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Abstract

چکیده

مهمترين محيطي كه در آن تحليلهاي هيدرولوژي صورت

The most important space for hydrological studies
is called Hozeh and/or Abriz in Persian, which is
the same as Watershed in English. The origin of
meanings for Hozeh and Abriz are not very clear
for technical users yet. This study is intended
to match technical and literary meanings of
Hozeh and Abriz terms. For this purpose, based
on technical literature and writings in Hydrology,
physical and geometric characteristics of the
Hozeh, Abriz and watershed terms were evaluated.
In addition, Farsi and English literal dictionaries
and related verses and prose were investigated.
The results demonstrated that the word "Hozeh"
checks against the word "Watershed" properly. For
example it is better to use “Hoze e Daryacheh e
Urumiyeh” or “Abrize e Daryacheh e Urumiyeh”
instead of using “Hoze e Abriz e Daryacheh e
Urumiyeh”

 در زبان فارسي به حوضه (آبريز) و در زبان انگليسي،ميگيرد

 خاستگاه و معاني حوضه و آبريز. موسوم استWatershed به

 اين مقاله.برای کاربران فنی به طور کامل مشخص نیست
.كوششي براي تطبیق معانی فنی و ادبی حوضه و آبريز است
بدين منظور با استناد به متون و نوشتههاي فني و تخصصي

 آبريز، حوضه، ويژگيهاي هندسي و فيزيكي حوض،علوم آب

 همچنين واژهنامههاي ادبي. ارزيابي گرديدWatershed و

فارسي و انگليسي بررسي شده و به آثار نظم و نثر ادبي نيز

 نتيجه بررسي و ارزيابي نشان داد واژه حوضه.توجه شده است

 به عنوان مثال. داردWatershed تطبيق كامل و مناسبي با
به جاي تركيب"حوضه آبريز درياچه اروميه" پيشنهاد ميشود

"از تركيب"حوضه درياچه اروميه" يا "آبريز درياچه اروميه

.استفاده شود

، حوضه، آبريز، تطبیق معانی فنی و ادبی:واژههاي كليدي

Keywords: technical and literary terms matching,
Abriz, Hozeh, Watershed.
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معني شده است .حوض در منتهیالرب و لغتنامه دهخدا به معني
آبدان ،برکه ،آبگیر و جایی که برای آب در زمین سازند دانسته شده
است .در یواقیتالعلوم و اقربالموارد ،حوض به معني آبگير و در
فرهنگ معين به معني آبگير و جایی که برای آب در زمین سازند
دانسته شده است .کتاب التفهی م الوائل الصناعت التنجيم ،حوض را
ستارگان بکردار نیم دایره ،معرفي نموده است.
در فرهنگ فارسي معين ،آبريز اسمي مركب به معاني دلو ،مبريز،
متوضا ،مبال و چاه نوشته شده است .در لغت نامه دهخدا نيز معني
دلو براي آن ضبط شده است .در تاجالعروس و لغت نامه دهخدا ،آبريز
به ظرفي لوله و دستهدار كه بدان وضو و طهارت كنند ،معني شده و
معرب آن ابريق دانسته شده است .همچنين در لغت نامه دهخدا آبريز
به سرازيريهايي كه آب آنها به رودي ميرسد ،معني شده است.
در فرهنگ فارسي معين آبريز به ظرفي كه از آن آب ريزند ،دانسته
شده است.
حكیم سراجالدین ابوعمر عثمان بن عمر مختاری غزنوی ،مسعود
سعد سلمان ،نظامی گنجوی ،سنائي غزنوي ،سوزنی ،زجاجی و به
احتمال زياد ساير اديبان ايران ،در آثار منظوم و منثور خود به دفعات
زياد ،واژههاي حوض ،حوضه و آبريز به كار بردهاند.
به عنوان نمونه سنائي گويد:
تا بود پر جوی و حوض و چشمه و دریا ز آب
در چمنها گر نبارد ابر نیسان گو مبار
نظامی گنجوی گوید:
سوی حوض شد تشنه تشنه فراز
سر کوزهی خشک بگشاد باز
چو زد کوزه بر حوضهي سنگ بست
سفالین بد آن کوزه حالی شکست

مقدمه
 معانی فنی حوضه ومهمترين محيطي كه در آن تحليلهاي هيدرولوژي صورت ميگيرد
در زبان فارسي به حوضه (يا آبريز) و در زبان انگليسي ب ه �Wa
 tershedموسوم است .محسنيان ( ،)1350صالحي ( ،)1352عليزاده
( ،)1366زاهدي ( ،)1370كردواني ( ،)1371موحد دانش (،)1373
سيمافر ( )1373و سپاسخواه و همكاران ( )1378آن را به شكل
حوضه يا حوضه آبريز و گونيلي ( ،)1347انصاري ( ،)1353افشار
( ،)1364نجمائي ( ،)1369فرداد ( ،)1369ميرباقري ( ،)1374سراج
زاده ( )1372و مهدوي ( )1377آن را به شكل حوزه نوشتهاند .در
فرهنگ آبیاری و زهکشی در معنی فنی و تخصصي واژ ه �Water
 sheddو واژههاي مترادف آن (�Catchment, Catchment ba
Watershed

sin, Catchment area, River basin, Drainage basin and

 )Drainage areaآمده است :پهنهای است که تمام رواناب ناشی از
بارش وارد بر آن را یک رودخانه ،آبرو ،دریاچه و یا یک آب انباشت
دریافت میکند (بينام .)1354 ،شكلي كه از تصوير يك حوضه بر
روي يك صفحه افقي حاصل ميشود را شكل حوضه گويند (بي نام،
 .)1375در اين مقاله با استناد به نوشتههاي تخصصي و فني علوم آب
و آثار نظم و نثر فارسي سعي شد با روش كتابخانهاي ،معاني حوضه
و آبريز بررسي شده و ميزان تطبيق آنها با مفهوم فني ارزيابي گردد.
 معانی ادبی حوضه و آبریزدر فرهنگهاي فارسي معاني مختلفي براي واژه حوض و مشتقات
آن آمده است .در لغتنامه دهخدا ،فرهنگ آنندراج و فرهنگ فارسي
معين ،حوض اسمي عربي و جمع آن واژههاي حیاض و احواض ذكر
شده و به عماري فيل و جز آن که به صورت حوض ساخته شود،

و صفحه کف در هر دو فرو افتاده است ،بنابراین وجه تشابه آنها
از این نظرها قابل توجه است .مجاری ورودی و خروجی آب در
یک حوض و در یک  Watershedکامال مشخص است و بدیهی
است که حرکت آب در درون حوض یا  Watershedتابع شیب کف،
مشخصات ماده کف و مساحت و محيط حوضه و ساير پارامترها
ميباشد .شکل فیزیکی و هندسی یا شکلی قابل تبدیل به یکی از
اشکال هندسی برای پالن  Watershedاز معانی حوض قابل تداعی
است .در حالی که این تداعی از سایر واژههای مشابه امکان پذیر
نیست .در نتیجه ،تعیین مشخصات هندسی مانند محیط و مساحت در
حوض و  Watershedمفهوم ملموستری مییابد .اغلب دانشمندان
و ادبای سدههای گذشته به همراه واژه آب از حوض و حوضه در
موارد متعددی استفاده نمودهاند .با توجه به دالیل گفته شده ،میتوان

تطبیق معانی ادبی و فنی حوضه و Watershed

همچنان که ذکر شد ،حوضه ،عماری فیل معنی شده است که به
شکل حوض باشد و این شکل حوض بودن عماری است که آن را
حوضه نام کرده است و چون حوض ،آبدان نیز معنی شده است ،پس
بایستی دارای دیوارههایی باشد متصل به صفحه کف که هم عمل
نگهداری آب را انجام دهد و هم خط فاصل بین محیط حوض با
محیط خارج باشد .با توجه به این که حدود  Watershedبر روی
نقشهای که دارای خطوط تراز است با بلندترین خطالراسهایی که
 Watershedرا در بر میگیرد مشخص میشود و خط فرضی فاصل
 Watershedهمان خط تقسیم آب است ،همچنین با نظر به این که
شیب دیوارهها در حوض و نیز در  Watershedمتوجه مرکز بوده
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تخصصي وجود نداشته و ميتوان آنها را به صوت جدا و مستقل به
كاربرد .به عنوان مثال به جاي تركيب" حوضه آبريز درياچه اروميه"
شايسته است از تركيب"حوضه درياچه اروميه" يا "آبريز درياچه
اروميه" استفاده شود.

نتیجه گرفت که استفاده از واژه حوضه به عنوان معادل فارس ی �Wa

 tershedمناسب میباشد .از سوي ديگر با دقت در معاني و كاربرد
واژههاي حوضه و آبريز مشخص ميشود كه حوضه و آبريز از نظر
معني مترادف بوده و ضرورتي براي كاربرد "حوضه آبريز" در متون

كه حوضه و آبريز از نظر معني مترادف بوده و ضرورتي براي كاربرد
"حوضه آبريز" در متون تخصصي وجود نداشته و ميتوان آنها را به
صوت جدا و مستقل به كار برد.
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