نظام آبیاری و
اصطالحات کشاورزی برزک
*

سعید خیرخواه

چکیده:
منطقۀ کوهستانی برزک در دامنۀ سلسلهجبال مرکزی «کرکس» ،باا داشات  93مزرعاۀ کوکاو و بازرک یاای از
حوزههای بزرک آبخیز و کشمههای متعدد و قناتهاست که براساس اسناد و قبالهها و آبنشانهای قادیمی ،نااا
آب و آبیاری و مالایت آب در آن ،در درجهاول اهمیت بوده است .برای روش شدن اهمیت ای موضاو در ایا
نوشتار ،به جوانب مختلف ناا آبیاری و نا ها و اصطالحات رایج در منطقۀ برزک بپردازیم .مبناای کاار و مراجا
تحقیق در ای مقاله ،آبنشانها و اسناد قدیمی و صورتهای تنایمی ادارۀ ثبت اساناد و رساو متاداول در میاان
مالاان و کشاورزان و اطالعات شخصی نگارنده است .کشمهها و قناتهای برزک ،روزقههاای بارزک ،متولیاان و
کارگزاران آب ،فرهنگ وارۀ اصطالحات رایج آب و آبیاری در بارزک ،از موضاوعات موردبحار در ایا مقالاه
است.
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مقدمه
نظام و سامانۀ آب و آبیاری از هزاران سال پیش بهعنوان یک فرایند تأثیرگذار در شکلگیرری تدردن
جهان مطرح بوده است .بنابراین ،شهرها و روسرتاهایی کره از قردی نظرام منمرآ آبیراری و رر
قناتها و چشدهها را داشتهاند و برای آن براساس ضوابط مشرص برنامرههرایی مردون کرردهانرد،
بهلحاظ تددن اجتداعی و فرهنگ مردمی ،ریشهدارتر و تأثیرگذارتر از دیگر مناطق بودهانرد .براسراس
اسناد متقن و شواهد کشفشده از تددنهای کهن جهان مانند تددن عیالم و آشور و بابل کره بیشرتر
در مناطق آسیای غربی و بینالنهرین (و میانرودان) و دلتای رود نیل وجود داشته اسرت ،مهر تررین
یافتهها در کنار معابر و سنگنوشتههرای باسرتانی ،نظرام آبیراری و زهکشری و آبرسرانی بروده اسرت.
یافتههای باستانشناسی کهن مانند

اریهای اروپاییان و کمانی نظیر گروه باستانشناسی پروفمرور

گیرشدن نشان میدهد که یکی از مه ترین ممائل جهان کهن در این مناطق ،نظام آبیاری و آبرسرانی
به معابد و منازل ممکونی بوده است .هدچنین تدام معابد و جایگاههای زیمتی در کنار چشردههرای
بزرگ مانند سیلک کاشان در کنار چشدۀ سلیدانیه ،یا معبد و آتشکدۀ نیاسر کاشران در کنرار چشردۀ
اسکندریه بودهاند .در این مقاله ،موضوعات مه نظام آبیراری و برا داری در بررز براسراس اسرناد
کشاورزی موجود و اطالعاتی که برهصرورت شر اهی توسرط نگارنرده جدر آوری در بصرشهرای
۱

مصتلف موردبررسی قرار گرفته است.

برز که یکی از مه ترین وزههای کشاورزی و با داری پررونق و بیماننرد در منطقرۀ کاشران
است ،مزارع و باغات متعدد کشاورزی دارد .ه اکنون دود  82مزرعرۀ آبراد در آن وجرود دارد کره
عبارتاند از .۱ :مزرعرۀ نرابر  .8مزرعرۀ برزرگ کروثر (چهارصرد هکتراری)  .3روسرتای (مزرعره)
سعدآباد  .4مزرعۀ مینآباد  .4مزرعۀ پریان  .5مزرعۀ گلدشت  .6مزرعرۀ ککرگره (ککرارگ) .7
مزرعۀ چُنداغر (= چُنّاغر)  .2مزرعۀ سَرِدَر  .9مزرعۀ میانِ کِرک  .۱1مزرعرۀ پاپوم(دپراکوم) گریروه
 .۱۱مزرعۀ کرنا  .۱8مزرعۀ پاچناران  .۱3مزرعۀ میانرود  .۱4مزرعۀ بَند چُنداغر  .۱5برا شرابگی
 .۱6مزرعۀ مر ِ میان  .۱7مزرعۀ خوید (= .۱2 )khavidمزرعۀ سرگلآه  .۱9با مرآتی  .81مزرعرۀ
کزردُلوکه  .8۱با در ا ددآباد و تصته خاموشان  .88دشت بزرگ برز

 .83مزرعرۀ قاسروره .84

مزرعۀ دَم قاشون  .85مزرعۀ کآکلون  .86مزرعۀ چُغاده و بُدبزمآه  .87مزرعۀ گروس  .82مرزارع
وسیون باک و پایین.
اهدیت این مزارع و باغات که صدها و بلکه هزاران سال است فرهنگری غنری و ریشرهدار را در
میان مردم پدید آورده است ،ما را بر آن داشت تا بره بررسری نظرام کشراورزی و آبیراری و فرهنرگ
اصطال ات پدیدآمده در بمتر زمان بپردازی .
 .1چشمهها و قناتهای برزک
برز منطقهای کوهمتانی در جنوب غربی شهرستان کاشان و شامل درهها و کوههایی اسرت کره در
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برز از منطقۀ «نابر» تا باکترین نقطههای «کرکس» از ارت اع  ۱411متر از سطح دریا تا ارت راع 3211
متر را داراست .طول این ممیر در دود  81کیلومتر اسرت .در طرول ایرن ممریر بیمرتکیلرومتری،
دود پنآاه رشته (= سرنگ) قنرات و چشردۀ کوچرک و برزرگ وجرود دارد کره تقریبرا آبدهری
هدیشگی دارند .این چشدهها و قناتها از یک لیتر در ثانیه ترا  91لیترر در ثانیره آبدهری (= دبری)
دارند.
هرچند از چند صد سال پیش و کاقل از دورۀ ص ویان ،اسناد و قبالرههرای دسرتنویس و عرادی
مبنی بر مالکیت و انتقال آن در برز داری که مربوط به انواع قناتها و چشردههرای بررز اس ،از
اوایل کومت رضاشاه پهلوی و با شکلگیری ادارۀ ثبت اسناد رسدی یعنی دود سرالهرای ۱3۱1
شدمی به بعد ،مأموران ثبت اسناد برای این آبها ،سند رسدی صادر کردهاند و آنچه اسرناد موجرود
مکتوب در ادارۀ ثبت اسناد کاشان نشان میدهد ،دود  35رشته (= سنگ) ثبتی در زمینۀ آب داریر
و تعدادی از این چشدهها ه بهدلیل دوری از مرکز سکونت یا ک بودن آب آنها یا نداشتن مالکران
شهری یا عواملی دیگر به ثبت نرسیدهانرد .اکنرون بره نرام بعزری از چشردههرا قنراتهرای مهر و
شناختهشدۀ برز اشاره میشود:
 .۱قنات نابر :در ورودی منطقۀ برز و بعد از گلوگاهِ تنگۀ نابر قرار دارد و در سالهرای اخیرر،
بهدلیل

ر چاههای عدیق در نزدیکی این قنات ،آب آن تقریبا خشک شده است .پیش از این ،هدرۀ

آب این قنات برای شرب زمینهای اطراف کاشان و راوند از طریق جروی معدرولی و سرپس کانرال
بتنی منتقل میشد.
 .8قنات باغ نابر :در نزدیکی این قنات قرار داشت و محل جوشش (و مظهر) قنات ،درون یرک
با قدیدی مربوط به خاندان شیخ اکسالمی معروف قرار داشرت و در سراهای اخیرر برهدلیرل

رر

چاههای ذکرشده ،کامال خشک شده است اما در سالهای آبسالی گذشته دود  41لیترر در ثانیره
آبدهی داشته است.
 .3کشمه (یا قنات) دَر :در منطقۀ سعدآباد برز از پایین دامنۀ صصرههرای کروه اشریۀ جرادۀ
سعدآباد به برز  ،معروف به «قُلَدبه زرده» میجوشد .این چشده که پیش از سیل بزرگ سرال ۱335
شدمی بهصورت چشدهای کوچک در دود  8لیتر در ثانیه آب داشرت ،برا کنرده شردن رودخانرۀ
مَمیل ،آب آن زیاد شد و در سالهای پرآبی تا  41لیتر در ثانیه ه آبدهری دارد ،امرا در سرالهرای
خشکمالی آب آن به  81لیتر در ثانیه میرسد .این چشده را ادارۀ ثبت اسناد کاشان برهسرب
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داشرتن

چند لقه چاه بهعنوان قنات به ثبت رسانده اسرت و آب آن زمرینهرای منطقرۀ سرعدآباد و نرابر را
مشروب میسازد.
 .4کشمه و قنات میان کِو :در سالهای گذشته ،یعنی پیش از سریل  ۱535آب خروبی داشرته
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است و در دود ده لیتر در ثانیه آبدهی داشت ،اما بعد از سیل بهدلیل جابهجایی بمتر چشردههرا و
عدیق شدن رودخانه و خشکمالی ،آب آن بمیار ک شده است و اکنرون در ردود  3لیترر در ثانیره
آبدهی دارد.
 .5کشمه (قنات) کِرنا :در دامنۀ کوههای کنار جادۀ سعدآباد به برز و در سردت غربری جراده
قرار دارد .آب آن نمبتا ثابت است و از چند صد سال پیش براساس قبالهها و اسناد موجود ،مالکیرت
داشته است .دود 5تا 6لیتر در ثانیه آبدهی دارد و زمینهای پاییندست را مشروب میسازد.
 .6کشمۀ پاکناران :در ابتدا قنات و چشدهها جادۀ سعدآباد به برز و دقیقرا کنرار جراده واقر
شده و زیردست هدان چشدۀ کرنا است آبدهی آن مانند چشدۀ کرنرا ردود 5ترا 6لیترر در ثانیره
است و زمینهای پاییندست و اطراف چشده با آن مشروب میشود .این چشده نیز بره گرواه اسرناد
موجود در دود چهارصد سال مالکیت خصوصی داشته است.
 .7کشمۀ شابگی :آن ه دقیقا در کنار جادۀ سعدآباد به برز و در ملک شصصری واقر شرده
است .دود صد متر باکتر از چشدۀ پاچناران است و آبدهی آن در دود  8لیتر در ثانیه است کره
با های اطراف چشده را مشروب میسازد .این چشده در مآدوعۀ اسرناد رسردی بره ثبرت نرسریده
است.
 .2کشمه یا قنات مَرغِ میان :آبدهی آن دود  7لیتر در ثانیه و آب آن در خشکمرالیهرا هر
دود  4لیتر در ثانیه است .این چشده ه در امتداد چشدههرای کرنرا و پاچنراران و براکتر از آنهرا
قرار دارد و به گواه اسناد مکتوب ه ثبتی است و مالکیت چند صدسالۀ خصوصی دارد.
 .9کشمۀ خَوید ( :)Khavidمحل جوشش آن باکدست مَر ِ میران و در ابتردای ورودی اصرلی
شهر برز و در کنار کوه «اور » است آبدهی آن ردود  4لیترر در ثانیره اسرت کره زمرینهرای
اطراف چشده در شهر برز را مشروب میسازد .این چشده نیرز بره گرواه اسرناد رسردی و محلری
دود چهارصد سال مالکیت خصوصی داشته است.
 .۱1کشمه رَز جعفر :آن ه در امتداد چشدههرای پیشرین اسرت و در منطقرۀ ممرکونی محلرۀ
سرگاول از درون خانهها میجوشد .دود  3لیتر در ثانیه آبدهی دارد که آب نمبتا ثابرت و دائدری
است و زمینهای داخل شهر برز را مشروب میسازد و مالکیت آن سابقهای چندصدساله دارد.
 .۱۱قنات و کشمۀ بزرک زایندهرود برزک :از قردی برا نرامهرای مصتلرف ماننرد زاینردهرود،
خواجه دراز و قنات کوثر نامگذاری شده است .پیش از سریل برزرگ  ،۱335آب ایرن چشردههرا و
قنات جداگانه و از جوهای مصتلف جاری بوده اسرت امرا بعرد از سریل برهصرورت «گرردآب» در
مآدوعهای به نام زایندهرود گرد آمده است که اکنون مالکران آن برهصرورت جدعری و کامرل از آن
بهرهبرادری میکنند .این چشدهها در طول یکصد متر رودخانه از «در آسیاب» تا کوهچشده جوشرش
دارد .مآدوع آب آن در سالهای آبمالی دود  21لیتر در ثانیه و در سالهرای خشکمرالی بره 41
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آب آن تی تا کاشان در منطقۀ اقبالیه را شرب میکرده است .اکنون ممیر جوشش این چشدههرا ترا
در آسیاب از بهترین جاهای گردشگری برز است.
 .۱8کشمۀ احمدآباد :محل جوشش آن در قمدت پایین کوهچشده و در کنرار رودخانرۀ ممریل
بزرگ شهر قرار دارد .این چشده در گذشته ،آب فراوانی داشته و تقریبرا دائدری بروده اسرت امرا در
سالهای اخیر و پس از انقالب اسالمی بهدلیرل

رر چراههرای متعردد در خانرههرا و چراه برزرگ

باکدست (قنات س ال) برای آب لولهکشی برز  ،در سالهای خشکمالی بردون آب اسرت امرا براز
ه در سالهای آبمالی دود  31لیتر در ثانیه آبدهی دارد .آب این چشده در کنار آب زاینردهرود،
ضدن شرب زمینهای اطراف ترا کاشران و راونرد هر مریآمرده اسرت .مالکیرت آن طبرق اسرناد،
چندصدساله است و عدده آب آن در روزگاران گذشته ،با های میان روستا و محلرۀ سررگاول را ترا
دروازۀ شهر مشروب میساخته است.
 .۱3کشمه کُنّاغَر (= کُنداغر) :در قمدت غربی رودخانه سیل فصلی «کسریا» و از پرایین برین
دامنۀ کوه میجوشد آبدهی آن در سالهای خشکمالی و آبمالی فرق چنردانی نردارد و ردود 3
لیتر در ثانیه است .با ها و زمینهای اطراف چشرده در مزرعرۀ چُنّراغر را مشرروب مریسرازد .ایرن
چشدهها در گذشته ،محل آبشصور ا شام و و وش بوده است و از زمان ا داث برا هرا و کاشرت
درختان ،چندصد سال پیش دارای مالکیت خصوصی شده است.
 .4کشمۀ هنداغر(= هنّاغر) :در فاصلۀ دوازدهکیلرومتری ،چشردۀ چنرداغر و در پایران رودخانرۀ
معروف «کسیا» از درون شکاف کوهها میجوشد .این چشده ه در سالهای خشکمالی و آبمرالی،
دود  8تا  5لیتر در ثانیه آبدهی دارد و عددتا برای آبشصور و وش و ا شام کاربرد داشته اسرت.
بهتازگی در ممیر رودخانه ،درختان گردو کاشتهاند که آب چشده آنها را مشرروب مریسرازد .ایرن
چشده بهصورت رسدی به ثبت نرسیده است ،ولی مالکانی براساس درختان گردو دارد.
 .۱5قنات بزرک علیا :در باکدست شهر برز و پایین مزرعرۀ «قاسروره» قررار دارد .ایرن قنرات
دارای چند لقه چاه است که در امتداد درههایی

ر شدهاند .اما در قیقت چشدهای برزرگ اسرت

که بزرگترین مرکز آبدهی منطقۀ برز میباشد و تقریبا یات مردم و با های عددۀ بررز بردان
وابمته بوده است .در سالهای آبمالی تا دود یکصد لیتر در ثانیه آبدهری دارد کره در سرالهرای
خشکمالی به  45لیتر در ثانیه مریرسرد .قردمت مالکیرت چندصدسرالۀ قنرات در قبالرههرا و اسرناد
مشص
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است .دقیقترین و کاملترین آبنشان منطقۀ برز مربوط به ایرن قنرات اسرت کره تری

کمانی که چند دقیقه از این آب را ه داشتهاند در آن ثبرت شرده اسرت .هرچنرد از چندصرد سرال
پیش ،آبنشانههایی وجود داشته است ،آبنشان جام این قنات را در سالهرای آغرازین کومرت
رضاشاه ،معتددان و بزرگانی مانند ارباب ماشاءاهلل خیرخواه و مر وم مال آقرا محدرد منرزوی تنظری
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لیتر در ثانیه میرسد .بر طبق اسناد رسدی و عادی ،مالکیتی چندصدسراله دارد و بصشری عدردهای از
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کردهاند و هنوز ه مال و مأخذ بررسی اسناد رسدی و عادی برز است .آب این قنرات از محلرۀ
باغمتان تا پایین محلۀ سرگاول را مشروب میسازد .ه ت محلۀ اصلی برز از آب این قنات بررای
با ها و زمینها است اده میکنند .تقمیدات دقیق روزانه بهصورت «روزقه» دارد کره در بصرش دیگرر
مقاله بدان اشاره میشود.
 .۱6قنات سُفالی برزک :در فاصلۀ دویمتمتری پاییندست قنات علیا در سدت راسرت محلرۀ
باغمتان است ،اما پس از سیل بزرگ  ۱335دیگر آبدهی چندانی نداشته است .در سالهای اخیر برا
ر چاه در محل قنات ،آب آن بهعنوان آب لولهکشی در دود  31لیتر در ثانیه برداشت میشود.
این قنات نیز به گواه اسناد رسدی و عادی ،مالکیتی کاقرل یکصدسراله دارد کره برا اجدراع نظرر
مالکان عدده و معتددان برز  ،برای آب شرب عدوم مردم وقف شده است.
 .۱7کشمه گَرون (پریان) ( :)Garuunدر سدت راست جادۀ اصلی برز و پریش از ورود بره
مرکز شهر در دامنۀ کوه میجوشد .اکنون این منطقه با نام «گلدشت» معروف اسرت .میرزان آبدهری
چشده در دود  ۱8لیتر در ثانیه است که در سالهای خشکمالی ه  ،آب آن هدرین انردازه اسرت.
آب این چشده با های زمینهای مزرعۀ پریان در پاییندسرت جرادۀ بررز را مشرروب مریسرازد.
بهتازگی آب کارخانههای ساختهشده در منطقۀ گلدشت را نیرز ترأمین مریکنرد .ایرن چشرده نیرز از
صدها سال پیش مالکیت خصوصی داشته است .شایان ذکر است که چندین چشدۀ کوچرک نیرز در
مزرعۀ پریان جریان دارد که بهلحاظ دوری از اطالۀ کالم ،از ذکر آنها خودداری میشود.
 .۱2کشمۀ تلخآبه :که در قمدت غربی جادۀ اصلی برز و مقابل مزرعۀ پریان در پایین دشرت
سده واق شده است .دود 6تا 7لیتر در ثانیه آبدهی دارد .آب این چشده شور است و زمرینهرای
کشاورزی روستای نابر برز را مشروب میسازد.
 .۱9کشمههای رودخانههای باالدست برز در منطقۀ قاسوره و دَمِ قاشون که شامل دو بصرش
عدده است:
الف .رودخانه ریزآب :در اوایل سال آب فراوانی دارد و به دود  51لیتر در ثانیه میرسرد و در
تابمتان ه

دود  81لیتر در ثانیه آبدهی دارد.

ب .رودخانۀ بیداک :این چشدهها ه در آغاز سال آبدهی فراوانی دارد و هر در تابمرتانهرا
دود  ۱5لیتر در ثانیه آبدهی دارد.
مآدوع این آبها مزارع مصتلف قاسوره و دَم قاشون را مشروب میسازند.
در بصشهای باکتر و در فاصلۀ دود  ۱1کیلومتری محلرۀ باغمرتان بررز هر چشردههرایی
گوناگون از درون درهها میجوشند برای مثال میتوان به چشدۀ «وسیون» اشاره کررد کره مزرعرهای
کوچک در هدان منطقه و در پشت روستای آزران را مشروب میسازد.
هدچنین چشده و قنات معروف «ویشنگ» برز در دامنرۀ کروه چرال کره آب آن اخیررا بررای
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چشدههای دیگری ه در بصش باکدست غربی بررز و باکدسرت زیرارت وجرود دارنرد کره
«گُروس»« ،چُغاده»« ،کاکلون»« ،بُدبَزوجه» و ...نام دارند و هرکدام از یک تا سه لیتر در ثانیه آبدهری
دارند .بهطور کلی ،هدۀ درههای کوچک و بزرگ باکدست بررز  ،چشردههرایی دارنرد کره بعزری
درختان و باغات و بعزی بهعنوان آبشصور ا شام مورداست اده قرار میگیرند.
چنانکه ذکر شد ،براساس اسناد رسدی ادارۀ ثبت اسناد کاشان ،برز

دود  35سنگ (= رشرته)

آب ثبتی دارد و نیز دود  81رشته (= سنگ) چشدۀ غیررسدی که درمآدوع در سالهرای آبمرالی
و خشکمالی بهطور متوسط از  811تا  411لیتر در ثانیه آبدهی دارند .با این ماب ،منطقرۀ بررز
در کویر مرکزی ایران بهعنوان پرآبترین منطقه به ماب میآید.
 .2روزقههای برزک
واژۀ روزقه ( )ROWZEGHEواژهای محلی است که در فرهنگهای رایج زبان فارسی بهکرار نرفتره
است و بهنظرر مریآیرد واژهای قردیدی در فارسری دری باشرد .برهنظرر نگارنرده ،ازآنآاکره مبنرای
تقمی بندی آب در نظام آبیاری روز بوده است ،واژۀ طاق (= تاق) که ه در ترداول عامره برهمعنری
روز و ه در زبانهای اروپایی مانند آلدانی (تاق = )taaquبهمعنی روز آمده اسرت ،در کنرار روزقره
کاربرد دارد .پس روزقه منموب به روز است و در اصطال ات آبیاری ،یک شبانهروز سره آب هرر
قنات یا چشده را روزقه میگوینرد و برهتناسر

نروع زمرینهرا و مقردار آب و گرمرای منطقره ،در

مدارهای  ۱3-۱8-2روز در گردش بوده است .اما آنچه امروزه رایجتر است و قناتها ،چشردههرای
اصلی را شامل میشود ،هدان مدار سیزده شبانهروز است که ات اقا با ذهنیت اساطیری کهرن ایرانیران
مبنی بر تقمی سال به دوازده مراه یرا آغراز سرال بره  ۱8روز و یرک روز برهعنروان رد واسرط یرا
سیزدهبهدر مطابقت دارد .به هر ال ،دور کامل هدان دوازده روز و یک روز واسطه را کره برهعنروان
روزقۀ میان محموب میشود ،در نظر میگرفتند.
بهنظر نگارنده ،نصمتین نظام تقمی بندی آب باید به قنات علیای برز مربوط باشد زیرا دشرت
بزرگ منطقه و آب آن ،اقتزای چنین نظدی را داشته است .چنانکه از چند صد سال پیش تا امرروز،
این آب و امال  ،چندین هزار مالک و بهرهبردار داشته است که بهطور مرت  ،برهصرورت ارثری یرا
و مالک آب و ملک میشدهاند و هرچند سال یک بار باید آبنشران تنظیدری
خریدوفروش ،صا
دقیقی نوشته می شرد .بنرابراین ،وجرود نظرام تقمری دقیرق آب و روزقرهبنردیهرای مشرص نیرز
اجتنابناپذیر بود .درضدن ،قباله ها و اسرناد چندصدسرالۀ اخیرر هدچنرین نظر و انتظرامی را نشران
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میدهند .به هر جهت در اینآا نام روزقههای برز را اختصاصا مربوط به قنات علیا و چشردههرای
زایندهرود و ا ددآباد است ،میآوری و مملدا چشدههای کوچکتر تاب هدین روزقرههرا همرتند و
بعزی از چشدههای کوچک محلی ه که مالکان کدتری دارند ،تاب روزقهبندی کلی نیمتند.
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شرب به برز منتقل شده است.
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خاطرنشان میشود که نامهای مصتلف براساس نام مالکان قردیدی بروده و بعزری نرامهرا ماننرد

«میان»" یا «سر» ،هدان یک روز اضافه یعنی سیزدهدین روز است .روزقههای آب قنات واژۀ میران و
روزقههای آب زایندهرود «سر» آمده است.
الف .نا روزقههای آب قنات علیای برزک
 .۱روزقۀ سَر (نصمتین روزقه)  .8روزقۀ رئیس خلیل  .3روزقۀ یادگاری  .4روزقرۀ فزرلی .5
روزقۀ مهری  .6روزقۀ رئیس میر اجی  .7روزقۀ قباد  .2روزقۀ مقصود یرارعلی  .9روزقرۀ رئریس
نعدت  .۱1روزقۀ رئیس قاسدی  .۱۱روزقۀ علی شدمی  .۱8روزقۀ علی ا ددی  .۱3روزقۀ میان
ب .روزقههای آب زایندهرود ،کشمۀ احمدآباد ،قنات در ،پاکناران و...
 .۱روزقۀ سَر (نصمتین روزقه)  .8روزقۀ رئیس باقی  .3روزقۀ گنآی  .4روزقۀ رئریس اسردی
 .5روزقۀ بیبی آقاجونی  .6روزقۀ رئیس نعدت  .7روزقۀ رئیس علیان  .2روزقۀ رئریس خلیرل .9
روزقۀ رئیس میر اجی  .۱1روزقۀ رئیس قاسدی  .۱۱روزقۀ اول جدیلی  .۱8روزقرۀ دوم جدیلری
 .۱3روزقۀ آخر جدیلی
گ تنی است که هرچند این روزقهها براساس نرامهرای مشرص

و بعزری بره نرام اشرصا

و

خانوادههای قدیدی رق خوردهاند ،امروزه هر روزقه دارای مالکان متعددی است کره گراهی در یرک
روزقه ،بیش از چهل مالرکِ آب وجرود دارد کره آب آن هرا توسرط سررطاق یرا برزگرر مربروط بره
زمینهایشان پرداخت میشود .معدوک شروع روزقهبندی در آغاز سال است کره طبرق عررف قردی ،
آب قنات علیا از هدان روز اول سال نو یعنی اول فروردین ماه شروع میشود و ترا اواخرر آبران مراه
این روزقهبندی و نظ برقرار همت.
به روز پایانی روزقه ،روز «عین» میگویند که معدوک پانزده آبان ماه است و باید گندم یرا جرو
را تا این زمان کاشته و آبیاری اولی را انآام داده باشند .گاهی نیز مصصوصرا بررای آب زاینردهرود و
سایر چشدهها با توافق مالکان ،نصمتین روز روزقه توسط رسانههای مربروط کره در قردی جرارچی
محل بود ،اعالم میشود و تا میانۀ پاییز ادامه مییابد .در فصل زممتان ،آب اصطال ا «هرز» مریشرد
و نظام روزقهبندی وجود نداشت ،اما در سالهای اخیر بهدلیل وجود استصرهای برزرگ هدران نظرام
روزقهبندی گاهی در سالهای خشکمالی در زممتان ه ادامه دارد.
 .۳متولیان و کارگزاران آب
براساس آنچه در یکی دو قرن اخیر ،اسناد و آبنشانها نشان میدهند ،مآدوعۀ مالکان عدردۀ آب و
صا بان امال در شوراهای محلی که داشتهاند ،افرادی را بهعنوان صا

نظر یا کارشناس در امرور

آب و آبیاری انتصاب میکردند و براسراس نظرر آنران ،سررطاقهرایی بررای نظرارت و هردایت آب
بهسوی زمینها و باغات در نظر میگرفتند .این افراد با دریافت مبالغی مشص

بررای رقالز دره،

که در قدی مقداری گندم یا جو بود ،آب هر مالک خردهپا یا عددهمالک را تحویرل او مریدادنرد .در
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در ازای کارشان بهصورت روزمزد یا سالیانه مقداری گندم یا جو دریافت میکردند.
البته گاهی نقش سرطاق و برزگر یکری برود و بعزری از مالکران خرردهپرا هر  ،زمرین خرود را
خودشان آبیاری میکردند که در این صورت ،مزد برزگری را ندیپرداختند .به هر ال هرر طراق یرا
شبانهروز آب ،الزاما یک سرطاق باید داشته باشد و گرنه نظ آبیراری بره هر مریخرورد .مآدوعرۀ
سرطاق ها و برزگران و مالکان ه زیر نظر کدخردا قررار داشرتند .وۀی رۀ کدخردا ایرن برود کره برا
ه فکری و مشورت مالکان عدده و ندایندگان دولت ،از ق و قوق هده طبق قانون دفاع کند.
کدخدا درواق ه ندایندۀ دولت و ه ندایندۀ مالکان و رعایا بود و در صرورت برروز هرر نروع
مشکل یا اختالل در امور آب ،باید ه پاسصگوی رعایا و هر پاسرصگوی ادارات کرومتی باشرد.
درضدن ،جد آوری مالیات مالکان زمین و آب که براساس مقدار مالکیرت آب تعیرین مریشرد ،بره
عهدۀ کدخدا بود و کومت هرگز بهصورت ممتقی با رعایا و مالکان طرف ندیشد .گ تنری اسرت
این کار یکی از وۀایف کدخدا بود و وۀایف دیگر مثل قزاوتهرا و داوریهرا در رل اخرتالف،
سربازگیری و ظ امنیت امال و قناتها ،کیروبی جویها و هرر کرار اجتدراعی یرا سیاسری در
روستا را ه عهدهدار بود که در مقالهای جداگانه برا عنروان «جایگراه کدخردا و نظرام کدخردایی در
برز » به آن پرداخته شده است .قی نیز بهعنوان قوق کدخردایی از مالکران دریافرت مریشرد و
کومت هیچ مزد و قوقی به کدخدایان ندیپرداخت.
در سالهای اخیر ،برای تنظی اسناد ثبتی امور آب یا دعاوی مربوط به آب هر  ،کدخردا وۀی ره
داشت به ادارات مربوط مراجعه کند و ممائل را سامان دهد .منطقۀ برز ه بهلحاظ کارکرد وسری
و نظام آبیاری گمترده ،بدین لحاظ بمیار مه بوده است و چنانکه پروندههای ثبتی ادارۀ ثبرت اسرناد
کاشان نشان میدهد ،از هدۀ مناطق و روستاهای اطراف بیشتر پروندۀ ثبتی دارد.
پیش از اکدیت رضاشاه پهلوی و تا اواخرر دورۀ قاجاریره ،نظرام آب و آبیراری در بررز  ،بره
گواهی اسناد و قبالههای موجود و آبنشانها ،کامال محلی بود و طبق تصدیدات شرورای مالکران و
نظارت کدخدا ،یک رو انی موردقبول هدگان انآام میشد و تا آن زمان چندین آبنشان و صردها
سند و قبالۀ آب و ملک وجود دارد که نظ و نظام دقیق کار را نشان مریدهرد چنرانکره سره آب
مالکان عدده و خردهپا را تی تا چند دقیقه بهخوبی ثبت و ضبط کردهاند .این آبنشانها و قبالرههرا
با نظارت دقیق کدخدا و رو انی معتدد و شورای مالکان و آگاهی رعایای خردهپرا تنظری مریشرد
بهگونهای که بعد از تحریر و ثبت ،هیچگونه شرکوشربههای از هریچکرس در آن وجرود نداشرت و
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هیچکس ندیتوانمت تی یک دقیقه ه آن را ک و زیاد کند .درواق کرار ایرن شرورا و ممرِوکنِ
آب نشان از ادارات ثبت اسناد امرروز دقیرق برود .هرگراه مرالکی فروت مریشرد یرا تقمری ارث یرا
خریدوفروش و مصالحهای انآام میگرفت ،تدا باید امزای معتددان شرورا و کدخردا و رو رانی
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کنار این سرطاقها ،کارگرانی فصلی بهعنوان برزگر ،معدوک زمینها را آبیاری میکردند و اینهرا هر
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معتدد را پای برگه داشته باشد وگرنه سند یا قبالۀ او رسدیت نداشت.
پس از دورۀ رضاشاه نیز دقیقا وض به هدین منوال ادامره یافرت و آبنشرانهرا و اسرناد جدیرد
تنظی میشد ،با این ت اوت که با آمدن قوانین جدید ثبت اسرناد ،برهتردریج هدران اسرناد قردیدی و
آبنشانها که مورد تأیید کدخدا و شورای مالکان و رو انی معتدرد برود ،بره مرأموران و ممرِوکن
ادارۀ ثبت اسناد ارائه میشد و با تأیید آنان در دفاتر ثبت رسدی به ثبت میرسید و بر ایرن اسراس در
برگههایی رسدی ،سند ثبتی به مالکان میدادند اکنون صدها سند ثبتی مربروط بره آب در بررز در
اختیار مالکان قرار دارد .از سال  ۱891شدمی تا سالهای آغرازین انقرالب اسرالمی ایرران ،متولیران
اصلی آب قنات علیا و سایر چشدههای باکدست برز مر وم ارباب ماشراءاهلل خیرخرواه برهعنروان
کدخدا و معتدد شورا و مر ومه ثقة اکسالم مال محدد منزوی برزکی برهعنروان رو رانی معتدرد و
ناۀر شرعی در دود نی قرن ممتدرا فعالیت داشتهاند و تدام اسناد و آبنشانها و قبالرههرای مهر
آب و اسناد رسدی با تأیید و امزای آنان ثبت و ضبط میشد و در مناطق پاییندست مثل زاینردهرود
و چشدۀ ا ددآباد و سایر چشدههای پایینی ،باز هر مر روم اربراب ماشراءاهلل خیرخرواه برهعنروان
کدخدا و مر وم آت اکسالم سید عبدالکری سیادت برهعنروان رو رانی معتدرد ،آبنشرانهرا و
قبالهها را تنظی میکردند که هنوز ه هدان اسناد و آبنشانها موردقبول هدگان همتند.
 .۴فرهنگ آب و آبیاری در برزک (اصطالحات)
نظام آب و آبیاری خودبهخود بهمثابه یک فرهنگ کامل مردمی است که با تدام نهادها و سازمانهرا و
زیمت و معیشت مردم ،از قدی تا امروز گره خورده است ،بنابراین میتوان در ارتباط با ایرن نظرام،
نظامهای دیگری را ه معرفی و شناسایی کرد .چنانکه تشبیهات و استعارات و کنایرات مصتل ری را
میتوان در پیوند با نظام آب و آبیاری ارائه کرد که خود دیثی م صل دارد ،اما اکنون بره بصشری از
فرهنگ آب و آبیاری که این نظام با آن پیوند دارد میپردازی .
این فرهنگ لغوی و کنایی شامل اصطال ات و واژگانی است که مالکان و رعایا و عدروم مرردم
از قدی در ارتباط با آب ،آنها را بهکار میبردهاند و بدون وجرود ایرن فرهنرگ ،سریر و نظرام آب و
ف گمرترده برر ایرن نظرام و فرهنرگ،
آبیاری در برز شکل ندی گیرد .نگارنده برا توجره بره اشررا ِ
بهصورت ذهنی آنچه را بهنظرش رسید ،اعالم میدارد تا انشاءاهلل در آینرده بتروانی برا یرک تحقیرق
میدانی و پرسشنامهای ،فرهنگ ممتقل آب و آبیاری برز را ارائه کنی و در د مقدور فعرال معرانی
و م اهی هدۀ آنها را ه بیان میکنی .
ا آب افتادن به زمی  :وقتی بود که در اثر سمتی خا یا دیوارۀ جوی آب ،آب وارد زمینهرای
کنار جوی میشد و بهویژه در فصل بهار یا پاییز برای زمین و محصرول زیران داشرت .برهاصرطالح
میگ تند «آب به زمین افتاده است».
ا آب بخش :برای چشدهها و قناتهایی بهکار میرفت که بریش از یرک جروی آب داشرتند و
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رعایت عدل ،باید وضچهای کوچک در مدخل ورودی آب ساخته مریشرد کره سرطح آب آرام و
بدون رکت باشد .آنگاه از خروجیهایی که نامش «برره» (= وره) برود ،آبهرا بره مقردار ممراوی
خارج میشد .مه ترین آب بصش برز مربوط به قنات علیاست و در محلۀ کارگاه قرار دارد ،ولری
برای آب زایندهرود یا جاهای دیگر اصطالح «سرِبند» را بهکار میبرند.
ا آب برداشت یا نداشت زمی یا جوی :اصطال ی بود برای مقدار آب جراری در جروی کره
اگر مناس بود میگ تند «جروی آب را برمریدارد» یعنری گنآرایش دارد و اگرر زیراد برود ،جروی
گنآایش نداشت و برای زمین و محصوکت کشاورزی ،اگر زمین مناسر و پرر کررده برود خروب
سیراب میشد میگ تند «زمین آب را برداشته است».
ا آببست  :عدلی بود که برزگر یا سرطاق یا مالک آب انآام میداد و بهاصطالح آب موردنیراز
یا ملک خود را تحویل میگرفت .به این کار آببمتن میگ تند .هدچنین وقتی که آب تدام مریشرد
و برزگر آن را قط میکرد ،این اصطالح را بهکار میبردند و میگ تند «آب را بمتهانرد» یعنری قطر
کردهاند.
ا آب به کلی بست  :نوعی کنایۀ ایدایی است یعنی کرار بیهروده کرردن و زمینری کره محصرول
ندارد آبیاری کردن.
ا آب کاالب :برای هر طاق یا روزقهای مقداری آب اضافه برر سره مالکران از قردی در نظرر
گرفته بودند تا هنگام انتقال آب و تقمی آن بین مالکان ،سرطاق در پایران کمرری نداشرته باشرد ،در
برز ه این آب مصصو ِ قنات علیا بوده است.
ا آب حما  :به مقدار آبی اطالق می شد که باید بررای مصرزن درام عدرومی توسرط سررطاق
پرداخت شود و این آب درواق نوعی وق ی بود کره در بررز فقرط مصصرو

آب قنرات علیرا و

چشدۀ ا ددآباد بوده است .هدچنین به فاضالب دام ه «آب دام» میگویند که ربطی بره نظرام
آبیاری ندارد.
ا آب خوردن :اصطال ی بود که بعد از تحویل دادن آب بره صرا

ملرک کراربرد داشرت و

میگ تند «آبت را خوردهای» .هدچنین برای زمین ه بهکار مریرفرت« :ایرن زمرین آبرش را خرورده
است ».نیز گاهی جنبۀ من ی و اعتراض ه داشت و به برزگران و سرطاقانی که ملک را درسرت آب
ندیکردند میگ تند «فالنی آب زمین مرا خورده است» یعنی به دیگران فروخته یا به ملرک خرودش
برده است.
پژوهشنامه کاشان
شمارۀ نهم (پپاپی )1۷
پاییز و زمستان 1931
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ا آبدزد :اصطال ی بود برای کمانی که از جریان آب در ش

و وقت و بیوقت سوءاسرت اده

مریکردنررد .بره ایررن افرراد« ،آبدزد» مرریگ تنررد و معدروک برزگررران و سررطاقان چنررین افرررادی را
میشناختند .هدچنین این اصطالح برای جوهایی که زیاد ن وذپذیر بودند ،بهاصطالح میگ تنرد «ایرن
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معدوک در جایی مشص

آب را تقمی میکردند که به دو یا چنرد جروی هردایت مریشرد .بررای
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جوی آبدزدی دارد».
ا آبدستی :اصطال ی بود برای مقداری آب که برزگران یا مالکان ،به ه قرض میدادند و در
روزقههای بعدی پس میگرفتند .به این اصطالح ،آب قرض دادن ه اطالق میشد.
ا آب دوون (= دوان) :زمینها و امال شی داری بودنرد کره آب برهآرامری در آنهرا جریران
نداشت و خیلی سری  ،آب به پایان ملک یا کردو میرسید .معدوک چنین زمینهایی محصول خروبی
نداشتند و مه ترین مشکل زمین ممطّح بودن و ک شری
زمینهایی برای سرطاقها و برزگرها مناس

برودن ممریر آبیراری اسرت ولری چنرین

بود.

ا آب روزقه :یعنی آبی که در یطۀ نظام خرا

آبیراری قررار دارد ،معدروک در فصرل بهرار و

تابمتان آب روزقه بود یعنی دقیقا با ماب و کتاب به زمینها مریرفرت و هررکس براسراس سره
مشص

آب را میبمت.

ا آبسالی :به سالهایی میگ تند که آب چشدهها و قناتهرا فرراوان مریشرد و گراهی نیازمنرد
روزقهبندی یا سهدیهبندی نبود .در این سالها بین کمرانی کره مالرک آب بودنرد و کمرانی کره آب
نداشتند فرقی نبود.
ا آب سیل :آبی بود که معدوک با بارندگی زیاد در رودخانهها و جویها روان میشرد .ایرن آب
برای آبیاری محصوکت کشاورزی و باغات بمیار ضرر داشت و محصول و درخت را میخشرکاند،
ولی برای زمینهای گِلی و شنبوم است اده میشد.
ا آب غسالخانه :ه مانند آب بنایی ،وق ی است و هروقت کزم میشرد ،بایرد سررطاق بردون
عذر و بهانه آن را بپردازد.
ا آب قرضی  آب دستی.
ا آب گلکاری :مقدار آبی بود که از آغاز تقمی بندی و روزقهبندی در قررنهرا پریش در نظرر
گرفته بودند و مانند آب دام بهنوعی وق ی بود و هر سرطاق موۀف بود در صورت نیراز آن را بره
بهرهوران بنّایی بدهد .این آب نیز فقط مربوط به قنات علیای برز است.
ا آب ناودان :آبی بود که از ناودان پشتبامها جاری و در جویها روان میشد .در اوایرل بهرار
گاهی برای آبیاری بعزی از زمینهای بیآب مورد است اده قرار میگرفت و ک ضرررتر از آب سریل
بود.
ا آبِ هرز :آبی که صا

مشصصی ندارد و در نظام روزقهبندی نیمت ،معدوک اوایرل بهرار و

اواخر پاییز آب از محدودۀ نظام آبیاری خارج میشد و بهاصطالح هرز برود و هررکس نیراز داشرت
بدون قاعده از آن است اده میکرد .این اصطالح در مقابل آب روزقه بهکار میرفت.
ا آبخورشدن :اصطال ی بود بررای آبیراری زمرین ،وقتری کره زمرین خروب آبیراری مریشرد،
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از عبور آب ،دیگر آب اضافه جذب ندیکرد ،اصطالح آبصورشدن را بهکار میبردند .هدچنین گاهی
برای استصرهای ذخیرۀ آب ه این اصطالح کاربرد دارد.
ا آبنشان :صورتی دقیق از مقدار مالکیت مالکران از آب یرک قنرات یرا چشرده کره براسراس
روزقههای مشص

در کاغذ یا دفاتری نوشته میشرد ،ازآنآاکره در قردی اسر و فامیرل مشرص

وجود نداشت ،نام مالکان را براساس نام پدر یا مادر یا اجداد و یا نام مشهور شرص

مرینوشرتند و

معدوک هرچند ده سال باید دوباره آبنشان جدید نوشته شرود ترا جابرهجرایی آبهرا و تقمریدات
میراثی و مالکان جدید در آنها ثبت شود .آبنشانها در ک اسناد معتبر محلی بودهانرد و صرحت
و اطدینانِ قبالهها و اسناد محلی ه منوط به مطابقت داشتن آنها با آبنشانها بود .معدوک آبنشران
در دو نمصه تعیین میشد که یکی در اختیار کدخدا و دیگری در اختیار مالی معتدد مردم بود.
ا ارباب :به مالک آب یا زمین اطالق میشد که یا اربابان شهری و صا بان عددۀ امرال و آب
بودند یا دهقانان زمیندار ،اما در نظام آبیاری برز بهصورت مآاز با عالقۀ خا
ارادۀ خا و در نی قرن اخیر اختصاصا منظور ارباب ماشاءاهلل بوده است

 ،یعنی ذکر عرام و

ا اَماره (یا عماره؟) :زمینی بود که غالتی مانند جو یا گنردم در پراییز در آنهرا کاشرته بودنرد و
آمادۀ آبگیری نصمتین بود .به این زمینها اماره میگ تند.
ا اماره آب گرفت  :یعنی عدل آبیاری زمین کشتشدۀ پاییزی.
ا بار برزگری  برزگر
ا باالبند و پایی بند :جاهایی بودند که جوشش آب چشدهها در امتداد ه در کنار رودخانرههرا
وجود داشت و در مواق آبمالی بهصورت جداگانه و در مواق خشکمالی با هر مورداسرت اده قررار
میگرفت .این اصطالح مربوط به آب چشدۀ بزرگ زایندهرود بود.
ا برزگر :شصصی است که از طرف سرطاق یا شرورای مالکران بررای آبیراری مرزارع و باغرات
تعیین میشود و تدا باید نظام آبدهی و آبیاری هدۀ محصوکت را بداند.
ا برزگری :به شغل برزگر می گ تند و ق یا بار برزگری هر مرزدی برود کره بایرد بره برزگرر
پرداخت میشد  .برزگر
ا بَند :جایی است که آب را به جوهای مصتلف هدایت میکنند یا جایی است که جلوی جروی
آب را ممدود میکنند .هدچنین در زمینهای شی دار بررای هردایت آب بره بصرشهرای پرایین ،از
پژوهشنامه کاشان
شمارۀ نهم (پپاپی )1۷
پاییز و زمستان 1931
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مآدوعهای از سنگهای پلکانی است اده میکنند و گاهی ممیر ده تا بیمتمتری شی دار را اینگونره
سنگچین میندایند .نیز به سدهای کوچک ممیر رودخانه ه بند میگ تنرد چنرانکره بعرد از سریل
بزرگ سال  ،۱335بندی بزرگ بر روی رودخانۀ ا ددآباد برای هردایت آب بره زمرینهرای داخرل
مناطق ممکونی محلۀ س َرگاول تأمین شد که هنوز ه آثار آن باقی است .نیز در پایین رودخانره و در
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بهاصطالح میگ تند زمین آبصور شده است .هدچنین جوی خشک یا تازه با جوی پَزنره را هر بعرد
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آسیاب ،بندی برای انحراف آب به جوهای اصلی ساخته شد که در سیل چنرد سرال پریش تصریر
شد و اکنون بند بتنی ساختهاند.
ا بِرِه (= وِره)  وار :هدان چهارچوبهای فلزی با ص حات فلزی اسرت کره جلروی آب را
میگیرد و کار هدایت آب را به جوهرای مصتلرف انآرام مریدهرد .در قردی ایرن چرارچوبهرا و
ص حات ،چوبی بودند.
ا بغلبند :به کمانی و مالکانی خردهپا اطالق میشد که باید آب مِلکشان را از مالکران عدردهترر
بگیرند ،گاهی نیز چندین مالک خردهپا گاهی تا بیمت ن ر یا ه یک طاق یا روزقۀ آب را دارند کره
به هدۀ اینها بغلبند یعنی شریک طاق آب میگ تند.
ا بیآبه :اصطال ی بود برای زمینهایی که آب مشصصری در آبنشران یرا اسرناد آب نداشرت.
معدوک بعزی از زمینها به جهت تازه تأسیس بودن یا موات بودن ،از قدی برای آنهرا آبری تعیرین
نشده بود و مالک مآبور بود از کمانی که صرا

آب همرتند ،آب قررض کنرد و یرا زمرینهرایی

بودهاند که صا بان آن ها ،آب مربوط به ملرک را جداگانره فروختره برود ،بره ایرن امرال «بریآبره»
میگ تند .هدچنین این اصطالح به صا بان چنین امالکی ه اطالق میشد ،مرثال مریگ تنرد فالنری
بیآبه است.
ا بیخوابی :معدوک برزگران و سرطاقان و بعزی از رعایا باید هنگام آبیاری در ش

بریخروابی

بکشند و بهجای آن ،روز بعد را بصوابند.
ا پَزنِه :اصطال ی بود برای زمینها ،باغات و محصوکتی که اولین آب را نصوردهاند.
ا پَزنِه :به زمینی اطالق میشد که مدتی آب نصورده برود یرا محصرولی کره بایرد اولرین آب را
بصورد.
ا پَزنه درآوردن :اصطال ی بود برای نصمتین آبیاری محصول مثال اولرین آب بهراری گنردم و
جو یا اولین آب بعد از کشت سی زمینی در بهار و هدچنین برای با ها و گلمتانهرا ،اولرین آبیراری
را پزنه درآوردنی میگ تند و در این نوبت ،زمین چند برابر نوبتهای عادی آب کزم داشت.
ا پَنداب :سلخ کوچکِ بمتهشده در ممیر رودخانهها و جویها بود که گاهی بهصورت طبیعری،
چند متر آب در آن جد میشد و گاهی ه برای جد شدن آبهای ک ا رداث مریشرد .درکرل
جد شدن چندین سانتیمتر آب روی ه را پنداب میگ تند ،و اگر زمین زراعی هر بمریار پررآب
میشد ،میگ تند «پنداب» شده است.
ا پُوز ( :)powzجد شدن علفهای زاید و خار و خاشا در ممیر جوی آب بود کره باعر
میشد آب به کندی پیش رود یا منحرف شود و وۀی ۀ برزگر و جوی پا ،برطرف ساختن این پوزهرا
بود .معدوک در اوایل بهار که اولین آب به جوی بمته میشد و نیز اواخر پاییز که برگهرای درختران
میریصت ،پوز پدید میآمد.
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زمان از آبنشانها ذف میشده است که پیداکردن جای آن ،گاهی کاری غیررمدکن برود .بره ایرن
امر اصطال ا پریدن آب میگ تند یعنی فالنی یا فالن زمین آبش پریده است یعنی گ شده است.
ا تِقِله :چوبی گرد و مدور بود که آن را در درون کورۀ خروجی آسیاب نص

میکردند ترا هر

مقدار آب خروجی کدتر شود و ه فشار کزم بررای چرخانردن تروربین چرری آسریا فرراه شرود.
(یادآوری میشود تقله نوعی چوب گرد لقهمانند بود که یک سر طناب را بدان مریبمرتند و بررای
بمتهبندی پشتههای هیزم یا دستههای گندم ه است اده میشد).
ا تاب آوردن :اصطال ی بود مربوط به جویها و نهرها کره نظیرر آب برداشرتن اسرت یعنری
جوی آب گنآایش و تحدل مقدار آب جاری در آن را دارد .نیز این اصرطالح بررای محصروکت و
گیاهان کشاورزی ه بهکار میرفت ،بدین شیوه که طاقت و توانایی محصوکت بمته به نروع زمرین
در نوبت آبدهی مت اوت بود و بعزی محصوکت تاب گرما یا آبیاری طوکنی را نداشتند.
ا تندآب :اصطال ی بود برای بعزی جوها در ممیر شی دار که بره سررعت آب را بره مقصرد
میرساند .برخالف بعزی جویها که سنگین آب و کندآب بودند و ساعتها طول میکشید تا یرک
ممیر چند کیلومتری آب به مقصد برسد.
ا تنوره :به مصزن اصلی آب ورودی به چری آسیاب اطالق میشرد ،تنرورههرا معدروک الرت
قیفمانند داشتند .یعنی سطح پایینی آن کدتر از نی متر و سطح باکیی گاهی ترا چنرد مترر ممرا ت
داشت .ارت اع تنورهها از  5تا  ۱1متر بود و با این ارت اع فشار آب کزم برای تروربین یرا چرری آسریا
فراه میشد .تنوره جزئی از ساختدان آسیاب بود و کامال به آن متصل میشد که هنوز ه در چنرد
جای برز وجود دارد.
ا جریب :اصطال ی است برای پیدایش و مما ت زمرین کره ممرا ان برهکرار مریبردنرد .در
برررز  ،هررر جری ر

معررادل ده ق یررز و در نظررام متریررک امررروزی  585مترمرب ر اسررت .هدچنررین

اصطال ات «جری » و «ق یز» را برای آب ه بهکار میبردند مثال یک جری
ق یز آب چشدۀ زایندهرود و. ...

آب قنات علیا یا پرنج

ا جوبرو ( :)roo juubمعدوک در اوایل بهار و گاهی وسط تابمتان ،بررای تدیزکرردن انهرار و
آزاد ساختن ممیر آب ،اعالم «جوبرو» میشد که این کار رسدا برهعهردۀ کدخردا برود و جرارچی
محل در پشتبامها با صدای بلند اعالم میکرد و مالکان و رعایا موۀف بودند در ایرن کرار شررکت
پژوهشنامه کاشان
شمارۀ نهم (پپاپی )1۷
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کنند .بهتازگی این کار توسط مالکان عددۀ آب و توسط بلندگوی مماجد اعرالم مریشرود .در زمران
قدی  ،پس از مراس جوبرویی ،کدخدا شصصا به تدرام جرویهرا و محرل چشردههرا سررمیزد و
کوتاهی مالکان را در جوبرویی به آنان گوشزد میکرد.
ا جویپا یا جوبپا :شصصی است که دستیار برزگر میباشد و ممِولیت نگهبانی از ممریر آب
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ا پریدن آب :اصطال ی است برای آب بعزی از مالکان که در اثر جابهجایی یرا ارث یرا مررور
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را بهعهده دارد تا ا یانا در طول ممیر آب به جاهای غیر کزم منحرف نشده باشد و یا کمری خرارج
از قانون از آب سوءاست اده نکند ،معدوک افراد باتآربه در جرویپرایی بعردا برزگرر یرا سررطاق هر
میشدند.
ا کِشاب :اصطال ی اسرت بررای تعیرین مقردار آب در جرویهرا و اسرتصرها یرا زمرینهرای
کشاورزی ،و آن مقدار باک آمدن سطح آب از سطح زمین است که جای باک آمدن آب باقی میماند.
ا کابو :در لغت بهمعنی زرنگ و تیز و استوار آمرده اسرت ولری در اصرطال ات آبیراری بره
جوی آبی گ ته میشود که مناس

و کامل برای آبیراری اسرت و مریتوانرد برا سررعت زمرینهرا را

مشروب سازد .هدچنین به وسایل کار کشاورزی بهویژه بیل آبیاری ه «چابک» میگ تنرد و درواقر
صنعت بیل خوب و مناس بود.
ا کاالب :محل جد شدن آب بود و چاکبها درواق سرلخهرای بمریار کروچکی بودنرد کره
گاهی بهصورت طبیعی در ممیر رودخانهها و جویها و گاهی بهصرورت مصرنوعی بررای برداشرتن
آب یا آبشصور یوانات ایآاد میشدند .به آن پنداب ه میگ تند  .پنداب.
ا کراغدار :هدان وردست است و غالبا این وۀی ه برهعهردۀ کودکران کدترر از ده سرال سرپرده
میشد که باید برای آبیاری ش  ،چرا های پیهسوز یا ن تی را آماده میکردند.
ا کرخ کاه :وسیلهای بود برای کندن چاههای قنات یا کیروبی آنها ،و عبارت بود از چرخری
که طنابهایی طوکنی به دور آنها پیچیده میشد و با چرخاندن سطل یا دول به ته چاه مریرفرت و
در بازگشت ،خا یا آب را بیرون میآوردند.
ا کشاب داشت  :مقدار پایین آمدن سطح آب در جویها یا استصرها  .چشاب زدن
ا کشاب زدن :اصطال ی است برای ک شدن آب که با پایین رفتن سطح آب کامال مشرص
بود و برزگر یا سرطاق از این راه میفهدید که آب را در جایی نبمتهاند یا هرز شده است.
ا حوت :مصزن آبی بود که معدوک در صحاری خشک در دل تصتهسنگهای بزرگ میکندند و
سر آن پوشیده بود ،توسط آب جاری باران پر میشد و گاهی چوپانران و کمرانی کره گذارشران بره
صحرا میافتاد ،از طریق سوراخی که دست در آن میرفت ،با ۀرف یا جامی از آن آب برمیداشرتند.
در جاهایی از برز در ممیر جویهای آب ه وت داشتهای که ک آبانباری کوچرک را دارد.
در عربی به آن «مصن » میگویند که جد آن مصان است.
ا حوضخانه :معدوک جایی در کنار جویهای عدومی بود که مقداری آب از آن عبور میکررد و
برای شمتن لباسها مورداست اده واق میشد .در کنار جوی قنات علیرا جاهرایی بررای ایرن منظرور
درست کرده بودند.
ا خَرّه :هدان خزههایی است که معدوک در ته جویها یا کنار آنها یا در دیوار و کرف سرلخهرا
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کیروبی شوند.
ا خراز :به زمان شروعِ آبیاری که آغاز روزقره یرا طراق برود «خُرراز» مریگ تنرد ،در قردی کره
ساعتهای جدید اروپایی نبودند ،معدوک زمان طلوع و غروب خورشید را «خروراز» مریگ تنرد کره
بهمعنی برآمدن خورشید است .اما در سالهای بعد که ساعت رایج شد معدوک یک سراعت دقیرق را
برای شروع طاقبندی تعیین میکردند و تا سر  ۱8ساعت یا  75سرجه ،دوباره خرراز بعردی شرروع
میشد .عرف معدول در سر چشدهها یا محل اصلی آببندی با آببصش ساعت  6صبح و  6عصرر
بود.
ا خزینه :اصطال ی است برای دامهای قدیدی ،و آن مصزن اصلی آب گرم دام بود کره برا
راه آبی باریک به جوی اصلی وصل میشد و برزگر یا سرطاق موۀف بود در آغراز طراق و معدروک
صبحها آن را پر کند.
ا خشاسالی :سالهایی بود که آب قناتها و چشدهها بمیار ک مریشرد و نظرام روزقرهبنردی
بهدقت مراعات میشد .این سالها برای برزگران و سرطاقها مغتن بود.
ا خودی آب :اصطال ی بود که برای مآاری اصلی چشده یا قنات بهکرار مریرفرت و بعزری
چشدهها خودی آبشان برای آبیاری کافی بود و بعزی چشدهها خودی آب کدی داشتند کره بایرد از
سلخ است اده میکردند.
ا دَره :زمانی که زمینهای آبیاریشده یا بعزی جویهای آب یرا بنردها ،دچرار نقر

خاصری

بودند یا آب زیاد به آنها تحدیل میشد ،در زمینهای شی دار ،اصرطالح «دَره» ایآراد مریشرد کره
برای جوی و زمین کشاورزی ضرر داشت و برزگران و جوب پاها موۀف به جلوگیری از ایرن کرار
بودند .هدچنین راههای عبور سیلهای عادی ناشری از براران را هر دره مریگ تنرد و بررز پرر از
درههای کوچک و بزرگ است.
ا دانگ :واژهای فارسی بهمعنی دانه است و برای وا د شدارش با بصشی از زمین زراعی یا برا
یا قمدتی از سه آب بهکار میرود .نیز هر دانگ معادل یکشش اصل میباشد و سرهدانرگ نصرف
آن چیز و دو دانگ ثل

آن چیز و  ۱/5دانگ رب هر چیز است .نیز مقدار یکششر از یرک جروی

کامل آب را گویند که دود  8/2لیتر در ثانیه است.
ا دستو حما  :در عرض ک عدق در صحن دامهای قدیدی بود که یکی آب سررد و یکری
پژوهشنامه کاشان
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آب گرم داشت و مورداست ادۀ مردم بود .هدچنین در در ورودی صحن درام بررای نظافرت بیشرتر
باید هنگام ورود به دام ،شص ترازهوارد پاهرایش را درون ایرن وضرچه بشروید و آنگراه وارد
دام شود.
ا دو جوب  گردآب ،یو جوب :یعنی آبی که تقمی شرده اسرت و هرر شراخه در جروی
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میرویند و با امالح و گلوکی مصلوط شده و تشکیل کیرههرایی را مریدهنرد کره هرر سرال بایرد

Downloaded from sh-kashan.kashanu.ac.ir at 3:41 +0330 on Thursday February 21st 2019

جریان دارد .البته برای سنآش مقدار آب ه بهکار میرفت یعنی مقدار آبی که به اندازۀ ۀرفیرت دو
جوی معدولی است یعنی  34لیتر در ثانیه.
ا دوخرازان :زمان نزدیک شدن به پایان طاق قبلی و آغاز طاق جدید را میگ تند یعنری رد و
ساعت  5/51دقیقه تا مثال  6/۱1دقیقه صبح یا عصر .در چنین زمانهایی معدروک سررطاق یرا برزگرر
باید مواۀ

باشد که کمی از ممیر آب سوءاست اده نکند.

ا دورآب :اصطال ی بود برای امالکی که فاصلهای طوکنی تا سرچشده یا قنات داشرتند یرا در
دشت بزرگی ممیر آبیاری آن ناجور بود .چنین زمینهایی معدوک نامرغوب بودند و برای سررطاق و
برزگر ه مایۀ دردسر بودند.
ا دول یا دَلو :سطلی بود که از بعزی چاهها یا جوهای آب مریکشریدند .ایرن اصرطالح بررای
آسیابهای آبی نیز کاربرد داشت و جایی بود که گندم یا جو را در آن میریصتند و از آنآا گنردمهرا
به زیر سنگ آسیا جریان داشت و آرد میشد .معدوک رکت سنگ آسیا موج

لرزش ایرن مصرزن

یا سطل میشد و گندمها خودبهخودی جاری میشدند.
ا رِی دادن (= رَأ دادن) :اصطال ی بود که برزگر یا سرطاق برای اعالم کامل شدن آبیاری یک
زمین یا کرت بهکار میبرد .شصصی باتآربه باید دقیقا مقدار آب خوری زمین را بداند تا اگرر آب از
مقصد زمین یا کردو قط شود ،زمین کامال آبیاری شود و آب ه زیاد نیاید تا هرز برود .معدوک هرر
زمین یا کردو پس از آبیاری اول ،یک نقطه برای «رِی» داشت که برزگر میدانمت.
ا راجوبه :به مقدار زمانی که کزم بود آب از یک نقطه در جوی بره نقطرۀ طروکنیترری بررود،
راجوبه میگ تند .هدچنین مقدار زمانی که طول میکشید تا آب جاری در جوی تا نقطۀ مقصد قطر
شود .برزگر یا سرطاق باید این زمان را دقیقا بداند تا ق مالکِ آب در ممیر ضای نشود.
ا راست آب کردن جوی :یعنی بمتن ممیر جوهای فرعی و پس کردن وار تا ملرک مروردنظر،
این کار ه از وۀایف برزگر بود.
ا رد آب رفت  :کاری بود که به برزگرران یرا جروب پاهرا اختصرا
نگهداری و

داشرت و اینران ممرِول

اۀت از ممیر آب بودند تا مشکلی پیش نیاید.

ا رعیت :در واژهنامههای قدیدی بهمعنی تدام ن وس مدلکت بهکار میرفت .ولری پرس از دورۀ
پهلوی ،اختصاصا به کشاورزان خردهپا یا زارعان اطالق میشد .رعیت تدا باید با فنون و شیوههرای
کشاورزی و آبیاری آشنا باشد و در مقابل این واژه ،مالک را بهکار میبردند.
ا روزقه :منموب به روز ،اصطال ی است برای منظ کردن روزهای آبیاری چنرانکره در یرک
دوره (= مدار)  2یا  ۱8یا  ۱3روز ،هر روز با نامی خا

اس گذاری میشرود .هرر روزقره کامرل در

قنات علیا و چشدههای بزرگ مانند زایندهرود سیزده شبانهروز است.
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برز به دو معنی بهکار میرود :یکی نام چشدههای مصتل ری اسرت کره در ممریر روخانرۀ ریرزآب
برز همتند و نام این چشدهها ریزآب است و دیگر آب برف و باران و سیل کره در آغراز بهرار از
رودخانههای باکدست پایین میآمد و کشاورزان پاییندست ،برای آبیاری و کشت بهاره آن را مغترن
میدانمتند این آب «هرز» بود و مالک خاصی نداشت.
ا زِق زِق (= زیق زیق) :اصطال ی بود برای آب کدی که سری زمین را آب ندریکررد و بایرد
مدت زیادی معطل ماند تا زمینی آب رود .یا کُند پیش رفتن آب را گویند.
ا زار دادن :اصطال ی است برای کشت صی یجات تابمتانی مانند خیار یا سی

زمینی یا لوبیرا

که معدوک بعد از کشت و آبِ اول باید گیراه را مردتی ردود  81روز بردون آبیراری رهرا کررد ترا
ریشههایش در خا محک شود و اصطال ا به بار بنشیند ،آنگراه آن را آب داد وگرنره گیراه زرد و
ک بنیه خواهد شد و محصول خوبی نصواهد داشت.
ا زار  :بهمعنی زراعتکننده و بهرهبردار از زمین زراعی یا با اطرالق مریشرد و اختصاصرا در
نظام آبیاری و ملکی برز  ،کمانی بودند که زمینها را از مالکان بهصورت مُماقات یا مزارعه اجراره
زمین نبودند .پس از قانون اصال ات ارضری ،زارعران هر صرا ِ
میکردند و خود هرگز صا
ملک شدند.
ا زق زق کردن  زِق زِق :یعنی پیش نرفتن آب در زمین یا کردو.
ا زیقاب (= زهاب) :مقدار بمیار کدی از آب که از شکاف جویهرا یرا کنرار آبرراههرا ترراوش
میکرد .هدچنین به باقیماندۀ بمیار ک آب در پایان آبیاری در جویها اطالق میشد.
ا سَرطاق :شصصی است که از طرف مالک یا مالکان آب برای نظارت بر تقمری آب مشرص
میشود .گاهی وۀی ۀ سرطاق و برزگر یکی میشود.
ا سِلخ (= استخر یا اصطلخ) :به جایی اطالق میشد که آب چشدههای کوچرک در آن جدر
میشد و بعد بهصورت یک جوی قابلاست اده بهرهبرادری میشد .معدوک به نمبت آبدهی چشردۀ
سلخها در روز یک یا چند بار پُر و خالی میشردند .اکنرون بررای آبهرای عدرده ماننرد قنرات یرا
زایندهرود ه بهرهوران آب ،استصرهای کوچک و بزرگ میسازند تا کار م یردتر و آسرانترر انآرام
شود.
ا سبو آب :اصطال ی بود برای زمینها و امال کشاورزی ،وقتری کره زمینری سرری آبیراری
پژوهشنامه کاشان
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میشد و آب زیاد در آن ن وذ ندیکرد ،میگ تند این زمین سبکآب است .ولری گراهی در اثرر کرود
دادن زیاد و نرم شدن خا زمین چندین برابر آب میخورد که به آن سنگین آب مریگ تنرد و ایرن
زمینها باع

نارا تی سرطاق و برزگر بود.
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ا ریزآب :بهمعنی آبی که در اثر ریزش باران و بررف اصرل مریشرود و سرطحی اسرت و در
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ا سرجه :منموب به سر ،سره ه گ ته میشود و آن مدت زمانی است کره یرک جرام کوچرک
روی سطح آرام آب یا تشت یا سطل از طریق سورای زیر آن پر میشود و در برابرری زمرانی امرروز
معادل  9/6دقیقه میباشد .هدچنین به آن جام یا ۀرف ته سرورای هر سررجه مریگ تنرد .در اسرناد
قدیدی ،به هر سرجه آب یک سه ه میگویند.
ا سررفت  :اصطال ی است برای کامل شدن آبیاری و رسیدن آب به آخر زمین یا «کردو» وقتری
که آب به آخر زمین یا کردو یا جوبه میرسید میگ تند «زمین سررفته است» .هدچنین وقتی کره آب
جاری در جویها زیاد میشد یا جوی آب کشش تدام آن را نداشت ،از لبههای جروی آب سررازیر
میشد که بهاصطالح میگ تند «جوی سَرمیرود».
ا سرطاقی :قی بود که باید به سرطاق میداند  .کمر طاق
ا سلخبندی :برای چشدههای کوچک که آب مناس

و کافی برای آبیاری ممتقی نداشتند ،بایرد

آب چشده را در سلخ (= استصر) جد آوری کنند ،آنگراه بره انردازۀ کرافی از خروجری اسرتصر براز
میکردند .به کمی که ممِول بمتن سلخ بود« ،سلخبند» ه میگ تند.
ا سفت کردن وار :قبل از ورود آب به جوی برزگر باید وارهرا را مرتر

کنرد و برا پارچره یرا

پالستیک یا خاشا و ریشۀ گیاهان ،سورایهای ن وذ آب را بگیرد و نیز بعد از آبصور شردن جروی
ه دوباره برزگر باید هدران وارهرا را بررسری کنرد و در صرورت کشرت دادن یرا سرورای کرردن،
بهاصطالح آنها را س ت کند.
ا سنگوار :به مآدوعه چند سنگ چیدهشده در کنار ه که ممیر آب را با آن تغییر مریدادنرد،
«وار» میگ تند و یک سنگ ممطح که مان رفتن آب به یک ممیر میشرد ،سرنگوار مریگ تنرد .در
دورههای اخیر این کار توسط چهارچوب فلزی به نام «بِره» یا «وره» انآام میشد.
ا سنگاب :مصزنی بود که گنآایش  51تا  811لیتر آب را داشت و معدوک در راهرو خانههرا یرا
با ها روی درختان بزرگ یا چهارچوب مصصو

قرار میدادنرد و برا ۀررفهرایی آب جروی یرا

چشده را داخل آنها میریصتند تا مردم است اده کنند .بهسب
قدی از جنس گل پصته یا س ال بود ،آب آن خنک میشد.

جنس خا

ایرن سرنگابهرا کره در

ا سنگی آب :زمینی بود که در اثر نرم بودن یا شنی بودن یا ممطح برودن آب زیرادی مصررف
میکرد.
ا سوراخ کردن وار :در ممیر آبیاری گاهی گوشۀ وارها یا زیر آنها

رره یرا سروراخی ایآراد

میشد و آب هرز میرفت .وۀی ۀ جوبپا یا برزگر رسیدگی به این موارد بود .البته گاهی ه بعزری
از کشاورزان از این امر سوءاست اده میکردند و در غیاب برزگر یا سررطاق ،گوشره یرا تره وارهرا را
سورای میکردند تا از آب دیگران است اده کنند.
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ا شرّه :مقدار بمیار ک آب را که قابل آبیاری کردن نبود ،شُرّه میگ تند و معدوک ایرن اصرطالح
برای است ادههای آب بنّایی و شمتوشو یا پرکردن مصازن و وضها کاربرد داشت و یا مقدار کر
آب چشدههای کوچک.
ا شرشر :هدان آوا صدای روف است که برزگران و سرطاقان برای اطدینان از رسریدن آب بره
جایی بهکار میبردند و مثال ساعت و زمان ورود آب به ملک موردنظر را میفهدیدند.
ا شاش موش :اصطال ی معترضانه یا طنزی بود برای ک بودن آبی که ندریتوانمرت زمرین را
درست آب کند و یا آب بعزی چشدهها که بمیار قلیل بود و غیرقابل اسرت اده .بره هرر رال مبرین
مقدار بمیار ک آب بوده است.
ا شبانهروز :دو طاق یعنی  84ساعت آب است که معادل  ۱51سرجه میباشد.
ا شرب تابعه :اصطال ی بود که در اسناد و قبالههای قدیدی بهکار میروند و مقرداری آب برود
ندریکردنرد ولری بهررهوران و

که زمین یا با کزم داشت .در چنین مواردی ،مقدار آب را مشرص

سرطاقان براساس عُرف رایج در یک دشت یا با  ،مقدار آب کزم زمین را مریدانمرتند مرثال بررای
زمینهای دشت برز مقدار یکونی سرجه برای هر جری و برای زمینهرای پراییندسرت کره از
آب زایندهرود مشروب میشدند ،مقدار دو سرجه برای هر جری

تعیین شده بود.

ا صورت آب :نمصههایی محدود و بصشی از آبنشانها بود کره در اختیرار سررطاقهرا قررار
میدادند و معدوک مقدار آب بهرهبرداران یک طاق یا روزقه در آن نوشته شده بود .هدچنین با آمردن
قانون ثبت اسناد ،کدخدا موۀف بود صورت کامل آب چشدهها و قناتها را به مأموران اداره بدهرد
تا براساس آنها و بررسیهای کزم سند مالکیت رسدی صادر شود.
ا طاق :بهمعنای روز و مقدار آبی است که در یک روز تدام یعنی دوازده سراعت جراری باشرد،
ضدنا هدین زمان یعنی دوازده ساعت ش

را ه یک طراق مریگوینرد .هرر  86طراق در مردارهای

روزقهای سیزده روز یک روزقه به ماب میآید.
ا فاضالب :اصطال ی بود برای آبهای اضافی چشدهها یا قناتها که معدوک در بهار یرا پراییز
اضافه بود و بعزی از بهرهوران کویر یا اطراف کاشان ،از ایرن آبهرا بررای کشرت غرالت اسرت اده
میکردند .هدچنین در سالهایی که آب فراوان بود گاهی چندین طاق پشت سره از این آبهرا بره
مالکان زمینهای کویری اجاره داده میشد .این کار توسط کدخردا و برا موافقرت مالکران عدرده یرا
پژوهشنامه کاشان
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شورای مالکان انآام میشد .امروزه اصطالح فاضرالب بره آب زایرد و کثیرف کارخانآرات اطرالق
میشود.
ا فراز بند :به جایی اطالق میشد که آب چشده تقمی میشد یا آغاز بهرهبرادری از آن بود کره
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ا سهم (سرجه) :مقدار آن معادل

از یک طاق و  9/6دقیقه میباشد.
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برای مالکان و سرطاقان این مکان شرروع کرار را داشرت و سراعتی معرین در اینآرا آب را تحویرل
هددیگر میدادند.
ا قفیز :در اصل بهمعنی پیدانه و کیل است و تی هدان ۀرف «سرجه» را ه ق یز میگ تهانرد و
اصل ماجرا این است که مقدار زمینی یک پیدانه دانه غالت برای کشت کزم داشت و هرر پیدانره یرا
ق یز در برز معادل  ۱/5کیلوگرم بوده است.
ا قنّاء :شصصی بود که در کندن کورههای قناتها یا چاهها تصص

داشرت .در بررز کمرانی

که به این کار میپرداختند ،قنّاء میگ تند.
ا قنات :واژهای عربی است و در فارسی بدان «کاریز» مریگوینرد ،بره مآراهرای زیرزمینری آب
اطالق میشود که معدوک دستساز میباشند و گاهی بعزی قناتهرا در کرویر ،مرثال یرزد و کرمران
دود صد کیلومتر طول دارند ،ولی در جاهایی مانند برز  ،بلنردترین قنرات بره دویمرت مترر هر
ندیرسد.
ا کول :به کورههای مصنوعی و دستساز میگ تنرد کره در قردی از سر ال مریسراختند و در
خروجی بعزی از قناتها نص میشد و هدچنین چاه بعزی از قناتها کولهای عدودی داشرتند.
اما امروزه از جنس سیدان و بتن می باشرند .هدچنرین بره بصرش خروجری آب اسرتصرها هر کرول
میگ تند که با یک چوب استوانهای بمته میشد.
ا کِلی :به زمینی اطالق میشود که مدتی کشت نشده و بردون فایرده افتراده اسرت .ایرن زمرین
معدوک پس از دروِ غالتی مانند گندم و جو یکی دو سال بدون فایده افتاده بودند.
ا کدخدا :به معنی صرا

خانره یرا صرا

ده ،و در اصرطال ات محلری و آبیراری بررز ،

شصصی بود که بر هدۀ امور روستا بهویژه ،تقمری آب و کیروبری جرویهرا و ممریلهرا نظرارت
ممتقی داشت و از سویی ندایندۀ کومت و دولت ه بود و در نظرام آبیراری یرک قررن اخیرر در
برز  ،اختصاصا ل ظ کدخدا ،مر وم ارباب ماشاءاهلل موردنظر بود.
ا کسرِ طاق :معدوک هنگام آبیاری و تقمی آب به زمینها در پایان ،اگرر سررطاق دقرت کزم را
نداشت ،مقداری ک میآورد و گاهی زمینی بدون آبیاری باقی میماند که به آن کمر طاق میگ تنرد.
هدچنین در اثر مرور زمان و جابهجایی آب امال  ،گاهی بعزی سررطاقهرا مآبرور بودنرد بعزری
زمینهای بیآبه را آبیاری کنند .معدوک در برز بعزی طاقها کمر طاق به اندازۀ نی تا یک سراعت
دارند .برای جبران این کمری ،مالکان و سرطاقان توافقی میکنند که هر یک از شرکای طراق مقردار
از آن را قبول کند تا مشکل عدومی ل شود.
ا کسری آب :یعنی ک آمدن آب بعد از آبیاری زمینها توسط برزگر یا سرطاق.
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ا کلی آب گرفت  :آبیاری زمین کلی را برای شص زدن و آماده کردن میگ تند.
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ا کوره :مآرای عبور آب از زیرزمین را کوره میگ تند و معدوک جاهایی بود که زمین پمرتی و
بلندی زیادی داشت یا محل عبور و مرور عدومی بود ،آب را از زیرزمین عبور میدادنرد .نیرز محرل
جریان آب در قناتها را ه کوره میگ تند .کورهها گاهی محل عبور جانوران مروذی بره منرازل یرا
با ها میشد که باید مواۀبت کرد.
ا گِردآب :یعنی مآدوعه آبها معدوک برای چشدهها و قناتهرای برزرگ مثرل قنرات علیرا و
چشدۀ زایندهرود بهکار میرود .زیرا در مواق پرآبی گاهی کل آب چشرده بره دو یرا چنرد قمردت
تقمی میکردند و رعایا جداگانه از هر جوی است اده میکردند ،ولی بعزی وقتها ه بررای منراطق
دوردست و برای مالکان عدده ،هدۀ آب باید به یک جوی هدایت شود که به آن گردآب میگ تند.
ا گِلَند :ۀرفی پارچهای بود که برزگران هنگام آبیراری مرزارع ،وسرایل و غرذای خرود را در آن
قرار میدادند و مانند کولهپشتیهای امروزی بود البته کشاورزان و چوپانان ه گلند داشتند.
ا گِلِه :هدان گلوگاه است و آن سروراخی اسرتوانهای در مردخل سرلخ برود کره بایرد آب از آن
خارج شود .معدوک چوبی استوانهای با دستۀ بلند در این سورای تعبیه میشد تا هنگام پرشردن سرلخ
آب از آنآا خارج نشود .نیز با هدین چوب آبِ خروجی استصر را تنظی میکردند .نیز گله بهمعنرای
درۀ عدیق سنگی ه آمده است که چند جای برز مثالّ «گله مال»« ،گله نابر» ،یا «گلوآب» داری .
ا گوشۀ وار :کنار سنگهای وار را گوشه میگویند  .وار.
ا لَت :معدوک به جایی که آب را آزاد میکردند اطالق میشد یعنری زمرانی کره دیگرر بره آب
نیازی نبود .در پاییز یا زممتان و تی گاهی تابمتان باید آب را بره رودخانرۀ اصرلی «لرت» کننرد ترا
آسیبی به زمینها نزند .هدچنین در ورودی ،جوی آسیابهای قدیدی جایی برای لت کردن آب برود
که به آن «لت گاه» میگ تند.
ا لِت کردن  یعنی هرز کردن و آزاد ندودن آب به رودخانۀ اصلی.
ا ال بردن :گاهی در اثر بیدقتی برزگر یا زیاد برودن آب یرا ترازه برودن زمرین ،آب برهصرورت
غیرعادی در کشتزار جاری میشد و بهاصطالح ،زمین «ک میبرد» که به ال محصروکت و درختران
زیان داشت  .ک دادن
ا ال دادن :عدلی بود که در تابمتانها برای سرعت گرفتن عبور آب از جوهرا و درههرای شرنی
اعدال میشد و با این کار در ممیر عبور ،آبها کدتر به زمین فرومیرفرت و بره مقصرد مریرسرید.
پژوهشنامه کاشان
شمارۀ نهم (پپاپی )1۷
پاییز و زمستان 1931
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هدچنین در سالهای خشکمالی ه گاهی آب چشدهها را از سرچشده گِل میکردنرد ترا مقردار آن
تا مقصد ک نشود ،اما برزگر یا سرطاق ق نداشت زمرین زراعری را برهویرژه در نصمرتین آب «ک»
بدهد که در این صورت محصول پژمرده و نابود میشد .نیز اگرر زمرین پرای درختران و برا هرا در
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ا کم آوردن :وقتی بود که آب به هده زمینها ندیرسید و اصطال ا ک میآمد  .کمرِ آب.
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تابمتان «کی» بدهد ،درخت بهعلت عدم ن وذ آبوهوا میخشکید.
ا لتّه :از هدان ریشۀ «لت» است و بهاصرطالح ،بره مآدوعرۀ «پیوسرته» چنرد کررت (= کرردو)
میگ تند که یک جوی آب ممتقل داشت .لتّهها معدوک بین  511ترا  ۱111مترر ممرا ت داشرتند و
بیشتر در با ها کاربرد داشت تا مزارع زارعی.
ا مَست آب نمودن :به عدلی اطالق میشد که توسط کشاورز برای تمطیح زمین انآام میشرد.
به زمینهای صاف و بدون شی

ممت آب میگ تند.

ا مَست آب :معدوک بعد از کاشتن دانههای گندم و جو یرا شربدر و یونآره ،زمرین بایرد کرامال
آبگیری شود و وقتی «کرتها» پر از آب میشدند ،بهاصطالح به آن ممت آب مریگ تنرد .هدچنرین
وقتی برزگری میخواست مزدش را کامل از مالک بگیرد برای خودشیرینی مریگ رت« :زمرین شردا
کامال ممت آب شد».
ا مادر کاه :اولین و مرت ترین چاه قنات را گویند که در برز معدوک بیش از ده مترر نیمرت،
ولی در قناتهای کویری تا  51تا  61متر ه میرسد.
ا مالو :هدان صا

زمین یا با یا آب بود که در گ تار عامه در نظام آبیاری بهکار ندریرفرت

و فقط در نوشتهها و اسناد رسدی کاربرد داشت.
ا ماندن :اصطال ی بود برای زمینهایی که نوبت آبیاری به آنهرا ندریرسرید و بره هرر جهرت
آبیاری ندیشدند ،برزگران و سرطاقان اصطالح ماندن را بهکار میبردند.
ا مرک آب :آخرین آبی که به محصول میدادند و پس از آن برداشت میکردند ،معدروک بررای
گندم و جو وقتی که کامال زرد میشدند و برای سی زمینی وقتی که غدهها میرسیدند و علفهرای
آن پژمرده میشد و برای یونآه تا فصل سرما نوبت مرگ آب ندیرسید .معدروک برا هرا مررگ آب
نداشتند.
ا میانِ دوخرازان :دوخرازان هدان زمانِ چند دقیقهای تعویض طاقهاست.
ا نَشتی :یعنی نشت کردن آب از

رهها و شکافهای جویها یا وارها یا ا یانرا سرلخهرا کره

باید بررسی و اصالح میشد.
ا نزدیو آب :برعکس دورآب ،امالکی بودند که فاصلۀ آنها تا قنات یا چشده یا جروی اصرلی
ک بود.
ا نیمطاق :ه مقدار نصف روز یا  6ساعت آب را تعیین مریکررد و هر سررطاقی بودنرد کره
بهجای نظارت بر یک طاق یا یک شبانه روز در روزقه ،در اثر تقمیدات ارثی و ...نی طاقی میبمرتند
و نی طاق دیگر را تحویل سرطاق دیگر میدادند.
ا وار پس کردن :برای رسانیدن آب به ملک موردنظر ،بمته به کوتاهی یا طروکنی برودن ممریر
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وار» میگ تند که از وۀایف برزگر بود و باید قبل از نوبت آب انآام شود.
ا وار :مآدوع چند سنگ صیقلی و ممطح است که کار هدایت آب را بره جوهرای مرورد نظرر
انآام میدهد .اکنون جای آن را ص حات فلزی با چهارچوب گرفته است کره بره آن «برره» یرا «وره»
میگویند .در واژگان فارسی دری قدی « ،وار» بهمعنی نوبت ه آمده است.
ا واربند :محل قرارگرفتن سنگ وار.
ا ور روفت  :مربوط به مآرای قناتها یا جویها یا استصرهای کوچرک برود هدران کیروبری
امروزی است .جوهای بزرگ و عدومی معدوک با اعالم عدومی (= جرار زدن) انآرام مریشرد( .
جوبرویی ،جارچی)
ا ورکیندن =( :برکیدن) :تعبیر و اصطال ی بود که وقتی در اثرر جابرهجرایی طراق یرا تقمری
زمینها و مرور زمان آبهای مالکان و رعایا ک و زیاد میشد و یرک طراق آب بیشرتری در اختیرار
داشت و یک طاق به اندازۀ زمینهایش آب نداشت .شورای مالکران و نراۀران و معدروک کدخردا و
مالی معتدد ،جلمهای میگذاشتند و دوباره با دقت ،اسناد و آبنشانها را بررسی میکردنرد ترا آب
گدشده یا زیادی در طاقها پیدا شود .این کار معدوک تصص و تآربۀ زیادی کزم داشت و اکنرون
دیگر از عهدۀ امروزیان برندیآید.
ا وردست :گاهی هدان شغل جویپایی بود .یا کمانی بودند که در امر آبیاری به کدرک برزگرر
میآمدند و وۀی ۀ هدایت آب و یا چرا داری در شر
سرزمین و با را انآام میدادند.

یرا تهیرۀ غرذا یرا آوردن وسرایل آبیراری بره

ا ور زدن :اصطال ی بود برای جوهایی که گاهی کزم میشد برای انحرراف مقردار جزئری آب
برای کارهای خا

مثل گِلکاری یا آب دادن نهالهای تازه نشانده شده و ...انآام میشرد .هدچنرین

وقتی که کردویی کامال آب ندیرفت ،برزگر برای تکدیل شدن آبیاری ،کردوی مآاور را به کرردوی
آبنرفته وصل میکرد تا آبیاری کامل شود .این کار نوعی صرفهجویی در آبیاری بود کره البتره بررای
مالکان زمینها مطلوب و پمندیده نبود.
ا هادُر باشی :کمی است که از جریان آب و شریوۀ آبیراری زمرینهرا مواۀبرت مریکنرد .البتره
«هادرباشی» برای سایر جاها ه کاربرد دارد .مثال هنگام جد آوری محصوکت غرالت یرا چیزهرای
دیگر ،به کمی که مواۀ

جانوران و پرندگان و آدمیان بود ،هادُرباشی میگ تند.

ا هرزآب :به جایگاه یا جویی میگ تنرد کره آبهرای بالاسرت اده را از جوهرای اصرلی بردانآا
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هدایت میکردند تا آسیبی به با ها یا مزارع نرساند.
ا یو جوب (= یو جوی)  گردآب :یعنی آبی که تقمی شده است و هر شاخه در جرویی
جریان دارد .البته در مواق خشکمالی که آب ک بود ،کل آب یک جوب بیشتر نبود و این اصرطالح
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آب چشده تا زمین باید چندین وار را بمت و ممیر اصلی را باز گذاشت به ایرن کرار «پرس کرردن
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را بهکار میبردند .هدچنین مقدار معینی از آب یعنی دود  ۱7لیتر در ثانیره آب را هر یرک جروب
آب میگویند.
پینوشت:
* بصشی از این نوشتار مربوط به مبا

فرهنگی و آیینی آب در برز بود که بهدلیل جلوگیری از اطناب،

در مقالۀ دیگری منتشر خواهد شد.
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