
  

  

  

  

  

 فارس خليجي  دريايةفرهنگنام

  

 يعقوب شكريان

  ، مدرس دانشگاه آزاد اسالمي بستان آبادكارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي

  عضو انجمن بين المللي همكاري هاي علمي ايران شناسي

  
  

  مقدمه

عات  مطالةزبان هاي محلي، و مطالعات ايران شناسي، مقامي بسيار برجسته و مهم دارد و در زمين
 خود را از لحاظ طول زمان و نوع زبان ةكلي زبان شناسي، زبان مزبور، خاصيت انعطاف و توسع

 تحقيق .اي مانده قابل تجزيه و تحليل استج هنشان داده است و آنچه كه از اشكال قديم وي ب
 اعم از فصيح و عاميانه و با تلفظهاي فارس خليجحاضر شامل لغات و اصطالحات دريايي 

  .و توضيح و شرح معاني آن مي باشدمختلف 
 است كه نگارنده پس از ترتيب موضوعي، آنها را يفرهنگ حاضر مبتني بر اصطالحات  

كنيم   ذكر عالمت حركات و سكنات ياد مي حاضر تلفظ كلمه را باةدر مجموع. تدوين كرده است
ة مثالً كلم. و از ذكر حركات و سكنات جهت پرهيز از اطناب و تفصيل جلوگيري شده است

»لَمفتح اول «را جهت جلوگيري از ذكر حركات و سكنات كه اغلب فرهنگ نويسان به صورت » ب
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 ة در روي كلمياد مي كنند، در اين مجموعه فقط عالمات حركات فوق را »رو دوم و سكون آخ
  .ايم كار برده همورد نظر ب

 در مقابل آن، شرحي برخي از اصطالحات و لغات، محتاج به شرح و توضيح هستند كه  
راجع به آنها داده شده است و بعضي از اصطالحات به دو صورت نوشته مي شود كه ما هر دو 

  .صورت را ضبط نموده و توضيح الزم را داده ايم
 ة اصطالحات و اعالم اين منطقةخوانندگان محترم، نبايد توقع داشته باشند كه هم  
 زمين شهرت داشته اند يا دارند، در اين ة از اين پهنكه به نحوي در نقطه اي) فارس خليج(وسيع

  .مجموعه آمده باشد و فقط تا حد وسع و توان سعي بر كامل بودن نسبي مجموعه شده است
 را فارس خليجنگارنده هرچند شايستگي تدوين فرهنگي مدون از تمام اصطالحات محلي   

  .ود و اميد دارد كه توفيق يابددر خود نمي بيند ولي با گامهاي آهسته به همان راه مي ر
  

  پيماجهازات با

انواعي از كشتي هاي بادباني . شكل تكامل يافته اي ندارد، كشتي راني، فارس خليجد بوميان نز
ت و ادوات و آالت و ابزار ديرين خود در شكل و هيئد دارد كه امروز هم كم و بيش با قديم وجو

ي را از اين سوي از بندري به بندر ديگر و كااليرا اين دريا آمد و رفت مي كنند و مسافري 
و بندر جاسك در نگ نزديك بندرلنگه هم اكنون در بندر ُك. سو مي رسانند نآاقيانوس هند به 

، كشتي هاي بادباني كه چندان تفاوتي نسبت به فارس خليجنوردان بومي درياي عمان، دريا
  مقصد آفريقا و هندوستان مي روندي بهيدوردست درياروزگاران گذشته نكرده است، به سفرهاي 

سالياني را در درياها و كناره ها و جزيره ها مي گذرانند و چون به وطن باز مي گردند،  و
فرزنداني از آنها مرده و يا همسرشان براي آنان فرزندي زائيده است كه بر ساحل دريا انتظار پدر 

يي را چنين كشتي ها. مدد مي كند ياري و  و او را در حمل كاالهاي سبك وزنمي كشند
جهازاتي كه امروزه در . نامند» جهازات«و جمع آنها را » جهاز«طور كلي  ه، بفارس خليجنوردان دريا
ي و دريانوردان بومي است، به چند دسته و شكل تقسيم  مورد استفادة ملوانان دريايفارس خليج
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ا چگونگي شكل و كار اين جهازات آشنا پردازيم تا ب نند كه به وصف مختصري از آنها ميمي ك
  :شويم
  . دسته قايق هاي نجات، جهازات كوچك و تفريحي-1
 درخت مجوف بدون آنكه ميخي در آن ةكوچك ترين نوع قايق است كه از يك تن :هوري -
جلو و عقب . قسمت زيرين آن كه برروي آب مي لغزد، مسطح است. كار برده شود، مي سازند هب

روي شن و گل و الي .  حمل و نقل كنار ساحل استةم است و كم و بيش وسيلآن مانند بَل
راحتي مي لغزد و در گل مي نشيند و سرنشينان آن مي ه ساحلي، وقتي كه عمق آب كم شود، ب

پاروزن در عقب آن نشسته، از سوي دم پارو . توانند از درون آن در ساحل پا بر خشكي گذارند
  .  سرنشين دارد6تا  5اين قايق ظرفيت . مي زند
  . قسمت تحتاني هوري را بيش مي نامند:بيش
 غرّاقه مي نامند، رانده مي شودآن را هوري با يك پارو كه :غِرَّاقه .  
كوبي كنند تا مانند   كه نشستنگاه سرنشينان است، تخته درون هورية اگر بر سطح: هوري بانكي-

  . هوري بانكي گويند راآن آماده شود مسافران ةي براي استفادنيمكت هاي
گويند:شِراع اگر در دريا كوالك و .  هوري يك بادبان دارد كه به اين بادبان و پرده هوري شِراع

راحتي بدون شِراع به حركت در مي آيد ولي چون طوفان فرا رسد و ه طوفان نباشد، هوري ب
   .كوالك برخيزد، بايد بادبان افراشت

گويند اگر هوري بر اثر طوف:غِرِّف ان وارونه شود، اين حالت را غِرِّف.  
خوانند:جِلِب اگر هوري با وجود كوالك، بدون شراع وارد دريا شود، آن حالت را جِلِب .  
دافداف نامند:مِجپاروي هوري را مِج .  
  . هوري ساز، جالّف نام دارد:جالّف
ن خيكهاي آگنده از باد قرار  آ است كه در زيريا  هم بستهچوب چهارگوش بهچند تخته : كَلَك
  .كَلَك جزء قايق هاي كوچك است. دهند مي

  . نام پاروي كَلَك است كه با آن مي رانند:با مردي
  : هرسه نام قايق نجاتي است كه خود انواع سه گانه دارد: جالبوت، جاليبوت و جالبوت گلسي -
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  .و بدون بادبان جالبوت بادگل و شراع و بدون دگل شراع يعني با بادبان -1
  . نوعي مانند بلَم كه قسمت جلو و عقب آن راست و بلند است-2
3-كوچك كه شرح آن خواهد آمد و نوعي قايق نجات كوچكي است كه قسمت ة نوعي ماشُو 

  .عقب آن پهن و جلوي آن راست است
ر اين قايق هاي نجات، در كشتي هاي بادباني بزرگ جا دارند و چون كشتي در دريا لنگ  

اندازد، با آن به ساحل كم عمق آيند و يا بار كشتي را به ساحل رسانند و يا از ساحل به كشتي 
  . برند
در جالبوتها . كّان باشد و ممكن است سكّان نداشته باشدداراي سجالبوت، ممكن است   

  . موتور رانده مي شودة محركةموتور نصب شود كه به هنگام ضرورت با قو ممكن است
ان رانده مي شود ب كشتية آن قايق در جهت باد يا به ارادةوسيل هان فرمان قايق است كه ب سّك:سكّان

هر .  بادبان به بزرگي و كوچكي جالبوت بستگي داردةپهن.  پارچه اي استةو شراع يا بادبان پرد
  . بادبان، افزوده مي شودة بر وسعت پهندر دريا شديدتر و وسيع تر باشد،قدر باد 
ي جداگانه، به يك صورت سه گوشه هاي هان كه از قطعات جدا از هم ساخته شده و ب بادب:دگَل

  .چوب بلند گرد كه دگل ناميده مي شود، پيچيده شده است
گويند شگه ها از هم جدا مي شوند و  هر قطعة:شِگَه احتياج، باز و بسته ةبه انداز بادبان را شِگَه 
  .م دوخته مي شوند ههب) شگه ها(شوند و نيز قطعات بادبان  مي

م دوخته از آن آويخته  هه هاي به دو چوب و ستون بلند داخل كشتي است كه شگ:دگَلْ فَرْمنْ
  .شود مي
 بندرهاي ساحلي ة نوع بزرگ آن براي مسافرت و آمد و رفت و محل بار به هم: ماشُوه -

 قايق ةبوت است و از دستساختمان آن، شبيه جال.  ايران مورد استفاده استة در كرانفارس خليج
اگر قسمت عقب آن، پهن و جلو آن راست و نوك تيز باشد، يكي از انواع . هاي كوچك است

  .شمار مي رود هجالبوت ب
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-لَمقسمت جلو و عقب آن بلند و راست است، اگر با بادبان باشد، در .  مانند جالبوت است: ب
بلَم، . در آن نصب شود، بلم موتوري است سفر مي كنند و چون موتور فارس خليجبنادر نزديك 

  .داراي يك شراع و يك دگل و يك چراغ در شب است
-يا قُفَّه سوي   در رودخانه هاي دجله و شّط العرب براي بردن مسافر از اين سوي رود به آن: كُفَّه

 ا وساختمان آن به شكل دايره و گرد است و از برگهاي درخت خرم. كار برده مي شود هرود ب
اندود مي كنند، تا مانع نفوذ آب در  قيرآن را خارجي ة و بدنچوب تنه آن درخت ساخته مي شود

  .آن گردد
  . نام پاروي كوچك كّفه است كه با آن رانده مي شود:مردي يا قِريزْ

 قايقي است كه قسمت عقب آن پهن و از قسمت عقب ماشوه بلندتر است و قسمت : بگّاره-
در . اين قايق براي مسافرتهاي نزديك در دريا و يا بادبان است. يل ساخته مي شودطور ما هجلو، ب

  . بگاره موتور نيز نصب مي كنند و با نيروي آن به هنگام ضرورت رانده مي شود
 ساختمان شوئي نظير بگاره و بزرگتر از آنست و در سفرهاي كمي دراز و دور از آن : شُوئي-

  .استفاده مي كنند
عبارت است از سه تناي درخت به طول شش پا كه با الياف نباتي آنها را به هم بسته و  :راماس
  .سايرين طويل تر استاز  وسطي آن ةقطع
 عبارت است از عده اي چوب خرما كه آنها را پهلوي يكديگر بسته و روي آن را با پوست :ساشه

 هستند و فقط يك يا دو نفر متر  اين قايقها به طول دوازده.نخل و الياف درخت نارگيل مي پوشند
حركت اين قايقها خيلي سريع . رود در آب فرو مي بدن آنها هم ةر روي آن مي نشينند و يا نيمب

  . برابر صيد ماهي و مرواريد با كشتي هاي بومي در ساحل لنگر انداخته به كار مي رود4است و 
  

  پيما جهازات اقيانوس

-مولَم : بآن به شكل بلم رو به باال و بلند ةسين. دارد ولي از آن بزرگتر است شكل آن شباهتي با ب 
بوم اغلب داراي دو دگل .  متر ساخته مي شود5طول چهار تا ه است و با چوب به شكل مايلي ب

گاهي نيز با . است و در دريا با درنظر گرفتن وضع هوا، با يك بادبان يا دو بادبان حركت مي كند



 

  

  فارس محلي كرانه هاي خليج) نظم و نثر(ادبيات 134

در . كار مي رود، حركت مي كند ه كشتي بةآنها بدون دگل براي راندن اوليسه بادبان كه يكي از 
بوم از . زمان ما در آن موتور نصب مي كنند و از نيروي موتور براي حركت آن استفاده مي كنند

لبار در هندوستان مي رود و كاال و سرنشين مي برد و  به سواحل آفريقا و زنگبار و مفارس خليج
  .مي آورد

قسمت عقب آن . براي سفرهاي دوردست در اقيانوس هند مورد استفاده قرار مي گيرد :ه بغََل-
بدين توضيح كه سكّان ماشوه وبلم . پهن و سكّان يعني فرمان آن با هاشوره و بلم و بوم فرق دارد

ن بغله در صورتي كه سكّا. آزاد قرار داردطور  ه ب قفر نامند،آن راقسمت عقب كشتي كه و بوم در 
 عبور داده مي شود ه شده و تا سطح كشتي امتداد دارد،از سوراخي كه در قسمت عقب كشتي تعبي

د داشته باشد، در زير آب  زياين كشتي، مخصوصا وقتي كه جهاز بارو قسمت زيادي از سكان ا
در قسمت سينه . سكان اين جهاز تقريبا شباهتي با كشتي هاي تجارتي امروز دارد. گيرد قرار مي
 جهاز، شكل سر و گردن طوطي را نشان مي دهد كه از ة در منتهي اليه برآمدگي بلند سينبغله

ه و به عقب  خود را برگرداندكه، طوطي سر طوري  هب.  بر آن نصب استچوب ساخته شده و
  .نگرد يعني به درون جهاز مي

  .له گويندار كبير دارند و آنها را بغتجار قشم و عباسي هفت كشتي بادي قابل سير در بح
-هشباهت كاملي با بغله دارد ولي قسمت جلوي آن مانند بلم صاف است و ملحقات و سر : غُنچ 

  .طوطي در جلوي آن نصب نمي شود
  . نوعي بغله است كه داراي عالمت سر طوطي نيست: بِطِّيلْ-
ت عقب ولي قسمت عقب آن پهن تر و ارتفاع قسم.  نظير بغله و بطيل و غنچه است: سنْبوك -

آن، بيشتر است و ساختمان آن، طوري است كه قسمت فوقاني آن، شامل سطحه وجايگاه كشتي 
 ة تحتاني كشتي از قاعدةيعني قاعد. گويند، درازتر است» بيس «آن رااز قسمت تحتاني كه . است

  . تر است تر و كوتاه فوقاني كوچك
، فارس خليجرد، در زبان برخي ملّاحان  سوراخ مانند قرار داةاين نوع جهاز كه سكان آن در گردون

  . نيز ناميده مي شود»چنبوري«
  .بغله و سنبوك و غنچه و بطيل، مانند بوم داراي دو يا سه بادبان با دگل و فرمن و چراغ است
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   نوعي كشتي مسافربري:خضرا
  .سوراخي كه سكان جهاز در آن جاي مي گيرد، چنبور گويند

نبوك است و در آن ذغال ه سان ساخته مي شود و ساختمان آن شبيت اين جهاز در هندوس: ناكُوا -
  . آورندفارس خليجدر هندوستان به چوب از بنا

- حيلَهدريا دري كه  كشتي هاية اين جهاز نيز از دسته قايق هاي كوچك است و براي تخلي: م 
شكل و . كار مي رود هلنگر مي اندازند و نمي توانند به سبب كمي عمق دريا در بندر پهلو گيرند، ب

ساختمان آن مانند بوم و بلم است و داراي بادبان و چراغ است و ممكن است با آن مسافرتهاي 
ازات از چوب ساج يا  جهةبدن.  كيلوگرم قدرت حمل دارد000/150 دور صورت گيرد و نسبتاً

ه صخره هاي  از قبيل طوفان و برخورد بيشود و اگر اين جهازات به علت حوادث ساي ساخته مي
 ساج ممكن است تا دو قرن دوام داشته  به سبب محكمي جنس چوب،ي شكسته نشونددرياي
ي  از جانوران دريايآن راهرچند ماه يكبار از آب برآورده و بر ساحل گذارند و را جهازات . باشد

ه  بصارآن راو  چوب و پوسيدگي آن مي شود  كشتي مي چسبند و موجب فرسايشةكه به بدن
 كشتي يعني آن قسمت جهاز را كه با آب دريا تماس دارد، »آبخور«ند، پاك مي كنند و قسمت گوي

  .با تركيبي از آهك و پيه و روغن ماهي، روغن مالي مي كنند و كشتي را مرمت مي كنند
 خوانند »سِلْ« آن را ماهي گيرند و هقسمت هاي فوقاني كشتي را با روغني كه از جگر كوس :سل

 روغن سِلْ آنست كه پس از شكار كوسه ماهي كه جانوري ةترتيب تهي. ي كنندرنگ آميزي م
خطرناك و سخت جان و پرزور است و آدمي را به آساني شكار مي كند و مي درد و مي بلعد، 
جگر آن جانور را در ظرفي آهنين و بزرگ اندازند و در زير آن آتش افروزند، آنقدر كه جگر 

 كه از آن فراهم آيد، روغن سِلْ است كه با آن كشتي را رنگ بزنند تدريج آب شود و آن روغن هب
  . براي آنكه رنگ چوب دگرگون شود، روغن سل را با خاك سرخ مخلوط مي كنند

  : بر حسب شكل و گنجايش كشتي و مقصدشانفارس خليجنام كشتي هاي بوميان تازي 
         ميله     بِدينْ 
        بكاره      حورِ

  شوعي    سامبوق
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  مشوش    دنيكي
  بلَم       بقْله–قوشه 
  بتيل

  :اسامي كشتي پنجگانه به نامهاي 
   سمرس-١
   كردمندل-2
   يفري تيس-3 
   غبر پيچ-4
   كاستن-5
- گويند درياآن راي و رنگ كاري  خشكانيدن كشتي و روغن مال: سِب نوردان بومي سِب .  

 روغن كنجد بيااليند و برآن ي را باا ي پنبهازان جهازات را بسازند، فتيله هايس چون كشتي  
اندود كنند تا درزهاي كشتي هاي كشتي گذارند و روي آن را قيرروغن نارگيل زنند و در درز

  .بسته شود و آب به درون جهاز نفوذ نكند
- تعميرگاه كشتي را گويند:گُودي .  
ان برافرازند به  دوار گويند و چون بخواهند، بادبآن را درجهاز، دستگاهي وجود دارد كه :دوار -

 كشتي را انجام ةكمك اين دستگاه، شراع را باز كنند و اين دستگاه، قادر است كه كار چند عمل
  .دهد
- والبدوالب، براي به حركت درآوردن سكان كشتي است:د  .  
 چون كشتي را به علت طوفان شديد و يا به هر علت ديگر، از دريا برگيرند و به :گوفال -

  .د اين حالت را گوفال گويندنندازخشكي ساحل ا
 هيارات جمع هيره است و هيره برآمدگي اي است در درون دريا كه آب اطراف ):هيارات(هرِه -

آن عميق است و چون در اطراف اين نقاط مرواريد بهتر و بيشتر درست مي شود، محل صيد 
  .مرواريد در دريا را هيره و هيارات گويند
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- غاصواقع است تا بندر كويت فارس خليج كه در نزديكي راس الجبال در  سالمة از جزير:م 
  . مغاص گفته اندآن رامحل صيد مرواريد است كه 

- اشطواش مي گفتندا، مرواريد رفارس خليج بازرگانان :طَو .  
- كسي كه به دريا فرو مي رفته تا صدف مرواريد را جمع كند او را غيض گويند:غيض .  
 بندي كه بر دست و پاي غيض بسته ة كه در كنار كشتي مي ايستاده تا دو رشت آن كسي:سيب  -

  .يب نام داشت س، تكان دهد او را از آب بركشدآن راشده بود دردست نگهدارد و چون غيض 
-  اند،  گفته  قيد يا فطام ميآن راي خود، آلت كوچكي از جنس شاخ كه  غيض بر بين:قيد يا فِطام
  .رون بيني او نرودزده تا آب به د مي
  . طبقه و انبار كشتي:خَنْ  -

   خانه هاي بادنما:دنما خَنْ با
  .رهنامه ـ رهبان ـ رهمانج ـ رهماني ـ رهدار ـ سكان وزام ـ ناخدا

  . شيخ مي نامندة حاكم جزيره و خاندان او كه او را شيخ و خاندانش را قبيل:شيخ  -
صاحبان . آب دريا رويد و علوفه شتر و گاو است كه در شهر خمير پيدا شود و در علفي: هرّا 

هوري آن علف را بريده با هوري و گاهي با شتر به اطراف و به عباسي آرند و چوب آن علف 
  . هيزم است كه با كشتي به اطراف برند و به فروش رسانند

  .ين يا حصيري كه اريش نامندم نئ با:اريش  -
  

  ها انواع كشتي

 از هفت در آن مريض طاعوني و يا وبايي هست وشتي مي شود كه  عبارت از آن ك:ان فكت 
  .روز گذشته به بعد مريض داشته اند

 عبارت از آن كشتي مي شود كه مريض طاعوني يا  وبائي قبل از هفت روز اخير در :سيس پكت 
  .خود موجود داشته و در هفت روز اخير، ناخوش تازه اي پيدا نكرده است

كشتي مي شود كه از نقاط آلوده حركت كرده، ليكن در آن كشتي نه در ايام  عبارت از آن :ان دن 
  . نشده است ديده نه بعد از حركت آلوده به مرضدر آن نقطه وتوقف 
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 راهنما هستند  شب به هنگام ستارگان راهنماي دريانوردان و بهترين هادي وفارس خليجدر   
ستارگان، ممكن نيست بتوانند در درياي بانان بدون مدد گرفتن از اين  و ناخدايان و كشتي

  .، كشتي را هدايت كنندفارس خليجي مانند ا ان و پرجزيره و كم عمق و پرصخرهپرطوف
بانان، از روي محل و موقع ستارگان وطرز قرار گرفتن آنها در آسمان، سكان كشتي را  كشتي  

  . به حركت در مي آورد تا به صخره ها نخورد و از راه منحرف نشود
  :ستارگان مشهوري كه راهنماي دريانوردان خليج فارسند عبارتند از

ياه ـ فِرْگِد ـ نَعش ـ ناَگَه ـ عيوقْ ـ واقِع ـ سماك، ثُرَيه ـ تير ـ جوزا ـ اكليل ـ عقْرَب ـ سهيل ـ 
ريانوردي  در رهنامه ها و دفتر هاي دريانوردان، ناخدايان ومعلمان د.مغيب ـ سور پاش ـ قُطب
  .اين گونه رسم كرده اند
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 در شبهاي تاريك و آبهاي تيره، فارس خليجاز روي اين ستاره هاست كه كشتي رانان   
جهازات كوچك اندام كم  وسيله و نا مجهز خود را از ميان صخره ها و گردابها و جزيره ها 

  .تان مي شوندگذرانده و رهسپار سرزمين هاي دوردست آفريقا و هندوس
  

  اسامي محلي بادها

به عنوان باد شمال  بادهاي دائمي كه از سمت شمال غربي مي وزد و در زبان محلي :باد شمال 
  . هواست تا جهت وزش آنة تودة و بيشتر نشانگر محل سرچشمشناخته مي شود

سور و 

 باش

 يبمع

 سهيل

 عقرب

 اكليل

 جوزا

 تير
 ثريه

 سماك

 واقع

 عيوق

 ناگه

 نعش

 فرگو

 ياه
 قطب
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باد شمال، اغلب در قسمت شمال خيلج فارس وزيده، در درياي عمان كمتر محسوس   
حد .  همچنين باد شمال در تابستان از مداومت بيشتري نسبت به زمستان برخوردار است.است

 تير، زماني است كه باد شمال از بيشترين مداومت برخوردار 25 خرداد تا 15فاصل زماني بين 
وزش باد شمال، در زمستان .  زبان عربي بديع الجوزه يا بديع الكبير ناميده مي شود دربوده و
بادها، ناگهان در عرض چند دقيقه .  هواي سرد، ارتباط داردةوده و به طور معمول با جبهناگهاني ب

از باد ماليم جنوب شرقي به باد شمال غربي شديد، تغيير جهت داده در بعضي مواقع با رگبار 
باد شمال در تابستان، . برخالف باد شمال در زمستان كه همراه با رگبار باران است. باران است
غبار خاك در اكثر مواقع، همراه باد شمال در . بوده و آسمان صاف و بدون ابر استخشك 

  .تابستان است
  . نام عربي براي بادي است كه از جنوب غربي مي وزد:سهيلي 

  . به ترتيب نام عربي و فارسي بادهاي جنوب شرقي است:قوس يا شرقي 
 فصل زمستان در امتداد سواحل ايراني اين باد در ماههاي.  نام عربي بادهاي شمال شرقي:نعشي 
 هرمز ةحوالي تنگ ر كه با اين باد برخورد مي شود، دمحلي.  و سواحل مكران مي وزدفارس خليج
  .است
 ة وجود نسيم شبانه از ساحل و نسيم روزانه از دريا در تمامي منطق،بادهاي نزديك ساحل  
فاوت بودن عوارض ساحلي، داراي نسيم ساحل به خاطر مت.  از عالئم مشخصه استفارس خليج

  . مي رسد5  بهدرتسيده اما به ن نيز ر4 تا 3نسيم دريا اكثراً تا قدرت . تغييرات زيادي است
  : مي وزندفارس خليجنام بادهاي محلي كه در 

  باد شمال                 شمال 
  باد جنوب                 كاوس
  .از خشكي مي وزد                   برّي 
  .از دريا مي وزد                 بحري
  .از جنوب به خاور مي وزد                  ناشي
  از شمال به باختر                 بِهاري
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  مراجعه به معين) ياسي(از جنوب به باختر             يالي 
  از دريا به جنوب                 متَالكي
  از خشكي                 خوري

  

  دوري

  كوههاي نمك

ونه اي از نمك است كه حالت معدن دارد و شبيه به سنگ مرمر و نم گوپال يا نمك نر، : گوپال -
  .نمكدان = نند و بيشتر به كلكته حمل مي شود با بارود استخراج كآن را
و آن نمونه اي از نمك كه از آب باراني كه از كوهها به دره ها ريخته و بسته آيد : نمك ماده -

  . بنادرسفيد و صاف است و مطلوب سكنة
  . گوگرد را حبه گويند:حبه  -
  . حالت پيدايش گوگرد را گويند:نادرون -
 دريا بندد و ة در شتغان پيدا مي شود و آن نمكي است كه از امواج دريا در كنار:نمك دريائي  -

  .ي نامند نمك دريايآن را آنجا ةنرم است و سكن
  

  نام ماهيها

  )داز ماهي هاي قشم هستن( ا، حشينه، قباط ماهي بمبك، متوت
  ماهي شور ـ حرّا ـ حرما
 عمانات ة صيادان خشك كنند و به سكنآن را خارك است كه گوشت ةماهي كوي در جزير

  .فروشند
كار برند  ه كشتي ها بةروغن چشم نهنگ است كه براي درز تخت: وزن جيفه   سيفه بر:سِلْ و سيفه 

  .كار برده مي شود هو براي استواري كشتيهاي بادي ب
   ) بزرگي استة جزير، الفت نيز گويندآن را كاوان كه ةجزير( :ن در درياي الفت و قشمانواع ماهيا
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ش ـ شعبيني ـ جوالن ـ كريزغ ـ كرفه ـ انفلوس ـ بِياح ـ سرخو ـ گَر ماهي خنو ـ سنگ سر ـ ج
طحه ـ پِل غاز ـ كروس دريا ـ نازدان ـ منتول ـ هامور ـ تِالل ـ جراد ـ صافي ـ گِل خَرَك ـ كِر ـ ب

ـ كرابو ـ شَتكو ـ سكّله ـ ـ لزّّاگ ـ داهير ـ سهار ـ كاهو ـ پالوِا ـ گلو ـ پو ـ كُوك ـ شَيك ـ كولي 
ك ـ حلوا سفيد ـ شورت ـ مرون ـ كَر ـ راشكو ـ كروسك ـ كار كُپ ـ گاريز ـ ينَم ـ زرده سمس

شير ماهي ـ تيان ـ مالس ـ نايت ـ ـ موش دندان ـ سغ ماهي ـ قُباط ـ هوور ـ بولو ـ شُتر ماهي ـ 
اسبك ـ كَندراَ شكن ـ گيدر ـ حشينه ـ دسمالو ـ گُر ـ چغو ـ كراغو ـ حلوا سياه ـ پِت ـ متوت ـ 
مومِغ ـ كَرغ ـ روزي ـ پراوو ـ كدر ـ سِكشِنْ ـ كُاچِم ـ جهرو ـ متو ـ تِر ـ كلكو ـ خركو ـ گولو 

سنگو تاور ـ سنگر ماهي ـ سنگو شيو ـ سنگو گوري ـ سنگو هنِغْ ـ لوچي ـ گرگرو ـ پِرتيز ــ پ 
ماهي حلوا ـ راشْكر ـ شير ماهي ـ گراف و خيار ـ سنگسر ـ عباد ـ سباح ـ  بابا كمال ـ ميگو ـ

  .هر و لنگه فراوان استو صافي و شوريده كه در اطراف بوششَتُوت ـ كَوشك ـ و دختر ناخدا 
ي ا  مرواريد، ماهي  وحشتناك و درنده سوري، در روزگار صيدةزير در كناره هاي ج:ام عليمو

 مرواريد از آن ماهي  اُم عليمو مي ناميدند و غواصان در موقع صيدآن راوجود داشته كه بوميان 
 آن شوند ةاند و با خود خنجري برّنده به درون آب مي برده اند تا اگر گرفتار حمل ترسناك بوده

  .ع كنندبتوانند از خود دفا
 وررجماي و جو ر هجاَجاصان :دكه آنها را ، گرفتار جانوران ديگري مي شدندفارس خليج غو 

  .  وجود داردفارس خليجگونه ماهيان، امروز هم در  انواع اين. دجاجه و رماي و جرجور مي ناميدند
 خانگي نمايد و غس هاي گشاده، شنا كند مانند مرماهي خار داري است كه چون با فل: دجاجه 

   .بسيار خطرناك است
باران فلس مجروح رها مي كند و چون شكار را با تير به طرف شكار خود تيري از فلس  :رماي
  .سوي او شتافته، شكار خسته و فرسوده و مسموم خود را از پا در آورد هنمايد، ب
ممغ را با گل سرخ : ست هرمز، ترتيب تدارك ممغ اين اة جزيرة ماهي ساردين، معاش سكن:ممغ 

و نمك مخلوط ساخته و در حفره گذارند و هر حفره اي كه بيست من ساردين گيرد، يك من و 
  . يك چارگ، گل سرخ و هشت من نمك در آن مخلوط سازند

  .ماهي حشينَه و ماهي ممغ به مصرف ساردين مي رسد
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  . گويند در عباسي و مضافات، كاشخ بروزن پاسخآن را كه :ماهي حشينه 
 تشيع از محرمات است و در عمان پرپور و در قشم جرجور ودر هرمز ة كه در طريق:ماهي بمبك 

ماهي بمبك پر دارد و صيادان پر آن را جدا كنند و آنچه بزرگ . كولي و در بوشهر بمبك گويند
 توسط عمالشان در هندوستان در صندوق گذاشته و به چين رود و روشند وفاست به تجار 

اي سماد تخيالت خود به عمان عمانيها ابتياع كنند و بر.  كه تازيان قصا مي گويندآن راپركوچك 
 و پر بزرگ موسوم به شعاريف بر وزن معاريف است در حدود عباسي و بمبك مانند حيوان برند

ده، بمبك بزرگ را تخم گذاشته و بچه آرد يعني برخالف ماهيان ديگر و اغلب مشاهده گردي
 ة ديگر موجود و آن بچة، بچه در شكم آن يابند و در شكم آن بچه، باز بچم شكافندچون شك

  . اخير را در اين صفحات والد الولد مي گويند وخواص والد الولد براي تقويت باه زياد است
  .صيادان چنين گويند كه آواز كشتي و قالب را نشوند:  ماهي كر

عباس به فراواني وجود  خارو و متوتا كه در اطراف بندروماهي تُن و شُورت و كُرُو و بمبك 
  . دارد
  . هرمز ديده شده استة در اطراف جزير:بالن 

خُنُو ـ سنكْسر ـ حش ـ شعبيني ـ جوالنْ ـ كُرفَه ـ اَنفلوس ـ بِياه ـ : نام بومي ماهيان دريائي قشم 
  رُس دريا ـ نازدانْ پل غار ـ ُكسرخُو ـ كَرْ ـ صافي ـ گُل خَرَك ـ كَرْ ـ بطعه ـ 

  :  دارندجاسامي هفت چشمه سار كه در كهنو است و هر كدام استخري كوچك از سنگ و سارو
   امام-5    )كه با گل بنا نهاده اند( آب بيل  -1
   الياس-6        ون پرك-2
   سرد-7        چشمه بن -3
   سرا-4

اين گردبادها در . ياي عمان روي دهدنواحي شرق در ر گردبادهاي حاره اي ممكن است د:توفان
برخي موارد  قسمت هاي درياي عربي و در برخي مواقع خليج بنگال بوجود آمده و به ندرت در

اين گردبادها به هيچ گونه موردي كه نشانگر رسيدن . به نزديكي هاي دريايي عمان مي رسد
  . تاكنون ثبت نشده است باشدفارس خليج
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