پسماندهای بازیافتنی خود را در مقابل دریافـت        

 پول تحویل دهند
  

  ,forecasting center   بینی  پیشمرکز 
central forecasting office 

 و   که مسئول تهیـۀ تحلیلهـا      بینی  پیشادارۀ   ]جوّ[
 یابی است های پیش نقشه

  ای جهانی بینی پهنه پیشمرکز 
    world area forecast center, WAFC 

هـای    بینی  مختص تهیه پیش  بینی    پیشمرکز   ]جوّ[
 باال در سطح جهانی و ارائـۀ آنهـا بـه            رقمی جوّ 

 ای ای منطقه  پهنهبینی پیشمراکز 
  

 accumulation centre  تجمعمرکز 
ای که خاستگاه یـک گونـه      منطقه ]زراعت  .ک[

شود، ولـی تنـوع آن گونـۀ خـاص در             تلقی نمی 
  آنجا زیاد است

  
 health spa  ورزشی تفریحیمرکز 

 مرکز فعالیتهای تندرستی و تفریحی      ]گردشگری[
  مهمانخانه/  در هتل

  
  ,e-contact center  تماس الکترونیکی مرکز 

electronic contact center, electronic call 
center 

ای مرکزی در یک سازمان که تمـام          نقطه ]رایانه[
  شود تماسهای مشتریان از آنجا مدیریت می

  
 centralizer, commutant  ساز مرکزی

در یک گروه، زیرگروه متشکل از همـۀ        ] ریاضی[
عنصرهایی از گروه که با عنصری مفروض یا بـا          

ای مفروض از گروه      همۀ عنصرهای زیرمجموعه  
 شوند جا می جابه

  
 mortido  مایه مرگ

در روانکاوی، کارمایۀ روانی مـرگ       ]شناسی  روان[
و تخریــب و خــودتخریبی کــه در پرخاشــگری 

 یابد نمود می
  

  میناتود ← مروارید مینایی
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  ترمز نسبیمسافت 
    relative braking distance  

حداقل فاصلۀ بین دو قطـارِ  در حـال           ]ریلی. ح[
ای کـه در صـورت ترمزگیـری،          حرکت به اندازه  
 ر جلویی برخورد نکندقطار پشتی به قطا

  
  ,sacred travel  آیینیمسافرت 

    metaphysical tourism 
 که در آن امکان     گردی  موضوعنوعی  ] گردشگری[

دیدار از مراکز مهم معنوی جهان را برای مؤمنان         
 کنند سال، فراهم می سنتی، عمدتاً خانمهای میان

  
 docusoap  احساسی ـ  مستند

ــینما[ ــزه ]س ــس آمی ــیلم م ــۀ تند و ای از ف مجموع
 دربـــارۀ زنـــدگی یـــا موقعیتهـــا و احـــساسی

 رویدادهای واقعی
  

  docudrama  داستانی مستند 
ای تلویزیونی که در آن رویدادهای        برنامه ]سینما[

پـردازی شـده      واقعی کنونی یا تـاریخی داسـتان      
  است

  
  ,mockumentary  مستندنما

    mock documentary  
ند اسـت، امـا     فیلم داستانی که ظاهراً مست     ]سینما[

  بر رخدادهای واقعی استوار نیست
  

  blister copper  جوشدارمس 
 درصـد و    99 تـا    96مسی با خلوص     ]متالورژی[

 زده که با دمیدن هـوا بـه درون مـسِ            ظاهر تاول 
  شود شده تولید می  ذوب(matte) ماتِ

  
 farce player  گر مسخره

 گری مسخره بازیگر نمایشهای ] نمایشی . ه[

 farce  گری  مسخره
دار مبتنـی بـر        نوعی نمـایش خنـده     ] نمایشی   .  ه[

معنا و موقعیتهای مـضحک       رویدادهای جزئی بی  
  و اعمال پرسروصدا

  
 short farcical play  کوتاهگری  مسخره

دار مبتنـی      نوعی نمایش کوتاه خنده    ] نمایشی   .  ه[
معنــا و موقعیتهــای  بــر رویــدادهای جزئــی بــی
 مضحک و اعمال پرسروصدا

  
  ,Chalcolithic  یسنگ مس

    Copper Stone Age 
ای میـان نوسـنگی و عـصر          دوره ]شناسـی   باستان[

ــسی    ــای م ــنگ و ابزاره ــه در آن از س ــرغ ک مف
کردند؛ این دوره مرحلـۀ گـذار میـان           استفاده می 

 اسـت کـه بـا       عصر مفـرغ   و   عصر سنگ صنایع  
دگرگونیهای فرهنگی و روابط بازرگانی شـناخته     

  شود می
  Copper Age  عصر مس   .متـ 

  
 distribution pipeline  توزیعمسیر 

ای کــه از طریــق آن  مــسیر یــا زنجیــره ]نظــامی[
 شود  میعملیات توزیع امکانات انجام

  
 orthogonal trajectory  قائممسیر 

خمی کـه همـۀ خمهـای یـک دسـتگاه          ]ریاضی[
 کند مفروض را به زاویۀ قائمه قطع می

  
  precision  مسیرنمای تقرب دقیق

approach path indicator, PAPI / Papi 
ردیفـی از چراغهـای راهنمـای روی         ] هوایی .ح[

پـذیر    باند که تقرب دقیق را برای خلبـان امکـان         
  سازد می
   چراغهای پاپی.متـ 
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 collection routes  آوری مسیرهای جمع
شــده بــرای  مــسیرهای مــشخص] زیــست محــیط[

  آوری پسماند جمع
  

 نظریۀ چندجسمی ← جسمیNمسئلۀ 
  

 نظریۀ چندجسمی ←چندجسمیئلۀ مس
  

 transportation captain  ترابری مسئول 
ونقـل را     حملوسائل  فردی که مسئولیت     ]سینما[

 درحین تولید فیلم برعهده دارد
  

 counselor  مشاور
 مشاورهفرد متخصص در  ]شناسی روان[
  

 information consultant  اطالعاتیمشاور 
ــداری[ ــردی  ]کتاب ــامان  ف ــوزۀ س ــه در ح دهی ک

 و تحقیــق و فعالیتهــای مــرتبط بــا آن اطالعــات
 دهد صورت انتفاعی مشاوره می به

  
 library consultant  کتابخانهمشاور 

ای از مهارتهـای       فـردی کـه مجموعـه      ]کتابداری[
ای مرتبط با فعالیتهای کتابخانه را در اختیار  حرفه

 دهد متقاضیان قرار می
  

 counseling  مشاوره
ۀ کمک تخصصی بـه مراجعـان       ارائ ]شناسی  روان[

برای توانمند کردن آنها در برخورد با مـشکالت         
ــاری،   ــر مــشکالت هیجــانی، رفت شخــصی، نظی

 شغلی، تحصیلی یا زناشویی
  

  forced counseling  اجباریمشاورۀ 
ای کـه فقـط در مؤسـساتی          مشاوره ]شناسی  روان[

فایـده    نظیر زندان قابـل اجراسـت و عمومـاً بـی          
  است

  
  ,marital counseling  ج ازدوامشاورۀ 

    marriage counseling  
ای کـه عمـدتاً بـه مـسائلی          مشاوره ]شناسی  روان[

مانند مسئولیتهای مشترک و وفاداری همسران و       
  پردازد انتظارات آنها از یکدیگر می

  
  eclectic counseling  التقاطیمشاورۀ 

هـا و     ای کـه در آن آمـوزه        مـشاوره  ]شناسی  روان[
هـای متنـوعِ      هایی را از میان نظریه    ها و روش    یافته

کنند و  گزینند و با یکدیگر ادغام می   موجود برمی 
  برند کار می در عمل به

  
  clinical counseling  بالینی مشاورۀ 

ای متمرکـز بـر مـشکالت         مـشاوره  ]شناسی  روان[
شخصی و هیجانی مُراجع با این هدف که او بـه           

ــذیریِ  ــشتر و (self-acceptance)خودپـــ  بیـــ
ــصم ــط    یمت ــد در رواب ــب و کارآم ــریِ مناس گی
  فردی برسد بین

  
 crisis counseling  بحرانمشاورۀ 

 و حـضوری و تلفنـی       مشاورۀ سیار  ]شناسی  روان[
که پس از وقوع بحران و بالیا به افـراد نیازمنـد            

 شود ارائه می
  

  پیش از ازدواجمشاورۀ 
    premarital counseling  

سـازی دو     های بـرای آمـاد      مـشاوره  ]شناسی  روان[
ــالی ازدواج و   ــسائل احتم ــرای حــل م طــرف ب

  زندگی مشترک
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  placement counseling  جایابیمشاورۀ 
خدماتی برای کمـک بـه افـراد در         ]شناسـی   روان[

انتخابِ شغل مناسب یا رشتۀ تحصیلی و انطباق        
و ) هـا  در مـورد فرزندخوانـده    (با شرایط جدیـد     

ایِ سازی معلوالن برای دستیابی بـه فرصـته         آماده
  شغلی

  
  ,sexual counseling  جنسیمشاورۀ 

    sex counseling 
 و راهنمـایی کـه      مـشاوره ای    گونـه  ]شناسی  روان[

مشاوران دربارۀ موضوعاتی نظیر کنترل موالید و       
ناباروری و مشکالت جنـسی بـه زوجـین ارائـه         

 کنند می
  

 Rogerian counseling  راجرزیمشاورۀ 
 که کارل   دایتگرمشاورۀ ناه ای    گونه ]شناسی  روان[

راجرز آن را ابداع کرده است و مبتنـی بـر درک            
همدالنــه و پــذیرش چــارچوبِ داوری مُراجــع 

 است
  

  pastoral counseling  روحانیمشاورۀ 
درمانی کـه      یا روان  مشاورهای    گونه ]شناسی  روان[

اصول آن از الهیات و علوم رفتـاری اخـذ شـده            
  است

  
  couples counseling  زوجینمشاورۀ 

 و راهنماییِ زوجها دربـارۀ      مشاوره ]شناسی  روان[
موضوعاتی نظیرِ مسئولیتهای مشترک و وفاداری      
و انتظاراتی که روابط آنها را تحـت تـأثیر قـرار            

  دهد می
  

 grief counseling  سوگمشاورۀ 
 ارائۀ مشاورۀ روانشناختی به افرادی      ]شناسی  روان[

شـان    که براثر مرگ عزیزانـشان کـارکرد طبیعـی        
 تل شده استمخ

  
  outreach counseling  سیارمشاورۀ 

 به افـراد در خـارج از        مشاورهارائۀ   ]شناسی  روان[
  مشاورهمراکز 

  
 vocational counseling  شغلی مشاورۀ 

 بــه کارکنــان بــرای مــشاورهارائــۀ  ]شناســی روان[
ــد و توســعۀ مهارتهــای   ــا شــغل جدی ــاق ب انطب

 ای و حل مشکالت شغلی حرفه
  

 occupational counseling  کاریابیمشاورۀ 
 برای انتخاب شغل با توجه      مشاوره ]شناسی  روان[

بــه ویژگیهــای شخــصی افــراد و شــرایط و     
 نظر خصوصیات شغل مورد

  
 group counseling  گروهیمشاورۀ 

ــشاوره ]شناســی روان[  و راهنمــایی و حمایــت م
 مُراجعان به صورت گروهی

  
 non-directive counseling  مشاورۀ ناهدایتگر

 مُراجـع   مشاورای که در آن       مشاوره ]شناسی  روان[
 احساسات و طرح مشکالت و تفـسیر       زاررا به اب  

حـل     او راه  کند تا خودِ    رفتارهای خود تشویق می   
 مشکالتش را بیابد

  
 directive counseling  هدایتگرمشاورۀ 

ــر مــصاحبه و  نــیتای مب مــشاوره ]شناســی روان[ ب
ای و   حرفــههــایِ گیــری و ارائــۀ توصــیه آزمــون
 آموزشی

  
 derivative1  1مشتق

دسـت    بـه  اشـتقاق آنچـه از فراینـد       ]شناسی  زبان[
 آید می
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  derived, derivative2  2مشتق
 اشــتقاقویژگــی آنچــه از فراینــد  ]شناســی زبــان[

 حاصل شده است
  

 problem solving  گشایی مشکل
منظـور یـافتن      پردازش شناختی بـه    ]شناسی  روان[

 مشخص، بـا انجـام یـک        حل برای مشکالت    راه
 سلسله عملیات

  
  آگاهانهگشایی  مشکل

    organic problem-solving 
در روانشناسی گشتالت، راهبـردی      ]شناسـی   روان[

برای حـل مـشکالت کـه بـا بـصیرت و تفکـر              
 خالقانه همراه است

  
  ماشینیگشایی  مشکل

    mechanical problem-solving 
هبـردی  در روانشناسی گشتالت، را    ]شناسـی   روان[

بـر عـادت و عـدم        برای حل مشکالت که مبتنی    
 توجه به ماهیت درونی مشکل است

  
  ,e-interview  الکترونیکی مصاحبۀ 

    electronic interview 
ای که از طریق اینترنت صـورت          مصاحبه ]رایانه[

  گیرد می
  ـ مصاحبه  ای.متـ 

  
 vox pop  خیابانیمصاحبۀ 

که در آن نظـر     های کوتاه تلویزیونی       مصاحبه ]سینما[
 شوند رهگذران را در مورد موضوع خاصی جویا می

  
  counseling interview  ای  مشاورهمصاحبۀ 

 راهنمـایی   ۀمصاحبۀ اولیه برای ارائ    ]شناسی  روان[
  مشاورهو 

  Ptolemaic Egypt  بطلمیوسیمصر 
 تا  304 از   ،ای در تاریخ مصر     دوره ]شناسی  باستان[

  .م. ق30
  Ptolemaic period  دورۀ بطلمیوسی   .متـ 

  
  ها دورۀ پیش از سلسله ←ها  مصر پیش از سلسله

  
  ها دورۀ سلسله ← ها سلسلهمصر 

  
 burlesque  مضحکه

ای نمایشی کـه موضـوع یـا           هجویه ] نمایشی   .  ه[
گیـرد و معمـوالً بـا         سبکی جدی را به سخره می     

 رقص و آواز همراه است
  

 Araucariaceae  کاجیان مطبق
داران کـه     ای از مخـروط     هتیـر  ]گیاهی  .زیست[

بندی منظم و اغلب فراهم       درختانی بلند با شاخه   
(whorled)هستند  

  
 population equivalent  جمعیتیمعادل 

عدد تخمینی جمعیتی که آلـودگی      ] زیست  محیط[
فاضالب تولیدی آنها معـادل آلـودگی فاضـالب         

 یک واحد صنعتی است
  

  دیفرانسیل خودگَردمعادلۀ 
    autonomous differential equation 

معادلــۀ دیفرانــسیلی کــه در آن متغیــر ] ریاضــی[
 طور صریح ظاهر نشده باشد مستقل به

  
  دیفرانسیل ناخودگَردمعادلۀ 

    non-autonomous differential equation 
معادلــۀ دیفرانــسیلی کــه در آن متغیــر ] ریاضــی[

  طور صریح ظاهر شده باشد مستقل به



  کُش آفت به مقاومت  285  

 

 altimeter equation  فرازیابمعادلۀ 
ایستایی که در محاسبۀ      شکلی از معادلۀ آب    ]جوّ[

 رود تنظیم فرازیاب به کار می
  

 auxiliary equation  کمکیمعادلۀ 
برای معادلۀ دیفرانسیل خطی با ضرایب      ] ریاضی[

ای کـه بـا اسـتفاده از          ای چندجملـه    ثابت، معادله 
تـوان جوابهـای مـستقل معادلـۀ          جوابهای آن می  

 دست آورد مگن متناظر را بهدیفرانسیل ه
  

 carcass disposal  الشهسازی  معدوم
سوزاندن یا مدفون کـردن الشـۀ        ]زراعـت   .ک[

  شده حیوانات تلف
  

 information architecture  اطالعاتمعماری 
سازی یک سامانۀ اطالعاتی برای        مدل ]کتابداری[

 در اطالعــاتگــردآوری و ســازماندهی و ارائــۀ 
 جهت اهداف خاص

  
 nutrification  افزایی غذیم

ای که     افزودن مواد مغذی به غذا به اندازه       ]تغذیه[
 از اجزای اساسی غذا به شمار آیند

  
 nutrificated  شده  افزایی مغذی

شـده بـه آن        غذایی که مواد مغذی افزوده     ]تغذیه[
به حدی است که از اجزای اساسی آن محسوب         

 شوند می
  

  ,pulp, dental pulp  دندان مغز 
    tooth pulp, pulpa dentis 

 و    پُرعـروق   همبنـدی   بافت ]پزشکی  دندان  .پ[
   قرار دارد  دندان  مرکزی  حفرۀ  درون  که پُرعصبی

  غزهم .متـ 

  مغز دندان ←مغزه
  

 pulpitis  آماس مغزه
    دندان مغزۀ  آماس ]پزشکی دندان  .پ[
  

 pulpectomy  بَرداری  مغزه
    دندان مغزۀ   کامل برداشتن ]پزشکی دندان  .پ[
  

 pulpotomy, pulp amputation  بُری مغزه
تاجی مغـزۀ    بخش  برداشتن ]پزشکی  دندان  .پ[

  دندان
  

 pulp cap(ping)  پوشی مغزه
ــدان  .پ[ ــکی دن ــرار دادن ]پزش ــش ق ــا   پوش  ی

  مغزۀ   بر روی   دهنده   مواد تسکین    حاوی  پانسمانی
    دندان بازشدۀ

  
 diversity concepts  زیستی تنوعمفاهیم 

مفاهیم نـاظر بـر بررسـی تنـوع          ]جنگل  .منابع[
زیـــستی در ســـه حـــوزۀ ژنتیـــک و گونـــه و 

 سازگان بوم

  
  فکی گیجگاهیمفصل 

    temporomandibular joint, TMJ  
   کلّگـــی  بـــین مفـــصل ]پزشـــکی دنـــدان  .پ[
)condyle (گـــودی و   پـــایین فـــک  اســـتخوان  

) articular tubercle (  و دگمۀ مفصلی ای زیرواره
    گیجگاهی استخوان

  
 pesticide resistance  کُش  مقاومت به آفت

پایداری یک گیـاه یـا جـانور در          ]زراعت  .ک[
 کُش آفتبرابر 
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 insecticide resistance  کُش مقاومت به حشره
پایـداری یـک موجـود در برابـر          ]زراعت  .ک[

 کُش حشره
  

 herbicide resistance  کُش  علفبهمقاومت 
 کُش علفپایداری گیاه در برابر  ]زراعت  .ک[
  

 chip resistance پری در برابر تراشه مقاومت 
مقاومــت فــیلم مــادۀ پوشــشی در برابــر  ]پلیمــر[

شکست یا پریـدگی موضـعی ناشـی از ضـربه،           
 ویژه در بدنۀ خودرو  به

  
  stain resistance شدگی  در برابر لک مقاومت 

ـ      ]پلیمر[ شـدن براثـر      ر لـک  مقاومت مـاده در براب
  گذار، مانند چای و خون عوامل لکه

  
 گیر شارش ←شی شارمقاومت 

  
 fluid resistance  شارهمقاومت 

نیرویی کـه در خـالف جهـت حرکـت           ]فیزیک[
 شود جسم در مایع یا گاز بر آن وارد می

  
 rolling resistance  غلتشی مقاومت 

نیروی مقاوم در برابر حرکت غلتـشی        ]ریلی. ح[
 روی ریلچرخ بر 

  
 fusible resistor  گدازپذیرمقاومت 

ای بـا مقاومـت انـدک کـه براثـر             قطعـه  ]فیزیک[
ــر جریانهــای   ذوب شــدن و قطــع مــدار، در براب

 کند ناگهانی از وسیلۀ الکتریکی حفاظت می
  

 hardening-off, hardening2  سازی  مقاوم
سازگار کردن گیاه درمقابل یـک       ] زراعـت  . ک[

دادن تدریجی آن در همـان      تنش محیطی با قرار     
 شرایط تنش

  
  الکترومغناطیسیسازی  مقاوم

    electromagnetic hardening2 
اقـداماتی بـرای حفاظـت از کارکنـان و           ]نظامی[

ــرات    ــل اثـ ــزات در مقابـ ــسات و تجهیـ تأسیـ
ــق   ــسی از طری ــرژی الکترومغناطی ناخوشــایند ان

بنـدی و اتـصال بـه         پاالیش و تـضعیف و عـایق      
 زمین

  
 oxygen uptake  گیری ژناکسیمقدار 

مقـدار اکـسیژنی کـه در اکـسایش         ] زیست  محیط[
 شود بیوشیمیایی مصرف می

  
 tourist enclave  محصورمقصد 

مقــصدی کــه بــرای جلــوگیری از ] گردشــگری[
تعارضات مردم مقیم بـا گردشـگران محـدود و          

 مجزا شده است
  

 saturation scale  خلوصمقیاس 
کــه از نظــر رنگهــایی  مجموعــه ]رنــگ  پلیمــر[

  رنگ به یک اندازه با هم تفاوت دارندخلوص
  

  فام  دمای تکمقیاس 
    monochromatic temperature scale 

مقیاس دمایی که براساس تـوان تابـشی        ] فیزیک[
  شود جسم سیاه در طول موجی معین تعریف می

  
  اقیتگیری برّ اندازهمقیاسهای 

  gloss measurement scales  
هایی بـرای تعیـین عـددی         امانهس ]رنگ  پلیمر[

  کند ی که انسان با چشم درک می  اقیتبرّمیزان 
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  blowhole  مُک
های کوچک یا بزرگ  حفره هریک از    ]متـالورژی [

در قطعه که از گیرافتادن هوا یا گـاز در جریـان            
 معمـوالً در محلهـای      ،مذاب در قطعۀ ریختگـی    

  آیند وجود می  به،ضخیم
  

 locus  مکانه
 ماننــد ،شــناختی بقایــای باســتان ]شناســی باســتان[

طـور مجـزا      ها، که در کاوش بـه       ها و سازه    نهشته
 شوند گذاری می ثبت و شماره

  
 implosive  مکیده

سازوکار ویژگی آوای حاصل از     . 1 ]شناسی  زبان[
آوای حاصـل   . 2 جریان هوای چاکنایی درونسو   

 سازوکار جریان هوای چاکنایی درونسواز 
  

 uvular  مالزی
ویژگی همخوانی کـه در تولیـد آن         ]ناسیش  زبان[

 یابد می زبان با مالزه تماس ۀعقب یا ریش
  

  dysphoria  مالل
 احساس ناخوشایندی یا ناراحتی و      ]شناسی  روان[

 با مشخصۀ غمگینی و نارضـایتی       خُلقحالتی از   
 قراری بیو گاهی 

  
  ,amalgamation  سازی  ملغمه

    amalgam treatment  
داسـازی فلـزات از سـنگ       فراینـد ج   ]متالورژی[

  معدن از طریق آلیاژ کردن آنها با جیوه
  

 dysphoric  ملول
 مالل ویژگی فرد دچار ]شناسی روان[
  

  bitangent, double tangent  دوگانهمماس 

خطی که در دو نقطۀ متمایز بر خمی یا         ] ریاضی[
 ای مماس باشد رویه

  
 appeasement  مماشات

رابـر حریـف    سیاست کوتاه آمـدن در ب      ]سیاسی[
  برای تأمین صلح

  
 interdiction  ممانعت

 مختـل کـردن و       و اقدامی برای منحرف   ]نظامی[
ــیش از    ــمن پ ــامی دش ــالقوۀ نظ ــوان ب ــدام ت انه

 کارگیری آن علیه نیروهای خودی به
  

 air interdiction  هواییممانعت 
 اجرای عملیات هوایی به منظـور انهـدام        ]نظامی[
جام عملیات نیروی   خیر در ان  سازی یا تأ     خنثی یا

طـور    که بتواند به    نظامی دشمن، قبل از این     بالقوۀ
 ای دور از نیروها وارد عمل شود مؤثر در فاصله

  
  چلیپا ←ظه هَمْمُ
  

 mamelon  مَمینه
   برجـستگی    سـه  از  هریـک  ]پزشکی  دندان  .پ[

 در    پـیش    دنـدانهای    برندۀ   موجود در لبۀ    کوچک
   آنها رویش هنگام 

  
  ی سن جنینیبرامناسب 

    appropriate for gestational age, AGA 
 ویژگی نوزادی که وزن آن بین ده تا نود          ]تغذیه[

 درصد وزن استاندارد سنش باشد
  

  منبع اصلی اطالعات
    chief source of information 

هـای     منبع مرجح بـرای توصـیف داده       ]کتابداری[
 نگاشتی یک اثر کتاب
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  sedimentation curve    گذاری منحنی رسوب
دهندۀ مقـدار انباشـت        منحنی نشان  ]شناسی  زمین[

شـده از یـک تعلیـق         شده یا خارج    رسوب نهشته 
 یکنواخت در واحدهای متوالی زمان

  
 growth curve  رشدمنحنی 

) عموماً نوزاد (ای که رشد فیزیکی        منحنی ]تغذیه[
 دهد را درطول زمان نشان می

  
 project charter  پروژهمنشور 

 پـروژه سندی کـه آغـازگر یـا حـامی           ] پروژه .م[
 را رسـمیت  پـروژه کنـد و بـر پایـۀ آن      صادر می 

دهـد تـا       اختیـار مـی    مدیر پـروژه  بخشد و به      می
کـار    بـه  پـروژه منابع در اختیار را برای فعالیتهای       

 گیرد
  

 enamel prism, enamel fiber  میناییمنشور 
  هــای میلــه از  هریــک ]پزشــکی دنــدان  .پ[

    دندان یا  مین دهندۀ نند تشکیلمنشورما
  enamel rod   مینایی  میلۀ  .متـ 

  
 trance logic  ای  خلسهمنطق 

 گرایش افـراد تحـت خوابـواره بـه          ]شناسی  روان[
فــرورفتن همزمــان در چنــد فکــر غیرمنطقــی و 

 متناقض

  
 weapons free zone  اختیار به آتشمنطقۀ 

 منطقۀ پدافند هـوایی بـرای حفاظـت از          ]نظامی[
غیـر از پایگاههـای     (اکن و تأسیـسات حیـاتی       ام

 آتش علیـه هـر نـوع        اجرایکه در آنجا    ) هوایی
هدفی مجاز است، مگر آنکـه خـودی بـودن آن           

 ثابت شود

 Albireo  دجاجهمنقار 
ستارۀ بتـا در صـورت فلکـی دجاجـه و           ] نجوم[

های دوتـایی آسـمان،       ترین ستاره   یکی از شناخته  
 و 1/3قـدر   بـا   3شامل غول درخشانی از ردۀ ک       

ــۀ ردۀ ب  ــدر  5/9کوتول ــا ق ــای 1/5 ب  در رنگه
 سـال نـوری از      380فاصلۀ    نارنجی و سبزآبی، به   

 خورشید
  

 mouthpiece  منقاری
شـکل منقـار بــرای     نـوعی دهـانی بـه   ]موسـیقی [

زبانــه و ســازهای خــانوادۀ  ســازهای بــادیِ تــک
 ریکوردرها

  
 détaché (fr.)  منقطع

طـور    ی بـه   اجرای نتها در سازهای زهـ      ]موسیقی[
  جدا از هم

  
 grand détaché (fr.)  بلند منقطع 

ای از اجـرای منقطـع کـه در آن             گونـه  ]موسیقی[
زمانِ به ارتعاش درآوردن نتْ بلنـدتر از اجـرای          

  منقطعِ معمولی است
  

 détaché sec (fr.)  خشکمنقطع 
ای از اجـرای منقطـع کـه در آن             گونـه  ]موسیقی[

که با ایجـاد    شود    شکلی اِعمال می    فشار صوتی به  
صوتی قوی، در مقابل سکوتهای بین نتها، حالت        

 شود خشکی به صدا داده می

  
 petit détaché (fr.)  کوتاهمنقطع 

ای از اجـرای منقطـع کـه در آن             گونـه  ]موسیقی[
زمانِ به ارتعاش درآوردن نتْ کوتاهتر از اجرای        

 منقطعِ معمولی است
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  یار رَزش ←تعاونی مواد 
  

 food oriented chemicals  مواد غیرمغذی غذا
 مواد شیمیایی موجود در غـذا کـه ارزش       ]تغذیه[

 غذایی ندارند

  
 agglomerated material  ای  کلوخهمواد 

  متـــشکل از ذرات ریـــزِ وادمـــ ]متـــالورژی[
  چسبیده هم به

  
 drug tourism  موادگردی

 سفر به مقصدی خاص برای خریـد        ]گردشگری[
 یـا  صـورت قـانونی   یا مـصرف مـواد مخـدر بـه     

 غیرقانونی

  
 wrapping materials  پیچی لفافمواد 

پـذیری کـه در       کاغذ یـا مـواد انعطـاف       ]غذا. ف[
 روند کار می  بهپیچی لفاف

  
  مبدأتفکیکمواد 

    source separated materials 
پـسماندهایی کـه در محـل تولیـد         ] زیست  محیط[

 اند تفکیک شده

  
  dead engine  ازکارافتادهموتور 

وتوری که پس از خاموش شدن در       م ] هوایی .ح[
  اندازی مجدد نیست هنگام پرواز قابل راه

  
 good engine  پایاموتور 

در هواپیماهای چندموتوره، موتـوری      ] هوایی .ح[
که پس از خرابی همۀ موتورها به کار خود ادامه          

  دهد می

 critical engine  حیاتیموتور 
موتـوری کـه ازکارافتـادن آن امنیـت          ] هوایی .ح[

  اندازد شدت به خطر می اگرد را بههو
  

 traction motor  شنده کِموتور 
موتور الکتریکی مـورد اسـتفاده بـرای         ] ریلی .ح[

تأمین گـشتاور محـرک یـا ترمـزیِ یـک محـور             
 لکوموتیوخودکشند یا 

  
 Alfven wave  وِنآلموج 

موجی عرضی که در ناحیۀ دارای میـدان        ] نجوم[
 نـام آن از     شـود و    مغناطیسی و پالسما ایجاد می    

 فیزیکدان سوئدی هانس آلوِن گرفته شده است
  

 plane-polarized wave  قطبیدۀ تختموج 
ــک[ ــیط   ]فیزی ــسی در مح ــوجی الکترومغناطی م

همگن و همسانگرد که بُردار میدان الکتریکی آن      
ای ثابـت، کـه شـامل جهـت           همواره در صـفحه   

 انتشار است، قرار دارد
  

  ,e-corporation  الکترونیکی مؤسسۀ 
    electronic corporation  

وکار خود را عمـدتاً       ای که کسب     مؤسسه ]رایانه[
  دهد از طریق اینترنت انجام می

  ـ مؤسسه  ای.متـ 
  

 music tourism  گردی  موسیقی
ــه در آن ] گردشـــگری[ نـــوعی گردشـــگری کـ

گردشگران برای تماشای کنـسرت موسـیقی بـه         
 کنند محل برگزاری آن سفر می

  
  بْپرتا موشک دوش

    shoulder-launched missile 
گیری و شـلیک،       هدف برای موشکی که    ]نظامی[

 دهند پرتابگر آن را روی شانه قرار می
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 penetrating missile  گر موشک رخنه
نوعی موشک با فیوز تـأخیری و کالهـک          ]نظامی[

ویژه که برای تخریب اهداف پنهان در زمین به کار          
 شود ی منفجر میرود و پس از نفوذ تا عمق معین می

  
 attack position  تکموضع 

 محلـی کـه قبـل از آغـاز عملیـات، ردۀ             ]نظامی[
 شود هجوم در آن مستقر می

  
 allosteric site  دگرریختاریموضع 

مایـه   زی/  مکانی در یک مولکـول آنـزیم   ]شیمی[
 که غیرفعال یا کمتر فعال است

  
 niche tourism  گردی  موضوع

ی از بخـــش تخصـــصی کـــوچک] گردشـــگری[
 (target market) گردشگری که برای بازار هدفِ

  همان بخش جذابیت دارد
  

  localizer  نما موقعیت
آنتن و پرتو سامانۀ فرود بـا دسـتگاه          ] هوایی .ح[

  سازد پذیر می که هدایت سمتی را امکان
  

 trichotillomania  بارگی  موکَنی
ــه ]شناســی روان[ ــوعی اخــتالل در کنتــرل تکان  ن

(impulse control disorder)  ــرد ــه در آن ف  ک
کند   موهایی از بخشهای مختلف بدن خود را می       

 فزاینده قبل از عمل کندن مـو و         تنشو احساس   
 احساس رضایتِ فراوان بعد از آن دارد

  
 trichotillomaniac  باره  موکَنی

 بارگی موکَنیفرد دچار ] شناسی روان[
  

  مؤلفه وردایی ←واریانس مؤلفۀ 

 variance component  ورداییمؤلفۀ 
ــی[ ــۀ ] ریاض ــانسدر تجزی ــهواری ای از   مجموع

ها به چند جزء، هـر جـزء قابـل اسـتناد بـه                داده
  منبعی معین

  مؤلفۀ واریانس.متـ 
  

 isotopic molecule  ایزوتوپی مولکول 
ای با ایزوتـوپ     مولکولی که شامل هسته   ] فیزیک[

 مشخص است
  

  linear molecule   خطی مولکول 
ولی که در آن اتمهـا در یـک خـط           مولک ]شیمی[

  صاف با دو درجه آزادی خطی قرار دارند
  

  fluxional molecule  پویا درونمولکول 
ــیمی[ ــه ]ش ــه ب ــولی ک ــازآرایی    مولک ــرعت ب س

دهـد و اتمهـای آن        مولکولی در آن رخ می      درون
 شوند ارز مبادله می در ساختارهایی هم

  
 ecological type  شناختی بوممونۀ 

ای کـه ترکیـب طبیعـی         منطقـه  ]جنگـل   .منابع[
بالقوه و خاصی از یک اجتماع و خاک و سیمای          

 منظر و اقلیم را دارد
  

 stand type  تودهمونۀ 
ای از تـوده کـه بـا هــدف     رده ]جنگـل   .منـابع [

شـناختی و معمـوالً براسـاس         مدیریتی یا جنگـل   
 شود ترکیب و ساختار و سن تعریف می

  
  habitat type  زیستگاه مونۀ 

ای از زیستگاهها که در       مجموعه ]جنگل  .منابع[
توانـد بـه اوج       آنها رشد جوامع گیاهی مشابه می     

  برسد
 potential vegetation   پوشش گیاهی بالقوه    .متـ 



  دامنه میان  291  

 

 frenum  مهار
   کالبدشــناختی ســاختاری ]پزشــکی  دنــدان. پ[

    اندام  یک  حرکت  محدودسازی برای
  

 frenectomy  بَرداریمهار 
 کـه در آن     جراحـی نـوعی    ]پزشکی  ندان د . پ[

 بریـده و    آرَک سازۀ فـک    از محل اتصال به      مهار
  شود جدا می

  
 frenotomy  مهاربُری

   خـصوص    بـه  مهـار   بریدن ]پزشکی   دندان . پ[
   ازطریق جراحی مهار زبانی

  
 lingual frenum  زبانیمهار 

   کـه    زیر زبـان     مخاطی  چین ]پزشکی   دندان . پ[
   پـایین   فـک  سـازۀ     آرَک و     دهـان   کـف    را به   زبان

  کند  و آن را مهار می متصل
  

 bolster anchor  گهوارهمهار 
ای با دو سر السـتیکی در دو سـر            میله ] ریلی .ح[

 بوژی مسافری که یـک طـرف آن         گهوارۀانتهای  
 وصـل   گهـواره  و طرف دیگـر بـه        قاب بوژی به  

 است

  
 labial frenum  بیلَمهار 

   میانی  خط در    مخاطی  چین ]پزشکی   دندان . پ[
  کند  را مهار می  و آن  متصل  لثه  را به  لب که

  
 fog dispersal  زدایی مه
فرایندی که در آن مِه طبیعی با گرم کـردن           ]جوّ[

افـشانی در مِـه       سطح زمین یا افشاندن آب یا یخ      
 شود اَبَرسرد پراکنده می

 fog dissipation  کاست  مه
 گرمایش  براثردیدشدن مِه   فرایند طبیعی ناپ   ]جوّ[

خورشیدی در هنگام طلوع یـا افـزایش سـرعت          
 باد و آمیختگی با هوای گرم و خشک باالی آن

  
 برْکماناَ ←ْکمان  مه

  
 dumb ammunition  غیرهوشمندمهمات 

 نـوع سـامانۀ هـدایتی       هـر  بمبی که فاقد     ]نظامی[
 است

  
 submunition  فرعیمهمات 

مأموریـت از    انجـام  مهمـاتی کـه بـرای        ]نظامی[
 شود مهمات اصلی جدا می

  
 information engineering  مهندسی اطالعات

 به محصول یـا     اطالعات تبدیل   فرایند ]کتابداری[
استفاده برای مردم که شامل طراحی  خدمات قابل

 و ساخت و نگهداری است

  
 interseeding  بذرکاری میان

بذرکاری در میان مرتع یا چمنزار       ]زراعت  .ک[
  بهبود وضعیت یا تغییر تراکم آنبرای

  
 interlude  پرده  میان

نمایش کوتاه طنزآمیز و گاه اخالقی       ] نمایشی   .  ه[
یا در مهمانیها   که در فاصلۀ میان دو پردۀ نمایش        

 شد اجرا می
  

 midrange  دامنه میان
ــی از  ] ریاضــی[ ــۀ مرتب ــرای مجموع ــدار، nب  مق

 میانگین مقدار اول و آخر
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 mesophile  دمادوست  میان
ویژگــی باکتریهــا یــا ســایر    ] زیــست محــیط[

ریزاندامگانهایی که بیشترین رشد آنها در دمـای        
  درجۀ سلسیوس است40 تا 25متوسط حدود 

  
 interdental  دندانی   میان

ویژگی همخوانی کـه در تولیـد آن         ]شناسی  زبان[
 گیرد نوک زبان بین دندانها قرار می

  
 medium oil روغن میان

 محتوای روغـن  ویژگی رزینی که     ]رنگ  پلیمر[
 آن در حد متوسط است

  
 Mesolithic/mesolithic  سنگی میان

ــتان[ ــی باس ــه   دوره ]شناس ــسان ک ــاریخ ان ای در ت
ازتاریخ تعلـق دارد و بـا         منحصراً به اروپای پیش   

نشینی یخچالهای عصر یخبندان و تغییرات        عقب
)  سـال پـیش    10000حدود  (اقلیمی ناشی از آن     

  ودش آغاز می
 Middle Stone Age  عصر سنگ میانی   .متـ 

  
  زمان ماند یاختهمیانگین 

    mean cell residence time, MCRT  
هـا در     زمان متوسط توقـف یاختـه     ] زیست  محیط[

  سامانۀ لجن فعال
 sludge age   عمر لجن .متـ 
 solids retention time  ماند مواد جامد   زمان

  
  ensemble mean  همادیمیانگین 

شـده    بینـی   پیشمیانگین یک متغیر یا میدان       ]جوّ[
 بینی همادی پیشدر 

  
  Caryophyllaceae  میخکیان

ــست[ ــاهی  .زی ــره ]گی ــک تی ــانان  ای از میخ س
(Caryophyllales) ًیــک یــا چندســاله کــه غالبــا 

دارای برگهای متقابـل سـاده و گلهـای مـنظم و            
  دار هستند گلبرگهای ناخنک

  
 induction field  القایی میدان 

ای از میدان الکترومغناطیـسی کـه         مؤلفه] فیزیک[
 ناشی از عبور جریان متناوب است

  
 base field, ground field  زمینهمیدان 

میــدان مورداســتفاده در تعریــف یــک ] ریاضــی[
 فضای بُرداری

  
  ,bolster snubber  گهوارهمیراگر 

spring dampener, friction dampener 
جاد اصطکاکْ نوسانات   ابزاری که با ای    ] ریلی .ح[

 کند همزمان فنرهای بوژی را  مستهلک می
  

 seed rate  بذرمیزان 
مقدار بذر کاشته شـده در واحـد         ]زراعت  .ک[

 سطح
  

  ساز استراحت و سوختمیزان 
    resting metabolic rate, RMR 

وســاز فــرد در هنگــام   شــدت ســوخت]تغذیــه[
 استراحت کامل بدنی و ذهنی

  
 riding habits  اریسو  عمومیْمیزان 

ونقـل    میزان تمایل به استفاده از حمل     ] شهری. ح[
عمومی در یـک محـدودۀ مـشخص نـسبت بـه            

 هجمعیت آن محدود
  

 microwave maser  ریزموجمیزر 
میـزری کـه تـابش ریزمـوج همـدوس           ]فیزیک[

 کند گسیل می
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 Alhena  میسان
ای در صورت فلکی جوزا بـا قـدر           ستاره] نجوم[
 است و در فاصلۀ     1از ردۀ الف   که زیرغولی    9/1

  سال نوری از زمین قرار دارد57
  

  مرکزگریزیمیکروسکوپ 
    centrifuge microscope 

هـای در     میکروسکوپی که بـا آن نمونـه       ]فیزیک[
  کنند حال گریز از مرکز را مشاهده می

 ریزبین مرکزگریزی .متـ 
  

  tapping bar  بارگیری میلۀ 
ز آن در عملیـات     تیزی کـه ا     میلۀ نوک  ]متالورژی[

  کنند برداری از کورۀ بلند استفاده می بهره
  

  operating rod, throw rod  حرکتمیلۀ 
های سوزن را به ماشین       ای که تیغه    میله ]ریلی. ح[

 کند سوزن وصل می
  

 connecting rod  رابطمیلۀ 
ای کـه در امتـداد میلـۀ سرسـوزن           میله ]ریلی. ح[

هــای میلــۀ انت قرارگرفتــه و ماشــین ســوزن را بــه
 کند سوزن وصل می

  
 head rod, number one rod  سرسوزنمیلۀ 

نزدیکترین میلۀ سوزن بـه نـوک تیغـۀ          ]ریلی. ح[
  سوزن

  
  switch rod  سوزنمیلۀ 

هـای فـوالدی کـه        هریک از انواع میله    ]ریلی. ح[
های سوزن را برای حفظ فاصله به یکـدیگر           تیغه

 کند وصل می
  

 lock rod  قفلمیلۀ 

ای برای تقویت عمل میلۀ حرکت        میله ]ریلی. ح[
 سوزن

  
 brake triangle  ترمزمثلث  میله

بنـدی محـوری ترمـز        بخشی از اهـرم    ]ریلی. ح[
 کـه نیـروی   (shoe brake)سامانۀ ترمز کفـشکی  
بندی مرکزی به کفش ترمز       ترمزگیری را از اهرم   

  کند منتقل می
  

  ,track gauge rod, tie rod  مهار عرضمیلۀ 
    gauge bar  

ای فوالدی با یک یـا دو گیـره در            میله ]ریلی. ح[
هر سر آن برای اتصال به پایۀ ریل و جلـوگیری           

 از افزایش عرض خط
  

  منشور مینایی ← میناییمیلۀ 
  

 center pin, king pin, center bolt  نافیمیلۀ 
کاسـۀ  میلۀ فوالدی بلندی که از مرکـز         ] ریلی .ح[

ه را  گـذرد و دو کاسـ        مـی  کاسۀ سـقفی   و   بوژی
 دارد همراستا نگه می

  
  ,enamel, enamelum, dental enamel  مینا

adamantine, substantia adamantina  
dentis 

   و شـفافی    شـده    آهکی  بافت ]پزشکی  دندان  .پ[
  پوشاند  می تاج   را در قسمت  دندان عاج  که

  
  ,enameloma, enamel drop   میناتود

enamel droplet, enamel excrescence,  
enamel nodule 

   تکـاملی    ناهنجـاری   نـوعی  ]پزشکی  دندان  .پ[
   زیر ناحیـۀ   مینا از     کوچکی   تودۀ   در آن    که  دندان
  شود  می تشکیل مینا   به ساروجه  اتصال

  enamel pearl  مروارید مینایی   .متـ 
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  رویشیِ مینا کم ← مینازایی ناقص
  

 mottled enamel  دار لکمینای 
   براثر زیـاد بـودن       که  حالتی ]پزشکی  اندند  .پ[

آیـد و باعـث       وجود می      به   آشامیدنی  فلوراید آب 
 سـفید و     پیـسهای  و     لـک  مینـا   شود در سطح    می

  شود  ظاهر  ای قهوه

 chauvinism  شیفتگی میهن
  پرستی افراطی وطن ]سیاسی[
  

  chauvinist  شیفته میهن
  پرست افراطی وطن ]سیاسی[

  



  ن
 hopeless  ناامید

 ناامیدی ویژگی فرد دچار ]شناسی روان[
  

 hopelessness  ناامیدی
 احساس فرد از عـدم دسـتیابی بـه          ]شناسی  روان[

 وضعیت مطلوب در آینده
  

 food intolerance  غذایینابردباری  
 واکنش نامطلوب غیرایمنی به یک غذای       ]تغذیه[

 خاص
  

 fructose intolerance  فروکتوزینابردباری  
 کنش نامطلوب غیرایمنی به فروکتوز وا]تغذیه[

  
 glucose intolerance  گلوکزینابردباری  

  واکنش نامطلوب غیرایمنی به گلوکز]تغذیه[
  

 lactose intolerance  الکتوزینابردباری  
  واکنش نامطلوب غیرایمنی به الکتوز]تغذیه[

  
  ,open bite, apertognathia  ست نابَ

open bite malocclusion 
ـ   ]پزشـکی   اندند  .پ[ دهمایی کـه در آن     نوعی بَ

رهمایی مرکزی  دندانهای باال و پایین در حالت بَ      
  رسند به یکدیگر نمی

  nonocclusion  ناهمایی   .متـ 
  

  خلوص ←نابی 
  

  directional instability  سمتیناپایداری 
گرایش هواگرد به دورشدن از حالت       ] هوایی .ح[

ــی از درونْ   ــا ترکیب ــستقیم ب ــرواز م ــرش  پ  و س
  وضعیت گشت

  
  ,kink instability  شکنجیناپایداری 

    sausage instability 
ناپایداری پدیدآمده در پالسما که در آن       ] فیزیک[

گاز یونیده و میدان مغناطیسی محصورکننده هـر        
شـکنی بـا دامنـۀ        و  شـوند و چـین      دو ناپایدار می  

  آید وجود می فزاینده به
  

 heteroleptic  ناجورلیگاند 
ویژگی آن دسته از ترکیبات فلزات واسطه   ]شـیمی [

 یا گروه اصلی که بیش از یک نوع لیگاند دارند
  

 proportional region  تناسبی ناحیۀ 
 ─ ای روی نمودار شـدت سـیگنال        ناحیه] فیزیک[
ای کـه در آن شـدت    ولتاژ در شمارگرهای هسته    

  سیگنال متناسب با انرژی ذرات اولیه است
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 retrospective  مرورِ آثار
ای از فیلمها که بـه یـک          نمایش مجموعه  ]سینما[

ای خاص یا سـبک و   کارگردان یا بازیگر یا دوره  
 و کشور خاصی تعلق داردمضمون و گونه 

  
 muppet  مروسک

 Jim)  کـه جـیم هنـسن   عروسـکی  ] نمایشی . ه[

Henson)          در اواسط قرن بیستم آن را ابداع کـرد 
ــی و    ــفنج و طراح ــتفاده از اس ــی آن اس و ویژگ

 آمیز است ساختار مبالغه
  

 health fram  تندرستیمزرعۀ 
 درمانگــاهی واقــع در فــضای ســبز ]گردشــگری[

خواهنـد بـا     اشخاصـی کـه مـی     بیرون شهر برای  
فعالیـت بــدنی و رژیمهـای غــذایی مناسـب بــه    

  سالمتی و ظاهری خوب دست یابند 
  

  متنوعداری  مزرعه
    mixed farming, diversified farming 

نگهداری و پرورش حیوانـات و       ]زراعت  .ک[
کــشت چنــد محــصول گیــاهی در یــک مزرعــه 

 طور همزمان به
  

  ,farm tourism  گردی  مزرعه
agricultural tourism, farm stay tourism,  
vacation farm tourism 

ــگری[ ــتایی  ]گردش ــگری روس ــکلی از گردش  ش
بر بازدیـد از مـزارع فعـال و مـشارکت در              مبتنی

  فعالیتهای آنها برای تفریح
  

 strategic advantage  راهبردی مزیت 
 رابطۀ نسبی و کلی قدرت میان نیروهای        ]نظامی[

سـازد     یا چند کشور را قادر می      متخاصم که یک  
  را به طور مؤثر کنترل کنندسیاسیوضعیت 

 rambutan  مُژکی
میـوۀ گیـاهی بـا نـام علمـی           ]گیـاهی   .زیست[

 و (Nephelium lappaceum)سـرخالوی مژکـی   
خانواده با سرخالو و چشالو که شفت و گـرد            هم

وگاه بیضی و قطر آن سه تا شش سانتیمتر است          
تـایی قـرار دارد؛        دو تـا ده    هـای   که روی خوشـه   

رنـگ    پوست آن پوشیده از مـژک و معمـوالً بـه          
رنـگ    سرخ است؛ گوشتۀ آن شفاف و تـرد و بـه          

سفید و گاه مایـل بـه صـورتی اسـت و طعمـی              
ای شـفاف و      ترش و شیرین دارد؛ هستۀ آن قهوه      

  به قطر دو تا سه سانتیمتر است
  

 game show  تلویزیونیمسابقۀ 
 تلویزیـونی کـه در آن بـا         نـوعی برنامـۀ    ]سینما[

کننـدگانی کـه از قبـل         حضور مجری و شـرکت    
برگزیده یا از میـان حاضـران اسـتودیو انتخـاب           

شود؛ موضـوع ایـن       ای برگزار می    اند مسابقه   شده
صـورت   مسابقات بسیار متنوع و جایزۀ آنهـا بـه        

 نقدی یا کاالست
  

 talent show  تواناییهامسابقۀ 
ــینما[ ــونی  ]سـ ــسابقۀ تلویزیـ ــه در آن ای مـ  کـ

ای تواناییهـای خـود را        کنندگان غیرحرفه   شرکت
 گذارند ای به نمایش می در زمینۀ ویژه

  
 quiz show, quiz program  مسابقۀ دانستنیها

نوعی مسابقۀ تلویزیونی که در آن میـزان         ]سینما[
کننـدگان    اطالعات عمومی یا تخصصی شـرکت     

 شود با طرح پرسشهایی سنجیده می
  

 braking distance  ترمزمسافت 
مسافتی که قطار برای توقف یا کاهش        ]ریلی. ح[

ــیدن    ــت و رس ــرعت حرک ــود از س ــرعت خ س
 سرعت مورد نظر نیاز دارد به



  296  تُنُک ناحیۀ

 

  یهال تُنُک ← ناحیۀ تُنُک
  

  ناسازنمای ساعتها ← دوقلوهاناسازنمای 
  

 clock paradox  ساعتها ناسازنمای 
گیری بـازۀ     ناسازگاری ظاهری در اندازه   ] فیزیک[

زمانی بین دو رویداد مشخص از دیـد دو نـاظرِ           
  در حال حرکت نسبت به هم

  twin paradox  ناسازنمای دوقلوها     .متـ 
  

 agnosia  ناشناسایی 
ل یــا نــاتوانی در تــشخیص اخــتال ]شناســی روان[

 دلیل فقدان تواناییهای ادراکی چیزها به
  

 visual agnosia  دیداریناشناسایی  
ــاتوانی در شناســایی محرکهــای  ]شناســی روان[ ن

 دیداری نظیر اشیا
  

  tactile agnosia  لمسیناشناسایی  
ناتوانی در شناسایی اشیا یا اَشـکال        ]شناسی  روان[

  از طریق حس المسه
  

 costume supervisor  سلبا ناظر 
 و طــراح لبــاسفــردی کــه رابــط میــان  ]ســینما[

 ان سر صحنه استدار جامه
  

 tubular bells, chimes2  ای لولهناقوس 
هــای فلــزی بــه  ای از لولــه  مجموعــه]موســیقی[

صـورت    های مختلف که در یک قـاب بـه          اندازه
اند و    کلید پیانو قرار گرفته     عمودی و شبیه صفحه   

 به باالی آنها ضربه      نها با یک کوبه   برای نواختن آ  
 زنند می

 out of focus  ناواضح 
ویژگی تصویری کـه جزئیـات آن فاقـد          ]سـینما [

 شفافیت است
  

  defocus  سازی  ناواضح
  وضوحخارج کردن آگاهانۀ تصویر از  ]سینما[

  
 hyperbolic navigation  هُذلولی ناوبری  

نی کـه مطـابق   یافتن خط یا خطوط مکـا      ]نظامی[
ای مرتبط با زنجیـرۀ دو یـا        ذلولی یا هذلولیه  با ه 

 چند ایستگاه رادیویی باشند
  

 groove, sulcus  ناوک
  فرورفتگی،    در کالبدشناسی  ]پزشـکی    دندان . پ[

   عمق  و کم خطی
  

 alveololingual groove  زبانی  آرکیناوک 
    و زبان  پایین فک   بین کناوَ ]پزشکی  دندان. پ[

  
  ,mylohyoid groove  آسیاالمیناوک 

    mylohyoid sulcus 
ــدان. پ[ ــر روی شــیاری ]پزشــکی  دن    ســطح  ب

   از سوراخ    که   پایین  فک) ramus (  شاخینۀ  داخلی
  صـورت   بـه ) foramen mandibulae ( ای زیرواره

   و جلو امتداد دارد و عصب        پایین   سمت   به  مایل
   قرار دارد  در آن المی  آسیا و سرخرگ

  
 longshore trough   راستا  نه کراناوۀ 

عمق پهـن و طـوالنی در          گودال کم  ]شناسی  زمین[
  کف دریا به موازات ساحل

  
  anharmonicity  ناهماهنگی 

خصوصیتی در نوسانهای مکـانیکی کـه       ] فیزیک[
ای   جایی رابطـه    نیروی بازگرداننده در آنها با جابه     

 غیرخطی دارد
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 نابَست ←ناهمایی 
  

  isotopologue    ایزوتوپیناهمردۀ  
ــیمی[ ــه ]ش ــط در    گون ــه فق ــیمیایی ک ــایی ش ه

  بندی ایزوتوپها با هم تفاوت دارند ترکیب
  

 notch(ed) flute  دار فاق  نای
 نوعی نای سردَمشی که بـرای تـسهیل         ]موسیقی[

تولیــد صــدا، در قــسمت بــاالییِ دهــانیِ آن، بــا 
 یـا   vشکل    تراشیدن یا سوزاندن، فاقی معموالً به     

uدکنن  ایجاد می  
  

 رایاوند ←وند  نت
  

  ساختمانینخالۀ 
    construction and demolition waste 

مواد حاصل از عملیات سـاخت و       ] زیست  محیط[
 بازسازی و تعمیر یا تخریب هر نوع سازه

  
  خرمائیان ←نخلیان 

  
 crash rate  نرخ تصادف

تعداد تـصادف در هـر یـک میلیـون          ] شهری. ح[
شود یا در هر صد       میای که وارد تقاطع       وسیلۀ نقلیه 

 میلیون وسیلۀ نقلیه ـ کیلومتر در قسمتهایی از راه
  

  بافت زمینه ← زمینهآکنۀ  نرم
  

 archival software  آرشیویافزار  نرم
ای کــه بــرای تــسهیل   برنامــۀ رایانــه]کتابــداری[

 مدیریت آرشیو طراحی شده است
  

  مدیریت پروژهافزار  نرم
    project management software 

افزاری تخصصی که برای کمک به        نرم ]پروژه. م[
  رود کار می  بهمدیریت پروژهگروه 

  
  گشای عام مشکلافزار  نرم

    general problem solver, GPS  
ای که عملکرد انسان  ای رایانه برنامه ]شناسی روان[

  کند سازی می در حل مسائل را شبیه
  

  بهنجارساز ←ساز  نرمال
  

 tender  ترد نرم
راحتـی   ای کـه بـه   ویژگی مـادۀ غـذایی     ]غذا. ف[

 شود بریده و جویده می

  
 tenderness  تردی نرم
راحتـی    ای کـه بـه      خاصیت مادۀ غذایی   ]غذا. ف[

 شود بریده و جویده می

  
 tenderometer  سنج تردی نرم
 تـردی   نـرم ابزاری برای سنجش میـزان       ]غذا. ف[

 مواد غذایی

  
 velar  1کامی نرم
وانی کـه در تولیـد آن       ویژگی همخ  ]شناسی  زبان[

شود یا در تماس با آن        کام نزدیک می   زبان به نرم  
 گیرد قرار می

  
 velaric  2کامی نرم
ای از آواهای زبان کـه        ویژگی دسته  ]شناسی  زبان[

 کام است آغازشگر آنها نرم
  

  کامی شدن نرم ← شدگی کامی نرم
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 velarization  کامی شدن نرم
 در آن عقـب      نوعی تولید دومین که    ]شناسی  زبان[

  شود کام نزدیک می زبان برافراشته و به نرم
 شدگی کامی نرم .متـ 

  
  ,fines, subsieve size fraction   نرمه

subsieve fraction 
 44های کوچکتر از      نوعی پودر با دانه    ]متالورژی[

  میکرون
  

 softness  نرمی
ای کـه بافـت آن        خاصیت مواد غـذایی    ]غذا. ف[

 سست و شل است
  

  ultrafine  نرمیزک
شــان از یــک  هــایی کــه انــدازه دانــه ]متــالورژی[

  میکرون کوچکتر است
  

  superfine  نرمیزه
 10 کوچکتر از    های  با دانه نوعی پودر    ]متالورژی[

  میکرون
  

  absolute softness  مطلق نرمی 
وارون سختی مطلـق، بـه ایـن معنـا کـه             ]شیمی[

پتانسیل شیمیایی الکترونی یک سامانۀ شـیمیایی       
  یش به ایجاد تغییر در تعداد الکترونها داردگرا

  
 mesial  نزدینه

ویژگی هر یک از اجـزا یـا         ]پزشکی  دندان  .پ[
 اعـم از    ،شاخصهای کالبدشناختی دهان و دندان    

به   که نسبت  ،سطح، دیواره، دندانه، ناوک یا گوده     
 نقطۀ نظیرش به خط میانی نزدیکتر باشد

  بندی ترمز اهرمنسبت 
    brake rigging ratio 

خارج قسمت نیروی پیستون استوانک      ]ریلی. ح[
  (brake shoe)به نیروی لنت یا کفش ترمز 

  
 operative ratio  برداری   بهرهنسبت 

ــهری. ح[ ــۀ   ] ش ــل از کرای ــد حاص ــسبت درآم ن
بـرداری از     های بهـره    ونقل عمومی به هزینه     حمل

  خدمات
  

  feed conversion ratio  تبدیل غذا نسبت 
نسبت غـذای مـصرف شـده بـه          ]زراعت  .ک[

افــزایش وزن یــا تولیــدات دامــی برحــسب     
 واحدهای معین

  
  extinction ratio  خاموشینسبت 

نـشده بـه      نسبت پاسخهای تقویـت    ]شناسی  روان[
ــده پاســـخهای تقویـــت ــودنی  شـ ــه آزمـ ای کـ

(participant)     سازی    در یک دورۀ تقویت شرطی
  دهد مجدد به محرکها می

  
 crew ratio  خدمهنسبت 

 مجـاز بـه     خدمۀ پـرواز  نسبت تعداد    ] هوایی .ح[
  تعداد هواگردهای آماده

  
 assign  دادننسبت 

دادن یک مقدار مشخص به یک متغیر در         ]رایانه[
 برنامه

  
 assignment  دهی  نسبت

عملی که در آن مقداری مـشخص را بـه           ]رایانه[
 دهند یک متغیر در برنامه می
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   رنگدانه به پیوندهنسبت 
  pigment binder ratio, PBR, binder ratio  

 بـه   رنگدانـه نـسبت وزنـی کـل        ]رنـگ   پلیمر[
  پیونده در پوشرنگ

  
  ,root-shoot ratio  ریشه به ساقهنسبت 

    root-top ratio 
نسبت وزن ریشه بـه انـدامهای        ]جنگل  .منابع[

  هوایی گیاه
  

 branching ratio  شاخگینسبت 
بـه  نسبت احتمال واپاشی در یـک مُـد          ]فیزیک[

احتمــال واپاشــی در مُــد دیگــر بــرای ذرات یــا 
های ناپایداری که بیش از یک مُد واپاشـی           هسته
 دارند

  
  ,crown length ratio  طول تاجنسبت 

crown ratio, crown depth ratio, crown  
percent, live crown ratio 

 به کـل ارتفـاع      تاجنسبت طول    ]جنگل  .منابع[
 درخت

  
 crown diameter ratio  قطر تاجنسبت 

  برابر سینهتاجنسبت قطر  ]جنگل  .منابع[
  

  کارایی پروتئیننسبت 
    protein efficiency ratio, PER 

وزن به ازای مقـدار پـروتئین     میزان اضافه ]تغذیه[
  مصرفی

  
 archival copy  آرشیوینسخۀ 

ای از سند با مقاصد حقوقی یـا           نسخه ]کتابداری[
 آرشـیو نگهـداری در    تاریخی که اختصاصاً برای     
 طراحی یا تهیه شده است

 amylophagia  خواری نشاسته
  تمایل به خوردن نشاسته]تغذیه[
  

 elation  زدگی نشاط
 و سرخوشــی و شــادی احــساس ]شناســی روان[

 پیروزی و رضایت کامل از خود
  

 elated  زده نشاط
 ویژگـــی فـــرد دارای احـــساس ]شناســـی روان[

  زدگی نشاط
  

  tail logo  مدُنشانِ 
نشانی برروی دُم هواپیما که نمایانگر       ] هوایی .ح[

  کارگیرندۀ آن است شرکت به
  

 apathy syndrome  احساسی بینشانگان  
گزینـی هیجـانی نظیـر         نوعی دوری  ]شناسی  روان[

تفاوتی در بسیاری از زندانیان جنگی یا سـایر           بی
قربانیان فجایع که به منزلـۀ عملـی بـرای حفـظ            

 شود گرفته میکار  ثبات در فرد به
  

  جنینی الکلنشانگان 
    fetal alcohol syndrome 

ــه[ ــه]تغذی ــامطلوب و    مجموع ــفات ن ای از ص
غیرعادی در جنین که ناشـی از قرارگـرفتن وی          

 در معرض الکل در طول بارداری است
  

  حساسیت دهاننشانگان 
    oral allergy syndrome, OAS 

ـ       ]تغذیه[ ا  هرگونه احساس ناخوشایند در دهان ی
 زبان یا گلو پس از بلع یک غذای خاص 

  
  گذار گوش نشان ←گذار  نشان
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 ear notcher  گذار گوش نشان
گـذاری    دستگاهی بـرای عالمـت     ]زراعت  .ک[

  گوش دام
 گذار  نشان.متـ 

  
  گذاری گوش نشان ←گذاری  نشان

  
  ear notching, ear marking  گوش گذاری نشان

ر گـوش  ایجاد برش یا سـوراخ د      ]زراعت  .ک[
  حیوانات برای شناسایی آنها 

 گذاری  نشان.متـ 

  
 ecosystem indicator  سازگان بوم نشانگر 

محیطی ناظر بر     نشانگری زیست  ]جنگل  .منابع[
 سازگان حاالت و روندهای شرایط بوم

  
 ecological indicator  شناختی بوم نشانگر 

ای که نیـاز خاصـی دارد و          گونه ]جنگل  .منابع[
ر یک منطقه حاکی از تأمین این نیاز        حضورش د 

 است

  
  تنظیم فرازیابنشانگر 

altimeter-setting indicator 
فشارسنجی خشک و واسنجیده و دقیق که        ]جوّ[

ارتفاع محلی را نسبت به سطح دریای آزاد نشان         
 دهد می

  
  محیطی زیستنشانگر 

    environmental indicator 
یکــی یــا هرگونــه نــشانگر فیز ]جنگــل  .منـابع [

شناختی که برحـسب آن شـرایط محـیط           زیست
 شود زیست در حال یا گذشته سنجیده می

  vertical speed  سرعت عمودینشانگر  
indicator, VSI, variometer, rate-of-climb  
indicator, rate-of-descent indicator 

ابزار دقیقی که میزان نـسبی سـرعت         ] هوایی .ح[
را برحسب پا یـا متـر       گیری یا فرود هواگرد       اوج

  دهد در دقیقه نشان می
  

 marker bed   الیه  نشان
شناختی با ویژگیهایی      واحدی چینه  ]شناسی  زمین[

  که به آسانی قابل تشخیص است
  key bed  کلیدالیه    .متـ 

  index bed  الیۀ شاخص 
  

 punctuation1  سجاوندی های  نشانه
های قـراردادی     ای از نشانه    مجموعه ]شناسی  زبان[
 بــرای نــشان دادن  نظــام نوشــتاری ر یــک د

 مشخصات گفتار
  

  ,dynamic marks  وری شدتهای  نشانه
    dynamic signs 

هایی کـه      کلمات و اختصارات و نشانه     ]موسیقی[
نگاری برای مشخص کردن شدت       از آنها در نت   

 شود نسبیِ اصوات استفاده می
  

 branch address  شاخهنشانی  
در صـــورت نـــشانی دســـتوری کـــه  ]رایانـــه[

گزینی اجرا   برقراربودن شرط بعد از دستور شاخه
 شود می

  
 leakage  نشت 

ــک[ ــی   ] فیزی ــتۀ کمیت ــدریجی و ناخواس ــرار ت ف
فیزیکی از محیط، مانند خروج نوترونها از قلـب         

ای یــا عبــور جریــان  رآکتــور هــسته/ واکنــشگاه
 الکتریکی از مواد عایق
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 leakage indicator  سنج   نشت
 جریان نشتی گیری    ای برای اندازه   وسیله] فیزیک[

  در مدار الکتریکی
  

 leak detector  یاب  نشت
ای برای یافتن منفذها یا ترکهـای         وسیله] فیزیک[

  های ظرف ریز در دیواره
  

 cud  نشخواره
ــبالً  لقمــه ]زراعــت  .ک[ ای از خــوراکی کــه ق

خورده شده است و برای جویدن مجدد به دهان         
 دگرد نشخوارکنندگان باز می

  
 precautionary landing  احتیاطینشست 

ــوایی.ح[ ــین در    ] ه ــا زم ــر روی آب ی ــرود ب ف
شرایطی که بنا به تشخیص خلبـان ادامـۀ پـرواز           

  خطرناک باشد
  
 half astern  عقب به فنص
 فرمان حرکت به عقب با نصف دورِ        ]دریایی. ح[

 ممکن موتور
  

 half ahead  جلو به نصف
 با نـصف دورِ     وجل فرمان حرکت به     ]دریایی. ح[

 ممکن موتور
  

 Alnitak  نطاق
دهنـدۀ کمربنـد      یکی از سه ستارۀ تشکیل    ] نجوم[

، با همدمی   2 با قدر    5/9جبار که اَبَرغولی از ردۀ      
 سال یک بار دور     1500 است که هر     9/3از قدر   
 گردد آن می

  
  ورزی زراعی خاکنظام 

    tillage planting system 

ملیــات الزم نظــامی کــه کلیــۀ ع ]زراعــت  .ک[
 شود  و کاشت در آن انجام میورزی خاک

  
 acceleration regime  افزایی نظام سرعت

نظــام افــزایش ســرعت ســامانۀ    ] شــهری. ح[
ونقل عمومی کـه خـروج وسـیلۀ نقلیـه از             حمل

ایــستگاه و توقــف و افــزایش ســرعت آن را تــا 
 کند رسیدن به حداکثر سرعت مطلوب فراهم می

  
  ,braking regime  کاهی نظام سرعت

    deceleration regime 
نظـــام کـــاهش ســـرعت ســـامانۀ ] شـــهری. ح[

ونقل عمومی که براساس آن وسـیلۀ نقلیـه           حمل
منظـور    دهد و به    سرعت ثابت خود را کاهش می     

کـردن مـسافر ترمـز        توقف بـرای سـوار و پیـاده       
  کند می

  
 خط ← نوشتارینظام 

  
  plebiscite  نظرخواهی

 نظر مردم دربـارۀ     روشی برای آگاهی از    ]سیاسی[
 گیری یک موضوع به منظور تصمیم

  
 information theory  اطالعاتنظریۀ 

مند اصول مـرتبط بـا پدیـدۀ           بیان نظام  ]کتابداری[
ــراطالعــات مبنــای گــردآوری و   و انتقــال آن، ب

هــای کمّــی و کیفــی، بــرای آزمــون  تحلیــل داده
 اطالعاتهایی دربارۀ ماهیت و ویژگیهای  فرضیه

  
 fluctuation theory  وخیز تنظریۀ اف

بر آن پخش نور در آب  ای که بنا    نظریه ]فیزیـک [
 ای مولکولهاست خالص ناشی از حرکت کاتوره
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 many-body theory1  ای  ذره نظریۀ بس
ای برای محاسبۀ کمیتهای فیزیکی       نظریه ]فیزیک[

نکـه  آ ای متشکل از شمار زیـادی ذره بـی          سامانه
 ذرات باشدتک  نیازی به شناخت رفتار تک

  
 diffusion theory  پخش نظریۀ 

ای که بنابر آن بخشی از تغییـرات          نظریه] فیزیک[
رساناها براثـر پخـش       چگالی حاملهای بار در نیم    

 شود ایجاد می

  
  ای ذره پراکندگی بسنظریۀ 

    many particle scattering theory 
ای بـرای محاسـبۀ سـطح مقطـع          نظریـه  ]فیزیک[

ای که در آنها      های پراکندگی کنش در فرایند    برهم
 حالت اولیه شامل دو یا چند ذره است

  
  density functional theory  نظریۀ تابع چگالی

ای که در آن به توصـیف مکانیـک           نظریه ]شیمی[
های اتمی و مولکولی، برحسب       کوانتومیِ سامانه 

  پردازند چگالی الکترون می
  

 many-body theory2  چندجسمینظریۀ 
ــک[ ــه ]فیزی ــیش نظری ــرای پ ــی حرکــت  ای ب بین

ــا   ســامانه ــا چنــد جــسم ب ای متــشکل از ســه ی
  کنشهای متقابل هم بر

  N-body problem   جسمی Nمسئلۀ    .متـ 
 many-body problem  مسئلۀ چندجسمی   

  
 helplessness theory  درماندگینظریۀ 

ای بـــرای تبیـــین تـــأثیر   نظریـــه]شناســـی روان[
 یا استعدادِ   دگیافسر بر پیدایش    درماندگیِ آموخته 

 ابتال به آن

 barrier theory  سدی نظریۀ 
ــوّ[ ــه ]ج ــاختارهای   نظری ــۀ آن س ــر پای ــه ب ای ک

هواهای تقریباً ثابـت بـر        کوهساری ثابت یا توده   
ــوده ــر   تـ ــریع نزدیـــک آن از نظـ ــای سـ هواهـ

 گذارد چرخندزایی و واچرخندزایی اثر می

  
  پرخاشگری  ـ  سرخوردگینظریۀ 

    frustration-aggression hypothesis 
ای بـــر ایـــن مبنـــا کـــه   نظریـــه]شناســـی روان[

ــرخوردگی ــگری  س ــه پرخاش ــر ب ــواره منج  هم
 شود می

  
 Schottky theory  شاتکینظریۀ 

ــک[ ــه ]فیزی ــواص    نظری ــیف خ ــرای توص ای ب
یکــسوسازی ناشــی از تــشکیل الیــۀ ســدی در  

 رسانا و فلز پیوندگاه نیم
  

 breaking-drop theory  شکست قطرهنظریۀ 
نظریۀ جدایی بار طوفان تندری بر پایۀ اثـر          ]جوّ[

لنارد در ابرهای تندری و به بیان دیگـر جـدایی           
 های آب  شکست قطرهبراثربار الکتریکی 

  
  مهبانگنظریۀ 

    big bang theory/ Big Bang theory  
ای دربارۀ منشأ پیدایش عـالم کـه          نظریه ]فیزیک[

براســاس آن عــالم از انفجــار یــک تــودۀ بــسیار 
 شکل پدید آمده است ای اکم نقطهمتر

  
 infiltration2  نفوذ

ی بـه صـورت     حرکت یک نیروی نظـام     ]نظامی[
های کوچک در اطراف مواضع     منفرد یا در گروه   

   شوند  اینکه دیدهدشمن بدون



  آنتروپی هم وزن نقشۀ  303  

 

 motif  نقشمایه
 ایده و رویداد و شخـصیت خـاص         ] نمایشی   .  ه[

 تکرارشونده در ادبیات نمایشی
  

 leitmotiv  معرفنقشمایۀ 
ــشی . ه[ ــۀ  ] نمای ــداد، قطع ــل، موضــوع، روی  عم

موسیقی، عبارت یا واژۀ تکرارشونده در یک اثـر     
 مشخص

  
  land capability map  استعداد زمیننقشۀ 

ای که تقسیمات آن باتوجـه        نقشه ]زراعت  .ک[
  استاستعداد زمینهای گوناگون  به رده

  
  upper wind chart  باد باالنقشۀ 

 که اغلب   ی ترازهای فوقانی جوّ   نقشۀ بادها  ]جوّ[
 شامل سمت و سرعت باد یا هر دو است

  
 forecast chart  بینی  پیشنقشۀ 

 یـک یـا چنـد       بینی  پیشای که در آن       نقشه ]جوّ[
ــصر جــوّ ــانی  عن ــرای یــک دورۀ زم ــین ب ی مع

مشخص در سطح یا فضای پروازی معین ترسیم        
 شود می

  
  بینی ترکیبی پیشنقشۀ 

composite forecast chart, composite  
    prognostic chart 

هایی کـه از منـابع       بینی  ای شامل پیش    نقشه ]جـوّ [
  شود مختلف صادر می

  
  بینی سطح زمین پیشنقشۀ 

    surface forecast chart 
 بـرای زمـانی معـین کـه         یـابی   پـیش نقشۀ   ]جـوّ [

تغییرات آیندۀ نقـشۀ همدیـدی سـطح زمـین را           
 دهد نشان می

 prebaratic chart  بینی فشار  پیشنقشۀ 
 فشار در تراز دریا نوعی نقشه با خطوط هم ]جوّ[

  
 یابی پربند نقشۀ پیش ← ْپربند شپینقشۀ 

  
 prognostic chart  یابی پیشنقشۀ 

ای که الگوی فـشار یـا ارتفـاع مـورد             نقشه ]جوّ[
انتظار یک نقشۀ همدیدی معین را بـرای زمـانی          

 دهد مشخص در آینده نشان می
  

   پربندیابی پیشنقشۀ 
    prognostic contour chart 

یابی پربندهای یک تراز      ای برای پیش    نقشه ]جوّ[
بـرای  )  هکتوپاسـکالی  500مـثالً   (فشاریِ معین   
  زمانی مشخص

 prontour chart   ْپربند نقشۀ پیش   .متـ 

  
 strategic map  راهبردی نقشۀ 

 و کوچکتر که    متوسطای با مقیاس       نقشه ]نظامی[
لیات، شامل حرکات و تمرکـز      ریزی عم   برای طرح 

 گیرد و آماد نیروهای نظامی، مورد استفاده قرار می
  

 bioclimatic map  اقلیمی  زیستنقشۀ 
اقلیمـی در     هـای زیـست     نمایش توزیع داده   ]جوّ[

 یک ناحیۀ معین و معموالً وسیع کرۀ زمین
  

  آنتروپی ضخامت همنقشۀ 
    isentropic thickness chart 

 محدود به دو    ای از جوّ    الیهنقشۀ ضخامت    ]جوّ[
  منتخبآنتروپی سطح هم

  
 isentropic weight chart آنتروپی نقشۀ وزن هم

 بین دو سـطح     ای که تفاوت فشار جوّ      نقشه ]جوّ[
 دهد منتخب را نشان می
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  نقشۀ وضع هوای اثرگذار
    significant weather chart, SIGWX 

ــوّ[ ــده  ]ج ــشۀ پدی ــوّ  نق ــای ج ــذار و ه ی اثرگ
شدۀ ترازهای پـروازی مختلـف کـه بـر            یدیدبان

 گذارد کارکرد هواگرد تأثیر می

  
 وضع هوای اثرگذار ترازپاییننقشۀ 

    low-level significant weather chart 
ی هـای جـوّ     ی که در آن پدیده    ای جوّ   نقشه ]جوّ[

هزار پا نمـایش      قابل مالحظۀ مورد انتظار زیر ده     
  شود داده می

  
  آنتروپی همنقشۀ 

  isentropic chart, constant entropy chart 
ای همدیدی که در آن توزیع عناصـر          نقشه ]جوّ[

 روی سطحی با دمای پتانـسیلی       هواشناختی جوّ 
 شود ثابت نشان داده می

  
 neural tube defect, NTD  لولۀ عصبینقص 

 نوعی نارسایی مـادرزاد کـه در آن لولـۀ         ]تغذیـه [
 تعصبی کامل نیست و نخاع بیرون زده اس

  
 furcation defects  چندشاخگیهای  نقص

 در    کـه    سـاختاری   نقصهای ]پزشکی  دندان  .پ[
آیـد و     وجود می   ها به   ریشه  شدن   چندشاخه  ناحیۀ

ــک  ــامل یــ ــوالً شــ ــاودا  معمــ ــطنِنــ    رابــ
)communication channel (مغـزه   است که بین  

  شود  ایجاد می پیرادندانی  و فضای
  

 full-stop, period  نقطه
در پایان جملۀ   » .«ای به شکل      نشانه ]شناسی  زبان[

 نوشتاری

 freezing point  انجمادنقطۀ 
دمایی که در آن مایع به جامد یا جامـد      ]فیزیـک [

 شود به مایع تبدیل می

  
 اوج ← اوجنقطۀ 

  
 first point of Aries  اول حَمَلنقطۀ 

ای در اسـتوای آسـمانی کـه بعـد را             نقطه] نجوم[
سـنجند و همـان نقطـۀ اعتـدال           یبه آن مـ     نسبت

 بهاری است

  
 change point  تغییرنقطۀ 

ای در یک مدل آمـاری کـه در آن            نقطه] ریاضی[
 وجود آید تغییری در ساختار مدل به

  
  singular point  تکیننقطۀ 

برای معادلۀ دیفرانسیل خطی همگن     . 1] ریاضی[
)()(0مرتبۀ دوم    =+′+′′ yzqyzpy ای که     نقطه
ــا zp)(کــی از توابــع حــداقل ی  در آن zq)( ی

بـرای تـابع مخـتلط مفـروض،        . 2تحلیلی نباشد   
. 3ای که تابع در آن نقطـه تحلیلـی نیـست              نقطه

ای از خم کـه در آنجـا           نقطه  برای خم مفروض،  
  مماسی با تغییرات هموار وجود ندارد

  singularity  تکینگی  .متـ 
  تکینه

  
  تکین برداشتنینقطۀ 

    removable singular point 
یی که با تعریف مناسب     تنها تکین نقطۀ] ریاضی[

  تابع در آن نقطه، تابع تحلیلی شود
   تکینۀ برداشتنی.متـ 
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 isolated singular point  تکین تنهانقطۀ 
ی که    نقطۀ تکین برای یک تابع مفروض،     ] ریاضی[

  دیگری نباشد نقطۀ تکیندر همسایگی آن، تابع 
   تکینۀ تنها.متـ 

  
 regular singular point  تکین عادینقطۀ 

ی   نقطۀ تکین   در مورد معادلۀ دیفرانسیل،     ] ریاضی[
 تکینـۀ یک از جوابهـا در آنجـا          از معادله که هیچ   

  اساسی نداشته باشد
   تکینۀ عادی.متـ 

  
  ,contact point  تماسنقطۀ 

point of proximal contact, contact area  
ای از سـطح مجـاور        ناحیـه  ]پزشکی  دندان  .پ[

یک دندان که با دندان کنـاری خـود در تمـاس            
  است

 contact surface  سطح تماس   .متـ 

  
 condensation point  چگالشنقطۀ 

بـــرای یـــک مجموعـــه در فـــضای  ]ریاضـــی[
ــک ــه/ توپولوژی ــوژیکی، نقط ــر  توپول ــه ه ای ک

اط آن  همسایگی آن دارای تعدادی ناشمارا از نقـ       
 مجموعه است

  
  2نقطۀ معمولی ← سادهنقطۀ 

  
 branch point1, junction point  نقطۀ شاخگی

ای در مدارهای الکتریکی که در آن  نقطه ]فیزیک[
 پیوندند هم می دو یا چند رسانا یا جزء مدار به

  
 branch point2  گزینی شاخهنقطۀ 

ای کــه در آن  ای در برنامــۀ رایانــه نقطــه ]رایانــه[
 شود گزینی آغاز می ر شاخهدستو

 turning point  عطفنقطۀ 
ای که کنش شکل جدیدی به     لحظه ] نمایـشی    .  ه[

گیرد و اغلب برخالف انتظـار تماشـاگر          خود می 
  دهد تغییر مسیر می

  
 punctuation2  گذاری نقطه

های قراردادی برای     کاربردن نشانه  به ]شناسی  زبان[
  جملهنشان دادن وقف و مکث و تغییر لحن در

  
 breakpoint  گسستنقطۀ 

محلی در برنامه که در آن برای آزمـایش          ]رایانه[
 شود زدایی، پردازش موقتاً متوقف می و اشکال

  
 ordinary point1  1معمولینقطۀ 

برای معادلۀ دیفرانـسیل خطـی همگـن        ] ریاضی[
)()(0مرتبۀ دوم    =+′+′′ yzqyzpy   ای    ، نقطـه

  اند  در آن تحلیلیzq)(  وzp)(که 
  

   ordinary point2  2معمولینقطۀ 
 که خم    ای روی آن،    برای یک خم، نقطه   ] ریاضی[

کند و مماس بر خم       در آنجا خودش را قطع نمی     
  چرخش هموار دارد

  simple point, regular point  نقطۀ ساده  .متـ 
  

 semi-colon  ویرگول نقطه
که بر » ؛«ای نوشتاری به شکل  انهنش ]شناسی زبان[

  داللت داردویرگولتر از  مکثی طوالنی
  

 isosbestic point  جذبی همنقطۀ 
ای از طیفهای جذبی که در یک          مجموعه ]شیمی[

 کنند طول موج یا بسامد همدیگر را قطع می
  

 parody  نقیضه
ــشی . ه[ ــا   ] نمای ــی ی ــون ادب ــه در آن مت ــی ک متن

 کنند میو تقلید و نقد نمایشی دیگر را استهزا 



  306  نگاره

 

 graph  نگاره
ناپـذیر و     کوچکترین بخـش تجزیـه     ]شناسی  زبان[

 مجزا، به شکل یک حرف، در زنجیرۀ نوشتار
  

 graphetics  شناسی  نگاره
مطالعـۀ جـوهرۀ خطـی نوشـتار و          ]شناسـی   زبان[

هــای نوشــتاری بــدون در نظــر  شــکلهای نــشانه
 گرفتن دستگاه خطی خاص

  
 retainer  نگهدارنده  

 کـه   پُـل بخـشی از یـک      . 1 ]پزشکی   دندان . پ[
 یـا   بقـال . 2کنـد      را به دندان متصل می     پُلدیس

ت و اچفــت یــا وســیلۀ دیگــری کــه باعــث ثبــ
ــی  ــدانواره م ــداری دن ــود  پای ــک از . 3ش ــر ی ه

 ثابت یا متحـرک کـه       (appliances)دستگاههای  
ــام درمان  ــس از اتمـ ــایپـ ــدانهـ ــی  دنـ  آرایـ

(orthodontic) ضـــعیت ثبیـــت وت از آن بـــرای
دندانها و جلوگیری از برگشت آنهـا بـه حالـت           

  شود اول استفاده می
  

 extracronal retainer  تاجی بروننگهدارندۀ  
ی که بـا اتـصال      ا نگهدارنده ]پزشکی  دندان  .پ[

به سطح خارجی تاج دنـدان پایـه باعـث ثبـات            
 شود دندانواره می

  
 intracronal retainer  تاجی دروننگهدارندۀ  

ای کـه بـا قـرار         نگهدارنـده  ]پزشکی  اندند  .پ[
گرفتن در داخل بخش تاجی دندان پایـه باعـث          

 شود ثبات دندانواره می
  

 indirect retainer  غیرمستقیمنگهدارندۀ  
دنـدانوارۀ  بخـشی از یـک       ]پزشـکی   دندان  .پ[

 متحرک که همراه با نگهدارنـدۀ مـستقیم         ای    تکه

ه از   دنـدانوار  (saddle)مانع از بلنـد شـدن زینـۀ         
  شود روی مخاط می

  
 direct retainer  مستقیمنگهدارندۀ  

چفتـی کـه      یا (clasp)ک  ژَکَ ]پزشکی  دندان  .پ[
گیرد و باعث تثبیـت       بر روی دندان پایه قرار می     

  شود دندانوارۀ متحرک می
  

 nematocide/nematicide  نِماتُدکُش
ای شیمیایی که از آن برای از         ماده ]زراعت  .ک[

 شود استفاده می (nematode)ماتُد بین بردن نِ
  

  ,ritual theatre, ritual plays  آیینینمایش 
    ritual drama 

  نمایشی منطبق بر مراسم و آیینها و سنتها]نمایشی .  ه[
  

 performance art  اجرامحورنمایش 
مـتن   بر  نمایشی متمایز از نمایش مبتنی]نمایـشی   .   ه[

مایی گـرایش دارد و     که به ارائه و اجرا بیش از بازن       
های هنری دیگری چون فـیلم و اسـالید و            از گونه 

 گیرد عکس و تصویر و موسیقی بهره می
  

 morality play  اخالقینمایش 
 نوعی نمایش تمثیلی قرون وسطی که بـه         ]نمایشی  .    ه[

 پردازد کشمکش نیروهای خیر و شر در انسان می
  

 ایمایش ← ایمایینمایش 
  

 poor theatre  پیرایه بینمایش 
 شکلی از نمایش مدرن کـه از تمـامی          ]نمایشی  .    ه[

عناصر صحنۀ غیرضروری، اعـم از نـور و آرایـه و            
گیرد و صـرفاً بـر کـار          لباس و مانند آن، فاصله می     

  بازیگر و حقیقت رابطۀ زندۀ تماشاگر استوار است
 چیز نمایش بی.متـ 
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 پیرایه نمایش بی ← چیز بینمایش 

  
 happening  پیشامدینمایش 

ــشی . ه[ ــدرن و  ] نمایـ ــایش مـ ــکلی از نمـ  شـ
غیرقراردادی و تجربی که غالباً اجرای آن از یک         

شـود و در سـیر تکـوینی          مکان عمومی آغاز می   
البداهـه    خود تحـت تـأثیر عوامـل محیطـی فـی          

  یابد گسترش می
  

  ,history play1  تاریخینمایش 
historical play, historical drama  

ــشی . ه[ ــه موضــوع آن  نم ] نمای ــشی ک ــایع ای وق
  استگذشته 

  chronicle play  نمایش وقایع تاریخی   .متـ 
  

  ,one-act play  پرده  تکنمایش 
    one-act drama 

 اثر نمایشی کوتـاهی کـه تنهـا یـک           ] نمایشی   .  ه[
 پرده دارد

  
  ,monolog2/monologue2  نفره تکنمایش 

    monodrama  
ــ] نمایــشی . ه[ ک  نمــایش کوتــاهی کــه در آن ی

 پردازد تنهایی به ایفای نقش می بازیگر به

  
 epic theatre  حماسینمایش 

نـوعی سـبک نمایـشی کـه ارویـن           ] نمایشی   .  ه[
 و برتولـت برشـت   (Erwin Piscator)پیسکاتور 

(Bertolt Brecht)آموزشی در ـ   با اهداف سیاسی
 ابداع کردند و هـدف آن بـرانگیختن         بیستدهۀ  
ــو ــی عقالایق ــا ن ــسان اســت ت ــأثر کــردن  ان مت

 احساسات تماشاگر

 well-made play1  ساخت خوشنمایش 
 شکلی از نمایش با ساختار محکـم        ] نمایـشی    .  ه[

که در قرن نوزدهم به وجود آمد و بیش از آنکه           
ی   پیـرنگ پردازی مبتنی باشد، بر پایۀ        بر شخصیت 

 پیچیده استوار است

  
 duolog/duologue, duodrama دونفرهنمایش 

 نمایـشی کـه شخـصیتهای آن را دو        ]شی نمای   .  ه[
  کنند نفر اجرا می

  
 mystery play  رازورانهنمایش 

 نوعی نمایش در قرون وسـطی کـه         ] نمایشی   .  ه[
 ابـدی کتـاب مقـدس،       ─ عموماً به مضامین ازلی   

 پرداخت مانند داستان خلقت آدم و هبوط، می

  
  poetic drama1  شاعرانه نمایش 

گفتگـــوی ن در آنمایـــشی کـــه  ] نمایـــشی . ه[
  شود اجرا میشخصیتها به نظم یا نثر شاعرانه 

  
 pastoral play  شبانی نمایش 

 نمــایش عهــد رنــسانس ایتالیــا بــا ] نمایــشی . ه[
فضایی کامالً احساساتی و عاشقانه کـه معمـوالً          

  کشید زندگی شبانان را به تصویر می
  

 satirical play1  طنزآمیزنمایش 
دار   ز و سخن کنایـه    کار گرفتن طن     به ] نمایشی   .  ه[

 در نمایش

  
 theatre of the absurd  نما نمایش عبث

 نمایـشی کـه بعـد از جنـگ          یبک س ] نمایشی   .  ه[
جهانی دوم و تحت تأثیر سرخوردگی انـسانها و         
 فروریختن آرمانها در کشور فرانسه شکل گرفت
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 puppetry, puppet theatre  نمایش عروسکی
 آن  نمایـــشی کـــه شخـــصیتهای] نمایـــشی . ه[

  عروسک هستند
 عروسکی .متـ 

  
 profane play  غیرمذهبینمایش 

 نوعی نمایش که معموالً با تأکید بر        ] نمایشی   .  ه[
های مادی و غیرمعنوی زندگی و به سـبک           جنبه

 شد و سیاقی عامیانه اجرا می
  

 saint play  قدیساننمایش 
 نوعی نمایش قرون وسـطی کـه بـه          ] نمایشی   .  ه[

 رداختپ زندگی قدیسان می
  

 sketch  نمایشک
، اغلـب   طنزآمیز نمایش بسیار کوتاه     ] نمایشی   .  ه[

همراه با موسیقی و آواز و رقص، که معمـوالً در           
 شود جُنگهای شاد اجرا می

  
 miracle play  کراماتنمایش 

 نوعی نمایش قرون وسـطی کـه بـر        ] نمایشی   .  ه[
اســـاس زنـــدگی قدیـــسان و رویـــدادهای    

  شد ب مقدس اجرا میانگیز و مفاهیم کتا شگفت
  

  ,liturgical drama  کلیسایینمایش 
ecclesiastical drama, liturgical theatre 

 نوعی نمایش مذهبی قرون وسـطی       ] نمایشی   .  ه[
که به زبان التین و به صورت بخـشی از مراسـم    

  شد عبادی کلیسا اجرا می
  

 religious drama  مذهبینمایش 
و شخـصیتهای    نمایشی که موضوع     ] نمایشی   .  ه[

 آن منشأ مذهبی دارند

  ,documentary drama  مستندنمایش 
documentary theatre, theatre of fact 

 شکلی از نمـایش مـرتبط بـا تئـاتر           ] نمایشی   .  ه[
ای از    حماسی کـه غالبـاً داسـتان را بـا مجموعـه           

ــهای     ــدارک و گزارش ــاریخی و م ــستندات ت م
  زند ای پیوند می شده و روزنامه بایگانی

  
 participatory theatre  مشارکتینمایش 

نمایشی کـه تماشـاگران در جریـان         ] نمایشی   .  ه[
اجرای آن، با اعمالی مانند گفتگو با بـازیگران و          
شــرکت در حــوادث نمــایش، در آن دخالــت و 

 کنند مشارکت می

  
 passion play  مصائب مسیحنمایش 

 نوعی نمایش مذهبی قرون وسـطی       ] نمایشی   .  ه[
 مـصائب و رنجهـای حـضرت عیـسی          که در آن  

 شود نشان داده می

  
 history play2  تاریخینمایشنامۀ 

مربـوط  ای که موضوع آن       نمایشنامه ] نمایشی   .  ه[
  استبه وقایع گذشته

  
 well-made play2  ساخت خوشنمایشنامۀ 

ای با سـاختار محکـم کـه      نمایشنامه] نمایشی   .  ه[
نکـه بـر    وجود آمد و بیش از آ       در قرن نوزدهم به   

ی   پیـرنگ پردازی مبتنی باشـد، بـر پایـۀ           شخصیت
 پیچیده استوار است

  
 poetic drama2  شاعرانهنمایشنامۀ 

گفتگــوی در آن ای کــه  نمایــشنامه ] نمایــشی . ه[
شخصیتها به نظم یـا نثـر شـاعرانه نوشـته شـده             

 است
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 satirical play2  طنزآمیزنمایشنامۀ 
 طنزۀ ساختار   ای که بر پای      نمایشنامه ] نمایشی   .  ه[

 استوار است
  

  نمایش تاریخی ← تاریخیوقایع نمایش 
  

  glass shot, glasswork  ای شیشهنمای 
نمــایی مرکــب از صــحنۀ واقعــی و  . 1 ]ســینما[

ای   شیـشه . 2 شده بر روی شیـشه      جزئیات نقاشی 
که بر روی آن جزئیـاتی از یـک صـحنه نقاشـی       

شود تا در تلفیق با صحنۀ واقعی جلوۀ ویـژۀ            می
  صی ایجاد کندخا

  
  felting down  نمدسابی 

 سطح فیلم خـشک     سابیدنفرایند   ]رنگ  پلیمر[
مادۀ پوششی با یک تکه نمد یا جسم مشابه کـه           
مخلـــوطی از ذرات بـــسیار ریـــز یـــک ســـایا 

(abrasive)و آب یا مایعی دیگر است   
  

 deployment diagram  استقرارنمودار 
هایی کـه   دهندۀ ترکیب یگان    نمودار نشان  ]نظـامی [

 هجوم عملیـات آبخـاکی قـرار اسـت          ۀدر مرحل 
های قایقی از منـاطق تجمـع بـه         هصورت گرو   به

  بـا روش اعـزام و اسـتقرار        ، مطابق خط عزیمت 
 پیـشروی   ،شـونده  یگان در قالـب نیـروی پیـاده       

 نمایند
  

  ,climatic diagram  اقلیمینمودار 
climagram, climagraph, climatogram,  
climatograph, climogram, climograph 

  شناختی نمودار معرف اطالعات اقلیم ]جوّ[
  

 periodontal chart  پیرادندانی  نمودار 

ــدان  .پ[ ــه نمــوداری ]پزشــکی دن    وضــعیت  ک
  دهد  می  دندانها را نشان پیرادندانی

  
 dental chart, dental record  دندانی نمودار 

  الینی ب  های   داده   که  نموداری ]پزشکی  دندان  .پ[
  شود  می  ثبت  دندانها در آن پرتوشناختییا 

  
  بندی پروژه ای زمان شبکهنمودار 

    project schedule network diagram 
نمایش روابط منطقی میـان فعالیتهـای        ]پروژه. م[

 ای صورت شبکه  بهپروژهشدۀ  بندی زمان

  
  ,chromaticity diagram   نابی فامنمودار 

chromatic diagram 
نمودار دوبُعدی مختـصات رنـگ       ] رنگ لیمر  پ[

 حاصـل   نـابی  در برابر    فامکه از رسم کردن بعد      
 دهد شود و مکان هندسی طیف را نشان می می

  
  نابی یکنواخت فامنمودار 

    uniform chromaticity-scale diagram,  
    UCS diagram 

 کـه در آن    نـابی   نمودار فـام  نوعی   ]رنگ  پلیمر[
جفت رنگ قابل تفکیـک کـه       فاصلۀ هندسی هر    

 برابـر دارنـد، یکـسان       (luminance)رخشندگی  
  است

  
 stratigraphic matrix  نگاشتی  الیهنمودار 

ــتان[ ــی باس ــان    ]شناس ــد می ــی پیون ــایش خط نم
ــهواحــدهای  ــای اصــول  نگاشــتی الی ــه برمبن  ک

  شناختی استوار است  باستاننگاری الیه
 Harris matrix  نمودار هریس  .متـ 

  
  نگاشتی نمودار الیه ← یسنمودار هر
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  برداری احتماالتی نمونه
    probabilistic sampling 

شناختی   برداری باستان   نوعی نمونه  ]شناسی  باستان[
بر معیارهای قراردادی آمـار و احتمـاالت        مبتنی  

 در گزینش واحدها
  

 random sampling  تصادفیبرداری  نمونه
ناختی ش  باستانبرداری    نوعی نمونه  ]شناسی  باستان[

 مبتنی بر گزینش کامالً تصادفی واحدها
  

  تصادفی سادهبرداری  نمونه
    simple random sampling 

ی کـه   تبرداری احتماال   نوعی نمونه  ]شناسی  باستان[
شده بخـت آمـاری       برداری  در آن هر واحد نمونه    

 برابری برای انتخاب دارد
  

  شده بندی طبقه تصادفیبرداری  نمونه
    stratified random sampling 

بـرداری مبتنـی بـر        نـوعی نمونـه    ]شناسـی   باستان[
ــه ــا اســتفاده از نمون هــای مجــزا و  احتمــاالت ب

 بندی شده دسته
  

  شده بندی طبقهسامانمند برداری  نمونه
    stratified systematic sampling 

برداری احتمـالی کـه       نوعی نمونه  ]شناسـی   باستان[
ــرای جلــوگیری از اعمــال ســلیقه  هــا و  در آن ب

برداری تصادفی سـاده      تمایالت شخصی از نمونه   
ــهو  ــصادفی طبقــه نمون ــرداری ت ــدی ب  و شــده بن

 کنند برداری سامانمند استفاده می نمونه
  

 core sampling  ای  مغزهبرداری  نمونه
روش شناســایی زیرســطحی بــا  ]شناســی باســتان[

ای فلزی وتوخالی که آن را در         استفاده از استوانه  

ند تا ستونی از مواد درونی زمین       کن  خاک فرو می  
  نگاشتی بیرون بکشند را برای بررسی الیه

  
 accession  دار شمارهنمونۀ 

هـای موجـود در       هریک از نمونه   ]زراعت  .ک[
 بانک ژن

  
 sampling  گیری نمونه

ای از یـک جامعـه        فرایند انتخاب نمونه  ] ریاضی[
منظور اسـتفاده از اطالعـات آن نمونـه، بـرای             به

 د کمیت مشخصی از جامعهبرآور
  

 acceptance sampling  پذیرشی گیری  نمونه
گیــری کــه در آن  نــوعی طــرح نمونــه ]ریاضــی[

مالکهای مورد استفاده برای پذیرفتن یا رد کردن        
هایی از کاال را برحسب مطابقـت یـا عـدم             بسته

ــا اســتانداردهای پذیرفتــه  شــده  مطابقــت آنهــا ب
 کنند مشخص می

  
 grab sample  ای لحظهنمونۀ 

نمونۀ منفردی که در زمان و مکان       ] زیست  محیط[
آب، (معین گرفته شده اسـت و ترکیـب محـیط           

را در همـان زمـان و       ) فاضالب، خـاک و غیـره     
 دهد مکان نشان می

  
 cloud band  بر نوارْاَ

ای از ابر با محور طولی        شکل تقریباً پیوسته   ]جوّ[
مشخص که نسبت طول بـه عـرض آن حـداقل           

 و عرض آن بیـشتر از یـک درجـۀ           چهار به یک  
 عرض جغرافیایی است

  
 frequency band  بسامدنوار 

ای از بسامدها که بـین دو      گسترۀ پیوسته  ]فیزیک[
 بسامد حدی قرار دارد
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 valence band  ظرفیتنوار 
باالترین نوار انـرژی در جـسم بلـوری          ]فیزیک[

رسانا یا جسم عایق که بـا الکترونهـا اشـغال             نیم
 شده باشد

  
 pilot2  نوربندی نوار 

نوار آزمایش رنگ در پردازشگاه فیلم که        ]سینما[
کـار   برای تنظیم مجـدد رنـگ و نـور نماهـا بـه            

 رود می
  

 prompt neutron  آنی نوترون 
ای   نوترونی که در فرایند شکافت هـسته      ] فیزیک[

  شود بدون تأخیر آزاد می
  

 delayed neutron  تأخیری نوترون 
پــس از وقــوع شــکافت نــوترونی کــه ] فیزیــک[

ــاره ای از واپاشــی شــکافت هــسته هــا حاصــل  پ
  شود می

  
  ,thermal neutron  گرمایینوترون 

thermalized neutron 
یکی از نوترونهایی که توزیع انرژی آنها        ]فیزیک[

مشابه توزیع ماکـسول اسـت و انـرژی جنبـشی           
 025/0میانگین آنهـا در دمـای اتـاق در حـدود            

 ولت است الکترون
  

  تابش پخشیدۀ آسمان ← آسمان  پخشیدۀنور
  

 monochromatic light  فام  تکنور 
رنگ که طول موج آن گسترۀ        نوری تک ] فیزیک[

  بسیار محدودی است
  

  photochromism  نوررنگی
  تغییر رنگ برخی مواد براثر تابش نور ] رنگپلیمر [

 fiber optics  تارهانورشناسی 
 که در آن    تیکاپ/ ای از نورشناسی    شاخه ]فیزیک[

وسـیلۀ    نـشانکها و تـصویرهایی کـه بـه         /سیگنال
ای یــا پالســتیکی انتقــال  تارهــای نــازک شیــشه

  گیرند یابند، مورد بررسی قرار می می
  اپتیک تارها.متـ 

  
 plane-polarized light  قطبیدۀ تختنور 
ای کـه بُـردار الکتریکـی آن        نور قطبیده  ]فیزیـک [

  کند فقط در یک راستا نوسان می
  linear-polarized light  نور قطبیدۀ خطی   .متـ 

  
 نور قطبیدۀ تخت ←قطبیدۀ خطینور 

  
  focusing light  وضوحنور 
نوری در صحنه که برای کمک به عمـل          ]سینما[

رود و پـس از       کـار مـی    سازی موضوع بـه     واضح
  شود شروع فیلمبرداری خاموش می

  
 green up  نورویش

از سرمای  رویش مجدد گیاه پس      ]زراعت  .ک[
  زمستان یا پس از بروز تنشهای زنده و غیرزنده

  
 microwave oscillator  ریزموجنوسانگر  

رسـانا    نوعی المپ الکترونی یا قطعۀ نیم      ]فیزیک[
 رود کار می که برای تولید تابش ریزموج به

  
 Neolithic  نوسنگی

تاریخ که در آن      از  ای در پیش    ورهد ]شناسی  باستان[
داد،   نگی را صیقل و تراش مـی      انسان ابزارهای س  

کرد؛ در ایـن دوره       و هنوز از فلزات استفاده نمی     
  شود کشاورزی و اهلی کردن چارپایان آغاز می

  New Stone Age   عصر نوسنگی  .متـ 
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 Aceramic Neolithic  سفال نوسنگی بی
ترین بخـش دوران نوسـنگی        کهن ]شناسی  باستان[

از در آسـیای غربــی، پــیش از اســتفادۀ گــسترده  
ــفال  ــا 8500(س ــی آن .) م. ق6000 ت ــه در ط ک

جوامع از نظر اقتصادی متکی بر پرورش غـالت         
 و چارپایان اهلی یا هردو بودند

  
 Secondary Neolithic  پسیننوسنگی 

ای کــه در آن برخــی از  مرحلــه ]شناســی باســتان[
سـنگی،    جوامع نوسنگی، شامل انسانهای دورۀ میان     

 کردند فاده میاز ابزارهای دوران نوسنگی است
  

 Pre-pottery Neolithic  سفال از پیشنوسنگی 
 در  نوسنگیمراحل آغازین دوران     ]شناسی  باستان[

ــه  ــی، ب ــیای غرب ــوریه و   آس ــت در س ــژه لِوان وی
فلسطین، که در آن یکجانـشینی و کـشاورزی و          

ولـی هنـوز از سـفال         دامپروری رواج یافته بود،     
  شد استفاده نمی

  
  معتدل نخستیننوسنگی 

    First Temporate Neolithic 
ترین فرهنگهای کـشاورزی      دیرین ]شناسی  باستان[

در ناحیۀ معتدل اروپا و گاه دیگر نـواحی کـه از            
 ادامه یافت.  م.  ق4500 تا 5400حدود 

  
 Final Neolithic  واپسیننوسنگی 

ای مقارن آغاز کاربرد مس و        دوره ]شناسی  باستان[
ــ  ــه در آن س ــازی ک ــرغ در ابزارس ــوز مف نگ هن
 مهمترین مادۀ خام مورد مصرف بود

  
  neo-noir  نوسیاه

نوعی فیلم سیاه دارای مـضامین معاصـر         ]سینما[
  پردازد که در قالب فیلم سیاه به نوآوری می

 fruit juice beverage  آبمیوهنوشابۀ 
هـای    نوعی نوشابۀ حاوی عصارۀ میـوه      ]غذا. ف[

 آبدار
  

 health beverage  زا سالمتنوشابۀ 
ای که با هدف افزایش سـالمت         نوشابه ]غذا. ف[

کننده و محفاظت وی در برابـر بیماریهـا           مصرف
 شود ساخته می

  
  soy(a) beverage  سویانوشابۀ 

ای کـــه غالبـــاً از ســـویا و  نوشـــابه ]غـــذا. ف[
 دوش میمحصوالت آن تهیه 

  
 carbonated beverage  گازدارنوشابۀ 

اکسید   دیی که با    لنوعی نوشابۀ غیرالک   ]غذا. ف[
 شود میکربن گازدار 

  
 dairy beverage  لبنینوشابۀ 

ای کــه عمــدتاً از شــیر و    نوشــابه  ]غــذا. ف[
 شود می آن تهیه یها فراورده

  
 malt beverage  مالتنوشابۀ 

نوعی نوشابه که با رقیق کردن عـصارۀ         ]غذا. ف[
 شود ها به آن تولید می دهنده مالت و افزودن طعم

  
 امالیی ←نوشتاری 

  
 drink  نوشیدنی 

 هر نوع مایعِ قابل نوشیدن ]غذا. ف[
  

  یلغیرالکنوشیدنی 
    soft drink, non alcoholic drink 

ای کــه در آن الکــل وجــود  نوشــیدنی ]غــذا. ف[
 ندارد
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 sport drink  ورزشینوشیدنی  
 که برای بهبود یا حفظ      نوشیدنینوعی   ]غذا. ف[

 شود قابلیتهای بدنی ورزشکاران ساخته می
  

 mineral-deposit type   ذخیرۀ معدنی  نوع
ــرای ذخــایر  ]شناســی زمــین[  اصــطالحی کلــی ب

شناختی   ای که اوالً دارای ویژگیهای زمین       معدنی
مشترک باشند و ثانیـاً حـاوی کـانی معـدنی یـا             

 ترکیبی از کانیهای معدنی خاصی باشند
  

 food neophobia  نوغذاهراسی  
ــه[ ــصرف]تغذی ــده از خــودرن   خــودداری م کنن
 داهای جدیدغ

  
 noise suppression  زدایی  نوفه

روشی برای کـاهش یـا حـذف اثـرات          ] فیزیک[
  نشانکهای الکتریکی ناخواسته/ سیگنالها

  
 random noise  ای  کاتورهنوفۀ 

نوفۀ حاصـل از ترکیـب تعـداد زیـادی          ] فیزیک[
  آشفتگی نامنظم گذرا

  
 noise reduction  کاهی  نوفه

لکترونیکی یا ابزار مکـانیکی     استفاده از مدار ا   ] فیزیک[
  برای کاهش نوفۀ شنیداری در سامانۀ صوتی

  
  ,apic(o)ectomy, apiectomy   بَرداری  نوک

root resection 
   دنـدان    ریشۀ  نوکبرداشتن   ]پزشکی   دندان . پ[

  ازطریق جراحی
  

  ,root apex, apex  ریشهنوک 
apex radicis dentis, root tip 

  ریشۀ دندانش انتهایی بخ ]پزشکی دندان  .پ[
  

 apical  نوکی
    دندان  ریشۀ نوک   به مربوط ]پزشکی دندان  .پ[
  

 apex locator  یاب نوک
   کـه    الکترونیکـی   دستگاهی ]پزشکی  دندان  .پ[

  نـوک    موقعیـت   درمانی برای تـشخیص    ریشهدر  
  رود کار می  بهریشه

  
 neo-tourism  نوگردشگری  

ه توصیف اثـرات     مفهومی نوین که ب    ]گردشگری[
تحوالت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگـی سـدۀ         

 پردازد اخیر بر گردشگری می
  

 transliteration1  گردانی   نویسه
تبدیل صورتهای نوشـتاری از یـک        ]شناسی  زبان[

 نظام خطی به یک نظام خطی دیگر
  

  transliteration2  شده   گردانی  نویسه

شــدۀ صــورتهای   صــورت تبــدیل]شناســی زبــان[
 ی یک نظام خطی به نظام خطی دیگرنوشتار

  
 structured deposition  ساختارینهشتۀ 

ها   ساخته  ای که در آن دست      نهشته ]شناسی  باستان[
و دیگر مواد فرهنگی از الگوی چیدمانی معینـی         

 برخوردار است 
  

  deposition  گذاری نهشته
هرنوع تغییرشکل مـواد فرهنگـی،       ]شناسی  باستان[

، از  (features) و پدیـدارها     هـا   ساخته  مانند دست 
صــورتی کــه در یــک بافــت  صــورت اولیــه بــه

 شود شناختی یافت می باستان
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 horizontal impaction  نهفتگی افقی
 در    کـه    دندان  نهفتگی  نوعی ]پزشکی  دندان  .پ[

    است  شده  آن  رویش  مانع  دندان بودن   افقی آن
  

  ,dental impaction   دنداننهفتگی 
tooth impaction, impaction 

   دنـدانی    در آن    کـه   وضعیتی ]پزشکی  دندان  .پ[
   طبیعـی   صـورت    نتوانـد بـه      فیزیکـی   براثر موانع 

 بروید

  
 distoangular impaction  گرا  دورینهنهفتگی 

نـوعی نهفتگـی کـه در آن         ]پزشـکی   دندان  .پ[
صورت مایل و با شیبی در جهـت         دندان نهفته به  

 ته استدورینه قرار گرف

  
 mesioangular impaction  گرا نزدینهنهفتگی 

نوعی نهفتگی دندان کـه در       ]پزشکی  دندان  .پ[
صـورت مایـل و بـا شـیبی در           آن دندان نهفته به   

 جهت نزدینه قرار گرفته است

  
 whale watching  نگری  نهنگ

مشاهدۀ نهنگها و سـایر پـستانداران       ] گردشگری[
 انش های طبیعی دریایی در زیستگاه

  
 water demand, water requirement  آبینیاز 

مقدار آب مورد نیاز برای مصارف      ] زیست  محیط[
 مختلف

  
 information need  اطالعاتینیاز 

آگـاهی یـک شـخص در پاسـخ بـه           نا ]کتابداری[
ــرای     ــاوش ب ــه ک ــه منجرب ــاص ک ــشی خ پرس

 شود یابی می پاسخ

 dietary requirement  رژیمینیاز 
دار مـورد نیـاز مـواد غـذایی          حداقل مقـ   ]تغذیه[
آمده از یک رژیم غذایی که برای حفـظ           دست  به

  سالمت بدن الزم است
  

 daily requirement  هروزاننیاز 
 حـداقل مقـدار موادغـذایی کـه بـدن در            ]تغذیه[

روز بـرای جلـوگیری از بـروز          طول یـک شـبانه    
  ای به آن نیاز دارد کمبودهای تغذیه

   نیاز روزانۀ کمینه.متـ 
  minimum daily requirement, MDR  

  
 نیاز روزانه ← ۀ کمینهروزاننیاز 

  
 Alcyone  نیرثریا

، 9/2 که با قـدر      7ثور یا غول ب       ـ    ستارۀ اتا ] نجوم[
 ای پروین است درخشانترین عضو خوشۀ ستاره

  
  اِعمال صلحنیروهای 

    peace enforcement forces 
ر ای که برای کسب اقتدا      نیروهای نظامی  ]نظامی[

 کشورها بـه تابعیـت از       کردنالمللی و وادار      بین
هـای سـازمان ملـل در جهـت           فرمانها و قطعنامه  
 شوند  جهانی تعیین می حفظ نظم و صلح

  
  جنگ نامتعارفنیروهای 

    unconventional warfare forces 
 الزم بـرای    توانمنـدی  نیروهـایی کـه از       ]نظامی[

 جنگ نامتعارف برخوردارند
  

  ری راهبردیدریابَنیروهای 
    strategic sealift forces 

  و  مرکـب از ناوهـا     ،رینیروهـای دریـابَ    ]نظامی[
جایی و تحویـل بـار و کارکنـان           های جابه   سامانه
 آنها
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 peace keeping forces  بان صلحنیروهای  
ــای نظــامی ]نظــامی[ ــا رضــایت   نیروه ــه ب ای ک

ای درگیر در جنگ برای نظارت بر اجـرای     طرفه
 شوند ح تعیین مینامۀ صل موافقت

  
  brake force  ترمزنیروی 

نیرویی کـه موجـب کـاهش سـرعت          ] ریلی .ح[
 شود وسیلۀ نقلیه یا قطار می

  
 ربایش ←جاذبهنیروی 

  
 many-body force  چندجسمینیروی 

نیرویی که دو یـا چنـد جـسم بـه یـک              ]فیزیک[
 کنند جسم واحد وارد می

  
 ربایش ←ربایشینیروی 

  
 colour force  رنگنیروی 

هم  نیرویی که کوارکها را در هادرونها به       ]فیزیک[
 دهد پیوند می

  
 centrifugal force  مرکزگریزینیروی 

ای کــه در چارچوبهــای  نیــروی لختــی ]فیزیــک[
محـور در نظـر      از چرخان آن را در جهت گریز     

اش با فاصله از محـور نـسبت          گیرند و اندازه    می
 عکس دارد

 nuclear force  ای هستهنیروی 
کنشی قوی در داخل هسته کـه بـا           برهم ]فیزیک[

ئونهـا را در کنـار هـم        لغلبه بر نیروی کولنی نوک    
 دارد نگه می

  
  semigloss اقبرّ نیم
 اقیـت برّویژگی سطحی که میزان      ]رنگ  پلیمر[

 قـرار   55 تا   40 درجه در گسترۀ     60آن در زاویۀ    
  دارد

  
 semivariogram  تغییرنگاشت  نیم
 را تغییرنگاشــتنــصف نمــوداری کــه ] ریاضـی [

  دهد نشان می
  

 دست دندانوارۀ نیم ←دندان  دست نیم

  
  wheel profile  چرخنیمرخ 

 برشی قائم که از قطر چرخ بگذرد ]ریلی. ح[

  
 hypomania  شیدایی نیمه

 کـه در    شـیدایی  شبیه   ی  خُلق حالتی   ]شناسی  روان[
پریشانه است و نیـاز بـه         آن فرد فاقد عالئم روان    
ــدار ــستری شــدن ن د و اخــتالل محــسوس در ب

 شود کارکرد او مشاهده نمی
  



  و
 barrel distortion  ای  خمرهواپیچش 

نحـوی کـه      نقصی اپتیکی در عدسـی، بـه      ] نجوم[
نمایی در نزدیکـی محـور نـوری عدسـی            بزرگ

 های آن است نمایی در لبه اندکی بیشتر از بزرگ
  

 spillback  واتسرّی
در گـرفتن تعهـدات مـشترکی کـه           پس ]سیاسی[

   برای تحقـق یکپـارچگی پذیرفتـه       تسرّی جریان
  است شده 

  
 debriefing  واتوجیه

گزارشی از اطالعات واقعی کـه خدمـه در          ]جوّ[
 دهند ی مسیر میپایان پرواز در مورد شرایط جوّ

  
   جوشان واکنشگاه آب ←واج 

  
  phonemic transcription1  نوشت واج
ـ        صورت ثبت  ]شناسی  زبان[ ا شدۀ واجهای زبـان ب

 ها استفاده از نظامی از نشانه
  

  ,phonemic transcription2  نویسی واج
broad transcription 

فرایند ثبت واجهای زبان با استفاده       ]شناسـی   زبان[
 ها از نظامی از نشانه

 anticyclolysis  واچرخندزدایی
تضعیف یـا زوال گـردش واچرخنـدی در          ]جوّ[

 جو
  

  ratooning  واچینی
داشت مکرر محـصول از یـک       بر ]زراعت  .ک[

بار کاشت با قطع گیاه از نزدیک سـطح خـاک و     
ایجاد آمادگی در آن برای رشد جوانه از پایه یـا           

 ریشه
  

 allocation unit  تخصیصواحد 
چند بخـش دیـسک کـه در حکـم یـک             ]رایانه[

 کنند واحد عمل می
  

  animal unit  دامیواحد 
معیــاری بــرای شــمارش تعــداد  ]زراعــت  .ک[

 یک کـشور کـه در کـشورهای مختلـف           ایدامه
براساس یک گـاو بـالغ یـا یـک اسـب یـا پـنج                

 گوسفند یا دو گوسالۀ یکساله است
  

  sedimentation unit   رسوبی واحد 
 الیه یا نهشتۀ حاصل از یـک دورۀ         ]شناسـی   زمین[

 گذاری خاص رسوب
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  مدیریت پروژهواحد 
    project management office, PMO 

سازمانی مسئول هماهنگی امـور     واحد   ]پروژه. م[
 پروژهمدیریتی 

  
 force(d) drying1 وادارخشکانی

کردن پوشش با قـرار دادن        خشک ]رنگ  پلیمر[
تـر از   آن در دمایی باالتر از دمای محیط و پـایین         

  پزی دمای معمول کوره
  

 forced(d) drying2 وادارخشکش
شدن پوشـش براثـر قـرار         خشک ]رنگ  پلیمر[

 دمــایی بــاالتر از دمــای محــیط و گــرفتن آن در
 پزی تر از دمای معمول کوره پایین

  
 information audit  اطالعاتوارسی 

 بررسی و ارزیابی منابع و خـدمات و     ]کتابـداری [
منظـور     موجود در سازمان بـه     اطالعاتی کاالهای

 وری ارتقای سطح بهره

  
  بری رنگ ←وارنگش 

  
 cross-bite  ْبَست وارون

ـ   ]کیپزشـ    دندان . پ[ دهمایی کـه در آن    نوعی بَ
به فـک    رهمایی دندانهای فک پایین نسبت    خط بَ 

 ستتر ا پییا لُ/تر و باال قدامی

  
 posterior cross-bite  خلفیبَست   وارونْ

 که در آن    ْبَست  واروننوعی   ]پزشکی  دندان  .پ[
 شیری یا دائمـی  خلفییک یا بیش از یک دندان       

قرار گرفتـه   در سمت زبانی دندانهای فک پایین       
 ستا

 anterior cross-bite  قدامیبَست   وارونْ
 که در آن    ْبَست  واروننوعی   ]پزشکی  دندان  .پ[

 فـک بـاال در   یک یا بـیش از یـک دنـدان پـیشِ        
 فـک پـایین قـرار       سمت زبانی دنـدانهای پـیشِ     

 گرفته باشد

  
  ,multiplicative inverse  ضربی وارون 

reciprocal element 
وی از یـک گـروه ضـربی،        بـرای عـض    ]ریاضی[

 وارون آن عضو

  
 radiation inversion  تابشیوارونگی  

وارونگی ناشـی از سردشـدن      ] ، جوّ زیست  محیط[
شدید سطح زمین براثر اتالف تابش که معمـوالً         

 شود در طول شب ایجاد می

  
  ,population inversion  جمعیتوارونگی  

population reversal 
تمــی کــه در آن وضــعیتی در ســامانۀ ا] فیزیــک[

تعداد اتمهای برانگیخته در تراز باالتر، از تعـداد         
 تر، بیشتر است اتمهای تراز پایین

  
   rat(t)oon  وارویش

رشد مجدد گیاه پس از قطـع یـا          ]زراعت  .ک[
  برداشت

  
  وردایی ←واریانس 

  
 binary word  دودوییواژۀ 

  طول مفروض ای از دو نماد به دنباله] ریاضی[
  

 نگاشتی واژه ← نگار واژه
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 logography  نگاری واژه
ــان[ ــشانه  ]شناســی زب ــشکل از ن ــامی مت ــای  نظ ه

نوشتاری که در آن هر نشانه نماینـدۀ یـک واژۀ           
 کامل است

  
 logograph, logogram  نگاشت  واژه
هر یک از واحدهای نوشتاری نظام       ]شناسی  زبان[

 نگار واژه
  

 logographic  نگاشتی  واژه
  نگاری واژهنظام به  مربوط ]شناسی زبان[

 نگار واژه.متـ 

  
 information broker  اطالعاتواسطۀ 

 فـردی کـه دارای مهـارت بازیـابی و           ]کتابداری[
طـور مـستقل بـرای         اسـت و بـه     اطالعـات ارائۀ  

 کند شده بازاریابی می  گردآوریاطالعات
  

 information brokerage  اطالعاتگری  واسطه
ــداری[ ــروش ]کتاب ــد و ف ــات خری ــرااطالع ی  ب

 دیگران
  

 critical gap  واشد الزم
حداقل اندازۀ واشد که راننـده بـرای        ] شهری. ح[

  گردش به چپ یا ورود به جریان تردد نیاز دارد
  

 focus1, focusing  سازی واضح
سازی جزئیات تصویر که بـا        عمل شفاف  ]سینما[

تنظیم فاصلۀ موضوع بـا عدسـی و سـطح فـیلم            
 شود انجام می

  
  فشار  تحتواکنشگاه آب ←واف 

  مجازیواقعیت 
  virtual reality, VR, real-life simulation  

تصویری که با استفاده از فناوری تعاملی        ]سینما[
شـود کـه بیننـده یـا         بعـدی چنـان خلـق مـی         سه

کنـــد در آن مکـــانِ  مخاطـــب احـــساس مـــی
  شده یا تخیلی واقعاً حضور دارد بازسازی

  
 backslash, reverse slash  خط واکج

کلید رایانه کـه      های صفحه   یکی از نویسه   ]انهرای[
 شود نشان داده می» \«با عالمتِ 

  
  ایزوتوپی تبادلواکنش 

    isotopic exchange reaction 
 واکنشی که در آن دو ایزوتوپ متفـاوت         ]شیمی[

ــا مولکولهــای   یــک عنــصر در یــک مولکــول ی
 شوند متفاوت جانشین هم می

  
  pressurized  فشار آب تحتواکنشگاه  

water reactor, pressure water reactor 
رآکتـوری کـه در آن از آب        / واکنـشگاه  ]فیزیک[

فـشار بـرای کُندسـازی نـوترون و           سبک تحـت  
  شود کردن سامانه استفاده می خنک
  PWR  واف   .اختـ 
  فشار رآکتور آب تحت .متـ 

  
 boiling-water reactor  جوشان آب واکنشگاه  

قـدرتی کـه در آن      رآکتوری   /واکنشگاه ]فیزیـک [
کننده مستقیماً بـه بخـار تبـدیل          آب سبک خنک  

شود و برای تولید انرژی مورد اسـتفاده قـرار            می
  گیرد می

  BWR   واج .اختـ 
   رآکتور آب جوشان .متـ 
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 light water reactor  سبک  آب واکنشگاه  
ای کـه در آن       رآکتوری هسته / واکنشگاه ]فیزیک[

کننـده    کعنـوان کُندسـاز و خنـ       از آب سبک بـه    
  شود استفاده می

 رآکتور آب سبک .متـ 
  

 heavy water reactor  سنگین آبواکنشگاه  
ای کـه در آن       رآکتوری هسته  /واکنشگاه ]فیزیک[

  شود عنوان کُندساز استفاده می از آب سنگین به
 رآکتور آب سنگین .متـ 

  
 lattice reactor  ای شبکهواکنشگاه  

ی چندگنی کـه    ا  رآکتور هسته  /واکنشگاه ]فیزیک[
ــه  ــاز ب ــوخت و کُندس ــۀ   در آن س ــورت آرای ص

  اند های بلند درآمده یکنواختی از میله
 ای رآکتور شبکه .متـ 

  
  ,sequencing batch reactor  نوبتیواکنشگاه  

SBR 
واکنشگاهی برای تصفیۀ فاضـالب     ] زیست  محیط[

به روش لجنِ فعال که در آن فرایند هـوادهی و           
 شود ی انجام میصورت متوال سازی به زالل

  
  نامطلوب غذاییواکنش 

    adverse food reaction 
 هرگونه واکنش نامطلوب بدن به مصرف       ]تغذیه[

 یک غذای خاص
  

 handover  واگذاری 
در اختیار قراردادن کنترل یک هواگرد از        ]نظامی[

کننـده بـه مرکـز یـا          یک مرکز یا شخص کنتـرل     
 شخص دیگر

  
 سیسرمایش مغناطی ←دررو بیوامغناطش 

 webometrics  سنجی وب
ــداری[ ــاختار   ]کتاب ــت و س ــی ماهی ــل کمّ  تحلی

  بگاهها ویژگیهای و
  

 ecstasy, ecstatic state  وجدزدگی 
 حد از  احساس لذت و نشاط بیش]شناسی روان[
  

 ecstatic  وجدزده
 ویژگـــی فـــرد دارای احـــساس ]شناســـی روان[

 وجدزدگی
  

 mood2  وجه
 افعال که   تمایز دستوری در صورت    ]شناسی  زبان[

بـه    دیدگاه و نظر گوینده یـا نویـسنده را نـسبت          
 دهد گفتار نشان می شده در پاره وضعیت توصیف

  
 indicative mood  اخباریوجه 

شده    وجهی از فعل که وضعیت بیان      ]شناسی  زبان[
مثابـه وضـعیتی واقعـی نـشان          گفتار را به    در پاره 

 دهد می
  

 subjunctive mood  التزامیوجه 
شده    وجهی از فعل که وضعیت بیان      ]سیشنا  زبان[

ــاره ــه در پ ــار را ب ــسبی و   گفت ــعیتی ن ــه وض مثاب
 دهد غیرقطعی نشان می

  
 imperative mood  امریوجه 

 وجهــی از فعــل کــه بــرای بیــان ]شناســی زبــان[
 رود کار می درخواست و دستور دادن به

  
 interrogative mood  وجه پرسشی

بیان پرسش   وجهی از فعل که برای       ]شناسی  زبان[
  رود کار می به
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 optative mood  وجه تمنایی
 وجهــی از فعــل کــه بــرای بیــان ]شناســی زبــان[

بـه درخواسـت      رود که منـوط     کار می   وضعیتی به 
 تمنایی است

  
 conditional mood  شرطیوجه 

 وجهــی از فعــل کــه بــرای بیــان ]شناســی زبــان[
به تحقق شـرطی      رود که منوط    کار می   وضعیتی به 

 است
  

 unity of time  مانزوحدت 
ـ   یکی از وحـدتهای سـه      ] نمایـشی    .  ه[  نظـام  ۀگان

زمـان اجـرای     آن   براسـاس نمایش ارسطویی که    
نمایش به یک روز یا دو تا سه سـاعت محـدود            

 شود می
  

 unity of action  کنشوحدت 
ـ   یکی از وحـدتهای سـه      ] نمایـشی    .  ه[  نظـام  ۀگان

نمایش ارسطویی کـه مطـابق آن کـنش نمـایش           
 شود ریزی می ک پیرنگ مشخص پیبرپایۀ ی

  
 unity of place  مکانوحدت 

ـ   یکی از وحـدتهای سـه      ] نمایـشی    .  ه[  نظـام  ۀگان
نمایش ارسـطویی کـه مطـابق آن کـنش اصـلی            
نمــایش لزومــاً بایــد در مکــانی واحــد و یگانــه 

 ریزی شود پی
  

 unities  گانه سهوحدتهای 
 و  وحدت زمان مجموعۀ سه مفهوم     ] نمایشی   .  ه[

 که به اثر انـسجام      وحدت کنش  و   کانوحدت م 
 بخشد می

  
 cyberterrorist  ای  رایانهافکن  وحشت

کسی که با قصد قبلی، عمـدتاً بـا انگیـزۀ        ]رایانه[
ای و    هـای رایانـه     سیاسی، به اطالعات و سـامانه     

  کند ها حمله می ای و داده های رایانه برنامه
  

  ,cyberterrorism  ای رایانهافکنی  وحشت
    cyberterror 

 با قـصد قبلـی، عمـدتاً بـا انگیـزۀ             حمله ]رایانه[
ای و    هـای رایانـه     سیاسی، به اطالعات و سـامانه     

  ها ای و داده های رایانه برنامه
  

 variance  وردایی
ــصادفی  ] ریاضــی[ ــر ت ــرات متغی ــی از تغیی مالک

صورت میـانگین تـوان       پیرامون میانگین آن که به    
  شود میدوم انحراف از میانگین متغیر محاسبه 

 واریانس .متـ 

  
 sports tourism  گردی  ورزش

ــه در آن ] گردشـــگری[ نـــوعی گردشـــگری کـ
گردشگران بـه دیـدن یـا شـرکت در مـسابقات            

 روند ورزشی می

  
 beam1  1ورگه

 تیرهای عرضی که دو طرف بدنـه را         ]دریایی. ح[
کنـد و باعـث تقویـت بدنـه و            به هم متصل مـی    
 شود ها می استحکام عرشه

  
 beam2, breadth  2ورگه

 ترین قسمت شناور  عریض]دریایی. ح[
  

 abeam, on the beam  سو ورگه
خـط     موقعیت یا جهتی عمود بر میانْ      ]دریایی. ح[

(centerline) شناور  
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  varnish ورنی
آمیزۀ مایعی کـه پـس از کـشیده          ] رنـگ  پلیمر  [

صورت یک الیۀ نازک، بـه فـیلم جامـد            شدن به 
  شود معموالً شفاف تبدیل می

  
 varnish stain ای  رنگانهرنی و

 کـه بـا مـادۀ شـفافی         ورنینوعی   ]رنگ  پلیمر[
شــود و قــدرت رســوخ آن کمتــر از  رنگــی مــی

   استرنگانه
  

  ,flatting varnish   خور سابورنی 
rubbing varnish, polishing varnish 

 حاوی رزین سـخت     ورنینوعی   ]رنگ  پلیمر[
  دتوان سطح آن را سابید و صاف کر که می

  
  black varnish سیاهورنی 

 بـر   ورنـی در صنعت برق، نوعی      ]رنگ  پلیمر[
ــا رزینهــای / وشــونده روغنهــای خــشکپایــۀ  ی

مصنوعی به همراه مواد بیتومنی، که از آن بـرای          
  کنند کردن قطعات الکتریکی استفاده می آغشته

  
  flat varnish, matte varnish ماتورنی 

 درصـد معینـی      که با  ورنینوعی   ]رنگ  پلیمر[
شـدن    شود تا هنگام خشک      ترکیب می  کننده  مات
   بیابدماتای  جلوه

  
  بسیارکم هنگام تولد بسوزن 

    extremely low-birth weight, ELBW 
  وزن هنگام تولدِ کمتر از هزار گرم]تغذیه[
  

  بسیارکم هنگام تولدوزن 
    very low-birth weight, VLBW 

از هـزار و پانـصد       وزن هنگام تولدِ کمتر      ]تغذیه[
 گرم

 ballast weight  ترازهوزن 
مقــدار وزن تــرازه کــه در هربــار     ]دریــایی. ح[

  گیرد گیری یک کشتی مورد محاسبه قرار می ترازه
  

 brake weight  ترمزیوزن 
شاخصی برحسب تن برای نشان دادن       ]ریلی. ح[

 آهن نورد در راه کارایی ترمز خط
  

 low-birth weight, LBW  وزن کم هنگام تولد
 وزن هنگــام تولــدِ کمتــر از دو هــزار و ]تغذیــه[

 پانصد گرم 
  

 birth weight  هنگام تولدوزن 
   وزن نوزاد در هنگام تولد ]تغذیه[
  

 significant weather  هوای اثرگذار وضع 
ی های جـوّ    رخداد یا احتمال رخداد پدیده     ]جوّ[

 مؤثر بر عملیات پرواز در یک مسیر معین
  

  focus2  وضوح
  شفافیت و آشکار بودن جزئیات تصویر ]سینما[
  

 follow focus  تعقیبیوضوح 
دلیـل     تـصویر بـه    وضـوح تغییر پیوسـتۀ     ]سـینما [

 یا دوربین/جایی موضوع و جابه
  

 focus puller2  کِش وضوح
یکی از دسـتیاران فیلمبـردار کـه وظیفـۀ           ]سینما[

 عهده دارد  تصویر را بهوضوحتنظیم 
  

  focus pull  کِشی وضوح
 تـصویر یـا تغییـر فاصـلۀ         وضـوح تنظیم   ]سینما[

  مرکز عدسی تا سطح فیلم
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 shallow focus  عمق وضوح کم
روشـی در فیلمبـرداری کـه در آن فقـط            ]سینما[

 کامل ضبط   وضوحبخش محدودی از تصویر با      
 شود می

  
 soft focus  نرموضوح 

ای آگاهانه در فیلمبرداری که در آن         جلوه ]سینما[
 و نرمـی، تـصویر را انـدکی         برای ایجاد لطافـت   

 سازند ناواضح می
  

 interrupt  وقفه
شود تا یک برنامـۀ       رویدادی که باعث می    ]رایانه[

طـور موقـت بـه حالـت تعلیـق            در حال اجرا به   
 درآید

  
 timer interrupt  زمانیوقفۀ 

 وقفۀ حاصل از ساعت درونی رایانه ]رایانه[
  

 interrupt handling  گردانی   وقفه
 ها در سامانۀ عامل ل پردازش وقفهعم ]رایانه[
  

 derivational affix  اشتقاقی وند 
 شـرکت   اشتقاقوندی که در فرایند      ]شناسی  زبان[

 کند می
  

 inflectional affix  تصریفیوند 
 شرکت  تصریفوندی که در فرایند      ]شناسی  زبان[

 کند می
  

 craving  ویار
 میل شدید به خوردن یـک مـادۀ غـذایی           ]تغذیه[

 ر زنان باردارعموماً د
  

 home video  خانگیویدئوی 
نوار ویدئو یا لوح فشرده  که معموالً بعد          ]سینما[

از نمایش عمومی فـیلم بـرای اسـتفادۀ خـانگی           
 شود توزیع می

  
 comma  ویرگول

که نشانۀ فاصله و مکث     » ،«عالمت   ]شناسی  زبان[
 بین دو کلمه یا دو بخش از جمله است

  



   ه
 hadronization  زایی هادرون

تولید هادرون از کوارکها و گلوئونهـایی        ]فیزیک[
که در برخورد الکترون ـ پوزیترون پرانـرژی یـا    

 اند وجود آمده پادپروتون پرانرژی به  ـ  پروتون

  
  ,e-mentoring  الکترونیکی هدایت 

    electronic mentoring 
آموزان در امور درسـی و        راهنمایی دانش  ]رایانه[

ســاختن آنهــا بــرای ورود بــه  و آمــادهپژوهــشی 
  الکترونیکیمحیط کار با استفاده از ابزارهای 

  ـ هدایت  ای.متـ 
  

 command guidance  فرمان بههدایتِ 
ــامی[ ــدایت  ]نظ ــوعی ه ــکی ن ــه در آن موش  ک

فرمانهــای هــدایت موشــک از منبعــی خــارج از 
 شود موشک ارسال می

  
 terminal guidance  پایانیهدایت 

هـدایت   فاصلۀ بین    درت که    نوعی هدای  ]نظامی[
 و مرحلۀ نزدیک شدن موشـک بـه هـدف           میانی

 قرار دارد
  

  ,active homing guidance  عاملهدایت 
    active guidance 

 نوعی هدایت موشـکی کـه در آن منبـع           ]نظامی[
ای که بازتابش از هدف       تابش به هدف و گیرنده    

 کند، در درون موشک قرار دارد را دریافت می

  
 passive homing guidance  عاملغیرهدایت 

 که در آن گیرنـدۀ      موشکی نوعی هدایت    ]نظامی[
موشک از تـابش حاصـل از خـودِ هـدف بـرای       

 کند ردیابی استفاده می

  
 midcourse guidance  میانیهدایت 

 بـین مرحلـۀ     فاصـلۀ  نـوعی هـدایت در       ]نظامی[
 گیری و مرحلۀ پایانی هدایت موشک شتاب

  
  عامل نیمههدایت 

semi-active homing guidance,  
semi-active guidance 

 که در آن گیرنـدۀ      موشکی نوعی هدایت    ]نظامی[
گیــری از تابــشهای  درون موشــک بــرای هــدف

وسیلۀ یک منبع خارجی روشن شده        هدفی که به  
 کند است استفاده می
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 target of opportunity  هدف ناگهانی 
هدفی که در برد شناسـایی حـسگرهای         ]نظامی[

طـور   بانها قرار دارد و به      حی و هوایی یا دیده    سط
شود، ولی برای مقابلـه بـا آن          ناگهانی نمایان می  

ریـزی یـا      اقدام پدافندی یا شلیک موشک برنامه     
 درخواست نشده باشد

  
 paranoid delusion  بدگمانی هذیان 

 هرگونه باور نادرست که فرد اعتقاد ]شناسی روان[
غم وجود شواهدِ   راسخ به آن داشته باشد و علیر      

 مغایر از آن دست برندارد

  
 phobia  هراس

ترس مفرط و غیرواقعی و غیرقابل       ]شناسی  روان[
کنترل و مرضی از افراد یا مکانها یـا موقعیتهـای           

 خاص

  
 pica  خواری هرزه

 تمایـل بـه خـوردن مـواد غیرمعمـول و            ]تغذیه[
 غیرمغذی

  
  Butomaceae  ایان  هزارنی

سـانان    واش  از قاشـق  ای    تیـره  ]گیـاهی   .زیست[
(Alismatales)         چندساله و بدون کـرک و آبـزی 

پسند و دارای ساقۀ زیرزمینی ضخیم و  یا رطوبت
  خزنده

  
  cost  هزینه

ارزش پولی یا بهای انجـام فعالیتهـا و          ]پروژه. م[
 پروژهخرید تجهیزات و نصب تأسیسات 

  
  هزینۀ پست الکترونیکی ←پست ـ  ایهزینۀ 

  یپست الکترونیکهزینۀ 
e-postage, electronic postage 

ــه[ ــال ]رایان ــه ارس ــی ک ــه   مبلغ ــدۀ نام ــای  کنن ه
پـردازد تـا مطمـئن شـود           تجاری می  الکترونیکی

گـذرد و بـه       هـا مـی     اش از صافیهای هرزنامه     نامه
  رسد دست گیرندگان می

  پستـ  هزینۀ ای .متـ 
  

 cost of quality, CQ  کیفیتهزینۀ 
رسـیدن بـه کیفیـت      ای که برای      هزینه ]پروژه. م[

شـود و معمـوالً مـشتمل بـر           موردنظر صرف می  
ریـزی و کنتـرل و تـضمین کیفیـت            هزینۀ برنامه 

 است
  

   کهکشانیفعالهستۀ 
    active galactic nucleus 

ناحیـۀ مرکـزی کهکـشان کـه در آن، در           ] نجوم[
ای   نتیجۀ فراینـدهایی کـه بـا فراینـدهای سـتاره          

تولیـد  معمولی متفاوت است، انرژی چشمگیری      
 شود می

  
 thermophilic digestion  گرمادوستهضم 

 تـا   45هضمی که در گسترۀ دمایی      ] زیست  محیط[
 گیرد  درجۀ سلسیوس انجام می60

  
 mesophilic digestion  دمادوست میانهضم 

 27ی  ی دمـا   گسترۀ درزیستی  هضم  ] زیست  محیط[
  درجۀ سلسیوس38تا 

  
  هوازی سرمادوستهضم 

    cryophilic aerobic digestion 
تـر از     هضم هوازی در دمای پایین    ] زیست  محیط[

  درجۀ سلسیوس20
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  meander cusp   رودپیچی هالل 
یافتـه     اثری بـر روی لبـۀ فرسـایش        ]شناسی  زمین[

ی که براثر برخـورد دو یـا چنـد            پادگانۀ رودپیچ 
  است وجود آمده  ی به داغ رودپیچ

  
 retinol equivalent  رتینولارز  هم
ــه[ ــول   م]تغذی ــول از رتین ــزان فعالیــت یــک م ی

 ْترانس تمام
  
  فعالیت رتینولارز  هم
    retinol activity equivalent 

 مقدار رتینوئیدی که فعالیت آن برابـر بـا          ]تغذیه[
  ترانس باشد فعالیت یک مول رتینول تمامْ

  
 isoelectronic  الکترون  هم
ــۀ  ]شــیمی[ ــشتری گون ــا تعــداد بی  ویژگــی دو ی

 الکترونهــای ظرفیــت آنهــا شــیمیایی کــه تعــداد
 یکسان و ساختارشان همانند است

  
 additive identity  جمعیهمانی 

 در یک دستگاه ریاضی با یـک        eعنصر   ]ریاضی[
کـه بـرای هـر        طـوری   ، بـه   +عمل جمع با نمـاد      

 e+x=x+e=x از آن دستگاه، xعنصر 
  

 multiplicative identity  ضربی همانی 
ریاضی با یـک     در یک دستگاه     eعنصر   ]ریاضی[

که برای هر     طوری  ، به ×یا  . عمل ضرب با نماد     
 e.x=x.e=x از آن دستگاه، xعنصر 

  
 abreast, side by side  همبَر

 موقعیت یک کشتی نسبت به کـشتی        ]دریایی. ح[
دیگر یا هر شیء و مکان قابل تشخیص، زمـانی          

 ردگی پهلو و موازی آنها قرار می به که پهلو

  alternating copolymer    تناوبیبسپار   هم
بسپاری که در آن دو واحـد متفـاوت           هم ]شیمی[

صورت یک در میان      تکپار در زنجیرۀ بسپار به      هم
  گیرند قرار می

  
  تناوبیبسپارش  هم
     alternating copolymerization  

ــم ]شــیمی[ ــسبتهای   ه ــا ن ــار ب ــسپارش دو تکپ ب
 صـفر کـه در      پذیری صفر یا نزدیـک بـه        واکنش
  گیرند طور یک در میان قرار می بسپار به زنجیرۀ 

  
 isotopomer  ایزوتوپیهمپار 

ترکیبی که موقعیت اتمهای ایزوتوپی آن       ]شیمی[
 متفاوت با ترکیبی مشابه با همان تعداد اتم است

  
 بَست پیش ← افقیپوشانی  هم

  
 روبَست ← عمودیپوشانی  هم

  
 تبَس بیش ← عمودی عمیقپوشانی  هم

  
  دگردما  هم خط ←دگردما  هم

  
  دگرفرازا هم خط  ←دگرفرازا  هم

  
  دگرفشار  هم خط ←دگرفشار  هم

  
 concurrent  رو هم
ویژگی دو یـا چنـد عمـل کـه در رایانـه              ]رایانه[
 شوند طور همزمان انجام می به

  
 concurrency  رَوی هم
 اجرای دو یا چند عمل همزمان در رایانه ]رایانه[
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  چاکناییـ  دیانسدا ← همزه
  

  فتۀ نقطهسُهمسایگی 
    deleted neighbourhood of a point 

ای بـاز     برای نقطـۀ مفـروض، مجموعـه      ] ریاضی[
 منهای آن نقطه در یک فضای توپولوژیک

  
  ,neighbourhood of a point   نقطههمسایگی 

vicinity of a point 
ای بـاز     برای نقطۀ مفروض، مجموعه   . 1] ریاضی[

. 2ه در یـک فـضای توپولوژیـک         شامل آن نقطـ   
برای نقطۀ مفروض، گوی بازی به مرکز آن نقطه         

 در یک فضای متریک
  

  pantisocracy  ساالری همگان
ــدون   ]سیاســی[ ــاعی ب ــازمان اجتم شــکلی از س

حکومت که در آن همـۀ افـراد از یـک مرتبـه و              
مقام اجتماعی برخوردارند و کـسی بـر دیگـری          

  تفوق ندارد
  

  almost certainly   میتقریباً حتهمگرایی 
convergence, almost surely convergence 

در مباحث تصادفی در آمار، همگرایـی        ]ریاضی[
  ای با احتمال صفر جز در مجموعه به

  
 uniform convergence  یکنواختهمگرایی 

 همگراست ای که یکنواخت  ویژگی دنباله]ریاضی[
  

  isolobal  لَپ  هم
 مولکولی که تعـداد     های   ویژگی آن قطعه   ]شیمی[

ــرژی تقریبــی و شــکل   ــارنی و ان و خــواص تق
اوربیتالهــا و همچنــین تعــداد الکترونهــای آنهــا 

 یکسان است

  نابهنجار  هم خط ←نابهنجار  هم
  

 homograph  نگاره  هم
ای کـه بـا واژۀ دیگـر امالیـی            واژه ]شناسـی   زبان[

 یکسان ولی معنایی متفاوت دارد
  

 homography  نگاری  هم
 وضعیتی کـه در آن دو یـا چنـد واژه            ]ناسیش  زبان[

 تلفظهای متفاوت و صورت نوشتاری یکسان دارند
  

 covariance  وردایی هم
معیاری برای سنجش همسویی تغییرات     ] ریاضی[

  دو متغیر تصادفی
   کوواریانس.متـ 

  
 affine geometry  همگرهندسۀ 

نوعی هندسه که در آن روشـهای جبـر          ]ریاضی[
 درو کار می خطی به

  
 Late Geometric  پایانیهندسی  

گانـۀ    آخرین مرحله از مراحل سه     ]شناسـی   باستان[
 .م. ق700 تا 750 از حدود ،دورۀ هندسی

  
 Palaeolithic art  سنگی پارینههنر 

هنر آخرین عصر یخبندان، شـامل       ]شناسی  باستان[
ای و سـاخت اشـیا و نقاشـی درون            هنر صـخره  

 غارها 
  

  ترابری راهبردیهواپیمای 
    strategic transport aircraft 

نــوعی هــواگرد کــه کــاربرد اصــلی آن  ]نظــامی[
ترابری افراد یا بـار در فواصـل خیلـی طـوالنی            

 است
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  air drying1 هواخشکانی
کردن پوشش بـا قـراردادن        خشک ]رنگ  پلیمر[

  آن در معرض هوا و دمای محیط
  

  air drying2 هواخشکش
ـ      خشک ]رنگ  پلیمر[ ر قـرار   شدن پوشـش براث

  گرفتن در معرض هوا و دمای محیط
  

 cascade aerator  آبشاریهواده 
ل نوعی وسـیلۀ هـوادهی بـه شـک        ] زیست  محیط[

های زیگزاگـی  پلکان یا سطح شیبدار با برجستگی    
 برای تماس بیشتر آب با هوا

  
 spray aerator  ای  افشانههواده 

هوادهی با افشانک تحت فشار که      ] زیست  محیط[
صـورت ذرات ریـز بـه هـوا           بـه  ازطریق آن آب  

 شود پاشیده می
  

 air stripping  سازی هواروت
ار و  هـای فـرّ     فرایند زدودن آالینده  ] زیست  محیط[

ار از مایع با گذراندن هوا و مـایع از بـرج            فرّ  نیمه
 آکنده در خالف جهت یکدیگر

  
  aeroponics, aeroculture  هواکشت

ـ       ]زراعت  .ک[ ت کشت گیاه با استفاده از رطوب
موجود در هوا که در آن ریـشۀ گیـاه در داخـل             

گیرد و میزان رطوبـت       جعبۀ مخصوصی قرار می   
 شود آن به صورت خودکار کنترل می

  
  tail wheel aircraft  می دُچرخِهواگرد 

 چـرخ دماغـه   جـای     هواگردی که بـه    ] هوایی .ح[
   استچرخ دُمدارای 

 hovercraft  هواناو
سـوی    ر پـایین  شناوری که با اِعمال فـشا      ]نظامی[

هوا خود را در فاصلۀ کمی در باالی سـطح آب           
 دارد یا زمین نگه می

  
 excitement  زدگی  هیجان

 حالت هیجانی همراه بـا اشـتیاق و         ]شناسی  روان[
  عمومیبرانگیختگیتمایل و انتظار و 

  
سراسـیمگی   ← حرکتـی  ـ   روانیزدگی    هیجان
  حرکتیـ  روانی

  
  سالگردیزدگی  هیجان

    anniversary excitement 
زدگی یا آشوبهای روانـی کـه          نشاط ]شناسی  روان[

معموالً در سالگرد اتفاقهای مهم در زندگی فـرد         
 دهد  رخ می

  
 manic excitement  شیداییزدگی  هیجان

 همـراه بـا     زدگـی   نـشاط  حـالتی از     ]شناسی  روان[
 شود  دیده میشیداییهای   که در دورهفعالی بیش

  
 excited  زده هیجان

 زدگی هیجان ویژگی فرد دچار ]شناسی روان[
  

  alternant hydrocarbon    هیدروکربن تناوبی
هیــدروکربنی مــزدوج کــه مولکــول آن  ]شــیمی[

هایی بـا تعـداد عـضو فـرد نیـست،             شامل حلقه 
که اتمهـای کـربن بـه دو دسـته تقـسیم              طوری  به
ها با یک     شوند و هیچ دو اتم مشابهی از دسته         می

  شوند هم متصل نمی پیوند به
  



  ی
 phloem cell  آبکشیاخته 

هـــای  هریـــک از یاختـــه ] گیـــاهی. زیـــست[
 آبکشدهندۀ لولۀ  تشکیل

  
 ray cell  اشعهیاختۀ 

 چـوب ای در     آکنه  ای نرم   یاخته ]گیاهی  .زیست[
 الد  آغـازۀ اشـعۀ بُـن       پـیش  کـه از     آبکش پسین و  

 آید وجود می  بهآوندی

  
 xylem cell  چوبیاختۀ 

هـــای  ریـــک از یاختـــهه ]گیـــاهی  .زیـــست[
 بافت چوبیدهندۀ  تشکیل

  
  companion cell  همراهیاختۀ 

آکنــــۀ  یاختــــۀ نــــرم ]گیــــاهی  .زیــــست[
ای که همراه با عناصر آونـدی در          یافته  اختصاص

   نهاندانگان وجود داردآبکش بافت
  

 amnesia  یادزدودگی
ناتوانی نسبی یا کامل در به خـاطر         ]شناسی  روان[

دالیـل جـسمی یـا       ه بـه  های گذشت   آوردن تجربه 
 روانی

 retrograde amnesia  گستر پسیادزدودگی 
به یاد نیاوردن رویدادهایی که پیش       ]شناسی  روان[

 اند  روی دادهیادزدودگیاز زمان شروع 
  

  anterograde amnesia  گستر یادزدودگی پیش
به یاد نیاوردن رویدادهایی که پـس    ]شناسی  روان[

  دهند می روی یادزدودگیاز زمان شروع 
  

 tactile amnesia  لمسییادزدودگی 
 کـه موجـب     یـادزدودگی ای    گونـه  ]شناسی  روان[

اختالل حس المسه در تشخیص اشیا یا اشـکال         
 شود هندسی می

  
  amnestic  یادزدوده

  یادزدودگیبه  دچار یا مربوط ]شناسی روان[
  

  limb, flank  یال 
دار دوسوی     یکی از دو سطح شیب     ]شناسی  زمین[

 قدیس یا ناودیسمحور طا
  

 adjacent edges  مجاوریالهای 
در یک گراف، جفتی از یالها که در یک      ]ریاضی[

 اند رأس مشترک
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 frost injury  زدگی یخ
آسیب ناشی از دمای زیـر صـفر         ]زراعت  .ک[

درجه در دورۀ رشد رویشی یـا قبـل از بلـوغ و             
 شروع خواب زمستانه

  
 frost mark  نشان یخ
زدگی خاک کـه      وع در میزان یخ   تن ]شناسی  باستان[

ــود  نـــشان ــدۀ وجـ ــداردهنـ ــدفون پدیـ های مـ
شـناختی اسـت و غالبـاً بـا عکـسبرداری             باستان

  شود هوایی تشخیص داده می
  

  archival integrity  آرشیوییکپارچگی 
 اصـلی کـه براسـاس آن اسـناد دارای           ]کتابداری[

گیرنـد،    منشأ واحد در گروه واحـدی جـای مـی         
ها افـزوده یـا از آنهـا کاسـته          آنکه چیزی به آن     بی

 شود
  

 junction rectifier  پیوندییکسوساز 
ای کـه بـا عبـوردادن الکتـرون از            وسیله ]فیزیک[

رسانا با خـواص الکتریکـی        پیوندگاه بین دو نیم   
  کند مخالف تولید جریان مستقیم می

 junction diod  دیود پیوندی    .متـ 
  

  الیه  تُنُکیکسوسازی 
    depletion-layer rectification  

یکـسوسازی ناشـی از اتـصال دو مـادۀ          ] فیزیک[
ــدگاه   ــد پیون ــرهمجنس مانن ــز و   P-Nغی ــا فل ی

  رسانا نیم
  

 conservation body  حفاظتیگان 
 حفاظـت واحد یا سـازمانی کـه     ] جنگل  .منابع[

فضای سبز شهری و خارج شـهری و مـدیریت          
 بخشد دقیق منابع طبیعی را ارتقا می

  
 ion conductor  رسانا یون
جــای   کــه در آن رســانش بــهجامــدی ]شــیمی[

  گیرد الکترون یا حفره با یون صورت می
  

  ionochromism رنگی یون
قابلیت ماده به لحاظ تغییر رنـگ    ] رنـگ   پلیمر[

در حضور یونها و بازگشت بـه رنـگ اولیـه در            
  نبود یونها

  
 collision ionization  یونش برخوردی

ــه در آ ]فیزیــک[ ــدی ک ــاز در فراین ن اتمهــای گ
 شوند برخورد با ذرات باردار یونیده می
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  آ ، ا
 hydrodynamics  شناسی پویایی آب
]ومطالعۀ حرکت شاره ]ج  

 هیدرودینامیک . متـ
  

  hydrotherapy, hydropathy  درمانی آب
خارجی استعمال ویژه  استفاده از آب، به ]پزشکی[

 اگوناختالالت گون درمانو غیرخوراکی آن، در 

  
  سردایش طوقه  ←  دهی  طوقه آب

  
 hydrogeology  شناسی زمین آب
]وعلم رخداد و توزیـع و حرکـت آب در زیـر     ]ج

 شناختی سطح زمین با تأکید بر سیماهاي زمین
  

 hydrogeochemistry  شیمی زمین آب
]وطبیعی هايمطالعۀ ترکیب شیمیایی آب ]ج 

  
 red tide, red water  سرخه آب

] ßازحد  تکثیر بیشاي ناشی از  پدیده ]شناسی ساقیانو
هــاي داینوفیتــا  برخــی از ریزانــدامگانهاي گونــه

)Dinophytes(   ــواد ــزایش م معمــوالً در نتیجــۀ اف
د تولیها سمومی  دراثر آن برخی گونهکه مغذي 

ومیـر سـایر    کنند که ممکن است باعث مـرگ  می
 آبزیان شود

  
 water quenching سردایش آب
ردکردن ســریع بــا اســتفاده از آب ســ ]متـالورژي [

 عنوان مادة سردکننده به
  
 groin  شکن آب
] ßعمود بر خط  ،اي مصنوعی سازه ]شناسی اقیانوس

ساحلی که رسوباتی را کـه جریانهـاي مـوازي    
 اندازد کنند به دام می حمل می ساحل

  
  plating1  کاري آب

نشاندن الیۀ بسیار نازکی از فلز مقاوم  ]متالورژي[
  کاف کافت محلولهاي برق دیگر با برقبر فلز 



4  کاري  براق آب

  
 strike plating  کاري  اولیه آب
اي نـــازك در فراینـــد  الیـــهنشـــاندن  ]متــالورژي [

  دهی نهایی پیش از پوشش کاري آب
 bright plating  کاري  براق آب
که در نتیجۀ آن سطحی  کاري آبنوعی  ]متالورژي[

دسـت   نیـاز از پرداخـت بـه    صاف و براق و بـی 
  آید می
 
 barrel plating  اي کاري  بشکه بآ

ــوعی  ]متــالورژي[ ــا   کــاري آبن کــه در اســتوانه ی
کـاف   ي گردان و مشبک در کنار یک بـرق  بشکه

 شود انجام می
  

  ,immersion plating  اي کاري  غوطه آب
    dip plating, metal replacement   

ــا اســتفاده از   ]متــالورژي[ ایجــاد پوشــش فلــزي ب
ر آن یک فلز جانشین فلز جایی که د واکنش جابه

  شود دیگر موجود در محلول می
  

 brush plating  کاري  قلمی آب
آنـد و  کـار  کـه در آن   کـاري  آبنوعی  ]متالورژي[

 دهد نجام میمو یا تیغه ا قلمرا محلول 
  

 selective plating  کاري  گزینشی آب
کـه در آن بعضـی از    کـاري  آبنـوعی   ]متالورژي[

شــود بــا  کــاري آب قســمتهاي قطعــه کــه نبایــد
شود تـا از جریـان    ي نارسانا پوشانده میا ماده

در آن قســمتها  کــاري آبالکتریکـی و درنتیجــه  
 جلوگیري شود

  

 demineralized water زدوده آب  کانی
ــا و  بخــشآبــی کــه  ]زیســت محــیط[ عمــدة کاتیونه

 آنیونهاي آن زدوده شده است
  

  water mould  کپک آب
که بـراي   (Oomycetes) اُمیستقارچهاي اُ ]زراعت[

و اغلــب در هســتند رشــدونمو وابســته بــه آب 
 دنکن تولید می جلینهاي  سطح آب توده

 gully  آبکند
درة کوچک و باریـک و ژرفـی    ]شناسی زمینجغرافیا، [

کـه براثــر عبــور سـیالب بــر روي رســوبات و   
  آید وجود می خاکهاي سست سطحی به

  
 gullet  آبگذر

ر گشودگی یا گـودالی ماننـد   ه ]شناسی زمینجغرافیا، [
 ها یا دیگر آبراهه آبکنددره یا  تنگ

  
  bound water  آب  مقید

آبی که بخشی از یک سامانه مانند بافـت   ]شیمی[
درجــه  -20یـا خـاك اســت و تـا دمــاي حـدود     

  د شو سلسیوس بلور یخ در آن تشکیل نمی
  

 hydromassage  ورزمان آب
  آب وسیلۀ جریان به ورزمان/ ماساژ ]پزشکی[

 ماساژ آبی متـ .

  
 blueing کاري آبی

شـدة یـک    قرار دادن سطح زنگارزدایی ]متـالورژي [
آلیاژ آهنی در معرض هوا یا بخار آب، یا مـواد  
دیگر در دماي مناسب و درنتیجه تشـکیل الیـۀ   

رنگ نازك اکسیدي در سطح آن کـه شـکل    آبی
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دهد و بر مقاومت آن در  ظاهري آن را بهبود می
 افزاید می برابر خوردگی

  
  fire line  بر آتش

هر نواري از زمین که براي مهار گسترش  ]جنگل[
  گیر پاك شده باشد آتش از هرگونه مواد آتش

  
 scratch line  بر  سردستی آتش

عنـوان   ناقص که با شتاب بهبر  آتشنوعی  ]جنگل[
ابزاري اضطراري براي جلـوگیري از گسـترش   

 شود حریق احداث می
 fire guard  بند آتش

مانعی که با دست یـا ابزارهـاي مکـانیکی     ]جنگل[
براي توقف یا کند کردن گسترش آتش سـاخته  

را مهـار حریـق   در پنـاه آن عملیـات   و  شود می
 کند هدایت می

  
 fire shelter, forest fire shelter پناه آتش

جمله تجهیـزات حفـاظتی شخصـی کـه      از ]جنگل[
ت خـود  نشانان در هنگام حریق براي حفاظ آتش

 برند کار می هاي آتش به از شعله
  

 fire pit  چال آتش
حفره یا گودالی باستانی کـه در آن   ]شناسی باستان[

 کردند آتش روشن می
  

 fire trap  دام آتش
ــل[ ــته ]جنگ ــش  انباش ــواد آت ــراي   اي از م ــه ب زا ک

 نشانها بسیار خطرناك است آتش
  

 firebrand  زا آتش

د باعـث حریـق   هر مادة مشتعلی که بتوانـ  ]جنگل[
  شود

  
 biobrick آجر  زیستی

نوعی آجر حـاوي مـواد آلـی کـه از      ]زیسـت  محیط[
ــق خشــکاندن لجــن هضــم  شــدة فاضــالب  طری

 شود شهري تولید می
  

 kiss landing  نشینی   آرام
نشستن هواگرد بر روي باند با نرخ نزول  ]هوایی[

(rate of descent) نزدیک به صفر 
  

  دو   آرایش  محور  دوـ
    BO-BO axle arrangement 

داراي دو کـه  آرایـش محـور لکوموتیـوي     ]ریلی[
  بوژي با دو محور محرك است

  
  ـ  سه آرایش  محور  سه

    CO-CO axle arrangement  
داراي دو کـه  آرایـش محـور لکوموتیـوي     ]ریلی[

  بوژي با سه محور محرك است
  

 genome array  آرایۀ  ژنگانی
صـورت   نده که بـه کل ژنگان موجود ز ]شناسی ژن[

قطعات جداازهم و منظم بر روي یـک بسـتر در   
  گیرند کنار یکدیگر قرار می

 genome chip    تراشۀ ژنگانی متـ .

  
 imbricate fault array آرایۀ  گسل  فلسی
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لغز تقریبـاً   اي از گسلهاي شیب دسته ]شناسی زمین[
جا  شده باشـند و   موازي که به یک اندازه جابه

 پیوندندهم ب در عمق به
  

 pastry  آردینک
ـاوري[ ــذا فنـ ــیرین،    ]غ ــاً ش ــوريِ عموم ــراوردة تن ف

 تولیدشده از مواد اولیۀ خمیرمانند
  

 drug testing  آزمایش  اعتیاد
 موادوجود  شخیصآزمایشی براي ت ]شناسی روان[

 اعتیادآور در بدن
  

 drop test  آزمایش  سقوط
. آزمایش ارابۀ فرود با فروانـداختن آن  1 ]هـوایی [

ــف و   ــاع معـــین تحـــت بارهـــاي مختلـ از ارتفـ
سـت  اکه چرخهاي آن در حال چـرخش   درحالی

. آزمایش سازة پیکر هواگرد با فروانداختن آن 2
 بر زمین سخت از ارتفاع معین

  operational testing  آزمایش  عملیاتی
اي کـه در مـورد افـراد     ارزیـابی پیوسـته   ]نظامی[

ــات ــعیتهاي    عملیـ ــا وضـ ــاتی یـ ــراي  عملیـ  ی بـ
 آنها انجام شود سنجیو اعتماد سنجیاعتبار

  
  ,bench test  آزمایش  کارگاهی

    bench check 
سـامانۀ  هـر  آزمایش یک موتور کامل یـا   ]هوایی[

  ایشگریا آزم (rig)بر روي دکل دیگر کارکردي 
  

 aggregate test  اي آزمایش  مصالح  دانه

آزمـایش خاصــی کـه بـراي تعیــین     ]شناسـی  زمـین [
اي بـراي مصـارف    مصـالح دانـه  مناسب بـودن  
 شود خاص انجام می

  
 bench-scale testing  آزمون  آزمقیاس

آزمـون مــواد یـا روشــها یـا فراینــدهاي     ]شـیمی [
 شیمیایی در مقیاس کم

  
    آزمون  چگالش  کوشی

    Cauchy’s condensation test 
ــري    ]ریاضــی[ ــی س ــا واگرای ــی ی ــین همگرای  تعی

∑∞
=1n na هاي مثبت و نزولـی از روي   با جمله

∞∑همگرایی یا واگرایی سري
=0k nr

nar که در ،
 عدد طبیعی بزرگتر از یک است rآن 

  

  solubility test  پذیري آزمون  حل
آزمونی که در آن توانـایی یـک مـاده در     ]شیمی[

 سنجند شدن همگن با مادة دیگر را می آمیخته
  

  کافتی خوردگی  برقآزمون  
    electrolytic corrosion test, EC test  

] ßسـازي   روشی قطبشی که براي شبیه ]خوردگی
شرایط محیطی قطعات آبکاري مـورد اسـتفاده   

 گیرد قرار می

 fracture test  آزمون  شکست
شکنند و  آزمونی که در آن نمونه را می ]متالورژي[

کوپ با چشم غیرمسلح یا با ریـزبین/ میکروسـ  
معمولی ترکیب و انـدازة دانـه و عمـق تـرك یـا      

 کنند عیوب داخلی نمونه را بررسی و تعیین می

  
  وري  متناوب آزمون  غوطه

    alternate immersion test 



7 آزمایش  کارگاهی

] ß طــور  آزمایشــی کــه در آن مــاده بــه ]خـوردگی
مدت نسبتاً طوالنی در محـیط   متناوب و گاه به 

 گیرد قرار می خورنده

  
 significance test  ريدا آزمون  معنی

یکی از روشهاي آزمون فـرض آمـاري    ]ریاضـی [
براساس سنجش سازگاري مشاهدات نمونه بـا  

 فرض مورد آزمون

  
 pilot1  آزمونه

ــومی[ ــ ]عم ــارکردي و آنچــه ب راي آزمایشــهاي ک
برطرف ساختن نقصـهاي احتمـالی طراحـی یـا     

  شود ساخته می
  

 pilot2  اي آزمونه
از  اس کوچکتر، قبـل  ویژگی آنچه در مقی ]عمومی[

اجراي طرح یا تولیـد انبـوه محصـول، تهیـه یـا      
  شود ساخته می

  
 austempering پخت آس

فرایندي در عملیات حرارتی فـوالد کـه    ]متالورژي[
در آن فوالدي که پیش از ایـن تـا بـاالي دامنـۀ     

حـرارت دیـده    (transformation range)دگرگونی 
 شود است به آستنیت تبدیل می

 detection threshold  کشف آستانۀ 
 ] ßترین سطح شدت صـدا کـه    پایین ]شناسی  شنوایی

تواند وجود یا عدم وجود محرك  در آن فرد می
  گفتاري یا غیرگفتاري را تشخیص دهد

  آستانۀ کشف گفتار متـ .
  speech detection threshold, SDT 

  آگاهی آستانۀ گفتار        
  speech awareness threshold, SAT 

  
 آستانۀ کشف  ←آستانۀ  کشف  گفتار  

  
 آستانۀ کشف  ←آستانۀ  گفتارآگاهی  

  
 liner آستر

هــاي نفوذناپــذیري از  الیــه مجموعـه  ]زیســت محـیط [
ــوذ    ــه از نف پالســتیک ضــخیم و رس و شــن ک

 کند شیرابه به آبهاي زیرزمینی جلوگیري می
  

 composite liner آستر  چندسازه
بـراي  ك پالسـتیک و خـا  ي از آسـتر  ]زیست محیط[

 خاکچال
  

 soil liner آستر  خاکی
 براي خاکچال  ي از خاك کوبیدهآستر ]زیست محیط[
  

  mill-base  مایه آس
ل و رنگدانـــه و مخلـــوط رزیـــن و حـــالّ ]رنـــگ[

براي از آن کنند و  افزودنیها که آنها را آسیا می
ــه   ــی رنگدان ــادة پوشش ــاخت م ــتفاده  س دار اس

 کنند می
  

  cracking mill  آسیاب  خُردکن
هـا   رد کردن دانهنوعی آسیاب براي خُ ]غذا فناوري[

  اي شیاردار دارد که دو دسته غلتک استوانه
 خُردکن متـ .

 five-roll mill  غلتکی آسیاي  پنج
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از  مایـه  آسبـا عبـور   در آن دستگاهی که  ]رنـگ [
میان پـنج غلتـک بـا سـرعت چـرخش متفـاوت،       

 شوند پراکنده میها  رنگدانه
  

 hammer mill  چکشی  آسیاي
بـراي  داراي چند چکش کوچـک  ی دستگاه ]رنـگ [

 کردن مواد خشک آسیا
  

 خارآس  ←آسیاي  خاري  
  

 آس ریگ  ←آسیاي  ریگی  
  

 three-roll mill  غلتکی آسیاي  سه
از  مایـه  آسبـا عبـور    در آن دستگاهی که ]رنـگ [

میان سـه غلتـک بـا سـرعت چـرخش متفـاوت،       
 ندشو پراکنده میها  رنگدانه

  
 آس شن  ←آسیاي  شنی  

  

 غلتاس  ←آسیاي  غلتکی  
  

 colloid mill  آسیاي  کلوئیدساز
ــگ[ ــرعت و   دارايدســتگاهی  ]رن ــۀ پرس چرخان

دو ایــن سـازي بــین   نــامیزهایسـتانه کــه در آن  
 شود بخش انجام می

  
 radiation damage  آسیب  تابش

هرگونه اثر تخریبی ناشـی از پرتـوگیري    ]فیزیک[
(exposure) 

  
 fire damage  آسیب  حریق

تأثیري که حریق بر کـاربري زمـین وارد    ]جنگل[
کند و از نظر مدیریت جنگل ویرانگر محسوب  می
 شود می

 grab damage  آسیب  کاسچنگ
هنگام استفاده از  آسیبی که ممکن است به ]دریایی[

 به بدنه یا کف انبار کشتی وارد شود کاسچنگ

  
 cavitation damage  آسیب  کاواکی

] ßتخریــب ســطوح ناشــی از جریانــات  ]خــوردگی
 شود سازي منجر می متالطمی که به کاواك

  
 hydrogen damage  آسیب  هیدروژنی

] ßمکانیکی وارد بر فلـز  آسیب هر گونه  ]خوردگی
 کنش هیدروژن راثر حضور یا برهمد

  
 kitchenette  آشپزخانک

اي کوچک یا بخشی از اتـاق   آشپزخانه ]گردشگري[
تجهیـز شـده    تسهیالت خودپذیرااي ارائۀ که بر
 است

  
 thermal agitation  آشفتگی  گرمایی

اي الکترونهاي آزاد جسـم   حرکت کاتوره ]فیزیـک [
 رسانا دراثر انرژي گرمایی

  
  گاما  آشکارساز  پرتوِ

    gamma-ray detector 
ــیله ]فیزیــــک[ اي بــــراي آشکارســــازي و  وســ

هاي  مهگیري پرتوهاي گاماي ناشی از چش اندازه
 متمرکز
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  آشکارساز  داغی  سرمحور
    hot-box detector 

گیري دماي  براي اندازهاي الکتریکی  افزاره ]ریلـی [
کـه  نوردها  خط (bearing)نسبی جعبۀ سرمحور 

 خـاص آهـن در نقـاط    در کنار خطوط اصلی راه
 شود نصب می

 initial point  آغازه

n از خم aγ)(نقطۀ  ]ریاضی[ →],[: baγ 

  
 sunscald  سوختگی آفتاب

 راثر تابش شدید آفتابدمرگ بافت گیاه  ]زراعت[

  
 fill  آکند

اي کــه در پدیــداري چــون  نهشــته ]شناســی باســتان[
دست انسـان   طور طبیعی یا به حفره یا گودال به
 انباشته شده است

  
 primary fill  آکند  اولیه

ادي کـه در کـف یـک    نخسـتین مـو   ]شناسـی  باستان[
 شود حفره یا گودال جمع می

  
 billboard  نما آگهی

اي بـزرگ در بزرگراههـا و    لوح یا سازه ]عمـومی [
نصب آگهی ویژة وآمد رفترخیابانهاي پ  

  
  زدایی  تابش آالیش

    radiation decontamination 
ــک[ ــه    ]فیزی ــایی ک ــوزا از مکانه ــواد پرت زدودن م

 اند ناخواسته آلوده شده

  
  artifact  هآالی

اعوجاجها یا سایر اختالالت غیرعمدي و  ]مخابرات[
ناخواسته در صوت یا تصویر بازتولیدشده که 
ناشی از خطاهاي انتقال یـا پـردازش سـیگنال/    

 نشانک است

  
 خوردگی گزینشی  ←آلیاژزدایی  

  آمادگی  عملیاتی
    operational readiness, OR 

سـامانۀ  توانایی یک واحـد یـا کشـتی یـا      ]نظـامی [
تسلیحاتی در انجام مأموریت یا کاري که براي 

 ریزي یا طراحی شده است آن برنامه
  

  food preparation  سازي  غذا آماده
 کردن مواد غذایی براي مصرف آماده ]تغذیه[
  

  ,ammoxidation  آموکسایش
    oxyamination, ammonoxidation 

 ـ  فرایندي که در آن مخلـوطی از پـروپیلن   ]شیمی[
مونیاك و اکسیژن در مجاورت یک کاتـالیزگر  آ

ــدیل    ــل تب ــد آکریلونیتری ــري مانن ــادة دیگ ــه م ب
  شود می

  
 ammonolysis  آمونیاکافت

ــیمی[ ــزودن    گسســته ]ش ــا اف ــد ب ــک پیون شــدن ی
  آمونیاك

  
 دار کردن آمونیاك ←  دار  شدن آمونیاك
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 ammoniation  دار  کردن آمونیاك
  آمایش یا ترکیب با آمونیاك ]شیمی[
 دار شدن آمونیاك تـ .م
  

 ammonification  آمونیاکی  کردن
افزودن آمونیاك یا ترکیبات آمونیاکی به  ]شـیمی [

 مواد دیگر
  

 آنتالپی کنانشی  ←سازي   آنتالپی  فعال

  
 activation enthalpy  آنتالپی  کنانشی

اختالف آنتالپی حالت گذار با حاصل جمع  ]فیزیک[
  لت پایهآنتالپیهاي عوامل واکنش در حا

 سازي آنتالپی فعال متـ .

  
  سازي آنتروپی  فعال

 آنتروپی کنانشی  ←
  

 activation entropy  آنتروپی  کنانشی
اختالف آنتروپی حالـت گـذار بـا حاصـل      ]فیزیک[

  جمع آنتروپیهاي عوامل واکنش در حالت پایه
 سازي آنتروپی فعال متـ .

  
 antenna, aerial  آنتن

ي دریافت یا ارسـال امـواج   اي برا افزاره ]مخابرات[
رادیــویی ازطریــق تبــدیل ســیگنال/ نشــانک     

 الکترومغناطیسی به الکتریکی و برعکس
  

  دهانه پایانۀ کوچک  ←پکود  آنتن  
  

 radome  پوش آنتن
ــابرات[ ــون     ]مخ ــراي مص ــتن ب ــایق آن ــش ع روک

 داشتن آن دربرابر عوامل طبیعی نگه
  

 anodizing  آندش
ي  ا ی کـه در آن الیـه  کـافت  فرایندي بـرق  ]متالورژي[

پایدار را کـه عمومـاً اکسـیدي و داراي خـواص     
 نشانند محافظتی یا تزیینی است بر سطح فلز می

  
 hard anodizing  آندش  سخت

فرایند فلزپوشی ازطریق اکسایش آندي  ]متالورژي[
کافت با شدت جریان باال و دماي  که در آن برق
که  کند شود و پوششی ایجاد می پایین انجام می

در مقابل خوردگی و سایش و فرسایش مقـاوم  
 است
 anation  دار  کردن آنیون

ــد  ]شــیمی[ ــونی مانن ــد آنی −نشــاندن یــک لیگان
cl 

 در یک ، H2Oمانند ، جاي یک لیگاند بدون بار به
  واکنش شیمیایی

  
 بنیادارآوبافت   ←بنیاد   رآوا

  
 battlefield visualisation  آوردنمایی

هاي  تجسم تحوالت صحنۀ رزم با سامانه ]نظامی[
 اي رایانه

  
  cremocarp  آویزبر

ـر حاصـل از دو برچـۀ     نوعی میوة چاك ]گیاهی[ ب
اي  دانه پیوسته که پس از رسیدن به دو واحد یک

 شود تقسیم می
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 activity  آهنگ  پرتوزایی
هـا در یـک مـادة     آهنگ فروپاشـی هسـته   ]فیزیک[

  انپرتوزا در واحد زم
  فعالیت متـ .

  
 diversion rate آهنگ  دگرسویی

درصـدي از پسـماند تولیدشـده کـه      ]زیسـت  محیط[
یـا   (composting)یـا پوسـالش    براي بازگردانی

  شود بازمصرف از جریان پسماند جدا می
  

  پژوه آینده  ←اندیش   آینده
  

  پژوهی آینده  ←اندیشی   آینده
  

  ,futurist  پژوه آینده
    foresight practitioner 

هـاي مـرتبط بـا     کسی کـه در حـوزه   ]پژوهـی  آینده[
  کند پژوهی فعالیت می آینده
  futures thinker    اندیش آینده متـ .
 futuristic  پژوهانه آینده

 پژوهی مربوط به آینده ]پژوهی آینده[
  

  ,Futures studies  پژوهی آینده
    Futures1, futures fields, 
  futures research, foresight1 

مند براي بررسی همـۀ   کوششی نظام ]پژوهی آینده[
  هاي مربوط به آینده حوزه

  futures thinking    اندیشی آینده متـ .
  

  پژوهی  نقادانه آینده
    critical futures studies, CFS1  

پژوهی مبتنـی بـر    رویکردي در آینده ]پژوهی آینده[
و هاي زیرین فرهنگی و زبانی  زنی در الیه گمانه

 نمادین
  

  desirable future  آیندة  دلخواه
وضعیت و حالتی در آینده که کامالً با  ]پژوهی آینده[

 نظام ارزشی فرد سازگار باشد
  

  official future  آیندة  رسمی
گیرنــدگان بــه  اي کــه تصــمیم آینــده ]پژوهــی آینــده[

 به رخداد آن باور دارند اًصراحت یا تلویح
  

 futurologist  شناس آینده
شناسـی   فـردي کـه در حـوزة آینـده     ]پژوهی آینده[

  تخصص دارد
  

 futurology  شناسی آینده
 بینی علمی مطالعۀ آینده براساس پیش ]پژوهی آینده[
  

 pop futurism  پسند گرایی  عامه آینده
هایی  چندان علمی به آینده رویکردي نه ]پژوهی آینده[

 دارندتوجه  هاکه غالباً عموم مردم به آن
 futurism  گرایی آینده

جنبشی فکري که بر اهمیت اندیشیدن  ]پژوهی آینده[
 ورزد عالمانه و بخردانه دربارة آینده تأکید می

  
 preferable future  آیندة  مرجح

ــده[ ــی آین ــده ]پژوه ــا    آین ــازگار ب ــن و س ــاي ممک ه
ارزشهاي موجود کـه جامعـه خواسـتار تحقـق     

 تهاسآن
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 undesirable future  آیندة  نادلخواه
وضعیت و حالتی در آینده که با نظام  ]پژوهی آینده[

 ارزشی فرد سازگار نباشد
  

 foresight2  نگاري آینده
مند و مشارکتی کـه در   فرایندي نظام ]پژوهـی  آینده[

آن استنباطهاي مختلـف را دربـارة آینـده گـرد     
مـدت   اندازي میان آورند و از آن طریق چشم می

مهاي روزآمد تا بلندمدت را با هدف اتخاذ تصمی
 ریزد می و مهیا کردن اقدامهاي مشترك پی

  
 main foresight  نگاري  اصلی آینده

نگـاري کـه    مرحلۀ اصلی فرایند آینده ]پژوهـی  آینده[
پژوهــی، ماننــد  در آن روشــهاي مختلــف آینــده

کـار گرفتـه    نگري و تحلیل تأثیر بر روند به پیش
 شود می

  
  نگاري  راهبردي آینده

    strategic foresight, social foresight 
فرایندي که در نتیجۀ آن توانایی خلق  ]پژوهی آینده[

ــا   و نگــه ــدگاههاي منســجم کارآمــد ب داشــت دی
 دشو استفاده از بینشهاي سازمانی حاصل می

  

 futuring  ورزي آینده
اقدام یا فن یا دانشی که به شناسایی  ]پژوهـی  آینده[

 انجامد هاي ممکن می و ارزیابی آینده
 futures2  ها آینده

اوضاع و تحوالت و رویدادهاي ممکن  ]پژوهی آینده[
 اي خاص پس از زمان حال براي پدیده

  
 plausible futures  پذیر هاي  باور آینده

هـاي ممکـن کـه بـا      شماري از آینـده  ]پژوهـی  آینده[
 پذیر است توجه به دانش امروزي بشر تحقق

  
 alternative futures  هاي  بدیل آینده

هاي گوناگونی کـه ممکـن اسـت     آینده ]پژوهی آینده[
براي افراد و گروهها و رویدادها وجـود داشـته   

 باشد
  

 probable futures  هاي  محتمل آینده
هاي باورپذیري که امکان تحقق  آینده ]پژوهـی  آینده[

 اي از احتمال وجود دارد آنها با درجه
  

 possible futures  هاي  ممکن آینده
همۀ وضعیتها و حالتهایی کـه ممکـن    ]یپژوه آینده[

 است در آینده محقق شود

  
 primary mirror  آینۀ  اصلی

] ß اولـین و معمـوالً بزرگتـرین آینـۀ      ]رصـدي  نجـوم
  تلسکوپهاي بازتابی

  
 tertiary mirror  هآینۀ  ثالث

] ßسومین آینـه در مسـیر پرتوهـاي     ]رصـدي  نجوم
 نور در تلسکوپهاي بازتابی

  
 secondary mirror  آینۀ  ثانویه

] ßدومین آینه در مسیر پرتوهاي نور  ]رصدي نجوم
 در تلسکوپهاي بازتابی

 segmented mirror  آینۀ  چندتکه
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] ß هـاي کوچـک    اي از آینـه  مجموعـه  ]رصـدي  نجـوم
مجزا که در کنار هم مانند یک آینـۀ واحـد عمـل    

 کنند می
  

 bimorph mirror  آینۀ  دوریخت
] ßپـذیر کـه از یـک     کلنوعی آینـۀ شـ   ]رصدي نجوم

 (piezoelectric)پیزوالکتریـک   (wafer)جفت ویفر 
تشکیل شده است و دراثر تحریکهاي الکتریکـی  

  دهد تغییر شکل می
  

 dichroic mirror  آینۀ  دوفام
مـوج یـا    اي که نور را، بسته به طـولِ  آینه ]فیزیک[

 دهد رنگش، عبور یا بازتاب می
  

 deformable mirror, DM پذیر آینۀ  شکل
] ßاي با قابلیت تغییرشکل، بـراي   آینه ]رصـدي  نجوم

 هاي موج جبران خطاهاي جبهه
  

 honeycomb mirror  زنبوري آینۀ  النه
] ßاي که فضاي بین دو سطح آن  آینه ]رصدي نجوم

 شکل النۀ زنبور دارد ساختاري مشبک به
  

 meniscus mirror  آینۀ  هاللی
] ßی که شامل یک آینۀ یکپارچه و نازک ]رصدي نجوم

سطح کوژ و یک سطح کاو بـا انحنـاي یکسـان    
  است

  
 IMDG code  نامۀ  کاالي  خطرناك آیین

بنـدي و   مجموعۀ دسـتورالعملهاي بسـته   ]دریایی[
ــت ــاي    عالم ــل کااله ــداري و حم ــذاري و نگه گ
 خطرناك

  
 mixing cloud  اَبر  آمیختگی

]ــو ــواي    ]ج ــم ه ــب دو حج ــر حاصــل از ترکی ب اَ
با دما و فشار بخار متفـاوت  غیراشباع مرطوب 

دررو کــه در آن  فشــاري و بــی در شــرایط هــم
با دماي بینابینی و  اي شده اشباع مرطوب هواي

 ،دماي نهایی در ،فشار بخار بیش از فشار اشباع
 شود ایجاد می

  
 mixed cloud  اَبر  آمیخته

]وهاي آبِ هابر داراي قطر ]ج رسرد و بلورهاي اَب
 یخ

  
 cloud chart  اَبرنمون

] ـو بر کـه   ]ج برهـاي  تصـاویر  راهنماي دیدبانی اَ اَ
نوعی را همراه با نمادهاي متنـاظر آنهـا نشـان    

 دهد می
  

 cloud  ابرواره
اي کــه معمــوالً  شــبکۀ گســتردة رایانــه ]مخــابرات[

اي که نیازي بـه نمـایش    گونه صورت ابر و به به
ــیِ پیچیــدة آن نباشــد،    توصــیفکــارکرد درون

 شود می
  

  النهاري صفابزار  ن
 النهاري تلسکوپ نصف  ←

  
   ambiguity  ابهام

موج در فاصلۀ بـین   عدد صحیح طولِ ]برداري نقشه[
  فرستنده و گیرنده

 integer ambiguity    عدد صحیح ابهاممتـ . 
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  تنی اَبیراهی  فام
    chromosome aberration, 
    chromosomal aberration 

لحـاظ   بـه  اه تن وضعیت غیرطبیعی فام ]شناسی ژن[
 تعداد یا ساختار
 adaptive optics  اپتیک  تطبیقی

هـاي   توصیف طراحی و کـاربرد سـامانه   ]فیزیک[
اپتیکــی کــه کارکردشــان براســاس نیــاز تغییــر 

 کند می
  

  اپتیک  جو←  نورشناسی جو 
  

  اپتیک  هواشناختی
 نورشناسی هواشناختی  ←

  
 اتاق رنگ  ←اتاق  افشانش  

  
  اتاق  با  حمام

    room with shower or bathroom 
اتـاق بــا تسـهیالت دوش یــا حمــام و    ]گردشـگري [

  معموالً دستشویی
  

 room with toilet  اتاق  با  دستشویی
 اتاق داراي دستشویی ]گردشگري[

  

  اتاق  با  روشویی
    room with cold and hot running 
  water 

ــگري[ ــا آب     ]گردش ــویی ب ــه داراي روش ــاقی ک ات
 گرم و سرد استکشی  لوله

  
 games room  اتاق  بازي

اتاق یا محلی عمـومی در هتـل کـه در     ]گردشگري[
آن بازیها و سرگرمیهاي مختلف براي مهمانـان  

 مهیاست
  

 children's play room ها اتاق  بازي  بچه
ــا   ]گردشــگري[ ــی عمــومی در هتــل ب اتــاق یــا محل

امکانات و تجهیزات الزم براي سرگرمی و بازي 
 کودکان

 TV room  اتاق  تلویزیون
اتاق یـا محلـی عمـومی در هتلهـا کـه       ]گردشـگري [

توانند در آن به تماشـاي تلویزیـون    مهمانان می
 بپردازند

  
 fitness room  اندام اتاق  تناسب

اتـاق یـا محلـی عمـومی در هتلهـا بــا       ]گردشـگري [
تجهیزات الزم بـراي تمرینـات ورزشـی عمومـاً     

 بدون مربی و ناظر
  

 multiple-bedded room  ختهاتاق  چندت
اتاقی با تسهیالت خواب براي سه نفر  ]گردشـگري [

  یا بیشتر
  

 family room  اتاق  خانوادگی
اتاقی با تسهیالت خواب براي سه نفر  ]گردشـگري [

کــم دو تخــت آن مناســب  یــا بیشــتر کــه دســت
 بزرگساالن است

  
 dormitory  خواب  گروهی اتاق

تسـهیالت  آن  دراتـاقی چندتختـه کـه     ]گردشـگري [
افـراد  خواب براي یک گروه خاص یا چنـد نفـر   

 شود درنظر گرفته میمتفرقه 
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 spray booth  اتاق  رنگ

بســـته بـــراي  فضـــایی بســـته یـــا نـــیم ]رنـــگ[
  اي قطعات  زنی افشانه پوشرنگ

 اتاق افشانش متـ .

  
 reverberation chamberاتاقک  بازآوایش

هاي  اي که جذب صوت در دیواره محفظه ]فیزیـک [
آن ناچیز است و درنتیجـه صـوت در جهتهـاي    

 مختلف پژواك دارد

  inside cabin  پنجره   اتاقک  بدون
ــه پنجــره   ]دریــایی[ ــاقکی در کشــتی ک ــو ات  ههبل

(porthole) ندارد 
  

 atrium cabin  داخل اتاقک  روبه
 (porthole) ۀهبلـ یـا  اتاقکی داراي پنجـره   ]دریایی[

  ورگیرن معموالً رو به فضاي داخلیِ
  

  outside cabin  دریا اتاقک  روبه
ــا پنجــره  ]دریــایی[ ــاقکی در کشــتی ب ــا  ات ــی  ۀهبل

(porthole) رو به دریا 
  

 hardwire  اتصال  ثابت
هم متصل کـردن دائمـیِ دو یـا چنـد       به ]مخابرات[

جاي اتصـال موقـت    بندي به افزاره ازطریق سیم
 سوده و رابط باآنها 

  
 ,via net loss  اي اتالف  انتقال  شبکه

  VNL 

هاي انتقال  اي که در طراحی شبکه مؤلفه ]مخابرات[
بینـی و تخصـیص اتـالف در بخشـهاي      با پیش

  شود مختلف شبکه لحاظ می
  

  ناپذیر اتالف  انرژي  برگشت
    irreversible energy loss 

ــک[ ــرژي  ]فیزیــ ــاهش انــ ــی   کــ ــه ویژگــ اي کــ
ناپذیري آن منجر بـه افـزایش آنتروپـی     برگشت

 شود می
  

 ultra-cold atom  اتم  فراسرد
اتـم کـه    هر یـک از اتمهـاي یـک مجموعـه     ]فیزیک[

کلوین  دماي ترمودینامیکی آن کمتر از یک میلی
 است

  

 electrophoretic effect  اثر  الکتروکوچی
ــیمی[ ــروي    ]شـ ــک نیـ ــل یـ ــی از تمایـ ــر ناشـ اثـ

الکتروموتوري براي حرکت دادن فضـاي یـونی   
ون مرکـزي  در جهتی مخالف با جهت جنـبش یـ  

وجودآمـده از   که اثر جریان مخالف بـه  طوري به
 کاهد سرعت آن یون می

  
  اثر  پرهیزشکنی

      abstinence violation effect 
حـالتی ناخوشـایند کـه فـرد پـس از       ]شناسی روان[

شود و ممکن است منجر به  دچار آن می لغزش
 شود اعتیادبازگشت 

  
 levelling effect  اثر  همترازکنندگی

ــأثیر حالّ ]یمیشــ[ ــا  ت لــی کــه قــدرت اســیدهایی ب
  نمایاند مییکسان را اسیدینگی متفاوت 
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  ,freight release1, FR  اجازة  تحویل
    release 

بـر    اجازة صاحب یا ناخداي کشتی مبنی ]دریایی[
آن پرداخت شـده  فرست کرایۀ تحویل باري که 

 است
  

 approach clearance  اجازة  تقرب
شدآمد هـوایی   واپایشکه واحد اي  اجازه ]هـوایی [

بــراي خلبــان هــواگرد جهــت شــروع تقــربِ بــا  
  کند دستگاه صادر می

  
 hearth  اجاق

پدیداري که از آن براي افروختن و  ]شناسـی  باستان[
وپـز   نگهداري آتـش بـراي تولیـد گرمـا و پخـت     

 شد استفاده می
  

 غذاگریزي  ←اجتناب  از  غذا  
  ,ensemble playing  محور اجراي  گروه

    ensemble acting  
نه به صورت اجرایی که در آن بازیگران  ]ینمایش[

 هايکلی واحد به ایفاي نقش ابهثفردي بلکه به م
پردازنــد تـا تــأثیري کلـی بــر    مـی ارز  غالبـاً هــم 

 دنتماشاگر بگذار
  

 matinee  روز اجراي  میان
اجـراي ویـژة یـک نمـایش در صـبح یـا        ]ینمایش[

  بعدازظهر
  

 ignition probability  احتمال  گیرش
لحـاظ   احتمال وقوع حریق در محلی که به ]جنگـل [

 وجود مواد سوختنی مستعد حریق است

  
 astrocyte  اختریاخته

شـکل کـه    ستاره ی وبان پی اي هیاخت ]ع. پایۀ پزشکی[
هـاي عصـبی را برعهـده     تغذیه و حفاظت یاخته

 دارد
  

  رشته اختریاختۀ  درشت
    protoplasmic astrocyte 

اي کـه عمـدتاً در مــادة    ه اختریـاخت  ]ع. پایـۀ پزشـکی  [
هـاي   شـود و رشـته   خاکستري مغـز یافـت مـی   

 بانی کمی دارد پی
  

  رشته اختریاختۀ  نازك
  fibrous astrocyte, fibrillary astrocyte 

اي کـه عمـدتاً در مــادة    ه اختریـاخت  ]ع. پایـۀ پزشـکی  [
 یبـان  هـاي پـی   شود و رشته سفید مغز یافت می

  دارد متعدد
  

 concealment  اختفا
پنهان سـاختن چیـزي بـراي حفاظـت در      ]نظـامی [

 بانی یا مراقبت دشمن برابر عملیات دیده
  زمان  رسید اختالف

    time difference of arrival, TDOA 
یابی بـر مبنـاي    نوعی روش موقعیت ]بـرداري  نقشه[

زمـان   یابی هذلولوي با مشاهدة اختالف موقعیت
 ی از دو ایستگاه مبنادریافت ينشانکها

  
 disorder  اختالل

یـ   مرضـ کـارکردي و حالـت    ناهنجاري ]پزشـکی [
 جسمی یا ذهنی

  
 functional disorder  اختالل  کارکردي
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نابســـــــامانی در کارکردهـــــــاي  ]پزشـــــــکی[
 شناختی کاراندام

  
 home rule  اختیارات  محلی

اختیار قانونگذاري محدود و ادارة امـور   ]سیاسی[
 تان یا شهر به دست اهالی آنمحلی در شهرس

  
  ارتباطات  دوطرفه

    two-way communications, 
    half-duplex communications 

که هر  نحوي ارتباط میان دو ایستگاه به ]مخـابرات [
 دو قادر به دریافت و ارسال پیام باشند

  
  ارتباطات  متناوب  دوطرفه

    two-way alternate communications  
 ناهمزمان و دوسویۀ دادهنتقال ا ]مخابرات[
  

  ارتباطات  همزمان  دوطرفه
    two-way simultaneous 
    communications, both-way 
    simultaneous communications  

انتقال همزمان و دوسـویۀ داده در یـک    ]مخابرات[
 کانال انتقال

 feature relationship  ارتباط  عارضه
یق یک نوع عارضه رابطۀ میان مصاد ]برداري نقشه[

بـا ســایر مصــادیق همــان نــوع عارضــه یــا بــا  
 انواع عارضهسایر مصادیق 

  
 ,torsional vibration  ارتعاش  پیچشی

    angular vibration 
حرکت یک میله حول محور بلند خـود در   ]شیمی[

 هاي ساعت و خالف آن جهت حرکت عقربه

  
 wagging vibration  ارتعاش  جنبانکی

تعــاش مولکــولی کــه در آن دو نــوعی ار ]شـیمی [
پیونـد از بیـرون صـفحه بـه آن سـوي صــفحه      

 کنند حرکت می
  

 twisting vibration  ارتعاش  رقاصکی
نوعی ارتعاش مولکولی که در آن گروهها  ]شیمی[

اي، ولی در جهـت عکـس    صفحه صورت برون به
 کنند هم، مانند رقاصک ساعت حرکت می

  
 scissoring vibration  وار ارتعاش  قیچی

نوعی ارتعاش مولکولی کـه در آن طـول    ]شـیمی [
یابـد و در   دو پیوند در یک صفحه افـزایش مـی  

همـان زمـان اتـم مرکـزي در همـان صـفحه در       
کنـد و در نتیجـه دو    جهـت مخـالف حرکـت مـی    

هـم نزدیــک   هـاي قیچـی بــه   پیونـد هماننـد تیغــه  
 شوند می

  
  ارتعاش  کششی  متقارن

    symmetrical stretching vibration 
نوعی ارتعاش که در آن طـول دو پیونـد    ]شـیمی [

 شود همزمان بلند و کوتاه می
  

  ارتعاش  کششی  نامتقارن
   unsymmetrical stretching vibration,  
    antisymmetrical stretching 
  vibration, asymmetrical stretching 
  vibration 

نوعی ارتعاش که در آن طـول دو پیونـد    ]شـیمی [
 شود ر زمانهاي متفاوت بلند و کوتاه مید
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 rocking vibration  اي ارتعاش  گهواره
نــوعی ارتعــاش مولکــولی کــه در آن دو  ]شـیمی [

گروه، همزمان در یک صفحه، مانند گهـواره بـه   
 کنند طرفین حرکت می

  
 عمق الیۀ آمیخته  ←ارتفاع  آمیختگی  

  
 pulse height  ارتفاع  تَپ

ــک[ ــ  ]فیزی ــپ/ پ ــۀ تَ ــت  دامن ــه برحســب ول الس ک
 شود گیري می اندازه

  
 adjusted elevation  شده  ارتفاع  سرشکن

ــه[ ــرداري نقش ــزودن تصــحیح   ]ب ــه از اف ــاعی ک ارتف
 آید دست می سرشکنی به ارتفاع قائم به

  
  یشارتفاع  فشارسنج

    barometric elevation 
گیـري فشـار    ارتفـاعی کـه از انـدازه    ]بـرداري  نقشه[

  آید دست می جوي با فشارسنج به
 ارتفاع فشارسنجی . متـ

  
   ارتفاع  فشارسنجی

 یشارتفاع فشارسنج  ←
  

 عمق الیۀ آمیخته  ←ارتفاع  الیۀ  آمیخته  

  
 ترازیابی مثلثاتی  ←یابی  مثلثاتی   ارتفاع

 holiday camp  اردوگاه  گردشگري
انـواع  که در آن  یگاهاقامتاي  مجموعه ]گردشگري[

همـــراه بـــا را  کاروانـــک گردشـــگريو   کلبـــه

در تسهیالتی براي سرگرمی و خرید و پذیرایی 
 دهند یک مکان در اختیار گردشگران قرار می

  
  fire camp  نشانی اردوي  آتش

محلی براي اسـتقرار و نگهـداري وسـایل     ]جنگل[
ــۀ خــدمات بــه   آتــش نشــانی و پشــتیبانی و ارائ
  نشانها آتش

 base camp  نشانی پایگاه آتش . متـ
  

 nutrition evaluation  تغذیهارزشیابی  
گیري  ازطریق اندازه وضعیت تغذیهتعیین  ]تغذیـه [

عوامل مؤثر در تغذیه و پـایش و مستندسـازي   
  آن

  
  ارزیابی  آمادگی  عملیاتی

    operational readiness evaluation 
ی و کـارایی یـک     عملیـات ارزیابی توانـایی   ]نظامی[

  واحد یا بخشی از آن
  

 landscape evaluation  ارزیابی  منظر
ی کیفیات  ]جنگل[ لحاظ بصري  به منظرارزیابی کم

شـــــناختی و فرهنگـــــی بـــــراي  و زیبـــــایی
 زیست ریزیهاي عمرانی یا حفاظت محیط برنامه

  
 consignment1  ارسال

 عمل فرستادن کاال به گیرنده ]دریایی[
  

اُزون  جو  atmospheric ozone 
]ومؤلفه ]ج   بـا   زمـین  اي فرعی ولی مهـم در جـو

 O3نماد شیمیایی 
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 feature extraction  استخراج  عارضه
هـاي مهـم یـک تصـویر      گزینش جنبه ]برداري نقشه[

عنـوان راهنمـاي همتایـابی تصـویر و      رقومی به
 بازشناسی الگو

  
  cooling pond  استخر  سرمایش

شده در  استخر روبازي که در آن آب گرم ]فیزیک[
ــیش از  ــدهاي صــنعتی را پ اســتفادة  طــی فراین

 کنند دوباره به روش تبخیر سرد می
  

 osteopathy1  آسیبی استخوان
 هاي مربوط به استخوان بیماری ]پزشکی[

  
 sclerotome1  پار استخوان

اي از استخوان که یک عصـب   ناحیه ]ع. پایۀ پزشکی[
 کند دهی می نخاعی آن را عصب

  
 osteopathy2  درمانی استخوان

دامهاي حرکتـی و  ان درمانروشی براي  ]پزشـکی [
اي که در آن عمـدتاً   ماهیچه  ـ   دستگاه استخوانی
برخی  (manipulation)ورزي  با استفاده از دست

 کنند فع میربندي را  مشکالت دستگاه استخوان

  
 phytosterol  استرول  گیاهی

ـاوري[ ــتروییدهاي الکلــی موجــود در    ]غــذا فنـ اس
  ویژه در روغنها و مومها گیاهان، به

  
ستیگم اتیا  stigmatism 

وضعیتی که در آن پرتوهاي نور دقیقاً بر  ]فیزیک[
 شود روي شبکیۀ چشم کانونی می

  

 polybasic acid  اسید  چندعاملی
اســیدي بــا بـــیش از یــک هیـــدروژن     ]شــیمی [

  شونده جایگزین
  

 hard acid  اسید  سخت
پـذیري پـایین و    ویس با قطبشیک اسید ل ]شیمی[

ش مثبت باال و فاقد اندازة کوچک و حالت اکسای
سادگی برانگیخته  الکترونهاي الیۀ خارجی که به

  شوند
  

 information sharing  اشتراك  اطالعات
و  کننـدگان  آوري جمـع تبادل اطالعات بین  ]نظامی[

کنندگان براي ارتقاي امنیت  تحلیلگران و مصرف
  ملی
  مشارکت اطالعاتی متـ .

  
  اشتراك  خودرو

  سامانۀ اشتراك خودرو  ←
  

 مدت اشغال باند  ←اشغال  باند  
  

  برشی اصل  بربستگی  میان
    law of cross-cutting relationship 

نگاري که براساس آن  اصلی در الیه ]شناسی باستان[
اي را بریـده و از آن رد شـده    اگر پدیداري الیه

 باشد، آن پدیدار از این الیه جدیدتر است
  

  نهشت برهم  ←نهشت   اصل  برهم
  
 علیت  ←صل  علیت  ا
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 excess baggage  بار اضافه
ي که تعداد یا اندازه یـا وزن آن بـیش   بار ]هوایی[

 از حد مقرر است
  

 overweight  وزن اضافه
آن میزان از وزن بدن که، باتوجـه بـه قـد     ]تغذیه[

  شود فرد، افزون بر وزن طبیعی تلقی می
 fire suppression  اطفاي  حریق

ی که در عملیات خاموش کردن اقدامات کلیۀ ]جنگل[
سازي  حریق، از مرحلۀ کشف حریق تا خاموش

 شود آن انجام می
  

 priority intelligenceدار اطالعات  اولویت
ریزي  در طرح رود ی که انتظار میاطالعات ]نظامی[

در نظر گرفته شود گیري یک فرمانده  و تصمیم
  دداشته باش یاولویت مشخصو 

  

 basic intelligence  اطالعات  پایه
ریزیهـا و مبنـاي    اطالعاتی که مرجع طرح ]نظامی[

  پردازش اطالعات بعدي است
  

 imagery intelligenceاطالعات  تصویري
اطالعـــات حاصـــل از بررســـی علمـــی  ]نظــامی [

شده توسط حسگرهاي فروسرخ   اي تهیهعکسه
  و لیزر و الکترواپتیک و رادار

  

 attribute1  اطالعات  توصیفی
ـ  نقشه[ مشخصه یا خصیصه یا کیفیـت یـک    ]رداريب

 مکانی عارضۀ
  

 current intelligence  اطالعات  جاري
اطالعاتی که حاکی از وضعیت جـاري در   ]نظامی[

  سطح راهبردي یا تاکتیکی است

  

  اطالعات  عکسی
    photographic intelligence 

تفسیر عکـس  حاصل از  اطالعات مجموعه ]نظـامی [
بنـدي و   طالعـاتی طبقـه  بـرداري ا  بهـره  که براي

  شود می ارزشیابی
  

 fire atlas  اطلس  حریق
ها و نمودارهـا   مجموعۀ منسجمی از نقشه ]جنگل[

سـوزیها کـه مبنـاي     و آمارهاي مربوط به آتش
 گیرد برنامۀ مقابله با آتش قرار می

 cargo declaration  باراظهارنامۀ  
تسـهیل  «سندي که در چارچوب قرارداد  ]دریایی[

در هنگـام ورود و  » المللی دریایی قل بینون حمل
  شود تهیه و تحویل مقامات بندري می بارخروج 

  
  اظهارنامۀ  کاالي  خطرناك

    dangerous goods declaration 
 ةاظهارنامۀ فرسـتند بخشی از سندي که  ]دریایی[

نظـر   کاال و مبین خطرناك بـودن کـاالي مـورد   
  است

  
   addiction  اعتیاد

ــی روان[ ــه    وا ]شناس ــی ب ــا روان ــمی ی ــتگی جس بس
 مصرف یک ماده یا انجام رفتاري خاص

  
 sexual addiction  اعتیاد  جنسی

زا کــه  نــوعی رفتــار جنســی مشــکل ]شناســی روان[
 پرهیز از آن از اختیار فرد خارج است

  
 freight quotation  اعالم  کرایۀ  فرست
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فرســت از  نـرخ پیشـنهادي کرایـۀ   ارائـۀ   ]دریـایی [
 ن کشتیرانیسوي خط یا انجم

  
 tract  اعالمیه

اي معموالً سیاسی یا  برگی حاوي نوشته ]عمومی[
  مذهبی براي پخش عمومی

  
  پوستر  ←اعالن  

  
  rise and fall  وخیز افت

مجموع ارتفاع سرباالییها با تغییر شیبهاي  ]ریلی[
در یک مسیر مشخص که نهایتاً به تراز  متوالی
 گردد باز میاولیه 
 weight cycling  وخیز  وزن اُفت

کاهش و افزایش متناوب وزن کـه عمومـاً    ]تغذیه[
  آید وجود می در نتیجۀ رژیمهاي غذایی غلط به

  
 fork lift truck  افرازة  شاخکی

هنگـام   دردو شاخک کـه   داراياي  افرازه ]دریـایی [
داخـل نیـام      بـه جـایی بـار، شـاخکهاي آن     جابه
و فــر )way pallet(راهــۀ بارکفهــا  یــانجهــا بارگُ
  رود می

  
 lift truck satellite  یار افرازه

ــر بــارکف ]دریــایی[ افــرازة   بــه  کــوچکی متصــل ب
 بـراي دور کـه   ازراه  بـا قابلیـت واپـایی     شاخکی

شـود و بـه    جدا می افرازهجایی بارکفها از  جابه
 رود نجها میدرون بارگُ

  
 Sapindales  افراسانان

بی بـا  ایهـاي غالبـاً چـو    اي از دولپه راسته ]گیاهی[
 دار و جام پرگلبرگ برگهاي مرکب یا کنگره

  
 air spray  افشانش  بادي

کـه در آن مـادة    اي پوشانش افشانهنوعی  ]رنگ[
راثر اختالط با هواي فشـرده بسـیار   دپوششی 
 شود ریز می

  
 ,airless spraying  افشانش  فشاري

    hydraulic spraying 
د فرایندي که در آن پوشرنگ با فشار زیـا  ]رنگ[

صـورت ذرات ریـز بـه بیـرون      از یک روزنه به
 شود رانده می

  

 split spray  افشانش  نامتقارن
پوشــرنگ  افشانشـی نـامطلوب کـه در آن    ]رنـگ [

صورت نوارهایی با ضخامتهاي نامساوي بر  به
 نشیند میسطح 

 airless spray  افشانۀ  فشاري
دهی که در آن مادة  پوشش ی برايدستگاه ]رنگ[

ر زیـاد بـه سـر تفنـگ رانـده      پوششـی بـا فشـا   
صورت قطرات  راثر کاهش فشار بهدشود و  می

 شود ریزي از تفنگ خارج می
  

 hedging action  اقدام  پیشگیرانه
براي افزایش آمادگی  ییفعالیتها رشته ]پژوهی آینده[

 شدن فرضها در صورت نقض
  

 shaping action  دهنده اقدام  شکل
ــده[ ــی آینـ ــازمانی در  ]پژوهـ ــۀ  اقـــدامی سـ چرخـ

پـذیري   ریزي کنونی براي واپایش آسیب برنامه
ریک فرض بارب 
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 off-the-shelf item  اقالم  آماده

ــا اســتانداردهاي   ]نظــامی[ وســایلی کــه مطــابق ب
تجـاري سـاخته شـده اسـت و بـراي مصـارف       

  نظامی نیاز به تغییر کاربري ندارد
  

 fire climate  زا اقلیم  حریق
آن بـر وقـوع   اقلیمـی کـه شـرایط خـاص      ]جنگل[

اي مشـخص تـأثیر    حریق و رفتار آن در ناحیـه 
 گذارد می

  
 خوردگی زیرسطحی  ←اکسایش  داخلی  

  
 خوردگی دماباال  ←اکسایش  دماباال  

  
 selective oxidation  اکسایش  گزینشی

] ßــوردگی ــر   ]خـ ــدن یکـــی از عناصـ ــید شـ اکسـ
ترین عنصر  معموالً فعال ،یک آلیاژ ةدهند تشکیل

 آن

 ,oxidant, oxidizer  اُکسنده
  oxidizing agent 

  کند کسید میاي که مادة دیگر را اُ ماده ]شیمی[
  

 political obligation  التزام  سیاسی
 الزام اطاعت شهروند از دولت یا حکومت ]سیاسی[
  

 healing1  التیام
بازیابی ساختاري و کارکردي بافتهـا و   ]پزشـکی [

 دیدة بدن اعضا و دستگاههاي آسیب

  

  saturation induction  اي  اشباعیالق
ــک[ ــل   بیشــینه ]فیزی ــالی شــار مغناطیســی قاب چگ

  دریافت از هر جسم مغناطیسی
  اشباعی چگالی شار متـ .

  saturation flux density 
  

 electrocratic  الکتروساالر
هـاي   اي کـه دراثـر دافعـه    ویژگـی پراکنـه   ]شیمی[

  ودش پایدار می (electrostatic)ستاتیکی االکترو
  

 ,electrophoresis  الکتروکوچ
    cataphoresis, ionophoresis 

فراینــد الکتروشــیمیایی کــه در آن ذرات  ]شــیمی[
مولکـولی بـا بـار الکتریکـی      کلوئیدي یا درشـت 

مشخص تحت تأثیر جریان الکتریکی در محلول 
 کنند کوچ می

  
الکتریسیتۀ  جو atmospheric electricity 

] ـو پدیده. مجموعۀ 1 ]ج   هاي الکتریکی که در جـو
. مبحثی که در آن به مطالعۀ 2دهد  زمین رخ می

پردازنـد کـه در جـو     اي مـی  فرایندهاي الکتریکی
 دهد زمین رخ می

 alcohol breath test  آزمایی  تنفسی الکل
ــدن از راه   ]شناســی روان[ ــل در ب ــزان الک ــین می تعی

 آزمایش تنفس
  

 alcogel  ژل الکل
 ایع آن الکل استژلی که فاز م ]شیمی[
  

 alcoholics anonymous هاي  گمنام الکلی
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ــی روان[ ــکل از   ]شناســ ــار متشــ گروهــــی خودیــ
ــه  مصـــرف ــا برنامـ ــه بـ ــل کـ ــدگان الکـ اي  کننـ

  شوند قدمی درمان می دوازده
 AA    الگُم تـ .اخ

  
م     هاي گمنام الکلی  ←الگُ

  
 ignition pattern  الگوي  گیرانش

اطفـاي  ت شـیوة شـروع حریـق در عملیـا     ]جنگل[
 حریق خواستهیا  حریق

  
 landscape pattern  الگوي  منظر

ــل[ ــواري   ]جنگ ــاد و همج ــی و ابع ــداد و فراوان تع
که در تعیین یا توصیف فرایندهاي  منظرعناصر 

  شناختی اهمیت دارند بوم
  

 log grab  الوارگیر
شود  ابزاري که به سر جرثقیل وصل می ]دریایی[

 جـایی  ن و جابـه براي بلند کرددو بازو  دارايو 
 است الوار هاي دسته

  

 miscibility  پذیري امتزاج
 قابلیت حل شدن دو مایع در یکدیگر ]شیمی[

  

 immiscible  ناپذیر امتزاج
ــیمی[ ــل    ]ش ــدیگر ح ــه در یک ــاتی ک ــی مایع ویژگ

  شوند نمی
 immiscibility  ناپذیري امتزاج

 غیرقابل حل بودن دو مایع در یکدیگر ]شیمی[
  

  حریق  امکانات  واپایی
    fire control improvements 

هایی که براي مهار حریق آماده و  تمام سازه ]جنگل[
 شود کار گرفته می  به

  
 emirate  امیرنشین

کشوري کـه یـک امیـر بـر آن حکومـت       ]سیاسـی [
  کند می
 sheikhdom  نشین شیخ . متـ

  
 warehouse  انبار

  محلی بسیار بزرگ براي نگهداري کاال ]دریایی[
  

 ,fire-tool cache, fire cache  ر  اطفاانبا
  fire equipment cache 

اطفـاي  انباري که در آن ابزار و تجهیزات  ]جنگـل [
 شود نگهداري می حریق

  
 fat depot  انبارة  چربی

ی از بدن کـه در آن مقـادیر زیـادي    بخش ]تغذیـه [
 شود چربی ذخیره 

  
 ,warehouse keeper  انباردار

    warehouseman 
شخصی کـه مسـئول نگهـداري از انبـار      ]یدریای[

 است
  

 ,bonded warehouse  انبار  گمرك
    customs warehouse, bouded store 

ا تـ انبـاري کـه در آن کاالهـاي وارداتـی      ]دریایی[
و دریافـت اجـازة تـرخیص    انجام امور گمرکـی  

  شود نگهداري می
 رکنپ باتري  ←  انبارنده
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 fat deposition  انباشت  چربی
در نـواحی   چربـی هـاي   یاختـه شدن   جمع ]غذیهت[

 بدناز  یخاص
  

  انباشت  چربی  زنانه
    gynoid fat deposition 

شدن چربی اضافی در باسن و رانها  جمع ]تغذیه[
 شود می زنانه چاقیکه منجر به 

  
  انباشت  چربی  مردانه

    android fat deposition 
شدن چربی اضافی در شانه و شـکم   جمع ]تغذیه[

 شود می چاقی مردانهو پهلوها که منجر به 
  

 cluster aggregation  اي انبوهش  خوشه
 هم آمـدن  گردمدلی ریاضی براي فرایند  ]فیزیـک [

 اي دارند ذراتی که حرکت کاتوره مجموعه
  

 aggregate1  انبوهه

هـاي   اي از ذرات سـنگ یـا دانـه    توده ]شناسی زمین[
 کانی یا مخلوطی از آنها

  
 crystal aggregate  يانبوهۀ  بلور

تعدادي بلور که همراه با یکـدیگر بـه    ]شناسی زمین[
توان هریـک را بـا    اند که می اي رشد کرده اندازه

 چشم غیرمسلح دید
  

 aggregated  انبوهیده
ــین[  20ویژگــی کانســاري کــه حــداقل   ]شناســی زم

درصد حجم کل آن را سولفیدها یا دیگر اجزاي 
 دهند باارزش تشکیل می

  

 double casting  ب  دوبازیگرهانتخا
سازي دو بازیگر براي ایفـاي یـک    آماده ]ینمایش[

  نقش
  

 miscast  انتخاب  نامناسب
انتخاب بازیگر در نقشی کـه مناسـب او    ]ینمایشـ [

 نیست
  

کمن انتقال  ا  Ekman transport 
] ßانتقال تودة آب، عمود بـر جهـت    ]شناسـی  اقیانوس

ــاد و در ســمت راســت آن در نی  ــرة وزش ب مک
 شمالی و در سمت چپ آن در نیمکرة جنوبی

  

 blueshift  آبی به انتقال
ــک[ ــه ]فیزی ــه ســمت    جاب ــف ب ــاي طی جــایی خطه

تـر دراثـر حرکـت چشـمه      موجهـاي کوتـاه   طولِ
 سوي ناظر به

  

 two-wire transmission  انتقال  دوسیمه
ـابرات [ انتقالی کـه ازطریـق دو سـیم صـورت      ]مخ

ــی ــرد، م م ــدگی ــ  زوج انن ــیم تابی ــۀ س ده در حلق
  (access loop)دسترسی 

  
  انتقال  دوکنارباندة  مستقل

    two-independent-sideband 
  transmission  

ـابرات [ انتقــال امــواج رادیــویی بــا اســتفاده از  ]مخ
نشانک حامل و دو کنارباند مستقل که  سیگنال/

 سازي هستند طور جداگانه قابل مدوله به
  

  باند  بازمانده انتقال  کنار
    vestigial-sideband transmission, 
    VSB transmission 
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ــد   ]مخــابرات[ ــال دوکناربان ــۀ انتق ــکل بهبودیافت ش
(DSB)    بانـد   که در آن فقط بخشـی از یـک کنـار

همراه با کنارباند دیگر و سیگنال/ نشانک حامل 
 شود انتقال داده می

 multiple integral  انتگرال  چندگانه
متغیـره بـه    ریمان تابع یکتعمیم انتگرال  ]ریاضی[

 عنوان حد مجموعهاي ریمانی تابع چندمتغیره به
  

  جزء به گیري  جزء انتگرال
    integration by parts 

گیـري کــه در آن از   روشـی در انتگـرال   ]ریاضـی [
دو تـابع اسـتفاده    ضـرب  حاصـل فرمول مشتق 

 شود می
  

 contour integral  انتگرال  مسیري
 curvilinear)طـــی خ انتگـــرال خمیـــده ]ریاضــی [

integral) تابع مختلط  
  

 ,iterated integral  انتگرال  مکرر
  repeated integral 

ــرال ]ریاضــی[ ــی انتگ ــري پ ــابع   گی درپــی از یــک ت
 چندمتغیره نسبت به هریک از متغیرها

  
 classification society  بندي انجمن  رده

ــر کــه انجمنــی  ]دریــایی[ بــا وارســیهاي ادواري ب
و قـوانین و   يسـاز  نداردهاي کشتیرعایت استا

هم در هنگام ساخت و  ،بندي مقررات خاص رده
 نظارت دارد ،برداري هم در دورة بهره

  
 Parrotia  نجیلیاَ

درختـی بـا برگهـاي     اي از اَنجیلیانِ سرده ]گیاهی[
دار که فقط یک گونـه دارد و در جنگلهـاي    خزان

 روید صورت پراکنده می شمال ایران به
  

 Hamamelidaceae  اَنجیلیان
ــاهی[ ــره ]گی ــیاي از اَ تی ــانانِ نجیل ــا   س ــی ی درخت

اي با برگهاي سادة متنـاوب و مـادگی    درختچه
 اي با میوة پوشینه برچه دو یا سه

 Hamamelidales  سانان نجیلیاَ
ایهاي درختی و  اي کوچک از دولپه راسته ]گیـاهی [

اي با حدود صـد گونـه کـه داراي سـه      درختچه
 تیره است

  
 drop-off center زگاهاندا

مکانی که مردم یا کسبه پسـماندهاي   ]زیست محیط[
 گذارند شدة خود را در آنجا می بازیافتنی تفکیک

  
 body frame size  اندازة  جثه

ریزي و درشتی و متوسط بودن جثۀ فرد  ]تغذیه[
اي کـه   گیري دور مچ دست در نقطه با اندازهکه 

 شود رد تعیین میکمترین محیط را دا

  
  ,joint gap  اندازة  درز

    expansion opening 
در محــل اتصــال کــه  ریلهــافاصــلۀ بــین  ]ریلــی[

 سازد پذیر می انبساط ریل را امکان
  

 plating2  اندودکاري
دهی یک جسم با نشـاندن یـک    پوشش ]متـالورژي [

  مادة فلزي بر آن
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 vacuum plating  اندودکاري  در  خأل
بـر فلـز پایـه بـا     نشاندن پوشش فلزي  ]متالورژي[

  گرما و در خأل
  

 flame plating  اي اندودکاري  شعله
دهی یک شیء با فلـز یـا آلیـاژ     پوشش ]متالورژي[

 مذاب در مجاورت شعله
  

 electroless platingاندودکاري  شیمیایی
دهی فلز یا غیرفلز با فروبـردن   پوشش ]متالورژي[

 آن در محلول آبی حاوي عامل کاهندة شیمیایی
 mechanical platingدکاري  مکانیکیاندو

دهی یک سطح با نشاندن ذرات  پوشش ]متالورژي[
 بسیار ریز فلز بر آن

  
 available energy  پذیر انرژي  دسترس

مقدار انرژي قابـل تبـدیل بـه کـار      بیشینه ]فیزیک[
 مکانیکی

  
  ناپذیر انرژي  دسترس

    unavailable energy 
ــک[ ــرژي در  ]فیزیــ ــی از انــ ــدفرایبخشــ هاي نــ

ترمودینامیکی که قابل تبـدیل بـه    ناپذیر برگشت
 کار مکانیکی نیست

  
 human-in-control  فرمان انسان

اي که براي شروع و توقف  ویژگی سامانه ]نظامی[
فعالیت بـه فرمـان انسـان نیـاز داشـته       ۀو خاتم
 باشد

  
 branching  انشعاب

دوگانگی یا چندگانگی حالتهـاي واپاشـی    ]فیزیک[
  هاي ناپایدار اي پرتوزا و ذرهه در هسته

 شاخگی متـ .
  

 Grossulariaceae  انگورفرنگیان
اي  درختچـه  سـانانِ  اي از خاراشـکن  تیـره  ]گیاهی[

بنــدي  هــاي ســته کــه در رده خــاردار بــا میــوه
ســانان  گلســرخ راســتۀدر  1988کرونکوئیســت 

(Rosales) قرار دارد 

  
 immediate kill  انهدام  آنی

درنـگ هـدف پـس از اصـابت      نابودي بی ]نظـامی [
  به آن (kill vehicle)نابودگر 

 kill enhancement device  افزا انهدام
اي کـه توانمنـدي تخریبـی موشـک       افزاره ]نظامی[

 دهد رهگیر را افزایش می
  

 hard kill, firm kill  انهدام  سخت
تخریب فیزیکی یک سـالح یـا سـامانه بـا      ]نظامی[

یــا بمــب یــا کــارگیري فنــون ضـدالکترونیک   بـه 
  موشک

  
 no nuclear kill  اي انهدام  غیرهسته

 اي تسلیحات غیرهسته باانهدام  ]نظامی[
  

 assured kill  انهدام  قطعی
راهکارهـایی کـه    هگـرفتن مجموعـ   کار  به ]نظـامی [

 رساند حداکثر می آسیب به دشمن را به
  

 thermal kill1  انهدام  گرمایی
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حرارت زیاد نابودي هدف از طریق ایجاد  ]نظامی[
درونی، تا حدي که اجـزاي سـاختاري هـدف از    

 کار بیفتد
  

 soft kill, functional kill  انهدام  نرم
ــامی[ ــت در تجهیــزات و     ]نظ ــتالل موق ــاد اخ ایج

  هاي هدف براي کاهش شدید کارایی آنها سامانه
  

 leisure  اوقات  فراغت
اوقات آزاد براي انجام کارهاي مـورد   ]گردشگري[

 عالقه
  

  خواسته   بندي  حریق ویتاول
    burning priority rating 

بـا   حریق خواستهتعیین ضرورت و زمان  ]جنگل[
 ارزیابی مواد قابل اشتعال

 control column  اهرم  فرمان
بر  چرخ فرماناهرمی در اتاقک خلبان که  ]هوایی[

د و خلبـان بـه کمـک آن    شـو  روي آن نصب می
 کند ش میعموماً غلت و تاب هواگرد را واپای

  
  ایالت  چهرنگاشتی

    physiographic province 
اي کـه در آن همـۀ بخشـها از     ناحیـه  ]شناسی زمین[

هـم   شناختی و اقلیم شبیه بـه  نظر ساختار زمین
 (geomorphic) یریختـ  زمـین هستند و تاریخچـۀ  

 یکسانی دارند
  

 ichnoclast  ایزآوار
ا هایی که موجودات دیگر آنه ایزفسیل ]شناسـی  زمین[

  اند را تغییر داده

  
 ichnofacies  ایزرخساره

هـــا کـــه  ایزفســـیلاي از  مجموعـــه ]شناســـی زمــین [
 محیطی معینی هستند دهندة شرایط زیست نشان

  
 ichnogenus, igen  ایزسرده

هــا کــه از نظــر  ایزفســیلگروهــی از  ]شناســی زمـین [
 هم شباهت بسیار دارند اي و اندامگانی به گونه

  
 ichnology  ایزشناسی

ویـژه ردپاهـاي    ها بـه  ایزفسیلمطالعۀ  ]شناسی زمین[
  فسیلی

  
 دفسیلر  ←ایزفسیل  

  
 ichnocoenosis  ایزگان

شـده   اي یافته ایزفسیلاي از  مجموعه ]شناسی زمین[
 بومی واحد از زیست
 ichnospecies, isp  ایزگونه

هاي متعلق به یـک    ایزفسیلگروهی از  ]شناسی زمین[
 ات یکسان هستندکه داراي خصوصی ایزسرده

  
 slack water  ایستاب

] ßــانوس ــی اقی ــه  ]شناس ســرعت در آن وضــعیتی ک
شندي صفر است جریان ک 

  
 survey station  ایستگاه  برداشت

اي که در آن یا از آن مشـاهدات   نقطه ]برداري نقشه[
 شود انجام می برداشتالزم براي 
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 non-block station  ایستگاه  بسته
 ایسـتگاه سـیرگاهی  بـین دو   ایستگاهی که ]ریلی[

و تجهیــزات ارتبــاطی  عالئــمقــرار دارد و فاقــد 
است و بـراي گـذر از آن بـه جـواز سـیر نیـاز       

 نیست
  

 ,parkway station  سوار ایستگاه  پارك
آهن با توقفگاهی وسـیع   ایستگاهی در راه ]ریلـی [ 

براي خودروهاي شخصی و راههاي دسترسی 
  مناسب محلی

 park and ride station سوار ایستگاه پیاده . متـ
  

ایســـتگاه   ←  ســـوار ایســـتگاه پیـــاده
 سوار پارك

  

 ,wayside stationسبقت  ـ  ایستگاه  تالقی
  crossing station, roadside station,  

  non-junction station  
گیـري   که اغلب بـراي سـبقت   ایستگاهی نیم ]ریلی[

دن کـر  ندرو یا بـراي آزاد قطار تندرو از قطار کُ
مسیر حرکت دو قطار مقابل مورد استفاده قرار 

 گیرد می
 ایستگاه  خطرسنجی  حریق

    fire-danger station 
گیري عوامل  ایستگاهی جنگلی براي اندازه ]جنگل[

 متغیر روزانۀ مؤثر در خطر حریق
  

 block station  ایستگاه  سیرگاهی
و تجهیـزات   عالئـم ایستگاهی که مجهز به  ]ریلـی [

است و در آن پذیرش یا اعزام قطار بـا  ارتباطی 
 جواز سیر ممکن است

 hardened site  ایستگاه  مقاوم
ایستگاهی که براي حفاظـت آن در مقابـل    ]نظامی[

در زیـر پوششـی از    معموالً سالحهاي متعارف
 شود سنگ یا بتن ساخته می

  
 radiation safety  ایمنی  تابشی

ها و وضعیتی که در آن بـا اعمـال روشـ    ]فیزیـک [
کـار بـردن مـواد خـاص از       مقررات ویژه و بـه 

 شود آسیب تابشهاي یوننده جلوگیري می
  



  

  ب
 battery charger  رکنپ باتري

اي که با انتقال انرژي الکتریکی بـه   افزاره ]فیزیک[
  کند باتري آن را باردار می

  انبارنده متـ .
  

  بادامک  کلون  بارگُنج
    container door locking bar cam, 
    container cam  

که با  کلون بارگُنجبادامکهایی در دو سر  ]دریایی[
 شود قفل می بارگُنجچرخش آنها درِ 

  
 Solanales  سانان جاننباد
گلبرگ بـا   ایهاي پیوسته اي از دولپه راسته ]گیاهی[

 هاي متعدد تیره
  

 محموله  ←بار  
  

 cargo gear   بارافزار

کـه در نزدیکـی   ی و ادواتـ  کلیۀ تجهیزات ]دریایی[
قـرار  ه و تخلیـ  بـارگیري براي کشتی  يانبارها

  ددار
 cargo mat  بارپالس

گوناگون که از الیاف  شده از پالسی بافته ]دریایی[
ــراي محافظــت از  آن ــبرخــی ب ا اســتفاده کااله
  شود می

  
 ,checked-in baggage  بار  تحویلی

  checked-in luggage 
ونقل به  حمل باري که با مسئولیت شرکت ]هوایی[

 شود مقصد برده می
  

 cargo space  بارجا
ـایی [ بـار، اعــم از  کــه از کشـتی  فضــایی هـر   ]دری

 شود در آن انبار میخشک یا مایع، 
  

 stowage  بارچینی
  بار در انبار کشتیبهینه و ایمن چیدن  ]دریایی[
  



30  بار  حریق

  ,measurement cargo  بار  حجمی
     measurement goods, 
    measurement freight  

از یک مترمکعب  بیشباري که یک تن آن  ]دریایی[
 حجم دارد
 fire load  بار  حریق

شده در زمـان   تعداد و ابعاد حریقهاي ثبت ]جنگل[
 و مکان مشخص و با شاخص خطر معین

  

 capacitive load  بار  خازنی
توان آن  اي که می کننده بار وسیلۀ مصرف ]فیزیک[

 مت نشان دادرا با خازن یا ترکیب خازن و مقاو
  

 hand baggage  بار  دستی
باري که مسافر با خود به داخل هواپیمـا   ]هوایی[

ــرد و از نظـــر تعـــداد و انـــدازه و وزن   مـــی بـ
 محدودیت دارد

  

 trait  بارزه
ــتان[ ــل    ]شناســی باس ــی قاب ــا ویژگ هــر مشخصــه ی

ساخته یا سازه یـا هـر مـادة     مشاهدة یک دست
 فرهنگی دیگر

  

 diagnostic trait  بارزة  شاخص
اي کـــه گروهـــی از  هـــر بــارزه  ]شناســی  باســتان [

ها یا مواد فرهنگـی را از   ها یا سازه ساخته دست
  کند گروه دیگر متمایز می

  
 dominance  بارزیت

وضعیتی که در آن بروز یک صفت در  ]شناسی ژن[
 حالت جورتخمی یا ناجورتخمی میسر است

  

 بارزیت نیمه  ←بارزیت  نسبی  
  

 cargo skid  بارسره
سکویی چوبی که بـین اسـکله و کشـتی     ]دریایی[

ــی  ــته م ــ  گذاش ــراي س ــود و از آن ب راندن و ش
  شود کشیدن بار استفاده می

  

 cargoworthy  بارشایان
ی الزم و آمــادگ ویژگیهــا کــهاي  کشــتی ]دریــایی[

 ص را داشته باشدخاباري براي حمل 
 cargoworthiness  بارشایانی

الزم  ا و آمـادگی  هویژگیبرخورداري از  ]دریایی[
 ي خاصباربراي حمل 

  
 deck cargo, deck load  بار  عرشه

 شود حمل می آزادعرشه برباري که  ]دریایی[
  

 cargo hook  بارقالب
بـه   از سـویی کـه   سـرخمی قطعۀ فلـزي   ]دریایی[

 هـاي اتصـال   و از سوي دیگر بـه حلقـه  جرثقیل 
شود  متصل میدیگر وسایل تورِ بار یا یا  دوال

 کنند جا می ک آن بار را بلند و جابهو به کم

  
 safe working load  ایمن ر بارکا

ـایی [ طور ایمن بـا   توان به بیشینۀ باري که می ]دری
  جا کرد یک افزاره یا وسیله جابه

  SWL  باکا اختـ .
  

 pallet truck  بر بارکف
بارگیري و  برايافرازة کوچکی که از آن  ]دریایی[

 شود ا استفاده مینجهتخلیۀ بارکفها در بارگُ
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 palletizer  چین بارکف
که  هاي مختلف اي در انواع و اندازه افزاره ]دریایی[

یک نوع محصـول یـا کاالهـاي گونـاگون را در     
 آنهـا چینـد و   روي بارکف میبر الگوهاي معینی

  کند میتبدیل به یک واحد بار 
  

 capacitive loading  بارگذاري  خازنی
سامد تشدید آنتن که با افزایش یا کاهش ب ]فیزیک[

قرار دادن خازن ثابت و آنـتن در مـدار متـوالی    
 شود حاصل می

 container yard  نجانبارگُ
اي در پایانـۀ بنـدري کــه در آن    محوطـه  ]دریـایی [

کنند و از  نجهاي پر و خالی را نگهداري میبارگُ
آنجا آنها را براي بـارگیري بـه اسـکله و بـراي     

امـور بـه فرسـتگاه     یا سایر (packing)باربندي 
  کنند نج ارسال میبارگُ

 CY  باگ اختـ .
  

 collapsible container  بارگُنج  تاشو
توان  اي مستحکم که می بارگُنجی با سازه ]دریایی[

راحتــی  تــا یــا جــدا و  قطعــات اصــلی آن را بــه
 سرهم کرد دوباره

  
 ventilated container  اي بارگُنج  تهویه

هـاي انتهـایی آن    دیـواره بارگُنجی که در  ]دریایی[
هایی براي ورود و خروج هوا تعبیه شده  روزنه
 است

  
 heated container  بارگُنج  حرارتی

 بارگُنجی با سامانۀ گرمایش ]دریایی[
  

  یخچالی  ـ  بارگُنج  حرارتی
    refrigerated and heated container 

ــایی[ ــا ســامانه ]دری هــاي گرمــایش و  بــارگُنجی ب
 سرمایش

  
 container barge carrierبر دوبه  ـ  جنبارگُ

ـایی [ اي که براي حمل همزمان دوبـه و   کشتی ]دری
 نج طراحی و ساخته شده استبارگُ

  
 ,open-top container  بارگُنج  روباز

  open top, OT 
ــایی[ ــراي     ]دری ــدارد و ب ــقف ن ــه س ــارگُنجی ک ب

 کنند پوشاندن آن از برزنت یا چادر استفاده می
 thermal container  یقبارگُنج  عا

بارگُنجی که بدون تجهیزات تولید گرما و  ]دریایی[
واسـطۀ داشـتن سـقف و کـف و در و      به ،سرما
 کند هاي عایق، دماي مطلوب را حفظ می دیواره

  
  بارگُنج  غیرمشترك

    full container load, FCL 
بارگُنجی که کل بار آن تنها متعلق به یک  ]دریایی[

تـوان   ده است و بار دیگري نمیفرستنده یا گیرن
 به آن افزود

  
  ,container-bulk carrier  بر فله   ـ نجبارگُ

    bulk-container carrier, conbulker  
ـایی [ اي کـه توانـایی حمـل     کشتی چندمنظوره ]دری

 اي را دارد نج یا بار فلهبارگُ
  

  flatrack, platform flat, flatبارگُنج  کفی
ه دیواره و سقف ندارد و بـار  بارگُنجی ک ]دریایی[

  گیرد روي کفی قرار میبر 
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 tank container  بارگُنج  مخزنی

ــا   ]دریـــایی[ بـــارگُنجی ویـــژة حمـــل مایعـــات بـ
ــی ــتوانه مخزن ــهولت    اي اس ــراي س ــه ب ــکل ک ش

 ی مکعب داردبچینی قا هم جایی و روي جابه
  

  بارگُنج  مشترك
    less than container load 

توي بیش از یک مرسوله که بارگُنجی مح ]دریایی[
  متعلق به بیش از یک فرستنده یا گیرنده است

 LCL    بام اختـ .
  

 container exchange  تبادلی  بارگُنجهاي
شـده از یـک    تعداد کل بارگُنجهاي تخلیـه  ]دریایی[

 شده بر آن در هر سفر شناور و/یا بارگیري
  بارگُنج  یخچالی

    refrigerated container, reefer 
  container, reefer box, reefer 

ــا ســامانۀ ســرمایش بــراي   ]دریــایی[ بــارگُنجی ب
  پذیر در برابر گرما نگهداري بار آسیب

  
 loading  بارگیري

 گذاشتن بار در یک شناور ]دریایی[
  

 loading in turn  نوبت بارگیري  به
 برحسب تقدم پهلوگیري بارگیري ]دریایی[
  

 balanced load  بار  متوازن
اي کـه پـاگیري/    کننده بار وسیلۀ مصرف ]یـک فیز[

هر دو پایانۀ آن نسبت به  (impedance)امپدانس 
 زمین با هم برابر است

  

 baggage allowance  بار  مجاز
بار همراه مسافر که تعداد و اندازه و وزن  ]هوایی[

 شود تعیین میبلیت  بر اساس نوعآن 
  

 useful load  بار  مفید
وزن خالی عملیـاتی و وزن   میاناختالف  ]هـوایی [

 بیشینۀ برخاست
  

 clean bill of lading توضیح بارنامۀ  بی
فاقد هرگونه توضیح اضافه اي که  بارنامه ]دریایی[

  تاس
  

  ترکیبیبارنامۀ  
combined bill of lading, multimodal 
bill of lading, combined transport 
bill of lading, intermodal bill of 
lading, multimodal transport bill of 
lading, combicon bill, combined 
transport document, combidoc 

ـایی [ جـایی کـاال از    اي که در آن جابـه  بارنامه ]دری
شناوري به شناور دیگر یا از شناوري به دیگر 

اي  انواع وسایل حمل کاال از قبیل ریلی یا جـاده 
سراسـري،   قید شده اسـت و بـرخالف بارنامـۀ   

یــک بــه عهــدة  بــار در همــۀ مراحــل مســئولیت
  کارگزار است

  
   دار بارنامۀ  توضیح

    foul bill of lading, dirty bill of 
  lading, claused bill of lading, 
  unclean bill of lading, dirty bill  

دربـارة  اي که در آن توضیحاتی  بارنامه ]دریایی[
  شده است درج بندي آن عیوب کاال یا بسته
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 house bill of lading  بارنامۀ  داخلی
اي که کارگزار حمل براي هر یـک   برنامه ]دریـایی [

بــار گروهــی صــادر  در یــک از صــاحبان کــاال
 کند می

  
  بارنامۀ  سراسري

    through bill of lading,   
    through bill 

جـایی کـاال از    در آن جابـه اي که  بارنامه ]دریـایی [
اور دیگر یا از شناوري به دیگر شناوري به شن

اي  انواع وسایل حمل کاال از قبیل ریلی یا جـاده 
قید شده است و مسئولیت بار در هر مرحله به 

  عهدة یک کارگزار است
  

  بارنامۀ  گروهی
    groupage bill of lading, 
    collective bill of lading,   
    omnibus bill of lading  

ف که چند بار مختل براي بارنامۀ مشترك ]دریایی[
کننده یکجـا بـراي کـارگزار صـادر      شرکت حمل

  کند می
 cargo handling  بارورزي

ــاال، شــامل    ]دریــایی[ ــۀ امــور ک ــه کلی ــرداختن ب پ
و تخلیه و توزین و بارشماري و مانند  بارگیري

 آن
  

 deadweight cargo  بار  وزنی
مکعب  باري که یک تن آن کمتر از یک متر ]دریایی[

  داردحجم 
  

 accompanied luggage  بار  همراه
ي که همراه با مسـافر در یـک پـرواز    بار ]هوایی[

 شود حمل می

  
 freight canvasser  باریاب

شخصی که به نیابت از خط کشتیرانی به  ]دریایی[
  پردازد جستجوي بار براي حمل می

  

 reference beam  باریکۀ  مرجع
ــیمی[ ــتگاههاي  ]شـ ــه در دسـ ــی از دو باریکـ  یکـ

کار   عنوان مرجع به اي که به سنج دوباریکه طیف
 رود می

  

 reverberation  بازآوایش
تداوم صوت در نقطۀ معینی از فضا، پس  ]فیزیک[

 از خاموشی منبع تولید صوت
  

   resurvey  بازبرداشت
ردیابی خطوط آخـرین برداشـت در    ]بـرداري  نقشه[

شـدة پیشـین    که همـۀ نقـاط یافتـه    نحوي محل به
عنـوان نقـاط واپـایش مـورد      وند و بـه شـ  تثبیت 

 گیرند  استفاده قرار  
  

 feedback  بازخورد
بازگرداندن بخشی از سـیگنال/ نشـانک    ]مخابرات[

 خروجیِ افزاره به وروديِ آن
 corrosion inhibitor  بازدارندة  خوردگی

] ßاي با غلظتی خاص که به محـیط   ماده ]خوردگی
 دگیخـور شود و از سـرعت   اضافه می خورنده

 کاهد می

  
  بازده  خوردگی  آند

    anode corrosion efficiency 
] ßواقعـی یـک آنـد بـه      خـوردگی نسبت  ]خوردگی

ــا  )بــا کــاهش وزن(نظــري آن  خــوردگی کــه ب
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استفاده از قانون فـارادي و بـا در نظـر گـرفتن     
کنـد، محاسـبه    اي که عبور مـی  مقدار الکتریسیته

 شود می

  
 incoming brake  بازدید  قطار  ورودي

آهن در برخـی   آزمایشی که شرکتهاي راه ]ریلی[
از ایستگاهها براي تعیین وضعیت ترمز و سایر 
موارد مربوط به ایمنی قطارهاي ورودي انجـام  

 دهند می
  

 hard base  باز  سخت
ــیمی[ ــوِ  ]ش ــاز ل ــک ب ــرون(یس ی ــدة الکت ــه  )دهن ک

پذیري باال و الکتروکشـانی پـایین دارد و    قطبش
شـود و داراي اوربیتالهـاي    می آسانی اکسید به

 تر از سطح تراز عادي است خالی یا پایین
  

 ,carbon restoration دهی بازکربن
  recarburising 

ـالورژي [ رفتۀ الیـۀ    جانشین کردن کربن ازدست ]مت
 سطحی

  
 relapse  بازگشت

چند هفتـه تـا    بیماري عالئمظهور مجدد  ]پزشکی[
 ظاهري بهبودچند ماه پس از 

 relapsing  یبازگشت
آن مـدت   عالئـم اي کـه   ویژگـی بیمـاري   ]پزشـکی [

کوتاهی پـس از بهبـود ظـاهري مجـدداً آشـکار      
  شود می

  

 resampling  گیري بازنمونه

ــر اســتفادة مجــدد از   ]ریاضــی[ ــی ب روشــی مبتن
گیـري   شده که معموالً با نمونه هاي مشاهده داده

 شود ها انجام می مجدد از داده
  

 baulk1  بازو
محدودة قراردادي بـاریکی بـین دو    ]شناسی باستان[

گیرد  مجاور که در آن کاوش صورت نمی تاشۀ
ــت   ــیر رف ــالً مس ــه    و عم ــی ب ــد و دسترس وآم

 هاي دیگر است تاشه
  

 fire interval  بازة  زمانی  حریق
فاصلۀ زمـانی برحسـب سـال کـه نشـان       ]جنگل[

طـور   دهد در یک نقطۀ مشخص از جنگـل بـه   می
ي روي سـوز  بار آتش متوسط هر چند سال یک

 دهد می
  

 unit interval, UI  بازة  یکه
تــرین بــازة زمــانی میــان دو  . کوتــاه1 ]مخــابرات[

گیـري   . معیـار انـدازه  2دار متـوالی   مقدار معنـی 
بندي شکل موج دراثـر   آشفتگی و بازیابی زمان

 لغزش

  

  نظامی ـ  سازي  سیاسی بازي
    politico-military gaming 

کـارگیري   یک موقعیت بـا بـه   سازي شبیه ]نظامی[
شناختی،  عوامل سیاسی، نظامی، اجتماعی، روان

 اقتصادي و علمی
  

 understudy  بازیگر  ذخیره
از پیش براي بـازي  بازیگري که خود را  ]ینمایش[

تـا  در یکی از نقشهاي اصلی آماده کرده اسـت  
 بازیگر بازي کندآن جاي  به تضرور هنگامدر 

 leisure club  باشگاه  فراغت
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ــگري[ ــل   ]گردش ــان هت ــه در آن مهمان باشــگاهی ک
تواننـد از امکانـات و تجهیـزات ورزشـی یـا       می

 رایگان استفاده کنند تفریحی به
  

 تعرفۀ با صبحانه  ←با  صبحانه  
  

 context  بافت
موقعیت مکانی و زمانی یک یا چنـد   ]شناسی باستان[

 نهاآ همبودو  جایمانشیء، با توجه به بستره و 
  

 context sheet  رگهب بافت
اي کـه بـراي ثبـت و ضـبط و      برگه ]شناسی باستان[

نگاشـتی مشــخص در   توصـیف هـر واحــد الیـه   
 رود کار می  کاوش به

  
 clast support  بافت  آواربنیاد

ــین[ ــی زم ــه در آن ذرات    ]شناس ــوبی ک ــافتی رس ب
  تر در تماس با یکدیگر هستند درشت

  آواربنیاد متـ .
 grain support    دنیاب د، دانهبنیا بافت دانه

  
 non-primary context  رده بافت  بی

که شناسـایی و   بافت مخدوشیهر  ]شناسی باستان[
گیــري آن در وهلــۀ اول مشــخص  منشــأ شــکل

 نیست
  

 ,adipose tissue  بافت  چربی
  fatty tissue 

 چربیهاي  یاختهبافت متشکل از  ]تغذیه[
  

 white adipose tissue بافت  چربی  سفید

ترین  که اصلی بافت چربییکی از دو نوع  ]تغذیه[
 سازي انرژي است وظیفۀ آن ذخیره

  اي بافت  چربی  قهوه
    brown adipose tissue 

ترین  که اصلی بافت چربییکی از دو نوع  ]تغذیه[
 وظیفۀ آن ایجاد حرارت است

  
 matrix support  بنیاد بافت  خمیره

ــافت ]شناســی زمــین[ ــوبی کــه در آن ذ  یب رات رس
وسیلۀ  و به یستندتر در تماس با یکدیگر ن درشت

  شوند ذرات ریزتر جدا می
  بنیاد خمیره متـ .

 mud support    دبنیا د، گلبنیا بافت گل
  

 granular texture  اي بافت  دانه
ــین[ ــوهش   ]شناســی زم بافــت ســنگی حاصــل از انب

  نیکساتقریباً هاي کانی با اندازة  دانه
  

  ریخت انهبیگاي   بافت  دانه
    xenomorphic-granular texture,  
    allotriomorphic-granular texture 

بافت آذرین ویدایی که بخـش اعظـم    ]شناسـی  زمین[
تشـکیل شـده    وجـه  بـی اندازة   هاي هم آن از دانه

 است
  

  اي  خودریخت بافت  دانه
    idiomorphic-granular texture, 
    automorphic-granular texture 

بافت آذرین ویدایی که بخـش اعظـم    ]شناسـی  ینزم[
تشکیل شده  وجه خوشاندازة  هاي هم آن از دانه

 است
  

  خودریخت اي  نیمه بافت  دانه
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    hypidiomorphic-granular texture,  
    hypautomorphic-granular texture 

بافت آذرین ویدایی که بخـش اعظـم    ]شناسـی  زمین[
تشـکیل   وجه خوش هنیماندازة  هاي هم آن از دانه

 است شده
 بافت آواربنیاد  ←بنیاد    بافت  دانه

  
 ,secondary context  بافت  ردة  دو

  secondary cultural deposits 
هـــاي  بـــافتی کـــه در آن یافتـــه ]شناســـی باســـتان[

ــان یــا      باســتان ــر فعالیــت انس شــناختی دراث
فراینـدهاي   بـا ریختـه و   هاي طبیعی درهم پدیده
و همبـود و بسـترة    جایمـان  هگیري محوط شکل
لـی  کطور جزئی یـا   شناختی به هاي باستان داده

  پس از نهشتۀ اولیه دگرگون شده است
 disturbed context    بافت مخدوش متـ .

  
  بافت  ردة  دو  طبیعی

    natural secondary context 
اي بافـت ردة دو کـه حاصـل     گونـه  ]شناسی باستان[

ش یـا فعالیــت  فراینـدهاي طبیعـی ماننـد فرسـای    
 گیاهان و جانوران است

  

  بافت  ردة  دو  کاروندي
    use-related secondary context 

اي بافـت ردة دو کـه حاصـل     گونـه  ]شناسی باستان[
گـذاري   فعالیتهاي تخریبی انسان پس از نهشـته 

 اولیۀ مواد است
  

 ,tertiary context  بافت  ردة  سه
  tertiary cultural deposits 

هایی که کامالً از بافت اصلی  نهشته ]شناسی نباستا[
انـد و در فعالیتهـاي دیگـر ماننـد      خود جدا شده

 اند کار رفته وساز به ساخت
  

 ,primary context  بافت  ردة  یک
  primary cultural deposits 

شـناختی در   وضعیت مواد باسـتان  ]شناسـی  باستان[
آنهـا از   جایمـان و  همبـود و  بستره هنگامی که

 هم نریخته باشد اند به مانی که نهشته شدهز
 undisturbed context    بافت نامخدوش متـ .

  بافت  ردة  یک  ترانهشتی
    transposed primary context 

کـه   تـل زبالـه  در  بافـت نامخـدوش   ]شناسی باستان[
 گذاري است حاصل فعالیتهاي نهشته

  
  بافت  ردة  یک  کاروندي

    use-related primary context 
کـه از رهـا شـدن     بافت نامخدوشی ]شناسی باستان[

آوري یا تولیـد یـا    مواد در هنگام عملیات فراهم
 مصرف آنها برجاي مانده است

  
 temporal context  بافت  زمانی

قدمت یک یافته و ارتباط زمـانی آن   ]شناسی باستان[
 شناختی با اشیاي دیگر در مدارك باستان

  
 imbricated texture  بافت  فلسی

صـورت   بافت برخی از کانیها کـه بـه   ]شناسی زمین[
  هاي همپوشان است ورقه

  
 بنیاد بافت خمیره  ←بنیاد   بافت  گل

  
  شناختی بافتمان  باستان

    archaeological context 
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شـناختی از   وضعیت مـواد باسـتان   ]شناسی باستان[
 اي بافتمان سامانهزمان خروج از 

  
 systemic context  اي بافتمان  سامانه

موقعیت یک عنصر در یـک سـامانۀ    ]شناسی باستان[
 رفتاري

  
 بافت ردة دو  ←بافت  مخدوش  

  
 spatial context  بافت  مکانی

موقعیت یک شیء و ارتباط مکـانی   ]شناسـی  باستان[
 شناختی آن با اشیاي دیگر در مدارك باستان

 بافت ردة یک  ←بافت  نامخدوش  

  
 riser cable  بافۀ  باالرو

نوعی بافه/ کابل داخلی بـراي اسـتفاده    ]مخـابرات [
  کشیهاي عمودي در ساختمانهاي در سیم

   کابل باالرو تـ .م

  
 transceiver cable  گیر بافۀ  فرست

گیـر را بـه کانـال     بافه/ کابلی که فرست ]مخابرات[
  کند انتقال مخابراتی وصل می

   گیر کابل فرست تـ .م
  

 neurofibrile  بافۀ  عصبی
هاي ظریفـی کـه در    هریک از رشته ]ع. پایۀ پزشکی[

 یاختـه  پییاختۀ یک  جهات مختلف از درون میان
  شود ها منتهی می ها و دارینه گذرد و به آسه می

 بافه پی متـ .
  

 control cable  فرمان  بافۀ
کابلی فوالدي کـه فرمانهـاي داخـل    بافه/  ]هـوایی [

فرمـان   اعم از اهرم فرمان و دستهاتاقک هواگرد 
  کند را به سطوح فرمان متصل میفرمان  و چرخ

 فرمان کابل . متـ

  
 retentivity  ماندگی باقی

مانـدة چگـالی شـار مغناطیسـی کـه       باقی ]فیزیک[
 حاصل القاي اشباعی مادة مغناطیسی است

  
 بارکار ایمن  ←باکا  

  
 nitrifying bacteria ساز باکتري  نیترات

یتروژن را اکسـید  باکتري که ننوعی  ]زیسـت  محیط[
 کند می

 نجانبارگُ  ←باگ  
  

  ,overhead projector  باالتاب
    overhead transparency projector 

توان متن و نمودار و  فراتابی که با آن می ]عمومی[
ــتهتصــویر  ــفافه را   نگاش ــر روي ش ــده ب در ش

مقیاسی بزرگتر بر روي پرده یا دیـوار نمـایش   
  داد

  
 reach stacker  باالرس

خودرویی بارکش با تجهیزاتی براي بلند  ]دریایی[
جـایی همزمـان    چیدن و جابـه   کردن و روي هم

  نجچند بارگُ
  

 top lift  باالگیر
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از اتصاالت افرازه که بـراي بلنـد کـردن     ]دریـایی [
  رود کار می  نجها از باال بهبارگُ

  
 دم عمودي  ←باله  

  
 دم عمودي  ←بالۀ  عمودي  

  
 مشتركبارگُنج   ←بام  

  
 main runway  باند  اصلی

ــوایی[ ــورد    ]ه ــه بیشــتر م ــاه ک ــدي در فرودگ بان
گیــرد و معمــوالً نســبت بــه  اســتفاده قــرار مــی

 باندهاي دیگر طول بیشتري دارد
  

 grooved runway, GRVD  باند  شیاردار
ــوایی[ ــه   ]ه ــر بانــدي ک ــطح آن ب ــیارهایی س ش

ــا     ــت ت ــده اس ــتاندارد تعبیــه ش ــام اس در هنگ
از غرقاب شدن آن جلوگیري  شدیدبارندگیهاي 

  شود
 contaminated runway  باند  نارفته

باند پروازي که همه یا بخشی از سطح آن  ]هوایی[
ی خـارج والي، ماسه یا اشـیاي   با برف، آب، گل

 پوشیده شده باشد
  

 dedicated runway  باند  ویژه
 اصلی در فرودگاه باند مجهز ]هوایی[

  

 dead side  بخش  راکد
بخشی از فرودگـاه یـا بانـد فعـال کـه از       ]اییهو[

الگوي شدآمد یا محـل پروازهـاي ورودي دور   
 است

  

 ill  بدحال
ویژگی کسی که وضعیت جسمی بـد یـا    ]پزشکی[

  حالت روحی نامناسب دارد
 بیمار متـ .

  

  illness2  بدحالی
بدتر شدن حالتها و کارکردهاي جسـمی   ]پزشکی[

مقایسه بـا  و اجتماعی و عاطفی و ذهنی فرد در 
 وضعیت قبلی او

  

 hail of dead cats  بدرقۀ  شر
ابراز خشنودي عمومی و توأم با انتقـاد   ]سیاسـی [

ــامحبوب از    ــتمدار ن ــک سیاس ــروج ی ــی خ در پ
 صحنۀ سیاست

  

 body politic  بدنۀ  سیاسی
ــامان    ]سیاســی[ ــۀ بس ــک جامع ــه در ی ــی ک مردم

ــی  ــدگی م ــی زن ــه  سیاس ــد و ب ــک   کنن ــوان ی عن
 شوند خته میموجودیت سیاسی شنا

  

  بدیل  کرة  کاکائو
    cocoa butter alternative, CBA  

تواننـد همـه    میربیهایی که چربی یا چ ]غذا فناوري[
 را داشته باشند کرة کاکائویا بخشی از خواص 
 space parity  برابري  فضایی

یـک از نیروهـاي    وضعیتی که در آن هیچ ]نظامی[
 بـه دیگـري   فضـا   واپـایش عرصـۀ  متخاصم در 
 برتري ندارد

  

 excimer  پار برانگیخته
مولکولی دو اتمی که در سطحی باالتر از  ]شیمی[

 حالت پایه قرار دارد
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 exciplex  تافت برانگیخته
ــیمی[ ــه ]شــ ــکل از  همتافــــت برانگیختــ اي متشــ

پذیرنـده کـه در حالـت     دهنده و الکترون الکترون
 شوند پایه تفکیک می

  

  شناختی بربستگی  باستان
    archaeological relationship, 
  relationship 

 بافتنحوة قرار گرفتن یک شیء یا  ]شناسـی  باستان[
دیگر براساس توالی  بافتدر مقایسه با شیء یا 

 گذاري نهشته
  

  نگاشتی بربستگی  الیه
    stratigraphic relationship 

در  بافــتنحــوة قـرار گــرفتن یـک    ]شناسـی  باسـتان [
نگاشتی  س توالی الیهدیگر براسا بافتمقایسه با 

 آنها
  

 ,fire lookout1  برج  دیدبانی  حریق
  lookout, lookout tower 

هاي مرتبطی که از فراز آنها  مکان و سازه ]جنگل[
 توان حریق را آشکارسازي و گزارش کرد می

  

 برجذبش   ← برجذب
  

 adatom  اتم برجذب
 شود اتمی که بر سطح یک ماده جذب می ]شیمی[

 adparticle  ذره برجذب
اي از اتمهـا یـا    اتم یا مولکـول یـا خوشـه    ]شیمی[

 مولکولها که بر سطح بلور قرار گرفته است
  

 adsorption  برجذبش

افتادن مولکولهـاي گـاز یـا مـایع در      گیر ]فیزیک[
  سطح جسم جامد یا مایع

 برجذب، جذب سطحی متـ .

  
  adsorbent  برجذبنده

 کند ب میاي که دیگرِ مواد را برجذ ماده ]شیمی[
  

 adsorbate, adsorbing agent  برجذبیده
 شود اي که جذب سطح مادة دیگر می ماده ]شیمی[
  

 carpel  برچه
ــدار کــه   ]شناســی زیســت[ ســاختاري در گیاهــان گل

و  خامـه و  تخمـدان تخمـک اسـت و    دربردارندة
  شود را شامل می کُالله

 این واژه مصوب فرهنگستان اول است. توضیح:
  

  آزاد تبرخوانیِ  دس
    handsfree operation 

 آزاد برخوانی با استفاده از تلفن دست ]مخابرات[
  

 two-way call  برخوانی  دوطرفه
ــه  ]مخــابرات[ ــا صــوت ب ــال داده ی کــه  طــوري انتق

را  هـا هـاي فرسـتنده و گیرنـده بتواننـد آن     پایانه
 همزمان ارسال و دریافت کنند

  
 linear collider  برخورددهندة  خطی

اي خطی که در آن دو باریکۀ  دهنده شتاب ]فیزیک[
ذرات بــاردار در خــالف جهــت یکــدیگر شــتاب  

 کنند گیرند و با هم برخورد می می

 circular collider اي برخورددهندة  دایره
اي که در آن دو باریکۀ ذرات  دهنده شتاب ]فیزیک[

اي در خـالف جهـت    باردار در مسیرهایی دایره
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به دفعات در نقاطی با گیرند و  یکدیگر شتاب می
 کنند هم برخورد می

  

 triple collision  تایی برخورد  سه
کنش همزمان سه  برخورد ناشی از برهم ]فیزیـک [

 جسم
  

 survey  برداشت
فراینـد تعیـین موقعیـت و وسـعت و      ]بـرداري  نقشه[

منحنی تراز یک منطقـه کـه معمـوالً بـراي تهیـۀ      
 شود نقشه انجام می

  

  نگاشتی برداشت  آب
    hydrographic survey 

ی که هـدف اصـلی آن تعیـین     برداشت ]برداري نقشه[
  اطالعات مربوط به آبهاست

  
 lineal survey  برداشت  امتدادي

ی که در یک امتـداد مشـخص    برداشت ]برداري نقشه[
 شود انجام می

  

 revisory survey  برداشت  بازنگري
ی که هدف از آن بـازنگري و   برداشت ]برداري نقشه[

 روز کردن نقشه است به
  

  مقیاس برداشت  بزرگ
    large scale survey 

 در مقیاس بزرگ نگاشتی برداشت آب ]برداري نقشه[
  

  اي پایه سه برداشت  تخته
    planetable survey 

نگاشتی که در  عارضه برداشتنوعی  ]برداري نقشه[
  شود استفاده می راستایابو  پایه سه تختهآن از 

  یشنجرسیبرداشت  تصو

    photogrammetric survey 
ی که ازطریـق تصویرسـنجی    برداشت ]برداري نقشه[

  شود انجام می
 داشت تصویرسنجیبر متـ .

  
  تصویرسنجیبرداشت  
 یشرسنجیتصوبرداشت   ←

  
 detailed survey  برداشت  تفصیلی

ی که در آن عوارض کوچـک   برداشت ]بـرداري  نقشه[
 شود مینظر گرفته  موجود در منطقه نیز در

  
  برداشت  تکمیلی

  field-completion survey, 
 field completion, completion survey 
برداشـت یـا بـازبینی میـدانی بـراي       ]بـرداري  نقشه[

ــه  ــل نقش ــات آن    تکمی ــی از اطالع ــه بخش اي ک
 شود براساس عکسهاي هوایی تهیه می

  
 borrow pit  چال برداشت

ل یا گودالی که براي تهیۀ  ]شناسی باستان[ خاك یا گ
 شده است دیگر مصالح ساختمانی حفر می

  
 ,first-order survey  یک برداشت  درجه

  primary survey 
یـ کـه بـا بیشـترین دقـت و       برداشـت  ]برداري نقشه[

 شود درستی ممکن انجام می

  
 rural survey  برداشت  روستایی
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ــه[ ــرداري نقشــ ــتی ]بــ ــاي  برداشــ ــه از زمینهــ کــ
رع و اراضـی خـارج از   غیرمسکونی، ماننـد مـزا  

 شود شهر انجام می
 as-built survey  ها برداشت  ساخته

ی که پـس از تکمیـل سـاخت،     برداشت ]برداري نقشه[
واپـایش مسـطحاتی و    یـافتن نقـاط جدیـد   براي 

ارتفاعی و نیز تعیین موقعیت و پیشرفت سـازه  
 شود انجام می

  

 برداشت مقدماتی  ←برداشت  شناسایی  
  

 town-site survey  یتخبرداشت  شهرسا
ی کـه بـراي مشـخص کـردن      برداشت ]برداري نقشه[

راهها و تقاطعهاي بخش یـا بخشـهایی از شـهر    
شود و با استفاده از آن هر بخـش بـه    انجام می

  شود بلوك و خیابان و کوچه تقسیم می
 برداشت شهرسازي متـ .

  

  شهرسازيبرداشت  
 شهرساختیبرداشت   ←

  

  ,urban survey  برداشت  شهري
    city survey 

مربوط به یک شهر و حومۀ  برداشت ]برداري نقشه[
  آن

  

  نگاشتی برداشت  عارضه
    topographic survey 

ی کـه بـراي تعیـین پسـتی و      برداشت ]بـرداري  نقشه[
ــی و     ــوارض طبیع ــت ع ــین موقعی ــدي و تعی بلن

 شود غیرطبیعی زمین انجام می
  

 photographic survey  برداشت  عکسی

ی که با استفاده از عکسـهاي   برداشت ]بـرداري  نقشه[
 شود هوایی یا زمینی انجام می

  
 judicial survey  برداشت  قضایی

ی که به حکم دادگاه براي رفع  برداشت ]برداري نقشه[
 شود اختالف ملکی انجام می

 exploratory survey  برداشت  کاوشی
دسـت آوردن    ی که براي بـه  برداشت ]بـرداري  نقشه[

اي که سوابقی از  عات عمومی دربارة منطقهاطال
 شود آن موجود نیست انجام می

  
 standard survey  برداشت  معیار

ــه[ ــرداري نقشـ ــت ]بـ ــاي   برداشـ ــاس مالکهـ براسـ
 شدة مقیاس و درستی و محتوا تعریف پیش از

  
 magnetic survey  برداشت  مغناطیسی

یـ کـه بـراي تعیـین شـدت و       برداشت ]برداري نقشه[
ان مغناطیسی زمین در نقاط مشخصی جهت مید

 شود از سطح زمین انجام می
  

  preliminary survey  برداشت  مقدماتی
آوري  ی که هـدف از آن جمـع   برداشت ]برداري نقشه[

هاي الزم براي شناسایی طـرح پیشـنهادي    داده
  است
  برداشت شناسایی .متـ 

  reconnaissance survey  
  

 ,areal survey  اي  برداشت  ناحیه
  area survey 

ی که تمـام ایسـتگاههاي یـک     برداشت ]بـرداري  نقشه[
  گیرد منطقه را در بر می
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 suburban survey  شهري برداشت  نیمه
برداشتی که از اراضی واقع در خارج  ]برداري نقشه[

 شود تراکم انجام می و مناطق کم شهرها
  

 dependent survey  برداشت  وابسته
ی که در آن مختصات برخـی   برداشت ]برداري نقشه[

هـاي   برداشـت نقاط، بـدون هـیچ تغییـر، عینـاً از     
  شود موجود استخراج می
 ,aerial survey  برداشت  هوایی

  aerosurvey, air survey  
ی که بـا هـواگرد و بـه کمـک      برداشت ]برداري نقشه[

  شود عکسبرداري هوایی انجام می
  

 fire investigation  بررسی  حریق
ــل[ ــین  تحق ]جنگ ــراي تعی ــق ب ــان و  ی ــان و مک زم

 چگونگی و عامل وقوع حریق
  

 crystal overgrowth  بررشدي  بلور
روي  تشـکیل یـک مـادة بلـورین بـر      ]شناسی زمین[

 خودش یا مادة دیگر
  

 شناختی برش باستان  ←برش  
  

  شناختی برش  باستان
    archaeological section 

وش کـا  تاشـۀ نماي عمودي دیوارة  ]شناسی باستان[
هـاي   تـوان تـوالی الیـه    که بـا تراشـیدن آن مـی   
  باستانی را مشخص کرد

 section, profile1    برش متـ .
  

 ,cumulative section  برش  برداشتی
  running section 

رگـه  ترسـیم و ثبـت و ضـبط هـر      ]شناسـی  باستان[
(stratum)   ــۀ ــا الی ــرش    (layer)ی ــه ب ــوط ب مرب

 نگاشتی و سپس برداشتن آن الیه
  

 thin sectioning  نازك  برش
بسیار نازکی از برخی از مواد  برش ]شناسی باستان[

فرهنگی، عمدتاً سنگ و سفال، که براي مطالعات 
 شود آزمایشگاهی از آن استفاده می

  

 section drawing, profile2  نگاري برش
هـاي   هـا و الیـه   ترسیم دقیق نهشته ]شناسی باستان[

اشـتی کـه بـا    نگ الیـه  بـرش شناختی یک  باستان
 شود مقیاس مشخصی انجام می

  slush  برفابه
]ویخ یا برف بر روي زمین که دراثر باران یا  ]ج

اي  هواي گرم یا به روشهاي شیمیایی به آمیـزه 
  آبکی تبدیل شده باشد

  
  بنیاد ریزي فرض برنامه  ←فاد   بر
  

 rotary snowplow  روب  چرخشی برف
هایی با توان  روب مجهز به تیغه نوعی برف ]ریلی[

آهن جمع و به  چرخشی که برف را از روي خط
 کند ها پرتاب می  کناره

  
 Laurus  برگ  بو

سـبز بـا    همیشـه  بوئیـانِ  اي از برگ سرده ]گیاهی[
عنوان ادویه یا دارو استفاده  برگهاي معطر که به

شوند و داراي سه گونه هستند که اغلـب در   می
 رویند میاي  ناحیۀ مدیترانه

  
 Laurales  بوسانان برگ
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ایهـا بـا هفـت تیـره و      اي از دولپـه  راسـته  ]گیاهی[
گونـه   2800تا  2500هشتادوپنج تا نود سرده و 

هـاي آن در منـاطق گرمسـیري     که اغلـب گونـه  
 رویند می

  
 Lauraceae  بوئیان برگ

اي  اغلب درختچـه  بوسانانِ اي از برگ تیره ]گیاهی[
طر که یا درختی با برگهاي ساده و متناوب و مع

اي و میوة  قطعه گلهاي منظم با گلپوش غالباً شش
 گوشتی دارند

  
 leaf scorch  سوز برگ

نحـوي کـه    مرگ بافت برگهـاي گیـاه بـه    ]زراعـت [
  کند با آتش را تداعی می نسوخت
 recrudescence  1برگشت

چنـد روز تـا    بیماري عالئمظهور مجدد  ]پزشـکی [
  چند هفته پس از بهبود ظاهري

  
  فر برگشتس  ←  2تبرگش

  
 rudder reversal  برگشت  سکانی

بـا  تنهـا   ،برگشت هـواگرد از حالـت غلـت    ]هوایی[
 سکان عمودياستفاده از 

  
 recrudescent  برگشتی

آن مـدت   عالئـم اي کـه   بیمـاري ویژگـی   ]پزشـکی [
ظـاهري دوبـاره    بهبـود بسیار کوتاهی پـس از  

 شود آشکار می

  
 bracteole  برگک

به برگ در قاعـدة گـل   اندامی شبیه  ]شناسـی  زیست[
 آن را احاطه کرده است برگهکه  آذین گُلدر یک 

  
 bract  1هبرگ

در  یافته هریک از برگهاي تغییرشکل ]شناسی زیست[
 و برگهاي طبیعی کاسبرگحدواسط  پاي گل که

  است
 این واژه مصوب فرهنگستان اول است. توضیح:

  
 follicle  2هبرگ

صل از یک میوة خشک شکوفاي پردانه حا ]گیاهی[
برچه که هنگام رسیدن تنها از یک طرف شکاف 

 دارد برمی
  

 inflorescence bract  آذین برگۀ  گُل
یافته در پایـۀ   نوعی برگ تغییرشکل ]شناسـی  زیست[

  آذین گُلیک 
 این واژه مصوب فرهنگستان اول است. توضیح:

 warehouse entry  برگۀ  ورود  به  انبار
انجام امور گمرکی براي  برگ درخواست ]دریایی[

  کاالو انبار کردن 
  

  بازاریابیبرنامۀ  
    demonstrator programme 

ــوایی[ ــ ]ه ــراي هبرنام ــه  اي ب ــتن   ب ــایش گذاش نم
غیرنظـامی بـراي جلـب     هـاي هواگردجدیدترین 

 نظر مشتریان بالقوه
  

  قدمی برنامۀ  دوازده
    twelve step program 
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بـــر   اي مبتنـــی اي مرحلـــه برنامـــه ]شناســـی روان[
اصـول معنـوي بـراي    بـا تکیـه بـر    خودیاري و 

 اعتیاد جنسیبه مواد اعتیادآور و  اعتیاددرمان 
  

  ریزي  جامع  منابع برنامه
 مدیریت جامع منابع  ←

  
  بنیاد ریزي  فرض برنامه

    assumption-based planning 
ریزي راهبـردي کـه بـر     نوعی برنامه ]پژوهی آینده[

ستوار است و براي ا (wild cards)سازها  شگفتی
تقویت برنامـۀ اصـلی بـه شناسـایی فرضـها و      

پـذیر   موقعیتهاي شکست و اصالح نقاط آسـیب 
  پردازد می

 ABP    برفاد اختـ .
  

  دهی  خروج برنامۀ  نوبت
    departure sequencing program, 
    DSP, departure sequencing, 
    departure spacing program  

کمـک بـه ترتیـب خـروج     اي بـراي   برنامه ]هوایی[
 هواپیماها از یک فرودگاه

  دهی  ورود برنامۀ  نوبت
    arrival sequencing program, ASP 

اي بــراي کمــک بــه ترتیــب ورود  برنامــه ]هـوایی [
 هواپیماها به یک فرودگاه

  
 fire control plan  برنامۀ  واپایی  حریق

 دستورالعملهاي مربوط به مهار حریق ]جنگل[
  

  یاري  کارکنان هاي  برنامه
    employee assistance programs, 
  EAPs 

هایی نظیر مشاوره براي کمک  برنامه ]شناسی روان[
 ــ  ارکنان بـراي غلبـه بـر مشـکالت روانـی     ـبه ک

 آنان اجتماعی
  

 banner  برنوشته
اي درج  اي بلند کـه بـر آن نوشـته    پارچه ]عمومی[

ــه دســت    ــا ب شــده اســت و آن را از دو ســو ی
  کنند یا در جایی نصب می گیرند می

  
 incidence  بروز

یـا   بیماريتعداد موارد جدید ابتال به یک  ]پزشکی[
وقوع رویدادي خاص در طی یـک دورة زمـانی   

 معین 

  
  exocarp  بر برون

ـر تـرین الیـۀ    بیرونی ]شناسی زیست[ میـوة در  پیراب 
  نهاندانگان

 epicarp, epicarpium  روبر  متـ .

  
  wash-out  پیچ برون

کـه در آن زاویـۀ نصـب بـال از      ی  پیچش ]هوایی[
 یابد ریشه به سمت نوك کاهش می

 flare  خَم برون
در اطـراف مـانع   پذیري  فضاي تعدیل ]شهري درون[

  توان آن را در مواقع ضروري تغییر داد که می
  

 exophilicity  دوستی برون
تمایــل ســاختاري کــل یــا جزئــی از یــک  ]شـیمی [

 دم نفوذ در یک فازمولکول براي خروج یا ع
  

 ,trend extrapolation  یابی  روند برون
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  trend projection 

کمـک   استمرار یک تحول در آینده بـه  ]پژوهی آینده[
سازي ریاضی با ایـن فـرض کـه تغییـرات      مدل

ــدة دردســت ــارچوب پیشــین   پدی ــه در چ مطالع
 خواهد بود

  

 superposition  نهشت برهم
 (layer)هالیـ یـۀ آن  اصلی کـه بـر پا   ]شناسی باستان[

هاي باستانی از پایین بـه بـاال تـوالی قـدیم بـه      
  دهد ها را نشان می جدید نهشته

 law of superposition  نهشت اصل برهم متـ .
  

  اقیانوس   کنش  جوـ برهم
    atmosphere-ocean interaction 

]وو اقیـانوس، ماننـد       کـنش  هر برهم ]ج بـین جـو
مقیـاس را   اثرات بـزرگ  دریا، که کنش هواـ  برهم

  شود نیز شامل می
  

  دارو ـ  مغذي   کنش برهم
    nutrient-drug interaction 

کنش دارو و مادة مغذي در بدن کـه   برهم ]تغذیه[
 ممکن است عوارض جانبی در پی داشته باشد

  

  ـ مغذي کنش  مغذي برهم
    nutrient-nutrient interaction 

دة غذایی در بـدن  کنش دو یا چند ما برهم ]تغذیـه [
که ممکن است تأثیر مواد مغذي را کـاهش دهـد   

 یا عوارض جانبی در پی داشته باشد

 cutover, cut through  بریدگی
شـدن یـا    شکافی که در نتیجـۀ بریـده   ]غـذا  فناوري[

 مضاعف درزهاي فلزي در محل  شکستن ورقه
 آید وجود می به

  
  باال بسامد  بس

    extremely high frequency, EHF  

  گیگاهرتز 300تا  30گسترة بسامديِ  ]مخابرات[
  

  پایین بسامد  بس
    extremely low frequency, ELF  

  هرتز 300تا  30گسترة بسامديِ  ]مخابرات[
  

  باال بسامد  بیش
    tremendously high frequency, THF  

  گیگاهرتز 3000تا  300گسترة بسامديِ  ]مخابرات[
  

  پایین بسامد  بیش
    tremendously low frequency, TLF  

  هرتز 3گسترة بسامديِ کمتر از  ]مخابرات[
  

 video frequency  بسامد  تصویري
بخشـــی از طیـــف الکترومغناطیســـی  ]مخـــابرات[

مگـاهرتز تـا چنـدین     100قرارگرفته در گسـترة  
گیگاهرتز کـه بـا بانـدهاي بسـامد بسـیارباال و      

 پوشی دارد بسامد فراباال هم
  

 fire occurrence  بسامد  حریق
سوزي در یـک مکـان و    تعداد دفعات آتش ]جنگل[

 در دورة زمانی مشخص
  

  وود بسامد  گرین
    Greenwood frequency 

] ßمعکوس طول همدوسی ]رصدي نجوم 
 polycrystal  بلور بس

اي بلورین که از تعداد زیادي بلورك  ماده ]فیزیک[
  است اي تشکیل شده  گیریهاي کاتوره با جهت

 polycrystalline materialبلورین مادة بس .متـ 
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 popcorn polymerizationبسپارش  پفکی
جداشدن ذرات بسپار کوچک و غیرشفاف  ]شیمی[

 هنگام بسپارش رادیکال آزاد به
  

 ,bulk polymerization اي بسپارش  توده
  mass polymerization 

بسپارشی که در آن فقط تکپار و آغازگر  ]شیمی[
 رش شرکت دارندبسپا

  

  بسپارش  میانایی
    interfacial polymerization 

اي کـه در فصـل    نوعی بسـپارش مرحلـه   ]شیمی[
مشترك یک محلول آبی از یک تکپار و یک فـاز  

 دهد از تکپاري دیگر رخ می ناپذیر امتزاجآلی 
  

 polydispersity  پراکندگی بس
  پهناي توزیع وزن مولکولی یک بسپار ]شیمی[

  پراکندگی اخص بسش متـ .
    polydispersity index, 

 polymolecularity index 
  

 polydisperse  پراکنده بس
ــیمی[ ــه مولکولهــاي آن     ]ش ــپاري ک ویژگــی بس

 وزنهاي مولکولی متفاوت دارند
  

  بستراب  جنوبگان
    Antarctic bottom water, ABW 
 ] ßتودة آب سردي کـه در اطـراف    ]شناسـی  اقیانوس

علــت چگــالی زیــاد بــه درون   قطــب جنــوب بــه
رود و بـا بسـتر اقیـانوس در     اقیانوس فرو مـی 

 تماس است

 abyssal-benthic  بسترمغاکی

] ßاي  ویژگی مربوط به کـف ناحیـه   ]شناسی اقیانوس
متـري قـرار    6000تا  2000از اقیانوس که بین 

 دارد

  
  matrix1  بستره

هایی که دربردارندة  محیط و نهشته ]شناسی باستان[
 شناختی است باستانمواد 

  
  هاي  کاربر بستک  داده

    user data packet 
ــابرات[ ــک  ]مخ ــودهیِ   ی ــبکۀ س ــد داده در ش واح

شـده از یـک    اي که بخشی از پیـام ارسـال   بسته
ر دیگر است ر به کارب کارب 

  
 skin packagingپیازي بندي  پوست بسته

بندي که در آن مواد را بر  نوعی بسته ]غذا فناوري[
دهنـد و بـا یـک الیـۀ      ک صفحه قرار مـی روي ی

 پوشانند پالستیکی شفاف می
  

 vacuum packaging  بندي  خلئی بسته

کـه در آن هـواي     بنـدي  نـوعی بسـته   ]غـذا  فناوري[
 شود درون بسته کامالً خارج می

  
  کاغذيِ  قالبی بندي  خمیر بسته

    moulded pulp packaging 
ــاوري[ ــذا فن ــوعی بســته ]غ ــ  ن ــدي از جــنس م واد بن

ــا    ــه ب ــاد ک ــاف ســلولزي زی ــري داراي الی خمی
 شود گیري شکل داده می قالب

  
 edible pack  بندي  خوردنی بسته
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بنـدي مـواد    بسـته پوشـش در  نـوعی   ]غذا فناوري[
 ن استقابل خوردکه غذایی 
 aseptic packaging  بندي  سترون بسته

بندي که در آن مادة غذایی  نوعی بسته ]غذا فناوري[
شـــوند و  نـــه ضــدعفونی مـــی و ظــرف جداگا 

انجـام  و محیطی سـترون  بندي در شرایط  بسته
 شود می

  
 rigid packaging  بندي  سخت بسته

بندي که در آن شکل بسته  نوعی بسته ]غذا فناوري[
راثر تغییر دمـا و  د درزبنديپس از پر کردن و 

 شود فشار عوض نمی
  

 gas packing  بندي  گازي بسته
بندي که در آن بسته را با  نوعی بسته ]غذا فناوري[

 کنند یک گاز خاص پر می
  

  پز بندي  موج بسته
    microwaveable packaging 

پـز کـه    اجاقهـاي تنـد   ویژةبندي  بسته ]غذا فناوري[
ــرون   مــانع از نشــت و نفــوذ موادغــذایی بــه بی

 شود می
  

  سخت بندي  نیم بسته
    semirigid packaging 

شکل آن، پـس از   که  بندي نوعی بسته ]غذا فناوري[
، در دما و فشـار  درزبنديپر کردن محصول و 

 کند طبیعی محیط تغییر نمی
  

 skin pack  پیازي بستۀ  پوست
بنـدي   نوعی بسته حاصل فرایند بسته ]غذا فناوري[

 پیازي پوست

  
 flat pack  بستۀ  تخت

شـده و خـالی از هـوا     درزبنـدي بستۀ  ]غذا فناوري[
  شکل مسطح و پهن به

 bubble pack  داربستۀ  حباب
نوعی بسته که در آن مواد را با ورقۀ  ]غذا فناوري[

اتیلنی که داراي حبابهـاي کوچـک    پالستیکی پلی
 پوشانند پر از هواست می

  
 vacuum pack  بستۀ  خلئی

بنـدي   نوعی بسته حاصل فرایند بسته ]غذا فناوري[
 خلئی

  
 rigid pack  بستۀ  سخت

بنـدي   یند بستهحاصل فرا نوعی بسته ]غذا فناوري[
 سخت

  
 ,tetrahedral pack  بستۀ  هرمی

  tetrapack 
سـترون بـه شـکل    بنـدي   نوعی بسـته  ]غذا فناوري[

چهاروجهی منتظم که به سبب پایداري سطح و 
کاربرد آسان عمدتاً بـراي نگهـداري مایعـات از    

 شود آن استفاده می
  

کمن بطري  ا  Ekman water bottle 
] ßبرداري از  اي براي نمونه هاستوان ]شناسـی  اقیانوس

آبهــاي عمیــق کــه صــفحات دو ســر آن دراثــر  
 شود ضربه بسته و آب در آن محبوس می

  
 Nansen bottle  بطري  نانسن
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] ßدربرداري  اي براي نمونه استوانه ]شناسی اقیانوس 
نظـر کـه بـا ریسـمان بـه درون آب       عمق مورد

شـود و دراثـر ضـربه انتهـاي آن      فرستاده مـی 
بطري  ،ود و پس از به دام افتادن آبش بسته می

 چرخد درجه می 180

  
 sampling bottle  برداري بطري  نمونه

] ßشکلی کـه معمـوالً    بطري استوانه ]شناسی اقیانوس
شـود و   در عمقی خاص ورودي آن بسـته مـی  

افتـد و بـدون    نمونۀ آب در درون آن به دام می
تبــادل بــا محــیط اطــراف بــه ســطح آب آورده  

 شود می

  
 foliated crystal  لور  برگیب

ورقــه  آسـانی ورقــه  بلـوري کــه بــه  ]شناســی زمـین [
 شود می

  
 bladed crystal  اي بلور  تیغه

بلور کشـیده و پهنـی کـه ماننـد لبـۀ       ]شناسی زمین[
 چاقو تیز است

  
 columnar crystal  بلور  ستونی

 مانند بلور بلند ستون ]شناسی زمین[
  

 acicular crystal  بلور  سوزنی
 مانند بلور بلند و باریک و سوزن ]شناسی زمین[
  

 ,capillary crystal  بلور  مویین
  filiform crystal 

 بلوري شبیه به مو یا نخ ]شناسی زمین[
  

 micaceous crystal  بلور  میکایی
هـاي   بلوري مانند بلور برگی با ورقه ]شناسی زمین[

 بسیار نازکتر مانند میکا

  
 fibrous crystals  بلورهاي  الیافی

اي یـا   اي از بلورهـاي رشـته   انبوهـه  ]شناسـی  زمین[
  شعاعی

  
 plumose crystals  بلورهاي  پرسان

شکل فلسهاي کوچک بـا   بلورهایی به ]شناسی زمین[
رمانندساختار واگرا یا پ 

 mammillary crystals  بلورهاي  پستانی
شکل پسـتان   هاي گرد بزرگ به توده ]شناسـی  زمین[

 اند ورهاي شعاعی ساخته شدهبل که از تک
  

 massive crystals  اي بلورهاي  توده
ــا  ]شناســی زمــین[ بلورهــاي متــراکم بــدون شــکل ی

 تشخیص  سیماي قابل
  

 oolitic crystals  بلورهاي  خاویاري
هاي ریـزي   رهانبوهۀ کانیایی که از کُ ]شناسی زمین[

 شبیه به تخم ماهی تشکیل شده است
  

  انگوري بلورهاي  خوشه
    botryoidal crystals 

صـورت   اي کـه بـه   بلورهـاي گویچـه   ]شناسی زمین[
 گیرند خوشۀ انگور درکنار هم قرار می

  
 stellated crystals  اي بلورهاي  ستاره

صـورت   بلورهاي شعاعی کـه بـه   تک ]شناسی زمین[
 گیرند ستاره یا دایره در کنار هم قرار می
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 dendritic crystals  اي بلورهاي  شاخه

بلورهاي بلند کشیده که مانند درخت  ]شناسی ینزم[
 شوند شاخه می شاخه

  
 بلورهاي واگرا  ←بلورهاي  شعاعی  

  
 drusy crystals  بلورهاي  قشري

اي از بلورهـاي ریـز کـه یـک      انبوهـه  ]شناسی زمین[
  پوشانند سطح را می

  
 reniform crystals  اي بلورهاي  قلوه

هـاي گـرد    هبلورهاي شعاعی که تود ]شناسی زمین[
 سازند اي می قلوه

 globular crystals  اي بلورهاي  گویچه
بلورهــاي شــعاعی کــه الگــویی  تــک ]شناســی زمـین [

 سازند کروي کوچک می کروي یا نیمه
  

 reticulated crystals  بلورهاي  مشبک
رشدیهاي  بلورهاي سوزنی که درهم ]شناسی زمین[

(intergrowths) آورند وجود می تورمانند به  
  

 pisolitic crystals  بلورهاي  نخودي
انـدازة   هاي گرد بلوري تقریباً به توده ]شناسی زمین[

 نخود
  

 banded crystals  بلورهاي  نواري
صورت نوارهاي باریـک   بلورهایی به ]شناسی زمین[

 با رنگ و بافت متفاوت
  

 divergent crystals  بلورهاي  واگرا
  گروههاي بلوري شعاعی ]شناسی زمین[

 radiated crystals    بلورهاي شعاعی ـ .مت
  

 concentric crystals  مرکز بلورهاي  هم
هـاي تقریبـاً کـروي داراي یـک      الیـه  ]شناسـی  زمین[

  مرکز مشترك
  

 flangeway depth  رو لبه  بلندي
بخش لبـۀ  زیرترین فاصلۀ بین تاج ریل و  ]ریلـی [ 

 چرخ
  

 bomb rack  گیره بمب
در مقـر بمـب بـه     اي مکـانیکی کـه   وسیله ]نظامی[

وسـیلۀ آن   شود تـا خلبـان بـه    هواپیما وصل می
 بمب را پرتاب کند

  

 bonapartism  بناپارتیسم
اعتقاد به غلبه بر نابسامانیهاي اجتماعی  ]سیاسی[

با توسـل بـه حکومـت اسـتبدادي یـک فرمانـدة       
 فریب نظامی مقتدر و عوام

 bottom rot  پوسیدگی بن
و برخـی  کلـم  نوعی بیمـاري قـارچی در    ]زراعت[

کــه بــه قاعــدة گیــاه آســیب  دیگــر از خاجیــان 
 رساند می

  
 bay  بند

ـایی [ طولی به موازات خط هریک از تقسیمات  ]دری
 اسـتقرار بـراي نشـان دادن محـل    میانی کشتی 

 نجهابارگُ
  

 cold stop  بند  سرد
] ßابــــزاري کــــه در ورودي   ]رصــــدي نجــــوم

و بـا   هنـد د آشکارسازهاي فروسـرخ قـرار مـی   



50  پوسیدگی بن

از ورود پرتوهاي فروسرخ مزاحم  آنسرمایش 
 ندنک به آشکارساز جلوگیري می

  
 fire ecology  شناسی  حریق بوم

مطالعۀ رابطۀ بین حریق و محیط طبیعی و  ]جنگل[
 اندامگانهاي زنده

  

 landscape ecology  شناسی  منظر بوم
بـا   منظـر . مطالعۀ رشد و توسعۀ تنـوع  1 ]جنگـل [

شناسـی و   ومهاي بـ  گیري از مفاهیم حوزه بهره
شناسـی   وحـش و انسـان   شناسـی حیـات   زیست

و علوم اقتصـادي   منظرریزي  فرهنگی و برنامه
. ارزیابی و تحلیـل الگوهـاي زمـانی و مکـانی     2

 منظرتوسعۀ 
  

  healing2  بهبود

  فرایند بازیابی سالمتی ]پزشکی[
  

  بهبوددهندة  کرة  کاکائو
    cocoa butter improver, CBI 

کـه مقـدار    کاکـائو  ةمعـادل کـر  نوعی  ]غذا فناوري[
  راي ـبدارد و از آن امد ـگلیسرید ج ريـت اديـزی

 کنند میکاکائوي نرم استفاده  ةبهبود کر
  
  شناختن  حکومت رسمیت به
 شناسایی حکومت  ←

  
  شناختن  دولت رسمیت به
 شناسایی دولت  ←

  
  شناختن  قانونی رسمیت به
 شناسایی قانونی  ←

  
  متصدي برداري  بی بهره

    unattended operation 
بـرداري براسـاس عملکـرد     نوعی بهـره  ]مخابرات[

ر یـا       خودکار یـک سـامانه   بـدون دخالـت کـارو
 متصدي

  
 builder  بهساز

کـار   هـا بـه   که در شوینده  نوعی افزودنی ]شـیمی [
عامــل (رود تـا قـدرت تمیزکننـدگی عاسـف      مـی 

  را افزایش دهد )فعال  سطح
  

  air shower  بهمن  هوایی
] ßاي که درنتیجـۀ ورود   ذرات یونیده ]رصـدي  نجوم

   ــو ــه جـ ــک ذرة اولیـــه بـ ــر تـــابش  د، یـ راثـ
طـور   آینـد و بـه   وجود مـی  الکترومغناطیسی، به

  رسند می هاي جو الیههمزمان به 
 cascade shower    شاراشار متـ .

  

  بهمن  هوایی  گسترده
    extensive air shower, 
  cosmic ray extensive air shower 

] ßرصدي نجوم[ که از  بهمن بزرگی از ذرات در جو
 آید وجود می یک ذرة اولیۀ پرانرژي به

 normalizing بهنجارش
کـردن یـک آلیـاژ آهنـی تـا دمـاي        گرم ]متالورژي[

ــونی    ــۀ دگرگـــ ــاالتر از دامنـــ ــب بـــ مناســـ
(transformation range)   و سپس سـردکردن آن
 تر از دامنۀ دگرگونی در هوا تا دمایی پایین

  
 freeze  حرکتی بی
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در  روي صـحنه ثابت ماندن بـازیگر بـر    ]ینمایش[
 معینزمان  مدت

  
  بیرون  بردن  وسایل  صحنه

     strike the props 
خارج کردن وسایل صـحنه در فواصـل    ]ینمایشـ [

 مختلف نمایش

  
 outdoorman  گرد بیرون

گردشگري که به فعالیتهـاي خـارج از    ]گردشگري[
 استمند  فضاهاي بسته عالقه

  
 outdoor recreation  گردي بیرون

هر تفریحی که در فضـاي بـاز انجـام     ]گردشـگري [
 شود 

  
 over spray, drift  افشاند بیش

بخـش جامـد مـادة پوششـی     آن مقـدار از   ]رنگ[
جاي سطح مورد نظـر بـه    اي که به شده افشانده

 سطوح مجاور چسبیده باشد
  

 overfill  پوشانی بیش
/ نشـانک   آن سـیگنال  وضـعیتی کـه در   ]مخابرات[

شده از منبـع، سـطح بزرگتـري از     نوري ارسال
 پوشاند کابل نوري را می /بافۀ نوري هستۀ
 overbooking, oversale  ذخیره بیش

یک پرواز براي ذخیرة جا بیش از ظرفیت  ]هوایی[
سـازیهاي   حضور مسافر یا ذخیـره   جبران عدم

 مکرر
  

 overnutrition  غذایی بیش
در و انرژي ازحد مواد مغذي  بیش دریافت ]تغذیه[

 یک دورة زمانی

  
   overdose  مصرفی بیش 

 مــوادیــا  داروحــد  از مصــرف بــیش ]شناســی روان[
اعتیادآور که منجر به مشکالت جدي سالمتی یا 

 شود مرگ می
  

  مصرفی  اتفاقی بیش
    accidental overdose 

 مــوادیــا  داروازحــد   مصــرف بــیش ]شناســی روان[
ونی یـا غیرقـانونی، یـا ترکیبـی از     اعتیادآور قان

اعتیادآور، بدون قصد خودکشی یا  موادالکل و 
 دیگرکشی

  

  بار مصرفی  غیرمرگ بیش
    nonfatal overdose 

ر امصرف آگاهانه یـا ناآگاهانـۀ مقـد    ]شناسی روان[
 اي که منجر به مرگ نشود فراوان ماده

  

 fatal overdose  بار مصرفی  مرگ بیش
ر اآگاهانه یـا ناآگاهانـۀ مقـد    مصرف ]شناسی روان[

 فراوان مادة اعتیادآوري که منجر به مرگ شود
  

 hypervitaminosis  ویتامینی بیش
ــه[ ــت   ]تغذی وضــعیتی غیرعــادي ناشــی از دریاف

 حد یک یا چند ویتامین  از بیش
  

 وجه بی  ←  ریخت بیگانه
 shovel-scraping  تراشی بیل
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ــت  ]شناســی باســتان[  اي بیــل بــر  اســتفاده از راس
هـاي   هاي نازك از کـف و دیـواره   برشتراشیدن 

 تاشه
  

 بدحال  ←بیمار  
  

 disease, malady, illness1  بیماري
هر نوع وضعیت غیرطبیعی در سـاختار   ]پزشـکی [

یا کارکرد بافتها یا اعضا یا دستگاههاي بدن که 
هـا مشــخص   و نشــانه عالئـم اي از  بـا مجموعــه 

  شود می
 مرض متـ .

  
 waterborne disease  زاد بیماري  آب

  شود اي که ازطریق آب منتقل می بیماري ]تغذیه[
  

 foodborne pathogen زاي  غذازاد بیماري
زا و عمومـاً باکتریـایی کـه     عاملی بیماري ]تغذیه[

  شود ازطریق غذا منتقل می
  

 freight insurance  فرستبیمۀ  
 جبران خسارتهاي واردآمدهاي که  بیمه ]دریایی[

کنـد پوشـش    کاالیی را که حمل می بر کشتی یا
  دهد می

  
  انه و دادگاهبیمۀ  کرایه  و  دیر

  freight demurrage and defense, FDD  
کـه  مخصوص مالـک کشـتی   نوعی بیمه  ]دریایی[

کرایـۀ  مربـوط بـه   حقـوقی  اختالفات هاي  هزینه
ــاه و وکیــل راو  انــهو دیر فرســت شــامل  دادگ

  شود می
  

 cargo underwriter  گر  بار بیمه
  نامۀ بار بیمه ةصادرکنند ]دریایی[

  
 freight policy  فرستنامۀ   بیمه

گـر در   اي که مـوارد تعهـد بیمـه    نامه بیمه ]دریایی[
جبران خسارت واردآمده بـه کـل یـا بخشـی از     

  کند گذار را تصریح می فرست بیمه
  

 anhedral  وجه بی
که فاقد وجوه بلـوري   يویژگی بلور ]شناسی زمین[

  است
 ,xenomorphic    ریخت بیگانه .متـ 

 allotriomorphic 
  

  ویتامینی کم  ←ویتامینی   بی
  



  

  پ
 take-all  پاخوره

که به ریشه و طوقۀ قارچی نوعی بیماري  ]زراعت[
(crown) عالوه بـر کـاهش   کند و  غالت حمله می

موجـب سـیاهی   چشمگیر محصول، ممکن است 
یا سفیدخوشـگی یـا    (dwarf)ریشه یا کوتولگی 

 شود مرگ گیاه میتی ح

  
  ,crown sheath rot of rice پاخورة  برنج

    rice crown sheath rot  
کـه در آن غـالف   قـارچی  نوعی بیماري  ]زراعـت [

آیـد و   اي تیـره درمـی   طوقۀ برنج به رنگ قهـوه 
 شود موجب خوابیدن بوته می

  
 anti-ozonant  پاداُزوننده

ترکیبی شیمیایی کـه مـانع تخریـب مـواد      ]شیمی[
شـود یـا    زون موجـود در هـوا مـی   دراثر گـاز اُ 

 کند ند میفرایند تخریب مواد را کُ

  
 counterradiation  پادتابش

]وسوي  شار پایین ]جبر روي یک  بلند تابش موج
در  سطح زمـین به مثابه معموالً که سطح معین 

  شود گرفته می نظر
 antiresonance  پادتشدید

القــایی   بســامدي کــه در آن واکنــایی   ]فیزیــک[
(inductive reactance) ا ـوازي بـ ـد مـدار تشدیـم

آن برابر  (capacitive reactance)واکنایی خازنی 
  شود می
 parallel resonance    تشدید موازي متـ .

  

 container door sill  پادرِ  بارگُنج
 پایینی چارچوب درِ بارگُنج قاب ]دریایی[

  

 kingdom  پادشاهی
آن یک پادشاه یـا ملکـه    کشوري که در ]سیاسـی [

 کند سلطنت می
  

 mericarp  پاربر
ر اي یک چاك دانه هر واحد یک ]گیاهی[ ب 

  

 landscape mosaic  چین  منظر پاره
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، شــامل  (patch)هــا  اي از قطعــه مجموعــه ]جنگـل [
هـا، و   هـا و خانـه   ها و کشـتزارها و برکـه   بیشه

ها و پرچینهـا   ، شامل جاده (corridor)گذرگاهها 
سـازگانهاي   ها شامل بوم ها، و شبکه ودخانهو ر

واحـد   منظربا انواع کاربري زمین که یک   زمینه
  دهد را تشکیل می

  گرا دگرگشت   پاسخ
    metabotropic response 

تغییر در دگرگشت  سببپاسخی که  ]ع. پایۀ پزشکی[
 شود میاي  همایه غشاي پس

  

  آزاد پاسخک  دست
    handsfree answerback 

  فعالبا که آزاد  در تلفنهاي دستامکانی  ]راتمخاب[
طور خودکار و پس از چند  به  کردن آن، دستگاه

زنگ به برخوانی پاسـخ و گوشـی را در حالـت    
ر بتواند  آزاد قرار می برخوانی دست دهد تا کارب

 مکالمه کندبدون نیاز به برداشتن گوشی 
  

 ionotropic response  گرا پاسخ  یون
یک رسانایی تغییر  سببپاسخی که  ]یع. پایۀ پزشک[

 دشو میاي  همایه کانال یونی در غشاي پس
  

 frigate  ناو پاس
طـور   توانـد بـه   نوعی کشتی جنگی که می ]نظامی[

نیروهاي آبخاکی و ضـربتی   با مستقل یا همراه
ــا    ــدات ســطحی ی ــه تهدی و ضدزیرســطحی علی
زیرسطحی و هوایی عمل کنـد و سـالحهاي آن   

و پـنج اینچـی دومنظـوره و    شامل توپهاي سه 
 سالح پیشرفتۀ ضدزیردریایی است

  

  black arm  پاسوزك
ــوعی  ]زراعــت[ ــاییبیمــاري ن ــه و  باکتری در طوق

رنـگ   هاي سیاه لکههاي پنبه که نشانۀ آن  شاخه

گیرد و  اي است که اغلب دور ساقه را می کشیده
  شود باعث شکستگی آن می

 cotton black arm    پاسوزك پنبه متـ .
  

 پاسوزك  ←اسوزك  پنبه  پ
  

 cantrail  پاطاق
نـورد مسـافري    خطی فرضی در طول خط ]ریلی[

دهندة فصل مشترك حد باالیی بدنـه و   که نشان
 انحناي سقف است

 absorption filter  پاالیۀ  جذب
اي کـه گسـترة بسـامد خاصـی را      پاالیـه  ]فیزیک[

  دهد کند و بسامدهاي دیگر را عبور می جذب می
 جذب صافی متـ .

  
 dichroic filter  پاالیۀ  دوفام

اي با چند پوشش فلزي که  سطحی شیشه ]فیزیک[
مـوج خاصـی را از خـود عبـور      نور داراي طولِ

  دهد می
  

 ,powerizer, bounce shoes  پاورجه
  jumping shoes, sky runner 

داراي فنر و  ،ـ ورزشی تفریحیاي  وسیله ]عمومی[
را در آن قــرار  اهـرم مهـار و زانوبنـد کـه پاهـا     

  باال بپرند توانند تا دو متر دهند و با آن می می
  

 pie  پاي
ــذا فنـــاوري[ ــراورد ]غـ ــکل از  يا هفـ ــوري متشـ تنـ

عمومــاً  کــهخمیرپرشــده بــا مخلــوطی شــیرین 
 دي داردو رویۀ تراست حاوي میوه 

  
 neritic  پایابی
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] ßسـاحلی تـا عمـق    ناحیـۀ  ویژگی  ]شناسـی  اقیانوس
 متر 200

  
 termination  پایانش

 آنهـا در واکنش زنجیـري کـه در    مراحلی ]شیمی[
شـوند یـا از    هاي فعال میانی غیرفعال مـی  گونه

 یابد روند و رشد زنجیر پایان می بین می

  
 terminal point, end point  پایانه

nاز خم  bγ)(طۀنق ]ریاضی[ →],[: baγ  
 ,container terminal  نجپایانۀ  بارگُ

  container port, container base1 

ویـژة تخلیـه و    بخشی از بندر یـا پایانـۀ   ]دریایی[
  نجهاو نگهداري بارگُ بارگیري

  
  دهانه پایانۀ  کوچک

    very-small-aperture terminal 
  antenna  

قطـر کـه در ایسـتگاه زمینـی      آنتنی کـم  ]مخـابرات [
کار  اي به شود و در ارتباطات ماهواره مستقر می

متر   طور معمول یک تا سه رود و قطر آن به می
  است
 VSAT antenna    پکودآنتن  اختـ .

  
 sustainability  پایایی

نظـامی کـه    توانمنـدي هـاي   یکی از مؤلفه ]نظامی[
حفظ سطح مورد نیاز فعالیتهاي  قابلیتبا مرتبط 

دسـتیابی بـه اهـداف     تـا  هـا عملیاتی و تـداوم آن 
 نظامی است

  

 nutrition monitoring  تغذیه پایش 
ــه[ ــدي   ]تغذی ــر شاخصــهاي کلی ــر تغیی نظــارت ب

در یک جمعیت و توصـیف آنهـا    وضعیت تغذیه
براي شناسایی نیازهاي موجود در جهت تدوین 

 اي ها و سیاستهاي مداخلۀ تغذیه برنامه
  

 radiation monitoring  پایشگري  تابش
ر تابش اي مقدا گیري مداوم یا دوره اندازه ]فیزیک[

 موجود در محیطی معین
  

 stylopodium  پایک  خامه
در محـل   خامـه شـدة   بخش ضـخیم  ]شناسی زیست[

  تخمداناتصال به 
  

 نشانی اردوي آتش  ←نشانی   پایگاه  آتش
 hard missile baseایگاه  موشکی  مقاومپ

موشـکی کــه در مقابـل انفجــار    یپایگـاه  ]نظـامی [
 اي مقاوم است هسته

  
 good offices  پایمردي

اقدام دیپلماتی دوستانۀ طرف ثالث براي  ]سیاسی[
آوردن زمینۀ تفاهم و حل اخـتالف میـان     فراهم

 گروههاي سیاسی یا کشورها
  

 test stand  پایۀ  آزمایش
ــدازي  اي بــراي آزمــایش و راه وســیله ]نظــامی[ ان

موتور شامل تجهیزات روشن کـردن موتـور و   
ات واپـایی  یک جایگاه داراي تجهیز اتصال آن به
 و پایشگري

  
 cloud base  پایۀ  اَبر
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]وکـه در آن هـوا داراي      پایین ]ج ترین تـراز جـو
بر است کمیت قابل مشاهده  اي از ذرات اَ

  
 payload1  بار پایه

هاي کاربر کـه در مـدار یـا شـبکه      داده ]مخـابرات [
ــی/  شــود و از اطالعــات ســیگنال  حمــل مــی ده

 استدهی و واپایش و سرآیند جد نشانک
  

 frangible base  پایۀ  شکننده
نوعی پایۀ عالئم راهنمایی کـه دراثـر    ]شهري درون[

برخورد از محل مشخصـی کـه قـبالً بـه همـین      
  شکند راحتی می منظور تضعیف شده است به

  

 slip base  پایۀ  لغزان
ــهري درون[ ــه     ]ش ــایی ک ــم راهنم ــۀ عالئ ــوعی پای ن

جـود  اي در انتها یا نزدیک به انتهاي آن و سازه
دارد که در هنگام برخورد وسـیلۀ نقلیـه بـا آن    

پایـه جـدا    بـن از براي کاستن از شدت تصـادف  
 اما در برابر باد مقاوم است ،دشو می

  پتاپس  تحریکی
 اي تحریکی همایه پتانسیل پس  ←

  
  پتاپس  مهاري

 اي مهاري همایه پتانسیل پس  ←
  

 پتانسیل خوردگی  ←پتانسیل  آزاد  
  

 mixing potential  میختگیپتانسیل  آ
]ومقدار آمیختگی تالطمی الزم براي حذف هر  ]ج

 ناپایداري ایستا و دینامیکی جو 
  

  اي  تحریکی همایه پتانسیل  پس
   excitatory postsynaptic potential 

پتانسیل الکتریکی ناشی از واقطبیده  ]ع. پایۀ پزشکی[
  حد آستانه شدن غشا در زیرِ

  EPSP  س تحریکیتاپپ اختـ .
  

  اي  مهاري همایه پتانسیل  پس
   inhibitory postsynaptic potential 

ــکی[ ــی از   ]ع. پایـــۀ پزشـ ــی ناشـ ــیل الکتریکـ پتانسـ
اي بسـیار   شـدن غشـا در محـدوده    قطبیـده  بیش

  کوچک
 IPSP  س مهاريتاپپ اختـ .

  
    corrosion potential  پتانسیل  خوردگی

] ßشـونده در   وردهفلـز خـ   پتانسیل آزاد ]خوردگی
 reference)کاف، نسـبت بـه الکتـرود مرجـع     برق

electrode)   گیـري   که در شرایط مـدارباز انـدازه
  شود می
  rest potential  پتانسیل آزاد متـ .
 open-circuit potential  پتانسیل مدارباز          
  پتانسیل خوردگی آزاد        

  freely corroding potential  
  آزاد  پتانسیل  خوردگی

 پتانسیل خوردگی  ←
  

 پتانسیل خوردگی  ←پتانسیل  مدارباز  
  

 flier  برگ پخش
برگی براي تبلیـغ و آگهـی و پخـش در     ]عمـومی [ 

  مقیاس وسیع
  

 diffusometer  سنج  پخش
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]وتـابش  بان براي سنجش  ابزاري داراي سایه ]ج
 پخشیده خورشیدي

  

 radiological defense  پدافند  پرتوي
تابش مربوط به دافندي در برابر خطرات پ ]نظامی[

  اي یا پرتوي افزارهاي هسته جنگ ناشی از
  

 biological defense  پدافند  زیستی
ــا   ]نظــامی[ ــا حمــالت احتمــالی دشــمن ب ــه ب مقابل

  استفاده از عوامل زیستی
  

 space defense  پدافند  فضایی
ــامی[ ــی  ]نظ ــدي طراح ــراي از   پدافن ــده ب ــان ش می

 ی آنهایا کاهش اثربخش ردنک یا خنثی برداشتن
در  تجهیزات فضایی دشـمن، از جملـه موشـکها   

  فضا
  

 aerospace defense  پدافند  هوافضا
ــا   ]نظـــامی[ اقـــدامات پدافنـــدي بـــراي انهـــدام یـ

سازي هواگردها و موشکهاي مهاجم و نیز  خنثی
  جلوگیري از فعالیتهاي فضایی دشمن

  

 rudder pedal  پدال  سکان  عمودي
چـپ یـا راسـت کـه بـا      ک از پدالهاي هری ]هوایی[

در حـین پـرواز   کند و  فشار پاي خلبان عمل می
ترمز چرخها را بر روي زمین و  سکان عمودي

 اندازد کار می به
 atmospheric phenomenon  پدیدة  جوي

]وي، هر رویـداد قابـل    ]ج در عملیات دیدبانی جو
ي که اهمیت فیزیکی ویژه داشته باشد رؤیت جو 

  
 stowage order  نامۀ  بارچینی پذیرش

یـا مالـک   کننـده   اي که شرکت حمـل  برگه ]دریایی[
 بـارچینی و اجـازة  بـراي اعـالم پـذیرش    کشتی 

 کند کاالیی خاص صادر می
  

 powder diffraction  پراش  پودري
نمونـۀ   یا بلور بسپراش حاصل از نمونۀ  ]فیزیـک [

هاي پراش جداگانه،  صورت لکه پودري که نه به
 شود ها یا خطوط ظاهر می شکل حلقه بهبلکه 

  
 thermal scattering  پراکندگی  گرمایی

یا الکترونها یـا   Xپراکنده شدن پرتوهاي  ]فیزیک[
 نوترونها دراثر حرکت گرمایی اتمهاي بلور 

  
  پراکنش  وردسپهري

    tropospheric scattering, 
    troposcatter  

ناشـی  پراکنش تابش الکترومغناطیسـی   ]مخابرات[
ردسـپهر کـه از آن در    از بی نظمیهاي فیزیکی و

ــین  ــامدهاي بـ ــاهرتز در  8400تـــا  350بسـ مگـ
 شود ارتباطات فراافقی استفاده می

  
 ejection  رانشپ

پرتـاب خلبـان بــه بیـرون از هواپیمـا بــا      ]نظـامی [
 پران  صندلیاستفاده از 

  
 broken stowage  پِرت  بارچینی

بعاد بار یا انبار کشتی دلیل ا فضایی که به ]دریایی[
 اسـتفاده  غیرقابل بارچینیو نداشتن مهارت در 

  شود می
 hesperidium  پرتقالی

ـر چرمـی کــه       ]گیـاهی [ نـوعی میـوة سـته بــا روب
 است کردهکرکهاي آبدار پر  راهاي آن  حجره
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 cathode ray  کاتدي  پرتوِ
اي از الکترونها که دراثر گرم شدن  باریکه ]فیزیک[

اران آن بـا یونهـاي مثبـت در المـپ     کاتد یا بمب
 شود تخلیۀ الکتریکی تولید می

  

  cosmic ray  کیهانی  پرتوِ
] ßذرات بـارداري کـه از بیـرون جـو      ]رصدي نجوم

شــوند و امکــان  زمــین بــه داخــل جــو وارد مــی
 نحوي وجود دارد آشکارسازي آنها به

  
  کیهانی  اولیه  پرتوِ

    primary cosmic ray 
] ßکهکشـانی یـا وراي    أاتی با منشذر ]رصدي نجوم

  آن متشکل از پروتون یا ذرات آلفا
 primary particles  ذرات اولیه متـ .

  

  کیهانی  پرانرژي  پرتوِ
  ultrahigh-energy cosmic ray, UHECR  

] ßپرتوهاي کیهانی با انرژیهاي بـیش   ]رصدي نجوم
  ولت الکترون  1018از 

  

  کیهانی  ثانویه  پرتوِ
    secondary cosmic ray 

] ßترکیب کاملی از ذرات بنیادي که از  ]رصدي نجوم
ــرهم ــانی    ب ــاي کیه ــۀ پرتوه ــنش ذرات اولی و ک
  شود در جو تولید میهاي اتمی موجود  هسته

 secondary particles    ذرات ثانویه متـ .
  

  crab  پرتی
هاي عکس  حالتی که در آن امتداد لبه ]برداري نقشه[

ــود هــوایی مــوازي بــا    ــا عم ــر  ی از مســیر ب
  ماند پرواز باقی نمیشدة  تعیین پیش

 stamen  پرچم
هریک از اندامهاي تولیدمثلی نـر در   ]شناسی زیست[

گـل را تشـکیل    نافۀگیاهان گلدار که در مجموع 
  دهند می

 این واژه مصوب فرهنگستان اول است. توضیح:
  

 banner cloud, cloud banner  اَبر پرچم
]وبري   پره ]ج کـه غالبـاً در ادامـۀ     )cloud plume(اَ

شکل  هاي منفرد و تیز و اغلب هرمی بادسوي قله
بر، مشاهده  کوهستان، حتی در روزهاي بدون اَ

 شود می
  

 hyperphagia, polyphagia  پرخواري
 غیرطبیعی مواد غذاییزیاد و مصرف  ]تغذیه[

  
 ,RNA processing  پردازشِ  رِنا

  post-transcriptional modification, 
  post-transcriptional RNA   
  processing, RNA maturation, 
  nuclear processing of RNA 

ــی ژن[ ــک   ]شناسـ ــدیل یـ ــراي تبـ ــرات الزم بـ تغییـ
  رسیده رِناپِبه  (pre-mRNA)رِناپ  پیش

  
 screen  پرده

هرنوع مادة طبیعی یا مصنوعی که بـراي   ]نظامی[
د و حسگرهاي مراقبتی دشمن ایجاد تیرگـی کنـ  

بین این حسگرها و تجهیـزات مـورد نظـر قـرار     
 گیرد

  
 power point1  نگار پرده
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آن متن و  بتوان بااي که  هر برنامۀ رایانه ]عمومی[
ــرده   تصــویر و فــیلم و ماننــد آن را بــر روي پ

  داد نمایش 
ــیح: ــن واژه  توض ــی  ای ــان فارس ــهدر زب ــوان  ب عن

اصطالحی عام براي نمایش متن و تصویر و فـیلم و  
اي تلقی شده است  هاي رایانه نند آن ازطریق برنامهما

 Powerگزینــی بــراي  و فرهنگسـتان قصــد معــادل 
Point افـزاري اسـت    اي نـرم  را که نام خاص برنامه
 ندارد.

  
 power point2   نگاري پرده

نمایش متن و تصویر و فیلم و ماننـد آن   ]عمومی[
  اي بر روي پردة نمایش از طریق برنامۀ رایانه

  
 incubator   فنّاوري و یس  علمپرد

و  گیـري  مکان یـا مـوقعیتی بـراي شـکل     ]عمومی[
  هاي نو گسترش اندیشه

  
 bubble high, bubble  پرفشار  حبابی

]ــوــردش      ]ج پرفشــاري کوچــک و گــذرا بــا گ
کیلومتر که غالباً  480تا  80واچرخندي در ابعاد 

بارش و حرکات قائم همراه بـا طوفـان    ه دنبالب
 شود اد میایج تندري

  
 ,collet, porous collet  پرك  متخلخل

  pellet 
 ةتزریق بخار بـه تـود   زاحاصل پرك  ]غذا فناوري[

، قبـل از خنـک و سـخت    شـده  پرس دانۀ روغنی
 آن شدن

  
 aseptic filler  سترونپرکُن  

پرکُنـی کـه در شـرایط ناپلشـت کـار       ]غذا فناوري[
 کند و محصول آن نیز ناپلشت است  می

  
نندة  پايرکپ  pie filling 

مانند  ،شیرین یا شور ةشد مواد آماده ]غذا فناوري[
 پـاي میوه و گوشت و سبزي و ادویه که داخل 

 گذارند می
 research vehicle  پرندة  پژوهشی

یــا  دار هــواگرد یــا فضــاپیماي سرنشــین ]هـوایی [
که هدف از ساخت آن یافتن پاسخ  سرنشینی بی

هوانــوردي  در حـوزة  پرسشـهاي علمــی بـراي  
 است

  
 low cost flight  پرواز  ارزان

ــوایی[ ــت ارزان  ]ه ــا بلی ــرواز ب ــاه   پ ــه گ ــت ک قیم
 محدودیتهایی دارد

  
 ,translational flight  پرواز  انتقالی

  horizontal flight 
اي به نقطۀ  حرکت هواگرد در هوا از نقطه ]هـوایی [

کمک نیروي  به ،دیگر، بدون در نظر گرفتن جهت
ر تولیـد  اکه بـال آن نیـروي بـر    حالیدر ،محرکه

 کند  می
  

 demonstration flight  یبازاریاب  پرواز
پروازي که جزئی از برنامۀ نمایش هوایی  ]هوایی[

نظـر مشـتریان بـالقوه      براي جلبتنها نیست و 
 شود انجام می

  
 non-stop flight  پرواز  بدون  توقف

پــرواز از مکــانی بــه مکــان دیگــر بــدون  ]هـوایی [
  ست در طول مسیرنش



60  پژمردگی  آوندي

  
 code-sharing flight  پرواز  شراکتی

دو خـط هـوایی   انجـام آن را  پروازي کـه   ]هوایی[
مشـترکاً بـه عهـده    براي کل یا بخشی از مسیر 

 ندگیر می
  

 transition flight  پرواز  گذار
پـرواز هـواگرد بـا سـرعت حقیقـی، زیـر        ]هوایی[

 power-off)با موتور خاموش  ،سرعت واماندگی

stall speed) ر را فقط بال و اکه در آن نیروي بر
 کنند موتور تأمین می

  
 direct flight  پرواز  مستقیم

از مکانی بـه  بدون تعویض هواپیما پرواز  ]هوایی[
 مکان دیگر با احتمال نشست در طول مسیر

  
  اي یاخته پروتئین  تک

    single cell protein, SCP 
وتئینی کـه بـا   از پر سرشارتودة  زي ]غـذا  فناوري[ 

عنوان  بهاز آن شود و  تخمیر میکروبی تولید می
منبع پروتئینـی در غـذا و خـوراك دام اسـتفاده     

 کنند می
  

 abstinence1  پرهیز
ــواد. خــودداري از مصــرف 1 ]شناســی روان[ ــا  م ب

. خودداري از انجـام عمـل   2 اعتیادهدف درمان 
 جنسی

  
 absolute diet  پرهیز  مطلق

 وردن غذاامساك از خ ]تغذیه[

  

 طب گیاهی  ←پزشکی  گیاهی  
  

  پزشکی  مکمل  و  جایگزین
  complementary and alternative  
 medicine, CAM complementary 

 medicine 
ــکی[  ــترده  ]پزشـ ــۀ گسـ ــاي  مجموعـ اي از نظامهـ

که مبانی نظري  پیشگیريو  درمانو  تشخیص
 و عملی آن با پزشکی متداول غربی تفاوت دارد

  

 vascular wilt  آوندي  پژمردگی
پژمردگی گیاه دراثر حملۀ عامل بیمـاري   ]زراعت[

 به شبکۀ آوندي

 radar echo  پژواك  راداري
شده پس  انرژي الکترومغناطیسی دریافت ]نظـامی [

 آن از یک شیء بازتاباز 
  

  پسار  آئرودینامیکی
    aerodynamic drag, 
  aerodynamic resistance, 
  air resistance  

نیروي مقاوم هوا و بـاد در برابـر حرکـت     ]یلیر[
 قطار

  

 bearing drag  پسار  سرمحور
ــی[ ــطکاك در    ]ریل ــی از اص ــاوم ناش ــروي مق نی

 محور سر
  

 ,grade drag  پسار  شیب
  grade resistance 

نیروي مقـاوم در برابـر حرکـت قطـار در      ]ریلی[
 دلیل نیروي گرانشی قطار سرباالیی به

  

 ,curve drag  پسار  قوس
  curve resistance 
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نیروي مقـاوم در برابـر حرکـت قطـار در      ]ریلی[
 هنگام عبور از قوس

  

 flange drag  پسار  لبۀ  چرخ
نیروي مقاوم در برابر حرکت که با سرعت  ]ریلی[

آهــن نســبت  قطــار و ســختی قــائم ســازة خــط
 مستقیم دارد

  

 post-foresight  نگاري آینده پس
نگـاري و   نتـایج آینـده  مرحلۀ تـرویج   ]پژوهی آینده[

 کار بستن آنها به
  

 retroreflector  بازتابگر پس
] ßنور را در  باریکۀابزاري اپتیکی که  ]رصدي نجوم

 تاباند همان راستاي فرود بازمی
  قائم سه  بازتابگر پس

    corner-cube retroreflector 

] ßیــک آینــۀ  داراي يبازتــابگر پــس ]رصــدي نجــوم
مـان راسـتاي فـرود    چندوجهی که نـور را در ه 

  تاباند بازمی
  بازتابگر کُنجی پس متـ .

  
  بازتابگر  کُنجی  پس
 قائم بازتابگر سه پس  ←

  
 ,backbonding  پیوندش پس

  back donation 
ــیمی[ ــک     ]ش ــا از ی ــه در آن الکترونه ــدي ک فراین

اوربیتـــال اتمـــی در یـــک اتـــم بـــه اوربیتـــال  
ضدپیوندي پی در اتمی دیگر یـا لیگانـد حرکـت    

 کنند می
  

 postimpact skid distance  سرش پس
سرش وسـیلۀ نقلیـه پـس از     مسافت ]شهري درون[

 برخورد یا تصادف
  

 postimpact velocity  سرعت پس
سرعت وسیلۀ نقلیه پس از برخـورد   ]شهري درون[

 یا تصادف

  
 سوز پسمشعل   ←سوز   پس

  
 postheating گرمایش پس

شـده   يکـار  کـردن قطعـات جـوش    گرم ]متـالورژي [
زدایی یا  کاري براي تنش بالفاصله پس از جوش

ــه     ــدن قطع ــزان سردش ــا تنظــیم می ــت ی بازپخ
منظور جلوگیري از تشکیل ساختار سخت یـا   به

 ترد
 backcasting  نگري پس

اي ممکـن   عقـب از آینـده   حرکت روبـه  ]پژوهی آینده[
براي پی بردن به علل وقوع یا نحوة دست یافتن 

 به آن
  

 brake shoe back  ترمزبند  کفشک   پشت
بندي فوالدي براي اسـتحکام کفشـک    پشت ]ریلی[

 چدنی ترمز
  

 windrow پسماند پشته
در حجم شده  انباشتهفسادپذیر  دموا ]زیسـت  محیط[

 زیاد
  

 ,chromosome puff  پف  فامتنی  
  chromosomal puff, puff 



62  دریا پنجۀ  ژرف

هـر یـک از برآمـدگیهاي موضـعی در      ]شناسی ژن[
 اآس هاي غول تن فام

  
 bubble bursting  پکش  حباب

] ـویی کـه دراثـر   فرایند ترکیدن حبابهـاي هـوا   ]ج
 رسند میدریا به سطح شکست موج 

  
 capacitance bridge  پل  خازنی

گیـري ظرفیـت    پلی الکتریکی براي انـدازه  ]فیزیک[
 مجهول با مقایسه با خازنی معلوم

  
 vehicle step  نورد پلکانی  خط

نورد در بخش پـایین   اي خط هفرورفتگی پل ]ریلی[
آن که براي جلوگیري از برخورد با سکو ایجاد 

 شود می
  

 balanced bridge  پل  متوازن
مداري الکتریکی که براي ولتاژ خروجـی   ]فیزیک[

 شود صفر تنظیم می
 salt bridge  پل  نمک

پلـــی از محلـــول یـــک نمـــک، معمـــوالً  ]شـــیمی[
پیـل   پیـل از یـک   کلرید، کـه بـین دو نـیم    پتاسیم

 شود گالوانی قرار داده می
  

 adsorption pump  پمپ  برجذبی
پمپی که در آن براي کـاهش فشـار گـاز     ]فیزیـک [

 شود درونِ محفظه از جذب سطحی استفاده می
  

 bunker buster  کوب پناه
ـامی [ نوعی بمب که بـا نفـود در اعمـاق زمـین      ]نظ

 کند هدفهاي مستحکم را نابود می

  
 mountain refuge  پناهگاه  کوهستانی

اي  اقامتگاهی دورافتاده واقع در ناحیـه  ]گردشگري[
اي از تســهیالت را در  کوهســتانی کــه مجموعــه
 دهد اختیار گردشگران قرار می

  
 asbestos  پنبۀ  نسوز

شـکلی کـه در برابـر     کانی سیلیکاتی لیفی ]شیمی[
 اثر است نظر شیمیایی بی گرما مقاوم و از

  
 cosmological window  پنجرة  کیهانی

] ß5/3موج حدود  ناحیۀ طیفی در طولِ ]رصدي نجوم 
  البروجــی بــهةمنطقــمیکرومتــر کــه در آن نــور 

 رسد حداقل می
  

  دریا پنجۀ ژرف  ←پنجۀ  زیردریا  
  

  deep sea fan, fan  دریا پنجۀ  ژرف
] ßاي بـه شـکل یـک بـادبزن      ناحیـه  ]شناسی اقیانوس

اي  رهگذاري در ناحیۀ خیز قا بزرگ که از رسوب
  وجود آمده باشد به

 submarine fan    پنجۀ زیردریا متـ .

 imbricate fan  پنجۀ  فلسی
اي از گسـلها کـه از یـک گسـل      دسته ]شناسی زمین[

منشعب شده باشد و روبـه   (thrust fault)رانده 
 باال از هم جدا شده باشند

  

 obscurant  ساز پنهان
ی یـا  یاب آنچه شناسایی یا مراقبت یا هدف ]نظامی[

هدایت سالح را براي دشمن غیرممکن یا دشوار 
 سازد می
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 postpipe  چوب پوده
بقایاي پوسیدة چوب یا الوار که در  ]شناسی باستان[

رنگـی متمـایز از خـاك اطـراف قابـل       به تیرچال
  تشخیص است

  
 dermatome1  بردار پوست

هـاي   دسـتگاهی ویـژة بریـدن الیـه     ]ع. پایۀ پزشکی[
  نازك پوست

  
 ,dermatome2  ارپ پوست

  dermatomic area 
رانهــاي بخشــی از پوســت کــه آو ]ع. پایــۀ پزشــکی[

(afferent)  دهـی   یک عصب نخاعی آن را عصـب
 کنند می

  
  poster  پوستر

حــاوي اطالعــات، بــزرگ کاغــذي بــرگ  ]عمــومی[
که براي تبلیغ بر دیوار معموالً با طراحی هنري، 

  دکنن یا محلهاي آگهی نصب می
  اعالنمتـ . 

  
 seed coat, testa  پوستۀ  دانه

 دانـۀ پوشـش محـافظتی در اطـراف     ]شناسی زیست[
  گیاهان

  episperm  رودانه  متـ .
 compressor case  ساز پوستۀ  فشرده

ــامی[ ــارجی  ]نظ ــۀ خ ــرده بخــشبدن ــاز در  فش س
 موتورهاي توربین گازي

  
 rot  پوسیدگی

از هم پاشیدن بافت گیاه در نتیجۀ فعالیت  ]زراعت[
 ویژه قارچها و باکتریها دامگانها بهریزان

  
 barn rot  پوسیدگی  انباري

برگهـاي   یهمراه با خرابـ  پوسیدگی نرم ]زراعـت [
 آوري آنها توتون و تنباکو در محل عمل

  
  پوسیدگی  انگور  رسیده

    grape ripe rot, ripe rot 
اي قـارچ کـه     ناشـی از گونـه   پوسـیدگی  ]زراعـت [ 

رنـگ    گـرد و بـه   ۀلکـ شکل  برداشت به هنگام به
اي بر روي میوة انگور دیده  قرمز مایل به قهوه

تـدریج تمـام میـوه را     شود و ممکن است بـه  می
 دربرگیرد

  

 snow rot  پوسیدگی  برفی
اي قارچ که در زیر  بیماري ناشی از گونه ]زراعت[

کند و همزمان با آب شدن بـرف،   برف رشد می
 کند برگ یا بوتۀ گندم را آلوده می

  

  ear rot  دگی  باللپوسی
ناشی از قارچهاي گوناگون با  پوسیدگی ]زراعت[

  رنگهاي مختلف بر روي بالل ذرت
      پوسیدگی بالل ذرت متـ .

 corn ear rot, maize ear rot  
  

 پوسیدگی بالل  ←پوسیدگی  بالل  ذرت  
  

 cottony rot  اي پوسیدگی  پنبه
که در اندامهاي مختلف گیاهان  پوسیدگی ]زراعت[
آن جلینـۀ  اي قارچ و رشـد زیـاد    اشی از گونهن

 شود میآشکار  هاي سیاه است و معموالً با دانه

 sour rot  پوسیدگی  ترش
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اي قــارچ کــه  ناشــی از گونــه پوســیدگی ]زراعـت [
ــامطبوع و    ــوي ن ــاد ب ــدگی و ایج نشــانۀ آن لهی

ــرش ــرم   ت ــی و پوشــش ک ــارچ در   مزگ ــگ ق رن
کبات فرنگی و مر هایی مانند انگور و گوجه میوه
 است

  
 bitter rot  پوسیدگی  تلخ

ناشــی از قــارچ در ســیب و  پوســیدگی ]زراعــت[
ه تلخ شدن میوآن نشانۀ  کهگالبی و به و انگور 

 است

  
 leather rot  پوسیدگی  چرمی

هاي مختلف  نوعی بیماري ناشی از گونه ]زراعـت [
ــورا  ــۀ آن  (Phytophthora)فیتوفتـ ــه در نتیجـ کـ

رنگ و روي آنها  بی ة روي میوهقسمتهاي آلود
نیلی تـا ارغـوانی بـا بـافتی      هايبه رنگ یهای لکه

 شود ایجاد میمانند  چرم

  
 eye rot  پوسیدگی  چشمی

راثـر  دشکل چشم در میـوه   به  پوسیدگی ]زراعت[
 عوامل مختلف

  
 dry eye rot  پوسیدگی  چشمی  خشک

که در نتیجۀ آن در  قارچیبیماري نوعی  ]زراعت[
اي بـا   هـاي قهـوه   لکـه  ناحیۀ گُلگـاه میـوة سـیب   

 شود حاشیۀ قرمز و اندکی فرورفته ایجاد می

  
 ring rot  پوسیدگی  حلقوي

یـا  در میـوة سـیب    یبیماري قارچنوعی  ]زراعت[
هـاي آن پیـدایش    کـه از نشـانه  زمینی  غدة سیب

اي قرمزرنگ و اندکی  هاي کوچک گرد با هاله لکه
 فرورفته است

 ashy rot  پوسیدگی  خاکستري
که اولین نشانۀ آن  یبیماري قارچنوعی  ]زراعت[

هاي کوچک فرورفتـۀ خاکسـتري اسـت کـه      لکه
ممکن است گسترش یابد و موجب از بین رفـتن  

 گیاه شود

  
 bunch rot  پوسیدگی  خوشه

ــارچی بیمــاري  ]زراعــت[ ــا ق ناشــی از بوتریوتینی
که به خوشـۀ   (Botryotinia fuckeliana)فوکلیانا 

 رساند انگور آسیب می

  
 stem-end rot  دگی  دمگاهپوسی

میوه در محـل اتصـال آن بـه     پوسیدگی ]زراعـت [
 آید وجود می راثر قارچهاي مختلف بهدساقه که 

  
 root rot  پوسیدگی  ریشه

طیــف وســیعی از  از بیمــاري ناشــی   ]زراعــت[
 رساند که به ریشۀ گیاه آسیب میریزاندامگانها 

  
 charcoal rot  پوسیدگی  زغالی

رنـگ ریشـه و طوقـه و     سـیاه  پوسیدگی ]زراعـت [
 اي قارچ ساقۀ گیاه براثر حملۀ گونه

  
 foot rot  بن پوسیدگی  ساق

نوعی بیماري قارچی که به بن ساقۀ گیاه  ]زراعت[
 رساند آسیب می
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 stalk rot  1پوسیدگی  ساقه
ـ  مـی  کریزانتـه  بیماري ناشـی از اروینیـا   ]زراعـت [

در  (Erwinia chrysanthemi pv. Zeae)اي  زه
  گیاهانی مانند ذرت
 stem rot  2پوسیدگی  ساقه

 یا باکتریهـاي  ناشی از قارچها پوسیدگی ]زراعت[
در گونـــاگون در ســــاقۀ گیاهـــان از جملــــه   

 زمینی و توتون و برنج بادام

  
 hard rot  پوسیدگی  سخت

ــت[ ــه در آن    ]زراعـ ــاهی کـ ــاري گیـ ــوعی بیمـ نـ
هاي سختی بر روي اندامهاي گیاه ایجاد  لکه زخم
 شود می

  
 white rot  پوسیدگی  سفید

اي قــارچ کــه  ناشــی از گونــه پوســیدگی ]زراعـت [
سـوخ/  ي از قاعـدة  ا جلینهشکل پوشش سفید  به

سـمت بـاال گسـترش     شود و بـه  پیاز شروع می
 یابد می

  
 black rot  پوسیدگی  سیاه

میوه یا شاخۀ درختان سیب و  پوسیدگی ]زراعت[
نگ سیاه ر  اي قارچ که به انگور براثر حملۀ گونه

 شود ظاهر می
  

 black root rot  پوسیدگی  سیاه  ریشه
در لوبیـــا و قـــارچی بیمـــاري نـــوعی  ]زراعـــت[

 پوسـند و بـه   هـا مـی   چغندرقند که در آن ریشه
 آیند رنگ سیاه در می 
  

 pink rot  پوسیدگی  صورتی

اي  میوة انجیر ناشـی از گونـه   پوسیدگی ]زراعـت [
 شود رنگ صورتی ظاهر می  قارچ که به

  
 crown rot  پوسیدگی  طوقه

 طیف وسیعی از قارچهابیماري ناشی از  ]زراعت[
 رساند که به طوقۀ گیاه آسیب می

 boll rot  پوسیدگی  غوزه
که بـه غـوزة پنبـه     یبیماري قارچنوعی  ]زراعت[

 رساند آسیب می
  

 brown rot  اي پوسیدگی  قهوه
در درختـانی بـا    یبیمـاري قـارچ  نـوعی   ]زراعت[

دار کـه نشـانۀ بـارز آن     ار و دانـه د میوة هسـته 
ــوه ــد قه ــوه و   هاي و چروکی ــدن می ــفت ش و س

 است خشکیدگی گلها و زخم در شاخه 
  

 brown root rotاي  ریشه پوسیدگی  قهوه
کـه در آن ریشـه   ی بیماري قـارچ نوعی  ]زراعـت [

 شود میاي  پوسد و قهوه می
  

 brown stem rotاي  ساقه پوسیدگی  قهوه
که نشانۀ بـارز آن  ی ماري قارچبینوعی  ]زراعت[

ممکن  واي شدن آوندها و مغز ساقه است  قهوه
است منجر بـه ریـزش بـرگ و پژمردگـی گیـاه      

 شود
  

 ,neck rot  پوسیدگی  گردن  پیاز
  neck rot of onion, onion neck rot 

اي قـارچ کـه بـه     بیماري ناشـی از گونـه   ]زراعت[
 رساند گردن پیاز آسیب می
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 noble rot  بپوسیدگی  مطلو
ــت[ ــه ]زراع ــیدگیاي از  مرحل ــور  پوس ــردانگ  راث

که  (Botryotinia fuckeliana)بوتریوتینیا فوکلیانا 
  ستبراي تخمیر مناسب ا

  
 soft rot  پوسیدگی  نرم

ــیدگی ]زراعــت[ ــارچ پوس ی در ییــایــا باکتر یق
اندامهاي گیاه که دراثر آن بافتهاي گیـاه نـرم و   

 شود آبکی می

 collar rot  پوسیدگی  یقه
به یقۀ گیاه هایی که بیماریهر یک از انواع  ]زراعت[

 رساند آسیب می

  
  dressing  پوشان

محلول یا مایعی که بـر روي قالـب یـا     ]متالورژي[
مالند تا هم از آنهـا در برابـر    می (core)ماهیچه 

فلز مذاب محافظت کند و هم قطعـۀ ریختگـی بـا    
 اي صاف و تمیز از کار بیرون آید پوسته

  
 spray coating  اي وشانش  افشانهپ

نــوعی فراینــد پوشــانش کــه در آن مــادة  ]رنــگ[
افشـانده   (substrate)پوششی بر سطح زیراینـد  

 شود می

  
 spatter paint  پوشرنگ  شتکی

دار، متشـکل از   پوشرنگی که سطحی بافت ]رنـگ [
 کند نقاط یا قطرات بزرگ ایجاد می

  
 پوشرنگ ضدخزه  ←پوشرنگ  ضدجرم  

  

 ,antifouling paint  نگ  ضدخزهپوشر
  antifouling composition 

ور در  هاي غوطه مادة پوششی بدنۀ سازه ]رنـگ [
و رشـد   چسـبیدن کـه از   آنآب یا در تماس با 

 کند ها جلوگیري می موجودات دریایی بر سازه
  پوشرنگ ضدجرم متـ .

  
 cover  پوشش

اقــداماتی کــه بــراي حفاظــت از  مجموعــه ]نظــامی[
و طرحهــا و عملیــات و تأسیســات در  کارکنـان 

مقابل فعالیتهاي اطالعاتی دشمن و نیز در برابر 
 نشت اطالعات الزم است

 decorative coating  پوشش  تزیینی
بر پوشـاندن مـواد،    پوششی که عالوه ]غذا فناوري[

 دهد ظاهري زیبا به آنها می
  

 conductive coating  پوشش  رسانا
ا کاهش مقاومت سطح هر پوششی که ب ]متالورژي[

و هدایت جریان برق، از تجمع الکتریسیتۀ ساکن 
  کند بر روي آن جلوگیري 

  
 hard coating  پوشش  سخت

نوعی پوشـش اکسـید آنـدي بـر روي      ]متالورژي[
ــاهري و ضــخامت و     ــالی ظ ــه چگ ــومینیم ک آل
مقاومت بیشتري در برابر سایش در قیـاس بـا   

 پوششهاي آندي معمولی دارد
  

 phosphate coating  تیپوشش  فسفا
نوعی پوشش تبدیلی فلز کـه در برابـر    ]متالورژي[

ورسازي  خوردگی مقاوم است و آن را با غوطه
فلز در یک محلول فسفاتی، مانند فسفات روي یا 

 کنند فسفات منگنز، ایجاد می
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 ,protective coating  پوشش  محافظ

  protective finishing 
از قطعه در برابـر  پوششی سطحی که  ]متالورژي[

  کند سایش و خوردگی و اکسایش محافظت می
  

  شناسی  جو  پویایی
    atmospheric dynamics 

]وکـه بـه     ]ج بررسی آن دسته از حرکتهاي جـو
  وضع هوا و اقلیم مربوط است

 دینامیک جو . متـ
  

  campaign  پویش
شده با هدف  ریزي فعالیتهاي برنامه رشته ]عمومی[

  یا اقتصادي یا سیاسیخاص اجتماعی 
 environmental scanning   پویش  محیط

اطالعـات محـیط    منـد  نظامگردآوري  ]پژوهـی  آینده[
منظور کاهش تصادفی بودن اطالعات ورودي  به

به سازمان و فـراهم آوردن هشـدارهاي اولیـه    
بـراي افـرادي کــه تغییـرات اوضـاع محیطــی را     

 کنند مدیریت می
  

 side loader  پهلوبر
از پهلـــو اي کـــه قـــادر اســـت  افـــرازه ]اییدریـــ[

ي واگنهاي باري و کفیها را بارگیري و نجهابارگُ
  جا کند در محوطۀ بندر جابهتخلیه و 

  
 loading berth  پهلوگاه  بارگیري

در اسکله که در آن شـناور بـراي   محلی  ]دریایی[
 گیرد پهلو می بارگیريتخلیه و 

  
  ro-ro berth    پهلوگاه  رورو

هاي  کشتیراهه که  هلوگاهی مجهز به شیبپ ]دریایی[
 گیرند در آن پهلو می رورو

  
  video bandwidth  پهناي  باند  تصویر

ـابرات [ پهناي بانـد الزم بـراي حمـل سـیگنال/      ]مخ
ــه ظرافتهــاي   نشــانک تصــویر کــه انــدازة آن ب

  سامانه بستگی دارد
  

 vehicle waist  نورد پهناي  خط
حالت سـکون   نورد در ترین بخش خط پهن ]ریلی[

که بیشترین احتمال برخورد را با دیوارة مسیر 
 دارد

  
  ,seam width, seam height  پهناي  درز

  seam length  
ــاوري[ در  درز مضــاعفحــداکثر درازاي  ]غــذا فن

 موازات تاخوردگیهاي درز
 بافۀ عصبی  ←  بافه پی

  

 oligodendroglia  شاخه بان  کم پی
بـا منشـأ   غیرعصـبی  ی های یاخته. 1 ]ع. پایۀ پزشکی[

 دستگاهپوستی که بخشی از ساختار رویۀ  برون
. هر بافتی که 2دهد  تشکیل میعصبی مرکزي را 

 هاست متشکل از این یاخته
  

 تودة عصبی  ←  توده پی
  

  1پوشش عصب  ←  1پوشش پی
  

  2پوشش عصب  ←  2پوشش پی
  

  تباهی عصب  ← تباهی  پی
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 two-way pager  جوي  دوطرفه پی
ر امکان می نوعی پی ]اتمخابر[ دهد  جو که به کارب

تا براي فرستندة پیام اعـالم وصـول یـا پاسـخ     
 بفرستد

  
 wheat twist  پیچاك  گندم

ــت[ ــپورا   ]زراعــ ــی از دیلوفوســ ــاري ناشــ بیمــ
که نشانۀ  (Dilophospora alopecuri)کوري  آلوپه

برگ و ساقه و  گیخورد پیچو هاي سیاه  آن لکه
 خوشه است

  

 twist  پیچش
 ماهیوارتغییر زاویۀ نصب در راستاي  ]هوایی[
  

  پیچش  آیرودینامیکی
    aerodynamic twist 

تغییر زاویۀ نصب از ریشه تا نوك سطح  ]هوایی[
ـرار یـا     آیرودینامیکی براي رسیدن به توزیـع ب

  هاي واماندگی مطلوب مشخصه
 blade twist  پیچش  پرّه

شه تـا  . تغییر ناخواستۀ زاویۀ گام از ری1 ]هوایی[
ه دراثر بارهاي آیرودینامیکی  پـیچش . 2نوك پرّ

ه به ه از ریشـه تـا      نحوي طبیعی پرّ که زاویـۀ پـرّ
 نوك کاهش یابد 

  
 controllable twist  پذیر پیچش  تنظیم

ة چرخانۀ بـالگرد کـه   پیچش نوعی  ]هـوایی [ در پرّ
در آن تغییر زاویۀ نصب از ریشـه تـا نـوك در    

 هنگام پرواز قابل تنظیم است

  
 geometric twist  یچش  هندسیپ

تغییر زاویۀ نصب از ریشه تا نوك سطح  ]هوایی[
 ثابت بنايآیرودینامیکی بین وتر و یک م

  

 balance coil  پیچۀ  توازن
اي با هستۀ آهنی و پیچهاي قابل  لوله سیم ]فیزیک[

ــدار   تنظــیم بــراي تبــدیل مــدار دوســیمی بــه م
 سیمی سه

  

 coprolite  پیخال
بقایاي مدفوع انسـان و حیـوان کـه     ]شناسی باستان[

توان با آزمایش و مطالعـۀ آنهـا بـه اقتصـاد      می
محیطـی آن   زیسـت  معیشتی و وضـعیت دیـرین  

 برد منطقه پی
 palaeofeces    پیخال دیرین متـ .

  
 cess pit  چال پیخال

گـودالی در زمـین کـه مـردم عهـد       ]شناسـی  باستان[
ــراي قضــاي حاجــت اســتفاده   باســتان از آن ب

 ندکرد می
  

 coprology  شناسی پیخال
بررسـی بقایــاي مـدفوع انســان و    ]شناسـی  باسـتان [

 دهندة آنها حیوان و شناسایی مواد تشکیل
 pericarp  پیرابر

 تخمدانکه از دیوارة  میوهبخشی از  ]شناسی زیست[
  شود حاصل می

  

 perisperm  پیرادانه
اي در دانـۀ برخـی از    بافـت ذخیـره   ]شناسـی  زیست[

 شود حاصل می خورشه از نهاندانگان ک
  

 fire perimeter  پیرامرز  حریق
 کل لبه یا مرز حریق ]جنگل[
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نا  ←پیرایش    پیرایشِ رِ
  

 spliceosome  تن پیرایش
همتافتی متشکل از عوامل پیرایشـی و   ]شناسی ژن[
اي کـه در فراینـد پیـرایش     ناهاي کوچک هستهرِ

  نقش دارد
  splicing complex    همتافت پیرایشی متـ .

  

 RNA splicing  پیرایشِ  رِنا
ــرش میانــه ]شناســی ژن[ ــاپ  هــاي پــیش ب -pre) رِن

mRNA)  هـاي آن بـراي تشـکیل     و اتصال بیانـه
  رسیده رِناپ
  splicing    پیرایش متـ .

  

 artificial aging پیرسازي
عملیات حرارتی آلیاژ در دمـاي نسـبتاً    ]متالورژي[

ک دادن به رسوب یک فاز یا یـ  باال براي سرعت
ر اشباع جزء از محلول جامد اَب  

 پیرش مصنوعی متـ .
  

  age hardening کاري پیرسخت
ـالورژي[ ــات    ]متـ ــا عملی ــاژ ب ــاالبردن ســختی آلی ب

حرارتی در دماي نسبتاً پایین که موجب رسوب 
ــر  اشــباع  فازهــا یــا اجزایــی از محلــول جامــد اَب

  شود می
 پیرسختی متـ .

 کاري پیرسخت  ←  پیرسختی
  

 step aging اي پیرش  پله
پیـرش در دو یـا چنـد دمـاي متفـاوت       ]متالورژي[ 

کردن تـا دمـاي محـیط پـس از هـر       بدون سرد
 مرحله

  

 strain aging پیرش  کرنشی
پیرش پـس از تغییـر شـکل مومسـان      ]متـالورژي [ 

ماده که در آن تغییر خواص مکانیکی صرفاً بـا  
 کند گذشت زمان بروز می

  
 interrupted aging پیرش  گسسته

پیــرش آلیــاژ در دو یــا چنــد عملیــات  ]متــالورژي[
طوري که در پایان هر عملیات مـاده   حرارتی به

 شود تا دماي محیط سرد می
  

 پیرسازي  ←پیرش  مصنوعی  
  

 شاخه عصب  ←  شاخه پی
  

 pyritohedron  وجهی پیریت
وجــه دوازده  دارايدیســۀ بلــوري  ]شناســی زمــین[
 گوش نامنظم پنج
 dihexahedron    یوجه دو شش متـ .

  

  زایی عصب  ←  زایی پی
  

 mottle  پیسک
پرشـمار و کوچـک و   هـا یـا خالهـاي     لکه ]زراعت[

باخته و نامنظم و بـدون مـرز در بـرگ یـا      رنگ
 اندامهاي دیگر گیاه

  

 prognosis  آگهی پیش
براسـاس   بیمـاري بینـی سـرانجام    پـیش  ]پزشکی[

 بیماريشرایط فردي و سیر 

 pre-foresight  نگاري آینده پیش
سـازي مقـدمات بـراي     مرحلـۀ آمـاده   ]پژوهی آینده[

نگــاري، ماننــد تعیــین قلمــرو و  ورود بــه آینــده
 اهداف و گروههاي همکار
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 fire presuppression  اطفاي  حریق پیش

سـوزي   از وقوع آتش پیشانجام اقداماتی  ]جنگل[
 براي تضمین مؤثر اطفاي حریق

  
 prediction  بینی پیش

مند براي شناخت دقیق  کوششی نظام ]پژوهی آینده[
 و قطعی برخی از رویدادهاي آینده

  
  بینی  رفتار  حریق پیش

    fire behaviour forecast 
بینی واکنش حریـق در برابـر عوامـل     پیش ]جنگل[

نشـانی یـا    مختلف بـراي تسـهیل عملیـات آتـش    
 شده  ریزي سوزي برنامه عملیات آتش

  
  زا بینی  هواي  حریق پیش

    fire-weather forecast 
بینی هرگونه شرایط ویژه یا نامساعد  پیش ]جنگل[

گسـیختۀ حریـق    هوا که احتمال بروز رفتار لگام
 در آن زیاد است

  
 driver, driving force  پیشران

ــده[ ــی آین ــدها و    ]پژوه ــر رون ــذار ب ــواملی تأثیرگ ع
رویدادها و اقدامها و تصاویر کـه ممکـن اسـت    

  رندهاي متمایزي پدید آو آینده
  

 preimpact skid distance  سرش پیش
ــرش وســیلۀ نقلیــه قبــل از  طــول ]شــهري درون[ س

 برخورد یا تصادف
 preimpact velocity  سرعت پیش

سرعت وسیلۀ نقلیه پیش از برخورد  ]شهري درون[
 یا تصادف

  

 forerudder  سکان پیش
 جلوي هواپیما سکان عمودي ]هوایی[

  

 ,burning out  سوزانی پیش
  burn out, burning off, fire out 

اقداماتی براي جلوگیري از گسترش حریق  ]جنگل[
و افزایش عرض خطوط مهار ازطریق سوزاندن 

 مواد سوختنی پیرامون آنها
  

 preheating گرمایش پیش
دادن اجسام تـا دماهـاي میانـه     حرارت ]متـالورژي [

سـازي بـراي عملیـات بعـدي و      منظور آمـاده  به
 نرژيجویی در ا صرفه

  
 preventive  پیشگیرانه

 شود می پیشگیريویژگی آنچه باعث  ]پزشکی[
  

 prevention  پیشگیري
 بیماريجلوگیري از ابتال به  ]پزشکی[

  

  پیشگیري  از  بازگشت
    relapse prevention 

بــر آمــوزش و   راهکارهــایی مبتنــی ]شناســی روان[
ــال     ــاندن احتم ــداقل رس ــه ح ــراي ب ــاوره ب مش

و افسردگی در  اعتیادی مانند بازگشت اختاللهای
 فرد

  

 primary prevention  پیشگیري  اولیه
در بین افـراد   بیمارياز وقوع  پیشگیري ]پزشکی[

ــیب ــاي آس ــزایش ســطح   و جمعیته ــا اف ــذیر ب  پ
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سازي در برابـر برخـی    بهداشت عمومی و ایمن
  بیماریها

 پیشگیري نخستین متـ .

 secondary preventionپیشگیري  ثانویه
و ارجــاع  بیمــاريزودهنگـام   تشــخیص ]کیپزشـ [

براي متوقف کردن  درمانو شروع سریع  بیمار
  بیماريسیر 
 پیشگیري دومین متـ .

  
 fire prevention  پیشگیري  حریق

 شـمار تمام فعالیتهـایی کـه بـراي کـاهش      ]جنگل[
 شود سوزي انجام می آتش

  
 پیشگیري ثانویه  ←پیشگیري  دومین  

  
 tertiary prevention  پیشگیري  سومین

ــکی[ ــی و بازگردانــدن   ]پزش ــارتوانبخش ــه  بیم ب
منــدي و کمتــرین  وضــعیتی بــا بیشــترین بهــره

 جسمی و روانی بیمارياحتمال عود 

  
 پیشگیري اولیه  ←پیشگیري  نخستین  

  
 prestowage plan  نقشۀ  بارچینی پیش

اي کـه متصـدیان پـیش از شـروع      نقشـه  ]دریایی[
 دهند می یبارچینبه کارگران  یبارچین

  
 forecasting  نگري پیش

اي  برآوردي احتمالی از وقـوع پدیـده   ]پژوهی آینده[
 در آینده

  
  نمون  غیرپروازي پیش

    non-flying prototype 
ــوایی[ ــا    ]هـ ــابق بـ ــه مطـ ــایی کـ ــۀ پیکرنمـ نمونـ

امـا بنـا    ،ساخته شده استاستانداردهاي پرواز 
 به دالیلی مجاز به پرواز نیست

 runway configuration  پیکربندي  باند
قـرار گـرفتن   مـوقتی یـا دائمـی    وضـعیت   ]هوایی[

در یـک فرودگـاه کـه    باندها نسبت بـه یکـدیگر   
صـورت مـوازي یـا متقـاطع یـا       ممکن اسـت بـه  

 یا حتی ترکیبی از آنها باشد مورب
  

  پیکربندي  فرودگاه
    airport configuration 

وضــعیت قــرار گــرفتن ســازندهاي یــک   ]هــوایی[
راه و پیشــگاه و  ننــد بانــد و خــزشفرودگــاه ما

 پایانه نسبت به یکدیگر
  

  پیل  خوردگی  موضعی
    local corrosion cell 

] ßپیل الکتروشیمیایی که بر روي سطح  ]خوردگی
آیـد و پیــدایش آن بـه دلیــل    وجـود مــی  فلـز بــه 

اختالف پتانسیل الکتریکـی بـین نـواحی مجـاور     
 است

  
 local cell  پیل  موضعی

] ßیل گالوانی حاصل از کنش موضعیپ ]خوردگی 
  

 میانجی عصب  ←  میانجی پی
  

 نخینۀ عصبی  ←  نخینه پی
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  پیوندهاي  دوگانۀ  مجزا
    isolated double bonds 

ــیمی[ ــه ]ش ــدهاي دوگان ــین   پیون ــه فاصــلۀ ب اي ک
کربنهاي حامل آنهـا بـیش از یـک پیونـد سـاده      

 است
  

  پیوندهاي  دوگانۀ  همجوار
    cumulated double bonds,  

  cumulative double bonds, 
 twinned double bonds 

کم سه کربن  اي که دست پیوندهاي دوگانه ]شیمی[
هـم پیونــد   سـرهم را در یـک ســاختار بـه    پشـت 

 دهند می
  

 tallow  پیه
جامد حاصل از بافتهاي  حیوانی چربی ]غذا فناوري[

ر زیـادي  اچربی گوسفند یا گاو که حـاوي مقـد  
ــباع و  ــرب اشــ ــید چــ ــک اســ ــباع  تــ غیراشــ

(monounsaturated)  دون بـو و طعـم   سفید و بو
 است

  
 edible tallow  پیه  خوراکی

 پیه ۀبو که با تصفی چربی خوراکی بی ]غذا فناوري[
 آید ازطریق عملیات پرس به دست می

  

 inedible tallow  پیه  غیرخوراکی
 قابل خوردن نباشدکه  پیهنوعی  ]غذا فناوري[

 



  

  ت
 endurance  آوري ابت

زمانی که یک هـواگرد یـا خـودروي     مدت ]نظامی[
خـاص،   وضـعیت توانـد در   زمینی یا شناور می

براي مثال بدون سوختگیري مجدد، به عملیـات  
 خود ادامه دهد

  
تابش  جو  atmospheric radiation 

]ــو ــابش  .1 ]ج ــوجت ــد م ــو  بلن ــده از ج   منتشرش
2بررسی همۀ فرایندهاي تابشی مؤثر بر جو . 

  
 solar radiation  ابش  خورشیديت

]وکل تابش الکترومغناطیسی که از خورشـید   ]ج
 شود تشر میمن

  
 dipole radiation  تابش  دوقطبی

تابش الکترومغناطیسی ناشی از نوسـان   ]فیزیـک [
 دوقطبی الکتریکی یا مغناطیسی

  
 cosmic radiation  تابش  کیهانی

]ــو ــه  ]ج ــابش زمین ــانی و    ت ــع کهکش ــه منب اي ک
 فراکهکشانی ناویژه دارد

 ,longwave radiation  بلند  تابش  موج
  longwave 

]ومیکـرون و   4از  لنـدتر موج ب تابشی با طولِ ]ج
 معموالً با منشأ زمینی

  
  shortwave radiation  کوتاه تابش  موج

]ومیکرون و  4موج کوتاهتر از  تابشی با طولِ ]ج
 معموالً با منشأ خورشیدي

  
 annihilation radiation  وديتابش  ناب

تابش الکترومغناطیسی حاصل از نابودي  ]فیزیک[
 الکترون و پوزیترون جفت 

  
 vector valued function تابع  بردارمقدار

تابعی که مقادیر خود را از یـک فضـاي    ]ریاضـی [
کند رداري اختیار میب 

  
 vector function  تابع  برداري
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 رداري باشدفضایی ب تابعی که دامنۀ آن ]ریاضی[
  

 قاعدة تصمیم  ←تابع  تصمیم  
 hazard function  تابع  خطر

احتمال مرگ یـا ازکارافتـادن واحـدي از     ]ریاضی[
جامعــۀ آمــاري در یــک بــازة زمــانی مشــخص 

شرط آنکه آن واحد در ابتداي این بازه زنـده   به
 یا فعال باشد

  
 loss function  تابع  زیان

یر آن زیانهـاي ناشـی از   تابعی که مقـاد  ]ریاضی[
 یک تصمیم آماري است

  
 risk function  تابع  مخاطره

براي یـک تـابع تصـمیم مشـخص، امیـد       ]ریاضی[
ریاضی تابع زیان متناظر با مقادیر مختلف ایـن  

 تابع تصمیم
  

  پیوستۀ  پایینی تابع  نیم
    lower semi-continuous function 

بر یک فضاي  fمقدار مانند حقیقی تابعی ]ریاضی[
با این ویژگـی کـه بـراي هـر عـدد       یتوپولوژیک

}:)({، مجموعــۀ αحقیقــی  α>xfx  بــاز
 است

  

 warp  تابیدگی
 جزئی پوستۀ زمین خم شدن ]شناسی زمین[

  
 king maker  بخش تاج

کسی که امکان به قدرت رسیدن شخص  ]سیاسی[
کند در حالی که خود به هر  فراهم می دیگري را

 دلیلی قادر یا مایل به تصدي آن مسند نیست
  

  وود تأخیر  زمانی  گرین
 زمان همدوسی  ←

  

 faunal dating  گذاري  زیاگانی تاریخ
گـذاري نسـبی    نـوعی روش تـاریخ   ]شناسـی  باستان[

هـاي   مبتنی بر مشاهدة تغییرات تکاملی در گونه
در نهایـت یـک تـوالی    خاصی از پستانداران که 

 آید دست می نگاشتی اجمالی از آن به گاه
  

 گاه تاریک  ←تاریکی  
  

 fire run  تازش  حریق
کــه  حریــق ناخواسـته پیشـروي شـتابان    ]جنگـل [

ویژگی آن افزایش چشمگیر سرعت گسـترش و  
 شدت جبهۀ حریق است

  
 ,station amenities  تأسیسات  ایستگاه

  station facilities 
ــی[ ــواردي   ]ریل ــرق و م ــأمین آب و ب ــزات ت تجهی

 آهن قبیل در ایستگاههاي راه ازاین
  

  سوزانی تأسیسات  درهم
   mass burn facility 

پسماندها در آن سوز که  نوعی زباله ]زیست محیط[
بـراي بازیافـت   را بدون جداسازي یـا فـراوري   

 ندنسوزا می
  

 trench1  تاشه
بـه   بخشی از محوطۀ باسـتانی کـه   ]شناسی باستان[
شــکال مــنظم هندســی و غالبــاً چهــارگوش     اَ

رداري می خاك شود ب 
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 trench2, trenching  زنی تاشه
هــایی بــراي  حفـر تاشــه یــا تاشـه   ]شناســی باسـتان [

ــتیابی بــــه الیــــه هــــاي  نگــــاري و داده دســ
 شناختی باستان

  
 step trenching  اي زنی  پله تاشه

ــتان[ ــی باس ــه در آن    ]شناس ــاوش ک ــوعی روش ک ن
صـورت   نگاري به راي دستیابی به الیهب ها تاشه
 شوند پله حفر می پله

 heat exchanger  گر  گرما تبادل
اي کـه گرمـا را از یـک محـیط یـا       افـزاره  ]فیزیک[

 کند دیگر منتقل می  اي سامانه به محیط یا سامانه
  

  heat exchange  تبادل  گرما
عملیاتی که منجر به گرمایش یـا   مجموعه ]فیزیـک [

  شود ها می سرمایش شاره
  

 تب راجعه  ←تب  بازگشتی  
  

  تبخیرکُن  چرخان
    rotary evaporator, rotavap 

کردن آرام و مـؤثر   دستگاهی براي خارج ]شـیمی [
رار از محلـول یـک ترکیـب    مقدار زیادي حالّ ل فّ

آلی که داخل ظرفی چرخان قـرار گرفتـه اسـت،    
 روش تبخیر در فشار کاهیده به

  
 retrograde evaporation  تبخیر  واگشتی

تبخیر فاز مایع یـک مخلـوط هیـدروکربن     ]شیمی[
در ناحیۀ بحرانی و در تماس بـا فـاز بخـار آن،    
هنگامی که فشار در دماي ثابت افزایش یابد یـا  

 دما در فشار ثابت کاهش یابد

  
 biotransformation تبدیل  زیستی

تبدیل یک ماده به ترکیبـات دیگـر در    ]زیست محیط[
 یت اندامگانهانتیجۀ فعال

  
  recurrent fever  تب  راجعه

ــونی کــه بــه  ]پزشــکی[ وســیلۀ  نــوعی بیمــاري عف
هـاي   شـود و عامـل آن گونـه    بندپایان منتقل می

مختلف بورلیاست و مشخصۀ اصلی آن تبهاي 
  خونی است ْ مکرر و عودکننده همراه با باکتري

 relapsing fever  تب بازگشتی متـ .

  remittent fever  فروکاستی  تب
ــه کــه قطــع    ]گردشــگري[ ــا نوســانات روزان ــب ب ت

  شود نمی
  
 grey propaganda  بلیغات  خاکستريت

  تبلیغاتی که منبع مشخصی ندارد ]نظامی[
  

 white propaganda  تبلیغات  سفید
تبلیغاتی کـه از سـوي منبـع مشـخص و      ]نظـامی [

شود و همان منبع مسئولیت  معتبري منتشر می
  پذیرد آن را می

  
 black propaganda  ت  سیاهتبلیغا

منبع واقعـی  منبعی غیر از تبلیغاتی که از  ]نظـامی [
  شود صادر می

  
 حفرة گوش میانی  ←تبیره  

  
 سنجی صماخ  ←سنجی   تبیره
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پ  pulser  ساز تَ
ابزاري الکترونیکی که َتپهـاي/ پالسـهاي    ]فیزیـک [

کند عمر تولید می رانرژي و کوتاهالکتریکی پ 
  

 sand hump  تپۀ  شنی
اي شنی که در انتهاي یـک خـط فرعـی     تپه ]ریلی[

 کنند براي متوقف کردن قطار فراري ایجاد می
  

 abyssal hill, abyssal knoll  تپۀ  مغاکی
] ßر دساختاري معموالً آتشفشـانی   ]شناسی اقیانوس

 متر 1000کف اقیانوسها با ارتفاع کمتر از 

  
 abatement  تخفیف

 بیماري کاهش شدت عالئم ]گردشگري[
 activation analysis  تجزیۀ  کنانشی

ی یا کیفی عناصر یا ایزوتوپهاي  ]فیزیک[ تعیین کم
خاص در یک نمونه با مقایسۀ طیفهاي انرژي و 

عمــر ایزوتوپهــاي پرتــوزایی کــه بــا تــابش  نــیم
  اند وجود آمده نوترون در آن به

  کنانشی تجزیۀ نوترون متـ .
    neutron activation analysis 

  

  کنانشی تجزیۀ  نوترون
 تجزیۀ کنانشی  ←

  
 on-track equipment  رو تجهیزات  خط

روي بـر  آهن که  آالت نگهداري خط ماشین ]ریلی[
 کنند ریل حرکت می

  
 work equipment  تجهیزات  عملیات

رو کـه از آنهـا    رو و غیرخط تجهیزات خط ]ریلـی [
 کنند آهن استفاده می براي نگهداري خط

  
  رو خطتجهیزات  غیر

    off-track equipment 
آهن که قـادر بـه    آالت نگهداري خط ماشین ]ریلی[

حرکــت بــر روي ریــل نیســتند و در حــریم آن  
 گیرند مورد استفاده قرار می

  
 تحرك رانشی  ←تحرك  

  
 drift mobility  تحرك  رانشی

پذیري حاملهاي بار تحت  شاخص حرکت ]فیزیـک [
  ا یا فلزرسان تأثیر میدان الکتریکی در نیم

 mobility  تحرك متـ .

  
 survival analysis  تحلیل  بقا

هاي مربوط به زمان شکست  تحلیل داده ]ریاضی[
 یا زمان رخداد پیشامدهاي خاص

  تحلیل  تأثیر  متقابل
    cross impact analysis 

تحلیــل احتمــال وقــوع رویــدادها یــا  ]پژوهــی آینـده [
 روندها و میزان تأثیر آنها بر هم

  
 sequential analysis  اي دنباله  تحلیل

اي از آمار ریاضی که در آن تعداد  شاخه ]ریاضی[
مشـخص نیسـت و براسـاس      مشاهدات از پیش

 شود نتایج آزمایش تعیین می
  

 trend analysis  تحلیل  روند
پـایش تغییـر متغیرهـاي برگزیـده از      ]پژوهی آینده[

 گذشته تا به امروز
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  تحلیلگر  ارتفاع  تَپ
    pulse-height analyser  

پهـا/ پالسـهاي   ابـزاري الکترونیکـی کـه تَ    ]فیزیک[
مختلف را دریافت و آنها را برحسب ارتفاعشان 

  کند بندي می دسته
 multichannel analyserکاناله  تحلیلگر بس متـ .

  
 پتحلیلگر ارتفاع تَ  ←کاناله   تحلیلگر  بس

  
  تحلیل  موضوعهاي  نوآیند

    emerging issues analysis 
ــده[ ــی آین ــی   ]پژوه ــایی و بررس ــري و شناس ردگی

 موضوعها پیش از همگانی شدن آنها
  

  تحول  الیۀ  آمیخته
    mixed-layer evolution 

]وکه نوعاً در  تغییر سه ]ج قسمتی الیۀ مرزي جو
 دهد هواي خوب و آفتابی و در خشکی رخ می

  
 landscape evolution  تحول  منظر

 در گذر زمان  منظریت تغییر ماه ]جنگل[
 Hydrocharis  تخت  قورباغه

ایـان بـا    اي آبزي از تخـت قورباغـه   سرده ]گیاهی[
شـکل شـناور بـر     گلهاي منظم و برگهـاي قلبـی  

سطح آب که گلهاي آن داراي سـه کاسـبرگ و   
سه گلبرگ و یک تا سه پرچم یـا بیشـتر و یـک    

 اي تحتانی است حجره مادگی تک
  

ایان قورباغه تخت  Hydrocharitaceae 
ــا  ســانانِ واش اي از قاشــق تیــره ]گیــاهی[ آبــزي ب

اي و مـادگی تحتـانی و    قطعه گلهاي سه تا شش
 میوة پوشینه

  

 baby bed, cot  تخت  کودك
 تختخواب نوزاد یا کودك با حفاظ بلند ]گردشگري[

  
 no-flare landing  نشینی تخت

نشسـت هواپیماهـاي داراي چـرخ دماغـه      ]هوایی[
که هـر سـه ارابـۀ فـرود همزمـان بـا        صورتی به

  سطح باند تماس پیدا کنند
  

   ,cargo batten  تختۀ  زهوار
   hold sparring, hold batten,   
    sparring batten, spar ceiling 

طـور ثابـت یـا     که به هایی تختههر یک از  ]دریایی[
 نصـب انبارهـاي شـناور    يهـا  ر دیوارهبموقت 

د بـار بـه بدنـه    برخوریک سو از شود تا از  می
د و از سوي دیگر جریان هـوا را  جلوگیري شو

  دمیسر ساز
  

 plane table  پایه سه تخته
ــه[ ــرداري نقش ــه ]ب ــک    تخت ــا ی ــراه ب ــه هم رســمی ک

برداري بر یک  براي برداشتهاي نقشه راستایاب
  شود پایه استوار می سه

  

 degradation  تخریب
] ß آور در خواص فیزیکـی و   تغییر زیان ]خـوردگی

 میایی یک مادة غیرفلزيشی

  تخریب  اطالعات
    information destruction 

بخشی از تهدید جنگ اطالعات، شـامل از   ]نظـامی [
دسترسی بـه آنهـا در   عدم ها یا  دادن داده دست

ک خصمانه  اثر تَ
  

 target allocation  تخصیص  هدف
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فرایند تعیین هدف یا قلمرو هوایی خـاص   ]نظامی[
 هوا به آتشبار زمین براي موشک رهگیر یا

  
 matrix porosity  تخلخل  خمیره

یا بخش ریزدانـۀ یـک    خمیرهتخلخل  ]شناسی زمین[
 سنگ کربناتی

  
 ,unloading, discharge  تخلیه

  discharging 
  شناورخالی کردن بار  ]دریایی[
  

 abatement  تخفیف
 کاهش شدت عالئم بیماري ]پزشکی[
  

 ovary  تخمدان
کـه   مـادگی رآمدة قاعدة یک بخش ب ]شناسی زیست[

  حاوي تخمک است
 این واژه مصوب فرهنگستان اول است. توضیح:

  
 inferior ovary  تخمدان  تحتانی

گل متصـل   نهنجی که به زیر  تخمدان ]شناسی زیست[
 است

  
 superior ovary  تخمدان  فوقانی

ی که بـاالتر از سـایر اجـزاي     تخمدان ]شناسی زیست[
 گل قرار گرفته است

 integument, tegument  پوش کتخم
ساختار پوششی در اطراف تخمـک   ]شناسی زیست[

  گیاهان
  

  acetic fermentation  اي تخمیر  سرکه
اسـید   اکسایش الکل و تبدیل آن به استیک ]شیمی[

  وسیلۀ استوباکتر به
  

 ,ground arrangements  تدارکات  محلی
  land arrangements 

ــ ]گردشــگري[ ــد انتق ــه خــدماتی مانن ال مســافران ب
اقامتگاهها و کرایه کـردن خـودرو و بازدیـد از    
دیــدنیها کــه در مقصــدهاي گردشــگري بــه     

 شود گردشگران ارائه می
  

  information transport  ترابري  اطالعات
بخشی از فعالیتهاي جنگ اطالعات، شامل  ]نظامی[

ــال داده ــع  انتق ــاط جم ــا از نق ــاط   ه ــه نق آوري ب
 فادهسازي یا است ذخیره

  
 transponder  تَراپاسخگر

ــابرات[ ــزاره ]مخ ــیگنال/   اف ــه س ــاهواره ک اي در م
ــا  نشــانک داده را، پــس از دریافــت و تقویــت، ب

 کند بسامد دیگري دوباره ارسال می

  
 trans-splicing  تراپیرایش

رِنـاي  هاي دو  فرایندي که در آن بیانه ]شناسی ژن[
متفاوت، با برش و دوخت بـه یکـدیگر، در    پیک

  کنند ي رسیده شرکت میرنایک  تشکیل
  trans-RNA splicing  ـ رِناپیرایش ترا متـ .

  رِناپ تراپیرایش پیش         
  pre-mRNA trans-splicing  

  
 تراپیرایش  ←رِناپ   تراپیرایش  پیش
 تراپیرایش  ←تراـ رِناپیرایش  
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 striding level, stride level  تراز  آزاد
 ازي بـا محـور افقـی   مـو تـرازي کـه    ]بـرداري  نقشه[

قــرار داده بــر روي آن بــرداري  دســتگاه نقشــه
گیــري انحــراف  د و از آن بــراي انــدازهشــو مــی

 دکنن محور افقی نسبت به صفحۀ افق استفاده می
  

 cylindrical level  اي تراز  استوانه
 دار به شکل استوانه ترازي حباب ]برداري نقشه[
  

 plate level  اي تراز  صفحه
گــاه  تــرازي کــه روي صــفحۀ تکیــه ]يبــردار نقشــه[

شـود و بـراي    برداري نصـب مـی   دستگاه نقشه
ترازکردن دستگاه یا قـائم قـراردادن محـور آن    

 رود کار می به
  

 ,circular level  تراز  کروي
  universal level, spherical level 

نوعی تراز که سطح زبرین آن کروي  ]برداري نقشه[
 ستاست و حباب داخل آن دایره ا

  
 transition level, TLV  تراز  گذار

کـه   فـرازاي گـذار   بااليترین ارتفاع  پایین ]هوایی[
 توان در آن پرواز کرد می

  

 coincidence level  تراز  لوبیایی
کــه در آن  اي نــوعی تــراز اســتوانه ]بــرداري نقشــه[

تصـویرهاي دو لبــۀ حبـاب بــا اسـتفاده از یــک    
 شوند سامانۀ منشوري در مقابل هم دیده می

  

 diffusive equilibrium ترازمندي  پخشی 
]وحالت پایاي ناشی از فرایند پخش ]ج  

  تعادل پخشی . متـ

  ترازمندي گرانشی، تعادل گرانشی 
  gravitational equilibrium  

 ترازمندي پخشی  ←ترازمندي  گرانشی  
  

 ترازیاب خودکار  ←ترازیاب  خودتنظیم  
  

  ,automatic level  ترازیاب  خودکار
    automatic levelling instrument  

ــرداري نقشــه[ ــه یــک ســامانۀ   ]ب ــابی مجهــز ب ترازی
کننده که وقتی دستگاه تا حدي از تنظیم  تصحیح

شود خـط دیـد    تراز خارج شده باشد، سبب می
  طور خودکار افقی باقی بماند به

 ,self-adjusting level  ترازیاب خودتنظیم .متـ 
 self-aligning level, 

  
 ترازیابی دقیق  ←یک   ترازیابی  درجه

  
  ,precise levelling  ترازیابی  دقیق

    levelling of high precision 
ــه[ ــرداري نقش ــت و     ]ب ــا دق ــه ب ــابی ک ــوعی ترازی ن

سرشــکنی مکــرر و واســنجی تجهیــزات انجــام 
  شود می
  first-order levelling  یک ترازیابی درجه .متـ 

  
 indirect levelling ترازیابی  غیرمستقیم

تعیین اختالف ارتفاع با استفاده از هر  ]برداري نقشه[
 ترازیابی مستقیمروشی غیر از روش 

  
 ,dumpy level  ترازیاب  یکپارچه

    dumpy levelling instrument 
طور ثابت  ترازیابی که دوربین آن به ]برداري نقشه[

 به صفحۀ پایۀ دستگاه متصل است
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  ترازیابی  مثلثاتی

    trigonometric levelling, 
  trig levelling  

گیـري   تعیین اختالف ارتفاع با انـدازه  ]بـرداري  نقشه[
  زوایاي قائم بین نقاط

  یابی مثلثاتی ارتفاع .متـ 
  trigonometric heighting  

 vertical angulation  یابی قائم زاویه         
  

 direct levelling  ترازیابی  مستقیم
تعیین اختالف ارتفـاع بـا اسـتفاده از     ]بـرداري  نقشه[

ترازیاب و مشاهدة مستقیم درجات روي چوبۀ 
 ترازیابی

 ,water budget  ترازینۀ  آب
  basin accounting 

]ومیـزان آب ورودي و خروجـی یـک منطقـه      ]ج
  و جذب خاك روانابشامل بارندگی و تبخیر و 

 ,hydrologic budget    شناختی ترازینۀ آب. متـ 
 hydrologic accounting  

  water balance    توازن آب          
 hydrologic balance    شناختی توازن آب          

  
ترازینۀ  آب  جو  

    atmospheric water budget 
]وموجود در آب مقدار میزان تغییر در  ]ج در جو

که با اختالف میان مقدار حال گذر از یک منطقه 
در همـان  زمـین   تبخیر در سطحمقدار بارش و 

 برابر استمنطقه 
  

 ترازینۀ آب  ←شناختی   ترازینۀ  آب
  

ترازینۀ  تابش  جو  
    atmospheric radiation budget 
 ] ـودر    میزان ]ج دفع یا کسب انرژي تابشـی جـو

 زمان و مکان معین
  

 آرایۀ ژنگانی  ←  تراشۀ  ژنگانی
 auditory training  تربیت  شنوایی

] ßکار بستن روشهاي توانبخشی  به ]یشناس  شنوایی
شنوایی براي اسـتفادة بهینـۀ فـرد از باقیمانـدة     

 (residual hearing)شنوایی 
  

 food preference  ترجیح  غذایی
گزینش یک یا چند نوع مادة غذایی یا غـذا   ]تغذیه[

 از میان مواد غذایی یا غذاهاي دیگر
  

 cargo clearance  ترخیص  کاال
 ارج کردن کاال از گمركفرایند خ ]دریایی[
  

 smoking cessation  ترك  سیگار
 قطع مصرف سیگار ]شناسی روان[
  

 ترکیب مواد بدن  ←ترکیب  بدن  
  

 cluster compound  اي ترکیب  خوشه
ترکیبی که در آن گروهی از اتمهـاي فلـز    ]شیمی[

ل ـر متصـ ـفلز به یکدیگ ـ وسیلۀ پیوندهاي فلز به
 شوند می

  
 body composition  نترکیب  مواد  بد

نسبت چربی و پروتئین و کربوهیدرات و  ]تغذیه[
  آب و مواد معدنی در بدن
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   ترکیب بدن متـ .
  

 brakeman  ترمزبان
یکی از مأموران قطار یا محوطـۀ ایسـتگاه    ]ریلی[

 که وظیفۀ وارسی شیرهاي ترمز را برعهده دارد
  

ترمودینامیک  جو  
    atmospheric thermodynamics 

]جو[ بررسی ترمودینامیکی جو 
 well injection تزریق  در  چاه

 چاه درونوارد کردن سیاالت  ]زیست محیط[
  

 deep-well injection تزریق  در  عمق
ــیط[ ــت مح ــا     ]زیس ــام ی ــاك خ ــماند خطرن ــع پس دف

  شده با تلمبه کردن آن به چاههاي عمیق تصفیه
  

 lomentum  تسبیحی
ـاهی [ ا خورجین که غالف اي از نوع نیام ی میوه ]گی

 ها باریک شده است دانه فاصلۀ میانآن در 
  

  خواهان تسهیالت  توان
    facilities for disabled 

تسهیالتی ویژه بـراي پاسـخگویی بـه     ]گردشگري[
 )معلول(خواه  نیازهاي خاص مهمانان توان

  
  تسهیالت  خودپذیرا

    self-catering facilities 
ــگري[ ــراي  ]گردشـ ــات الزم بـ ــگرها  امکانـ گردشـ
وپز غذا  نحوي که بتوانند خود به تهیه و پخت به 

 بپردازند
  

 crown  تشتک
نوعی در بطري از جـنس فلـز کـه بـا      ]غذا فناوري[

 شود کاري بر روي بطري نصب می پرس
  

 ripple tank  تشتک  موج
عمق محتوي مایع  ابزاري شامل تشتی کم ]فیزیک[

 و یک مولد سادة موج براي تولید موج سـطحی 
 در مقیاس آزمایشگاهی

  
 diagnosis  تشخیص

ــمبیمــاري براســاس شناســایی  ]پزشــکی[ و  عالئ
 هاي آزمایشگاهی ها و تاریخچه و یافته نشانه

  تشخیص  آزمایشگاهی
    laboratory diagnosis 

حاصل از بررسیهاي شیمیایی  تشخیص ]پزشکی[
شـــــناختی و   و میکروســـــکوپی و ایمنـــــی  

 افتهاشناختی خون و ترشحات و ب آسیب

  
 differential diagnosisتشخیص  افتراقی

هـاي بـالینی    که بر یافته تشخیصنوعی  ]پزشـکی [
استوار است و در آن با افتراق بین دو یـا چنـد   

ــه  بیمــاري ــمک ــابه دارنــد،  عالئ  بیمــاري  مش
 شود شناسایی می

  
 clinical diagnosis  تشخیص  بالینی

هـا و   عالمـت براسـاس   تشـخیص نوعی  ]پزشـکی [
  هاي بالینی نهنشا

  
  اي تشخیص  تغذیه

    nutrition diagnosis 
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اي  درك و شناسایی ماهیت مشکل تغذیـه  ]تغذیه[
 که فرد به آن دچار یا در معرض آن است

  
 physical diagnosis  تشخیص  جسمانی

  حاصل از معاینات فیزیکی تشخیص ]پزشکی[

  
  شناختی تشخیص  زیست

    biological diagnosis 
ــکی[ ــ ]پزش ــت تعی ــاريین عل ــتفاده از   بیم ــا اس ب

 شناختی بر روي حیوانات آزمایشهاي زیست

  
  شناختی تشخیص  یاخته

    cytologic diagnosis, 
  cytohistologic diagnosis 

ــکی[ ــت   ]پزش ــین عل ــاريتعی ــتفاده از   بیم ــا اس ب
 شناختی آزمایشهاي یاخته

 exacerbation  تشدید
و  عالئــم و  بیمــاري افــزایش شــدت    ]پزشــکی [ 

 آنهاي  انهنش

  

 پادتشدید  ←تشدید  موازي  
  

 تصحیح سرمایشی  ←تصحیح  تابشی  
  

 cooling correction  تصحیح  سرمایشی
گرماسـنجی  حـین  تصحیحی که بایـد در   ]فیزیک[

اعمال شود تا مبادلۀ گرما بـین جسـم و محـیط    
  اطرافش نیز در نظر گرفته شود

 radiation correction  تصحیح تابشی  متـ .

  
 تصرف قهرآمیز  ←ف  قدرتمندانه  تصر

  
 forcible entry  تصرف  قهرآمیز

ـامی[ تســخیر و حفــظ مواضــع نظــامی در      ]نظـ
  برخورد با نیروي متخاصم مسلح

 تصرف قدرتمندانه متـ .
  

 opaque projector  تصویرافکن
توان متن و نمودار و  که با آن میفراتابی  ]عمومی[

ي شـفافه  تصویر را بدون نیاز به انتقال بـر رو 
  مستقیماً بر روي پرده یا دیوار نمایش داد

  
 ,inverted image  تصویر  وارون

  reversed image 
اي  درجـه  180تصـویري کـه بـا گـردش      ]فیزیک[

شود و در نتیجـۀ   نسبت به جسم باز نموده می
 شود آن باال به پایین و چپ به راست منتقل می

  
 cloud attenuation  تضعیف  اَبري

]وبروسیلۀ اَ تابش ریزموج به اهشک ]ج 
 ترازمندي پخشی  ←  تعادل  پخشی

  

 genetic equilibrium  ژنی تعادل  
هاي یـک ژن   ثابت ماندن فراوانی دگره ]شناسی ژن[

خاص در نسلهاي متوالی در جامعه یا گروهـی  
  از افراد که آمیزش تصادفی دارند

  
 ترازمندي پخشی  ←تعادل  گرانشی  

  
  ذاییتعدیل  رژیم  غ

    dietary modification, 
  diet modification  
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ایجاد تغییراتی در رژیم غـذایی بـا هـدف     ]تغذیه[
ها یـا عـوارض یـک بیمـاري یـا       کردن نشانه کم

  درمان آن
  

 bed and breakfast  تعرفۀ  با  صبحانه
تعرفۀ اتـاق بـا در نظـر گـرفتن قیمـت       ]گردشگري[

  صبحانه
  B and B  با صبحانه متـ .

  

 all inclusive  ۀ  جامعتعرف
عالوة قیمـت سـه وعـده     تعرفۀ اتاق به ]گردشگري[

  غذا و تسهیالت و نوشیدنیهاي مشخص
 جامع متـ .

  

 freight tariff  تعرفۀ  حمل  بار
که یک خط کشتیرانی یـا انجمـن    جدولی ]دریـایی [

کرایـۀ   تعرفـۀ کند و حاوي  کشتیرانی منتشر می
  کاالهاستانواع حمل براي 

  

 ,room only  اتاق قطتعرفۀ  ف
    European Plan, EP 

تعرفۀ اتاق بدون درنظر گـرفتن قیمـت    ]گردشگري[
  غذا یا نوشابه

 فقط اتاق متـ .
  ,full board  تعرفۀ  کامل

    American Plan, AP, en pension,   
  full pension 

تعرفــۀ اتــاق بــا در نظــر گــرفتن قیمــت   ]گردشــگري[
  صبحانه و ناهار و شام

 لکام متـ .

  
   ,half board  کامل تعرفۀ  نیمه

    demi-pension,  
    Modified American Plane  

تعرفۀ اتـاق بـا در نظـر گـرفتن قیمـت       ]گردشگري[
  صبحانه و ناهار یا شام

 کامل نیمه متـ .

  
    تعطیالت  بهاره

  spring break, march break 
اي مـــدارس و  هفتـــه تعطـــیالت یــک  ]گردشــگري [ 

ورها در اوایل فصل بهار دانشگاههاي برخی کش
که غالباً موجب فعالیت گردشگري دانشـجویان  

  شود می
  

 ,long holiday(s)  تعطیالت  طوالنی
  long vacation(s) 

تعطیالتی که در آن فرد چهار شـب و   ]گردشـگري [
 پنج روز یا بیشتر دور از خانه اقامت کند

  
  ,short holiday(s)  تعطیالت  کوتاه

    short vacation(s), short break  
تعطیالتی که در آن فرد یک تا سه شب  ]گردشگري[

 یا دو تا چهار روز دور از خانه اقامت کند

  
 suspension of disbelief تعلیق  ناباوري

و  باورداشـت نمـایش  تمایل تماشاگر به  ]ینمایش[
  آن قراردادهاي

  تعهد  خدمات  عام
    universal service obligation, USO  

تعهد به ارائۀ خدمات پایۀ تلفنی یا سایر  ]تمخابرا[
خدمات مخابراتی به کل جمعیت کشـور یـا یـک    

بهـایی کـه در اسـتطاعت عمـوم مـردم       اناحیه ب
  باشد
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 تغذیۀ وریدي  ←اي   تغذیۀ  غیرروده
  

 artificial recharge تغذیۀ  مصنوعی
ــیط[  ــت مح ــابع   ]زیس ــه در آن آب از من ــدي ک فراین

هاي زیرزمینی هدایت سطحی به محل ذخیرة آب
 شود می

  
 ,parenteral nutrition  تغذیۀ  وریدي

  parenteral feeding 
جز  از راهی بهبه بدن رساندن مواد مغذي  ]تغذیه[

  لولۀ گوارش
 اي تغذیۀ غیرروده متـ .

  
  تغذیۀ  وریدي  تام

    total parenteral nutrition, TPN,  
  hyperalimentation  

امی مواد مغذي مورد نیـاز  تم کردن رداو ]تغذیـه [
 بیمار مستقیماً از راه عروق

  
  تغذیۀ  وریدي  محیطی

   peripheral parenteral nutrition, PPN 
مواد مغذي مورد نیـاز بیمـار   کردن د ارو ]تغذیـه [

سـیاهرگ   ماننـد مستقیماً از راه عروق محیطـی  
 سفالیک

  
  تغذیۀ  وریدي  مرکزي

    central parenteral nutrition, CPN 
مواد مغذي مورد نیـاز بیمـار   کردن رد او ]تغذیـه [

ــد   ــزي ماننــ ــروق مرکــ ــتقیماً از راه عــ  مســ
 سیاهرگ زبرین بزرگ

  

 aircraft replenishment  تغذیۀ  هواگرد
هـواگرد، ماننـد    نیـاز  موردرساندن مواد  ]نظـامی [

و حـد  سوخت و روغن و گازهـاي فشـرده، بـه    
 مقدار و وزن معین

  
 lability  تغییرپذیري

ــ[ ــینی     ]یمیش ــهولت جانش ــر س ــاظر ب ــی ن کیفیت
 گروههاي متصل در همتافتها و مولکولها

  
 pyropolymer  بسپار فتَ

ماده  فکافت یک بسپار پیشبسپاري که از تَ ]شیمی[
(precursor) شود حاصل می  

  
 spa  تفریحگاه  تندرستی  طبیعی

اي که  شده تفریحگاه تندرستی شناخته ]گردشگري[
وامل درمان طبیعی مانند در آن گردشگران با ع

هواي  و هاي آبگرم و و آب چشمهو خاك و دریا 
ــکی و     ــب پزش ــاي مناس ــاه درمانه ــالم و گ س

 شوند بهداشتی معالجه می
  

 شناوري بلور  ←تفریق  گرانشی  

  
 component separation تفکیک  اجزا

بنـدي پسـماندها    جداسازي یا دسـته  ]زیسـت  محیط[
 ادهندة آنه برحسب اجزاي تشکیل

  
 target discrimination  تفکیک  هدف

بـا  اهـداف   اهمیـت  شـخیص شناسایی و ت ]نظامی[
  هاي مراقبتی یا هدایتی برخی سامانهاز  استفاده

 ,spray gun  تفنگ  افشانش
  spraying pistol, chopper gun 
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اي که با هوا یا سیالی فشـرده کـار    وسیله ]رنگ[
ون بـه بیـر   اي کنـد و پوشـرنگ را از روزنـه    می
 راند می

  
  تقارن  وارونی  زمان

    time-reversal symmetry 
نـاوردایی جبـري قـوانین بنیـادي تعینـی       ]فیزیک[

  وارونی زمانفیزیک تحت 
  

 slab approximation  تقریب  تختالی
]وقریبی براي ساده کردن با در الیۀ آمیخته، ت ]ج

 توجه به تکانۀ افقی
  

  بست تقریب  تنگ
    tight-binding approximation 

روشی تقریبـی بـراي محاسـبۀ سـاختار      ]فیزیک[
  نواري الکترونها در جسم جامد

  
 capacitive divider  گر  خازنی تقسیم

طور متوالی با منبع  دو یا چند خازن که به ]فیزیک[
گیرند تا ولتاژ منبع را بـه نسـبت    تغذیه قرار می
 شان تقسیم کنند عکس ظرفیت

  
 stillman  تقطیرگر

 متصدي دستگاه تقطیر ]یشیم[
  

 video amplifier  کنندة  تصویر تقویت
اي کـه سـیگنال/ نشـانک     کننده . تقویت1 ]مخابرات[

سازي  تصویر دوربین تلویزیون را قبل از مدوله
اي در گیرنـدة   . افـزاره 2کند  و ارسال تقویت می

تلویزیون که سیگنال/ نشانک تصـویر دریـافتی   

عۀ کاتـدي تقویـت   را قبل از نمایش در المپ اشـ 
 کند می

  تقویت  نیروي  فضایی
    space force enhancement 

رزمــی بــراي بهبــود   پشــتیبانی عملیــات ]نظـامی [
کارایی نیروهاي نظامی و نیز پشتیبانی از سایر 

ــاي ــات نیروهـ ــراد اطالعـ ــامی و  ی و افـ غیرنظـ
 تجاريکاربران 

  
 information attack  تَک  اطالعاتی

لیت براي دستکاري یا تخریـب  هرنوع فعا ]نظامی[
هاي اطالعاتی دشمن، بدون ایجاد تغییـر   سامانه

  مشهود در موجودیت فیزیکی آنها
  
 preemptive attack  دستانه پیش  کتَ

حمله به دشمن براسـاس شـواهد مسـلم     ]نظـامی [
  الوقوع نیروهاي او مبنی بر حملۀ قریب

  
 catalytic attack  آمیز تحریک  کتَ

ــه ]نظــامی[ ــگ   حمل ــراي ایجــاد جن ــاناي کــه ب  می
چینی قـدرت سـومی    دسیسه باقدرتهاي بزرگ 

 شود طراحی می
  

 monomial, monom  اي جمله تک
عبارتی جبري که فقط شامل یـک جملـه    ]ریاضی[

عدد و تـوانی از متغیـر    ضرب حاصلصورت  به
 است

  
 monocular  چشمی تک

اي کـه بـراي تجهیـز یـک      ویژگی وسـیله  ]فیزیک[
  شود یا ساخته میچشم طراحی 
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 repeater  تکرارکننده

اي کـه سـیگنال/ نشـانک رقمــیِ     افـزاره  ]مخـابرات [
درونداد را براي انتقال مجدد، تقویت و بازآرایی 

 کند بندي می و از نو زمان
 Monotropa  سو تک

ـاهی [ علفـیِ چندسـالۀ    سـوئیانِ  اي از تک سرده ]گی
 بدون سبزینه که شامل دو گونه است

  
 Monotropaceae  سوئیان تک

ـاهی [ رسـت   علفیِ پـوده  سانانِ اي از خلنگ تیره ]گی
 بدون سبزینه

  

 finishing1  تکمیل
فرایند فیزیکی یـا شـیمیایی بـراي ایجـاد      ]شـیمی [

ویژگی مطلوب در منسوجات در مراحل پایـانی  
 تولید

  
 same as  نهشت تک

اي کـه بـا    ظـاهر جداگانـه   بـه  بافـت  ]شناسـی  باستان[
پــارچگی و تعلــق آن بــه پژوهشــهاي بیشــتر یک
 شود بافتی دیگر روشن می

  
 pedion, monohedron  وجهی تک

دیسۀ بلوري بازي که فقط یک وجـه   ]شناسی زمین[
 اندازة متقارن است دارد و فاقد وجوه هم

ارز  وجـه منفـردي از بلـور کـه وجـه هـم       ]فیزیک[
  متقارن ندارد

  

تالطم  جو  atmospheric turbulence 
]وکـه در انتقـال گرمـا و    حرکتهاي  ]ج اتفاقی جو

 است رطوبت و تکانه مؤثر

  
 test cross  تالقی  آزمونی

تالقی یک  دورگه با والـدین جـورتخم    ]شناسی ژن[
 نهفتۀ خود

  

 bittern  تلخابه
شـدة دریـا یـا شـوراب حـاوي       آب تغلیظ ]شیمی[

برمیـــدها و نمکهـــاي منیـــزیم و کلســـیم کـــه  
 کلرید آن گرفته شده باشد سدیم

 midden  زباله تل 
اي متشــکل از دورریزهــاي  پشــته ]شناســی باســتان[

 فرهنگی و طبیعی
 

 kitchen midden  تل  زبالۀ  خانگی
ــتان[ ــاي  تـــــوده ]شناســـــی باســـ اي از دورریزهـــ

اي که در کنار یـک خانـه یـا محوطـۀ      آشپزخانه
 گیرد استقرار شکل می

  
 afocal telescope  کانون تلسکوپ  بی

] ßبدون کانون نهایی که در  تلسکوپی ]رصدي نجوم
 نهایت هستند آن شیء و تصویر هر دو در بی

  
  تلسکوپ  پرتوگاما

    gamma-ray telescope 
تلسکوپ و آشکارسازي که از آن بـراي   ]فیزیـک [

 کنند رصد کردن در گسترة پرتوگاما استفاده می
  

  تلسکوپ  کاسگرینی
   Cassegrain telescope 

] ßی داراي یـک آینـۀ   تلسکوپی بازتاب ]رصـدي  نجوم
ثانویۀ کوژ که نور را به مرکز آینۀ اصـلی، کـه   

  تاباند اي در آن تعبیه شده است، باز می روزنه
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 Gregorian telescop  تلسکوپ  گریگوري

] ßاي که آینۀ ثانویـۀ   تلسکوپی دوآینه ]رصدي نجوم
  آن کاو است

  
  النهاري تلسکوپ  نصف

    meridian telescope, 
  transit telescope, meridian circle 

] ßتلسکوپی که بـر یـک محـور ثابـت      ]رصدي نجوم
محـل   النهار نصفمستقر است و فقط در امتداد 

  کند حرکت می
 transit instrument    النهاري ابزار نصف متـ .

  کاسگرینیـ  تلسکوپ  نیوتونی
    Newtonian-Cassegrain telescope 

] ßراي نوعی تلسـکوپ کاسـگرینی دا   ]رصـدي  نجوم
آینۀ تخت و قائمی که مانع از همگرایـی باریکـۀ   

سـمت لولـۀ    و آن را به شود مینور آینۀ ثانویه 
  کند هدایت می (tube)تلسکوپ 

  
  جاشونده تلماسۀ  جابه

 تلماسۀ متحرك  ←
  

 mobile dune  تلماسۀ  متحرك
اي ساحلی کـه براثـر حرکـت     تلماسه ]شناسی زمین[

ح آن فاقـد  آید و بخشی از سـط  وجود می باد به
 پوشش گیاهی است

 shifting dune    جاشونده تلماسۀ جابه متـ .
  

   trigger  تلنگر
 انگیزد محرکی که واکنشی را برمی ]شناسی روان[
  

 tourist trap  تلۀ  گردشگري
مکانی که گردشگرها را جذب و سپس  ]گردشگري[

آنها را ناچار به پرداخت پول زیاد بابت خدمات 
 کند شده می رائهناکافی و نامناسب ا

  
 tire patch  تماسگاه  الستیک

روي بـر  آن قسـمت از السـتیک کـه     ]شهري درون[
شــکل اســت و قطــر  بیضــی و زمــین قــرار دارد

بزرگ آن در راستاي حرکـت خودروسـت و از   
 دشو میبررسی تصادف استفاده  درآن 

  
 full elevator  افقی سکان تمام

بـا   یزاویـۀ سـکان افقـ   حرکتی که در آن  ]هوایی[
فرمان خلبان یا سامانۀ مراقبت پرواز تا آخرین 

 کند حد خود تغییر می
 full rudder  عمودي سکان تمام

 سکان عموديحرکتی که در آن زاویۀ  ]هـوایی [
با فرمان خلبـان یـا سـامانۀ مراقبـت پـرواز تـا       

  کند آخرین حد خود تغییر می
  

 full aileron  شهپر تمام
شهپر بـا فرمـان    حرکتی که در آن زاویۀ ]هوایی[

خلبان یا سامانۀ مراقبت پـرواز تـا آخـرین حـد     
 کند خود تغییر می

  

 run-through  تمرین  یکسره
یـا   هپردیک وقفۀ یک صحنه یا  تمرین بی ]ینمایش[

 نمایش کل
  

 auditory discrimination تمیز  شنیداري
] ßــاي   ]شناســی  شــنوایی ــایی تشــخیص محرکه توان

 صوتی از یکدیگر
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 flame cleaning  اي شعله  تمیزکاري
] ß سازي سطوح فلزات  روشی در آماده ]خـوردگی

براي عملیات بعـدي کـه در آن از شـعله بـراي     
 شود زدایی و رفع آلودگیها استفاده می پوسته

  

 Tamus  تمیس
اي از تمیسیان باالرونـدة علفـی بـا     سرده ]گیاهی[

شــکل و آرایــش مــارپیچی و     برگهــاي قلبــی 
 گ قرمز درخشانرن هاي سته به میوه

  

 Dioscoreales  سانان تمیس
 بنـدي  ایهـا کـه در رده   لپـه  اي از تک راسته ]گیاهی[

ي شوند سه تیره را شامل می.پی.جی.  ا 
  

 Dioscoreaceae  تمیسیان
ـاهی [ اي یــا  درختچـه  ســانانِ اي از تمـیس  تیـره  ]گی

سـاقه یـا غـده     علفی باالرونده کـه داراي زمـین  
شکل یا پیکانی  قلبی هستند و برگهاي آنها غالباً

 است
 ظرفیت  ←بار   نتُ
  
 ,somite, mesoblastic segment    پار تَن
  mesodermic segment,  

  primitive segment, 
 primordial segment, 

 protovertebral segment    
پوست که در  میان ةتوددو هریک از  ]ع. پایۀ پزشکی[
ت لولۀ عصبی رویان قرار دارد و پوس و سويد

 سازد را می ها ستون مهرهو ماهیچه و 
  
 overdamping  ندمیراییتُ

وضعیت سامانۀ نوسانی میرا هنگامی که  ]فیزیک[
  میرایی آن بیش از میرایی بحرانی است

  
 détente1  زدایی تنش

ــات   ]سیاســی[ ــان بــردن موجب ــالش بــراي از می ت
 برخورد نظامی بین دو یا چند کشور

  
 ,fracture stress  تنش  شکست

  fracture strength 
اي کـه بـر سـطح     تنش عمودي حقیقـی  ]متالورژي[

 آید مقطع کمینه در شروع شکست وارد می
  

 bridge building  کاهی تنش
تالش براي کاستن از تنش و جنـگ بـین    ]سیاسی[

دو ابرقدرت یا دو ملت با مرامهاي متفـاوت کـه   
 سابقۀ جنگ سرد یا درگیري نظامی دارند

  
 ,flat marshalling yard  تگاه  تخ تنظیم

  flat yard 
آن در ی کـه خطـوط   گـاه  توقفگاه و تنظـیم  ]ریلی[

  تـراز و بـدون شـیب نصـب شـده      صورت هم به
نوردهـــا را بـــا اســـتفاده از     اســـت و خـــط 

 دهند لکوموتیوهاي خاصی در آن حرکت می
 ,gravitational yard  دار گاه  شیب تنظیم

  gravity yard 
گاهی که در آن تعدادي از  نظیمتتوقفگاه و  ]ریلی[

است و  مصنوعیخطوط داراي شیب طبیعی یا 
جا  کمک نیروي گرانشی در آن جابه قطارها را به

 کنند می
  

 gorge  تنگ
ــا، [ ــک و ژرف بــا   دره ]شناســی زمــینجغرافی اي باری

هاي سنگی تقریباً قائم در کوهسـتان کـه    دیواره
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تــر  دره پرشــیب دره کـوچکتر و از تنــگ  از ژرف
 است

  
 ravine  دره تنگ

ـر   ]شناسی مینجغرافیا، ز[ درة کوچک و باریک با دو ب
 پرشیب

  
 strait  تنگه

آبراهـۀ بـاریکی کـه دو تـودة      ]شناسـی  مینجغرافیا، ز[
 کند هم متصل می بزرگ آب را به

  
 fuselage  تنه

جز بالها و دم  به بخش اصلی پیکر هواگرد ]هوایی[
 و مخروط دماغه

  
 sibmating  آمیزي  تنی

آمیزش بین دو یا چند زاده که والدین  ]شناسـی  ژن[
 مشترك دارند

  
 siblings, sibs  زادگان تنی

هاي حاصل از یـک زوج   مجموعۀ زاده ]شناسی ژن[
  والد

  
 ترازینۀ آب  ←  توازن  آب
 ترازینۀ آب  ←  شناختی توازن  آب

  
 booster, detergent booster  1افزا توان

بــراي بهبــود عملکــرد اي افزودنــی  مــاده ]شـیمی [
 پایۀ ترکیبات آلی است ها که معموالً بر شوینده

  
 enabler  2اافز توان

 امکـان هربخش از آمـاد و پشـتیبانی کـه     ]نظامی[
را فـراهم  دستیابی به توانمندي جدید یـا بهینـه   

 کند
  

 suspending power  کنندگی توان  تعلیق
فعــال،  در محلولهــاي داراي عامــل ســطح ]شـیمی [

بـه   برخی مـواد مشـخص کـه منجـر     اثربخشی
 شود ل میتعلیق ذرات نامحلول در حالّ

  
 horizontal resolution توان  تفکیک  افقی

در واحـد   (pixels) هـا  تصویردانهتعداد  ]مخابرات[
دورنگار یا  ۀپویش افقی در سامان مانندفاصله، 

 در خط افقی صفحۀ نمایشگر
  

 vertical resolution توان  تفکیک  عمودي
ــداد  ]مخــابرات[ کــه  (pixels) هــایی تصــویردانهتع

روي صــفحۀ  تواننــد در جهــت عمـودي بــر  مـی 
 نمایشگر تفکیک شوند

  

 police power  گستري توان  رفاه
قدرت یک دولت یـا حکومـت در ارتقـاي     ]سیاسی[

ایمنـی و بهداشـت و اخالقیـات و رفـاه عمــومی     
 شهروندان

  

 space power  توان  فضایی
ــام   توانم ]نظــامی[ ــراي انج ــک کشــور ب ــدیهاي ی ن

فضایی از زمـین بـه فضـا، در فضـا، از      عملیات
  فضا به فضا و از فضا به زمین

 Morus  توت
دار با ده  درختی خزان اي از توتیانِ سرده ]گیاهی[

هـاي مجتمــع کــه در   تـا شــانزده گونـه و میــوه  
گرمسـیري آسـیا و    نواحی معتدلۀ گـرم و نیمـه  

 کنده هستندمریکا پراافریقا و اروپا و ا
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 enation  توته

اي یـا   اي یـا نقطـه   تورم یا برآمدگی تیغه ]زراعـت [
راثـر  دسوزنی که در پشت برگ یا روي سـاقه  

 آید وجود می ها به تکثیر بیش از اندازة یاخته

  
 Moraceae  توتیان

اي یـا   درختچـه  سـانانِ  اي از گلسـرخ  تیره ]گیاهی[
 آذین سنبلۀ فشرده و گلهاي بدون درختی با گل
هاي مجتمع کـه اغلـب در منـاطق     گلبرگ و میوه
ــیري  ــیگرمســ ــروی مــ ــدي  در رده د ونــ بنــ

ــت  ــتدر  1988کرونکوئیس ــهراس ــانان  ۀ گزن س
(Urticales) دنقرار دار 

  
 orientation  توجیه

قـراردادن عکـس یـا نقشـه یـا مـدل        ]بـرداري  نقشه[
که همۀ امتدادها بـا امتـدادهاي نظیـر     صورتی به

 موازي باشدشیء یا موضع مورد نظر 
  

 ,outer orientation  توجیه  بیرونی
  exterior orientation 

 رموقعیـت و جهـت دوربـین د    بازیابی ]بـرداري  نقشه[
 ريلحظۀ عکسبردا

  
 ,inner orientation  توجیه  درونی

  interior orientation 
ــه[ ــرداري نقش ــابی ]ب ــانونی و   بازی ــق فاصــلۀ ک دقی

یر مختصــات نقطــۀ اصــلی دوربــین و مقـــاد    
 تابیدگیهاي شعاعی و مماسی عدسی

 absolute orientation  توجیه  مطلق

توجیـه  کردن و  گذاري و تراز مقیاس ]برداري نقشه[
یـک یــا چنـد مــدل برجسـته متناســب بـا نقــاط     

 واپایش زمینی
  

 relative orientation  توجیه  نسبی
عکس همپوش در  قرار دادن یک جفت  ]برداري نقشه[

 حیح نسبت به یکدیگرموقعیت و وضعیت ص
  

 nucleus  تودة  عصبی
ها که عموماً در  یاخته گروهی از پی ]ع. پایۀ پزشـکی [

هاي  بافهعصبی مرکزي قرار دارند و با  دستگاه
  یک عصب خاص ارتباط مستقیم دارند

 توده پی متـ .
  

 cargo net  تورِ  بار
 ریسمانیبزرگ سیمی یا چهارگوش تور  ]دریایی[

ک کـه هـر   خلیۀ بارهاي کوچـ و ت بارگیريبراي 
اي براي اتصـال بـه بـارقالب     گوشۀ آن به حلقه

 شود منتهی می
  

 reticle, reticule, graticule  تورك
هـاي راهنمـا کـه در     اي از نشانه مجموعه ]فیزیـک [

صفحۀ کـانونی یـک سـامانۀ اپتیکـی قـرار داده      
 شود می

  
  توري  کاو  استیگمات

    stigmatic concave grating 
اي  سطح کـاوي کـه بـا شـیارهاي دایـره      ]یکفیز[

عنــوان  کشــی شــده اســت و بــه مرکــز خــط هــم
اي دومنظـوره بـراي تشـکیل تصـویر و      وسیله

 رود کار می تجزیۀ نور به
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 ,mixed distribution  توزیع  آمیخته
  compound distribution  

]واي کـه از آمیختگـی چنـدین     توزیع فراوانـی  ]ج
سـان یـا پارامترهـاي    هـاي ناهم  جمعیت بـا داده 

 مختلف تشکیل شده است
  

 fire seasonality  توزیع  فصلی  حریق
 توزیع حریق در یک سال ]جنگل[

  
  توشۀ  غیرهمراه

    unaccompanied baggage 
ۀ معلق بـه مسـافر یـا خدمـه کـه بـا       توش ]هوایی[

  هواگرد دیگر حمل شود
  

 fire storm  توفان  آتش
فـت ناگهـانی ناشـی از     ]جنگـل [ سـوزي   آتـش همرَ

 اي وسیع شدید و پیوسته در ناحیه
  

 adit  تونل  اصلی
تونل افقی یا تقریباً افقی از سطح بـه   ]شناسی زمین[

 داخل معدن
  
 end treatment  بندي  حفاظ ته
سازي دو سـر حفـاظ ایمنـی در     ایمن ]شهري درون[

 میانگاه یا کنارة راه
  

 biological threat  تهدید  زیستی
ــامی[ ــاطر  ]نظ ــه مخ ــات ب ــداختن حی افــراد و  ه ان

  حیوانات و گیاهان با استفاده از عوامل زیستی
  

 threat evaluation  تهدیدسنجی
ـامی [ بنـدي   فرایند تشـخیص و تحلیـل و طبقـه    ]نظ

 هاي تهاجمی دشمن سامانه

  
 ,factory end  ته  قوطی

  manufacturer's end 
یکی از دو انتهاي قوطی که از ابتدا در  ]غذا فناوري[

  شود سازي به بدنه وصل می خانۀ قوطیکار
 backbencher  مجلسی ته
عضو عادي مجلس بریتانیا که مقامی در  ]سیاسی[

دولت حاکم یا حزب مخالف ندارد و در ردیفهاي 
 نشیند عقب مجلس می

  

 mixed-layer ventingتهویۀ  الیۀ  آمیخته
]واز      خروج آالینده ]ج ها از قلـۀ الیـۀ مـرزي جـو

 گی کالهکی الیۀ مرزيطریق وارون
  

  posthole  تیرچال
گودالی که بـراي قـرار دادن بخـش     ]شناسی باستان[

انتهایی تیر  چوبی و گاه سنگی در زمـین حفـر   
 کردند می
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 stake hole  جا تیرچه
سوراخ نسبتاً کوچکی در خاك کـه   ]شناسـی  باستان[

ابتدا درنتیجۀ پوسیدن تیرچۀ چـوبی یـا پـس از    
ایجاد و سپس با خاك و شدن آن  بیرون کشیده

 به رنگی متمایز پر شده است

  
 blackening  کاري تیره

ـالورژي [ فرایند نشاندن نـوعی پوشـش تبـدیلی     ]مت
اي بر روي  اکسیدي به رنگ سیاه یا آبی یا قهوه

  آهن یا فوالد یا روي یا کادمیم
  



  

  ج
  جایی  دوقلویی جابه

    twinning displacement 
ناشی از لغزش دوقلـویی   جایی جابه ]شناسـی  زمین[

 در یک بلور
  

  جایی  عارضه جابه
    feature displacement 

تغییر دادن جاي عوارض نقشه براي  ]برداري نقشه[
جلوگیري از تداخل با سایر عوارض یا روي هم 

 چاپ شدن آنها
  

 sorbent  جاذب
اي که مواد دیگر جذب سطح یا داخل  ماده ]شیمی[

 شوند آن 
  

 ربایش مویینگی  ← جاذبۀ  مویینگی 
  

 witches' broom  جاروك
نوعی بیمـاري کـه در آن تعـداد زیـادي      ]زراعـت [

نابجــاي راثــر رشــد دطــور مجتمــع  شــاخه بــه
 شود می سبزها در گیاه  جوانه

  

 corolla  جام

  هاي یک گل گلبرگمجموعۀ  ]شناسی زیست[
 این واژه مصوب فرهنگستان اول است. توضیح:

 تعرفۀ جامع  ←جامع  

  
  پذیري  سیاسی امعهج
    political socialization 

فرایندي که ازطریق آن شخص با قبـول   ]سیاسی[
فرهنــگ سیاســی جامعــه و عمــل بــه آن مــورد 

 گیرد پذیرش جامعه قرار می

  
 defilade  پناه جان

مانعی مانند تپه یا پشته براي حفاظت در  ]نظـامی [
 دشمن  آتشو بانی  مقابل دیده

  
 declared alternate  جانشین  اعالمی

ز در طــرح پــروا ی کـه فرودگـاه جانشــین  ]هـوایی [
 تعیین شده است

  
 takeoff alternate  جانشین  برخاست
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که هواپیما اندکی پـس   فرودگاه جانشینی ]هوایی[
از برخاست بنا بـه ضـرورت در صـورت عـدم     
امکان بازگشت به فرودگاه خروجی در آن فرود 

  آید می
 fat substitute  جانشین  چربی

 میزان کـالري ترکیبی که براي کاهش  ]غذا فناوري[
توانـد تـا    مانند مـی  چربیحسی و ایجاد خواص 

 صددرصد جانشین چربی فراوردة غذایی شود
  

 en route alternate  جانشین  در  مسیر
فرودگاهی در طول مسیر که هواپیمـا در   ]هوایی[

صورت بروز شرایط غیرعـادي یـا اضـطراري    
 فرود آیدتواند در آن  می

  
  جانشین  کرة  کاکائو

    cocoa butter substitute, CBS 
بـا   اسـید  حـاوي لوریـک   گیاهیی  چرب ]غذا فناوري[

ترکیب شیمیایی کامالً متفاوت با کرة کاکائو که 
ــت و     ــی آن را داراس ــواص فیزیک ــی از خ برخ

 ین کرة کاکائونشجاتوان آن را تا صددرصد  می
 کرد

  
 departure alternate  جانشین  مبدأ

در طـرح   ی کـه برخاست فرودگاه جانشین ]هوایی[
 ز تعیین شده استپروا

  
 destination alternate  جانشین  مقصد

نشست در طرح پـرواز   فرودگاه جانشین ]هوایی[
 شود که قبل از برخاستن هواپیما مشخص می

  
 bay plan  جانماي  بارگُنج

بـا   ها رانجمحل استقرار بارگُکه اي  نقشه ]دریایی[
ه نشان بند و ردیف و طبقمؤلفۀ استفاده از سه 

  دهد می
  

 political animal  جانور  سیاسی
 کسی که سیاست در خون اوست ]سیاسی[

 house  جایگاه  تماشاگران
بخشی از تماشاخانه کـه تماشـاگران در    ]ینمایش[

 نشینند آن می
  

 fat replacer  جایگزین  چربی
 میزان کـالري ش ترکیبی که براي کاه ]غذا فناوري[

توانـد   مـی ماننـد   و ایجاد خـواص حسـی چربـی   
 شود بخشی از چربی مواد غذایی می جانشین

  
  درمانی  نیکوتینی جایگزین

    nicotine replacement therapy 
ــوتین را در   ]شناســی روان[ ــه در آن نیک ــانی ک درم

شکلهاي مختلف غیردخانی به سیگاریها عرضه 
 کنند می

  
 fat replacement  جایگزینی  چربی

جایگزین چربـی  ن کردن نشیفرایند جا ]غذا فناوري[
 بخشی از چربی مواد غذاییبه جاي 

  
  جایگزین  کرة  کاکائو

    cocoa butter replacer, CBR 
کـه   اسـید  فاقـد لوریـک   گیـاهی  چربی ]غذا فناوري[

توزیع اسید چرب در آن شبیه کرة کاکائو است، 
کـرة کاکـائو   گلیسریدي آن با  اما ساختمان تري 

توان آن را جانشـین بخشـی    ت و میمتفاوت اس
 از کرة کاکائو کرد



95 جانشین  چربی

  
 provenience1, provenance1  جایمان

بعدي یافتـه در   مکان و موقعیت سه ]شناسی باستان[
  بستره و ثبت آن

  
 horizontal provenience  جایمان  افقی

موقعیت افقی شیء در تاشۀ کاوش  ]شناسی باستان[
 مبنا نسبت به نقطۀ

 vertical provenience  جایمان  عمودي
عمق دقیق شـیء در تاشـۀ کـاوش     ]شناسی باستان[

 نسبت به نقطۀ مبنا
  

 bulk provenience  جایمان  گروهی
جایمان شماري از اشیا که به لحاظ  ]شناسی باستان[

یـا سـطح یافتگاهشـان     (layer)نوع مواد و الیـه 
 همسان باشند

  
 provenience lot  جایمان  لَتی

کوچکترین واحد فضایی در تعیـین   ]شناسـی  باستان[
هاي دوبعدي بـراي   جایمان و ثبت و ضبط داده

هـاي   بعدي بـراي یافتـه   هاي سطحی و سه یافته
 کاوش

  
 point provenience  اي جایمان  نقطه

ــتان[ ــۀ   ]شناســی باس جایمــان شــیئی خــاص در نقط
 مشخصی از محوطۀ باستانی

  
 food restoration  جبران  غذایی

اي که در طی فراوري  افزودن مواد مغذي ]تغذیـه [
  اند غذا از دست رفته

  

 map algebra  جبر  نقشه
ســازي بــا اســتفاده از  نــوعی مــدل ]بــرداري نقشــه[

ــق و ضــرب و تقســیم  فراینــدهاي  جمــع و تفری
گیري از عملگرهاي ریاضی براي  ها با بهره نقشه

  ترکیب دو یا چند نقشه
  نگاشتی سازي نقشه مدل .متـ 

  cartographic modelling 
  

 normed algebra  جبر  هنجیده
رداري مربوط بـه آن  جبري که فضاي ب ]ریاضی[

 هنج زیرضربی دارد
 diffuse front  جبهۀ  پخشیده

]واي که تغییرات دما و سمت و سـرعت   جبهه ]ج
 باد در دو سوي آن ضعیف است

  
 خوردگی گزینشی  ←جدایش  گزینشی  

  
  مرزي یهجدایش  ال

    boundary-layer separation 
شارشـی کـه دراثـر آن در الیـۀ مـرزي       ]فیزیک[ 

 ةندشدآید و مواد کُ وجود می شارش معکوس به
 کند الیۀ مرزي را از جریان اصلی جدا می

  
 separation  جدایی

فاصلۀ مجـاز طـولی و عرضـی و    حداقل  ]هـوایی [
ــه     ــتیابی ب ــراي دس ــا ب ــین هواگرده ــودي ب عم

 در پرواز یسطح ایمن باالترین
  

 longitudinal separation  جدایی  طولی
 بین دو هواگردطولی مجاز فاصلۀ حداقل  ]هوایی[
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 lateral separation  جدایی  عرضی
بین یا عرضی مجاز فاصلۀ جانبی حداقل  ]هـوایی [

 دو هواگرد

  
 vertical separation  جدایی  عمودي

ــین دمجــاز فاصــلۀ عمــودي حــداقل  ]هــوایی[ و ب
 هواگرد

  
  جدول  اطالعات  توصیفی  عارضه

  feature attribute table 
جدولی حاوي اطالعات مربوط به یک  ]برداري نقشه[

 مشخص عارضۀطبقه 
 absorption  جذب

آنکـه   ورود انرژي یا ماده بـه محـیط بـی    ]فیزیک[
  بازتاب یا گسیل داشته باشد

 درجذبش متـ .
  

 cloud absorption  جذب  اَبر
]وبر یجذب تابش الکترومغناطیس ]ج   در اَ

  

 absorbency  جذبایی
شدن تابش در محیطی که تـابش   . جذب1 ]فیزیک[

. کمیتی که میزان نور یا تـابش  2گذرد  از آن می
 کند شده در محیطی خاص را معلوم می جذب

  

 برجذبش  ←جذب  سطحی  
  

 sorption  جذبش
  فرایندي شامل برجذب و درجذب ]شیمی[
  

 sorptive1  جذبشی

اي که قابلیت جذب و نگهداري  ویژگی ماده ]شیمی[
 مادة دیگر را دارد

  
 absorptance, absorptivity  جذبندگی

 شده به انرژي تابشی نسبت انرژي جذب ]فیزیک[
  

 absorber  جذبنده
نوترون زیـاد کـه    مقطع جذبِهر ماده با  ]فیزیک[

اي  بتوان از آن در تنظـیم آهنـگ واکـنش هسـته    
 رداستفاده ک

  
 sorbate  جذبیده

اي دیگـر   اي که در یک میانا یـا مـاده   ماده ]شیمی[
 جذب شده باشد

  

 ,transtainer  بر نججرثقیل  بارگُ
  yard gantry crane 

ـایی [ اي که از آن بـراي   نوعی جرثقیل دروازه ]دری
انتقال آنها در  و نجها یا نقلبارگُ بارگیريو  تخلیه

 شود بندر یا پایانه استفاده می
  

 portal crane  بلند جرثقیل  پایه
ـایی [ هـاي   که بر پایه اي جرثقیل دروازهنوعی  ]دری

اسـت و واگنهـاي قطـار و     و قـائم اسـتوار  بلند 
توانند از زیر آن عبـور   نج میحامل بارگُ کفیهاي

  ندنک
  

 ,gantry crane  اي جرثقیل  دروازه
    bridge crane,   
تیکی و نوعی جرثقیل ریلی با چرخ السـ  ]دریـایی [ 

بعضـی   هـا و  کـه در اسـکله   بسیار بزرگدهانۀ 
کـاال، عمومــاً   بـارگیري بـراي تخلیـه و   کشـتیها  

  شود میاستفاده از آن نجها، بارگُ
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 semi-portal crane  بلند جرثقیل  دوپایه

بلنـد کـه دو    پایه اي جرثقیل دروازهنوعی  ]دریایی[
پایۀ آن بر روي اسکله یا انبار و پایۀ دیگـر بـر   

 وار مستقر استروي دی
  

 mobile crane  جرثقیل  سیار
جـا شـدن از    که قابـل جابـه   یجرثقیل هر ]دریـایی [

 باشدمکانی به مکان دیگر 
  

 lift crane  دار جرثقیل  قالب
بـه قـالب کـه از آن     نوعی جرثقیل مجهز ]دریایی[

 شود استفاده می بارگیريو  تخلیهبراي عملیات 
  

 ,grab crane  جرثقیل  کاسچنگی
  grabbing crane 

کـه از   کاسـچنگ به  نوعی جرثقیل مجهز ]دریایی[
ــراي  ــارگیريآن ب ــۀو  ب ــه  تخلی ــاي فل اي  کااله

 شود استفاده می
 fouling  گرفتگی جرم

ــگ[ ــع ذرات بــر ســطوح    1 ]رن . نشســت و تجم
. چسبیدن جانداران دریـایی بـه   2گر گرما  تبادل

 بدنۀ شناور
  

 waste stream جریان  پسماند
مســـیري کـــه کـــل پســـماندهاي  ]زیســـت محـــیط[

از تولید تا دفع نهایی طـی   شهروندان یک ناحیه
 کند می

  
 drift current  جریان  رانشی

هــر جریــان الکتریکــی ناشــی از حرکــت  ]فیزیـک [
ــدان     ذره ــر می ــود ب ــتاي عم ــاي آزاد در راس ه

 الکتریکی یا مغناطیسی
  

کمن جریان سنج  ا Ekman current meter 
] ßاي مکــانیکی داراي یــک  لهوســی ]شناســی اقیــانوس

ــب  ــک قط ــه و ی ــراي   پروان ــاي مغناطیســی ب نم
 گیري سرعت جریانهاي اقیانوسی اندازه

  
 balanced currents  هاي  متوازن جریان

جریانهایی با مقـادیر یکسـان و جهتهـاي     ]فیزیک[
  خط انتقال متوازنمخالف در دو رساناي 

  

  گیري جزء  انتگرال
    element of integration 

در یـک    عبـارت پـس از عالمـت انتگـرال     ]اضیری[
 انتگرال معین

  

 capacitance box  خازن جعبه
اي از خازنها و کلیدها کـه بـراي    مجموعه ]فیزیک[

 رود کار می تنظیم ظرفیت در مدار به
  

 resistance box  مقاومت جعبه
اي آزمایشگاهی که بـراي همبنـدي    افزاره ]فیزیک[

کـار بـرده     بـه  صورتهاي گونـاگون  مقاومتها به
صـورت پلکـانی    شود تا مقـدار مقاومـت بـه    می

 تغییر کند
  

 capacitive coupling  شدگی  خازنی جفت
انتقال انرژي از یک مدار به مدار دیگر بـا   ]فیزیک[

  استفاده از خازن
  

  اي نرده شدگی  شبه جفت
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    pseudoscalar coupling 

کنش فرضی بین پیون و نوکلئون که  برهم ]فیزیک[
ــا ــا   ضــرب حاصــل ب ــا آنه ــاظر ب ــدانهاي متن می

 شود توصیف می
  

  تنی شدگی  فام جفت
    chromosome pairing 

ــی ژن[ ــق    ]شناس ــال دقی ــولی و اتص ــواري ط همج
کـه شـرط    (homologous)هاي همسـاخت   تن فام

  الزم براي تقسیم کاستمانی است
  synapsis  همایگی متـ .

  
 Cyperus  جگن

گنیان، غالباً با ساقۀ اي پرگونه از ج سرده ]گیاهی[
وسیلۀ بـاد   افشانی در آنها به گوش که گرده سه

 شود انجام می
  

 Cyperales  سانان جگن
ایها با گلهاي کوچـک و   لپه اي از تک راسته ]گیاهی[

اي و  حجــره اي و تــک برچــه  ســه ایــ تخمــدان دو
افشانی در  تخمکی که یا خود بارورند یا گرده تک

 شود می وسیله باد انجام آنها به
  

 Cyperaceae  جگنیان
علفـی بـا برگهـاي     سـانانِ  اي از گندم تیره ]گیاهی[

متناوب که گلهاي آنها داراي گلپوش فلسـی یـا   
 هایشان غالباً شبیه فندقه است تارمانند و میوه

 algicide, algaecide  کُش جلبک
اي شیمیایی که از آن بـراي از بـین    ماده ]زراعـت [

 دشو بردن جلبک استفاده می
  

 cocollection آوري  یکجا جمع

آوري همزمـان زبالـۀ خـانگی و     جمع ]زیست محیط[
 شده هاي تفکیک زباله

  
 strike the set  کردن  صحنه جمع

 ها و صحنه آرایهبرچیدن کامل  ]ینمایش[
  

 population of levels  جمعیت  ترازها
تابعی که تعداد نسبی ذرات در حالتهـاي   ]فیزیـک [

 کند معین میمختلف انرژي را 
  

ندلیجمعیت  م  Mendelian population 
گروهی از افراد که با یکدیگر آمیـزش   ]شناسـی  ژن[

کنند و زادآوري دارند و داراي خزانـۀ ژنـی    می
  مشترك هستند

  
 ,leading term  جملۀ  پیشگام

  highest term 

nجملـــــۀ  ]ریاضـــــی[

n
xa  اي  در چندجملـــــه

0

1

1
... axaxa n

n

n

n +++
−

−
  na≠0که در آن  

  
 preventive war  جنگ  پیشگیرانه

تهاجم به دشمن براي کاهش خسارت، در  ]نظامی[
 شرایطی که حملۀ دشمن قطعی باشد

  

 جنگ محدود  ←اي   جنگ  حاشیه
  

 biological warfare  جنگ  زیستی
  کارگیري عوامل زیسـتی بـراي آسـیب    به ]نظامی[

 راد یا حیوانات یا گیاهانزدن به اف
 general war  جنگ  عمومی
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درگیري مسلحانۀ گسترده میان قدرتهاي  ]نظامی[
 کارگیري تمام منابع و امکانات بزرگ با به

  
 extensive forestry  ور جنگلداري  پهنه

عملیــات جنگلــداري بــر پایــۀ کــار کــم و   ]جنگــل[
 گذاري نازل در واحد سطح سرمایه

  
 intensive forestry  رب جنگلداري  مایه

یـابی بـه    عملیات جنگلـداري بـراي دسـت    ]جنگـل [
توجهی از محصول در واحد  کیفیت و کمیت قابل

ورزي  سطح با استفاده از بهتـرین فنـون جنگـل   
(silviculture) و مدیریت 

  
 limited war  جنگ  محدود

کشــمکش مســلحانۀ محــدودتر از جنــگ  ]نظــامی[
  عمومی

  controlled war    جنگ مهارشده متـ .
  peripheral war    اي جنگ حاشیه       
  local war    جنگ محلی             

  
 جنگ محدود  ←جنگ  محلی  

  
 جنگ محدود  ←جنگ  مهارشده  

  
  tegmentum  پوش هجوان

 ۀاي کـه جوانـ   یافتـه  برگ تغییرشـکل  ]شناسی زیست[
  پوشاند میرا گیاهان چندساله 

  bud scale  جوانه فلس متـ .
  

 inflorescence bud  آذین ۀ  گُلجوان

 آذیـن  گُـل اي که منشأ تشـکیل   جوانه ]شناسی زیست[
  است

 این واژه مصوب فرهنگستان اول است. توضیح:
  assortative mating  جورآمیزي

ــا براســاس   ]شناســی ژن[ ــه در آن جفته روشــی ک
نمــودي  نمـودي و ژن  تشـابهات و تفاوتهـاي رخ  

 شوند معین براي آمیزش انتخاب می
  

 assortment  جورایی
ــام  ]شناســی ژن[ ــدن ف ــور ش ــن ج ــیم   ت ــا در تقس ه

 کاستمانی
  

  جورایی  نابسته
    independent assortment 

ژنهـایی کـه    ازهـم   جور شـدن مسـتقل   ]شناسی ژن[
 (heterologous)هــاي ناهمســاخت   تــن روي فــام
  قرار دارند

  
 rodenticide  کُش جونده

اي از بـین  اي شیمیایی که از آن بـر  ماده ]زراعـت [
 شود استفاده می جوندگانبردن 

  
 ,atmospherics  جونوفه

  atmospheric interference, sferics2,  
  strays  
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]وبا بسـامد رادیـویی    یتابش الکترومغناطیس ]ج
که اصوالً از موجهاي نامنظم بـار الکتریکـی در   

 شود تخلیۀ آذرخشهاي توفان تندري ناشی می
  

 sferics1  شناسی جونوفه
]ـــونوفـــهمطالعـــۀ  ]جویـــژه از دیـــدگاه  بـــه جو

  هواشناختی
  

 cosmopolitanism  وطنی جهان
باور به اینکه دنیا سرزمینی واحد اسـت   ]سیاسی[

اي از زندگی را اتخاذ کرد که مبتنی  و باید شیوه
ورسـوم و عـادات محلـی نباشـد بلکـه       بـر آداب 

 بر مشترکات نوع بشر باشد عمدتاً مبتنی 
  

 ,chromosome mutation  تنی جهش  فام
  chromosomal mutation  

بیراهی ساختاري و عددي فـام  ]شناسی ژن[   هـا  تـن  اَ
 زا بـه  خـود یـا دراثـر عوامـل جهـش      که  خودبه

 آید  وجود می 
  

 ammoniated mercury  جیوة  آمونیاکی
رسوب سـفیدرنگی کـه از واکـنش جیـوة      ]شیمی[

ض شود و در معـر  کلرید و آمونیاك حاصل می
  گردد نور سیاه می



  

  چ
  چارچوب  انتهایی  بارگُنج

    container end frame, end frame 
هاي بارگُنج که عمـود بـر    هریک از سازه ]دریایی[

 محور طولی دو سر آن است
  

  چارچوب  جانبی  بارگُنج
    container side frame, side frame 

هـاي مـوازي بـا محـور      هریـک از سـازه   ]دریایی[
ــا  ــولی ب ــارگُنج و   ط ــتون ب ــامل س ــه ش رگُنج ک

 شیارهاي جانبی باال و پایین است
  

 ship’s quarter, quarter  چارك  شناور
حدفاصل پاشنه تا ورگـه در هـر یـک از     ]دریایی[

  (centre line)خط  دوسوي میان
  

 visceral obesity  چاقی  احشایی
در حفـرة    انباشـت چربـی  چاقی ناشی از  ]تغذیه[

  شکمی
  

  پروردي چاقی  بیش
    hypertrophic obesity, 
  adult-onset obesity 

هـاي   یاختـه چاقی ناشی از افزایش اندازة  ]تغذیـه [
  شود که در بزرگسالی آغاز می چربی

  رویشی چاقی  بیش
    hyperplastic obesity, 
  hyperplastic-hypertrophic obesity, 
  lifelong obesity 

دازه و تعــداد چـاقی ناشـی از افـزایش انـ     ]تغذیـه [
 شود که در کودکی آغاز می چربیهاي  یاخته

  
 morbid obesity  چاقی  بیمارگونه

ــه[ ــدن    ]تغذی ــه در آن وزن ب ــاقی ک ــالتی از چ ح
 از وزن مطلوب است صددرصد بیش 

  
  gynoid obesity  چاقی  زنانه

نوعی چاقی کـه در آن چربـی عمومـاً در     ]تغذیه[
  شود باسن و رانها جمع می

 pear-shape obesity   شکل گالبی چاقی . متـ
  

 چاقی مردانه  ←شکل   چاقی  سیبی
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 abdominal fatness  چاقی  شکم
 شدن چربی در شکم  چاقی ناشی از جمع ]تغذیه[
  

 چاقی زنانه  ←شکل    چاقی  گالبی
 android obesity  چاقی  مردانه

نوعی چاقی که در آن چربـی در شـانه و    ]تغذیه[
  شود می شکم و پهلوها ذخیره

 apple-shape obesity  شکل  چاقی سیبی . متـ
  

  schizocarp  بر چاك
 نوعی میوة خشک، حاصل از دو یـا چنـد   ]گیاهی[

اي که پس از رسیدن به واحـدهاي   دانه برچۀ یک
 شود اي تقسیم می دانه یک

  

 postpacking  آژند چال
 چال ستوندر در گذشته ي که آکند ]شناسی باستان[

ا ستون یا تیر را در جـاي خـود   شد ت ریخته می
 استوار کند

 posthole fill    آکند چال متـ .
  

 آژند چال  ←آکند   چال
  

 robber trench  چال  قاچاق
هاي باستانی  اي که در محوطه حفره ]شناسی باستان[

براي استفادة غیرقانونی از مصـالح سـاختمانیِ   
 شود قابل مصرف آنها کنده می

  
 levorotation, levulorotationچرخش چپ

چرخش صفحۀ قطبش نور قطبیدة مسطح  ]شیمی[
 در جهت پادساعتگرد

  

  محافظ  باند  هايچراغ
    runway guard lights, runway guard  

هدف هشدار دادن به  با سامانۀ روشنایی ]هوایی[
خلبــان یــا راننــدة وســایل نقلیــۀ زمینــی بــراي  

 به باند فعالآنها جلوگیري از ورود 
  

 shortening1  چربمایه

ــذا فنـــاوري[ ــه ]غـ ــا   مجموعـ ــه بـ ــا کـ اي از چربیهـ
سازي و کوتـاه و سسـت کـردن سـاختار      روان

ترکیبات غذایی به آنهـا قـوام و کیفیـت مناسـب     
  دهد می

 روغن قنادي متـ .

  
 pastry shortening  چربمایۀ  آردینک

آسـانی بـر روي    که به چربمایهنوعی  ]غذا فناوري[
صورت  ا خمیر بهآن را بشود و  سطح پخش می

گذارند تا چربی  درمیان روي هم می هاي یک الیه
دارد و رطوبـت   هاي خمیر را از هم جدا نگـه  الیه

ــف کــردن   ایجادشــده در حــین پخــت موجــب پ
 محصول شود

  
رکنندهچربمایۀ  پ  filler fat shortening 

 فـراوان یه با چربی جامد چربمانوعی  ]غذا فناوري[
ولـی در دهـان    ،تکه در دماي اتـاق جامـد اسـ   

 شود ذوب می آسانی به

  
 dry shortening  چربمایۀ  جامد

ایه که در دماي اتاق جامد چربمنوعی  ]غذا فناوري[
دهــد و  اسـت و دراثـر تمـاس چربــی پـس نمـی     

صورتهاي گوناگون مانند حبه و پودر عرضه  به
 شود می

  
  چربمایۀ  چندمنظوره
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    all-purpose shortening 

یه با نامیزه یـا بـدون آن   چربمای نوع ]غذا فناوري[
از وسیع دارد و  (plasticity)که دامنۀ مومسانی 

 شود استفاده میپختن و سرخ کردن  آن براي

  
 pie crust shorteningچربمایۀ  رویۀ  پاي

 پـاي مایه که سـبب تـردي   چربنوعی  ]غـذا  فناوري[
تأثیر آرد آنکه بر خاصیت جذب آب  شود بی می

 بگذارد
 frying shortening  کردنی رخچربمایۀ  س

باال مقاوم  دمايکه در  هچربماینوعی  ]غذا فناوري[
 شود ت و از آن براي سرخ کردن استفاده میاس

  
 fluid shortening  چربمایۀ  مایع

سـاز و   مایه حـاوي نـامیزه  چربنوعی  ]غذا فناوري[
بار و تلمبه نتوان آن را ا چربی که می  یر کمامقد
 کرد

  
 icing shortening  چینه چربمایۀ  یخ

کـه بـراي پایـداري و     چربمایـه نوعی  ]غذا فناوري[
ــه آن   ــب بـ ــوادهی مناسـ ــرید و  هـ مونوگلیسـ

ــیگلیســرید  دي ــد و م ــخدر  افزاین ــه ی از آن  چین
 دکنن استفاده می

  

 cutting fat, cutting-floor  چربی  برشی
نات پـس  چربی جداشده از الشۀ حیوا ]غذا فناوري[

رسـاندن دمـاي آن بـه     از سـرد شـدن الشـه و   
 محدودة صفر تا سه درجه

  

 invisible fat  چربی  پنهان
طـور طبیعـی در مـواد     اي که به چربی ]غذا فناوري[

  غذایی وجود دارد

  

 visible fat  چربی  پیدا
مـواد  تهیـۀ  چربی مـورد اسـتفاده در    ]غذا فناوري[

 غذایی
  

 single cell oil, SCO  اي یاخته چربی  تک
ــاوري[ ــه   ]غــذا فن ــوراکی ک ــی خ ــودات  روغن موج

 کنند ي تولید میا یاخته تک
  

 animal fat  چربی  حیوانی
فراوردة چربی که از منابع حیوانی به  ]غذا فناوري[
مانند کره و دنبه و پی گوسفند و  ،آید دست می 

 روغن ماهی
 storage fat  چربی  ذخیره

 هاي چربی یافته در انباره چربی تجمع ]تغذیه[

  
 lipogenesis  زایی چربی

 شدن چربی در بدن  ساخته ]تغذیه[
  

 milk fat  چربی  شیر
چربیهاي موجود در شیر کـه  مجموع  ]غذا فناوري[

 هاي نامیزه هستند به شکل گویچه
  

 ,anhydrous milk fat  آب چربی  شیر  بی
  water-free milk fat 

و رطوبـت   با غلظت زیـاد  شیر  چربی ]غذا فناوري[
 بسیار کم

  
 killing fat, killing-floor شتاريچربی  ک
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اطـراف کلیـه و   ه در شـد  چربی ذخیره ]غذا فناوري[
هنگـام کشـتار از   بـه  کـه   قلب و رودة حیوانات

  شود الشه جدا می
  

 vegetable fat  چربی  گیاهی
فراوردة گیاهی سرشار از چربی کـه   ]غـذا  فناوري[

  در دماي اتاق جامد است
 چربی نباتی متـ .

  
 چربی گیاهی ← نباتی   چربی

  
 ,fenestron  چرخانۀ  قابدار

    fenestron tailrotor, 
  fenestron antitorque rotor 

در هـاي بسـیار    با پـره  دمنوعی چرخانۀ  ]هوایی[
بالگرد که در داخـل قـابی گـرد قـرار      دمانتهاي 

 دارد
 control wheel  چرخ  فرمان

فرمانی دستی در اتاقک خلبان کـه بـا آن    ]هوایی[
توان سکان افقی و شهپرها را حرکـت داد و   می

 هواپیما را هدایت کرد
  

 hollow-worn wheel  چرخ  گود
ــی[ ــگاه داراي    ]ریل ــه در قســمت غلتش ــی ک چرخ

 فرورفتگی ناشی از سایش قائم است
  

 reversible cycle  پذیر چرخۀ  برگشت
اي که در آن  چرخۀ ترمودینامیکی آرمانی ]فیزیک[

یط پیرامون آن به حالت سامانۀ مورد نظر و مح
 گردند اولیۀ خود بازمی

  

 irreversible cycle  ناپذیر چرخۀ  برگشت
اي ترمودینـامیکی کـه در آن بـین     چرخـه  ]فیزیک[

تبـادل  سامانۀ مورد نظر و محـیط پیرامـون آن   
گیـرد و مقـداري کـار انجـام      صـورت مـی   گرما
  شود می

  
 fire-flood cycle  ـ سیل چرخۀ  حریق

اي شامل آتـش گـرفتن جنگـل و از     چرخه ]جنگـل [
بین رفتن پوشش گیاهی در یک مرحله و جریان 
یافتن رواناب و حرکت خاك در شیبهاي تند در 

 مرحلۀ دیگر
  

  ,water-based adhesive  پایه چسب  آب
  water-born adhesive 

چسبی کـه مـادة چسـبندة آن در آب     ]غـذا  فناوري[
 باشد  حل شده

  

 packaging adhesive   بندي چسب  بسته
ــاوري[ ــذا فن ــه در بســته  ]غ ــبی ک ــدي  چس ــواع بن ان

از آن استفاده هاي غذایی  محصوالت و فراورده
 شود می

  پایه چسب  پروتئین
    protein-based adhesive 

چسبی که بخـش اعظـم آن پروتئینـی     ]غذا فناوري[
 ستا
  

  پایه چسب  نشاسته
    starch-based adhesive 

اي  خش اعظم آن نشاسـته چسبی که ب ]غذا فناوري[
 ستا
  

 منظر  ←انداز   چشم
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  انداز  اشتراك  اطالعات چشم

    information sharing vision 
ارزیابی عوامل و اجـزا و  اي براي  برنامه ]نظـامی [ 

ــین  اشــتراك هــاي بــه مؤلفــه گــذاري اطالعــات ب
  پژوهانه نیروهاي خودي با رویکرد آینده

  انداز مشارکت اطالعاتی چشم متـ .
  

  انداز  مشارکت  اطالعاتی چشم
 انداز اشتراك اطالعات چشم  ←

  
 gamma-ray source  چشمۀ  پرتوگاما

مادة پرتوزایی که پرتوهاي گامـا گسـیل    ]فیزیـک [
  کند می

  
 radiation source  چشمۀ  تابش

محفظۀ کوچک بـدون درزي کـه محتـوي     ]فیزیک[
 ایزوتوپ پرتوزاي مصنوعی است

  
 extended source  چشمۀ  گسترده

ــک[ ــر   چشــمه ]فیزی ــه قط ــابش آســمانی ک اي از ت
 ظاهري غیرصفر دارد

 fracture toughness  چقرمگی  شکست
کننـدة   خاصیتی در مـواد کـه توصـیف    ]متالورژي[

 مقاومت مواد در برابر گسترش ترك است
  

  چگالش  واگشتی
    retrograde condensation 

چگالش فاز بخار یک مخلوط هیدروکربن  ]شیمی[
ناحیۀ بحرانی و در تمـاس بـا فـاز مـایع آن      در

هنگامی که فشار در دماي ثابت کاهش یابـد یـا   
 دما در فشار ثابت افزایش یابد

  
 probability density  چگالی  احتمال

تـابع مـوج و تـابع     ضـرب  حاصـل مقـدار   ]فیزیک[
 ذره در یک نقطه  مزدوج یک

  
 ,caloric density  چگالی  انرژي

  energy density 
انرژي موجود در غذا برحسب کـالري یـا    ]تغذیه[

 ژول در واحد وزن غذا
  

 body density  چگالی  بدن
 نآبه حجم بدن نسبت جرم  ]تغذیه[

  
 current density  چگالی  جریان

اي کـه از واحـد سـطح     جریـان الکتریکـی   ]فیزیک[
 گذرد مقطع جسم رسانا می

  
  چگالی  جریان  احتمال

    probability current density 
برداري که مؤلفۀ آن در امتداد عمـود بـر    ]فیزیک[

ــد     ــک ذره از واح ــور ی ــال عب ــطح، احتم ــر س ه
ــان    ــان را نش مســاحت آن ســطح در واحــد زم

 دهد می
  

 القاي اشباعی  ←اشباعی   چگالی شار
 pycnocline  شیب چگالی

] ßاي از آب اقیانوسها که در آن  الیه ]شناسی اقیانوس
 یابد ه تندي افزایش میچگالی نسبت به عمق ب

  
 pycnoclinal  شیبی چگالی
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] ßشیب چگالیویژگی مربوط به  ]شناسی اقیانوس 

  
 areal density  چگالی  مساحتی

] ßجرم واحد سطح آینه ]رصدي نجوم 
  

 baggage room  چمدانخانه
محلی براي نگهداري چمدانها و وسایل  ]گردشگري[

 مهمانان
  

 multiple addiction  چنداعتیادي
بـه دو یـا چنـد مـادة      همزمان اعتیاد ]شناسـی  روان[

 اعتیادآور
  

 polygeny  چندژنی
اي که در آن چنـد ژن در بـروز    پدیده ]شناسـی  ژن[

  گذارد یک صفت تأثیر می
  

 ,composite  چندسازه
  composite material 

اي مرکب حاصل از تلفیق دو یا چنـد   ماده ]شیمی[
ه هویـت  ماده که در آن هریـک از مـواد سـازند   

کند و خواص محصـول نهـایی    خود را حفظ می
با خواص هریک از اجزاي سـازندة آن متفـاوت   

 است
  

  تنی چندشکلی  فام
    chromosome polymorphism 

ــی ژن[ ــوالی    ]شناسـ ــا تـ ــکل یـ ــاگونی در شـ گونـ
تــن در بــین افــراد یــک  نوکلئوتیــدهاي یــک فــام

  جمعیت
 multidrop  چندفرود

ـابرات [ در آن یــک خــط  نــوعی پیکربنــدي کــه ]مخ
 ها متصل است انتقال به تمام گره

  
 polytypism  چندگونگی

نوعی خاص از چندریختی که در آن  ]شناسی زمین[
دو یا تعدادي چندریخت فقـط از نظـر روي هـم    

هاي دوبعدي همسان  ها یا الیه قرار گرفتن ورقه
 با هم تفاوت داشته باشند

  
 parcel tanker  بر چندمایع

تواند همزمـان چنـد نـوع     ي که میشناور ]دریایی[
 مایع مختلف را در مخزنهاي مجزا حمل کند

  
 ,pleiotropy  چندنمودي

  pleiotropism, polypheny 
ــده ]شناســـی ژن[ اي کـــه تظـــاهرات چندگانـــۀ  پدیـ
 دهد نمودي یک ژن را نشان می رخ

  
 multigrab  چنگه

ی بـراي  ـمکانیک ـ  هیدرولیکی ايـه فزارها ]دریایی[
ــرد  ــد ک ــهبلن ــدلهاي بــار در    ن و جاب ــایی ع ج

 هاي چندتایی دسته

  
 petrified wood  شده چوب  سنگی

چوبی که دراثر نفوذ آبهـاي معـدنی    ]شناسـی  زمین[
 غالباً حاوي سیلیس به سنگ تبدیل شده است

  
 silicified wood  شده چوب  سیلیسی
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شدن چوب  اي که دراثر سیلیسی ماده ]شناسی زمین[
 آید وجود می به

 tetrahexahedron  وجهی شچهارش
ــین[ ــی زمـ ــی    ]شناسـ ــوري مکعبـ ــۀ بلـ  دارايدیسـ

ــاقین کــه   وجــه متســاوي  چهــار و بیســت الس
تایی در هر وجه مکعب آرایـش  چهارصورت  به

 اند یافته
  

 tetrahedron  چهاروجهی
دیسۀ بلوري در بلورهاي مکعبی بـا   ]شناسـی  زمین[

m3تقارن    2 3یا  4 
وجه آن  هرمی با قاعدة مثلث که هر چهار ]فیزیک[

  االضالع است مثلث متساوي
  

  چهارگوش  یچهاروجه
 اي اي چهارگوشه دوگوه  ←

  

  اي چهارگوشه  یچهاروجه
 اي اي چهارگوشه دوگوه  ←

  
 plating rack  کاري چیدگاه  آب

ـالورژي [ در هنگـام  دارنـدة قطعـات    فهـاي نگـه  ر ]مت
  کاري آب

  
 flexural fold  چین  خمشی

هـاي   چـین اصطالحی عمـومی بـراي    ]شناسی زمین[
 لغزشی ـ  هاي خمشی چینو  جریانی ـ  خمشی

  
 flexure-flow fold جریانی ـ  چین  خمشی

ــین[ ــی زم ــوعی  ]شناس ــی ن ــین خمش ــه در آن  چ ک
ي جـایی مـوازي مرزهـا    خوردگی بـا جابـه   چین
 ها همراه است اي و شاره در درون الیه الیه

  

 flexure-slip fold  لغزشی ـ  چین  خمشی
ــین[ ــی نــوعی  ]شناســی زم ــین خمش کــه در آن  چ

بنـدي یـا    خوردگی در طـول صـفحات الیـه    چین
 صورت لغزشی است سطوح برگوارگی به

 ,neural fold  چین  عصبی
  medullary fold 

که  صفحۀ عصبی چیندو هریک از  ]ع. پایۀ پزشکی[
قرار دارد و در نتیجۀ  ناوك عصبیدر دو سوي 

وجـود   بـه  لولۀ عصبیآنها  جوش خوردنهم  به
 آید می

  
 nibbling  خواري چینه

ــه[ ــده  ]تغذی ــذا در وع ــدد و   مصــرف غ ــاي متع ه
 جاي سه وعدة اصلی به ،تا هفده وعدهمختصر، 
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 stratiform  سان چینه
اي با منشأ  ویژگی ذخایر معدنی الیه ]شناسـی  زمین[

ها  صورت نوارها یا الیه آذرین یا رسوبی که به
هاي موازي از سنگ یا کانسنگ تشـکیل   یا ورقه

 شده است
  

 stratabound  کران چینه
ویژگی ذخایري کـه محـدود بـه یـک      ]شناسی زمین[

هاي  ها و رگچه شناختی هستند و رگه واحد چینه
  ستبندي آنها نی درون آنها الزاماً موازي با الیه

  



  

  ح
  دکارتی  ضرب حاصل
 مستقیم ضرب حاصل  ←

  
 direct product  مستقیم  ضرب حاصل

ــا Bو Aبــراي دو گــروه  ]ریاضــی[ ، گروهــی ب
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 Cartesian product  دکارتی ضرب حاصل . متـ
  

 condominium  حاکمیت  مشترك
ادارة یــک ســرزمین یــا واحــد سیاســی  ]سیاسـی [

 طور مشترك دست دو یا چند دولت به به
  

  گیري  کاربر حالت  شماره
    user dialling state 

کـه   وضعیت سامانۀ مخابراتی، هنگامی ]مخابرات[
حال  گیري میان کاربر و پایانه در فرایند شماره

 انجام است
  

  اي  رقمی  فراگیر حامل  حلقه
   universal digital loop carrier, UDLC  

سامانۀ انتقالی کـه در آن از سـیگنالها/    ]مخابرات[
 يشود و سیگنالها نشانکهاي رقمی استفاده می

  شوند قیاسی در مرکز محلی به رقمی تبدیل می
  

 glare screen  حائل  نور
هر افزاره یـا مـانع طبیعـی کـه از آن      ]شهري درون[

بتوان براي در امان ماندن چشم راننده در برابر 
رو اسـتفاده   نور چراغ جلوي خودروهاي روبـه 

 کرد
  

  coincidence bubble    حباب  انطباقی
شدن آن با انطباق   حبابی که مرکزي ]بـرداري  نقشه[

 شود بر هم مشخص می لبۀ آن تصاویر دو
  

 bubbling agent  زا حباب
 کند اي که حباب تولید می ماده ]شیمی[
  

 bubbler  ساز حباب
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شـده در یـک    ابزاري براي جذب آب حـل  ]شـیمی [
 جریان گاز

  
 حد باالي دریافت  ←حد  

  حداقل  زمان  انتقال
    minimum connection time, MCT,  
    minimum connecting time 

جایی مسافر  براي جابهمجاز زمان حداقل  ]هوایی[
ــر،    ــۀ دیگ ــه بــه وســیلۀ نقلی از یــک وســیلۀ نقلی

شدة  ریزي براساس زمان ورود و خروج برنامه
 آنها

  

  حداقل  سرعت  پیوسته
    minimum continuous speed 

حداقل سرعتی که در آن لکوموتیـو تحـت    ]ریلی[
تواند بـدون آسـیب دیـدن     بارگذاري سنگین می

 طور پیوسته حرکت کند شنده بهموتور ک
  

 station limit  حد  ایستگاه
داراي کــه مــرز بــین ایســتگاه و ســیرگاه  ]ریلـی [

ــا ســیگنالها/ نشــانکهايی یمــدارها الکتریکــی  ب
 متفاوت است

  

  حد  باالي  دریافت
    upper tolerable intake level  

بیشترین مقدار دریافت روزانۀ مواد مغذي  ]تغذیه[
بــراي ســالمت عمــوم افــراد   خطــريتاآنجاکــه 
  دشته باشجامعه ندا

  UL  حد اختـ .
  

  ـ  خستگی حد  خوردگی
    corrosion fatigue limit,  
    corrosion fatigue strength  

] ßتوانـد   حداکثر تنشی کـه یـک فلـز مـی     ]خوردگی
 درنکه دراثر تنشهاي متنـاوب و  آ بیتحمل کند، 

و تـنش شکسـته    خوردگیشرایط مشخصی از 
  شود

  

 limit superior, superior limitد  زبرینح

}{در دنبالـۀ   ]ریاضـی [
n

a     از اعـداد حقیقـی، حـد
}{دنبالۀ

n
b با ضابطۀ}:{ nkasupb

kn
≥= 

 limit inferior, inferior limit  حد  زیرین

}{در دنبالـۀ   ]ریاضـی [
n

a  قیقـی، حـد   از اعـداد ح
}{ دنبالۀ nb با ضابطۀ}:{ nkainfb kn ≥= 

  
 cadastre  حدنگاري

ثبت رسمی موقعیت و اندازه و ارزش و  ]عمـومی [
  ملک هر مالکیت

  
  حدنگاري  چندمنظوره

    multipurpose cadastre  
که دربردارندة یک شبکۀ  حدنگارينوعی  ]عمومی[

امل چهـار مؤلفـه   شـ  (geodetic)ی شـ سنج زمین
هـاي روزآمـد و    اي از نقشـه  رشـته  )است: الـف 

نقشــۀ حاصــل از  )مقیــاس؛ ب درســت و بــزرگ
اي یگانـه   شناسـه  )تطبیق همۀ قطعـات ملکـی؛ ج  

هـاي   اي از پرونـده  مجموعـه  )براي هر قطعـه؛ د 
 هاي زمین مربوط به داده

  
 utility cadastre  حدنگاري  خدماتی

ــومی[ ــه مو حــدنگاريبخشــی از  ]عم ضــوع آن ک
 خدمات شهري است

  
 numerical cadastre  حدنگاري  عددي

هـــاي آن  کـــه داده حـــدنگاري نـــوعی ]عمـــومی[
 صورت عدد است به
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 fiscal cadastre  حدنگاري  مالی

سیاهۀ رسمی قطعـات زمـین کـه در آن     ]عمـومی [
منظور  اطالعات ضروري براي ارزیابی امالك به

  تعیین مالیات قید شده است
  

 boundary cadastre  رزيحدنگاري  م
ــومی[ ــه موضــوع آن  حــدنگاريبخشــی از  ]عم ک

  ها و مرزهاست محدوده
 slablike motion  گون حرکت  تختال

] ـوتـوان   میدان سرعت افقی کـه بـراي آن مـی    ]ج
 کار بست  را به تقریب تختالی

  
 درمانی رقص  ←درمانی   حرکت

  

 drift motion  حرکت  رانشی
ار بـا سـرعت ثابـت در    حرکت ذرات بارد ]فیزیک[

محیط پالسـما و در جهـت عمـود بـر راسـتاي      
 میدان مغناطیسی

  

 mass fire  حریق  انبوه
حریق ناشی از تعداد زیـادي گیرانشـهاي    ]جنگل[

همزمان که با تولید انرژي گرمایی بسیار زیادي 
  همراه است

  
 backing fire  رونده حریق  پس

شیب حریقی که خالف جهت باد یا در فرو ]جنگل[
 یابد گسترش می

  

 حریق زمینی  ←حریق  پوده  
  

 heading fire  رونده حریق  پیش

حریقی که با باد یا در فراشـیب گسـترش    ]جنگل[
 یابد می

  

 ,independent crown fire گیر حریق  تاج
  running crown fire 

ــاج   ]جنگــل[ ــق کــه فقــط در قســمت ت نــوعی حری
 یابد درختان گسترش می

  

  راگیرحریق  تاجی  ف
    dependent crown fire, 
  active crown fire 

اي از  صـورت دیـواره   نوعی حریق کـه بـه   ]جنگل[
آتش از سـطح جنگـل تـا بـاالي تـاج پیشـروي       

 کند می
  حریق  تاجی  ناپیوسته

    intermittent crown fire, 
    passive crown fire 

نــوعی حریــق تــاجی کــه در آن درختــان  ]جنگـل [
اند و آهنگ  ه دچار حریق شدهصورت ناپیوست به

تأثیر مرحلـۀ حریـق سـطحی      گسترش آن تحت
 است

  

 running fire  حریق  تندرو
حریق سطحی با پیشروي سریع و جبهـۀ   ]جنگل[

آهنـگ گسـترش و   مشخص و افـزایش آشـکار   
 بر شدت حرارت در آتش

  

 creeping fire  حریق  خزنده
حریقی با دامنـۀ گسـترش کُنـد بـر سـطح       ]جنگل[

 نزمی
  

  ,prescribed fire  حریق  خواسته
  prescribed burn, controlled burning, 

  controlled fire 
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سوزاندن عمدي مواد سـوختنی زمینهـاي    ]جنگل[
 دربکــر در حالــت طبیعــی یــا تغییریافتــۀ آنهــا  

 شرایط محیطی خاص
  

  شده حریق  خواستۀ  مدیریت
    prescribed managed fire 

ریت جنگــل آن را بــراي حریقــی کــه مــدی ]جنگــل[
 کند رسیدن به اهداف خاص ایجاد می

  

 fire lane  رس حریق
ــل[ ــب و نســبتاً     ]جنگ ــاي مناس ــا پهن ــیري ب مس

درخت و همـوار در جنگـل بـراي دسترسـی      بی
  نشانی به نواحی دوردست وسایل نقلیۀ آتش

  
 pyrophyte  رست حریق

هر گونۀ گیاهی که براي بقـا یـا رشـد بـا      ]جنگل[
  حریق سازگار شده است نوعی نظام

 ,ground fire, muck fire  حریق  زمینی
  organic soil fire 

حریقی که در آن مواد آلی موجود در الیۀ  ]جنگل[
  سوزد خاك جنگل می

 peat fire    حریق پوده.  متـ
  

 surface fire  حریق  سطحی
حریقــی کــه در آن تنهــا مــواد ســوختنی  ]جنگــل[

و چوبمانـــد  (litter)ســـطحی ماننـــد الشـــبرگ 
(debris) سوزد می  

  
 firebreak, fuel break  شکن حریق

هر مانع طبیعی یـا مصـنوعی کـه موجـب      ]جنگل[
  توقف یا مهار حریق شود

  
 natural fire  حریق  طبیعی

هاي طبیعی  هرگونه حریقی که دراثر پدیده ]جنگل[
وجود آید و براي محقق شدن برخی اهـداف    به

سـترش آن ایجــاد  مقابــل گ مـدیریتی مـانعی در  
 نشود

  
  حریق  طبیعی  خواسته

    prescribed natural fire 
طور طبیعی  حریقی که در زمینهاي بکر به ]جنگل[

شود، اما ادامۀ آن تحت شرایط خاصی  ایجاد می
 گیرد صورت می

  
 going fire, active fire  حریق  فعال

ــین   ]جنگــل[ ــۀ ب ــی کــه در مرحل ــرانشحریق و  گی
 خاموشی است

  
 underburn  سوز کف حریق 

ــل[ ــواد     ]جنگ ــوختن م ــۀ س ــه در نتیج ــی ک حریق
شود و به درختان  سوختنی کف جنگل ایجاد می

 رساند جنگل آسیب چندانی نمی
 smoldering fire  حریق  کورسوز

حریقی بدون شعله و بـا دامنـۀ گسـترش     ]جنگـل [
  بسیار کُند

  
 spot fire, jump fire  اي حریق  لکه

ارج از محـدودة حریـق   حریقی کـه در خـ   ]جنگـل [
اصلی و ازطریق پرتاب شدن مواد مشتعل ایجاد 

  شود می
  

 conflagration  حریق  مهیب
حریق سـرکش و پردامنـه و سـریعی کـه      ]جنگل[

 حریق گسیختۀ لگام رفتاربسیاري از ویژگیهاي 
 را داراست
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 wildfire, wildland fireحریق  ناخواسته

ده کـه در  نشـ  ریـزي  هرگونه حریق برنامه ]جنگل[
 زمینهاي بکر رخ دهد

  
 fire-plotting map  نگاشت حریق

یـــابی  اي بــراي ســهولت مکــان    نقشــه  ]جنگــل [
کمـــک یـــک   ســـوزیها کـــه معمـــوالً بـــه آتـــش
 شود تهیه می (azimuth circle)گیر سمت

  

 fire dependent  وابسته حریق
هر جامعۀ گیاهی که براي رشد بهینه و بقا  ]جنگل[

ا فراوانی و زمان و شـدت  به یک یا چند حریق ب
 و اندازة متفاوت نیاز دارد

  

 firefinder  یاب حریق
ــل[ ــت ]جنگ ــی     اراس ــۀ افق ــین زاوی ــژة تعی ــاب وی ی

(horizontal bearing)  و گـــاه زاویـــۀ عمـــودي
(vertical bearing) حریق از یک نقطه 

  
 fire detection  یابی حریق

 عمل یا شیوة کشف و تعیین مکان حریق ]جنگل[
 ,runway incursion  کنی  باندش حریم

  RWI 

موقــع و غیرمجــاز هرگونــه  حضــور بــی ]هــوایی[
وســیله یــا عامــل مــزاحم در محــدودة بانــد در 

حـال نشسـت یـا    آن در زمانی کـه هـواگرد در   
 ستابرخاست 

  

 ,political machine  گردانان حزب
  party machine 

گروهــی منســجم از اعضــاي وفــادار و  ]سیاســی[
وقــت یــک حــزب کــه بــراي   مــامفعــال و گــاه ت

آوري رأي و تحقـق اهـداف حـزب فعالیـت      جمع
 کنند می

  

 good soldier  حزبیِ  وفادار
سیاستمداري که مصـلحت حـزب را بـر     ]سیاسی[

 دهد مصلحت و غرور شخصی ترجیح می
  

  حساب  اقماري  گردشگري
    tourism satellite account 

نظامی محاسـباتی در سـطح ملـی یـا      ]گردشـگري [
حلی که تمام پیامدهاي مستقیم گردشگري بـر  م

 دهد اقتصاد را نشان می
  

  حساسیت  تراز
    sensibility of spirit level,  
    sensitivity of spirit level 

انحنـاي  میزان دقت تراز که به شعاع  ]برداري نقشه[
 تراز بستگی دارد اي استوانۀ شیشه

  
 landscape sensitivity حساسیت  منظر   

به تغییرات یک عامل یا  منظردامنۀ واکنش  ]گلجن[
محیطی خارجی  اختالل زیست  

  
 sensor fusion  حسگرآمیزي

ترکیب خودکار اطالعات خروجی از چنـد   ]نظامی[
 حسگر مختلف و تبدیل آنها به یک واحد

 curvature sensor  حسگر  خمیدگی
] ßگیـري خطـاي    ابزاري بـراي انـدازه   ]رصدي نجوم

 جبهۀ موج
  

  گیري  ظریفهگر  رحس
    fine guiding sensor 
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] ßابزاري در صفحۀ کانونی تلسکوپ  ]رصدي نجوم
  تر دقیق (tracking)فضایی براي ردگیري

  
 biosensor حسگر  زیستی

بازکافتی کـه در سـاختمان    اي افزاره ]زیست محیط[
 آن یک عنصر تشخیص زیستی تعبیه شده است

  

 curvature sensing  حسگري  خمیدگی
] ßگیـري خطـاي    روشی بـراي انـدازه   ]رصدي نجوم

 جبهۀ موج
  

 snow fencing  گیر حصار  برف
ي چوبی در تیرکهاکه با کوبیدن  اي دیواره ]ریلی[

خـط  زمین و بستن آنها به یکـدیگر در نزدیکـی   
خـط  حـریم  برف بـه   زشد تا از ریکنن ایجاد می

 دشوجلوگیري 
  

 enclosure, telescope enclosure  حفاظ
] ßاي که تلسـکوپ در آن قـرار    سازه ]رصـدي  نجوم

  گیرد می
  dome1  1گنبد . متـ

  

 experimental barrier  حفاظ  آزمایشی
عیـار   تمـام  هـاي آزموندر حفاظی که  ]شهري درون[

امـا  نتایج و کارکرد خوبی داشته است تصادف 
 در عمل احراز نشده استهنوز کارایی آن 

  

 anodic protection  حفاظت  آندي
] ßخـوردگی روشی براي کاهش میـزان   ]خوردگی 

فلزات ازطریق قطبندگی فلزات در ناحیۀ رویـین  
(passive region) آنها 

 transition barrier  حفاظ  تبدیلی

مختلف و  حفاظبین دو که  حفاظی تکه ]شهري درون[
به نردة پل یا  راهی حفاظ کنارغالباً در جایی که 

ل پــل متصــ پایــۀ روگــذر ماننــد یســخت ءشــی
دهند تـا از عـرض مسـیر بـه      شود، قرار می می

بنـدان یـا    تدریج کاسته شـود و مـانع ایجـاد راه   
  بروز تصادف شود

  
  حفاظت  در  برابر  تابش

    radiation protection 
بردن مـواد خـاص    کار  اتخاذ تدابیر و به ]فیزیـک [

براي محافظت عموم مردم و کارکنان محیطهاي 
ــا صــنعتی در برا بــر تابشــهاي آزمایشــگاهی ی

 زیانبار
  

 ,cathodic protection  حفاظت  کاتدي
  sacrificial protection, CP 

] ßسازه بـا کاتـد قـرار     خوردگیکاهش  ]خوردگی
جریان مستقیم یا اتصـال آن   ۀوسیل دادن آن به

 به یک آند فداشونده
  

 roadside barrier  کنار حفاظ  راه
ــهري درون[ ــولی  ]ش ــاظ ط ــوگیري از   حف ــراي جل ب

و عـوارض سـطحی   برخورد خودرو بـا موانـع   
  کنار جاده

  
 longitudinal barrier  حفاظ  طولی

 صلیحفاظی در کنار راه که عملکرد ا ]شهري درون[
  شده وسیلۀ نقلیۀ منحرف خروجآن جلوگیري از 

 از راه و بازگرداندن ایمن آن به راه است
  

 operational barrier  حفاظ  کارآمد
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ــاظی  ]شــهري درون[ ــايکــه آزمونحف ــام ه ــار  تم عی
و در پشـت سـر گـذارده    تصادف را با موفقیت 

 تبخش داشته اس رضایتعمل هم نتایج 
 median barrier  حفاظ  میانگاهی

بــراي جلــوگیري از  حفــاظی طــولی ]شــهري درون[
 راهآزادشده از میانگاه  عبور خودروي منحرف

  
 حفرة گوش میانی  ←حفرة  صماخ  

  
 ,tympanic cavity  حفرة  گوش  میانی

  tympanum 
] ßفضاي خالی میان گوش بیرونـی   ]شناسی  شنوایی

  و درونی
  حفرة صماخ متـ .
 tympanum  صماخ، تبیره       
 middle ear  گوش میانی        

  
  حفظ  پیکربندي

    retention of configuration 
حفظ یکپارچگی در نحوة آرایش فضـایی   ]شیمی[

رکـز دسـتواره، در   پیوندهاي متصـل بـه یـک م   
 خالل یک تبدیل یا واکنش شیمیایی

  
 big government  حکومت  فربه

ازحــد  حکـومتی فاسـد و ناکــارا و بـیش    ]سیاسـی [
بزرگ کـه بـا تجـاوز از حـدود اختیـاراتش، در      

گــذاري عمــومی و زنــدگی    عرصــۀ سیاســت 
 کند خصوصی شهروندان دخالت می

  
 lyocratic  ساالر لحالّ

ــه ]شــیمی[ اي کــه دراثــر نیروهــاي  ویژگــی پراکن
  شود پوشی پایدار می لحالّ

  
 solvophoresis  کوچی لحالّ

که  (diffusionphoresis)نوعی نفوذ کوچی  ]شـیمی [
ل مخلوط با شیو شده در یک حالّ در آن ذرة حل

ل در الّکند که غلظت حـ  غلظت به سمتی کوچ می
  آن بیشتر است

 lyotrope, lyotropic agent  افزا لیتحالّ
پـذیري   مادة سومی که براي افزایش حـل  ]شیمی[

  شود شونده به محلول اضافه می حل یک مادة کم
  

 lyotropy  افزایی لیتحالّ
لی کـه  پذیري یک ماده در حالّ افزایش حل ]شیمی[

شود با کمک یـک مـادة    خوبی در آن حل نمی به
 سوم

  
 solubilization  سازي پذیر حل

یــک پــذیري  فراینــدي کــه در طــی آن حــل ]شــیمی[
شـوندة دیگـر    شـونده بـا حضـور یـک حـل      حل

 یابد افزایش می
  

 solubility  پذیري حل
توانایی یک ماده براي تشکیل یک محلول  ]شیمی[

 با مادة دیگر
  

 solute  شده حل
ل حـل شــود و  اي کــه در یـک حــالّ  مـاده  ]شـیمی [

  تشکیل محلول دهد
    شونده حل متـ .

  
 شده حل  ←شونده   حل
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 pull tab  حلقه
شـکل کـه بـه انتهـاي      بخشـی حلقـوي   ]غذا ريفناو[

 شود قسمت بازشوي قوطی پرچ می
  

 kitchen cabinet  حلقۀ  خواص
جمع کوچکی از افراد معموالً بدون مقـام   ]سیاسی[

و مسئولیت رسمی، اما نزدیک به رئیس جمهور 
ــت  ــا نخس ــت   ی ــه در سیاس گــذاري و  وزیــر ک

 گیري نقش اساسی دارند تصمیم
 cold-core ring  حلقۀ  سردهسته

 ] ßگردابی از جریانهاي سطحی بـا   ]شناسـی  اقیانوس
مرکزي از آب سـرد کـه آب گـرم آن را احاطـه     
کـرده و جهـت چـرخش آن در نیمکـرة شـمالی      

 هاي ساعت است خالف عقربه

  
 diffraction rings  هاي  پراش حلقه

ها  روشنی که دور ذره و  هاي تاریک حلقه ]فیزیک[
ــزبین/ می  ــد ری ــدان دی کروســکوپ ظــاهر در می

 شوند می
  

 solarium  آفتاب   حمام
طــور  مکـانی بـراي آفتــاب گـرفتن بـه     ]گردشـگري [

 طور مصنوعی طبیعی یا برنزه شدن به
  

 steam bath  بخار   حمام
 اتاق یا اتاقکی مملو از بخار داغ ]گردشگري[

  
 nutrition support  اي حمایت  تغذیه

  محرومیتبه افراد بستري یا داراي  کمک  ]تغذیه[ 
 هاي، ازطریق تغذی شدید غذایی یا اختالالت تغذیه

  با لوله یا تغذیۀ وریدي
  

  حمایت  جامع  جنگل
    integrated forest protection 

ن مدیریت جامع آفات در جنگل ستب کار  به ]جنگل[
  با تأکید بر پیشگیري

  
 freight transportation  حمل  کاال

تولیدکننــده بــه  جــایی کــاال از جابــه ]شــهري درون[
 کننده مصرف

  
 regular transport  ونقل  منظم حمل

جایی مسافر براسـاس مسـیر و    جابه ]شهري درون[
  جدول زمانی مشخص

 hybrid service  ونقل  واسط حمل
رانی بین خطوط ثابت  خطوط اتوبوس ]شهري درون[

 اتوبوس و مسافربرها
  

 preemptive strike  دستانه حملۀ  پیش
  اجم براي انهدام سالحهاي یک کشورته ]نظامی[
  

 accidental attack  حملۀ  غیرعمدي
اي غیرعمدي و بدون طراحی قبلـی   حمله ]نظامی[ 

در اثر یک اتفاق تصادفی، ماننـد نقـص فنـی در    
مهار سالح یا اشتباه انسانی یا فعالیت غیرمجاز 

 کارکنان تحت امر
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 خوردگی قلیایی  ←حملۀ  قلیایی  
  

 ,prepaid ticket advice  حوالۀ  بلیت
  PTA  

در  قـبالً  دهـد بلیـت   اي که نشان می حواله ]هوایی[
و محل شروع سفر خریداري شـده   جز بهجایی 

 پرداخت شده استبهاي آن نیز 
  

 atomic basin  حوضۀ  اتم
ــیمی[ ــه  ]ش ــایی س ــه مرزهــاي آن    فض ــدي ک بع

چگالی الکترون است و  شیوراههايدربرگیرندة 
  شود به هسته ختم می

  



  

  خ
 pin mill  خارآس

، بـا یـک   آسـیاي چکشـی  دستگاهی مشابه  ]رنگ[
جـاي چکـش،    چرخانه و ایستانۀ خاردار، که بـه 

 خارهاي ثابت و متوالی دارد
  آسیاي خاري متـ .

  

 Saxifraga  خاراشکن
ــا  اي از خاراشــکنیانِ ســرده ]گیــاهی[ چندســاله ب

 گونه 440حدود 
  

 Saxifragales  سانان خاراشکن
سانان  ایها که با گلسرخ اي از دولپه ستهرا ]گیاهی[

 سانان خویشاوند هستند و شمعدانی
  

 off-stage  خارج  صحنه
 فضاي نمایشی خارج از دید تماشاگر ]ینمایش[

  

 vibrating capacitor  خازن  ارتعاشی
خازنی کـه ظرفیـت آن بـا تغییـر تنـاوبی       ]فیزیک[

 کند فاصلۀ بین صفحات تغییر می
  

 nostalgic tourism  گردي خاطره

نوعی گردشگري کـه در آن گردشـگر    ]گردشگري[
  کند به مکانهایی که از آنها خاطره دارد سفر می

 secure landfill خاکچال  ایمن
خاکچالی براي دفن پسماند خطرناك  ]زیسـت  محیط[

نفـوذ   تا ازشود  طراحی میدر مکان مناسب که 
کاسـته  مواد خطرناك به محـیط تـا حـد ممکـن     

 دشو
  

 sanitary landfill ال  بهداشتیخاکچ
نــوعی خاکچــال بــراي پســماندهاي  ]زیســت محـیط [

هـایی   غیرخطرناك که در آن پسـماندها در الیـه  
 شوند و در انتهاي هر روزِ گسترده و فشرده می

 شوند کاري با مواد مناسب پوشانده می
  

 ,dry landfill خاکچال  خشک
  entombment landfill 

کچال که در آن پسـماند در  نوعی خا ]زیست محیط[
مـدت طـوالنی نگهـداري     شرایط نسبتاً خشک به

 (biodegradation)از تجزیـۀ زیسـتی    تاشود  می
پسماند و ایجاد واکنشهاي فیزیکی و شیمیایی و 

 شود تولید شیرابه و گاز خاکچال جلوگیري 
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 elutriation  شست خاك

شدن ذرات خیلی ریز یا سبک  شسته ]شناسی زمین[
  ویژه با قطرات باران هخاك ب

 blotch  لکه خال
یافته یا مـرده بـر    تغییررنگ بخش وسیع ]زراعـت [

 روي اندامهاي گیاه
  

 dead-stick landing  نشینی خاموش
 با موتور خاموش هواگردنشست  ]هوایی[
  

 style  خامه
را بـه   کُاللـه کـه   مـادگی بخشـی از   ]شناسـی  زیست[

  کند متصل می تخمدان
 صوب فرهنگستان اول است.این واژه م توضیح:

  
 whipped cream  خامۀ  زده

حجـم آن  زنند تا  آن را میاي که  خامه ]غذا فناوري[
 ش یابددرصد افزای 100تا  90به میزان 

  
 confectionery cream  خامۀ  قنادي

نامیزة روغن در آب یا آب در روغـن   ]غذا فناوري[
ــه  رکننـــده در عنـــوان پ عمـــدتاً بـــه از آن کـ

 دکنن اي قنادي استفاده میه فراورده
  

 ,pit-house  چال خان
  sunken featured building 
  pit dwelling  

گودالی در زمین که مردم روي آن  ]شناسـی  باستان[
وبرگ درخت و دیگر  را با تیرهاي چوبی و شاخ

طور موقت در آن زندگی  پوشاندند و به مواد می
 کردند می

  
  اي خدمات  پیام  چندرسانه

    multimedia message service  
نوعی خدمات پیام کوتاه که در آن عالوه  ]عمومی[

توان صـوت و تصـویر و    بر پیام نوشتاري می
  فیلم هم ارسال کرد

 MMS  فراپیام . اختـ
 ,videophony  خدمات  تلفن  تصویري

  video telephony 
ــابرات[ ــخنیِ   ]مخـــ ــدمات دورســـ ــوعی خـــ نـــ

که در  گیري بر شماره شخص و مبتنی به شخص
  شود آن از پایانۀ فشرده استفاده می

  
  خدمات  ذخیرة  جاي  بار

    cargo booking service 
اختصــاص فضــاي مناســب یــا ظرفیــت  ]دریــایی[

اي خاص در برنامۀ حمل کـاال   معینی به محموله
که معموالً ازطریـق نماینـدگی کشـتیرانی انجـام     

  شود می
  

 saboteur  خرابکار
  کند می خرابکاريه کسی که اقدام ب ]نظامی[
  

 sabotage  خرابکاري
اقداماتی با هدف آسیب رساندن به تـوان   ]نظامی[

 دفاع ملی یک کشور
  

 etch  خراشک
نوعی بیماري که نشانۀ آن وجود خطوط  ]زراعت[

سطحی کوتاه روشن یا سـفید در زمینـۀ بـرگ    
 است
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 microfutures  ها خُردآینده
منفـرد بـا    وخُـرد  هـاي امـوري    آینده ]پژوهی آینده[

 افرادو  هاهاي سازمان جزئیات زیاد، مانند آینده
  

 آسیاب خُردکن  ←خُردکن  

  
 Diospyrus  خرمالو

درختی که اغلب  اي از خرمالوئیانِ سرده ]گیاهی[ 
 روید هاي آن در نواحی گرمسیري می گونه

 Ebenaceae  خرمالوئیان
ــاهی[ ــره ]گی ــگ تی ــانانِ  اي از خلن ــا   س ــی ی درخت

برگهاي متناوب و کامـل و بـدون    اي با درختچه
گوشـواره بــا میــوة معمــوالً آبــدار و گــاهی بــا  

بنـدي کرونکوئیسـت     در رده کـه  پوست چرمـی 
قرار  (Ebenales)خرمالوسانان  راستۀدر  1988
 دارد

  
 compulsive shopping  خرید  اجبارگونه

خرید چیزهایی که عموماً مورد نیـاز   ]شناسی روان[
 گنجد نمیدر وسع او  خریدار نیست و غالباً

  
 creepage  خزش

نسبت سـرعت مماسـی چـرخ بـه سـرعت       ]ریلی[
 واقعی قطار

  
 thermal fatigue خستگی  گرمایی

هـاي   شکسـت حاصـل از وجـود شـیو     ]متالورژي[
دمایی متغیر با زمان که در نتیجـۀ آن تنشـهاي   

 شود اي در سازه ایجاد می چرخه
  

 dry spray1  افشاند خشک

شدن جزئی  راثر خشکدی که ی شنپوشش ]رنگ[
سـطح   شـده پـیش از رسـیدن بـه     ذرات افشـانده 

 ایجاد شده باشد
  

 dry spray2  افشانی خشک
شده، پیش  فرایندي که در آن ذرات افشانده ]رنگ[

شوند و  خشک می تا حدوديسطح،  از رسیدن به
 شود درنتیجه پوششی شنی ایجاد می

  
 xerogel  ژل خشک

اختار متخلخـل  اي کـه سـ   شـده  ژل خشک ]شیمی[
 خود را حفظ کرده باشد

 released track  خط  آزادشده
ــی[ ــس از   ]ریل  يمســدود هدوریــک خطــی کــه پ

 دوباره باز شده است
  

 mixing line  خط  آمیختگی
] ـو خطـی مســتقیم، رابـط دو حالــت اولیــه در    ]ج

ــامیکیواکــاوي  ، کــه در آن متغیرهــاي ترمودین
ر روي هوا ب پایستار در دو حالت متفاوت بسته

شـود و حالـت    نمودار ترمودینامیکی رسـم مـی  
هـوا، متناسـب بـا مقـدار      نهایی آمیزة دو بسـته 
ها، بر روي آن خط یافـت   نسبی هریک از بسته

  شود می
  

 leased line, private lineخط  استیجاري
خطی که شرکت مخابرات براي استفادة  ]مخابرات[

ــاره   اختصاصــی و تمــام ــه مشــتري اج ــت ب وق
 دهد می

  
  principal line    خط  اصلی
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خطی که از نقطۀ اصلی عکس و نقطۀ  ]برداري نقشه[
 کند آن عبور می (nadir point)پاسوي 

  
  خط  انتقال  متوازن

    balanced transmission line 
خط انتقالی که در آن هریـک از رسـاناها    ]فیزیک[

هــاي  هــاي/ امپــدانس نســبت بــه زمــین پــاگیري
(impedances) اردیکسان د  

  
 لغزش زبان  ←  خطاي  گفتار

  
  هپیچباخط  loaded line 

ــابرات[ ــود     ]مخـ ــراي بهبـ ــه بـ ــالی کـ ــط انتقـ خـ
ــه    مشخصــه ــامدي صــوت راه دور ب ــاي بس ه

 باشد  بارگذاري وصل شده
 unloaded line  هپیچ  خط  بی

اي بارگـذاري آن  ه خط انتقالی که پیچه ]مخـابرات [
  برداشته شده باشد

  
  base line    خط  پایه

خطی فرضی که دو نقطـه را بـه هـم     ]برداري نقشه[
گیـري محسـوب    کنـد و مبنـاي انـدازه    وصل می

  شود می
 خط مبنا .متـ 

  

 skid marks  خط  ترمز
آثار باقیماندة الستیک بر روي سطح  ]شهري درون[

جاده پس از ترمز و قفل شـدن چـرخ و سـرش    
 خودرو

  
 absorption line  خط  جذبی

طیف الکترومغناطیسی که  جاي خالی در ]فیزیـک [
ناشی از جـذب تـابش در اتمهـا یـا مولکولهـاي      

 گذرد اي است که تابش از آن می ماده
  

 multidrop line  خط  چندفرود
خط ارتباط منفـردي بـراي دو یـا چنـد      ]مخابرات[

صـورت اشـتراکی از یـک یـا چنـد       افزاره که بـه 
 کنند رایانه یا پایانه استفاده می

  

 line of sight, LOS  خط  دید
] ßورصد نجومي، ج[ نشانگر سیر پرتو خطی فرضی  ّ

  نور از هدف به چشم
ر بـ طـی فرضـی بـین نشـانۀ واقـع      خ ]برداري نقشه[

تارك عدسی و نقطۀ گرهی عقبی عدسی شـیئی  
  دوربین

  

 fire danger  خطر  حریق
مجمـوع عوامـل ثابـت و متغیـري کـه بـر        ]جنگل[

شروع و گسترش و مقاومـت حریـق در مقابـل    
 گذارد مهار و آسیب ناشی از آن تأثیر می

 fire danger meter  خطرسنج  حریق
بندي چند عامل  ابزاري براي ترکیب درجه ]جنگـل [

هـاي عـددي خطـر     متغیر و تبدیل آنهـا بـه رده  
 حریق

  
  خط  رقمی  مشترك

    digital subscriber line 
اوري انتقال داده ]مخابرات[ هاي رقمـی ازطریـق    فنّ

  یا خط مشتركحلقۀ محلی 
  DSL1    ِ رم خط اختـ .

  
  خط  رقمی  مشترك  نامتقارن

   asymmetrical digital subscriber line  
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نـوعی خـط رقمـی مشـترك کـه کانـال        ]مخابرات[
ریعنــی  ،فروســوي آن از مرکــز تلفــن تــا کــارب، 

ر تـا  یعنی  ،باند و کانال فراسوي آن پهن از کارب
  باند است باریک ،مرکز تلفن

  ADSL  رمن طخ اختـ .
  

  خط رقمی مشترك  ←خط  رم  
  

خط  رخط رقمی مشترك نامتقارن  ←ن  م  
  

 bomb release line  خط  رهاسازي  بمب
ـامی[ ــۀ     ]نظــ ــراف منطقـ ــی در اطـ ــی فرضـ خطـ

اطراف یک هدف که هواپیماي در شده یا  حفاظت
 خودي باید مهمات خود را بر فراز آن رها کند

  
 black line  خط  سوخته

با  حریق خواستهمرزي که پیش از شروع  ]جنگل[
سوزاندن مواد قابل اشتعال زمینهاي بکر بـراي  

 شود جلوگیري از سرایت حریق ایجاد می
  

 خط پایه  ←خط  مبنا  
 retired track  خط  متروکه

آهنی که از رده خارج است و دیگـر از   خط ]ریلی[
 شود آن استفاده نمی

  

 balanced line  خط  متوازن
ــا   ]فیزیـــک[ خـــط انتقـــالی شـــامل دو رســـانا بـ

یکسان  (impedances)هاي  / امپدانس هاي پاگیري
اما در جهتهاي مخالف  ،که جریان در آنها برابر

 است
  

 removed track  خط  مسدود

بخشی از یک خط که ورود قطار به آن در  ]ریلی[
 زمان مشخصی به هر دلیل ممنوع است مدت

  

 control line  خط  مهار
مانع طبیعـی یـا مصـنوعی یـا لبـۀ حریـق        ]نگلج[

 رود کار می تیمارشده که براي مهار حریق به
  

 heavy rail vehicle  نورد  سنگین خط
ــی[ ــه از آن در   ]ریل ــی ک ــامانواگن ــافري  ۀس مس

 شود استفاده می سنگین
  

 Stockes lines  هاي  استوکس خط
اي  خطهاي طیفی حاصل از نـور پراکنـده   ]فیزیـک [

مــوج نــور  جهــاي بزرگتــر از طــولِمو کــه طــولِ
 فرودي دارند

  

  هاي  پادـ استوکس خط
    anti-Stockes lines 

اي  خطهاي طیفی حاصل از نـور پراکنـده   ]فیزیـک [
مـوج نـور    موجهـاي کوتـاهتر از طـولِ    که طـولِ 

 فرودي دارند
  

 level lines, contour lines  هاي  تراز خط
ــی[ ــا   ]ریاضـ تصـــویر مقطعهـــاي یـــک رویـــه بـ

یی موازي یک صفحۀ مفـروض بـر آن   ها صفحه
  صفحه

 level curves  هاي تراز خم . متـ
 coasting  روي خالص

ــی[ ــا ســرعت مناســب در      ]ریل ــت قطــار ب حرک
سراشیبی یا سطح تخـت بـدون اعمـال نیـرو و     

 جویی در مصرف انرژي ترمز براي صرفه
  

  خالصی  کفشک  ترمز
    brake-shoe clearance 
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ز و چرخ هنگامی که فاصلۀ بین کفشک ترم ]ریلی[
 ترمز آزاد است

  

 flangeway clearance  رو خالصی  لبه
فضاي خالی بین لبـۀ چـرخ و ریـل کـه از      ]ریلی[
محـور    ــ    رض خـط و عـرض چـرخ   ـفاضل عـت

 آید دست می به
  

 ,pilot flying, PF  دار خلبان  سکان
  handling pilot 

خلبــانی کـه در هنگــام پــرواز فرمانهــاي   ]هـوایی [
 د را در اختیار داردهواگر

  

 ,pilot not flying, PNF  خلبان  ناظر
 pilot monitoring, non-handling pilot  

خلبانی که بر نحوة پـرواز و کـار خلبـان     ]هوایی[
 کند دار نظارت دارد و از او پشتیبانی می سکان

  

 Ericales  سانان خلنگ
داراي حدود  ،ایها اي بزرگ از دولپه راسته ]گیاهی[

ــه شــامل    8000 ــیع ک ــدگی وس ــا پراکن ــه ب گون
مانند چاي و خرمالو و برخـی گیاهـان    یگیاهان

 گوشتخوار است
  

 خم فضاپرکُن  ←پئانو   خم 
  

 absorption curve  خم  جذب
ــک[ ــی      ]فیزی ــرژي تابش ــدار ان ــه مق ــوداري ک نم

مـوج نشـان    شده در ماده را برحسب طولِ جذب
 دهد می

 cooling curve  خم  سرمایش
ودار تغییر دمـا برحسـب زمـان بـراي     نم ]فیزیک[

 جسمی که در حال سرد شدن است

  
 space filling curve  خم  فضاپرکُن

],[نگاشتی پیوسته و پوشا از بازة  ]ریاضی[ ba 
],[],[ به baba ×  
  Peano curve    خم پئانو . متـ

  
 curl  خمه

ود و در شـ  لبۀ در که به داخل خم می ]غذا فناوري[
 تشکیل درز، نقش قالب را دارد

  
 هاي تراز خط  ←هاي  تراز   خم

  
 flexure  خمیدگی

شـکل در   ساختاري وسـیع و گنبـدي   ]شناسی زمین[
  هاي سنگی چینه

  
 continental flexure  اي خمیدگی  قاره

در امتـداد خـط لـوالي بـین      خمیدگی ]شناسی زمین[
  قاره و کف دریا

  
 matrix2, groundmass  خمیره

مـواد ریزدانــه کـه قطعـات بزرگتــر     ]شناسـی  زمـین [
  پیوندد هم می رسوب یا سنگهاي رسوبی را به

  
 بنیاد بافت خمیره  ←بنیاد   خمیره

  
 coolant  ساز خنک

ــک[ ــاده ]فیزی ــا گــردش در واکنشــگاه/   م اي کــه ب
ــب  رآکتــور هســته اي گرمــاي تولیدشــده در قل
 کند بیرون منتقل می واکنشگاه را به
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 rail rollover  ریل خوابیدگی 
دلیل نیروهاي جـانبی   شدگی ریل که به کج ]ریلی[

ــه داخــل خــط    ــادن چــرخ ب اضــافی موجــب افت
 شود می

  

 Dipsacus  باشی خواجه
اي علفــی و بلندقــد و دوســاله از  ســرده ]گیــاهی[

 گونه 15باشیان با حدود  خواجه
  

 Dipsacaceae  باشیان خواجه
ـاهی [ یــک تــا  ســانانِ باشـی  اي از خواجــه تیــره ]گی

آذیـن   چندساله با برگهاي معموالً متقابـل و گـل  
ماننـد   کـه میـوة آنهـا فندقـه     (capitule)سرسان 

 است
  

 Dipsacales  سانان باشی خواجه
ایهاي نسبتاً پیشرفته که  اي از دولپه راسته ]گیاهی[

هـــاي مهمـــی ماننـــد آقطیـــان و  شــامل تیـــره 
 (Valerianaceae)ایـان   گربه باشیان و علف خواجه

 ستا
  

 مراقبه  ←آرامی   خود
  

 self-splicing, auto splicingخودپیرایش
 /آنزیمـی  پیرایشِ رنا بـا فعالیـت شـبه    ]شناسـی  ژن[

 ، بدون دخالت آنزیمآن اي مایه زي شبه
  

 ,rented car  اي خودروي  اجاره
  rent-a-car 

آن خودرویی بدون راننده که مسافر  ]شهري درون[
  کند اجاره میزمان معینی  براي مدترا 

  
 full hybrid car  دونیرو خودروي  تمام

موتـور  بـا  نیـروي آن  خودرویی که  ]شـهري  درون[
طور جداگانه یا همزمان  بنزینی و موتور برقی به

  دشو میبا هم تأمین 
 ,hybrid car  خودروي  دونیرو

  hybrid electric vehicle, HEV 
 ۀخودرویی کـه از دو نیـروي محرکـ    ]شهري درون[

بـراي حرکـت اسـتفاده    ق و سـوخت فسـیلی   بر
 کند می

  
 micro hybrid car  دونیرو خودروي  کم

خودرویی که موتور برقی دارد، ولی  ]شهري درون[
 احتراق داخلی استطریق قدرت رانش آن از 

  
 mild hybrid car  دونیرو خودروي  نیم

فقط بـا موتـور   تواند  نمیخودرویی که  ]شهري درون[
که بـراي تـأمین نیـروي ثابـت     برقی کار کند، بل

 حرکت نیاز به احتراق داخلی دارد
  

 autoguider  خودرهگیر
] ßطـور   رهگیري در تلسکوپ کـه بـه   ]رصـدي  نجوم

 کند خودکار ستارة راهنما را دنبال می
  

 وجه خوش  ←خودریخت  
  

 سیاستمدار خودسر  ←خودسر  
  

 autoacceleration  دهی خودشتاب
ش یک رادیکال آزاد افزایش سرعت بسپار ]شیمی[

  با افزایش میزان تبدیل
  

 idioblast  خودشکفت
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ک ســنگ جــزء ســازندة کانیــایی یــ ]شناســی زمــین[
دگرگونی که در نتیجۀ بازبلورش و در محدودة 

 سطوح بلوري خود شکل گرفته است
  

 idioblastic  خودشکفتی
  سنگ دگرگونی خودشکفتمربوط به  ]شناسی زمین[

  automerization  خودهمپارش
ــیمی[ ــه در آن    ]ش ــولی ک ــازآرایی مولک ــوعی ب ن

گذاري ایزوتوپی از  محصول اصلی بدون نشانه
  دهندة اصلی قابل تشخیص نیست واکنش

  همپارش جایگشتی متـ .
  permutational isomerization  

  
 siliqua  خورجین

ـاهی [ میوة خشک شکوفا شبیه خورجینـک، بـا    ]گی
 این تفاوت، که بلند و باریک است

  
 silicula  نکخورجی

میوة خشک شکوفاي غالباً تخت، حاصـل   ]گیاهی[
پیوسته که با یک جـدار کـاذب    هم بهاز دو برچۀ 

 شود به دو خانه تقسیم می
  

 corrosion  خوردگی
] ßبـین   شیمیایی واکنش شیمیایی یا برق ]خوردگی

فلز و محیط که منجر به زوال فلز و خواص آن 
 شود می

  
 fireside corrosion  سو خوردگی  آتش

] ß هاي دیگ بخـار در   خورده شدن لوله ]خـوردگی
دلیـل وجـود محیطهـاي خورنـدة      سمت آتش به

  حاصل از احتراق سوختهاشیمیایی 
 آتش خوردگی سمت متـ .

  
 anode corrosion  خوردگی  آند

] ßعنـوان آنـد عمـل     انحالل فلزي کـه بـه   ]خوردگی
 کند می

  

 fretting corrosion  خوردگی  اصطکاکی
] ßــوردگی ــب ]خــ ــطوح  تخریــ ــاي ســ در میانــ

و  خــوردگیدلیــل اثــر تــوأم  تمــاس بــه درحــال
 اصطکاك

  خوردگی  الکتروشیمیایی
    electrochemical corrosion 

] ßسطوح فلزي کـه در نتیجـۀ    خوردگی ]خوردگی
جریان الکترون در بین نـواحی آنـدي و کاتـدي    

 شود ایجاد می
  

 parasitic corrosion  خوردگی  انگلی
] ß آنـــد آلـــومینیمی در    خـــوردگی ]وردگیخـــ

هاي باتري هوا یا باتري آلومینیم که در  سامانه
 شود بازي استفاده می کاف آنها از برق

  
 bacterial corrosion  خوردگی  باکتریایی

] ßــوردگی ــل   خــوردگی ]خ ــوادي مث حاصــل از م
اسید یا آمونیاك کـه دراثـر فعالیـت     سولفوریک

 شود باکتریهاي خاصی تولید می
  

 vapour corrosion  خوردگی  بخاري
] ßخوردگی ناشی از محیطی کـه در آن   ]خوردگی

 هاي فرّار وجود دارد کننده آلوده
  

  کافتی خوردگی  برق
    electrolytic corrosion 

] ßکه در نتیجـۀ واکـنش    خوردگینوعی  ]خوردگی
 افتد الکتروشیمیایی اتفاق می
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  بلوري خوردگی  بین
 اي خوردگی مرزدانه  ←

  
  هوازیستی خوردگی  بی

    anaerobic corrosion 
] ßآهـن یـا فـوالد در شـرایط      خـوردگی  ]خوردگی

 مرطوب و عاري از اکسیژن آزاد
  

 radiation corrosion  خوردگی  تابشی
] ßفلز دراثر تابش شدید ذراتی  خوردگی ]خوردگی

 همچون نوترون یا دیگر ذرات پرانرژي

 wet corrosion  خوردگی  تر
] ßکـه در نتیجـۀ تمـاس     خوردگینوعی  ]خوردگی

 آید ماده با آب پدید می
  

  اي خوردگی  ترادانه
    transgranular corrosion 

] ßزیرسـطحی   خوردگی موضعینوعی  ]خوردگی
هاي  که در آن یک مسیر باریک در ساختار دانه

 غیـر از مـرز   ،در امتـدادي کـامالً تصـادفی    ،فلز
 شود می خوردگیها، دچار  دانه

  
 sour corrosion  خوردگی  ترش

] ßکــه دراثــر وجــود  خــوردگینــوعی  ]خــوردگی
 آید وجود می شده در آب به سولفید حل هیدروژن

  
 contact corrosion  خوردگی  تماسی

] ßبـدون   ،جـنس  دوفلز غیـرهم  خوردگی ]خوردگی
هنگامی که با یکدیگر و در یـک   ،پوشش محافظ

اس کـافتی در تمـ   مایع پس از تشکیل پیـل بـرق  
 باشند

  
 ,exfoliation corrosion  خوردگی  تورقی

  lamellar corrosion 
] ßکـه در زیـر    خوردگی موضعینوعی  ]خوردگی

افتد  سطح و در مناطقی موازي با سطح اتفاق می
صــورت  شــده بــه و در نتیجــۀ آن فلــز خــورده

 شود هاي نازك ظاهر می الیه
  

 swelling corrosion  خوردگی  تورمی
] ßدر مصالح ساختمانی  خوردگینوعی  ]خوردگی

غیرفلــزي و آلــی کــه در نتیجــۀ واکنشــهاي     
شیمیایی در محلولهاي آبـی و تولیـد ترکیبـات    

 آید وجود می حجیم جدید در داخل ماده به
  

 خوردگی گزینشی  ←جدایشی    خوردگی
  سرگردان خوردگی  جریان

    stray-current corrosion 
] ß شـــی از نا کـــافتی خـــوردگی بــرق  ]خــوردگی

نظیر هر جریان خارجی و  ،جریانهاي سرگردان
 تصادفی در داخل زمین

  
 atmospheric corrosion  خوردگی  جوي

] ßتدریجی مواد در نتیجۀ تماس  تخریب ]خوردگی
 ــا عوامــل موجــود در جــو ــد اکســیژن و  ،ب مانن

اکسید و بخار آب و ترکیبات گـوگرد و   دي کربن
 کلر

  
 pitting  اي خوردگی  حفره

] ßدر سطح فلز  خوردگی موضعینوعی  ]خوردگی
 شود صورت نقطه یا حفره ظاهر می که به

  
 hot ash corrosionخوردگی  خاکستر  داغ
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] ßشـده کـه در    تسـریع  خـوردگی نوعی  ]خوردگی
دماي بـاال و در تمـاس بـا گازهـاي حاصـل از      
احتراق نفت کوره که مقدار وانـادیم موجـود در   

 شود آن باالست، حاصل می
  

 corrosion fatigue  خستگی ـ  خوردگی
] ßو خستگی ناشـی   خوردگیعمل توأم  ]خوردگی

ــنش دوره ــز    از ت ــه شکســت فل ــر ب ــه منج اي ک
 شود می

  
 خوردگی گازي  ←خوردگی  خشک  

  
 hot corrosion  خوردگی  داغ

] ß فلز در نتیجۀ تأثیر مشترك  خوردگی ]خـوردگی
اکسایش و واکنش با ترکیبات گوگردي یا سایر 
آلودگیها، از قبیل کلریدها، که باعث ایجاد نمـک  

 شود مذاب بر روي سطح فلز می

 vacuum corrosion  ألخوردگی  در  خ
] ßو تحت  دماي باالیک ماده در  تخریب ]خوردگی

صورت تبخیر  خأل که در نهایت به زوال ماده به
 انجامد یا تصعید می

  
 internal corrosion  خوردگی  درونی

] ßداخلـی   جـدارة که در  خوردگینوعی  ]خوردگی
ــه رخ   لولــه و در تمــاس ســیال عبــوري بــا لول

 دهد می

  
 tuberculation  اي خوردگی  دکمه

] ßدر آن کـه موضـعی   خـوردگی نوعی  ]خوردگی 
ایجـاد  روي سـطح  ماننـد بـر   یک برآمدگی زگیل

 شود می

  
  خوردگی  دماباال

    high-temperature corrosion 
] ßدراثـر قـرار گـرفتن در    فلـز   خوردگی ]خوردگی

معرض گازهاي اکسیدکننده در دماي بـاال و در  
  کاف برق در مجاورتنتیجه واکنش مستقیم 

  اکسایش دماباال متـ .
  high-temperature oxidation 

  
  خوردگی  دودمایی

    thermogalvanic corrosion 
] ßکـه دراثـر اخـتالف     خـوردگی نـوعی   ]خوردگی

کاف  در یک برق دماي دو نقطه از سطح یک فلز
 دهد رخ می

  
 ,bimetallic corrosion   خوردگی  دوفلزي

    galvanic corrosion, 
    displacement corrosion  

] ß دلیــل اتصــال  یـک فلــز بـه   خــوردگی ]خـوردگی
 کاف تر، در یک برق الکتریکی آن با یک فلز نجیب

 filiform corrosion  اي خوردگی  رشته
] ßهـاي   صورت رشته به خوردگینوعی  ]خوردگی

کوچک و پراکنده که در زیر فیلمها و پوششهاي 
 آید وجود می غیرمقاوم به

  

 wear corrosion  ـ رفتگی خوردگی
] ßهمزمان کـه باعـث    خوردگیرفتگی و  ]خوردگی

 شود مواد می تخریبتشدید در 
  

 scab corrosion  خوردگی  زخمی
] ßکه در زیر پوششهاي  خوردگینوعی  ]خوردگی

 دهد که به قطعه نچسبیده است، رخ میمعیوبی 
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  خوردگی  زیرپوششی
    underfilm corrosion 

] ßــوردگی ــوعی  ]خ ــوردگین ــته خ ــه  رش در اي ک
در زیر پوششـها و   وهاي جسم  ها و لبه گوشه

 شود ایجاد میسایر فیلمهاي آلی 
  

  خوردگی  زیرسطحی
    subsurface corrosion 

] ßح ماده که در زیر سط خوردگینوعی  ]خوردگی
آیـد و معمـوالً در نتیجـۀ واکـنش      وجـود مـی   به

  دهد دهندة آلیاژ رخ می برخی از اجزاي تشکیل
 internal oxidation  اکسایش داخلی متـ .

  

  آتش خوردگی  سمت
 سو خوردگی آتش  ←

  

  خوردگی  شارشی
    flow-induced corrosion 

] ßشارشنوعی خوردگی ناشی از  ]خوردگی 
  

  خوردگی  شیارزنشی
    grooving corrosion 

] ßناشـی از آبهـاي    خـوردگی موضـعی   ]خوردگی
، هاي فوالدي کربنی در محل جوش لولهخورنده 
 جوشکاري مقاومتی پس از

 crevice corrosion  خوردگی  شیاري
] ßکه ممکن اسـت در   خوردگی موضعی ]خوردگی

پدید دلیل ایجاد پیل غلظتی  یک شکاف کوچک به
 آید

  
 sweet corrosion  خوردگی  شیرین

] ßنفـت و   انهاينوعی خـوردگی در میـد   ]خوردگی
گــــاز کــــه در نتیجــــۀ وجــــود آب حــــاوي  

اســید یــا  شــده یــا فُرمیــک اکســید حــل دي کــربن
  شود اسیدهایی با زنجیرة کوتاه ایجاد می

  
 chemical corrosion  خوردگی  شیمیایی

] ßکه تحت تأثیر گازهاي  خوردگینوعی  ]خوردگی
واد آلـی عـاري از آب کـه    خشک یا در محیط م

 شود ایجاد میطبیعتی غیرالکتروشیمیایی دارند، 

  
 خوردگی یکنواخت  ←خوردگی  عمومی  

  
  خوردگی  فلزمذاب

    liquid-metal corrosion 
] ßجامـداتی کـه در محیطهـاي     خوردگی ]خوردگی

 فلزمذاب قرار داشته باشند

  
  caustic corrosion  خوردگی  قلیایی

] ßهاي دیگهاي بخار ناشی  لوله گیخورد ]خوردگی
  هیدروکسید از وجود مقدار زیادي سدیم

 caustic attack    حملۀ قلیایی متـ .

  
 cathodic corrosion  خوردگی  کاتدي

] ßناشی از وضعیتی غیرعادي  خوردگی ]خوردگی
نظیـر آلـومینیم و    ،که در آن فلزات دوخصـلتی 

دلیـل شـرایط قلیـایی     در کاتد به ،روي و سرب
 بینند ب بیشتري میآسی

  اکسیدي دي خوردگی  کربن
    carbon dioxide corrosion 

] ßهــاي حفــاري در   لولــه خــوردگی ]خــوردگی
اکسید  دي نفت که در نتیجۀ ورود کربن استخراج

 آید والي و لجن پدید می به گل



شبنمی خوردگی  نقطه  129

  
  gaseous corrosion  خوردگی  گازي

] ß که صرفاً دراثر عامل  خوردگینوعی  ]خـوردگی
ــی رخ   ةخورنــد گــازي و بــدون وجــود فــاز آب

  دهد می
 dry corrosion    خوردگی خشک متـ .

  
 graphitic corrosion  خوردگی  گرافیتی

] ßچدن خاکسـتري کـه در آن    خوردگی ]خوردگی
شود و گرافیـت   فقط جزء فلزي چدن خورده می

 ماند بر جاي می
  

 selective corrosion  خوردگی  گزینشی
] ßصر معینی از یک آلیاژعنا خوردگی ]خوردگی  

  selective leaching  جدایش گزینشی متـ .
  dealloying corrosion  آلیاژزدایی         
  parting corrosion  خوردگی جدایشی          

  
  متالورژیکی  خوردگی

    metallurgical influenced corrosion 
] ßتأثیر عواملی   نوعی خوردگی که تحت ]خوردگی

ــاي   ــد ویژگیه ــات  مانن ــاژ و عملی ــیمیایی آلی ش
فلزي و تغییرات  حرارتی و فازهاي فلزي و شبه

وجـود    موضعی در ترکیب شـیمیایی آلیـاژ بـه   
 آید می

  
 solution corrosion  خوردگی  محلولی

] ßکــه مــواد  خــوردگی تــورمینــوعی  ]خــوردگی
 شود راحتی حل می حاصل از آن به

  اي خوردگی  مرزدانه
    intergranular corrosion, 
  grain boundary corrosion, 
  grain-boundary attack 

] ß نوعی خوردگی که عمومـاً در امتـداد    ]خـوردگی
  آید وجود می ها به مرز دانه

  بلوري خوردگی بین متـ .
  intercrystalline corrosion 

  
 localized corrosion  خوردگی  موضعی

] ßکه در محلهاي ناپیوسـته و   خوردگی ]خوردگی
 آید وجود می ی بهموضع

  
  خوردگی  موضعی  شارشی

    flow-induced localized corrosion, 
  FILC 

] ßکه در نتیجۀ  خوردگی شارشینوعی  ]خوردگی
آشفتگی جریان و تغییرات سریع سرعت سـیال  

 آید پدید می
  

  اي شاخه خوردگی  میان
    interdendritic corrosion 

] ßباً در طول که غال خورندهنوعی حملۀ  ]خوردگی
 یابد ها امتداد می مسیرهاي بین شاخه

  
  خوردگی  نایکنواخت

    nonuniform corrosion 
] ßکه در نواحی  خوردگی موضعینوعی  ]خوردگی

 آید وجود می کوچک فلز به
  

  شبنمی خوردگی  نقطه
    dew-point corrosion 

] ßکه در قسـمتهاي   خورندهنوعی حملۀ  ]خوردگی
حـدهاي احتـراق سـوخت    دماپایین تجهیـزات وا 

اسـیدي   هـاي علت متراکم شـدن بخار  فسیلی به
 گیرد صورت می

 gasket corrosion  خوردگی  واشري



130  خوردگی  واشري

] ß نوع خاصی از خوردگی شـیاري کـه    ]خـوردگی
 آید در اطراف واشرها پدید می

  

  uniform corrosion  خوردگی  یکنواخت
] ßکه با سرعت یکسانی  خوردگینوعی  ]خوردگی

  آید وجود می به روي سطح فلزبر
 general corrosion    خوردگی عمومی متـ .

  

 nucellus  خورش
بافتی در تخمک گیاهـان کـه کیسـۀ     ]شناسـی  زیست[

 کند رویانی در درون آن نمو می
  

 nucellar  خورشی
 خورشمربوط به بافت  ]شناسی زیست[
  

 corrosivity  خورندگی
] ß خـوردگی خاصیت محیطی که باعـث   ]خـوردگی 

 شود می
  
 corrosive  ورندهخ

] ßفلز  خوردگیاي که باعث  ویژگی ماده ]خوردگی
 شود می

  

 خدمتی سیاسی خوش  ←خدمتی   خوش
  

  خدمتی  سیاسی خوش
    political gratitude 

خدمتی که فردي در عالم سیاست براي  ]سیاسـی [
دیگري به امید دریافت پاداشی در آینـده انجـام   

  دهد می
 خدمتی خوش متـ .

  

 euhedral  وجه خوش

ــین[ ــه ]شناســی زم ــه داراي وجــوه  ویژگــی دان اي ک
  بلوري کامل است

 idiomorphic, automorphic    خودریخت متـ .

 junta  خونتا
گروهی کوچک از افسران نظامی کـه بـا    ]سیاسی[

 شوند کودتا بر کشور مسلط می
  

 Cynomorium  گُرز خونین
بدون سـبزینه   گُرزیانِ اي از خونین سرده ]گیـاهی [

گلهـایی   و داراياي گوشـتی   اقه یـا سـنبله  با س
 رنگ کوچک و سرخ

  
 Cynomoriaceae  گُرزیان خونین

علفـی و انگلـی    سـانانِ  اي از صـندل  تیـره  ]گیاهی[
رفتـه و   کامل، بدون سبزینه بـا برگهـاي تحلیـل   

قرمزرنگ که گل نر آنها یک پرچمی و میوة آنها 
 از نوع فندقی است

  
 nepotism  خویشاوندگُماري

ــراد  انتصــاب خویشــاوندان بــه ]یسیاســ[ جــاي اف
 باصالحیت

  
  abstinence2  داري خویشتن

ــا درمــان  ]شناســی روان[ گــر در  عملکــرد مشــاور ی
ــده    ــل مهارنشـ ــو و تعامـ ــودداري از گفتگـ خـ

(uninhibited) راجعبا فرد م 
  

 capillary rise  خیزش  مویینگی
اي که در آن کشش سـطحی سـبب    پدیده ]فیزیک[

 شود یع در فشارسنج میباال رفتن سطح ما
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 soaking  خیساندن
 در آب یا یک مایع دیگرمواد فروبردن  ]شیمی[
  

 fire plough  بر خیش  آتش
خیشی بزرگ و سـنگین کـه بـراي ایجـاد      ]جنگل[

 بندند به اسب یا تراکتور می بر آتش



  

  د
 drug court  مدار دادگاه  درمان

نظام قضـایی ویـژة مجرمـان دچـار      ]شناسی روان[
سـازد از   که فرد را ملزم مـی  سوءمصرف مواد

طرح درمانی خاصی تبعیت کنـد و در صـورت   
 شود تخطی مجازات 

  
 user data  هاي  کاربر داده

براي ی یها بخشی از پیام که حاوي داده ]مخابرات[
نه اطالعات فرعـی ماننـد اطالعـات     ،کاربر است

 یند یا میدان واپایشآسر
  

 drug1, medicine, medication  دارو
اي غیرغــذایی کــه از آن بــراي  مــاده ]شناســی روان[

 شود آزمایش و تشخیص و درمان استفاده می
  

 fire scar  داغ  آتش
زخم در حال بهبـود یـا بهبودیافتـۀ روي     ]جنگـل [

گیاه چوبی که دراثر یک یـا چنـد حریـق ایجـاد     
 شده است

  

 hot-fill process  پرکُنی داغ

بنـدي بـا    ن ظروف بستهفرایند پر کرد ]غذا فناوري[
 مواد غذایی داغ

 hot box  داغی  سرمحور
ــی[ ــرمحوري   ]ریل ــراي س ــه ب  اصــطالحی عامیان

(bearing) شده باشد  ازحد گرم که بیش 
  

 field of regard  دامنۀ  دید
] ßايِ ممکن براي  بیشینۀ گسترة زاویه ]رصدي نجوم

  روي تلسکوپ نشانه
  

 ,runway visual range  دامنۀ  دید  باند
  RVR 

اي در راســتاي افقــی کــه  فاصــله بیشــینه ]هـوایی [
تواند خط مرکزي یا چراغهاي کنـاري   خلبان می

 انتهاي مرحلۀ تقرب ببنیدیا شمارة باند را در 

  
 ,domain of attraction  دامنۀ  ربایش

  basin of attraction  
),(در شـارش   Aبراي ربایندة  ]ریاضی[ ϕX ،

از  Uهاي ناورداي مثبت  اجتماع همۀ همسایگی



133 دانه

A ازاي هر همسایگی  که به طوري بهA   ماننـد
V،      عـددي حقیقـی و مثبــت ماننـدT  موجــود

tTازاي هـــر  ه بـــهکـــ طـــوري اســـت بـــه ≤ ،
VUt ⊆),(ϕ 
 seed  دانه

ساختاري در گیاهـان عـالی کـه در     ]شناسی زیست[
  آید وجود می نتیجۀ لقاح تخمک به

  

 بافت آواربنیاد  ←بنیاد   دانه
  

 cracking  خُردکنی دانه
ـ  ]غـذا  فنـاوري [ هـا قبـل از مرحلــۀ    رد کـردن دانــه خُ

 کشی روغن
  

رده  ←ۀ  گَرده  دان  گَ
  

 horizontal circle  دایرة  مدرج  افقی
گیـري   دایرة مدرجی که بـراي انـدازه   ]برداري نقشه[

زاویــــۀ افقــــی در بعضــــی از دســــتگاههاي 
عمود بـر محـور    و یاب برداري نظیر زاویه نقشه

 قرار دارداصلی دستگاه 
  

 vertical circle  دایرة  مدرج  قائم
گیـري   جی که بـراي انـدازه  دایرة مدر ]برداري نقشه[

ــتگاههاي   ــی از دســ ــائم در بعضــ ــۀ قــ زاویــ
عمـود بـر محـور    یـاب   برداري نظیر زاویه نقشه

 افقی دستگاه قرار دارد
  

 payload2  درآمد  بار
ار مفیـد هـواگرد کـه شـامل سـوخت و      ب ]هـوایی [

 شود و درآمدزاست خدمۀ پرواز نمی
  

 cargo door  درِ  بار
کـامالً   درگاهی بـار آن بستن  بادري که  ]دریایی[

  شود میمسدود و نفوذناپذیر 
  

 ,container end door  درِ  بارگُنج
  end door 

تعبیـه   دیوارة انتهایی بارگُنجدري که در  ]دریایی[
 شود می

 screw cap, twist-off lid  در  پیچی
درِ ظروف مواد غذایی که با پیچانـدن   ]غذا فناوري[

 شود بازوبسته می
  

 جذب  ←درجذبش  
  

  بندي  اقامتگاهها درجه
    accommodation rating 

نظامی که براساس آن اسـتانداردهاي   ]گردشگري[
ــا خـــدمات در   ــهیالت یـ کیفیـــت و تـــأمین تسـ

 شود اقامتگاههاي گردشگري ارزیابی می
  

  بندي  خطر  حریق درجه
    fire danger rating 

مند و ادغـام عوامـل    فرایند ارزشیابی نظام ]جنگل[
 کیبی مؤثر بر خطر حریقفردي و تر

  

  ونقل هاي  حمل درجه
    classes of transport 

ــف در ســامانه  رده ]شــهري درون[ ــاي مختل ــاي  ه ه
ارائۀ خـدمات  کیفیت لحاظ راحتی و  ونقل به حمل

  و قیمت
  

 fire-insurance tree  بیمه درخت  آتش
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احتیـاط بـراي   از روي درخت بذردهی که  ]جنگل[
احتمالی نگهـداري   تداوم زادآوري پس از حریق

 شود می
  

 fire-resistant tree  تاب درخت  آتش
شناختی خاص  ي ریختویژگیهادرختی با  ]جنگل[

که امکان آسـیب دیـدن یـا از بـین رفـتن آن در      
 هنگام حریق بسیار کم است

  
 fire-sensitive tree  حساس درخت  آتش

شناختی خاص  با ویژگیهاي ریخت یدرخت ]جنگل[
دیـدن یـا خشـکیدن آن براثـر     که احتمال آسیب 
 حریق زیاد است

 arboricide  کُش درخت
اي شیمیایی که از آن بـراي از بـین    ماده ]زراعـت [

 شود استفاده میها  و درختچهبردن درختها 
  

 side seam  درز  بدنه
 درز بین دو لبۀ بدنۀ قوطی ]غذا فناوري[

  
 jumped seam  درز  برجسته

علت خوب  که به درز مضاعفبخشی از  ]غذا فناوري[
 فشرده نشدن، سست و برآمده است

  
 glued joint, bonded joint  درز  بسته

هـا طـوري بسـته     درزي که در آن وصـله  ]ریلی[
پـذیر   اند که انقباض و انبساط ریلهـا امکـان   شده

 نیست
  

 seamer  درزبند
 کند دستگاهی که درزبندي می ]غذا فناوري[

  
 insulated joint plug  درزبند  عایق

چسب  ااي نارسانا در درز عایق که ب قطعه ]ریلی[
 شود به دو سر ریل متصل می

  
   seaming  درزبندي

  بسـتن  هم اتصال دو سطح از طریق به ]غـذا  فناوري[
 هاي آنها لبه

  
 bolted joint  درز  پیچی

نوعی درز ریل که در محل اتصال ریلهایی  ]ریلی[
نـد  ا هم متصل شـده  ومهره به که با وصله و پیچ

 شود ایجاد می
  

 top seam  درز  در
 درز بین در و بدنۀ قوطی ]غذا فناوري[

 insulated joint, block joint  درز  عایق
بندي خـاص بـراي    نوعی درز ریل با عایق ]ریلی[

جلوگیري از عبور جریان الکتریکی از ریلـی بـه   
  ریل دیگر

  
 false seam  درز  کاذب

و  قـالب در  کـه در آن  درز مضـاعفی  ]غذا فناوري[
 درهم قفل نشده باشند قالب بدنه

  
 hot-bar sealer  داغ درزگیر  میله

نوعی دستگاه که در آن درزگیري بـا   ]غذا فناوري[
 شود میلۀ داغ انجام می

  
 sealing  درزگیري
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بسـتن تمـام شـکافها و منافـذ ظـرف       ]غـذا  فناوري[
که هیچ ارتباطی میان محتـوي ظـرف و    نحوي به

 داشته باشدمحیط خارج وجود ن
  

 hot-wire sealing درزگیري  با  سیم  داغ
با نوار یا سیم نـازك   درزگیرينوعی  ]غذا فناوري[

فلزي که در اثر جریانی با ولتاژ پایین گرم شده 
 باشد

  
  الکتریکی درزگیري  دي

    dielectric sealing 
کـه در آن گرمـاي    درزگیـري نـوعی   ]غـذا  فناوري[

هـم   و سـطح بـه  الکتریکـی باعـث چسـبیدن د    دي
 شود  می

  
 cold sealing  درزگیري  سرد

در دماي پایین که در  درزگیرينوعی  ]غذا فناوري[
آن فقط از چسب براي اتصال دو سطح استفاده 

 شود می
  درزگیري  ضربۀ  الکتریکی

    impulse sealing 
که در آن فیلمها بـین   درزگیرينوعی  ]غذا فناوري[

نـد و در اثـر   گیر دو میلۀ فلزي سـرد قـرار مـی   
ــاه  ــوي و کوت ــه ضــربۀ الکتریکــی ق ــم  مــدت ب ه

 چسبند می
  

 ultrasonic sealing  درزگیري  فراصوتی
کـه در آن گرمـاي    درزگیـري نـوعی   ]غـذا  فناوري[

حاصل از اصـطکاك مولکـولی ناشـی از امـواج     
 شود هم می فراصوت باعث چسبیدن دو سطح به

  

 heat sealing  درزگیري  گرمایی
که در آن گرما باعث  درزگیريعی نو ]غذا فناوري[

 شود هم می چسبیدن دو سطح به
  

 double seam  درز  مضاعف
قـالب  کردن مضاعف  درزي که با قفل ]غذا فناوري[

 درهم بسته شده باشد قالب بدنهو  در
  

 macroglia  بان پی درشت
ــکی [ ــۀ پزش ــه. ا1 ]ع. پای ــه  ختریاخت ــا و یاخت ــاي  ه ه

نـی منشـأ   پوسـت جنی  کـه از بـرون   اي شاخه کم
 بان هاي پی . مجموع یاخته2ند گیر می

  

 macrosomia  تنی درشت
دارا بودن بیش از چهارهزار گرم وزن در  ]تغذیه[

 هنگام تولد
  

 macrofouling  گرفتگی جرم درشت
اي از  که در آن توده گرفتگی جرم زينوعی  ]رنگ[

 شود جانداران مختلف بر روي سطح جمع می
  

 push-on cover  در  فشاري
درِ ظروف مواد غـذایی کـه بـا فشـار      ]غذا فناوري[

 شود عمودي بازوبسته می
 دریافت کافی  ←درك  

  
 cargo port, side port, port  بار درگاهی  

درگاهی در بدنۀ کشـتی کـه از آن بـراي     ]دریایی[
هــاي میــانی کشــتی  عرشــه بــارگیريو  تخلیــه

  شود استفاده می
  

 heat sealed cover  در  گرمابست
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دري از مواد گرمـانرم سـخت کـه بـا      ]غذا فناوري[
 شود  حرارت درزگیري می

  
 cease engagement  بس درگیري

در پدافند هوایی، دستور توقف آتش علیه  ]نظامی[
 شده هدف تعیین

  
دریافتهاي مبنا  ←رم  د 

  
 treatment  درمان

بـراي   بیمـار بخشی و مراقبـت از   سامان ]پزشکی[
 پیشگیريیا آسیب یا  ختاللا یا بیماريمقابله با 

  از آنها
  

 surgical treatment  درمان  با  جراحی
کــه در آن بخــش عمــدة  درمــاننــوعی  ]پزشــکی[

ــا بیمــاري ــا عمــل جراحــی معالجــه   اخــتالل ی ب
 شود می

  
  درمان  پیشگیرانه

    prophylactic treatment, 
  preventive treatment, 
  prophylaxis, protective therapy 

یا اقدام با هدف حمایـت از   درماننوعی  ]شـکی پز[
اي که به آن مبتال شده یا  بیماريدر برابر  بیمار

 در معرض ابتال به آن قرار دارد

 ,palliative treatment  درمان  تسکینی
    palliative care, palliative therapy 

 با هـدف کـاهش و تسـکین    درماننوعی  ]پزشکی[
 بیماري عالجفشار روانی آن و نه  درد و

  

  درمان  حمایتی
    supportive treatment, 
  supporting treatment  

  بیماربا هدف حفظ توان  درماننوعی  ]پزشکی[

  
 ,symptomatic treatment درمان  عالمتی

  expectant treatment  
که در آن صرفاً به کـاهش   درماننوعی  ]پزشکی[

ردازنـد  پ مـی  بیمـاري کنندة  ناراحت عالئمیا رفع 
 آنکه علت وجودي آن را برطرف کنند بی

  
 crash gate  دروازة  امداد

ــه  دروازه ]هـــوایی[ ــون فرودگـــاه کـ اي در پیرامـ
نشانی و بررسی سانحه  گروههاي امداد و آتش

سرعت بـه هـواگرد    توانند از آنجا خود را به می
 دیده برسانند سانحه

  
  endocarp  بر درون

ـر ۀ تـرین الیـ   درونـی  ]شناسی زیست[ میـوة در  پیراب 
 نهاندانگان

  
  wash-in  پیچ درون

کـه در آن زاویـۀ نصـب بـال از      شـی پیچ ]هوایی[
 یابد ریشه به سمت نوك افزایش می

  
 endosperm  دانه درون

ــت[ ــی زیس ــره  ]شناس ــت ذخی ــۀاي در  باف ــب  دان اغل
ها بـا   نهاندانگان که از همجوشی یکی از گیازامه

 شود دو هستۀ قطبی تشکیل می
 endophilicity  وستید درون
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تمایـل سـاختاري یـک جـزء یـا کـل یـک         ]شیمی[
 ماندن در یک فاز مولکول به نفوذ یا باقی

  

  مایۀ  عملیات  روانی درون
    psychological theme 

ـامی [ روانی براسـاس آن   عملیاتی که نوممض ]نظ
  شود ریزي می پایه

  
  درهاي  جداساز  سکو

    platform screen doors  
  platform edge doors, PED   

لبۀ سکوي مترو براي  امتداددرهایی که در  ]ریلی[
 شود جدا کردن مسافر از قطار و خط نصب می

  

 crystal intergrowth رشدي  بلوري درهم
هـاي دو کـانی    درهم قفل شـدن دانـه   ]شناسی زمین[

  مختلف دراثر بلورش همزمان
  

 ,mass burn سوزانی درهم
  mass combustion 

شـدة پسـماند    ریـزي  سوزاندن برنامه ]یستز محیط[
 مخلوطجامد 

  

 sea kindliness  دریاسازگاري
در مواجهه با کشتی بهینۀ عملکرد وان و ت ]دریایی[

 متالطمدریاي نامالیمات جوي و 
  

  seaworthg, navigable  دریاشایان
ویژگی شـناوري کـه از نظـر سـاخت و      ]دریـایی [

بـراي  کاربري و امکانـات و تجهیـزات و خدمـه    
 شود انجام مأموریتی خاص مناسب ارزیابی می

  

 seaworthiness, navigabilityدریاشایانی

ــایی[ ــودن   ]دری ــب ب و  و ســاخت امکانــاتمناس
بـراي  شـناور  تجهیزات و خدمۀ یـک  کاربري و 

 انجام مأموریتی که براي آن طراحی شده است
 food intake  دریافت  غذا

زمـان معـین    مقدار غذاي مصرفی در مدت ]تغذیه[
 )روز معموالً یک شبانه(

  

  adequate intake  دریافت  کافی
کـه   اي مقدار متوسط دریافت مواد مغـذي  ]تغذیه[

براساس شواهد یا آزمایشها مصـرف آنهـا در   
  شود طول روز توصیه می

 AI  درك اختـ .
  

  دریافتهاي  مبنا
    dietary reference intakes,   
    dietary reference values, DRVs, 
  nutrient reference values, NRVs  

 حدشده و  مقادیر مبناي دریافتهاي توصیه ]تغذیه[
  باالي دریافت براي طیفی از مواد مغذي

 DRIs  رمد اختـ .
  

  دریاگردي  ناوگانی
    flotilla sailing holiday 

اي از  شده با دسته ریزي سفري برنامه ]گردشگري[
بـا سـفرهاي    قایقهاي تفریحـی کـه در مقایسـه   

  شخصی امنیت بیشتري دارد
  

 seashore, seaside  دریالبه
] ßخشکی کنار دریا ]شناسی اقیانوس  

 1ساحل متـ .

  
 sea keeping ability  اییدریامان
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توانایی کشتی در حفظ کارایی معمول و  ]دریایی[
  متعارف در دریا

  
 capacitive window  دریچۀ  خازنی

ر قرار داده  در موج بند رسانایی که میان ]فیزیک[ ب
ر، پـذیرفتاري خـازنی    شود تا در طول موج می ب

 پدید آید
 dysfunction  دژکارکرد

نابســامانی و کاســتی و نابهنجــاري در  ]پزشـکی [
  کارکرد یک اندام

  دشکاري متـ .
  

 dysfunctional  دژکارکردي
 کند کار می نابهنجارویژگی آنچه بد یا  ]پزشکی[

  

  ,handsfree  آزاد دست
  handsfree telephone,  
  loudspeaking telephone, 
  handsfree phone 

براي مکالمه نیازي به در دست تلفنی که  ]مخابرات[
 گرفتن گوشی آن نیست

  

 handout  برگ دست
یک یا چند برگ کاغذ حاوي اطالعات کلی  ]عمومی[

کردن مطلـب   دربارة یک موضوع که براي دنبال
ــا ســخنرانی و  ــان  در کــالس ی ــال آن در می امث

  کنند حاضران پخش می
  

 system1  دستگاه
اي از اندامها یا بخشهایی از آنها  مجموعه ]عمومی[

که ساختاري مشابه دارند و با هم کاري واحـد  
 دهند را انجام می

  

  خرید دستگاه  پس
   reverse vending machine 

انـواع  خـالی   ظرفهـاي دستگاهی کـه   ]زیسـت  محیط[
گیـرد و   را می اقالم خوردگی دیگریا نوشیدنیها 

 کند در ازاي آن پول پرداخت می
  

  دستگاه  تربیت  شنوایی
    auditory training unit, 
  auditory trainer 

] ßافزار شنوایی فردي یا  نوعی کمک ]شناسی  شنوایی
اي الکترونیکـی   کننـده  گروهی که شـامل تقویـت  
عنوان مکمـل سـمعک    است و در کالس درس به

 رود کار می شنوا به ي افراد کمبرا
 ,still  دستگاه  تقطیر

  distillation apparatus 
دستگاهی براي جداسازي اجزاي مایعات  ]شـیمی [

 مخلوط با کمک گرما
  

  دستگاه  دینامیکی  آشوبناك
    chaotic dynamical system 

دستگاهی دینامیکی که پدیدة آشـوب در   ]ریاضی[
 آن رخ دهد

  
  رچینیدستورالعمل  با

    stowage instruction 
ـایی [ دستورالعملی شـامل جزئیـات بـارچینی     ]دری

کـه فرسـتنده یـا     بارچینبراي ارائه به کارگران 
  کند نمایندة او براي برخی از کاالها ارائه می

  
 slow order  دستور  تقلیل  سرعت

کــردن سـرعت در بخشــی از   دسـتور کـم   ]ریلـی [
 آندلیل معایب خط یا بستر  آهن به خط

  
  دستورنامۀ  حریق  خواسته

    burning prescription 
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فهرسـت یـا گزارشـی مکتـوب کـه در آن       ]جنگل[
 اهداف حریق خواسته تعیین شده است

  
 control stick  فرمان دسته

اهرمی که خلبان به کمـک آن شـهپرها و    ]هـوایی [
 آورد حرکت در می سکان افقی را به

  

 دژکارکرد  ←  دشکاري
  

 brinkmanship  ترسانی دشمن
روشی بـراي گـرفتن حـداکثر امتیـاز از      ]سیاسـی [

رقیب در یک بحران سیاسـت خـارجی ازطریـق    
 تظاهر به مبادرت به جنگ

 logbook  دفتر  ثبت
پیشـینۀ   هر یـک از دفترهـایی کـه در آن    ]هـوایی [

هـاي   سامانهیا  آنخدمۀ وسیلۀ نقلیه یا عملکرد 
 شود عملکردي مهم آن ثبت و ضبط می

  
 warehouse book  ثبت  انبار دفتر 

  دفتري براي ثبت اقالم موجود در انبار ]دریایی[
  

 aircraft log  دفتر  ثبت  هواگرد
ی که در آن عملکـرد کلـی   یا دفترهای دفتر ]هوایی[

شـامل سـاعت    ،هواگرد در تمام طـول عمـر آن  
ثبـت   ،پرواز و گزارشهاي بازرسـی و تعمیـرات  

 شود می

  
 cargo book  دفترچۀ  بار

، هـا اي حاوي اطالعات کامـل کاال  دفترچه ]دریایی[
ــداد، نحــوة بســته  ــوع، تع ــدي، وزن،  شــامل ن بن

فرستنده، گیرنـده، شـمارة انبـار و مشخصـات     
 کند که افسر اول آن را تهیه می تخلیهمحل 

  
  pointing accuracy  دقت  سودهی

] ßکننـده بـراي    دقت ابزارهاي هـدایت  ]رصـدي  نجوم
  خاصتنظیم تلسکوپ در جهتی 

  
 xenoblast, allotrioblast  شکفت دگر

یک دانۀ کانی که در هنگام دگرگونی  ]شناسـی  زمین[
شکل گرفته و وجوه بلوري شـاخص آن رشـد   

 نکرده است
  

 lateral cycling  دگرچرخه
اي کـه در آن یـک شـیء یـا      چرخـه  ]شناسی باستان[

بخشی از آن از چرخه و کـاربري اولیـه خـارج    
 دا کرده استشده و کاربري جدید پی

  dominant allele  دگرة  بارز
 gene)یکــی از دو دگــرة یــک مکانــه  ]شناســی ژن[

locus)      کــه صــفت مربــوط بــه آن در حالــت
 شود  نمود ظاهر می ختخمی در ر ناجور

  

 ژن کُشنده  ←دگرة  کُشنده  
  

 recessive allele  دگرة  نهفته
 gene)یکــی از دو دگــرة یــک مکانــه  ]شناســی ژن[

locus)      کــه صــفت مربــوط بــه آن در حالــت
شود نمود ظاهر نمی خناجورتخمی در ر 

  
 دم افقی  ←دم  

  

 ,horizontal stabiliser  دم  افقی
  horizontal tail, stabiliser  
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هـواگرد   دمافقـی در  وبیش  ماهیواري کم ]هـوایی [
  براي تأمین پایداري طولی

 tailplane  دم . متـ
  

 ,vertical stabiliser  دم  عمودي
  vertical tail 

در انتهاي هـواگرد   لقائم یا مای ماهیواري ]هوایی[
  یا نوك بالها براي تأمین پایداري سمتی

 fin, tail fin  باله . متـ
 vertical fin  بالۀ عمودي . متـ

  
 temper meter  دماآماسنج

دستگاهی که منحنی تغییـرات دمـایی    ]غـذا  فناوري[
ــاییدشــکالت را در حــین فراینــد  ترســیم  ماآم

 کند می
  

 tempering  دماآمایی
فرایند به تنـاوب ذوب و سـرد کـردن     ]غذا فناوري[

کرة کاکـائو کـه باعـث ایجـاد بـافتی مطلـوب و       
  شود یکدست در آن می

 Casuarina  درختی اسب دم
ـاهی [ درختیـان کـه    اسب اي درختی از دم سرده ]گی

 غالباً بومی استرالیا هستند
  
 Casuarinaceae  درختیان اسب دم
ــاهی[ ــره ]گیـ ــا   از راش اي تیـ ــی یـ ــانان درختـ سـ

و  (catkin)اي  گربـه  آذین نر دم اي با گل درختچه
اسب و  رفتۀ شبیه به دم  گلپوش و برگهاي تحلیل

پرچمـی و   گلهاي یک و هاي فتوسنتزکننده ساقه
 اي مادگی دوبرچه

  
 cloud temperature  بريدماي  اَ

دکی افـزایش یابـد   دمـایی کـه چنانچـه انـ     ]شیمی[
فعــال  محلولهــاي آبــی برخــی عاملهــاي ســطح 

شوند و بـه دو فـاز    غیریونی در آن ناهمگن می
  گردند مایع مختلف تقسیم می

  
  دماي  بهینۀ  نصب  ریل

    preferred rail laying temperature, 
    PRLT, desired rail temperature 

دماي مشخصی براي نصب و مهـار ریـل    ]ریلی[
کاستن از تنشهاي حرارتی در اوج گرما ممتد و 
 و سرما

  
  دماي  تنظیم  ریل

    adjusted rail temperature 
دماي مورد نیاز ریل در زمان جوشکاري  ]ریلـی [

هنگـام نصـب یـا تعمیـر و نگهـداري بـراي        و به
تنظیم درز انبساط که این دمـا معمـوالً ازطریـق    

 شود گرمادهی حاصل می
  

  دماي  خنثاي  ریل
    rail neutral temperature 

حــرارت ریــل هنگــامی کــه نیــروي  هدرجــ ]ریلـی [
 محوري ناشی از تغییرات دما وجود ندارد

 transition temperature دماي  گذار
دمایی اختیاري در یک دامنۀ دمایی که  ]متـالورژي [

سرعت تغییـر   ویژگیهاي شکست ماده در آن به
 کند می

  
 ambient temperature  دماي محیط

کـه   وسیلۀ فیزیکـی اطراف هر ماي د ]فیزیکلی، [ری
  رساند دماي آن را به تعادل می
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  دماي  نصب  ریل
    installed rail temperature 

دماي مشخصی که در آن ریل ممتد نصب  ]ریلی[
 شود و مهار می

  
  ساز دماي  ورودي  فشرده

    compressor inlet temperature 
ردیف یـا   دماي هواي جاري در نخستین ]نظامی[

 ساز در حالت روشن ورودي فشرده
  
 Hippuris  قاطري دم
قاطریان آبزي که شـامل   تنها سرده از دم ]گیاهی[

 بنـدي  یک تـا سـه گونـه اسـت و براسـاس رده     
ي است در بارهنگیان ادغام شده .جی. .پی ا 

  
 Hippuridaceae  قاطریان دم
ــره ]گیــاهی[ ــا   اي از نعناســانانِ تی ــزي ب ــی آب علف

یافتــه و برگهــاي فــراهم کــه در  تحلیــلگلپــوش 
ۀ راســــتدر  1988بنـــدي کرونکوئیســـت    رده
 قرار دارد (Callitrichales)سانان  ستاره آب

  
 pedicel  دمگُل

 آذیـن  گُلاي که گلهاي منفرد یک  پایه ]شناسی زیست[
 کند متصل می آذین دمگُلرا به محور اصلی یا 

 peduncle  آذین دمگُل
 آذین گُلصلی محور ا ]شناسی زیست[

  
 اسید ریبونوکلئیک اُکسی دي  ←دنا  

  
ناي هسته  ←دناس   اي د  

  
ناي نوترکیب  ←دنان   د 

  
ناي  نوترکیب د  recombinant DNA 

ي حاصل از الحاق آزمایشگاهی دو دنا ]شناسی ژن[
  دنایا چند مولکول 

نان اختـ . د    recDNA 

  
 nuclear DNA  اي دناي  هسته

هــاي  ي موجـود در هســتۀ یاختـه  نـا د ]شناسـی  ژن[
  اي هوهسته

 nDNA  دناس اختـ .

  
 sawtooth  اي اره دندان

و  قـالب در کـه در آن   درز مضـاعفی  ]غذا فناوري[
 اند هم چسبیده صورت منقطع به به قالب بدنه

  
 pandemic  دنیاگیر

اي کـه در چنـد کشـور     بیمـاري ویژگـی   ]پزشکی[
م دنیا را رود تما شده است و احتمال می گیر  همه

 کند  آلوده

  
 pandemicity  دنیاگیري

 بیماريبودن یک  دنیاگیرحالت  ]پزشکی[

 dodecahedron  وجهی دوازده
وجــه داراي دوازده دیســۀ بلــوري  ]شناســی زمــین[
  گوش یا لوزوي پنج
  وجهی لوزوي دوازده متـ .

  rhomb dodecahedron 
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  وجهی  دلتاوار دوازده

    deltoid dodecahedron, deltohedron  
  کـه وجـوه آن بـه    اي چهاروجهی سه ]شناسـی  زمین[

 است یجاي مثلث چهارضلع
چهـاروجهی   اي، سه چهاروجهی چهارگوشه سه متـ .

 tetragonal tristetrahedron  چهارگوش

  
 وجهی  دوازده  ←وجهی  لوزوي   دوازده

  
 sling, rope sling  دوال

ریسمان یا تسمه یـا زنجیـري کـه بـراي      ]دریایی[
 شود ه میحلقندکردن بار به دور آن بل

  
 running landing  نشینی دوان

بـا  در جهـت مخـالف بـاد    نشست بالگرد  ]هوایی[
در هنگام تماس ر انتقالی ایا بر  و/سرعت زمینی 

 با زمین

  
 شناور دوبدنه  ←دوبدنه  

  
 canal barge  دوبۀ  آبراهی

شـــناوري کـــه خـــدمات اقـــامتی و  ]گردشـــگري[
ــذیرا  ــهیالت خودپ ــه در    تس ــایی ک ــراي قایقه ب

وآمـد هسـتند    هـا در رفـت   ها و دریاچه رودخانه
 کند فراهم می
 double aging دوپیرش

کارگیري دو عملیات پیرش متفاوت و  به ]متالورژي[
متوالی براي واپـایی رسـوب حاصـل از زمینـۀ     

بر  اشباع براي کسب خواص مطلوب اَ
  

 treadmill  ثابتدوِ
ي راهپیمـایی یـا   اي ورزشـی بـرا   وسیله ]عمومی[

  دویدن درجا
  

 وجهی پیریت  ←وجهی   دوشش
  

 binocular  دوچشمی
هر وسیلۀ اپتیکی که براي دیدن با هر دو  ]فیزیک[

  چشم طراحی شود
  

 co-principality  دوحاکمی
کشور مستقلی کـه زیـر نظـر دو حـاکم      ]سیاسی[

  شود خارجی اداره می
  

 smudge pit  دودچال
هاي تقریباً قـائم و   دیواره گودالی با ]شناسی باستان[

آن دربردارندة   آکندکف صاف که بخش زیرین 
ــرین آن     ــش زب ــاهی و بخ ــوختۀ گی ــاي س بقای

 دربردارندة رسوبات است
  

 ,secondhand smoke  دود  دست  دوم
   environmental tobacco smoke 

ــیگار در   ]شناســی روان[ دود ناشــی از مصــرف س
 سوء دارد محیط که براي فرد غیرسیگاري آثار

  

 ,diploid  وجهی دودوازده
  didodecahedron 
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دیسۀ بلوري در سـامانۀ مکعبـی بـا     ]شناسی زمین[
ــت ــار بیسـ ــکل از   وچهـ ــان متشـ ــه همسـ وجـ

 هایی با آرایش دوتایی چهاروجهی
  دوربین  پراش  پودري

    powder diffraction camera 
اي توخـالی بـا آسـتري از فـیلم      اسـتوانه  ]فیزیک[

تکفام  Xاي از پرتوهاي  آن باریکهحساس که در 
اي از بلـور در امتـداد محـور اسـتوانه      بر نمونه
شود و نقش پـراش حاصـل بـر روي     تابیده می

 شود فیلم ثبت می
  

 binoculars  دوربین  دوچشمی
ــک[ ــی شــامل دو تلســکوپ   وســیله ]فیزی اي اپتیک

 همسان در کنار یکدیگر
  

 پیمایی تَن فام  ←سازي  همپوشان   دورگه
  

 telecartography  نگاري دورنقشه
ازطریـق  ی شتنگا نقشهتوزیع نماهاي  ]برداري نقشه[

 سیم و تجهیزات هوایی رابطهاي انتقال دادة بی
  

 telecartographic  یشتنگا دورنقشه
ــه[ ــرداري نقش ــ  ]ب ــه فنّ ــوط ب ــزات مرب اوري و تجهی

 نگاري دورنقشه
  

 burning rotationدورة  تناوب  سوزاندن
در  خواسته هاي حریقصل زمانی میان فوا ]جنگل[

 اي مشخص ناحیه
  

 détente2  زدایی دورة  تنش

اي از جنــگ ســرد کــه در طــی آن  دوره ]سیاسـی [
براي از میان بـردن موجبـات برخـورد بـین دو     

 شد ابرقدرت شرق و غرب تالش می
  

 filter run, filter cycle دورة  صافی
 زمـان کـارکرد صـافی بـین دو     مـدت  ]زیست محیط[

 واشویه
 dual-fuel  دوسوختی

ویژگی خودرویی که در آن دو نـوع   ]شـهري  درون[
 شود سوخت مختلف همزمان وارد موتور می

  

 dipole  دوقطبی
اي از بارهـاي الکتریکـی مثبـت و     سامانه ]فیزیـک [

منفی که مرکز توزیع بارهاي مثبت آن بر مرکز 
توزیع بارهاي منفی منطبق نیست، ولی سـامانه  

  بار است یدر مجموع ب
 electric dipole    دوقطبی الکتریکی متـ .

  

 induced dipole  دوقطبی  القایی
یا مغناطیسی پدیدآمده  دوقطبی الکتریکی ]فیزیک[

  دراثر میدان الکتریکی یا مغناطیسی
  

 دوقطبی  ←دوقطبی  الکتریکی  
  

 magnetic dipole  دوقطبی  مغناطیسی
یسـی  اي شـامل یـک قطـب مغناط    سـامانه  ]فیزیک[

شمال و یک قطب مغناطیسی جنوب بـا فاصـلۀ   
 کمی از یکدیگر

  

  دوقلوي  پاروجه
    twinning by merohedry, 
    merohedral twinning 

دوقلویی که یک یا چند عنصر تقارن  ]شناسـی  زمین[
  دارد
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  خلیده دوقلوي  درهم
    interpenetration twin, 
  penetration twin 

لو که بلورهاي منفرد آن یک بلور دوق ]شناسی زمین[
 اند ظاهراً داخل یکدیگر رشد کرده

  

 twinning  دوقلویی
تشکیل یک بلور دوقلو از راه رشد یا  ]شناسی زمین[

 تبدیل یا لغزش
رشد متقابـل دو یـا چنـد بلـور براسـاس       ]فیزیک[

 قانون دوقلویی
 polysynthetic twinning  دوقلویی  مکرر

ــین[ ــرار ســه ]شناســی زم ــد   تک ــا چن ــرد ی ــور منف بل
براساس یک قانون دوقلویی بـرروي صـفحات   

 ترکیبی موازي
  

 double bottoms  دوکفی
  کفیاي با دو  شندهک ]شهري درون[

  

 bi-fuel  سوز دوگانه
ویژگی خودرویی که امکان مصـرف   ]شهري درون[

دو نوع سـوخت مختلـف را بـه صـورت مجـزا      
داشته باشد و در هر زمان فقط یکی از ایـن دو  

 خت وارد موتور آن شودنوع سو
  

  اي  چهارگوش دوگوه
 اي اي چهارگوشه دوگوه  ←

  
  اي گوشه اي  چهار گوه دو
    tetragonal disphenoid  

چهـار وجـه کـه     دارايدیسۀ بلوري  ]شناسی زمین[
الساقین هستند و در آن  طور آرمانی متساوي به

ل دو لبـۀ عمـود بـرهم را متصـ     4محور  یگانه
  کند می

 اي چهارگوش دوگوه متـ .
ــاروجه         ــه یچهـ ــاروجه اي، چهارگوشـ   یچهـ
 tetragonal tetrahedron   چهارگوش         

  
 transitional government  دولت  انتقالی

دولتی که معموالً پس از جنگ داخلی تـا   ]سیاسی[
تشکیل دولت منتخب مـردم مـأمور ادارة امـور    

 شود کشور می
  

 ,de facto government   علدولت  بالف
  government de facto 

بـر   دولـت قـانونی  دولتی که با غلبه بـر   ]سیاسی[
  یابد تمام یا بخشی از کشور حاکمیت می

 government-in-exile  دولت  در  تبعید
گروهی از اتباع یک کشور، که در خارج  ]سیاسـی [

ــود را    ــد و خ ــت دارن ــور اقام ــت از آن کش دول
ردار از اقتـدار عـالی بـر وطـن     و برخـو  قـانونی 

کم کشور میزبان آنها  خوانند و دست خویش می
 شناسد رسمیت می را به این عنوان به

  

 state within a state  دردولت دولت
وضعیتی سیاسی در کشوري که در آن  ]سیاسی[

جمله نیروهـاي مسـلح یـا     ، ازآن یک رکن داخلی
 سازمانهاي اطالعاتی یـا نیروهـاي انتظـامی یـا    

، از دولت منتخـب مـردم پیـروي     ها حتی رسانه
 کند نمی

  

 failed state  دولت  درمانده
دولتی که توانایی انجام وظایف خـود را   ]سیاسی[

 ندارد
  

 government by cronyگُمار دولت  دوست
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دولتی که در آن رئیس دولـت همکـاران    ]سیاسی[
دلیـل   خود را نه براساس صالحیت آنها بلکه بـه 

 گزیند دیمی و روابط شخصی برمیآشنایی ق
  

 shadow cabinet  دولت  سایه
هیئت وزیران منتخب جناح مخالف که در  ]سیاسی[

صورت پیروزي آن جناح جـاي هیئـت وزیـران    
 گیرد حاکم را می

  

 ,de jure government  دولت  قانونی
  government de jure 

دولتی که براساس ضوابط قانونی شکل  ]سیاسی[
رسمیت شناخته  امعۀ جهانی آن را بهگرفته و ج

 است
  

 provisional government  دولت  موقت
دولتی که پـس از فروپاشـی یـک نظـام      ]سیاسـی [

گیـرد و   دست مـی  طور موقت زمام امور را به به
مقدمات تشکیل و استقرار نظام جدید را فـراهم  

 کند می
  دوهرم  دوچهارگوش

 اي دوهرم دوچهارگوشه  ←
  

  اي گوشهدوهرم  دوچهار
    ditetragonal dipyramid 

وجهی که در آن  شانزدهیک دو هرم  ]شناسـی  زمین[
 ،(fourfold)هر برش عمود بر محـور چهارتایـه   

  دوچهارگوش است
 دوهرم دوچهارگوش متـ .

  

  دوهرم  چهارگوش
 اي چهارگوشهدوهرم دو  ←

  

  اي دوهرم  چهارگوشه
    tetragonal dipyramid 

دو  دارايوجه   وري با هشتدیسۀ بل ]شناسی زمین[
اي  هرم چهارگوش که در راستاي صـفحۀ آینـه  

  شوند تکرار می
 دوهرم چهارگوش متـ .

  

  گوش دوهرم  دوسه
 اي گوشه دوسه  هرمدو  ←

  

  اي گوشه دوهرم  دوسه
    ditrigonal dipyramid 

وجهی کـه در آن هـر    دوهرم دوازده ]شناسـی  زمین[
 (threefold)تایـه   عمود بر محور تقارن سه برشِ

  گوش است دوسه ،(sixfold)تایه  یا شش
  گوش دوهرم دوسه متـ .

  

  گوش دوهرم  دوشش
 اي گوشه هرم دوششدو  ←

  

  اي گوشه دوهرم  دوشش
    dihexagonal dipyramid 

دیســۀ بلــوري شــامل یــک دوهــرم  ]شناســی زمـین [
وجهی که در آن هر برش عمود بر وچهار بیست

  گوش است شدوش ،(sixfold)تایه  محور شش
  گوش دوهرم دوشش متـ .

 اي گوشه سه هرمدو  ←گوش   دوهرم  سه
  

 trigonal dipyramid اي گوشه دوهرم  سه
وجهی کـه وجـوه     دیسۀ بلوري شش ]شناسی زمین[

السـاقین   طور آرمـانی مثلثهـاي متسـاوي    آن به
گـوش کـه در راسـتاي     است و از دو هـرم سـه  

  شود شود تشکیل می اي تکرار می صفحۀ آینه
 گوش دوهرم سه متـ .

  
  گوش دوهرم  شش
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 اي گوشه دوهرم شش  ←
  

  اي گوشه دوهرم  شش
    hexagonal dipyramid 

 دارايوجـه   دوازدهدیسۀ بلوري بـا   ]شناسی زمین[
گوش که در راستاي یـک صـفحۀ    دو هرم شش

تکرار  (sixfold)تایه  اي عمود بر محور شش آینه
  شوند می

  گوش دوهرم شش متـ .
  

  اسید ریبونوکلئیک کسیاُ دي
    deoxyribonucleic acid 

بســـپاري متشـــکل از واحـــدهاي    ]شناســـی ژن[
  ریبونوکلئوتید، حاوي اطالعات وراثتی اکسی دي

نا اختـ . د  DNA 
  

 cocktail diplomacy دیپلماسی  ضیافتی
شیوة مدیریت و هدایت روابـط خـارجی    ]سیاسی[

دست نمایندگان رسمی آن کشـور   یک کشور به
 رسمی مهمانیهاي نیمه در

  
   seeing  دید

] ßگیـري میـزان    معیاري براي انـدازه  ]رصـدي  نجوم
آمده از تلسکوپ در اثر  دست آشفتگی تصویر به

تالطم جو 
 fire lookout2, towerman  دیدبان  حریق

اش آشکارسـازي و   شخصـی کـه وظیفـه    ]جنگل[
 اي مشرف به آن است گزارش حریق از نقطه

  

 runway visibility  دید  باند
در اوضاع اي در راستاي باند که  محدوده ]هوایی[
از یک نقطۀ معین بر روي ي حاکم بر محیط جو

 قابل مشاهده استباند 

  

  foresight3  دید  جلو
نقطـۀ  قرائت چوبۀ ترازیابی بـر روي   ]برداري نقشه[

اي کـه قـرار اسـت ارتفـاع آن      نقطهبعدي، یعنی 
 تعیین شود

  

 dome seeing  دید  حفاظ
] ßهنگـامی کـه از داخـل     دیـد کمیـت   ]رصـدي  نجوم

 شود گیري می اندازه حفاظ
  

  backsight  دید  عقب
ــه[ ــرداري نقش ــر روي    ]ب ــابی ب ــۀ ترازی ــت چوب قرائ

 اي که قبالً قرائت شده است هنقط
  

 radar picket  ور  راداري دیده
اي کـه در   یـا وسـیله   گردشـناور یـا هـوا    ]نظامی[

ي خـودي قـرار دارد و   اي دورتر از نیرو فاصله
رد شناسایی رادار استهدف آن افزایش ب 
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 fire-scouting  وري  حریق دیده
شناسایی حریق و محیط اطراف آن براي  ]جنگـل [

 دستیابی به اطالعات مربوط به حریق
  

 پیخال  ←پیخال   دیرین

  
  پویایی  ←دینامیک  جو شناسی جو 

  
 bulkhead  دیواره

تنـه یـا اتاقـک     دراصـلی  بخشی از سازة  ]هوایی[
بخشیدن بـه تنـه و     خلبان که نقش آن استحکام

 از یکدیگر است بخشجدا کردن دو یا چند 

  
  دیوارة  انتهایی  بارگُنج

    container end wall,   
  container end panel, 
  end panel, end wall  

ــایی[ ــواره   ]دریـ ــک از دو دیـ ــه در  هـــر یـ اي کـ
 محاط استچارچوبهاي انتهایی بارگُنج 

  
 pressure bulkhead  دیوارة  فشاربان

اي بدون درز که فشار هواي داخل  دیواره ]هوایی[
 کند را حفظ میهواگرد 

  



  

  ذ
 پرتو کیهانی اولیه  ←ذرات  اولیه  

  

 پرتو کیهانی ثانویه  ←ذرات  ثانویه  
  

 pseudoscalar particle  اي نرده ذرة  شبه
اسپین صفر و پاریتۀ پایدار با  اي شبه ذره ]فیزیک[

(parity) فرد  
 pseudoscalar meson    اي نرده مزون شبه متـ .

  

 fractional melting  جزء به ذوب  جزء
شـده بـه    ذوبی که در آن مایع تولیـد  ]شناسی زمین[

شـود و در   محض تشکیل از سامانه خـارج مـی  
نتیجه امکان واکنش آن بـا بازمانـدة بلـورین از    

 رود بین می
  

 shock melting  اي هذوب  ضرب
ذوب مواد در دماي باالي حاصـل از   ]شناسی زمین[

  اي پرفشار امواج ضربه
  

    trapezohedron  وجهی   ذوزنقه
ــین[ ــی زمـ ــی    ]شناسـ ــوري مکعبـ ــۀ بلـ داراي دیسـ

یا یک ذوزنقه آن وجه که هر وجه  وچهار بیست
است یا به طور آرمانی چهارگوشی بـا اضـالع   

  ناموازي است

ـ . وجهی  هشت اي، سه جهی چهارگوشهو هشت سه مت
 tetragonal trisoctahedron  چهارگوش

  وجهی چهارگوش ذوزنقه
 اي وجهی چهارگوشه ذوزنقه  ←

  
  اي وجهی  چهارگوشه ذوزنقه

    tetragonal trapezohedron   
وجـه کـه     هشـت  دارايدیسۀ بلوري  ]شناسی زمین[

  از آنها یک ذوزنقه استیک هر 
 گوشوجهی چهار ذوزنقه متـ .

  
  گوش سه  وجهی ذوزنقه
 اي گوشه سه وجهی ذوزنقه  ←

  
  اي گوشه وجهی  سه ذوزنقه

    trigonal trapezohedron 
وجه با یک محـور   دیسۀ بلوري شش ]شناسی زمین[

ــه ســـه و ســـه محـــور دوتایـــه  (threefold)تایـ
(twofold) اي و مرکز تقـارن   که فاقد صفحۀ آینه

  است
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  گوش وجهی سه ذوزنقه متـ .
  

  گوش وجهی شش نقهذوز
 اي گوشه وجهی شش ذوزنقه  ←

  اي گوشه وجهی  شش ذوزنقه
    hexagonal trapezohedron 

وجهـی بـا یـک     دوازدهدیسۀ بلـوري   ]شناسی زمین[
و سـه محـور دوتایـه     (sixfold)تایه  محور شش

(twofold) اي و مرکز تقـارن  که فاقد صفحۀ آینه 
  است
  گوش وجهی شش ذوزنقه متـ .

 



  

  ر
  طۀ  خطی  انرژي  آزادراب
    linear free-energy relation,  

  linear Gibbs energy relation 
همبستگی خطی بین لگاریتم ثابت سرعت  ]شیمی[

واکــنش و  یــا ثابــت تعــادل بــراي یــک مجموعــه
لگــاریتم ثابــت ســرعت یــا ثابــت تعــادل بــراي  

 واکنشهاي مرتبط مجموعه
  

 molluscicide  کُش  راب
کـه از آن بـراي از بـین بـردن      شیکُ آفت ]زراعت[

 شود استفاده میویژه حلزونها  بهتنان  نرم
  

 primary radar  رادار  اصلی
 ،راداري کـه در آن نشـانکهاي بازگشـتی    ]نظامی[

 پژواك هدف هستند
  

 through-wall-radar  رادار  دیوارگذر
پهایی کـه  ابزاري قابل حمل که با ارسال تَ ]نظامی[

  کند الیت دشمن را کشف میگذرد فع از دیوار می
  

 secondary radar  رادار  فرعی

راداري که در آن نشانکهاي بازگشـتی از   ]نظامی[
ــامانه ــیکن   س ــاي ب ــخگپاراو تَ (beacon)ه ر و س

  شود دریافت می کنندهتکرار
  رادیوي  سیار  شخصی

    private mobile radio, 
    personal mobile radio, PMR 

طات رادیویی سـیاري کـه   سامانۀ ارتبا ]مخابرات[
از آن جملـه   ،دهنـدگان خـدمات اضـطراري    ارائه

ــش  ــروي انتظــامی و آت ــاي  نی نشــانی و فوریته
از آن  ،هـاي مسـافربري   پزشکی و نیـز سـامانه  

عمدتاً براي نظـارت بـر ناوگـان خـود اسـتفاده      
  کنند می

  

  مشترك رادیوي  سیار  طیف
    trunked mobile radio, TMR 
رادیویی سـیار  اي در ارتباطات  سامانه ]مخابرات[ 

جویی در طیف کـه در آن   براي صرفه شخصی
ر رادیـو در مجموعـه     اي از کانالهــاي  چنـد کـارب

  شوند رادیویی با کاربران دیگر شریک می
  

 isolated vertex  رأس  تنها
رأسی از یک گراف که بر هیچ یالی واقع  ]ریاضی[

 نیست
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  alidade  راستایاب
بـرداري کـه    از دوربـین نقشـه   بخشـی  ]بـرداري  نقشه[

روي و ضـمایم مربـوط بـه     شامل افزارة نشانه
 هاست قرائت و ثبت داده

 dextrorotation  چرخش راست
چرخش صفحۀ قطبش نور قطبیدة مسطح  ]شیمی[

 در جهت ساعتگرد
  

  خوشگی  برنج راست
    straight head of rice,  
    rice straight head 

نشــانۀ عمــدة آن در بــرنج کــه  اختاللــی ]زراعــت[
راست ایستادن خوشـه و بـرگ و عقـیم مانـدن     

 هاست گلها و سبز ماندن بوته
  

 Fagus  راش
دار بـا گلهـاي    خـزان  اي از راشـیانِ  سرده ]گیاهی[

 (catkin)اي  گربه آذین دم جنسی و گل یک
  

 Fagales  سانان راش
ـاهی [ ایهـا شـامل درختـانی     اي از دولپـه  راسته ]گی

 راش و گردو و غان مانند توسکا و فندق و
  

 Fagaceae  راشیان
ــاهی[ ــره ]گیـ ــانانِ اي از راش تیـ ــا  سـ ــی یـ درختـ

اي با برگهاي سادة متنـاوب و کامـل و    درختچه
آذین  لجنسی با گُ دار و گلهاي یک  پدار یا لَ دندانه

میــوة فنــدقی یــک یــا     و (catkin)اي  گربــه دم
ماننـد آن را احاطـه    اي که گریبـانی پیالـه   دودانه
 استکرده 

  

 genetic drift  رانش  ژنی
نوسانات تصادفی در فراوانـی نسـبی    ]شناسی ژن[

  هاي ژنها در جمعیتهاي کوچک دگره
  

  آهن  باري  سنگین راه
    heavy haul railway 

ونقل ریلـی بـا ظرفیـت     نوعی سامانۀ حمل ]ریلی[
 اي بارهاي فله کردن جا زیاد براي جابه

 cog railroad  اي آهن  دندانه راه
آهنی شامل دو ریل حرکتی و یک ریـل   راه ]ریلی[

 اي دندانه
  

  راهبرد  اشتراك  اطالعات
    information sharing strategy  

کـه براسـاس آن اطالعـات بـین      هبرديرا ]نظامی[
عوامل و سازمانهاي خودي به اشتراك گذاشته 

  شود می
  راهبرد مشارکت اطالعاتی متـ .

  

 freight strategy  فرستراهبرد  کرایۀ  
بنـدي نـرخ    ریزي و صورت فرایند برنامه ]دریایی[

  نقل و حمل يدر شرکتهافرست کرایۀ 
  

  راهبرد  مشارکت  اطالعاتی
 راهبرد اشتراك اطالعات  ←

  

  barricade  بند راه
روي کارایی یـک   اي که به هیچ افزاره ]شهري درون[

بـراي نشـان دادن   حفاظ را نـدارد و از آن تنهـا   
ه به مسیر یا هدایت وسیلۀ نقلی منطقۀ خطرآفرین

 شود درست استفاده می
  

 gangway  راهرو  فانوسی
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واگـن کـه    دوسرپذیر در  اي انعطاف سازه ]ریلـی [
  کند پذیر می واگنها را امکاندیگر دسترسی به 

 فانوسی متـ .
  

 roadside   کنار راه
سطح بین لبۀ خارجی شانه و حـریم   ]شهري درون[

 راه
  

 cyber defense  رایاپدافند
دسـتیابی بـه دانـش و     منظور تمهیداتی به ]نظامی[

ــراي  ــاي الزم بـ ــاجم و ابزارهـ ــایی مهـ شناسـ
  اي هاي رایانه جلوگیري از تهاجم به شبکه

 cyber attack  رایاتَک
تهاجم یک رایانه بـه رایانـۀ دیگـر کـه در      ]نظامی[

یکپـارچگی  بودن اطالعات و نتیجۀ آن محرمانه 
رو  ا اشـکال روبـه  آنها و دسترسـی بـه آنهـا بـ    

  شود می
  

 cyber threat  رایاتهدید
اي کـه   ویـروس یـا برنامـۀ رایانـه    فرد یا  ]نظامی[

تواند باعث تخریب یا تغییر یا کاهش کارایی  می
  بنیاد شود هاي رایانه  سامانه

  
 cyber espionage  رایاجاسوسی

استفاده از رایانه یا دستگاههاي ارتبـاطی   ]نظامی[
بــه اطالعــات حســاس   رقمــی بــراي دسترســی

  دشمن
  

 cyber warfare  رایاجنگ
ـامی [ هـدایت یـا   . 2. رزم در قلمرو اطالعـات  1 ]نظ

رطبــق بعملیــات نظــامی  هــدایتآمــادگی بــراي 
  مبانی اطالعاتی

  

 cyber battlefield  رایارزمگاه
به جـاي نـزاع   اي که در آن  محیطی رایانه ]نظامی[

ســــرقت اطالعــــات و تخریــــب ســــرزمینی، 
  گیرد اي صورت می رایانه هاي سامانه

  

 cyberocracy  رایاساالري
گذاري  یا سیاست  کشورداري اي در هشیو ]نظامی[

هاي جهانی اطالعات  که در آن اطالعات و شبکه
  آیند شمار می منبع اصلی قدرت به

  
 cyber soldier  رایاسرباز

فردي نظـامی کـه از دانـش و مهارتهـاي      ]نظامی[
جاسوسـی در   وگري و درگیري و جنـگ   رخنه

  کند استفاده می اي رایانهفضاي 
 cyber weapon  رایاسالح

اي کـه   برنامه یا ویروس رایانهفرد یا هر  ]نظامی[
یابد  شدة دشمن دست می بندي هاي طبقه به داده

  کند یا آنها را دستکاري و تخریب می
  

 aromatherapy  درمانی رایحه
کــه در آن از  طــب گیــاهیاي از  شــاخه ]پزشــکی[

صورت استنشاقی یا  خی روغنهاي گیاهی، بهبر
حمـام یـا   (صورت موضعی  به ورزمانهمراه با 
 شود ، استفاده می)کمپرس

  
 hitch-hiking  سواري رایگان

ــامیون   ]گردشــگري[ ــا ک سوارشــدن بــر خــودرو ی
 به قصد سفر و بدون پرداخت کرایه يعبور

  
 brain trust  رایوران
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دیـک بـه   نظـر نز  گروهی از افراد صاحب ]سیاسی[
جمهـوري کـه در    جمهور یا نامزد ریاست رئیس

گــذاري یــا اداره امــور او را راهنمــایی  سیاســت
 کنند می

  
 capillary attraction  ربایش  مویینگی

نیروي چسبندگی بین جسم جامد و مایع  ]فیزیک[
  لولۀ موییندر 
 جاذبۀ مویینگی متـ .

  
 attractor  رباینده

ــی[ ــارش  ]ریاض ),(در ش ϕXــه اي  ، زیرمجموع
که یک همسایگی ناورداي مثبت مانند  Aمانند 

U که به ازاي هر همسایگی  ،داردA مانندV ،
موجـود اسـت    Tعددي حقیقی و مثبـت ماننـد   

ــه ــ بــ ــر   وريطــ ــه ازاي هــ ــه بــ tTکــ ≤ ،
VUt ⊆),(ϕ 

 strange attractor  ربایندة  شگفت
 اي که در آن آشوب رخ دهد رباینده ]ریاضی[

  

  نگاشتی رخسارة  سنگ
    petrographic facies 

اي کـه از طریـق ترکیـب و     رخسـاره  ]شناسی زمین[
  ظاهر سنگ قابل تشخیص است

 petrofacies  رخساره سنگ متـ .
  

خ شکست ر  cleavage fracture 
ــالورژي[ ــزات   ]متـ ــوالً در فلـ ــه معمـ ــتی کـ شکسـ

شـود و   چندبلوري و تحت تأثیر رخ ایجـاد مـی  
 سطح شکستی براق دارد

  
 trace fossil  ردفسیل

جامانـده از جـانوران در    رد یا اثر به ]شناسـی  زمین[
سـنگ یـا شـیل یـا      رسوبات قدیمی مانند ماسـه 

 آهک سنگ
 ichnofossil    ایزفسیل متـ .

  

 brush mark  رد  قلم
ــگ[ ــطح     ]رن ــر س ــک ب ــدیهاي کوچ ــتی و بلن پس

 است مو قلمپوشرنگ که ناشی از حرکت 
  

 tracking  ردگیري
] ßجهـت تلسـکوپ بـراي    دادن تغییـر   ]رصدي نجوم

جبران حرکت وضـعی زمـین و حرکـت خاصـۀ     
(proper motion) ها و سیارات ستاره  

  

 ,crystal class  ردة  بلوري
    crystallographic point group 

ودو ترکیــب ممکــن  ســی هریــک از ]شناســی زمــین[
 بلورشناختی عناصر تقارن غیرانتقالی

ودوگانـۀ بلـور کـه     هریک از طبقات سـی  ]فیزیـک [
تحــت تقارنهــاي محــوري، چرخشــی، مرکــزي، 

اي یا ترکیبی از آنها بلور مـورد نظـر را    صفحه
 گذارد یبدون تغییر برجاي م

 fire size class  بندي  ابعاد  حریق رده
با توجه به ابعـاد   ناخواستههاي  حریقردة  ]جنگل[

 آنها از کوچک تا بزرگ

  
 fire cause class  بندي  علت  حریق رده

 ردة حریق با توجه به منشأ آن ]جنگل[

  
 ,merohedral class ردة  پاروجهی

    merosymmetric class 
اي در یـک ســامانۀ بلـوري کــه    رده ]شناسـی  زمـین [

تعـداد   81 یـا  41یا  21 شکل کلی آن تنها داراي
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وجهی متنـاظر آن   هاي موجود در ردة تمام وجه
 است

  
 pedial class  وجهی ردة  تک

شیبی که تقارن  اي در سامانۀ سه رده ]شناسی زمین[
 ندارد

  
 ,holohedral class  وجهی ردة  تمام

    holosymmetric class 
ــا   رده ]شناســی زمــین[ ــوري ب اي در هــر ســامانۀ بل

  بیشترین تقارن

  
  اي ـ دوگوه   ردة  چهارگوش

    tetragonal-disphenoidal class 
ردة بلوري در سامانۀ چهارگوش با  ]شناسـی  زمین[

 4تقارن 

  
  دوهرمی  رگوش ـ ردة  چها

    tetragonal-dipyramidal class 
ردة بلوري در سامانۀ چهارگوش با  ]شناسـی  زمین[

mتقارن
4 

  وجهی ـ ذوزنقه  ردة  چهارگوش
    tetragonal-trapezohedral class 

ردة بلوري در سامانۀ چهارگوش با  ]شناسـی  زمین[
 4 2 2ن تقار

  
  هرمی ردة  چهارگوش ـ 

    tetragonal-pyramidal class 
ردة بلوري در سامانۀ چهارگوش با  ]شناسـی  زمین[

  4تقارن 

  
 fire danger class  ردة  خطر  حریق

اي که برحسب آن شدت خطر حریـق   رده ]جنگـل [
 شود سیار زیاد تعیین میاز هیچ تا ب

  
  دوهرمی ردة  دوچهارگوش ـ 

    ditetragonal-dipyramidal class 
ردة بلوري در سامانۀ چهارگوش با  ]شناسـی  زمین[

m تقارن
2

m
2

m
4 

  
  هرمی ـ   ردة  دوچهارگوش

    ditetragonal-pyramidal class 
ردة بلوري در سامانۀ چهارگوش با  ]شناسـی  زمین[

 m  m 4 تقارن
  

  ,diploidal class وجهی ردة  دودوازده
    didodecahedron class 

ردة بلــوري در سـامانۀ مکعبــی بــا   ]شناسـی  زمـین [
m 3 تقارن

2 
  

  رمیـ ه  گوش ردة  دوسه
    ditrigonal-pyramidal class 

ــین[ ــوزوجهی   ]شناســی زم ــوري در بخــش ل ردة بل
  m 3گوش با تقارن  سامانۀ شش
  ـ دوهرمی  گوش ردة  دوشش

   dihexagonal-dipyramidal class 
گوش بـا   ردة بلوري در سامانۀ شش ]شناسی زمین[

m تقارن
2

m
2

m
6  

  
  ـ هرمی  گوش ردة  دوشش

    dihexagonal-pyramidal class 
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گوش بـا   ردة بلوري در سامانۀ شش ]شناسی زمین[
  m  m 6تقارن 

  
  ـ دوهرمی  گوش ردة  سه

    trigonal-dipyramidal class 
گوش بـا   شردة بلوري در سامانۀ ش ]شناسی زمین[

 6تقارن 
  

  وجهی ذوزنقه گوش ـ  ردة  سه
    trigonal-trapezohedral class 

ــین[ ــوزوجهی   ]شناســی زم ــوري در بخــش ل ردة بل
  3 2گوش با تقارن  سامانۀ شش

  
  ـ هرمی  گوش ردة  سه

    trigonal-pyramidal class 
اي در بخش لـوزوجهی سـامانۀ    رده ]شناسـی  زمین[

  3گوش با تقارن  شش
  

 arterial class  ردة  شریانی
ــهري درون[ ــه ]ش ــااي  بنــدي معــابر، رده  در طبق  ب

داراي طراحی و عملکرد و  ه درشاخصهاي ویژ
 سرعت جریان آزاد

  
  ـ دوهرمی  گوش ردة  شش

   hexagonal-dipyramidal class 
گوش بـا   ردة بلوري در سامانۀ شش ]شناسی زمین[

m تقارن
6  
  هیوج ـ ذوزنقه  گوش ردة  شش

    hexagonal-trapezohedral class  
گوش بـا   ردة بلوري در سامانۀ شش ]شناسی زمین[

  6 2 2تقارن 
  

    هرمی گوش ـ  ردة  شش
    hexagonal-pyramidal class 

گوش بـا   ردة بلوري در سامانۀ شش ]شناسی زمین[
 6تقارن 

  
  وجهی هشت ردة  شش

   hexoctahedral class 
ردة بلــوري در سـامانۀ مکعبــی بــا   ]شناسـی  زمـین [

m تقارن
2 3 m

4  
  

 sphenoidal class  اي  ردة  گوه
بـا  شـیبی   ردة بلوري در سامانۀ تک ]شناسـی  زمین[

  2 تقارن
  

  دوهرمی ردة  لوزوي ـ 
   rhombic-dipyramidal class 

لـوزي   ردة بلوري در سامانۀ راسـت  ]شناسی زمین[
m با تقارن

2
m
2

m
2  

  
  اي ـ دوگوه  ردة  لوزي

    rhombic-disphenoidal class 
لـوزي   ردة بلوري در سامانۀ راسـت  ]شناسی زمین[

  2 2 2 با تقارن
  

  ـ هرمی  ردة  لوزي
    rhombic-pyramidal class 

لـوزي   ردة بلوري در سامانۀ راسـت  ]شناسی زمین[
  2m  mبا تقارن 

  prismatic class ردة  منشوري
شـیبی   اي بلوري در سامانۀ تـک  رده ]شناسی زمین[

m که داراي تقارن
 است 2
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 pinacoidal class  وجهی ردة  موازي
شـیبی   اي بلوري در سامانۀ سـه  رده ]شناسی زمین[

 که فقط یک مرکز تقارن دارد
  

 ,hemihedral class  وجهی ردة  نیم
  hemisymmetrical class 

نوعی ردة پاروجهی در یک سـامانۀ   ]شناسـی  زمین[
وجهی  بلوري که تعداد وجوه آن نصف ردة تمام

  است
  

 birth-to-death tracking  ردیابی  کامل
ــۀ ردیـــابی ا ]نظـــامی[ ــام فضـــایی از مرحلـ جسـ

  گیري تا زمان انهدام شتاب
  

 row  ردیف
عرضــی عمــود بــر هریــک از تقســیمات  ]دریـایی [

کشتی بـراي نشـان دادن    (centre line)خط  میان
  نجهابارگُ استقرارمحل 

  
 compressor stage  ساز ردیف  فشرده

سـاز محـوري کـه     اي در فشرده مجموعه ]نظامی[
 شامل تعدادي تیغه است

  

 lac dye  نۀ  لکاییرزا
در  لکـاي خـام  رزانۀ حاصل از خیسـاندن   ]رنـگ [

 فراوردهیک 
  

 maneuver  رزمایش
  جایی راهبـردي نیروهـاي مسـلح    . جابه1 ]نظامی[

طــور  . تمــرین گســتردة نیروهــاي مســلح بــه 2
  جداگانه یا همراه با هم

 test diet  رژیم  آزمون

ن حساسـیت بـه یـک    درژیمی براي آزمو ]تغذیه[
حذف یا اضافه کردن ازطریق یی خاص مادة غذا

 همادآن 
  

 elemental diet  گوار رژیم  آسان
ــه[ ــادل  ]تغذی ــی متع ــدون  و رژیم ــاقیب ــده  ب مان

(residue) اسیدهاي ضروري آمینو ۀو داراي کلی
شده با قنـدهاي سـاده و    و غیرضروري ترکیب

  امالح و ویتامینها و الکترولیتها
  

 yoyo diet  رژیم  االکلنگی
اي نامطلوبی که در آن فرد  وضعیت تغذیه ]تغذیه[

ــریع وزن    ــاوب و س ــزایش متن ــاهش و اف ــا ک ب
  شود رو می روبه

  

 fad diet  روز   رژیم  باب
رژیمی که براساس تصـورات عامیانـه و    ]تغذیـه [

  شود غلوآمیز براي مدتی رایج می
  

 purine-free diet  رژیم  بدون  پورین
و ماهی  رژیمی که گوشت قرمز و ماکیان ]تغذیه[

 شود حذف میاز آن 

  
 sodium-free diet  رژیم  بدون  سدیم

کـه در آن  ر کـم سـدیم   ارژیم حاوي مقـد  ]تغذیه[
گرم  دریافت سدیم در هر وعده کمتر از پنج میلی

 باشد
  

 gluten-free diet  رژیم  بدون  گلوتن
کـه   )گلـوتن (رژیمی فاقد پـروتئین غـالت    ]تغذیه[

 شود ویز میتجبراي درمان بیماري سلیاك  
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  کالري رژیم  بسیار  کم
    very low calorie diet, VLCD 

صـد کـالري در    رژیمی که حداکثر هشـت  ]تغذیـه [
 باشد روز داشته 

  
  نمک رژیم  بسیار  کم

    very low sodium diet 
 کـه در آن ر کـم سـدیم   دارژیم حاوي مقـ  ]تغذیه[

پـنج   و دریافت سدیم در هر وعده کمتـر از سـی  
 شدگرم با میلی

  
 optimal diet  رژیم  بهینه

رژیمی که رشد و توان باروري و سالمتی  ]تغذیه[
 کند  را به بهترین وجه تأمین میفرد 

  
 basal diet  رژیم  پایه

ــه[ ــاز    ]تغذی ــورد نی ــرژي م ــه ان ــی ک ــراي رژیم ب
 کند پایه را تأمین می وساز سوخت

  
رپروتئینرژیم  پ  high protein diet 

ان پـروتئین بـیش از حـد    رژیمـی بـا میـز    ]تغذیه[
 معمول

  
رکالريرژیم  پ  high calorie diet, 

  high energy diet 
 از حد معمول بیشرژیمی با کالري  ]تغذیه[

  
 pureed diet  اي رژیم  پوره

شـده بـراي    رژیمی شـامل غـذاهاي پـوره    ]تغذیه[
تغذیۀ کودکان زیر دو سال یا کسانی که دچـار  

 دناراحتی یا بیماري دهانی هستن

  
 modified diet  یافته رژیم  تعدیل

رژیمی که در آن مقدار یک یـا چنـد مـادة     ]تغذیه[
  دهند مغذي را با مقاصد درمانی تغییر می

 challenge diet  رژیم  چالشی
رژیمی که در آن غذاهایی که ممکن اسـت   ]تغذیه[

یـک بـه غـذاي فـرد      بـه  ایجاد حساسیت کنند یک
 دشو سی میشوند و تأثیر آنها برر اضافه می

  

 ,elimination diet  رژیم  حذفی
  exclusion diet 

رژیمی که در آن یک یا گروهی از غـذاها   ]تغذیـه [
ورند حذف آکه ممکن است آثار نامطلوب به بار 

 شوند می
  

 therapeutic diet  رژیم  درمانی
رژیمــی کــه بــراي تشــخیص یــا درمــان   ]تغذیــه[

 شود تجویز می ي خاصبیماري و کمبود
  

 diabetic diet  م  دیابتیرژی
ــراي پیشــگیري از   ]تغذیــه[  تبعــاترژیمــی کــه ب

 شود بیماري دیابت تجویز می
  

  zen diet, macrobiotic diet  رژیم  ذن
رژیمی برخاسته از فرهنگ ژاپـن باسـتان    ]تغذیه[

و  (yin)که با برقراري تعادل بین غـذاهاي یـین   
 کند سالمت فرد را تضمین می (yang) ینگ 

  
 light diet  سبک رژیم 

کردنـی و غـذاهاي    رژیمی عاري از سـرخ  ]تغذیه[
رادویهپ  

  

 light in sodium diet  سدیم رژیم  سبک
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 کـه در آن ر کـم سـدیم   ارژیم حاوي مقـد  ]تغذیه[
پنجـاه درصـد    کـم  دسـت دریافت روزانۀ سدیم 

 کمتر از دریافت طبیعی آن باشد
  

 reduced sodium diet کاسته رژیم  سدیم
 کـه در آن ر کـم سـدیم   ارژیم حاوي مقـد  ]تغذیه[

وپـنج   بیسـت  کم دستمیزان سدیم در هر وعده 
 درصد کمتر از غذاهاي معمولی باشد

 sultanistic regime  رژیم  سلطانی
ــی[ ــه     ]سیاس ــه در آن فــردي خودکام ــی ک رژیم

ازطریق دستگاه اداري و نیروي نظامی شخصی 
 راند خویش بر مردم حکم می

  
 formula diet  رژیم  فرمولی

شده با  رژیمی که در آن نوشیدنی فراوري ]تغذیه[
بندي خاص جانشین یا مکمل یک یا چنـد   فرمول

 شود وعدة غذایی می

  
 adequate diet  رژیم  کافی

رژیمی که امکان رشـد و بلـوغ طبیعـی را     ]تغذیه[
 فراهم کند

  
 ,ketogenic diet  زا رژیم  کتون

  high fat diet 
ر زیاد چربی و حداقل میزان ارژیمی با مقد ]تغذیه[

 پروتئین و کربوهیدرات

  
 low oxalate diet  اگزاالت رژیم  کم

زمینـی و لوبیـا و فیبـر     رژیم فاقـد سـیب   ]تغذیـه [
گیاهی کـه بـراي پیشـگیري از تشـکیل رسـوب      

 شود اگزاالت در مجاري ادرار تجویز می

  
 ,low purine diet  پورین رژیم  کم

  purine-restricted diet 
عنـوان درمـان مکمـل بـراي      رژیمی که به ]تغذیـه [

شود و مقـدار   بیماران مبتال به نقرس تجویز می
 پورین در آن کم است

  
 low fat diet  چربی رژیم  کم

ر بسـیار کـم غـذاهاي    ارژیمی حاوي مقـد  ]تغذیه[
فقط ده تا بیست درصد چربی آنها که  دار  چربی

 دکن می تأمین را نیاز روزانۀ فرد به انرژي

 low sodium diet  سدیم رژیم  کم
کـه در آن  ر کم سـدیم  ارژیمی حاوي مقد ]تغذیه[

دریافـــت ســـدیم در هـــر وعـــده کمتـــر از     
  گرم باشد صدوچهل میلی یک

 نمک رژیم کم متـ .

  
 ,low calorie diet  کالري رژیم  کم

  low energy diet, 
  restricted energy diet 

تا هزار کالري رژیمی که انرژي آن پانصد  ]تغذیه[
 کمتر از رژیم معمولی فرد باشد

  
 سدیم رژیم کم  ←نمک   رژیم  کم

  
 lightly salted diet  زده نمک رژیم  کم

کـم نمـک کـه در آن     مقـدار  حـاوي  رژیـم  ]تغذیه[
کم پنجاه درصد کمتر  دستمک دریافت روزانۀ ن

 از میزان افزودن متداول آن باشد

  
 liquid diet  رژیم  مایع
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انــدازة  رژیمــی کــه قــوام غــذاهاي آن بــه ]تغذیــه[
 تر از آن باشد حریره یا رقیق

  
 clear liquid diet  شده رژیم  مایع  صاف

ــه[ ــایعی کــه در آن فقــط مصــرف   ]تغذی ــم م رژی
مایعات رقیق از قبیـل انـواع شـربتها و چـاي و     

شـده مجـاز    قهوه و آبِ گوشت و آبمیوة صاف
  است

  
 full liquid diet  رژیم  مایع  کامل

شده و  رژیمی حد فاصل رژیم مایع صاف ]تغذیه[
رژیم معمولی که معمـوالً بعـد از عمـل جراحـی     

منظور آمـاده شـدن دسـتگاه گـوارش بـراي       به
 شود فعالیت طبیعی تجویز می

 balanced diet  رژیم  متعادل
رژیـم حـاوي مـواد مغـذي ضـروري بــا       ]تغذیـه [

رعایت نسـبت مطلـوب همـۀ گروههـاي غـذایی      
 اصلی

  

 provocative diet  محركرژیم  
زا را در  رژیمی که غالب غذاهاي حساسیت ]تغذیه[

یـک آنهـا، مـادة     به گنجانند و با حذف یک آن می
 شود زا شناسایی می غذایی حساسیت

  

 regular diet  رژیم  معمولی
اي از انـواع   رژیمی شامل طیـف گسـترده   ]تغذیـه [

 غذاها
  

  شده نرم  رژیم  مکانیکی
    mechanical soft diet 

رژیمی براي به حداقل رساندن جویـدن و   ]تغذیه[
کمـک   آسانی بلع که در آن طیفی از غذاها را بـه 

 کنند ردکن نرم میانواع دستگاههاي خُ

  

 bland diet  رژیم  مالیم
رژیمی عاري از غذاهاي محـرك دسـتگاه    ]تغذیه[

  گوارش
  

 soft diet  رژیم  نرم
ادي و رژیمی شامل غذاهایی بـا بافـت عـ    ]تغذیه[

  ها و سبزیجات تازه عاري از میوه
  

 gouty diet  رژیم  نقرس
رژیمی که در آن بـراي تسـکین عـوارض     ]تغذیه[

ویـژه   بـه دار و  نقرس مصرف غذاهاي نیتـروژن 
 شود دار محدود می غذاهاي پورین

  

  نپروتئی رژیم  نگهدار  
    protein-sparing diet 

فقط رژیمی براي حفظ تعادل پروتئین که  ]تغذیـه [
 و پـروتئین حـاوي  از پروتئین مایع یا ترکیبـات  

 ویتامین و امالح تشکیل شده است

  ,no added salt diet  نزده رژیم  نمک
  without added salt diet,  
    unsalted diet, no salt added diet  

مصرف غذاهاي حـاوي  رژیمی که در آن  ]تغذیه[
 طعام و افزودن نمک به غذا مجاز نیست نمک

  
 saltatory conduction  رسانش  جهشی

انتقال سریع پتانسیل الکتریکی میان  ]ع. پایۀ پزشکی[
 هاي عصبی گره

  
 ,heat conductivity  رسانندگی  گرما

  thermal conductivity 
ی ماده کـه آهنـگ    ]فیزیـک [ یکی از شاخصهاي کم

 دهد شارش انرژي گرمایی را در آن نشان می
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  عملیات  روانی  ۀرسان
    psychological media 

ـامی [ ی تخصصی یا غیرتخصصهرنوع رسانۀ  ]نظ
که از آن به عنـوان ابـزاري در عملیـات روانـی     

 شود استفاده می
  

  رس مغاکی  ←رس  قرمز  
  

  رس مغاکی  ←اي   رس  قهوه
  

 abyssal clay  رس  مغاکی
] ßرسـوباتی کـه در نـواحی ژرف     ]شناسـی  اقیانوس

درصد  30شوند و کمتر از  نشین می اقیانوسها ته
  از حجم آنها منشأ زیستی دارد

  red clay  رس قرمز متـ .
 brown clay  اي رس قهوه         

  
 precipitate  رسوب

اي که از یک محلول یا محلول تعلیقی  ماده ]شیمی[
 شود دراثر تغییر شیمیایی یا فیزیکی جدا می

 neritic sediment  رسوب  پایابی
] ßرسـوباتی کـه عمـدتاً از بقایـاي      ]سـی شنا اقیانوس

وجـود   یـ بـه   پایـاب  ناحیـه موجودات دریایی در 
 آید می

  
 precipitant  دهنده رسوب

اي که با افزودن آن بـه یـک محلـول     ماده ]شیمی[
 شود رسوب ایجاد می

  
 precipitation  دهی رسوب

فرایند تشکیل فاز جامد قابل جداشدن در  ]شـیمی [
 یک محیط مایع

  
 ,warehouse warrant  ررسید  انبا

  warehouse receipt 
دهـد کـاال بـه     ي رسمی که نشان میسند ]دریایی[

  انبار تحویل داده شده است
  

   رسید  تحویل  تجهیزات
   equipment interchange receipt, EIR  

اي حـاوي گـزارش کامـل وارسـی      برگـه  ]دریایی[
کننده یا  به حمل هنگام تحویل شناور تجهیزات به

آمادگاه که در آن صدمات و ایرادات موجود به 
 رسد شود و به امضاي دو طرف می درج می

  
 consignment note  رسید  مرسوله

مشـابه بارنامـۀ دریـایی حـاوي      يسـند  ]دریایی[
مشخصات کاال و شرایط حمل و پرداخت کرایه 

  کند که شرکت باربري صادر می
  

 crystal growth  رشد  بلور
ــین[ ــ ]شناســی زم ــد ی ــا پخــش رش ــور ب شــدن  ک بل

روي سـطح   مولکولهاي جسم درحال تبلور بـر 
 بلور
 observation  رصد

] ßگیري نجومی هرنوع اندازه ]رصدي نجوم 

  
 observatory  رصدخانه

] ß تأسیسـاتی بـراي مطالعـۀ اجـرام      ]رصـدي  نجـوم
آســمانی، شــامل تلســکوپ و محــل اســتقرار و 

 نگهداري آن
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  رصدخانۀ  امواج  گرانشی

    gravitational wave observatory 
] ßمجموعۀ تجهیزاتی که از آن بـراي   ]رصـدي  نجوم

 شود آشکارسازي امواج گرانشی استفاده می
  

 solar observatory رصدخانۀ  خورشیدي
] ßخورشید رصدویژة  رصدخانۀ ]رصدي نجوم 

  
  رصدخانۀ  فروسرخ

    infrared observatory 
] ßنـور   جـاي  کـه بـه   رصدخانهنوعی  ]رصدي نجوم

 میکرومتـر  100تـا   7/0 مرئی، امواج فروسرخِ از
(µm) کند را آشکار می 

  
  رصدخانۀ  فروسرخ  دور

    far infrared observatory 
] ßکـه در   رصدخانۀ فروسـرخ نوعی  ]رصـدي  نجوم

 رود کار می طیف فروسرخ دور به

  
 visible observatory  رصدخانۀ  مرئی

] ßکـه در   نهرصـدخا ترین نوع  معمول ]رصدي نجوم
 (nm)نـانومتر   700تـا   400طیف مرئی یعنی بین 

 کند فعالیت می
  

 observer  رصدگر
] ßکند می رصدکسی که  ]رصدي نجوم 

 guest observer, GO  رصدگر  مهمان
] ßاخترشناسی که بـه او اجـازه داده    ]رصـدي  نجوم

شــود از تلســکوپ و ابزارهــاي موجــود در  مـی 
آنکـه   ، بـی براي تحقیـق اسـتفاده کنـد    رصدخانه

 عضو گروه مربوط باشد

  
  رفت سفر  ←رفت  

  
 fire behaviour  رفتار  حریق

نحوة واکنش حریـق بـه مـواد سـوختی و      ]جنگل[
  پستی و بلندي زمین و وضع هوا

  
  گسیختۀ  حریق رفتار  لگام

    extreme fire behaviour 
سـبب   آنچنان شدیدي کـه بـه   رفتار حریق ]جنگل[

ن گردباد مانع از سرعت گسترش و عواملی چو
  شود اعمال روشهاي مهار مستقیم می

  
  رفتارهاي  اعتیادي

    addictive behaviours 
اعمــالی کــه تغییــر آنهــا بــراي فــرد  ]شناســی روان[

  دشوار اسـت و معمـوالً بـدون کمـک گـرفتن از     
دیگران توانایی ترك آنها را ندارد و براي خـود  

 دارد ناگوارو اطرافیانش پیامدهاي 
  

 corrosive wear  خورنده  رفتگی
] ßنوعی رفتگی که واکنش شـیمیایی یـا    ]خوردگی

اي در آن  برق شـیمیایی بـا محـیط سـهم عمـده     
 دارد

  

 منصب رفتنی صاحب  ←رفتنی  
  

 ambiguity resolution  رفع  ابهام
ــه[ ــرداري نقش ــا   ]ب ــباتی ی ــد محاس ــوارزمی/ رون خ

  ابهامتعیین مقدار  الگوریتم
  dance therapy  درمانی رقص



162  درمانی رقص

که در آن از رقص یا  درماننوعی روش  ]پزشکی[
حرکات موزون براي معالجـۀ برخـی اخـتالالت    
رفتاري و عاطفی و شناختی و جسمانی استفاده 

  شود می
  movement therapy  درمانی  حرکت متـ .

  
 genetic code  رمز  ژنی

گانۀ نوکلئوتیدي  هریک از توالیهاي سه ]شناسی ژن[
پیتیدي یا  اي یک زنجیرة پلیکه نوع آمینواسیده

 کند شروع و خاتمۀ آن را تعیین می
  

 اسید ریبونوکلئیک  ←رِنا  
  

ناي پیک  ←رِناپ    رِ
  

ناتنی  ←رِنار   ناي رِ  رِ
  

 ribozyme  رِنازیم
اي  مایـه  یی که خاصیت زيرِنامولکول  ]شناسی ژن[

ــژه  دارد و باعــث  (sequence-specific)تــوالی وی
ن  شود اي می رشته ي تکا پیرایشِ رِ

  
ناي ناقل  ←رِنان    رِ

  
 messenger RNA  رِناي  پیک

دنا شده از  اي رونویسی رشته ي تکرِنا ]شناسی ژن[
پـروتئین   سـاختن که حاوي اطالعات الزم براي 

  است
 mRNA  رِناپ اختـ .

  
 ribosomal RNA  رِناي  رِناتنی

ناتنا رِن ]شناسی ژن[   ي موجود در ساختار رِ
  rRNA  رِنار اختـ .

 transfer RNA  رِناي  ناقل  
ــول کوچــک  ]شناســی ژن[ ــک  ا رِنمولک ــه داراي ی ک

  رِناي پیـک اي را در  پادرمزه است و رمزة ویژه
یک انتها با اتصال به یک از کند و  شناسایی می

 پپتیـديِ  آمینواسید خاص آن را به زنجیـرة پلـی  
  کند ساخت اضافه می درحال

 tRNA  رِنان اختـ .
  

 epithem  روآکنه
ــت[ ــی زیس ــکل از    ]شناس ــاهی متش ــت گی ــوعی باف ن

  میــانیافتــه و فضــاهاي  هــاي تخصــیص یاختــه
 سازد را می آبیهاي  روزنهکه  ها یاخته

  
  پوشی لابط  خطی  انرژي  حالّور
  linear solvation energy relationships  

معـــادالتی کـــه در آن بـــا اســـتفاده از  ]شـــیمی[
طی یا چندگانـه  ل در وایازش خپارامترهاي حالّ

ل بر روي ثابت سرعت یـا ثابـت تعـادل    اثر حالّ
 شود یک واکنش نشان داده می

  
 epistasis  روایستایی

فرایندي که در آن یک ژن اثر ژن دیگر  ]شناسی ژن[
  پوشاند را می

  
 overburden, overlying matrix  روباره

هـاي   خاك یـا شـنی کـه روي الیـه     ]شناسـی  باستان[
 ده استباستانی را پوشان

  
ر برون  ←روبر   ب 
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 wiping  روبش

سازي سطح یک فلز بـا مـالش یـا     فعال ]متالورژي[
روبیدن مکانیکی آن براي بارزکردن ویژگیهایی 

 پوشش فسفاتیمانند 
 topping  روچینه

مواد خوراکی تزیینی یا اصلی کـه بـر    ]غذا فناوري[
 دهند روي غذاها قرار می

  
 whipped topping  روچینۀ  زده

کـه   اي شده زده مادة  خوراکی تزیینی ]غذا فناوري[
درصــد چربــی بــا نقطــۀ ذوب  5حــاوي حــدود 

 است سلسیوسدرجۀ  38تر از  پایین
  

 پوستۀ دانه  ←رودانه  
  

 ro-ro, roll-on roll-off  رو رو
نوعی بارگیري و تخلیه که در آن بار بر  ]دریایی[

راهـه بـه    دار از طریـق شـیب   روي وسایل چرخ
 شود ارد یا از آن خارج میکشتی و

  
 hydathode  روزنۀ  آبی

منفذي در روپوست برگ برخـی از   ]شناسـی  زیست[
صــورت مــایع از آن خــارج  گیاهــان کــه آب بــه

  شود می
  

 stoma  روزنۀ  هوایی
منفــذي در روپوســت برگهــا و    ]شناســی  زیســت[

هاي جوان که باعث تبادل گاز بین بافتهاي  ساقه
  شود می محیطداخل گیاه و 

  

 gîte rural  روستاسرا
اقامتگاهی خانوادگی و مستقل با اثاثیه  ]گردشگري[

که در بیرون شهر یـا در   تسهیالت خودپذیراو 
 روستا یا در مجاورت آن قرار دارد

  
 powder method  روش  پودري

روشی در پراش که در آن باریکۀ تکفـام   ]فیزیک[
اي شـامل   یا نوترونها را بـه نمونـه   Xپرتوهاي 

تاباننـد و پرتوهـاي    شماري بلورك می اد بیتعد
 کنند پراشیده را آشکارسازي می

  
 wall-tracing technique  گردي روش  پی

روشـی در کـاوش بقایـاي بناهـاي      ]شناسی باستان[
باستانی از طریق آشکارسازي سطحی آنهـا و  

سازي طرفین دیوارها و شناسایی رد  سپس پاك
 و امتداد آنها

  
  ر  بر  روندروش  تحلیل  تأثی

    trend impact analysis, TIA 
نگري که در آن براي  روشی در پیش ]پژوهی آینده[

ینـد تـأثیر   اآینده بر (scenario)هاي سناریوخلق 
 (base scenario)پایــه  ســناریويرویــدادها بــر 

 شود اعمال می
  

 futures wheel  ها روش  حلقۀ  آینده
متـوالی  روشی کـه در آن پیامـدهاي    ]پژوهی آینده[

ــده    ــازین از آین ــۀ آغ ــک نقط ــن در   ی ــاي ممک ه
  شود اي از علتها و معلولها بررسی می زنجیره

  
 اي کاوش شبکه  ←اي  ویلر   روش  شبکه
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  پتانسیل روش  شبه
    pseudopotential method 

روشی تقریبی براي تعیین انـرژي حالـت    ]فیزیک[
  الکترونها در شبکۀ بلور

  
  رروش  گیروبازگی

    capture-recapture method 
گیري که در مرحلـۀ اول   یک شیوة نمونه ]ریاضی[

شود و پس از  اي از جامعه انتخاب می آن نمونه
شود و  کردن به جامعه بازگردانده می دار نشانه

ــه   ــدداً نمون ــۀ دوم مج ــادفی از  در مرحل اي تص
 گردد جامعه انتخاب می

 گاه روشن  ←  روشنی
  

 اي کاوش شبکه  ←روش ویلر  
  

  وش  همبود  زیاگانیر
    faunal association 

گـذاري نسـبی    نـوعی روش تـاریخ   ]شناسـی  باستان[
شــناختی موجــود در  برمبنــاي همبــود باســتان

 شده هاي جانوري منقرض بقایاي گونه
  

 olive pomace oil  روغن  تفالۀ  زیتون
ل از تفالـۀ  روغنـی کـه بـه کمـک حـالّ      ]غذا فناوري[

 شود زیتون استخراج می
  

 crude oil  غن  خامرو
فراوردة غذایی حاصل از منابع گیاهی  ]غذا فناوري[

ر کمـی  داو حاوي گلیسرید اسیدهاي چرب و مق
ماننـد فسـفاتیدها و اسـیدهاي     ،از سایر لیپیدها

 چرب آزاد
  

 marine oil  روغن  دریایی

 اعـم از آبزیـان  انواع روغنی که از هر  ]غذا فناوري[
 آید دست می ماهی و نهنگ و فک به 

  

 olive oil  زیتون روغن
روغنـی کـه از میـوة رسـیدة زیتـون       ]غـذا  فناوري[

 شود استخراج می
  

 virgin olive oil  زیتون  بکر روغن
میـزان اسـید چـرب    ی کـه   زیتون روغن ]غذا فناوري[

درصـد و   3/3اسـید آن بـیش از    آزاد یا اولئیـک 
 باشد 5/3درجۀ ارزیابی حسی آن کمتر از 

  

  مرغوب  زیتون  بکر روغن
    fine virgin olive oil 

ي کـه میـزان اسـید    زیتون بکـر  روغن ]غـذا  فناوري[
درصد  5/1آن کمتر از اسید  یا اولئیکچرب آزاد 

 باشد ترباال یا 5/5و درجۀ ارزیابی حسی آن 
  زیتون  بکر  معمولی روغن

    semifine virgin olive oil,  
    ordinary virgin olive oil 

ي کـه میـزان اسـید    زیتون بکـر  غنرو ]غـذا  فناوري[
درصد  5/3آن کمتر از اسید  یا اولئیکچرب آزاد 

 باشد یا باالتر 3/3ارزیابی حسی آن  ۀو درج
  

  زیتون  بکر  ممتاز روغن
    extra virgin olive oil 

کـه میـزان اسـید     يزیتون بکـر  روغن ]غـذا  فناوري[
 یک درصدآن کمتر از اسید  یا اولئیکچرب آزاد 
 باشد یا باالتر 5/6رزیابی حسی آن و درجۀ ا

  
 refined olive oil  زیتون  پالیده روغن
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حاصل از پاالیش روغـن   زیتون روغن ]غذا فناوري[
گلیسـریدي   ساختار تري که نحوي زیتون بکر به

 تغییر نکرده باشد آن
  

 چربمایه  ←روغن  قنادي  
  

 vegetable oil  روغن  گیاهی
ـاوري[ ــذا فنـ ــ ]غ ــار از  یروغن ــه  سرش ــی ک از چرب

اندامهاي گوناگون گیاهان مانند دانـه و میـوه و   
آورند و در دماي اتـاق مـایع    دست می بههسته 
  است
  روغن نباتی متـ .

  
 fish oil  روغن  ماهی

از عضـله یـا    نوعی روغن دریایی کـه  ]غذا فناوري[
آیـد و   دسـت مـی   بهکبد یا سایر اندامهاي ماهی 

 ستاگانه حاوي اسیدهاي چرب با چند پیوند دو
آشـپزي از  و براي تولید مارگارین و روغنهاي 

 ندکن استفاده می آن
  

 وغن گیاهیر  ←  روغن  نباتی
 trend  روند

هـا   ها و پدیـده  الگوي تغییر منظم داده ]پژوهی آینده[
  در یک بازة زمانی مشخص

  
 overlying  رونهشت

بافتی که دقیقاً وضعیت قرار گرفتن  ]شناسی باستان[
تر و مماس بر آن است و نشان  قدیم باالي بافت

دهد بافـت جدیـدتر بالفاصـله پـس از بافـت       می
 تر شکل گرفته است قدیم

  

 cold galvanizing  اندودي  سرد روي
دهی آهن بـا ذرات معلـق روي    پوشش ]متـالورژي [

کـه پـس از تبخیـر     طـوري  در یک محلول آلی به
 ماند روي باقی می ل پوششِحالّ

  
 on-stage  روي  صحنه

ــ[ ــی   ]ینمایش ــهفضــاي نمایش ــد روي روب  گاندی
 تماشاگر

  
 holistic approach  نگر رویکرد  کل

نگرشی فراگیر و منسجم و مبتنـی بـر    ]گردشگري[
 نگري در مطالعات گردشگري اصل کل

  
 dietary practice  رویۀ  غذایی

پیروي از یک رژیم غـذایی غالـب، حـاوي     ]تغذیه[
ه به عادات طیف مشخصی از مواد غذایی، باتوج

  غذایی و باورهاي مذهبی و عوامل فرهنگی 
معنی فکر   اي عربی و دراصل به رویه واژه توضیح:

در زبـان   .و تأمل در کارها و اندیشه و نگرش اسـت 
معنی طریقـه و دسـتور و    فارسی امروز این واژه به 

رسد از ستاك حـال   نظر می رود و به کار می روش به
شـده اسـت. ایـن لفـظ در     ساخته » رو«یعنی » رفتن«

زبان فارسی به معناي روش بسیار متداول اسـت و  
  د.بین کار بردن آن نمی فرهنگستان منعی در به

 stacking  چینی هم روي
نجها و ها و بارگُ روي هم قرار دادن جعبه ]دریایی[

ترتیب خاص و حفظ  و  شکل با نظم بارکفهاي هم
 ایمنی

  

 dispenser  رهاساز



166  رهگیر  فضاپایه

ي در هـواگرد کـه بـا آن مهمـاتی     ا وسیله ]نظامی[
  کنند مانند خاشه و منور را حمل و رها می

  

 chaff dispenser  رهاساز  خاشه
ــامی[ ــیله ]نظ ــژة حمــل و    اي در وس ــواگرد وی ه

 رهاسازي خاشه
  

 relief  رهایی
برطرف شدن یا تسـکین نسـبی درد یـا     ]پزشـکی [

 ناراحتی بیمار
  

 guider  1ررهگی
] ßتلسکوپ که در جریان اي در  وسیله ]رصدي نجوم

کردن ستارة راهنما را  برداري امکان دنبال عکس
 کند فراهم می

  
 interceptor  2رهگیر

دار براي شناسایی یـا   ي سرنشینگردهوا ]نظامی[
 درگیري با هواگردهاي دشمن

  

 off-axis guider  محور رهگیر  برون
] ßکردن سـتارة   اي براي دنبال وسیله ]رصـدي  نجوم

که بیرون از میدان دید تلسـکوپ   راهنما هنگامی
 است

  

  یهرهگیر  فضاپا
    space-based interceptor, SBI 

پـایین،   هـاي ارتفـاع   اي از ماهواره مجموعه ]نظامی[
ــراي داراي ســامانۀ رهگیــري،   ــایی وب  شناس

 رهگیري موشکهاي بالستیک دشمن
 guiding  1رهگیري

] ßعمل تنظـیم دقیـق تلسـکوپ بـراي      ]رصدي نجوم
 طاهاي ردگیريجبران خ

  

 interception  2رهگیري
ــامی[ ــازي  ]نظــ ــد آشکارســ ــانکهايفراینــ  نشــ

 بـــرايالکترومغناطیســی هـــدف مـــورد نظـــر  
 موقعیت و مقاصد آن و شناسایی عملکرد

  

 interceptibility  پذیري رهگیري
مقیاسی در دستگاههاي الکترونیکی براي  ]نظامی[

نیروهاي خودي توسط  رهگیريسنجش میزان 
 دشمن

  

 GPS tour  گشت یاب ره
ــه   ]گردشــگري[ ــتی ک ــهگش ــت و  تاریخچ و موقعی

طریــق  اطالعــات مربــوط بــه آثــار دیــدنی را از
  دهد ارائه می سنج موقعیتدستگاه 

  

 ribonucleic acid  اسید ریبونوکلئیک
بســـپاري متشـــکل از واحـــدهاي    ]شناســـی ژن[

  ریبونوکلئوتید
  RNA  رِنا اختـ .

  

 monomer casting  گري  تکپار ریخته
اي که در قالب انجام  نوعی بسپارش توده ]شیمی[

شود و محصوالت بسپاري نهایی مستقیماً از  می
  شوند تکپار حاصل می

  

  ریزبین  دوچشمی
    binocular microscope 

ریزبین/ میکروسکوپ مرکبی که مجهز به  ]فیزیک[
است و همزمان بـراي هـر دو چشـم     دوچشمی

  کند ناظر تصویرسازي می
 روسکوپ دوچشمیمیک متـ .

  

  نگاري ریزبین  سنگ
    petrographic microscope  
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ریزبینی/ میکروسکوپی که در آن از  ]شناسـی  زمین[
نور قطبیده و صفحۀ چرخان براي تحلیل مقاطع 

  نگاشتی استفاده شود نازك سنگ
  نگاري میکروسکوپ سنگ متـ .

  میکروسکوپ قطبشی /قطبشی  ریزبین
  polarizing microscope 

  

 نگاري ریزبین سنگ  ←زبین  قطبشی  ری
  

 microglia  بان ریزپی
هایی کوچـک و غیرعصـبی و    یاخته ]ع. پایۀ پزشکی[

پوسـتی کـه بخشـی از     بافتی با منشأ میـان  میان
ســاختار حمــایتی دســتگاه عصــبی مرکــزي را  

 دهد تشکیل می
  

 microsomia  ریزتنی
 کوچک بودن کل یا قسمتی از بدن ]تغذیه[

  

 microfouling  یگرفتگ ریزجرم
الیه بر  که در آن زي گرفتگی جرم زينوعی  ]رنگ[

 شود روي سطح تشکیل می
  

 pebble mill  آس ریگ
راثـر برخـورد   دآس کـه در آن   نوعی گوي ]رنگ[

ـ  ،ذرات ریگ به مواد انجـام   (grinding)ردایش خُ
  شود می

  آسیاي ریگی متـ .
  

 rerolling rail  ریل  بازنورد
ز اسـتفاده و فرسـودگی از   ریلی که پـس ا  ]ریلی[

شود و پس از عملیات حرارتی و  آهن باز می خط
آهـن مـورد اسـتفاده قـرار      نورد مجدداً در خـط 

 گیرد می
  

 rack rail  اي ریل  دندانه
داري کـه بـین دو ریـل اصـلی      ریل دندانـه  ]ریلی[

ــرار مــی  ــاطق کوهســتانی ق ــرد و  خطــوط من گی

نـد،  اي دار هاي شانه دنده لکوموتیوهایی که چرخ
براي افزایش کشش در فراز و مهار سرعت در 

 کنند شیب از آن استفاده می



  

  ز
 progeny, offspring, descendantsزادگان

هاي حاصل از یک یـا چنـد نسـل     زاده ]شناسی ژن[
  پیاپی
 تاجن متـ .

  
 albino  زال

طور کامل  گیاهی که رنگ سبز خود را به ]زراعت[
 از دست داده است

  
 albinism  زالی

دالیـل   فقدان کامل رنگ سبز در گیـاه بـه   ]زراعـت [
یا مـواد   (chimera)ناهمسانی  بافتدراثر ژنی یا 

 ی ریزاندامگانهاسم
  

 impact angle  زاویۀ  برخورد
زاویۀ بین محور تقارن مانع طولی و  ]شـهري  درون[

 مسیر حرکت خودرو در محل تصادف
  

 crab angle, angle of crab  زاویۀ  پرتی

میان خـط پـرواز و    ۀکوچکترین زاوی ]برداري شهنق[
اي از عکـس کـه بـه راسـتاي خـط پـرواز        کناره

 تر است نزدیک
 torsional angle  زاویۀ  پیچش

 زاویۀ میان پیوندها در اتمهاي مجاور ]شیمی[
  

 bombing angle  زاویۀ  رهاسازي  بمب
و خـط   گردزاویۀ میان خط عمود بر هـوا  ]نظامی[

 بمبو محل اصابت  گردان هوایفرضی م
  

 elevator angle  زاویۀ  سکان  افقی
یـا   دم افقـی و  سکان افقیزاویۀ بین وتر  ]هـوایی [

 هواگردمحور طولی 
  

 reflex angle  زاویۀ  کاو
درجه و کوچکتر  180اي بزرگتر از  زاویه ]ریاضی[

 درجه 360از 
  

 angle of incidence  زاویۀ  نصب
و محـور   مـاهیوار یک بین وتر تند زاویۀ  ]هـوایی [

 طولی هواپیما
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 ترازیابی مثلثاتی  ←یابی  قائم   زاویه
  

 superdiagonal  زبرقطر
هایی  براي یک ماتریس مربعی، خط درایه ]ریاضی[

 که بالفاصله باالي قطر اصلی قرار دارد
 supralittoral  اي زبرکرانه

] ßاي بستري که دقیقاً  ویژگی ناحیه ]شناسی اقیانوس
شند قرار داردباالي خط فر اک 

  
 fire wound  زخم  آتش

ترمیم در الیۀ  آسیب یا زخم تازه یا درحال ]جنگل[
 زایندة گیاهان چوبی

  
 lesion  لکه زخم

شـکل زخـم    ناحیۀ محدود و مشخصی به ]زراعت[
 اندام گیاه بیمار در

  
 Cornus  اخته زغال

 50تـا   30ایـان بـا    اختـه  اي از زغـال  سرده ]گیاهی[
 دار نگونۀ اغلب خزا

  
 Cornaceae  ایان اخته زغال

ـاهی [ سـانانِ درختـی یـا     اختـه  اي از زغـال  تیره ]گی
ندرت علفی با برگهـاي معمـوالً    اي و به درختچه

صورت مجتمع در  متقابل که گلهاي آنها غالباً به
ــ ــیم  لگُ ــن دیه ــرار دارد و داراي  (corymb)آذی ق

میوة آنهـا معمـوالً از    و چهار تا پنج پرچم است
 ته استندرت از نوع س فت و بهنوع شَ

  
 Cornales  سانان اخته زغال

 600 حـدود دار بـا   اي از گیاهان گل راسته ]گیـاهی [
 گونه که داراي گلبرگهاي جداازهم هستند

  
 anthracnose  زغالک

 عامـل آن نوعی بیمـاري در گیاهـان کـه     ]زراعت[
 (Melanconiales)قارچهاي راستۀ مالنکونیـالس  

در هـاي فرورفتـه    لکهصورت  هو معموالً ب است
 شود ظاهر میمردگی  نتیجۀ بافت

 blacking  زغاله
اي با پایۀ کربن، مانند گرافیت، کـه   ماده ]متالورژي[

کـار   دهی افزارگان متالورژیکی بـه  براي پوشش
رود تا از چسبیدن فلز مذاب بـه سـطح آنهـا     می

 جلوگیري کند

  
 connecting time  زمان  انتقال

جایی مسافر از یک  جابهمجاز براي  زمان ]هوایی[
وسیلۀ نقلیه به وسیلۀ نقلیۀ دیگر براساس زمان 

 شدة آنها ریزي ورود و خروج برنامه

  
 reverberation time  زمان  بازآوایش

زمـان الزم بـراي آنکـه چگـالی متوسـط       ]فیزیک[
انرژي صوت پس از خاموشی چشمه به انـدازة  

 بل کاهش یابد دسی 60

  
 burning period الی  حریقفع زمان  بیش

روز که حریق در فعالترین  بخشی از شبانه ]جنگل[
 وضعیت خود است

  
 مردهزمان   ←کنشی   زمان  بی
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 rise time  زمان  خیزش

زمان الزم براي آنکه دامنۀ نشـانک/   مدت ]فیزیـک [
سیگنال خروجی یک سامانه از صفر یا از تـراز  

 مرجع به مقدار بیشینه برسد

  
 dead time  دهزمان  مر

] ßفاصلۀ زمانی میان آغاز تغییـر در   ]رصـدي  نجوم
  پاسخ قابل رصد به آن آغازدرونداد و 

  کنشی بیزمان  متـ .
 ,coherence time  زمان  همدوسی

  boiling time 
] ßمیانگین مدت الزم براي آنکـه فـاز    ]رصـدي  نجوم

ــک   ــاز ت ــا ف ــوج ی ــدار   نســبی دو م ــه مق ــوج ب م
  کند اي تغییر مالحظه قابل
   وود تأخیر زمانی گرین متـ .

  Greenwood time delay  
  

 landform  چهر زمین
خصوصـیات فیزیکـی قابـل    مجموعۀ  ]شناسی زمین[

  شکلهاي ویژه وتشخیص 
  

  شناسی ریخت زمین
 شناسی چهرنگاشتی زمین  ←

  

  شناسی  چهرنگاشتی زمین
    physiographic geology 

کـه بــه   شناســی اي از زمـین  شــاخه ]شناسـی  زمـین [
  پردازد می (topography)نگاري  عارضه

 geomorphology    شناسی ریخت  زمین متـ .
  

 Iris  زنبق
 200علفی چندساله با  اي از زنبقیانِ سرده ]گیاهی[

هـاي زیرزمینـی و گلهـاي     گونه و ساقه 300تا 
ــا ــمالی    زیب ــرة ش ــۀ نیمک ــواحی معتدل ــه در ن ک

 اند پراکنده
  

 Iridaceae  زنبقیان
ــاهی[ ــرهت ]گی ــه ی ــواع    اي از مارچوب ــا ان ــانان ب س

هاي زیرزمینی و برگهاي خطی یا نـواري   ساقه
قسـمتی و   اي و خامۀ سـه  قطعه لپوش ششکه گُ

 سه پرچم دارند و میوة آنها پوشینه است
  

 Zingiberales  سانان زنجبیل
ی ایهـا شـامل گیاهـان    لپـه  اي از تـک  راسته ]گیاهی[

 زنجبیل و موز مانند
 side chains  زنجیر  قالب

ــی[ ــاي   ]ریل ــه در انته ــري ک ــازنجی نصــب  واگنه
صـورت  شرایط اضطراري و در شود تا در  می

 عمل نکردن قالبهاي اصلی عمل کند
  

 kill chain  زنجیرة  انهدام
بــراي انهــدام هــدف اقــدامهایی  همجموعــ ]نظــامی[

شامل شش مرحلـۀ جسـتجو، تعیـین موقعیـت،     
  گیري، درگیري و ارزیابی ردیابی، هدف

  
 fire severity  نباري  حریقزیا

 میزان تخریب یک رویشگاه دراثر حریق ]جنگل[
  

 zipper  زیپی
هاي ازدرزجداشدة بدنۀ قـوطی در    لبه ]غذا فناوري[

 هر قسمت از درز جانبی
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 Melia  تلخ زیتون

 تلخیـــانِ اي درختـــی از زیتـــون ســـرده ]گیـــاهی[
دار با گلهاي کوچک معطر و برگهاي بلنـد   خزان

مبرگی طویل متر و د طول پنجاه سانتی تقریباً به
که از جنوب شرقی آسـیا تـا اسـترالیا پراکنـده     

 هستند
  

 Meliaceae  تلخیان زیتون
اي  درختی یا درختچه اي از افراسانانِ تیره ]گیاهی[

اي متقابل یـا متنـاوب و گلهـاي     با برگهاي شانه
 هاي متنوع منظم و میوه

  
 ,biofouling  گرفتگی جرم زي

  biological fouling 
تجمع ریزاندامگانها یا جلبکها یـا حیوانـات    ]رنـگ [

  بر سطوح خیس
 گرفتگی جرم زیست متـ .

 blowdown1 زنی زیراب
ــۀ  ]زیســت محــیط[ ــۀتخلی ــراي آب برگشــتی کمین  ب

 شدة امالح واپایش غلظت تعیین
  

 blowdown2 زیرابه
آبی کـه بـراي واپـایش غلظـت      کمینۀ ]زیست محیط[

 شود تخلیه میشدة امالح  تعیین
  

 hypostasis  زیرایستایی
 وسیلۀ بهفرایندي که در آن اثر یک ژن  ]شناسی ژن[

 شود ژن دیگري پوشیده می
  

 submarine  زیردریایی

نـوعی کشـتی جنگـی کـه بـراي عملیـات        ]نظامی[
زیرسطحی، از قبیـل انهـدام ناوهـا و کشـتیها و     

کـار   موریتهاي دریایی بهأزیردریاییها و سایر م
 رود می

  

 subdiagonal  زیرقطر
 یهای براي یک ماتریس مربعی، خط درایه ]ریاضی[

 قطر اصلی قرار دارد که بالفاصله زیر
  

 sublittoral  اي زیرکرانه
] ßاي بستري که دقیقاً  ویژگی ناحیه ]شناسی اقیانوس

شند قرار دارد زیر خط فروک 

  
 air tamper  زیرکوب  بادي

شـرده کـار   زیرکوب دستی که با هـواي ف  ]ریلـی [
 کند می

  
 electric tamper  زیرکوب  برقی

کـه بـا نیـروي بـرق کـار       دستی زیرکوب ]ریلـی [
  کند می

  
 ,chase tamper  کار زیرکوب  پشت

  slave tamper 
زیرکوب اصلی حرکت  پس اززیرکوبی که  ]ریلی[

 زیرکوب اول را تکمیل کند کارکند تا  می
  

 spot tamper  گیر زیرکوب  لکه
کــوبی بــا قابلیــت تصــحیح موضــعی  زیر ]ریلــی[
اما فاقد قابلیت تصحیح تـراز هندسـی    ،آهن طخ
 آن

  
  tamping  زیرکوبی
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ــی[ ــراکم ]ریل ــد مت ــر   فراین ــردن پارســنگ در زی ک
و حفظ تـراز  بند براي ایجاد ظرفیت باربري  ریل

 آهن هندسی خط
  

 invariant subset  زیرمجموعۀ  ناوردا
که  A)، زیرمجموعۀ ϕ,Xدر شارش ( ]ریاضی[

t ،AAt∋ به ازاي هر ⊆),(ϕ 
  

 subassemblage  زیرهموندگان
ها که بر  ساخته اي از دست مجموعه ]شناسی باستان[

فعالیــت مشــخص گروهــی از مردمــان دورة    
 باستان داللت دارد

  
 گرفتگی مجر زي  ←گرفتگی   جرم زیست

  
 bioavailability  فراهمی زیست

میزان جذب و استفادة یک مادة مغذي یـا   ]تغذیه[
 غیرمغذي در بدن

  

 biogas گاز زیست
ــاز تولیدشــده  ]زیســت محــیط[ ــۀگ ــۀ در نتیج  تجزی

  هوازي مواد آلی بی
  

 biocide  زیواکُش
تـوان از آن بـراي از    اي سمی که می ماده ]زراعت[

 استفاده کردبین بردن موجودات زنده 



  

  ژ
  deep water, DW  ژرفاب

] ßآبـی در زیـر ناحیـۀ دماشـیب و      ]شناسی اقیانوس
کـه داراي دمـایی ثابـت و کمتـر از      شیب چگالی

 است لسیوسچهار درجۀ س

  
 deep sea  دریا ژرف

] ßناحیۀ عمیقی از دریـا کـه بعـد از     ]شناسی اقیانوس
 فالت قاره واقع شده است

  
 chasm  کاف ژرف

بازشدگی یا شـکاف عمیـق در    ]شناسی مین، زجغرافیا[
  پوستۀ زمین

  
 bathyal  ژرفین

] ßتـا   200اي با عمـق   ویژگی ناحیه ]شناسی اقیانوس
 متر 4000

  
 dominant gene  ژن  بارز

 ژنی که عامل صفت بارز است ]شناسی ژن[
  

 epistatic gene  ژن  روایستا
ژنی که بیان آن مانع بیان یک یا چنـد   ]شناسـی  ژن[

 شود دیگر می ژن
  

 hypostatic gene  ژن  زیرایستا
ژنی که بیان آن در حضـور ژن دیگـر    ]شناسی ژن[

   شود متوقف می
  

 lethal gene  ژن  کُشنده
در حالــت  بــارزهــاي  ژن. هریــک از 1 ]شناســی ژن[

در حالـت خـالص کـه     نهفتـه هاي  ژنناخالص و 
. ژنــی کـه دراثـر انباشــت   2باعـث مـرگ شـود    

کُشنده ممکن است منجر   جهشها یا وجود جهش
  به مرگ موجود حامل شود

 lethal allele    دگرة کُشنده متـ .
  

 پیمایی تَن فام  ←پیمایی   ژنگان

  
 recessive gene  ژن  نهفته
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ژنی که فقط در حالـت جـورتخمی در    ]شناسی ژن[
و در حالت ناجورتخمی  ،شود نمود ظاهر می خر

 ماند نهفته باقی می
 



  

  س
ر سبک  ←ساب   سازب 

  
 سامانۀ برخوردگریز  ←سابگ  

  
ر واسطه سبک  ←سابو   سازب 

  
  ساپۀ  همراه

  سامانۀ پدافند هوایی همراه  ←
  

  دریالبه  ←  1ساحل
  

 beach  2ساحل
] ßاي بین ناحیۀ شکست موج  منطقه ]شناسـی  اقیانوس
یـ وجـود    سـاحل اي که رسوبات سست  ناحیه و

 دارد

  
 کناره  ←  3ساحل

  

 aggregate structure  شیساختار  انبوه

ها یا بلورهاي  اي متشکل از دانه توده ]شناسی زمین[
ــه در زیـــر ریـــزبین/      ــک جـــداازهم کـ کوچـ

 میکروسکوپ قابل تشخیص هستند
 left-handed structure  گرد ساختار  چپ

آن  گرد ساختار راستساختار بلوري که  ]شیمی[
  اي آن است مانند تصویر آینه

  
  گرد ساختار  راست

   right-handed structure, right-handed 
آن  گـرد  سـاختار چـپ  ساختار بلوري که  ]شیمی[

  اي آن است مانند تصویر آینه
  

 imbricate structure  ساختار  فلسی
سـاختی کـه وجـه     سـاختاري زمـین   ]شناسـی  زمین[

اي از گسـلهاي رانـدة    مشخص آن وجود دسـته 
(thrust fault) همپوشان و تقریباً موازي است 

  
 power structure  ساختار  قدرت
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گیري عمومی  نحوة توزیع قدرت تصمیم ]سیاسـی [
در میان اشخاص و نهادها و سازمانهاي درون 

 یک جامعۀ سیاسی ـ اجتماعی معین
  

 task organization  سازمان  رزمی
تشکیالتی در نیـروي دریـایی کـه در آن     ]نظامی[

 شود وظایف مشخصی به فرماندهان محول می
 Juncus  وساز

گونۀ  300تا  225اي از سازوئیان با  سرده ]گیاهی[
شکل که در اغلب نواحی مرطـوب جهـان    گندمی

 ندرویند، ولی در نواحی گرمسیري نادر می
  

 Juncaceae  سازوئیان
ــره ]گیــاهی[ ــدم تی ــاً ســانانِ اي از گن ــی و  غالب علف

 اي و میوة پوشینه قطعه رست با گلپوش شش آب
  

 constructivism  انگاري سازه
الملل که  رویکردي در مطالعۀ روابط بین ]سیاسی[

بر روابط بین کارگزار و ساختار و تعامـل ایـن   
 دو تأکید دارد

  
 clock drive, drive  ران ساعت

] ßمتصل بـه محـور اصـلی    موتوري  ]رصـدي  نجوم
ــاتلســکوپی  ــتقرار اســتوایی  ب  equatorial)اس

mounting) حرکت وضـعی زمـین را جبـران     که
  کند می

  
 گریز سامانۀ عارضه  ←ساعگ  

  
 سال آبی  ←شناختی   سال  آب

  
 water year  سال  آبی

]ــو ــا  چرخــۀ ســالیانه ]ج ــی اي کــه ب ــد طبیع رون
که در  نحوي به شناختی همراه است فصلهاي آب

سال  شهریور 31مهر تا اول از نیمکرة شمالی 
 خرداد 31تیر تا  اولاز  در نیمکرة جنوبی بعد و
  شود د را شامل میعسال ب

 hydrological year    شناختی سال آب . متـ
  

 ,systematization  سامانش
  systemization 

 اي کردن سامانهفرایند  ]عمومی[
 systematic  سامانمند

 سـامانه یـک  در چـارچوب  ویژگی آنچه  ]عمومی[
 نظم و ترتیب یافته است

  
 system2  سامانه

ا یـا قطعـات و   مجموعه یا ترکیبی از اجز ]عمومی[
وسایل که در قالبی یکپارچه براي تحقق هـدفی  

  کنند خاص باهم کار می
سـامانه در برخـی ترکیبـات بـه صـورت       توضـیح: 

 .مخفف شده است» سامان«

  
  ی  سرمحورغسامانۀ  آشکارساز  دا

    hot-box detector system 
ــی[ ــامانه ]ریل ــی   س ــب از آشکارســاز داغ اي مرک

ــانک ســیگنالها/ ســرمحور و هاي نــوري و نش
اي که براي آگاهی مسئوالن ایمنی قطار  رادیویی

 شود از داغی سرمحور ارسال می

  
  رانی سامانۀ  اتوبوس

    bus transit system, BTS 
ــهري درون[  ــوس ]ش ــدمات اتوب ــه   خ ــی ک ــراي ران ب

افزایش سرعت و جلب اطمینان و کارایی بیشتر 
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اقدام به جداسازي  اي هماهنگ صورت سامانه به
راه و ازدیاد ایستگاهها و باال بردن آگاهی   حریم

مسافران و سرعت بخشیدن به کارهاي عمرانی 
 کند می

  
  روسامانۀ  اشتراك  خود

    car sharing system 
در چنـد   مسـتقر سامانۀ خودروهاي  ]شـهري  درون[

تواننـد از ایـن    شـهر کـه مشـترکان مـی     ازنقطه 
 متناسـب بـا  خودروها استفاده کنند و مبلغی را 

  زمان استفاده بپردازند
 car sharing    اشتراك خودرو متـ .

   systemic  اي سامانه
 سامانهمتعلق یا مربوط به 

  

  سامانۀ  برخوردگریز
    collision-avoidance system 

ــه  ســامانه ]نظــامی[ ــر  اي ک ــان تشــخیص خط امک
تصادف با هواگرد دیگر را براي خلبـان فـراهم   

  کند می
 سابگ اختـ .

  
 crystal system  وريسامانۀ  بل

بلـور   گانـۀ  هاي شش هر یک از گروه ]شناسی زمین[
 براساس تقارن وجوه بلوري آنها

هـاي بلـوري    گانۀ شـبکه  بندي هفت تقسیم ]فیزیک[
 براساس باالترین ردة محور چرخشی مشترك

  

  پدافند  هوایی  همراه   سامانۀ
     man portable air defense system  

ــامی[ ــه ]نظ ــالحهاي دوشاي  مجموع ــاب  از س پرت
شـونده کـه تهدیـدي جـدي      هواي هدایت به زمین

 ،ویژه بالگردهـا  به، پایین براي هواپیماهاي ارتفاع
  شود محسوب می

 ساپۀ همراه اختـ .
  

 systematizer, systemizer  پرداز سامانه
 سـامانمند  یکه چیـزي را در قـالب    کسی ]عمـومی [

 کند طراحی یا ارائه می
  

 rear-end system اوريفر سامانۀ  پس
هـاي شـیمیایی و حرارتـی و     سامانه ]زیسـت  محیط[

زیستی و تأسیسات فرعی وابسته، براي تبـدیل  
 شده به محصوالت مختلف پسماند جامد فراوري

  

 front-end system فراوري سامانۀ  پیش
فرایند بازیافت مواد از پسماند جامـد   ]زیست محیط[

 ند تبدیل بعديسازي هر جزء براي فرای و آماده
  سامانۀ  تار  نوري  فرابنفش

    ultraviolet fiber optics 
شده براي کار  سامانۀ تار نوري طراحی ]مخابرات[

 با تابش فرابنفش
  

 suspension system  سامانۀ  تعلیق
اي شـامل تجهیـزات هیـدرولیکی و     سامانه ]ریلی[

اجزاي اصطکاکی و فنرهاي مارپیچ و بیضوي و 
وسـیلۀ  طریـق آن بدنـۀ    ایی که ازالستیکی و هو

 گیرد بر روي چرخها قرار می نقلیه
  

  سامانۀ  تعلیق  هوایی
    air suspension system 

سـامانۀ تعلیـق داراي شـیرهاي خـودتراز      ]ریلی[
کـه نیروهـاي ناشـی      (self-levelling valves)هوا

پیمــایی را  از عـدم تقـارن در بــارگیري و قـوس   
  کند خنثی می
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 monoclinic system  شیبی سامانۀ  تک

سامانۀ بلوري که با یک  ششیکی از  ]شناسی زمین[
ــه  ــا (twofold axis)محــور دوتای یــک صــفحۀ  ی

  شود تقارن یا ترکیبی از آنها مشخص می
اي بلـوري کـه محورهـاي خانـک      سامانه ]فیزیک[

که زاویۀ  واحدش طولهاي نابرابر دارند، درحالی
درجه  90از  ربین دو محور هر مقدار دلخواه غی

است و یکی از محورها بر آن دو محـور عمـود   
  است

  
  سامانۀ  توقف  خودکار  قطار

    automatic train stop, ATS 
اي در قطـار کـه درصـورت عـدم      سـامانه  ]ریلی[

موقع راهبر، در هنگام نزدیک شدن  ترمزگیري به
ــه  صــورت  بــه عالمــت ترمــز، ترمــز قطــار را ب

 کند اضطراري فعال می
  جهانی  مخابرات  سیار  سامانۀ

    universal mobile 
  telecommunications system, UMTS 

اي بــــراي متحدســــازي و  ســـامانه  ]مخـــابرات [
ــوانِ  استانداردســازي انتقالهــاي رادیــویی کــم  ت
جــو و  بردکوتــاه در سراســر اروپــا کــه در پــی

هاي محلی  سیم و شبکه هاي همراه و بی سامانه
  رود کار می  بهو رادیوي همراه خصوصی 

  
  اي  شهري سامانۀ  چندنقطه

    urban multipoint system 
ســامانۀ انتقــالی کــه از آن در نــواحی   ]مخــابرات[

شهري بـراي ایجـاد ارتبـاط میـان چنـد کـاربر       
بـر ارتباطـات     شود و معموالً مبتنی استفاده می

 نقطه است به رادیویی ریزموجی نقطه

  
  سامانۀ  چهارگوش

 اي رگوشهسامانۀ چها  ←
  

 tetragonal systemاي سامانۀ  چهارگوشه
یکی از شش سامانۀ بلوري که با سه  ]شناسی زمین[

شـود و محـور    محور عمود برهم مشخص مـی 
 (fourfold)قــائم آن داراي چــرخش چهارتایــه   

  است و دو محور افقی آن طول همسان دارند
اي که محورهاي خانـک واحـد آن    سامانه ]فیزیک[

هم عمودند و طول دوتا از محورهاي دو بر دوبه
  آن با هم برابر است

  سامانۀ چهارگوش متـ .
  

  سامانۀ  حفاظت  خودکار  قطار
    automatic train protection system, 
  ATP system 

اي که بـر سـرعت حرکـت و     سامانۀ ایمنی ]ریلی[
کند و راننده را از  سرعت هدف قطار نظارت می

واقـع مـورد نیـاز آگـاه     الزام به ترمزگیري در م
طـور   سازد و درصورت عدم اقدام راننده، به می

دهـد و قطـار را    خودکار سرعت را کـاهش مـی  
 کند متوقف می

  

  سامانۀ  خودکار  تنظیم  مسیر
    automatic route setting, ARS 

اي که با استفاده از اطالعاتی که در  سامانه ]ریلی[
ۀ زمانی شود و برنام مورد قطار به آن داده می

 کند مربوط، مسیر حرکت قطار را تنظیم می
  

 guiding system  سامانۀ  رهگیري
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] ßــوم ــدي نج ــ ]رص ــراي   ۀمجموع ــه ب ــایی ک ابزاره
 روند کار می رهگیري به

  
 triclinic system  شیبی سامانۀ  سه

یکی از شش سامانۀ بلوري که با یک  ]شناسی زمین[
 هـاي  محور تقارن و سه محور با طول و زاویـه 

  شود نابرابر مشخص می
اي بلـوري کـه محورهـاي خانـک      سامانه ]فیزیک[

واحدش طولهاي نابرابر دارند و زاویۀ بین آنها 
 درجه است 90هر مقدار دلخواه غیر از 

  

 اي گوشه سهسامانۀ   ←گوش   سه سامانۀ 
  

 trigonal system  اي گوشه سامانۀ  سه
ایـه  ت اي بلوري با تقـارن سـه   سامانه ]شناسی زمین[

(threefold)    کـــه غالبــــاً بخشـــی از ســــامانۀ
  شود گوش در نظر گرفته می شش

آن با محورهاي خانک اي که طول  سامانه ]فیزیک[
هم برابر است و زاوة بین محورها نیز مساوي 

  درجه است 90و غیر از 
  گوش سامانۀ سه متـ .

  

  وشگ سامانۀ شش
 اي گوشه ششسامانۀ   ←

 hexagonal systemاي  گوشه سامانۀ  شش
یکی از شش سامانۀ بلوري که با یک  ]شناسی زمین[

تایـه   یـا تقـارن شـش    (threefold)تایه  محور سه
(sixfold) شود مشخص می  

اي بلوري کـه یکـی از محورهـاي     سامانه ]فیزیک[
خانک واحد آن بر دو محور دیگر عمود است و 

شـان   این دو محور با هم مساوي و زاویـۀ بـین  
  درجه است 120

  گوش سامانۀ شش تـ .م
  

  سامانۀ  شناسایی  خودکار  واگن
   automatic car identification system, 
  ACI system 

عالئـــم الزم بـــراي  داراي اي  ســـامانه ]ریلـــی[
شناسایی خودکار قطار با کُـدخوانهایی کـه در   

 ایستگاهها نصب شده است
  

  پاي سامانۀ  عارضه
    terrain-following system 

اي که نشانکهاي صعود و فرود را  سامانه ]نظامی[
 گردبه خلبـان یـا سـامانۀ خلبـان خودکـار هـوا      

دهد تا ارتفاع مناسب در طـول پـرواز    نشان می
 حفظ شود

  
  گریز سامانۀ  عارضه

    terrain-avoidance system 
اي کــه بــا نشــان دادن عــوارض  ســامانه ]نظــامی[

زمــین بــه خلبــان امکــان احتــراز از برخــورد را 
  کند اهم میفر

 ساعگ اختـ .
  

 tourism system  سامانۀ  گردشگري
هایی چـون   اي متشکل از مؤلفه سامانه ]گردشگري[

گردشـگر و حـوزة گردشگرفرسـت و مســیر و    
 مقصد و صنعت گردشگري

 cubic system  سامانۀ  مکعبی
یکی از شش سـامانۀ بلـوري کـه بـا      ]شناسی زمین[

ــه   ــارن س ــور تق ــار مح ــه  چه در  (threefold)تای
  شود قطرهاي بلور مشخص می

اي که محورهاي خانـک واحـد آن    سامانه ]فیزیک[
  دو برهم عمودند طول یکسان دارند و دوبه
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  isometric system   اندازه سامانۀ هم متـ .
  

  سامانۀ  ناوبري  برداشت
    survey navigation system 

و نوعی سامانۀ ناوبري براي ناوبري  ]برداري نقشه[
  واییهبرداشت 

  
  سامانۀ  هدایت  خودکار  قطار

    automatic train operation, ATO 
اي بــراي هــدایت خودکــار قطــار   ســامانه ]ریلــی[

هایی که از تجهیزات کنار خـط یـا    براساس داده
 کند مرکز نظارت دریافت می

  
  سامانۀ  هشدار  خودکار

    automatic warning system, AWS 
م نزدیک شدن قطـار  اي که در هنگا سامانه ]ریلی[

ــدودیت ســرعت    ــاط داراي مح ــاطع و نق ــه تق ب
صورت دیداري و شنیداري به راننده هشـدار   به
 دهد می

  
 سامانۀ مکعبی  ←اندازه   سامانۀ  هم

  
 hull loss accident  گر سانحۀ  اسقاط

 هـواگرد اسـقاطی   در پی آناي که  سانحه ]هوایی[
 شمار آید به

  
 etiology1  سبب

 اختاللیا  بیماريمنشأ  علت یا ]پزشکی[

  etiologic  شناختی سبب
 شناسی سببمربوط به  ]پزشکی[

  

 etiology2  شناسی سبب
زا و  بررسـی و مطالعـۀ عوامـل بیمـاري     ]پزشکی[

 طریقۀ انتقال آنها به بدن میزبان

  
 lighter  ساز سبک

نوعی دوبه که از آن براي تخلیۀ بخشـی   ]دریایی[
پیمـایی   نوسسازي کشتیهاي اقیـا  از بار و سبک

مانند و  که به دلیل ارتفاع آبخور در بندرگاه می
 شود توانند پهلو بگیرند استفاده می نمی

  
 ,lighter aboard ship  سازبر سبک

  LASH ship 
اي  نوعی کشتی مجهز به چرثقیل دروازه ]دریایی[

شده را با بلند  هاي بارگیريساز سبککه در آن 
ــا شناورســازي بــارگیري و ج جــا  ابــهکــردن ی

  کنند می
 LASH    ساب .  اخت

  
  سازبر  واسطه سبک

    feeder for lighter aboard ship, 
  feeder LASH  

ر که جمع نوعی سبک ]دریایی[ آوري و توزیع  سازب
ر سبکهاي ساز سبک بـه کمـک آن انجـام     سازب
  شود می
 FLASH    سابو تـ .اخ

  
 lighterage1  سازي سبک

ـایی[ ــار   ]دریــ ــی از بـ ــۀ بخشـ کشـــتیهاي  تخلیـ
  پیمـا بـراي سـبک کـردن کشـتی و کـم       اقیانوس

ــناورهاي    ــتفاده از ش ــا اس ــور آن ب ــردن آبخ ک
 ساز سبک

 secondary baffle  سپرك  ثانویه
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] ßسپرك آینۀ ثانویه ]رصدي نجوم 
  

 cloud albedo  اَبر   سپیدایی
]واز ابرهـا  کـه   تـابش خورشـیدي  کسـري از   ]ج

 شود مستقیماً در جو بازتابیده می
  

 guide star  ستارة  راهنما
] ßاز هر ستارة پرنوري در آسمان که  ]رصدي نجوم

بـــراي یـــافتن مکـــان عنـــوان مرجعـــی  آن بـــه
 شود مینورتر استفاده  هاي کم ستاره

  

 reference star  ستارة  مرجع
] ßهاي روشنی کـه مختصـات    ستاره ]رصـدي  نجوم

آسمانی آنها دقیقاً معلوم اسـت و بـراي تعیـین    
 روند کار می جرام نجومی دیگر بهموقعیت ا

  

 ruggedized equipment  افزار ستبر
ــامی[ ــواع  ]نظ ــی از ان ــزاتیک ــه در  تجهی ــاده ک آم

 شرایط نامساعد محیطی قابل استفاده است
  

 post pit  چال ستون
گودالی که در اصل براي قرار دادن  ]شناسی باستان[

 است شده  ستون ایجاد می ته
  

 crest cloud, cloud crest  اَبر ستیغ
]ونـوعی ابـر ایسـتا     ]ج(standing clould)   کـه در

یا کمی بـاالتر از   الرأس خطکوه بر  هرشتامتداد 
 شود در سمت بادپناه کوه تشکیل می ،آن

  
 neural crest  ستیغ  عصبی

هــاي  ماننــد از یاختــه نــواري تیغــه ]ع. پایــۀ پزشــکی[
ـ کناري لولۀ عصبی کـه   بنیادي در ناحیۀ پشتی

هاي نخاعی و مغزي و برخی سـاختارهاي   هگر
 آورد وجود می دیگر را به

 hardener  کننده سخت
ترکیباتی که با رزینهاي بسپاري واکـنش   ]شیمی[

  دهند تا آنها را سخت کنند می
  

 suite  سراچه
اقامتگاهی که در آن تسهیالت خواب و  ]گردشگري[

نشیمن در فضاهایی جدا از هم اما تودرتو قرار 
 دارد

  
 hospitality suite  سراچۀ  پذیرایی

تاالر یا اتاق پـذیرایی ویـژة برگـزاري     ]گردشگري[
 گردهماییهاي کاري و مراسم و همایشها

  
 family suite  سراچۀ  خانوادگی

اي متشکل از دو اتاق خواب با  سراچه ]گردشـگري [
 ها نشیمن و حمام براي خانواده

  
 duplex  وسطحهد  سراچۀ

در دو سطح یا دو طبقه کـه   یاقامتگاه ]گردشگري[
 هم مرتبط هستندبا

  
 executive suite  کاري   سراچۀ

اي نسبتاً وسیع و مجهز به میز  سراچه ]گردشگري[
امکانـات دیگـر در هتلهـا بـراي      برخیتحریر و 

 بازرگانان و مدیران
  

 junior suite  سراچۀ  کوچک
اتاقه با فضـایی اضـافی    اي یک سراچه ]گردشگري[

 براي نشیمن
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 luxury suite  سراچۀ  مجلل

اي متشـکل از اتاقهـاي بسـیار     سراچه ]گردشگري[
ــل یــا یــک مجتمــع  یــک مجهــز و راحــت در  هت

 گردشگري آپارتمانی یا کشتی
 headend  سرپایانه

 بندي درختی بخش ریشه در هم ]مخابرات[
  

 head rot  سرپوسیدگی
ســر کلــم و برخــی دیگــر از  پوســیدگی ]زراعــت[

دگی بـه ریزوکتونیـا سـوالنی    خاجیان براثر آلو
(Rhizoctonia solani) 

  

  سرنشین سرخوردگی  ←سرخوردگی  
  

 submarining  سرنشینسرخوردگی  
از قسمت کمـري   سرنشینلیز خوردن  ]شهري درون[

  کمربند ایمنی
  سرخوردگی  متـ .

  

 quench aging سرداپیرش
پیرش دراثر سردکردن سـریع پـس از    ]متالورژي[

 تی محلولیعملیات حرار
  

 quenching سردایش
ـالورژي [ فرایند سردکردن سـریع یـک آلیـاژ از     ]مت

 درجۀ حرارت باال تا دماي محیط
  

 spray quenching اي سردایش  افشانه
ـالورژي [ نوعی سردکردن که در آن بـا افشـانه    ]مت

آب یا روغـن را مسـتقیماً بـر روي قطعـۀ گـرم      
 پاشند تا آن را سرد کنند می

  

 rim quench  هسردایش  طوق
عملیات حرارتی بر روي طوقـه کـه بـراي     ]ریلی[

  شود سازي غلتشگاه چرخ انجام می سخت
  دهی طوقه آب متـ .

  

 ,selective quenchingسردایش  گزینشی
  differential quenching 

سردکردن سریع قسمتهاي منتخبـی از   ]متالورژي[
 قطعه

  سردایش  گسسته
   interrupted quenching 

کـه   فرایندي که در آن قطعه را درحالی ]الورژيمتـ [
هنوز دمـایی بـاالتر از دمـاي محـیط سـردایش      

ــی  ــارج مـ ــد و  دارد، از آن خـ ــامانۀ در کننـ سـ
سردایش دیگري با سرعت سـرمادهی متفـاوت   

 دهند قرار می
  

 forced-air quenching سردایش  هواراند
سردکردن سریع قطعات کوچک فـوالد   ]متالورژي[

 دمیدن هواي فشردهآلیاژي با 
  

 ,container door header  سردرِ  بارگُنج
  header bar, container header 

 باالیی چارچوب درِ بارگُنجقاب  ]دریایی[
  

 quenched سردیده
ویژگی آلیـاژي کـه عملیـات سـردایش      ]متالورژي[

  روي آن انجام شده است
  

 still head  سرستون  تقطیر
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باالي ستون تقطیر وسیلۀ کوچکی که در  ]شیمی[
شود تا قطعات دیگر، مانند دماسنج،  گذاشته می

 شود روي آن نصب 
  

 balance speed  سرعت  بهینه
 لکوموتیوسرعتی که در آن نیروي کشش  ]ریلی[

 شود با برایند نیروهاي مقاوم برابر می
  

 equilibrium speed  سرعت  تعادلی
سرعتی که در آن مسـافر قطـار، در حـال     ]ریلی[

 ور از قوس، نیروي جانبی را احساس نکندعب
  

  retarder, track brake  گیر سرعت
  squeezer  

 گاه شـیبدار  تنظیمتجهیزاتی که در خطوط  ]ریلـی [
شده از تپۀ  شود و سرعت واگنهاي رها نصب می

 دهد تقسیم را کاهش می
  

 ,inert retarder  گیر  انتهایی سرعت
  passive retarder 

کـه بـا اسـتفاده از فنرهـاي      گیـري  سرعت ]ریلی[
مارپیچ نیروي ثابتی به کنارة چرخهاي عبوري 

کند و باعـث کـاهش سـرعت واگنهـاي      وارد می
 شود رهاشده در انتهاي خط می

  
  canner's end, packer's end  سر  قوطی

یکی از دو انتهاي قوطی که در زمـان   ]غـذا  فناوري[
 شود می درزبنديبندي   بسته

  
 space assets  سرمایۀ  فضایی

ــامی[ ــایی   هریــک از  ]نظ ــامانۀ فض بخشــهاي س
اعم از تجهیزات فضایی مانند ماهواره  ،تنهایی به

ماننـــد  ،و تجهیـــزات زمینـــی  ،یـــا موشـــک 
  کننده زیرساختهاي پشتیبانی

  
 stellar pattern  نشانه سر

شکستگی تارعنکبوتی شیشۀ جلـوي   ]شهري درون[
 خودرو که دراثر برخورد سر انسان در هنگـام 

 آید وجود می تصادف به

  
  افزا لیتسري  حالّ

    lyotropic series, Hofmeister series 
یک سري از یونها با ترتیبی کاهنده که بر  ]شیمی[

 گذارد هاي کلوئیدي تأثیر می رفتار پراکنه
  

 Cuscuta  سس
ــا گلهــاي   ســرده ]گیــاهی[ ــی ب ســیان انگل اي از س

 هاي نارنجی کوچک سبزرنگ و ساقه
 Cuscutaceae  سسیان

غالبــاً  ســانانِ جــانناي انگلــی از باد تیــره ]گیــاهی[
ــا   ــد و ب باالرونــده و پیچــان کــه ســبزینه ندارن

 چسبند اندامهاي مکنده به میزبان خود می
  

 ,blood alcohol level  سطح  الکل  خون
  BAL 

 مقدار الکل موجود در خون ]شناسی روان[
  

 active area  سطح  فعال
پیوندگاه یکسوسـاز فلـزي کـه    بخشی از  ]فیزیک[

 دهد رونده را از خود عبور می جریان پیش
  

 transitional surface  سطح  گذار
شده و فرضی به مـوازات   سطحی تعریف ]هوایی[

محور مرکزي باند پرواز بـا شـیب مثبـت و در    
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ــاس آن    ــه براس ــرب ک ــیر تق ــت مس ــراي  جه ب
محــدودة  ،در هــر نقطــه هــاي نــاوبري  ســامانه

 شود جۀ شیب معین تعیین میارتفاع با در
  

 degraded surface  سطح  نامناسب
بخشی از سطح فرودگاه که با برف یا یخ  ]هوایی[

 یا آب پوشیده شده باشد
  

 micropyle  سفت
گیاهـان کـه    پـوش  تخمـک منفذي در  ]شناسی زیست[

ــک    ــق آن وارد تخم ــرده ازطری ــۀ گَ ــوالً لول معم
  شود می

  

 micropylar  سفتی
  سفتمربوط به  ]شناسی زیست[

  
 backhaul  برگشت  سفر

نیمۀ دوم یک سفر دوطرفه از مقصد  ]شـهري  درون[
  به مبدأ

 برگشت متـ .

 fronthaul  سفر  رفت
یک سفر دوطرفه از مبدأ  نخستنیمۀ  ]شهري درون[

  به مقصد
 رفت متـ .

  
 individual travel  سفر  شخصی

سفري انفرادي یا خانوادگی که برنامۀ  ]گردشگري[
 کند را خود مسافر تنظیم میآن 

  
 wanderlust  سفرشیفتگی

عالقـۀ مفـرط بـه دیـدار از مکانهـا یـا        ]گردشـگري [
 ها آشنایی با فرهنگهاي جدید و کالً ناشناخته

  

 leisure travel  سفر  فراغتی
ــارغســفري  ]گردشــگري[ ــزهاز  ف هــاي کــاري  انگی
تجاري که در اوقات فراغت براي تفریح انجـام  و

 شود می
  

 travel business  رانسفرکا
 در زمینۀکلیۀ مؤسسات و خدماتی که  ]گردشگري[

 فعالیت دارند مسافرت و گردشگري
  

 wheat white head  سفیدخوشگی  گندم
ی کــه در آن تمــام یــا قســمتی از ختاللــا ]زراعـت [

یـا محیطـی   زا  راثر عوامل بیماريدخوشۀ گندم 
 شود سفید می

  

 mildew  سفیدك
قـارچی کـه در آن عامـل    نوعی بیمـاري   ]زراعت[

صورت پوششی سفیدرنگ در سطح  بیماري به
 شود گیاه نمایان می

  

 powdery mildew  سفیدك  پودري
صـورت   که در آن قارچ به سفیدكنوعی  ]زراعت[

پوشش سفید و پـودري در سـطح گیـاه ظـاهر     
 شود می

 downy mildew  سفیدك  کرکی
صـورت   که در آن قارچ به نوعی سفیدك ]زراعت[

شود  مانند در سطح گیاه ظاهر می شی کركپوش
و ممکن است سفید یا خاکستري یا صورتی یـا  

 بنفش باشد

  
 bleaching  سفیدگري

فرایندي براي زدودن ناخالصیهاي طبیعی  ]شیمی[
درنتیجۀ آن منسوجات که پارچه از و مصنوعی 
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شوند یا منسوج براي  می شده کامالً سفید تکمیل
 شود میرنگرزي آماده 

  
 elevator, flipper  ن  افقیسکا

 سطحی متحرك که تاب هـواگرد را مهـار   ]هوایی[
 کند می

  
 notched elevator  دار سکان  افقی  فاق

داراي بریـدگی در لبـۀ    سکان افقینوعی  ]هـوایی [
  سکان عموديفرار براي حرکت دادن 

  
 top rudder  باال سکان

حرکتی در حین گردش هواپیما که در آن  ]هوایی[
 رود به سمت بال باالتر می عموديسکان 

  
 low rudder  پایین سکان

ی در حین گردش تند هواپیما که در حرکت ]هوایی[
آن بـا حرکـت سـکان عمـودي و فشـردن پـدال       

 آید نزدیکتر به زمین دماغۀ هواپیما پایین می
  

 bottom rudder  داخل  سکان
پهلو که در آن  به  گردش  حینحرکتی در  ]هوایی[

تـر هواپیمـا    به سمت سطح پایین يسکان عمود
 رود می

 double-hinged rudder  والدول سکان  
کـه بـراي کـارایی     سـکان عمـودي  نوعی  ]هوایی[

بیشتر در سرعت کم، در نزدیکی وتر میانی آن 
 یک لوالي اضافی تعبیه شده است

  
 rudder  سکان  عمودي

وران    ]هـوایی [ یکی از سطوح اصلی هواپیمـا کـه د
  کند می مهاردي را حول محور عمو

  
 ruddervator  ـ افقی سکان  عمودي

سطحی متحـرك از دم هفتـی کـه وظیفـۀ      ]هوایی[
را همزمـان انجـام    سکان افقـی و  سکان عمودي

 دهد می
  

 ,serial rudders  سکانهاي  متوالی
  serially hinged rudders 

سرهم که با لـوال   پشت سکان عموديدو  ]هـوایی [
زاویۀ حرکت بیشـتري   تا دشون میهم متصل  به

 دداشته باشن
  

 halt station  سکوي  توقف
ترین نوع ایستگاه که معموالً یک سکو  ساده ]ریلی[

 و یک تابلو دارد
  

 sleeper weapon  سالح  خفته
سالحی که مخفیانه در عمق خاك دشـمن   ]نظامی[

تا در صورت ظـاهر شـدن هـدف     دهند میقرار 
طور خودکار  مورد نظر یا خطر تهدید دشمن به

 فعال شود
  

 biological weapon  سالح  زیستی
سالحی که عوامـل زیسـتی را پراکنـده و     ]نظامی[

  دکن منتشر می
 thermal gun  سالح  گرمایی

 سالحی که انرژي گرمـایی زیـادي را بـه    ]نظامی[
 فرستد سمت هدف می 
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 hung weapons  سالحهاي  گیرکرده
رهاسـازي  سالحهایی که خلبان سعی در  ]نظامی[

علت نقص فنی سالح  یا پرتاب آنها دارد، ولی به
یا محفظه یا پرتابگر یا سامانۀ مهار و رهاسازي 

 شوند پرتاب نمی
  

 sultanate  نشین سلطان
کشوري که یک سلطان بـر آن حکومـت    ]سیاسی[

 کند می
  

 cementation سمانتش
ــا   ]متــالورژي[ ــی ب ــدي کــه در آن جســم آهن فراین

ده بـه فـوالد تبـدیل     کربن دهی در محیط حرارت
  شود می

 کردن سمانته متـ .
  

 سمانتش  ←کردن   سمانته
  
 fumigant  دود سم

اي جامد یا مایع که از بخار آن براي  ماده ]زراعت[  
 شود از بین بردن آفتها استفاده می

  
 fumigation  دوددهی سم

استفاده از مواد شـیمیایی فـرّار بـراي از     ]زراعت[
 تهابین بردن آف

  
 Hyacinthus  سنبل

پیـازدار بـا گلهـاي     اي از سـنبلیانِ  سـرده  ]گیاهی[
صـورت خـودرو    رنگی که در شرق مدیترانه به

روینـد و تـا ایـران و ترکمنسـتان گســترش      مـی 
 دارند

  
 Hyacinthaceae  سنبلیان

ـاهی[ ــره ]گیــ ــه تیـ ــی   اي از مارچوبـ ــانان علفـ سـ
اي  قطعـه  اي یا پیازدار با گلپوش شش ساقه زمین

 صورت جدا یا پیوسته رنگی به
  

  سنجۀ  شاخص  حریق
    burning index meter 

 اي براي تعیین شاخص حریق وسیله ]جنگل[
  

 Elaeagnus  سنجد
درختی با برگهـاي   اي از سنجدیانِ سرده ]گیاهی[

 اي و گلهاي معطر و میوة شفت براق نقره
  

 Elaeagnaceae  سنجدیان
یـا   اي درختچـه  سـانانِ  اي از گلسـرخ  تیره ]گیاهی[

درختی با برگهـاي متنـاوب علفـی یـا چرمـی و      
اي  بنـه  گلهاي منفرد و میوة معموالً فندقه که گـل 

(hypanthium) کـه   کنـد  گوشتی آن را احاطه می
ــت   در رده ــدي کرونکوئیس ــتدر  1988بن ۀ راس

 قرار دارد (Platanales)چنارسانان 
  

 نگاشتی رخسارة سنگ  ←رخساره   سنگ
  

 petromorph  ریخت سنگ
ســیمایی ماننــد رگــۀ کلســیتی کــه   ]شناســی زمــین[

روي دیـوارة غـار ظـاهر    بر صورت برجسته  به
 شود می

  
 petrogenesis, petrogeny  زایی سنگ



187 سالح  گرمایی

  کـه بــه  شناسـی   ســنگاي از  شـاخه  ]شناسـی  زمـین [
  پردازد خاستگاه و چگونگی تشکیل سنگها می

 petrologist  شناس سنگ
  شناسی سنگمتخصص  ]شناسی زمین[
  

 lithology  1اسیشن سنگ
توصیف خـواص فیزیکـی سـنگ بـا      ]شناسـی  زمین[

بین دستی براساس رنگ، ساختار،  چشم یا ذره
 هاي آن شناختی و اندازة دانه اجزاي کانی

  
 petrology  2شناسی سنگ

ــین[ ــاخه ]شناســی زم ــین ش ــه   اي از زم ــی ک شناس
ــتگاه و چگـــونگی رخـــداد و ســـاختار و   خاسـ

عـه قـرار   تاریخچۀ تشکیل سـنگ را مـورد مطال  
 دهد می

  
 igneous petrology  شناسی  آذرین سنگ

ترکیـب و خاسـتگاه    و مطالعۀ رخداد ]شناسی زمین[
 سنگهاي آذرین

  
  شناسی  تجربی سنگ

    experimental petrology 
کـه بــه   شناسـی  ســنگاي از  شـاخه  ]شناسـی  زمـین [

شـده   مطالعۀ آزمایشـگاهی واکنشـهاي طراحـی   
ــراي مشــخص ــدهاي ســنگ  ب ســاز  کــردن فراین

 پردازد می
  

  شناسی  دگرگونی سنگ
    metamorphic petrology 

راثـر گرمـا و   دمطالعۀ سنگهایی کـه   ]شناسـی  زمین[
 اند فشار تغییر کرده

  

 coal petrology سنگ شناسی  زغال سنگ
خاسـتگاه، تاریخچـه،     علمـی کـه بـه    ]شناسـی  زمین[

بنـدي   رخداد، ساختار، ترکیـب شـیمیایی و رده  
 دازدپر سنگ می زغال
  شناسی  ساختاري سنگ

    structural petrology 
 تحلیل بافت سنگ در مقاطع نازك ]شناسی زمین[
  

 petrochemistry  شیمی سنگ
 مطالعۀ ترکیب شیمیایی سنگها ]شناسی زمین[

  
 petrophysics  فیزیک سنگ

مطالعۀ ویژگیهاي فیزیکی و شیمیایی  ]شناسی زمین[
 سنگها

  
 petrographer  نگار سنگ

 نگاري سنگمتخصص  ]شناسی ینزم[
  

 petrography  نگاري سنگ
ــین شــاخه ]شناســی زمــین[ ــه   اي از زم شناســی ک

ویـژه از راه   بنـدي سـنگها بـه    توصیف و رده به
 پردازد بررسی با ریزبین/ میکروسکوپ می

  
 petrifaction, petrification  شدن سنگی

شدن که در آن مادة آلی  فرایند فسیل ]شناسی زمین[
اي حاوي مـواد معـدنی بـه سـنگ تبـدیل      با آبه

 شود می
  

 gorging  خواري سنگین
مصرف یک یا دو وعدة غذایی مفصـل بـا    ]تغذیه[

 جاي سه وعدة اصلی به زیادکلسترول 
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 pointing1  سو
] ßکـه تلسـکوپ رو   در آسمان جهتی  ]رصدي نجوم

  شود میبه آن تنظیم 
  

 traveled way  رو سواره
ه براي حرکت وسایل بخشی از راه ک ]شهري درون[

 ها باستثناي شانه شود نقلیه در نظر گرفته می
  ريروِ  عبو سواره

    through traveled way 
بخشی از راه که براي حرکت وسایل  ]شهري درون[

ها و  شود باستثناي شانه مینقلیه در نظر گرفته 
 خطوط کمکی

  
 poly drug abuse  مصرف  چندگانه سوء

بیش ناشی از مصرف مصرف  سوء ]شناسی روان[
 ة اعتیادآوراز یک ماد

  
 ,substance abuse  مصرف  مواد سوء

  drug abuse  
کـه   نحـوي  بـه  دارویـا   مـواد مصرف  ]شناسی روان[

 طبی باشد تأییدشدةمغایر با الگوي 
  

 levelling valve  سوپاپ  تراز
کــه تغییــرات وزن واگنهــا را در ی ســوپاپ ]ریلـی [

و تراز واگن را  مشخصهنگام بارگیري و تخلیه 
 کند با توجه به این تغییرات حفظ می

  
 tire-derived fuel سوخت  تایري

کــردن  نـوعی ســوخت کــه از خــرد  ]زیســت محـیط [
 آید دست می به فرسودهتایرهاي 

  
 blight  1یسوختگ

مرگ سریع و  بانوعی بیماري که معموالً  ]زراعت[
قسمتهاي  همۀگستردة بافتها در بخش عمده یا 

 همراه استیاه هوایی گ
  

 burning 2سوختگی
  پایدار فلز یا آلیاژ دراثر گرم  . آسیب1 ]متـالورژي [

ــروز ذوب درون ــردن و بـ ــایش   کـ ــا اکسـ زا یـ
شـدن کـار تـا      زنی، گرم . در سنگ2اي  دانه مرز

کاري تغییر رنـگ   جایی که دراثر پخت یا سخت
 یا تغییر ریزساختار رخ دهد

  pointing2  سودهی
] ß جهتـی   مـل هـدایت تلسـکوپ بـه    ع ]رصـدي  نجـوم

 خاص در آسمان

  
 blind pointing  سودهی  کور

] ßسـودهی تلسـکوپ در آسـمان بـا      ]رصدي نجوم
کننده و بدون مشاهدة مسـتقیم   ابزارهاي هدایت

 آسمان
  

 scorch  سوزمرگی
با  نسوختکه  نحوي رگ بافتهاي گیاه بهم ]زراعت[

 کند آتش را تداعی می

  
 switch tamper  کوب سوزن

نوعی زیرکوب با توانایی فشردن پارسنگ  ]ریلی[
 در محل سوزن

  
 lap switch  سوزن  همپوش

راهی شـامل دو دسـتگاه    نوعی سوزن سه ]ریلی[
کـه عملکـرد آنهـا    گـرد   گرد و چپ سوزن راست



روِ  عبوري سواره  189

یکی از سـوزنها، ریـل    درگیر نحوي است که به
 اصلی سوزن دیگر باشد

  
 Lilium  سوسن

هاي  پیازي با ساقه اي از سوسنیانِ سرده ]گیاهی[
 دار برگ

  
 Liliales  سانان سوسن

ایها شامل سوسنیان با  لپه اي از تک راسته ]گیاهی[
گونه که اغلب آنها علفی پیازدار یا  1300حدود 
ــه ــه    بن ــی گون ــی برخ ــتند، ول هــاي آن  دار هس

انـد و غالبـاً در نیمکـرة     اي و باالرونـده  درختچه
 رویند میشمالی 

 Liliaceae  سوسنیان
ـاهی [ علفیِ پیـازي بـا    سانانِ اي از سوسن تیره ]گی

نما و شش پرچم که  اي گلبرگ قطعه گلپوش شش
 میوة آنها پوشینه است

  
 atmospheric boil  سوسوي  جوي

] ـوهواهاي در حـال   آنچه از عبور نور از توده ]ج
هـاي شکسـت مختلـف     حرکتی کـه داراي نمایـه  

 شود هستند، مشاهده می
  

 bearing of line, bearing  سویه
النهـار   با نصفیک امتداد افقی زاویۀ  ]بـرداري  نقشه[

 دارددر ربعی که در آن قرار مرجع 
  

 magnetic bearing  سویۀ  مغناطیسی
اي که نسبت به شمال و جنوب  زاویه ]برداري نقشه[

شود و با قید شرقی یـا   مغناطیسی سنجیده می
 شود النهار بیان می غربی نسبت به نصف

  

 بدنه شناور سه  ←نه  بد سه
  

 tristetrahedron  چهاروجهی سه

وجـه   دوازدهدیسۀ بلوري مکعبی با  ]شناسی زمین[
 مثلثی یا چهارضلعی

  
  چهاروجهی  چهارگوش سه
 وجهی دلتاوار دوازده  ←

  
  اي چهاروجهی  چهارگوشه سه
 وجهی دلتاوار دوازده  ←

  
 Triglochin  سیخک سه

گونه که  با هجدهسیخکیان  اي از سه سرده ]گیاهی[
مریکــا و اروپــا و آســیا و اســترالیا ادر شــمال 

 رویند می
 Juncaginaceae  سیخکیان سه

ــا  ســانانِ واش اي از قاشــق تیــره ]گیــاهی[ علفــی ب
اي و پوشـانندة قاعـدة سـاقه کـه      برگهاي طوقه

 اي با میوة خشک دارند آذین سنبله یا خوشه گل
  

 triad  فام سه
کـه در   هـم  بـه  تصـل سه نقطۀ فسفري م ]مخابرات[

را تشکیل  (pixel)نمایشگر رنگی یک تصویردانه 
  دهند می

  
 trilogy  گانه سه

در نمایشهاي کالسیک مجموعـۀ سـه   . 1 ]ینمایش[
  اي واحـــد مایـــه ۀ جداگانـــه بـــا درونســـوگنام
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توسـعاً سـه اثـر     و. مجموعۀ سه اثر نمایشی 2
  هنري که از نظر موضوع در ادامۀ یکدیگر باشند

  
 serving  سهمانه

 غذاي کافی براي مصرف روزانۀ یک فرد ]تغذیه[
  

  trisoctahedron  وجهی هشت سه
ــین[ ــی بــا      ]شناســی زم یــک دیســۀ بلــوري مکعب

یـک   آن وجه که هریـک از وجـوه   وچهار بیست
  الساقین است مثلث متساوي

هشت وجهی  اي، سه گوشه وجهی سه هشت سه متـ .
 trigonal trisoctahedron  گوش سه

  
  ی  چهارگوشوجه هشت سه
 وجهی ذوزنقه  ←

  
  گوش سه  یوجه هشت سه
 وجهی هشت سه  ←

  
  اي گوشه سه یوجه هشت سه
 وجهی هشت سه  ←
  اي وجهی  چهارگوشه هشت سه
 وجهی ذوزنقه  ←

  
 dirty politics  سیاست  کثیف

هاي غیراخالقی براي نیل  توسل به شیوه ]سیاسی[
 به اهداف سیاسی

  
 carpetbagger  نشین سیاستگر  خوش

فــردي غیربــومی کــه در تقابــل بــا       ]سیاســی [
سیاستمداران بومی، براي احراز مقام یا کسـب  

 شود اي وارد می قدرت سیاسی به منطقه
  

 apolitical  گریز سیاست
ویژگی فرد یا نهادي که به امور سیاسی  ]سیاسی[

 توجه است بی
  

 apoliticism  گریزي سیاست
ــی[ ــام  ]سیاس ــودداري نظ ــارکت د  خ ــد از مش ر من

 توجهی نسبت به آن  فعالیتهاي سیاسی و بی
  

  سیاستمدار  خودسر
    maverick politician 

سیاسـتمداري کـه بـدون اعتنـا بـه نظـر        ]سیاسی[
حزب و دیگر سیاستمداران فقط بـه میـل خـود    

  کند عمل می
 maverick    خودسر متـ .

  
 smut  سیاهک

بیمــاري ناشــی از قارچهــاي راســتۀ     ]زراعــت[
ــتی ــی اوسـ ــال الگـ ــه در  (Ustilaginales)س نـ کـ

رد سیاه  کند تولید می  اندامهاي گیاه گَ
  

 loose smut  سیاهک  آشکار
ــت[ ــیاهک ]زراع ــه  س ــی از گون ــنس   ناش ــاي ج ه

ــتیالگو  ــو و   (Ustilago)اوســ ــدم و جــ در گنــ
سـهولت پراکنـده    هاي دیگر گندمیان که بـه  گونه
 شود می

  
 stinking smut  سیاهک  بدبو
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 دارد يبد ی که بوي سیاهک ]زراعت[

  
 flag smut  پرچمی سیاهک  برگ

تـــیس  ناشــی از اوروســـیس  ســـیاهک ]زراعــت [
در گنــدم کــه از  (Urocystis tritici)ســی  تریتــی 

بـا  مـوازي    سـیاه  هـاي هاي بـارز آن خط  نشانه
 رگبرگها در برگ و غالف است

  
 rice leaf smut  سیاهک  برگی  برنج

ــی ســیاهک ]زراعــت[ ــزاي  ناشــی از انت ــا اوری لوم
(Entyloma oryzae)     در برگ و غـالف بـرنج کـه

هـاي کوچـک سـیاه و     هـا یـا رگـه    لکهنشانۀ آن 
 اندکی برآمده است

  
 ,bunt, bunt smut  سیاهک  پنهان

  common bunt 
 Tilletia)ویس تی لتیالهناشی از  سیاهک ]زراعت[

laevis) سی  و ت. تریتی(T. tritici)   در گندم کـه
امــا  ،رود ز بــین مــیدراثــر آن محتویــات دانــه ا

مانـد و درنتیجـه    پوشش خارجی آن سـالم مـی  
 شود دیده نمی بیروناز   تودة سیاه

  
 dwarf bunt  سیاهک  پنهان  پاکوتاه

لتیـا کونتراورسـا    ناشـی از تـی   سـیاهک  ]زراعت[
(Tilletia contraversa)     در گنـدم و جـو و سـایر

هـاي بـارز آن از بـین رفـتن      غالت که از نشـانه 
ــات  ــه محتوی ــداد  و دان ــزایش تع ــولگی و اف کوت

 هاي گیاه است پنجه

 covered smut  سیاهک  پوشیده
اي  ناشـی از اوسـتیالگو هـورده    سیاهک ]زراعـت [

(Ustilago hordei)   هــاي  در جـو کــه در آن دانـه

زده با غشاي ظریـف و شـفافی احاطـه     سیاهک
 اند شده

  
 long smut  سیاهک  شاخی

ــت[ ــیاهک ]زراعـ ــو سـ ــی از اسپوریسـ ریوم ناشـ
ـــرنـاه در  (Sporisorium ehrenbergii)ی ـبرگــ

هـا   که در آن بعضی از دانه (sorgum)سورگوم 
شــکل در  بلنــد و شــاخیاي  هاگینــهصــورت  بــه
 آیند می

  
  partial bunt  سیاهک  ناقص

ــت[ ــیاهک ]زراع ــدیکا    س ــیا این ــی از نئوووس ناش
(Neovossia indica)   که معموالً خوشه یا دانـه را

  برد ز بین نمیطور کامل ا به
 karnal smut    سیاهک هندي متـ .

  
 semi-loose smut  آشکار سیاهک  نیمه

ــت[ ــیاهک ]زراع ــه  س ــی از گون ــنس   ناش ــاي ج ه
در یـوالف و   (Ustilago avenae)نه  اوستیالگو آوِ

کـه   یگیاهـان  هماننـد جو که در آن خوشۀ گیاه 
ولـی   ،سیاه اسـت  اند شده آشکار سیاهکدچار 

 شود طور کامل پراکنده نمی رنگ به تودة سیاه
  

 سیاهک ناقص  ←سیاهک  هندي  
  

 cargo sheet  سیاهۀ  بار
از بار کشـتی  که مسئول اسکله صورتی  ]دریایی[

د تا کارکنان دفتـري صـاحب کشـتی    کن تهیه می
هـا بـه بررسـی و     بتوانند قبل از امضاي بارنامه

  دبازبینی آنها بپردازن
  

 trait list  ها سیاهۀ  بارزه
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فهرستی از ویژگیها کـه توصـیفگر    ]شناسی انباست[
 شناختی است یک فرهنگ باستان

  
 cargo list  سیاهۀ  بارگیري

صـورتی از اقـالم مختلـف بارهـایی کـه       ]دریایی[
انـد و از آن بـراي    براي بارگیري پذیرفته شـده 

  کنند تنظیم نقشۀ بارگیري در کشتی استفاده می
  

 pome  سیبی
ذب کــه بخــش نــوعی میــوة گوشــتی کــا ]گیــاهی[

ــت و    ــی درشـ ــل از نهنجـ ــتی آن حاصـ گوشـ
 شکل است سبویی

  
  هاي  گمنام سیگاري

    nicotine anonymous 
گروهی خودیار متشـکل از معتـادان    ]شناسـی  روان[

قدمی درمـان   اي دوازده به نیکوتین که با برنامه
  شوند می
 NICA  سیگُم تـ .اخ

  

م     هاي گمنام سیگاري  ←سیگُ
  

 seizure signal, seizur  سیگنال  تصرف
روي خـط انتقـال    سیگنالی/ نشانکی بر ]مخابرات[ 

دهنــدة  متصــل کــه نشــان هــم بــین تجهیــزات بــه
  درخواست خدمات یا دسترسی به آن است

  نشانک تصرف اختـ .
  

  فرص به قطبیِ  بابرگشت سیگنال  تک
    unipolar return to zero signal  

ل موج قطبی که شک سیگنال/ نشانکی تک ]مخابرات[
آن داراي دامنــۀ مثبــت یــا منفــی اســت و تــراز  

گیري براي متمایزسازي یـک منطقـی و    تصمیم

ــاژ رخ    ــۀ اوج ولت ــی در نصــف نقط صــفرِ منطق
  دهد می

 صفر به برگشت قطبیِ با تک  نشانک متـ .
  فرص به برگشت قطبیِ  بی سیگنال  تک

    unipolar non-return to zero signal 
قطبی که شکل موج  انکی تکسیگنال/ نش ]مخابرات[

  گردد آن بین دو پالس منطقیِ یک به صفر برنمی
 صفر به برگشت بی قطبیِ تک  نشانک متـ .

  
 silica  سیلیس
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صـورت   اکسید طبیعی که بـه  دي سیلیسیم ]شیمی[
متبلور و در شکلهاي گوناگون در طبیعت یافت 

 شود می
  

 belly landing, belly-in  نشینی سینه
کـه ارابـۀ فـرود     ت هواپیما درحـالی نشس ]هـوایی [

 است باز مانده نیمهبسته یا 
 



  

  ش
 پراکندگی بس  ←پراکندگی   شاخص  بس

  

 burning index  شاخص  حریق
عددي نسبی که نوع رفتار حریق و میزان  ]جنگل[

 کند تالش الزم براي مهار حریق را بیان می
  

 attribute2  شاخصه
و وجـــه تـــرین ویژگـــی  جزئـــی ]شناســـی باســتان [

سـاخته کــه آن را از   فـرد یـک دسـت    منحصـربه 
  کند هاي دیگر متمایز می ساخته دست

  

 ,stylistic attribute  شاخصۀ  سبکی
  stylistic boundary marker  

ویژگـی یـا شاخصـۀ ظـاهري یـک       ]شناسی باستان[
ساخته نظیر رنگ و نقش که ممکـن اسـت    دست

ــدیهاي ســرزمینی   ــات و مرزبن ــابی از تعلق بازت
بنـدي   تـوان بـه طبقـه    د و بر اساس آن مـی باش

 سبکی دست زد
  

 technological attribute  شاخصۀ  فنی
ساخته که بستگی  ویژگی یک دست ]شناسی باستان[

کارگیري مواد خـام   مستقیم به نحوة تولید و به

بنـدي   توان بـه طبقـه   آن دارد و براساس آن می
 فنی دست زد

 functional attribute  شاخصۀ  کارکردي
ویژگـی یـک شـیء نظیـر شـکل و       ]شناسـی  باستان[

ماندة مواد مربوط به کاربري آن  ملحقات و باقی
 که نشانۀ نحوة کارکرد آن در گذشته است

  
 انشعاب  ←شاخگی  

  
 بهمن هوایی  ←شاراشار  

  
 heat flow  شارش  گرما

اي دیگـر   اي به مـاده  انتقال انرژي از ماده ]فیزیک[
 دراثر اختالف دما

  
 boundary-layer flow  مرزي الیه  شارش

ــک[ ــرو در    ]فیزی ــارة گران ــمتی از ش ــارش قس ش
  مجاورت دیواره یا جسم جامد

  



195 شارش  نیوتونی

  شارش  نانیوتونی
    non-Newtonian fluid flow 

اي که در آن تنش با آهنـگ   شارش شاره ]فیزیک[
 شکل متناسب نیست تغییر

 Newtonian flow  شارش  نیوتونی
در آن تنش با آهنـگ  اي که  شارش شاره ]فیزیک[

 شکل متناسب است تغییر
  

 heat flux  شار  گرما
گرماي گذرنده از سـطح واحـد در واحـد     ]فیزیک[

 زمان
  

  non-Newtonian fluid  شارة  نانیوتونی
اي که تنش برشی در آن بـا آهنـگ    شاره ]فیزیک[

 شکل برشی متناسب نیست تغییر
  

 Newtonian fluid  شارة  نیوتونی
اي گرانرو که در هر نقطۀ آن تـنش   شاره ]فیزیک[

 با آهنگ کرنش متناسب است
  

 Aesculus  بلوط  هندي شاه
چهـار   بلندي اي با گیاهان چوبی به سرده ]گیاهی[

وشش متر با گلهاي رنگی و میوة پوشینه  تا سی
افشانی آن  متر که گرده قطر سه تا پنج سانتی به
 شود وسیلۀ حشرات انجام می به

  
 Hippocastanaceae  نهندیا بلوط شاه

اي  درختی یا درختچه اي از افراسانانِ تیره ]گیاهی[
 هاي پوشینه اي و میوه با برگهاي مرکب پنجه

  
 Fumaria  شاهتره

ایان بـا حـدود پنجـاه     اي از شاهتره سرده ]گیاهی[
گونــۀ علفــی خــودرو در آســیا و اروپــا کــه از  

 اي است دانه هاي تک ویژگیهاي آن داشتن میوه
  

 Fumariaceae  ایان هشاهتر
ساله یـا   علفی یک سانانِ اي از شقایق تیره ]گیاهی[

 اي با گلهاي نامنظم و مهمیزدار چندسالۀ غده
 Datisca  وش شاهدانه

وشیان با دو گونه که  اي از شاهدانه سرده ]گیاهی[
یکــی از آنهــا در آســیا و دیگــري در امریکــاي  

 روید شمالی می
  

 Datiscaceae  وشیان شاهدانه
ــاً   تیــره ]گیــاهی[ ــا گلهــاي غالب اي از کدوســانان ب

اي  جنسی و برگهاي متناوب و مرکـب شـانه   یک
ــاد انجــام   کــه گــرده افشــانی در آنهــا توســط ب

 شود می
  

   principality  نشین شاهزاده
کشوري که فردي با لقب شاهزاده بر آن  ]سیاسی[

 کند حکومت می
  

  نگاري شبکۀ  آب
    hydrographical network 

]ــو ـ ــا و  مجموعـــۀ رود ]ج ــا و ســـایر آبریزهـ هـ
ها و منـابع آب دائمـی و مـوقتی در هـر      دریاچه

 پهنۀ معین
  

 ,survey network  شبکۀ  برداشت
  survey net 

اي که رئـوس آن ایسـتگاههاي    شبکه ]برداري نقشه[
 برداشت است 
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 ,grid layout, grid method  بندي شبکه
  box system, grid planning, 
  grid system 

یـک محوطـۀ باسـتانی بـه       تقسـیم  ]شناسـی  باسـتان [
اي از مربعات براي ثبت آسانتر پدیـدارها   شبکه

 هنگام کاوش و اشیا به
 site grid  بندي محوطه شبکه متـ .

  
 radar netting  بندي  راداري شبکه

پیوند چند رادار به یک مرکز براي تـأمین   ]نظامی[
 اطالعات یکپارچۀ هدف

 بندي شبکه  ←محوطه  بندي   شبکه
  

  اي  درختی شبکۀ  تلویزیون  بافه
    tree and branch cable TV network 

هاي توزیـع   نوعی پیکربندي در سامانه ]مخابرات[
اي/  محور در تلویزیون بافه کابل همبافه/ شبکۀ 

هماننـد تنـۀ    ،محـور  هم ۀکابلی که در آن یک باف
ــک درخــت  تــافتی از کانالهــاي   حامــل هــم  ،ی

هــایی ماننــد   ویزیــونی اســت و از آن بافــه  تل
شود و سیگنال/ نشـانک   هایی منشعب می شاخه

  رساند می ها را به خانه
 ی درختیکابلشبکۀ تلویزیون  متـ .

  
  شبکۀ  تلویزیون  کابلی  درختی

 اي درختی شبکۀ تلویزیون بافه ←
  

  شبکۀ  توزیع  جهانی
    global distribution system, GDS 

 ذخیـرة جـا بـراي   شبکۀ جهانی  ]اییهـو گردشگري، [
و کـارگزاران  مسافران که شرکتهاي هواپیمایی 

ــامانه ــافرتی و سـ ــره مسـ ــاي ذخیـ ــازي  هـ سـ
 (travel suppliers booking systems)سفرسـازان  

ــف را  ــهدر کشــورهاي مختل ــدیگر  ب مــرتبط  یک
 سازد می

  
 multidrop network  شبکۀ  چندفرود

اط بـین تعـدادي   اي که در آن ارتب شبکه ]مخابرات[
پذیر است، اما  ها و رایانۀ مرکزي امکان از پایانه

ــه  ــین پایان ــتقیم ب ــاط مس ــوگیري   از ارتب ــا جل ه
 دشو می

  
 tree network  شبکۀ  درختی

هاي  آرایش شبکه که در آن شبکهنوعی  ]مخابرات[
اي یا حلقوي  خطی با انواع پیکربندي نظیر ستاره

  شوند تلفیق می
 balanced network  شبکۀ  متوازن

اي با یک یا چند جفت پایانه کـه در   شبکه ]فیزیک[
هاي هر  پایانه (impedance)آن پاگیري/ امپدانس 

 جفت نسبت به زمین با هم برابر است
  

 Frankenia  شبنمی
خوابیده یا ایسـتاده   ۀعلفی چندسال ةسرد ]گیاهی[

متر کـه اغلـب در خاکهـاي     نیم بلندي حداکثر به
 روید شور می

  
 Frankeniaceae  یانشبنم

علفـــی یـــا  ســـانانِ اي از میخـــک تیـــره ]گیـــاهی[
ــه رســت و  اي چندســاله و نمــک  درختچــه نیم

بنـدي   در رده که آذین گرزن رست با گل خشکی
ســانان  ۀ بنفشــهراســتدر  1988کرونکوئیســت 

(Violales) قرار دارد  
  

 fat mimetic  چربی شبه



یابی فاصله شبه  197

ترکیبی کـه در فراینـدي خـاص نقـش      ]غذا فناوري[
 کند چربی را ایفا می

  
 pseudorotation  چرخش شبه

ساختاري ناشی از همپارش فضـایی کـه    ]شیمی[
چـرخش کـل مولکـول     درنتیجـۀ رسد  نظر می به

اولیه حاصل شده و قابـل انطبـاق بـر مولکـول     
ــه اســت،  ــر دراولی ــه برخــی مواضــع  مگ ــا ک ب

 استجایگزینی قابل تشخیص 
  

 pseudorange  فاصله شبه
وه یـا منهـاي   العـ  فاصلۀ واقعی و بـه  ]برداري نقشه[

مقدار اندکی فاصلۀ جبرانی براي اصالح خطـاي  
 سنجی گیرنده زمان

  
 pseudoranging  یابی فاصله شبه

  فاصله شبهگیري  اندازه ]برداري نقشه[
 pseudoscalar  اي نرده شبه

 (parity)راثر پاریته داي که  هر کمیت نرده ]فیزیک[
 دهد تغییر عالمت وارونی زمانیا 

  
 accelerate-stop  ـ  ایست شتاب

سازي برخاست نافرجام هواگرد بـا   شبیه ]هوایی[
گیــري از وضــعیت ســکون تــا ســرعت  ســرعت

 درنـگ  سپس بـی نظر و  تصمیم یا سرعت مورد
 ساختن آن در کمترین مسافت ممکن  متوقف

  
 ,linear accelerator  دهندة  خطی شتاب

  linac 
کترونها یا پروتونها دستگاهی که در آن ال ]فیزیک[

یــا یونهــاي ســنگین، بــا اســتفاده از ولتاژهــاي  

متناوب، در راستاي خطـی راسـت شـتاب داده    
  شوند می

  
 spatter  شتک

قطرات کوچک پوشرنگ که در حین کار از  ]رنگ[
 پاشد بیرون می مو قلمزنی یا  غلتک پوشرنگ

  
 spattering  کاري شتک

و کمـی   مـو  قلمایجاد نقاط رنگی کوچک با  ]رنگ[
سـازي بافـت چــوب در    پوشـرنگ، بـراي شـبیه   

 نمایی کهنه
  

 aphicide  کُش شته
اي شیمیایی که از آن بـراي از بـین    ماده ]زراعـت [

 شود استفاده می ها بردن شته
  

  شخصیت  اعتیادي
    addictive personality 

اي در فرد که احتمال  سنخ شخصیتی ]شناسی روان[
او نســبت بــه را در  رفتارهــاي اعتیــاديانجــام 

 دهد سایر افراد افزایش می
 round character  شخصیت  پیچیده

شخصیتی که رفتار و کـنش او در طـی    ]ینمایشـ [
 کند داستان یا نمایشنامه تغییر می

  
 flat character  شخصیت  تخت

او در طـی   شخصیتی که رفتار و کـنش  ]ینمایشـ [
 کند تغییر نمیداستان یا نمایشنامه 

  
 saturation intensity  شدت  اشباع
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کـه   (spectroscopy)نمـایی   کمیتی در طیف ]فیزیک[
ازاي آن تابش ناشـی از گـذار بـین ترازهـاي      به

حد   انرژي ذره دراثر تابش الکترومغناطیسی به
 رسد اشباع می

  
 radiation intensity  شدت  تابش

یـۀ فضـایی واحـد در    وتوان تـابش در زا  ]فیزیک[
 جهتی معین

  
  کتریکی  جوشدت  میدان  ال

    atmospheric electric field 
] ـوکمیتی که میدان الکتریکی  ]جۀ در یک نقطـ  جو

  کند زمان را بیان می واز مکان  معین
    میدان الکتریکی جو . متـ

  
 flareup  زنی شراره

افزایش ناگهانی شدت یا آهنـگ گسـترش    ]جنگـل [
  حریق در سرتاسر یا بخشی از آن

  

 burning conditions  شرایط  حریق
هاي شرایط محیطی حریق  مجموعۀ مؤلفه ]جنگـل [

 که در رفتار و پیامدهاي آن تأثیر دارد
  

 fire environmentشرایط  محیطی حریق
کلیۀ شرایط و عوامل و نیروهاي مؤثر در  ]جنگل[

 کند محیط که رفتار حریق را تعیین می
 ,freight clause  اجارة کشتیشرط  

  hire and payment clause 
مبین مبلـغ  ۀ کشتی که نام هاجار ري دبند ]دریایی[

تــوافقی بــراي اجــارة کشــتی و نحــوه و زمــان 
  پرداخت آن است

  

 consignment clause  ارسالشرط  
 نامـۀ کشـتی مربـوط بـه     ي در اجـاره بند ]دریایی[

بـراي   کنندة کشـتی  ة مالک یا اجارهتعیین نمایند
 بارگیريو  تخلیهانجام امور 

  
  انبار نباربهشرط  ا

    warehouse to warehouse clause 
ـایی [ بر جبران دایر دریایی  ۀنام بندي در بیمه ]دری

حمل کاال از  واردآمده بر کاال از هنگامخسارت 
  انبار مقصد تا رسیدن آن بهانبار مبدأ 

  
  شرط  برگشت  کرایه  در  تصادم

    freight collision clause 
مربـوط بـه   ۀ دریـایی  نامـ  در بیمـه  بندي ]دریایی[

استراداد کرایۀ فرسـت در صـورت وارد آمـدن    
  خسارت به بار کشتی در اثر تصادم

  
  شرط  تخلیه  با  کاسچنگ

    grab discharge clause 
 مربـوط بـه  نامـۀ کشـتی    در اجـاره  بندي ]دریایی[

که براسـاس آن   کاسچنگاي با  تخلیۀ کاالي فله
 یرانـه دکرایـه و   اعـم از هاي اضـافی   کلیۀ هزینه

 کنندة کاالست عهدة حمل به
  

 ,holding company  شرکت  نگهدار
  parent company 

شرکتی که مقدار معینی از سهام شرکت  ]عمومی[
خــــرد تــــا در مــــدیریت و  دیگــــري را مــــی

گیري آن شرکت داشته  گذاري و تصمیم سیاست
 باشد

  
 goes up  شروع  اجرا
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 زمان آغاز اجراي نمایش ]ینمایش[
  

 hextetrahedron  جهیچهارو شش
ــین[ ــی زمـ ــی    ]شناسـ ــوري مکعبـ ــۀ بلـ داراي دیسـ

و  {hkl}هـاي   وجـه بـا شاخصـه   وچهـار   بیست
  m3 4    تقارن

  
 مکعب  ←وجهی   شش

  
 hexoctahedron  وجهی هشت شش

 وهشـت  چهـل دیسۀ بلوري مکعبی با  ]شناسی زمین[
ریک از آنها سه محـور  وجه مثلثی همسان که ه

 کند بلوري را در فواصل مختلف قطع می
  

 placard  شعارنوشته
ــومی[ ــا  ]عم ــی ی ــه در   پوســترآگه ــی ک ــا عالمت ی

عمـومی نصـب    اعـالن راهپیماییها حمل یا براي 
  کنند می

  
 transparency  شفافه

تلقی که بر روي آن تصویر و نمـودار و   ]عمومی[
را بـا  تـوان آن   شـود و مـی   نوشته نگاشـته مـی  

  تاباندن نور بر روي پرده نمایش داد
  

 ,drupe, stone fruit  شَفت
  drupaceous fruit 

 دانـۀ یی کـه  ناشـکوفا گوشتی  میوة ]شناسـی  زیست[
ـر سـفت   درونمنفـرد آن درون یـک    محصـور   ب

  است
 این واژه مصوب فرهنگستان اول است. توضیح:
 Papaverales  سانان شقایق

ایهاي غالباً علفی شامل  هاي از دولپ راسته ]گیاهی[
ــان و شــقایقیان  شــاهتره ــه  (Papaveraceae)ای ک

ســانان  آلکالوئیــدهاي متنــوع دارنــد و بــا آاللــه
 خویشاوند هستند

  

 icing sugar  چینه شکر  یخ
اي که یکـی از عناصـر    شکر پودرشده ]غذا فناوري[

 است ه چین یخدهندة  تشکیل
  

 fibrous fracture  شکست  الیافی
شکستی کـدر و   نوعی شکست با سطح ]ژيمتالور[

ــی ــکل  بـ ــا شـ ــی بـ ــکل در فلزاتـ ــذیري و  شـ پـ
پذیري کافی کـه بلورهـاي آنهـا قبـل از      انعطاف

 شکست فلز کشیدگی پیدا کرده است
  

 crystalline fracture  شکست  بلورین
ــالورژي[ ــدبلوري بــا     ]مت ــزات چن شکســتی در فل

 شکستی ناصاف و خشن سطح
  

  اي دانه شکست  ترا
    transgranular fracture, 
  intragranular fracture 

ــالورژي[ ــه  ]مت ــان دان ــرك از می ــا  گســترش ت ــا ی ه
 بلورهاي یک فلز یا آلیاژ

  

 granular fracture  اي شکست  دانه
شکسـتی   شکستی در فلـزات بـا سـطح    ]متالورژي[

 شکل اي خشن و دانه
  

  silk(y) fracture  کست  ریزبافتش
ــتی در فلــــزات ]متــــالورژي[ ــه در آن  شکســ کــ

شکست معموالً مات و کدر است و  بافتی  سطح
 ظریف دارد

  

  cup fracture  شکست  کاو
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شکستی با ویژگی دوگانۀ هم نرم و هم  ]متالورژي[
تــرد کــه در آن بخــش خــارجی نمونــۀ آزمــون 

شـود و   کشش بیش از قسمت داخلی کشیده می
ــاووکوژ   درنتیجــه شکســت فنجــان  ــا ک شــکل ی

  شود می
 cup-and-cone fracture  وکوژ شکست کاو متـ .

  

  شکست کاو ← شکست  کاووکوژ
  

 slant fracture  شکست  مایل
نوعی شکست از نوع شکستهاي تحـت   ]متالورژي[

اي کـه در آن صـفحۀ جـدایش فلـز      تنش صفحه
 تنش مایل است نسبت به محورِ اعمالِ

  
  اي شکست  مرزدانه

    intergranular fracture 
هـاي   در امتداد مرز دانـه  گسترش ترك ]متالورژي[

 یک فلز یا آلیاژ
  

 chromosome breakageتن شکستگی  فام
  تن گسست در ساختار فام ]شناسی ژن[

  

 dehiscent  شکوفا
یا اندامی بارده که پس  میوهویژگی  ]شناسی زیست[

 آشـکار شـود و محتـواي آن    از رسیدن باز می
  شود می

 این واژه مصوب فرهنگستان اول است. توضیح:
  

 shoot back  شلیک  متقابل
دفاع از تجهیـزات فضـایی بـا شـلیک بـه       ]نظامی[

  مهاجم
  

  جهت  باند شماره
   runway direction number, direction   

    number, runway heading,   
     runway orientation, 
عددي دو رقمی که جهـت بانـد را نشـان     ]هوایی[ 

درج  دهد و بعـد از آسـتانه در دو سـر بانـد     می
 شود می

  آزاد گیري  دست شماره
    handsfree dialling 

ــابرات[ ــماره ]مخ ــن     ش ــتفاده از تلف ــا اس ــري ب گی
  آزاد دست

  
 brake-shoe key  شمشیرك

اي که کفشک ترمز را بـه قـاب    خار یا گوه ]ریلی[
 کند ترمز وصل می

  
 Pelargonium  شمعدانی

اي از شمعدانیان یک تا چندساله با  سرده ]گیـاهی [
گونـه و بــا پراکنـدگی جهــانی کـه یکــی از     422

ــت  ــاي ریخ ــناختی  ویژگیه ــد و   آنش ــوة بلن می
ر به همراه جام رنگی  شکل از نوع چاك سوزنی ب
 اي منظم است قطعه و پنج

  
 Geraniaceae  شمعدانیان

ــاهی[ ــره ]گی ــمعدانی تی ــا   ســانانِ اي از ش ــی ی علف
پار که جام آنها منقسم  اي با گلهاي پنج درختچه
ر است ایشان چاكه و میوه ب 

  
 Geraniales  سانان شمعدانی

ایهاي اغلب علفی  اي کوچک از دولپه راسته ]گیاهی[
 هاي زینتی و دارویی با گونه

  
 sand mill  آس شن
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حـاوي   شـکل و قـائم،   اي دستگاهی استوانه ]رنگ[
 مایه آسکه  (disc)شن، با میلۀ چرخان و دیسک 

  گردد در آن می
 آسیاي شنی متـ .

  
 threat characterization  تهدید  شناخت

ارزیابی ماهیت و ابعاد و مقاصـد تهـاجم    ]نظامی[
 گیري شکلدر حال 

 stealth  شناساگریزي
که هواپیمـا را در   رهگیرينوعی فنّاوري  ]نظامی[

پرتو فروسرخ و شناسایی بصري  و برابر رادار
 دکن تقریباً نامریی می

  
 de facto recognition  شناسایی  بالفعل

شـناختن ضـمنی یـک دولـت      رسـمیت   به ]سیاسی[
شناسـایی  اي بـراي   توانـد مقدمـه   جدید کـه مـی  

 آن باشد قانونی
  

  شناسایی  حکومت
    recognition of government 

اقــــدام یـــک یــــا چنــــد دولــــت در   ]سیاســـی [
تـازگی در   شـناختن حکـومتی کـه بـه     رسمیت به

  قدرت رسیده است  کشوري دیگر به
 تن حکومتشناخ رسمیت به .متـ 

  
 recognition of state  شناسایی  دولت

طریـق آن یـک یـا     اقدامی اختیاري کـه از  ]سیاسی[
عنـوان   بـه را چند دولـت موجودیـت یـک دولـت     

  پذیرند المللی می کنشگر در صحنۀ بین
  شناختن دولت رسمیت به .متـ 

  

 de jure recognition  شناسایی  قانونی

ا چنـد دولـت   اقدامی که ازطریق آن یک ی ]سیاسی[
موجودیت یک دولت را براساس اعـالم قـانونی   

  شناسند رسمیت می  به
 شناختن قانونی رسمیت به .متـ 

  

  ديشناسنامۀ  دریانور
    continuous discharge book, CDB,  
    seaman’s book , discharge book  

هر حاوي مشخصات و سوابق اي  کتابچه ]دریایی[
دریایی هر کشور مرجع ترین  عالیکه دریانورد 
 کند صادر می

  ريشناسنامۀ  واگن  با
    equipment register 

برگـۀ شناســایی واگـن بــاري کـه شــامل     ]ریلـی [
اطالعات مربوط به مالکیت و ظرفیـت اسـمی و   

 شود ابعاد و حجم آن می
  

 runway designator  شناسۀ  باند
و  Rو  Lجهت و حروف  ترکیبی از شماره ]هوایی[

C  چپ یا راست یا وسط  ،جهت باندکه عالوه بر
 کند بودن باند را هم مشخص می

  
 feature identifier  شناسۀ  عارضه

اي یکتا براي بازشناسـی هـر    شناسه ]برداري نقشه[
  عارضه

  
 کشتی باري  ←  باري  شناور

  
 trimaran  بدنه شناور  سه

آنها  اي رشهعشناوري داراي سه بدنه که  ]دریایی[
کند و قابلیت شناوري و  میرا به یکدیگر متصل 

  ي داردزیادتعادل بسیار 
 بدنه سه متـ .
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 کشتی رورو  ←  شناور  رورو

  

  روروبارگُنجی شناور 
 کشتی روروبارگُنجی  ←

  
ر مایع  ←  بر مایع  شناور ب 

  
 catamaran  شناور  دوبدنه

آنها  اي شناوري داراي دو بدنه که عرشه ]دریایی[
و قابلیت شناوري و  کند را به یکدیگر متصل می

  زیادي داردتعادل 
 دوبدنه متـ .

 crystal floatation  شناوري  بلور
وزن در  شناور شدن بلورهاي سـبک  ]شناسی زمین[

  تودة ماگما
  تفریق گرانشی متـ .

  gravitational differentiation 
  

 normal hearing  شنوایی  بهنجار
] ßــنوایی ــایی شــنیدن، از آســتان   ]شناســی  ش ۀ توان

اي، که در محدودة  آستانه حساسیت تا درك فوق
 بهنجار شنوایی قرار دارد

  
  بسامدي سنج  تک شنوایی

    pure-tone audiometer 
] ßسـنج کـه در آن از    نوعی شنوایی ]شناسی  شنوایی

عنوان محرك  بسامدها به صوتهاي خالص یا تک
 شود شنیداري استفاده می

  
  سنج  غربالگري شنوایی

    screening audiometer 

] ßسـنج بـا کـارایی     نـوعی شـنوایی   ]شناسی  شنوایی
کـار    به سنجی غربالگري شنواییمحدود که در 

 رود می
  

  سنج  گفتاري شنوایی
    speech audiometer 

] ßسـنج مجهـز بـه      نـوعی شـنوایی   ]شناسـی   شنوایی
ر و ضبط صـوت یـا گرامـافون کـه داراي      صداب

 قابلیت ارائۀ گفتار است
  

  مدار سنجی  بازي شنوایی
    play audiometry 

] ßسنجی کودکان  روشی در شنوایی ]شناسی  شنوایی
محـرك را از طریـق     که در آن پاسخ درست به

گونــه  دادن کــودك در فعالیتهــاي بــازي شــرکت
  دهند پاداش می
  سنجی  پاسام شنوایی
 مغز سنجی پاسخ ساقۀ  شنوایی  ←

  
  سنجی  پاسخ  ساقۀ  مغز شنوایی

    brainstem response audiometry 
] ßسـنجش پاسـخ شـنیداري سـاقۀ      ]شناسی  شنوایی

بینی حساسیت شنوایی  مغز که هدف از آن پیش
و ارزیابی کارکرد عصب شنوایی و ساختارهاي 

  شنیداري ساقۀ مغز است
  BRA    سنجی پاسام شنوایی اختـ .

  
  بسامدي سنجی  تک شنوایی

    pure-tone audiometry 
] ßسنجی کـه در   روشی در شنوایی ]ناسیش  شنوایی

آن از صوتهاي خالص با بسـامدها و شـدتهاي   
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عنــوان محــرك شــنیداري اســتفاده  متفــاوت بــه
 شود می

  
  سنجی  دستی شنوایی

    manual audiometry 
] ßسـنجی اسـتاندارد    هرنوع شنوایی ]شناسی  شنوایی

صورت غیرخودکار و  که در آن تغییر محرك به
 است در اختیار آزمونگر

  

  سنجی  دیداپا شنوایی
 سنجی دیدارپاداشی شنوایی ←

  

  سنجی  دیدارپاداشی شنوایی
    visual reinforcement audiometry 

] ßسنجی کودکان  روشی در شنوایی ]شناسی  شنوایی
 ،محرك شنیداري  که در آن به پاسخ درست به

بـا روشـن    ،سـمت بلنـدگو   مانند چرخش سر به
ي نـوري پـاداش داده   بـاز  کردن چراغ یا اسباب

  شود می
 VRA  سنجی دیداپا شنوایی اختـ .

  سنجی  رفتارنگر شنوایی
  behavioural observation audiometry, 
  BOA  

] ßــنوایی ــی  ش ــا    ]شناس ــودك ب ــنوایی ک ــنجش ش س
مشاهدة رفتارهاي واکنشی و غیرشرطی او بـه  

 صدا

  
  سنجی  رفتاري شنوایی

    behavioural audiometry 
] ßسـنجی کـه در آن    نوعی شـنوایی  ]شناسی  یشنوای

بیمار مشارکت فعال دارد و با رفتارهایی ماننـد  
بلندکردن دست و فشاردادن دکمـه، بـه محـرك    

 دهد بسامدي یا محرك گفتاري پاسخ می تک

  
  سنجی  غربالگري شنوایی

    screening audiometry,  
    identification audiometry, 
  sweep check-test 

] ßسنجش سریع توانـایی افـراد در    ]شناسـی   اییشنو
ــدودة    ــک مح ــاي صــوتی در ی ــنیدن محرکه ش
ــراي      ــت ب ــا شــدت ثاب ــتاندارد ب ــامدي اس بس

سـنجی   شناسایی افرادي که به اقدامات شنوایی
  بیشتر نیاز دارند

  
  سنجی  گفتاري شنوایی

    speech audiometry 
] ßسـنجش مهارتهـاي درك گفتـار     ]شناسـی   شنوایی

ت گفتار و بازشناسی واژه و جمله شامل دریاف
 و همچنین پردازش گفتار ترکیبی

  
  انشناس  کودک شنوایی

    pediatric audiologist 
] ßــنوایی ــنوایی  ]شناســی  ش ــص ش ــی  متخص شناس

 کودکان
  هیشناسی  آزمایشگا شنوایی

    experimental audiology 
] ßشناسی که به اي از شنوایی شاخه ]شناسی  شنوایی  

مایشگاهی دستگاه شنوایی و کارکرد بررسی آز
 پردازد آن در انسان و حیوانات می

  

  شناسی  بالینی شنوایی
    clinical audiology 

] ßشناسـی کـه    اي از شـنوایی  شاخه ]شناسی  شنوایی
هدف آن تشخیص آسیبهاي شنوایی و در اغلب 
مــوارد انجــام اقــدامات توانبخشــی بــراي افــراد 

 شنوا و ناشنواست کم
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  شناسی  تشخیصی شنوایی
    diagnostic audiology 

] ßشناسی که به اي از شنوایی شاخه ]شناسی  شنوایی  
تشخیص افتراقی میان انواع محیطـی و مرکـزي    

شـــنوایی  کــم  (retrocochlear)حلزونـــی  و پــس 
 پردازد می

  

  شناسی  تفریحات شنوایی
    recreational audiology 

] ßشناسی که به  ییاي از شنوا شاخه ]شناسی  شنوایی
حفاظت از شنوایی در جریان فعالیتهاي تفریحی  

 پردازد از قبیل تیراندازي و شنیدن موسیقی می
  

  شناسی  سالمندان شنوایی
    geriatric audiology 

] ßشناسی که به  اي از شنوایی شاخه ]شناسی  شنوایی
 پردازد مشکالت شنوایی سالمندان می

  

  شناسی  قانونی شنوایی
    forensic audiology 

] ßشناسی که به  اي از شنوایی شاخه ]شناسی  شنوایی
بررسی مشکالت شنوایی براي اهـداف حقـوقی   

 پردازد می
  

  شناسی  کودکان شنوایی
    pediatric audiology 

] ßشناسی که به   اي از شنوایی شاخه ]شناسی  شنوایی
مطالعه و ارزیابی و درمان اختالالت شنوایی در  

 پردازد یکودکان م
  

 baseline audiogram نگارة  پایه شنوایی
] ßاي که مبناي مقایسۀ  نگاره شنوایی ]شناسی  شنوایی

گیـرد و بـراي    هاي بعدي قرار مـی  نگاره شنوایی
ــر در      ــین هرگونــه تغیی ــایش شــنوایی و تعی پ

 رود کار می حساسیت شنیداري در آینده به

  

  نگارة  رفتاري شنوایی
    behavioural audiogram 

] ßــنوایی ــی  شـ ــنوایی ]شناسـ ــل از  شـ ــارة حاصـ نگـ
  سنجی رفتاري شنوایی

  

  اي نگارة  زنجیره شنوایی
    serial audiogram 

] ßدر برنامۀ حفاظت شنوایی، هریک  ]شناسی  شنوایی
ــنوایی ــاره از شـ ــه از    نگـ ــاي یـــک مجموعـ هـ

ها کـه بـا فاصـلۀ زمـانی معـین از       نگاره شنوایی
شـنوایی تهیـه   نگارة دیگر بـراي پـایش    شنوایی

 شود می
  

 groundswell  شور  سیاسی
حمایت مشتاقانۀ اکثر مردم یا طرفداران  ]سیاسـی [

مشـی   هاي پایین یک حزب از خط و اعضاي رده
 یا نامزد آن حزب

  

 halocline  شیب شوري
] ßاي از آب اقیانوسها که در آن  الیه ]شناسی اقیانوس

 شوري، شیو عمودي دارد
  

 detergency  شویندگی
فرایندي که در آن چرك را از منسوج یـا   ]شـیمی [

 کنند مادة مورد نظر جدا و وارد محلول می
  

 hard detergent  شویندة  سخت
اي کـه در طبیعـت تجزیــه    مـادة شـوینده   ]شـیمی [

  شود نمی
   ruddervon  سکان شهپر

سـکان  سطحی در لبۀ فرار بال کـه نقـش    ]هوایی[
اهاي و شهپر را در هواپیم سکان افقیو  عمودي

 کند بدون دم ایفا می
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 city break  شهرتعطیلی
ــاهتعطــیالت  ]گردشــگري[ شــهرهاي  مــدتی در کوت

معموالً تعطیالت آخر هفتـه را نیـز در   بزرگ که 
قیمـت   ارزانهـاي   عرفـه گیرد و مشـمول ت  بر می

 شود می
  

 primitive streak  شیار  آغازین
خطی مبهم در انتهاي دمـی صـفحۀ    ]ع. پایۀ پزشکی[

ــ ــانۀ    (embryonic disc)انی روی ــین نش ــه اول ک
 تشکیل محور طولی رویان است

  
 score line  شیار  بازشو

بنـدي کـه    اي در بسته بریده  بخش نیمه ]غذا فناوري[
 کند دن بسته را آسان میکر باز

  
 recoverable slope  پذیر شیب  برگشت

عبـور اسـت و راننـدة     شیبی که قابـل  ]شهري درون[
خـودرو را بـه مسـیر اصـلی     توانـد   خودرو می
 بازگرداند

  
  ناپذیر شیب  برگشت

    non-recoverable slope 
راننـدة  عبور است ولی  شیبی که قابل ]شهري درون[

امکـان  خودرو ناچار است آن را تا انتهـا بـدون   
 برگشت بپیماید

  
 side ramp  راهۀ  جانبی شیب

اي که در طـرفین کشـتی قـرار     راهه شیب ]ییایدر[
باري  تخلیه و بارگیري کاالهاي چرخدارد و در 

  شود از آن استفاده می
  عبور شیب  غیرقابل  

    non-traversable slope 

شــیبی کــه در آن احتمــال برگشــت   ]شــهري درون[
راننده بـه مسـیر اولیـه وجـود نـدارد و راننـده       

  نداردنیز توانایی توقف ایمن خودرو را 
  

 traversable slope  عبور   شیب  قابل
شــیبی کــه در آن احتمــال برگشــت   ]شــهري درون[

تواند  راننده به مسیر اولیه ضعیف است، اما می
ایمـن  وسیلۀ نقلیـه را  کاستن از سرعت خود با 

  متوقف کند
  

 tip line  خط شیب
سطح تماس دو نهشـتۀ متـوالی در    ]شناسی باستان[

یک چال یا گودال که شکل و زاویه و تعداد آنها 
ــورت   ــاي ص ــوع فعالیته ــاي  گرف ن ــه در زمانه ت

 سازد اي روشن می  تا  اندازهرا متفاوت 
  

 امیرنشین  ←نشین   شیخ
  

 bleed valve  شیر  برچین
شیري در موتورهاي توربین گـازي کـه    ]نظامی[ 

 سازد خروج هوا را ممکن می
  

 combinatorial chemistryشیمی  ترکیبی
تعـداد کمـی از    دادن روشی براي واکنش ]شیمی[

براي تولید همزمان تعداد بسـیار   مواد شیمیایی
زیادي از ترکیبات که با غربالگري این ترکیبات 

هــاي دارویــی  محصــوالت مفیــدي ماننــد گزینــه
 شوند مشخص می

  

 atmospheric chemistry  ّشیمی  جو
]وبررسی ترکیب  ]جآنو تبدیلهاي شیمیایی  جو  

  

 prevalence  شیوع
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بـتال بـه   تعداد کل موارد جدیـد و قـدیم ا   ]پزشـکی [
یا وقوع رویدادي در یک جامعه در یـک   بیماري

 دورة زمانی مشخص



  

  ص
 saponification  شدن صابونی

 یـا  واکنشی شیمیایی کـه در آن یـک بـاز    ]شیمی[
 کند چربی یا اسید چرب را به صابون تبدیل می

  
 lame duck  منصب  رفتنی صاحب

مقام مسئولی کـه جانشـین او مشـخص     ]سیاسی[
ــهشــده اســت و ه هــاي آخــر مســئولیتش را  فت

  گذراند می
 رفتنی متـ .

  
 پاالیۀ جذب  ←صافی  جذب  

  
 ,biofilter صافی  زیستی

  biological filter 
بستري از شن یا سنگ یا مواد دیگر  ]زیسـت  محیط[

کند و میزان کـارایی   که فاضالب از آن عبور می
 آن به کنش زیستی بستگی دارد

  
 buffet breakfast  صبحانۀ  بوفه

اي خودگزین که حداقل شامل  صبحانه ]گردشگري[
 شود می صبحانۀ مخصوص

 full breakfast  صبحانۀ  کامل
 صبحانۀ مخصوصاي شامل  صبحانه ]گردشـگري [

 عالوة غذاهاي سرد و گرم به
  

 expanded breakfastصبحانۀ  مخصوص
 صـبحانۀ معمـولی  اي شـامل   صـبحانه  ]گردشگري[

ــه ــتهاي    ب ــالوة پنیــر و گوش ــرد و انــواع  ع س
 نوشیدنیهاي سرد و گرم

  

 continental breakfast صبحانۀ  معمولی
اي شامل حداقل نان و کـره و   صبحانه ]گردشگري[

مارماالد یا مربا یا هردو و یـک نـوع نوشـیدنی    
 گرم

  

 abstract set  صحنۀ  انتزاعی
اي که با عناصر سـاده و نمـادین    صحنه ]ینمایش[

 کند می لقااگر افضاي واقعی را در ذهن تماش
  

 ,multiple setting  صحنۀ  چندچینشی
  simultaneous setting, 
  composite setting 
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صـحنۀ   سـه یـا چنـد   اي مرکب از  صحنه ]ینمایش[
تشـکیل  مجزا که همزمان کل صـحنۀ نمـایش را   

 دهد می
 shell midden, shell mound  کپه صدف

 اي از پوستۀ خـارجی صـدفها   توده ]شناسی باستان[
 اند هم تلنبار شده  که به مرور زمان روي

  
 ,dominant trait  صفت  بارز

  dominant character 
صفتی که در هر دو حالت جـورتخمی   ]شناسی ژن[

 شود و ناجورتخمی ظاهر می
  

 ,polygenic trait  صفت  چندژنی
  polygenic character 

تـأثیر   اي کـه تحـت    نمـودي  خویژگی ر ]شناسی ژن[
 چند ژن استمتقابل 

  
 ,recessive trait  صفت  نهفته

  recessive character 
صفتی که فقـط در حالـت جـورتخمی     ]شناسـی  ژن[

 شود ظاهر می
  

 elevator tab  صفحک  سکان  افقی
سـکان  کننده که متصل به  صفحکی تنظیم ]هـوایی [

 است افقی
  

 ,mirror plane  اي صفحۀ  آینه
  mirror plane of symmetry 

اي کـه بلـور یـا سـاختار      هر صـفحه  ]شناسی زمین[
بلوري یا تقارن بلوري را طوري تقسیم کند که 

  طرف دیگر باشد ايِ هر بخش بازتاب آینه

در بلور که نیمی از بلور فرضی اي  صفحه ]فیزیک[
  ايِ نیم دیگر است نسبت به آن، تصویر آینه

  plane of symmetry  صفحۀ تقارن متـ .
  اي ینهصفحۀ تقارن آ        

  plane of mirror symmetry 
  

 sclerotome2  ساز صفحۀ  استخوان
سـوي طنـاب    پار که به بخشی از تَن ]ع. پایۀ پزشکی[

یابـد و بافتهـاي اسـتخوانی     پشتی گسترش مـی 
 آید وجود می ها از آن به ها و دنده مانند مهره

  

 fuse plate  صفحۀ  ایمنی
یـۀ  اي که در مفصـل سـازة پا   صفحه ]شهري درون[

در برابر نیـروي   هرچندشود و  عالئم نصب می
در هنگام برخورد وسیلۀ نقلیـه   ،باد مقاوم است

شـکند تـا از شـدت تصـادف      با پایه درهـم مـی  
 کاسته شود

  

 ,dermatome3  ساز صفحۀ  پوست
  cutis plat 

پوستی که  پار میان نتَي کناربخش  ]ع. پایۀ پزشـکی [
 آید وجود می پوست از آن به

  
 اي صفحۀ آینه  ←قارن  صفحۀ  ت

  
 اي صفحۀ آینه  ←اي   صفحۀ  تقارن  آینه

  

  صفحۀ  دوقلویی
    twin plane, twinning plane 

صـفحۀ مشـترکی کـه در امتـداد آن      ]شناسـی  زمین[
بلورهــاي منفــرد در یــک بلــور دوقلــو آرایــش  

 متقارن دارند
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صفحۀ تقارن مشترك بین دو جزء بلـور   ]فیزیـک [
 دوقلو

  

 drift surface  صفحۀ  رانش
اي که مسیر حرکت ذرة باردار در  صفحه ]فیزیک[

 اي در آن قرار دارد میدان مغناطیسیِ چنبره
  

 ,neural plate  صفحۀ  عصبی
  medullary plate 

در پوســت  ضــخیم بــرونصــفحۀ  ]ع. پایــۀ پزشــکی[
 آید وجود می از آن به لولۀ عصبیرویان که  

 ,floor plate, ventral plate  صفحۀ  کفی
  bodenplatte 

لولـۀ  در ناحیۀ شکمی  نواري طولی ]ع. پایۀ پزشکی[
حرکتـی مغـز    هـاي  یاختـه  که پـی رویان  عصبی
 آید وجود می و نخاع از آن به (hindbrain)پسین 

  
 ,myotome1  ساز صفحۀ  ماهیچه

  myomere, muscle plate 
هـاي   پـار کـه ماهیچـه    نبخشی از تَ ]ع. پایۀ پزشـکی [

 آورد ود میوج مخطط را به
  

 میانی حفرة گوش ←صماخ  

  
 tympanometry  سنجی صماخ

 ] ßروشی کـه در آن عملکـرد پـردة     ]شناسی  شنوایی
گوش و گوش میانی به لحاظ میزان عبور صـدا  

  شود یا مقاومت در برابر آن سنجیده می
 سنجی تبیره متـ .

  
 Santalales  سانان صندل

  هــایی  ا گونــهدار بــ اي از گیاهــان گــل راســته ]گیــاهی[

انگلی که در همۀ نقـاط جهـان    اغلب انگلی یا نیمه
گرمسـیري   ویژه در نواحی گرمسیري و نیمه به
 رویند می

  

 ejection system  پران صندلی
اي که صندلی هواپیما را با فرمان  سامانه ]نظـامی [

  کند خلبان به بیرون از اتاقک خلبان پرتاب می
  

 leisure industry  صنعت  فراغت
مجموعۀ فعالیتهایی که در جهت تأمین  ]گردشگري[

کاال و خدمات براي گردشـگران در طـی اوقـات    
  شود شان انجام می فراغت

  

 freight account  فرستحساب   صورت
ـایی [ حسـابی کـه خـط کشـتیرانی یـا       صورت ]دری

کند و  صاحب کشتی به فرستندة کاال تسلیم می
آن نحـوة محاسـبۀ    ،کل مبلغ پرداختی عالوه بر
داللـی و  هـاي   هزینهشروط قرارداد و  مطابق با

  شود را نیز شامل می ها هزینهدیگر 
  

 bycatch  صید  ضمنی
] ßطـور اتفـاقی در    آبزیـانی کـه بـه    ]شناسی اقیانوس

  افتند هاي تجاري به دام می هنگام صید گونه
 



  

  ض
 scrap1 ضایعات

دورریزهـاي حاصــل از فراینــدهاي   ]زیســت محـیط [
  تولید

  
 scrap metals ت  فلزيضایعا

دورریزهاي فلزي مانند کابل و لولـه   ]زیست محیط[
 و قطعات خودرو و رادیاتور

 فلزقراضه متـ .
  

 body thickness  ضخامت  بدنه
حداکثر ستبراي بدنۀ قوطی در بـرش   ]غذا فناوري[

 طولی درز
  

 end thickness  ضخامت  در
حداکثر سـتبراي در قـوطی در بـرش     ]غذا فناوري[

 لی درزطو
  

 seam thickness  ضخامت  درز
در  درز مضــاعفحــداکثر ســتبراي  ]غــذا فنــاوري[

 جهت عمود بر تاخوردگیهاي درز

  
 countersabotage  ضدخرابکاري

 یـا  منظور شناسـایی  اقدام ضداطالعات به ]نظامی[
  خرابکاريسازي یا جلوگیري از  خنثی یا انهدام

  

 لباس ضدشتاب  ←ضدشتاب  
  

 counterstealth  ضدشناساگریزي
را  شناساگریزينوعی فنّاوري که کارایی  ]نظامی[

 کاهش دهد
  

 crashworthy  تاب ضربه
ویژگی مـوانعی کـه در آزمایشـهاي     ]شهري درون[

تأییـد  مقاومت آنهـا در برابـر ضـربه     گوناگون
 شده باشد

  

 draft gear carrier  گیر  قالب ضربه
 میراگر سامانۀ کشش ]ریلی[

  

 load factor, LF  ضریب  اشغال



گیري بهره ضریب    211

شده به کل  نسبت تعداد صندلیهاي اشغال ]هوایی[
 صندلیها در هواپیماهاي مسافربري

  

 stowage factor  ضریب  بارچینی
کنـد بـه    نسبت فضایی که کاال اشغال می ]دریایی[

  آنوزن 
 utilisation factor  گیري بهره ضریب  

دهد چه مقدار از  شاخصی که نشان می ]مخـابرات [
ت رسانۀ انتقال مخـابراتی بـراي حمـل    کل ظرفی

 رود کار می ها به اطالعات بین گره
  

  ضریب  پخش  متقابل
    coefficient of mutual diffusion 

]وکمیتی در نظریۀ جنبشی گازهـا کـه میـزان     ]ج
تمایل گازها بـه پخـش شـدن در یکـدیگر را در     

  کند تالطم تعیین می شارش بی
  

 leading coefficient  ضریب  پیشگام
متغیـره، ضـریب    اي یـک  در یک چندجمله ]ریاضی[

 اي که بیشترین درجه را دارد جمله
  

  absorption coefficient  ضریب  جذب
کسري از انرژي که در فراینـد جـذب در    ]فیزیک[

  شود واحد طول مسیر جذب می
 absorption ratio  نسبت جذب  متـ .

 pitting factor  دار  شدن ضریب  حفره
] ß تـرین حفـرة موجـود در     عمـق عمیـق   ]دگیخـور

هـا کـه    بـر متوسـط عمـق حفـره      تقسـیم  ،سطح
ــاس  ــبه  آن براسـ ــاهش وزن محاسـ ــزان کـ میـ

 شود می

  
 solubility coefficient پذیري ضریب  حل

تواند در دما و فشار  حجمی از گاز که می ]شیمی[
 ل حل شودمشخصی در واحد حجم حالّ

  
 velocity factor  ضریب  سرعت

/  معیاري براي مقایسۀ سرعت سـیگنال  ]راتمخاب[
نشانک در محیط انتقال با سرعت آن در هـواي  

تأثیر مواد عـایق و   طور معمول تحت  آزاد که به
 ساختار محیط انتقال است

 



  

  ط
 anticlinorium  طاقدیسگان

ــین[ ــی زم ــکل از   ]شناس ــی متش ــاختاري طاقدیس س
 اي از طاقدیسها و ناودیسها مجموعه

  

 reflexology  بیطب  بازتا
که در آن با استفاده درمان نوعی روش  ]پزشکی[

از تحریک نقاطی در دست و پا، به تسـکین درد  
 پردازند و معالجۀ نقاط دیگر بدن می

  

 acupuncture  طب  سوزنی
که در آن سوزنهاي درمان نوعی روش  ]پزشـکی [

کنند و  ظریفی را در نقاط خاصی از بدن فرو می
اخــتالالت  معالجــۀرد یــا هــدف از آن تســکین د

 مربوط به دستگاههاي مختلف بدن است
  

 acupressure  طب  فشاري
که با فشار انگشـتان   درماننوعی روش  ]پزشکی[

 باعث تسـکین درد  بر روي نقاط خاصی از بدن
حسی یا تنظیم کارکرد بخشـهایی از   ایجاد بی یا

 شود بدن می
  

 tier  طبقه

شـدة   چیـده  هـم  هـاي روي  الیـه هریـک از   ]دریایی[
بارگُنجها که براي شناسایی محل استقرار آنهـا  

 شود  گذاري می شماره
 attribute class طبقۀ  اطالعات  توصیفی

 اطالعات توصیفیگروه مشخصی از  ]برداري نقشه[
  

 survey class  طبقۀ  برداشت
 در برخـی کـه   هـا  برداشت اي از دسته ]برداري نقشه[

 باشند داراي اشتراکاتیمعیارهاي مشخص 
  

  اي بندي  اندازه طبقه
    numerical classification, 
  numerical taxonomy 

ــتان[ ــی باس ــته ]شناس ــۀ    دس ــاي نظری ــر مبن ــدي ب بن
بنــدي در ریاضــیات کــه بــر پایــۀ آن بــا  دســته
ها، براي معرفی هر  گیري از نظریۀ مجموعه بهره

  شود شاخصه از یک عدد استفاده می
  

  بندي  باستانشناختی طبقه
    archaeological classification 

هــــاي  دهــــی داده ســــامان ]شناســــی باســــتان[
ــتان ــا و دســته   باس ــناختی در گروهه ــاي  ش ه
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مشخص و متمایز براسـاس میـزان یکسـانی و    
 هاي اصلی آنها همسانی ویژگیها و شاخصه

  

  اي شناسه بندي  تک طبقه
    monothetic classification 

س یـک مشخصـۀ   بندي براسا دسته ]شناسی باستان[
 منفرد و مهم

  لیبندي  تکمی طبقه
    secondary classification 

هـاي   بندي براساس شاخصـه  دسته ]شناسی باستان[
تحلیلی یا اسـتنباطی کـه غالبـاً متخصصـان در     

 دهند آزمایشگاههاي تخصصی انجام می
  

  بندي  تمایزي طبقه
    paradigmatic classification 

سـامانمند گروهـی از    بنـدي  دسـته  ]شناسـی  باستان[
هـاي بـارز از    مواد فرهنگی براسـاس شاخصـه  

 شده تعیین ازپیشهاي  شاخصهمیان 
  

  اي بندي  چندشناسه طبقه
    polythetic classification 

اي از  بندي براساس مجموعـه  دسته ]شناسی باستان[
  هاي مشترك مشخصه

  
  اي بندي  سلیقه طبقه

    arbitrary classification, 
  intuitive classification 

بنـــدي براســـاس داوري  دســـته ]شناســـی باســـتان[
  کننده مشاهده

  
  اي بندي  شاخه طبقه

    cladistic classification 
 بندي براساس تشابه و تفاوت دسته ]شناسی باستان[

  
 formal classification  بندي  شکلی طبقه

بندي براساس ظاهر یا شـکل   دسته ]شناسی باستان[
 ها یافته

  
  بندي  کارکردي طبقه

    functional classification 
ــدي براســاس شاخصــۀ   دســته ]شناســی باســتان[ بن

 کارکردي
  بندي  مقدماتی طبقه

    primary classification 
ــتان[ ــاهدة   دســته ]شناســی باس ــدي براســاس مش بن

ــه   شاخصــه ــب ب ــه اغل ــکار ک ــاي آش ــیلۀ  ه وس
 شود شناسان در محوطه انجام می باستان

  
 herbal medicine, herbalism طب  گیاهی

ی که در آن منحصراً از  درماننوعی نظام  ]پزشکی[
  شود هاي گیاهی استفاده می داروها و فراورده

 گیاهی پزشکی متـ .

  
 naturopath  درمانگر طبیعت

و تخصـص   درمـانی  طبیعتفردي که در  ]پزشکی[
 در آن حوزه فعالیت دارد

  
 ,naturopathy  درمانی طبیعت

  naturopathic medicine 
بر اسـتفاده از   مبتنی  درماننوعی روش  ]پزشکی[

غذاهاي طبیعی و نور و هواي پـاك و ورزش و  
 پرهیز از مصرف دارو

  
 ,landscape planning  طراحی  منظر

  landscape design 
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ریزي کاربري زمـین کـه    بخشی از برنامه ]جنگل[
گیري در مورد عوامـل طبیعـی    هدف آن تصمیم

هـاي   سازگانها و حوضه مقیاس، مانند بوم بزرگ
ــا   ــش، ب ــی و   زهک ــهاي فرهنگ ــه ارزش ــه ب توج

  شناختی است زیبایی
  landscaping    منظرسازي . متـ

  
 ,warmed over flavourگرمایی بیش  طعم

  WOF 

ی کـه در غـذاهاي گوشـتی     طعم گشته ]غـذا  فناوري[
 شود زدة آماده ایجاد می یخ

 bond length, bond distanceطول  پیوند
هاي دو اتـم در   فاصلۀ متوسط بین هسته ]فیزیک[

 مولکول پایدار
  

 absorption length  طول  جذب
مسافتی که در فراینـد جـذب در طـی آن     ]فیزیک[

 شدت فرودي کاهش یابد e/1شدت تابش به 
  

  طول همدوسی  ←طول  فرید  
  

 body hook length  طول  قالب  بدنه
 دنه در تاخوردگیهاي درزطول لبۀ ب ]غذا فناوري[
  

 ,cover hook length  طول  قالب  در
  end hook lengh 

طول لبۀ در در موازات تاخوردگیهاي  ]غذا فناوري[
 درز

  
 fetch length, fetch1  طول  موجگاه

] ßموجگاهطول ناحیۀ  ]شناسی اقیانوس  

  
 field length  طول  میدان

 وبرخاســت و مســافت الزم بــراي نشســت ]هــوایی[
و برخاسـت نافرجـام هـواگرد و     ـ ایست شتاب

 دیگر موارد مندرج در کتابچۀ راهنماي پرواز
  

  طول  میدان  متوازن
    balanced field length, BFL 

طول باندي که در آن مسافت برخاست با  ]هوایی[
 مسافت اضطراري برابر باشد

  
  طول  میدان  نامتوازن

    unbalanced field length 
باندي که در آن مسافت برخاست با  طول ]هوایی[

 مسافت اضطراري برابر نباشد
  

 ,coherence length  طول  همدوسی
   coherence distance, Fried parameter 

] ßشعاع محدوده ]رصدي نجوم  کـه جـذر    اي از جـو
موج نوري که از  میانگین مربعیِ تالطم در جبهه

  گذرد یک رادیان باشد آن می
  Fried length    طول فرید متـ .

  

 pulse-height spectrumطیف  ارتفاع  تَپ
طیف حاصل از توزیع ارتفاع تَپها/ پالسها  ]فیزیک[

 موج یا انرژي تابش برحسب طولِ
  

  diffraction spectrum  طیف  پراش
دلیـل وجـود     طیفی که دراثر پراش و بـه  ]فیزیک[

  آید ِموجهاي مختلف در نور چشمه پدید می طول
  

  گاما پرتو سنجی  طیف
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    gamma-ray spectrometry 

گیـري انـرژي    هریک از روشـهاي انـدازه   ]فیزیک[
 اي گاما در فیزیک هسته پرتوِ

  
  اي نورسنج  دوباریکه  طیف

    double-beam spectrophotometer,  
    dual-beam spectrophotometer  

افزاري مجهز به یک مدار فتوالکتریک  سنج ]شیمی[
مـوج   ري تفاوت جذب دو طـولِ گی که براي اندازه
 رود کار می هم به به خیلی نزدیک

  
  شینورسنجی  بازتاب طیف

    reflectance spectrophotometry 
گیـري نسـبت شـار     روشی بـراي انـدازه   ]شـیمی [

قابلیت پخش نور به نوري با اي  تابشی از نمونه
 شود که از یک نمونۀ استاندارد پخش می



  

  ظ
  هشد بندي ظرف  آب

    hermetically sealed container 
ظرفـی کـه بـراي جلـوگیري از ورود      ]غذا فناوري[

ــترون   ــعیت سـ ــظ وضـ ــدامگانها و حفـ  ،ریزانـ
 نفوذ شده است غیرقابل درزگیري

  
  ظرف  خمیرکاغذيِ  قالبی

    mo(u)lded pulp container 
ظرفی متشکل از مواد خمیري حـاوي   ]غذا فناوري[

 ده استی شده  الیاف سلولزي که با قالب شکل
  

 edible container  ظرف  خوردنی
نـوعی ظـرف مـواد غـذایی کـه قابـل        ]غـذا  فناوري[

 خوردن است
  

 microwaveable container پز ظرف  موج
 داخــلظرفــی کــه در برابــر گرمــاي  ]غــذا فنــاوري[

 است مقاوم ریزموج
  

 tonnage  ظرفیت
  گنجایش حجمی یا وزنی کشتی ]دریایی[

  بار نتُ متـ .

  پذیري آالیندهظرفیت  
   assimilative capacity 

و فاضالبی که یـک  مواد سمی  مقدار ]زیست محیط[
سـوء بـر    آنکه آثار تواند بپذیرد بی میآب حجم 

  داشته باشدآبزیان و انسان 
  

 runway capacity  ظرفیت  باند
برخاسـتهاي ممکــن یــا   و بسـامد نشســت  ]هـوایی [

 نشستدر کمینه مجاز با فاصلۀ تقرب 
  

 ,cubic capacity  ت  حجمیظرفی
  measurement capacity  

ـایی [ مجموع ظرفیت انبارها و دیگر فضـاهاي   ]دری
ــا    مفیــد بــراي حمــل بــار کــه برحســب فــوت ی

 شود گیري می مترمکعب یا گالن یا لیتر اندازه

  
 ,deadweight  ظرفیت  حمل

   deadweight all told, deadweight 
  cargo capacity, deadweight capacity,  

  deadweight tonnage, total  
    deadweight, deadweight carrying 
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  capacity, net capacity, useful 
  capacity, cargo carrying capacity  

ظرفیت کلی کشتی براي حمـل محمولـه،    ]دریایی[
اعم از بار و مسـافر و آذوقـه و آب شـیرین و    

که  سوخت و خدمه و تجهیزات کشتی، تا جایی
  خط شاهین آن در حد مجاز قرار گیرد

  

 net tonnage, NT  ظرفیت  خالص
 ظرفیت مفید کشتی براي باربري کـه بـا   ]دریـایی [

ــرفتن ــتی   درنظرگ ــالص کش ــت ناخ ــا و ظرفی ب
  شود فرمولهاي خاص محاسبه می

  

  ظرفیت  طولی  خودرو
    linear vehicle capacity 

یستادن صندلی یا نفرـ فضاي اتعداد  ]شهري درون[
 براي مسافر در واحد طول خودرو

  
 freight tonnage  ساز ظرفیت  کرایه

براي حمل  کشتی حجمی یا ظرفیت وزنی ]دریایی[
  بار

  
 gross tonnage, GT  ظرفیت  ناخالص

ـایی [ ظرفیــت مکانهــاي بســتۀ کشــتی کــه بــا  ]دری
 شود فرمولهاي خاص محاسبه می

  



  

  ع
 feature  عارضه

ــه[ ــرداري نقش ــه ]ب ــوط و   مجموع ــاط و خط اي از نق
هاي مکانی که بیانگر  چندضلعیها در پایگاه داده

 یک شیء در جهان واقعی است
  

  نگاشتی عارضۀ  آب
    hydrographic feature 

کـه   نحـوي  واقع در کرانـه بـه  عارضۀ  ]برداري نقشه[
 بخشهایی از آن در زیر آب باشد

  

 ,linear feature  عارضۀ  خطی
  line feature 

صـورت یـک    اي مکانی که بـه  عارضه ]داريبر نقشه[
ــه   ــا مجموع ــط ی ــایش داده   خ ــوط نم اي از خط

 شود می
  

 ,areal feature  عارضۀ  سطحی
  area feature 

شکلی بسـته کـه محـدودة داخـل آن      ]برداري نقشه[
  سطحی همگن دارد

  

 natural feature  عارضۀ  طبیعی

اي که سـاختۀ دسـت انسـان     عارضه ]برداري نقشه[
 نیست

 ,man-made feature  رضۀ  مصنوعیعا
  culture, cultural feature 

اي بر روي زمین که به دست  عارضه ]برداري نقشه[
 انسان ساخته شده است

  
 نگاشتی عارضۀ نقشه  ←  عارضۀ  نقشه

  
  برداشتی  عارضۀ  نقشه

    topographic feature 
عارضۀ بارز یا بخش مهمی از سطح  ]برداري نقشه[

نگاشـتی نشـان داده    نقشۀ عارضـه  زمین که در
  شود می

  
  نگاشتی عارضۀ  نقشه

    cartographic feature 
یا مصنوعی که بر  عارضۀ طبیعیهر  ]برداري نقشه[

  روي نقشه نمایش داده شده است
 map feature    عارضۀ نقشه متـ .
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 point feature  اي عارضۀ  نقطه

ــه[ ــرداري نقش ــه نشــان عارضــه ]ب ــک  اي ک ــدة ی دهن
 یت منفرد استموقع
 agent  عامل

دست آوردن اطالعات و  کسی که براي به ]نظامی[
انجام امور اطالعاتی یـا ضـداطالعاتی آمـوزش    

 دیده باشد
  

 integrating factor  گیري عامل  انتگرال
کـردن آن در یــک   تـابعی کـه بـا ضـرب     ]ریاضـی [

معادلــۀ دیفرانســیل همگــن، آن معادلــه بــه یــک 
 دشوبدیل معادلۀ دیفرانسیل کامل ت

  
 human factor  عامل  انسانی

شــناختی و   یژگیهــاي روانمجموعــۀ و ]نظــامی[
فرهنگی و رفتاري و سایر خصوصیات افراد یا 

گیریهــا و  کــه بــر تصــمیم اجتمــاعیگروههــاي 
در یک جامعـه  ها  انتشار اطالعات و تفسیر داده

  گذارد اثر می
  

 defoliating agent  ریز عامل  برگ
شیمیایی که باعث ریزش زودرس اي  ماده ]نظامی[

 شود برگ گیاهان می
  

 absorption factor  عامل  جذب
ــک[ ــرهم  ]فیزی ــال ب ــی از    احتم ــابش ناش ــنش ت ک

هاي پرتوزایی که در یـک انـدام مشـخص     هسته
 شوند وارد می

  
 solubilizing agent  پذیرساز عامل  حل

پـذیري مـواد کمـک     اي که به حـل  هر ماده ]شیمی[
 کند می

  
 biological agent  یستیعامل  ز

ریزاندامگانهایی که باعث بیماري در افراد  ]نظامی[
  دنشو و گیاهان و حیوانات می

 limit ordinal  عدد  ترتیبی  حدي
ترتیبی که مقدم بالفصـل نداشـته    يعدد ]ریاضی[

 باشد
  

 ابهام  ←عدد  صحیح  ابهام  

  
 cavitation number  عدد  کاواکی

ر به نیـروي لختـی در   نسبت نیروي فشا ]فیزیک[
 زا هاي کاواك پدیده

  
 lenticel  عدسک

ــی زیســت[ ــکل از یاختــه   ]شناس ــذي متش ــاي  منف ه
غیرمتراکم در پیراپوست ساقۀ گیاهان چوبی که 

  کند پذیر می مبادلۀ گاز را امکان
 این واژه مصوب فرهنگستان اول است. توضیح:

  
 Lemna  عدسک  آبی

زي بـا رشـد   آبـ  آبیانِ اي از عدسک سرده ]گیاهی[
ماننـد و در   ریسـه آن هـاي   سریع که اغلب گونه
 سطح آب شناورند

  
 Lemnaceae  آبیان عدسک
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آبزي شـناور   سانانِ واش اي از قاشق تیره ]گیاهی[
ماننـد و کوچـک کــه گلهـاي آنهـا ریــز و      ریسـه 

 پرچمی است یک

  
 absorption lens  عدسی  جذبی

 موجهاي معینی اي که با جذب طولِ عدسی ]فیزیک[
 شود مانع عبور آنها می

  
 bifocal lens  عدسی  دوکانونه

نوعی عدسی که شامل دو بخش اسـت و   ]فیزیک[
 فاصلۀ کانونی هر بخش با دیگري فرق دارد

 ,anastigmat lens  عدسی  ناآستیگمات
  anastigmat 

عدسی مرکبی کـه آسـتیگماتی را کمینـه     ]فیزیـک [
بیراهـی  مـی   هــاي رنگـی و کــروي را در  کنــد و اَ

 دهد سامانۀ اپتیکی کاهش می
  

  عدم  قطعیت  ارادي
    intentional uncertainty 

عدم قطعیت ناشی از ارادة یک بازیگر  ]پژوهی آینده[
هاي موجـود   بینی گزینه هوشمند با توانایی پیش

 و نظارت بر آنها
  

 static uncertainty  عدم  قطعیت  ایستا
واکنش  زمان موقعیتی که در آن مدت ]پژوهـی  آینده[

 زمان هشدار است بیش از مدت
  

  عدم  قطعیت  بحرانی
    critical uncertainty 

مسائلی دربارة آیندة یـک پدیـده کـه     ]پژوهی آینده[
بینی آن دشوار است، ولی تأثیر چشمگیري  پیش

 هاي در دست اجرا دارد بر موفقیت برنامه

  
 dynamic uncertainty  عدم  قطعیت  پویا

زمان هشـدار   عیتی که در آن مدتموق ]پژوهی آینده[
  زمان واکنش است بیش از مدت

  
  عدم  قطعیت  تصادفی

    stochastic uncertainty 
هاي  عدم قطعیت ناشی از وجود پدیده ]پژوهی آینده[

 رو به تکامل و بدون هدف خاص
  

عدم قطعیـت    ←عدم  قطعیت  ساختاري  
  کیفی

 deep uncertainty  عدم  قطعیت  عمیق
گیرنـدگان   موقعیتی که در آن تصـمیم  ]ژوهیپ آینده[

ــالی     ــع احتم ــین توزی ــامانه و همچن ــدل س از م
 متغیرها و پیامدهاي مختلف آن آگاهی ندارند

  
  عدم  قطعیت  کمی

    quantitative uncertainty 
هـاي بـدیل    وضعیتی که در آن آینـده  ]پژوهی آینده[

معـادالت   منطق بنیادي یکسانی دارند و مجموعه
 دهد وابط میان آنها را نشان مییکسانی ر

  
  عدم  قطعیت  کیفی

    qualitative uncertainty 
هاي بدیل از  موقعیتی که در آن آینده ]پژوهی آینده[

  نظر ساختاري منطقهاي متفاوتی دارند
  عدم قطعیت ساختاري متـ .

    structural uncertainty 
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 flangeway width  رو عرض  لبه
گوشۀ ریل حرکت و سطح خط فاصلۀ بین  ]ریلی[

متـري از   میلـی  14درونی ریل نگهبان در تـراز  
 سطح تاج

  
 cargo sweat  عرقِ  بار

هنگـام ورود کشـتی از     رطـوبتی کـه بـه    ]دریایی[
گرم در نتیجۀ دیرتر  ،گرم ۀسرد به منطق ۀمنطق

  نشیند بر روي بار می ،شدن بار نسبت به محیط
  

  ,neuroepithelium1  1شپوش عصب
sense epithelium, sensory epithelium 

ــکی[ ــاوي  (epithelium)پوششـــی  ]ع. پایـــۀ پزشـ حـ
  هایی براي درك تحریکهاي محیطی گیرنده

 1پوشش پی متـ .
  ,neuroepithelium2  2شپوش عصب

پوسـتی   هاي بـرون  بخشی از یاخته ]ع. پایۀ پزشکی[
  سازند ها را می یاخته که در مرحلۀ جنینی پی

 2پوشش پی متـ .
  

 neurodegeneration  باهیت عصب
هـا   یاخته پیساختار کاستی فزایندة  ]ع. پایۀ پزشکی[

کاهش منجر به که و از میان رفتن بافت عصبی 
  شود عملکرد آنها می

  تباهی پی متـ .
  

 sensory neuron  عصب  حسی
کـــه  (afferent)رانـــی آو  عصـــب ]ع. پایــۀ پزشـــکی [

عصــبی  دســتگاهســوي  پیامهــاي حســی را بــه
 کند دایت میمرکزي ه

  

  عصب  حسی  اولیه
    primary sensory neuron 

عصبی حسی واقـع در ابتـداي یـک     ]ع. پایۀ پزشکی[
رانی مسیر آو(afferent)  آغاز و  اي گیرندهبا که

یـک عصـب حسـی ثانویـه خـتم      اي بـا   همایهبه 
  شود می

  
  عصب  حسی  ثانویه

    secondary sensory neuron 
رانی صب در یک مسیر آودومین ع ]ع. پایۀ پزشکی[

(afferent)  اولیـه   عصب حسیاي با  همایه درکه
عصبی دستگاه  تا درونشود و اغلب  می تحریک

 کند مرکزي پیشروي می
  

 neurogenesis  زایی عصب
و رشـد   هـا  اختـه ی تکوین پـی فرایند  ]ع. پایۀ پزشکی[

  عصبی بافت
 زایی پی متـ .

 neurite  شاخه عصب
 ۀیاختمنشعب از ائده یا شاخۀ زهر  ]ع. پایۀ پزشکی[

  ی، اعم از آسه یا دارینهعصب
 شاخه پی متـ .

  
 neuroaudiology  شناسی شنوایی عصب

] ßشناسی که به اي از شنوایی شاخه ]شناسی  شنوایی  
مطالعــه و بررســی اعصــاب دســتگاه شــنوایی  

 پردازد می
  

 neurotransmitter  میانجی عصب
 ازنگــام تحریــک اي کـه در ه  مــاده ]ع. پایـۀ پزشـکی  [

ــۀ آســه ــیاي  پایان ــۀ پ ــیش یاخت ــه پ اي آزاد  همای
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اي باعث  شود و پس از عبور از شکاف همایه می
  شود تحریک یا مهار یاختۀ هدف می

 میانجی پی متـ .
  

 essential oil  عطرمایۀ  روغنی
ترکیب معطر و فرّاري کـه معمـوالً از    ]غـذا  فناوري[

ن شـود و در روغـ   منـابع گیـاهی اسـتخراج مـی    
 محلول است

  

  ماندگی  رشد  زهدانی عقب
    intrauterine growth retardation, 
  IUGR 

رشــد ناکــافی جنــین در رحــم ناشــی از   ]تغذیــه[
تغذیـۀ   عوامل وراثتی یا بیماري مـادر یـا سـوء   

  جنین درنتیجۀ نارسایی جفت
  

 cure1  عالج
  بیماريدرمان موفق  ]پزشکی[

  

   curative  کننده عالج
یـا   بیمـاري  درمـان ی آنچـه باعـث   ویژگ ]پزشکی[

 شود آن می بهبود

 signal  1عالمت
به راننـدة   پیامابزاري دیداري براي انتقال  ]ریلی[

 قطار و دادن مجوز حرکت یا توقف قطار
  

 symptom  2عالمت
آن را ابـراز   بیمارمشخصۀ غیرعینی که  ]پزشکی[

 کند می

  
 ,survey marker  عالمت  برداشت

  marker, mark 

اي کـه بـراي مشـخص کـردن      نشانه ]بـرداري  هنقش[
در محـل مــورد نظـر نصــب    ایسـتگاه برداشــت 

 شود می
  

 exit signal  عالمت  خروج
عالمتـی کـه در انتهـاي محـدودة ایسـتگاه       ]ریلی[

 شود نصب می
  

  ,loading mark  خط  شاهین  تعالم
  loadline mark, loadline disc, 
  Plimsoll mark 

ـایی [ ی بر روي بدنۀ کشـتی کـه   ی رسمتعالم ]دری
 است بارگیريدهندة حد مجاز  نشان

  

 automatic signal  عالمت  خودکار
خودکـار پـس از عبـور    طور  بهعالمتی که  ]ریلی[

 شود یک قطار براي قطار بعدي فعال می
  

 block signal  عالمت  سیرگاه
عالمتی که براي هدایت قطارهـاي ورودي   ]ریلی[

 شود در ابتداي سیرگاه نصب می
  

 ,start signal  عالمت  شروع  حرکت
  dispatching signal, starter signal 

عالمــت آغــاز بــه حرکــت کــه در انتهــاي   ]ریلــی[
 شود سکوي ایستگاه نصب می

 symptomatology  شناسی عالمت
اي از پزشـکی کـه بـه شـناخت و      شاخه ]پزشـکی [

 پردازد ها می بیماری عالئممطالعۀ 

  
 calling-on signal  عالمت  فراخوان

عالمتی فرعـی کـه بـر روي پایـۀ عالمـت       ]ریلـی [
شود و در مواقعی که بخشی از  ورود نصب می
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خط تحت  نظـارت  ورود اشـغال اسـت   عالمـت، 
ورود قطار را با محدودیت سرعت، مجاز اعالم 

 کند می
  

  روي عالمت  نقطۀ  نشانه
    runway aiming point marking, 
    aiming point marking  
شــده در نقطــۀ  دو خــط مــوازي ترســیم ]هــوایی[ 

روي که براي نشست صـحیح بـه خلبـان     نشانه
 کند کمک می

  
 home signal  عالمت  ورود

عالمتی که پیش از سوزن ورودي ایستگاه  ]ریلی[
شـود و مجـاز بـودن ورود قطـار را      نصب مـی 

 کند مشخص می

  
 symptomatic  عالمتی

 بیمـاري  عالئمویژگی آنچه به عالمت یا  ]پزشکی[
 شود مربوط می

  
 runway markings  عالئم  باند

هـاي بانـد اعـم از حـروف و      همـۀ نشـانه   ]هوایی[
 آمیزیها چراغها و خطوط و رنگ

  
 roadside signs  کنار عالئم  راه

تابلوهایی که پایـۀ آنهـا در کنـار راه     ]شهري درون[
 شود نصب می

 Utricularia  انبانی علف
گونه کـه   224انبانیان با  علفاي از  سرده ]گیاهی[

در آبهاي شیرین یا بر سطح خاکهاي مرطـوب  
 رویند و جام آنها شبیه ارکیده است می

  
 Lentibulariaceae  انبانیان علف

علفی اغلب آبزي بـا   اي از نعناسانانِ تیره ]گیاهی[
ــده ــوزه هــاي ســاقه زائ ــاً  اي اي ک شــکل کــه غالب

ل صــورت فعـال یــا غیرفعــا  گوشـتخوارند و بــه 
 کنند حشره شکار می

  
 ,neuroscience  م  اعصابعل
  neural science 

هاي علوم اعصـاب   هر یک از شاخه ]ع. پایۀ پزشکی[
شناختی یا کالبدشناختی یا  که به مطالعۀ رویان

شیمی  شناختی یا داروشناختی یا زیست کاراندام
 پردازد دستگاه عصبی می

  

 landscape science  علم  منظر
که  در چارچوب اصول علمی منظرلعۀ مطا ]جنگل[

کـنش فراینـدهاي    بر بررسی برهم عموماً مبتنی 
  محیطی بر سطح زمین است زیست

  
 ,neurosciences  علوم  اعصاب

  neural sciences 
شـود   به مجموعۀ علومی اطالق مـی  ]ع. پایۀ پزشکی[

ــه بررســی و مطالعــۀ رویــان  شــناختی و  کــه ب
ی و داروشناختی شناخت کالبدشناختی و کاراندام

 پردازند عصبی می دستگاهشیمی  و زیست
  

 causality  علیت
اصلی که بنابر آن احتمال وقوع حالتهاي  ]فیزیـک [

پذیرِ سامانۀ  آینده و مقادیر چشمداشتیِ مشاهده
توان از وضعیت کنـونی آن بـه    کوانتومی را می

  دست آورد 
 causality principle    اصل علیت متـ .

 ,seam countersink  عمق  درز
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  seam depth, countersink depth  

 نقطـۀ قـالب  حداکثر عمق، از بـاالترین   ]غذا فناوري[
  در تا صفحۀ در

  
    mixed-layer depth  عمق  الیۀ  آمیخته

]واي  ضخامت الیۀ آمیخته که سقف آن را الیه ]ج
کالهکـی یـا پایـداري    دمـاي  از هوا با وارونگـی  

  کند ایستایی مشخص می
  mixing height  ارتفاع آمیختگی .متـ 

 ,mixed-layer height  ارتفاع الیۀ آمیخته
 mixed-layer top  

  
  عملکرد  دومنظوره

    dual-mode operation 
ونقـل   بـرداري از وسـایل حمـل    بهـره  ]شهري درون[

ماننـد   ،عمومی که داراي دو شیوة سفر هسـتند 
کنند و  اي که هم با فرمان حرکت می وسایل نقلیه

راه بدون اسـتفاده از فرمـان    در مسیر هادي هم
 آیند حرکت درمی به

  
  energy operator  عملگر  انرژي

مقدارهاي آن انرژیهـاي   عملگري که ویژه ]فیزیک[
  مجاز سامانه است

 Hamiltonian operator  عملگر هامیلتونی  متـ .

  
 exchange operator  عملگر  تبادل

ــک[ ــاما    ]فیزی ــر س ــه ب ــه چنانچ ــري ک اي  نهعملگ
ــپینها و     دوذره ــۀ اس ــبب مبادل ــد، س ــر کن اي اث

 شود هاي فضایی آنها می مختصه

  
 momentum operator  عملگر  تکانه

که  (Hermitian operator)عملگري هرمیتی  ]فیزیک[
مقـدار آن   کنـد و ویـژه   بر تابع موج ذره اثر مـی 

 دهد دست می گیري ذره را به تکانۀ قابل اندازه

  یرذپ جایی عملگر  جابه
    commuting operator 

تابعهـاي   هریک از دو عملگـري کـه ویـژه    ]فیزیک[
 جاگرشان صفر است همزمان دارند و جابه

  
 position operator  عملگر  مکان

ــک[ ــوم ]فیزی ــري کوانت ــانیکی در فضــاي   عملگ مک
 هیلبرت که با مکان کالسیک متناظر است

  
 annihilation operator  عملگر  نابودي

اي  مـوج سـامانه   لگري که اگر بـه تـابع  عم ]فیزیک[
Nـ 1اي  موج سامانه اي اثر کند، تابع ذرهN اي  ذره
 آید دست می به

  
 عملگر انرژي   ←عملگر  هامیلتونی  

  
 operation  عملیات

. اقدام نظامی یا اجراي مأموریت نظامی 1 ]نظامی[
یـ، تــاکتیکی،   عملیــاتهـاي راهبــردي،   در حـوزه 

. فرایند ادامۀ رزم 2ري خدماتی، آموزشی یا ادا
ک و پدافند و رزمـایش   شامل حرکت و آماد و تَ
براي رسیدن به اهداف مطلوب در هرنوع نبـرد  

 یا لشکرکشی

  
 overt operation  عملیات  آشکار

ـامی [  کـاري انجـام    یـ کـه بـدون پنهـان     عملیات ]نظ
  شود می
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 clearing operation  عملیات  پاکسازي

کردن مسیر یا منطقه از  كی براي پا عملیات ]نظامی[
 مین

  
 radiological operation  عملیات  پرتوي

ـامی [ ی که در آن از مـواد یـا تابشـهاي     عملیات ]نظ
ــراي آســیب  ــوزا ب ــا   پرت ــه دشــمن ی رســاندن ب

ــۀ   ــدودکردن او در منطق ــاتمح اســتفاده  عملی
 شود می

  
 covert operation  عملیات  پنهان

ـامی [ ســازمان یــ کــه هویــت افــراد یــا  عملیــات ]نظ
د یـا  شـو  اجراکنندة آن پوشیده نگـه داشـته مـی   

 دامکان انکار آن وجود دار
  

    عملیات  روانی
    psychological operations approach 

اي براي القاي واکنش مورد نظر در  شیوه ]نظامی[
 مخاطب

  
 biological operation  عملیات  زیستی

اي ی با استفاده از عوامل زیستی بر عملیات ]نظامی[
بـه افـراد یـا حیوانـات یـا       خسارتوارد آوردن 

  گیاهان
  

 peace operations, PO  عملیات  صلح
ی در حمایت از فعالیتهـاي  های عملیات رشته ]نظامی[

 دیپلماتی براي برقراري و حفظ صلح
  

  عملیات  ضدتبلیغ

    counterpropaganda operations 
 اي که در آن تبلیغات منفـی  روانی عملیات ]نظامی[

شــود و بــا افــزایش    دشــمن شناســایی مــی  
، از تأثیر آن بر مردم و نیروهاي آگاهی وضعیت

  شود نظامی خودي جلوگیري می
  

  عملیات  ضدتحرك
    countermobility operations 

یـ بـراي سـاخت موانـع یـا ایجـاد        عملیات ]نظـامی [
ــه  ــین ب ــدان م ــه منظــور  می ــا  ب ــداختن ی تأخیران

  ي آنکردن فعالیت دشمن و نابود مختل
  عملیات  فضابانی

    space-control operations 
ی که آزادي عمل در فضا را بـراي   عملیات ]نظـامی [

 عرصه را برايکند و  نیروهاي خودي فراهم می
  دکن تنگ میدشمن 

  
  عملیات  گرماشیمیایی

   thermochemical treatment 
عملیات حرارتی در یک محیط واسـطۀ   ]متـالورژي [

تغییـر در ترکیـب شـیمیایی     مناسب براي ایجاد
 قطعه به کمک تبادل گرما با محیط واسطه

  
  زدایی عملیات  مین

    countermine operation 
ی که براي کاهش یا رفع تأثیر مینها  عملیات ]نظامی[

  شود مین انجام می انهايیا مید
  

 intruder operations  عملیات  نفوذ
ا عملیات تهاجمی بر فراز خـاك دشـمن بـ    ]نظامی[

 اوپایگاههاي  مستقر در هواگردهايهدف انهدام 
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 airborne operation  عملیات  هوابرد
انتقـاالت هـوایی در    و ی شـامل نقـل   عملیات ]نظامی[

منطقۀ مشخصی که نیروهاي رزمی در آن قرار 
دارند و حمایت آماد و پشـتیبانی از آنهـا بـراي    

  ی یا راهبردي عملیاتاجراي مأموریت تاکتیکی یا 
  
  شناختی نصر  آبع
    hydrological element 

]وشناختی  ها و فرایندهاي آب سیماي پدیده .1 ]ج
ــارش و آب  ــدل .2دهــی  ماننــد ب ســازي  در م

ــه آب ــا خــواص آب شــناختی، پهن شــناختی  اي ب
 یکسان

  

 task element  عنصر  رزمی
ـامی [ یگـان   هکـه فرمانـد   یگان رزمـی فردي از  ]نظ

 کند هدایت میرا  او یا مقام باالتر رزمی
  

 compatible element  عنصر  سازگار
عنصري که در مراحـل اولیـۀ تبلـور     ]شناسی زمین[

  شود ماگما وارد بلورها می
  

 petrogenic element  زا عنصر  سنگ
شـکل   صورت عمده به عنصري که به ]شناسی زمین[

شود  اکسید، سیلیکات، فلورید یا کلرید ظاهر می
دي رخدادي شاخص نتیجه در سنگهاي عا و در
 دارد

  
 incompatible element عنصر  ناسازگار

عنصري که در هنگـام تبلـور ماگمـا     ]شناسـی  زمین[
ماند و وارد بلورهـاي   معموالً در مذاب باقی می

 شود شده نمی تشکیل تازه
  

 spider  عنکبوتی
] ßهاي نازك  ساختاري متشکل از پره ]رصدي نجوم

تلسـکوپ را   (secondary mirror)که آینۀ ثانویه 
  دارد محور نگه می هم آینۀ اصلیبا 

  
 cargo dues  عوارض  بار

ـایی [ هایی که مقامات بندري براي گـذر   هزینه ]دری
  کنند کشتیها دریافت می ازکاال از اسکله 

  
 recurrence  عود

هاي بیمـاري   نشانهیا  عالئمظهور مجدد  ]پزشکی[
 پس از فروکش

  
 recurrent  عودکننده

یـا عالمتـی کـه     نشانهیا  بیماريیژگی و ]پزشکی[
 گردد هاي فروکش بازمی پس از دوره

 



  

  غ
  food avoidance  غذاگریزي

بــاززدن از مصــرف غــذایی خــاص  ســر ]تغذیــه[
  دلیل اختالالت احساسی یا غیراحساسی به
 اجتناب از غذا . متـ

  
 food handler  غذاورز

فعالیــت  غــذاورزيفــردي کــه در حــوزة  ]تغذیـه [
 کند می

  
 food handling  غذاورزي

فعالیتهاي مرتبط با غذا از زمان تولیـد تـا    ]تغذیه[
سـازي و انتقـال و    هنگام مصرف شـامل آمـاده  

 بندي و سایر خدمات نگهداري و بسته

  
 health food  زا غذاي  سالمت

غذاي طبیعی یا زیستی که براي سـالمتی   ]تغذیه[
  مفید باشد

  
 drowned beach  ساحل غرقه

] ßعلت افزایش سـطح   ی که به ساحل ]شناسی وساقیان
در زیر آب فرورفتـه   ساحلآب دریا یا نشست 

 باشد

 drowned coast  کناره غرقه
] ßبخشی از حاشـیۀ نـاهموار دریـا     ]شناسی اقیانوس

اي از  صورت مجموعه که دراثر باال آمدن آب به
 جزایر کوچک در آمده باشد

  

 droop  غري
ـاوري [ در  درز مضــاعفز برآمـدگی غیرتیــ  ]غــذا فن

 پایین محل درز
  

 myelin sheath  غالف  میلین
اي فســفولیپیدي کــه بعضــی  الیــه ]ع. پایــۀ پزشــکی[

  پوشاند عصبها را می
  

 rudder roll  غلت  سکانی
غلــت ناخواســتۀ هــواگرد کــه دراثــر      ]هــوایی[

 دهد رخ می سکان عموديجایی سریع  جابه
  

 ,roller mill, roll mill  غلتاس
  ring roller mill 
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کردن بسـپارها بـا    دستگاهی براي مخلوط ]رنـگ [
صـورت   غلتکهـایی کـه بـه    متشکل از مواد دیگر

سـرعت   گیرنـد و بـه   افقی نزدیـک هـم قـرار مـی    
  چرخند می

 آسیاي غلتکی متـ .
  food fortification  سازي  غذا غنی

کـه از   حـدي  افزودن مواد مغذي به غذا بـه  ]تغذیه[
 میزان طبیعی آن بیشتر شود

  
 hot dipping  ورسازي  داغ غوطه

  ور  دهی یک ماده با غوطه پوشش ]متالورژي[

ساختن آن در یک حمام فلز مذاب مانند روي یا 
 قلع

  

 mob violence  غوغاشوب
بـاري کـه    اقدامات غیرقانونی و خشونت ]سیاسی[

عواطف مـردم توسـط غوغاطلبـانِ     یجدرپی تهی
 گیرد عوامفریب صورت می



  

  ف
 ultraviolet catastrophe ابنفشفاجعۀ  فر

ورد ـجینـز در مـ   ـ  ی قانون ریلیـنارسای ]فیزیک[
 موجهاي کوتاه تابش جسم سیاه در طولِ

  

 shy distance  فاصلۀ  آرامش
ــدار  ]شــهري درون[ ــا فاصــلۀ مق ــۀ راه خــودرو ت لب

موجـود در کنـار    نحوي که موانع یا عوارض به
د و مجبــور باشــن آفــرینراه بــراي راننــده خطر

 نشود در سرعت و مسیر خود تغییر ایجاد کند
  

 runway spacing  باندي فاصلۀ  بین
فاصلۀ بین خطوط مرکزي دو باند موازي  ]هوایی[

  در یک فرودگاه
  

 aesthetic distance  فاصلۀ  هنري
جدایی فیزیکی یا روانی بین تماشـاگر و   ]ینمایش[

 کنش نمایشی
  

 chromosome walking  پیمایی تَن فام
ــی ژن[ ــاوي   ]شناسـ ــاي حـ ــازي تاگهـ ي ا دنجداسـ

  تن یا بخشی از آن همپوشانِ مربوط به یک فام
  genome walking    پیمایی ژنگان متـ .

  سازي همپوشان دورگه متـ .
    overlap hybridization 

 راهرو فانوسی ←فانوسی  
  

 high slack water  فراایستاب
] ßشند  ]شناسی اقیانوس ن کـه در آ وضعیتی در فراک

شندي صفر می شود سرعت جریان ک 
  

رورومسافري  رفراب  
    ro-ro/vehicle/passenger ferry, 
    ro-ro/passenger ferry  

ـایی [ جـایی   شناوري که همزمان قادر به جابه ]دری
مسافر و خودروي با مسافر یا بدون مسـافر و  

 است رو رو و بارهاي
  

  اي  خدمات پیام چندرسانه  ←فراپیام  
  

 overaging فراپیرش
زمـانی فراتـر از    پیرش در دما یا مـدت  ]متالورژي[ 

آنچه براي کسب خواص بیشینه یـا بهینـه الزم   
 است
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 upwarp  فراتابیدگی

طاقدیس وسیع بـا شـیب مالیـم کـه      ]شناسـی  زمین[
 وجود آمده است دراثر باالآمدگیهاي تفریقی به

 hyper war  فراجنگ
 جنگ بسیار سریع و مهارنشدنی ]نظامی[
  

 hanging wall1  فرادیواره

 بخش زبرین یک گسل ]شناسی زمین[
  

 apparent altitude  فرازاي  ظاهري
  اي یک جرم سماوي فرازاي زاویه ]برداري نقشه[
  

 transition altitude, TA  فرازاي  گذار
در توجـه بـه فشـار هـوا      ارتفاعی کـه بـا   ]هوایی[

شود و فرازاي واقعی  فرودگاه تعیین می نزدیکی
 اگرد باید به اندازة آن یا کمتر از آن باشدهو

  
 orbital altitude  فرازاي  مداري

فرازاي متوسط یک ماهواره از سطح  ]برداري نقشه[
  زمین

  
 absolute altitude  فرازاي  مطلق

  از زمین قمرفرازاي یک سیاره یا  ]برداري نقشه[
  

 hadal1  1فراژرف
] ßسترین محیط اقیانو عمیق ]شناسی اقیانوس 

  

 hadal2  2فراژرف
] ßـانوس ــی اقیـ ــی  ]شناس ــقویژگ ــیط   عمی ــرین مح ت

 اقیانوس

  
 up-converter, up-translator  فراگردان

اي که بسامدي را به بسامد باالتر  افزاره ]مخابرات[
  کند تبدیل می
 above  فرانهشت

تـر قـرار    قـدیم  بافتی که باالي  بافت ]شناسی باستان[
ندارد و صـرفاً   دارد، ولی ضرورتاً با آن تماس

 بافـت جدیدتر مدتی پـس از   بافتدهد  نشان می
 قدیمتر شکل گرفته است

  
 reversible process  پذیر فرایند  برگشت

اي کـه بـا    فراینـد ترمودینـامیکی آرمـانی    ]فیزیک[
تغییر بسیار جزئی شرایط بتوان آن را در جهت 

 وارون تکرار کرد
  

  ناپذیر فرایند  برگشت
    irreversible process 

هـر فراینـد ترمودینـامیکی کـه بـا تغییـر        ]فیزیک[
ــت آن را     ــوان جه ــا نت ــی پارامتره ــیار جزئ بس

 وارونه کرد
  

 sol-gel process  ـ ژل فرایند  سل
اي از ذرات کلوئیـدي   فرایند انتقال پراکنـه  ]شیمی[

 حالت ژل به
  

 ,Umklapp process  فرایند  واگرد
  U-process, flip-over process 
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فراینــد برخـــورد فونونهــا کـــه در آن    ]یــک فیز[
 ماند تکانه پایسته نمی شبه

  
 runway separation  فُرجۀ  باند

فاصلۀ زمانی و مکانی بین هواگردهاي در  ]هوایی[
 حال ورود یا خروج در یک باند

  
 synbiotic  یار فرزیست

یـار و   مکمل غـذایی حـاوي مـواد زیسـت     ]تغذیـه [
  یار زیست کمک

  نجفرستگاه  بارگُ
    container freight station, CFS2, 
  container base2  

و  (packing)اســتقرار و باربنــدي  محــل ]دریــایی[
نجها و انجام امـور  ارگُب (unpacking)بارگشایی 

  آنهایا تحویل به ارسال  اداري و اجرایی مربوط
  

  ـ گیرنده فرستنده  ← گیر فرست
  

 transmitter  فرستنده
هاي مخابراتی را تولید  که دادهاي  افزاره ]مخابرات[

 دهد کند و در کانال انتقال قرار می می
  

 transmitter-receiver  ندهگیر ـ   ندهفرست
اي که همزمـان داده را ارسـال و    افزاره ]مخابرات[

  کند دریافت می
 transceiver    گیر فرست تـ .اخ

  
  پذیر فرض  آسیب

    vulnerable assumption 

ــل  کــه ممکــن اســت بــه فرضــی  ]پژوهــی آینــده[ دلی
اي باورپـذیر در بـازة زمـانی     رویدادهاي آینـده 

 مورد نظر تغییر کند
  

رفرض  بارب  load-bearing assumption 
فرضی بنیادین که تحقق نیافتن آن به  ]پژوهی آینده[

ــه   ــده در برنام ــرات عم ــا تغیی ــفتگی ی ــاي  آش ه
 انجامد شده می بینی پیش

  
 Euphorbia  فرفیون

دار با حدود  شیرابه اي از فرفیونیانِ سرده ]گیاهی[
گونه که بیشتر در مناطق گرمسـیري یـا    2160
 رویند میگرمسیري  نیمه

 Euphorbiaceae  فرفیونیان
ــاهی[ ــره ]گی ــالپیگی تی ــا  ســانانِ اي از م ــی ی درخت

دار کـه گلهـاي    اغلب شیرابه اي یا علفیِ درختچه
گـرزن یـا    آذیـن خوشـه   لطور منظم در گُ آنها به

بنــدي   در رده ویافتــه اســت    آرایــش گــرزن 
سـانان   فرفیـون  راسـتۀ در  1988کرونکوئیست 
(Euphorbiales) قرار دارد 

  
 centralized control  فرمان  متمرکز

ــه در آن   ]نظــامی[ ــوایی ک ــد ه وضــعیتی در پدافن
هاي باالي فرمانـدهی   ردهاز دستورها مستقیماً 

 شود به یگانهاي آتشبار صادر می
  

 decentralized control  کزفرمان  نامتمر
 ةدر پدافند هوایی کـه در آن رد وضعیتی  ]نظامی[

باالتر اقدامات واحـدهاي تحـت امـر را فقـط در     
 کند موارد ضروري پایش می
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 cyclic pitch control  فرمان  هدایت
کمک آن خلبان براي حرکت  بهفرمانی که  ]هـوایی [

توانـد گـام    بالگرد به طرفین و عقب و جلـو مـی  
  هاي چرخانه را جداگانه تغییر دهد یک از پرههر

  
 elemental formula  گوار فرمول  آسان

برپایۀ سهولت گوارش رژیمی که  یترکیب ]تغذیه[
 شود تنظیم می

  
  فرمول  ساختاري  فشرده

    condensed structural formula 
نمایش ساختار یک ترکیب که در آن همۀ  ]شیمی[

یا گونۀ شیمیایی اتمهاي موجود در یک مولکول 
شود و تنها پیوندهاي معینی  دیگر نشان داده می

دهنـد   کاربردن یک خط کوتاه نشان مـی  را با به
 که حاکی از ویژگیهاي ساختاري ترکیب است

 low slack water  فروایستاب
] ßشند  ]شناسی اقیانوس که در آن وضعیتی در فروک

شندي صفر می شود سرعت جریان ک 

  
 ,future discounting  دهفروپنداري  آین

  discounting the future 
کـه آینـده ارزش   بر پایـۀ آن دیدگاهی  ]پژوهـی  آینده[

 شمردچندانی ندارد و حال را باید غنیمت 
  

 downwarp  فروتابیدگی
اي  بخشی از پوستۀ زمین که در پهنه ]شناسی زمین[

 سمت پایین خم شده است وسیع به
  

  ,alternate airport  فرودگاه  جانشین
    alternate airfield,  
    alternate aerodrome, alternate  

فرودگـاهی کــه در صـورت عــدم امکــان    ]هـوایی [
نشست در فرودگاه مقصد، براي فرود توصـیه  

 شود می
  

 footwall1  فرودیواره

 بخش زیرین گسل ]شناسی زمین[
  

  فروکش موقت  ← فروکاست  موقت
  

 remission  فروکش
 بیماري عالئماز بین رفتن کاهش یا  ]پزشکی[

  
 remittent  کننده فروکش

کـه کـاهش    عالمتـی یـا   بیمـاري ویژگی  ]پزشـکی [
 رود یابد یا از بین می می

  

 remittence  ش  موقتفروک
 تخفیف موقت عالئم بیماري ]پزشکی[

  فروکاست موقت متـ .

  فروگردان
    down-converter, down translator  

مدي را بــه بســامد اي کــه بســا افــزاره ]مخــابرات[
  کند تر تبدیل می پایین

  
 below  فرونهشت

جدیـدتر   بافـت تـر از   ی که پایین بافت ]شناسی باستان[
قرار دارد، ولی ضرورتاً بـا آن تمـاس نـدارد و    

تر مدتی پـیش از   قدیم بافتدهد  صرفاً نشان می
 جدیدتر شکل گرفته است بافت

  
 nutrition culture  فرهنگ  تغذیه
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  وعۀ الگوهاي رفتار غذایی هر جامعهمجم ]تغذیه[
  

 ,phosphating  پوشی فسفات
  phosphatizing 

ایجاد پوشش فسـفاتی بـر روي قطعـۀ     ]متالورژي[
 فلزي

  
  ساز فشار  تخلیۀ  فشرده

    compressor discharge pressure 
اي کـه در حالـت    شـده  فشار هواي تخلیـه  ]نظامی[

 کن جریان دارد قسمت پخش درروشن 
  

 capillary pressure  مویینگیفشار  
فشار ناشی از مـویینگی کـه در مایعـات     ]فیزیـک [

 آید وجود می تحت تأثیر کشش سطحی به

  
  ازس فشار  ورودي  فشرده

    compressor inlet pressure 
ــامی[ ــان  ]نظ ــواي ورودي جری ــار ه ــه در  فش یافت

سـاز در حالـت    ردیف نخست یا ورودي فشرده
 روشن
 compressor  ساز فشرده

قسمتی از موتور توربین گازي که فشـار   ]نظامی[
 دهد هواي جاري را افزایش می

  

  ساز  مرکزگریز فشرده
    centrifugal flow compressor 

ساز در موتورهاي تـوربین   نوعی فشرده ]نظامی[
 هاي پیچی گازي با پروانه

  

  سازي  محوري فشرده
    axial flow compressor 

موتورهاي تـوربین   ساز در نوعی فشرده ]نظامی[
گازي که هوا در آن مستقیم و موازي با محـور  

 کند ساز عبور می فشرده
  

 , close(d) fire-season ممنوع فصل  آتش
  fire season1  

هایی از سال که در آن روشن کردن  دوره ]جنگل[
 آتش در جنگل محدودیتهاي قانونی دارد

  
 fire season2  فصل  حریق

که احتمال وقوع و گسترش ایامی از سال  ]جنگل[
 حریق در آن بیشتر است

  
 space control  فضابانی

یـافتن بـه  برتـري     یـ بـراي دسـت    عملیات ]نظامی[
بـه نیروهـاي     فضایی و حفظ آن از طریق کمک

برداري از توانمندیهاي فضایی و  خودي در بهره
جلوگیري از توسعۀ امکانات و اقـدامات مشـابه   

  دشمن
  

 spacetrack  فضاردیاب
ـامی[ ــگرهاي راداري    ]نظـ ــانی حس ــامانۀ جه و س

سنجشـــی کــه کلیـــۀ اجســـام  رادیواپتیکــی و  
ســاخت را در مــدار زمــین شناســایی و   انســان

  کند ردیابی و ثبت می
 space qualified  فضاکارا

ـامی[ ــه    ]نظـ ــی ک ــی تجهیزات ــااز آنویژگ ــراي  ه ب
الکترونیکــــــی و مکــــــانیکی و پشــــــتیبانی 

و ارسـال  در پرتـاب   نیـاز  مـورد محیطی  زیست
بــاال  هــاي پــروازي ارتفــاع مــاهواره یــا ســامانه

 کنند استفاده می
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  فضاي  باناخ  بازتابی
    reflexive Banach space, 
  regular Banach space 

فضاي باناخی که بـا دوگـان دوم خـود     ]ریاضـی [
 برابر است

  
  پذیر رداري  توپولوژیکی  هنجب    فضاي

    normable topological vector space 
ــ ]ریاضــی[ کــه  یرداري توپولــوژیکیــک فضــاي ب

 کند توپولوژي آن را یک هنج القا می

  
 paracompact space  فضاي  پیرافشرده

با این ویژگی که  ییک فضاي توپولوژیک ]ریاضی[
یـک پوشـش بـاز     Fز متناظر با هر پوشـش بـا  

ــاهی  موضـــعی وجـــود داشـــته باشـــد،  G متنـ
از یـک   اي زیرمجموعـه  G که هر عضو طوري به

  باشد F عضو
  

 feature space  فضاي  عارضه
فضاي نظري چندبعـدي شـامل چنـد     ]برداري نقشه[

  شیء شطرنجی
  

 regular space  فضاي  منظم
یک فضاي توپولـوژیکی کـه در آن هـر     ]ریاضـی [

ــه   ــر نقط ــته و ه ــۀ بس ــارج آن  مجموع اي در خ
هـاي بــاز جـداازهم داشــته    مجموعـه همســایگی 

 باشند
 found space  فضاي  نویافته

فضا یا مکانی کـه بـراي اجـراي نمـایش      ]ینمایش[
کـار   ساخته نشده است، ولی به ایـن منظـور بـه   

 رود می

  
 hemicompact space  فشرده فضاي  نیم

با این ویژگی که  x یفضاي توپولوژیک ]ریاضی[
هاي فشرده در  اي صعودي از زیرمجموعه دنباله

x هاي ایـن دنبالـه    وجود دارد که اجتماع جمله
 xاست و هر زیرمجموعۀ فشرده از  xبرابر 

 هاي این دنباله است جزء یکی از جمله
  

 activator  ساز فعال
نظمـی در بلورهـاي یـونی یـا      نـوعی بـی   ]فیزیک[

ــیم ــای   نـ ــروز درخشـ ــث بـ ــه باعـ ــانا کـ ی رسـ
(luminescence) شود در آنها می 

  
 آهنگ پرتوزایی  ←فعالیت  

  
 neural activity  فعالیت  عصبی

مجموعۀ کنشها و واکنشهایی که در  ]ع. پایۀ پزشکی[
  گیرد هاي عصبی صورت می یاخته

  
 leisure pursuits  فعالیتهاي  فراغتی

مشغولیتهایی در اوقات فراغت  بـراي   ]گردشـگري [
 فریح و سرگرمیتمدد اعصاب و ت

  
 اتاق  تعرفۀ فقط  ←فقط اتاق  

  
 ضایعات فلزي  ←فلز  قراضه  

  
 پوش هجوان  ←  جوانه   فلس

  

 imbricate(d)  فلسی
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ــین[ ــی زم ــد     ]شناس ــزاي آن مانن ــه اج ویژگــی آنچ
سفالهاي روي بام یا فلسهاي ماهی همپوشانی 

 داشته باشند
  

 imbrication  شدن فلسی
 تار فلسیساخگیري  شکل ]شناسی زمین[
  

 hand-brake wheel  فلکۀ  ترمزدستی
ــی[ ــی     ]ریل ــر تقریب ــه قط ــوالدي ب ــک ف  35غربیل

متر که به میلۀ ترمز متصل است و براي  سانتی
کـار   داشـتن واگـن در محـل توقـف بـه      ثابت نگه

 رود می
  

 bonnette  فنجانک
] ßروي چشمی کـه  بر قاب پالستیکی  ]رصدي نجوم

ــته   ــاي ناخواس ــانع از ورود نوره ــهم ــم   ب چش
 شود می

  
  فن  جداسازي  پخشی

    diffusion denuder technique 
] ـوفنـی بـراي خـارج کــردن یـک مولکـول یــا       ]ج

  اي از مولکولها از جریان هوا دسته
  

 Corylus  فندق
دار  اي خـزان  اي از فندقیان درختچه سرده ]گیاهی[

هاي فندقی که  سه تا هشت متر، با میوه بلندي به
 تایی قرار دارند 5ا ت 1هاي  در دسته

  
 nutlet  فندقچه

 میوة فندقی کوچک ]گیاهی[
  

 achene  فندقه
دانه، حاصل از  میوة خشک ناشکوفاي یک ]گیاهی[

 اي برچه نمو تخمدان یک
 samara  فندقۀ  بالدار

ر آن به ]گیاهی[ شکل بال  نوعی میوة فندقه که پیراب
ــایی  ــترش (membranous wing)غش ــه  گس  یافت

 دشو پخش میباد سانی با به آو  است
  

 nut  فندقی
دانه، حاصل از  میوة خشک ناشکوفاي یک ]گیاهی[

 اي نمو تخمدان چندبرچه
  

 Corylaceae  فندقیان
اغلـب درختـی یـا     سـانانِ  اي از راش تیـره  ]گیاهی[

که  (catkin)اي  گربه آذین نر دم لاي با گُ درختچه
هایشـان از   گلهاي نر آنها بدون گلپوش و میـوه 

  وع فندقی استن
  

 air spring  فنر  هوایی
  اي کشسـان   فنري داراي یک پایه و محفظه ]ریلی[
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  فشار پر شده است و در سامانۀ که با هواي کم
کـار   شـهري بـه   تعلیق قطارهـاي شـهري و بـین   

  رود می
  

 fire benefits  فواید  حریق
آثار مثبت اقتصادي و اجتماعی و تفریحی  ]جنگل[

 آن در تغییر شالودة منابع حریق یا تأثیر مثبت
  

 gamma-ray burst, GRBفوران  پرتوگاما
مدت پرتـو   گسیل پرشدت و بسیار کوتاه ]فیزیـک [

 ولت گاما با انرژیهایی در گسترة میلیون الکترون
  

 gamma-ray burster  فورانگر  پرتوگاما
اي با منشـأ ناشـناخته کـه تَپهـاي      چشمه ]فیزیک[

ما را با انرژیهایی  در مدت پرتو گا شدید و کوتاه
 کند ولت گسیل می گسترة میلیون الکترون

 



  

  ق
  body framing  بندي  بدنه قاب

چارچوب ایجادشده بر روي شاسی واگن که  ]ریلی[
هاي کناري و انتهایی و سـقف را در بـر    دیواره

 گیرد می
  

  brake head  قاب  ترمز
کــه بــه میلـۀ ترمــز متصــل  ۀ ریختگـی  قطعــ ]ریلـی [

و از جداشدن کفشک ترمـز جلـوگیري   شود  می
 کند می

  
 imbricate slice  قاچ  فلسی

 گسل فلسیسنگ میان دو  ]شناسی زمین[
  

 fungicide  کُش قارچ
اي شیمیایی که از آن بـراي از بـین    ماده ]زراعـت [

 شود بردن قارچها استفاده می
  

 fungistat  مهار قارچ
اي شـیمیایی کـه از آن بـراي مهـار      ماده ]زراعت[

 شود د قارچها استفاده میرش

  
 Alismatales  سانان واش قاشق

ایهـاي غالبـاً علفـی و     لپـه  اي از تـک  راسته ]گیاهی[
یافته در چهارده تیره  سردة آرایش 165آبزي با 

 که در تمام نقاط جهان پراکنده هستند
  

  decision rule  قاعدة  تصمیم
تابعی از فضاي نمونه به فضاي عمل که  ]ریاضی[

تـوان تصـمیمی آمـاري مبتنـی بـر       مـی طبق آن 
  مشاهدات اتخاذ کرد

 decision function  تابع تصمیم . متـ
  

 non-crossing rule  قاعدة  عدم  تقاطع
انرژي  که هنگامیاي که براساس آن   قاعده ]شیمی[

پتانسیل دو حالت الکترونی یک مولکول دواتمی 
اي رسـم   هسـته  صورت تابعی از فاصـلۀ بـین   به

کننـد،   یهاي آنها یکدیگر را قطـع نمـی  شود، منحن
 مگر آنکه تقارن این حالتها متفاوت باشد

  

  قاعدة  گزینش  الپورت
    Laporte selection rule 
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ــیمی[ کــه در طیفهــاي اتمــی  قاعــدة گزینشــی ]ش
خطـوط طیفــی مربـوط بـه تــابش    براسـاس آن  

دوقطبی از جهشهاي بین ترازهاي بـا   ـ  الکتریکی
 شود ف ناشی میمخال (parity) جفتایی

 twin law  قانون  دوقلویی
اي دوقلویی در یک کانی خاص  رابطه ]شناسی زمین[

یا گروهی از کانیها که محور دوقلویی یا مرکـز  
 کند دوقلویی یا صفحۀ دوقلویی را مشخص می

اي که بیانگر ارتباط بین دو یا چنـد   گزاره ]فیزیک[
 جزء سازندة بلور دوقلوست

  
 bottle bill قانون  گرویی  ظرف

ــزام ودیعــه ]زیســت محــیط[ ــراي  قــانون ال گــذاري ب
 بطریهاي نوشابه

  
 تفریحی اتاقدارقایق   ←قایق  اتاقدار  

  
 yacht  قایق  تفریحی

گشـت یـا سـفر    شناوري که از آن براي  ]دریایی[
  کنند استفاده می همسابقحتی تفریحی و 

  
 cabin cruiser  اتاقدارتفریحی  قایق  

اتاقـک و   داراي یک یا چندموتوري قایق  ]دریایی[
و تفـــریح اســـتراحت  بــراي  یامکانــات اقـــامت 

  مسافران
 قایق اتاقدار متـ .

  
 motor yacht  قایق  تفریحی  موتوري

ـایی[ ــایق     ]دریـ ــر از ق ــوري بزرگت ــناوري موت ش
تفریحی اتاقدار و بـا امکانـات رفـاهی و اقـامتی     

 مناسب
  

 tender  قایق  خدماتی
ونقـل   در حمـل  از آن کـه  شناور کوچکی ]دریایی[

از بنــدر بــه تــدارکات ارســال بــار و مســافر و 
 شود و بالعکس استفاده میکشتیهاي بزرگ 

  
 day cruiser  قایق  روزگشت

امـا   ،نـاوبري  داراي اتاقـک قایق تفریحی  ]دریایی[
از آن بیشـتر بـه هنگـام    فاقد امکانات اقامتی که 

 کنند استفاده می  روز و در سفرهاي کوتاه
  
 رقرارداد بستک کارب  ←بک  قَ
  

  قرارداد  بستک  کاربر
    User Datagram Protocol  

دهندة  از دو قرارداد عمومی سامان یکی ]مخابرات[
قــرارداد اینترنتــی کــه براســاس آن برنامـــۀ     
کاربردي یک سامانه به برنامۀ کاربردي سامانۀ 

نامـه   اي داده دیگر ازطریق شبکۀ سودهیِ بسـته 
  فرستد می
 UDP  بکقَ ـ .اخت

  
 scrap2 قراضه

محصوالتی که عمر مفیـد آنهـا تمـام     ]زیست محیط[
  شده است

  
یري   قرص پراش  ←قرص  ا 

  
 diffraction disc  قرص  پراش
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] ßي کـه عدسـی بـدون    تصویر  ]ي، فیزیکرصد نجوم
بیراهی از چشمۀ سازد و ناشی  نور میاي  نقطه اَ

  هاي عدسی است از پراش نور از لبه
 Airy disc  قرص ایري متـ .

  
  قضیۀ  حدي  مرکزي

    central limit theorem 
ــر  قضــیه ]ریاضــی[ اي در نظریــۀ احتمــال مبنــی ب

ــه  ــانگین نمون ــع حــدي می اي  بهنجــاربودن توزی
توزیـع بـا    تصادفی از متغیرهاي مسـتقل و هـم  

 اي دلخواه وردایی/ واریانس متناهی از جامعه
 brakesman  قطاربان

رهــاي بــاري حامــل بارهــاي نگهبــان قطا ]ریلــی[
 خاص

  

  قطار  خودروـ مسافر
    car sleeper train, motorail 

ري که امکانات الزم را براي قطار خودروب ]ریلی[
  خواب و استراحت سرنشینان دارد

  

 work train  قطار  عملیات
آهن  قطاري شامل ماشینهاي نگهداري خط ]ریلی[

ح و که عملیاتی ازقبیل نگهداري و توزیع مصـال 
 دهند مرمت کانالهاي زهکشی را با آن انجام می

  

 opposing trains  رو قطارهاي  روبه
 خطـه بـه   قطارهایی که در مسـیرهاي یـک   ]ریلی[
 کنند سمت یکدیگر حرکت می 
  

  ونقل قطب حمل  ←قطب  
  

 celestial pole  قطب  آسمان

] ßهریـک از دو نقطـۀ تقـاطع محـور      ]رصـدي  نجوم
 (celestial sphere)ان چرخش زمین با کرة آسم

  
 celestial south pole جنوب آسمان  قطب

] ßمحل تقاطع محور چرخش زمین با  ]رصدي نجوم
  نیمکرة جنوبی آسمان

  
 hub  ونقل قطب  حمل

اي مرکــزي کــه مقصــد اکثــر  منطقــه ]شــهري درون[
نقل عمـومی اسـت و سـفرها از     و سفرهاي حمل

  شود آنجا به مناطق دیگر توزیع می
 قطب متـ .

  
 celestial north pole  شمال آسمان قطب 

] ßمحل تقاطع محور چرخش زمین با  ]رصدي نجوم
  نیمکرة شمالی آسمان

  

 saturation polarization  قطبش  اشباعی
دهنـدة بیشـینۀ قطـبش     کمیتـی کـه نشـان    ]فیزیک[

 الکتریک است الکتریکی محیط دي
  

قطبش  جو  atmospheric polarization 
]ویل نور طبیعی خورشید به نـور قطبیـده   تبد ]ج

 دراثر پراکنش در جو زمین
  

 ,main diagonal  قطر  اصلی
  principal diagonal 

بـراي ماتریسـی مربعـی، قطـري کـه از       ]ریاضی[
گوشــۀ چــپ بــاالیی تــا گوشــۀ راســت پــایینی  

 ماتریس امتداد دارد
  

 secondary diagonal  قطر  فرعی
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تریس مربعی واقع بر هایی از یک ما درایه ]ریاضی[
سمت چـپ پـایینی تـا     ۀخط راستی که از گوش

 گوشۀ سمت راست باالیی ماتریس امتداد دارد
  

 ,holography element  نگار قطعۀ  تمام
  HOE  

] ßنگاري که براي فازبندي  توريِ تمام ]رصدي نجوم
 رود کار می به چندتکههاي  آینه

  

 burning block  خواسته   قطعۀ  حریق
اي که شرایط یکدستی از لحاظ توده  ناحیه ]جنگل[

و مواد قابل اشتعال داشته باشد و در آن حریق 
 خواسته ایجاد شود

  

  ,life-limited part  قطعۀ  عمرمحدود
    LLP, limited life part 

بـراي مـدتی   اي کـه عمـر مفیـد آن     قطعـه  ]هوایی[
 آنشده است و پس از انقضاي نی یب خاص پیش

 ه نیستدیگر قابل استفاد
 گُلپار  ←  قطعۀ  گُلپوش

  
 twist lock  قفل  چرخان

جـایی   اي براي محکم بستن و جابه افزاره ]دریایی[
و  هـا  بسـت  گوشـه ایمن بارگُنج که بـا ورود بـه   

 شود قفل می چرخش در آنها
  

 rudder lock  شدگی  سکان  عمودي قفل
در زاویۀ  سکان عموديوضعیتی که در آن  ]هوایی[

 شود خود قفل  بیشینۀ دوران
  

 control lock  قفل  فرمان
افزاري کـه از حرکـت سـطوح     قفلی سخت ]هوایی[

 کند فرمان ممانعت می

  
 route locking  کردن  مسیر قفل

بینی پذیرش قطار در  پیشاي براي  سامانه ]ریلی[
ــه ــی ایســتگاه ب ــا   صــورت الکتریک ــه در آن ب ک

شدن قطار به مسیر سـوزنهاي خطهـاي    نزدیک
شـود و پـس از عبـور آن امکـان      مـی  دیگر قفل

ــراهم     ــا ف ــایر قطاره ــراي س ــیر ب ــور از مس عب
 شود می

  
 body hook  قالب  بدنه

ــاوري[ ــۀ بدنــه کــه در     ]غــذا فن ــی از لب درز بخش
 شود درگیر می مضاعف

  
 cover hook, end hook  قالب  در

 درز مضاعفبخشی از لبۀ در که در  ]غـذا  فناوري[
 شود درگیر می

  
 electrotinning  کاري آب قلع

 یک ماده با قلع کاري آب ]متالورژي[
 brushability  خوري قلم

قابلیت مادة پوششی براي آنکه بتـوان بـا    ]رنـگ [
  آن را بر شیء مورد نظر زد مو قلم

  
 brushout  کشی قلم

صــورت آزمایشـی بــر   زدن پوشـرنگ بـه   ]رنـگ [
 سطحی کوچک

  
 brush  مو قلم

ي طبیعی یـا  مو ابزاري که سر آن از دسته ]رنگ[
و بیشتر براي زدن  است  شده  مصنوعی ساخته

 کنند مواد پوششی از آن استفاده می
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 brushing  موزنی قلم

 مو قلمزدن مادة پوششی با  ]رنگ[
  

 absorption peak  قلۀ  جذب
مــوجی کــه در آن جــذب در مــادة   طــولِ ]فیزیــک[

 رسد مولکولی خاصی به بیشینه می

  
 lye  قلیاب

ــیمی[ ــو1 ]شـ ــیم. محلـ ــا  ل پتاسـ ــید یـ هیدروکسـ
عنوان محلول  هیدروکسید که در صنعت به سدیم

. محلولی قلیایی که 2رود  کار می قلیایی قوي به
 آید دست می از خیساندن خاکستر چوب به

  
 limiting lye  قلیاب  حدي

کمترین حد قلیاب که دیگر صابون در آن  ]شیمی[
 شود حل نمی

  
 alkalimetry  قلیاسنجی

ی غلظت بازها یا مقدار باز گیري کم زهاندا ]شیمی[
 آزاد در محلول

 gamblers anonymous  قماربازان  گمنام
گروهی خودیار متشـکل از معتـادان    ]شناسـی  روان[

قـدمی درمـان    اي دوازده به قمار کـه بـا برنامـه   
  شوند می
 GA  قُماگ تـ .اخ

  
  قماربازان گمنام  ←قُماگ  

  
 ,code of ethics  قواعد  اخالقی

  code of practice 

مقرراتــی کــه انجمنهــا و ســازمانهاي  ]گردشــگري[
انـد و   گردشگري براي اعضاي خود وضع کرده

آنها در هنگام انجام وظیفه موظف به رعایت آن 
 مقررات هستند

  
  code of conduct  قواعد  رفتاري

  محیطـی کـه    رهنمودهاي رفتـاري زیسـت   ]گردشگري[
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ان باید از اندرکاران گردشگري و گردشگر دست
 آنها پیروي کنند

  
 reflex arc  قوس  بازتاب

انتقال پیام عصبی کـه   کمانیمسیر  ]ع. پایۀ پزشکی[
بــا اتصــال انــدامهاي گیرنــده و کنشــگر ســبب  

 شود عصبی می يگیري بازتابها شکل
  

 two-piece can  قوطی  دوتکه
اي کـه بدنـه و تـه آن یکپارچـه      قوطی ]غذا فناوري[

 استاست، اما درِ آن جد
  

 three-piece can  تکه قوطی  سه
قوطی متشکل از سه قسمت در و بدنه  ]غذا فناوري[

 و ته
  

 بست نیم  ←  بست قوطی  نیم
 



  

  ك
 بافۀ باالرو  ←   باالرو کابل 

  

  گیر بافۀ فرست  ← گیر کابل  فرست
  

 فرمان بافۀ  ←فرمان    کابل
  

 field performance  کارایی  فرودگاهی
ــوایی[ ــزا ]هـ ــواگرد  میـ ــارایی هـ ــامن کـ  در هنگـ

ي گوناگون اوضاع وبرخاست در  نشست و  جـو
 اي خاص در گواهینامهمندرج اقلیمی 

  

 degraded performance  کارایی  کاهیده

راثـر عیـوب   دهـواگرد   یافتۀ قابلیت کاهش ]هوایی[
درونی مانند خستگی پیکر و فرسودگی اجـزاي  

 موتور
  

 maintenance recorder  کارکردنگار

دستگاه ثبـت اطالعـات مربـوط بـه مـدت       ]واییه[
پرواز و کـارکرد موتـور و اطالعـات ضـروري     

 دیگر در هواگرد
  

 freight forwarder  فرستکارگزار  

 فرسـتنده فرد یا شرکتی که به نیابـت از   ]دریایی[
ــد  ــاالامــوري مانن و ذخیــرة جــا را  تــرخیص ک

  گیرد برعهده می
 folding caravan  کاروانک  تاشو

شو و بازشـو کـه    نوعی کاروانک جمع ]ريگردشگ[
اي وصل  صورت یدك پشت وسیلۀ نقلیۀ جاده به
تسـهیالت  شـود و در آن خـدمات اقـامتی و     می

 فراهم است خودپذیرا

  
 static caravan  کاروانک  ثابت

اما قابل حمـل   ،کاروانکی اساساً ایستا ]گردشگري[
 که در یک مکان مستقر است

  
 touring caravan  کاروانک  چرخدار

نوعی کاروانک که داراي چرخ است و  ]گردشگري[
اي  صورت یدك به پشت وسـیلۀ نقلیـۀ جـاده    به

ــی  ــامتی و   وصــل م ــدمات اق ــود و در آن خ ش
 فراهم است تسهیالت خودپذیرا
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  کاروانک  گردشگري
    caravan holiday home 

ــگري[ ــه در آن    ]گردش ــت ک ــاً ثاب ــاروانکی اساس ک
ــامتی و  ــذیراتســهیالت خخــدمات اق ــراي  ودپ ب

 گردشگران فراهم است
 sepal  کاسبرگ

گـل در   کاسـۀ دهنـدة   واحـد تشـکیل   ]شناسی زیست[
مانند  اي که معموالً سبزرنگ و برگ گیاهان دولپه

  است
 این واژه مصوب فرهنگستان اول است. توضیح:

  
 grab  کاسچنگ

 جــایی بــار بلنــد کــردن و جابــهوســیلۀ  ]دریــایی[
بـراي  از آن کـه  کاسـۀ بـزرگ    متشکل از دو نیم

 شود اي استفاده می بارهاي فلهو تخلیۀ  بارگیري
  

 calyx  کاسه
  هاي یک گل کاسبرگمجموعۀ  ]شناسی زیست[

 این واژه مصوب فرهنگستان اول است. توضیح:
  

 origami1  کاغذتا
کــردن کاغــذ ســاخته  شــیئی کــه بــا تــا ]عمــومی[

  شود می
  

 origami2  ییاکاغذت
کـردن   ینی بـا تـا  هنر ساختن اشیاي تزی ]عمومی[

  کاغذ
  

 wrapping paper  کاغذ  لفاف
ــذیر و درعــین کاغــذ انعطــاف ]غــذا فنــاوري[ حــال  پ

 رود کار می پیچی به محکمی که در لفاف

  
 band gap  کاف  نوار

حداقل فاصلۀ انـرژي بـین بـاالترین     ]ی، فیزیکشیم[
ترین حالـت خـالی در    شده و پایین حالت اشغال

 رسانا جسم نیم
  

 cypsela  اي کافشه
ــدان   ]گیــاهی[ نــوعی میــوة فندقــه حاصــل از تخم

 زیرین
  

 dry wash  کال
رشیب رودهاي فصـلی  بستر پ ]شناسی مینجغرافیا، ز[

 در مناطق خشک
  

 dangerous goods, DG  کاالي  خطرناك
    dangerous cargo 

 کـاالي قابـل اشـتعال یـا سـمی کـه       ]یی، هوایدریای[
 ۀسـیل وخدمـه و  بـه   ممکن است در حین حمـل،  

د و ایمنـی  آسـیب برسـان  و کاالهاي دیگـر   نقلیه
 دسفر را تهدید کن

  
 تعرفۀ کامل  ←کامل  

  
 piggyback  بري  ریلی کامیون

حمل کامیون و کفی سنگین بـر روي ریـل    ]ریلی[
 پایین ویژه با واگنهاي کف

  
 prime focus  کانون  اصلی

] ßتلســکوپهاي  آینــۀ اصــلیکــانون  ]رصـدي  نجــوم
  بازتابی
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 Cassegrain focus  ون  کاسگرینیکان
] ßــوم ــدي نج ــی    ]رص ــایی ســامانۀ اپتیک ــانون نه ک

 اي کاسگرینی دوآینه
  

 metamict mineral  کانی  درآشفته
کانی داراي عناصر پرتوزا که شـبکۀ   ]شناسی زمین[

ناشی از تابش دچار آشفتگی و   آن دراثر آسیب
تغییر شده باشد، اما ریخت بیرونی آن تغییـري  

 باشدنکرده 
 demineralization زدایی کانی

فرایند جدا کردن مواد معدنی محلـول   ]زیست محیط[
 از آب

  

 cavitation  زایی کاواك
ایجاد تعداد بسیار زیادي حباب کوچک و  ]فیزیک[

از بین رفتن ناگهانی آنها در مایعی که فشار آن 
 کند تندي تغییر می شدت و به به

  
 organic excavation  کاوش  ردگیري

روشــی در کــاوش کــه بــدون     ]شناســی باســتان[
بندي و براساس پیدا شدن بخشـی از یـک    تاشه

با حفاري در امتداد  و دیوار یا کفمانند پدیدار، 
تـوان کـل نقشـۀ اثـر را      آن پدیدار در نهایت می

 ترسیم کرد
  

 grid system excavation اي کاوش  شبکه
روشـــی در کـــاوش کـــه در آن  ]شناســـی باســتان [

هاي منظم و یکسان بر روي  هایی به اندازهمربع
ــی  ــاد م ــه ایج ــا    محوط ــاً ب ــا را غالب ــد و آنه کنن

هایی که بینشان قـراردارد از یکـدیگر جـدا    بازو
 سازند می

 geometric excavation    کاوش هندسی متـ .
 ,Wheeler method    ویلر  روش

 Wheeler system  
  box-grid system  اي ویلر روش شبکه

  
 اي کاوش شبکه  ←ی  کاوش  هندس

  
 pollution abatement کاهش  آلودگی

کاهش شدت یا زدودن آلودگی محیط  ]زیست محیط[
زیست از طریق بازمصـرف پسـماند یـا تغییـر     

 فرایند یا مهار آلودگی
  

 waste reduction کاهش  پسماند
را لیـد پسـماند   که توی یفعالیتهاکلیۀ  ]زیست محیط[

 بازیافت و در مبدأ از قبیل کاهشدهد،  کاهش می
 (composting)ش لپوسا و

  
  محیطی کاهش  پیامدهاي  زیست

   environmental mitigation 
سـوء هـر   آثار تمهیداتی براي کاهش  ]زیست محیط[

 نوع فعالیت بر محیط زیست
  

  blue mould  فام کپک  آبی
نوعی بیماري قارچی در مرکبات و سیب  ]زراعت[

شدن پوست   آبینشانۀ عمومی آن  کهو توتون 
 رنگ است سفید کم هاي هحاشی و

  
  storage mould  کپک  انباري

هـاي  انبارنوعی بیمـاري قـارچی کـه در     ]زراعت[
 کند بروز می مرطوب
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  snow mould  کپک  برفی
کـه در زیـر بـرف     یبیماري قارچنوعی  ]زراعـت [

هاي  لکهو جلینه آب شدن برف  باو کند  میرشد 
 کند مرده تولید می بافت

  
  کپک  برفی  خالدار

    speckled snow mould  
هـاي تیفـوال    ناشـی از گونـه  کپـک برفـی    ]زراعت[

(Typhula) هـاي   که در آن سختینه(sclerotium) 
یا در بافـت گیـاه آلـوده    جلینه الي  قارچ در البه

  آید وجود می به
  

  pink snow mould  کپک  برفی  صورتی
نیـوالیس   ناشی از مونوگرافال کپک برفی ]زراعت[

(Monographella nivalis)  لینۀ که در آنقـارچ  ج
 رنگ است صورتی

  grey mould  کپک  خاکستري
ــت[ ــاري  ]زراع ــارچی بیم ــه ق ــاي  ناشــی از گون ه

نـرم و   پوسـیدگی  بـه کـه   (Botrytis)بوتریتیس 
در انـدامهاي   جلینهرنگ  تشکیل تودة خاکستري

 شود منجر میاي  ذخیره
  

 ,sooty mould  اي کپک  دوده
  dark mildew  

رست که  بیماري ناشی از قارچهاي پوده ]زراعت[
به  گیاهاندامهاي رویشی و زایشی سطح در آن 

 آید میرنگ تیره در 
  

  yellow mould  کپک  زرد
ناشـی از آسـپرگیلوس   قـارچی  بیمـاري   ]زراعت[

پارازیتیکوس  و آ. (Aspergillus flavus)فالووس 

(A.parasiticus) اي مختلف گیاهچه که به قسمته
 رساند و میوه آسیب می

  
  white mould  کپک  سفید

ناشــی از اســکلروتینیا قــارچی بیمــاري  ]زراعــت[
کــه  (Sclerotinia sclerotiorum)اســکلروتیوروم 

بر اي  جلینهنشانۀ ویژة آن تشکیل پوشش سفید 
 روي قسمتهاي هوایی گیاه است

  
  slime mould  کپک  لعابی

زانــــــدامگانهاي ردة هریــــــک از ری ]زراعــــــت[
ــومی ــه میکســـ ــس  ســـ ـــ ت(Myxomycetes)  و
 (Acrasiomycetes)تس  سه آکراسیومی

  
 Linum  کتان

گونه که  200اي از کتانیان با حدود  سرده ]گیاهی[
 رویند می حاره در نواحی معتدل و نیمه

  
 Linaceae  کتانیان

ــالپیگی تیــره ]گیــاهی[ ــی یــا   ســانانِ اي از م علف
ت درختی با پـنج گلبـرگ و   ندر اي یا به درختچه

 اي خانه تخمدان دو تا ده
  
 attribute code  د  اطالعات  توصیفیکُ

ــه[ ــی  ]بــرداري نقش ــۀ حرف ــات   شناس ــددي اطالع ع
  توصیفی

  

 two-condition code  کُد  دوحالته
  دهندة اطالعات دودویی کُد ارائه ]مخابرات[

  

 feature code  د  عارضهکُ
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ي براي توصیف یا عدد شناسۀ حرفی ]برداري نقشه[
  بندي عارضۀ جغرافیایی یا مکانی طبقه

  
کدري  جو  atmospheric opacity 

]ودر تضعیف شدت نور ]ج ظرفیت جو 
  

 video coding  کُدگذاري  تصویر
استفاده از خوارزمی/ الگـوریتم خـاص    ]مخابرات[

سازي و انتقال سـیگنالها/ نشـانکهاي    در ذخیره
 تصویر

  
 Cucurbita  کدو

اي از کدوئیان کـه ابتـدا در امریکـا     سرده ]هیگیا[
ــا امــروزه از میــوه  کاشــته مــی ــا و  شــدند، ام ه

بذرهاي خوراکی آنها در بسیاري از نقاط جهان 
 شود استفاده می

  

 Cucurbitales  کدوسانان
ایهـاي اغلـب علفـی کـه      اي از دولپه راسته ]گیاهی[

هـاي آنهــا زراعـی یـا زینتــی     بسـیاري از گونـه  
هـاي ایـن راسـته     گونـه اي غالـب  و گلهـ  هستند
ــک ــرده ی ــوالً   جنســی و گ ــا معم افشــانی در آنه

 وسیلۀ حشرات است به
 pepo  کدویی

نوعی میوة سته با بخش خـارجی نسـبتاً    ]گیاهی[
ر یا بافت غیرب اي رچهسخت حاصل از روب  

  

 Cucurbitaceae  کدوئیان
باالرونده یا گسترده  اي از کدوسانانِ تیره ]گیاهی[

دار بـا برگهـاي    معمـوالً پیچـک  و ین روي زمبر 
ندرت  جنسی یا به متناوب که گلهایشان غالباً یک

دوجنسی با جام پیوسته است و میوة آنها سته 
  از نوع کدویی است

  

 littoral  اي کرانه
] ßویژگی کرانـۀ دریاچـه و دریـا و     ]شناسی اقیانوس

 اقیانوس
  

 ,freight prepaid  پرداخته کرایۀ  پیش
  freight paid in advance, 
  freight release2, advance freight 

قبـل   و اي که فرستندة کاال در مبدأ کرایه ]دریایی[
کند و معموالً با مبادلـۀ   میپرداخت  از حمل کاال

 بارنامه همراه است
  

 back freight  کرایۀ  برگشتی
ــایی[ ــۀ  ]دری ــه فرســتندة فرســتکرای ــاری ک ، در ب

در مقصــد و بــار در بنــصــورت عــدم پــذیرش 
  پردازد به صاحب کشتی می برگشت آن

  

 ,freight forward  مقصد در کرایه
  collect freight, 
  freight payable at destination, 
  freight at risk 

ــس از اي کــه در مقصــد  کرایــه ]دریــایی[ و تنهــا پ
  دشو پرداخت میتحویل بار 

  

 ,lump sum freight  کرایۀ  سرجمع
  lump sum 

و بدون توجه به مقدار  فرست کلیکرایۀ  ]ریایید[
  حجم و وزن بار

 freight, freightage  فرستکرایۀ  
ــایی[ ــا خــط    ]دری ــه مالــک کشــتی ی مبلغــی کــه ب

  شود پرداخت می کشیترانی بابت حمل بار
  

 dead freight  مردهکرایۀ  فضاي  
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مبلغی که صاحب کشتی یا خط کشتیرانی  ]دریایی[
جایی که از پیش ذخیره دة مان بابت ظرفیت خالی

  کند مطالبه میاز صاحب بار  ه استشد
  

 freight in full  کرایۀ  کامل
کشتی کـه براسـاس    ۀنام هاجار ربندي د ]دریـایی [

عهدة مالـک کشـتی    هاي بندري به آن کلیۀ هزینه
 است

  

 freight pending  کرایۀ  معلق
کند  کنندة کشتی تعهد می مبلغی که اجاره ]دریایی[

زمان انقضاي از  پسزاي استفاده از کشتی در ا
 بپردازد نامۀ کشتی شده در اجاره تعیین

  

 freight all kinds, FAK  کرایۀ  واحد  بار
ـایی[ ــه ]دریـ ــار و     کرای ــب واحــد ب اي کــه برحس

و بعـد  نظـر از حجـم و وزن و نـوع بـار      صرف
 شود تعیین میمسافت 

  

 carburisation, carburising دهی کربن
جذب و نفـوذدهی کـربن در آلیاژهـاي     ]متالورژي[

ده  آهنی جامد ازطریق تماس با یک مـادة کـربن  
کردن تـا دمـاي معمـوالً بـاالي      مناسب و با گرم

Ac3 
  

 ,decarburisation زدایی کربن
  decarburising 

ــاژ   ]متــالورژي[ ــۀ ســطحی آلی زدودن کــربن از الی
یـا   (hot working)دار در جریان کـار گـرم    کربن

دادن سـطح   هـی مجـدد ازطریـق تمـاس    د حرارت
آلیاژ با یک یا چند مادة شیمیایی و واکنشی که 

  در پی دارد
 trichome-hydathode  روزنه کُرك

را  آبـی هاي  روزنه کارکرکهایی که  ]شناسی زیست[
 دهند انجام میگیاهان برخی در 

  
 vermicide  کُش کرم

که از آن بـراي از بـین    کُشی دارو یا آفت ]زراعت[
 شود استفاده میها کرمانواع ن برد

  
 larvicide  کُش کرمینه

اي شیمیایی که از آن بـراي از بـین    ماده ]زراعـت [
 شود استفاده می (larvae) ها بردن کرمینه

  
 chrome plating  کاري آب کروم

دهی قطعۀ فلزي با کروم بـراي   پوشش ]متالورژي[
بهبـود ظــاهر و افـزایش مقاومــت آن در مقابــل   

 دگیسایش و خور
  

 chromadizing  آسترپوشی کروم
سازي سـطح آلـومینیم یـا آلیـاژ      آماده ]متالورژي[

آلومینیم با محلول اسـیدکرومیک بـراي بهبـود    
 چسبندگی رنگ بر روي آن

  
 chromizing  پوشی کروم

ــالورژي[ ــوذ ]مت ــۀ ســطحی    نف ــه الی ــروم ب دادن ک
 محصول فلزي

  
 hard chromium  سخت کروم

وم کـه بـراي افـزایش    پوششـی از کـر   ]متالورژي[
مقاومت در برابر سـایش بـر روي مـادة دیگـر     

 کنند ایجاد می
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 vegetable butter  کرة  گیاهی

آمـده از   دسـت  روغنها و چربیهاي بـه  ]غذا فناوري[
منابع گیاهی که نقطۀ ذوبی باالتر از دماي اتـاق  

 به شبیه کره هستنددارند و 
  

 ,containership  ینجکشتی  بارگُ
  cont.ship, container vessel 

  نجکشتی ویژة حمل بارگُ ]دریایی[
  

 ,cargo boat  باري  کشتی
  cargo ship, freighter 

 بارگیريو  هتخلیشناوري که از آن براي  ]دریایی[
  شود کشتی استفاده می

 cargo vessel  شناور باري متـ .
  

  نجیبارگُ کشتی  تمام
    cellular-container ship 

که داراي محلهایی  ینجکشتی بارگُنوعی  ]دریایی[
به  ينیازدر آن دیگر است و  هانجاندازة بارگُ  به

 نجها نیستجایی بارگُ و جابهمهاربندي 
  

 ,ro-ro ship  کشتی  رورو
  roll-on roll-off ship 

نوعی کشـتی کـه در طراحـی آن امکـان      ]دریـایی [
ري   بـارگیري و تخلیــۀ خــودرو و وســایل بــارب

راهـه   ر و قطار از طریق شـیب با اي و چرخ جاده
  در نظر گرفته شده است

 ,ro-ro vessel  شناور رورو .متـ 
 roll-on roll-off vessel 

  

  جیکشتی  روروبارگُن

    ro-ro/container ship, con-ro ship 
تواند هم بارگُنج و هم  نوعی کشتی که می ]دریایی[

  حمل کندرا همزمان  روروبارهاي 
  نجیشناور روروبارگُ .متـ 

  ro-ro/container vessel, con-ro vessel 
  جینبارگُ کشتی  نیمه

    semi-container ship 
ــایی[ ــتی  ]دری ــوعی کش ــارگُ   ن ــل ب ــراي حم نج و ب

  و کشتیهاي رورو اي فله اي و نیم فلهي هاکاال
  

 نیروي کشش قالب ← کشش  قالب
  

 fire discovery  کشف  حریق
 شناسـایی حریـق بـدون مشـخص کـردن      ]جنگل[

 محل دقیق آن
  

 mixed tide  کشند  آمیخته
 ]وشندي که در آن هر دو مؤلفـۀ روزانـه و    ]ج ک

  روزانه مهم است  نیمه
  

شند  جوک  atmospheric tide 
 ]ــو در مقیــاس زمــین کــه در ]ج آن  حرکــت جــو

ز ا ، ولـی شـود  پـذیري درنظـر گرفتـه مـی     تراکم
  شود نظر می شتاب قائم صرف

 atmospheric oscillation  نوسان جو .متـ 
  

 confederation  کشورگان
ــی[ ــه ]سیاسـ ــت   اتحادیـ ــد ایالـ ــب از چنـ اي مرکـ

خودمختار یا کشور که با حفـظ حاکمیـت خـود    
براي نیـل بـه اهـداف مشـترك، امـور سیاسـت       
خارجی و دفاعی را در یکی از ایالتها یا کشورها 

 کنند متمرکز می
  

 underburning  سوزي کف
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شـده   ریـزي  برنامـه سوز  فک حریقنوعی  ]جنگل[
مین نیازهاي زیستگاهی گیاهان و حیات  براي تأ

 وحش یا کاهش خطر حریق ناگهانی
  

 car stop, wheel stop  کفش  خط
اي که براي جلـوگیري از حرکـت    . افزاره1 ]ریلی[

  شـود  قطار در جلوي چرخهاي آن گذاشـته مـی  
. در قطارهاي شهري، بخشی از خط که براي 2

 رود کار می کردن مسافران به سوار و پیاده
  

 scotch block  خط  چوبی کفش
اي چوبی که روي تکۀ مرکزي سوزن  قطعه ]ریلی[

گیـرد تـا از    یا روي ریل در زیر چرخ قـرار مـی  
 نورد جلوگیري کند حرکت خط

  
 track skate, skate  خط  فلزي کفش

شـکل کـه    اي گـوه  یاي فلزي با بخشـ  قطعه ]ریلی[
نـورد   رد تا از حرکـت خـط  گی روي ریل قرار می

 جلوگیري کند
  

 brakeshoe  کفشک  ترمز
اي داراي اصـطکاك زیـاد کـه بـراي      قطعـه  ]ریلی[

 گیرد ترمزگیري بر روي غلتشگاه چرخ قرار می
  

 abyssal floor  کف  مغاکی
] ßتـا   2000کف اقیانوسها در عمق  ]شناسی اقیانوس

 متري 6000

  
 trailer  کفی

بــراي  و چرخــدار ندســکومان اي هوســیل ]دریــایی[
جـا   بـه کشـنده جابـه    اتصـال حمل کـاال کـه بـا    

  شود می

  
 drawbar trailer  بازودار   کفی

ــایی[ ــوعی  ]دری ــین ــه محــور   کف ــا دو محــور ک ب
عقـب    چرخشی جلوي آن با بازوي کششی بـه 

 شود کشنده متصل می
  

 roll trailer  کفی  رورو
حمـل بـار در کشـتی     ةویـژ  کفـی نـوعی   ]دریایی[

 رورو
 stigma  لهکُال
هـاي   کـه دانـه   مـادگی بخش انتهایی  ]شناسی زیست[

رده   نشیند بر روي آن می گَ
 این واژه مصوب فرهنگستان اول است. توضیح:

  
 curtain line  کالم  آخر

  آخرین جملۀ نمایش در پایان هر پرده ]ینمایش[
  

 exit line  کالم  خروج
بـازیگر پـیش از خـروج از    آخرین جملۀ  ]ینمایش[

  صحنه
  
  macrofutures  ها آینده النک

 هـاي  هآیند مانند  هاي امور کالن آینده ]پژوهی آینده[
  ق یا کل جهاناطیا من هاکشور

  
 megaport  بندر کالن

ـایی [ ونقـل   بندر بسـیار بزرگـی کـه بـه حمـل      ]دری
 بارگُنجی اختصاص دارد

  
 megatrend, macrotrend  روند کالن
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اي رونــدي گســترده شــامل رونــده ]پژوهــی آینـده [
 فرعی با آثار و پیامدهاي فراوان

  
 reentry vehicle, RV  کالهک  بازآ

کالهکی که در مرحلۀ آخر پرواز موشـک   ]نظامی[
 شود در مسیر بالستیکی رها می

  
  پذیر جوالن  کالهک  بازآيِ

    maneuverable reentry vehicle, 
  MaRV 

ـامی[ ــوالنِ از     ]نظــ ــه جـ ــادر بـ ــه قـ ــی کـ کالهکـ
مرحلـۀ  حـین پـرواز در   در شده  ریزي طرح پیش

 بازورود است
  مستقل  چندگانه  کالهک  بازآيِ

    multiple independent reentry 
    vehicle, MIRV 

بازگشتی که هریک  وسایلاي از  مجموعه ]نظامی[
ــک     ــک موش ــت و در ی ــک اس ــد کاله داراي چن

  ودش بالستیک حمل می
  

 fragmentation warheadزا کالهک  ترکش
ـامی [ کالهک که پـس از انفجـار، اشـیاي     نوعی ]نظ

شود و باعث انهدام  جامد و ریزي از آن رها می
 شود یا آسیب هدف می

  
 capacitance hat  کالهک  خازنی

اي سیمی که بـراي افـزایش پهنـاي     شبکه ]فیزیک[
نوار یا کاهش بسامد تشـدید، آن را روي آنـتن   

  دهند قرار می
  

 warhead mating  گذاري کالهک

ب کالهک به بدنۀ موشک یا راکـت یـا   نص ]نظامی[
 اژدر یا هواپیما

  
 chlorinity  کلرینگی

] ß مقـدار یونهـاي هـالوژن در آب     ]شناسـی  اقیـانوس
 دریا

  

 Brassicales  سانان کلم
توان از آنهـا   ایها که می اي از دولپه راسته ]گیاهی[

 ترکیبات گلوکوزینوالتی گرفتیا روغن خردل 
  

 tamping pick  کلنگ  دستی  زیرکوب
زیرکوبی  از آن درمانند که   کلنگاي  وسیله ]ریلی[

 کنند استفاده میدستی 
  

 tamping bar, lollipop  کلنگ  زیرکوب
از بلند که انتهاي آن پهـن اسـت و    اي همیل ]ریلـی [

 دکنن استفاده میزیرکوبی  آن در
  نجکلون  بارگُ

    container door locking bar, 
    container door locking rod 

اي عمودي که در بادامکهـاي بـاال و    میله ]دریایی[
ــارگُنج فــرو مــی رود و آن را چفــت  پــایین درِ ب

 کند می
  

 keypad  کلیدگان
ـابرات [  بـر  کـه  ها اي از کلیدها یا دکمه مجموعه ]مخ

ــفحه ــدپز و ســایر     روي ص ــن و تن کلیــد و تلف
تـا اسـتفاده از آنهـا را     شـود  ها نصب می افزاره

 آسان کند
  

 selector switch  گزینشگر کلید 
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ر امکـان      افزاره ]مخابرات[ اي مکانیکی کـه بـه کـارب
 دهد تا گزینه یا کارکردي را انتخاب کند می

  
 underfill  پوشانی کم
وضعیتی که در آن نورِ منبـع، سـطحی    ]مخابرات[

کمتر از سطح کامل آشکارساز نور را پوشـش  
 دهد 
  
  ,hypogeusia, amblygeusia  چشایی کم
   hypogeusesthsia, 
  gustatory hypoesthesia 

  چشیدن و تشخیص طعم شدن توانایی مک ]تغذیه[
  

 rabotage  کشی کمچه
ــتان[ ــاي باســتانی  تراشــیدن نهشــته ]شناســی باس ه

شدن تفاوت  تیز کمچه براي نمایان معموالً با لبۀ 
ها و آثار جزئی حاصل از فعالیتهاي  رنگ و لکه

 انسان
  
  hypophagia  خواري کم
 نحو غیرطبیعی  مصرف کم مواد غذایی به ]تغذیه[

  کمدي  اتاق  پذیرایی
    drawing room comedy 

نــوعی کمــدي کــه موضــوع آن روابــط  ]ینمایشــ[
ـ اجتماعی طبقۀ متوسط و مرفه اسـت و   عاطفی

  مکان اصلی رویدادها اتاق پذیرایی است
   کمدي پذیرایی متـ .

  
 comedy of morals  کمدي  اخالقی

نوعی کمدي که رفتارهاي خالف قـانون   ]ینمایشـ [
کنـد و   دار بیـان مـی   اخالق را به زبـانی خنـده   و

آن اصالح رفتارهاي ناهنجار اجتمـاعی  از هدف 
 است

  
 comedy of ideas  کمدي  اندیشگی

ها و مکاتب  نوعی کمدي که در آن نظریه ]ینمایش[
 شوند میمختلف فلسفی و فکري و اخالقی هجو 

  
 ,slapstick  بکوب کمدي  بزن

  slapstick comedy 
نوعی کمدي تند و پرسروصدا که در آن  ]ینمایش[

پرده  از مضحکه و حرکات بدنی و شوخیهاي بی
 شود و مانند آن بسیار استفاده می

  
 کمدي اتاق پذیرایی  ←کمدي  پذیرایی  

  
 comedy of intrigue  کمدي  دسیسه

یـده و  نوعی کمدي که داراي پیرنـگ پیچ  ]ینمایش[
 آور است موقعیتهاي خنده

  
 low comedy  کمدي  سبک

نوعی کمدي کـه در آن طـرح داسـتان و     ]ینمایش[
شده است  تنظیمدستی  وگوها در نهایت خام گفت

و  ادبخـالف  گفتار و در آن از حرکات وقیح و 
  شود بسیار استفاده می نزاکت

 high comedy  کمدي  سنگین
ح داسـتان و  نوعی کمدي کـه در آن طـر   ]ینمایش[

وگوها و حرکات بازیگران بسـیار سـنجیده    گفت
شود و خالی از رفتار غیرمؤدبانه و  طراحی می

 خالف اخالق است
  

 black comedy  کمدي  سیاه
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انسـان  نـوعی کمـدي کـه وضـعیت تلـخ       ]ینمایش[
آور نقل  ی تاریک و یأسیرا در فضاسرخورده 

کند و پایان خـوش نـدارد و تماشـاگر را بـه      می
 برد فرو میفکر 

  
 old comedy  کمدي  کهن

نــوعی کمــدي در یونــان باســتان و در  ]ینمایشــ[
مشخصۀ آن حرکـات  که جشنوارة دیونیزوسی 

 اشعار غناییاصلی آن گستاخانه و هجو و قالب 
 بود

  
 new comedy  کمدي  نو

نوعی کمدي نوآورانه در قرنهاي سوم و  ]ینمایش[
دي چهارم پیش از میالد کـه در واکـنش بـه کمـ    

صله گـرفتن از هـزل و   و با فا وجود آمد کهن به
داسـتان عاشـقانه بـا پایـانی     هجو کمدي کهـن،  

 خوش پیرنگ اصلی آن شد
  

 hanging wall2  کمرباال

 بخش زبرین رگه یا تودة معدنی ]شناسی زمین[
  

 fire belt  شکن کمربند  حریق
اي  شـده  کاري شده یا جنگل سازي نوار پاك ]جنگل[

 شود شکن استفاده می وان حریقعن که از آن به
  

 mobile belt  کمربند  متحرك
اي باریک و کشیده در پوسـتۀ   همنطق ]شناسی زمین[

اختی خاصی فعال شن اي که در دورة زمین قاره
 است

  

 footwall2  کمرپایین

  بخش زیرین رگه یا تودة معدنی ]شناسی زمین[
  
 undernutrition  غذایی کم
باعث شود نیاز بدن هرگونه وضعیتی که  ]تغذیه[

 برآورده نشودو انرژي مواد مغذي به 

  
 coenzyme  آنزیم  کمک

مولکول غیرپروتئینی آلی که همراه با یک  ]شیمی[
انجــام واکنشــهاي شــیمیایی را  مایــه /زي آنــزیم

  کند تسهیل می
 مایه زي کمک متـ .

  
 cosolvent  لحالّ کمک

ل لی که در یک فرایند شیمیایی به حالّحالّ ]شیمی[
لیـت آن را  شود تـا قـدرت حالّ   اصلی افزوده می

 افزایش دهد
  

  آنزیم کمک  ←  مایه زي کمک
  
 hypovitaminosis  ویتامینی کم
وضعیتی ناشی از نبود یا کمبـود یـک یـا     ]تغذیه[

  چند ویتامین اساسی
  avitaminosis  ویتامینی بی . متـ

  
  ندسازي  پسما کمینه

   waste minimization 
عالیت منتهی به کاهش تولید پسماند، ف ]زیست محیط[

 خصوص در واحدهاي صنعتی به
 sideband  باند کنار
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سازي که  باند بسامديِ حاصل از مدوله ]مخابرات[
در باال یا پـایین سـیگنال/ نشـانک حامـل جـاي      

 گیرد می
  

 ,vestigial sideband  باند  بازمانده کنار
  VSB 

از بخش کـوچکی از کناربانـد کـه پـس      ]مخـابرات [
یک سیگنال/ نشانک از  (AM)سازي دامنه  مدوله

  ماند جا می حامل به
  

 accompaniment dish  کنارغذا
عنوان  خوردنیهایی که همراه با غذا و نه به ]تغذیه[

  شوند غذاي اصلی مصرف می
  

 coast  کناره
] ßنواري از خشکی در کنار دریا یا  ]شناسی اقیانوس

یـ   سـاحل اقیانوس از جایی که رسوبات سسـت  
شود تا جایی که تحت تأثیر دریا قـرار   تمام می

  دارد
 3ساحلمتـ . 

  
 cut, truncation  کَند

برداري و کنـدوکاو پیشـینیان    خاك ]شناسـی  باستان[
تر براي کنـدن پـی یـا هـر      در یک نهشتۀ قدیمی

 بافـت فعالیت دیگر که منجر به پدید آمـدن یـک   
 است شناختی شده  باستان

  
 underdamping  کُندمیرایی

وضعیت سامانه هنگـامی کـه میرایـی آن     ]فیزیک[
 بسیار کم است

  
 grapple, log grapple  گیر کُنده

شود  وصل میبه سر جرثقیل  که ابزاري  ]دریایی[
داراي یک جفت انبر بزرگ است و از آن براي و 

  شود استفاده می  جایی کُنده بلند کردن و جابه
 local action  کنش  موضعی

] ßــوردگی ــوردگی ]خ ــاي   خ ــنش پیله ناشــی از ک
 در سطح فلز جادشدهای  موضعی

  

 shortening2  سازي کوتاه

ــاه ]غــذا فنــاوري[ هاي کــردن طــول ســارکومر  کوت
(sarcomers) بهبود خواص حسـی   ايگوشت بر

 آن
  

 cold shortening  سازي  سرد کوتاه
انقباض تارهاي عضلۀ گوشت خام در  ]غذا فناوري[

 پایین دماي
  

 coup d'état  کودتا
شـــدة بخشـــی از  ریـــزي اقـــدام برنامـــه ]سیاســـی[

گــران بــراي ســرنگونی هیئــت حاکمــۀ   حکومــت
موجود کـه ممکـن اسـت بـا توسـل بـه نیـروي        

 نظامی صورت پذیرد
  

 coup maker  کودتاگر
 کودتـا هریک از افرادي که در اقـدام بـه    ]سیاسی[

 شرکت دارند
  

 day nursery  سرا کودك
اص در هتل که در آن اتاق یا محلی خ ]گردشگري[

 شود از کودکان مراقبت می
  

  ور کورة  الکترودغوطه
   submerged-electrode furnace 
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ـالورژي [ دهی مـایع قطعـات    اي براي کربن کوره ]مت
کردن حمام نمک مذاب بـا اسـتفاده    ازطریق گرم

 ور در آستر سرامیکی از الکترودهاي غوطه
  

 reverberatory furnace کورة  بازتابی
ـالورژي [ اي با سوخت فسـیلی کـه سـقف     کوره ]مت

کوتاه آن شعله و حرارت را به سطح بار کـوره  
 تاباند می

 pusher furnace بر کورة  پیش
نوعی کورة مداوم که در آن قطعات را  ]متالورژي[

دهنـد و بـه    تناوب درون ظرفهـایی قـرار مـی    به
طریق ظرفهایی  کنند و ازاین داخل کوره وارد می

وارد کوره شده و در آن حـرارت دیـده    که قبالً
 شود است، از انتهاي دیگر به خارج رانده می

  
 vacuum furnace کورة  خأل

جاي گاز محـافظ،   اي که در آن به کوره ]متالورژي[
 شود از جو فشار پایین استفاده می

  
 rotary furnace دوارکورة  

اي و  نوعی کورة افقی با بدنـۀ اسـتوانه   ]متالورژي[
شـکل کـه حـول محـور خـود       تهاي مخروطـی ان

  چرخد می
  

 continuous furnace کورة  مداوم
اي که پیوسته در آن مواد از یـک   کوره ]متالورژي[

دهانه وارد و پس از انجام عملیات مـورد نظـر،   
 شوند تدریج از دهانۀ دیگر خارج می به

  
 fire pack  کولۀ  اطفا

ایل نفـره حـاوي ابـزار و وسـ     اي یـک  کوله ]جنگل[
 در جنگل اطفاي حریق
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 Ginkgo  دار کهن
اي دوپایه و درختی که بومی چـین   سرده ]گیاهی[

 شود است و نوعی فسیل زنده محسوب می
  

 Ginkgoaceae  داریان کهن
درختی کـه در دورة   اي از بازدانگانِ تیره ]گیاهی[

ــده  دوم زمــین ــد آم ــۀ ا  شناســی پدی ســت و هم
و  است  رفتهجز یک گونه از بین  به هاي آن گونه

به همین دلیل این گیاه را یک فسیل زنده در نظر 
 گیرند می

  

 bag-in-drum  دربشکه کیسه
عموماً براي مایعـات  بندي  نوعی بسته ]غذا فناوري[

ــه  ــذایی را درون کیسـ ــادة غـ ــه در آن مـ اي  کـ
کنند و سپس کیسه را  ریزند و درزگیري می می

براي افزایش مقاومت در برابر فشار درون یـک  
 دهند بشکه قرار می

  
 bag-in-box  درجعبه کیسه

بندي که در آن مادة غذایی  نوعی بسته ]غذا فناوري[
کنند  ریزند و درزگیري می اي می را درون کیسه

  دهند و سپس کیسه را درون یک جعبه قرار می
  

 pollen sac  کیسۀ  گَرده
 وياي در بســاك کــه محتــ محفظـه  ]شناســی زیسـت [

ردههاي  دانه  است گَ
 



  

  گ
 Terminalia  زنگی گاروم

بـا  درختی بلنـد  زنگیان  اي از گاروم سرده ]گیاهی[
ــاطق گرمســیري    ــه کــه در من حــدود صــد گون

 دروین می
  

 Combretaceae  زنگیان گاروم
ــانانِ تیـــره ]گیـــاهی[ ــا  اي از موردسـ درختـــی یـ

سـبز بـا    اي باالرونده و معموالً همیشـه  درختچه
ــ ــن خوشــه لگُ ــا و (raceme)اي  آذی ــاً گله ي غالب

اي با ده پرچم و مادگی  قطعه کوچک چهار تا پنج
 اي تحتانی برچه دو تا پنج

  
 flue gas گاز  دودکش

گاز و مواد حاصل از احتـراق کـه از    ]زیسـت  محیط[
 شود راه دودکش یا کانال از کوره خارج می

  
 bombing run  گام  بمباران

بخشی از عملیات پروازي شـامل شـروع    ]نظامی[
ــات و ــۀ    عملی ــه نقط ــیدن ب ــدف و رس ــافتن ه ی

  رهاسازي بمب

  
 dark time  گاه  تاریک

] ßماه قمري که در آن هر اي در  دوره ]رصدي نجوم
  چهارم قرص ماه تاریک است بیش از سه

 تاریکی متـ .
  

 bright time  گاه  روشن
] ßاي در هر ماه قمري که در آن  دوره ]رصدي نجوم

  است دوم قرص ماه روشن بیش از یک
 روشنی ـ .مت

  
 grey time  گاه  کبود

] ßاي در هر ماه قمري که در آن دوره ]رصدي نجوم 
 استبین ربع تا نیمی از قرص ماه روشن 

  
 dipole transition  گذار  دوقطبی

فرایندي که در آن اتم یا مولکول با جذب  ]فیزیک[
یا گسیل تابش از یک تراز انرژي به تراز انرژي 

اي آن حـداکثر یـک    اویـه رود و تکانۀ ز دیگر می
 کند واحد تغییر می
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 undirected graph  سو گراف  بی

گرافی که در آن جهتی براي یالها درنظر  ]ریاضی[
 گرفته نشده است

 partial graph  گراف  جزئی
گراف حاصل از یک گـراف مفـروض بـا     ]ریاضی[

 حذف برخی از یالهاي آن
  

 directed graph  گراف  سودار
که براي هر یال آن جهتی درنظـر  گرافی  ]ریاضی[

 گرفته شده است
  

 complete graph  گراف  کامل
ازاي  سو و بدون طوقه کـه بـه   گرافی بی ]ریاضـی [

یــال   bو aهــر دو رأس متمــایز آن ماننــد   
},{ ba وجود داشته باشد 

  
 regular graph  گراف  منظم

گرافی که درجۀ همۀ رأسـهاي آن برابـر    ]ریاضی[
 باشد

  
 weighted graph  دار گراف  وزن

گرافی که به هر یال آن عددي حقیقی به  ]ریاضی[
 نام وزن نسبت داده شده است

  
 planar graph  گراف  هامونی

اي بـا   گرافی که بتـوان آن را در صـفحه   ]ریاضی[
انـد   یالهایی که تنها در رأسـهاي گـراف متقـاطع   

 رسم کرد
  

 connected graph  گراف  همبند

گرافی که بـین هـر دو زوج از رأسـهاي     ]ریاضی[
 متمایز آن مسیري موجود باشد

  

  هنجار گرانروي  بی
 گرانروي نانیوتونی  ←

  

  گرانروي  نانیوتونی
    non-Newtonian viscosity 

نـوعی گرانـروي شـاره کـه در آن تـنش       ]فیزیک[
  ناسب نیسترنش متبرشی با آهنگ کُ

 anomalous viscosity  هنجار گرانروي بی متـ .

  
 corrosion tendencyگرایش  به  خوردگی

] ßپذیري فلز با محیط اطراف کـه   واکنش ]خوردگی
گیري  برحسب تغییر در انرژي آزاد گیبس اندازه

 شود  می
  

 fire whirlwind  گردباد  آتش
گردبادي چرخنـده و پیچنـدي متشـکل از     ]جنگل[

  اي داغ و شعله و دود و گردوغبار باالروندههو
  

گردش  جو  atmospheric circulation 
]ودر باالي سطح زمین ]ج حرکتهاي جو 
  

 long-haul tourist  اي قاره گردشگر  بین
اي بـه قـارة    اي که از قـاره  بازدیدکننده ]گردشگري[

  کند دیگر سفر می
  

 short-haul touristاي قاره گردشگر  درون
اي کـــه معمـــوالً درون  بازدیدکننـــده ]گردشـــگري[

  کند مرزهاي جغرافیایی یک قاره سفر می
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  اي قاره گردشگري  بین

    long-haul tourism, long-haul travel 
اي کـه بـا    قـاره  سفر طوالنی غالباً بـین  ]گردشگري[

 کشد هواپیما معموالً بیش از پنج ساعت طول می
  

 justice tourism  گردشگري  پاك
در بر عدالت و اخالق  رویکردي مبتنی  ]گردشگري[

معیارهـاي  رعایـت  آن از کـه هـدف    گردشگري
ــه  ــدار بـ ــگري پایـ ــاظ گردشـ ــاعی و  لحـ اجتمـ

 محیطی است زیست
  ورمح گردشگري  جامعه

    community-based tourism 
بــر تبــادل  نــوعی گردشــگري مبتنــی  ]گردشــگري[

مـع محلـی   وافرهنگی که در آن گردشگران با ج
شوند و از نزدیک شیوة زندگی آنها را  ا میآشن

 کنند مشاهده می
  

 wildlife tourism وحش گردشگري  حیات
نـــــوعی گردشــــگري کــــه در آن  ]گردشــــگري[

گردشگـران براي مشاهده و مطالعه و شـناخت  
زیاگان و گیاگان به گردش در زیستگاههاي آنها 

  پردازند می
  

  اي قاره گردشگري  درون
   short-haul tourism, short-haul travel 

اي یـا محلـی کـه بـا      قاره سفري درون ]گردشگري[
  کشد هواپیما معموالً کمتر از پنج ساعت طول می

  
  عامه گردشگري  فرهنگ

    pop-culture tourism  

دلیـل داشـتن    سفر به محلهایی کـه بـه   ]گردشگري[
ــیقایی یـــا     ــی و موسـ ــی و نمایشـ ــار ادبـ آثـ

  اند شدهسرگرمیهاي عمومی دیگر برجسته 
  

 pro-poor tourism  گردشگري  فقرزدا
گیـري از   رویکردي که درصـدد بهـره   ]گردشگري[

عنــوان ابــزاري راهبــردي بــراي  گردشــگري بــه
ــم   ــع کــ ــر در جوامــ ــاهش فقــ ــد و  کــ درآمــ

 شده است رانده حاشیه به
  

  گردشگري  میراث  نظامی
    militarism heritage tourism 

گردشگران نوعی گردشگري که در آن  ]گردشگري[
به بازدید از پایگاهها و تجهیزات نظامی قـدیمی  

 پردازند می
  گردشگري  هوادریایی

    fly-cruise holiday 
ــس از  ]گردشـگري [ ســفري کــه در آن گردشــگر، پ

پرواز به مناطق ساحلی، براي بازدید از جزایـر  
 کند هاي دریایی از کشتی استفاده می و جاذبه

  

 fly-rail holiday  گردشگري  هواریلی
ــس از ســفر ]گردشـگري [ ي کــه در آن گردشــگر، پ

اي دوردست، با قطار و با برنامۀ  پرواز به نقطه
ــه  ــانی معــین و چندمرحل ــه  زم اي از آن نقطــه ب

 پردازد گردش در منطقه می
  

  ,fly-drive holiday گردشگري  هوازمینی
    fly-drive package 

ــس از  ]گردشـگري [ ســفري کــه در آن گردشــگر، پ
فرودگــاه مقصــد، بــراي بازدیــد از  رســیدن بــه

کند که از  اماکن دیدنی از خودرویی استفاده می
 قبل کرایه کرده است 
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 gooseneck, pacific iron  غازي گردن
به گردن غـاز کـه از     نوعی اتصال  شبیه ]دریایی[

ي غلتکــی بــه کشــنده هــا یکفــآن بــراي بســتن 
 شود استفاده می

  

 Juglans  گردو
 دار به درختی خزان ز گردوئیانِاي ا سرده ]گیاهی[

اي  ده تا چهل متر با برگهاي مرکب شانه بلندي
 یک گونه و و بیست

  

گردوخاك  جو  atmospheric dust 
]وتـا   1هـاي   ذرات ریز معلق در هوا در اندازه ]ج

  میکرومتر 100
  

 Juglandaceae  گردوئیان
درختی با برگهـاي   سانانِ اي از راش تیره ]گیاهی[

جنسـی   یک (catkin)اي  گربه آذین دم لگُ مرکب و
 و گلهاي بدون گلبرگ

 pollen  گَرده
حــاوي  (microspores)ریزهاگهــاي  ]شناســی زیســت[

سـاك گلهـا تولیـد       کامه هاي گیاهی نـر کـه در ب
  شود می
  pollen grain    دانۀ گَرده متـ .

 این واژه مصوب فرهنگستان اول است. توضیح:

  
 ,palynology  شناسی گَرده

  pollen analysis 
ـرده علم بررسـی و مطالعـۀ    ]شناسی زیست[ و  هـا  گَ

  گها یا فسیل آنهاها
  

 central obscuration  گرفتگی  مرکزي

] ßــوم ــدي نج ــکوپ   ]رص ــودگی تلس بخشــی از گش
بازتابی که با آینۀ ثانویه و سپرك مسدود شده 

  است
  

 blowup  گُرگرفت
کـه   حـدي  افزایش ناگهانی شدت حریق بـه  ]جنگـل [

 مهار سریع آن ناممکن شود
  

 heater  گرماساز
که با استفاده از گاز یا  اي حرارتی هوسیل ]عمومی[

  کند برق محیط را گرم می
  

 available heat  پذیر گرماي  دسترس
اي کـه در   مقـدار انـرژي گرمـایی    بیشـینه  ]فیزیک[

ــراق ســوخت خاصــی    ــانی از احت ــرایط آرم ش
  آید دست می به

  
 permutation group  گروه  جایگشتی

گروهی متشـکل از جایگشـتهایی از یـک     ]ریاضی[
 مجموعۀ مفروض با عمل ترکیب جایگشتها

 task group  گروه  رزمی
ــروي   ]نظــامی[ ــایی، بخشــی از نی ــروي دری در نی

نیرو یـا مقـامی بـاالتر آن را     هرزمی که فرماند
 کند سازماندهی و هدایت می

  
 plane group  اي گروه  صفحه

ــک، شناســی زمــین[ ــده ترکیــب ممکــن   ]فیزی یــک از هف
 با نقشهاي منظم دوبعديعناصر تقارنی 

  
 metablian group  گروه  فراآبلی

 گروهی که زیرگروه مشتق آن آبلی است ]ریاضی[
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 ,pressure group  گروه  فشار

  interest group 
سازمان یا گروهی که براي تأمین منافع  ]سیاسی[

اهنـگ و  کوشـد بـا اقـداماتی هم    خاص خود مـی 
شـده، افکـار عمـومی و بخشـهاي      طراحی ازپیش
گیرندة حکومت را بـه اتخـاذ تصـمیم یـا      تصمیم

 سیاستهایی سوق دهد

  
 space group  گروه  فضایی

اي از عملگرهاي تقارنی کـه   مجموعه ]شناسـی  زمین[
 اي هستند بعدي دوره دهندة یک جسم سه نشان

عملیـات تقـارن کـه نقـش     اي از  مجموعـه  ]فیزیک[
ظم تکرارشونده در بلور را بدون تغییر بـاقی  من

 گذارد می

  
 lobby1  گروه  البی

گروهی که براي وضع یا تصویب قانون  ]سیاسی[
نفـع فـرد یـا گروهـی       یا سیاستی مشـخص بـه  

گـذاران یـا مسـئوالن اجرایــی     خـاص بـر قـانون   
  کند اعمال نفوذ می

 البی . متـ
 semiregular group  منظم گروه  نیم

وهی جایگشتی که در آن تنها عضوي گر ]ریاضی[
از گروه که نقطـۀ ثابـت دارد جایگشـت همـانی     

 است
  

 groupoid  گروهوار
 اي با یک عمل دوتایی مجموعه ]ریاضی[
  

  اي گروه  واکنش  اضطراري  رایانه

   computer emergency response team 
اي نظامی که  گروهی از کارشناسان رایانه ]نظامی[

تـداوم  اي دشـمن و   تهاجم رایانهبراي مقابله با 
  کنند فعالیت می عملیاتحداقلی 

 CERT  گوار اختـ .
  

  ,primitive knot  گره  آغازین
    primitive node, Hensen’s knot 

ريِها در  اي از یاخته توده ]ع. پایۀ پزشکی[ انتهاي س 
گیري رویـان دخالـت    شیار آغازین که در شکل

 دارد
  

 food quackery  گویی  غذایی گزاف
آمیـز و فریبکارانـه    ابراز ادعاهـاي مبالغـه   ]تغذیه[

 دربارة خواص و کیفیت مواد غذایی

  
 Moringa  گزروغنی

اي از گزروغنیان با اشکال مختلف،  هسرد ]گیاهی[
کـه در نـواحی    ،علفی تا درختی بسیار بزرگ از

 رویند میگرمسیري  گرمسیري و نیمه
  

 Moringaceae  گزروغنیان
درختـی شـامل   غالباً  سانانِ اي از کلم تیره ]گیاهی[

سیزده گونه با برگهاي مرکب و میـوة پوشـینۀ   
 مانند نیام

 selector  گزینشگر
جزئــی از کلیــد الکترومکــانیکی کــه      ]مخــابرات[

گام خط مـورد نظـر را انتخـاب     به صورت گام به
 کند می

  
پ   گزینشگر  ارتفاع  تَ

    pulse-height selector 
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پهاي/ پالسهاي ورودي آن در مداري که تَ ]فیزیک[
  گیرد محدودة بین دو مقدار معین قرار می

 amplitude selector  گزینشگر دامنه متـ .
  

 گزینشگر ارتفاعِ َتپ  ←گزینشگر دامنه  
  

  ساز  کرة  کاکائو گسترده
    cocoa butter extender, CBEx 

تـوان   نمیکه  کاکائو ةمعادل کرنوعی  ]غذا فناوري[
 مخلوط کردکاکائو  ةبا کرآن را  به هر میزان

  
  dynamic range, DR  گسترة  پویایی

] ßمحدودة بـین آسـتانۀ شـنوایی و     ]شناسی  شنوایی
برحســـب  )discomfort level(تـــراز نـــاراحتی 

  بل دسی
  

  گسترة  شنوایی  بهنجار
    range of normal hearing 

] ßگسترة شـنوایی جمعیـت آمـاري     ]شناسی  شنوایی
 یی بهنجارداراي شنوا

  

 imbricate fault  گسل  فلسی
گسلهاي نزدیـک و   هریک از مجموعه ]شناسـی  زمین[

 هم در یک ساخت فلسی مرتبط به
  

 air emissions1 ها گسیل  آالینده

مواد آالیندة سمی کردن تخلیه یا رها  ]زیست محیط[
 آزاددر هواي 

 cathode emission  گسیل  کاتدي
لکترونهـا از کاتـد بـه    فرایندي که در آن ا ]فیزیک[

 شوند بیرون گسیل می
  

 گسیلۀ صوتی گوش ←گسیله  
  

  بسامد گسیلۀ  تک
 بسامد گوش گسیلۀ تک ←

  
  بسامد  گوش گسیلۀ  تک

    stimulus frequency otoacoustic 
  emission 

] ßنوعی گسـیلۀ صـوتی برانگیختـۀ     ]شناسی  شنوایی
  شده است  گوش که از صوت خالص تشکیل

  SFOAE    بسامد لۀ تکگسی اختـ .
  

  انگیخته گسیلۀ  خود
 گسیلۀ صوتی خودانگیختۀ گوش ←

  
ــذراي    ــۀ  گ ــوتی  برانگیخت ــیلۀ  ص   گس

 transient evoked otoacoustic  گوش
  emission  

] ßپژواك صوتی بـا شـدت کـم کـه      ]شناسی  شنوایی
محرك شنیداري گذرا تولید  حلزون در پاسخ به 

ملکـرد صـحیح   گیـري آن ع  و بـا انـدازه  کنـد   می
ــه ــوش را   یاخت ــزون گ ــی حل ــویی بیرون هــاي م

  کنند بررسی می
  گسیلۀ صوتی گذراي گوش  متـ .

      transient otoacoustic emission  
 T(E)OAE  گسیلۀ گذرا اختـ .

  
  گسیلۀ  صوتی  خودانگیختۀ  گوش

    spontaneous otoacoustic emission 
] ßصــوتی بــا شــدت کــم و قابــل   ]شناســی  شــنوایی

گیـري کـه حلـزون بـدون وجـود محـرك        ازهاند
گیـري آن   کنـد و بـا انـدازه    شنیداري تولیـد مـی  
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هاي مویی بیرونی حلزون  عملکرد صحیح یاخته
  کنند گوش را بررسی می

  SOAE  گسیلۀ خودانگیخته اختـ .
  

  گسیله  صوتی  گذراي  گوش
 صوتی برانگیختۀ گذراي گوش گسیلۀ   ←

  
  گسیلۀ  صوتی  گوش

    otoacoustic emission 
] ßصوت خودانگیخته یـا برانگیختـۀ    ]شناسی  شنوایی

منتشرشــده از حلــزون کــه از آن در تشــخیص 
ــه ــی اســتفاده   ســالمت یاخت ــویی بیرون ــاي م ه

  شود می
  OAE  گسیله اختـ .

  
گسیلۀ صـوتی برانگیختـۀ     ←گسیلۀ  گذرا  
 گذراي گوش

  
 site inspection  گشت  ارزیابی

گزاري مناسبتها و گشتی که قبل از بر ]گردشگري[
رویدادهاي گوناگون بـراي ارزیـابی امکانـات و    
تسهیالت یک مقصـد و تطـابق آن بـا نیازهـا و     
اولویتهــاي افــراد و مؤسســات ذیــربط برگــزار 

 شود می

  
 rudder torque  گشتاور  سکان  عمودي

بـر   سکان عمـودي گشتاور نیرویی که از  ]هوایی[
  شود بخش انتهایی تنه وارد می

  
 I-tour  یاور ترنتگشت  این

گشـتی کـه در آن گردشـگر، پـیش از      ]گردشگري[
بازدید حضوري یا در حین بازدید، بـا مراجعـه   

وبگاهی در اینترنـت گشـت شـنیداري مـورد     به 
 کند می(download) عالقۀ خود را بارگیري

  دهپرداز  پذیرن گشت
    receptive tour operator, 
  incoming tour operator 

اري کــه  زپــرداز یــا ســفرگ    تگشــ  ]گردشــگري [
ــدگان    ــه بازدیدکنن ــۀ خــدمات ب تخصصــش ارائ

 ورودي است
  

 ,ground operator  پرداز  محلی گشت
  ground tour operator 

کــه   پــرداز یــا ســفرگزاري    گشــت  ]گردشــگري [
ــه ــد    مجموعـ ــگري ماننـ ــدمات گردشـ اي از خـ

ــل  حمــل ــال مســافر بــار وونق ــد از  و انتق بازدی
ــراي گشــتهاي   ــدنیها را ب ــر زســفرگدی اران دیگ

 کند فراهم می
  

 multimedia tour  اي گشت  چندرسانه
هـاي   نوشـته  گشتی که در آن از گشت ]گردشگري[

شـده در دسـتگاههاي سـمعی و بصـري      ضـبط 
 شود دستی استفاده می

  
  press trip  گران گشت  رسانه

شــده ویــژة   ریــزي  گشــت برنامــه  ]گردشــگري[
اي نویسندگان و خبرنگاران امور مسـافرتی بـر  

تشویق و ترغیـب آنهـا بـه درج مطلـب دربـارة      
 مقصدهاي گردشگري

  
 audio tour, audio guideگشت  شنیداري

هــاي  نوشـته  گشـتی کـه در آن گشـت    ]گردشـگري [
هاي گردشگري  شده در مورد جاذبه ضبط ازپیش
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در اختیــار گردشــگرها قــرار از طریــق گوشــی 
 گیرد می

  
 corvette  ناو گشت

گـی کوچـک مجهـز بـه     نـوعی کشـتی جن   ]نظامی[
سالحهاي سبک که توان جوالنـدهی آن بسـیار   

ناوچـۀ  نـاو کـوچکتر و از    زیاد است و از پـاس 
  گشتی بزرگتر است

  

 back-to-back tours  گشتهاي  پیاپی
ورود و شده بـا   ریزي برنامهگشتهایی  ]گردشگري[

براي حـداکثر  و متوالی شده  خروجهاي هماهنگ
اي گشـت، ماننـد   هـ  مؤلفـه امکانات و استفاده از 

 وسایل نقلیه و اقامتگاهها و مراکز پذیرایی
  

 off odour  بو گشته
بویی غیر از بوي طبیعی مادة غـذایی   ]غذا فناوري[

که معموالً دراثر تغییرات نـامطلوب و فسـاد در   
 شود آن ایجاد می

  
 off colour  رنگ گشته

رنگی غیر از رنگ طبیعی مادة غـذایی   ]غذا فناوري[
 شود دراثر فساد در آن ایجاد می که معموالً

  
 off flavour  طعم گشته

طعمی غیر از طعم طبیعی مادة غذایی  ]غـذا  فناوري[
 شود که معموالً دراثر فساد در آن ایجاد می

  
 off aroma  عطر گشته

عطري غیر از عطر طبیعی مادة غذایی  ]غذا فناوري[
 شود که معموالً دراثر فساد در آن ایجاد می

  

 romance tour  ریابیگشت  همس
ــگري[ ــریابی    ]گردش ــارگزاران همس ــه ک ــتی ک گش

ــه ــه مکاتب ــا رایان ــه در   اي ی ــی ک ــراي مردان اي ب
 کنند جستجوي همسر هستند برگزار می

  

 inflorescence  آذین گُل
مجموعـۀ گلهــایی کــه بــا آرایشــی   ]شناســی زیسـت [

  خاص بر روي یک محور مشترك قرار دارند
 ستان اول است.این واژه مصوب فرهنگ توضیح:
 petal  گُلبرگ

یک گـل کـه    جامدهندة  واحد تشکیل ]شناسی زیست[
  معموالً رنگین و از سایر اجزا متمایز است

 این واژه مصوب فرهنگستان اول است. توضیح:
  

ل بنیاد بافت خمیره  ←بنیاد   گ 
  

  tepal  گُلپار
لپوش در برخی از  ]شناسی زیست[ هریک از اجزاي گُ

آنهـا از   جامو  کاسهدار که  ي گلا لپه گیاهان تک
  یکدیگر متمایز نیست

  perianth segment    قطعۀ گُلپوش متـ .
  

 tepaloid  گُلپارواره
ــی زیســت[ ــر از   ]شناس ــل، غی ــدامهاي گ ــک از ان هری

 دارد گُلپار، که شباهت ظاهري به گُلپوش
  

 perianth  گُلپوش
  جامو  کاسهمجموعۀ  ]شناسی زیست[
  

 floret, floscule, flosculus  گُلچه
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منفرد کوچک کـه بخشـی از     یک گل ]شناسی زیست[
 آذین گُلگل فشرده یا بخشی از یک  یک مجموعه

 است

  
 Hypericum  راعی   گلِ
از علفـیِ کوتـاه تـا    راعیان   اي از گلِ سرده ]گیاهی[

بـا گلهـاي غالبـاً زردرنـگ کـه      ايِ بلنـد   درختچه
گونه دارد و تقریباً در همـۀ نـواحی    400حدود 

جز نـواحی قطبـی و گرمسـیري پسـت یافـت       به
 شوند می

  
  Hypericaceae  راعیان گل
اي  علفی درختچه سانانِ اي از مالپیگی تیره ]گیاهی[

رنگ یا رنگی که برگهاي  یا درختی با شیرابۀ بی
آنها اغلـب منقـوط و گلبرگهایشـان جـداازهم و     

 زردرنگ است
  
 Gentiana  سپاسی گل
ـاهی [  400سـیان بـا حـدود    سپا اي از گل سرده ]گی

گونه و پراکندگی وسیع که یکی از ویژگیهاي آن 
 تاخوردگی بین دو قطعۀ جام است

  
 Gentianaceae  سپاسیان گل
ـاهی [ غالباً علفی با  سانانِ سپاسی اي از گل تیره ]گی

جام پیوسـته و گلهـاي رنگـی زیبـا و برگهـایی      
 اغلب غیرمنقسم و متقابل

  
 Gentianales  سانان سپاسی گل
ــنظم   اي از دولپــه راســته ]یــاهیگ[ ــا جــام م ــا ب ایه

 پیوسته
  

 Rosales  سانان گلسرخ
ایها شامل نُه تیره که در  اي از دولپه راسته ]گیاهی[

ي بندي رده بسـیاري از گیاهـان مفیـد    .پی.جی.  ا
 گیرد باغی را در بر می

  
 pinch point  گلوگاه

اي در شبکۀ ریلی که ظرفیت قطارهاي  نقطه ]ریلی[
از آن نزدیک به ظرفیت کامل آن یا بیش عبوري 

 از آن باشد
  

 sondage, sounding  گمانه
گود عمیق و اغلب کوچکتر از تاشه  ]شناسـی  باستان[

نگاري یک محوطۀ باستانی  که براي بررسی الیه
 شود حفر می

 ,test trench, test pit   گمانۀ  آزمایشی
  control pit, test square  

لی کـه در ابتـداي کـاوش در    گـودا  ]شناسـی  باستان[
کنند تا از طرفی ماهیت  محوطۀ باستانی حفر می

شـناس   هـاي آن تـا حـدي بـراي باسـتان      نهشته
شـناس را   روشن شود و از طرف دیگر باستان

در گزینش روش مناسب براي کاوش راهنمایی 
 کند

  
 ,deep trench  گمانۀ  پیشرو

  cross-sectional trench 
اوش عمیـق عمـودي بـراي    گـود کـ   ]شناسی باستان[

گـذاري کـه در آن    مشخص کردن رونـد نهشـته  
هاي باستانی را تا رسیدن بـه سـطح خـاك     الیه

 کاوند بکر می
  

   حفاظ  ←  1گنبد
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 dome2  2گنبد

] ßحفاظشکل بر فراز  بام کروي ]رصدي نجوم 
  

 combinatorial library  گنجینۀ  ترکیبی
ــیمی[ ــه ]ش ــنتز    مجموع ــه از س ــات ک اي از ترکیب

 شود ترکیبی حاصل می
  

 Poales  سانان گندم
ایهـا بـا گلهـاي     لپه اي پرگونه از تک راسته ]گیاهی[

انـد و   هاي متعدد احاطه شده کوچکی که با برگه
 شود وسیلۀ باد انجام می افشانی در آنها به گرده

  
 اي گروه واکنش اضطراري رایانه  ←گوار  

  
 stowage certificate گواهینامۀ  بارچینی

 همدرکی که یک بازرس معتبر به فرمانـد  ]دریایی[
درست و مطمئن  بارچینیدهد و مؤید  کشتی می
 کاالست

  
  گواهینامۀ  شایستگی

    certificate of competency 
مـدرکی کـه دریـانورد پـس از گذرانـدن       ]دریایی[

امتحانات دریانوردي و احراز شرایط خاص در 
ردة مربوط از مرجـع دریـایی کشـور دریافـت     

 کند می
  

 primitive pit  گودة  آغازین
 گره آغازینفرورفتگی بخش میانی  ]ع. پایۀ پزشکی[

 در رویان

  
 otoscope  بین گوش

] ßابزاري براي معاینۀ گوش بیرونی  ]شناسی  شنوایی
  و پردة گوش

  
 حفرة گوش میانی ←گوش  میانی  

  
  otoscopy  نگري گوش

] ßة آن  بـا  ویژه پرد معاینۀ گوش به ]شناسی  شنوایی
  بین گوش

  بین معاینه با گوش متـ .
  otoscopic examination 

  
 pneumatic otoscopy  نگري  بادي گوش

] ßمعاینــۀ پــردة گــوش بــا نــوعی  ]شناســی  شــنوایی
توانـد فشـار هـوا در مجـراي      بین کـه مـی   گوش

 گوش بیرونی را تغییر دهد
  

 بست بارگُنج گوشه  ←بست   گوشه
  بست  بارگُنج گوشه

     container corner fitting, 
    container corner casting, 
  corner fitting, corner casting 

بارگُنج که  ۀگوش هریک از بستهاي هشت ]دریایی[
ــه   ــردن و جابـ ــد کـ ــراي بلنـ ــایی و  از آن بـ جـ

  کنند چینی و مهار بارگُنج استفاده می هم روي
     بست گوشه متـ .

  
 polymeric sulphur  گوگرد  بسپاري
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گوگرد حاصل از گرمایش گوگرد معمولی  ]شیمی[
درجـه و   150تا دمـایی بـیش از    S8هاي  با حلقه

  گشاي این ماده بسپارش حلقه
  

 desulfurization گوگردزدایی
زدودن گوگرد از سوختهاي فسـیلی   ]زیسـت  محیط[

 کاهش آلودگی يابر
  

  گوگردزدایی  با  هیدروژن
    hydrodesulfurization 

ن گــوگرد از مــواد نفتــی بــه کمــک زدود ]شــیمی[
  هیدروژن

  
راژنیگوناگونی  و epigenetic variation 

ــی ژن[ ــان دو   ]شناسـ ــود در ژنگـ ــاي موجـ تفاوتهـ
اندامگان خویشاوند که معلول عوامل غیروراثتی 

 است

  
 fire-tolerant species  تاب گونۀ  آتش

اي گیاهی که چنان تکامل یافته اسـت   گونه ]جنگل[
شفتگیهاي ناشـی از انـواع حریـق    که در برابر آ

  آورد دوام می
  

 sphenoid  اي گوه
دیســۀ بلــوري بــازي کــه دو وجــه  ]شناســی زمــین[

ناموازي آن نسبت به یک محور تقـارن دوتایـه   
(twofold)، متقارن هستند  

  

هر   گیرندة هشدار راداري  ←گ 
  

 target capture  گیراندازي  هدف

یـابی   تشـخیص و شناسـایی و موقعیـت    ]نظامی[ 
پرواز درحال هدف 

  

 ignition1  گیرانش
 آغاز تولید شعله ]جنگل[

  

 ,spot ignition  گیرانش  ناهمرس
  area grid ignition  

ایجاد تعدادي حریـق انفـرادي در سرتاسـر     ]جنگـل [
کـه هـر    طـوري  یک محدوده با فاصلۀ مناسب به

صورت مسـتقل جریـان داشـته باشـد      حریق به
 رسندهم ب آنکه درنهایت به بی

  
 point ignition  اي گیرانش  نقطه

  هـاي مجـزا، بـه    صورت لکه تولید آتش به ]جنگـل [
  انسان یا طبیعت دست

 اي گیرش نقطه.  متـ
  

  گیرانش  نواري  مورب
    angled strip ignition 

ایجاد تعدادي خط آتش بر روي یک سطح  ]جنگل[
 که با جهت باد زاویه تشکیل دهند

  

 ,simultaneous ignition گیرانش  همرس
  area ignition  

روشن کردن چنـدین فقـره آتـش در یـک      ]جنگل[
صورت متناوب یا پیوسته و با فاصـلۀ   سطح به

هم  که پس از مدت کوتاهی به صورتی مناسب به
پیوندند و یک حریق تندرو را در کـل ناحیـه    می

 دهند تشکیل می

 ignition2   گیرش
 سوزيپدید آمدن شعله یا کورآغاز  ]جنگل[
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 line ignition  گیرش  خطی
 ایجاد حریق در یک خط پیوسته ]جنگل[

  
 اي گیرانش نقطه  ←  اي گیرش  نقطه

  
 receiver  گیرنده

شـده را   هـاي ارسـال   اي کـه داده  افزاره ]مخـابرات [
دریافت و پس از پردازش و بهسازي به کـاربر  

  کند ارائه می
  

 sensory receptor  گیرندة  حسی
  

ــه  پایانــۀ عصــبی حســی ]زشــکیع. پایــۀ پ[ اي کــه ب
 دهد العمل نشان می محرکهاي مختلف عکس

  
 intercept receiver  گیرندة  شنود

اي براي شناسایی و ارسال صوت  گیرنده ]نظامی[
و تصــــویر بـــــا اســــتفاده از نشـــــانکهاي   

 الکترومغناطیسی
  

  گیرندة  هشدار  راداري
    radar warning receiver 

نـوع   مانندکه اطالعاتی  باندي پهن گیرندة  ]نظـامی [
ــانک/   ــت نش ــت فعالی رادار و مشخصــات و جه

  دهد دست می شده را به سیگنال رادار رهگیري
هر . اختـ گ  RWR  
 



  

  ل
 گروه البی  ←البی  

  

 lobby2  البی  کردن
اعمال نفوذ بر قانونگذاران یـا مسـئوالن    ]سیاسـی [

اجرایی براي وضع یا تصویب قانون یا سیاستی 
 به نفع فرد یا گروهی خاص مشخص

  
 lobbyist  گر البی

در پـی نیـل بـه     البی کـردن فردي که با  ]سیاسی[
 اهداف سیاسی است

  
  lobbying, lobbyism  گري البی

و  کـردن   البـی منـد از   گیـري نظـام   بهـره  ]سیاسی[
 براي نیل به اهداف سیاسی البیهاي  گروه

  
 ,cathode-ray tube  المپ  پرتوکاتدي

  CRT 

ــکفیز[ ــۀ     ]ی ــردن باریک ــانونی ک ــا ک ــه ب ــی ک المپ
 توان تصویرسازي کرد الکترونهاي آن می

  
  arbitrary level  الیۀ  اختیاري

فرضـی    (layers)هاي ههر یک از الی ]شناسی باستان[
سبب  متري در کاوش که به سانتی 20یا  10تا  5

واقعـی    (layers)هاي هفقدان یا عدم تشخیص الی
 شوند اختیار می

  

 stratification  بندي الیه
ــتان[ ــد   ]شناســی باس ــۀ فراین ــه درنتیج ــاختاري ک س

ــت پــی  ــی نهشــته  نشس ــورت    درپ ــه ص هــا ب
در یـک محوطـۀ     (layers)ها هو الی  (strata) ها هرگ

 باستانی قابل تشخیص و تفکیک است
  

  الیۀ  پراکندگی  ژرفایی
    deep scattering layer, DSL2 

] ßدریا که اندامگانهاي اي از آب  الیه ]شناسی اقیانوس
ــده شــدن    ــث پراکن ــایی موجــود در آن باع دری

 شوند هاي صوتی می نشانک
  

 slab layer  الیۀ  تختالی
]واي آمیخته که براي  الیه  شناسی، در اقیانوس ]ج

  بستکار  توان به را میتقریب تختالی آن 
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 ,natural level1  الیۀ  طبیعی
  natural layer 

کـه   (strata) هـا  هرگـ اي از  همجموعـ  ]شناسی باستان[
گذاري آبرفتـی   درنتیجۀ روندهاي طبیعی نهشته
 آید وجود می و نشست خاکستر آتشفشانی به

 cultural layer  الیۀ  فرهنگی
کـه   ( strata) هـا  هرگـ اي از  مجموعه ]شناسـی  باستان[

 درنتیجۀ فعالیتهاي انسان شکل گرفته است
  

 transition layer  الیۀ  گذار
 گذارو فرازاي  گذار فضاي بین تراز ]هوایی[
  

 interfacial layer  الیۀ  میانا
بعدي بین دو فاز مختلف  منطقۀ تماس سه ]شیمی[

که مولکولهـاي آن بـا مولکولهـاي هـر دو فـاز      
  کنش دارند برهم

  
 ,natural level2  الیۀ  واقعی

  natural stratigraphic layer  
ي کـاوش،  بنـدي واحـدها   در تقسیم ]شناسی باستان[

کـه بـرخالف الیـۀ      (layers)هـایی  ههر یک از الی
نگاري محوطـه شناسـایی    بر پایۀ الیه ،اختیاري

  شوند می
  

 ,anti-G suit  لباس  ضدشتاب
  pressure suit 

لباسی که خدمۀ پرواز براي خنثی کـردن   ]نظامی[
  پوشند شتاب مثبت می آثار
 ضدشتاب متـ .

  
 absorption edge  لبۀ  جذب

 xشوندگی پرتو  تغییر ناگهانی میزان جذب ]فیزیک[
مـوج   شده در محیطی معـین کـه در طـولِ    تابیده

 دهد خاصی روي می

  
 fire edge  لبۀ  حریق

هـر قسـمت از مـرز یـک حریـق فعـال در        ]جنگل[
 اي مشخص لحظه

 flangeway  رو لبه
در  نگهبـان فاصلۀ بین ریل حرکت و ریـل   ]ریلی[

 محل تاج ریل براي عبور لبۀ چرخ
  

 false flange  لبۀ  کاذب
سمت بیرونی چـرخ کـه   ي زاید در ا باریکه ]ریلی[

 شود نتیجۀ سایش غلتشگاه چرخ ایجاد میدر 
  

 lip, vee  لچکی
 درز مضاعفشکل V برآمدگی تیز و  ]غذا فناوري[

 در پایین محل درز
  

 rail vibrator  لرزانۀ  ریل
ماشــینی کــه بــا ایجــاد لــرزش، تنشــهاي  ]ریلــی[

 دهد کاهش مییل را حرارتی ر
  

   wheelskate  لغزانۀ  چرخ
شدگی یک چرخ  اي که در هنگام قفل وسیله ]ریلی[

واگن یا لکوموتیو باعث حرکت لغزشی روان آن 
 شود بر روي ریل حرکتی می

  

 lapse  لغزش
ــی روان[ ــادة     ]شناس ــار مصــرف م ــد ب ــا چن ــک ی ی

 اعتیادآور در دورة بهبود
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 ,memory lapse  لغزش  حافظه
  lapsus memoriae 

ناتوانی موقتی در یـادآوري مطلبـی    ]شناسـی  روان[
دالیلـی کـه از    ویژه بـه  پاافتاده، به واضح و پیش

 گیرد ناخودآگاه نشئت می
  

 ,flexural slip  لغزش  خمشی
  bedding-plane slip 

هـاي رسـوبی در    لیز خـوردن چینـه   ]شناسی زمین[
 خوردن بندي هنگام چین طول سطوح الیه

 ,slip of the tongue  زبانلغزش  
  lapsus lingua, tongue-slip 

خطـایی کـه در هنگــام تولیـد گفتــار     ]شناسـی  روان[
  دهد روي می

  speech error    خطاي گفتار متـ .
  

 slip of the ear  لغزش  شنوایی
هنگـام شـنیدن و درك   درخطایی که  ]شناسـی  روان[

 دهد گفتار روي می
  

 ,slip of the pen  لغزش  قلم
  lapsus calami 

 خطاي ناخودآگاه در نوشتار ]شناسی روان[
  

 lapser  لغزشگر
هاي مکرر که هنوز  لغزشفردي دچار  ]شناسی روان[

 بازنگشته است رفتارهاي اعتیاديکامالً به 
  

 hand wrapping  پیچی  دستی لفاف
بندي دستی مواد غذایی با کاغـذ   بسته ]غذا فناوري[

 پذیر یا دیگر مواد انعطاف
  

  drawbar slack  لقّی  قالب
ــ ]ریلــی[ ــاللقّ ب کــه ســبب ی مجــاز در ســامانۀ ق

شود هر یک از واگنها انـدکی آزادي حرکـت    می
 داشته باشد

  
 shellac  لکا
کـه در   لکاي خـام رزین حاصل از پاالیش  ]رنـگ [

 الکل حل شده باشد
  

 seed lac  لکادانه
کــه از  شــکلی اي ة دانــهشــد لکــاي خــالص ]رنــگ[

 آید  دست می با آب بهخام  زینر  نشد شسته
 ,bleached shellac  رنگ لکاي  بی

  bone dry bleached shellac 
ري صمغ ب رنگ حاصل از رنگ محصول بی ]رنگ[

 لکاي نارنجی
  

 lac  لکاي  خام
نام لسیفر لکـا   اي به  نوعی رزین که حشره ]رنگ[

(Laccifer lacca)    بر شاخۀ درختهـاي جنگلهـاي
 کند استوایی ترشح می

  
  برقی  ـ  لکوموتیو  دیزلی

    diesel-electric locomotive 
لکوموتیوي کـه در آن تـوان یـک یـا چنـد       ]ریلی[

موتور دیزلی به انرژي الکتریکی تبدیل و بـراي  
 شود پیشرانش به موتور کشنده منتقل می

  
  روغنی ـ لکوموتیو  دیزلی

    diesel-hydraulic locomotive 
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ر آن تـوان یـک یـا چنـد     لکوموتیوي کـه د  ]ریلی[
موتور دیزلی از طریق یک سامانۀ انتقال قـدرت  

 شود هیدرولیک به محورهاي کشنده منتقل می
  

 lead locomotive  لکوموتیو  فرمانده
کل اولین لکوموتیو در قطارهاي سنگین که  ]ریلی[

 شود قطار از آنجا هدایت می
  

 spot  لکه
ده بـا  مـر  یافتـه یـا بافـت    ناحیۀ تغییررنگ ]زراعـت [

 حاشیۀ منظم و مشخص

  
 scald  سوز لکه

باختـه و گـاه    هـایی عمـدتاً رنـگ    لکه زخم ]زراعـت [
نظر ناشی از سـوختگی بـا آب داغ    شفاف که به

 آیند می

 lo-lo, lift-on lift-off  لو لوـ  
ویــژه در  نــوعی بــارگیري و تخلیــه، بــه ]دریــایی[

کشتیهاي بارگُنجی، که در آن از جرثقیـل بـراي   
 شود ی بار استفاده میجای جابه

  

 white goods لوازم  خانگی  اسقاطی
بـزرگ  و بعضاً صنعتی لوازم خانگی  ]زیست محیط[

ــوده ــدفرس ــال و ماشــین    ، مانن اجــاق و یخچ
  شویی لباس

  

   binocular tube  لولۀ  دوچشمی
اي در دستگاههاي اپتیکـی کـه داراي    لوله ]فیزیک[

 دو عدد چشمی است
  

  ,neural tube  لولۀ  عصبی
  medullary tube, 
  cerebromedullary tube 

که در نتیجۀ  پوششی عصباي  لوله ]ع. پایۀ پزشکی[
وجـود   چینهاي عصـبی بـه   جوش خوردنهم  به
را تشکیل آید و بافت دستگاه عصبی مرکزي  می
 دهد می

  
 capillary tube  لولۀ  مویین

اي بسیار باریـک کـه در آن ربـایش     لوله ]فیزیک[
آسانی قابـل دیـدن    جاذبۀ مویینگی بهمویینگی/ 

 است

  
 gamma-ray laser, graser لیزر  پرتوگاما

ــک[ ــزاره ]فیزی ــدوس   اف ــابش هم اي فرضــی کــه ت
ــولِ  ــازة طـ ــی در بـ ــاي  الکترومغناطیسـ موجهـ

 هزارم تا نیم نانومتر تولید کند پنج
 



  

  م
  ماتریس  تأثیر  متقابل

    cross impact matrix 
پژوهی براي برآورد  آیندهروشی در  ]پژوهی آینده[

مجموع تأثیرات گسترة روندها و رویـدادها بـر   
 یکدیگر

  
  ماتریس  زبرقطري

    superdiagonal matrix 
هـاي   ماتریسـی مربعـی کـه همـۀ درایـه      ]ریاضی[

 غیرواقع بر زبرقطر آن صفر است
  

  ماتریس  زبرقطري  یکه
    unit superdiagonal matrix 

هـاي   همـۀ درایـه  ماتریسی مربعـی، کـه    ]ریاضـی [
 غیرواقع بر زبرقطر آن یک است

  
 adjacency matrix  ماتریس  مجاورت

براي یک گـراف، ماتریسـی مربعـی کـه      ]ریاضی[
ــا رأســهاي   ــاظر ب ســطرها و ســتونهاي آن متن

),(انـد و درایــۀ   گـراف  ji  اســت  1اُم آن برابـر

م موجود باشد و اُ jم و اُ iهرگاه یالی بین رأس 
 ر غیر این صورت صفر استد

 incident matrix  ماتریس  وقوع
براي یک گراف، ماتریسی که سـطرها و   ]ریاضی[

ترتیب متناظر با رأسها و یالهاي  ستونهاي آن به
),(انـد و درایــۀ   گـراف  ji  اســت  1اُم آن برابـر

واقع باشد و در غیر  ماُ j بر یال ماُ iهرگاه رأس 
 ابر صفر استاین صورت بر

  
 companion matrix  ماتریس  همراه

ــی[ ــه ]ریاضـ ــراي چندجملـ ــین  بـ  monic)اي یکـ

polynomial)    مفروض، ماتریسی مربعـی کـه از
ــه  ــۀ ضــرایب آن چندجمل ــراردادن قرین ــه  ق اي ب

درجه در آخرین سطر ماتریس  ترتیب صعودي
 آید دست می زبرقطري یکه به

  
 pistil, gynoecium, pistillum  مادگی

بخش تولیدمثلی مادة یک گل شامل  ]شناسـی  زیست[
  کُاللهو  خامهو  تخمدان

 این واژه مصوب فرهنگستان اول است. توضیح:
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  gynophore  بر مادگی
کـه   مـادگی و  نافـه بین  مادگیپایک  ]شناسی زیست[

 بر روي آن قرار دارد تخمدان
 pistilate  دار مادگی

 مادگی ویژگی گلهایی که فقط داراي ]شناسی زیست[
  هستند

  
 pistillode  واره مادگی

 رفته و غیرفعال تحلیل مادگی ]شناسی زیست[
  

 بلور بس  ←بلورین   بس  مادة
  

 sorptive2  مادة  جذبشی
مادة موجود در تودة یک یا دو فاز شامل  ]شیمی[

 یک میانا که قابلیت جذب شدن دارد
  

 gynodiocious  دوپایه ـ  ماده
و  هانی کـه گلهـاي مـاد   ویژگی گیاه ]یشناس زیست[

 هاي مختلف قرار دارند بر روي پایهآنها  ةنرماد
  

 active material  مادة  فعال
پــذیري کــه بــراي انجــام   مــادة شــکافت ]فیزیــک[

اي در واکنشــگاه/ رآکتــور   واکنشــهاي زنجیــره
 آن نیاز است  اي به هسته

  
 stable nutrient  مادة  مغذي  پایدار

در جریـان فـراوري و   اي کـه   مادة مغـذي  ]تغذیه[
  نگهداري کمتر از پانزده درصد آن هدر برود

  مغذي پایدار .متـ 
  

 intermediate1  مادة  واسط
ــیمی[ ــد    ]ش ــنش تولی ــیر واک ــه در مس ــی ک ترکیب

ــی ــد شــود و از آن  م ــایی در تولی محصــول نه
 کنند ماده استفاده می عنوانِ پیش به

  
 gynomonoecious  پایه یک  ـ ماده

یژگی گیاهانی کـه گلهـاي مـاده و    و ]شناسی زیست[
 بر روي یک پایه قرار دارند ة آنهانرماد

  
 ,martempering پخت مارت

  marquenching 
بـراي تبـدیل    مجموعۀ عملیات حرارتی ]متـالورژي [

 ساختار آلیاژ به مارتنزیت
  

 Asparagales  سانان مارچوبه
ایان  ایها شامل مارچوبه لپه اي از تک راسته ]گیاهی[

هاي آن هنوز به طور قطعی تعیین  یر تیرهکه سا
 ستا  نشده

  

 ورزمان  ←  ماساژ
  

 ورزمان آب  ←ماساژ  آبی  
  

 درمانی ورزمان  ←ماساژدرمانی  
  

 ورزمان قلبی  ←ماساژ  قلبی  
  

 ورزمان لثه  ←ماساژ  لثه  
  

ماشـین گرمـایی     ←پذیر   ماشین  برگشت
 پذیر برگشت
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 heat engine  ماشین  گرمایی
اي  اي ترمودینامیکی که در چرخـه  سامانه ]زیکفی[

 کند از فرایندها گرما را به کار مکانیکی تبدیل می
  

  پذیر گرمایی  برگشت ماشین  
    reversible heat engine 

که بدون اتـالف گرمـا    ماشین گرماییهر  ]فیزیک[
  کار کند

 reversible engine  پذیر ماشین برگشت متـ .
 گردشگريمرکز اطالعات   ←ماگ  

  
 Malpighiales  سانان مالپیگی

هاي فـراوان   ایها با گونه اي از دولپه راسته ]گیاهی[
و متنوع که تیرة مهم و بزرگ فرفیونیان را نیـز  

 شود شامل می
  

 survivability  مانایی
ـامی [ حفاظت از که در آن همزمان با وضعیتی  ]نظ

به ایستادگی در  ،کارکنان و سالحها و تجهیزات
  دنپرداز ن و فریب او میدشمبرابر 

  
 temporary barrier  مانع  موقت

ــراي جلــوگیري از ورود    ]شــهري درون[ مــانعی ب
وسـاز یـا    هـاي سـاخت   وسایل نقلیه به محوطـه 

حال بـه   راه که درعین مرمتو نگهداري عملیات 
گیري از شدت برخوردهاي  دلیل خاصیت ضربه

 کاهد احتمالی و خسارات ناشی از آنها می
  

 capital satellite  ارة  اصلیماهو
ــامی[ ــاارزش   ]نظـ ــیار بـ ــاهوارة بسـ ــوعی مـ  ونـ

  قیمت گران

  
 myotome2  بر ماهیچه

ابـزاري بـراي بریـدن یـا شـکافتن       ]ع. پایۀ پزشـکی [
  اي ماهیچه یا بافت ماهیچه

  
 myotomy  بري ماهیچه

هـا یـا    بریـدن یـا شـکافتن ماهیچـه     ]ع. پایۀ پزشـکی [
 اي هاي ماهیچه بافت

  
 myotome3  پار هماهیچ

آورانهـاي  ها کـه   گروهی از ماهیچه ]ع. پایۀ پزشکی[
(afferent) دهـی   یک عصب نخاعی آنها را عصب

 کند می
  

 tanker, tankship  بر مایع
  اي مایعات شناور مخصوص حمل فله ]دریایی[

 tank vessel  بر شناور مایع متـ .
  

 mixed liquor مایع  مخلوط
فعال و آب حاوي مـواد   مخلوط لجن ]زیست محیط[

 آلی در حوض هوادهی در سامانۀ لجن فعال
  

 origin  مبدأ
مکانی که مسافر سفر خود را از آنجـا   ]گردشگري[

 کند شروع می
  

 elevation datum  مبناي  ارتفاعی
ــرداري نقشــه[ ــرازي کــه از آن   ]ب ــا ســطح ت نقطــه ی

ارتفــاع اســتفاده گیـري   انــدازهعنــوان مرجـع   بـه 
  شود می
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 fare basis  تعیین  کرایهمبناي  

ونقل بـراي   ضوابطی که شرکت حمل ]شهري درون[
مدیریت ظرفیت، با درنظر گرفتن عوامل متعددي 
مانند فصل و طول سفر و تعداد مسـافر و لغـو   

  کند بلیت تعیین می
  

 mobilization  سازي  متحرك
فرایندي که اجزاي سازندة ارزشـمند   ]شناسی زمین[

کنـد و کانسـار    مرکز میسنگ را بازتوزیع و مت
 سازد می

  
 track retire  سازي  خط متروکه

 آهن از رده خارج کردن همیشگی یک خط ]ریلی[
 ارمتصدي  سیاهۀ  ب

  cargo sheet clerk, ship's clerk 
و تخلیۀ کشتی  بارگیريکسی که بر عمل  ]دریایی[

طبق سیاهۀ بار نظارت دارد و مسئول تحویل بر 
  بار است

  

 adjoint variable  حاقیال  متغیر
هر کمیـت همیـوغ مربـوط بـه مختصـات       ]فیزیک[

 هاي دینامیکی کالسیک یافته در سامانه تعمیم
  

 leisure complex  مجتمع  فراغت
با امکانات از مراکز فراغت اي  مجموعه ]گردشگري[

 متنوع براي گذراندن اوقات فراغت
  

  مجتمع  گردشگري  آپارتمانی
    apartment complex 

ــگري[ ــاطق   ]گردشــ ــاهی در منــ ــع اقامتگــ مجتمــ
 گردشگري متشکل از انواع آپارتمانها

  
م     معتادان جنسی گمنام  ←مجگُ

  
 directed set  مجموعۀ  سودار

 partially)مرتــب   یــک مجموعــۀ جزئــی ]ریاضــی[

ordered) ),( ≤I  ازاي هـر   با این ویژگی که بـه
Iba Icمانند  عضوي ,∋ یافت شود به  ∋

caکه  طوري cbو  ≥ ≤  
  

 acting area  محدودة  بازي
اعم از صحنه یـا سـکو یـا کـف     فضایی  ]ینمایشـ [

کارگردان براي بازي بـازیگران معـین   زمین که 
 کند می

  
 burned area  محدودة  حریق

شخصی از زمین که حریـق در  ة ممحدود ]جنگـل [
 آن گسترش یافته باشد
 fire island  محدودة  نسوخته

حاوي مواد سـوختنی   ةیک یا چند محدود ]جنگل[
در سطح جنگل که آتـش آن را دربرگرفتـه امـا    

 نسوخته است
  

 loading warranties  محدودیت  حمل
جایی گروه  و جابه بارگیريدر محدودیت  ]دریایی[

نامۀ  در بیمهگاه ممکن است ه خاصی از کاالها ک
 وددریایی در نظر گرفته ش

  
 loading spot  محل  بارگیري

ه که لدر اسکمشخص  اسکله یا پهلوگاهی ]دریایی[
 شود میدرنظر گرفته به نام  بارگیريبراي 
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 solution  محلول
صـورت مـایع یـا     هرنوع مخلوط همگن به ]شیمی[

 گاز یا جامد
  

 ammoniacal solution محلول  آمونیاکی
 محلولی آبی که داراي آمونیاك است ]شیمی[
  

 ,solid solution  محلول  جامد
  mixed crystal 

ــین[ ــی زم ــب آن در    ]شناس ــه ترکی ــورینی ک ــاز بل ف
تواند بـدون پدیـدار شـدن     اي خاص می محدوده

 یک فاز اضافه تغییر کند
همگـن متشـکل از دو مؤلفـه     فاز بلـورین  ]فیزیک[

اي جانشین  طور کاتوره وم بهکه مؤلفۀ د درحالی
 شود مؤلفۀ اول می

  
 cargo  محموله

کاالیی که با کشتی یا هواپیما یا وسـایل   ]دریایی[
  شود نقلیۀ زمینی حمل می

 بار متـ .
 altitude axis  محور  ارتفاع

] ßـ ارتفاعی  در استقرار سمت ]رصدي نجوم(alt-az 

mounting) محوري به موازات سطح افق ،  
  

 crystal axis  لورمحور  ب
 یاختـۀ از سـه لبـۀ یـک     هر یک ]ی، فیزیـک شناس زمین[

  در شبکۀ بلوري (unit cell)واحد 
  

 twin axis, twinning axisمحور  دوقلویی
محور بلوري که یک بلـور منفـرد از    ]شناسـی  زمین[

 چرخد درجه حول آن می 180یک دوقلو 

ي که اگر یکـی از بلورهـاي دوقلـو    محور ]فیزیک[
 آن بچرخد بر دیگري منطبق شودحول 

  
 azimuth axis  محور  سمت

] ßارتفاعی  ـ در استقرار سمت ]رصدي نجوم(alt-az 

mounting) محور قائم بر سطح افق ،  
  

 axle counter  محورشمار
یا بـر روي سـطح   دستگاهی بر روي خط  ]ریلی[

یا سایر  نورد براي شمارش محورهاي خطجاده 
 بور از آن بخش از خطدر هنگام ع وسایل نقلیه

  
 boresight  محور  مکانیکی

] ßمحور لولۀ تلسکوپ که بـه محـور    ]رصدي نجوم
امـا الزامـاً بـر آن منطبـق      ،اپتیکی نزدیـک اسـت  

 نیست
  

  محیط  اشتراك  اطالعات
    information sharing environment 

نیـاز   محیطـی کـه در آن اطالعـات مـورد      ]نظامی[
به اشتراك گذاشته عوامل و سازمانهاي خودي 

  شود می
  محیط مشارکت اطالعاتی متـ .

  زدهمحیط  پرتو
    radiological environment 

اي که آلـوده بـه    در منطقهفضاي موجود  ]نظامی[
 ي استتابش پرتو

  

 operational environmentمحیط  عملیات
عوامـل  مجموعـۀ شـرایط و پیشـامدها و     ]نظامی[

در رماندة یگان بر تصمیمهاي فاي که  ناخواسته
 گذارد اثر میکارگیري نیروهاي نظامی  نحوة به
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  محیط  عملیات  زیستی
    biological environment 

که مورد حملۀ سالحهاي زیستی  اي منطقه ]نظامی[
  است قرار گرفته 

  

  محیط  مشارکت  اطالعاتی
 محیط اشتراك اطالعات  ←

  

  مخابرات  شخصی  جهانی
    universal personal 
  telecommunications, UPT  

خـدماتی کـه بـه کـاربران تلفـن همـراه        ]مخابرات[
دهد تا ازطریق شمارة مستقل، ارتبـاط   امکان می

  مخابراتی برقرار کنند
  

 destination expenditure  مخارج  مقصد
بخشی از مخارج سـفر کـه در مقصـد     ]گردشگري[

 شود هزینه می
  

 cargo tank  مخزن  بار
حمل بار مـایع و  ویژة در کشتی  مخزنی ]دریایی[

 گاز
  

  اي مداخلۀ  تغذیه
  nutritional intervention, intervention 

اي  اقدام براي حفظ یا بهبود وضعیت تغذیه ]تغذیه[
ــا هــدف   بــه ــا ب منظــور پیشــگیري از بیمــاري ی

  توانبخشی
  مدار عصبی  ←  مدار

  
 neural circuit  مدار  عصبی

ــۀ پزشــکی[ ــان مســیري کــه  ]ع. پای ــک جری در آن ی
  یابد انتقال می الکتریکی در عصب

 circuit  مدار تـ .م
  

 tributary circuit, tributary  مدار  فرعی
مداري که ایستگاهها را به شـبکۀ مـازه    ]مخابرات[

  کند یا مرکز سودهی وصل می
  

 balanced circuit  مدار  متوازن
مداري که هر دو رسـاناي آن نسـبت بـه     ]فیزیک[

شه داراي پتانسیلهاي برابر اما مخالف زمین همی
  اند هم

  
 runway occupancy  مدت  اشغال  باند

، براي ورود یا گردزمانی که یک هوا مدت ]هـوایی [
  کند سپري میبر روي باند خروج، 

 اشغال باند متـ .
  

 burn-out time  سوزي مدت  تمام
زمان اشتعال فعال و کورسـوزي در   مدت ]جنگل[

 زمین و سطح و تاجِ قابـل  یک نقطۀ مشخص از
ــان   اشــتعال کــه براســاس واحــدي از زمــان بی

 شود می
  

 available time  پذیري مدت  دسترس
بـرداري در   مدتی که سامانه براي بهره ]مخابرات[

  دسترس است
  

 unavailable time ناپذیري مدت  دسترس
پــذیري کــه  بخشــی از مــدت دســترس ]مخــابرات[

 س نیستسامانه براي استفاده در دستر
 alighting time  زمان  پیاده  شدن مدت
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زمان خـروج مسـافر از وسـیلۀ     مدت ]شـهري  درون[
زمان پیاده شـدن   نقلیۀ عمومی که برحسب مدت

زمـان الزم بـراي پیـاده شـدن      کلهر مسافر یا 
 شود همۀ مسافران محاسبه می

  

 boarding time  زمان  سوار  شدن مدت
  سـافر بـه  زمـان سـوار شـدن م    مدت ]شـهري  درون[

زمان الزم  وسیلۀ نقلیۀ عمومی که برحسب مدت
براي سوار شدن هر مسافر یـا کـل زمـان الزم    
ــبه     ــافران محاس ــۀ مس ــراي ســوار شــدن هم ب

 شود می
  

 uptime  مدت  کارایی
مدتی که منابع شبکه با کارایی کامل در  ]مخابرات[

ران قرار دارد اختیار کارب 
  

 ignition time  مدت  گیرش
زمان بین شروع حریـق و خاتمـۀ آن    تمد ]جنگل[
 راثر اتمام مواد سوختنید

  

 diffusion model  مدل  پخش
]واي از معادلهاي ریاضی که با آنهـا   جموعهم ]ج

پخش مـواد رهـا شـده در جـو یـا اقیـانوس را       
 کنند سازي می شبیه

  

 slab model  مدل  تختالی
]ومدلی براي الیۀ آمیختۀ سطحی یا تختالی که  ]ج
طـور   اي یـا بـرداري آن بـه    لیۀ کمیتهاي نـرده ک

 فرضی در هر لحظه کامالً همگن است 
  

  مدل  تکوین  عملیات
    operational development model, 
    ODM 

افزاري  نمونی که براي ارزیابی سخت پیش ]هوایی[
کـار   یا تغییریافته بهطرحی نو که قرار است در 

 یردگ قرار می مطالعه و آزمایشمورد  رود
الیۀ  آمیختۀ  اقیانوس ـمدل  جو  

    atmosphere-mixed layer ocean 
  model 

]وج[  اقیـانوس کـه در آن      ـ    مدلی از سامانۀ جـو
 آمیختــۀ مــدل الیــۀبــا  جــوکلــی مــدل گــردش 

  اقیانوس جفت شده است
  

 جبر نقشه  ←نگاشتی   سازي  نقشه مدل
  

مدل  گردش  جو  
    atmospheric circulation model 

]ــو ــی و    ]ج ــیف کم ــراي توص ــدلی ریاضــی ب م
سازي و تحلیل ساختار و عوامل گـردش   مشابه
جو 

  
 mixed-layer model  مدل  الیۀ  آمیخته

]وهـاي فوقـانی اقیـانوس برمبنـاي      مـدل الیـه   ]ج
 بودن یکنواخت مفهوم الیۀ آمیخته با فرض شبه

دماي میانگین و شوري و سرعت افقی در الیـۀ  
ناپیوسـتۀ همـان    و وجـود توزیـع شـبه   آمیختـه  

 متغیرها، درست در زیر الیۀ آمیخته
  

  باند  بازمانده سازي  دامنۀ  کنار مدوله
    vestigial sideband amplitude 
  modulation, VSB-AM 

کننـدة   سـازي کـه تضـمین    نوعی مدولـه  ]مخابرات[
وسیلۀ سـیگنال/   حداقل مصرف و پهناي باند به

  نشانک است
  باند بازمانده سازي کنار ولهمد متـ .

    vestigial sideband modulation  
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  باند  بازمانده سازي  کنار مدوله
 باند بازمانده سازي دامنۀ کنار مدوله  ←

  
 adaptive management مدیریت  تطبیقی

رویکردي پویا در مدیریت منابع طبیعی که  ]جنگل[
گیریهـــاي  در آن تـــأثیر سیاســـتها و تصـــمیم

شـود و   طـور مـداوم پـایش مـی     ده بـه شـ  اعمال
روشهاي مدیریتی در جهت دستیابی به اهـداف  

 شود موردنظر اصالح می
  

  مدیریت  جامع  عرصه
    integrated area management, IAM 

روشی در مدیریت منابع طبیعی که در آن  ]جنگل[
ناحیۀ خاصـی بـراي کاربریهـاي متنـوع، ماننـد      

داشــت تحقیقــات و حفاظــت و گردشــگري و بر
بنـدي و اداره   محصـول و شـکار و صـید، پهنـه    

که با اهـداف مـدیریت ناحیـه     طوري شود، به می
 سازگار باشد

  
  مدیریت  جامع  منابع

    integrated resource(s) management 
مدیریت همزمان دو یا چند منبع، مانند آب  ]جنگل[

ــات   ــع و شــیالت و حی ــل و مرت و خــاك و جنگ
مندي بهینـه   براي بهرهاي واحد  وحش، در ناحیه

  از این منابع
  ریزي جامع منابع برنامه . متـ

    integrated resource planning 
  

 landscape management  مدیریت  منظر
 منظرمدیریت جامع تمامی واحدهاي  ]جنگل[
  

 weight management  مدیریت  وزن
دادن   دسـت  ایجاد تعادل بین دریافت و از ]تغذیه[

  حفظ و تثبیت وزن انرژي با هدف
  

 nutritional care  اي مراقبت  تغذیه
به بهبود وضع   مجموعۀ فعالیتهاي مربوط ]تغذیه[

تغذیه شامل ارزیـابی و تشـخیص و مداخلـه و    
  اي پایش و ارزشیابی تغذیه

 meditation  مراقبه
حالتی که در آن فـرد بـا نادیـده گـرفتن      ]پزشکی[

مرکـز  محرکهاي محیطی، خودآگاهانه ذهن را مت
کنــد و از تنشــها و فشــارهاي روحــی رهــا  مــی
  شود  می

 خودآرامی متـ .

  
  شناختی زمین مرز  آب

    hydrogeological boundary 
]وهاي خارجی یک محیط نفوذپذیر با  محدوده ]ج

ــواص آب ــاوت   خ ــناختی متف ــا ش ــه ب  در مقایس
 مجاور هاي محیط

  
 mercerization  کردن مرسري

جال و قابلیت جـذب   روشی براي افزایش ]شـیمی [
 اي مادة رنگرزي و استحکام کاالهاي پنبه

  
  consignment2  مرسوله

 ابـ و کاالیی که فرستنده در زمانی معین  ]دریایی[
سپارد تا  شرکت باربري مینشانی مشخصی به 

 به گیرنده تحویل دهد
  

 بیماري  ←  مرض
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    مرکز  اطالعات  گردشگري

    tourist information centre, 
  tourist information bureau, 
  tourist information office, TIO  

ها  دفتري که اطالعات مربوط به جاذبه ]گردشگري[
جــا در  و تســهیالت و خــدمات و حتــی ذخیــرة 

ــگران و  ــار گردشـــ ــا را در اختیـــ اقامتگاههـــ
  دهد بازدیدکنندگان قرار می

 ماگ اختـ .
  

 twin center  مرکز  دوقلویی
بلورهاي یـک   اي در بلور که تک قطهن ]شناسی زمین[

 دوقلو پیرامون آن آرایش متقارن دارند
  

 leisure centre  مرکز  فراغت
ــگري[ ــا و    ]گردش ــه در آن فض ــومی ک ــانی عم مک

تجهیـــزات الزم بـــراي فعالیتهـــاي تفریحـــی و 
 ورزشی وجود دارد 

  
 ,tombstone tourist  مزارگرد

  grave hunter, cemetery enthusiast 
ــ[ ــاي   ]گريگردشـ ــراي تماشـ ــه بـ ــگري کـ گردشـ

قبرهــاي قــدیمی و خــاص و همچنــین     ســنگ
جســتجوي آرامگــاه مشــاهیر بــه بازدیــد از     

 پردازد گورستانها می
  

 farmhouse  سرا مزرعه
 اي دایر اقامتگاهی واقع در مزرعه ]گردشگري[
  

 اي نرده ذرة شبه  ←  اي نرده مزون  شبه
  

 copper plating  کاري آب مس
دهی زیر الیـه بـا مـس خـالص      وششپ ]متالورژي[

  کاري یا اندودکاري ازطریق آب
  

  مسافر  دردسرساز
    disruptive passenger 

مسافري که به قوانین حاکم بر هواپیما در  ]هوایی[
گذارد یـا از راهنماییهـاي    حین پرواز احترام نمی

کند و نظم و آرامش هواپیما را  خدمه پیروي نمی
 زند بر هم می

  
 leisure traveller  غتیمسافر  فرا

 رود شخصی که به سفر فراغتی می ]گردشگري[
 frequent flyer  مسافر  همیشگی

کــرّات بــا یــک شــرکت  مســافري کــه بــه ]هــوایی[
از تخفیف  بنابراینو  کرده استهواپیمایی سفر 

 شود ویژه برخوردار می
  

  مستندسازي  عملیات
   operational documentation, OPDOC 

دآوري اطالعات دیداري دربارة مکانها گر ]نظامی[
و تجهیزات و فعالیتهاي افراد، معموالً در زمـان  

  صلح
  

 track possession  مسدودي  خط
اي از خـط بـراي    وضعیتی که در آن قطعه ]ریلی[

عملیات نگهداري یا تعمیر یا نوسازي بـه واحـد   
ــذار مــی  ــرات واگ ــار   تعمی شــود و درنتیجــه قط

 ور کندتواند از روي آن عب نمی
  

 reversible path  پذیر مسیر  برگشت
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اي که در هر  مسیر سامانۀ ترمودینامیکی ]فیزیک[
نقطــه از آن بتــوان بــا تغییــر بســیار جزئــی در 
شرایط ترمودینامیکی جهت فراینـد را معکـوس   

 کرد
  

 theme route  مسیرگشت
نوعی گشت که در مسـیري مشـخص    ]گردشگري[

وضــوع بـراي شـناخت بیشــتر گردشـگران از م   
ــزار    ــرار دارد برگ ــیر ق ــه در آن مس خاصــی ک

  شود می
  

 .house manager, HM  مسئول  تاالر
ــ[ ــه    ]ینمایش ــوط ب ــور مرب ــه ادارة ام شخصــی ک

 تماشاگران و جایگاه آنها را بر عهده دارد
  

 house management  مسئولیت  تاالر
ــ[ ــاگران و   ]ینمایش ــه تماش ــوط ب ــور مرب ادارة ام

 جایگاه آنها
  

 اشتراك اطالعات  ←عاتی  مشارکت  اطال
  

 nutritional counselling  مشاورة  تغذیه
راهنمایی افرادي که در معرض مشـکالت   ]تغذیـه [

  اي قرار دارند تغذیه
  

 user characteristics هاي  کاربر مشخصه
هاي مخابراتی،  نیازهاي کاربران سامانه ]مخابرات[

تا  که باید طراحان سامانه آنها را درنظر بگیرند
نهـایی بـا حـداقل پیچیـدگی و هزینـه،       محصول

 بخش فراهم آورد خدماتی رضایت
  

 burner مشعل
سـوخت یـا    بـراي گیـرانش   اي افزاره ]زیست محیط[

 مخلوط سوخت و هوا در اتاقک احتراق
  

 secondary burner سوز مشعل  پس
شـده در اتاقـک احتـراق     نصب مشعل ]زیست محیط[

دما و احتراق  کمینۀسوز براي حفظ  ثانویۀ زباله
 کامل گازهاي نسوخته

 after burner  سوز  پس متـ .
  

 lapse interview  مصاحبه  با  لغزشگر
مصاحبه با مراجع براي بررسی علل  ]شناسی روان[

و با هدف پیشـگیري از بازگشـت او بـه     لغزش
 اعتیاد

  

 aggregate2  اي مصالح  دانه

ــین[ ــه و   مصــالحی ]شناســی زم ــد شــن و ماس مانن
بتـون  ماننـد    مواديسنگ که براي ساخت  خرده

 روند کار می بهآهن  یا پارسنگ خطیا آسفالت 
 coarse aggregate  درشت مصالح  دانه

اي بـا ذرات بزرگتـر از    مصـالح دانـه   ]شناسی زمین[
 متر میلی 76/4

  
 fine aggregate  ریز مصالح  دانه

اي بـا ذرات کـوچکتر از    مصالح دانـه  ]شناسی زمین[
 متر میلی 76/4

  
 lightweight aggregateسبک مصالح  دانه

اي بـا وزن مخصـوص    مصـالح دانـه   ]شناسی زمین[
  نسبتاً پایین مانند پوکۀ معدنی
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  معادل  کرة  کاکائو
    cocoa butter equivalent, CBE 

بـا   اسـید  فاقد لوریـک  گیاهیهاي  چربی ]غذا فناوري[
و خواص فیزیکی و شیمیایی مشابه کرة کاکائو 

بدون ایجاد تغییـر در   ،قابل اختالط به هر میزان
 کند خواصی که آن را شبیه کرة کاکائو می

  
  معادلۀ  دیفرانسیل  کامل

    exact differential equation 
معادلـۀ دیفرانسـیل حاصـل از مسـاوي      ]ریاضـی [

 صفر قراردادن دیفرانسیل یک تابع

  
 cure2  معالجه

ــانهریــک از روشــهاي  ]پزشــکی[ اعــم از یــ،  درم
 دارویی و غیردارویی

  
 نگري گوش ←بین   معاینه  با  گوش

  
  معتادان  جنسی  گمنام

    sex addicts anonymous  
گروهی خودیار متشـکل از معتـادان    ]شناسـی  روان[

قــدمی درمــان  دوازده اي  جنســی کــه بــا برنامــه
  شوند می
 SAA    مجگم تـ .اخ

  
  narcotics anonymous  معتادان  گمنام

گروهی خودیار متشـکل از معتـادان    ]شناسـی  روان[
  شوند قدمی درمان می اي دوازده که با برنامه

 NA    مگ تـ .اخ

  

  معماري  عملیات
    operational architecture 

ــاتی تشــریح وظــایف و عناصــر  ]نظــامی[ و  عملی
جریانهاي اطالعاتی مـورد نیـاز بـراي اجـرا یـا      

  پشتیبانی عملکرد رزمی
  

 landscape architecture  معماري  منظر
ریزي و طراحی فضـاي بـاز بـراي     برنامه ]جنگل[

 مندي انسان بهره
  

 مادة مغذي پایدار  ←مغذي  پایدار  
  

  مغناطش  اشباعی
    saturation magnetization 

حالتی که در آن چگـالی مغنـاطش جسـم     ]فیزیک[
مغناطیســی در اثــر افــزایش میــدان مغناطیســی 

 تغییر نکند

  
 مقاومت کربنی  ←بی  مقاومت  ترکی

  
 adjustable resistor  پذیر مقاومت  تنظیم

طـور   جزئی از مـدار کـه مقاومـت آن بـه     ]فیزیـک [
 مکانیکی قابل تغییر است

  مقاومت  در برابر  شتک
    roller spatter resistance, 
  spatter resistance 

مقاومت پوشرنگ در مقابل تشـکیل قطـره    ]رنگ[
 غلتک زنی با در حین پوشرنگ

  

 carbon resistor  مقاومت  کربنی
اي از  مقاومتی الکتریکی که با پختن آمیزه ]فیزیک[

  آید دست می ذرات کربن و سرامیک به 
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 composition resistor  مقاومت ترکیبی متـ .
  

 cloud amount  مقدار  اَبر
]وبخشی از آسمان که بر طبق برآورد از یک  ]ج

ــر  ــوع اب ــی  درن ــراز معین ــا ات ــواعی ــر در  ز ان اب
 شود پوشیده می ي گوناگونترازها

  

 bomb bay  مقرّ  بمب
 گردبمب در هوااستقرار محل  ]نظامی[

  

 absorption cross section  مقطع  جذب
 سطح مقطع مؤثر کل در فرایند جذب ]فیزیک[

  

 food enrichment  سازي  غذا مقوي
کـه   طـوري  افزودن مواد مغذي به غذاها به ]تغذیه[

  معیار برسند حد به
  

 ,crash locator beacon نماي  سقوط مکان
  CLB  

نوعی فرستندة رادیویی خودکـار کـه در    ]هـوایی [
شــود و در  هنگـام ســقوط از هــواگرد جــدا مــی 

ارسـال  رمـزي  نشـانک  نزدیکی الشـۀ هـواگرد   
 کند می

  

 fracture mechanics  مکانیک  شکست
مطالعه و تحلیل مکانیک رشـد تـرك و    ]متالورژي[

ویژه ارتباط آن با مادة تحت تـنش در ناحیـۀ    به
 نوك ترك

 cube  مکعب
دیسۀ بلوري در سامانۀ مکعبـی کـه    ]شناسـی  زمین[

ــا    شــش داراي ــرهم ب ــارن و عمــود ب وجــه متق
  است }100{هاي  شاخصه

  hexahedron    وجهی شش متـ .

  
 ,two's complement  مکملِ  دو

    complement on two 
اي هـر عـدد دودویـی، بـا     مکملـی کـه بـر    ]مخابرات[

 آید دست می آن به مکملِ یکافزودن یک به 
  

 ,one's complement  مکملِ  یک
  complement on one  

مکملی که براي هـر عـدد دودویـی، بـا      ]مخابرات[
 آید دست می معکوس کردن همۀ رقمها به

  
  معتادان گمنام  ←مگ  

  
  اي مالحظات  تغذیه

    nutritional consideration 
رعایت نسبتهاي مطلوب و مناسـب مـواد    ]تغذیـه [

  مغذي در ترکیب غذا
  

 burning ban  ممنوعیت  آتش
شــده در مــورد روشــن  ممنوعیــت اعــالم ]جنگــل[

کردن آتش در فضاي باز در مناطق خاصی که 
 خطر حریق در آن همواره زیاد است

  
  انمناطق  گردشگري  جه

    global tourism regions 
اي که با اهـداف آمـاري و    قهشش منط ]گردشگري[

ــازمان    ــگانۀ س ــاي شش ــا هیئته ــاهنگی ب در هم
کشـورهاي جهـان را بـه آن     ،جهانی گردشگري

 اند تقسیم کرده
 source  منبع
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خـارجی دارد   تابعیتشخصی که معموالً  ]نظامی[
کار گرفته  و براي انجام مأموریتهاي اطالعاتی به

 شود می
  

 solubility curve  پذیري منحنی  حل
خطی که غلظـت یـک مـاده را در محلـول      ]شیمی[

 دهد سیرشده برحسب دما نشان می
  

 cloud point curve  بريمنحنی  نقطۀ  اَ
روي یک نمـودار فـازي کـه    بر اي  منحنی ]شیمی[

پذیر را از ناحیۀ دوفازي، در زمانی  بخش امتزاج
 کند دهد، جدا می که جدایی فازي رخ می

  

 ocular prism  منشور  چشمی
یاب که باریکۀ پرتوها  منشوري در فاصله ]زیکفی[

 کند را به سمت چشمی هدایت می
  

  منشور  چهارگوش
 اي منشور چهارگوشه  ←

  
 tetragonal prism  اي منشور  چهارگوشه

ــین[ ــوري  ]شناســی زم ــار دارايدیســۀ بل وجــه  چه
همسان موازي بـا محـور تقـارن کـه در حالـت      

  آرمانی داراي برش عرضی مربع هستند
  منشور چهارگوش . متـ

  

  منشور  دوچهارگوش
 اي منشور دوچهارگوشه  ←

  

  اي منشور  دوچهارگوشه
    ditetragonal prism  

وجــه   هشــتداراي دیســۀ بلــوري  ]شناســی زمــین[
موازي با محور تقارن که در آن هر برش عمود 

  گوش است دوچهار ،بر محور منشور
 منشور دوچهارگوش متـ .

  گوش منشور  دوسه
 اي گوشه ر دوسهشونم  ←

  
 ditrigonal prism اي گوشه منشور  دوسه

ــین[ ــوري  ]شناســی زم وجــه   شــش دارايدیســۀ بل
موازي با محور تقارن که در آن هر برش عمود 

  گوش است دوسه ،بر محور
 گوش منشور دوسه متـ .

  
  گوش منشور  دوشش

 اي گوشه  مشور دوشش  ←
  

  اي گوشه منشور  دوشش
    dihexagonal prism 

دوازده وجــه داراي دیســۀ بلــوري  ]شناســی زمــین[
بلوري موازي بـا محـور تقـارن کـه در آن هـر      

 ،عمــود بــر محــور منشـــور    عرضــیِ  بــرشِ 
  گوش است دوشش

 گوش منشور دوشش متـ .
  

 اي گوشه شور سهنم  ←گوش   منشور  سه
  

 trigonal prism  اي گوشه منشور  سه
 وجه موازي  سهداراي دیسۀ بلوري  ]شناسـی  زمین[

  (threefold)تایه  با یک محور تقارن سه
 گوش منشور سه متـ .

  

  گوش  منشور  شش
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 اي گوشه  شور ششنم  ←
  

  hexagonal prism اي گوشه منشور  شش
ــین[ ــوري  ]شناســی زم وجــه   شــش دارايدیســۀ بل

 60وجهـی   موازي با محور تقارن و زوایاي بین
  درجه

 گوش منشور شش متـ .
 landscape  منظر

چینی از  اي مشخص متشکل از پاره صهعر ]جنگل[
و  (landform)چهــر  ســازگان و زمــین چنــد بــوم

اجتماعات گیاهی، فـارغ از هرگونـه مرزبنـدي و    
  حصارکشی غیرطبیعی

  
 ,future landscape  منظر  آینده

  landscape 
براي توصیف آینـدة   ياستعاربیانی  ]پژوهـی  آینده[

 نزدیک
  انداز چشم . متـ

  
 spotting scope  منظربین

] ßتلسکوپی قابـل حمـل کـه تصـویر      ]رصـدي  نجوم
اي یـا   کند و بزرگنمایی زاویـه  مستقیم ایجاد می

 است 100نمایی آن نوعاً کمتر از  درشت
  

 طراحی منظر  ←منظرسازي  

  
 system3  منظومه

اي از اجرام آسـمانی کـه تحـت     مجموعه ]عمـومی [
 چرخند تأثیر نیروهاي جاذبه حول یک مرکز می 

  
 substance, drug2  ادمو

ــر الکــل و     ]شناســی روان[ مــادة اعتیــادآوري نظی
زدا  هـاي اضــطراب داروحشـیش و کوکـائین یـا    

(anxiolytics) براي بـدن  که زا و سمی  و رخوت
 آور است زیان

  
 club drugs  مواد  بزمی

اعتیادآور محرکـی کـه معمـوالً     مواد ]شناسـی  روان[
هاي شـبانه عرضـه و مصـرف     در برخی محفل

 شود می
 packaging materials  بندي مواد  بسته

  بندي مواد مورد استفاده در بسته ]غذا فناوري[
  

  پایه بندي  زیست مواد  بسته
    biobased packaging materials 

اي که از مواد زیسـتی   بندي مواد بسته ]غذا فناوري[
  شوند شونده ساخته می تجدید

  پذیر تخریب بندي زیست مواد بسته.  متـ
  biodegradable packaging materials  

  

پـذیر    تخریـب  بنـدي  زیسـت   مواد  بسته
 پایه بندي زیست مواد بسته  ←

  

 ,virgin materials مواد  بکر
  primary materials 

مواد پایه در فرایندهاي صـنعتی کـه    ]زیسـت  محیط[
  از آنها استفاده نشده است تر پیش

  
 secondary materials مواد  دست  دوم

بار در صنعت  یک کم دستموادي که  ]زیست محیط[
و قابلیـت اسـتفادة    سـت ا  استفاده شـده از آنها 

 مجدد دارند
  

 fine chemicals  مواد  شیمیایی  ظریف
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صــورت  مــواد خــالص شــیمیایی کــه بــه ]شـیمی [
مقدار کم بـراي کاربردهـاي خـاص     تجاري و به

 شود تولید می
  

 carbonaceous matter مواد  کربنی
پسماندهاي جامد داراي کربن خالص  ]زیست محیط[

 یا ترکیبات آن
  

  لوطمواد  معلق  فرار  مایع  مخ
   mixed liquor volatile suspended 
  solids 

ار موجـود در مـایع   جامدات معلق فرّ ]زیست محیط[
  مخلوط

  وطمواد  معلق  مایع  مخل
   mixed liquor suspended solids 

ــیط[ ــت مح ــدات ]زیس ــایع   جام ــود در م ــق موج معل
 مخلوط

  

 pinacoid, parallelohedron  وجهی موازي
دو وجـه   دارايدیسۀ بلـوري بـازي    ]شناسی زمین[

 متقارن همسان موازي
  

 platform  نامه مواضع
مواضع یا سیاستهاي یک حزب یا نامزد  ]سیاسی[

سیاســی دربـــارة موضـــوعات مهـــم ملـــی و  
ــین ــزا   ب ــوالً در آســتانۀ برگ ــه معم ــی ک ري الملل

انتخابــات بــراي جــذب آراي عمــومی اعــالم     
 شود می

  

 موج دریا  ←موج  اقیانوس  
  

 diffracted wave  موج  پراشیده

موجی که راستاي انتشـار آن نـه دراثـر     ]فیزیـک [
روشـدن بـا    شکست یا بازتاب، بلکه دراثر روبه

  مانع یا شکاف تغییر کرده باشد
  

موج  جو  atmospheric wave 
]وکه شناسایی تناوب زمانی هر موجی  ]ج در جو

 باشد و مکانی آن دشوار
  

 ocean wave  موج  دریا
]وموجی که از عمـل بـاد بـر روي سـطح آب      ]ج

  شود اقیانوس ایجاد می
 موج اقیانوس . متـ

  

  گرانیِ  آمیخته  ـ موج  راسبی
    mixed Rossby-gravity wave, 
  Yanai wave 

]ولفـۀ سـرعت   رو کـه مؤ  موج استوایی شـرق  ]ج
استوا متقارن است و  نسبت بهالنهاري آن  نصف

بــه همرفــت   مؤلفــۀ ســرعت زنــاري آن نســبت
  نامتقارن است )MCC(مقیاس اي میان یاخته

  
 deep-water wave  موج  ژرفابی

] ßمـوج آن کمتـر از    طولِموجی که  ]شناسی اقیانوس
 دو برابر عمق آب باشد

  
 fetch2, generating area  موجگاه

] ßاي از دریا که باد با سرعت  ناحیه ]شناسی اقیانوس
وزد و تولید مـوج   ثابت بر روي آن می یو جهت

 کند می

  
 ,gravity wave  موج  گرانی

  gravitational wave 
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]ونوعی آشفتگی موج که در آن شناوري بـر   ]ج
ایسـتایی خـارج    هایی که از ترازمنـدي آب  بسته
 دارداثر بازگردانندگی اند،  شده

  
 capillary wave  موج  مویین

راثر کشش دموج کوتاه که  موجی با طولِ ]فیزیک[
 آید وجود می سطحی در سطح آزاد مایع به

  
 tropospheric wave  موج  وردسپهري

اي از موج رادیویی کـه ناشـی از    مؤلفه ]مخابرات[
ردسپهري است پراکنش و 

  
 Myrtales  موردسانان

 380ده تیـره و  اي بـا حـدود سـیز    راسته ]گیاهی[
ــدود   ــرده و ح ــاطق    11000س ــه در من ــه ک گون

 رویند میگرمسیري دنیا 
  

 Musa  موز
ـاهی [ یکی از سه سردة موزیان با حدود پنجاه  ]گی

رغم ظاهر درختی، ساقۀ آنها علفی  گونه که علی
 است

 Musaceae  موزیان
ـاهی [ علفـیِ بلنـد بـا     سـانانِ  اي از زنجبیـل  تیره ]گی

دة ساقه که میوة آنهـا  برگهاي کشیده و پوشانن
 از نوع سته است

  
 pack-rat midden  انباشت موش

ــتان[ ــی باســ ــه ]شناســ ــا   مجموعــ ــیا یــ اي از اشــ
اي موش از اطراف محل  ها که گونه ساخته دست

 کند انبار می  زندگی خود جمع و در النه
  

رسرعتموشک  پhypervelocity missile 

 موشک با سرعت بیش از چهار کیلـومتر  ]نظامی[
 در ثانیه

  
 missile magnet  فریب موشک

سـمت   فریبگـري کـه موشـک پرتـابی بـه      ]نظامی[
  کند سوي خود منحرف می هواپیما را به

  
 ,emerging issue  موضوع  نوآیند

  potential issue 
ي که هنوز پیش روي سامانه ا همسئل ]پژوهـی  آینده[

توان آن را چـالش آینـدة سـامانه     نیست، اما می
 دانست

  
 ,axle generator  د  سرمحورمول

  axle-driven generator 
برق که توان آن از محور واگن  مولدنوعی  ]ریلی[

دنـده تـأمین    و ازطریق تسمه و قرقره یـا جعبـه  
 شود می

  
  چسبان مولکول  پی

 چسبان مولکول عصب  ←
  

 polyatomic molecule مولکول  چنداتمی
ده مولکولی که از چندین اتـم تشـکیل شـ    ]شـیمی [

 است
  

 dipole molecule  مولکول  دوقطبی
دلیل فاصـله میـان مراکـز     مولکولی که به ]فیزیک[

بارهاي مثبت و منفی داراي گشـتاور الکتریکـی   
 دائمی است

  
  چسبان مولکول  عصب
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    neural cell adhesion molecule, 
  N-CAM 

هاي  مولکولی که باعث اتصال یاخته ]ع. پایۀ پزشکی[
شود و در تکامل آنها نقش  می عصبی به یکدیگر

  دارد
 چسبان مولکول پی . متـ

  
 ultra-cold molecule  مولکول  فراسرد

مولکول  هر یک از مولکولهاي یک مجموعه ]فیزیک[
کـــه دمـــاي ترمودینـــامیکی آن کمتـــر از یـــک 

 کلوین است میلی
  

 mixing fog  مه  آمیختگی
]وج[ ه رقیق با عمر کوتاه، حاصل از ترکیب دوم 

 هواي مرطوب غیراشباع با دماهاي متفاوت توده
  

 hit-to-kill  مهمات  اصابتی
ـامی [  ۀهاي یکپارچـ  نوعی مهمات که از سامانه ]نظ

و  برد بهره میجستجو و هدایت و مهار و فیوز 
در هنگـام برخــورد بــا هـدف کالهــک آن فعــال   

 شود می
  

 biological ammunition  مهمات  زیستی
ـامی [ ه در آن عمـدتاً از عوامـل   نوعی مهمات ک ]نظ

  شود زیستی استفاده می
 shoot-to-kill  مهمات  مجاورتی

نوعی مهمات با فیوز مجهز به حسگر کـه   ]نظامی[
هاي مهـار و هـدایت و    بدون استفاده از سامانه

 شود جستجو در مجاورت هدف فعال می
  

 هتل تندرستی  ←مهمانخانۀ  تندرستی  
  

  میاناب  جنب  جنوبگان
    subantarctic intermediate water 

] ß اي از آب در بــاالي ناحیــۀ  الیــه ]شناســی اقیـانوس
 ژرفاب اقیانوس

  
  میاناب  جنوبگان

    Antarctic intermediate water 
] ßتودة آب سردي در اطراف قطب  ]شناسـی  اقیانوس

علت چگالی زیاد تا عمق حدود یـک   جنوب که به
یلومتر لومتر در اقیانوس اطلس و حدود دو کیک

 رود در اقیانوس آرام فرو می

  
  میاناب  شمالگان

    Arctic intermediate water 
] ßآب سردي در اطراف قطب   تودة ]شناسـی  اقیانوس

علت چگالی زیاد تا عمق حدود یـک   شمال که به
کیلومتر در اقیانوس اطلس و حدود دو کیلومتر 

 رود در اقیانوس آرام فرو می

  
 mesocarp  بر میان

رالیۀ میانی  ]شناسی ستزی[ نهاندانگان میوةدر  پیراب  
  

 capacitive diaphragm  بند  خازنی میان
ر قرار می رسانایی تخت که در موج ]فیزیک[ گیرد  ب

 (capacitive reactance)تا در آن واکنایی خازنی 
 ایجاد کند

 straddle carrier  بر پایه میان
قـادر   چرخـداري کـه  تهی و  میانبارکش  ]دریایی[

نجها آنهـا  عالوه بر بارگیري و تخلیۀ بارگُ است
 جا کند هاي خود جا دهد و جابه پایه میانرا در 
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 mediation  میانجیگري
آمیز یـک   وفصل مسالمت تالش براي حل ]سیاسی[

ریـزي و مشـارکت    المللی با برنامـه  اختالف بین
 طرفانه و مؤثر طرف ثالث بی

  
 landscape buffer  میانگیر  منظر

اي از گیاهان چندسالۀ خـودرو یـا    سامانه ]جنگل[
بـراي کـاهش    منظـر شده در موضعی از  کاشته
محیطی نامطلوب، مانند باد  اي از آثار زیست پاره

  و سروصدا و غبار
  

  میانگین  مخارج  سفر
    average trip expenditure 

 جمع کل مخارج بازدیدکنندگان تقسـیم  ]گردشگري[
 هر محل بر تعداد بازدیدها در 

  
 Caryophyllales  سانان میخک

ایهاي اغلب علفی  اي بزرگ از دولپه راسته ]گیاهی[
وسـه   شامل گروههاي گیاهی گوشتخوار با سی

  تیره و داراي تمکن مرکزي 

  
 groin field  شکن میدان  آب

] ßهـا کـه در    شـکن  آباي از  مجموعه ]شناسی اقیانوس
 ساخته شده است ساحل

  
  جومیدان  الکتریکی  

←  شدت میدان الکتریکی جو 
 field stop  بند میدان

] ßاي در صـفحۀ کـانونی یـک     دریچـه  ]رصدي نجوم
 سازد را محدود می میدان دیدسامانۀ اپتیکی که 

  
 receptive field  گیر میدان  پیام

بخشـی از سـطح بـدن کـه گیرنـدة       ]ع. پایۀ پزشکی[
 واحدي دارد (afferent)حسی یا عصب آوران 

  
 radiation field  ن  تابشمیدا

ــک[ ــی   ]فیزیـ ــدان الکترومغناطیسـ ــی از میـ بخشـ
شده از آنتن فرستنده که در فضا منتشـر   گسیل

 شود  می
  

 enabler  ده  میدان
شـود   فردي که کارهاي او سبب مـی  ]شناسی روان[

که دیگري، عموماً یک معتاد، با پیامدهاي ناگوار 
 رو نشود رفتارش روبه

  
 enabling  دهی میدان

که  نحوي تقبل مسئولیتهاي معتادان به ]شناسی روان[
 آنها منجر شود اعتیادبه ادامه و تشدید 

  

 field of view  میدان  دید
] ßاي از آسمان کـه در معـرض    ناحیه ]رصدي نجوم

بـه آن   دید تلسکوپ یا هـر آشکارسـاز متصـل    
 گیرد قرار می

  

  مغناطیس میدان  زمین
    geomagnetic field 

] ßدوقطبی مغناطیسی در سطح زمین،  ]رصدي نجوم
شناختی داخـل زمـین، کـه     ناشی از اثرات زمین

قطب جنوب آن نزدیک قطب شـمال جغرافیـایی   
  زمین است

  میدان مغناطیسی زمین متـ .
  earth magnetic field 

  میدان  صوت  بازآوایشی
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    reverberant sound field 

رودي میدانی که از ترکیب امواج صوتی ف ]فیزیک[
 آید و بازتابی در محیطی بسته پدید می

  
  میدان  مغناطیسی  زمین

 مغناطیسی میدان زمین  ←
  

 incidence rate  میزان  بروز
خـاص در یـک    بیمـاري نسبت بروز یک  ]پزشکی[

دورة زمانی معین که با تقسیم تعداد موارد ابتال 
خطـر در   اي معین بر جمعیت درمعرض در دوره

 آید دست می آن دوره به

  
  میزان  پذیرش  باند

    runway acceptance rate, RAR 
برخاست هواگردهـا   و تعداد ممکن نشست ]هـوایی [

 زمان معین در هر باند پرواز در مدت
  

  میزان  دید  باند
    runway visibility value, RVV 

کمـک   بانـدي خـاص کـه بـه    در مقدار دید  ]هوایی[
ر بـرج  دمحاسـبه و   (transmissometer)دیدسنج 

 شود مراقبت قرائت می

  
 prevalence rate  میزان  شیوع

 بیمـاري نسبت تعداد افراد مبتال بـه یـک    ]پزشکی[
 خاص به کل جمعیت در یک دورة زمانی معین

  
 fire incidence  میزان  وقوع  حریق

اي  میانگین تعداد حریقهـایی کـه در ناحیـه    ]جنگل[
ــدت ــه  مشــخص و در م ــان خاصــی ب ــوع  زم وق

 ستپیوسته ا
 germicide  کُش میکروب

ــردن   مــاده ]زراعــت[ اي کــه از آن بــراي از بــین ب
 شود استفاده می هامیکروب

  

  میکروسکوپ  دوچشمی
 ریزبین دوچشمی  ←

  

  نگاري میکروسکوپ  سنگ
 نگاري ریزبین سنگ  ←

  

  میکروسکوپ  قطبشی
 نگاري ریزبین سنگ  ←

  

 probe  میل
ــتان[ ــی باس ــه ]شناس ــر   میل ــه آن را ب ــزي ک اي اي فل

شناسایی پدیـدارهاي مـدفون و هنـوز حفـاري     
نشده، مانند دیوارها و کف و صخرة طبیعـی و  

کنند یا بر زمـین   در زمین فرو می ،پوشش قبور
 کوبند می

  

 probing  زنی میل
روشی براي یافتن آثار مـدفون بـا    ]شناسـی  باستان[

 فروکردن یا کوبیدن میل فلزي
  

 filament  میلۀ  پرچم
کـه بـه بسـاك منتهـی      پـرچم یـۀ  پا ]شناسـی  زیست[

  شود می
 این واژه مصوب فرهنگستان اول است. توضیح:

  

 brake beam  میلۀ  ترمز
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میلۀ اتصال دو قاب ترمز و کفشـکهاي آن   ]ریلی[
 براي هر جفت چرخ

  
 rudder bar  میلۀ  سکان  عمودي

که  سکان عموديمیلۀ لوالداري در مرکز  ]هوایی[
منتقل  ن عموديسکافرمانهاي پاي خلبان را به 

 کند می
 fruit  میوه

از نمو ساختاري در گیاهان که  ]گیاهیی، شناس زیست[
ــا  دیــوارة تخمــدان حاصــل مــی  شــود و دانــه ی

 گیرد هاي رسیده را در بر می دانه
  

 dry fruit  میوة  خشک
وضوح در زمان  ر آن بهب اي که میان میوه ]گیاهی[

 رسیدن خشک است
  

 simple fruit  میوة  ساده
 میوة حاصل از مادگی منفرد یک گل ]گیاهی[

  

 dehiscent fruit  میوة  شکوفا
ــس از رســیدن بــاز   میــوه ]شناســی زیســت[ اي کــه پ

  شود آشکار میشود و محتواي آن  می
  

 ,pseudocarp  میوة  کاذب
  accessory fruit, false fruit 

اي که از نمو اندامهاي مختلـف    میوه ]شناسـی  زیست[
 آید وجود می به خمدانتاز  غیر گل به

  

 succulent, fleshy fruit  میوة  گوشتی
ـر آن   اي که حداقل بخشـی از میـان   میوه ]گیاهی[ ب

 آبدار است
  

 aggregate fruit  میوة  مجتمع

هـاي مجـزا و    میوة حاصل از رشد برچـه  ]گیاهی[
 متعدد یک گل

  

 multiple fruit  میوة  مرکب
ــد    ]گیــاهی[ ــاي متع ــل از مادگیه ــوة حاص د و می

ساختارهاي فرعی چندین گل کـه در یـک تـوده    
 اند آرایش یافته

  

  indehiscent fruit  میوة  ناشکوفا
اي که پـس از رسـیدن شـکاف     میوه ]شناسی زیست[

 شود دارد و باز نمی برنمی



  

  ن
 kill vehicle  نابودگر

کالهکـی کـه موشـک رهگیـر آن را حمـل       ]نظامی[
  کند می

  
  نابودگر  با  انرژي  جنبشی

    kinetic kill vehicle, KKV 
ي کـه از انـرژي جنبشـی بـراي     نـابودگر  ]نظامی[

  کند انهدام هدف استفاده می
  

  جو نابودگر  برون
    exoatmospheric kill vehicle, EKV 

  داردي که در خارج از جو قرار نابودگر ]نظامی[
  

    نابودگر  چندگانه
  multiple kill vehicle, MKV 

که داراي کالهک چندگانه، اعـم  ي نابودگر ]نظامی[
براي نـابودي   ،لیزري و ریزموجی و جنبشیاز 

  هدفهاي خود است
  

 abnormal  نابهنجار

ــا    ]پزشــکی[ ــار ی ــرایط، رفت ــاختار، ش ــی س ویژگ
 اي که معمول نیست قاعده

 abnormality, abnormity  نابهنجاري
خارج بودن از وضعیت معمـول فیزیکـی    ]پزشکی[

  یا روانی
  

 chromosome loss  تنی امناپدیدي  ف
هـاي یـک    تـن  دیده نشـدن برخـی فـام    ]شناسـی  ژن[

 هاي دختري حاصل از آن یاخته در یاخته
  

 monodispersity  ناپراکندگی
هاي بسپار، همگن بـودن وزن   در سامانه ]شـیمی [

 مولکولی یا نداشتن توزیع وزن مولکولی
  

 monodisperse  ناپراکنده
ولکولهـاي آن  ویژگی بسپاري کـه همـۀ م   ]شیمی[

  یک وزن مولکولی دارند
  

 thermal kill 2  سازي  گرمایی ناتوان
 ایجاد گرما باسازي نفرات  ناتوان ]نظامی[
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 dry drunk  مست ناخورده
ــادفــردي کــه رفتــار و تفکــر  ]شناســی روان[ ي اعتی

گذشته خود را بدون مصرف الکل ازسر گرفتـه  
 باشد

   sick  ناخوش
حالتهاي جسـمی  ویژگی کسی که دچار  ]پزشـکی [

بیمارگونـــه، ماننـــد تهـــوع و درد و ضـــعف و 
 سرگیجه و تاري دید باشد

  
 sickness  ناخوشی

حـالتی کـه در آن فـرد انـدکی از حالـت       ]پزشکی[
 شود سالمت خارج می

  
 failure  نارسایی

ناتوانی در کارکرد درسـت و مناسـب و    ]پزشکی[
 بخش رضایت

  
 flash plating  کاري آب نازك

شاندن الیـۀ نهـایی بسـیار نـازك بـه      ن ]متالورژي[
 کاري آبروش 

  
 indehiscent  ناشکوفا

یا اندامی بارده که پس  میوهویژگی  ]شناسی زیست[
  شود  دارد و باز نمی از رسیدن شکاف برنمی

 این واژه مصوب فرهنگستان اول است. توضیح:

  
 cargo superintendent  ناظر  بارگیري

مالک کشـتی   گینمایندکارشناسی که به  ]دریایی[
، با توجه به امکانات کشتی یا شرکت کشتیرانی

توزیع مناسب و مطمئن و ایمن و  و نوع بار، بر
  نظارت داردکارآمد بار در انبارهاي کشتی 

  
 dropmaster  ناظر  پرتاب

ــاده  ]نظــامی[ ــۀ آم ســازي،  کارشناســی کــه وظیف
بازرسی، پذیرش، بارگیري، باربنـدي و پرتـاب   

را برعهده  )airdrop(ي هوایی لوازم براي بارریز
  دارد

 jumpmaster  ناظر  پرش
ـامی [ دار هــوایی کــه    کارشــناس صــالحیت   ]نظـ

تا خـروج   گردچتربازان را از زمان ورود به هوا
 از آن تحت نظارت دارد

  
 androecium  نافه

  ها پرچمدستگاه زایاي گل متشکل از  ]شناسی زیست[
 این واژه مصوب فرهنگستان اول است. توضیح:

  
 androphore, androphorum  بر نافه

هــا و  گلبــرگبــین  نهــنجبرجسـتگی   ]شناســی زیسـت [
  گیرد روي آن قرار می مادگیو  نافهها که  پرچم

  
 defective  ناقص

ویژگی اندامی که ناکامـل یـا معیـوب یـا      ]پزشکی[
 نارساست

  
 nanocrystal  نانوبلور

بلورکی با قطر حـدود ده نـانومتر کـه از     ]فیزیک[
 هزار اتم تشکیل شده است صد تا چنددهچند

  
 nanofibre  نانوتار
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طول چند میکرون و  تار کربنی توخالی به ]فیزیک[
 عرض چندده تا دویست نانومتر به

  
 nanobubble  نانوحباب

دوامـی از گـاز بـه     حباب بسیار ریز و کم ]فیزیک[
 قطر کمتر از یک میکرون

  
 nanoparticle  نانوذره

 اندازة کمتر از صد نانومتراي با  ذره ]فیزیک[

 nanowire  نانوسیم
بعدي با خـواص الکتریکـی و    ساختار تک ]فیزیک[

 نانومقیاسفرد که در ابزارهاي  اپتیکی منحصربه
 رود کار می به

  
 nanotube  نانولوله

ــولرن  ]فیزیــک[ ــه تــک (fullerene)ف شــکل  بعــدي ب
 استوانه

  
 nanoscale  نانومقیاس

 دهم تا صد نانومتر یکمقیاسی در گسترة  ]فیزیک[
  

رناو  بالگردب  helicopter carrier 
ر که کارکرد اصلی آن نوعی ناو هواپیماب ]نظامی[

 حمل بالگرد براي عملیات است
  

ري  برداشتناوب  survey navigation 
ري هوایی کـه بخشـی از فراینـد    ناوب ]برداري نقشه[

  برداشت هوایی است
  

 patrol craft  ناوچۀ  گشتی

انجام گشت براي شناور کوچک جنگی که  ]امینظ[
 گیرد مورد استفاده قرار می (escort)همپایی و 

  
 synclinorium  ناودیسگان

ــین[ ــی زم ــکل از    ]شناس ــی متش ــاختاري ناودیس س
  چینهاي کوچکتر

  
  ناوردایی  وارونی  زمان

    time-reversal invariance 
اصــلی کـه براســاس آن کمیــت فیزیکــی   ]فیزیـک [
  ماند بدون تغییر می رونی زمانواراثر د

  
 destroyer  ناوشکن

از آن در رسرعت که نوعی کشتی جنگی پ ]نظامی[
ا عملیات آفندي و پشتیبانی از عملیات آبخاکی ب

نیروهاي ضربت و گروههاي شـکار و   یهمراه 
 کنند میانهدام استفاده 

  
 ,neural groove  ناوك  عصبی

  medullary groove 
گیري لولۀ  در فرایند شکلناوکی که  ]ع. پایۀ پزشکی[

در نتیجۀ فرورفتگـی صـفحۀ عصـبی    عصبی و 
ــه  ــه یکــدیگر نزدیــک شــدن لب هــاي  رویــان و ب

  آید وجود می بهایجادشده 
  

 aircraft carrier, CV  ناو  هواپیمابر
نوعی کشتی جنگـی کـه هـواگرد از روي     ]نظامی[

 آید کند یا بر روي آن فرود می آن پرواز می
  

 anticoincidence  ديناهمفرو
وقوع یک رویداد در یک مکان بدون وقوع  ]فیزیک[

  رویدادي همزمان در مکانی دیگر
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 anomalous  ناهنجار

ویژگی آنچـه انحـراف آشـکار از وضـع      ]پزشکی[
 طبیعی دارد

  
 anomaly  ناهنجاري

ویـژه   انحراف آشکار از وضع طبیعی بـه  ]پزشکی[
 سبب نقص مادرزادي به

  
 battle ship  نبردناو

نوعی کشتی جنگی بزرگ با زره ضـخیم   ]نظامی[
ــه  ــه داراي توپخان ــۀ    ک ــرین قطرین ــا بزرگت اي ب

(calibre) توپ است 
  
زادگان  ←  تاجن 

  ريالنها نجوم  نصف
    meridian astronomy 

] ß گیـري مختصـات سـماوي     انـدازه  ]رصـدي  نجـوم
زمـان دقیـق عبـور     رصداجرام نجومی ازطریق 

 الرأس و فاصلۀ آنها از سمت النهار نصفآنها از 
  

 firing technique  گیري نحوة  آتش
صـورت   گـرفتن درختـان بـه     شیوة آتـش  ]جنگـل [

 اي زمینی یا هوایی یا خطی یا نقطه
  

 neurofilament  نخینۀ  عصبی
ــازك و  هــر ]ع. پایــۀ پزشــکی[ یــک از ســاختارهاي ن

مانندي که از در کنار هم قرار گرفتن آنها  رشته
  آید وجود می بافۀ عصبی به

 نخینه پی متـ .
  

 excess-baggage fee  بار نرخ  اضافه
افزون  شده براي هر واحد بارِ قیمت تعیین ]هوایی[

  حد مجاز بر
  

 growth rate  نرخ  رشد
 افزایش اندازة بدن در واحد زمان ]تغذیه[
  

  هاي  کاربر دهی  داده نرخ  سیگنال
user data signalling rate 

ــرخ ]مخــابرات[ ــاي ارســال دریافــت داده ن شــدة  ه
  ها کاربران در پایانه

   هاي کاربر دهی داده نرخ نشانک متـ .
  

 freight rate, rate of freight  نرخ  کرایه
ازاي حمل هر واحـد بـار بـه     مبلغی که به ]دریایی[

ــت    ــا خــط کشــتیرانی پرداخ صــاحب کشــتی ی
 شود می

  
 excursion fare  دار نرخ  مدت

ی که شـرکتهاي هواپیمـایی   ویقشنرخی ت ]هوایی[
بـا قیـد   در فصـولی خـاص   براي جذب مسافر، 

 کنند وبرگشت، ارائه می محدودیت زمانی در رفت
  

  هاي  کاربر دهی  داده نرخ  نشانک
ر دهی داده نرخ سیگنال  ← هاي کارب 

  
 androdioecious  نرـ  دوپایه

ویژگـی گیاهـانی کـه گلهـاي نـر و       ]شناسـی  زیست[
  هاي مختلف قرار دارند روي پایه نرمادة آنها بر

  
 bridge railing  نردة  پل
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بــراي جلــوگیري از  حفــاظی طــولی ]شــهري درون[
 سقوط وسایل نقلیه از روي پل

  
 soft landing   نشینی نرم

 و بااحتیاط وسیلۀ پرنده آرامنشست  ]هوایی[
  

 andromonoecious  پایه نرـ یک
و ویژگـی گیاهـانی کـه گلهـاي نـر       ]شناسـی  زیست[

 بر روي یک پایه قرار دارند ة آنهانرماد
  

 ضریب جذب  ←نسبت  جذب  
  

  نسبت  خطاي  آشکارنشده
    undetected error ratio, 
    UER, residual error ratio 

اي کـه درسـت    هاي ارسالی نسبت داده ]مخـابرات [
هـاي   دریافت و ردگیري نشده است به کـل داده 

 شده ارسال
  

 ,compression ratio  نسبت  فشردگی
    compressor pressure ratio 

شــده از   نســبت فشــار هــواي تخلیــه    ]نظــامی[
 ساز به فشار هواي ورودي به آن فشرده

 focal ratio, f-ratio  نسبت  کانونی
] ßنسـبت فاصـلۀ کـانونی مـؤثر یـک       ]رصدي نجوم

 سامانۀ اپتیکی به قطر دهانۀ آن
  

ندلینسبت  م  Mendelian ratio 
 (segregation ratio)بت واجـدایش  نسـ  ]شناسـی  ژن[

 ندلقوانین م مطابق هاي ناجور دگره
  

 survey signal  نشانک  برداشت

یک شیء یا عارضۀ طبیعی یا سـازة   ]برداري نقشه[
وضـوح و بـا    مصنوع با موقعیت معلـوم کـه بـه   

 سهولت قابل مشاهده باشد
  

  صفر به قطبیِ  بابرگشت نشانک  تک
 صفر به گشتبر قطبیِ با سیگنال تک  ←

  
صـفر    بـه  برگشـت  قطبیِ  بی نشانک  تک

 صفر به برگشت  قطبیِ بی سیگنال تک ←
  

 ,weak signal  نشانک  ضعیف
  faint signal 

هـاي اولیـۀ تغییـر پارادایمهـا      نشـانه  ]پژوهـی  آینده[
(paradigm)      یا روندهاي آینـده یـا پیشـرانها یـا
  ناپیوستگیها

  
 payload pointer  بار نشانگر  پایه

ـابرات [ مقداري که جایگاه نسبی نخستین بایت  ]مخ
 دهد بار را نشان می   پایه

  
  نشانگر  زاویۀ  نصب

    angle of incidence indicator 
گري در برابر خلبان که زاویۀ متغیر اننش ]هوایی[

 دهد بال یا بال را نشان می دم افقی یا پیش
  بار نشانگر  نوع  پایه

    payload type identifier, PTI 
در ســــامانۀ انتقــــال ناهمزمــــان     ]مخــــابرات[

(asynchronous transfer mode, ATM)  سه بیـت ،
در سرآیند سلول که سلولهاي حامـل اطالعـات   

ر و  اطالعات خدمات را از هم متمـایز  حامل کارب
 کند می
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  نشانگرهاي  اطالعاتی
    intelligence indicators 

ـامی [ دشـمن قابـل   اطالعاتی که بـراي  قرائن و  ]نظ
درستی  را به هادستیابی است و چنانچه بتواند آن

ــد، مــی توانــد اطالعــاتی را در مــورد  تفســیر کن
دسـت   توانمندیها و مقاصد نیروهـاي رقیـب بـه   

  آورد
  

 sign  نشانه
 بیماريمشخصۀ عینی  ]پزشکی[

  

 information compromiseنشت  اطالعات
 فرایندي در جنگ اطالعات که در طـی آن  ]نظامی[

کشـور بـه   سـازمان یـا   اطالعات انحصاري یک 
 رسد کشور رقیب میسازمان یا 

  

 slumping  نشست
فرونشسـتن تـدریجی یـا ناگهـانی      ]شناسـی  باستان[

هاي آکندها یا  ها که موجب تغییر شکل الیهآکند
 شود شناختی می باستان

  

 three-point landing  نقطه نشست  سه
رخِ چـ  هـاي نشست هواپیماروش صحیح  ]هـوایی [

دمی که در آن هر سه ارابـۀ فـرود همزمـان بـا     
 کنند سطح باند تماس پیدا می

  

 blind landing  نشست  کور
دار در وضعیتی  نشست هواگرد سرنشین ]هوایی[

هـاي   قـادر بـه مشـاهدة نشـانه     ۀ پروازکه خدم
 دیداري بیرون نیستند

 ,baulked landing  نشست  نافرجام
  baulk2 

پـی پیشـامدهاي واپسـین     نشستی که در ]هوایی[
  ماند تمام می مراحل تقرب نیمه

  
 ,meridian  النهار نصف

  celestial meridian 
] ßالـرأس   دایرة سـاعتی کـه از سـمت    ]رصدي نجوم

 گذرد ناظر می
  

 system4  نظام
کـه داراي دو  یافتـه   اي سـازمان  مجموعه ]عمومی[

اي از آرا  جنبۀ نظري و عملی استوار بر مجموعه
  و نهادهاست و روشها

  
  سفیدي نظام  ریش

    pre-state political system 
سـازمان سیاسـی بسـیار ابتـدایی کـه در       ]سیاسی[

سـفیدان قـرار    رأس آن رئیس یا شـوراي ریـش  
 دارد

  
 merit system  گرا نظام  شایسته

نظــامی دولتـــی کــه در آن کارکنـــان    ]سیاســی [
ــراي مــؤثر و     ــان در اج ــاس تواناییهایش براس

شـوند و   وظایف اداري منصـوب مـی  طرفانۀ  بی
 یابند ارتقا می

  
 food system  نظام  غذایی

ــه[ ــام ]تغذیــ ــاختهاي  ینظــ ــکل از زیرســ متشــ
پیوستۀ ناظر بر کلیـۀ مراحـل از تولیـد تـا      هم به

مصرف غذا، اعـم از کشـاورزي و اقتصـادي و    
 صنعتی و اجتماعی و فرهنگی

  
 نظریۀ طول آمیختگی  ←  kنظریۀ  

 ,appestat theory  نظریۀ  اشتهاپایی
  set-point theory 
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در هر فرد نوعی  براساس آن که اي نظریه ]تغذیه[
سازوکار خودتنظیم وجود دارد که اشـتهاي او  

کند و به این ترتیب وزن او ثابـت   می شرا واپای
 ماند می

  
  نظریۀ  التزام  سیاسی

    theory of political obligation 
دود و ثغور تبعیـت  اي در تبیین ح نظریه ]سیاسی[

 لحاظ اخالقی از دولت یا حکومت شخص به

  
  پتانسیل نظریۀ  شبه

    pseudopotential theory 
هـاي فراینـد    اي که برخـی از جنبـه   نظریه ]فیزیک[

  دهد پیوند را در فلزات توضیح می
  

  نظریۀ  طول  آمیختگی
    mixing length theory 

]وهـاي  روشی بـراي توصـیف حرکـت گونـه     ]ج  
در مقیــاس تالطمـــی یـــا   )trace species(ي رد

  اي زیرشبکه
  k  k theoryنظریۀ  .متـ 

  
  تنی  وراثت نظریۀ  فام

    chromosome theory of heredity 
هـا   تـن  اي کـه براسـاس آن فـام    نظریه ]شناسـی  ژن[

 حامل اطالعات وراثتی هستند

  
 prepolitical order  نظم  پیشاسیاسی

گیـري نهادهـاي    نظمی که پیش از شـکل  ]سیاسی[
سیاسی وجود دارد و ممکن اسـت بعـد از آنهـا    

 هم دوام یابد

 Mentha  نعنا
اغلـب چندسـاله بـا     اي از نعنائیـانِ  سرده ]گیـاهی [

پنج گونه و چندصد رقم زراعی و  و حدود بیست
برگهاي متقابل و رنگهاي متنـوع کـه تقریبـاً در    

ولــی اغلــب   ،روینــد اکثــر نقــاط جهــان مــی   
 طر هستندپسند و مع رطوبت

  

 Lamiales  نعناسانان
گلبرگ بـا   ایهاي پیوسته اي از دولپه راسته ]گیاهی[

ــدود  ــدان    11000ح ــه تخم ــره ک ــه در ده تی گون
فوقانی آنها متشکل از دو برچۀ پیوسته و پـنج  

کنـد؛   اي در قاعده ایجاد می گلبرگ است که لوله
هاي این راسـته داشـتن    از ویژگیهاي اغلب تیره

اي و چهـار   وطرفه و اغلب دولبهجام با تقارن د
 پرچم زایا یا کمتر است

  

 Lamiaceae, Labiatae  نعنائیان
علفی با برگهاي غالباً  اي از نعناسانانِ تیره ]گیاهی[

گلبـرگ کـه میـوة آنهـا      متقابل و گلهاي پیوسته
ر و جام آنها نامنظم دولبه چاك اي است ب 

  
 پیکر کش غول نفت  ←پیکر   ر  غولب نفت

  

 پیکر کش کوه نفت  ←پیکر   ر  کوهب نفت
  

  پیکر کش  غول نفت
    very large crude carrier, VLCC  

ـایی [ ر بزرگی که ظرفیـت آن از   نفت ]دری تـا   160ب
  هزار تن است 320
     پیکر بر غول نفت متـ .

  

  پیکر کش  کوه نفت
    ultra large crude carrier, ULCC 
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ر بسیار بزرگی که  نفت ]دریایی[ ظرفیت آن بیش ب
  هزار تن است 320از 

     پیکر بر کوه نفت متـ .
 air trooping  نفربري  هوایی

  هوایی نفراتغیرتاکتیکی و انتقال  و نقل ]نظامی[
  

 silver plating  کاري نقراب
ـالورژي [ دهـی فلـز بـا نقـرة خـالص یـا        پوشش ]مت

 آلیاژي از آن
  

 argentometer  سنج نقره
وان با آن مقدار نمکهاي ت دستگاهی که می ]شیمی[

موجود در یک مخلوط را ازطریق رسـوب دادن  
 گیري کرد نقره اندازه

  
 argentometry  سنجی نقره

گیـري حجمـی کـه در آن از     نوعی انـدازه  ]شیمی[
 )کرومـات یـا کلریـد   (شدن نمکهاي نقره  رسوب

 کنند استفاده می
  

 genomic imprinting  بست  ژنگانی نقش
-parent) ـ ویـژة     بیان ژنی والدفرایند  ]شناسی ژن[

specific)  هاي یک ژن خاص دگره  
 genetic imprinting    بست ژنی نقش متـ .

  

 بست ژنگانی نقش  ←بست  ژنی   نقش
  

 diffraction pattern  نقش  پراش
نقشی که امواج پراشـیده بـر روي پـرده     ]فیزیک[

  کنند ایجاد می
  

 powder pattern  نقش  پودري

یـا نـوترون کـه     Xقش پراش پرتوهـاي  ن ]فیزیک[
وجـود   بلور یا نمونۀ پودري آن را بـه  نمونۀ بس

 آورد می
  

 double cast  نقش  دوبازیگره
نقشـی کـه دو بـازیگر بـراي اجـراي آن       ]ینمایش[

شوند و به تنـاوب آن نقـش را بـازي     آماده می
  کنند می
 ,title role, name part  عنوان نقش

  title part, title character 
ـ [ شخصــیت اصــلی نمــایش کــه نـــام      ]ینمایشـ

 نمایشنامه از او گرفته شده است
  

 ,fire progress map  نشانی نقشۀ  آتش
  fire status map 

سـوزیهاي بـزرگ    اي که براي آتـش  نقشه ]جنگل[
شود و بـر روي آن محـدودة حریـق و     تهیه می
نشانی و رونـد   کارگیري نیروهاي آتش نحوة به

  شود نشان داده می  خاموش کردن آتش
  

 ,stowage plan  نقشۀ  بارچینی
  cargo plan 

استقرار بار در انبارهـا  اي که محل  نقشه ]دریایی[
 دهد را نشان می و بخشهاي دیگر کشتی

  
  برداري  حدنگاشتی نقشه

    cadastral surveying 
بـردراي کـه بـه تعیـین      اي از نقشه شاخه ]عمومی[

و ثبت حـدود   سازي ابعاد و مشخصات و نقشه
  پردازد امالك می

  
  نقشۀ  بسامد  حریق

    fire occurrence map 
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اي که با استفاده از نمادهاي مناسب،  نقشه ]جنگل[
هاي مختلف حریق را در  نقاط شروع تمامی رده

  دهد یک دورة زمانی مشخص نشان می
 fire map    نقشۀ حریق . متـ

  
  نقشۀ  چهرنگاشتی

    physiographic diagram  
 45مقیاس که با زاویۀ  اي کوچک نقشه ]شناسی زمین[

  دهد را نشان می چهر زمین ،درجه از هوا
  morphographic map  نگاشتی نقشۀ ریخت متـ .

 landform map    چهر نقشۀ زمین
 ,cadastral map  نقشۀ  حدنگاشتی

  property map 
اي که مرز قطعات تفکیکی زمین را  نقشه ]عمومی[ 

 (bearing)راه طول و زوایۀ حامـل  معموالً به هم
دهـد   آنها و مساحت هریک از قطعات نمایش می

و از آن براي توصیف و ثبت مالکیـت اسـتفاده   
  کنند می

  

  نقشۀ بسامد حریق  ←نقشۀ  حریق  
  

 firefinder map  یاب نقشۀ  حریق

نصـب و   یـاب  حریـق اي که بر روي  نقشه ]جنگـل [
تعیین  شود و براي مواضع حریق بر آن ثبت می

  رود کار می سوزیها به مکان آتش
  

  نگاشتی نقشۀ  ریخت
 نقشۀ چهرنگاشتی  ←

  

 نقشۀ چهرنگاشتی  ←چهر   نقشۀ  زمین
  

 genome map  نقشۀ  ژنگان

اي که محل قطعـات و بخشـهاي    نقشه ]شناسـی  ژن[
  ژنگان در آن مشخص شده است

  
  سازي  حدنگاشتی نقشه

    cadastral mapping 
راحی و ساخت نقشۀ مورد نیاز فرایند ط ]عمومی[

  حدنگاري
  

 lithologic map  شناختی نقشۀ  سنگ
شـناختی کـه انـواع     نوعی نقشۀ زمین ]شناسی زمین[

 دهد سنگهاي یک منطقۀ خاص را نشان می
  

 ,chromosome map  تن نقشۀ  فام
  cytogenetic map 

اي کــه در آن محــل ژنهــا و    نقشــه ]شناســی ژن[
 مشخص شده است تن نشانگرها بر روي فام

 genome mapping  نگاري  ژنگان نقشه
روشی براي شناسایی و تعیین محـل   ]شناسـی  ژن[

 قطعات ژنگان کامل یا بخشی از آن
  

  تن نگاري  فام نقشه
    chromosome mapping 

 تن نقشۀ فامتهیۀ  ]شناسی ژن[
  

 defect  نقص
 نارساییفقدان یا عیب یا  ]پزشکی[

  
 acquired defect  نقص  اکتسابی

ی غیرژنتیکی که بعد از تولـد ایجـاد    نقص ]پزشکی[
 شود می

  
 crystal defect  نقص  بلور
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 نقص در ساختار آرمانی بلور ]یزیکشناسی، ف زمین[
 lattice defect    نقص شبکه متـ .

  
 line defect  نقص  خطی

نوعی نقص بلور کـه در امتـداد    ]ی، فیزیکشناس زمین[
 دهد خ میخطوطی خاص در ساختار بلور ر

  
 نقص بلور  ←نقص  شبکه  

  

 plane defect  اي نقص  صفحه
نوعی نقص بلور کـه در امتـداد    ]ی، فیزیکشناس زمین[

سطح تماس دو ناحیه از بلور یا در سطح تماس 
 دهد بین دو بلور رخ می

  

 ,congenital defect  نقص  مادرزادي
  birth defect 

ري، ، خصوصاً ساختاناهنجاريهرگونه  ]پزشکی[
در هنگام تولد کـه ممکـن اسـت منشـأ ژنتیکـی      
داشته باشد یـا در هنگـام بـارداري یـا زایمـان      

 وجود آمده باشد به

  
 point defect  اي نقص  نقطه

نـوعی نقـص بلـور کـه در یـک       ]ی، فیزیکشناس زمین[
دهد و به یـک اتـم خـاص از     نقطۀ خاص رخ می
 شبکه مربوط است

  
 point of no alternate  جانشین نقطۀ  بی

ــوایی[ ــه در آن    ]ه ــانی ک ــانی و زم ــوقعیتی مک م
دلیل کمبود سوخت قادر به رسیدن به  هواپیما به

 جانشین اعالمی نیست
  

  وبرگشت نقطۀ  رفت
    departure and return point 

محلی که براساس شرایط قرارداد، سـفر   ]هـوایی [
 شود شروع و به همان جا ختم می جااز آن

  
  نقطۀ  رهاسازي  بمب

    bomb release point 
اي در فضـا کـه بمبهـا بـراي انهـدام       نقطه ]نظامی[

 هدف مورد نظر باید در آن نقطه رها شوند
  

 wandering point  نقطۀ  سرگردان
),(براي شارش ]ریاضی[ ϕX اي مانند نقطهx از  

X 0 دـاننـت مـمثبددي ـکه ع وريـط بهT کـی و  
  وند که براي ـیافت ش Uمانند  xی از ـهمسایگ

tT0هر  φϕداشته باشیم  ≥ =),( UtU  ،  
),(}),(:{که در آن  UxxtUt ∈= ϕϕ  

  
 rest point  نقطۀ  سکون

اي کـه   در یک دسـتگاه دینـامیکی، نقطـه    ]یریاضـ [
 عضوي باشد مدار آن تک

 tragic flaw  ضعف  قهرمان نقطه
ــانِ اصــلی   ]ینمایشــ[ نقصــی در شخصــیت قهرم

او  تبـاهی و  سقوطسوگنامه که سرانجام باعث 
 شود می

  

 datum point  نقطۀ  مبنا
اي قــراردادي، عمومــاً در   نقطــه ]شناســی باســتان[

طـۀ باسـتانی، کـه تمـام     بلندترین بخش هر محو
گیري ارتفاع، نسـبت   ویژه اندازه گیریها، به اندازه

 شود به آن سنجیده می
  

 non-wandering point نقطۀ  ناسرگردان
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),(براي شارش  ]ریاضی[ ϕX اي مانند  نقطهx 
 که سرگردان نباشد Xاز 

  

 aiming point  روي نشانهنقطۀ  
اي بـر روي بانـد کـه خلبـان بـراي       نقطـه  ]هوایی[

 رود نشست، آن را نشانه می
  

 finish  نماپوشه
ــگ[ ــایی در ســامانۀ پوشــرن  ]رن گ کــه پوشــۀ نه

خــواص حفــاظتی نــدارد و تنهــا داراي خــواص 
 ظاهري است

  

  مرغی نماپوشۀ  پوست  تخم
    eggshell finish 

ــگ[ ــه ســطح آن، م  ]رن ــت  پوششــی ک ــد پوس انن
 براق و مات دارد بین نیم اي جلوهمرغ،  تخم

  

 wrinkle finish  نماپوشۀ  چروك
پوششی که سطح آن چروکهایی بـا ابعـاد    ]رنگ[

 نسبتاً یکسان دارد
  

 hammer finish  نماپوشۀ  چکشی
پوششی حاوي پـودر فلـز و افزودنیهـاي     ]رنـگ [

سطح  خورده به شبیه فلز چکش اي جلوهدیگر که 
 دهد می

  رنگ به نماپوشۀ  رنگ
    polychromatic finish 

هـاي   پوششی بـا جـالي فلـزي و رنگدانـه     ]رنگ[
ــوة رنگــین  شــفاف و پرکــیِ تــاب   فلــزي کــه جل

(iridescent) دارد 
  

  finishing2  نماکاري
 ایجاد بافت یا رنگی دلخواه بر قطعه ]رنگ[

  
 brand  نمانام

 نام یا طرح یا نمادي که خدمات و کاالیی ]عمومی[
 کند متمایز می دیگر خدمات و کاالهارا از 

  
 play of ideas1  نمایش  اندیشگی

ــاهیم مضــمون اصــلی نمایشــی کــه  ]ینمایشــ[ مف
 روشنفکرانه استافکار و مرامی فلسفی و 

  
 spatter finish  نماي  شتکی

هایی  شتکصورت نقاط یا  اي تزیینی به جلوه ]رنگ[
 رنگی بر سطحی با رنگهاي متباین

  
  environmental theatre  محیطی نمایش 

اجـرا عـالوه   هنگام اي نمایش که در گونه ]ینمایش[
جایگـاه تماشـاگران و    تماشـاخانه از بر صحنۀ 

نیـز بـه مثابـه صـحنه      تمام محـیط تماشـاخانه  
 شود استفاده می

  
 play of ideas2  نمایشنامۀ  اندیشگی

ــه  نمایشــنامه ]ینمایشــ[  مضــمون اصــلی آناي ک
روشـنفکرانه  افکـار  ی و مرامـ مفاهیم فلسـفی و  

 است
  

 propaganda play1  نمایش  تبلیغی
اندیشـه یـا دیـدگاه    با تبلیـغ  نمایشی که  ]ینمایش[

  کند حل پیشنهاد می خاص راهمرامی سیاسی یا 
 propaganda play2  نمایشنامۀ  تبلیغی

اندیشه یا دیدگاه با تبلیغ اي که  نمایشنامه ]ینمایش[
  کند حل پیشنهاد می خاص راه مرامیسیاسی یا 
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 closet drama  نمایشنامۀ  خواندنی
کـه عمـدتاً بـراي خوانـدن      اي نمایشـنامه  ]ینمایش[

 نه اجرا و شود نوشته می
  

 نمایشی کردن  ←سازي   نمایشی
  

  dramatized  شده نمایشی
ویژگی اثر یا مـتن نمایشـی برگرفتـه از     ]ینمایش[

 ادبی یا غیرادبی نوشتۀیک 
  

 dramatization  نمایشی  کردن
پدیـد آوردن یـک اثـر یـا مـتن نمایشـی        ]ینمایش[

  براساس یک اثر ادبی یا غیرادبی
      سازي نمایشی متـ .

  
 loading agent  نمایندة  بارگیري

بـه    که در بندر کارهاي مربوط مأموري ]دریـایی [
 دهد را انجام میخاصی کشتی  بارگیري

  
 crystal habit  نمود  بلور

  لی بلورشکل ک ]شناسی زمین[
  

 radiation pattern  نمودار  تابش
نمودار تابش الکترومغناطیسی آنـتن در   ]مخابرات[

 مختلف هايجهت
  

  نمودار  تابش  افقی
    horizontal radiation pattern, HRP 

نوعی نمودار تابش آنتن که در صـفحۀ   ]مخابرات[
 شود گیري می افقی اندازه

  نمودار  تابش  عمودي
    vertical radiation pattern, VRP 

نوعی نمودار تابش آنتن که در صـفحۀ   ]مخابرات[
 شود گیري می عمودي اندازه

  
 petrogenetic grid  زایی نمودار  سنگ

ــین[ ــاي آن    ]شناســـی زمـ ــه محورهـ ــوداري کـ نمـ
پارامترهاي محـیط تشـکیل سـنگ ماننـد دمـا و      

 فشار هستند
  

 phase diagram  نمودار  فازي
ی ارتباطــات تعــادلی در بــازنمود گرافیکـ  ]شـیمی [

 فازهاي یک سامانه
  

  اي گیري  دنباله نمونه
    sequential sampling 

گیري کـه در آن انـدازة    روشی در نمونه ]ریاضی[
نمونه از قبل ثابت نیست و پـس از انتخـاب هـر    

گیــري  واحــد در مــورد توقــف یــا ادامــۀ نمونــه 
 شود گیري می تصمیم

  
 composite sample نمونۀ  مرکب

ها که در فواصل  نمونه مخلوطی از تک ]زیست یطمح[
زمانی معین از آب یا فاضالب یا پسماند گرفتـه  

 شود می
  

 tear open strip  نوارِ  بازکن
نــواري کــه بــراي بــازکردن آســان   ]غــذا فنــاوري[

 شود بندي در آن تعبیه می بسته

  
 chromosome bandingتنی نواربندي  فام
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وشـن و تاریـک در   تشکیل نوارهاي ر ]شناسی ژن[
 آمیزي اختصاصی تن در نتیجۀ رنگ طول فام

 bimetallic strip  نوار  دوفلزه
نواري دوالیه از دو نوع فلـز بـا ضـریب     ]فیزیـک [

گیري یا واپـایش   انبساط متفاوت که براي اندازه
 رود کار می دما به

  
 loading turn  نوبت  بارگیري

اي بـر شـده   تعیـین  پـیش  ترتیب زمـانی از  ]دریایی[
 بارگیري یا تخلیۀ کشتیها

  
 approach sequence  نوبت  تقرب

ترتیبـی کـه برطبـق آن هواگردهـا بــراي      ]هـوایی [
 کنند می دریافت اجازة تقربنشست در فرودگاه 

  

 sequencing  دهی نوبت
مشخص کردن ترتیـب دقیـق نشسـت یـا      ]هوایی[

 برخاست هواگردها توسط مراقب پرواز
  

 landing sequence  نشست   نوبت
ــوایی[ ــا در     ]ه ــق آن هواگرده ــه برطب ترتیبــی ک

 گیرند وضعیت فرود قرار می
  

 ultra-cold neutron  نوترون  فراسرد
نوترونی که انرژي جنبشـی آن کمتـر از    ]فیزیـک [

  ولت است  میلیونیم الکترون ده یک
  

نورشناسی  جو  atmospheric optics 
]وج[  هـاي   و پدیـده  مطالعۀ ویژگیهاي نوري جـو

  هاي هوایی یز و پدیدهونوري ناشی از هوا
 اپتیک جو . متـ

  

  نورشناسی  هواشناختی

    meteorological optics 
] ـو کـه بـه مطالعـۀ      ]ج بخشی از نورشناسی جـو

پـردازد کـه بـا چشـم      ) مـی patterns(هـایی  گرده
  استغیرمسلح قابل رؤیت 

  اپتیک هواشناختی. متـ
  نوسان  جو←  شند جو ک 

  
  ماي  پرتوکاتدين نوسان

    cathode-ray oscilloscope 
المــپ  اي کــه بــا اســتفاده از    وســیله  ]فیزیــک[

 دهد عالمتهاي الکتریکی را نشان می پرتوکاتدي
  

 weight fluctuation  نوسان  وزن
کاهش و افزایش متناوب وزن کـه عمومـاً    ]تغذیه[

درنتیجۀ بیماري خصوصاً بیماریهاي تیروئیدي 
 دهد رخ می

  
 atmospheric noise  جوينوفۀ  

] ـو صدایی که در هنگـام دریافتهـاي رادیـویی     ]ج
نوفه شنیده می شود براثر جو 

  
 meteorological noiseنوفۀ  هواشناختی

]ومقیاس ناخواسته در حـل   نوسانهاي کوچک ]ج
 بینی عددي هاي اولیه در پیش معادله

  
 ,white tip of rice سفیدي  برنج نوك

  rice white tip 
ـ بیمـاري ناشـی از ن   ]زراعـت [ لنکوئیــدس  د آفـه ماتُ

ــه س ــ بِ ــود  (Aphelenchoides besseyi)ی ی و کمب
 5تـا   3در برنج کـه در آن نـوك برگهـا    منیزیم 

 شود سفید و سپس خشک و پاره می سانتیمتر
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 masking  سازي نهان
یت کردن عملیات ؤروشی براي غیرقابل ر ]نظامی[

 با اقدامات الکترونیکی
  
 steganography  نگاري ننها
ـامی [ صـورت   برقراري ارتبـاط بـه   فن و دانش ]نظ

 پنهان
  نه  پشت  دیوار  ما

  not in my backyard, NIMBY 
مـردم   باوري عمومی کـه برپایـۀ آن   ]زیست محیط[

ــع پســماندهاي تولیدشــده هســتند   خواهــان دف
محل دفع در نزدیکی ملک آنها  آنکه مشروط بر

 نباشد
  

  ساحل افزایی  نهشته
    beach replenishment, 
  beach nourishment 

] ßی به  ساحلاضافه شدن رسوبات  ]شناسی اقیانوس
 اي که مصالح خود را از دست داده است منطقه

  

 beach starvation  کاهی  ساحل نهشته
] ßگـذاري   گسیختگی یا قطع رسوب ]شناسی اقیانوس

راثـر فعالیـت   د ساحلشدن   و باریک ساحلدر 
 ادری

  

 recessiveness, recessivity  نهفتگی
که در آن یک صفت فقط در  یوضعیت ]شناسـی  ژن[

 شود حالت جورتخمی ظاهر می
  

 receptacle, thulamus  نهنج
و  کاسـه کـه   دمگلرأس برآمدة یک  ]شناسی زیست[

  شود به آن متصل می جام
 این واژه مصوب فرهنگستان اول است. توضیح:

  
 برآوردي نیاز میانگین  ← نیاب

  
  نیاز  میانگین  برآوردي

    estimated average requirement 
مقدار متوسـط تخمینـی دریافـت روزانـۀ      ]تغذیـه [

کننــدة نیــاز نیمــی از  کــه تــأمین اي مـواد مغــذي 
ــروه   ــدگی و گ ــک دورة زن ــت ســالم در ی جمعی

  جنسی خاص باشد
 EAR  نیاب اختـ .

 throwback  نیاسان
کـه نیاسـانی در او   فردي از یک گونه  ]شناسی ژن[

 شود ظاهر می
  

 atavism  نیاسانی
ظهــور خصوصـیات اجــدادي پــس از   ]شناسـی  ژن[

  گذشت نسلها در برخی افراد یک گونه
  

 legume  نیام
اي  برچـه  نوعی میوة خشک شکوفاي یـک  ]گیاهی[

 شود که هنگام رسیدن با دو شکاف باز می
  

 fork lift pocket  نیام  شاخک  افرازه
در زیـر بدنـۀ   کـه  هـایی   روزنهیک از هر  ]دریایی[

افــرازة شــاخکهاي شــود تــا  تعبیــه مــینج بـارگُ 
از این طریـق  رود و  فرو درون آنها در  شاخکی

  فراهم شودنجها بارگُجایی  امکان جابه
  

 special forces  نیروهاي  ویژه
دیـدة   یافتـه و آمـوزش   نیروهاي سـازمان  ]نظامی[

ژه نیروي زمینـی کـه بـراي انجـام عملیـات ویـ      
 اند تجهیز و آماده شده
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 creep force  نیروي  خزش
 آید وجود می نیرویی که در اثر خزش به ]ریلی[

  

 task force  نیروي  رزمی
که زیر نظر یـک فرمانـده    ي موقتییگانها ]نظامی[

اي  کننـد و مأموریـت یـا عملیـات ویـژه      عمل می
 برعهده دارند

  

  space force  نیروي  فضایی
هاي فضـایی و زمینـی و    مانهۀ سامجموع ]نظامی[

ــروي    ــازمانها و نی ــهیالت و س ــزات و تس تجهی
انسانی مورد نیاز بـراي دسترسـی بـه فضـا و     

برداري از آن و واپایش آن در جهت تأمین  بهره
 امنیت ملی

  drawbar force  نیروي  قالب
نیرویی که قالب از لکوموتیو به واگن یا از  ]ریلی[

 ردآو واگن به واگنی دیگر وارد می
  

  drawbar pull  نیروي  کشش  قالب
ش که در واحـد  نیروي قالب در حالت کش ]ریلی[

  شود پوند محاسبه می
 کشش قالب متـ .

  
 nickel plating  کاري آب نیکل

 دهی ماده با نیکل خالص پوشش ]متالورژي[
  
 flag station  ایستگاه نیم

داراي سـاختمان و   ۀایسـتگاه بسـت  نـوعی   ]ریلی[
 موارد خطوط کناري و کارمند سکو و در برخی

  

 ,skidder  بست نیم
    dead head, slip spinner,  

آن ناتمـام   درز مضـاعف اي که  قوطی ]غذا فناوري[
 رها شده باشد

  بست قوطی نیم.  متـ
  

  رساناي  اَریخت نیم
    amorphous semiconductor 

رسانایی که ساختار بلوري ندارد  مادة نیم ]فیزیک[
رسـاناي   یکـی آن کمتـر از نـیم   و رسانایی الکتر

  بلوري است
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 semidominance  بارزیت نیمه
وضعیتی که در آن دو دگرة نامشـابه   ]شناسی ژن[

کامل  بارزیتتخمی نسبت به هم  در حالت ناجور
نمود حاصل، حـد واسـط    خندارند و در نتیجه ر

  هریک از آنها در حالت جورتخمی خواهد بود
 partial dominance    بارزیت نسبی متـ .

  
 وجه خوش نیمه  ←خودریخت   نیمه

  
 ,hypidioblast  خودشکفت نیمه

  subidioblast 
دانۀ کانی جدیدي که براثر دگرگونی  ]شناسی زمین[ 

ــه ــهایی از آن داراي   ب ــا بخش ــده و تنه وجودآم
 وجوه بلوري است

  
 hypidioblastic  خودشکفتی نیمه

سـنگ   خودشـکفت  نیمـه مربـوط بـه    ]شناسـی  زمین[
 گونی یا بافت آندگر

  
 subhedral  وجه خوش نیمه

اي که در بخشهایی از آن  ویژگی دانه ]شناسی زمین[
  شود وجوه بلوري دیده می

 ,hypidiomorphic    خودریخت نیمه متـ .
 hypautomorphic 

  
 کامل تعرفۀ نیمه  ←کامل   نیمه

 



  

  و
  پایی واحد بیست  ←واب  

  
  وابستگی  به  مواد

    substance dependence 
کـه عمومـاً بـا     مـواد مصـرف مکـرر    ]شناسی روان[

وابستگی جسمی و روانی توأم است و گـاه در  
صورت عدم مصرف با عالئـم قطـع مصـرف و    

 و تمایل به استعمال مجدد همراه است تابی بی
  

 control  واپایش
بر چیـزي یـا مهـار و    و مدیریت نظارت  ]عمـومی [

  سازي آن محدود
» کنترل«اکنون در برابر واژة الفاظی را که ت توضیح:

رایج بـوده اسـت، ماننـد اداره و مهـار و بـازبینی و      
ــوان  بازرســی و نظــارت و ضــبط و مراقبــت، مــی  ت

اي نوسـاخته   کار برد. از واپایش کـه واژه  همچنان به
کـار   تـوان در مـواردي کـه ایـن الفـاظ بـه       است، مـی 

روند یا معنایی متفاوت با آنها در مد نظـر اسـت    نمی
  .اده کرداستف

  
 controllable  پذیر واپایش

تـوان بـر آن نظــارت    ویژگـی آنچـه مــی   ]عمـومی [
 مهار یا محدود ساختداشت یا آن را 

 controllability  پذیري واپایش
قابلیت آنچه بتوان بر آن نظارت داشت یا  ]عمومی[

 آن را مهار و محدود کرد
  

 absorption control  واپایش  جذبی
ــک[ ــاز  ]فیزی ــۀ س ــردن و  وکارهاي واردمجموع ک

کننـدة نـوترون در قلـب     کردن مواد جذب  خارج
 منظور واپایش آن اي به واکنشگاه/ رآکتور هسته

  
 controller  واپایشگر

کند یـا آن   چیزي نظارت می رکه ب  کسی ]عمـومی [
 سازد را مهار و محدود می

  
 weight control  واپایش  وزن

حفظ آن بـا  آل و  یافتن به وزن ایده  دست ]تغذیه[
خوردن غذاهاي مقوي و انجام فعالیتهاي بـدنی  

 مناسب
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 controlling  واپایی
فرایند رسیدگی و نظارت بـر چیـزي یـا     ]عمـومی [

 مهار و محدودسازي آن
 fire control  واپایی  آتش

ــل[ تمــام فعالیتهــاي مربــوط بــه حفاظــت از   ]جنگ
اراضی جنگلی در مقابل حریق شامل پیشگیري 

یـابی و اطفـاي    ي حریق، حریـق اطفا حریق، پیش
 حریق

  

 controlled  واپاییده
ویژگی آنچه رسیدگی و نظارت یا مهـار   ]عمومی[

 و محدود شده باشد
  

 desorption  واجذبش
ــا یونهــاي   ]شــیمی[ ــا ی ــا مولکوله ــا ی زدودن اتمه

 از یک سطح برجذبیده
  

 پایی واحد چهل  ←واچ  
  

 field derotator  واچرخان  میدان
] ßکردن چرخش  اي براي خنثی وسیله ]يرصد نجوم

 ـ   تلســکوپ ســمت میـدان در صــفحۀ کــانونیِ 
  (alt-az telescope)ارتفاعی 

  
  پایی واحد  بیست

    twenty-foot equivalent unit 
معـادل یـک بـارگُنج      گیـري  واحـد انـدازه   ]دریایی[

پایی که از آن براي شمارش بارگُنجها بر  بیست
ــه  ــا پایان ــارگُ روي کشــتی ی نج اســتفاده هــاي ب

  شود می
 TEU    واب اختـ .

  

  پایی واحد  چهل

    forty-foot equivalent unit  
معـادل یـک بـارگُنج      گیـري  واحـد انـدازه   ]دریایی[

پایی که از آن براي شمارش بارگُنجهـا بـر    چهل
ــه  ــا پایان ــارگُنج اســتفاده   روي کشــتی ی هــاي ب

  شود می
 FEU    واچ اختـ .

  شناختی چینه واحد  سنگ
 شناختی د سنگواح  ←

  
  lithologic unit  شناختی واحد  سنگ

شـناختی همگـن در    یـک تـودة سـنگ    ]شناسی زمین[
ها که براساس سیماهاي فیزیکی خاص یـا   چینه

اي از  چیرگی یک نوع سنگ خـاص یـا مجموعـه   
 شود انواع سنگها تشخیص داده می

  شناختی چینه واحد سنگ متـ .
  rock-stratigraphic unit, 

  lithostratigraphic unit, lithostratic unit  
 rock unit    واحد سنگی         

  
 شناختی واحد سنگ  ←واحد  سنگی  

  
 unit of stratification  بندي واحد  الیه

نگـاري   هر واحدي که در طـی الیـه   ]شناسـی  باستان[
شود، نظیر  یک محوطۀ باستانی ثبت و ضبط می

 ها و سازهو سطح تماس دو الیه   (layers)ها هالی
  

 classification survey  بندي وارسی  رده
بنـدي   اي کـه نماینـدة انجمـن رده    وارسی ]دریایی[

صورت ادواري یا پس از بروز سانحه بـراي   به
اطمینان از برخورداري کشتی از حداقل الزامات 

 دهد انجام می
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 time inversion  وارونگی  زمانی

انی معـین  تغییر عالمت تکانۀ ذرات در زم ]فیزیک[
 سازي مسیر براي فرایند شبیه

  
  وارونگی  کالهکی  الیۀ  آمیخته

    mixed-layer capping inversion 
]والیۀ پایدار ایستاي هوا در قلـۀ الیـۀ مـرزي     ]ج
جو  

 time reversal  وارونی  زمان
عمل تبدیلی که اگر بر تابع مـوج سـامانۀ    ]فیزیک[

 t-آن بـه   را در tفیزیکی اثر کنـد، متغیـر زمـان    
 کند تبدیل می

  
 leasing  واسپاري

قراردادي که براساس آن واسـپارنده بـا    ]عمومی[
تأمین مالی حـق اسـتفاده از یـک دارایـی را در     

گذارد و او مختار اسـت در   اختیار واپذیرنده می
پایان دورة قرارداد مالکیت آن را بپـذیرد یـا آن   

  را به واسپارنده برگرداند
  

 ,intermediate2  واسط
    reactive intermediate, 
    reaction intermediate 

شـیمیایی نسـبتاً ناپایـداري کـه در      ۀگون ]شـیمی [
ــد و در مراحــل دیگــر   ــی از واکــنش تولی مراحل

 شود و قابل جداسازي نیست مصرف می
  

 loading broker  واسطۀ  بارگیري
شرکتی که به معرفی یک خط کشتیرانی  ]دریـایی [

پـردازد و   بـراي آن مـی  ي و جلب مشترو تبلیغ 
و انجام هماهنگیهـاي الزم بـراي    بارگیريامور 

 به آن را بـر   هاي مربوط حمل و امضاي بارنامه
  عهده دارد

  
 freight broker  واسطۀ  حمل

ـایی [ کسی که در تنظیم شرایط قرارداد حمـل   ]دری
نقـش واسـطه   آن کنندة  و حمل فرستندة باربین 
 دارد

  
 reality tourism  گردي واقعیت

یافتـه و   سـفر بـه منـاطق کمترتوسـعه     ]گردشگري[
ناپایدار سیاسی براي آشنایی مستقیم با شیوة 

 مناطق از جهانآن زندگی در 
 re-cut  ندواکَ

نـدهاي دیگـري کـه در    هریـک از کَ  ]شناسـی  باستان[
تـر ایجـاد    حوش یا درون یک کَنـد قـدیمی   و حول

 شده است
  

 reagent chemicals  واکنشگرهاي  ناب
مواد شیمیایی با خلـوص بـاال کـه بـراي      ]شـیمی [

ــر    ــا اث ــدي کــه در آنه آزمــون واکنشــهاي جدی
طـور کلـی در    ناخالصیها ناشناخته است یـا بـه  

وجـه وجـود    هـیچ  کارهایی که ناخالصی نباید به
 روند کار می داشته باشد، به

  

 composite reaction  واکنش  مرکب
یل واکنشی شیمیایی که در آن سرعت تبد ]شیمی[

ها شامل ثابت چنـد واکـنش سـاده     دهنده واکنش
 است

  

 opposing reactions  واکنشهاي  مخالف
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واکنشهاي شیمیایی کـه در آنهـا سـرعت     ]شیمی[
دهنده یا محصول شامل دو  تغییر در یک واکنش

 ثابت واکنش شیمیایی خالف هم است
  

 parallel reactions  واکنشهاي  موازي
هـاي   دهنده ها واکنشواکنشهایی که در آن ]شـیمی [

طـور همزمـان    یکسان از مسیرهاي مختلـف بـه  
 کنند محصوالت متفاوتی تولید می

  

 Antarctic divergence واگرایی  جنوبگان
] ßمکــان واشــاري  ]شناســی اقیــانوس(difluence)  در

قطب جنوب که در آن جریـان غربـی از جریـان    
 شود جدا می قطب جنوبسوي  شرق مداريِ

  
 ,camp car, outfit car  هواگن  خوابگا

  dormitory car, bunk car 
اقـامتی بـراي اسـتراحت    واگنی با امکانات  ]ریلی[

 در محل کارگاه نصب خطکارگران و کارکنان 
 match wagon  واگن  رابط

واگنی کـه قالبهـاي اتصـال سـر و تـه آن       ]ریلی[
 هـاي شکل نیست، بلکه یکی متناسـب بـا قالب   هم

ش از آن قـرار دارد و  لکوموتیوي اسـت کـه پـی   
واگنی است که پـس   هايدیگري متناسب با قالب

 گیرد از آن قرار می
  

 mobility kill  سازي وامانده
ـامی [ ساختن وسیلۀ نقلیه بدون از کار  متوقف ]نظ

 انداختن سالحهاي آن
  

 plague pit  وباچال
ــتان[ ــی باسـ ــن   ]شناسـ ــراي دفـ ــزرگ بـ ــودالی بـ گـ

یـوان  جمعی و سـریع اجسـاد انسـان و ح    دست
 خصوص در زمان شیوع بیماریهاي واگیردار به

  
 crystal face  وجه  بلور

ــین[ ــی، ف زم ــکشناس ــک از ســطوح صــاف و   ]یزی هری
 بیرونی بلور

  
رادگرهو  epiallele 

اي بــر مبنــاي تغییــر یــا تنظــیم  دگــره ]شناسـی  ژن[
ناراژنگانی و نه توالی و د 
  
شناسی راژنو  epigenetics 

زوکارهایی فراتـر از تـوالی   مطالعۀ سا ]شناسی ژن[
نمودي ژنهـا نقـش    خبازها که در ظهور اثرات ر

  دارد
  
نمود راژنو  epigenotype  

ــی ژن[ ــوروثی یــک   اي از اَ دســته ]شناس ــکال م ش
ــدي،     ژن ــوالی نوکلئوتی ــر ت ــالوه ب ــه ع ــود ک نم

ــی   (epigenetic modification)دگرشــهاي وراژن
 نیز در آن مؤثرند

ردش  پارامترهاو  
    variation of parameters 

روشی بـراي یـافتن جـواب خـاص یـک       ]ریاضی[
معادلــۀ دیفرانســیل نــاهمگن از روي جوابهــاي  

 معادلۀ دیفرانسیل همگن نظیر آن
  

 conching  ورزآمایی
زنـی شـکالت    مخلوط کـردن و غلتـک   ]غـذا  فناوري[

 براي تهیۀ خمیري صاف و نرم
  

 massage  ورزمان
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ات منظم، مانند استفاده از یک رشته حرک ]پزشکی[
مــال بــراي  و  مـالش و فشــار و ضــربه و مشـت  

هــا و  افــزایش گــردش خــون و تقویــت ماهیچــه
بافتهاي نرم که منجر به رفع خستگی و آرامش 

  شود فرد می
 ماساژ متـ .

  

 massage therapy  درمانی ورزمان
که در آن براي التیام  درماننوعی روش  ]پزشکی[

ورزي  از دستبافتهاي نرم بدن و حفظ سالمتی 
(manipulation) شود استفاده می  

  

 ,cardiac massage  ورزمان  قلبی
  heart massage 

ــکی[ ــه    ]پزش ــب، چ ــنظم قل ــرر و م ــاردادن مک فش
صورت مستقیم در هنگـام جراحـی و چـه از     به

روي قفسۀ صدري، براي تداوم جریان خون یا 
بازگرداندن آن به حالـت طبیعـی بعـد از ایسـت     

  قلبی
 ساژ قلبیما متـ .

  

 gingival massage  ورزمان  لثه
مالش لثه براي تقویت قوام آن و بهبـود   ]پزشکی[

  جریان خون در آن
 ماساژ لثه متـ .

 ماساژدرمانی متـ .

 abut  ورنهشت
تر قرار  بافتی که در کنار بافت قدیم ]شناسـی  باستان[

تـر   دارد، مانند کفی که از کنار به دیـواري کهـن  
 شود متصل می

  
 ministrable  مایه توزار

نمایندة مجلسی که قابلیتهاي شخصی و  ]سیاسی[
 سیاسی الزم براي وزیر شدن را دارد

  
 set-point weight  وزن  ثابت

ماند  وزنی که براي مدت طوالنی ثابت می ]تغذیه[
 آنکه فرد براي تثبیت آن تالش کند بی

  
 tare, tare weight  وزن  ظرف

بندي بار و در مورد  پوشش یا بستهوزن  ]دریایی[
  بارگُنج، وزن بارگُنج خالی

 وف اختـ .

  
 spreader  گستر وزن

ـایی [ و قابل تنظیم که  والديعموماً ف اي افزاره ]دری
شـود و از آن بـراي بلنـد     به جرثقیل متصل می

نجهـا و بارهـاي نـامتوازن و طویـل     کـردن بارگُ 
 کنند استفاده می

  
 carrier vehicle  وسیلۀ  حامل

شـده   در شرایط حفاظـت فضایی  سکویی ]نظامی[
ر آن قرار بقبل از استفاده را  رهگیر فضاپایهکه 
 ددهن می

  
 state of siege  وضع  غیرعادي

وضـعیتی حقــوقی کـه در آن برخــی از    ]سیاسـی [
آزادیهاي مدنی و سیاسی ماننـد آزادي بیـان و   

 شود اجتماعات و مطبوعات متوقف می
 situation awareness  آگاهی وضعیت

آگاهی از وضعیت نیروي خودي در برابر  ]نظامی[
 تاکتیکیشرایط تهدید در 
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  آگاهی  جهانی وضعیت

    global situation awareness 
ـامی [ آگاهی از فعالیتها و اقدامات و عملیـات و   ]نظ

استقرار تجهیـزات و سـالحها و امکانـات    نحوة 
  نیروهاي خودي و دشمن در نقاط مختلف جهان

  
  فضایی آگاهی  وضعیت

    space situation awareness 
محیط که تجهیزات و فعالیتها و از آگاهی  ]نظامی[

طراحان و فرماندهان و مجریـان عملیـات را در   
  سازد راهکارهاي موردنیاز توانمند می اتخاذ

  
  آگاهی  مشترك وضعیت

    shared situation awareness 
آگاهی از وضعیت میدان نبرد و موقعیـت   ]نظامی[
ــاتع ــش     ملی ــالحها و آرای ــزات و س ــ و تجهی ی

و  نیروهــانیروهـاي خـودي و دشـمن کـه بـین      
  شود سازمانهاي خودي به اشتراك گذاشته می

  
 contingency  وضعیت  اضطراري

العاده یا حالت اضطراري به  وضعیت فوق ]نظامی[
مخالفــان  ۀعللـی نظیــر بالیــاي طبیعـی یــا حملــ  

 حکومت که نیاز به عملیات نظامی دارد
  

 ,nutritional status  وضعیت  تغذیه
  nutriture 

وضع جسمانی فرد درنتیجۀ مصرف مواد  ]تغذیه[
غذایی که ازطریق معاینات بالینی و آزمایشهاي 

سنجشی  گیرهاي انسان شیمیایی و اندازه زیست
 شود و مطالعۀ رژیم غذایی مشخص می

 psychological situationوضعیت  روانی
افراد هاي  طفی و ذهنی یا انگیزهحاالت عا ]نظـامی [

کـه ویژگیهــاي ملـی و اجتمــاعی و    یـک جامعــه 
 و دهد شناختی آنها را شکل می اقتصادي و روان

شــرایط و حــوادث جــاري نیــز بــر آنهــا تــأثیر 
 گذارد می

  
 military posture  وضعیت  نظامی

و آمادگی  مندينحوة آرایش و میزان توان ]نظامی[
 نیروي نظامی

  
ف   ن ظرفوز  ←و 

  
 balanced voltages  ولتاژهاي  متوازن

شــان یکســان و  ولتاژهــایی کــه بزرگــی ]فیزیــک[
نسبت به زمین مخالف هم  شان(polarity)  قطبیت
 است

  
 payout  شدگی  کمربند ول
دلیـل   افزایش طول کمربنـد ایمنـی بـه    ]شهري درون[

ن در هنگــام بــروز درسـت عمــل نکــردن قفـل آ  
 سانحه

  

   craving  ولع
تمایل قوي و شدید براي انجام کاري  ]شناسی نروا[

  اعتیادآور موادویژه مصرف  به
  

 urge  ویر
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کمابیش ناگهانی کـه   (impulse)اي  تکانه ]شناسی روان[
سوي اعمـالی ماننـد نوشـیدن الکـل و      فرد را به
 دهد سوق می موادمصرف 

  
 RNA editing  ویرایشِ  رِنا

ــرات   ]شناســی ژن[ ــه در آن تغیی ــدي ک ــژة فراین وی
موجـــب  (post transcriptional)پسارونوشــتی  

 شود می رِناتغییر توالی بازهاي یک 
  

 editosome  تن ویرایش
ي ا ویرایشِ رنیی که باعث ا رِنهمتافت  ]شناسـی  ژن[

ناشده از  رونویسی شود اي می ي راکیزهد 
  

 urge management  ویرگردانی
 ویربینیِ  شناسایی و پذیرش و پیش ]شناسـی  روان[

کــه بتــوان آن را پاســخی هیجــانی و  نحــوي بــه
روانشناختی بـه محرکهـاي بیرونـیِ مـرتبط بـا      

 مصرف تلقی کرد
  

 virucide, viricide  کُش ویروس
اي که از آن بـراي از بـین بـردن یـا      ماده ]زراعت[

 شود استفاده می هاغیرفعال کردن ویروس
  

  ویژگیهاي  عملیاتی
    operational characteristics 

ـا[ ــاي ]مینظـ ــانظــامی  ویژگیه ــرتبط ب ــرد  م عملک
طور جداگانه یا در ترکیب با  تجهیزات نظامی به

  سایر تجهیزات
  



  

  هـ
 spa hotel  هتل  تندرستی

تندرستی هاي  تفریحگاههتلی واقع در  ]گردشـگري [
  با امکانات درمان طبیعی

  مهمانخانۀ تندرستی متـ .
  

 celestial guidance  هدایت  سماوي
بـا اسـتفاده از    کالهـک ایت موشک یـا  هد ]نظامی[

  اجرام سماوي
  

 target designation  گزینی هدف
انتخـاب هـدف در صـحنۀ عملیـات بـراي       ]نظامی[

 تهاجم
  

  حساس هدفهاي  زمان
    time-sensitive targets, 
  time-critical targets 

خطرآفــرین اســت و  اهــدفی کــه آشــکار ]نظــامی[
 استي نیازمند واکنش فوري نیروهاي خود

  

  هاي  ژرفانهفت هدف
    deeply buried targets 

بـراي مقـاوم   آنهـا را  کلیـۀ هـدفهایی کـه     ]نظامی[
کردن در مقابل سالحهاي جنبشی در زیر زمین 

 کنند پنهان می
 اي هرم چهارگوشه  ←هرم  چهارگوش  

  
 tetragonal pyramid  اي هرم  چهارگوشه

ــین[ ــوري  ]شناســی زم ــار وجــه  دارايدیســۀ بل چه
طـور آرمـانی مثلثهــاي    لـوري همسـان کـه بــه   ب

الساقین موجود در یک هـرم بـا بـرش     متساوي
  عرضی مربع هستند

 هرم چهارگوش متـ .

  
  هرم  دوچهارگوش

 اي هرم دوچهارگوشه  ←

  
  اي هرم  دوچهارگوشه

    ditetragonal pyramid 
وجــه   هشــت دارايدیســۀ بلــوري  ]شناســی زمــین[

عمـود بـر   بلوري در یک هرم کـه در آن بـرش   
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گوش  دوچهار ،(fourfold)محور تقارن چهارتایه 
  است
  هرم دوچهارگوش متـ .

  
 اي گوشه هرم دوسه  ←گوش   هرم  دوسه

 ditrigonal pyramid اي گوشه دوسه   هرم
وجه در یک  شش  دارايدیسۀ بلوري  ]شناسی زمین[

عمود بر محـور تقـارن    هرم که در آن هر برشِ
  گوش است دوسه ،3

  گوش رم دوسهه متـ .
  

  گوش هرم  دوشش
 اي گوشه هرم دوشش  ←

  

  اي گوشه هرم  دوشش
    dihexagonal pyramid 

ــین[ ــوري   ]شناســی زم ــۀ بل یــک هــرم   دارايدیس
عمود  عرضیِ وجهی که در آن هر برشِ دوازده

 ،(sixfold)تایـــه   بـــر محـــور تقـــارن شـــش   
  گوش است دوشش

  گوش هرم دوشش متـ .
  

 اي شهگو هرم سه  ←گوش   هرم  سه
  

 trigonal pyramid  اي گوشه هرم  سه
ــین[ ــی زم ــوري   ]شناس ــۀ بل ــه  دارايدیس ــه  س وج

 عرضـیِ  السـاقین در هرمـی بـا بـرشِ     متساوي
  مثلثی

 گوش هرم سه متـ .
  

 اي گوشه هرم شش  ←گوش   هرم  شش
  

 hexagonal pyramid  اي گوشه هرم  شش
وجه در یک   شش دارايدیسۀ بلوري  ]شناسی زمین[

عمود بر محور  عرضیِ در آن هر برشِهرم که 
  گوش است شش ،(sixfold)تایه  شش
  گوش هرم شش متـ .

  

 charge  هزینه
ـایی [ مبلغــی کــه بـراي حمــل کــاال و خــدمات   ]دری

 شود به آن پرداخت می  مربوط
  بار هزینۀ  اضافه

    excess-baggage charge 
بار خود  کل مبلغی که مسافر براي اضافه ]هوایی[

 پردازد می
  

 cargo handling chargesهزینۀ  بارورزي
ـایی [ طبـق قـرارداد   بـر  هایی که  هزینهمجموع  ]دری

 شود براي بارورزي پرداخت می
  

 lighterage2  سازي هزینۀ  سبک
پرداخـت   سـازي  سـبک اي که بابت  هزینه ]دریایی[

 شود می
  

 usage charge  هزینۀ  کارکرد
ر خـد    بخشی از هزینـه  ]مخابرات[ مات اي کـه کـارب

مخــابراتی بایــد بپــردازد و بــا مصــرف واقعــی 
خــدمات مخــابراتی متناســب اســت و براســاس 
ــین    ــان تمــاس تعی ــا زم تعــداد، مــدت، فاصــله ی

 شود می
  

 charge minimum  هزینۀ  کمینه
نظر از حجـم   ، صرفاي که کمترین هزینه ]دریایی[

براي حمل یک محموله از مبدأ به مقصد  و وزن،
 شود مشخص پرداخت می
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 add-on  هاي  اضافه هزینه
اي از گشـت کـه قیمــت آن    هـر مؤلفـه   ]گردشـگري [

 باشد محاسبه نشده 
  

 mixed nucleus  هستۀ  آمیخته
]وبـر، متشـکل از مـواد نـم     ]ج گیـر   هستۀ میعان اَ

 محلول و غیرمحلول و احتماالً ترشونده
  

 bubble nucleus  هستۀ  حباب
] ـوزدن  خمرکز پیدایش حباب هوا در هنگـام یـ   ]ج

تشکیل حبـاب  یا  دانهآب دریاچه یا تشکیل تگرگ
 جوشیدن آببخار در هنگام 

 octupole  قطبی هشت
دو چارقطبی الکتریکی یـا مغناطیسـی بـا     ]فیزیک[

توزیع بارهاي مخالف که به فاصلۀ اندکی از هم 
 قرار دارند

  
 octahedron  وجهی هشت

هشـت   دارايدیسـۀ بلـوري مکعبـی     ]شناسی زمین[
ــه   ــه کــ ــوهوجــ ــک از وجــ ــث  آن هریــ مثلــ

 استاالضالع  متساوي
جسمی فضایی که از دو هـرم بـا قاعـدة     ]فیزیک[

 شود مربعی مشترك ساخته می
  

 signpost  هشداره
توانـد   مـی اي کـه   رویـداد یـا آسـتانه    ]پژوهـی  آینده[

پذیري یـا اعتبـار یـک فـرض      آسیبکنندة  تعیین
 باشد

  
 genetic homeostasis  ایستایی  ژنی هم

ندلی براي رسـیدن  تمایل جمعیتهاي م ]ناسـی ش ژن[
 به یک ترکیب ثابت ژنی

  
 تنی شدگی فام جفت  ←همایگی  

  
 ,electrical synapse  همایۀ  الکتریکی

    ephapse, detonator synapse 
اي که مستقیماً و بـدون ناقـل    همایه ]ع. پایۀ پزشکی[

شیمیایی پیام عصبی را از یک یاختۀ عصبی به 
 کند منتقل می دیگریاختۀ عصبی 

  
 chemical synapse  همایۀ  شیمیایی

کمـک مـواد ناقـل     اي کـه بـه   همایـه  ]ع. پایـۀ پزشـکی  [
شیمیایی پیام عصبی را از یک یاختۀ عصبی به 

 کند منتقل می یگریاختۀ عصبی د
 codominance  بارزیت هم
وضعیتی که در آن هر یک از دو دگره  ]شناسی ژن[

تمایز خود را بروز م آثاردر حالت ناجورتخمی 
نمود با هـم ظـاهر    خنتیجه هر دو ر دهد و در می
 شوند می

  
 formal context  بافتی  شکلی هم
وابستگی و نزدیکی یـک شـیء بـه     ]شناسـی  باستان[

 گروهی از اشیا از نظر ویژگیهاي کلی شکلی
  
 coadsorption  برجذبش هم
صـورت   برجذبش بـیش از یـک مـاده بـه     ]شیمی[

 یک سطح همزمان بر روي
  
 ,loop topology  اي بندي  حلقه هم
  ring topology 
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نوعی آرایش شبکه که در آن هـر گـره    ]مخابرات[
نحوي که آرایش  شود به به دو شاخه متصل می

 کند کلی صورت حلقوي پیدا می
  
 network topology  بندي  شبکه هم
هــا و  آرایــش صــوري و منطقــی گــره ]مخــابرات[

  نواع گوناگون داردها در شبکه که ا شاخه
  

 association  همبود
پیوستگی دو یا چند یافتۀ باستانی،  ]شناسـی  باستان[

ساخته و پدیدار، که به  و بوم  ساخته اعم از دست
یافـت   بسـتره همراه یکـدیگر و معمـوالً در یـک    

 شوند می
  

 open association  همبود  غیرقطعی
پیوستگی فرضی میـان دو یـا چنـد     ]شناسی باستان[

شـناختی کـه بـه همـراه      یء یا عنصر باستانش
گـذاري   اند و همزمانی نهشـته  یکدیگر یافت شده
 آنها قطعی نیست
 closed association  همبود  قطعی

پیوستگی میان دو یا چند شـیء یـا    ]شناسی باستان[
شناختی که به همراه یکدیگر یافت  عنصر باستان

 گذاري آنها داللـت  اند و بر همزمانی نهشته شده
 دارد

  
 spatial association  همبود  همجوار

پیوستگی فرضی و نزدیک میان دو  ]شناسی باستان[
شناختی مبتنی بر  یا چند شیء یا عنصر باستان

 همجواري فیزیکی آنها
  

 همپارش خود  ←همپارش  جایگشتی  
  

 checks and balances  همپاییدن
ســازوکاري بــراي مهــار قــدرت قــواي  ]سیاســی[

سط یکدیگر که در قوانین بسیاري از گانه تو سه
 است  بینی شده کشورها پیش

  
 swarming  تازي هم
روشی که براساس آن یگانهاي عملیـاتی   ]نظامی[

-semi(یا نیمـه خوداتکـا    (autonomous)خوداتکا 

autonomous( ــ ــد س ــوم   واز چن ــمن هج ــه دش ب
 آیند برند و سپس دوباره گرد هم می می

  
 labile complex  همتافت  تغییرپذیر

همتافتی کـه برخـی از لیگانـدهاي آن بـه      ]شیمی[
راحتی با دیگـر لیگانـدهاي موجـود در محلـول     

 قابل تعویض است
  

 lego  چین هم
بازي، شامل قطعات کوچک  نوعی اسباب ]عمـومی [

توان آنهـا   عموماً کائوچویی یا پالستیکی، که می
ــر روي ــازي و    را ب ــراي ب ــرد و ب ــم ســوار ک ه

مانند خانه و قطار و کشـتی  سرگرمی چیزهایی 
 ساخت
 co-disposal دفعی هم
دفع دو یا چند نـوع پسـماند در یـک     ]زیسـت  محیط[

 مکان
  
  شناختی راستایی  باستان هم
  archaeological alignment, alignment 

نوعی ارتباط میان پدیدارها کـه نـه    ]شناسـی  باستان[
نگاشتی، بلکـه براسـاس    براساس بربستگی الیه

و قرائن ثانوي پیوسـتگی فیزیکـی آنهـا    شواهد 
 شود مشخص می
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 garnishing  سازي همرنگ

ـامی [ بـه یـک    افزودن مواد طبیعی یا مصنوعی ]نظ
یا ایجاد تغییـر در محـیط بـراي     شیء یا وسیله

 استتار آن
  

 agitator  همزن
اي بـراي مخلـوط کـردن مـواد در       افـزاره  ]شیمی[

 مایعات
  

 magnetic stirrer  همزن  مغناطیسی
نوعی وسیلۀ آزمایشگاهی داراي آهنرباي  ]شیمی[

زدن مایعات اسـتفاده   چرخان که از آن براي هم
  کنند می

  
 intelligible cross-talk  شنوي  مفهوم هم
ــداخل  شــنوي کــه در نــوعی هــم ]مخــابرات[ اثــر ت

سیگنالها/ نشانکهاي مفهوم یک خط با خط دیگر 
 شود و بسیار آزاردهنده است ایجاد می

  
  شنوي  نامفهوم هم
    unintelligible cross-talk 

شنوي که دراثر تداخل سیگنالها/  نوعی هم ]مخابرات[
کننده از یک خط بـه   اما گیج ،نشانکهاي نامفهوم
 شود و آزاردهنده است خط دیگر ایجاد می
کمن همگرایی  ا  Ekman convergence 

] ßمنقطۀ همگرایی آب گرم سـطحی   ]شناسی اقیانوس
 شود ایجاد می انتقال اکمنیجۀ که در نت

  
  همگرایی  جنوبگان

    Antarctic convergence 

] ßمکـان همشـاري جریـان مـداري      ]شناسی اقیانوس
 اي قطب جنوب و چرخاب جنب حاره

  
 Arctic convergence  همگرایی  شمالگان

] ßمکان همشاري جریانهـاي سـرد    ]شناسی اقیانوس
 يا ناحیۀ قطب شمال و چرخاب جنب حاره

  
 contemporary with  نهشت هم
دو بافت متفاوت که در یـک  ویژگی  ]شناسی باستان[

 اند زمان شکل گرفته
  
 ,codependency  وابستگی هم
  coaddiction 

اي ناسـالم کـه در آن فـرد یـا      رابطـه  ]شناسی روان[
افرادي پیوسته و بدون توجه به نیازهاي خـود  

کننـد و   به فرد معتاد و رفع نیازهاي او کمک می
او و وابسـتگی   اعتیـاد با این کار موجب تـداوم  

 شوند خود به او می
  

 assemblage  هموندگان
ــتان[ ــی باســ ــه1 ]شناســ ــد از  . مجموعــ اي الگومنــ

زیرهموندگانها که نمایانگر فعالیتهـاي اجتمـاعی   
اي از  . مجموعـه 2در یک جامعۀ باستانی اسـت  

هاي همسـان یـا ناهمسـان کـه بـا یکـدیگر        یافته
 ي تنگاتنگ دارندهمبود

  
 perpetual tourist  گرد همیشه

. فرد ثروتمندي که همیشه در سـفر  1 ]گردشـگري [
. فرد ثروتمندي که براي فرار از مالیـات  2است 

ــوري نیســت و     ــت در هــیچ کش ــان اقام خواه
 همیشه در سفر است ،رو ازاین
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 norm  هنج
بـر یـک    ||.  ||تابعی نامنفی با نماد رایج  ]ریاضـی [

اري که خواصی شبیه تابع قدر مطلق فضاي برد
 در اعداد مختلط دارد

  
 submultiplicative normهنج  زیرضربی

که  طوري به Aبر جبر  || . ||هنجی مانند  ]ریاضی[
A ،yxxyاز   yو  xازاي هر  به ≤ 

  
 operational art  هنر  عملیات

ــامی[ ــار  ]نظ ــت و مه ــۀ  خالقی ــش و تجرب ت و دان
فرماندهان و افسران ستاد در طراحی راهبردها 

 هــايعملیاتهــدایت نیروهــا و و لشکرکشــیها و 
کـارگیري نیروهــاي   عمـده و سـازماندهی و بــه  

  نظامی
  هنر عملیاتی متـ .

  
 هنر عملیات  ←هنر  عملیاتی  

  
 air policing  هوابانی

اســتفاده از هواپیمــاي رهگیــر در زمــان  ]نظــامی[
 مشخصحریم هوایی براي حفاظت از  صلح

  
 timber weathering  هوازدگی  چوب

] ß راثر تابش نـور  دتخریب سطح چوب  ]خـوردگی
خورشید و وجود رطوبـت هـوا و اکسـیژن کـه     

 شود منجر به خاکستري شدن آن می
  

 air scour هوازنی
بستر صافی با هوا در چرخۀ  تکاندن ]زیست محیط[

 واشویۀ آن

 aerogel  هواژل
کـردن   نوعی جامد متخلخل کـه از خشـک   ]شیمی[

دهـد   شـدگی کمـی در آن رخ مـی    ژلی کـه جمـع  
 شود حاصل می

  
  شناختی هواشناسی  پویایی

    dynamic meteorology 
]وبراي حل معادله ]ج هـاي   مطالعۀ حرکتهاي جو

شناسی یا سایر دسـتگاههاي   پویایی بنیادي آب
نـد  هـاي مربـوط بـه حالتهـاي ویـژه، مان      معادله

  نظریۀ آماري تالطم
 هواشناسی دینامیکی . متـ

  
  هواشناسی  دینامیکی

 شناختی هواشناسی پویایی  ←
  

  هواشناسی  فیزیکی
    physical meteorology 

]واي از هواشناسی که عمدتاً به مطالعۀ  شاخه ]ج
ــده ــوتی و     پدی ــی و ص ــوري و الکتریک هــاي ن

ردسپهر و ترکیب شـیمیایی آن  ترمودینامیکی و
برهـــا و بـــارش قـــوانین تـــابش و فیزیـــک اَ و

 پردازد می
  

 hull loss  هواگرد  اسقاطی
حــدي  هــواگردي کــه در حـین پــرواز بــه  ]هـوایی [

آن دیده باشد که از نظر اقتصادي تعمیر   آسیب
 نباشدمقرون به صرفه 

  
  تولید هواگرد  پیش

    pre-production aircraft, PPA 
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هنـوز  کـه   اي هر یک از هواگردهاي نمونه ]هوایی[
نیازمند انجام اصـالحات براسـاس آزمایشـهاي    

نمونهاست و به مرحلـۀ   شده بر روي پیش انجام
 تولید نرسیده است و قابل فروش نیست

 lead aircraft  هواگرد  پیشرو
ــامی[ ــدادي   ]نظ ــري تع ــدهی و رهب ــواگرد فرمان ه

 هواگرد در حین پرواز
  

 experimental aircraft  هواگرد  تجربی
ــوایی[ ــام    ]هـ ــراي انجـ ــه از آن بـ ــواگردي کـ هـ

افـزار انـواع    سـخت تکوین پژوهشهاي بنیادي یا 
 شود هواگردها استفاده می

  
 house aircraft  ماند هواگرد  خانه

که معموالً  يهواگردي که در تملک کاربر ]هوایی[
مانـد و   بـاقی مـی  همان شـرکت سـازنده اسـت    

یا توسعه از آن استفاده  پژوهشبراي منحصراً 
 دشو می

  
 host aircraft  هواگرد  میزبان

را یـا میزبـان   هواگردي کـه نقـش حامـل     ]هوایی[
 دارد گربراي تجهیزات آزمایش

  
 air emissions2 ها هواگسیله

مانند کربن نسـوخته   ذرات ریز جامد ]زیست محیط[
 و گازهاي آالینده یا بو

  
 bleed air  هواي  برچیده

ـامی [ از یک  هوایی که در موتور توربین گازي ]نظ
شود و از آن  ساز گرفته می یا چند ردیف فشرده

سـازي هـواي اتاقـک     زدایـی و فشـرده   براي یخ
 کنند خلبان و گرمایش یا سرمایش استفاده می

  
 fire weather  زا هواي  حریق

وهوایی کـه در وقـوع حریـق و     عوامل آب ]جنگل[
 رفتار آن مؤثر است

  
 شناسی پویایی آب  ←هیدرودینامیک  



  

  ي
  ,adipocyte  اختۀ  چربیی

  fat cell, lipocyte 
ــه[ ــدة   ]تغذیـــ ــازنده و ذخیرکننـــ ــۀ ســـ یاختـــ

 گلیسیریدها تري
  

 cytocide  کُش یاخته
از بــین بــردن اي کــه از آن بــراي  مــاده ]زراعــت[

 شود استفاده می ها یاخته

  
 oligodendrocyte  شاخه یاختۀ  کم

ه یاختۀ تولیدکنندة میلین در دسـتگا  ]ع. پایۀ پزشکی[
 عصبی مرکزي

  
 alcoholic blackout  یادباختگی  الکلی

علت مصرف   حالتی که در آن فرد به ]شناسی روان[
ازحد الکل رفتارهایی را که در هنگام مستی  بیش

 آورد یاد نمی از او سر زده است به

  
  provenience2, provenance2  یافتگاه

خاستگاه و حوزة تعلق فرهنگی هر  ]شناسـی  باستان[
 شناختی تاریخی یا هنري یا باستاناثر 

 multiple edge  یال  چندگانه
در یک گراف چندگانـه، دو یـا چنـد یـال      ]ریاضی[

 موجود بین دو رأس متمایز

  
  icing  چینه یخ
حاوي شکر و چربی و  هروچیننوعی  ]غذا فناوري[

 بندد کاهش دما می بامرغ و آب که  سفیدة تخم

  
 bubbly ice  یخ  حبابی

]ویخسار که داراي حباب هواست یخ ]ج  
  
 flanger  زدا یخ
مانند که با زدودن برف و یخ  ابزاري خیش ]ریلی[

از میــان ریلهــا فضــاي کــافی بــراي عبــور لبــۀ 
 کند ا فراهم میچرخه
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 ice breaker  شکن یخ
ـایی[ ــتی   ]دریـ ــوعی کش ــان ــازه و   ب ــه و س دماغ

و شکستن یخ سطح دریا ویژه براي آالت  ماشین
 براي سایر شناورهاباز کردن راه 
 trailer tent  یدك  چادري

روي بر چادري که براي اقامت موقت  ]گردشگري[
شـود و بـه پشـت وسـیلۀ نقلیـۀ       یدك برپـا مـی  

 شود اي وصل می جاده
  

  مقیاس سازي  بزرگ یکپارچه
    large-scale integration, LSI 

رسانا که  هاي نیمه فنّاوري ساخت افزاره ]مخابرات[
روي یـک تراشـۀ     هزار مـدار بـر  در آن معموالً

 شود سیلیسیمی تعبیه می
  

  مقیاس سازي  فراکالن یکپارچه
    ultra-large-scale integration, ULSI 

رسانا که   هاي نیمه فنّاوري ساخت افزاره ]مخابرات[
روي یک تراشۀ سیلیسـیمی بـیش از    در آن بر

 شود هزار مدار تعبیه می ده
  

  اسمقی سازي  کالن یکپارچه
    very-large-scale integration, VLSI 

هــزار مــدار  ســازي حــدود ده یکپارچــه ]مخــابرات[
الکترونیکی در تراشۀ سیلیسیمی که با استفاده 

اوري میکروالکترونیـک انجـام مـی    شـود و    از فنّ
دسـت   رسانا با چندین کارکرد بـه  اي نیمه افزاره

 دهد می
  

  مقیاس سازي  کوچک یکپارچه
    small-scale integration, SSI 

اوري ساخت مدار مجتمعی  ]مخابرات[  که در آنفنّ
 یک تراشۀ سیلیسـیمی  بر رويده مدار یا کمتر 

 شود تعبیه می
  

  مقیاس سازي  میان یکپارچه
    medium-scale integration, MSI 

اوري ساخت افزاره ]مخابرات[ رسانا که  هاي نیمه فنّ
ک تراشـۀ  روي یـ  در آن معموالً یکصد مدار بـر 

 شود سیلیسیمی تعبیه می
 en bloc  کَنی یکپارچه

جا کردن گورها و دیگـر آثـار    جابه ]شناسـی  باستان[
باستانی که در آن تمام بقایا و بسترة اطراف را 

دارند و به آزمایشـگاه یـا مـوزه     یکپارچه برمی
 کنند منتقل می

  
  equaliser  ساز یکسان

د پاسـخ  اي بـراي بهبـود کـارکر    افـزاره  ]مخابرات[
 کننده یا خط انتقال بسامديِ مدار تقویت

  
 frequency equaliser  ساز  بسامد یکسان

هـاي بسـامديِ    اي که دامنۀ مؤلفه افزاره ]مخابرات[ 
مقـادیر  براسـاس  سیگنال/ نشـانک را   گوناگون
 دهد تغییر میشده  تنظیم  ازپیش

  
 ,delay equaliser  ساز  تأخیر یکسان

  phase corrector, 
  equaliser phase-delay  

اي اصالحی که براي جبران اثرات  شبکه ]مخابرات[
 آید کار می تأخیر اعوجاجی به

  
 adaptive equaliser  ساز  وفقی یکسان
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سـازي   اي که از آن براي یکسـان  افزاره ]مخابرات[ 
 کنند وفقی استفاده می

  
  equalisation  سازي یکسان

مســیرهاي فراینـد کاسـتن اعوجـاج در     ]مخـابرات [
 ساز هاي جبران انتقال با استفاده از افزاره

  
  وفقی  يساز یکسان

    adaptive equalisation 
سـازي کـه در آن بـراي     نوعی یکسـان  ]مخابرات[ 

نشـانک،   سـازي ویژگیهـاي یـک سـیگنال/     بهینه
طور خودکار عواملی مانند اعوجاج  پیوسته و به
 دشو را جبران می
 empty leg  یکسرخالی

وضعیتی کـه در آن وسـیلۀ نقلیـه بـه      ]يگردشگر[
ناچار از مبدأ بـه مقصـد یـا     دلیل نبود مسافر به

 کند برعکس خالی سفر می
  

 task unit  یگان  رزمی
در نیروي دریایی، بخشی از گروه رزمی  ]نظامی[

که فرمانده گـروه رزمـی یـا مقـام بـاالتر آن را      
 کند سازماندهی و هدایت می

  
 reverse deionization  زدایی  کامل یون

فرایندي که در آن یک واحد تبادل آنیـون   ]شیمی[
ــادل کــاتیون را بــه     صــورت  و یــک واحــد تب

هم براي زدودن همۀ یونهـاي موجـود    سر  پشت
  برند کار می در یک محلول به

  

 radiation ionization  یونش  تابشی
راثـر تـابش   دیونیده شدن اتم یا مولکول  ]فیزیک[

 الکترومغناطیسی
  

 atmospheric ionization  ش  جویون
] ـو ج[  ا دفع یـک الکتـرون از   بتشکیل یون در جو

  مولکول
 



  
  
  
  
  
  

  هاي مصوب فرهنگستان واژه
  

  به ترتيب الفباي فارسي
 
  





  

  آ ، ا
 ,potable water  آشاميدني   آب
  drinking water 

آبي كه بـراي نوشـيدن داراي كيفيـت     ]زيست محيط[
  مناسب است

  

 water cloud  اَبر آب

]وهاي آب مايع  طور كامل از قطره  اَبري كه به ]ج
  تشكيل شده باشد

  

  supercooled water  برسردآب  اَ
]وآب مايع در دماي كمتر از نقطة انجماد ]ج 

  

 precipitable water  شو آب  بارش

]وج[   كل بخارِ آبِ موجود در ستوني قائم از جـو
با سطح مقطع واحد در بين دو تراز مشخص كه 

كـه در   اسـت معموالً بر مبناي ارتفاع مقدار آبي 
ايع در ظرفـي بـا   صورت تبديل تمام بخار بـه مـ  

  آوري است همان سطح مقطع قابل جمع
 شو بخار  آب  بارش .متـ 

  precipitable water vapour 
  

 washout  برندگي آب

ازحـد   وضعيتي كه در آن جريان بيش ]زيست محيط[
سيال موجب خروج جامدات از حوض هـوادهي  

  شود ساز مي يا زالل
  bottled water  آب  بطري

شده در ظروف   اميدني عرضهآب آش ]زيسـت  محيط[
 اي پالستيكي يا شيشه

  
 cooling water  كن آبِ  خنك

آبي كه در فرايندهاي صنعتي معموالً  ]زيسـت  محيط[
 رود ها به كار مي براي خنك كردن چگالنده

  
 گذر كن  تك آب  خنك

   once‐through cooling water 

كني كه تنها يك يا دو بـار در   خنك آب ]زيست محيط[
  كند انه گردش ميسام

  
  juicy, succulent  آبدار

كه در بافت آن آب   ويژگي مادة غذايي ]غذا نّاوريف [
 فراواني وجود دارد

  



  سپاري آب

 juiciness, succulence  آبداري

كيفيتــي دريــافتني مربــوط بــه حــس  ]غــذا نّــاوريف [
چشايي كه ناشي از وجـود آب در مـادة غـذايي    

 است

 ,aquatic disposal  سپاري آب
  water burial, fluvial funeral, 
  river burial 

كه در آن جسـد را در   تدفيننوعي  ] شناسـي  باستان[
 كنند آب رود يا دريا رها مي

  
  reef  آبسنگ

اي از  نـوار يـا باريكـه    ]ي، جغرافيا، زمينشناس قيانوسا [
ــا ســازه   ــا مرجــان ي ــا ماســه ي هــاي  صــخره ي

  ساز در نزديكي سطح آب يا برآمده از آن دست
  

 ,fringing reef  اي آبسنگ  حاشيه
  shore reef  

ي كــه مســتقيماً بــه  آبســنگ ] ي، زمــينشناســ قيــانوسا [
  ساحل قاره يا جزيره متصل است

  
 barrier reef  آبسنگ  سدي

كـه    آبسـنگ مرجـاني  نوعي  ] ي، زمينشناس قيانوسا [
 آبهاي آزاد آن را از خشكي جدا كرده است

  
  coral reef  آبسنگ  مرجاني

حاصــل از  آبســنگ ] ي، جغرافيــا، زمــينشناســ قيــانوسا [
  تركيبات آهكي مرجاني

  
 ,metabolic water  وسازي آب  سوخت

  water of combustion  
وساز كربوهيدراتها  آب حاصل از سوخت ]غذيـه ت [

 و پروتئينها و چربيها

  

  syringing  فشاني آب
 )الف: پاشيدن آب بر روي پوشش گياهي ]زراعـت [

بردن انرژي انباشتي در برگها در   از ميانبراي 
كمبـود آب بـرگ و    رفـع بـراي   )نتيجة تبخير؛ ب

براي زدودن شـبنم   )پژمردن آن؛ ججلوگيري از 
 شده از سطح پوشش گياهي و يخ و مواد ترشح

 sensible water loss  كاست  محسوس آب

 دفع آب از طريق ادرار و مدفوع و عرق ]غذيهت [

  
 كاست  نامحسوس آب
   insensible water loss 

صورت بخار از سـطح بـدن و     دفع آب به ]غذيهت [
 از طريق تنفس

  
 boat trip گشت آب

 سفر آبي براي گذراندن اوقات فراغت ] ردشگريگ [

  
  continuous fire  آتش  پايدار

آتشي كه با آهنگ يكنواخت و بدون هـيچ   ] نظـامي [
 ودش توقفي براي تنظيم يا تصحيح آتش اجرا مي

  
 distributed fire  آتش  پخشيده

شـود   آتشي كه در منطقة هدف پخش مـي  ] نظامي[
 تا بيشترين كارايي را در پي داشته باشد

  
 grazing fire  آتش  تراش

آتشي كه تقريباً مـوازي بـا سـطح زمـين      ] نظـامي [
متـري   شود و مركز مخـروط آن از يـك   اجرا مي

 كند سطح زمين تجاوز نمي
  

 on‐call fire, on‐call  آتش  درخواستي



سپاري آب  

 

اي كه بـا درخواسـت    شده ريزي آتش طرح ] نظامي[
شونده بر روي هدفهاي معـين   يگانهاي پشتيباني

 شود اجرا مي
  

 ,cremation cemetery  سپارستان آتش
  urnfield 

مكــاني كــه از آن بــراي بــه خــاك  ] شناســي باســتان[
ــرار دادن بقايــاي ســوزانده  ــا ق شــدة  ســپردن ي

 كنند ن استفاده مياجساد مردگا
 ,crematory  سپارگاه آتش

  crematorium 

هـــا را  جـــايي كـــه در آن مـــرده ] شناســـي باســـتان[
 سوزانند مي

  
  سپاري آتش

    cremation, incremation, Incineration, 
  artificial heat decomposition  

 سوزاندن جسد مردگان ] شناسي باستان[
  

  سپاري  در  گور آتش
    primary cremation 

سوزاندن جسد يـك فـرد در درون    ] شناسي باستان[
 تل هيزم در يك قبر

  
 suppressive fire  آتش  سركوب

آتشي كه سامانة سالح دشمن يـا اطـراف    ] نظامي[
ــي ــانه مــ ــرد آن آن را نشــ ــا عملكــ را   رود تــ

 الشعاع قرار دهد تحت
  

 prearranged fire  شده ريزي آتش  طرح

ريـزي و عليـه    ش برنامـه آتشي كـه از پـي   ] نظامي[
  ــدف ــة ه ــا منطق ــداف ي ــان  مشــخص اه در زم

 شود اجرا مي عينو براي مدت مشده  ينتعي
  

 searching fire  آتش  غلتان

درپـي ارتفـاع لولـة     آتشي كه با تغيير پـي  ] نظـامي [
 شود توپ در عمق مواضع دشمن اجرا مي

  
 fire for effect, FFE  آتش  مؤثر

به سمت هـدف اجـرا    حجم آتشي كه بايد ] نظـامي [
 شود تا نتيجة مطلوب به دست آيد

 tread element  آج

، بـا  نقش رويـه هر يك از بخشهاي مجزاي  ] تـاير [
يا نوار، كـه   دندهشكلهاي هندسي مختلف، مانند 

انـد و در مجمـوع،    از يكديگر جـدا شـده   شياربا 
  دهند را تشكيل مي نقش رويه

  
 tread block  قطعه آج

  بـه  نقش رويها بخش مجزايي از ي آجنوعي  ] تاير[
شــكل چنــدوجهي بــا مقــاطع مثلثــي يــا گــرد يــا 

 چهارگوش

  
 shoulder block  قطعة  شانه آج

و  رويـه يعني بين  شانهاي كه روي   قطعه آج ] تاير[
 قرار دارد ديواره

  
 tread rib, rib 1, tread bar  نوار آج

ــاير[ ــهبخشــي از  ] ت ــه  روي ــه ب ــوار    ك صــورت ن
آنها  تايرهاي شيارامتداد دارد و  رتايدورتادور 

 كند  را از يكديگر تفكيك مي

  



  آذرآوار  تصادفي

  بند آخوري  ريل  ←آخوري  تراورس  
  

  crib  بند آخوري  ريل
  بند فضاي ميان دو ريل ] ريلي[

 آخوري  تراورس .متـ 

  
 essential pyroclast  آذرآوار  اصلي

 آذرآواري با منشأ ماگما ] زمين[

  
 accidental pyroclast  آذرآوار  تصادفي

آذرآواري متشـــــــكل از قطعـــــــات  ] زمـــــــين[
 غيرآتشفشاني يا آتشفشاني نامرتبط

 lithic clast  آذرآوار  سنگي

آذرآواري متشكل از سـنگهاي پيشـين يـا     ] زمين[
قطعات سنگهاي آذرين و دگرگوني و رسوبي يا 

هاي قبلي واقع در يـك مجـراي    قطعاتي از گدازه
ــته  ــه در نهش ــاني ك ــاي اي آذرآ آتشفش واري ج

 اند گرفته
  

 accessory pyrcolast  آذرآوار  فرعي

ــين[ ــروط   ] زمـ ــات مخـ ــكل از قطعـ آذرآوار متشـ
 تر هاي قديمي آتشفشاني يا گدازه

  
 forked lightning  آذرخش  چنگالي

]وزمـين كـه    شكل معمول تخلية الكتريكي اَبربه ]ج
 هميشه قابل رؤيت است

  
 streak lightning  اي آذرخش  رگه

]جاز تخلية الكتريكـي   آذرخشي معمولي ناشي ]و
راه  زمين كه كامالً متمركز در يك آذرخـش  اَبربه

 رسد نظر مي  تك و نسبتاً مستقيم به

  
 zigzag lightning  آذرخش  زيگزاگي

] ـوآذرخشي معمولي ناشي از تخلية الكتريكـي   ]ج
راه آن تك و خيلي نامنظم  زمين كه آذرخش به اَبر
 درس نظر مي  به

  
 accent plant  آراگياه

شــده يــا طبيعــي، كــه در  گيــاهي، هــرس ]زراعــت[
 زيباترين شكل خود قرار دارد

  
 tomb آرامگاه

هر سازة مخـتص تـدفين انفـرادي يـا      ] شناسي باستان[
  جمعي مردگان

  
 step tomb  اي آرامگاه  پله

   اي آرامگاهي با سكويي پله ] شناسي باستان[
 اي حجره آرامگاه  تك

  single chambered tomb 

شـده از سـنگ، داراي    گـور سـاخته   ] شناسي باستان[
 يك حجره

  
 cruciform chamber آرامگاه  چليپايي

خرسـنگي كـه در آن    آرامگاهنوعي  ] شناسي باستان[
نمــا بنــايي   داالن و اتــاق تــدفين و ســه طــاق   

 سازند چليپاشكل مي

  
 اي آرامگاه  چندحجره

  multi‐chambered tomb 

شـده از سـنگ، داراي    گـور سـاخته   ] شناسي ستانبا[
 چند حجره

  
 chambered tomb اي آرامگاه  حجره



 آذرآوار  سنگي

 

شـده از سـنگ، داراي    سـاخته  گـور  ] شناسي باستان[
  يك يا چند حجره

  
 اي  چاهي آرامگاه  حجره

  shaft‐and‐chambered tomb 

كـه در انتهـاي    اي حجـره ي  آرامگاه ] شناسي باستان[
 ته شده استيك چاه عمودي ساخ

  
 platform tomb  آرامگاه  سكويي

اي  اي يا چندحجره حجره آرامگاه تك ] شناسي باستان[
 كه ارتفاع آن مساوي يا كمتر از پهناي آن است

  
 ,rock‐cut tomb اي آرامگاه  صخره

  sepulture 

ي كه در سنگ يا صخره كنـده  گور ] شناسـي  باستان[
  شده باشد

 گوردخمه .متـ 

 ,tholos tomb دوييآرامگاه  كن
  beehive tomb 

ي كـه از سـنگ و بـه شـكل      آرامگاه ] شناسي باستان[
  كندو ساخته شده است

  
 mausoleum آرامگاه  يادماني

ي بزرگ و باشـكوه كـه در    آرامگاه ] شناسي باستان[
آن جسد در اتاقي بـاالتر از سـطح زمـين قـرار     

 دارد

  
 domain arrangement آرايش  حبه

ها  حبهتعداد و نحوة قرار گرفتن  ] شناسـي  نروتگاپ [
 در يك پروتئين معين

  

 آرايش  ضربدري
   weaving configuration  

نحــوة طراحــي خطهــاي عبــور و     ] شــهري درون[
  چگونگي امتداد يافتن آنها در محدودة ضربدري

  
  تراشة  پروتئين  ←آراية  پروتئين  

  
 آراية  كاركرد  پروتئين

  protein function array 

كـه   )microarray(اي  هر ريزآرايه ] شناسي روتگانپ [
طـور    پپتيدها يا پروتئينهـا در حالـت طبيعـي بـه    

 گيرند ثابت بر روي آن قرار مي

  
 metered freeway  دار آزادراه  راهبان

آزادراهي كـه ورود بـه آن بـا چـراغ      ] شهري درون[
  شود گرد واپايش مي راهنمايي در راه 
  

 open burning  آزادسوزاني

سوزاندن پسماند در فضاي باز بدون  ]زيست محيط[
 نظارت و واپايش

 open pollinated  افشان آزادگرده

ويژگي گل يا گياهي كه بـاروري آن   ]گياهيت، زراع[
 يردگ طور طبيعي صورت مي به 

  
 open pollination  افشاني آزادگرده

يا  افشاني ناشي از انتشار آزاد گرده ]گياهيت، زراع[
 طبيعي گرده در ميان گياهان يك گونه

  
 weldability test  پذيري آزمون  جوش

يك  پذيري جوشآزموني براي سنجش  ] متالورژي[
 ماده

  



  آزمون  رهش

 corrosion test  آزمون  خوردگي

آزموني براي تعيين ميزان مقاومت به  ] خوردگي [
ــا    ــده ب ــز در محيطهــاي خورن خــوردگي يــك فل

 روشهاي مختلف

  
 يافته گي  شتابآزمون  خورد

   accelerated corrosion test 

ســازي  آزمــوني كــه در آن بــا شــبيه ] خــوردگي [
محيطي و اضافه كردن مواد خورنده به محـيط،  
اثر خوردگي بر تجهيـزات صـنعتي را در زمـان    

 كنند تري بررسي مي كوتاه
  

 يافتة  تنشي آزمون  خوردگي  شتاب
   stress‐accelerated corrosion 

كه يافته  خوردگي شتابنوعي آزمون  ] وردگيخـ  [
در آن با اعمال تنشهاي پياپي سرعت خـوردگي  

 يابد افزايش مي
  

  drop test  آزمون  رهش

ــوايي[ ــاي در  ] ه ــدل هواپيم ــه در آن م ــوني ك  آزم
سـاخت از بـالون يـا بـالگرد يـا در تونـل         دست

ــا      ــرخش ي ــي فروچ ــراي بررس ــرخش ب فروچ
 شود هاي ديگر رها مي مشخصه

 identification test  زمون  شناساييآ

ــي روان[ ــه در آن    ] شناس ــي ك ــوش كالم ــون ه آزم
شونده اشيا يـا بخشـهايي از اشـيا را در     آزمون

 كند يك تصوير شناسايي مي

  
 يافته آزمون  طول  عمر شتاب

   accelerated life test 

آزموني كـه در آن بـا افـزودن مـواد      ] خـوردگي  [
ر مـاده را در زمـاني   خورنده به محيط، طول عم

 كنند تر از معمول بررسي و تعيين مي كوتاه
  

  ,test section  آزمونگاه
    orking section, test chamber 

كه مـدل يـا هـر شـيء      تونل بادبخشي از  ] هوايي[
  گيرد مورد آزمايش در آن قرار مي

  
 map test  آزمون  نقشه

اي كـه بـراي آزمـودن يـا      هـر شـيوه   ] برداري قشهن [
 ازبيني درستي نقشه به كار رودب
  

 يافته آزمون  هوازدگي  شتاب
   accelerated weathering 

آزموني براي بررسي اثرات تخريبـي   ] خـوردگي  [
سـازي   عوامل جوي بر روي فلز از طريق شـبيه 

 در آزمايشگاه
  

  well‐being  آسايش
ــوم[ ــدگي خــوب و احســاس   ]ســالمت عل داشــتن زن

  رضايت خاطر
  

 innerliner, liner  آستري

كـه مـانع    تـويي  تـاير بـي  تـرين اليـة    داخلي ] تاير[
 شود مي تايرخروج هوا از داخل 

  cloudy sky  آسمان  اَبري
]وآسمان با پوشش اَبر بيش از چهارهشتم ]ج  
  

 amorphous sky  آسمان  اَريخت



 آزمون  شناسايي

 

]ــو پــاره كــه در آن  آســماني بــا اَبرهــاي پــاره ]ج
رين داراي بـارش  معموالً اَبر بـاالتر يـا اليـة زبـ    

 است
  

 coelostat پا آسمان

ران كـه   ابزاري مجهـز بـه سـاعت    ] رصـدي  جومن  [
 كند همواره نقطة ثابتي از آسمان را دنبال مي

  
 mackerel sky  پيسه آسمان

]ــوتــوجهي اَبــر    آســماني بــا مقــدار قابــل    ]ج
اي با اجـزاي كوچـك،    اي يا فرازكومه پرساكومه

  وشبيه به فلسهاي ماهي ماكر
  

 land sky  آسمان  خشكي

]وظاهر نسبتاً تيرة سطح زيرين يـك اليـة اَبـر     ]ج
هنگامي كه در باالي خشكيِ عاري از برف قرار 

 گيرد مي
  

 water sky  آسمان  دريا

] ـوظاهر تيرة سطح زيرين يك الية اَبر هنگامي  ]ج
 گيرد كه در باالي پهنة وسيع آب قرار مي

  
 sky slightly clouded  اَبر آسمان  كم

]وهشـتم يـا    آسـمان بـا كـل پوشـش اَبـر يـك       ]ج
 دوهشتم

  
 corrosion damage  آسيب  خوردگي

ــاركرد   ] خــوردگي [ ــر ك ــار ب ــر خــوردگي زيانب اث
 اعم از فلز و محيط ،هبخشهاي مختلف يك سامان

 خشكي سفتي آسيب  سياهي
   dark firm dry defect, DFD  

آن بـا اسـيدي   حالت نامطلوبي كه در  ]غـذا  نّاوريف [
كنـد و   شدن بافتها گوشت ظاهري تيره پيـدا مـي  

 شود سفت مي

  
 ,hearing impairment 1  شنوايي  آسيب 

  HI  
كاستي و نارسايي در سـاختار و   ] شناسي نواييش [

كاركرد دستگاه شنوايي در نتيجة نابهنجاريهاي 
شــــــناختي و  كالبدشــــــناختي و كارانــــــدام

  شناختي روان
  

 كاواكيآسيب  فرسايشي ـ 
   cavitation erosion damage 

رونـدة سـطح مـادة     از بين رفتن پيش ] خـوردگي  [
 زايي و فرسايش توأم اصلي بر اثر كاواك

  
 تراويدگي نرمي رنگي آسيب  كم

   pale soft exudative defect, PSE 

رنـگ   كاهش قابليت نگهداري آب و كم ]غـذا  نّاوريف [
يــد تولو شــدن گوشــت بــر اثــر اســيدي شــدن  

 اسيد زياد الكتيك
  

 infrared detector آشكارساز  فروسرخ

ابزاري براي آشكارسـازي امـواج    ] رصدي جومن  [
 فروسرخ

  
 beginning of the journey آغاز  سفر

ارائـة اولـين خـدمت     سـاعت  تـاريخ و  ] ردشگريگ [
 قرارداد مطابق باگردشگري به مسافر 

  
 initiation  آغازش



  آالله

ين واكنش بـراي سـاخت يـك    نخست. 1 ] شناسي ژن[
نخسـتين  . 2ويـژه مولكـول بسـپاري     بـه  ،تركيب

 مرحلة همتاسازي يا رونويسي يا ترجمه
  

  رمزة  آغازش  ←آغازگاه  ترجمه  
  

  عنصر  آغازگر  ←آغازگاه  رونويسي  
  

  عنصر  آغازگر  ←  1آغازگر
  

  رمزة  آغازش  ←  2آغازگر
  

 Sambucus  آقطي

بــا حــدود ده گونــة  اي از آقطيـان  ســرده ] گيـاهي  [
اي يـا درختـي كوتـاه كـه اغلـب       عمدتاً درختچـه 

هـــاي آن بـــومي جنگلهـــاي معتـــدل يـــا  گونـــه
گرمسيري هر دو نيمكرة زمين هستند؛ ايـن   نيمه

هـاي زينتـي و گياهـان     گياهان به دليل درختچـه 
اي كـه دارنـد از اهميـت     هاي سـته  جنگلي و ميوه

  خاصي برخوردارند
  

 altered chord آكورد  درگشته

آكوردي كه در آن يك يا چنـد نغمـه بـا     ] موسيقي[
 كند استفاده از عالئم عرَضي تغيير مي

  
  هاي  آلي  ديرپا آالينده  ←آالد  

  
  Ranunculus  آالله

 600با حـدود   ايان آاللهاي بزرگ از  سرده ] گياهي [
گونة غالباً علفي چندساله يا گاهي يك يا دوساله 

نـدرت   يا سفيد يـا بـه   كه داراي گلهاي زرد براق
 قرمز هستند

 Ranunculaceae  ايان آالله

سانان اغلب علفي با حدود  اي از آالله تيره ] گياهي [
اي  طـور گسـترده    گونه كه بـه  2252سرده و  62

گرمســـيري  در تمـــام نـــواحي معتـــدل و نيمـــه
اند؛ برگهاي آنها معموالً متناوب و سـاده   پراكنده

ماننـد و گلهايشـان    اي غـالف  يا منقسم با قاعـده 
داراي تقارن شعاعي يا نـامنظم اسـت و معمـوالً    
دو تا پنج كاسبرگ و گلبرگ جـداازهم دارد، امـا   

شـمار اسـت؛ مـادگي و     گاهي تعداد گلبرگها بـي 
شـمار و هميشـه از    پرچمهايشان نيز معموالً بي

 قطعات مجزا تشكيل شده است
  

  Ranunculales  سانان آالله
ايهـاي علفـي بـا هشـت      دولپه اي از راسته ] گياهي [

گونه كه كاسبرگ اغلب آنهـا   3200تيره و حدود 
هـاي   بيش از دوتا و پرچمهايشان زيـاد و برچـه  

اي  دريچـه  هـاي آنهـا سـه    آنها جدا از هم و گرده
  است

  
 offal, variety meats  آاليش

مانند قلـوه و   الشهاجزاي غيرگوشتي  ]غذا نّاوريف [
 شوند ا مصرف ميعنوان غذ جگر و روده كه به

  
 evisceration  گيري آاليش

ــاوريف [ ــذا نّ ــة    ]غ ــردن شــكم و تخلي ــاز ك ــد ب فراين
 اندامهاي دروني دام

  
  criteria pollutant  آاليندة  معيار



ايان آالله  

 

اي كـه در   هاي عمده هر يك از آالينده ]زيسـت  محيط[
الملليِ هوا بـراي   استانداردهاي ملي و احياناً بين
 شود سالمتي انسان مضر تلقي مي

  
 ديرپا هاي  آلي   آالينده

   persistent organic pollutants 

موادي شيميايي كه در محيط به مدت  ]زيست محيط[
ماننــد و بــا ورود بــه  نســبتاً طــوالني بــاقي مــي

زنجيـــرة غـــذايي، در بافتهـــاي زنـــده متـــراكم 
شـوند و بـر سـالمت انسـان و محـيط آثـار        مي

  نامطلوب دارند
  POPs   آالد .اختـ 

  
  لودگي  از  مواد  مغذيآ

    nutrient pollution 

اثر ورود مقادير  آلودگي منابع آب بر ]زيست محيط[
  زياد مواد مغذي

  
  infestation  آلودگي  بيروني

زا بـر سـطوح    وجـود عامـل بيمـاري    ]سـالمت  علوم[
  خارجي بدن

  
 اي آلودگي  منبع  نقطه

   point source pollution 

  از يك منبع مشخصآلودگي ناشي  ]زيست محيط[
 اي آلودگي  نقطه .متـ 

  
  اي آلودگي  نقطه

  اي آلودگي  منبع  نقطه  ←
  

 calorising  پوشاني آلومينيم

ايجاد پوشـش محـافظ بـا اسـتفاده از      ] خوردگي [
ــر روي ســازه  ــومينيم ب ــودر آل ــي و  پ هــاي آهن

 دهي فوالدي با حرارت

  
 refractory organics  هاي  ديرتجزيه آلي

ايدار و غالباًٌ نامحلولي كـه  پمواد آلي  ]تزيسـ  محيط[
در فراينـــدهاي تصـــفية زيســـتي فاضــــالب    

 پذيرند يهزتج ناپذير يا كم تجزيه
  دارشماري  ←آماربرداري  

  

 اجرايي  آماربرداري
   operational inventory 

فشرده، از يك عرصة كوچك  آماربرداري ]جنگـل [
 جنگلي با هدف برداشت

  

  جامع  آماربرداري
    ntegrated inventory 

بـراي تـأمين نيازهـاي     آماربردارينوعي  ]جنگـل [
 اي چندوجهي و دوره

  

 ,line‐plot survey  آماربرداري  خطي
  line transect 

بـرداري كـه در آن از    نـوعي روش نمونـه   ]جنگل[
هاي منظم در  هايي كه در بازه نمونه قطعهخطوط 

انــد،  قــرار گرفتــه آمــاربرداريطــول مســيرهاي 
 شود فاده مياست

  
 آماربرداري  سردستي

   reconnaissance inventory 

مقدماتي و گسترده با برآورد  آماربرداري ]جنگل[
ســطحي و بــدون جزئيــات و بــدون اســتفاده از 

 برداري علمي روشهاي نمونه
  

 آماربرداري  مديريتي



  آميژه

   management inventory 

ــل[ ــاربرداري ]جنگـ ــرده در   آمـ ــيلي و فشـ تفصـ
منظـور    داراي مـديريت واحـد، بـه    هاي محدوده

 تهية طرح جامع مديريت جنگل
  

 آماربرداري  مديريتي  حجم
   management‐volume inventory 

ــل[ ــاربرداري ]جنگ ــطحِ  آم ــم و س ــع و  از حج مقط
هـاي الزم   هـاي جنگلـي كـه داده    ومير توده مرگ

 )silviculture(ورزي  براي ارزيابي امكانات جنگل
 است

 تمر  جنگلآماربرداري  مس
   continuous forest inventory 

كــه در آن  آمــاربردارينظــامي بــراي   ]جنگــل[
هاي دائمي در سرتاسر واحد مديريت  نمونه قطعه

هـاي زمـاني منظمـي     اند و در بازه جنگل پراكنده
شوند تا حجم كل و رشـد   گيري مي مكرراً اندازه

  و كاهش منابع تعيين شود
 dynamic sampling  برداري  مستمر نمونه .متـ 

  
 اي آماربرداري  منطقه

   regional inventory 

تفصيلي و گسـترده از جنگـل    آماربرداري ]جنگل[
اي يــا  ريــزي در ســطح منطقــه بــا هــدف برنامــه

 استاني
  

 meat conditioning  آمايش  گوشت

فرايندي كـه در آن گليكـوژن موجـود     ]غذا نّاوريف [
اسيد  الكتيك شده به هاي حيوانات ذبح در ماهيچه
 يابد شود و بافت گوشت بهبود مي تبديل مي

  

  health education  آموزش  سالمت
هـاي آموزشـي بـراي عمـوم      برنامـه  ]سالمت علوم[

  جامعه حفظ و بهبود سالمتمنظور   مردم به
  

 chimerism آميژگي

ها يا مولكولهاي دنـا و   آميختگي ياخته ] شناسي ژن[
 ژني متفاوتپروتئينهايي با خاستگاههاي 

  
 chimera آميژه

موجود زنده يا بافت يا مولكولي كه از  ] شناسي ژن[
تركيب اجزايي با خاستگاههاي ژني متفـاوت بـه   

 وجود آمده باشد
 آمينواسيد  محدودكننده

   limiting amino acid 
كه به مقدار كـم در    ضروري يآمينواسيد ]غذيهت [

بسته بدن وجود دارد و ساخت پروتئين به آن وا
است و نبود نـوعي خـاص از آن سـبب كـاهش     

 شود ميزان ساخت پروتئين در بدن مي

  
 Ananas  آناناس

اي از آناناسيان با گياهان بارده كه  سرده ] گياهي [
ــه   ــيري و نيم ــاطق گرمس ــومي من ــيري   ب گرمس

ــده      ــز دي ــاطق ني ــر من ــا در ديگ ــت، ام امريكاس
ي سـ شنا اسـاس مطالعـات زيسـت    شـود؛ بـر   مي

 د اين سرده فقط يك گونه داردمولكولي جدي
  

 nutating antenna  آنتن  ناوشي

آنتني كه در آن يك دوقطبي، بدون تغييـر   ]فيزيك[
ــره   ــداري داي ــبش، در م ــور   قط ــه دور مح اي ب
 كند بازتابگر شلجمي حركت مي

  



 آمينواسيد  محدودكننده
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  كاف آنزيم  پروتئين
  كاف ماية  پروتئين زي  ←

  
  بر نوكلئاز  ويژه درون  ←بر   آنزيم  ويژه

  
 ego  من نآ

، يعني از همة خودحس آگاهانه از . 1 ] شناسي روان[
شناختي و فرايندهايي كـه بـا آن    هاي روان پديده

مرتبط است، مانند نگرشها و ارزشها و توجهات 
اي از شخصـيت   ، مؤلفـه كاوي رواندر . 2فردي 

ويژه فـرد   كه با جهان بيرون سروكار دارد و به
يـل بيـاورد،   سـازد تـا درك كنـد، دل    را قادر مـي 

هـاي   تكانـه  فرامنگشايي كند و به فرمان  مشكل
 را تنظيم كند فرومنغريزي 

 ego‐ideal, self‐ideal  من  آرماني آن

 مـن  آن، تصـور  كاوي رواندر نظرية  ] شناسي روان[
كند باشد يـا   از آرزوهاي مثبت و آنچه آرزو مي

 دست آورد به 

  
 ego‐syntonic  پذير من آن

ها  ، ويژگي تكانهكاوي رواننظرية  در ] شناسي روان[
 است من آنو افكار و آرزوهايي كه مطلوب 

  
 ego‐psychology  شناسي روان ـ   من آن

شناختي كه در آن بر  رويكردي روان ] شناسي روان[
ها و تعامل  تكانهمن براي واپايش  عملكردهاي آن

 شود با محيط بيرون تأكيد مي

  
 ego analysis  كاوي من آن

اي متمركـز بـر    ، شيوهكاوي رواندر  ] شناسي روان[
و آشــكار  مــن آنكشــف نقــاط قــوت و ضــعف 

هاي  هاي دفاعي آن در برابر تكانه ساختن شيوه
 نامقبول

  
 ego‐dystonic, ego‐alien  ناپذير من آن

ها  ، ويژگي تكانهكاوي رواندر نظرية  ] شناسي روان[
 نيست من آنو افكار و آرزوهايي كه مطلوب 

  
 hanger  آويز

اي كه كابين يا صندلي يا سـاير   قطعه ] شهري درون[
بافـة  / هاي حمل مسافر را به كابل كشـنده  افزاره

 كند كشنده متصل مي
  

 pendulum suspension  آويز  آونگي

نوعي سامانة تعليـق باالسـري بـراي     ] شهري درون[
پـذيري بيشـتر بـه     اتوبوسهاي برقي كه انعطـاف 

ويـژه   ر به اتوبوس بـه بافه و سرعت بيشت/ كابل
 بخشد در قوسها مي

 calcareous  آهكي

كربنـات   اي كـه حـاوي كلسـيم    ويژگي ماده ] زمين[
 است

  
  هنرباي  طبيعيآ

    lodestone, Hercules stone, 
  leading stone, loadstone 

اكســيد آهــن مغناطيســي يــا ماگنتيــت   ]ژئوفيزيــك[
طبيعي كه داراي قطبايي است و اجسام آهني را 

  ربايد يم
  

  آهنگ  تنفس
    respiration rate, specific oxygen, 
  uptake rate, SOUR 

ــيط[ ــر  ]زيســت مح ــگ مصــرف اكســيژن ب ــر  آهن اث
 واكنشهاي زيستي



  نامه  وسحاف آيين

  
 corrosion rate  آهنگ  خوردگي

  ميزان خوردگي در واحد زمان ] خوردگي [

  
 آئروديناميك  اَبرصوتي

   supersonic aerodynamics  
اي از آئروديناميك كـه در آن   شاخه ]ييك، هـوا فيزي[

 شود بررسي مي شارش اَبرصوتي

  
 cloud mirror  آينة  اَبرنما

]ورود كار مي به  اي اَبرنماي آينهاي كه در  آينه ]ج 
  

 funerary cult, burial cult  آيين  آمرزش

مراســمي كــه بســتگان متــوفي بــا  ] شناســي باســتان[
هـا، بـراي   حضور روحانيان، ضـمن تقـديم نثار  

جــاي  شــادي روح درگذشــته در مقبــرة وي بــه 
 آوردند مي

 ,mortuary ritual  آيين  تدفين
  mortuary rite 

ــتان[ ــي باس ــم ] شناس ــه    يمراس ــادين ك ــي و نم آيين
درگذشـتگان و   تـدفين كننـدگان در حـين    شركت

 آوردند جا مي  از آن به پس
  

المللي   نامة  بين آيين  ←نامة  باكوب    آيين
  ت  كشتيها  و  تسهيالت  بندريامني

  
  نامة  بما آيين
  المللي  مديريت  ايمني نامة  بين آيين  ←

  

المللي  امنيت  كشـتيها  و    نامة  بين آيين
    بندري تسهيالت  

  international ship and port facility code 

ــايي[ ــين ] دري ــه آي ــين  نام ــه ســازمان ب ــي  اي ك الملل
تقاي امنيت كشـتيها  دريانوردي براي تأمين و ار

  االجراست و تسهيالت بندري تدوين كرده و الزم
 ISPS code  نامة  باكوب آيين .اختـ 

  
  المللي  مديريت  ايمني نامة  بين آيين

 international safety management code 

ــايي[ ــين ] دري ــه آي ــين   نام ــه ســازمان ب ــي  اي ك الملل
دريانوردي بـراي حصـول اطمينـان از مـديريت     

ــودگي  ا ــوگيري از آلــ ــتيها و جلــ ــي كشــ يمنــ
  االجراست زيست تدوين كرده و الزم محيط
 ISM code  نامة  بما آيين .اختـ 

  
 MODU code  نامه  وسحاف آيين

اي كـه ضـوابط سـاخت واحـد      نامـه  آيين ] دريـايي [
سيار حفاري فراساحل و تجهيزات آن را تنظـيم  

 كند مي

 supercooled cloud  اَبر  اَبرسرد

]ــو ــر تشــكيل ]ج هــاي آب مــايع  شــده از قطــره اَب
 اَبرسرد

  
  بارزيت بيش  ←اَبربارزيت  

  
 high cloud  اَبر  باال

]واَبر متعلق به طبقة باال شامل اَبرهاي پرسا و  ]ج
  اي و پرساپوشني پرساكومه

  high‐level cloud  اَبر  تراز  باال .متـ 
 high etage  اَبر  طبقة  باال        



 اَبر  اَبرسرد

 

  
  low cloud  اييناَبر  پ

]واَبـر متعلـق بـه طبقـة پـايين شـامل اَبرهـاي         ]ج
  اي كومه پوشني و پوشن

  low‐level cloud  اَبر  تراز  پايين .متـ 
 low etage  اَبر  طبقة  پايين       

  
  اَبر  باال  ←اَبر  تراز  باال  

  
  اَبر  پايين  ←اَبر  تراز  پايين  

  
  نياَبر  ميا  ←اَبر  تراز  مياني  

  
 cloud tracer  اَبر  ردياب

]وعنـوان معيـار    جـايي آن بـه   اَبري كه از جابه ]ج
  شود حركت هوا استفاده مي

  
 subfrontal cloud  اي اَبر  زيرجبهه

]وهواي سـرد و در ارتفـاعي    اَبري كه در توده ]ج
 شود اي تشكيل مي تر از منطقة جبهه پايين

  
 nepheloscope 1  اَبرساز

]وآزمايشگاهي توليد اَبر با فرايند ميعان ابزار ]ج 
 barrage cloud  ر  سدياَب

]وضـخيم كـه در پـي     اَبر كوهسارينواري از  ]ج
   صعود جريان هواي مرطوب، بر روي قلـة سـد

  شود راه آن تشكيل مي
  

 nephology  اَبرشناسي

]وپردازد دانشي كه به مطالعة اَبرها مي ]ج 
  

  باالاَبر    ←اَبر  طبقة  باال  
  

  اَبر  پايين  ←اَبر  طبقة  پايين  
  

  اَبر  مياني  ←اَبر  طبقة  مياني  
  

 accessory cloud  اَبر  فرعي

]وگيري و تداوم آن بسـتگي بـه    اَبري كه شكل ]ج
  اصلي دارداَبر هاي  سردهوجود يكي از 

  
 active cloud  اَبر  فعال

]ــو ــته ]ج ــه  رس ــر كوم ــي  اي از اَب ــه م ــد  اي ك توان
هاي هوا را از الية مرزي جو در جو آزاد  ندهآالي

 منتشر كند
  

 nephanalysis  اَبركاوي

]وواكاوي نقشة همديدي با تمركـز بـر نـوع و     ]ج
  مقدار اَبر و بارش

  
 orographic cloud  اَبر  كوهساري

]ــو ــاالبري    ]ج ــه از ب ــتان ك ــري در كوهس ــر اَب ه
هـواي مرطـوب    )orographic lifting(كوهسـاري  

 شود مي حاصل
 warm cloud  اَبر  گرم

]واَبري داراي آب مايع و فاقد يخ كه ترازهـاي   ]ج
آن در دمــاي كمتــر از صــفر درجــه سلســيوس 

 نيست
  

 supercentrifuge  اَبرگريزانه



  ابزار  نجومي

اي كه براي چرخش  دستگاه مركزگريزانه ]فيزيـك [
 شود با سرعتهاي زياد طراحي مي

  
  medium cloud  اَبر  مياني

]ور متعلـق بـه طبقـة ميـاني شـامل اَبرهـاي       اَب ]ج
  اي و فرازپوشني و باراپوشني فرازكومه

 ,medium‐level cloud  مياني  اَبر  تراز .متـ 
 middle‐level cloud  

 middle etage  اَبر  طبقة  مياني       
  

 passive cloud  اَبر  نافعال

]ولحاظ ديناميكي بـا   اي كه ديگر از  اَبري كومه ]ج
جها و فراهنجها به الية مرزي جـو وصـل   فروهن
 نيست

  
 ,nephometer  سنج اَبرناكي

  nephelometer 

]ــو هــر ابــزاري كــه بــا آن مقــدار اَبرنــاكي را   ]ج
  كنند گيري  اندازه

  
  nephoscope  اَبرنما

] ـوابزاري براي تعيين سمت و سـرعت نسـبي    ]ج
  حركت اَبر

  
 mirror nephoscope  اي اَبرنماي  آينه

] ـوايي كه در آن حركت اَبر را از بازتـاب   اَبرنم ]ج
  توان مشاهده كرد آن در يك آينه مي

  reflecting nephoscope  اَبرنماي  بازتابي .متـ 
  اي  اَبرنماي  آينه  ←اَبرنماي  بازتابي  

  
  اي اَبرنماي  شانه  ←اَبرنماي  بِسون  

  

 اَبرنماي  ديدمستقيم
   direct‐vision nephoscope 

]جابـر را   كه در آن ديدبان حركت اَبرنما نوعي  ]و
  كند با نگاه مستقيم در اَبرنما مشاهده مي

  
 comb nephoscope  اي اَبرنماي  شانه

]ـــوكـــه در آن  ديدمســـتقيمي اَبرنمـــانـــوعي  ]ج
هاي مسـاوي   طور قائم و در فاصله  هايي به ميله

اي  اي افقي كـه خـود بـر روي پايـه     بر روي ميله
  اند پذير استوار است، نصب شده خشقائم و چر

 Besson nephoscope  اَبرنماي  بِسون .متـ 
  

 grid nephoscope  اي اَبرنماي  شبكه

]واي  شـامل شـبكه   مسـتقيم  ديد اَبرنماينوعي  ]ج
صورت افقـي در انتهـاي محـوري      اي كه به ميله

 پذير نصب شده است قائم و چرخش
  

 ice‐crystal cloud  بلور اَبر  يخ

] ـوطـور كامـل يـا تقريبـاً كامـل از        اَبري كه به ]ج
  بلور تشكيل شده است يخ

  
  survey instrument  ابزار  پيمايش

پرسشــنامه يــا برگــة مصــاحبه يــا   ]ســالمت علــوم[
گزارش آزمايشات و هرآنچه در پيمـايش از آن  

  شود استفاده مي
  

 astronomical instrument ابزار  نجومي

ع تلسـكوپ و آشكارسـاز و   هر نو ] رصدي جومن  [
 رود كار مي  متعلقات آنها كه براي رصد به

 اتاقك  جرقة  صوتي

   sonic spark chamber 



 اتاقك  جرقة  صوتي

 

اي با دو صدابر كـه در آن بـا    اتاقك جرقه ]فيزيك[
گيـري زمـان دريافـت صـدا، محـل توليـد        اندازه

 شود جرقه شناسايي مي
  

 settling chamber  اتاقك  قرار

 آزمونگاهدر باالدست  تونل بادبخشي از  ] هـوايي [
شـود و   شدت كم مي كه در آن سرعت جريان به

ــه   ــيش از ورود ب ــان پ ــاهتالطــم جري و  آزمونگ
 رود گيريِ مجدد از بين مي شتاب

  
 middle bus  اتوبوس  كوچك

ــهري درون[ ــر از     ] ش ــومي بزرگت ــة عم ــيلة نقلي وس
 25بوس و كوچكتر از اتوبوس با گنجـايش   ميني

 مسافر
  

 yo‐yo effect  الكلنگياثر  ا

وضعيتي ناشي از كـاهش و افـزايش وزن    ]غذيهت [
 طور متناوب در طول زندگي  فرد به 

  
 اثرانگشت  اجزا

  peptide fragmentation fingerprint, 
  PFF 

الگــوي خاصــي از اجــزاي يــك  ] شناســي روتگــانپ [
 نگارة پپتيدي انگشت

  

 اثرانگشت  پروتگان
  proteomic fingerprint 

الگويي از پروتئينهـا كـه نشـانگر     ] شناسي روتگانپ [
 وضعيت خاصي در سامانة زيستي است

  
 corrosion effect  اثر  خوردگي

تغييــري كــه در نتيجــة خــوردگي در  ] خــوردگي [
 آيد بخشهاي مختلف يك سامانه به وجود مي

 wall effect  اثر  ديواره

تونل  تأثير ديوارة موجود در محل آزمون ] هوايي[
 گيري بر نتايج اندازه باد

  
 charter  اجاره

اجــاره كــردن كشــتي در چــارچوب يــك  ] دريـايي [
 قرارداد

  
 time charter 1  اجارة  زماني

زمـاني مشـخص    كشتي براي مدت اجارة ] دريايي[
كه در طي آن كشـتي بـا خدمـه و تجهيـزات در     

ــق   ــة تواف ــت كراي ــار   ازاي پرداخ ــده در اختي ش
 گيرد ميكننده قرار  اجاره

  
 voyage charter  اجارة  سفري

ــايي[ ــرارداد  ] دري ــارةق ــفري   اج ــراي س ــتي ب كش
 مشخص

  
  اجارة  صرفاً  كشتي

    bareboat charter, demise charter, 
    bare‐hull charter, bare‐pole charter 

 كننده اجارهكه در آن  اجارة زمانينوعي  ] دريـايي [
ــك كشــتي را د  ــارات مال ارد و بســياري از اختي

 كند مي اجارهكشتي را بدون خدمه و ملزومات 

  
 charterer  كننده اجاره

شخصي حقيقي يا حقـوقي كـه كشـتي را     ] دريايي[
  كند مي اجاره

  
 time charterer  كنندة  زماني اجاره



  اتاقك  جرقة  صوتي

شخصي حقيقي يا حقـوقي كـه كشـتي را     ] دريايي[
 كند مي اجارهزمان معيني  براي مدت

 ,time charter party  نامة  زماني اجاره
  time charter 2 

كه  كننده اجارهاي ميان مالك و  نامه اجاره ] دريايي[
 شود زمان مشخصي تنظيم مي براي مدت

  
 voyage charter party  نامة  سفري اجاره

بـراي   اجـاره اي كـه شـرايط    نامـه  اجـاره  ] دريايي[
 سفري مشخص در آن ذكر شده است

  
 .coll’arco, arco, c.a اجراي  باكمانه

كشـي،   دستوري براي برگشت به كمانـه  ] موسيقي[
اي يا هـر شـيوة    پس از گذري كه به شكل زخمه

  شود كشي اجرا مي ديگري غير از كمانه
 نهكمابا .متـ 

  
 col legno اي كمانه اجراي  چوب

اي بـراي نـواختن سـازهاي زهـيِ      شيوه ] موسيقي[
كمانـه از چـوب    زهجـاي    اي كه در آن بـه  كمانه

  شود مانه استفاده ميك
 اي كمانه بوچ .متـ 

  
 ,.pizzicato, pizz اي اجراي  زخمه

  plucked 

دستور يا شيوة خاصي از نوازندگي در  ] موسيقي[
جــاي كمانــه  بــه اي كــه در آن  ســازهاي كمانــه

 شوند كشيدن سيمها با انگشت سبابه كشيده مي
 اي زخمه .متـ 

  
 legato اجراي  متصل

اي در اجــراي دو يــا چنــد نغمــة  شــيوه ] موســيقي[
صـورت پيوسـته و     متوالي كه در آن نغمات بـه 

  شوند بدون انقطاع شنيده مي
 متصل .متـ 

 .staccato, stac اجراي  مقطّع

كـه در آن   هـا  هاي در اجـراي نغمـ   شيوه ] موسيقي[
معموالً نصف ارزش زماني نغمه اجرا و نصـف  

  شود ديگر آن به سكوت تبديل مي
 مقطّع .متـ 

  
 احتراق  خوددوام

   autogenous combustion, 
  autothermic combustion 

احتراقي كـه در آن گرمـاي ناشـي از     ]زيست محيط[
سوختن مـواد آلـي لجـن بـراي تبخيـر رطوبـت       
موجود و تداوم احتراق كافي است و جـز بـراي   

 شروع، نيازي به سوخت كمكي نيست
  

  subjective probability  احتمال  ذهني
ــر اســاس   ] ياضــير[ ــال رخــداد پيشــامدي ب احتم

 قضاوت يا باور ذهني شخص
  

 Canna  اختر

گونه كـه   50تنها سردة اختريان با حدود  ] گيـاهي  [
 بومي مناطق جنوبي امريكاي شمالي است

  

 siderostat اخترپا

ران كـه   ابزاري مجهـز بـه سـاعت    ] رصـدي  جومن  [
هـا را در آسـمان دنبـال     حركت ظـاهري سـتاره  

 كند مي
  

 conversion disorder  اختالل  تبديلي

ــي روان[ ــماني  ] شناسـ ــتالل جسـ ــوعي اخـ ــكل  نـ شـ
)somatoform(  لحـاظ حركتـي    كه در آن بيمار از



 ارابة  مدل

 

شـود، ولـي    يا حسي يا هر دو دچار اختالل مـي 
 شناختي دارد اين اختالل منشأ روان

  

 cinder  اخگره

تا  4قطعة آذرآواري ريزدانه با اندازة بين  ] زمـين [
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 model cart  ارابة  مدل

دار و اغلـب بـزرگ و مجهـز     اي چرخ ارابه ] هوايي[
يا مـدل هـواگرد بـر روي     گير دمكه نيروسنج يا 
شــود و كــل مجموعــه همــراه بــا  آن نصــب مــي

ــي و مانومتريـــك  ــزات برقـ ــاالت و تجهيـ  اتصـ
(manometric)  تونل باد قـرار   آزمونگاهدر داخل

  گيرد مي
  

 breast height  برسينهارتفاع  برا

ارتفاع اسـتاندارد از سـطح زمـين، عمومـاً      ]جنگل[
متر، كه در آن قطـر و محـيط تنـه     37/1برابر با 
 شود ثبت مي

  
 height of tide  ارتفاع  كشَند

فاصــلة عمــودي  ] بــرداري هي، جــو، نقشــشناســ قيــانوسا [
 )chart datum(سطح آب از سطح مبناي كشَـندي  

  در هر زمان
  

  health promotion  قاي  سالمتارت
فراينــدي كــه در طــي آن مــردم     ]ســالمت علــوم[

خود را واپايش كننـد و بهبـود    سالمتتوانند  مي
  بخشند

  
 ,feeding value  ارزش  غذايي

  nutritive value 

خصوصــيات كيفــي خــوراك دام كــه     ]زراعــت[
 كنندة ارزش آن است مشخص

  
 area assessment ارزيابي  منطقه

گردآوري پيوسـتة اطالعـات بـه دسـتور      ] نظـامي [
ــت     ــن اس ــه ممك ــات ك ــالل عملي ــده در خ فرمان
اطالعات پيشين را تأييد يا تكميل يا تصـحيح يـا   

  رد كند
 Cercis  ارغوان

اي بلند يـا   اي از ارغوانيان درختچه سرده ] گياهي [
دار با شش تا ده گونة بومي  درختي كوتاه خزان

  و آسيا كه بـه امريكاي شمالي و اروپاي جنوبي 
كشـت   فـراوان دليل داشـتن گلهـاي بهـارة زيبـا     

شـكل   يا قلبي  اي شوند؛ برگهاي ساده و دايره مي
اين گياهان و همچنين گلهاي ارغواني آنها كه در 

هـاي برهنـه و بـدون     اوايل بهار بـر روي سـاقه  
 شود از ويژگيهاي بارز آنهاست برگ ظاهر مي

  
 Smilax  زملَكاَ

باالروندة چـوبي يـا    اَزملَكياني از ا سرده ] گياهي [
گونه كه در نواحي معتـدل   350تا  300خاردار با 

 رويند گرمسيري مي و گرمسيري و نيمه
  

 Smilacaceae  زملَكياناَ

ســانان علفــي يــا    اي از سوســن تيــره ] گيــاهي [
ساقه با سه سـرده   باالروندة چوبي، داراي زمين

ايـش  گونه و برگهـاي سـاده بـا آر    370و حدود 
متنــاوب و گــاهي بــا بافــت چرمــي كــه ســاقه و 

آذين آنها  دار و گل حاشية برگهاي آنها اغلب تيغ
 چتري است

  

  Reseda  اسپرك



  ارابة  مدل

بــا  اســپركياناي از  اي علفــي و درختچــه ســرده
گونه كه بومي اروپا و شمال افريقـا و   60حدود 

بخشهايي از آسيا هستند، امـا در جاهـاي ديگـر    
رند؛ چندين گونـة آن از  نيز پراكندگي گسترده دا

  گياهان باغي معروف است
  

 Resedaceae  اسپركيان

گونـه،   70سانان با شش سـرده و   اي از كلم تيره
ساله يا دوسـاله يـا    شامل گياهان غالباً علفي يك

گرمسـيري   چندساله كه در نواحي معتدل تا نيمه
ــه و     ــز در خاورميان ــيا و ني ــرب آس ــا و غ اروپ

  اند جنوبي پراكنده امريكاي شمالي و افريقاي

 Calotropis  استبرق

دار كـه در   اي از استبرقيان شيرابه سرده ] گيـاهي  [
روينـد؛   گرمسـيري مـي   مناطق گرمسيري و نيمه

ــي از    ــت و در برخـ ــر اسـ ــا معطـ ــاي آنهـ گلهـ
گـل    ي جنوب شرقي آسيا از آنها دسـته كشورها

 كنند درست مي
  

 tensile strength  استحكام  كششي

پذير براي هر  ن تنش كششي تحملبيشتري ]فيزيك[
 آنكه گسيخته شود ماده بي

  
 استحكام  كششي  نهايي

   ultimate tensile strength 

اي از جسـم در   بيشـينة بـاري كـه نمونـه     ]فيزيك[
 تواند تحمل كند برابر كشش مي

  
 ultimate strength  استحكام  نهايي

پذير بـراي هـر مـاده     بيشترين تنش تحمل ]فيزيك[
 ه تغيير شكل دائمي دهد يا شكسته شودآنك بي

  

  ossuary, osteotheke  خانه استخوان

ــراي   ] شناســي باســتان[ ــا مســقف ب ــاز ي ــاني روب مك
 گردآوري استخوان اجساد

  
 boning  زدايي استخوان

 جدا كردن استخوان از انواع گوشت ]غذا نّاوريف [

  
 cold boning  زدايي  سرد استخوان

اي كـه   الشـه اسـتخوان از   جدا كـردن  ]غذا نّاوريف [
ساعت در دمـاي يـك تـا     48پس از ذبح به مدت 

 دو درجة سلسيوس نگهداري شده است

  
 hot boning  زدايي  گرم استخوان

اي كـه   الشـه جدا كـردن اسـتخوان از    ]غذا نّاوريف [
ــاي    ــح در دم ــس از ذب ــيوس   16پ ــة سلس درج

 دماآمايي شده است

  
 زدايي  مكانيكي استخوان

   mechanical boning 

ــاوريف [ ــا   الشــهجــدا كــردن اســتخوان از  ]غــذا نّ ب
 زدايي استخوانتجهيزات مخصوص 

  
 ossuary cave  غار استخوان

خانه  عنوان مرده  غاري كه از آن به ] شناسـي  باستان[
بــراي نگهــداري اســتخوانهاي اجســاد اســتفاده  

 شد مي
  

 deboning  گيري استخوان

ك گوشتي كـه  جدا كردن قطعات كوچ ]غـذا  نّاوريف [
هنــوز بــه اســتخوانها  زدايــي اســتخواناز پــس 

 است  چسبيده



 اسيدباري

 

  
 astudan, astodan  ستوداناَ

در آن مبتني  تدفيناي كه  گوردخمه ] شناسـي  باستان[
 بر سنتهاي دين زرتشت بوده است

  
 Spinacia  اسفناج

سـالة افراشـته،    سردة دوپايـة علفـي يـك    ] گياهي [
ي مركزي و بدون كرك با سه گونه كه در آسيا

ــي  ــي رشــد م ــان   غرب ــن گياه ــاي اي ــد، برگه كنن
جنســي  دار و متنــاوب و گلهايشــان تــك دمبــرگ

 است
  

  junk  اسقاطي
نشـدة   شـده يـا فـراوري    مواد فراوري ]زيست محيط[

  مناسب براي بازمصرف يا بازيافت
 acidosis  اسيدباري

اثر افزايش غلظت اسيد يـا   وضعيتي كه بر ]غذيهت [
در خـون و بافتهـاي بـدن    كاهش ذخاير قليـايي  

منجــر خــون  pHشــود و بــه كــاهش  ايجــاد مــي
 شود مي

  
 respiratory acidosis  اسيدباري  تنفسي

اكسـيد   ناشي از باقي ماندن دي اسيدباري ]غذيهت [
 صورت حاد يا مزمن  كربن در ششها به

  
 وسازي اسيدباري  سوخت

   metabolic acidosis 

ــهت [ ــزايش اســيدباري ]غذي اســيدهاي  ناشــي از اف
 كربنات يا هر دو غيرآلي يا كاهش بي

  
 omega‐3 fatty acid  3اسيد  چرب  امگا

اش بـر   اسيد چربي كه اولين پيوند دوگانه ]غذيـه ت [
  روي سومين كربن انتهاي متيلي واقع است

  
 omega‐6 fatty acid  6اسيد  چرب  امگا

اش بـر   اسيد چربي كه اولين پيوند دوگانه ]غذيـه ت [
 ن كربن انتهاي متيلي واقع استروي ششمي

  
 بسياربلندزنجير اسيد  چرب  بس

   ultra long‐chain fatty acid, ULCFA 

تـا   30اسيد چربي با دنبالة كربني به طول  ]غذيهت [
 كربن 38

  
 اسيد  چرب  بسياربلندزنجير

   very long‐chain fatty acid, VLCFA 

تـا   24 اسيد چربي با دنبالة كربني به طول ]غذيهت [
 كربن 28

  
 trans‐fatty acid  اسيد  چرب  ترانس

اسيد چربي كه اتمهاي هيدروژن متصل به  ]غذيهت [
ــه   ــد دوگان ــر در پيون ــاي درگي اش، در دو  كربنه

 سوي پيوند قرار دارند

  
 polyprotic acid اسيد  چندپروتوني

ــيمي[ ــون    ] شـ ــك پروتـ ــيش از يـ ــا بـ ــيدي بـ اسـ
 شدني اخراج

  
 diprotic acid اسيد  دوپروتوني

اســيدي كــه در آن دو اتــم هيــدروژن     ] شــيمي[
 پذير در مولكول وجود دارد يونش

  
 ,acid‐loving, acidophilus  اسيددوست

  acidophilic 



  رياسيدبا

ويژگي گياهي كـه بـراي رشـد     ]گيـاهي ل، زراعت، جنگ[
  بيشينه به محيط اسيدي نياز دارد

  
 domain sharing اشتراك  حبه

ــانپ [ ــي روتگ ــور  ] شناس ــك حض ــةي ــژه در  حب وي
 پروتئينهاي متفاوت

  

 tidal bore  اُشتُرك  كشَند

 )estuary(موجي كه در پايرود  ] ي، جوشناس قيانوسا [
  آيد در هنگام مد پديد مي

  
 dripping  اشك  كباب

اي كـه در هنگـام    نشـده  چربي فراوري ]غذا نّاوريف [
طبخ غـذا از بافتهـاي پرچربـي يـا اسـتخوانهاي      

كـردن از   و نيز در هنگـام كبـاب    اوگگوسفند يا 
 شود گوشت خارج مي

  
 minor modification  اصالح  جزئي

كـه    نحـوي  تغيير در طراحـي هـواگرد بـه     ] هوايي[
هـــــاي  صـــــالحيت پـــــروازي و مشخصـــــه

  محيطي آن تغيير نكند زيست
 major modification  اصالح  كلي

گونــه تغييــر در طراحــي يــك  انجــام هــر ] هــوايي[
در نتيجة آن دريافت گواهينامة جديد  هواگرد كه

تغييـر وزن و حـدود    زيـرا  سـت، ناپذير ا اجتناب
و اسـتحكام   )centre of gravity limits(گرانيگـاه  

ــوان و   ــع تـ ــاركرد منبـ ــارايي و كـ ــازه و كـ سـ
ــه ــت   مشخص ــروازي و زيس ــاي پ ــي و  ه محيط

 شود تأييد بايد صالحيت پروازي آن 
  

  add fare  كرايه اضافه

كراية اضـافه بـراي تغييـر درجـة     . 1 ] شـهري  درون[
پرداخــت كرايــة اضــافه در مقصــد در  . 2بليــت 

اي كــه كرايــه بــر اســاس مســافت اخــذ  ســامانه
شـود و اعتبـار باقيمانـده در بليـت كمتـر از       مي

 كراية واقعي است

  
 flag surtax  ماليات  پرچم اضافه

مالياتي اضافي كه كشورها از كشـتيهايي   ] دريايي[
 كنند را ندارند، دريافت ميآنها  پرچمكه 

  
 ,castration anxiety  اضطراب  اَختگي

  castration fear 

شـدن بـه     بچه از اخته اضطراب پسر ] شناسـي  روان[
دليل احساسات جنسـي نسـبت بـه      دست پدر به 

 مادر

  
  distress  اضطرار

وضعيتي كه در آن كشتي يا فـرد سـوار    ] دريايي[
كمـك   و نياز به  روست بر آن با خطر جدي روبه

  آني دارد
  وضعيت  اضطراري .متـ 

  
 information handling  آمايي اطالع

ــداريك [ ــراهم ] تابـ ــد فـ ــازماندهي ،آوري فراينـ  ،سـ
 ،تبيـين  ،تحليـل، اشـاعه   ،بازيـابي  ،سـازي  ذخيره

 بازاريابي و روزآمدسازي انواع اطالعات
  

 visa information اطالعات  رواديد

مربوط به اخذ مجوز قـانوني  اطالعات  ] ردشگريگ [
 از آن خروجبه يك كشور و عبور و  ورودبراي 

  
 اطالعات  ساختمند



 اطالعات  ناساختمند
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   structured information 

ــداريك [ ــل  ] تاب ــات تحلي ــده اطالع ــزا و   ش ــا اج اي ب
ــهاي    ــزا و بخش ــود داراي اج ــه خ ــهايي ك بخش

 ريزتري هستند
  

 اطالعات  سازماني
   departmental intelligence 

اطالعاتي كه هر اداره يا سـازمان دولتـي    ] نظامي[
 خود به آن نياز دارد وظايفبراي انجام 

  
 اطالعات  فراغتي ـ ورزشي

  information about sport and 
  leisure facilities 

اطالعــات تســهيالت ورزشــي و   ريــز ] ردشــگريگ [
ــه در     ــم از اينك ــد اع ــود در مقص ــي موج فراغت

 باشد قرارداد قيد شده باشد يا نشده

  
 اطالعات  مضبوط

   recorded information 

اي ثبـت   اطالعاتي كه در هر نوع رسـانه  ] تابداريك [
 يا ضبط شده باشد

  
 اطالعات  مقصد

  destination information 
اطالعات عمومي و كـاربردي دربـارة    ] ردشـگري گ [

 مقصد كه پاسخگوي نياز مسافران است

 اطالعات  ناساختمند
   unstructured information 

  نشده بندي بخشوضوح  اطالعاتي كه به ] تابداريك [
 است

  
 ساختمند اطالعات  نيم

   semi‐structured information 

 اطالعات ساختمندنوعي اطالعات كه از  ] تابداريك [
 تشكيل شده است ناساختمندو 

  
 اطالعات  ورود

  entry information about a country 

اطالعات مربوط به قـوانين و مقـررات    ] ردشگريگ [
  از آن خروجبه يك كشور و عبور و  ورود

  
 هاي  محلي اطالعات  هزينه

  information about typical costs 

هاي اضـافي   اطالعات مربوط به هزينه ] ردشگريگ [
احتمالي خريد كاالهاي محلي و خدمات متـداول  

 در هر مقصد گردشگري

  
 informationalisation  شدن اطالعاتي 

فرايند پيشـرفت اجتمـاعي در انتقـال از     ] تابداريك [
 جامعة اطالعاتيجامعة صنعتي به 

  
 ,information artifact  افزار اطالع

  information ware, infoware 

وان اطالعات را در بتهر نوع افزاري كه  ] تابداريك [
آن ذخيره و بازيابي كرد يا احتماالً تغيير شـكل  

 داد
  

 information foraging  پالي اطالع

ويژه بـا اسـتفاده    جستجوي اطالعات به ] تابداريك [
از راهبردهــايي شــبيه بــه جســتجوي علــف در  

 خواران علف

 informativeness  دهندگي اطالع

دهــي بــه  توانــايي يــك منبــع در اطــالع ] تابــداريك [
 كاربران براي افزايش رضايتمندي آنان

  



  اطالعات  ناساختمند

 infomania  شيدايي اطالع

كنكاش مداوم و افراطي بـراي كسـب و    ] تابداريك [
پخش اطالعات و دانش كه در نتيجـة آن فـرد از   
توجه كافي به امـور اساسـي زنـدگي خـود بـاز      

 ماند مي

  
 information agent  گزار اطالع

فرد يا سازماني كه نيازهـاي اطالعـاتي    ] تابداريك [
فع را ر خدمات اطالعاتيسازان  كاربران يا فراهم

 كند مي

  
  گزاري گاه  اطالعنب  ←گزاري   اطالع

  
 ,information mapping  نگاري اطالع

  infomapping 

فن تحليل و ساماندهي و ارائة اطالعات  ] تابداريك [
اي كه محتواي آن بتواند  گونه  در يك سازمان به

آسانتر و سريعتر در اختيار مديران و كاركنـان  
 قرار گيرد

  
 ,information graphics  نگاشت اطالع

  infographics 

هـا   بازنمود نگاشتاري اطالعات يـا داده  ] تابداريك [
 يا دانش

  
 delivery note, DN  اعالم  وصول

دهد جاي كاال بـراي   مدركي كه نشان مي ] دريـايي [
بارگيري در كشتي از پيش ذخيره شده اسـت و  
همراه با كـاال بـه افسـر اول يـا بارشـمار ارائـه       

 شود مي

  كشي  اُفتان كمانه  ←اُفتان  

  
  hearing loss 1, HL  شنوايي   اُفت

  كاهش حساسيت شنوايي
  

 اُفت  شنوايي  آميخته
   mixed hearing loss 

اي كـه بـا    اُفت شنوايي رسانشـي  ] شناسـي  نواييش [
 همراه است عصبي ـ اُفت شنوايي حسي

  
 اُفت  شنوايي  اكتسابي

   acquired hearing loss, 
  adventitious hearing loss  

كـه پـس از    شـنوايي  اُُفـت   نـوعي  ] شناسي نواييش [
دهد و ناشي از عوامل  گفتار و زبان رخ مي رشد 

  غيروراثتي است
  

 حلزوني اُفت  شنوايي  پس
   retrocochlear hearing loss  

ناشــي از  اُفــت شــنوايينــوعي  ] شناســي نواييشــ [
  نوايي اختالل در بخشهاي پس از حلزون ش

  
 عصبي ـ اُفت  شنوايي  حسي

    sensorineural hearing loss, 
    sensory‐neural hearing loss, SNHL 

 اُُفــت شــنوايي هــر يــك از انــواع ] شناســي نواييشــ [
 ناشي از اختالل در حلزون يا عصب شنوايي

  
 اُفت  شنوايي  رسانشي

   conductive hearing loss 

ناشي از اخـتالل در   شنوايي   اُفت ] شناسـي  نواييش [
رغـم عملكـرد    يا استخواني علـي  رسانش هوايي
  بهنجار حلزون



 اُفت  شنوايي  نشانگاني

 

 اُفت  شنوايي  عضوي
   organic hearing loss 

ناشــي از آســيب  شــنوايي  اُفــت ] شناســي نواييشــ [
شـناختي در دسـتگاه    كالبدشناختي يـا كارانـدام  

 شنوايي

  
 اُفت  شنوايي  غيرعضوي

   nonorganic hearing loss  
كـه علـت    اُفـت شـنوايي   گونه هر ] شناسـي  نواييش [

شناختي نداشته  آشكار كالبدشناختي يا كاراندام
  باشد

 اُفت  شنوايي  كاركردي .متـ 

  functional hearing loss 
  

  اُفت  شنوايي  كاركردي
  اُفت  شنوايي  غيرعضوي  ←

  
   اُفت  شنوايي  كمينه

   minimal hearing loss 

اُفــت شــنوايي يــك از انــواع  هــر ] اســيشن نواييشــ [
  كـه بـه كمتـرين تـدابير درمـاني      عصبي ـ حسي

  بي ـعص ـ ل اُفت شنوايي حسيـد، شامـنياز دارن
  عصـبي دوطرفـة    ـ سيـطرفه، اُفت شنوايي ح يك

 عصبي بسامدباالـ  ماليم و اُفت شنوايي حسي
  

 اُفت  شنوايي  مادرزاد
   congenital hearing loss 

كـه معمـوالً    اُفـت شـنوايي   نـوعي  ] شناسي نواييش [
 دهد پيش از تولد يا در هنگام آن رخ مي

  

 اُفت  شنوايي  نانشانگاني
   nonsyndromic hearing loss 

ناشــي از انتقــال  اُفــت شــنوايي ] شناســي نواييشــ [
وراثتي جورفامتني نهفته يا بارز كه بـا عالئـم و   

 هاي ديگر همراه نيست نشانه

 نشانگاني اُفت  شنوايي 
   syndromic hearing loss 

همــراه بــا  اُفــت شــنوايي نــوعي ] شناســي نواييشــ [
اختالالت پزشـكي ديگـر كـه مجموعـاً نشـانگان      

 دهند خاصي را تشكيل مي

  
 زاد اُفت  شنوايي  نوفه

   noise‐induced hearing loss, NIHL 

 گيـري  نوفهناشي از  اُفت شنوايي ] شناسـي  نواييش [
 تمرشديد و مس

  
 enhanceosome تن ي افزا

بعـدي كـه از    همتافتي با سـاختار سـه   ] شناسـي  ژن[
شونده به  عوامل رونويسي و پروتئينهاي متصل

  تشكيل شده است افزايشگر
  

  ,ehancer  افزايشگر
  strong positive element, SPE, 
    upstream activator sequence, UAS 

افزايش ميزان يك توالي دنا كه موجب  ] شناسـي  ژن[
 شود رونويسي ژنها در بافتهاي خاص مي

  enhancer element  عنصر  افزايشگر .متـ 
 enhancer sequence  توالي  افزايشگر        
  افزايشگر  رونويسي        

  transcriptional enhancer 
  

  فزايشگرا   ←افزايشگر  رونويسي  
  

 Platonism  گرايي افالطون



  اُفت  شنوايي  نشانگاني

فلسفة رياضي كـه بـر اسـاس     مكتبي در ] رياضي[
آن اشــياي منطقــي و رياضــي مســتقل از ذهــن  

 انسان هستند
  

  declinist  باور افول
  باوري افولفرد معتقد به  ] ياسيس[

 declinism  باوري افول

تـوان   كاهش بودن روبهباور يا اعتقاد به  ] ياسيس[
 و موقعيت نسبي قدرتهاي جهاني

  

 critical item اقالم  حياتي

تسليحات يا مـوادي كـه از لحـاظ نظـامي      ] نظامي[
اهميت ويژه دارنـد، ولـي موجـودي آنهـا انـدك      

 است
  

 periglacial climate  اقليم  پيرايخساري

] ـوجوار بـا كالهـك    اقليم ويژة مناطق كامالً هم ]ج
 اي يخي يا يخسار قاره

  

 ice‐cap climate  اقليم  كالهك  يخي

] ـوكه دماي آن  اقليم مناطق كالهك يخي جهان ]ج
كاسـت آن هرگـز    اي پايين است كه يـخ  اندازه  به 

  بيش از انباشت ساالنة يخ و برف آن نيست
  frost climate  اقليم  يخبندان.متـ 

 اقليم  يخبندان  دائمي        
  perpetual frost climate 

  

  اقليم  كالهك  يخي  ←اقليم  يخبندان  
  

  اقليم  يخبندان  دائمي
  هك  يخياقليم  كال  ←

  

 domain fusion الحاق  حبه

تلفيق دو يا چند تـوالي سـاختگي    ] شناسي روتگانپ [
يا طبيعي نامرتبط در يك مولكـول دنـاي منفـرد    

هــاي پــروتئين خاصــي را رمزگــذاري  حبــهكــه 
 كنند مي

  

 نگاري  حلزون الكترو
   electrocochleography, ECochG, 
  ECoG, cochleography  

آزمـوني بـراي بررسـي عملكـرد      ] اسيشن نواييش [
ــه  ــزون و عصــب هشــتم جمجم ــت   حل ــا ثب اي ب

  پتانسيلهاي برانگيختة شنوايي حاصل از آنها
  نگاري حلزون .متـ 

 الكترود  استاندارد  هيدروژن
  standard hydrogen electrode,  
  standard reference half‐cell 

الكتـرود پالتـين در يـك مـوالر اسـيد در       ] شيمي[
 مجاور گاز هيدروژن در فشار يك بار

  
 ,auxiliary electrode الكترود  كمكي

  secondary electrode 

الكترودي كه جريان را به الكتـرود مـورد    ] شيمي[
 كند آزمايش منتقل مي

  
 reference electrode الكترود  مرجع

ناپـذيري كـه پتانسـيلهاي     الكتـرود قطـبش   ] شيمي[
گيـري   كند و در اندازه مي تكرارپذير بااليي توليد

pH رود نگاري به كار مي و آناليز قطبش 

  
 نگار الكترودودوك

   electronystagmograph 

دســــتگاهي بــــراي انجــــام  ] شناســــي نواييشــــ [
 نگاري  الكترودودوك

  
 نگاري الكترودودوك

   electronystagmography, ENG 



 الكترومغزنما

 

آزمـوني بـراي بررسـي عملكـرد      ] شناسي نواييش [
گاه دهليزي گوش دروني كه در آن با قـرار  دست

را  دودوكدادن الكترودهايي در اطـراف چشـم   
 كنند ثبت مي

  
 قلبي نگارة  درون الكتروقلب

   intracardiac electrocardiogram 

ــة[ ــكي پاي ــرات    ] پزش ــر روي آن تغيي ــه ب ــواري ك ن
پتانسيل الكتريكي ناشي از فعاليت الكتريكي قلب 

قر در درون قلــب ثبــت كمــك الكتــرود مســت بــه 
  شود مي

 نايي نگارة  سرخ الكتروقلب
   esophageal electrocardiogram 

ــة[ ــكي پاي ــرات    ] پزش ــر روي آن تغيي ــه ب ــواري ك ن
پتانسيل الكتريكي ناشي از فعاليت الكتريكي قلب 

كمك الكترود واردشده بـه درون مـري ثبـت     به 
  شود مي

  
  electromyograph  نگار الكتروماهيچه

  نگاري الكتروماهيچهابزاري براي  ] پزشكي پاية[
  

 electromyogram  نگاره الكتروماهيچه

نگاري بر روي  آنچه در الكتروماهيچه ] پزشكي پاية[
  شود ثبت مي نگار الكتروماهيچهنوار 

 نوار  ماهيچه .متـ 
  

 نگاري الكتروماهيچه
   electromyography, EMG  

فعاليـت   روشي بـراي ثبـت الكتريكـي    ] پزشكي پاية[
  ها در حالت استراحت اي ماهيچه ياخته برون

  
 electroencephalograph  الكترومغزنگار

 الكترومغزنگاريابزاري براي  ] پزشكي پاية[
  

 الكترومغزنگاره
   electroencephalogram, EEG  

نواري كه بر روي آن پتانسيل ناشـي   ] پزشكي پاية[
ز هاي عصبي مغـز ا  از جريان خودانگيختة ياخته

  شود روي جمجمه ثبت مي
  نوار  مغز .متـ 

  
 الكترومغزنگاري

   electroencephalography  
هاي عصـبي مغـز    ثبت پتانسيل ياخته ] پزشـكي  پاية[

  از روي جمجمه
 electroencephaloscope  الكترومغزنما

ابــزاري بــراي نمــايش پتانســيل     ] پزشــكي پايــة[
 هاي عصبي مغز از روي جمجمه ياخته

  
 flag waiver  چمامتياز  پر

ــايي[ ــوري، علـــي  ] دريـ ــه كشـ ــازي كـ ــم  امتيـ رغـ
برخورداري از ناوگان ملي، براي حمل كاالهـاي  

ديگـر كشـورها    پـرچم خود به كشـتيهاي تحـت   
 كند واگذار مي

  
 proteome signature امضاي  پروتگان

ــانپ [ ــي روتگـــ ــي از   ] شناســـ ــاي خاصـــ الگوهـــ
هاي مختلف يك سـامانة زيسـتي در    زيرپروتگان

 ان و مراحل تكوينيِ معينزم

  
 ,information security  امنيت  اطالعات

  INFOSEC 

هـاي اطالعـاتي در    محافظت از سـامانه  ] تابـداري ك [
ــتكاري    ــا دس ــاز ي ــيهاي غيرمج ــل دسترس مقاب



  الكترومغزنما

سازي يا پـردازش يـا    اطالعات در مرحلة ذخيره
 انتقال

  
  salvage 1  اموال  بازگشته

ــايي[ ــ   ] دري ــامل كش ــوال ش ــامي ام ــار و تم تي و ب
كه در فراينـد بـازگرداني     ملحقات مربوط به آن

  شود نجات داده مي
  بازگشته .متـ 

  
 Punica  انار

ــاهي [ ــرده ] گي ــك از  س ــاناي كوچ ــي  اناري درخت
دار كــه  اي بــارده و خــزان كوچــك يــا درختچــه

مهمترين گونة ايـن سـرده انـار معمـولي اسـت؛      
گونة ديگـر آن بـومي جزيـرة سوكوتراسـت بـا      

اي بــا طعــم  يي بــه رنــگ صــورتي و ميــوهگلهــا
 تر از انار معمولي ترش

 Punicaceae  اناريان

اي از موردسانان با يك سـرده و دو   تيره ] گياهي [
گونــه و برگهــاي ســاده بــا آرايــش مــارپيچي و 

  كــه گلهــاي آنهــا بــه  )stipule(بــدون گوشــواره 
است با پـنج تـا    )perigynous(صورت پيرامادگي 
پرچم  شمار فراوانيلبرگ و هشت كاسبرگ و گ

اند؛ ميوة آنها كـه در   و برچه كه به نهنج چسبيده
اي پايا قرار دارد داراي پوست چرمي  زير كاسه

 و تعداد زيادي دانه و برگهاي گوشتي است
  

 concentration yard  انبارگاه  مركزي

محل نگهداري چوب كاغذ بـراي بـارگيري    ]جنگل[
 غذسازيمجدد و انتقال به كارخانة كا

  
 accumulation  انباشت

]وشناسـي، مقـدار بـرف يـا ديگـر       در يخسـار  ]ج
شكلهاي آب جامد كه به يخسار يا ميـدان بـرف   

 شود افزوده مي
  

 snow accumulation  انباشت  برف

]وعمق برف بـر روي زمـين از زمـان شـروع      ]ج
 بارش يا از زمان ديدباني قبلي

 snow depth  ژرفاي  برف .متـ 
  

 transference  1ل اانتق

ــي روان[ ــاوي رواندر  ] شناســ ــرونكــ ــي  ، بــ فكنــ
(projection)  احساســــــــات و آرزوهــــــــاي

فكنـي   ، يعني برونكاو روانناخودآگاهانة فرد به 
آن دسته از احساسات و آرزوهايي كه در اصل 

اند به افـراد مهـم زنـدگي فـرد در      معطوف بوده
 اش، مانند پدر و مادر دوران كودكي

  
  transmission  2 انتقال

زا از يـك ميزبـان    رفتن عامل بيماري ]سالمت علوم[
  به ميزبان ديگر
 countertransference  انتقال  وارون

واكنشـهاي ناخودآگـاه درمـانگر بــه     ] شناسـي  روان[
بيمار و فراينـد انتقـال او كـه بـر پايـة نيازهـا و       

ــانگر   تعارضــهاي روان شــناختي شخصــيِ درم
 گيرد شكل مي

  
  salvage association, SAردانيانجمن  بازگ

تشكيالتي با نمايندگاني در سراسر جهان  ] دريايي[
  كنند كه به امور بازگرداني رسيدگي مي

  
 انجمن  حمايت  و  جبران  خسارت

   protection and indemnity club, 
  P and I club, pandi club, 



 انفاب

 

  protection and indemnity association  

كشـتيها بـراي    مالكـان نجمني متشكل از ا ] دريايي[
هـاي   حمايت از آنان و جبران خساراتي كه بيمـه 

 پردازند دريايي عادي آنها را نمي

  
  انحراف  مغناطيسي

    magnetic deviation 
النهـار مغناطيسـي و    زاوية ميان نصـف  ]ژئوفيزيك[

 نما محور صفحة قطب
  

  اندامگان  نشانگر  آلودگي
    pollution indicator organism 

هاي گيـاهي يـا جـانوري كـه در      گونه ]زيست محيط[
شـوند و وجودشـان    آبهاي آلـوده مشـاهده مـي   

 آب استخاصي در دليل بر آلودگي 
  

 vibrational energy  انرژي  ارتعاشي

اختالف انرژي مربوط بـه دو حالـت يـك     ]فيزيـك [
مولكول دواتمـي هنگـامي كـه در يـك حالـت، از      

ر، از ارتعــاش آن چــرخش آن و در حالــت ديگــ
 شود نظر مي صرف

 translational energy  انرژي  انتقالي

انرژي جنبشي ناچرخشي جسم يا سامانه  ]فيزيك[
ضـرب جـرم در    كه برابر است با نصف حاصـل 

 مجذور سرعت مركز جرم
  

 resonance energy انرژي  رزونانس

تفاوت بين انرژي پتانسيل گونة مولكـولي   ] شيمي[
 داراي كمترين انرژي پتانسيل و ساختار سهيم

  
 tidal energy  انرژي  كشَند

انرژي موجود در كشَندي كـه از   ] شناسي قيانوسا [
 يابد يك حوضه به داخل درياي آزاد جريان مي

  
 thermal energy  انرژي  گرمايي

انرژي خاص نـوترون گرمـايي در دمـاي     ]فيزيك[
 ولت است الكترون 025/0اتاق كه در حدود 

  
  رژي  مصرفي  فعاليت  بدنيان
    energy expended in physical activity  

شده در فعاليتهاي ارادي و  انرژي مصرف ]غذيهت [
  غيرارادي بدن

 EEPA  انفاب .اختـ 

  
 isolationist  انزواطلب

ــيس[ ــه   . 1 ] ياس ــد ب ــرد معتق ــيف ــت انزواطلب   دول
الملل  دولتي كه از مشاركت فعال در امور بين. 2

 جويد دوري مي
  

 isolationism  انزواطلبي

سياست دوري جستن از مشاركت فعال  ] ياسـي س[
 الملل در امور بين

  
  salvage money  انعام  بازگرداني

 بـازگرداني    كشـتي انعامي كـه بـه خدمـة     ] دريايي[
  شود پرداخت مي

  انرژي  مصرفي  فعاليت  بدني  ←  انفاب
  

 denial  انكار

اعي كه در آن افكـار و  سازوكاري دف ] شناسي روان[
احساسات و اعمال و وقايع دردناك و ناپذيرفته 
بــا بيــرون رانــدن از خودآگــاه ناديــده انگاشــته 

 شود مي

  



  انفاب

 denier  انكارگر

 انكـار فردي كه از سـازوكار دفـاعي    ] شناسي روان[
 كند استفاده مي

  
  نگاري  پپتيد انگشت
  نگاري  پروتئين انگشت   ←

  
  نگاري  پروتئين انگشت

   protein fingerprinting 

روشـــي بـــراي شناســـايي و  ] شناســـي روتگـــانپ [
ــيم    ــا كمـــك تقسـ ــروتئين بـ ــيف يـــك پـ توصـ

جزئــي كــه الگــوي  )proteolytic(كــافتي  پــروتئين
  كند قطعات پپتيدي خاصِ آن پروتئين را ارائه مي

  نگاري  پپتيد انگشت .متـ 
  peptide fingerprinting 

  
 live scan  نگاري  خودكار انگشت

ثبت الكترونيكي اثر انگشت بدون نياز بـه   ] نظـامي [
 كاغذ و جوهر

  
 zinc finger دار انگشتة  روي

ــانپ [ ــي روتگ ــه ] شناس ــا   حب ــز روي ب ــاوي فل اي ح
ــاي    ــه در پروتئينهــ ــي كــ ــاالت عرضــ اتصــ

 شونده به دنا مشترك است متصل
  

 parasite انگل

ــرب [ ــه  ]ميك ــه ب ــا    موجــودي ك ــاري ي ــور اجب ط
درون يا بر روي موجود زندة ديگر  اختياري در
كند و براي ادامة زنـدگي بـه ميزبـان     زندگي مي

  نيازمند است
 .اين واژه مصوب فرهنگستان اول است* 

  

 parasitology شناسي انگل

شناسـي و پزشـكي    اي از زيسـت  شاخه ]ميكرب [
زيسـتي و بيماريهـاي    هاي مختلف هم كه به جنبه

 پردازد مي و ميزبان انگلي و روابط  انگل

  
  شناسي  باليني انگل

   clinical parasitology 

كه بـه مطالعـة    شناسي انگلاي از  شاخه ]ميكرب [
ي انگلـــبيماريهـــاي عفـــوني ناشـــي از عوامـــل 

 پردازد مي

  
  شناسي  پزشكي انگل

   medical parasitology 

كه بـه مطالعـة    شناسي انگلاي از  شاخه ]ميكرب [
 پردازد نسان ميزا در ا هاي بيماري انگل

  
  شناسي  مولكولي انگل

   molecular parasitology 

كـنش آنهـا بـا     هـا و بـرهم   انگـل مطالعة  ]ميكـرب  [
ــا اســتفاده از فنّاوريهــاي تشــخيص   ــا ب ميزبانه

 مولكولي

  
 parasiticide كُش انگل

هـاي موجـود    انگلهر ماده يا عاملي كه  ]ميكرب [
 كشد در محيط تحت اثر خود را مي

 Vitis  انگور

باالرونده با حـدود   انگورياناي از  سرده ] گيـاهي  [
روينـد؛   گونه كه عمدتاً در نيمكرة شمالي مـي  60

جنسـي يـا بـا عملكـردي      پر و تك گلهاي آنها پنج
هـاي آن يـا اصـالً     جنسي است و اكثـر گونـه   تك
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ــه و     ــل رفت ــا تحلي ــا كاســة آنه ــد ي كاســه ندارن
ارچه گلبرگهايشان در نوك به هم چسبيده و يكپ

شده است، امـا در قاعـده از هـم جـدا هسـتند و      
  دار است يا دندانه برگهايشان سبز و لَپي

  
 Vitales  انگورسانان

دار باالرونـده بـا    اي از گياهان گـل  راسته ] گياهي [
گونـه كـه    850يك تيره و پانزده سرده و حدود 

بيشــتر در نــواحي گرمســيري يــا معتــدل گــرم  
 رويند مي

  
 Vitaceae  انگوريان

ــاهي [ ــره ] گي ــاناناي از  تي ــا   انگورس ــده ي باالرون
ندرت علفي بـا پـانزده سـرده و     اي يا به درختچه

ــي   700 ــان م ــه در سراســر جه ــه ك ــد؛  گون روين
دار غالباً سـاده   سبز يا خزان برگهاي آنها هميشه

و گاهي مركب با آرايش متقابل يا متناوب اسـت  
 ستپر ا و گلهايشان منظم و معموالً چهار يا پنج

  
  فرمان انهدام  به

 فرمان سامانة  انهدام  به  ←
  

 ship breaker  چي  كشتي اوراق

سازي كشتيهاي قديمي و  فردي كه اوراق ] دريايي[
 دهد فرسوده را انجام مي

 shipbreaking  سازي  كشتي اوراق

اوراق كردن كشتيهاي قديمي و فرسـوده   ] دريايي[
 براي استفاده از قطعات و فلزات آنها

  
 crank handle  اهرم  دستي

انــدازي دســتي ماشــين  ابــزاري بــراي راه ] ريلــي[
 سوزن الكتريكي و الكتروهيدروليكي

  

 province  ايالت

بخشي از آب دريا يا اقيانوس كه  ] شناسي قيانوسا [
ــايي   ــاي ژرفــ ــر ويژگيهــ  bathymetric(از نظــ

elements( با نواحي اطراف متفاوت است  
 )features(ده بــا ســيماهاي اي گســتر پهنــه ] زمــين[

  شود مشابه كه در مجموع يك واحد شناخته مي
  

  oceanic province  ايالت  اقيانوسي
متـر   200اي كه عمق آن از  ناحيه ] شناسي قيانوسا [

  بيشتر است
  

 neritic province  ايالت  پايابي

تا عمق  خط كرانهاي كه از  ناحيه ] شناسـي  قيانوسا [
 گيرد يمتر را دربرم 200

  
 abyssal hill province  مغاكي ايالت  تپه

اقيانوسي پوشيده از  مناطق ژرف ] شناسي قيانوسا [
 هاي مغاكي تپه

  
  انگاشته ايمن

    generally recognized as safe, GRAS 
ويژگي فهرستي از اجزاي غذا كه مصرف  ]غذيـه ت [

خطـر   آنها از سـوي نهادهـاي ايمنـي غـذايي بـي     
 شود اعالم مي

  



  

  ب
 wind crust  بادپوسته

] ـواثر فشار ناشـي از   كه بر پوسته برفنوعي  ]ج
وزش باد بر روي بـرف موجـود تشـكيل شـده     

 باشد
  

 wind slab  بادتختال

] ـوكه در نتيجة وزش باد به پوسته برفنوعي  ]ج  
اي بـر روي   بـرف سـخت و فشـرده    صورت تكه

 نشيند قسمتهاي مناسب مي
  

 wind burn, wind injury  بادزدگي

 تغيير رنگ و پژمردگي برگهـاي گيـاه بـر    ]زراعت[
اثر وزش باد شـديد در زمـان خاصـي از دورة    

 رويش
  

  wind tide, wind setup  كشَند باد
اخـتالف سـطح تـراز آب     ] زمينجو، ي، شناس قيانوسا [

ساكن، بين بخشهاي بادسو و بادپناه تـودة آب،  
  اثر تنش باد بر

  

 Solanum  بادنجان

برگ  سانان علفي پهن اي از بادنجان سرده ] ياهيگ [
اي يـا درختـي    اي يا درختچه يا باالرونده يا بوته

گونه كه  2000تا  1500كوچك يك يا چندساله با 
تنوع و گسترش جهاني دارنـد و شـامل گياهـان    

ي گياهـان  شـمار خوراكي ارزشـمند و همچنـين   
دار و  سمي هستند؛ برگهـاي آنهـا معمـوالً كـرك    

متناوب است و گلها اغلب بر روي محـور   پهن و
هاي  شكل منفرد يا خوشه برگي يا نزديك آن به 

رويد و كاسة آنها پيوسته و جامشـان    گل مي كم
 منظم است

  
 Solanaceae  بادنجانيان

سانان علفي يا درختـي   اي از بادنجان تيره ] گياهي [
سـرده و   95اي يا باالرونده با حدود  يا درختچه
گونــه كــه در امريكــاي مركــزي و  2000بــيش از

جنوبي بيشترين تنـوع را دارنـد، امـا در منـاطق     
رويند؛ برگهاي آنها متناوب است  سرد اصالً نمي

ــرك  ــب ســطحي ك ــبناك دارد و  و اغل دار و چس
شكل بـا پـنج    گلهايشان معموالً مخروطي يا قيف

  گلبرگ پيوسته است
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 liquid water loading  بار  آب  مايع

] ـوهـوا بـه    ار آب مايع موجود در يك بستهمقد ]ج
صورت قطركهاي اَبر يا باران يا يخ كـه معمـوالً    

بر حسب درصد يا بر مبناي كسـري از وزن يـا   
 شود هوا بيان مي حجم آن بسته
 supercooled rain  باران  اَبرسرد

]وبارش به صـورت مـايع در دمـاي كمتـر از      ]ج
 انجماد

  
 rain crust  پوسته باران

] ـوناشي از يخ زدن دوبـارة   پوسته برفنوعي  ]ج
بلورهاي سطحي برف كه بـارش بـاران آنهـا را    

 دار كرده است ذوب يا نم
  

 landing  بارانداز

اي در جنگـل كـه در    شـده  منطقة پاكسازي ]جنگـل [
ها را براي انتقال بـه خـارج از جنگـل در     آن بينه

 كنند كاميون بارگيري مي
  

 شدة  طرح ريزي بار  برنامه
   scheduled design load 

ونقـل   حداكثر مسافري كه بنگاه حمـل  ] شهري درون[
براي سوار شدن در يك وسيلة نقلية عمومي در 

 كند بيني مي زمان معين پيش مدت
  

 packing  باربندي

  صورت ايمن بستن بارها به  ] دريايي[
  

 bearing strength  بارپذيري

سـتر  مقدار وزني كـه هـر نـوع خـاك يـا ب      ]جنگل[
 تواند تحمل كند مي

  
 mutational load  بار  جهشي

ــار   ] شناســي ژن[ ــا زيانب ــامطلوب ي تجمــع ژنهــاي ن
درپي در خزانـة ژن يـك    حاصل از جهشهاي پي

  جمعيت
 genetic load, genetic burden  ژني بار  .متـ 

  

 كرايه بار  حجم
   measurement rated cargo 

بـر اسـاس   باري كه كراية فرسـت آن را   ] دريـايي [
 كنند شده محاسبه مي حجم اشغال

  
 cloud electrification  باردارشدن  اَبر

]وشود فرايندي كه در آن اَبر باردار مي ]ج 
  

  بار  جهشي  ←بار  ژني  
  

 glycemic load  بار  قندخوني

غذا در ميزان  نماية قندخونيضرب  حاصل ]غذيهت [
 كربوهيدرات موجود در آن

  
  نبارگذاري  گليكوژ

    glycogen loading, 
  glycogen supercompensation 

از  سرشـــارهمـــراه كـــردن رژيمهـــاي  ]غذيـــهت [
هـا را   كربوهيدرات با تمرينهاي بدني كه ماهيچه

سازيِ بيش از ظرفيـت گليكـوژن    قادر به ذخيره
 كند مي

  
 unpacking  بارگشايي

  خالي كردن بار از بارگنج ] دريايي[
  



  بار  مواد  محلول  كليوي

 

 glucose load  بار  گلوكوز

مقدار گلوكوز دريافتي از طريق تزريق در  ]غذيهت [
 رگ

  
 بار  مواد  محلول  كليوي

   renal solute load 
مقدار مواد زائد نيتروژنـي و كانيـايي كـه     ]غذيـه ت [

 بايد از كليه دفع شود

 Plantago  بارهنگ

ــاهي [ ــاناي از  ســرده ] گي ــي و   بارهنگي ــب علف اغل
گونـه و   200 اي بـا حـدود   درختچـه  ندرت نيمه به

برگهايي با سه تـا پـنج رگبـرگ مـوازي كـه در      
شـوند و يـك    بـرگ از هـم جـدا مـي     قسمت پهـن 

دمبرگ كاذب باريك در نزديـك سـاقه دارنـد و    
آذين آنها داراي يك مخروط كوتاه يـا سـنبلة    گل

افشاني  بلند با تعداد زيادي گل ريز است و گرده
 شود در آنها با باد انجام مي

  

 Plantaginaceae  بارهنگيان

اي  اي از نعناسانان علفي يا درختچـه  تيره ] گياهي [
گونه با گسترش جهاني كـه   270با سه سرده و 

در مناطق معتدل تنـوع فـراوان دارنـد و برخـي     
دار  هاي اين تيره جزء گياهان آبزي ريشـه  سرده

هستند؛ برگهاي گياهان اين تيره ساده يا مركـب  
گلهايشان بسـيار  با آرايش مارپيچي يا متقابل و 

 متنوع است
  

 baryon  باريون

هم پيوستن سه   اي از ذرات كه از به دسته ]فيزيك[
 شوند ساخته مي كوارك

  
 baryogensis  زايي باريون

ــك[ ــه     ]فيزي ــازين ب ــالم آغ ــه در ع ــدهايي ك فراين
تقارني بين ماده و پادمـاده انجاميـد و سـبب     بي

 چيرگي ماده شد
  

رازشبازب  retrofit, backfit 

ــيط[ ــت مح ــودگي در    ]زيس ــار آل ــزارة مه ــب اف نص
تأسيسات موجود بدون ايجاد تغييرات عمده در 

 آن تأسيسات
  

 irredentist  بازپيوندخواه

كسـي كـه خواهـان بازپيونـدي اسـت و       ] ياسيس[
 گرايش به اين جنبش دارد

 irredentism  بازپيوندخواهي

جنبش سياسي قومي يا ملي در كشوري  ] ياسيس[
بازگرداندن سرزميني بـا مشـتركات    كه خواهان

زباني و فرهنگي و قومي است كه ضميمة خـاك  
  كشوري ديگر است 

  
 reburial  بازتدفين

جا كردن بقاياي يـك جسـد از    جابه ] شناسـي  باستان[
 محلي به محل ديگر

  
  سپرده بازتدفين  آتش

    post‐cremation burial,  
    secondary cremation 

ي كه در آن بقاياي سوختة يك  نتدفي ] شناسي باستان[
جـا و در   جابـه  سـپاري  آتشمرده از محل اولية 
  شود دان ديگر نهاده مي يك گور يا استخوان

  
 bone remodeling  بازتنيدگي  استخوان



 بارهنگ

 

فرايند تخريـب و بازسـازي مـداوم بافـت      ]غذيـه ت [
اســتخوان كــه آن را قــادر بــه تــرميم و رشــد و 

 دكن تطابق با فشارهاي خارجي مي
  

 بازتوانبخشي  شنوايي
   auditory rehabilitation, AR, 
  aural rehabilitation 

نـوعي درمـان بـا هـدف كـاهش       ] شناسـي  نواييش [
پسازباني،  شنوايي كممشكالت ارتباطي ناشي از 

شــامل مراحــل تشخيصــي ماننــد تشـــخيص     
و معلوليت ارتباطي و مراحل درماني  شنوايي كم

ــوزش د  ــد آمـ ــي ماننـ ــار و و آموزشـ رك گفتـ
  گفتاردرماني و مديريت آموزشي

  1شنوايي  توانبخشي .متـ 
  شناسي  توانبخشي شنوايي        

  rehabilitative audiology 
 cloud feedback  بازخورد  اَبر

]وتغيير اثرهاي تابشـي اَبرهـا در واكـنش بـه      ]ج
 پريشيدگي اقليمي بيروني

  
 grafting efficiency بازده  پيوندزني

بســپارش پيونــدي، نســبت مقــدار  در هــم ] يميشــ[
تكپار پيوندخورده بر روي يـك زنجيـر بـه كـل     

 مقدار تكپار بسپارشده
  

  بازده  ظرفيت  حمل
    deadweight efficiency 

شـده در   گرفته نسبت ظرفيت حمل درنظر ] دريـايي [
جــا  طراحــي كشــتي بــه مقــدار بــاري كــه جابــه 

 شود مي
  

  ونقل  عمومي بازرس  حمل
    road supervisor,inspector,  
    route supervisor, street supervisor,  
    road foreman 

ونقل عمومي كه عمليـات   كارمند حمل ] شهري درون[
را ارزشيابي و بر ايمنـي و اجـراي قـوانين كـار     

كوشـد مشـكالت جـاري را     كند و مـي  نظارت مي
  حل كند

  
 بازرس  سانحة  دريايي

   marine casualty investigator 

داري كه مطـابق بـا قـانون     فرد صالحيت ] دريايي[
 مسئوليت بررسي سانحه يا حادثة دريايي را بر

 عهده دارد
  

 بازرسي  دامپزشكي
   veterinary inspection 

نظارت دولتـي بـر دام و طيـور بـراي      ]غذا نّاوريف [
  گوشت تضمين بهداشت و سالمت انواع 

  بازرسي  دامپزشكي  گوشت .متـ 
 بازرسي  گوشت        

  بازرسي  دامپزشكي  گوشت
  بازرسي  دامپزشكي  ←

  
  بندر  بازرسي  كشور  صاحب

   port state control 

نوعي بازرسي در بنـدر كـه هـدف از آن     ] دريايي[
حصول اطمينـان از انطبـاق داشـتن وضـعيت و     

المللــي  شــرايط شــناور بــا مقــررات ملــي و بــين
  دريايي است

  
  پرچم احبص بازرسي  كشور  

    flag state control 

نوعي بازرسي كـه هـدف از آن حصـول     ] دريايي[
اطمينان از انطباق داشتن گواهي ثبـت بـا پـرچم    

 است



  بافتار  خطي

 

  
  بازرسي  گوشت

  بازرسي  دامپزشكي  ←
  

 remineralisation  گيري بازكاني

 بازجذب مواد كاني در استخوان و دندان ]غذيهت [

  
  اموال  بازگشته  ←بازگشته  

  
 relict  ازماندهب

 )feature(ويژگي كاني يا ساختار يـا سـيماي    ] زمين[
ــه   ــديمي ك ــنگ ق ــك س ــدهاي    ،ي ــود فراين ــا وج ب

 در سنگ جديد باقي مانده است ،كننده تخريب
  

 lineated fabric  بافتار  خطي

بافتـــاري ناهمســـانگرد كـــه ســـيماهاي  ] زمـــين[
)features( آن بيشتر خطي است 

  isotropic fabric  بافتار  همسانگرد

بافتاري تصادفي كه از همة جهتها يكسـان   ] زمين[
 رسد نظر مي  به

  
 relict texture  بافت  بازمانده

ــة ذخــاير معــدني كــه پــس از    ] زمــين[ بافــت اولي
  مانده است  جانشيني كامل يا جزئي باقي

  
 ophitic texture  ماري بافت  پوست

آذريـــن بـــا بلورهـــاي الـــواري  يبـــافت ] زمـــين[
هاي پيروكسن احاطه شده  وكالز كه با دانهپالژي
 است

  

 decussate texture  بافت  ضربدري

ريزبافتي در سنگهاي دگرگوني كـه در آن   ] زمين[
ــامنظم و در    ــه صــورت ن ــوار ب ــاي همج بلوره

 اند جهتهاي متقاطع قرار گرفته
  

 graphic texture  بافت  نگاشتاري

پار رشدي فلدس بافتي ماگمايي شامل درهم ] زمين[
ماننـد   قليايي و كوارتز با شكلهاي مثلثي و قـالب 

اند و شبيه به  فرو رفته كه در آن دو كاني در هم 
 اند شده تصويريميخي يا با خط ي ينوشتارها

  
  ,felty texture  بافت  نمدي

    pilotaxitic texture 

بلـورين و ريزبلـورين    بافت ماگمايي تمـام  ] زمـين [
 تة پالژيوكالزباف شامل بلورهاي كوچك درهم

  
  ماري پوست بافت  نيمه

    subophitic texture 

بافتي آذرين با بلورهاي الواري پالژيوكاز  ] زمين[
هـاي پيروكسـن    كه فقط بخشي از آنهـا بـا دانـه   

 احاطه شده است
 sheaf  بافه

هاي داراي دانه كه  دستة كوچكي از ساقه ]زراعت[
 شوند به هم بسته مي

  
 back guy  بافة  پشتيبان

يكي از چند بافة پشت دكل، واقع در مقابل  ]جنگل[
، كـه در مقابـل تنشـهاي    نقالـه  سيمبافة اصلي يا 

  كند وارده مقاومت مي
  كابل  پشتيبان .متـ 

  
 tagline  بافة  ضميمه



 بافتار  همسانگرد

 

ــة    ]جنگــل[ ــه ســر هــر باف ــة اضــافة متصــل ب باف
  براي گسترش حوزة عمل) drum line( اي استوانه

  كابل  ضميمه .متـ 
  

  كابل  كشنده  ←كشنده   بافة 
  

 guy line, guy  بافة  مهار

بافة ثابتي كه به دكل درختي يـا ماننـد آن    ]جنگل[ 
  شود بسته مي

  كابل  مهار .متـ 
  

 straw line  بافة  ناقل

بافة سبكي كه براي تغيير دادن محل ساير  ]جنگل[
  رود كار مي ها به  قرقره ها يا جعبه بافه
  كابل  ناقل .متـ 

  
 Fabales  سانانباقال

 754ايها با چهار تيره و  اي از دولپه راسته ] گياهي [
ــيش از   ــرده و ب ــدود   20000س ــه ح ــه ك  95گون

  قرار دارند باقالئياندرصد آنها در 
  Fabaceae, Leguminosae  باقالئيان

ســرده و  650بــا  باقالســاناناي از  تيــره ] گيــاهي [
گونه كه داراي پراكنش جهاني هسـتند و   12000

دارد و اغلــب  )stipule(رگهــاي آنهــا گوشــواره ب
مركب اسـت و گلهايشـان معمـوالً داراي تقـارن     

صورت نيام است؛ گياهـان    ها به دوطرفه و ميوه
خوراكي مهمي ماننـد سـويا و بـاقال و لوبيـا در     

  اين تيره قرار دارند
  

 bacteriophage, phage خوار باكتري

ويروســـي كـــه در درون بـــاكتري    ]ميكـــرب [
ــي ه ــث تالشــي   متاســازي م ــود و باع  )lysis(ش

 گردد باكتري مي
  

 bacteriology شناسي باكتري

 دانش مطالعة باكتريها ]ميكرب [

  
  شناسي  باليني باكتري

   clinical bacteriology 

ــاكترياي از  شــاخه ]ميكــرب [ ــه  شناســي ب كــه ب
ــل     ــي از عوام ــوني ناش ــاي عف ــة بيماريه مطالع

 پردازد باكتريايي مي
  

 شناسي  پزشكي تريباك
  medical bacteriology 

ــاكترياي از  شــاخه ]ميكــرب [ ــه  شناســي ب كــه ب
 پردازد زا در انسان مي مطالعة باكتريهاي بيماري

  

 شناسي  مولكولي باكتري
  molecular bacteriology 

ــرب [ ــة  ]ميك ــاكتريمطالع ــا اســتفاده از    ب ــا ب ه
 فنّاوريهاي تشخيص مولكولي

  
 bacteriuria ميزي باكتري

 وجود باكتري در ادرار ]ميكرب [

  اجراي  باكمانه  ←باكمانه  
  

  round  باالران
 رانكه از پايين به  ة دامبخشي از الش ]غذا نّاوريف [

  شود محدود مي گاه قلوهو از پهلو به 
  

 thigh  باالران  مرغ



  شو بارش   بخار  آب

 

مـرغ كـه از مفصـل     رانبخش فوقاني  ]غذا نّاوريف [
 صل زانو ادامه داردشود و تا مف شروع مي ران

  
 turn up, ply turnup  باالگَرد

كـه بـه دور    منجيـد هـاي   بخش انتهايي اليه ] تاير[
 شود پيچيده مي طوقهمجموعة 

  
 heliborne  برد بال

 وسيلة بالگرد  جايي نيرو به جابه ] نظامي[
  

 flipper, filler strip  باله

نوار باريكي از منسوج آغشته بـه السـتيك    ] تاير[
گيـرد و موجـب    را در بـر مـي   طوقـه ه اجـزاي  ك

ــفتي از   ــدريجي س ــاهش ت ــهك ــا  طوق ــوارهت  دي
  شود مي
 بالة  طوقه .متـ 

  
  باله  ←بالة  طوقه  

  
 airstrip باند  اضطراري

باندي با تجهيزات ابتدايي و گـاه امكانـات    ] نظامي[
 گيري، معموالً در مناطق دورافتاده سوخت

  
  شو ارشآب  ب  ←  شو بارش   بخار  آب

 هاي  قلبي بخش  مراقبت
   coronary care unit, CCU  

بخشي حساس در بيمارسـتان بـراي    ]سالمت علوم[
  درمان و پايش بيماران حاد قلبي

  
 هاي  ويژه بخش  مراقبت

   intensive care unit, ICU  

بخشـي در بيمارسـتان كـه بيمـارانِ      ]سـالمت  علوم[
ــايش و    ــه پ ــد ب ــتنيازمن ــتمر در آن  مراقب مس

  شوند نگهداري مي
  

 convertiplane  پيما بدل

كـم در دو   هواپوية قادر بـه پـرواز دسـت    ] هوايي[
عمـودي بـا اتكـا بـه      يكي ،حالت پروازي متمايز

 جلو با اتكا به بال روبهديگري چرخانة باالبر و 
  

 suicide seed  بذر  اَبتر

ــت[ ــوري    ]زراع ــاي آن را ط ــه ژنه ــاهي ك ــذر گي ب
انايي توليـدمثل نداشـته   كنند كه تو دستكاري مي

 باشد
  

 potato seed  زميني بذر  سيب

زمينـي بـه دسـت     بذري كـه از گـل سـيب    ]زراعت[
 آيد مي

  
 ,recalcitrant seed  عمر بذر  كم

  unorthodox seed 

به حدي توان رطوبت آن را  بذري كه نمي ]زراعت[
نگهـداري آن   امكـان  ،آسـيب  دونكاهش داد تا ب

رجه بـه مـدت طـوالني    در دماي كمتر از صفر د
 فراهم شود

  
  outcome  برآمد

ــك از نتيجــه  ] رياضــي[ ــايش   هــر ي ــك آزم هــاي ي
  تصادفي

 ,voyage estimate  برآورد  سود  سفر
  voyage estimating 

 سفرتخمين سودآوري كشتي در يك  ] دريايي[
  



هاي  قلبي بخش  مراقبت  

 

 ,strip cruise  برآورد  نواري
  strip survey 

در  نوارنمونـه از يك يـا چنـد    آماربرداري ]جنگل[
هـا در طـول    با فواصل مـنظم كـه داده   نمونه خط

 شوند صورت پيوسته ثبت مي  آنها به
  

 class equation  اي برابري  رده

دد ــــعبــا  G بــراي هــر گــروه متنــاهي ] رياضــي[
ــورت  k اي رده ــه صـــ ــري بـــ ــك برابـــ   ، يـــ

  
 G  دومتمـايز  دوبـه  زدوجيـمـ هاي  ردهاعضاي 
 هستند

  
 air superiority  برتري  هوايي

كه نيـروي    نحوي   تفوق در رزم هوايي به ] نظامي[
متخاصــم نتوانــد خلــل جــدي در رونــد عمليــات 

 هوايي و ديگر نيروهاي همسو ايجاد كند
  

 ,tomb tower مگاهيبرج  آرا
  tower tomb 

ماننـد كـه در قـرون     اي بـرج  سـازه  ] شناسـي  باستان[
بزرگـان سـاخته    آرامگاهنخستين اسالمي براي 

  شد، مانند گنبد  قابوس در استان گلستان مي
 

 autoclast  برجاآوار

آواري كه بر اثر اصطكاك يك گدازة روان  ] زمين[
 )autobrecciation(يا در نتيجة خرد شـدن برجـا   

  آيد به وجود مي
  

 autoclastic  برجاآواري

ويژگــي قطعــات حاصــل از اصــطكاك     ] زمــين[
 مكانيكي در حين حركت گدازه

 solar tower برج  خورشيد

 خورپـا برجي كه در رأس آن يـك   ] رصدي جومن  [
طـور   شده است كه نـور خورشـيد را بـه      نصب

تابانـد و در پـايين بـرج     ثابت به درون بـرج مـي  
  بزارهاي رصد مخصوص خورشيد قرار داردا

  
 برجذب  سوانگاشتي

  chromatographic adsorption 

نــوعي برجــذب كــه در آن مــواد مختلــف  ] شـيمي [
تمايل دارند از يك جريان متحرك گـاز يـا مـايع    

فاز متحرك بـه فـاز جامـد، بـا سـرعتهاي      يعني 
 متفاوت جذب شوند

  
 marcato, marcando برجسته

فيت نتي كه متمـايز و واضـح نواختـه    كي ] موسيقي[
 شود مي

  
 اي برچسب  اطالعات  تغذيه

   nutrition facts label 

دهنـدة اطالعـاتي دربـارة     برچسبي نشـان  ]غذيـه ت [
محتــوي مــواد مغــذي كــه بــراي كمــك بــه       

كننـدگان در انتخـاب مـواد غـذايي تهيـه       مصرف
 شود مي

  
 mummy label  برچسب  موميايي

ـي عالمـت شنـاسايـي از جنس نوع ] شناسي باستان[
 ـ چـوب يــا سـنگ كــه در مصـر دورة يونـاني     

رومــي هنگــامي كــه اجســاد را از خانــه بــه      
كردند مورد  گورستان يا زادگاه متوفي منتقل مي

  گرفته است استفاده قرار مي

 



  بررسي  خواص  بافت

 

 sul ponticello بر ِ خرك

اي در نواختن سـازهاي   دستور يا شيوه ] موسيقي[
اي براي حركت كمانـه در   انهاي و كم زهيِ زخمه

 خركنزديكي 

  
 domain shuffling برخوردگي  حبه

پيـدايش ژنهـاي جديـد رمزگـذار      ] شناسي روتگانپ [
ــته از    ــوتركيبي آن دسـ ــق نـ ــروتئين از طريـ پـ

ــه ــانجي  ميانـ ــاي ميـ ــدة  هـ  )intronmediated(شـ
هاي عملكردي پـروتئين را   حبهتواليهاي بيانه كه 

  كند مشخص مي
  

 sprig  برخه

اي از ساقه يا ريشة گياهان علفي كه  قطعه ]زراعت[
 رود كار مي  براي تكثير به

  
 sprigging  كاري برخه

در جـوي   برخهكشت از طريق قرار دادن  ]زراعت[
  يا سوراخهاي كوچك

  
  cloud motion vector  بردار  حركت  اَبر

]وسـمت و سـرعتي كـه بـا رديـابي اَبرهـا در        ]ج
  شود اي تعيين مي تصويربرداري ماهواره

  
 sul tasto, sulla tasteria بر ِ دسته

اي در نواختن سـازهاي   دستور يا شيوه ] موسيقي[
زهي بـا حركـت كمانـه در نزديكـي يـا بـر روي       

 رودسته

  
  بررسي  خواص  بافت

   texture profile analysis 

بررسـي بافـت مـادة غـذايي بـر پايـة        ]غذا نّاوريف [
هندسي و ميزان  خواص مكانيكي و خصوصيات

 چربي و رطوبت آن در هنگام جويدن
 constructivism  گرايي برساخت

مكتبي در فلسفة رياضي كـه بـر اسـاس     ] رياضي[
آن اشياي رياضي در صورتي وجود دارنـد كـه   

 روش يافتن يا ساختن آنها شناخته شده باشد
  

 pure shear  برش  خالص

 نوعي كُرنش ناچرخشي كـه در آن ابعـاد   ]فيزيـك [
كنـد و در   جسم در يك راستا افـزايش پيـدا مـي   

 شود راستاي عمود بر آن كوتاه مي
  

 spring snow  برف  بهاره

]ويـخ  بـه  دانـه، شـبيه    برف ترِ درشـت و دانـه   ]ج
 شود شدة آبدار كه عموماً در بهار يافت مي خرد
 ,corn snow  دانه برف  دانه .متـ 

 granular snow  
  

 snow crust  پوسته برف

]جسطح بيروني سخت و خشك برف ]و  
  

 new snow  برف  تازه

]ــو ــة  . 1 ]ج ــده و شــكل اولي ــازه باري برفــي كــه ت
مقـدار  . 2بلورهاي آن قابل تشخيص باشـد   برف

وچهار سـاعت از بـارش    برفي كه بيش از بيست
 آن نگذشته باشد

  
 wet snow  برف  تر

]وبرف انباشته كه حـاوي مقـدار فراوانـي آب     ]ج
 مايع باشد

  
 snow blink, snow sky  چشمك برف



گرايي برساخت  

 

]ومنطقة نسبتاً روشـن سـطح زيـرين اَبـر كـه       ]ج
  شود براثر بازتاب نور از برف ايجاد مي

  
 dry snow  برف  خشك

]وشـود و دمـاي    راحتي گلوله نمـي  برفي كه به ]ج
 آن زير صفر است

 very wet snow  تر برف  خيلي  

]وبـا آب   برفي كـه فضـاهاي خـالي آن كـامالً     ]ج
 مايع پر شده باشد

  
  برف  بهاره  ←دانه   برف  دانه

  
 chionophile  دوست برف

گياهي كـه زمسـتان طـوالني بـا پوشـش       ]زراعت[
 كند يا به آن نياز دارد برف زياد را تحمل مي

  
 green snow  برف  سبز

] ـواثر رشد نوعي جلبـك   برفي كه سطح آن بر ]ج
 شدرنگ سبز گراييده با  ميكروسكوپي به

  

 red snow  برف  سرخ

] ـواثر رشد نوعي جلبـك   برفي كه سطح آن بر ]ج
قرمــز بــه  ميكروســكوپي يــا وجــود گردوخــاك

 سرخي گراييده باشد
  

 old snow  برف  كهنه

]واي كه شـكل بلـورين اوليـة آن     برف انباشته ]ج
 قابل تشخيص نباشد

  

 snow ice  يخ برف

]ورف و آباي از ب يخ حاصل از انجماد آميزه ]ج 
  

 bonding  زدايي برق

كـش بـراي    عملياتي كه در كشتيهاي نفـت  ] دريايي[
دهنـد تـا از    تخلية الكتريسيتة سـاكن انجـام مـي   

ــين كشــتي و اســكله    ــي ب ــة الكتريك ــاد تخلي ايج
 جلوگيري شود

  

 ,ampholyte كاف  دوخصلتي برق
  amphoteric electrolyte 

ــيمي[ ــرق  ] ش ــوعي ب ــان داراي    ن ــه همزم ــاف ك ك
 صيت اسيدي و بازي استخا

 leaf cloud  اَبر برگ

]وسامانة اَبـر طـويلي شـبيه بـه بـرگ كـه در        ]ج
مراحل آغـازين تشـكيل وافشـاري در تصـاوير     

 شود اي ديده مي ماهواره
  

 Pyrola  امرودي برگ

ــاهي [ ــرده ] گيـ ــرگاي از  سـ ــان بـ ــيِ  امروديـ علفـ
شمالگان و منـاطق معتـدل    سبز كه بومي  هميشه

 شمالي است
  
 Pyrolaceae  امروديان رگب

سانان با چهـار سـرده و    اي از خلنگ تيره ] گياهي [
گونه كه وجه تمايز آنها با انـواع چـوبي ايـن     30

شان است؛ اعضاي اين تيـره   راسته رويش علفي
بومي نواحي معتدل سرد و قطبي نيمكرة شمالي 

قــرار ســبز  هســتند و در زمــرة گياهــان هميشــه
 دارند

  

 fingerprint card نگاري برگ  انگشت

برگي مقوايي براي ثبت و نگهـداري آثـار    ] نظامي[
 انگشتان دو دست

  
 Commelina  بيدي برگ  



  گردان برنامه

 

بيـــديان علفـــي بـــا  اي از بـــرگ ســـرده ] گيـــاهي [
هايي ضعيف و پراكندگي وسيع بـا حـدود    ساقه

گونه كه فقط تعداد اندكي از آنها در باغباني  100
 رود كار مي  به

  
 ,delivery order, DO  برگ  ترخيص

  landing order 

دستور كتبي صاحب كشتي يا نمايندة او  ] دريـايي [
 به انباردار يا متصديان گمرك براي تحويل كاال

  
 Ceratophyllum  شاخي   برگ

ــاهي [ ــرده ] گي ــرگ  س ــزي از ب ــا   اي آب ــاخيان ب ش
پراكندگي در سرتاسر جهـان و حـدود ده گونـه    

هـاي آرام نـواحي   كه در آبگيرها و تاالبها و نهر
شوند؛ گياهان ايـن   گرمسيري و معتدل يافت مي

  سرده گاه در سطح آب شناورند، اما معموالً بـه 
كننـد و تحمـل    طور كامل در زيـر آب رشـد مـي   

خشكي را ندارند؛ طول ساقة آنها به يك تـا سـه   
هايي  هاي ساقه حلقه رسد و در محل گره متر مي

ازك و از برگهاي سبز روشن وجود دارد كـه نـ  
اغلب منشعب هستند؛ ايـن گياهـان اساسـاً فاقـد     
ــاي     ــاهي برگهــ ــي گــ ــتند، ولــ ــه هســ ريشــ

ماننـد ايجـاد    اي با ظاهري ريشـه  يافته شكل تغيير
 كند كنند كه گياه را به بستر متصل مي مي

  
  جهش  برگشتي  ←برگشت  

  
 baroclinic leaf  برگ  كژفشار

]ونوعي اَبر در مقياس همديدي كه در تصاوير ]ج 
اي، درست قبل از شـروع چرخنـدزايي،    ماهواره

 شود فراواني ديده مي  به
  

 map sheet  برگ  نقشه

يك ورق نقشـه از يـك رشـته نقشـه      ] برداري قشهن [
)map series(  
  

 ,folium, folium of Descartes  برگينه
  leaf of Descartes 

ــي[ ــة     ] رياضــ ــا معادلــ ــفحه بــ ــي در صــ خمــ
axyyx 3
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 ,animateur گردان برنامه

  activity coordinator 

ريـزي و سرپرسـتي    برنامـه  فردي كه ] ردشگريگ [
 به عهدة اوسـت و فعاليتهاي تفريحي و ورزشي 

به زبان قابل فهم بـراي غالـب مسـافران سـخن     
ها تشويق  گويد و آنها را به شركت در برنامه مي
  كند مي

 lowland rice  برنج  آبي

  شود كه آبياري مي برنجي ]زراعت[
  

 upland rice  برنج  ديم

 شود برنجي كه آبياري نمي ]زراعت[
  

 digital object  برنمود  رقمي

اي كــه شــامل   نــوعي ســاختار داده  ] تابــداريك [
محتواي رقمي و شناسانة واحدي براي محتوا و 

  هاي ديگر از قبيل فراداده است داده
 شيء  رقمي .متـ 

  
 ectoparasite انگل برون

ي كه در سطح خارجي بدن ميزبـان   انگل ]ميكرب [
 كند زندگي مي

  
 ectoparasiticide كُش انگل برون



 برنج  آبي

 

3

 انگل برونعامل نابودكنندة  ]ميكرب [

  
  sap rot  پوسه برون

 چــوب بــرونهــر نــوع پوســيدگي كــه بــه  ]جنگــل[
  شود محدود مي

  
  sapwood  چوب برون

بخــش بيرونــي ســاقة درخــت مركــب از   ]جنگــل[
هاي زنـده كـه آب را بـه بخشـهاي بـاالتر       ياخته

 كند درخت منتقل مي
  

 projection  فكني برون

در روانكاوي، سازوكاري دفاعي كـه   ] شناسي روان[
ــايند از    ــائقهاي ناخوش ــرژي س ــق آن ان از طري

بيرونــي  )objects(درون معطــوف بــه عينيتهــاي 
 شود مي

 exonuclease, exo  نوكلئاز برون

شـدن   ي كـه باعـث شكسـته    ا مايـه  زي ] شناسي ژن[
ــرف آزاد    ــر دو ط ــدي از ه ــدهاي نوكلئوتي پيون

 شود اسيد مي نوكلئيك
  

 externalisation  سازي بروني

سازوكاري دفـاعي كـه از طريـق آن     ] شناسي روان[
ها و افكار و احساسها و ادراكها به جهان  انديشه

 شود بيرون نسبت داده مي

  
 constructive proof  برهان  برساختي

نــوعي برهــان در رياضــيات كــه در آن  ] ياضــير[
وجود شيء مورد نظر از طريق ساختن يا ارائـة  

 شود روشي براي ساختن آن اثبات مي
  

 finitary proof  مبنا  برهان  متناهي

ــي[ ــة   ] رياضـ ــيچ مجموعـ ــه در آن هـ ــاني كـ برهـ
طـور    طـور صـريح و چـه بـه     نامتناهي، چه بـه  

 ضمني، به كار نرفته باشد

  
 hypersonics  شناسي صوت  برين

برداري از امـواج صـوتي بـا     توليد و بهره ]فيزيك[
 مگاهرتز 500بسامدهاي بيشتر از 

  
 distress frequency  بسامد  اضطرار

 بسامد راديويي معيني كه در آن پيامهاي ] دريايي[
 شود ارسال مي اضطرار

  
 tidal frequency  بسامد  كشَند

جايي مؤلفة يـك   جابه ميزان ] ي، زمـين شناس قيانوسا [
ــندزاي   ــند حاصــل از تركيــب نيروهــاي كشَ كشَ

حسب درجه در  ـ ماه بر زمين  سامانة خورشيدـ
 روز

 polymerase  بسپاراز

اي كه با بسپارش نوكلئوتيدها  مايه زي ] شناسـي  ژن[
  سازد رشتة دنا يا رِنا را مي

 پليمراز .متـ 
  
ست  تابوتب  coffin fastener 

هر يك از قطعات فلزي كه بخشهاي  ] اسيشن باستان[
 كنند را به يكديگر متصل مي تابوتمختلف 

  
  بند بستر  ريل  ←بستر  تراورس  

  
 tie bed  بند بستر  ريل

بنـد بـر    سطحي پوشيده با پارسنگ كه ريل ] ريلي[
  گيرد روي آن قرار مي



  بلورجات

 

 بستر  تراورس .متـ 
  

 fluidised bed  بستر  سيال

ي محـيط انتقـال گرمـا كـه در آن     نوع ]غذا نّاوريف [
بخار گاز يا مـايع در خـالف جهـت بسـتري كـه      

 كند ذرات بر روي آن قرار دارند، حركت مي
  

  عنصر  آغازگر  ←بستك  آغازگر  
  

 cryovac  خلئي بندي  زم بسته

بندي مواد غذايي از جملـه   فرايند بسته ]غذا نّاوريف [
گوشت در پوششـهاي پالسـتيكي تحـت خـأل و     

 بسيار پاييندماي 

  
 hoarfrost, hoar  بشم

]وچسـبيده كـه    هـم  بلورهـاي بـه   نهشتي از يـخ  ]ج
طور مستقيم بر روي اجسـام نـازكي     معموالً به

 شود كه در معرض هوا قرار دارند تشكيل مي
 hoar crystal  بلور بشم

]وبشمبلورهاي موجود در  هر يك از يخ ]ج  
  

 surface hoar  بشم  سطحي

]وشكل كه مستقيماً بـر   بلورهاي سرخس يخ. 1 ]ج
بشمي كـه عمـدتاً   . 2نشينند  روي سطح برف مي

صـورت دوبعـدي بـر روي پنجـره يـا ديگـر        به 
 كند سطوح صاف رشد مي

  
  drift bottle, floater  اي بطري  رانه

بطري يا شيئي كه بـراي مطالعـة    ] شناسي قيانوسا [
  شود جريانهاي اقيانوسي، در آب دريا رها مي

  

 ,shipwreck 1, wreck 1  قاياي  كشتيب
  wreckage 1  

آنچه از كشتي شكسته يا بار آن بر جاي  ] دريايي[
مانده يـا در دريـا پراكنـده شـده يـا بـه سـاحل        

  رسيده باشد
  

 fishing  بلندي  تنه

فاصلة ميان بن تاج ريل و سر پاية ريل كه  ] ريلي[
 محل تماس ريل و صفحات اتصالي نيز هست

  
 snow crystal  رفبلور  ب

]وبلور در برف هر يك از انواع يخ ]ج 
  

 uniaxial crystal  محوره بلور  تك

بلوري دوشكستي كه در راستايي خـاص   ]فيزيك[
 فاقد ويژگي شكست دوگانه است

  
 glassware  بلورجات

 شده از شيشه ظروف ساخته ] ردشگريگ [

 metacryst  بلور  دگرگوني

اثر بـازبلورش در يـك   بلور درشتي كه بر  ] زمين[
 سنگ دگرگوني تشكيل شده است

  
 twin crystal  بلور  دوقلو

بلــوري كــه از دو يــا چنــد بلــور بــا       ]فيزيــك[
  گيري متقارن تشكيل شده است سمت

  
 ,entrance ticket بليت  ورودي

  admission ticket 

بـه   ورودبليتي كه بـه شـخص اجـازة     ] ردشگريگ [
  دهد مكاني را مي



 بلور  دگرگوني

 

  
 ساز بمب  دست

  improvised explosive device, 
  hand‐made bomb 

اي انفجــاري كــه خــارج از مراكــز  افــزاره ] نظـامي [
ــواد شــيميايي    اســلحه ــا اســتفاده از م ســازي ب

 شود زا ساخته مي زيانبار يا مرگبار يا آتش
  

 basal bark treatment  كُشي پوست بن

نوعي تيمار براي خشكاندن درخت كـه در   ]جنگل[
حدود پنجاه ، در كُش را در نزديكي بن درخت آن

و دورتادور درخت در  ،متري سطح زمين سانتي
 دهند تماس با نواري از پوست آن قرار مي

  
 bezoar  بنداك

شـده كـه    اي حاصـل از مـواد بلعيـده    توده ]غذيهت [
 تواند از معده وارد روده شود نمي

  
 Viola  بنفشه

ك يـا چندسـالة   يـ  ايـان  بنفشهاي از  سرده ] گياهي [
گونه  500تا  400اي با  ندرت درختچه كوچك و به

ــدل    ــواحي معت ــا مخصوصــاً ن ــام دني ــه در تم ك
شـكل   رويند؛ برگهاي آنها قلب نيمكرة شمالي مي

دار با آرايشي متناوب است، اما برخـي   يا كنگره
ها  اي دارند و گلها در اكثر گونه هم برگهاي پنجه

گ اسـت كـه   داراي تقارن دوطرفـه و پـنج گلبـر   
باال و به  چهارتاي آنها، در هر طرف دو تا، روبه

شكل بادبزن و پنجمـي كـه تحتـاني پهـن و لَپـي       
  پايين قرار دارد است روبه

  
 Saintpaulia  افريقايي بنفشة  

 افريقائيـان  بنفشـه / جِسـنريان اي از  سرده ] گياهي [
با شش گونة علفي چندساله كه بومي تانزانيـا و  

هـاي آن   ا هستند و بيشتر گونهجنوب شرقي كني
 رويد در كوههاي نگوراي تانزانيا مي

  
  جِسنريان  ←افريقائيان   بنفشه

  
 Violaceae  ايان بنفشه

اي  سانان غالباً درختچه اي از مالپيگي تيره ] گياهي [
سـرده و   21يا درختي كوچك و گاهي علفـي بـا   

گونه كه گسترش جهاني دارند؛ برگهاي آنها  900
ا آرايـش متقابـل يـا متنـاوب و اغلـب بـا       ساده ب

و كوچــك  )leafy stipule(ماننــد  گوشــوارة بــرگ
اي بـا كاسـة    شان منفرد يا خوشه آذين است؛ گل
پر و پايا و جام گل آنها داراي پنج گلبرگ  گل پنج

 غالباً نامساوي است
  

 information agency  گزاري بنگاه  اطالع

ه اطالعـات را  سازماني كه دسترسي بـ  ] تابداريك [
  سازد ميسر مي

 گزاري طالعا .متـ 

  
 root concavity  گودي بن

ــالورژي[ اي در ريشــة جــوش كــه عيــب   حفــره ] مت
 شود محسوب مي

 socle  الد بن

، مجمـوع همـة   )module(براي يك مـدول   ] رياضي[
 سادة آن )submodule( زيرمدولهاي

  
 motif مايه بن

يك پروتئين كه بخش كوچكي از  ] شناسـي  روتگانپ [
همساخت بخشهايي از ديگر پروتئينهـايي اسـت   



  بهترين  فنّاوري  موجود

 

 كه كاركردي مشابه دارند
  

 protein motif ماية  پروتئين بن

كـه معمـوالً    هاي سـاختار  مايه بن ] شناسي روتگانپ [
 تعداد عنصرشان كم است

  
 motif scanning پويي مايه بن

ــنيـــافتن همـــة  ] شناســـي روتگــان پ [ هـــاي  مايـــه بـ
 اي كه در يك توالي وجود دارند شده تهشناخ

  
 structural motif ماية  ساختاري بن

بعـدي در   تـاب يـا عنصـري سـه     ] شناسي روتگانپ [
اي كــه در انــواع مولكولهــاي ديگــر نيــز  زنجيـره 
 شود ظاهر مي

  
  توالي  مشترك  ←ماية  مشترك   بن

  
 prolonged blast, long blast  بوق  بلند

ه بين چهار تـا شـش ثانيـه طـول     بوقي ك ] دريايي[
 بكشد

  
 short blast  بوق  كوتاه

 بوقي كه حدود يك ثانيه طول بكشد ] دريايي[
  

 شناسي  اطالعات بوم
   information ecology 

مطالعة روابط متقابل مردم و سازمانها  ] تابداريك [
 ي محيط اطالعاتو فنّاوريها با 

 ecolodge  كلبه بوم

ي معموالً كوچـك و گـران در   اقامتگاه ] ردشگريگ [
شـده يـا داخـل آن، بـه      نزديكي محدودة حفاظت

 گردان ويژه براي طبيعت
  

  boar taint, boar odour  بوي  نري
طعم و بوي نامطبوع گوشت ناشـي از   ]غذا نّاوريف [

ترشح زيـاد هورمونهـاي جنسـي نـر برخـي از      
 دامها

  

 ,fairway buoy  بوية  روگاه
  mid‐channel buoy   

را در آبراه مشـخص   روگاهاي كه  شناوه ] رياييد[
  كند مي
  شناوة  روگاه .متـ 

  

 wreck buoy  بوية  كشتي  شكسته

اي كــه بــراي نشــان دادن محــل    شــناوه ] دريــايي[
  رود كار مي  كشتي شكسته به

 شناوة  كشتي  شكسته .متـ 
  

 spring crust  بهارپوسته

]ــو ــوعي  ]ج ــرفن كــه از ســخت شــدن   پوســته ب
اثر كاهش دما تشكيل شده  شل بر )firn(رف پارب
 باشد

  

رازش  موجودبهترين  فنّاوري  بازب 
  best available retrofit technology,   
  BART 

بهتـرين فنّـاوري در دسـترس بـراي      ]زيسـت  محيط[
ها در  هاي واپايش آالينده ارتقاي عملكرد سامانه
 تأسيسات ثابت موجود

  

 بهترين  فنّاوري  موجود
   best available technology 

ترين فنّـاوري   صرفه كارآمدترين و به ]زيست محيط[
  تصفية در دسترس

  BAT    بِهفَم .اختـ 

  بهترين  فنّاوري  واپايش  موجود
   best available control technology,   
  BACT 



 بهترين  فنّاوري  واپايش  موجود

 

بهتـرين فنّـاوري در دسـترس بـراي      ]زيسـت  محيط[
اردهاي كــاهش آالينــدها تــا رســيدن بــه اســتاند

 مصوب
  

  hygiene  بهداشت
ــوم[ ــظ   ]ســالمت عل ــر حف ــاظر ب ــوانين ن اصــول و ق

  و رعايت آنها سالمت
  

  hygienist  كار بهداشت
اي كـه مطـابق بـا     ديـده  فرد آمـوزش  ]سـالمت  علوم[

خدمات بهداشتي ارائه  بهداشتياصول و قوانين 
  دهد مي

  
  hygienic  بهداشتي

  بهداشتمربوط به  ]سالمت علوم[
  

 yield 1  بهره

اي  كل انرژي مؤثري كه در انفجار هسـته  ]فيزيـك [
  شود آزاد مي

  
 fission yield  بهرة  شكافت

ــك[ ــكافت در   . 1 ]فيزي ــرژي ناشــي از ش ــدار ان مق
نسبت درصد شكافتهايي كـه  . 2اي  انفجار هسته

  شود دي خاص مييمنجر به توليد نوكل
  

 بهرة  شكافت  زنجيري
   chain fission yield 

تي كه محصوالت  شكافهاي  بهرهوع مجم ]فيزيك[
شكافت آنها ايزوبارهايي با عدد جرمي مشخص 

 است
 peace dividend  بهرة  صلح

شـد پـس از پايـان     سودي كه تصور مي ] ياسـي س[
هـاي مسـابقة    جنگ سرد بـر اثـر كـاهش هزينـه    
 تسليحاتي عايد جامعة جهاني شود

  
 nuclear yield  اي بهرة  هسته

انــرژي توليدشــده در  معيــاري بــراي   ]فيزيــك[
اي يــا در انفجــار   رآكتــور هســته  /واكنشــگاه

 اي هسته
  

 ونقل حمل  وري بهره
   transportation productivity 

ونقل به  نسبت بازدهي واحدهاي حمل ] شهري درون[
 شده هاي صرف هزينه

  
 surface treatment  بهسازي  رويه

هـاي آسـفالت    پوشاندن هريك از اليه ] شهري درون[
 قير همراه با شن يا بدون آن با
  

  بهترين  فنّاوري  موجود  ←بِهفَم  
  

 ice desert  بيابان  يخ

ـ [ جغرافيا، جهر پهنة قطبي با پوشش دائمي يخ يـا   ]و
جـز بـرف    گيـاهي، بـه   برف، بدون هيچ پوشـش 

 گاه به سرخ يا برف سبز گاه

  
 بيانة  رمزگذار  حبه

  domain‐encoding exon 

اي  اي از يك ژن هوهسته هر بيانه ] يشناس روتگانپ [
ــه  ــةكـ ــوان را   حبـ ــروتئين همخـ خاصـــي از پـ

  كند رمزگذاري مي



  بهترين  فنّاوري  واپايش  موجود

 

 asymmetry  تقارني بي

وضــعيتي كــه در آن جســم هــيچ نظمــي  ]فيزيــك[
ندارد و بـا هـيچ عنصـر تقـارني، ماننـد نقطـه و       

ــي  ــور و صــفحه، نم ــوان بخشــي از آن را   مح ت
 متناظر با بخش ديگري در نظر گرفت

  
 baryon asymmetry  ارني  باريونيتق بي

ــابرابري مــادة  ]فيزيــك[ ــاريونن ــاريوني و  ب ي  پادب
 شود كه در عالم ديده مي چنان   آن

  
 electrical stunning  حسي  برقي بي

حسي با جريان بـرق كـه در حـين     بي ]غـذا  نّاوريف [
براي ثابـت نگهداشـتن    گيري خونذبح و قبل از 

 شود حيوان انجام مي
  

 سپاري دان ترخاكس بي
   unurned cremation 

كـه در آن از   سـپاري  آتـش نـوعي   ] شناسـي  باستان[
ــاي      ــت از بقايـ ــراي حفاظـ ــفالي بـ ــرف سـ ظـ

 شود خاكسترشده استفاده نمي
  

 extreme sul ponticello بيخِ  خرك

اي در نواختن سـازهاي   دستور يا شيوه ] موسيقي[
اي براي حركت كمانـه در   اي و كمانه زهيِ زخمه

 خركترين فاصلة ممكن به  ديكنز
  

 ,sul tasto extreme بيخِ  دسته
  extreme sul tasto 

اي در نواختن سـازهاي   دستور يا شيوه ] موسيقي[
اي براي حركت كمانـه در   اي و كمانه زهيِ زخمه

 ترين فاصلة ممكن به رودسته نزديك

  
  Salix  بيد

اي  درختي يا درختچـه بيديان اي از  سرده ] گياهي [
با  )catkin(اي  گربه دمآذين  دار دوپايه با گل زانخ

گونه كـه در خاكهـاي مرطـوب و در     400حدود 
روينـد؛   نواحي معتدل و سرد نيمكرة شمالي مـي 

آذين آنها در بهار قبل از برگها يا همزمان بـا   گل
شـكفد و برگهـاي آنهـا معمـوالً      اولين برگها مـي 

شـية  مرغي بـا حا  اي يا تخم كشيده و گاهي دايره
  دار است غالبًا دندانه

  
 Salicaceae  بيديان

ــاهي [ ــره ] گي ــالپيگي تي ــا   اي از م ــي ي ســانان درخت
دار بـا چهـار سـرده و حـدود      اي خزان درختچه

گونه كه غالباً در خاكهـاي مرطـوب منـاطق     350
ــي   ــرة شــمالي م ــدل نيمك ــد و  ســرد و معت روين

ــه  ــان ب ــورت دم  گلهايش ــه ص و  )catkin(اي  گرب
و  )cross-fertile(و لقــاح متقابــل  دار اســت كــرك

  دورگه در آنها بسيار رايج است
  

  بيسكويت  كشتي
    ship biscuit, hard bread, 
  hard tack, pilot bread  

ــايي[ ــدگاري   ] دري ــا مان ــوعي بيســكويت ســفت ب ن
هـا از آن در   طوالني و مواد مغذي كه در شناور

  كنند استفاده مياضطراري شرايط 
  

 ,overdominance  بارزيت بيش
  heterozygote advantage 

نمـودي   وضعيتي كـه در آن ارزش ژن  ] شناسي ژن[
در حالت ناجورتخمي بيش از حالت جـورتخمي  

  است
 superdominance  ربارزيتباَ .متـ 

  



ميزي كلسيم بيش  

 

 hypercarotenemia  خوني كاروتن بيش

وضعيتي كه در آن سـطح كـاروتن خـون     ]غذيهت [
اي  نارساييهاي تغذيهعموماً در بيماران مبتال به 

 رود باال مي

 hypercalciuria  ميزي كلسيم بيش

 ازحد كلسيم با ادرار دفع بيش ]غذيهت [

  
  neutral  طرف بي
  كند مي طرفي بيدولتي كه اعالم  ] ياسيس[
  

 neutrality  طرفي بي

موضع حقوقي يك دولت مبنـي بـر عـدم     ] ياسيس[
يــك از دو طــرف درگيــر در   داري از هــر جانــب
 جنگ

  
 ,permanent neutrality  طرفي  دائم بي
  perpetual neutrality 

مشي سياسي پايدار يك دولت، مبتني بر  ] ياسيس[
 طرفي، چه در جنگ و چه در صلح بي

  
  armed neutrality  طرفي  مسلح بي
  در عين آمادگي نظامي طرفي بي ] ياسيس[
  
 nonpolarity  قطبي بي

ملـل كـه در آن   ال وضعيتي در نظـام بـين   ] ياسيس[
كنشگران بسيار با تكيه بـر تـوان اقتصـادي يـا     
نظامي يا هـر نـوع تـوان ديگـري اعمـال قـدرت       

  كنند مي
  

  ,identified patient  بيمار  معلوم
    symptom bearer,  
  symptom wearer 

عضوي از گروهـي داراي پيونـدهاي    ] شناسي روان[
 قوي، مانند خانواده، كه عالئم اختالل روانـي در 

كنـد و درمـان او نيازمنـد توجـه و      او بروز مـي 
رسيدگي به وضع ساير اعضاي گروه است كـه  

 ظاهراً بيمار نيستند

 بيماري  تابِ  پروتئين
  protein fold disease,  
   protein folding‐related disease 

هر بيماري در انسان كـه ناشـي    ] شناسـي  روتگانپ [
  باشد پروتئين ناصحيحتابِ از 

  
  طلب زاي  فرصت ماريبي
   opportunistic pathogen 

  زاهاي عفوني، از جمله نوعي از بيماري ]ميكـرب  [
ويروسها، كه در افرادي كه ايمني آنها سـركوب  

 طلــب فرصــتهــاي  عفونــتشــده اســت، باعــث 
 شوند مي

  
  infectious disease  بيماري  عفوني

هر نوع بيماري واگيردار كه از طريق  ]سالمت علوم[
ماس مستقيم يا غيرمسـتقيم از فـردي بـه فـرد     ت

  شود ديگر يا از حيوان به انسان منتقل مي
  

 hydrogen disease  بيماري  هيدروژني

ــوعي شكســت ناشــي از اكســايش   ] خــوردگي [ ن
هـا در مـس حـاوي     داخلي در امتـداد مـرز دانـه   

دليل تمايـل آن بـه     اكسيد يك ظرفيتي كه به مس
ام حـرارت ديـدن در   انحالل با اكسيژن، در هنگـ 

هــوا و درنتيجــه تشــكيل بخــار حاصــل از گــرم 
 دهد كردن فلز در معرض هيدروژن رخ مي

  
 barrier‐free  مانع بي



  هوازي  اجباري بي

 

ويژگي تسهيالتي كه استفاده از آنهـا   ] شهري درون[
سـهولت   براي كليـة افـراد از جملـه معلـوالن بـه     

 پذير باشد امكان
  

 voyage policy  نامة  سفر بيمه

دريـايي از   سـفر رارداد بيمة دريايي كه ق ] دريايي[
 دهد بندري به بندر ديگر را پوشش مي

 billet  بينك

تكة كوچكي از چوب گرد يا نسبتاً گرد كـه   ]جنگل[
  شود براي مصارف مختلف بريده مي

  

 anchor log  بينة  مهار

اي چـوبي يـا بتنـي يـا فلـزي كـه بـه         ميلـه  ]جنگل[
افـة  بكننـد تـا    صورت عرضي در زمين فرو مـي 

  را محكم نگهدارد مهار
 dead man  مرد مرده .متـ 

  

 interhalogen هالوژني بين

ــين دو    ] شــيمي[ ــه ب ــي شــيميايي ك ــي تركيب ويژگ
 گيرد هالوژن شكل مي

  

 height anomaly  هنجاري  ارتفاع بي
وار و ارتفاع  اختالف ميان ارتفاع بيضي ]ژئوفيزيك[

ز ، يـا فاصـلة هـر نقطـه ا    )normal height(نرمال 
ســـطح زمـــين از نقطـــة متنـــاظر آن بـــر روي 

  زمينسان
  

 Bouguer anomaly  هنجاري  بوگه بي
اخــتالف گرانــي نظــري بــا گرانــي      ]ژئوفيزيــك[

اي پــــس از تصــــحيحهاي عــــرض  مشــــاهده
  جغرافيايي و ارتفاع و زمينگان

 هنجاري  گراني  بوگه بي .متـ 
  Bouguer gravity anomaly 

 gravity anomaly  هنجاري  گراني بي
شده  اختالف ميان مقدار گراني مشاهده ]ژئوفيزيك[ 

 شده در يك نقطه و مقدار گراني نظري محاسبه

  
  هنجاري  گراني  بوگه بي

  هنجاري  بوگه بي  ←

  
 هنجاري  مغناطيسي بي
    magnetic anomaly 

ــدان مغناطيســي زمــين از   ]ژئوفيزيــك[ انحــراف مي
 ميانگين ميدان مغناطيسي پيرامون

  
 ايستايي ري  همهنجا بي
    isostatic anomaly 

 شـده بـر   محاسـبه  هنجـاري گرانـي   بـي  ]ژئوفيزيك[
 ايستايي هاي هم مبناي فرضيه

  
 obligate anaerobe  هوازي  اجباري بي

ريزاندامگاني كه تنها در نبود اكسيژن  ]زيست محيط[
  تواند زندگي كند مي

  



  

  پ
 ,salvage award  پاداش  بازگرداني

  salve award  
مبلغي كه بنا بر رأي دادگاه يـا داور، بـر    ] دريـايي [

شـود و   اساس قـرارداد بـازگرداني، تعيـين مـي    
بابت بازگرداني اموال در معرض خطر در دريـا  

  شود به بازگردان پرداخت مي
 ,salve charge  هزينة  بازگرداني .متـ 

 salvage charges 
  

 antibaryon  پادباريون

ــك[ ــه از  ذره ]فيزي ــايي ك ــهه هــم پيوســتن ســه    ب
شــوند و معمــوالً در   ســاخته مــي  پــادكوارك
 شوند ها توليد مي شتابدهنده

  
 antitermination  پادپايانش

سازوكاري كـه از پايـانش رونويسـي     ] شناسي ژن[
  كند جلوگيري مي

  
 antiterminator  پادپايانگر

ــانش رونويســي   ] شناســي ژن[ پروتئينــي كــه از پاي
  كند جلوگيري مي

 antitermination factor  پادپايانش مل عا .متـ 

 پادپايانش  پروتئين       
  antitermination protein 

 chimeric antibody اي پادتن  آميژه

پــادتن تركيبــي حاصــل از ژنهــاي     ] شناســي ژن[
 اي آميژه

  
 domain antibody, dAb اي پادتن  حبه

طـول حـدوداً     اي از پادتن بـه  تكه ] شناسي روتگانپ [
آمينواسيدي كه دستكاري شـده تـا بتوانـد     110

زنجيــرة  حبــةفقـط شــامل اولــين حلقـة پپتيــدي   
ناحيـة  (و نيز زنجيـرة سـبك    )VHناحية (سنگين 

VL(  باشد، اما همچنان به پادگن همخوان متصل
 بماند

  
 welding primer  جوش پادزنگ  

نوعي رنگ يا پوشش بـراي حفاظـت از    ] متالورژي[
  اريمواد تا زمان جوشك

  
 antiquark  پادكوارك

ي كـه اعـداد كوانتـومي آن مخـالف      كوارك ]فيزيك[
 متناظر است كواركاعداد كوانتومي 

  



  هوازي  اجباري بي

 

 antineutrino  پادنوترينو

لپتوني با اعداد كوانتومي مخالف با اعـداد   ]فيزيك[
 نوترينوكوانتومي متناظر 

  بردار ماشين  پارسنگ  ←بردار   پارسنگ
  

 pulp  پارك

ذرات نرم با قوام آبكي كه عموماً با له  ]ذاغ نّاوريف [
ها و سـبزيها بـه    ويژه ميوه كردن مواد غذايي به 

 آيند دست مي
  

 pulping  سازي پارك

خرد كردن مواد غـذايي گيـاهي ماننـد     ]غذا نّاوريف [
 ها و سبزيها به شكل پارك ميوه

  
 پاسخ  پروتئين  واتابيده

  unfolded protein response, 
  UFR, UPR 

فعاليت هماهنـگ ژنهـاي خاصـي     ] شناسي روتگانپ [
يارها و پروتوآزهاي مربوط به مرگ  كه پروتئين

شـــده يـــا وابســـته بـــه شـــبكة  ريـــزي برنامـــه
آندوپالسـمي را در پاســخ بـه حضــور و تجمــع   

و واتابيده يا ديگـر اشـكال    كژتابيدههاي  پروتئين
ــروتئينناصــحيح  ــدههــاي  پ ــه  تابي در يــك ياخت

 كند ميرمزگذاري 

  
 footstone پاسنگ

ــه ] شناســي باســتان[ ــايين   تخت ــه پ ــورســنگي ك را  گ
 كند مشخص مي

  
 frog, heel پاشنه

بخشي از كمانة سـازهاي زهـي كـه در     ] موسـيقي [
 گيرد دست نوازنده قرار مي

  
 mast step  پاشنة  دكل

بـه مـازة    دكـل گـاه و محـل اتصـال     تكيه ] دريـايي [
 شناور

 undercutting  سازي  پارسنگ پاك

عملياتي شامل تخلية پارسنگ از زيـر خـط    ] ريلي[
ــا      ــازه ي ــنگ ت ــا پارس ــردن آن ب ــين ك و جانش
سرندشده و زيركـوبي و همـوار كـردن خـط و     

 رساندن آن به سطح الزم
  

 trimming  كردن  پاك

ــاوريف [ ــذا نّ ــادة   ]غ ــهاي اضــافي از م زدودن بخش
 ويژه زدودن چربيهاي گوشت غذايي به

  
 Primula  پامچال

گونه  500تا  400با  پامچالياناي از  سرده ] گياهي [
از گياهان علفي كوتاه كـه بـومي منـاطق معتـدل     
ــوپي و    ــاي اتي ــوب كوهه ــمالي و جن ــرة ش نيمك
اندونزي و گينه و مناطق معتدل جنوب امريكـاي  
 جنوبي هستند؛ بسياري از آنها گلهاي زيبا دارند

  
 Primulaceae  پامچاليان

سرده  24سانان با حدود  خلنگ اي از تيره ] گياهي [
گونه كـه در نيمكـرة شـمالي پراكنـدگي      1000و 

گسترده دارند و شامل گياهان زينتـي و گلهـاي   
 شوند خودرو مي

  
 end of the journey پايان  سفر



 پايدارساز  ساحلي

 

3

ارائـة آخـرين خـدمت     ساعت تاريخ و ] ردشـگري گ [
  قرارداد مطابق باگردشگري به مسافر 

  
 termination  پايانش

يافتن همتاسازي يا رونويسي يا  خاتمه ] اسيشن ژن[
 ترجمه

  
 terminator  پايانگر

تـوالي نوكلئوتيـدي در دنـا كـه باعـث       ] شناسي ژن[
 شود توقف رونويسي مي
 hard stabilisation  پايدارساز  ساحلي

هر نوع سازه كه براي حفاظت از  ] شناسي قيانوسا [
ساحل يـا ممانعـت از حركـت شـن و ماسـه در      

  شود اد ساحل ساخته ميامتد
  

 site hardening  پايدارسازي  جاذبه

سازي جاذبة گردشگري  ترميم و بهينه ] ردشگريگ [
 براي افزايش ظرفيت بازديد

  
 advanced base پايگاه  ردة  جلو

ــامي[ ــة    ] نظ ــل منطق ــا داخ ــي ي ــاهي در نزديك پايگ
عمليــاتي كــه مأموريــت اصــلي آن پشــتيباني از 

 عملياتهاي نظامي است
  

 پايگاه  عملياتي  ردة  جلو
  advanced operations base 

در عملياتهـاي ويـژه، پايگـاهي كوچـك و      ] نظامي[
موقتي در منطقة عمليـات ويـژة مشـترك بـراي     
فرماندهي و مراقبت و احياناً پشتيباني آمـوزش  

 يا پشتيباني عمليات راهكنشي
  

  ية  تحتانياپ  ←پايه  
  

 endpin پاية  تحتاني

ميلة قابل تنظيمي كه به قسـمت انتهـايي    ] يموسـيق [
  شود سل يا كنترباس نصب مي ويلن
 پايه .متـ 

  

 bouillon  پاية  سوپ

نشدة حاصـل از جوشـاندن    آب صاف ]غذا نّاوريف [
 گوشت  گاويا  گوشت مرغ

  

 خودكار پاية  سوزن  نيمه
   semi‐automatic switch stand 

ــي[ ــي   ] ريل ــه ســازوكار داخل ــة ســوزني ك آن  پاي
نــورد را از طريــق يــك ســوزن  گــرد خــط عقــب
 سازد پذير مي امكان
 lower sidewall  ديواره پايين

 section(ناحية زير خط حداكثر پهناي مقطع  ] تاير[

width(    كه بخشـي از آن در داخـل رينـگ ،)rim( 
 گيرد قرار مي

  
 پتانسيل  برانگيخته

   evoked potential, EP 

شـده پـس از    يكـي ثبـت  نشـانك الكتر  ] پزشـكي  پاية[
  تحريك الكتريكي

  
 پتانسيل  برانگيختة  بينايي

   visual evoked potential, VEP, 
  visual evoked cortical potential 

شـده پـس از    ثبـت  پتانسيل برانگيختة ] پزشـكي  پاية[
  الكترومغزنگاريتحريك چشم در 

  
 پيكري پتانسيل  برانگيختة  حسي

   somatosensory evoked potential, 
  SEP  



  پايدارساز  ساحلي

 

ــة[ ــة ] پزشــكي پاي ــت پتانســيل برانگيخت شــده در  ثب
هاي مغز يا نخاع پس از تحريك الكتريكي  نيمكره

شــناختي تارهــاي عصــبي  يــا فعاليــت كارانــدام
 محيطي

  
 پتانسيل  برانگيختة  شنوايي

   audiotory evoked potential, AEP  
شـده پـس از    ثبـت  پتانسيل برانگيختة ] پزشـكي  پاية[

  الكترومغزنگاري تحريك گوش در
  

  پتانسيل  برانگيختة  شنوايي  تنة  مغز
    brainstem audiotory evoked  
    potential, BAEP  

 پتانسيل برانگيختة شـنوايي بخشي از  ] پزشكي پاية[
 شود ناشي مي تنة مغزشده كه از  ثبت

 پتانسيل  برانگيختة  قشري
   evoked cortical potential, 
  cortical evoked potential 

شـده در قشـر    ثبت پتانسيل برانگيختة ] پزشكي پاية[
  مخ

  
 آهنگ پتانسيل  پيش

   pacemaker potential 

اي كه  واقطبش آهستة غشاهاي ياخته ] پزشكي پاية[
دهليـزي قلـب روي    ـ از جمله در گره سينوسـي 

 دهد مي
  

  fibrillation potential  پتانسيل  تارلرزه
اي  اي غيرعادي پتانسيل الكتريكي نيزه ] پزشكي پاية[

ايجـاد    يـك تـار ماهيچـه    تـارلرزة كه همـراه بـا   
  شود مي

  

 satellite potential  اي پتانسيل  حاشيه

پتانسيل كُـنش غيرطبيعـي و كـوچكي     ] پزشكي پاية[
 كه جدا از پتانسيل كنش اصلي است

  
 ,sensory potential  پتانسيل  حسي

  sensory nerve action potential, 
  SNAP, compound sensory nerve   
  action otential  

شده پس از تحريك  پتانسيل كُنش ثبت ] پزشكي پاية[
 يك عصب حسي يا شاخة حسي عصب مختلط

  
 پتانسيل  رخدادي

   event‐related potential 

تغييـر در الگـوي پتانسـيل كـنش در      ] پزشـكي  پايـة [
ز يـك محـرك   بالفاصـله پـس ا   الكترومغزنگاري

 حسي يا حركتي يا شناختي
  

 پتانسيل  صفحة  پاياني
   end plate potential 

پتانسيل كنشي كه در صـفحة پايـاني    ] پزشكي پاية[
 آيد وجود مي به  )motor end plate(عضله  ـعصب

  
 tidal potential  پتانسيل  كشَندي

  بـازنمود نيروهـاي كشَـندي بـه     ] شناسـي  قيانوسا [
 برداري  هاي يك ميدان فهصورت مؤل

  
 لرزه پتانسيل  ماهيچه

   fasciculation potential 

اي كـه همـراه بـا     پتانسـيل الكتريكـي   ] پزشـكي  پايـة [
  شود ايجاد مي لرزه ماهيچه

  
 پتانسيل  مولد

   generator potential, 



 پخشگر  اَبرصوتي

 

  receptor potential  
شــده در گيرنــدهاي  واقطــبش ايجــاد ] پزشــكي پايــة[

خ بـه انـواع خاصـي از محركهـاي     حسي در پاس
  فيزيكي

  

 پتانسيل  واحد  حركتي
   motor unit potential, MUP,  
  motor unit action potential, MUAP  

شـدة   مجموع پتانسـيل كُنشـهاي ثبـت    ] پزشكي پاية[
  تارهاي ماهيچه در يك واحد حركتي

  

 spreadability  پذيري پخش

افـت يـك مـادة    قابليت گسترده شدن ب ]غذا نّاوريف [
 غذايي

  
 diffuser  پخشگر

ها كه با تغييـر   اي در مكانيك شاره وسيله ]فيزيـك [
سطح مقطع مجـراي عبـور، سـرعت شـارش را     

 دهد كاهش مي
اي با نيمرخ انبساطي كه از  مجرا يا محفظه ] هوايي[

كاهد و بر فشار آن  سرعت فروصوتي سيال مي
 افزايد مي

 supersonic diffuser  پخشگر  اَبرصوتي

ــ[ ــواييفيزيـ ــارة   ]ك، هـ ــار شـ ــه فشـ ــگري كـ پخشـ
حركت بـا سـرعت اَبرصـوتي را افـزايش      درحال

 كاهد دهد و از سرعت آن مي مي
  

 thermal diffusion  پخش  گرمايي

فرايندي كه در آن شيو دمـا در مخلـوطي    ]فيزيك[
ها منجر به شـيو غلظـت در اجـزاي آن     از شاره

 شود مي
  

 هاي  ترابرد پديده
   transport phenomena 

اي كـه   ذره هاي بس فرايندهايي در سامانه ]فيزيـك [
 و تكانه و در آنها حركت ذره باعث انتقال انرژي

اي بـه نقطـة ديگـر     جرم و بار الكتريكي از نقطـه 
 شود مي

  
 paracusis  پراشنوي

 هر نوع نابهنجاري در شنوايي ] شناسي نواييش [
  

  پراشنوي  ويليس  ←پراشنوي  كاذب  
  
 ,paracusis loci  راشنوي  مكانيپ
  paracusis localis  

  يابي صدا كاهش توانايي مكان ] شناسي نواييش [
  

  ,paracusis Willisi  پراشنوي  ويليس
    paracusis Willisiana, 
  Willis'paracusis  

كـه در آن فـرد    پراشـنوي نـوعي   ] شناسي نواييش [
ــت شــنوايي رسانشــي داراي  ــا را در  صــدا اُف ه

  كند محيط پرنوفه بهتر درك مي
 false paracusis  پراشنوي  كاذب .متـ 

  
  كشي پرّان كمانه  ←پرّان  
 pass‐up  پربگذر

وضعيتي كه در آن ظرفيـت اتوبـوس    ] شهري درون[
ــل اســت و   در هنگــام گذشــتن از ايســتگاه تكمي
مسافرانِ منتظر در ايستگاه مجبورنـد تـا آمـدن    

 اتوبوس بعد صبر كنند 
  

 ejecta  هپرتاب

اي انفجــاري از  مــوادي كــه بــه گونــه    ] زمــين[
 شوند آتشفشان خارج مي



  پخشگر  اَبرصوتي

 

  
 اي پرتوزايي  خوشه

   cluster radioactivity 

ــك[ ــوزا در  گســيل ذرات از هســته ]فيزي ــاي پرت ه
شـونده از ذرة آلفـا    حالتي كه جرم ذرات گسـيل 

  ها كمتر باشد پاره بيشتر و از شكافت
  

 flag  پرچم

در شكلها و رنگهـاي   اي يا بافتهه پارچ. 1 ] دريايي[
مختلف كه بـراي نشـان دادن مليـت يـا عالمـت      

مليت كشتي كـه  . 2شود  دادن از آن استفاده مي
  بر مبناي محل ثبت كشتي است

  

 distress flag  پرچم  اضطرار

پرچمي كه برافراشته شدن آن در كشتي  ] دريـايي [
 دهد را نشان مي اضطراريوضعيت 

  
 flag of registration  پرچم  ثبت

كشوري كه شـناور در آنجـا ثبـت     پرچم ] دريايي[
 شده است

  

  پرچم  مصلحتي
    flag of convenience, FOC, 
  open registry, flag of necessity 

پرچم يك كشور خارجي كه تحت آن يك  ] دريايي[
ــات و      ــت مالي ــاب از پرداخ ــراي اجتن ــتي ب كش

 رسد هاي ديگر به ثبت مي هزينه

 Adiantum  پرسياوش

ــاهي [ ــرده ] گيـ ــدود   سـ ــا حـ ــه از  200اي بـ گونـ
پرسرخســيان يــا بــه عقيــده بيشــتر محققــان از 

كه داراي ساقه و برگهـاي تيـره و    پرسياوشيان
ــدگيهاي ظريــف   ــا بري پهنكهــاي ســبز روشــن ب

ها تقريباً در حاشـية پهنـك ظـاهر     هستند؛ هاگينه

شوند و در لبة برگشتة آن محصـور هسـتند    مي
  دارند )indusium(پوش  ه به هاگينهو ظاهري شبي

  
 Adiantaceae  پرسياوشيان

 )Pteridales(سـانان   اي از پرسـرخس  تيره ] گياهي [
زميني يا باالروندة رورست كوچك يـا متوسـط   

ساقة بلنـد و   اي در خاك كه داراي زمين با ريشه
ــه   ــتل لول ــده و اس ــت؛  )solenostelic(اي  خزن اس

فلسـهايي باريـك و   قسمتهاي جوان اين گياه بـا  
پوشــيده شــده  )non-pelate(تيــره و غيرســپري 

آنها پـايكي بلنـد    )fronds(هاي  شاخه است و برگ
به رنگ تيره و براق دارد و پهنك آنهـا سـاده و   

 اي است اي يا مركب چهاربارشانه شانه
  

 ,chromosome jumping  تني پرش  فام
  chromosome hopping 

هـايي از   رپـي همسـانه  د جداسازي پـي  ] شناسي ژن[
قطعات همپوشان دنا با هدف دربرگرفتن قطعات 

 تن بزرگتر فام
  

 closed high  پرفشار  بسته

] ـورفشاري كه خط هم ]جربنـد آن   پفشار يا خط پ
 را دربر گرفته است

  
 snow flake  پرَك  برف

]وريزد مي بلورهايي كه از اَبر فرو انبوهش يخ ]ج 
  

 ,bead filler  پركن  طوقه
  apex strip, apex 

نـوار السـتيكي بـا مقطـع مثلثـي در ناحيـة        ] تاير[
كه سطح صاف و يكدسـتي در بـاالي    طوقة تاير

آورد؛ از  به وجـود مـي  ديوارة تاير  پايينو  طوقه



دار  گياهي پروتئين  بافت  

 

ــراي ســفت كــردن    ــزرگ آن ب ــوع كشــيده و ب ن
 شود استفاده مي ديواره پايين

  
 defeathering  پركَني

 پرندگان گوشتي الشةدن پرهاي كن ]غذا نّاوريف [

  
 fastidious پرنياز

ريزاندامگاني كه براي رشد به تغذيه يـا   ]ميكرب [
 پيچيده نياز دارد كشتمحيط 

  
 transonic flight  پرواز  تراصوتي

كـه   سـرعت تراصـوتي  پرواز هواگرد در  ] هـوايي [
رآر   سار و كاهش بـمشخصة آن افزايش عمدة پ

ت ناگهــاني و شــديد در در هــر ارتفــاع و تغييــرا
 گشتاورهاي وارد بر هواپيماست

  
 subsonic flight  پرواز  زيرصوتي

حركت جسم متحرك در جـو بـا سـرعتي     ] هوايي[
كمتر از سرعت صوت يا به عبارتي از صـفر تـا   
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 proteome, protein‐genome پروتگان

ــانپ [ ــي روتگ ــل پروتئينهــاي    ] شناس ــة كام مجموع
د در يك ياخته يا اندامك يـا زيرياختـه يـا    موجو

 زيراندامك و جز آن در زماني معين

  
 proteomics شناسي پروتگان

 پروتگاندانش بررسي و مطالعة  ] شناسي روتگانپ [

 whey protein  پنير پروتئين  آب

پروتئينــي كــه بعــد از جداســازي دلَمــه و  ]غذيــهت [
 ماند خامه در شير باقي مي

  
 ,protein refolding زتابيبا  پروتئين

  heat‐shock protein activity 

فراينــدي كــه هــر ياختــه بــراي  ] شناســي روتگــانپ [
ــك    ــتي ي ــت زيس ــدد فعالي ــاي مج ــروتئين احي پ

  كند يا كژتابيده بايد طي  واتابيده
 

 دار  گياهي پروتئين  بافت

   textured vegetable protein 
صـورت    ه بـه هر پـروتئين گيـاهي كـ    ]غـذا  نّاوريف [

ذرات يا قطعاتي به شكلهاي مختلف به آنها بافت 
  كنند دهند و عرضه مي مي

  
  پادپايانگر  ←پروتئين  پادپايانش  

  
 protein folding تابي پروتئين

دهـي خودانگيختـه و    خودسامان ] شناسـي  روتگانپ [
پپتيـدي واتابيـده يـا     واسـطة يـك رشـتة بـس     بي

بعــدي  صــورت يــك ســاختار ســه نوظهــور بــه 
 فرد منحصربه

  
 folded protein پروتئين  تابيده

پروتئيني كه تقريباً هر اتم آن در  ] شناسي روتگانپ [
شـناختي داراي جايگـاه معينـي     شرايط كارانـدام 

 است

  
 domain protein اي پروتئين  حبه

هر پروتئيني كـه از يـك يـا چنـد      ] شناسي روتگانپ [
 متمايز تشكيل شده است حبة

  



  دار  گياهي پروتئين  بافت

 

 بان ين  خانهپروتئ
  house‐keeping protein 

پروتئينهـاي   هر يـك از مجموعـه   ] شناسـي  روتگانپ [
شـوند و   اي كـه بـه مقـدار زيـاد بيـان مـي       ياخته

اي پايه  احتماالً در نگهداري از كاركردهاي ياخته
 بسيار فعال هستند

  
 fibrous protein اي پروتئين  رشته

و تا حـدودي   پروتئيني مستحكم ] شناسـي  روتگانپ [
ــت از    ــاختاري در حفاظ ــش س ــه نق ــامحلول ك ن

  اندامها و استحكام بخشيدن به آنها دارد
  

 antifreeze protein  پروتئين  ضديخ

پروتئين موجود در برخي موجـودات   ]غـذا  نّاوريف [
زدن   زنده از جمله ماهيان آبهاي سرد كه از يـخ 

كند و در  بافتها در دماي زير صفر جلوگيري مي
برخــي محصــوالت غــذايي ماننــد بســتني  توليــد

 كاربرد دارد

  
 hub protein پروتئين  كانوني

ــانپ [ ــي روتگ ــبكة    ] شناس ــه در ش ــي ك ــر پروتئين ه
پروتئيني پوياي يك ياخته نقش مركـزي داشـته   

 باشد

  
 globular protein پروتئين  كروي

ــانپ [ ــي روتگـ ــكل از    ] شناسـ ــه متشـ ــي كـ پروتئينـ
اسـت كـه بـه      لنـدي ب  هـاي آمينواسـيدي   زنجيره

 اند پيچيده تابيده شده يشكل 

  
 protein misfolding كژتابي پروتئين

فرايندي كه در آن پروتئينهـا بـه    ] شناسـي  روتگانپ [
  شوند  صورت نامناسب تابيده مي 

  
 misfolded protein پروتئين  كژتابيده

پروتئيني كـه مسـير تابيـدگي را     ] شناسـي  روتگانپ [
 رده استدرستي طي نك به

 protein unfolding واتابي پروتئين

پاشـيدگي   فراينـدي كـه بـه ازهـم     ] شناسي روتگانپ [
اتصــاالت غيراشــتراكي يــك پــروتئين يــا تجمــع 

 كند پروتئيني كمك مي

  
 اي هاي  آميژه پروتئين

  chimeric proteins 

  اي آميژههاي حاصل از ژنهاي  پروتئين ] شناسي ژن[
  

 chaperone  يار پروتئين

ــاي گرماشــوك   ] شناســي ژن[ ــك از پروتئينه ــر ي ه
تـاخورده متصـل    اي كه به پروتئينهاي نيمه ويژه
شـوند و بـا جلـوگيري از انبـوهش آنهـا بـه        مي

  كنند گيري نهايي ساختار پروتئين كمك مي شكل
 مولكولي ار ي ئينپروت .متـ 

  molecular chaperone 
  

  يار پروتئين  ←يار  مولكولي   پروتئين
  

 tweel  چرخ پره

ي آزمايشــي و بــدون هــوا كــه پنچــر تــاير ] تــاير[
يورتان منعطف  هايي از جنس پلي شود و پره نمي

 شود بيروني وصل مي )rim(دارد كه به رينگ 

  
 cloud echo  پژواك  اَبر



رانش پس  

 

]ــو ــيگنال ]جـ ــانك/ سـ ــر  ينشـ ــه از اَبـ راداري كـ
 گردد بازمي

  
 ultrasonic echo  پژواك  فراصوتي

موج فراصوتي از يك مانع كـه بـر   پژواك  ]فيزيك[
اثر تأخير زماني، از موج اصلي قابـل تشـخيص   

  باشد
 grant  پژوهانه

مبلغــي كــه بــراي انجــام كــار پژوهشــي  ]مــوميع[
معيني از طرف دولـت يـا دانشـگاه يـا سـازمان      

  شود خصوصي به سازمان يا فردي پرداخت مي
  

 afterpotential  پتانسيل پس

ش كـوچكي كـه پـس از    پتانسـيل كُـن   ] پزشـكي  پاية[
اي  پايان پتانسيل كُنش اصـلي يـا پتانسـيل نيـزه    

  شود ايجاد مي
  

 پتانسيل  مثبت پس
   positive afterpotential 

پتانسيل  دورة زماني پس از پايان پس ] پزشكي پاية[
پـذير از   منفي كه در آن پتانسيل ياختـة تحريـك  

  تر است پتانسيل استراحت منفي
  

 پتانسيل  منفي پس
   negative afterpotential 

پتانسيل  دورة زماني پس از پايان يك  ] پزشكي پاية[
پـذير بـا    اي كه در آن پتانسيل ياختة تحريك نيزه

  رسد تأخير به پتانسيل استراحت مي
  

 posttreatment  تصفيه پس

عمليات تكميلي پـس از تصـفيه بـراي     ]زيست محيط[
 ارتقاي كيفيت آب يا پساب

  
 Pistacia  پسته

ايـــان درختـــي يـــا  اي از پســـته ســـرده ] گيـــاهي [
اي معطر با نُه گونة بومي اوراسيا و دو  درختچه

گونه كه يكي در جنوب غربي امريكاي شمالي و 
ديگري در جزاير قناري است؛ صمغ شـيرين دو  

و تربــــانتين ) P.lentiscus(درخــــت مصــــطكي 
)P.terebinthus(    كه به اين سرده تعلـق دارنـد در

 د داردپزشكي كاربر
 reverse thrust  رانش پس

ران  حالتي در موتورهاي جـت داراي پـس   ] هوايي[
كه پيش از نشسـت هواپيمـا بـر روي زمـين، از     
طريق اهرمي خاص، موتـور بـراي مـدتي معـين     

كنـد تـا سـرعت هواپيمـا در      رانش مي عقب  روبه
 يابد حين نشست كاهش 

  

 trailing rail  ريل پس

طرف درز اتصال كه بـا   يكي از ريلهاي دو ] ريلي[
توجه به جهت قراردادي عبـور قطارهـا از خـط،    

 گيرد قرار مي ريل پيشقبل از 
  

 reject  زده پس

ــيط[ ــت مح ــه از    ]زيس ــان ورودي ك ــي از جري بخش
ــي   ــور نم ــراوا عب ــاي ت ــدة   غش ــد و دربردارن كن

هـايي مثـل تركيبـات آلـي و      ها و آالينده ناخالصي
 يونها و مواد كلوئيدي است

  
 گوشت پس

   mechanically recovered meat 

گوشتي كـه بـا دسـتگاه از اسـتخوان      ]غـذا  نّاوريف [
 بازيابي شده باشد

  
 organic waste  پسماند  آلي



  رانش پس

 

پسماندي كه عمـدتاً منشـأ گيـاهي يـا      ]زيست محيط[
  جانوري دارد

  

 compostable waste  پسماند  پوسيدني

پسماند جامدي كـه داراي مـواد آلـي     ]زيست محيط[
  وسيلة ريزاندامگانهاست  پذير به زيهتج
 putrescible waste  پسماند  فاسدشدني .متـ 

  
 commercial waste  پسماند  تجاري

وكـار   پسماند جامـد بنگاههـاي كسـب    ]زيست محيط[
شامل مراكز خريد و مراكز تفريحـي و دفـاتر و   

 غذاخوريها
 ,household waste  پسماند  خانگي

  domestic waste, residential waste 

پســماندي توليدشــده در واحــدهاي  ]زيســت محــيط[
 مسكوني

  
 municipal waste  پسماند  شهري

پسماند جامد توليدشده در شهر اعـم   ]زيست محيط[
 از پسماندهاي خانگي و تجاري و حتي صنعتي

  
 ,industrial waste  پسماند  صنعتي

  manufacturing waste 

اليتها يا فرايندهاي پسماند ناشي از فع ]زيست محيط[
 صنعتي

  
  پسماند  فاسدشدني

  پسماند  پوسيدني  ←
  

 agricultural waste  پسماند  كشاورزي

ــيط[  ــت محـ ــاي   ]زيسـ ــل از فعاليتهـ ــماند حاصـ پسـ
 كشاورزي

  
 inorganic waste  پسماند  معدني

شـده شـامل    مواد معـدني دورريختـه   ]زيست محيط[
شن و نمـك و آهـن و كلسـيم، در صـورتي كـه       

يار جزئــي تحــت تــأثير ريزانــدامگانها قــرار بســ
  گرفته باشند

  
 incompatible waste  پسماند  ناسازگار

خود در   خودي  پسماند خطرناكي كه به ]زيست محيط[
محــل يــا در مجــاورت يــا اخــتالط بــا مــواد يــا  
پسماندهاي ديگـر ممكـن اسـت واكـنش دهـد و      

 اثرات نامطلوب بر جاي گذارد
 reactive waste  پسماند  واكنشگر

پسماندي كه در حالت عادي ناپايـدار   ]زيست محيط[
دهـد و   است و با آب يا هوا به شدت واكنش مـي 

 ممكن است مواد سمي يا انفجاري توليد كند
  

 ,rhombencephalon  مغز پس
  hindbrain, hindbrain vesicle  

بخشي از مغز كه از بخش پسين سـه   ] پزشكي پاية[
رويـاني تكـوين يافتـه    حفرة اولية لولـه عصـبي   

  است
  

  latewood  چوب پسين
بافت چوبي ثانويه در حلقة ساالنة درخـت   ]جنگل[

و  گيـرد  كه در اواخـر فصـل رويـش شـكل مـي     
هـاي رويـش    هاي آن در قيـاس بـا ياختـه    ياخته

اوايل فصل كوچك و تيره است و قطـر كمتـر و   
  سختي و چگالي بيشتري دارد



 پودرشدگي  فلز

 

 summer wood  چوب  تابستانه .متـ 
 autumn wood  چوب  پاييزه       

  
  backing  بند پشت

گذارند تـا   مي بن جوشاي كه پشت  ماده ] متالورژي[
 سطحي براي نشاندن اولين گذر ايجاد شود

  
 toll bridge  پل  عوارضي

پلــي كــه فقــط بــا پرداخــت عــوارض  ] شـهري  درون[
 توان از آن عبور كرد مي

  

 mast ladder  پلكان  دكل

براي دسترسي به  دكلهايي متصل به  لهپ ] دريايي[
 سردكلبخشهاي باالتر دكل و 

  

 en echelon  پلكاني

شناختي با آرايـش   ويژگي سيماهاي زمين ] زمـين [
 همپوشان يا پلكاني

  بسپاراز  ←پليمراز  
  

  Malva  پنيرك
با گلهاي صورتي يا  پنيركياناي از  سرده ] گياهي [

هــاي  هو ميــواي  ســفيد جــانبي و برگهــاي پنجــه
  مانند بر طَبق چاك

  
 Malvales  سانان پنيرك

ايها با نُه تيره و حـدود   اي از دولپه راسته ] گياهي [
 گونه 6000

  
 Malvaceae  پنيركيان

ــاهي [ ــره ] گي ــركاي از  تي ــانان پني ــا   س ــي ي درخت
كـم   سـرده و دسـت   243اي يا علفـي بـا    درختچه

ويژه در مناطق  گونه با پراكندگي وسيع به 4225
رمسيري و معتـدل كـه مهمتـرين عضـو آن از     گ

  است لحاظ اقتصادي پنبه 
  

 calf rennet  پنيرماية  گوساله

ــاوريف [ ــذا نّ ــتخراج  ]غ ــواد اس ــيردان   م ــده از ش ش
كه در پنيرسـازي از آنهـا بـراي توليـد      گوساله

 كنند دلمة شير استفاده مي

  
 null sequence  دنباله  پوچ

ابعهـا كـه حـد آن    اي از اعـداد يـا ت   دنباله ] رياضي[
  صفر است

  
 nullity  پوچه

يـك تبـديل    )null space(فضـاي   بعد پـوچ  ] رياضي[
 خطي

  
  چوب خاكه  ←  پودر  چوب

 metal dusting  پودرشدگي  فلز

ــوردگي [ ــي از    ] خ ــاال ناش ــوردگي دماب ــوعي خ ن
ــه محصــولي    ــربن ك ــاي حــاوي ك وجــود گازه

 گذارد پودرمانند بر جاي مي
  

 compost  پوسال

شـده و   پسماندهاي آلـي تجزيـه   ]تزيس ، محيطتزراع[
 نسبتاً پايدار حاصل فرايند پوسش

  
  bark slip, bark slipping  اندازي پوست

جدا شدن پوست درخت از چوب در محـل   ]جنگل[
  الد فعال بن

  



  پودرشدگي  فلز

 

 bark gauge  سنج پوست

گيري ضخامت پوسـت   ابزاري براي اندازه ]جنگل[
 درخت

  
  debarker, barker  كَن پوست

ــل[ ــدا ]جنگ ــا   دســتگاه ج ــدة پوســت درخــت ي كنن
  بينه گرده

  
  غلتكي   كَن پوست  ←چرخان     كَن پوست

  

 ,barking iron  دستي كَن  پوست
  bark spud  

اي باريـك و تيـز و    ابزاري دستي بـا تيغـه   ]جنگل[
  هاللي براي كندن پوست بينه

  
  debarking 1  كندگي پوست

ة قطع يا شدن پوست درخت در نتيج كنده  ]جنگـل [
وسـيلة حيوانـات و     كشـي درخـت يـا بـه     بيرون

  حشرات
  

 ,barking drum  غلتكي  كَن پوست
  drum debarker, drum barker  

هـا   غلتكي بزرگ كه در هنگام چرخش، بينه ]جنگل[
اثـر اصـطكاك پوسـت     غلتند و بـر  درون آن مي
  شود آنها كنده مي

  rotary barker  كَن  چرخان پوست .متـ 
  

 ,bag barker  اي كيسه  نكَ پوست
  pocket barker  

اي  مكانيكي شامل محفظـه  كن پوستنوعي  ]جنگل[
هاي متحـرك كـه در نتيجـة اصـطكاك      با ديواره

  شود آنها با درخت پوست از ساقه جدا مي

  
  debarking 2  1ي كَن پوست

جدا كردن پوست درختان براي استفاده از  ]جنگل[
جلـوگيري  پوست درخت يا تنة بدون پوست يـا  

  از گسترش حملة حشرات
  

 skinning  2 نيكَ پوست

 جدا كردن پوست از الشه ]غذا نّاوريف [
  

 hydraulic barking  آبي كَني  پوست

جدا كردن پوست درخـت پـس از قطـع بـا      ]جنگل[
 استفاده از فشار آب در محفظة بسته

  
 ring‐barking  حلقوي  كَني پوست

وسـت دور  جدا كـردن نـواري باريـك از پ    ]جنگل[
 ساقة درخت

  
  ,chemical barking  شيميايي  كَني پوست

  chemical peeling, chemi‐peeling 

زنـي درخـت در دورة رشـد و تزريـق      كَت ]جنگل[
الد براي جداسـازي آسـان    مواد شيميايي به بن

  پوست پس از قطع درخت
 ماشيني  كَني پوست

   mechanical barking, 

  machine barking  
جدا كردن پوست از تنه يا بينـة درخـت از    ]جنگل[

ــتگاههاي     ــا دس ــايش آن ب ــا س ــدن ي ــق كن طري
  موتوري

  
 bark residue  ماند پوست



پار پوشه  

 

3

بينه جدا شده و معموالً  پوستي كه از گرده ]جنگل[
ريزه در داخل آن فـرو   موادي مانند شن و سنگ

 رفته است

  
  bark bar, interspace  نوار پوست

ن مياخت كه آن را در نواري از پوست در ]جنگـل [
  گذارند گيري باقي مي دو شيار انگم

  
 casing 1  پوسته

ــاوريف [ ــذا نّ ــاده ]غ ــه   م ــا مصــنوعي ك اي طبيعــي ي
رود و  كار مي عنوان لفاف فراوردة گوشتي به  به

ــه آن شــكل مشخصــي    ــداري، ب ــر نگه عــالوه ب
 دهد مي

  
 ,calcareous crust  پوستة  آهكي

  cale‐crust 

كربنـات   شدة خاك كه با كلسـيم  افق سخت ] زمين[
 سيماني شده است

  

 composting  پوسش

ــ[ ــيطزراع ــ ت، مح ــدة    ]تزيس ــتي مهارش ــة زيس تجزي
پســماندهاي آلــي از طريــق باكتريهــاي هــوازي 

 خاك
  

  advanced decay  پيشرفته  پوسيدگي
اي از پوســيدگي چــوب كــه در آن  مرحلــه ]جنگــل[

چــوب از نظــر ظــاهر و خصوصــيات و تركيــب 
كنـد و همـراه بـا آن مقاومـت      غيير مـي آشكارا ت

 دهد خود را از دست مي
  

  pocket rot, peck  اي حفره  پوسيدگي

هــر نــوع پوســيدگي موضــعي چــوب در   ]جنگــل[
هـايي   شـكل حفـره   سطوح كوچك كه معموالً بـه  

  مانند است گرد يا عدس
  

 پوسيدگي  خردسالي
   early childhood carries, ECC, 
  baby bottle tooth decay 

ــهت [ ــدان در خردســاالن ناشــي از   ]غذي ــي دن خراب
 مصرف مداوم مواد غذايي شيرين

  
 envelope پوش

تـرين   ، خـارجي شناسـي  ويـروس در . 1 ]ميكرب [
ــواع ويــروس كــه از جــنس   غشــا در بعضــي ان

ــت  ــوپروتئين اسـ ــاكتريدر  .2 ليپـ ــي بـ  ،شناسـ
  مجموعة ديوارة ياخته و غشاي ياخته

 .اول استاين واژه مصوب فرهنگستان * 
  

 clearance envelope  مجاز   پوش

خـط فرضـي پيرامـون فضـاي الزم بـراي       ] ريلي[
كـه بـا ديـوارة تونـل       نورد به طـوري  عبور خط

 برخورد نكند
  

 بسته اي  ياخته كومه پوشن
   closed‐cell stratocumulus 

]ــو ــاهواره ]ج ــر پوشــن تصــوير م ــه اي اَب اي  كوم
 اقيانوسي در شرايط وارونگي

  
 capsid شهپو

پوششــي پروتئينــي كــه مــادة ژنــي و   ]ميكــرب [
 كند پروتئينهاي ويروس را احاطه مي

 capsomere پار پوشه

 در ويروس پوشهواحدهاي سازندة  ]ميكرب [
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 tufa  سنگ پوك

نشـــيني  ســـنگ رســـوبي ناشـــي از تـــه ] زمـــين[
 هاي شور كربنات در اطراف چشمه كلسيم

  
 Pontederiaceae  دريائيان پونته

تيرة كوچك آبـزي اغلـب ناجورخامـه از     ] گيـاهي  [
گونـه كـه در    30سانان با نُه سـرده و   بيدي برگ

ــه   ــيري و نيم ــواحي گرمس ــاي ن ــيري  آبه گرمس
رويند؛ گونة مشهور ايـن تيـره گيـاه مهـاجم      مي

اسـت كـه در    )Eichhornia crassipes(سنبل آبـي  
  رويد آبراهها مي

 غالفيان .متـ 
  

  زهكشي  بسته  ←پهنة  زهكشي  بسته  
  

  meizoseismal area  هلرز پهنة  شديد
  لرزه اي با تكان شديد زمين گستره ]ژئوفيزيك[
  

 skyline road  پهنة  هوايي

 برابـر اسـت بـا   اي كـه محـدودة آن    ناحيه ]جنگل[
رگاهنقاله سيميك  گسترة طولي و عرضي دارب 

  
 pedestrian friendly  پسند پياده

ه دارا بودن آنهـا باعـث   ويژگيهايي ك ] شـهري  درون[
روي ايمـن و راحـت    رو براي پياده شود پياده مي

 باشد
  

 pedestrian area module  سهم پياده

فضاي مورد نياز براي هر عابر پياده  ] شهري درون[
 شده در واحد سطح در تسهيالت فراهم

 neuromodulator  ترازه پي

جـز   شـده از عصـب، بـه    هر مادة آزاد ] پزشكي پاية[
ميانجي، كه منجر به تغيير فعاليتهـاي عصـبي    پي
 شود مي

  
 Campsis  اناري پيچ  

اي يــا  اناريــان درختچـه  اي از پـيچ  سـرده  ] گيـاهي  [
درختي كوچك معموالً باالرونده با دو گونه كـه  

گرمسـيري آسـيا و    در مناطق گرمسيري و نيمه
روينـد؛ گلهـاي ايـن گياهـان      امريكاي شمالي مي
اسـتكاني و ميـوة آنهـا بـه      ـ درشت با جام قيفي

صورت پوشينة بلند و شكوفاست؛ برگهاي ايـن   
هـاي   اي فـرد بـا برگچـه    گياهان متقابـل و شـانه  

 دار است دندانه
  

 Convulvulus  پيچك

اي از پيچكيان غالباً علفي باالروندة  سرده ] گياهي [
اي  نــدرت درختچــه  ســاله يــا چندســاله و بــه يــك

تـا سـه متـر بـا     متـر   سـانتي  30چوبي به ارتفاع 
گونــه كــه پراكنــدگي جهــاني دارنــد؛  250حــدود 

هاي ايـن سـرده علفهـاي هـرز      بسياري از گونه
شـوند، امـا برخـي از آنهـا      مزاحم محسوب مـي 

شـوند؛   براي گلهاي زيبايشان پـرورش داده مـي  
ــارپيچي و   آرايـــش برگهـــاي ايـــن گياهـــان مـ

ــيپوري  ــان ش ــا     گلهايش ــفيد ي ــب س ــكل و اغل ش
هـا آبـي يـا بـنفش يـا       ونهصورتي و در برخي گ
 ارغواني يا زرد است

  

 Pandanus  كاجي پيچ  

 600با حـدود  سانان كاجي پيچاي از  سرده ] گياهي [
اي كوتـاه بـه ارتفـاع     شدة درختچه گونة شناخته

 20كمتر از يك متر يا درختي متوسط تا ارتفـاع  
پوشي گسترده و رشدي متوسط؛ تنـة   متر با تاج
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عابات بسـياري اسـت كـه    تنومند آنها داراي انش
متعدد برگ گرداگرد آن باقي مانـده   )scar(اثرات 
 است
 Pandanaceae  كاجيان پيچ

اي يـا   درختچه سانان كاجي پيچاي از  تيره ] گيـاهي  [
هـاي هـوايي بـا حـدود      درختي دوپايه با ريشـه 

گونه كه در نـواحي سـاحلي    700چهار سرده و 
قـديم   گرمسيري بـرّ  يا باتالقي گرمسيري يا نيمه

الجزاير مـااليي و   رويند؛ اين گياهان در مجمع مي
شـوند و   وفور يافت مي  مالنزي و ماداگاسكار به

ــه ــز در هــاوايي و   تعــدادي از گون ــا ني هــاي آنه
ــي    ــن م ــين و ژاپ ــوب چ ــدنو و جن ــد؛  زالن روين

اي  هاي اين تيره نشاسته هاي برخي از گونه ميوه
 و خوراكي است

  
 Pandanales  سانان كاجي پيچ

ايهــا كــه در نــواحي  لپــه اي از تــك راســته ] گيــاهي [
اند؛ بنا بر پژوهشـهاي   پراكنده گرمسيري حقيقي

اخير، شكل رويشي گياهان اين راسته درختي يا 
  مانند است اي يا باالرونده يا علفي نخل درختچه

  
  پيرايش  افتراقي

  پيرايش  دگرسان   ←
  

 ,alternative splicing پيرايش  دگرسان
  alternative RNA splicing, 
  alternate splicing, AS 

 )pre-mRNA(رِنـاپ   پيرايش يـك پـيش   ] شناسي ژن[
هاي مختلف كـه منجـر بـه توليـد      معين به شيوه

 شود رِناپهايي با تواليهاي مختلف مي
 differential splicing  پيرايش  افتراقي .متـ 

  رِناپ پيرايشِ  دگرسان  پيش        
  alternative pre‐messanger RNA splicing  

  
  رِناپ پيش   پيرايشِ  دگرسان

   پيرايش  دگرسان  ←
 fioritura پيرايه 

نـــوازي يـــا  گـــذر تزيينـــي در بداهـــه ] موســـيقي[
 سازي آهنگ

  
 accelerated aging  يافته پيرش  شتاب

پيري زودرس يـك مـاده سـريعتر از     ] خـوردگي  [
چند عامـل   حالت معمول، هنگامي كه تأثير يك يا

از عوامل پيري به صورت مصنوعي در شرايط 
 آزمايشگاهي افزايش يافته باشد

  

 presbycusis  پيرگوشي

 ناشي از كهولت شنوايي كم ] شناسي نواييش [

  
 sensory presbycusis  پيرگوشي  حسي

ناشـــي از فقـــدان  پيرگوشـــي ] شناســـي نواييشـــ [
  هاي مويي در اندام كورتي ياخته

  

  انش  حلزونيپيرگوشي  رس
    cochlear conductive presbycusis  

ناشــي از اخــتالل   پيرگوشــي ] شناســي نواييشــ [
مكانيكي كه در نتيجة ضخيم شدن غشاي پايه و 

بــه  )spiral ligament(كاهيــدگي ربــاط مــارپيچي
  آيد وجود مي  

  پيرگوشي  مكانيكي .متـ 
  mechanical presbycusis  

  
  وسازي پيرگوشي  سوخت

    metabolic presbycusis   



  پيرگوشي  عصبي

 

ناشي از كاهيدگي نوار  پيرگوشي ] شناسي نواييش [
  )stria vascularis(عروقي 

  strial presbycusis  پيرگوشي  نواري .متـ 
  

 neural presbycusis  پيرگوشي  عصبي

ناشـــي از فقـــدان  پيرگوشـــي ] شناســـي نواييشـــ [
 هاي شنوايي در حلزون ياخته پي

  پيرگوشي  مكانيكي
  يرگوشي  رسانش  حلزونيپ  ←

  
  پيرگوشي  نواري

  وسازي پيرگوشي  سوخت  ←
  

  سنگ  مغناطيسي پي
   magnetic basement 

هاي سنگي گسترده با  سطح زبرين اليه ]ژئوفيزيك[
 پذيرفتاري مغناطيسي زياد

  
  ,prosencephalon, forebrain  پيشامغز

    forebrain vesicle  
بخش پيشين سه بخشي از مغز كه از  ] پزشكي پاية[

حفرة اولية لولـة عصـبي رويـاني تكـوين يافتـه      
  است

  
  بر  دورگه بيش  ←اي   بر  آميژه پيش

  
 hybrid promoter بر  دورگه پيش

ري تركيبـي، داراي    پـيش  ] شناسي ژن[ هـاي   تـوالي بـ
  بر مختلف از دو پيش مشترك

 chimeric promoter  اي بر  آميژه پيش .متـ 
  

  بر  دوسويه پيش

   bidirectional promoter  
اي كــه در دو جهــت  بــر دوگانــه پــيش ] شناســي ژن[

  كند مخالف هم از دنا رونويسي مي
  

  بر  گرماشوك پيش
    heat‐shock promoter 

بر ويـژة يـك ژن گرماشـوك كـه      پيش ] شناسي ژن[
حاوي يك توالي دناي حساس به شوك گرمايي 

  است
  ,core promoter بر  مركزي  پيش

    promoter core 

بر كه نقش اساسـي در   بخشي از پيش ] شناسـي  ژن[
 آغازش رونويسي دارد

  
  اي بسپار  كاتوره پيش

   random prepolymer 

بسـپاري كـه از واكـنش مخلـوطي از      پيش ] شيمي[
كه معموالً يكـي از آنهـا شـمارِ عـامليِ     (تكپارها 

اي  ازطريق بسپارش مرحلـه ) بزرگتر از دو دارد
توان پـيش   آيد، اما اين واكنش را مي ت ميدس به 

شــدن بــا ســرد كــردن   از تشــكيل شــبكه و ژل 
 متوقف كرد

  
  بيني  ساختار  پروتئين پيش

   protein structure prediction 

يــك  ســاختار ســومبينــي  پــيش ] شناســي روتگــانپ [
 پروتئين از طريق توالي آمينواسيد آن

  
 pretreatment  تصفيه پيش

فرايندهايي براي كاهش يا حذف يا . 1 ]زيست محيط[
هاي فاضـالب غيرخـانگي    گرداني آالينده سرشت

  آوري فاضـالب  قبل از تخلية آن به شـبكة جمـع  



 پيرگوشي  مكانيكي

 

اي كـه آب را بـراي فراينـدهاي     فرايند تصفيه. 2
 كند اصلي تصفيه آماده مي

  
 precleaning  تميزكاري پيش

فراينــدي كــه در آن بــا گردانيــدن     ] خــوردگي [
درجــة  60فســفات بــا دمــاي  م پلــيمخلــوط گــر

در  7تـا   5/5حـدود   pHسلسيوس و ضدكف بـا  
كننـدة آب، آلودگيهـايي ماننـد     كل سـامانة خنـك  

گــريس و روغــن و محصــوالت خــوردگي را از 
زداينـد تـا بتـوان بـا      سطح تجهيزات فلزي نو مي

ــيلم  ــدة خـــوردگي از ســـطوح  )film(فـ بازدارنـ
  محافظت كرد

 side plate  دستي پيش

بشقاب كـوچكي كـه در كنـار بشـقاب      ] شگريردگ [
براي گذاشتن نـان قـرار    كارد و چنگالاصلي و 

 دهند مي
  

 pre‐booking ذخيره پيش

ابراز تمايل مسافر به عقد قرارداد بعد  ] ردشـگري گ [
  از پذيرش شرايط آن

  
 receiving rail  ريل پيش

يكي از ريلهاي دو طرف درز اتصال كه بـا   ] ريلي[
قراردادي عبـور قطارهـا از خـط،    توجه به جهت 

 گيرد قرار مي ريل پسبعد از 
  

 fail link  شكن پيش

اتصال  نسـبتاً سسـتي كـه     ] يي، ريلي، هـواي شهر درون[
ــر      ــه ديگ ــدي ب ــيب ج ــگيري از آس ــراي پيش ب

در طراحـي برخـي قطعـات و     هاي حيـاتي  سازه
  شود بيني مي ها پيش سازه

  
 reconnaissance  شناسايي پيش

يا شناسايي اولية جنگل يـا مرتـع    بررسي ]جنگـل [
منظــور دســتيابي بــه اطالعــات كلــي بــراي    بــه

 هاي مديريتي آتي برنامه
  

  ,roughing filter  صافي پيش
    contact roughing filter, 
  preliminary filter   

توان بـا اسـتفاده    نوعي صافي كه مي ]زيسـت  محيط[
 از آن بار آلودگي و هيدروليكي زيادي را قبل از

 صافش اصلي تصفيه كرد
  

 funerary offering  هاي  تدفيني پيشكش

اقالمـي كـه سـوگواران بـه هنگـام       ] شناسـي  باستان[
و پس از آن بـراي آرامـش متـوفي     سپاري خاك

  كردند پيشكش مي
 crime prevention  پيشگيري  جرم

بينـي و تشـخيص و ارزيـابي خطـر      پـيش  ] نظامي[
ردن يـا كـاهش   وقوع جرم و اقدام براي از بين ب

  آن
  

  پيشنهاد  ويژة  مسافرتي
   special offer of travel 

قيمـت   ارزان خـدمات گردشـگري  ارائة  ] ردشگريگ [
 كه تابع شرايط خاصي است

  
  earlywood  چوب پيشين

بخشــي از حلقــة ســاالنة درخــت كــه       ]جنگــل [
هـاي بافـت چـوبي     تر اسـت و از ياختـه   چگال كم

گ تشـكيل شـده   ثانويه با جدار نازك و قطر بزر
  است

 spring wood  چوب بهاره .متـ 

  



  پيمانة  فشار

 

 courier baggage  بار پيك

هاي تحويلي فرستنده  مرسوله يا مرسوله ] هـوايي [
يا فرستندگان كاال كه به صورت توشـة مسـافرِ   

در هواپيمـــا حمـــل  )courier passenger(پيـــك 
شــود و مشــمول شــرايط حمــل بــار بــراي   مــي

 مسافران عادي است

  
 lifting body  آرزاپيكرة  بر

هواگردي با بال كوچك كه بدنـة آن همـه    ] هوايي[
 كند يا بخش اعظم نيروي برآر را توليد مي

  
 pressure gage  پيمانة  فشار

اي كه با آن فشار شـارة محصـور    وسيله ]فيزيك[
  كنند گيري مي را اندازه  در محفظه

  فشارسنج .متـ 
  survey  پيمايش

طالعات كمي مربـوط بـه   آوري ا جمع ]سالمت علوم[
  متغيرها در يك جمعيت

  
  health survey  پيمايش  سالمت

ــوم[ ــالمت عل ــة    ]س ــراي تهي ــامانمند ب ــي س پيمايش
  يك جمعيت سالمتاطالعات از وضعيت 

  
  پيوستگي  فاصلة  گذر

    headway adherence 

وجــــود انســــجام در جـــــدول    ] شــــهري  درون[
شدة نـاظر بـر حركـت وسـايل نقليـة       بندي زمان

 موميع
  

 multicenter bond پيوند  چندمركزي

پيوندي بين سه اتم و گاهي بيشتر كه تنها  ] شيمي[
 الكترون است شامل يك جفت



 پيمايش

 

  پيوند  چهارمركزي  دوالكتروني
   four‐center two‐electron bond 

نوعي پيوند شيميايي چنـدمركزي كـه در    ] شـيمي [
ــه    ــان خــود ب ــرون را مي ــم، دو الكت آن چهــار ات

 گذارند راك مياشت

  
  الكتروني مركزي  چهار پيوند  سه

   three‐center four‐electron bond 

مركـزي كـه در    نوعي پيوند شيميايي چند ] شـيمي [
آن ســه اتــم، چهــار الكتــرون را ميــان خــود بــه 

 گذارند اشتراك مي

  
  الكتروني مركزي  دو پيوند  سه

   three‐center two‐electron bond 

يوند شيميايي چنـدمركزي كـه در   نوعي پ ] شـيمي [
آن سه اتم، دو الكترون را ميان خود به اشتراك 

 گذارند مي

 



  

  ت
 foldamer پار تاب

هر مشابه پروتئين سـاختگي كـه    ] شناسي روتگانپ [
بــراي تابيــدن و تبــديل شــدن بــه يــك ســاختار 

شـده و متـراكم و ويـژه     فضايي كـامالً شـناخته  
دو پـروتئين   كـنش  هم طراحي شده است و در بر

 طبيعي دخالت دارد
  

 protein fold تابِ  پروتئين

فـرد   بعدي منحصربه ساختار سه ] شناسي روتگانپ [
 گيرد يك پروتئين كه در حالت محلول شكل مي

  

 beamstrahlung  اي تابش  باريكه

اي از ذرات  شـده از باريكــه  تـابش گســيل  ]فيزيـك [
ات باردار در رويـارويي بـا ميـدان الكتريكـي ذر    

 مقابل
  

 sonic radiation  تابش  صوتي

تـا   16تابش آكوستيكي با بسامدهاي بين  ]فيزيـك [
  هرتز 20000

  

 ultrasonic radiation  تابش  فراصوتي

انتشــار امــواج فراصــوتي در محيطهــاي  ]فيزيــك[
  جامد يا مايع يا گاز

  خطي اي تابع  تكه
    piecewise linear function 

],[رتابعي پيوسته ب ] رياضي[ ba    كـه نمـودار آن
 خط تشكيل شده است از تعدادي متناهي قطعه

  
 foldome تابگان

ــانپ [ ــي روتگ ــل پروتئينهــاي    ] شناس ــة كام مجموع
ــه ــه  ياخت ــاختاراي ك ــه  ســومهاي س و در نتيج

پيكربنــديهاي تــاب خــاص هــر يــك بــا جزئيــات 
 شناخته شده است

  
 coffin  تابوت

اي چوبي يا فلزي يـا سـفالي    ظهمحف ] شناسي باستان[
يا حصـيري يـا سـنگي بـراي حمـل يـا دفـن يـا         

 سوزاندن جسد

  
  ريخت تابوت  انسان

    anthropomorphic coffin 



اي تابوت  تخته  

 

ي كـه بـه شـكل پيكـر انسـان       تـابوت  ] شناسي باستان[
 ساخته يا تزيين شده باشد

 plank coffin  اي تابوت  تخته

چنـد   ي كـه از متصـل كـردن    تـابوت  ] شناسي باستان[
 شود چوب ساخته مي تخته

  
 wicker coffin  تابوت  حصيري

 از جنس حصير تابوتنوعي  ] شناسي باستان[
  

 sarcophagus  دان تابوت

بزرگي از سنگ يا چـوب يـا   تابوت  ] شناسـي  باستان[
فلز يا سفال كه معموالً سطح خـارجي و داخلـي   

و گـاه   هايي پوشيده است آن با نقوش يا نوشته
  دادند چكتر را درون آن قرار ميتابوتهاي كو

  
  ريخت دان  انسان تابوت

    anthropomorphic sarcophagus 

ي كه به شكل پيكر انسان  دان تابوت ] شناسي باستان[
  ساخته يا تزيين شده باشد

  
  ,tree‐trunk coffin  اي تابوت  كُنده

    monoxylous coffin 

 يكپارچه كـه بـا بـرش    تابوتنوعي  ] شناسي باستان[
طولي تنة درخت و تراشيدن و خـالي كـردن آن   

 شود ساخته مي
  

 slipper‐shaped coffin  اي تابوت  گيوه

 به شكل گيوه تابوتنوعي  ] شناسي باستان[
  

 bathtub coffin  تابوت  الوكي

 به شكل الوك تابوتنوعي  ] شناسي باستان[
  

 coffin text  نبشته تابوت

تـدفيني مصـر    اي از متون مجموعه ] شناسـي  باستان[
باســتان شــامل ادعيــه و اوراد جــادويي كــه در 

نوشتند و هـدف از آن   مي تابوتداخل يا بيرون 
كمك به متوفي در سفر بـه جهـان پسـين بـوده     

  است
 coffin mask  نقاب  تابوت

 تابوتنقابي فلزي يا چوبي بر روي  ] شناسي باستان[
 دهد كه چهرة آرماني متوفي را نشان مي

  
 مندي  انهدام  چندگانهتوان  ←تاچ  

  
 fibrillation  تارلرزه

انقبـــاض ضـــعيف و موضـــعي و  ] پزشـــكي پايـــة[
خودي  غيرارادي ماهيچه ناشي از فعاليت خودبه

 اي منفرد تارهاي ماهيچه

  
 defibrilator  بر تارلرزه

دستگاهي الكتريكي كـه بـا شـوكهاي     ] پزشـكي  پاية[
الكتريكي خفيـف، تـارلرزة بطنـي يـا دهليـزي را      

 كند اثر مي بي

  
 whisker  تاره

بلور از جـنس فلـز يـا نـافلز كـه       تاري تك ]فيزيك[
العـاده زيـاد و پهنـاي حـدود يـك       استحكام فوق
 ميكرومتر دارد

  
 darken ship  سازي  ناو تاريك

كـه هـيچ    طـوري   تاريك سـاختن نـاو بـه     ] نظامي[
 نوري از آن به خارج نتابد

  



  اي تابوت  تخته

 

 flagellum تاژك

مانندي كـه از سـطح ياختـه     تهزائدة رش ]ميكرب [
  زند و اندام حركتي باكتريها است بيرون مي

 .اين واژه مصوب فرهنگستان اول است* 
  

  flagellate 1 1دار تاژك

 تاژكريزاندامگان داراي يك يا چند  ]ميكرب [

  flagellate 2 2دار تاژك

ويژگي ريزانـدامگاني كـه يـك يـا چنـد       ]ميكـرب  [
 دارد تاژك

  
 mastigophora داران تاژك

 تـاژك ايها كـه   ياخته اي از تك زيرشاخه ]ميكـرب  [
 دارند

  
 flagellin تاژكينه

ــروتئين در  زيرواحــد تشــكيل ]ميكــرب [ ــدة پ دهن
 باكتري تاژك

  
  ,purse seine, purse, seine  تاسه

    purse net, seine net 

نوعي تور ماهيگيري كه بـا بسـته شـدن     ] دريـايي [
شـود و   سـه بـدل مـي   بخش انتهـايي، بـه يـك كي   

تواننـد از آن خـارج    ماهيان و ديگر آبزيـان نمـي  
 شوند

  
 ,purse seiner, seine boat  شك تاسه

  seiner, purse boat 

بــه  تاســهنــوعي شــناور مــاهيگيري كــه  ] دريـايي [
 شود آن متصل مي  پاشنة

  

 seining  شيك تاسه

 صيد ماهي و ديگر آبزيان با تاسه ] دريايي[

  
 blistering  زدگي تاول

هـاي خشـك    تشكيل حباب در زيراليه ] خوردگي [
دليل وجود آب يا مـايع يـا     خشك رنگ به يا نيمه

 گازهاي ديگر

  
 زدگي  هيدروژني تاول

   hydrogen blistering 

شــكل بــر  تشــكيل برآمــدگيهاي تــاول ] خــوردگي [
دليل نفوذ هيدروژن در فلـز در   سطح فلز نرم به 

 كاري يا خوردگيهنگام تميزكاري يا آب
  

  metal blister  تاول  فلز
نقصي كه براثر تشكيل حبابهـاي گـاز    ] خوردگي [

بر روي سطح يـا نزديـك بـه سـطح فلـز ايجـاد       
  شود مي

  
 tyre  تاير

اي الستيكي كه بر روي چـرخ وسـيلة    قطعه ] تاير[
كه با سطح زمـين    نحوي  شود به نقليه سوار مي

از شـدت  همواره در تمـاس اسـت و بـا كاسـتن     
ضربات ناشـي از عـوارض جـاده و تحمـل بـار      

جايي وسيلة نقليه  واردشده، حركت چرخ و جابه
 كند را بسيار آسان مي

  
 ,original equipment tyre  تاير  اصل

    OE tyre, original equipment, OE 

ي كه به سفارش خودروسـاز سـاخته   تاير ] تـاير [
هـاي خـودرو    به مشخصه  و با توجهاست شده 

 هترين عملكرد را داردب

  



 تاير  باري

 

3

 ,economy tyre  تاير  اقتصادي
  budget tyre 

ــاير[ ــاير ] ت ــه از   ت ــت نســبتاً مناســب ك ــا كيفي ي ب
لحـاظ عملكـرد     تـر و بـه   هاي معمولي ارزانتاير

 تر است ضعيف

  
 tube‐type tyre, tube‐type  تاير  باتويي

كه براي نگهداشت هوا بـه   تاير بادينوعي  ] تـاير [
 داردنياز  تويي

  
 pneumatic tyre  تاير  بادي

 شود ي كه با هوا يا گاز نيتروژن پر ميتاير ] تاير[

 truck tyre  تاير  باري

ايـنچ   20بيشتر از  )rim(ي با قطر رينگ تاير ] تاير[
 متر سانتي 8/50يا 

  
 tubeless tyre  تويي تاير  بي

كه براي نگهداشت هوا بـه   تاير بادينوعي  ] تـاير [
 نداردنياز  تويي

  
 run‐flat tyre, run‐flat  تاير  پنچررو

ي كه چنان طراحي شـده اسـت كـه در    تاير ] تاير[
ترين تعميرگاه  تا رسيدن به نزديك يحالت پنچر

 بتوان از آن استفاده كرد
  

 summer tyre  تاير  تابستاني

ي با ترمزگيري خوب بر روي زمينهاي تاير ] تاير[
دمـايي كـه    خشك و خيس در دماهايي باالتر از

 شود زدگي جاده مشاهده مي در آن يخ
  

 ,solid tyre, solid  تاير  توپر
  nonpneumatic tyre, NPT  

كــه معمــوالً در چرخهــايي بــا  تــايرنــوعي  ] تــاير[
حركـــت آرام و محـــدود، ماننـــد چرخـــك و    

ــر   )scooter(اســكوتر ــوا پ ــا ه ــاربرد دارد و ب ، ك
 شود نمي

  
 grown tyre  تاير  جابازكرده

اثر كار كردن بزرگتر  ي كه ابعاد آن برتاير ] ايرت[
 شده باشد

  
 replacement tyre  تاير  جايگزين

 اصل تايرجز  ي بهتايرهر  ] تاير[
  

 all‐season tyre  تاير  چهارفصل

  بـادوام و قـدرت كشـانش    رويـة ي بـا  تاير ] تـاير [
)traction power( هـاي خـيس و    مناسب در جاده

 صدا دارد خشك كه حركتي نرم و بي

 green tyre 1, raw tyre  تاير  خام

اي كـه هنـوز پخـت نشـده      شده ساخته تاير ] تـاير [
 است

  
 ,blemish tyre, blem  دو تاير  درجه

  second grade tyre 

ي كه از نظر زيبايي يا يكنواختي نقـص  تاير ] تاير[
 دارد، اما از نظر ايمني و كارايي ايرادي ندارد

  
 whitewall tyre  تاير  دورسفيد

آن سـفيدرنگ   ديوارةكه يا تمام  تايرنوعي  ] تاير[
است يا نوار نازك سفيدي بـر روي آن كشـيده   

 شده است
  

 dual bead tyre  تاير  دوطوقه



  تاير  باري

 

تـر   براي شرايط كـاري سـخت   باريي تاير ] تاير[
از دو  طوقـه  سـيم جاي يـك دسـته     كه در آن به

 شود يا بيشتر استفاده مي طوقه سيمدسته 
  
 low profile tyre  كوتاه اير  ديوارهت

ارتفـاع و مناسـب بـراي     كم ديوارةي با تاير ] تاير[
 خودروهاي با عملكرد باال

  
 ,off‐the‐road tyre  سازي تاير  راه

  off‐the‐road, OTR 

خودروهــاي مخصــوص عمليــات    تــاير ] تــاير[
 سازي و ساختماني و معدني راه

  
 winter tyre  تاير  زمستاني

وهواي سرد و دماي كمتر  ي كه در آبتاير ] تـاير [
 كند خوبي كار مي گراد به درجة سانتي 7 از

  
 green tyre 2  تاير  سبز

كـه موجـب كـاهش مصـرف      تـاير هر نـوع   ] تاير[
ــا ســاير   ســوخت خــودرو  ــاس ب شــود و در قي

 ها، مقاومت غلتشي كمتري داشته باشدتاير

 passenger car tyre  تاير  سواري

ي ويـژة خودرهـاي سـواري بـا قطـر      رتـاي  ] تاير[
 متر سانتي 7/45اينچ يا  18كمتر از  )rim(رينگ 

  
 floatation tyre  تاير  شني

خاص، كمتر  نقش رويةي كه با داشتن تاير ] تـاير [
 رود در خاك فرو مي تايراز ساير انواع 

  
 regroovable tyre  تاير  شيارخور

ي كه ضخامت آن بـه حـدي اسـت كـه     تاير ] تاير[
 رويـة بـر  باشد يا بتوان پذير  امكانآن  يارزنيش

 آن مجدداً نقش زد

  
 regrooved tyre  تاير  شيارخورده

 است شده  شيارزنيآن  رويةي كه بر تاير ] تاير[

  
 industrial tyre  تاير  صنعتي

ــاير[ ــاديهــاي تايراي از  رده ] ت ــوپرو  ب كــه در  ت
ماننـد   ،سـازي  آالت صـنعتي و سـاختمان   ماشين
 رود ها، به كار مي افرازهانواع 

  
  توپر  تاير  صنعتي

    industrial solid tyre  
هـا اسـتفاده    ي كه از آن در افرازهتوپر تاير ] تاير[

 شود شود و پنچر نمي مي

  
 worn tyre  تاير  فرسوده

ي كه آن را به دليل رفتگـي زيـاد و   تايرهر  ] تاير[
خطرات احتمـالي ناشـي از آن از روي خـودرو    

 ه باشندباز كرد

  
 commercial tyre  تاير  كار

 ـ يارـو ب اريـبهاي رـتايواع ــيك از ان هر ] تاير[
 صنعتيمسافري و 

 ,high‐performance tyre  تاير  كارا
  maximum performance tyre,  
   ultra‐high‐performance tyre  

هـاي معمـولي   تايري كه در مقايسه بـا  تاير ] تاير[
زنـي   گيـري و چنـگ   رمـان توانايي بيشـتري در ف 

)gripping( خصـوص   پذيري، به به جاده و هدايت
 در سرعتهاي باال، دارد

  
 agricultural tyre  تاير  كشاورزي



 تبديل

 

مخصـوص خودروهـاي كشـاورزي،     تـاير  ] تاير[
 مانند تراكتور و برخي از كمباينها

  
 low‐pressure tyre  فشار تاير  كم

و حجـم   با پهنـاي مقطـع بـزرگ    تايرنوعي  ] تاير[
 كارايي داردهواي زياد كه در فشار باد كم 

  
 snow tyre  برفي تاير  گُل

آن طـوري طراحـي    نقـش رويـة  ي كـه  تاير ] تاير[
بهتـري   )traction(شده است تا در برف كشانش 

 كند ايجاد 
  

 racing tyre  تاير  مسابقه

خاص خودروهاي مسابقه كـه   تايرهر نوع  ] تاير[
اي مسـابقه طراحـي   براي شـرايط ويـژة ميـدانه   

 شده باشد
  

 new tyre  تاير  نو

اي كه هنـوز بـر روي رينـگ     كارنكرده تاير ] تاير[
)rim(  اي كـه هنـوز    سوار نشده يا تاير كـاركرده

 نشده است )retread(روكش 
  

 phylogenomics شناسي تبارژنگان

كه در آن با  شناسي ژنگاناي از  شاخه ] شناسي ژن[
هاي  تواليملي مربوط به استفاده از اطالعات تكا

ي موجود در دادگان، كاركرد ويژة هر يك از دنا
  شود تواليها تعيين مي

 conversion  تبديل

اي  شناختي ناخودآگاهانه فرايند روان ] شناسي روان[
هـا و خيالهـا و كـالً     ها و خـاطره  تكانهكه در آن 

هــاي بــدني يــا  زده بــه نشــانه آرزوهــاي واپــس
 شوند جسمي تبديل مي

  

 gene conversion  تبديل  ژن

سويه كه  نوعي خاص از نوتركيبي يك ] شناسـي  ژن[
اي ديگــر در همــان  در آن يــك دگــره بــه دگــره

 شود ژنگان تبديل مي
  

 map transformation  تبديل  نقشه

ــهن [ ــرداري قش ــديل    ] ب ــراي تب ــباتي ب ــي محاس روش
دستگاه مختصات يك تصوير يـا نقشـه بـه يـك     

 دستگاه مختصات ديگر
  

 table tent, tent card  تبليغ  روميزي

اي كـه بـراي تبليـغ     كارت چاپي تاشده ] ردشگريگ [
ــه در   ــدماتي كـ ــواع خـ ــيدني و انـ ــذا و نوشـ غـ

شود بر روي ميز رسـتوران   ارائه مي مهمانخانه
 مهمانخانـه و پيشخوان نوشگاه و ميـز پـذيرش   

 گذارند مي

  
 voyage fixture  تثبيت  سفر

 سـفر دادن كشتي بـراي يـك    روند اجاره ] دريايي[
 دريايي مشخص

  
  peacebuilding  تثبيت  صلح

ــاتي و   ] ياســـيس[ ــدتاً ديپلمـ ــام اقـــدامات عمـ انجـ
ــه     ــگ كـ ــس از جنـ ــاعي پـ ــادي و اجتمـ اقتصـ
زيرساختها و نهادهاي حكومتي را بـراي ايجـاد   
تفاهم و جلوگيري از بروز مجدد جنگ تقويـت و  

  كند بازسازي مي
  

 recreation experience  تجربة  تفريحي

  ي ـاختـشن دامـار انـك ـ يـخ روانـاســپ ] ردشگريگ [
خـاص در يـك    فعاليـت تفريحـي  حاصل از يـك  

 مجموعة تفريحي مشخص

  



  تبديل

 

 ريزكاوندي تجزية  يون
  ion‐microprobe analysis 

درصـد سـطح    روشي براي تعيين تركيـب  ] شيمي[
جامدات كه در آن نمونـه بـا يـك باريكـة نـازك      

از يونهـاي پرانـرژي   ) متـر قطـر  ميكرو 2حدود (
شــده و  شــود و يونهــاي كنــده   بمبــاران مــي 

ســنجي جرمــي  شــده از ســطح بــا طيــف پرتــاب
 شوند شناسايي مي

  
 تجمع  مادة  خشك

   dry matter accumulation 

مجموع رشد گيـاه اعـم از رشـد قـديم و      ]زراعـت [
 جديد در طي يك دورة زماني مشخص

  
 diet prescription  تجويز  رژيم

ــهت [ ــت و بســامد    ]غذي ــدار و باف ــوع و مق ــين ن تعي
 خوردن غذا براي يك فرد

  
 تجهيزات  پشتيباني  زميني

   ground support equipment 

تجهيزات زميني اعم از متحرك و ثابت كه  ] هوايي[
از آنهــا بــراي هــدايت و پشــتيباني موشــكها يــا 

 شود هواگردهاي واپايش از راه دور استفاده مي
  

 ground equipment  زميني تجهيزات 

كننـدة   افزارهـاي زمينـي پشـتيباني    سـخت  ] هوايي[
  عمليات پرواز

  
شنود  تحت  bugged 

محيطي كه در آن شنودافزار نصب شـده   ] نظامي[
 باشد
 moving target indicator نما تحرك

راداري كه تنها هدفهاي متحرك را آشكار  ] نظامي[
 كند  مي

  
 electrical stimulation  تحريك  برقي

روشي براي افزايش كيفيت گوشت با  ]غـذا  نّاوريف [
، بالفاصـله  الشهپهاي الكتريكي بر وارد آوردن تَ

 پس از ذبح

  
 information analysis  تحليل  اطالعات

 قصد استنتاج مطالعة اطالعات به ] تابداريك [

  
 تحليل  الحاق  حبه

  domain fusion analysis 

جســــتجو و آشكارســــازي  ] شناســــي روتگـــان پ [
وابسته از لحـاظ عملكـردي بـا     هم پروتئينهاي به

 ها حبهتحليل تواليها براي يافتن الگوهاي  و تجزيه

  
 تحليل  انتقال

   analysis of the transference, 
  transference analysis 

، تفســير روابــط و  كــاوي رواندر  ] شناســي روان[
وني او بـا  تجارب اولية مراجع كه در روابـط كنـ  

 يابد بازتاب مي كاو روان

  
 mortuary analysis  تدفيني   تحليل

و حالتهاي  واسپارشبررسي نحوة  ] شناسي باستان[
ــدفين ــدمان      ت ــد و چي ــا جس ــار ب ــوة رفت و نح

شناسان در پي بـردن   ها كه به باستان گورنهاده
 كند به ساختارهاي اجتماعي كمك مي

  
  تحليل  حلقة  درخت



 تداخل  نامزاحم

 

  اريشم گاه درخت  ←
 information analyst  تحليلگر  اطالعات

 پردازد مي تحليل اطالعاتفردي كه به  ] تابداريك [

  
 analytic couch, couch  كاوي تخت  روان

 كـاو  روانكاوي، تخت مطـب   در روان ] شناسي روان[
كشـد و در ايـن    كه بيمـار بـر روي آن دراز مـي   

شـود و   در ذهن او تسهيل مـي  تداعي آزادحالت 
ه او به دنياي درون و احساساتش افـزايش  توج
 يابد مي

  
 chopping board  ساطور تخته

اي چـوبي يـا پالسـتيكي كـه بـر       تخته ]غـذا  نّاوريف [
روي آن مواد غذايي با چـاقو يـا سـاطور خـرد     

 شود مي

  
 gutting  ماهي   تخلية  شكم

  فرايند تخلية اندامهاي دروني ماهي ]غذا نّاوريف [
  

 ,RNA interference, RNAi  تداخل  رِنايي
  RNA‐mediated interference,  
  post transcriptional RNA gene silencing  

فرايند غيرفعال شدن يك رونوشت كه  ] شناسـي  ژن[
ــداخل  ــا ت ــارِناب ــداخلگر كوچــكه صــورت  ي ت

  گيرد مي
 RNA silencing  ناخاموشيرِ .متـ 

  
 constrained operation  تداخل  مزاحم

شرايطي در حركت ضربدري كـه در   ] ريشه درون[
دليــل كاســتيهاي  آن وســايل نقليــة تــداخلي بــه 

هندسي مسير امكـان اشـغال قسـمت بزرگـي از     
خطوط عبور موجـود را كـه بـراي رسـيدن بـه      

 عملكرد متعادل الزم است، ندارند
 تداخل  نامزاحم

   unconstrained operation 
در شرايطي در حركت ضربدري كـه   ] شهري درون[

آن وسايل نقليه بدون تأثير پذيرفتن از وضعيت 
  كنند آساني گذر مي هندسي راه به

  
 association  تداعي

، پيونــدي ميــان يــك كــاوي رواندر  ] شناســي روان[
 محتواي ذهني و يك محتواي ذهني ديگر

  
 free association  تداعي  آزاد

، روشي كه در آن فرد كاوي رواندر  ] شناسي روان[
كنـد، شـامل واژه و    به ذهنش خطور مي آنچه را

عـــدد و تصـــوير و رؤيـــا، بـــدون توجـــه بـــه 
 كند ارتباطشان با يكديگر، بيان مي

  
 burial 1, inhumation, interment  تدفين

  دفن كردن كالبد مردگان ] شناسي باستان[
  سپاري خاك .متـ 

  
 ,temporary burial  تدفين  اماني

  provisional burial 

موقت يك جسد تا انتقـال آن   تدفين ] اسـي شن باستان[
 جاي مورد نظر  به

  
  ,primary burial  تدفين  اوليه

    primary inhumation, simple burial, 
  complete inhumation, fleshed burial,  

  intombment 



  تداخل  نامزاحم

 

هر جنازه بدون آنكه  تدفيننخستين  ] شناسي باستان[
 هيچ تغييري در شكل طبيعي جسد داده شود

  
 partial burial  تدفين  بخشي

يـ كـه در آن تنهـا بخشـي از      تـدفين  ] شناسي باستان[
 جسد دفن شده باشد

  
 bundle burial  تدفين  بنديلي

ي كه در آن جسد يا بقاياي آن  تدفين ] شناسي باستان[
اي يـا پوسـتي    در حصير يا با نوارهـاي پارچـه  

  بندي شده است بسته
  

  secondary burial 1  تدفين  پسين
بقاياي جسـد انسـان پـس از     تدفين ] شناسي باستان[

ــة    ــاي آن در نتيج ــه بافته ــشآنك ــپاري آت و  س
و امثــال آن از شــكل طبيعــي خــود  هواســپاري

  خارج شده باشد
 اي واسپارش  چندمرحله .متـ 

  compound disposal  
  

 premature burial  هنگام تدفين  پيش

يا عمـدي  خاك سپردن تصادفي  به  ] شناسـي  باستان[
 انسان يا حيوان زنده

  
 single burial  تدفين  تكي

يـ كـه در آن تنهـا يـك جسـد       تدفين ] شناسي باستان[
 باشد

  
 ,tightly‐flexed burial  خميده  تدفين  تمام

  embryonic burial,  
  closely‐flexed burial, 
  extreme hocker burial, 
  fully‐flexed burial, 

  sharply‐flexed burial 
ي كـه در آن جسـد بـه پهلـو      تـدفين  ] شناسـي  باستان[

انـد   متمايل است و پاها تقريباً به شـكم چسـبيده  
  )درجه يا كمتر 10اي حدود  با زوايه(

 ,fetal burial  تدفين  جنيني .متـ 
 crouched burial 

 ,secondary burial 2  تدفين  ثانويه
  secondary inhumation, 
  second burial, second funeral 

جســد يــا خاكســتر آن در  تــدفين ] شناســي باســتان[
ي صورت گرفته  تدفينگوري كه قبالً نيز در آن 

  است
  

 mass burial  تدفين  جمعي

ي كه در آن چنـدين جسـد بـه     تدفين ] شناسي باستان[
 صورت نامنظم دفن شده باشد 
  

  خميده  تدفين  تمام  ←تدفين  جنيني  
  

  تدفين  خميده  ←اي   تدفين  چمباتمه
  

 fragmentary burial  تدفين  چندپاره

هـايي از   ي كه در آن تنها پـاره  تدفين ] شناسي باستان[
 جسد دفن شده است

  
 ,multiple burial  تدفين  چندتايي

  collective burial, collective tomb 

ي كه در آن چند جسد در يـك   تدفين ] شناسي باستان[
 گور قرار داده شود

  
 زمان تدفين  چندتايي  ناهم

   consecutive multiple burial 



 تدفين  ديمي

 

ــدفين ] شناســي باســتان[ ــد جســد در   پــي ت درپــي چن
 زمانهاي مختلف

  
 زمان تدفين  چندتايي  هم

   contemporary multiple burial 

 در يك زمان تدفين چندتايي ] شناسي باستان[
 jar burial, pithos burial  اي تدفين  خمره

در ظـروف سـفالين    تـدفين هرگونه  ] شناسي انباست[
هـاي   هـاي بـزرگ و كوچـك يـا تكـه      مانند خمره

 هاي شكسته خمره يا خمره
  

 ,flexed burial  تدفين  خميده
  seated burial, sitting burial, 
  folded burial, loosed flexure burial 

ي كه در آن جسـد متمايـل بـه     تدفين ] شناسي باستان[
بـا  (و پاهـا بـه سـمت شـكم و سـينه       پهلو است

  جمع شده است )درجه 45تا  90اي از  زاويه
 ,contracted burial  اي تدفين  چمباتمه .متـ 

 squatting burial  
  

 ,scaffold burial  تدفين  داربستي
  scaffold grave, tree burial 

ي كـه در آن جسـد را در    واسپارش ] شناسـي  باستان[
پيچيدنـد و بـاالي    ن مـي پارچه يـا پوسـت حيـوا   
 كردند داربست چوبي رها مي

  
 ,extended burial  تدفين  درازكش

  lightly flexed burial, 
    extention burial 

يـ كـه در آن جسـد درازكـش      تدفين ] شناسي باستان[
  شود در گور گذاشته مي) درجه 180(

  
 prone burial  تدفين  دمر

ه در آن شـكم و  درازكشي ك تدفين ] شناسـي  باستان[
 صورت جسد بر روي خاك است

  
 double burial  تدفين  دوتايي

 همزمان دو جسد در يك گور تدفين ] شناسي باستان[
 ,haphazard burial تدفين  ديمي

  flung burial, casual burial,  
  disarrangement position burial 

هيچ نظـم   ي كه در آن جسد بي تدفين ] شناسي باستان[
  و ترتيب مشخصي در چالة گور رها شده باشد

  
 knee extended burial  تدفين  زانوباز

شـدگي   ي كه در آن زانوان خم تدفين ] شناسي باستان[
  )درجه 180(ندارند 

  
 تدفين  زانوبرگشته

   reversed knee flexed burial, 
  backwards flexed burial, 
  kneeling burial,  
  semi‐extended burial, 
  prostrate burial 

ي كـه در آن جسـد از ناحيـة     تـدفين  ] شناسـي  باستان[
كمر خميدگي ندارد، اما زاوية زانوان نسـبت بـه   

 180تـا   360بدن در نتيجة شكستن زانـوان بـين   
 درجه است

  
 خميده تدفين  زانوتمام

   knee tightly flexed burial 

زوايـة   اي كـه در آن  خميـده  تـدفين  ] شناسي باستان[
 درجه است 10زانوان كمتر از 

  



  تدفين  ديمي

 

 knee flexed burial  خميده تدفين  زانو

اي كـه در آن زاويـة    تـدفين خميـده   ] شناسي باستان[
 درجه است 10تا  90زانوان بين 

  

 خميده تدفين  زانونيم
   knee semi‐flexed burial 

اي كه در آن زاويـة   خميده تدفين نيم ] شناسي باستان[
 درجه است 90تا  180زانوان بين 

  

 ,boat burial, ship burial  تدفين  زورقي
  boat grave 

كــه در آن جســد را  تــدفيننــوعي  ] شناســي باســتان[
دادنـد يـا همـراه بـا آن در      درون زورق قرار مي

 كردند گودالي دفن مي
  

 platform burial  تدفين  سكويي

 قرار دادن اجساد يا بقاياي آنها بـر  ] شناسـي  باستان[
ساز و اندكي باالتر از سطح  روي سكويي دست

  زمين
  

 supine burial  باز تدفين  طاق

درازكشـي كـه در آن جسـد     تدفين ] شناسـي  باستان[
  آسمان دارد به   خاك و رو بر   پشت

  

 burial ground  تدفينگاه

هـاي   گورسـتاني در كنـار محوطـه    ] شناسـي  باستان[
هــاي   باســتاني يــا بــر روي بخشــي از اليــه    

  تر ستقراري قديميا
  

 ,chariot burial  اي تدفين  گردونه
  wagon burial 

كـه در آن گردونـة    تـدفين اي  گونـه  ] شناسي باستان[
همراه تمامي سازوبرگ آن و اسبها در   جنگي به

 كنار جسد دفن شده است

  

 mixed‐sex burial  جنس تدفين  ناهم

يـا تـدفين همجـواري     تدفين دوتايي ] شناسي باستان[
 كه در آن اجساد جنسيت متفاوت دارند

  

 ,semi‐flexed burial  خميده تدفين  نيم
  gently flexed burial,  
  lossely flexed burial,  
  semi‐crouched burial, half flexed  
  burial, slight hocker burial, 
  open flexure burial 

لـو  ي كـه در آن جسـد بـه په    تـدفين  ] شناسـي  باستان[
 90تـا   180(متمايل و پاها كمي بـه سـمت شـكم    

 جمع شده است) درجه
 satellite burials  هاي  اقماري تدفين

اجساد يـا خاكسـتر آنهـا در     تدفين ] شناسـي  باستان[
اطـراف سـاختار اصـلي يـك گورپشـته در طــي      

  دوران پس از ساخته شدن آن
  

 twin burial  تدفين  همبر

ن دو جسد در دو گور همزما تدفين ] شناسي باستان[
  همجوار با مرز مشترك

  
 same‐sex burial  جنس تدفين  هم

يـا تـدفين همجـواري     تدفين دوتايي ] شناسي باستان[
 كه در آن اجساد جنسيت يكسان دارند

  
 transvection  ترابرد

هاي واقـع   ماتريسي مربعي كه همة درايه ] رياضي[
آن هـاي   و ديگر درايـه  1بر قطر اصلي آن برابر 

 جز يكي از آنها همگي برابر صفرند به
  

 transmutation  تراجهش



سنج تراكم  

 

فرايندي كه در آن عدد اتمي هستة پرتوزا  ]فيزيك[
  كند تغيير مي

  
 visual transduction  ترارساني  بينايي

 تبديل انرژي نور به پيامهاي عصبي ] پزشكي پاية[

  
 sensory transduction  ترارساني  حسي

يل پيـام محـرك حسـي بـه پيـام      تبـد  ] پزشـكي  پاية[
  عصبي در گيرندة حسي

  

 cloud level  تراز  اَبر

]وكه در آن سردة معيني از اَبـر   اليه ]ج اي از جو
 شود يافت مي

  
 vibrational level  تراز  ارتعاشي

تراز انرژي هستة اتم كه ناشي از نوسان  ]فيزيـك [
  نوكلئونهاي درون هسته است

 vibrational state  حالت  ارتعاشي .متـ 
  

  غلظت  زمينه  ←تراز  زمينه  
  
 level off  رازشتَ

حالت تراز و افقي برگردانـدن هـواگرد     به ] هوايي[
 پس از هر وضعيت ديگر پروازي

  
 noise exposure level  گيري تراز  نوفه

بـل كـه    كميتـي بـر حسـب دسـي     ] شناسـي  نواييش [
دهندة شدت نوفة محـيط نسـبت بـه نوفـة      نشان
 ع استمرج

  
 transgenesis زايي تراژن

يا انـدامگاني    انتقال ژن يا دنا به ياخته ] شناسـي  ژن[
 طور طبيعي فاقد آن است  كه به

  
  ,proteome chip تراشة  پروتگان

    proteome microarray 

اي كه پروتئينهاي يـك   هر ريزآرايه ] شناسي روتگانپ [
آن روي بـر  نمونة زيستي، با درجة خلـوص بـاال،   

  شود قرار داده مي
  

 تراشة  پروتئين
  protein chip, protein microchip,  
  protein‐protein interaction chip  

اي كه بر روي آن هزاران  صفحه ] شناسي روتگانپ [
اند و به كمك  پروتئين به شكلي منظم تثبيت شده

ــي ــرهم  آن م ــوان ب ــه   ت ــي را ب كنشــهاي پروتئين
  تصوير كشيد

  protein array  ة  پروتئينآراي .متـ 
  protein biochip  تراشة  پروتئين زيست        
 protein microarray  ريزآراية  پروتئين        

 compressimeter  سنج تراكم

 پذيري گيري تراكم ابزار اندازه ]غذا نّاوريف [
  

 transducer  تراگذار

/ اي كـه انـرژي يـك نـوع سـيگنال      وسـيله  ]فيزيك[
 كند نوع ديگري از انرژي تبديل مي نشانك را به

  
 acoustic transducer  تراگذار  صوتي

اي كه انرژي صوتي را بـه انـرژي    وسيله ]فيزيـك [
 كند الكترومغناطيسي و برعكس تبديل مي

  
  تراگذار  فراصوتي

    ultrasonic transducer 



  سنج تراكم

 

اي كه امواج فراصوتي را به امـواج   وسيله ]فيزيك[
 كند س تبديل ميالكترومغناطيسي و برعك

  
  تراگَرد  زيرگروه

    transversal of a subgroup, traverse 

ــي[ ــروه  ] رياضـ ــراي زيرگـ ــروه  Hبـ ، Gاز گـ
 xازاي هر كه به  طوري  ، به Tاي مانند  مجموعه

موجود  tمانند T، يك و تنها يك عضو ازGاز
HtHxكه  طوري  باشد، به  = 

  
  جهش  تراگشتي  ←تراگشت  

  
  بر بند ريل  ←بر   تراورس

  
  بند  پل ريل  ←تراورس  پل  

  
  خورده تراورس  تاب

  خورده بند  تاب ريل  ←
  

  بند  تركيبي ريل  ←ورس  تركيبي  ترا
  اي بند  تيشه ريل  ←اي   تراورس  تيشه

  
  تراورس  درز  ريل

  بند  درز  ريل يلر  ←
  

  تراورس  سرو  كپكي
  بند  سرو  كپكي ريل  ←

  
  بند  سنگي ريل  ←تراورس  سنگي  

  

  دار تراورس  سوراخ
  دار بند  سوراخ ريل  ←

  
  شگو بند  سه ريل  ←گوش   تراورس  سه

  
  بند  شياردار ريل  ←تراورس  شياردار  

  
  بند  طولي ريل  ←تراورس  طولي  

  
  تراورس  غيرچوبي

  بند  غيرچوبي ريل  ←
  

  بند  فرسوده ريل  ←تراورس  فرسوده  
  

  بند  كپكي ريل  ←تراورس  كپكي  
  

  بندكش ريل  ←كش   تراورس
  

  بندكوب ريل  ←كوب   تراورس
  

  د  كوتاهبن ريل  ←تراورس  كوتاه  
  بند  كهنه ريل  ←تراورس  كهنه  

  
  بندگذار ريل  ←گذار   تراورس

  
  بندگير ريل  ←گير   تراورس

  
  گير  دستي تراورس

  بندگير  دستي ريل  ←
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  گير  دونفره تراورس

  گير  دونفره بند ريل  ←
  

  بتن بند  الي ريل  ←بتن   تراورس  الي
  

  ردگ بند  لبه ريل  ←رد  گ تراورس  لبه
  

  بند  مغزكنار ريل  ←تراورس  مغزكنار  
  

  تراورس  مغزگوشه
  بند  مغزگوشه ريل  ←

  
  بند  مغزميان ريل  ←تراورس  مغزميان  

  
  درزي تراورس  ميان

  درزي بند  ميان ريل  ←
  

  ردگ بند  نيم ريل  ←رد  گ تراورس  نيم
  

  بند  ويژه ريل  ←تراورس  ويژه  
  

 marinade  ترچاشني

كـه معمـوالً    يمـايع  مخلـوط  چاشـني  ]غـذا  نّاوريف [
 خوابانند گوشت و ماهي را در آن مي

  
 crazing  زايي تركچه

 گسترش تركهاي ريز بر سطح ماده ] خوردگي [

  
 blister cracking  خوردگي  تاولي ترك

تركهايي كه بر اثر آزاد شدن اتمهـاي   ] خـوردگي  [
هيدروژن حاصل از خـوردگي فـوالد در محـيط    

يد و نفــوذ آن بــه داخــل فلــز و ســولف هيــدروژن
 آيد افزايش فشار پديد مي

  
  سولفيدي خوردگي  تنشي ترك

    sulfide stress cracking  
 هيـدروژني  خوردگي تنشي تركنوعي  ] خـوردگي  [

سـولفيد موجـود در    فلز در تماس بـا هيـدروژن  
 محيط

  
  هيدروژني خوردگي  تنشي ترك

    hydrogen stress cracking, 
   hydrogen‐induced cracking, HIC,  
    hydrogen‐assisted stress cracking 

ـ  ] خوردگي [  ـ  خـود  )brittle fracture(ردشكست ـتُ
خودي در آلياژهاي با استحكام باال كـه تحـت    به

ـ    رش و تنش كششي و در تماس با آب يـا گـاز تُ
  دهد دما و فشار باال روي مي

  
  خوردگي  جذبشي ـ تنشي ترك

    stress‐sorption cracking 
 تنشي ـ  خوردگي خوردگي تركنوعي  ] خـوردگي  [

دليـل   شـيميايي كـه بـه     كه نه بر اثر واكنش برق
جذب عناصر مخرب محيطي و در نتيجة ضعيف 

 دهد شدن پيوند ميان اتمهاي سطح فلز رخ مي
  خوردگي  خوردگي ـ تنشي ترك

   stress‐corrosion cracking, SCC 

اثـر   فلـز يـا آليـاژ بـر    خـوردگي   تـرك  ] خوردگي [
فراينـدهاي همزمـان خـوردگي و تـنش كششـي      

 مانده باقي
  



  خوردگي  خوردگي ـ تنشي  كلريدي ترك

 

  كلريدي  خوردگي  خوردگي ـ تنشي ترك
    chloride‐induced stress‐corrosion  
    cracking, CISCC 

 ــ تنشـي   خوردگي خوردگي تركنوعي  ] خوردگي [
ناشي از پيل غلظتي كلريد كه در صورت وجـود  

ــنش كششــي و م  ــان ت ــدي رخ  توأم ــول كلري حل
  دهد مي

  
  اي مرزدانه  خوردگي ـ تنشي  خوردگي ترك
   intergranular stress‐corrosion 
  cracking, IGSCC 

 تنشيـ  خوردگي خوردگي تركنوعي  ] خـوردگي  [
  رود ها پيش مي كه در امتداد مرز دانه

  
 hot cracking  خوردگي  داغ ترك

ــوردگي [ ــرك ] خ ــر  ت ــمان در م ــوردگي جوش ز خ
اثـر جدانشـيني اجـزاي     هاي فلز جـوش بـر   دانه

 داراي نقطة ذوب پايين
  

 cold cracking  خوردگي  سرد ترك

خـوردگي جـوش كـه معمـوالً در      ترك ] خوردگي [
ــاي  ــر دم ــام جوشــكاري در زي درجــة  205 هنگ

سلسيوس يا پس از سـرد شـدن فلـز تـا دمـاي      
 دهد محيط رخ مي

  
 خوردگي  فلزمذاب ترك

   liquid‐metal cracking, LMC 

خـوردگي در امتـداد مـرز     نوعي تـرك  ] خوردگي [
اثـر نفـوذ    هاي فلزي بر ها در بعضي سامانه دانه

  فلز مذاب
  

 mud cracking  گونه خوردگي  گل ترك

خوردگي پوشش قطعات هنگـامي   ترك ] خوردگي [
اي از حـالل يـا آب آن    كه مقـدار قابـل مالحظـه   

 تبخير شود
  

 خوردگي  محيطي ترك
   environmental cracking 

اي  مـاده  )brittle fracture(ردشكسـت  تُ ] خوردگي [
اثـر   پـذير اسـت، بـر    كه به طور طبيعـي انعطـاف  

 دخالت عوامل خورندة محيطي
  

 season cracking  خوردگي  موسمي ترك

اثـر   خوردگي آلياژهاي بـرنج بـر   ترك ] خوردگي [
خوردگي همراه با تنشهاي كششي داخلـي و در  

  ماس با آمونياك و اكسيژن و رطوبتت
  

 underbead crack  ترك  زيرگُرده

 جوش فگاهتَترك زيرسطحي در  ] متالورژي[
  

 shard  تركش

اي در آذرآوارها كه داراي  اي شيشه قطعه ] زمـين [
 سطح شكستگي خميدة خاصي است

  
 crizzle  ترك  مويي

ريزي كه بـر سـطح مـاده ظـاهر      ترك  ] خوردگي [
 شود مي

  
 rib 2 كهتر

هر يك از نوارهاي چوبي كه بـا اتصـال    ] موسيقي[
آنها به يكديگر كاسـة سـازهاي عـود و لـوت و     

 شود تار ساخته مي سه

 en echelon cracks  تركهاي  پلكاني



خوردگي  خوردگي ـ تنشي  كلريدي ترك  

 

اي  اي درزه يا رگه كه بـا الگـوي پلـه    دسته ] زمين[
 اند جا شده چپ يا راست جابه رو به 

  
 تركيب  با  كمبود  الكترون

  electron‐deficient compound 

تركيبي كه در آن براي تشكيل پيونـدهاي   ] شيمي[
شــيميايي، الكترونهــاي كمتــري، در مقايســه بــا  

 آنچه الزم است، وجود دارد
  

 اي شبكه تركيب  درون
  interstitial compound 

تركيبي كه در آن يونها يا اتمهاي يك مادة  ] شيمي[
را در شــبكة گــون  نــافلز فضــاهاي خــالي حفــره

 كنند بلوريِ فلز پر مي
  

 الكتريكي سنجي  زيست تركيب
   bioelectrical impedance analysis, 
  BIA 

تحليل تركيب بـدن كـه    و روش دقيق تجزيه ]غذيهت [
در آن از يــك جريــان الكتريكــي ضــعيف بــراي 
بــرآورد مقــدار كــل آب و تــودة چربــي و تــودة 

استفاده  هاي بدن بدون چربي بدن و تودة ياخته
 شود مي

  
 تركيب  ضدزنگ

   rust‐preventive compound 

هـاي   پوششي موقت حاوي بازدارنـده  ] خوردگي [
خوردگي و ديگر مواد افزودني براي محافظت از 
ــاي   ــر محيطه ــوالدي در براب ــي و ف ســطوح آهن
 خورنده در هنگام ساخت يا نگهداري يا استفاده

  

 زنجير گليسيريد  متوسط تري
   medium‐chain triglyceride 

گليسـيريدي كـه اسـيدهاي چـرب آن      تري ]غذيهت [
اي كربني به طول هشت تا ده كربن داشته  دنباله
 باشند

 yield 2  تسليم

-plastic deforma(تغييـر شـكل مومسـان     ]فيزيـك [

tion(     جسم جامد كه بر اثر تـنشِ بيشـتر از حـد
 كشساني پديد آيد

  
 belt  1ه تسم

رسنهاي آغشته بـه السـتيك كـه    اي از  اليه ] تـاير [
 گيرد قرار مي رويهو  منجيدبين 

  
 strap  2 تسمه

بخش كوتاهي از بافه كـه در هـر سـر آن     ]جنگـل [
ها را به كُنده  سوراخي تعبيه شده است تا قرقره

 متصل كند
  

 backing strip  بند تسمة  پشت

ي به شكل تسمه يا نوار فلـزي  بند پشت ] متالورژي[
ي كه پس از جوشكاري از كار كربني يا سراميك

  ماند جا باقي مي شود يا همان جدا مي
  

 steel belt  تسمة  سيمي

  steel radial(ي ـال سيمـ ـهاي راديـ ايرـتدر  ] تـاير [
tyre( ــم ــة ك ــوالدي    ، الي ــيمهاي ف ــي از س عرض

و بـه   رويـه پوشيده با آميزة الستيكي كـه زيـر   
 گيرد موازات آن قرار مي

  
 protector ply  تسمة  محافظ

تسـمة  بـاالترين    اي، تسمهدر ساختار چهار ] تـاير [
 كند ديگر محافظت مي تسمةكه از سه  سيمي



  تشابه  ديناميكي

 

  
 dynamic similarity  تشابه  ديناميكي

ــ[ ــواييفيزيـ ــم   ]ك، هـ ــدل و جسـ ــان مـ ــاط ميـ ارتبـ
مقياس كه بيانگر شباهت بين ابعاد و توزيع  تمام

هــاي كشســاني و حركتهــاي  جــرم و مشخصــه
 هواكشساني آنهاست
 baryon resonance  تشديد  باريوني

كنش  وضعيت بسيار ناپايداري كه از برهم ]فيزيك[
واپاشـيده   بـاريون آيد و با گسيل  ذرات پديد مي

 شود مي
  

 ,Eötvös correction  تصحيح  اتووش
 Eötvös effect 

گيريهــاي گرانــي  تصــحيحي در انــدازه ]ژئوفيزيــك[
ــرعت     ــل از س ــراي حاص ــتاب مركزگ ــراي ش ب

 غربي بر روي سطح زمين چرخان ـ شرقي
  

 تصحيح  ارتفاع  ديناميكي
   dynamic height correction 

گيريهاي ترازيابي بـراي   تصحيح اندازه ]ژئوفيزيـك [
 تبديل آنها به ارتفاع ديناميكي

  
 tidal correction  تصحيح  كشَند

گيريهـاي گرانـي بـراي     تصحيح انـدازه  ]ژئوفيزيـك [
كشَـند  يـا همـان    جبران اثرهاي ماه و خورشـيد 

  زمين
 تصحيح  كشَند  زمين .متـ 

  Earth‐tide correction 
  

  تصحيح  كشَند  زمين
  تصحيح  كشَند  ←

  

  ايستايي تصحيح  هم
  ايستايي جبران  هم  ←

  
 in‐situ treatment  تصفية  درجا

فرايند تصـفية بسـترة آلـوده اعـم از      ]زيسـت  محيط[
  خاك يا لجن يا آب زيرزميني در محل

  
 ex‐situ treatment  تصفية  دگرجا

فرايند تصـفية بسـترة آلـوده اعـم از      ]زيسـت  محيط[
  خاك يا لجن يا آب زيرزميني در بيرون از محل

  
  تصفية  مقدماتي

    preliminary treatment 

اي از تصـــفيه، شـــامل   مرحلـــه ]زيســـت محـــيط[
گيري و تعـديل جريـان    خردكني و آشغال آشغال

اضالب بـراي عمليـات   ، كه در طي آن فجز آنو 
 شود تصفيه آماده مي بعديِ

  
 two‐level game  دووجهي تصميم 

تصــميمي كــه هــم بــراي تحقــق اهــداف  ] ياســيس[
 شود داخلي و هم اهداف خارجي اتخاذ 

  
 چاهي درون  تصويربرداري

   borehole imaging 
تهية تصوير مستقيم يـا غيرمسـتقيم از    ]ژئوفيزيك[

برداري  ز ابزارهاي نگارهديوارة چاه با استفاده ا
)logging tools( نورشناختي/ يا روشهاي اپتيكي  
  

 تصويربرداري  رونوشتگان
  transcriptome imaging, 
  transcript imaging 



 تشديد  باريوني

 

مصور كردن كل رونوشـتهاي ياختـه،    ] شناسي ژن[
 در زمان معين

  
 تطابق  اضافي

   excessive accommodation 

 از ميزان عادي تطابق بيش ] پزشكي پاية[

  
 تطابق  دوچشمي

   binocular accommodation 

گرايي در هـر دو   تطابق هماهنگ با هم ] پزشكي پاية[
 چشم

 ,nerve accommodation  تطابق  عصبي
  accommodation  

باال رفـتن سـطح آسـتانة تحريـك در      ] پزشكي پاية[
  هنگام گذر مستمر يك محرك

  
 تطابق  فروهنجار

   subnormal accommodation 

 تطابق ناكافي در چشم ] پزشكي پاية[

  
  relative accommodation تطابق  نسبي

تغييـر در ميـزان تطـابق متناسـب بـا       ] پزشكي پاية[
  گرايي ميزان هم

  
 تعادل  انتقالي

   translational equilibrium 

حـالتي بـراي جسـم كـه در آن جسـم يـا        ]فيزيك[
روي خطـي   ماند يا با سرعت ثابت بـر  ساكن مي

 راست در حركت است

  
 secular equilibrium  تعادل  ديرپا

هاي مادر و  تعادلي پرتوزايشي بين هسته ]فيزيـك [
هاي مادر در مقايسه  دختر كه در آن عمر هسته

قـدري طـوالني اسـت كـه      هاي دختر بـه  با هسته
ميزان فعاليتشـان در عمـل بـراي مـدت زيـادي      

 ماند ثابت مي
  

 transient equilibrium  تعادل  گذرا

هاي مـادر و   تعادل پرتوزايشي بين هسته ]فيزيـك [
قـدري كوتـاه    دختر كه در آن طول عمر مادر به

 است كه مقـدار آن در مـدت مـورد بررسـي بـه     
 يابد اي كاهش مي طور قابل مالحظه 
  

  adjustment  تعديل
يـافتن بـه    روشي آماري براي دسـت  ]سالمت علوم[

معيتهـايي كـه از   هاي قابـل مقايسـه در ج   سنجه
  اند حيث متغيرهاي ديگر با هم متفاوت

  
  ايستايي تعديل  هم

  ايستايي جبران  هم  ←
  

 major repair  تعمير  اساسي

درستي انجام نشود در  تعميري كه اگر به ] هـوايي [
اي و كـارايي و   وزن و تعادل و استحكام سـازه 

انــدازي موتــور و خصوصــيات پــروازي يــا  راه
پـــرواز هـــواگرد تـــأثير  كيفيتهـــاي صـــالحيت

 گذارد مي

  
 minor repair  تعمير  جزئي

هرگونه تعميـري كـه در وزن و تعـادل و     ] هوايي[
اندازي موتـور   اي و كارايي و راه استحكام سازه

  و خصوصيات پروازي هواگرد تأثيرگذار نباشد



  ي  پزشكيدرمان تغذيه

 

  
  yield determination  محصول تعيين 

 شـده  بـرداري  محاسبة حجم دارچوب بهره ]جنگل[
صـورت سـاالنه     از سطح مشخصي از جنگل به 
  يا در يك دورة زماني مشخص

  
 community nutrition  تغذية  جامعه

اي از علــم تغذيــه كــه بــه بررســي  حــوزه ]غذيــهت [
هاي پيشگيري و درمان بيماريهاي مربوط  شيوه

 پردازد به تغذيه در گروههاي مختلف جامعه مي

  
 درماني  پزشكي تغذيه

   medical nutrition therapy, MNT 
دخالت در نوع تغذية فرد براي درمان يك  ]غذيـه ت [

  بيماري يا جراحت يا اصالح يك وضعيت
 enteral nutrition  اي تغذية  روده

فراهم كردن مواد مغذي مورد نياز بدن و  ]غذيـه ت [
  رساندن آنها به لولة گوارش از طريق لوله

  
  عدهاي  م تغذية  لوله  ←اي   تغذية  لوله

  
 drip gavage  اي اي  قطره تغذية  لوله

روش تغذيــه بــا فرمــول رژيمــي مــايع از  ]غذيــهت [
 طريق لولة منتهي به معده

  
 gastric gavage   اي  معده تغذية  لوله

اي نرم كه از دهان يـا   تغذيه از طريق لوله ]غذيـه ت [
  شود بيني وارد معده مي

    اي تغذية  لوله .متـ 
  

 اي دوره  تغذية  وريدي  تام
   cyclic total parenteral nutrition 

نوعي تغذية وريدي كه عموماً بين دوازده  ]غذيـه ت [
طـور پيوسـته ادامـه دارد و     تا هجده ساعت بـه  

 شود سپس براي شش تا دوازده ساعت قطع مي

  
 ,diurnal variations  تغييرات  روزانه

  daily variation 
طيســي زمــين در تغييــرات ميــدان مغنا ]ژئوفيزيــك[

 روز در هر نقطة معين از سطح زمين طول شبانه
  

 major alteration  تغيير  اساسي

طور محسـوس در   هرگونه تغييري كه به  ] هـوايي [
اي و كـارايي و   وزن و تعادل و استحكام سـازه 

كاركرد موتور و خصوصيات پـروازي و ديگـر   
ــواگرد      ــرواز ه ــالحيت پ ــل در ص ــل دخي عوام

 تأثيرگذار باشد
  

 flagging out, flag out  تغيير  پرچم

فرايند ابطـال ثبـت قـديمي و ثبـت مجـدد       ] دريايي[
كشتي در كشوري ديگر كه منجر به تغيير پرچم 

 شود مي
  

 تغيير  تعداد  حبه
  domain number variation 

ها در  حبهكاهش يا افزايش تعداد  ] شناسي روتگانپ [
ا درنهـش  يك پروتئين با وانهش يا دوتاشدگي يـ 

در يـك ژن سـاختگي يـا     حبـه هاي كُدگزار  بيانه
جديــد كــه در برخــوردگي بيانــه در آزمايشــگاه 

 توليد شده است
  

 minor alteration  تغيير  جزئي

هرگونـه تغييـري كـه در وزن و تعـادل و      ] هوايي[
اي و كارايي و كاركرد موتـور و   استحكام سازه

 خصوصيات پروازي هواگرد تأثيرگذار نباشد



اي تغذية  روده  

 

  
 reroute  تغيير  مسير

عوض كردن مسير بـرخالف برنامـه    ] شهري درون[
بيني قبلـي و بـراي اجتنـاب از     كه معموالً با پيش

  گيرد مسيري خاص در مقطعي معين صورت مي
  

 تغيير  مغناطيسي  نابهنجار
   abnormal magnetic variation 

نمـا از   هنجـار سـوزن قطـب    انحراف بي ]ژئوفيزيك[
  غناطيسيالنهار م نصف

  
 pomace  تفاله

ماندة جامد ميـوه پـس از گـرفتن     باقي ]غذا نّاوريف [
 آب آن

  
 recreation setting, setting  تفريحكده

هـاي   مكاني جغرافيايي داراي شاخصه ] ردشگريگ [
كالبدي و اجتماعي و مديريتي كه فـرد در آن در  

كنـد تـا از    فعاليت تفريحـي خاصـي شـركت مـي    
 مند شود بهره تجربة تفريحينوعي 

 heat‐affected zone, HAZ  تَفگاه

كــه هرچنــد در  فلــز پايــهاي از  منطقــه ] متــالورژي[
ــي  ــكاري ذوب نم ــل جوش ــر   مراح ــود، از نظ ش

متالورژيكي تحت تأثير حرارت جوشكاري قرار 
 گيرد مي

  
 cloud gun  تفنگ  اَبر

]ــو ــين ]ج ــزاري زم ــة   اب ــوابرد كــه تيغ ــا ه ــه ي پاي
را در يــك لحظــه در  انــدودي  اي دوده شيشــه

 دهد معرض جريان هواي اَبري قرار مي
  

  delegation  تفويض

ــئوليت    ] ياســيس[ ــا مس ــل ي ــار عم ــذاري اختي واگ
گيري در موردي خاص به فـرد يـا نهـاد     تصميم
  ديگر

  
 تفويض  اختيار

   delegation of authority 

گيري به مقام  واگذاري مسئوليت تصميم ] ياسـي س[
 زيردست

  
 delegation of power  تفويض  قدرت

واگذاري اختيار از يك نهاد حكومتي بـه   ] ياسـي س[
  نهاد حكومتي ديگر يا مقام يا سازماني معين

  
 impulse, impulsion  تكانه

كــاوي، جنــبش   در نظريــة روان. 1 ] شناســي روان[
كارماية رواني مربـوط بـه سـائقهاي جنسـي و     

شناسـي، ميـل و رغبـت     در روان. 2پرخاشگري 
 ني و ضروري به فعاليت فوريناگها

  

 domain repetition تكرار  حبه

خـاص   حبـة حضور تكراري يك  ] شناسي روتگانپ [
 در يك پروتئين

  

  اي سكه كراية  تك  ←اي   سكه تك
 unipolarity  قطبيت تك

الملل كه در آن يك  وضعيتي در نظام بين ] ياسيس[
كشور يا جناح مسلط با تكيه بر توان اقتصـادي  

 كند ظامي خود اعمال قدرت ميو ن
  

 telencephalisation  تكوين  مغز  پيشين

ــة[ ــدريجي ســاختار   ] پزشــكي پاي ــوين ت ــذار و تك گ
 در طي فرايند تكاملمغز پيشين پيشرفتة 

  



  تلسكوپ  اپتيكي

 

  بند ريل تكه  ←تراورس   تكه
  

 tie stub  بند ريل تكه

بنـد كـه بـا     سـوم ريـل   اي به طول يك قطعه ] ريلي[
  شود از خط جدا مي ربندب ريلاستفاده از 

 تراورس تكه .متـ 
  

 support  گاه تكيه

كــه بــر يــك فضــاي     fبــراي تــابع  ] رياضــي[
توپولوژيك تعريف شده است، بسـتار مجموعـة   

  در آنها صفر نيستfنقاطي كه
  

 turbulence screen  گير تالطم

 تونـل بـاد  از  شده در مقطعي توري نصب ] هـوايي [
 براي كاستن از تالطم جريان هوا

  
 چندتكه تلسكوپ  آينه

  segmented mirror telescope 

تلسكوپي كه آينة اصلي آن از نوع  ] رصدي جومن  [
 آينة چندتكه است

  
 optical telescope تلسكوپ  اپتيكي

تلســكوپي كــه در محــدودة نــور  ] رصــدي جــومن  [
  كند مرئي كار مي

 كوپ  نوريتلس .متـ 

 تلسكوپ  استوايي
  equatorial telescope 

تلسكوپي كه محـور اصـلي آن در    ] رصدي جومن  [
 امتداد محور دوران زمين تنظيم شده است

  
 تلسكوپ  اشميت ـ كاسگرين

  Schmidt‐Cassegrain telescope 

نوعي تلسكوپ كاسـگريني كـه در    ] رصدي جومن  [
عيـوب اپتيكـي   آن از تيغة اشميت براي تصحيح 

 كنند استفاده مي

  
 هاللي تلسكوپ  اشميت

  meniscus‐Schmidt telescope  
نوعي تلسكوپ با سـامانة اپتيكـي    ] رصـدي  جومن  [

كــه عدســي  )Schmidt optical system( اشــميت
  گر آن از نوع عدسي هاللي است تصحيح

 هاللي تلسكوپ  باورز .متـ 
  Bouwers‐meniscus telescope  

 ماكسوتوف ـ اشميت  تلسكوپ
  Maksutov‐Schmidt telescope, 
  Schmidt‐Maksutov telescope  

  
 .تي.ام.تلسكوپ  ام

  multi‐mirror telescope 1,  
  multiple mirror telescope 1, 
  MMT, MMT telescope  

هـاپكينز    تلسكوپي مسـتقر در قلـة   ] رصدي جومن  [
  اكيلومتري جنوب توسان در آريزون 55در 

  
 تلسكوپ  بازتابي

  reflecting telescope, 
  reflector telescope 

تلسـكوپي كـه در آن از يـك آينـة      ] رصدي جومن  [
آوري نور اجـرام نجـومي    بزرگ كوژ براي جمع

 شود استفاده مي

 برد تلسكوپ  بالون
  balloon‐borne telescope 

تلسكوپي كه بـراي كـاهش تالطـم     ] رصدي جومن  [
و رصــد بهتــر اجــرام نجــومي  آن را    جــوي 

 فرستند وسيلة بالون به ارتفاعات باالي جو مي به



 تلسكوپ  استوايي

 

  سپهري تلسكوپ  پوشن .متـ 
  stratosphere telescope, stratoscope 

  

  تلسكوپ  باورزهاللي
  هاللي اشميت   تلسكوپ  ←

  

 ,tower telescope تلسكوپ  برجي
  solar tower telescope 

سكوپي خورشيدي كه در انتهاي تل ] رصدي جومن  [
 قرار دارد برج خورشيد

  

 ,X‐ray telescope تلسكوپ  پرتوايكس
  X‐ray multi‐mirror telescope 

ابـــزاري بـــراي آشكارســـازي  ] رصـــدي جـــومن  [
 پرتوهاي ايكس

  

 تلسكوپ  پرتوكيهاني
  cosmic‐ray telescope 

هر ابزاري بـراي آشكارسـازي و    ] رصـدي  جومن  [
 ابي پرتوهاي كيهانيي جهت

  

  سپهري تلسكوپ  پوشن
  برد بالون   تلسكوپ  ←

  

 تلسكوپ  چندآينه
  multi‐mirror telescope 2, 
  multiple mirror telescope 2 

تلســكوپي كــه در آن تصــوير چنــد  ] رصــدي جــومن  [
تلسـكوپ معمـولي، كـه همگـي بـر روي يـك پايــه       

ــ اســتوارند و بــا ســامانه اي  ههــاي ليــزري و رايان
اي در يـك   وسيلة سـامانة آينـه   اند، به تراز شده هم

 شود نقطه متمركز مي

 فرود تلسكوپ  خراشان
  grazing‐incidence telescope 

ــومن  [ ــراي تصــويرگيري   ] رصــدي ج ــكوپي ب تلس
)imaging(     از پرتوهاي ايكـس و گامـا كـه در آن

صـورت تقريبـاً ممـاس بـر آينـه       نور فرودي به 
 تابد مي

  
 solar telescope پ  خورشيديتلسكو

تلسكوپي كه اثـر اعوجـاج اپتيكـيِ     ] رصـدي  جومن  [
ناشي از گرماي خورشيد بر تصاوير را كـاهش  

 دهد مي

  
 radar telescope تلسكوپ  راداري

دستگاهي شـامل يـك آنـتن رادار     ] رصـدي  جومن  [
بزرگ و تجهيزات وابسـته بـه آن كـه در نجـوم     

 رود كار مي راداري به 

  
 radio telescope تلسكوپ  راديويي

ــومن  [ ــواج    ] رصــدي ج ــراي رصــد ام ــكوپي ب تلس
 راديويي اجرام نجومي

  
 ارتفاعي تلسكوپ  سمت

  alt‐azimuth telescope 

تلسكوپي كه محـور اصـلي آن در    ] رصدي جومن  [
 است الرأس تنظيم شده  جهت سمت

  
 zenith telescopeالرأسي تلسكوپ  سمت

تلسكوپي كه جهت آن همـواره در   ] ديرصـ  جومن  [
الـرأس قابـل    محدودة كوچكي در اطـراف سـمت  

  تغيير است
  

  تلسكوپ  شكستي
  refracting telescope, 
  refractor telescope 



  تلسكوپ  ماكسوتوف ـ اشميت

 

تلسكوپي كه در آن از يك عدسـي   ] رصدي جومن  [
آوري نـور اجـرام نجـومي     بزرگ كاو براي جمع

 شود استفاده مي

  
 شتلسكوپ  فرابنف

  ultraviolet telescope 

تلسكوپي كه براي رصـد در بـازة    ] رصدي جومن  [
 است  طيفي فرابنفش طراحي شده

  
 infrared telescope تلسكوپ  فروسرخ

تلسكوپي كـه بـراي رصـد امـواج      ] رصـدي  جومن  [
 است فروسرخ طراحي شده 

  
 space telescope تلسكوپ  فضايي

ه بـراي رصـد در   هر تلسـكوپي كـ   ] رصدي جومن  [
 خارج از جو قرار گيرد

  
  تلسكوپ  قرص  خورشيد

  تلسكوپ  قرصي  ←
  

 disk telescope تلسكوپ  قرصي

ــومن  [ ــرص    ] رصــدي ج ــراي رصــد ق ــكوپي ب تلس
  درخشان خورشيد

 تلسكوپ  قرص  خورشيد .متـ 

  
 ,Galilean telescope اي تلسكوپ  گاليله

  Galilean glass 

كه عدسي  تلسكوپ شكستينوعي  ] رصدي جومن  [
 شيئي آن كوژ و عدسي چشمي آن كاو است

  

 تلسكوپ  ماكسوتوف ـ اشميت

  هاللي تلسكوپ  اشميت  ←
 ساز تلسكوپ  مستقيم

  inverting telescope 
اش  تلسـكوپي كـه تصـوير نهـايي     ] رصـدي  جومن  [

 مستقيم است
  

 neutrino telescope تلسكوپ  نوترينو

ي بـــراي آشكارســـازي ابـــزار ] رصـــدي جـــومن  [
 نوترينوهاي كيهاني

  

  تلسكوپ  اپتيكي  ←تلسكوپ  نوري  
  

 scoria mound  تل  سنگ  پا

اي آتشفشـاني كـه از پوسـتة اخگـري      تپـه  ] زمين[
ــره ــا     دار حف ــازالتي ي ــدازة ب ــطح گ ــر روي س ب

 آندزيتي تشكيل شده است
  

 booby trap تلة  انفجاري

ا غيرانفجـاري  اي انفجاري ي ماده يا افزاره ] نظامي[
گذارند  كه براي وارد آوردن تلفات آن را كار مي

و براثر اعمال كوچكترين فشار يا حركـت فعـال   
 شود مي

  

 heifer  تليسه

بـالغ جـواني كـه زادآوري     گـاو مـادة   ]غذا نّاوريف [
 گوسـالة نكرده يا در مرحلة شيردهي بـه اولـين   

 خود است
  

 acid cleaning  تميزكاري  اسيدي

فرايند زدودن محصوالت خوردگي از  ] خوردگي [
طريـــق تزريـــق اســـيدهاي معـــدني و آلـــي در 

 هاي صنعتي سازه
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 ,electrocleaning  كافتي تميزكاري  برق

  electrolytic cleaning 

تميزكاري سـطوح فلـزي بـا الكتـرود      ] خـوردگي  [
كاف، در  قرار دادن قطعة كار در يك محلول برق

در مجــاورت نتيجــة آزاد شــدن حبابهــاي گــاز  
 الكترود

  
 تميزكاري  فراصوتي

   ultrasonic cleaning 

ورسـازي   تميزكاري سطوح با غوطـه  ] خـوردگي  [
هــاي  كننــده هــاي اســيدي يــا پــاك در تميزكننــده

ــه آب ــان  ،پاي ــا همزم ــهب ــارگيري ارتعاشــات  ب ك
 فراصوتي براي ايجاد اثر كاواكي

  
 diphase cleaner  تميزكنندة  دوفازي

تركيبي شامل يـك اليـة حـالل و يـك      ] خوردگي [
الية آبي كه از آن براي تميزكاري در مخزنهـاي  
تميزكننـــده بـــر اســـاس ســـازوكار انحـــالل و 

 شود استفاده مي )emulsification(سازي  ناميزه
  
 somatopathy  آسيب تن

بيماري و نارسايي مربوط به تـن، در   ] پزشكي پاية[
 وانتقابل با بيماري و نارسايي مربوط به ر

  
 body plug  بست تن

سـازي   شيئي كـه در مراحـل آمـاده    ] شناسي باستان[
جسد براي پوشـاندن انـدامهايي ماننـد گـوش و     

 رفت كار مي  دهان به
  
 somatopleure  پرده تن

ــة[ ــكي پاي ــه از    ] پزش ــي ك ــوارة جنين ــمتي از دي قس
  somatic(پوســت تنــي    پوســت و ميــان  بــرون

mesoderm( ساخته شده است 

  
 ,measurement tonne  جميتن  ح

  measurement ton  
واحدي كه معادل چهل پاي مكعـب اسـت    ] دريايي[

  شود و از آن براي بارهاي حجمي استفاده مي
 arched squall  تُندوزة  كماني

]واي كه بـا اَبـر كمـاني گسـترده      تندوزة حاره ]ج
 همراه است

  
 anthropometry  سنجي تن

ــهت [ ــدازه و و  ]غذي ــدن و  ســنجش ان ــاد ب زن و ابع
 اندامهاي انسان

  
 principal stress  تنش  اصلي

اصـلي  هـاي   صفحهتنش عمود بر يكي از  ]فيزيـك [
  تنش

  
  نقطة  تسليم  ←تنش  تسليم  

  
 uniaxial stress  محوري تنش  تك

ــك[ ــي از     ]فيزي ــط يك ــه در آن فق ــي ك ــت تنش حال
 غيرصفر است اصليهاي  تنش

  
 biaxial stress  تنش  دومحوري

حالـت تنشـي كـه در آن دو تـنش از سـه       ]فيزيك[
كـه در يـك صـفحه قـرار      ، در حـالي  تنش اصلي

 دارند، غيرصفر و تنش سوم صفر است
  



  تنوع  تفريحات  بيروني

 

 plane stress  اي تنش  صفحه

هـاي   تنشـ نوعي تنش كـه در آن دو تـا از    ]فيزيك[
اي مشـخص مـوازي    همـواره بـا صـفحه    اصلي
 هستند

  
 voice stress analysis  كاوي  صوت تنش

گيري تنش و لـرزش صـداي افـراد     اندازه ] نظامي[
 گيري از فنّاوري مخصوص مظنون با بهره

  
 tensile stress  تنش  كششي

تنشي كه در جهت افزايش طول جسم بـر   ]فيزيك[
  شود آن وارد مي

  
   گر  گذرگاه تنظيم

 grade crossing traffic control device  

ن براي محافظت اي كه از آ افزاره ] يي، ريلشهر درون[
آهـن و خيابـان يـا     يا اعالم خطـر در تقـاطع راه  

شده و خيابان اسـتفاده   ونقل عمومي هدايت حمل
 شود مي

  
 welding flux, flux  تَنكار

اي كه بـراي تميزكـاري شـيميايي     ماده ] متـالورژي [
منظور جلوگيري از اكسايش بـه   سطوح و نيز به

 شود منطقة جوش زده مي

  
 arctic mist  انمه  شمالگ تُنُك

]وه از يخ نوعي تُنُك ]جه   يـخ بلورها يـا   م بسـيار  مـ
 رقيق

  
 contraction  تنگه

شـونده در   مجرايي با سطح مقطع كوچـك  ] هوايي[
  راستاي جريان

  
 ,proteomic diversity تنوع  پروتگاني

  proteome diversity 

تغييــر در تعــداد و پيچيــدگي و  ] شناســي روتگــانپ [
يـك   پروتگـانِ روتئينهـا در دو يـا چنـد    عملكرد پ

 سامانة زيستي

  
 تنوع  تفريحات  بيروني

   recreation diversity 
گوناگوني و توزيع و كيفيت و فراواني  ] ردشگريگ [

 بيروني تفريحيهاي  فرصت

 fishing space  تنة  ريل

سطح ميان لبة زيرين تاج ريل و لبة زبرين  ] ريلي[
 گيرد آن قرار مي پاية ريل كه وصلة ريل در

  
 worn fishing  تنة  ساييده

فضاي خالي در تنة ريل كه بر اثر سـاييده   ] ريلي[
 شود شدن ريل به وصلة ريل ايجاد مي 
  

  brainstem  تنة  مغز
هـاي   ماننـدي كـه نيمكـره    بخش سـاقه  ] پزشكي پاية[

  كند مغز را به هم متصل مي
  
 corporeal relics  يادگاره تن

بخشـهايي از بـدن قديسـان كـه در      ] شناسي باستان[
قــرون وســطي و عصــر حاضــر در كليســاهاي 

 شود و مورد احترام است كاتوليك نگهداري مي
  

 sibship  زادگي تني

هـاي يـك    نسبت خويشاوندي بين زاده ] شناسي ژن[
 زوج والد



 تنة  ريل

 

  
  افزايشگر  ←توالي  افزايشگر  

  
  توالي  مشترك  ←پايا   ست  ب توالي

  
  توالي  دنا  ←توالي  بازي  

  
 insertion sequence  توالي  درنهشي

كــه   )transposone( نــوعي ترانهشــه   ] شناســي  ژن[
عنـــوان عامـــل جهشـــهاي  نخســـتين بـــار بـــه

 Escherichia( خـودي در اشريشـيا كُلـي    خودبـه 

Coli( شناخته شده است 
  DNA sequence توالي  دنا

توالي يا ترتيب خطـي بازهـاي آدنـين،     ] شناسي ژن[
دهنـدة   توزين، گوانوزين، تيميدن كـه تشـكيل  سي

  مولكول دناست
 base sequence  توالي  بازي .متـ 

 nucleotide sequenceتوالي  نوكلئوتيدي        

  
 sequence of tide  توالي  كشَند

ترتيب وقوع كشَندها در يك  ] ي، زمـين شناس قيانوسا [
 روز، با علـم بـه ايـن نكتـه كـه فراكشَـند فراتـر       

)higher high tide(    ــس از ــا پ ــيش ي ــله پ   بالفاص
  دهد رخ مي )lower low tide(فروكشَند فروتر 

  
  توالي  مشترك  ←توالي  متعارف  

  
 consensus sequence توالي  مشترك

ــژه ] شناســي ژن[ ــوالي وي ــا در بخشــهاي  ت اي از دن
كنندة ژنگـان كـه در ژنهـاي متفـاوت يـك       تنظيم

  ف ثابت مانده استموجود يا موجودات مختل

  canonical sequence  توالي  متعارف .متـ 
  consensus motif  ماية  مشترك بن       
 پايا   ستب توالي       

  conserved sequence box 
  

  توالي  دنا  ←توالي  نوكلئوتيدي  
  

 DNA sequencing يابي  دنا توالي

 ناتعيين رديف نوكلئوتيدها در رشتة د ] شناسي ژن[
  

  1توانبخشي  شنوايي
  شنوايي  بازتوانبخشي  ←

  
  2توانبخشي  شنوايي

  نوتوانبخشي  شنوايي  ←
 توانمندي  انهدام  چندگانه

  multiple kill capability 

كارگيري  ميزان توانايي يك هواگرد در به ] نظـامي [
  چند نوع سالح براي نابودي هدف

  تاچ .اختـ 
  

 relative topology  توپولوژي  نسبي

در مـورد يـك زيرمجموعـة مفـروض از      ] رياضي[
يك فضـاي توپولوژيـك، توپولـوژي حاصـل از     

هـاي بـازِ فضـا بـا آن      اشتراك همة زيرمجموعه
 زيرمجموعه

  
 safety net  تور  ايمني

بـراي   تونل بـاد نوعي تور قابل نصب در  ] هـوايي [
مهار مدلهاي در حال پرواز يا اجـزاي جداشـده   

 سارتاز آنها با كمترين خ
  



  تونل  انجماد

 

 alkali swelling  تورم  قليايي

تشكيل ژل در بتن در نتيجة جذب آب  ] خوردگي [
شـكل يـا شـنهاي داراي     توسط سيليسـهاي بـي  

تبلور ضعيف و متعاقب آن ايجاد تورم كه سبب 
  شود كاهش استحكام يا تخريب كامل بتن مي

  
 skewed distribution  توزيع  چوله

 تتوزيعي كه متقارن نيس ] رياضي[
  

 توسعة  پايدار
   sustainable development 

اي كه نيازهاي نسل امـروز را   توسعه ]زيست محيط[
آنكه خللي در رفـع نيازهـاي    كند بي برآورده مي

 نسلهاي آينده وارد كند
  

 Alnus  توسكا

ــاهي [ ــا درختچــه  ] گي ــي ي ــي  ســردة درخت اي زينت
گونه كـه در   30دار از توسكائيان با حدود  خزان

سرد و مرطوب نيمكـرة شـمالي و غـرب    مناطق 
امريكاي جنوبي پراكنـده هسـتند؛ گلهـاي بـدون     

پايه و برگهاي  جنسي و يك گلبرگ اين سرده تك
 آنها متناوب است

  
 توفان  تندري  جبهة  سرد

   cold‐front thunderstorm 

]وتوفان تندري همراه با جبهة سرد ]ج 
  

 abyssal storm  توفان  مغاكي

ماننـد ناشـي از    رخدادهاي توفان ] شناسي قيانوسا [
جايي جريانهاي تند كه بـر بسـتر اقيـانوس     جابه

 گذارد اثر مي

  

 water tunnel  تونل  آب

تونل بادي كـه در آن بـراي دسـتيابي بـه      ] هوايي[
جـاي   بـاال بـه   (Reynolds number)عدد رينولـدز  

  شود هوا از آب استفاده مي
  

 ,supersonic tunnel  تونل  اَبرصوتي
  supersonic wind tunnel 

توانـد در   تونل بادي كه آزمونگـاه آن مـي   ] هوايي[
 سرعت اَبرصوتي كار كند

  
 ,altitude tunnel  تونل  ارتفاع

  altitude wind tunnel  
ــوايي[ ــه در    ] هـ ــادي كـ ــل بـ ــاهتونـ آن  آزمونگـ

سازي شرايط فشـار و دمـا و رطوبـت در     شبيه
  ارتفاع مورد نظر ممكن است

  
 refrigeration tunnel  ونل  انجمادت

 زدگي ويژة آزمونهاي يخ تونل باد ] هوايي[
 Eiffel‐type tunnel  تونل  ايفل

و مـدار آن بـاز    آزمونگاهكه  تونل بادهر  ] هوايي[
  باشد

  
 wind tunnel  تونل  باد

ماننـدي بـراي مطالعـه و     اتاق مجهز تونـل  ] هوايي[
كه در آن آزمايش ويژگيهاي آئروديناميكي مدل 

هاي گوناگون و در شـرايط   انواع شاره به شيوه
  شود مختلف دميده مي

  
 ,plasma wind tunnel  تونل  باد پالسما

  PWT  
سازي ورود مجدد  با امكان شبيه تونل باد ] هوايي[

  فضاپيما به جو زمين



 تونل  ايفل

 

  
 ,hypersonic tunnel  صوتي تونل  برين

  hypersonic wind tunnel 

توانـد در   بادي كه آزمونگـاه آن مـي  تونل  ] هوايي[
 كار كند صوتي سرعت برين

  
 diffuser tunnel  تونل  پخشگر

تونل بادي كه در آن بخشي بـراي تبـديل    ] هوايي[
 سرعت به فشار وجود دارد

  
  

 ,free‐flight tunnel  تونل  پروازآزاد
  free‐flight wind tunnel  

اد را تونل بادي كه در آن حالت پـرواز آز  ] هوايي[
 كنند سازي مي بر روي مدل هواگرد شبيه

  
 ,transonic tunnel  تونل  تراصوتي

  transonic wind tunnel 

توانـد در   تونل بادي كه آزمونگـاه آن مـي   ] هوايي[
 اعداد ماخِ نزديك به يك كار كند

  full‐scale tunnel, FST  مقياس تونل  تمام
عـي را  تونل بادي كه در آن هواپيمـاي واق  ] هوايي[

  توان آزمايش كرد مي
  

 open‐jet tunnel  باز تونل  جت

آن ديواره نـدارد   آزمونگاهتونل بادي كه  ] هـوايي [
 و باز است

  
 closed‐jet tunnel  بسته تونل  جت

تونل بادي كه الزاماً مداربسته نيست، امـا   ] هوايي[
 هايي محصور شده است آن با ديواره آزمونگاه

  

  gust tunnel  تونل  جست
تونل بادي كه در آن مـدل هـواگرد تحـت     ] هوايي[

  گيرد تا  رار ميـق (vertical jets)ودي ـاي عمـجته
جستهاي باد در هنگام پرواز واقعي بر روي آن 

  سازي شود شبيه
  

 متغير تونل  چگالي
   variable‐density tunnel, VDT,  
    variable‐density wind tunnel 

فشار آن در گسترة بزرگي تونل بادي كه  ] هوايي[
كـه متناسـب بـا عـدد      نحـوي  تغيير است بـه   قابل

مـورد نظـر فشـار     (Reynolds number)رينولدز 
  دهند درون آن را تغيير مي

  
 vacuum tunnel  تونل  خأل

تونـل بـادي كـه در آن سـيالِ در گـردش       ] هوايي[
 فشار كمتري در قياس با فشار جو دارد

  
 ,blowdown tunnel  تونل  دمشي

  blowdown wind tunnel  
مداربازي كه در آن گاز انباشـتة   تونل باد ] هوايي[

در هـواي   آزمونگـاه فشار پس از عبـور از   تحت
  شود آزاد يا درون محفظة خالي دميده مي

 smoke tunnel  تونل  دود

تونل بادي كه داراي تجهيزات تخليه و بـه   ] هوايي[
 مشاهده است جريان انداختن دود يا گاز قابل 

  
  ventilated tunnel  دار تونل  روزن

آن داراي  آزمونگـــاهتونـــل بـــادي كـــه  ] هــوايي [
سوراخها يا شكافهايي براي پيشگيري از بـروز  

  است 2/1تا  8/0در ماخ  (choking)خفگي 
  



  تونل  مدل

 

 ,subsonic tunnel  تونل  زيرصوتي
  subsonic wind tunnel 

توانـد در   تونل بادي كه آزمونگـاه آن مـي   ] هوايي[
  كار كند سرعت زيرصوتي

  
 ,high‐speed tunnel  باال تونل  سرعت

  HST  
پـذيري   تونل بادي كه در آن اثرات  تراكم ] هـوايي [

 سيال قابل مشاهده است

  
 ,low‐speed tunnel  پايين سرعت تونل  

  low‐speed wind tunnel 

 480تونل بادي كه سرعت بيشـينه در آن   ] هـوايي [
  ساعت استكيلومتر در 

  
 shock tunnel  تونل  شوك

تونل بادي كه در آن سيال با سرعت بـاال   ] هوايي[
توليـد   25تا  6يابد و شوكهايي با ماخ  جريان مي

 كند مي
  

 toll tunnel  تونل  عوارضي

تونلي كه تنهـا بـا پرداخـت عـوارض      ] شهري درون[
 توان از آن عبور كرد مي

 ,spin tunnel  تونل  فروچرخش
  spinning tunnel, vertical tunnel, 
  vertical wind tunnel, 
  vertical spin tunnel 

آن  آزمونگاهتونل بادي كه جريان هوا در  ] هوايي[
امـا شـناور    ،باال و مـدل متصـل   عمودي و روبه

هاي فروچرخشـي مـدل    است و در آن مشخصه
  شود بررسي مي

  

 تونل  فروچرخش  آزاد
   free‐spinning tunnel 

كـه در آن مـدل    تونـل فروچـرخش  نوعي  ] هوايي[
  رها و بدون اتصال است

  
  لولة  گدازه  ←تونل  گدازه  

  
 Göttingen‐type tunnel  تونل  گوتينگن

آن باز  آزمونگاهاي كه  تونل باد مداربسته ] هوايي[
  است

  
 تونل  مدارباز

   open‐circuit wind tunnel, 
  open circuit, non‐return‐flow 
  tunnel, non‐return‐flow wina tunnel 

  تونل بادي كه مسير بازگشت ندارد ] هوايي[
  

 تونل  مداربسته
   closed‐circuit wind tunnel, 
  closed circuit, return‐flow tunnel, 
  return‐flow wind tunnel 

تونل بـادي كـه سـيال موجـود در آن در      ] هوايي[
 يابد مسيري بسته جريان مي

  
 model tunnel  ونل  مدلت

كوچك از تونل بـاد بزرگـي كـه در     يمدل ] هـوايي [
 دست طراحي و ساخت است

 induction tunnel  تونل  مكشي

تونـل بـادي كـه عامـل حركـت سـيال در        ] هوايي[
درون آن موتور جت يا مخزن هواي فشـرده از  

 ستا (ejector system)طريق سامانة پرانش 
  

 تونل  هوافشرده
  compressed‐air tunnel, 
  compressed‐ air wind tunnel  



 تونل  مكشي

 

اي كه با گاز يـا هـواي    تونل باد مداربسته ] هوايي[
ر مي تحتشود فشار پ 

  

 tube, inner tube  تويي

 تاير باديدرون در شكل  اي استوانه محفظه ] تاير[
 براي نگهداشت هوا

  
 tail tree, tail spar  دكل ته

نقالـه   ي كه انتهاي سيم لدكيا  دكل درختي ]جنگـل [
 شود به آن وصل مي

  

 نشيني  تراكمي ته
   compression settling 

نشيني در غلظتهاي زيـاد كـه    نوعي ته ]زيست محيط[
ــكل   ــاختارهاي خاصــي متش در آن ذرات در س

شدن ايـن سـاختارها     شوند و تنها با متراكم مي
 شود نشيني بيشتر فراهم مي امكان ته

  

 ,zone settling  يا نشيني  توده ته
  hindered settling 

نشيني در غلظتهاي متوسـط   نوعي ته ]زيسـت  محيط[
كه در آن ذرات نسبت به هم در موقعيـت ثـابتي   

صورت يكپارچـه   گيرند و تودة ذرات به قرار مي
 شود نشين مي ته

 اي نشيني  ذره ته
   discrete particle settling 

ظتهاي كم كه در نشيني در غل نوعي ته ]زيست محيط[
ــدا ــه  از آن ذرات ج ــم ت ــي  ه ــين م ــوند و  نش ش

 توجهي بين آنها وجود ندارد كنش قابل  برهم
  
 flocculent settling  اي نشيني  لخته ته

نشيني در غلظتهاي نسبتاً كم  نوعي ته ]زيست محيط[
آينـد   صورت لخته درمي كه در آن ذرات ابتدا به 

  وندش نشين مي سرعت بيشتري ته و سپس با 
  

 cenotaph گور تهي

يـ بـدون جسـد كـه بـراي       آرامگـاه  ] شناسي باستان[
 يادمان ساخته شده باشد

  
 equalizer beam  تير  تعادل

  log(گيرهـا   تير متقاطعي كـه بـه زيـر بينـه     ]جنگل[
stringer(  شـود تـا تعـادل آنهـا را در      اضافه مـي

 جهت عمودي برقرار كند
  

  Najas  تيزك
 50بـا حـدود   تيزكيـان  ي از اي آبـز  سرده ] گياهي [

  گونه كه در سرتاسر جهان پراكنده هستند
  

 Najadaceae  تيزكيان

سانان آبزي بـا يـك    واش اي از قاشق تيره ] گياهي [
گونه كه برگهاي آنهـا باريـك    50سرده و حدود 

  و گلهايشان كوچك است
  



  

  ث
 ثابت  توري  فراصوتي

   ultrasonic grating constant 

هـاي متـوالي در امـواج     لة بـين گـره  فاصـ  ]فيزيك[
فراصوتي ايستاده كه همانند توري اپتيكي عمـل  

  كند مي
  

 ,gravitational constant  ثابت  گرانش
   constant of gravitation  

  ثابت تناسب در قانون گرانشي نيوتن ]ژئوفيزيك[
  

 booking ثبت  ذخيره

ــگريگ [ ــاق در   ] ردشـ ــت و اتـ ــرة بليـ ــت ذخيـ تثبيـ
 در زماني معين جز آنو مهمانخانه 

  
 early booking ثبت  ذخيرة  بهنگام

در محـدودة زمـاني    ثبت ذخيرة سـفر  ] ردشگريگ [
تخفيف يا كه همراه با معين بعد از اعالم شرايط 

 ا خواهد بودمزاي ديگر
  

 travel booking ثبت  ذخيرة  سفر

انعقاد قرارداد مسـافرتي مشـروط بـه     ] ردشگريگ [
 نهاييتأييد 

 ,double booking ذخيرة  مكرر ثبت 
  duplicate booking 

طـور    ذخيرة يك اتاق يا يك صندلي به ] ردشگريگ [
 به نام دو نفر به اشتباه همزمان

  
 option دار ثبت  ذخيرة  مهلت

ــه شــركتهاي    ] ردشــگريگ [ ــره ك ــت ذخي ــوعي ثب ن
پردازها به برخي  ها و گشت ترابري و مهمانخانه

ند و در آن به مسـافر  ده مسافران تخصيص مي
اختيار قبول آن را براي مدت محدودي واگذار و 

  كنند در صورت عدم مراجعه آن را لغو مي
  

 block booking ثبت  ذخيرة  يكجا

صـندلي يـا اتـاق     شـماري  ثبت ذخيرة ] ردشگريگ [
 طور همزمان  به جز آنمهمانخانه و 

  
 Orchis  ثعلب



 ثعلبيان

 

در اروپـا و   كه اغلـب  ثعلبياناي از  سرده ] گياهي [
شمال غربي افريقا تا تبت و مغولستان و چين و 

 ژاپن پراكنده هستند
  Orchidaceae  ثعلبيان

سانان  از مارچوبهاي بزرگ و جهاني  تيره ] گياهي [
گونه كه بزرگترين  17000سرده و  850با حدود 

شـود و شـامل    دار محسوب مـي  تيرة گياهان گل
ــه ــا    گون ــت ي ــي و رورس ــالة زمين ــاي چندس  ه

هـاي گوشـتي يـا     باالرونده است كه داراي غـده 
ــاص و     ــاختار خ ــامنظم و س ــاي ن ــا گله ــه ب پاي

  هاي ريز هستند دانه
  

 Nelumbo  باقال ثعله

  آبزي با دو گونه  باقالئيان ثعلهتنها سردة  ] گياهي [
  

كــه گلهــاي درشــت و زيبــايي شــبيه بــه گلهــاي 
  نيلوفر آبي دارند

  

 Nelumbonaceae  باقالئيان ثعله

اي از چنارسانان آبزي با يك سـرده   تيره ] گياهي [
طور گسترده، در جنوب شرقي   و دو گونه كه به

صـورت علفـي    آسيا و جنوب شرقي امريكـا بـه   
هــاي آنهــا در نهــنج  روينــد؛ دانــه چندســاله مــي

گوشتي منفرد قرار دارد و گلهاي كامل و بزرگ 
و زيبايشان با تقارن شعاعي در باالي سطح آب 

گل و برگهايشـان   آذين آنها تك گيرد؛ گل قرار مي
 شكل است  ساده و سپري

 



  

  ج
 displacement  جايي جابه

سازوكاري دفاعي كـه در آن عاطفـة    ] شناسي روان[
فرد از تصور يا موضوعي خـاص معطـوف بـه    

 شود تصور يا موضوع ديگري مي
  

  جايي  مجازي جابه
    virtual displacement 

ئـي سـامانة مكـانيكي در    تغيير مكـان جز  ]فيزيـك [
ــدهاي    ــا قي ــه ب ــالتي ك ــامانه  )constraints(ح س

  سازگار باشد، ولي در زمان ثابت صورت گيرد
  

 casket  جاتابوتي

صندوقي چوبي يا سـنگي يـا فلـزي     ] شناسي باستان[
 دادند اصلي را در آن قرار مي تابوتكه جسد يا 

  
 interpretation  پردازي جاذبه

ــي در  ] ردشــگريگ [ ــه در آن  طبيعــتروال گــردي ك
هـاي طبيعـي و فرهنگـي     اهميت و مفـاهيم پديـده  

ــكار     ــدگان آش ــراي بازديدكنن ــم ب ــا ه ــرتبط ب م
 شود مي

  

 iconic attraction  جاذبة  نمادي

 اي كه نماد مقصدي خاص است جاذبه ] ردشگريگ [

 brush جارو

ابزاري براي به صدا درآوردن سازهاي  ] موسيقي[
هـايي عمومـاً    رشـته  اي كـه سـر آن داراي   كوبه

  اند به هم بسته شده وفلزي است كه از يك س
  

 meat safe  جاگوشتي

محلــي خنــك بــا تهويــة مناســب كــه  ]غــذا نّــاوريف [
ــداري   ــاهي در آن نگه ــراي مــدت كوت گوشــت ب

 شود مي
  

 cribbing bucket  جام  آخوري

جامي باريك براي برداشتن پارسنگ ميان  ] ريلـي [
 بند دو ريل

  

 ي  تدفينيجامعة  آمار
   burial population 

شـده در يـك    شمار مردگان كـاوش  ] شناسي باستان[
 محوطه يا گورستان در يك دورة زماني معين

  

 ,information society  جامعة  اطالعاتي



پناه جان  

 

3
  InSoc 

اي كـه در آن اطالعـات بـيش از     جامعه ] تابـداري ك [
كاالي مادي، نيروي محركة فرهنگي و اجتمـاعي  

 دآي ه شمار ميو اقتصادي ب
 clearance bay, nitch  پناه جان

منظور تـأمين    فرورفتگي در ديوار تونل به ] ريلي[
 فضاي ايمن براي كارگران در هنگام عبور قطار

  
 clearance platform  پناه  پل جان

مانند كوچكي متصل به پلهاي  سازة عرشه ] ريلـي [
منظور تأمين فضاي الزم براي   رو به بدون پياده

 ناه گرفتن كارگران در هنگام عبور قطارپ
  

 substitution  سازي جانشين

سازوكاري دفـاعي كـه از طريـق آن     ] شناسي روان[
فــرد بــه جــاي اعمــال و احساســهاي ممنــوع يــا 

نيافتني به اعمال يا احساسـهاي موجـه يـا     دست
 شود يافتني متوسل مي دست

  
 ,meat substitute  جانشين  گوشت

  meat alternative  
شـده كـه از آن بـه     سازي غذايي شبيه ]غذا نّاوريف [

ــراورده   ــت در ف ــاي گوش ــا    ج ــتي ي ــاي گوش ه
  شود رژيمهاي افراد گياهخوار استفاده مي

  
 ,metathesis جانشيني  متقابل

    double displacement, 
  double decomposition 

هايي  واكنشي كه در آن دو عنصر يا گروه ] شيمي[
ــ  ــوط ب ــه از عناصــر مرب ــول جاب ــا  ه دو مولك ج

 شوند مي
  

 ايستايي جبران  هم

    isostatic compensation  
كرة زمين براي  فرايندي كه در آن سنگ ]ژئوفيزيك[

ــا جــرم و   ــان واحــدهايي ب ــوازن مي ــراري ت برق
  چگالي متفاوت سازوكاري تنظيمي دارد

 isostatic adjustment  ايستايي تعديل  هم .متـ 
 isostatic correction  ييايستا هم  تصحيح       

 cold front  جبهة  سرد

]ــو جبهــة بندنيامــده يــا بخشــي از آن كــه بــه   ]ج
كند كه هواي سردتر جانشين  اي حركت مي گونه 

 شود هواي گرمتر مي
  

  راه جبهة  سرد  چپ
    backdoor cold front 

]وجبهة سردي كه در نـوار سـاحلي اقيـانوس     ]ج
 هواي سرد را به اطلس در امريكاي شمالي توده

 كند غرب هدايت مي سوي جنوب و جنوبِ 
  

 warm front  جبهة  گرم

]ــو جبهــة بندنيامــده يــا بخشــي از آن كــه بــه   ]ج
كند كه هواي گرمتر جانشـين   اي حركت مي گونه 

  شود هواي سردتر مي
  

 isolation  جداسازي

كــاوي، ســازوكاري  در نظريــة روان ] شناســي روان[
هـا و   ارتباط ميان انديشه دفاعي كه از طريق آن

ــه   ــا انديشـ ــايند بـ ــهاي ناخوشـ ــا و  احساسـ هـ
 شود احساسهاي ديگر مرتبط با آنها قطع مي

  
 isolation of affect  جداسازي  عاطفه

اي كـه   سازوكار دفاعي ناخودآگاهانه ] شناسي روان[
از طريق آن فراخوان ذهني تصاوير يـك حادثـة   
ــا و   ناخوشــــايند بــــدون يــــادآوري هيجانهــ



  پناه جان

 

ــا آن صــورت   اح ــرتبط ب ــاك م ــهاي دردن ساس
 گيرد مي

  
 ,flank protection  جداسازي  مسير

  route isolation 

جدا كردن مسير براي جلـوگيري از ورود   ] ريلـي [
احتمالي قطارهايي كه در خطوط جـانبي حركـت   

 كنند مي

  segregation 1  جدانشيني
جدا شدن بعضـي عناصـر از آليـاژ و     ] خوردگي [

 ر نواحي خاصي از فلزتجمع آنها د

  
 freeze separation  جدايش  انجمادي

زدايي آب دريا با استفاده از  نمك ] شناسي قيانوسا [
 فرايندهاي متوالي انجماد و شويش و ذوب يخ

  
 tariff table  جدول  تعرفه

عـاملي   تـك  حجـم هاي  جدولاي از  مجموعه ]جنگل[
هـاي همسـال قابـل     هماهنگ كه تنها بـراي تـوده  

 فاده استاست
  

 volume table  جدول  حجم

جــدول ميــانگين تخمينــي حجــم تــوده يــا  ]جنگــل[
درخت بر اساس مقـدار متغيرهـاي منتخـب كـه     

 گيري هستند آساني قابل اندازه به
  

 جدول  حجم  استاندارد
   standard‐volume table 

جدولي كه متغيرهاي مستقل آن قطر برابر  ]جنگل[
هـاي مربـوط    دادهسينه و ارتفاع درخت است و 

به آن از يك محدودة وسيع مانند يك اسـتان يـا   
 شود آوري مي ايالت يا ناحيه جمع

  
 عاملي جدول  حجم  تك

   single‐entry volume table, 
    single‐variable volume table  

 جدول حجمي با تنها يك متغير ]جنگل[
  

 جدول  حجم  چندعاملي
   multiple‐entry volume table 

جدول حجمي با بيش از يك متغيـر شـامل    ]نگلج[
قطــر برابــر ســينه و محــيط برابــر ســينه بــراي 

 ها درختان و قطر مياني و انتهايي براي بينه
 tree‐volume table  جدول  حجم  درخت

جدولي كه براي يك يا چند گونه تهيه شده  ]جنگل[
است و در آن ميانگين حجم چوب درختان درج 

 شود مي
  

  ردة  شكلجدول  حجم  
    form‐class volume table 

ــل[ ــه  ]جنگ ــه در آن معادل ــدولي ك ــم   ج ــاي حج ه
هاي شـكلي مختلـف    استاندارد درخت براي رده

 شود تنظيم مي
  

 بينه جدول  حجم  گرده
   log‐volume table 

جدولي كه براي يك يا چند گونه تهيه شده  ]جنگل[
ها نشـان   است و در آن ميانگين حجم چوب بينه

 شود مي داده
  

 local‐volume table  جدول  حجم  محلي

جدولي كه قطـر برابـر سـينه تنهـا متغيـر       ]جنگـل [
هـاي مربـوط بـه آن از     مستقل آن اسـت و داده 
 شود آوري مي محدودة كوچكي جمع

  



محصول  بهنجار جدول  

 

  جدول  حجم  هوايي
    aerial‐volume table 

جدولي كه متغيرهـاي مسـتقل آن از روي    ]جنگل[
گيري اسـت و اغلـب    ازهعكسهاي هوايي قابل اند

 بست است شامل ارتفاع توده و درصد تاج
  

 yield table  محصول جدول

دارچوب مورد نظر از  محصولجدولي كه  ]جنگل[
هـاي   يك تودة همسال را بر اسـاس سـن و رده  

ــي  ــد و شــامل  شــاخص رويشــگاه نشــان م ده
كميتهايي چون قطرِ برابرِ سينه و تعداد سـاقه و  

برابـرِ ســينه و حجــم در  ارتفـاع ســاقه و ســطحِ  
 واحد سطح توده است

 بهنجار محصول  جدول
    normal‐yield table 

كه ميانگين رشد يك  محصول جدولنوعي  ]جنگل[
توده با تراكم مناسب را در طول زمان و معموالً 

هـاي شــاخص رويشـگاه نشــان    بـر اســاس رده 
 دهد مي

  

 پولي  محصول جدول
    money yield table, 
   financial yield table  

اساس ارزش پـوليِ   ي كه بر محصول جدول ]جنگل[
  كند بيني مي حجم چوب، درآمد آينده را پيش

  

  تجربي  محصول جدول
    empirical yield table  

مبنـاي   كه معموالً بر محصول جدولنوعي  ]جنگل[
شود و بيانگر ميانگين حجم و  مي  موجودي تهيه

گـاه   هـاي مربـوط بـه سـن تـوده و      ساير آمـار 
 هاي شاخص رويشگاه است رده

  

  تراكم  محصول جدول

    variable‐density yield table  
كــه در آن تــراكم  محصـول  جــدولنـوعي   ]جنگـل [

توده عالوه بر شاخص رويشـگاه و سـن تـوده    
  گيرد مورد توجه قرار مي

  

  شده مديريت  محصول جدول
    managed‐yield table 

اســـاس  بـــر محصـــول جـــدولنـــوعي  ]جنگـــل[
گيري مجدد قطعات نمونه كه در آن تـأثير   ندازها

ــاي     ــوده و تيماره ــراكم ت ــوده و ت ــتگاه ت خاس
 گيرد مديريتي مورد توجه قرار مي

  

 skyline crane  جرثقيل  داربري

هـا   توان بينه تجهيزات داربري كه با آن مي ]جنگل[
بـرد و نيـز آنهـا را سـوار      نقاله سيمطرف   را به
 رانداز پايين آوردكرد يا در با نقاله سيم

 barratry  جرم  خدمه

عملي كه خدمه و فرمانـدة كشـتي بـدون     ] دريايي[
اجازه يا اطالع صاحب يا صاحبان كشتي انجـام  

دهند و موجب آسيب رسيدن به كشتي يا بار  مي
 شود آن مي

  

 hate crime  محور جرم  نفرت

اي كـه انگيـزة آن نفـرت و     اقدام مجرمانه ] نظـامي [
داوري برخاسـته از نـژاد و رنـگ    تعصب و پيش

پوست و مذهب و مليت و قوميت و جنسـيت يـا   
 گرايش جنسي فرد يا افراد است

  

 non‐interrupted flow  جريان  پيوسته

جريان عبـوري كـه در حالـت عـادي      ] شهري درون[
  شود قطع نمي

  
 ash flow  جريان  خاكستر



  محصول  بهنجار جدول

 

بهمني از خاكسـتر و گازهـاي آتشفشـاني     ] زمين[
هـاي آتشفشـان بـه فرودسـت      وي دامنهكه بر ر

 كند حركت مي
  

 corrosion current  جريان  خوردگي

حسـب   كه معموالً بـر  آهنگ خوردگي ] خوردگي [
 شود متر مربع بيان مي آمپر بر سانتي

  

 gene flow جريان  ژن

انتشار تدريجي ژنها از يك جمعيت بـه   ] شناسي ژن[
 ها علت پراكنش كامه  جمعيتهاي ديگر به

  

 lava flow  جريان  گدازه

ريزي جانبي و سطحي گدازة مـذاب   بيرون ] زمين[
 از دهانه يا شكافه

  

 interrupted flow  جريان  ناپيوسته

علـت وجـود     جريان عبـوري كـه بـه    ] شـهري  درون[
چراغ راهنمايي يا تابلوهاي ايست و رعايت حـقّ  

 شود اي قطع مي صورت دوره تقدم به   
 cloud element  جزء  اَبر

]وترين اَبر يا بخشي از اَبر كه با افزارة  كوچك ]ج
 دوركاوي يا دستگاهي ديگر قابل تفكيك باشد

  

 basal body, flagellar motor پايه   جسم

را در  قالباي كه  ياخته ساختاري درون ]ميكرب [
 دارد ثابت نگه مي پوش

  

 Gesneriaceae  جِسنريان

سـرده   140انان با حدود اي از نعناس تيره ] گياهي [
گونه كه گلهاي آنها دوجنسي بـا تقـارن    2000و 

دوطرفــه اســت كــه بــا جــامي دولبــه مشــخص  
شود؛ جام آنها داراي پنج گلبـرگ پيوسـته و    مي

قسمتي و دو تا پنج پرچم است؛ بساك  كاسة پنج

دو يا همگـي بـه يكـديگر اتصـال      پرچمها يا دوبه
ده فوقاني ضعيفي دارند؛ تخمدان گياهان اين سر

اي بـا تمكـن جـداري     حجـره  تحتاني و تك يا نيمه
)parietal placentation( است  

 افريقائيان بنفشه .متـ 
  

 كشتي جعبة  سياه  
   voyage data recorder, VDR, 
  black box, voyage event recorder, 
  VER 

دستگاهي كه پيوسته اطالعات مختلف را  ] دريـايي [
هـاي واپـايي كشـتي     امانهدربارة تجهيزات و سـ 

 كند ضبط و ذخيره مي

  
 haulback block  قرقرة  برگشت جعبه

اي كه براي هدايت بافة برگشت  قرقره جعبه ]جنگل[
 رود كار مي به 

  

 calcareous algae  جلبكهاي  آهكي

گروهي از جلبكها كـه بـراي سـاخت بـدن      ] زمين[
عمـق   كربنات موجـود در آب كـم   خود، از كليسم

 كنند شان استفاده مي گيمحل زند
 rigorometer  جمودسنج

گيري ميزان پيشرفت  ابزاري براي اندازه ]غذا نّاوريف [
  بر اساس طول و كشش ماهيچه جمود الشه

  
 rigor mortis  جمود  الشه

ها پـس از   سفت شدن تدريجي ماهيچه ]غذا نّاوريف [
فسـفات و   تـري  آدنـوزين  به علت كـاهش  كشتار

  اي ماهيچه گليكوژن در تارهاي
  

 fraction  جناح



چوب جنگل  سخت  

 

اي از اعضاي يـك حـزب يـا گـروه      دسته ]موميع[
سياسي همفكر كه بـراي دسـتيابي بـه هـدفهاي     

گـذاري يـا در    معين سياسي، در مجـالس قـانون  
 كنند درون يك حزب فعاليت مي

  
 تعهد جنبش  عدم  

    nonaligned movement  
جنبش كشورهاي جهان سوم در دوران  ] ياسـي س[

رد براي ابراز هويـت جمعـي مسـتقل از    جنگ س
كوشـش نهـرو و ناصـر و      شرق و غرب كه بـه 

  باندونگ شكل گرفت 1955 اجالسدنبال   تيتو به
  

  جنبش  نيرومند  زمين
    strong ground motion 

جنبش زمين با چنان تواني كه بتواند به  ]ژئوفيزيك[
ــارت    ــت خسـ ــه در آنهاسـ ــاختمانها و آنچـ سـ

 چشمگير وارد كند
  
 ,sexualisation  سازي سيجن
  eroticisation, libidinisation 

فرايند تخصيص كارماية جنسـي بـه    ] شناسـي  روان[
طـور معمـول صـرفاً      عضوي يـا عملـي كـه بـه    

  جنسي نيست
 erotisation  سازي شهواني .متـ 

 hardwoods  چوب سخت جنگل 

 چــوب ســختجنگلــي كــه در آن درختــان  ]جنگــل[
 رويند مي

  
  softwoods  وبچ نرم  جنگل

ــل[ ــان   ]جنگ ــه در آن درخت ــي ك ــرمجنگل ــوب ن  چ
 رويند مي

  

  جنوب   جهان  ←جنوب  
  

 ,juvenile wood  چوب جوان
    ore wood, immature wood, 
    uvenile core, pith wood 

هستة داخلـي بافـت چـوبي اطـراف مغـزه       ]جنگل[
)pith( ها از نظر ابعاد يا ساختار  كه در آن ياخته

  اند يي تكامل خود نرسيدهحد نها  به
  

 cockerel  خروس جوجه

بـالغ متعلـق بـه     پرنـدة اهلـي نـر تـازه     ]غذا نّاوريف [
 سانان و راستة ماكيان )Galus(سردة ماكيان 

  
 pullet  جوجة  گوشتي

پرندة مادة متعلـق بـه سـردة ماكيـان      ]غذا نّاوريف [
)Galus( سانان كه سن آن كمتـر   و راستة ماكيان

 باشد از دوازده ماه

  
 weld root  بن جوش

 گذر جوشكه اولين  فلز پايهسطحي از  ] متالورژي[
 نشيند بر روي آن مي

  
 weldability  پذيري جوش

قابليت يك ماده براي انجام جوشكاري  ] متالورژي[
 بر روي آن

 weld filler  پركن جوش

اي كه در حين جوشكاري  مادة پركننده ] متالورژي[
 شود مي به محل اتصال افزوده

  
 ,induction welding  جوشكاري  القايي

  IW 



  چوب جنگل  سخت

 

فرايندي كـه در آن گرمـاي الزم بـراي     ] متالورژي[
جوشكاري از يك جريان القايي متناوب به دست 

 آيد مي

  
 جوشكاري  الكتروني

   electron beam welding, EBW 

نوعي جوشكاري كـه در آن از باريكـة    ] متالورژي[
ــ ــا ب ــا  همتمركــزي از الكترونه ــع گرم ــوان منب عن

  شود استفاده مي
  

 ,explosive welding  جوشكاري  انفجاري
  EXW, explosion welding 

نـوعي جوشـكاري فشـاري كـه در آن      ] متالورژي[
انفجار موجب برخورد قطعـات و ايجـاد اتصـال    

 شود مي

  
 گازي جوشكاري  برقي

   electrogas welding, EGW 

كه در آن مذاب  نوعي جوشكاري برقي ] متالورژي[
شـود و قـوس الكتريكـي در     با گاز محافظت مـي 

 طول مدت فرايند برقرار است
  

 جوشكاري  برنشاند
   projection welding, PW 

كه در آن با  جوشكاري مقاومتينوعي  ] متالورژي[
ايجاد يك يا چند برجستگي بر روي يـك يـا هـر    

دادني، محل مناسبي براي انتقال  دو سطح جوش
 شود عمال فشار فراهم ميبرق و ا

 forge welding  جوشكاري  پتكي

دهي زير دمـاي ذوب، در   فرايند اتصال ] متـالورژي [
  ، كـــه )plastic condition(شــرايط مومســان   

كننده در آن نيروي سـطحي بـين دو    عامل تعيين
 قطعه است

  
  جوشكاري  پخشي

  شكاري  نفوذيوج  ←
  

 ,backhand welding  راند  جوشكاري  پس
  backward welding  

روشي در جوشكاري گازي كـه در آن   ] متالورژي[
ــزار جوشــكاري در جهــت مخــالف پيشــرفت   اب

 كند جوشكاري حركت مي
 rightward welding  راند جوشكاري  راست .متـ 

  
 ,forehand weldingراند جوشكاري  پيش

  forward welding 

روشي در جوشكاري گازي بـا دسـت    ] متـالورژي [
نـداده   در آن شعله را بـر روي محـل جـوش   كه 

 دهند حركت مي
 leftward welding  راند جوشكاري  چپ .متـ 

  
  جوشكاري  ترميتي

  شكاري  گرمازاييوج  ←
  

 ,flash welding, FW  اي جوشكاري  جرقه
  flash‐butt welding 

كـه در آن   جوشـكاري مقـاومتي  نوعي  ] متالورژي[
ــدا دو ســطح جــوش  ــه هــم ن  ابت ــي ب ــك دادن زدي

ــي ــاي     م ــه و گرم ــاد جرق ــس از ايج ــوند و پ ش
هـم جـوش    الكتريكي، با اعمال فشار سطحها بـه  

 خورند مي
 شكاري  درخشيوج .متـ 

  راند جوشكاري  چپ
  راند شكاري  پيشوج  ←

  



 جوشكاري  گداختي

 

  جوشكاري  درخشي
  اي شكاري  جرقهوج  ←

  

  راند جوشكاري  راست
  راند شكاري  پسوج  ←

  

 اي جوشكاري  سرباره
   electroslag welding, ESW 

نوعي جوشكاري برقي كه گرماي الزم  ] متالورژي[
ــة    ــك الي ــي ي ــت الكتريك ــق مقاوم در آن از طري
ضــخيم ســرباره بــر روي محــل اتصــال انجــام 

  شود مي
  

 cold welding, CW  جوشكاري  سرد

ــالورژي[ ــه در آن    ] مت ــد ك ــوعي جوشــكاري جام ن
دادني بدون حرارت و تحت فشـار   سطوح جوش

 خورند هم جوش مي  زياد به
  

 اي جوشكاري  ضربه
   percussion welding, PEW 

اي از  فراينـدي كـه در آن گرمـاي لحظـه     ] متالورژي[
دادنـي    طريق قـوس متمركـز بـين سـطوح جـوش     

هـم   درنگ با ضربه به  شود و سطوح بي ايجاد مي
 شوند كوبيده مي

  

  arc welding  جوشكاري  قوسي
ه در آن گرمـاي  هر گونه جوشكاري ك ] متـالورژي [

 ورودي از يك قوس الكتريكي تأمين شود
  

  كربني جوشكاري  قوسي
   carbon arc welding, CAW 

ــالورژي[ ــد جوشــكاري كــه در آن   ] مت ــوعي فراين ن
قوس الكتريكي ميان دو الكترود كربني يـا ميـان   

دادنـي ايجـاد    يك الكترود كربني و قطعـة جـوش  
 شود مي

 fusion welding  جوشكاري  گداختي

هر گونه فراينـد جوشـكاري كـه در آن     ] متالورژي[
دادنــي ذوب و يكپارچــه  ســطوح قطعــات جــوش

 شوند 
  

 thermite welding  جوشكاري  گرمازايي

فرايندي كه در آن فلـز يـا آليـاژ مـذاب      ] متالورژي[
آزادشده از واكنش گرمـازاي آلـومينيم بـا يـك     
اكسيد فلزي، فضاي ميان دو جزء جوش را پر و 

  كند را به يكديگر متصل ميآنها 
 جوشكاري  ترميتي .متـ 

  
 فشاري جوشكاري  گرم

   hot‐pressure welding, HPW 

ــالورژي[ ــه در آن    ] مت ــد ك ــوعي جوشــكاري جام ن
  دهــي و اعمــال جــوش فلــزات از طريــق حــرارت

شــود و دگرشــكلي   فشــار كــافي انجــام مــي   
 فلـز پايـه  در  )macrodeformation(ماكروسكوپي 

 كند ايجاد مي 
  

 butt welding  لب به جوشكاري  لب

روشي در جوشكاري كه در آن دو لبة  ] متالورژي[
قطعات كـار در مقابـل هـم و تحـت فشـار قـرار       

 شود گيرند و خط تماس آنها جوش داده مي مي
  

 ,laser beam welding  جوشكاري  ليزري
  LBW, laser welding 

ريكـة  نوعي جوشكاري با استفاده از با ] متالورژي[
ليزر به عنوان منبع گرما كه در آن شدت بـاالي  
ــرژيِ باريكــة متمركــز امكــان نفــوذ عمقــي و   ان

 كند جوشكاري با كمترين واپيچش را فراهم مي
  

 resistance welding  جوشكاري مقاومتي



  جوشكاري  گداختي

 

دهـي كـه در آن گرمـاي     فرايند اتصـال  ] متالورژي[
الزم از طريق عبور دادن جريـان بـرق از ميـان    

 شود دادني فراهم مي اس قطعات جوشسطوح تم

 لب به  جوشكاري  مقاومتي  لب
   resistance butt welding,  
    upset welding, UW, 
  upset butt welding  

كـه در آن   جوشـكاري مقـاومتي  نوعي  ] متالورژي[
  هـم، بـه   اتصال، در سرتاسر سطوح نزديـك بـه   

زمــان و از طريــق حــرارت حاصــل از  طــور هــم
 گيرد كتريكي، صورت ميمقاومت ال

  
 stud welding  پايه جوشكاري  ميل

نوعي جوشكاري براي اتصال يك ميله  ] متالورژي[
 يا شيئي شبيه به آن به قطعة كار

  
 ,diffusion welding  جوشكاري  نفوذي

  DFW 

هر گونه جوشكاري كه عمـدتاً بـر اثـر     ] متالورژي[
نفــوذ حالــت جامــد در دو طــرف ســطح اتصــال 

 شود يانجام م
  جوشكاري  پخشي .متـ 

  
 spot welding  اي جوشكاري  نقطه

كـه در آن   جوشـكاري مقـاومتي  نوعي  ] متالورژي[
قطعات را ميان دو الكترودي كه جريان گرمـا را  

 بندند  كنند مي در نقاط اتصال تأمين مي

  
 weld zone  جوشگاه

مجموعــة قســـمتهاي منطقـــة ذوب و   ] متــالورژي [
مل گـدازگاه و تَفگـاه و   قسمتهاي مجاور آن شـا 

 كل موادي كه در آن دخالت دارند

  
 weldment  جوشمان

اثـر   شـدة قطعـات بـر    مجموعة سـرهم  ] متـالورژي [
 جوشكاري

 weld deposit  ماند جوش

شده كـه عمـدتاً شـامل     ذوب فلز جوش ] متـالورژي [
اسـت كـه    فلز پايههمراه مقداري   به پركن جوش

 ماند در محل جوشكاري مي

  
 bore جوف

شده در  سطح مقطع ستون هواي تشكيل ] موسيقي[
 لولة يك ساز بادي

  
 cylindrical bore اي جوف  استوانه

ي كه قطر آن از ابتدا تا انتهاي لولـه   جوف ] موسيقي[
 يكسان است

  
 conical bore جوف  مخروطي

ي كه قطر آن از ابتدا تا انتهاي لولـه   جوف ] موسيقي[
 يابد تدريج افزايش مي به

  
 information universe  جهان  اطالعاتي

دنيـايي آرمـاني برآمـده از فنّاوريهـاي      ] تابداريك [
ــه صــورت آزاد و   ــوين كــه در آن اطالعــات ب ن

 يكسان در دسترس همگان باشد

  
 global south  جهان  جنوب

جاي جهان سوم به   اي كه امروز به واژه ] ياسيس[
معنــــاي كشــــورهاي   رود و بــــه كــــار مــــي 

ــراً در نيمكــرة   ســعهكمترتو ــه اســت كــه اكث يافت
  جنوبي قرار دارند



 جهش  درنهشي

 

 جنوب .متـ 
  

 global north  جهان  شمال

يافتـة جهـان    كشورهاي ثروتمند توسـعه  ] ياسيس[
  كه اكثراً در نيمكرة شمالي قرار دارند

 شمال .متـ 
 ياب  خودكار جهت

   automatic direction‐finder, ADF 

كـه نشـانكهاي    وسـيلة نـاوبري راديـويي    ] هوايي[
 كند فرست چندجهته را دريافت مي نشان

  

 enhancer mutation افزايشگر جهش  

هر يك از جهشهايي كه در يـك تـوالي    ] شناسي ژن[
 دهد  رخ مي افزايشگر

  

 somatic mutation  جهش  بدني

هـاي غيرجنسـي    جهشي كه در ياختـه  ] شناسـي  ژن[
 دهد بدن رخ مي

  

 ,reverse mutation  جهش  برگشتي
  back mutation 

ــي ژن[ ــث   ] شناسـ ــه باعـ ــي كـ ــتجهشـ ژن  برگشـ
  شود يافته به توالي نوكلئوتيدي اوليه مي جهش

 reversion  برگشت .متـ 
  

 nonsense mutation  معنا جهش  بي

ــزه صــورت   ] شناســي ژن[ ــك رم جهشــي كــه در ي
يـا   )stop codon(گيرد و آن را به رمزة پايان  مي

 كند برعكس تبديل مي
  

 transversion mutation  تراگشتي  جهش

ــورين   ] شناســي ژن[ ــاز پ ــك ب جهشــي كــه در آن ي
  شود يا برعكس جانشين يك باز پيريميدين مي

 transversion  شتتراگ .متـ 
  

  ,silent mutation  جهش  خاموش
    silent site mutation  

كــه در آن جانشــيني يــك    جهشــي ] شناســي ژن[
نمـود   در رخنوكلئوتيد در يـك رمـزه بـه تغييـر     

  انجامد نمي
 ,samesense mutation  معنا هم  جهش .متـ 

 synonymous mutation  
  ,insertion mutation  جهش  درنهشي

    insertional mutation, 
  addition mutation 

جهشي كه در آن يك يا چند نوكلئوتيد  ] شناسي ژن[
 شود وارد دنا مي

  
 missense mutation  جهش  دگرمعنا

جهشــي كــه ســبب تغييــر رمــزة يــك  ] شناســي نژ[
شود و  آمينواسيد به رمزة آمينواسيدي ديگر مي

ممكن است منجر به توليد پروتئيني غيرفعال يـا  
 ناپايدار شود

  
  جهش  زايشي  ←زايشي   جهش  رگة  

  
 germinal mutation  جهش  زايشي

هـاي   هاي مولـد ياختـه   جهش در ياخته ] شناسي ژن[
  جنسي

 germ‐line mutation  زايشي ة  رگ  جهش .متـ 



  جهش  درنهشي

 

 deletion mutation  جهش  وانهشي

يـك يـا چنـد     وانهـش جهش حاصل از  ] شناسي ژن[
 جفت باز از يك ژنگان

  
 ,transition mutation  گشتي جهش  هم

  transitional mutation 

جهشي كه در آن يـك بـاز پيريميـدين     ] شناسي ژن[
از پـورين  جانشين پيريميـديني ديگـر يـا يـك بـ     

  شود جانشين پوريني ديگر مي
 transition  شتگ هم .متـ 

  
  جهش  خاموش  ←معنا   جهش  هم

  
 ration dense  جيرة  فشرده

غذاهايي كه از طريـق فـراوري، بـا حفـظ      ] نظـامي [
ــا كاســته    ــت آنه ــذايي، از حجــم و كمي ارزش غ

 شود مي
 



  

  چ
 cruet set, cruet  دان چاشني

از ظروف بـراي سـركه و   اي  مجموعه ] ردشـگري گ [
زيتون و نمك و فلفل و خردل و ماننـد آن   روغن

 )cruet stand(جــا  كــه بــر روي ميــز در چاشــني
 گذارند مي

  
 seasoning  زني چاشني

ــاوريف [ ــا چاشــني   عمــل افــزودن چاشــني ]غــذا نّ ي
  مخلوط به غذا

  
 ,seasonings  چاشني  مخلوط

  seasoners 

هـا و   دهنـده  ها و طعـم  مخلوطي از ادويه ]غذا نّاوريف [
ديگر افزودنيهـا كـه از آن بـراي بهبـود طعـم و      

 شود عطر يا ظاهر غذا استفاده مي
  

 cremation pit  سپاري چال  آتش

 ســپاري آتــشگــودالي كــه در آن  ] شناســي باســتان[
در آن دفـن   سـپاري  آتششد يا بقاياي  انجام مي

 شد مي
  

 Camellia  چاي

ــاهي [ ــرده ] گيـ ــه سـ ــ اي درختچـ ــي اي يـ ا درختـ
گونة پراكنده  120با حدود  چائيانسبز از  هميشه

مرغـي   در شرق آسيا؛ برگهاي آنها براق و تخـم 
است و گلهايشان در حالت خودرو پنج تـا هفـت   
گلبرگ دارد كه تعداد زيادي پـرچم زردرنـگ را   

انـد و كاسبرگهايشـان همزمـان بـا      در بر گرفتـه 
  ريزد شكوفايي گلبرگها مي

  
 Theaceae  چائيان

اي يــا  ســانان درختچــه اي از خلنــگ تيــره ] گيــاهي [
گونه كه در  500درختي با هجده سرده و حدود 

روينـد؛   گرمسـيري مـي   مناطق گرمسيري و نيمه
سبز آنها ساده و معموالً براق با  برگهاي هميشه

آرايــش متنــاوب يــا مــارپيچي و در حاشــيه     
ــه ــزرگ و   دندان ــوالً ب دار اســت؛ گلهايشــان معم

فيد و زيبا و اغلب داراي بويي نافذ صورتي يا س
است و كاسة گل آنها پـنج كاسـبرگ يـا بيشـتر     

 پر است دارد و جام گل آنها نيز پنج
  

 distress light  چراغ  اضطرار



  دور چراغ  تمام

 

چراغي كـه روشـن شـدن آن در كشـتي      ] دريايي[
 دهد را نشان مي اضطراريوضعيت 

 all‐round light  دور چراغ  تمام

اي در  درجـه  360ر ممتـد  چراغي كـه نـو   ] دريـايي [
 تاباند سطح افق مي

  
  flashing light, FL  زن چراغ  چشمك

چراغـي كـه دورة روشـني آن     ] ، ريلي، نظـامي ييدريا[
  تر از دورة خاموشي آن است كوتاه

  
 ,masthead light  چراغ  دكل

  steaming light 

شده بـر روي   چراغ سفيد درخشان نصب ] دريايي[
خط شناور كـه نـوري    ندر راستاي ميا سردكل

ــد را در شــعاع  ــق   5/22ممت درجــه در ســطح اف
نحوي تعبيه شده است كه نور آن   تاباند و به مي

ورگـه در دو طـرف    درجـة پـس   5/22از جلو تـا  
 شناور قابل رؤيت است

  
  towing light 1  كشي چراغ  زرد  يدك

چـــراغ زردرنگـــي در پاشـــنة كشـــتي   ] دريـــايي[
پاشـنه كـه در هنگـام    كننده باالتر از چـراغ   يدك
  كشي بايد روشن باشد يدك

  
  towing light 2  كشي چراغ  سفيد  يدك

هر يك از دو يا سـه چـراغ سـفيدرنگ از     ] دريايي[
كننده كه در هنگام  در كشتي يدك چراغ دكلنوع 
شـود و تعـداد آنهـا طـول      كشي روشن مـي  يدك

  كند يدك و طناب يا زنجير را مشخص مي
  

 side lights  1ي چراغهاي  جانب

 starboard(چراغ سبزي در طرف راست  ] دريـايي [

side(    و چراغ قرمزي در طـرف چـپ)port side( 
حركت كه هر يك نور ممتدي را به  كشتي درحال

  د و بـه نتابان درجه در سطح افق مي 5/112شعاع 
اند كه نور آنها از جلوي كشتي  نحوي تعبيه شده

قابـل   ورگه در طـرف مربـوط   درجة پس 5/22تا 
 رؤيت است

  
 ,wing bar, W‐BAR  2 چراغهاي  جانبي

  wing bar runway lights 

ــوايي[ ــاي تقــرب    ] ه ــي از چراغه   approach(رديف
lights(  عمود بر محور باند كه خارج از لبة بانـد ،

  اند قرار گرفته
  

 essential fat  چربي  حياتي

چربي موجـود در بخشـهايي از بـدن كـه      ]غذيـه ت [
ضـروري اســت و سـه تــا دوازده   بـراي حيــات  

 دهد درصد از وزن بدن را تشكيل مي

  
 جايي  زميني چرخ  جابه

   ground handling wheel 

جـايي بـالگرد    چرخي كه از آن براي جابه ] هوايي[
  شود بدون چرخ در مسافتهاي كوتاه استفاده مي

  
 straightener  گير چرخش

تخـت  اي  يا آبشاره يا صـفحه  (vane)تيغه  ] هوايي[
و شبيه به النـة زنبـور كـه بـراي از بـين بـردن       

نصب  تونل بادچرخش يا تالطم جريان هوا، در 
  شود مي

  
 fan straightener  گير  پروانه چرخش



دور چراغ  تمام  

 

شـده در جلـو يـا     هاي شـعاعي نصـب   پره ] هوايي[
براي از بين بردن چرخش  تونل بادپشت پروانة 

 تونل بادايجادشده در جريان درون 
  

 ,wave cyclone  چرخند  موجي
  wave depression 

]وشود  چرخندي كه در امتداد جبهه تشكيل مي ]ج
 كند و با آن حركت مي

  چرخة  تعويض  تراورس
  بند چرخة  تعويض  ريل  ←

  
 بند چرخة  تعويض  ريل

   tie renewal cycle 

بندهاي  چرخة زماني كه پس از طي آن ريل ] ريلي[
  ندشو معيوب بازسازي يا تعويض مي

 چرخة  تعويض  تراورس .متـ 
  

 welding cycle  چرخة  جوشكاري

ــالورژي[ ــه ] مت ــل مجموع ــه   ك ــوط ب ــاي مرب فعاليته
 جوشكاري

  
  tide cycle, tidal cycle  چرخة  كشَند

ــانوسا [ ــردار ي، نقشــهشناســ قي ــل  ] يب ــور كام دورة ظه
هاي كشَـندي ماننـد روز كشَـندي يـا مـاه       پديده
  قمري

  
 guerrilla  چريك

  جنگجوي جنگهاي ناهمگون ] نظامي[
  

  ديد  ←انداز   چشم
  

 blink  چشمك

]واثر بازتـاب   روشن شدن پاية يك الية اَبر بر ]ج
 نور از برف يا يخ

  
  حباب  همتاسازي  ←چشم  همتاسازي  

  
 pycnometer, pyknometer  سنج چگالي

ظرف مدرجي با حجـم معـين كـه چگـالي      ]فيزيك[
ــ  ــايع درون آن را از طري ــخص  م ــوزين مش ق ت

  كنند مي
 سنج  مايع چگالي .متـ 

  سنج چگالي  ←سنج  مايع   چگالي
  

 pycnometry  سنجي چگالي

گيري چگالي مايع از طريـق تـوزين    اندازه ]فيزيك[
  آن در ظرفي با حجم معين

 سنجي  مايع چگالي .متـ 
  

 سنجي  استخوان چگالي
   bone densitometry 

سـتخوان از طريـق   گيـري چگـالي ا   انـدازه  ]غذيهت [
  سنجش ميزان جذب پرتو ايكس در بافتها

  
  سنجي چگالي  ←سنجي  مايع   چگالي

  
 چگالي  كاني  استخوان

   bone mineral density, BMD 

اندازة جرم استخوان پـس از پايـان رشـد     ]غذيهت [
ــر ــه ب ــع    ك ــك ســانتيمتر مرب ــرم در ي حســب گ

 شود استخوان بيان مي
  

 chiasm, chiasma  چليپا



  چليپايي

 

حالت بخشها يا ساختارهايي از بـدن   ] پزشـكي  ايةپ[
وار از روي يكديگر يـا از كنـار    انسان كه صليب
 كنند يكديگر عبور مي

  
 ,optic chiasma  چليپاي  بينايي

  chiasma opticum, optic chiasm,  
  optic decussation 

محلي كـه در آن اعصـاب بينـايي بـه      ] پزشـكي  پاية[
 كنند عبور مي چليپاييصورت 

  
 ,chiasmatic, chiasmic  چليپايي

  chiasmal 

ــة[ ــكي پايـ ــا    ] پزشـ ــها يـ ــوري بخشـ ــي صـ ويژگـ
وار از  ســاختارهايي از بــدن انســان كــه صــليب
 كنند روي يكديگر يا از كنار يكديگر عبور مي

 Platanus  چنار

دار از چناريـان   تنها سردة درختي خـزان  ] گياهي [
  آن بـه كه بومي نيمكرة شـمالي اسـت و ارتفـاع    

 30ها و تاالبهـا از   طور طبيعي در كنار رودخانه
 متر است 50تا 

  
 Proteales  چنارسانان

ايها با گلهاي پيرامادگي  اي از دولپه راسته ] گياهي [
)perigynous( نمـاي   و كاسة گلبرگ)corolla-like( 

اي كه يا گلبرگ واقعي ندارند يا تعداد  چهارقطعه
ت؛ اين راسته سـه  گلبرگهايشان كاهش يافته اس

باقالئيــان  تيــره دارد كــه يكــي از آنهــا ثعلــه    
)Nelumbonaceae(    اســـــت كـــــه از لحـــــاظ

  شناسي با بقيه فرق دارد ريخت
  

 Platanaceae  چناريان

بـا يـك سـرده و     چنارسـانان اي از  تيـره  ] گياهي [
شش تا ده گونة درختي بلنـد كـه بـومي منـاطق     

 ندگرمسيري نيمكرة شمالي هست معتدل و نيمه
  

 multipolarity  چندقطبيت

الملـل كـه در آن    وضعيتي در نظـام بـين   ] ياسيس[
سه يا چند كشـور چيرگـي اقتصـادي و نظـامي     

 دارند
  

  Rhizophora  چندل
درختي كه در مناطق  چندلياناي از  سرده ] گياهي [

ــان ــي  مي ــواحي گرمســيري م ــد؛  كشــندي ن روين
بـر   آنها گياه را )stilt-roots(پايي  هاي چوب ريشه

دارد تـا بتوانـد تـنفس كنـد، در      روي آب نگه مي
ورنـد و   هاي پاييني در آب غوطـه  كه ريشه  حالي

بـــا ســـازوكاري مولكـــولي نمكهـــاي اضـــافي 
كنند؛ گلهايشـان كـه در    را دفع مي هايشان ياخته

  رنگ است شكفد، زرد كم بهار مي
 Rhizophoraceae  چندليان

ي بـا حـدود   سانان چوب اي از مالپيگي تيره ] گياهي [
گونه كـه بيشـتر در منـاطق     120پانزده سرده و 

روينـد؛ آرايـش    گرمسيري مـي  گرمسيري و نيمه
برگهاي آنها فراهم يا متقابل و گلهايشـان داراي  

اي حــاوي شــهد اســت و  پــنج گلبــرگ و صــفحه
 شود افشاني در آنها با باد انجام مي گرده

  
 درصد چندة  كُشندة  پنجاه

   lethal dose fifty, LD50 

زمان  چندة يك مادة سمي كه در مدت ]زيست محيط[
درصد انـدامگانهاي مـورد آزمـايش را     50معين 
  كُشد مي
 كُش چندة  نيم .متـ 



 چنار

 

  
 chlorine dose  چندة  كلر

شده به يك مايع كـه   مقدار كلر افزوده ]زيست محيط[
 شود گرم در ليتر بيان مي حسب ميلي معموالً بر

  
  كُش چندة  نيم

  درصد كُشندة  پنجاه  چندة  ←
  

 fang  چنگالگي

 اي چندشاخه شدن ريشة گياهان غده ]زراعت[
  

 A‐frame  ست  زانوييب چوب

دو تيرك چوبي يا فلزي كه رأس آنهـا بـه    ]جنگـل [
هم متصل شده و در ميانة آنها تيركي موازي با 
زمين به بدنة دو تيرك اصلي وصل شـده و بـه   

  درآمده است Aشكل حرف 
  

  چوب پيشين  ←ه  چوب  بهار
  چوب پسين  ←چوب  پاييزه  

  
  چوب پسين  ←چوب  تابستانه  

  
 wood borer  خوار چوب

اي كه براي استقرار يا تغذيـه بافـت    حشره ]جنگل[
  كند آبكش و چوب درخت را سوراخ مي

  
 stick چوبك

نوعي كوبة ساده كه معموالً از آن براي  ] موسيقي[
 شود ينواختن طبلها و سنجها استفاده م

  

  pulpwood, paper wood  كاغذ  چوب
شـده كـه بـراي توليـد      قطعات چوبي بريده ]جنگل[

  مناسب است خمير چوب
  

  اي كمانه اجراي  چوب  ←اي   كمانه چوب
  

 col legno battuto اي  زنشي كمانه چوب

كـه در آن   اي كمانـه  اجراي چـوب نوعي  ] موسـيقي [
اد كمانه بر روي سيمها ايج صوت با زدن چوب 

 شود مي

  
 col legno tratto اي  كششي كمانه چوب

كـه در آن   اي كمانـه  اجراي چـوب نوعي  ] موسـيقي [
كمانـه بـر روي سـيمها     صوت با كشيدن چـوب  

 شود ايجاد مي



  جات چيني

 

 چولگي  توزيع
   skewness of distribution 

نامتقارن بودن يك توزيع احتمـال و نيـز    ] رياضي[
  ميزان آن

  
 Sapota  چيكو

سبز با عمر  هميشه چيكوئياناي از  سرده ] گيـاهي  [
طوالني و بومي نواحي گرمسيري قـارة امريكـا   

رسد پوستة تنة  متر مي 40تا  30كه ارتفاع آن به 
آن مملــو از شــيرابة ســفيد و چســبنده اســت و 
برگهاي زينتي آن بيضوي و متناوب بـا حاشـية   

رنگ براق اسـت و گلهـاي    كامل به رنگ سبز كم
 لَپي است اي با جام شش ولهآن سفيد و زنگ

  
 Sapotaceae  چيكوئيان

ــاهي [ ــره ] گي ــگ تي ــا    اي از خلن ــي ي ــانان درخت س
گونـه كـه    800سـرده و   55اي با حدود  درختچه

روينـد و برگهـاي    در تمام مناطق گرمسيري مي
سبز چرمي و با آرايـش متنـاوب يـا     آنها هميشه

مارپيچي و حاشية كامل است و گلهاي آنهـا يـا   
آذيـن مجتمـع قـرار گرفتـه      است يا در گلمنفرد 
 است

  

 top crop  چين  آخر

هاي پنبـه كـه در بخشـهاي زبـرين      غوزه ]زراعـت [
روينـد و در پايـان فصـل چيـده      ساقة گيـاه مـي  

 شوند مي
  

 crockery  جات چيني

 ظروف غذاخوري از جنس چيني ] ردشگريگ [

  



  

  ح
 marine incident  حادثة  دريايي

كه در آن افـراد يـا شـناور يـا     پيشامدي  ] دريـايي [
زيست به مخاطره بيفتد بـه   محمولة آن يا محيط

نحوي كه احتمال آسيب رسيدن به آنهـا وجـود   
 داشته باشد

  
 pooled sovereignty  حاكميت  تجميعي

اختيار قانوني كه تعدادي از دولتها براي  ] ياسيس[
گذاري عمومي به  گيري جمعي و سياست تصميم

  كنند ان خود واگذار مييك سازمان از مي
  

  تراز  ارتعاشي  ←حالت  ارتعاشي  

  
 ,burial position  حالت  تدفين

  funeral position, 
  skeletal position 

حالت و وضعيت قـرار دادن جسـد    ] شناسـي  باستان[
 در درون گور

  

 metastable state پايدار حالت  شبه

ــر دمــاي   ] شــيمي[ ــاده در زي حــالتي كــه در آن م
يرشــدگي در فشــار معــين بــه صــورت بخــار س

 همگن وجود دارد
  

 activated state شده حالت  فعال

پايـدار   حالتي با انرژي زياد كه گونة شـبه  ] شيمي[
 كند براي رسيدن به حالت پايدار از آن عبور مي

  
 DNA carrier  حامل  دنا

هر مولكول يا اندامگاني كـه دنـا را بـه     ] شناسي ژن[
 كند ف منتقل ميهاي هد ياخته

  
 replication bubble حباب  همتاسازي

بخشي از دناي در حال همتاسازي كه  ] شناسي ژن[
با ريزبين الكتروني به شكل حبابي كوچك ديـده  

  شود مي
 replication eye  چشم  همتاسازي .متـ 

  
 domain حبه

پپتيـدي كـه بـه يـك      اي بس قطعه ] شناسـي  روتگانپ [



  جات چيني

 

ــرد ــز  واحــد ســاختاري منف داراي هســتة آبگري
  تابيده شده است

 domain walking پيمايي حبه

اي بــراي تعيــين  روشــي رايانــه ] شناســي روتگــانپ [
 حبـة تواليهاي دناي رمزگذار نواحي مجاور يـك  

 خاص

  
 conserved domain, CD شده حبة  حفظ

اي در پــروتئين كــه بــراي  حبــه ] شناســي روتگــانپ [
به همين دليـل   عملكردي خاص ضرورت دارد و

 در طي تكامل حفظ شده است

  
 domain swapping درآميزي حبه

تلفيـق دو يـا چنـد تـوالي دنــاي      ] شناسـي  روتگـان پ [
ــذار  ــهرمزگ ــاي    حب ــف در پروتئينه ــاي مختل ه

ــژه  ــي آمي ــد ژن ــراي تولي ــاوت ب ــك  متف ــه ي اي ك
 كند پروتئين نوتركيب را رمزگذاري مي

  
 domain expansion زايي حبه

هـاي متفـاوت    حبـه افزايش تعداد  ] شناسي گانروتپ [
 در يك پروتئين در طي فرايند تكامل

  
 tomb chamber آرامگاهي ةحجر

اي كه از آن به جاي آرامگـاه   حجره ] شناسي باستان[
 شود  استفاده مي

  
 حجم  تجاري  خالص

   net merchantable volume 

جـز كُنـده و تـاج و     حجم سـاقة اصـلي بـه    ]جنگل[
 ديده پوسيده و آسيب بخشهاي

  

 حجم  تجاري  ناخالص
   gross merchantable volume 

جز كُنده و تاج، اما بـا   حجم ساقة اصلي به ]جنگل[
 ديده احتساب بخشهاي پوسيده و آسيب

 demand volume  حجم  تقاضا

اي كــــه  تعــــداد وســــايل نقليــــه ] شــــهري درون[
راه در  شـود از يـك نقطـه يـا قطعـه      مي بيني پيش
 كنند زمان عبور  واحد

  
 gross total volume  حجم  ناخالص  كل

حجم ساقة اصلي با احتساب كُنده و تاج و  ]جنگل[
 ديده بخشهاي پوسيده و آسيب

  
 minimum stay حداقل  اقامت

اقامـت  الزم بـراي  تـرين زمـان    كوتـاه  ] ردشگريگ [
در ازاي نــرخ يــك مقصــد مشــخص  درمســافر 

تعيــين گري انــدركاران گردشــ دســتثــابتي كــه 
  اند كرده

  
 maximum stay حداكثر  اقامت

اقامـت  الزم بـراي  ترين زمـان   طوالني ] ردشگريگ [
در ازاي نــرخ يــك مقصــد مشــخص در مســافر 

تعيــين انــدركاران گردشــگري   دســتثــابتي كــه 
  اند كرده

  
 diameter‐class limit  قطري  ردة حد 

 ردة قطريحد باال يا پايين در يك  ]جنگل[

  
  diameter limit  قطر  حد



 حد  نصاب  مسافر

 

اساس  كمينه يا بيشينة قطر درختان كه بر ]جنگـل [
گيـري يـا قطـع يـا      بينه انـدازه  آن درخت يا گرده

  شود برداري مي بهره
  

  حد  مجاز  مسافر
  maximum number of travellers 

حداكثر مسافر مجاز كه در پيشنهادها  ] ردشگريگ [
 شود و قراردادهاي مسافرتي قيد مي

 اب  مسافرحد  نص

  minimum number of travellers 
حداقل مسافر مورد نيـاز بـراي ارائـة     ] ردشـگري گ [

كه در قراردادهاي مسافرتي  خدمات گردشگري
 شود هاي ذخيرة جا قيد مي و تأييديه

  
  وانهش  ←حذف  

  
 Avicennia  احرّ

درختـي كوچـك بـا     حرّائيـان اي از  سرده ] گياهي [
و   هاي متقابل خاكستريحدود يازده گونه با برگ

گلهاي كوچك و منظم و كاسه و جام همپوش و 
  تخمدان فوقاني

  سينا .متـ 
  

 Avicenniaceae  حرّائيان

ــاهي [ ــره ] گيـ ــا   تيـ ــي يـ ــانان درختـ اي از نعناسـ
اي با يك سرده و حدود يازده گونه كـه   درختچه

كشـــندي دريـــا در نزديكـــي  در نـــواحي ميـــان
ــا  ــي )estuaries(پايرودهــ ــد مــ و داراي  روينــ

  هاي هوايي هستند ريشه
 سينائيان .متـ 

  
 حركت  اداري

  administrative movement 

يافتة نيروها و خودروهـا   حركت سازمان ] نظـامي [
جويي در وقـت   براي تسريع در حركت و صرفه

و انرژي، هنگامي كه خطر مداخلة نظامي دشمن 
 در ميان نباشد

  
 حركت  مداري  بيضوي

   elliptical orbital motion 

حركــت بيضــوي ذرات آب كــه  ] شناســي قيــانوسا [
 كند عبور موج آن را ايجاد مي

 اي حركت  مداري  دايره
  circular orbital motion  

اي ذرات آب كــه  حركــت دايــره ] شناســي قيــانوسا [
  كند عبور موج آن را ايجاد مي

  
 ,information privacy   حريم  اطالعاتي

 data privacy, privacy of information  
حوزة حفاظت از مداركي كه تنها افـراد   ] تابـداري ك [

 مجاز به آنها دسترسي دارند
  

 jealousy  حسادت

سويه  هيجاني منفي در يك رابطة سه ] شناسـي  روان[
شامل حسود و محبوب و رقيب كه بين حسـود  

 گيرد و رقيب شكل مي

  
 sensitisation  شدگي حساس

ــاهش ] خــوردگي [ ــوالد   ك ــاومتي ف ــاي مق ويژگيه
نزن به هنگام عمليات حرارتي و جوشكاري  زنگ

هـا   كاربيد در مرز دانـه  كه منجر به تشكيل كروم
 شود و فقير شدن كروم مي

  
 pathogenic انگيخته حس



  حد  نصاب  مسافر

 

ويژگي نوعي موسيقي آوازي كه در آن  ] موسـيقي [
لحن غالب است و كامالً مستقل از نحو يا معناي 

 كالم است
  

 sensor seeding  ريزيحسگر

رهاســـازي شـــماري حســـگر كوچـــك  ] نظـــامي[
دار براي رديابي تحركات دشمن از طريق  باتري

ــافتي، اعــم از نشــانكهاي   ارســال داده هــاي دري
 صوتي و نوري و راديويي، به مركز پايش

  
 mechanosensory  مكانيكي  ـ حسي

مربوط به فعال شدن حسي در پاسخ  ] پزشـكي  پاية[
 كانيكيبه تحريك م

 peristalith حصارسنگ

يا رديفي از سنگهاي عمـودي    حلقه ] شناسـي  باستان[
 چين يا بر لبة يك سنگ گورپشتهبه دور يك 

  
 حفاظت  از  خوردگي

   corrosion protection 

كارگيري هر يك از روشهايي كه به  به ] خوردگي [
 شود ميمنجر كاهش خوردگي فلز 

  
 hearing protection  حفاظت  شنوايي

كارگيري  انجام اقدامات الزم و به ] شناسـي  نواييش [
روشها و وسايل مورد نياز براي كـاهش اثـرات   

  زيانبار نوفه
 باني شنوايي .متـ 

  
 vesicle  حفره

هـا كـه    كاواكي با شكلهاي متنوع در گدازه ] زمـين [
بر اثر به دام افتادن حبـاب گـاز در حـين سـرد     

 آيد شدن گدازه به وجود مي

  
 vesicular  دار فرهح

 هاي فراوان حفرهويژگي بافت سنگي با  ] زمين[
  

 hot water pitting  زايي  آب  داغ حفره

هـاي   شيميايي در لولـه  زايي برق حفره ] خوردگي [
مسي سامانة آب گرم خانگي، ناشـي از رسـوب   

هـا كـه    ذرات بسيار ريز در جـدارة داخلـي لولـه   
ميـان رفـتن    كند و سـبب از  نقش كاتد را ايفا مي

 شود محافظ مس مي )film(فيلم 
  

 cold water pitting  زايي  آب  سرد حفره

هـاي   شيميايي در لولـه  زايي برق حفره ] خوردگي [
مسي سامانة آب سرد خانگي بر اثر اكسـيژن و  

  اكسيد موجود در آب دي كربن
 stubble retention  حفظ  كُلَش

صورت   بر روي زمين به كُلَشنگهداشتن  ]زراعت[
 خاكپوش

  
  salvage lien  ممتاز  بازگرداني  حقِّ

ــايي[ ــوعي  ] دري ــايي ن ــاز دري ــراي  حــق ممت ــه ب ك
بازگردان نسـبت بـه كشـتي يـا كاالهـاي آن در      
ــات    ــان وصــول مطالب ــا زم ــازگرداني ت ــد ب رون

  محفوظ است
  

  maritime lien  ممتاز  دريايي  حقِّ
حقي كه بر كشتي و تجهيزات و كاالهـاي   ] دريايي[
ن براي تضمين پرداخت بدهي و خسارت براي آ

موجب قـانون   مدعي وجود دارد و تسهيم آن به 
  است
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 ممتاز  مالك  كشتي  حقِّ
   shipowner’s lien 

حق قانوني مالك كشتي براي در اختيـار   ] دريـايي [
حساب امـور مربـوط    گرفتن كاال تا زمان تصفيه

 به كراية بار يا قرارداد اجارة كشتي يا خسـارت 
 ديركرد يا ساير موارد

  
 ,unitary state  حكومت  يكپارچه

  unitary government 

نــوعي حكومــت كــه در آن تنهــا دولــت  ] ياســيس[
 مركزي اقتدار دارد

  
 electrocochleogram  نگاره حلزون

  ـ  ورــكتـالل از ـاصــودار حــمـن ] شناسي نواييش [
 نگاري   حلزون

  
  نگاري نالكتروحلزو  ←  نگاري حلزون
 fire ring  زاد آتش  حلقة

ن  ي كه برزاد حلقة آسيب ]جنگل[ الد  اثر آتش در بـ
 آيد وجود مي  به

  
 ,traumatic ring  زاد آسيب  حلقة

  traumatic zone  
شـده كـه در نتيجـة     بخشي از بافت زخمي ]جنگـل [

  شود الد ايجاد مي ديدگي بن آسيب
  

 lightning ring  زاد برق حلقة 

اثر آذرخش خفيف  ي كه برزاد قة آسيبحل ]جنگل[
 آيد وجود مي  الد به در بن

  
 backing ring  بند حلقة  پشت

ي به شكل حلقه كه عمومـاً در  بند پشت ] متـالورژي [
 رود ها به كار مي جوشكاري لوله

  
  ring rot  پوسه حلقه

كـه   رشـد هـاي   حلقههر نوع پوسيدگي در  ]جنگل[
وجـود    به شدرهاي  حلقهعمدتاً در چوب پيشين 

  آيد
  

 drought ring  زاد خشكي  حلقة

اثر خشكسـالي در   ي كه برزاد حلقة آسيب ]جنگل[
 آيد وجود مي  الد به بن

  
 growth ring  رشد  حلقة

در بـرش عرضـي    الية رشدشكل حلقوي  ]جنگـل [
 درختان

  
 ,red ring decay  قرمزي حلقه

  red ring rot  
قـارچ بـر    اثـر نـوعي   نوعي بيماري كه بـر  ]جنگل[

برگ نيمكرة شمالي ايجـاد   روي درختان سوزني
  شود مي
 false ring  كاذب  حلقة

تأخيري كه در يك  حلقة رشدحلقة دوم يا  ]جنگل[
دورة رويش در نتيجة شرايط نامساعدي ماننـد  
خشكي يا سـرماي ديـررس يـا خـزان زودرس     

 شود ايجاد مي

  
 discontinuous ring  ناپيوسته  حلقة

سـبب خفتـه بــودن     بــهكـه  ي رشـد حلقـة   ]جنگـل [
طـور   الد دورتـادور سـاقه را بـه    بخشهايي از بن

 كامل فرا نگرفته باشد
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  شناوة  نجات  ←حلقة  نجات  
  

 frost ring  زاد يخ  حلقة

اثــر يخبنــدان  ي كــه بــرزاد حلقــة آســيب ]جنگــل[
 آيد وجود مي الد به  ديررس در بن

  
 connecting transport ونقل  رابط حمل

اي بـه   جا كردن مسافران از نقطه جابه ] ردشـگري گ [
نقطة ديگر براي برقراري ارتباط ميان دو وسيلة 

 نقلية غالباً متفاوت
  

 impingement attack  حملة  برخوردي

نوعي خـوردگي فرسايشـي موضـعي     ] خوردگي [
اثـر تالطـم يـا برخـورد جريـان مـايع بـه         كه بر

  آيد وجود مي
 خوردگي  برخوردي .متـ 

  impingement corrosion 
  

 sulfide attack  حملة  سولفيدي

خــوردگي آلياژهــاي مــس در آبهــاي  ] خــوردگي [
هاي سـولفيدي   كننده دليل آلوده  كننده كه به خنك
سـولفيدي موجـود در آب شـور دريـا رخ      و پلي
  دهد مي

 halide attack  حملة  هاليدي

خوردگي فلز يا آلياژ توسـط هاليـدها    ] خوردگي [
كنند و يك  كه اتمهاي فلز را اكسيد مي) الوژنهاه(

 دهند پوستة هاليدي تشكيل مي
  

 hydrogen attack  حملة  هيدروژني

تشـكيل متـان يـا گازهـاي حاصـل از       ] خوردگي [
واكــنش هيــدروژن بــا اكســيدها يــا كاربيــدهاي 

احياشدة داخل آلياژ در دماي باال كه به ساختار 
 رساند آلياژ آسيب مي

  
 اليدروژني  دماباحملة  ه

   high‐temperature hydrogen attack 

پــذيري  كــاهش اســتحكام و انعطــاف ] خــوردگي [
دليـل واكـنش دمابـاالي هيـدروژن بـا        فوالد بـه 

زدايـي و   كاربيدهاي موجود كه منجـر بـه كـربن   
 شود ايجاد شكافهاي داخلي مي

  
 Lawsonia  حنا

 كــه بــومي منــاطق حنائيــاناي از  ســرده ] گيــاهي [
گرمسيري افريقـا و   خشك گرمسيري و نيمه نيمه

جنوب آسيا و شمال استراليا است و از قديم از 
آميـزي پوسـت و مـو و نـاخن و      آن براي رنـگ 

 شده است چرم و پشم استفاده مي
  

 Lythraceae  حنائيان

اي از موردسانان علفي چندسـاله يـا    تيره ] گياهي [
ونه گ 620سرده و حدود  31اي با حدود  درختچه

كه اغلب در نواحي گرمسيري پراكنده هسـتند و  
 در امريكاي جنوبي و افريقا تنوع زيادي دارند
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  tidal pool, tide pool  حوضچة  كشَندي
باقيمانده از   حوضچة آب ] زمينجو، ي، شناس قيانوسا [

  فعاليت كشَندي
  

  اقيانوس حوضة  ژرف
  دريا حوضة  ژرف  ←

  
   deep‐sea basin  دريا حوضة  ژرف

بخشي از بستر عميـق اقيـانوس    ] شناسـي  قيانوسا [
كه فاصلة بسيار بـا خشـكي دارد و در زيـر آن    

  پوستة بازالتي قرار دارد
  deep‐ocean basin   اقيانوس  ژرف حوضة متـ 

  
 tidal basin  يحوضة  كشَند

حوضة طبيعـي يـا    ] برداري هن، نقشي، زميشناس قيانوسا [
ر فعاليـت كشَـندي قـرار    تـأثي  مصنوعي كه تحت 

  دارد
  

 bath sheet, bath blanket  حولة  قدي

 حولة بسيار بزرگ حمام ] ردشگريگ [

  
 bathrobe  حولة  لباسي

داري كه قبـل يـا    حولة گشاد و آستين ] ردشـگري گ [
 كنند بعد از استحمام به تن مي

  
 compartmentation  بندي حيطه

دود به فراهم ساختن امكان دسترسي مح ] نظـامي [
اطالعات بـراي افـرادي كـه بـراي انجـام كـاري       

 مشخص به اطالعات خاصي نياز دارند
  
  



  

  خ
 spike خار

نـوعي برجسـتگي بـر روي سـطح ذرة      ]ميكرب [
 ويروسي

  
 Saxifragaceae  خاراشكنيان

ــاهي [ ــره ] گيـ ــانان علفـــي  اي از خاراشـــكن تيـ سـ
گونه  580سرده و  30دار با  سبز يا خزان هميشه
طور گسـترده در نـواحي سـرد و معتـدل       كه به

ــخره  ــاطق صـ ــاً در منـ ــمالي و خصوصـ اي  شـ
اي و سـاده و   روينـد و برگهـاي آنهـا قاعـده     مي

گلهايشان داراي تقارن شعاعي است و كاسـه و  
  جام مجزا با پنج كاسبرگ و پنج گلبرگ دارند

  
 off‐hire  خارج  از  اجاره

اي كــه  ويژگــي كشــتي تحــت اجــاره    ] دريــايي[
دليل عدم امكان استفاده از آن از  به  كننده  هاجار

 شود معاف مي اجارهپرداخت 

  
 Morina  خارعروس

بـا حـدود ده    خارعروسـيان اي از  سـرده  ] گياهي [
 گونه كه از اروپا تا شرق آسيا پراكنده هستند

  Morinaceae  خارعروسيان
ــاهي [ ــره ] گي ــي  باشــي اي از خواجــه تي ســانان علف

ده و هفده گونـه كـه   ضخيم چندساله با سه سر
صورت بومي در اوراسيا از بالكان تـا چـين     به

اي و گلهـا بـا    پراكنده هستند، برگهاي آنها طوقه
هـاي متـوالي    تقارن دوطرفه است كه در چرخـه 

نام كاسة فرعـي    اي اضافي به قرار دارند و حلقه
)epicalyx( گلها را احاطه كرده است  
  

 Ilex  خاس

سـيان درختـي كوچـك يـا     اي از خا سرده ] گياهي [
ــوالًٌ هميشــه درختچــه ــه اي معم ــدرت  ســبز و ب ن

گونــه كــه در منــاطق  270دار بــا بــيش از  خــزان
گرمسيري جنوب امريكا و مناطق گرمسـيري و  

انــد؛ گلهــاي ايــن  گرمســيري آســيا پراكنــده نيمــه
پـر   ندرت پـنج تـا نُـه    گياهان معموالً چهارپر و به

شيده به است؛ ميوة آنها شفت كروي يا كروي ك
 ندرت زرد است  رنگ قرمز يا سياه و به
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 Aquifoliales  سانان خاس

گلبرگ با بيش  اي از گياهان پيوسته راسته ] گياهي [
 گونه و پنج تيره 500از 

 calcareous soil  خاك  آهكي

كربنـات آزاد آن بـه    خاكي كه مقدار كلسيم ] زمين[
ــا اســيد     ــنش ب ــام واك ــه در هنگ حــدي اســت ك

 جوشد مي
  
 sawdust  اره اكخ

اثـر   هاي بسـيار ريـز چـوب كـه بـر      خرده ]جنگل[
 آيد وجود مي  كشي به اره

  
 relict soil  خاك  بازمانده

انـداز   شده بر روي يك چشـم  خاك تشكيل ] زمـين [
تـر پوشـيده نشـده     قديمي كه با رسوبات جـوان 

 است
  

  bioreactor landfill  واكنشي خاكچال  زي
كه در آن براي تسريع نوعي خاكچال  ]زيست محيط[

تجزيــة زيســتي شــيرابة توليدشــده بــه پســماند 
  شود برگشت داده مي

  
 self‐mulching soil  خاك  خودپوش

قدري فشرده  خاكي كه الية سطحي آن به ]زراعت[
هاي بـاران از ميـان    اثر ضربة قطره است كه بر

رود و مانند خاكپوش از الية زيـر محافظـت    نمي
 كند مي

  
 parapet خاكريز

ديـوارة دفـاعي خـاكي بـراي حفاظـت در       ] نظامي[
 برابر آتش توپخانة دشمن

  
 lava levee  خاكريز  گدازه

از گدازه كـه بـر روي    پايي سنگهاي  ورقه ] زمين[
مسيرهاي طبيعي خود جريان يافته و خاكريزي 

 آورد جامد به وجود مي
  تدفين  ←سپاري   خاك

  
 cinerarium  خاكسترخانه

 محل نگهداري خاكستردانها ] شناسي باستان[
  

 ,cinerary vessel  خاكستردان
 burial urn, funerary urn, funeral urn, 
  cremation urn, cinerary urn, 
  burial pot 

ظرفــي بــراي نگهــداري خاكســتر   ] شناســي باســتان[
  سوختة يك يا چند جسد

  
 urned cremation  سپاري خاكستردان

ــتان[ ــي باسـ ــرار دادن ] شناسـ ــوختة   قـ ــاي سـ بقايـ
ــانور در درون     ــا جـ ــان يـ ــتخوانهاي انسـ اسـ

 خاكستردان
  

 ash stone  خاكسترسنگ

 سنگي متشكل از خاكستر آتشفشاني ] زمين[
  

 after cultivation  ورزي  تكميلي خاك

ورزي بعـد از سـبز    انجـام عمليـات خـاك    ]زراعت[
 شدن گياه زراعي

  

 frazil crystals, frazil  بلور خاكه



  چوب خاكه

 

]ورسردورهايي كه در بل يخ ]جمتالطم شكل  آب اَب
هـم چسـبيدن آنهـا     گيرند و تالطم مانع از به  مي
  شود مي
 needle ice  يخ  سوزنكي .متـ 

  
 wood flour  چوب خاكه

چوب كامالً خردشـده كـه بـا گذرانـدن از      ]جنگـل [
  شود بندي مي الكهاي متعدد درجه

 پودر  چوب .متـ 

 frazil ice  يخ خاكه

]ــو ــهاشــت انب. 1 ]ج ــور خاك ــي از آب بل   در حجم
 مرحلة آغازين تشكيل يخ در آب متالطم. 2
  

 tack weld  جوش خال

دار  هر يك از جوشهاي كوچـك فاصـله   ] متالورژي[
راسـتا نگـاه داشـتن قطعـات در حـين       براي هـم 

 جوشكاري اصلي

  
 ماند  ايستگاه خالي

   berth clearance time 

كــن بــين كمتــرين فاصــلة زمــاني مم ] شــهري درون[
خروج يك اتوبوس از ايستگاه و ورود اتوبـوس  

 ديگر به آن
  

 gene silencing  سازي  ژن خاموش

 منع بيان ژن ] شناسي ژن[
  

 silencer  خاموشگر

توالي كوتـاهي از دنـا، در نزديكـي يـا      ] شناسي ژن[
  شود داخل يك ژن، كه مانع بيان آن مي

 silencer element  خاموشگر  عنصر .متـ 
  

 domain family دة  حبهخانوا

پروتئينهايي كه از لحـاظ   مجموعه ] شناسي روتگانپ [
ساختاري و عملكردي متنوع، امـا در بخشـي از   
ــن اشــتراك نقــش    ــوالي مشــترك هســتند و اي ت

 دهد ساختاري و عملكردي خاصي به آنها مي

  
 پيوستة  تابعها خانوادة  هم

   equicontinuous family of functions 

}اي از تابعها ماننـد   خانواده ] رياضـي [ } If ∈αα  از
ــاي ســــنجه  ),(اي فضــ dX  فضــــاي بــــه

),(اي سنجه ρY  با اين ويژگي كه به ازاي هـر ،
0>ε  0عدد>δ كه بـه    طوري  يافت شود، به

ــر x1ازاي ه
x2و 

ــر Xاز  ــر I∈αو ه ، اگ

δ<),(
21

xxd، آنگاهερ
αα

<))(),((
21

xfxf  
  

 خدمات  اختياري  گردشگري
  optional tourism service 

كه هزينة  خدمات گردشگريبخشي از  ] ردشگريگ [
برنامة سـفر در نظـر گرفتـه نشـده     آن در قيمت 

انتخـاب و خريـد آن را    امكـان است، اما مسـافر   
  دارد

  
 information services  خدمات  اطالعاتي

فعاليتهاي مربوط به عرضة اطالعات و  ] تابـداري ك [
 خدمات مرتبط با آن بنا به نياز كاربران

  
 خدمات  اطالعاتي  كتابخانه

  library information services 

ــداريك [ ــه    ] تاب ــه در پاســخ ب ــه كتابخان خــدماتي ك
نيازهــاي كــاربران دربــارة يــك موضــوع ارائــه 

 دهد مي

  



يخ خاكه  

 

 ticket service خدمات  تهية  بليت

 ورودي هـاي  بليتتهيه و فروش انواع  ] ردشگريگ [
  هاي گردشگري در مراكز اقامتي به جاذبه

  
  ancillary services خدمات  جنبي

از قبيـــل تميـــز كـــردن و خـــدماتي  ] ردشـــگريگ [
  جايي وسايل مهمانان در مراكز اقامتي جابه

  
 visa service خدمات  رواديد

كمك بـه مسـافران بـراي اخـذ مجـوز       ] ردشگريگ [
قانوني از كنسولگري يـا ادارة مهـاجرت محلـي    

عبـور از   يـا  خـروج  يابه يك كشور  ورودبراي 
  آن

  health services  خدمات  سالمت
ماتي كـه زيـر نظـر متخصصـان     خـد  ]سالمت علوم[

يا مستقيماً به دست آنها براي حفـظ يـا    سالمت
  شود بهبود يا بازيابي سالمت انجام مي

  
 tourism services خدمات  گردشگري

مجمـوعِ خـدماتي كـه بـه مسـافران و       ] ردشگريگ [
 شود بازديدكنندگان و گردشگران ارائه مي

  
 ,fail‐operational  خراب ـ كارا

  fail‐operative 

اي كـه در   ويژگـي سـامانه   ] يي، ريلـي، هـواي  شهر درون[
ــي   ــي، عل ــورت خراب ــداردهي، در   ص ــم هش رغ

 شود عملكردش محدوديتي ايجاد نمي
  

 fail‐safe 1  ايمن خرابي

اي كـه در   ويژگـي سـامانه   ] يي، ريلـي، هـواي  شهر درون[
صورت خرابي خطري براي افـراد يـا خللـي در    

و آسيب به حداقل هاي ديگر ايجاد نشود  سامانه
 برسد

  
 fail‐safe open, FSO  ايمن  باز خرابي

اي  ويژگي قطعـه يـا دريچـه    ] يي، ريلي، هوايشهر درون[
كه در صورت بروز خرابي همچنان  ايمن خرابي

 ماند باز باقي مي
  

 fail‐safe close, FSC  ايمن  بسته خرابي

اي  ويژگي قطعـه يـا دريچـه    ] يي، ريلي، هوايشهر درون[
كه در صورت بروز خرابي همچنان  ايمن يخراب

  شود ماند يا بسته مي بسته باقي مي
  

 fail‐active  تاب خرابي

اي كـه در   ويژگـي سـامانه   ] يي، ريلـي، هـواي  شهر درون[
صــورت بــروز خرابــي، بــدون هشــداردهي،     

 دهد همچنان به كار خود ادامه مي
 fail‐passive  ناتاب خرابي

اي كـه در   ژگـي سـامانه  وي ] يي، ريلـي، هـواي  شهر درون[
صورت بروز خرابي، بدون هشداردهي، از كـار  

  افتد  مي
  

 Carica  خربزة  درختي

درختيـان بـه ارتفـاع     اي از خربـزه  سـرده  ] گياهي [
گونـه كـه    45حداكثر ده متر، بدون انشـعاب، بـا   

ــده     ــا پراكن ــيري امريك ــاطق گرمس ــب در من اغل
 دار هستند؛ برگهاي گياهان اين سرده نرم و لَـپ 

متر با دمبرگ بلند اسـت   سانتي 60تا  30به طول 
اي قــرار  صــورت خوشــه  كــه در بــاالي تنــه بــه

جنسي بـا ده پـرچم در    اند؛ گلهاي آنها تك گرفته
دو حلقه و مادگي آنهـا داراي يـك كاللـة بـدون     

 لَپي است  پاية پنج



  خُردمغذي

 

  
 شناسي  اطالعات بوم خرد

   micro‐ecology of information 

طالعة روابط متقابل فرد و سـازمان و  م ] تابداريك [
در مقياس فـردي در   محيط اطالعاتيفنّاوري با 

 اي و شخصي مسئوليتهاي اجتماعي و حرفه

  
 cloud microphysics  خُردفيزيك  اَبر

]وفرايندهاي مرتبط با اَبر مانند رشد و تبخيـر   ]ج
بـارش رخ   كه در مقياس هـواويز منفـرد يـا ذره   

 دهد مي
  

  micromineral, trace element  خُردكاني
مادة كانيايي كه نياز بـدن بـه آن كمتـر از     ]غذيهت [

  گرم در روز است صد ميلي

  
 micronutrient  خُردمغذي

اي كه نياز روزانه به آن نسبتاً  مادة مغذي ]غذيـه ت [
  كم است، شامل ويتامينها و مواد كانيايي

 Nerium  خرزهره

اي  درختچــهايــان  اي از خرزهــره ســرده ] گيــاهي [
 ةدار با پنج تـا هشـت گونـه كـه در ناحيـ      شيرابه

گرمسيري آسيا تـا ژاپـن     مديترانه و مناطق نيمه
اند، برگهاي گياهان اين سرده متقابـل يـا    پراكنده

آذيــن آنهــا انتهــايي بــا گلهــاي   تــايي و گــل ســه
  زيباست

  
  Portulaca  خُرفه

سـالة   ايـان علفـي يـك    اي از خُرفـه  سـرده  ] گياهي [
 100تـا   40گسـترده بـر روي زمـين بـا      گوشتي

هاي قرمـز   شكل و ساقه گونه كه برگهاي قاشقي
  شكفد و گلهايي دارند كه در نور خورشيد مي

  
 Portulacaceae  ايان خُرفه

ســـانان علفـــي يـــا  اي از ميخـــك  تيـــره ] گيـــاهي [
گونـه   580اي با حدود بيسـت سـرده و    درختچه

منـاطق  كه پراكنش جهاني دارند، امـا بيشـتر در   
خشك نيمكرة جنوبي مثل افريقا و اسـتراليا   نيمه

  رويند و امريكاي جنوبي مي
  

  bridge, ponticello خرك
ها  قطعة كوچكي در سازهاي زهي كه زه ] موسيقي[

 دارد را از صفحة صوتي باالتر نگه مي

  
 Phoenix  خرما

اي از خرمائيان درختـي بـا حـدود     سرده ] گيـاهي  [
يــر قنــاري و افريقــاي ســيزده گونــه كــه در جزا

شمالي و خاورميانه و پاكستان و هنـد و ايالـت   
شوند؛ درخت خرما  كاليفرنيا در امريكا يافت مي

كند؛ ساقة آن پوشـيده   متر رشد مي 23تقريباً تا 
از بقاياي قاعدة برگهاي قديمي است و به تـاجي  

اي بلند به طول حداكثر پنج  زيبا از برگهاي شانه
سنبلة گلها از محور برگهاي  شود؛ متر منتهي مي

شود و گلهاي نر و  سال قبل خارج و منشعب مي
شـوند و   هاي مجزا ظـاهر مـي   ماده بر روي پايه

افشاني در آنها به شكل مصنوعي صـورت   گرده
 گيرد مي

  
 Arecales  خرماسانان

 189مانند با فقط يك تيره و  اي نخل راسته ] گياهي [
از آنهــا گونــه كــه برخــي  2400ســرده و حــدود 

هـاي   اهميت اقتصادي دارند؛ با اينكه همـة گونـه  



 خرزهره

 

جز تعداد كمي، محدود به منـاطق   خرماسانان به
شوند، از لحـاظ   گرمسيري مي گرمسيري و نيمه

 جغرافيايي و شكل ظاهري با يكديگر فرق دارند
  

 check‐out خروج

  ية حسابصفتخلية اتاق و ت ] ردشگريگ [
  

 late check‐out خروج  با  تأخير

مسافر از مهمانخانـه ديرتـر از    خروج ] ردشگريگ [
  زمان مقرر

  

 in‐room check‐out اي خروج  رايانه

ة صـفي و ت روال خـروج اي  انجام رايانه ] ردشگريگ [
  حساب در مهمانخانه با استفاده از رايانه

  
 capon  خروس  اخته

يـ كـه آن را عقـيم كـرده      خروس بالغ ]غذا نّاوريف [
 باشند

  
 cock  الغخروس  ب

نشدة متعلق به  پرندة نر بالغ اهلي اخته ]غذا نّاوريف [
  سانان و راستة ماكيان )Galus(سردة ماكيان 

  
 nursery  خزانه

محلي كه در آن گياهان را براي انتقال به  ]زراعـت [
 كارند زمين اصلي يا پيوند زدن مي

 cancellation charge خسارت  لغو

 لغـو ر در صـورت  اي كـه مسـاف   هزينه ] ردشگريگ [
 قرارداد سفر بايد بپردازدكردن 

  
 fatigue  خستگي

واكنشــي بهنجــار و گــذرا در برابــر  ] شناســي روان[
فشار و تنشهاي عاطفي و جسمي كه در آن فرد 

كنـد و كـارايي خـود را از     احساس ناراحتي مـي 
 دهد دست مي

  
 fretting fatigue  خستگي  اصطكاكي

هـم در معـرض   اي كـه   خستگي قطعه ] خـوردگي  [
اصطكاك و هم تحـت بـار اسـت و در نتيجـه از     

 شود آن كاسته مي )fatigue life(عمر خستگي 
  

 metal fatigue  خستگي  فلز

اثـر   كاهش فزايندة اسـتحكام فلـز بـر    ] خوردگي [
كه هـيچ يـك از آنهـا از      نحوي  تنشهاي مكرر به

 حد استحكام كششي نهايي فلز بيشتر نباشد
  

 land ice  يخ خشكي

] ـوهر قسمت از پوشش يـخ فصـلي يـا دائمـي      ]ج
اثــر انجمــاد بــارش تشــكيل  كــرة زمــين كــه بــر

 شود و نقطة مقابل دريايخ است مي
  

 cloud line  خط  اَبر

]ونوار باريكي از اَبر كه اجـزاي منفـرد آن بـه    ]ج 
اند و پهنـاي آن كمتـر از يـك درجـة      هم پيوسته 

 عرض جغرافيايي است
  

 crown line  خط  تاج

اي كــه دماغــة ورودي و  كشــي خــط ] شــهري درون[
خروجي سطح ضـربدري را بـه يكـديگر وصـل     

 كند مي
 light line  جنگي خط  چراغ

خط مشخصي كـه پـس از آن خودروهـا،     ] نظامي[
در شــب، ملــزم بــه خــاموش كــردن چراغهــاي  
معمــول خــود و اســتفاده از چراغهــاي فروتــاب 

 ماند خاصي هستند كه از ديد دشمن پنهان مي



  روي خط  عقب

 

  
 boundary خط  حد

خطي فرضي كه ناحية تحت پوشـش هـر    ] نظـامي [
يك از يگانها را براي هماهنگيِ بهتر و جلوگيري 

 كند از اختالل مشخص مي
  

 phase line  خط  خيز

خطي براي واپـايش و همـاهنگي عمليـات     ] نظامي[
شود كه  اي انتخاب مي نظامي كه معموالً به گونه
هولت قابــل تشــخيص ســ در منطقــة عمليــاتي بــه

  باشد
  

 بان ـ هدف خط  ديد
   observer‐target line 

بـان و هـدف در    خطي فرضـي ميـان ديـد    ] نظامي[
  هنگام ثبت مشاهدات

  
 lane one  خط  عبور  يك

اولــين خــط عبــور راه در مجــاورت  ] شــهري درون[
 شانة راه

  
 line of departure  خط  عزيمت

از آن  خطي فرضـي در جنـگ زمينـي كـه     ] نظامي[
براي ايجاد همـاهنگي در حركـت عناصـر حملـه     

  شود استفاده مي
  

 line of retirement  روي خط  عقب

  خط حركت به عقب نيروهاي گشت ] نظامي[
 line of fall  خط  فرود

خطي فرضي و مماس بـر منحنـي مسـير     ] نظامي[
 گلولة توپ در نقطة برخورد با هدف

  
 gun‐target line, GTL  خط  قبضه ـ هدف

  خطي فرضي و مستقيم از توپ تا هدف ] نظامي[
  

 shoreline  خط  كرانه

اثـر سـطح آب بـر     ] برداري هن، نقشي، زميشناس قيانوسا [
 كند ساحل كه با كشَند تغيير مي

  
  coastline  خط  كناره

خطي كـه حـداكثر    ] برداري هن، نقشي، زميشناس قيانوسا [
نه را كرا/ پيشروي امواج توفاني بر روي ساحل

  دهد نشان مي
  

 turnout  خط  مجال

خـط عبـور كوتـاهي كـه بـه يـك راه        ] شهري درون[
شود تا وسايل نقليـة   دوخطة دوجهته اضافه مي

كَُنــدرو بتواننــد بــه آن وارد شــوند يــا در آنجــا 
توقف كنند و در نتيجه عبور وسايل نقلية تُندرو 

 پذير شود امكان
  

 transversal line  خط  مورب

 خطي كه دو يا چند خط را قطع كند ] رياضي[
  

 line of aim  روي خط نشانه

خطي فرضي از نگاه شـخص تـوپچي يـا     ] نظـامي [
 تيرانداز كه در امتداد آن، هدف قابل رؤيت است

  
 transect  نمونه خط

بســيار بــاريكي كــه در ميــان  نوارنمونــة ]جنگــل[
 پوشش گياهي مورد مطالعه قرار دارد

 lineation  خطوارگي



 خط  فرود

 

3

 بودن ساختار يك سنگ خطواره ] نزمي[
  

 جدايشي ــاي خطوارگي  پله
   parting‐step lineation 

كـه ويژگـي آن    خطوارگي جدايشـي نوعي  ] زمين[
 مانند تقريباً موازي است هاي پله وجود تيغه

  
 خطوارگي  تقاطعي

   intersection lineation 

حاصل از تقاطع دو سطح  خطوارگي نوعي ] زمين[
 تخت

  
 parting lineation  رگي  جدايشيخطوا

نظميهـا يـا    كـه در آن بـي   خطوارگينوعي  ] زمين[
هـــاي نامشـــخص بـــر روي صـــفحات  رشـــته

 شود ديده مي )lamination(بندي  اليك
  

 ,current lineation  خطوارگي  جرياني
  parting‐plane lineation 

ــين[ ــوعي  ] زم ــي ن ــوارگي جدايش ــه در آن  خط ك
فواصــل چنــد   هــاي خطــي كوچــك در   تيغــه
متـري از يكـديگر قـرار     متري تا چند سانتي ميلي
 اند گرفته

  
 اي خطوارگي  كنگره

   crenulation lineation 

كــه ويژگــي آن وجــود  خطــوارگينــوعي  ] زمــين[
هايي اسـت كـه    لوالهاي چينهاي كوچك يا كنگره

 اي مؤثر هستند در ايجاد رخ كنگره
  

 lineament  خطواره

اي  نگاشتي خطـي  عارضه )feature(سيماي  ] زمـين [
شـود سـاختار    اي كه تصور مـي  با گسترة ناحيه

 دهد پوسته را نمايش مي
 choking  خفگي

پــذير  وضــعيتي در جريــان شــارة تــراكم ] هــوايي[
)compressible fluid flow(  كـــه در آن جريـــان  

ــي  ــود     )mass flow(جرم ــد خ ــترين ح ــه بيش ب
سرعت يابد يا سرعت آن در مجرا به  افزايش مي
 رسد صوت مي

  
 nephcurve  اَبر   خم

]واي  در اَبركاوي، خطي كه بخش قابل مالحظه ]ج
كند تا اسـتخراج   از يك سامانة اَبر را محدود مي

 تر شود اطالعات براي تحليلگر آسان
  

 pedal curve  خم  پادكي

بــراي خمــي مفــروض نســبت بــه نقطــة  ] رياضــي[
بر  Pندسي پاي عمود وارد از ، مكان هPثابت

 مماس متغيري بر آن خم
  

 هموار اي خم  تكه
   piecewise smooth curve 

جـز در تعـدادي متنـاهي از     خمي كـه بـه   ] رياضي[
 پذير باشد  نقاط، پيوسته مشتق

  
 head orientation  خميدگي  سر

وضعيت قرار گرفتن سـر و گـردن    ] شناسـي  باستان[
هـاي   و راسـتاي مهـره   راستاي بـدن هنگامي كه 

 گردن يكي نباشد
  

 bentwood  چوب خميده



  اي جاده خودروِ  برون

 

چــوبي كــه آن را ابتــدا در محــيط گــرم و  ]جنگــل[
گيـري از برخـي مـواد     مرطوب و احياناً با بهـره 

 كنند شيميايي خم و سپس سرد و خشك مي
  

 wood pulp  چوب  خمير

ي شده با ابـزار مكـانيك   الياف چوبي تفكيك ]جنگل[
هــاي  يــا مــواد شــيميايي بــراي توليــد فــراورده 

  سلولوزي
 meat paste  خمير  گوشت

شـده از   اي خميرماننـد تهيـه   فـراورده  ]غـذا  نّاوريف [
شده كه بافتي  درصد گوشت ساطوري 70حدود 

 با نرمي متوسط دارد
  

 dormancy breaking  شكني خواب

تغيير طبيعي يا مصنوعي در رويان  ]ت، گيـاهي زراع[
 زني منظور تحريك آن براي جوانه  هبذر ب

  
    خواص  عملكردي

    functional properties 

آن دسته از خواص مادة غذايي كه بر  ]غذا نّاوريف [
ــاده  ــاده و م ــار آن م ــزوده   رفت ــه آن اف اي كــه ب

 گذارد شود اثر مي مي
  

 self  خود

كليــت فــرد شــامل همــة ويژگيهــاي   ] شناســي روان[
 مي و ذهني اوآگاهانه و ناآگاهانه و جس

  
 self‐denial  خودانكاري

آرزوهــــا و اميــــال و  ســــركوب ] شناســــي روان[
 پوشي از ارضاي آنها چشم

  
 self‐psychology  شناسي خود ـ روان

ــه ] شناســي روان[ ــه در آن  اي روان نظري شــناختي ك
شـود   تفسير مي» خود«كلية رفتارها با ارجاع به 

دين و بر روابط فرد با ديگري و پاسخگويي والـ 
 به نيازهاي هيجاني فرزند تأكيد دارد

  
 ,off‐road vehicle  اي جاده خودروِ  برون

  ORV, off‐highway vehicle 

ها يا  خودروي كه از آن در بيرون از جاده ]جنگل[
هاي فرعي، مانند راههاي جنگلي، بـراي   در جاده

 كنند گذر استفاده مي دسترسي به نواحي سخت
 cam‐car  دار خودروِ  دوربين

خودروِ مجهز به دوربين مخفي كـه از آن   ] نظامي[
در عمليات مراقبت و تعقيب نامحسوس استفاده 

 شود مي
  

 heavy vehicle  سنگين  خودروِ

 خودروي با بيش از چهار چرخ فعال ] شهري درون[
  

 ,all‐terrain vehicle  جارو خودروِ  همه
  ATV  

 اي كــه جــاده ســوز بــرون خــودروِ بنــزين ]جنگــل[
 مختص دسترسي به نواحي دوردست است

  
 self‐pollinated  افشان خودگرده

افشاني  ويژگي گل يا گياهي كه گرده ]ت، گياهيزراع[
 پذيرد آن در خود گياه صورت مي

  
 self‐pollination  افشاني خودگرده

افشاني كـه در آن گـردة    نوعي گرده ]ت، گياهيزراع[
 كند گياه مادگي همان گياه را بارور مي

  
 egocentric  خودمحور



دار خودروِ  دوربين  

 

 تمايل دارد خودمحوريفردي كه به  ] شناسي روان[

  
 ,egocentrism  خودمحوري

  egocentricity 

تمايل به تمركز بـر نيازهـا و مسـائل     ] شناسي روان[
فردي به جاي نيازها و مسائل گروه يا اجتماعي 

 كه فرد به آن تعلق دارد

  
 helioscope خوربين

ــز ] رصــدي جــومن  [ ــرص  اب ــراي مشــاهدة ق اري ب
خورشـــيد كـــه از چشـــم رصـــدگر در مقابـــل 

 كند پرتوهاي درخشان خورشيد محافظت مي

 heliostat خورپا

ران كـه   ابزاري مجهـز بـه سـاعت    ] رصـدي  جومن  [
ــال   همــواره جهــت خورشــيد را در آســمان دنب

  كند مي
  

 sun crust  خورپوسته

] ـوناشي از يخ زدن دوبـارة   پوسته برفنوعي  ]ج
ورهاي سطحي بـرف كـه آفتـاب آنهـا را ذوب     بل

 كرده است
  

 photoheliograph خورتصويرنگار

ــژة  شكســتي يــ تلســكوپ ] رصــدي جــومن  [ كــه وي
  برداري از قرص خورشيد است عكس

 خورشيدنگار .متـ 

  
 خوردگي  آتشي ـ دودي

   fire and smoke corrosion 

اثـر واكـنش    نـوعي خـوردگي كـه بـر     ] خوردگي [
ميان گازهاي حاصل از احتراق و اليـة  شيميايي 

محافظ اكسيدي آلياژهاي فلزي در نقاطي كه در 
  دهد  معرض آتش و دود هستند، رخ مي

  
 ظرفيتي خوردگي  آهن  سه

   ferric ion corrosion 

اثر تماس بـا   خوردگي فلزات آهني بر ] خوردگي [
اسيدهاي معدني و يونهاي فريك موجـود در   آب

ن سرعت خوردگي تحت تـأثير  آنها كه در طي آ
 يابد اكسيژن هوا افزايش مي

  
 نشين خوردگي  آهن

   embedded iron corrosion 

هـاي   نوعي خوردگي شياري در سازه ] خوردگي [
ــگ ــوالد زن ــاژي   ف ــن غيرآلي ــه در آن آه ــزن ك ن

مانده در سطح فوالد در تمـاس بـا رطوبـت     باقي
 زند هوا زنگ مي

  خوردگي  برخوردي
  خورديحملة  بر  ←

  

  خوردگي  جوكاهشي
  خوردگي  فاز  گازي  ←

  

 mercury corrosion  اي خوردگي  جيوه

نـوعي خـوردگي فلزمـذاب كـه در آن      ] خوردگي [
  خورنده است جيوه فلز مذابِ

  

 chelant corrosion  اي خوردگي  چنگاله

هـاي ديـگ    انحالل يا نازك شدن لولـه  ] خوردگي [
دهد  نش رخ ميبخار كه بيشتر در نواحي تحت ت

هـاي نمـك    ازحـد چنگالـه   و ناشي از غلظت بيش
سديمي است كه در مدتي طوالني براي واپـايش  

 حالليت رسوب به كار رفته است
  

 خوردگي  خاكسترسوختي



  نجس خوردگي

 

   fuel‐ash corrosion 

ــر  ] خــوردگي [ ــوعي خــوردگي كــه ب ــر مــواد  ن اث
خورندة موجـود در رسـوب خاكسـتر سـوخت     

 دهد مذاب رخ مي
  

 خاكسترنفتي  خوردگي
   oil‐ash corrosion 

ــوردگي [ ــر   ] خ ــوردگي ب ــوعي خ ــوب   ن ــر رس اث
خاكســتر مــذاب حاصــل از ســوختهاي حــاوي  

ــه  ــه ســبب انحــالل الي ــاديم ك هــاي محــافظ  وان
اكسيدي و نفوذ سريع اكسيژن و ديگر گازهـاي  

 شود حاصل از احتراق به سطح فلز مي
  

 waterline attack  خوردگي  خط  آب

نوعي خوردگي كه در آن مـرز ميـان    ] خـوردگي  [
جدارة لولـه يـا ظـرف فلـزي و شـارة درون آن      

دمشـــي  همزمــان تحــت تـــأثير پيــل اخــتالف    
)differential aeration cell(    و خـوردگي شـياري

 گيرد قرار مي

 soil corrosion  خوردگي  در  خاك

  نوعي خوردگي الكتروشيميايي كه بـه  ] خوردگي [
ژن و همچنين رطوبـت  دليل اختالف غلظت اكسي

 افتد و نمك موجود در خاك اتفاق مي

  
 ,marine corrosion  خوردگي  دريايي

  seawater corrosion 

هاي فلـزي   خوردگي تجهيزات و سازه ] خوردگي [
 و بتني در دريا و مناطق ساحلي

  
 ,deposit corrosion  خوردگي  رسوبي

  deposit attack 

در زير يـا اطـراف   نوعي خوردگي كه  ] خوردگي [
يك رسوب ناپيوسته بـر سـطح فلـز بـه وجـود      

  آيد مي
  

 خوردگي  زردزخمي
   ringworm corrosion 

نوعي خـوردگي موضـعي در ديـوارة     ] خوردگي [
ــه ــي     لول ــر شــيو حرارت ــر اث ــام ب ــت خ ــاي نف ه

)temperature gradient(    و حملة عوامـل خورنـدة
 محيطي در مجاورت فلز

  
 abrasion corrosion  خوردگي  سايشي

فرايند توأم سايش و خوردگي كه بـر   ] خوردگي [
 رود اثر آن فلز به صورت مكانيكي از بين مي

  
 corrosometer, corrator  سنج خوردگي

هــايي كــه بــا    هــر يــك از افــزاره   ] خــوردگي [
گيـري افـزايش مقاومـت الكتريكـي نمونـة       اندازه

فلزي در محيط خورنده يا با اسـتفاده از پديـدة   
الكتروشيميايي موسوم به قطبش خطـي، ميـزان   

 كنند گيري يا پايش مي خوردگي را اندازه

 sulfidic corrosion  خوردگي  سولفيدي

نوعي خوردگي ناشي از تركيب انـواع   ] خوردگي [
سولفيدها با فلز در دماي باال كه موجـب ايجـاد   

  شود محصوالت سولفيدي مي
  

 لحيمي خوردگي  شكوفه
   solder bloom corrosion 

نـــوعي خـــوردگي كـــه در نـــواحي  ] خـــوردگي [
 آيد گرهاي گرمايي پديد مي  شدة تبادل لحيم

  

 خوردگي  شيارچاقويي



 خوردگي  سولفيدي

 

   knife‐line attack, KLA 

اي در آليـاژ   نوعي خـوردگي مرزدانـه   ] خوردگي [
در  شـدگي  حسـاس نـزن كـه بـر اثـر      فوالد زنگ

راستاي خط جوش يا بـر روي خـط جـوش رخ    
 دهد مي

  

 خوردگي  فاز  گازي
   gas phase corrosion 

نوعي خوردگي موضعي كه غالبـاً در   ] خـوردگي  [
نتيجة واكنش احيـايي مسـتقيم در نيروگاههـاي    
سوخت فسيلي كه در معرض گازهـاي محيطـي   
حاوي گوگرد يا رسوبات حاوي پيريتهاي آهني 

  دهد هستند، رخ مي
 خوردگي  جوكاهشي .متـ 

  reducing‐atmosphere corrosion  
  

 cavitation corrosion  خوردگي  كاواكي

زايي در  فرايند توأم خوردگي و كاواك ] خوردگي [
 تماس با شاره

  

 خوردگي  گل  حفاري
   drilling mud corrosion, 
  drilling fluid corrosion 

اثـر اسـتفاده از    نوعي خوردگي كه بر ] خوردگي [
وجود   به )water-base(پايه  سيال حفاري نفت آب

 آيد مي
 اي مورچه خوردگي  النه

   ant nest corrosion 

نوعي خوردگي موضعي شبيه به النة  ] خوردگي [
اسيدهاي حاصـل   مورچه كه بر اثر كربوكسيليك

كافــت حاللهــاي آلــي كلــردار و روغنهــاي  از آب
 آيد ساز به وجود مي روان

  
 layer corrosion  اي خوردگي  اليه

صـورت   نوعي خوردگي موضعي بـه   ] يخوردگ [
 هاي نازك موازي در سطح فلز اليه

  
 corrosion allowance  خوردگي  مجاز

ميزانــي از خــوردگي كــه در طراحــي  ] خــوردگي [
شـود   ضخامت قطعات صنعتي در نظر گرفته مي

تـــا در صـــورت كـــاهش ضـــخامت ناشـــي از 
بينـي شـده    خوردگي، طـول عمـر از آنچـه پـيش    

 است كمتر نشود
  

 sheltered corrosion  خوردگي  مخفي

خوردگي در جايي كه آب يـا رطوبـت    ] خوردگي [
در آن انباشته يـا چگاليـده شـده اسـت و بـراي      

  شود زمان طوالني خشك نمي مدت
  

 rebar corrosion  خوردگي  ميلگرد  بتن

هـــاي فـــوالدي   خـــوردگي ميلـــه  ] خـــوردگي [
  كنندة بتن مسلح تقويت

  
 deposition corrosion  خوردگي  نهشتي

نوعي خوردگي دوفلزي كه در آن يك  ] خوردگي [
  فلز با پتانسيل مثبت در باالدست جريان خورده

دسـت   شـدة آن در پـايين   شود و يونهاي حل مي
ــرار دارد،    ــالتر ق ــز فع ــه فل ــايي ك ــان در ج جري

  شود نشين مي ته
 خوردگي  هوافضايي

   aerospace corrosion 

ناشـــــي از دگي نـــــوعي خـــــور ] خـــــوردگي [
ــيدكننده ــاالي    اكس ــرارت ب ــوختها و ح ــا و س ه

گازهاي خروجي فضاپيماها و تنش واردشده بر 
 آنها در هنگام ورود به جو زمين

  



  خيز  گدازه

 

 bearing corrosion  خوردگي  ياتاقان

اژ يـا  ـاسيدي به آليـ  ـ  اييـحملة شيمي ] خوردگي [
يكي از فلزهاي آلياژ ياتاقان كه ناشي از تجزيـة  

 گريس استروغن يا 
  

 heliometer خورسنج

تلسكوپي با عدسـي دوتكـه بـراي     ] رصدي جومن  [
ايِ دو  گيري قطر خورشيد و فاصلة زاويـه  اندازه
 ستاره

  
  خورتصويرنگار  ←نگار   خورشيد

  
 solar tide  خوركشَند

جزئي از كشَند  ] برداري هن، نقشزميجو، ي، شناس قيانوسا [
 شود يد ايجاد مياثر گرانش خورش كه فقط بر

  

 atoll  خوست

هاي مرجاني حلقوي كه بر  آبسنگ ] شناسي قيانوسا [
روي برجســتگيهاي آتشفشــاني در آبهــاي آزاد 

كنند و غالباً در ميان خـود كـوالب    گرم رشد مي
)lagoon( كنند ايجاد مي  

  

  اَبر خوشه
  مقياس سامانة  همرفتي  ميان  ←

 heme iron  آهن خون

ــهت [ ــه  ]غذي ــي ك ــوبين   آهن ــوبين و ميوگل از هموگل
  آيد دست مي موجود در گوشت به 

  
 drip  خونابه

مـايعي كـه در هنگـام بـاز شـدن يـخ        ]غـذا  نّاوريف [
ــراورده ــا خــارج   ف هــاي گوشــتي منجمــد از آنه

 شود مي

  
  bleeding, exsanguination  گيري خون

كردن بيشترين خـون ممكـن از     خارج ]غذا نّاوريف [
  ذبحبدن حيوان در هنگام 

  
 bound خيز

ــاه بــه  حركــت ســربازان از يــك جــان  ] نظــامي[ پن
پناه ديگـر كـه اغلـب در زيـر آتـش دشـمن        جان

 شود انجام مي
  

 rise of tide, tidal rise  خيز  كشَند

فاصـلة عمـودي از    ] بـرداري  هي، جو، نقششناس قيانوسا [
 سطح مبناي كشَندي تا سطح باالتر آب

  
 lava rise  خيز  گدازه

وبــيش ســرتخت يـــك ميـــدان  بخــش كــم ] مــينز[
  كـه در   )pahoehoe lava(ريسمــاني  گدازة   جريان

هاي زير الية سطحي برآمـده   نتيجة فشار گدازه
  شده است

  pressure plateau   فالت  فشاري .متـ 
 



  

  د
 دادگان  تحليل  پروتگان

  proteome analysis database 

كـه    پـروتئين  دادگـان تخصصـيِ   ] شناسي روتگانپ [
پس از تلفيق اطالعات برگرفته از منابع مختلـف،  

ــه ــا را در    طبقــ ــة پروتئينهــ ــدي و مطالعــ بنــ
 كند تسهيل مي پروتگانهاي كامل  مجموعه

  
 هاي  دريافت  رژيمي داده

   dietary intake data 

ها دربارة مصرف غـذا   اي از داده مجموعه ]غذيهت [
وهــاي شــامل اطالعــاتي در مــورد اشــتها و الگ 

خوردن و برآوردهايي دربارة دريافـت رژيمـي   
  معمول

  
 arch  داربند

كش يـا بـر    اي كمكي كه پشت چوب وسيله ]جنگـل [
هــا را از  بينــه شــود و گــرده روي آن نصــب مــي

 كند زمين بلند مي

  

 Taxodium  دارتاالب

با يك تا سه گونـه   سانان كاجاي از  سرده ] گياهي [
هاي  اند؛ گونه اكندهكه در قارة امريكاي شمالي پر

ايــن ســرده تــا حــد زيــادي در برابــر زمينهــاي 
غرقــاب مقــاوم هســتند و در قســمتهاي شــمالي 

سـبز تـا    دارند و در بخش جنـوبي هميشـه   خزان
سبزند؛ گياهان اين سـرده بـه شـكل     هميشه نيمه

اي بـه   متر با تنـه  46تا  30درختان بلند به ارتفاع 
مادة آنها قطر دو تا سه متر هستند؛ مخروطهاي 

متر با ده تـا   ونيم سانتي كروي به قطر دو تا سه
فلس است كه هر فلس يك يا دو دانـه دارد و   25

افشاني بالغ و با جـدا   هفت تا نُه ماه پس از گرده
شوند و مخروطهاي نـر در   شدن فلسها آزاد مي

هـاي   شوند و گرده هايي آويخته ايجاد مي خوشه
 ازندس ل بهار آزاد مييخود را در اوا

  

 Taxodiaceae  دارتاالبيان

پايـة   درختـي تـك   سـانان  كـاج اي از  تيـره  ] گياهي [
دار با نُـه   سبز يا خزان هميشه سبز و نيمه هميشه

سرده و دوازده گونـه كـه در آسـيا و امريكـاي     
اند؛ اين گياهان داراي  شمالي و تاسماني پراكنده

اي صــاف بــا انشــعابات فــراهم و برگهــايي  تنــه



  خيز  گدازه

 

هايشان كه بـا   پراكنده هستند و دانه مارپيچي يا
 گوش است بالي نازك احاطه شده صاف يا سه

  enumeration  دارشماري
بنـدي يـك يـا چنـد گونـة       شمارش و طبقه ]جنگـل [

جنگلي بر اساس ابعاد و سن و جـز آن، عمومـاً   
  هنگامي كه به حد معيني رسيده باشد

 inventory  آماربرداري .متـ 
  

 Viscum  دارواش

اي  درختچـــه دارواشـــياناي از  ســـرده ] يگيـــاه [
گونـه كـه بـومي     100تـا   70انگلي چوبي بـا   نيمه

گرمسيري اروپا و افريقـا و   مناطق معتدل و نيمه
استراليا و آسيا هستند و بر روي درختان ديگر 

روينــد؛ برگهــاي آنهــا ســبزرنگ بــا آرايــش  مــي
ــه     ــادر ب ــابيش ق ــراهم اســت و كم ــا ف ــل ي متقاب

ــنتز  ــا   )photosynthesis(فتوســ ــتند؛ گلهــ هســ
 نامحسوس و سبز مايل به زرد است

  
 Viscaceae  دارواشيان

اي انگلـي   سانان درختچه اي از صندل تيره ] گياهي [
 450دار و بدون ريشه با هفـت سـرده و    سبزينه

ــه    ــان ب ــام جه ــه در تم ــه ك ــواحي   گون ــژه ن وي
روينــد؛ برگهــاي آنهــا ســاده بــا  گرمســيري مــي

ي يا چرمي يا غشـايي  آرايش متقابل و بافت علف
دار و  با حاشية كامل و گلهايشان مـنظم و برگـه  

  كوچك است
  

 table skirt  دامن  ميز

اي كـــه دورتـــادور ميـــز را  پارچـــه ] ردشـــگريگ [
 پوشاند مي

  
 tide amplitude  دامنة  كشَند

نيمي از اختالف ارتفاع ميان يـك   ] شناسي قيانوسا [
 فراكشَند و فروكشَند متوالي

  
 hull  پوش دان

 پوستة بيروني دانه ]زراعت[
 tambourine, timbrel, tabor زنگي دايره

يكــي از ســازهاي خــانوادة طبلهــاي     ] موســيقي[
طرفه با بدنة چوبي كه در طوقـة آن   اي يك طوقه

است كه بـا برخـورد    پولكهايي فلزي تعبيه شده 
 كنند به هم و بدنة طوقه ايجاد صدا مي

  
  dakhma  دخمه

شكل كه بر اسـاس    ساختاري دايره ] ناسـي ش باستان[
سـنت زرتشـتي اجسـاد مردگـان را در آن رهــا     

ــاي   مــي ــد و پــس از متالشــي شــدن بافته كردن
اجساد، استخوانها را در درون چاه مركـزي آن  

 ريختند مي
  

 coffin lid  در  تابوت

كــه روي آن را تــابوت بخشــي از  ] شناســي باســتان[
 پوشاند مي

  
  درنهش  ←درج  

  
 vertiplane  خيزدرجا

ــال ثابــت و   ] هــوايي[ ــا ب هــواگردي عمــودپرواز ب
هـاي قدرتمنـد بـراي بلنـد كـردن هـواگرد        بالچه

جلو و با تغيير زاويـة   بدون داشتن سرعت روبه
 شار حركت ملخ

  
 age gradation  بندي  سني درجه



 درج  يادگاره

 

هـاي سـني بـا     بندي درختان در رده درجه ]جنگل[
 تقريب يك سال يا چند سال

  
 شنوايي كم  هاي درجه

   hearing impairment degrees, 
  degrees of hearing loss 

بـراي    گانـه  بندي شش نظام درجه ] شناسي نواييش [
  شنوايي كمتعيين شدت 
 reliquary  درج  يادگاره

ي قابل حمل  تابوتضريح يا جعبه يا  ] شناسـي  باستان[
 شود كه بقاياي قديسان در آن نگهداري مي

  
 making way  درحركت

شناوري كه با نيروي محركه يـا بـر اثـر     ] دريايي[
 كند لختي به جلو يا عقب يا پهلو حركت مي

  
 dendroclimatology  شناسي اقليم درخت

كـه رابطـة    شـماري  گاه درختاي از  شاخه ]جنگـل [
هاي سـاالنه را   وهوايي و حلقه ميان تغييرات آب

ط كند تا بتوان از اين طريق به شـراي  بررسي مي
 اقليمي گذشته پي برد

  
 dendroecology  شناسي بوم درخت

شـماري كـه روابـط     گاه اي از درخت شاخه ]جنگل[
هــاي رشــد ســاالنه و    ميــان الگوهــاي حلقــه  

شـناختي تأثيرگـذار بـر آنهـا را      شاخصهاي بوم
 كند بررسي مي

  
  relascope  بين درخت

گيـري قطـر و    ابزاري دستي بـراي انـدازه   ]جنگـل [
 مقطع درخت در ارتفاعات مختلف ارتفاع و سطح

  

 ,telerelascope  بين  ليزري درخت
  laser‐relascope 

يـ كـه بـه عدسـي و تجهيـزات       بـين  درخت ]جنگل[
 ليزري مجهز است

  
 dendrometer  سنج درخت

ــل[ ــراي    . 1 ]جنگ ــزاري ب ــر اب ــام، ه ــوم ع در مفه
  هـا  گيري و برآورد ابعاد درختـان يـا بينـه    اندازه

گيـري قطـر درختـان يـا      دازهابزاري بـراي انـ  . 2
 ها بينه

 سنج  نواري درخت
   band dendrometers, growth band 

گيـري و ثبـت    ابزاري نواري بـراي انـدازه   ]جنگـل [
دســت آوردن خوانشــهاي   مــداوم يــا بــراي بــه

 اي تغييرات قطر درخت دوره
  

 dendrology  شناسي درخت

داري كه به تشـخيص   بخشي از علم جنگل ]جنگـل [
 پردازد بندي سامانمند درختان مي و رده

  
  dummy  درخت  كمكي

درختي كه از آن براي كمك به بر پا كردن  ]جنگل[
 شود در داربري استفاده مي دكل درختي

  
 dendrochronology  شماري گاه درخت

هـاي رشـد سـاالنة     مطالعه و تحليـل حلقـه   ]جنگل[
درختان و استفاده از آنها براي تعيـين تغييـرات   

ــي ــات    در دوره اقليمـ ــته و تحقيقـ ــاي گذشـ هـ
  شناختي باستان

 tree‐ring analysis  درخت تحليل  حلقة   .متـ 
  



  درج  يادگاره

 

 dendrograph  نگار درخت

طـور    ابزاري كه محيط ساقة درخت را بـه  ]جنگل[
 كند مستمر ثبت مي

  
 cloud flash  درخش  اَبر

]ورخداد تخلية آذرخش در بـين منطقـة داراي    ]ج
اراي بـار منفـي كـه ممكـن     بار مثبت و منطقـة د 

  است هر دو منطقه در يك اَبر قرار داشته باشند
 cloud‐to‐cloud flash  اَبر درخش  اَبربه .متـ 

  
  اَبر درخش    ←اَبر   اَبربه درخش 

 زمين درخش  اَبربه
   cloud‐to‐ground flash, ground flash 

]ورخداد درخش آذرخش در بين زمين و يـك   ]ج
 ريكي در اَبر مركز بار الكت

  
 intracloud flash  اَبر درخش  درون

] ـورخداد تخلية آذرخش در بـين مركـز داراي    ]ج
بار مثبت و مركز داراي بار منفي در درون يـك  

 اَبر
  

 noci‐influence  درداثر

 اثر ناشي از آسيب يا جراحت يا درد ] پزشكي پاية[

  
  دردادراك

    nociception, nociperception, 
  pain sense, algesia, algesthesia 

توانايي احساس درد از طريق تحريك  ] پزشكي پاية[
  دردگيرنده

  
 nocifensor  دردحفاظ

ويژگـي دسـتگاه اعصـاب پوسـتي و      ] پزشـكي  پاية[
غشاهاي مخاطي كه در معرض آسيب موضـعي  

  قرار دارند
  

 nociceptor  دردگيرنده

ــة[ ــواع صــدمات،   ] پزشــكي پاي ــدة دردي كــه ان گيرن
  كند اردشده به بافتهاي بدن را دريافت ميو
  

 دردگيرندة  پوستي
   cutanous nociceptor 

هايي كه در  دردگيرنده هر يك از انواع ] پزشكي پاية[
پوست به محركها حسـاس هسـتند و شـامل دو    
گونــة دردگيرنــدة چنــدمحركي و دردگيرنــدة    

 شود مكانيكي مي

 دردگيرندة  چندمحركي
   polymodal nociceptor, 
  C‐fiber nociceptor  

اي در اعصاب بدون ميلين  دردگيرنده ] پزشـكي  پاية[
كه به محركهايي مانند گرما و مواد شـيميايي و  

  جايي مكانيكي حساس است جابه
  

 دردگيرندة  مكانيكي
   mechanical nociceptor 

دار كه  اي در اعصاب ميلين دردگيرنده ] پزشكي پاية[
جــايي مكــانيكي  بــهبــيش از هــر محركــي بــه جا

  پوست حساس است
 باال گيرندة  مكانيكي  آستانه .متـ 

  high‐threshold mechanoreceptor 
  

 underway  درراه

ل      ] دريايي[ شناوري كه نه درلنگر باشـد، نـه بـه گـ
 نشسته و نه به جايي بسته شده باشد

  



 درمان  سركوبگرانه
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 bead unseating  دررفتگي  طوقه

 از محل خود طوقهخارج شدن  ] تاير[

  
 درستي  اطالعات

   information accuracy, 
  accuracy of information 

 ميزان صحت اطالعات ] تابداريك [

  
 phenocryst  بلور درشت

 بلوري نسبتاً بزرگ و مشخص در سنگ ] زمين[
  

 ,alteration درگشت
  chromatic alteration 

باال يا پايين بردن يـك نغمـه بـه انـدازة      ] موسـيقي [
 با استفاده از عالئم عرَضيپرده  نيم

 درمان  سركوبگرانه
   suppressive therapy 

درمــــاني كــــه  اي از روان گونــــه ] شناســــي روان[
كنـد و   سازوكارهاي دفاعي مراجع را تقويت مي

تجـارب و احساسـات تأكيـد     سركوببيشتر بر 
 دارد

  
 surface therapy  درمان  سطحي

جاي تمركز   درماني كه به نوعي روان ] شناسي روان[
و  خودآگــاههــاي نا بــر كشــف و تحليــل انگيــزه

زيربنايي، به كاهش فشارهاي روانـي مراجـع و   
 پردازد تعديل نگرشها و الگوهاي رفتاري او مي

  
 insertion  درنهش

  ورود يك توالي جديد به دنا ] شناسي ژن[
 درج .متـ 

  

   دروازة  ثبات
   fare‐registering faregate, turnstile 

شده  هاي پرداخت اي كه كرايه دروازه ] شـهري  درون[
 كند را ثبت مي

  
 endoparasite انگل درون

يـ كـه در درون بـدن ميزبـان، در      انگـل  ]ميكـرب  [
 كند ها يا بافتها، زندگي مي ياخته

  
  heart rot, heart decay  پوسه درون

 چــوب درونهــر نــوع پوســيدگي كــه بــه   ]جنگــل[
  شود محدود مي

  
  dark heart  تيرگي درون

 درون چوبسرخ، خاكستري يا آبي شدن  ]جنگل[
برگ كه لزوماً در نتيجـة پوسـيدگي    درختان پهن

  نيست
 ,heartwood, duramen  چوب درون

  eart  
بخش دروني و غيرزندة ساقة درخـت كـه    ]جنگل[

  بخشد به آن  استحكام بيشتري مي
  

 ,false‐heart  كاذب  چوب درون
  false heartwood  

چوبي كه تحت تأثير عوامل طبيعـي ماننـد    ]جنگـل [
 زدگـي تغييـر رنـگ داده و شـبيه بـه      و يـخ  قارچ
  شده باشد چوب درون

  
 frost heart  زاد يخ  چوب درون

اثر يخبندان  كه بر چوب كاذب دروننوعي  ]جنگل[
آيد و سبب ايجـاد قسـمتهاي    وجود مي شديد به 

 شود رنگي در بخش مركزي ساقه مي



  درمان  سركوبگرانه

 

  
  black heart 1  سياه درون

ي بــه رنــگ مشــكي يــا    چــوب كــاذب درون ]جنگــل[
چــوب قابــل  اي تيــره كــه معمــوالً از درون قهــوه

برگان مشـاهده   تشخيص نيست و عمدتاً در پهن
  شود مي

  
  black heart 2  سياهي درون

اي يــا مشــكي شــدن قســمتهايي از   قهــوه ]جنگــل[
درخــت يــا دار كــه لزومــاً در نتيجــة پوســيدگي 

  نيست
  

 introjection  يفكن درون

موضـوع   فرايندي كه ازطريق آن فرد ] شناسي روان[
پردازيهاي خود از بيـرون بـه درون    را در خيال

 سازد آورد و آن را دروني مي مي
  

 endonuclease  نوكلئاز درون

اي كـه باعـث شكسـته شـدن      مايـه  زي ] شناسي ژن[
ــاني     ــواحي ميـ ــدي در نـ ــدهاي نوكلئوتيـ پيونـ

 شود اسيد مي نوكلئيك
 بر نوكلئاز  ويژه روند
   restriction endonuclease, REase, 
  restriction nuclease 

هـا كـه دنـا را در     مايـه  اي از زي دسته ] شناسـي  ژن[
فـرد   جايگاههاي ويژه و در موقعيـت منحصـربه  

  دهند برش مي
 بر  هويژ ماية  زيبر،  آنزيم  ويژه .متـ 

  restriction enzyme 
  

 internalisation  سازي دروني

اي عينـي بـه درون    فرايند اخذ رابطـه  ] شناسي روان[
 )psyche(روان 

  

 relict lake  درياچة  بازمانده

اي كـه قـبالً دريـا يـا      اي در منطقـه  درياچه ] زمين[
 درياچة بزرگي بوده است

  
 eutrophic lake  پرورد درياچة  بيش

عمـق بـا مـواد مغـذي      اي كـم  درياچـه  ]زيست محيط[
كه موجب توليد جلبك و كمبـود مـاهي و   بسيار 

 شود اكسيژن محلول مي

  
 monomictic lake  آميختي درياچة  تك

اي نسبتاً عميق كـه در    ويژگي درياچه ]زيست محيط[
بندي و چرخة آميختگي رخ  آن سالي يك بار اليه

 دهد مي

  
 dry lake  درياچة  خشك

تر درياچه بـوده، ولـي    محلي كه پيش ]زيسـت  محيط[
ن يا باتالقي است يـا بـه كلـي خشـك شـده      اكنو
 است

  
 dimictic lake  درياچة  دوآميختي

اي كـه معمـوالً سـالي     ويژگي درياچه ]زيست محيط[
بنـدي و چرخـة آميختگـي رخ     دو بار در آن اليه

 دهد مي
  

 ,senescent lake  زوال درياچة  روبه
  extinction lake  

زدياد پروردي كه براثر ا درياچة بيش ]زيسـت  محيط[
گياهان و از دست دادن تـدريجي و مسـتمر آب   

 در حال تبديل شدن به باتالق است
  

 oligotrophic lake  پرورد درياچة  كم



 درياي  پرجزيره

 

اي عميق و صاف با مواد آلي  درياچه ]زيسـت  محيط[
 و مغذي كم و اكسيژن محلول بسيار

  
 lava lake  درياچة  گدازه

التي اي از گدازة مذاب معمـوالً بـاز   درياچه ] زمين[
 در دهانة آتشفشاني

  
 mesotrophic lake  پرورد درياچة  ميان

اي با مواد مغذي نه چندان كم  درياچه ]زيست محيط[
 كه از نظر گياهي و جانوري نسبتاً بارور است

  
 دريافت  روزانة  پذيرفتني

   acceptable daily intake, ADI 

مقدار مادة مغذي يا شيميايي كه مصـرف   ]غذيـه ت [
آن در طـول زنـدگي ظـاهراً خطـر قابـل       روزانة
  اي ندارد مالحظه

  
 سنجي  مادة  مغذي دريافت

   nutrient intake analysis, NIA 

فرايندي كه در آن محتواي مواد مغـذي از   ]غذيهت [
طريق سنجش ميزان دريافت مواد غذايي در يك 

 شود دورة زماني معين ارزيابي مي

  archipelago 1  درياي  پرجزيره
دريايي كه جزايـر زيـادي در آن    ] شناسي قيانوسا [

  واقع است
  

 sea ice  دريايخ

]وآيـد   وجود مي  يخي كه از انجماد آب دريا به ]ج
 يخ است و نقطة مقابل خشكي

  
 open string باز دست

اي  صداهاي زخمه هر يك از سيمهاي زه ] موسـيقي [
گيــري  اي در حــالتي كــه بــدون پــرده يــا كمانــه

)stopping(  شوند نواخته 

  
 ,napkin, table napkin  دستمال  سفره

  serviette 

شكل براي محافظت  اي مربع پارچه  تكه ] ردشگريگ [
از لباس مهمان و پاك كردن دهان در هنگام غذا 

 خوردن

  
 ,power lever, throttle  گاز دسته

  thrust lever 

تـوان   اهرمي در اتاقك خلبان كه با آن مي ] هـوايي [
  يا توان موتور را تغيير داد دور

  
 lava plain  دشت  گدازه

زمينـي مسـطح و وسـيع كـه بسـتر آن از       ] زمين[
تشـكيل شـده و    جريان گدازهتوالي نسبتاً نازك 

 اي است معموالً بازالتي و ناشي از فوران شكافه
  

 fail‐hard 1  خراب دش

ويژگي جزئي از يك سامانه  ] يي، ريلي، هوايشهر درون[
كننـده يـا    بي آن بالفاصله شرايطي گمراهكه خرا

 كند خطرناك ايجاد مي

 fail hard 2  شكست دش

ويژگـي قطعـه يـا جزئـي از      ] ي، ريلي، هواييشهر درون[
گونه حامل بار بدون جانشين  سازة اصلي يا هر

)unduplicated load path(  ــه شــــ   كست آن ـكــ
 آميز است فاجعه

  
 civil defense دفاع  غيرنظامي



  درياي  پرجزيره

 

مجموعة اقدامات غيرنظامي براي كـاهش   ] ينظـام [
  تلفات جاني و مالي ناشي از حملة دشمن

  
 travel brochure دفترك  سفر

ويژگيهـاي  در آن اي چاپي كـه   نوشته ] ردشـگري گ [
مقصد و خـدمات مسـافرتي و قيمـت و شـرايط     

 دشو ميداده تفصيل شرح  ا بهج ةذخير
  

 stubble incorporation  دفن  كُلَش

 از طريق شخم كُلَشزير خاك كردن  ]زراعت[
  
 mast  1ل دك

تيركي عمودي يا كمي مايل كه در گذشته  ] دريايي[
گـاه بادبـان را داشـته اسـت، امـا در       نقش تكيـه 

اي بـراي نصـب    عنوان پايه كشتيهاي امروزي به
آنتنهاي مخابراتي و رادار و پـرچم و چراغهـاي   

 رود كار مي ناوبري و جز آن به 
  

 spar  2 دكل

اي را  تير چوبي يا فلزي كه تجهيـزات بافـه   ]جنگل[
ونقـل   براي اتصال به يكي از چند سـامانة حمـل  

 بندند اي به آن مي بافه
  

 spar‐tree  دكل  درختي

ــه  ]جنگــل[ ــزات باف ــه تجهي ــي ك ــراي  درخت اي را ب
اي  ونقل بافـه  اتصال به يكي از چند سامانة حمل

 بندند به آن مي
 button دكمه

طعة كوچكي در انتهاي سازهاي زهـي  ق ] موسـيقي [
مانند ويلن كه سـيمها را بـه حالـت كشـيده نگـه      

 دارد مي
  

 weld nugget  دكمة  جوش

ــالورژي[ ــوش  ] مت ــة ج ــوش    منطق ــك ج ــوردة ي خ
 اي مقاومتي نقطه

  

 allopatric  دگرجا

هــاي گيــاهي كــه در  ويژگــي گونــه ]ت، گيــاهيزراعــ[
 رويند محيطهاي جغرافيايي مختلف مي

  
 variation 1 دگرش

فن تغيير يك ايدة موسيقايي كه معمـوالً   ] موسيقي[
 شود پس از ظهور اولية آن ايده اعمال مي

  
 دگرش  با  طرح  شكليِ  ثابت

  formal‐outline variation 

كـــه در آن ســـاختار  دگـــرشنـــوعي  ] موســـيقي[
 ماند بندي ثابت مي مايه و جمله درون

  

 دگرش  با  طرح  لحنيِ  ثابت
  melodic‐outline variation 

كه در آن نماي كلـي لحـن    دگرشنوعي  ] موسيقي[
 ماند ثابت باقي مي

  

 دگرش  با  لحن  ثابت
  constant‐melody variation 

كه در آن لحن ثابت بـاقي   دگرشنوعي  ] موسـيقي [
 كند ماند و ديگر عوامل موسيقايي تغيير مي مي

  

 دگرش  با  مشخصة  ثابت
  characteristic variation 

هـاي   كـه در آن مشخصـه   دگرشنوعي  ] موسيقي[
اصلي از جمله لحـن و طـرح لحنـي و هـارموني     

)harmony( ماند ثابت مي 

 serial variation دگرش  ترتيبي



 دگركوك

 

مربوط به موسيقي ترتيبي  دگرشنوعي  ] موسيقي[
مايـه معمـوالً ثابـت نگـه داشـته       كه در آن درون

 شود مي
  

 fantasy variation دگرش  فانتزي

كـه فقـط عناصـر اصـلي      دگـرش نوعي  ] موسيقي[
مايـه را در بـر    هاي لحني درون خصوصاً انگاره

 شود گيرد و سبب بسط آنها مي مي
  

 زاد دگرشكلي  خوردگي
   corrosion‐induced deformation 

  هاي فلزي ديوار به تغيير شكل صفحه ] خوردگي [
 علت انبساط حاصل از خوردگي

  

  پيچش  نقشها و  ←  دگرشكلي  نقشه
  

 heterochromatin  دگرفامينه

ــة   ] شناســي ژن[ ــه در مرحل ــه ك بخشــهايي از فامين
  پذيرترند تر و رنگ متراكم چهر ميان

  

   دگرفامينة  اختياري
  facultative heterochromatin 

اثـر فشـردگي    اي از دنـا كـه بـر    قطعه ] شناسـي  ژن[
ــهتبــديل بــه   شــود كــه از نظــر اي مــي دگرفامين

  رونويسي غيرفعال است
  

 اي شدن دگرفامينه
   heterochromatization 

ــهحــالتي كــه در آن  ] شناســي ژن[ ــر  بــر هوفامين اث
تبــديل  دگرفامينــه، بــه دگرفامينــهمجــاورت بــا 

 شود مي
  

 دگرفامينة  نهادي
   constitutive heterochromatin 

اي كه هميشه فشرده است و  دگرفامينه ] شناسي ژن[
 شود نويسي نميهيچگاه رو
 scordatura دگركوك

 كوك غيرمعمول سازهاي زهي ] موسيقي[

  
 دگرگردان  واجدايش

  segregation distorter, SD 

ژن يــا عامــل ديگــري كــه نســبت      ] شناســي ژن[
  زند ها را بر هم مي دگره واجدايش

  
 دگرگردي  واجدايش

  segregation distortion 

ــر ] شناســي ژن[ ــم  ب ــبت   ه ــوردن نس ــدايشوخ  اج
ــره ــر    دگ ــوالً ب ــه معم ــاجورتخم، ك ــاي ن ــر  ه اث

 دهد ناهنجاريهاي كاستماني رخ مي
  

 variation 2, variant دگره

يافتة يك ايدة موسيقايي بـر   نسخة تغيير ] موسيقي[
از آنهـا اسـتفاده    دگـرش مبناي تغييراتي كه در 

 شده است

  
 red heart  قرمزي دل

ن و برگـا  سـوزني  چوب درونقرمزي بارز  ]جنگل[
 برگان كه عامل آن نوعي قارچ است برخي پهن

  
 آمايي  ريزموجي دما
   microwave tempering 

ــاوريف [ ــذا نّ ــا   ]غ ــزايش دمــاي گوشــت منجمــد ب اف
  استفاده از ريزموج

  
 اي دماآمايي  سردخانه

   cold room tempering 



  دگركوك

 

افزايش تدريجي دماي گوشت منجمـد   ]غذا نّاوريف [
دماي آن باالي صفر  كه  در بخشي از سردخانه

 است

 cauda equina  اسب دم

هــاي عصــبي كــه از  رشــته مجموعــه ] پزشــكي پايــة[
 روند انتهاي مخروط نخاعي به پايين مي

  
 nepheloscope 2  دماوردنما

]ودهندة تغييرات دما در زماني كـه   ابزار نشان ]ج
 شود سرعت منبسط يا متراكم مي هوا به

  
 ,endpoint temp  دماي  پاياني

  endpoint temperature 

زاي  دمايي كـه در آن عوامـل بيمـاري    ]غذا نّاوريف [
خصـوص گوشـتي، از بـين     فراوردة غـذايي، بـه  

 رود مي

  
 دماي  خوددوام

   autogenous temperature 

دماي تعادل در احتـراق لجـن كـه در     ]زيست محيط[
آن حرارت توليدي با اُفت حرارت برابر اسـت و  

صـورت خـوددوام    احتراق به شود كه سبب مي
 شود انجام 

  
 sting  گير دم

رو  تونل بادمانند كه در  اي بلند و لوله پايه ] هوايي[
به جريان باالدست قرار دارد و مدل هواگرد بـا  

بـر روي آن نصـب    (interference)حداقل تزاحم 
  شود مي

  
 Buddleja  موشي دم

ــاهي [ ــرده ] گي ــه  س ــب درختچ ــاهي  اي اغل اي و گ
سبز با  دار و هميشه خزان موشيان دمتي از درخ

 30گونه كه ارتفاع بلنـدترين آنهـا بـه     100حدود 
هـاي ايـن    رسد، اما ارتفـاع بيشـتر گونـه    متر مي
 متر است پنجندرت بيشتر از    سرده به

 Loganiaceae  موشيان دم

اي از نعناسانان باالروندة چـوبي يـا    تيره ] گياهي [
سيزده سـرده و حـدود    اي يا درختي با درختچه

گونه كـه عمـدتاً بـومي نـواحي گرمسـيري       400
ــمائمي      ــره ض ــن تي ــان اي ــتند، گياه ــان هس جه

مانند در قاعدة دمبرگ و گلهايي مجتمـع در   برگ
گلبرگها از چهار  هاي انتهايي دارند؛ حلقة  خوشه

هاي  تا پنج لَپ همپوش تشكيل شده است و ميوه
 ر استاي يا شفت آبدا اين تيره يا پوشينه

  
 ,DNA polymerase  دنابسپاراز

  DNA‐dependent DNA polymerase, 
  DNA nucleotidyl transferase 

ــه زي ] شناســي ژن[ ــي از رشــته  ماي ــه يك ــاي  اي ك ه
ــاي    ــوي ســاخت دن ــا را الگ ــة دن ــارپيچ دوگان م

  دهد اي جديد قرار مي رشته تك
  

 دناز
   DNase, deoxyribonuclease, DNAse 

اي كـه پيونـدهاي نوكلئوتيـدي     مايه زي ] شناسي ژن[
  شكند دنا را مي

  
  دناي  مكمل  ←دنام  

  
 chimeric DNA اي دناي  آميژه



مندي  پروتوني  دوخصلت  

 

مولكول دنـاي نوتركيـب كـه از دو يـا      ] شناسي ژن[
چند توالي با خاستگاههاي ژني متفاوت حاصـل  

 شده است
  

 carrier DNA  دناي  حامل

بـــراي دنـــاي غيراختصاصـــي كـــه  ] شناســـي ژن[
ورزي  دهـــي و دســـت ســـازي رســـوب آســـان

)manipulation( ناي هدف به كار ميرود د 
 ,complementary DNA  دناي  مكمل

  copy DNA 

اي كه مكمل رشتة رِنا  زنجيره دناي تك ] شناسي ژن[
  است
 cDNA  دنام .اختـ 

  

 non‐coding DNA دناي  نارمزگذار

رمزگـذاري   هر توالي دنايي كـه نـه در   ] شناسي ژن[
 رِنا و نه در رمزگذاري پروتئين نقش دارد

  

 lug  1ه دند

 رويـه هاي پهني كه در عـرض   آجهر يك از  ] تاير[
 تاير) traction power(قرار دارند و توان كشانش 

 دهند را افزايش مي
  

  rib 3  2 دنده
هـا و   بخشي از الشه كـه شـامل دنـده    ]غذا نّاوريف [

 هاي ميان آنهاست ماهيچه
  

 bifolium  رگينهدوب

ــي[ ــة     ] رياضــ ــا معادلــ ــفحه بــ ــي در صــ خمــ
yaxyx

2222
)( =+ 

  
 tank barge  دوبة  مخزني

نوعي دوبة داراي مخزن كه از آن بـراي   ] دريـايي [
 كنند حمل كاالي مايع استفاده مي

  
 bistability دوپايداري

توانايي يك سامانه بـراي حضـور در دو    ] شـيمي [
 ن به يك حالت پايدارحالت پايا پيش از رسيد

  
 amphoterism مندي دوخصلت

دهي اسـيدي و    دارا بودن خاصيت واكنش ] شيمي[
 بازي

 مندي  پروتوني  دوخصلت
  amphoprotism 

توانــايي يــك گونــة شــيميايي در دادن و  ] شــيمي[
 گرفتن پروتون

  
 smoke generator, generator  دودساز

بـل رؤيـت در   اي براي توليد دود قا افزاره ] هوايي[
 تونل بادهواپيماهاي نمايشي يا 

  
  white smoker  دودكش  سفيد

مجرايـــي گرمـــابي و   ] ي، زمـــينشناســـ قيـــانوسا [
مانند در بستر اقيانوسها كه آبهاي گـرم   دودكش

درجـة سلسـيوس    350تا  30سفيدرنگي با دماي 
  آيد از آن بيرون مي

  
  black smoker  دودكش  سياه

مجرايـــي گرمـــابي و   ] ني، زمـــيشناســـ قيـــانوسا [
مانند در بسـتر اقيانوسـها كـه آب گـرم      دودكش
درجـــة  350رنگـــي بـــا دمـــاي بـــيش از  ســـياه

  آيد سلسيوس از آن بيرون مي
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  nystagmus  دودوك
آهنگي  حركات غيرارادي و ضرب ] شناسي نواييش [

 عمـودي  يا و سريع چشمها كه ممكن است افقي
  چرخشي يا تركيبي از آنها باشد يا
  
 نگاري  تصويري ودوكد
   videonystagmography, VNG  

آزمـون بررسـي عملكـرد دهليـز      ] شناسي نواييش [
شناختي  گوش دروني كه در آن حركات كاراندام

ــا   چشــم در خــالل تحريــك دســتگاه دهليــزي ب
استفاده از دوربينهاي فروسرخ مشاهده و ثبـت  

  شود مي
 cloud camera  دوربين  اَبر

]وا طراحي ويژه كه در تهية تصوير دوربيني ب ]ج
جايي اَبر و  از اَبر براي تعيين محل و نحوة جابه

 شود درصد پوشش آسمان از آن استفاده مي
  

 دوربين  تصويرسنجي
   photogrammetric camera 

دوربيني كه براي تصويرسـنجي بـه    ] بـرداري  قشهن [
 رود كار مي

  
 terrestrial camera  دوربين  زميني

دوربينـي كـه بـراي عكسـبرداري از      ] رداريب قشهن [
 روي زمين طراحي شده است

  
  برداري دوربين  نقشه

  سازي دوربين  نقشه  ←
  

 mapping camera  سازي دوربين  نقشه

دوربيني كـه بـراي عكسـبرداري در     ] بـرداري  قشهن [
  رود سازي به كار مي نقشه

 surveying camera  برداري دوربين  نقشه .متـ 
  

 aerial camera  هوايي دوربين 

دوربيني كـه بـراي عكسـبرداري در     ] بـرداري  قشهن [
 هواگرد طراحي شده است

  
 rotation, tree‐age rotation  دوره

فاصلة زمـاني ميـان زادآوري تـا رسـيدن      ]جنگل[
  درختان به دار قابل برداشت

  
 period of vibration  دورة  ارتعاش

ارتعـاش   زمان الزم براي تحقـق يـك   مدت ]فيزيك[
  كامل

 ,financial rotation  دورة  اقتصادمبنا
  economic rotation 

ــل[ ــين  دوره ]جنگ ــه در آن تعي ــان   اي ك ــدة زم كنن
برداشت يك عامـل اقتصـادي اسـت كـه لزومـاً      

 ارتباطي با معيارهاي فيزيكي رويشگاه ندارد
  

  tidal period  دورة  تناوب  كشَند
دو فراكشَـند يـا   زمان ميـان   مدت ] شناسي قيانوسا [

 دو فروكشَند متوالي

 دورة  كشَند .متـ 

  
 stand‐age rotation  مبنا دورة  توده

اضـافة زمـان تـأخير در     مجموع دوره بـه   ]جنگل[
 توده )regeneration(زادآوريِ 

  
 ,physical rotation  مبنا دورة  حجم

  technical rotation 
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ورت اي كه در آن برداشت زماني ص دوره ]جنگل[
گيرد كه درختان به اندازه يـا حجـم معـين و     مي

ري   هـاي چـوب   متناسب با معيارهاي كارخانـه  بـ
 رسيده باشند

  
 biological rotation  مبنا دورة  زيست

اي كه در آن برداشت در هنگام مرگ  دوره ]جنگل[
 شود درختان و قبل از پوسيدگي آنها انجام مي

  
 acceleration period  دورة  شتاب

زايــي و فرســايش  اي از كــاواك دوره ] خــوردگي [
گيـري فـرا    برخورد مايع كه پس از مرحلة شـكل 

رسـد و در آن سـرعت فرسـايش از مقـادير      مي
 يابد نزديك به صفر تا بيشينه افزايش مي

  
  دورة   تناوب  كشَند  ←دورة  كشَند  

 replication fork دوشاخة  همتاسازي

اثر باز شدن  ه برساختاري دوشاخه ك ] شناسي ژن[
دو رشتة دناي در حـال همتاسـازي بـه وجـود     

 آيد مي
  

 ,diplacusis  دوشنوي
  paracusis duplicate, double hearing 

كـه در آن يـك    پراشـنوي نـوعي   ] شناسي نواييش [
  شود صورت دو صدا شنيده مي  صدا به

  
 bipolarity  دوقطبيت

وضعيتي كـه در آن جهـان بـه دو قطـب      ] ياسيس[
ــدرت    ر ــري دو ابرق ــه رهب ــورها ب ــب از كش قي

 شود متخاصم تقسيم مي
  

 ,deformation twin  دوقلوي  دگرشكلي

  glide twin 

بلوري دوقلو كـه در نتيجـة دگرشـكلي در     ] زمين[
 آيد بلور قبلي به وجود مي

  
 دوقلويي  دگرشكلي

   deformation twinning 

دوقلويي يك بلور كه در نتيجة لغـزش بـه    ] زمـين [
  جود آمده استو
  

 dualism  گرايي دوگانه

باور به اينكه ذهن و بـدن دو قلمـروِ    ] شناسـي  روان[
مســتقل بــا دو جــوهر متمايزنــد كــه بــا يكــديگر 

 تعامل دارند

  
 doublespeak  گويي دوگانه

سازي مقصـود واقعـي در گفتـار و     پنهان ] نظامي[
 نوشتار
 ,amphiphilic دوست دومحيط

  amphipathic 

اي كه در مولكولهـاي آن هـر    ويژگي ماده ] شيمي[
گريـز وجـود    دوست و حـالل  دو نوع گروه حالل

 داشته باشد

  
 ديپلماسي  چندمسيره

   multi‐track diplomacy 

زمان و  صورت هم پيشبرد ديپلماسي به  ] ياسـي س[
هماهنگ از چند مسير رسمي و غيررسـمي، امـا   

 هماهنگ
  

 هديپلماسي  دومسير
   twin‐track diplomacy  
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زمان و  صورت هم  پيشبرد ديپلماسي به ] ياسـي س[
  هماهنگ از دو مسير رسمي و غيررسمي

  
 دو  مسير  ديپلماسي

   second track diplomacy, 
  track two diplomacy,  
    citizen diplomacy  

اي كـه از مجـاري غيررسـمي     ديپلماسي ] ياسـي س[
ر نظ مانند سفر ورزشكاران و هنرمندان يا تبادل 

  شود وران دنبال مي دانشگاهيان و انديشه
  

 view  ديد

  جلوة بصري يك مكان يا گستره ]موميع[
  انداز، منظره چشم .متـ 

 

 سازي  اطالعات ديداري
   information visualisation 

ــداريك [ ــومي و    ] تاب ــديهاي مفه ــتفاده از توانمن اس
شناختي انسان براي درك بهتر اطالعات پيچيده 

 به كمك بازنمودهاي نگاشتاريو انتزاعي 

  
  look‐out man, look‐out 1  ديدبان

  برعهدة اوست ديدبانيفردي كه  ] دريايي[
  

  look‐out 2, look‐outs  ديدباني
ــايي[ ــزات    ] دري ــايل و تجهي ــة وس ــتفاده از كلي اس

موجود اعم از ديداري و شنيداري بـراي پـايش   
  خطرات احتمالي در اطراف كشتي

  
 paleoseismology  سيشنا زلزله ديرينه

هاي پيش از تاريخ بر  لرزه مطالعة زمين ]ژئوفيزيك[
 شناختي پاية شواهد زمين

  
 ,dry farming  كاري ديم
 dryland farming, rainfed agriculture 

كشـــت گياهـــان در نـــواحي خشـــك و  ]زراعـــت[
خشك با استفاده از نزوالت جـوي و بـدون    نيمه

 آبياري
  

 sidewall  ديواره

قـرار   طوقـه و  شـانه كه بين  تايربخشي از  ] تاير[
 دارد

  



  

  ذ
 nativist  گرا ذات

 باور دارد گرايي ذاتفردي كه به  ] شناسي روان[

  
 nativism  گرايي ذات

ــي روان[ ــن    ] شناس ــاس آن ذه ــر اس ــه ب ــي ك   نگرش
 

ســاختارهاي ذاتــي معينــي دارد و تجربــه نقــش 
 كند محدودي در پديدآيي معرفت ايفا مي

  

 cloud particle  برذرة  اَ

]ودهندة اَبر هريك از اجزاي اصلي تشكيل ]ج 
  

  باران زيست  ←باران   ذره
 



  

  ر
  رآكتور  فراگرمايي

  واكنشگاه  فراگرمايي  ←
  

  رآكتور  گرمايي
  واكنشگاه  گرمايي  ←

  
 source‐sink  ـ مقصد رابطة  مبدأ

رابطة ميان دو بخش يك سامانه يـا   ]ت، گياهيزراع[
ــدام ــد فتوســـنتز     دو انـ ــك گيـــاه در فراينـ يـ

)photosynthesis(     كه در آن يـك بخـش در حكـم
كند و بخش ديگر  توليدكننده، يعني مبدأ، عمل مي

 در حكم محل تجمع يا مصرف، يعني مقصد
  

 ride quality  راحتي  سفر

ــهري درون[ ــايتي   ] ش ــودگي و رض ــزان آس ــه  مي ك
حركـت از   مسافر در يك وسـيلة نقليـة در حـال    

دت و بسامد ارتعاش، تاب، غلـت، تكـان   لحاظ ش
ناشي از تغيير آهنگ شـتاب و جـز آن احسـاس    

 كند مي
  

 رادار  آشكارسازي  اَبر
   cloud‐detection radar 

]وراداري كه براي آشكارسـازي ذرات اَبـر و    ]ج
دهنـدة   متمايز كردن آنها از ذرات بزرگتر تشكيل

 بارش طراحي شده است
  

 ز  دشمنرادار  شناخت  دوست  ا
    identification friend or foe 

اي الكترونيكي در مخـابرات بـراي    سامانه ] نظامي[
شناســايي كــه بــه منظــور فرمــان و واپــايش از 

  طريق رادار طراحي شده است
 IFF  رشداد .اختـ 

  
  راستاي  تدفين  ←راستاي  بدن  

  
 ,burial orientation  راستاي  تدفين

  skeletal orientation 

راستاي قرار گرفتن جسد در هنگام  ] شناسي باستان[
  تدفين

 body orientation  راستاي  بدن .متـ 
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 grave orientation  راستاي  گور

وضعيت چالة گور نسبت بـه چهـار    ] شناسي باستان[
 جهت اصلي
  ساآوندراستاي  نَ

    container orientation 

چه يا خمره يا هر آن تابوتوضعيت  ] شناسي باستان[
نسبت به چهـار جهـت   باشد حاوي بقاياي جسد 

 اصلي
  

 sirloin  راسته

كـه در دو طـرف    ة دامبخشي از الشـ  ]غذا نّاوريف [
 قرار دارد باالرانستون فقرات پيشتر از 

  
 Rafflesia  رافلزيا

با پانزده تـا   رافلزيائياناي انگلي از  سرده ] گياهي [
نــوزده گونــه كــه همگــي بــومي آســياي جنــوب 

ستند؛ اين گياهان ساقه و ريشه و برگ شرقي ه
واقعي ندارند و تنها بخش قابـل رؤيـت آنهـا در    

گلبرگي  و پنجبيرون از بافت ميزبان، گلي درشت 
هاي مختلف ممكن اسـت بـيش    است كه در گونه

متـر قطـر و تـا ده كيلـوگرم وزن      سـانتي  100از 
     داشته باشد؛ بو و ظاهر ايـن گـل ماننـد گوشـت

دور   ب جمع شدن مگـس بـه  فاسد است كه موج
آن و انتقال گرده از گلهاي نـر بـه گلهـاي مـاده     

  شود مي
نام اين سرده و تيرة منسوب به آن از نام سر توماس اسـتمفورد  * 

حـاكم بريتانيـايي   ) Sir Thomas Stamford Raffles(رافلـز  
 .سوماترا گرفته شده است

  
 Rafflesiaceae  رافلزيائيان

سـانان انگلـي بـا سـه      الپيگياي از مـ  تيره ] گياهي [
بيست گونه كه در شرق و جنوب حدود سرده و 

رويند؛ اين گياهان ساقه و بـرگ   شرقي آسيا مي

گونـــه بافـــت فتوســـنتزكننده  و ريشـــه و هـــيچ
)photosynthetic(     ندارند و گلهـاي آنهـا بـر روي

ها يا بخشهاي پاييني سـاقة گيـاه ميزبـان     ريشه
ن انگــل داخلــي قــرار دارد؛ برخــي از ايــن گياهــا

 اي از انگوريان هستند سرده
 shank 2  ران

  هر يك از اندامهاي حركتي پسين دام ]غذا نّاوريف [
  

 ,gravimeter drift  سنج رانة  گراني
  gravity‐meter drift, 
  drift of gravimeter 

تغيير تـدريجي و ناخواسـته در مقـدار     ]ژئوفيزيـك [
رانـي  گيـري گ  مرجعي كـه بـر اسـاس آن انـدازه    

  شود انجام مي
  

 راهبرد  گردآوري  اطالعات
   information gathering strategy 

جويان  رويكردها و فرايندهايي كه اطالع ] تابداريك [
 گيرند براي دسترسي اطالعات به كار مي

  

 toll road  راه  عوارضي

توان  راهي كه با پرداخت عوارض مي ] شهري درون[
 از آن عبور كرد

  
 tactics  راهكنش

ــامي[ ــه . 1 ] نظ ــوة ب ــا در رزم  نح ــارگيري نيروه   ك
اســتفاده از حــداكثر تــوان رزمــي يگانهــا بــا  . 2

جـايي هماهنـگ و مـنظم آنهـا در      آرايش و جابه
 برابر دشمن

  

 tactician  شناس راهكنش

جـايي نيروهـا و    فردي كه متخصص جابه ] نظامي[
 كارگيري آنها در ميدان نبرد است به



  اي اَبر  تاوه گون راه

 

  

 tactical  راهكنشي

كـارگيري نيروهـا در    آنچه مربوط بـه بـه   ] نظامي[
  ميدان نبرد است

  
 vortex cloud street  اي اَبر  تاوه گون راه

]واَبري كه با تاوة غلتكي همراه است گون راه ]ج 
 cybernome راياختمان

ــي ژن[ ــاختارها و   ] شناسـ ــگ از سـ ــامي هماهنـ نظـ
 كاركردهاي ثابت و متغير ياختة زنده

  
 cybernomics ناسيش راياختمان

شـــامل راياختمـــان مطالعـــة علمـــي  ] شناســـي ژن[
و  شناسي رونوشتگانو  شناسي ژنگاندانشهاي 
ــان ــتگان  پروتگـ ــي و دگرگشـ ــي  شناسـ شناسـ

)metabolomics( 
  

 caucus  رايزنش

ــيس[ ــوالً    ] ياس ــدود، معم ــي مح ــايي گروه گردهم
مشي  اعضاي يك حزب سياسي، براي تعيين خط

  تخاباتيا راهبرد يا نامزد ان
  

  information relevance  ربط  اطالعاتي
اي از مـدارك   چگونگي انطباق مجموعـه  ] تابداريك [

 يا مدركي واحد با نياز اطالعاتي كاربر

  
 ,flag discrimination  رجحان  پرچم

  cargo preference 

اولويتي كه يك دولت در جهت جذب كاال  ] دريـايي [
ثبــت  آن بــه پــرچمبــراي كشــتيهايي كــه تحــت 

انــد قائــل اســت، صــرفنظر از مالحظــات  رســيده
 تجاري حاكم بر حمل كاال

  
  رخ  انحاللي  ←رخ  انحالل  فشاري  

  
  solution cleavage  رخ  انحاللي

ناپذير  هاي بازماندة انحالل رخي كه با رگه ] زمـين [
هاي  هاي طويل يا ورقه يا سوگيري ترجيحي دانه

  شود ميكا مشخص مي
 انحالل  فشاري رخ  .متـ 

  pressure solution cleavage 
 رخداد  آلودگي  هوا

   air pollution episode  
هـاي   افزايش نامعمول غلظـت آالينـده   ]زيست محيط[

هوا در يك دورة زماني كه ممكن اسـت موجـب   
  بيماري يا مرگ شود

  
خ  سنگلوحي  ر  slaty cleavage 

ي از ا هـاي كشـيده   رخي كـه در آن حـوزه   ] زمين[
هـايي از   هاي كوارتز يـا فلدسـپار بـا اليـه     انبوهه

 شوند ميكا از هم جدا مي
  

 spaced cleavage  دار رخ  فاصله

هاي مشـخص يـا سـطوحي     رخي با حوزه ] زمين[
 شوند كه با نواحي فاقد رخ از هم جدا مي

  
 basal cleavage  اي رخ  قاعده

 يا رخي كانيايي به موازات صفحة قاعده ] زمين[
  

 crenulation cleavage  اي رخ  كنگره

هاي  رخي ناشي از سوگيري ترجيحي اليه ] زمـين [
خـوردگي   هاي كاني كه بر اثر چـين  سنگ يا دانه

 آيد وجود مي ريزمقياس به 
  



 راياختمان

 

 pencil cleavage  رخ  مدادي

  رخي كـه باعـث شكسـته شـدن سـنگ بـه       ] زمين[
، شـبيه بـه مـداد،    صورت قطعات دراز و كشيده

  شود يم
 pencil structure  ساختار  مدادي .متـ 

  
 profile 1 نما رخ

يافته از  خالصه يا تحليلي سامان ] شناسـي  روتگانپ [
صورت نمـودار يـا جـدول، كـه      ها، اغلب به  داده

هــاي بــارز آنهــا را نشــان   صــفات و مشخصــه
 دهد مي

 profiling نمانگاري رخ

 نما رختهية يا ترسيم  ] شناسي روتگانپ [

  
 نمانگاري  پروتگان رخ
  proteomic profiling 

استفاده از برچسبهاي شـيميايي   ] شناسي روتگانپ [
ــروتئين  ــال از پـ ــايي فعـ ــراي گروههـ ــا در  بـ هـ

مخلوطهـــاي پيچيـــده و نيـــز تشـــخيص نقـــش 
 كاركردي اين گروهها

  
 protein profiling نمانگاري  پروتئين رخ

ملي از پروتئينهـا  تهية فهرست كا ] شناسي روتگانپ [
 و پپتيدهاي يك سامانة زيستي در زماني معين

  
 protein profile نماي  پروتئين رخ

ــانپ [ ــدها و   ] شناســي روتگ ــاملي از پپتي ــة ك مجموع
 نمانگـاري  رخپروتئينهاي يك نمونة خاص كه در 

 شود بازنمايي مي پروتئين

  
 diameter class  قطري  ردة

ــازه ]جنگــل[ ــه ب ي از قطرهــاي ســاقة ا اي كــه دامن
بـرداري در آن   بندي و بهـره  درختان براي طبقه

 گيرد قرار مي
  

 conjugacy class  ردة  مزدوجي

مجموعة همة اعضايي از يك گروه كه با  ] رياضـي [
 اند عضو مفروضي از گروه مزدوج

  
 plant‐based diet  پايه رژيم  گياه

كـه در آن بخـش اعظـم     اي غـذايي  برنامـه  ]غذيهت [
و مواد مغذي بـا غـذاهاي گيـاهي تـأمين      انرژي

 شود مي

  
 calcareous clay  رس  آهكي

تـــوجهي  رســـي حـــاوي مقـــدار قابـــل   ] زمـــين[
 كربنات كلسيم

  
  رسانش  استخواني  ←رسا  

  
 رساسازي  اطالعات

   information articulation,  
    articulation of information 

اي كـه   نـه گو  شيوة عرضة اطالعات بـه  ] تابداريك [
راحتي به آن دست يابد يـا آن را   كاربر بتواند به

 درك كند

  
  bone conduction  رسانش  استخواني

انتقــال صــدا بــه حلــزون از راه  ] شناســي نواييشــ [
  ارتعاش جمجمه

  BC  رسا .اختـ 
  

 رسانش  استخواني  مطلق



  رسانش  هوايي

 

   absolute bone conduction  
عيتي در وضـ  رسانش استخواني ] شناسـي  نواييش [

  كه مجراي شنوايي دو گوش كامالً مسدود است
  absolute BC  مطلق  يرسا .اختـ 

  
 رسانش  استخواني  نسبي

   relative bone conduction  
در وضـعيتي   رسانش استخواني ] شناسـي  نواييش [

كــه مجــراي شــنوايي دو گــوش كــامالً مســدود 
  نيست
  relative BC  نسبي  يرسا .اختـ 

  
  air conduction  رسانش  هوايي

انتقال صدا بـه گـوش درونـي از     ] شناسـي  نواييش [
  طريق مجراي شنوايي و گوش مياني

  AC  رسه .اختـ 
 تقارن رسانندگي  بي

   asymmetrical conductivity 

تغيير رسـانندگي در سـطح مقطـع جسـم      ]فيزيك[
رسانايي كه نسبت بـه محـور تقـارن يكنواخـت     

 نيست
  

 رسانندگي  يكسويه
   unilateral conductivity 

ويژگي آرماني هر جزء مداري كه جريان  ]فيزيـك [
  كند را فقط در يك جهت هدايت مي

  
  رساي  مطلق

  سانش  استخواني  مطلقر  ←
  

  رساي  نسبي
  رسانش  استخواني  نسبي  ←

  
 waterside deposit  سو رسوب  آب

نمك و رسوب سختي كـه در سـطوح    ] خوردگي [
اثر  كننده بر رجهاي خنكداخلي ديگهاي بخار و ب

هاي عمليات  آب و محصوالت خوردگي و نهشته
هـاي   هـا و بازدارنـده   كننده شيميايي، مانند پخش

  شود موجود در آن ايجاد مي
 رسوب  سمت  آب .متـ 

  
 fireside deposit  سو رسوب  آتش

ــدة حاصــل از   ] خــوردگي [ ــالقوه خورن رســوب ب
  كنند احتراق سوختهايي كه سرباره توليد مي

  رسوب  سمت  آتش .متـ 
  

 ,biogenous sediment  زاد زيست  رسوب
  biogenic sediment  

رســوباتي كــه گياهــان يــا  ] ي، زمــينشناســ قيــانوسا [
يـا پوسـتة    آبسـنگهاي مرجـاني  جانوراني مانند 

ــه  ــا اســكلت دياتوم ــا  صــدفها ي ــا  )Diatoms(ه ي
-Forami(داران  يــا روزن )Radiolaria(شــعاعيان 

nifera(  يـــا كوكوليتوفورهـــا)Coccolithophora( 
  كنند ايجاد مي

  
  سو رسوب  آب  ←رسوب  سمت  آب  

  
  سو آتش  رسوب  ←  آتش  سمت  رسوب

  
 lithogenous sediment  زاد رسوب  سنگ

ــانوسا [ ــ قيـ ــينشناسـ ــكل از  ] ي، زمـ ــوباتي متشـ رسـ
ها  تركيبات معدني كه در نتيجة هوازدگي صخره

 شوند ايجاد مي
  



تقارن رسانندگي  بي  

 

  زاد كيهانرسوب  
   cosmogenous sediment, 
  cosmic sediment 

نشيني  حاصل از ته رسوبات ] ي، زمينشناس قيانوسا [
ــز  ــا ذرات ري اي در  شــخانه غبارهــاي كيهــاني ي

 محيطهاي رسوبي
  

  رسانش  هوايي  ←رسه  
  

 direct arrival  رسيد  مستقيم
شدة موجي كـه مسـير بـين     انرژي ثبت ]ژئوفيزيك[

طور مستقيم يا كمي مايل،   رنده را بهچشمه و گي
 كند بدون بازتاب و شكست، طي مي

  

 cheese ripening  رسيدن  پنير

فرايندي كه در طـي آن طعـم و بافـت     ]غـذا  نّاوريف [
  رسد پنير به حد مطلوب مي

  

 ,adult wood  چوب رسيده
  mature wood, outer wood  

 چـوب  جوانهمة بافت چوبي بيرون هستة  ]جنگل[
ها از نظر ابعاد و ساختار كـامالً   ه در آن ياختهك

  اند تكامل يافته
 meat aging  سازي  گوشت رسيده

فرايندي كه در آن بـا آويخـتن الشـه،     ]غذا نّاوريف [
شـود و عطـر و طعـم آن بهبـود      گوشت ترد مي

  يابد مي
  

  رشتة  نارمزگذار  ←رشتة  الگو  
  

  رشتة  رمزگذار  ←رشتة  بامعنا  
  

  رشتة  نارمزگذار  ←درمزگذار  رشتة  پا
  

  رشتة  نارمزگذار  ←رشتة  پادمعنا  
  

 lagging strand رشتة  پيرو

طور گسسته بـه    اي از دنا كه به رشته ] شناسـي  ژن[
 شود دنبال همتاسازي رشتة پيشرو ساخته مي

  
 leading strand رشتة  پيشرو

ــي ژن[ ــته ] شناسـ ــد   رشـ ــه در فراينـ ــا كـ اي از دنـ
سـاخته   3′ بـه  5′طور پيوسـته در   بههمتاسازي 

 شود مي
  

 ,coding strand رشتة  رمزگذار
  non‐transcribed strand 

اي از مـارپيچ دنـا كـه تـوالي آن      رشته ] شناسي ژن[
  مشابه توالي رِناپ ژن مربوط است

  sense strand  رشتة  بامعنا .متـ 
 plus strand  رشتة  مثبت       
 non template strand  رشتة  ناالگو       

  
 sloven, beard  ماند رشته

شـدة تنـة درخـت كـه بـه       زوائد بخش قطع ]جنگل[
هايي بر روي كُنـده يـا در انتهـاي     صورت رشته

 خورد بينه به چشم مي گرده
  رشتة  رمزگذار  ←رشتة  مثبت  

  
  رشتة  نارمزگذار  ←رشتة  منفي  

  
  رشتة  رمزگذار  ←رشتة  ناالگو  

  
  ,non‐coding strand ذاررشتة  نارمزگ

    transcribed strand 



  رشك  قضيب

 

اي از مــارپيچ دوگانــة دنــا كــه  رشــته ] شناســي ژن[
  است رشتة رمزگذاررمزگذار نيست و مكمل 

  template strand  رشتة  الگو .متـ 

  anticoding strand  رشتة  پادرمزگذار        
  antisense strand  رشتة  پادمعنا        
  minus strand  نفيرشتة  م        

  
  رشداد
  رادار  شناخت  دوست  از  دشمن  ←

  
 substrate  رشدمايه

اي كـه نيـاز غـذايي و بسـتر      هر ماده ]زيسـت  محيط[
 زيست ريزاندامگانها را فراهم كند

  
 envy  رشك

هيجان منفي و ناشـي از ناخشـنودي    ] شناسي روان[
و انزجار حاصل از مشاهدة پيشرفت و موفقيت 

 ديگري

  
 penis envy  قضيب  رشك

ــدام   ] شناســي روان[ اشــتياق مادينــه بــراي تملــك ان
 جنسي نرينه

  .تي.ام.رصدخانة  ام
   MMT Observatory, MMTO 

اي كه مؤسسـة اسـميت    رصدخانه ] رصدي جومن  [
ــه      ــا آن را ب ــگاه آريزون ــونين و دانش ــور  س ط

 5/6 .تـي .ام.تلسـكوپ ام كنند و  مشترك اداره مي
 داردمتري در آن قرار 

  
  رفتار  اطالعاتي

    information behaviour, IB 

انســان در مواجهــه بــا منــابع و  كــنش ] تابــداريك [
 اطالعاتيهاي مجرا

  
  health behaviour  محور رفتار  سالمت

 دسـت   رفتارهايي كـه فـرد بـراي بـه     ]سالمت علوم[
و پيشگيري از  سالمتآوردن يا حفظ يا بازيابي  

  دهد بيماري انجام مي
  
  فتار  كاربري  اطالعاتر
    information use behaviour 

پيونـد  حاصـل از  كنش عيني يـا ذهنـي    ] تابـداري ك [
 شده و دانش فرد اطالعات كسب

  
  ,fretting wear  رفتگي  اصطكاكي

    fretting 

اثر حركـت ارتعاشـي    نوعي رفتگي بر ] خوردگي [
يا نوساني با دامنة محدود كـه حاصـل آن جـدا    

  سيار ريز از سطح تماس استشدن ذرات ب
  

 fatigue wear  رفتگي  خستگي

اثر شكسـت   رفتگي سطح يك قطعه بر ] خوردگي [
 حاصل از خستگي ماده

  
 abrasive wear  رفتگي  سايشي

تخريب مكانيكي سـطح مـاده بـر اثـر      ] خـوردگي  [
حركت نسبي آن در تماس با سطحي ديگر يا در 

 تماس با ذرات جامد

 erosive wear  رفتگي  فرسايشي

نـــوعي رفتگـــي در جـــدارة داخلـــي  ] خــوردگي  [
ها كه بر اثر برخورد ذرات  تجهيزات انتقال شاره

جامد يا فرسايش دوغابي يا برخورد قطركهـاي  
 آيد مايع يا فرسايش كاواكي پديد مي

  



تي.ام.رصدخانة  ام . 

 

  ناوش  ←رقص  محوري  
  

  خاكستر ريزش    ←رگبار  خاكستر  
  

 stratum رگه

تة منفرد همگـون و همجـنس و   نهش ] شناسي باستان[
نگاري قابل مشـاهده   همرنگ باستاني كه در اليه

 باشد

  
 cloud streaks  گان  اَبر رگه

]وهايي از اَبر كـه در امتـداد مسـيرهاي     انبوهه ]ج
 باريك، مستقيم يا خميده، قرار گرفته باشند

  
 ,initiation codon  رمزة  آغازش

  start codon, initiator codon 

ــي ژن[ اي در رِنــاپ كــه در جريــان    رمــزه ] شناس
ــروتئين    ــيد پــ ــتين آمينواســ ــه، نخســ ترجمــ

  كند ساخت را تعيين مي درحال
 initiator 2 2آغازگر .متـ 

 translation initiation  ترجمه  آغازگاه       
 site 

  
  ,RNA polymerase  رِنابسپاراز

    DNA‐dependent RNA polymerase 

كه رشتة پادمعناي مـارپيچ   اي مايه زي ] شناسي ژن[
اي  رشـته  دوگانة دنا را الگوي ساخت رِنـاي تـك  

  دهد قرار مي
 transcriptase  رونوشتاز .متـ 

  رِناي  تداخلگر  كوچك  ←رِناتك  
  

  تداخل  رِنايي  ←رِناخاموشي  
  

 RNase, ribonuclease  رِناز

اي كـه پيونـدهاي نوكلئوتيـدي     مايه زي ] شناسي ژن[
  كندش رِنا را مي

  
  رِناي  پادمعنا  ←رِنام  

  

  رِناي  بازدارندة  كوچك
  رِناي  تداخلگر  كوچك  ←

  
  ,antisense RNA, aRNA  رِناي  پادمعنا

    asRNA 

اي رِنـا كـه تـوالي     رشـته  مولكـول تـك   ] شناسي ژن[
نوكلئوتيدي آن مكمل تـوالي نوكلئوتيـدي رِنـاي    

  بامعنا يا رِناي پيك است
  complementary RNA  رِناي  مكمل .متـ 

 cRNA  رِنام .اختـ 
  

 رِناي  تداخلگر  كوچك
  mall interfering RNA 

نوكلئوتيدي كـه   22تا  21رِناي كوچك  ] شناسـي  ژن[
  در تجزيه و منع رونويسي رِنا نقش دارد

  siRNA  ناتكرِ .اختـ 
  رِناي  بازدارندة  كوچك .متـ 

  small inhibitory RNA 
  

  دمعنارِناي  پا  ←رِناي  مكمل  
  

  آمدة پخته رنگدانة  گوشت  عمل
    cooked cured‐meat pigment 

رنگدانــة حاصــل از گلبولهــاي قرمــز  ]غــذا نّــاوريف [
هاي جانبي هـر مجتمـع    خون دام كه از فراورده

  كشتارگاهي است
  CCMP    رنگوپخت .اختـ 
 chlorosis  رفتگي رنگ



  كاوانه درماني  روان روان

 

شدگي اندامهاي سـبز گياهـان    رنگ بي ]زيست محيط[
بيماري يـا كمبـود مـواد غـذايي يـا تـأثير       اثر  بر

 هاي هوا آالينده
  

  رنگوپخت
  آمدة  پخته رنگدانة  گوشت  عمل  ←

  

 weld procedure  روال  جوش

ســـامانة كامـــل جوشـــكاري شـــامل  ] متـــالورژي[
اي مانند مواد و هندسـة اتصـال    متغيرهاي عمده

و تنظيم و راه انداختن تجهيزات و تنظيم جريـان  
 دماهاي مراحل مختلفگاز يا برق و 

  

 check‐out procedure روال  خروج

مهمـان   زمان خـروج تشريفاتي كه در  ] ردشگريگ [
 شود انجام مي

  

 check‐in procedure روال  ورود

مهمـان   زمـان ورود تشريفاتي كـه در   ] ردشگريگ [
 شود انجام مي

  

  psychodynamics 1   پويه روان
آگـاه  ة خوديزندالگوي نيروهاي برانگ ] شناسي روان[

گــاه كــه منجــر بــه رخــداد يــا حالــت  خودآيــا نا
 شود شناختي خاصي مي روان

  

  psychodynamics 2  شناسي پويه روان
هاي تحول و  هر ديدگاهي كه بر جنبه ] شناسي روان[

تغييــر و تعامــل فراينــدهاي ذهنــي و هيجــاني و 
 كيد داشته باشدأانگيزشها و سائقها ت

  

  هكاوان درماني  روان روان
    psychoanalytic psychotherapy 

سنتي يـا   كاوي رواندرمان به روش  ] شناسي روان[
درمـانيِ   هاي خـاص آن نظيـر روان   يكي از گونه

 (psychodynamic psychotherapy)پويشي  روان

  شناسي  تحليلي روان
    analytic psychology 

اي از مطالعه و تفسـير روان و   شيوه ] شناسي روان[
ي آن بــر اســاس ارزشــهاي فلســفي و اختاللهــا

و ســائق  (primordial)نمادهــا و تصــاوير ازلــي 
  كــه كــارل  (self fulfillment)خودكامرواســازي 

  گذاري كرده است يونگ آن را پايه
  

  نگر شناسي  ژرفا روان
    depth psychology 

شناسي و  رويكردي عمومي در روان ] شناسي روان[
و هيجانـات را   درماني كه منشـأ آشـفتگيها   روان

 كند در فرايندهاي ذهني ناخودآگاه جستجو مي

  
 psychoanalyst, analyst  كاو روان

درمانگري كـه آموزشـهاي نظـري و     ] شناسي روان[
ــي  ــاوي روانعمل ــون    ك ــت و از فن ــده اس را دي
در درمــان اخــتالالت روانــي بهــره   كــاوي روان
 برد مي

  
 psychoanalytic  كاوانه روان

ــرد   و ] شناســي روان[ ــر رويك ــي ب ــي آنچــه مبتن يژگ
 است كاوي روان

  
 lay analyst  كاو  غيرپزشك روان

اي كـه در حـوزة    ديـده  فـرد آمـوزش   ] شناسي روان[
كند و پزشـك   فعاليت مي كاوي غيرپزشكي روان
 نيست

  



شناسي  تحليلي روان  
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 psychoanalysis  كاوي روان

رويكردي به ذهن و اختاللهاي رواني  ] شناسي روان[
فـرض اساسـي كـه     و نحوة درمان آنها بـا ايـن  

ــا در    ــردازش آنه ــي و پ ــاي ذهن ــتر فعاليته بيش
 دهد ضمير ناخودآگاه رخ مي

  كاوي  ادبيات روان
    literary psychoanalysis 

كاوي در تفسـير متـون    كاربرد روان ] شناسـي  روان[
 ادبي

  
  كاوي  با  نظارت روان

    control analysis, supervised analysis, 
  supervisory analysis 

اي كه كارآموز بـا   كاوانه رواندرمان  ] شناسي روان[
ــايي   ــارت و راهنم ــاو رواننظ ــام   ك ــرب انج مج

 دهد مي

  
  كاوي  سنتي روان

    orthodox psychoanalysis,  
    classical psychoanalysis 

هيچ جرح  اي كه بي كاوانه درمان روان ] شناسي روان[
د و تعديلي به راهكارهاي بنيادين زيگموند فرويـ 

 پايبند است

  
 lay analysis  كاوي  غيرپزشكي روان

اي كـــه فـــرد  كاوانـــه رواندرمـــان  ] شناســـي روان[
دهد كه در حوزة نظـري و   غيرپزشكي انجام مي

 آموزش ديده است كاوي روانعمليِ 

  
  كاوي  كاربردي روان

    applied psychoanalysis 

كــاوي در  كــارگيري اصـول روان   بـه  ] شناسـي  روان[
يي غير از حوزة باليني ماننـد ادبيـات و   ها حوزه

 هنر و دين

  
 child analysis  كاوي  كودك روان

بـراي   كـاوي  رواناستفاده از اصول  ] شناسـي  روان[
 درمان كودكان

  كاوي  مستقيم روان
    direct psychoanalysis 

شـدة   وتعـديل  استفاده از فنـون جـرح   ] شناسي روان[
ــا   روان ــاط مســتقيم ب ــراي ارتب ضــمير كــاوي ب

 پريش ناخودآگاه بيمار روان

  
  كاوي  ناسنجيده روان

    wild psychoanalysis 

مبتني بـر برداشـت    كاوي رواننوعي  ] شناسي روان[
سطحي و شتابزده كه از روشها و فنون اصـلي  

گيــرد و بــه انــدرزدهي  فاصــله مــي كــاوي روان
مستقيم به بيمار و تفسير رفتار او، پيش از آنكه 

ا آمــادگي داشــته باشــد،   بــراي شــنيدن آنهــ  
 پردازد مي

  
  نژندي  انتقال روان

    transference neurosis 

ــي روان[ ــاوي رواندر  ] شناســـ ــهاي كـــ ، واكنشـــ
اي كه فراينـد انتقـال آنهـا را ايجـاد      نژندانه روان
ــي ــدد     م ــة مج ــا و تجرب ــا ناشــي از احي ــد ام كن

ــربه  ــها و ض ــي   تعارض ــاي روان در  (trauma)ه
 دوران كودكي بيمار هستند

  
 bedspread, bedcover  روتختي



  روز  قمري

 

دار كـه بـر روي    اي غالبـاً طـرح   پارچه ] ردشگريگ [
 اندازند تخت مي

  
 hot stripping  سازي  داغ روت

ــوردگي [ ــا    ] خ ــگ ب ــة رن ــتن و زدودن الي برداش
فرايندي شيميايي كـه معمـوالً در آن از محلـول    

 شود قليايي داغ استفاده مي
  

 cold stripping  سازي  سرد روت

برداشتن و زدودن الية رنگ غالباً بـه   ] خوردگي [
 وري در دماي محيط روش غوطه

  
 weld face, face of weld  روجوش

سطح آخرين مادة جوشي كه بـر روي   ] متالورژي[
 نشيند قطعه مي

  
 dressing 1  روريز

دهنده  مخلوط روان مواد غذايي و طعم ]غذا نّاوريف [
ن بر روي غـذا  كرد  طعم كه براي تزيين و خوش

 ريزند مي

  
 dressing 2  روريزي

بـر روي غـذا بـراي     روريـز افـزودن   ]غـذا  نّاوريف [
  كردن آن  طعم تزيين و خوش

  
 cloudy day  روز  اَبري

]و75روزي كه در بيشتر ساعات آن بـيش از   ]ج 
درصد آسـمان از اَبرهـاي كـدر پوشـيده شـده      

 است
  

  روزاك

  كافيايمن  و    برآوردي  روزدريافت  ←
  

  روزدريافت  برآوردي  ايمن  و  كافي
    estimated safe and adequate daily  
    dietary intakes 

شده براي آن دسـته   مقدار دريافت توصيه ]غذيهت [
از مواد مغذي كه اطالعـات كـافي بـراي تـدوين     

آنهــا وجــود » شــدة رواداشــت رژيمــي توصــيه«
  ندارد
 ESADDIs    روزاك .اختـ 

  
  روز  كشَندي  ←  روز  قمري

   tidal day  روز  كشَندي
فاصلة زماني ميـان دو   ] يبردار ي، نقشهشناس قيانوسا [

  النهار عبور متوالي ماه از يك نصف
  lunar day  روز  قمري .متـ 

  
 epigeal  روزميني

ويژگي گياهي كـه در هنگـام جوانـه زدن     ]زراعت[
هــاي آن در بــاالي ســطح خــاك قــرار   بــذر لپــه

 گيرد مي
  
 loophole وزنهر

كـه   سنگرمنفذ يا شكافي باريك در ديوار  ] نظامي[
 كنند از آن تيراندازي مي

  
 off‐hire days  روزهاي  خارج  از  اجاره

تعداد روزهـايي كـه كشـتي در وضـعيت      ] دريايي[
 است خارج از اجاره

  
 ice day  روز  يخي



 روز  كشَندي

 

]وشناسـي، روزي كـه بيشـينة دمـاي      در اقليم ]ج
ــ ــوا در ابزارپ ــة  ه ــيش از صــفر درج ــه ب وش ب
 رسد سلسيوس نمي

  
  ,top cap, tread cap  روساخت  رويه

    toe cap 

 رويهدار  الية فوقاني و نقش ] تاير[
  

 mortuary practice  روش  تدفين

شيوة عملي اجـراي آداب و رسـوم    ] شناسي باستان[
  درگذشتگان در يك جامعه تدفين

  
 control method  روش  واپايي

ــل[ ــة   روي ]جنگ ــر پاي ــل ب ــديريت جنگ ــردي در م ك
درصـد يـا    هـاي صـد   اي از آمـاربرداري  مجموعه

اي از موجودي سر پا براي واپايي مستمر  نمونه
 روند پراكنش قطري درختان

  
 bead butter, bead lube  روغن  طوقه

الزم بـراي جلـوگيري از    )lubricant(ليزانـة   ] تاير[
ي و جااندازي آسان آن بر رو تايرصدمه ديدن 

 )rim(رينگ 

  
  fairway, mid‐channel  روگاه

ــايي[ ــاي   ] دريـ ــي از آبهـ ــاوشبخشـ ــذير نـ در  پـ
هــا و بــين بنــادر و ورودي بنــادر كــه  رودخانــه

  گذاري شده است عالمت
  

 Rubia  روناس

ــاهي [ ــرده ] گيــ ــياناي از  ســ ــي و  روناســ علفــ
اي چندسالة خزنده يا باالرونـده بـا    درختچه نيمه

ريقا و نـواحي معتـدل   گونه كه بومي اف 60حدود 

آسيا و امريكا هستند؛ گلهـاي كوچـك آنهـا پـنج     
شان  آذين رنگ دارد و گل گلبرگ به رنگ زرد كم

اسـت؛ از ريشـة ايـن گياهـان     اي متـراكم   خوشه
  كنند رنگ سرخ تهيه مي

  
 Rubiaceae  روناسيان

ــاهي [ ــره ] گي ــل تي ــي اي از گ ــاً   سپاس ــانان غالب س
رونده يا علفي اي و گاهي درختي يا باال درختچه
گونه كـه در منـاطق    6000سرده و  600با حدود 

گرم مرطـوب بـاالترين تنـوع را دارنـد؛ آرايـش      
برگها معموالً متقابل بـا ظـاهري فـراهم اسـت و     
گلهايشان معموالً دوجنسي و جام و كاسة آنهـا  
چهار تا پنج لَپي است و چهار تا پنج پرچم و دو 

  برچه دارند
  

  ارازرِنابسپ  ←رونوشتاز  
 transcriptosome تن رونوشت

همتافتي از پروتئينها كه در رونويسـي   ] شناسي ژن[
 يك ژن نقش فعال دارد

  
 transcriptome رونوشتگان

ــي ژن[ ــه    ] شناس ــوط ب ــتهاي مرب ــة رونوش مجموع
  شدة يك ژنگان ژنهاي بيان

 expressed genome  شده ژنگان  بيان .متـ 

  
 transcriptomics شناسي رونوشتگان

مجموعـــــة روشـــــهايي كـــــه در  ] شناســـــي ژن[
ــه ــل  تجزي ــتگانوتحلي ــي   رونوش ــه و برخ ياخت

 رود اندامكهاي دروني آن به كار مي
  

 map face  روي  نقشه



  ريزگان  گذرا

 

سويي از بـرگ نقشـه كـه نقشـه بـر       ] برداري قشهن [
 روي آن چاپ شده است

  
 رويكرد  بازساختي ـ واپسرو

   regressive‐reconstructive approach 

درمــاني كــه در آن  روشــي در روان ] شناســي روان[
شود تـا موقعيتهـاي هيجـاني     مراجع تشويق مي

زا را كه در مراحل پيشين زنـدگاني   شديد ضربه
 رخ داده است دوباره تجربه كند

  
 tread 1  رويه

و بسـتر   آج، شـامل  تايرترين بخش  بيروني ] تاير[
 آن، كه با سطح جاده تماس دارد

  
 asceticism  طلبي رياضت

خصوصيتي در فرد يا شيوة زنـدگي   ] شناسي روان[
پوشـي از لـذت و     او مبتني بر خودداري و چشم

ــرفتن و    ــد روزه گ ــايي مانن ــام دادن فعاليته انج
 فس بدنيّن سكوت و انزواجويي و كَف

  tremolo, tremolando ريز
تكرار سريع و ممتد يك نغمـه و گـاه دو    ] موسيقي[

 نغمه

  
  تراشة  پروتئين  ←ريزآراية  پروتئين  

  
 microcrystal  ريزبلور

بلوري كه ماهيت بلورين آن فقـط در زيـر    ] زمين[
 ميكروسكوپ قابل تشخيص است /ريزبين

  
 ريزبين  فراصوتي

   ultrasonic microscope 

ــك[ ــزبين  ]فيزي ــوعي ري ــا    /ن ــه ب ــكوپ ك ميكروس
  كند استفاده از امواج فراصوتي كار مي

  ميكروسكوپ  فراصوتي .متـ 
  

 ash fall  خاكستر ريزش  

  ريزش خاكستر هوابرد از ابر فوراني ] زمين[
  ash shower  رگبار  خاكستر .متـ 

  
 ,microflora ريزگان

  normal microbial flora, flora 

ــرب [ ــرب ]ميكــ ــة   در ميكــ ــي، مجموعــ شناســ
طور طبيعي در محـيط يـا     ريزاندامگانهايي كه به

 محل خاصي وجود دارند
  normal flora  طبيعي  ن ريزگا .متـ 

  
  ريزگان  ←ريزگان  طبيعي  

  
 transient flora ريزگان  گذرا

ــاري ريزگـــان ]ميكـــرب [ ــالقوه  غيربيمـ ــا بـ زا يـ
زايي كـه مـدت كوتـاهي در بـدن سـاكن       بيماري

 شود مي

 ,resident flora ريزگان  مقيم
  commensal flora 

ي كه در يك مقطع سني و بـراي   ريزگان ]ميكرب [
ــ ــت    م ــد روده ياف ــدامي مانن ــوالني در ان دتي ط
 شود مي

  
 woody root  چوبي  ريشة

اي كـه حـاوي بافـت چـوبي ثانويـه       ريشـه  ]جنگل[
 است

  
 shallow‐rooted  سطحي ريشه



 ريزگان  مقيم

 

ويژگي گياهي كه همه يا بخش عمدة  ]ل، زراعـت جنگ[
  كند هاي آن نزديك به سطح خاك رشد  ريشه

  
 deep‐rooted  عمقي ريشه

هـاي آن در   ويژگي گياهي كه ريشـه  ]ل، زراعتجنگ[
  كند اعماق خاك رشد مي

  
 friction rail  ريل  اصطكاكي

ــي[ ــه در    ] ريل ــي ك ــل حركت ــا ري ــاوت ب ــي متف ريل
رود و با اعمال نيرويـي   گيرها به كار مي سرعت

نـورد، سـرعت    معين به دو طرف چرخهاي خـط 
 دهد آنها را در تپة تنظيم كاهش مي

  

 tie saw, tie shear  بندبر ريل

ــي[ ــه    ] ريل ــز ب ــار در خــط مجه ــراي ك ماشــيني ب
بند  مانند يا ابزار برش كه با آن ريل هاي اره تيغه

آساني بتوان  كنند تا به را به سه بخش تقسيم مي
  آنها را از زير خط بيرون كشيد

  بر تراورس .متـ 
  

 bridge tie, bridge timber  بند  پل ريل

ي بزرگتـر از  بندي چوبي كه در ابعـاد  ريل ] ريلـي [
شـود تـا بتـوان از آن بـر روي      معمول تهيه مـي 

  پلهاي داراي عرشة باز استفاده كرد
 تراورس  پل .متـ 

 warped tie  خورده بند  تاب ريل

بندي چـوبي كـه بـر اثـر تـر و خشـك        ريل ] ريلي[
  شدن تغيير شكل يافته است

 خورده تراورس  تاب .متـ 
  

 composite tie  بند  تركيبي ريل

شده از مصـالح گونـاگون    بندي ساخته ريل ] يريل[
  اند اي چسبناك به هم متصل شده كه با ماده

 تراورس  تركيبي .متـ 
  

 adzed tie  اي بند  تيشه ريل

بندي چوبي كه در محـل بـا تيشـه بـه      ريل ] ريلـي [
  شكل مناسب بازسازي شده باشد

  اي تراورس  تيشه .متـ 
  

  بند  درز  ريل ريل  ←بند  درز   ريل
  

 joint tie  بند  درز  ريل ريل

 )bolted joint(پيچـي   بندي كه زير درز ريل ] ريلـي [
  گيرد قرار مي

 بند  درز، تراورس  درز  ريل ريل .متـ 
  

 peaky tie  بند  سرو  كپكي ريل

شده از چـوب درخـت سـرو      بندي تهيه ريل ] ريلي[
  زده كپك
 تراورس  سرو  كپكي .متـ 

  

 ,stone‐block tie  بند  سنگي ريل
  stone block 

  بند قديمي از جنس سنگ نوعي ريل ] ريلي[
 تراورس  سنگي .متـ 

  

 bored tie  دار بند  سوراخ ريل

بندي كه براي سهولت كار، پيشـتر آن   ريل ] ريلـي [
  اند را در محل نصب زينچه سوراخ كرده

 دار تراورس  سوراخ .متـ 
 ,three‐sided tie  گوش بند  سه ريل

  triangular tie 

ضــلعي كــه از آن در  بنــد چــوبي ســه ريــل ] ريلـي [
  شد آستانة سدة بيستم استفاده مي

  گوش تراورس  سه .متـ 
  



  بندگير  دستي ريل

 

 grooved tie  بند  شياردار ريل

بندي كه بر آن شياري بـراي اسـتقرار    ريل ] ريلي[
دندانة زينچة فلزي در محل نشيمنگاه ريل ايجاد 

  شده است
 تراورس  شياردار .متـ 

  

 ,longitudinal tie  ند  طوليب ريل
  longitudinal timber 

بندي كه در زير ريل و در طول آن كار  ريل ] ريلي[
  شود گذاشته مي

 تراورس  طولي .متـ 
  

 substitute tie  بند  غيرچوبي ريل

بنـدي كـه از جنسـي غيـر از      هر نـوع ريـل   ] ريلي[
  چوب ساخته شده باشد

  تراورس  غيرچوبي .متـ 
  

 failed tie  رسودهبند  ف ريل

بندي كه كارايي خود را از دسـت داده   ريل ] ريلـي [
  است

 تراورس  فرسوده .متـ 
  

 dotty tie  بند  كپكي ريل

بندي چوبي كه قارچ بر روي آن رشـد   ريل ] ريلي[
  كرده باشد

 تراورس  كپكي .متـ 
  

 tie extractor  بندكش ريل

 بندهاي كهنـه و معيـوب را   ماشيني كه ريل ] ريلي[
  كشد از زير ريل بيرون مي

 كش تراورس .متـ 
 tie inserter  بندكوب ريل

بنـدهاي جديـد را در زيـر     ماشيني كه ريـل  ] ريلي[
  دهد ريل جا مي

  كوب تراورس .متـ 
  

 short tie, stub tie  بند  كوتاه ريل

بنــدي كــه طــول آن كوتــاهتر از حــد  ريــل ] ريلــي[
  استاندارد است

  تراورس  كوتاه .متـ 
  

 marginal tie  بند  كهنه ريل

بندي كه هنوز قابل استفاده است، ولي  ريل ] ريلـي [
چرخـة  ممكن اسـت تـا بازديـد بعـدي يـا پايـان       

  دوام نداشته باشد بند تعويض ريل
 تراورس  كهنه .متـ 

  
 tie spacer  بندگذار ريل

بندها را در طول خط و در  ماشيني كه ريل ] ريلـي [
  دهد مي شده قرار بيني هاي پيش فاصله

  گذار تراورس .متـ 
  

 tie nipper  بندگير ريل

بنـد در   ابزاري براي محكم نگهداشتن ريـل  ] ريلـي [
  هنگام كوبيدن ميخ

 گير تراورس .متـ 
  

 ,one‐man tie tongs  بندگير  دستي ريل
  tie tongs 

ــي[ ــك  ] ريل ــزاري ي ــالب   اب ــكل از دو ق ــره متش نف
ــوك ــرون   لوالشــدة ن ــراي بي ــز و دو دســته ب تي

بند كه هر دو دسـتة آن   يدن يا جاگذاري ريلكش
  گيرد در دستان يك نفر قرار مي

 گير  دستي تراورس .متـ 

 two‐man tie tongs  بندگير  دونفره ريل



بند  مغزكنار ريل  

 

ابـــزاري دونفـــره متشـــكل از دو قـــالب  ] ريلـــي[
ــوك ــرون   لوالشــدة ن ــراي بي ــز و دو دســته ب تي

بند كه هر دسـتة آن در   كشيدن يا جاگذاري ريل
  گيرد نفر قرار ميدستان يك 

 گير  دونفره تراورس .متـ 
  

 spot tie  بتن بند  الي ريل

  بندي كه در عمليات روسازي خـط بـه   ريل ] ريلي[
  گيرد طور كامل در داخل بتن قرار مي

 بتن تراورس  الي .متـ 
  

 wane tie  ردگ بند  لبه ريل

بندي چوبي كه يك يا دولبة زبـرين آن   ريل ] ريلي[
  گرد است

  ردگ تراورس  لبه .متـ 
  

 ,heart and back tie  بند  مغزكنار ريل

  wing tie 

بندي چوبي كه مغز چوب در ميانة يك  ريل ] ريلي[
  سوي آن قرار گرفته باشد

 تراورس  مغزكنار .متـ 

  
 quartered tie  بند  مغزگوشه ريل

بندي چوبي كه مغز چـوب در يكـي از    ريل ] ريلـي [
  اشدهاي آن قرار گرفته ب گوشه

  تراورس  مغزگوشه .متـ 
  

 ,boxed‐heart tie  بند  مغزميان ريل

  rifle tie 1, target tie 1  
بندي كه تمامـاً از مغـز چـوب باشـد و      ريل ] ريلي[

مغز آن در مركز يا در نزديك به مركز آن قـرار  
  داشته باشد

  تراورس  مغزميان .متـ 
 intermediate tie  درزي بند  ميان ريل

بندي كه دقيقاً در زير دو سـر ريـل در    لري ] ريلي[
  گيرد درز معلق قرار مي

 درزي تراورس  ميان .متـ 

  
 ,pole tie, round tie ردگ بند  نيم ريل

  slabbed tie, half‐round tie, 

    half‐moon tie, rifle tie 2, target tie 2 

بندي چوبي كه دو طرف آن گرد است  ريل ] ريلـي [
بنـد   مقطع آن بيش از يك ريل و از درختي كه از

  آيد، ساخته شده است به دست نمي
  ردگ تراورس  نيم .متـ 

  
 cull tie  بند  ويژه ريل

بندي كه با اسـتانداردهاي رايـج توليـد     ريل ] ريلي[
تطــابق نــدارد و بــراي مصــارف خــاص توليــد  

  شود مي
  تراورس  ويژه .متـ 

  
 head free rail  تاج ريل  بي

يـ كـه تـاج آن داراي شـيب      تخـت  ريل پايه ] ريلي[
  سمت جان ريل است  داخل، به  ماليم روبه

  
  تخت ريل  پايه

    flat bottomed rail, Vignoles rail, 



  ريل  نعلي

 

  tee rail, T‐rail  
آهـن كـه داراي    ريل معمول در خطـوط راه  ] ريلي[

 تاج ريل و جان ريل و پاية ريل است

 ,transition rail  ريل  تبديل
  compromise rail 

نوعي ريل نوردشـده بـا سـطح مقطعهـاي      ] ريلـي [
متفاوت در دو سر آن كه براي اتصـال دو ريـلِ   

  رود داراي مقاطع متفاوت به كار مي

 flattened rail  شده ريل  تخت

جـز   ريلي كه انحناي تاجِ بخشـي از آن، بـه   ] ريلي[
 درزها، از بين رفته است

  

 U‐rail  ريل  نعلي

 شكل نعل نوعي ريل آهني به ] ريلي[
  
 



  

  ز
 Zannichellia  زانيشليا

ور  آبـزي غوطـه   زانيشليائياناي از  سرده ] گياهي [
علفي چندساله با يك گونه و پراكنش جهاني كـه  

آن معمـوالً    آذيـن  حاشية برگهاي آن كامل و گل
داراي دو گل با دمگل كوتـاه و كاللـة نامتقـارن    

  شكل است قيف
 اسبي   يال .متـ 

  
 Zannichelliaceae  زانيشليائيان

  ســانان آبـــزي  واش  اي از قاشــق  تيــره  ] گيــاهي  [
ور چندساله با چهار سرده و شـش گونـه    غوطه

روينـد و در   كه در آبهاي شـور يـا شـيرين مـي    
ســاقة ايــن  انــد؛ زمــين سرتاســر جهــان پراكنــده

بلنــد و باريــك و برگهــاي آنهــا  هگياهــان خزنــد
بـا   باريك و خطي و متقابل و فراهم يـا متنـاوب  

ــده  ــالف قاع ــك  غ ــاي ت ــت؛ گله جنســي و  اي اس
صورت منفرد در كنار برگ يا در   شان به كوچك
  هاي كوچك قرار دارد سنبله

 اسبيان يال .متـ 

  

  زايي نازيست  ←خودي   زايش  خودبه
 lava toe  زبانة  گدازه

هاي كوچك و گرد در جلـوي   يكي از زائده ] زمين[
   )pahoehoe lava(ريســــمانيِ  جريــــان گــــدازة

  حركت درحال
  
 stover  ِبركُلَش ز

اي  كُلَــش گياهــاني ماننــد ذرت كــه ســاقه ]زراعــت[
 نسبتاً ضخيم دارند

  
  اي جراي  زخمها  ←اي   زخمه

  
 left‐hand pizzicato چپ   اي  دست زخمه

كـه بـا يكـي از     اي اجـراي زخمـه  نـوعي   ] موسيقي[
 شود انگشتان دست چپ نواخته مي

  
 ,snap pizzicato اي  شالقي زخمه

  Bartók pizzicato 



  ريل  نعلي

 

كـه در آن زه بـا    اي اجراي زخمـه نوعي  ] موسيقي[
ــاال كشــيده مــي   ــه طــرف ب شــود و در  شــدت ب
 كند بازگشت به دستة ساز برخورد مي

 finger nail pizzicato اي  ناخني زخمه

كه در آن از ناخن  اي اجراي زخمهنوعي  ] موسيقي[
 شود استفاده مي

  
 Aristolochia  زرآوند

گونه با ساقة  400اي علفي با حدود  سرده ] گياهي [
نــدرت باالرونــدة چــوبي، بــومي منــاطق       بــه

گرمسيري و معتدل برّ قـديم و   گرمسيري و نيمه
اســتراليا؛ برگهـــاي آنهـــا متنـــاوب و كامـــل و  

شكل اسـت؛ ميـوة    دار با قاعدة پهنك قلب دمبرگ
آنها پوشينة شكوفاست كه با شش شـكاف بـاز   

 شود مي
  

 Berberis  زرشك

ــاهي [ ــرده ] گيـ ــه  سـ ــكيان درختچـ اي  اي از زرشـ
گونـه كـه    500سبز با حـدود   دار يا هميشه خزان

ويـژه   اغلب آنها بومي نواحي معتـدل شـمالي بـه   
آسيا هسـتند؛ چـوب گياهـان ايـن سـرده زرد و      

گلبرگي آنها نيز زرد است و معمـوالً   گلهاي شش
؛ مبرگهـا دارنـد   شـاخه در قاعـدة د   خارهايي سه

ميوة آنها ستة قرمز يا زرد يا آبي يا ارغواني يا 
هـاي ايـن    سياه با يك يا چند دانه است؛ از گونـه 

سرده براي توليد شهد و تهية رنگ زرد استفاده 
 شود مي

  
 زمان  برآوردي  خروج

   estimated time of departure, ETD 

زمان تخميني براي خروج يك كشـتي يـا    ] دريايي[
 وسيلة نقليه از محلي خاصهواپيما يا هر 

  
 زمان  برآوردي  ورود

   estimated time of arrival, ETA 

زمان تخميني رسيدن كشـتي يـا هواپيمـا     ] دريايي[
 يا هر وسيلة نقلية ديگر به مقصدي خاص

 time‐of‐flight 1 پروازسنج زمان

سنجِ جِرمي خاص كه  نوعي طيف ] شناسي روتگانپ [
 )m/z(جرم به بارشـان   يونها را بر اساس نسبت

  كند تفكيك مي
  

 time‐of‐flight 2, TOF پروازسنجي زمان

گيـري زمـان حركـت يـك      انـدازه  ] شناسي روتگانپ [
شيء يا ذره در مسيري از يك محيط با استفاده 

 پروازسنج از زمان
  

 اي پروازسنجي  يونش  الكتروافشانه زمان
  electrospray ionisation time‐of‐ 
  flight, ESI‐TOF 

ــانپ [ ــي روتگ ــق روشِ   ] شناس روش حاصــل از تلفي
ــانه  ــونش الكتروافشـ ــدف  يـ ــاي هـ   اي مولكولهـ

يــــك ســــو و دقــــت آشكارســــازي روش  از
پروازسنجي از ديگر سو براي تعيين دقيق  زمان

 يون و اجرام آنها طيفهاي قطعه
  

 سوار زمان  پياده
   passenger service time 

ــه زمــان الزم بــر ] شــهري درون[ اي ســوار شــدن ب
 وســيلة نقليــة عمــومي و پيــاده شــدن از آن بــر

 حسب تعداد مسافر در ثانيه
  

 check‐out time زمان  خروج

ية صــفآخــرين مهلــت تخليــة اتــاق و ت ] ردشـگري گ [
  حساب در روز خروج مهمانان از مهمانخانه

  



 زمان  سفر

 

3

 green time  زمان  سبز

زماني كه چراغ راهنمـايي بـراي    مدت ] شهري درون[
 حركت خاص در تقاطع به رنگ سبز استيك 

  

 effective green time  زمان  سبز  مؤثر

زماني كه چراغ راهنمـايي بـراي    مدت ] شهري درون[
يك حركت خاص بـه رنـگ سـبز يـا زرد اسـت،      

 و پاياني آغازين رفتة هدرهاي  زمانمنهاي 
 voyage time  زمان  سفر

دريـايي بـين    سـفر زمان انجام يـك   مدت ] دريـايي [
 بنادر مشخص

  
 red time  زمان  قرمز

زماني كه چراغ راهنمـايي بـراي    مدت ] شهري درون[
  يك حركت خاص در تقاطع به رنگ قرمز است

  
 effective red time  زمان  قرمز  مؤثر

زماني كه چراغ راهنمـايي بـراي    مدت ] شهري درون[
يك حركت خاص يا جمعي از حركـات بـه رنـگ    

ابـر بـا مـدت چرخـه     قرمز است كه اندازة آن بر
 استزمان سبز مؤثر منهاي 

  
 check‐in time زمان  ورود

زماني كه مسافر در طي آن بايـد   مدت ] ردشـگري گ [
خدمات آمادگي خود را براي استفاده از مزاياي 

 شده اعالم كند ذخيره ازپيش گردشگريِ

  
 زمان  هدررفتة  آغازين

   start‐up lost time 

زم براي شـروع حركـت   زمان ال مدت ] شـهري  درون[
 دار خودروهاي ابتداي صف تقاطع چراغ

  

 زمان  هدررفتة  تخليه
   clearance lost time 

زمان بين مراحل چراغ راهنمايي  مدت ] شهري درون[
كه در طي آن هـيچ حركتـي در تقـاطع صـورت     

 گيرد نمي
  

 stubble pasture  چر زمين  پس

اي آن  اي كـــه محصـــول دانـــه مزرعـــه ]زراعـــت[
راي دام    برداشت شده است و كُلَش آن بـراي چـ

 گيرد مورد استفاده قرار مي
 tectonophysics  فيزيك ساخت زمين

اي از ژئوفيزيـــك كـــه در آن  شـــاخه ]ژئوفيزيـــك[
ــه  ــاي بــ ــها و   نيروهــ ــدة جنبشــ وجودآورنــ

 شود دگرشكليهاي پوستة زمين بررسي مي
  

 tectonosphere  كره ساخت زمين
اي از زمين در باالي  ا اليهي )zone(زون  ]ژئوفيزيك[

ايستايي كـه خاسـتگاه جنبشـهاي     تراز تعادل هم
 ساختي است زمين

  
  مغناطيس ساخت زمين

   tectonomagnetism  
 مغناطيســيهــاي   هنجــاري بــيمطالعــة  ]ژئوفيزيــك[

  ساختي ناشي از تنشهاي زمين
  

  telluroid  زمينسان
سطحي كه پتانسيل بهنجار هر نقطة آن  ]ژئوفيزيك[

بر با پتانسيل واقعي نقطـة نظيـرش بـر روي    برا
  سطح زمين است

  
 broken flat  خورده زمين  شخم

 زميني كه سراسر آن را شخم زده باشند ]زراعت[



  زمان  سفر

 

  
 stubble ground  دار زمين  كُلَش

اي يـا دانـة آن    زميني كه محصول علوفـه  ]زراعت[
 برداشت شده است

  

 geotourism  گردشگري زمين

ويـژه   ي در مناطق طبيعي بـه گردشگر ] ردشـگري گ [
ــده  ــد از پديـ ــين  بازديـ شـــناختي و  هـــاي زمـ

 اندازها چشم
  

 ground board  نما زمين

تونـل   آزمونگاهسطح تخت قابل نصب در  ] هوايي[
 سازي سطح زمين باد براي شبيه

 ground ice  يخ زمين

]وزده اي از يخ شفاف در درون زمين يخ توده ]ج 
 subsoil ice  يخ  زير  خاك .متـ 

 stone ice  يخ سنگ       
  ,subterranean ice  زمين  يخ  زير       

  underground ice 
  

 ,jew’s harp, gewgaw  زنبورك
  jew’s trump, jaw’s harp, trump  

شـكل   اي نعل ساز فلزي يا چوبي با بدنه ] موسـيقي [
اي كه يك سر آن به وسط انحناي سـاز   و زبانه
 شود ميوصل 

  

 Zingiber  زنجبيل

ــاهي [ ــاناي از  ســرده ] گي ــي ايســتادة  زنجبيلي علف
گونه، بومي آسياي جنوب  70چندساله با حدود 

ماننـد و برگهـاي    شرقي بـا سـاقة باريـك و نـي    
اي  اي غده ساقه اي سبز براق كه از زمين سرنيزه

اي  رويند؛ گلهاي آنها سبز مايل به زرد با لبـه  مي
مخروطي  آذين رنگ و گل هاي كرم ارغواني و لكه

اي متــراكم اســت كــه در    و ســنبله و كوچــك
 زند ساقه بيرون مي تابستان از زمين

  

 Zingiberaceae  زنجبيليان

سانان علفـي بـا حـدود     اي از زنجبيل تيره ] گياهي [
گونه كه در نـواحي گرمسـيري    700سرده و  45

روينـد و در آسـياي    افريقا و آسيا و امريكا مـي 
دارند؛ در قاعـدة   جنوب شرقي بيشترين تنوع را

وجـود دارد   غالفيبرگهاي دورديفة اين گياهان 
اي كــاذب ايجــاد  پوشــاني آنهــا ســاقه كــه از هــم

آذيـن گرزنـي    شود؛ گلهاي نرمادة آنها در گل مي
محدود قرار گرفتـه و گلپـوش آنهـا از دو حلقـه     

 تشكيل شده است
  

 explosive train  زنجيرة  انفجار

براي انفجـار خـرج   مجموعة عناصر الزم  ] نظامي[
 اصلي از آغاز تا انجام
 cold chain  زنجيرة  سرمايش

امكانات ويژة سرد و منجمـد   مجموعه ]غـذا  نّاوريف [
 ونقل و نگهداري كردن مواد غذايي براي حمل

  
 vivisepulture گور زنده

گور كردن يك يـا چنـد    به محل زنده ] شناسي باستان[
 نفر

  
 rust  زنگ

وردگي كه در نتيجة فرايند محصول خ ] خوردگي [
شيميايي در مجـاورت آب و اكسـيژن پديـد     برق
 آيد مي

  
 rust removal, derusting  زدايي زنگ

زدودن زنگ و پوسته از سطح فلز بـا   ] خوردگي [
 روشهاي فيزيكي و شيميايي

  



زدگي  خراشي زنگ  

 

  كافتي زدايي  برق زنگ
    electrolytic derusting 

كـه در آن  فرايند زدودن زنگ فلـزات   ] خـوردگي  [
كـافتي   زده را در يك حمام بـرق  فلز يا آلياژ زنگ

دهنـد و بـه تنـاوب     قليايي در جاي آند قـرار مـي  
 كنند جريان را معكوس مي

  
 rusting  زدگي زنگ

خــوردگي آهــن يــا آلياژهــاي آن كــه  ] خــوردگي [
 اي مايل به قرمز دارد محصول قهوه

  
  ,rust‐back  زدگي  بازگشتي زنگ

    rerusting 

دوبـارة سـطح فلـزي كـه      زدگـي  زنگ ] وردگيخ [
است هنگامي كه در معـرض    تازگي تميز شده به

كننـده يـا محـيط     نم يا رطوبت باال يا مواد آلوده
 خورنده قرار گيرد

 scratch rusting  زدگي  خراشي زنگ

زدگي در امتداد خـط خـراش بـر     زنگ ] خوردگي [
شده كه تا سطح فلز ادامـه پيـدا    روي سطح رنگ

 كند مي
  

 early rusting  زدگي  زودرس زنگ

تشـــكيل زودهنگـــام زنـــگ بعـــد از  ] خـــوردگي [
دليـل    آميزي و خشك شدن سطح رنـگ بـه   رنگ

نازكي پوشش و پـايين بـودن دمـاي زيراليـه و     
 رطوبت زياد

  
 face rusting  زدگي  زيرپوششي زنگ

زدگـي سـطح فلـزي كـه بـا اليـة        زنگ ] خوردگي [
 ده شده استمحافظتي نامناسب پوشان

  

 pinpoint rusting  زدگي  سرسوزني زنگ

ــوردگي [ ــگ  ] خ ــوعي زن ــي  ن ــهزدگ ــه در  نقط نقط
ضــخامت و قــدرت   و كــه پوشــش  محلهــايي
 نداردوجود كنندگي كافي  محفاظت

  
 flash rusting  زدگي  فوري زنگ

بسـيار نـازكي    )film(ايجاد شدن فيلم  ] خوردگي [
از چنـد   از زنگ در بـازة زمـاني بسـيار كوتـاه،    

دقيقه تا چنـد سـاعت، بـر سـطح فلـز در محـيط       
 مرطوب

  
  دار زدگي  فوالد  پوشش زنگ

    rusting failure of coated steel 

كه بـه چهـار طريـق     زدگي زنگنوعي  ] خوردگي [
اي در ناحيـة   دهد، يكي به صورت نقطه روي مي
ديده، ديگري در نواحي بسيار كوچـك در   آسيب

هايي كـه بـه زيـر     گره محل پرچ، سومي در زنگ
زدن زير   يابند و دست آخر زنگ پوشش راه مي

 پوشش

 nailhead rusting  ناخني زدگي  نوك زنگ

زدگي چـدن و فـوالد كـه پـس از      زنگ ] خوردگي [
كنـد و   دهي از سطح به بيرون نفـوذ مـي   پوشش

 شود دار شدن قطعه مي باعث لكه
  

 rust‐resistant  مقاوم زنگ

 زدگي زنگاي كه در برابر  ماده ويژگي ] خوردگي [
  مقاوم شده است

  
  زهپاد
  پذير  از  دور وسيلة  زميني  هدايت  ←

  



  زدگي  خراشي زنگ

 

 closed drainage  زهكشي  بسته

]وكه مانند زهكشي يك   نوعي زهكشي سطحي ]ج
حوضة داخلي به سوي بخـش مركـزي اسـت و    

  راهي به اقيانوس ندارد
  internal drainage  زهكشي  دروني .متـ 
  پهنة  زهكشي  بسته        

  closed‐drainage area  
  blind drainage  زهكشي  كور        
  كور زهكشي  درون        

  interior blind drainage 
  

  زهكشي  بسته  ←كور   زهكشي  درون
  

  زهكشي  بسته  ←زهكشي  دروني  
  

  زهكشي  بسته  ←زهكشي  كور  
  

  bioconversion  تبديل زي
ديل پسماندهاي آلي به منبع انـرژي  تب ]زيست محيط[

  به كمك ميكروبها در طي فرايندهاي زيستي
 Olea  زيتون

كه شامل درختان و زيتونيان اي از  سرده ] گياهي [
 هاي زيتون است درختچه

  
 Oleaceae  زيتونيان

ــاهي [ ــره ] گيـ ــا   تيـ ــي يـ ــانان درختـ اي از نعناسـ
و زيتــون كــه شــامل اي يــا باالرونــده  درختچــه

سـرده و   24شود و حـدود   ن آن ميخويشاوندا
گونه دارد كه آرايش برگهاي آنها سـاده يـا    900

ــا   مركــب شــانه ــا آرايشــي اغلــب متقابــل ي اي ب

ــه ــوالً     چرخـ ــا معمـ ــام آنهـ ــه و جـ اي و كاسـ
  اي است چهارقطعه

  
 bioventing  تهويه زي

ــيط[ ــت مح ــة    ]زيس ــاك در ناحي ــوادهي خ ــد ه فراين
بـراي  نشده با كارگذاشتن مجـاري تهويـه    اشباع

ــا    ــتي درج ــت زيس ــرانگيختن فعالي و  (in-situ)ب
  سازي تجزية زيستي تركيبات آلي بهينه

  
  biosorption  جذبش زي

يكي از روشهاي تثبيـت و تمـاس كـه     ]زيست محيط[
هاي آلي موجود در فاضالب جذب  در آن آالينده

شـوند و   لجن فعال موجود در مخزن تماس مـي 
كتريهـا  در طول مرحلة بازهوادهي به مصرف با

  رسند مي
  

 understorey  زيراُشكوب

گيـاهي كـه در سـاية گياهـان بلنـد رشـد        ]زراعت[
  كند مي

  
 undercut  زيربره

شياري در ريشه يا گوشـة جـوش كـه     ] متالورژي[
 پرنشده باقي مانده است

 sub‐proteome زيرپروتگان

اي از پروتئينهـا   هر زيرمجموعـه  ] شناسي روتگانپ [
 ز كل پروتگان استكه نمايشگر جزئي ا

  
 bunker زيرپناه

پناهگاهي مسـتحكم در زيـر زمـين بـراي      ] نظامي[
 حفاظت از سربازان و تجهيزات و سالح

  



 زيرساخت  رويه

 

 bier  زيرتابوتي

يـا   سـپاري  خاكاي كه پيش از  زنبه ] شناسي باستان[
، تابوت يا جسد را گـاهي همـراه بـا    سپاري آتش
 دادند ها بر روي آن قرار مي نهاده گور

  
 backing pass  شزيرجو

گذر اولية جوش بـراي ايجـاد سـطحي     ] متـالورژي [
 مناسب براي نشاندن جوش اصلي بر روي آن

  
 undertread  زيررويه

بخشــي از آميــزة الســتيكي كــه بــين كــف  ] تــاير[
ــه آجهاي شــيار ــاالي الي ــاي  و ب ــرار  تســمهه ق

 گيرد مي

  
 hypogeal  زيرزميني

زدن  ويژگي گياهي كـه در هنگـام جوانـه    ]زراعت[
 ماند هاي آن در زير سطح خاك باقي مي بذر لپه

  
  زيرساخت  اطالعاتي

    information infrastructure,  
    infostructure 

ــداريك [ ــابطه  ] تابـ ــترك و ضـ ــاني مشـ ــد و  مبـ منـ
 و انتقال و استفاده و اي كه از ايجاد يابنده تكامل
 كند سازي و حفظ اطالعات پشتيباني مي ذخيره

 subtread, tread base  زيرساخت  رويه

تـر   نزديك منجيدكه به  رويهيكي از دو الية  ] تاير[
 روسـاخت رويـه  تـر از آميـزة    و آميزة آن نـرم 

 است

  
 buttress  زيرشانه

را تقويـت   شانهكه ناحية  شانهبخش پايين  ] تـاير [
 كند مي

  
 subclone همسانه زير

قطعة كوچكي از دنا كه بـا اسـتفاده از    ] شناسي ژن[
از يك  )restriction enzyme(بر  هاي ويژه مايه زي

شـود و   شدة بزرگتر جدا مي سازي قطعة همسانه
ــل   ــك حام ــود در ي ــانه )vector(خ ــازي  همس س

 شود مي
  

  سازي همسانه زير
   subcloning, recloning 

روشي براي خرد كردن قطعات بزرگ  ] شناسي ژن[
 5شده به قطعات كوچكتر از  سازي دناي همسانه

 كيلوباز

  
  باران زيست

   biolistics, particle gun technique,  
  particle acceleration technique 

نوعي روش انتقال ژن كه در آن ذرات  ] شناسي ژن[
ها  تنگستن يا طالي پوشيده با دنا به سمت ياخته

 شود يا بافتها يا اندامهاي هدف پرتاب مي
  ,particle bombardment  باران ذره .متـ 

  microprojectile bombardment 

  
  تراشة  پروتئين زيست
  تراشة  پروتئين  ←

 biocrime  جرم زيست

جرمي كه در ارتكاب آن از مـواد زيسـتي    ] نظامي[
زا و نيز  از قبيل مواد شيميايي و سمي و بيماري

ــواد ژن ــدامگانهاي   مـ ــا و انـ ــناختي و بافتهـ شـ
  شود شده استفاده مي دستكاري



  زيرساخت  رويه

 

  
 bioinformatics ورزي داده زيست

شناسـي   دانشي كه در آن زيست ] شناسي روتگانپ [
 آميزند و رايانه و فنّاوري اطالعات در هم مي

  
 biogenesis زايي زيست

وجــود آمــدن موجــودات زنــده از   بــه ] شناســي ژن[
 ديگر موجودات زنده

  
  ,biotechnology, biotech فنّاوري زيست

    biotechnol 

و استفاده  )manipulation(ورزي  دست ] شناسي ژن[
از ريزاندامگانها در توليد محصوالت مورد نيـاز  

  انسان

  
 blue biotechnology فنّاوري  آبي زيست

در  فنّاوري زيستاستفاده از روشهاي  ] شناسي ژن[
 مطالعة آبزيان

  
  فنّاوري  پزشكي زيست
  فنّاوري  قرمز زيست  ←

  
  محيطي فنّاوري  زيست زيست

   environmental biotechnology 

فنّاوري در  استفاده از روشهاي زيست ] شناسي ژن[
 حفظ و مراقبت از محيط زيست

  فنّاوري  سبز زيست
   green biotechnology  

ــي ژن[ ــت   ] شناس ــهاي دس ــتفاده از روش ورزي  اس
)manipulation(  در  فنّــــاوري زيســــتژنــــي و

  كشاورزي
  فنّاوري  كشاورزي زيست .متـ 

  agricultural biotechnology 
  

  فنّاوري  سفيد زيست
   white biotechnology  

كـه در آن   فنّـاوري  زيستاي از  شاخه ] شناسـي  ژن[
ها بـراي   از عوامل زيستي مانند ميكربها و ياخته

شيميايي مانند  هاي زيست توليد صنعتي فراورده
  شود مايه استفاده مي زي
  فنّاوري  صنعتي زيست .متـ 

  industrial biotechnology 
  

  فنّاوري  صنعتي زيست
  فنّاوري  سفيد زيست  ←

  
 red biotechnology فنّاوري  قرمز زيست

هـايي   در زمينه زيست فنّاوريكاربرد  ] شناسـي  ژن[
ماننــد پزشــكي و داروســازي بــراي درمــان     

  بيماريها و توليد انواع پادزيستها
  فنّاوري  پزشكي زيست .متـ 

  medical biotechnology 
  

  فنّاوري  كشاورزي زيست
  فنّاوري  سبز زيست  ←

  
 libido  مايه زيست

، كارماية روانيِ كاوي رواندر نظرية  ] شناسـي  روان[
(psychic energy) ويژه كارماية  غريزة زندگي، به  

  غريزة جنسي
 ليبيدو .متـ 



 زينچة  تخت

 

  bionanotechnology فنّاوري نانو زيست
ــاخه ] شناســـي ژن[ ــ شـ ــه بـ ــاوري كـ ا اي از نانوفنّـ

شيميايي  كارگيري روشهاي شيميايي و زيست به
هـا   شناسي مولكولي به شناسايي مؤلفه و زيست

پردازد كـه در سـاخت مـواد و     و فرايندهايي مي
كاربرد  )self-assembling(هاي خودسامان  افزاره
 دارد

  
 biomics شناسي زيگان

 هاي زيستي نگرانة داده مطالعة كل ] شناسي ژن[
  

  كاف نماية  پروتئي زي
    proteolytic enzyme 

آنزيمي كه با شكستن پيونـدهاي پپتيـدي،    ]غذيهت [
  كند پروتئينها را به اجزاي كوچكتر تجزيه مي

   كاف آنزيم  پروتئين .متـ 

  
 folding enzyme يار ماية  تاب زي

پروتئينهـا يـا    هر يك از مجموعـه  ] شناسي روتگانپ [
كُنـد    قوههـايي كـه بـه مراحـل بـال      مايه عمدتاً زي

 دهند شتاب مي تابي پروتئينفرايند 

  
  بر ماية  ويژه زي
  بر نوكلئاز  ويژه  درون  ←

  
 stepped‐up tie plate  اي زينچة  پله

بندي كه در زير ريل حركتـي و   زينچة ريل ] ريلـي [
گيرد تا سطح ريل نگهبان را  ريل نگهبان قرار مي

  دهد در ترازي باالتر از ريل حركتي قرار 
  

 transition plate  ينچة  تبديلز

بندي كه براي گذار تـدريجي از   زينچة ريل ] ريلـي [
و بـالعكس در   دار زينچـة شـيب  بـه   زينچة تخت

  گيرد بين آنها قرار مي
 flat plate, flat tie plate  زينچة  تخت

بنــدي كــه در نشــيمنگاه ريــل  زينچــة ريــل ] ريلــي[
 ضخامت ثابت دارد

  

 twin tie plate  زينچة  دوتكه

اي متشكل از دو بخش كـه بـا جفـت      زينچه ] ريلي[
شدن آنها عـرض معـادل يـك زينچـة تخـت بـه       

ــد و از آن در جــايي كــه ريلهــاي   دســت مــي آي
ويژه در  شوند، به مجاور بسيار به هم نزديك مي

 شود ها، استفاده مي دوراهه



  زينچة  تخت

 

  ,canted tie plate  دار زينچة  شيب
    canted plate  

كـه   20بـه   1دار  ي بـا سـطح شـيب   ا زينچه ] ريلـي [
تـار   سـمت ميـان   دار ريل به  زاويه استقراربراي 

  رود به كار مي )centre of the track(آن 
  

 turned‐up tie plate  سرخم زينچة  يك

بنـد كـه يـك سـر آن بـا       زينچة فلـزي ريـل   ] ريلي[
 كاري خم شده است عمليات چكش

 
  



  

  ژ
 depth hoar, sugar snow  بشم ژرفا

] ـواثر تصـعيد در   بلورهاي سستي كه بر يخ. 1 ]ج
سطح زيـرين و سـپس نهشـت در سـطح بـاالتر      

ــي   ــكيل م ــرف خشــك تش ــود  ب ــم. 2ش ي از  بش
بعدي  بلورهاي چندوجهي كه يك مجموعة سه يخ
 سازند مي

  
 depth therapy  ژرفادرماني

درماني اعم از مختصر  هر گونه روان ] شناسي روان[
ــترده، شــامل تشــخيص   ــا گس ــل ي وفصــل  و ح

تعارضهاي ناخودآگاهانه كه زيربنايي هسـتند و  
 كنند در رفتار فرد تداخل ايجاد مي

  
  انباشت  برف  ←ژرفاي  برف  

  
 cloud optical depth  ژرفاي  نوري  اَبر

]وضخامت نوري قائم بين قله و كف اَبر ]ج 
  

 gene therapy, gene surgery درماني ژن

ــي ژن[ ــتفاده از ر ] شناسـ ــي  اسـ ــهاي مهندسـ وشـ
شناســي بــراي تغييــر يــا جانشــيني يــك ژن  ژن

 معيوب
  شناسي  جمعيت ژن
    population genetics 

شناســي كــه بــه  اي از علــم ژن شــاخه ] شناســي ژن[
  پردازد شناختي جمعيتها مي بررسي تركيب ژن

  

 gene action كنش ژن

نمود يـك   كاركرد يك ژن در تعيين رخ ] شناسـي  ژن[
 فرد

  
 additive gene action فزايشيكنش  ا ژن

هــاي ژنهــاي  مشــاركت جمعــي دگــره ] شناســي ژن[
  متعدد در بروز صفات چندژني

  

  رونوشتگان  ←شده   ژنگان  بيان
  

 genomics شناسي ژنگان

ــي ژن[ ــي    ] شناس ــه و بررس ــه مطالع ــه ب ــي ك دانش
 پردازد ساختار و عملكرد ژنگان مي

  



  شناسي  تكاملي ژنگان

 

  شناسي  بياني ژنگان
   expression genomics 

كه در آن با  شناسي ژنگاناي از  شاخه ] شناسي ژن[
شـدة يـك ژنگـان     روشهاي مختلف، ژنهاي بيـان 

 شود معين مي
  شناسي  تكاملي ژنگان

   evolutionary genomics 

كــه در آن بــا    شناســي ژنگــان نــوعي ] شناســي ژن[
ــه  ــان گون ــاي ژنگ ــة تواليه ــف،  مطالع هــاي مختل

  شود تغييرات ژنگان آنها تبيين مي
 شناسي  فرگشتي ژنگان .متـ 

  

  شناسي  رفتاري ژنگان
   behavioural genomics 

كـه در آن   شناسـي  ژنگـان اي از  شاخه ] شناسي ژن[
تأثير ژنها و تركيـب ژنگـاني در رفتـار موجـود     

 شود زنده بررسي مي
  

  شناسي  ساختاري ژنگان
   structural genomics 

در آن با كه  شناسي ژنگاناي از  شاخه ] شناسي ژن[
روشهاي نـوين، تـوالي و سـاختمان يـا آرايـش      
ــي     ــف بررس ــطوح مختل ــان در س ــايي ژنگ فض

 شود مي
  

  شناسي  فرگشتي ژنگان
  شناسي  تكاملي ژنگان  ←

  

  شناسي  كاركردي ژنگان
   functional genomics 

ــه  شناســي ژنگــاناي از  شــاخه ] شناســي ژن[ كــه ب
 اي كاركرد ژنگـان  بررسي آزمايشگاهي و رايانه
 پردازد در سطح پروتئين و رِنا مي

  

  شناسي  محاسباتي ژنگان
   computational genomics 

كه موضوع  شناسي ژنگاناي از  شاخه ] شناسـي  ژن[
آمـده از   دست هاي به آن مديريت و ارزيابي داده

 افزار است طرحهاي ژنگاني با استفاده از نرم
  

  اي شناسي  مقايسه ژنگان
   comparative genomics 

كـه در آن   شناسـي  ژنگـان اي از  شاخه ] شناسي ژن[
ثابــت مانــدن ترتيــب و تــوالي ژنهــا و تعــداد و  

هــاي خويشــاوند  هــا در گونــه تــن ســاختار فــام
  شود بررسي مي

  اي كاوي  مقايسه ژنگان .متـ 
   comparative genome analysis 

  

  اي كاوي  مقايسه ژنگان
  اي شناسي  مقايسه ژنگان  ←

  

 heat‐shock gene  ژن  گرماشوك

هر يـك از ژنهـايي كـه در موجـودات      ] شناسـي  ژن[
  شوند زنده با افزايش دما فعال مي

  

 orthologous genes  ژنهاي  اَرتاساخت

ژنهايي با تواليهاي همسـان و عملكـرد    ] شناسي ژن[
  يا عملكردهاي يكسان در دو گونة متفاوت

  

 paralogous genes  ژنهاي  پراساخت

ژنهايي با تواليهاي همسـان در ژنگـان    ] شناسي ژن[
  يك گونه

  

 heterologous genes  ژنهاي  دگرساخت

ژنهــايي كــه از نظــر كــاركرد و منشــأ  ] شناسـي  ژن[
  متفاوت هستند

  

 analogous genes  ساخت ژنهاي  ناهم



شناسي  تكاملي ژنگان  
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ژنهايي با توالي ناهمسان و كاركرد يا  ] شناسـي  ژن[
 كاركردهاي مشابه و منشأ تكاملي متفاوت

  
 homologous genes  ساخت اي  همژنه

ژنهايي كه از نظر تكـاملي، از ژنـي در    ] شناسي ژن[
 نياي مشترك منشأ گرفته باشند

 
  چاهي ژئوفيزيك  درون

   borehole geophysics 
بـــرداري و تحليـــل   علـــم نگاشـــت  ]ژئوفيزيـــك[

  گيريهاي خواص فيزيكي در چاه آزمايش اندازه



  

  س
 peening  باري ساچمه

هـاي فلـزي بـه سـطح      شليك سـاچمه  ] يخـوردگ  [
انده ـمـ  فلزات آلياژي براي كاهش تنشهاي بـاقي 

در آنها كه باعـث بهبـود خسـتگي و بـه حـداقل      
 خـوردگي  تـرك  و اي مرزدانـه  رسيدن خوردگي

   )stress-corrosion cracking(ي ـوردگـ ـخ ـ  يـتنش
 شود مي

  
 3S tourism  گردي ساحل

ــگريگ [ ــه در   ] ردشــ ــگري كــ ــوعي گردشــ آن نــ
گردشگرها اوقات خود را در ساحل دريـا و بـر   

 گذرانند و در زير آفتاب مي  روي ماسه

  
 primary structure ساختار  اول

هاي آمينواسـيدي يـا    ماندهتوالي  ] شناسي روتگانپ [
 نوكلئوتيدي در يك بسپار

  
 protein structure ساختار  پروتئين

ــانپ [ ــي روتگ ــ   ] شناس ــايي و تابي ــاختمان نه ده و س
بعدي اتمهاي سازندة يك پروتئين كـه شـكل    سه

بعــدي توصــيف  هندســي آن را در فضــايي ســه
 كند مي

  ,augen structure  ساختار  چشمي
    eye structure 

ساختاري در برخي از شيستها و گنيسـها   ] زمين[
و گرانيتها كـه در آن برخـي از اجـزاي سـازنده     

ا شـكل بيضـي يـ    بـه  ) كوارتز، فلدسپار، گارنـت (
و با پولكهايي از ميكا احاطه   فشرده شده  عدسي
  اند شده

  

 quaternary structure ساختار  چهارم

ســاختار ناشــي از تجمــع چنــد  ] شناســي روتگــانپ [
پپتيدي به شكل يك پروتئين يا يـك   زيرواحد بس

پيوسـته كـه از طريـق اتصـاالت      هـم  ساختار بـه 
 است هاي دنا ايجاد شده  عرضي با رشته

  

 vesicular structure  دار تار  حفرهساخ

ســاختار رايــج در بســياري از ســنگهاي   ] زمــين[
آتشفشاني كه در نتيجة بيرون آمـدن ماگمـا يـا    

شود و  نزديك شدن آن به سطح زمين ايجاد مي
 آيد هاي ريز در سنگ پديد مي حفره

  



 ساختار  رمبشي

 

 secondary structure ساختار  دوم

 )steric(روابــــط ريختــــاري  ] شناســــي روتگــــانپ [
هايي كه در يك توالي خطي در يك بسـپار   مانده

 به يكديگر نزديك هستند

  ,collapse structure  ساختار  رمبشي
    gravity‐collapse structure 

ساختاري كه بـر اثـر لغـزش سـنگ تحـت       ] زمين[
 آيد تأثير گرانش به وجود مي

  
 tertiary structure ساختار  سوم

هاي سـاختار بعـدي   سـه  آرايـش  ] شناسي روتگانپ [
اي يـا   پپتيدي به شكلهاي ورقـه  زنجيرة بس دوم

 اي يا كروي رشته

  
  ,flaser structure  دار ساختار  عدسي

    phacoidal structure 

ساختاري شامل عدسيهايي از مواد نسبتاً  ] زمـين [
ــظ  ــالم حف ــره  س ــده در خمي ــا   ش ــده ي اي خردش

 متبلور نيمه
  

 ,Lewis structure ساختار  لوويس
    electron‐dot formula, 
  Lewis formula 

نـــوعي فرمـــول ســـاختاري كـــه در آن  ] شــيمي [
 شوند الكترونها با نقطه نشان داده مي

  
  رخ  مدادي  ←ساختار  مدادي  

  
  سازوكار  تبادلي

   interchange mechanism 

سازوكار يك واكنش جانشيني كه شـامل   ] شـيمي [
يونـد ميـان دو   فرايند همزمان تشكيل و تفكيك پ

فلز و گروه واردشـونده از يـك طـرف و فلـز و     
 كننده از طرف ديگر است گروه ترك

  
  سازوكار  تجمعي

    associative mechanism 

سازوكار يك واكنش جانشيني كه شـامل   ] شـيمي [
حد واسطي با عدد همـارايي بيشـتر از همتافـت    

 اوليه باشد

  
  سازوكار  تفكيكي

   dissociative mechanism 

سازوكار يك واكنش جانشيني كه شـامل   ] شـيمي [
حد واسطي بـا عـدد همـارايي كمتـر از همتافـت      

 اوليه باشد

  
  سازوكار  دفاعي

  من سازوكارهاي  دفاعي  آن  ←
  

 من سازوكارهاي  دفاعي  آن
   ego defense mechanisms 

كـــاوي، الگوهـــاي  در نظريـــة روان ] شناســـي روان[
براي دفـاع در   من آنناخودآگاه رفتار محافظتي 
  برانگيز برابر آگاهيهاي اضطراب

 defense mechanism  سازوكار  دفاعي .متـ 

  
 mallet instruments سازهاي  كوبكي

ــيقي[ ــه   ] موس ــازهاي كوب ــي از س اي، داراي  گروه
هاي فلزي كه  هاي چوبي يا فلزي يا استوانه تيغه

شـوند و داراي كـوك معـين     نواخته مي كوبكبا 
 هستند



  ساختار  رمبشي

 

  
 temporary structure  ة  موقتساز

ــا   ســازه ] شــهري درون[ اي كــه در هنگــام ســاخت ي
بازسازي سازة اصلي براي حفظ جريـان تـردد   

 كنند طور موقت در كنار راه اصلي بر پا مي  به
  

 comminution  ساطوري كردن

ويژه گوشت  خرد كردن مواد غذايي به ]غذا نّاوريف [
  و سبزيجات به قطعات بسيار ريز

 chicken drumstick  مرغ  ساق

بخش پايين پاي مرغ كه رنگ گوشـت   ]غذا نّاوريف [
 تر از سينة مرغ است آن تيره

  
  healthy  سالم

ويژگي فردي كـه بيمـاري و شـرايط     ]سالمت علوم[
جســمي و روانــي  آســايشناهنجــار نــدارد و از 

  برخوردار است
  

 cloud system, nephsystem  سامانة  اَبر

]ــو ــه ]ج ــا ســيماي  ا آراي ــر و بــارش كــه ب ي از اَب
 چرخندمقياسِ گردش جو همراه است

  
  محيط  اطالعاتي  ←سامانة  اطالعاتي  

  
 سامانة  اطالعاتي  ناهمگن

   heterogeneous information system 

هاي اطالعـاتي از   اي از سامانه مجموعه ] تابداريك [
اي يا معناشناختي كه به لحاظ  قبيل مدلهاي داده

 و منطقي متفاوت هستند نحوي

  
 honour system  سامانة  اعتمادي

آوري كرايــه  اي بــراي جمــع ســامانه ] شــهري درون[
  بدون استفاده از روشهاي واپايش بليت

  
 فرمان سامانة  انهدام  به

  command destruct 

اي كه موشـك يـا پهپـاد يـا سـاير       سامانه ] نظامي[
وز هـاي بـدون سرنشـين را در هنگـام بـر      پرنده

نقص فني، براي جلوگيري از آسـيبهاي جـانبي،   
  كند منفجر مي

  فرمان انهدام  به .متـ 
  

 closed system  سامانة  بسته

] ـودر هواشناسي همديدي، به تسامح به جـاي  ]ج 
 رود كار مي  به بسته پرفشاربسته يا  فشار كم

  

  سفر   رساني سامانة  پيشرفتة  اطالع
  advanced traveler information 
  system, ATIS 

ــهري درون[ ــامانه ] ش ــافران و    س ــراي مس ــه ب اي ك
ونقـل، اطالعـات    هـاي حمـل   ريزان سامانه برنامه

از اطالعات مربـوط بـه سـفرهاي     ،مورد نياز را
روزانة شخصي گرفته تـا اطالعـاتي كـه در كـل     

 كند فراهم مي ،گذارند ونقل تأثير مي نظام حمل
  

  كابلي نة  تكساما  ←اي   بافه سامانة  تك
  

 monocable system  كابلي سامانة  تك

اي كه در آن براي كشيدن بار  سامانه ] شهري درون[
بافــه / و واپــايش حركــت ناوگــان از يــك كابــل 

  شود استفاده مي
 اي بافه سامانة  تك .متـ 

  

 frontal system  اي سامانة  جبهه



ايمن سامانة  خرابي  

 

] ـوچنان كـه در نقشـة    ها آن اي از جبهه سامانه ]ج
 شود دي نشان داده ميهمدي

  

 دريايي  ايمني و اضطرار  جهاني  سامانة
   Global Maritime Distress and  
  Safety System  

سامانة جهاني ارتباطات راديويي زمينـي   ] دريـايي [
ــاهواره ــر و وضــعيت    و م ــالم خط ــراي اع اي ب

  ي و پشتيباني عمليات تجسس و نجاتاضطرار
  GMDSS  سجاواد .اختـ 

  

 ـ كارا رابسامانة  خ
   fail‐operational system 

اي كـه در صـورت    سـامانه  ] يي، ريلي، هوايشهر درون[
رغم هشدار خرابـي، در   بروز خرابي در آن، علي

  شود عملكردش محدوديتي ايجاد نمي
 fail‐safe system  ايمن سامانة  خرابي

اي كـه در صـورت    سـامانه  ] يي، ريلي، هوايشهر درون[
و مـــدارهاي واپـــايش و خرابـــي منبـــع تـــوان 

هاي ديگر مـانع از بـه خطـر افتـادن جـان       سازه
كاربران سـامانه يـا افـراد پيرامـون آن و ديگـر      

  شود تجهيزات مي
  

 سامانة  خودروياب
   automatic vehicle location system, 
  AVL system, AVL 

اي  اي كه موقعيت وسـايل نقليـه   سامانه ] شـهري  درون[
لكترونيكي ويژه بـراي ارتبـاط   را كه داراي لوازم ا

 كند با مركز هستند، تعيين مي
  

 corrosion system  سامانة  خوردگي

اي متشكل از يك يا چند فلـز و   سامانه ] خوردگي [
 همة عوامل محيطي مؤثر در فرايند خوردگي

  
 اي  اطالعات و ذخيرة  جا سامانة  رايانه

  computer information and booking 
  system  

اي الكترونيكي كه ضمن فراهم  سامانه ] ردشـگري گ [
ساختن امكان ذخيرة جـا، اطالعـات مربـوط بـه     

و قيمـت   خدمات گردشـگري نحوة دسترسي به 
  كند آنها را به كاربران ارائه مي

  
 anti‐icing system  سامانة  ضديخ

اي كه هوا را از يك يا چند مرحلـة   سامانه ] هوايي[
آن براي سرد كـردن   سازي دريافت و از فشرده
زدايي سازندهاي موتور يـا اجـزاي پيكـره     يا يخ

 كند استفاده مي
  

  سامانة  مراقبت  ←سامانة  فرابيني  
  surveillance system  سامانة  مراقبت

آوري و تحليل و  اي براي جمع سامانه ]سالمت علوم[
سـالمت  هـاي   هاي مربوط به برنامه انتشار داده

  همگاني
  فرابينيسامانة   .متـ 

  
   مقياس سامانة  همرفتي  ميان

  mesoscale convective system  

]وهر سامانة اَبر مرتبط با همادي از توفانهاي  ]ج
  كند اي ايجاد مي تندري كه ناحية بارش پيوسته

 MCS  سهم .اختـ 
  cloud cluster  اَبر خوشه .متـ 

  
 سرنشين سامانة  هواگرد  بي

   unmanned aircraft system 



  ايمن رابيسامانة  خ

 

هـــاي هواگردكاررفتـــه در  ســـامانة بــه  ] نظــامي [
 براي هدايت و واپايش عملكرد آنها سرنشين بي

  
 سامانة  هوايي  آزادشو

   slackline system 

متحركي كه شـامل يـك    نقالة سيم سامانة  ]جنگل[
و واگن هـوايي و بافـة اصـلي و بافـة      نقاله سيم 

 برگشت است
  

 ,marine casualty  سانحة  دريايي
  marine accident 

پيشامدي كه در آن به افراد يا شناور يـا   ] دريـايي [
زيست آسيب برسـد، خـواه    محمولة آن يا محيط

 اين آسيب جزئي باشد خواه كلي
  

 سانحة  دريايي  بسيار  شديد
   very serious casualty 

كه به مرگ افراد يـا   سانحة دريايينوعي  ] دريايي[
محيطـي   گي زيسـت از ميان رفتن كشتي يا آلـود 

 شودمنجر خطرناك يا وسيع 

 serious casualty  سانحة  دريايي  شديد

رغم شـدت،   كه علي سانحة دريايينوعي  ] دريـايي [
به مرگ افراد يا از ميـان رفـتن كشـتي يـا      منجر

 آلودگي خطرناك يا وسيع نشود

  
 shadowgraph 1  نگاري سايه

روشـي در عكسـبرداري كـه در آن     ]ك، هـوايي فيزي[
اي را به مـوازات آزمونگـاه بـر     نور چشمة نقطه

حركــت و از آنجــا بــر روي فــيلم  حــال شــارة در
تابانند تا بر اسـاس شكسـت نـور در شـاره      مي

ــه   ــه صــورت ناحي ــالي آن ب ــرات چگ ــاي  تغيي ه
 روشن مشاهده شود سايه

  

 ,shadowgraph 2  نگاشت سايه
  shadowgram 

 نگـاري  سـايه عكسـي كـه بـه روش     ]ك، هـوايي فيزي[
 شود برداشته مي

  
  peace corps  سپاه  صلح

ــان    ] ياســيس[ ــكل از جوان ــي متش ــازماني دولت س
ــان   ــه جـ ــايي كـ ــب امريكـ ــدي، . اف. داوطلـ كنـ

براي  1961جمهور وقت امريكا، در مارس  رئيس
  كمك به كشورهاي جهان سوم تأسيس كرد

  
 cloud shield  سپراَبر

]واي كه طول  در حالت عمومي، اَبر گسترده. 1 ]ج
در . 2آن بيش از چهار برابر عـرض آن نباشـد   

هواشناسي همديـدي، سـاختار اصـلي اَبـر يـك      
چرخند موجيِ نوعي كه در سـمت هـواي سـرد    

 اي قرار دارد سامانة جبهه
  

  precipitation shield  سپراَبر  بارشي
] ـوسـپراَبر اي، بخشـي از   در تصاوير ماهواره ]ج 

مين يـا  مبناي ديدبانيهاي سطح ز گسترده كه بر
  شود راداري در آن بارش مشاهده مي

  
 lava shield  سپر  گدازه

 آتشفشاني سپري از نوع بازالتي ] زمين[
  

 Callitriche  ستارة آبي

آبيان با حـدود هفـده    تنها سرده از ستاره ] گياهي [
گونه كه امروز بومي اروپـا و امريكـاي شـمالي    

عنـوان   هـاي آن بـه   است و تعـداد كمـي از گونـه   
 شود داني پرورش داده مي ان آبزيگياه



روية  گچي سخت  

 

  
 lava column  ستون  گدازه

شـده در   ستوني از گدازة سـيال يـا جامـد    ] زمين[
 مجراي آتشفشاني

  
  سجاواد
  دريايي ايمني و اضطرار جهاني سامانة ←

  
 hardwood  چوب سخت

دانـه   برگ كه غالباً نهـان  چوب درختان پهن ]جنگل[
 دار هستند و خزان

  
 calcrete  روية  آهكي سخت

ــين[ ــاك ] زمـ ــي يخـ ــة    آهكـ ــن و ماسـ ــه از شـ كـ
 كربنات تشكيل شده است شده با كلسيم سيماني

  
 ferricrete  روية  آهني سخت

سـنگ يـا كنگلـومرايي كـه از شـن و       ماسه ] زمين[
شده بـا اكسـيدهاي آهـن تشـكيل      ماسة سيماني

 شده است
 gypcrete  روية  گچي سخت

نگفرش كــه ســ) ژيپســي(اي گچــي  نهشــته ] زمــين[
 دهد را تشكيل مي هشد سيمانيصحرايي 

  
 salcrete  روية  نمكي سخت

هـاي ماسـة    اليـة سـخت و نـازكي از دانـه     ] زمين[
شده با نمك كه در سـواحل دريـا ديـده     سيماني

 شود مي
  

 lime softening  گيري  با  آهك سختي

گيري آب كه در آن  روشي در سختي ]زيست محيط[
ربنـات كلسـيم و   ك از آهك بـراي واكـنش بـا بـي    

  كنند نشين ساختن كربنات كلسيم استفاده مي ته
  

 Ruta  سداب

ــاهي [ ــرده ] گي ــدابياناي از  س ــه س ــبز و  هميش س
گونـه   40اي با بوي نافذ و هشت تا  درختچه نيمه

اي و مــاكرونزي و  كــه بــومي نــواحي مديترانــه
آسياي جنوب شرقي هستند؛ برگهاي آنها دو يـا  

بــا  (bipinnate or tripinnate)اي  ســه بــار شــانه
ظاهري پرمانند به رنگهايي از سبز تـا سـبزآبي   

كبود است و گلهايشان زردرنگ با چهار يا پـنج   
  گلبرگ است

  
 Rutaceae  سدابيان

ــاهي [ ــره ] گيـ ــا    تيـ ــي يـ ــانان درختـ اي از افراسـ
سـرده و   150اي و گاهي علفي با حدود  درختچه

تي بـا  قسـم  گونه كه گلهاي آنها چهار تا پـنج  900
بوي نافذ است و برگهاي آنها معمـوالً متقابـل و   

  است )stipule(مركب و بدون گوشواره 
  

 lava dam  سد  گدازه

 لولة گدازهخاكريزي در مسير  ] زمين[
  contagion  سرايت

از طريق تماس مستقيم  انتقال عفونت ]سالمت علوم[
   يا انتشار قطركها يا اشياي آلوده

  
 parasiting  سربارپروازي

  سربار هواگردكارگيري  فن به ] هوايي[
  

 jumping  سرپابري



  روية  گچي سخت

 

در وضـعيت   دكـل درختـي  جا كـردن   جابه ]جنگل[
 تر در بارانداز عمودي به يك مكان مناسب

  
 Phytolacca  كولي سرخاب  

سـانان چندسـاله كـه     اي از ميخـك  سرده ] گيـاهي  [
بومي امريكاي شمالي و جنوبي و شرق آسيا و 

ــتند و  ــدنو هس ــراي     زالن ــه ب ــد ك ــوادي دارن م
راحتـي   پستانداران سمي است، امـا پرنـدگان بـه   

خورند، زيرا پوستة دانة آنها در  ميوة آنها را مي
 دستگاه گوارش پرندگان قابل هضم نيست

  
 Phytolaccaceae  كوليان سرخاب

ــاهي [ ــره ] گي ــي   اي از ميخــك تي ــب علف ــانان اغل س
اي بـا پـانزده    گرمسيري يا درختي يـا درختچـه  

 اي آذين خوشه گونه و گل 100رده و س

  
 Taxus  سرخدار

سـبز و   هميشـه  سـرخداريان اي از  سرده ] گيـاهي  [
زينتي بـا حـدود هشـت گونـه كـه در سرتاسـر       

اند؛ دو گونـة ايـن سـرده     نيمكرة شمالي پراكنده
ها درختي هستند  اي و بقية گونه هميشه درختچه
رسـند؛ برگهــاي   متــر نيـز مــي  25كـه تــا ارتفـاع   

ــره و     گي ــبز تي ــراكم و س ــرده مت ــن س ــان اي اه
هاي آنهـا ايسـتاده يـا افقـي اسـت كـه بـا         شاخه

برگهاي متراكم و خطي تخت به طول نيم تا سـه  
 متر پوشيده شده است سانتي

 Taxaceae  سرخداريان

بـا شـش سـرده و     سـانان  كاجاي از  تيره ] گيـاهي  [
ــا درختچــه   ســي ــي ي ــة درخت ــه و  گون اي دوپاي

مدتاً در نيمكرة شمالي پراكنـده  سبز كه ع  هميشه
ــاي   هســتند؛ شــاخه ــان از برگه ــن گياه ــاي اي ه
هـاي   پوشيده شده است و دانـه   متناوب سوزني

پوشـي اسـت كـه     معموالً منفرد آنها داراي دانـه 

ها  ترتيب دانه  اين  خورند و به حيوانات آن را مي
 شوند منتشر مي

  
 Thelypteris  باتالقي سرخس  

گونه  875با  باتالقيان سرخساز  اي سرده ] گياهي [
كه بسياري از آنهـا شـبيه بـه هـم هسـتند و در      

شوند؛ اغلب گياهان اين  سرتاسر جهان يافت مي
استثناي تعداد كمي كه بر روي صخره  سرده به

رست هستند؛ اگرچه تعداد كمـي    رويند، زمين مي
از گياهان اين سـرده در نـواحي معتـدل وجـود     

ي آن در نـواحي گرمسـيري   هـا  دارند، اكثر گونه
 شوند يافت مي

  
 Thelypteridaceae  باتالقيان سرخس

 )Pteridales(سـانان   اي از پرسـرخس  تيره ] گياهي [
گونـه كـه اگرچـه اغلـب آنهـا در منـاطق        900با 

گرمسيري پراكنده هسـتند، تعـدادي از آنهـا در    
روينـد؛ گياهـان ايـن تيـره      نواحي معتدل نيز مي

انـد،   رسـت  از آنها كه صـخره استثناي تعدادي  به
ساقة اين گياهـان   رست هستند؛ زمين اغلب زمين

 )fronds(هـاي   شـاخه  معموالً خزنده است و برگ
اي متغير  شانه شكافت ـ اي اي تا شانه آنها از شانه
آنهــا هــم بــاز و هــم  (veining) بنــدي اســت؛ رگ

هايشـان اغلـب بـه شـكل      پيوسته است و هاگينه
 كليه است

  
 Pteridium  عقابي سرخس  

درشـت و   عقابيـان  سـرخس اي از  سـرده  ] گياهي [
جز نواحي بياباني  خشن كه در سراسر جهان به

شوند؛ پراكندگي اين سرخسـها احتمـاالً    يافت مي
 تر است از سرخسهاي ديگر گسترده

  



 سرسنگ

 

 Dennstaedtiaceae  عقابيان سرخس

ــانزده تيــرة بــس  ] گيــاهي [ ســانان  پايــك يكــي از پ
)Polypodiales( ترين سرخسـها   كه جزو پيشرفته

ترين سرخس جهان،  شوند و فراوان محسوب مي
، نيز در اين تيره قـرار دارد؛  عقابي سرخسيعني 

گياهان اين تيره اغلب برگهاي درشـت و بسـيار   
هـاي آنهـا كوچـك اسـت و      منقسم دارند؛ هاگينه

شـكل   پوشهاي فنجاني اي با هاگينه درون حاشيه
)cup-shaped indusia ( قرار دارد يا داراي حاشية

پـوش كـاذب اسـت كـه حاصـل       خطي با هاگينـه 
 برگشتگي برگ است لب

  

 shank 1  سردست

 هر يك از اندامهاي حركتي پيشين دام ]غذا نّاوريف [
  

 head tree, head spar  1 سردكل

يــ قابــل حمــل در  دكــليــا  دكــل درختــي ]جنگــل[
ري هـوا   كه از آن براي عمليات بينه بارانداز يي بـ

 كنند استفاده مي
  

 masthead  2ل سردك

 دكلباالترين بخش  ] دريايي[
  

 cloud genus, cloud genera  سردة  اَبر

]وهر يك از تقسيمات دهگانـة اَبرهـاي اصـلي     ]ج
بنـدي   براساس شكل ظاهري آنها مطابق بـا رده 

 سازمان جهاني هواشناسي
  

 reserve head  سرديس  تدفيني

مجسمة تدفيني به شكل سـر   نوعي ] شناسـي  باستان[
 انسان از جنس سنگ آهك

 headstone سرسنگ

بـه   گورسنگ يادبودي كه در باالي  ] شناسي باستان[
 گيرد صورت ايستاده قرار مي 

  
 brisket  سرسينه

بخشي از الشـه كـه شـامل بخشـهاي      ]غذا نّاوريف [
 هاست پيشين و پايين دنده

  
 portamento ش سرِ

ــيقي[ ــ  ] موس ــي در اج ــه در آن  فن ــيقي ك راي موس
اي صـوتي را بــه   نوازنـده يــا خواننـده محــدوده  

صورت سراندن و با گذر از همة بسامدهاي آن  
 كند اجرا مي

  
 map adjustment  سرشكني  نقشه

هر تغيير در موقعيت افقـي عـوارض    ] برداري قشهن [
كـردن آن بـا نقـاط واپـايش       نقشه براي منطبـق 

 با مقياس مشخص اي معين يا انتقال آن به شبكه
  

 .glissando, gliss اي ش  نغمه سرِ

ــيقي[ ــه در آن    ] موس ــيقي ك ــراي موس ــي در اج فن
ــدوده  ــده مح ــه   نوازن ــوتي را ب ــورت  اي ص ص

هاي قابـل اجـراي    سراندن و با گذر از همة نغمه
 كند آن ساز در آن محدوده اجرا مي

  
 pizzicato slide اي سرِشي  زخمه

كـــه در آن  اي هاجـــراي زخمـــنـــوعي  ] موســـيقي[
زمان با زخمة دسـت راسـت، دسـت چـپ بـا       هم

حركت بر دستة ساز بـه بـاال و پـايين سـرانيده     
 شود مي

  
  safe speed  سرعت  ايمن

در  وسيلة نقليهسرعتي كه  ] يي، ريلـ ريايشهري، د درون[
آساني از تصادف جلوگيري كنـد و   آن بتواند به

در فاصــلة مناســب متوقــف شــود و انــدازة آن 



  سرسنگ

 

به تـراكم شـدوآمد و وضـعيت جـوي و      بستگي
  جغرافيايي دارد

  
 hypersonic speed  صوتي  سرعت  برين

  سرعتي با عدد ماخ پنج يا بيشتر ]ك، هواييفيزي[
  

 pedestrian speed  سرعت  پياده

ســرعت متوســط راه رفــتن عــابران  ] شــهري درون[
 برحسب متر بر ثانيه

  
 transonic speed  سرعت  تراصوتي

سرعت نسبي جسـمي در شـاره كـه     ]واييك، هفيزي[
  ماخ باشد 2/1تا  8/0بين 

  
 fairway speed  سرعت  در  روگاه

 روگاهسرعت مجاز حركت در  ] دريايي[
  

 subsonic speed  سرعت  زيرصوتي

هر سرعتي در محيط شـاره كـه در    ]ك، هـوايي فيزي[
شرايط يكسان كمتر از سرعت صوت در همـان  

  شاره است
  

 tangential velocity  سرعت  مماسي

ايِ جســمي كــه در  ســرعت خطــيِ لحظــه ]فيزيــك[
 كند مسيري خميده حركت مي

  
 identity theft  سرقت  هويت

سـرقت اطالعـات مهمـي از قبيـل شـمارة       ] نظامي[
كارت ملي و گواهينامـة راننـدگي و رمـز كـارت     

اعتباري براي كسب اعتبار و خريد كاال و ديگـر  
 خدمات
 suppression  سركوب

تالش آگاهانه براي كنار نهادن افكار  ] شناسـي  وانر[
 و تجارب ناخوشايند از حيطة خودآگاهي

  
 chilling  سرمادهي

قرار دادن گياه در سرما بـراي   ]ل، زراعت، گياهيجنگ[
  بهبود كيفيت نمو

  
 ,information scent  سرنخ  اطالعاتي

  information cue 

اختي كـه  شـن  هاي بصري يا زبان نشانه ] تابداريك [
مـورد جسـتجو    ربط اطالعـات جستجوگر را از 

 سازد آگاه مي

  
 سري  الكتروشيميايي

  electrochemical series, 
  electromotive series 

يك سري شيميايي كه بر مبناي پتانسـيل   ] شـيمي [
الكتروشـــيميايي نســـبت بـــه الكتـــرود مرجـــع 

 هيدروژن مرتب شده باشد
 activity series  سري  فعاليت .متـ 

  
 dominating series  سري  غالب

اي كه هر جملة آن ناكمتر از جملـة   سري ] رياضي[
 متناظر در سري مفروض ديگري است

  
  الكتروشيميايي ي سر  ←سري  فعاليت  

  

 بندي  طوقه سطح  آب
   bead sealing area 



سمته سطح  ضربدري  يك  

 

3

و ) toe(يـا همـان پنجـه     قاعـدة طوقـه  سطح  ] تاير[
ــنة  ــه )heel(پاش ــر روي  طوق ــه ب ــگ  ك  )rim(رين

ـيند و در   مي ـاي  تايرنش ـبب آب  تـويي   بـي ه بنـدي و   س
 دشو جلوگيري از نشت هوا مي

 level of analysis  سطح  تحليل

هــاي  هــر يــك از مراتــب بررســي جنبــه ] ياســيس[
الملل و عوامل مـؤثر بـر آن    گوناگون روابط بين

در تفسير سياست جهـان و تشـريح پديـدارهاي    
ولت يـا منطقـه يـا كـل     جهاني از ديدگاه فرد يا د

 جهان

  
 gore area  سطح  جناغي

سطحي كه بين سمت چپ راهگـرد و   ] شـهري  درون[
سمت راست مسير اصلي در محـل واگرايـي يـا    

 شود همگرايي واقع مي

  
 سطح  جهاني  تحليل

   global level of analysis, 
  system‐level analysis 

بر  رويكرد تحليلي به سياسيات جهان كه ] ياسيس[
تأثير اوضاع جهاني بر رفتار دولتها و كنشگران 

  پردازد نادولت مي

  
 سطح  خدمت  به  مسافر

   person level of service 

كيفيت خدماتي كه در يك وسيلة نقلية  ] شهري درون[
شود كه با توجه به  عمومي به مسافران ارائه مي

 شود فضاي موجود براي هر مسافر تعيين مي

  
 دوسمتهسطح  ضربدري  

   two‐sided weaving section 

ــهري درون[ ــه در آن    ] شـ ــربدري كـ ــدودة ضـ محـ
خودروهاي ورودي به بزرگراه از سمت راسـت  

شوند و خودروهاي خروجي از سـمت   وارد مي
 شوند يا بالعكس چپ خارج مي

 سمته سطح  ضربدري  يك
   one‐sided weaving section 

ــهري درون[ ــه در آن   ] شـ ــربدري كـ ــدودة ضـ  محـ
ــه     ــمتي كـ ــان سـ ــاي ورودي از همـ خودروهـ

ــي   ــارج م ــي خ ــاي خروج ــوند وارد  خودروه ش
 شوند بزرگراه مي

  
 سطح  فردي  تحليل

   individual‐level analysis, 
  individual level of analysis 

رويكرد تحليلي به سياسيات جهان كه بر  ] ياسيس[
ويـژه رهبـران    روانشناسي فردي كنشـگران، بـه  

  ة سياست خارجي تأكيد داردسياسي، در عرص
  

 سطح  فعاليت  بدني
   physical activity level, PAL 

نســبت انــرژي مصــرفي كــل بــه انــرژي   ]غذيــهت [
  مصرفي پايه

  
 سطح  مقطع  گرمايي

   thermal cross section 

ــك[ ــنش    ]فيزي ــوع واك ــال وق ــراي احتم ــاري ب معي
 هاي اتم نوترون گرمايي با هسته

  
  ,state‐level analysis  سطح  ملي  تحليل

    state level of analysis 



  سمته سطح  ضربدري  يك

 

رويكرد تحليلي به سياسيات جهان كه بر  ] ياسيس[
ــر سياســت    ــا ب ــي دولته ــاي داخل ــأثير ويژگيه ت

  خارجي تأكيد دارد
  

 shallow feeder  جذب سطحي

ويژگي گياهي كه ريشة فعال آن در سطح  ]زراعت[
  خاك قرار دارد

 voyage,  voy  سفر

معموالً طـوالني از بنـدري بـه بنـدر      گذار ] دريايي[
 ديگر

  
 one‐zone ride  اي حوزه  سفر  تك

ونقــل عمــومي در  اســتفاده از حمــل ] شــهري درون[
 بها حوزة تك

  
 assistance during travel سفرياري

ارائــــــة اطالعــــــات و كمــــــك  ] ردشــــــگريگ [
ساعته به مسافران در بخشهايي از  وچهار بيست

  ه شده استسفر كه در قرارداد گنجاند
  

 white rot  سفيدپوسه

هر نوع پوسيدگي سلولوز يا ليگنين چـوب   ]جنگل[
ــافتي    ــا ب ــه پســماند ســلولوزي ســفيدرنگي ب ك

 كند اسفنجي و نواري توليد مي
  

 ,loading island  سكوي  مياني
  safety island 

پناهي بـراي ايمنـي مسـافران در     جان ] شهري درون[
حـــل حـــريم راه و خطـــوط عبـــوري كـــه در م

 شود ونقل عمومي ايجاد مي ايستگاههاي حمل
  

  كشتار  ←سالخي  
  

  health  سالمت
كامل جسـمي و   آسايش برخورداري ]سالمت علوم[

ي و نه صـرفاً فقـدان بيمـاري و    رواني و اجتماع
  يناراحت

  
  public health  سالمت  همگاني

 سـالمت اي از پزشـكي كـه بـه     شاخه ]سالمت علوم[
خصوص در مسائلي  بهجسمي و رواني اجتماع، 

رساني و دفع فاضالب و وضع آلودگي  مانند آب
  پردازد هوا و ايمني غذا مي

 مراتب  فرماندهي سلسه
  chain of command 

توالي سطوح مختلف فرماندهي كه در آن  ] نظامي[
ــفر ــام در   مانهـ ــاالترين مقـ ــات از بـ ا و اطالعـ

هاي پايين انتقـال   مراتب سازماني به رده سلسله
 بديا مي

  
 air supremacy  سلطة  هوايي

كه نيـروي    نحوي  تفوق در رزم هوايي به ] نظامي[
ــد    ــي در رون ــوچكترين خلل ــد ك متخاصــم نتوان

 عمليات هوايي ايجاد كند
  

 curve hand  سمت  قوس

گـرد   گـرد يـا چـپ    انحراف راست ] ي، ريليشهر درون[
يك قـوس از مسـير مسـتقيم از سـمت مبـدأ بـه       

  مقصد
  

 magnetic azimuth  يمغناطيسسمت  
  سمت نسبت به شمال مغناطيسي ]ژئوفيزيك[
  

 toxicogenomics شناسي ژنگان سم



 سمعك  راه  هوايي

 

دانش تشخيص بيان افتراقـي ژنهـا در    ] شناسي ژن[
 واكنش به مواد سمي

  
  hearing aid, HA  سمعك

اي الكترونيكي براي تقويت  افزاره ] شناسي نواييش [
 صــدا و ارســال آن بــه گــوش شــامل صــدابر و

  )receiver(كننده و ريزبلندگو  تقويت
  hearing instrument  شنيديار .متـ 

  hearing device, HD  شنيدافزار         
  

  راهي  سمعك  اُست
  سمعك  راه  استخواني  ←

 گوشي سمعك  پشت
    behind‐the‐ear hearing aid, 
  BTE hearing aid, 
  over‐the‐ear hearing aid, 
  OTE hearing aid, 
  postauricular hearing aid 

ي كه در پشت و باالي اللة  سمعك ] شناسـي  نواييش [
گيرد و معموالً با قالب به مجـراي   گوش قرار مي
 شود گوش جفت مي

  

 ,body‐worn hearing aid  سمعك  جيبي
  body hearing aid  

كننده  ي كه صدابر و تقويت سمعك ] شناسي نواييش [
اي بر روي بـدن يـا    ن محفظهو خروجي آن درو

ــي  ــرار داده م ــب ق ــدگوي شــود و  در جي ريزبلن
)receiver(     آن كه با سيمي بـه خروجـي محفظـة

  گيرد مذكور متصل است در گوش قرار مي
  

 گوشي سمعك  درون
   in‐the‐ear hearing aid, 
  ITE hearing aid 

 )concha(ي كـه در صـدفة    سـمعك  ] شناسي نواييش [
كـه بخشـي از آن     نحـوي   گيـرد بـه   الله قرار مي

 رود درون گوش مي
  

 Y‐cord hearing aid  سمعك  دوشاخه

كـه خروجـي    سمعك جيبي نوعي ] شناسي نواييش [
شـكل بـه هـر دو    Yكنندة آن با يك سـيم   تقويت

  شود گوش هدايت مي
  

 سمعك  راه  استخواني
   bone‐conduction hearing aid 

بـدل آن بـر روي   ي كـه م  سـمعك  ] شناسـي  نواييش [
گيـرد و   گوش قـرار مـي   )mastoid(زائدة پستاني 

ارتعاشـــات آن از راه اســـتخوان بـــه حلـــزون 
  رسد مي
  راهي  سمعك  اُست .متـ 

 سمعك  راه  هوايي
   air‐conduction hearing aid  

ي كه صدا را از راه گـوش   سمعك ] شناسـي  نواييش [
  رساند بيروني و مياني به گوش دروني مي

 سمعك  هواراهي .متـ 

  
  سمعك  راه  هوايي  ←سمعك  هواراهي  

  
 breast‐high age  سن  برابرسينه

الد  تا بن )pith(ها از مغز درخت  تعداد حلقه ]جنگل[
 شود كه در ارتفاع برابر سينه شمارش مي

  
 Valeriana  الطيب سنبل

چندسالة علفـي   الطيبيان سنبلاي از  سرده ] گياهي [
كـه بـومي اروپـا و بخشـي از     گونه  23با حدود 

اي آنهـا فـراوان و    آسيا هستند؛ برگهـاي قاعـده  



  سمعك  راه  هوايي

 

مرغي اسـت و برگهـاي    محكم و از خطي تا تخم
اي آنها كوچك و متقابل و بـا دو تـا شـش     ساقه

اي بريـده بـا قطعـات باريـك      جفت برگچة شـانه 
است و گلهاي يك يا دوجنسي آنها به تعداد زياد 

دارد و پرچمها هاي مركب طويل قرار  در خوشه
اسـت و كاسـة گـل      كمي از جام گل بيـرون زده 
  قسمتي است باريك و اغلب نُه تا سيزده

  
 Valerianaceae  الطيبيان سنبل

ســانان يــك يــا  باشــي ي از خواجــه ا تيــره ] گيــاهي [
گونـه كـه    400چندسالة علفي با هشت سـرده و  
ــه  ــان ب ــاط جه ــتراليا   در بســياري از نق ــز اس ج

دار بـا   آنهـا مسـطح دمبـرگ    رويند؛ برگهـاي  مي
آرايش متقابل است و اغلب بوي بد و تند دارد و 

ــه  ــان برگـ ــاي كوچكشـ ــا  )bracteate(دار  گلهـ يـ
كامالً يـا كمـي نـامنظم و     )bracteolate(دار  برگك

 جداكاسه و جداجام هستند

  بند سنبة  ريل  ←سنبة  تراورس  
  

 punch, track punch  بند سنبة  ريل

ربـوط بـه خـط كـه از آن بـراي      ابـزاري م  ] ريلي[
سوراخ كردن جاي پيچ يا ميخ و فرو بردن آنهـا  

  شود بندهاي چوبي استفاده مي در ريل
 سنبة  تراورس .متـ 

  
 mortuary custom  سنت  تدفين

مجموعـة آداب و رسـوم نـاظر بـر      ] شناسي باستان[
 درگذشتگان در يك جامعه تدفين

  
  افزار  گراني  مطلق سنج

   absolute‐gravity instrument 

ــك[ ــق را    ]ژئوفيزيـ ــي مطلـ ــه گرانـ ــتگاهي كـ دسـ
 كند گيري مي اندازه

  
  افزار  گراني  نسبي سنج

   relative‐gravity instrument 
ــك[ ــبي را    ]ژئوفيزيـ ــي نسـ ــه گرانـ ــتگاهي كـ دسـ

 كند گيري مي اندازه
  

 protein assay سنجش  پروتئين

تعيــين غلظــت پــروتئين در يــك  ] شناســي روتگــانپ [
 لول ناشناختهمح

  

 metric  سنجه

، Xاي ماننـد  با مفروض بودن مجموعـه  ] رياضي[
XXتابعي نامنفي بر   :كه  طوري به  ×

),(X ،0از yو xبه ازاي هر) الف =yxd 
yxاگر و تنها اگر =،  

),(),(، Xاز yو xبه ازاي هر) ب xydyxd =،  
  ،X از zو yو xهر  ازاي  به )پ
),(),(),( zydyxdzxd +≤ 

  سند  انطباق
    document of compliance 1,  
    DOC, certificate of compliance 

مـدركي كـه پـس از حصـول اطمينـان از       ] دريايي[
انطباق سامانة مديريت ايمني شركت كشـتيراني  

 المللـي مـديريت ايمنـي    نامـة بـين   آيينبا الزامات 
 شود صادر مي

  
 tree age  درختسن  

سن كل ساقة روزميني درخت بـر حسـب    ]جنگـل [
 سال

  
  سن  نابرابري  روزانه  ←سن  روزانه  



 سنگر  گروهي

 

  
  سن  كشَند  روزانه

  سن  نابرابري  روزانه  ←
  

 lithoclast  آوار سنگ

 2اي سنگ كربناتي بـا قطـر بـيش از     قطعه ] زمين[
متـر كـه از يـك سـنگ آهـك يـا دولوميـت         ميلي

مكـانيكي جـدا شـده و در     صـورت   تر بـه  قديمي
گـذاري   درون يا مجاور يا بيرون محـل رسـوب  

  نهشته شده باشد
  

 calcareous rock  سنگ  آهكي

نوعي سنگ رسوبي با مقدار قابل تـوجهي   ] زمين[
 كربنات كلسيم

  
 ferruginous rock  دار سنگ  آهن

اثر وجود آهن به رنگ سـرخ   سنگي كه بر ] زمين[
 شدزنگ آهن درآمده بارنگ يا 

  
 scoria  سنگ  پا

هـاي   حفـره آذرآواري با شـكل نـامنظم و    ] زمـين [
 فراوان

  
 scoriacious  پايي سنگ

هاي  حفرهويژگي بافت سنگ آتشفشاني با  ] زمين[
 گازي بزرگ

  
 cairn, clearance cairn چين سنگ

اي از سـنگ الشـه كـه بـراي      تـوده  ] شناسـي  باستان[
 گـور ي يـك  گذاري غالبـاً بـر رو     يادبود يا نشانه

 است شده  چيده مي

  
  ,ring cairn اي چين  حلقه سنگ

    ring barrow 

شـكل    مرزبندي با سنگ يا خاك، به ] شناسي باستان[
 متر 20اي به قطر حداكثر  دايره و دور محوطه

  
 trench سنگر

هر يك از انواع استحكامات نظامي كـه از   ] نظـامي [
ــه  ــا جاب ــاك و ب ــاخته   خ ــنش آن س ــايي و چي ج

 شود مي
  

 casemate سنگر  توپ

 دار توپخانه موضع يا سنگر بسته و سقف ] نظامي[
  

 rifle trench افزار سنگر  جنگ

ســرعت  ويــژة توپخانــه كــه بــه خــاكريز ] نظــامي[
 شود ساخته مي

  
 foxhole روباه سنگر  حفره

نفره  يكسنگر اي كه حكم  گودال حفرشده ] نظـامي [
 را دارد

 slit trench سنگر  گروهي

 نفر 5تا  3كوچكي براي  سنگر ] نظامي[
  

 lapilli  سنگريزة  آتشفشاني

متـر كـه    ميلـي  64تـا   2آذرآواري با اندازة  ] زمين[
منشأ آن ممكن است اصلي يا فرعي يا تصـادفي  

 باشد
  

قبر سنگ gravestone, tombstone 1 



  سنگر  گروهي

 

سنگي كه محل يك تـدفين در خـاك    ] شناسي باستان[
منقـوش يـا داراي    كند و معمـوالً  را مشخص مي

 نوشته است

  
لوح  آتشفشاني سنگ  ash slate 

  لوحي متشكل از خاكستر آتشفشاني سنگ ] زمين[
  

  ـ قليايي سنگهاي  كلسيمي
    calc‐alkaline rocks 

سنگهاي آذريني كه مقدار كلسـيم موجـود    ] زمين[
در آنها از عناصر قليايي بيشتر است و شاخص 

 است 61تا  56آهكي آنها بين  ـ قليايي
  

  يخ زمين  ←يخ   سنگ
  

 سن  نابرابري  روزانه
   age of diurnal inequality 

ماهانـة   بازة زماني ميان بيشينة ميل نيم ]ژئوفيزيك[
شمالي يا جنوبي ماه از يك سـو و هنگـامي كـه    
اثـر بيشــينة ميــل در گســترة كشَــند يــا ســرعت  

  دهد از سوي ديگر جريان كشَندي رخ مي
  age of diurnal tide  كشَند  روزانهسن   .متـ 

  diurnal age  روزانه سن        
  

 loading area  سوارگاه

فضاي سـكومانندي در ايسـتگاه كـه     ] شـهري  درون[
اتوبوس براي سوار و پيـاده كـردن مسـافر در    

 كند كنار آن توقف مي
  

 chromatograph سوانگار

 افزاري ويژة سوانگاري سنج ] شيمي[

  

 chromatography سوانگاري

ــيمي[ ــك    ] ش ــزاي ي ــازي اج ــراي جداس روشــي ب
مخلوط با عبور دادن يـك فـاز متحـرك از روي    

 يك فاز ساكن

  
  اي سوانگاري  اندازه

   size exclusion chromatography 

كـــه در آن  ســـوانگاري مـــايعينـــوعي  ] شــيمي [
جداسازي صرفاً بر اساس اندازة مواد صـورت  

 گيرد مي

  
  نيسوانگاري  تبادل  يو

   ion exchange chromatography 

كــه در نتيجــة  ســوانگاري مــايعينــوعي  ] شــيمي[
 گيرد كنشهاي يوني صورت مي برهم

  
  تراوشي سوانگاري  ژل

   gel‐permeation chromatography 

كه از آن بـراي   اي سوانگاري اندازهنوعي  ] شيمي[
جداسازي مواد غيرآبي بر اساس وزن مولكولي 

 شود يآنها استفاده م

  
  صافشي سوانگاري  ژل

   gel‐filtration chromatography 

كـه در آن از  اي  سـوانگاري انـدازه  نوعي  ] شيمي[
فاز متحرك آبي براي جداسازي مواد بر اساس 

 شود وزن مولكولي آنها استفاده مي

  سوانگاري  فازمعكوس
   reverse‐phase chromatography 

نجيرهـاي  كـه در آن ز  سـوانگاري نـوعي   ] شيمي[
دوسـت در يـك    گريز بـا گروههـاي آب   كربن آب

 شوند ماتريس نگهدارنده مبادله مي



كن  تراورس سوراخ  

 

  

 ـ جامد سوانگاري  گاز
  gas‐solid chromatography, GSC 

كـه در آن از يـك فـاز     سـوانگاري نـوعي   ] شيمي[
متحـــرك گـــاز و يـــك فـــاز ثابـــت برجذبنـــدة 

 شود نشده استفاده مي اصالح
  

 ـ مايع سوانگاري  گاز
  gas‐liquid chromatography 

كـه در آن فـاز متحـرك     سوانگارينوعي  ] شيمي[
گاز است و فاز ثابت جامدي است كه با يك فـاز  

 ثابت مايع پوشيده شده است
  

 gas chromatography سوانگاري  گازي

مخلوط گازي كه  سوانگاريروشي براي  ] شـيمي [
در آن گــاز از يــك ســتون بلنــد داراي يــك فــاز 

كند و مخلوط گازها از هم  كن عبور ميجاذب سا
 شوند جدا مي

  
  نازك سوانگاري  اليه

   thin‐layer chromatography, TLC,  
  planar chromatography 

كه در آن فاز متحرك از  سوانگارينوعي  ] شيمي[
اي نـازك   اي كـه بـر روي اليـه    كننـده  روي جذب

 گذرد قرار دارد مي
  

  نازك  شعاعي سوانگاري  اليه
   radial thin‐layer chromatography 

كــه در آن  نــازك ســوانگاري اليــهنــوعي  ] شــيمي[
گيـرد و   نمونه در مركز يك صفحة گرد قرار مي

حالل متحرك از مركز شـروع بـه خـيس كـردن     
 كند صفحه مي

 سوانگاري  مايعي
  liquid chromatography 

كـه در آن فـاز متحـرك     سوانگارينوعي  ] شيمي[
ثابـت جامـد يـا مـايع بـر روي يـك        مايع و فـاز 

 نگهدارندة جامد قرار دارد

  
 سوانگاري  مايعي  كارا

  high performance liquid 
  chromatography 

كـه در آن فـاز   سـوانگاري مـايعي   نـوعي   ] شيمي[
ر قدرت تفكيك و دكند و  آساني تغيير مي مايع به

 گذارد زمان تجزيه اثر مي

  
 chromatogram سوانگاشت

ــي[ ــوط     ] ميش ــك مخل ــزاي ي ــويش اج ــودار ش نم
 برحسب زمان يا حجم

  
 alternate fuel  سوخت  جايگزين

سوختي كه براي كاهش آلودگي هـوا   ] شهري درون[
 رود كار مي  جاي بنزين و گازوئيل به  به
  

 fleet oilers  رسان  ناوگان سوخت

هـاي نفتـي و مهمـات را     ناوي كه فراورده ] نظامي[
  كند ا تأمين ميدر مسير حركت ناوه

  
 insect hole  حشره سوراخ 

هر سوراخ يا مجرايي در پوست يـا چـوب    ]جنگل[
آنهـا   )larva(درخت كه حشرات بـالغ يـا كرمينـة    

 ايجاد كرده باشند

  
  كن  تراورس سوراخ
  بند ريل   كن سوراخ  ←



  بند كن  ريل سوراخ

 

 ,tie borer  بند كن  ريل سوراخ
  sleeper borer 

بنـد بـراي    ريـل ابزاري براي سوراخ كردن  ] ريلي[
  نصب آسانتر ميخ يا پيچ پابند

 كن  تراورس سوراخ .متـ 

  
  گير  تراورس سوراخ
  بند گير  ريل سوراخ  ←

  
 tie plug  بند گير ريل سوراخ

قطعة كوچك چوبي به اندازة ميخ براي پـر   ] ريلي[
  بند كردن سوراخ ريل

 گير  تراورس سوراخ .متـ 
  

  flare  سوزانه
واپايشـي كـه بـا آن مـواد      اي افـزاره  ]زيسـت  محيط[

خطرنــاك را بــراي جلــوگيري از ورود آنهــا بــه 
  سوزانند محيط مي

  
 دستي ـ  سوزن  برقي

   dual control switch 

ســوزني كــه ماشــين آن بــه دو صــورت   ] ريلــي[
 كند دستي و برقي كار مي

  
 ,electric lock switch  برقي سوزن  قفل

  electrically locked switch 

وعي سوزن دستي كـه داراي قفـل برقـي    ن ] ريلي[
  است

  

   خودكار سوزن  نيمه
  semi‐automatic switch, 
  rubber switch 

خودكـار   سوزني كه بـه پايـة سـوزن نيمـه     ] ريلي[
  متصل شده باشد
 ice needle  سوزنك  يخي

] ـوبلور نازك و بلند با سطح مقطـع معمـوالً    يخ ]ج
 گوش شش

  
 chicken sausage  سوسيس  مرغ

شــده از گوشــت   سوســيس تهيــه  ]غــذا نّــاوريف [
يـا غيرگوشـتي و گـاه     مرغ گوشتيشدة  بازيابي

 ، مانند سنگدان و دلمرغپوست و ديگر اجزاي 

  
 mortuary cult  پيشگان سوگ

گروهـي كـه حرفـة آنهـا برگـزاري       ] شناسي باستان[
يـ   پيشكشـهاي تـدفين  مراسم عزاداري و تقـديم  

در  بــراي آمــرزش مردگــان و ســهيم شــدن    
 رستگاري آنهاست

  
  bias  سوگيري

مند يـا خطـاي    هر گونه انحراف نظام ]سـالمت  علوم[
گيري يـا اسـتنباط يـا فراينـدهاي      منظم در نتيجه

  منتهي به اين انحراف
  

  instrument bias  سوگيري  ابزار
  ناشي از خطاي ابزار سوگيري ]سالمت علوم[
  

  ascertainment bias  سوگيري  اثبات
كه ناشـي   سوگيري اطالعاتاي  گونه ]سالمت علوم[

گر براي اثبات وقـوع   ازحد مشاهده از تالش بيش
  ها استموردپيامد در 

  
  information bias  سوگيري  اطالعات



بند كن  ريل سوراخ  

 

هـاي   گيـري داده  در انـدازه  سوگيري ]سـالمت  علوم[
ــا مواجهــه   ــه )exposure(پيامــد ي ــه  ب كــه   اي گون

درستي مقايسه بين دو گـروه را دچـار اشـكال    
  كند يم

  selection bias  سوگيري  انتخاب
مند در  ناشي از تفاوت نظام سوگيري ]سالمت علوم[

ويژگيهــاي كســاني كــه بــراي مطالعــه انتخــاب  
  اند اند و آنها كه انتخاب نشده شده

  
  publication bias  سوگيري  انتشار

ناشـــي از گـــرايش   ســـوگيري ]ســـالمت علـــوم[
ه نويســندگان مقــاالت يــا ســردبيران مجــالت بــ

  انتشار نتايج مثبت مطالعات
  

  سوگيري  بركسوني
  سوگيري  ميزان  بستري  ←

  
  response bias  سوگيري  پاسخ

ناشـــي از تفـــاوت در  ســـوگيري ]ســـالمت علـــوم[
خصوصــيات داوطلبــان شــركت در مطالعــه بــا 

  دادن به پرسشها غيرداوطلبان، در پاسخ 
  

 سوگيري  خودانتخابي
   self‐selection bias  

ي ناشـي از   سوگيري انتخاباي  گونه ]متسال علوم[
  شده در مطالعه تصميم شخصي فرد انتخاب

  
  design bias  سوگيري  طراحي

كه ناشي از اشكال  سوگيرياي  گونه ]سالمت علوم[
  در طراحي مطالعه است

  

  reporting bias  سوگيري  گزارشي
ناشي از ارائه يا عدم ارائـة   سوگيري ]سالمت علوم[

  كنندگان ت توسط شركتگزينشي اطالعا
  

 كننده سوگيري  مخدوش
   confounding bias  

تحريف اثر برآوردشدة يك مواجهـه   ]سـالمت  علوم[
)exposure( ر يــك پيامــد كــه ناشــي از وجــود  د

عامل بدون ارتباطي است كـه در عـين حـال بـا     
  مواجهه و پيامد رابطه دارد

  
  observer bias  گر سوگيري  مشاهده

ثبـاتي   مند كه به علت بـي  وتي نظامتفا ]سالمت علوم[
گـــر ميـــان مقـــدار واقعـــي و مقـــدار  مشـــاهده
  شود شده ايجاد مي مشاهده

  
  interviewer bias  گر سوگيري  مصاحبه

آوري  ناشـــي از جمـــع ســـوگيري ]ســـالمت علـــوم[
هــا توســط  انتخــابي آگاهانــه يــا ناآگاهانــة داده

  گر مصاحبه
  

 سوگيري  ميزان  بستري
   admission rate bias  

هــا و موردتفــاوت خصوصــيات   ]ســالمت علــوم[
بيمارسـتاني   موردشـاهدي در مطالعات  شاهدها

كه ناشي از تفاوت نسـبت بسـتري بيمارسـتاني    
  در هر كدام است

 ,Berkson's bias  سوگيري  بركسوني .متـ 
 Berksonian bias  

  
  sampling bias  گيري سوگيري  نمونه

ــوم[ ــوگيري ]ســالمت عل ــه  س ــري  ناشــي از نمون گي
  غيرتصادفي از يك جمعيت



  سوي  چهره

 

  
  recall bias  سوگيري  يادآوري

ناشـــي از تفـــاوت در  ســـوگيري ]ســـالمت علـــوم[
  شاهدهاها و مورديادآوري خاطرات گذشته بين 

  
 face orientation, facing  سوي  چهره

وضعيت قرار گرفتن سر و بـه تبـع    ] شناسي باستان[
 راستاي بدنآن صورت نسبت به 

 strain سويه

يك گروه از اندامگانهايي كـه بـا سـاير     ]ميكـرب  [
اندامگانهاي موجود در همان گونه در يك يا چند 

 خصوصيت وراثتي متفاوت باشند

  
 Trapa  خيز كنجه سه

 30با حـدود   خيزيان كنجه سهاي از  سرده ] گياهي [
سالة شناور كه بومي نواحي گرم  گونة آبزي يك

گهـاي آنهـا   و معتدل اوراسيا و افريقا هستند؛ بر
ور است با تقسيمات ريز كه در  يا پرمانند غوطه

  طول ساقه قرار دارد يـا شـناور غيرمنقسـم بـه    
گيـرد؛   اي كه در سطح آب قرار مي صورت طوقه

شـكل بـا    مرغي يا مثلـث  برگهاي شناور آنها تخم
اي اسـت و گلهـاي آنهـا     اره ــ   اي حاشية دندانـه 

ايـل  سفيد و داراي چهار گلبرگ اسـت كـه در او  
افشـاني در آنهـا بـا     شود و گرده بهار پديدار مي

 شود حشرات انجام مي
  

 Trapaceae  خيزيان كنجه سه

سـالة   اي از موردسـانان آبـزي يـك    تيـره  ] گياهي [
گونـه كـه در    30شناور با يـك سـرده و حـدود    

روينــد و در  آبهـاي آرام تـا عمـق پـنج متـر مـي      
ــه    ــيا ب ــا و اوراس ــدل افريق ــرم و معت ــواحي گ   ن

رت بـومي وجـود دارنـد؛ برگهـاي آنهـا يـا       صو
ور است يا غيرمنقسم و شـناور   پرمانند و غوطه

و گلهايشان سفيد و چهارپر است كـه در اوايـل   
 شود تابستان آشكار مي

  
  مقياس سامانة همرفتي  ميان  ←سهم  

  
 neutralism  طرفي سياست  بي

در دوران  عـدم تعهـد  سياست مبتني بـر   ] ياسيس[
ثر كشورهاي جهان سوم به آن جنگ سرد كه اك

 پايبند بودند
  health policy  سياست  سالمت

مراقبتهاي مشي ناظر بر چگونگي  خط ]سالمت علوم[
  هايي براي آن و تدوين برنامه سالمت

  
 ,power politics  پايه قدرت  سياست

  machtpolitik 

موجــب آن  اي سياســي كــه بــه  آمــوزه ] ياســيس[
لل منافع خود را با تكيـه  الم دولتها در روابط بين
 كنند بر قدرت تأمين مي

  
 realpolitik  گرا واقع  سياست

 گرايي واقعسياست مبتني بر  ] ياسيس[
  

 dark cutting defect  برشي سياه

عيبــي ناشــي از فشــار روانــي گــاو،  ]غــذا نّــاوريف [
  ، پـيش از ذبـح كـه سـبب تيـره     گاو نرخصوصاً 

 شود شدن رنگ گوشت و كاهش كيفيت آن مي

  
 ,black soil, Chernozem  خاك سياه

  black earth, black land 

خـاكي كـه بـه دليـل دارا بـودن گياخـاك        ]زراعت[
 فراوان سياه است
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 darkening  شدگي سياه

 بدرنگ و تيره شدن تدريجي گوشت ]غذا نّاوريف [
  

 seed potato  زميني  بذر سيب

ي زميني كه براي تكثير غيرجنس غدة سيب ]زراعت[
  رود به كار مي

  
 tripe  شيردان سيرابي

بخشي از آاليش خـوراكي كـه شـامل     ]غذا نّاوريف [
 معدة چهار قسمتي نشخواركنندگان است

 travel and tourism سيروسفر

سفرها و دورانهاي اقامت اشخاص در  ] ردشگريگ [
مكانهايي خارج از محل سـكونت معمـول بـراي    

  كار يا مقاصد ديگر و تفريح يا كسب

  
 sensory‐specific satiety  سيري  حسي

كاهش يافتن لذت از غذا در حين مصـرف   ]غذيهت [
 آن

  
 ,chanterelle, cantino سيم  آهنگ

  melody string 

 زيرترين زه در ساز زهي ] موسيقي[

  
 سيماهاي  تكميلي

   supplementary features, 
  supplementary cloud features 

]ــو عنــوان  ســيماهاي اَبــر كــه بــهآن دســته از  ]ج
ويژگيهاي مكمـل بـراي متمـايز كـردن اَبرهـا از      

 روند كار مي  يكديگر به

 welding rod  جوش   سيم

مادة پركننده به شكل سيم يا مفتـول و   ] متالورژي[
 عموماً بدون روكش

  
 bead wire  طوقه سيم

 مغـزة طوقـه  هر يك از سيمهاي فوالدي كه  ] تاير[
و تنيدگي آنها مانع بلند شدن  دهند را تشكيل مي

 شود مي )rim flange(از لبة رينگ  طوقه
  

 ,sympathetic string سيم  همخوان
  resonance string 

شـود، امـا    سيمي كه معموالً نواخته نمي ] موسـيقي [
 آيد مي براثر پديدة صوتيِ تشديد به ارتعاش در

  

  حرّا  ←سينا  
  

  حرّائيان  ←سينائيان  
  

 plate  سينه

كه در پشـت   ة دامبخش نازكي از الش ]غذا نّاوريف [
 قرار دارد سرسينه

 



  

  ش
 brushwood  شاخال

شـده يـا    هـاي قطـع   ها و سرشاخه درختچه ]جنگل[
  افتاده

  
  مارتيني  ←  بزي   شاخ

  
  مارتينيان  ←بزيان   شاخ

  
 tree‐ring index  ص  حلقة  درختشاخ

ت بـا  پهناي استاندارد حلقـة سـاالنة درخـ    ]جنگل[
  توجه به سن آن

  
 corrosion index  شاخص  خوردگي

 گذاري آب ميزان خورندگي يا رسوب ] خوردگي [

  
 شاخص  سالم  خوردن

   healthy eating index, HEI  

شاخصي براي ارزيابي و پايش وضـعيت   ]غذيهت [
اسـاس آن كيفيـت    كلي رژيم غذايي افراد كه بـر 
  شود كلي رژيم غذايي سنجيده مي

  اَبربحرانيشارش  
  شارش  اَبرصوتي  ←

  
 supersonic flow  شارش  اَبرصوتي

شارشي كه سرعت ذرات شـاره در   ]هـوايي  ،كفيزي[
  آن بيشتر از سرعت صوت در همان شاره است

 supercritical flow  شارش  اَبربحراني .متـ 
  

 hypersonic flow  صوتي  شارش  برين

از پنج ماخ شارشي با سرعت بيشتر  ]ك، هواييفيزي[
  در محيط شاره

  
 transonic flow  شارش  تراصوتي

ــ[ ــواييفيزي ــراف جســم   ]ك، ه ــاره در اط ــت ش حرك
كـه مقـدار سـرعت      طوري ور در شاره به  غوطه

آن در برخي نقاط اَبرصوتي و در برخـي نقـاط   
  زيرصوتي است

  



 سينه

 

 turbulent flow  شارش  تالطمي

و كه در آن فشـار    نحوي  حركت شاره به ]فيزيك[
طور نامنظم و سـريع تغييـر     سرعت موضعي به

 كند 
  شارش  زيربحراني

  زيرصوتي شارش    ←
  

 subsonic flow  شارش  زيرصوتي

شارشي كه سرعت ذرات شـاره در   ]ك، هـوايي فيزي[
  آن كمتر از سرعت صوت در همان شاره است

 subcritical flow  شارش  زيربحراني .متـ 
  

 anti‐icing fluid  شارة  ضديخ

  كند اي كه از يخ زدن جلوگيري مي شاره ] هوايي[
  

 articulated frame  شاسي  مفصلي

قابي كه دو قسـمت آن بـا مفصـل بـه هـم       ]جنگل[
 متصل شده است

  
  ار اتصال ليگانهمش  ←شال  

  
 meningocele  بروني شامه

گـان از جملـه از    زدگـي شـامه   بيـرون  ] پزشكي پاية[
  شكاف مهره

  
 meningomyelocele  بروني ـ نخاع شامه

  شامة آن به زدگي نخاع و برون بيرون ] پزشكي پاية[
علت آسيب ديدن يا وجـود نارسـايي در سـتون    

 ها مهره

  
 shoulder  شانه

قـرار   ديوارهو  رويهكه بين  تايربخشي از  ] تـاير [
 دارد

  
 Verbena  پسند شاه

يك يا چندسـالة   پسنديان شاهاي از  سرده ] گياهي [
گونه كـه بـومي    250وبي با حدود چ علفي يا نيمه

اند؛ برگهـاي   برِّ جديد و برخي نيز بومي برِّ قديم
آنهــا معمــوالً متقابــل و ســاده و در بســياري از 

دار اسـت و گلهايشـان كوچـك و     هـا كـرك   گونه
آذيـن خوشـه    داراي پنج گلبرگ است كه در گـل 

اي از رنـگ آبـي    گيرند و معمـوالً سـايه   قرار مي
  دارند

  
 Verbenaceae  نپسنديا شاه

ــاهي [ ــره ] گيـ ــا   تيـ ــي يـ ــانان درختـ اي از نعناسـ
 3000سـرده و   90اي يا علفي با حـدود   درختچه

روينـد   گونه كه بيشـتر در نواحي گرمسيري مي
اي كوچك و  و مشخصة بارز آنها گلهاي خوشه

نـدرت چهـار تـا     پر يا بـه  معطرشان است كه پنج
ــرگ   هشــت  ــان دمب ــت؛ برگهايش ــر اس ــا  پ دار ي

مبرگ است و معموالً آرايش متقابل يا فراهم د بي
 ندرت متناوب دارند يا به

  
 Cannabis  شاهدانه

سـالة علفـي    ايان يـك  اي از شاهدانه سرده ] گياهي [
ايستادة ستبر با يك گونة معطـر كـه از آسـياي    
مركزي منشأ گرفته است و امـروزه در منـاطق   

شود؛ يك رقم آن  فور كشت مي معتدل شمالي به
ماننـد و بلنـد بـراي توليـد اليـاف       هري نـي با ظـا 

شود و گياه مـادة رقـم    خاص شاهدانه كشت مي
 جوانا است كوتاه ديگري از آن منبع اصلي ماري

  



  سرخس شاه

 

  گروه  شاهد  ←شاهدها  
  

 Osmunda  سرخس شاه

با پـنج تـا ده    سرخسيان شاهاي از  سرده ] گيـاهي  [
گونه كه اساساً مختص نـواحي معتـدل هسـتند؛    

 )frond(هـاي   شاخه سرده داراي برگگياهان اين 
دوريختـي بـا فتوسـنتز     كامالً دوريختي يـا نيمـه  

)Photosynthesis(  ــتند و ــترون هســ ــبز ســ ســ
 )non-photosynthetic(هاي غيرفتوسنتزي  برگچه

  بارور با هاگدانهاي بزرگ و برهنه دارند

 Osmundales  سانان سرخس شاه

يباً بيست ها با تقر سرخس شاهاي از  راسته ] گياهي [
گونه و پراكندگي وسيع كه با گروه سرخسهايي 

ــي   ــدان حقيقـ ــه داراي هاگـ  )Eusporangiatae(كـ
 هستند قرابتهايي دارند

  
 Osmundaceae  سرخسيان شاه

ــاهي [ ــره از  ] گي كــه  ســانان ســرخس شــاهتنهــا تي
گروهـي ابتـدايي بـا سـه سـرده از سرخســهاي      

ــه اســت؛    درشــت ــدود بيســت گون ــا ح ــت ب قام
صورت پراكنده يا متمركز در  آنها به  هاگدانهاي

هـا يـا در    در سطح زيرين برگچه )sori(ها  هاگينه
هـــر دو ســـطح نـــواحي زايـــاي برخـــي از     

هاي اين  قرار دارند، هاگينه )fronds(ها  شاخه برگ
هـاي سـرخس    سرده برعكس بسـياري از تيـره  

 است )indusium(پوش  فاقد هاگينه
  

 Oxalis  شبدرترشك

اي علفي كوچك از شبدرترشـكيان   سرده ] گيـاهي  [
گونه كه گياهاني گرمسيري هستند  850با حدود 

و عمدتاً بومي افريقاي جنوبي و امريكاي جنوبي 
 آيند شمار مي  به

  
 Oxalidales  سانان شبدرترشك

سـاله و   ايهاي علفي يك اي از دولپه راسته ] گيـاهي  [
اي يا باالرونده با  چندساله يا درختي يا درختچه

ــره و  شــش ــه در  1810ســرده و  58تي ــه ك گون
 اند مناطق معتدل و گرمسيري پراكنده

  
 Oxalidaceae  شبدرترشكيان

ســانان بــا ســه  اي از شبدرترشــك تيــره ] گيــاهي [
گونــه بــا گلهــاي مــنظم و   875ســرده و حــدود 

پرچمهايي دو تـا سـه برابـر تعـداد گلبرگهـا يـا       
 گشا هايي از نوع پوشينة حجره كاسبرگها و ميوه

)loculicidal(  و بدون منقارك)beakless(  
 rose شبكه

ي صوتي، معموالً به شـكل گُـل،   هاروزن ] موسـيقي [
ويــژه  كــه بــر روي صــفحة ســازهاي زهــي، بــه

شـود تـا بـين هـواي      مي ايجادها،  خانوادة بربط
سـاز ارتبـاط    داخل جعبة صوتي و هواي خارج 

  برقرار شود
 گُل .متـ 

  
 map grid  بندي  نقشه شبكه

اي كه براي فـراهم كـردن يـك     شبكه ] بـرداري  قشهن [
دستگاه مختصات مناسب بر روي نقشه افكنـده  

 شود مي
  

 lava tube systemگدازه  هاي شبكة  لوله

انشـعابي كـه    گـدازة هـاي   لولهاي از  شبكه ] زمين[
  pahoehoe(ريسـماني  گـدازة  هـاي   جريانخاص 

lava( است  
  

 pseudosymmetry  تقارن شبه



سانان سرخس شاه  

 

وضــعيتي كــه در آن بلــور بــا توجــه بــه  ]يــكفيز[
هــا و نســبت محورهــا تقــارني بيشــتر از  زاويــه

 دهد تقارن واقعي از خود نشان مي
  

 quasi‐geoid  زمينوار شبه
پتانســيل در نزديكــي  ســطحي غيــرهم ]ژئوفيزيــك[

زمينوار كه فاصلة هـر نقطـة روي آن تـا سـطح     
 است )normal height(زمين، ارتفاع نرمال 

  

 meat analogue  شتگو شبه

شـده كـه از لحـاظ     سازي غذايي شبيه ]غـذا  نّاوريف [
خصوصيات ساختاري و مكانيكي قابل قياس با 

 گوشت طبيعي است
  

 viroid ويروس شبه

زايـي شـامل يـك رشـتة      عامـل عفونـت   ]ميكرب [
كوتاه رِنا كه با هـيچ پروتئينـي همـراه نيسـت و     

 ن استبراي تكثير كامالً وابسته به ياختة ميزبا

  اي شتابدهندة  دومرحله
    tandem accelerator 

الكتروسـتاتيكي   /اي ايستابرقي شتابدهنده ]فيزيـك [
كه در آن يونهـاي منفـي هيـدروژن از پتانسـيل     

گيرنـد و سـپس    زمين تا پتانسيل زياد شتاب مي
اي نازك، هـر   اي گازي يا برگه با گذار از محفظه

و پروتون شوند  دو الكترونِ يون از آن كنده مي
گيـرد و بـه پتانسـيل     باقيمانده مجدداً شتاب مـي 

 رسد زمين مي
  

  شتاب  گراني  ←شتاب  سقوط  آزاد  
  

  acceleration of gravity  شتاب  گراني
اثر ربايش گرانشي  شتاب يك جسم بر ]ژئوفيزيـك [

  يك سياره
   شتاب  سقوط  آزاد .متـ 

 acceleration of free fall  
 apparent gravity  ريظاه  گراني       

  
 tangential acceleration  شتاب  مماسي

اي از شـتاب خطـي كـه ممـاس بـر       مؤلفه ]فيزيـك [
 خط ذره است مسير حركت خميده

  
  اي شخصيت  خوددوست  نراندامه

  اي شخصيت  نراندامه  ←
  

  اي شخصيت  نراندامه
    phallic personality 

 الگويي شخصيتي كه وجـه مشـخص   ] شناسي روان[
دوســـتدارانه  آن رفتـــار خودســـتايانه و خـــود

)narcissistic(نفـس افراطـي،    بـه  زني، اعتمـاد  ، الف
 sexual-compulsive(اجباري ـ  تكبر، رفتار جنسي

behaviour(   نمايشـگري   و در برخي مـوارد خـود
)exhibitionistic( يا پرخاشگري است  

 phallic character  اي منش  نراندامه .متـ 

 اي ت  خوددوست  نراندامهشخصي       

  phallic‐narcissistic character, 
  phallic‐narcissistic personality 

  
 earthquake intensity  لرزه زمين  شدت

ــك[ ــر    ]ژئوفيزي ــي ه ــري محل ــي از ويرانگ شاخص
 اي كوچك لرزه در پهنه زمين

  
 control conditions  شرايط  تنظيم

بـر واپـايش    شرايط و مقررات حـاكم  ] شهري درون[
تــردد وســايل نقليــه شــامل نــوع و فازبنــدي و  

بندي چراغهـاي راهنمـايي بـراي محـدودة      زمان
 مشخصي از خيابان يا بزرگراه

  



  شرط  بيمة  سفر

 

 background conditions  شرايط  زمينه

شرايط زيستي و شيميايي و فيزيكـي   ]زيست محيط[
  آب در باالدست محل تخليه

  
 cancellation clause شرايط  لغو

بندي از قرارداد كه در آن شرايطي كه  ] گريردشگ [
شـود ذكـر   منجـر  ممكن است به فسـخ قـرارداد   

 شود مي

  
 salvage clause  شرط  بازگرداني

بندي در قرارداد حمل بار كه چگـونگي و   ] دريايي[
هنگام بروز  شرايط انجام خدمات بازگرداني در 

 كند حوادث را تعيين مي
  

 voyage clause  شرط  بيمة  سفر

هـاي دريـايي كـه دورة     نامه بندي در بيمه ] دريايي[
سـفر   يك مجموعهزماني مجاز براي يك سفر يا 

 كند مشخص ميرا 

 flag clause  شرط  پرچم

بندي در بارنامـه كـه مطـابق بـا قـوانين       ] دريـايي [
ــور ذي ــه     كشـ ــيدگي بـ ــونگي رسـ ــط چگـ ربـ

 شود قيد ميدر آن كننده  مسئوليتهاي حمل

  
 ,off‐hire clause  رهشرط  خارج  از  اجا

  breakdown clause 

كه چگـونگي   اجارهبندي در قراردادهاي  ] دريـايي [
را مشـخص   اجـاره  خارج اززمان   محاسبة مدت

 كند مي

  
 rust bloom  شروع  زنگ

دهندة آغاز  رنگ شدن فلز كه نشان بي ] خوردگي [
 است زدگي زنگ

  
 ,joint owner  شريك  كشتي

  joint owners, part owners 

هر يك از صاحبان كشـتي يـا كشـتيهايي     ] دريايي[
 كه به دو نفر يا بيشتر تعلق دارد

  
 شستشوي  بازدارندة  زنگ

   rust‐inhibitive wash 

پوشش تبـديلي بـر روي سـطح     ايجاد ] خوردگي [
 آهن پيش از رنگ كردن

  

 Papaver  شقايق

گونـة   120با حدود  شقايقياناي از  سرده ] گيـاهي  [
ساله يا دوساله يا چندسالة مقـاوم در برابـر    يك

سرما كه در نواحي معتـدل افريقـا و اوراسـيا و    
رويند و شامل گياهاني مانند  امريكاي شمالي مي

 شوند شقايق قرمز و خشخاش مي
  

  Papaveraceae  شقايقيان
دار اغلـب   سـانان شـيرابه   اي از آاللـه  تيره ] گياهي [

كوتـاه بـا    اي يـا درختـي   علفي و گاهي درختچـه 
گونه و پراكنش جهاني و  200سرده و  23حدود 

ــپ  ــاده و لَ ــاي س ــانه   برگه ــدة ش ــا بري اي  دار ي
)pinnatifid(  مبـــرگ و بـــدون غـــالف كـــهبـــا د

  اي است شان متناوب يا چرخه آرايش
  

 splitting  كردن  شقه

فرايند نصـف كـردن الشـه از قسـمت      ]غذا نّاوريف [
 تيرة پشت

  



 شرط  پرچم

 

 ,information gap  شكاف  اطالعاتي
  information divide 

در فاصلة ميان ميزان و نـوع اطالعـات    ] تابداريك [
 جامعه با آنچه مورد نياز آن استدسترس 

  
 crevasse hoar  بشم شكاف

]وبلورهايي كه بر ديوارة شكاف يخسـارها   يخ ]ج
 شود هاي بزرگ سرد تشكيل مي يا حفره

  
 fail‐safe 2  ايمن شكست

ــي، هــواييي، ريشــهر درون[ اي كــه در  ويژگــي قطعــه ] ل
صورت شكست آن خطري براي افراد يـا خللـي   
جدي در عملكـرد كلـي دسـتگاه ايجـاد نشـود و      

  آسيب به حداقل برسد
  

 ,shipwreck 2, wreck 2  شكست  كشتي
  wreckage 2  

غرق شدن يا شكستن يـا متـروك شـدن     ] دريـايي [
  كشتي

  
 شكل  پيرايشي  دگرسان

  alternative splice form 

هـــر يـــك از شـــكلهاي متفـــاوت     ] شناســـي ژن[
رِنـاپ، در   شده از يـك پـيش   رونوشتهاي ساخته

  دگرسان پيرايش نتيجة 
 ,ego development  من گيري  آن شكل

  ego formation 

، فراينـدي كـه   كـاوي  رواندر نظريـة   ] شناسي روان[
تـدريج   را به مقتضاي محيط به فرومنبخشي از 

 كند مي تبديل من آنبه 

  
 cloud formation  گيري  اَبر شكل

]وهـاي مختلـف اَبـر     فرايندي كـه در آن گونـه   ]ج
 شود تشكيل مي

  
 stomach  شكمبه

بخـــش خـــوراكي آاليـــش شـــامل  ]غـــذا نّـــاوريف [
 و بقية دستگاه گوارش دام شيردان سيرابي

  
 borborygmus  غُره شكم

 صداي ناشي از حركت گاز در روده ]غذيهت [

  
 hapticity تصال  ليگاندشمار  ا

  تعداد الكترونهـايي كـه در يـك ليگانـد بـه      ] شيمي[
  كنند طور مستقيم با فلز در همارايي شركت مي

 شال .اختـ 

  
 هاي  ميعان  اَبر شمارگر  هسته

   cloud condensation nuclei counter  

] ـوگيـري فراوانـي ذرات    اي براي انـدازه  افزاره ]ج
 روي آنهـا در مقـادير كـمِ   جوي كه بخار آب بر 

  كند شدگي ميعان مي اَبراشباع
 CCN counter  هماب  شمارگر .اختـ 

  
  هماب  شمارگر
  هاي  ميعان  اَبر شمارگر  هسته  ←

  
  جهان  شمال  ←شمال  
 Buxus  شمشاد

گونـه   70اي از شمشاديان با حدود  سرده ] گياهي [
ــه  ــب گونـ ــه اغلـ ــا   كـ ــيري يـ ــاي آن گرمسـ هـ

هاي اروپـايي و   ت و فقط گونهگرمسيري اس نيمه
هــاي آســيايي آن در برابــر ســرما  برخــي گونــه



  شناور  آبخورتنگنا

 

اي تـا   مقاوم هستند، برگهاي آنها متقابل و دايره
اي با بافت چرمـي و گلهايشـان كوچـك     سرنيزه

پايـه اسـت؛    جنسـي و تـك   سبز مايل به زرد تـك 
ميــوة آنهــا پوشــينة كــوچكي اســت بــا تعــدادي 

 هاي ريز دانه
  

 شناسانة  اطالعات
   information identifier 

ــداريك [ ــه ] تاب ــانه مجموع ــراي   اي از نش ــه ب ــا ك ه
 رود كار مي تشخيص هويت بستة اطالعاتي به 

  
 شناسانة  برنمود  رقمي

   digital object identifier, DOI 

ــداريك [ ــراي     ] تاب ــران ب ــه ناش ــدي ك ــانة واح نش
  بـه  برنمود رقميتشخيص و مبادلة محتواي يك 

  دبرن كار مي
 شناسانة  شيء  رقمي .متـ 

  
  شناسانة  شيء  رقمي

  شناسانة  برنمود  رقمي  ←
  

 cloud identification  شناسايي  اَبر

]ــو ــه و ورده   ]ج ــين ســرده و گون و  (variety)تعي
سيماهاي تكميلي و اَبرهاي فرعـي و مـادراَبر و   

 هاي هوايي مرتبط با اَبرها پديده
  

 شناور  آبخورتنگنا
   vessel constrained by her draught 

دليـل انـدازة    شـناوري موتـوري كـه بـه      ] دريايي[
آبخور نسبت به عمق و پهنة آبـراه ميـدان عمـل    

 بسيار محدودي دارد

  sailing vessel  شناور  بادباني

شــناوري كــه بــا بادبــان و نيــروي بــاد  ] دريــايي[
  كند حركت مي

 sailing boat  قايق  بادباني .متـ 
 sailing ship  بادباني  كشتي       

  
 salvage vessel  شناور  بازگرداني

شناوري مجهز به تجهيزات ويـژه كـه از    ] دريـايي [
  كنند آن براي بازگرداني استفاده مي

 salving ship  كشتي  بازگرداني .متـ 
  

  high‐speed craft, HSC  شناور  تندرو
شناوري با طراحـي و ويژگيهـاي خـاص     ] دريايي[

  يار باال داردكه سرعت بس
  

 شناور  خارج  از  فرمان
   vessel not under command, NUC 

شناوري كه تحت شرايط خاصي قادر به  ] دريايي[
راه نيست و مطابق ضـوابط بايـد    اجراي قوانينِ

 از عالئم هشداردهنده استفاده كند

  
 ,give‐way vessel  ده شناور  راه

  burdened vessel  
راه بايـد از   مطابق با قـوانينِ  شناوري كه ] دريايي[

  مسير شناور ديگر دور شود
  burdened ship  ده كشتي  راه .متـ 

  
 ,stand‐on vessel  گير شناور  راه

  privileged vessel  
راه بــر  شــناوري كــه مطــابق بــا قــوانينِ ] دريـايي [

تقدم دارد و با حفظ سرعت و  ده حق  راه شناور
  دهد مسير به راه خود ادامه مي

  privileged ship  گير كشتي  راه .متـ 



 شناور  بادباني

 

 overtaking vessel  گير شناور  سبقت

 5/22اي بـيش از   شـناوري كـه بـا زاويـه     ] دريايي[
درجه نسـبت بـه ورگـة شـناور ديگـر در حـال       

 سبقت گرفتن از آن باشد
  

   power‐driven vessel  شناور  موتوري
شناوري كـه بـا نيـروي محركـة موتـور       ] دريايي[

  كند ت ميخود حرك
 motorboat, power boat  قايق  موتوري .متـ 

  
  light vessel  شناور  نوراني

ــايي[ ــه در    ] دري ــور ك ــاي پرن ــا چراغه شــناوري ب
عنـوان   اي از دريا درلنگر اسـت و از آن بـه   نقطه

  شود عالمت دريايي استفاده مي
 ,lightboat, gas boat  قايق  نوراني .متـ 

 boat beacon, unattended lightboat 

 lightship  كشتي  نوراني       
  

 پذير  از  دور شناور  هدايت
   unmanned underwater vehicle 

تواند در زيـر آب حركـت    شناوري كه مي ] نظامي[
كند و نياز به هدايت و واپايش مسـتقيم نيـروي   

  انساني ندارد
 UUV  شهپاد .اختـ 

  
  بوية  روگاه  ←شناوة  روگاه  

  

 sonobuoy  شناوة  صوتي

ـ گيرندة صـوتي كـوچكي كـه از     فرستنده ] نظامي[
كننـد تـا صـداي     هواگرد بر سـطح آب رهـا مـي   

 زيردريايي را ردگيري و به هواگرد ارسال كند
  

  شناوة  كشتي  شكسته

  بوية  كشتي  شكسته  ←
 life buoy  شناوة  نجات

اي شناور براي نجـات افـرادي كـه     وسيله ] نظامي[
  اند در آب افتاده

  life ring  حلقة  نجات .ـ مت
  

 dan buoy  گذار شناوة  نشان

روبـي   اي كه از آن در عمليات مـين  شناوه ] نظامي[
ــة    ــا منطقـ ــير يـ ــردن مسـ ــراي مشـــخص كـ بـ

 شود شده استفاده مي روبي مين
  

  حفاظت  شنوايي  ←باني   شنوايي
  

   جهتي  شرطي سنجي  بازتاب شنوايي
  conditioned orientation reflex 
  audiometry, conditioned 
  orientation reflex  

سنجي رفتاري  روشي در شنوايي ] شناسي نواييش [
ــان     ــنوايي كودك ــيت ش ــابي حساس ــراي ارزي ب
دوساله و كمتر كه در آن گردش سر بـه طـرف   

  شود منبع صدا با پاداش ديداري تقويت مي
 COR audiometry  سنجي  جهتي شنوايي .اختـ 

  
  يسنجي  جهت شنوايي
  شرطي  جهتي سنجي  بازتاب شنوايي  ←

  

 شناس  آموزشي شنوايي
   educational audiologist 

فــــردي كــــه در زمينــــة    ] شناســــي نواييشــــ [
 تخصص دارد شناسي آموزشي شنوايي

  

  شناسي  آموزشگاهي شنوايي



  شورابي

 

  شناسي  آموزشي شنوايي  ←
  

 شناسي  آموزشي شنوايي
   educational audiology  

شناسي كه به  اي از شنوايي شاخه ] سيشنا نواييش [
 توانبخشـي شـنوايي  تشخيص عيوب شـنوايي و  

  پردازد كودكان در مراكز آموزشي مي
 شناسي  آموزشگاهي شنوايي .متـ 

  school audiology 
  

  شناسي  توانبخشي شنوايي
  شنوايي  بازتوانبخشي  ←

  
 bug  شنودافزار

 هاي مخفي شنود هر يك از افزاره ] نظامي[
  

 debugging  ودزداييشن

عمليات شناسايي و برچيـدن شـنودافزار    ] نظـامي [
 از محيط

  
 bugging  شنودگذاري

 عمليات نصب شنودافزار ] نظامي[
  

  سمعك  ←افزار   شنيد
  

  سمعك  ←شنيديار  
  

 humour  طبعي شوخ

ــه  ] شناســي روان[ ــان جنب ــا بي ــايي درك ي ــاي  توان ه
 طنزآميز موقعيتها

  
 Ruppia  شورابي

كه اغلـب در آبهـاي   شورابيان تنها سردة  ] گياهي [
آذين آن بلند و نازك و راست  رويد؛ گل شور مي

خورده منتهي به دو گل ريز است و  يا اندكي پيچ
ــب     ــايش اغل ــد و برگه ــعب و بلن ــاقة آن منش س

  استاي  سرنيزه
 Ruppiaceae  شورابيان

سانان با يك سـرده   واش اي از قاشق تيره ] گياهي [
ه كه معموالً در آبهـاي شـور يـا    و حدود ده گون

با غالفـي  رويند و برگهايشان نواري  نمك مي كم
در قاعده و گلهايشان ريز و بدون گلپوش اسـت  

اي انتهـايي و كوتـاه قـرار     آذين خوشه كه در گل
  گيرند مي

  
 elution شويش

شـده از طريـق    فرايند انتقـال مـادة جـذب    ] شـيمي [
 شستشوي آن با يك جريان مايع يا گاز

  
 شويندة  دوخصلتي

  ampholytic detergent 

اي كه در محلول اسيدي، كاتيوني  شوينده ] شـيمي [
 و در محلول بازي، آنيوني است

  
  پذير  از  دور شناور  هدايت  ←شهپاد  

  
 necropolis شهر  مردگان

يا محوطة تدفيني بـزرگ   گورستان ] شناسـي  باستان[
 غالباً در نزديكي يك شهر باستاني

  
  سازي يجنس  ←سازي   انيشهو

  



 شورابيان

 

3

 شهودگرايي  رياضي
   mathematical intuitionism 

مكتبي در فلسفة رياضي كـه بـر اسـاس     ] رياضي[
توانـــد ويژگيهـــاي اغلـــب  آن رياضـــيات نمـــي

هـاي نامتنـاهي را در بـر گيـرد و فقـط       مجموعه
پـذيري آنهـا    اند كه بتوان اثبات هايي موجه گزاره

 دادرا با روشهاي متناهي نشان 
  

 groove, tread groove  شيار

 مجاور نوار آجفضاي خالي ميان دو  ] تاير[

 grooving  شياراندازي

هايي با عمـق و  شيار، ايجاد تايردر طراحي  ] تاير[
بـراي بهبـود    رويـه هاي مختلـف بـر روي    زاويه

 ، ترمزگيري يا پايداري جانبي)traction(كشانش

  
 step groove  اي شيار  پله

اي كه باعث افـزايش   با طرح پله شيارعي نو ] تاير[
شود  در برف مي تاير )gripping(زني قدرت چنگ
 كند كمك مي رويهو به دوام 

  
 regrooving, tyre siping  شيارزني

تاير، پـس از  روية هاي جديد بر شيارايجاد  ] تاير[
 اصلي به حد رفتگي رويةرسيدن 

  
 sipe, tread sipe  شيارك

ــاير[ ــر روي   شــكاف كوچــك و ] ت ــه ب ــاريكي ك ب
 تـاير  )traction(كنند تا كشانش  ايجاد مي قطعه آج

 بر روي جادة خيس افزايش يابد

  
  شيار  كناري

  مغز   شيار  كناري  بطنهاي  ←

  
 شيار  كناري  بطنهاي  مغز

  sulcus limitans ventriculorum cerebri 

شــياري در ميانــة طــول هــر يــك از  ] پزشــكي پايــة[
  بي لولة عصبيهاي جان ديواره

  sulcus limitans  شيار  كناري .اختـ 
  

 moving ramp  بر شيب

 دار روِ متحرك شيب پياده ] شهري درون[
  

 weld slope  شيب  جوش

 نسبت به خط افق بن جوشزاوية خط  ] متالورژي[

 clinometer  سنج شيب
گيـري   وسيلة كوچك دستي براي اندازه ]ژئوفيزيك[

 شيب
  

 weld rotation  گَرد  جوش شيب

ن  جـوش زاويـة بـين    ] متالورژي[ ف    بـ و خـط منصـ
 هاي ذوب رويه

  
 composite grade  شيب  مركب

اي از چند شـيب متـوالي در    مجموعه ] شـهري  درون[
طول بزرگراه كـه اثـر تركيبـي آنهـا بـر حركـت       
خودروها خيلي بيشـتر از مجمـوع اثـر آنهـا بـه      

 تك است صورت تك 
  

 supersonic nozzle  شيپورة  اَبرصوتي

رانشـي   شيپورة تونل باد يا شيپورة پـيش  ] هوايي[
 كه سرعت جريان نسبي در آن اَبرصوتي است

  
 Polygala  شيرآور



  آواري شيشه

 

علفي چندساله يا  شيرآورياناي از  سرده ] گياهي [
گونـه   500اي با حـدود   درختي كوتاه يا درختچه

  كه داراي پراكنش تقريباً جهاني هستند و كرمينة 

)larva( هـاي ايـن    سانان از گونـه  برخي از پروانه
  كنند سرده تغذيه مي

  
  شيرآوريان

  Polygalaceae, Diclidantheraceae, 
  Moutabeaceae, Xanthophyllaceae 

ــاهي [ ــره ] گيـ ــاناناي از  تيـ ــا  باقالسـ ــي يـ درختـ
گونـه   800اي يا علفي با هفده سـرده و   درختچه

بيشتر  كه داراي پراكنش تقريباً جهاني هستند و
ــي از ــه از نيم ــردة    گون ــه س ــق ب ــاي آن متعل ه

 شيرآور است
  

 kingstone valve  شيرفلكة  توازن

هاي بزرگ زيردريايي  هر يك از شيرفلكه ] نظـامي [
كه امكان ورود آب را به مخزنهاي ترازه فـراهم  

  كند تا زيردريايي بتواند به عمق فرو رود مي
  

  يد  رقمموبرن  ←شيء  رقمي  
  

  vitroclastic  آواري شيشه

آذرآواري كـه در   يويژگي سـاختار سـنگ   ] زمين[
 شيشه وجود دارد آن خرده

 



  

  ص
 crossflow filtration  صافش  چليپايي

ــان   ]زيســت محــيط[ ــه در آن جري ــوعي صــافش ك ن
ورودي موازي سطح بستر صافي است و فقـط  
قسمتي از جريان ورودي از داخل صافي عبـور  

 كند مي
  

 flat spot  شدگي  قوس صاف

سـمت خـط    انحـراف بخشـي از قـوس بـه      ] ريلي[
 مماس

  

 direct filtration  صافش  مستقيم

اي از فراينـدهاي مشـتمل بـر     سلسـله  ]زيست محيط[
نشيني است و  انعقاد و صافش كه فاقد مرحلة ته

 شود منجر به حذف ذرات مي
  

 biflow filter  صافي  دوسويه

آن جريـان  اي كه در  صافي بستردانه ]زيست محيط[
آب از بـــاال و پـــايين وارد و از وســـط خـــارج 

 شود مي
  

 sand filter  صافي  شني

نوعي صـافي متشـكل از چنـد بسـتر      ]زيست محيط[
اليه كه از آن بـراي جـدا    شني و به صورت اليه

كردن ذرات ريز معلق از آب يـا سـيال اسـتفاده    
 كنند مي

  
 silence cloth  صداگير

داري كه آن را  چة اليهمشمع يا هر پار ] ردشگريگ [
براي گرفتن صداي ظروف زيـر روميـزي قـرار    

 دهند مي

  
 multifactorial trait  صفت  چندعاملي

هر يك از صفتهايي كه تحت تأثير يـك   ] شناسي ژن[
 يا چند ژن و همچنين عوامل محيطي قرار دارند

  
 صفحة  اصلي  تنش

   principal plane of stress 

اي كـه   ة متعامد در نقطهيكي از سه صفح ]فيزيـك [
تنش برشي در آن نقطه و در امتداد آن صـفحه  

  شود صفر مي
  

 back صفحة  زير



  آواري شيشه

 

قسمت زيـرين يـا پشـتي جعبـة صـوتي       ] موسيقي[
 سازهاي زهي

  
  صلح  ماندگار  ←صلح  آرماني  

 peacemaking  آفريني صلح

اقدامي كـه بـراي ايجـاد تفـاهم و توافـق       ] ياسيس[
جويانـه   اي آشـتي  ه شـيوه ميان طرفهاي درگير ب

  انجام گيرد
  

 positive peace   صلح  ايجابي

صلحي كه ويژگي آن وجود باورها و . 1 ] ياسيس[
جويانة اجتماعي و فرهنگـي، و   هنجارهاي آشتي

هــــا و اســــتفادة  عــــدالت در همــــة عرصــــه
ساالرانه از قـدرت و نبـود خشـونت ميـان      مردم

ف نبود جنگ همراه بـا رفـع اخـتال   . 2دولتهاست 
  ميان دولتها به شيوة سازنده

  
 peace research  پژوهي صلح

اي از پژوهشهاي علوم انساني كه  شاخه ] ياسـي س[
هــاي  هــدف آن شــناخت و فــراهم كــردن زمينــه

  برقراري صلح است
  

 long peace  صلح  ديرپا

 مدت ميان قدرتهاي بزرگ صلح طوالني ] ياسيس[
  

 negative peace  صلح  سلبي

جنگ و خشونت آشكار و مستقيم  فقدان ] ياسـي س[
 هاي داخلي و خارجي در عرصه

  
 peace offensive  كوشي صلح

اقـدامات ديپلمـاتي هماهنـگ و جـدي در      ] ياسيس[
  موردي خاص، با هدف دستيابي به صلح 

  
 perpetual peace  صلح  ماندگار

صلحي كه بر پاية آراي كانـت محصـول    ] ياسيس[
پذيرش نظـام   وضعيتي است كه در آن دولتها با

جويانـه و قـوانين    سـاالر بـه اتحـاد آشـتي     مردم
  يابند گستر دست مي جهان

 ideal peace  صلح  آرماني .متـ 
  ساالران صلح  مردم

  ساالران نظريه  صلح  مردم  ←
  

 Santalum  صندل

با حـدود   صندليانانگلي از  اي نيمه سرده ] گيـاهي  [
تـرين آنهــا همـان صــندل    ده گونـه كـه معــروف  

ي يا صـندل سـفيد بـا چـوب معطـر اسـت؛       واقع
هاي اين سرده در سرتاسر جنـوب شـرقي    گونه

آســيا و جزايــر جنــوبي اقيــانوس آرام پراكنــده 
  است

  
 Santalaceae  صندليان

اي و  ســانان درختچــه اي از صــندل تيــره ] گيــاهي [
سـرده و   38انگلي با حـدود   علفي و درختي نيمه

يـا   گونه كـه در نـواحي گرمسـيري    400بيش از 
هـا برگهـاي    رويند؛ در برخي از سرده معتدل مي

غيرمنقسم و معمـوالً متنـاوب بـه سـاختارهايي     
مانند تبديل شده است؛ برگهـاي سـبز آنهـا     فلس

مقداري سبزينه دارد كه به آنهـا امكـان سـاخت    
دهد، اما اين گياهـان مقـداري از آب و    غذا را مي

ي مواد غذايي مورد نياز خود را از طريق اندامها
كنند؛ اكثـر   از ميزبان تأمين مي )haustoria(مكنده 

ــا   ريشــه  صــندليان انگــل ــي برخــي از آنه اي، ول
اي هستند و بيشتر آنها گلهاي كوچـك   ساقه انگل

 جنسي يا دوجنسي دارند و ناپيداي يك



پردازي صوت  

 

  
 ,barber chair  صندلي  سلماني

  tombstone 2 

اي كه بر اثر قطـع نـاقص درخـت بـه      كُنده ]جنگل[
 صندلي درآمده است شكل

  
 burial chest  صندوق  تدفيني

صــندوقي كــه همــراه جســد دفــن  ] شناســي باســتان[
 شده است مي

 sonics  پردازي صوت

 فنّاوري پردازش و تحليل صوت ]فيزيك[
  

 multilinear form  صورت  چندخطي

ضـــرب  متغيـــره از حاصـــلnتـــابعي ] رياضـــي[
روي ميداني مفروض ي فضاي بردار nدكارتي

به آن ميدان كه نسـبت بـه هـر يـك از متغيرهـا      
 خطي است

  
 voyage account  حساب  سفر صورت

دريـايي   سفرها و درآمدهاي  شرح هزينه ] دريايي[
 سفريك كشتي در پايان يك 

  
 quadratic form  صورت  درجة  دوم

  ماي همگن درجة دو يك چندجمله ] رياضي[
  

 صورت  درجة  دوم  دومتغيره
   binary quadratic form 

 با دومتغير صورت درجة دوميك  ] رياضي[
  

 bilinear form  صورت  دوخطي

ضرب دكارتي  تابعي دومتغيره از حاصل ] رياضي[
 دو فضاي برداري روي ميداني مفروض بـه آن 

يدان كه نسبت بـه هـر يـك از متغيرهـا خطـي      م
  است

  bilinear mapping  وخطينگاشت  د .متـ 
  

 differential form  صورت  ديفرانسيلي

حسـب چنـد    اي همگـن بـر   يك چندجملـه  ] رياضي[
 ديفرانسيل

  

 formalism  گرايي صورت

مكتبي در فلسفة رياضي كـه بـر اسـاس     ] رياضي[
هاي صوري  اي از دستگاه آن رياضيات مجموعه

هاي هر يك از آنها با اسـتفاده از   است كه گزاره
مادهاي دستگاه بر طبق قواعـد معينـي سـاخته    ن

  شوند مي
  

  خطي ونيم صورت  يك
  sesquilinear form, semi‐bilinear form 

ضرب دكارتي  تابعي دومتغيره از حاصل ] رياضي[
دو فضاي برداري روي ميداني مفروض بـه آن  
ميدان، كه نسبت به متغير اول خطي و نسبت بـه  

 خطي است متغير دوم نيم
 



  

  ض
  غيرمسلح كردن  ←كردن    ضامن

  

  ضخامت  بيشينة  شانه
    shoulder gauge 

 شـانه كه در ناحيـة   تايرترين بخش  ضخيم ] تـاير [
در حال حركت تـأثير   تايرقرار دارد و بر دماي 

 مستقيم دارد
  

 bark thickness  پوست  ضخامت

پهناي پوست درخت در محـل قطـرِ برابـرِ     ]جنگل[
 سينه

  

 anticariogenic  ضدپوسيدگي

ويژگي تركيبـاتي كـه از تشـكيل پژكهـاي      ]غذيـه ت [
 كند ناشي از غذاهاي اسيدي جلوگيري مي

  

  anti‐icing 1, anti‐icer   ضديخ
ــوايي[ ــراي    ] ه ــا ب ــه از آنه ــي ك ــا تجهيزات ــواد ي م

پيشگيري از يـخ بسـتن آب بـر سـطوح مختلـف      
 شود هواگرد استفاده مي

  

  anti‐icing 2  زني ضديخ

شــگيري از يــخ بســتن آب بــر ســطوح پي ] هــوايي[
مختلف هواگرد به روشهاي گرمايي يا مكـانيكي  

 يا شيميايي
 decussation, decussatio  ضربدر

حالت بخشها يا ساختارهايي از بـدن   ] پزشـكي  پاية[
 كنند انسان كه از روي يكديگر عبور مي

  
 decussate  ضربدري

ــة[ ــكي پايـ ــا    ] پزشـ ــها يـ ــوري بخشـ ــي صـ ويژگـ
ز بدن انسان كـه از روي يكـديگر   ساختارهايي ا

 كنند عبور مي

  
 ضريب  افزايندة  گردشگري

   tourism multiplier 

گيري تأثير  ضريبي عددي براي اندازه ] ردشـگري گ [
كل هزينة اوليه يا مستقيم گردشگري در چرخـة  

 اقتصاد يك منطقه
  

 وري  گرمايي ضريب  بهره
   thermal utilization factor 



پردازي صوت  

 

ي كه احتمال جذب نوترون گرمـايي  ضريب ]فيزيك[
 دهد پذير نشان مي را در مادة شكافت

  
 casing factor  ضريب  منجيد

كسري از كل بار وارد بر تاير كه منجيد آن  ] تاير[
 كند را تحمل مي



  

  ط
 cloud etage  طبقة  اَبر

]وبنـدي اَبـر    هر يك از طبقـات در نظـام طبقـه    ]ج
 WMOبنـدي   رده براساس ارتفاع اَبر مطـابق بـا  

) كيلـومتر؛ ب  8تـا   3بـين  : طبقة باال) الف: شامل
: طبقـة پـايين  ) كيلومتر؛ ج 4تا  2بين : طبقة مياني

  كيلومتر 2از نزديك سطح زمين تا 

  
 گردي  احياگر طبيعت

   restoration ecotourism 

ــگريگ [ ــت  ] ردش ــوعي طبيع ــر    ن ــز ب ــردي متمرك گ
زيسـت و بازسـازي صـدمات     بازپروري محـيط 

اردشده بر آن كه امكان مشاركت داوطلبـان را  و
 كند نيز فراهم مي

  
 گردي  تخصصي طبيعت

  hard ecotourism, 
 active ecotourism, deep ecotourism, 
   eco‐specialist ecotourism 

گــردي بــا گــرايش بــه  نــوعي طبيعــت ] ردشــگريگ [
سفرهاي تخصصي و طوالني در طبيعت بكـر و  

 خدمات در گروههاي كوچكبكر با حداقل  نيمه

 ,soft ecotourism  گردي  عمومي طبيعت
  passive ecotourism,  
   shallow ecotourism, 
  popular ecotourism, 
  eco‐generalist ecotourism 

گــردي بــا گــرايش بــه  نــوعي طبيعــت ] ردشــگريگ [
ســفرهاي چنــدمنظوره و كوتــاه بــه منــاطقي بــا 

 خدمات مناسب
  

 information design  تطراحي  اطالعا

ــداريك [ ــه   صــورت ] تاب ــات ب ــة اطالع ــدي و ارائ   بن
اي كه به بهترين شكل نيازهاي كـاربران را   گونه

 پاسخ گويد
  

 fail‐safe design  ايمن شكست طراحي  

كه  نحوي   طراحي سامانه به ] يي، ريلي، هوايشهر درون[
در صــورت بــروز شكســت بــه پايــان رســاندن 

هاي  ب ديدن افراد يا سامانهمأموريت بدون آسي
  پذير باشد حياتي امكان

  



پردازي صوت  

 

 artillery fire plan table  طرح  آتش

شـدة حـاوي    ريـزي  جدول آماجهاي طـرح  ] نظامي[
ــراي شــليك زمــان  داده ــدي هــاي الزم ب شــدة  بن
 ها گلوله

 طرح  جداسازي  تردد
   traffic separation scheme, TSS  

كشـتيها در  طرح جداسازي مسير حركت  ] دريايي[
  مناطق پرتردد

  
  طرح  چيدمان  ميزها  ←طرح  چيدمان  

  
 table plan    طرح  چيدمان  ميزها

نحوة چيدن ميزها در فضايي بزرگ و  ] ردشگريگ [
كــه صــندلي هــر  طــوري   در مراســم خــاص بــه

  شخص از پـيش مشـخص باشـد و خـدمات بـه     
  ترين وجه ارائه شود شايسته

 طرح  چيدمان .متـ 

  
 voyage plan  رطرح  سف

مشخص كه در آن  سفرطرحي براي يك  ] دريايي[
گيري، بـار، خدمـه، بنـادر     مواردي نظير سوخت

بينــي  و امــور مــالي پــيش ســفرمقصــد، برنامــة 
 شود مي

  
 bead  طوقه

 )rim(كــه بــر روي رينــگ  تــايربخشــي از  ] تــاير[
نشيند و شامل سيمهاي فوالدي با اسـتحكام   مي

ــه  ــه الي ــاد اســت ك ــايي الســتيكي  كششــي زي ه
  پوشاند دورتادور آنها را مي

 tyre bead  تاير  قةوط .متـ 

  
 bead expander  بازكن طوقه

هـاي  تايردستگاه مخصوص سـوار كـردن    ] تاير[
كه مانع خروج بـاد   )rim(بر روي رينگ  تويي بي
را بـر روي   تايرهاي  طوقهشود و با آن  مي تاير

 دهند قرار مي نشيمن طوقه



  طيور

 

 chafer  پوش طوقه

نواري مركب از الستيك و رسـن بـر روي    ] تـاير [
تاير كه در برابر سايش مقاوم اسـت و از   طوقة
 ،)rim(ها، در تمـاس بـا رينـگ     طوقهديدن   آسيب

 كند جلوگيري مي

  
  قهوط  ←تاير    طوقة

  
 elongation  افزايش طول

افزايش طول يك زنجيـرة نوكلئوتيـدي    ] شناسي ژن[
هاي جديـد يـا افـزايش    با اضافه شدن نوكلئوتيد

ــي  ــرة پل ــول زنجي ــدي ط ــدن   پپتي ــا اضــافه ش ب
  آمينواسيدهاي جديد

  
 circuit length  طول  مدار

طــول مســيري كــه جريــان در تونــل      ] هــوايي[
 كند مداربسته طي مي

  
 vibrational spectrum  طيف  ارتعاشي

طيفــي مولكــولي كــه بــر اثــر گــذار بــين   ]فيزيــك[
 آيد ترازهاي ارتعاشي پديد مي

  
 نمايي  يونشي  تشديدي طيف

  resonance ionization spectroscopy, 
  RIS 

ــيمي[ ــف  ] شـ ــي در طيـ ــه در آن   روشـ ــايي كـ نمـ
اتمهاي يك گـاز بـا كمـك ليـزري كـه اتـم را        تك

 شوند كند شناسايي مي يونيده مي

  
 fowl  طيور

گذاري يـا   انواع پرندگاني كه براي تخم ]غذا نّاوريف [
 شوند يتوليد گوشت نگهداري م

 



  

  ظ
 dustfall jar  ظرف  غبار

بـازي كـه بــا آن ذرات    ظـرف دهانـه   ]زيسـت  محـيط [
گيــري و  درشــت معلــق در هــوا را بــراي انــدازه

 كنند آوري مي تجزية شيميايي جمع
  

 پذيري  پسماند ظرفيت  آب
   moisture‐holding capacity 

مقدار آبي كه پـس از اشـباع اوليـه و     ]زيست محيط[
 ماند در پسماند جامد باقي مي زهكشي طبيعي

  
 potential capacity  ظرفيت  بالقوه

ظرفيت يك حركت خاص در نزديكـي   ] شهري درون[
ـ فرعيِ بدون چراغ به فـرض آنكـه    تقاطع اصلي

با سـاير حركـات تـداخل نداشـته و داراي خـط      
 عبور مخصوص به خود باشد

  
 booked up تكميل  ظرفيت

ن تمــام اتاقهــا يــا وضــعيتي كــه در آ ] ردشــگريگ [
 است صندليها ذخيره شده 

  

 ظرفيت  خط  مشترك
   shared‐lane capacity 

ظرفيت يك خط عبور در تقاطع بدون  ] شهري درون[
چراغ راهنمايي براي گـذر خـودروِ سـواري در    
واحد زمان كه در آن دو يا سه حركـت مختلـف   

 پذير باشد امكان
  

 person‐capacity  ظرفيت  عبور  مسافر

توانـد از يـك    حداكثر مسافري كه مي ] شهري درون[
ونقل در واحد زمـان،   نقطه از معبر يا حريم حمل

ــا     ــأخير ي ــا ت ــر ي ــدون خط ــادي ب در شــرايط ع
 محدوديت عبور كند

  

 crush capacity  ظرفيت  فشرده

حـداكثر تعـداد مسـافري كـه در يـك       ] شهري درون[
 گنجند وسيلة نقليه مي

  
 گيري ظرفيت  كل  آهن

   total iron‐binding capacity, TIBC 

ــهت [ ــا   ]غذي ــذيري پالســماي خــون ب ــار پيوندپ معي
 ظرفيتي يونهاي آهن سه

  



  طيور

 

 ,seating capacity  ظرفيت  نشسته
  seated capacity 

تعـداد صـندليهاي يـك وسـيلة نقليـة       ] شهري درون[
  عمومي



  

  ع
 .ordinario, ordinary, ord عادي

بـراي بازگشـت بـه    اي  دستور و شـيوه  ] موسـيقي [
شيوة عادي نوازندگي بعد از قسمتي كـه در آن  

 است از فن نوازندگي خاصي استفاده شده 

  
 initiation factor  عامل  آغازش

هر يك از پروتئينهـايي كـه در شـروع     ] شناسي ژن[
 ترجمه يا رونويسي نقش دارند

  
  پادپايانگر  ←عامل  پادپايانش  

  
 insulator عايق

ريـــك از تواليهـــاي دنـــا كـــه بـــه  ه ] شناســـي ژن[
شوند و مرز نواحي  پروتئينهاي ويژه متصل مي

  كنند فعال و غيرفعال را مشخص مي
  boundary element  عنصر  مرزبند  .متـ 

 chromatin insulator  اي  عايق  فامينه        
  

  عايق  ←اي   عايق  فامينه
  

 baryon number  عدد  باريوني

شـده بـراي    درنظرگرفتـه عـدد كوانتـومي    ]فيزيك[
عدد  باريونذرات بنيادي به اين ترتيب كه به هر 

هــاي  و بــه ذره -1عــدد  پادبــاريونو بــه  +1
 شود غيرباريوني عدد صفر نسبت داده مي

  
 winding number  عدد  چرخش

تعداد دفعاتي كه يك خم بسـتة مفـروض    ] رياضي[
اي غيرواقع بـر   در جهت پادساعتگرد حول نقطه

 چرخد خودش مي
  

 class number  اي عدد  رده

هـاي   ردهبراي هر گروه متنـاهي، تعـداد    ] رياضـي [
 دومتمايز آن گروه دوبه مزدوجي

  
 عدد  كوانتومي  ارتعاشي

   vibrational quantum number 

ــك[ ــرف    ]فيزي ــه مع ــددي ك ــي ع ــرژي ارتعاش  ان
 هاي موجود در مولكول است هسته

  



  عدم  امنيت  غذايي

 

 scale number  عدد  مقياس

 مقياس كسريمخرج يك  ] اريبرد قشهن [
 food insecurity  عدم  امنيت  غذايي

دسترسي محدود يـا نبـود دسترسـي بـه      ]غذيـه ت [
 غذاي مناسب از راههاي متعارف اجتماعي

  
 nonalignment  تعهد   عدم

گيـــري ضداســـتعماري اكثـــر  موضـــع ] ياســـيس[
كشورهاي جهان سوم كه جوياي هويت جمعـي  

 مستقل از شرق و غرب بودند
  

 helideck  عرشة  بالگرد

محلي مشخص بر روي سـكوي نفتـي يـا     ] هوايي[
 عرشة كشتي براي نشست و برخاست بالگرد

  
 هاي  مناسب  تفريحي عرصه

   suitable recreation acres 

تـوان در آنهـا در    هايي كـه مـي   عرصه ] ردشگريگ [
چارچوب طرحي خاص انواع تفريحات را فراهم 

 كرد

  
 تفريحي  هاي  نامناسب عرصه

   unsuitable recreation acres 

هـايي كـه يـا بـه جهـت وجـود        عرصه ] ردشگريگ [
ــومي و     ــي عم ــاطرات ايمن ــي و مخ ــريم امنيت ح

وحـــش و  پـــذير حيـــات  زيســـتگاههاي آســـيب
ــه ــنعتيِ    محوط ــاي ص ــاريخي و فعاليته ــاي ت  ه

ــع     ــبب موانـ ــه سـ ــا بـ ــا يـ ــازگار در آنهـ ناسـ
نگاشتي يا خصوصي بودن امالك بـراي   عارضه

 يجاد امكانات تفريحي مناسب نيستندا

  
 bed width  عرض  جوي

  مجاور )dole(فاصلة ميان دو پشتة  ]زراعت[
  

 رو عرض  مؤثر  پياده
   effective walkway width 

رو بـراي   اسـتفادة پيـاده   عرض قابـل   ] شهري درون[
عابران پياده كه برابر است با عرض كل پيـادرو  

آمـدگي   غ يا پيشمنهاي محل انتظار عبور از چرا
 ساختمانها يا ديگر موانع موجود

  
 Ailanthus  عرعر

اي از  اي درختـــي يــا درختچـــه  ســرده  ] گيــاهي  [
ــان ــيري و   عرعريــ ــواحي گرمســ ــه در نــ كــ

ــه ــن   نيم ــاي اي ــده اســت؛ برگه گرمســيري پراكن
هـاي كوچـك و ميـوة     گياهان متناوب با برگچـه 

 آنها معموالً مانند ميوة افرا بالدار است
  

رعريانع  Simaroubaceae 

بـا   )Sapindales(سـانان   اي از نـاتَرَك  تيره ] گياهي [
گونه كه در تمـامي   950سيزده سردة درختي و 

رويند؛ برگهاي آنها كـه از   مي نواحي گرمسيري
تعدادي برگچه حـول يـك محـور تشـكيل شـده      

صـورت متنـاوب در طـول سـاقه قـرار       است به 
يــره گلهــاي هــاي ايـن ت  انــد؛ بيشـتر گونــه  گرفتـه 

هاي گوشـتي دارنـد    كوچك و پوست تلخ و ميوه
 كه گاهي بالدار هستند

  

 Hedera  عشَقه

نـدرت   سـبز باالرونـدة بـه    سردة هميشـه  ] گيـاهي  [
گونـه كـه     ايان با حدود پنج اي از عشقه درختچه
هاي هوايي مجهـز بـه    ترين آنها با ريشه معروف

اي  صــفحات چســبنده هســتند كــه منشــأ ســاقه 
لَپي و گاهي بـدون   برگهاي آنها سه تا پنجدارند؛ 

لَپ و گلهاي آنها كوچـك مايـل بـه سـبز اسـت؛      



بند هفت علف    

 

رقمهاي باغباني و جغرافيايي متعـددي از گونـة   
 وجود دارد )H. helix(معروف عشَقه 

  

 extract  عصاره

اي  شـده  هـاي تغلـيط   دهنده عطر و طعم ]غذا نّاوريف [
 كه از منابعي چون گياهان و گوشت و مخمـر و 

 شوند ها استخراج و استحصال مي ميوه

 meat extract  عصارة  گوشت

اي كـه از جوشـاندن گوشـت در     ماده ]غـذا  نّاوريف [
دهندة غذا به  عنوان طعم آيد و به آب به دست مي

  رود كار مي
  

 beef extract  عصارة  گوشت  گاو

ــاوريف [ ــل حــل در آب كــه از    مــاده ]غــذا نّ اي قاب
آيد  به دست مي گاو كردة جوشاندن گوشت چرخ

 دهنده كاربرد فراوان دارد عنوان طعم و به
  

  infection  عفونت
تهــاجم و تكثيــر ريزانــدامگانهاي    ]ســالمت علــوم[

زا در بافتهاي بـدن كـه ممكـن اسـت بـه       بيماري
  شودمنجر بيماري 

  
 طلب عفونت  فرصت

  opportunistic infection 

مـوالً  عفونت ناشي از انـدامگاني كـه مع   ]ميكرب [
شـود، مگـر در شـرايطي كـه      باعث بيماري نمـي 

 ديده باشد دستگاه ايمني بدن آسيب 

  
 complex  عقده

هـا يـا    مجموعه يـا نظـامي از انديشـه    ] شناسي روان[
هاي مرتبط و داراي بار عاطفي مشترك كه  تكانه

تأثيري نيرومند و معموالً ناآگاهانه بر نگـرش و  
 رفتار دارد

  
 castration complex  عقدة  اَختگي

پردازيهاي پسربچه  احساسها و خيال ] شناسي روان[
 در پيوند با از دست دادن اندام تناسلي نرينه

  
 Oedipus complex  عقدة  اديپ

جـنس و   تعارض عشق به والـد نـاهم   ] شناسي روان[
جنس در يك رابطة مثلثي ميان  رقابت با والد هم

 كودك و پدر و مادر

 Electra complex  عقدة  الكترا

بـه   حسـادت عشق دختـر بـه پـدر و     ] شناسي روان[
مادر و سرزنش مادر براي محروم كـردن او از  

 داشتن آلت تناسلي نرينه
  

 multiple advocacy  جمعي عقل  

بــاوري كــه تصــميم جمعــي را برتــر و   ] ياســيس[
  داند تر از تصميم فردي مي عقالني

  

 سازي عكسبرداري  نقشه
    mapping photography,  
   cartographic photography 

 سازي منظور نقشه عكسبرداري به ] برداري قشهن [
  

 distress signal  عالمت  اضطرار

ي اضـطرار عالمتي كه نشـانگر وضـعيت    ] دريايي[
 در كشتي است

  

 accidental عالمت  عرَضي

نويسـي كـه بـه صـورت      عالمتي در نـت  ] موسيقي[
ازة معـين يـا   مقطعي براي تغيير زيروبمي به اند

اثـر كـردن عالئـم تغييردهنـدة قبلـي بـه كـار         بي
 رود مي

  

 Polygonum  بند هفت علف  



  بنديان هفت علف

 

كـه اغلـب در    بنديان هفت  علفاي از  سرده ] گياهي [
رويند و شـكل رويشـي    مناطق معتدل شمالي مي

 )prostrate(آنها بسيار متنوع و از علفي خوابيـدة  
افراشـتة  متري گرفته تا علفي  سانتي سالة پنج يك

)erect(   متـري و درختـي    چندسالة سه تـا چهـار
متري و باالرونده است  30تا  20چوبي چندسالة 
هاي اين سرده آبـزي هسـتند و    و برخي از گونه

صــورت گياهــان آبــي شــناور در آبگيرهــا    بــه
هـاي صـاف و    رويند؛ برگهاي آنها داراي لبه مي

شكلهاي متنوعي است و گلهايشان كوچك و بـه  
صورتي يا سفيد يـا سـبز اسـت كـه در      رنگهاي

هاي متـراكم از محـل    صورت خوشه  تابستان به
  رويند ها مي اتصال برگها يا انتهاي ساقه

 Polygonaceae  بنديان هفت علف

سرده  45سانان با حدود  اي از ميخك تيره ] گياهي [
  )node joints(گونــه كــه بنــدهاي متــورم  800و 

وجـود دارد و   هـاي آنهـا   بسياري در طول ساقه
  كنند هاي فراوان توليد مي دانه

  
  health sciences  علوم  سالمت

اي از علـوم كـاربردي كـه بـا      شـاخه  ]سالمت علوم[
  انسان سروكار دارد سالمت

  
 bed depth  عمق  جوي

 )furrow(فاصلة ميان كف شيار يا جـوي   ]زراعـت [
  )dole(و بلندترين نقطة پشته 

  
 tread depth, skid depth  عمق  شيار

ها كـه بـر   شـيار تا كـف   رويهفاصلة سطح  ] تاير[
  شود اينچ بيان مي 321مبناي 

  
 deep feeder  جذب  عمقي

ويژگــي گيــاهي كــه ريشــة فعــال آن در   ]زراعــت[
 اعماق خاك قرار دارد

  
 خاكي عمليات  آب

  amphibious operation 

مينـي و  حملة دريا به خشكي نيروهـاي ز  ] نظـامي [
دريايي به مواضع دشمن با ناوها و شـناورهاي  

 نيروبر
  

 عمليات  پشتيباني  از  صلح
   peace support operation, PSO 

اصطالحي عام بـراي هـر گونـه فعاليـت      ] ياسيس[
آفريني يـا برقـراري    باني يا صلح مرتبط با صلح

 صلح
  Ziziphus  عناب

ا درختي اي ي درختچهعنابيان اي از  سرده ] گياهي [
 40سـبز بـا    دار يـا هميشـه   كوچك خاردار خزان

گرمســيري  گونــه كــه در منــاطق معتــدل و نيمــه
رويند؛ برگهاي آنهـا كامـل بـا آرايـش      جهان مي

اي  متنــاوب و داراي ســه رگبــرگ اصــلي قاعــده
است و گلهايشان كوچك به رنگ سبز متمايل به 

هـاي آنهـا شـفت خـوراكي و اغلـب       زرد و ميوه
  ستخيلي شيرين ا

  

 Rhamnaceae  عنابيان

سانان اغلب درختي يـا   سرخ اي از گل تيره ] گياهي [
سرده  50اي و گاهي باالرونده با حدود  درختچه

ــد و در   900و  ــه كــه گســترش جهــاني دارن گون
گرمسيري تنوع بسـيار   مناطق گرمسيري و نيمه

دارند؛ برگهاي آنها ساده بـا آرايـش متقابـل يـا     
هـا   ه در برخـي سـرده  فراهم يا مارپيچي است ك

تبديل به خار شده و گلهايشان شـامل چهـار يـا    



 عيب  مجاز

 

پنج كاسـبرگ و چهـار يـا پـنج گلبـرگ و گـاهي       
 بدون گلبرگ با تقارن شعاعي است

  
 ,initiator element  عنصر  آغازگر

  INR element, Inr 

برها كـه بـراي    تواليهاي كوتاه در پيش ] شناسي ژن[
  اند آغاز رونويسي الزم

 initiator 1  1غازگرآ .متـ 

 initiator box  بستك  آغازگر       
 آغازگاه  رونويسي       

  transcription initiation site 
  

  افزايشگر  ←عنصر  افزايشگر  
  

 ultra trace element  كم عنصر  بس

مادة كانيايي كه به مقدار بسيار نـاچيز در   ]غذيهت [
كـم  بدن وجود دارد و نيـاز بـدن بـه آن بسـيار     

 است

  خاموشگر  ←عنصر  خاموشگر  
  

  عايق  ←عنصر  مرزبند  
  

 ,peace treaty  عهدنامة  صلح
  treaty of peace 

اي كـه ميـان سـران كشـورهاي      عهدنامه ] ياسيس[
 شود درگير براي پايان دادن به جنگ امضا مي

 upgrading  عيارافزايي

بازفراوري محمولة بذر شامل جدا كردن  ]زراعـت [
نــامطلوب و جــز آن بــراي بــاال بــردن بــذرهاي 

كيفيت بذرهاي باقيمانده در مقايسه بـا بـذرهاي   
 اوليه

  

 allowable defect  عيب  مجاز

عيبي كه مانع از قرار گرفتن دار يا الوار يا  ]جنگل[
 بندي نشود درجه هاي هحوزيكي از بينه در  گرده

 



  

  غ
 lava cave  اي غار  گدازه

فراينـدهاي آتشفشـاني   اثـر   غاري كـه بـر   ] زمين[
 ايجاد شده باشد

  
  transitional feeding  غذادهي  انتقالي

ــهت [ ــك    ]غذي ــاني از ي ــر روش غذارس ــد تغيي فراين
 صورت به صورت ديگر

  
  enteral feeding  اي غذادهي  روده

رساندن مواد غـذايي بـه لولـة گـوارش از      ]غذيهت [
 طريق دهان، با لوله يا بدون لوله

  
 متناوب  اي غذادهي  قطره

   intermittent drip feeding  
 enteral(اي  غـــذادهي بـــا فرمـــول روده ]غذيـــهت [

formula(   روز  كه در زمانهاي خاصـي از شـبانه
ــة    ــا ســرعتي بيشــتر از تغذي ــم و ب ــم ك در حج

  گيرد اي پيوسته صورت مي قطره
  

 ,tube feeding  اي غذادهي  لوله

  gavage feeding 

ايع بــا مــواد مغــذي رســاندن غــذاهاي مــ ]غذيــهت [
 متعادل از طريق لوله به بدن

  
 اي اي  روده غذادهي  لوله

   enteral tube feeding 

كــه در آن لولــة  اي لولــه غــذادهينــوعي  ]غذيــهت [
رســـانندة مـــواد غـــذايي مســـتقيماً وارد روده 

  شود مي
  

 food jag  غذافرينگي

حالتي كه در آن فرد غذايي را كـه پيشـتر    ]غذيـه ت [
دارد يا  ر داشته است بسيار دوست مياز آن تنف
 برعكس

  
 simulated food  شده سازي غذاي  شبيه

غذايي كه بـراي شـبيه شـدن بـه نـوع       ]غذا نّاوريف [
 ديگري از غذا فراوري شده است

  
 fast food  غذاي فوري



 عيب  مجاز

 

سرعت آمـاده شـود و در    غذايي كه به. 1 ]موميع[
غـــذاخوري . 2اختيـــار مشـــتري قـــرار گيـــرد 

 ة غذاي فوريكنند عرضه
 drowned atoll  خوست غرقه

يـ كـه در زيـر سـطح آب      خوست ] شناسي قيانوسا [
 قرار دارد

  
 Monochoria  غالفي

اي از گياهان علفي مردابي يا آبزي  سرده ] گياهي [
سـاله بـا    چندساله يـا در شـرايط نامسـاعد يـك    

ــيري و   ــاطق گرمسـ ــه در منـ ــه كـ هشـــت گونـ
تراليا گرمســـيري افريقـــا و آســـيا و اســـ نيمـــه
ــده و    مــي ــا خزن ــا ايســتاده ي ــد؛ ســاقة آنه روين
چتري است كـه در   اي يا شبه آذينشان خوشه گُل

ماننـد پهنـي آن را در بـر     جواني غالفهـاي بـرگ  
گيــرد؛ گلهــاي ايــن ســرده شــش پــرچم بــا   مــي

اي و تخمكهاي فـراوان در هـر    خانه تخمداني سه
خانه دارد؛ و گلهاي اين گياه يا دمگل ندارنـد يـا   

گلشان كوتاه است و قطعـات آنهـا تقريبـاً تـا     دم
ــا پوشــينة    ــوة آنه ــتند؛ مي ــداازهم هس ــده ج قاع

 اي است كفه گشاي سه حجره
  

  دريائيان پونته  ←غالفيان  
  

 غلظت  زمينه
   background concentration 

غلظت طبيعـي يـك مـاده در محيطـي      ]زيسـت  محيط[
  معين پيش از دخالت انسان

  background level  تراز  زمينه .متـ 
  

 درصد غلظت  كُشندة  پنجاه
   lethal concentration fifty, LC50 

غلظتي از يك آالينده كه بـا آن پنجـاه    ]زيست محيط[
درصــد از انــدامگانهاي مــورد آزمــايش از بــين 

  روند مي
  كُش غلظت  نيم .متـ 



  غيرمسلح كردن

 

 كُشي  غلظت  ميكرب
  microbicidal concentration 

كـه در   كُـش  ميكـرب تي از محدودة غلظ ]ميكـرب  [
 گيرد كُشي صورت مي آن ميكرب

  
  كُش غلظت  نيم

  درصد غلظت  كُشندة  پنجاه  ←
  

 corn mummy  موميايي غله

ريخــت تــدفيني در  پيكــرك انســان ] شناســي باســتان[
مصر باستان كـه آن را از تركيـب خـاك رس و    

سـاختند و بعـد از    شن و ماسه و دانة غالت مـي 
 دادند رده قرار مينوارپيچي در كنار م

  
 ساز  شير  مادر غني

   human milk fortifier 

ــهت [ ــاي     ]غذي ــرآوردن نيازه ــراي ب ــه ب ــي ك مكمل
اي فزايندة نوزادان نـارس بـه شـير مـادر      تغذيه

  شود افزوده مي
  

 French leave  غيبت  غيرموجه

  غيبت بدون اجازه ] دريايي[

  
  non‐contagious  غيرمسري

  نيست مسرياي كه  اريويژگي بيم ]سالمت علوم[
  

 de‐arming, safing  غيرمسلح كردن

تغيير وضعيت سالح يا مهمـات از حالـت    ] نظـامي [
  آماده به آتش به حالت ضامن

    ضامن كردن .متـ 

 



  

  ف
  فرايندهاي  اكسايش  پيشرفته  ←فاپ  

  
 metastable phase پايدار فاز  شبه

وضعيتي كه در آن يك ماده بـه صـورت    ] شـيمي [
كـه    حالي ماند، در د يا مايع يا بخار باقي ميجام

 رود ناپايدار باشد در چنين شرايطي انتظار مي
  

  بند فاصلة  ريل  ←فاصلة  تراورس  
  

 tie spacing  بند فاصلة  ريل

  بند متوالي فاصلة ميان محورهاي دو ريل ] ريلي[
 فاصلة  تراورس .متـ 

  

 saturation headway  اشباع  فاصلة  گذر

متوسط فاصلة گذر وسايل نقليـه در   ] شـهري  ندرو[
حركــت در يــك تقــاطع  صــفي اشــباع و درحــال

 دار چراغ
  

 فاصلة  گذر  تداخلي
   interference headway 

حـدي نزديـك بـه     فاصلة گذري كه به ] شهري درون[
توانـد باعـث    هم است كه يـك وسـيلة نقليـه مـي    

اختالل يا تأخير در حركـت وسـيلة نقليـة بعـدي     
  شود

 policy headway  صلة  گذر  مقررفا

شـده كـه بـه     تعيين  فاصلة گذر ازپيش ] شهري درون[
  تناسب ظرفيت نسبت به تقاضا بستگي ندارد

  

 ranging  يابي فاصله

فرايند تعيين فاصـلة هـدف بـه روشـهاي      ] نظامي[
گوناگون، از روشهاي دستي گرفته تـا اسـتفاده   

 از رادار
  

 ,grey water  فاضالب  خاكستري
  grey wastewater, sullage 

  فاضالب عاري از ادرار و مدفوع ]زيست محيط[
  

 main sewer  فاضالبروِ  اصلي

فاضالبروِ فاضالبروي كه يك يا چند  ]زيسـت  محيط[
 شود به آن تخليه مي اصلي نيمه

  

 lateral sewer  فاضالبروِ  فرعي

اي كـــه فاضـــالب منـــازل و  لولـــه ]زيســـت محـــيط[
 شود ن وارد ميواحدهاي تجاري به آ



  غيرمسلح كردن

 

  

 submain sewer  اصلي فاضالبروِ  نيمه

فاضـالبروِ  فاضالبروي كـه شـماري    ]زيست محيط[
 شود به آن تخليه مي فرعي

  black water  فاضالب  سياه
 فاضالب حاوي ادرار و مدفوع ]زيست محيط[
  

 lighthouse  فانوس  دريايي

اي در خشـكي كـه داراي چـراغ يـا      سازه ] دريايي[
عنوان عالمت دريايي   است و از آن بهچراغهايي 
 شود استفاده مي

  
 ,high supersonic  فرااَبرصوتي

  highly supersonic 

اي كه سرعت آن از  ويژگي پرنده يا شاره ] هوايي[
 ماخ است 6تا  4
  

  2مراقبت  ←فرابيني  

  
 metapsychology  شناسي فراروان

يــا عقايــد عمــومي   توصــيف نظريــه ] شناســي روان[
رويد در باالترين سطح انتزاع كه شامل دستگاه ف

من و فرامن، و توزيـع   رواني، مانند فرومن و آن
 شود انرژي در چارچوب آن مي

  
 ,high subsonic  فرازيرصوتي

  highly subsonic 

اي كـه سـرعت آن    ويژگي پرنده يا شـاره  ] هوايي[
 باشد سرعت زيرصوتيدر محدودة بااليي 

  
 ultrasonics  شناسي فراصوت

بررسي و كاربرد امواج صوتي با بسـامد   ]فيزيك[
 فراتر از آستانة شنوايي گوش انسان

  
 ultracentrifuge  فراگريزانه

اي كـــه ميـــدان  دســـتگاه مركزگريزانـــه ]فيزيـــك[
بـر صـدهزار    مركزگريزي آن ممكن اسـت بـالغ   

 برابر ميدان گرانش باشد
 superego  فرامن

، مولفـة اخالقـي   يكاو رواندر نظرية  ] شناسي روان[
ــه و     ــاي جامع ــازنمود معياره ــه ب شخصــيت ك

ــدة معيارهــاي فــرد در ارزش تعيــين گــذاري  كنن
 درست و نادرست است

  
 فراوردة  گوشتي  بازساخته

   restructured meat product, 
  reconstituted meat product 

اي گوشــتي كــه از مخلــوط  فــراورده ]غــذا نّــاوريف [
يز گوشت تشكيل شـده  كردن و تركيب قطعات ر 

 است

  
 فراوردة  گوشتي  سرد

   charcuterie product 

انواع محصوالت گوشتي غالباً پخته و  ]غذا نّاوريف [
ــراوري   ــواع ف ــامل ان ــرد ش ــده و دودي و  س ش

 سود نمك

  
 ساز  اطالعات فراهم

   information provider, IP 

ــداريك [ ــئول    ] تابـ ــه مسـ ــازماني كـ ــا سـ ــرد يـ فـ
 يك دادگان است عاتاطالي ساز فراهم

  



 فرايند  رشد  معلق

 

 فرايند  رشد  چسبيده
   attached‐growth process, 
  fixed‐film process,  
  fixed‐growth process, 
  biofilm process  

تصـفية زيسـتي فاضـالب كـه در آن      ]زيست محيط[
ــي     ــواد آل ــديل م ــل تب ــه عام ــدامگانهايي ك ريزان
فاضــالب هســتند بــه يــك محــيط ســاكن ماننــد  

 اند پالستيك چسبيدهسنگ يا  قلوه

 فرايند  رشد  معلق
   suspended‐growth process  

روشي در تصفية زيستي فاضالب كه  ]زيست محيط[
به حالت  (substrate) در آن ميكروبها و رشدمايه

  شوند معلق در داخل مايع نگهداري مي
  

 peace process  فرايند  صلح

مــذاكرات و اقــدامات ديپلمــاتي مســتمر  ] ياســيس[
ــر ــا كشــمكش در   ب اي حــل و فصــل اخــتالف ي

 موردي خاص و برقراري صلح
  

 فرايند  واپايش  خوردگي
   corrosion control process 

شـيميايي كـه بـر مبنـاي      فرايندي برق ] خوردگي [
  الگــوي منحنيهــاي قطــبش آنــدي يــا كاتــدي بــه
  يكي از چهار نـوع آنـدي يـا كاتـدي يـا آميختـة      

دي ـبنـ  اپاييـده طبقـه  و كاتدي يا مقاومـت  ـ    ديـآن
 شود مي

  

 فرايندهاي  اكسايش  پيشرفته
   advanced oxidation processes  

ــفية  ]زيســـت محـــيط[ ــته از روشـــهاي تصـ آن دسـ
شيميايي كه در آنها مواد آلـي و معـدني آب يـا    

  شود فاضالب از طريق اكسايش حذف مي
  AOPs  فاپ .اختـ 

  

 فرسايش  برخورد  مايع
   liquid‐impingement erosion 

كم شدن سـطح يـك مـادة جامـد كـه       ] خـوردگي  [
هاي ناشـي از قطـرات    پيوسته در معرض ضربه

 مايع يا بخار است
  

 erosion‐corrosion  ـ خوردگي فرسايش

فرايند توأم فرسايش و خـوردگي بـر    ] خـوردگي  [
اثر حركت شاره كه در نتيجـة آن سـطح فلـز از    

 شود رود و خوردگي تسريع مي بين مي

 ـ خوردگي  كاواكي يشفرسا
   cavitation erosion‐corrosion 

ناشي از فرايند تـوأم   آسيب خوردگي ] خوردگي [
 زايي و فرسايش و خوردگي كاواك

  
 ion erosion  فرسايش  يوني

اثـر برخـورد    خـراب شـدن مـاده بـر     ] خوردگي [
 يونها با يكديگر

  
 فرصت  تفريحي

   recreation opportunity, RO 

توانـد بـا    موقعيتي كه در آن فـرد مـي   ] ريردشـگ گ [
شركت در يك فعاليت تفريحي خـاص در محلـي   
معــين از نــوعي تجربــة تفريحــي و مزايــاي آن  

 مند شود بهره

  
 opportunist طلب فرصت

خطـر   طـور طبيعـي بـي     اندامگاني كه به ]ميكرب [
است، اما در ميزباني كه مقاومت او كاهش يافته 

 شود زا مي است بيماري

  



  فرايند  رشد  معلق

 

 closure assumptionsفرضهاي  بستاري

]ــو ــدز    ]جـ ــانگين رِينولـ ــه در ميـ ــايي كـ تقريبهـ
هاي تالطم براي حل متغيرهاي شارش و  معادله

 رود كار مي تالطم به 

  
 از  جنگ   فرضية  مالل

   war‐weariness hypothesis 

اي كه بر پايـة آن جنـگ طـوالني     فرضيه ] ياسيس[
لتهـا تـا مـدتي    شـود و دو  موجب فرسودگي مـي 

ــر را از دســت    ــگ ديگ ــك جن ــه ي ــل ورود ب تماي
 دهند مي

 ,track dolly, rail dolly  كار فرغون  پشت
  pony car 

اي متشكل از چرخ ـ محور بـا لبـه و     افزاره ] ريلي[
كفي شبيه به فرغون براي حمل مصالح خط بـه  

 صورت دستي در مسافتهاي كوتاه

  
 ,salvage master  فرماندة  بازگرداني

  wreck master 1  
  كسي كه مسئول عمليات بازگرداني است ] دريايي[
  

 فرماندة  درصحنه
   on‐scene coordinator, 
  on‐scene commander, OSC 

يكي از افراد واحدهاي جسـتجو و نجـات    ] دريايي[
كه براي هماهنگي عمليات در يك منطقـة خـاص   

 شود برگزيده مي
  

  فروپاشي  مصنوعي
   artificial disintegration 

هاي اتم ناپايداري كه  اي هسته تبديل هسته ]فيزيك[
 شوند طور مصنوعي توليد مي  به

  

 فروپاشي  هيدروژني
   hydrogen disintegration 

 ايجاد تركهاي عميق داخلي در فلز بـر  ] خوردگي [
اثر نفوذ هيدروژن كه موجب از هم پاشيدن فلـز  

 شود مي
  

 drift‐down  فروروي

 شدة ارتفاع هواگرد ريزي كاهش برنامه ] واييه[
  

 ,low subsonic  فروزيرصوتي
  lowly subsonic 

اي كـه سـرعت آن    ويژگي پرنده يا شـاره  ] هوايي[
از صفر تا  سرعت زيرصوتيدر محدودة پاييني 

 ماخ باشد 4/0
 id  فرومن

ــي روان[ ــه  ] شناس ــاوي رواندر نظري ــي از ك ، بخش
مرگ و زندگي را در دستگاه رواني كه سائقهاي 

 گيرد بر مي

  
 quenching  فرونشاني

اي متوسط  اي كه در آن تكانة زاويه پديده ]فيزيـك [
الكترون بر اثـر ميـدان الكتريكـي شـديد كـاهش      

 يابد مي
  

 فرهنگ  گورآهوني
  Catacomb Grave culture 

 فرهنـگ گورخـاني  نـوع خاصـي از    ] شناسي باستان[
تـا   2000دود متعلق بـه دشـتهاي اوراسـيا از حـ    

هـا را   كه در آن اسـكلت و گورنهـاده  . م. ق 1500
گذاشتند و چاه  عمق مي در ديوارهاي يك چاه كم

ــر مــي ــي از ســنگ و خــاك   را پ ــا تل ــد و ب كردن
 پوشاندند مي

  



 فرهنگ  گورچالي

 

  فرهنگ  گورالواري
   Timber‐Grave culture, 
  Srubnaya culture  

نـوع خاصـي از فرهنـگ گورخـاني      ] شناسي باستان[
به نواحي استپي جنوب روسيه در عصـر  متعلق 

مفرغ كـه مشخصـة آن گورهـايي اسـت حـاوي      
بقايــاي اســتخوانها و زيــن و يــراق اســـب و     

 ش اسبپرور شواهدي ديگر از 
  

 ,Tumulus culture اي فرهنگ  گورپشته
  Tumulus Bronze Age,  
  Tumulus period 

شناختي ويژة مناطق  فرهنگ باستان ] شناسي باستان[
. ق 1200تا  1500ي از اوراسيا كه به حدود مختلف

هـاي   گردد و مشخصـة آن وجـود تپـه    بازمي. م
 تدفيني است

 ,Pit‐Grave culture  فرهنگ  گورچالي

  Yamnaya culture,  

نـوع خاصـي از فرهنـگ گورخـاني      ] شناسي باستان[
متعلق به نواحي استپي جنوب روسيه در هزارة 

بـارودار  كه مشخصة آن روستاهاي . م.سوم ق
  هاي گورچالي در زير گورتلهاست تدفينو 

  
 ,Kurgan culture فرهنگ  گورخاني

  grave culture 

روي  كــــوچ فرهنــــگ نيمــــه  ] شناســــي باســــتان[
)seminomadic(   در . م. ق 3500كـــه در حـــدود

تــدريج در  دشــتهاي روســيه شــكل گرفــت و بــه
 سرزمينهاي اطراف گسترش يافت

  
 Deaf culture  فرهنگ  ناشنوايان

زبــــان و آداب و رســــوم و  ] شناســــي نواييشــــ [
  Deaf(باورهــاي مشــترك جامعــة ناشــنوايان    

community( فرهنگي مستقل  زباني كه خرده پيش
  شود محسوب مي

  
 فزوني  قيمت  مبدأ

  supplement for place of departure 

سفر با توجه بـه   قيمت پايةزياد بودن  ] ردشگريگ [
 مسافرتغيير در مبدأ حركت 

  
 فشارخون  بارداري

   gestational hypertension 

ــهت [ ــتم     ]غذي ــة بيس ــد از هفت ــون بع ــاري خ پرفش
 بارداري، بدون وجود پروتئين در ادرار

  
 فشار  رواني  رزمي ـ عملياتي

  combat and operational stress 

زا  فشار رواني ناشي از رخـدادهاي تـنش   ] نظامي[
ي يا غيرجنگـي كـه   در هنگام عمليات نظامي جنگ

باعث واكنشـهاي عـاطفي و فكـري و جسـمي و     
بينــي در نيروهــاي نظــامي  رفتــاري قابــل پــيش

 شود مي
  

  پيمانة  فشار  ←فشارسنج  
  

 diminution فشردگي

تمهيدي كه در آن ديرشِ نتهاي يك لحن  ] موسيقي[
 يابد به يك نسبت كاهش مي

  
 ساز  اَبرصوتي فشرده

   supersonic compressor 

 )axial compressor(سـاز محـوري    فشرده ] هوايي[
كــه در آن ســرعت شــاره نســبت بــه طــول كــل 

هـاي ايسـتانه يـا هـر دو      هاي چرخانه يا پرّه پرّه



  فرهنگ  گورچالي

 

اَبرصوتي است و در هر مرحله، امواج ناشـي از  
هاي مايل بيشترين فشار ممكـن را ايجـاد    ضربه

  كند مي
  

 information space  فضاي  اطالعاتي

اي از دسـتاوردها و عوامـل و    مجموعه ] اريتابدك [
شود اطالعـات ذخيـره و    ابزارهايي كه سبب مي
 جا شود بازيابي و احتماالً جابه

  
 fouling space  گاه فضاي  ايمن

گـاه   سطح داخلي دوراهه در نزديكـي ايمـن   ] ريلي[
كه در آنجا در هنگام فعاليت كـارگران نيـاز بـه    

 تمهيدات ايمني خاصي است
  

 metric space  اي سنجه فضاي 

),(زوج مرتـب   ] رياضي[ dX كـه در آنX   يـك
 است Xاي در سنجه dمجموعة ناتهي است و

  
 metrisable space  پذير فضاي  سنجه

كه بتوان در Xفضايي توپولوژيك مانند ] رياضي[
اي چنان تعريـف كـرد كـه توپولـوژي      سنجهآن 

 باشدXحاصل از آن، همان توپولوژي فضاي
 بعد فضاي  متناهي

   finite dimensional space 

  مولد هر فضاي برداري متناهي ] رياضي[
  

 semimetric space  اي سنجه فضاي  نيم

 ســنجه نــيمدر آن يــك  اي كــه مجموعــه ] رياضــي[
 تعريف شده باشد

  
  كُنانش  ژن  ←سازي  ژن   فعال

  
 recreation activity  فعاليت  تفريحي

دلخواه براي انبساط  تفريحي كه فرد به ] ردشگريگ [
 كند خاطر و لذت در آن شركت مي

  
  فالت  گدازه  ←فالت  بازالتي  

  
  خيز  گدازه  ←فالت  فشاري  

  
  lava plateau  فالت  گدازه

زميني بلند و وسيع يا بلندي سرتخت  تخت ] زمـين [
با وسعت صـدها يـا هـزاران كيلومترمربـع كـه      

 جريــان گــدازهبســتر آن از تــوالي ضــخيمي از 
  تشكيل شده است

 basaltic plateau    فالت  بازالتي .متـ 
  

 highland ice  يخ فالت

] ـوبـر   يـخ  خشكيبخشي يكپارچه و محدود از  ]ج
تاً تخت كه زمـينِ زيـر آن ديـده    روي فالتي نسب

 شود مي
  

 information paralysis  فلج  اطالعاتي

ازحـد   وضعيتي كه در آن اطالعات بيش ] تابداريك [
سبب بروز اشكال در تعيين روابط و اسـتخراج  

 شود دار مي دانش و اطالعات معني

 base metal, parent metal  فلز  پايه

ي بـر روي آن  فلز اصلي كـه جوشـكار   ] متالورژي[
 شود انجام مي

  
 weld metal, filler metal  فلز  جوش

اثر ذوب يا به روش ديگـر،   فلزي كه بر ] متالورژي[
 كند اتصال ايجاد مي

  



جرم فن  

 

 scaling  گيري فلس

فراينـد جـدا كـردن فلسـها از پوسـت       ]غـذا  نّاوريف [
 ماهي

  
 Piper  فلفل  سياه

ــاهي [ ــرده ] گي ــلاي از  س ــياهيان فلف ــا   س ــي ي علف
گونـه   2000تـا   1000اي يا باالرونده بـا   ختچهدر

 شناختي بسيار دارند كه اهميت اقتصادي و بوم
  

 Piperales  سانان سياه فلفل

ايهـاي علفـي يـا     اي كوچك از دولپه راسته ] گياهي [
 3600اي يا باالرونـدة چـوبي بـا حـدود      درختچه

شـوند و   بنـدي مـي   گونه كه در سـه تيـره طبقـه   
ســياه و زرآونــد   نــد فلفــلبســياري از آنهــا مان

كاربرد دارويي دارنـد و برخـي نيـز در منـاطق     
  شوند عنوان گياه زينتي كاشته مي معتدل به

  
 Piperaceae  سياهيان فلفل

ــاهي [ ــره ] گي ــلاي از  تي ــا  ســانان ســياه فلف علفــي ي
باالروندة چوبي با هفت يا هشت سرده و حدود 

گونه و پراكنش گرمسيري كه گياهان آنها  2000
آذين سـنبلچه   بودار و گلهاي كوچك آنها در گل

)spikelet( آرايش يافته است 
  

  وار كشي  فلوت كمانه  ←  وار فلوت
 technocrime  جرم فن

ــه كــه در ارتكــاب آن از   ] نظــامي[ ــدامي مجرمان اق
 فنّاوريهاي جديد و پيشرفته استفاده شود

  
 lava fountain  فوارة  گدازه

كـه از شـكافه يـا دهانـة     فوراني از گـدازه   ] زمين[
 ريزد طور قائم بيرون مي  آتشفشان به

  
  urgency  فوريت

وضعيتي كه در آن كشتي يا فـرد سـوار    ] دريايي[
  نياز به كمك دارد آنبر 
  ييتوضعيت  فور .متـ 

  
  cloud physics  فيزيك  اَبر



  جرم فن

 

]ــودانــش مربــوط بــه خــواص فيزيكــي اَبــر و  ]ج
  دده فرايندهايي كه درون آن رخ مي

  
 tenderloin  فيله

ترين بخش راسته كـه در بـاالي    لطيف ]غذا نّاوريف [
 قرار دارد گاه قلوه

  
 filleting  گيري فيله

جدا كردن گوشت از استخوان و تهية  ]غـذا  نّاوريف [
 برشهاي پهن و طويل از آن

  
  guyot, tablemount  فينه

نوعي كـوه دريـايي كـه قلّـة      ] ي، زمينشناس قيانوسا [
تـا   3تواند از  تخت دارد و ارتفاع آن ميصاف و 

  متر باشد 4000
 



  

  ق
 racking  خوابي قاب

تغيير شكل عرضي چـارچوب كشـتي يـا     ] دريايي[
 دليل فشارهاي واردآمده به آن  بارگُنج به

  
  transmissible  انتقال   قابل

توانــد از فــرد يــا  ويژگــي آنچــه مــي ]ســالمت علـوم [
  اي به ديگري منتقل شود گونه

  
 navigable  قابل  ناوبري

ا پهنـا و عمـق مناسـب    بـ آبراهـي  ويژگي  ] دريايي[
  براي عبور شناور

 پذير ناوش .متـ 
  

 عمومي ونقل   قابليت  اعتماد  حمل
   transit reliability 

ونقـل عمـومي بـا     عملكرد واقعي حمل ] شهري درون[
توجه به برنامه كه بر شاخصهايي ماننـد زمـان   

سافر به استفادة دائم از خدمات انتظار و تمايل م
و زمـان كــل سـفر و ســطح مسـافرگيري تــأثير    

 گذارد مي

  
 navigability  قابليت  ناوبري

 نـاوبري حالت يا شرايط آبي كه مناسـب   ] دريايي[
  باشد

 پذيري ناوش .متـ 
  

 fungistatic ايستان قارچ

هر مـاده يـا عـاملي كـه رشـد و تكثيـر        ]ميكرب [
نـواع قارچهـاي موجـود در    كم برخـي از ا  دست

 كند فضاي تحت اثر خود را متوقف مي
  

 mycophage خوار قارچ

ويروسي كـه باعـث عفونـت و تالشـي      ]ميكـرب  [
)lysis( شود قارچ مي 

  
 ,fungemia, mycethemia خوني قارچ

  mycohemia 

 وجود قارچ در خون ]ميكرب [
  

 mycology شناسي قارچ

 دانش مطالعة قارچها ]ميكرب [
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 clinical mycology شناسي  باليني قارچ

كه به مطالعـة   شناسي قارچاي از  شاخه ]ميكـرب  [
ــارچي     ــل ق ــي از عوام ــوني ناش ــاي عف بيماريه

 پردازد مي

 شناسي  پزشكي قارچ
  medical mycology 

كه به مطالعـة   شناسي قارچاي از  شاخه ]ميكـرب  [
 پردازد زا در انسان مي قارچهاي بيماري

  
 ناسي  مولكوليش قارچ

  molecular mycology 

مطالعة قارچها با استفاده از فنّاوريهاي  ]ميكرب [
  تشخيص مولكولي

  
 ,bead face, bead ledge  قاعدة  طوقه

  bead sole 

، بـين پاشـنه   طوقـه بخشـهاي تخـت ناحيـة     ] تاير[
)heel(  و پنجه)toe(   نشـيمن طوقـه  ، كـه بـر روي 

 گيرد قرار مي

  
 area rule  قاعدة  مساحت

اي نـاظر بـر توزيـع مـوزون سـطح       قاعده ] هوايي[
مقطع در محور طولي هواپيماهاي تراصوتي يـا  

 اَبرصوتي براي به حداقل رساندن پسار
  

 ,octet rule تايي قاعدة  هشت
  chemical octet rule 

اي كه بـر مبنـاي آن اكثـر اتمهـا در      قاعده ] شيمي[
ي را از دسـت  هنگام پيونـدش، غالبـاً الكترونهـاي   

گذارنـد تـا    گيرند يا به اشتراك مي دهند يا مي مي
 شوند الكتروني و پايدار  الية بيروني آنها هشت

  

 ,information format  قالب  اطالعاتي
  information presentation 

صورت و ظاهر اطالعات كـه رسـانه و    ] تابداريك [
 گيرد شيوة ارائه را نيز دربرمي

  
  شناور  بادباني  ←قايق  بادباني  

  شناور  موتوري  ←قايق  موتوري  
  

 life boat  قايق  نجات

اي كـه بـه امكانـات نجـات در      قايق آمـاده  ] نظامي[
تـوان آن را بــه   شـب و روز مجهـز اسـت و مـي    

 سرعت به آب انداخت
  

  شناور  نوراني  ←قايق  نوراني  
  

 ,devolution  سپاري قدرت
  power‐sharing 1 

گذاري قدرت از حكومـت مركـزي بـه    وا ] ياسـي س[
 يك نهاد حكومتي محلي

  
 ,wafered hay  قرص  علوفه

  pelleted feed 

ــت[ ــرص  ]زراع ــة كوچــك و ق ــه از  قطع ــدي ك مانن
 كنند سازي علوفة خشك درست مي فشرده

  
 straw drum  قرقرة  بافة  ناقل

قرقرة كوچكي بر روي داربر كه بافة ناقل  ]جنگـل [
  گذرد از روي آن مي

  قرقرة  كابل  ناقل .تـ م
  

 drum barrel  اي قرقرة  بشكه
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 پيچد اي كه بافه به دور آن مي قرقره ]جنگل[
  

  قرقرة  بافة  ناقل  ←قرقرة  كابل  ناقل  
  

 bull block  قرقرة  كالف

ــر در بينــه ]جنگــل[ ــري  قرقــرة اصــليِ دكــلِ دارب ب
 معلق نيمه
  red rot, red heart decay  پوسه قرمز

نوع پوسيدگي چـوب كـه نمـود آن بـه      هر ]جنگل[
  رنگ قرمز يا قرمز ارغواني باشد

  
 قضية  رستة  بئر

   Baire category theorem 

فضــاي طبــق آن هــر  اي كــه بــر قضــيه ] رياضــي[
 است دوم مجموعة رستهكامل يك  اي سنجه

  
 finiteness theorems  هاي  تناهي قضيه

هـايي دربـارة اشـياي مختلـف در      قضيه ] رياضـي [
ندسة جبري، حاكي از آنكه آن اشيا به تعدادي ه

هـايي   متناهي پارامتر بستگي دارند يـا مجموعـه  
 دهند متناهي تشكيل مي

  
 قضية  همگرايي  مغلوب

   dominated convergence theorem 

اي بيــانگر اينكــه اگــر در فضــاي  قضــيه ] رياضــي[
),(انـدازة  μX  پـذير   اي از توابـع انـدازه   دنبالـه

)measurable function(  ماننــــد{ }
n

f  ًتقريبــــا  
، nهمگرا باشد و به ازاي هـر  fجا به تابع همه

n
f پذير لُبِگ نابيشتر باشد،  از يك تابع انتگرال

پــــــذير اســــــت و   انتگــــــرالfآنگــــــاه
μμ fddf

n
∫=∫ ∞→nlim  

  
 boom  قطاربينه

بينه بر روي آب  اي از قطعات گرده زنجيره ]جنگل[
از  شـوند و  كه با زنجير يا بافه به هم متصل مي

براي هدايت يا جلـوگيري از پراكنـده شـدن     آنها
 شود ميهاي شناور استفاده  بينه گرده

  
 ,reversed polarity  نقطبايي  وارو

  reversed magnetic field  
قطبايي سنگها كه در خالف جهـت   مانده ]ژئوفيزيك[

 قطبايي كنوني ميدان مغناطيسي زمين است
  

 polaritly  قطبيت

نقش محوري پيدا كردن يك يا دو يا چند  ] ياسيس[
 الملل قدرت بزرگ در نظام بين

  
 باپوست قطر 

   diameter outside bark, DOB 

مقطع بينه شامل  قطر ساقة درخت يا سطحِ ]جنگـل [
 بخش چوبي و پوست

  
   پوست بي  قطر

  diameter inside bark, DIB 

ــل[ ــا      ]جنگ ــت ي ــاقة درخ ــوبي س ــش چ ــر بخ قط
 بينه بدون احتساب پوست مقطع گرده سطحِ

  
  cloud droplet 1  قطرك  اَبر

]وكند كوچكي كه آهسته سقوط مي قطرة اَبر ]ج  
  

 minimum diameter  كمينه  قطر



  قطرة  اَبر

 

قطـر باپوسـت درختـان سـر پـا كـه قطـع         ]جنگل[
  درختان با قطري كمتر از آن مجاز نيست

  
 stump diameter  كُنده  قطر

پوست درخت در محـل   قطر باپوست يا بي ]جنگل[
متـر بـاالي سـطح     سانتي 30(ارتفاع كُندة درخت 

 )زمين

  
 cloud drop, cloud droplet 2  قطرة  اَبر

]جهر ذرة كروي آب مايع با قطر چند ميكرون  ]و
روي  تا چندده ميكرون كه از ميعان بخار آب بر

 شود گير تشكيل مي ذرات هواويز نم
  basal diameter  يقه  قطر

 قطر درختچه و نهال در محل يقة آن ]جنگل[

  
 آزمون  خوردگي قطعه

   corrosion coupon 

صـورت    هاي فلزي يا آليـاژي بـ   قطعه ] خـوردگي  [
گيري  تيغه يا نوار يا لوله كه براي پايش و اندازه

فرايندهاي خوردگي در تجهيزات صنعتي به كار 
 رود مي

  
 volcanic block  سنگ  آتشفشاني قطعه

متر كه  ميلي 64آذرآواري با اندازة بيش از  ] زمين[
در حالت جامد از آتشفشـان بـه بيـرون پرتـاب     

ي يا فرعـي  شود و منشأ آن ممكن است اصل مي
 يا تصادفي باشد

  
 pickling  شويي قطعه

فرايند زدودن زنـگ از سـطح فلـز بـا      ] خوردگي [
 ورسازي آن در محلول اسيدي غوطه

  
 cathodic pickling  شويي  كاتدي قطعه

كافتي كه در آن قطعة  شويي برق قطعه ] خوردگي [
 شود مورد نظر كاتد واقع مي

  
 sample plot, sample unit  نمونه قطعه

اي از  عنـوان نمونـه    اي از جنگل كه به قطعه ]جنگل[
  شود تر انتخاب مي اي بزرگ پهنه

  
 محصول نمونة  جدول قطعه

   yield‐table sample plot, yield plot 

ــل[ ــه ]جنگ ــة قطع ــة    نمون ــتفاده در تهي ــورد اس م
 محصول جدول
 نمونة  دائم قطعه

   permanent growth plot, 
  permanent sample plot,  
  permanent inventory plot  

ــل[ ــه ]جنگ ــه قطع ــازه نمون ــه از آن در ب ــاي  اي ك ه
 شود گيريها استفاده مي چندساله در اندازه

  
 نمونة  موقت قطعه

   temporary sample plot 

اي كـه از آن تنهـا يـك بـار در      نمونـه  قطعه ]جنگل[
 شود گيري استفاده مي اندازه

  
 پلكاني ـ هاي  گسلي قطعه

   en echelon fault blocks 

كمربندي كـه در آن قطعـات منفـرد گسـل      ] زمين[
درجه نسـبت بـه رونـد اصـلي گسـل       45روندي 
 دارند

  



 قطر  يقه

 

 linen cupboard  مالفه و   قفسة  حوله  

اي براي نگهداري انـواع حولـه و    قفسه ] ردشگريگ [
 ها در مهمانخانه  مالفه

  
 hook قالب

شـكلي كـه بـه     ميدهساختار پروتئيني خ ]ميكرب [
 شود رشته متصل مي

  
 butt hook, bull hook  قالب  انتهايي

قالب سنگيني كه به تجهيزات انتهايي بسته  ]جنگل[
 شوند شود و خفتها به آنها وصل مي مي

  
 drawbar hook  قالب  كشش

قالب متصل به ميل كشش تراكتـور بـراي    ]جنگل[
 تسهيل اتصال خفتها
 end hook  قالب  گازانبري

تيزي كـه بـراي بـارگيري در     قالبهاي نوك ]جنگل[
 اند سر قطورتر بينه نصب شده

  
 flank  گاه قلوه

شـكل   بخـش بـدون اسـتخوان و ورق    ]غـذا  نّاوريف [
 الشه كه بين دنده و ران است

  
 cloud top  قلة  اَبر

]وبراي هر اَبر يا اليـة معينـي از آن، بـاالترين     ]ج
 ابل مشاهده استتراز جو كه در آن ذرات اَبر ق

  
 alkalosis  قلياباري

اثر افزايش غلظت قليـا يـا    وضعيتي كه بر ]غذيـه ت [
كاهش ذخاير اسيدي در خـون و بافتهـاي بـدن    

 شود ميمنجر خون  pHايجاد و به افزايش 

  
 respiratory alkalosis  قلياباري  تنفسي

ــهت [ ــاري ]غذي ــنفس و از   قلياب ــزايش ت ناشــي از اف
 كربناكسيد  دست رفتن دي

  
 كاستي قلياباري  خون

   contraction alkalosis 

ناشي از بازجذب   وسازي قلياباري سوخت ]غذيهت [
(reabsorption)    آب و سديم در پي كـاهش حجـم
  ها خون در كليه

  

 وسازي قلياباري  سوخت
   metabolic alkalosis 

ناشي از باقي ماندن قليـا پـس از    قلياباري ]غذيهت [
مبـود اسـيدهاي كانيـايي يـا     وسـاز يـا ك   سوخت
 شده تثبيت

  
 وسازي  جبراني قلياباري  سوخت

   compensated metabolic alkalosis 

كه در آن بـا كـاهش دم و    قليابارينوعي  ]غذيـه ت [
 گردد خون به حالت عادي بازمي pHبازدم، 

  
 alkali‐loving  قليادوست

ويژگي گياهي كه براي رشـد بيشـينه بـه     ]زراعت[
  يي نياز داردمحيط قليا

  
  glycocalyx قندپوسته

ســــاكاريدها يــــا  اي از پلــــي اليــــه ]ميكــــرب [
هـا را   گليكوپروتئينها كه روي بسياري از ياختـه 

 پوشاند مي

  
 analytic rules  كاوي قواعد  روان



  قوس  ساده

 

سه قاعدة اصلي كه زيگمونـد فرويـد    ] شناسي روان[
تــداعي : كــاوي برشــمرد بــراي درمــان در روان

ــتن ــنش  د آزاد، خويش ــا ك ــه ب ــايي  اري، مقابل نم
 احساسات و رخدادها

  
 compound curve  قوس  تركيبي

قوس قوسي كه شامل دو يا چند  ] ي، ريليشهر درون[
  با شعاعهاي مختلف در يك جهت باشد ساده

  
 left‐hand curve  گرد قوس  چپ

سـمت   قوسي كه گـردش آن بـه    ] يي، ريلـ شهر درون[
  چپ است

  
  right‐hand curve  گرد  قوس  راست

سـمت   قوسي كه گـردش آن بـه    ] يي، ريلـ شهر درون[
  راست است

  
  simple curve, plane curve  قوس  ساده

قوســي كــه داراي شــعاع ثابــت  ] يي، ريلــشــهر درون[
  است

  reverse curve  قوس  معكوس
دو قــوس متــوالي بــا ســمتهاي  ] يي، ريلــشــهر درون[

  متفاوت
  

 Zygophyllum  قيچ

سـالة علفـي يـا     يـك  قيچيـان از اي  سـرده  ] گياهي [
گونه كه در نواحي  50اي با حدود  چندسالة بوته
خشك افريقا و مديترانه و آسـياي   خشك و نيمه

هــاي آنهــا  روينــد؛ شــاخه ميانــه و اســتراليا مــي
گوشتي و بدون كرك و برگهايشان اغلب متقابل 

دار يا بدون دمبـرگ و   و ساده و معموالً دمبرگ

؛ گلهاي آنها منفرد و گوشتي و بدون كرك است
دار با يك مركز سـبزرنگ   جانبي و معموالً دمگل
  و حاشية غشايي است

  
 Zygophyllales  سانان قيچ

ــاهي [ ــته ] گي ــا    راس ــي ي ــدار علف ــان گل اي از گياه
 27انگلـي بـا دو تيـره و     ندرت نيمه اي به درختچه

گونـه كـه عمـدتاً در نـواحي      300سرده و حدود 
يــا نــواحي شــور گرمســيري و خشــك معتــدل 

ــي ــته داراي    م ــن راس ــاي اي ــاي زيب ــد؛ گله روين
قسمتي با غدد شهددار براي  گلپوشي معموالً پنج

  وسيلة زنبور است افشاني به  گرده
  

 Zygophyllaceae  قيچيان

  اي يـا   اغلب درختچـه  سانان قيچاي از  تيره ] گياهي [



 قوس  معكوس

 

گونــه كــه  235ســرده و  30درختــي كوچــك بــا 
ابــاني يــا نــواحي شــور بيشــتر در محيطهــاي بي

روينـد؛ برگهـاي    معتدل و نواحي گرمسيري مـي 
ــاي      ــارپيچ و گله ــا م ــل ي ــكل متقاب ــه ش ــا ب آنه

قسمتي آنها معموالً داراي ده بساك است كه  پنج
 )nectary disk(جاي  كدام يك غده و يك نوش هر

 مشخص دارد
  

 crater  قيف  انفجار

در  فرورفتگي يا گودالي كه بر اثر انفجـار  ] نظامي[
شود و بسته به بزرگـي و   سطح زمين ايجاد مي

 عمق انفجار، شكل بشقابي يا مخروطي دارد
  

 collector  قيفه

دست  شكل در پايين دهانة ورودي ناقوس ] هـوايي [
  باز جريان آزمونگاه تونل جت

  
 basic price قيمت  پايه

شده براي يـك   ترين قيمت عرضه پايين ] ردشگريگ [
  ت گردشگريخدماخاص يا كاروان 

  
 travel price قيمت  سفر

كل مبلغي كه مسافر بايـد بـراي تمـام     ] ردشگريگ [
قيدشــده در قــرارداد ســفر  خــدمات گردشــگري

 بپردازد

 



  

  ك
  بافة  پشتيبان  ←كابل  پشتيبان  

  
  بافة  ضميمه  ←كابل  ضميمه  

  
 haul rope  كابل  كشنده

 اي كـه بـا حركـت قرقـره     بافـه / كابـل  ] شهري درون[
  آورد اتوبوس هوايي را به حركت درمي

 بافة  كشنده .متـ 

  
  بافة  مهار  ←كابل  مهار  

  
  بافة  ناقل  ←كابل  ناقل  

  
 Araucaria  كاج مطبق

كاجيـان مخروطـي بـا     اي از مطبـق  سرده ] گيـاهي  [
سـبز و بلنـدقامت بـا     تقريباً نوزده گونة هميشـه 

هــاي فــراهم و برگهــاي ســخت و تخــت   شــاخه
؛ گياهـان ايـن سـرده در برزيـل و     سـوزني  نوك

نـو و كالـدونياي جديـد و جزيـرة      شيلي و گينـه 
  رويند نورفولك و استراليا مي

 Pinales  سانان كاج

كـه   )Pinopsida(تبـاران   اي از كـاج  راسـته  ] گياهي [
گيـرد؛ ايـن    تمام مخروطيان كنوني را در بر مـي 

ســــانان  از ايــــن مخروطــــي  راســــته پــــيش
)Coniferales( ةشـد؛ صـفت بـارز همـ     مي ناميده 

داشتن ساختارهاي زايشـي معـروف    سانان كاج
  به مخروط است

  

 farecard reader  خوان كارت

دســتگاهي كــه ميــزان اعتبــار كــارت  ] شـهري  درون[
 كند كرايه را مشخص مي

  

 كارخانة  فراوري  گوشت
   meat‐processing plant 

اي كـه در آن گوشـت خـام و     كارخانه ]غذا نّاوريف [
 شود بندي مي خته فراوري و بستهپ

  

 trench knife كارد  سنگري

كارد مخصوصي براي سـربازان مسـتقر    ] نظامي[
 سنگردر 

  



 كارد  و  چنگال

 

 scraper  كاردك

اي كـه از آن اغلـب بـه همـراه      افـزاره  ] خوردگي [
براي زدودن رسوب از خطوط لولـه  ) pig(توپك 

 شود استفاده مي

 cutlery  كارد  و  چنگال

زاري مانند كارد و چنگـال و قاشـق   اب ] ردشـگري گ [
 شوند محسوب مي وسايل غذاخوريكه جزء 

  

 ,relict karst  كارست  بازمانده
  fossil karst 

گـاه   كارستي قديمي كه پس از تشكيل هيچ ] زمـين [
 با رسوب پوشيده نشده است

  
 collapse sinkhole  چال  رمبشي كارست

چــال كــه بــر اثــر رمــبش  نــوعي كارســت ] زمــين[
 غارهاي زيرين به وجود آمده است

  
 working fluid  كارشاره

اي كه از آن براي انتقـال انـرژي در    شاره ] هوايي[
منظور مطالعة جريـان در    سامانه يا تونل باد به

  كنند پيرامون جسم استفاده مي
  

 ego function  من كاركرد  آن

ــي روان[ ــة  ] شناس ــاوي رواندر نظري ــاي ك ، فعاليته
ــاگون  ــن آنگون ــرون و   م ــان بي ــد درك جه مانن

 گشايي خودآگاهي و مشكل
  

 virtual work  كار  مجازي

 جايي مجازي جابهشده در  كار انجام ]فيزيك[
  

  salvage 2  كارمزد  بازگرداني
دستمزدي كه بابـت بـازگرداني پرداخـت     ] دريايي[

  شود مي

  

 كاستي  قيمت  مبدأ
  reduction for place of departure 

سفر بـا توجـه بـه     قيمت پايةكم بودن  ] ردشگريگ [
 تغيير در مبدأ حركت مسافر

  

 Cichorium  كاسني

دار بـدون   سردة علفـي چندسـالة شـيرابه    ] گياهي [
دار  هاي منفرد ايسـتادة بـرگ   ساقه با ساقه زمين

با تقريباً شش گونة خودرو و دو گونـة زراعـي   
كه يكي از آنها آنديو است؛ اين گياهان در اروپا 

احية مديترانه و از جنوب تا اتيـوپي پراكنـده   و ن
  هستند

  

  Galapagos rift  كافت  گاالپاگوس
شكاف بين صفحات پوسـتة   ] ي، زمينشناس قيانوسا [

سـمت امريكـاي    زمين از جزاير گاالپـاگوس بـه   
شـناختي و اجتماعهـاي    جنوبي كه از نظر زمـين 

  زيستيِ مجرايِ گرمابي بسيار حائز اهميت است
  

  قة  فرونشانشيكاف  جر
    quenched spark gap 

پـذير   سرعت وايـونش  اي كه به كاف جرقه ]فيزيـك [
 است

  

  Theobroma  كاكائو
درختـي بـا حـدود    كاكائوئيـان  اي از  سرده ] گياهي [

بيست گونه كـه در جنگلهـاي گرمسـيري نـواحي     
روينـد؛ برگهـاي آنهـا     مركزي و جنوبي امريكا مي

بز تيـرة بـراق   شكل به رنگ س مرغي تا بيضي تخم
و با بافت چرمي است و سطح آنها بدون كرك يـا  

ــتاره   ــدة سـ ــاي پراكنـ ــت و   داراي كركهـ اي اسـ
ــا   گلهايشــان كوچــك و از ســفيد مايــل بــه زرد ت

صـورت گروهـي در     رنگ است كه به صورتي كم
  رويد، قرار دارند هايي كه مستقيم از تنه مي خوشه



  كارد  و  چنگال

 

  

 Sterculiaceae  كاكائوئيان

ــاهي [ ــره ] گي ــركاي از  تي ــانان پني ــا   س ــي ي درخت
 68اي يا باالرونـده يـا علفـي بـا حـدود       درختچه
گونه كـه در نـواحي گرمسـيري و     700سرده و 

رويند؛ برگهايشـان سـاده يـا     گرمسيري مي نيمه
دار با آرايش متناوب و حاشـية   مركب يا دمبرگ

دار يـا كامـل اسـت و     آنها دندانه )lamina(  پهنك
م و گاهي نامنظم و معموالً گلهايشان معموالً منظ

  پر است پنج
 Opuntia  كاكتوس

اي از كاكتوسيان با ساقة خزنده و  سرده ] گيـاهي  [
هـاي كوتـاه    بندبند و گوشتي و مسطح بـا سـاقه  

نـدرت بـا تيغهـاي دراز     و به )areolar(دار  سيخك
متر؛ گلهاي گياهان ايـن سـرده    حدود سه سانتي

و ميوة  دوجنسي و منظم و منفرد زردرنگ است
آنها به شكل ستة قرمزـ بنفش به عرض پـنج تـا   

متر است كه پستانداران كوچك آن  هشت سانتي
  خورند را مي

 
 ,bonded stores  كاالي  گمركي

  bonded goods, bonded cargo 

كااليي كـه در انبـار گمـرك تـا پرداخـت       ] دريـايي [
  شود ها و عوارض گمركي نگهداري مي هزينه

  
 ,major activity centre  ركانون  پرمساف

  MAC, activity centre area 

اي كه ويژگي آن حجم زيـاد   محدوده ] شـهري  درون[
  سفر با وسايل نقلية عمومي و شخصي است

  
 axial focusing  كانونش  محوري

شـده از   متمركز كردن امواج ضربة منعكس ] هوايي[
  بر روي محور اصلي آن تونل اَبرصوتيديوارة 

  
 relict mineral  بازمانده كاني 

  از يك سنگ اوليه مانده باقي كاني ] زمين[
  

 analysand  خواه كاوش

  است كاوي روانفردي كه تحت درمان  ] شناسي روان[
 

 كاوند  آزمون  هيدروژني
   hydrogen test probe 

ــوردگي [ ــيله ] خ ــراي    وس ــاژي ب ــا آلي ــزي ي اي فل
آن  بيني آسيبهاي هيدروژني كه اساس كار پيش

تعيين سرعت نفـوذ هيـدروژن در فلـز يـا آليـاژ      
  است

  
 DNA probe  كاوند  دنايي

هر يك از قطعات كوتاه و ويژة دنا كـه   ] شناسي ژن[
ــا     ــك ژن ي ــازي ي ــايي و آشكارس ــراي شناس ب

  شود اي ويژه از يك ژنگان ساخته مي قطعه
   gene probe, genetic probeكاوند  ژني .متـ 

  
 RNA probe  كاوند  رِنايي

ــژه  ] شناســي ژن[ ــاه و وي ــة كوت ــه  قطع ــا ك اي از رِن
سـازي بـه    عنوان كاوند در آزمايشهاي دورگه به

  رود كار مي
  

  كاوند  دنايي  ←كاوند  ژني  
  

 كاهش  مادة  خشك
   dry matter disappearance 

كاهش وزن خشك علوفه كه براي هضـم   ]زراعت[
  رود در آزمايش به كار مي

  



المللي كُد  واكاوي  بين  

 

 Capparis  كَبر

اي خاردار با  اي از كَبريان درختچه سرده ] گياهي [
اي پراكنده  گونه كه در مناطق مديترانه 50تقريباً 

هاي كَبر اروپايي در تهية ترشي  هستند؛ از غنچه
  شود استفاده مي

 
 bark pocket  درخت  كَبرة

زائدة پوستي، گاه همـراه بـا گـره، كـه در      ]جنگـل [
  شود حين رشد درخت تشكيل مي

 
 ketosis  باري كتون

وسـازي كـه در    وضعيت ناشي از سوخت ]غذيهت [
آن سرعت توليد ذرات كتـوني در بـدن بـيش از    

 سرعت مصرف آنهاست

 المللي كُد  واكاوي  بين
   international analysis code, IAC 

]ــو ــين  ]ج ــد ب ــات    كُ ــابرة جزئي ــراي مخ ــي ب الملل
 واكاويهاي نقشة همديدي

  
 time‐of‐day fare  كراية  تابع  زمان

اي كه نـرخ آن در طـول روز و    كرايه ] شهري درون[
  كند بسته به شرايط تغيير مي

  
 single‐coin fare  اي سكه كراية  تك

اي كه بـا يـك سـكه يـا بهـامهر       كرايه ] شهري درون[
  شود پرداخت مي

  اي سكه تك .متـ 
  

 ,on the measurement  كراية  حجمي
  on the measure  

كراية فرستي كه بر اساس  ] ي، ريلـي ريايري، دشه درون[
  دشو حجم آن محاسبه مي

  

 farebox  گير كرايه

اي كـه سـكه، اسـكناس، بليـت،      افزاره ] شهري درون[
ــه از مســافر    ــت كراي ــا جــز آن را باب ــامهر ي به

  پذيرد مي
  

 exact fare   كراية  مك

ونقل عمومي كـه در   نوعي كراية حمل ] شهري درون[
د براي پرداخت كرايـة خـود پـول    آن مسافر باي

  خُرد الزم را همراه داشته باشد
  

 zone fare, zoned fare  اي كراية  منطقه

بنـدي   اي كه بـر اسـاس تقسـيم    كرايه ] شـهري  درون[
 شود جغرافيايي محدودة خدماتي تعيين مي

  

 كربن  فعال  پودري
   powdered activated carbon, PAC 

اي كمتـر   با قطر دانه نوعي كربن فعال ]زيست محيط[
صـورت دوغـاب بـه      ميكرون كه آن را به 50از 

افزايند تا تركيبـات آلـي، بـه ويـژه مـواد       آب مي
 مولد بو و طعم را جذب كند

  
 اي كربن  فعال  دانه

   granular activated carbon, GAC 

 1/0اي  نوعي كربن فعال با قطـر دانـه   ]زيسـت  محيط[
واحد جرم كـه از   متر و سطح تماس باال در ميلي

آن براي جذب تركيبات آلي در بستر صـافي يـا   
 كنند محفظة تماس استفاده مي

  
 كربوهيدرات  تخميرپذير

   fermentable carbohydrate 

/ كربوهيدراتي كه در برابر فعاليت آنزيمها ]غذيهت [
كنندة نشاسته در بزاق دهـان   هاي تجزيه مايه زي

 حساس است
  



  المللي كُد  واكاوي  بين

 

 Apium  كرفس

اي علفــي از كرفســيان بــا حــدود  ســرده ] گيــاهي [
 .A(تـرين آنهـا كـرفس     بيست گونه كه معـروف 

graveolens(   ــومي ــن ســرده ب اســت؛ گياهــان اي
ــه   ــتند كـ ــه هسـ ــه و خاورميانـ ــة مديترانـ ناحيـ

دهنـده   عنوان طعم يونانيهاي باستان و روميها به
عنوان دارو از آن اسـتفاده   و چينيهاي باستان به

رگهاي درشت و آبدار و كردند؛ كرفس با دمب مي
گوشتي و ايستاده از اواخر قرن هجـده مـيالدي   

 گسترش پيدا كرده است
  

 Apiales  سانان كرفس

دار شامل دو تيرة  اي از گياهان گل راسته ] گياهي [
گونـة   3000گونه و چتريان بـا   700ايان با  عشقه

روينـد و   علفي يا چوبي كه در مناطق معتدل مـي 
ــاي مركـــب و ــپ داراي برگهـ ــاري  لَـ دار و مجـ

يافتــه و معطــر هســتند؛  ترشــحي كــامالً تكــوين
شان خشك است  اي و ميوه تخمدان آنها دوبرچه

شـود و   كه پس از رسيدن از ميان به دو نيم مي
 هر نيمه يك دانه دارد

 fimbria كُرك

هاي پروتئيني نازك بـر   هر يك از رشته ]ميكرب [
 هاي ميكربي روي سطح برخي ياخته

  
 vermicompost  الپوس كرم

نــوعي پوســال كــه بــراي تهيــة آن از   ]زيســت محــيط[
هــاي مختلــف كــرم در تجزيــة پســماندهاي   گونــه

  كنند غذايي و گياهي استفاده مي
  

 wood worm  چوب كرم 

 )larva(اصـطالحي عمـومي بـراي كرمينـة      ]جنگل[
شـده در   هـاي ايجـاد   انواع حشراتي كه در حفره

  كنند چوب زندگي مي
  

 principal strain  ليكُرنش  اص

ــك[ ــي از    ]فيزي ــداد يك ــم در امت ــول جس ــر ط تغيي
  اصلي كُرنشهاي محور

  
 shear strain, detrusion  كُرنش  برشي

جـايي صـفحات    تغيير شكل ناشي از جابه ]فيزيك[
  موازي در جسم جامد

  
 angle strain اي رنش  زاويهكُ

حـالتي كـه در آن زاويـة پيونـد از مقـدار       ] شيمي[
 ن دور شده باشدمعمول آ

  
 plane strain  اي كُرنش  صفحه

جـايي   تغيير شكل جسمي كه در آن جابـه  ]فيزيـك [
مشـخص   ةهمة نقاط جسم به موازات يك صفح

  است
  

 tensile strain  كُرنش  كششي

افـزايش طـول جسـم كـه ناشـي از تـأثير        ]فيزيك[
  نيروي خارجي است

  mirror image  كژفهمي
ي از ســوءظن برداشــت نادرســت ناشــ ] ياســيس[

  رقيبان به يكديگر
  

 bark allowance  پوست مجاز   كسر



هوازي كشت  بي  

 

3

به  درصدي از حجم تنة درخت كه با توجه  ]جنگل[
ــر  ــرارداد   قطــر پوســت و ب ــا ق ــه ي حســب تعرف

 توان از آن كسر كرد مي
  

 culture كشت

ــرب [ ــي از    . 1 ]ميك ــوع خاص ــد ن ــول رش محص
رشد دادن . 2ريزاندامگانها در يك محيط مناسب

 شده دامگانها تحت شرايط واپايشريزان

  
 slaughter  كشتار

  دام و طيور براي توليد گوشت كشتن ]غذا نّاوريف [
 سالخي .متـ 

  
 slaughterhouse  كشتارگاه

دام و طيـور   كشـتار محلي كـه در آن   ]غذا نّاوريف [
 شود در محيطي بهداشتي انجام مي

  
 selective culture كشت  انتخابي

ــرب [ ــت ]ميك ــ  كش ــ ك ــدامگانها در ي ه در آن ريزان
محيطي عموماً جامد و حـاوي افزودنيهـايي كـه    

شـود، رشـد    موجب رشد يـك گونـة خـاص مـي    
 كنند مي

  

 primary culture كشت  اوليه

ــيح  كشــت ]ميكــرب [  )inoculation(حاصــل از تلق
 برگرفته از محيط طبيعي ميكرب

  

 tissue culture كشت  بافت

افتهــاي زنــده در كشــت يــا نگهــداري ب ]ميكــرب [
 اي در شرايط آزمايشگاهي محيط مايع يا ژله

 anaerobic culture هوازي كشت  بي

هوازي و در غيـاب   در شرايط بي كشت ]ميكرب [
 اكسيژن

  
 Petri dish culture كشت  پِتري

هـا در سـطح    ميكـرب ي كـه در آن   كشت ]ميكـرب  [
محيطــي جامــد، معمــوالً آگــار يــا ژالتــين، و در 

  كنند ي رشد ميظرف پتر
 plate culture  كشت  سطحي .متـ 

  
 continuous culture كشت  پيوسته

طـور    ي كه در آن محـيط مـايع بـه    كشت ]ميكرب [
 شود پيوسته تجديد مي

  continuous‐flow culture  كشت  جاري .متـ 
  

 shake culture كشت  تكانشي

ــوعي  ]ميكــرب [ ــا   كشــتن ــه در آن ب ــايع ك در م
هاي  ميكربو هوادهي امكان رشد حركت مداوم 

 شود هوازي فراهم مي

  
  كشت  پيوسته  ←كشت  جاري  

  
 pure culture كشت  خالص

 ي خالص ميكربحاوي يك سوية  كشت ]ميكرب [

  
 ,slant culture كشت  درشيب

  slope culture 

دار  بر روي يك محيط جامد شيب كشت ]ميكرب [
 در لولة آزمايش

  
 ,liquid culture كشت  در  مايع

  broth culture 

ــيح  كشــت ]ميكــرب [  )inoculation(حاصــل از تلق
 ها در يك محيط مايع ميكرب

  كشت  پِتري  ←كشت  سطحي  



  هوازي كشت  بي

 

  
 stab culture اي كشت  سنبه

كـــه در آن تلقـــيح   كشـــتنـــوعي  ]ميكـــرب [
)inoculation(  جامد  كشتاز سطح تا عمق محيط

 شود انجام مي

  
 stubble cropping  كشت  كُلَشي

سال  كُلَشروشي كه در آن گياه بر روي  ]زراعت[
 شود گذشته كاشته مي

  
 old culture كشت  كهنه

زمـان طـوالني    يـ كـه بـراي مـدت     كشت ]ميكـرب  [
نگهداري شده است و درنتيجه تغييرات مخربـي  

 در آن روي داده است

  
 mixed culture كشت  مخلوط

ــرب [ ــت ]ميكـ ــوع    كشـ ــد نـ ــا چنـ ــاوي دو يـ حـ
 ريزاندامگان

  
 ,synchronous culture كشت  همگام

  synchronised culture 

هـا از نظـر    ي كه در آن تمام ياخته كشت ]ميكـرب  [
چرخة رشد و تقسيم تقريباً در يك مرحله قـرار  

 دارند

  
 aerobic culture كشت  هوازي

در شرايط هوازي و در مجاورت  كشت ]ميكرب [
 اكسيژن مولكولي

  
 cell culture هكشت  ياخت

هاي حيواني در  كشت يا نگهداري ياخته ]ميكرب [
 شرايط آزمايشگاهي

  شناور  بادباني  ←كشتي  بادباني  
  

  شناور  بازگرداني  ←كشتي  بازگرداني  
  

  جرثقيل كشتي  بي
    gearless ship, gearless, 
  gearless carrier  

هر كشـتي كـه بـر روي عرشـه جرثقيـل       ] دريايي[
ــت ــه از   نداش ــارگيري و تخلي ــراي ب ــد و ب ه باش

  كند جرثقيلهاي اسكله استفاده 
  

  geared ship  دار كشتي  جرثقيل
  كشتي مجهز به جرثقيل ] دريايي[
  

 ship’s husband  دار كشتي

ــايي[ ــتي     ] دري ــك كش ــرف مال ــه از ط شخصــي ك
عهـده   مسئوليت رسمي ادارة امور كشتي را بـر 

 دارد

  
  ده شناور  راه  ←ده   كشتي  راه

  
  گير شناور  راه  ←گير   كشتي  راه

  
  shipwreck 3, wreck 3  كشتي  شكسته

اي كه به هر دليـل   استفاده كشتي غيرقابل ] دريـايي [
ل   از جمله طوفان يا برخورد با مانع سخت به گـ

  نشسته يا غرق شده يا متروك شده باشد
  

  شناور  نوراني  ←كشتي  نوراني  
  



 كالف

 

 diurnal tide  كشَند  روزانه

كشَـندي كـه در آن    ] برداري ي، جو، نقشهشناس قيانوسا [
در يك روز قمري يك فراكشَند و يك فروكشَـند  

  دهد رخ مي
 Earth tide  كشَند  زمين

اثـر   اي پوسـتة زمـين بـر    حركـت دوره  ]ژئوفيزيك[
 كشش ماه يا خورشيد يا هر دو

  
  astronomical tide  كشَند  نجومي

ــانوسا [ ــ قي ــهي، نقشناس ــردار ش ــل از   ] يب ــند حاص كشَ
  گرانش ماه و خورشيد

  
 semidiurnal tide  روزانه كشَند  نيم

كشَـندي كـه در آن در    ] يبردار ي، نقشهشناس قيانوسا [
يك روز قمري دو فراكشَـند و دو فروكشَـند بـا    

  دهد ارتفاع تقريباً برابر رخ مي
  

 meteorological tide  كشَند  هواشناختي

تغيير سـطح آب بـر    ] يبردار ي، جو، نقشهشناس وسقيانا [
 اثر عوامل هواشناختي مانند فشار جو و باد

  

 port state  بندر كشور  صاحب

كشـوري كـه قـوانين و مقـررات بنـدري       ] دريايي[
خــود را بــر كشــتيهاي ســاير كشــورها اعمــال  

 كند مي
  

 ,flag state  پرچم صاحب كشور  
  flag government 

كشــوري كــه شــناور در آنجــا بــه ثبــت  ] دريــايي[
رسيده است و قوانين همان كشور بر آن حـاكم  

 است
  

 augmentation كشيدگي

تمهيدي كه در آن ديرشِ نتهاي يك لحن  ] موسيقي[
 يابد به يك نسبت افزايش مي

  

  barrier flat  كفة  سدي
  salt(اي كه بين مرداب شور  پهنه ] شناسـي  قيانوسا [

marsh( اي جزاير سـدي   ماسه هاي و تپه)barrier  
island( واقع است  
 rib 4, side كالف

هــاي عمــودي بــين   ديــواره يــا ديــواره ] موســيقي[
صـداهايي   صفحة زيـر و صـفحة صـوتي در زه   

 مثل ويلن و سنتور

  
 logogenic انگيخته كالم

ويژگي نوعي موسيقيِ آوازي كه در آن  ] موسـيقي [
حويِ لحـن از  كالم كامالً غالب است و استقالل ن

 كالم، در صورت وجود، بسيار اندك است

  
 megacryst  بلور كالن

بلور يا دانـة موجـود در سـنگ آذريـن يـا       ] زمين[
تـر از خميــرة   وضـوح درشـت    دگرگـوني كـه بـه   
 پيرامون خود است

  
 megacrystic  بلوري كالن

ويژگي بافتي كه در آن بلورهاي درشت يا  ] زمين[
 ريزتر قرار دارند اي ها در خميرهبلور كالن

  
 شناسي  اطالعات بوم كالن

   macro‐ecology of information 

مطالعة روابط متقابل مردم و سازمانها  ] تابداريك [
در مقيـاس   اطالعـاتي هـاي   محـيط و فنّاوريها با 

 المللي اي يا بين منطقه

  



  كالف

 

 ,macromineral  كاني كالن
  bulk element 

ز بـدن بـه آن صـد    مـادة كانيـايي كـه نيـا     ]غذيهت [
 گرم در روز يا بيشتر است ميلي

  

 macronutrient  مغذي كالن

كه منبع عمدة تأمين انـرژي    مغذي اي هماد ]غذيهت [
ــامل آب و    ــت، ش ــازندة اندامگانهاس ــواد س و م

  كربوهيدراتها و پروتئينها و چربيها
 Acantholimon  كاله  ميرحسن

جنوب  كه از ميرحسنيان كالهاي از  سرده ] گيـاهي  [
شرقي اروپا تا آسياي مركزي و جنـوب امريكـا   

نيـز كاشـته   اي  اند و در باغهـاي صـخره   پراكنده
  شوند مي

  
 Plumbaginaceae  ميرحسنيان كاله

سـانان اغلـب چندسـالة     اي از ميخـك  تيره ] گياهي [
اي با حدود  ندرت باالرونده يا درختچه علفي و به

د گونه كه گسترش جهاني دارنـ  775سرده و  24
و در گسترة وسيعي از اسـتوا تـا قطـب شـمال     

ــه ــا و    ب ــاي شــور و باتالقه خصــوص در خاكه
رويند؛ گلهايشان كامـل اسـت و    سواحل دريا مي

وسيلة حشرات انجـام    افشاني آنها اغلب به گرده
 شود مي

  
 total cloud cover  كل  پوشش  اَبر

]وشده با كـل اَبرهـاي    كسري از آسمان پنهان ]ج
 مرئي

  
 stubble  شكُلَ

بخش باقيماندة سـاقة گياهـان علفـي كـه      ]زراعـت [
  ماند پس از برداشت سر پا مي

  
 stubble crop  رو كُلَش

 گياهي كه از بقاياي كُلَش سال قبل برويد ]زراعت[

  
 Brassica  كلم

 40ترين سـرده از كلميـان بـا تقريبـاً      مهم ] گياهي [
گونه در برّ قديم كه شامل انـواع كلـم زراعـي و    

 شود دل و شلغم ميخر
 ,ricochet, jeté كشي  اُفتان كمانه

  gettato 

، ضـربة  كشـي راسـت   كمانـه معموالً در  ] موسـيقي [
كمانه به نحوي كه نيمة بااليي آن بر روي سـيم  

اثر وزن خود چندين بـار بـر    شود و بر انداخته 
  كند روي سيم ارتعاش 

 فتاناُ .متـ 

  
 ,sautillé, bounced كشي  پرّان كمانه

  bouncing, jumped 

كشـي كـه در آن بـا وسـط      نوعي كمانـه  ] موسيقي[
شـود بـه    اي بر روي سـيم زده مـي   كمانه ضربه

صورت خفيف بـر روي    اي كه يك بار و به گونه 
  سيم پرش كند

 ّانپر .متـ 

  
  up‐bow كشي  چپ كمانه

ــه  ] موســيقي[ ــواختن ســازهاي زهــيِ كمان اي،  در ن
 پاشنه حركت كمانه از نوك به سمت

  
  down‐bow كشي  راست كمانه



شنوايي  شديد كم  

 

ــه  ] موســيقي[ ــواختن ســازهاي زهــيِ كمان اي،  در ن
 حركت كمانه از پاشنه به سمت نوك

  
 ,flautando وار كشي  فلوت كمانه

  flautato 

كشـي در   دستوري بـراي اجـراي كمانـه    ] موسيقي[
سازهاي زهي كه در آن، ساز با نزديـك كـردن   

دن فشـار كمانـه   كمانه به رودسته يا با كـم كـر  
شود و صـداي آن بـه صـداي فلـوت      نواخته مي
  شود نزديك مي

 وار فلوت .متـ 

  
 portato, louré كشي  مستقل كمانه

كشي بين وضعيت متصل و  نوعي كمانه ] موسـيقي [
مقطّع كه در آن هر يك از نتها بـا ارزش زمـانيِ   

  شود صورت جدا نواخته مي كامل و به 
 مستقل .متـ 

  
 hearing disability  نواييتواني  ش كم

 شنوايي آسيبهرگونه محدوديت  ] شناسـي  نواييش [
كه سبب محدوديت در فعاليتهاي روزانه شخص 

 شود مي

  
 hemolytic anemia  كافتي خوني  خون كم

ــهت [ خــوني ناشــي از تخريــب اكسايشــي   كــم ]غذي
 هاي قرمز بالغ گويچه

  
 ,hard‐of‐hearing 1, HOH  1شنوا كم
  hearing impaired  

ماليـم تـا    اُفت شـنوايي فردي كه  ] شناسـي  نواييش [
  شديد دارد

  

  hard‐of‐hearing 2  2شنوا كم
 اُفـت شـنوايي  ويژگي فـردي كـه    ] شناسـي  نواييش [

  ماليم تا شديد دارد
  
  شنوايي كم
    hearing loss 2, hearing impairment 2, 
  hypoacusis  

ساسـيت  وضـعيتي كـه در آن ح   ] شناسـي  نواييش [
  شنوايي به درجات مختلف كاهش يافته است

  
 ,slight hearing loss  شنوايي  خفيف كم
  slight hearing impairment  

ــمدرجــة  ] شناســي نواييشــ [ ــه در آن  شــنوايي ك ك
  بل است دسي 25تا  15آستانة شنوايي از 

 ,severe hearing loss  شنوايي  شديد كم
  severe hearing impairment  

ــمدرجــة  ] شناســي نواييشــ [ ــه در آن  شــنوايي ك ك
 بل است دسي 90تا 71آستانة شنوايي از 

  
  ناشنوايي  ←شنوايي  عميق   كم
  
 شنوايي  متوسط كم
   moderate hearing loss, 
  moderate hearing impairment  

ــمدرجــة  ] شناســي نواييشــ [ ــه در آن  شــنوايي ك ك
  بل است دسي 55تا  41آستانة شنوايي از 

  
 ,mild hearing loss  شنوايي  ماليم كم
  mild hearing impairment  

ــمدرجــة  ] شناســي نواييشــ [ ــه در آن  شــنوايي ك ك
  بل است دسي 40تا  26 از آستانة شنوايي

  



  شنوايي  شديد كم

 

 شديد شنوايي  نيمه كم
   moderately severe hearing loss,  
  moderately severe hearing  
  impairment  

ــمدرجــة  ] شناســي نواييشــ [ ــه در آن  شــنوايي ك ك
 بل است دسي 70تا  56آستانة شنوايي از 

  
 closed low  فشار  بسته كم

]وربنـد آن   فشاري كه خط هم كم ]جفشار يا خط پ
 گرفته است بر را در

  
 قندخوني  بازگشتي كم
   rebound hypoglycemia 

كاهش قند خون بر اثر قطع ناگهاني تغذية  ]غذيـه ت [
  وريدي تام

 افزار  شنوايي كمك
   assistive listening device, ALD   

هر يك از انواع دسـتگاههايي كـه    ] شناسي نواييش [
/ براي تقويت شنوايي و افـزايش نسـبت نشـانك   

رود و معمـوالً بـه    سيگنال به نوفـه بـه كـار مـي    
  سيم مجهز است صدابر بي

  
 hypolactasia  الكتازي كم

مايـة   زي /يـت آنـزيم  كاهش ميزان يـا فعال  ]غذيـه ت [
الكتاز در روده كه منجر به نابردباري الكتوزي 

 شود مي

  
 sarcopenia  ماهيچگي كم

هــاي  وضــعيتي كــه در آن جــرم ماهيچــه ]غذيــهت [
اسكلتي بر اثر سالخوردگي يا كمبودهاي غـذايي  

 شود كم مي

  

 nonfastidious نياز كم

باكتريهايي كـه بـه تغذيـة پيچيـده نيـاز       ]ميكرب [
 ندندار

  
 underweight  وزني كم

حالتي كه در آن وزن بدن پانزده تا بيست  ]غذيهت [
 درصد كمتر از وزن استاندارد است

  
 gene activation  كُنانش ژن

شده و منظم ژنهـاي   سازي هدايت فعال ] شناسي ژن[
  منفرد در طي رشد و نمو موجود زنده

 سازي  ژن فعال .متـ 
  

 Sesamum  كنجد

كـــه در نقـــاط  كنجـــدياناي از  ســـرده ] گيـــاهي [
هـاي   روينـد و داراي دانـه   گرمسيري آسـيا مـي  

  خوراكي سرشار از روغن هستند
 Pedaliaceae  كنجديان

اي از نعناسـانان بـا حـدود سـيزده      تيـره  ] گياهي [
گونه كـه سـاقه و برگهـاي آنهـا بـا       50سرده و 
شده و ميوة اغلب آنهـا   لعابدار پوشيده كركهاي 

  دار است دار يا شاخ قالب
  

 non‐state actor  كنشگر  نادولت

  المللي كه دولت نباشد هر كنشگر بين ] ياسيس[
  

 unitary actor  كنشگر  يكپارچه

المللي، معموالً يك دولـت، كـه    كنشگر بين ] ياسيس[
مـاهيتي يكپارچـه دارد و    گرايـي  واقـع در نظرية 

گيري در سياسـت خـارجي آن بـا     فرايند تصميم
جـايي   ضـاع سياسـي و جابـه   وجود تغيير در او

 گيران پيوسته ثابت است تصميم



 كوهان  خوركشَندي

 

  
 quark  كوارك

 ترين جزء سازندة هادرونها بنيادي ]فيزيك[
  

 lightning stroke  كوب  آذرخش

]ــو ــگام  ]ج ــت و  )leader(پيش ــوب برگش آن در  ك
 زمين به تخلية الكتريكي اَبر

  

  كوب  برگشت  ←كوب  اصلي  
  

 return stroke  كوب  برگشت

]جدرخشندگي شديدي كـه در آخـرين مرحلـة     ]و
ناشــي از تخليــة الكتريكــي  كــوب آذرخــش هــر
سـوي پايـة اَبـر بـاال      زمـين، از زمـين بـه     بـه  اَبر
  رود مي
 main stroke  كوب  اصلي .متـ 

  

 mallet كوبك

نــوعي كوبــه بــراي نــواختن ســازهاي   ] موســيقي[
  اي با دسته و سري به شكلهاي مختلف كوبه
 slamming  نشست كوب

برخورد چرخهاي جلو يا عقب ارابة فرود  ] هوايي[
دار با زمين با سرعت عمـودي بيشـتر از    شاسي

دليل سرعت افزودة ناشي از  سرعت هواپيما، به 
 )bogie(چرخش تيرك شاسي 

  
 stunting, stunted growth  قدي كوتاه

وضعيت فردي كه قد او از حد اسـتاندارد   ]غذيـه ت [
 تر است كوتاه

  
 frost heave  بنداني يخ كوژ 

برآمدگي بخشي از خـط كـه ناشـي از يـخ      ] ريلي[
 زدن بستر در نواحي داراي تجمع آب است

  
 Ruscus  خاس كوله

اي  درختچـه  نيمه خاسيان كولهاي از  سرده ] گياهي [
گونه كـه بـومي    سبز با شش  چندساله و هميشه

غرب و جنوب اروپا هستند؛ ساقة آنهـا منشـعب   
ماننــد و  برگهايشــان ريــز و فلــسو پرشــاخه و 

ــنتزي  ــت و  )non-photosynthetic(غيرفتوسـ اسـ
 گلهايشان كوچك و سفيد و در مركز بنفش است

  
 Ruscaceae  خاسيان كوله

سـانان باالرونـده يـا     اي از مارچوبـه  تيره ] گياهي [
اي با حدود سه سرده و حدود نُه گونه  درختچه

ع با گسترش جهـاني كـه در منـاطق معتـدل تنـو     
بسيار دارند؛ برگهاي آنها معمـوالً در حـد فلـس    
كاهش يافته و داراي آرايش فراهم يا متقابـل يـا   

 مانند است شان خوشه آذين متناوب است و گل
  

 open‐cell cumulus  باز اي  ياخته كومه

]واي بـا ترتيـب چندضـلعي يـا      اَبرهـاي كومـه   ]ج
 اَبر است وار كه مركز آنها بي بيضي

شَنديكوهان  خورك  solar tidal bulge 

برآمدگيهاي قرينـة تـودة آب در    ] شناسـي  قيانوسا [
علـت موقعيـت خورشـيد      دو طرف زمين كه بـه 

 شود نسبت به زمين ايجاد مي

  
 tidal bulge  كوهان  كشَندي

برآمدگيهاي قرينة تـودة آب   ] ي، زمينشناس قيانوسا [
علـت موقعيـت مـاه و      در دو طرف زمين كه بـه 

 شود د نسبت به زمين ايجاد ميخورشي



  كوهان  خوركشَندي

 

  
  lunar tidal bulge  يكشَند كوهان  ماه

برآمدگيهاي قرينـة تـودة آب در    ] شناسـي  قيانوسا [
ماه نسبت به  علت موقعيت  طرف زمين كه به دو

  شود زمين ايجاد مي
  

 ,relict mountain  كوه  بازمانده
  mountain of circumdenudation,  
  remainder mountain 

كوهي متشكل از سنگهاي مقاوم كه پس از  ] زمين[
فرسايش سنگهاي نامقـاوم اطـراف بـاقي مانـده     

 است

  
 mountain guide يار كوه

فرد واجد شرايطي كـه گردشـگران را    ] ردشگريگ [
  كند ميو همراهي در مناطق كوهستاني هدايت 

  

  Prosopis  كهور
اي  اي از گياهان درختي يا درختچه سرده ] گيـاهي  [

  گرمسيري گرمسيري يا نيمه
  

  Mimosoidae, Mimosaceae  كهوريان
ــاهي [ ــره ] گي چــوبي خــاردار باقالســانان اي از  تي

 60اي يا درختي كوتاه با حـدود   معموالً درختچه
گونه كه برگهـاي آن غالبـاً ماننـد     3000سرده و 

  جانوران در برابر تماس حساس است
 ,information quality  كيفيت  اطالعات

  IQ 

دقـــت و جامعيـــت و روزآمـــدي و    ] تابـــداريك [
 گيري سودمندي اطالعات براي تصميم

  
 سنجي  اطالعات كيفيت

   information quality assessment 

تعيــين ســطح رضــايت كــاربران از     ] تابــداريك [
 شده اطالعات ارائه

  
  ambient air quality  كيفيت  هواي  آزاد

اكســيد در   يميــزان غلظــت گــوگردد ]زيســت محــيط[
  هواي آزاد

  
 Actinidia  كيوي

چوبي غالباً دوپايه كه  كيوياناي از  سرده ] گياهي [
بومي نـواحي معتـدل شـرق آسـيا هسـتند و در      
سرتاســر چـــين و تـــايوان و كـــره و ژاپـــن و  

انـد؛   هندوچين تا جنوب شـرق سـيبري پراكنـده   
هاي اين سرده حداكثر شش متر  ارتفاع درختچه

هاي آنهـا كـه در سـاية     روندهاست و ارتفاع باال
متـر   30كننـد ممكـن اسـت بـه      درختان رشد مي

 برسد
  

 Actinidiaceae  كيويان

سانان چوبي باالرونده و  اي از خلنگ تيره ] گياهي [
اي يـا درختـي بـومي نـواحي معتـدل و       درختچه
ــه ــزي و    نيم ــاي مرك ــيا و امريك ــيري آس گرمس

جنــوبي كــه برگهــاي متنــاوب مــارپيچي بــا      
  اي دارند؛ گلهـاي آنهـا بـه    ي كامل يا ارها حاشيه

صورت منفرد يـا مجتمـع در گرزنهـاي انتهـايي     
قرار گرفته اسـت؛ گلبرگهـا و كاسـبرگهاي آنهـا     
ــت   ــاد و از پشــ ــا زيــ ــداد پرچمهــ آزاد و تعــ

پايه يا دوپايه  چسبيده است؛ اين گياهان تك هم به
 يا دوجنسي هستند



  

  گ
 parallel scales پايه گامهاي  هم

هاي يكسـان و   مايه گامهايي كه داراي بن ] سيقيمو[
 اند مقامهاي متفاوت

  
 cattle  گاو

پيكر و  پستاندار نشخواركننده و بزرگ ]غذا نّاوريف [
 تعلق دارد گاويانسمي كه به خانوادة  شكافته

  
 stubble plough  گاوآهن  كُلَش

ــين   ]زراعــت[ ــدن زم ــراي برگردان ــه ب ــاوآهني ك گ
 استدار طراحي شده  كُلَش

  
 Borago  گاوزبان

سـاله   دار يك اي از گاوزبانيان كرك سرده ] گياهي [
متـر كـه امـروز در منـاطق      سـانتي  60به ارتفاع 

ــاي    ــر و امريك ــاي كبي ــا و بريتاني ــف اروپ مختل
شـوند؛ برگهـاي گياهـان ايـن      شمالي كشـت مـي  

سرده درشت و زبر و مستطيلي و گلهـاي آنهـا   
ت كـه در  مانند و به رنگ آبي روشـن اسـ   ستاره

ــاك     ــنج بس ــد؛ پ ــرار دارن ــه ق ــايي آويخت گرزنه

زردرنگ گل آنها، مخروطي را در وسط سـتارة  
  دهند گل تشكيل مي

 cow  گاو  ماده

 مادة بالغ گاو ]غذا نّاوريف [

  
 bull  گاو  نر

  نشده نر بالغ اخته گاو ]غذا نّاوريف [
  

 steer  گاو  نر  اخته

 شده اخته گاو نر ]غذا نّاوريف [

  
  گباك
  المللي  امنيت  كشتي گواهينامة  بين  ←

  
 rendering  گداختن

دهـي قطعـات خردشـدة     فرايند حرارت ]غذا نّاوريف [
دار حيـواني در مقيـاس صـنعتي     بافتهاي چربـي 
 براي تهية چربي

  



  گدازة  بالشي

 

 fusion zone, weld fusion zone  گدازگاه

كه در سطح جوش  فلز پايهاي از  منطقه ] متالورژي[
 شود ذوب مي

  pillow lava  بالشيگدازة  
  مانند اي با ساختاري بالش گدازه ] زمين[

 ellipsoidal lava   وار گدازة  بيضي .متـ 
  

  گدازة  بالشي  ←وار   گدازة  بيضي
  

 ,block lava  سنگي گدازة  قطعه
  blocky lava 

دار  اي كه سطح آن از قطعـات زاويـه   گدازه ] زمين[
 تشكيل شده است

  
 vibrational transition  گذار  ارتعاشي

گذار بين دو حالت كوانتيدة مولكـولي كـه    ]فيزيك[
 متفاوت دارند ارتعاشيهاي  انرژي

  
 weld pass, weld run  گذر  جوش

عبور اسباب جوشكاري در طول يـا   تك ] متالورژي[
طـور    عرض قطعه كه در طي آن فلز جـوش بـه  

 شود پيوسته ذوب مي

  
 circulation area  گذرگوشه

ــه درون[ ــاده   ] ريش ــة پي ــي از گوش ــراي  بخش رو ب
اســتقرار عــابراني كــه قصــد گــذر از خيابــان را 

 دارند
  

  شتاب  گراني  ←گراني  ظاهري  
  

 relative gravity  گراني  نسبي

شـده در دو   گيـري  اختالف گراني اندازه ]ژئوفيزيك[
 نقطه

  
 گردآوري  اطالعات

   information gathering 

  اطالعات آوري عمل جمع ] تابداريك [

 squadron 1 گردان  هوايي

ــامي[ ــاي    ] نظ ــك از نيروه ــر ي ــوايي در ه ــان ه يگ
 نظامي، اعم از هوايي و دريايي و جز آن

  
 closed circulation  گردش  بسته

]وشارش شاره درون يك خط جريان بسته ]ج 
  

 ACE tourism  گردشگري  تلفيقي

ــه   ] ردشــگريگ [ ــدمنظوره ك ــوعي گردشــگري چن ن
ت از گردشـــگري پرمـــاجرا و  تركيبـــي اســـ 

گردي كه در آن به  گردشگري فرهنگي و طبيعت
ــه  ــي آن دســته از برنام ــاي گردشــگري  معرف ه

و   پردازنــد كــه تركيبــي از تجربــه و جاذبــه مــي
 انگيزش است

  
 كاه گردشگري  طبيعت

   consumptive tourism 

نوعي گردشگري كـه در آن گردشـگر    ] ردشگريگ [
ادرت بـه اسـتخراج   گيـري و شـكار مبـ    با مـاهي 

 كند منابع طبيعي از محيط و مصرف آنها مي
  

 محور گردشگري  طبيعت
   nature‐based tourism 

هــر نــوع گردشــگري كــه عمــدتاً بــر   ] ردشــگريگ [
 هاي طبيعت استوار است جاذبه

  

 chuck  گردن



 گدازة  بالشي
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كـه از پـس سـر     ة دامبخشـي از الشـ   ]غذا نّاوريف [
 دها ادامه دار شود و تا دنده آغاز مي

  

 افشاني  واپايشي گرده
   controlled pollination 

افشاني كه در آن گلهاي گيـاه   نوعي گرده ]زراعت[
دهنــد تــا در زمــان  هــايي قــرار مــي را در كيســه

آنكه  مناسب با گردة گياه دلخواه بارور شوند بي
 در معرض گردة گياهان ديگر قرار گيرند

 weld bead  گُردة  جوش

در عرض  گذر جوشكه در يك اي  ماده ] متالورژي[
 نشيند اتصال مي

  
 گرمازايي  اجباري

   obligatory thermogenesis 

بخشي از اثر گرمايي غذا كه صرف تأمين  ]غذيهت [
ــذب و    ــوارش و جــ ــراي گــ ــرژي الزم بــ انــ

 شود وساز مواد غذايي مي سوخت

  
 گرمازايي  اختياري

   facultative thermogenesis 

رمايي غذا كـه تحـت تـأثير    بخشي از اثر گ ]غذيهت [
حس، افزون بـر گرمـازايي اجبـاري،     اعصاب هم
  شود مصرف مي

  
 amphibious group خاكي گروه  آب

كـه بـا هـدايت     خاكي نيروي آببخشي از  ] نظامي[
مشخصي را انجام  خاكي عمليات آبيك فرمانده 

 دهند مي
  

 كاوانه درماني  روان گروه
   psychoanalytic group 

  psychotherapy 

ــوعي گــروه ] شناســي روان[ ــاني كــه در آن از  ن درم
 كاوي روانهاي اساسي  مفاهيم و اصول و شيوه

مانند تداعي آزاد و تحليل مقاومت و تفسير رؤيا 
 شود استفاده مي

  
 groupthink  زدگي گروه

وضــعيتي كــه در آن فرصــت نقــد و     ] ياســيس[
ارزيابي آراي گوناگون از اعضاي يك سـازمان  

جاي اظهارنظر   شود و آنها به گرفته مي يا گروه
 شوند شخصي ناچار با ديدگاه غالب همسو مي

  control group  گروه  شاهد
گروهـي كـه بـا گـروه داراي متغيـر       ]سـالمت  علوم[

يـا بـا گـروه    ) موردشـاهدي در مطالعة (وابسته 
ي و  گـروه  هـم در مطالعات (داراي متغير مستقل 

  شود مقايسه مي) تجربي
  controls  دهاشاه .متـ 

  

 مولد گروه  متناهي
   finitely generated group 

گروهي كه با تعدادي متناهي عضو توليد  ] رياضي[
 شود

  
 evasion and escape  گريز  و  فرار

عملياتي كه خروج نيروهـاي نظـامي را از    ] نظامي[
منــاطق دشــمن يــا منــاطق تحــت نظــر او ممكــن 

 سازد مي

  
 Tamarix  گز

اي  درختي يا درختچـه گزيان اي از  هسرد ] گياهي [
گونـه   60تـا   50دار با حدود  سبز يا خزان هميشه

كه بومي نواحي خشك اوراسيا يا افريقا هسـتند  



  گزارش  سفر

 

توانند  رويند و مي و معموالً در خاكهاي شور مي
شرايط قليايي را نيز تحمل كننـد؛ برگهـاي آنهـا    

ــس ــم      فل ــا ه ــاقه ب ــول س ــت و در ط ــد اس مانن
ــد  و معمــوالً از نمــك پوشــيده  همپوشــاني دارن

اند و گلهايشان از سفيد تا صورتي است كه  شده
 هاي متراكم قرار دارند در سنبله

  
 voyage report  گزارش  سفر

گزارشي كه فرمانـدة يـك شـناور بـراي      ] دريـايي [
كننــدة كشــتي تنظــيم  صــاحب كشــتي يــا اجــاره

كند و شامل اطالعات مختلـف از قبيـل ورود    مي
 و تخليـه  و بـارگيري  و وج از آنهابه بنادر و خر

 مصرف سوخت و وضعيت جوي است

  Urtica  گزنه
علفـي چندسـاله بـا     ايان گزنهاي از  سرده ] گيـاهي  [

طـور وسـيعي در     گونـه كـه بـه    45تـا   30حدود 
رويند؛ برگهاي آنهـا   امريكاي شمالي و اروپا مي

دار و متقابـل اسـت و ماننـد سـاير      نرم و دندانه
ــوايي ــده و   قســمتهاي ه ــاي گزن ــا كركه ــاه ب گي

غيرگزنده پوشيده شده است؛ گلهايشان كوچـك  
رنـگ و داراي چهـار يـا پـنج      و سبز بسـيار كـم  

شكل متـراكم در   گلبرگ است كه به  گلبرگ يا بي
  آذينهاي طويل قرار دارند گل

  
 Urticaceae  ايان گزنه

اي يـا   سـانان درختچـه   سرخ اي از گل تيره ] گياهي [
سرده  49ندرت درختي با  ده و بهعلفي يا باالرون

رويند؛ برگهاي  گونه كه در تمام جهان مي 550و 
ــواره  ــا گوش ــيه) stipule(  آنه ــان  دارد و حاش ش

جنسـي،   معموالً كامل است و گلهايشان غالباً تك
  پايه يا دوپايه است اما گياه يك

  

 Tamaricaceae  گزيان

سـانان اغلـب علفـي يـا      اي از ميخـك  تيره ] گيـاهي  [
اي با چهـار سـرده و    رختي كوچك يا درختچهد

گونه بومي نواحي خشـك آسـيا و اروپـا و     120
افريقــا كــه بســياري از آنهــا در خاكهــاي شــور 

ماننـد و بـه    رويند؛ برگهاي آنها معموالً فلـس  مي
متر است و در طـول سـاقه    طول يك تا پنج ميلي

هـا   پوشاني دارند و در برخي گونه با يكديگر هم
انـد؛ گلهـاي آنهـا     نمك پوشيده شدهبا ترشحات 

نـدرت   پـر يـا بـه    كوچك و منظم و چهار تا پـنج  
 پر است شش

  
 meat extender  ساز  گوشت گسترده

جزئي غيرگوشتي كه براي بهبود طعم  ]غذا نّاوريف [
هـاي   اي نـاميزه  و بافت و ظاهر و خواص تغذيـه 

  شود گوشت به آن افزوده مي
 broadside spread  گسترش  هامشي

نگاري بازتابي كه  نوعي آرايش در لرزه ]ژئوفيزيك[
در آن محــل چشــمه آشــكارا خــارج از خــط     

 گسترش قرار دارد
  

  گسترة  صوتي  ←گستره  
  

 tessitura گسترة  بهينه

خاصـي از يـك بخـش،     گسـترة صـوتي   ] موسيقي[
ويژه بخش آوازي، كه در قياس با كل گسـترة   به

 دشو آن بخش، از آن بيشتر استفاده مي
  

  مغذي گسترة  پذيرفتني  كالن
   acceptable macronutrient 
  distribution range, AMDR 



 گزنه

 

ــهت [ ــي و    ]غذي ــدرات و چرب ــت كربوهي ــد درياف ح
كـه مـواد مغـذي مـورد نيـاز        طوري  پروتئين به

 تأمين شود و خطر بيماريهاي مزمن كاهش يابد

  
 transonic range  گسترة  تراصوتي

اي از ســـرعتهاي جســـم  هگســـتر ]ك، هــوايي فيزيــ [
متحرك در شاره كه در فاصلة ميان دو سرعت 

سـرعتي كـه در آن   . 1: به شرح زير قرار گيرنـد 
فقط يك نقطه از جسم نسبت به شاره با سرعتي 

سرعتي كه . 2كند  بيش از سرعت صوت حركت 
در آن تمــام نقــاط جســم نســبت بــه شــاره بــا  
  سرعتي بيش از سرعت صوت در حركت باشد

  

 range, compass صوتي  گسترة

طيف كامل صداي يـك سـاز يـا صـداي      ] موسيقي[
  ترين تا زيرترين نغمه از بم  انسان،

 گستره .متـ 
  

 ,tide range گسترة  كشَند
  range of tide, tidal range  

اختالف ارتفاع ميان يك فراكشَند  ] شناسي قيانوسا [
  و فروكشَند متوالي
 gene disruption  گسيختگي  ژني

 درنهــشســازي يــك ژن بــا  غيرفعــال ] شناســي ژن[
  اي ديگر از دنا در آن قطعه

  

 روزة  ساحلي گشت  يك
  shore excursion 

ر شـده د  ريـزي  روزة برنامـه  گشت يك ] ردشگريگ [
  گشتهاي دريايي حين

  

 recitative گفتاواز

ــيقي[ ــه ] موس ــك گون ــايش   اي آواز ت ــواني در نم خ
ار بازيگر بيشـتر جنبـة   موسيقايي كه در آن گفت

 كند موسيقايي پيدا مي
  

 ,recitativo secco گفتاواز  خشك
  recitativo semplice 

ي كه تنها با سـازهايي همراهـي   گفتاواز ] موسيقي[
 كنند شود كه صداي بم را اجرا مي مي

  
 recitativo obbligato گفتاواز  مقيد

 كنندة آن، ي كه سازهاي همراهيگفتاواز ] موسيقي[
كنند،  عالوه بر اينكه فضاي هماهنگ را فراهم مي

اي را نيـز اجـرا    بخشي از فضاي لحني يا انگاره
 كنند مي

  

 شونده گفتاواز  همراهي
  recitativo accompagnato, 
  recitativo stromentato 

ــاواز ] موســيقي[ ــا همراهــي ســازگان گفت ــه ب / ي ك
 شود اركستر اجرا مي

  
 speech song گفتاهنگ

وار كـه بـين گفتـار و     نوعي آواز دكلمـه  ] يقيموس[
 گيرد آواز قرار مي

  
  هشبك  ←گُل  
 Phlox  آتشي گُلِ  

سـاله يـا    علفـي چنـد   آتشيان گُلاي از  سرده ] گياهي [
گونه  50ساله با حدود  ندرت يك اي به درختچه نيمه

در امريكاي شمالي و يك گونه در سيبري كه اغلب 
نـدرت منفـرد و    نهـا بـه  آنها زينتي هستند؛ گلهاي آ

 )panicle(اي منشعب  آذين انتهايي خوشه غالباً با گُل
  اي  ولهـل ـ اي يا استكاني هرمي است، كاسة آنها لوله
اي دارد؛ جام گـل آنهـا    است كه اغلب كركهاي غده



  آفتابي گُل  

 

اي باريـك يـا صـاف يـا      ندرت لولـه  شكل و به قيف
يـا    مرغـي  دار با لَپهاي كامل يا دوقسمتي تخم كرك

پيوسته  هم ستطيل است؛ پرچمهاي آنها كوتاه و بهم
و محصـور در جــام اســت؛ برگهــاي گياهــان ايــن  
سرده كامل است و در پـايين سـاقه متقابـل و در    

  باالي ساقه متناوب است
  

 Polemoniaceae  آتشيان گُل

ــاهي [ ــره ] گي ــگ تي ــا   اي از خلن ــك ي ــي ي ســانان علف
 300ندرت چوبي با هجده سـرده و   ساله يا به چند

رويند، ولـي   گونه كه اغلب در امريكاي شمالي مي
در نــواحي معتــدل غــرب امريكــاي جنــوبي و     

لَپـي   اي پنج شوند؛ گلهاي لوله اوراسيا نيز يافت مي
شكل آنهـا بـه صـورت خوشـه يـا سـرمانند        قيف

اي اسـت و   حجـره  است؛ تخمدان اين گياهـان سـه  
 شود هاي آنها به سه كاللة باريك منتهي مي خامه

  
 Cistus  آفتابي ل  گُ

اي كوتـاه   آفتابيان درختچـه  اي از گل سرده ] گياهي [
يــا متوســط بــا هجــده گونــه كــه بــومي نــواحي  

كـار   اي هستند و از قديم در باغبـاني بـه    مديترانه
اند؛ اين سرده داراي تعدادي گياه دوررگة  رفته مي

باغي است كه در نواحي گرم و اغلب در باغهـاي  
وند؛ گلهـاي ايـن گياهـان    شـ  اي كشـت مـي   صخره

درشت و منفرد و به رنگهاي سفيد و صـورتي و  
ارغواني است كه اغلـب يـك لكـة درشـت زرد يـا      
تيره در قاعدة گلبرگ دارنـد، برگهـاي آنهـا بـوي     

شـدت قابـل     نافذي دارد و اغلب داراي انگمهاي به
 اشتعال هستند

 Campanula  استكاني گُل  

ساله و  يان علفي يكاستكان اي از گل سرده ] گياهي [
گونه كه بـومي   300دوساله و چندساله با حدود 

اي و كوههـاي   نواحي معتدل شمالي و مديترانـه 
اي  مناطق گرمسيري هستند، گلهاي آنها زنگولـه 

رنــگ اســت و بســياري از آنهــا  و معمــوالً آبــي
 شوند عنوان گياهان زينتي پرورش داده مي به

  
 Orobanche  ل  جاليزگُ

گونـه   150اي علفي انگلي با حـدود   سرده ] گيـاهي  [
كه عمـدتاً بـومي منـاطق معتـدل     جاليزيان  گلاز 

 نيمكرة شمالي هستند
  
 Orobanchaceae  جاليزيان لگُ

ــاهي [ ــره ] گي ــا   تي ــي ي ــي انگل اي از نعناســانان علف
سـرده و   180انگلي يك يا چندساله با حدود  نيمه

 گونه كه در غالب نقاط جهان مانند منـاطق  2000
جنـوبي و  و  ي شـمالي معتدل اوراسيا و امريكـا 

قســـمتهايي از اســـتراليا و زالنـــدنو و منـــاطق 
هاي انگلي آنها بدون  اند؛ گونه گرمسيري پراكنده

كنند،  نمي )photosynthesis(اند و فتوسنتز  سبزينه
انگليها قادر به فتوسنتز هستند؛ بسياري  اما نيمه

ــاي آن پيشــتر جــزء   از ســرده ــله ــا گ  نميموني
  شدند محسوب مي

  
 Colchicum  حسرت   گُل

حسرتيان علفي بـا حـدود    اي از گل سرده ] گيـاهي  [
گونه كه بومي اوراسيا هسـتند؛ گلهـاي آنهـا     30

بدون ساقه و شـبيه گـل زعفـران اسـت كـه در      
شــكفد و بــه آنهــا زعفــران پــاييزه يــا  پــاييز مــي

ــي  ــه م ــزار گفت ــا پوشــينة   چمن ــوة آنه شــود؛ مي
ه در بهار، زماني كـه برگهـا   اي است ك حجره سه

  رسد شوند، مي ظاهر مي
 Passiflora  ل  ساعتيگُ



استكاني گُل    

 

باالرونــده يــا  ســاعتيان گــلاي از  ســرده ] گيــاهي [
گونـه   500ندرت علفي با حـدود   اي يا به درختچه

 دار است و لَپ  كه برگهاي آنها بدون كرك
  
 Passifloraceae  ساعتيان لگُ

ــاهي [ ــالپيگي تيــره ] گي ــي يــا  ســان اي از م ان درخت
 530سـرده و   18اي يا باالرونده با حدود  درختچه

  رويند گونه كه اغلب در مناطق استوايي مي
  
 Rosa  سرخ  ل گُ

ــاهي [ ــرده ] گي ــلاي از  س ــهســرخيان  گ اي  درختچ
دار بـا تعـداد بسـياري     ايستاده يا باالروندة تيـغ 

گونــة خــودرو و اهلــي كــه بيشــتر بــومي آســيا 
بـومي اروپـا و شـمال    هستند، امـا تعـدادي هـم    

غربي افريقـا هسـتند؛ گلهـا اغلـب      امريكا و شمال
اثر دستكاري ژني در رنگ گلبـرگ   معطرند و بر

آنها تنوع بسيار ايجاد شده است؛ برگها متناوب 
ــانه   و  )pinnately compound(اي   و مركــــب شــ

 مرغي است دار و تخم هايشان دندانه برگچه

  
 Rosaceae  سرخيان لگُ

ســانان درختــي يــا  ســرخ اي از گــل تيــره ] گيــاهي [
ــه ــه  درختچ ــا بوت ــزان اي ي ــاهي   اي خ ــا گ دار ي

گونه كه  2000سرده و  100سبز با حدود  هميشه
گسترش جهـاني دارنـد، امـا بيشـتر در نـواحي      

روينـد؛ برگهـاي آنهـا     معتدل نيمكرة شمالي مـي 
  و  )pinnately compound(اي  ساده يا مركب شانه
هـا   رپيچي و در برخي گونـه معموالً با آرايش ما

شكل متقابل اسـت و گلهايشـان رنگارنـگ بـا      به 
پــنج گلبــرگ و پــنج كاســبرگ و تعــداد فراوانــي 

  پرچم با آرايش مارپيچي است

 Calycanthus  شرابي گُل  

ــاهي [ ــة   اي از گــل ســرده ] گي ــا دو گون شــرابيان ب
اي كوتاه و زينتـي بـا پوسـت معطـر و      درختچه

كه بومي امريكاي شمالي گلهايي با بوي شيرين 
هســتند؛ ايــن گياهــان داراي برگهــايي ســاده بــا 

اي صــاف و آرايشــي متقابــل هســتند و  حاشــيه
رمز ـاي تـا قـ   قهـوه ــ    ها ارغـواني ـرگهاي آنـگلب

مانند و همسان با كاسبرگهاسـت؛ نهـنج    ماگنوليا
شـكل اسـت و    مـرغ  دار آنها گالبـي يـا تخـم    ميوه

 خشك دارداي  دانه تعداد زيادي فندقة تك
  

 Arum  شيپوري گُل  

اي چندســاله بــا غــدة كــروي يــا   ســرده ] گيــاهي [
مرغي با حدود پانزده گونه كـه در اروپـا و    تخم

ناحيــة مديترانــه و شــمال افريقــا و غــرب آســيا 
دار با پهنك  اند؛ برگهاي اين گياهان غالف پراكنده

پيكاني و آرايش مـارپيچي اسـت كـه در قاعـده     
جنسـي و فاقـد    اي آنهـا تـك  انـد و گلهـ   پهن شده

 گلبرگ است
  
  Paeonia  ل  صدتومانيگُ

كـه اغلـب    صـدتومانيان   گـل تنها سرده از  ] گياهي [
ونيم متـر   آنها علفي چندساله به ارتفاع نيم تا يك

ونيم  هاي يك صورت درختچه  و برخي از آنها به
تا سـه متـري هسـتند و برگهايشـان مركـب بـا       

رشت به رنگهاي بريدگيهاي عميق و گلهايشان د
سفيد و زرد و قرمز و اغلـب معطـر اسـت و در    

شود؛ اين  اواخر بهار و اوايل تابستان شكفته مي
ــا و غــرب    ــوب اروپ ــومي آســيا و جن گياهــان ب

  امريكاي شمالي هستند 
  

  Paeoniaceae  صدتومانيان لگُ



  مغربيان گُل

 

سـانان اغلـب علفـي     اي از خاراشـكن  تيره ] گياهي [
گونــه بــه  33چندســاله بــا يــك ســرده و حــدود 

ونيم متر كه برگهايشـان مركـب    ارتفاع نيم تا يك
با لَپهاي عميق و گلهايشان بزرگ و اغلب معطـر  
است كـه در اواخـر بهـار و اوايـل تابسـتان بـه       
رنگهاي مختلـف از جملـه قرمـز و سـفيد و زرد     

  شود ديده مي
  
 Bougainvillea  ل  كاغذيگُ

از  اي با حدود چهار تا هجده گونـه  سرده ] گياهي [
  كه بومي امريكاي جنوبي هستندكاغذيان  گل

  
 Nyctaginaceae  كاغذيان لگُ

سرده  33سانان با حدود  اي از ميخك تيره ] گياهي [
طور گسترده در منـاطق    گونه كه اغلب به 290و 

گرمسيري و به تعداد كمـي در   گرمسيري و نيمه
ــوة      ــتند و ميـ ــده هسـ ــدل پراكنـ ــاطق معتـ منـ

و  (anthocarp)ميـوه   گـل فردي به نـام   به منحصر
 100بزرگتـر از  (هـاي گـردة خيلـي بزرگـي      دانه

  دارند) ميكرون
  
 Oenothera  مغربي  ل گُ

بـا حـدود    مغربيـان  گـل اي علفي از  سرده ] گياهي [
ساله و برخي دوسـاله و   گونه كه برخي يك 125

برخي ديگر چندساله هسـتند و بـومي امريكـاي    
 آيند شمار مي شمالي و جنوبي به 

  
 ,Onagraceae  مغربيان لگُ
  Oenotheraceae  

اي از موردســانان اغلــب علفــي بــا  تيــره ] گيــاهي [
گونـه كـه از منـاطق     640حدود بيست سـرده و  

ــوبي گرمســيري    ــاطق جن ــا من ــه ت شــمالي گرفت
پراكنــده هســتند و آرايــش برگهــاي آنهــا غالبــاً 

اي  اي با جام و كاسة چهارقطعه متقابل يا چرخه
  تحتاني است و مادگي غالباً

 Antirrhinum  ميموني لگُ

علفـي بـا حـدود     ميمونيان گلاي از  سرده ] گياهي [
گونه كه در غرب امريكاي شمالي و غرب  بيست 

اي بـا   رويند؛ گلهاي آنها لولـه  منطقة مديترانه مي
تقارن دوطرفه و معموالً بزرگ بـا دهانـة بسـتة    

جز  مانند است كه مانع ورود اغلب حشرات به لب
 شود بورهاي قوي ميزن

  
 Scrophulariaceae  ميمونيان لگُ

اي از نعناســانان علفــي يــك يــا     تيــره ] گيــاهي [
گونه كه گسترش  3000سرده و  280چندساله با 

جهــاني دارنــد، امــا بيشــتر در منــاطق معتــدل و 
رويند؛ گلهاي  كوهستانهاي مناطق گرمسيري مي

آنها اغلب تقارن دوطرفه و گاهي شعاعي دارد و 
با  )pinnately(اي  برگهايشان ساده يا بريدة شانه

  آرايش متقابل يا متناوب يا گاهي فراهم است
  

 Mollugo  ناز گلي

گونـه   35علفي بـا   نازيان گلياي از  سرده ] گيـاهي  [
شوند؛ با اينكه  كه در نواحي گرمسيري يافت مي

برخي از گياهان اين سرده مصرف دارويـي يـا   
ــد، در مج  ــوراكي دارن ــوع ارزش اقتصــادي  خ م

  چنداني ندارند
  

 Molluginaceae  نازيان گلي



ميموني گُل  

 

سـاله يـا    سانان علفي يك اي از ميخك تيره ] گياهي [
اي كركدار يا بدون  ندرت درختچه چندساله يا به

گونه كه قـبالً   100كرك با پانزده سرده و حدود 
ــف  ــزرگ عل ــرة ب  )Aizoaceae(فرشــيان  جــزو تي

اي آنها متنـاوب  شدند؛ آرايش برگه محسوب مي
اي بــا حاشــية كامــل و    و متقابــل يــا چرخــه  

گلهايشان معموالً دوجنسي بدون گلبـرگ يـا بـا    
 )staminodal(گلبرگهاي كوچك با منشأ ناپرچمي 

اســت و ميــوة آنهــا فندقــه يــا پوشــينة ســه تــا  
  شكافي است پنج
  گواهينامة  مديريت  ايمني  ←گما  

  
 doming  شدن  گنبدي

 ع شدن مادة غذايي در هنگام پختجم ]غذا نّاوريف [
  

 Gnetum  گنتوم

ــاهي [ ــرده از   ] گي ــا س ــانتنه ــا   گنتومي ــي ي درخت
 30سبز با حـدود  اي يا باالروندة هميشه درختچه

انـد؛   گونه كه در مناطق گرمسيري پراكنـده  35تا 
گياهــان ايــن ســرده بــرخالف ســاير بازدانگــان 

  داراي آوند چوبي هستند
  

 Gnetales  سانان گنتوم

پسند  اي چوبي از بازدانگان خشكي سرده ] گياهي [
كه اساساً فسيلي از آنها يافت نشـده اسـت، امـا    

 دانند اجداد آنها را نهاندانگان مي
  

 Gnetaceae  گنتوميان

ــاهي [ ــره ] گي ــوماي از  تي ــانان گنت ــان  س از بازدانگ
گونـه   30گرمسيري كه فقط يك سرده با حـدود  

افريقايي اين تيره درختـي   هاي دارد؛ بيشتر گونه
هاي چوبي  و اغلب رقمهاي آسيايي آن باالرونده

ــه ــاير گونـ ــتند و سـ ــاطق  هسـ ــاي آن در منـ هـ
كنند؛ برگهاي  رشد مي )neotropics(نوگرمسيري 

 )veining(بنــدي  گياهــان ايــن تيــره پهــن بــا رگ 
 مشبك ظاهراً شبيه به نهاندانگان است

  
  سواري   گنجايش  معادل

   automobile equivalent unit, AEU 

ميزان گنجايش خودروبر براي حمـل   ] شهري درون[
شـده   وسايل نقليه كه با توجه به مساحت اشغال

با خودروها در مقايسه با يك خودروِ استاندارد 
 شود يا سواري محاسبه مي

 fold library گنجينة  تاب

ــانپ [ ــاختارهاي   ] شناســي روتگ ــامل س ــاني ش دادگ
 حبــةيــك معــرف يــك تــابِ بعــدي كــه هــر  ســه

)domain fold( شده است شناخته  
  

 Triticum  گندم

اي از گنـدميان كـه داراي برگهـاي     سرده ] گيـاهي  [
 20آذيني بـا   هاي اغلب توخالي و گل بلند با ساقه

ــا  ــا   100ت گــل اســت و گلهــا در واحــدهاي دو ت
قـرار دارنـد    )spikelet(تايي به نام سـنبلچه   شش

شود؛ دانـة   ا سه تا بارور ميكه از بين آنها دو ي
ترين و مهمترين غالت زراعـي   آن يكي از قديمي

  است
  

  Poaceae, Gramineae  گندميان
سرده  700سانان با حدود  اي از گندم تيره ] گياهي [

درصـد از پوشـش گيـاهي     20گونه كه  12000و 
زمين را پوشانده است و غالب غالت و بسياري 

شود و  را شامل ميها و همچنين بامبو  از علوفه
از همين رو، بيشترين اهميت اقتصادي را بـراي  

  انسان دارد



  گواهينامة  برازش

 

  
 ديدگي گواهي  آسيب

   certificate of damage, 
  certificate of survey 1 

ديدگي  اي كه بازرس در تأييد آسيب برگه ] دريايي[
كنــد و  كشــتي يــا بــار يــا تجهيــزات صــادر مــي

قيــد  جزئيــات حادثــه و ميــزان خســارت در آن 
  شود مي

  
 گواهي  ابطال  ثبت

   certificate of deletion 

مدركي كه مـأمور ثبـت بنـدر صـاركنندة      ] دريايي[
 گواهي پس از ابطال ثبت كشتي صادر كند

 گواهي  انبار  مواد  مصرفي
   certificate of sea stores 

ــايي[ ــس از     ] دري ــرك پ ــأموران گم ــه م ــواهي ك گ
كشتيهايي كه مبدأ مهروموم انبار آذوقه و لوازم 

حركت آنها بنـادر خـارجي بـوده اسـت صـادر      
 كنند مي

  

 بندي گواهي  پذيرش  رده
  certificate of first entry classification  

اي مبنــي بــر پــذيرش شــناوري  تأييديــه ] دريــايي[
 بندي خاص در مؤسسة رده

  

 گواهي  سالمت  شناور
   certificate of pratique, 
  free pratique, bill of health, 
    certificate of free pratique  

اي كه مسئول بهداشت يـك بنـدر در    گواهي ] دريايي[
تأييــد ســالمت شــناور ورودي و عــاري بــودن از 

 كند بيماريهاي مسري صادر مي
  

 certificate of entry  گواهي  عضويت

گواهي انجمن حمايت و جبـران خسـارت    ] دريايي[
به كشـتيهاي مالكـاني كـه    كه پس از طي مراحل 

 گيرد عضو انجمن هستند تعلق مي
  

 گواهي  مالكيت
   certificate of ownership, 
  owner’s oath for license 

مـدركي كـه مالكيـت كشـتي را مشـخص       ] دريايي[
كند و بايد پيش از ثبت كشتي يا اخـذ پروانـه    مي

  ارائه شود
  

رازشگواهينامة  ب 
   certificate of fitness 

اي كه پـس از بازرسـي كشـتي     گواهينامه ] دريايي[
براي تأييد قابليت حمل نوع خاصي از بار صادر 

 شود مي

 گواهينامة  بهداشت  شناور
   ship sanitation certificate, SSC,  
    ship sanitation control certificate  

اي كه مسئوالن بهداشـت بنـدر    گواهينامه ] دريايي[
ة جوانـب بهداشـتي شـناور    پس از بازرسي همـ 

  كنند صادر مي
  

 المللي  امنيت  كشتي گواهينامة  بين
   international ship security 
  certificate   

ــايي[ ــه ] دريـ ــدن   گواهينامـ ــه پـــس از گذرانـ اي كـ
ــاق   ــان از انطب مميزيهــاي الزم و حصــول اطمين

نامــة  آيــينســامانة امنيتــي كشــتي بــا الزامــات  
 ها و تســهيالت بنــدريالمللــي امنيــت كشــتي بــين

  شود صادر مي
 ISSC  گباك .اختـ 

  



 گواهينامة  بهداشت  شناور

 

 ,certificate of registry  گواهينامة  ثبت
  ship’s certificate of registry,  
    ship’s register  

مدركي كه ريز مشخصات شناور از قبيل  ] دريايي[
بندر ثبت و شمارة ثبت و نام شـناور و تابعيـت   

ــك و مشخصــ    ــات مال ــام و مشخص ات آن و ن
 شود ميموتور در آن نوشته 

  
 بندي گواهينامة  رده

   certificate of classification, 
  classification certificate 

اي كــه يكـــي از انجمنهـــاي   گواهينامـــه ] دريــايي [
ــناور را   رده ــادر و در آن ردة شــ ــدي صــ بنــ

  كند مشخص مي
  

 گواهينامة  مديريت  ايمني
   safety management certificate 

ــايي[ ــه ] دريـ ــدن   گواهينامـ ــه پـــس از گذرانـ اي كـ
ــاق   ــان از انطب مميزيهــاي الزم و حصــول اطمين

ــات   ــا الزام ــي كشــتي ب ــينســامانة ايمن ــة  آي نام
  شود صادر مي المللي مديريت ايمني بين

 SMC  گما .اختـ 

  
    گواهينامة  معافيت  از  واپايي  بهداشتي

    ship sanitation control exemption 
  certificate  

اي كـه در پـي احـراز شـرايط      گواهينامـه  ] دريايي[
ــادر   الزم و صـــدور گواهينامـــة بهداشـــت صـ

ماهة شناور از  شود و به منزلة معافيت شش مي
 واپايي بهداشتي است

  
 certificate of survey 2  گواهي  وارسي

اي كـه پـس از هـر نـوع وارسـي       گـواهي  ] دريايي[
 شود صادر مي

  
 collapse depression  گودال  رمبشي

شـكل يـا كشـيده در سـطح      گودالي بيضي ] زمـين [
كه حاصل رمبش تمام يـا بخشـي    جريان گدازه
 است تونل گدازهاز سقف يك 

  
  grave, burial 2 گور

مكاني براي تـدفين انسـان و گـاهي     ] شناسي باستان[
  حيوان

  
 disturbed burial  گور  آشفته

كـل يــا   اي كـه  خــورده گـور دسـت   ] شناسـي  باسـتان [
ــات آن از وضــعيت نخســتين   بخشــي از محتوي

 خارج شده باشد
  

 catacomb, catacomb grave گورآهون

زيرزميني با داالنها  گورستاننوعي  ] شناسي باستان[
روم باستان كه از جملـه  هاي متعدد در  و حجره

 مشهورترين آنها در زير شهر رم قرار دارد

 crypt گورابه

اي كه معموالً در زير معابـد   سردابه ] شناسي باستان[
يـا بناهــاي مــذهبي قـرار دارد و بعضــي اوقــات   

ــي   ــان م ــان را در آن پنه ــد و در آن  مردگ كردن
 شد مراسم دعا بر پا مي

  
 timber grave  گورالوار

نـوعي گـورالن بـا سـاختار چـوبي       ] شناسي باستان[
ــتهاي    ــدواروپاييان دش ــگ هن ــه فرهن ــوط ب مرب

  اوراسيا



  گورتل

 

  
  گور  بازبسامان

    rearticulated burial, 
  false extended burial, 
  placed bone burial 

گوري كه در آن بقاياي اسـتخواني   ] شناسـي  باستان[
يك جسد بـر خـالف حالـت طبيعـي آن دوبـاره      

 دهي شده است سامان
  

 mortuary priest گوربان

فـردي در عهـد باسـتان كـه بـراي       ] شناسـي  باستان[
و نيـايش و اهـداي   سـپاري   اجراي مناسك خاك

ــك   ــه در ي ــاهپيشــكش روزان ــه خــدمت  آرامگ ب
 شد گماشته مي

  
 ,articulated burial  گور  بسامان

  proper burial, formal burial 

گوري كه در آن بقاياي اسـتخواني   ] شناسـي  باستان[
 يك جسد در حالت طبيعي قرار دارد

  
 unaccompanied burial  توشه گور  بي

گونـــه  گـــوري كـــه در آن هـــيچ ] شناســـي باســـتان[
همـراه جسـد     اي بـه  سـاخته يـا گورنهـاده    دست

  وجود نداشته باشد
 بسامان گور  پاره

   partial articulated burial, 
  mutilated burial 

گوري كه در آن بقاياي اسـتخواني   ] شناسـي  باستان[
هايي تقسيم شـده اسـت و فقـط     يك جسد به تكه

ي و مـنظم قـرار   بخشهايي از آن در حالت طبيعـ 
  دارد

  
 tumulus, round barrow گورپشته

شـكل كـه    اي با قاعدة دايـره  گورتپه ] شناسي باستان[
 در ايران اغلب به عصر آهن تعلق دارد

  
 stepped grave  اي گور  پله

 اي حفر شده است گوري كه پله ] شناسي باستان[
  

 grave cover, grave slab  گورپوش

كه براي پوشاندن روي گور سنگي  ] شناسي باستان[
  رود كار مي به 

  
 effigy  گورپيكره

مجســمه يــا نقشــي بــر روي اثــر   ] شناســي باســتان[
  يادماني يا سنگ قبر

  
 burial vault  گور  تاقي

اي سـنگي يـا آجـري كـه      گورخانـه  ] شناسي باستان[
 غالباً داراي پوششي قوسي است

  
 burial mound, grave mound گورتپه

تپة بزرگي از خاك و سـنگ كـه در    ] سيشنا باستان[
 شد ساخته مي گورهنگام تدفين بر روي 

  
 barrow گورتل

 اي مختص بريتانيا گورتپه ] شناسي باستان[

 ,barrow cemetery گورتالن
  barrow field 

 گورتلي متشكل از چندين  گورستان ] شناسي باستان[
  

 accompanied burial  دار گور  توشه



 گورتالن
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همـراه جسـد،     گوري كـه در آن بـه   ] يشناس باستان[
نيـز دفـن شـده     هايي  ها يا گورنهاده ساخته دست
 باشد

  

 grave‐cloth, burial cloth  گورجامه

اي كه براي پوشاندن  پارچه يا جامه ] شناسي باستان[
  رود كار مي  جسد در هنگام تدفين به

  
 mass grave گور  جمعي

ريختة  درهم ي كه حاوي بقايايگور ] شناسي باستان[
چند جسد يـا بخشـهايي از اجسـاد و گـاه چنـد      

 جسد كامل باشد

  
 warrior burial  گور  جنگاور

گوري شامل جسد يا بقاياي جسـد   ] شناسـي  باستان[
پـــوش و  يـــا خاكســـتر جنگجـــوي جوشـــن   

 افزارها اي از جنگ خودبرسرنهاده و مجموعه
  

 pit grave  گورچال

ر صـخره يـا   عمقي در بسـت  گور كم ] شناسي باستان[
  در زير يك گورخان

  
 shaft grave, shaft tomb گور  چاهي

ــتان[ ــي باس ــور ] شناس ــه در  گ ــه در آن گورخان ي ك
 انتهاي يك چاه عمودي قرار گرفته است

  
 segmented cist گور  چندبخشي

خرســــنگي  گــــورِ صــــندوقي ] شناســــي باســــتان[
)megalithic( اي اتاق تدفين كه با سنگ يا  يا گونه

 چند بخش تفكيك شده است خشت به

 multiple grave گور  چندتايي

ي كه در آن چند جسد كامـل و  گور ] شناسي باستان[
 يكپارچه وجود داشته باشد

  
 kurgan گورخان

اي از خـاك و سـنگ كـه بـر      پشـته  ] شناسـي  باستان[
ســاخته  گــورالنزيرزمينــي يــا  گــورروي يــك 

 شد مي

  
 burial chamber  گورخانه

اتاقي سنگي يا چوبي كـه در آن بـه    ] يشناس باستان[
  صورت گرفته باشد تدفيناشكال مختلف 

  
 ,passage grave دار گور  داالن

  passage tomb 

ــتان[ ــي باس ــه ] شناس ــره اي  گون ــاه حج ــا  اي  آرامگ ي
كه بـراي رسـيدن بـه آن     )megalithic(خرسنگي 

 بايد از يك داالن باريك سنگي گذشت 

  
 دار  بزرگ گور  داالن

  developed passage grave 

ي يادمـاني از دورة نوسـنگي   گـور  ] شناسـي  باستان[
پاياني با يك يا چنـد حجـرة سـنگي كـه در زيـر      

ــه ــيش از   تپ ــه قطــر ب ــرار دارد و  35اي ب ــر ق مت
دسترسي به آن از طريق يك داالن سـنگي دراز  

 پذير است امكان

  
 اي دار  چندحجره گور  داالن

  multiple passage grave 

كوچـك دورة   دار گور داالناي  گونه ] شناسي باستان[
نوسنگي، داراي دو حجره يا بيشتر، در زير يـك  

 تپة واحد

  دار  كوچك گور  داالن
  simple passage grave 



  گورنبشته

 

ي يادمـاني از دورة نوسـنگي   گـور  ] شناسـي  باستان[
آغازين و ميانه با يك يا چند حجـرة سـنگي كـه    

متر قـرار دارد   35ز اي به قطر كمتر ا در زير تپه
و دسترســي بــه آن از طريــق يــك داالن ســنگي 

 پذير است كوتاه امكان

  
  اي آرامگاه  صخره   ←گوردخمه  

  
 cemetery گورستان

 مكاني براي دفن مردگان ] شناسي باستان[

  
 mixed cemetery  گورستان  چندآييني

گورستاني كه گورهاي آن نشان از  ] شناسي باستان[
  ف داشته باشدآيينهاي مختل

  
 Royal Cemetery گورستان  شاهي

رودان  اي در جنـوب ميـان   محوطـه  ] شناسـي  باستان[
متعلق بـه اواخـر    آرامگاهداراي دوهزاروپانصد 

 هاي آغازين تا سلسلة سوم اور سلسله
  

 urban cemetery گورستان  شهري

ي معموالً بزرگ كـه غالبـاً    گورستان ] شناسـي  باستان[
 يك شهر قرار دارددر داخل يا نزد

  
 ledger stone, ledger گورسنگ

را با  گورسنگ تختي كه روي  قطعه ] شناسي باستان[
  پوشانند آن مي

  
 ,cist grave گور  صندوقي

  cist tomb, cist 

  ي از سنگ يا خشت يا آجر بـه گور ] شناسـي  باستان[
هـا را داخـل    گورنهادهشكل صندوق كه جسد و 

  دادند آن قرار مي

 mortuary house نگورال

اي از چوب يا سنگ شـبيه بـه    سازه ] شناسي باستان[
عنوان  كه از آن به گورتپهيا  گورتلخانه در زير 

 شد استفاده مي گور
  

 columbarium كبوتري گور  النه

ها يا خاكستردانهايي گورهر يك از  ] شناسي باستان[
طبقـه در   صـورت طبقـه    كه در يك مجموعـه بـه  

 شده باشدديوار تعبيه 
  

 burial layer, burial level  گوراليه

اي كه دربرگيرندة يـك يـا چنـد     اليه ] شناسي باستان[
  باستاني است تدفين

  
 mortuary enclosure گورمان

اي از خـاك و سـنگ و چـوب     سازه ] شناسي باستان[
 براي حفظ اجساد، پيش از تدفين گروهي آنها

  
 grave field گورميدان

ويــژه در  باســتاني، بــه گورســتان ] شناســي باســتان[
هــاي  عصــر مفــرغ و آهــن اروپــا، بــدون ســازه

ــد گورنشــان  ــي مانن ــا ســنگ روزمين افراشــت  ي
)orthostat( 

  

 ,disarticulated burial  گور  نابسامان
  bone scatter burial, 
  bone tumbled burial,  
   tumbled bone burial, 
  disordered burial,  
  dismantled burial, bunched burial 

گوري كه در آن بقاياي اسـتخواني   ] شناسـي  باستان[
 ريخته است يك جسد پراكنده يا درهم

  
 epitaph گورنبشته



 گورنشان

 

نوشتة كوتاهي كه به ياد متوفي بـر   ] شناسي باستان[
نگارند او مي قبر سنگ 

 grave marker, burial marker  گورنشان

يـك گــور را   هـر شـيئي كـه محـل     ] شناسـي  باسـتان [
  مشخص كند

  
 grave goods, burial goods گورنهاده

هـا و اشـيايي    ساخته مجموعة دست ] شناسي باستان[
افزارهـا و غـذاها كـه در     مانند جـواهرات و رزم 

شد، با  هنگام تدفين جسد با او در گور نهاده مي
 اين اعتقاد كه بعد از مرگ به كار متوفي بيايد

  
  بسامان گور  نيم

  semi‐articulated burial, 
 articulated fragment, burial of parts 

گـوري كـه در آن نيمـي از بقايـاي      ] شناسـي  باستان[
استخواني يك جسـد بـه حالـت مـنظم و طبيعـي      

ــم   ــر دره ــهاي ديگ ــرار دارد و بخش ــه و  ق ريخت
 نامنظم است

  
 focal grave  گورهاي  كانوني

گـوري   سبب وجود گورهايي كه به  ] شناسي باستان[
انــد و  شــاخص در پيرامــون آن ايجــاد شــده   

ساختاري متفاوت با ساير گورهـاي گورسـتان   
  اند پيدا كرده

  
 calf  گوساله

اي كـه كمتـر از    گـاو مـاده  يـا   گاو نـر  ]غذا نّاوريف [
 هشت ماه سن داشته باشد

  
 Potamogeton  گوشاب

اي آبـــزي اغلـــب چندســـاله از  ســـرده ] گيـــاهي [
رويـد و   ب شيرين مـي كه بيشتر در آ گوشابيان

جـز در   ساقه است و برگها اغلب بـه  داراي زمين
  متقابل هستند ، دهي ساقه محل گل

 Potamogetonaceae  گوشابيان

ســانان چندســالة  واش اي از قاشــق تيــره ] گيــاهي [
گونـه كـه پهنـك     100آبزي با حدود دو سرده و 

)blade(     ور اسـت و   برگ آنهـا شـناور يـا غوطـه
 بندبند و گلهايشان چهـارپر و  ساقة آنها معموالً

صورت فندقـة    بدون گلبرگ است و ميوة آنها به
  است )druplet(يك تا چهارتايي يا شفت كوچك 

  

  بان گوش
  hearing protection device, HPD, 
    ear defender  

اي حفاظتي كه با پوشاندن  وسيله ] شناسي نواييش [
افـت  گوش يا بستن مجراي گوش بيروني خطـر  

  دهد را كاهش مي زاد نوفه شنوايي
 hearing protector  محافظ  شنوايي. متـ 

 ear protector  گوش محافظ         
  

 earmuff  پوش گوش

كه اللـة گـوش را    بان گوشنوعي  ] شناسي نواييش [
 پوشاند طور كامل مي  به

  

 brined meat  نمكي گوشت  آب

 نمك شده در آب گوشت نگهداري ]غذا نّاوريف [
  

 capretto  شيري گوشت  بزغاله

مـاهي   بزغالة زير پنج چربي گوشت كم ]غذا نّاوريف [
 كه فقط با شير تغذيه شده باشد

  

 dried meat  گوشت  خشك

ــاوريف [ ــراي نگهــداري آن را   ]غــذا نّ گوشــتي كــه ب
  اند خشك كرده



  گورنشان

 

  

 ,excarnation زدايي گوشت
  decarnation, flesh picking, 
  skeletalization, 
  mechanical defleshing, defleshing 

زدودن پوسـت و گوشـت و ديگـر     ] شناسـي  باستان[
 بافتها از استخوان مرده

 ,dark cutting meat  برش گوشت  سياه
  black beef, dark cutter beef  

 برشــي ســياه گوشــتي كــه در نتيجــة ]غــذا نّــاوريف [
  رنگي تيره و كيفيتي نازل دارد

  
 game meat  گوشت  شكار

گوشت پرندگان يا حيوانات وحشي يا  ]غذا نّاوريف [
 اند پرورشي كه شكار شده

  
 cured meat  آمده گوشت  عمل

آور،  گوشتي كه با افزودن مـواد عمـل   ]غذا نّاوريف [
ــد نمــك ــت  مانن ــواد تثبي ــام و م ــگ،  طع ــدة رن كنن

 فراوري شده است

  
 meat ball  قلي گوشت  قل

شـده از گوشـت    تي تهيهفراوردة گوش ]غذا نّاوريف [
آورند و  كرده كه آن را به شكل گلوله درمي چرخ

 پزند سپس مي
  

 lean  چربي گوشت  كم

 گوشتي كه چربي بسيار كمي دارد ]غذا نّاوريف [

  
 beef  گوشت  گاو

 وگوساله  وگاو نر اعم از  گاوگوشت  ]غذا نّاوريف [
 ورزا و  گاو نر اخته وگاو ماده 

  

 veal  گوشت  گوساله

اي كـه قبـل از بيسـت     گوشت گوساله ]غـذا  نّاوريف [
 شده باشدكشتار هفتگي 

  
 forcemeat stuffings  مايه گوشت

شده و پرادوية گوشت و  مخلوط چرخ ]غذا نّاوريف [
  پياز و سبزيجات و زبرة مغز نان

 chicken 1, chicken meat 1  گوشت  مرغ

و  خـروس بـالغ  اعـم از   مـرغ گوشـت   ]غذا نّاوريف [
و  خــروس جوجــهو  مــرغ بــالغو  اختــهخــروس 

 و جوجة نابالغ جوجة گوشتي
  

 hen meat  گوشت  مرغ  بالغ

ي كه بـيش از هجـده مـاه     گوشت مرغ ]غذا نّاوريف [
 سن داشته باشد

  
 ,broiler meat  گوشت  مرغ  گوشتي

  chicken meat 2, broiler muscles 

دسـت   بـه   مرغ گوشتيگوشتي كه از  ]غـذا  نّاوريف [
  دآي مي

  
 earplug  گير گوش

كه درون مجراي  بان گوش نوعي ] شناسـي  نواييش [
گيـرد و آن را بـه كلـي     گوش بيرونـي قـرار مـي   

 بندد مي
  

 Euonymus  گوشواركي

اي يـا   اي از گوشواركيان درختچـه  سرده ] گيـاهي  [
 170باالروندة چوبي يا درختي كوتاه بـا حـدود   

 گونه كه بومي منـاطق معتـدل آسـيا و امريكـاي    
شمالي و اروپا هستند؛ اين سـرده شـامل تعـداد    

 اي زينتي معروف است زيادي گونة درختچه
  



 گوفه

 

 toe crack  ترك گوشه

هـاي جـوش    تركي كه معموالً در گوشه ] متالورژي[
فلـز  آيد و با حركت بر روي سـطح   به وجود مي

 يابد امتداد مي پايه
  

 fillet weld  جوش گوشه

ة تقريبــاً نــوعي جــوش بــين دو صــفح ] متــالورژي[
پـركن   اي كـه مقطـع جـوش    گونـه   عمودبرهم بـه 

 شكل شود تقريباً مثلث

 trawl, trawl net  گوفه

تور ماهيگيري بزرگي به شكل قيف كه از  ] دريايي[
هايي متصل و معموالً به دنبال  دو طرف به تخته

 شود شناور در بستر دريا كشيده مي
  

 trawler  شك گوفه

گيري كه با اسـتفاده از  نوعي شناور ماهي ] دريايي[
 كند صيد مي گوفه

  
 trawling  شيك گوفه

 صيد آبزيان با گوفه ] دريايي[
  

 ,belt edge wedge گوة  تسمه
 belt edge insert, shoulder belt wedge 

هـاي  تاير تسـمة نواري الستيكي كه بر لبـة   ] تاير[
شـود تـا بـر     قـرار داده مـي   )radial tyre(راديال 

 زايددوام آنها بيف

  
 molten globule گويچة  وارفته

اي از مولكولها كـه از نظـر    دسته ] شناسي روتگانپ [
سـرعت بـه    انـد و بـه   ساختاري بـه هـم وابسـته   

كُندي به يك ساختار  شوند و به يكديگر تبديل مي
  دنشو فرد بدل مي فضايي منحصربه

  

 phytobezoar  گيابنداك

هــاي  مانــده اي متشــكل از بــاقي  تــوده ]غذيــهت [
نشدة گياهي كه ممكن است باعـث انسـداد    هضم

 لولة گوارش شود
  

 phytoestrogen  گياستروژن

اسـتروژن كـه از منـابع    به تركيبات شبيه  ]غذيـه ت [
 شوند غذايي گياهي تأمين مي

  
 phytochemical  گيامايه

طـور    مادة غيرمغذي و فعال زيستي كه به ]غذيهت [
هش خطـر  طبيعي در گياهان وجود دارد و در كا

روقي ــع ـ يــان و بيماريهاي قلبـرطـابتال به س
 سودمند است

  
 phytoremediation  پااليي گياه

پــالودن يــا تصــفية خــاك و آب     ]زيســت  محــيط[
 زيرزميني آلوده با استفاده از گياهان يا درختان

  
 phytotoxic  سوز گياه

  ويژگي مادة زيانبار براي گياهان ]زيست محيط[
  

 phytotoxicity  سوزي گياه

سوز بـراي   ميزان زيانباري مادة گياه ]زيست محيط[
  رشد گياه

  
 ,volunteer plant  گياه  ناخواسته

  volunteer 

اثر ريزش بذر يـا   گياه يا محصولي كه بر ]زراعت[
 وجود بقاياي گياهان روييده باشد

  
 entanglement 1 گيرانداز



  گوفه

 

تور خاصي كه پلـيس ضدشـورش از آن    ] نظامي[
توقف ساختن خودرو يا بـه دام انـداختن   براي م

 كنند تظاهركنندگان استفاده مي
  

 ,chemoreceptor  گيرندة  شيميايي
  chemoceptor  

اي كه با مواد شيميايي تحريك  گيرنده ] پزشكي پاية[
  شود مي

  
  mechanoreceptor  گيرندة  مكانيكي

اي كــه بــا پــيچش يــا فشــار  گيرنــده ] پزشــكي پايــة[
  شود ميمكانيكي تحريك 

  
  باال گيرندة  مكانيكي  آستانه

 دردگيرندة  مكانيكي  ←



  

  ل
ستالدب  immurement, wall burial 

نـوعي اعـدام كـه در آن فـرد را در      ] شناسي باستان[
دادنـد تـا از گرسـنگي و     الي ديوار بنا قـرار مـي  

 تشنگي بميرد
  

 Tropaeolum  الدن

علفـي   يك يا چندسالة الدنياناي از  سرده ] گياهي [
گونه كه بـومي امريكـاي جنـوبي و     80با حدود 

مركــزي هســتند و تعــدادي از گلهــاي معــروف  
شوند؛ گلهايشـان معمـوالً    اي را شامل مي باغچه

زيبا و رنگ آنهـا اغلـب بسـيار روشـن اسـت و      
اي و يـك   برچـه  داراي پنج گلبرگ و تخمدان سـه 

شكل هستند كه در پشت گل قرار  لولة شهد قيف
شكل است كه در مركـز   ايشان سپردارد و برگه

 شود به دمبرگ متصل مي
  

  Tropaeolaceae  الدنيان
سانان علفي يك يا چندساله  اي از كلم تيره ] گياهي [

گونه كه در نـواحي معتـدل و    92با سه سرده و 
روينـد؛ برگهـاي    گرمسيري و گرمسيري مي نيمه

آنها داراي آرايش متناوب يا متقابل و مسـطح و  

است و گلهايشـان منفـرد و محـوري     دار دمبرگ
)axillary(     و معموالً بسـيار نـامنظم و در برخـي

پوشي جـداجام و   موارد تا حدودي نامنظم با گل
  جداكاسه است

  
 carcass  الشه

ــاوريف [ ويــژه چهارپــا يــا  جســد حيــوان بــه ]غــذا نّ
اي كه براي مصارف غـذايي و استحصـال    پرنده

 شود كشتار ميگوشت 

  
 dressing 3  پيرايي الشه

دام  كشـتار فرايندهاي بعد از  مجموعه ]غـذا  نّاوريف [
كَنـي و   شامل زدودن مو و پر و پشـم و پوسـت  

 الشهگيري و شستشوي  پاك كردن و آاليش

  
 honeycomb  زنبوري النه

اي از ماهيوارها يـا صـفحات تخـت     شبكه ] هـوايي [
يا مجـراي سـيال    تونل بادمتقاطع در مقطعي از 

  دن تالطم جريان سيالبراي از بين بر
  



  اليگان

 

 band, pocket  1ن اليگا

اي  اي از چند اليه كـه بـر اسـتوانه    مجموعه ] تـاير [
گيرنـد و جـزء    بر روي هم قرار مي )drum(فلزي

 تاير هستندمنجيد سازندة 

 level 1 2 اليگان

نگاشـتي متشـكل از    يك واحـد اليـه   ] شناسـي  باستان[
اهـا و  اي از بن كه دربرگيرندة مجموعـه  اليهچند 

 اشياي متعلق به يك مرحلة فرهنگي است

  
 layer, level 2, strata اليه

در  رگــهبخشــي متشــكل از چنــد  ] شناســي باســتان[
تـر خـود    نگـاري كـه از اليـة بـاالتر و پـايين      اليه

 متمايز است

  
 cloud layer  الية  اَبر

] ـوتـراز   هاي تقريباً هـم  اي از اَبرها با پايه آرايه ]ج
 يك نوع نيستند كه لزوماً از

  
 cryptic layering  بندي  نهان اليه

بندي ناشي از تغييرات تركيـب كانيهـا    اليه ] زمـين [
 اي از پايين به باال در يك توالي سنگ آذرين اليه

  
 growth layer  رشد الية 

اي از چـوب يـا پوسـت كـه ظـاهراً در       اليه ]جنگل[
 آيد ميوجود  خالل يك دورة رشد به 

  
 embouchure, lip گذاري لب

ــر روي   ] موســيقي[ ــب ب ــان و ل روش گذاشــتن ده
خصــوص فلــوت و ســازهاي  برخــي ســازها بــه

  دار و برنجي باديِ زبانه
  

 flat grave گور لته

شــكل يــا   چالــة ســادة بيضــي   ] شناســي باســتان[
 شده باشد چهارگوشي كه جسدي در آن دفن 

  
 calcareous ooze  لجن  آهكي

كم   يامياني با دستدريايي در رسوب ژرف ] زمين[
 آهكيدرصد بازماندة اسكلتي  30

 primary sludge  لجن  اوليه

لجنــي كــه در واحــد تصــفية اوليــة   ]زيســت محــيط[
 شود فاضالب توليد مي

  
 secondary sludge  لجن  ثانويه

نشـيني ثانويـة    لجني كه در حوض ته ]زيسـت  محيط[
 شود فاضالب توليد مي

  
 ,raw sludge  لجن  خام

  undigested sludge 

گونـه عمليـات هضـم     لجنـي كـه هـيچ    ]زيست محيط[
هـوازي بـر روي آن انجـام نشـده      هوازي يا بي

 باشد
  

 filamentous sludge  اي لجن  رشته

لجن فعالي كه در آن ريزانـدامگانهاي   ]زيست محيط[
 اي بسياري وجود دارد رشته

  
 napperon, slip cloth  لچكي

ــگريگ [ ــه  ] ردش ــوچكي ك ــزي ك ــز   رومي ــراي تمي ب
ــر روي آن    ــر بـ ــزي بزرگتـ ــتن روميـ نگهداشـ

 اندازند مي

  
 melogenic انگيخته لحن



 اليگان

 

ويژگي نوعي موسيقيِ آوازي كه در آن  ] موسـيقي [
ــده     ــم تني ــي در ه ــيقايي و كالم ــاي موس نحوه

 اند شده

  
 ,aspic, aspic gelée  لرزانك  گوشت

  aspic jelly  
ز طعمـي كـه ا   لرزانك شفاف و خـوش  ]غذا نّاوريف [

گوشت يا ماهي و اغلب بـا   )stock(عصارة رقيق 
 شود افزودن ژالتين توليد مي

 vibrato لرزش

خيز ماليم زيروبميِ يـك نغمـه بـه     و اُفت ] موسـيقي [
 منظور تقويت يا غني كردن صوت

  
 seismotectonics  ساخت زمين لرزه

لـرزه و   مطالعة رابطة ميان رخداد زمين ]ژئوفيزيك[
 تيساخ فرايندهاي زمين

  
 slime layer اليه لعاب

ترشحات منتشرشده از سطح باكتريهـا   ]ميكرب [
 اند سستي بر روي باكتري چسبيده كه به

  
  .cancellation, canc., can لغو

هم خوردن هرگونه قرارداد يا قرار  به  ] ردشگريگ [
  شده تعيين ازپيش

  
 لغو  به  خواست  مسافر

  cancellation by the traveller 

خــدمات  فســخ قــرارداد ســفر يــا     ] ردشــگريگ [
ه از به خواست مسافر قبل از استفاد گردشگري

 آن

  

 bead wrapper  لفاف  طوقه

نواري از منسوج آغشته به الستيك كـه بـه    ] تاير[
در حــين  مغــزة طوقــهپيچنــد تــا  مــي طوقــهدور 

جا نشود و  ، جابهتايرگيري و پخت  ساخت و شكل
 تغيير شكل پيدا نكند

  
 fritter  سوخاري لقمه

غذايي كه آن را پس از پوشاندن  قطعه ]غـذا  نّاوريف [
 كنند ور و سرخ مي با خميرابه، در روغن غوطه

  
 chicken nugget  مرغ لقمه

فراوردة آغشته بـه پـودر نـان كـه از      ]غذا نّاوريف [
 شود شده تهيه مي زدايي استخوانگوشت مرغ 

  
 sapstain  چوب برون لكة 

شـود،   ظـاهر مـي   چوب برونه در اي ك لكه ]جنگـل [
اي كــه عامــل قــارچي آن موجــب  ويــژه لكــه بــه

  شود پوسيدگي نمي
  

 pickling smut  زدايي لكه

هـا از ســطح فلـز پــس از    زدودن لكـه  ] خـوردگي  [
 شويي قطعه

  
 anchor ice, bottom ice  يخ لنگر

]ــو ــه    ]ج ــتر رودخان ــه بس ــبيده ب ــخ چس ــا و  ي ه
نظـر از   رفعمـق، صـ   ها و درياهـاي كـم   درياچه

 گيري آن ماهيت شكل
  

 bedding  لوازم  تختخواب



  لولة  شوك

 

اقالمي مانند تشك و مالفه و بالش كه  ] ردشـگري گ [
گذارند تا شخص بتوانـد بـر روي    روي تخت مي

 آن بخوابد

  
 crew’s effect  لوازم  شخصي  خدمه

لوازم شخصي مـورد اسـتفادة روزمـرة     ] دريـايي [
 خدمة كشتي

  
 shock tube  لولة  شوك

صـوتي   تونل بادي كه در پژوهشهاي فوقِ ] واييه[
كاربرد دارد و در آن سيال با فشار باال جريـان  

سرعت بسـيار بـااليي    به  آزمونگاهيابد و در  مي
 رسد مي

 lava tube  لولة  گدازه

مجــراي مســقف گــدازة مــذاب در دهانــة  ] زمــين[
  اي گدازه فوراني يا محل تزريق زيرپوسته

 lava tunnel  تونل  گدازه .متـ 
  

 Typha  لوئي

پايه با حـدود   علفي تك لوئياناي از  سرده ] گياهي [
پانزده گونه كه در زيستگاههاي مرطوب جهـان  

روينـد؛ برگهـاي    مخصوصاً نيمكرة شـمالي مـي  
اي و بـه يـك سـاقة     آنها متناوب و معموالً قاعده

جنسي  است و گلهاي تك  سادة بدون گره متصل
  متراكم قرار دارد) spike( آذين سنبلة آنها در گل

   شود؛ گـل  افشاني در آنها با باد انجام مي و گرده

نر به يك جفت پرچم و كرك تقليل يافته اسـت و  
تعداد زيادي از گلهاي ماده در زيـر گـل نـر بـر     

شـكل   روي ساقه تشـكيل يـك سـنبلة سوسـيس    
  دهند مي

  
 Typhaceae  لوئيان

ي مردابي سانان بزرگ علف اي از گندم تيره ] گياهي [
با يك سرده و حدود پانزده گونـه بـا پراكنـدگي    
جهــاني و برگهــاي طويــل و كامــل و گلهــاي     

رنـگ قـرار    اي جنسي كه در يك سـنبلة قهـوه   تك
 گيرند مي

  
  مايه زيست  ←ليبيدو  

 
 



  

  م
 null matrix, zero matrix  ماتريس  صفر

هـاي آن صـفر    ماتريسي كه همـة درايـه   ] رياضـي [
 است

  

 mother‐cloud  مادراَبر

]واَبري كه اَبر ديگري از آن پديد آمده يا شكل  ]ج
 گرفته است

  

 dry matter, DM  مادة  خشك

مواد باقيمانده از يك گياه پـس از خشـك    ]زراعت[
 كردن كامل آن در كوره

  
 چوب  دارندة نگه مادة 

   wood preservative 

ــل[ ــاده ]جنگ ــواد    م ــي از م ــا تركيب ــيميايي ي اي ش
كنند تا در  كه چوب را به آن آغشته ميشيميايي 

 شود برابر حملة اندامگانهاي مخرب مقاوم 
  

 Maranta  مارانتا

ســبز و  هميشــه مارانتائيــاناي از  ســرده ] گيــاهي [
گونه كه بـومي نـواحي     رشد با حدود بيست كُند

گرمسيري مانند آسـياي جنـوب غربـي و غـرب     

ه ساق هندوستان هستند؛ اين گياهان داراي زمين
اي  طــور طبيعــي بــه شــكل تــوده هســتند كــه بــه
رويد؛ برگهاي آنها غيرمنقسم است  چندساله مي

دارد و گلهاي كوچك آنها سـه   غالفيو دمبرگي 
نمـاي   گلبـرگ  )staminode(گلبرگ و دو ناپرچمي 

  تر از گلبرگها دارد درشت
  

 Marantaceae  مارانتائيان

 31ســانان بــا حــدود  اي از زنجبيــل تيــره ] گيــاهي [
گونه از گياهان علفي چندسـاله بـا    550سرده و 
ــين ــيري    زم ــاي گرمس ــومي جنگله ــه ب ــاقه ك س

ويژه در امريكا و افريقـا و   مرطوب يا باتالقي به
آسيا هستند؛ اعضاي اين تيره تنوع بسيار دارند 

مانند يا علفي با برگهـاي گسـترده    و گياهاني ني
را هاي متراكم به ارتفـاع تقريبـاً دو متـر     يا بوته

 شوند شامل مي
  

 Proboscidea  مارتيني

سـالة   يك بزيان شاخ  /مارتينياناي از  سرده ] گياهي [
اي و بدبو با حدود هشت گونه  دار غده علفي كرك

كه در امريكاي جنوبي و جنوب امريكـاي شـمالي   
اند؛ برگهاي اين گياهان متناوب يـا متقابـل    پراكنده



  مارتينيان

 

اسـت و   مرغ يا قلب بـا دمبـرگ بلنـد    به شكل تخم
ــپ در   ــا دو لَ ــامنظم ب گلهــاي آنهــا دوجنســي و ن

  متري است سانتي هاي پنج خوشه
 بزي   شاخ .متـ 

 Martyniaceae  مارتينيان

اي از نعناســانان علفــي يــك يــا     تيــره ] گيــاهي [
چهــار داراي  ،اي گــاه بــا ريشــة غــده ه،چندســال

جديـد   سرده و سيزده گونه كـه محـدود بـه بـرّ    
داري  ه كركهـاي لعـاب  هستند؛ گياهـان ايـن تيـر   

دارند كه حالتي چسبناك و لزج به برگها و ساقه 
  هاي آن قالبدار يا شاخدار است دهد و ميوه مي
  بزيان شاخ .متـ 

  
 Asparagus  مارچوبه

ايــان ايســتاده يــا  اي از مارچوبــه ســرده ] گيــاهي [
تاحدودي چوبي با نزديـك بـه    و غالباًباالروندة 

ريقـاي جنـوبي بـه    گونه كه از سيبري تـا اف  300
تـرين گونـة آن    رويند؛ معروف صورت بومي مي 

)A. officinalis(  را براي استفاده از ساقة گوشتي  
عنـوان سـبزي مصـرف     كارند و بـه  و تردش مي

عنوان گياهـان   كنند؛ چند گونة افريقايي آن به مي
شود؛ برگهاي حقيقي اين  زينتي پرورش داده مي

درآمــده  صــورت فلسـهاي كـوچكي   گياهـان بـه   
است و گلهاي كوچك و سبز متمايل به زرد آنها 

هـاي سـتة قرمزشـان در پـاييز      در بهار و ميـوه 
 شود پديدار مي

  
 Daphne  مازِريون

بـا   مازِريونيـان اي از  اي درختچـه  سـرده  ] گياهي [
گونه بومي اوراسيا كه بـراي ظـاهر و    50حدود 

گلهاي زيبايشان در بسـياري از نـواحي كاشـته    
 شوند مي

  

 Thymelaeaceae  مازِريونيان

اغلـب درختـي يـا     سانان پنيركاي از  تيره ] گياهي [
ــا   درختچــه ــده و علفــي ب  44اي و گــاهي باالرون

گونه كه تنوع آنها عمـدتاً در   500سرده و حدود 
هـاي آن   نيمكرة جنوبي است و بسياري از گونه

روينــد؛ برگهــاي آنهــا  در افريقــا و اســتراليا مــي
متقابـل يـا متنـاوب يـا فـراهم و      ساده با آرايش 

حاشية پهنك آنها كامل است و لولة گلهاي آنهـا  
ظاهراً جام يا كاسه دارد، اما درواقـع يـك نهـنج    

 تهي است ميان
  

 ,lumbar puncture مكش مازه
  spinal puncture, thecal puncture, 
  rachiocentesis, spinal tap 

نخـاعي از   يبيرون كشيدن مايع مغـز  ] پزشكي پاية[
ــره  ــين مه ــراي    ب ــر ب ــارم كم ــاي ســوم و چه ه

  تشخيص يا درمان
  

 ماسورة  خودانهدامي
  self‐destroying fuse, 
  self‐detonating fuse 

اي براي انفجار و انهدام مرمي يا  ماسوره ] نظامي[
 گلوله يا موشك پيش از اصابت به هدف

  
 boresafe fuse دار ماسورة  ضامن

انفجـار   مـانع اي كـه ضـامن آن    ماسـوره  ] نظامي[
 شود گلوله پيش از خروج از دهانة لوله مي

  
 سنگ  آهكي ماسه

   calcareous sandstone 

ــين[ ــه ] زمـ ــي     ماسـ ــدار فراوانـ ــا مقـ ــنگي بـ سـ
 كربنات كلسيم



 مارتينيان

 

  
 Vicia  ماشك

ســردة علفــي يــك يــا چندســاله و اغلــب  ] گيــاهي [
گونـه كـه    140بـا حـدود    باقالئيـان باالرونده از 

وپــا و آســيا و افريقــا هســتند و بــراي بــومي ار
خــوراك انســان و دام و تقويــت زمــين كاشــته  

  شوند مي
 بردار  ماشين  پارسنگ

   cribbing machine, cribber, 
  ballast cribber 

ماشيني براي برداشتن پارسـنگ ميـان دو    ] ريلي[
  بند ريل
 بردار پارسنگ .متـ 

  

  ماشين  تعويض  تراورس
  بند ريل   ماشين  تعويض  ←

  

 بند ماشين  تعويض  ريل
   tie inserter/extractor, 
  sleeper replacing machine 

معيـوب را از زيـر    بنـدهاي  ريلماشيني كه  ] ريلي[
بنـدهاي   كند و به جـاي آنهـا ريـل    ريل خارج مي
  دهد جديد قرار مي

 ماشين  تعويض  تراورس .متـ 
  

 poultry  ماكيان

گان اهلــي كــه بــراي   انــواع پرنــد  ]غــذا نّــاوريف [
 شوند گذاري يا توليد گوشت نگهداري مي تخم

  

  Magnolia  ماگنوليا
ــاهي [ ــرده ] گي ــاناي از  س ــا   ماگنوليائي ــي ي درخت

گونه كه بومي امريكاي  225اي با حدود  درختچه
شمالي و مركزي و هيماليا و شرق آسيا هستند 

دليل گلهاي معطر و برگهاي زيبا از اهميـت    و به
  رخوردارندبسياري ب

  

  Magnoliaceae  ماگنوليائيان
ــاهي [ ــره ] گي ــاناناي از  تي ــا   ماگنولياس ــي ي درخت

گونـه كـه    23اي با حدود هفت سرده و  درختچه
سـبزند، امـا بيشـتر     بعضي از گياهان آن هميشه

هــاي ديگــر  دارنــد و بــرخالف تيــره آنهــا خــزان
نسـبتاً   )stipules(هـاي   ، گوشـواره ماگنولياسانان
د كــه در هنگــام بــاز شــدن برگهــا بزرگــي دارنــ

  ريزند مي
 Magnoliales  ماگنولياسانان

اي يـا   ايهـاي درختچـه   اي از دولپـه  راسته ] گيـاهي  [
 154باالرونده يا درختي بـا پـنج تيـره و حـدود     

هـاي   گونـه كـه بـا برخـي راسـته      3000سرده و 
تشــكيل  را )magnoliid(ديگــر، شــاخة ماگنوليــد 

تـدايي در درخـت   هـاي اب  دهنـد كـه از شـاخه    مي
  شود تكاملي نهاندانگان محسوب مي

  
 disponent owner  مالك  بدل

فـرد حقيقـي يـا حقـوقي كـه خـود مالـك         ] دريايي[
اجــارة كشــتي نيســت و آن را از مالــك اصــلي  

 كرده و به فرد سومي اجاره داده است زماني

  
 shipowner  مالك  كشتي

شخصي حقيقي يـا حقـوقي كـه صـاحب      ] دريـايي [
ا داراي ســهمي از آن اســت و تمــامي كشــتي يــ

پـرچم   صـاحب  مقررات و الزامات قانوني كشور 
 پذيرد را مي

  
 managing owner  مدير  كشتي ـ    مالك



  پذير مأموريت

 

يكــي از شــريكهاي كشــتي كــه از طــرف  ] دريــايي[
ديگر شركا تمامي اختيارات به او تفويض شـده  
است و تمامي امور كشتي از قبيل تحويل كاال و 

 دهد و انتخاب نماينده را انجام مي اجارهدريافت 

  
 yield tax  محصول  ماليات

 محصولمالياتي كه بر ارزش هر واحد از  ]جنگـل [
 شود شده وضع مي برداري بهره

  
 mission capable پذير مأموريت

ويژگـــي هـــواگردي كـــه از امكانـــات و  ] نظــامي [
تجهيزات الزم براي انجام مأموريـت برخـوردار   

  است
 layover zone  ماندگاه

مكاني مشخص براي توقـف وسـايل    ] شـهري  درون[
نقلية عمومي كه در نزديكي آخر مسير يـا آخـر   

  خط يا در نقطة بازگشت قرار دارد
  

 residue مانده

هريــك از اجــزاي ســازندة يــك  ] شناســي روتگــانپ [
 مولكول درشت

  
 amino acid residue ماندة  آمينواسيد

ز تركيـب دو يـا چنـد    آنچه بعـد ا  ] شناسي روتگانپ [
آمينواسيد براي تشكيل پپتيد از هـر آمينواسـيد   

 ماند باقي مي

  
 مغناطش  همدما مانده

  isothermal remanent magnetization, 
  IRM 

مغناطشي كه صرفاً ناشي از تأثير  مانده ]ژئوفيزيك[
ميدان مغناطيسـي مسـتقيم و بـدون تغييـر دمـا      

 است
  

 entanglement 2 مانع

ايــذايي كــه در مقابــل   هــر يــك از موانــع ] نظــامي[
هـاي سـادة نظـامي     خاكريزها يا ورودي سـازه 

 دهند براي تأخير در ورود مهاجمان قرار مي
  

 lunisolar tide  خوركشَند ماه

ــانوسا [ ــه   ] شناســي قي ــندي هماهنــگ ك اجــزاي كشَ
ــابخشــي از آن ــا    ه ــاه ي ــرانش م ــر گ حاصــل اث

روز خورشيد است و بخشي ديگر كـه چهـارده   
ــند  بــار روي مــي يــك دهــد حاصــل مجمــوع كشَ

 آنهاست

  
 lunar tide  كشَند ماه

جزئي از كشَند كه فقط  ] يبردار ي، نقشهشناس قيانوسا [
 شود اثر گرانش ماه ايجاد مي بر

  
 rail fillet  ماهيچة  ريل

پرشدگي محل اتصال ميان تاج ريل و جان  ] ريلي[
 ريل و نيز ميان جان ريل و پاية ريل

  
 fasciculation  لرزه ماهيچه

انقبـــاض ضـــعيف و موضـــعي و  ] پزشـــكي پايـــة[
هـا كـه از روي پوسـت قابـل      غيرارادي ماهيچـه 

خـودي   ديدن اسـت و ناشـي از فعاليـت خودبـه    
  اي است اي از تارهاي ماهيچه دسته

  
 لرزة  انقباضي ماهيچه

   contraction fasciculation 



 ماندگاه

 

اهيچـه در  پريدن ضعيف و مـوزون م  ] پزشكي پاية[
حين انقباضهاي تقريبـاً غيـرارادي يـا ناشـي از     

  طرز استقرار بدن
  

  شويي مايع  قطعه
 pickle liquor, pickling solution, pickle 

اسيدي كه پوستة اكسيدي را از سطح  ] خوردگي [
 زدايد فلز مي

  
 ,replication origin مبدأ  همتاسازي

 origin of replication, origin, ori site, ori  
توالي خاصي از همتايه كه همتاسازي  ] شناسـي  ژن[

 شود دنا از آن آغاز مي
  

 rust converter  مبدل  زنگ

مادة شيميايي شـامل مـواد معـدني و     ] خوردگي [
آلي كـه بـراي تبـديل زنگارهـاي سـطح فلـز بـه        

رود و مــانع نفــوذ  اي محــافظ بــه كــار مــي اليــه
 شود مي زدگي بازگشتي زنگرطوبت و 

 methanogen  زا متان

ريزانـــدامگاني كـــه در محيطهـــاي  ]زيســـت محـــيط[
ــي ــي  ب ــت م ــوازي ياف ــي از   ه ــان يك ــود و مت ش

 وساز آن است محصوالت سوخت
  

  اجراي  متصل  ←متصل  
  

 متوسط  طول  سفر
   average trip length 

شـده   نسبت مجمـوع مسـافتهاي طـي    ] شـهري  درون[
 توسط مسافر به تعداد سفرها

  
 funerary texts  نيمتون  تدفي

هـاي مصـري    اي از نبشـته  مجموعه ] شناسي باستان[
دربارة مرگ و زندگي پس از مرگ كـه از آنهـا،   
از اواخر پادشاهي كهن تا افول تمدن مصـر، در  

  كردند و مناسك مربوط به آن استفاده مي تدفين
  

 pedal triangle  پادكي   مثلث

مثلث  مثلثي كه رئوس آن پاي سه ارتفاع ] رياضي[
 مفروض است

  
 تفريحي ـ   مجتمع  طبيعي

   ecoresort complex 

اي از اقامتگـاه و جاذبـة طبيعـي     آميزه ] ردشگريگ [
 را با هم دارد كلبه بومكه ويژگيهاي تفريحگاه و 

  
 abattoir  مجتمع  كشتارگاهي

امكاناتي شامل محل نگهداري  مجموعه ]غذا نّاوريف [
تجهيـــزات دام و خـــط كشـــتار و ســـردخانه و 

 فراوري محصوالت جانبي و تصفية فاضالب

  
 information channel  مجراي  اطالعاتي

مجرايـي كـه از طريـق آن اطالعـات در      ] تابداريك [
 شود يك جامعه ردوبدل مي

  
  archipelago 2  الجزاير مجمع

مجموعة بزرگي از جزاير نزديك  ] شناسي قيانوسا [
  هم  به

  
 الجزاير  شمالگاني مجمع

   Arctic archipelago 

الجزايــري بــين كانــادا و  مجمــع ] شناســي قيــانوسا [
 لند گرين

  



  وابسته مجموعة  خطي

 

 precompact set  مجموعة  پيشافشرده

كـه بـه    اي فضـاي سـنجه  اي در  مجموعه ] رياضي[
بتوان آن مجموعـه را بـا تعـداد    ε<0ازاي هر 

و مركزهـايي   εمتناهي از گويهاي باز به شعاع
 در آن مجموعه پوشاند

  
 resolvent set  مجموعة  حالّل

از يك جبـر بانـاخِ مخـتلطx    براي عنصر ] رياضي[
 xدار، مكمل طيف يكه

  
 مستقل مجموعة  خطي

   linearly independent set 

 اي از بردارهــاي يــك فضــاي مجموعــه ] رياضــي[
ــرداري ماننــد  ب
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 وابسته مجموعة  خطي

   linearly dependent set 

اي از بردارهــاي يــك فضــاي  مجموعــه ] رياضــي[
 مستقل نباشد برداري كه خطي
 ولا مجموعة  رسته

   set of first category, meager set 

هـــاي  اجتمـــاعي شـــمارا از مجموعـــه ] رياضـــي[
  جاچگال هيچ

  
 دوم مجموعة  رسته

   set of second category, 
  nonmeager set 

  اول نباشد اي كه رسته مجموعه ] رياضي[
  

 ,residual set  اي مجموعة  مانده

  co meager 

مجموعـة  ن يـك  اي كـه مكمـل آ   مجموعه ] رياضي[
 باشد اول رسته

  
  case series  مجموعة  موردها

هـاي   ها با مشخصهمورداي از  دسته ]سـالمت  علوم[
تــوان از آنهــا بــراي توصــيف  مشــترك كــه مــي

  هايي از وضعيتشان استفاده كرد جنبه
  

  relatively open set  باز مجموعة  نسبي
 توپولوژي نسبيهر عضو  ] رياضي[
  

 بسته  مجموعة  نسبي
   relatively closed set 

 باز مجموعة نسبيمكمل يك  ] رياضي[
  

 فشرده مجموعة  نسبي
   relatively compact set 

اي از يك فضاي توپولوژيك  زيرمجموعه ] رياضي[
 كه بستار آن فشرده باشد

  
 جاچگال مجموعة  هيچ

   nowhere dense set 

اي در يك فضاي توپولوژيك كه   مجموعه ] رياضي[
 بستار آن تهي است درون

  
 مجوز  حمل  كاالي  خطرناك

   document of compliance 2 

مــدركي كــه بــراي حصــول اطمينــان از   ] دريــايي[
انطباق وضعيت انبارهاي كشـتي بـا مقـررات و    

نامة حمل كـاالي خطرنـاك صـادر     الزامات آيين
  شود مي



اول مجموعة  رسته  

 

  
  بان گوش  ←محافظ  شنوايي  

  
  بان گوش  ←محافظ  گوش  

  
 پذير اتوبوس محدودة 

   transit‐supportive area, 
  bus coverage area 

اي داراي جمعيت متـراكم يـا    محدوده ] شهري درون[
اشتغال مناسب كه بتواند مسافر الزم براي يـك  

ونقل عمومي ساعتي با مسير ثابـت   سامانة حمل
 را تأمين كند

  
 ,fare paid area  داران  محدودة  بليت

  paid area 

اي محصور با مانع يا دروازة  محوطه ] شهري درون[
هاي ديگر در ايستگاه يـا پايانـه    ورودي يا سازه

انـد   كه به كساني كه كراية خود را پرداخت كرده
  اختصاص داده شده است

  
 no passing zone  ممنوع  سبقت  محدودة

بخشي از يك راه دوطرفة دوخطه كه  ] شهري درون[
هـت آن ممنـوع   سبقت گرفتن در يك يا هر دو ج

 است
 work zone  محدودة  كارگاهي

بخشي از راه كه عمليات نگهـداري و   ] شـهري  درون[
گيرد و در نتيجه  وساز در آن صورت مي ساخت

بر تعداد خطوط عبور وسايل نقليه و نحوة تردد 
 گذارد آنها اثر مي

  
 ambitus محدودة  لحني

 محدودة گردش نغمات يك لحن ] موسيقي[

  
  yield 3  محصول

مقدار واقعي يا تخميني چـوب يـا گيـاه يـا      ]جنگل[
وحـش   جانوري كه از جنگل يـا زيسـتگاه حيـات   

 توان برداشت كرد مي

  
 marginal crop  محصول  جنبي

ــت[ ــلي     ]زراع ــدف اص ــوالً ه ــه معم ــولي ك محص
 توليدكننده نيست و اهميت كمتري دارد

  
 crop pasture  محصول  چراپذير

ه معموالً بايد آن را محصول كشاورزي ك ]زراعت[
تـوان بـراي    برداشت كرد، اما بـه ضـرورت مـي   

 چراي دام از آن استفاده كرد
  

 corrosion product  محصول  خوردگي

آنچــه در نتيجــة خــوردگي مــواد بــه  ] خــوردگي [
 آيد وجود مي

  
 standing crop  محصول  سرپا

 محصول آمادة برداشت در مزرعه ]زراعت[
  

 ,bomb site محل  بمباران
  bombing site, bombarded site 

ــه ] نظــامي[ اي كــه ســاختمانهاي آن را بمــب   منطق
 ويران كرده است
 hypertonic solution محلول  پرفشار

محلولي كـه فشـار اسـمزي آن بيشـتر از      ] شيمي[
 محلول مجاور است

  



  محوطة  گمركي

 

 hypotonic solution فشار محلول  كم

از  محلــولي كـه فشــار اســمزي آن كمتــر  ] شـيمي [
 محلول مجاور است

  
 محور  اصلي  تنش

   principal axis of stress 

محـوري عمـود بـر يكـي از سـه صــفحة       ]فيزيـك [
ــد در نقطــه ــنش   متعام ــه در آن ت اي از جســم ك
  برشي وجود ندارد

  
 محور  اصلي  كُرنش

   principal axis of strain 

محـوري عمـود بـر يكـي از سـه صــفحة       ]فيزيـك [
كُـرنش  از جسـم كـه در آن   اي  متعامد در نقطـه 

 وجود ندارد برشي
  

 burial site, grave site  محوطة  تدفيني

اي كه جوامع انساني اجساد  محوطه ] شناسي باستان[
ــو   ــان خ ــاي مردگ ــا بقاي ــاك   دي ــه خ را در آن ب

 سپردند مي
  

 cairnfield چين محوطة  سنگ

ــتان[ ــي باس ــه ] شناس ــة   محوط ــكل از مجموع اي متش
 ها چين سنگ

  
  bonded area  گمركي  محوطة

اي تحت نظارت گمرك كـه كـاالي    محوطه ] دريايي[
  كنند نشده را در آنجا نگهداري مي ترخيص

 محيط  اطالعاتي
   information environment 

اي از افــراد يــا ســازمانها يــا  مجموعــه ] تابــداريك [
هــايي كــه بــه گــردآوري و پــردازش و   ســامانه

  پردازند اطالعات مي نتشارا
 information system  سامانة  اطالعاتي .متـ 

  
 built environment  ساخت محيط  انسان

هر محيطي كه انسان ساخته باشـد و   ]زيست محيط[
 بستري براي فعاليت او فراهم كند

  
 باني  اطالعات محيط

   information environmentalism 

 جنبشــي كــه درصــدد كــاهش آلــودگيِ ] تابـداري ك [
العات و آثار آن بـر زنـدگي   سرريز اط ناشي از

 مردم است
  

 دما محيط  بهينه
   neutral thermal environment 

ــهت [ ــه در آن    ]غذي ــب ك ــايي مناس ــا دم ــي ب محيط
شيرخوار كمترين انـرژي را بـراي حفـظ دمـاي     

 كند بدن مصرف مي
  

 زيست  انسان محيط
    human environment 

زيست طبيعي و فيزيكي انسـان   محيط ]زيست محيط[
 و ارتباط انسان با آن

  
 voyage expenses  مخارج  سفر

طور مستقيم بـه انجـام     هايي كه به هزينه ] دريايي[
 و شود، شـامل دسـتمزد خدمـه    سفر مربوط مي

كشي و  يدك و عمليات راهنمايي و گيري سوخت
هاي عـادي عمليـاتي    عوارض بندري، ولي هزينه

ــر رادار و مخــارج اقامــت   ــل تعمي كشــتي از قبي
 گيرد را در بر نمي مهمانخانهه در خدم



 محيط  اطالعاتي

 

 cinder cone  مخروط  اخگري

شكلي كه بر اثر انباشـت   برآمدگي مخروط ] زمين[
  هــاي آتشفشــاني در اطــراف دهانــه بــه واريــزه

 آيد وجود مي
  

 ash cone  مخروط  خاكستر

مخروطي آتشفشاني متشـكل از خاكسـتر    ] زمـين [
 نامتراكم

  
 exit cone  مخروط  خروجي

به  آزمونگاهكه هوا از  تونل بادبخشي از  ] هـوايي [
 يابد درون آن جريان مي

  
 scoria cone  مخروط  سنگ  پا

مخروطي آتشفشاني كه از پوستة اخگـري   ] زمين[
ــره ــا     دار حف ــازالتي ي ــدازة ب ــطح گ ــر روي س ب

 آندزيتي تشكيل شده است
  

 entrance cone  مخروط  ورودي

الدســت كــه در با تونــل ايفــلبخشــي از  ] هــوايي[
 قرار دارد آزمونگاه

  
 funerary cones  مخروطهاي  تدفيني

 10مخروطهاي سفالي توپر به طول  ] شناسي باستان[
صـورت افقـي در سـردر      متر كه به سانتي 30تا 

شد و نام و عنـاوين   مقابر مصري قرار داده مي
 شد متوفي بر قسمت تحتاني مخروط حك مي

  
 travel documentation مدارك  سفر

كــه بــه  يمــداركديگــر بــرگ و  گشــت ] ردشــگريگ [
ي و دهد تا از خدمات گردشـگر  امكان ميمسافر 

 مند شود اطالعات مربوط به آنها بهره

 holdover time  مدت  ماندگاري

شـارة  زماني تخميني كه در طـي آن   مدت ] هـوايي [
يـا   )frost(تواند مانع از تشكيل برفـك   مي ضديخ

سـطوح هـواگرد بـر    يخ يا انباشت برف بر روي 
 روي زمين شود

  
 dynamic model  مدل  ديناميكي

مدلي كه ابعاد و جرم و لَختـي آن معـرف    ] هوايي[
 هواگرد در مقياس اصلي است

  
 رشدومحصول  مدلِ

   growth‐and‐yield model 

ــل[ ــه ]جنگ ــه  مجموع ــه ب ــط ك صــورت   اي از رواب
ــه  ــادالتي در برنام ــه  مع ــاي رايان ــده  ه اي گنجان

مبناي شرايط ابتدايي تشكيل توده،  بر شود و مي
برآوردي از رشد آن در آينده و نحوة مـديريت  

 دهد آن ارائه مي
  

 drop model  مدل  رهشي

هواپيماي مدلي بـا دقـت آئرودينـاميكي و     ] هوايي[
شـود   ديناميكي باال كه از چوب بالسا ساخته مي

و در هــواي ســاكن يــا تونــل فروچــرخش رهــا 
  شود مي

  
 elastic model  نمدل  كشسا

مدلي كه ابعاد و توزيع جرم و سـفتي آن   ] هـوايي [
هواپيمــاي  (aeroelastic)بــا رفتــار هواكشســاني 

  مقياس متناسب است تمام
  



  مراقبت

 

 ساز  فراصوتي  نور مدوله
   ultrasonic light modulator 

اي حاوي شاره كـه بـا اسـتفاده از     وسيله ]فيزيك[
را مدولـه   نور گذرنده از شاره ،امواج فراصوتي

 كند مي
 cruise director مدير  تفريحات  كشتي

ــگريگ [ ــياحتي    ] ردش ــتيهاي س ــه در كش ــردي ك ف
 وگـذار در  گشـت هاي سرگرمي و  مسئول برنامه
  ساحل است

  
 ,tour manager مدير  گشت

  tour escort, tour director 

پـرداز بــر   فـردي كـه از طـرف گشـت     ] ردشـگري گ [
هـا مـديريت و    امـه ن جريان سفر و اجراي گشـت 

  نظارت دارد
  

 voyage management  مديريت  سفر

 دريايي سفرروند مديريت يك  ] دريايي[

  
 مديريت  فاصلة  گذر

   headway management 

روشي مديريتي در عملكرد واحدهاي  ] شهري درون[
ــل ــه   حم ــه ب ــومي ك ــل عم ــت از    ونق ــاي تبعي ج
بندي در يك مسير بر حفـظ فاصـلة معـين     زمان
 واحدها تأكيد دارد بين

  
 مديريت  يكپارچة  پسماند  جامد

  integrated solid waste management,  
  integrated waste management 

تركيبي از روشهاي گوناگون مديريت  ]زيست محيط[
درمبدأ و بـازچرخش   پسماند جامد شامل كاهش
 و احتراق و دفن و پوسش

  

 funeral  مراسم  تشييع

يـا   سـپاري  خـاك مراسم مربوط به  ] شناسي باستان[
  سپاري آتش

  
  care  1 مراقبت

 ســالمتخــدماتي كــه متخصصــان  ]ســالمت علــوم[
  كنند منظور كمك به بيماران ارائه مي به

  surveillance  2 مراقبت
آوري و تحليل و تفسير مسـتمر   جمع ]سالمت علوم[

هاي مربوط به يـك بيمـاري يـا     و سامانمند داده
  همگاني سالمتوضع 

  فرابيني .متـ 
  

 اي مراقبت  غذادهي  لوله
   tube feeding care 

پرستاري و مديريت بيمـاري كـه بـا لولـه      ]غذيهت [
 شود غذادهي مي

  
 ghost surveillance  مراقبت  نامحسوس

مراقبت محتاطانه و فراگير به دور از ديـد   ] نظامي[
 هدف مورد نظر

  
  health care  هاي  سالمت مراقبت

يـا   بهداشـت خدماتي كه متخصصان  ]سالمت علوم[
يـا  ارتقـا  كاران براي حفظ يـا پـايش يـا     بهداشت
  دهند به فرد يا جامعه ارائه مي سالمتبازيابي 

  
 sport instructor مربي  ورزش

فرد واجد شرايطي كه ورزش خاصـي   ] ردشگريگ [
  آموزد را به گردشگران مي

  



 مراقبت
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  coral  مرجان
ــانوسا [ ــينشناســ قي از موجــودات  گروهــي. 1 ] ي، زم

وابســـته بـــه ردة آنتـــوزوآ  )benthos(زي  كـــف
)Anthozoa(  ــا جمعــي   كــه بــه صــورت منفــرد ي

اسـكلت آهكـي باقيمانـده از    . 2كننـد   زندگي مـي 
زي  وابسـته بـه ردة    گروهي از موجـودات كـف  

 آنتوزوآ

  
 pregenital phase  تناسلي مرحلة  پيش

اي كـه   كـاوي، مرحلـه   در نظرية روان ] شناسي روان[
هنوز سائق جنسي در نـواحي تناسـلي متمركـز    

 نشده است

  
 كنندة  سرعت مرحلة  تعيين

  rate‐determining step, 
  rate‐limiting step 

كُندترين مرحله در سازوكار يـك واكـنش    ] شيمي[
 كند كه سرعت كلي واكنش را تعيين مي

  
 مرحلة  دهاني  دگرآزارانه

   oral‐sadistic phase 

  ـ    دومين دوره از مرحلة تحول رواني ] شناسي روان[
جنسي كـه در آن كـودك نگرشـهاي احساسـي     

كند و پرخاشگري  دوگانه نسبت به مادر پيدا مي
 دهد خود را با گاز گرفتن پستان نشان مي

  
 مرحلة  مقعدي  دگرآزارانه

   anal‐sadistic stage 

كاوي فرويدي، همان مرحلة  در روان ] شناسـي  روان[
طـي آن كـودك بـا احتبـاس     در كه  مقعدي است

)retention(    كنـد و   يا دفع مـدفوع دگـرآزاري مـي
 شود ارضاء مي

  
 leave  مرخصي

 كشتي  مجوز معافيت از وظايف و ترك ] دريايي[

  
 sick leave  مرخصي  پزشكي

 دليل بيماري  معافيت از وظايف به ] ي، نظاميدرياي[

  
 shore leave, liberty  مرخصي  ساحلي

مجوز ترك كشتي و معافيـت از وظـايف    ] دريـايي [
 وهشت ساعت به مدت كمتر از چهل

 long leave  مدت مرخصي  طوالني

مجــوز مرخصــي بــراي مــدتي بــيش از   ] دريــايي[
 وهشت ساعت چهل

  
 charnel house, charnel خانه مرده

گورستان يـا در كـاربرد امـروزي،     ] شناسي باستان[
انهاي آنهـا  خانه يا سردابي كه اجساد يا اسـتخو 

 نهند را در آن مي

  
  بينة  مهار  ←مرد   مرده

  
 ,death mask نقاب مرده

  funerary mask, burial mask 

گيـري از چهـرة    نقابي كـه بـا قالـب    ] شناسـي  باستان[
 شود جسد تهيه مي

  
 weld junction  مرز  جوش

 تَفگاهو  فلز جوشفاصل ميان حد ] متالورژي[

  
 growth‐ring boundary  رشد حلقة  مرز 

 حلقة رشدمحدودة بيروني  ]جنگل[



  مزاياي  فرصتهاي  تفريحي

 

  
 twin boundary  مرز  دوقلويي

اي بلور  اي كه ساختارهاي شبكه مرز دانه ]فيزيك[
 نسبت به آن قرينة يكديگرند

  
 chicken 2  مرغ

پرندة اهلي متعلـق بـه سـردة ماكيـان      ]غذا نّاوريف [
)Galus( سانان كه عمومـاً بـراي    و راستة ماكيان

 شود مرغ پرورش داده مي گوشت يا تخمتوليد 

  
 hen  مرغ  بالغ

پرندة مادة بالغ اهلي متعلق به سـردة   ]غـذا  نّاوريف [
سانان كـه بـيش    و راستة ماكيان )Galus(ماكيان 

 از هجده ماه سن داشته باشد

  
 ,chicken mince  كرده مرغ  چرخ

  ground chicken 

  مرغكردة حاصل از  گوشت چرخ ]غذا نّاوريف [
  

 ,broiler, chicken broiler  مرغ  گوشتي
  broiler chicken 

كه معمـوالً در   مرغنژادهاي زودرشد  ]غذا نّاوريف [
هفته براي توليد گوشـت پـرورش    12تا  9ظرف 

 شوند داده مي

  
 marbling  مرمري  شدن

هـاي چربـي بـين     به وجود آمدن رگـه  ]غذا نّاوريف [
 هاي دام همزمان با افزايش سن ماهيچه

  

 wall constraint  مزاحمت  ديواره

دليـل   هـاي آزمونگـاه بـه    مزاحمت ديـواره  ] هوايي[
ناهمراستايي با جريان سيال كه موجب واپيچش 

 شود جريان حول مدل مي

  
 graveyard مزارستان

اي براي تدفين مردگـان در   محدوده ] شناسي باستان[
 پيرامون يك بناي مذهبي

  
 مزاياي  فرصتهاي  تفريحي

   recreation benefits 

دســتاوردهاي مثبــت يــا پيشــرفتهاي  ] ردشــگريگ [
ــردم در    ــاركت م ــل از مش ــتحاص ــاي  فرص ه

 تفريحي

 cilium مژك

مانندي كه به تعداد فـراوان   زائدة رشته ]ميكـرب  [
شود و به تغذيه و  بر روي سطح ياخته يافت مي

  كند جايي آن كمك مي جابه
 .اين واژه مصوب فرهنگستان اول است* 

  
 ciliophora داران مژك

ها كـه سـطح آنهـا     ياخته اي از تك شاخه ]ميكرب [
  پوشيده شده است مژكبا 
 .اين واژه مصوب فرهنگستان اول است* 

  
 decay distance  مسافت  اُفت

اي كه موج اقيـانوس پـس    فاصله ] شناسي قيانوسا [
كنـد تـا بـه مـوج مـرده تبـديل        از تشكيل طي مي

  شود
  

 standees  ادهمسافر  ايست



 مژك

 

تعداد مسافران ايستاده در يك وسيلة  ] شهري درون[
 نقلية عمومي

  
 مسافر  جانشين

  replacement of a traveller  

شــخص ثــالثي كــه بــر طبــق شــرايط  ] ردشــگريگ [
جـاي    توانـد بـه   مندرج در قرارداد مسافرتي مـي 

 استفاده كند خدمات گردشگريمسافر اصلي از 

  
 مسافرشمار  خودكار

   automatic passenger counter, APC 

اي خودكــار بــراي شــمارش  ســامانه ] شـهري  درون[
مسافران ورودي و خروجـي يـك وسـيلة نقليـة     

 عمومي
  

 passenger kilometers  مسافركيلومتر

ونقـل   تعداد كل مسافران سامانة حمل ] شهري درون[
عمومي در واحد زمان ضربدر مسافت سفر بـه  

 كيلومتر
  

  كشي  مستقل كمانه  ←مستقل  
  

  contagious  مسري
ــوم[ ــالمت عل ــه    ]س ــرداري ك ــاري واگي ــي بيم ويژگ

مستقيماً از يك ميزبان بـه ميزبـان ديگـر منتقـل     
  شود مي

  
 arming  مسلح  كردن

تغيير وضعيت سالح يا مهمـات از حالـت    ] نظـامي [
 ضامن به حالت آماده براي شروع آتش

  

 Salvadora  مسواك

درختي كوچك يـا   مسواكيان اي از سرده ] گيـاهي  [
گونـه كـه بـومي خاورميانـه       اي با پـنج  درختچه

 30است؛ تنة آنها كج و معـوج بـا قطـر كمتـر از     
شان سفيد و خشن  متر است و پوست تنه سانتي

اي روشن است و برگهـاي   و پوست ريشه قهوه
بالغ آنها ضخيم و چرمي و گلهايشان كوچـك و  

 انگياهـ  سفيد متمايل به سـبز اسـت؛ بـوي ايـن    
 گرم و تند است هاشبيه به شاهي و مزة آن

  
 Salvadoraceae  مسواكيان

ــا  اي از كلـــم تيـــره ] گيـــاهي [ ســـانان درختـــي يـ
اي با سه سرده و حـدود دوازده گونـه    درختچه

روينـد و گلهـاي    كه در مناطق گرم و خشك مـي 
منظم و كوچك و معموالً چهـارپر دارنـد كـه در    

ــل ــاي دســته گ ــه )fascicles(اي  آذينه صــورت   ب
انـد و برگهـاي آنهـا سـاده و      مجتمع قرار گرفته

  علفي يا چرمي با آرايش كامل و متقابل است
 path  مسير

اي  ريزي شـهري، مجموعـه   در برنامه ] شهري درون[
رابـط   از رابطها كـه در آن هميشـه گـره پايـانيِ    

 رابط بعدي است قبلي در حكم گره آغازينِ
  

 cruise line  مسير  برآورد

  هـا بـه   مسير حركتي كـه در طـول آن داده   ]جنگل[
شـده   تعيـين  هاي ازپيش در بازه  صورت پيوسته

 شود ثبت مي
  

 مسير  تبادل  تجمعي
  associative interchange pathway 

مسير آن دسـته از واكنشـهاي جانشـيني     ] شيمي[
كه در آنها سرعت واكـنش تحـت تـأثير ماهيـت     



  مطالعة  تجربي

 

لـي بسـياري از   گيـرد، و  ليگاند ورودي قرار مـي 
 شوند مولكولهاي واسط مشاهده نمي

  

 مسير  موج  مماسي
   tangential wave path 

انتشـاري كـه    مسير موج راديوييِ درحـال  ]فيزيك[
 موازي سطح زمين است

  

  closure problem  مسئلة  بستار
] ـومشكلي در نظريـة تالطـم ناشـي از فزونـي      ]ج

  ها مجهولها بر معادله
  

  wreck master 2  ستهمسئول  كشتي  شك
فــردي كــه صــاحب كشــتي شكســته يــا  ] دريــايي[

مسئوليت مراقبت از كشتي شكسته و  ،بازگردان
  كند اموال آن را به او واگذار مي

  

  همفرماني  ←مشاركت  در  قدرت  
  

 travel consulting مشاورة  مسافرتي

هـاي الزم از   ارائة اطالعات و توصـيه  ] ردشـگري گ [
ان گردشگري به مسافران يا اندركار طرف دست

  مشتريها
 محور مشي  دانش

   knowledge‐based platform 

 90رويكردي در گردشـگري در دهـة    ] ردشـگري گ [
هاي قبلي  شد مشي ميالدي كه در آن كوشش مي

را از طريق تأكيد بـر اسـتفادة درسـت از فنـون     
 علمي در شناخت گردشگري ارتقا دهند

  
 adaptancy platform  مشي  سازگار

 ازرويكردي پرطرفدار در گردشـگري   ] ردشگريگ [
هــايي ماننــد  مــيالدي كــه در آن گزينــه 80دهــة 

هـايي   گردي به گزينه گردشگري پايدار و طبيعت
 ديگر مانند گردشگري انبوه ترجيح دارد

  
 advocacy platform  مشي  سودمحور

رويكرد حاكم بر گردشـگري پـيش از    ] ردشگريگ [
داري كه در آن  ر نظام سرمايهميالدي د 70دهة 

گردشگريِ بيشتر به معنـاي سـود بيشـتر بـود،     
بدون توجه به تبعـات زيانبـار ايـن رويكـرد بـر      

 منابع طبيعي

  
  ecological study  شناختي مطالعة  بوم

كـه در آن واحـد    تحليلـي اي  مطالعـه  ]سـالمت  علوم[
جاي فرد، جمعيت يـا گروههـاي افـراد      تحليل به

  است
  

  follow‐up study  پيگيرمطالعة  
نگر كه بر روي  هر گونه مطالعة آينده ]سالمت علوم[

  فرد يا جمعيت انجام شود

  
  experimental study  مطالعة  تجربي

اي مطالعه كه در آن پژوهشـگر   گونه ]سـالمت  علوم[
دهـد و سـاير    عمداً يك يا چند عامل را تغيير مي

ت اين دارد تا اثرا شرايط مطالعه را ثابت نگه مي
  كار را تحليل كند
  analytical study  مطالعة  تحليلي

اي مطالعه براي آزمون فرضـيه   گونه ]سالمت علوم[
  يا تعيين رابطة ميان حداقل دو متغير

  
  descriptive study  مطالعة  توصيفي

كـه منحصـراً بـراي      اي مطالعـه  گونه ]سالمت علوم[
ــي    ــود طراح ــاي موج ــع متغيره توصــيف توزي

  شود مي



 مطالعة  تحليلي

 

  
 ,pilot study  طالعة  راهنمام
  pilot investigation  

بررسـي و آزمـون اوليـه و محـدود      ]سـالمت  علوم[
روشــها و فراينــدهايي كــه در صــورت داشــتن  

تر و در سـطح   قابليت اجرا در يك مطالعة بزرگ
  تر مورد استفاده قرار خواهد گرفت وسيع

  
  مطالعة  مقطعي  ←مطالعة  شيوع  

  
  longitudinal study  مطالعة  طولي

اي كـه بـر روي يـك     هر گونه مطالعه ]سالمت علوم[
  گروه در طول زمان انجام شود

  
  اي مطالعة  مداخله

    interventional study, 
  intervention study  

اي مطالعـه كـه مسـتلزم تغييـر      گونـه  ]سالمت علوم[
  عمدي در بعضي از متغيرهاي مستقل است

  
  اي مطالعة  مشاهده

    observational study, 
  nonexperimental study  

گونـه   گيرشناختي كه هيچ مطالعة همه ]سالمت علوم[
هـا از   شـود و داده  اي در آن انجـام نمـي   مداخله

  شود آوري مي طريق مشاهده جمع
  cross‐sectional study  مطالعة  مقطعي

اي مطالعه كـه در آن شـيوع يـا     گونه ]سـالمت  علوم[
نظر در شرايط موجـود   ارتباط متغيرهاي مورد

در يك جامعة معين و در مقطع زمـاني خاصـي   
  شود بررسي مي

  prevalence study  مطالعة  شيوع .متـ 
  

 مطالعة  موردشاهدي
   case control study  

كــه در آن ســابقة   اي مطالعــه گونــه ]ســالمت علــوم[
ــر   ــروه داراي متغي ــاي مســتقل در دو گ متغيره

  شود وابسته و فاقد آن مقايسه مي
  

 گروهي مطالعة  موردهم
   case cohort study  

 گـروه  هـم اي كـه در آن كـل    مطالعـه  ]سـالمت  علوم[
  شود عنوان شاهد انتخاب مي به

  
  case study  مطالعة  موردي

بـا دقـت فـراوان و     مورديك   مطالعة ]سـالمت  علوم[
  ذكر جزئيات آن

  
  cohort study  گروهي مطالعة  هم

ــوم[ ــالمت علـ ــه ]سـ ــه در آن  اي  مطالعـ ــي كـ تحليلـ
زيرگروههاي يك جمعيت معين بر مبناي ميـزان  

بـا يـك عامـل مشـخص در      (exposure)مواجهه 
  شوند حال و گذشته ارزيابي مي

  
 نگر گروهي  آينده مطالعة  هم

   prospective cohort study  
كـه در آن  گروهـي   مطالعة هـم نوعي  ]سالمت علوم[

رنـد و  گي دو گروه را در زمان حال زير نظر مـي 
  كنند بيماري آنها را در آينده نيز پيگيري مي

  گروهي  تاريخي مطالعة  هم
  نگر گروهي  گذشته مطالعة  هم  ←

  
 نگر گروهي  گذشته مطالعة  هم

   retrospective cohort study  



  مقاومت

 

كـه در آن   گروهـي  مطالعة هـم نوعي  ]سالمت علوم[
شود و در  آوري مي ها از زمان گذشته جمع داده

  شود يگيري نميآينده پ
 گروهي  تاريخي مطالعة  هم .متـ 

  historical cohort study  
  

 total ionic equation معادلة  يوني  كل

معادلـة يـك واكـنش شـيميايي كـه در آن       ] شيمي[
 شود ها نشان داده مي دهنده تمام يونهاي واكنش

  
 net ionic equation معادلة  يوني  نهايي

يك واكنش در محلول كه  معادلة شيميايي ] شيمي[
اند  حذف شده) يا ناظر(در آن يونهاي تماشاچي 

 تا تغيير شيميايي واقعي را نشان دهند

  
 hearing handicap  معلوليت  شنوايي

 شـنوايي  آسـيب هر عيب ناشي از  ] شناسي نواييش [
كه فرد را از انجام فعاليتهاي  تواني شنوايي كميا 

 دارد معمول باز

  
 فيت  هوامعيارهاي  كي

   air quality criteria 

سطحي از آلودگي هوا و مدت تمـاس   ]زيست محيط[
اثـرات   ،با آن كه چنانچه از آن اندازه فراتر رود

 گذارد منفي بر تندرستي و بهزيستي مي
  

 ,diencephalon  مغز  پساپيشين
  interbrain, betweenbrain  

ــة[ ــكي پاي ــايي   ] پزش ــش انته ــامغزبخ ــه   پيش ــه ب ك
  متصل است مغز ميان

 ,metencephalon  مغز  پيشاپسين
  afterbrain 

 مغـز  ميانكه به  مغز پسبخش پيشين  ] پزشكي پاية[
 متصل است

  
 telencephalon, endbrain  مغز  پيشين

مغز كه مـخ را   يكي از دو قسمت پيش ] پزشـكي  پاية[
 دهد تشكيل مي

  
 core  مغزه

رين براي زيرگروهي از يك گروه، بزرگت ] رياضي[
 زيرگروه نرمال جزء آن زيرگروه

  
 bead core, bead bundle  مغزة  طوقه

، شامل چندين سيم كه با طوقهبخش مياني  ] تاير[
انـد و بـه شـكل     اي الستيكي پوشيده شـده  آميزه

 اند حلقه درآمده

  
 سنج  مطلق مغناطيس

   absolute magnetometer 
گيــري شــدت  دســتگاهي بــراي انــدازه ]ژئوفيزيــك[

ان مغناطيسي بدون ارجاع به نتـايج حاصـل   ميد
 از دستگاههاي مغناطيسي ديگر

  
 مقادير  روزانة  مبنا

   daily reference values, DRVs 

ــهت [ ــدرج در برچســبهاي   ]غذي ــادير من ــوع مق مجم
ايِ مواد غذاييِ مصرفي در طـول   اطالعات تغذيه

 اي روز، فارغ از هرگونه توصية تغذيه

  
 resistance  مقاومت

درماني، تصميم آگاهانـه يـا    در روان ] شناسـي  وانر[
ناآگاهانـه بــراي عــدم همكـاري بــا درمــانگر در   

 ها برخي زمينه



 مقاومت  انتقالي

 

 مقاومت  انتقالي
   transference resistance 

ــاوي رواندر  ] شناســي روان[ ــار در ك ، مقاومــت بيم
برابر طرح موضوعات ناخودآگاهانه، با سـكوت  

شـده از   تقـل يا ابراز احساسات عشق يا نفرت من
 كاو روانروابط گذشته، به شخص 

  
 مقاومت  به  خوردگي

   corrosion resistance 

توانايي فلز در برابر خوردگي در يـك   ] خوردگي [
 محيط خورنده

  
 abrasion resistance  مقاومت  سايشي

توانــايي مــاده بــراي حفــظ ظــاهر و   ] خــوردگي [
سـاختار اوليـه، هنگـامي كـه در معـرض مــالش      

)rubbing( زنـي   يا كاردك)scraping(    يـا برخـورد
)impingement( گيرد قرار مي 

  
 daily value, DV  مقدار  روزانه

ــهت [ ــواد    ]غذي ــبهاي م ــر روي برچس اصــطالحي ب
غـــذايي، حـــاوي دو دســـته اطالعـــات مرجـــع 

كه يكي مربوط به دريافتهاي روزانـه  ) درصد به(
اسـت و   مقادير روزانة مبناو ديگري مربوط به 

كنندگان در انتخاب رژيم  براي راهنمايي مصرف
  شود غذايي سالم درج مي

  
  اجراي  مقطّع  ←مقطّع  

  
  مقياس  اصلي  ←مقياس  اسمي  

  
 principal scale  مقياس  اصلي

اي بــراي  شــده مقيــاس كــرة ســاده ] بــرداري قشــهن [
ــبت     ــادل نس ــه مع ــين ك توصــيف بيضــوي زم

  شعاعهاي آن دو به يكديگر است
 nominal scale  ياس  اسميمق .متـ 

 verbal map scale  مقياس  توصيفي

نسـبت يـك فاصـلة كوتـاه بـر روي       ] بـرداري  قشهن [
نقشه به همان فاصله بر روي بيضوي زمين كه 

 شود با يك جمله بيان مي
  

 cyclonic scale  مقياس  چرخندي

]ــورفشــار و كــم مقيــاس ســامانه ]جفشــار  هــاي پ
ــدة  ــدي (كوچن ــواج چرخن ــا ام ــا ) ي وردســپهر ب

  كيلومتر 4000تا  1000موج  طولِ
 synoptic scale  مقياس  همديدي .متـ 

  
 dynamic scale  مقياس  ديناميكي

جريـان پيرامـون مـدل بـه جريـان       نسبت ] هوايي[
 پيرامون هواگرد

  
 rust grade scale  زدگي مقياس  زنگ

فلز را در  زدگي زنگمقياسي كه مقدار  ] خوردگي [
 دهد نشان ميواحد سطح 

  
 speed scale  مقياس  سرعت

نوعي مقياس ترسيمي كه با اسـتفاده   ] برداري قشهن [
توان آهنگ سرعت كشتي برداشـت يـا    از آن مي

مسافتي را كه در يك زمان مشخص طـي كـرده   
 راحتي تعيين كرد است به

  
  مقياس  عددي  ←مقياس  طبيعي  

  



  مقاومت  انتقالي

 

 ,deadweight scale  حمل  ظرفيت  مقياس
  displacement scale  

دهنـدة   جدولها و نمودارهـايي كـه نشـان    ] دريـايي [
حسب تن با توجه به  شده بر مقدار بار بارگيري

موجودي سوخت و ديگر عوامـل و نيـز آبخـور    
  كشتي در آب شور يا شيرين است

 numerical scale  مقياس  عددي

نسـبت ابعـاد خطـي نقشـه بـه ابعـاد        ] برداري قشهن [
  شده خطي واقعي بيان

  natural scale  مقياس  طبيعي .متـ 
 fractional scale  مقياس  كسري        

  
 latitude scale  مقياس  عرضي

نــوعي مقيــاس ترســيمي كــه در آن  ] بــرداري قشــهن [
حسب درجـه   هاي شرقي و غربي نقشه بر كناره

 شود بندي مي و دقيقه تقسيم
  

  مقياس  عددي  ←مقياس  كسري  
  

 border scale  مقياس  كناري

مقياسي كه در امتداد لبة نقشه رسـم   ] برداري قشهن [
 شود مي

  
 logarithmic scale  مقياس  لگاريتمي

مقياسي كه بر اساس لگـاريتم اعـداد    ] برداري قشهن [
 مدرج شده باشد پياپيفاصلة  هم

  
 equivalent scale  مقياس  معادل

نسبت فاصلة كوتاهي بر روي نقشـه   ] برداري قشهن [
 ه فاصلة نظير آن بر روي زمينب
  

  مقياس  ويژه  ←مقياس  نسبي  
  

 map scale  مقياس  نقشه

نسبت فاصلة ميان دو نقطه بـر روي   ] برداري قشهن [
 نقشه به فاصلة همان دو نقطه بر روي زمين

  
 particular scale  مقياس  ويژه

نسبت يك فاصـلة بسـيار كوتـاه بـر      ] بـرداري  قشهن [
نقطه و در هر جهت بـه طـول   روي نقشه در هر 

بيضوي كه در تهية نقشـه از آن اسـتفاده شـده    
  است

 relative scale  مقياس  نسبي .متـ 
  

  مقياس  چرخندي  ←مقياس  همديدي  
  

  non‐state nation  ملت  دولتجو
ملت يا قـومي كـه بـراي تشـكيل كشـور       ] ياسيس[

  كند مستقل خود تالش مي
  

 supersonic propeller  ملخ  اَبرصوتي

هـاي آن   ملخي كه بخش اعظم سـطح پـرّه   ] هوايي[
براي كار در سرعت نسـبي اَبرصـوتي طراحـي    

 شده است
  

 ,linen  اي ملزومات  پارچه
  household linen  

ــيش  ] ردشــگريگ [ ــا پ ــا  پوشــاك ي ــد ي ــات بن ملزوم
يـا   اي ميـز  ملزومـات پارچـه  يـا   اي تخـت  پارچه

تـه شـده   كه از الياف كتـان باف  اي ملزومات حوله
 باشد

  



اي ملزومات  حوله  

 

 ,bed linen  اي  تخت ملزومات  پارچه
  bedclothes 

قابـل شستشـوي    اي ملزومـات پارچـه   ] ردشگريگ [
 تخت، مانند مالفه و شمد و روبالشي

  
 table linens  اي  ميز ملزومات  پارچه

ــة   ] ردشــگريگ [ ــزي و دســتمال ســفره و بقي رومي
كــه بــراي مهيــا ســاختن و  اي ملزومــات پارچــه

 رود ز غذا به كار ميچيدن مي

 bathroom linen  اي ملزومات  حوله

 اي ملزومات پارچـه ديگر انواع حوله و  ] ردشگريگ [
 كه در حمام كاربرد دارد

  
 intermestic  المللي ـ بين ملي

روي يك دولـت    ويژگي موضوعات پيش ] ياسيس[
 المللي دارد كه هم جنبة داخلي و هم جنبة بين

  
 ,information source  منبع  اطالعاتي

  information resource 

هر سازمان يا شـخص يـا مـدركي كـه      ] تابداريك [
 شود اطالعات از آن اخذ مي

  
 area source  اي منبع  پهنه

 منابع آلودگي پرشمار در يك منطقه ]زيست محيط[
  

 stationary source  منبع  ثابت

ساختمان يا سازه يـا تأسيسـاتي كـه     ]زيست محيط[
كنـد يـا ممكـن اسـت      آالينده منتشـر مـي  در هوا 

 منتشر كند
  

 mobile source  منبع  متحرك

ــيط[ ــت مح ــاردهندة    ]زيس ــرك انتش ــيء متح ــر ش ه
 آلودگي

  
 non‐point source  اي منبع  نانقطه

آلودگي از يك منطقة گسترده و نه از  ]زيست محيط[
  اي معين نقطه

  
 point source  اي منبع  نقطه

  لودگي منفرد قابل تشخيصهر منبع آ ]زيست محيط[
  

  carcass, casing 2  منجيد
، تـاير بندي يا بخشـي از سـاختار    استخوان ] تاير[

ديگـر   طوقـة تـا   طوقـه هايي كه از يك  شامل اليه
بـر آن قـرار    رويـه هـا و    تسمهاند و  كشيده شده

 گيرند مي

  
 height‐for‐age curve  سن ـ     منحني  قد

قـد كـودك در     زيابينوعي منحني براي ار ]غذيهت [
 سنهاي مختلف در مقايسه با منحني استاندارد

  
 سن ـ منحني  وزن

   weight‐for‐age curve 

نوعي منحني براي ارزيـابي رشـد و وزن    ]غذيـه ت [
كودك در سنهاي مختلف در مقايسه بـا منحنـي   

 بندي درصدي وزن استاندارد رتبه

  
 قد ـ منحني  وزن

   weight‐for‐length curve 

نوعي منحنـي بـراي ارزيـابي رشـد و قـد       ]غذيهت [
كودك در سنهاي مختلف در مقايسه بـا منحنـي   

 استاندارد بدون در نظر گرفتن سن

  



  اي ملزومات  حوله

 

  اي منش  نراندامه
  اي شخصيت  نراندامه  ←

  
 ice prism  منشور  يخي

]وبلوري با سطح بلورين كـامالً آشـكار در    يخ ]ج
 ها ها و وجه سطح قاعده

  
 zone of fire  منطقة  آتش

اي كه در تيررس يك يگان زميني يا  منطقه ] نظامي[
 يك كشتي پشتيبان است

  
 assembly area منطقة  تجمع

منطقة استقرار يگان پيش از آغاز عمليات،  ] نظامي[
 براي تدارك مقدمات الزم

 area of interest منطقة  توجه

منطقة تحت فرمان فرمانده كه متناسب با  ] نظـامي [
اري عمليــات، منطقــة نفــوذ و منــاطق اهــداف جــ

شود و تا خاك دشـمن   همجوار آن را شامل مي
 يابد نيز گسترش مي

  
 separation zone  منطقة  جداسازي

اي كه در آن مسير حركت كشـتيها   منطقه ] دريايي[
در چارچوب طرح جداسازي تـردد از هـم جـدا    

 شده است

  
 register منطقة  صوتي

يك ساز  ترة صوتيِگسبخش خاصي از  ] موسيقي[
 يا صداي انسان يا قطعة موسيقي

  
 ممنوع منطقة  ورود

   vessel exclusion zone 

اي در دريا كه كشتيهاي عبـوري و   منطقه ] دريايي[
 قايقهاي ماهيگيري حق ورود به آن را ندارند

  
 special area  منطقة  ويژه

دليـل شـرايط    اي در دريـا كـه بـه     منطقـه  ] دريايي[
شـناختي و حجـم تـردد     ي و اقيـانوس شناخت بوم

نياز به اجراي روشهاي خاص بـراي پيشـگيري   
 از آلودگي دارد

  
 panoramic tour منظرگشت

مشاهدة نماي كلي يك شهر يـا منطقـه    ] ردشگريگ [
 بدون بازديد از آن

  
  ديد  ←منظره  

  
 distress gun  منورانداز  اضطرار

نـور  اي كـه از آن بـراي پرتـاب م    وسـيله  ] دريايي[
 كنند چتري استفاده مي

  
 cumulative exposure  مواجهة  انباشتي

مجموع دفعاتي كـه يـك انـدامگان در     ]زيسـت  محيط[
مدتي معين بـا يـك مـادة شـيميايي تمـاس پيـدا       

 كند مي
  

 trichobezoar  موبنداك

اي متشكل از مو كه ممكن است باعث  توده ]غذيهت [
 انسداد لولة گوارش شود

  
 information wave  موج  اطالعاتي



 موج  مستقيم
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 اي از تمــدن كــه در آن صــنايعِ مرحلــه ] تابــداريك [
متكي بر پردازش اطالعات در زمرة عوامل غالب 

 در اقتصاد هستند

  
 cold‐front wave  موج  جبهة  سرد

]وجبهة سـرد فشار كه در امتداد  اي كم سامانه ]ج 
 يابد گسترش مي

  
 warm‐front wave  موج  جبهة  گرم

]وجبهـة گـرم  فشار كه در امتداد  اي كم انهسام ]ج 
 يابد گسترش مي

  
 surging  زدگي موج

نقص در عملكرد تونل بـاد كـه مشخصـة     ] هوايي[
ــول در   ــا غيرمعم آن ضــربانهاي بســامدپايين ي

 سرعت و جريان و فشار است
  

  tide wave, tidal wave  موج  كشَندي
اثـر نيروهـاي    موجي كه بـر  ] ي، زمينشناس قيانوسا [

آيـد و دورة تنـاوب بلنـدي     وجود مي كشَندزا به 
  دارد
 direct wave  مستقيمموج  

موجي كه فاصلة ميان چشمه و گيرنده  ]ژئوفيزيك[
 پيمايد را مستقيم مي

  
 Loranthus  موخور

انگلي كـه بـر    نيمه موخورياناي از  سرده ] گيـاهي  [
 كنند هاي درختان چوبي رشد مي روي شاخه

  
 Loranthaceae  موخوريان

ــاهي [ ــره ] گي ــندل تي ــا   اي از ص ــي ي ــانان درخت س
گونة انگلي  850سرده و  65اي با حدود  درختچه

شناسان يازده سـرده و   دار كه برخي از گياه گل
 )mistletoe(نام دارواش  شده به گونة شناخته 450
درون در را نيز  )Viscaceae(دارواشيان تيرة از 

  اند اين تيره قرار داده
  

  case  مورد
فـردي كـه بيمـاري يـا اخـتالل يـا       . 1 ]سالمت علوم[

ــا شــرايط  . 2وضــعيتي خــاص دارد  ــاري ي بيم
اي كه در يك فرد يا جمعيت  خاص مورد مطالعه

  شود يا گروه خاص مشاهده مي
  

 Myrtus  مورد

سبز يا درختـي   اي هميشه سردة درختچه ] گيـاهي  [
كـه بـومي    مورديـان كوتاه با يك يا دو گونـه از  

 و افريقاي شمالي هستند جنوب اروپا
  

 Myrtaceae  مورديان

ــاهي [ ــره ] گي ــا  اي از موردســانان درختچــه تي اي ي
گونـه كـه    3300سـرده و   150 حـدود درختي بـا  

بيشتر در نواحي گرمسـيري پراكنـده هسـتند و    
هـاي ترشـحي    برگهاي اغلب آنها چرمي بـا غـده  

ــد    ــي از اعضــاي آن مانن ــي اســت و برخ روغن
  قتصادي اهميت بسيار دارداز نظر ااوكاليپتوس 
 level‐off position  رازشموقعيت  تَ

موقعيتي كه در آن هواگرد به افـزايش يـا    ] هوايي[
دهد و حركت نسبتاً افقي  كاهش ارتفاع خاتمه مي

 كند را آغاز مي
  

 trichophytobezoar  موگيابنداك

هـاي   مانـده  اي متشكل از مـو و بـاقي   توده ]غذيهت [
ممكن است باعـث انسـداد    نشدة گياهي كه هضم

 لولة گوارش شود



  موج  مستقيم

 

  
 dehairing  موگيري

جدا كردن مو از پوست الشه از طريق  ]غذا نّاوريف [
قرار دادن يا كز دادن يا روشهاي   در آب جوش

 شيميايي
  

 polyatomic molecule مولكول  چنداتمي

 مولكولي با بيش از دو اتم ] شيمي[

  
 mummy  موميايي

د انسان يا حيـوان كـه بافتهـاي    جس ] شناسي باستان[
 آن به شيوة طبيعي يا مصنوعي حفظ شده باشد

  
 mummification  موميايي كردن

روشي براي حفظ جسـد كـه در آن    ] شناسي باستان[
امعاواحشا و مغز را پيش از خواباندن جسد در 

كردنـد و سـپس    كربنات سديم از بدن خارج مي
 پيچيدند اي مي در نوارهاي پارچه

  
 ,mummy mask  نقاب اييمومي

  mummy portrait 

نقابي گچـي يـا چـوبي كـه سـيماي       ] شناسي باستان[
كردند و آن را بر  متوفي را بر روي آن نقش مي

 دادند شده قرار مي روي سر جسد موميايي
 pilus مويك

مانند ظريفـي كـه بـه تعـداد      زائدة رشته ]ميكرب [
شود  فراوان در سطح برخي از باكتريها يافت مي

و خصوصــيات پــادگني و عملكردهــاي جنســي  
 گيرد ياخته از آن منشأ مي

  
 pilin مويكينه

 باكتري مويكدهندة  پروتئين تشكيل ]ميكرب [

  
 supercooled fog  سرد مه  اَبر

]ــو ــاي    ]ج ــايع در دم ــاي آب م ــه داراي قطركه م
 تر از صفر درجة سلسيوس پايين

  
 bedding ground  مهاربند

 بري حل بستن بالون بينهم ]جنگل[
  

  بند مهار  ريل  ←مهار  تراورس  
  

 impulse control  مهار  تكانه

هــاي  تكانــهتحــت اختيــار درآوردن  ] شناســي روان[
 جنسي و پرخاشگرانه

  
 ,tie anchor, ballast check  بند مهار  ريل

  sleeper anchor, ballast anchor 

اي ايجـاد  اي از سنگ يـا بـتن كـه بـر     قطعه ] ريلي[
مقاومت اضافي ميان پارسـنگ و عرشـة پلهـاي    

  گذارند بتني كار مي
  مهار  تراورس .متـ 

  
 breaker  مهاراليه

 منجيدمنسوجي با پوشش الستيكي كه بين  ] تاير[
، منجيدگيرد و ضمن حفاظت از  قرار مي رويهو 

 كند را نيز تقويت مي رويه

 ,spina bifida  شكاف مهره
  hydrocele spinalis, cleft spine 

صـورت    هـا بـه   شكاف مادرزاد مهره ] پزشـكي  پاية[
 آشكار يا پنهان

  



بر مهمات  

 

 شكاف  آشكار مهره
   spina bifida manifesta, 

  spina bifida aperta   
يــ كــه از روي ســطح  شــكاف مهــره ] پزشــكي پايــة[

خارجي بدن قابل تشخيص است و شـامل همـة   
دكي از اي و شـمار انـ   شكافهاي كيسه انواع مهره
  شود شكافهاي پنهان نيز مي انواع مهره

  
 شكاف  پسين مهره

   spina bifida posterior   
زدگـي   ي كه در آن بيرون شكاف مهره ] پزشكي پاية[

 ها رخ دهد سمت پسين ستون مهره به 

  
 spina bifida occulta  شكاف  پنهان مهره

ي كـه آسـيبهاي آن درون    شـكاف  مهره ] پزشكي پاية[
مانـد و از روي سـطح    ها بـاقي مـي   هرهستون م 

  خارجي بدن قابل تشخيص نيست
  

 شكاف  پيشين مهره
   spina bifida anterior 

زدگي به  ي كه در آن بيرون شكاف مهره ] پزشكي پاية[
ها رخ دهد و اغلـب بـا    مهره  سمت پيشين ستون 

شـكمي و   )viscera(اندرونـة  / رشد ناقص احشـا 
 صدري همراه است

  
 اي ف  كيسهشكا مهره

   spina bifida cystica 

زدگـي   ي كه در آن بيرون شكاف مهره ] پزشكي پاية[
 گيرد مانندي شكل مي كيسه

  بر ناو  مهمات  ←  بر مهمات
  

 مهمات  تهديدنگر
  threat‐oriented munitions 

سـازي تهديـدهاي    مهماتي كه براي خنثـي  ] نظامي[
 شود معيني در نظر گرفته مي

  
 dud  نكرده ملمهمات  ع

طور كه بايد مسلح  مهماتي كه از ابتدا آن  ] نظـامي [
 نشده يا پس از مسلح شدن عمل نكرده است

  
 intermediate support spar  دكل ميان

 دكل تهو  سردكلواقع در بين  دكل درختي ]جنگل[
 چنددهانه نقالة سيمبراي نگهداري 

  
  mean rise of tide  ميانگين  خيز  كشَند

ارتفاع ميانگين فراكشَند  ] يبردار ي، نقشهشناس يانوسقا [
  باالي سطح مبنا

  
 راه ميانگين  سرعت  قطعه

   space mean speed, 
  average travel speed 

ميانگين سرعت جريان عبـور كـه بـا     ] شهري درون[
توجه به نسبت طول يك قطعه از راه به ميانگين 

سـبه  زمان سفر وسـايل نقليـه در آن قطعـه محا   
 شود مي

  
 اي ميانگين  سرعت  لحظه

   time mean speed 

ميانگين سـرعت خودروهـايي كـه از     ] شهري درون[
 كنند يك نقطه در راه يا خط عبور گذر مي

  
 ,body ply insert, squeegee  ال ميان

  insulation 

الية بسيار نازك الستيكي كه موجب كاهش  ] تاير[
 شود ها مي تمركز تنش بين اليه



  بر مهمات

 

  
 ,mesencephalon, midbrain  مغز ميان

  midbrain vesicle  
بخشي از مغز كه از بخش مياني سـه   ] پزشكي پاية[

  يابد حفرة اولية لولة عصبي روياني تكوين مي
  

 mesencephalotomy  مغزبري ميان

ويـژه   بـه  مغز ميانايجاد برشهايي در  ] پزشكي پاية[
ين در صفحة اتصالي مسيرهاي درد، براي تسك

 درد

  
 Dianthus  ميخك

اي از ميخكيـان اغلـب علفـي كوتـاه      سرده ] گياهي [
گونـه كـه در    300ساله يا چندساله با حـدود   يك

هاي اين سرده  رويند؛ تمام گونه حاشية باغها مي
عمدتاً بومي نيمكرة شرقي هسـتند و در نـواحي   

 شوند اي يافت مي مديترانه
  

 Pittosporum  ميخك  درختي

گونـة   200سـانان بـا    اي از كـرفس  ردهس ] گيـاهي  [
متـر كـه    30تا  2اي به ارتفاع  درختي يا درختچه

داراي برگهــاي ســاده بــا آرايــش مــارپيچي يــا  
فراهم و حاشية صاف يـا كمـي مـواج و گلهـاي     
خوشبو به صورت منفـرد يـا چتـري يـا ديهـيم      
ــوبي دارد و    ــينة چـ ــا پوشـ ــوة آنهـ ــت؛ ميـ اسـ

پوشـيده شـده   مانندي  هايشان با مادة صمغ دانه
 است

  
 Pittosporaceae  درختيان ميخك

ــاهي [ ــره ] گي ــرفس تي ــا   اي از ك ــي ي ــانان درخت س
گونه  200اي يا باالرونده با ده سرده و  درختچه

 رويند كه در مناطق استوايي و گرمسيري مي

 snowfield  ميدان  برف

]وپهنة وسيعي از زمين پوشيده از برف يـا  . 1 ]ج
  نسـبتاً همـوار و يكنواخـت   يخ با سيما و تركيبي 

اي با پوشش بـرف   در يخسارشناسي، منطقه. 2
 دائمي

  
 ash field  ميدان  خاكستر

وبــيش مشخصــي پوشــيده از  ناحيــة كــم ] زمــين[
 خاكستر آتشفشاني

  
 lava field  ميدان  گدازه

وبــيش مشخصــي پوشــيده از  ناحيــة كــم ] زمــين[
 هاي گدازه روانه

  
 ,gravity field  ميدان  گراني

  gravitational field 
ميدان ربـايش گرانشـي در سـطح يـك      ]ژئوفيزيك[

  سياره يا ديگر اجسام آسماني
 Earth’s gravity field  ميدان  گراني  زمين .متـ 

  
  ميدان  گراني  ←ميدان  گراني  زمين  

  

 ice field  ميدان  يخ

]ويا كالهـك يخـي    دريايخاي وسيع از يخِ  پهنه ]ج
 يخ فالتيا 

  
  adjusted rate  يافته ان  تعديلميز

اي كه ميزان يـك رخـداد را در    سنجه ]سالمت علوم[
يك جمعيت در مدت زمان معـين بـا اسـتفاده از    

  كند روش تعديل معين مي
  

 ميزان  جريان  پياده
   pedestrian flow rate 



شناسي ميكرب  

 

تعداد افرادي كه از يك نقطه در واحد  ] شهري درون[
 كنند زمان عبور مي

 دهي يان  خدمتميزان  جر
   service flow rate 

اي  حداكثر تعداد افراد يا وسايل نقليـه  ] شهري درون[
توانند به طور پيوسته در وضعيت عـادي   كه مي

اي از راه مطابق بـا   و در زمان مشخص از قطعه
 مقررات و با حفظ سطح كارايي تردد كنند

  
  crude rate  ميزان  خام

ني وقوع يك رخداد اي كه فراوا سنجه ]سالمت علوم[
را در كل جمعيـت در مـدت زمـان معـين نشـان      

  دهد مي
  

 ميزان  كاني  استخوان
   bone mineral content, BMC 

يافته در بدن قبـل از   مقدار استخوان تجمع ]غذيهت [
حسـب گـرم در يـك سـانتيمتر      قطع رشد كه بر

 شود مكعب استخوان بيان مي

  
  specific rate  ميزان  ويژه

اي كه فراواني وقوع يك رخداد  سنجه ]متسال علوم[
را در يك زيرگروه خـاص از جمعيـت در مـدت    

  دهد زمان معين نشان مي

  
 microbe ميكرب

ــدامگانهاي ميكروســكوپي شــامل  . 1 ]ميكــرب [ ان
ها  ياخته برخي جلبكها و باكتريها و قارچها و تك

هــر انــدامگان ميكروســـكوپي   . 2و ويروســها  
 زا بيماري

  

 microbistatic انايست ميكرب

هر مـاده يـا عـاملي كـه رشـد و تكثيـر        ]ميكرب [
هـاي موجـود در    ميكربكم برخي از انواع   دست

 كند فضاي تحت اثر خود را متوقف مي

 microbiology شناسي ميكرب

ــرب [ ــات و   ]ميك ــدامگانها و ارتباط ــة ريزان مطالع
 اثرات آنها بر ديگر اندامگانها و نيز محيط

  

 باليني  شناسي ميكرب
  clinical microbiology 

ــه  شناســي ميكــرباي از  شــاخه ]ميكــرب [ ــه ب ك
 پردازد مطالعة بيماريهاي عفوني مي

  

 شناسي  پزشكي ميكرب
  medical microbiology 

ــه  شناســي ميكــرباي از  شــاخه ]ميكــرب [ ــه ب ك
زا در انســـان  هـــاي بيمـــاري ميكـــربمطالعـــة 

 پردازد مي
  

 شناسي  صنعتي ميكرب
  industrial microbiology 

شناسي كه به نحـوة   اي از ميكرب شاخه ]ميكرب [
هـاي ميكربـي    هـا يـا فـراورده    ميكرباستفاده از 

براي توليد مـواد غـذايي و كاالهـاي آرايشـي و     
بهداشتي و جز آن در مقياس صنعتي يا تجـاري  

 پردازد مي
  

 شناسي  محيطي ميكرب
  environmental microbiology 

ــه  شناســي ميكــرباي از  شــاخه ]بميكــر [ ــه ب ك
زيسـت   هـا و محـيط   ميكـرب كـنش   مطالعة بـرهم 

 پردازد مي
  

 شناسي  مولكولي ميكرب



  مغناطيسي   مين

 

  molecular microbiology 

هـــا بـــا اســـتفاده از  ميكـــربمطالعـــة  ]ميكـــرب [
 فنّاوريهاي تشخيص مولكولي

  
 microbicide كُش ميكرب

جود هاي مو ميكربهر ماده يا عاملي كه  ]ميكـرب  [
 كشد در فضاي تحت اثر خود را مي

  ميكروسكوپ  فراصوتي
  ريزبين  فراصوتي  ←

  
 stud weld  جوش ميل

اتصال ميان يك ميلـه يـا پايـه و قطعـة      ] متالورژي[
 اصلي

  
  inclinometer  سنج ميل

گيري زاويـة ميـل    اي براي اندازه وسيله ]ژئوفيزيك[
  مغناطيسي

  
 tie bar  ميلة  اتصال

اي كـه در محـل    ميلة فـوالدي خميـده   ] شهري درون[
  براي جلوگيري از جدا )slab( اتصال دالهاي بتني

  گذارند شدن آنها از يكديگر كار مي
  

 fuse pin, fuse bolt  ميلة  محافظ

رتنش    ] هوايي[ اتصال ضعيف مكانيكي در نقطـة پـ
 سازه مانند موتور و ارابة فرود

  
 mine sweeper روب مين

اي كـــه بـــه  ي پيشـــرفتهشـــناور چـــوب ] نظـــامي[
ــژة    ــزات وي ــاي غيرمغناطيســي و تجهي موتوره

روبش مينهاي ضربتي و صـوتي و مغناطيسـي   
 مجهز است

  
 mine sweeping روبي مين

 روب مينبا آوري مينهاي دريايي  جمع ] نظامي[
  

 contact mine اي ضربه   مين

مينـي كـه بـه محـض اصـابت بـه چيـزي         ] نظامي[
 شود منفجر مي

 mine layer, mine planter ship گذار مين

گـذاري طراحـي و    شناوري كه ويژة مـين  ] نظامي[
 ساخته شده است



مغناطيسي   مين  

 

 magnetic mine مغناطيسي   مين

ميني كه در ميدان مغناطيسي هـدف عمـل    ] نظامي[
 كند مي

 



  

  ن
 Dodonaea  ناتَرَك

اي يا درختي با برگهاي  اي درختچه سرده ] گياهي [
ة پوشـينة مشـبك كـه    متناوب و چسبناك و ميو
 رويند در نواحي گرمسيري مي

  

 Sapindaceae  ناتَرَكيان

بـا   )Sapindales(سـانان   اي از نـاتَرَك  تيره ] گياهي [
گونــه كــه عمــدتاً در  1600ســرده و  135حــدود 

گرمســيري مرطــوب  نــواحي گرمســيري و نيمــه
ويژه در نواحي گرمسيري امريكا فراوان يافت  به
اي و  ها درختي و درختچههاي آن شوند؛ گونه مي

 باالرونده و علفي پيچنده است
  

 halfsib  ناتني

هر يك از افـرادي كـه تنهـا داراي يـك      ] شناسي ژن[
 والد مشترك هستند

  

 halfsib mating  آميزي ناتني

هايي كه تنها يك والد  آميزش بين زاده ] شناسـي  ژن[
 مشترك دارند

  

 impurity  ناخالصي

ناخواسته بـا مـادة مـورد     اي كه ماده ]زيست محيط[
 نظر آميخته شده است

 non‐heme iron  آهن ناخون

آيد و  دست مي  آهني كه از منابع گياهي به ]غذيهت [
 شود جذب نمي آهن خونبه خوبي 

  
 Ulmus  نارون

 با حدود هجده گونةنارونيان اي از  سرده ] گياهي [
انداز زينتي كه در منـاطق   درختي جنگلي و سايه

  روينـد و بسـياري از آنهـا بـه     لي ميمعتدل شما
خاطر ارتفاع زيـاد و شـاخ و بـرگ زيبـا كاشـته      

شوند؛ برگهاي آنها داراي قاعدة نامتقارن بـا   مي
اي اسـت و گلهـاي بـدون     حاشية دوبـار دندانـه  

هايي  گلبرگ آنها قبل از پيدايش برگها در خوشه
  شوند هاي ساقه ظاهر مي در محل گره

  
 Ulmaceae  نارونيان

ســانان درختــي يــا  ســرخ اي از گــل تيــره ] يــاهيگ [
دار بـا پـانزده    سبز يـا خـزان   اي هميشه درختچه
گونه كه در نواحي معتـدل شـمالي    200سرده و 

رويند؛ برگهاي آنها معموالً ساده بـا آرايـش    مي



مغناطيسي   مين  

 

ــيه  ــاوب و حاش ــه   متن ــا دندان ــاف ي دار و  اي ص
اي معموالً نامتقارن اسـت و داراي گلهـاي    قاعده
 جنسي يا دوجنسي هستند وچك تكغالباً ك

 abiogenesis زايي نازيست

خـودي موجـود    به وجود آمدن خودبه ] شناسي ژن[
  جان زنده از مواد بي

 خودي زايش  خودبه .متـ 
   spontaneous generation 
  

  deaf 1  1ناشنوا
فــردي كــه آســتانة شــنوايي دو  ] شناســي نواييشــ [

  بل است دسي 90گوش او بيش از 
  

  deaf 2  2ناشنوا
ويژگي فردي كه آستانة شـنوايي   ] شناسي نواييش [

  بل است دسي 90دو گوش او بيش از 
  

  deafness, anacusis  ناشنوايي
بسيار عميق با آستانة  شنوايي كم ] شناسي نواييش [

بل كه در آن فراگيـري   دسي 90شنوايي بيش از 
كننـده و روشـهاي    زبـان گفتـاري بـدون تقويـت    

  پذير نيست مكانآموزشي ويژه ا
 شنوايي  عميق كم. متـ 

  profound hearing impairment, 
 profound hearing loss  

  
 ناشنوايي  پسازباني

   postlingual deafness, 
  postlinguistic deafness  

كه پـس از رشـد    ناشنوايينوعي  ] شناسي نواييش [
  دهد گفتار و زبان رخ مي

  
 ناشنوايي  پيشازباني

   prelingual deafness, 
  prelinguistic deafness  

كه پيش از رشـد   ناشنوايينوعي  ] شناسي نواييش [
  دهد گفتار و زبان رخ مي
 congenital deafnessناشنوايي  مادرزاد

كه معموالً پيش  شنوايي عميقي كم ] شناسي نواييش [
 دهد از تولد يا در هنگام آن رخ مي

  
  central deafness  ناشنوايي  مركزي

ــ [ ــنوايينـــوعي  ] شناســـي نواييشـ ناشـــي از  ناشـ
ديدگي مسـيرهاي عصـبي يـا اخـتالل در      آسيب

  مركز شنوايي مغز
  

 DNA vector  ناقل  دنا

هر گونه ساختار دنايي، ماننـد ژنگـان    ] شناسـي  ژن[
ويروســها، كــه بتوانــد اطالعــات ژنــي را از يــك 

 ياخته به ياختة ديگر منتقل كند
  

 ,shuttle vector  يناقل  دوكاركرد
  bifunctional vector 

ناقلي كـه قـادر بـه همتاسـازي در دو      ] شناسي ژن[
 گونة نامرتبط است

  
 نامتقارني  اطالعاتي

   information asymmetry 

وضعيتي ناظر بر تراكنش اطالعاتي كـه   ] تابداريك [
در آن اطالعــات يــك طــرف بيشــتر يــا بهتــر از 

 طرف مقابل است
  

 namestone  سنگ نام

سنگي كه بر روي آن عباراتي كنده  ] شناسـي  باستان[
شده باشد و از آن براي مشخص كردن گور يـا  

 هر محل ديگري استفاده كرده باشند



  نامولد

 

  
 nongenerator  نامولد

كـه بتـوان    Gعضوي از گروه مفروض ] رياضـي [
شـامل ايـن    كـه  Gآن را از هر مجموعـة مولـد  

 عنصر است، حذف كرد
 meat emulsion  ناميزة  گوشت

هـاي   فراوردة گوشـتي شـامل نـاميزه    ]غذا نّاوريف [
هاي مصرفي در صنعت  سوسيس و ديگر ناميزه

گوشت كه از دو فاز پيوسـته، يعنـي پـروتئين و    
آب، و پراكنده، يعني ذرات چربي، تشـكيل شـده   

 است
  

 navigation  ناوبري

علم و مهـارت هـدايت    ] يي، ريلي، هوايريايدشهري،  درون[
وسايل نقليه اعم از دريايي و هـوايي و  و واپايي 

 اي شهري و جاده ريلي و درون
  

 flotilla ناوتيپ

  پشـتيباني  ـ   بنـدي اداري  نـوعي تقسـيم  . 1 ] نظامي[
نيروهــا در نيــروي دريــايي شــامل دو يــا چنــد  

ــاوگروه  ــا  . 2ن ــوعي ســازماندهي راهكنشــي ي ن
ي در نيـروي دريـايي شـامل دو يـا چنـد      عمليات

و همراه بـا نـاو سـرفرماندهي يـا نـاو       ناوگروه
 يا هر دو )tender(پشتيباني 

  
 ,man of war, fighting ship ناو  جنگي

  armed naval ship, warship  
كشتي جنگي يـا كشـتي دريـايي مسـلح و      ] نظامي[

شــناورهايي ماننــد آنهــا كــه متعلــق بــه نيــروي 
 تدريايي اس

  
 division ناودسته

  ــ  دي اداريـنـب مـيـقسـن تـريـت اي ايهـپ. 1 ] نظامي[
پشتيباني نيروها در نيروي دريايي چه بـر روي  

نـوعي ســازماندهي  . 2كشـتي و چـه در سـاحل    
راهكنشــي يــا عمليــاتي در نيــروي دريــايي كــه  

و شـامل دو يـا چنـد نـاو      ناوگروهزيرمجموعة 
 است

  
 nutation  ناوش

ييرات منظم زاوية بين محور چرخش و تغ ]فيزيك[
  محور حركت تقديمي

 رقص  محوري .متـ 
  

  قابل  ناوبري  ←پذير   ناوش
  

  قابليت  ناوبري  ←پذيري   ناوش
  

  ناوش  فضاي  اطالعاتي
    navigation of information space 

پويش ميان مصنوعات و كـارگزاران و   ] تابداريك [
اليتهايي كه به ايـن  ابزارهاي اطالعاتي و تمام فع

 گيرد منظور صورت مي
  

 primitive groove  ناوك  آغازين

ناودان كوچك مياني در امتداد طـولي   ] پزشكي پاية[
  شيار آغازين رويان

 .ناوك در اينجا به معناي ناودان يا شيار كوچك است *
  

 task fleet  ناوگان  رزمي

واحــدي شــامل تعــدادي يگــان شــناور و  ] نظــامي[
براي انجـام يـك مأموريـت خـاص كـه      پروازي 

 ممكن است استمرار داشته باشد
  

 squadron 2 ناوگروه



 ناميزة  گوشت

 

3

پشـتيباني   ـ  بنـدي اداري  نـوعي تقسـيم  . 1 ] نظامي[
نيروها در نيروي دريايي، بزرگتر از ناودسته و 

ــوچكتر از  ــپكـ ــازماندهي . 2 ناوتيـ ــوعي سـ نـ
راهكنشي يا عملياتي در نيـروي دريـايي شـامل    

 يشتريا ب ناودستهدو 
  

 خاكي ناوگروه  آب
  amphibious squadron 

 assault(مجموعة چند ناو نيروبر هجومي ] نظـامي [

shipping( خــاكي كــه بــراي حمــل نيروهــا و   آب
خـاكي مـورد    تجهيزات در عمليـات هجـومي آب  

 گيرد استفاده قرار مي
 ammunition ship  بر ناو  مهمات

بـراي  ناوي جنگي كه ويژة حمـل مهمـات    ] نظامي[
ناوها و هواگردهاي نيروي دريايي طراحي شده 

  يا تغيير كاربري داده است
  بر مهمات .متـ 

  
 anharmonicity ناهماهنگي

ميزان انحـراف ارتعـاش يـك مولكـول از      ] شـيمي [
 گر متناظر با آن حركت يك نوسان

  
 grade separation  سازي ناهمسطح

ــا   ] شــهري درون[ جداســازي عمــودي در تقاطعهــا ب
  هاي ناهمسطح ستفاده از سازها
  

 ناهمگني  اطالعاتي
   information heterogeneity 

وجود تفاوتهاي نحـوي و سـاختاري و    ] تابداريك [
 هاي مختلف اطالعاتي معنايي در ميان سامانه

  
 balloon astronomy نجوم  بالوني

هـاي   مطالعة اجرام آسماني در اليه ] رصـدي  جومن  [
سازي تابش الكترومغناطيسـي  باالي جو و آشكار

رسـد، از   موجهايي كه به سطح زمين نمي در طولِ
 شود طريق تجهيزاتي كه بر روي بالون نصب مي

  
 X‐ray astronomy نجوم  پرتوايكس

بخشي از علم نجوم كه به مطالعـة   ] رصدي جومن  [
پرتوهــاي نجــومي در بــازة طيفــي پرتــو ايكــس 

 پردازد مي

  
 gamma‐ray astronomy نجوم  پرتوگاما

بخشي از علم نجوم كه به مطالعـة   ] رصدي جومن  [
 پردازد هاي فرازميني مي پرتوهاي گاما از چشمه

 radar astronomy نجوم  راداري

بخشـي از علـم نجـوم كـه اجـرام       ] رصدي جومن  [
داخــل منظومــة شمســي را از طريــق ارســال و  

 كند دريافت بازتاب امواج راديويي مطالعه مي
  

 radio astronomy وم  راديويينج

مطالعة اجـرام آسـماني از طريـق     ] رصـدي  جومن  [
آشكارسازي و تحليـل امـواج الكترومغناطيسـي    

  ِموجهاي راديويي در بازة طول
  

 ultraviolet astronomy نجوم  فرابنفش

بخشي از علم نجوم كه به مطالعـة   ] رصدي جومن  [
ش پرتوهــاي نجــومي در بــازة طيفــيِ فــرابنف    

 پردازد مي
  

 نجوم  فرابنفش  فرين
  extreme ultraviolet astronomy 



  نجوم  موشكي

 

كـه بـه    نجـوم فـرابنفش  بخشي از  ] رصدي جومن  [
ــازة   ــة پرتوهــاي نجــومي در ب ــا  10مطالع  90ت

 پردازد نانومتر مي
  

 infrared astronomy نجوم  فروسرخ

بخشي از علم نجوم كه به مطالعـة   ] رصدي جومن  [
ــاي الكتر ــي  پرتوهـ ــازة طيفـ ــاطيس در بـ ومغنـ

 پردازد فروسرخ مي
  

 satellite astronomy اي نجوم  ماهواره

مطالعـة اجـرام نجـومي بـه كمـك       ] رصدي جومن  [
 ها ابزارهاي رصدي سوار بر ماهواره

  

 rocket astronomy نجوم  موشكي

بخشي از علم نجوم كـه در آن بـه    ] رصدي جومن  [
ــي اج   ــابش الكترومغناطيسـ ــة تـ ــي مطالعـ رامـ

د كـه در ارتفاعـات بـيش از چهارصـد     نپرداز مي
ــل    ــا فرســتادن موشــك قاب ــين ب ــومتري زم كيل

 دستيابي است

 neutrino astronomy نجوم  نوترينو

ــومن  [ ــدي ج ــمه   ] رص ــة چش ــد و مطالع ــاي  رص ه
  نوترينوي خورشيدي و فراخورشيدي

  
 myelocele  بروني نخاع

ت علـ  زدگـي لولـة عصـبي بـه      بيـرون  ] پزشكي پاية[
 ها آسيب يا نارسايي ستون مهره

  
 ,syringomyelia گشادگي نخاع

cavitary myelitis, hydrosyringomyelia, 
Morvan's syndrome, myelosyringosis, 

  syringomyelic syndrome, 
  syringomyelus  

افزايش حجم و قطر مجـراي مركـزي    ] پزشكي پاية[
  نخاع

  
 نخاعي ـ مغزپسيني

   myelencephalospinal 

 و نخاع مغز پسينمربوط به  ] پزشكي پاية[

  
 ـ مغزپيشاپسيني نخاعي 

   metencephalospinal 

 و نخاع مغز پيشاپسينمربوط به  ] پزشكي پاية[

  
  phallus  نراندامه

 بازنمود رواني قضيب ] شناسي روان[

  
 phallocentric  مدار نراندامه

ن بـاور  ني بر ايـ تويژگي ديدگاهي مب ] شناسـي  روان[
بخش مقدس و منبع قدرت  يك هستي نراندامهكه 

 يا نماد باروري است

  
 phallocentrism  مداري نراندامه

ــي روان[ ــوري     ] شناس ــش مح ــر نق ــه ب ــدگاهي ك دي
 در مسائل رواني تأكيد دارد نراندامه

  
 peak hour price  نرخ  ساعت  اوج

  نرخ كرايه در ساعات اوج ] شهري درون[
  

  measurement rate  نرخ  كراية  حجمي
  نرخ كراية فرست كاالهاي حجمي ] دريايي[
  

 گذاري  ساعت  اوج  نرخ
   peak hour pricing 



 نجوم  نوترينو

 

  تعيين نرخ كرايه در ساعات اوج ] شهري درون[
  

 softwood  چوب نرم

ــان ســوزني  ]جنگــل[ ــرگ و برخــي  چــوب درخت ب
كـه از لحـاظ سـاختاري     يـ  چوب سختدرختان 

 داراي چوب نرم هستند

  
 fail‐soft  رابخ نرم

ــهر درون[ ــوايي ش ــي، ه ــامانه  ] ي، ريل ــي س ــه  ويژگ اي ك
اي در عملكـرد آن   رغم بـروز خرابـي، وقفـه    علي

  يابد دهد و تنها كارايي آن كاهش مي روي نمي
  

 ,peak/base ratio  نسبت  اوج  به  مبنا
  peak/off‐peak ratio 

نسبت تعداد وسايل نقليـة عمـومي   . 1 ] شهري درون[
نسـبت تعـداد   . 2اوج به ساعت مبنـا  در ساعات 
شـده در سـاعات اوج بـه سـاعت      جا مسافر جابه

 مبنا
  

 grafting ratio نسبت  پيوندزني

، نسـبت بسـپار   بسـپارش پيونـدي   هـم در  ] شيمي[
 پيوندخورده به بسپار اوليه

 نسبت  تبادل  تنفسي
   respiratory exchange ratio, RER 

بـدن تقسـيم    اكسيد توليدشده در دي مقدار كربن
بر مقدار اكسيژن مصرفي در هنگـام دگرگشـت   

 دريافت رژيمي

  
 contraction ratio  نسبت  تنگش

نسبت سـطح مقطـع بيشـينه بـه سـطح      . 1 ] هوايي[
نسبت . 2مقطع آزمونگاه در تونل باد زيرصوتي 

به سطح مقطع گلويي در  تنگهسطح مقطع ابتداي 
 تونل باد اَبرصوتي

  
 green ratio  نسبت  سبز

نسبت زمان سبز مؤثر بـراي حركـت    ] شهري درون[
 دار به مدت چرخه در يك تقاطع چراغ

  
 age ratio  نسبت  سني

نسبت درختان جـوان بـه بـالغ كـه ممكـن       ]جنگل[
 است معياري براي حاصلخيزي باشد

  
 ,deadweight ratio نسبت  ظرفيت  حمل

 deadweight displacement coefficient  
جـايي   ظرفيت حمل به ميزان جابـه نسبت  ] دريايي[

  شده آبخور در حالت بارگيري
  

 area ratio  نسبت  مساحت

نســبت مســاحت بــال بــه مجــذور انــدازة  ] هـوايي [
 دهانة آن

  
 ,aspect ratio  نسبت  منظري

  aspect ratio of wings 

بـه   )wingspan(نسبت مجذور دهانـة بـال    ] هوايي[
 مساحت آن

 beacon  فرست نشان

اي با   دهـگيرنـ  دهـرستنـف ] يهوايمخابرات، ي، هرش درون[
برد كوتاه كه ارتباط بين وسايل نقليه و مديريت 

 سازد پذير مي ونقل را امكان حمل
  

 فرست  چندجهته نشان
   non‐directional beacon, 
   non‐directional radio beacon, NDB 



  نشانگان  خستگي  مزمن

 

فرست راديـويي از جملـه تجهيـزات     نشان ] هوايي[
است كه براي هدايت هـواگرد در همـة    اي زميني

 كند جهات نشانك ارسال مي
  

 فرست  همراه نشان
  personal locator beacon 

ــامي[ ــان    ] نظ ــويي مك ــت رادي ــان فرس ــا و  نش نم
اي كه در مواقـع اضـطراري و در طـي     دوسويه

عمليات امداد و نجـات امكـان رديـابي نفـرات را     
 كند فراهم مي

  

 نشانگان  بازغذادهي
   refeeding syndrome 

نشانگاني شامل افزايش ميزان برخي مواد  ]غذيهت [
كاني در خون بر اثر ورود ناگهاني مواد مغـذي  
به آن، عموماً پس از يك دوره محروميت غذايي، 

 كه ممكن است منجر به مرگ فرد شود
  

 نشانگان  خستگي  اطالعاتي
   information fatigue syndrome, IFS 

خستگي و فشـار ناشـي از مواجهـه بـا      ] تابداريك [
 حجم زياد اطالعات

  

 نشانگان  خستگي  مزمن
   chronic fatigue syndrome, CFS 

بيماري مزمني با علت ناشـناخته كـه    ] شناسي روان[
و  خســتگيهــاي آن عبــارت اســت از  مشخصــه

ــه     ــبيه ب ــي ش ــمي و عالئم ــت جس ــاهش فعالي ك
  آنفلوانزا و گاه افسردگي

 وسازي نشانگان  سوخت
   metabolic syndrome 

وســازي كــه  مجموعــة اخــتالالت ســوخت ]غذيـه ت [
 ويژگي آنها مقاومت در برابر انسولين است

  

 نشانگر  حد  رفتگي
   tread wear indicator, TWI 

در عمـق   رويههاي شيارهايي در كف  زائده ] تاير[
، تا آن عمق آجاينچي كه در صورت رفتگي  322
 شود استفاده مي غيرقابل تاير

  
 ,biological indicator  نشانگر  زيستي

  bioindicator 

هـــاي گونـــاگون  هـــر يـــك از رده ]زيســـت محـــيط[
تـوان از آنهـا بـه عنـوان      ريزاندامگانهايي كه مي

شاخص سطوح آلودگي تركيبـات آلـي اسـتفاده    
 كرد

  
 genetic marker  شناختي نشانگر  ژن

ــا رخشــاخص ژ ] شناســي ژن[ ــاني ي نمــودي كــه  نگ
  آساني بتوان آن را تشخيص داد به

  

  logo  واره نشان
نمادي خاص يك شركت يـا سـازمان بـه     ]موميع[

ــراي     ــرح، ب ــا ط ــت ي ــا عالم صــورت تصــوير ي
 تشخيص سريع و راحت آن

  

وبرف لنشانة  گ  mud and snow, 
  M&S, M/S, M+S 

كند  تاير كه مشخص مي ديوارةاي بر  نشانه ] تاير[
در زمستان، در هنگام برف و گل و سـرما،   تاير

 كاركرد مطلوبي دارد
  

 bead seat  نشيمن  طوقه

بر روي آن  تايركه  )rim(ناحية داخلي رينگ  ] تاير[
 شود بندي هم مي گيرد و آب قرار مي

 freeway surveillance  نظارت  آزادراه

ــهري درون[ ــه   ] ش ــايش لحظ ــايش و واپ ــه پ ــة  ب لحظ
 راهعملكردهاي آزاد



وسازي نشانگان  سوخت  

 

  
 transport theory  نظرية  ترابرد

ــك[ ــاخه ]فيزي ــة   ش ــاري و نظري ــك آم اي از مكاني
رد  پديدهجنبشي كه با توصيف آماري  هاي ترابـ 

 مولكولها سروكار دارد
  

 long‐cycle theory  نظرية  چرخة  سلطه

اي كه بـر پايـة آن تحـوالت نظـام      نظريه ] ياسـي س[
بـه   الملـل الگـويي مشـخص و تكـراري دارد     بين

نحــوي كــه پــس از پايــان يــك دورة طــوالني و 
فراگيرِ چيرگـيِ يـك قـدرت بـر بخـش مهمـي از       

شود كه معموالً بـا   اي ديگر آغاز مي جهان دوره
 جنگ همراه است

  
 اي  نوترينو نظرية  دومؤلفه

   two‐component neutrino theory 

اي كه بـر اسـاس آن جـرم سـكون      نظريه ]فيزيك[
ــو ــادنوترينو  نوترين ــر دو صــفر اســت و   وپ ه
ــواســپين  ــا جهــت حركــت آن   نوترين هميشــه ب

بـا جهـت حركـت     پادنوترينوپادموازي و اسپين 
 سو است آن هم

  
 character theory  نظرية  سرشتها

اي از جبر مجـرد كـه بـه بررسـي      شاخه ] رياضي[
 پردازد سرشتهاي گروهي مي

  
 ساالران نظرية  صلح  مردم

   democratic peace theory  
ــه ] ياســيس[ ــاي    نظري ــه نظامه ــر اينك ــعر ب اي مش

  جنگند ساالر عليه يكديگر نمي مردم
 democratic peace  ساالران صلح  مردم .متـ 

 penetrometer  نفوذسنج

گيري سفتي مـواد   ابزاري براي اندازه ]غـذا  نّاوريف [
هـا، بـر اسـاس عمـق نفـوذ       ويژه ميـوه  غذايي، به

 كاوند، تحت فشار مشخص
  

 penetrometry  نفوذسنجي

گيـري سـفتي مـواد غـذايي بـا       انـدازه  ]غـذا  نّاوريف [
  سنج نفوذ

  
 lug shape, lug pattern  اي نقش  دنده

ــاير[ ــوعي  ] ت ــه ن ــش روي ــه در آن   نق ــيارك ها ش
 است تايرناپيوسته و عمود بر محيط 

  
 ,rib‐lug shape  نواري نقش  دنده

  rib‐lug pattern 

 نـواري  نقـش از  كه مركب  نقش رويه نوعي ] تاير[
 است اي نقش دندهو 

  
  ,tread pattern  نقش  رويه

  tread design, tread 2 

ــاير[ ــام  ] ت ــرح نظ ــدي از  ط ــا و  آجمن ــياره ها و ش
 تايرروية ها بر  شيارك

  
 ,block shape  اي نقش  قطعه

  block pattern 

هـايي   قطعـه  متشكل از تك  نقش رويهنوعي  ] تـاير [
 ديگر پيوسته استهاي آنها به يكشياركه 

  
 نقش  متقارن

   symmetrical tread pattern 

كه در آن طـرح دو طـرف     نقش رويهنوعي  ] تاير[
 همسان است رويهخط مركزي 

  
 نقش  نامتقارن

   asymmetrical tread design,  



  نقشة  بومي

 

   nonsymmetrical tread design 

كه در آن طـرح دو طـرف    نقش رويهنوعي  ] تاير[
 همسان استنا رويهخط مركزي 

  
 ,rib shape, ribs  نقش  نواري

  rib pattern 

كـه متشـكل از نوارهـاي      نقش رويـه  نوعي ] تاير[
 موازي است

  
 arbitrary map  نقشة  اختصاصي

اي كه به سفارش يك شركت يا  نقشه ] برداري قشهن [
ــه     ــاص تهي ــراي مقاصــد خ ــاص ب ــازمان خ س

 شود مي
  

 relief map  نقشة  برجسته

بلنديهاي يك ناحيـه   اي كه پستي نقشه ] ريبردا قشهن [
را با برآمدگي و فرورفتگي نسـبي سـطح نقشـه    

 كند  منعكس مي
  

 ها نقشة  برهمكنش  پروتئين
  protein‐protein interaction map, 
  protein interaction map, 
  protein linkage map 

اي از  نقشـــة شـــبكة پيچيـــده ] شناســـي روتگـــانپ [
در زمـاني   پروتگـان اجـزاي يـك    كنشـهاي  برهم
 معين

  
 large‐scale map  مقياس نقشة  بزرگ

ــهن [ ــرداري قش ــه  ] ب ــاً نقش ــاس  عموم ــه در مقي   اي ك
 تهيه شده باشد 1 : 500تا  1 : 10000

  
 native map  نقشة  بومي

اي كه كشـوري ديگـر از    نقشة منطقه ] برداري قشهن [
طريق نهادهاي دولتي يا خصوصـي خـود تهيـه    

 دكن مي
 نقشة  بيان  پروتئين

  protein expression map 

توصــيف فراوانــي و توزيــع    ] شناســي روتگــانپ [
ــه درون ــانايِ  ياخت ــرات   پروتگ ــين تغيي و همچن
آنها در زماني  )post-translational(اي  ترجمه پسا
  معين

  
 proteome map نقشة  پروتگان

توصــيف ترســيميِ فراوانــي و  ] شناســي روتگــانپ [
در  پروتگــانو توزيــع تمــام اجــزاي يــك  كميـت 

 زمان معين

  
 manuscript map  نگاشت نقشة  پيش

طرح اولية نقشه كه از منابع مختلـف   ] بـرداري  قشهن [
مانند برداشت زميني يا عكـس هـوايي تـأليف و    

 شود تهيه مي
  

 composite map  نقشة  تركيبي

اي كه از تركيب دو يا چند نقشه  نقشه ] برداري قشهن [
ــايي و دســتگاه مختصــات   ــا محــدودة جغرافي ب

 آيد مرجع واحد به دست مي
  

 نقشة  تصويرسنجشي
   photogrammetric map 

ــهن [ ــه  ] بــرداري قش نگاشــتي كــه بــا    نقشــة عارض
تصويرسنجي و استفاده از عكسـهاي هـوايي و   

  شود نقاط واپايش زميني تهيه مي
 نقشة  تصويرسنجي .متـ 

  



 نقشة  بيان  پروتئين

 

  نقشة  تصويرسنجي
  تصويرسنجشينقشة    ←

  
 ,polyhedric map  نقشة  چندوجهي

  polyhedral map 

نقشة زمين يا يـك جسـم كـروي بـر      ] برداري قشهن [
 سطح يك چندوجهي بسته

  
 منظوره نقشة  خاص

   special‐purpose map 

اي كه بـراي يـك منظـور ويـژه      نقشه ] برداري قشهن [
 شود طراحي مي

  
 index map, key map  نقشة  راهنما

دهـد مجموعـة    اي كه نشان مـي  نقشه ] برداري قشهن [
هاي مختلـف و   اطالعات مرتبط با هم مانند نقشه

هاي آمـاري و اطالعـات    عكسهاي هوايي و داده
 شود توصيفي زمين در كجا يافت مي

  
 نقشة  راهنماي عكسي

   photographic index map, 
  photo index map, photo index 

ــهن [ ــرداري قشـ ــة ] بـ ــا نقشـ ــطح  راهنمـ ــه سـ يي كـ
شــده در هــر عكــس را بــا يــك      داده پوشــش
 دهد عكس از آن منطقه نشان مي مجموعه

  
 official map  نقشة  رسمي

اي كـه حـريم معـابر يـا ديگـر       نقشـه  ] برداري قشهن [
ــان     ــده نش ــال و آين ــهري را در ح ــاي ش زمينه

دهــد و مراجــع دولتــي و قضــايي آن را بــه  مــي
 شناسند رسميت مي

  
 digital map  ينقشة  رقم

اي كــه در واقــع بــه صــورت  نقشــه ] بــرداري قشــهن [
اي  اي از ارقـام اسـت و كـاربرد رايانـه     مجموعه

 دارد
  

 geoidal map  نقشة  زمينوار

اي كه ارتفاع زمينوار را نسـبت   نقشه ] بـرداري  قشهن [
به بيضوي مرجع بـا اسـتفاده از منحنـي ميـزان     

 دهد نشان مي
 سازي  تصويرسنجشي نقشه

   photogrammetric mapping  

سـازي كـه در آن منبـع     نوعي نقشـه  ] بـرداري  قشهن [
  ها عكس است اصلي داده

  سازي  تصويرسنجي قشهن .متـ 
  

  سازي  تصويرسنجي نقشه
  سازي  تصويرسنجشي قشهن  ←

  
 coastal mapping  سازي  ساحلي نقشه

 تهية نقشه از ناحية ساحلي ] برداري قشهن [
  

  مقدار سازي  هم نقشه
    isoplethic mapping, 

isopleth mapping, isarithmic mapping  
اي كه در آن يك كميـت بـا    تهية نقشه ] برداري قشهن [

  شود ارز در نقشه نشان داده مي مقادير هم
  

 aerial mapping  سازي  هوايي نقشه

تهية نقشـه بـا اسـتفاده از عكسـهاي      ] برداري قشهن [
  هوايي

  

 ,traffic‐circulation map  نقشة  شدآمد
  circulation map 



  نقشة  عمومي

 

اي كه در آن مسيرهاي اصلي و  نقشه ] برداري قشهن [
مسيرهاي جانشين بـراي تنظـيم شـدآمد نشـان     

 شود داده مي
  

 reconnaissance map  نقشة  شناسايي

ــهن [ ــرداري قشـ ــه ] بـ ــات   نقشـ ــه در آن اطالعـ اي كـ
هـاي   آمده از برداشـت شناسـايي و داده   دست به
 شود آمده از ديگر منابع يكجا عرضه مي دست به

  
 urban map, city map  نقشة  شهري

 نقشة يك شهر يا منطقة شهري ] برداري قشهن [
 بندي  زمين نقشة  طبقه

   land‐classification map 

اي كه در آن انواع خاك و سنگ  نقشه ] برداري قشهن [
 شود با سايه يا رنگ خاص نشان داده مي

  
 physical map  بيعينقشة  ط

كف   اي كه در آن سطح زمين و نقشه ] برداري قشهن [
هاي طبيعي  اقيانوسها و برجستگيها، و نيز پديده

مانند جريانهاي اقيانوسي و باتالقهـا و كويرهـا   
 شود نشان داده مي

  
 مصور نقشة  طبيعي

   physiographic pictorial map 

ــهن [ ــرداري قش ــه ] ب ــوا  نقش ــه در آن ع ــا اي ك رض ب
اي استاندارد شامل  مند از مجموعه استفادة نظام

ــاره ــم و نگ ــر اســاس   عالئ ــراردادي و ب ــاي ق ه
ــاده  ــان داده   تصــوير س ــوارض نش ــدة آن ع ش

 شود مي
  

 منظوره نقشة  عام
   general‐purpose map 

ــهن [ ــرداري قش ــه ] ب ــيعي از   نقش ــترة وس ــه گس اي ك
اطالعات مـورد نيـاز كـاربران مختلـف را ارائـه      

 ندك مي
  

 بازنگريسته نقشة  عكس
   photo‐revised map 

نگاشتي يـا مسـطحاتي    نقشة عارضه ] بـرداري  قشهن [
كه با روشهاي تصويرسنجشي بـازنگري شـده   

 است
  

 general map  نقشة  عمومي

ــرداري قشــهن [ ــواع عارضــه  نقشــه ] ب ــه ان ــاي  اي ك ه
 دهد جغرافيايي را نشان مي

 small‐scale map  مقياس نقشة  كوچك

ــهن [ ــرداري قش ــه  ] ب ــاً نقش ــاس  عموم ــه در مقي   اي ك
 تهيه شده باشد 1 : 250000تا  1 : 50000

  
 ,magnetic map  نقشة  مغناطيسي

  magnetic chart 

ــرداري قشــهن [ ــوعي نقشــة خــاص  ] ب ــه  ن ــوره ك منظ
ــي را     ــر مغناطيسـ ــي از عناصـ ــدگي يكـ پراكنـ

 دهد سده نشان مي به سده
  

 ,medium‐scale map  مقياس نقشة  ميان
  intermediate‐scale map 

ــهن [ ــرداري قش ــه  ] ب ــاً نقش ــاس  عموم ــه در مقي   اي ك
 تهيه شده باشد 1 : 50000تا  1 : 10000

  
 military map  نقشة  نظامي

اي كه براي اهداف نظامي تهيـه   نقشه ] بـرداري  قشهن [
 شود مي

  



مقياس نقشة  كوچك  

 

 ها كنش  پروتئين نگاري  برهم نقشه
  protein interaction mapping, PIM 

  كــنش فراينـد تهيــة نقشــة بــرهم  ] شناســي روتگـان پ [
 پروتئينها

  
 نگاري  بيان  پروتئين نقشه

  protein expression mapping, PEM 

توصــيف فراوانــي و توزيــع    ] شناســي روتگــانپ [
اي تمـــام پپتيـــدها و پروتئينهـــاي  ياختـــه درون

شـناختي   اندامهاي زيستي تحت شرايط كاراندام
 ندر زماني معي

  
 نگاري  پروتگان نقشه

  proteome mapping 

بندي تمام پروتئينهـاي يـك    دسته ] شناسي روتگانپ [
سامانة زيستي در زمـاني معـين بـا اسـتفاده از     

و انعكاس ژنهاي فعال  شناختي پروتگانفنّاوري 
بدون در نظر گرفتن بقيـة ژنهـاي آن ژنگـان در    

 شده نقشة ژني ترسيم

  
 domain mapping نگاري  حبه نقشه

هـاي خـاص يـك     حبـه شناسايي  ] شناسي روتگانپ [
پروتئين كه خصوصيات ساختاري و عملكـردي  

 دارند

  
 deletion mapping  نگاري  وانهشي نقشه

روشــي كــه در آن بــا اســتفاده از     ] شناســي ژن[
ي همپوشان جايگاه يـك ژن ناشـناخته   وانهشها

 تـن يـا يـك نقشـة پيوسـتگي      را بر روي يك فام
)linkage map( كنند تعيين مي  
  

 hemispherical map  كره نقشة  نيم

هــاي  نقشـة نيمـة اسـتوايي يـا نيمـه      ] بـرداري  قشـه ن [
 النهاري زمين نصف

  
 isogonic map  انحراف نقشة  هم

اي كــه در امتــداد خطــوط آن  نقشــه ] بــرداري قشــهن [
انحراف مغناطيسي در يك تاريخ مشخص ثابـت  

 است
  

 ,isoplethic map  مقدار نقشة  هم
  isarithmic map 

كميـت بـه    اي كه در آن نقاط هم نقشه ] برداري قشهن [
 اند هم وصل شده 
  

 aeronautical chart  نقشة  هوانوردي

اي كـه بـراي نـاوبري هـوايي      نقشـه  ] بـرداري  قشهن [
 شود طراحي مي
 سويه نقش  يك

   directional tread design 

، تـاير عملكرد بهتر  ، كه براينقش رويهنوعي  ] تاير[
 در جهتي خاص طراحي شده است

  
 عصبي نقص  ستيغ  

   neural crest defect 

اثر مصـرف تركيبـات    نقص مادرزادي بر ]غذيهت [
شدن و   شكري مشابه ويتامين آ  كه منجر به لب

 شود ناهنجاري در چهره و دريچة قلب مي

  
 yield point  نقطة  تسليم

آن، بـدون افـزايش    كمترين تنشي كـه در  ]فيزيـك [
 )plastic defermation(تنش، تغيير شكل مومسان 

  يابد جسم ادامه مي



  نماتوب

 

 yield stress  تنش  تسليم .متـ 
  

 spot weld  جوش نقطه

داري كـه   هر يـك از جوشـهاي فاصـله    ] متالورژي[
 شود صورت دايره ديده مي  عموماً به

  
 نقطة  رهاسازي  بمب

  bomb release point 

اي كه هواگرد پس از رسيدن بـه آن   قطهن ] نظـامي [
 كند بمب را به سوي هدف رها مي

  

 ,antipodal points  قطر هاي  هم نقطه
  antipodes 

 اند دو نقطه كه در دو سر قطر يك كره ] رياضي[
  

 density log  نگارة  چگالي
نگـارة حاصـل از پرتـوزايي     منحني چاه ]ژئوفيزيك[

اي سـنگها و   دهنـدة چگـالي كپـه    القايي كه نشان
  هاي درون آنهاست شاره

 gama‐gama log  نگارة  گاما ـ گاما .متـ 
  نگارة  چگالي  ←ـ گاما   نگارة  گاما

  
  صورت  دوخطي  ←نگاشت  دوخطي  

  
 ,set valued map  مقدار نگاشت  مجموعه

  set‐valued function 

، نگاشتي كه به YوXبراي دو مجموعة ] رياضي[
نســبت  Yاي از   زيرمجموعــه Xهــر عضــو از

 دهد

  
 semilinear mapping  خطي نگاشت  نيم

بر  Vاز فضاي برداريfنگاشتي مانند ] رياضي[
بـر روي   Wبه فضـاي بـرداري   Fروي ميدان

Vyxكه به ازاي هـر  طوري  ، به Fميدان ∈, 
  F∈λو هر

)()()( yfxfyxf +=+  

)()( xfxf λλ δ=  
  است Fيك خودريختي σكه در آن نگاشت

  
 antipodal map  قطري نگاشت  هم

كـه هـر    2Sبه 2Sنگاشتي از كرة واحد ] رياضي[
 نگارد اش مي نقطة كره را به قرينه

  
 wood preservation  چوب   نگهداري

ــاوري بــراي پيشــگيري از   ]جنگــل[ اســتفاده از فنّ
وســيلة انــدامگانهاي زنــده و   ب بــهتخريــب چــو

 حريق
  

 dicing  نگيني كردن

خرد كردن مواد غـذايي بـه مكعبهـاي     ]غذا نّاوريف [
 كوچك

  
  نماية  تودة  بدن  ←  نماتوب
 cloud symbol  نماد  اَبر

]ونگاشتهاي ويژه كـه معـرف    هريك از انديشه ]ج
 ترين اَبرهاست مهمترين يا فراوان

  
 symbolisation, symbolism  نمادسازي

كاوي كه  سازوكاري دفاعي در روان ] شناسـي  روان[
هــاي  تكانــههــا و اميــال و  از طريــق آن انديشــه

 شود ناخودآگاه به اشكال متفاوت بيان مي
  



 نماد  اَبر

 

3

 phallic symbol  نماد  نراندامه

هر شيء يا تصويري كه بازنمايـانگر   ] شناسي روان[
 اندام تناسلي نرينه باشد

  
 representation  نمايش

يـك همريختـي از گروهـي مفـروض بـه       ] رياضي[
ــا      ــاتكين ب ــي ن ــهاي مربع ــة ماتريس ــروه هم گ

 هاي واقع در يك ميدان درايه
  

 نمايندة  مالك  كشتي
   shipowner’s agent 

شخصي حقيقي يا حقوقي كه براي تأمين  ] دريايي[
ــادر بــه نيابــت از مالــك   نيازهــاي كشــتي در بن

 دهد مي كشتي اقدامات الزم را انجام
  

 نماية  پروتئيني  انسان
  human protein index, HPI 

ــانپ [ فهرســت توصــيفي جــامعي از   ] شناســي روتگ
ها و بافتها و انـدامهاي انسـان    پروتئينهاي ياخته

 ورز انديش
  

 ,body‐mass index  نماية  تودة  بدن
  Quetelet’s index 

شاخصي كه از تقسيم وزن بدن بر حسب  ]غذيهت [
گرم بر مجذور قد بر حسـب متـر محاسـبه    كيلو
  شود مي

 BMI   نماتوب .اختـ 

 glycemic index  نماية  قندخوني

بندي اثـر مصـرف يـك مـادة غـذايي       رتبه ]غذيـه ت [
واحد بر قند خون در قياس با يك كربوهيـدرات  

 مبنا
  

 Tilia  نمدار

ــاهي [ ــرده ] گي ــدارياناي از  س ــزرگ   نم ــي ب درخت
كه در نواحي معتـدل   گونه 30دار با حدود  خزان

شكل و معموالً  رويند؛ برگهايشان قلب شمالي مي
نامتقارن است و در كنـار پرچمهـاي گـل فلسـي     

 مانند وجود دارد گلبرگ
  

 Tiliaceae  نمداريان

ــاهي [ ــره ] گي ــركاي از  تي ــانان پني ــا   س ــي ي درخت
سـرده و   50اي و گاهي علفي با حـدود   درختچه

ينـد؛ برگهـاي   رو گونه كه در تمام جهان مي 450
آنهــا ســاده بــا آرايــش متنــاوب يــا مــارپيچي و 

بريـده اسـت و    حاشية پهنك آنها كامل يـا بريـده  
پر است و گاه   گلهايشان منظم و منفرد سه تا پنج

 آذين قرار دارند صورت مجتمع در گل  به
  

 profile 2, graph‐chart, graph  نمودار

ك فـرد  هاي ي اي كه در آن نمره نگاره ] شناسي روان[
يــا گروهــي از افــراد در آزمونهــاي مختلــف     

 شود بازنمايي مي
  

 خوردگي نمودار  همسان
   isocorrosion diagram 

نموداري كه رفتار خوردگي ثـابتي را   ] خوردگي [
ــات   ــرات حاصــل از دمــا و تركيب در برابــر تغيي

 دهد شيميايي محيط نشان مي
  

 بردار  حجمِ  زياد نمونه
   high volume sampler 

گيـري و تجزيـة    اي براي اندازه افزاره ]زيست محيط[
 هواويزهاي آاليندة هواي آزاد در حجم زياد

 بردار  قطرة  اَبر نمونه
   cloud‐drop sampler 

]ورا بـراي تعيـين    اَبـر هـاي   قطـرك ابزاري كـه   ]ج
 كند اندازه يا ناخالصي آنها جمع مي



  وارين

 

  
 برخوردي برداري  خط نمونه

   line‐intercept method 

برداري پوشش گياهي از طريق ثبت  نمونه ]جنگـل [
ــط      ــا خ ــاية آنه ــا س ــان ي ــه خودش ــاني ك گياه

 كند گيري را قطع مي اندازه
  

  برداري  مستمر نمونه
  آماربرداري  مستمر  جنگل  ←

  
 تني نوآرايي  فام

   chromosomal rearrangement 

ــام  ] شناســي ژن[ ــي ف ــوعي اَبيراه ــه در آن  ن ــي ك تن
تـن بـا آرايـش جديـد در كنـار       از فـام  هـايي  تكه

 گيرند يكديگر قرار مي
  

 decorative rib  نوار  تزييني

تاير كه ديوارة نواري برجسته در پيرامون  ] تاير[
 جنبة زينتي دارد

  
 deformation band  نوار  دگرشكل

بخش مسطح در دانة يك كـاني كـه دچـار     ] زمين[
بـا بخشـهاي مجـاور     در قياسنوعي دگرشكلي 

 ده استش
  

 buffer strip  نوار  سپر

ارتفاع مانند شبدر كه  نواري از گياهان كم ]زراعت[
ــان    ــوگيري از فرســايش خــاك در مي ــراي جل ب

 كارند رديفهاي كشت اصلي مي
 kink band  نوار  شكنجي

در بلورها يا سنگهاي  نوار دگرشكلنوعي  ] زمين[
اليه و برگوار كه در آن سوگيري شبكه يـا   نازك

 گي در نتيجة لغزش تغيير كرده استبرگوار
  

 diameter tape  قطرسنج نوار 

گيري مدرج كه با آن از  نوعي وسيلة اندازه ]جنگل[
رده      طريق انـدازه  بينـه   گيـري محـيط سـاقه يـا گـ

 شود همزمان اندازة قطر درخت مشخص مي

  
  نگاره الكتروماهيچه  ←نوار  ماهيچه  

  
 kerbing rib, kerbstone rib  نوار  محافظ

اي بــر روي بخــش بــااليي  نــوار برجســته ] تــاير[
در صـورت   تـاير تاير براي محافظـت از  ديوارة 

 برخورد با جدول معبر

  
  نگاره الكترومغز  ←مغز    نوار

  
 sample strip  نوارنمونه

نوار باريـك و درازي از جنگـل كـه از آن     ]جنگـل [
 شود استفاده مي نمونه قطعهعنوان يك   به

  
 Zostera  نواري

اغلب چندسالة علفـي   نوارياناي از  سرده ] گياهي [
گونـه كـه بـر روي بسـترهاي       با حـدود دوازده 

ور يا تاحدودي  صورت غوطه شني يا خورها به 
رويند؛ برگهاي اين گياهان نواري بلند  شناور مي

متـر   سـانتي   به رنگ سبز روشن بـا حـدود يـك   
اي  سـاقه  پهناست و سـاقة كوتـاه آنهـا از زمـين    



 نواريان

 

رويد؛ گلهاي آنهـا در غـالف    د و منشعب ميسفي
 قاعدة برگها احاطه شده است

 Zosteraceae  نواريان

سانان علفي دريـايي   واش اي از قاشق تيره ] گياهي [
چندساله بـا سـه سـرده و هجـده گونـه كـه در       

ــه    ــدل ب ــواحي معت ــاي ن صــورت  بيشــتر درياه
سـاقة آنهـا زيرزمينـي     رويند؛ زمين ور مي غوطه

اي و ساقة آنها پهن و برگهايشـان   دهخزنده يا غ
جنسي آنهـا   دار است و گلهاي تك خطي و غالف

ــرگ در يــك   در رديفهــاي عمــودي در غــالف ب
 شكفد و فاقد گلپوش است طرف ساقه مي

  
 نوترون  فراگرمايي

   epithermal neutron 

و كمتـر از   02/0نوترون با انرژي بيش از  ]فيزيك[
 ولت الكترون 100

  
 neutrino  نوترينو

ذرة پايدار بدون بار از خانوادة لپتونها كه  ]فيزيك[
 كنش بسيار ضعيفي با ماده دارد برهم

  
 electron neutrino  الكتروني  ينوترينو

اي كه بـه همـراه الكتـرون، نسـل اول      ذره ]فيزيك[
 دهد و در طبيعـت فقـط بـه    لپتونها را تشكيل مي

 گرد وجود دارد صورت چپ 
  

 tau neutrino  تاؤ  ينوترينو

اي كه به همراه تاؤ، نسل سوم لپتونها  ذره ]فيزيك[
صـورت    دهد و در طبيعت فقط بـه  را تشكيل مي

 گرد وجود دارد چپ

  

 muon neutrino  ميوني  ينوترينو

اي كــه بــه همــراه ميــون، نســل دوم   ذره ]فيزيــك[
 دهد و در طبيعـت فقـط بـه    لپتونها را تشكيل مي

 گرد وجود دارد صورت چپ 
 انبخشي  شنوايينوتو

   auditory habilitation, 
  aural habilitation   

 ـ داريـافزايش توان ارتباطي شني ] شناسي نواييش [
مـادرزاد بـا    آسيب شنواييگفتاري افراد داراي 

اســــتفاده از ســــمعك و تربيــــت شــــنوايي و 
ــب  ــاني و ل ــتي    گفتاردرم ــاط دس ــواني و ارتب خ

)manual communication(  
  2شنوايي  بخشيتوان .متـ 

  
 ,ceiling projector  ياب نورافكن  سقف

  cloud searchlight, ceiling light 

]ونوعي نشانگر ارتفـاع اَبـر كـه در آن از يـك      ]ج
چراغ جستجو براي ارسال باريكة نور نازكي به 

 كنند پاية اَبر استفاده مي
  

 polarized light  نور  قطبيده

ــك[ ــدا  ]فيزي ــردار مي ــه ب ــوري ك ــين آن   ن الكتريك
 گيري ثابتي دارد جهت

  

 اي نور  قطبيدة  دايره
   circular polarized light 

ردار الكتريكـي آن را      ]فيزيك[ باريكة نـوري كـه بـ
هــاي  تــوان بــه دو مؤلفــة متعامــد بــا دامنــه مــي

 موج تقسيم كرد طولِ 4/1مساوي و با اختالف 
  

 unpolarized light  نور  ناقطبيده

ــك[ ــوري ]فيزي ــت  ن ــه جه ــدان   ك ــردار مي ــري ب گي
 الكتريكي آن تصادفي است



  نواريان

 

  

 altruism  دوستي نوع

صـورتي   به فكـر ديگـران بـودن بـه      ] شناسـي  روان[
غيرخودخواهانـه و انجـام دادن كارهـايي بـراي     
تأمين منافع آنـان بـدون در نظـر گـرفتن منـافع      

 شخصي

 noise exposure  گيري نوفه

عرض نوفـه كـه   قرار گرفتن در م ] شناسـي  نواييش [
زمـان و دفعـات آن    ميزان آن به دو عامـل مـدت  

 بستگي دارد

  
 گيري  شغلي نوفه

   occupational noise exposure 

هـاي   قرار گرفتن در معرض نوفه ] شناسي نواييش [
 شديد در محيط كار

  
 tip burn  سوختگي نوك

مردگي نوك برگ در نتيجة تنش آب  بافت ]زراعت[
 تجمع سم ناشي از باد و نمك و

  
  neorealism, new realism  گرايي نوواقع

الملل كـه ضـمن    نگرشي در سياست بين ] ياسـي س[
بر تأثير ساختار نظام  گرايي، واقعپذيرش مباني 

  الملل بر تعامل دولتها تأكيد دارد بين
 structural realism  گرايي  ساختاري واقع .متـ 

  
 acidic deposition  نهشت  اسيدي

اي شيميايي و جـوي كـه در آن    پديده ]زيست محيط[
ــوگرد و نيتـــروژن پـــس از طـــي   تركيبـــات گـ

حالـت اسـيدي    فرايندهاي شـيميايي در جـو بـه    
صورت خشك يـا تـر بـر سـطح       آيند و به درمي

 نشينند زمين مي

  
 نهشت  يون  فلزي

   metal ion deposition 

تـر بـر    فرايندي كـه در آن فلـز نجيـب    ] خوردگي [
نشـيند و   تر به صورت رسوب مي لروي فلز فعا

كند و در نتيجه خـوردگي   ناحية كاتدي ايجاد مي
 دهد تر را افزايش مي دوفلزي بر روي فلز فعال

 فنره نيروسنج  تك
   single‐spring flexure 

كــه در آن،  تونــل بــاد نيروســنجي در  ] هــوايي[
اي حفـظ   بازويي معموالً عمودي مدل را در نقطه

در محـل اتصـال نـازك شـده     كند؛ اين نقطـه   مي
بـه   مانند يـك مفصـل عمـل كنـد و فقـط     است تا 

حـول همـان    (couples) ينيروهـا  نيروها يا جفت
  محور حساس باشد

  
 نيروسنج  تونل  باد

   wind‐tunnel balance, 
  aerodynamic balance, balance  

گيـري نيروهــا و   دسـتگاهي بـراي انــدازه   ] هـوايي [
حــت آزمــايش در گشــتاورهاي وارد بــر مــدل ت

 تونل باد
  

 اي مؤلفه نيروسنج  شش
   six‐component balance 

ي كه همزمان نيروها و نيروسنج تونل باد ] هوايي[
گيـري   گشتاورها را حول هر سـه محـور انـدازه   

 كند مي

  
 rolling balance  نيروسنج  غلتش



خاكي نيروي  آب  

 

ــوايي[ ــاد   ] ه ــل ب ــنج تون ــا و  نيروس ــه نيروه ي ك
دل حـول محـور   گشتاورها را در هنگام غلـت مـ  

 كند گيري مي موازي با جريان هوا اندازه

  
 نيروسنج  فنرضربدري

   crossed‐spring balance 

ي كه مفصـلهاي آن دو  نيروسنج تونل باد ] هوايي[
يا چند فنر تخت دارد كه به صـورت ضـربدري   

كننـد و در محورهـاي معـين     يكديگر را قطع مـي 
 كنند خمشِ تقريباً بدون اصطكاكي ايجاد مي

 amphibious force خاكي نيروي  آب

ــامي[ ــاي    ] نظ ــناور نيروه ــاي ش ــي از يگانه تركيب
ــتيباني     ــاي پش ــز نيروه ــي و ني ــايي و زمين دري

ديـده بـراي انجـام     شـده و آمـوزش   سازماندهي
 خاكي عمليات آب

  
 ,tide‐generating force  نيروي  كشَندزا

  tide‐producing force  
نيــروي گرانشــي   ] يبــردار ي، نقشــهشناســ قيــانوسا [

  ايجادكنندة كشَند
  

 Nymphaea  نيلوفر  آبي

گونه  50با حدود  نيلوفرآبياناي از  سرده ] گياهي [
كه در سرتاسـر كـرة زمـين پراكنـده هسـتند و      
برگهاي آنها يك چـاك شـعاعي از پيرامـون بـه     

 سمت دمبرگ دارد
  

 Nymphaeaceae  نيلوفرآبيان

آبـزي بـا حـدود     اي از نيلوفرسـانان  تيره ] گياهي [
ــه ســرده و   گونــه و ريشــة مســتقر در    75س

بسترهاي آبي با برگ و گلهاي شناور بر سـطح  

آب كه برگ برخي از آنها تقريباً گـرد بـا قاعـدة    
فرورفته است و برگ برخي ديگر درشت و گرد 

 و كامالً پيوسته است



  خاكي نيروي  آب

 

 Nymphaeales  سانان نيلوفرآبي

شـامل نيلـوفر   ايهـا كـه    اي از دولپه راسته ] گياهي [
 آبي و برخي گياهان آبزي ديگر است

  
  half‐width  پهنا نيم

بـراي تـابعي كـه داراي مقـدار بيشـينه       ]ژئوفيزيك[
سـرعت كـاهش     است و در دو طرف آن تابع بـه 

يابد، فاصلة ميان دو مقدار از متغيـر مسـتقل    مي
  كه در آنها مقدار تابع، نصف مقدار بيشينه است 

  
 profile 3  نيمرخ

طرحي كلي از ويژگيهـاي شخصـيتي    ] شناسي انرو[
 فرد

  
 semimetric  سنجه نيم

ــي[ ــروض   ] رياض ــة مف ــراي مجموع ــابعي Xب ، ت
XXبر dنامنفي مانند   :كه  طوري به  ×

),(X،0از xبه ازاي هر) الف =xxd،  
),(),( ،Xازyوxبه ازاي هر) ب xydyxd =،  
ــر ) پ ــه ازاي هــــــ  ،Xاز zو yو xبــــــ
),(),(),( zydyxdzxd +≤ 

  
 middle cutting  كردن شقه  نيم

  فرايند بريدن يك شقه به دو نيمه ]غذا نّاوريف [
 



  

  و
 weld decay  واپاشي  جوش

اي كه بر اثـر   نوعي خوردگي مرزدانه ] خـوردگي  [
تغييرات متـالورژيكي در ناحيـة جوشـكاري بـه     

 آيد وجود مي

  
 emission control واپايش  تابش 

اســــتفادة گزينشــــي و مهارشــــده از  ] نظــــامي[
هاي الكترومغناطيسي يا صوتي يا جـز   فرستنده

آن بــراي افــزايش توانمنــديهاي فرمانــدهي و    
 نظارت

  
 fail‐safe control  ايمن واپايش  خرابي

نوعي واپايش خودكـار كـه    ] يي، ريلي، هوايشهر درون[
در هنگام خرابيِ سـامانة افـزارة واپاييـده آن را    

  كند حفظ مي
  

 ,volume regulation  واپايي  حجم
  volume control 

روشــي مســتقيم بــراي واپــايش و تعيــين  ]جنگــل[
حجم قابل برداشت معموالً به صورت ساالنه با 

اســتفاده از محاســباتي كــه بــر اســاس حجــم و 
نظـر از سـطح    رويش موجودي سـر پـا صـرف   

 شود انجام مي
  

 زسازي  پروا واحد  آماده  ←واپر  
  

 regression  روي واپس

سازوكاري دفـاعي كـه از طريـق آن     ] شناسي روان[
فرد، هنگامي كه اضـطراب برآمـده از مشـكالت    

كند،  بيروني يا تعارضهاي دروني او را تهديد مي
 گردد تري از رشد بازمي به مرحلة عقب

  
 repression  زني واپس

كــاوي، ســازوكاري  در نظريــة روان ] شناســي روان[
كوشد  ناآگاهانه كه از طريق آن فرد مي دفاعي و

تا تصورات مرتبط با يك سائق را به ناخودآگاه 
 برگرداند يا در آنجا نگاه دارد

  
 map distortion  واپيچش  نقشه



  واتابيدگي

 

ــهن [ ــرداري قش ــر روي     ] ب ــوارض ب ــكل ع ــر ش تغيي
بيضوي كه بر اثر ترسـيم آنهـا بـر روي سـطح     

 شود دوبعدي ايجاد مي
 map deformation  دگرشكلي  نقشه .متـ 

 unfolded state واتابيدگي

وضــعيتي كــه در آن دســتة     ] شناســي  روتگــانپ [
ــاختار     ــر س ــه از نظ ــا ك ــماري از مولكوله پرش

سرعت به يكديگر  اند به فضايي با يكديگر متفاوت
 شوند تبديل مي

  
  segregation 2 واجدايش

هاي يك ژن از يكـديگر   جدا شدن دگره ] شناسي ژن[
  ستمانيدر تقسيم كا

  
 سازي  پرواز واحد  آماده

  air staging unit 
يگاني كه در فرودگـاه صـحرايي مسـتقر     ] نظـامي [

شود و كلية امور پذيرش و نگهداري و تعمير  مي
سازي پرواز هواگردها و واپايش نفرات  و آماده

  و بار را بر عهده دارد
 واپر .اختـ 

  
 asymmetric unit  تقارن واحد  بي

ترين بخـش سـاختار بلـور كـه بـا       ككوچ ]فيزيك[
استفاده از آن گروه فضايي ساختار كل بلور به 

 آيد دست مي
  

 transcription unit, TU واحد  رونويسي

اي از دنا كه بين محل آغـازش و   قطعه ] شناسي ژن[
 قرار داردبسپاراز  پايانش رونويسي با رِنا

  

 واحد  سيار  حفاري  فراساحل
   mobile offshore drilling unit 

واحدي براي حفاري در بسـتر دريـا كـه     ] دريايي[
آساني از مكاني به مكان ديگـر   توان آن را به مي

  جا كرد جابه
 MODU  وسحاف .اختـ 

 cathodic disbondment  وادادگي  كاتدي

از بين رفتن چسبندگي ميـان پوشـش    ] خوردگي [
 اثر واكنش كاتدي آن بر )substrate(و زيرآيند 

  
 on‐hire survey  رسي  آغاز  اجارهوا

وارسي وضعيت كلـي كشـتي در ابتـداي     ] دريايي[
بازرس مستقل آن را انجـام  يك دورة اجاره كه 

 دهد مي
  

 off‐hire survey  وارسي  پايان  اجاره

وارسي كشتي پس از پايان دورة اجـاره   ] دريـايي [
و در زمان تحويل به مالك كشتي براي مقايسـة  

ن بــا وضــعيت آن در زمــان وضــعيت كنــوني آ
 اجاره

  
 ,reverse transcriptase  وارونوشتاز

  RNA‐dependent DNA polymerase,  
  RTase 

اي و  رشـته  اي كـه رِنـاي تـك    مايـه  زي ] شناسـي  ژن[
ــازگر ــته   آغ ــاي دورش ــوي ســاخت دن  اي را الگ

)double-stranded DNA( دهد قرار مي 
  

 reverse transcription  وارونويسي

ــا   ] شناســي ژن[ ــا ب ــا از روي الگــوي رِن ســاخت دن
 وارونوشتاز

  
 overturning  1واژگوني



 واتابيدگي

 

] ـوتبادل سريع هوا بـين ترازهـاي مختلـف در     ]ج
  نتيجة نيروهاي شناوري

  

  واژگوني  همرفتي  ←  2واژگوني
  

 convective overturn  واژگوني  همرفتي

]واثـر تغييـر    اليـه بـر   آميختگي تـودة آب اليـه   ]ج
 ناشي از تغيير دماچگاليِ 

 overturn  2واژگوني .متـ 
 disposal, burial 3  واسپارش

رهـا كـردن جسـد در آب يـا قـرار       ] شناسـي  باستان[
  دادن آن در خاك يا آتش يا هوا

  
 simple disposal  اي مرحله واسپارش  تك

ي كه در يك مرحله انجام  واسپارش ] شناسـي  باستان[
  شود مي

  
  اي واسپارش  چندمرحله

  تدفين  پسين  ←
  

 realism  گرايي واقع

نگرشي در سياست كه مبتنـي اسـت بـر     ] ياسيس[
حقايق موجود و عمل بر اساس آنچه هست، نـه  

  آنچه بايد باشد
 classical realism  گرايي  كالسيك واقع .متـ 

  
  گرايي نوواقع  ←گرايي  ساختاري   واقع

  
 گرايي  ساختاري  تدافعي واقع

   defensive structural realism 

اي كه بنا بر آن دولتها براي حفـظ   نظريه ] ياسيس[
جو قدرت خود را  توازن در برابر دولتهاي سلطه

 دهند افزايش مي
  

 تهاجمي  ساختاري  گرايي واقع
   offensive structural realism 

اي كــه بنــا بــر آن دولتهــا بــراي  نظريــه ] ياســيس[
ايد قدرت الملل ب تضمين امنيت خود در نظام بين

 خود را تا جاي ممكن افزايش دهند
  

  گرايي واقع  ←گرايي  كالسيك   واقع
  گرايي  نوسنتي واقع
  گرايي  نوكالسيك واقع  ←

  
 نوكالسيك  گرايي واقع

   neoclassical realism 

هاي  كه بيشتر بر انگيزه گرايي واقعنوعي  ] ياسيس[
موجود در پس سياست خارجي دولتها و تـأثير  

داخلــي بــر رفتــار خــارجي آنهــا تأكيــد  عوامــل 
ورزد تا بر ساختار جهاني و عوامـل جهـاني    مي

  مؤثر بر رفتار خارجي دولتها
 گرايي  نوسنتي واقع .متـ 

  neotraditional realism 
  

 subculture واكشت

 قبلي كشتتازه از  كشتعمل تهية يك  ]ميكرب [

  
 reaction formation  سازي واكنش

ســازوكاري   كــاوي، ر نظريــة رواند ] شناســي روان[
هـاي ناپـذيرفتني يـا     تكانهدفاعي كه از طريق آن 

ــاه  ــدة ناخودآگـ ــارتهديدكننـ ــود و  مـــي انكـ شـ



  واكنشگاه  گرمايي

 

آگــاه  صــورتهاي مقابــل جــاي آنهــا را در خــود
 گيرد مي

  
 واكنشگاه  فراگرمايي

   epithermal reactor 

اي كه در آن  هسته يرآكتور /واكنشگاهي ]فيزيك[
 نـوترون فراگرمـايي  شـكافت   عامل پديدآورنـدة 

  است
 رآكتور  فراگرمايي .متـ 

  
 thermal reactor  واكنشگاه  گرمايي

اي كه در آن  رآكتوري هسته /واكنشگاهي ]فيزيك[
  عامل پديدآورندة شكافت نوترون گرمايي است

 رآكتور  گرمايي .متـ 
  واگذاري  هواگرد

 handover, aircraft handover, handoff 

ايند انتقال نظارت يـك هـواگرد، از يـك    فر ] نظامي[
 مراقب پرواز به مراقب پرواز ديگر

  
 sublimation  وااليش

ــي روان[ ــة ســائقهاي    ] شناس ارضــاي ناخودآگاهان
ــير     ــگرانه از مس ــا پرخاش ــي ي ــة جنس ناپذيرفت

 اجتماعي پذيرفته و گاه حتي ستودني

  
 deletion  وانهش

 حذف شدن يك نوكلئوتيد تـا چنـد ژن   ] شناسي ژن[
  از دنا

 حذف .متـ 
  

 ,social persona  وجهة  اجتماعي
  public image 

بازتاب هويت اجتماعي شـخص در   ] شناسـي  باستان[
  تدفين

  
راژنگانو epigenome 

ــك مجموعــة اطالعــات و ] شناســي ژن[ ــي در ي راژن
 بست ژني ژنگان، از جمله عوامل مؤثر در نقش

  
شناسي راژنگانو epigenomics 

مجموعة روشـهايي كـه از آنهـا بـراي      ] شناسي ژن[
ــه ــل شاخصــهاي  و تجزي ــانيوتحلي ــد  راژنگ مانن
 شود دنا استفاده مي )methylation(گذاري  متيل

  
 tumbling  ورزآوري

ــاوريف [ ــذا نّ ــك   ]غ ــوالً در ي ورز دادن گوشــت معم
استوانة دوار كه در آن قطعات مكـرراً روي هـم   

 افتند مي
 cone sheet  ورقة  مخروطي

اي كـه در نتيجـة نفـوذ     تودة نفوذي ورقـه  ] مينز[
ماگما در يك شكستگي مخروطي به وجود آمده 

 است
  

 check‐in ورود

نــام در واحــدهاي  وارد شــدن و ثبــت ] ردشــگريگ [
  اقامتي

  
 entrance fee, admission fee ورودي

بـه جـايي ماننـد     ورودمبلغي كه براي  ] ردشگريگ [
  شود نمايشگاه پرداخت مي

  
 supersonic inlet  دي  اَبرصوتيورو



 واگذاري  هواگرد

 

3

ورودي هوا در مدخل و در طول مجـراي   ] هوايي[
تونل باد براي جريان اَبرصـوتي كـه از اجـزاي    
الزم براي تغيير هندسي يا توليد امواج ناشي از 

 )attached oblique shock(ضربة مايـلِ چسـبيده   
  است

  

ريادگارهو  secondary relics 

يادگارة قديسان در  يي كه با تناشيا ] شناسي باستان[
تماس بوده است و در قـرون وسـطي و امـروز    

 در مذهب كاتوليك اهميت دارد
  

 چيني هم وزن  مجاز  روي
   allowable stacking weight 

چينـي   هم حداكثر باري كه در هنگام روي ] دريـايي [
تـوان وارد   بر هر يك از چهار ستون بارگُنج مي

 كرد
  

 tableware  وسايل  غذاخوري

ظروفي كه براي غـذا خـوردن از آنهـا     ] ردشگريگ [
شود، از قبيل بشقاب و ليوان و كارد  استفاده مي

 و چنگال

 نفره وسايل  غذاخوري  يك
   place setting 

ــگريگ [ ــوردن      ] ردش ــذا خ ــايل غ ــت وس ــك دس ي
 مخصوص يك نفر

  
  وسحاف
  واحد  سيار  حفاري  فراساحل  ←

  
 از  دور  پذير وسيلة  زميني  هدايت

   unmanned ground vehicle  

و قابل حملي كه بـا    وسيلة زميني و سبك ] نظامي[
عبور از كانالهاي آب و فاضالب و سردابها قادر 
  به انجام عمليات نظامي در مناطق شهري است

 UGV  زهپاد .اختـ 
  

  اضطرار  ←وضعيت  اضطراري  
  

 traffic conditions  وضعيت  تردد

رايط نــاظر بــر وســايل نقليــه بــر شــ ] شــهري درون[
اساس تنوع آنها و توزيع جهتي جريان عبـور و  
نحــوة اســـتفاده از خطــوط عبـــور و ويژگـــي   

 رانندگان آنها در يك محدودة ترددي معين
  

 roadway conditions  وضعيت  راه

مشخصات هندسي يك معبـر شـامل    ] شـهري  درون[
شمار خطوط عبـور و پهنـاي آنهـا در     و نوع آن

ســـــرعت  و عـــــرض شـــــانه و تدو جهـــــ
شده در طراحي و مسـيربندي افقـي    درنظرگرفته
 و عمودي

  
 head‐on situation  وضعيت  رودررو

 شـناور موتـوري  وضعيتي كه در آن دو  ] دريايي[
از دو جهت مخالف يا تقريباً مخالف بـه يكـديگر   

 شوند نزديك مي
  فوريت  ←ي  يتوضعيت  فور

  
 hang fire  وقفه  در  آتش

وضعيتي كه در آن عملكرد سامانة آتـش   ] نظامي[
  با تأخير يا اخالل همراه است

  
 map editing, map edit  ويرايش  نقشه



  شناسي  مولكولي ويروس

 

كـردن    كردن يا كـم  اصالح يا اضافه  ] بـرداري  قشهن [
ها و حـروف و ارقـام و بـازنگري     نمادها و داده

  كلي در محتوا و شكل نقشه پيش از چاپ
  

 deletion editing  ويرايش  وانهشي

ــي ژن[ ــه در آن     ] شناس ــا ك ــرايش رِن ــكلي از وي ش
 شوند نوكلئوتيدها از رونوشت حذف مي

  
  virology شناسي ويروس

ــه  شناســي ميكــرباي از  شــاخه ]ميكــرب [ ــه ب ك
مطالعــة ويروســها و بيماريهــاي ناشــي از آنهــا 

 پردازد مي

  
 شناسي  باليني ويروس

  clinical virology 

كــه بــه  شناســي ويــروساي از  شــاخه ]ميكــرب [
ــل     ــي از عوام ــوني ناش ــاي عف ــة بيماريه مطالع

 پردازد ويروسي مي
  

 شناسي  پزشكي ويروس
  medical virology 

كــه بــه  شناســي ويــروساي از  شــاخه ]ميكــرب [
ــاري  ــهاي بيمـ ــة ويروسـ ــان  مطالعـ زا در انسـ

 پردازد مي
  

 شناسي  مولكولي ويروس
  molecular virology 

ا بـــا اســـتفاده از مطالعـــة ويروســـه ]ميكـــرب [
 فنّاوريهاي تشخيص مولكولي

 viruria ميزي ويروس

 وجود ويروس در ادرار ]ميكرب [

  

 ,virion, viral particle ويريون
  virus particle 

اي از چرخة زنـدگي   ويروس در مرحله ]ميكـرب  [
خود كه در محيط خارج از ياخته در بـدن يافـت   

 است وشهپشود و الزاماً شامل مادة ژني و  مي



ميزي ويروس  

 

 ويژگيهاي  اجتماعي  تفريحكده
   social attributes setting 

هــاي يــك  خصوصــيات يــا مشخصــه ] ردشــگريگ [
بر اساس آنهـا   تفريحيهاي  تجربهكه  تفريحكده

  شوند تعريف و از يكديگر متمايز مي
  

 test diamond  گاه  آزمون ويژه

 كه در تونل اَبرصوتياي در آزمونگاه  ناحيه ] هوايي[
 آن مدل و جريان در هر لحظه الزاماً ثابت هستند

  



  

  هـ
 open cut guideway  هاديراه  گود

تر از سطح طبيعي  هاديراهي كه پايين ] شهري درون[
 زمين و در گودي قرار دارد

  
 elevated guideway  هوايي  هاديراه

اي  هاديراه ناهمسطح بـر روي سـازه   ] شهري درون[
ــراي  ــن را بـ ــاع ايمـ ــه ارتفـ ــة  كـ ــايل نقليـ وسـ

 كند حركت بر سطح زمين فراهم مي درحال
  

 high‐payoff targets  هدف  پرارزش

هدفي كه خارج ساختن آن از چنگ دشمن  ] نظامي[
بــه طــرز محسوســي موجــب موفقيــت عمليــات  

 نيروهاي خودي شود
  

 Butomus  هزارني

ايان  هزارنيتيرة سردة چندسالة آبزي از  ] گياهي [
ي اوراسياسـت و امـروز در   با يك گونه كه بـوم 

 سرتاسر منطقة معتدل شمالي پراكنده است
  

 تكي هزينة  اتاق

  single room supplement 

ــاق   ] ردشــگريگ [ ــة اضــافي اقامــت در يــك ات هزين
 اتاقي دونفره يا بيشتر بدون هم

  
  پاداش  بازگرداني  ←هزينة  بازگرداني  

  
 voyage costs  هزينة  سفر

مشــخص شــامل  ســفريــك  هــاي هزينــه ] دريــايي[
هـاي بنـدري، عـوارض     سوخت مصرفي، هزينـه 

كشــي، دســتمزد خدمــه، نگهــداري،  آبــراه، يــدك
تعميرات، بيمـه، كاالهـاي مصـرفي و روغنهـاي     

 مصرفي

  
 cloud nucleus  هستة  اَبر

]وكه مركز تشكيل قطرك يا ذرة  ]ج ذراتي در جو
 يخ هستند

  

 folding nucleus يار هستة  تاب

ــپ [ ــي انروتگـ ــدودي از   ] شناسـ ــبتاً محـ ــداد نسـ تعـ
يـك پـروتئين نوسـاخته و     آمينواسيدهاي  مانده 

كـنش، داربسـتي    اي كـه بـا بـرهم    هنوز واتابيـده 



زايي هسته  

 

)scaffold( دهند كه بقية پروتئينهـا بـه    تشكيل مي
 شوند دور آن متراكم مي

 nucleosynthesis  زايي هسته

هاي اتمي بـر اثـر واكنشـهاي     توليد هسته ]فيزيـك [
 اي در دما و فشار باال ستهه
  

 هاي  ميعان  اَبر هسته
   cloud condensation nuclei 

]وكـه ممكـن      هاي هواويز نـم  ذره ]ج گيـر در جـو
  عمل كنند ابرهاي  قطركهاي  عنوان هسته است به

  CCN  هماب .اختـ 
  

 baryon octet  تايي  باريوني هشت

 )parity(اي از هشت ذره با پاريتة  مجموعه ]فيزيك[
  كه الگويي متقارن دارند 2/1مثبت و اسپين 

  
  هاي  ميعان  اَبر هسته  ←هماب  

  
 isoneph  اَبرناكي هم

]وهـاي همديـدي، خطـي كـه از نقـاط       در نقشه ]ج
 گذرد داراي اَبرناكي يكسان مي

  
 وسازي ارز  سوخت هم
   metabolic equivalents, MET 

دار مبنـاي مقـ   مقـدار انـرژي مصـرفي بـر     ]غذيهت [
اكسيژن مصرفي در دقيقه در ازاي هر كيلوگرم 

  وزن بدن
  

 cogeoid  همازمينوار

سـبب تغييـر     پتانسيل كه بـه  سطحي هم ]ژئوفيزيك[
اثـر انتقـال جـرم از بـاالي      پتانسيل زمينوار بـر 

 آيد وجود مي  زمينوار به زير آن، به
  

 identification  همانندسازي

با ديگـران   خودانگاري  فرايند همسان ] شناسي روان[
 و پذيرش ويژگيها و ديدگاههاي آنها

  
 فكنانه همانندسازي  برون

   projective identification 

طور  تعاملي كه به  فكني بروناي  گونه ] شناسي روان[
طبيعي يا در مقـام سـازوكاري دفـاعي بـه كـار      

رود و از طريــق آن فــرد حــاالت درونــي و  مــي
 كند دفاعي خود را صرف فردي ديگر مي

  
 graft copolymer بسپار  پيوندي هم

بسـپار  (بسپاري با يك زنجير بسپاري  هم ] شيمي[
A ( كــه بــه آن يــك يــا چنــد زنجيــر بســپاري از

 متصل است) Bبسپار (بسپاري ديگر 

  
 ,block copolymer اي بسپار  دسته هم
  block polymer 

ــيمي[ ــم ] شـ ــدهاي   هـ ــه در آن واحـ ــپاري كـ بسـ
و غيره در تواليهـا   Bو  A تكرارشوندة متفاوت

  طور خطـي بـه   هاي بلند قرار دارند و به  يا دسته
 اند هم متصل

  
 اي بسپارش  دسته هم
  block copolymerisation 

بسپارشي كه در آن تكپارهاي همسان  هم ] شـيمي [
 شوند هم متصل مي  در تواليهاي بلند به



  زايي هسته

 

  
 اي بسپار  كاتوره هم
  random copolymer, 
  ideal copolymer 

ــيمي[ ــم ] شـ ــدهاي   هـ ــه در آن واحـ ــپاري كـ بسـ
طـور    تكرارشوندة متفاوت در طـول زنجيـر بـه   

 اند ي رديف شدهتصادف

 escort 1  همپا

منظـور    يك يا چند نفر كه شخصي را بـه  ]موميع[
  كنند محافظت يا احترام همراهي مي

  همپايان .متـ 
  

 escort 2  همپايي

ــوميع[  ــه من  ]م ــردن شخصــي ب ــي ك ــور همراه ظ
 يك يا چند نفر ةوسيل  محافظت از او به

  
 equicontinuity  پيوستگي هم

از توابـع   Fخصوصيتي براي خـانوادة  ] رياضـي [
),(اي فضاي سنجهمختلط بر  dX  طـوري   بـه 

 δمثبـت، عـدد مثبتـي ماننـد      εكه به ازاي هر 
و  xو هـر  Fازfيافت شود كه بـه ازاي هـر   

y ازXــر ),(>δ، اگـــــــ yxd ــاه ، آنگـــــــ
ε<− )()( yfxf 

  
 همتاسازي  دوسويه

  bidirectional replication 

نــوعي همتاســازي دنــا كــه در آن     ] شناســي ژن[
هاي همتاسازي در دو جهت مخالف هم  دوشاخه
 روند پيش مي

  
 gene complex همتافت  ژني

اي متشـكل از دو يـا چنـد ژن     مجموعه ] شناسي ژن[
تـن كـه    اي از يك فام بر روي قطعه نزديك به هم

 از نظر كاركردي به يكديگر مرتبط هستند
  
 مقياس متافت  همرفتي  ميانه
   mesoscale convective complex  

]ــو ــه ]ج ــامانهاي از  زيرمجموع ــاي س ــي  ه همرفت
شكل و   گسترده و دايره سپراَبريبا  مقياس ميان

  ديرپا و سرد
 MCC  هم هم .اختـ 
 sympatric  همجا

ــ[ ــاهيزراع ــه  ]ت، گي ــي گون ــيط   ويژگ ــك مح ــاي ي ه
 جغرافيايي

  
  جوشاني  اطالعات هم

  سازي  اطالعات كپارچهي  ←
  

 consanguinity  خوني هم

كـم    علت داشتن دسـت   خويشاوندي به ] شناسي ژن[
 مشترك نياييك 

  
 group riders  سفران هم

مسافراني كه مبدأ و مقصدشان يكـي   ] شهري درون[
ســفر   اســت و بــا يــك وســيلة نقليــه همــراه هــم

 كنند مي
  

 group riding  سفري هم

ر با يك وسيلة نقليه به همراه هـم  سف ] شهري درون[
  و با مبدأ و مقصد مشترك

  
 power‐sharing 2  همفرماني



شناسي كنشگان هم  

 

مشاركت در تشكيل دولت بر پاية ائتالف  ] ياسيس[
  ميان دو يا چند حزب

  مشاركت  در  قدرت .متـ 
  

 coculture كشت هم

زمان دو يا چند نوع ياختـه در   هم كشت ]ميكرب [
 يك محيط

  
 كنشگان هم
  interactome, protein interactome 

كنشـهاي   شـبكة كـاملي از بـرهم    ] شناسـي  روتگانپ [
صورت پايـدار   فيزيكي و كاركردي پروتئينها به 

يــا گــذرا در درون يــك ياختــه در دورة زمــاني 
 معين

 interactomics شناسي كنشگان هم

روشــهايي كــه بــراي  مجموعــه ] شناســي روتگــانپ [
ــالص  ــك و خ ــ  تفكي ــازي و توص ــفات س يف ص

اختصاصــي پروتئينهــا و شناســايي و توصــيف 
كنشهاي آنها بر ديگر پروتئينهاي  مولكولي برهم

 رود ياخته به كار مي

  
 course كوك هم

گروهي از سيمها شامل يك يا دو يا سه  ] موسيقي[
عضوِ سيمي كه در صورت داشتن بيش از يـك  

 عضوِ سيمي بايد داراي كوك يكسان باشند

  
  cohort  گروه هم
گروهي از افراد منتخب از ميـان يـك    ]سالمت علوم[

جمعيت مشخص كه داراي خصوصيت يا تجربة 
  مشترك هستند

  
  گشتي جهش  هم  ←گشت   هم
  

 اي گيرشناسي  تغذيه همه
   nutrition epidemiology 

مطالعــة تغذيــه و رژيــم غــذايي از منظــر   ]غذيــهت [
زايـــي و  و بيمـــاري )etiology( شناســـي ســـبب

 از بيماري پيشگيري

  
  مقياس همتافت  همرفتي  ميان  ←هم   هم
  

 air hoar 1  هوابشم

]وبر روي اجسـام موجـود در    بشمنهشتي از  ]ج
 باالي سطح زمين

  
 ,aerophagia, aerophagy  هواخواري

  gastrospiry 

 بلعيدن هوا عموماً در هنگام خوردن غذا ]غذيهت [

 mechanical aerator  هواده  مكانيكي

اي مكانيكي بـراي هـوادهي بـه     افزاره ]زيست طمحي[
 مايع

  
 mechanical aeration  هوادهي  مكانيكي

وارد كـردن هـوا بـه مـايع بـا افـزارة        ]زيست محيط[
 مكانيكي

  
 obligate aerobe  هوازي  اجباري

ريزاندامگاني كه فقط در مجاورت بـا   ]زيسـت  محيط[
 تواند زنده بماند اكسيژن محلول مي

  
 ,surface disposal هواسپاري

  earth burial, aerial burial, sky burial 

كه در آن جسـد را بـر    تدفيننوعي  ] شناسي باستان[
 نهند روي زمين يا درخت يا صخره يا سكو مي

  



  شناسي كنشگان هم

 

 صدا هواگرد  اَبرصوتي  بي
   quiet supersonic aircraft 

هواگردي اَبرصوتي كه غرش صـوتي آن   ] هوايي[
 جلب توجه نكندبه زمين نرسد و 

  
 manned aircraft  هواگرد  باسرنشين

هواگردي كه ترابري و هـدايت پـرواز آن    ] نظامي[
 را نيروي انساني بر عهده دارد

  

 سرنشين هواگرد  بي
   unmanned aircraft 

ــامي[ ــاي    ] نظ ــام مأموريته ــه در انج ــواگردي ك ه
مختلف نظامي به صورت خودكار يا از راه دور 

 شود هدايت مي
  
 convertible aircraft  پذير واگرد  تبديله

هواگردي كه بـه سـرعت از مسـافري بـه      ] هوايي[
 پذير است باري يا از باري به مسافري تبديل

 composite aircraft  هواگرد  تلفيقي

پيوسته كه تا  يكديگر مجموع دو هواگرد به ] هوايي[
حكم هواگردي واحد را دارنـد،   ،قبل از برخاست

شـوند و   از يكديگر جدا مي ،رخاستاما پس از ب
شـوند و جداگانـه    به دو هواگرد مستقل بدل مـي 

 كنند پرواز مي
  

 هواگرد  تندتبديل
   quick‐change aircraft 

هواگردي كه تجهيـزات داخلـي آن ظـرف     ] هوايي[
 پذير است چند دقيقه از مسافري به باري تبديل

  
 ,parasite هواگرد  سربار

  parasite aircraft, parasite airplane 

ران و نيروي  هواگردي كه به نيروي پيش ] هـوايي [
متكـي اسـت و آن را يـا بـا      هـواگرد مـادر  برآر 

كشند يا در خارج يا داخل  يدك مي هواگرد مادر
 كنند بدنة آن سوار مي

  
 ,parent, mother ship  هواگرد  مادر

  mother, parent aircraft, 
  mother ship aircraft, mother aircraft 

هواگرد اصلي در هواگرد تلفيقي يا حامـل   ] هوايي[
  هواگرد سربار

  
  ambient air, open air  هواي  آزاد

 



سپاري هيمة  آتش  

 

بخشي از جو كه عموم مردم در بيرون  ]زيست محيط[
  ساختمانها به آن دسترسي دارند

  
 ,primary air  هواي  اوليه

  primary airflow 

ي موتور تـوربيني  قسمتي از هواي ورود ] هـوايي [
و مصـرف در محفظـة   شـدن  تـراكم  مكه بـراي  

كند و از  احتراق از درون هستة موتور عبور مي
 شود خروجي آن خارج مي

  
  ,secondary air هواي  ثانويه

 secondary airflow, 
 secondary fan airflow 

قسمتي از هواي ورودي موتور تـوربيني   ] هـوايي [
ز از خروجــي ســا كــه قبــل از ورود بــه فشــرده

شـود و بخشـي از    خـارج مـي   )bypass(كنارگذر 
  كند د ميايجارانش موتور را 

  
 euchromatin  هوفامينه

تــر  تــراكم تــر و كــم بخشــهاي كمرنــگ ] شناســي ژن[
 شونده است حاوي ژنهاي بيانفامينه كه 

  
 ,funeral pyre  سپاري هيمة  آتش

  funeral pile 

مـواد سـوختني   اي از چوب و  پشته ] شناسي باستان[
 براي سوزاندن جسد

 



  

  ي
 cellome ياختمان

ــه و    ] شناســي ژن[ ــك ياخت ــاي ي ــة مولكوله مجموع
 كنش زماني و مكاني آنها برهم

  
 cellomics شناسي ياختمان

مجموعة روشـهايي كـه از آنهـا بـراي      ] شناسي ژن[
ــه ــي و تجزيــ ــايي  بررســ ــل و شناســ وتحليــ

 كنند كاركردهاي ياخته استفاده مي
  

 open cells  هاي  باز ياخته

]وهـاي آشـكار اَبـر بـه     آرايـة منظمـي از تكـه    ]ج  
 اي اي از اَبر اليه صورت شبكه

  
 closed cells  هاي  بسته ياخته

]ومقيـاس بـا    سـاختار اَبرهـاي همرفتـي ميـان     ]ج
اي از  هاي نسبتاً يكسان كه شـبكه  ظاهر و اندازه

 كند هواي صاف آنها را از هم جدا مي
  

  hour recall‐24  ساعته 24 يادآوري 

روشي براي ارزيابي تغذيه كه در آن فرد  ]غذيـه ت [
وچهـار سـاعت    تمام اقالم غذايي را كه در بيست
 كند گذشته خورده است گزارش مي

 relic  يادگاره

ويـژه   آثار و بقاياي فرهنگي كهن به ] شناسي باستان[
 آنها كه داراي ارزش مذهبي و نمادين هستند

  
 funerary monument  فينييادمان  تد

اثـري يادمـاني كـه در بسـياري از      ] شناسـي  باستان[
فرهنگها و تمدنها بـر روي گـور يـا در كنـار آن     

 شود براي درگذشتگان برپا مي
  

  زانيشليا  ← اسبي  يال  
  

  زانيشليائيان  ←اسبيان   يال
  

 fast ice, land fast ice  يخ  بسته

]ــوبــه ســاحل  علــت اتصــال  دريــايخي كــه بــه ]ج
 حركت است بي

  
  مه  يخ  ←ه  بلورم يخ
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 ice feathers, frost feathers  پر يخ

]وكـه بـر روي بـادخور اجسـام      بشـم نـوعي   ]ج
زميني يا بر روي هواپيماي در حال گذر از اليـة  

 شود هواي سرد به الية هواي گرم تشكيل مي
 ice foot  پوزه يخ

] ـوبـه سـاحل    اي كه تا خط مد محكـم  بسته يخ  ]ج
 گذارد چسبيده است و كشند بر آن تأثير نمي

  

 ice crust 1  1پوسته  يخ

]ــو صــورت اليــة يــخ   بــه پوســته بــرفنــوعي  ]ج
بـر روي   )film crust(پوسـته   تر از پوسـه  ضخيم

 سطح برف
  

 ice crust 2, ice rind  2پوسته يخ

]ويا  يخ رودخانهيا  دريايخالية سخت و نازك  ]ج
  يخ درياچه

  
 pancake ice  اي تابه يخ 

]وبـا قطـر    يـخ  خاكهاي از  انباشتي تقريباً دايره ]ج
اثـر برخـورد    هـايي كـه بـر    متر با لبه 3كمتر از 

  برجستگي پيدا كرده است
  

 pack ice, ice pack  تود يخ

] ـوبسته، كه ممكن است  جز يخ  ، بهدريايختمام  ]ج
ــه  ــل مالحظ ــور قاب ــه ط ــه ب ــار  اي جاب ــا و دچ ج

 شوددگرشكلي 
  

 open pack ice  تود  باز يخ

]ــونــدرت  يخهــاي بــه  ي بــا تختــه تــود يــخ ]ج
درصـد سـطح آب را    80تـا   50چسبيده كه  هم به

 پوشانده است
  

 close pack ice  تود  بسته يخ

]وچسـبيده   هـم  يخهاي غالباً به ي با تختهتود يخ ]ج
 درصد سطح آب را پوشانده است 80تا  70كه 

  

 ,grease ice, ice fat  گون يخ  چربي
  lard ice 

]وهـا كـه بـر روي    بلور خاكـه پوستة نازكي از  ]ج
شوند و ظاهري تيـره   هم بسته مي سطح دريا به 

 كنند گون ايجاد مي و چربي
 ice blink  چشمك يخ

] ـومنطقة نسبتاً روشن سطح زيرين اَبر كه بـر  ]ج 
  شود اثر بازتاب نور از يخ ايجاد مي

  
 inland ice  خشكي يخ  درون

]ونام قديمي برگة يخ ]ج )ice sheet( گرينلند 
  

 lake ice  يخ  درياچه

]ويخي كه بر سطح درياچه تشكيل شده باشد ]ج 
  

 river ice  يخ  رودخانه

] ـويخي كه بر سـطح رودخانـه  تشـكيل شـده      ]ج
 باشد

  
  يخ زمين  ←خاك    يخ  زير

  
  يخ زمين  ←زمين    يخ  زير

  
 relict glacier  يخسار  بازمانده

 تر تر و بزرگ بازماندة يك يخسار قديمي ] زمين[
  

  بلور خاكه  ←يخ  سوزنكي  
  



  يخ  شمعكي

 

 icefall  يخشار

]واثر افزايش ناگهـاني   بخشي از يخسار كه بر ]ج
شـود و فـرو    هم شكسـته مـي   و شديد شيب در

  ريزد مي
  

 candle ice  يخ  شمعكي

] ـونوعي دريايخ واپاشيده متشكل از منشورها  ]ج
هاي يخي كه راستاي آنهـا عمـود بـر     ا استوانهي

  سطح يخ اصلي است
 penknife ice  يخ  قلمي .متـ 

 fossil ice  يخ  فسيلي

]ويخبندان يا مناطقي كه  يخِ مناطق هميشه زمين ]ج
دماي امـروزي آنهـا بـراي تشـكيل آن مناسـب      

شناختي تشـكيل شـده    نيست و در گذشتة زمين
 است

  
 pressure ice  يخ  فشاري

] ـواي كـه   يخ درياچـه يا  يخ رودخانهيا  دريايخ ]ج
اثر تنشهاي جانبي ناشي از باد يا جريان آب  بر

 يا جزرومد يا موج تغيير شكل داده است
  

  يخ  شمعكي  ←يخ  قلمي  
  

 ice flowers  گُل يخ

]وكـه گـاهي در حجـم     بشمبافت ظريفي از . 1 ]ج
  شـود  زياد بـر سـطح بـرف يـا يـخ تشـكيل مـي       

بلورهــايي كــه بــر ســطح آب آرامــي كــه   يــخ. 2
  شوند كُندي در حال انجماد است تشكيل مي به

  
 ,ice fog, frozen fog, frost fog  مه يخ
  frost flakes, air hoar 2, rime fog  

]ــو ــه كــه از ذرات يــخ معلــق در هــوا  ]ج نــوعي م
 شود تشكيل مي

  ice‐crystal fog  بلورمه يخ .متـ 
  

 ,salvage tug  نيكش  بازگردا يدك
  wrecking tug  

كشــي كــه از آن بــراي بــازگرداني  يــدك ] دريــايي[
ديده و در معرض خطـر، گـاه    شناورهاي آسيب

  شود ي، استفاده مياضطراردر موقعيتهاي 



 يخ  فسيلي

 

 coffin fitting  يراق  تابوت

  اجزاي الحاقي تزييني يا غيرتزيينـي   ] شناسي باستان[
انند دسته و نيست، م تابوتكه جزو بدنة اصلي 

 زهوار و بست

  
 Eötvös unit  يكاي  اتووش

 يكاي گراديان گرانش يا انحنا ]ژئوفيزيك[
  

 يكپارچگي  اطالعات
   information integrity 

همبستگي و درستي و همگوني و قابـل   ] تابداريك [
ــاي    ــدها و نظامه ــوا و فراين ــودن محت ــاد ب اعتم

 اطالعاتي

  
   سازي  اطالعات يكپارچه

  information integration, II 

ايجاد پيوسـتگي ميـان اطالعـات منـابع      ] تابداريك [
هـا و صـورتهاي    مختلف كه از مفـاهيم و زمينـه  

  است متفاوت تشكيل شده 
  information fusion  جوشاني  اطالعات هم .متـ 

  
 monism  گرايي يگانه

ديدگاهي مبتني بـر اينكـه واقعيـت از     ] شناسي روان[
 ل شده استجوهر واحدي تشكي

  
 polyatomic ion اتمي يون  چند

يوني كه در آن دو يا چند اتم با هم پيونـد   ] شيمي[
 اشتراكي دارند
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