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489اثري ماندگار بر تاریخ خلیج فارس نگاهی به لنج چوبی، 

اثري ماندگار بر تاریخ خلیج فارس ،چوبینگاهی به لنج

3، عادل اسوار2، حسین پروره1فاطمه ذوالفقارنسب

چکیده
در این ي نخستین براي اولین بار هاخلیج فارس جایگاه بشر اولیه بوده است و انسان

و هاخود به آب راهي هاسازي را همراه قایقاند و سپس هنر قایقدریا به قایقرانی پرداخته
از این رو ي ساحل نشین آموختند.هاي انساندیگر بردند و رموز کار را به همهدریاهاي 

اي براي گردشگري، اقتصاد و حمل و نقل صنعت تکامل پیدا کرد و به وسیلهرفته رفته این
پیش مبدل شد. با تکامل این صنعت توجه به آثار باستانی دریایی چون لنج چوبی بیش از 

با هدف توجه به این اثر سعی شده استمقالهتر شد. به همین دلیل در اینکم رنگ
خلیج فارس، پیدایش اولیه درمعرفی لنج و شناورهاي چوبی تفصیل به ابتدا بهباستانی،

و در نهایت به چگونگی حفاظت و نگهداري از این اثر تاریخی پرداخته شود.ها آن

چوبی، اثر باستانی، خلیج فارسلنج کلیدي:هايواژه

fzolfagharnasab@yahoo.com کارشناس ارشد مهندسی معماري کشتی دانشگاه خلیج فارس بوشهر-1
na.parvareh@yahoo.comکارشناس ارشد مهندسی معماري کشتی دانشگاه خلیج فارس بوشهر-2

عضو هیات علمی فیزیک دانشگاه پیام نور-3
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مقدمه 
ي چوبی، مطابق آداب و رسوم مکانی هر منطقه، طراحی و ساخته هابه طور کلی کشتی

ي واحدي ندارند. این شناورها در ابتدا داراي کمترین امکانات شکل و اندازهشوند. بنابراینمی
ي حمل و نقل و فن آوري (چه در زمینهفتبا پیشرهادریانوردي بودند، لکن امروزه بعضی از آن

چه در زمینه صید)، به وسایل صنعتی نیمه مدرن مجهز شده اند. به طور کلی شناورهاي چوبی 
شوند. عموما شناورهاي چوبی باالي میجهت حمل و نقل بار یا ماهیگیري طراحی و ساخته 

گردند. نیروي میري استفاده تن براي حمل و نقل بار و زیر این ظرفیت جهت ماهیگی70ظرفیت 
باشد.مینیز موتور دیزل هامحرکه ي آن

هستند. هاترین آنمعروفهاباشند که اصطالحا لنجمیشناورهاي چوبی داراي انواع مختلفی 
اي از کشتی شوند. لنج گونهمیاي چوبی با عنوان لنج نیز خوانده معموال انواع مختلف شناوره

کوچک یا قایق بزرگ باري و مسافري است که در خلیج فارس و دریاي عمان و اقیانوس هند دیده 
شود با این تفاوت که به هاي بادبانی رایج در خلیج فارس ساخته میها بر پایه قایقشود. لنجمی

میالدي موتور بنزینی 1950باز دارد. از دهه کند. عرشه باز یا نیمهحرکت میجاي بادبان با موتور 
.ها موتور دارندها بکار رفت و امروز بیشتر لنجیا دیزل براي پیشراندن لنج

2ی النچاانگلیسی گرفته شده که خود آن نیز از واژه اسپانیای1النچنام لنج در فارسی از واژه

خوانند.ی آفریقا آن را دهو میدر سواحل شرقت وآمده اس
هاي در گذشته به تمام کشتینیز ذکر کرد توان این نکته رامی، وجه تسمیه کلمه لنجدرباره 

هاي که گفتند و امروزه با کشتیکردند جهاز (به فتح جیم) میبادي که با شراع و بادبان حرکت می
شناسی به معناي راه رفتن با ناز و کبر گاه لغتگویند. لنج از دیدکنند لنج میوآمد میبا موتور رفت

رود به این نام خوانده شده استخرامد و به جلو میجا که لنج با آهستگی میاست و شاید از آن
انگشت هادر این زمینه مقاالتی تا به اکنون ارائه شده است اگرچه تعداد آن).412(رضا طاهري: 

) به بررسی 1382را برشمرد. حمید زراعتگر و مصباح سایبانی (هاتوان تعدادي از آنمیشمارند اما 
سعی شده و مطالعه خصوصیت لنج چوبی و پیشنهاد شناور جایگزین پرداختند. در این پژوهش 

. حفظ لنج با شودبحث جایگزینی لنج در سطح کشور مطرح یی براي جلوگیري ازهااست روش
پیشنهاد بدون مطالعه همه جانبه همه عوامل موثر شناور دیگروضع موجود و یا جایگزینی آن با

ي گروه هامجتمع صنایع دریایی شهید درویشی از زیر مجموعهي هااز دادهدر این مقاله نیز.شد
) مقاله طراحی 1385زراعتگر و همکاران(استفاده شد.صنایع دریایی وابسته به سازمان صنایع دفاع

1-Launch
2 -Lancha
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به نظر نگارندگان دلیل اقتصادي بودن حمل و نقل با دادند. شناور فوالدي جایگزین لنج را ارائه 

آن بوده است. بنابراین تنها شناور فلزي که از نظر باربري ظرفیت بهینه آن و قیمت تمام شده، لنج
در حد و اندازه لنج بوده و از نظر قیمت تمام شده نیز در حدود قیمت لنج باشد، جایگزین مناسب 

بر مبناي منطق باال و همچنین سادگی ساخت تهیه در این مقاله ارائه شدی که طرح. لنج می باشد
شده است.

ي چوبی در منطقه خلیج فارس را مورد ارزیابی قرار داده ها) تخریب سازه1386مریم صادقی(
وفارسخلیجمحیطیشرایطدرچوبیيهاسازهتخریبروندارزیابیبررسیبهمقالهایندراست.

.استشدهپرداختههرمزگاناستانوبوشهراستان–خوزستاناستانمناطق
ي ساخت شناورهاي کوچک را مورد بررسی ها) چالش1383علی یقطین و محمد صاحبکار (

ي بوجودآمده در ساخت شناورهاي کوچک هادر این مقاله در ابتدا با اشاره به پیشرفت. قرار دادند
اي ساخت سایر شناورها به روشنی بیان شود و با سعی شده تا پتانسیل موجود بر، یدفاع

الگوبرداري از پیشرفت صنایع دفاعی، راهکارهاي موثري را براي توسعه این بخش مطرح کرد.

هاي نخستین و اولین قایقهاخلیج فارس جایگاه انسان
ریا به ي نخستین براي اولین بار در این دهاخلیج فارس جایگاه بشر اولیه بوده است و انسان

دیگر و دریاهاي هاي خود به آب راههاقایقرانی پرداخته اند و سپس هنر قایق سازي را همراه قایق
ب کنسول فرانسه در ي ساحل نشین آموختند. رواداال نایهاي انسانبردند و رموز کار را به همه

ست، تاریخ بشر از به طوري که مشهور ا« نویسد:میي بشر اولیه و قایق سواري او بوشهر، درباره
روي هاي خلیج فارس آغاز گشته است، بنابراین خلیج فارس اولین دریایی است که انسانهاکرانه

ي دوران کهن هاي انساندر هر حال اولین دستهاند.پیمایی کردهي کوچک بحرهاآن با قایق
ي خلیج فارس هاازیان) در آبایرانیان و تسومریان) و نیز (یونانیان،کلدانیان،بابلیان،(فینیقیان،

ي مقدماتی دیرین هارین و ایالم و کاوشبحقایاي ویران گورهاي دیرین در باند. کشتیرانی کرده
کنند که در آن جا بیش از هزار سال پیش از میشناسی که پیرامون بوشهر به عمل آمده، ثابت 

شواهد به دست آمده از راساس آثار و بمیالد مسیح تاسیسات کشتیرانی وجود داشته است.
ي تاریخی ایران در سواحل خلیج فارس از جمله در بندرهاي تاریخی سیراف، لیان و کهور هابندرگاه

نشان می دهد ایرانیان دست کم از زمان ایالمیان در این سواحل از دریاي خلیج فارس بهره 
ن می گویند دقیق ترین ي مختلف داشته اند. با این حال اما آن گونه که باستان شناساهاگیري

مدارك در این رابطه مربوط به دوران بعد از اسالم است. علیرضا خسروزاده باستان شناس و عضو 
شرق روزنامههیات علمی دانشگاه شهرکرد که تحقیقاتی در این زمینه انجام داده در این رابطه به

شهر در زمان ایالمیان فعال بود، شواهد تاریخی زیادي داریم از اینکه بندر لیان در بو« می گوید: 
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ي ابتدایی دهه اول قرن بیستم هاالبته اولین و تنها کاوش انجام شده روي این بندرگاه در سال
خسروزاده » کند.جام شد که این مساله را اثبات میتوسط باستان شناسی فرانسوي به نام پزار ان

ي باستانی انجام شده هاکه در آن کاوشترین بندر ایرانی در ساحل خلیج فارسبزرگ«افزاید: می
ف و برجسته ي منطقه تجار معروهابندر سیراف است. در دوره اسالمی در این بندر و دیگر بندرگاه

ي هااي داشتند توصیفا کشور چین مبادالت تجاري گستردهکردند که باي زندگی و فعالیت می
و لنج سازي و دریانوردي به جا مانده هابندرگاهفراوانی نیز از جهانگردان خارجی درباره فعالیت این

هنوز هم در بسیاري از شهرهاي استان بوشهر و هرمزگان صنعت سنتی لنج سازي و تجارت »است.
شود و لنج سازان نیز گالفی خوانده میهاو دریانوردي با لنج برقرار است، لنج سازي در کالم بومی

همچنان از پدر به پسر منتقل شده است و هاخانوادهگالفان، دانش این صنعت نسل به نسل در
اي از کشتی کوچک باري است که در اصل یک قایق بزرگ موتوري با زنده و پویاست. لنج، گونه
ترین صنایع دستی بوشهر ترین و مهم. لنج سازي و قایق سازي از قدیمیعرشه باز یا نیمه باز است

ي جنگلی مقاوم در هاي سنتی، چوبهابراي ساخت لنجشود. مصالح اولیه مورد نیازمحسوب می
شود و براي ساخت بدنه نیز براي ساخت اسکلت لنج استفاده میهابرابر رطوبت است. از این چوب

).1371،(نوربخششوداستفاده می» ساي«یی هندي به نام هااز تخته

خلیج فارسي ماهیگیري چوبی در هانواع کشتیا
و شناورهاي سنتی هاانواع لنجتوان بهمیماهیگیري چوبی (صید سنتی)، مورد شناورهايدر

(شناور سنتی شناوري است که فاقد عرشه بوده و بسته به آداب و رسوم مکانی و زمانی هر منطقه 
باشند.) اشاره کرد. این میي بدنه چوبی جزو این نوع شناورها هاشود. قایقمیطراحی و ساخته 

شوند و همان طور که گفته شد، از نظر شکل میو اشکال مختلفی ساخته هااندازهشناورها نیز در 
ي خلیج فارس و هاکه در آبهاظاهري به شناورهاي باري چوبی شباهت دارند. چند نوع از آن

اشاره هاکنند، با توجه به ظرفیت معمول و نام گذاري آنمیدریاي عمان در امر ماهیگیري فعالیت 
توان به دو گونه تقسیم کرد:میاي، این شناورها را ظر منطقهز نگردد. امی

تن) 45الی 20و بلوچستان، همچون: هبل(با ظرفیت ني سیستاشناورهاي چوبی منطقه–1
تن)5/1الی 1تن)، تکدار(با ظرفیت 70الی 45تن)، لنج (با ظرفیت 15ال 3گالیت (با ظرفیت 

70الی15ان، بوشهر، خوزستان؛ مثل سمبوك (با ظرفیتشناورهاي چوبی مناطق هرمزگ–2
تن)، آمله، پرپري 5الی 3تن)، زاروغه (با ظرفیت 70الی 45با ظرفیت ي پاکستانی (هاتن)، لنج

هریک از این شناورها بسته به نیاز، داراي وسایل و تجهیزاتی تن).3(ترتري) و ماشو (با ظرفیت 
.باشندمی
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هاي عمل آوري بوده فاقد تاسیسات خاص از قبیل سردخانه و دستگاهبیشتر شناورهاي چوبی،

هاي موجود در یخچالهاو براي جلوگیري از فاسد شدن ماهی صید شده تا رسیدن به ساحل از یخ
نیز جهت صید به علت نداشتن تسهیالت کافی، هاگردد. معموال مدت دریانوردي آنمیاستفاده 

وگیري از فاسد شدن محصول صید شده، در اولین فرصت به بندر طوالنی نبوده و به منظور جل
ادوات مربوط به این شناورها، بسته به ظرفیت گنجایش شناور، نوع صیدي که .نمایندمیمراجعت 

تن عبارت 3الی 5/1دهند، متفاوت است. به طور کلی ادوات صید شناورهاي با ظرفیت میانجام 
توانند به وسایلی میور. شناورهاي سه تن به باال عالوه بر اینها است از: تور گوشگیر، قالب و گرگ

چون دستگاه گیرنده و فرستنده، اکوساندر (عمق یاب)، فیش فایندر (ماهی یاب) و وینچ (دوار) نیز 
).1389کاظم مهین روستا(مجهز شوند

انواع مختلف لنج از ابتدا تا به اکنون
گان نسل اندر نسل به کار ساخت لنج اشتغال داشتند سازي در استان هرمزعت لنجنستادان صا

شاید از صدها سال قبل وجود میمختلفی را برگزیده اند و این اسامیو براي دست ساخت خود اسا
شوند ولی هنوز میي چوبی از بین رفته اند و دیگر ساخته نهاداشته و با این که تعدادي از این لنج

نام برده شده هاو قایقهالنججدول زیر مشهورترین جهازها،آنها باقی مانده است. در میاسا
).1382(حمید زراعت گر و مصباح سایبانی است

انواع مختلف لنج:1جدول شماره 
BaghalaبغلهBetilبیتل

BagaraبگارهZarookزاروگه(زاروغه)

KouchyکچلیShooaeaشوعی

TashalaتشالهSammachسماچ

ManshowaشوهمنKatarکتر

MangeaمنجیSamaeسمعه

Hooryحوري

شوند اشاره میدر جدول زیر هم به شناورهاي چوبی که امروزه بیشتر مورد استفاده و یا ساخته 
شده است:

: شناورهاي چوبی موجود در حال حاضر2جدول شماره 
Boomبوم

Sambooسمبوك

Pakistaniپاکستانی
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ي خلیج فارسورهاي باري چوبی منطقههور از شناچند نوع مش
سمبوك

سمبوك لنجی است عربی و در قدیم این کلمه از سنبوك به معنی نوك تیز گرفته شده است.
کردند که به تدریج وارد ایران شد. زمانی این شناور حکومتی میتنها کشورهاي عربی از آن استفاده 

دند به همین دلیل در ابتدا براي مصارف مختلف کرمیبوده و تنها شناوري بوده که از آن استفاده 
ج به لنج صیادي تبدیل شد به رفت اما به تدریج با ساخته شدن شناورهاي جدید، این لنمیبه کار 

صیادي هستند.ها% این نوع لنج90توان گفت میاي که بدون اغراق گونه

لنج سمبوك:1شکل شماره 
شود.توانایی مقاومت آن در مقابل میو نقل بار نیز استفاده از این نوع لنج براي مسافرت و حمل

متر دارند. جلوي این شناور قسمتی وجود 30طولی کمتر از هالنجنوعامواج بسیار کم است این
کنند. همانند میبوده و به عنوان نماد آن را تلقی هادارد به نام ساطوري که بیشتر شاخص آن

دادند که میقرار هاکه سمبل اژدههایشان هیئتی از فرشته یا چینیهاناورکه درجلوي شهااروپایی
شود. در این نوع لنج فرم بدنه متقارن نیست و فرم میاین اشکال همگی نماد آن کشورها تلقی 

پاشنه آن تخت است در واقع عقب آن پهن و ارتفاع عقب بیشتر از جلواست. قسمتی به نام گوش 
بندند و شناور را به میرا به آن هاوجود دارد این قسمت جایی است که طناباهگرگی در این لنج

بندند. قسمت پایین گوش گرگی یک فضاي صندوق مانندي وجود دارد که میشناور دیگر یا اسکله 
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نامند. نام آن در بین شناورهاي میدهند. قسمت باال و فوقانی آن را سطحه میوینچ را در آن قرار 

).1390،فردمی(سلیهجري نیز آمده استقرن پنجم

بوم
ه بلم اما بسیار بزرگ تر ترین نوع لنج است. شبیترین، و پیشرفتهترین، محکمبوم از جمله عظیم

رفتند. ساخت این شناور در بنادر کشورمان قدمت میگذشته با آن تا سواحل هند و زنگبار است. در
تن 300تا 20هامورد استفاده قرار گرفته و ظرفیت آنجهت حمل و نقلهاهزار ساله دارد. بوم

توان گفت تقریبا براي مصارف صیادي از میشود و می(از آن براي مصارف باربري استفاده باشدمی
.)شودمیآن استفاده ن

ست در واقع هاي این شناور کشیده و بلندتر از انواع دیگر لنجاز نظر ظاهري، ساطور سینه
است. دو طرف آن نوك تیز که وجه تمایز آن با نوع سنبوك ساطوري گرد مانند آنتوان گفتمی

شد داراي دو دکل بود که با یک یا دو بادبان حرکت میگذشته که از بادبان استفاده است. در
دادند. امروزه حداکثر پانزده نفر میکرد. زمانی که بادبانی بود تا چهل نفر کارکنان آن را تشکیل می
کنان آن هستند. این شناورها در هر شرایطی از دریا سازگار هستند و در مقابل امواج و تالطم کار

باشند.میدریا مقاومت دارند، به طوري که در کنترل سکان و سکان دار 

لنج بوم:2شکل شماره 
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هت خوابیده تر از سایر شناورهاست، به همین جهاز آن جایی که ساختمان عقب و جلوي بوما
زیاد و جاگیر بودن از دهند. با وجود این، حجم میي سخت از خود مقاومت نشان هادر مقابل توفان

است که به خاطر این هاآید. از دیگر معایب این نوع لنجمیبه حساب هاي این شناورمعایب عمده
و نگهداري سایر ي آن داراست تعمیر و نگهداري آن به مراتب دشوارتر از تعمیر فرم خاصی که بدنه

دارند، لکن امروزه در برخی از منطق جنوب کشور، ساخت هامزایایی که بوممیست. با تماهالنج
گیرد. میمدل بوم به دلیل دست و پاگیر بودن و مشکل تردد در بنادر شلوغ کمتر مورد توجه قرار 

ی، قطر و... مسافرت کرده ي دور، مانند هندوستان، کنیا، یمن جنوبی، عدن، دبهابه سرزمینهابوم
).1390،فردمی(سلیو قادر هستند وسایل و کاالهاي مختلفی را حمل کنند

ناکو
ناکو یا ناکوا یک نوع لنج باري است که بین بنادر و جزایر خلیج فارس و تا حدود هندوستان به 

شود؛قسمت میاي خاص طراحی و ساختهرد. بدنه و ساختمان ناکو به گونهکار حمل بار اشتغال دا
هاپاشنه ي آن صاف و عمود، قوس طرفین بدنه نسبتا زیاد و شکل سینه ي آن نیز با انواع دیگر لنج

از قابلیت بارگیري هاباشد. این طرح بدنه باعث شده که این شناور نسبت به سایر لنجمیمتفاوت 
اي پاکستانی وجود دارد، این باالیی برخوردار باشد. معموال به خاطر شباهتی که بین ناکو و شناوره

ي هایی هستند که از روي لنجهاي پاکستانی لنجهالنج. نداناورها به پاکستانی هم معروف شدهش
بسیار جمع و جور بوده و براي مشکل ترافیک هااین لنج. شوندمیکشور پاکستان تقلید و ساخته 

بند از این شکل لنج براي حمل بار و بنادر مناسب هستند. به همین دلیل بیشتر دریانوردان راغ
).1386(رسول پور رضا رسدمیتن 600به هامسافر استفاده کنند. ظرفیت این نوع لنج
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: لنج ناکو3شکل شماره 

جالبوت
قایق تواند یک لنج کوچک ماهیگیري (سماچ) و یا میجالبوت نیز نوعی شناور چوبی است و 

ج بادبانی نیز باشد. ي بزرگ و یا حتی یک نوع لنهاي کشتیل و نقل فرد و خدمهمخصوص حم
ي کوچک نوعی قایق نجات عنی قایق قشنگ. جالبوت در اندازهي انگلیسی است به م-جالبوت کلمه

توان هم براي ماهیگیري و هم جهت حمل میاست. از این وسیله (با اندك تغیري در ساختمان آن) 
ن است که در قسمت جلو داراي ایهااز مشخصه ظاهري جالبوت.مسافر استفاده کردو نقل کاال و 

ي مسطح و شیب دار برخی شناورها داراي تفر یا پاشنهاي راست و در قسمت عقب، همچون سینه
باشند. دو نمونه است هم دو طرف نوك تیز مثل بلم و هم عقب پهن و جلو نوك تیز می

).1390،فردمی(سلیباشدمیتن 100تا 5هااست.معموال ظرفیت جالبوت

.گیردمیدیگرشناورهاي سنتی که امروزه کمتر مورد استفاده قرار 
دي از باشند. البته تعدامیشناورهاي سنتی مورد استفاده در استان بوشهر نزدیک به سی نوع 

اند اما از نظر شکل تفاوتی با هم ندارند، ي گوناگونی به خود گرفتههادر مناطق مختلف نامهاآن
با هم تفاوت دارد. به همین علت باید گفت شناورهایی که از نظر شکل هاي محلی آنهافقط نام

شرح زیر است:رسد. انواع شناورهاي سنتی به میباهم اختالف دارند به بیش از پانزده شناور ن
گرفت. نوعی بغله کوچک است.می)بیتل: شناور ماهیگیري که در گذشته مورد استفاده قرار 1
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گرفت. عقب آن پهن و جلو نوك تیز می)بغله: براي سفرهاي دوردست مورد استفاده قرار 2
گذاشتند که به طرف شناور برگشته میاست. عالمت آن این بود که در جلوي سینه، سر طوطی 

ود.ب
ي نزدیک مورد استفاده ها)بگاره: عقب آن پهن و بلند و جلو به طور مایل است. براي مسافرت3

بود.
) بلم: مثل جالبوت است. هشت متر طول و عرض آن یک چهارم طول است. در دوطرف نوك 4

تیز و بلند است.
کند.میرا خالی ها) تراد: نوعی یدك کش است که بار لنج5
آورند.میبه ساحل هایله ي آن بار را از لنج) تشاله: به وس6
شد. در آن هیچ نوع میخ یا می) حوري: قایقی که از یک تنه ي درخت تهی شده ساخته 7
شد. جلو و میآوردند ساخته میي اتصال دیگر به کار نرفته بود و از درختانی که از آفریقا وسیله

گرفته است.میمورد استفاده قرار عقب آن بلند است. براي حمل و نقل در کنار ساحل
گیرد. نوعی سمبوك کوچک است اما به نسبت می) سماچ: براي ماهیگیري مورد استفاده قرار 8

شکم بیشتري دارد.
کرد. براي میي بادبان حرکت گرفت و به وسیلهمی) سمعه: در گذشته مورد استفاده قرار 9

نصب موتور مناسب نیست.
ن صاف و مسطح و حدود هفت متر طول دارد.) شعوف: قسمت عقب آ10
گیرد. از چوب درخت خرما میقایقی کوچک و براي صید ماهی مورد استفاده قرار ) شاشه:11
سازند. یک یا دو نفره است.میآن را 

) شوئی: ساختمان آن نظیر بگاره است اما بزرگ تر از آن است.12
جلو و عقب تیز و بلند است. براي صید متر طول دارد. در دو قسمت 10) عامله: حدود 13

زدند.مینفر پاروزن در آن پارو 10گرفت و تا میساردین مورد استفاده قرار 
باشد.میپارو 24یا 12) ماشوه: ماشوه قایق پارویی بلند داراي 14
).1390فرد می(نصراهللا سلیشودساخته میعمان) غنجه: غنجه نوعی قایق که بیشتر در 15

ي شناورهاي چوبیهااجزا و قسمت
رند و با اصطالحات شناورهاي ي مختلف لنج چوبی اصالحات خاص خود را داهااجزا و قسمت

ي این شناورها هال زیر به توصیف اجزا و قسمتاند که در شککامال متفاوتتر و فلزي بزرگ
. شودپرداخته می
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: ساختمان لنج4شکل شماره 

ساختمان شناورهاي چوبیتشریح 
رایج به میو اجزاي این شناورها، با توجه به برخی از اصطالحات بوهاترین قسمتمهمهمان 

تشریح عبارت است از:
شود که در امتداد مصاب تا آبخور (در دو طرف) میفته ي لنج گبرد به قسمتی از بدنه–برد 

باشد.میلنج 
گردد، میچوبی که جهت استحکام و افزایش مقاومت در برابر ضربه بر روي میل نصب –برمیل 

شود.میبرمیل نامیده 
بلت یا بلد نام عمق سنج (دستی) است که در شناورها جهت اندازه گیري عمق آب –بلت 
گیرد از یک وزنه دو تا چهار میمورد استفاده قرار هاود. نوعی از این وسیله که در لنجشمیاستفاده 
شود.میمتصل به یک رشته طناب باریک ساخته میکیلوگر

مایل به عقب قرار دارد. در واقع ، بندیره چوب بلند و گردي است که در پشت لنج–بندیره 
. شودمیر هنگام شب در باالي آن چراغ تفر روشن بندیره محلی است که پرچم لنج نصب شده و د

شود.میبندیره به گلفه ي تفر لنج نصب 
شود، چوب یکپارچه و میي تیر حمال یا شاهتیر نیز خوانده هابیس یا کیل که با نام- بیس

گردد. جنس آن از چوب محکم جنگلی بوده و کلیه میدرازي است که ساختمان لنج روي آن بنا 
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انگلیسی 1بیسنویسند. احتماال از آید. در عربی بیص میمیو وزن لنج به روي آن وارد ي فشارها 
گرفته شده است.

آید. پروانه ي لنج داراي میاي است که با گردش آن شناور به حرکت در پروانه وسیله–پروانه 
شود.میخوانده پنکه نیز میي شناورهاي فلزي است. پروانه در اصطالح بوي پروانههاهمان ویژگی

سانتی متر و 80به عرض ، تخته دراب تخته اي است از دو تکه متصل به هم–تخته دراب 
کنند تا لنج میبه هنگام بارگیري لنج این تخته را بر روي دیواره ي لنج نصب ;متر10طول تقریبا 

ي باري معموال هابار بیشتري بگیرد و همچنین کاالها از ترشحات امواج نیز محفوظ بمانند. در لنج
گردد.میچهار تخته دراب وجود دارد که در صورت لزوم در هر طرف دو تا از آن نصب 

ثانی نام شوند، تخته مییی که در طرفین لنج، روي مالچ، به طرف باال نصب هاتخته-تخته ثانی
دارد.

نصب هایی که در طرفین لنج، روي تخته ثانی و به طرف باال، روي شلمانهاتخته-تخته ثالث
شود.میگردند، تخته ثالث نامیده می

گویند.میقسمت عقب لنج را تفر یا پاشنه –تفر 
ان متر که در گذشته ملوان20متر و طول 1تلباس در اصطالح حصیري است به عرض - تَلباس

چسباندند و باالي آن را به میساختند و روي تخته دراب میآن را از برگ و چوب درخت خرما 
که هوا نامساعد است مانع نفوذ آب دریا به داخل لنج میکردند تا در هنگامیچوب بلندي متصل 

شود.میي ضد آب برزنتی یا نایلونی استفاده هاگردد. البته امروزه جهت این امر از پارچه
وسایل اصلی کنترل شناور است. ي سکان در تفر لنج قرار دارد و در واقع ازتیغه–تیغه سکان 

جنس آن ممکن است چوبی یا فلزي باشد.
کند، میسرپوش انبار لنج که از تخته ساخته شده و سر ورودي انبار را با آن مسدود –جالی 

شود.میجال نامیده 
یی، چوب بیس را به عطفه و شلمان وصل هاه کمک پیچي بلندي که بهابه میله–چاویه 

نامند.میکنند، چاویه می
سطح روي آن گود بوده و آب جمه به گیرد،میاي است که روي بیس قرار چفتو تخته–چفتو 

(در درون خن لنج، درست در وسط بیس، مکانی وجود دارد که به دلیل نفوذ شود.میآنجا وصل 
ي دستی ي تلمبهجمع شده که پس از پرشدن به وسیلهخل لنج، آب در آن تدریجی آب دریا به دا

1 -base
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خشک کردن میدر اصطالح بوشود (میشود. این آب، جمه نامیده مییا موتور پمپ به دریا تخلیه 

آب جمه را مرَگ گویند.)
حیاب به قسمت قوسی شکل طرفین تفرلنج، در باالي پروانه (باالي آبخور) گفته –حیاب 

ود.شمی
سطح تقریبا صاف ته لنج و یا فضایی که در طرفین بیس قرار دارد و به عنوان محل -خَن

شود، خن نام دارد.میبارگیري و انبار از آن استفاده 
به قسمت برجسته و قوسی شکل جلوي لنج (سینه)، در طرفین میل سینه، عالیه گفته - عالیه

شود.می
، یس (به وسیله چاویه (پیچ و مهره)صال شلمان و بیی است که جهت اتهاعطفه چوب–عطفه 
قرار هاي بیس بوده و یک در میان در بین شلمانگردد. در واقع عطفه نگهدارندهمیاستفاده 

گیرد.می
عمار همان بند و طناب متصل به لنگر است.–عمار 

ظور نگهداري ي چوبی که به منهااتاقکی است عقب کشتیمیدبوسه در اصطالح بو–دبوسه 
شود.میمواد خوراکی و غذایی دریانوردان استفاده 

آویختند میبه تیر جوبی عمودي که وسط لنج قرار گرفته و در گذشته به آن بادبان –دکل 
دکل گویند. یکی از وظایف دکل نگهداري تعادل لنج است. دکل از جوب ساج یا چوب درختان 

شود.میجنگلی هندوستان ساخته 
در باالي آبخور، در دو طرف بدنه ي لنج، محلی است که بدنه حالت گرد و شکم دار –دوران 

شود.میگردد، به این قسمت دوران گفته می
گویند. این وسیله در قماره بوده و گردش آن باعث حرکت میبه چرخ سکان، دوالب –دوالب 

شود.میسکان 
را روي لنج و سر دیگر آن را به ساحل یا دوسه چوبی است پهن و بلند که یک سر آن –دوسه 

گذارند. در واقع دوسه همانند پلی،براي تردد و حمل و نقل کاال استفاده میاسکله و یا لنج دیگري 
شود.می

دهل همان شکم لنج یا برآمدگی باالي آبخور، در وسط بدنه لنج است.–دهل 
نامند.میقطب نماي مغناطیسی لنج را دیره –دیره 

ي تفر راست و چپ هااي که به میله تفر لنج وصل شده و موجب استحکام چوبتخته–عه رِگ
شود.میگردد، رگعه نامیده می

ي عمودي کوتاه اطراف عرشه ي عقب لنج گویند. جنس این قسمت از هاریش به نرده–ریش 
باشد.میچوب یا فلز 
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اي پهن است که اقع زبدره تختهي لنج است. در وزبدره سطح افقی روي دیواره–زِبدرِه 
دهد.میشود و پوششی یکپارچه به آن دو میهمچون سکو، روي دیواره و مصاب نصب 

شود.میزالل سایبان لنج است که از جنس پارچه بوده و معموال بر روي طرازه کشیده -زالل
باشد.میزولی همان مستراح است که در آخر لنج واقع –زولی 

ي لنج قرار گرفته و بلندي است که در منتهی الیه سینهک چوب کشیده و ساطور ی–ساطور 
کند. این قسمت میناخدا از آن به عنوان شاخص خط سرتاسري و همچنین هدایت لنج استفاده 

ي تجاري و بین المللی و از هاگردد. معموال از ساطور بلند، براي لنجمیبیشتر در نوع بوم مشاهده 
شود.میي صیادي استفاده هالنجساطور کوتاه، براي 

: ساطور5شماره عکس
ي لنج است و آن اتاقک گوچکی است که جهت سه لیدان (سریدان) آشپزخانه–سه لیدان 

گردد.میشود. این قسمت معموال در سمت چپ قماره، در تفرلنج تعبیه میطبخ غذا استفاده 
باشد. سطحه بر روي میلنج واقع در زیر آن خنسطحه یا عرشه سقف لنج بوده و–سطحه 

بر شود که خدمه بتوانندمیگیرد. این قسمت به شکلی ساخته میي مشاي و سوار قرار هاچوب
روي آن رفت و آمد نمایند. ممکن است از آن براي حمل بار نیز استفاده شود.
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: سطحه6شماره عکس
شود. میستفاده از آن شناور به جهات موردنظر هدایت اي است که با اسکان وسیله–سکان 

سکان در تفر لنج قرار دارد.
که به طور عرضی نسبت به ، یی است در زیر عرشه (سطحه و فنه)هاسوار یا سور چوب–سوار 

شود.میبیس لنج قرار گرفته و سقف سطحه لنج بر روي آن بنا 
صدر گویند. به طور کلی قسمت جلوي لنج قسمت جلوي لنج را سینه لنج یا–سینه لنج 
حیه شود تا بتواند آب را بشکافد و لنج به آسانی به طرف جلو حرکت کند. به نامیطوري طراحی 

شود.میي سینه گفته ي باالیی این قسمت نیز عالیه
باشد که به میي بغل لنج ) هاي تخته اي داخل لنج (ستونهاشلمان یا شَلمون دنده–شَلمان 

ي مناسب، بر روي ستون اصلی تا تفر به طور قرینه و با فاصلهي باز، از سینهصورت هاللی با زاویه
گیرند.می(بیس) قرار 
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شلمان:7شماره عکس
شود.میي کوتاه دو طرف جالی است که موازي سوار نصب هاضایع نرده–ضایع 
گیرد و معموال زالل را بر روي آن میي لنج قرار هاي موازي که بر روي گُلفههاچوب–طرازه 

نامند.میکشند طرازه می
شود. فرمند متصل میفرمند یا فرمن، تیر چوبی افقی است که بادبان لنج به آن وصل –فرمند 

شود.میبه دکل بوده و جهت نصب سایبان نیز استفاده 
فندل است.)(قسمت سیاهرنگ در تصویر شماتیک، گویندمیاگزوز لنج را فندل –فندل 

فنه یا داك، قسمت مسطحی است که در عقب (فنه تفر) و جلوي (فنه سینه) لنج واقع –فنه 
شده است. بر روي فنه تفر، سه لیدان، قماره، سکان و غیره قرار دارد.

قماره اتاقکی است که در قسمت تفر، روي فنه عقب لنج واقع است. در حقیقت قماره –قماره 
وده و در آن وسایل و تجهیزاتی چون چرخ سکان، قطب نما،دستگاه رادیویی و همان پل فرماندهی ب

شود.)میغیره وجود دارد.( قماره در بنادر کنگ و بوشهر به نام کون نیز تلفظ 
در عقب قماره یا تفر لنج، جایگاهی به منظور نشستن سکانی یا ناخداي لنج ساخته –کاتلی 

گویند.میشده که به آن کاتلی 
در آخرین قسمت جلوي لنج اتاقکی وجود دارد که به کامره معروف بوده و در –مره سینه کا

شود. سابقا چوب براي سوزاندن نیز در میي لنج گذاشته هاآن چربی (پیه)، کلفات (پنبه) و طناب
شود.میي باربري طراحی هاشد. این قسمت در نوع بوم و لنجمیآن انبار 

شود و توسط آن تیغه ي میي سکان لنج متصل که از باال به تیغهانه چوبی است ک–کانه 
چرخد.میسکان به چپ و راست 
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ي لنج قرار دارد و در موقع بی است که در سینهکشسیل یا کشتیل حوض چو–کشسیل 

شود. در این محفظه میتوفانی شدن دریا، آبی که از سینه وارد کشتی شده در آن جا جمع 
شود.میابزار کار ملوانی نیز نگهداري و بعضی ازهاطناب

ي طرفین فنه هاکروه زانوي افقی جلوي فنه سینه است که براي استحکام اتصال چوب–کروه 
شود.میسینه، نصب 

شود. میباشد. این قسمت به صورت یکپارچه ساخته مینام قسمت دور پروانه، کنده –کُنده 
سازند.میرَت و کُنار ي کَهامعموال لنج سازان آن را از چوب

ي محکم و بلندي هستند که از سطح لنج مرتفع تر و در طرفین قماره هاگایم چوب–گایم 
شود. همچنین هرگاه بخواهند لنج را به میي سایه بان از آن استفاده هاقرار دارند و به عنوان ستون

د.بندنمیاسکله یا لنج دیگري پهلو دهند، طناب مهار را به گایم لنج 
شود، به می، برابر هم نصب هاگلفه یا قُلفه، چوبی است که در تفر لنج، بر روي ستون–گُلفه 

گیرد.میي طرازه بر روي آن قرارهاگونه اي که چوب
است که در جلوي لنج قرار داشته و براي میگوش گرگی یا رمانه چوب محک–گوش گرگی 

شود.میچلُب نیز خوانده میشود. در اصطالح بومیي سینه و لنگر از آن استفادههامهار طناب
یی است که سابقا بندهاي شُراع (بادبان) از آن عبور کرده و امروزه در هاگوفیه قرقره–گوفیه 

نماید. ( بیرشت چوبی است که به صورت افقی روي میطرفین تفر لنج، بیرشت سکان از آن عبور 
ي نوع بوم به کار هاشود، این وسیله در لنجمیمیل سکان (جهت تسهیل حرکت سکان ) نصب

شود.میرود.) از گوفیه در باال و پایین کشیدن بارهاي سنگین نیز استفاده می
رود. میلنگر وسیله اي است که جهت توقف لنج در دریا یا کناره ساحل و غیره به کار –لَنگر 

باشد. لنگر دو مینج شاخه و دو شاخه معموال داراي دو نوع پهالنگرهاي مورد استفاده در لنج
نامند.میهر سه نمونه را پاوره میشاخه سه نمونه دارد و در اصطالح بو

شود، مالچ نام دارد.میتخته اي که روي بیس نصب –مالچ 
ي اطراف عرشه را گویند. به هنگام توفانی شدن دریا که آب هامرز آب، آبرو یا ناودان–مرزآب 

گردد. همچنین در واقع میشود، از طریق این آبراهها مجددا به دریا برمیاشیده بر روي عرشه پ
ریزد.میشستشوي لنج از طریق این راههاي خروجی، آب از سطح لنج به دریا 

شود. میمسمار یک نوع میخ آهنی است که توسط حدادان با تجربه ي محلی ساخته –مسمار 
کویند. (دامر نوعی میبرند و بعد به چوب میب یا دامر فرو این میخ را قبل از استفاده در ظرف چس

چسب است که آن را با نوعی روغن مخلوط کرده، رشته ي پنبه را به آن آغشته و بعد به دور میخ 
)کوبندمیپیچیده و میخ را به بدنه ي لنج 
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شود که در طرفین آن همچون سپر، جهت میي لنج گفته مصاب به زه یا لبه–مصاب 
ود. (همچنین شمیلوگیري از ساییدگی بدنه در هنگام برخورد لنج با سایر لنج و یا اسکله نصب ج

رسانی به بدنه ي شناورها، ضربه گیرهاي الستیکی یا طنابی به دور شناور جهت جلوگیري از آسیب
)گویندمیکنند که به آن دفرا میآویزان 

شود، منتهی دهانه ي میکه به بیس متصل ي لنج استهامنحاز همان عطفه یا دنده–منحاز 
آن تنگ تر از دو لنگه و عطفه است.

یی هستند که تیرهاي سطحه بر روي آن نصب شده و به هامفساتی یا مشاي چوب–مفساتی 
ي ورودي انبار لنج در بین هاگیرند. دربمیي سوار) قرار هاطور طولی، نسبت به بیس (بین چوب

شود.میاین دو چوب، طراحی 
شود.میبه پاروهاي قایق یا لنج میداف گفته –میداف 

سپر عقب لنج را میل تفر گویند.–میل تفر 
شود. میل سینه در واقع چوبی است که در میسپر جلوي لنج، میل سینه نامیده –میل سینه 

کُنار یا گیرد. این قسمت معموال از چوب درختمیسینه ي لنج، از روي بیس تا زیر ساطور قرار 
شود تا به قدر کافی توانایی مقاومت در برابر ضربات امواج و فشار آب را داشته میکَهور ساخته 

باشد.
).1386(رسول پور رضا قسمت آزاد و خشک باالي آبخور لنج را ویر گویند-ویر

عملیات محافظت و نگهداري شناورهاي چوبی
وسیدگی و خزه زدگی قرار دارند، باید به طور شناورهاي بدنه چوبی به این علت که در معرض پ

مرتب بازدید و به نحو مطلوب روغن کاري و رنگ آمیزي شوند تا ضمن داشتن نماي مناسب و 
محافظت گردند. جهت این منظور ابتدا باید هاي بدنه ي زیر آبی و باالي خط آب آنهاخوب، چوب

برطرف نمود. هارا از سطح آنهاد و پوسیدگی، کامال صاف و تمام مواد زای4را با اسکرابهاآن
(رسول پور رضا گیرندمیسپس مراحل رنگ آمیزي را انجام داد. این اقدامات در سه بخش زیر قرار 

1386.(

قسمت پایین خط آبخور
در عملیات نگهداري و محافظت بدنه واحد شناور، به این قسمت به عنوان مهمترین بخش بدنه 

و هـا از تمیزکـاري و اسـکراب بدنـه ي زیـر آبـی قـایق      شـود. پـس  میویژه اي ي شناور، توجه ي 
ي چوبی و اطمینان از خشک شدن آن، ابتدا یک الیه ي هاکشتی
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خنثی کننده، بعد دو الیه آستري آلکیدي سفید و در مرحله ي سوم یک الیه آستري حفاظتی 

سـاعت، شـناور مجـددا بـه آب     8حدود خزه اخرایی زده شده و پس از و در پایان نیز یک الیه ضد
ي سـنتی  هـا نیز شیوههابراي حفاظت قسمت زیر آبی شناورهاي چوبی، نظیر لنجشود. میاخته اند

ي هـا شـود. بـه عبـارتی قسـمت    میگردد. ابتدا بدنه بازدید و در صورت لزوم ترمیم میخاص اعمال 
ي چـوبی  هـا نیـز بـه وسـیله شـمع    ي بزرگ هاپوسیده یا صدمه دیده تعویض شده و درزها و سوراخ

نامند.میاین کار را سچاچ کردن میشود که در اصطالح بومیگرفته 
بـا مخلـوطی از پیـه و آهـک پوشـانده      ، 5ي چوبی زیر آبـی بدنـه  هاپس از این اقدامات، قسمت

ي هـا خوردگی چوبشود. در واقع این کار از میگفته شونه زدنشود که به این عمل، اصطالحامی
پس از ساخت لنج، مخلـوط پیـه و   ، 6سازکند. به این منظور استادان لنجمیدر آب شور جلوگیري 

دهنـد و بـا همـان حالـت گـرم بـه آبخـور لـنج         میآهک را در ظزفی ریخته و بر روي آتش حرارت 
).1386،(پور رضاشودمیمالند. پس از آن هرچند مدت، بسته به نیاز این عمل تکرار می

قسمت باالي خط آبخور
ي چوبی، جهت محافظت از این سطوح عموما یک الیه ي خنثی کننده و الیه ي هادر قایق

شود. به طور کلی در شناورهاي میاَستري آلکیدي سفید و سپس یک الیه رنگ رویه آهک زده 
پس از تمیز و کمتر با آب شور در تماس هستند،هابدنه چوبی با توجه به این که این قسمت

شود.میي مختلفی استفاده هااسکراب کردن، از پوشش
در شناورهاي چوبی بعد از خشک شدن رطوبت بین درزها، با روشی که کلفات کاري نامیده 

رت که ابتدا گردد. به این صومیي کتانی درزهاي بدنه مسدود هاشود، با استفاده از رشتهمی
با فشار و ضربه ي 2چرب شده و سپس با استفاده از منگار1ل با روغن کنجد یا نارگیهارشته

کند و درز را میشود، در واقع فتیله در آب باد میي لنج وارد ي بدنههاچکش به داخل درز چوب
.پوشاندمی

افزاید، به مینرم و به دوام آن البته مزیت روغن کنجد و نارگیل در این است که رشته و پنبه را
ماند. در حالی که روغن موتور، پنبه و رشته را سفت و آسیب میطوري که تا مدتی در چوب باقی 

به داخل هاسازد، چرا که بعد از مدتی پنبه خشک شده، افتاده و آب از میان درز چوبمیپذیر 
. کندمیشناور رخنه 

گاهی به علت گرانی از روغن موتور نیز استفاده می شود-1
اي است شبیه پیچ گوشتیوسیله-2
سیفه زدن-3
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وب، درزها و روي چوب، چندین بار روغن کتان زدهپس از کلفات کاري و خشک شدن سطح چ
ي هااز شیوه3سل زدنبسیار موثر است.هاشود، این عمل براي جلوگیري از پوسیدگی چوبمی

شود. سل، روغن میسنتی است که جهت حفاظت سطح باالي آبخور شناورهاي چوبی به کار برده 
شده و بعد از اتمام کار ساختمانی شناور، جهت قرمز رنگی است که از کوسه یا نوعی ماهی تهیه 

شود، تا بدنه در برابر شوري آب دریا و مینرم کردن چوب یا چرب کردن بدنه ي آن استفاده 
ي بدنه شناورها به آب هاحرارت آفتاب مقاوم گردد. به طور کلی با توجه به حساسیتی که چوب

).1386،رضا(پوربه بدنه انجام شودشور دارند، هرچند مدت باید اقدامات حفاظتی مربوط

عرشهقسمت 
زنند. غالبا با دو الیه می1ي چوبی شناورها را پس از تمیز کردن، فقط رنگ یا وارنیشهاعرشه

یابد. البته میي اَستري آلکیدي و سپس دو الیه رنگ رویه عرشه، رنگ آمیزي سطوح چوبی پایان 
حساسیتی همانند بدنه ي شناور هاقسمته این که این ، با توجه بهادر واحدهاي چوبی چون لنج

).1386،رضا(پورشودمیندارند، کمتر چنین وقت و دقتی برایشان صرف 

ثبت جهانی لنج سازي و دریانوردي ایران
به عنوان هشتمین اثر ناملموس ایرانی به ،دانش ساخت و دریانوردي با لنج سنتی خلیج فارس

در ششمین اجالس میراث ناملموس سازمان 2/9/90داد در تاریخ ثبت جهانی رسید. این رخ
نوامبر ادامه 29صورت گرفت. در این اجالس که تا ، یونسکو که در جزیره بالی اندونزي برگزار شد

میراث معنوي از کشورهاي مختلف جهان از جمله ایران، اندونزي، 80داشت، پرونده بیش از 
گرفتند.هرست میراث ناملموس سازمان یونسکو مورد بررسی قرارمکزیک و پرتغال براي ثبت در ف

چکش نهایی ثبت جهانی دانش سنتی ساخت و دریانوردي با لنج سنتی خلیج فارس در اجالس 
یی بود که از ایران براي ثبت هااندونزي یونسکو زده شد. این پرونده از جمله مهم ترین پرونده

یکی از » انش ساخت و دریانوردي با لنج سنتی خلیج فارسد«جهانی فرستاده شده بود. پرونده 
با ثبت که با موفقیت ثبت یونسکو گردید.پنج پرونده ارسالی ایران به اجالس اندونزي یونسکو بود

.عدد رسیدهشتبهرسیدندثبت یونسکوکه بهتعداد آثار معنوي ایرانیاین اثر تاریخی، 

هاوارنیش یا الك الکل ترکیبی است از صمغ، روغن داغ، تینر و خشک کننده-1
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نتیجه گیري

ي خلیج فارس آغاز گشته است، بنابراین خلیج هااریخ بشر از کرانهتطور که گفته شد همان
اند.ي کوچک بحرپیمایی کردههاروي آن با قایقهافارس اولین دریایی است که انسان

ي تاریخی ایران در سواحل خلیج فارس از هاراساس آثار و شواهد به دست آمده از بندرگاهب
دهد ایرانیان دست کم از زمان ایالمیان در و کهور نشان میریخی سیراف، لیان جمله در بندرهاي تا

به همین دلیل قایقرانی سابقه ي مختلف داشته اندهااین سواحل از دریاي خلیج فارس بهره گیري
بسیار زیادي داشته و نیاز به توجه به این آثار ملی بسیار مشهود است. 

ي باستانی انجام شده بندر هان کاوشبزرگ ترین بندر ایرانی در ساحل خلیج فارس که در آ
ي منطقه تجار معروف و برجسته اي هاسیراف است. در دوره اسالمی در این بندر و دیگر بندرگاه

ي هازندگی و فعالیت می کردند که با کشور چین مبادالت تجاري گسترده اي داشتند توصیف
و لنج سازي و دریانوردي به جا مانده هافراوانی نیز از جهانگردان خارجی درباره فعالیت این بندرگاه

سازي و تجارت و ن صنعت سنتی لنجاست. هنوز هم در بسیاري از شهرهاي استان بوشهر و هرمزگا
. همان طور که گفته شد این اثر تاریخی به عنوان یک اثر ملی در سال دریانوردي با لنج برقرار است

ست این است که به دلیل محدودیت مقاالت در به ثبت یونسکو رسید. آن چه شایان ذکر ا1390
تري به این هنر داشته باشند و از آن به عنوان شود پژوهشگران نگاه دقیقمیاین زمینه پیشنهاد 

یک اثر ملی بیش از پیش یاد کنند.

قدردانی
زحمات استاد ارجمندمان جناب مهندس رابعی که ما را در انجام این مهم یاري رساندند، از

ي زندگیهاعرصهمیو از ایزد منان آرزوي توفیق روز افزون را در تمال تشکر و قدردانی را داریمکما
.نماییممیبراي ایشا ن مسئلت 
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Take a wooden dhow an indelible mark in the history of Persian Gulf

Fatemeh zolphagharnasab, hosein parvare, adel asvar

Abstract
Persian Gulf was the first place of initial humans. Initial humans for the first

time sailed in this sea, and then they moved boat building art of them to the
other seas and teach work secrets to all human that was living near beach. Thus,
the industry has gradually evolved into a means of tourism, economy and
transport was transformed. With the evolution of the industry, according to
maritime artefacts such as wooden lunch was paler than before. So in this article
with tried to attention to this art, first introduce lunch and wooden vessels in
Persian Gulf, initial building of them and finally say the maintenances of it.

KeyWords: Persian Gulf, Initial humans, wood, lunch
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