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ًگبّی خَش ثیٌبًِتش ،سْل اًگبس ٍ سبدُ اًذیص ،صثبى هػلَم
سا دستخَش سلسلِ فشاص ٍ ًطیتّبیی وشدُ ٍ هبدام ثِ
ًجشدّبیی ًبخَاستِ ثب دضوٌبى خَد ٍاداضتِ است ،دس ًتیجِ
ضشثِ ّبی سْوگیي سا هتحول ضَد (.)2
تحَالت ؾلوی ٍ دگشگًَی ّبی پشضتبة دًیبی ؾلن،
صثبىّبی هختلف دًیب سا ثِ تؿبهل ٍ داد ٍ ستذ ٍاداضتِ است.
الجتِ ایي تؿبهل دس حَصُ لغَی ٍ هؿٌبیی (سٍسبخت) سٍاىتش
ٍ آسبىتش اتفبق هی افتذ ٍ دس حَصُ دستَسی ٍ سبختوبًی
(صیش سبخت) ثسیبس وٌذ ٍ ثِ سختی اتفبق هی افتذ.
صثبى فبسسی ثب تبسیخ ٍ فشٌّگ ٍ توذى هب پیًَذی
دیشیٌِ ٍ ًبگسستٌی داسد ،ثِطَسی وِ اهشٍصُ یىی اص
هْنتشیي اسوبى َّیت هلی هب ایشاًیبى ثِحسبة هیآیذ.
ثِّویي دلیل ،پبسذاضت ٍ تمَیت صثبى فبسسی ،اسد ًْبدى

ثیبى هفبّین ٍ هطبلت ؾلوی ّوَاسُ یىی اص ٍغبیف دس
هیبى هلل هختلف ثَدُ است .ثطش ّویطِ دس پی فشاگیشی
داًص ٍ ثسط ٍ تَسؿِ هؿلَهبت خَد ثَدُ است ٍ دس جْبى
اهشٍص وِ سشؾت سیش لبفلِ ؾلن ضگفتی آفشیي ضذُ،
هسئَلیت صثبى ٍ اّل صثبى ّن ّوبى ًسجت افضایص یبفتِ
است .حبل ثبیذ دیذ وِ اًؿطبف ٍ سفتبس صثبى فبسسی دس ثشاثش
ایي هَضَؼ هْن دس صهبىّبی هختلف چگًَِ ثَدُ است.
گَاّی تبسیخ ٍ تحمك ٍ احجبت داًطوٌذاى ،ثیبًگش آى است وِ
صثبى فبسسی ،دس طَل صهبىّبی هختلف ؾْذُ داس هفبّین ٍ
هطبلت ؾلوی ضذُ است ( .)1صثبى فبسسی ثشای ٍسٍد ثِ
دًیبی جذیذ ٍ ؾلوی ،ثْبی سٌگیٌی سا تبوٌَى پشداختِ است
ٍ هیپشداصد .چٌبًىِ ثشخی اص دستّبی هغشؼ ٍ یب دس
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واژگبى کلیدی ،Dendrophilous ،Dendrocolous :اغطالحبت ؾلوی ،صثبى فبسسی

فصلنامه علمی پژوهشی دانش زیستی ایران

ایي همبلِ ثِ هؿشفی هؿبدل هٌبست فبسسی ثشای دٍ اغطالح اًگلیسی  Dendrophilous ٍ Dendrocolousهی پشداصد .ثب تَجِ
ثِ ثشسسی ٍ سیطِ یبثی ایي اغطالحبت دس صثبى یًَبًی ٍ اًگلیسی ٍ ًیض وبسثشد ایي اغطالحبت دس سضتِ تخػػی صیست ثَم ضٌبسی
ٍ هٌبثؽ طجیؿی داسا هی ثبضٌذ ،الذام ثِ هؿشفی اغطالحبت فبسسی "داس صی" ثِ جبی  Dendrocolousثِ هفَْم "هَجَداتی وِ سٍی
دسختبى صًذگی یب سضذ هی وٌٌذ ٍ ".هؿبدل فبسسی "داس سٍی" ثِ جبی  Dendrophilousثِ هفَْم "دٍست داس سضذ ٍ ًوَ گیبُ
سٍی دسخت" گشدیذ وِ ثب ایي اغطالحبت ثِ غَست دلیك هفَْم فٌی اًتمبل یبفتِ تَسط ایي اغطالحبت دس صثبى اًگلیسی ثِ
غَست دلیك تش دس صثبى فبسسی ًیض اًتمبل هی یبثذ ٍ اص طشفی دیگش لبثلیت دسن ٍ ًیض وبسثشد هطتمبت هختلف ایي اغطالحبت اص
لجیل فؿل ٍ فبؾل ٍ غیشُ ًیض ثِ غَست ثْتشی لبثلیت وبسثشد پیذا هی ًوبیذ.

حبیبی بی باالنی و موسی زاده صیاد محله

ٍ ضَاثط هؿٌبیی ٍ آٍایی ،اّویتی هبًٌذ سبختبس دستَسی
داسد .اغطالحبت ؾلوی هؿشفی ضذُ دس صثبى فبسسی ؾالٍُ ثش
لضٍم استحىبم ثٌیبدی ٍ سبختبسی ٍ اًطجبق ثب اغَل تخجیت
ضذُ دس حَصُ سبختوبى دستَسی ،ثبیذ دس حَصُ آٍایی ٍ
هؿٌبیی اص خػَغیبت راتی هٌطجك ثب ضأى صثبى فبسسی ثْشُ-
هٌذ ثبضذ (.)2
ثِ طَس ولی صثبى ًَضتبسی سا هی تَاى ثِ دٍ همَلِ ثِ
غبّش هتفبٍت تمسین ًوَد وِ یىی اص آًْب صثبى ؾلوی ٍ
دیگشی صثبى ادثی هی ثبضذ .صثبى ؾلوی ثشای اًتمبل هستمین
هفبّین دلیك ؾلوی ثِ وبس هی سٍد ٍ همشٍى ثِ داللت غشیح
ٍ هستمین است ٍ ّذفص ایي است وِ لفع ثش هؿٌی ،داللت
هستمین ،آضىبس ٍ ثی ٍاسطِ داضتِ ثبضذ .لفع دس صثبى ؾلن
ضفبف ٍ آیٌِ هفَْم است ،یؿٌی ثذٍى ایٌىِ تَجِ هب سا ثِ
خَد ولوبت ٍ تؿجیشات جلت وٌذ ٍ هب سا دس خَد هتَلف
وٌذ؛ ثِ سَی هذلَل ٍ هؿٌی ساٌّوبیی هی وٌذ .صثبى ادة ثِ
آفشیٌص ادثی اختػبظ داسد ٍ ؾالٍُ ثش ًمص پیبم سسبًی
داسای ًمص ّبی ثیبى ؾبطفی ٍ صیجبیی ضٌبسی ّن ّست
(ّ .)5وچٌیي صثبى ادة ثیبًگش ؾَاطف ّن ّست ٍ ّوشاُ ثب
هشاد ٍ همػَد گَیٌذُ هجیي سفتبس ٍ ثشداضت اٍ ًیض هی ثبضذ
(.)8
هتبسفبًِ صثبى فبسسی دس دٍسُ صهبًی وِ صثبى ؾلن ثِ
غَست صثبى ثیيالوللی اًگلیسی هؿشفی ضذ ثب ٍجَد ّوِ
تَاًبیی ّبی سبختبسی ٍ هؿٌبیی ٍ لبثلیت اًؿطبف فشاٍاى ٍ
اغبلت دسخطبى تبسیخی ،فشٌّگی ،ؾلوی ٍ ادثی ًتَاًستِ
ّوپبی صثبى ؾلن جْبى حشوت ًوبیذ .ثِ خػَظ دس هفبّین
اختػبغی داًص ٍ تىٌَلَطی ٍ وبسثشد اغطالحبت ؾلوی ٍ
فٌی ثب دضَاسی ّب ٍ ًبسسبیی ّبی هطَْد هَاجِ گشدیذُ
است (.)2
دس ایي همبلِ دس ساستبی تَلیذ اغطالحبت غحیح ٍ
وبسثشدی جذیذ فبسسی ثشای اغطالحبت ؾلوی صثبى ثیي-
الوللی ؾلن ضوي ثشسسی ٍ سیطِ یبثی هؿٌبیی دٍ اغطالح
ؾلوی  Dendrophilous ٍ Dendrocolousوِ اص ًػش هؿٌبی
غبّشی ثِ هفَْم "هَجَدات دٍستذاس دسخت هی ثبضذ"
هَسد ثشسسی ؾلوی لشاس گشفتِ ٍ ثشای ّشیه اص هفبّین فَق
هؿبدل فبسسی هٌبسجی پیطٌْبد هی گشدد .الجتِ ّشیه اص
اغطالحبت فَق تَسط هتخػػیي هختلف هؿبدل ّبیی ثِ
صثبى فبسسی پیطٌْبد ضذُ است وِ ثِ ًمذ ٍ ثشسسی آًْب ًیض
ضذ.
خَاّذ
پشداختِ

ثِ ایي هیشاث اسصضوٌذ فشٌّگی ٍ استحىبم ثخطیذى ثِ
ثٌیبى َّیت هلی هب تلمی هیضَد .ؾالٍُ ثش ایي ،صثبى فبسسی
صثبى سسوی وطَس هب ٍ صثبى آهَصش ٍ استجبطبت فىشی ٍ
ؾلوی هبست ٍ ثخص هْوی اص تفىش هب دس چبسچَة لَاؾذ
ایي صثبى ضىل هیگیشد .ثِّویي ؾلت ،ویفیت استجبطبت
فىشی ٍ سضذ ؾلوی ٍ فٌی هب وبهالً ٍاثستِ ثِ ویفیت صثبى هب
یؿٌی صثبى فبسسی است (.)3
ؾَاهل هتؿذدی وِ هَجت دگشگًَی صثبى هیضًَذ ،ثِ
دٍ دستة ؾَاهل دسًٍی ٍ ؾَاهل ثیشًٍی یب فشاصثبًی تمسین
هیضًَذ .تغییشات دسًٍی صثبى اص سبختبس دسًٍی ٍ پیچیذگی-
ّبی خبظ آى ًطبت هیگیشًذ ،دس حبلی وِ تغییشات ثیشًٍی
اص ؾَاهل غیشصثبًی هبًٌذ ؾَاهل اجتوبؾی ،تبسیخی ،سیبسی،
هزّجی ٍ جض آى هتبحش ّستٌذ .تغییشات ثیشًٍی صثبى هتأحش اص
ؾَاهل ثشٍى صثبًی یب فشاصثبًی است وِ اص هْوتشیي آىّب
هیتَاى ثِ ضشٍستّبی صثبًی جبهؿِ اص جولِ وطفیبت ؾلوی
ٍ پیطشفتّبی فيآٍسی ،ؾَاهل هزّجی ،هْبجشت ،ؾَاهل
تبسیخی ،تحَالت سیبسی .اجتوبؾی ٍ تأحیش سسبًِّب ٍ ٍسبیل
استجبط جوؿی اضبسُ وشد (.)4
صثبى فبسسی دس جبیگبّی است وِ ثبیذ اص آى ثِ یىی اص
صثبىّب ی پَیب ٍ صًذُ دًیب ًبم ثشد .صثبًی وِ دس آى هذاسن
لَی هَجَد است وِ دس لذین غشفیت ثسیبس ثبالیی اص آى دس
تَلیذ ؾلن ٍ داًص ٍجَد داسد ٍ دس دًیبی وًٌَی ّن
هْوتشیي ٍغیفِ آى استفبدُ اص حذاوخش غشفیت خَد ،ثشای
اًتمبل ٍ اص آى هْنتش تَلیذ ؾلن است .ثِ طَسی وِ ًخست
لغبت ٍ ؾجبسات ٍ اغطالحبت سبختِ ضذُ ّوبٌّگ ثب اغَل
سبختبسی ٍ دستَس صثبى فبسسی ثبضٌذ ٍ دٍم ثب ضبخعّبی
صیجبیی ضٌبختی لغَی ،آٍایی ٍ هؿٌبیی ّوخَاى ٍ هتٌبست
ثبضذ (.)5
پیطٌْبد یه اغطالح ؾلوی جذیذ ثِ صثبى فبسسی ثشای
اغطالحبت ؾلوی ٍاسد ضذُ اص دیگش صثبىّب هستلضم سؾبیت
اغَل ٍ ضَاثط فشاٍاًی است وِ ثیطتش آى اغَل ثب سبختبس
دستَسی ٍ تحلیل هؿٌبیی آى اغطالح دس صثبى هجذاء ٍ همػذ
(فبسسی) استجبط تٌگبتٌگ داسد .ثش ّویي اغل ،لغتسبصی ٍ
پیطٌْبد اغطالحبت ؾلوی جذیذ ثبیذ ثش هَاصیي ٍ همشسات
دستَسی ،هؿٌبیی ٍ لغَی هٌطجك ثبضذ وِ یىی اص ایي هَاسد
سا هیتَاى ثِ سبختوبى ولوبت ٍ اغطالحبت ؾلوی ٍ فٌی ٍ
ًیض هجحج دستَس همبثلِ ای صثبى فبسسی ثب صثبىّبی دیگش ًبم
ثشد ( .)6،7اص طشف دیگش ،تحلیل غحیح ٍ هطبثمت دلیك
آٍایی ٍ هؿٌبیی لغبت ٍ اغطالحبت تبصُ هؿشفی ضذُ ثب اغَل
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;suff. Having a strong affinity or preference for
loving.
ثِ جبی ؾجبست  dendrophilousتَسط هتخػػیي

بررسی و پیشنهبد اصطالح هعبدل Dendrophilous

سیطِ یبثی لغت

+ -PHILOUS

اغطالح "دسخت دٍست" ثب هؿٌی "هَجَدی وِ سٍی
دسخت صًذگی هی وٌذ ".هؿبدل سبصی ضذُ است وِ ایي
اغطالح ثِ ّوشاُ خَد هفَْهی غیش اص صًذگی سٍی دسخت سا
داسد ٍ ثیطتش هفَْم "دٍستذاس تغزیِ اص دسخت" سا هی
سسبًذ تب هفَْم "دٍستذاس صًذگی سٍی دسخت" .ثِ هٌػَس
جلَگیشی اص ایي اثْبم ثْتش است هؿبدل آى اغطالح "داس
سٍی" ثِ هفَْم "دٍستذاس سضذ ٍ ًوَ گیبُ سٍی دسخت"
هَسد استفبدُ لشاس گیشد.

DENDRO-

tree-loving: living in or on trees (9).
dendroa combining form meaning “tree,” used in the
formation of compound words: dendrology.

(پیطًَذی یًَبًی ثِ هؿٌی دسخت ثشای تَلیذ
اغطالحبت تشویجی هبًٌذ .)dendrology :پیطًَذ dendro
یىی اص پیطًَذّبی التیي ثِ هؿٌی دسخت ٍ داس هی ثبضذ وِ
دس تَلیذ هفبّین هختلف دس صیبى اًگلیسی هَسد استفبدُ لشاس
گشفتِ است .اص جولِ اغطالحبتی وِ اص ایي پیطًَذ تَلیذ
ضبهل
ضذُ
ضٌبسی)،
(دسخت
Dendrology
( Dendrochronologyدسختگبُضوبسی)Dendritic cells ،
(یبختِّبی داسیٌِای) ٍ ( Dendriteداسیٌِ) هی ثبضذ وِ دس
ّوِ آًْب اص ایي پیطًَذ ثشای تجیي استجبط ٍ یب ضجبّت هفَْم
اغطالح تَلیذ ضذُ ثب دسخت هذ ًػش هی ثبضذ.
دس صثبى سبًسىشیت ثِ دسخت  daaruوِ اص لحبظ تلفع
ثسیبس ضجیِ ثِ داس دس صثبى ٍ لْجِ گیلىی هی ثبضذ وِ ثِ
ًَؾی هی تَاًذ ایي پیطًَذ وِ داسای هفَْم دسخت ٍ داس
هیثبضذ ثب  daaruدس صثبى سبًسىشیت استجبط داضتِ ثبضذ.

بررسی و پیشنهبد اصطالح هعبدل Dendrocolous

ریشه یببی لغت

 -colousپسًَذی التیي ٍ ثِ هؿٌی صیش است:

dendro- or dendri- or dendrpref. Tree; treelike: dendrochronology.

dendrocole, dendrocolous
Living in or growing on trees.

اص دیگش هتشادف ّبی ایي پیطًَذ هی تَاى ثِ –،dendro
ً dendr- ٍ dendriبم ثشد وِ ثِ هؿٌی دسخت ٍ ضجیِدسخت هی ثبضٌذ هبًٌذ .dendrochronology

(ثِ هؿٌی صًذگی دس دسخت ٍ یب سضذ ٍ ًوَ دس سٍی
دسخت) .ثِ جبی ایي اغطالح دس صثبى فبسسی تَسط
هتخػػیي اهش "داسًطیي" ثِ هفَْم "هَجَداتی وِ سٍی
دسختبى صًذگی یب سضذ هی وٌٌذ ".پیطٌْبد ضذُ است وِ
ایي هفَْم "داسًطیي" ثیطتش هی تَاًذ ثشای ّش پشًذُ ای وِ
ثِ غَست هَلت ثشای چٌذ لحػِ حتی وَتبُ سٍی دسخت
هی ًطیٌذ ًیض اطالق گشدد .دس حبلی وِ اگش اغطالح
"داسصی" پیطٌْبد گشدد ًمع یبد ضذُ ثشطشف ضذُ ٍ دس
وٌبس آى صًذگی ٍ صاد ٍلذ ٍ سضذ ًوَ آى هَجَد سا ًیض ثِ
داضت.
خَاّذ
خَد
ّوشاُ

-philous
a combining form meaning “liking,” “having an
affinity for” that specified by the initial element:
dendrophilous.

(تشویجی یًَبًی ثِ هؿٌی "دٍستذاس" ٍ یب "داسای
ٍاثستگی ثِ" وِ داسای ته تشویت ثِ غَست
 dendrophilousهی ثبضذ.
-philousیب  -philicپسًَذ ّبی التیي وِ داسای هفَْم
"داسای ٍاثستگی ٍ یب اًتخبة ضذیذ ثشای چیضی" ٍ یب
"دٍستذاس چیضی" هی ثبضذ .ایي پسًَذ ثیطتش ثشای گیبّبى
استفبدُ هی ضَد.
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ثِ ؾجبستی پسًَذی ثِ هؿٌی هىبى ،هحل صًذگی ٍ سضذ
دس اغطالحبت ؾلوی صیست ضٌبسی .ایي اغطالح ثشای جذا
سبصی هىبى ٍ هحل صًذگی گیبّبى ٍ جبًَساى اص ّوذیگش
استفبدُ هی ضَد ٍ ثیطتش ثشای هىبىّبی لبثل صًذگی ثشای
جبًَساى وبسثشد داسد ٍ ثب تشویت یه اغطالح دیگش ثِ ؾٌَاى
پسًَذ ًوبیبًگش هحل صًذگی آى جبًَس هی ثبضذ .پسًَذّبی -
 cole, -cola, -coles, -colid, -colineثِ ؾٌَاى دیگش ّن-
هؿٌیّبی ایي پسًَذ دس ًوًَِ ّبی دیگش لبثل هالحػِ هی-
ثبضٌذ.

فصلنامه علمی پژوهشی دانش زیستی ایران

to inhabit, to live in, on, or among; to dwell; living
)among, dwelling in (10

حبیبی بی باالنی و موسی زاده صیاد محله

ضذُ ٍ جبیگضیٌی هؿبدل ّبی فبسسی "داس صی" ثِ جبی
 ٍ هؿبدل فبسسی "داس سٍی" ثِ جبیDendrocolous
 هؿشفی هی گشدد وِ ؾالٍُ ثش ایٌىِ هفَْمDendrophilous
ٍالؿی وِ دس صثبى اًگلیسی ثب ایي اغطالحبت اًتمبل هی یبثذ
دس صثبى فبسسی لبثل اًتمبل هی گشدد اص طشف دیگش لبثلیت
استخشاد هطتمبت هختلف جْت استفبدُ دس جبیگبُ ّبی
ُ هفؿَل ٍ فبؾل ٍ غیشُ ًیض ثش اسبس دستَس الؿول ٍاط،فؿل
گضیٌی وِ تَسط فشٌّگستبى ؾلَم ًیض پیطٌْبد ضذُ است سا
.داسا هی ثبضذ

نتیجه گیری

ِثب تَجِ ثِ ّجَم گستشدُ اغطالحبت ثیگبًِ اص جول
ُاًگلیسی ثِ صثبى فبسسی ٍ اص طشفی دیگش استفبدُ گستشد
 هب سا ثش آى،ایي لغبت تَسط هتخػػیي سضتِ ّبی هختلف
هی داسد وِ دس اهش اًتخبة ٍاطگبى جبیگضیي فبسسی دلت
وبهل سا داضتِ ثبضین تب ثب ایي وبس ؾالٍُ ثش جلَگیشی اص ٍسٍد
اغطالحبت غیشفبسسی ثِ ایي صثبى ثب هؿشفی ٍاطگبى فٌی
هٌبست الذام ثِ جبیگضیٌی دس اثتذای ٍسٍد آى ثِ صثبى فبسسی
ِ دس ایي ساستب الذاهبت فشاٍاًی اًجبم ضذُ است و.گشدین
Dendrocolous ّوبًگًَِ وِ دس ثبال آهذ ثِ جبی دٍ اغطالح
ٍ " ثِ تشتیت هؿبدل فبسسی "داسًطیيDendrophilous ٍ
"دسخت دٍست" هؿشفی ضذُ اًذ وِ ثب ثشسسی ّبی اًجبم

تقدیر و تشکر

ًَیسٌذگبى ایي همبلِ اص داًطگبُ آصاد اسالهی ٍاحذ ضجستش
.ووبل لذسداًی سا داسد
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