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 چکیده
آب،نیازمند به ساخت انواع گیري از منابع  بارندگی در ایران بهره نبودن کافیبه علت 

هاي آبی از قبیل قنات، کانالهاي آبیاري، بند و غیره بوده و چـون سـاخت ایـن     سازه
آمـده نیـز   دست برداري از آب به ها نیاز به همکاري جمعی داشته و بالطبع بهره سازه

ناچار براي انجام این کارهاي مشترك نیاز به رسـم   است، به به صورت مشترك بوده
بـدین  .روشـن کنـد  را گیري از آن کار مشترك  اند که شیوه کار و بهره داشته  و راهی

منظور براي تقسیم عادالنه آب قوانین دقیقی وضع شده و  نهادهـاي گونـاگونی بـه    
پدیده کمبـود   در نتیجه،.منظور تصحیح و نظارت بر حسن اجراي آنان تشکیل گردد

بـراي آب ارزش   ایرانمردم  تاشده  سببآب در ایران به عنوان یک مسئله عمومی 
 از جملـه ریزي دقیقـی   بسیاري قائل شوند و براي جلوگیري از هدر رفت آن برنامه

به این منظور مقیاسهاي گونـاگونی در ایـران    .گیري صحیح آب صورت گیرد اندازه
پخشان یا مقسم  هایی نیز تحت عنوان آب همچنین سیستم .گرفتمورد استفاده قرار 

  . شکل گرفتادالنه آب براي تقسیم ع
  .پخشان، سرریز گیري،آب هاي اندازه ، مقیاسقوانین تقسیم آب :ها کلیدواژه
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 مقدمه .1

هـاي آبـی از    به علت کمبود آب در ایران،بهره گیري از منابع آب،نیازمند ساخت انواع سـازه 
نیـاز بـه   هـا   قبیل قنات، کانالهاي آبیاري،بند و غیره بوده اسـت و چـون سـاخت ایـن سـازه     

دسـت آمـده نیـز بـه صـورت       بـرداري از آب بـه   همکاري جمعی داشته است و بالطبع بهره
انـد   داشته ناچار براي انجام این کارهاي مشترك نیاز به رسم و راهی می است، به مشترك بوده

عـالوه بـر آن از آنجـا کـه     .گیري ایشان را  از آن کار مشترك روشن کند که شیوه کار و بهره
رکان درآمد دولتها بر پایه خراج بر مازاد تولیـد کشـاورزي در ایـران بـوده اسـت و       یکی از ا

تامین و توزیع آب یکی از پنج جزء اصلی امکان این تولید به شمار می رفته است دولتها نیز 
از آنجـا کـه پایـه    . به تدوین قوانین و تاسیس نهادهاي نظارتی در امر آب نیازمند بـوده انـد  

حث فوق مقدار آب و امکان انـدازه گیـري کمـی آن مـی باشـد مقیاسـها و       ومبناي همه مبا
  .خوردار بوده اندروشهاي اندازه گیري آب از اهمیت بسیاري بر

  
 بیان مسئله 1.1

همانگونه که در مقدمه ذکر شد استفاده از روشهایی به منظـور بهـره بـرداري و تقسـیم آب     
گونـه   اجتناب ناپذیر بوده اسـت ایـن  ) ولتیاعم از مردمی و یا د(حاصل از فعالیتهاي مشترك

عـرف و  ‹‹یافته تا به شکل  رفته ژرفی و استواري می هاي مشترك در درازاي زمانه رفته شیوه
گونه سنتها با اینکه در ریشه همگی با یکدیگر اشتراك دارند بـا   این. آمده است می در›› سنت

هاي اقتصادي در هرجـاي   ی و شیوههاي جغرافیای حال اگر خوب بنگریم، به حکم انگیزه این
هـا هـر سـه روز     به عنوان مثال آنجا که کشته.اند گاهی با یکدیگر تفاوتهایی نیز دارا بوده ایران

کشـد،   یکبار نیاز به آب دارد تا جاهاي سردسیر کـه زمـان میانـه دو آبیـاري بـه ده روز مـی      
  .ده استش هاي بهره کردن آب قنات یا جوي در عرف آنها یکسان نمی دوره

بی تردید یکی از بخشهاي جدایی ناپذیر روشهاي بهره برداري و تقسیم آب ،مقیاسـها و  
روشهاي اندازه گیري آب و نیز ساخت سازه ها و یا ابزار و آالتی به این منظور بوده اسـت  
هدف از نگارش این مقاله بررسی این مقیاسها و سازه ها و مقایسه کـارکرد آنـان در منـاطق    

  .ایران استمختلف 
  
  



 3   ياصغر ررضایام

 پیشینه تحقیق 2.1

با توجه به اهمیت و جایگاه بهـره بـرداري جمعـی از آب و نقـش بـی بـدیل آن در تولیـد        
محصوالت کشاورزي به عنوان زیربناي حیات اقتصادي ایران ،مجموعـه  عرفهـا و سـنتهاي    

شـده و   دارتـر مـی   رفته استوارتر و ریشـه  اولیه مربوط به حقوق آبیاري  با گذشت زمان رفته
میدان روان کردن آنها گسترش یافته است تاآنجا که بخش بزرگی از فقـه ایرانـی، بـویژه در    

موارد متعددي از حقوق تقسـیم  .روزگار ساسانیان به جستار آب و آبیاري ویژه گردیده است
،بنـدها و آسـیابهاب آبـی در کتـاب     )کـت (آب و بهره برداري از سازه هاي آبی مانند قنـات 

همین بخش ارزنده از فقه ) 291:1367پیگولوسکایا،(ر دادستان ذکر گردیده استماتیکان هزا
گفتگـو  ›› القنـی و االنهـار  ‹‹ ایرانی است که در فقه اسالمی نیـز راه یافتـه و از آن زیـر نـام     

 )276:1350امام شوشتري،. (کنند می
) ینو بـه نـوعی شـاخص تـر    (اهمیت این امر تا بدانجا بوده است که یکی از مهمتـرین  

اقدام عبداهللا طاهر در دورات امارت خود در خراسان دسـتور جمـع آوري و تـالیف همـین     
  ) 508:1367زرین کوب ،(احکام در کتاب القنی بوده است که در تاریخ معروف است

شاید معروفترین اثر مربوط به این حوزه کتاب ابوبکر محمد بن حسن حاسب کرجی به 
ه عالوه بر ارائه روشهاي شناسایی منابع آب و کبفیت آنها نام استخراج آبهاي پنهانی است ک

و اصول و تکنیکهاي حفر و نگهداري قنات ،در فصول چهارده نا شانزده به مباحث حقوقی 
  . و فقهی مربوط به حریم قنات و تقسیم آب آن می پردازد

تحقیقات در دوران معاصر را می توان به دو حوزه عمـدهو یـک بخـش فرعـی تقسـیم      
د حوزه اول تحقیقاتی است که در آنها مواردمربوط به آب و آبیـاري در ایـران  از جنبـه    نمو

هاي گوناگون از قبیل جامعه شناسی ،علوم سیاسی ،مـردم شناسـی ،حقـوق و غیـره مـورد      
بررسی هاي مفصل قرار گرفته است که از این میان در بسیاري از آثار در کنار بحث اصـلی  

وضیحات اجتناب ناپذیر به منظور توصیف پدیده اي اجتماعی ماننـد  و به عنوان مقدمه و یا ت
بنه ویا نظام سهم بري و غیره ،توضیحاتی راجع به شیوه ها و روشهاي بهـره بـرداري از آب   
ارائه گردیده است مانند کار خانم لمبتون در کتاب مالک و زارع در ایران ،فصل سوم کتـاب  

اثر پطروشفسکی کتاب نظام فئودالی یـا آسـیایی    کشاورزي و مناسیات ارضی دردوره مغول
دکتر احمد اشرف همچنین آثار دکتر صفی نژاد در این حوزه مانند کتاب بنـه و دکتـر پـاپلی    
یزدي در مقدمه کتاب قناتهاي تفت همچنین مقاالت متعدد در مـورد خـراج و آبرسـانی در    
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این آثار به صـورت مختصـرو    در.دوران مختلف تاریخ ایران چون ساسانیان،سامانیان و غیره
  .   پراکنده به مقیاسها و روشهاي اندازه گیري آب اشاره شده است

حوزه بعدي مربوط به مباحثی است که مستقیما به مباحث آبیاري و یا سازه هاي آبی از 
قبیل قنات و غیره می پردازند مانند آثار دکتر بهنیا ،پروفسور گوبلو،سـید سـجادي در مـورد    

،دکترغالمرضا کوروس درمورد سازه هاي آبی در ایران و نیز کتاب ارزشمند نظامهـاي  قنات 
این آثار به دلیل نزدیکی موضوع اشـارات بیشـتري بـه    .آبیاري سنتی ایران اثر دکتر صفی نژاد

  .مباحث اندازه گیري آب و مقیاسهاي آن داشته اند
نشـنامه اي و واژه شناسـی    بخش فرعی مورد استفاده در این تالیف مربوط به مباحـث دا 

بوده است که در مورد اصطالحات به کار رفته در مورد مقیاسهاي اندازه گیري آب از منـابع  
  .بهره برداري شده است

با توجه به گستردگی و اهمیت موضوع آبیاري و فنون مهندسی آب در ایران در مجموع 
سائل و مشکالت به وجود آمده مطالعات انجام شده در این حوزه اندك بوده و با توجه به م

در حوزه آب که در آستانه تبدیل به بحران در مجموع مدیریت آب کشور می باشد اهمیـت  
  .  مطالعه در این حوزه بیش از پیش نمایان است

  
 ضرورت و اهمیت پژوهش 3.1

با توجه به پیشتازي ایران در مباحث مربوط به مهندسی آب در جهان و فنـون و تکنیکهـاي   
عی ایرانیان در استحصال و توزیع آب که دربسیاري از منابع گذشـته بـدان اشـاره رفتـه     ابدا

آگاهی از مقیاسها و روشهاي انـدازه گیـري آب واصـول و    ) 212:1344پطروشفسکی،(است
مبانی تعریف آنها همچنین مقایسه وامکان تبدیل آنها با مقیاسها و روشهاي متداول کنونی به 

  .روز آوري اسناد و تقسیم نامه هاي آب بسیار مهم و الزامی می باشدویژه در استفاده و به 
  
 بحث. 2

 پیرو مطالب بیان شده در باال و به سبب اهمیت آبرسانی و نیـز کمبـود آب در برخـی بـالد    
که کار آن تقسیم میـزان آب  » الماء دیوان«اسالم دیوانی  ویژة این امر تأسیس یافته بود به نام 

مزارع و باغها بود احداث سد نیز جهت ذخیره آب در زمـره وظـایف   آشامیدنی و مشروب 
اي داشـت کـه    این دیـوان شـعبه  )109:1348کانپوري ،)(69:1362خوارزمی ،. (این دیوان بود
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شد و وظیفه آن ثبت خـراج دریـافتی از صـاحبان آب و     خوانده می) رود کاست(»کستبنرود«
تغییر مالک آن بود، به کارگزاري که انجـام   گزارش تغییرات مربوط به میزان خراج و احتماالً

 )196:1374عریان،.(گفتند می» ساالر آب« یا » صالح«این امور را برعهده داشت و 
البته تعریف مشابهی توسط خوارزمی براي این شعبه از دیوان الماء ارائه گردیـده اسـت   

معادل ابزونیـگ  (وافزونیافزود به معنی کاهش  لیکن نام آن را کستبزود و معرب کلمه کاست
 .می داندکه صحیح به نظرمی رسد) پهلوي

بایست به فنون و مقیاسهاي اندازه گیـري آب   به منظور بررسی روشهاي تعیین حقابه می
  .توجه کنیم

  مقیاس سنجش مقدار آب 
در کل دو نوع مقیاس به منظـور سـنجش آب در ایـران بـه کـار مـی رفتـه اسـت نخسـت          

  . دوم معیارهاي تابع حجم معیارهاي تابع زمان و
  :واحد هاي گروه نخست سنجش متداول قدیمی عبارتست از

  فنگال یا فنجان
باشـد یکـی از    چنانچه دیدیم منابع آبی و وفور آب در نواحی مختلف کشور متفاوت می

پیمانـه  «این روشها که از هزار سال پیش تا کنون و به احتمال قوي نیز قبل از آن متداول بوده
  .باشد  آب می» پیمودن«یا به زبان عام » کردن

 این ترتیب که در کنار نهر یـا جـوئی ،   کردند به استفاده می» پیمانه مدت«کار از  براي این
مشـخص و معینـی بـه هـر روسـتا یـا       » پیمانه مـدت «طشتی پر از آب قرار داده و به تعداد 

 .»شـود  انـه مـی  پیم«نـات نهـر یـا چشـمه     در اینجـا تمامیـت آب ق  . دهنـد  کشـاورز آب مـی  
  )212:1350کوروس،(

رفتـه   کار می فصل هفتم اصطالحاتی که در دیوان آب به] باب چهارم[در کتاب خوارزمی
که در اینجـا سـه واحـد سـنجش آن بـدین قـرار ذکـر        .است را به اختصار شرح داده است 

  :گردد می 
برند وآن ظرفی است کـه داراي سـوراخی بـراي     کار می اي که مردم مرو به پیمانه :بست

  .ورود آب که طول و عرض آن سوراخ به اندازه یک جو است
  .یعنی فنجان که که قدار آن برابر است با ده بست: فنگال
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» فنجـان «را به کار می برد کـه معـرب آن  » پنگان«راوندي در مورد ظرف مزبور اصطالح 
  )223،1344طروشفسکی،پ(است

روز و بنـا بـه قـرارداد و     یـک شصـتم ازآب نهـر اسـت در یـک شـبانه      ): صـرفه ( سرفه
زیـــاد  و ســـاالران وضـــع شـــده باشـــد ، ایـــن مقـــدار کـــم اصـــطالحی کـــه بـــین آب

  )70:1362خوارزمی،.(شود می
نامید زیـرا در مـدتی کـه    » پیمانه مدت«بدیهی است که بست یا ده برابر آن فنگال را باید

قنات، چشمه یا نهر در اختیار یک ده یا کشـاورز قـرار   ) یک فنجان(شده الً ده بست پر میمث
عنوان یک عامل ثابت در مدتی که با پیمانـه مشـخص    بنابراین تمامیت آن به. گرفته است می
  .رسیده است مصرف می اند به کرده می

ق .ه 923رجـب  در تومار منسوب به شیخ بهایی در مورد تقسیم آب زاینـده رود مـورخ   
به معنی ظرف اندازه گیري زمان و به نتیجـه  »پیاله«و »پنگ«و )پنگان - فنجان(اصطالح فنجان

  )223،1344پطروشفسکی،(سهم آبی که جهت شرب مزارع صرف می شده دیده می شود
اي است از جنس مس و در ته آن روزنی دارد که روي آب گذاشـته و بـه    کاسه:سرجه 

نوبت کاسه مذکور پر و در آب فـرو   75ساعت، 12رود و هر  محض پرشدن در آب فرو می
 گوینــد  در منطقــه زفرقنــد بــه ایــن واحــد ســبو مــی      )151:1385:امامیــان(رود  مــی

  )79:1359نژاد، صفی(
هر روزي یک طـاق و هـر شـبی را یـک طـاق      .طاق دوازده ساعتی است 28هر جوي 

جه را یـک سـاعت   سـر  4/1باشد و هـر شـش سـرجه و     سرجه می 75گویند و هرطاق  می
  .نجومی است

ذکر نکته الزم است زمانهاي اندازه گیري و مدارهاي گردش آب مشـتمل بـر بخشـهاي    
  .مفصلی است که ذکر آنها در این مقاله ضرورتی ندارد

نیز با تعریفهاي مشابه در نقاط مختلـف ایـران بـه    » سبو«و»جره«واحدهاي دیگري مانند 
  .کار برده می شوند

که مقیاسهاي فوق همانگونه که اشـاره شـد در واقـع  مقیـاس انـدازه      باید توجه داشت 
گیري زمان بوده است و در صورت ثابت بوده بده عبـوري در طـول زمـان مـی تـوان ازآن      

ماننـد  (استفاده کرد و در صورت متغیر بودن دبی عبوري و یا تقسیم آب یـک منبـع بـزرگ    
  . می داد به بخشهاي کوچکتر قابلیت خود را از دست) رودخانه



 7   ياصغر ررضایام

راهکـار ي  » سـنگ «آب به طریقی که ذکر شد، مقیاس سـنجش  » پیمانه کردن«عالوه بر 
  . مناسب جهت حل مشکل فوق بوده است

  سنگ
اصطالح سنگ به مقیاسهاي سنجش فنی امروز نزدیکتر است  و در واقع همـان اصـول   

اخیر تعریفی ندارد  با توجه به آنکه این اصطالح در متون علمی. دبی جریان را دارا می باشد
  .بنا براین تعاریف مختلف موجود را ارائه نموده و مورد بررسی قرار می دهیم

مـثال  (است از مقدار معینیاز حجم عبـور آب   مقیاسی است براي آب و آن عبارت :سنگ
  .در هر ثانیه) لیتر

ـ   0.2انـدازه   در تهران یک سنگ آب عبارتست از مقدار آبی که از شـکافی بـه   ع متـر مرب
 –در هرسـه ثانیـه جریـان دارد    ) یـارد  1.0936(و از قـرار یـک متـر    ) فوت مربـع  2.1528(

ساعت آبی است که بـراي آبیـاري دو هکتـار زمـین کـافی      24درکرمان یک سنگ آب برابر 
کنند که یک جریب زمـین را   در اصفهان یک سنگ آب را برابر مقدار آبی حساب می - باشد

ان یک سنگ عبارتست از مقدار آبی کـه کـه از میـان    در همد - در یک ساعت مشروب کند
لمبتـون  .(متـر را مـی دهـد جاریسـت     0.2*0.2چهار آجر که تشکیل روزنه اي به وسـعت  

  )616:1389معین،)(699:1345،
به نظر می رسد متن مورد استفاده در کتاب خانم لمبتون و فرهنگ معـین مشـترك مـی    (

دو اثر به قاطعیت نمی توان در این مـورد اظهـار    باشند لیکن به دلیل همزمانی تقریبی تالیف
نظر نمود لیکن  با توجه عمق و وسعت تحقیقات میدانی خانم لمبتون احتمال ارجحیت اثـر  

  )ایشان بیشتر می باشد
برابـر     20*20تعریف دیگر سنگ عبارت است از مقدار آبی که از دهانه آجري به ابعـاد  

ــ   400 ــدون ش ــین ب ــع ،در زم ــانتیمتر مرب ــه  س ــر دقیق ــت   15یب و آرام، در ه ــدم حرک ق
  )125:1359نژاد، صفی.(نماید

شـود و پـنج سـنگ     تقسـیم مـی  » چـرخ «مقیاسی است براي آب و آن به  :سنگ دیوانی
سـنگ  «در شیراز واحد آب معـروف بـه   . کنند حساب می» سنگ آسیا گردان«دیوانی را یک 

ست سانتیمتر در هشتاد سـانتیمتر  وسعت بی است از مقدار آبی که از شکاف به عبارت» دیوانی
در اراك یک سنگ دیوانی مقدار آبی است که از میان - اي یک متر جریان دارد و از قرار ثانیه

البتـه بـا فـرض    .(دهـد جاریسـت   را مـی  0.2*0.2اي به وسعت  چهار آجر که تشکیل روزنه
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ــرعت آب  ــواختی س ــدان مــی      )یکن ــنگ هم ــادل س ــنگ دیــوانی اراك مع ــع س در واق
  )699:1345تون،لمب(باشد

یابیم که مقدار سنگ نیز در نقاط مختلـف ماننـد آحـاد و اوزان     از توضیحات فوق درمی
تبدیل مقادیر فوق به مقیاس سـنجش امـروز لیتـر در    ).من شاه و من تبریز(متغیر بوده است 

  :شود ثانیه در زیر عنوان می
  لیتر در ثانیه 20برابر : یک سنگ تهران
  تبدیل به لیتر بر ثانیه نیستقابل : یک سنگ کرمان

  .قابل تبدیل به لیتر بر ثانیه نیست: یک سنگ اصفهان
  )213:1350کوروس،(لیتر در ثانیه 16برابر : یک سنگ شیراز

در واقع مقیاسهاي سنگ کرمان و اصفهان از نوع مقیاسهاي تابع حجـم آب مـی باشـند    (
  ).که در ادامه به آنها اشاره خواهد رفت

برابـر بـا   (تعیـین شـده  )لمبتـون (راي یک سنگ تهران در فرهنـگ معـین   مقدار آبی که ب
لیتــر بــر  66برابــر بــا )ســرعت آب متــر بــر ثانیــه(0.33)*مســاحت مقطــع متــر مربــع(0.2
انـد مقـدار    محاسبه می گرددلیکن   طبق محاسباتی که کوروس و سایر همکاران نمـوده )ثانیه

کـه محاسـبات   )214:همان.(باشد در ثانیه  میلیتر  20لیتر در ثانیه و حداکثر  15تا  13آن بین 
  .کوروس با توجه به دانش فنی و مطالعات مستقیم در این مورد دقیقتر به نظر می رسد

اینک تعریف سنگ را دانشنامه فارسی که به سرپرستی مصاحب به رشته تحریر درآمـده  
  :کنیم در زیر درج می

دیـوانی، سـنگ آسـیا ، سـنگ      سـنگ (مقیاسی است داراي انواع گوناگون ) sang( سنگ
رفتـه اسـت و    کـار مـی   براي اندازه گیري آب جاري ، که در بعضی نواحی ایران به) زراعتی

مقدار سنگ در نواحی مختلف متفاوت بوده و هسـت، و اگرچـه   . باشد هنوز معمول هم می
شـده، در تعریفهـاي مبهمـی کـه حتـی در       شمرده مـی ) رود(مقیاسی براي آبده آب رودخانه

  )1351:1345مصاحب،(شود، ی مآخذ رسمی از آن شده است مفهوم زمان دیده نمیبعض
در پاسخ به ابهام فوق بایستی به این مورد اشاره کرد که در تعاریف ذکـر شـده سـرعت    
جریان آب را ثابت فرض می کرده اند بنا براین هنگامی کـه کـه مقطـع عبـوري و سـرعت      

کـه در آحـاد سـرعت جریـان     (مجدد زمـان  جریان ثابت فرض شود دیگر نیازي به تعریف
چنانکه  در طومار تقسیم آب رود کرج شرح آتی به خط میرزا . نمی باشد)منظور شده است

  :خان امیرکبیر مرقوم است آقاخان صدراعظم و مختوم به مهر میرزا تقی
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قرار تقسیم آب رودخانه کرج برحسب امر اولیاي . هجري1267بتاریخ روز یکشنبه سنۀ 
بدمدت قاهره بنوعی است که در این صفحه مشخص و منشعب شـده اسـت، و   دولت ا

قرار یک سنگ، یـک  . نباید تغییر و تبدیل یابد، و ستم شریکی انشاءاهللا تعالی نباید شود
از چارك در یک چارك است و در هشتاد و چهار سنگ منقسم شد، کـه در چهـل روز   

 )8: 1334، سازمان آب تهران. (بهار گذشته اول تقسیم آب است

اردیبهشـت    17رود، مصوب  رود و سیمینه همچنین در نظامنامۀ تقسیم آب رودهاي زرینه
  .تعیین شده است) سانتیمتر 10× سانتیمتر  10(هیئت وزیران، سنگ دیوانی 1317ماه سال 

ش به بعد که موضوع آب براي کشاورزي و هم براي مصـرف شـهرها   .هـ1320از سال 
بر . اتخاذ کردند›› سنگ‹‹لیتر در ثانیه را براي مقدار  3/13مهندسین  مورد توجه قرار گرفت،

در بعضی مـوارد  . شود سنگ می 75اساس این رقم آبده یک متر مکعب در ثانیه، تقریبا برابر 
  .آوردند لیتر در ثانیه بحساب می 15نیز سنگ را برابر 

این باره و عوامـل  است در  میان آمد، الزم چون در توضیحات فوق از سرعت صحبت به
  .متشکله آن مختصر توضیحی داده شود

کند از یکطرف و سرعت آب  میزان آبکشی نهرها با سطح مقطعی که آب از آن عبور می
  .از طرف دیگر نسبت مستقیم دارد

اینک اگر سطح مقطع را ثابت فرض کنیم، میزان آبکشـی نهـر بـا سـرعت آب بسـتگی      
اي  آزمایشهاي دارسی، مانینگ و دیگران بر اساس علـوم پایـه  سرعت آب طبق . مستقیم دارد

امروز تابع کیفیت ساختانی نهر و مقدار مقطع و محیط مقطعی اسـت کـه بـا آب در تمـاس     
بنابراین اگر ما ارتفاع مقطع را ـ مقدار مقطع  ثابـت   . است و باالخره تابع شیب نهر ، میباشد

در نتیجـه محـیط   . زوده  خواهد شد و بـرعکس خود  بر پهنا اف فرض شده ـ کم کنیم خودبه 
یابد چنانکه اگر فرضاً پهنا برابر صفر باشـد،   مقطع که با آب تماس دارد، افزایش فاحشی می

در هر دو حالـت سـرعت آب صـفر    . کند و برعکس ارتفاع مقطع  بطرف بینهایت سوق می
  .رسد نکه به صفر میشود و موقعیکه سرعت صفر شد آبکشی نهر تقلیل تقلیل یافته تا ای می

ضمنا اگر در نظر داشته باشیم که اغلب منابع آبی دهات از قبیل قنات ـ یا چشمه یـا آب   
رودخانه کوچک بوده ، باید دانست که پیشینیان چگونه مشکل تعیین ابعـاد نهـر و سـرعت    

بدیهی است که از لحاظ عملـی تعیـین ابعـاد نهرهـا تـابع      . اند کرده آب و غیر آن را حل می
اي یافته بودند و آن ایـن اسـت کـه     حل بسیار ساده پیشینیان براي این کار راه. شرایطی است

کردند و سپس بـا برداشـت مقـدار بیشـتر آب از      ابتدا آب را در استخر یا مخزنی ذخیره می
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انـد ایـن رویـه هنـوز هـم در        کرده مخزن عمال مشکالت سرعت و چگونگی نهر را حل می
  )214:1350کوروس،. (ل استاغلب نقاط کشور متداو

عالوه بر آن در واقع این روش یکی از اصلی ترین راههاي تامین آب  مصرف کننـدگان  
با نیازهاي آبی متغیر از طریق منبع تامین آب با آبدهی ورودي ثابت می باشـد کـه در کلیـه    

 کتابهاي طراحی شبکه هاي مصرف اعم ازآب شرب و یا آبیاري ارائه گردیده است  
صـفی نـژاد   (مقنیان هر سنگ آب را به چهل سیر تقسـیم مـی کردنـد   : اء سنگ آب اجز

،52:1367(  
البته مقیاسهایی با نامهاي دیگر ولی  مبناي مشترك با واحد سنگ در نقـاط دیگـر ایـران    

خواننـد کـه   » بیـل «یـا  » طاق«نیز به کار برده می شدبه عنوان مثال در کرمانشاه واحد آب را 
متـر جریـان    0.25*0.25بده آبی است که از میان روزنه اي بـه مسـاحت    مقدار آن معادل با

لوله معـادل یـک سـنگ آب تهـران      50خوانند و هر » لوله«یابد همچنین تبریز واحد آب را 
خوانند که تقریبـا هـر پـنج    » زوج«در برخی نقاط خراسان وواحد سنجش دبی آب را. است

  ) 699:1345بتون،لم(زوج معادل یک سنگ آب حومه تهران می باشد
واحدهاي گروه دوم مقیاسهاي اندازه گیري حجم آب می باشد که در آنها میـزان حجـم   

  آبی که به منظور آبیاري مساحت مشخصی از زمین مورد نیاز است برآورد می گردد
متـر   150معادل » دشت«و هر » دشت«یا » دست«  6» قفیز« هر. واحد سطح) :gafiz(قفیز

روز یـک   م آب نیز هست و آن مقدار آبی اسـت کـه در یـک شـبانه    قفیز واحد حج. است 
  )53:1367، صفی نژاد ،377:1374الهی، جانب(کند را سیراب می) متر 900(= زمین » قفیز«

همانگونه که در باال ذکر شد مقیاسهاي سنگ اصفهان و سنگ کرمان نیـز از همـین نـوع    
  می باشند 

انند رودخانه و یا نهر خروجی یـک قنـات   به منظور تقسیم جریان آب یک منبع اصلی م
بزرگ به واحدهاي کوچکتر و قابل محاسبه در ایران از سازه هاي تقسـیم آب کـه در علـم    
هیدرولیک جریانهاي باز، سرریز نامیده می شوند استفاده به عمل می آمد که آب پخشان یـا  

  مقسم نامیده می شدند 
  

  آب پخشان یا مقسم
قدر بوده که تقسیم آن براي تعیین سـهمیه دهـات و شـهرها از لحـاظ     که مقدار آب آن در صورتی

ـینیان آب قنـات ـ   . نمـود  مقدار و عبور آن از نهرهاي متداول و معمولی مشـکلی ایجـاد نمـی     پیش
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 )215:1350کــوروس،( .انــد کــرده  چشــمه یــا رودخانــه ـ را بوســیله آب پخشــان تقســیم مــی   
  )256:1359نژاد، صفی(

نمایش داده شده است یکی مربوط به سیستم آب چشمه 1شکل پخشان در  نقشه دو آب
پخشـان   در آب. فین در کاشان و دیگري متعلق به آب رودخانه شش طراز در کاشمر اسـت 

طرز تقسیم آب از این قـرار اسـت کـه ابتـدا کـف      .شود  کاشمر هر نهر به یک ده جاري می
تیـز   ئـی کـه نـوك    سیله دیـواره سپس بو. کنند بستر را تحت شیب  نسبتاً کم، کامالً صاف می

  .کنند هاي معین از یکدیگر در کف رودخانه نصب می هستند، آنها را به فاصله
نشان داده شده است در چند سال قبل تعمیر شده  1پخشان چشمه فین که در شکل  آب

  . پخشان کاشمر هنوز شکل ساده و قدیمی خود را حفظ کرده است است در صورتیکه آب
گر از اندازه گیري آب از طریق استفاده از سرریز در مسـیر جریـان نیـز در    البته نوعی دی

متداول بـود کـه بـا    ) از جمله روستاي سرچشمه در منطقه زارچ(روستاههاي اطراف یزد یزد
پرگال ابزاري است چوبی یا برنجی . انجام می پذیرفت›› پرگال‹‹استفاده از وسیله اي به نام 

هم متصل اند به هنگام اندازه گیري دو ضلع نسبت بـه هـم    با دو مدرج که از یک طرف به
ضلع افقی را اصطالحا دهنه و ضلع دیگر را عنق یا ارتفـاع  .حالت عمودي و افقی می گیرند

محل . درجات تقسیم بندي چنان است که هرضلع از دیگري کامال مشخص است. می نامند
در . در سطحی بدون شیب اسـت  اندازه گیري در فاصله حدود صد متري از مظهر قنات  و 

این محل یک بند کوچک موقتی و بدون نفوز می سازند تا آب پشـت آن جمـع شـده و از    
در این حال دهنه پرگال را روي سطح صاف بنـد قـرار مـی دهنـد بـه      . روي آن سریز کند 

نوعی که ضلع عمق یا ارتفاع پرگار بر آن عمود شود با در نظـر گـرفتن درجـات اضـالع و     
ریزش آب مقدار حجمی آب را مشخص می سـازند مـثال اگـر ضـلع دهنـه شصـت        زاویه

بـه طـوري   (درجه 20تا 15سانتی متر و ضلع عمودي یک سانتیمتر باشد و زاویه ریزش آب 
.  مقدار آن را برابر با شصت قفیز آب گوینـد )که دست در زیر قوس آبشار مانند خیس نشود

  )54:1367صفی نژاد ،(
. باشـد  یی می›› واره تخته‹‹ ، ››پخشان آب‹‹لحاظ فنی ارزشمند است حل دیگري که از راه

بنجیـر بـه آن اشـاره شـده      این اصطالح هنوز در جنوب کشور معمول است و در کتـاب آل 
الدین محمد بنجیري که فرزندزاده بنجیر ثانی اسـت   در این کتاب آمده است که جالل. است

 - 1تاب در تقسیم آب داشته که عبارتند از و در آغاز قرن هفتم هجري درگذشته است دو ک
و اوسـت کـه تقسـیم    دسـین نحدیقـه المه  - 2االفراح فی باب االلواح در باب قنون تخته واره
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ابوالمحامـد جـالل   . معمـول سـاخته اسـت   ›› واره تخته‹‹ قنوات حومۀ شیراز را به قانون  میاه
و خـط  عرفان و حکمـت   از مشایخ طریقت بود و افزون بر.) ق.ه 602متوفی (الدین محمد 

تقسیم آب قنات هاي حومه شـیراز را کـه بـه    . ، در هندسه و ریاضیات نیز متبحر بودخوش
واره مقـاطعی از   تختـه . موسوم بوده است، از ابتکارهـاي او دانسـته انـد   » تخته واره « قانون 

گلچـین  .(انـد  پرداخته اند و بدین ترتیب به تقسیم آب می کرده چوب براي عبور آب تعبیه می
،206:1348(  

) تیـز  سـرریز لبـه  (››گیـري  بند اندازه‹‹ واره را با توضیحات فوق باید یک نوع  شیوة تخته
هاي معمولی که در باال یاد شـد،   یی و دیگر تقسیم کننده واره هاي تخته پخشان فرق آب. نامید

هـاي   پخشـان  اسـت کـه در آب   طبق اصول و قـوانین هیـدرولیکی امـروز ایـن    ) 2شکلهاي (
گونـه   کنـد هـیچ   یی دو عامل  اصطکاك و شیب در مقدار آبی که از دهانه عبور می واره تخته

کنـد   یـی عبـور مـی    واره هاي تخته پخشان گونه آب تأثیري ندارد، بنابراین مقدار آبی که در این
  )215:1350کوروس،. (باشد فقط تابع ارتفاع آب از روي لبه تخته می

اند کـه ذکـر    فرمولهائی بدست آورده) Thomson(تامسونو ) Rehbock(در این باره ربوك
  .آنها در اینجا ضرورت ندارد

آیـد کـه اوالً دربـارة آب و     اي بدست مـی  بنجیر داده شد نتیجه از شرحی که در کتاب آل
الدین محمد بنجیـري دو کتـاب    آبیاري کتابهاي دیگري نیز وجود داشته است، چنانکه جالل

محمـد بنجیـري سـه قـرن پـس از کرجـی        .تکه ذکر آن گذشتدربارة تقسیم آب نوشته اس
رساند که رشـته مطالعـه دربـارة آب و آبیـاري در ادوار بعـد از       زیسته و این امر خود می  می

  .کرجی نیز متوقف نمانده است
پخشـانی   پخشان نیز بگفته برخی از اهل تحقیق وجود دارد، منجمله آب اشکال دیگر آب

اند که مانند سنگ آسیا است و کامالً گرد اسـت در وسـط    کرده که در خمین به آن برخورد
  ).215:همان( آن سوراخی گرد وجود دارد

  
 گیري نتیجه

با توجه به شواهد ارائه شده نظام اداري تعریف شده اي بـه منظـور مـدیریت تـامین و     
نظارت بر تقسیم آب به ویژه در مناطقی که دچار کمبود آب بوده اند وجود داشته است 
لیکن به دلیل وجود جوامع کشاورزي پراکنده در ایران و عدم نظارت و راهبري متمرکز 
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کز اداري و دیوانها، وجود قوانین و قواعـد نحـوه تقسـیم    آنها  مهمتراز وجود چنین مرا
آب بین افراد هر منطقه اي بوده است همچنین بـا وجـود اهمیـت انـدازه گیـري آب و      
تعیین مقیاسی بدین منظور و اهتمام بسیار در این امر و ارائه راهکارهاي گوناگون ،بـاز  

بـا توجـه بـه وضـعیت و      به دلیل عدم تمرکز و پراکندگی مراکز تمدنی در هرگوشـه و 
شرایط مخصوص آن ،روش ها و مقیاسهاي گونه گونی در این مورد پدید آمـده اسـت   

  .که این به تنوع و غناي علم مهندسی آب در ایران انجامیده است
  

  نامه کتاب
 .رضا، چاپ دوازدهم، مشهد ،انتشارات دانشگاه امامهیدرولیک کانالهاي باز).1377( ابریشمی،جلیل

آب و فـن آبیـاري در ایـران    ,  حقوق مرتبت بـر آب در ایـران باسـتان   ).1350(محمدعلی, شوشتريامام 
 .انتشارات وزارت نیرو , باستان

، سومین کنگره تاریخ معماري و شهر سـازي ایـران ،   انبار در کاشان آب و آب).1385(امامیان ، سید ناصر
 .ارگ بم ، کرمان

،ترجمــه کــریم   زي و مناســبات آن در عهــد مغــول  کشــاور). 1344(پطروشفســکی،ایلیا پــاولویچ 
 .کشاورز،انتشارات موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی

شـهرهاي ایـران در روزگـار پارتیـان و ساسـانیان،ترجمه عنایـت الـه        ).1367(و دیگران.پیگولوسکایا،ن 
 .رضا،انشارات علمی و فرهنگی

اعی در معماري سنتی شـهرهاي حاشـیه   نقش قنات و شبکۀ زمینهاي زر). 1374(الهی، محمدسعید جانب
کویر، اولین کنگره تاریخ معماري و شهرسازي ایران، جلـد نخسـت ،ارگ بـم ـ کرمـان، انتشـارات       

 سازمان میراث فرهنگی
مفاتیح العلوم،ترجمه حسین خدیو جم، انتشارات علمـی و  ).1362(خوارزمی، ابوعبداله محمدبن یوسف 

 فرهنگی
 ، چاپ تابان، ود افتتاح تاسیسات آب تهرانیادب).1334(سازمان آب تهران
 .مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات اجتماعی,  نظامهاي آبیاري سنتی در ایران، )1359( صفی نژاد، جواد 
،جلـد یـک ، مـر کـز نشـردائره       دائره المعارف بـزرگ اسـالمی  ،  )1367(آب سنجی ، صفی نژاد، جواد 

 المعارف 
اولین کنگره تـاریخ معمـاري و شهرسـازي ایـران،     ، هاي اسالمیآبرسانی در شهر).1374(عریان، مرضیه 

 .، انتشارات سازمان میراث فرهنگی، کرمان  جلد نخست ،ارگ بم
 ..رضا، چاپ دهم، مشهد ، انتشارات دانشگاه اماماصول هیدرولوژي کاربردي، )1377(علیزاده، امین 
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طالیی اسالم و خالفـت عباسـی،ترجمه   برمکان یا دورنمایی از عصر ).1348(کانپوري،محمد عبدالرزاق 
 .بودارجا،انتشارات سنایی،تهران .ه.سید مصطفی طباطبایی و رام

 انتشارات وزارت نیرو , آب و فن آبیاري در ایران باستان,  قنات یا کهریز, )1350(غالمرضا , کوروس 
، و توسـعۀ اقتصـادي  نفـت  : ، نه مقاله جامعه شناسی تاریخی ایران)1377(کاتوزیان، محمد علی همایون 

 .رضا طیب، نشر مرکز، تهران ترجمه علی
ـ اره  ، شـم 5س . مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشـهد . »آل بنجیر« ،)1348( احمد ،گلچین معانی

 ؛223- 192ش، صص 1348تابستان 2
،  شرکت انتشـارات علمیـو فرهنگـی    ، ريیترجمه منوچهرام، مالک و زارع در ایران)1345(س.ك.لمبتون،ا

 .چاپ دوم، تهران 
 ..یزد یزد، اي شرکت سهامی آب منطقه ،جلد اول.) 1379( مجموعه مقاالت اولین همایش قنات

 جلد اول،موسسه انتشارات فرانکلین ، دائره المعارف فارسی،)1345(مصاحب، غالمحسین 
 ،انشارات میالد ، فرهنگ معین،)1389(معین ، محمد  

 ، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، آبرسانی شهري ،)1357(زوي،  محمدتقی من
 ، انشارات سمت، چاپ چهارم، تهرانهیدرولوژي آبهاي سطحی ایران اصغر، ، علی)1385(موحد دانش 

جا، موسسـه مطالعـات و تحقیقـات     ، بینظام حکومت ایران در دوران اسالمی، )1376(میراحمدي، مریم
 .فرهنگی، چاپ اول

  .، انتشارات چاپارعلل کندي و ناپیوستگی تکامل جامعه فئودالی ایران)1354(ورداسبی، اباذر 
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  تصویرها

  

  )پایین(پخشان چشمه فین  وآب) باال(پخشان شش طرازکاشمر آب 2و  1شکل 
  )129:1350کوروس، شکل (
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  )131ش:همان( پخشان به وسیله تخته واره معادل سرریز لبه تیز طرح آب .3شکل 

  

  

  
  


