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 چکیده
 از آب دلیل همین به. است بوده حیات خرمی و آبادانی منشأ همواره و باغداری در کنندهتعیین عوامل ارزشمندترین از آب

 سنتی آبیاری هایروش به مقاله این در. است بوده برخوردار بشری مختلف هایگروه و ملل بین در واالیی ارزش و قداست

 ترینرایج و موثرترین هم هنوز آژین، سنتی آبیاری. است شده پرداخته پیشینان هایسنت و معیارها اساس بر نودشه شهر

 به و هورامان یمنطقه سرتاسر در تغییری هیچ بدون که است هاقرن آبیاری، روش این. باشدمی منطقه در آبیاری یشیوه

 نظام اما ،باشدمی سنتی دامداری و معیشتی باغداری مردم، اکثریت شغل چند هر. است شده استفاده نودشه شهر در ویژه

 به مختص الگوی و تاریخ طول در آن از استفاده چگونگی سنتی، قوانین گیریشکل با دقیقی و منظم نظام ها،هورام آبیاری

 تشکیل آب، از گروهی برداریبهره نوع .هست نیز غنی بسیار اجتماعی هایجنبه دارای برداری،بهره نظام این. باشدمی خود

 مدیریت. هستند حقابه ساعت معینی مقدارِ دارای آب گردش هر در که است باغداری تعداد آن و است آب هم هایگروه

 عواملی به بستگی آن میزان و آبیاری زمان. باشدمی نودشه آبیاری هایشاخصه از آبی،کم مواقع یا فصول در آبیاری کارآمد

 توسط آب نگهداری ظرفیت مثال) خاک خواص درخت، دهیمحصول و رشد مرحله محصول، نوع هوایی، و آب شرایط قبیل از

 شَواوه هَماو، نوباو، کَردَی، سَراو ی،جووَبَرده شامل آژین آبیاری نظام .دارد درخت ریشه افقی و عمودی توسعه میزان و (خاک

 فرهنگ، یزاییده که است تکنیکی نظام این. باشدمی...  و وَرپَنگ جوکله، بَنگا، تالنه، گوله، قلوَز، جوی، شامل عناصری با

 . است اقلیمی و محیطی شرایط بومی، دانش

 بومی دانش آبیاری، باغداری، نودشه، هورامان، یمنطقه :های کلیدیواژه
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 مقدمه

 وجود بدون انسانی، هایگروه بقای و پیدایش

 موثر باغی تولید عوامل میان از. نمایدمی تصور قابل غیر آب

 همه از خاک و آب هورامان، هایآبادی روستاییان حیات در

 هم آن دلیل بارزترین و هستند ترهکنندتعیین و ترمهم

. است هورامان یمنطقه این طبیعی و جغرافیایی موقعیت

 آب به وابسته هورامان باغی حیات گفت؛ توانمی که طوری

 شمرده باغدار چیز همه مظهر خاک و آب و است خاک و

 هایرشته به آن افراد تمام و هورامان سبز حیات. شودمی

 اطراف در که است وابسته کوچکی هایچشمه و دره

 هایسنگالخ و منطقه تند شیب. دارند وجود روستاها

 است شده سبب هورامان از ایعمده هایبخش در آنچنانی

 بدست برای ایهوشمندانه تدابیر دیرباز از هاهورام که

 بیندیشند بآ متناسب مصرف و برداریبهره ذخیره، آوردن،

 و توزیع تقسیم، برای کارآمدی و دقیق هایروش و

 هوای و آب در .نمایند ابداع بآ رفتن هدر از جلوگیری

 باغی محصوالت از بسیاری هورامان کوهستانی معتدل

 لفصو و میزان که چرا .آیندمی بعمل دیم و آبی بصورت

 ،موجود هایدره و هاچشمه آب با که هستند ایبگونه بارش

 و اقتصادی راه، تنها علمی، هدف هایزمین به کشیکانال

 به و برآورد ازنی مورد آب روش این با و بوده صرفه به

 سیستمی ایجاد انگیزه امر همین. شودمی رسانده درختان

 نطقهم بومی دانش بر تکیه با که شده آبیاری جهت منسجم

 یخطا و آزمون تجارب و زحمات از حاصل تجربیات و

 ا،اینج بومی دانش. باشدمی سرزمین کهن آن نیاکان هاقرن

 نسلی زا سینه به سینه و بوده هورامان جامعه متن از برخاسته

 زمان لطو در آهسته، بسیار .است شده منتقل دیگر نسل به

 صافی از و شده جمع سامان آن زندگی فرودهای و فراز با و

. است شده فیلتر نوعی به و گذشته عمل به منتهی تجارب

 به و آمده بیرون سربلند آزمایش بوته از بارها زمان طول در

 رتوسیع بسیار حجم نظر از .است شده ماندگار دلیل همین

 اتیتحقیق هایایستگاه در که است دانشی از ترگسترده و

 ،آن بارز و مشخص هایویژگی از .است آمده بدست

 اکثریت دلیل، نمیه به. است آن بودن گیرهمه و عمومی

 نآ به و داشته قبول را بومی تکنیک این ،محلی یجامعه

 اب هم نوعی به و فرهنگ با. کنندمی عمل بدان و رنددا باور

 رد و مبادله شفاهی بطور ،بوده عجین ناحیه آن فولکلور

 و امتزاج ،مرزها از برخی در. است شده ذخیره مردم حافظه

 که یبطور. کندمی ایجاد تورفتگی نوعی واقع در و اشتراک

 معنوی قسمت آن از بخشی فولکلور کرد؛ ادعا توانمی

-می فرهنگ مادی و پدیداری بخشی میبو دانش و فرهنگ

 صنایع معماری، زی،کشاور باغداری، در را خود که باشد

 .نمایاندمی...  و دستی

 

 پژوهش روش

 اسنادی بخش دو بر تحقیق این در پژوهش روش

 با بیشتر آشنایی برای نخست بخش. است استوار میدانی و

 و گرفته قرار استفاده مورد آن گوناگون ابعاد و موضوع

 خاص هایتکنیک و میدانی روش از استفاده با دوم بخش

 سنتی آبیاری نظام مطالعه به مصاحبه و مشاهده همچون آن

 .است پرداخته نودشه شهر بویژه و هورامان یمنطقه در

 

 پژوهش اهداف

 سنتیِ آبیاری نظام معرفی پژوهش، اصلی هدف

-می نودشه شهر هایباغستان یمطالعه با هورامان یمنطقه

 انواع با آشنایی شامل؛ نیز جزیی اهداف آن، بر عالوه. باشد

 ایران، جغرافیایی مختلف مناطق در سنتی آبیاری هاینظام

 مورد جامعه فرهنگی و جغرافیایی هایویژگی با آشنایی

-اندازه واحدهای آب، تقسیم هایشیوه با آشنایی مطالعه،

 .باشدمی مطالعه مورد جامعه در آبیاری شیوه و آب گیری

 

 پژوهش یپیشینه

 جرات به ایران، در آبیاری هاینظام با ارتباط در

 جواد آن از آمده عمل به تحقیقات بیشترین که گفت توانمی

 از. است معروف نیز ایران کاریز پدر به که بوده نژادصفی

 زراعی سنتی هاینظام بنه؛ به توانمی زمینه این در وی آثار

 نظام ،1631 ایران در سنتی آبیاری هاینظام ،1631 یرانا در

 زوان و قنات زیرزمینی سد ،1611 نائین در سنتی آبیاری
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 آشتیان؛ سنتی آبیاری نظام پیرامون پژوهشی اصفهان، میمه

 و 1611 سنتی آبیاری و ایران باران ،1636 پی هفت آبیاری

 کهن هایشیوه مبسوط بصورت هاآن در که کرد اشاره ...

-ساعت با رابطه در کهن سنجیزمان آب، تقسیم طرز آبیاری،

 در تاریخی آبیاری متداول هایشیوه و آفتابی و آبی های

 مورد در اما ؛اندگرفته قرار بررسی مورد تحقیقات این

 وضعیت که تحقیق این در ما بررسی مورد خاص موضوع

 تحقیقات کمبود باشد،می نودشه آبیاری نظام در بومی دانش

 .است محسوس کامالً هم جدید حتی و قدیم

 بس تاریخ باستان ایران در آبیاری و آب تاریخ

 رودمی فراتر بس باستان ایران مدون تاریخ از که است کهنی

 تکامل ایران دستی آبی زراعت تاریخ کنار در تاریخ این زیرا

 از بخشی آبیاری و آبرسانی سنتی هاینظام. است یافته

 که است منطقه هر بومی و سنتی دانش ارزشمند یگنجینه

 در پیرامونش زیست محیط و فرهنگ اجتماعی، نیازهای با

 بر(. 113 :1616 مقدم،منصوری) است پایداری و تعادل

 اب ساسانیان آبیاری کهن نظام نگاهداشتن کارآمد خالف

 :1631 رحمتی،) مرکزی دولت نیرومند و دقیق نظارت

 ایربهتج بر مبتنی هورامانات در آبیاری نظام پایداری ،(111

 خواستِ و آن بومی دانش یسایه در سابقه، قرن چندین با

 .است بوده مردم عمومی مشارکتی

-بهره که؛ است آن بر اعتقاد را برخی که چند هر

 تولید برای چندانی نگرانی غربی آب پر مناطق در برداران

 پیچیده آبیاری هاینظام نتیجه، در و ندارند آبی محصوالت

 در آن نقش یا است، نگرفته شکل آن در توجهی خور در و

 شرقی بخش در آنچه اندازه به ناحیه این ساکنان زندگی

 اما ،(111 :1616 مقدم،منصوری) نیست دید، توانمی کشور

 هورامان مناطق در آبیاری نظام هایشاخصه فرهنگیِ عناصر

 نظامی، چنین در رفته بکار بومی دانش و بوده آن خالف

 هایآزمون حاصل و بردانبهره عمیق دانش از حکایت

 حرمتی هاآن نزد آب و بوده هاهورام نیاکان قرن چندین

 .است بوده برخوردار واالیی اهمیت از و داشته قدسی

 
 
 

 هاهورام نزد باغداری

 و کهن بس تاریخی از هورامان منطقه در باغبانی

 و تمدن نماد و زندگی سمبل. باشدمی برخوردار دارریشه

 ومب و مرز آن نیاکان قرنة چند و چندین رنج و یکجانشینی

 ینتراصلی شاید و یکی دور، چندان نه ایگذشته در. است

 گذران نوعی واقع در و مردم کار و کسب و درآمد منابع

 هگر آنها اجتماعی سلیقة و روان و روح با و بوده معیشت

 قدیمی، هایباغ وجود و فراوان بومی درختان. است خورده

 قدمت از نشان که هستند انکاری قابل غیر مدارک و اسناد

 لد در تالش و کار و یکجانشینی نهفته رازهای و طوالنی

 اب باغبانی و یکجانشینی. دارد اهورایی زادگاه کهنسال این

 و بوده سازگار مردم این جویصلح و لطیف آرام، روحیه

 و دنیازمن تا شده رسانده آیندگان به دست به دست هانسل

 نون،ک تا دور هایگذشته از. نباشند خویش اطرافیان محتاج

 ده چندین و اندنداشته مرزی و حصار هورامان هایباغ

 یحصار اینکه بدون اند،بوده هم کنار در و هم با باغ هکتار

 موارد اغلب در. باشد کرده جدا هم از را هادل آنها، بین در

 هبود باغ دو فاصل حد و مرز آبی جوی یا مشترک دیواری

 بر مبتنی بیشتر باغداری سامان آن در چند هر. است

 اما است، نداشته تجاری جنبة و بوده معیشتی اقتصادی

 رانگو و انجیر انار، گردو، توت، قدیمی و کهنسال درختان

 خاک این در کنون تا دیرزمان از و بوده منطقه بومی که

 دوستی، و صلح انکار قابل غیر سند اند،بوده ماندگار

 .هستند سرزمین این کهنسال تمدن و یکجانشینی

 هنر و صنعت تلفیق رامانهو منطقه باغداری

 اقتصادی جنبه به علم و توجه با منطقه باغداران .است

. اندبخشیده منطقه طبیعت به خاصی زیبایی خود؛ زحمات

 براحتی را لهأمس این آنان، موجود هایباغ به نگاهی در

 شکل و آوریجمع باغ، ساختن که چرا. نمود لمس توانمی

 مینز کردن حاصلخیز و چینی سنگ و خاک تسطیح و دادن

 نشان و نام جز هاصخره این دل در و تند شیب آن در آنهم

 خاک از استفاده روش ترینمعمولی. نیست دیگری چیز هنر

 ،نطقهم این زیاد شیب بعلت بحث مورد ناحیه باغداران برای

 دهش ساخته هایتراس به که باشدمی بندیتراس صورت به
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 تالنهای. گویندمی« Tłâna» تالنه مناطق این در مذکور

 توجه با. گویندمی KûzĽê کوزلی؛ یا kīli ؛یکل را کوچک

 الزم ،بحث مورد مناطق هایکوهستان دامنه تند شیب به

 اکخ زمین، از استفاده و بردن کشت زیر برای است بوده

-نگس و بندیتراس روش با جز تسطیح این. شود تسطیح

 مینه به نیست؛ و نبوده مقدور سکوبندی یا آن روی چینی

 و امر این تحقق جهت در منطقه قدیمی باغداران جهت

 را فراوانی زحمات باغداری و خوراکی گیاهان پرورش

 هایزمین و هاکوه دامنه تند هایشیب. اندشده متحمل

 اهالی که است شده باعث هاآن حاشیه و بطن سنگالخی

 برای زمین از استفاده و کردن مسطح برای منطقه این

 چرا شوند، متحمل را زیادی زحمات باغداری و کشاورزی

 به ناچارند هورامان باغداران ،نقاط دیگر عکس بر که

 ملمتح کار این انجام. بپردازند تپه و کوه زمینِ تسطیح

. است برانرژی درکل و زیاد وقت سنگین، هایهزینه صرف

 کَلَک؛ چیدن آن از بعد و کنیپی عمل با روستا باغداران

kaĽak شده، مسطح زمین روی به دیوار اصطالح در یا 

 کشاورزی و باغداری کار. دهندمی انجام را بندیتراس عمل

 هک است مشکل قدری به نودشه در( کم خیلی صورت به)

 اندازه به خاک از برداریبهره و زمین از استفاده جهت گاه

 بایستی کوچک کوزله یک کردن درست حتی و نظر مورد

 به و کنده را خاک دره پایین خاکدار و مسطح هایزمین از

 اهالی اصطالح در شده مسطح هایزمین !برد نظر مورد جای

 کلی، تالنه، ،xwâra؛هخوار آن اندازه و وسعت به توجه با

 آنها از یک هر که شود،می امیدهن کوزلی و kare کره

 ایهمنطق ریزیبرنامه .باشندمی نیز زمین سنجش در واحدی

 ایتازه مطلب باغداری و زراعت ساماندهی جمله آن از و

 و باغداری یابیمکان برای هورامان قدیم ازمنة در. نیست

 در را روستا. دانکرده آباد جهانی و انداخته در طرح زراعت

 جهت را استفاده کمترین زمین که اندکرده استوار جایی

 شِدان. است داشته زمین با مرتبط امورات دیگر و باغداری

 یشخو نیاکان و اجداد از را بهینه مکان به یابیدست بومیِ

 نزمی مقدار کم جمعیت علت به گذشته در. بودند آموخته

 مصرف کننده تأمین میوه درختان همچنین باغی، و زراعی

 قسیمت و جمعیت افزایش با و اکنون ولی بودند، روستا اهالی

 و هورامان مناطق از خیلی باغداری وارثین، بین باغ و زمین

 که ایهزینه و کار نیروی نسبت به نودشه، جمله آن از

 ودننب صرفه به همین و نبوده اقتصادی شودمی آن صرف

 یکم نسبتاً زمین دارای که باغداری است؛ شده باعث خود

 رد ساختمانی هایشرکت در کار چون کارهایی به باشدمی

 دیگری کار و کسب و اریدمغازه و تهران چون شهرهایی

-سال طی که انار و توت گردو، درخت جز به .آورد روی

 دی،اقتصا آن، تبع به و گردشگری رونق علت به اخیر های

 هقنطم محصوالت دیگر کشت است، گرفته رونق آن کشت

 تامین جهت فقط یا داشته فرهنگی و سنتی جنبه بیشتر

 مینز بر مالکیت احساس و شده انجام خانوار اولیه مایحتاج

 هک را زمینی نیست حاضر فردی هیچ مثالً. دهدمی نشان را

 هبوت به اندکرده کار و زیسته آن در او اجداد هاقرن و هاسال

 عرفیم بحث، کامل پرداخت از بعد زیر در. بسپارد فراموشی

 از هایینمونه به...  و نودشه باغداری اصلی هایشاخصه

 ادموندز .شد خواهد گذرا اییاشاره منطقه باغی محصوالت

 و عراق هورامان به 1113 تا 1111 هایسال حدود در هک

 در بود، کرده سفر نودشه غرب در واقع طویله شهرک

 :بود گفته چنین هاهورام غداریاب خصوص

 درهمی و آشفته هایباغ و گردوزارها میان از من

. دمش نزدیک آن به بودند، شده احداث دره بستر فراز بر که

 اام نبود، امکانپذیر دامنه( تراس) هایکرت تعداد شمارش

 عدد بیست به کم دست هاتالن این عدة جاها برخی در

 یک که تسا قدر همین آنها از بعضی پهنای. رسیدمی

 در سریع آبیاری هایکانال. کند کفایت را درخت ردیف

 آبشارهای بصورت آب اند؛شده احداث متعددی سطوح

 یا دو جوی هر و ریزدمی دیگر کرت به کرتی از کوچک

 حسب بر باغداران بین در آب. کندمی آبیاری را کرت سه

 باغداران از یک هر حق. است شده تقسیم هفته در ساعت

 و اختالف هرگز و است شده شناخته ندیم و قدیم از

-می آبیاری برجستة مهندسان از یکی. آیدنمی پیش دعوایی
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-کانال و بندیکرت این زمینة در که ندارد چیزی او گفت؛

 ،ادموندز) بیاموزد هاهورامانی به کوهستانی جاهای در کشی

1633: 111). 

 

 نودشه شهر و هورامان یمنطقه از یمختصر شناختي

 دکر تعریف هورامان برای مشخصی مرز تواننمی

 سیاسی جغرافیای مرزهای تنگنای در را آن و

(geopolitical )بهترین نگارنده نظر به و کرد محدود 

 قةمنط. است فرهنگی جغرافیای تعریف آن، برای تعریف

 جمله از ایران غرب در واقع هورامان فرهنگی جغرافیایی

 انسان توانایی آن در که آیدمی حساب به روستایی مناطق

 شده متجلی آن با تعامل و کوهستانی طبیعت با رویارویی در

 بسیار هورامان منطقة مشخص و دقیق مرزبندی. است

 صورت به که هنگامی مرزبندی این و است دشوار

 و تورفتگی دارای آید،درمی هورامان فرهنگی جغرافیای

 از کلی، صورت به منطقه این .است ترینامشخص حدود

 جنوب از زور،شاره تا مغرب از کامیاران، و سنندج تا مشرق

 زبان. دارد امتداد مریوان تا شمال از و جوانرود و کرمانشاه تا

 ساکنانش اتفاق به قریب شغل و هورامی منطقه، این ساکنان

 خدماتی اداری امورات و معیشتی سنتی دامداری داری،غبا

 هایبندیتقسیم در(. 131 :1613 همکاران، و امینی) است

 تاس شده تقسیم بخش چند به هورامان  رایج جغرافیایی

 هورامان تخت، هورامان لهون، ورامانه: از عبارتند که

 اخیر مورد سه. شامیان هورامان و گاورود هورامان ژاورود،

-می مشخص amĉ ؛1مچه بصورت بیشتر محلی لفظ در

 بخش. گاورود مووچه و ژاورود مووچه یعنی ؛گردند

                                                           
 باشد.. در لفظ محلی بیشتر به معنی دره می1

 نواحی بقیة و عراق کردستان در لهون هورامان از کوچکی

 ارتفاع با شاهو کوه .است شده واقع ایران کشور در هورامان

 رینتمهم سیروان رودخانة و قله بلندترین متر 66۳۳ از بیش

-رهد مسیر طی از پس که بوده ناحیه رودخانه معروفترین و

 به و شده عراق واردکردستان هورامانات خم و پیچ پر های

 .ریزدمی خان دربند سد دریاچه

 غرب در لهون هورامان در است شهری نودشه

 شهرستان غرب شمال کیلومتری 61 در و کرمانشاه استان

 طول 13 13 و جغرافیایی عرض 63 11 در شهر این. پاوه

 دریا سطح از متری 113۳ متوسط ارتفاع در و جغرافیایی

 (.مکانی اطالعات و نقشه دفتر ایران، آمار مرکز) است واقع

 تا 3۳۳ بین بارش پر سالهای در سالیانه بارندگی میانگین

 یزیچ ساالنه دمای میانگین. باشدمی نوسان در میلیمتر 3۳۳

 حدود در نودشه جمعت .است گرادسانتی درجه 1۳ حدود

 شهرستان درمان و بهداشت یشبکه) باشدمی نفر 1۳۳۳

 در دربن کوههای بین است محصور شهر این. (1613 پاوه،

 و شخله و کماجر کوه متر، 133۳ ارتفاع با شرقی شمال

 تا 11۳۳ میانگین ارتفاع با غربی جنوب و غرب در چناره

 11۳۳ تا 1۳۳۳ تقریبی ارتفاع با شمشی کوه و متر 11۳۳

 رود به منتهی نودشه باصفای دره و شمالغرب در متر

 حدی تا آن هوای و آب .(نگارنده) شرقی جنوب در سیروان

-وهک زنجیره بین در محصور) معتدل یکنواخت و یکدست

 تقریبی محدودة. باشدمی( شمشی و کماجر و دربن های

 از شهر یشرق جنوب الیهمنتهی در نودشه هایزمین

 الرس خط تا و شروع زلته قدیم های باغ و سیروان رودخانه

 .رسدمی داالنی و تخت هایکوه ستیغ الیشم
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 باغی مناطق و هادره عمق با متفاوت نماي دو از نودشه -1 شکل

 
 هایدیواره دارای شهر شرق شمال در بندر کوه

 این .است( Bira ĉȃłi ؛چالی بیره) عمیقی هایچاله و بلند

 زپایی اوایل تا و شده برف از پر زمستان فصل در هاچاله

 مه جدید برف که ایبگونه برف پر هایسال در و بعد سال

 قاژه غار. ماندمی باقی برف هاچاله این در ببارد، آن روی

 سنگالخی کوهستان این در( غاز النه) Qâžalyâni ؛یلیان

 ارتفاع به ایتنوره دارای که دارد قرار گردنکش و سخت

 13 مساحت به تاالری و متر نه طول به راهروی متر، 13

 غارنوردی گروه گیریاندازه) .باشدمی متر 13 ارتفاع با متر

 النیدا تفرجگاه و تفریحگاه (.نگارنده معیت در قروه قاجر

 داشته ارتفاع متر 13۳۳ از بیش نودشه شهر کیلومتری 16 در

 اعارتف این در آب پر فصلی سارهایچشمه وجود دلیل به و

 Gômô ؛داالنی گوموو) داالنی کوچک دریاچه ساله هر

Dȃłȃni )در را روحنواز و زیبا اندازیچشم و شده آب پر 

 به را عراق کردستان لیماق هورامان به مشرف هایدامنه

 طمتوس ارتفاع دارای ارتفاع نظر از نودشه .گذاردمی نمایش

 آنجا در( گرمسیری و سردسیری) میوه درختان اغلب و

-ونهبگ. دارند سازگاری هوایش و آب با و کرده رشد بخوبی

 هایگیویژ از یکی خصلت این گفت؛ توانمی که ای

 طولی گسترش از ملهم هم آن که بوده نودشه توپولوژی

. دباشمی شرقی جنوب بطرف غربی شمال سمت از نودشه

 و سیب آلو، هلو، گردو، مثل سردسیری دارهسته درختان

 nīsâr ؛نسار هایدامنه در بیشتر پراکنده بصورت امباد

 دربن و قلعه و( شرق به رو شمالغربی و غرب هایدامنه)

 و رانجی انار، گرمسیری نیمه و سیریگرم درختان و هستند

 یهادامنه) waratâw ؛تاوهرهو های دامنه در بیشتر توت

 یکوه درختان .باشندمی( غرب به رو شرقی جنوب و شرق

 ،وحشی گالبی کوهی، بادام وحشی، زالزالک بلوط، بسان

 هب نودشه کوههای در( ون) وحشی پسته و کوهی انجـــیر

 یشافزا با نودشه در است ذکر به الزم .شونـدمی دیده وفور

 اشتک اقتصادی نظر از و سفیدتر گردو درخت میوه ارتفاع

 Hânakôł هانَکول؛ هایباغ و nīsâr :نسار های دامنه در آن

 ودشهن باغی هایقسمت تمام در انگور. باشدمی ترصرفه به

 دیگر قسمت به قسمتی از نآ نوع برحسب و دارد وجود

 در Darabôła رَبوله؛دَ و زرد انگور که بطوری. کندمی فرق

 رد بیشتر دیمی سیاه انگور و زبار ،Nayja نَیجه؛ قدیم، زلته

 آوری عمل Hânawdīŝtê دَشتی وهانه و Tȃłajař تالَجَر؛

 دلیل هب بنا است؛ ذکر شایان. گرددمی کشت و داشته خوبی

-باغستان اخیر مبحث در شده اشاره طولی گسترش همان

 ذراگ نگاهی با و بوده رنگارنگ و متنوع بسیار نودشه های

 و کیفیت اعالی حد در هاآن میوه که گرددمی مشاهده

 طنازی ناز، و عشوه با هادامنه سوی دو در و بوده ارگانیک

 .کنندمی
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 آب پر دره و كوه دامنه بطرف دره ته از بنديتراس -2 شکل

 

 یا دشتی هموار و مناسب یهازمین نبود بعلت

 افتب آن بر مزید و منطقه زیاد شیب بدلیل ایتپه حتی

-جلگه حدودی تا و هاکوه شیبدار نهدام از آن؛ سنگالخی

 نحو بدین. است شده دهاستفا باغداری جهت موجود های

 تمام اهیگ و تند نسبتاً هایشیب کوهپایه، بندیتراس با که

 خویش نیاز مورد زمین ها،دره سوی دو و هاوهک دامنه تند

 .اندکرده فراهم باغداری جهت را

 

 سنتي آبیاری نظام با ارتباط در مرسوم هایسنت

 برای کمیاب و ارزش با منبع تریناصلی آب

 هورامان، یمنطقه باغداری که آنجایی از و است باغداری

 آن، آبی منابع از پایدار استفاده و حفاظت باشد،می ارگانیک

 ؛طلبدمی آب از صحیح استفاده برای را هاروش ترین بهینه

 بافت بهبود با همراه باال بازده با باید روشی چنین یعنی

 دوره. باشد داشته همراه به را خاک در آب نگهداری و خاک

 یعنی ئاژین اولین با اردیبهشت ماه از نودشه در آبیاری

 ادامه ماه هفت یعنی آبان ماه تا و شده آغاز Sarȃw سَراو؛

 نجپ از سال، آن در بارندگی مقدار به بسته کل، در اما ؛دارد

 رد آبیاری کارآمد مدیریت. باشدمی متفاوت ماه هفت تا

 نوع این اصلی هایشاخصه از آبی،کم مواقع یا فصول

 عواملی به بستگی آن میزان و آبیاری زمان .باشدمی آبیاری

                                                           
1. Water field capacityتاو میرهی نسار بیشتر از وههای منطقهدر خاک ؛-

های وَرَتاو در خاک (Evapotranspiration) تعرق و اما برعکس تبخیر باشد؛

 باشد.بیشتر از نسار می

 و رشد مرحله محصول، نوع هوایی، و آب شرایط قبیل از

 نگهداری ظرفیت مثال) خاک خواص درخت، دهیمحصول

 ریشه افقی و عمودی توسعه میزان و 1(خاک توسط آب

 ذخیره منبع بعنوان درخت ریشه ناحیه در آب .دارد درخت

 به نیاز درختان ریشه. باشدمی درخت تعرق و تبخیر برای

 از یک هر اگر و دارند حیات ادامه برای اکسیژن و رطوبت

 ریشه وظایف دهند دست از را خود موازنه فاکتور دو این

 خاک .یافت خواهد کاهش گیاه رشد نتیجه در و شده مختل

 مقدار .رودمی کار به درخت ایتغذیه ذخیره منبع عنوان به

 به بستگی کند ذخیره خود در تواندمی خاک یک که آبی

 ذخیره مقدار این و دارد خاک شیمیایی و فیزیکی خواص

 دو بین است قادر درخت که را زمانی طول خاک، در آب

 نماید تامین خاک از را خود نیاز مورد آب بارندگی یا آبیاری

 .سازدمی مشخص

 واراست زیر ارکان بر آبیاری یزمینه در هورامان بومی دانش

 است؛

 با و کمیاب منبع یک بعنوان آب از پایدار استفاده( الف

 ارزش

 خاک در رطوبت نگهداری( ب

 منطقه باغداری در صحیح آبیاری اهمیت و پتانسیل درک( ج
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 ینگرش و اهمیت از ناشی منطقه، این در باغداری پیشرفت

 حثب پرداخت از قبل. است آن بومی دانش در نهفته علمی

 ورتبص که فرهنگی نیک شاخصه چند به است الزم اصلی

 بصورت نودشه، باغداری بخش در و هورامانیان نزد سنتی

 :باشیم داشته گذرا ایاشاره زیر

 

 Jôwabarđay ی؛جووَبَرده

 در هورامان مناطق از روستا هر باغداران

 در اشتراک قبال در خود وظایف انجام چگونگی خصوص

 معموالً و داشته ایویژه رسم و راه کار، تقسیم و آب جوی

 در عمومی تفاهم یک به جانبه همه مشورت و هماهنگی با

 چنین هم اکنون هم و نموده تصمیم اتخاذ و رسیده زمینه این

 جوی الیروبی منظور به. است باقی خود قوت به رسمی

 رد که باغی یمنطقه و باغدار چند هر بین در مشترک آب

 مستانز در و پاییز فصل اواخر در بیشتر و سال سرد فصول

 سازیروان و کاریپاک به نیاز یا تخریب آن از بخشی

 هم،م این در. کردندمی مشارکت نانوشته توافقی با داشت،

 از آب جوی بویژه و داشت جریان آن در آب که ایدره

 و آن در هاریزهسنگ و خاشاک هایریزش الی، و گل

 برداریبهره آماده و شده پاک موانع سایر و هرز هایعلف

 یا هایجو کردن درست دوباره معنی به اصل در. گرددمی

 اوسَر از قبل و بهار فصل اوایل در. است آبیاری هایکانال

 و پاکسازی به و شده انجام Sarȃw karđay کَردَی؛

-انسازم. شودمی گفته آبیاری هایکانال اساسی تعمیرات

 یاریآب ویژه حقوقی مقررات و تعاون بر مبتنی خاص بندی

 اصل در ،فوق امر در اعضا همه مساوی شرکت و دخالت با

 نکهای توضیح .باشدمی کاری چنین در عدالت اصل رعایت

 و دگردمی قطع هاباغ آبیاری که پاییز فصل اواخر در چون

 خاشاک و خار و رسدمی سرما و سوز و برگ خزان فصل

 ای و افتاده هاکانال در سال انتهایی فصل دو در باغ مازاد

 ارانب و برف سنگین بارش بواسطه( هاجوی) آنها از قسمتی

 جهت هب کند؛می پیدا تعمیر به نیاز و کرده ریزش به شروع

 معموالً که مشخص روز یک در بهار اوایل در آن نوسازی

 قبلی هماهنگی و اعالن با باشدمی جمعه و تعطیل روز

 نآ با هاآن باغ که بخصوص منطقه آن در که هاییآن تمامی

 در و جوی بنجوی در گرددمی آبیاری بخصوص جوی

 و یپاکساز به شروع و شده جمع نیاز به بنا هاقسمت دیگر

 .کنندمی کانال تعمیر

 ایوان در جمله آن از و دیگر مناطق خالف بر

-می محاسبه دقیق وسایلی با را فرد هر کار سهم که غرب

 بخش هر الیروبی ،(131 :1616 مقدم،منصوری) کردند

 نیاز، حسب بر قسمت، دو به توانمی را( باغی یمنطقه)

 در آبیکم مواقع در بویژه دره الیروبی ها،جوی الیروبی

 بنجوی به رسیدن تا نهایت در است نیاز مورد که جاهایی

 به بنا هورامان در مهم این انجام. گیردمی انجام بعدی جوی

 بصورت بیشتر خویش، نیاکان از بازمانده قدیم رسوم

 و است بوده یاریگر و خودخواسته تعاونی نوعی و همیاری

 نفر دچن کار، اتمام از پس نیز اینجا در. حسابگر رقابتی نه

 محل از را آب کاربلد، و زبده جوانانی بیشتر و اهالی از

 جوی وارد( 1۳ ش تصویر) دره از جوی اصلی انشعاب

 ردهک دوباره نظارتی را( باغ آخرین) مسیر انتهای تا و کرده

. دندشمی مطمئن مسیر طول در آب پرت و نشتی نبود از تا

 اندود سنگ و گل با را هافرج و خلل بود، نیاز هم جایی هر

 وریبهره حداکثر که کردندمی پر را احتمالی مجاری و کرده

 .بنمایند آب از را

  

 Sarȃw karđay کَردَی؛ سَراو

 شروع زا قبل و زمستان فصل اتمام از بعد باغ آبیاری اولین

 باغ مختصر و اندک آبیاری نوعی هم واقع در و هوا گرمای

 Bangâ و باغ داخل هایجوی تمیزکاری نوعی هم و

 اواخر تا اواسط کار این زمان. باشدمی نیز... و ها ǭĹwazو

 یعنی ؛دباشمی سال نآ بارانی فصل به بسته و ماه اردیبهشت

 آن مانز نباشد، اگر و افتدمی تأخیر به باشد بارندگی اگر

 .رسدمی فرا زودتر

 

 آب تقسیم و بندیسهمیه ،Nôbâw نوباو؛

 کل در و هاباغ از تعدادی آبیاری جهت آبیاری جوی هر

 زرگیب نظر از باغ تعداد این. باشدمی هاباغستان از ایمنطقه
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 جهدرنتی و باغ نزدیکی و دوری باغ، وسعت باغ، کوچکی و

 هاآن آب سهمیه دیگر؛ آیتم چندین و آب به آسان دسترسی

 در و دارند فرق همدیگر با نآ دریافت ساعت و روز نیز و

 دور هایگذشته از بندیتقسیم این. هستند متفاوت امر واقع

 دهش اضافه محدوده آن به باغی که مواردی در بجز کنون تا

 ییراتیتغ کمترین با شده؛ آب تامین نوعی به هم آن که باشد

 هالیا بین در آب تقسیم سر بر موردی کمتر و داشته وجود

 اغدارب هر آبیاری نوبت تعویض. است آمده بوجود اختالفی

 در و است قبلی شدة مشخص زمان طی بعدی فرد با

 نینچ. گویند «نوبه» را تعویضی چنین زمان محلی اصطالح

 اصخ فرهنگی اجتماعی هاینظام نشانگر یآب بندی تقسیم

 همس. هست و بوده هورامان در بومی دانشی بر مبتنی حاکم

 کل از روز شبانه ساعت 11 اساس بر روستا درهر را آب

 به نسبت را شخص هر آب سهم و گیرندمی نظر در آب،

 آبی هایزمین کل سهم اصل در یا و روستا کل آب سهم

 شاخصی آب، تقسیم و سهم این تعیین برای. کنندمی تعیین

 محیط زراعی عنصر چند ترکیب اساس بر که است مرسوم

 (Tłȃna) تالنه و (Bangȃ) بَنگا یعنی هورامان، جغرافیایی

-می قرار بحث مورد بیشتر ادامه در که است شده انتخاب

..گیرد

 

 
 باغ داخل كوچک آبشار. Qłwaz قلوَز؛ -3 شکل

 

 آب هم گروه ؛ماوهَ گروه يا Hamâw ماوهَ

-هم هایگروه که مرکزی و شرقی ایران برخالف

 نمالکی و دقیقه سطح تا مالک خرده) مالکین اساس بر آب

 و نژادصفی) دارد باال و پایین ،(ساعت چند سطح تا

 صاحبان اساس بر هورامان در( 61-61 :1633 ،طهماسبی

 گاه و ساعت چند سطح تا آبهم هایگروه و بوده باغ

 روهگ نفرات تعداد نظر از اما ؛رسدمی نیز روز تمام و نصف

 .باشندمی هم به شبیه باشند،می نابرابر و متفاوت که آبهم

 هورامانات سراسر در سنتی آبیاری بندی زمان واحد

 اقلیمی، و ایمنطقه اساس بر آن در که است روزشبانه

 الیانهس بارندگی آبیاری، مورد منطقه و باغ کوچکی و بزرگی

 جامعه نظر از و شده حساب دقیق، تقسیمات دارای... و

 اغدارب نفر چند دسته به ماوهَ گروه. است توجه قابل شناسی

 سهم و دانکرده آبیاری یا گرفته آب نوبت، یک در که گویند

 دیگر هایگروه هم برای روز شبانه بعدی نوبت در هاآن

 هایبندیگروه. سته و بوده اجرا قابل و شده جابجا

 هبازماند و قدیمی سیستم همان اساس بر نودشه در موجود

 یمحل و سنتی عرفی نانوشته قوانین اساس بر نیاکان،
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 آبهم هایگروه جمعیت و کوچکی و بزرگی. باشدمی

 و جوی کوچکی و بزرگی ،جوی نوع اساس بر و متفاوت

 فرق. ..و بارندگی فصول ،جوی با شده آبیاری هایباغ تعدد

 ههم و هنشد ظلم کسی به کنون تا مجموع در ولی ،کندمی

 آبیاری یهاباغ تعداد. گردندمی سیراب خویش آب سهم از

 متفاوت روز شبانه طول در آبهم گروه نوبت هر در شده

 شاجوی آبدهی دره، آبدهی مقدار باغ، مساحت به بسته و

-یم فرق آب کننده تأمین منابع به نزدیک و دوری اصلی،

-می آغاز مشخصی زمان در گروه هر حقابه تعویض .کند

 یکل بطور .گویند نوبه آن به محلی اصطالح در که شود

 بندیتقسیم شبانه و روزانه تهدس دو به آبهم هایگروه

 :شوندمی

 لاوای و بهار فصل) زیاد آب موسم در بیشتر: روزانه( الف

 و رهد سردست آب منابع و هاچشمه به نزدیکی و( تابستان

 .شوندمی شناسایی باغ مساحت بزرگی

 گردد،می بحث بیشتر ادامه در که طوری مانه: شبانه( ب

 ایهباغ و آب کم فصول جهت بیشتر و بیآ کم مواقع در

 .باشدمی دورتر مناطق

     

 (آب شب) Šavâva ؛واوهشَ

 شب در آب بندینوبت به ساده، حالت یک در

 هالیا بین در آب رایج هایبندینوبت از دیگر یکی .گویند

 فصول در بخصوص آب دبی مقدار که است موقعی آن و

 ترتیب بدین. باشد شده کم ،آب کم هایسال و سال گرم

 جهت به مواقع اینگونه در دورتر هایباغ جهت اغلب که

 موردبی تبخیر و رفت هدر از جلوگیری و آب کردن کفاف

 و عصر هنگام در آن موعد معموالً که شدهمی انجام آب

 مورد این در اهمیت حایز نکته. هست و بوده غروب اوایل

 طوری هب است، بوده آن همگانی پذیرش و آن موعد رسیدن

 بدون و مشخص حدود یک تا دره آب شدن کم با که

 در. است آبشب موقع که اندکرده قبول مردم گیریاندازه

 فادهاست کار این جهت طبیعی هایتقویم از اوقات بیشتر

 پذیرش و کارایی هم ساعت شدن مرسوم با و است شده

 هتج به دره باالیی هایبخش که ترتیب بدین. دارد را الزم

 خیرتب برای آب کافی فرصت عدم و آب منبع به نزدیکی

 دره در را آب هنگام شب و کرده آبیاری روز هنگام در زیاد

 هاآن و رسیده هم دست پایین هایباغستان به تا کرده رها

 ردمم فرودست در که چرا ،نکنیم گل را آب. کنند آبیاری هم

 یعی؛طب تقویم یک از زنده اینمونه بعنوان. کنندمی آبیاری

 و نودشه غربی قسمت در سنگی و سخت ایصخره

 شَواوی؛ تَوَنو نام به Baranô منطقه هایباغ روبروی

Tawanô Šawawê تا است آبشب صخره معنی به که 

 هایسایه رسیدن موعد و داشت وجود پیش سال چند

 بود،می هنگام عصر که صخره این نوک به دره غربی قسمت

 آبیاری جهت به و قطع باالیی هایبخش هایباغ از دره آب

 هب نیز هاقسمت سایر در. شدمی رها دست پایین هایباغ

 .داشت وجود مختلف هایماه برای نشانی ترتیب همین

 

 Ȃwđȃray ؛یودارهآ( آبیاری یشیوه) 

 به اما دارد مختلفی تعابیر علمی نظر از آبیاری

 در نفوذ جهت زمین روی آب پخش کلمه، واقعی معنای

. باشدمی محصول تولید و درخت گیاه استفاده برای خاک

 به گیاه برای کافی آب ساختن فراهم آبیاری اصلی هدف

. باشد می اقتصادی و مطلوب محصول آوردن بدست منظور

 با اغلب مطالعه مورد یمنطقه در سطحی آب منابع انتقال

 ساختار و بافت. گیردمی صورت ثقلی نیروی از استفاده

 و تخت و لهون درهورامان ایجلگه و کوهستانی طبیعی

 رودژاوه اغلبمناطق در ماهوری تپه مالیم هایشیب وجود

 برای زمین شیب از استفاده در را مناسبی بسیار امکانات

 هورامان، یمنطقه در. است کرده فراهم آب ثقلی انتقال

 آن جریان و برف ذوب یا و هاچشمه از موجود آب منابع

-ریزیبرنامه و سازوکارها طی که شدهمی تأمین و هادره در

 اساس بر آب تقسیم کار بومی، دانش بر مبتنی خاصی های

 بندیزمان وجهی ترینعالی به منطقه در رایج آبیاری نظام

 در باغ آبیاری جهت افراد باغات میزان فراخور به و شده

 سیاق و شکل آن با هم همچنان. است گرفته قرار آنان اختیار

 یک اساس بر آبیاری نظام این. دارد ادامه هم امروزه سابق

 Nôbaw نوباو؛ دو به که گردیده بنا روز شبانه زمانی یدوره
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 نوع این در مرسوم شیوه. تاس شده تقسیم روز و شب

 روز، شبانه از ساعاتی که است شکل این به نوبتی آبیاری

 بوده باغ صاحب که باغی یمنطقه یک اهالی اختیار در آب

 بر .گیردمی قرار دارند، قرار مشترک جویی مسیر در و

 ارث به خویش نیاکان از که شده بندیزمان برنامه اساس

 شودمی رعایت نظر مورد باغی مناطق آبیاری نوبت اند،برده

 زمان پایان در کننده استفاده شخص باغ نظر مورد آب بعد، و

 داده اختصاص بعدی نوبت به و قطع بالفاصله شده تعیین

-می ادامه الینقطع طور به همچنان روند این و رسیده شده

 با کوچک زراعات یا و سبزی جهت آبیاری آب البته. یابد

 این از آب Nôbaw نوباو؛ صاحبان گذشت و همیاری

 ترینمناسب انتخاب نهایت، در .است خارج مرسوم یشیوه

 اعمال .است بوده بومی دانش استفاده با آبیاری سیستم

 تسطیح، آبیاری، آب مقدار و زمان در کارآمد مدیریت

 آبیاری تحت مقدار تعیین سازی، یکپارچه و نوسازی تجهیز،

 ورودی بده انتخاب روز،شبانه ساعات و مختلف فصول در

 آبیاری تلفات در که هستند عواملی جمله از...و مناسب

 بهبود باعث آنها صحیح انتخاب و داشته بسزایی نقش

 گیری،اندازه مدرن وسایل غیاب در. گرددمی آبیاری بازدهی

 در ساالنه محصول مقدار برآورد و اساسی هایتخمین

 بیاریآ باالی راندمان موید باالیی، میناناط ضریب با نودشه،

-شاخص از یکی. است بوده دور چندان نه ایگذشته در

 قرار استفاده مورد آبیاری مدیریت ارزیابی برای که هایی

 .است 1آب وریبهره کارایی گیرد،می

 
 (نگارنده پژوهش) هورامان مناطق در آبیاري نظام نوع انتخاب در باغداران اهداف -1 جدول

 اولویت ترتیب به هدف

 منطقه آبي منابع وضعيت به توجه با آبياري روش كارايي قابليت
 باغ مساحت و منطقه توپوگرافي هندسي، شكل گرفتن نظر در با آبياري روش كارايي قابليت

 اجتماعي و فرهنگي نظر از سازگاري
 Water Productivity آب؛ وريبهره

 آب تأمين منبع و زمين از برداري بهره مختلف شرايط در ه استفاد قابليت

 

 و نقرای به توجه با و شده انجام نوبت به آبیاری

. است جهان در یآبیار هایشیوه ترینمنظم از یکی شواهد،

 بزارآالتا و وسایل پیشرفت وجود با و کنونتا که ایگونه به

 مدیریتی هایبرنامه و صنعتی و مدرن ادوات انواع تولید و

 امنظ آن از بهتر که جایگزین ایبرنامه آبیاری؛ و باغداری

. تاس نشده پیشنهاد آن جهت ،باشد هورامان قدیمی آبیاری

 روش) ساعت اساس بر آب بندی تقسیم روش دو به آبیاری

 موقعیت و روز و شب موقع اساس بر آبیاری و( جدید

 سرچشمة از بآ روش، این در .گیردمی انجام خورشید

 پیدا جریان آب اصلی کانال یا یجو داخل خویش اصلی

 طول و وسعت به بسته) چند یا یک از باغی هر و کرده

 آب معموالً. کندمی دریافت آب Bangâ بَنگا؛ (باغ عرضی

 باغ داخل به کوچک آبشار یک با اصلی هایBangâ از

 تالنه؛ داخل کوچک هایجوی به آنجا از و شده سرازیر

                                                           
1. Water Use Efficiency  

Tłȃna گرددمی هدایت درخت پای نهایت در و تراس .

 زمان تا کرده درست Gôl گوله؛ را بزرگ درختان تنة دور

 عمیق هایریشه خوبی به و شده بیشتر آن در آب ماندِ

 هر در درختان اولین آبیاری از بعد. کند سیراب را درخت

 جوب مالیم شیب علت به تراس داخل جوی آب تراس،

 را رمسی هایدرختچه و درختان که همانطور و رفته ترپایین

 قلوَز؛ امن به زیبا آبشاری با باالیی تراس از کند؛می آبیاری

Qłwaz تراس بترتی همین به و ریخته فرو پایینی تراس به 

. گرددمی تکرار کار این ،باغ نهایت تا و سیراب را بعدی

 دهکشی آن در جوی چند تا یک از تراس، وسعت به بسته

 توت درخت اصله چند که بزرگ هایتراس به. است شده

 به. گویند Taxta؛تَخته ،باشد شده کاشت آن در گردو یا

Taxta؛زاماوه گردو درختان ی Mâwazâ می گفته هم-

 .شود
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 درختان گیري قرار محل و شماتیک بصورت تراس به آب خروج و ورود -4 شکل

 

 Bnara Mȃłȃy ماالی؛ بنَره

. دگوین توت درختان زیر زمین کردن پاک عمل به

 گذشته در توت درخت محصول اقتصادی اهمیت جهت به

 همین به و( بودن لطیف و نرم) آن میوه نوع ذات و حال و

 در و محصول این رفتن بین از و شدن ضایع احتمال دلیل،

 زیر ،1باغ چینی علف از بعد ز؛تمی و پاک برداشتی نتیجه

 شاخه از اغلب که ویژه جاروی نوعی با را توت درختان

 توت درختان زیر شود،می تهیه Tařinê تَرینه؛ هایدرختچه

 میوه رسیدن به بسته یکبار روز چند هر و کرده جارو را

 Gal ؛1گَل یک با باغ آبیاری از قبل و هاآن افتادن و توت

 .کنندمی آوریجمع را هاتوت

 
 Contour–bench terraces تراز خطوط روي بنديتراس نوعی. زیاد شیب با هايدامنه در (Kûzłê) كوچکتر هايتراس -5 شکل

                                                           
ها و های هرز روئیده در تالن باغدر اواسط تا اواخر اردیبهشت ماه علف. 1

های مذکور، هرس کردن و البالی درختان باغ به منظور پاکسازی باغ از علف

گردند. که با یک حرکت جمعی دام، کنده شده و به اصطالح درو می ةتهیه علوف

 باشد.ها میگَل و تعاون مانند این کار انجام شده که یکی از انواع رایج

دسته جمعی و تعاونی مانند جهت هر نوع کاری. در این امر، . یک حرکت 1

ار او را با ک چندین نفر توانا بسته به نوع کار فرد مورد نظر، به کمک آن رفته و

ها دهند. او هم در مواقعی دیگر که آنهم و بصورت همیاری اهالی انجام می

کنند. به این عمل متقابل ها رفته و در واقع جبران مینیاز دارند به کمک آن

 جهتباشد. گویند. نوعی بازپس دهی وام گرفته شده می Dasawȃmدَسَوام؛ 

نیز چگونگی و روش انجام این نوع  آگاهی بیشتر در مورد انواع و اقسام و

« سرودهای دینی و اجتماعی مردم هورامان»در منطقه هورامانات به کتاب  هاگَل

تا  13نوشته ایوب روستم، انتشارات مرکز فرهنگی هورامان، سلیمانیه، صص 

  مراجعه شود. 13
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 و قطعه قطعه کلیت یک بصورت نودشه هایباغ

 ،مشابه خصوصیاتی دارای الح عین در و هم از جدا

 آن از پاسداری و دوستی طبیعت معماری، از ایمجموعه

 و مطلوب بصورت که باشندمی هنر و برداریبهره حین در

 هایاغب معدود از هاییباغ چنین .اندشده تلفیق هم با مناسبی

 تمام محصوالت ،هنوز که هستند جهان در مانده باقی

 آثار فهرست در بایستی نظر این از و کرده تولید ارگانیک

 و عمق کم هایدره استثنای به .گردند ثبت جهانی و ملی

 در هایزمین اصطالح به) روستاها و شهر پایین هایزمین

 پوشیده دیم گالبی و انگور با هم هاکوه دامنة ،(آب مسیر

 ملبع نودشه هایکوهستان در دیم سیاه انگور نوعی و شده

 این. است شده دیده جایی کمتر در آن همتراز که آیدمی

 ارزاق مینأت بر عالوه دور چندان نه هایگذشته در هاباغ

 عمده منابع از و اهالی برای درآمد کسب مهم منبع خانواده،

 با هورامانات جغرافیایی محدوده از خارج ارتباطات مهم

 بدین. اندبوده مجاور هایدشت و هازمین و اطراف مناطق

 با مناطق این هایباغ آمده بعمل محصوالت که صورت

 دسترس از دور و ضروری مایحتاج دیگر و جو و گندم

 ؛جوَ به جوَ بصورت گاه مناطق این روستاهای و شهرها

waj ba waj (کاال به کاال )یجرا رمعیا هر یا و سکه با گاه و 

 ملل و اقوام با طریق این از .شدمی مبادله زمان آن دیگر

 ارتباطات یکسری آمدن بوجود باعث و شده آشنا همسایه

 شد،یم تکرار ایزنجیره بصورت گاه که فرهنگی تبادالت و

 آمدن بوجود و ازدواج به اوقات برخی حتی. گردیدمی

 دیاری با سامان این مردمان بین در خویشاوندی هایرشته

 .گردیدمی دیگر

 نزمی نبود سبب به موارد اکثر در و اوقات اغلب

 فواصل و پراکنده هایزمین ،باغداری و کشت جهت کافی

 ار هاسنگ تراشیده، را هاصخره سرکش و سخت هایسنگ

-درخت جهت بندی تراس به اقدام و کرده جابجا درآورده،

 را خاک هم نیاز مورد خاک تأمین جهت. است نموده کاری

 و ردهک حمل کول با برداشت، ترپایین و پست ارتفاعات از

 ندرختا نهال کاشت به اقدام و ریخته هاییفاصله چنان در

 صنعتی و هنر چنان آفرینش. است کرده خویش نظر مورد

 و فطرت بزرگی بکری؛ و وحشی طبیعت آنچنان دل در

 از خود که رساندمی را هاهورام دیشةان و روح عظمت

 باشد،می شیبدار مناطق در آب و خاک حفاظت هایروش

 زمین شیب منطقه، دارشیب هایدامنه بندیتراس با زیرا

 یجهنت در و یافته کاهش آب جریان سرعت و شده شکسته

 خواهد نفوذ جهت بیشتری زمان( آبیاری یا باران) آب

 .داشت

 
 هاصخره بین در بنديتراس -6 شکل
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 باغ امورات هب رسیدگی و باغداری کار جریان در

 و اجتماعی هایشاخصه یکسری محصوالت، برداشت و

 نوادر و اجتماعی نیک خصایل از که آمده بوجود فرهنگی

 همکاری، و تعاون بسان مواردی. باشندمی دیار کهن این

 تبادل و 1چشمه پای رفتن قشالق، و ییالق به رفتن

 و ناراحتی از کاستن و فراغت مهم منابع از که اطالعات

 اغب خانه درون هاینشینیشب باشد،می روزانه هایاسترس

 ...و

 

 هورامان یمنطقه آبیاری نظام در آب کنترل و انتقال فن

 و است جوی نودشه، در باغات به آب انتقال راه

 بنجو از؛ عبارتند تراس داخل به رسیدن تا آن کنترل هایراه

(Bnjô)، جویه (Jôya)، بَنگا (Bangȃ)، جوکله (Jôkłê)، 

 (.Warpang) وَرپَنگ و (Gôla) گوله

 دورو و دره از آب مسیر تغییر اصلی محل بنجو؛

 چندین جوی این طریق از. باشدمی اصلی جوی به آب

 .کنندمی آبیاری باغی یمنطقه یک در آبهم گروه

 تمام به بنجو از آب هدایت اصلی کانال جویه؛

 یک در هاباغ از یک هر. باشدمی باغی یمنطقه یک هایباغ

 خیبر. کنندمی دریافت را خود نیاز مورد آب اصلی بَنگای

 در را باغ چند به آبدهی همزمان توان اصلی هایشاجوی از

 .باشندمی دارا اصلی بَنگای چند

 باغ به ورود و آب شدن جدا اصلی محل بَنگا؛ 

 و بندندمی را آب جلو که جایی. باشدمی اصلی جوی از

 وسعت به بنا. گردد باغ وارد تا کنندمی باز را بَنگا یدریچه

 .دباش نیز اصلی بَنگای چند دارای باغ یک دارد امکان باغ،

 خاک و سنگ با که جوی راهی سه یا دو در آب مسیر تغییر

 .گیردمی صورت درختان شاخه یا و

                                                           
 سینه آخر بی؛ ،Hawȃrû Hȃnaw Môłêهوار هانه مول؛  در بطور مثال .1

Sinaw ȃxr Bê ، هانه دَشتی؛Hȃnaw Daŝtê  ...های نسار، نساروو یا باغ و

های ییالقی را خانه ،های کم آببویژه در ییالقشیخای، هَورازه، ویرانه و... و 

ها همواره چند صد متر و بلکه این ییالق ،انددر نزدیکی چشمه آب، برپا نکرده

درست  ریزیاند. این کار با برنامهدورتر بوده ،از چشمه آب از آن بیشتر ییا حت

برای جلوگیری از آلودگی، اسراف و هدر دادن آب بوده  فنیو کامالً  و اصولی

ز بنابراین هرگ اند.زیاد آب را به ییالق حمل کرده تحمل رنجبا  هوار زنان است.

 محل از آب هدایت کوچک هایجوی جوکله؛

 یدنرس تا یا درخت پای از عبور تا( تراس) تالن به ورودی

 .گوله به

 یپشته با را درخت چندین یا یک دورتادور گوله؛

-نیم یا دایره شکل به و سانتیمتر 1۳ تا 1۳ ارتفاع به خاکی

 تراس به به جوکله طریق از که آبی و کرده درست دایره

 .کنندمی متوقف درخت پای در را رسدمی

 راه سر سنگ چند آب مسیر تغییر برای وَرپَنگ؛

 این به و پوشانده را آن اطراف خاشاک با و دهندمی قرار آب

 .دهدمی تغییر را خود مسیر آن با برخورد با آب ترتیب،

 آب ات کرده استفاده گیرسرعت عنوان به آن از اوقات برخی

 .کند نفوذ زمین در آرام آرام

 به آبیاری مواقع در آبهم هایگروه اعضای

 بعنوان .کنند آبیاری بتواندد بهتر تا کنندمی کمک همدیگر

 آب، هم گروه اعضای از برخی که افتدمی اتفاق گاهی مثال،

 نوبت یک در قرضی صورت به را خود حقابه از قسمتی

 گروهی از یا خود آب هم گروه از عضوی اختیار در آبیاری

 در و دهدمی قرار جاتصیفی اندک آبیاری جهت دیگر

 را شده داده قرض آب بعدی، آب گردش در هم او عوض،

 .گیردمی پس

 

 آژين آبیاری نظام اهمیت

 انشد فرهنگ، یزاییده که است تکنیکی نظام این

 ،سختکوش فرهنگ. است اقلیمی و محیطی شرایط بومی،

 سبزینگی از بزرگی بخش بزرگ، هورامانِ کهن و صبور

 رو این از. داندمی آبیاری هاینظام همین مرهون را خود

 و سنتی هادی عنوان به آبیاری یشیوه این یدرباره بحث

 اهمیت از آن معایب و مزایا یدرباره گفتگو و آب راهنمای

ز چشمه ا ها ودادند. البته وجود این فاصله بین خانهرویه به هدر نمیآن را بی

ان زن ؛های خاص خود را داشته استنظر اجتماعی، فرهنگی و ارتباطی کارکرد

جمعی و در ساعاتی از روز برای آب آشامیدنی به چشمه به صورت دسته

جمعی کردند به صورت دستهند یا در روزهای خاصی که از قبل تعیین میاهرفت

ای چشمه به مکانی بربه این ترتیب  .... استحمام وبرای شستشوی لباس و 

مالقات همه زنان روستا، رد و بدل اطالعات، آموزش و یادگیری تبدیل شده 

 کرد.و در حقیقت نقش کانال ارتباطی دانش بومی را بازی می
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 یپشتوانه این که گذاشت نباید. است برخوردار ایویژه

-شرو و تکنولوژی غبار و افتاده رونق از فرهنگی استوار

 سرای،بوم این فرهنگ و سنت با ناهمگون اما مدرن های

 هک شودن فراموش. سپارد نسیان یبوته به را هاآن کارکرد

 و دلگرمی یمایه دیرزمانانی قلوَزها، و هاجوی همین

 هاآن ایستادگی و مقاومت و هورامی مردمان خاطر آسایش

 کارکرد بر عالوه توانندمی هم اکنون. اندبوده هابحران در

 توریست جذب در و فرهنگی میراث نظر از خود، سنتی

 پایدار، باغداری دستیابی .باشند دوچندان اهمیتی دارای

 گیریبهره با عمدتاً محصوالت، تولید 1تنوع و غذایی امنیت

 ولیدت در خوداتکایی و بوده سازگار و منطقه بومی دانش از

 نظام از توانمی. است داشته پی در را باغی محصوالت

 هاشمی،) برد نام( Ȃžin) ئاژین عنوان با هورامان آبیاری

 زندگی و آبیاری معنی به محلی اصطالح در که( 3 :161۳

 سیراب معنی به هاشمی یمقاله در که هرچند است بخشی

 (.3۳ همان،) است آمده خاک شدن

 
 (اردالن حاكم آخرین رشید سردار دوران دوالب؛ روستاي نوم باغات جهت آب تقسیم) ئاژین سند -7 شکل

 (3 :1331 هاشمی، از نقل به مأخذ؛

 

 هایشاخصه مهمترین از آبیاری، نظام چنین

 و مشهود بطور که است هورامانات باغداری در فرهنگی

 رهایریزفاکتو آن در و کندمی خودنمایی برجسته بصورتی

 پرهیز همدیگر، با مردم همکاری و تعامل اجتماعی، روابط

 از هبهین استفاده مورد،بی و فرسایشی هایجدل و بحث از

 رحداکث و موجود واقعیات با انتظارات تطبیق و امکانات

 و داشته وجود ویشخ اعالی حد در... و آب از وریبهره

 اریآبی نیاز مورد هایکانال و آبیاری بحث .گردندمی رعایت

 وجود و خاص توپولوژیک بافت آن با منطقه هایباغ در

 گاه که است منطقه بودن کوهستانی و هاناهمواری تمام

 بعتبال و ؛اندشده بنا درجه 1۳ به نزدیک شیب در هایشباغ

 و هاشیب چنان در مشکل آبیاری و آب تامین مساله آن

                                                           
1. Diversity 

-می هویدا بعدی هایگرفتاری و مشکالت و شرایط چنان

 آب زا بهینه استفادة بهانة به و اواخر این در متأسفانه .شود

 هایهشاخص گرفتن نظر در بدون البته صد و آبی منابع و

 آبیاری رحط سنتی، آبیاری بحث با مرتبط فرهنگی و هویتی

 جهت مرتبط ادارات و نهادها از برخی طرف از ایقطره

 جاها برخی در تأسف کمال با و شده داده هورامان در اجرا

 رزی دالیل به بنا همقال این راقم بنظر که اجراست حال در

 یحت و هویتی فرهنگی مقتضیات با و کارشناسی غیر

 :باشدنمی کارا و نبوده سازگار منطقه باغداری

 ایةپ بر که منطقه بومی آبیاری نظام رفتن بین از. الف

 تواراس سرزمین این نیاکان قرن چندین اول دست تجربیات
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 ةبدن از بخشی بومی نظام هر اینکه توضیح .است شده

 .باشدمی ملت آن سامان و مردم آن زبان و فرهنگ

 نهایت در و منطقه باغداری بومی دانش رفتن بین از. ب

 منطقه از نیاکان پای رد زدودن

 و استفاده مورد واژگان از عظیمی خیل رفتن بین از. ج

-ربهض نتیجه در و آبیاری مبحث در مرتبط کاربردی روزانه

 بانز بویژه و فرهنگ پیکرة کلیت به ناپذیر جبران ای

 .هورامی

 ریباغدا در بصری زیباشناسی هایجنبه رفتن بین از. د

 کوچک آبشارهای از آب ریزش و ترنم صدای. هورامان

 این از آمده بوجود نوازچشم و بدیع تصاویر و باغ داخل

 آسیب ناپذیر جبران و مهلک ضربة نهایت در و ؛هطریق

 هورامان هایباغستان درختان. هورامان باغداری به جدی

 لطو درازی به هایریشه با محکم و تنومند درختانی اغلب

 و محدود سطحی در را آب ایقطره آبیاری و بوده درخت

 ایهریشه طریق این از رسدمی بنظر و برده محدود عمقی تا

 ماستحکا( آمده سطح به آب بدنبال) شده سطحی درختان

 در .بعدی ناگوار نتایج و گرفته آن از را درخت تنومندی و

 دهش گسترده عمق در هاریشه سنتی آبیاری نظام در حالیکه

 .اندشده پراکنده وسیعی پهنای در و

 

 هورامان بوميِ فرهنگ در آب

 و آب است، زندگی از سخن آب، از سخن

 مایه آب اگر. زیستن جستجوی در تالش داستان. آبادانی

 زدایدمی تشنگی دارد، جریان هستی رگ در و است حیات

 اندیشه هم که باید است، دلنواز آوایش و دلپذیر دیدنش و

 بهینه و حفاظت آن از خوبی به وهم آورد بدستش و کرد

 این به رو و مسیر این در ئاژین آبیاری نظام. کرد مصرفش

 از هاهورام و ندانند همگان که هنری و فن. دارد هدف

 .انددهکر محافظت و گرفته فرا را آن کنون تا تاریخ دیرباز

 در آب کاربرد روش ترینمعمولی و ترینقدیمی روش این

 سرزمین .است برخوردار خاصی اهمیت از و بوده باغ

 زا یکی گیر،برف و مرتفع هایکوه با هورامان کوهستانی

 .باشدمی کشور غرب در زیرزمینی زالل هایآب عمده منابع

 به سر هایکوه دل از فراوانی هایرودخانه و هاچشمه

 دره در خروشان و جوشیده دیار کهن این ساییدة آسمان

 زیبا مناظر خویش مسیر طول در و شوند می جاری هایش

-می نمایش به را دیار آن هایباغستان از نوازی چشم و

 همان آن اهمیت و ارزش در و است حیات مایة آب. گذارند

 در .Ȃwi w Ȃwađȃniآبادانی؛ و آب: اندگفته که بس

 نهایت آب پاسداشت و حفظ در دور هایزمان از هورامان

 هآلود از االمکان حتی و برده بکار را خویش تالش و توان

 رد سختی عقوبت آب کردن آلوده. اند کرده پرهیز آن کردن

. زنی را نکردنش گل و فهمیده را آب هاآن که چرا داشت، پی

 می و کرد می تعریف مادرم که روزگارانی آن هست یادم

 طهرم به علم با نیاز مواقع در و نبود چنین هاوقت آن: گفت

 استفاده آشامیدن مصارف جهت هم دره آب از آب، بودن

 و چندین مسیر در سیروان خروشان رودخانه. کردیممی

 نودشه یهال منتهی به رسیدن تا قدیما و داشته قرار روستا چند

 قانونی اساس بر و بود زالل و پاک همچنان آن آب زلته در

 از .کردنمی رودخانه کردن ودهآل به اقدام کسی نانوشته

 هایآسیاب آب، از بهینه استفاده راستای در و مورد همین

 نه هایگذشته در و شده ساخته نودشه در زیادی قدیمی

 مه که آنها معروفترین از. اندبوده استفاده مورد دور چندان

 آسیاب نمایدمی رخ باشکوه آن تنوره دیواره هم اکنون

 تا آن تنوره تقریبی ارتفاع. باشدمی Ȃsâvû Sâni سلطان؛

 نیم و یک قطر دارای که آن دهانه از آب و رسیده متر شش

 را یابآس هایپره و ریخته پایین به فشار با باشد،می متری

 چرخانده داشته، قرار آسیاب تنوره خروجی ینهاده در که

 مورد جو یا ذرت گندم، و داشته وا حرکت به را آسیاب و

 .است کرده تبدیل آرد به را نظر
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 نودشه جنوبی الیهمنتهی در سلطان آسیاب تنوره -8 شکل

 

 هایکاوش انجام عدم بدلیل متاسفانه

 موجود هایآسیاب دیگر و آن ساخت زمان شناسیباستان

 این در جدی تحقیقات نیز تاکنون و نشده روشن منطقه در

 از یکی رسمی غیر بگفته اما ؛است نگرفته صورت مورد

 به اهآن ساخت زمان شاید محل، شناسی باستان کارشناسان

 نوع این کلی ساختمان. برسد آن قبل یا و صفویه هایدوره

 تامین یاصل منبع یک به متصل آبگیری آبراه شامل هاآسیاب

 یاصل دهنه به که بوده سیروانسک یچشمه اینجا در و آب

 در و فشار با آنجا از آب و رسیده آن تنوره یعنی ایاستوانه

 آسیاب هایپره روی و پایین به خویش ثقل نیروی اثر

 دهچرخان را هاپره خویش وزن نیروی از استفاده با و ریخته

 و ادوات دیگر و آسیاب اصلی ساختمان آن کنار در. است

 و آثار هم اکنون هم که است، بوده برپا نیاز مورد وسایل

 اربک مصالح نوع و تنوره ساختمان. هویداست آن بقایای

 با هک است سیمان به شبیه تمال نوعی و سنگ آن در رفته

 رب آب شدن سرازیر و شدن سرریز و دراز سالیان گذشت

 و نشده کاسته آن استحکام از هنوزه که هنوز آن ساختمان

 پابرجا، آن ساختمان آن، باالیی لبه از سنگ چند استثنای به

 خودنمایی اشتاریخی قامت اندازه به استوار و محکم

 وعن این در ،همقال این نظر مورد و توجه جالب نکته .کندمی

 آبی حجم نوع هیچ که است مصرفی آب دبی هاآسیاب

 آسیاب وارد که آب میزان همان به و گرددنمی مصرف

 مصارف به ،شده خارج هم آب دبی میزان همان ،شودمی

 ادهاستف آب درونی و نهفته انرژی از تنها و رسیده باغداری

 ندابوده نودشه در که هاییآسیاب ترینمعروف از. گرددمی

 :کرد اشاره زیر موارد به توانمی

  Daraw Grȃrȃ    Ȃsâvûگرارا؛ دَرَو آسیاب دهنه دو( 1

 Daraw پشت AminBagi  Ȃsâvû  بیگ؛ امین آسیاب( 1

Masûrâ  
 Ȃsâvû Sâni سلطان؛ آسیاب( 6

 پشت  ħȃji Šahâbi Ȃsâvû ؛شهاب حاجی آسیاب (1
Daraw masûrâ 

 Darawپشت  Bâbâ Nâlay Ȃsâvû ناله؛ بابا آسیاب (3

masûrâ  هاتوت شاه جنب (Lȃ Tfařwanȃ)  

 آسیاب از ترپایین sartanûri  Ȃsâvûتَنور؛ سَر آسیاب( 3

  لهنا بابا

 قلعه محلة در  Małâ Nizâmi Ȃsâvû نیزام؛ مال اسیاب (3

 خط Małâ Awlǭani Ȃsâvû ئولغَنی؛ مال آسیاب (1

 منطقه هاباغ روبروی Qałâvalyȃni جنوبی الراس

 سیروانسک

 سرچشمة در واقع  Mâmisê Ȃsâvû مامیسی؛ آسیاب (1

 هورازا جوی

 فاصل حد Jabâry Małâ Ȃsâvû جبار؛ مال آسیاب (1۳

 Awlǭani و Mâmisê آسیاب بین

 

 آب منابع

 منبع سه که زادهرستمعلی و ازکیا نظر خالف بر

 قنات، اهمیت؛ ترتیب به را ایران تاریخِ طول در آبیاری مهم
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 ؛1616 زاده،رستمعلی و ازکیا) شمارندمی چشمه و رود

 مهم منابع کنون تا دور هایگذشته از هورامان در ،(16

 ذوب از حاصل رواناب چشمه، اولویت؛ ترتیب به آبیاری

 به و سال از خاصی هایماه در تنها هم آن ها،دره در برف

 همان واقع در و آن سنتی شکل به هم آن کاریز هم ندرت

 بصورت بیشتر آن بر مضاف و چشمه از استحصال

 .است بوده خصوصی

 زیر منبع چها از نودشه باغبانی نیاز مورد آب

 :شودمی تامین

 

 چشمه

 
 صخره دل از چشمه جوشیدن -3 شکل

 

 (هاچشمه جاری رواناب و برف ذوب حاصل) دره

 kiyê ؛کییه یا کاریز

 (رشه دست پایین و نزدیک مناطق هایباغ) شهر فاضالب

                                                           
. مورد فوق به استثنای حالتی است که چشمه مورد نظر در ملک شخصی فرد 1

دبی آب چشمه توانایی آبیاری باغ ( اگر 1باشد. که آن هم دو حالت دارد: 

های شخص را داشته باشد، بعد از سیراب شدن باغ فرد، اضافه آن در جوی

( اگر 1رسد. ها میآبیاری پایین دست جمع آوری شده و به مصرف سایر باغ

دبی آب چشمه توانایی آبیاری باغ شخص را نداشته باشد، یعنی مقدار آن کم 

-مانع هدر رفت آب شده، آن را کم کم جمع، Hasȃriباشد، با بستن هَساری؛ 

رسانند و جهت آوری کرده و در روز بخصوصی در هفته به مصرف باغ می

های عمومی های بعد هم به همین منوال و تکرار. مورد دوم جهت باغهفته

در . Hânakôłهای هانه کول؛ محدودة مشخصی هم کاربرد دارد. بسان باغستان

ندی بسیدن لحظة پایانی آبیاری باغ اول )نوبت و سهمیهاین حاالت با فرا ر

آب(، باغدار دومی سوراخ خروجی آب استخر را توسط چوبی بلند و زبانه 

 و بودن دره دره ها،دامنه زیاد شیب سنگالخی، افتب

 نابعم بیشتر که است شده باعث منطقه خاص توپوگرافی

 دائمی و فصلی خودجوش هایچشمه بصورت آن آب

 موارد اغلب در اصلی سرچشمه از فوران از بعد که باشند

 یریمس طی از بعد هم آن و شده اصلی و فرعی دره وارد

 در .1ددهنمی تشکیل را هادره آب و پیوسته هم به کوتاه

 و الرأس خط از هاکوه شیبدار دامنه که هادره مسیر طول

 هایباغ محدوده وسعت به بسته شود،می شروع هاآن قاعدة

 را دره جاری آب و شده تعبیه آب یهاجوی ویژه مسیری

 .کنندمی هدایت درخت و باغ سمت به نظر مورد جوی با

 باشد آب کم و بوده باغ نزدیک چشمه که هم مواردی در

 یذخیره هَسارهای از آب کمبود دلیل به کلی طور به یا و

 ماا نانوشته قانونی به بنا اینجا در .کنندمی استفاده آب

 باغ مساحت به بسته باغدار هر االجرا،الزم و تعهددار

 اختیار در آب مشخصی زمان مدت و معین دبی ،خویش

 ردیگ باغی و دیگر فرد اراختی در آب آن از بعد و داشته

 آبیاری هایکانال نودشه در حاضر حال در. یردگمی قرار

 از برخی اسامی ادامه در که دارند وجود( وشاج) بزرگی

 .دشومی نوشته چند مشخصاتی ذکر با نهاآ معروفترین

 

  نودشه در آبیاری هایجویشاه از برخي مشخصات

 به هورامانات هایباغستان آبیاری هایجوی

 دیمیق سنتی استخرهای طریق از که شماری اندک استثنای

 آب تامین اصلی چشمه دارای و شده تغذیه هَسارها یعنی

 جریان آنها در روان آبی که هاییدره از همگی باشند؛می

نژاد و لم عسل گویند؛ صفیدر آشتیان می)  Baraxôlwinaمانند، بَرَخولوینه؛ 

یا گل اندود کردن مسدود کرده و عمالً آب در اختیار ( 13؛ 1633طهماسبی؛ 

گیرد. البته الزم به ذکر است که باغدار دومی بایستی تا اغدار بعدی قرار میب

زمان پرشدن دوباره هَساری منتظر مانده و بعد از پر شدن هَساری دهانه آن را 

باز کرده و آب را به باغ خویش هدایت نماید. در این صورت آب با قدرت، 

یرد. گمورد استفاده قرار میتحرک و فشار بیشتری در جوی آب جریان یافته و 

باز شدن هَساری جهت این باغ بخصوص تا اتمام نوبت و شروع نوبت بعدی 

یابد. در برخی از جاها هم با علم به مرطوب و نمناک بودن و فرد دیگر ادامه می

محدودة مشخص مکانی، مردم محل دست به احداث کاریز زده و آب بدست 

گردد. کاریز سَردةره و سَرچَمه )شرق و یبندی مآمده جهت مصرف باغ تقسیم

 غرب نودشه(.       
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 اوایل در نیز هادره آب تامین منابع. شوندمی منشعب دارد

 جاری و هابرف ذوب راه از بارندگی فصول و بهار فصل

 آب جوشش از حاصل فصول دیگر در و هاآن در آب شدن

 در. ریزندمی هادره به که است متعددی سارهایچشمه

 تند هب نزدیک و متوسط شیبی اوقات اغلب که هادره مسیر

 آبیاری پتانسیل و قابلیت که مشخص جایی در دارند،

 نآ آبیاری کانال مبتدای است، داشته را قسمتی هایباغ

 .گویند Bnjô بنجو؛ آن به که است قسمت

 
 (بنجو) دره از آب انشعاب محل -11 شکل

 

 الیهمنتهی تا و شده شروع قسمت این از جوی

 حدودی تا گاه و مشخص مکانی حدودی تا هم باز که خود

 آن در برداریبهره قابل هایزمین به بسته) نامشخص

 1ممالی تمام شیبی با آبیاری جوی. دارد ادامه است، (حوالی

 ،گویند Pla پله؛ آن به که اوقات برخی در و کوهپایه سینه

 وردم هایباغ خویش عبور مسیر در و شکافته را کوه سینه

 جوی یک با آبیاری هنگام به. کندمی آبیاری را نظر

 بنجو؛ در نیاز مورد مقدار به را آب عبور جلوی بخصوص

Bnjô6 هدایت کانال در را نیاز مورد آب و کرده سد 

 اصلی ی ȃBang9 بَنگا؛ بنام محلی در مسیر هایباغ. کنندمی

 همس باشد،می آب دریافت فلکه شیر و راهی سه واقع در که

 و فرعی هاییبَنگا بوسیله و کرده دریافت را خویش آب

 هایقسمت از را آب باغ، محدوده داخل در ترککوچ

 هایمتقس به باغ( آب ثقل نیروی و شیب بواسطه) باالیی

                                                           
ای است که بایستی توانایی جریان و سیالیت داشته و با شیب . این امر بگونه1

مالیم و سرعت اندکی به پیش رود و تا انتهای جوب جریان داشته و به اصطالح 

 آب سوار شود.

 مورد آبیاری کار این جریان در و کرده هدایت آن پایینی

 که جاهایی در و مسیر طول در البته. گیردمی انجام نظر

 در فوذن برای کافی فرصت آب و بوده زیاد خیلی کوه شیب

 ردنک درست و مانع گذاشتن بوسیله کندنمی پیدا را زمین

 به توجه با. دهندمی انجام را نظر مورد عمل Gol گول؛

 جوی راه سر بر موانع انواع امر این در منطقه، خاص بافت

 ابلق وعین به یا و برداشته آنها تمام بایستی که گرفته قرار

 و بزرگ سنگ دره، شامل موانع انواع. گردند رام و استفاده

 عنوان به آبیاری هایجوی .باشندمی عظیم هایصخره گاه

 نقش زهکشی، و آبیاری شبکه هایبخش مهمترین از یکی

 .دارند آب انتقال راندمان باالبردن و تلفات کاهش در موثری

 روباز هایآبراهه گروه در توانمی را هاجوی این کل در

(Open-channel) هاجوی این در آب. نمود بندیتقسیم 

 .کندمی حرکت مالیمی سرعت با و زمین شیب امتداد در

ز آب را گرفته و آب را به . بند بزرگی است که جلوی تمام آب یا قسمتی ا1

کند. شاجو کانال اصلی آب مورد نیاز کانال اصلی یا همان شاجو هدایت می

 باشد. چندین گروه باغ می

باشد و در جوی داخل باغ یا شاجوی اصلی شیار . در واقع همان بندگاه می6

  یا مجرایی تعبیه شده تا بوسیلة آن آب مورد نیاز را در باغ هدایت کنند.
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 اصلی بنجوي از منشعب بَنگاي -11 شکل

 

 هایناهمواری بواسطه هاییباغ چنین در آبیاری

 و منطقه تند هایشیب بندیتراس و ناحیه این خاص

 چینی اردیو از استفاده با هاییشیب چنان از استفاده حداکثر

 به باالیی تالن بلندای از آن دلنواز ترنم و آب شر شر و آن

 ناظریم( باغ در معماری و هنر تلفیق) پایینی تالن حضیض

 را صاحبدلی هر چشم که آوردمی بوجود بدیع و بکر

 .ربایدمی

 
 پایین طرف به باالیی هايتراس از آب شدن رها و باغ داخل نگايبَ -12 شکل

 

 ها،شیب از هاجوی این از خیلی عبور مسیر

 ناهمواری و سخت هایپرتگاه اوقات برخی در و هادامنه

 و مشکل خیلی آن از عبور که است( نزهگَمای مای، ،پله)

 ممکن غیر نیاز مورد ادوات و وسایل کمک بدون گاه

 و هاکانال این از عبور مسیر گاه که ایبگونه. نمایدمی

 کندن راه از تنها مسیرها این در کانال کردن درست

 افکندن پی یا و پرتگاه خارای سخت و سرد هایصخره

 ارتفاع ات آن چینی دیوار و صخره قسمت ترینپایین از دیوار

 زا پویا و زنده اینمونه. است امکانپذیر نیاز مورد و دلخواه

 که نودشه هایباغ آبیاری جویبارهای ها،کانال دست این



 66 / 1011/  1/ شماره  9/ جلد  ترویجی مدیریت اراضی -نشریه علمی

 ایناحیه هایباغ آنها از کدام هر و بوده مورد چند و چندین

 ؛هنودش در باغی نواحی از اینمونه اسامی. کنندمی آبیاری را

 ،شتیهدَ و رونگوارَ ،رانشا ،باخچه ،القَ ن،ربَدَ کول، هانه

 ،رهردَسَ ،پیکهشَ زبار، ،یبنرو ،رهدَیانه روَیدی، گا،ردَوَ

 ،نسار ،سانی آساو ،چناره ،رَنوبَ شت،د نهها ،ورازههَ راجگا،سَ

 هاییالکان بوسیله که ...و بیتله ویرانه، ،یجهنَ ی،نگلَتَ ورَدَ

 اشاره آنها از رخیب اسامی به زیر در که گردندمی آبیاری

 هایباغ آبیاری هایکانال که پیداست ناگفته .است شده

 زا یکی رسدمی بنظر که اندشده انتخاب جهت آن از نودشه

 در باغ تعداد بیشترین و ترینقدیمی از شاید و اصلی مراکز

که اسامی  هاییجوی کلیه. باشد برخوردار هورامان منطقه

آید، دست ساز و قدیمی بوده و بجز در این آنها در زیر می

اواخر در ساخت آنها از هیچ گونه مصالح جدیدی استفاده 

 نشده است:

 

 Darban ربَن؛دَهای منطقه باغ

 گردند. منبع اصلیآبیاری می جوی دَربَنبوسیله 

ر همان خروجی دَربَن و بنجوی آن د تامین آب آن چشمه

چشمه مذکور قرار دارد. دارای پرتگاهی البته سهل و ساده 

متر و وسیله  3۳۳تا  3۳۳است و طول تقریبی کانال مذکور 

ر هایی زیبا و باصفا دباشد. باغآن منطقه میهای آبیاری باغ

های سر به آسمان ساییده دربن در ارتفاعی بیش دامنه کوه

 .)شرقی( متر 11۳۳از 

 
 
 
 
 

                                                           
 ی قدیم هورامان بوده است. نوعی شورای محلی در اداره، Maraمَرَ؛  .1

 Hânakôł ی هانه کول؛های منطقهباغ

جوی هانه  با کانال متر 11۳۳در ارتفاعی بیش از 

هَساره  هاگردند. منبع تامین آب آنآبیاری می کول

ه به معنی استخر سفید بوده ک Hasâra ĉarmêچَمه؛

در نیمه راه و بعد از پیمودن شیبی به  باشد. این جوی،می

)چشمه توت( رسیده  ĉamaw Tfêچَمَه تفی؛  به تندنسبت 

هایی ادامه راه و باغ ، پشتیبانو آنجا نیز یک منبع دیگر آب

ی تفچَمَه است که در ادامه مسیر قرار دارند. کانال مذکور تا 

 متر 1۳۳تا  13۳متر و در ادامه  1۳۳تا  63۳طور تخمینی ب

بوده و فاقد پرتگاه در طول  متر 3۳۳و در کل نزدیک به 

 .غربی( باشدمسیر می

 

 Hânaw daŠtê؛شتدَ هانه یهای منطقهباغ

 باشند که از چشمهآبیاری می جویدارای یک 

اصلی به دو شاخه  بنجوی تغذیه شده و در همان شتدَ هانه

 ها ازشرقی و غربی تقسیم شده که طول هر کدام از شاخه

باصفا  باشند. ییالقیمتر متغیر و بدون پرتگاه می 6۳۳تا  13۳

ی عراق و یک یشهرک تویلهو سرسبز در سر راه نودشه به 

 1مَرو .باشدمی و هورامانشهرزور بین منطقه  از مسیرهای

پشت چشمة مذکور  Marô Hȃnaw DaŠtêهانه دشت؛ 

 .)شرقی و غربی( واقع شده است

 

 Sarđara & Sarâjgâ سَراجگا؛ و ردَرههای منطقه سَباغ

که هر هستند الیه شمال غربی نودشه در منتهی

با منبع آب  باغساده جهت آبیاری  جوی آبیکدام دارای 

 6۳۳ها بوده و دارای طول تقریبی های نزدیک به آنچشمه

 .)شرقی و غربی( ندباشمی فاقد پرتگاهمتر و  1۳۳تا 
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 مأخد؛ نگارنده(هاي سَراجگا، باغ). قسمت غربیاتصال به درة وسطی و قطع ز درة شرقی، با شروع ا جوي آبی -13 شکل

 

 شماليو قسمت  Sarđaraسَردَره؛  های قسمت جنوبيباغ

  Dôłô Řêsȃتا دولو ريسا؛  Baranôبَرَنو؛ 

جو الروَی؛  نامه های مذکور بآبیاری باغ جوی

jô dlêřâsay ی کاریز؛ اصلی آن در چشمه بنجوی باشد.می

kârêz ا ر دولو ریسا هایباغ ،قرار داشته و در انتهای مسیر

رسد متر هم می 13۳۳کند. طول کانال مذکور تا سیراب می

 .)غربی( کندهای زیادی را در طول مسیر تغذیه میو باغ

 

 jô dlêřâsay جو دلیراسَي؛

  ی المرویا؛های منطقهکانال آبیاری باغ

Lâmroyâای ست که از منبع اصلی آب خود یعنی چشمه

 تا انتهای مسیر و ؛گردندواقع در خود محدوده باغ تغذیه می

واقع در بین دو هایی رسد. باغمتر می 6۳۳تا  13۳به حدود 

ینه روئیده بر س ای تمام سنگی و سختپرتگاه عظیم دیواره

ابستان تشیبدار باالیی و پایینی بعد از ظهرهای تمامی سایه 

 ؛ملَگاو رشپیکای هایهای یخی آویزان بر تاقدیسو زمستان

Mlagâw řaŝpêkây ی روقن؛ روبروی محله یŘôqn 

 .)غربی( نودشه

 

 Jô bêtłâ جوبیتال؛

 جویباشد. طول می بیتله هایآبیاری باغ جوی

متر بوده و در  11۳۳تا  13۳۳بطور تقریبی چیزی در حدود 

 هاصلی در چشم بنجوی باشد.طول مسیر فاقد پرتگاه می

 kamara sûra کَمَره سوره؛ بوده و انتهای مسیر به بَرَنو

 .)شرقی( رسدیعنی نزدیک میدان قدیمی شهر می

 

 Jô bêskâجو بیسکا؛

 ی بیسکا تا قَالوَلیانی؛های منطقهکانال آبیاری باغ

Qałâvalyâni اصلی که در  بنجوی باشد. در همانمی

دارد، دارای پرتگاهی به نسبت  بیتله های منطقهانتهای باغ

متر و طول  13بلند و مرتفع و سخت رو با ارتفاع بیش از 

 جویباشد. به همین سبب است که گاه به آن می متر 1۳

تا  16۳۳هم گفته شده است. دارای طول تقریبی  pla پله؛

یسکه ب هایباشد و تنها کانال آبیاری باغستانمتر می 13۳۳

 .)غربی( باشدمی و قَالوَلیانی

 

 Jô Qałâyجو قَالی؛ 

از  باشد.می های منطقه قلعهآبیاری باغ جوی

 سرچشمه شرقی قلعه منشعب )توضیح اینکه در سرچشمه

دو دهنه چشمه بزرگ آب وجود داشته که قسمت  قلعه

اعظم چشمه غربی به مصرف آب آشامیدنی نودشه رسیده 

 عه،قل هایو سرچشمه شرقی منبع تغذیه آب مورد نیاز باغ

 هایباشد( و باغر و... میونگ، قسمتی از وارَرانشا ،باخچه

 کند. طول این کانالمنطقه یاد شده )قلعه باال( را آبیاری می

 Sara wȃłȃ سَرَواال؛ حمیمتر و انتهای آن مه 3۳۳تا  3۳۳

 .)شرقی( باشدمی

 دره وسطی
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 Jô bâxĉay & ŝâřânê شاراني؛ و باخچه جو

های قسمت جنوبی قلعه، آبیاری باغ جوی

 13۳۳با طول تقریبی تا  نگوروارَقسمتی از  باخچه، شارانه،

باشد که در طول مسیر دارای انشعابات زیادی بوده متر می

در همین مسیر از آبشارهای کوچک و بزرگ زیادی رد و 

شار اند وآبشده که لطافت و زیبایی خاصی به آن بخشیده

ی ورا هم در مسیر خویش دارد. بنج Wazanوَزَن؛  معروف

اصلی آن در سرچشمه قرار داشته که برخی اوقات نیز به 

هم معروف است. زیرا از  Qałâw gâzi قَالو قازی؛اسم 

نودشه بوده و هم  اتضیلی دور محله معروف قهای خزمان

 .)شرقی( اکنون باغ مشهور قاضی نیز در آنجا قرار دارد

 

 Jô Řwayđêجو روَيدی؛ 

سَروو لیژی، وارَنگور، های مناطق باغ بزرگ جوی

ره د اصلی خویش در بنجوی . که ازباشدو روَیدی می دَگابَر

منشعب شده و بعد از پیمودن مسیری  Daraw ȃzȃعازا؛ 

های مذکور و متری و با عبور از باغستان 13۳۳تا  11۳۳

 اشا؛سَروو ت سیراب کردنشان در منتی الیه مسیر خویش به

Sarû Tâŝâ نامبرده تنها کانالی است که از  جویرسد. می

 ا؛دَره مَسوور الیه غربی شروع شده و با گذر از درهدره منتهی

Daraw masûrâ قولو شارانا؛ در شرق و دره Qôłû 

šâřânâ  در منتی الیه شرقی، با عبور از دو دره جنوبی نودشه

 .)غربی، میانه، شرقی( کندصل میمتغرب را به شرق 

 

 Jô sirwânski جو سیروانسکي؛

آسیاب سلطان تا های منطقه آبیاری باغ جوی

 ومتر بوده  1۳۳تا  3۳۳ه طول تقریبی نزدیک روَیدی ب

چشمه سیروانسک و بخشی شرقی آن دهنه خروجی بنجوی 

است. نقل است که در  ری هانیبهمانده آب چشمهاز باقی

یک زمان خشکسالی خیلی دور که حتی چشمه بزرگ آب 

نیز خشک شده بود، این چشمه همچنان « Bîłبل؛ »معروف 

و  جوشان و پر از آب بود. شاید معنی آن هم نسکه نسک

 )شرقی( ن باشد!جوشش آب سیروا

 

 Hařabêłâ Jô جو هَرَبیال؛

بی با طول تقریهَرَبیل باالیی های آبیاری باغ جوی

 سلطانبوده که قبل از عبور از آسیاب قدیمی  متر 1۳۳۳

شروع و در ادامه مسیر با گذر از پرتگاهی به نسبت سخت 

و در یک جا مرتفع در منتهی الیه جنوبی خویش پس از 

سخت و خارا و بلند ارتفاع به پایان ای برخورد به صخره

اصلی آن شاخه غربی چشمه  بنجویرسد. خود می

ز روی ا سلطانباشد که بعد از گذر از آسیاب سیروانسک می

و عرض دره اصلی را قطع  عبور کردهمتری  هفتپلی 

 .)غربی( کندمی

 

 Jô Hawrâzâ جو هَورازا؛

طول با هَورازه های منطقه اصلی آبیاری باغجوی 

و دارای پرتگاهی به نسبت تند  متر 1۳۳۳تقریبی نزدیک به 

 وجاصلی  بنجویتر از متر پایین 6۳۳آن  بنجویباشد. می

. متری بنا شده است پنجباشد و در روی آبشاری کاتورا می

های این کانال از مبدا اصلی خویش بعد از عبور از باغ

 ŝapêka شَپیکهورازه به سینه تند و شیبدار هقسمت 

 .)شرقی( رسدمی

 

 Mirâ Jôجو میرا؛ 

نسارا  جو)که هم اکنون و در بین نسل جوان به 

های نه چندان دور بعلت در گذشته (؛معروف شده است

 هایحجم زیاد آب قابل انتقال با این کانال و وسعت باغ

دارای میراب بوده است. بزرگترین  ،مورد آبیاری با این کانال

های مناطق نسار و نساروو شیخا را آبیاری که باغ جوی

های نسبتاً سختی در طول آبیاری کرده و و دارای پرتگاه

مسیر بوده و انتهای مسیر آن نزدیک روستای دره هجیج 

تاشا قرار داشته و طول  روواصلی آن در سَ بنجوی رسد.می

رسد. کانالی بزرگ با دبی کیلومتر هم می سه نزدیک به آن

های زیادی را سیراب مسیر خویش باغ آب زیاد که در طول

 .)غربی( کندمی
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 Jô Hamayی؛ جو هَمه

های منطقه نسار و ویرانه و درای آبیاری باغ جوی

باشد. که در انتهای مسیر متر می 13۳۳تا  11۳۳طولی معادل 

 ĉamaw wazaو وَزَزَراقی؛ چَمَههای پشت منطقه به باغ

zařâqê غربی( رسدمی(. 

 

 Jô ŝapêkâجو شَپیکا؛ 

شَپیکا و سَراو با  های مناطقآبیاری باغ جوی

آن در سراو و  بنجوی. باشدمتر می 13۳۳طولی نزدیک به 

ای سخت و سنگی ای در شرق بعد از عبور از گردنهاز دره

رسد. جویباری ای در غرب میشیبدار و دامنه ایبه سینه

ه )شرق ب دلفریبزیبا و دیدنی با چشم اندازهایی زیبا و 

چندین و چند کانال بزرگ و کوچک دیگر که  و ؛غرب(

گیر و خارج از ها در اینجا بسی وقتذکر اسامی تمامی آن

چندین  ها،جویهر یک از این  و ؛حوصله این مقال است

باغ کوچک و بزرگ را طبق یک برنامه زمانبندی دقیق، 

مرتب، منظم و حساب شده که تا کنون خللی در آنها وارد 

نشده است، آبیاری کرده و میراثی ماندگار، زنده و پویا و از 

از  باشند ورهنگی این کهن بر و بوم میهای نیک فشاخصه

ردَگا؛ ی وَتوان به جوها میاز دیگر جویآن جمله؛ 

Warđagȃy ، جوی هَرَبیلی وارینی؛Hařabêły wȃriny ،

؛ جوی زبار ،kargłê؛ جوی کَرگلی، Kâtûrâجوی کاتورا؛ 

zbâri، ؛ جو چَمه ییلیĉamayêłi، ی؛ جو نسارهnsâray ،

 Jô nayjâجو نَیجا؛ 

 

 )هَساری( آب ذخیره استخرهای شناسي گونه

 قعمو تا را آب که است الزمبعلت کمبود آب،  گاه

 هایهَسار. دننمای آبیاری را باغ همه تا کرده ذخیره آبیاری

 اشدب کم آب یا که سازندمی مواقعی در بیشتر را آب ذخیره

 شخص نوباو و باشند آب مسیر در زیادی هایزمین یا و

 ؛یسارهَ» در نودشه آب ذخیره استخره به. باشد محدود

Hasȃri »وع نبه ها بسته و نوع آن هَسارهاشکل این  .گویند

دور شکل تا و حجم زمین مورد استفاده از بیضوی و م

ها از نظر عمق و کند. اندازه آنمستطیل و مربع فرق می

ز ها نیحجم بسته به حجم دبی خروجی چشمه یا کاریز آن

 تندهس دائمی منطقه استخرهای بیشتر با هم تفاوت دارند.

خر استبا آبیاری  .شوندمی ساخته مختلفی مصالح با و

زمان ماند  گیرد و معموالًبندرت در نوبت شب انجام می

گیرند. زمان پر شب را جهت پر شدن استخر در نظر می

بع، مساحت و حجم شدن استخر هم بسته به دبی آب من

 باشد.استخر متفاوت می

 
 اي استخر امروزي در داخل باغگونه -14شکل
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 و مشارکتی است؛ نوع دو 1هَساری مالکیت

 است واحد فردی به متعلق خصوصی هَساری. خصوصی

 عمومی هَسارهای اما ؛(1 تصویر) دارد قرار وی باغ در و

 تأمین منبع. اندکرده پیدا عمومی شکل و بوده همه به متعلق

 هایجوی بندرت و هاچشمه از هورامان در هَسارها آب

 کم هَسارها ساخت. دشومی مینأت کوهستان در جاری

 خاک و سنگ مقداری و کلنگ و بیل یک با تنها و هزینه

 طبیعت به نیز آن شکل و گیردمی انجام محل در موجود

 یک موارد اغلب در چند هر. است وابسته آن اطراف

 به هَساری آب بندیسهم نحوه. باشدمی ساده دیوارچینی

 ساعت چهار فردی مثالً. باشدمی زمانی واحدهای صورت

 زمان همین طی که آبی مقدار مدت، این در. دارد آب سهم

 ادوات که قدیم در .اوست به متعلق شود، جمع هَساری در

 خورشید نور سایه براساس نبود، زمان گیریاندازه مدرن

 زمان ستارگان از استفاده با هاشب و هاصخره و هاکوه بر

 به هَسارها مصالح نوع اساس بر .شدمی معلوم بندیسهم

 .شوندمی تقسیم زیر دسته چند

 شکل بیضی و دایره صورت به) خاکی یهَسارها

 هساخت آب کم هایچشمه کنار و رسی هایخاک در بیشتر و

 امروزی یهَسارها آهک از گاهی و خاک-سنگ (شوندمی

 سیمان ماسه مالت و سنگ از شده ساخته

 

 گیری آباندازه احدهایو

گروه  سه در ایران در آب تقسیم واحدهای

واحدهای »و  «حجمی واحدهای»، «زمینی واحدهای»

خانیکی، یزدی و لبافشوند )پاپلیمی بندیطبقه «زمانی

 که مقدار بارش زیاد و از (. در هورامان قدیم31 :1633

 باغ مساحت مبنای بر آب بوده، برخوردار فراوان آب منابع

                                                           
1. Hasȃri شود: استخر یا در نقاط مختلف ایران با اسامی مختلفی دیده می؛

« اِسهل»، برخی مناطق لرنشین «اسُل»، در همدان «گئول»ایسیل، در آذربایجان 

شود، مشاهده می(. هر چند همانطور که 6۳؛ 1616زاده، )ازکیا و رستمعلی

 ی تمام واژگان آمده یکی است.هریش

( منظور از واحدهای زمینی تقسیم آب بر مبنای 1. به ترتیب به معانی زیر؛ 1

مساحت باغ و بدین معنی است که هر باغدار به نسبت مساحت باغ خویش 

 نسبت به باغدار هر و شده است تقسیم باغدارانبین 

ی خویش را دریافت کرده مساحت باغ خویش، حقابه

 آب که هاییمکان اما در خیلی از موارد نیز و بویژه ؛است

 مبنای حجمی جاری در دره جریان داشته است، واحدهای

انشعاب  محل در که صورت این به بوده است، آب تقسیم

آب )آب جاری در دره  اصلی منبع از هاهای اصلی باغجوی

یا استخر(، حقابه هر باغ که از جوی مشترکی تغذیه شده و 

 در زمان معینی آب دریافت کرده است، از دانشی قدیمی

جهت آبیاری باغ با توجه  که آب از شده و حجمی محاسبه

به مساحت باغ و دوری و نزدیکی به بنجوی اصلی تعیین 

واحدهای سنجش آب در باغداری رسید. شده، به باغدار می

های نش بومی و روشنودشه متفاوت بوده و بر طبق دا

ی های منطقهدر قنات»در حالی که  اند.سنتی بدست آمده

روز از آب قنات دارای نام مشخصی است نایین، هر شبانه

بر مشخص است که به روز دارای چند نفر حقابهو هر شبانه

 «شوندساعت تقسیم می 11ر یک دو دسته روز و شب و ه

در دستة  این واحدها همگی (.111؛ 1611نژاد، )صفی

گیرند. البته الزم به ذکر است واحدهای حجمی آب جای می

های این منطقه واحدهای زمینی )بسته بندی آبدر تقسیم

به مساحت باغ و زمین فرد( و زمانی )بسته به فصل و مقدار 

مد نظر بوده و در خیلی از روز(  رش آن و نیز زمان شبانهبا

موارد ترکیبی از سه واحد جهت آبیاری مد نظر بوده 

آبی که یک نفر  مقدار anamaj aimN ؛نهمَژَهنیم.1است

تا غروب از آن در طول دو هفته و در مدت صبح  باغدار

 کند.استفاده 

در باغدار مقدار آبی که یک نفر  Jamaniژَمَنی؛ 

 کند.ته به مدت یک روز از آن استفاده طول یک هف

ی هورامان کم بوده و بیشتر باغداری کند. کشاورزی در منطقهآب دریافت می

 . باشدمی

( واحدهای سنجش حجمی یعنی چه حجمی از آب در چه زمانی به باغدار 1

 رسد.می

( و در نهایت منظور از واحدهای زمانی، مدت زمان بهره برداری و بهره گیری 6

مورد دبی آب )شدت و مقدار آب در  6از آب می باشد. البته بایستی در هر 

  واحد زمان( نیز در نظر گرفته شود.
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در طول یک هفته باغدار مقدار آبی که یک نفر  Rwêروی؛ 

 کند.مدت یک شبانه روز از آن استفاده به 

 

 واحد سنجش آب چشمه

 با دبی برابر تقریبی معادل مقدار آبی Gmêzêw میزیو؛گ

 یک لیتر در سه دقیقه.

اندازه یک لوله مقدار آبی به  Lūla Ȃftâwe آفتاوی؛ لوله

 آفتابه با دبی معمولی.

یتر ل شش تا پنجمقدار آبی به اندازه  Dasa tawar ؛روَتَ سهدَ

 در دقیقه.

 کمی بیشتر از مورد قبلی. Dasa zangan ؛ننگَزَ سهدَ

مقدار آبی به اندازه بازوی یک مرد با دبی  BâĽêw بالیو؛

 معمولی.

 قبلی.کمی بیشتر از نسبت  GôĽêw قولیو؛

 اینچ. 11مقدار آبی به اندازه یک لوله  Rânêwرانیو؛ 

مقدار آبی به اندازه بازوی انسان با دبی  Mačakêw مَچَکیو؛

 معمولی.

 
 سنجش زمین در باغداري هايواحد -2جدول 

 واحد مقدار آوانگارِ واحد نام واحد ردیف

 باشد كه دو گاو نر با يك نفر آنرا در يك روز شخم بزنند.زمين زراعتي ميبرابر با ميزان  Xwâra خواره 1
 مقدار زميني است كه دو نفر كشاورز با بيل دستي روزانه آنرا شخم بزنند. Tłân تالنه 2
 باشد كه يك نفر كشاورز روزانه آنرا با بيل شخم بزند.مقدار زمين زراعتي مي kalê كَلي 3
 زمين زراعتي كه يك نفر از صبح تا ظهر آنرا با بيل شخم بزند.مقدار  Kara كَرَه 4
 باشد.نصف كَلي و مجموع سه تا آژين مي Awûbar آووبَر 5
 .1باشديك سوم آووبَر مي Ajin آژين 6
 باشد.تا حدي نسبت به آژين كوچكتر و كمترين واحد در اين نوع مي gôl گولي 7

 warbara وَربَره 8

 هاي مختلفيهايي براي كاشت سبزيباشد. به قسمتها متفاوت ميچند وَربَره بوده و اندازه آن هر تالن، مجموع
مترمربعي تقسيم شده  12هاي كه با جوي و پشته يا شيار از همديگر جدا شده باشند گويند و بطور معمول به اندازه

 است.

 

 
 (ĉamaw may) هاي دامنهدره و تراس -15 شکل

 

                                                           
ی معنایی آژین در توضیحات الزم در مورد آژین داده شد. گستره. قبالً 1

 آبیاری زیاد است.  

 در يک نگاه کلي در باغداری هورامانه کاشت مراحل

 پی نوعی معنی به لغت در barârďay1 بَرآردَی؛

. باشدمی نظر مورد جای از خاک و سنگ درآوردن و کنی

 هاکوه دامنة در زمین بودن ناهموار و سخت بعلت واقع در

 بارزی بصورت نودشه در بویژه امر این) هادره شیب و

 ایستیب کاری؛ هر به اقدام از قبل( باشدمی مشهود و برجسته

 یک) نظر مورد اندازة به را زمین کوه، دامنة و دره شیب در

 و !خاک کنده، (پلکانی بصورت تراس چندین تا تراس

 لَک؛کَ هورامی؛ اصطالح در) دیواری آورده، در را آن سنگ

kałak )بریزید دیوار پشت در را هاخاک و کرده درست .

 آن (چین خشکه) دیوار چین سنگ یافتن ارتفاع با همزمان

 راست اندازة و دامنه شیب به بسته نظر؛ مورد ارتفاع تا را

 .برندمی باال

4. gôz(s)tay   navakân يا 
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 مجاور نگاه از كوه دامنه در تراس شماتیک شکل -16 شکل

 

 سنگی ها،دامنه شیب به و متفاوت هاتراس اندازة

 الًمعمو. دارد بستگی... و نظر مورد زمین بودن گوشتی یا

 و تسطیح سازی، دیوار و کنی پی خاکبرداری، از بعد

 درخت هاینهال تراس؛ کامل شدن آماده و دوباره خاکریزی

 ینزدیک و دوری به بسته. شوندمی کاشته آن در نظر مورد

 آن در شده کاشته هایدرخت نوع ،دره و دامنه به تراس

 در دنش واقع به بسته کلی، حالت یک در. باشدمی متفاوت

 فرق آن در هادرخت کاشت waratâw رَتاووَ یا نسار دامن

 اندرخت سایة که است ایبگونه هم حالت این در اما؛ کندمی

 و انجیر و انار. نیفتد ترکوچک درختان روی تربزرگ

 و وگرد توت، و باالتر هایتراس در کوتاه پایه با درختان

 .ترپایین هایتراس در... 

 
 هايدامنه مقابل در نسار دارسایه و پربرف هايدامنه -17 شکل

 وَرَتاو گرم و خورشیدي
 نظر، مورد دیوار استحکام و کار آسانی جهت به

 اعارتف با و دیوار پایین و پی قسمت در بزرگ هایسنگ

 واتاد و ابزار. گرددمی کوچکتر هاسنگ اندازة دیوار، یافتن

-گسن الشة شکستن جهت بزرگ پتک کار این نیاز مورد

...  و کلنگ بیل، اهرم، کوچک، هایصخره و بزرگ های

 خرد عمل که گرددمی مشاهده اوقات اغلب. باشندمی

 هب بزرگ ایصخره یا سنگ جابجایی یا شکستن کردن،

 آتش کردن درست با هنگام این در. کندمی برخورد مشکل

 کردن سرد و متوالی روز چندین مدت به سنگ زیر در

 چینی دیوار کار و شکسته را مذکور سنگ ،آب با مداوم

 عمل سرعت از موارد اینگونه در چند هر. کندمی پیدا ادامه

 .شودمی کاسته

 

 هاتراس شناسيتیپ

 بندیتقسیم برای خصوصیات ترینمهم از

 هاتراس عرض. آنهاست درازای و تراس عرض ها،تراس

 چه هر و شوندمی تعیین زمین شیب یپایه بر و بوده مهمتر

 ترکم طبیعی طور به هم آنها عرض باشد بیشتر زمین شیب

 و باشدمی ترمرتفع تراس تشکیل برای شده ساخته دیوار و

 و رمت هفت از بیش تا متر نیم از هاتراس عرض. عکس بر

 ادامه افقی جهت در تراس درازای. است متفاوت بیشتر حتی

 همسایه زمین به و شده تمام شخص زمین اینکه مگر دارد؛

 در. دکن برخورد هرّد و کوه چون طبیعی مانعی به یا و برسد

 در همسایه دو تراس اکنون اما نبوده پرچین و مانع قدیم

 از پرچینی یا تبریزی درخت ردیف یک با یا عرضی جهت

 تمام. شودمی جدا همدیگر از خارمانند ایدرختچه هایبوته

. دباشمی منفردی بندیتراس استثنای به شده ذکر موارد

 هیچ ساخت امکان که دارد کاربرد جاهایی در روشی چنین

 هاتن و ایدایرهنیم دیواری آن و نباشد زیر هایروش از کدام

 هاتراس عرض، یپایه بر. باشدمی درخت تک یک جهت

 شوند؛می تقسیم زیر یدسته سه به

 

 (کووزلي) عرضکم تراس

 املش را متر دو تا آن از کمتر حتا و متر نیم عرض

 این در و شده ساخته شیب پر هایدامنه در و شوندمی

 خیبر عرض. شوندمی کشت بومی انارهای بیشتر هاتراس
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-می مشکل هاآن از عبور که است کم آنقدر هاتراس این از

 .نماید

 

 (متوسط تالنه؛) میاني هایتراس

. دباشنمی متر پنج تا متر دو عرض با هایتراس

 گیرندمی جای گروه این در هورامانات هایباغِ تراس اغلب

 آن در درخت ردیف دو یا یک درخت، یگونه به بسته و

 یگالب به انجیر، انار، کشت برای هاتراس این از. کارندمی

 حتی اوقات برخی و قد میان و قد کوتاه درختان دیگر و

 .شودمی استفاده توت و گردو

 

 (تَختَه) عريض هایتراس

 .ندباشمی بیشتر و متر 1۳ تا 3 پهنای با هاییتراس

 و فیدس توت ویژه به بلند، و بزرگ درختان بیشتر آنها در

 و هموار هایتراس در را سفید توت. شودمی کاشته گردو

 .باشد ترآسان هاآن یمیوه گردآوری تا کارندمی پهن

 
 (نودشه برعکس؛ يا بااليي به پايیني تراس از رفتن) باغ ويژه هایپله -81 شکل
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Abstract 
As a vital source of life, water has been attached a great value and always regarded 

as scared among peoples. It is also one of the most valuable and decisive factors in 

horticultural activities. The present article investigates the traditional irrigation 

system in the city of Nowdeshah based on the criteria and traditions observed by 

their ancestors. As the most common and effective system, the traditional Ajin 

irrigation system has a history of centuries and is still in use in its original form 

both across the whole Hawraman region and in Nowdeshah in particular. With 

subsistence fruit raising and traditional livestock breeding as their main sources of 

livelihood, the inhabitants in Hawraman use a regular and accurate irrigation 

system that has evolved through traditional rules and has its own water exploitation 

and allocation methods with extremely rich social aspects. In collective water 

exploitation in this system, water sharing groups are formed consisting of a certain 

number of farmers who share a specified number of irrigation hours in each water 

cycle. A salient feature of the system in Nowdehah is efficient irrigation during low 

water seasons since irrigation timing and quantity are governed by such local 

factors as climatic conditions, product type, growth stage, tree yield, soil properties 

(e.g., water holding capacity), and the extent of vertical and horizontal development 

of tree roots. Overall, the irrigation system in this region has its roots in the local 

culture, indigenous knowledge, and environmental and climate conditions. 

Key words: Hawraman, Nowdeshah, Gardening, Irrigation, Indigenous knowledge 
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