دانش بومی پیرامون پیشبینی ،پیشگیری و مهار سیل
(تاريخ دريافت ،1318/11/5 :تاريخ پذيرش)1318/11/25 :

علی آنیزاده

1

چکیده
اين مقاله با روش اسنادی ـ کتابخانهای ،گاهشماری عامه ،ادبیات شفاهی ،آثار قدما و دانـش بـومی
ايران را واکاوی کرده است تا راههای پیشگويی ،پیشگیری و مهار پديـده سـیل را از منظـر فنـاوری
سنتی و آيینی نشان دهد .نتیجه اين جستار نشان میدهد ،سیل در اغلب گونههای ادب شفاهی بـويژه
مثلها وجود دارد و در بومیسرودهها ،وقايعنگاری سیلهای محلی بازتاب يافته تا آنجا که گاه مبـد
تاريخ محلی قرار گرفته است .همچنین سیلی که بر اثر پديدههای طبیعی بـويژه بـارانهـای شـديد و
پیاپی پديد میآيد ،از منظر فرهنگ مردم قابل پیشـگويی و مهـار اسـت؛ پـیشبینـی سـیل از منظـر
گاهشماری عامه بر پايه نشانههای مختلف حیوانی ،گیاهی و نجومی استوار اسـت .پیشـگیری آيینـی
سیل مبتنی بر انواع و گونههای مختلف آيینهای بارانبندی است .فنـاوری عامـه پیشـگیری و مهـار
سیالب بیشتر بر مقاومسازی خاک ،تقويت پوشش گیاهی و ذخیرهسـازی سـیالب و هـدايت آن بـه
زمینهای ديم ناظر است.
کلیدواژهها :سیل ،وقايعنگاری سیلهای محلی ،پیشبینی سیل ،پیشگیری از سیل ،مهار سیل،
سیل در ادبیات شفاهی

 .2کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی ،پژوهشگر مرکز تحقیقات صداوسیما .رایانامهanizadehali@yahoo.com :
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مقدمه
شماره  95زمستان 8951

سیل در لغت به جریان شدید آب گفته میشود که اغلب بر اثر پدیتدههتای طبیعتی
همچون باران های شدید و پیاپی ،طغیتان و بته هتم پیوستتن رودخانتههتا ،ذوب شتدن
ناگهانی برف ها و گاه به علت عوامل غیرطبیعی مثتل ختراب شتدن ستد رخ متیدهتد.
جلوههای پیشگویانه سیل ریشته در گاهشتماری عامیانته دارد؛ همتان طتور کته متوارد
پیشگیرانه بر نگهداشت مراتع و تقویت خاک متکی است .مهارتهای مهار سیل نیز هتم
جلوه فناورانه دارد ،مانند ذخیره سازی آب و هم جلوه آیین دارد ،مانند گونههای متعتدد
سیلبندی و بارانبندی .در نوروز  2833سیلهای مهیبی منتاطق گستتردهای از لرستتان،
خوزستان ،گلستان و ...را دربرگرفت که به مدد همیاریهای مردمی تا حد زیتادی مهتار
شد .به دنبال آن در شبکههای مجازی تصاویر زیبایی از یاریگریهای بتومی بته منظتور
ساخت بند و کمک رسانی برای غذا ،دارو و ....ثبت شتد و عتالوه بتر آن نمتای هتای
عامیانه بارانبندی که سالها فراموش شده بود ،بار دیگر کارکرد آیینی ختود را بازیافتت
و در کنار سایر جلوههای پدیده سیل در فضای مجازی منتشر شد .این مقاله بتا استتفاده
از روش اسنادی و کتابخانهای تنها به جلوههای پی بینی و پیشگیری این پدیده طبیعتی
نظر دارد و مهار آن بویژه در نوع همیاریهای مردمی را به دیگر نویسندگان وامیگذارد.
سیل در آثار پیشینیان

قرآن مجید به طور خاص در سوره عنکبوت 24 /به قوم نوح و از بین رفتن آنهتا از
طریق طوفان و سیل و نیز در سوره سبا27 /و 27به سیل عَرم و تبدیل باغستانهای آنتان
به میوههای تلخ و شوره گز و نیز توانایی آنها در ساخت سد برای مهتار ستیالب اشتاره
کرده است گمکتارم شتیرازی ،ج113 :2873 ،27؛ همتان ،ج57 ،23؛ ثعتالبی نیشتابوری،
 . 137 :2877در فَرگرد دوم وندیداد نیز خطاب به جمشید ،دهی سرسبز توصیف شتده
است که پس از باران بسیار و آب شدن برف ،چنان ویران شده که جای پتای جتانوری
باقی نمانده است گوندیداد ،ج . 107 :2835 ،2در بستیاری از کتتب متقتدمان ،از جملته

عجایتبالمخلوقتات و غرایتبالموجتودات ،نخبتتهالتدهر فتی عجائتب البتر و البحتتر و
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روضهالمنجمین  ،به صیرورت بر و بحر و نق

سیل در پدیدار شدن چشمه ،رودخانه و

257 :2872؛ انصاری دمشقی233-237 :2857 ،؛ رازی254-258 :2831 ،
در کتب تعبیر خواب نیز ،از سیل تعابیر متعددی ارائته شتده استت؛ منتافعالحیتوان،
آفرین

اسب آبی را دلیل بر وقوع سیل دانسته و افتتادن ایتن حیتوان در کنتار نیتل را،

میزان باال آمدن آب تعبیر کرده است گمراغی . 33 :2833 ،خواصالحیوان ،دیدن متار در
خواب را حیات ،سیل ،دولت و فرزنتد گتبریتزی 14 :2834 ،و همتراهالتحبیتر ،رویتت
سیالب را ،دشمنی ،بال و بیماری تعبیر کردهانتد گرازی . 115 :2835 ،کامتلالتعبیتر نیتز

«سیل در سردسیر را غم و اندوه و در گرمسیر ،منفعت و شادی تعبیر کرده استت .جتابر
مغربی هم ،خرابی سیل را دلیل رسیدن منفعت پادشاه میداند .حضرت صتادق گع نیتز
چهار وجه برای سیل برمیشتمارند :اول دشتمنی بتزرد ،دوم پادشتاهی ستتمگر ،ستیم
لشگر غالب و چهارم فتنه و بال .گالتفلیسی137 :2817 ،
در هیچ یک از کتابها ،گزارشی از آیینهتای بتارانبنتدی و مهتار ستیل بته چشتم
نمی خورد ،تنها در بعضی کتابها اطالعات ذیقیمتتی درخصتوص باورهتا و تت ثیرات
فرهنگ مردمی سیل وجود دارد؛ مثالً فزونی استرآبادی به کوهی عجیب بتا ستنگهتای
سیلزا اشاره میکند که با برخورد نعل آهنی اسبها ،باران سیلآستا متیباریتده استت.
گفزونی استرآبادی472 :2813 ،
در آثار پیشینیان ،به جز فلسفه وقوع سیل و تعابیر گوناگون از آن ،گتزارشهتایی از
سیلهای مهیب طول تاریخ میتوان یافت؛ ستیل ستال  873ه.ق بته نقتل از مستکویه و

ابناثیر در بالد جبل 2گفقیهتی 777 :2857 ،؛ ستیل روز ستهشتنبه نهتم رجتب 418ه.ق
گشعبانی و مهرعلیتبار 43 :2831 ،به روایت و مشاهده ابوالفضل بیهقی گبیهقتی ،ج،2
بیتا 803 :؛ سیل  473ه.ق بغتداد و بصتره و واسِتط و خوزستتان و خراستان گتتتوی و
قزوینی ،ج  1415 :2831 ،4و سیل 742ه.ق زرنگ سیستان گمهرآفرین 217 :2832 ،از
مشهورترین سیلهای ایران در دوره هتای میانته استالمی استت گبترای اطتالع بیشتتر از
 .2اصفهان ،همدان ،ری ،کاشان ،قم ،قزوین و نواحی دیگر این حدود.
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جوی و همچنین شرایط نجومی ایجاد ستیل اشتاره شتده استت .گالمکمتونیالقزوینتی،
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سیل های این دوره ،سال وقوع ،مکان ،علت و پیامد آنها نتک :شتعبانی و مهرعلتیتبتار،
شماره  95زمستان 8951

 . 43 :2831از سیلهای دوره قاجار ،گزارشهای متعددی در خاطرات ناصرالتدینشتاه،
رضتتا قلتتیهتتدایت ،اعتمادالستتلطنه و ...وجتتود دارد گناصتترالدینشتتاه177 :2832 ،؛
اعتمادالسلطنه137 :2833 ،؛ اعتمادالسلطنه2714 :2877 ،؛ شتعبانی مقتدم و دهقتاننتژاد،

 . 282 :2838از میان مستشرقین نیز ،لیدی شیل ،دکتر فووریته طبیتب ناصترالدینشتاه،
الیارد و سرپرسی سایکس بته ترتیتب مشتاهدات ختود را دربتاره ستیلهتای لواستان،
جاجرود و عشایر بختیاری خوزستان و سیل علیآبتاد جتاده زرنتد ت بتافق و کوشتکوه
قلمتی کتتردهانتتد گشتیل210 :2871 ،؛ فووریتته270 :2833 ،و 803؛ الیتتارد281 :2877 ،؛
سایکس231 :2878 ،تت . 838 ،124 ،158 ،872 ،50 ،238لُترد کُترزن نیتز از دو منطقته
سیلخیر بر سر راهآهن ایران یاد کرده است گکرزن . 210 :2843 ،ویلیام جکسن نیتز در
سفرنامه خود به سیالب های اطراف دریاچه ارومیه اشاره کرده و با پی

کشتیدن کلمته

اوستایی ویغنه 2ضتمن نشتان دادن تستلط ختود بتر آمتوزههتای زردشتتی ،مبتاحثی را
درخصوص تقدس پل سازی و مقدس بودن سمور آبی در آیین مزداپرستان ایتراد کترده
است گجکسن . 31 :2851 ،در مباح

جغرافیای تاریخی ایران ،گتزارشهتای متعتددی

نیز از سیلهای محلی وجود دارد گنک :ساعدی81 :2854 ،؛ ورجاونتد74 :2877 ،تت75؛
رضتتایی88 :2832 ،؛ میرگلتتو205 :2852 ،؛ نجفتتی آشتتتیانی27 :2835 ،تت 27برآبتتادی و
شعیبی82 :2834 ،ت81؛ میرمحمدی74 :2873 ،تت75؛ درجزنتی2873 ،؛ جتوادی:2877 ،
77؛ مشایخی234 :2830 ،ت237؛ یوسفی 75 :2833 ،؛ برخی از آنها شهرت ملتی دارنتد
مانند سیل بیستم شهریور 2827ه .ش نهاوند که تعداد کشتگان آن از  121نفر تا بتی

از

هزار نفر در منابع آمده است .گنک :شهبازی223 :2834 ،؛ ناظم78 :2837 ،و 72
برخی از سیلها آنچنان بار روانی بر اجتماع تحمیل کردهاند که مبدأ تاریخ محلی قترار
گرفتهاند و مردم ،آن سال را با آن واقعه به یاد میآورند ،از جملته «ستال لَتف» در نهاونتد
گ 2827یا 2810ه .ش « ،ستال اورودی» یتا «آب رودی» در بیرجنتد گ2808ه .ش « ،ستال
ستتیلی» در بتترزک کاشتتان گ2885ه.ش گنتتاظم72 :2837 ،؛ رضتتایی88 :2832 ،؛ جهتتانی
 .2به معنای طغیان آب و طوفان عظیم.
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برزکی« ، 2835 ،سال سیلی» یا «سالی که اکبر کَوال برایم اِو بترد» در میمنتد گ2803ه.ش
گ2850ه .ش گصمدی . 2835 ،عالوه بر اینها سیل موجب نامگذاری برخی مکانها شتده
است؛ مانند منطقه «سیلستن» یا «سیالستان» 1در شهر دلیجان گجتوادی ، 77 :2877 ،منطقته
«پل لَوّار» یا «لفآر» در بروجرد گنگارنده یا کوه «کُدلو» 8در عباسآبتاد جنتدق بته دلیتل
سیالبهای مسیل گَلدَستو گحکمتت یغمتایی 81 :2870 ،و کوچته موستوم بته «تته آب
بردی» در بیرجند که به سبب آسیبدیدگی بسیار از سیل به این عنوان مشهور شده استت
گرضایی . 88 :2832 ،در وسط شهر کیوی استان اردبیل نیز ،سنگ بسیار بزرگی استت کته
اهالی معتقدند آن را سیل آورده و به همین منظور هرساله ری سفیدان قرآن برمیگیرنتد و
کنار آن میروند و از خدا میخواهند آنان را از سیل محافظت کنتد .بته همتین دلیتل ایتن
محل در اصطالح محلی« ،بیا ک

» نام گرفته است .گرزاقی چالگر2835 ،

سیل در ادبیات شفاهی

در اساطیر و افسانههای جادویی ،سیالبها ،گودالها ،چشمهها و رودهتای خروشتان،
جایگاه پریان است گارشادی . 113 :2833 ،در برخی قصهها مانند قصه چوپان شتاه ت کته
هفت خواهر برای رسیدن به خانه باید از رودخانه سیالبی عبور کنند ت صتعوبت ستیالب
نمادی از حیا و عفت ،و عبور از آن تندادن بته خواستتههتای نفستانی استت گهمتایونی،
 . 23 :2871همانطور که در امان ماندن زمینهای زراعی از آفت ستیل ،از بهتترین دعاهتا
در حق کشاورزان است گرزاقی چالگر ،کیوی 2835 ،گرفتار شدن خان و متان بته بتالی
سیل ،از سختترین نفرینهای توده مردم به شمار میرود و این نفرین در مناطق عشایری
که بیشتر در معر

آسیب سیل هستند ،معنای عمیقتتری دارد؛ نفترین بختیتاری «اِو لِفَتو

بَراس» به معنی سیل ببردش ،مؤید این نفرین است که بیشتر در خستگی ناشی از کوچ بته

 .2سالی که اکبر کربالیی ابراهیم را سیل برد.
 .1جایی که سیل بسیار میآید.
 .8دل آب.
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گبتتاقری میمنتتدی 2852 ،و «ستتال آب» در رودخانتته مردانشتتاه خضتتری دشتتت بیتتا

02فصلنامه فرهنگ مردم ايران

زبان رانده میشود گقنبری عدیوی . 34 :2837 ،این پدیده ،در چیستانها نیز بازتتاب دارد؛
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چیستانی از کوهپایه ساوه ،ویژگیهای سیل را چنین توصیف متیکنتد« :داغتدان گلتر داغ
کیمی بقیرر اوالق کیمی» گاز کوه میآید مانند کوه ،بعبع میکند ماننتد بزغالته گستاالری،
 . 832 :2873در میان عناصر ادب شفاهی ،سیل در زبانزدهتا و امثتال ،بیشتترین بستامد و
تنوع مضمونی را داراست؛ در اغلب مثلها ،سیل صورتی ویرانگر دارد؛ همچون «سیل هتم
سیل ،سرگردانی هم سیل»« ،سیل بیاید چه ببرد و آت

بیاید چه بسوزاند؟»« ،سیل بیپتروا

از پای افکند دیوار» گذوالفقاری« ، 113 :2833 ،اگر میخواهی راحتت بمیتری ختودت را
در سیل انداز»« ،کنار رودخانه باغ احداث نکن که قسمت سیل متیشتود و هنگتام پیتری
دختر جوان نگیر که مال ایل میشود» و «سیل زمین کاسب و ارباب نمیشناستد» گرزاقتی
چالگر ،کیوی  . 2835در تعدادی دیگر ،بازتاب گاهشماری عامه را در زبانزدهتا متیتتوان
دید؛ مانند «بارون خُمینه 2سیل میآورد و خرمن میبرد»« ،بارون خمینه کنده بنته متیآورد
و الشه شتر» گفرهادی 2871 ،الف« ، 720 :قیرخی ب شَه ساخال سامان چَکمَه آمتان؛ بترای
چهل و پنجم کاه نگهدار و دچار مصیبت نشو» گرزاقی چالگر ،کیتوی 2835 ،یتا مثتل «اِو
آمد و نون برد» که به سیالب بهاری و نابود کردن کشت اشتاره دارد گفرهتادی 2871 ،ب:
 . 533در برخی مثلها ،سیل نشاندهنده سودآوری است؛ «سیل همیشه کنتده نمتیآورد»،
«سیل همیشه خیک نمیآورد ،یک بار هم خرس میآورد»« ،سیل هرگز ستبب تنگتی دنیتا
نشود»« ،سیلها راه افتاد شکافهتا و چالتههتا پتر شتد» گعبتدلی37 :2838 ،؛ ذوالفقتاری،
 . 2113 :2833در بعضی نیز سیل دستمایه بیان آمتوزهای اخالقتی قترار متیگیترد کته یتا
داستان آن در افواه مردم رایج میشود؛ ماننتد «ستیل آورده را ستیل متیبترد»« ،ستیلی کته
گوسفندهای کربالیی غالمرضا را برد آبی بود که داخل شیرهای

میکرد»« ،سیل صتورت

خودشو نمیتونه بشوره» گشتهری835 :2834 ،؛ ذوالفقتاری 2113 :2833 ،یتا در وجهتی
ثانوی به کار میرود ،مانند «سیل بهِ وَ هوَ الیدری» 1که در وجه غفلت به کتار رفتته استت
گپورکاظم . 240 :2830 ،گفتنی است در ادبیات مکتوب ،ابیاتی بتا مضتمون ستیل وجتود
 .2باران تابستانه.
 .1سیل او را گرفت و نمیداند.
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دارد که گاه به صورت امثال سایره در افوام مردم ماندگار شدهاند .صائب تبریزی بیشتترین
کدام است» گدهخدا ،2851 ،ج « ، 2002 :1سیل از بساط خانه به دوشتان چته متیبترد؟»،
«سیل از رفتن نمیماند اگر پل بشکند»« ،سیل از دریا بته ختواری رویگتردان کتی شتود»
گبرای مصادیق بیشتر نک :ذوالفقاری . 2113 :2833 ،به جز انتواع ادبتی یتاد شتده ،وقتوع
سیل و اثرات روانی آن ،موجب آفرین

اشعاری شده است که بین

متردم را نستبت بته

این واقعه نشان میدهد؛ مثالً با غرق شدن مصطفی قلی خان ملقب به استعد نظتام و پتنج
تن از نزدیکان

در سیل 2810ه.ق ساوه و زرندیه ،مرثیهای ستوزناک در ادبیتات شتفاهی

ایل شاهسون راه یافته است گبرای اشعار نک :ساالری77 :2834 ،تت 73یتا ترانته معتروف
«آپاردی سِ للر سارانی :سیل سارای را برد» ت که هنتوز از ستوی عاشتیقهتای آذری نقتل
میشود ت یادآور دختری به نام ساریآی 2است که به ناچار به عقد خانی ظالم درمیآید و
در عروسکشان خود را به طغیان رودخانه اونچتایی متیستپارد گبترای متتن ترانته نتک:
هویدا 215 :2854 ،و 213تت213؛ رزاقتی چتالگر ،کیتوی . 2835 ،بته جتز منظومتههتا و
سودسرودهها ،وقایعنگاری سیلهای محلی نیز در اشعار بومیسرایان بازتاب یافتهاند کته
به لحاخ تاریخ شفاهی حائز اهمیت هستند؛ از جمله سیل  2827ه .ش نهاوند گشتهوریان،
 73 :2830و سیل سال 2885ه .ش بترزک گجهتانی برزکتی244 :2835 ،تت 247و ستیل
جونقان فارسان در تیرماه  2818ه.ش گآشوری2854 ،
پیشبینی سیل؛ گاهشماری عامه

در گاهشماری عامه ،نمونههای فراوانی برای پی بینی سیل و طوفتان وجتود دارد کته
بیشتر بر اساس نشانههای باد و خورشید ،حرکات جانوران ،زمان ،جهتت و نحتوه بتارش
باران و قرار گرفتن در بروج دوازدهگانه استوار است؛ پیدا شدن مگس در زمستان ،جستت
و خیز گوسفندان و کوبیدن سر شاخداران به همدیگر ،شیهه شبانه ،پنهان شدن گربته زیتر
کرسی ،جیرجیر کردن نامنظم و لتیس زدن پتر قنتاریهتا ،هالته بستتن دور خورشتید و...
 .2ماه زرد.
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مضمونپردازی طبعآزمایی را در این موضوع انجام داده است« :سیالب نپرسد که ره خانته
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نمونههایی از آنهاست گذوالفقاری و شیری . 213 :2834 ،طبیعی است کته بترای متوقتف
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کردن آن نیز راههایی پی بینی شده است؛ مانند گرهزدن موهای زنان ،مالیتدن حنتا بته در
خانه ،انداختن دم جارو در تنور از سوی فرزند ارشد خانه ،نشاندن داس به صورت عمتود
و ..گنک :ادامه مقالته  .در گاهشتماری عامیانته ،بارنتدگیهتای ستیلآستا دارای باورهتا و
اصطالحاتی است؛ در اصفهان به سیل« ،ال» گجنتاب 187 :2835 ،در نهاونتد و بروجترد،
«لَف» گناظم 74 :2837 ،و نگارنده و در خضتری دشتت بیتا

«اُستیل» گفتته متیشتود

گصمدی« . 2835 ،لِف کِندَن» در افواه مردم کمره ،معیاری برای پرشدن مسیلها بته شتمار
میآید .اصطالح «نَم به گرده گوماهی رفتن» نیز بر بیشترین میزان بارندگی داللت دارد ،بتر
این باور که زمین بر پشت گاوماهی سوار شده است گفرهادی 2871 ،ب . 538 :در اغلب
مناطق ایران ،بارانهای تابستانه را ستیلزا متیداننتد؛ طایفته شتلو از ایتل بچتاقچی بتاران
شصت ،هفتاد ،هشتاد و نودم پس از نوروز را زیانآور میدانند و باران تابستانه موسوم بته
خُمینه را برای زمینهای شنی و نرم مفید و برای زمینهای رسی بته علتت جتاری شتدن
سیل زیانآور میدانند گبهنیا . 243 :2874 ،در سیرجان و بافت نیز اگرچه بتاران خمینته را
برای شفا نگه میدارند ،اما آن را باران غضب مینامند و معتقدند ،سیلآفرین استت و گلته
را از کوه ،و کشت را از دشت میکَند گفرهادی 2871 ،الف . 720 :اهالی برزک هم بتاران
شصت و صدوبیست روز بعد از نوروز را سیلآسا و مخترب متیداننتد گجهتانی برزکتی،
 . 2835مردم خضری دشت بیا

نیتز بتارانهتای خَرگزبتار یتا شتخدرز ،جَتمجَتمبتار،

جارجاربار و بویژه رگبار را مستعد سیل میدانند و از میان شیشههای مختلف ستال ،بتاران
شصتوشیشه پس از نوروز را گاوک

میدانند و بر این باورند اگر برف بر کوهسار ببارد

و پس از آن باران بیاید ،سیالب جاری متیشتود گصتمدی . 2835 ،متردم چتالگر کیتوی
خلخال نیز باران چهل و پنجم تابستان را سیلزا میداننتد گرزاقتی چتالگر . 2835 ،اهتالی
خیاو نیز بارش باران از مغترب را مستتعد ستیل متیداننتد گستاعدی . 80 :2854 ،اهتالی
ماخونیک سربیشه خراسان جنوبی نیز بر این باورند که در سال خرگتوش ستیل متیآیتد.
گبرآبادی و شعیبی875 :2834 ،
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تدبیر پیشگیری و فناوری مهار سیل

انسانی ،مستعد سی فاجعه است و در زمره ده کشور بالخیز جهتان قترار دارد گشتعبانی
مقدم و دهقانینژاد83 :2838 ،ت . 40یکی از این بالیا ،پدیده سیل است که بر اثر عوامل
متعدد واقع می شود؛ از جمله نزوالت جوی باران و تگرد و بته تبتع آن حمتل ختاک،
طغیان و سیلخیزی رودخانهها ،گرم شدن ناگهتانی هتوا و ذوب شتدن یتخهتا و بترف
کوهها ،قطع درختان جنگلها ،چرای بیرویه دامها در مراتع ،تصرف حریم رودخانتههتا
برای احداث بنتا گانتوری717 :2838،؛ معتین2831:2831 ،؛ دهختدا ،2845 ،ج 773 :5؛
نفیستتی2377 :2810 ،؛ مشتتایخی238 :2830 ،ت ت234؛ افشتتاریان17 :2833 ،؛ نصتتیری و
اسمعیلی83 :2833 ،؛ میرمحمدی ، 74 :2873 ،استتفاده نتامعقول از کودهتای شتیمیایی
اوره و ازت در زمینهای کشاورزی ،برداشت بیرویه شن و ماسه از حریم رودخانههتا،
رها کردن فاضالب در بستر رودها و تغییر در شتیب ،عتر

و عمتق رودخانتههتا و...

گرزاقی چالگر ،کیوی  2835و ریختن زبالهها و نخالههای ساختمانی در مسیر سیلبنتد.
به جز عمده عوامل یادشده ،شرایط اقلیمی نیز در ایجاد سیل تت ثیر دارد؛ بترای مثتال در
ناحیه جلگه ای گیالن شیب کم زمین گکمتر از یک درصد هر چند بترای کشتت بترنج
مناسب است ،اما تخلیه جریانهای سطحی زمین را کند و پهنه سیل را وسیع متیستازد
گعظیمی دوبخشری . 83 :2835 ،در مناطق شهری نیز جمتع آوری نامناستب آبگیترهتا،
کش

کم سیالب روها و نامناسب بودن سیستم تخلیته آبهتا از عوامتل تشتدید ستیل

محسوب میشود .گطاهری بهبهانی47 :2872،ت 43؛ ناظم77 :2837 ،
اگر چه سیل آسیبهای فراوانی چون هالکت و آوارگی انستانهتا ،ویرانتی بناهتای
تاریخی و ت سیسات ،تلف شدن احشتام ،نتابودی کشتتزارها ،تخریتب پتلهتا و راههتا،
خشک شدن قنات ها دارد گطاهری بهبهانی47 :2872 ،ت43؛ حکمت یغمایی32 :2870 ،؛
شاکری ، 127 :2875 ،اما سیالبهای بهاری در مناطق کمباران موسوم به «آسماننگتاه»،
ت مین کننده منابع آب زیرزمینی بویژه افزای

آب قناتها هستند گجعفرزاده دستتجردی،

قم 2835 ،و گاهی اموالی را نصیب متردم فرودستت ستاخته استت گستاالری:2834 ،
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ایران به دلیل موقعیت ختاص جغرافیتایی ،از مجمتوع چهتل نتوع بتالی طبیعتی و
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77ت 73؛ نک :امثال در این مقاله ؛ حتی برختی ،ستیل را در موقتع گترفتن روغتن بتادام
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خانگی موجب افزای

نعمت می دانند گهدایت . 51 :2841 ،آسیب های ناشتی از ستیل

موجب پدید آمدن راه های متنوعی برای مقابله با این تهدید و در مواقعی بهترهمنتدی از
این پدیده شده است؛ عمتومیتترین آنهتا عبتارتانتد از :جنگتلکتاری و مرتتعکتاری،
جلوگیری از چرای احشام بویژه در ارتفاعات دارای پوشت

گیتاهی ضتعیف ،احتداث

سدهای خشکهچین با تراسبندی ،تعیین بستر رودخانهها ،الیروبتی مستیلهتا ،احتداث
سدهای مخزنی برای تعدیل و ذخیره سیالب ،و ساخت پتلهتای مستتحکم بته منظتور
کاه

سرعت آب و ...گمیرمحمدی74 :2873 ،؛ طاهری بهبهانی47 :2872 ،ت43؛ جناب

و شاردن . 51 :2877 ،اما در مناطق مختلف ،راههای گوناگونی برای مقاومسازی ختاک،
تقویت پوش

گیاهی و جلوگیری از آسیب سیالب به مزارع به کار میرفته است؛ متثالً

در چالگر کیوی خلخال ،آبادیهای واقع در دامنههای شیبدار اقدامات ذیل را بته کتار
میبستند:
 .2اجیرکردن هرساله فردی به عنوان قرقچی یا دشتبان به منظتور حراستت از منتابع
طبیعی و جلوگیری از تعدی به حتریم قترق و متدیریت چترای دامهتا ،بته نحتوی کته
دامداران در فصل بهار نسبت بته چترای بتیرویته دام و حتتی خریتد و نگهتداری دام
محدودیت داشتند.
 .1تعیین وقت معین برداشت علوفه برای دامدارانی که زمین زراعی نداشتند که ایتن
اقدام در مدت درو با دانهافشانی طبیعی ،موجب تراکم پوش

گیاهی میشد.

 .8نظارت قرقچی بر تهیه سوخت اهالی به نحتوی کته در فصتل پتاییز تنهتا اجتازه
استفاده از سرشاخه های گون را داشتند و کندن ریشته آن و حتتی هترس آن در منتاطق
سیلخیز ممنوع بود.
 .4کاشت محصول در زمینهای شیبدار و سیل خیز ممنتوع بتود و قرقچتی متوارد
تخلف را به کدخدا گزارش میکرد.
 .5به منظور جذب بهتتر آب در زمتین و جلتوگیری از تخریتب ختاک ،زمتینهتای
زراعی دارای شیب مالیم ،به صورت افقی شخم زده میشدند.
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 .7در مرتعهای ضعیف ،تا زمان بذردهی و احیای مجدد آن ،چرای دامها قدغن بتود
 .7تا حد امکان از بذرهای غنی و بادوام مثل «قارایونجه» بهره برده میشد.
 .3در فصل پاییز ،در بخ هتایی از زمتینهتای شتیبدار ،بته صتورت دستتجمعی
کانالهایی افقی حفر میشد تا جذب آب در زمین تستهیل و از شستت و شتوی ختاک
جلوگیری شود.
 .3زمینهای زراعی واقع در دره های کوچک در فصل بهار در قالتب یتاریگری ،بته
صورت داش دووار گدیوار سنگی سنگچینی متیشتد؛ بتدین نحتو کته پشتت دیتوار،
سنگ ریزه و چند الیه گون و شاخ و برد می ریختند تا ضمن جلتوگیری از آستیب بته
سم دامها ،روی

علفها و درختچهها را تسهیل و استحکام دیتوار را تضتمین کننتد و

جریان تند آب و گل و الی را کنترل نمایند.
 .20به منظور جذب بتی

از حتد آب در درههتا و کنتار رودخانتههتای کتمعمتق،

درختهای سنجد ،گز و نوعی بید که تناور نمیشد ،کاشته و هر ساله هرس میشد.
 .22صاحبان زراعی مجاور بستتر رودخانتههتا ،بته وستیله ستهپایتههتای چتوبی و
سرشاخه درختان و سنگهای بزرد ،دیواره میساختند تا از طغیان ستیل رودخانته بته
مزارع جلوگیری کنند.
 .21به وسیله نهرکشی ،آب سیل را در آبگیرهتای طبیعتی موستوم بته گتول ذخیتره
میکردند و به افزای  ،ترمیم و الیهروبی هرساله نهرهتا اهتمتام متی ورزیدنتد .گرزاقتی
چالگر ،کیوی2835 ،
در مناطق خشک و بیابانی نیز نیاکان ما از راههای ذیل از سیل بهرهبرداری میکردند:
 .2استفاده از سیالب به طور مستقیم با بستن بند و زراعت موسوم به بندساری.
 .1مهار سیالب و هدایت آن به وسیله کانالهایی بتا شتیب کتم گ1تتا 4درصتد بته
زمینهای مجاور کشت به منظور افزای
مراتع و جلوگیری از فرسای

محصتول دیتم و غنتی شتدن پوشت

گیتاهی

خاک.

 .8ذخیره سیالب در زمینهای دیم برای کشتت آینتده ،بتویژه زمینتی کته بتر روی
رودخانه سد بسته نشده بود گکردوانی252 :2878 ،ت255

شماره  95زمستان 8951

و در هنگام درو به منظور دانهافشانی طبیعی ،علفها از سوی زارعین سر زده میشد.
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در مناطق پرباران مانند مازندران نیز ،شالیکاران بتا احتداث استتخرهایی موستوم بته
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«عَن نون» یا «آببندان» ،به ذخیره سیالبها ،برای کشاورزی در ماههای گرم و کمباران
میپرداختند و امروزه از آبگیرها ،بترای پترورش متاهی و شتکار پرنتدگان مهتاجر نیتز
استفاده میکنند گفرزانه43 :2833 ،تت . 50زابلتیهتا هتم بترای بهترهمنتدی از رودخانته
هیرمند ،همهساله با استفاده از شاخه درختان گز ،بندهای کوهتک و زهتک را بازستازی
می کننتد گکوهستتانینتژاد . 201 :2832 ،اهتالی مجتن شتاهرود نیتز بته وقتت طغیتان
رودخانههای پیسار و پیشده ،در محل هتای مشخصتی از رودخانته و بیشتتر در درههتا،
تپههایی از خاک موسوم به «تَرکینَز» ایجاد میکننتد گنصتیری و استمعیلی. 83 :2833 ،
اهالی جندق نیز از قدیم ،در ابتدای مستیل در کتوههتا ،ستدی بترای ذخیتره آب بتاران
تدارک میدیدند؛ به نحوی که آب سد پس از سرریز شدن در مادرچاه قنات میریختت
گحکمت یغمایی . 81 :2870 ،بیرجندیها نیز با اتکا به پوش

گنبتدی خانتههتا و نیتز

شیب تند کوچهها ،خود را از آسیب سیل در امان میداشتند .گرضایی57 :2832 ،ت53
آیینهای بارانبندی و سیلبندی

گونهشناسی مراسم باران بندی بسیار متنوع است و در برخی موارد ،چندین رسم بته
شکل پیچیده با هم ترکیب شده و همین طبقهبندی آنها را به لحاخ شکلی و محتوایی بتا
مشکل مواجه ساخته است .با مرور کلی آیینهای بارانبندی و تطبیق آنها بتا آیتینهتای
بارانخواهی ،شباهتهای بسیاری را به لحاخ عناصر دخیل در مراستم گعروستک ،آش،
کله خر ،آدمک و ...و محتوا گجانپنداری اشیاء ،حرمتتشتکنی و عصتیان و تحریتک
غیرت خدایی ،پیمان بستن افراد بانفوذ اجتماعی ،دعا و نیای  ،ارتباط بتا استطورههتا و
الهه های آب و باران و ....می توان مشاهده کرد گنک :جعفتری ،ج11 :2832 ،1تت . 2در
ادامه ،بر اساس ساختار ،پرتکرارترین آیینها توصیف میشوند:
 .1چهلکچل :پربسامدترین آیین بارانبندی و سیل بندی در گستره ایران کته اغلتب
از سوی زارعان به منظور جلوگیری از زنگ گرفتن محصول و عقب افتادن کشت انجام
می گیرد ،نوشتن کاغذ یا گره زدن ری سمان یا چهتل ترکته ،بته نتام چهتل کچتل استت.
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عمومی ترین شکل اجرای این آیین به این ترتیب است که نام چهتل کچتل زنتده را بتر
دارند با پاک شدن اسامی ،باران بند میآید .در اغلب مناطق نیز شخصی با چتوب چهتل
کچل را میزند و فردی دیگر چهل کچل را ضمانت میکند به امیتد آنکته هتوا مستاعد
شود گپورکریم223 :2847 ،ت . 210در دومین شیوه ،با نام بردن چهل کچل ،به ریسمانی
چهل گره زده میشود و آن را زیر باران قرار میدهند .در شیوه سوم ،چهل نی یا ترکه با
ریسمان بسته می شود و بتا چتوبی آن را متیزننتد و کستی آنهتا را ضتمانت متیکنتد.
گحسنپور ،مسجد سلیمان2847 ،
 .2چهل قاف :در برخی مناطق همچون دماوند اگتر از نوشتتن چهتلکتل نتیجتهای
حاصل نشود ،چهل «ق» را بر کاغذی می نویسند و به درختت یتا دیتواری رو بته قبلته
میآویزند .گمالابراهیمی2847 ،
 .3فیضطلبی :در بسیاری از آیینها ،گروهی از کودکتان و نوجوانتان بته در منتازل
می روند و با خواندن اشعاری هدیه طلب میکنند ،اگر فیض آنها داده شود صاحبخانه را
دعا می کنند و اگر نه ،اشعاری در مذمت ایشان میخوانند .فتیضطلبتان هتدایای جمتع
شده را یا بین خود تقسیم میکنند یا از آن آش نذری میپزند و بین اهالی یتا نیازمنتدان
تقسیم میکنند .در بارانهای سیلآستا ،شتکلهتای متنتوعی از طلتب فتیض در منتاطق
مختلف ایران ،بویژه نواحی البرز ،مازندران ،گیالن ،گرگان و کرج اجرا میشود که آنهتا
را به لحاخ شکلی میتوان در دستههای زیتر قترار داد :شتعرخوانی ،عروستکگردانتی،
آدمکگردانی ،مشتعلگردانتی ،ستیاهگردانتی یتا عتروسگردانتی ،اثاثیتهگردانتی و کلته
اسبگردانی.
 .4دعا و نیايش :در اغلب گزارش های فرهنگیاری ت کید شده است اگر چهلکل یتا
دیگر آیین ها افاقه نکند ،به خواندن نماز و عبادت روی میآورند .در بیشتتر متوارد نیتز
اعمال عبادی با جلوههای آیینی درآمیخته است و در متوارد معتدودی صتورت نیایشتی
صرف دیده می شود .خواندن نماز آیتات گقیصتری 74 :2832 ،و برپتایی روضته ،اذان
بیهنگام گفتن ،ترانههای دعاگونه بانوان و دعانویسی گونههای مختلف دعا و نیای
منظور بندآوردن بارانهای شدید است.

بته
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روی کاغذ مینویسند و به درخت میبندند یا در ناودان زیر باران قرار میدهنتد و بتاور
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 .5خیس کردن با باران :اگر چه در تمامی آیینهای بتاران بنتدی ،ختیس کتردن بتا
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باران ،اصلی تقابلی است ،اما به لحتاخ شتکلی متواردی کته در ذیتل ایتن گتروه قترار
می گیرند ،شکل آیینی پیچیده و طوالنیمدت ندارنتد .بترای مثتال در اغلتب منتاطق بته
منظور سیلبندی« ،انبر نان»« ،سیخ کباب» یا «میل تنور» را به کوچه ،زیر باران میاندازند
گاحمدی ،مشکینشهر2850 ،؛ ساعدی82 :2854 ،؛ صالح ،اراک . 2857 ،اهالی اقلید نیتز
«سهپایه آهنی» که دیگ را روی آن بار می گذارند ،از طرف قبله به خانه خود میآویزند.
گخدامی2854 ،
 .6شیالنکشی :در جوستان طالقان ،در مسجد جمع میشوند ،قرآن سر میگیرنتد و
دعا می خوانند و کدبانوهای ده هنگام ظهر هر کدام مجمعهای غذا به مسجد متیبرنتد و
مردها پس از دعا ،غذا صرف می کنند و مهم نیست که غذای تتوزیعی از آن چته کستی
میشود گحیدری . 2847 ،آملیها نیز بدینمنظور «آششالن» و متردم الهتو کالردشتت
«آش شیر» میپزند .گمصطفایی2851 ،؛ صفدری2843 ،
 .7تبرزنی :در گنجیمحله هشتپر تال  ،دختر یا پسر ایلِکی 2خانواده با تبر هفتتبتار بته
زمین میکوبد و این اشعار را میخواند« :ه

ه

من نَهنَه عَین ایلِکیم /باش قاراتولِکِستییم/

گَرمیجین قَنَتین کَسدِم» 1گصمدیناوان . 2855 ،در دیگر مناطق گیالن این عمل با بیتل ،داس
یا کلنگ و با تعداد ضربات متفاوت انجام میگیترد .گبخشتی ،بنتدرانزلی2851 ،؛ جعفرنتژاد،
خمام2853 ،؛ حسینزاده اشکیکی ،خمام2843 ،
 .8بارانبندی با عروسک :در قلعه ستید رامهرمتز ،بتر تتن عروستکی چتوبی لبتاس
می پوشانند و آن را برای چند روز زیر نتاودان ختاک متیکننتد و بعتد از موعتد مقترر،
عروسک را بیرون می آورند گحسینی . 2851 ،بهبهانیها این کار را با عروسک بارانبنتد
سیاهپوش انجام میدهند .گامانی2852 ،

 .2فرزند ارشد خانواده که فرزندی پی

از آن فوت نشده باشد.

 .1به درگاه تو ناله می کنم ای خدا من ثمره نخستین پدر و مادر هستم و روباه سیاهسر و سیاهموی مادرم هستتم .ای بتاد و ای
توفان بال و پر تو را بریدم و شکستم آرام بگیر.
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 .1قربانیکردن :در درسجین ابهر ری ستفیدان ،صتورتی موستوم بته نَظَتر درستت
گوشت آن را بین فقرا به تساوی تقسیم میکنند .گعزیزخانی2857 ،
جمعبندی

در کتب مقدس از جملته در قترآن و وندیتداد و نیتز کتتب تعبیتر ختواب و کتتب
عجایبالمخلوقات از سیلهای مختلف و فلسفه وقوع ایتن پدیتده یتاد شتده استت .در
کتاب های تاریخی و جغرافیای تاریخی نیز ،گزارشهایی از سیلهای مهیب طول تتاریخ
منعکس شده است تا آنجا که برخی سیلها مبدأ تاریخ محلی قرار گرفتهانتد و متردم آن
سال را با آن واقعه به یاد میآورند .سیل در گونههتای مختلتف ادب شتفاهی از جملته،
قصه ،نفرین ،دعا ،چیستان و بومیسرودهها و ...انعکاس یافته استت و بتی

از همته در

مثل ها و زبانزدها نمود دارد .در گاهشماری عامه ،پی بینتی ستیل بتر پایته نشتانههتای
طبیعی گگیاهی ،حیوانی و نجومی استوار است و به دنبتال آن ،راههتای عامیانتهای نیتز
برای مقابله با آن تدبیر کردهاند .سیل عتالوه بتر مضترات فتراوان ،در منتاطق کتمبتاران
ت مینکننده منابع آبهای زیرزمینی است .جنگلکاری ،مرتعکاری ،جلتوگیری از چترای
احشام ،احداث ستدهای خشتکهچتین ،تعیتین بستتر رودخانتههتا ،الیروبتی قنتاتهتا،
مقاوم سازی خاک و تقویت پوش

گیاهی از جمله فناوریهای مرتبط با ستیل از منظتر

فرهنگ متردم استت .چهتلکچتل ،چهتلقتاف ،انتواع فتیضطلبتی ماننتد شتعرخوانی،
عروسکگردانی ،آدمکگردانی ،مشعلگردانی ،سیاهگردانی یا عروسگردانی ،اثاثیهگردانی
و کله اسبگردانی ،دعا و نیای  ،خیس کردن اشیای آهنی با باران ،شیالنکشی ،تبرزنتی
و قربانی کردن از جمله مهمترین آیینهایی هستند که به منظور بارانبندی و سیلبنتدی
انجام میشود.
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میکنند؛ به این نحو که از اهالی پول متی گیرنتد و بتا آن گتاو یتا گوستفندی قربتانی و
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ت شیل ،لیدی گ . 2871خاطرات لیدی شیل .ترجمه حسین ابوترابیتان .تهتران :نشتر
نو.
ت طاهری بهبهانی ،محمدطاهر گ« . 2872کمتوجهی به خطرها و زیتانهتای ستیل در
ایران» .آبادی .ش  ،4صص 47ت.43
ت عباسی ،اسماعیل گ . 2837آبنامه تهران .تهران :دفتر پژوه های فرهنگی.
ت عبدلی ،علی گ . 2838قصهها و مثلهای تالشی .رشت :بلور.
ت عظیمی دوبخشری ،ناصر گ . 2835جغرافیای طبیعی گیالن .رشت :فرهنگ ایلیا.
ت فرزانه ،حمیده گ« . 2833آببندان؛ شیوه ستنتی ذخیترهستازی و استتفاده بهینته از
آب» .فصلنامه فرهنگ مردم ايران .ش 23و ،23صص 43ت.77
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ت فرهادی کمرهای ،مرتضی گ2871الف « .باران در فرهنگ و گوی

سیرجان و چند

ت تتتتتتتتتتتتت گ 2871ب « .وا گان و اصطالحات ،آیینها و باورها و تقویم آب و
هوایی در فرهنگ و گوی

کمرهای» .مجله فروهر .ش .5

ت فزونی استرآبادی ،میرمحمد هاشم بیگ گ . 2813بحیره .به کوش

عبتدالکریم بتن

عباسعلی قمی تفرشی ،چاپ سنگی.
ت فقیهی ،علیاصغر گ . 2857آل بويه و اوضاع زمان ايشان با نموداری از زنـدگی
مردم در آن عصر .تهران :صبا.
ت فووریه ،رار گ . 2833سه سال در دربـار ايـران .ترجمته عبتاس اقبتال ،تهتران:
شرکت سهامی چاپ و انتشارات کتب ایران.
ت قنبری عدیوی گ« . 2837آفرین و نتاآفرین در فرهنتگ متردم بختیتاری» .فرهنـگ
مردم ايران .ش  ،22صص 73ت.33
ت قیصری ،عیسی گ . 2832فرهنگ عامیانه ماهشهر .تهران :سمیر.
ت کردوانی ،پرویز گ . 2878منابع و مسائل آب در ايران .ج  ،2تهران :آگاه.
ت کوهستتانی نتژاد ،مستعود گ« 2832آب هیرمنتد ،منتافع ملتی در قربانگتاه روابتط
منطقهای» .تاريخ روابط خارجی .ش  ،22صص 38ت.247
ت الیارد ،سر اوستین هنتری گ . 2877سفرنامه اليارد يا ماجراهای اولیـه در ايـران.
ترجمه مهراب امیری .تهران :وحید.
ت لردکرزن ،جرج .ن گ .)2843ايران و قفـیه ايـران .ترجمته غ .وحیتد مازنتدرانی.
تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
ت مراغی ،عبدالهادیبن محمدبنمحمودبن ابراهیم گ . 2833منافع حیوان .به کوشت
محمد روشن .تهران :بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار.
ت مشایخی ،حبیباهلل گ . 2830نگاهی همهسويه به تنکـابن .تهتران :انجمتن آثتار و
مفاخر فرهنگی.
ت معین ،محمد گ . 2831فرهنگ فارسی معین .ج  ،1تهران :سیگل.

شماره  95زمستان 8951

شهر پیرامون» .مجله فروهر .ش 7و  ،7صص 71ت.30

24فصلنامه فرهنگ مردم ايران

ت ت مکتتارم شتتیرازی ،ناصتتر گ 2873تفســیر نمونــه .ج 27و  ،23تهتتران :دارالکتتتب
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االسالمیه.
ت مهرآفرین ،رضا گ« . 2832زرنگ در قرون نخستین اسالمی» .تاريخ اسالم .ش ،22
صص 22ت.241
ت میرگلو ،جمال گ« . 2852اراده آهنین رضتا شتاه کبیتر» .خـاطرات وحیـد .ش ،7
صص 204ت.207
ت میرمحمدی ،حمیدرضا گ . 2873جغرافیای خوانسار .ج  ،2قم :سلمان فارسی.
ت میرنیا ،سیدعلی گ . 2873فرهنگ مردم (فولکلور ايران) .تهران :پارسا.
ت ناصرالدینشاه گ . 2832سفرهای ناصرالدينشاه به قم .به کوش

فاطمته قاضتیها.

تهران :سازمان اسناد ملی ایران.
ت ناظم ،رزا گ« . 2837ستیل لَتف نهاونتد؛ بازکتاوی استناد و ختاطرات» .فرهنگـان.
ش 13و  ،80صص 74ت.201
ت نجفی آشتیانی ،ابوالقاسم گ . 2835نیمنگاهی به آشتیان .تهران :منشور امید.
ت نصیری ،معصومه؛ اسمعیلی ،مریم گ . 2833مجن؛ بهشت پنهان .تهران :پردازشگران.
ت نفیسی ،علیاکبر گ . 2810فرهنگ نفیسی .ج  ،8تهران :شرکت سهامی چاپ رنگین.
ت ورجاوند ،پرویز گ . 2877سیمای تاريخ و فرهنگ قزوين .ج  ،2تهران :نی.
ـ ونديداد /وی .دَئِو .داتَه گ . 2835ترجمه و پتژوه

هاشتم رضتی ،ج  ،2تهتران:

بهجت.
ت هدایت ،صادق گ . 2841نیرنگستان .تهران :امیرکبیر.
ت همایونی ،صادق گ . 2871افسانههای ايرانی .شیراز :نوید شیراز.
ت هویدا ،رحیم گ« . 2854معرفی شهر تاریخی گمشده اوجان» .بررسیهای تاريخی.
ش  ،53صص 222ت.241
ت یوسفی ،فریده گ . 2833فرهنگ و آداب و رسوم سوادکوه .ساری :شلفین.
گزارشهای فرهنگیاران واحد فرهنگ مردم مرکز پژوهش و سنجش صداوسیما
ت آشوری ،منصور ،جونقان ،مزدج ،فارسان ،چهارمحالوبختیاری2854/21/8 ،
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ت احمدی ،مرسل ،قورتتپه ،مشکینشهر ،اردبیل2850/2/15 ،
ت باقری میمندی ،حسن ،میمند ،کرمان2852/4/7 ،
ت بخشی ،احمد ،گورابخیر ،بندرانزلی ،گیالن2851/21/1 ،
ت پورکریم ،ابوالقاسم ،اوغان ،مینودشت ،گلستان2843/1/1 ،
ت جعفرزاده دستجردی ،مصطفی ،کهک ،قم2835/21/20 ،
ت جعفرنژاد ،سیدمحمد ،معافمحله ،خمام ،گیالن2853/5/3 ،
ت جهانی برزکی ،زهرا ،برزک ،کاشان ،اصفهان2835/21/20 ،
ت حسنپور ،حسن ،دشت اللی ،مسجدسلیمان ،خوزستان2847/3/10 ،
ت حسینزاده اشکیکی ،یحیی ،چوگام ،خمام ،گیالن2843/20/27 ،
ت حسینی ،سید جابر ،قلعهسید ،رامهرمز ،خوزستان2851/22/23 ،
ت حیدری رودباری ،شعبانعلی ،نصیفحی ،رودبار ،گیالن2854/20/18 ،
ت حیدری ،جواد ،اصیلآباد ،شهریار ،تهران2847/22/21 ،
ت خدامی ،عیناهلل ،اقلید ،فارس2854/22/5 ،
ت درجزنی گسعادت  ،نقی ،خوانسار ،اصفهان2873/3/17 ،
ت رزاقی چالگر ،مطلب ،کوثر ،کیوی ،اردبیل2835/21/20 ،
ت صالح ،جواد ،خنداب ،اراک ،مرکزی2857/22/27 ،
ت صفدری ،محمدعلی ،الهو ،کالردشت ،مازندران2847/1/21 ،
ت صمدی ناوان ،عزیزاهلل ،گنجیمحله ،هشتپر تال  ،گیالن2855/7/17 ،
ت صمدی ،حسین ،خضری دشت بیا

 ،خراسان جنوبی2835/21/20 ،

ت عزیزخانی ،منوچهر ارسجین ،ابهر ،زنجان2857/8/15 ،
ت مصطفایی ،مصطفی ،آمل ،مازندران2851/3/27 ،
ت مالابراهیمی ،غالمعلی ،دماوند ،تهران2847/1/1 ،
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ت امانی ،غالم ،بهبهان ،خوزستان2852/7/23 ،

