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چكیده
با توجه به اقلیم و وضع جغرافیايی، هزينه های استحصال آب در مناطق مختلف ايران متفاوت است.
مناطق  در  هزينه ها  اين  است.  آورده  پايین  زيادی  میزان  به  را  هزينه ها  مناطق شمالی  در  بارندگی 
کوهستانی بیشتر است ولی میزان اندک بارش در نواحی خشک و نیمه خشک و کويری هزينه های آب 
را به طور محسوسی باال برده و در مواردی فراهم کردن آب را با مشکالت فراوانی روبه رو ساخته است. 
کويرنشینان با استفاده از فن آوری حفر قنات يا بهره گیری از بستر رودخانه های فصلی توانسته اند تا 
حدودی زيادی بر مشکل کمبوِد آب فائق آمده و در مواردی هم اراضی خشک و باير را آباد و باغ و 
زمین آماده کشت را به وجود بیاورند. در اين نقاط توجه به قنات و ديگر شیوه های تأمین آب باعث 
توسعه و پیشرفت ساکنان اين مناطق در تمام شئون شده است. اگرچه قنات در بسیاری از کشورها 
شناخته شده است و دامنۀ نفوذ آن از شیلی تا ژاپن را در بر می گیرد، ولی حوزۀ کويری ايران و حواشی 
آن بیشترين تعداد قنات را در خود دارد و بیشترين پیشرفت های فنی و دانِش هماهنگ با اقلیِم بیابانی 
و نیمه بیابانی را در اين مناطق شاهد هستیم. در اين پژوهش تالش شده تا روندی از تکوين دانش يا 
دانش های بومی انتقال و بهره برداری از آب در شهر شهداد و روستاهای تابعه آن را با استفاده از منابع 
مکتوب تاريخی و يافته های باستانی مربوط به هزارۀ سوم پیش از میالد منطقه ترسیم شود. بر اين 
اساس سعی شده نمونه هايی از آثار و اشیای مرتبط با اين دانش معرفی شده و رابطۀ آنها و روش های 
امروزی استحصال و انتقال آب از رودخانه و منابع زير زمینی تا حد امکان بررسی و مقايسه شود. بر 
اساس يافته ها و اسناد موجود به نظر می رسد ماهیت روش های موجود ـ با اندک تغییر در شیوه و 
استفاده از مواد و مصالح جديد ـ با گذشته فرق چندانی نکرده است. مثاًل داس مکشوفه از محوطۀ 
باستانی تشابه زيادی به داس هايی دارد که امروزه در اين منطقه استفاده می شود ولی تفاوت هايی از 
نظر جنس و فرم در آن ايجاد شده است. همچنین کرت بندی مربوط به هزارۀ سوم پیش از میالد با 
اندکی تغییر در اندازۀ کرت ها، امروزه نیز در میان کشاورزان شهداد و روستاهای آن متداول است. يا 
تکنیک انتقال آب از بستر رودخانه به همان شیوه ای بوده که در ادوار قبل صورت گرفته و تنها جنس 
و اندازۀ کانال و جوی ها تغییر کرده است. بستن بند در مقابل آِب رودخانه در گذشته با استفاده از خار 
و خاشاک و تنۀ درختان صورت می گرفته اما امروزه سیمان و مواد مقاوم جای آنها را گرفته اند. با اين 
حال به نظر می رسد توجه به دانش های بومی که حاصل سال های دراز انديشیدن گذشتگان بوده و 

برای به دست آوردن آن بارها آزمون و خطا را تجربه کرده اند برای ما مفید خواهد بود. 

واژه های کلیدی
قنات، میلۀ چاه، ترونگ، کرت بندی، انتقال آب، آبیاری، تقسیم آب، شهداد. 
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مقدمه
کوير لوت با توجه موقعیت اقلیمی و جغرافیايی منحصربه فردش 
از لحاظ اجتماعی ـ اقتصادی و فرهنگی وضع متفاوتی نسبت 
به ديگر نقاط ايران دارد. شهداد به همراه سی روستای اقماری 
در حاشیۀ غربی دشت لوِت مرکزی قرار گرفته است. ساکنان 
ــود را با آب و هوای  ــی فراوان خ ــهداد با سخت کوش حوزۀ ش
ــاورزی و دامداری )در  ــاق داده اند و از ممر کش منطقه انطب
ــی روستای مورد اشاره  مقیاس ُخرد( امرار معاش می کنند. س
ــتاهای تکاب موسوم است و  زنجیروار از شمال غرب  به روس
ــده اند. فاصلۀ هر يک از روستاها  ــمت جنوب کشیده ش به س
ــواردی زيادتر  ــر و فقط در م ــری   فقط چند صد مت ــا ديگ ب
ــت، مانند: اکبرآباد و همت آباد  ــتاها خاص اس است. نام روس
ــی از نام  ــفیع آباد و... و عمدتاً  »ـآباد« و »ـآبادی« بخش و ش
ــت. آخرين روستا در شمال غرب، روستای شفیع آباد  روستاس

است که پس از آن جاده به داخل لوت کشیده می شود. 
     انجام پژوهش میدانی مقالۀ حاضر به پیشنهاد میرعابدين 
کابلی )باستان شناس( با هدف راه اندازی و انجام پژوهش های 
ــته ای بین باستان شناسی و مردم شناسی به  میدانی میان رش
ــد. به همین واسطه نويسنده با راهنمايی و  نگارنده واگذار ش
ــويق همکاران گرامی آقايان بهروز اشتری و محمدسعید  تش
ــی در قالب  ــت باستان شناس ــراه هیئ ــه هم ــی ب ــب اله جان
ــی دشت لوت به  ــیزدهمین فصل کاوش های باستان شناس س
ــتی آقای میرعابدين کابلی در اسفند ماه سال 1377  سرپرس

ــفر به  ــه عزيمت کرد و در مدت زمان پژوهش با س به منطق
ــتاهای: کناران، همت آباد، ده نو، ده سیف، اکبرآباد، شهر  روس
ــتايی ديگر )نقشۀ 1( به گردآوری  ــهداد، و چند نقطۀ روس ش
ــالش کرد تا  ــدام  کرد و ت ــات مورد نظر اق ــب و اطالع مطال
ــی را با داده های باستان شناسی تلفیق  يافته های مردم شناس

کرده و در نهايت آنها را تحلیل کند.

موقعیت جغرافیایی
ــهداد يکی از توابع شهرستان کرمان است. مساحت  بخش ش
ــهداد  ــت. نام تاريخِی ش اين بخش 15610 کیلومتر مربع اس
»خبیص« است. شهداد در هفتاد کیلومتری شمال شرق شهر 
کرمان، در غرب دشت لوت قرار گرفته و بخش کويری  استان 
ــمار می رود. شهرستان شهداد از شمال به بخش  کرمان به ش
ــرق به دشت لوت،  ــتان فردوس، از ش راور و نای بند از شهرس
ــرب به بخش حومۀ کرمان و بخش ماهان، و از جنوب به  از غ

شهرستان بم ختم می شود. 

سابقۀ تاریخی شهداد
ــهداد را با شهر گمشدۀ سومری  ــان، ش برخی از باستان شناس
ــتانِی  ــتند. با مطالعۀ يافته های باس ــا« منطبق می دانس »آرات
ــد  ــتان کرمان اين موضوع ثابت ش ــای تاريخی اس محوطه ه
ــت. کشف گورستان شهداد  ــهداد کرمان اس که آراتا همان ش
ــافات  ــوم پیش از میالد از مهم ترين اکتش مربوط به هزارۀ س
باستان شناسی به شمار می رود )مجیدزاده، 1368: 153(. به 
ــینیان، انسان بعد از مرگ در دنیايی ديگر محتاج  اعتقاد پیش
ــن تمامی متعلقات  ــکن خواهد بود. بنا بر اي ــذا و مس آب و غ
ــامل مواد خوراکی، ظروف، لباس، زيورآالت، و طال  متوفی ش
ــکوک را همراه با جسد دفن می کردند. جهت تدفین ها  و مس
ــهداد با توجه مدار گردش خورشید، شرقی  ــتان ش در گورس
ــهداد در هزاره های پیش معتقد به  ــت. ساکنان ش ـ غربی اس
ــود که از او ياری  ــد. يکی از آنها الهۀ آب ب ــواع الهه ها بودن ان
ــردن رودها، به  ــتادن باران و پر آب ک ــد تا با فرس می طلبیدن
خواستۀ بندگان جامه عمل بپوشانند. به علت شرايط خاص و 
ــی آن، در اين مناطق الهۀ آب  کم آبِی مناطق کويری و حواش

نقشۀ 1. گسترۀ نقاط مورد بررسی و مطالعه )ترسیم از: نگارنده(.
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از جايگاه ويژه ای  برخوردار بود )مؤمن برمي، 1393: 14(. 

کشت و زرع در شهداد قدیم
ــال 1314ش، »خبیص« بود  ــا قبل از س ــهداد ت نام قديم ش
ــد دهه قبل  ــاده بودند. تا چن ــن منطقه نه ــراب بر اي ــه اع ک
ــکونت در زمان  ــد که اين منطقه فاقد بقايای س تصور می ش
ــناس  ــورد توجه باستان ش ــد به همین جهت م ــتان باش باس
ــال 1346ش از طرف موسسۀ  ــان نبود. در س و ديرين شناس
ــی موقعیت  ــران هیئتی برای بررس ــگاه ته ــی دانش جغرافیاي
ــت لوت و اطراف آن به سرپرستی دکتر احمد  جغرافیايی دش
ــتوفی به شهداد اعزام شد. اين هیئت حین مطالعات خود  مس
ــطحی  ــفال س ــوم به »تکاب« به تعدادی س ــۀ موس در منطق
ــی انتقال داد.  برخورد و بالفاصله آنها را به مرکز باستان شناس
به دنبال اين رويداد هیئتی از باستان شناسان به منطقه اعزام 
شدند. در کاوش های سال1350ش چند شیء فلزی و سنگی 
ــهداد به دست آمد. اين اشیا  ــتان ش از داخل گوری در گورس
عبارت بود از يک پرچم فلزی موسوم به درفش شهداد و يک 
عدد مهر استوانه ای. روی اين اشیا نقوشی ايجاد شده بود که 
می توانست معنی وضعیت آب و هوايی منطقه در هزارۀ سوم 
ــد و از سوی ديگر مّعرف چگونگی  ــهداد باش پیش از میالد ش
کشت و کار و آبیاری بود. زيرا نقشی را نشان می داد که در آن 
زمین کرت بندی شده را می نماياند )حاکمی، 1351(. به نظر 
ــد مردمان شهداد برای کشاورزی، زمین را کرت بندی  می رس
ــت لوت در  ــِی دش می کردند. با اين فرض گروه باستان شناس
ــف و خاک برداری  دهمین فصل کاوش )1373( موفق به کش
ــکونی شده و کل آن مجموعه از زير خاک  از يک مجتمع مس
ــار هنوز در زير  ــود )تصوير 1( لیکن اطراف آث ــرون آمده ب بی

خاک نهان بود.
ــرداری از چهار طرف  ــروع به خاک ب ــروه ش ــن رو گ      از اي
ــد. در اين  ــطح زمین پاک ش بنا کرده و 400 متر مربع تا س
ــمت جنوب و زمین کرت بندی  قسمت يک جوی آب در قس
ــد، که در خور اهمیت بود. با دست يافتن به  ــده نمايان ش ش
اين آثار فرضیۀ وجود کشاورزی و انتقال آب و آبیاری در اين 

حوزه عینیت يافت.

ــرای انبار کردن غالت، ايجاد  ــه جايگاه هايی خاص ب      تعبی
خمره در دل زمین يا گوشۀ انباری دال بر آن بود که مجتمع 
ــکونی متعلق به چند خانوار کشاورز است )تصوير 2 و 3(.  مس
با اين شواهد و نشانه ها، ثابت شد که در آن زمان کرت بندی 
ــاورزان بوده  ــاختمان ها متعلق به کش ــداول بوده و اين س مت

است.

تصوير 1. نمايی از آثار ساختمانی محوطه پیش از تاريخ شهداد 
1376ش )عکس از: میرعابدين کابلی(.

 تصوير 3. نحوۀ قرارگیری خمره ها 1376ش )عکس از: میرعابدين کابلی(.

تصوير 2. انبار آذوقه 1376ش )عکس از: میرعابدين کابلی(. 

61



ــمت زيرين1 کرت بندی شده، جوی نسبتاً باريکی با       در قس
عمق کم از شمال شرق به جنوب غرب کشیده شده است. در 
شمال جوی و در موازات آن تعدادی کرت کوچک مربع شکل 
ــده و حد فاصل اين کرت های مربعی، بازوهای نسبتاً  ايجاد ش
ــک از اين فضاهای  ــت. هر ي ــده اس ــک و کوتاه ايجاد ش باري
مربع شکل از دو طرف دارای آبروهايی است. آب از يک سمت 
ــدن فضای داخل کرت، از آبرو ديگر  وارد کرت شده، با پر ش
ــت.  ــرريز نمی کرده اس به کرت ديگر رفته و در نتیجه آب س
ــد به  ــت باش ــانه ای که حاکی از نوع کش اگرچه هیچ نوع نش
ــورد مطالعات  ــِف کرت ها تاکنون م ــت نیامده و خاک ک دس
آزمايشگاهی از قبیل گرده شناسی قرار نگرفته است، ولی کف 
ــت )طرح 1(. از اين روی نمی دانیم  کرت ها صاف و هموار اس
ــته می شده، ولی هر بذری  که در اين کرت ها چه بذری کاش
ــت. در جنوب غربی مجتمع نیز  که بوده، آبیاری می شده اس
ــتیم که به سمت  با کرت بندی هايی همین صورت روبه رو هس

غرب کشیده شده است )طرح 2(. 

     در سال 1373 هیئت کاوش موفق شد در جنوب مجتمع 
ــته ای را که به صورت سه پله کرت بندی شده بود، آشکار  پش
ــعت و پهنای پله ها در همه جا يکسان و يک اندازه  نمايد. وس
نبود. سطح و کف پله ها ناهموار بود و در يک نقطه جای پای 

انسانی مشاهده شد )تصوير 4(. 

ــه جنوب و از  ــمال ب ــیب زمین ـ که از ش ــا توجه به ش      ب
ــت ـ به نظر می رسد، آبیاری  ــرق صورت بسته اس غرب به ش
ــمت،  ــورت می گرفته و اين قس ــت ص اين زمین ها از باالدس
ــاورز  ــوده و در اين منطقه تعدادی کش ــت ب زمینی برای کش
ــا مبتنی بر آبیاری  ــت و رزع آنه زندگی می کرده اند که کش
ــاورزی و دامداری در آن رونق داشته است )کابلی،  بوده و کش
ــبتاً پهنی نیز  ــک و نس ــای باري 1381: 142ـ 145(. جوی ه
ــای پهن تر و عمیق تر به  ــده بود که آب را از جوی ه ايجاد ش
ــیوۀ آبیاری در  ــای زراعی منتقل می کردند. همین ش زمین ه
ــانیان و اوايل دوران اسالمی نیز رايج بوده است. با  دورۀ ساس
ــت آمدۀ مربوط به هزارۀ سوم پیش از  استناد به اشیای به دس
میالد در شهداد، به نظر می رسد که هرچند به سبب موقعیت 
ــهداد در منطقه ای گرم و خشک قرار  و وضعیت جغرافیايی ش
ــی خاص آب   ــان آن با به کارگیری روش ــه، لیکن مردم گرفت
ــت می نمودند.  مورد نیاز خود را از رودخانۀ درختنگان برداش
ــیوه، موقعیتی مناسب برای باغداری و کشاورزی  به همین ش
ايجاد و حداکثر استفاده از همان مقدار آب می کردند )کابلی، 
ــال 1374 در محوطۀ  ــن طی کاوش س 1362: 60(. همچنی

طرح 1 . آثار کرت بندی در محوطۀ پیش از تاريخ شهداد 
)طرح از: نگارنده(.

تصوير 4. اثر جای پاي انسان کشاورز شهدادی در چند هزار سال پیش 
در کرت های پیش از تاريخ. سال 1376ش )عکس از: میرعابدين کابلی(.

طرح 2 . وضعیت اليه نگاری زمین های کشاورزی در هزاره سوم پیش از 
میالد )کابلی: 1381، 177(
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ــکل  ــهداد، داس يا علف بری مفرغی به ش پیش از تاريخی ش
ــرو با نوک برگشته ـ که به بته جقه تبديل شده ـ پیدا شد  س
)تصوير 5( که نشان دهندۀ رونق کشاورزی در اين حوزه است. 

ــای آب،  ــد داس، جوی ه ــواهدی مانن ــود ش ــر وج ــا ب      بن
ــن پس از آبیاری،  ــانی  بر زمی ــدی، نقش رد پای انس کرت بن
ــت، خمره ها و  ــرای کاش ــده ب ــطح  ش زمین های پله ای مس
تاپوهايی برای انبار و نگهداری محصوالت کشاورزی و آذوقه، 
و... کشاورزی و به تبع آن بهره مندی از منابع آب با استفاده از 
دانش استخراج و انتقال آب در هزارۀ سوم پیش از میالد رواج 
ــت )تصوير 6(. با توجه به اين شیوۀ انتقال  ــته اس و رونق داش
آب از رودخانۀ درختنگان و همچنین وجود قنات های متعدد 
ــهداد، می توان ادعا کرد که قنات و کشت وکار در  در حوزۀ ش
ــابقه ای ديرين برخودار بوده و تداوم  منطقۀ مطالعه شده از س
ــته است. البته بنابر نوشته گوبلو قنات در فضای فرهنگی  داش
ــزارۀ اول پیش از میالد پا به عرصه وجود  ــران و در اوايل ه اي
ــتره رواج يافته  ــپس به سرعت در تمامی اين گس نهاده و س

است )گوبلو، 1371: 99(. 

ــهداد باورهايی دارند که نشانه هايی از  ــاکنان ش      امروزه س
ــود. به باور آنها که در  ــدن کهن منطقه در آن ديده می ش تم
ــا در حال آفرينش بوده،  ــیار دور موقعی که دنی زمان های بس
ــانی بوده اند که پا به عرصۀ هستی  ــهدادی ها از اولین کس ش
ــهداد را بنیاد گذاشته اند.  ــهر ش ــته و از همان زمان ش گذاش
ــهداد از اولین شهرهای جهان بوده که تاکنون  به نظر آنها ش
ــهدادی ها تحت  ــت. اگرچه برخی از ش آباد و پابرجا مانده اس
تأثیر برداشت غلط و بدون پشتوانۀ علمی افراد بی اطالع قرار 
ــان در محوطۀ باستانی فعلی  گرفته و متصور اند که اجدادش
زندگی می کرده و قدکوتاه بوده اند. اين تصور تا آنجا در ذهن 
ــهر کوتوله ها  ــاره را ش ــی نفوذ کرده که محوطۀ مورد اش اهال
ــانه ها نیز در تشديد و تلقین اين  قلمداد کرده اند و البته رس
ــی هم دربارۀ علل به وجود آمدن  ــاور اثرگذار بوده اند. روايت ب
ــتاهای ده سیف در جنوب لوت و ده سلم  و شکل گیری روس
ــته های  ــمال لوت وجود دارد. بنا بر اين روايت در گذش در ش
ــیار دور دو برادر به نام »سلم« و »سیف« بودند که همراه  بس
زن و فرزندان خود دامداری می کرده2 و در طول سال يیالق و 
قشالق می کردند. روزی »سیف« و »سلم« تصمیم می گیرند 
ــالق خانه دائمی3 بسازند. بر اين اساس، سیف  در يیالق و قش
ــتای ده  ــوت آمده و در محل فعلی روس ــه مناطق جنوبی ل ب
سیف4 خانه می سازد که بعدها با افزايش جمعیت و ساخت و 
ساز به نام روستای »ده سیف« معروف می شود. برادر ديگر به 
شمال شرقی حوزۀ لوت رفته5 و آنجا خانه می سازد که بعدها 
ــاخت ديگر خانه ها به »ده سلم« معروف می شود. برخی  با س
ــلم را همان سلم بن زياد از سرداران ]ابو[ از نويسندگان »س
ــته و آورده اند که مردم محل نام سلم  ــلم خراسانی دانس مس
ــتوفی، 1351:  ــر فريدون می دانند« )مس را از برادر ايرج پس
ــده اند که امت لوط پیامبر)ص( در  ــی بر اين عقی 300(  برخ
اين دشت زندگی می کرده و کلوت ها را بقايای شهر قوم لوط 
ــی می کنند )تصوير 7(.  به نقل ديگر حضرت لوط)ص( با  تلق
ــت که اينجا شهر  يکی از پیران منطقه ديدار کرده و گفته اس

قوم من بوده است.
ــتای  ــیل مهیبی روس ــال ها پیش س ــی ديگر س      در روايت
ــوند. پس  همت آباد را تخريب می کند و اهالی آن آواره می ش

تصوير 5. داس يا علف بر مسی به دست آمده از محوطۀ پیش از تاريخی 
شهداد. سال 1376ش )عکس از: میرعابدين کابلی(.

تصوير 6. نمايی از جبهۀ جنوبی محوطۀ باستانی شهداد سال 1376ش 
)عکس از: میرعابدين کابلی(.
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تصوير 7. کلوت های شهداد، فروردين 1394ش )مأخذ: خبرگزاری مهر(.

ــمت شرقی خرابه های  ــتای همت آباد در قس از آن ارباب روس
ــاخته و نام آن را  ــتای همت آباد قديم برای رعايا خانه س روس
ــرای خود و خانواده،  ــتای همت آباد پايین می گذارند و ب روس
ــمت غربی روستای  ــران و کارگزاران امالک خود در س مباش
ــاخته آن را روستای همت آباد باال می نامند.  مخروبه، خانه س
ــفیع آباد هم در میان قلعه ای قديمی قرار دارد و  ــتای ش روس
بنای قلعه از يادگارهای دوران ارباب و رعیتی به شمار می رود 

)تصوير 8(.
ــه مناطقی که  ــر اين باور اند ک ــهداد ب ــتاهای ش      در روس
ــت ترين نقاط دشت  ــتاهای تکاب در آن قرار دارند، پس روس
ــک« و »آب«  ــکاب در لغت از »ت ــمار می روند. ت ــوت به ش ل

ــت. »تک« به معنی آخر و انتها بوده و هر  ــده اس ــکیل ش تش
ــود، به معنی منطقه ای است   ــوند آب به آن متصل ش گاه پس
ــوند. وجود آب انبار  که آبها در نهايت در آن نقطه جمع می ش
ــان  ــهداد نش ــهر ش ــی مخروبه )تصوير 9( در داخل ش قديم
ــال آب از رودخانه نقش مهم  ــد قنات ها و مجرای انتق می ده

و حیاتی در زندگی مردم منطقه داشته است.

دانش مهار و انتقال آب های سطحی
در منطقۀ موسوم به شهداد تعدادی رودخانۀ فصلی در جريان 
است که در ايام کمی از سال آب دارد. آب اين رودخانه ها به 
شکل سیالب روان می شود که مهار آن برای کشاورزان اندکی 

تصوير 8 . نمای ورودی قلعه روستای شفیع آباد سال 1376ش 
تصوير 9. بنای مخروبه آب انبار شهداد سال 1376ش )عکس از: نگارنده(.)عکس از نگارنده(.
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تصوير 10. رودخانه شهداد قبل از مجرای آب مقسم سال 1376ش )عکس از: نگارنده(

مشکل بوده و معموالً به صورت هرزآب به دشت لوت سرازير 
شده و در بین شن های کوير لوت پنهان می شود. از منابع آبی 
اين حوزه می توان به آب رودخانۀ درختنگان، آب فوسک، آب 
دهنۀ غار، رودخانۀ شهداد، رودخانۀ کوجفتان و جوروم اشاره 
ــهداد به دلیل شرايط سخت آب و هوايی و  کرد. در منطقۀ ش
ــدان منابع آبی، فنون و تدابیر مختلفی برای بهره برداری از  فق
منابع آبی موجود و جلوگیری از هدررفت آن اتخاذ کرده اند. 
ــت  ــن تدابیر با لحاظ کردن محیط و وضع اقلیمی و معیش اي
ساکنان همراه بوده است. هر چند وجود رودخانۀ درختنگان 
ــن آب اهالی می کند، ولی اين رودخانه  کمک مؤثری به تأمی
ــتر آن  ــال آب در بس ــت و فقط در مواقعی از س ــی نیس دائم
ــان پیدا می کند )تصوير 10( و بنا بر اين نمی تواند منبع  جري

مورد اعتمادی برای تأمین آب باشد.
ــاران با توجه به  ــه در فصول پرب ــن رودخان ــتر آب اي      بیش
ــط  ــجمی برای بهره گیری از آن توس ــدم وجود برنامۀ منس ع
ــه در بین  ــت لوت رفت ــمت بیابان های دش ــاورزان، به س کش
ــن زار فرو می رود. اگرچه در برخی سال ها از  تپه ماهورها و ش
سوی دستگاه های مرتبط، آب بند و يا سد بتونی در مقابل آن 
ــود، ولی با يک باران موقتـ  که عمدتاً رگبارهای  ايجاد می ش
ــده در  ــم زياد آب انباشته ش ــتند ـ حج ــا هس تند و سیل آس
ــود. اين باران ها در مواردی  ــت بند باعث تخريب آن می ش پش
ــاراتی نظیر عمیق تر شدن بستر رودخانه و به تبع آن  هم خس

دشوار شدن انتقال آب به زمین های باالدست حاشیۀ رودخانه 
را در پی دارد )نقشۀ 2 و 3(.

ــتر  ــد در بس ــاخت بن ــال آب س ــای انتق ــی از روش ه 1. يک
ــابقه ای  ــد در اين حوزه از س ــت. ايجاد آب بن ــه اس رودخان
ــت. بنا بر روايت های مطلعان محلی،  طوالنی برخوردار اس
ــاکنان برای اينکه بتوانند آب را از  ــته های دور س در گذش
ــتر رودخانه به زمین های زراعی انتقال بدهند، عموماً با  بس
استفاده از چوب، تنۀ درخت نخل و ديگر درختان، و سنگ 
ــاک به ساخت آب بند مبادرت می کردند. تا به  و خار و خاش

اين وسیله بتوانند آب را به نقاط باالدست انتقال دهند. 
ــدازه پايین بود،  ــتر رودخانه بیش از ان ــواردی که بس 2. در م
ــیده بودند  ــاره ای منحصربه فرد انديش ــرداران آب چ بهره ب
ــرب  ــاورزی و ش ــا بتوانند آب را بدون هدررفت برای کش ت
ــته چاه هايی را همانند  ــرای اين کار رش ــتفاده نمايند. ب اس
ــمت بستر رودخانه حفر می کرده اند و مادرچاه  قنات به س
ــرار می دادند. برای  ــۀ درختنگان ق ــتر رودخان آن را در بس
ــط گل و الی،  ــدن مادرچاه توس ــدود ش جلوگیری از مس
ــود کرده مملو  ــی را در پیرامون مادر چاه گ ــۀ بزرگ محوط
ــری از تخريب  ــد تا عالوه بر جلوگی ــنگ می کردن از قلوه س
ــا و کوره، به تصفیۀ آب از گل و الی نیز کمک کند.  میله ه
ــاً »کت« )kat( می نامند  در گويش محلی چاه را اصطالح
ــت، به »کت  ــت حلقه چاه اس و چون اين مجرا دارای بیس
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نقشۀ 2. نقشه تقريبی انتقال آب در شهداد )ترسیم از: نگارنده(.
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نقشۀ 3. نقشه تقريبی انتقال آب با ريز شاخه های آن در شهداد )ترسیم: نگارنده(.
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ــیوۀ انتقال را نه  ــت. اين ش ــته ای« معروف اس ــت پش بیس
می توان قنات و نه کانال يا مجرای زيرزمینی نامید. در اين 
نوع انتقال اگرچه بیشترين آب در زمان بارندگی و يا وقوع 
ــهداد سرازير می شود،  ــیل در بستر رودخانه به سمت ش س
ــس از بارندگی مجرا همانند زه کش عمل  ولی تا مدت ها پ
کرده و آب موجود در زمین های اطراف و بستر رودخانه را 
به سمت زمین های غربی شهداد و در داخل مزارع و باغات 

نخل و مرکبات منتقل می کند. 
     اين نوع انتقال آب در ايران باستان نیز شناخته شده بوده 
است. آنها در مسیل های اطراف قنات ها آبگیرهايی از سنگ 
و شن و قلوه سنگ يا بندهای کوچک ايجاد می کردند تا به 
ــرعت آب کاسته شده و مجبور به نفوذ در  اين ترتیب از س
زمین شود. در شهر يزد به اين عمل »آب گور«6 می گويند. 
ــت، لذا به  ــیار کم اس ــرعت آب در زير زمین بس ــون س چ
وسیلۀ آب گور موجب پرآب شدن قنات ها در فصل خشک 
ــران، 1350: 161(. در حوزۀ تفت در  ــود )رضا و ديگ می ش
ــازه های مرتبط با قنات  ــتان يزد يکی از اساسی ترين س اس
ــت که در گذشته رواج فراوان داشته و تقريباً  »گوراب« اس
ــوده اند. »گوراب«  ــای تفت از آن برخوردار ب همه قنات ه
ــا در واقع بندهای  ــت از حوضچه ها ي )gurâb( عبارت اس
ــت مادرچاه قنات يا به  ــی با ابعاد متغیر که در باالدس خاک
اصطالح محلی »بوخوم« )boxum( احداث شده است. در 
فصول بارندگی سیالب های حاصله از ارتفاعات پیرامون به 
سوی گوراب ها هدايت شده و در آنجا جمع می شده است. 
ــدک در خاک نفوذ کرده و به ذخاير آب  اين آب ها اندک ان
زيرزمینی اضافه می شده و بر میزان آبدهی قنات می افزوده 
ــیوه هنوز هم در  ــزدی: 1382، 124(. اين ش اند )پاپلی ي
ــتفاده قرار می گیرد. برای جلوگیری  حوزۀ شهداد مورد اس
ــی از آب برای مادرچاِه  ــوادث احتمالی و خطرات ناش از ح
ــمت  ــتِر رودخانه و جلوگیری از انحراف آب به س داخِل بس
ــتِر رودخانه بر ابتدای  ــزش ديوارۀ جانبی بس ــر و يا ري ديگ
مجرای انتقال، از طرف بهره برداران آب، شخصی به عنوان 
ــه مجرا يا  ــار ورودی آب ب ــان« )bandbân( در کن »بندب
ــورت افزايش حجم آب در  ــد اقامت می کند تا در ص آب بن

پشت آب بند، دريچۀ ورودی آب به داخل مادرچاه و مجرای 
»کت بیست پشته ای« تنظیم و حجم ورودی آب را کنترل 
ــد. کار اصلی بندبان جلوگیری از ورود آب با حجم زياد  کن
به داخل مجراست و با اين کار از تخريب میله چاه ها و کورۀ 
انتقال آب مجرا جلوگیری می شود. شغل بندبانی به صورت 
ــل  ــل در نس موروثی در اختیار يک خانواده بوده و آنها نس
ــته اند. بندبان  کار مراقبت و مواظبت از آب را بر عهده داش
ــال کار خود می تواند قطعه زمینی را در کنار رودخانه  در قب
ــد را، که اصطالحاً آب بر  ــی از زمین های اطراف بن يا بخش
ــت، انتخاب کرده و در آن کشت و زرع کند.  ــوار اس آنها س
ــتفاده  بندبان می تواند به هر اندازه که الزم دارد، از آب اس
ــا توجه به اينکه  ــی برای اين کار ندارد. ب ــد و محدوديت کن
ــیمانی است که کار انتقال  امروزه کانال انتقال آب از نوع س
ــان کرده است، وراث بندبانان در همان  آب را به مراتب آس
ــکن کرده و در زمین های اطراف به کشت و زرع  نقطه مس
اقدام می کنند و سطح زير کشت و زمین هايی که در اختیار 
ــده است. استفاده  ــته ش دارند به مراتب چندين برابر گذش
ــط بازماندگان بندبانان همواره موجب  بیش از حد آب توس

اعتراض ساير مالکان و زارعان بوده است. 
ــع آبی رودخانه ايجاد  ــر روش های بهره برداری مناب 3. از ديگ
ــت  ــاه و حلقه چاه های قنات در زمین های پايین دس مادرچ
ــت که آب رودخانه در سفره های زير  رودخانه و نقاطی اس
زمینی بر آنها مسلط باشد. مصاديق اين شیوه را در ايران و 
ــاهده کرد. به  خصوصاً در جنوب ايران به وفور می توان مش
طوری که گران فن روگن )g. v. roggen( گزارش می دهد 
ــتر از رودخانۀ کارون نهری منشعب شده  که در غرب شوش
ــطیط امتداد دارد.  ــاً به موازات رودخانۀ ش ــت که تقريب اس
قسمتی از اين کانال که از رودخانه تغذيه می شده است به 
ــبت برخورد به پستی و بلندی زمین به صورت قنات  مناس
و کاريز ساخته شده است. به اين گونه قنات ها که رودخانه 
ــفته« می گويند )رضا و ديگران،  ــت »س منبع آبی آنها اس
1350: 164(. امروزه چندين قنات در شهداد و روستاهای 
تابعه آن وجود دارد که با استفاده از همین شیوه در تأمین 

آب شرب و کشاورزی سهم دارند. 
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نحوۀ تقسیم آب 
ــده  ــم، چند هم معنی ذکر ش در فرهنگ لغات برای واژه َمْقَس
ــش گاه«، »جای قسمت«، »جای  ــت. از آن جمله: »بخش اس
ــم«، »بخش بخش کننده«، »تقسیم کننده«،  تقسیم«، »مقاس
ــم  ــمت کننده«، »بخش کننده«. و در ترکیبات آن مقس »قس
ــم میاه، آب بخش کن و... آورده شده  آب، آب پخش کن، مقس

است )تصوير 11(. 

منابع آب 
1. ُسفته )قنات رودخانه ای(

ــمالی جادۀ ارتباطی  ــهر شهداد و سمت ش در بخش غربی ش
ــهداد ـ کرمان در بخشی از رودخانۀ شهداد، بندی احداث  ش
ــده که مقداری آب در پشت آن ذخیره می شود. در بخش  ش
ــتر رودخانه دريچه ای تعبیه شده که هنگامی که  جنوبی بس
سطح آب رودخانه باال می آيد از آن دريچه آب به سمت کانال 
ــود. کت بیست پشته ای نیز تقريباً در  انتقال آب هدايت می ش
شمال دريچۀ انتقال آب قرار دارد تا در صورت نیاز آب آن را 
ــرای جلوگیری از ورود مقدار  ــمت کانال هدايت کنند. ب به س
آِب بیش از ظرفیِت کانال، شخصی با عنوان »بندبان« وظیفه 
دارد از اين دريچه مراقبت کند. بندبان در مقابل کار خود باغ 
ــورت مجانی و بدون  ــد به ص و مزرعه خود را در مجاورت س
پرداخت هیچ مبلغی آبیاری می کند. بعد از ورود آب به داخل 
کانال سیمانی، روباز تا شهر شهداد ادامه مسیر می دهد. کانال 
ــیر خود جادۀ ارتباطی کرمان به شهداد را قطع  در ادامۀ مس

تصوير 11. نحوۀ خودگردانی آب با استفاده از چوخط در شهر شهداد 
سال 1376ش )عکس از: نگارنده(.

تصوير 12. مجرای انتقال آب از رودخانۀ موسوم به آب مقسم سال 
1376ش )عکس از: نگارنده(.

ــیر می دهد )تصوير  ــمت جنوب جاده ادامه مس کرده و در س
.)12

ــتای باغ پیر به قنات موسوم به       آب اين کانال قبل از روس
ــده، با هم به سمت  »َکهن مادی« )kahne mâdi( اضافه ش
ــیر می دهند. در ادامه کمی به جنوب  ــهر شهداد ادامه مس ش
ــده از کنار آسیاب متروکه شهداد عبور کرده، پس از  مايل ش
درنورديدن باغ ها و نخلستان ها در محلی موسوم به »سرتخته 
ــاخۀ  ــه چند ش ــم« )sare taxte âb maqsam( ب آب مقس
ــود )طرح 3 و 4( )تصوير 13و  ــیم می ش کوچک و بزرگ تقس
ــد در مرو تقسیم آب بدين گونه  14 و 15(. الکرجی می نويس
ــکافی ايجاد شده بود و در  بود که تخته ای که در طول آن ش
ــته بودند )کرجی، 1388:  ــت به پا داش عرض جوی قرار داش

.)301
ــرتخته 212/5  ــیم در س ــم قبل از تقس ــدار آب مقس      مق
ــیم در حدود 40  ــت که پس از تقس ــک تاق8  اس ــرغ7 در ي ب
ــرغ آب مبارکه همراه 1/5  ــرغ آب کیجويی و 40 تا 41/5 ب ب
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طرح 3. تقسیم آب به سه نهر )مأخذ: سلیمی مؤيد، 1378: 106(.

طرح 4 .تقسیم آب به چهار نهر )مأخذ: سلیمی مؤيد، 1378: 106(.

تصوير 13. سرتخته مقسم آب مقسم شهر شهداد سال 1376ش )عکس از: نگارنده(.

تصوير 14. محل مقسم آب نو داخل شهر شهداد سال 1376ش 
)عکس از: نگارنده(.

تصوير 15. میراب شهدادی در حال تقسیم آب و پاکسازی جوی سال 
1376ش )عکس از: نگارنده(.
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ــه 131 برغ در يک  ــّکو« و نزديک ب ــرغ آب متغیر »آب ش ب
ــمت ديگر مزارع و باغ هاي شهداد ادامه  ــم به س تاق آب مقس
ــیر می دهد. با عبور از زير خیابان اصلی در بخش شمالی  مس
ــاخۀ  ــم های »لنگرود« و »خونقا«9 و چند ش خیابان در مقس

ديگر تقسیم می شود )تصوير 16(. 
     در شهداد عالوه بر قنات های زيرزمینی به نهرهای منشعب 
ــی نقاط مقداری از  ــم قنات می گويند. در برخ از رودخانه ه
ــیر آب را با بهره گیری از فنآوری حفر قنات آماده کرده و  مس
آب را از طريق مجرای زيرزمینی به محل مورد نظر می برند. 

2. قنات
ــاکن در  ــاِن س ــتاورد انس قنات يا کاريز يکي از مهم ترين دس
نقاط خشک و نیمه خشک در طول تاريخ بوده است. با وجود 
ــی برای مصارف  ــی به آب های زيرزمین قنات امکان دسترس
ــد. قنات  مجرايي زيرزمیني است  شرب و کشاورزی میسر ش
ــت به مناطق خشک و کم آب  که آب را از نقاط آب دار باالدس
ــت منتقل مي کند. به ديگر سخن قنات مجموعه اي  پايین دس
ــت که با شیب کمتر از  از چند میله و يک کورۀ زيرزمیني اس

طرح 5. مقطع قنات )مأخذ: سلیمی مؤيد، 1378: 54(.

تصوير 16. نمايی از سنگ مقسم لنگرود و دريچۀ خروج آب سال 
1376ش )عکس از: نگارنده(.

طرح 6. نحوۀ حفر قنات و کارگزاران آن )مأخذ: سلیمی مويد: 1378، 72(.

ــطح زمین، آب موجود در اليۀ آب دار مناطق مرتفع  شیب س
ــا و برکه ها را به کمک  ــن، رودخانه ها، مرداب ه و آب دار زمی
ــش و هیچ نوع انرژي  ــروي ثقل و بدون کاربرد نیروي کش نی
ــع آوري کرده به  ــا حرارتي با جريان طبیعي جم الکتريکي ي
ــاند )طرح 5 و 6(. همچنین قنات نوعي  نقاط پست تر مي رس
ــت که آب جمع آوري شده توسط آن به  زهکش زيرزمیني اس

سطح زمین آورده  شده تا به مصرف آبیاري يا شرب برسد. 
ــا مظهر يا  ــده و ت ــروع ش ــته قنات از مادرچاه ش      هر رش
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هرنج قنات امتداد می يابد. در شهداد برای ازدياد آب مادرچاه 
ــتفاده  ــوماری« )pasu mâri( اس ــوم به »پَس از روش موس
ــوره و مادرچاه،  ــای ک ــود در ديواره ه ــذ موج ــود. مناف می ش
ــه داخل مجرا  ــره کار قنات را ب ــش ت ــای آب در بخ تراوش ه
ــوماری« معروف اند. در  ــن منافذ به »پس ــال می دهند اي انتق
ــوراخ هايی  ــه َکول ها يا چهارچوب هايی از جنس تخته س بدن
برای هدايت آب های تراوش شده از »پسوماری« به کورۀ قنات 
ــوب در مجرای قنات  ــد. وجود َکول يا چهارچ تعبیه می کنن
ــتحکام ديوارۀ شل و شوالتی، از ريزش و مسدود  عالوه بر اس
شدن مسیر مجرا جلوگیری کرده و آب های »پسوماری« را به 
مجرا می رساند. البته به نوشتۀ کرجی در قسمت های شوالتی 
ــتقامت برای اينکه بتوانند تنبوشه10 را محکم کنند،  و کم اس
ــازی  با چوب و بوته های خار و چیزهای امثال آنها ابتدا زيرس
ــتند )الکرجی،  ــه را کار می گذاش ــپس تنبوش می کردند و س
ــتن تنبوشه ها،  1388: 196(. در مواقعی هم بعد از کار گذاش
ــراف و جوانب آن را با گل رس پر می کنند تا فضای خالی  اط
ــهداد هر  در اطراف آن باقی نماند )همان، 168(. در حوزۀ ش
قنات از اجزا و بخش هايی تشکیل شده است که برخی از آنها 
ــم ها قرار دارند. در  روی زمین و برخی زيرزمین و دور از چش
ــده اشاره شده  زير به برخی از اجزای قنات در حوزۀ مطالعه ش

است.

الف. پشته 
ــته« نامیده  گرچه فاصلۀ بین دو میله چاه در غالب نقاط »پش
می شود، ولی در روستای ده سیف خاک های انباشته شده در 
حاشیه میله چاه را »پشته« می نامند و در روستای اکبرآباد به 

میله چاه، »پشته« می گويند.

ب. رائین 
ــتای ده نو به عمق میله چاه و در روستای اکبرآباد به  در روس

کورۀ قنات »رائین« )râein( می گويند.

پ. چاه پیش کار 
ــره کار که منبع  ــمت ت ــن و عمیق ترين میله چاه در قس آخري
 )čâhe piškâr( »ــش کار ــاه پی ــت، »چ اصلی تأمین آب اس

ــتا« )čâhe pišpastâ( می نامند. اين میلۀ  ــا »چاه پیش پس ي
ــم مادرچاه خوانده می شود.  ــتر نقاط ايران به اس چاه در بیش
ــزان آب دهی چاه پیش کار  ــهداد برای افزايش می در حوزۀ ش
ــب در جهات مختلف و  ــتر، چندين نق و جمع آوری آب بیش
ــا کار زهکش را انجام  ــورۀ قنات می زنند. اين نقب ه آب دار ک
داده و آب زيادی را به سمت مادرچاه و کوره هدايت می کنند. 
اين فناوري در روستای اکبرآباد شناخته و مورد استفاده بوده 
ــاه، مادرچاه را  ــعب از مادرچ ــته به تعداد نقب های منش و بس
ــته و نظاير آن  ــته، سه رش ــاً با نام هايی مانند دورش اصطالح
ــات، مقدار ذخیرۀ  ــکار با طول قن ــد. عمق چاه پیش می خوانن
ــتی و  آبی و مهم تر از همه، فاصلۀ چاه پیش کار تا مظهر و پس
ــدی منطقه از عوامل اثرگذار در میزان عمق چاه پیش کار  بلن
است. هانری گوبلو در تعريف قنات آورده است: قنات تکنیکی 
ــت از  ــتخراج معادن و عبارت اس ــت دارای ويژگی های اس اس
ــفرۀ آب های زيرزمینی به کمک دهلیزهای  ]بهره گیری از[ س

زهکش آب )گوبلو، 1371: 40(.

ت. آبرو 
ــمت مظهر  ــی که آب در آن به آرامی به س ــرای زيرزمین مج
ــرو يا کوره در  ــرو« )âbro( نام دارد. آب ــان می يابد، »آب جري
ــودی به آن  ــکل عم ــت و میله چاه ها به ش ــتای افقی اس راس
ــداث يک آبروی  ــمت در اح ــوند. مهم ترين قس منتهی می ش
ــیب زياد باشد آب به  ــیب آن است. اگر ش ــبۀ ش خوب محاس
ــد. اين اتفاق باعث می شود تا مظهر  مرور کف آبرو را می تراش
ــرون بزند. در صورتی  ــر از محل مورد نظر بی ــه فاصلۀ دورت ب
ــد، آب در کف آبرو  ــیب آبرو کمتر از میزان معمول باش که ش
راکد باقی مانده، به مظهر نمی رسد. اين مجرا در شهر شهداد 
ــته کار« )rešta kâr(، در  ــتای کناران »رش »آبرو«، در روس
روستای اکبرآباد »رائین قنات« )râein qanât(، در روستای 
 )qanât( »ــتای ده سیف »قنات ده نو »کار« )kâr( و در روس

نام دارد.

ث. رأس چاه 
ــطح زمین تا کورۀ قنات ادامه دارد »میله چاه«  چاهی که از س
ــود. از اين چاه برای  ــا »رأس چاه« )râs čâh( نامیده می ش ي
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ــات و تهويه هوای  ــمِت آبرو قن ــۀ گل و الی و خاک قس تخلی
ــود. عمق اين چاه ها، تعداد و فاصلۀ آنها  ــتفاده می ش قنات اس
بسته به طول قنات، نوع زمین، مقدار آب، سطح آب زيرزمینی 
ــد تعداد  ــِش تره کار قنات دارد. اگر طول قنات زياد باش و بخ
ــتری قرار  چاه ها افزايش می يابد. اگر کورۀ قنات در عمق بیش
داشته باشد فاصلۀ رأس چاه ها از هم کم می شود تا به راحتی 
بتوانند گل و الی و خاک را تخلیه و تهويه هوا نیز به سهولت 
ــق رأس چاه ها از يک متر  ــط عم انجام پذيرد. به طور متوس
ــروع و در مواردی تا 60 الی 70 متر و بیش تر نیز می رسد.  ش
ــهر شهداد اين چاه ها را رأس چاه می نامند، ولی  اگرچه در ش
ــمارش تعداد چاه ها در شهداد و روستای اکبرآباد  در زمان ش
به آن »پشته« )pošte( می گويند. در روستای ده نو به رأس 
چاه »تیره چاه« )tira čâh( يا »تیرچاه« )tirčâh( گفته و در 

روستای ده سیف آن را »حلقه« می نامند.

ج. َدرَکهن
مظهر و جايی که آب قنات در آنجا آشکار شده، در سطح زمین 
ــت  ــان می يابد و به مزارع و باغ ها و زمین های پايین دس جري

می رود »َدرَکهن« )darkahn( يا مظهر قنات نامیده می شود. 
ــای مهم، مقدس و  ــر قنات از بخش ه ــور اهالی، مظه در تص
ــمار می رود و نگهبان دارد. نگهبان  مظهر پاکی هر قنات به ش
ــواره در مظهر قنات حضور  ــاکان و مالئک بوده و هم آب از پ
داشته و اعمال و رفتار ما را زير نظر دارد. بنا بر اين اگر کسی 
ــتفاده نکند و آب  به آب بی احترامی کند يا از آن به خوبی اس
را حیف و میل کند مورد غضب قرار گرفته و تاوان رفتار خود 
را خواهد داد. در نقاط مختلف حوزۀ شهداد اسامی گوناگونی 
ــه  برای مظهر قنات به کار می برند. از آن جمله می توان به س
 )damkahn( »َدمَکهن« ،)darkahn( »ــن اصطالح »َدرَکه
ــاره کرد. در روستای کناران  و »َدمقنات« )damqanât( اش
ــه آن »َدرَکن«  ــتای اکبرآباد ب ــات« و در روس ــه آن»َدم قن ب
ــیف به آن  ــتای ده س ــتای ده نو و روس )darkan( و در روس

»َدرَکهن« )darkahn( گفته می شود )تصوير 17 و 18(. 

3. رودخانه
ــهداد  ــهداد، رودخانۀ ش ــۀ درختنگان در نزديکی ش رودخان
خوانده می شود، ولی بعد از سد خاکی که آب را به با کانال11 

تصوير17. مظهر قنات کهن مادی شهر شهداد، 1376ش )عکس از: نگارنده(.     تصوير 18. مظهر قنات روستای ده سیف، 1376ش )عکس از: نگارنده(.
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ــهداد انتقال می دهد، به »گهی رود« معروف است و بعد  به ش
ــر روی آن زده  ــدهای چندگانه گهی رود ب ــافتی که س از مس
ــده مجدداً رودخانۀ شهداد نامیده می شود. برای انتقال آب  ش
ــی شده است. بارش  ــهداد کانال کش از بندهای گهی رود تا ش
ــالیانه نقش مهمی در میزان آب دهی گهی رود دارد. نوسان  س
ــان کرده به همین علت  ــالیانه گهی رود را دچار نوس بارش س
ــی رود می گويند12؛ يعنی زمانی آب می آيد و زمانی  به آن گه
نمی آيد. از آب گهی رود بیشتر برای آبیاری مزارع گندم، جو، 
يونجه و باغ های پرتقال، نارنگی، انار، و خرما استفاده می شود. 
ــوی ديگر فقدان ثبات در میزان آب باعث شده تا قیمت  از س

ــبت ديگر آب ها کمتر از  آن در زمان خريد و فروش نیز به نس
عرف معمول باشد. کشاورزان و بهره برداران از آب گهی رود به 
دلیل گل آلود بودنش استقبال خوبی از آن نمی کنند. زيرا بعد 
ــطح زمین را پوشانده و با  از آبیاری، گل و الی و امالح آب س
ــیمی خشک شده و ترک می خورد. اين اتفاق عالوه  وزش نس
بر آنکه بر شدت تبخیر آب و رطوبت زمین می افزايد، به ريشۀ 
ــت با اين آب زمین های  ــیب می زند. به همین عل گیاهان آس
ــی گهی رود  ــر بند خاک ــد. اگ ــاری می کنن ــنگالخی را آبی س
ــی رود هزينه آن را تأمین و  ــود، مالکاِن حق آبۀ گه تخريب ش
ــازی و ترمیم می کنند )تصوير19 و 20(. در  خرابی ها را بازس
ــده  ــت بند گهی رود، چند آب بند کوچک احداث ش پايین دس
ــمت مادرچاه های  تا به اصطالح با گورآب کردن، آب را به س
قنات و سفره های زيرزمینی شهداد هدايت کند. اين رودخانه 
ــدن قنات ها و مخازن آبی شهداد و روستاهای آن  در پرآب ش

نقش قابل مالحظه ای دارد. 

الف. شبكه بندی زمین زراعی 
ــه وضع زمین، آب و  ــاب روش صحیح آبیاري با توجه ب انتخ
هوا، نوع محصول، جنس خاک، و مقدار و کیفیت آب صورت 
مي گیرد. در بیشتر نقاط حوزۀ پژوهش آبیاري به روش سنتي 

  تصوير20. سد تخريب شده رودخانۀ شهداد، 1376ش )عکس  از: نگارنده(.

    تصوير 19. سد تخريب شده رودخانۀ شهداد، 1376ش 
)عکس از: نگارنده(.  
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و قديمي انجام می شود. اين شیوۀ آبیاري در شهداد دستاورد 
ــاکنان منطقه است که از پدر به پسر و از  چندين صدسالۀ س
ــل بعدي منتقل شده است. آنها سعي کرده اند با  پسر به نس
حداقل آب، بیشترين زمین را زير کشت برده و آبیاري کنند. 
ــل محیطی و جغرافیايی حاکم بر مناطق کويری  اگرچه عوام
شرايط را برای آنها سخت می کند، ولي ساکنان آن با تدبیر و 
انديشه، همواره راهي براي رفع مشکالت يافته اند. کشاورزان 
شهدادی در برخي از فصول به علت وجود آب فراوان، کرت ها 
ــاورزان  ــو از آب مي کنند. در فصول گرم و کم آب، کش را ممل
ــد، تا زمین با  ــیعي از زمین را خیس مي کنن ــطح وس فقط س
ــود. از ديگر سو کشاورزان اندازۀ کرت را  آب کمی سیراب ش
کوچک در نظر می گیرند تا در فصول کم آبي بتوانند آب را به 
سرعت به تمام مزرعه برسانند و اصطالحاً آب را بر زمین سوار 
کنند. شبکه بندی زمین به دو شکل انجام می گیرد. يکی برای 

آبیاری و ديگری برای کاشت محصول است.

ب. شبكه های آب رساني:
ــیم کردند.  ــت تقس ــد از آنکه زمین را با توجه به نوع کش بع
ــب با نوع بهره برداري به  ــمت را متناس هنگام آبیاري هر قس
ــادگاری از دانش  ــن نام گذاری ي ــم خاصي می خوانند. اي اس
ــل هاي قبل است که برای ما به  عامه، فنون و تکنیک هاي نس
ــت. از آن جمله مي توان به جوي آب در ابعاد  يادگار مانده اس
ــعي شده  ــاره کرد. در اين بخش س و اندازه هاي گوناگون اش

تعريفي مختصر و مفید دربارۀ اين اصطالحات ارائه شود.

1. جوی آب
الف. اورو 

 )owru( »ــم را »اورو ــق ک ــاد و عم ــا عرض زي ــوي آب ب ج
مي گويند. اين نوع از جوي معموالً در محل تقسیم آب ايجاد 

می شود و يکی از جوي های همگاني به شمار مي رود.

ب. جو 
ــت. جو )ju( انواع و  ــیاري در زمین براي انتقال آب اس جو ش
ــت.  ــام مختلف دارد و دارای ابعاد و طول هاي متفاوت اس اقس

برخی از جوها يک يا چند مالک دارند و برخی هم عمومی و 
متعلق به اهالی يک روستا يا يک محله در مواردی هم متعلق 

به چند خرده مالک هستند.

پ. جوي باغ
ــعب شده و مقدار معینی  جوي فرعي که از جوي اصلي منش
ــه داخل يک يا چند باغ  ــوی اصلی جدا کرده ب از آب را از ج

هدايت مي کند.

ت. جوي بیرون 
ــه متعلق به دو يا چند  ــترک در بیرون از مزرعه ک جويي مش

مالک است.

ج. جوي جر 
ــیبي زمین، آب مقدار زيادي از  ــوي آبي که به دلیل سراش ج
خاک و شن کف آن را با خود برده و باعث عمیق تر شدن آن 
ــت. اين نوع جوي ها را »جوي جر« )jar( به مفهوم  ــده اس ش

جوي گود يا عمیق مي نامند.

چ. جوي َسَر زمین 
ــت و  ــا چند قطعه زمین اس ــه متعلق به يک ي ــوي آبي ک ج
ــترک و در نوبت معین از آن عبور  ــکان به صورت مش آب مال
مي کند، جوی »َسَر زمین« )sara zamin( نامیده می شود.

ح. َدرك 
ــیاري که مرز کرت را قطع کرده و باعث می شود تا هنگام  ش
ــطح به کرت ديگر جاري شود  آبیاری، آب از يک کرِت هم س
ــه عبارت ديگر محل خروج آب از يک کرت به کرت ديگر  و ب
ــتای ده نو به اين  ــود. در روس »َدرک« )dark( نامیده می ش
 )sar( »ــر ــتای کناران به آن »س بريدگي »َدرک« و در روس
مي گويند. اگر کرتي مسطح نباشد در قسمت پشت کرت آب 
ــود. براي جلوگیري از اين معضل مرزهايي ايجاد  جمع مي ش
ــه هاي آنها داراي »َدرک« است تا آب تمام  مي کنند که گوش

کرت را به صورت حوضچه اي هم سطح فرابگیرد.
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خ. سر 
قبل از اينکه آب به نقطۀ عمیق جوي برسد، تنۀ درخت نخل 
ــانند،  ــت ديگر در رأس بلندي به صورت افقي مي نش يا درخ
اين چوب باعث مي شود تا آب در پشت آن جمع شده کم کم 
ــگ« ولي با ابعاد  ــر« )sar( همان »ترون به پايین بريزد. »س

کوچکتر است.

د. سرکورت
قسمتي از کرت متصل به جوي است و آب از آنجا وارد کرت 
 ،)sara kort( »مي شود. در روستای ده نو به آن »سرکورت
در روستای ده سیف به اصطالح »آِسره« )âsera( و »ُگرگ« 

)goro( مي گويند.

ذ. کیش 
ــادي را منتقل  ــق زيادتر که آب زي ــا پهنا و عم ــوي آبي ب ج

مي سازد »کیش« )kiš( نام دارد.

2. مقسم 
ــود که به وسیلۀ  ــهداد به آبی اطالق می ش ــم در ش آب مقس

ــت. آب رودخانه  ــعب شده اس کانال روبازی از رودخانه منش
ــه بخش اصلی»آب  ــهداد به س ــهر ش بعد از ورود به داخل ش
 )mobârake( »و »مبارکه )keyjoei( »ــم«، »کیجويی مقس
ــود )تصوير 21(. هر کدام از شاخه ها نیز برای  ــیم می ش تقس
ــاورزی به چند شاخه فرعی منشعب  انتقال به زمین های کش
ــوند. آب مقسم را می توان به صورت تنۀ درختی تجسم  می ش
ــاخه های آن  ــه يا ش ــاخۀ اصلی آب »تنه« و ريش کرد که ش
هر کدام به مثابه جوی های خرده مالکان و عمده مالکان است 

)نقشۀ 4 و 5(.
ــران تیر چوبی  ــیاری از نقاط اي ــهداد هم مانند بس      در ش
ــطح رويی آن صاف و يک دست است در محل تقسیم  که س
ــده و آب از روی آن در يک  ــب ش ــورت افقی نص ــه ص آب ب
سطح بسیار هموار عبور می کند و هر يک از مالکین بر اساس 
ــیم و به جوی های فرعی منتهی  میزان مالکیت آب آن را تقس
 ،)barjom( »ــمنان »بَرُجم به مزارع انتقال می دهند. در س
 )barjan( يا بَرَجن ،)bajam( ــم ــا بَرُجن )barjon(، يا بََج ي
ــت که يکی از سطوح خارجی آن صاف  تیر چوبی قطوری اس
ــده و در سرتاسر عرض جوی، در محل تقسیم آب قرار می  ش
گیرد و آب از بستری يک دست و هموار و مساوی از روی آن 

تصوير 21. محل پلمپ شدۀ مقسم آب نو مابین شهداد و روستای کناران، سال 1376ش )عکس از: نويسنده(. 
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نقشۀ 4. نقشۀ تقريبی انشعاب  های آب مقسم )طرح از: نگارنده(.                   
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نقشۀ 5. نقشۀ تقريبی انشعاب های قنات آب نو )طرح از: نگارنده(.
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ــزد )احمدپناهی: 1381،  ــه جوی يا جوی های فرعی می ري ب
ــنگ هايی که معموالً شکل  ــهداد از س 51(. عالوه بر آن در ش
ــیم آب در سر تخته استفاده می کنند.  مثلث دارند برای تقس
ــنگ ها به دلیل اينکه ارتفاع آنها باالتر از سطح آب در  اين س
ــنگ  ــت به گونه ای قرار می گیرند که نوک تیز س جريان اس
روی لبه در باالی تیر افقی باالتر از سطح آب در محل تقسیم 
ــی از آب، آن را  ــازِی بخش معین ــرار گرفته و با جداس آب ق
ــد. اين جوی ها هر يک  ــوی جوی فرعی هدايت می کنن به س

قسمتی از باغات و مزارع شهداد را سیراب می نمايند.
ــز و مختصر به  ــاره ای موج ــم اش ــريح آب مقس      برای تش
ــهداد اين رودخانه  ــاکنان ش رودخانۀ درختنگان می کنیم. س
ــهداد می شناسند و در طول سال چند  را با عنوان رودخانۀ ش
بار برای مهار سیالب در مسیر رودخانه سد خاکی می زنند تا 
آبهای سرگردان را مهار کرده و حداکثر استفاده را ببرند. اگر 
ــد را تخريب يا به اصطالح »بندبری« کند، مجدداً  سیالب س
سد ديگری احداث می شود يا سد مخروبه را تعمیر و بازسازی 
می کنند. در بستر رودخانه نشانه هايی از قنات قديمی به چشم 
ــتر رودخانه با حفر مجرای  ــبب عمق زياد بس می خورد. به س
ــکونی و  ــی آب رودخانۀ درختنگان را به مناطق مس زيرزمین
ــزارع انتقال داده اند. اين مجرای قديمِی منتهی به رودخانه  م
ــت.  ــته ای« معروف اس ــت پش به »َکت« )kat( يا »چاه بیس
ــاره به تعداد رأس چاه های )میله چاه های(  بیست پشته ای اش
آن دارد. در فاصلۀ بین مادرچاه13 تا مظهر اين مجرا دريچه ای 
ــتر رودخانۀ درختنگان ايجاد کرده اند تا  از راهرو مجرا به بس
ــا و موسمی موجب سیالب  در فصولی که باران های سیل آس

ــوند، بیش از مقدار گنجايش مجرا آب وارد راهرو نشود.  می ش
در بستر رودخانه نیز برای جلوگیری از ورود گل و الی و مواد 
اضافی که باعث گرفتگی مجرا و ايجاد خرابی و تخريب ديوارۀ 
میله و کوره، حجم انبوهی از قلوه سنگ و الشه سنگ در محل 
ــته می کنند. در  ــوم به »حوض« انباش ورود آب به مجرا موس
ــه اند که آن را در  ــتر، دريچۀ خروجی در نظر گرفت ــار بس کن
ــتان باز می کنند تا آب اضافی به بیرون منتقل شود. در  زمس
تابستان و روزهای کم آب دريچۀ فوق را می بندند تا آب ها را 

به داخل مجرا روان سازند )طرح 7(.
ــت پشته ای« در جوی موسوم به       مظهر مجرای »کت بیس
ــم قرار دارد. حجم آب وارده به جوی نوسان زيادی  آب مقس
ــتر رودخانه در جريان  ــه همین علت وقتی آب در بس دارد. ب
ــهداد جريان می يابد. ولی در  ــمت ش ــد، آب زيادی به س باش
ــال کمترين میزان آب در جوی وجود دارد. در  بیشتر ايام س
ــته ای ناچیز است،  ــت پش روزهايی که خروجی آب کت بیس
 )âb šakkü( »ــّکو ــا »آب ش ــک« ي ــاً آن را »آب ش اصطالح

می گويند. احمد مستوفی می نويسد: 
ــیل که همیشه آبادی را مورد تهديد  ــطۀ خطر س      »به واس
ــهداد از مسیل درختنگان از طريق  داشته مجرای آبگیری ش
ــت تا آب فراوان مسیل در  ــفته’14 اس زيرزمینی به صورت‘س
ــود، به همین منظور  ــهر جاری نش ــوی ش فصل طغیان به س
ــخ به فاصلۀ 24 کیلومتری از شهداد در  ــت چهار فرس در دش
ــیل درختنگان در محلی به نام ‘شّکوه’ آب زراعی  ــتر مس بس
ــهداد از مسیل جدا شده و در کانالی زيرزمینی افتاده و به  ش
ــفته را به ياد ندارد و  ــد. هیچ کس بنای اين س آبادی می رس

طرح 7 . مقطع فرضی کت بیست پشته ای )مأخذ: سلیمی مؤيد، 1378: 32(.
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ــاخته شده که بتوان  بنای آن بس کهن و با مهارت خاصی س
ــدون صرف هزينه و بند آوردن آب آن را اليروبی نمود و به  ب
اين منظور مجرا دو دهنه دارد، دهنۀ اول به نهر اصلی آبیاری 
ــد و دهنۀ دوم باالی درۀ درختنگان باز  ــهداد می رس شهر ش
ــیبی تند دارد. هر دو دهنه دريچه دارند و برای  می شود و ش
ــته و آب در سفته عقب زده،  تنظیم مجرا هر دو دريچه را بس
ــار  ــر می نمايند. اگر دريچۀ دوم را باز کنند آب با فش آن را پ
ــفته را روبیده و مجرا خالی می شود«  زياد تمام گل و الی س

)مستوفی، 1351: 10ـ 11( )تصوير 22(.
ــته ای قبل از  ــت پش ــه حوض کت بیس ــوم ب ــر موس      آبگی
ــت ـ قرار دارد.  ــد رودخانه اس ــد اول ـ که مهم ترين س آب بن
چاه نخست در بستر رودخانه نزديک به شش متر عمق دارد. 
ــت، عمق مجرا به  ــت که زير تپه ماهورهاس ولی در پايین دس
ــد. بنابراين بسته به عوارض و پستی  20 تا 25 متر نیز می رس
ــت. جهت  ــدی زمین، طول میله چاه ها با هم متفاوت اس و بلن
ــتفاده کرده و تمام مسیر  ــتر مجرا از َکول اس ــتحکام بیش اس
ــرای تخلیۀ گل و الی هنگام  ــوره را َکول گذاری کرده اند. ب ک
ــتفاده می کنند. زيرا مادرچاه  اليروبی کوره نیز از مادرچاه اس
کت بیست پشته ای چندين متر از ديگر میله ها کوتاه تر است. 
امروزه با ايجاد جوی سیمانی انتقال آب سهل شده و بسیاری 
ــده و بهره برداران  از مرارت های انتقال آب از رودخانه رفع ش
ــته ای  ــت پش ــل زحمت و هزينۀ باال از کت بیس ــه دلی آب ب
ــال حاضر میزان آبی که به  ــقبال چندانی نمی کنند. در ح اس
صورت گاه و بیگاه از اين مجرا وارد آب مقسم می شود، هنگام 
ــند مالکیت »آب  معامله و مبادله به مالکانی تعلق دارد که س
ــّکو« را دارند و برداشت آب محدود به روزهای پنجشنبه و  ش

جمعه می شود. 

شیوه های آبیاری
 1. استخر 

در برخی از مواقع سال وقتی آب دهی قنات به کمترين میزان 
ــه حرکت درمی آيد  ــد، آب قنات وقتی که در جوی ب می رس
ــطح زمین مد نظر کشاورز را بپیمايد به علت  بیش از آنکه س
ــطح کمی از  حرکت آرام در زمین فرو می رود و در نتیجه س
ــن حجم آب آبیاری کنند.  ــاورزی را می توانند با اي زمین کش

ــب در  ــارۀ کار، آب اين قبیل قنات ها را در طول ش ــرای چ ب
ــع آوری می کنند و در صبح روز  ــتخر« جم مخزنی به نام »اس
ــتری از  آب آبیاری  ــد آب را با حجم بیش ــد زمین نیازمن بع

می کنند )تصوير 23(.

2. ُگربند 
ــطح زيادتر از حد  ــزرگ اختالف س ــاي ب ــوالً در کرت ه معم
ــته به  ــت. براي آبیاري بهتر، داخل کرت چند پش متعارف اس
ــی  ــورت مرزبندي ايجاد مي کنند تا آب به صورت چرخش ص
ــش دهد. زاويۀ مخالف  ــطح زمین داخل کرت را پوش تمام س
ــته باز می ماند، تا آب به صورت چرخشي در  ــه های پش گوش
ــد. يعني وقتی بخش اول کرت مملو  داخل آنها در جريان باش
ــد، از گوشۀ ديگر به قسمت بعدي کرت جاري شود.  از آب ش
 ،)gor band( »ــد ــن دريچه ها »ُگربن ــهداد به اي در حوزۀ ش
ــرون« )taron( يا  ــد« )gorg band( و گاهي »تَ ــرگ بن »ُگ

»ُگرگ« مي گويند.

تصوير 22. محل خروج آب از کت بیست پشته ای، سال 1376ش 
)عکس از: نگارنده(.

80



3. غرقابی 
ــی و باغ ها در  ــه در آبیاری زمین های زراع ــر فنونی ک از ديگ
فصول و ايام ترسالی و خشکسالی استفاده می کنند، اين است 
که در زمان پرآبی میزان حجم آب را در يک بازۀ زمانی معین 
ــبه کرده و در آبیاری زمین به گونه ای خاص کرت ها و  محاس
ــاغ را مملو از آب می کنند. با اين کار از همۀ میزان و حجم  ب
ــتفاده می کنند و تا  ــاعت مقرر به بهترين حالت اس آب در س
حد امکان کرت ها و باغ های خود را از آب انباشته و اصطالحاً 
ــه مقدار حجم آب کمتر  ــرق آب« می کنند. در مواقعی ک »غ
ــطح  ــت، کرت ها را با آب کم تری پر می کنند. با اين کار س اس

زمین بیش تری را زير آب می برند. 

4. پشت کیز 
ــت خربزه، زمین را تقسیم بندي  ــتاي ده نو براي کاش در روس
ــر از همديگر به  ــه فواصل يک تا ده مت ــیارهايي ب کرده و ش
ــیار  ــق نیم متر ايجاد می کنند و بذر خربزه را در باالي ش عم
ــده مي کارند. در اصطالح  ــه هاي صفۀ ايجادش يعني در گوش
سطوح برآمدۀ صفه ها را »پشت کیز« )pošta kiz( و شیارها 
را اصطالحاً »کیز« )kiz( مي گويند. کشاورزان دقت می کنند 
ــه نقطه اي که بوتۀ خربزه در  ــا در زمان آبیاري جالیز، آب ب ت
ــد يا قرار دارد نرسد. در صورتی که آب به بوته و تخم  آن رش
ــود )طرح 8( )تصوير  ــک می ش خربزه برخورد کند، بوته خش

.)24

5. کیز 
ــراي آبیاري مزرعۀ خیار، خربزه و برخي صیفي جات که آب  ب
ــتي با شیارهاي  نبايد گلوي بوته را بگیرد، از روش آبیاری نش

تصوير 23 نمايی از استر قنات يادگار در روستای ده سیف، سال 1376ش )عکس از: نگارنده(.

تصوير 24. نمايی از کیز و پشت کیز در روستای ده نو، سال 1376ش 
)عکس از: نگارنده(.

طرح 8 . طرح کیز و پشت کیز در مزارع شهداد )طرح از: نگارنده(.  
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تصوير 25. هودون کردن مزرعۀ گندم شهر شهداد، سال 1376ش 
)عکس از: نگارنده(.

کم عمق15 استفاده مي شود که »کیز« و »پشت کیز« نام دارد. 
اين شیارها به دو صورت مرزبندي مي شود. در يک صورت هر 
پنج تا شش شیار16 ابتدايي را به يک جوی متصل مي کنند17 
که »پشت کیز« نامیده مي شود. در هنگام آبیاري دهانۀ شیار 
ــیارها آب را به بخش ديگر  ــدن ش اصلي را باز و بعد از پر ش
ــم راه دارند و  ــا در زمان آبیاري به ه ــل مي کند. کیزه منتق
ــود. به  ــت از يک دهانۀ آبرو چند »کیز« آبیاري ش ممکن اس
عبارتی انتهاي هر شیار به ابتداي شیار بعدي متصل می شود 

و آب به شکل چرخشی در همۀ شیارها جريان مي يابد.

6. پشته
براي آبیاري سطوح غیر هم سطح و جلوگیري از هدررفت آب، 
ــاورزان همواره ناگزير از تقسیم بندي زمین به شبکه هاي  کش
ــطح هستند. به همین علت کرت هاي کوچک  کوچک و هم س
ــت مي کنند.  ــطح زمین درس ــبت اختالف س و بزرگي به نس
ــت تا  ــي به ارتفاع بیس ــک از کرت ها مرزي خاک ــر ي بین ه
ــانتي متر و عرض پنجاه سانتي متر الی يک متر ايجاد  چهل س
ــراي اين مرزهاي خاکي عناوين  مي کنند. در نقاط مختلف ب
مختلفي را به کار مي برند. از جمله در شهداد به آن »خیابان« 
ــته« )pošta( مي گويند. به نظر برخي خیابان از نظر  يا »پش
ــته است. در روستای کناران و روستای ده  عرض بیش از پش
ــن مرزها را با نام قديمي »بازه« )bâza( می خوانند. اين  نو اي
ــر و دقیق تر اين نظر  ــی بیش ت ــامی می تواند ما را به بررس اس
ــزرگ باعث پیدايش کوچه و  ــه آب و جوی های کوچک و ب ک

خیابان شده اند، رهنمون سازند.

7. هودون 
 )howdün( »ــودون ــک و دراز »ه ــهداد به کرت باري در ش
ــود. در بیشتر نقاط اندازۀ هودون 10×2 يا 20×2  گفته مي ش
ــت. ولی در روستای ده سیف به کرتي که دارای ابعاد  متر اس
ــد18. به عبارت ديگر از فنون  ــت هودون می گوين 4×8 متر اس
ــت. در اين  ــیوۀ »هودون کردن« )howdun( اس آبیاری، ش
ــاورز بعد از بررسی سطح زمین، با توجه به اختالف  روش کش
ــد. برای جلوگیری  ــطوح موجود، زمین را مرزبندی می کن س

ــن آب در جوی، کرت ها را به نوعی به هم متصل  از هدر رفت
ــه صورت يکنواخت  ــطوِح ناهمگون، آب ب می کنند که در س
ــاری، دور تا دور يک قطعه زمین  ــود. در اين نوع آبی جمع ش
ــته ای محدود می کنند به گونه ای که فقط آب از يک  را با پش
ــط زمین مرزبندی انجام  ــود و در وس طرف وارد کرت می ش
ــمت بعد باز  می دهند به صورتی که در اضالع مختلف به قس
ــته باشد تا آب به صورت مداری و گردشی طی مسیر  راه داش

کند )تصوير 25(.

8. ُگرگ 
همان بند است. بند را در داخل جوي آب درست مي کنند تا 
مسیر آب را تغییر داده، به سمت کرت هدايت کنند. اصطالحاً 
ــهداد بر اين  ــود. در ش به بند جلوي آب »گرگ« گفته مي ش
ــمیه »گرگ« از گرگ درنده گرفته شده  باور اند که وجه تس
ــوب مراقبت نکرده و آن را  ــت. به باور آنها اگر از گرگ خ اس

82



محکم نبندند، آسیب فراوان ببار می آورد. بند داخل جوی هم 
ــي خرابي به بار آورده، همۀ  می تواند همانند يک گرگ وحش
ــتای کناران  ــه و باغ را خراب کند. به روايت اهالی روس مزرع
ــد، ولي امروز عموماً  ــم به »بند«، »گرگ« گفته مي ش در قدي
ــتای ده سیف نیز به آن »بند« و در  »بند« مي گويند. در روس
ــتای ده نو »ُگربند« )gorband( گفته مي شود )تصوير  روس

.)26

9. مادرجو 
جوي بزرگ و اصلی آب را که عموم کشاورزان از آن استفاده 
ــد. در اين جوي به طور معمول  می کنند، »مادرجو« می نامن

چندين نقطه برای تقسیم آب در نظر می گیرند. 

10. ممر 
ــي رود و مخصوص دو يا  ــمار م ممر جوي اصلي مزرعه به ش
ــت. مقدار آبي که از مبدأ تا مقصد در نهرهاي  چند مالک اس
مشترک سهام داران در هر نوبت آبیاري جاري مي شود متعلق 
به يک مالک است. ديگران هنگام عبور دادن آب بايد از مالک 
ــوي در نقاط مختلف »ممر«  ــازه بگیرند. به اين نوع ج آن اج

)mamar( مي گويند.  

11. ُهفت آب 
ــیاری برای آبیاری وجود دارد، که بنا  ــنتی بس ــیوه های س ش
ــوند.  ــهداد به کار گرفته می ش ــاکنان ش بر ضرورت و نیاز س

ــیم عادالنۀ آب و جلوگیری از اختالفات احتمالی  مسئلۀ تقس
ــت در  ــت و پايین دس ــراری عدالت بین مالکان باالدس و برق
ــیر آب، باعث شده  بهره برداری از آب مازاد داخل جوی و مس
تا ساکنان شهداد نسبت به تدوين قوانین نانوشتۀ بهره برداری 
ــی از از اين قوانین  ــدام کنند. يک ــات و رودخانه اق از آب قن
ــاس اين قاعده مقدار آبی  ــت. بر اس ــته »هفت آب« اس نانوش
ــبه شده و بر اساس  ــیر به هدر می رود محاس که در بین مس
ــود. در اين  آن مقدار و حتی قیمت زمین و آب برآورد می ش
ــت« )hoft( دارد. اين  ــوارد به اصطالح می گويند، آب »ُهف م
بدان معناست که آب از سرچشمه تا مزرعه برسد هدررفت و 
ــتقیم  افت دارد. وجود ُهفت آب در قیمت آب و زمین اثر مس
دارد و اگر آب زمینی ُهفت نداشته باشد باارزش تر خواهد بود.

حفظ و نگهداری قنات و شبكه های آبرسانی
ــود ندارد.  ــهداد وج ــداث قنات جديد در حوزۀ ش امروزه اح
ــوند. اگر هم زمانی  عموماً قنات های قبلی مرمت و احیا می ش
ــاورزان حفر چاه های عمیق و نیمه عمیق  قناتی بخشکد، کش
را ترجیح می دهند. در اينجا به برخی از روش های نگهداری، 

تعمیر و احیای میله و مجرای قنات اشاره می شود. 

1. حفر پیش کار 
ــاه به داخل اليۀ آب دار در  ــداد دادن کورۀ قنات از مادرچ امت
ــیر قبلی يا در مسیرهای ديگر و اضافه کردن يک  امتداد مس
ــده را  ــمت از کوره که تازه حفر ش ــا چند حلقه در اين قس ي
ــتای همت آباد را  ــکارکنی« می گويند. اخیراً قنات روس »پیش
ــکارکنی کرده اند تا میزان »بِِده آب«19 قنات را افزايش  پیش

بدهند )تصوير 27(.

2. الیروبی 
ــواد اضافه که به  ــی يعنی بیرون آوردن گل و الی و م اليروب
طور طبیعی يا غیر طبیعی در مجرای قنات ريخته شده است. 
وجود مواد اضافی باعث مسدود شدن راه آب به بیرون يا کم 
ــدن جريان آن و هدررفت آب می شود. اگر اليروبی صورت  ش
نگیرد کم کم رسوبات و مواد اضافی کورۀ قنات را پر کرده و راه  تصوير 26. کشاورز شهدادی درحال بستن ُگرگ سال 1376ش 

)عکس از: نگارنده(.
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آب مسدود می شود و قنات متروکه می گردد. در حوزۀ شهداد 
ــال اليروبی می کنند. البته در موارد  معموالً قنات را در هر س
و مواقعی چون: افزايش باران و نفوذ سیالب به داخل میله ها، 
ــود، ريزش  خصومت و نزاع هايی که باعث تخريب قنات می ش
میله چاه يا قسمتی از کورۀ قنات، کم شدن آبدهی قنات که 
به امتداد دادن راهرو قنات و در مواقع لزوم حفر کوره در يک 
يا چند جهت منجر می شود، و براي پیش گیري از نفوذ ريشۀ 
درختان و گیاهان در داخل کوره و میله، ضروري است قنات 

اليروبی شود )تصوير 28(. 
ــر در افزايش  ــه از عوامل مؤث ــم منطق ــاک و اقلی ــوع خ      ن
ــال به شمار می رود. در  دفعات اليروبی قنات در طول يک س
ــهداد برخی قنات ها به دو صورت طبیعی و مصنوعی  شهر ش
ــتر  ــی طبیعی، قناتی که از بس ــود. در اليروب ــی می ش اليروب
ــم می آيد، چاهی در  ــه به طرف کانال انتقال آب مقس رودخان
ــط میله چاه های آن قرار داده اند که با مسدود کردن  حد وس
ــد. در مواردی به  ــم امتداد می ياب ــا کانال آب مقس آن، آب ت

ــت پشته ای«  علت افزايش گل و الی کورۀ مجرای »کت بیس
مسدود می شود. در اين صورت دريچه ای که در زير میلۀ چاه 
ــته ای قرار دارد و مستقیماً به داخل رودخانه  ــت پش کت بیس
ــدن دريچۀ آب به سرعت در  می ريزد را باز می کنند. با باز ش
ــود را از کوره به  ــان يافته و گل و الی موج ــرا کوره جري مج
ــد. در اليروبی مصنوعی، مقنیان با دلو و  بیرون انتقال می ده
چرخ چاه اقدام به بیرون کشیدن گل و الی از کوره می کنند. 
ــن خرابی قنات يا  ــو هرگاه مقنی برای يافت ــتای ده ن در روس
ــرود در اصطالح  ــاه و کوره ب ــه داخل میلۀ چ ــی آن ب اليروب
ــن دوزی )kahan douzi( به  ــد: »َکه کین برای َکَه می گوين
ــهداد وقتی مقنی در حال اليروبی يا  داخل چاه رفته«. در ش
اضافه کردن کورۀ قنات است به اصطالح می گويند: »َکه کین 

َکم دوزی )kamdouzi( می کند« )تصوير 29(.
ــیدگی به کورۀ  ــه دلیل عدم اليروبی و عدم رس ــرگاه ب      ه
قنات يا ريختن بخشی از کوره و مسدود شدن راه آب، مقدار 
زيادی آب در پشت محل تخريب شده جمع شود، در اصطالح 

تصوير 27. استاد مقنی در حال رفتن به کورۀ قنات برای پیشکارکنی، 
سال 1376ش )عکس از: نگارنده(.

تصوير 28. اليروبی قنات و دلوگیر گروه چاخوهای روستای اکبرآباد، 
سال 1376ش )عکس از: نگارنده(. 

تصوير 29. اليروبی قنات اکبرآباد به دست گروه استاد نظر، سال 
1376ش )عکس از: نگارنده(.
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ــت«. در زمانی که اقدامات  ــده اس می گويند »قنات آب بند ش
ــی از قبیل َکَول گذاری و آجرچینی کوره و میلۀ قنات  حفاظت
ــوالتی باشد، به مرور با نفوذ  ــود يا اينکه ديواره ها ش انجام نش
ــی از قنات  آب در بدنۀ قنات باعث ريزش چاه و کوره يا بخش
ــده و به اصطالح »قنات کور« می شود. در اين حالت امکان  ش
ــم مقنی بتواند  ــت و اگر ه ــر نیس رفتن مقنی به داخل میس
مجرای مسدود شده را باز نمايد، فشار شديد آب و گل و الی 
انباشته شده در پشت میله ها و کوره، مقنی را در بین خروارها 
ــیب جانی  ــون می کند. برای جلوگیری از آس گل و الی مدف
ــوم به »کمربر«  ــا راه کاری پرهزينه و پرزحمت موس مقنی ه
ــن روش مقنی با  ــد. در اي ــال« را انتخاب می کنن ــا »بغل م ي
ــر می دهد. مجرا  ــیر قنات را تغیی ــتۀ فرعی، مس حفر يک رش
ــمت آب بند شده حفر می گردد.  و چاه های جديد در کنار قس
ــود.  ــمت باز قنات می ش ــد آمده از اين طريق وارد قس آِب بن
ــیب  ــده اگر کوره و میلۀ چاه آس ــد از تخلیۀ آب انباشته ش بع
ــی به راه خود  ــیر قبل ــند، آب قنات از مس کمتری ديده باش
ــیب زياد ديده باشد،  ادامه می دهد. در صورت اينکه مجرا آس
ــتۀ فرعی به مسیر اولیۀ قنات انتقال می دهند. به  آب را از رش
ــتای ده سیف »کمربر« )kamarbor( و در  اين عمل در روس
شهداد »بغلمال« )baqalmâl( می نامند و کورۀ فرعی جديد 

را »دسو« )dasu( يا »برتو« )bartu( می گويند. 

الف. جو تراشان
ــاي هرزه،  ــوي از علف ه ــز کردن ج ــو تمی ــتاي ده ن در روس
ــیدن سطوح  گرفتن منافذ ديوارۀ جو و تعمیر خرابی ها،  تراش
ــور هر چه بهتر و جلوگیري از هدر رفتن  ناهماهنگ براي عب
ــان«  ــا »جوي تراش ــان« )ju tarâšân( ي ــو تراش آب را »ج
ــارکت  ــان در کار مش ــد. تمام مالکان در روز جوتراش می نامن

می کنند يا هزينه اين کار را می پردازند.

ب. ترونگ 
ــطح پايین  ــطوح باالتر به س ــهداد وقتی آب از س در حوزۀ ش
ــمت سرريزـ  که شبیه به آبشار استـ  اصطالحاً  می ريزد، قس
ــود. در برخي از زمین هاي  »ترونگ« )tarong( نامیده می ش
کشاورزي به علت اختالف سطح زمین، انتقال آب از نقطه اي 

به نقطۀ ديگر مشکل به نظر می رسد. در صورت هموار نبودن 
ــۀ کف جوي  ــن و ماس ــیب زياد آن، خاک، ش کف جوی يا ش
ــود. از جمله در زمین هايی  ــته شده و جوی عمیق می ش شس
ــتند، جريان آب، خاِک بستر جوي را  که دارای خاک نرم هس
ــرد. به اين حالت  ــته به داخل کرت ها و نقاط ديگر مي ب شس
»جوي جر« )jar( به معنی جوی گود مي گويند. براي حرکت 
ــِف جوي را تا حد ممکن  ــیِب ک آرام و روان آب در جوي، ش
ــت می کنند. در  ــکل پله ای درس کم کرده و جوی آب را به ش
قسمتی که آب از ارتفاع به سمت پايین می ريزد و يا اختالف 
سطح وجود دارد و آب از سطحي به سطح ديگر20 می ريزد از 
ــاک برای کاهش شیب استفاده مي کنند.  چوب و خار و خاش
ــاک و  ــیوه با قرار دادن مقداري چوب، خار و خاش در اين ش
قلوه سنگ باعث جمع شدن آب در پشت نقطۀ فرودست شده 
ــپس آب همانند آبشاري به سطح پايین سرريز کرده، به  و س
ــت آرام خود را ادامه مي دهد. بقاياي اين نوع انتقال آب  حرک
ــلجوقي که مصالح  ــۀ رُموک يادگار دوران س ــي قلع در نزديک
ــت، به چشم مي خورد  ــنگ هاي مجاور اس آن تماماً از قلوه س

)تصوير 30(.

تصوير 30. آثار ترونگ دورۀ سلجوقی در نزديکی قلعۀ رُموک، سال 
1376ش )عکس از: نگارنده(.

85



ــراي انتقال آب رودخانه به  ــلجوقی([ ب      در دورۀ فوق ])س
ــطح مورد نظر جوي هاي بزرگ ساخته و براي جلوگیري از  س
ــدن جوي آب، قلوه سنگ را در نقطۀ سرريز آب به  عمیق تر ش
ــطوح پايین به کار برده اند تا جريان آب موجب فرسايش  س
خاک و عمیق تر شدن بستر جوی آب نشود. امروز اين کار در 
ــهداد با چوب و خار و خاشاک صورت مي گیرد که  باغ های ش
نمونه های آن را به کرات مي توان ديد. نمونۀ ديگر ترونگ در 
ــیر انتقال آب رودخانۀ شهداد وجود دارد.21 اگرچه جنس  مس
اين جوي از سیمان است، ولی در ساخت از دانش پیشینیان 
استفاده کرده اند. اين جوی در بخش جنوبي جادۀ شهداد به 

کرمان قرار دارد )تصوير 31(. 
ــهداد »ترونگ« )tarong( يا  ــار کوچک را در ش      اين آبش
»ترون« )taron( می گويند. در روستای کناران و روستای ده 
ــتای ده نو به  ــیف آن را »ترونگ«  می خوانند ولی در روس س
ــطح و نقطه اي که آِب بخش بااليي جوي به پايین  اختالف س

سرازير مي شود، »گرگ« )gorg( مي گويند )طرح 10 و 9(.

پ- تُمپ یا تُمب 
ــی از کوره يا میله  تُمپ يا تُمب به فروريختن و تخريب بخش
ــل يا شوالتی است به طوری که باعث بند  که دارای خاک ش
آمدن و مسدود شدن مجرا شود، اطالق می شود. در روستای 
ــدن،  ــدن« )tombidan( »تُنبی ــالح »تُمبی ــاد اصط اکبرآب

ــدن« )torombidan(، »تُومپیدن« )tompidan( را  تُرمبی
به کار می برند. در روستای ده نو به خرابی هر بخش از قنات 
ــود.  نیز »تُوتُم« )tutom( يا »تُوتُوم« )tütüm( گفته می ش
اصطالحی که در روستای اکبرآباد به کار می رود از نظر لغوی 
درست است و عمومیت دارد )طرح 11(. در برخی منابع آمده 
گاه بر اثر ريزش قسمتی از قنات جريان آب متوقف می شود و 

تصوير 31. ترونگ سیمانی در مسیر انتقال آب به شهداد، سال 
1376ش )عکس از: نگارنده(.

طرح 10 . برش عمودي ترونگ  )مأخذ: سلیمی مؤيد، 1378: 88(.

طرح 9 . طرح ترونگ از باال )مأخذ: سلیمی مؤيد، 1378: 88(.
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ــمت های ديگر قنات آب جمع شود، ممکن است  چون در قس
ــمت ها »پشته« کند؛ يعنی سقف ديواره های  قنات در اين قس
مجرا فرو بريزد )کرجی: 1388، 359(. در کتب لغت تمبیدن 
)ُت َد( به معنای افتادن و خراب شدن )لغت نامۀ دهخدا، ذيل 
»تمبیدن«( و تنبیدن، لرزيدن، تپیدن، جنبیدن و فروريختن 
ساختمان و بنا آمده است )فرهنگ عمید، ذيل »تنبیدن«( و 

)فرهنگ فارسی معین، ذيل »تنبیدن«(.

ت. َکهنوار 
ــده از قنات را  ــرون آم ــاه خاک های بی ــگام حفر میلۀ چ هن
ــن خاک ها در نهايت همانند  ــرد میلۀ چاه می ريزند. اي گرداگ
نواری حلقه وار دور تا دور چاه را فرامی گیرند. اين عمل باعث 
ــیالب های  ــود تا هم از ديوارۀ میلۀ چاه در برابر نفوذ س می ش
فصلی در امان مانده و از سرريز شدن شن های روان به داخل 
میله جلوگیری شود. در حوزۀ شهداد نام هايی را برای اين فن 
 ،)kamwâr( »ذکر می کنند. از جمله در شهداد به »کم َوارچاه
در روستای ُکناران به »َکم بورک« )kam burk(، در روستای 
اکبرآباد به »کهَ نوار« )kahnawâr(، در روستای ده نو به »که 
نهبار« )kah nabâr( و در روستای ده سیف نیز به »کهن بار« 

)kahannbâr( معروف است. 

ث. سربند یا گلوبند
پوشاندن دهانۀ میلۀ چاه در سطح زمین برای محافظت میلۀ 
ــربند« )sar band( کردن يا »َگلوبند«  ــاه را اصطالحاً »َس چ
ــربند کردن دهانۀ میلۀ چاه  )galöband( می گويند. برای س
ــطح  ــه اندازه يک تا دو متر از س ــنگ، آجر يا َکَول ب ــا س را ب

ــربندی22  ــیوۀ س زمین های مجاور باال برده و روی آن را به ش
ــانند. اين عمل زمانی انجام می شود که سطح میله ها  می پوش
ــون میلۀ چاه  ــطح زمین های پیرام ــر از س ــاع پايین ت در ارتف
ــت. در  ــیار اس ــیالب به داخل میله بس بوده و امکان نفوذ س
ــانیدن دهانۀ حلقه چاه ها از قديم مرسوم  ــهداد پوش حوزۀ ش
ــی از لوله های گلی  ــدان چوب و تیر چوب ــوده و به دلیل فق ب
 )nâsâ( »يا »ناسا )nâsâr( »ــار ــده موسوم به »ناس پخته ش
ــتفاده می کرده اند. اين لوله ها به جای ترکه های چوب در  اس
ــده و قطر هر يک بین ده تا پانزده  ــتفاده ش دهانۀ میله ها اس
ــانتی متر است. ناسارها معموالً قبل از سرچاهی قرار گرفته  س
و موجب استحکام آن می شود )طرح 12(. در گويش کرمانی 
ــی، 1375: 193(. در  ــظ می کنند )صراف ــار« تلف آن را »ناس
ــته به شرايط محیطی برای افزايش عمر قنات  مواردی هم بس
ــرات احتمالی، برخی از میله ها را به دقت  و جلوگیری از خط

می بندند )کرجی: 1388، 166(.

ج. سرچاهی 
ــته به موقعیت چاه و تشخیص مقنی به جای َسربندی از  بس
ــتفاده می کنند. در اين روش  ــوم به »َسرچاهی« اس فن موس
ــاه، از نیم دايره هايی از جنس  ــۀ میلۀ چ ــاندن دهان برای پوش
ــیوه دو نیم دايره را به  ــتفاده می کنند. در اين ش گِل پخته اس
گونه ای کنار هم قرار می دهند، تا همانند دايره ای سطح دهانه 
را بپوشاند سپس روی آن را با خاک می پوشانند. کارگاه تولید 
»َسرچاهی« در روستای ده نو بوده و هم اينک بقايای کوره و 

طرح 11 . طرح ريزش کورۀ قنات 
)مأخذ: سلیمی مؤيد، 1378: 44(.

طرح 12. طرحی از سربند يا گلوبند دهانۀ میلۀ چاه قنات 
)مأخذ: سلیمی مؤيد، 1378: 52(.
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تصوير 32. آثار و بقايای کارگاه پخت کول، ناسار و نا در حاشیۀ روستای 
ده نو، سال 1376ش )عکس از: نگارنده(.

بنای اتاقک گنبدی آن باقی مانده است  )تصوير 32(.

چ. َگش 
 )gaš( »ــش ــَول يا »َگ ــۀ چاه ها، َک ــذاری میل ــل َکَول گ عم
ــتای ُکناران آن را  ــود. در برخی نقاط مانند روس نامیده می ش
»حلقه گذاری« هم می گويند. برای جلوگیری از ريزش ديوارۀ 
ــۀ گیاهان،  ــیل، رانش زمین، زلزله، نفوذ ريش میله ها بر اثر س
ــنگ چین )تصوير 33( کرده يا از  و... معموالً ديوارۀ میله را س
ــتفاده  ــفالی )تصوير 34( و آجری )تصوير 35( اس قطعات س
ــیمانی )تصوير 36 و 37( جای  ــد. امروزه َکَول های س می کنن
اين نوع مصالح را گرفته است. در روستاهای حوزۀ شهداد آن 
ــاو« )nâw( می خوانند. امروزه تنها  ــه نام »نا« )nâ( و »ن را ب
ــنتی در غرب روستای ده نو باقی مانده  بقايای کارگاه َکَول س
ــای نیم پختۀ گلی را گرفته  ــیمانی جای َکَول ه و َکَول های س
ــته در  اند. امروزه از َکَول های نیمپختۀ گلی باقیمانده از گذش
ــتفاده می شود. در ايران عموماً  تعمیر کوره و مجرای قنات اس
ــد )لمتون، 1339:  ــَول« )kawal( اطالق می گوين به آن »َک
ــان »ُکول«  ــرق کاش ــتاهای ش ــی در برخی از روس 803( ول
ــدوی، 1356: 19( در نواحی  ــت )مه ــده اس )cool( ثبت ش
ــول«   می نامند )به نیا: 1367،  ــرقی ايران آن را »گ جنوب ش
ــت لوت آن را »َکَول« )kaval( و در  ــیۀ دش 109( و در حاش
ــرقی »ُکُول« )koul( می خوانند  بخش های شرق و جنوب ش
)کردوانی، 1371: 299(. برخی َکَول را با تنبوشه يکی دانسته 
ــفالی بیضی شکلی می دانند که فراخی دهانۀ آن به  و آن را س
ــت که مقنی می تواند در داخل آن رفت و آمد کند.  اندازه ايس

برای افزايش دوام َکَول و نگهداری مناسب آب، پیش از نصب 
ــته می کنند )کرجی،  ــۀ آن را با پیه منداب يا روغن آغش بدن

1388: 166 و 168(.

تأمین هزینۀ نگهداری مجاری آب
ــر، اليروبی،  ــت، حف ــداری، مراقب ــن هزينۀ نگه ــرای تأمی ب
ــه انحای گوناگون  ــات، مالکین قنات ب ــی، و... قن پیش کارکن
ــاری مجانی  ــرای بندبان، آبی ــد. برای نمونه ب ــک می کنن کم

تصوير 33. طوقه چینی میلۀ چاه قنات آب نو با قلوه سنگ در قديم، 
سال 1376ش )عکس از: نگارنده(.

تصوير 34. استفاده از »نا« در میلۀ چاه قنات روستای ده سیف در دورۀ 
متاخر، سال 1376ش )عکس از: نگارنده(.
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تصوير 38. نمايی از میلۀ چاه تخريب شده توسط آب باران و سیالب، 
سال 1376ش )عکس از: نگارنده(.

تصوير 37. َکَول سیمانی امروزی، مهر 1393ش 
.)http://sarfejoyee.mihanblog.com :مأخذ(

تصوير 35. طوقه چینی میلۀ چاه قنات روستای ده نو با آجر در دورۀ 
اخیر، سال 1376ش )عکس از: نگارنده(.

تصوير 36. َکَول سیمانی امروزی، بهمن1393ش 
.)http://choopananabad.mihanblog.com :مأخذ(

ــواردی هم از طرف  ــن می کردند و در م ــه اش را تضمی مزرع
ــدم، جو، يونجه،  ــر نقدی مانند گن ــاب کمک نقدی يا غی ارب
خرما و نظاير آن به بندبان داده می شده است. برای کسی که 
به جوی ها و بندها سرکشی می کند تا از تخلف احتمالی، آب 
دزدی يا خرابی جوی و بند خبر بدهد يا آن را تعمیر می کند، 
نیز بدون دريافت مبلغی سهمی از گردش اختصاص می دادند.

ــاس درصد مالکیت و حق آبۀ       برای اليروبی قنات ها بر اس
ــود يا مالکان نیروی  مالکان از هر مالک مبلغی دريافت می ش
ــیف  ــتای ده س ــی برای اليروبی اعزام می کنند. در روس کمک
هزينه ها دو قسمت می شد، نیمی را يک ارباب و نیم باقیمانده 
ــرد.23 بعد از اصالحات اراضی )دهۀ  را ارباب ديگر تقبل می ک
1340ش( هزينۀ اليروبی قنات آن را خرده مالکان می پردازند. 
ــی معموالً بعد از جاری  ــهداد برای تأمین هزينۀ اليروب در ش
شدن آب و تثبیت میزان آبدهی، به میزان دوازده ساعت، آب 
ــانی قرار می گیرد که  قنات در مدار گردش آب در اختیار کس
کار اليروبی را انجام داده اند. اين مقدار آب در اصطالح محلی 
به »آب نیس ماس« )âb nis mâs( معروف بوده و در مدار 

گردش ]رسمی و قانونی[ آب به حساب نمی آيد.

واژگان و اصطالحات
ــهداد براي بهره گیري هرچه بهتر از زمین  ــاکنان حوزۀ ش س
ــه قطعات مختلف و  ــت زمین را ب ــاری بدون کم و کاس و آبی
ــب با نوع بهره برداري از آن تقسیم بندي کرده، براي هر  مناس
ــته اند. در اينجا به برخي از اصطالحات  يک نام خاصي گذاش

شبکه هاي زمین و تقسیم بندي آن اشاره مي شود.

1. اورو 
اصطالحاً به کرت هاي باريک و دراز »اورو« )owrü( گويند.

2. برجو 
در هر طرف جوی اصلی آب معبری برای رفت و آمد زارعین 
ايجاد می کنند که به آن »برجو« )bar ju( می گويند. اين راه 
باريک روی خاک کف جوی ـ که کنار جوی ريخته می شود و 
به صورت پشته به چشم می خورد، ايجاد می شود. در بسیاری 
ــمار می رود.  ــزارع برجو مرز بین دو قطعه زمین هم به ش از م
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در صورتی که »برجو« به عنوان مرز قطعات زمین تلقی شود، 
ــت يا ديگر محصوالت را به  ــکان زمین در کنار برجو درخ مال
رديف مي کارند. اين نوع درختان يا محصوالت مي تواند مورد 
ــتفادۀ  فصلي و شخصي باشد و هم مي توان آن را در بازار  اس

به فروش رسانید. 

3. گارت 
ــخص و  ــدي مش ــدود و مرزبن ــه دارای ح ــی ک ــه زمین قطع
ــت، »گارت« )gârt( خوانده می شود. داخل گارت  محدود اس
درختکاري می شود و در مواردی هم در جوار درخت ها يونجه 

و شبدر يا جو و گندم مي کارند.

4. پشته 
ــطح و جلوگیري از هدررفت  ــطوح غیر هم س براي آبیاري س
ــیم بندي کردن زمین  ــواره نیازمند تقس ــاورزان هم آب، کش
ــتند. به همین علت  ــطح هس ــبکه هاي کوچک و هم س به ش
ــطح زمین  ــب با اختالف س کرت هاي کوچک و بزرگي متناس
ــت که کار تقسیم بندی  ــت مي کنند. پشته برآمدگی اس درس

زمین را انجام می دهد.

5. رایین آب
ــود، در  ــک جوی جاری می ش ــزان آبی که در ي ــدازه و می ان

اصطالح »رايین آب« )râein âb( نام دارد.

6. رارو 
ــهیل  ــب مزارع و باغ ها جوي آب وجود دارد. براي تس در اغل
ــاورزان در يک يا دو طرف  در رفت و آمد آبیاران و ديگر کش
جوي های فرعی، منشعب از جوی اصلی آب، به نسبت مقدار 
ــدازۀ آب و اهمیت معبر برای عابران، مقداري فضاي آزاد  و ان
ــد، تا از آن براي  ــوم به »رارو«râro( 24( تعبیه مي کنن موس
ــن نوع معابر مخصوص عبور و  ــتفاده کنند. اي عبور و مرور اس
ــي  ــت و در صورت قطع آب، کس مرور عام و راه عمومي نیس
ــهداد به اين نوع  ــهر ش عرفاً از آن محل عبور نمي کند. در ش
ــود، ولي در  ــور به اصطالح »بازه« )bâza( گفته مي ش راه عب

روستای کناران آن را »رارو« )râro( مي نامند.

7. رازمین
ــتای ده نو »رازمین« )râzamin( به قطعه زمین يا  در روس
ــود که مالک معیني دارد و مالک اختیار و  باغي اطالق مي ش
اجازۀ هر نوع استفاده از زمین را دارد. به بیان ديگر »رازمین« 
قطعه زمینی است با طول و عرض معین که تعلق به يک نفر 

دارد.

8. زمین شوره 
زمین باير و غیر قابل کشت و زرع است. به خاطر شوري زمین 
ــت.  ــي از نمک پراکنده روي اين نوع زمین نمايان اس اليه هاي
ــاروزان با شخم زدن پیاپي و به کار بردن کود حیواني به  کش
ــال آن را قابل بهره برداري مي کنند. اين  مدت ده تا پانزده س
ــه با زمین هاي قابل کشت فاقد قیمت  نوع زمین ها در مقايس

يا کم ارزش هستند.

9. زمین شیرین 
قطعه زمیني که توسط کشاورزان تبديل به زمین قابل کشت 
ــود. اين کار مستلزم  ــود، »زمین شیرين« خوانده می ش می ش
زحمت و تالش طاقت فرساست و نیازمند صرف وقت و هزينه 

فراوان است.

10. کورت 
زمیني که اطراف آن را با مرز يا پشته اي بزرگ محدود کرده 
ــند، »کورت« )kurt( نامیده می شود. داخل کورت فاقد  باش
ــت. در اين زمین تنها يونجه، شبدر، گندم،  هر نوع درخت اس
ــت مي شود. در  ــت کش ــبزي و محصوالتی از اين دس جو، س
ــرت« )kort( مي نامند.  ــف آن را »کورت« يا »ک نقاط مختل
ــرد دارد. ولی واژۀ »کورت«  ــهري کارب واژۀ ُکرت در نقاط ش
ــد که لغت »ُکرت«  ــاالن به کار می برند و باور دارن را کهن س
ــتاها به جاي  را جوانان اخیراً به کار مي برند. در برخي از روس
ــتفاده مي کنند. »وجود  »کورت« از واژۀ »گارت« )gârt( اس
ــمال  نقش کرت و کرت بندي مربوط به هزاره هاي قبل در ش
ــاورزي در اين  ــهر شهداد نشان دهندۀکش ــمال شرقي ش و ش
ــت؛ شیوه اي که هم اکنون نیز در شهداد شاهد آن  منطقه اس

هستیم« )کابلی، 1362: 65(.
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11. پایاب 
ــتن آب يا استحمام  ــیر کورۀ قنات برای برداش اتاقکی در مس
است. اگر عمق کورۀ قنات زياد باشد با ساخت يک تونل، چند 
پله از سطح زمین تا مسیر آب ايجاد می کنند. اگر مسیر کوره 
بین يک تا دو متر باشد، برای دسترسی به آب دورتا دور میلۀ 

قنات را تخلیه و فضايی روباز ايجاد می کنند )تصوير 39(.

نتیجه گیری
بر همۀ ما روشن است که دغدغۀ اصلی کويرنشینان و مناطق 
ــک، يافتن آب و ابداع روش يا شیوه هايی  ــک و نیمه خش خش
برای انتقال آب بوده است. به همین منظور انديشمندان گمنام 
بومی در اين مناطق بدون هیچ ادعايی اين مشکل را رفع کرده 
ــیم و توزيع صحیح آب،  اند. آنان برای رعايت عدالت در تقس
قوانین و مقررات به ظاهر ساده ولی بسیار دقیق و پیچیده ای 
ــیوه های آبیاری و نحوۀ  ــارۀ يافتن آب و انتقال آن و ش را درب
ــب با اقلیم و وضع اجتماعی و اقتصادی  ــیم آب، متناس تقس
ــال  قبل  حاکم بر آن قوم و گروه وضع کرده اند. از هزاران س
ــتفاده از قنات، آب اليه های زيرزمینی مناطق مرتفع را  با اس
ــت ها و مناطق پايین دست  ــط نیروی ثقل به حاشیۀ دش توس
ــک بدون آب را آباد کرده  ــانده  و کويرها و زمین های خش رس
 اند. شیوۀ منحصربه فرد انتقال آب با استفاده از فناوری قنات 
ــده  ــناخته ش از دوران کهن و به روايتی از دورۀ عصر آهن ش
ــرب و  ــوده و به  عنوان يکي از روش های اصلی تأمین آب ش ب
ــک  و نیمه خشک فالت ايران مورد توجه  زراعي در حوزۀ خش
ــت. برخی هم ابداع قنات را به ايرانیان منسوب کرده  بوده  اس

ــاط جهان از جمله  ــاير نق ــأ صدور فنآوری قنات به س و منش
ــک شمال آفريقا، چین و حتي  اروپای غربي، بخش های خش
ــیلي را ايران می دانند.  بخش هايي از آمريکاي جنوبي چون ش
ــیوۀ بهره برداری از  ــرش و نگاهی نو به ش ــروزه با تغییر نگ ام
ــر علوم و  ــد مبتی ب ــای جدي ــری روش ه ــوات و به کارگی قن
ــود دارد تا برخی از نقايص  ــای نوين، اين امکان وج فناوری ه
احتمالی اين شیوه رفع شود و اين فن آوری به ارث رسیده از 
ــتفاده امروز تغییر و تکمیل و روزآمد  ــتگان ما، برای اس گذش
ــتفاده از فناوری های امروزی نسبت  ــود. اگر بخواهیم با اس ش
به احیا و مرمت شیوه های انتقال آب از رودخانه يا سفره های 
ــیاری از موانع و محدوديت های  زيرزمینی اقدام کنیم، بر بس
ــالی فائق  ــه تبع آن بحران خشکس ــوط به فقدان آن و ب مرب
خواهیم شد. پس می توان با اين گنجینۀ ارزشمند و به کمک 
ــايل امروزی مجاری قنات ها را مرمت و احیا کرد و  ابزار و وس
ــطح رسانید،  عالوه بر اينکه هزينۀ نگهداری را به نازل ترين س
برای کشت و زرع نیز منبع قابل اعتماد و همیشگی يافت. در 
اين راه از امکانات و ماشین آالت جديد، می توان برای احداث 
ــفره های زيرزمینی  ــای مخروبه، يافتن س ــا اليروبی قنات ه ي
آب، حفر گمانه های مادرچاه، ترازکشی مقدماتی مسیر، حفر 
کوره، اندازه گیری تراز شیب، بر طرف کردن موانع حفر، دويل 
ــی، و... با هزينه و زحمت  ــدبندی های زيرزمین زنی، بوکن، س
ــد برای تأمین آب  ــرد و راه اندازی آنها می توان ــر اقدام ک کمت
ــد. راه اندازی قنات های  مناطق فاقد منابع آب مفید بوده باش
ــالی های اخیر و ايجاد آبادانی در  بدون آب با توجه به خشکس
ــزارع بزرگ می تواند در  ــتاها و برنامه ريزی برای ايجاد م روس
ــیاری از معضالت  ــعۀ اقتصادی نقش مهم ايفا کند و بس توس
ــردارد. البته اين امر نیازمند  ــتغال و مهاجرت را از میان ب اش
ــکا به دانش های بومی  ــت که با ات مديريت صحیح و قوی اس
ــل کاربردی و زيربنايی  ــی، توان بالقوه را به توان بالفع و محل

تبديل کند.

پي نوشت ها
1. سمت جنوب

2. زندگی به شکل شبانی يا کوچ نشینی
3. گرايش به زندگی يکجانشینی

تصوير 39. پاياب قنات روستای ده سیف برای شرب و استحمام، سال 
1376ش )عکس از: نگارنده(.
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4. واقع در منطقه ای موسوم به چاله تکاب
5. نزديک نهبندان

6. با توجه به اسناد موجود به نظر »گورآب« صحیح تر است.
7 . در کتب لغت در زير واژۀ برغ آورده شده: »بندآب، سد، برغ آب، 
بندی باشد از چوب و خاشاک و خاک و گل در پیش آب بندند«.

8 .  هر دوازده ساعت از شبانه روز يک تاق نام دارد.
9 . به معنی خون خواه است.

10. کرجی در کتاب خود »َکَول« و »تنبوشه« را يکی دانسته است 
)کرجی، 1388: 166(. 
11. موسوم به آب مقسم

12. به معنی گاهی رود
13. در بستر رودخانۀ درختنگان

14. سفته در کتب لغت به معنای سوراخ و دريچه آمده است.
15. بین 30 تا 50 سانتي متر

16. طول هر شیار پنج تا ده متر است.
17. فواصل شیارها از هم ديگر حدود يک تا دو متر است.

18. مثاًل 3×2 متر 
ــب واژگانی محلی در همت آباد به معنای مقدار و حجم  19ـ  ترکی

آب مشخص که جاری می شود.
20. پايین تر

21. آب مقسم و قنات کت بیست پشته ای و کهن مادی
22. الهام گرفته از شیوۀ ساخت گنبدهای مخروطی و ُرک

23. ارباب ايرج پورزند و ارباب رشید فرخی
24. همان راهرو است.
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