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چکيده
توزيع زماني ومكاني نامناسب بارش درايران سبب شده است تا ساكنين اينن منرز وبنوا بنا دحنت وت اسنيت ياصني ي ينر
شرايط احليمي ودرك رفتارها و نوسانهای آب وهوايي ،زمان وحوع بارشها ،كشف راههای يش يابي زمنان وحنوع بارنند ي
باشند .منظم سايتن اين كشفيات درچهارچوب تقويمي ياص احلنيم ترربني ينود وهماهننخ سنايتن زنند ي وفاا يتهنای
يويش با اين تقويم احليمي ومديريت زماني طول دوره كوتاه و رنوسان بارش جهت بهره برداری بهينه وتنداكرری درزميننه
م ائل كشاورزی ،ذييره سازی سويت وآذوحه ،هن امه كوچ وجابرايي های فصلي ،ذيينره آب درمكانهنا وشنرايكي كنه
امكان بهره برداری از آن درفصل يشك وبدون بارش وطوالني سال صورت رفته اسنت .هندا از اينن تققينج توجنه بنه
شرايط احليمي و ردايتن به ترربيات ارزشمندی است كه سينه به سينه منتقل و به باورهای فرهن ي مردا هرمنكقه مبدل شنده
اند .يا ي از كف نخواهد بود كه اه اهي با كنكناش دراينن باورهنا وآداب وسننن فرهن ني واجتمنابي وتكبينج آنهنا بنا
ترربيات بلمي ونوين و اه روشها ومد های مقاي ه آماری صقت ويا تداحل ميزان دحت اين ترربيات را بنه بوتنه آزمنايش
كشيد ودرك روشن تری از حوه تفكر و تاقل تشخيص ن ل های ذشنته را بندون دردسنت داشنتن ابنزار وادوات سننرش
و يش بيني توادث احليمي بدست آوريم كه اه با ردايتن به اين امور موجبات تارب وتق ين مان بران يخته يواهد شد.
از نتايج تققيج مقاي ه جنخ چارچار با بارشهای ثبت شنده ينك دوره ن نبتاو طنوالني  83سنال مشنخص شنده كنه در09
درصد سا های دوره آماری همراه با بارش وشرايط تقويم احليمي – فرهن ي مردا منكقنه منورد مكا انه بنوده اسنت .در بقينه
موارد نيز همب ت ي حابل حبو ي بين موارد سنتي با داده های آماری وجود دارد.
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مقدمه

مقيط طبياي يا طبيات دارای هدا ،نظم و هماهن ي بكئني و يكننوايتي اسنت .بندين
ماني كه اتفاحات يا رويدادهايي كه در طبيات رخ مي دهند يارج ازاين حابده ني تند .تا
زماني كه تغييری در ويژ يهای اين مرموبه بوجود نيايد به فاا يت ينود ادامنه يواهند
داد .اما زماني كه با ديا ت ان ان تغييراتي دربريني از ويژ يهنای طبيانت بوجنود آيند
بريي يصوصيات آن نيز دچار تقول مي ردد.
يكي از يصوصيات طبيات نظم وتوا ي زماني و مكاني ريدادها است بدين شنكل كنه
ريدادها يا ديده های ساالنه با تداحل تغييرات در يك دوره زمناني روی يواهنند داد.
اين تا ت تا هن اا تاثير جدی ان ان بر طبيات تكمفرما بوده اسنت بكنوری كنه ان نان
حرون ذشته از چ ون ي تغييرات كامالو آ ناه بنوده و بنه ترربنه دريافتنه بنود كنه چنه
اتفاحاتي و در چه زماني رخ يواهند داد .ان ان انديشمند زمان را به بخشهايي به ناا سال ،
فصل ،ماه و روز تق يم نمود و هركداا از رويدادها را در يكي از اينن بخشنها حنرارداده
ب ونه ای كه مي دان ت در كداا مقكع زماني ميباي ت منتظر چه رويندادی باشند تنا بنا
توجه به رويداد مورد نظر آماد ي بريورد با آنرا داشته باشد ،شيوه های زند ي ذشته
غا باو متاثر از چ ون ي و زمان وحوع اين رويدادها بوده است.
باورهای باميانه در واحع مرموبه ای از دانش ها وابتقادات ورفتارهای روهي از مردا
است كه ماموالو با موازين بلمي ومنكقي ساز اری ندارد وتوجه به اينن باورهنا از نظنر
تفظ ميراث ارزشمند فرهنخ باميانه جامانه رنروری بنظنر مني رسند .از آنراكنه آب
وهوا نقش اساسي در زند ي دارد ومي تواند نقوه فاا يت وشيوه زند ي مردا را تايين
كند بخشي از باورهای باميانه هرسرزمين طلب باران يا نيش بينني ورنع هواايتصناص
دارد .ان ان برای ساز اری با آب و هوا با شنايت زمان تدوث رويدادها ،فاا يت هايي
ازحبيل ردآوری وذييره سازی غذا ،كوچ و تغيير مكان زي ت ،نناه بنردن بنه غارهنا ،
استفاده از وست جانوران برای تفاظت از رما و سرما ،سايت سر ناه و ...را انراا مي
داده تننا ب ونننه ای يننود را بننا مقننيط هماهنننخ سننازد ميرزايي . 130 :1830 ،موحايننت
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جغرافيايي ياص ايران بر روی كره زمين سبب شده تا اين سرزمين رنمن حنرار نرفتن
درشرايط يشك ونيمه يشك آب وهوايي ،هميشه در ير مشكل كمي بارش وبنه تبنع
آن بقران كمبود آب باشد .با درنظر رفتن اين ويژ ي ذاتي آب وهوايي ايران وارزش
تياتي آب درزند ي همه موجودات زنده وبويژه ان انها ،اهميت توجه بنيش از تند بنه
شرايط وتغييرات آب وهوايي به بنوان منشناء تو يند آب دراينن بخنش از سنياره زمنين
روشن تر و زوا ردايتن به آن را رروری تر مي سازد.
مقدوده مورد مكا اه بخش شما ي شهرستان باغملك دراستان يوزستان اسنت و دارای
 21روستا بوده كه از فرهنخ تقريبا مشنابهي برينوردار ه نتند.از ويژ ني هنای احليمني
منكقه دارا بودن دوفصل يشك ومرطوب است كه فصل مرطوب آن از نيمنه دوا آبنان
شروع و تا اواير فروردين ادامه مي يابد و بيشترين مقدار بارشها در سنه مناه آذر ،دی و
بهمن ريزش مي يابد .بارش تقريباو مناسب در اين منكقه ،كشت ديم را رايج نموده است.
هر ونه نوسان و تايير در بارش يصوصاو در مرتله داشت مقصوالت كشاورزی ،مردا
منكقه را كامالو ن ران مي نمايد و اين ن راني بابث مي شود كه منردا بنه طنرا بريني
فاا يتها برای دريافت باران ،روی آورند .آيين بناران ينواهي هارهار،هاروننك ازجملنه
كارهايي است كه مردا منكقه در طلب باران انراا مي دهند.
بخاطر آنكه اكرر جوامع بشری در مناطج مختلف كره زمين بنا آب وهنوا ارتبناس ب نيار
نزديكي دارند از ذشته های دور ن بت به اين دينده شننايت داشنته انند وبنرای رفنع
مشكالت يود و استفاده از نامات آب وهوا به هن اا كمبنود وينا زينادی آن دسنت بنه
يك سری فاا يتها مي زدند كه اين فاا يت ها اكنون تبديل به فرهننخ آن جوامنع شنده
است  .مكا اناتي در زميننه فرهننخ بامنه يصوصنا در منورد آب و هنوا در كشنورهای
مختلف صورت رفته است .اين مكا اات زوايای ونا ون فرهنخ بامنه بنه را روشنن
مي نمايند از جمله اين مكا اات مي توان ژوهش راني اشاره كرد كه در ارو ا  ،افريقنا و
آسيا در كشورهايي كه حدمت تناريخي زينادی دارنند اشناره كنرد .منك وارا:2918 ،1
1- mak wara
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 03سي تم های دانش بنومي و نيش بنين هنای مندرن هواشناسني را بنه منظنور كشنف
وارتباس آ نها را به دو هدا شننايت وتقلينل نشنانه هنای مقلني هواشناسني و ارزينابي
حابليت ابتماد يش بين های مدرن را مكا انه نمنوده و درفنری اسنتيت افريقنای جننوبي
ب ياری از كشاورزان با استفاده از ترربيات ذشت ان يود احنداا بنه يشن ويي و نيش
بيني سنتي هوا مي نماينند .و و تنو و همكناران 838 :2918 ،1در بخشني از افرايقنای
جنوبي يش بيني ها و يش ويي هايي از كشاورزان را مكا انه كنرده انند كنه در دوره
كشاورزی ب يار استف اده مي شود .اين يش بينني هنا براسناس نشنانه هنايي اسنت كنه از
صورتهای فلكي ،رفتار تيوانات ،نوع و وشش ابر ،شكوفه های طبياني دريتنان ،ظهنور
ونا ديد شدن يزند ان ،مهاجرت ونه هايي از رند ان وب ياری موارد دي نر بدسنت
آمده است .يش بيني ورع هوا شايد مهمترين تكا وی ذهنني بنوده اسنت كنه منردا در
طول سا يان دراز ساي مي كردندبراساس بالئم ونشانه هايي دحت آن را بيشنتر نماينند و
به همين د يل جای يری و تركت صور فلكي هم به بالئم يش بينني ارنافه رديند.
براسنناس باورهننای مننردا يتننواني واري ننكوناس 151 :2990،2منني تننوان بننا اسننتفاده از
تغييرات هالل ماه در روزهای مختلف ورع هوای آينده را يش بيني نمنود و بنه بننوان
يك باور غا ب تغييرات هوا را واب ته به تغيير درفازهای ماه مي داننند .آالبنای:2990،8
 19مردا هميشه به داليل كاربردی ساي كرده اند هوا را نيش بينني كننند .كشناورزان
زمان شروع وياتمه سرما  ،ماهي يران شروع توفان وم افران ج ترو برای يافتن ناه اه
به هن اا ابرناكي آسمان را مي يواهند بدانند .اما تا دانشنمندان يناد ب يرنند كنه چكنور
هوارا يش بيني كنند ،يش ويي ها براساس ترربيات ونشانه هنای هنوايي كنه درتنال
نزديك شدن است صورت مي يرد .اين ترربيات همان فرهنخ باميانه است كه منردا
از آن استفاده مي كنند .واري كو 110 :1008،4تقويم كشاورزی سنتي دركشور يمن را
بررسي نمود .اين تقويم روزهای سال را برمبنای ردش ماه در دايره ا بروج ترسيم مني
1 - Gugulethu&et,all
2- Vaiskunas
3 - allabay
4- varisco
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نمايد .در اين تقويم سال به  23اا زماني چندروزه تق يم مي شود كنه هر ناا شنرايط
جوی ومقيكي ونا وني را دربر مي يرد .بكور مامول كشاورزان از دانش سنتي برای
فهم ا وهای هوا واحليم استفاده مي كنند واز ترربه های سنتي كه از ن ل هنای ذشنته
به ارث رسيده است برای تو يد مقصوالت كشاورزی و دوره های آبياری بهره بنرداری
مي نمايند .مردا بريي از كشنورها توجنه ينود را بيشنتر ماكنوا ورنايت موجنودات
ينناهي وجننانوری روی زمننين و تركننت و تغييننرات آنهننا نمننوده اننند .بننر ايننه مكا اننه
سيوا راكاساا و كاناكارابي 021 :2990،1در تاميل نادو هندوستان  ،يش بيني سنتي هوا
براساس اطالبات بدست آمنده از شايصنهای يناهي ،جنانوری ،تشنرات ،هواشناسني
وستاره شناسي صورت مي يرد .اين مكا انه ينك دوره  09سنا ه تناميلي كنه مكنابج بنا
 1080-1005ميالدی است را دربرمي يرد .نمودارهايي برای مقاي ه يش بيني سنتي بنا
يش بيني بلمي هواشناسي ارائه داده كه نشان دهنده دحت نظر نيش بينني سننتي در آن
منكقه مي باشد .در ايران نيز مكا اات زيادی در فرهنخ بامه صورت رفتنه و از جملنه
اين مكا اات بخشي نيز به يش بيني و و باورهای مربوس به آب و هوا ايتصاص دارد .از
جمله فرهادی 02 :1811،درمكا اه يود آورده است كه باران به موحع از ديد اه مردا
وبه ويژه روستاييان رتمت ا هي است وباران بخت و احبنال آننان اسنت .بنه همنين د ينل
است كه كشاوران ودامداران ما هميشه به آسمان چشم دويته و با تماا هنوش وتنواس
يود وترربه نياكانشان متوجه ابر وباد و مه ويورشيد ه تند .در اين تال و هواست كنه
دانش هواشناسي بواا شكل رفته وترربيات چند هزار سنال بنر نرد آن انباشنته شنده
است .ا لي و باا ينانيكي 52 :1810،درتققيقني درشنمال يراسنان يرامنون احلنيم و
فرهنخ ان ورداری فته اند كه آمويته باغداران در طول حرنها برای مبارزه بنا سنرمای
بيش از تنوان يناه بنه كمنك آنهنا مني آيند .فندايي 48 :1835 :،موحاينت جغرافينايي
وورايت احليمي ايران به ونه ای بوده كه در بريي از سا ها احدامات غلبه بنر كنم آبني
كارساز نبوده وميزان بارند ي آنقدر كم بوده كه موجب يشك نا ي مني شنده وچشنم
1- Sivaprakasam& Kanakarabai
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ان ان ها به آسمان بوده تنا بتواننند از آب تاصنل از بارنند ي بنه كشناورزی بدردازنند.
ا لي وجال ي 185 :1815،احليم تاثيری ش را برفرهنخ ان ان داشته و دارد .درطنول
تاريخ ،بشر تالشهای م تمری برای كنترل شرايط احليمي به نفع يود ،ياهنان وجنانوران
موردنياز به بمل آورده است.كوشش ان ان برای م نابد كنردن شنرايط احليمني جهنت
تامين زند ي مرفه تر يكي از جنبه های مهم فرهن ي هر تمدني است .سلقشنوردهقان
وبليراني :1811 ،درفرهنخ بامه مردا باضي توادث به صورت يك موروع م نلم
و ذيرفته شده در مي آيد .برای نمونه مردا يراسان ماتقد ه تند كه درفصل بهار بيشنتر
بارننند ي در روزهننايي كننه شننماره آنهننا از اول فننروردين،رحم يكننان  0دارننند روزهای
شيشه  ،مي بارد .نتايج بررسي نشان مي دهد كه دراكرر موارد فراواني تدوث بنارش در
روزهای شيشه بيشتر از روزهای دي ر است وتفاوت اتتمال بارش اياا شيشه بنا اتتمنال
روزهای دي ر ماني دار است واياا شيشه درشنهرهای مختلنف همزمنان ني نت .هر ناه
طبيات با توجه به شرايط يود از بارش باران دريغ مي كرده و يا بارن بيش از اندازه فرو
مي ريخت مردا برای اينكه اين طل م را بشكنند دسنت بنه انرناا ينك سنری از ابمنل
ميزدند تا شايد آن ورايت نابهنرار از نظر آن شك ته شود و شرايط به روال بادی يود
بر ردد از جمله اين آيين ها باران يواهي و يا بند آمدن باران است در كه در ب ياری از
مناطج كشور وجود داشته و دارد .در مكا انه ای از اينن دسنت نا لي ينزدی و جال ني
 130 :1813،آيين های باران يواهي در نقاس مختلف ايران را بررسي نموده و به ريشنه
يابي آنهادر فرهنخ ايران زمين ردايته اند و د يل وجنود چننين آينين هنايي را رناف
ان ان دربرابر طبيات دان ته كه برای تقوينت روتني ورفنع نيازهنای ينود بنه نيروهنای
ماوراءا كبياه ناه مي برده است .ياده كوه ار 11 :1830،در منكقنه كنا دوش شناهرود
آيين های باران يواهي را مورد مكا اه حرارداد كه دراينن مكا انه اننواع آداب و رسنوا
مردا آن ناتيه را درمواحع تاييردرريزش باران و يا يشك ا ي بررسي كرده است.
نامت طاوسي 211 :1801 ،از آيين های باران ينواهي در ذشنته وتنال رمز شنايي
نموده و ابمال ورفتار هرآيين را اشاره ای به باورهای كهن واساطيری مردا مي داند كه
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از طبيات ونيروهای جادويي مي يواهند در مواحع يشك ا ي وكمني بناران بنرای آنهنا
باران بفرستند .نيازی 51 :1830،ورايت وجاي اه آب در فرهنخ بمومي و مرنل هنای
مردا كاشان را مورد مكا اه حرارداده است .يلات بری يماكي  30 :1835 ،بكور كلي
ياست اه آييني كه همواره باران را طلب مي كند زي ت بوا هايي با باران اندك اسنت.
دراين مناطج شيوه های كشت وكار ،يك ره هوابين است .ياني واب نته بنه بنارش بنويژه
بارش های بهاره است .همين شرايط آب وهنوايي ،اهنامنه احليمني وينژه ای را دراينن
سرزمين ايدار كرده است .آيين باران يواهي نينز بخشني از فرهننخ اينن سنرزمين هنا
است.
داده ها و روش ها

س از مشاهده رويدادهای مشابه در زمانهای طنوالني ،بشنر توان نت ب وننه ای آنهنا را
دسته بندی و منظم نموده به ن لهای بادی منتقل سازد .آنچه در اين مرموبه ردآوری
شده دان ته هايي است كه از ذشته به ما رسيده است و از زبنان رينش سنفيدان روسنتا
شنيده شده تا برای انتقال و ثبت و ربط آنها احدامي هرچند ناچيز صورت ذيرفته باشند
زيرا امروزه ب ياری از جوانان و كودكان از داشتن چنين اطالباتي مقروا ه تند .ان نان
امروز چنان در ير م ائل زند ي روزانه يود شده است كه از ذشته ينويش برينده و
به ماشين ناه برده تا شايد بتواند راه نراتي بيابد ،غافل از اينكه ا نر بنه طبيانت بر نردد
همانند يشينيان يود مي تواند در كنار طبيانت هنزاران سنال دي نر بنا كمتنرين مشنكل
زي ت نمايد ،و ي در كنار ماشين زي تن ،بيخبری از فردای يويش را بدنبال دارد .انتظار
مي رود كه درنتيره بي تفاوتي ،اين اطالبات بتدريج به تاريخ سدرده شوند و هيچ اثنری
از آنها در بين ان انهای امروز باحي نماند.
دراين تققيج از دو روش مصاتبه و ردآوری شفاهي و همچننين مكا انه كتابخاننه ای
برای بررسي و ترزيه وتقليل استفاده رديد .بريني از ابمنال و باورهنايي كنه در اينن
مكا اه از آنها ياد شده است هنوز در بين مردا منكقه رايج مي باشد .يصوصنا در زميننه

06

تحلیلی توصیفی ،آماری از آب و هوا درفرهنگ عامه /....فرهادی ،اورک

تقويم آب و هوايي كه به نوبي مردا مقل از آن استفاده مي نماينند .وبريني از باورهنا
دي ر رواج ندارد و مي توان آنها را از زبان سا مندان شنيد كه در ذشنته ننه چنندان از
آنها استفاده مي شد.
بالوه بر مصناتبه و نردآوری شنفاهي بنرای تكبينج باورهنا و تقنويم آب و هنوايي بنا
واحايت ريدادهای طبياي از آمار و اطالبات اي ت اه های واحع در مقدوده استفاده شد.
مقدوده مورد مكا اه در شمال شهرستان باغملك و هم مرز با شهرستان ايذه واحنع شنده
است كه وسات آن تندود  859كيلنومتر مربنع مني باشند .در اينن مقندوده  4اي نت اه
سنرنده داده های هواشناسي وجود دارد كه ميان ين فاصله افقي آنها از يكدي ر نزديك
به  12كيلومتر مي باشد .دو اي ت اه تبخير سنري در شما ي ترين وجنوبي ترين نقناس و
دو اي ت اه باران سنري در غرب و شنرق مقندوده حراردارنند .آمنار بارنند ي و دمنا از
اي ت اه های تبخيرسنري باغملك وباران رد وباران سنري اي ت اه های چشمه شيرين و
حلاه تل ايذ رديد .از آنرايي كه داده های بدست آمده روزانه بوده اند و روزهايي كه
با توجه به ريدادهای آن به بنوان يك روزياص مارفي شده اند كنامال موحاينت حنرار
يری آن در طول سال مشخص بوده است با داده های روزانه اي ت اه های مورد مكا اه
مكابقت داده شد و در هرسال كه يك يا دو يا سه و يا هرچهار اي ت اه بارش و يا دمنای
ياصي را ثبت كرده اند به بنوان اينكه آن سال در آن روز باران باريده شد مد نظر حرار
رفت .در مرموع سال هايي كه روزهای ياص آن بارند ي ثبت نمنوده بودنند جمنع
نموده و درصد يری شد هم از نظر روز باراني وهم از نظر درصدمقدار بارند ي ساالنه
احداا به مكابقت اين داده ها با مقدوده های زماني مورد نظر نموده ودرنهايت اطالباتي
بدست آمد كه به صنورت جندول ونمنودار در مقا نه ارائنه ردينده انند .اينن مكابقنت
مشخص نمود كه يشينيان تا چه اندازه ن بت به تغييرات يرامنون ينود دحينج بنوده و در
جريان كارهای روزانه يويش ،توادث طبياي را مدنظر داشته اند.
بالوه ب ر داده هايي كه از اي ت اه ها بدست آمد بريي باورها نينز وجنود دارنند كنه بنه
بنننوان يننك اصننكال ينناص بننا ننويش مقلنني بختينناری آورده شننده اسننت كننه بننا
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ذكرتوريقات به زبان فارسي بر ردانده شده اند .بكور كلي اين اصكالتات را مي توان
به سه دسته تق يم نمود :
دسته اول :واژه ها و يا بباراتي كه تق يمات روز  ،ماه و سال را بندنبال دارد و هنر سنال
تكرار مي شوند و نشان ر اين است كه درهرمقكع زماني چه ديده ای رخ مي دهد.
دسته دوا :آنهايي كه به نقوی با يش بيني ورع هوا در ارتباس ه تند.
دسته سوا :آداب و رسوا و ابتقاداتي است كه برای طلب و يا حكع بارش انراا مي شده
است.
تقویم اقليمي فرهنگي منطقه (روزهای خاص)

ببارات و اصكالتات به ترتيب زمان تدوث از ابتدای سال آورده شده اند:
غنش غنشت سي و شش  :ابتقاد بر اين است كه س از ذشنت سني وشنش روز از
ابتدای سال ياني تدود ششم يا هفتم ارديبهشت تتماو بارند ي رخ يواهد داد.
غنش غنشت چهل و نج  :چهل و نج روز از بهار ب ذرد بارند ي اتفاق مي افتد.
ماه ری تون  :اصكالتاو به مرداد ماه فته مي شود بخاطر اينكه در اين ماه دمنای هنوا بنه
تداكرر يود مي رسد و نيز روزها بند يل صنافي آسنمان و نايين بنودن رطوبنت ن نبي
صورت ان انها بر اثر تابش اشاه يورشيد سويته مي شود.
يرما زون  :چهل و نج روز باد از آغناز تاب نتان يانني اواسنط منرداد بخناطر رمنای
شديد فصل رسيدن يرما است و ميوه يرما در اين موحع سال رسيده و آماده مي شود.
چله بزرگ  :چهل روز از ابتدای زم تان تا دهم بهمن را به اين ناا مني يواننند .در اينن
مدت هوا دارای همه تا تهای باراني ،برفي ،سرما و بوران است .بيشترين ترم بارند ي
ساالنه را در اين مدت مي توان ديد .ابتدای آن مصادا با فصل كشت و كنار اسنت .در
ذشته بد يل كشاورزی سنتي واستفاده از ابزار ابتدايي تنا اينان چلنه بنزرگ نينز فصنل
كشت به درازا مي كشيد به همين سبب تماا تا تهای جوی فته شده را به چشنم ينود
مي ديدند و آنرا مس مي نمودنند بنه قنام زمنان طنوالني آن و اغتشاشنات جنوی ،از
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دشوار ترين اياا سال مي باشد .چون در مدت زمان فته شده به ياطر بارند ي و سرما
آذوغه افراد به انتها مي رسيد و دامها نيز بد يل كمي بلوفه روزهای سختي را سدری مني
نمايند ،برای اين كه مي باي ت بيشتر اوحات را در آغل به سنر ببرنند چنه ب نا بنا كمبنود
بلوفه ،جيره بندی غذايي صورت رفته تا بتوان سال را به سالمت به انتهنا برسنانند  .بنه
هرتال اين اياا كه آغاز آن با شب يلدا است بيان كنننده شنب نشنيني هنای طنوالني در
ميان اها ي روستا مي باشد ،كه روزها به كارهای روزمنره ينود رسنيد ي مني نمنوده و
شب زم تاني طوالني را دور هم جمع شده و به باز و كنردن يناطرات ايناا ذشنته و
توادث روزمره مي ردايتند و سر را باضي بازيهای ياص اين اياا مي شدند تا شنب
طوالني زم تان را به سر برند .اين شب نشيني هنا اهنا ي روسنتا را بنه يكندي ر نزديكتنر
كرده ،از اوراع و اتوال يكدي ر آ اه سايته و كمك رساني برای رفع مشكالت را در
ي داشته تا هم ان ب المت سال را به ايان برند.
جنخ چار چار چهار چهار  :چهار روز اياني چله بنزرگ و چهنار روز آغنازين چلنه
كوچك ،هن امه كشمكش بين چله بزرگ و چله كوچك است .چله بزرگ بنه يناطر
ايان يافتن بمر طوالنيش تارر ني ت آنرا از دست بدهند و چلنه كوچنك هنم منتظنر
تقويل رفتن روز ار است .اين تقابل و كشمكش موجب بروز يك ری از رويدادهای
جوی يصوصاو بارند ي ميشود .طوفانهای همنراه بنا ربند وبنرق ،بارنند يهای كوتناه و
شديد ،ابرهای سريع و تيره ،بادهايي درهم كه هر چند وحت يكبار تغيير جهت مي دهنند
از نشانه های جنخ چار چار است.
چله كوچك :اصكالتاو چله فته مي شود و ي مدت آن بي ت روز بيشتر ني ت .س از
جن ي سخت با چله بزرگ سرانراا با چريش كره زمين و تركنت رو بنه جلنو زمنان،
چله كوچك يروز شته و زماا امور را بدسنت مني ينرد .در چلنه كوچنك تغيينرات
جوی زيادی وجود دارد كه تتي شديدتر از چله بزرگ مني باشنند امنا بمنر آن كوتناه
است ،چون بمر چله كوچنك كنم اسنت بيشنترين فشنار را وارد مني نمايند تنا سنرما و
بارند ي بيشتری را ايراد نمايد بكوری كه فته مي شود .اين شدت و تندت بنرای از
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بين بردن سا مندان است و يا آنها را هرچه بيشتر در كنار اجاحها ن ه دارد و اجازه ندهند
كه بيرون بيايند مرسوا است كه چله كوچك به چله بزرگ مي ويد تينف شند كنه
من جای توني تم و رنه همه ان ان ها را نابود مي كردا و ي من هم بمر كوتاهتری دارا
وهم شت سرا بهار فرا ميرسد ،و نامتهای يداوند زياد مي شوند ،س هرحدر هم فشار
وارد نمايم نمي توانم ان ان را از ای درآورا.
ششه دا و :زمان آن از اول اسنفند تنا ششنم اسنفند نس از ياتمنه ينافتن چلنه بنزرگ و
كوچك است .به نقل از آنچه ريش سفيدان روستا فته اند بلنت نام نذاری آن بندين
حرار است كه در زمان يامبر ص يرزني دا ويي زند ي مي كنرد كنه تاندادی شنتر
شش نفر داشت در اياا چله به م افرت مي رود و وحتي از سفر برمي ردد متوجه مني
شود در مدتي كه او در سفر بوده شترهايش نتوان تند جفت يری نمايند جفت ينری
شتر در زم تان هن امي كه هوا ب يار سرد است انراا مي يرد و هوا نيز رو بنه رمني
ذاشته ،ازين بابت ن ران رديدكه مبادا شترهايش جفت يری ننماينند و نتواننندبرای
سال باد بچه ای بدنيا بياورند .يدمت يامبر ص رسيد و مشكل يويش را برض نمنود
و از وی يواست دبايي نموده تا هوا سرد شود  .يامبر نيز يواسنته ينر زن را اجابنت ،و
به در اه باريتاا ي دبايي نمود يداوند نيز دبای يامبر را استرابت فرمود ،ب ونه ای كه
هوا به مدت شش روز چنان سرد رديد كه كم سنابقه بنود و در مندت اينن شنش روز
باران ،سرما و باد و بوران موجب رديد كه شترهای يرزن كنه شنش نفنر بودنند روزی
يكي از آنها جفت يری نمايند و يرزن را از ناراتتي بدر آورند.
ور كوركورك كركس  :س از ششه دا و به مدت سه روز باد و باران به نهايت شدت
يود مي رسند بكوريكه بابث مي شنود كوركنورك هنا از مقنل ينود ينارج شنده و
بدنبال يك ناه اه را و مكمئن ب ردند تا از سرما و باران تلف نشوند .ور ياني ييس
و آبكش شده و بر اثر اين ييس شدن سرمای شديدی بارض ردد.
شصتم :ايان بهمن مناه كنه شصنت روز از فصنل زم نتان طني شنده در اينن هن ناا بنه
شار فته مي شود:
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شصتم شك تم
ياني هردو چله بزرگ و كوچك به اتماا رسيده و چيزی به ايان زم نتان بناحي نماننده
است به نوبي بالمت اميدواری است برای ك اني كه در طول فصل سرد فشار زيادی را
تقمل كردند ،با اين اميدواری ،روزهای سخت آينده را هم مي توانند تقمل نمايند زيرا
س از آن بهار فرا مي رسد.
هفتادا :نشان ر اين است كه زم تان از ای در آمده و بنقريب بهار از راه مي رسد و بنه
تا ت شار مي يوانند:
هفتادا افتادا
كاسه شورون :سه روز مانده به بيد نوروز بناا برفه ماروا اسنت كنه در اينن سنه روز
برای حرائت فاتقنه جهنت آمنرزش رو در ذشنت ان ينوراكي هنايي از حبينل شنير و
يرمای سرخ شده در روغن و نيز تلوا با آرد ندا آمناده مني كردنند و بنه ياننه هنای
هم ايه ها مي بردند تا فاتقه بخوانند ،ابتقاد بر اين است كه برای ش تن ظروفي كه اين
غذاها را با آنها درست كرده و توزيع نموده اند بارند ي اتفاق مي افتد و اينن بارنند ي
مخصوص ش تن ظروا برفه است.
پيش بيني سنتي آب وهوا

واژه ها ،تاالت و اصكالتات يش بيني ورع هوا
 -آفتاب داغ وسوزان در زم تان نشانه بارند ي در سابات آينده است. -هوای سرد نويد آسماني صاا و بدون بارش را مي دهد. -هر اه در اطراا يورشيد و ماه ها ه يرمن مانندی حرار ب يرد نشنانه تغيينرورع هوا و اتتماالو تواا با بارند ي ميباشد.
 -هر اه هن اا غروب و شب سنه ينا چهنار ننوار حرمنز رننخ در سنمت حبلنهديدار شود نشانه توفان شديد و ت رگ است.
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 -چنانچه ابرهای صبق اهي حرمز رنخ باشند بارند ي بدنبال يواهند داشت. -ا ر ابرهای شام اه حرمز باشد هوا صاا و آسمان بناری از هر وننه ابنریيواهد شد.
 -باد چپ كه در روستای مورد مكا اه همان باد جنوب غربي است بارنند يبدنبال يواهد داشت.
 -باد شمال ا ر وزيدن رفت نبايد انتظار بارند ي داشت. -هن امي كه وسفندان وشهای يود را تيز كرده و هماننند بنادبزن آنهنا راتركت بدهند باران يواهد آمد.
 -ا ر له وسفندان به هن اا چرا با ترص و و ع ياصي به زمين بچ بند وباشدت مشغول چريدن شوند نشان ر اين است كه در آينده نزديك باران يواهند آمند و
وسفندان چون اتتمال مي دهند كه بارند ي يواهد بود و آنها نتواننند بنه چنرا برونند
تالش مي كنند كه غذای بيشتری بخورند تا ذييره ای برای فردا داشته باشند.
 -در صبح هن اا يارج كردن وسفندان ازآغل ا ر با امتناع آنهامواجه شدهو مربور شوند كه آنها را با زور بيرون نمايند اتتمال بارند ي و توفان شديد وجود دارد
به همين ياطر وسفندان تارر به ترك آغل را يود ني تند.
 -هن امي كه باران مي بارد در بريورد حكنرات بناران بنا آب جمنع شنده درودا ها وچا ه های زمين ،ا رتو يد تبناب هنای درشنتي نمايند بندين مانني اسنت كنه
بارند ي تداوا يواهد داشت.
 -كلنخ نوبي رنده  ،ا ر اين رنده بصنورت دسنته جماني و زنرينروار ازجنوب به شمال تركت بكنند ابتقاد بر اين است كه اين رند ان برای آوردن باران مي
روند.نوع تركت به صورت بدد هشت مي باشد .
آداب و رسوم
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هن اا كاشت و داشت مقصوالت كشاورزی و نيز هن اا سبز شدن ويا مراتل مختلف
رشد مراتع ا ر بارند ي تايير طوالني داشته باشد موجب ن راني اهنا ي روسنتا يواهند
شد .به همين سبب برای برطرا شدن ن راني و بارند ي مردد آئيني وجود دارد كه از
حديم االياا مرسوا بوده و امروزه نيز تا تدودی رايج است كنه بنناا هنارونكي مانروا
است.
هارونكي بدين ترتيب است كه س از تايير ن ران كننده بارند ي بده ای جمع شده و
بننرای انرنناا هننارونكي حننول و حننراری منني ذارننند كننه در روسننتای يودشننان و يننا بننه
روستاهای مراور رفته و با انراا اين مراسم طلب باران نمايند .هن اا فنرا رسنيدن موبند
يكنفر را بانوان كوسه با باسهای مقلي از حبيل چوغا چويا كناله نمندی و چيزهنای
دي ر تزيين ميكنند يك زن و ه بزرگ نيز با يك چوبدستي بدسنت وی داده ،ريشني از
شم وسفند بنا صنورتي آرد زده  ،وشنهايي از كناله نمندی برسنرش ذاشنته و او را
بانوان يشقراول به تركت در آورده و بقيه شت سر وی تركت مي كنند .از اين جمع
يك نفر كي ه بدست رفته تا آردی كه يانواده ها به آنها مي دهنند را ينك جنا جمنع
كرده تا انتهای مراسم همراه يود داشته باشد .مراسم با آماده شدن كوسه و جمنع شندن
بده ای كه حرار است هارونكي را انراا بدهند شروع مي شود .دسته همراه با سر و صدا
و هلهله و صدای زنخ كوسه براه مي افتد و به در تك تك يانه های روستا رفتنه و از
آنها چيزی مي يواهند و شاری مي يوانند بدين مضمون:
هار هار هارونكي يدابزن بارونكي
ساكنين يانه ها نيز كاسه ای آرد به آنهنا مني دهنند ا بتنه حبنل از دادن آرد چنند نفنر از
ساكنين يانه يود را با ظرفهايي ر از آب شت ديوارهای يانه مخفي كرده بنه مقن
رسيدن دسته به در يانه آنها و طلب آرد ،آب را برسر و روی افراد دسته مي ريزنند بنه
هن اا ريختن آب هركداا از نفرات با صدای بلند مي ويند:
ای يدا بارون
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اين بمل را برای همه يانه ها انراا مي دهند .ا ر يانه ای با آنها همكناری نكنرد ينك
بيت شار مي يوانند:
كمر دراز

راز راز

كمری كه ر از راز وتشي باشد كنايه از بي ابتقادی و بدا همكناری سناكنين ياننه
است .س از اينكه از تماا يانواده ها آرد هارونكي را جمع كردند ،برای درست كردن
يمير آردهای جمع شده را در يك ن يا تشنت بنزرگ ريختنه و يمينری آمناده مني
كنند .الزا به ذكر است كه اين مراسم در شب انراا مني شنود هن ناا ورآمندن يمينر،
بده ای نيز با جمع آوری هيزا آتش بزر ي روشن مي كننند ،هن نامي كنه شناله هنای
آتش به اتماا رسيده و به يرمني از آتش ذغا ي و ياك تر تبديل شدآرد را به صنورت
رده نان ب يار بزر ي در آورده و در زير ياك ترها حرار مني دهنند .نس از آن بندور
آتش نش ته به فت و مشغول مي شوند تا نان نرده كنامالو ختنه و بصنورت ينك ننان
حكور و سفتي درآيد و باد دوسه نفر از افراد م ن دسته رده نان را به حكااتي به تانداد
نفرات دسته بريده و در درون تشت يا ن مي ذارند .در درون دو يا سه حكانه از ننان
سنخ ريزه ای حرار مي دهند و سدس حكاات نان را بين نفرات تق يم مني كننند .هن ناا
يوردن ،حكاه نانهايي كه درون آنها سننخ رينزه بنوده مشنخص مني رديند و نس از
مشخص شدن نفرات آنها را يكرا جمنع كنرده و داد ناهي تشنكيل مني دهنند در اينن
داد اه تصميم رفته مي شود كه اين نفرات را با چوب مرازات بكنند وبا زدن چوب به
كف اهايشان مرازات نمايند اما حبل از ابمال مرنازات تاينين شنده ينك نفنر ينود را
بانوان رامن مارفي نموده و متاهد مي ردد كه ا ر تا چند روز آينده باراني نباريد مرا
به جای وی مرازات نماينند .بنرای بقينه نفنرات هنم افنرادی رنامن مني شنوند نس از
مشخص شدن رامنها مراسم به ايان مي رسد تاهن امي كه موبد رمانت سر برسد ا ر
در اين فاصله بارند ي اتفاق بيفتد كه همراه با شكر زاری بوده و تمامي رمانت ها غو
مي شود و ا ر تا موبد رمانت باراني نباريد شخص رامن را اتضار كرده همانند همان
مراسم حبلي حصد تنبيه رامن رايواهند داشت يك نفر دي ر رمانت وی را مي كند اين

47

تحلیلی توصیفی ،آماری از آب و هوا درفرهنگ عامه /....فرهادی ،اورک

بمل تا يكي دونوبت باد هم مي تواند ادامه داشته باشد و ي به مق

بارند ي همه چيز

به يوبي و يوشي به ايان مي رسد.
چهل کچلون

اين مراسم نقكه مقابل هارونكي است كه برای بند آمدن باران انرناا مني شند .بلينرغم
اينكه سا های كم باران درمنكقه فراوان است ،سا هايي نيز وجود دارد كنه دارای مقنادير
باران ب يار بيشتر از ميان ين ساالنه مي باشد .دربريي سا ها تتي تا  29روز هنم بناران و
ابر درمنكقه تاكم بوده به ونه ای كه مردا از اينكه نمي توان تند بنه كارهنای روزمنره
يود بدردازند دررنج وبذاب بوده اند .احداماتي ازحبينل ناك نمنودن آغنل وسنفندان،
ايان يافتن سويت كه از هيزا دريتان بدست مي آمد ونياز به سويت بنرای روزهنای
سننرد وبنناراني آتنني ،يشننك نمننودن ا ب ننه و زيراننندازها ورواننندازهای يننيس شننده از
باران،بابث مي رديد كه مردا به فكر احداماتي برای بنند آمندن بناران وتنابش دوبناره
يورشيد باشند ،يكي ازرسم هايي كه برای بند آمدن باران درمنكقه رواج داشنت چهنل
كچلون بوده است .و بدين صورت بود كه ناا چهل كچل را روی چوبهايي مي نوشنتند
وآنها را دركنار هم مي ب تند و به دريتي يا در ياننه ای آوينزان ميكردنند و ينك نفنر
مامور شده كه با چوب دي ری به اين چوبها رربه زده وبا صدای بلند تكنرار مني كنرد
كه چهل كچل به دار است .در اين ميان بده ای ازاها ي رامن كچل ها مي شندند و در
اطراا شخص چوب زننده مي يوانند:
يدايا بارون و وادار
اين مراسم ماموال تا موحع بند آمدن باران ،ادامه يندا مني كنرد .درمنناطقي كنه اتتمنال
وحوع سيل زياد بوده مراسم بندآمدن باران بيشتر بر زار مي رديد.
نتایج
يشينيان بدون داشتن ابزارآالت اندازه يری فقط براساس مشاهدات ترربي ساالنه يود
توان تند ،برای رويدادهای آب و هوايي تقويمي كامالو ترربي ايرناد نماينند .امنروزه بنا
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استفاده از يشرفته ترين وسايل مشاهده و اندازه ينری بلمني نيش بينني آب و هنوا را
ميتوان برای مدت كوتاهي انراا داد .مكابقت اياا با روزهای سال در جندول  1آورده
شده تا ديدی روشن تر به زمان و سامانه های جوی داشته باشيم.
جدول( )1روزهاي سال و نام گذاري آن
ايام
خاص

چار چار

روزهاي

11-7

سال

بهمن

شش دلو

لوركوركورك

 6-1اسفند

 9-7اسفند

كاسه

غنش سي

غنش چهل

شورون

وشش

و پنج

79-77
اسفند

6ارديبهشت

11ارديبهش
ت

به جهت ارزيابي ميزان دحت ذشت ان در يش بيني ورع هنوا مينان ين بنارش اي نت اه
های تبخير سنري باغملنك ،بناران رد وباران ننري چشنمه شنيرين و حلانه تنل را منورد
بررسي حرارداده و نتايج را در جدول شماره  2با مقاي ه تاداد سا های آماری اي نت اه،
و سا هايي كه در اياا مورد نظر بارند ي وجودداشته آورده شده است.
جدول ( )7تعداد و درصد سالهاي داراي بارندگي درروزهاي مورد مطالعه
ايام خاص

چار چار

شش دولو

لوركوركورك

كاسه شورون

غنش سي

غنش چهل

وشش

و پنج

دوره
آماري

11

11

11

11

11

11

سال
سال داراي
بارش
درصد

17

66

77

79

71

76

9636

08

68

6131

1131

1131

جدول  8براساس مقدار بارند ي ساالنه تنظنيم شنده اسنت .بنا توجنه بنه ابنداد درون
جدول به هن اا جنخ چارچاربكور متوسط  8554ميليمتر ميان ين باران ساالنه در منكقه
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مورد مكا اه ريزش مي نمايد ،كه نشان دهنده اهمينت چننين روزهنای درتقنويم سناالنه
منكقه دارد.
ا بته بايد ياطر نشان كرد كه با بررسي آمارروزانه اي ت اههای باغملك ،باران رد ،حلانه
تل وچشمه شيرين كه در مقدوده مورد مكا اه واحع شده انند مشنخص شنده اسنت كنه
دربريي از سا ها با سه تا چهار روز تقندا وتناير ،بنارش اتفناق افتناده كنه بنا توجنه بنه
نوسانهای شرايط جوی مي توان اين بارشها را نيز جزو اياا ياص مق وب نمنود كنه بنا
اتت اب اين روزها درصد اتتمال وحوع بنارش افنزايش يافتنه وابتبنار نيش بينني هنای
ترربي مردا منكقه را افزايش مي دهد .همچنين ا ر از اي ت اه های ينارج از مقندوده
نيز استفاده مي رديد حكااو درصد اتتمال وحوع هربارش ورويداد افزايش مي يابند چنرا
كه چه ب ا سامانه جوی هن اا ببور از منكقه مورد مكا انه نذر ننمايند و ني در منناطج
باالدست ويا ايين دست شاهد وحوع آن رويداد بود .اين رويداد درواحع همان ورنايتي
است كه اها ي مقل انتظار وحوبش را داشته اند و ي با كمي جابرايي از اين منكقه ببور
نكرده است.
جدول ()6مقدار بارش در ايام خاص
ايام خاص
ميانگين ساالنه
ميليمتر
متوسط دوره
آماري

كاسه

غنش سي

غنش چهل

شورون

وشش

و پنج

68637

68637

7319

631

چار چار

شش دولو

لوركوركورك

68637

68637

68637

68637

61316

71367

7319

1837

با استفاده ازجدول تدود  5/33درصد از متوسنط بارنند ي سناالنه در  3روز جننخ
چار چار اتفاق مي افتد كه اهميت فوق ا ااده ای داردشكل  . 1در بقيه اياا هنم منرالو در
شش روز ششنه دا نو  8/58درصند وكاسنه شنورون  1/00درصند كنل بنارش سناالنه را
دريود جای داده اند.
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شكل( )1درصد بارش روزهاي خاص نسبت به بارش ساالنه وبارش ماهي كه اين روزها در آن
قرار دارند

باتوجه به اينكه سال آبي از مهر تا ايان شهريور سنال باند مني باشند واژه هنای شصنتم
وهفتادا كه به نوبي بيان كننده مقاطع زماني مي باشند با ن اهي به جدول  4ماني مني
يابند .در اين جدول جمع بارند ي تا ايان بهمن ماه كه همان شصتم ميباشد  593ميليمتنر
يا به ببارتي  34درصد بارش ساالنه اتفاق مي افتد و ا ر  19روز اول اسنفند هنم ارنافه
ردد درصد بارش به  30/83مي رسد كه به نوبي اينان فصنل سنرما وبارنند ي هنای
فراوان را نويد مي دهد در اين زمان تده ها ،دشتها ومناطج كوه تاني به آرامي وشيده از
بلف و سرسبز مي شوند.
همچنين مرداد ماه را ترين ماه سال است كه واژه ری تون بد يل كمي رطوبنت هنوا
وتابش شديد آفتاب و افزايش دما درمنكقه كامالو متناسب با چننين شنرايكي رواج يافتنه
است .دراين ماه درجه ترارت متوسط به  81/0درجه سانتي راد نيز مي رسد.
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جدول ( )1متوسط بارندگي ودماي ماهانه محدوده مورد مطالعه
مهر

آبان

آذر

دي

بهمن

اسفند

فروردين

131

19

177

16137

11131

0130

7131

اردي

خرداد

تير

مرداد

بهشت
بارندگي
ميليمتر
دما

713

سانتيگراد

1

1739

173
1

931

931

1737

1631

7731
7130

شهريو
ر

830
7730

8
613
6

831
6139

836
7030

چنانچه داده های ارامترهای دي ری از حبيل ابرناكي ،باد و بوران ،يخبندان ،بارش برا،
ربد وبرق و ت رگ هم موجود مي بود ،در سا هايي كه رويداد نيش بينني شنده اتفناق
نمي افتاد چه ب ا اين رويدادها جاي زين آنها شده بودند .مرال ممكن است در يك سا ي
در جنخ چار چار بارند ي رخ نداده است و ي سي ت جنوی ابرانكني همنراه بنا ربند
وبرق را در همان زمان مورد نظر به منكقه وارد نمود اما شرايط برای بارش باران فنراهم
نبوده است .اين اطالبات مي توان ت دحت ب يار زياد يش بيني ها را نشان بدهد.
نتيجه گيری
امروزه ررورت توجه به فرهنخ بامه به منظور جلو يری از فراموشي و نابودی سرمايه
بزرگ فرهنخ شفاهي جاماه اهميتي بيش از يش دارد .هرچند شايد ب ياری از م نائل
فرهنخ بامه ايه بلمي ومنكقي ندارد اما بخشني از مينراث نران بهنای فرهننخ تنوده
مردا است كه نمايان ر نقوه زند ي ،تفكر و آرزوهای ذشت اه مي باشد .با وجود اين
بريي از باورها را مي توان با ابزار ترربي و بلمي حابده مند و منكقي نمود .اينن بخنش
از باورها براثر ترربه و درطول سا يان متمادی بدست آمده اسنت كنه ا نر در مكا انات
ژوهشي از آنها استفاده ردد نتايج ب يار يوبي يواهند داشت.
با توجه به داده های جدول شماره  2كه وحنوع بارنند ي را در روزهنای يناص منورد
مكا اه نشان مي دهد ديده مي شود كه منرال در ايناا چارچنار 0858دردص سنا های كنه
دوره امار نشان مي دهد بارند ي رخ داده است .وچنانچه بارند ي روزهای حبل و يا باد
از اين اياا هم در نظر رفته شود اين درصد افزايش ا يايابد بكوری كه بنا اطميننان مني
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توان فت تقريبا مي توان هرسا ه در اين روزها شاهد بارند ي بود .چنانچه نقشنه هنای
همديد اين اياا در طول دوره آماری ترسيم رديد شايد با حاطايت بتوان اظهار نمود كه
وجود يك ا وی ياص كه زمان و مكان مشخصي دارد بابث بروز بارنند ي در اينن
اياا مي شود .همچنين هرچند در دي ر اياا درصد وحوع كمتنر اسنت و ني آنهنا هنم بنه
حدری تكرار ذير ه تند كه بتوان فت از يك ا وی همديدی تبايت مي نماينند كنه
مي باي ت اين ا وها شناسايي شده ودر يش بيني ها از آنها استفاده ردد.
در كشوری مانند ايران بكور كلي و در منكقه بكور ياص بد يل اينكنه كلينه فاا يتهنای
كشاورزی ديم واب ته به بارش باران در فصل بنارش اسنت هر وننه تنايير و ينا كمبنود
بارش در دوره كاشت و داشت مقصول ن راني ب يار شديدی بنرای كشناورزان ايرناد
مي نمايد .اين ن راني بابث مي شود آنها برای رهايي از ورايتي كه درآن حنرار رفتنه
اند دست به دامن نيروهای فوق طبيات شده م ر آنكه باراني بيايند وآنهنا را از ن رانني
دربياورد .همچنين با مكا اه ناا هايي كه مردا به باضي از روزهنای سنال داده و مقاي نه
آن با آمار و ارحامي كه از اي ت اههای سنرش بارند ي در منكقه بدست آمده است مي
توان نتيره رفت كه بنا تلفينج اطالبنات ترربني بنه ارث رسنيده از يشنينيان و آمنار و
اطالبات ثبت شده به روش بلمي امروز ،ميتوان بر ميزان صقت و تتي دحت يش بيني
های بلند مدت افزود .با داشتن چنين يش بيني هايي يصوصاو درمنورد كشناورزی ،مني
توان زمان كوددهي ،سم اشي ،وجين واحدامات دي نر را بنا اطميننان بناالتری مشنخص
نمود ،بكوريكه كمترين صدمه را به مقصول وارد آورده و از طنرا دي نر بنا احنداا بنه
موحع ،هم كيفيت و هم كميت مقصوالت را افزايش داد.
يش بيني ها و تكرار ذيری فقط برای بخش كشاورزی ني ت ،ذشت ان برای فاا ينت
ها وبخش های دي ر زند ي از اين يش بيني ها استفاده مي كردند .امروزه هم فاا ينت
هايي وجود دارند كه چنانچه توادث جنوی بنه موحنع نيش بينني ن ردنند بابنث بنروز
ي ارت های ما ي فراواني مي ردند.
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واژه نامه
غنش غنشت :به رم غ وك ر ن وسكون ش جننبش ،تكنان ،تادثنه ای كنه در ينك
موحع غير بادی رخ دهد.
شصتم :به فتح ش سكون ص و رم ت شصت روز ،شصتمين روز
ری :به ك ر ر رخ ،صورت ،روی
تون :به فتح ت و سكون و،ن تابيدن ،سويتن ،دايتن ،داغ كردن روغن
زون :به فتح پ و رم ز ختن ،بمل آمدن ،رسيدن
شش :به فتح هر دو ش ششمين ،ششم  ،شش روز
دا و :به رم د و ل ير زن ،زن ير و فرتوت
ور :به رم ل سكون و،ر رزيدن ،سرمای شديد ،ييس شدن همراه با رزيدن ،رز
كوركورك :به رنم ك و فنتح ر ،دوا  ،الشنخور رننده ای از ينانواده وشنتخواران،
كركس
شورون :به رم ش ش تشو دادن ،ش تن ،آب كشيدن
كلنخ :به رم ك و ل سكون ن  ،گ  ،ناا رنده اي ت ،شبيه به غازهای وتشي با اهايي
بلند از يانواده ك كها كه مهاجرت مي كند.
هارونكي :به رم ر و فتح ن مراسمي است برای طلب باران
چوغا چويا  :به رم چ نوبي تنن نوش بندون آسنتين و از جننس نبنه ينا شنم در بنين
بختياريها رايج است ،بيشتردر شاديها به تن مي كنند و چو انان نيز مي وشند.
كمر :به فتح ك وا صخره ،رت اه بلند و مهيب و صاب ا ابور ،ديواره بمودی
وادار :ن ه داشتن ،متوحف كردن
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Descriptive statistics of weather folklore
Case study: The Baghmalek county of Khuzestan province
Abstract

Poor spatial and temporal distribution of rainfall has caused the
inhabitants of this land accurately and consistently great sensitivity and
understanding of the behavior and fluctuations of climatic conditions
during precipitation, finding ways to make these discoveries accessible
during regular rainfall and climate within a particular calendar and
coordinate daily activities and their own experience with the calendar and
time management, short and volatile climatic optimum utilization and
maximum precipitation for the agricultural issues, Fuel Storage victuals
migration. This and displacement of the chapter store water in places and
circumstances where it is possible to take advantage of the dry season
without rain, and have long years. The aim of this study was to address
the climate and the valuable experiences and to pass oral cultural beliefs
of the people of each region have become.It is necessary to explore the
beliefs and rituals and practices conform with scientific methods and
statistical models, the validity or accuracy of these experiments at least
took the test .Clearer understanding of the thinking and reasoning of
previous generations without hand tools and equipment to measure and
predict climate events, get to the surprise and sometimes to pay will be
resurrected to our admires. From the results of the study, the comparison
of the warfare with recorded rainfall of a relatively long period (60 years)
has been determined, which is in 989 of the statistical period, along with
precipitation and climatic-cultural calendar of the people of the region
studied. In the remaining cases, there is also an acceptable correlation
between traditional data and statistical data.
Key word: annual rain , climatic calendar , rituals rain, particular daily,

baghmalek county

