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 بخش هاي مختلف قایق موتوري و بادبانی
را زیاد شنیده اید. به راحتی معناي این کلمات را می توان  Starboard Side و Port Side مسلما اصطالحات

اما چرا هنگام ترجمه یا تعریف اصطالحات از نظر فنی و ”) سمت ستارگان” و ” سمت بندر“فهمید.(به ترتیب 
ددریانوردي تعریفی به شرح زیر بیان می شو : 

هنگامیکه شما روي شناور ایستاده باشید و رو به جلوي آن بایستید سمت چپ شما را پورت ساید و سمت راست 
 .را استاربورد ساید می نامند

يبخش ها ي قایق موتور  

 

یبخش هاي قایق بادبان  

https://www.google.com/search?q=%D8%A8%D8%AE%D8%B4+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81+%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82+%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C+%D9%88+%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C&oq=%D8%A8%D8%AE%D8%B4+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81+%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82+%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C+%D9%88+%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C&aqs=chrome..69i57.1473j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://fmbm.blogfa.com/
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Head:  قسمت باالي دکل 

Mast: دکل 

Jib: میکند کمک قایق  بادبان کوچک قسمت جلویی که به جهت دهی  

Mainsail:  بادبان اصلی قایق که به دکل متصل است و باعث حرکت قایق میشود. 

Boom:  میشود استفاده  میله افقی که ،بادبان بروي ان سوار میگردد و براي تغییر جهت بادبان اصلی . 

Leech  و Luff :لبه هاي بادبان هستند 

Tack:  حرکت زیگزاگی قایق به سمت چپ وراست 

Foot:  نقسمت پایین بادبا  

Rudder: میشود استفاده قایق جهت تغییر براي  تیغه سکان که  
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Batten:  قطعات پالستیکی که در تمام سطح بادبان قرار داشته و به حفظ شکل کلی بادبان کمک میکند. 

Hull:  بدنه قایق 

Cleat:  قطعه فلزي که طناب به آن وصل میشود 

Keel:   قایق در هنگام باد استفاده میشودتیغه متصل به زیر قایق براي متعادل ساختن  

Bow:  قسمت جلوي قایق 

Stern: قسمت عقب قایق 

Tiller: سکان  اهرم  

لسوا  : 
اگر کشتی عکس حالت فوق پهلو بگیرد آنگاه جاي این دو سمت جابجا خواهد شد. یعنی اگر شما رو به جلوي 

کشتی بایستید سمت راست شما ( طبق تعریف فنی و دریانوردي) استاربورد می باشد در حالیکه بندر در سمت 
 .راست قرار دارد و برعکس. مطابق آنچه در تصویر زیر می بینید

 می معین جهت مشخص تعریفی براساس و ندارد. …این موضوع:( چرا این جهت ها ربطی به بندر و و اما علت
؟؟!!شود ) 

 Steering پیش از آنکه سکان اختراع شود(توسط چینی ها)، کشتی ها و قایق ها با استفاده از ابزار هدایتی بنام
board/oar ( دیک پاروي بزرگ) هدایت می شدن از آنجاییکه اکثر مردم دست راست هستند( مسلط بر دست  .

 نصب ها کشتی راست سمت در هدایت سیستم این متعارف بطور) …راست خود جهت انجام کارها مانند نوشتن و
بنام کشتی راست سمت بنابراین. شد می گرفته بکار و شده  ” Steering Board Side ” ه نامیده می شد که ب

 .تلفظ شد که تا به امروز نیز مرسوم است ” Starboard Side ” مرور کوتاهتر شده و به شکل

به منظور جلوگیري از آسیب دیدن سیستم هدایت کشتی بسته شدن کشتی به اسکله از سمت مقابل یا مخالف 
(Steering Board Side) سیستم هدایت کشتی را که رو  به شکل یک قانون و رویه درآمد. در نتیجه سمتی از

نامیده شد. اما از آنجاییکه  ”Larboard“ نامیدند که بعدها به شکل کوتاهتر ”Loading Board“ به بندر بود
بسیار به هم شبیه بود و باعث اشتباه در تشخیص این  ” Starboard ”و استاربورد ” Larboard ” تلفظ الربورد

از واژه پورت سایددو سمت از یکدیگر می شد دریانوردان و ملوانان   ” Port Side ”  استفاده کردند که تا به
 امروز مرسوم است
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بنابراین با گذشت زمان و تغییر شکل سکان و محل قرارگیري آن در کشتی، دیگر مهم نبود که کشتی از کدام 
 . طرف به اسکله بچسبد
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