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هب انم خداوند داانی راز

کتاب پیش رو مجموعۀ مختصری از روش های س��نّتی ماهیگیری و معّرفی 
ابزار مربوط به صید و صیّادی در میان س��احل نشینان چابهار است. در این میان 
غذاهای سنّتی و کاماًل اصیل و بومی منطقه نیز که با ماهی تهیّه می شوند مکتوب 

شده اند. 

جم��ع آوری و تدوین ای��ن کتاب با همکاری اس��تاد عب��داهلل بهار و حاج 
عبدالّرحمن قادری  میّسر شده که از ایشان صمیمانه تشّکر می کنم.

امیدوارم کتاب پیش رو مورد قبول عالقه مندان قرارگیرد.

ایرج شهرامی پور
اردیبهشت 97





9

معادل حروف

حرفمعادل فارسی
آ

ای)کوتاه (

ای )کشیده (

اُ ) کوتاه (

اُ ) کشیده (

او )کوتاه (

او )کشیده (

اِ ) کوتاه (

اِ ) کشیده (

ج

چ

ش

ā

i

ī

o

ō

u

ū

e

ē

Ĵ

č

ŝ




