
  

  

  

  

  

  تقويم آبياري سنتي در روستاهاي ايران

  

  نژاد محمدجواد صفي

  عضو هيئت علمي دانشگاه تهران

  

  

 ولي شهرها و روستاهاي واقع در و باران هستندآب    مناطق كم،هاي اطراف ايران پيرامون و هاله

حيات به آب اند بدون كشاورزي و  توانسته اند، طبيعي است كه اين اماكن نمي اين پهنه بسيار كهن

 دانش حفر قنات ة دهند و اين نياز طبيعي بدون استخراج آبهاي زيرزميني به شيوادامهخود 

 ، واقع در شرق نائين،در شهر خور. نمود  ايفا ميساكنانباالترين ارزش ممكن را در حيات 

ر بدهند اگر آب شيرين را به هد« كه زندآمو  عموميت دارد كه مادران به فرزندان خود مياي عقيده

  ١.»روند به جهنم مي

انگيز، انواع اين   شگفت داراي چنان نظامي است، عميقاًها ري از آب قناتيگ نظم و بهره  

هاي منابع اطراف كوير به شكلهاي گوناگون تا زمان  گيري اي در كالبد تمامي بهره شگفتيهاي منطقه

اشاره ها  گيري اني اين بهرههاي تقويم زم در اينجا من فقط به شگفتي. شوند حال مشاهده مي

اصفهان قرار دارد و نظام تقويمي و   در همسايگي يزد وو غربي كوير ة نائين در حاشي.كنم مي

  : استوار استسنجش كهن آن بر دو پايه 

  ؛)ساعت آفتابي( سنجش زمان در تقويم آفتابي ةشيو -

  ؛)ساعت آبي( سنجش زمان در تقويم فنجاني ةشيو -
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 در روزگاران كهن، اين سنجشها در روزها با ساعت آفتابي و در كردتوان اظهار  ه ميكتا آنجا   

شبها با ساعت آبي و در مواردي با حركت ظاهري ستارگان همراه بوده است، روزگاران كهن را از 

 كه دارندهاي عظيم تاريخي   اغلب شهرها و روستاها آثار و قلعه،كار بردم كه در اين پهنه آن رو به

هاي قطور  هاي كهن و عظيم با ديواره ، قلعهشود  آنها مشاهده ميةمدن انساني بروشني در پيكرآثار ت

 آن، ة مرتفع و خشت و گلي در شهر نائين و روستاهاي محمديه و بافران در حوميو برج و بارو

م در  دفن مردگان قبل از اسالة شيو...هاي خور، جندق، بياذه، گرمه، ايراج و  آثار تاريخي در پهنه

 ةمشاهدبا  و ساكنانهاي قبل از اسالم كه همه با روايات   بقاياي آتشكدهةمحمديه نائين و مشاهد

 ،در اين مقاله. دانم  از اين رو است كه اين تقويم آبياري را كهن مي. آثار، قابل تاييد استةماند باقي

اينك اشكال مختلف . كرد  نظام سنتي تقويم آفتابي يا ساعت آفتابي را بررسي خواهمةمن فقط شيو

  :گيري  بهرهةاين شيو

خود را   سنجش تقويمي كهني است كه كشاورزان حقابهةساعت آفتابي شيو : ساعت آفتابي-اول

 اين سنجش با يسنجند، اجزا  اجسام در آفتاب ميةگيري ساي آب، با اندازه در مناطق كويري و كم

 همانند بود تقريباً سنجش در نقاط مختلف ةوشد، شي  مورد نظر محاسبه ميةبندي طول ساي تقسيم

ئين ا سنجش در روستاي جندق نة اين شيو مثالً،ولي امكان تغييرات محيطي در آن وجود داشت

 را در متر سانتي متر و به ضخامت حدود دو ٥/١بدين شكل بود كه چوبي راست به طول حدود 

. بردند  عمودي فرو مي كامالًمتر نتيسا دوازدهاي به عمق   حفرهون مسطحي درةسطح زمين در پهن

س چوب، خيلي آهسته به سمت زمين أمودي بودن چوب، ريگي را از رعبراي مطمئن شدن از 

 عمودي آمد چوب كامالً كردند اگر ريگ در انتهاي چوب در سطح زمين فرود مي رها مي

ح زمين كرد، چوب در سط شد ولي اگر با فاصله در كنار چوب سقوط مي تشخيص داده مي

قدر تغيير  اي خود آن  حالت گرفتن آن را در جايگاه حفره، عمودي شدنبرايعمودي نبود، 

شدند كه چوب  مطمئن ميو  پهلوي چوب و چسبيده بدان سقوط نمايد دادند تا ريگ كامالً مي

  .است عمودي در زمين فرو برده شده كامالً

تابيد چوب  به جايگاه مورد نظر ميهاي خورشيد   صبحگاهان كه نخستين اشعه،در اين حالت  

د يرس  و با باال آمدن ظاهري خورشيد زماني فراميانداخت مياي به طرف غرب خود  مذكور سايه
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هاي   اشعه،رسيد و از آن پس تابيد و ظهر شرعي فرا مي  عمودي مي،س چوبأكه خورشيد بر ر

  .كرد خورشيد سايه را به سمت مشرق چوب منحرف مي

 انحراف كمي، از تابش ةشهرت دارد با زاوي» نشانگاه« شاخص كه به در دو طرف چوب  

دادند، شش  طور ثابت قرار مي خورشيد دوازده سنگ در روي خط مستقيمي در سطح زمين به

 سنگها در روي خط ةفاصل. سنگ در طرف شرق چوب شاخص و شش سنگ در طرف غرب آن

  . دقيقه فاصله داشت٤٥بر و مستقيم از هم نابرابر ولي از نظر زماني با هم برا

تدريج  هو ب افتاد  اولين سنگ در سمت غرب مية شاخص بر روي لبةبا طلوع آفتاب، ساي  

به . رسيد پيمود تا ظهر شرعي فرا مي شد، فواصل بين سنگها را مي ميتر  طول سايه كوتاه و كوتاه

تدريج سايه  ه ب،ن پسآگرديد و از   چوب شاخص بر خودش منطبق ميةهنگام ظهر شرعي ساي

) سنگ ششم(گرفت و رفته رفته به هنگام غروب به آخرين سنگ  روي اولين سنگ شرق قرار مي

  ٢.رسيد طرف مذكور مي

   كويري شمال شرقي نائينةپهن

  
  .كردند هاي اخير به شيوة ساعت آفتابي عمل مي مناطقي كه تقويم سنجش زمان تا دهه

يم يگيري نما شگانه هر طرف شاخص را اندازه اگر فواصل بين سنگهاي ش،در اين حالت  

  :كنيم  بين هر دو سنگ را چنين مشاهده ميةفاصل
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   چوب شاخص در جندقأهاي مكاني و زماني از مبد سنجش آفتابي فاصله

  ) روزهاي فصل زمستان (

  ماره سنگ
صبح سمت غرب 

)cm(  

بعدازظهر سمت شرق 

)cm(  
  سب درجهحبر  )دقيقه(طول زمان 

٧٥/٣  ٤٥  ٤٦  ٣٤  ١  

٧٥/٣  ٤٥  ٣٥  ٣٢  ٢  

٧٥/٣  ٤٥  ٦٠  ٣٥  ٣  

٧٥/٣  ٤٥  ٤٢  ٤٣  ٤  

٧٥/٣  ٤٥  ٣٩  ٥٣  ٥  

٧٥/٣  ٤٥  ٢٩  ٥٤  ٦  

  رجهد ٥/٢٢   ساعت٥/٤  دقيقه٢٧٠  cm۲۵۱  cm۲۵۱  جمع در هر نيمروز

   ساعت٥/٤   ساعت٥/٤  جمع زماني روزانه
 مكاني برابر است با متر سانتي ٢١

   ساعت زماني در هر نيمروز٥/٤
  

  

  ي روزهاي مختلف فصول سال در سنجش ساعت آفتابيطول زمان

  )ساعت(طول روز   )ساعت( طول هر نيمروز  فصول سال
فاصله زماني بين هر دو 

  )دقيقه(سنگ 

  ٥٠  ١٠  ٥  بهار

  ٦٠  ١٢  ٦  تابستان

  ٥٥  ١١  ٥/٥  پائيز

  ٤٥  ٩  ٥/٤  زمستان

  

 زماني ةا فاصل جايگاه سنگها هميشه ثابت است ولي با نوسان طول روزه،در سنجش آفتابي  

خور و ( در بخش كويري نائين ،گردد ولي در همين منطقه پذير مي بين هر دو سنگ نوسان

 اين يدر روستاي ليراج واقع در جنوب خور در سنجش زمان در ساعت آبي، اجزا) بيابانك
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ول  يعني طول زماني هر نيمروز يا نيم طاق را در تمام فص؛دهند كه فنجان باشد تغيير ميرا سنجش 

دهند و براي هر فصل فنجان  نمايند ولي با تغيير فصول فنجانها را تغيير مي  فنجان محاسبه ميسي

به   دقيقهدوازده تا نه كه پر شدن آنها بين هستند داراي چهار نوع فنجان مخصوصي دارند و جمعاً

 شد حاصل نمي آبهاي آنها تغييري ،در فصول مختلف در تعداد مالكيت فنجان  زيرا؛انجامد طول مي

   ]جدول زير[. گرديد ولي در زمان پر شدن فنجانهاي هر فصل تغييراتي حاصل مي

  

  تغييرات طول زماني در فنجان آبهاي فصول

  فصول سال
طول هر نيمروز به 

  فنجان

زمان پر شدن هر 

  )دقيقه(فنجان 

هاي  جمع دقيقه

  هر نيمروز

طول هر نيمروز به 

  ساعت

طول روز به 

  ساعت

  ١٠  ٥  ٣٠٠  ١٠  ٣٠  بهار

  ١٢  ٦  ٣٦٠  ١٢  ٣٠  تابستان

  ١١  ٥/٥  ٣٣٠  ١١  ٣٠  پائيز

  ٩  ٥/٤  ٢٧٠  ٩  ٣٠  زمستان

  

يان آگاه كويرنشين در يگرديم كه روستا  متوجه ميهابا در نظر گرفتن ارقام ستونهاي جدول  

 نائين، هم در سنجش آفتابي و هم در سنجش ساعت آبي متوجه تغيير روزهاي فصول ةحوم

دو  ي از آن دريها اند كه گوشه هايي را ابداع نموده گيري اين تغييرات شيوه  اندازهاند و براي شده

  ٣.ه استجدول باال و نمودار ضميمه آورده شد
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ي جهت اجزابه   قبالً...در مناطق كويري شرق نائين در مناطق خور، جندق، بيابانك، ايراج و   

گرفتند و شاهداني هنوز از اين   آفتابي بهره مي سنجش زمان در نظام آبياري سنتي از ساعتةروزان 

 صحنه را چنين بازسازي ١٣٥٧يكي از اين شاهدان عيني در سال . نمايند  سنجش ياد ميةشيو

اند بلكه مقداري خاك در اطراف آن  در اين بازسازي چوب شاخص را در زمين فرو نبرده. نمود

شمار بوده است ولي در اينجا به  ي زمانهميشه جايگاه چوب شاخص در وسط سنگها. اند انباشته

  .خوبي مشخص نيسته اي كه عكاس انتخاب نموده است، واقعيت ب خاطر زاويه



 

  

689   تقويم آبياري سنتي در روستاهاي ايران
  

  

  

  

  

  

  

  نمائي از ساعت آفتابي در جندق
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  كنندة شكل ساعت آفتابي بازسازي
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  بازسازي شدة مكان سنجش ساعت آفتابي جندق

  
  

  اجساعت آفتابي در روستاي اير

 ٤جمعيت)  نفر٤٩٠( خانوار ١٥٠كيلومتري در جنوب خور با حدود پنجاه ي است در يايراج روستا

كه است كشت محصولي غالب گندم و جو .  پسته، گردو، بادام، انار، انجير،با انواع درختان خرما

 آبياري آن براساس تغيير ودهد   آن را تشكيل مية سطح زير كشت ساليانهشتاد درصدحدود 

يافت و در هر   حجم فنجانها تغيير ميواني و بلند و كوتاه شدن روزهاي فصول سال، اندازه زم

 سنجش ةاين شيو. گرفت برداري قرار مي  فنجان يا طاس مخصوص همان فصل مورد بهره،فصلي

هاي قبل از انقالب اسالمي براساس ساعت آبي براي آبياري شبانه و ساعت آفتابي براي  تا دهه

 سنتي جاي خود را به ساعت متداول داده ةگرفت ولي اكنون اين شيو  روزانه انجام ميآبياريهاي

 .است
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وجود همين كوهها است كه سنجش زماني و اند   كوههاي محلي قرار گرفتهااطراف روستدر   

يرات فصولي و اختالفهاي آن ي كه تغداردي ي با روستاهاي ديگر منطقه اختالفهااآفتابي در اين روست

 : جدول زير مورد مطالعه قرار گرفته استحربه ش

 

  تغييرات فصولي سنجش زمان در آبياري سنتي روستاي ايزاج
يزيپا تابستان بهار موضوع  زمستان 

 ٢٧٠ ٣٣٠ ٣٦٠ ٣٠٠ زمان هر نيمروز به دقيقه

٥/٥ ٦ ٥ زمان هر نيمروز به ساعت  ٥/٤  

  ٩  ١١  ١٢  ١٠  طول روز به ساعت

  ٩  ١١  ١٢  ١٠  قيقهزمان پر شدن هر فنجان به د

  ٥  ٥  ٥  ٥  تعداد فنجانها در هر ساعت

  ٨/١  ٢/٢  ٤/٢  ٢  به طاس حجم هر فنجان

  ٣٠  ٣٠  ٣٠  ٣٠  تعداد فنجان در هر نيمروز

  ٩  ١١  ١٢  ١٠  تعداد طاسها در هر ساعت

  ٥٤  ٦٦  ٧٢  ٦٠  تعداد طاسها در هر نيمروز

  

اي سنجش زمان در اين شاخصه. شد برداري مي  ديگري بهرهةساعت آفتابي به شيواز ولي   

بران روستا به طلوع آفتاب  نظام، طلوع آفتاب ظهر شرعي به افق محل و غروب آفتاب بود، حقابه

براي رفع اين حساسيت يكي از كشاورزان قبل از طلوع آفتاب روي تپه . سخت حساسيت داشتند

مت مشرق ، چشم به سرفت مي) اندازي اق سرجهتا(اق ميراب تيا محل بلندي در نزديكي ا

زد كه خورشيد طلوع  داي بلند بانگ ميص خورشيد، با ة طلوع اولين اشعةهدا و با مشدوخت مي

 فنجان يا طاس را بر روي تغار سنجش با ساعت آبي بود فوراً نمود، ميراب با شنيدن اين صدا اگر

فتابي  ولي اگر سنجش با ساعت آشد غاز ميآ و سنجش زمان با ساعت آبي داد ميآب بزرگ قرار 

گرفتند،  اندازه مي» كردن  پي«بران طول سايه را با  بود، بالفاصله ميراب در محلي ايستاده و حقابه

بران  داد و در اين فاصله بارها حقابه  زماني صبح تا ظهر شرعي را نشان مية فاصل، ميرابةطول ساي

عنوان شاخص  ثابتي را به ةبردند يا چوب، ديوار، سنگ يا نقط  خود را ميةسايه را محاسبه و حقاب
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 متر كه جداگانه ٥/١حدود و  محمديه اين شاخص چوبي بود ةدر مزرع. كردند نيمروز معين مي

 . ام به شرح آن پرداخته

باغ كنار ديوار را نيز   و كوچه» ديوار نيمروز«نام  در ايراج اين شاخص ديوار باغي بود به  

گيري از   متر ارتفاع نداشت، در زمان بهره٥/١ي بيش از ديوار كوتاه گل. ناميدند كوچه باغ نيمروز مي

 خورشيد بر ديوار شاخص روز شش سنگ بر سطح زمين ةاين سنجش در طلوع آفتاب، اشع

نمودند، در  روز اول تابستان شش ساعت محاسبه مي  زمتني هر طرف را درةفاصل. نصب شده بود

  .اين روز چند حقابر بايستي به حقابه خود دست يابند

 به ديوار چنانچه گذشت، در سمت مشرق ايراج كوهي وجود ندارد و خورشيد مستقيماً  

در كوچه باغ نيمروز قرار دارد، در اين تابش » ديوار نيمروز«يا  »ديوار شاخص «.تابد شاخص مي

از اولين سنگ محل تابش تا محل . افكند  ديوار بر اولين سنگ سمت غرب شاخص سايه ميةساي

 ساعت، كهاي زماني برابر با ي ي با فاصلهلهاي طولي مختلف و سنگ به فاصلهپاي شاخص شش 

 ثابتي در سطح زمين ةدر آغاز فصل تابستان، به گون) قيقهدهر فنجان دوازده (برابر با پنج فنجان، 

لي در زمتني كه من آنجا بودم اثري از سنگها نديدم ولي محل نصب آنها را نشان ونصب شده بود 

  .دادند مي

ي در طرفين ديوار ا  ديگر سايه،تابيد  كه خورشيد عمودي بر ديوار شاخص مي،به هنگام ظهر  

رود و اين   رفته رفته سايه به سمت شرق شاخص پيش مي،د، در آغاز بعدازظهرش مشاهده نمي

پيشروي تا سه ساعت ادامه دارد ولي از آن پس به مناسبت كوهستاني بودن سمت غرب روستا 

اين ، روشنايي منطقه به مدت سه ساعت در گيرد مينام سنجد قرار  ت كوه محلي بهخورشيد در پش

 محليان اين فاصله را ،شود، از اين رو انجامد ولي در اين مدت آفتابي ديده نمي فصل به طول مي

 .اند كه بيشترين آب را دارند  كساني قرار دادهةبراي حقاب

 مربوط و ارقام آن را نيز محاسبه ولهاي جد سنجش را من ترسيم نمودم،ةنمودار اين شيو  

 سنجش در اين روستا به خاطر كوههاي اطراف آن و نقاط ديگري كه كوهها در ة زيرا شيو؛كردم

 .دارنداي   و هر كدام ارزش ويژهنيستنداند همانند  دوردست قرار گرفته
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  ها از طلوع تا غروب خورشيد در ايراج فصل تابستان سنجش آفتابي فاصله

ماره سنگهاش  طول زمان به فنجان بعدازظهر سمت شرق صبح سمت غرب 
طول زمان به 

 دقيقه

٦٠ ٥ ١١٠ ٦٠ ١ 

٦٠ ٥ ١١٥ ٨٠ ٢ 

٦٠ ٥ ١١٣ ٨٠ ٣ 

٧٤ ٤ ۵۰ ٦٠ ٥ 

٦٠ ٥ ٦٢ ٦٠ ٥ 

٦٠ ٥ ٠ ٤٦ ٦ 

٦يك نيمروز
 ٤٠٠ cm ٤٠٠  cm ٣٠ 

 دقيقه ٣٦٠

)ساعت٦(  

  

نمايند و از غروب  محاسبه مي) ب روزطاق آ(از طلوع تا غروب خورشيد را يك طاق آب،   

د و اصطالح طاق آب در غالب روستاهاي ايران ننام تا طلوع خورشيد را نيز طاق آب شب مي

  .متداول است

  

  نموداري از ساعت آفتابي در روستاي ايراج
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   ميرابة ساي-دوم

 چون ساعت آفتابي در محل نشانگاه دنكرد گيري مي  ميراب نيز اندازهةگاهي ساعت آفتابي را با ساي

اي داشته باشد و دسترسي بدان سهل نباشد ولي  گرديد و ممكن بود تا كشتخوان فاصله برپا مي

بران   سنجش متغيري بود كه به همراه حقابه، او همه جا وجود داشت و در واقعةميراب و ساي

  . ميراب بودةي نوعي سنجش زماني آفتابي سنجش سا،شد از اين رو جا مي جابه

نمودند و  كشيدند و زمينها را مشروب مي در مزرعه چه هميشه بعدازظهرها آب استخر را مي  

سنجيدند بدين ترتيب كه آبيار در  سنجش زماني خرده مالكي آن را از روي سايه ميراب مربوط مي

طح زمين، طول  را با گذاردن عالئمي در ابتدا و انتهاي سايه در سشا محلي ايستاده و طول سايه

 سايه ٧ يعني با كف پاي كفشدار،؛كردند كردند و پس از آن ستيه را پي مي سايه را نشان مي

 .دش گيري مي اندازه

 پا بود ساعت پانزدهاگر سايه  ، بعدازظهرچهاربود ساعت ) كف پاي با كفش( پا سيزدهاگر سايه 

  .شد  بعدازظهر محاسبه مي٥/٤

نمودند بدين ترتيب كه در محل   بيل ميراب استفاده ميةاي ميراب از سةگاهي به جاي ساي  

  كوتاه شدننمودند و با بلند مي بيل را قدم ة و سايبردند مي بيل ميراب را عمودي به زمين فرو ،كار

 سنجش ةين شيوا گاهي .پذيرفت بران آغاز يا پايان مي  بيل در صبح يا بعدازظهر مقدار حقابهةساي

بران نيز قرار   سنجش همه جا در دسترس حقابهةناميدند و اين شيو ييز من» ساعت دسته بيلي«را 

 .گرفت مي

گيري را  گونه اندازه اي از محليان اين پاره. نمودند بران را مشخص مي  زمان حقابه،بدين ترتيب  

 به داشتند اين نوع سنجش زماني بعداً اظهار ميو دانند  گيري آفتابي در نشانگاه مي تر از اندازه كهن

 .وجود آمد خص ساعت آفتابي در نشانگاه تبديل گرديد و بعدها ساعت آفتابي بهاش

ن مركزي ا در آشتيان استگيري در مناطق مختلفي از ايران وجود داشت مثالً  اندازهةاين شيو  

شهرت » هفت پي« و به آبياري داد  ميم دسته بيل انجاة دشتبان يا سايةسايرا اين سنجش زماني 

  .داشت
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  بياري هفت پيآ

فقط ) ١٣٦٦( دشتهاي اطراف آشتيان آبياري هفت پي رواج داشت ولي امروزه ة در پهن،در گذشته

ماد و ت مورد اعداشت زيرا هر دشتي دشتباني ؛گيرند آن از اين نوع آبياري بهره مي» ده دشت«در 

. بران آن دشت بود  حقابهةبران از آب، كار دشتبان رسيدگي به حساب و كتاب كلي  حقابهةامين كلي

  .يكي از دشتهاي آشتيان دشت احمدآباد بود

ب در هر آ .روز شكل گرفته است  شبانهدوازده ةمدار گردش آب در دشت احمدآباد بر پاي  

متعلق به گروهي بود )  ساعتدوازده(د و هر زاقي شو روز تقسيم مي روز به دو طاق شب و شبانه

» گروه هم آب«ادي را كه در اين دو طاق آب حقابه داشتند كردند ولي افر  عمل ميكه خود مستقالً

را طاق روز و از زمان وعد تا اذان صبح روز بعد را طاق شب » وعد«اذان صبح تا زمان  .ناميدند مي

   .گفتند مي

بران طاق   در اين زمان آب حقابهونمايند  را امروزه بعدازظهر محاسبه مي (Vaada)د زمان وع  

بري   و در نوبتهاي بعدي زمان حقابهشود بران طاق شب آغاز مي  و آب حقابهرسد ميروز به اتمام 

پردازند و در تمام سال در   خود ميةبدين معني كه حقاب. دشو در طاقهاي شب و روز تعويض مي

  .گيرد ي انجام مييجا ههر نوبت مدار گردش اين جاب

گيرند، اينان حدود  تخر بهره ميبران هر طاق از اس به خاطر كم حجم بودن آب قنات، حقابه  

 ، و در نيم طاق دوم، به خاطر انباشته شدن آبنمايند مينيم طاق از آب خود را وارد استخر دشت 

 زيرا آب انباشته شده در استخر ؛دهند  آن را مورد استفاده قرار ميدارد،كه قدرت و شدت بيشتري 

ي استخر آب كشش و نيروي بيشتري  خروجةداراي حجم بيشتري گرديده و با باز نمودن دريچ

 .داشتخواهد 

رسد و   به پايان ميبري طاق آب روز از نظر زماني حدود سه بعدازظهر رسماً پايان حقابه  

زمان وعد زماني بود كه دشتبان . رسد د كه زمان وعد فرا ميشو بران طاق شب آغاز مي نوبت حقابه

اش در جلوي او بر روي سطح زمين  ايهسو بران پشت به خورشيد ايستاده  در حضور حقابه

س سر تا أ دشتبان را در محلي كه ايستاده از رةبر طول ساي  همراهان حقابه،افتاد، در اين حالت مي

ورزند، هرگاه سايه در   آن مبادرت مي٨گذاري نموده و به پي كردن  كفش عالمتةانتهاي پاشن
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گردد و اين عمل مورد  بري بعدي آغاز مي بهگيري پياپي به هفت پي رسيد زمان آبياري حقا اندازه

بران طاق آب روز و   حقابهة زيرا نمايند؛گيرد بران حاضر در محل قرار مي يد و گواهي حقابهيتا

  .هستندگيري زماني  شب هر دو در كنار هم و در كنار دشتبان شاهد اين اندازه

 ،الي است از اين رو وعد آب تحويل گروهي گرديد استخر از آب خنكه در زما هنگامي  

آوري نمايد تا بر حجم آب  در استخر جمعرا  آب در نيم طاق اول بايستي آب ةتحويل گيرند

  . و در نيم طاق دوم آن را به سوي مزرعه باز نمايدشودافزوده 

 در اين وگيرند   بيل آبياري دشتبان را اندازه مية دشتبان، سايةگيري ساي گاهي به جاي اندازه  

كه  ، هنگاميشود مي عمودي در زمين فرو برده ، متر است٥/١  كه حدوداً، دسته بيل طول،حالت

فرا ) وعد(بران   دسته بيل بر سطح زمين به هفت پي رسيد زمان تعويض آب حقابهةطول ساي

  .رسيده است

 گيري ساية دسته بيل در آشتيان شكل اندازه
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تا فرا رسيدن زمان هفت پي روز ) وعد(گيري ساعت از راس زمان هفت پي  امروزه با اندازه  

 ةتوانستند مدت حقاب خواستند مي آب اگر مي شود، گروه هم  ساعت محاسبه مي٢٤ بعد دقيقاً

روز و از اذان صبح تا  روز را با هم نصف نمايند، از هنگام وعد تا اذان صبح نيمي از شبانه شبانه

 يا داد مي ديگري قرض هي آب خود را بكه كشاورز در صورتي. كردند وعد را نيم ديگر حساب مي

  .نمود  آن را از اذان صبح تا ظهر شرعي محاسبه ميةفروخت مبداء روزان مي

ت پي با خورشيد در ارتباط ف هةمحليان هنوز بر اين باورند كه چون سنجش زماني ساي  

دهد و  ميروز را نشان   چون ساعت زمان معيني از شبانهدارداست كاربرد بهتري نسبت به ساعت 

 هفت پي در ماههاي مختلف ةارتباط است ولي ساي صول مختلف بيفبا بلند و كوتاه شدن روز در 

تواند  اي مي شده طور دقيق و حساب دهد و هر فرد به سال، زمان ثابتي را نسبت به غروب نشان مي

  ٩.دانند ي در آبياري استفاده نمايد و آن را يك برتري نسبت به ساعت ميياز روشنا

تاريخ آبياريهاي سنتي منطقه چه به تقويم و سنجش آفتابي و چه به تقويم و سنجش آبي با   

 تقويم شمسي يزدگردي و ةتقويم شمسي جاللي دنبال. گرديد تقويم شمسي جاللي محاسبه مي

 كه محاسبه و داشتا تقويم يزدگردي در دقت محاسبه اندك اشكالي ر زياست؛شده آن  اصالح

الدين ملكشاه   و در زمان سلطان جاللدادنديم عمر خيام و ياران او انجام  حكرااصالح آن 

  .دشاولين سال تاريخ جاللي اعالن ) ق٤٧١( يزدگردي ٤٤٨سلجوقي در 

اي متداول است و صفحاتي از اين   كه در آبياريهاي منطقه،ييهاي تقويم محلي روستا نمونه  

نامه  ، در يكي از اين طومارهاي آبياري يا آبشود به ضميمه ارائه مي) نامه آب(طومارهاي آبياري 

 البته سال مذكور .)شمسي (١٣٣٨ سند ...به تاريخ شب نوزدهم اسفند ماه جاللي «: نوشته شده

 گذشته و مطمئناً  سال از تاريخ جاللي مي٨٨٠سال حدود اين  زيرا در ؛ضا شاهي استرشمسي 

تقويم شمسي رسمي )  قمري١٣٤٤(ي  شمس١٣٠٤تاريخ شمسي پهلوي اول است كه در سال 

  . اند  طبق روال گذشته آن را جاللي پنداشتهساكنانايران قرار گرفت و 
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  ها نوشت  پي
  .۱۹۷، ص ۱۳۶۹، تهران، توس، بر ساحل كوير ،عبدالكريميغمايي، حكمت . ۱
 در ۱۳۵۷ در دي ماه يي به كوشش آقاي عبدالكريم حكمت يغماها تماماً  فاصلهةمستندسازي، محاسبات، انداز. ۲

 ساعت نه كه طول روزها استه فصل زمستان ب بنابراين ارقام محاسباتي ساعت آفتابي متعلق ،جندق انجام گرفته است
نظام آبياري سنتي در اند كه در كتاب  ه مستندسازي به دست دادةئي از شيوواي عكس هيمحاسبه شده است، آقاي يغما

تندسازي با مشاركت دهقاناني انجام گرفته كه خود سالها در آن نظام مشاركت  به چاپ رسيده است و اين مسايران
  .اند داشته

  :گيري از كتابهاي ارزشمند  و با بهره۲۰۶ -۲۰۷، جلد اول، ص ۱۳۵۹، نظامهاي آبياري در ايران ، جواد،نژاد صفي. ۳
  .۱۳۵۳ ،، تهرانروستاي كهن بر كران كوير، جندقحكمت يغمايي، عبدالكريم، : الف
 علوم ة ليسانس، دانشكدةالتحصيلي دور  فارغةنام ، پايانآبياري در دشت بيابانكيغمايي، محمدتقي حشمت، : ب

  .۱۳۵۶نشگاه تهران، ااجتماعي د
  .۱۳۶۹؛ تهران، بر ساحل كوير نمكحكمت يغمايي، عبدالكريم، : ج
  .۱۳۸۳سرشماري محليان، شهريور . ۴
زظهر به بعد اوستا و قرار گرفتن خورشيد در پشت كوه از ساعت سه بعد مناسبت وجود كوه سنجد در غرب ربه. ۵

ي طوالني است، من يتابد ولي روشنا اي است و آفتاب بر زمين نمي در تابستان، در سمت شرق شاخص يكسره سايه
 فاصله  محاسبه نمودم كه سايه بايستي از سه سنگ عبور نمايد چون اينمتر سانتي ۶۲طبق محاسباتي اين فاصله را 

  . تابستانه فنجانپانزدهبرابر است با 
 ظهر شرعي يا از ظهر شرعي تا غروب ا از طلوع خورشيد تروز مثالً  چهارم شبانهكهر نيمروز برابر است با ي. ۶

  .آفتاب
  .ناميدند مي» گيوه«پاي با كفشي كه آن كفش را . ۷
دل است با يك كف پا، در حالتي كه شخص يك پي معا) مانند وجب(گيري طول است  واحد اندازه) pey(پي . ۸

به شمار ) قدم(» گام «يتواند از اجزا اي را در سطح زمين با پي شمارش كردن، پي مي  يعني فاصله؛كفش بر پا دارد
   .گردد تا ضريب خطا كمتر باشد گيري مي آيد، اگر فاصله زياد باشد با گام و اگر كم باشد با پي اندازه

، مشهد،  آشتيان، آبياري هفت پييپژوهشي پيرامون نظام آبياري سنت ،طهماسبي آشتيانيمرتضي  و ، هماننژاد صفي. ۹
  .، فشرده و به اختصار۱۶ -۴۴ص ، ۱۳۶۶ يك، سال سوم، ة، شمارتحقيقات جغرافيايي ةآستان قدس رضوي، فصلنام
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