
  

  

  

  

  

  ة قاجار تقسيم و توزيع آب بين كشاورزان و محالت شهر تبريز در دورةنحو

  

  غالمرضا دركتانيان

 سازمان اسناد ملي ايران ريزي اسناد و مدارك كارشناس بررسي و برنامه

  

  

  » حيءو جعلنا من الماء كل شي«

آب در . رندا دعناصر چهارگانه از جمله آب در زندگي و باروري موجودات زنده نقش اساسي

اديان آسماني از جمله در آئين يهود، در باور زردشتيان، در آئين مسيحيت و در دين مقدس اسالم 

 مرتبه از آب ياد شده و قداست و ٦٠اي دارد و در كتاب آسماني مسلمانان بيش از  جايگاه ويژه

ن حتي قبل از آئين امورخايرانيان كهن به باور اكثر . پاكي آن با الفاظ ملكوتي بيان گرديده است

ي نگريستند و آن را موهبت اهوراي مي احترام ةزردشت، هم يكتاپرست بودند و هم به آب با ديد

شوي جان و و كه پس از شست يكردند تا جاي ه و آن را آلوده نميدانسته، قداست آن را پاس داشت

ريختند تا   مي،كردند ميي كه براي اين منظور حفر يها تن، آب آلوده را در ظرفي ريخته و در چاه

  .آب جاري را آلوده نسازند و پاكي و طهارت آن را حفظ نمايند

ها بوده   رونق اين تمدنةاند و آب ماي آب شكل گرفتهها در كنار رودها و مناطق پر مدنت  

شناسان از دل خاك بيرون آورده شده و مربوط به   باستانةوسيله يكي از آثار جالبي كه ب. است

يي كه روها باشد، آثار مربوط به تأسيسات آبرساني آنها بوده است مانند آب  كهن ميهاي تمدن
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روها روباز بودند و در  اما اين آب. كردند ها از آن براي انتقال آب استفاده مي  و بيزانسها رومي

 به هاي كويري و بياباني كه در ايران و در قسمت هاي نسبتاً كوتاه كاربرد داشتند، در حالي مسافت

روهاي روباز به صرفه نبوده، بنابراين براي انتقال آب در  علت گرما و تبخير آب، استفاده از آب

 زيرزميني براي گذر و انتقال آب بود، ييمجرافواصل طوالني و از دست نرفتن آن، از قنات كه 

  .استفاده گرديد

اي داشته است زيرا  طور كه گفته شد در فرهنگ غني ايران، آب هميشه جايگاه برجسته همان  

 آب در شمار دارد كه ايران از لحاظ بيان ميصراحت با ي كشور، يخصوصيات جغرافيا

، اهميت حياتي »آب خشك و كم«و همين دو واژة  آب جهان است هاي خشك و كم سرزمين

 ني چون ايران كه قسمت عمدة آن رالذا در سرزمي. سازد بودن اين عنصر ارزشمند را، آشكار مي

يا از دل خاك بر روي زمين  آبي كه از آسمان فرو ريزد ة هر قطريل داده و كوهستان تشككوير

و دام و وحوش و پرندگان دد  و براي آباداني و زندگانيشود، براي مردم اين مرز و بوم،  جاري 

ة مهم لهت آب در طول تاريخ، هميشه يك مسئ به همين ج.بسيار حياتي و ارزشمند است

 ةوسيل آبي، كشور در گذشته به علت كم  و بهاعي براي كشور ما بوده است اجتماقتصادي و

  .گرديد ها و نظاير آن، سيراب مي ، چشمهها ، چاهها انبارها، قنات آب

آبي   كمرود نيز خطر شمار مي هآب ب خشك و بياباني و كم پس فالت ايران كه سرزميني نيمه  

لة آب در اين كشور از ديرباز داراي اهميت مسئ. كند ي نه چندان دور احساس ميها را در زمان

رفته و براي تهيه و رساندن آن به شهرها و مزارع از طرق مختلفي  شمار مي هبوده و امري حياتي ب

شود،   بستن سد و بند در بسياري از نقاط كشور ديده ميةوسيل هاند و تقسيم آب ب استفاده كرده

  . گرفته باشد، خواه از نهر يا قناتخواه در اين نقاط آب از رودخانه سرچشمه

  به شيريني برآريكه از شورا    چه بهتر زين به گيتي افتخاري

ها، قنوات، كاريزهاي زيرزميني و ايجاد بند و  رعهتها،   آبياري و حفر جوية ايجاد شبكةسابق  

د و  نخست پيش از ميالةكم به هزار شود، دست كه آذربايجان ناميده ميسد و غيره در سرزميني 

  .رسد  دولت اورارتو بر اين سرزمين ميييفرمانروا
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 استاد ةعنوان يك شهر بزرگ و مهم در طول تاريخ مطرح بوده و به گفت شهر تبريز كه به  

 دليلمين  هآبي مواجه بوده و به هاي دور با مشكل كم ، خود از گذشته١شهريار پير روزگار نام دارد

 وجود داشته يي متعددها ريزي  برنامه،ها  و رودخانهها قناتتر از آب  براي استفادة بهتر و صحيح

اي توزيع آب در اين شهر با امكانات آن زمان  و در ادوار مختلف و دوران حكام محلي يا منطقه

آب «: نويسد  مي تبريزةتاريخ و جغرافياي دارالسلطن نادر ميرزا در كتاب. گرفته است صورت مي

 نامند و از سهند بر زير احجار رود مهراننخست از رودي كه : تو از دو ممر اس ٢اين شهر عذب

غلطان غلطان جاري است و بسال يكهزار و دويست و پنجاه و چهار كه من به تبريز آمدم، اين 

كنون به دو علت تبريز را از اين . رود در همه روزهاي سال چون دريايي به شهر جاري بود

روزگار گذشته پادشاهان را فرماني سخت بود كه در ه نعمت بهره نيست، نخست آن است كه ب

نفس شهر تبريزيان غرس اشجار ننمايند تا آب را زياني نباشد و اين قانون تا به اول روزگار 

سواحل اين رود از دو . اند اكنون بر اين حكم خط بطالن كشيده. جاي بوده پادشاهي محمد شاه ب

 مالداران كهم آنست ي علت دو...ك باغ مشجر است طرف تا به اصل جبل و منبع توانم گفت كه ي

 كهريز از ةاند كه همه در سواحل اين رود است و بهر چند زرعي رشت حفر كرده ٣شهر كهريزها

. اند زير مجري بدانسوي گذشته و اندكي از آن سوي رفته و به تازه بدين سوي رود راه بريده

 راه به شهر نزديك كنند سوراخي از رود به چون. اكنون همه اين مجري باالي رشته قنوات است

اي آب در اين   قطره،٥تا به آخر ميزان ٤اكنون از اول ثور. كهريز بگشايند و آن را گنگ آب نامند

 خزان و ،٦ خيزد تا به آخر ثور و به ماه قوسها رود نامدار ديده نگردد مگر به بهاران كه سيالب

  .»و آن رود هنگام طغيان بس عظيم استزمستان و پاياب و مصب اين رود آجي است 

معظم را بدو سلك منسلك  ٧كاهريزهاي اين مصر«: نويسد  همچنين ميها  مورد قناتدر  

هاست كه بدين قرن  روزگار پيشين حفر شده، دويم آن رشتهه اول آنست كه باستاني و ب. نموديم

  ».اند آخر بزرگان و بازرگان برديده

كند  ها تجاوز نمي برداري از حد انگشتان دست ي قابل بهرهها متأسفانه در حال حاضر قنات  

  .ي فراوانها دهي اندك و با زحمت هم با آب آن
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چاي تأمين  رود يا آجي  نياز تبريز، از تلخه، قسمتي از آب موردها  و قناترود مهرانبه غير از   

ري شمال تبريز، در  رود دشت تبريز است كه در ده كيلومتترين اين رودخانه مهم. شده است مي

اما از منابع  .كند جاري است و مزارع جنوبي شهر را سيراب مي) سرخاب(هاي كوه عينالي  دره

است كه از ) رود مهران( ليقوان ةعمده و مهم تأمين آب تبريز و روستاهاي اطراف، همان رودخان

، ٨ اصلي ليقوانةگيرد و بعد از گذر از در ي سهند سرچشمه ميها هاي شمالي رشته كوه دامنه

مجموع رود پرآبي را  هاي شرقي و غربي ليقوان به آن پيوسته در سارهاي متعددي از دره چشمه

جريان رودخانه از جنوب به شمال است و ليقوان اولين روستايي است كه . دهند تشكيل مي

نج  آب اين رودخانه پس از رسيدن به روستاهاي بيرق و هروي به شهرك باسم.سازد مشروب مي

رسد و پس از آبياري اطراف مسير خود در درة باسمنج به طرف شمال حركت كرده و به  مي

يابد تا به روستاي بارنج در شمال كوي وليعصر  تبريز جريان مي -تهران ترانزيتي ةموازات جاد

شود و پس از  غربي متوجه مي يير داده به طرف شمالدر اين حدود مسير خود را تغ. رسد تبريز مي

ب پيش رفته و علي يا كوي سرخا بن  تبريز شده، در امتداد كوه عونة مسافتي وارد منطقطي

طور كه در پيش آمد اين رودخانه در آبرساني به  همان. شود چايي ناميده مي  يا ميدانرود مهران

 نقش اساسي داشته و دارد ها  و بوستانها بخشي به باغ ة شهروندان و حياتشهر تبريز براي استفاد

و در طي دوران مختلف پيوسته اختالفاتي بر سر تقسيم آب آن بين ساكنين روستاهاي مختلف 

مسير رودخانه و مردم شهر، وجود داشته و هر زمان كه شهر مركزيت داشته و مسئوالني 

انديش در صدر امور قرار داشتند، آب اين رودخانه وارد شهر شده و نياز شهروندان را مرتفع  چاره

 اما مواقعي كه شهر خود با نابساماني مواجه بوده است، ساكنين روستاهاي مسير، آب را نموده، مي

. رسيده است جز در فصل زمستان آب آن به شهر نميه كار گرفته و ب  هبراي مصرف كشاورزي ب

شود كه  ني مربوط مي كه اختالف شهروندان و روستائيان باال گرفته، به زماها يكي از اين زمان

لياقت آذربايجان، اين شهر را رونق ميرزاي وليعهد، فرزند دلير و با  ليعهدنشين بوده و عباستبريز و

وزيع آب سر و سامان بخشد و نيروي نظامي مستقر نموده، قورخانه ايجاد كرده و به وضعيت ت مي

نادر ميرزا در اثر .  كوشا بوده استها ميرزا همچنين در آباداني و رونق قنات عباس. دهد مي
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چلبي فرمان داد و آب  ميرزا به آباداني قنات خشكيده شاه عباس«: نويسد اش در اين مورد مي ارزنده

  . »ساختند) آسياب(ها  فرمان وي در سطح كوه سرخاب، طاحونهه آن به حدي بود كه ب

 قمري ١٢٢٦در سال . السلطنه حفر شد دستور نايبه ي ديگري نيز بها قنات شاهزاده و قنات  

رود بين  ميرزا براي تقسيم آب مهران ه دستور عباسب) شاه قاجار  پادشاهي فتحعليدر زمان(

اي توسط مسئولين شهر و كدخدايان  نامه ين رود و اهالي شهر تبريز، توافقروستائيان مسير ا

 آن آب رودخانه به نحو بسيار ةوسيل همعروف است و ب» فوالدنامه«روستاها تنظيم گرديد كه به 

 قاجار دستور داده ةاين شاهزاد. زارعين روستاها و محالت شهر تبريز توزيع گرديدمطلوبي بين 

بود كه كف رودخانه از سنگ ساختماني مفروش شود و براي اينكه رسوبات رودخانه و شن و 

ماسه بستر آن را پر نسازد، دستور اكيد صادر كرده بود كه هر روستايي كه از روستاهاي شمال 

آورد، بايستي به اندازة ظرفيت  داغ به تبريز زغال، هيزم، ميوه، كاال و غالت مي قره ةتبريز و از منطق

گوني و جوال خود، از رسوبات رودخانه پر كرده و به خارج شهر حمل نمايد تا از عوارض كاال 

  .و حمل و نقل معاف باشد

  به. باشد ميدر دسترس نبوده و معلوم نيست نزد چه كسي ) فوالد نامه(متأسفانه اصل سند   

 شمسي از روي ١٣٠٥ كه در سال ينويس هاي دست  عدم دسترسي به اصل آن ناچار از نسخهدليل

اي و شركت آب و  سازمان آب منطقه(هاي متولي آب استان  اصل سند نوشته شده و در سازمان

  . گردد شود، استفاده نموده و معرفي مي نگهداري مي) فاضالب

اهللا   بسم ةمتر است كه در صدر آن عبارت طيب  سانتي٣٥رض  متر و ع٢سند به طول اين   

 ة ذكر شده و در قسمت باالي عبارت جاي استشهاد بوده و علماء عظام گوشالرحمن الرحيم

 چپ آن را مهر كرده و مطابقت سند با اصل آن را تأييد ةراست سند و معاون اداري بلدي گوش

االسالم طاب ثراه ضمن  اصغر شيخ يرزا عليهمچنين در قسمت پايين آن جناب م. اند كرده

اظهارات خود، ضرورت مراعات حال محالت آخر شهر جهت رسيدن آب به امالك آنها را قيد 

تاريخ . اند  هم قسمت پايين اين تصديق و هم قسمت پايين سند را مهر نموده،فرموده كه مشاراليه

 شمسي از آن ٢٢/٣/١٣٠٥مورخ  باشد كه در  مي١٢٢٦تنظيم سند شانزدهم رمضان المبارك 
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 دوم اين سند با خط خوش تحرير شده ولي اغالطي هم در آن ةنسخ. برداري شده است نسخه

  . شود كه در بازنويسي سند صورت صحيح كلمات نوشته شده است ديده مي

شود در قسمت  اي ديگر از فوالدنامه كه در سازمان آب نگهداري مي همچنين در نسخه  

بيگي، خان بيگلر االسالم به ترتيب اسامي فتحعلي خاصغر شي ، بعد از مهر ميرزا عليپايين سند اول

علي كدخدا، ميرزا عبدالوهاب  وكيل، آقا محمداهللا محمد الحسيني، ميرزا محمد وزير، ميرزا فضل

كدخدا، حاج اسمعيل كدخدا، آقارضا كپل كدخدا، رجبعلي كدخدا، آقا كريم، حاجي باقر كدخدا 

نگر نظارت و اند و در واقع اين نشا شود كه اصل سند را مهر نموده ليقلي كدخدا ديده ميو ميرزا ع

رودخانه بر اجراي درست بيگي، علما، وكال و كداخدايان روستاهاي مسير تأييد و تصديق بيگلر

گونه بر كار سازماندهي آب و تقسيم آن بين محالت شهر و روستاها،  بدين. استنامه  اين تقسيم

گذاشتند و احياناً  مياند و بر آن صحه  كه نظارت داشته اند كدخدايان بودهزرگان و علما و اين ب

در سند دوم كه تاريخ . اند كرده ، حل و فصل ميآمده را بر مبناي سند تنظيم شده اختالف پيش

ر  مركزي آذربايجان نوشته شده، دة بلديه و تأمين آذوقةباشد و به ادار  قمري مي١٣٠٩تنظيم آن 

 بلديه ابالغ ة نظارت بر اجراي آن، به اداربراي تقسيم آب را دوباره متذكر شده و ةواقع نحو

  .گرديده است

داراي مهر امير نظام، و قسمت باالي سمت راست سند توسط مرحوم طباطبايي مهر شده   

السلطنه بوده است كه   سمت راست سند محل مهر نظمةثراه و در حاشي حاج سيد يوسف طاب

ن علماء عظام و رجال كشوري به اتفاق ضمن تأييد و تصديق اين فوالدنامه بر اجراي آن و عدم اي

 ١٣٢٦كشي آب شود، يعني سال  كه شهر تبريز داراي لوله  زمانيتا. اند تخلف از آن دستور اكيد داده

و بعد از گرفته است  شمسي اين اسناد اعتبار داشته و تقسيم آب براساس آنها صورت مي

حتي در مواقع بندي خود به خود ارزش اجرايي را از دست داده است و  كشي آب، اين تقسيم لهلو

 زيرا اين توانسته معتبر و قابل اجرا باشد آمده، نمي آبي يا خشكسالي نيز كه سطح آب پايين مي كم

  .بندي با ميزان آب ارتباط مستقيم داشته است تقسيم

بندي سهم آب با موقعيت زمين و دهات و نوع  آيد، تقسيم گونه كه از متن فوالدنامه برمي آن  

محصوالت نيز ارتباط داشته و در اين سند تصريح شده است كه آبياري شهر در باغ و زراعت 
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كه و پنج روز مخصوص شهر و بعد از آنمقدم بر محال و دهات بوده و از ابتداي نوروز تا هفتاد 

تص دهات بوده است و بعد در بين دهات اولويت با  مخ،آبياري زراعات و باغات شهر تمام شده

در اين سه قريه مصرف آباد و كركج بوده و در ايام نوبت دهات اضافه آب آنها، باز  بايرز، نعمت

. چه از اين دهات اضافه ماند، مخصوص باغميشه، پلسنگين و بلهجان و خيابان باشدشود و هر مي

باشد و يك ماه از پاييز  نه مختص آبياري شهر مي روز مانده به فصل پاييز باز آب رودخا٢٥

براساس . گذشته اختصاص به دهات دارد كه در آن هنگام بذر كاشته و احتياج به آبياري دارند

بيست و چهار سهم كامل تقسيم شده كه پنجاه و چهار سهم  و فوالدنامه آب رودخانه به يكصد

  .آن مخصوص دهات و هفتاد سهم آن مختص شهر است

تحت آب رودخانه محصول شتوي . وزهاي جمعه آب شهر مخصوص خالصجات استر«

و ) خربزه(دانه، پاليز  نبايد كاشته شود و هر كس قنات ندارد، به اميد رودخانه پنبه) زمستاني(

  . »هندوانه كاشتن را موقوف دارد كه باعث تنگي و قحطي آب رودخانه نباشد

شود و سندي كه در سازمان آب  ب نگهداري ميبا اينكه سندي كه در شركت آب و فاضال  

باشد از روي يك سند بازنويسي شده ولي در عبارات آن مختصر تفاوتي وجود دارد  اي مي منطقه

شود، اصل گرفته شده  نامه، سندي كه در شركت آب و فاضالب نگهداري ميدر معرفي فوالدكه 

  .و بازنويسي گرديده است

غرب سازمان اسناد   شمالةفوالدنامه و انتقال آن به آرشيو منطقاميد است با دستيابي به اصل   

 ة محققان و پژوهشگران و تكميل گنجينةملي جهت حفظ و نگهداري و آماده سازي براي استفاد

به هر روي سندي كه در اين نوشتار . اطالعات مربوط به مسايل آب گامي مثبت برداشته شود

آب بين محالت شهر تبريز و كشاورزان و روستائيان معرفي شده است، نشانگر وضعيت تقسيم 

باشد كه نظر به اهميت آب در زندگي بشر   توزيع آب تبريز مية آن بوده و در اصل نظامنامةحوم

  .گيرد، باشد كه مفيد واقع گردد روي خوانندگان عزيز قرار مي   مناسب از آن پيشة استفادةو نحو
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  الرحيم  الرحمن  اهللا  بسم«

سپاس فزون از اندازه و قياس جناب مالك الملكي را سزاست كه جويبار ابدان انساني را حمد و 

 روح آراست و دهقان پر از صنعش قطع متجاوزات ارضي را بالطول و ةالحيو به جريان عين

العرض از آبياري انهار غروبت آثار، رشك گلزار بهشت برين گردانيد و صلوات بالنهايات بر 

 روشنش از ة باران، چشمريباران، براي  هبر و رهنماي بريات كه در وادي بيات، رنكاي ٩اشرف

اي د كه در پيدبا] او[ و اوالد لغايات بر آ روان ساخت و تحيات بي ١٠روان از ميان بنان

 ١٣غوايت ١٢تيه ١١كامان چشانيدند، معطشان ت، آب خوشگوار هدايت به كام تشنهانگيز ضالل سموم

مقال در  ١٤اما بعد غرض از اجراي سلسبيل.  جهالت رهانيدندةبت از باديحمرا به پيمودن زالل 

امثال آن است كه چون در ايام قديم به صوابديد عقال و كاردانان  ١٥جدال اين سطور سلسال

 را به رود مهرانرودخانه جاريه از محال  ١٦هوشمند دارالسلطنه تبريز صانها اهللا عن اآلفات و التهريز

مابين مردم مشخص و معمول بوده كه از قرار در ميان  بالد و قسط و قراري في و ااصل شهر و قر

ها از مرور ازمنه و دهور،   بعد به علت اغتشاش و خرابي،اند نموده خودشان آب را تقسيم مي

قسمت و قرارداد مزبور اختالل يافته و هر كس از اهالي بدون قاعده و قانون به آبياري ملك خود 

آبي در التهاب مانده بودند، تا اينكه در  و بعضي از تشنگي در تاب و از بي ١٧ضي سيراب، بعشتافته

دل،  جود سلطان عادل و خاقان باذل درياافاضتمعدلت بنيان كه از اشاعت عدل و  ١٨اين زمان

پرور، خسرو عدالت گستر، سحاب بارنده، آفتاب تابنده، بحر گوهرفشان، سپهر نصفت   دينداور

االرضين، قاآن  اهللا تعالي في دين، قهرمان الماء و الطين، ظل سارها، سرور  تمكين چشمهجهان، كوه

آب امن و  ٢٠فوق رؤس االنام ١٩قاآن، خاقان ابن خاقان السلطان فتحعلي شاه، الزال ظله ظليال  ناب

 مهامامان در جويبار عدالت جاري و فتنه و هراس در زواياي عدم متواري گرديده، تنظيم 

 سرو بوستان سلطنت و ،٢١كف كفايت و حسن درايت نواب كامياب مالك الرقابه بايجان را بآذر

ماه آسمان خالفت، برق خرمن اشرار و سحاب كشتزار احرار، شاهزاده كامكار ديندار، مؤيد به 

فه العظمي و خلي ٢٣نايب السلطنه البهيه ٢٢اهللا و المجاهد لدين اهللا سبيل تأييدات كردگار، الغازي في

ةفالخال
كه انهار  ٢٦الءزيداهللا ظله االع] ميرزا[ ابرار عالم عباس فخركبري، ولي النعم لا ٢٥العليه ٢٤

عدل و انصاف در حدائق بالد آذربايجان روان داشت و هيچ فردي را از زالل خوشگوار عدل و 
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اي دولت فرموده، امن ٢٧ضوبهره نگذاشت، مف احسان و موايد فوايد سرو امتثال، خشك لب و بي

ت دجمعاليجاه معلي جايگاه،  ٢٨جاويد مدت و كارگزاران دربار شوكت مدار معال، تنظيم و تنسيق

جهان  ٣٠لتخواه اين درگاهوجان نثار د ٢٩و مناعت آگاه، فخامت و عظمت و اجالل دستگاه، چاكر

انديشي  و صوابباله العالي و به صالحديد اق ٣١خان بيگلربيگي دارالسلطنه مزبور يزيد پناه فتحعلي

دخدايان با عزت و شأن و ديگر  خجسته اعمال كلاجله سادات فضال و اعزه نجباي نقبا و عما

حدود خيريت فرجام را  ٣٢دان شهر و محل تجديد قاعده نظام و تحديد سفيدان مصلحت ريش

و حسب االتفاق اهالي واليت از خاص و عام بدين موجب قيام و اهتمام تمام ماال كالم نموده 

بنا گذاشتند كه چون زمان آبياري شهر در باغ و زراعت هميشه مقدم بر محال بوده، باز  ٣٣چنين

و آب رودخانه را از ابتداي نوروز الي هفتاد و پنج يوم مخصوص شهر باشد و بعد از آن  ٣٤مقدم

نظر به اينكه آبياري زراعات شهر تمام شده، باغات هم در آن وقت احتياج چنداني ندارند، 

بقدر حصه خودشان  ٣٥آباد و كرگج  ايام نوبه شهر قريه بايرز، نعمتمختص دهات و لكن در

چه از شود و هر  در اين سه قريه مصرف ميآبياري نمايند و در ايام نوبه دهات فاضل آب آنها باز 

گاه فاضلي  بلهجان و خيابان بوده باشد و هرآنها اضافه ماند، مخصوص باغميشه و پلسنگين و

دارند و اينها  ٣٦چرا كه كوچه باغات ديگر كم و بيش آب قنات. بماند، ساير محصالت توانند برد

قضي مدت يك ماه از تابستان كه در اين مدت اكثر زراعات نندارند و نوبه محلي ممتد است الي ا

مانده  ٣٨ل خريفبعدها الي بيست و پنج يوم به او. مردم قراء از آبياري خارج خواهد شد ٣٧شتويه

باشد، باز اختصاص به دهات  ٣٩ به شهر باشد، چون يك ماه از خريف منقضيصباز آب مخت

باشند و در اين ايام كه آب  دارد كه در آن وقت تخم را به زمين خشك انداخته، محتاج آبياري مي

 به محتاج است ٤٠كند، لهذا مختص شهر است، آب رودخانه تنگي دارد و به همگي كفايت نمي

و تقسيم به نحوي كه قديماً معمول بوده، پس مجموع آب رودخانه در بالد و دهات به  ٤١مناوبه

هار سهم آن مخصوص چو بيست و چهار سهم كامل قسمت نمودند؛ پنجاه و  موازي يكصد

اي مفصله ذيل است و هفتاد سهم آن مختص شهر است كه در ايام هفته به غير از يوم جمعه رق

 سهم قسمت و هر هفتادنحصر به اراضي و باغات خالصه است، آب شهر را در كه خالصه و م

   خود آبياري نمايند و يازده سهم آنةكسي در نوب
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  بـهــــــــــــــــــــــــــــــــــاســـــــــــــــــــــــــــــــــمحـ

  ــبهمحاســــــ              محاســــــــبه   محاســــــــبه  محاســــــــبه

  سهم٤٦ ٤٥هربيسهم   ٤٤  يرقب   سهم٤٣ سه سهم ونيم   ليقوان  ٤٢خوان سفيده

  محاســــــــبهــبه             محاســــــــبه             محاســــــ    محاســــــــبه   

 ٥٠ سهم     كندري ٤٩سهم     باغ ياقوت يك سهم و نيم   زرنق  ٤٨ ٤٧فهوسفنج

  سهم

  محاســــــــبه          محاســــــــبه                محاســــــــبه ــبه     محاســــــ

   سهم    ٥٣يك سهم       بايرز سه سهم              ٥٢ سهم      كرگج٥١آباد  نعمت

سلطان است، بايد حصه  هجان و تقيلباغميشه و عمارت و سيهجان و بمخصوص   

 از وضع حصه آنها در شش روز هفته، بعد از ظهر يوم جمعه بعد خودشان را هر روز سوا كرده،

كه خالصه تمام است تا ظهر پنجشنبه كه اول خالصه ديگر باشد، سه روز اول مختص است به 

ي كه پلسنگين باشد، بمناوبه يا مقاسمه آبياري نمايند و سه روز ديگر رو در باب  ٥٤محله خيابان

و ساير كوچه باغات بدين تفصيل كه  ٥٥زق  و محله امرهسليم و درب اعالء. مخصوص به باغ است

در تحت السطر مفصل و مشروح است، جمعاً و جزواً تساوي ايام ثلثه با وجود تفاوت يك سهم 

  سهم بنايش بر آن است كه چون منزل از سي

  :جميع سهام الشهرسي است

  بـهــــــــــــــــــــــــــــــــــاســـــــــــــــــــــــــــــــــمحـ

  .سلطان است  و بلهجان و تقيسيهجانحصه باغميشه و عمارت 

  محاســــــــــــبه               محاســـــــــبه                   

  سلطان بلهجان و تقي    سهم ٥٦ هجانيباغميشه و عمارت س

  سلطان    تقيهجان         ل ب  باغميشه           عمارت          سيهجان            
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   دو سهم                    دو سهم و نيم   دو سهم و نيم      دو سهم و نيم      

  الباقي بعد الوضع

  ٥٧ با خيابان هر شمال كه به بعضي اراضي نوبر هم جاري استن: سه روز اول

  . سه سهم استرمشهو ٥٨هر ميانه جوكه به پندامهن :     

)ك   سهراب ب قرآغاج   نگج ويجويها( :نهر شهره جو: سه روز ثاني
٥٩
 

  سهم

  محله امره قز   : 

  هجان كه در زير نهر مزبور است يك سهملمختص خيابان دو سهم     مختص اراضي ب

   درب اعال  پلسنگين           اهراب          نهر رضاقلي و اهراب        
  دو سهم      ٦٢   سهم و نيم٦١   هم و نيم س٦٠

  نهر اهراب             كوچه باغ            نهر سليم   نهر رضاقلي               

   دو سهم        دو سهم     دو سهم و نيم             

نسبت نهر  و آب كوچه باغ دور است، به اين وسيله تلف عرض راهي را تالفي نموده باشند  

چه در تقسيم ثلث و ثلثان است، اما قلت يك رضاقلي و نهر اهراب با نهر شمال و نهر پندامه اگر 

سهم در ثلث و زيادتي آن در ثلثان بنايش بر آن است كه بعضي اراضي نهر رضاقلي از نهر شمال 

شود و چون در بعضي انهار مزبوره آب ملكيت و در بعضي آنها بحكم مباحيت معمول  آبياري مي

هجان و لدر باغميشه و ب.  طريق عمل نمايندشد، لهذا شرح آن در اين دفتر الزم است كه به چه مي

 معمول است، شرعاً حيتخيابان و امره قز و پلسنگين و درب اعالء و نهر سليم چون به طريق مبا

 آبياري نمايند و در هر نوبه از هر جا كه مانده هاو عمالً بايد از ابتداء گرفته الي انت ٦٣و عرفاً، مآالً

اء نموده تا به آخر برسد، بعد باز از اول ابتداء نمايند يا آنكه به  ديگر از آنجا ابتدةاست در هفت

همچنين . ، ابتداء نموده به مبتداء منتها نمايند يا بنا را به مقاسمه گذارندانتهارضاي ارباب حقوق 

شود، امالك نوبر و مهاد مهين و ساير  جو كه از آن جاري مي در نهر اهراب و در حقابه شهره

باشد، چه بيوتات و چه  ابه ندارند، االنهر سليم و در هر كدام قنوات جاري ميمحالت ديگر حق
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ه آنها برسد، بعد از انگج، ارباب حقوقش ب ٦٤شود، مجموع بايد به انگج باغات از قنات آبياري مي

نمايند و عالقه به اراضي ندارند و رقبه آب عالحده و رقبه زمين  قدر مالكيت از آن تصرف مي

، ديگر اينكه در تحت آب رودخانه محصول شتوي بايد نكارند و هر كس قنات عالحده است

و خيار و خربوزه و هندوانه كاشتن را موقوف دارد كه  ٦٥فاليزدانه و  ندارد، به اميد آب رودخانه پنبه

باعث تنگي و قحطي آب در مزروعات و حاصل باغات شهري خواهد شد و اهل عمل علت 

رسد، پس نفرين به كسي كه ببيند و راضي باشد و صاحب   اين بابت ميضرر كلي را از ٦٦دواليت

 و زجرش قادر باشد اما داند و ممانعت نفرمايد و چون عمل تنگ آبي منعقدرت اختياري كه به 

ه زمين نبسته، زراعت خودشان را آبياري ب٦٧در شهر و كوچه باغات اين است كه اهل دهات بازو

قنوات  ٦٨ آب و تلف آن در غيرموقع خواهد بود و همچنين نقابعنمايند و اين باعث تضيي مي

نمايند و  مغشوش مي ٧١خود كرده، رود را با قنات ٧٠رودخانه را داخل قنات ٦٩بناي گنگ آب نهاده

گردد، لهذا مقرر بر آن تأكيد چنان شد كه زارعين  رودخانه ميآب اين معني باعث تنگي و كمي 

كشيده بازو و كردوبندند تا زياد از حوصله زمين آب را بجاي  ٧٢دوقاركراراضي دهات زمين را 

بيحساب ننمايند و صاحبان  ٧٣مصرف خالي جاري نسازند و از حقابه خود زياد توقع و شلتاق بي

قنات هم بلكه كساني كه حقابه ندارند، به هيچ وجه من الوجوه متعرض آب رودخانه نگرديده، به 

وده، مسدود معت كرده بودند، موقوف ندو گنگ آب را كه ب كنند اآب قنات ملكي خود اكتف

باشد اما مقدار سوراخ سنگ آسيابي، آب از  خاني كه اگر چه دو سهم نمي اال ديزج ليلي. سازند

رودخانه برده و بعد اليوم نيز خواهد برد اما به همانقدر بايد سنگ بزرگي نهاده و آب را از 

ري به باغ اسمعيل بك شهره و اراضي خطاپناه و سوراخش جاري سازند و اال گنگ آب جا

مرغوبه هست، آبياري ] و[ ٧٤اند و در تحت آن اراضي حاصلخيز بعضي از بلهجان كه تا حال برده

بالجهتي از جهات ديگر  ٧٦كه به علت سد كوره ٧٥بايد شد و بقدر كفاف خواهد رفت واال قناتي

ريزد و صاحب قنات هم مادام كه  دخانه مينرسيده از كوره آن خارج و به رو ٧٧آبش به دهات

شود، از جاي  قدري كه آبش خارج و داخل رودخانه مي هقنات خود را تنقيه و آباد نكرده است، ب

 ٧٨د به مقدارياما با ديگر خواسته باشد، همانقدر از رودخانه جدا و به ملك خودش جاري سازد،

سازد نصب  رده در آنجا كه جدا ميمرور آب مزبور گنگي از مس و يا سنگ صلبي ترتيب ك
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 اين ضوابط شرط ديگر كه اهم شرايط ة و در كلي؛از سوراخش همانقدر آب جاري شود ٧٩نمايد

اشجار مغروسه در درون رودخانه و پر شدن ميان آن به مرور و ممانعت  ٨٠است، آنكه بنا بر فليه

ريان آب دايم مظنه آن، آفت بعضي اشجار كه نزديكتر به يكديگر متصل به آب كاشته شده از ج

 و اخالط مزبوره و از ها درخت راه آب از دامان به سبب س قايم است كه در وقت آمدن سيل بي

بر كندن و آوردن اشجار مغروسه به كنار شهر خرابي و ضرر كلي عارض گردد، لهذا مقرر و 

عرض  ٨١يش سديد در خارج شهر هر جا موازي سي زرع كمابدقدغن شديد شد كه با عدم س

بركنده و بيرون  ٨٢امكن الطرفين را مهما رودخانه را قرارداده، كمتر از آن نگذارند و اشجار بين

راع مزبوره نشاند و در هر سه سال يكبار فعله داده در تنقيه و اخراج اخالط كه ذآورده، به فاصله 

 كه معتبرين ايشان در نمايند، همگي اهالي ٨٤به يكديگر اعانت و كمك ٨٣داخل رودخانه پيش آمده

 شد هر كه از متعهدرضا قائل و شاكر گرديده، ملتزم و  ،٨٥اين كنكاش حاضر و ناظر بوده باشند

و  ٨٦ندارند، حتي بنظر، حتي بر ذمه خود الزم نظام مزبور تخلف و تقلب و انحرافي جايز و روا

 مصارف ساليانه و ٨٧ خويشتن واجب كردند كه هر كس تجاوز و تعدي نمايد، مواجبةبرعهد

باشند، دادني  اهللا تعالي ساعي و جاهد مي ٩٠دفعهم ٨٩جرهف ٨٨يك نفر از سربازان را كه در دفع كفره

اهل مملكت عموماً امالك خود را بدون منازعه و  ٩٢اهللا و قوته ٩١باشند تا بدين وسيله حسنه بعون

وقع . جاويد قاهره باشنددوام دولت  ٩٤دعاي ٩٣از رودخانه مزبوره آبياري و مشغولمخاصمه 

ذلك في سادس عشر شهر رمضان المبارك من شهور سنه سادس و عشرين و مأتين بعد 

  .»١٢٢٦ف لاال

باالي سند محل چند مهر است از علماء و بزرگان محل شامل مهر جناب شريعمتدار آقا   

د سمت ميرزا محمدحسين آقا مجتهد، صادق الحسيني و حسين ابن مصطفي در قسمت باالي سن

فر معاون اداري بلدي و زارع همراه با تأييد تطابق و تقابل سواد سند با  چپ امضاء آقايان واعظ

  :اصل شامل

: فر سواد مطابق اصل است السواد مطابق االصل للملحوظ حرره الداعي معاون اداري بلدي واعظ

  زارع
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النسختين نوشته   علي عبارت الكتاب»الرحيم  الرحمن  اهللا بسم«ه بيدر سمت راست كلمة ط  

طاب االسالم  اصغر شيخ در قسمت پايين سند محل مهر مرحمت پناه آقاي ميرزاعلي. شده است

 است كه در قسمت وسط نيز مشاراليه اضافه نموده، و در ضمن بيانات مسطوره اين قيد هم ثراه

ي وقت و يك ٩٥ در وقت رويانيدن تخم و يكي وقت خاك آبيكيضرور است كه هر سه هنگام 

مجموع ارباب حقوق به آب رودخانه دست نزده تا هر وقتي از اوقات مزبوره اهل  ٩٦دانه آب

ببرند كه ايشان در  ٩٧روز آب كالً به رسم لتاب كوچه باغ درب جنوبي و چست دوزان دو شبانه

ر كه مشاراليه امضا نموده و دوباره مه ٩٨.... ات جناب امالك آنها ضرور استآخر شهرند و مراع

فر معاون اداري  در قسمت پايين سمت راست سواد مطابق اصل است با امضاي واعظ. كرده است

و در گوشه سمت چپ سواد مطابق اصل است با امضاي زارع نوشته  ]۱۳۰[ ٢٢/٣/٥بلدي بتاريخ 

  .شده است

  

  سند دوم

   مركزي آذربايجانة بلديه و تأمين آذوقة جليلةادار

 شهر مندرس و پاره شده ةقديم در باب تقسيم آب رودخان ٩٩هاي هچون فوالدنامه و قراردادنام

چند نسخه  ١٠٠ها است، الزم آمد كه مجدداً در كاغذ محكم و بادوامي بموجب همان فوالدنامه

نوشته شود كه به همان قرار رفتار شده كه اختالفي در ميان آب بران محالت و دهات واقع نشود، 

شود تا پانزده روز از تابستان گذشته آب  نده، نوبه دهات داخل ميپانزده روز به اول تابستان ما

  .رودخانه مختص دهات است

   ذيلمفصل

  خاني         باسمنج بيرق         ديزج ليلي        ليقوان                   ١٠١خوان سفيده

   ساعت سهم١٠دو سهم              سهم١٠٣ سهم      ١٠٢   دوسهم        

       كندري 

   سهم و نصف٦

  محاســــبه   محاســــبه    محاســــبه    محاســــبه    محاســــبه      محاســـبه
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  ١٠٥هربي)     بارنج( ١٠٤كرگج         بايرز  باغ ياقوت     نعمت آباد        زرنق            

   سهم٧       سهم       ٣         سهم           يك سهم  ٤ سهم          ٤ سهم       ٥/١

مختص محالت شهر  ،١٠٦بعد از پانزده روز كه از اول تابستان بگذرد تا پانزده روز باقي ميزان

  .است
از ظهر روز پنجشنبه الي ظهر 

روز جمعه حق خالصه است 

 شود كه باغ شمال مشروب مي

از ظهر روز جمعه الي ظهر روز   

يكشنبه دوشبانه روز حق محله 

بان است كه موافق تقسيم نامه خيا

 شود خود مشروب مي

از ظهر روز يكشنبه الي   

ظهر روز دوشنبه يك 

و  ١٠٧شبانه روز حق

موافق تقسيم نامه خود 

 مشروب فرمائيد

از ظهر روز دوشنبه الي ظهر 

شنبه حقابه محالت  روز سه

 سنگي است اميرخيزي و پل

شنبه الي ظهر روز  از ظهر روز سه  

آغاج ويجويه   محله قرهچهارشنبه حق

نامه  است كه خودشان ضمن تقسيم

 .شوند قسمت نموده مشروب مي

از ظهر روز چهارشنبه الي   

ظهر روز پنجشنبه حقابه 

 و ششگالن ١٠٨سيالب

  

و مانع آب  ١٠٩كاري نكنند كه مخل  در دهات در زير آب رودخانه صيفيديگر قرار است كه  

 حق نيست كه گنگ آب داشته باشد مگر كوره اسماعيل محالت شهر باشد و در قنوات كسي را

 يك گنگ كه مشهور به گنگ اسماعيل بيگي است كه از رودخانه حق دارد، ةقدر و اندازه بك ب

  .كه هميشه بايد از رودخانه برود

  .اين چند كلمه جهت استحكام قرار قديم نوشته شد

  ١٣٠٩المرجب   في شهر رجباًتحرير

  

  ها نوشت پي
  سرگذشت او بهين آموزگار    بريز است و پير روزگارشهر ت. ۱
  گوارا. ۲
 كاريز و قنات و مجراي آب در زير زمين. ۳

  ارديبهشت. ۴
  مهر. ۵
 آذر. ۶
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 شهر. ۷

ي متعدد عميق در درة ها ترين منابع توليد و تأمين آب مشروب شهر تبريز است و چاه درة ليقوان يكي از عمده. ۸
  .آبياري شهر تبريز به عهده دارنداي در  هروي و بيرق نقش عمده

  اشراف: اصل. ۹
 سرانگشتان. ۱۰

 مغطشان: تشنگان، اصل. ۱۱

 بيابان. ۱۲

 گمراهي. ۱۳

 ايست در بهشت   نام چشمه-آب شيرين و گوارا. ۱۴

 آب شيرين و گوارا. ۱۵

 خداوند مصون بدارد از باليا و نابودي و هالكت: جمله دعايي به معني. ۱۶

 سراب: اصل. ۱۷

 نهان: اصل. ۱۸

  سايه او مستدام باد. ۱۹
 آفريدگان. ۲۰

 مالكرقاب: اصل. ۲۱

 مجاهدين اهللا: اصل. ۲۲

   تابان، نيكو-روشن. ۲۳
 فةلال: اصل. ۲۴

 العينه: اصل. ۲۵

 عباس سيد ظله اهللا عالء: اصل. ۲۶

 مقرض: اصل. ۲۷

 نظم و نسق دادن. ۲۸

 چاكره: اصل. ۲۹

 درگاء : اصل. ۳۰

 ياريد: اصل. ۳۱

 تجديد: اصل. ۳۲

 چين: اصل. ۳۳

 بمقدم: اصل. ۳۴

 كريج: اصل. ۳۵

 قنوت: اصل. ۳۶

 كشت زمستاني. ۳۷

 پاييز. ۳۸

 منفصي: اصل. ۳۹

 لهذاء: اصل. ۴۰
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 گذاري نوبت. ۴۱

  سفيدخوئي: اصل. ۴۲
  .۶۰ف سياق نوشته شده است به معني عدد با حرو. ۴۳
  همان. ۴۴
  هروي: اهل. ۴۵
  .۶۰ است به معني عدد با حروف سياق نوشته شده. ۴۶
  باسمنج. ۴۷
  .۱۰عدد با حروف سياق نوشته شده است به معني . ۴۸
  همان. ۴۹
  .۶عدد با حروف سياق نوشته شده است به معني . ۵۰
  .۱۰عدد با حروف سياق نوشته شده است به معني . ۵۱
  كريج: اصل. ۵۲
  .۶۰عدد با حروف سياق نوشته شده است به معني . ۵۳
 انبمحالناب: اصل. ۵۴
 اميرخيز. ۵۵

  .۷عدد با حروف سياق نوشته شده است به معني . ۵۶
  .۱۸عدد با حروف سياق نوشته شده است به معني . ۵۷
  پندانه : اصل. ۵۸
  .۴عدد با حروف سياق نوشته شده است به معني . ۵۹
  همان. ۶۰
  همان. ۶۱
  .۷عدد با حروف سياق نوشته شده است به معني . ۶۲
   فاالً: سرانجام، اصل. ۶۳
انگج يا انگش به زبان تبريزيان، گودال و چاله كم عمق باشد كه مصب آب براي تقسيم و گرداندن آب از ممري . ۶۴

 )۱۱۸نقل از روضات الجنان، قسمت حواشي، نوشته سلطان القرائي، ص . (كند به ممر ديگر حفر مي
 خربوزه: معرب پاليز. ۶۵

 .طالح محلي استهاي فاليزها كه اص روش تقسيم آب در كرت. ۶۶
 .گويند كارند، در اصطالح محلي بازي مي رسازند و بر روي آن محصوالت فاليزي مي اي كه در فاليزها مي پشته. ۶۷
 .زن كننده، نقب كننده، سوراخ نقب. ۶۸
 نهاله: اصل. ۶۹

 ةقنو: اصل. ۷۰

 قنوت: اصل. ۷۱

 اصطالح -ند و در ميان آن سبزي كارند يا زراعت كنندهاي آن را بلند كنند تا آب در آن نشي قطعه زميني كه كناره. ۷۲
 محلي

 نزاع و مرافعه. ۷۳
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 حاصلخيزند: اصل. ۷۴

 قنوتي: اصل. ۷۵

 كوزه: اصل. ۷۶

 بدهند: اصل. ۷۷

 مقدار: اصل. ۷۸

 .سازد و نصب نمايد  در آنجا جدا مي:اصل. ۷۹
  نعناع وحشي-پونه. ۸۰

 كماپيش: اصل. ۸۱

 . هر وقت ممكن بشود-المقدور  حتي-ان درحدامك-مهما ممكن: اصل. ۸۲
 .احتماالً آمده نوشته نشده است. ۸۳
 كومك: اصل. ۸۴

 بودن باشند: اصل. ۸۵

 الزمي: اصل. ۸۶

 واجب. ۸۷

 كافران . ۸۸

 تبهكاران. ۸۹

 و فعهم: اصل. ۹۰

 بعيون: اصل. ۹۱

 فوته : اصل. ۹۲

 مشقول : اصل. ۹۳

  دعايي: اصل. ۹۴
 .دهند است كه به زراعت كاشته شده مي اولين آبي -خاكباب: اصل. ۹۵
 .دهند هاي گندم و جو و مانند آن به مزرعه مي  آبي كه گاه دانه بستن سنبل-دناب: اصل. ۹۶
 پر آب. ۹۷

 .احتماالً امضا باشد: ناخوانا. ۹۸
 يها قراردادنام: اصل. ۹۹

 يها فوالدنام: اصل. ۱۰۰
  سفيدخوني: اصل. ۱۰۱
  .۷شده است به معني عدد با حروف سياق نوشته . ۱۰۲
  همان. ۱۰۳

 بانريز: اصل. ۱۰۴

 اصل هروي. ۱۰۵

 مطابق مهرماه. ۱۰۶

 .اسم محله در بازنويسي سند از قلم افتاده است. ۱۰۷
 سعل آب: اصل. ۱۰۸

 محل: اصل. ۱۰۹
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  منابع
  .۳۰ آية ،قرآن كريم، سورة انبياء -
 خرداد، ۲۷ -۳۰، تهران، شناسي ن همايش ملي ايرانخالصه مقاالت نخستي، »هاي تبريز قنات«پور، فرحناز،   بهرام-

  .۷۹شناسي، ص  تهران، انتشارات بنياد ايران
 -۴۵۳، ۴۵۰، ۱۶ش، ص ۱۳۷۰، تهران، انتشارات سروش، فرهنگ جغرافياي آذربايجان شرقي خاماچي، بهروز، -

  . ۴۹۷ -۴۹۸ و ۴۵۲
  . ۷۲ه تهران، چاپ اول از دورة جديد، پاييز ، تهران، مؤسسة انتشارات و چاپ دانشگا دهخداةنام لغت دهخدا، -
  .۲۷۲، ص ۱۳۴۵، ترجمة كريم كشاورز، تهران، انتشارات بنگاه ترجمه و نشر كتاب، تاريخ ماد دياكونف، -
، سال نهم، دفتر اول و دوم، بهار و تابستان گنجينة اسناد، »سفرنامة ميرزاصالح شيرازي« شهرستاني، محمدعلي، -

  . ۵۶، ص ۱۳۷۸
  . ش۱۳۷۳، تهران، اميركبير، فرهنگ فارسي عميديد، حسن،  عم-
 و ۵نيا، تهران، انتشارات بنگاه ترجمه و نشر كتاب، ص  ، ترجمة مسعود رجبميراث باستاني ايران فراي، ريچارد، -
۶.  
  . ۱۳۳۰، مهرماه ۴، تهران، انتشارات دايرة جغرافيائي ستاد ارتش، جلد فرهنگ جغرافيائي ايران -
  . ش۱۳۷۰، مترجم سيد حبيب طبيبيان، تهران، اميركبير، چاپ سوم، الروسفرهنگ  -
  . ۹۵، ص ۸۱، سال دوازدهم، بهار و تابستان گنجينة اسناد، »)باغشاه( دولتخانه ة قنات ناصريةوقفنام «، كريميان، علي-
مه و نشر كتاب، چاپ دوم، ، ترجمة منوچهر اميري، تهران، انتشارات بنگاه ترجمالك و زارع در ايرانتون، آن، ب لم-

  .۳۸۷، ص ۱۳۴۵
  .ش۱۳۶۳، مصحح محمد دبيرسياقي، تهران، انتشارات خيام، فرهنگ آنندراج محمد پادشاه، -
  . ش۱۳۵۷، تهران، اميركبير، فرهنگ فارسي معين معين، محمد، -
  .ش۱۳۷۴چاپ دوم،  ، تهران، دفتر نشر و فرهنگ اسالمي،۱، جلد معارف گياهي ميرحيدر، حسين، -
، محمد مشيري، تهران، ها ، مقدمه و شرح و تعليقات و تنظيم فهرستتاريخ و جغرافي دارالسلطنه تبريز نادر ميرزا، -

  .۳۲ -۳۴، ص ۱۳۵۱انتشارات اقبال، 


