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واژه هاي ويژه ـکشتي و کشتيراني در گويش بوشهري
فّرخ حاجياني (دانشگاه شيراز)

مقدمه
استان بوشهر با ٢٧٦٥٣ کيلومتر مربع مساحت٬ در امتداد ٦٢٥ کيلومتر از ساحل خليج فارس٬
بين مدار ٢٧ تا ٣٠ درجه و ١٤ تا ١٦ دقيقه عرض شمالي و ٥٠ تا ٥٢ درجه و ٥٦ تا ٥٨ دقيقه
طول شرقي٬ در جنوب غربي ايران قرار گرفته است. اين استان از شمال به استان خوزستان و
قسمتي از استان کهگيلويه و بويراحمد٬ از شرق به استان فارس٬ از جنوب شرقي به قسمتي از
استان هرمزگان و از جنوب و غرب به خليج فارس محدود است. مرکز استان بوشهر٬ شـهر
بوشهر است که در مدار ٢٩ درجه و٢٠ دقيقه عرض شمالي و ٥٠ درجه و ٥٥ دقـيقه طـول
شرقي در رأس شبه جزيره اي صدفيـ مرجاني به شکل مثلثي مختلف االضالع فرورفته است.
شهر بوشهر ١٤٤٧ کيلومتر مربع وسعت و ٢٠٥٢٤٤ نفر جمعيت دارد و آب و هواي آن گرم و

مرطوب است.
استان بوشهر از جهت تنّوع و گوناـگوني گويش ها درخور توجه است. گويش هاي اين استان را
مي توان به دو شاخه شمالي و جنوبي تقسيم کرد. گـويش هاي شـمالي٬ شـامل دشـتستاني٬
ديلمي٬ ليراوي و گناوه اي و٬ گويش هاي جنوبي٬ شامل بردستاني٬ بوشهري٬ جمي و دشتي

است.

مردم شهرستان بوشهر به گويش بوشهري سخن مـي گويند. گـويش بـوشهري يکـي از
ـگويش هاي ايراني نو و از گروه گويش هاي جنوبي کرانه خليج فارس است. ويـژگي هاي
آوايي و ساخت دستوري اين گويش نشان مي دهد که به شاخه زبان هاي ايراني جنوب

غربي تعلق دارد.
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ـگويش شناسي ١ /٢
٨ مقاله

واژه هاي ويژه کشتي و کشتيراني...

ـگويش بوشهري٬ مانند بسياري از ديگر گويش هاي ايراني٬ به سبب ارتباط روزافزون
بوشهري زبانان با فارسي زبانان و تأثير فراوان زبان معيار از طريق رسانه هاي گـروهي٬

بهـتدريج در حال خاموشي است.
دريا٬ دريانوردي٬ کشتيراني و ماهي گيري از ديرباز از ارکان اساسي اقتصاد بـوشهر
بوده است. از اين رو٬ در گويش بوشهري٬ کشتي و اصطالحات مربوط به آن انعکاس

بسيار وسيع داشته و جايگاه ويژه اي يافته است.
واژه ها و اصطالحاتي که در اين مقاله نقل شده صرفًا مربوط به شئون گوناـگون کشتي
و کشتيراني در شهرستان بوشهر است. اين واژه ها با واژه هاي نظير در ديگر استان هاي

ساحل نشين کشور٬ اساسًا از حيث تلفظ متفاوت اند.
در اين تحقيق براي گردآوري واژه ها از دو نوع روش استفاده شده است. نخست از
روش تحقيق ميداني با استفاده از ضبط صوت و مصاحبه با گويشوران اين گويش نظير
ملوانان٬ جاشوها٬ کارگران کشتي ها٬ ماهيگيران٬ لنج سازان٬ کشـتي سازان و نـاخداهـاي
ـکشتي٬ در گروه هاي سني بين ٤٠ تا ٧٠ ساله٬ اعم از باسواد و بي سواد و٬ سپس از روش

تحقيق کتابخانه اي با مراجعه به منابع مکتوب.
abd چوب کمکي دکل کشتي که در وسط کشتي قرار مي گيرد.

¦oma طناب لنگرکشتي. r / ama¦ r

¦darra (ديوارهاي حاشيه اي سطح کشتي) که be satha (رويه فوقاني کشتي) و دّرابه §anc کالف بين سطحه

اين دو را به هم متصل مي کند.
¦a جدا شدن کشتي از لنگر. nberting

bahriye سرباز نيروي دريايي.

balam قايق پارويي.

¦bandarga جايگاه اسکله و توقفگاه کشتي.

mil-e قرار مي گيرد. tafar barmil چوب ضربهـگيري که بر روي ميل طفر کشتي

bassa طنابي که چوب شراع (بادبان) را براي حرکت ابزار و لوازم بادي به قسمت فوقاني دکل مي برد.

¦ba جدا شدن قطعات کشتي از يکديگر. rez

sonbele سنبله ¦ba سيخ دسته داري که براي پالس سرطناب يا وصل طناب به کار مي رود. به اين وصل zul

ـگويند. اين سيخ در البه الي سررشته هاي طناب نفوذ مي کند تا ديگر سررشته هاي طناب را از ميان آنان
عبور دهد.

bendeyra چوپ پرچم کشتي.

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

ـگويش شناسي ١ /٢
مقاله ٩

 واژه هاي ويژه کشتي و کشتيراني...

¦beresa چراغ دريايي. ti

bis چوب دراز و محکمي که در قسمت عقبي و پايين کشتي قرار دارد و بدنه کشتي به آن متصل است و

در اصل شاسي کشتي را تشکيل مي دهد.
¦ra بي سيم٬ وسيله ارتباطي درون کشتي با بيرون از کشتي. dyu / bisim

bita طناب خيلي کلفت کمباري که در گذشته استفاده مي شد و امروزه به جاي آن٬ طناب هاي پالستيکي

مورد استفاده قرار مي گيرد.
¦biva طنابي که دو سوي دکل کشتي را مهار کرده است. r

bold وزنه اندازهـگيري عمق آب دريا که با طنابي آن را به دريا اندازند و هنگامي که به کف آب دريا رسيد با

نشانه هايي که در طناب به کار رفته٬ عمق آب را تعيين مي کند.
¦bonda جايگاه ومکان کوچکي که به نگه داري وسايل و ابزار ماهيگيري و ديگر لوازم ضروري در کشتي r

تخصيص يابد.
berd پهلو و کنار کشتي. / bord

bord-e پهلو گرفتن کشتي هاي کوچک در کنار کشتي هاي بزرگ. gora¦ v

botleyr مأمور پذيرايي از کارکنان و مسافران کشتي. / botler

boye فانوس دريايي.

buri لوله اي که قسمت عقبي شافت موتورلنج و کشتي در آن عبور مي کند و به پروانه کشتي متصل است.

§c محل جمع شدن آب نفوذي دريا درته انبار کشتي. a¦ ftu

§c کشتي اي که بيش ازگنجايش محموله حمل کند. ekka¦ r

§c مسئول تهيه آذوقه و خواروباِر مورد نياز کارکنان کشتي. ifc§ andal

§c پله طنابي کشتي که در موقعيت اضطراري براي باال رفتن يا پايين آمدن از کشتي از آن استفاده ileyegoy

شود.
§c افسر عالي رتبه کشتي. ipa¦ psar

§c وسيله اي که براي تخليه آب درون کشتي به کار مي رود. opow

da?uma نوک جلو يا سينه کشتي.

da:m تصادم و برخورد دو کشتي با يکديگر. / dahm

¦darra ديواره هاي کناره سطحه کشتي. ba

dastur چوبي که به صورت افقي در جلوي هر کشتي قرار گرفته است و در گذشته براي مهار جلوي شراع

(بادبان) به کار مي رفته است و امروزه براي ضربهـگيري به کار برده مي شود.
¦davva چرخ و پروانه کشتي. r

tafar (عقب کشتي) قرار گرفته است. ¦da طنابي که در قسمت طفر man

¦deba مأمور خريد خواروبار و آذوقه کارکنان کشتي. s§
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ـگويش شناسي ١ /٢
١٠ مقاله

واژه هاي ويژه کشتي و کشتيراني...

degal ١. دکل کشتي٬ ٢. تير ميان کشتي.

de:l ١. انحناي دروني کشتي٬ ٢. کناره کشتي.

dek عرشه کشتي هاي بزرگ.

§demereyj تعهد تخليه بار کشتي در موعد مقرر. در صورتي که بار در موعد مقرر تحويل داده نشود٬ تاجر

متعهد مي گردد که روزانه مبلغي به عنوان خسارت و غرامت به صاحب کشتي بپردازد.
¦derya دريا.

deyreh قطب نماي کشتي. / deyre:

§dispac پاداِش تخليه بار از کشتي پيش از موعد مقرر از طرف تاجر.

dowse تخته پهن و درازي در حّد فاصل کشتي و اسکله که به عنوان پل براي عبور و مرور در کشتي از آن

استفاده مي شود.
¦eda وضعيت تعادلي کشتي بر روي آب. l

§enj مدير موتور کشتي هاي بزرگ. ineyr

¦eskera عمل زنگ زدايي از بدنه کشتي پيش از رنگ آميزي کشتي. b

§estamlanj ١. قايق موتوري٬ ٢. کشتي موتوري٬ ٣. کشتي اي که سوخت آن از ذغال سنگ تأمين شود.

estanrbuš ياتاقان فوقاني و تحتاني کشتي. / estandbuš

estur فروشگاه داخل کشتي.

šalmun و بدنه کشتي قرار داده شود وا ين دو را به يکديگر متصل کند. etfa چوبي که در کنار شلمون

fa:l برآمدگي ميان سطحه کشتي.

fa:riz چوبي که براي حرکت دادن قايق در آب هاي کم عمق استفاده شود.

fanna ١. سکويي که بر عرشه کشتي٬ لنج و قايق تعبيه شده است٬ ٢. مکاني که براي استراحت کارگران و

ماهيگيري در کشتي در نظر گرفته شده بـاشد٬ ٣. قسـمت فـوقاني٬ عـرشه عـقب يـا جـلوي کشـتي٬
٤.ــآسايشگاه کارگران کشتي که در قسمت فوقاني و در محدوده فرمان کشتي است.

fannay-e قسمتي از لنج که از سطحه آن بلندتر است و در قسمت جلوي شناور قرار دارد. sine

fasmeyl نوعي کشتي مسافربري سريع السير که حوزه فعاليت آن در بنادر خليج فارس و وابسته به شرکت

ـکشتيراني هندـ بريتانيا بوده است.
fok هنگامي که کشتي از ساحل جدا گردد و با ساحل فاصله گيرد. / fe§ c

feydus سوت کشتي.

feylom قوطي بيست ليتري که يک سر آن روباز و چوب دستگيره در ميان دهانه آن به دو سو محکم شده

و براي تخليه آب درون کشتي و يا برداشتن آب از دريا استفاده شود.
¦galla کشتي ساز. f

gang گروهي از کارگران کشتي.
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ـگويش شناسي ١ /٢
مقاله ١١

واژه هاي ويژه کشتي و کشتيراني...

ganguman ملوانان کشتي که در هنگام باال آوردن و پايين بردن جرثقيل در کشتي فرمان مي دهند.

gangvey محل عبور و مرور در کشتي (راهرو کشتي).

gasl ١. عمل کشيدن کشتي به وسيله کشتي ديگر٬ ٢. طناب و سيمي که با آن کشتي را کشند.

gerdi طناب هاي باريک و کوتاهي که در مواقع اضطراري در کشتي استفاده شود.

gelenbuš ياتاقان باال و پايين درون و بستر کشتي.

gob قسمت فوقاني دکل کشتي و گنبد کشتي.

¦gora کشتي عظيم الجثه. b

¦gora نوعي کشتي که سوخت آن از ذغال سنگ تأمين مي شده است. b-dudi

¦gora نوعي کشتي که سوخت آن از ذغال سنگ تأمين مي شده است. v-e taši

gosl چوبي که پاروي کشتي به آن متصل است.

bis که براي تخليه آب کف کشتي و زير تلمبه šalmun و فوقاني بيس hayur سوراخ هاي تحتاني شلمون

تعبيه شده اند.
¦helema آوازي دسته جمعي که جاشوها هنگام به آب انداختن کشتي يا جابه جايي بار سنگين مي خوانند. l

herye نوعي صوت که به معني فرود آمدن بار در کشتي توسط جرثقيل است.

hil به سوي جلو فشار دادن کشتي با دست و هل دادن آن.

hobeys نوعي صوت به معني باال بردن بار ومحموله به وسيله جرثقيل. / hobey

huk قالب بزرگ جرثقيل که با آن بار را در کشتي جابه جا کنند.

huri ١. نوعي قايق پارويي٬ با گنجايش دو يا سه نفر٬ که از چوِب تراشيده ساخته شده است و / hura:

بيشتر در سواحل کم عمق و در رودخانه مورد استفاده قرار مي گيرد٬ ٢. نوعي کشتي کوچک که از کشتي
bum کوچک تر است و در امور صيادي و باربري و مسافربري مورد استفاده قرار مي گيرد. بوم

§j قايق. a¦ lbut

§j کسي که درآمد او از راه جابه جا کردن بار و محموله با قايق باشد. a¦ lbuti

§j ١. دِر انباِر کشتي٬ ٢. دِر موتورخانه کشتي٬ ٣. دري که براي رفتن به قسمت پايين کشتي مورد استفاده a¦ li

قرار مي گيرد ٤. وسيله اي که از الياف و طناب هاي محکم به صورت مشبک و تورمانند بافته مي شود و
محموله هاي کشتي را بدان وسيله بر سر قالب جرثقيل کشتي قرار مي دهند٬ ٥ـ. درپوش مخزن و انبار

ـکشتي.
§j کارگر کشتي. a¦ šu

§j عمل پهلو گرفتن دو کشتي در کنار هم بدون برخورد با يکديگر. eddom

§j کشتي بزرگ. oha¦ z§ / jeha¦ z

§j اسکله. etti

§j کوچک ترين شراع (بادبان) کشتي. ip
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ـگويش شناسي ١ /٢
١٢ مقاله

واژه هاي ويژه کشتي و کشتيراني...

¦kamba نوعي طناب محکم و کلفت که از الياف پوست درخت نارگيل و خرما بافته و از آن در صنعت l

ـکشتي سازي استفاده شود.
¦kapta فرمانده و ناخداي کشتي. n

¦karra حسابدار کشتي. ni

bum و از سويي نيز شبيه بلم است. katar قايقي که سينه و پاشنه آن شبيه کشتي بوم

keben اتاق ناخداي کشتي و جايگاه استقرار فرمان کشتي.

¦meyda به آن متصل است و در بدنه کشتي تعبيه شده است. f keleyt چوب هايي که پاروي کشتي

kerow ١. کشتي کوچک بادباني٬ ٢. خدمه کشتي٬ ٣. واحد کشتي.

:koffe قايق مدورگونه.

§lanj کشتي چوبي موتورداري که گنجايش آن ١٠ تا ١٠٠ تن است.

¦la آوازي دسته جمعي که کارگران کشتي به هنگام بلند کردن شيي ء سنگين يا حمل بار در کشتي براي mhey

هماهنگي با هم مي خوانند.
¦lefa پارچه کهنه و مندرسي که به دور طناب کشتي بسته شود و از آسيب رساندن به طناب جلوگيري کند. f

leggow اصطالحي که به هنگام باال بردن و فرود آوردن بار کشتي به کار برده شود و بدين مـعني است:

«بگذار بار در انبار کشتي رود».
leggow اصطالحي که در هنگام لنگر انداختن کشتي به کـار بـرده مـي شود بـه مـعنِي «لنگـر را langar

بيندازيد»٬ «بگذاريد لنگر پايين رود».
گِل نشستن کشتي و زماني که آب زير کشتي به هنگام جزر دريا خشک شود. به   loha¦ m / leha¦ m

lovves سرگردان ماندن کشتي و قايق در دريا هنگامي که در اثر طوفان شديد از لنگر خود جدا شده باشد.

manvar کشتي بزرگ جنگي.

mardi چوب بلندي که براي حرکت دادن قايق در آب کم عمق به کار برده شود.

maydafa چارچوب محکم عمودي شکل که براي سر پا نگه داشتن کشتي به حالت عمودي به مـنظور

تعميرات و بازديد از کشتي به کار برده شود.
¦ma خواروبار و آذوقه اي که کارگران کشتي به هنگام سفر با خود برند. kowla / ma¦ c§ ele

¦ma رديف دوم تخته هاي ته کشتي. lec§

¦ma مسابقه و رقابت دو کشتي با يکديگر. šev

¦ma نوعي قايق کوچک. šoveh / ma¦ šuveh / ma¦ šove:

¦medva وسيله اي که قرقره را به حرکت درآورد و باعث چرخش دَورانِي آن گردد. r

merreg خشک کردن آب درون کشتي و قايق.

¦merza سوراخ کناره رويه يا سطحه کشتي که باعث تخليه آب درون کشتي گردد. b

mesdar هنگامي که سنگيني بار کشتي به سمت سينه کشتي باشد.
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 واژه هاي ويژه کشتي و کشتيراني...

¦meša باز شدن طناب کشتي از حلقه.

¦mešva مقدار مسافتي که کشتي در دريا طي نموده است. y

metfar هنگامي که سنگيني بار و محموله کشتي به طرف پاشنه آن باشد و موجب شود که پاشنه در آب

فرو رود.
¦meyda پاروي کشتي و قايق. f

bis قرار مي گيرد. mil-e ميل سينه و چوبي که در پاشنه کشتي به حالت افقي بر روي بيس tafar

§moj َسرملَوان. edemi

:monda چوب و لوله عمودي که براي مهار کشتي در اسکله به کار برده مي شود.

muzuri کارگر روزمزدي که وظيفه اش حمل و پياده کردن بار و محموله از درون کشتي است.

nagle محموله و بار بسته بندي شده کشتي.

nahgeh توقفگاه کشتي اي که از طوفان و امواج سهمگين و پرتالطم دريا مصون مانده است. / na:geh

nasifa نيمي از درآمد کشتي که پس از کسر هزينه ها به مالک آن تعلق گيرد.

¦na نوعي کشتي چوبي تندرو. ku

§naz پاروي قايق. da¦ f / neyda¦ f

nuf عالمتي که براي نجات کشتي در هنگام بروز حادثه از راه دور به کار گرفته شود.

¦owša روانه کردن و انداختن کشتي به آب پس از پايان ساخت يا تعمير و بازسازي آن. r

¦pa قسمت عقبي کشتي. šne-y kašti

pelle-y پله کشتي هاي بزرگ که شـامل دو طـناب دراز پـلکان مـانند بـه مـوازات هـم است و karka¦ bi

چوب هايي براي باال و پايين رفتن کارکنان کشتي. پس از استفاده آن را جمع و در گـوشه اي از کشـتي
نگه داري مي کنند.

pita چوپ يا لوله عمودي شکلي که در اسکله براي مهار لنج و قايق و کشتي به کار برده مي شود.

qalami دکل فرعي کشتي که از دکل اصلي کوتاه تر است و در کشتي هاي بادباني و جهازهاي شراعي براي

استفاده در شراع (بادبان) به کار برده مي شود.
¦qoma اتاق ناخداي کشتي. re:

rag?a ساختمان پاييني قسمت عقبي کشتي.

raš برخورد قطرات امواج دريا به درون کشتي.

¦ra ١. هنگامي که کشتي در دريا بر اثر مّدِ دريا باال رود و مجددًا به حالت عادي بازگردد٬ ٢. لنگربرگرفتن gi

ـکشتي هاي بزرگ.
rekkes هنگامي که کشتي٬ بيش از حّدِ گنجايش خود٬ مملو از بار و مسافر باشد.

sambuk نوعي کشتي کوچک.

¦samma نوعي کشتي کوچک. J§
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¦sagna حرکت دو يا چند کشتي با يکديگر. r

sarhang سرپرست کارگران در کشتي.

satha رويه فوقاني کشتي.

¦sa مايل بودن کشتي به يک سو. gi

bis کشتي متصل است. ¦sa سومين تخته دراز و پهِن الوار مانندي که به بيس les

bis کشتي متصل است. ¦sa دومين تخته دراز و پهِن الوار مانندي که به بيس ni

sekneyl عالمت دادن به کشتي با آينه و چراغ.

sol روغن غليظ٬ بدبو و قهوه اي رنگ که معموًال از کوسه ماهي يا برخي ماهي هاي غيرخـوراـکـي / sel

مي گيرند و در کشتي سازي براي استحکام و جلوگيري از پوسيدگي چوب و نفوذ آب از البه الي درزها و
شکاف ها استفاده مي شود. براي فتيلهـگذاري ميان درز و شکاف چوب هاي کشتي فتيله را به روغن سل
sel و بدنه کشتي را با اين روغن اندود مي کنند. استفاده از اين روغن کارايِي کشتي هاي چوبي را افزايش

مي دهد.
seleng قالب بزرگ و طناب درازي که بسته ها و محموله هاي کاال را به آن وصل کنند و با جرثقيل به درون

انبار کشتي برند يا روي اسکله پياده کنند.
selow نوعي کشتي مسافربري کندرو که در گذشته وابسته به شرکت کشتيراني هند ـ بريتانيا بوده و meyl

ماهي يک بار از هند به طور غير مستقيم به سوي بوشهر حرکت مي کرده و کاال و مسافر جابه جا مي کرده
است.

semleh عمل خشک کردن آب کف کشتي و قايق.

¦samma ١. حرکت کشتي بر روي آب با جريان آب دريا بدون صرف ri / samma¦ r / semmeri / semmer

انرژي ديگر و بدون فرمان ناخداي کشتي٬ ٢. حرکت کشتي بر روي آب با باد ماليم.
¦sena حرکت منظم و هماهنگ کشتي به سوي مقصد. t

¦senga قايقي که با طناب به کشتي متصل است و به دنبال کشتي بر روي آب دريا حرکت مي کند. r

seperveyzer ناظر٬ کارگزار٬ مباشر و راهنما در کشتي. / seperveyzen

sarhang) ـ. Ä) serang سرپرست کارگران کشتي

¦sereyda آتشدان و منقل بزرگي مخصوص پخت غذا در کشتي. n

sey عمل باال کشيدن بادبان (شراع) کشتي.

sob خارج کردن کشتي از آب دريا براي شست و شو و تعمير.

sekun سکان٬ فرمان کشتي. / soka¦ n

آفريقا که در صنعت کشتي سازي مورد استفاده قرار مي گرفت. ¦sowa نوعي چوب محکم وارداتي از hili

¦sowa مکاني که به پارو زدن قايق تخصيص يابد. r

¦superva شخصي که از سوي نمايندگي کشتيراني٬ بر تخليه و بارگيري کاال از کشتي تجاري نظارت yzer
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مي کند.
¦šuwa پيوندهاي عرض کشتي که به دو سوي کشتي با طناب بسته مي شود و سطحه فوقاني آن را تشکيل r

مي دهد.
šafreh ابزاري که در کشتي سازي٬ براي کندهـکاري و خالي کردن درون چوب٬ به کار برده مي شود.

bis کشتي متصل است. به آن بدنه کشتي نيز مي گويند. šalmun چوب هاي خميده اي که به بيس

¦šera بادبان کشتي.

šetten هنگامي که کشتي يا قايق در لنگرگاه چهار لنگر (ـگسل) شود.

šorob هنگامي که کشتي پس از تعمير يا بيرون کشيدن از آب٬ مجددًا به دريا انداخته شود. در اين هنگام٬

معموًال ٬ مقداري آب از جداره هاي کشتي به درون کشتي رخنه مي کند و پس از مـدتي نـفوذ آب قـطع
مي شود.

šufer مسئول موتورخانه هاي کشتي هاي کوچک.

tefar پاشنه و قسمت عقبي کشتي. / tafar

tagbut ١.يدک کش٬ ٢.ـکشتي کوچکي که کشتي هاي بزرگ را راهنمايي کند و شناورها را به دنبال خود

ـکشد.
ta:ri نرده آسايي که در اطراف بدنه کشتي و بر عرشه آن نصب کنند٬ ٢. نوار برجسته حاشيه کشتي.

tak-taku نوعي کشتي کوچک.

tandil سرکارگر کشتي.

(tafar) و دو تا در قسمت ¦ga که دو تا در قسمت عقبي کشتي yom taraza چارچوب عمودي کنار گايم

مياني کشتي قرار دارد. چوب بست قسمت فوقاني آن به عنوان سايه بان استفاده مي شود.
tarraqeh نوعي کشتي نفتکش که در گذشته براي وارد کردن نفت از آبادان به بوشهر مورد استفاده قـرار

مي گرفت.
¦tarra نوعي قايق کوچک ماهيگيري. d

¦teša قايق هايي که در گذشته کاال را بين اسکله و گـمرک جـابه جا مـي کردند و بـه سـاحل leh / taša¦ leh

مي آوردند.
¦ta پهلو گرفتن کشتي در کنار کشتي ديگر يا اسکله. buk / ta¦ bog / ta¦ boq

¦ta قرقره اي که در کشتي به کار برده مي شود. liyya

¦tera نوعي کشتي کوچک. zeh

¦telba هنگامي که کشتي بيش از حد ظرفيت ديواره هاي آن٬ کاال حمل کند٬ ديواره اي مصنوعي٬ بافته شده s

از حصير و الياف٬ براي جلوگيري از نفوذ آب به اليه پهلوهاي کشتي افزوده مي شود. به اين ديواره هاي
telbas گويند. ـکاذب تلباس

terey حرکت آرام و ماليم کشتي پس از تعمير و بازسازي براي آزمايش و تمرين.
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tiyow ١. مرکز تجارت و اسکله قديمي کشتي ها٬ ٢. پايانه آبي.

¦tobba فرشي که از چوب درخت خرما تهيه شده باشد و در قايق ماهيگيري به کار برده شود. ne:

tuf هنگامي که کشتي يا قايقي در اثر وقوع باد شديد و طوفان و برخورد با کشتي ديگر٬ دچار خسارت

نگردد و کارکنان آن از مهلکه نجات يابند.
§wenj جرثقيل کشتي.

wesel سوت کشتي.

xan انبار کشتي.

xanzira پمپ تخليه آب کشتي.

¦ama به بدنه کشتي مهار شود. r xayusa طنابي که با آن امار

xur آبراه و پيشرفتگي پهن و باريک آب دريا در ساحل که محل عبور و مرور و توقفگاه کشتي هاي کوچک

و قايق ها است.
:yodfe چوب محکم و بلندي که براي به سـاحل کشـيدن و بـه خشکـي آوردن کشـتي بـراي / yoddof

شست وشو يا تعمير در دو سوي کشتي و به شکل عمودي به بدنه کشتي متصل مي شود.
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