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 در ایران سنجیآب

 نژاد  جواد صفی سنجی، نوشته خالصه مدخل آب

 1دانشنامه فرهنگ مردم ایران، جلد  

 
 رضا نمازی

 شناسیکارشناسی ارشد ایران جویدانش

 دانشگاه تهران

 

 

حجمهی و سهنجش زمهانی انجهام      ای بهه دو شهکس سهنجش    سنجش آب در ایران از دیرباز تاکنون بر اساس قوانین عرفی ویژه

هها   ست و هر قدر از مناطق خشک شرقی کشور به سوی غرب نسبتاً پرباران پیش رویم، از اهمیت نظهام ایهن سهنجش   اشده می

 .شود کاسته می

 سنجش حجمی آب: 

به عنوان مثال در اطراف تهران اندازه حجمهی آب را بها   . شود آب به اشکال گوناگون دیده می سنجش حجمی آب در مناطق کم

 آجهر  یک اندازة به ای دهانه از آرام حرکت با بتواند که است آبی مقدار آب سنگِ  یک یان،نّمقَ عریفِت بنابر. سنجند می« سنگ»

 در را شهیبی  بهدون  محهس  گیهری،  اندازه برای. کند حرکت شدهالیروبی یک جوی در دقیقه در قدم 91 معادل سرعتی محلی با

طهور  به) محلی قدیمی آجرهای سپس. کردند می الیروبی را آن متر 911 حدود و کردند انتخاب می( نما آب) قنات مظهر نزدیک

 جهوی  کهفِ  در افقهی  صهورت  به را( مربع متر سانتی 011 با برابر متر، سانتی 01 ×01 ابعاد دارای شهرری قدیمی آجرهای ،مثال

 بهه  نیهز  آجهری  و گذاشهتند  می افقی آجر طرفین در عمودی به صورت آجر دو آب، سنگِ هر تعیین برای سپس. دادند می قرار

 از آزادانهه  و فشهار  بهدون  که آبی مقدار نتیجه، در. بستند می را آن اطراف و دادند قرار می آن روی سقف صورت به افقی صورت

 از سهرعت،  گیری اندازه برای. شد می شمرده آب سنگ یک داشت، دقیقه در قدم 91 با برابر سرعتی اگر کرد، می عبور مجرا این

یهک   یها  سهبزه  گُس، کاه، مقداری آنگاه. کردند می گذاری عالمت و شماری قدم آب، مسیر جهت در قدم 91 آجر، قراردادن نقطة

 یادداشهت  را حرکهت  آغهاز   زمهان   و انداختنهد  مهی  آب در کنهد،  حرکهت  آب سهرعتِ  بها  و نشود ورغوطه آب در که درخت برگ

 اگهر . کردنهد  مهی  گهذاری  عالمهت  رسهید،  می به آنجا درخت برگِ یا سبزه گُس، کاه، که را ای نقطه دقیقه، یک از پس و کردند می

 از بهیش  بهود،  قهدم  91 از تر بیش اگر و سنگ یک از کمتر آب، مقدار بود، قدم 91 از کمتر شده، گذاری عالمت نقطة دو فاصلة

 .شد می شمرده سنگ یک

 لیتهر  90 تها  91 بهین  را آب سنگ اندازة نوناک همین سبب، به و نبوده دقیقی گیری  اندازه این شیوه، به آب سنگِ گیری اندازه

 افهراد  قد طول هم به ها قدم طول و ها قدم طول به آب سنگِ حجمی  مقدار  محاسبة گذشته، در زیرا کنند، می محاسبه ثانیه در

 نسهبت  همهان  بهه  ههم  سنگ آب حجمی مقدار بود، متر یک از بیش قدم هر طول اگر صورت این در. داشت بستگی کننده قدم

 .یافت می غییرت



 9911بهار . شماره یکم . دوره دوم                                                                                                      
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 شناسیایران                                                                                                                                            111

                                                                                                                     فصلنامه تخصصی دانشگاهی

 

 آب زمانی سنجش: 

 از اسهت  عبهارت  آب گهردش  مهدار . نامنهد  می «آب گردشی دور» یا «آب گردش مدار» را ایران در آب سنجش نظام ترین کهن

 هفتهه  دو از بیشهتر  تها  هفته یک از کمتر از ایران مختلف نقاط در که محلی آبة حق براساس آبیاری نوبت دو میان زمانی فاصلة

 از بسهیاری  در. دارد عرفهی  جنبهة  و اسهت  محلهی  اولیهة  نیازههای  و امکانهات  بر مبتنی «آب گردش مدار» اساس .است بار یک

 حهد  زمهانی،  فاصهلة  ایهن  زیهرا  اسهت  گرفتهه  شکس بار یک روزشبانه 90 بر اساس آب گردش مدار مطلوب حد ایران، روستاهای

 .دارد زیادی یتاهم ایران در که کشت آن جو، و گندم آبیاری برای است مطلوبی

 ههای  امنظه  ایهن . هسهت نیهز   آب سهنجش  متعدد های نظام دارای خود که است روز شبانه ایران، تمام در آب گردش مدار واحد

 .آبطاق زمانی  روزی و سنجش شبانه زمانی  سنجش: دارد دو شکس کلی جغرافیایی، مقتضیات بر اساس آب، سنجش سنتی

 :روزی شبانه زمانی های سنجش -الف

 متغیهر  نیز زمانی سنجش نظام سال، مختلف فصول در روز شبانه  مدت طول شدن کوتاه و بلند سبب به ایران کویری مناطق رد

 چهار به روز شبانه هر. استشده تعیین بار یک روز شبانه 90 بر اساس آب گردش مدار ،«خور»شهرستان  در به طور مثال .است

 برابهر  و ثابت همیشه آن مدت طول و شود می آغاز خورشید طلوع با صبح روز نیم. شود یم تقسیم فنجان 001 با برابر «روز نیم»

 روز نهیم . اسهت  متغیهر  آن مدت طول و آفتاب است غروب تا صبح، نیمروز از پس (بعد از ظهر)ایواره  روز نیم. است فنجان 40 با

 از پهس  شهب،  آخهر  روز نهیم . اسهت  فنجهان  94 با برابر و ثابت همیشه آن مدت طول و شود می شروع آفتاب غروب از شب، سر 

 .است متغیر نیز آن مدت طول و آفتاب طلوع تا شب سر روز نیم

 مهدت  طهول  در بهری  آبهه  حق هر و شود می آغاز( اردیبهشت پنجم) عید از بعد روز 94 از گردش مدار سنجش آغاز و مداربندی

 روز یهک (. روز 940=  سهال  آبیهاری  نوبهت  04×  بهار  یهک  وزر شهبانه  90 گردش مدار) دارد آبه حق نوبت 04 شمسی سال یک

 کمبودهها،  جبهران  بهرای  را اضهافات  ایهن  و کنند می محاسبه روز نیم پنج با برابر ها محلی را شمسی سال های خرده و مانده باقی

 90 ههر » نوبتِ .نگردد دارپدی روزها نیم سنجش در اشکالی جدید سال شروع با تا گیرند می نظر در نیازها سایر و ها ماندگی عقب

 فهردی  اگر: کنند می گردش چنین روزها نیم در ها نوبت ،«خور» در مثالً نیست، ثابت روزها نیم در بران آبه حق «بار  یک روز شبانه

 آبیهاری  سهوم  نوبت در و شب سر روز نیم به آبش سهم مجدد، آبیاری نوبت در روز، 90 از پس باشد، صبح روز نیم در آبش سهم

 .یابد تغییر می شب آخر روز نیم به چهارم نوبت در و ظهر از بعد روز نیم به

 :آب طاق زمانی های سنجش -ب

 حهد  اگهر . اسهت  معهروف  شب طاق و روز طاق به که کنند می تقسیم «طاق» دو به را روز شبانه هر ایران، مناطق از بسیاری در

 متشهکس  کهه  بود خواهد آب طاق 00 دارای آب گردش مدار دور هر شود، حساب بار یک روز شبانه 90 آب گردش مدار مطلوب

 مالکهان  یها  مالک دهد نمی اجازه محس عرف. گردد می محاسبه ساعت 90 با برابر طاق هر. است شب طاق 90 و روز طاق 90 از

 قهرار  اسهتفاده  مهورد  شب در را خود آبة حق همیشه شب آب طاق مالکان یا مالک و روز در را خود آبة حق همیشه روز آبطاق

یهک   بهری  آبه حق اگر که ترتیب بدین  .پردازند می خود آب طاق تعویض به آبها طاق کنندگان  استفاده بار هر در رو، این از. دهند

 . گیرد می بهره شب آب طاق از بعدی نوبت در کند، استفاده روز آب طاق از بار 

 مالکیهت  حقهوقی،  نظهر  از آب طهاق  مالکیهت . اسهت  ثابت زراعی سال طول در و شود می تعیین ساعت براساس آب طاق مالکیت

 باشهند،  کهه  نفهر  چنهد  ههر  آب،طهاق  ههر  مالکهان . باشد داشته تعلق نفر چند یا یک به است ممکن و شود می محسوب واحدی
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 گهروه  ههر . نامنهد  مهی  «آب ههم » گروه را آب طاق هر درون بران آبه حق کلیة .کند تجاوز ساعت 90 از نباید آنان آبة حق مجموع

 نهام  بهه  نفر یک نظر زیر همکاری این .دارند مشترکی گروهی همکاری خود آب طاق به مربوط تصمیمات و ها الیروبی در آب هم

. شهوند  مهی  انتخهاب  دارنهد،  بیشهتری  سهم که آب طاق یک بران آبه حق میان از معموالً ها سرطاق. گردد می آهنگ هم «سرطاق»

 از منهاطقی  در و اسهت  ممنهوع  دیگهر  آب طاق به  آبه حق انتقال ولی است، آزاد ها آب طاق درون در آب مبادلة و فروش و خرید

 . استشده لعن عمس این ایران

 سنجش واحد : 

 سهنجش  -0 و( آبهی  سهاعت ) ای پیالهه  سهنجش  -9: استشده صورت انجام می دو به ،ساعت رواج از قبس تا آب سنتی سنجش

 (. آفتابی ساعت) آفتابی

 در و شهدند  مهی  ساخته مس از که بودند ای پیاله سنجش گیری اندازه واحدهای ظروف سَرجه و طاس تَشته، سبو، یاله،پ فنجان،

 آب بنهد  محهس  بهه  نزدیهک  اطهاقی  در سهرطاق  یها  میهرآب  کهه  بود شکس بدین سنجش، .گردید می تعبیه ریزی سوراخ آنها زیر

 آب بهر  بهران،  آبهه  حهق  مقابهس  در معینی لحظة در را دار سوراخ لةپیا. گذاشت می خود جلوی در آب از بزرگی ظرف و نشست می

 میرآب حالت این در. گردید می ور غوطه آب در شدن پر از پس پیاله و شد می وارد پیاله درون به زیرین سوراخ از آب و نهاد می

ن پهر شهدن ظهرف از آب بهه حجهم آن      زمها  .نههاد  می آب بر را آن مجدداً تخلیه، از پس و کرد می خارج آب از را پیاله بالفاصله

 .بستگی دارد

 متهر  سانتی 911 طول به را مستقیمی چوب که ترتیب بدین. دادند می انجام آفتاب با را زمانی های سنجش ایران نقاط برخی در

 شهش  چهوب،  طهرف  ههر  در و کردنهد  مهی  فرو  زمین در شد، می نامیده «گاه نشان» که مشخصی محس در( شاقولی) قائم طور به

 قهرار  غربهی  شهرقی  جههت مسهتقیم    از انحهراف  کمهی  بها  بهود،  مساوی زمانی نمایندة که نامساوی های فاصله به سنگی عالمت

 . دادند می

 : آبیاری اداری سازمان

 ایجاد مجهزی آبیاری سازمانهای آب، توزیع بر نظارت و بندیجیره منظور به ،ایران شرقی مناطق در ویژهبه ،آبکم نقاط در

 تأیید مورد و شوند می انتخاب محلّیان ترین آگاه از اینان. دارند اشتغال کار به معین وظایف با افرادی سازمانها این در. ستاشده

 در توان می آبیاری امور در را سازمانها این نمونة. دارند می دریافت مستمری و حقوق سازمان از خود کار ازای در و برانند حقابه

 :دکر مشاهده زیر مناطق

 بهه  اسهتخرها  از یکهی  اداری سهازمان . انهد  داشهته  اشهتغال  کهار  به نفر 10 ش،9914 در سمنان استخر شش آبیاری سازمان در

 :بود چنین وظایف تفکیک

 سرپرستی به بران حقابه و اندرکاران دست همة شرکت با که بود ابیاری شورای یک دارای استخر هر: آبیاری شورای -

 .شد می تشکیس تکیه یا و مسجد در وملز هنگام در «اِنگارنویس»

 در بآ به مربوط انتقاالت و نقس ساله همه که داران حقابه آب سهام به مربوط است ای نوشته طومار، یا قانون: قانوندار -

 در که «قانون» نام به است دفتری دارای استخر 9 هر. شود می گذارده اجرا مورد به بعد زراعی سال در و ثبت آن

 «قانوندار» نام به تأیید مورد و امین شخصی نزد قانون دفتر. دهد می نشان را منطقه آن تاریخی التتحو مجموع،

 .شود می دهداری
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 در باید نامبرده که شود می انتخاب «رودخانه امین» نام به فردی ششگانه استخرهای مسئوالن توافق با: رودخانه امین -

 .کند نظارت گردش مدار حقابة براساس رودبار گس اب بستن و ردنک باز بر دقیقاً و شود ساکن «درجزین» روستای

 سرپرستی. گردد می تشکیس آنجا در آبیاری شورای که «اِنگار» نام به است جایگاهی دارای استخر هر: انگارنویس -

 انتخاب استخر هر عمدة مالکان توسط وی. دارد شهرت «انگارنویس» به که است فردی عهدة به مذکور شورای

 از مقصد تا مبدأ از استخر آب در تحوالت و تغییرات کلیة. بماند باقی خود شغس در لعمرا مادام است ممکن و شود می

 در و نویسد می «مَرّه» نام به کاغذی در را بران حقابه روزانة آب مقدار و زمان و اسامی وی. است انگارنویس اختیارات

 .شود می تکرار عمس این روزه همه که دهد می قرار «بان مَرّه» اختیار

 اسهت،  ثبت قانون دفتر در که مدارکی و اسناد روی از قانوندار توسط که کم پهنای با است طویلی کاغذ طومار: طومار -

 مهنعکس  طومهار  آخهرین  در رسهد،  می قانوندار اطالع به انگارنویس توسط که تحوالت کلیة و گردد می تهیه سالههمه

 بهه  سوم نسخة و انگارنویس به نسخه یک قانوندار، به نسخه یک: گردد می تنظیم ابهمش نسخة سه در طومار. گردد می

 سهال  یهک  مدت در آنها اسامی و داران حقابه کلیة آب مقدار کنندةمنعکس طومار هر. شود می سپرده محلی معتمدی

 . است آبیاری شورای ساالنة اجرایی دستورالعمس واقع در و است زراعی

 انجهام  «مهرّه » طبهق  بر را وظیفه این وی. است بان مرّه عهدة بر نفر هر آب میزان و آبیاری چگونگی بر نظارت: بان مره -

 ثبهت  آن در ،کننهد  اسهتفاده  اسهتخر  ههر  آب از بایهد  روز ههر  در که کسانی اسامی که است کاغذی تکه مرّه. دهد می

 دفتهر  و طومهار  براسهاس  و شود می مطرح آبیاری شورای در استخر آب از بر سهم هر اسامی و گیری آب زمان. شود می

 ههر  آب سههمیة  میزان و آبیاری چگونگی وی. گیرد می قرار بان مره اختیار در و رسد می انگارنویس تصویب به قانوندار

 افهراد  آب مقهدار  و ساعت که است این بان مره دیگر وظایف از. رساند می استخربان اطالع به( مرّه وسیلهبه) کتباً را نفر

 .برساند آنها اطالع به را ابیاری جلسة در بغای

 و اوست عهدة به شبها در استخر آب حراست و حفظ که است «استخربان» نفر  یک دارای استخر هر: استخربان -

 استخر آب توزیع و تقسیم و آب حجم بر ناظر گذارد،می نامبرده اختیار در بانمره که «مره» صورت براساس روزها

 معموالً و شود می انتخاب استخر آب از کنندگان استفاده و محلی معتمدان و انگارنویس موافقت با استخربان. است

 .باشد نیز استخر همان آب از کنندهاستفاده کشاورزان از یکی باید وی. ماند می باقی خود شغس در سالها

 آب خروجی محس از که بزرگی نهرهای زیرا است، مزارع بین استخر آب تقسیم بر ناظر دار عمله(: آب مقسّم) دار عمله -

 .است کشاورزان عهدة به جویبارها در آب تقسیم. شوند می تقسیم کوچکتری نهرهای به خود یابند، می جریان استخر

 .است بان پاره عهدة به استخر تا( کنپخشآب) پارا محس از نهر هر حراست و حفظ: بان ارهپ -
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 .9911ه کوشش کاظم سمیعی، اصفهان، ، بطومار شیخ بهایی، محمد 

 .9911سسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، تهران، مؤ، دانشگاه نظامهای آبیاری سنتی در ایران نژاد، جواد  صفی

 


