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�إن
املياه
من �أعظم
نعم اهلل على
خلقه ووجودها يعني
وجود احلياة بكافة �إ�شكالها ,
وقد ت�ضاعفت �أهمية املياه يف الع�رص
احلا�رض كونها �أ�صبحت ت�شكل حجر الأ�سا�س
لنجاح وا�ستمرار �أي تنمية يف البلدان املتقدمة و
النامية على حد �سواء  .ونظر ًا لوقوع ال�سلطنة يف نطاق
املناطق اجلافة ف�إنها تت�صف بقلة مواردها املائية حيث تعترب
الأفالج والآبار من �أهم تلك املوارد وت�شري الإح�صائيات �إىل وجود �أكرث
من  130000بئر �إىل جانب �أكرث من �أربعة الآف فلج موزعة على حمافظات
ومناطق ال�سلطنة.
و ت�شكل الأفالج �أهمية كبرية كونها متثل رمز ًا من �أهم رموز احل�ضارة العمانية العريقة .
و�أهميتها ت�ضاهي �أهمية ما ورثناه من قالع وح�صون تاريخية � ،إن مل نقل �إنها تفوقها يف الأهمية
يف الوقت احلا�رض ,ذلك �إنها ترتبط بحياة الكثري من �أبناء هذا الوطن العزيز ممن ت�شكل م�صدر رزق
لهم.
وتعترب االفالج �إحدى �أهم املوروثات الهامة بال�سلطنة التي برهنت على قدرة االن�سان العماين وعزميته
الكبرية يف بناء احل�ضارة و�إثراء الرتاث الإن�ساين  ,حيث حقق هذا النظام املائي الفريد ازدهار ًا للزراعة يف
ال�سلطنة.
وبالنظر �إىل ما تتعر�ض له بيئة الأفالج يف وقتنا احلا�رض من تهمي�ش وذلك ب�سبب �إن�شغال الأهايل مبمار�سة �أن�شطة
�أخرى بديلة عن الن�شاط الزراعي ووجود و�سائل ال�ضخ احلديثة التي �أ�صبحت ت�سحب كميات كبرية من املياه من
باطن الأر�ض فقد �أ�صبحت الأعراف وال�سنن املرتبطة بالأفالج مهددة بال�ضياع والإندثار الأمر الذي دفع وزارة
البلديات الإقليمية وموارد املياه �إىل تنفيذ م�رشوع جتريبي حل�رص امللكيات والأعراف وال�سنن يف عدد �ستة
�أفالج مت �إختيارها تنفيذ ًا لتو�صيات ندوة التنمية امل�ستدامة للقطاع الزراعي و�سوق العمل به،
و�ستقوم الوزارة يف مرحلة الحقة بتقييم هذا امل�رشوع ودرا�سة �إمكانية تعميمه على
جميع �أفالج ال�سلطنة ونقدم بني يديكم هذا الكتاب

ال�صورة تو�ضح �إرتباط الأفالج بتاريخ العماره يف ال�سلطنة
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التعريف بالفلج وتكوينه وتوزيع مياهه
الفلج :هو عبارة عن قناة حمفورة يف باطن االر�ض او على �سطحها �سواء كانت
مغطاة ام مك�شوفة لتجميع املياه اجلوفية �أو مياه العيون والينابيع الطبيعية او
املياه ال�سطحية �أو �إعرتا�ض وجتميع مياه الأمطار  ،بحيث يتم جريان املياه يف قناة
الفلج طبيعي ًا بوا�سطة قوة اجلاذبية االر�ضية فقط دون �إ�ستعمال الآالت لرفعها.

ويتكون الفلج من قناة رئي�سية ممتدة من منبع الفلج وهو ما يعرف ب (�أم الفلج ) وقد تكون هذه القناة �سطحية �أو حتت الأر�ض تبعا
لنوع الفلج ,وتقوم هذة القناة بنقل مياة الفلج �إىل القنوات الفرعية التي غالبا ما تكون داخل القرية �أو املنطقة التي يرويها الفلج .
وقد �صممت هذة القنوات الرئي�سية على منط فريد من نوعه حيث روعي يف الت�صميم عامالن �أ�سا�سيان هما تقليل الفاقد من املياه
وعدم �إ�ستخدام �أجهزة �آلية لنقل املياه  ,ومن هذا املنطلق يالحظ �أن جميع القنوات الرئي�سية تكون منحدرة بدرجة معينة لت�ضمن
ان�سياب املياه طبيعيا عن طريق اجلاذبية الأر�ضية ابتدا ًء من م�صدر املياه اجلوفية بحيث ت�صل مندفعة اىل القرية وتت�شعب عرب
القنوات الفرعية لرتوي الب�ساتني وت�سقي ال�سكان.
ويتم توزيع املياه يف معظم الأفالج على�أ�سا�س الوقت الذي يتم تق�سيمه على وحدات زمنية وتنح�رص بني “الأثر” وهو ما يعادل
ن�صف �ساعة و “ الربع ”وهو ما يعادل ثالث �ساعات  ,و “البادة ” وت�ساوي � 12ساعة او  24اثر وقد كانت يف املا�ضي توجد �ساعة
�شم�سية يتم مبوجبها حتديد التوقيت اخلا�ص بكل دوره �أثناء النهار.
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وتق�سم �أنظمة الأفالج على �أ�سا�س �أولوية اال�ستعمال الآدمي عن اال�ستعمال الزراعي ويف معظم الأفالج
ف�إن املاء يخ�ص�ص �أوال لل�رشب ثم مير من خالل امل�ساجد واحل�صون �إىل حمامات الرجال العامة
ثم حمامات الن�ساء العامة وبعد ذلك �إىل منطقة غ�سل الأواين واملالب�س على التوايل .وبعد
الإ�ستعمال الآدمي ف�إن ماء الفلج ي�ستخدم � اً
أول لري الأرا�ضي ذات الزراعة الدائمة
والتي غالبا ما تكون �أ�شجار النخيل والفاكهه  ،ومن ثم الأرا�ضي املخ�ص�صة
للزراعة املو�سمية والتي ت�سمى حملي ًا بالعوابي .ولقد �ساعد هذا
�إ�ضافة
التق�سيم املزارعني يف ال�سيطرة على اجلفاف ،فزيادة ن�سبة تدفق
�إىلالإ�ستعمال
الفلج تعني زيادة يف زراعة املحا�صيل املو�سمية مثل القمح
الزراعي واملحلي
والثوم والب�صل ،ويتوقف املزارعون عن زراعة
ف�إن الأفالج ت�ستخدم
هذه املحا�صيل يف حالة ح�صول جفاف� ،أما
�أحيانا يف ال�صناعة و�أغرا�ض
�إذا جتاوز املاء املتوفر يف الفلج حاجة
�أخرى ومثال ذلك فلج اخلطمني الذي
رصف املاء
املزارعني ف�إنه ي� ّ
كانت مياهه ت�ستخدم يف تدوير الطواحني
خارجا من منطقة االحتياج
لطحن احلبوب كما ت�ستخدم قنوات وم�سارات
املائي.
الأفالج كدليل للطريق وت�ستخدم ال�صهاريج املبنية يف �أعلى
قناة الفلج لتخزين املاء للم�سافرين .
و ميتلك املجتمع الزراعي جميع احل�ص�ص املائية بالفلج � ،إال يف بع�ض
الأفالج حيث يكون جزء ًا من ماء الفلج مملوكا من قبل الدولة .وميتلك كل مزارع
ق�سم ًا خا�ص ًا من املاء حتدده م�ساحة مزرعته ون�سبة م�ساهمته يف بناء الفلج .وتختلف
�أحجام الأفالج يف عمان من فلج �صغري متتلكه عائلة واحدة فقط �إىل فلج كبري ميتلكه املئات من
النا�س .وتوجد يف كل فلج من الأفالج ح�ص�ص من املاء ت�ؤجر دوريا ل�صيانة الفلج �أو خلدمة املجتمع.
وتوجد يف معظم الأفالج �أ�سهم للماء ال تعود ملكياتها لأ�شخا�ص معينني و�إمنا يتم بيعها �أو �إيجارها باملزاد .وي�ستخدم ريعها يف
�إجراء ال�صيانة الدورية للفلج ويختلف �سعر الأثر امل�ؤجر �أو املباع اعتماد ًا على توفر املاء و�أحداث املزاد .ويتم ت�أجري املاء املخ�ص�ص
للوقف لإ�ستخدام قيمته النقدية للم�ساجد واملدار�س الإ�سالمية ،وتكون وزارة الأوقاف و ال�ش�ؤون الدينية هي امل�س�ؤول عن هذا
الوقف .وقد متتلك الدولة �أرا�ضي �أو �أ�سهما للماء من الفلج تابعة لبيت املال ،وهو ملكية عمومية للدولة .وميكن ت�صنيف املزارعني
يف العديد من الأفالج ،وخا�صة الكبرية منها �إىل �أربعة �أق�سام وهي :مالكوا الأر�ض واملاء ،ومالكوا الأر�ض وم�ست�أجروا املاء ،ومالكوا
املاء وم�ست�أجروا الأر�ض ،وم�ست�أجروا املاء والأر�ض  ،وقد توجد هذه الأنواع �أو بع�ضها �أو واحد منها على الأقل ويعتمد هذا على
عوامل عديدة منها حجم الفلج وعدد امل�ساهمني وكمية املياه يف الفلج .
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�أنواع الأفالج
يوجد يف عمان  4112فلجا� ،إال �أن  3017فلجا منها فقط حية وتنتج كمية من املاء تقدر بحوايل  680مليون مرت مكعب �سنويا ،وتروي
الأفالج ما يقارب  17600هكتار � ،أي ما يقارب �أكرث من ثلث جممل امل�ساحة املزروعة يف ال�سلطنة ،ويبلغ الطول الإجمايل لقنوات هذه
الأفالج حوايل  2900كلم  .وهناك منطان �سائدان يف �أذهان النا�س عند التفكري يف الأفالج �أولهما �أن م�صطلح « فلج» تعني ال�سواقي
واملاء فقط وثانيهما �أن م�صطلح »فلج« تخ�ص الأفالج الدا�ؤودية فقط ،غري �أن الواقع هو �أنها تطلق على الأنواع الثالثة للأفالج
(العينية ،والغيلية ,والدا�ؤودية) مع �أنظمتها الطبيعية والإن�سانية .فتطلق كلمة فلج على ال�سواقي وعلى املاء بل وعلى القرية �أحيانا،
مثال نقول فلج بني فالن ،وتعني قرية بني فالن .لفهم نظام الفلج ،على الدار�سني �أن ينظروا للفلج بنظرة �شمولية ،حيث �أن ف�صل
�أحد عنا�رص املنظومة �سي�ؤدي �إىل فهم ناق�ص ال حماله.
ميكن ت�صنيف الأفالج يف عمان �إىل ثالثة �أنواع ن�سبة �إىل منبع الفلج وهي الأفالج الغيلية والأفالج العينية والأفالج الدا�ؤودية �إال �أنها
مع ذلك تت�شابه يف طريقة الإدارة والتق�سيم .فم�صدر املياه يف الأفالج الغيلية هو املياه ال�سطحية اجلارية يف �أعايل الأودية (الغيول).
والأفالج الغيلية هي الأكرث ت�أثرا باجلفاف� ،إذ ان مياهها تن�ساب من خزانات جوفية �ضحلة .وم�صدر الأفالج العينية هي الينابيع
الطبيعية (العيون)� .أما الأكرث �شهرة ،وهي الأفالج الدا�ؤودية فم�صدر املاء فيها هو البئر الأم (�أم الفلج) .ومتتاز الأفالج العينية
والدا�ؤودية با�ستقرار من�سوب مياهها مقارنة بالنوع الغيلي .وح�سب �إح�صاءات وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه ()2001
ف�إن الأفالج الغيلية ت�شكل ما ن�سبته  ،٪49والعينية  ٪28والدا�ؤودية  ٪23من �إجمايل عدد الأفالج يف عمان .وباملقارنة ف�إن �أنظمة
ري �شبيهة بالأفالج الدا�ؤودية ال تزال موجودة يف كثري من الأماكن حول العامل مب�سميات خمتلفة ،مثل اليابان وال�صني ودول �آ�سيا
الو�سطى و�إيران ودول اجلزيرة العربية وال�شام وال�شمال الأفريقي و�أوروبا والأمريكيتني.

1

12

فلج غيلي :هو الفلج الذي ي�ستمد مياهه من
غيول الأودية �أو من املياه ال�سطحية اجلارية
على �سطح الأر�ض او املياه �شبه ال�سطحية
يف جماري االودية او على �سفوح اجلبال,
وي�سمى الفلج غيليا �إذا كان يعتمد فقط على
�ساعد � /سواعد غيلية .
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فلج عيني :وهو الفلج الذي ي�ستمد مياهه من
ينبوع او عني طبيعية او جمموعة عيون تتدفق
منها املياه وتن�ساب يف قناة الفلج اىل الزراعات
 ,وي�سمى الفلج عينيا اذا وجد به �ساعد ًا عيني ًا
واحد ًا ب�رشط عدم وجود �ساعد دا�ؤودي .

3

فلج دا�ؤودي (عدي) :وهو ذلك الفلج الذي
ي�ستمد مياهه على عمق كبري من �سطح الأر�ض
وغالبا ي�ستمر تدفقه دون ت�أثري كبري بفرتات
اجلفاف  ,وي�سمى الفلج دا�ؤودي (عدي ) �إذا
وجد به �ساعد ًا دو�ؤدي ًا واحد ًا.

نبذة تاريخية عن الأفالج يف ُعمان
تقول بع�ض الروايات �أن النبي �سليمان بن دا�ؤود عليه ال�سالم يف �إحدى رحالته ،نزل يف �سلوت من عمان ملدة ع�رشة �أيام ،وقد
وجدها �صحراء جافة ف�أمر خالل تلك الأيام اجلن �أن ت�شق �ألف قناة يف اليوم لذا ن�سبت �إليه الأفالج الدا�ؤودية .ولهذا ال يزال الكثري
من النا�س يعتقد �أن بعمان ع�رشة �آالف فلج دا�ؤودي� .إال �أن �إح�صائيات وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه ( )2001ت�شري �إىل
وجود حوايل �ألف فلج دا�ؤودي.
ويرجح وجود عدد �أكرب من الأفالج عما هو من�شور ر�سمي ًا خ�صو�صا الأفالج الدا�ؤودية �إىل �أن معامل بع�ض قنوات الأفالج باتت
مطمورة يف �أماكن مل يتم التعرف والو�صول �إليها  ،ورمبا اختفت الكثري من الأفالج من ذاكرة التاريخ املحكي.
و�أختلف الباحثون حول من�ش�أ نظام الأفالج وتاريخها� ،إال �أن ما ميكن قبوله �أن الأفالج العينية والغيلية هي �أكرث قدما من الأفالج
الدا�ؤودية وقد ن�ش�أت وتطورت حملي ًا ،حيث تعود �آثارها �إىل فرتة ما قبل الع�رص احلديدي (فرتة �أم النار 2700ق.م )� .أما الأفالج
الدا�ؤودية فبالرغم من �أن بع�ض الباحثني الغربيني يرون �أنها نظام فار�سي املن�ش�أ جلب �إىل عمان خالل فرتتي احلكم االخميني
( 550-331ق.م) وال�سا�ساين (القرن ال�سابع امليالدي) كما يعتقد ( � ,)Wilkinson J.C 1977إال �أن هناك من الباحثني من يرون
�أن الأفالج الدا�ؤودية ن�ش�أت وتطورت يف ُعمان يف الع�رص احلديدي مثل ما �أ�شار (التكريتي  .)2002وت�شري الكثري من الروايات
املحلية �إىل �إن�شاء �أفالج دا�ؤودية يف فرتات قريبة خ�صو�صا يف فرتة دولة اليعاربة (1750 - 1652م)� أو يف القرن الثامن ع�رش
امليالدي.
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�إدارة الفلج

التنظيم الإداري للفلج

ت�شتمل �إدارة الأفالج الكبرية يف عمان على املدير (الوكيل) واثنني من امل�ساعدين (العرفاء)� ،أحدهما خلدمة القنوات والآخر خلدمة
ال�سواقي ،وهناك القاب�ض �أو �أمني الدفرت والدالل والبيادير (مزارعون ب�أجر معلوم يقتطع �أجرهم عادة من الغلة)  .ويقوم الوكيل
بالإدارة الكاملة للفلج ويعترب املدير التنفيذي للفلج ،فهو امل�سئول عن تق�سيم املاء والإنفاق من ميزانية الفلج وهو الذي يحل النزاعات
بني املزارعني والت�رصف يف احلاالت الطارئة والأن�شطة الأخرى املوكلة �إليه من قبل مالكي الفلج� .أما العرفاء فهم ر�ؤ�ساء �أعمال
الفلج ،وهم يتبعون توجيهات الوكيل ويوجهون البيادير.
ومن املمكن �أن يكون العريف هو امل�سئول عن توقيت الري يف املزارع� ،أما وظيفة القاب�ض (�أمني الدفرت) فتكون تنظيم الدخل الذي
ي�أتي �إىل الفلج من �أ�سهم املاء اخلا�صة والأر�ض واملحا�صيل املخ�ص�صة للفلج ،وهو �أي�ضا م�سئول عن جتديد دفرت الفلج و�إعطاء تقرير
�سنوي �إىل مالكي الفلج و�أي�ضا �إتباع تعليمات الوكيل.ويتم ا�ستئجار بع�ض الأجزاء من ماء الأفالج ب�شكل دوري ب�إحدى �أو كلتا
الطريقتني وهما �إما فرتات ق�صرية (ت�سمى مقعودة) مثال كل  14-7يوم� ،أو مرة يف ال�سنة وت�سمى املزيودة .اعتمادا على حجم الفلج،
ومن املمكن �أن يكون للفلج جميع �أع�ضاء الإدارة املبينني �أعاله �أو بع�ضهم ولكن البد �أن يكون لكل فلج وكيل �أو عريف على الأقل.
ويختار مالكو الفلج  -مالكو الأر�ض واملاء  -وكيل الفلج والذي يكون عادة من مواطني القرية وينبغي �أن ميتلك الوكيل �شخ�صية
حمرتمة و�صادقة و�أن يعرف القراءة والكتابة ،و�أن تكون له القدرة على �أداء بع�ض احل�سابات الب�سيطة ،بالإ�ضافة �إىل مهارات
اجتماعية متكنه من االت�صال مع جميع النا�س يف القرية .ويقوم �شيخ القرية بتعيني الوكيل يف وظيفته بعد �أخذ التو�صية من مالكي
الفلج .ويف حالة وجود النزاعات ،يطلب الوكيل �أو مالكو الفلج ت�شكيل جلنة تدقيق للت�أكد من ح�سابات الفلج النقدية .وتت�ألف هذه
اللجنة عادة من � 4-3أ�شخا�ص من ثقاة القرية.
فلو نظرنا للتنظيم الإداري لفلج اخلطمني فنجد ب�أنه يتكون من عدد ثالثة وكالء وعريف واحد وجمموعة من البيادير وقد مت ت�سجيل
البيانات املتعلقة بهم �ضمن قاعدة بيانات امل�رشوع كما مت ت�سجيل جميع الوكالء والعرفاء الذين عملوا خالل الفرتات ال�سابقة.
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ملكيات املياه بالفلج
فلج من الأفالج كوحد ٍة لتق�سيم املياه وهو ي�ساوي ن�صف �ساعة ولكل فلج من تلك الأفالج نظامه اخلا�ص ن�سبيا
ي�ستخدم الأثر يف كل ٍ
يف ت�سمية الوحدات الأخرى الأكرب والأ�صغر من الأثر .هذه الوحدات حتمل �أ�سماء خمتلفة �أو �أطوا ًال زمنية خمتلفة .فمثال القامة
ت�ساوي ربع �أثر والرابية ت�ساوي � 6آثار .وهناك �أي�ضا وحدات �أخرى للوقت مثل ربيع والذي ي�ساوي � 6آثار (ربع بادة منت�صف
اليوم) والربعة ت�ساوي  6قيا�سات (ربع �أثر) ومع ذلك هناك وحدات �أ�صغر مثل املثقال واحلبة .ومثال ذلك يف �أحد الأفالج ف�إن
القيا�س ي�ساوي  ٨مثاقيل وكل مثقال ي�ساوي  36حبة .ومبا �أن الأثر ي�ساوي  30دقيقة �إذا احلبة ت�ساوي  26ثانية وال تتغري الن�سب
الأولية للتق�سيم بعدما يق�سم املاء بني مالكي الأ�سهم ،ولكن من املمكن بيع �سهم املاء �أو الأر�ض �أو ت�أجريه .وتق�سم �أ�سهم الأر�ض واملاء
بعد وفاة املالك بني الورثة ح�سب ال�رشيعة الإ�سالمية .وي�سقي كل مزارع �أر�ضه بنف�س عدد الآثار يف كل دوران .وال يتغري ترتيب
�أ�سهم الري يف الدوران �إذا مل يروي �أي ًا من املزارعني يف وقته مبعنى �إذا فاته الوقت املحدد للري.

ال�صورة �أعاله تبني منوذج لكيفية انتقال ملكيات املياه بني �أهايل الفلج
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ملكيات الأرا�ضي الزراعية التي يرويها الفلج
يعتمد الإنتاج الزراعي فـي �سلطنة ُعمان بالكامل على الري ذلك لأن معظم املناطق املزروعة ال تتلقى �أكثـر من  200-100ملم من
الأمطار �سنويا ،حيث توفر الأفالج �أكثـر من ثلث كمية املياه امل�ستخدمة فـي الزراعة .ويعترب نظام الأفالج هو حل �إن�ساين ذكي جلعل
احلياة فـي بيئة �شحيحة املياه كعمان ممكنة .وقد �شكلت هذه الأنظمة �أ�سا�س احلياة العمانية وعماد ثقافتها.
وتق�سم �أنظمة الأفالج عادة وعلى ح�سب ما �أ�شري �إليه �سابق ًا على �أ�سا�س �أولوية الإ�ستعمال الآدمي حيث يخ�ص�ص املاء �أو ًال لل�رشب ثم
مير من خالل امل�ساجد واحل�صون �إىل حمامات الرجال العامة ثم حمامات الن�ساء العامة وبعد ذلك �إىل منطقة غ�سل الأواين واملالب�س
على التوايل .وبعد اال�ستعمال املدين ف�إن ماء الفلج ي�ستخدم �أوال لري الأرا�ضي الدائمة الزراعة والتي غالبا ما تكون �أ�شجار النخيل،
ومن ثم الأرا�ضي املو�سمية الزراعة والتي ت�سمى حملي ًا بالعوابي .ولقد �ساعد هذا التق�سيم املزارعني يف ال�سيطرة على اجلفاف ،فزيادة
ن�سبة تدفق الفلج تعني زيادة يف زراعة املحا�صيل املو�سمية مثل القمح والثوم والب�صل ،ويتوقف املزارعون زراعة هذه املحا�صيل يف
حالة ح�صول جفاف� ،أما �إذا جتاوز املاء املتوفر يف الفلج حاجة املزارعني ف�إنه ي�رصف املاء خارج ًا عن منطقة االحتياج املائي.
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�أهداف و�آليات امل�رشوع
ت�شكل الأفالج جزء �أ�صيل من ن�سيج احلياة االجتماعية والإقت�صادية للمجتمع العماين قامت عليها
املدن والقرى منذ قدمي الزمن وكان املجتمع العماين وال يزال مرتبط بهذا النظام وللأفالج
عادة مبجموعة من الأعراف وال�سنن التي تعارف عليها الأهايل منذ قدمي الزمن والتي تنظم
�إدارة تلك الأفالج وت�ضمن التوزيع العادل ملياهها وطرق �إجراء ال�صيانة الدورية لها
وتوزع مهام العمل بني عدد من العاملني يف خدمتها كالعريف والوكيل و�أمني
الدفرت كل يقوم بدوره الذي �أوكل �إليه ل�ضمان بقاء تلك الأفالج تنب�ض
4 76 3
باحلياة ومتد املدن والقرى العمانية مبتطلباتها من املياه.
1 5
2
ومن املالحظ �أن امللكيات واالعراف وال�سنن بد�أت تندثر يف
وقتنا احلا�رض وذلك لت�ضافر عدد من الأ�سباب من بينها
تقدم ال�سن ب�أ�صحاب اخلربة املهتمني بتلك الأفالج وانعزال
فئة ال�شباب عن هذه الأعمال.
و�إدراكا لأهمية الإهتمام بهذا اجلانب فقد جاءت تو�صيات
ندوة التنمية امل�ستدامة للقطاع الزراعي (جمال الأطر امل�ؤ�س�سية
والقانونية والنظم املحلية) م�ؤكدة على �رضورة تنفيذ م�رشوع حل�رص
امللكيات وال�سنن والأعراف يف جميع �أفالج ال�سلطنة الأمر الذي دفع وزارة
البلديات الإقليمية وموارد املياه �إىل تنفيذ هذا امل�رشوع التجريبي لتوثيق بيانات �ستة من
الأفالج التي مت اختيارها وتوثيق ملكيات �أ�صحابها ومعرفة الأحداث والق�ص�ص التاريخية
املرتبطة بكل فلج منها ومعرفة الأعراف وال�سنن املعمول بها يف تلك االفالج.
وتكمن �أهمية هذا امل�رشوع يف ا�ستكمال قاعدة البيانات املتوفرة عن االفالج وال�سعي نحو املحافظة على هذه
الأعراف وال�سنن من االندثار  ,كما �ستكون هذه البيانات مرجعا للباحثني واملهتمني باجلوانب االجتماعية واالقت�صادية املتعلقة
بالأفالج ,والأفالج التي مت اختيارها لتنفيذ هذا امل�رشوع التجريبي هي :
 1فلج احلمراء بوالية احلمراء
 2فلج اخلطمني بوالية نزوى
 3فلج الدغايل بوالية �سمائل
 4فلج املي�رس بوالية الر�ستاق
 5فلج العوابي بوالية العوابي
 7-6عني الثوارة بوالية نخل
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رقم الفلج	�أ�سم الفلج
 - 1ف  ٢٠١احلمراء
 -٢ف  ٣٠٧١اخلطمني
 -٣ف  ٥٩٥الدغايل
 -٤ف  ١٤٤٦امل ّي�رس	
 -٥ف  ١٥٢٣العوابي
 -٦ف  ١٨٩٠الغري�ض	
 -٧ف  ٢٦٣٦كبة

القرية  /املنطقة املروية الوالية نوع الفلج
احلمراء دا�ؤودي
احلمراء
نزوى دا�ؤودي
بركة املوز
غيلي
�سمائل
العالية
الر�ستاق دا�ؤودي
اخلبيب
العوابي دا�ؤودي
العوابي
عيني
نخل
الثوارة
عيني
نخل
الثوارة

حالة الفلج
حي
حي
حي
حي
حي
حي
حي

ويعترب هذا امل�رشوع التجريبي مبثابة املرحلة التح�ضريية و�سيتم على �ضوء نتائجه تطبيق امل�رشوع على باقي الأفالج بال�سلطنة

وقد ت�ضمن امل�رشوع التجريبي عدة مراحل بد�أت بو�ضع الت�صور العام ملراحل تنفيذ امل�رشوع والذي ت�ضمن اخلطوات والتجهيزات
التح�ضريية التالية :
و�ضع برنامج زمني لتنفيذ امل�رشوع.
تقدير التكلفة املالية لتنفيذ امل�رشوع.
�إعداد هيكل منظومة الأعمال والبيانات املراد جمعها،ح�سب ما هو مو�ضح بال�شكلني رقم (  )1و (.)2
�إعداد وت�صميم قاعدة بيانات يتم من خاللها حفظ البيانات ح�سب النموذج املو�ضح بال�شكل رقم (.)3
توفري امل�ستلزمات الإدارية والفنية الالزمة لتنفيذ امل�رشوع (ال�سيارات واحلوا�سيب الآلية وملحقاتها والأجهزة احلقلية
والأدوات املكتبية واملكاتب).
تعيني وتدريب موظفني م�ؤقتني للقيام مبهمة جمع البيانات من املواقع احلقلية ومن ثم �إدخالها �ضمن قاعدة البيانات املعدة
لذلك.

توثيق امللكيات والأعراف وال�سنن والبيانات املتعلقة بالأفالج
البيانات الأ�سا�سية
امل�صطحلت
والتعريفات

التنظيم
الإداري للفلج

امللكيات

التنظيم
الإجتماعي
للفلج

املعلومات العامة
الدر�س
ال�صورجه
جلب الأعالف

امللك

�إكثار
احليوانات

الرعي
مياه

الفلج �أو
الأفالج

�أعراف تربية احليوانات

الآبار

الإ�ستئجار

توزيع
احلرث

�أرا�ضي

حجم
احليازات

امل�ساحة

الأمثال
الق�ص�ص

الزراعات احل�صاد

�أدوات
للري

�أدوات
احلرث
�أ�سماء
احليازات

الأعراف

الأدوات
الزراعية
واملعدات

الفنون
املرافقة
للزراعة
واحل�صاد

الأ�ساطري

عدد الأ�شجار

�أدوات
�أدوات
احل�صاد
جتهيز
وتخزين
الغالل
طحن احلبوب
تخزين التمور
تخزين الفواكه
جتفيف الثمار
التب�سيل
الدو�س

املرافقة
للحرث

املرافقة
للري

املرافقة

ال�شكل ( :)1الهيكل التنظيمي للأعمال املراد جمعها
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املراحل التح�ضريية لتنفيذ امل�رشوع
�ساهمت املراحل التح�ضريية التي �سبقت تنفيذ الأعمال احلقلية للم�رشوع التجريبي حل�رص وتوثيق امللكيات والأعراف للأفالج يف
تذليل كافة املعوقات وت�سهيل �أداء العاملني بامل�رشوع خا�صة بالأعمال امليدانية وفيما يلي املراحل التح�ضريية للم�رشوع:

�إعداد وت�صميم ا�ستمارة جمع البيانات
مت �إعداد وت�صميم هيكل اال�ستمارة الأولية جلمع البيانات على
�ضوء الهيكل التنظيمي للأعمال والبيانات املراد جمعها من
الفلج  .ومن ثم عر�ضها و�إر�سالها �إىل اجلهات ذات االخت�صا�ص
للإطالع و�إبداء املالحظات عليها  ،بعدها مت االتفاق على �صيغة
اال�ستمارة النهائية جلمع البيانات والتي روعي فيها �أن تكون
�شاملة جلميع اجلوانب املتعلقة بالفلج.

ور�شة عمل تدريبية للفريق املكلف بالعمل
مت عقد ور�شة عمل تدريبية للفريق املكلف بالعمل ي�شمل جامعي
وحمللي البيانات حيث مت اطالعهم على حمتويات �إ�ستمارة جمع
البيانات ومن ثم تدريبهم على كيفية احل�صول على املعلومات
والبيانات والطرق امل�ستخدمة يف ذلك بالإ�ضافة �إىل ال�صفات
التي يجب �أن يتحلى بها جامع البيانات احلقلية حتى يتمكن
من احل�صول على كم هائل من املعلومات ومن خمتلف امل�صادر
 ،مع �رشح قاعدة البيانات املعدة لذلك وكيفية �إدخال البيانات
فيها والتعامل معها.

التوعية والإعالم
مت التعريف بامل�رشوع عن طريق �أ�صحاب ال�سعادة الوالة وعرب
و�سائل الإعالم املقروءة وامل�سموعة واملرئية وتو�ضيح الأهداف
واملربرات من تنفيذ امل�رشوع .حتى ميكن احل�صول على �أف�ضل
امل�ساعدات من �أ�صحاب الأفالج وبالتايل احل�صول على بيانات
دقيقة ميكن االعتماد عليها.
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التن�سيق مع اجلهات ذات االخت�صا�ص
مت التن�سيق مع اجلهات ذات االخت�صا�ص حول تنفيذ امل�رشوع
حيث مت عقد اجتماعات �أولية مبكاتب �أ�صحاب ال�سعادة والة
املنطقة وبح�ضور �أع�ضاء جمل�س ال�شورى وامل�شايخ و�أهايل
الأفالج ومن له عالقة بالأمر للتعريف بامل�رشوع و�أهميته
والهدف من تنفيذه مع حث امل�شايخ واملعنيني �إىل ب�رضورة
حتري الدقة يف الإدالء بالبيانات و�إي�صال املعلومة ال�سليمة
جلامعي البيانات للو�صول �إىل الأهداف املن�شودة.

الأعمال امليدانية
مت توزيع فرق العمل امليدانية ملجموعتني الأوىل مبنطقة جنوب
الباطنة لأفالج املي�رس بوالية الر�ستاق والعوابي بوالية
العوابي وعني الثوارة بوالية نخل واملجموعة الثانية باملنطقة
الداخلية لأفالج اخلطمني بوالية نزوى واحلمراء بوالية
احلمراء والدغايل بوالية �سمائل  ،ومت تزويدهم بخطة و�آلية
تنفيذ العمل وحتديد املواعيد للإلتقاء بوكالء الأفالج �أو من له
�صلة بها  ،على �أن يتم ا�ستيفاء جمع املعلومات الالزمة �أو املراد
جمعها من عدة م�صادر وعدم الإكتفاء مب�صدر واحد تفادي ًا
للخط�أ ولتحري الدقة يف املعلومة  ،ويف نف�س الوقت يتم متابعة
جامعي البيانات با�ستمرار من قبل املخت�صني وامل�رشفني على
امل�رشوع بدائرة الأفالج .

ملكية مياه الأفالج
احل�ص�ص النهارية
( بادة النهار )
نظام
التوزيع
الطا�سه

القيا�س

الأثر

احل�ص�ص الليلية
( بادة الليل )

�أ�سماء
الرده
اللمد

القامة

اللواح
مق�ضى ربيع
املن�صهر
�أثر ربيع ٦

�أعراف الزراعات

نظام
التوزيع
�أ�سماء
النجوم

الطا�سه

زراعات النخيل

الزراعات املو�سمية

الزراعات املجاوره

�أ�سماء
الرده
القيا�س

الغروب
مق�ضى ربيع
الغادي

ح�سبة
املوا�سم

ال�شكل ( : )2تابع الهيكل التنظيمي للأعمال املراد جمعها

ال�شكل ( : )3قاعدة بيانات امل�رشوع

21

نظرة عامة لنتائج امل�رشوع
1

البيانات التي مت احل�صول عليها

2

حتليل البيانات التي مت احل�صول عليها

على �ضوء الهيكل التنظيمي للأعمال والبيانات املعد م�سبق ًا
مت جمع العديد من املعلومات والبيانات املتنوعة والتي امكن
ت�صنيفها �إىل ثالث جمموعات رئي�سية هي البيانات التاريخية
والبيانات الإدارية و البيانات املعرفية ومن ثم حفظها �ضمن
قاعدة البيانات الرئي�سة.

املو�سع والدقيق للبيانات احلقلية التي مت احل�صول
�إن التحليل ّ
عليها �أثناء تنفيذ هذا امل�رشوع التجريبي بالنظر لكافة اجلوانب
املتعلقة بهذه الأفالج يو�ضح �أن هناك قواعد �أ�سا�سية ت�رسي
على بع�ض الأفالج �إعتمدها العمانيون الأوائل �سابق ًا وما
يزال تطبيقها م�ستمر ًا حتى يومنا هذا  ،بالإ�ضافة �إىل وجود
بع�ض التباينات والإختالفات لبع�ض الأفالج عن بع�ضها الآخر
 ،ومن �ضمن هذه الإختالفات والتي �سريد تف�صيلها الحق ًا
م�سميات ردات الأفالج والأرباع وعددها ما بني فلج و �آخر
و�أي�ض ًا م�سميات النجوم التي ت�ستخدم ملعرفة تق�سيم املياه لي ًال
بالإ�ضافة �إىل بع�ض امل�سميات امل�ستخدمة بالفلج التي ميكن �أن
تكون ذات دالالت معينة بالن�سبة لهذا الفلج و �أجزائه املختلفة ،
ومبا يتما�شى مع املتعارف عليه يف هذه املنطقة من غريها.
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وفيما يلي مناذج للبيانات التي مت احل�صول عليها يف
املجموعات الثالث وهي :

�أ البيانات التاريخية
تطرق هذا اجلانب �إىل جمع املعلومات املتعلقة بتاريخ ن�ش�أة
هذه الأفالج وما ورد عنها من ق�ص�ص و�أ�ساطري بالإ�ضافة
�إىل الوثائق واملخطوطات التي ت�شري �إليها  ،وال�شكل رقم
( )4يو�ضح بع�ض الوثائق التي مت احل�صول عليها  ،حيث
مت جمع العديد من املعلومات املتعلقة بهذا اجلانب وبالرغم
من اختالف امل�ؤرخني حول معرفة التاريخ احلقيقي لن�ش�أة
الأفالج يف ُعمان نظر ًا لعدم توفر الوثائق التاريخية امل�ؤكدة
لذلك �إال �أنه مت احل�صول على بع�ض الروايات من قبل كبار
ال�سن حول تاريخ ن�ش�أة هذه الأفالج و�سبب ت�سميتها وعلى
�سبيل املثال ال احل�رص مت بناء فلج احلمراء يف العام الهجري
 1066هـ وقد قام الإمام �سلطان بن �سيف اليعربي ببناء هذا
الفلج  ،قبل ما يقارب �أربعة قرون من الزمن.

ب البيانات الإدارية
هناك عدد من املالحظات العامة حول البيانات الإدارية التي
مت جمعها عن الأفالج التي �شملها امل�رشوع التجريبي ومن
�أهم هذه املالحظات.
 -1التنظيم الإداري للأفالج
يت�شابه التنظيم الإداري للأفالج التي ت�ضمنها امل�رشوع
التجريبي مع اختالف عدد القائمني على الإ�رشاف وتنظيم
�أمور الفلج بنا ًء على حجم الفلج وامل�ساحات الزراعية التي
يرويها فمثال نالحظ �أن لفلج اخلطمني بوالية نزوى ثالثة
وكالء وعريف واحد مقارنة بفلج احلمراء بوالية احلمراء
حيث يوجد له وكيل واحد وعريف ودالل و�أمني للدفرت  .وعلى
وجه العموم ميكن تلخي�ص التنظيم الإداري لهذه الأفالج من
واقع الهيكل التنظيمي املو�ضح بال�شكل (  ، ) 5بحيث يتم
توزيع املهام واالخت�صا�صات وفق امل�سميات الواردة يف هذا
الهيكل.

الوالي
القاضي
الشيخ
جلنة التدقيق
واحملاسبة

مالك
املياه
وكيل الفلج

العريف

ال�شكل ( : )4بع�ض الوثائق التي مت احل�صول عليها

الدالل

امني الدفتر

ال�شكل ( : )5الهيكل الإداري والتنظيمي للفلج

البيادير
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 -2تباين املوارد املالية للأفالج
من خالل البيانات التي مت جمعها تبني وجود تباين يف الأموال
واملواقيف التي ميلكها كل فلج من هذه الأفالج وذلك راجع
�إىل حجم الفلج من ناحية و�أهمية هذا الفلج للمنطقة وعليه
ف�إن مدخوالت الفلج املالية تختلف على هذا الأ�سا�س  ،فتوجد
موارد مالية ذاتية للفلج يتم احل�صول عليها عن طريق الأرا�ضي
واملواقيف اململوكة للفلج و�أي�ض ًا الأموال املتوفرة عن طريق
قعد مياه الفلج والتي تتم كل �سبعة �أو ع�رشة �أيام و�أي�ض ًا عن
طريق القعد ال�سنوي والتي تطرح مرة واحدة يف ال�سنة وهي
ال توجد �إال يف بع�ض الأفالج.

�سجالت افلجلأفالج
الدفرتأحد
24ل�شكل (� : )9
العوابي بوالية العوابي
مناذجلكتابة مياه
امل�ستخدم

كما يحظى الفلج ببع�ض الهبات والتربعات التي تقدم من قبل
الأهايل �أنف�سهم.
ويعترب الوكيل هو امل�سئول الر�سمي عن �إدارة �أموال الفلج
وت�رصيف �شئونه املالية غري �أن �أمني الدفرت والدالل يقومان
مب�ساعدته جنب ًا �إىل جنب يف ت�رصيف �شئون الفلج من الناحية
املالية و�ضبط احل�سابات املتعلقة به.
 -3تباين يف �إعداد �سجالت ودفاتر الأفالج
لو نظرنا من خالل البيانات التي مت جمعها لل�سجالت والدفاتر
امل�ستخدمة يف كتابة �أموال ومياه الفلج  ،ف�إننا جند تباين بني
خمتلف هذه الأفالج وال توجد قواعد منظمة ب�شكل واحد لها
ولكنها تركت للإجتهادات الفردية وذلك على الرغم من �أهميتها
الكبرية من الناحية املالية والإدارية ،وال�شكل رقم ( )6يو�ضح
�أحد مناذج هذه ال�سجالت.

ج

البيانات املعرفية

حظي هذا اجلانب بكم هائل من املعلومات منها على �سبيل
املثال الق�صائد والأمثال والأ�شعار التي قيلت يف الفلج
بالإ�ضافة �إىل العلوم املعرفية الداخلة �ضمن نطاق الفلج كعلم
الفلك وا�ستخدام النجوم يف توزيع املياه وا�ستخدام ال�ساعة
ال�شم�سية يف نظام دوران مياه الفلج  ،كما مت احل�صول على
بع�ض املعلومات املتعلقة بعلم �إدارة الأموال واالقت�صاد
والهند�سة  .ومن خالل حتليل بع�ض البيانات من خمتلف
اجلوانب ،تبني وجود تباين بني فلج و�آخر واختالف العادات
والتقاليد والأعراف من منطقة �إىل �أخرى  ،ومن �أهم هذه
اجلوانب كالتايل:
 -1امل�سميات وامل�صطلحات
من خالل التعرف على هذه الأفالج �أمكن التعرف على تاريخ
ون�ش�أة املدن والقرى مب�سمياتها احلالية حيث �أن �أ�سماء بع�ض
احليازات حتمل �أ�سماء لبع�ض املدن والقرى وهو ما يعني �أن
هذه القرى كانت موجودة قبل البدء يف �إن�شاء هذه الأفالج.
وقد مت جمع العديد من امل�صطلحات املحلية ذات الدالالت
املختلفة والتي ترمز �إىل كل جانب من جوانب الفلج والتي قل
من يعرفها من غري م�ستخدمي الأفالج �أو من لهم عالقة بها
 ،وهذه امل�صطلحات والتعريفات لها رموز وتعابري ومفاهيم
معينة رغم اختالفها يف بع�ض الأحيان من فلج �إىل �آخر  ،وقد
مت بيان معنى وتف�سري عدد من تلك امل�صطلحات.
-2ملكيات املياه
من خالل البيانات التي مت جمعها �أمكن �إي�ضاح ت�صنيف ملكيات
مياه كل فلج من هذه الأفالج وتوزيعها ،فهناك ملكيات عامة
من حيث الإ�ستخدام كال�رشب والإ�ستحمام والو�ضوء و�سقي

املا�شية وغ�سل
الأموات وغ�سل
والأواين
املالب�س
و�إطفاء احلرائق وما �شابه
ذلك وملكيات خا�صة وهي مقت�رصة على �إ�ستخدام املياه لري
الأرا�ضي الزراعية وفق احل�ص�ص التي مت تخ�صي�صها لكل
قطعة �أر�ض زراعية فهناك مياه خم�ص�صة للفلج نف�سه ومياه
خم�ص�صة للأموال الزراعية وتختلف ن�سبة هذه املياه من فلج
�إىل �آخر.
 -3القيمة الإقت�صادية ملياه الفلج
هناك �إختالف يف قيمة املاء والأموال (الزراعات القائمة ) بكل
فلج ،فمث ًال مت تنظيم دوران مياه فلج الدغايل بوالية �سمائل
على �أ�سا�س �أً�سبوعي ،ويعني ذلك �أن كل قطعة �أر�ض زراعية
تروى على دوران كل �أ�سبوع بينما جند �أن هناك �أموا ًال �أخرى
ال ت�سقى �إال على مدار كل  18يوم.
و ميكن حتديد قيمة املياه و الأرا�ضي الزراعية بنا ًء على نوع
الفلج من حيث كون الفلج دا�ؤودي ًا �أو غيلي ًا ،فمث ًال لو نظرنا
ملياه و �أموال فلج اخلطمني بوالية نزوى جند �أنها �أغلى بكثري
من مياه و �أموال فلج الدغايل بوالية �سمائل ،وذلك لكون فلج
اخلطمني فلج ًا دا�ؤودي ًا وفلج الدغايل فلج ًا غيلي ًا ،فالأفالج
الغيلية تت�أثر مبا�رشة بفرتات اجلفاف ون�ضوب املياه يف كثري
من الأوقات وبالتايل ف�إن مياها ومزارعها ذات قيمة �أقل من
الأفالج الدا�ؤوديه التي يكون ت�أثرها باجلفاف �أقل.
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كما �أن هناك �أي�ض ًا فارق بني قيمة مال و �آخر داخل الفلج
نف�سه ،وميكن �إيعاز ذلك �إىل �أن بع�ض الأموال الزراعية لها
�أن�صبة وافرة من املياه اخلا�صة بها ،وهي الحتتاج �إىل مياه
القعد ،بينما جند �أن هناك �أموا ًال لي�س لها مياه خا�صة بها على
الإطالق ،وبالتايل فهي تعتمد كليا على املياه التي يتم قعدها.
 -4الأعراف
تختلف الأعراف املتبعة لكل فلج مبا يتما�شى مع املنطقة التي
يوجد بها ذلك الفلج وي�شمل ذلك الإختالف يف �أعراف تق�سيم
املياه و �أعراف زراعة النخيل وخمتلف املحا�صيل  ،و �أعراف
تربية احليوانات وغريها من الأعراف املعمول بها يف هذه
الأفالج والتي توارثها الأبناء جي ًال بعد جيل.
 -5الأدوات امل�ستخدمة يف نظام الأفالج
مت التعرف واحل�صول على العديد من الأدوات امل�ستخدمة يف
نظام الأفالج والتي ت�شمل الأدوات امل�ستخدمة يف الزراعات
ك�أدوات احلرث و�أدوات الري و�أدوات احل�صاد وتخزين
الثمار و�أدوات جتهيز الغالل وقد مت توثيق هذه الأدوات
من حيث امل�سمى وال�صورة  ،حيث تبني ت�شابه هذه الأدوات
يف بع�ض املناطق مع وجود االختالف يف امل�سميات املتعارف
عليها.
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 -6الفنون التقليدية املرافقة لنظام الأفالج
مت التعرف �أي�ض ًا على ما تزخر به ال�سلطنة من فنون تقليدية
متداولة يف نظام الأفالج والتي تختلف من منطقة �إىل �أخرى
 ،فهناك الفنون املرافقة �أثناء ري الزراعات وفنون �أثناء
احلرث وفنون �أثناء احل�صاد بالإ�ضافة �إىل الأ�شعار والتغاريد
والأمثال التي متتاز بها كل منطقة.

�أحد جامعي البيانات والإلتقاء ب�أهايل الفلج �أثناء تنفيذ امل�رشوع
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مفتاح اخلارطة
	�أم الفلج
ال�رشيعة
�ساقية الفلج
منطقة الإحتياج

فلج اخلطمني

ف ٣٠٧١
رقم الفلج
اخلطمني
ا�سم الفج
بركة املوز
القرية/املنطقة
دا�ؤودي
نوع الفلج
حي
حالة الفلج
 ٢,٤كم
الطول الكلي للفلج
م�ساحة املنطقة املروية  0,٩١٢٥كم٢

ال�صورة تبني مدى براعة العمانيني يف �شق االفالج وتوزيع املياه بالت�ساوي

نبذة عامة للفلج
يعترب فلج اخلطمني من الأفالج الدا�ؤوية التي تقع باملنطقة الداخلية ويبلغ �إجمايل طول الفلج من �أم الفلج وحتى ال�رشيعة ما يقارب
 2450مرتا ,وينبع فلج اخلطمني من �سفح اجلبل الأخ�رض �إىل �أن يتدفق يف قنوات على �ضواحي املدينة مبا ي�شبه احللقة الدائرية
ملتف ًا حول امل�ساحات الزراعية  ,ويعترب وادي املعيدن املغذي الرئي�سي لفلج اخلطمني حيث توجد �أم الفلج يف بطن الوادي ومن �أهم
ما مييز هذا الفلج هو طريقة تق�سيم مياهه عند ال�رشيعة �إىل ثالث قنوات حيث �أن كمية املياه يف كل ق�سم من الأق�سام الثالثه فعند رمي
ثالث كرات مت�ساوية يف احلجم والوزن قبل نقطة الإنق�سام تذهب كل كرة يف قناة مما يدل على براعة الت�صميم الهند�سي للفلج.

موقع الفلج
يقع فلج اخلطمني يف املنطقة الداخلية بوالية نزوى بنيابة بركة املوز والتي تعد �إحدى املدن ال�شهرية ب�ضواحيها ومعاملها الأثرية
حيث تتمازج معا يف ر�سم لوحة بديعة ملدينة عمانية جميلة.
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�سبب ت�سمية الفلج وكيفية اختيار املوقع
توجد رواية يف �سبب الت�سمية ب�أنه كان هناك فلج ي�سمى (اخلطم) يف والية (منح ) وعندما قام الإمام �سلطان بن �سيف اليعربي ب�شق
هذا الفلج وبد�أ جريان املاء فيه بغزارة مما ادى �إىل نق�ص من�سوب املياه يف فلج اخلطم بوالية منح فقام الأهايل باملطالبة للتعوي�ض عن
النق�ص الذي حدث يف م�ستوى فلجهم (اخلطم) ووافقهم الإمام (�سلطان بن �سيف اليعربي) على ذلك و�أن ي�شق لهم فلج �آخر يف بلدهم
يكون خال�ص ًا للأهايل ولي�س للدولة �أي ملك فيه ولذلك �سمي فلج اخلطمني يف بركة املوز باخلطمني ن�سبة �إىل فلج اخلطم ولأنه خطم
�أي منع وام�سك ن�سبة من املياه املغذية لذلك الفلج.

ق�صة بناء الفلج
عندما �أراد الإمام �سلطان بن �سيف اليعربي �إن�شاء بركة املوز �أمر ب�شق الفلج وذلك ال�ستغالل املياه الدائمة اجلريان يف وادي املعيدن
وذلك الحتوائه على معظم الأودية القادمة من اجلبل الأخ�رض حيث ا�ستعان الإمام ب�أهايل اجلبل الأخ�رض وذلك خلربتهم يف �شق
االفالج يف ذلك الوقت.
بد�أ العمل ب�شق النفق املتعرج بداخل الوادي من �أعلى بيت الرديدة حاليا وقبل اكتمال بناء الفلج حدثت حادثة �أدت �إىل مقتل �سبعة
�أ�شخا�ص من الذين يعملون بالفلج وذلك �إثر �إنهيار موا�ضع النفق �أ�سفل �أحد الفر�ض ودفنوا �أ�سفل الرمال �إىل يومنا هذا  ،بعد هذه
احلادثة فر باقي الرجال �إىل اجلبل الأخ�رض فلحق بهم الإمام بني قرية (املعيدن ) ومكان ي�سمى ( الق�ص ّود ) وهو يناديهم ب�أعلى
�صوته ( يا �أهل اجلبل عودوا �إىل العمل �إين اخدم لكم �أما ) وهو يرمي بذور ال�سدر ( النبق) حيث نبتت منها �شجر ال�سدر ويعرف
حتى اليوم ب�سدر الإمام  .وبعد �إحلاحه عليهم قالوا ال نعمل بالأجر و�إمنا نعمل بامل�ساهمة فوافقهم على �أن يكون لهم �سهم من الفلج
ق�سم على ما اتفق عليه �إىل يومنا هذا ولذلك جند فلج اخلطمني
وللدولة �سهمان فعادوا �إىل العمل وبعد �أن �إنتهى العمل وجرى الفلج ّ
مق�سم �إىل ثالثة �أجزاء ،جزء للمواطنني وجزءان للدولة.
ّ
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البيانات الأ�سا�سية للفلج

A - historical data for Falaj:

يعترب فلج اخلطمني من الأفالج الدا�ؤو,ية باملنطقة الداخلية وله �ساعد
رئي�سي هوالرديدة كما �إن املو�صلية الكهربائية لهذا الفلج حوايل 440
ميكرو�سمنز�/سم ويرتاوح متو�سط تدفقه حوايل  800لرت  /الثانية
والرقم الهيدروجيني = ( )7.61ودرجة احلرارة ت�ساوي  30درجة
مئوية  ,كما يبلغ اجمايل طول الفلج من الأم وحتى ال�رشيعة حوايل
2450مرت ,ويبلغ عمق �أم الفلج حوايل  19مرت .وم�ساحة منطقة
الإحتياج حوايل  976.595مرت ًا مربع ًا.

البيانات التاريخية للفلج
�أن�شئ فلج اخلطمني قبل ثالثمائة عام يف عهد الإمام �سلطان بن �سيف
اليعربي ويف نف�س الفرتة التي مت فيها بناء قلعة نزوى التاريخية وذلك
لإ�ستغالل املياه الدائمة اجلريان يف �أعلى وادي املعيدن لإحتوائه على
معظم الأودية القادمة من اجلبل الأخ�رض.

32

33

التنظيم الإجتماعي للفلج
لكل فلج جمتمع مك ّون من قبائل متعدده تقطن يف حوائر خمتلفة وهناك العديد من القبائل التي تقطن يف هذه احلوائر وت�ستفيد من
مياه فلج اخلطمني وقد مت �إدخال جميع البيانات املتعلقة ب�أ�سماء احلوائر والقبائل يف قاعدة البيانات املعده للم�رشوع حيث �إت�ضح
ب�أن عدد احلوائر امل�ستفيده من فلج اخلطمني �سبع حوائر.
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احد احلوائر التي مير بها فلج اخلطمني بنيابة بركة املوز

الوحدات التقليدية الزمنية لنظام دوران مياه الفلج
الوحدات التقليدية الزمنية لنظام دوران مياه الفلج
الدورة الكاملة للفلج
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9

الردة العام ـ ـ ـ ــة
القعادة
خملف �سيف
الرديدة
مبداء بيت املال
باقي بيت املال
مبداء الأ�صيلة
ثالثة �أرباع
ابن �إ�سماعيل
بادة وت�سع

الردة اليومي ـ ـ ـ ـ ـ ــة

كل رده عامة توجد بها عدد
من الردات اليومية ح�سب ما
هو مو�ضح يف اجلدول التايل

توزيع مياه الفلج نهار ًا ولي ًال
يبد�أ ح�ساب اليوم املائي امل�سمى بالبادة من ال�ساعة ال�ساد�سة
�صباحا حتى نف�س الوقت من اليوم التايل والكل يعلم الوقت
الذي يحني فيه ن�صيبه من ماد الفلج ويتم ذلك عن طريق القائمني
بعملية �سقي الأموال (البيادير) �أي ال�شخ�ص املوكل �إليه بعملية
ال�سقي نيابة عن �صاحب املزرعة.
وتتم معرفة الأوقات بطريقتني خمتلفتني �أحداهما يف النهار
وت�سمى املحا�رضة وطريقة �أخرى بالليل وتكون عن طريق
النجوم ولهذه الطريقة نوعني من النجوم  :ال�شتوية وال�صيفية.
ويقوم العريف ب�ضبط الأوقات وحتديد الوقت املعني لكل
�شخ�ص يبد�أ فيه بري مزروعاته ح�سب ح�صته التي ميتلكها .
وي�سمى املكان الذي يتواجد فيه العريف ب(املحا�رضة) وفيها
يتم ن�صب عمود(ملد) طويل يف قطعة �أر�ض م�ستوية وتق�سم �إىل
�أجزاء �أو خطوط ويتم مراقبة ظل ال�شم�س لذلك العمود جهة
الغرب من طلوعها حتى تنت�صف يف و�سط ال�سماء وي�سمى ذلك
الوقت ن�صف النهار وبعده يتحرك ظل العمود ب�إجتاه ال�رشق
حتى ال�ساعة ال�ساد�سة م�سا ًء وهو موعد بدء املحا�رضة الليلية
عن طريق النجوم.
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احل�ص�ص النهارية

م
		
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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الردة اليومية

ال�رشوق
مق�ضى اثر
مق�ضى اثرين
مق�ضى  3اثار
مق�ضى  4اثار
مق�ضى  5اثار
مق�ضى ربع النهار
مق�ضى  7اثار
مق�ضى  8اثار
مق�ضى  9اثار
مق�ضى  10اثار
مق�ضى  11اثر
مق�ضى ن�صف النهار
رواح اثر
رواح اثرين
رواح  3اثار
رواح  4اثار
رواح  5اثار
باقي من النهار ربع
باقي من النهار  5اثار
باقي من النهار  4اثار
باقي من النهار  3اثار
باقي من النهار اثرين
باقي من النهار اثر واحد

تف�صيل الر ّدات النهارية للفلج
التوقيت بال�ساع ـ ــة
م ـ ـ ــن	�إل ـ ــى
� 6:00ص	
� 6:30ص	
� 7:00ص	
� 7:30ص	
� 8:00ص	
� 8:30ص	
� 9:00ص	
� 9:30ص	
� 10:00ص	
� 10:30ص	
�11:00ص	
� 11:30ص	
 12:00م
 12:30م
 1:00م
 1:30م
 2:00م
 2:30م
 3:00م
 3:30م
 4:00م
 4:30م
 5:00م
 5:30م

� 6:30ص	
� 7:00ص	
� 7:30ص	
� 8:00ص	
� 8:30ص	
� 9:00ص	
� 9:30ص	
� 10:00ص	
� 10:30ص	
� 11:00ص	
� 11:30ص	
� 12:00ص	
 12:30م
 1:00م
 1:30م
 2:00م
 2:30م
3:00م
 3:30م
4:00م
 4:30م
5:00م
 5:30م
 6:00م

التوقيت بالظ ـ ـ ــل
م ـ ــن	�إل ـ ــى
و�صول الظل �إىل اللواح
ال�رشوق
اخلط الأول
من بداية اللواح
اخلط الثاين
اخلط الأول
اخلط الثالث
اخلط الثاين
اخلط الرابع
اخلط الثالث
اخلط اخلام�س
اخلط الرابع
ال�ساد�س
اخلط اخلام�س
ال�سابع
اخلط ال�ساد�س
الثامن
اخلط ال�سابع
التا�سع
اخلط الثامن
العا�رش
اخلط التا�سع
احلادي ع�رش
اخلط العا�رش
الثاين ع�رش
اخلط احلادي ع�رش
اخلط الثالث ع�رش
اخلط الثاين ع�رش
اخلط الرابع ع�رش
اخلط الثالث ع�رش
اخلط اخلام�س ع�رش
اخلط الرابع ع�رش
اخلط ال�ساد�س ع�رش
اخلط اخلام�س ع�رش
اخلط ال�سابع ع�رش
اخلط ال�ساد�س ع�رش
اخلط الثامن ع�رش
اخلط ال�سابع ع�رش
اخلط التا�سع ع�رش
اخلط الثامن ع�رش
اخلط الع�رشون
اخلط التا�سع ع�رش
اخلط الع�رشون اخلط احلادي والع�رشون
اخلط احلادي والع�رشون اخلط الثاين والع�رشون
اخلط الثاين والع�رشون اخلط الثالث والع�رشون

احل�ص�ص الليلية

م الردة اليومية
		
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

الغروب
ما�ضي من الليل اثر
ما�ضي من الليل اثرين
ما�ضي من الليل  3اثار
ما�ضي من الليل 4اثار
ما�ضي من الليل 5اثار
ما�ضي من الليل ربع بادة
ما�ضي من الليل 8اثار
ما�ضي من الليل 9ثار
ما�ضي من الليل  10اثار
ما�ضي من الليل 11ثار
ن�صف الليل
باقي من الليل  11اثر
باقي من الليل  10اثر
باقي من الليل 9اثار
باقي من الليل  8اثار
ثلث بادة
باقي من الليل  7اثار
باقي من الليل  6اثار
باقي من الليل  5اثار
باقي من الليل  4اثار
باقي من الليل  3اثار
باقي من الليل اثرين
باقي من الليل اثر

تف�صيل الر ّدات الليلية للفلج
التوقيت بال�ساعــة
م ــن	�إلــى
 6:00م
 6:30م
 7:00م
 7:30م
 8:00م
 8:30م
 9:00م
 9:30م
 10:00م
 10:30م
11:00م
 11:30م
� 12:00ص	
� 12:30ص	
� 1:00ص	
� 1:30ص	
� 2:00ص	
� 2:30ص	
� 3:00ص	
� 3:30ص	
� 4:00ص	
� 4:30ص	
� 5:00ص	
� 5:30ص	

 6:30م
 7:00م
 7:30م
 8:00م
 8:30م
 9:00م
 9:30م
 10:00م
 10:30م
 11:00م
 11:30م
� 12:00ص	
�12:30ص	
� 1:00ص	
� 1:30ص	
� 2:00ص	
� 2:30ص	
�3:00ص	
�3:30ص	
�4:00ص	
� 4:30ص	
�5:00ص
� 5:30ص	
� 6:00ص	

التوقيت بالنجـ ـ ـ ــوم
م ـ ــن	�إل ـ ــى
غروب ال�شم�س
ظهور الكوي الأول
ارتفاع الكوي قامة
ظهور الكوي االخري
ارتفاع الكوي االخري قامة
ظهور املويف
ارتفاع املويف قانة
ظهور الغراب
ارتفاع الغراب قامة
ظهور اللدم
ارتفاع اللدم قامة
ظهور ال�صارة
ارتفاع ال�صارة قامة
ظهور ال�صارة االخرية
ارتفاع ال�صارة االخرية قامة
ظهور ال�سعد
ارتفاع ال�سعد قامة
ظهور الكوكبني
ارتفاع الكوكبني قامة
ظهور الفتح
ارتفاع الفتح قامة
ظهور الرثياء
ارتفاع الرثياء قامة

ظهور الكوي الأول
ارتفاع الكوي قامة
ظهور الكوي الأخري
ارتفاعة قامة واحدة
ظهور املويف
ارتفاع املويف قانة
ظهور الغراب
ارتفاع الغراب قامة
ظهور اللدم
ارتفاع اللدم قامة
ظهور ال�صارة
ارتفاع ال�صارة قامة
ظهور ال�صارة االخرية
ارتفاع ال�صارة االخرية قامة
ظهور ال�سعد
ارتفاع ال�سعد قامة
ظهور الكوكبني
ارتفاع الكوكبني قامة
ظهور الفتح
ارتفاع الفتح قامة
ظهور الرثياء
ارتفاع الرثياء قامة
�رشوق ال�شم�س
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�أ�سماء النجوم امل�ستخدمة يف حما�رضة الليل
يف الليل تتم معرفة الأوقات وتق�سيمها عن طريق النجوم ومنها ال�صيفية وال�شتوية و�سنذكرها بالرتتيب مع العلم �أن املدة بني مطلع
كل جنم و�أخر مقدار (�أثرين) �أي �ساعة ( 60دقيقة).

�أ�سمـ ــاء النج ـ ــوم امل�ستخدمة يف حما�رضة
الليـ ـ ــل بفلج اخلطمــني يف ال�شتاء
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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ا�سم النجــم
ال�شابك
بو قابل
الظلمي
ال�شعرية
اجلنب
الذراعني
البطني
الثقيلة
امليثاب
الغفرة
الزبان

عــدد الآثار
اثـرين
اثرين
اثرين
اثرين
اثرين
اثرين
اثرين
اثرين
اثرين
اثرين
اثرين

�أ�سمـ ــاء النج ــوم امل�ستخدمة يف حما�رضة
اللي ــل بفلج اخلطمـني يف ال�صيف
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ا�سم النجــم
الكوي االول
الكوي االخري
املويف
الغراب
اللدم
ال�صارة
ال�صارة االخرية
ال�سعد
الكوكبني
الفتح
الرث ياء

عــدد الآثار
اثـرين
اثـرين
اثـرين
اثـرين
اثـرين
اثـرين
اثـرين
اثـرين
اثـرين
اثـرين
اثـرين

الأعراف وال�سنن املتبعة لدى فلج اخلطمني
� 1أعراف توزيع املياه
يوجد لكل فلج من الأفالج �أعراف وقوانني قد تت�شابه مع �أعراف الأفالج الأخرى ويف بع�ض احلاالت توجد �ضوابط خا�صة بفلج
معني تختلف عن الأفالج الأخرى مثل ما هو موجود يف فلج اخلطمني و�سنذكر بع�ض تلك الأعراف والقوانني التي تعارف عليها
مالك املياه بالفلج منذ ت�أ�سي�سه وحتى اليوم و التي ال تقبل التغيري وتعترب خطوط حمراء ال ميكن جتاوزها و�أما بقية الأعراف
متغرية ح�سب الزمان وح�سبما تقت�ضيه م�صلحة الفلج ومبا ال مي�س حقوق مالك املاء بالدرجة الأوىل.
ماء يوم القعادة مربوط �سنوي وال ميكن بيعة ولكن ينتقل بالتنازل فقط فيعترب ماء هذا اليوم ملك للفلج ويتم ت�أجريها
�سنويا مبا ي�سمى بالربيطة ويدفع الآجار حل�ساب الفلج.
يكون للوكيل دخل معني ي�سمى ( ع�شور الوكيل ) وي�ستلمه بعد املحا�سبة �سوا ًء كانت �سنوية او بعد انتهاء وكالته وهي على
�أ�سا�س الع�رش من امل�صاريف التي قام بها على خدمة و�صيانة الفلج .
يتكون فلج اخلطمني من ( � )864أثر ويق�سم كالتايل :
بيت املال

=  309اثر ون�صف الأثر.

الوقف

=  129اثر

وقف الفلج =  96اثر
املواطنني

=  330اثر ون�صف الأثر.
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دائما يكون الوكيل يف �أي ق�سم من �أق�سام الفلج له م�صالح � 4أعراف تربية احليوانات بالبيئة املحيطة بالفلج

خا�صة يف ذلك الق�سم �أي �أمالك ون�صيب وافر من املياه �إ�ضافة �إىل اال�ستعمال الزراعي واملحلي ف�إن الأفالج ت�ستخدم
وذلك لكي ي�شجعه على بذل املزيد خلدمة ومراعاة ذلك �أحيانا يف ال�صناعة و�أغرا�ض �أخرى كالرعي و�سقي احليوانات
الق�سم.
ويتم ذلك عن طريق تخ�صي�ص بع�ض من الفتحات (الفر�ض).
يلزم الوكيل �إىل الرجوع �إىل م�سو�ؤل البلد وامل�شايخ يف
ففي فلج اخلطمني يوجد وقف خم�ص�ص من الفلج للرعي
اخذ امل�شورة للمهمات ال�صعبه والتي قد تكلف ميزانية
ويكون بعد ردة الرديدة ويكون الرعي عام ويف مناطق عامة
الفلج �أموال كبرية.
مثل (املعيدن وعلى �سفوح اجلبل) ويتم الرعي عند �أهايل فلج
اخلطمني على ح�سب املنطقة �أي �أن هناك م�ساحة خم�ص�صة
� 2أعراف زراعات النخيل
للرعي لكل منطقة.
مثل ما للفلج وتق�سيم املياه �أعراف وقوانني و�ضوابط فان
ويتم يف بع�ض املناطق تعيني �أحد املواطنني ليقوم بوظيفة (�ص ّوار)
هناك �أي�ضا للزراعات �ضوابط معينة ال يجوز جتاوزها يف
وذلك حلماية الزراعات من احليوانات والرعي اجلائر ويتقا�ضى
زراعة النخيل ومن هذه ال�ضوابط:
هذا ( ال�ص ّوار ) راتبه من بيت املال وهو عبارة عن نخيل يتم
يف زراعات بيت املال تكون امل�سافة بني النخلة والأخرى
تخ�صي�ص عائدها لهذا ال�شخ�ص.
 8مرت
�أ�سماء �أماكن تربية احليوانات
يف زراعات النخيل لدى الع�شرية تكون امل�سافة بني
النخلة والأخرى  12ذراع.
ان يكون م�سافة  4اذرع بني كل قطعة ار�ض مزروعة

� 3أعراف الزراعات املتجاورة
مثلما نظم جمتمع الفلج عملية تق�سيم املياه بالت�ساوي فانه
نظم �أي�ضا قوانني و�أعراف الزراعات املتجاورة حلفظ احلقوق
العامة واخلا�صة ومن هذه الأعراف:
	ال يجوز الزراعة بني ال�ضاحيتني
مينع الرعي يف املزرعة.
الليمون تتم زراعته بعيدا عن النخيل
املاجنو واملوز يكون زراعته بني النخيل
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 -1الدر�س ويكون للأبقار

 -2الزريبة وتكون للأغنام

� 5أعراف تكاثر احليوانات
تتم عملية التكاثر بني احليوانات يف البيئة املحيطة بفلج
اخلطمني عن طريق �رشاء ذكر و�أنثى لدى االغنام او عن
طريق التخطيف (عملية التزاوج بني الأبقار ) وتتم هذه العملية
يف تربية االبقار.

الفنون املرافقة
ت�شتهر ال�سلطنة ب�أنواع الفنون ال�شعبية الكثرية مثل الرزحة والليوه وامليدان وغريها من الفنون التقليدية العمانية ولكن لهذه
الفنون منا�سبات خا�صة وبيئات خمتلفة  ،ولقد مت �إلقاء ال�ضوء على الفنون املرافقة لنظام الأفالج للداللة على البيئة الإجتماعية التي
�أوجدتها الأفالج بني �أفراد املجتمع فكان لهذه الأفالج الدافع الكبري لإخراج املواهب التي ميتلكها العماين يف �شتى املجاالت والتي
من �ضمنها الفنون املتعلقة بالأفالج و�سنذكر بع�ض الفنون التي مت التعرف عليها من املجتمع املحلي لفلج اخلطمني:

الفنون املرافقة للري
الربكه بالدي اهلل ال �صـابك حمــل
وي�سقي ــك خـ ــولٍ ورعـ ــود متكامل ــة.

الفنون املرافقة للحرث
م�شيبن ــي بـو البـ�س ثــوب اخل�ضـر
خذل ـ ــي عقلـ ــي والف ـ�ؤاد ما �سلمــه.

ح�صن الرديده توه �شارق يف البلد
اهلل يعـ ـ ــزه لــي بن ـ ـ ــاه و�شيـ ـ ــده.

زارع زراعة قالوا يل زرعك غتل
�سـوت ق�ضيمه وكل ق�ضيمـه بجوهـرة.
وحلفت باهلل ثـوب الغـزل ال تلب�سـي
ثـ ــوب الربي�سم لو ذراعـه بع�شــرة.

الفنون املرافقة للح�صاد

هبي يالكو�س حدرا وهبي يالفاخره
بارك اهلل اليوم جنتمع يف مكان
الب ــارحة بــت يف ال ـ ــوادي
وابك ــي على ف ــرد خالن ــي

ومن طلـوع الثـريا والنجـوم زاهـره.
من جن ــوب و�شمــال وقيدنــا واحـد.
�أهــل اخل�شــب �س ــافروا عنــي
�سويو اجل ــراحات يف ف ـ ـ�ؤادي
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الأ�شعار والتغاريد
يا طيــر القط ـ ـ ــا هيديل �ساعــة
يا بيت الكبي ــرة في ـ ـ ـ ـ ــك املعـزة
برق بعينك من �صوبك �شوف الهالل

وال حتلقبـي فـ ــوق الغ�صـا�ص ــني.
وفي ــك امل ــرجلة وال�سالـطـني.
ومن جانبـك نا�شي الثــريا طـالع ــة.

هيديل ياملوت هيد وبر�سل عندك �سالم
فوق ق�رص امل�شيد غرد طري احلمام.
من ذكرت املا�ضي �سالت دموعي
ومن بكايا �إنهل ج�سمـي وعظام ــي.
ريت القا�ضي يكتب خطني يف قرطا�سه
والفل ـ ــج �إذا ت ــر�س ماتنزف ــه طا�ســه.
جبل اخل�رض ماتزعزعه رياح تك ـ ـ ــوين الب ـ ـ ــاري م�صـ ـ ــورنـ ــه.
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الأمثال
توجد �أمثال عديدة قيلت يف املجتمع املحلي لفلج اخلطمني وهنا نوجز بع�ض ًا منها ح�سب ما �سمعناها من الأهايل وكبار ال�سن يف فلج
اخلطمني:
خلف املال على عدوك وال حتتاج على �أخوك.

الذي ما من دينك ما يعنيك.

وال �سحتي �إال من جرابي.

�إذا تكلم املجنون يكون امل�ستمع عاقل.

وال �صديقي �إال درهمي.

من بغيت الدار �صنع جار.

نازع جارك وال تنام ع�رص.

�إن كنت �ضميان ا�س�أل عن املاء.

�سحت �أخي ما �سكتت ولدي.

والعوراء ما تقود رمدانه.

رقط احلات �إىل �أن يقلك الزمان هات.

بو ما فرفك ما فكبتك.

خدم يف ال�شم�س وكل يف الظل.

ربط احلمار مع احل�صان �أيتعلم من �شحيجه.

خدم بالبي�سه وحا�سب اجلال�س.

والبطرانه قدامها ال�سيح.

�إذا غباك �أ�صله خربك فعله.

بو توكل الغلقة يبني يف �أيهابها.

�سقط احلجر وطلع الب َعر.

بو متدحه يف ال�صفه يغ�ص يف الن�ضد.

�سري بعيد وتعال غامن.

الغرقانه ما تبايل بالط�ش.

عليك بدرهمك ودم عقبك والباقي مام�ش.

بو يباع يف ال�سوق ما مينه خملوق.

�رضبت غريك كما �شق يف جدار.

كالم الرخت يكرث يف ال�سخط.

وكب جدارك �إىل �أن ت�ستافى �أجارك.

كل �شارب يله مق�ص.
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مفتاح اخلارطة
	�أم الفلج
ال�رشيعة
�ساقية الفلج
منطقة الإحتياج

فلج امل ّي�رس

ف ١٤٤٦
رقم الفلج
املي�س
ا�سم الفلج
اخلبيب
القرية /املنطقة
دا�ؤودي
نوع الفلج
حي
حالة الفلج
 5,78كم
الطول الكلي للفلج
م�ساحة املنطقة املروية  1,574كم٢

نبذة عامة للفلج
يعترب فلج امل ّي�رس من الأفالج الدا�ؤودية العميقه بال�سلطنة وبالتحديد يف منطقة الباطنة حيث ي�صل عمقه �إىل حوايل  50مرت ًا حتت
م�ستوى �سطح الأر�ض  ,وهو من �أهم الأفالج بوالية الر�ستاق ومن الأفالج ذات التدفقات الكبريه ويبد�أ منبع الفلج من مكان ي�سمى
ب ( الغدادية ) على م�شارف وادي بني عوف  ,وميتاز هذا الفلج بتدفقه امل�ستمر كونه يتغذى من واديني خمتلفني واللذين تتكون
طبقاتهما ال�صخرية من الر�سوبيات  .كما متتاز مياهه بالنقاوة  .وتدفق هذا الفلج مييل �إىل الثبات لكنه يت�أثر بجريان وادي الفرع
ووادي ال�سن حيث يزيد تدفقه وي�صل �إىل حوايل لرت 900لرت  /الثانية �أثناء �إرتفاع منا�سيب املياه بينما ينخف�ض التدفق لي�صل �إىل
�أقل من  100لرت/الثانية �أثناء �إنخفا�ض منا�سيب املياه.

موقع الفلج
يقع فلج امل ّي�رس يف حلة العالية مبدينة الر�ستاق التي تعترب من املدن الرئي�سية يف عمان و�أهم واليات منطقة الباطنة – جنوب واحلجر
الغربي نظر ًا لعراقتها ومكانتها املهمه ،وتقع على بعد  165كم �شمال غرب العا�صمة م�سقط.
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البيانات الأ�سا�سية والتاريخية لفلج امل ّي�رس
يبلغ الطول الإجمايل لقنوات فلج امل ّي�رس حوايل  5783مرتا ويتكون الفلج من خم�سة �سواعد وهي �ساعد وادي ال�سن و�ساعد احلالة
و�ساعد القرن و�ساعد املن�صور و�ساعد وادي الكور ,وكما �أ�سلفنا ف�إن مياه الفلج متتاز بالنقاوة حيث تبلغ املو�صلية الكهربائية 508
ميكرو�سمينز�/سم والرقم الهيدروجيني  7.61بينما متو�سط درجة حرارة املاء ت�صل �إىل  31.9درجة مئوية .كما يبلغ �إجمايل
امل�ساحة الكلية ملنطقة الإحتياج حوايل ( )1.574.580مرت مربع حيث تبلغ امل�ساحة املزروعة حوايل ( )1.133.698مرت مربع.

47

�إدارة الفلج

التنظيم الإداري للفلج

فلج امل ّي�رس ال يختلف كثري ًا من ناحية التنظيم الإداري عن بقية الأفالج �إال �أن �إداراته تتكون من وكي ًال واحد ًا وعريف ًا و�أمين ًا للدفرت
وعدد �إثنني من املب�سلني وعدد من البيادير.
وقد مت جتميع و�إدخال جميع البيانات اخلا�صة مبن تعاقبوا على �إدارة الفلج يف قاعدة البيانات التابعة للم�رشوع.

التنظيم الإجتماعي لفلج امل ّي�رس
يت�ضح من التنظيم الإجتماعي لفلج امل ّي�رس بوالية الر�ستاق ب�أن هناك عدد من احلوائر ت�ستفيد من مياه الفلج ي�صل عددها �إىل �إحدى
ع�رش حاره تقطنها قبائل خمتلفه وعليه فقد مت جمع البيانات املتعلقه ب�أ�سماء احلوائر والقبائل امل�ستفيده من مياه الفلج يف قاعدة
البيانات اخلا�صة بامل�رشوع.
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الوحدات الزمنية التقليدية املتبعة لنظام دوران
مياة فلج امل ّي�رس
الوحدات التقليدية الزمنية لنظام دوران مياة فلج امل ّي�رس الدورة الكاملة للفلج

م

الردة العام ـ ـ ــة

		
ا لقعد
1
		
�	2آد ب�شام
�	3آد اخلال�ص		
		
�	4آد �شاذان
		
�	5آد �سليمان
		
�	6آد علي
�	7آد �سحنت

الردة اليوميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

م

الردة العام ـ ـ ــة

الردة اليوميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

�	8آد البقل
�	9آد �سليمان
�	10آد اجلابري
�	11آد مهنا
 12نري الكبري
 13نري ال�صغري

توزيع مياه الفلج نهار ًا ولي ًال
يبد�أ ح�ساب اليوم املائي امل�سمى بالبادة من ال�ساعة ال�ساد�سة �صباحا حتى نف�س الوقت من اليوم التايل والكل يعلم الوقت الذي
يحني فيه ن�صيبه من ماء الفلج ويتم ذلك عن طريق القائمني بعملية �سقي الأموال (البيادير) �أي ال�شخ�ص املوكل �إليه بعملية ال�سقي
نيابة عن �صاحب املزرعة.
وتتم معرفة الأوقات بطريقتني خمتلفتني �أحداهما يف النهار وت�سمى املحا�رضة وطريقة �أخرى بالليل وتكون عن طريق النجوم
ولهذه الطريقة نوعني من النجوم  :ال�شتوية وال�صيفية.
ويقوم العريف ب�ضبط الأوقات وحتديد الوقت املعني لكل �شخ�ص يبد�أ فيه بري مزروعاته ح�سب ح�صته التي ميتلكها.
وي�سمى املكان الذي يتواجد فيه العريف ب(املحا�رضة) وفيها يتم ن�صب عمود(ملد) طويل يف قطعة �أر�ض م�ستوية وتق�سم �إىل �أجزاء
�أو خطوط ويتم مراقبة ظل ال�شم�س لذلك العمود جهة الغرب من طلوعها حتى تنت�صف يف و�سط ال�سماء وي�سمى ذلك الوقت ن�صف
النهار وبعده يتحرك ظل العمود ب�إجتاه ال�رشق حتى ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء وهو موعد بدء املحا�رضة الليلية عن طريق النجوم.

التوزيع اليومي ملياه الفلج

49

احل�ص�ص النهارية

م الردة اليومية
		
 1ال�شارقة
 2ق�ضى اثر
 3ق�ضى اثرين
 4ق�ضى  3اثار
 5ق�ضى  4اثار
 6ق�ضى  5اثار
 7ق�ضى ربع النهار
 8ق�ضى  7اثار
 9ق�ضى  8اثار
 10ق�ضى  9اثار
 11ق�ضى  10اثار
 12ق�ضى  11اثر
 13ق�ضى ن�صف النهار
 14مق�ضى اثر
 15مق�ضى اثرين
 16مق�ضى  3اثار
 17مق�ضى  4اثار
 18مق�ضى  5اثار
 19مق�ضى اخر النهار
 20مق�ضى 7اثار
 21مق�ضى  8اثار
 22مق�ضى  9اثار
 23مق�ضى  10اثار
 24مق�ضى  11اثار
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التوقيت بال�ساع ـ ــة
م ـ ـ ــن	�إل ـ ــى
� 6:30ص	
� 6:00ص	
� 7:00ص	
� 6:30ص	
� 7:30ص	
� 7:00ص	
� 8:00ص	
� 7:30ص	
� 8:30ص	
� 8:00ص	
� 9:00ص	
� 8:30ص	
� 9:30ص	
� 9:00ص	
�10:00ص	
� 9:30ص	
� 10:30ص	
� 10:00ص	
� 11:00ص	
� 10:30ص	
� 11:30ص	
�11:00ص	
� 12:00ص	
� 11:30ص	
 12:30م
 12:00م
 1:00م
 12:30م
 1:30م
 1:00م
 2:00م
 1:30م
 2:30م
 2:00م
3:00م
 2:30م
 3:30م
 3:00م
4:00م
 3:30م
 4:30م
 4:00م
5:00م
 4:30م
 5:30م
 5:00م
 6:00م
 5:30م

التوقيت بالظ ـ ـ ــل
م ـ ــن	�إل ـ ــى
و�صول الظل �إىل اللواح
ال�رشوق
اخلط الأول
من بداية اللواح
اخلط الثاين
اخلط الأول
اخلط الثالث
اخلط الثاين
اخلط الرابع
اخلط الثالث
اخلط اخلام�س
اخلط الرابع
ال�ساد�س
اخلط اخلام�س
ال�سابع
اخلط ال�ساد�س
الثامن
اخلط ال�سابع
التا�سع
اخلط الثامن
		 العا�رش
اخلط التا�سع
احلادي ع�رش
اخلط العا�رش
الثاين ع�رش
اخلط احلادي ع�رش
اخلط الثالث ع�رش
اخلط الثاين ع�رش
اخلط الرابع ع�رش
اخلط الثالث ع�رش
اخلط اخلام�س ع�رش
اخلط الرابع ع�رش
اخلط ال�ساد�س ع�رش
اخلط اخلام�س ع�رش
اخلط ال�سابع ع�رش
اخلط ال�ساد�س ع�رش
اخلط الثامن ع�رش
اخلط ال�سابع ع�رش
اخلط التا�سع ع�رش
اخلط الثامن ع�رش
اخلط الع�رشون
اخلط التا�سع ع�رش
اخلط احلادي والع�رشون
اخلط الع�رشون
اخلط احلادي والع�رشون اخلط الثاين والع�رشون
اخلط الثاين والع�رشون اخلط الثالث والع�رشون

احل�ص�ص الليلية
م

الردة اليومية

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

الغاربة
ق�ضى اثر
ق�ضى اثرين
ق�ضى  3اثار
ق�ضى  4اثار
ق�ضى  5اثار
ق�ضى ربع من الليل
ق�ضى 7اثار
ق�ضى 8ثار
ق�ضى 9اثار
ق�ضى  10اثار
ق�ضى  11اثار
ق�ضى ن�ص الليل
مق�ضى  11اثر
مق�ضى 10اثار
مق�ضى  9اثار
ق�ضى  8اثار
اخر الليل
مق�ضى  6اثار
مق�ضى 5اثار
مق�ضى  4اثار
مق�ضى 3اثار
مق�ضى اثرين
مق�ضى اثر

التوقيت بال�ساعــة
م ــن	�إل ـ ــى
 6:30م
 6:00م
 7:00م
 6:30م
 7:30م
 7:00م
 8:00م
 7:30م
 8:30م
 8:00م
 9:00م
 8:30م
 9:30م
 9:00م
 10:00م
 9:30م
 10:30م
 10:00م
 11:00م
 10:30م
 11:30م
11:00م
�12:00ص
 11:30م
�12:30ص
� 12:00ص	
� 1:00ص
� 12:30ص	
� 1:30ص
� 1:00ص	
� 2:00ص
� 1:30ص	
� 2:30ص
� 2:00ص	
�3:00ص
� 2:30ص	
�3:30ص
� 3:00ص	
�4:00ص
� 3:30ص	
� 4:30ص
� 4:00ص	
�5:00ص
� 4:30ص	
� 5:30ص
� 5:00ص	
� 6:00ص
� 5:30ص	
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� 1أعراف توزيع املياه
عند تناق�ص مياه الفلج جتمع املياه يف جمرى (قناه)
واحد فقط ( غيز واحد).
عند حدوث احلريق يتم �أخذ احل�ص�ص املائية من املالك
وتعوي�ضهم من ماء الفلج الحقا.

� 2أعراف زراعات النخيل
البد من اختيار الوقت املنا�سب لف�سل (زراعة) النخلة.
ينبغي ف�سل النخلة وقت ال�شتاء نظر ًا لربود ة الطق�س.
ينبغي ترك م�سافة ب�أبعاد ذراعني يف ذراعني عند زراعة
النخيل كما �أنه يجب غر�سها لعمق ذراعني.

عند الف�سيله يتم و�ضع عود (غ�صن) من �شجرة
ال�سدر �أ�سفل الف�سيله مع دك الرتبة جيد ًا .
تكون امل�سافة بني كل ف�سيلة وف�سيلة حوايل � 10أذرع.
�إذا كانت النخلة مرتفعة بحوايل  20ذراع (حوايل
10مرت ) ومالت وخوفا من تلفها وفقدها يتم عمل �سجال.
النبات امل�ستخدم كلقاح للنخيل:
البهالوي  /نوع من نبات الفحل ينبت به النخلة
احلمراء مثل اخل�صاب.
اخلز يني  /نوع من نبات الفحل ينبت به نخلة /
اخلنيزي – ق�ش �سويح – الزبد.
لغرابي  /نوع من نبات الفحل ينبت به نخلة املب�سلي.
فحل �سبعة  /نوع من نبات الفحل ينبت به نخلة النغال.
فحل الدويره /نوع من نبات الفحل ينبت به نخلة ق�ش
بنت عدي – ق�ش جما.
فحل مري  /نوع من نبات الفحل ينبت به النخلة التي
تقدم يف الثمر مثل النغال.
التب�سيل يكون يف نخلة املب�سلي و�أحيانا ق�ش نارجنه.
النخلة التي تزرع على �ساقية الفلج الع�ضدية امنا
تكون وقف للفلج وللم�سجد وت�سقى من الفلج مبا�رشة.

� 3أعراف الزراعات املو�سمية
الب�صل والثوم والد جنو والرب يزرع يف وقت ال�شتاء.
الرب�سيم ( القت ) يتم زراعته يف وقت دخول ال�شتاء
واليزرع وقت ال�صقيع.
الرب�سيم اليزرع وقت طلوع الب�رسة (ذروة ال�صيف)
�أي الوقت احلار.
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من �أنواع الذرة التي يتم زراعتها:

� 5أعراف تربية احليوان

 -برة املفي�صخة

نظام الرعي يف املنطقة عام

 -برة �شلوط

مناطق الرعي حمددة ,وهي:

 برة عل�س			
			
 برة �سويد ( من �أجود �أنواع الذرة )كما انه تتم زراعة القت وذلك من خالل رمي البذور يف الرتبة 			
�سابقا توجد فر�ضه خم�ص�صة من الفلج ل�سقي
وموا�صلة ريها ب�إ�ستمرار وي�ستفيد املزارع من زراعة القت
احليوانات اما حاليا فال يوجد ذلك
�أو الرب�سيم من خالل قطعه ملرات متعدده خالل فرته قد
ت�صل �إىل �ست �سنوات.
يكون الرعي ح�سب املنطقة ولي�س على ح�سب القبيلة
 1عقدة ال�سمر
 2العرقوب
 3ظهره املخ�سوفة

يتم زراعة املنج وهو حم�صول يزرع يف ال�صيف و�أي�ضا
اللوبيا ويتم جني �أو ح�صاد هذه املحا�صيل مب�ساعدة
الن�ساء والأوالد.
يتم زراعة الكثري من �أ�شجار الفاكهه خا�ص ًة�أ�شجار
ال�سفرجل والليمون وكذلك بع�ض البقوليات مثل الب�صل
والثوم ويتم �سقيه وزراعته مع النخيـ ـ ــل.

� 4أعراف الزراعات املجاورة
	ال يجوز الزراعة بني ال�ضاحيتني .
يجب على كل من مالك ال�ضاحيتني �إن�شاء جدار �أو
جامود.
مينع الرعي يف ال�ضواحي.
يتم زراعة الليمون بعيد عن النخيل وكذلك املاجنو
واملوز .

يف ال�سابق كان يوجد حامي ( �صوار ) حلماية
املزروعات من احليوانات اما حاليا فال يوجد

� 6أ�سماء �أماكن تربية احليوانات
 -1الدر�س
 -2الزريبة
 -3احلظرية
 -4العقيدة
 -5املالقاه

� 7أعراف �إكثار احليوانات
-1التخطيف
 -2املناخ
-3التحتا�ش
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البيانات املتعلقة بالزراعة
ال توجد مزارع خم�ص�صة للزراعات املو�سمية مثل الب�صل �أو القت.
	�أكرث �أنواع التخيل التي يرويها الفلج يف ال�سابق نخلة املب�سلي وحاليا تكرث زراعة نخلة اخلال�ص.
نظر ًا لقيام الأهايل بزراعة نخلة املب�سلي ف�إنه مت التعرف على عملية حت�ضري املب�سلي (( التب�سيل )) وتكون كالتايل:
بعد عملية قطع العذق من النخلة يتم �إنزاله �إىل الأر�ض عن طريق حبل ي�سمى ( املوراد ) لتو�صيلها من �أعلى النخلة اىل الأر�ض و يتم
تنظيفها ومن ثم يتم حملها اىل املكان اخل�ص�ص ليتم طبخها باملراجل او ما ي�سميه االهايل ب ( الرتكبة ) وهي عبارة عن مكان خم�ص�ص
لطبخ الب�رس وتن�ضيجه – ومن �أجود �أنواع طبخ الب�رس يكون بزيادة املاء يف املرجل – وتتم عملية �إ�ستخراجه من املرجل با�ستخدام
( مغراف ) ويكون مب�ساعدة �شخ�صني بنقل الب�رس من املرجل اىل مكان التجفيف يف ال�سيح �أو املكان املتعارف عليه من قبل االهايل.
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طرق حمـ ـ ــل الب�رس:
�سابقا  :عن طريق احلميـ ـ ــر
1
حاليا :عن طريق و�سائل النقل املتطورة
2
عملية الدو�س :ي�ستخدم الكرب لعملية الدو�س ويكون
من نخلة الفحل وذلك لتميز هذه النخلة بكرب حجم الكرب
وقوتها كما �أنهم ي�ستخدمون القفري لتنقية الق�رش من الذرة
ومب�ساعدة الن�ساء يف عملية التجميع والتنظيف وتو�ضع يف
جواين للتخزين.
توزيع الأدوار للأ�شخا�ص الذين ي�شاركون يف عملية
التب�سيل:
�1 )1شخ�صني يطلعون للجداد (ح�صاد املب�سلي )
�2 )2شخ�صني يلتقوا املوراد
�3 )3شخ�صني يف الرتكبة
�4 )4شخ�صني يف عملية حما�شاة النار �أي �إ�شعالها
5 )5وثالثة ا�شخا�ص يف املراجل ( ويتم بقيا�س ن�ضوج
الب�رس ).
توجد بع�ض الفنون املرافقة يف عملية التب�سيل يف رقاط
املب�سلي منها:
 ابا �سيف نرقط ب�رسك -ابا �سيف طينا ح�صاه نك�رسك

ابا �سيف عطينا فلو�سنا
وال�شم�س يف امل�سطاح حرقت رو�سنا
قدمي ًا كان الأهايل ي�ستخـ ـ ــدمون املنجـ ــور (الزيجرة)
وهي الطريقة التقليدية التي يتم بها �إ�ستخراج املياه لري
الزراعات.
من ال�صناعات امل�صاحبة للزراعة �صناعة اخل�صف
(وتتم من خو�ص النخي ـ ـ ـ ـ ـ ــل)
 طريقة �صناعة اخل�صفي�صنع اخل�صف من نخيل املب�سلي حيث يتم حت�ضري
اخلو�ص ومن ثم يجفف يف ال�شم�س حتى يجف وبعدها ينقع
يف املاء الفرتة من � 8أيام –� 01أيام حتى يرتاجع ويكون �أكرث
مال�سة يف عملية الت�صنيع ثم ي�ستخدم ل�صناعة بع�ض الأدوات
مثل القفري و ال�سمة وغريها من ال�صناعات احلرفية.
توجد �أعراف يف عملية طنا النخيل (املناداة) بحيث تتم املنادة
�إما باجلمع �أو املفرد:
 باملفرد :لأي نوع من �أنواع النخيل مثل اخلال�صوالزبد وغريها.
 -باجلمع :تكون خم�ص�صة مثل (اخل�صاب واملب�سلي)
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الأ�شعار والتغاريد
 -1هينه احلبيب هينه  0 000كاحل بال�صف و�سوده حليته
 -2امل�رص بوفولك � 0000إن كنت �شايب �شلني �آنا بيولك

 -3بالرحمان �سمينا  0000على النبي املختار �صلينا
 -4و�آي على من طبخ  0000حلم ال�سمني وفاح
و�آي على من رعى  0000ع�شب بال فراخ
 -6ما�رش خالله  000ما�رش خالله 000ما�رش خالله 000ما�رش خالله
� -7أرعى جنوم الليل فهي ك�أنها  0000قوارير من زيبق يرتجرج

الأمثال
� -1رشط مع الزراعة  000وال نزاع مع الدو�س
� -2أبا �سيف نرقط ب�رسك � 000أبا �سيف طينا ح�صاه نك�رسك
� -3أبا �سيف طينا فلو�سنا  000وال�شم�س يف امل�سطاح حرقت رو�سنا
الفنون املرافقة للح�صاد
طاح موراده اجلداد  000يخدم على اوالده اجلداد
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مفتاح اخلارطة
	�أم الفلج
ال�رشيعة
�ساقية الفلج
منطقة الإحتياج

فلج احلمـراء

ف ٠٢٠١
رقم الفلج
احلمراء
ا�سم الفلج
احلمراء
القرية /املنطقة
دا�ؤودي
نوع الفلج دا�ؤودي
حي
حالة الفلج
 ٥,٢٦كم
الطول الكلي للفلج
٢
م�ساحة املنطقة املروية  ١,٥كم

موقع الفلج
يقع فلج احلمراء يف حلة البالد بوالية احلمراء باملنطقة الداخلية حيث تتمازج يف هذه الوالية �ألوان من احل�ضارة والرتاث م�شكلة
لوحة فنية بديعة.

البيانات الأ�سا�سية للفلج
يعترب فلج احلمراء من الأفالج الداو�ؤدية باملنطقة الداخلية وله �أربعة �سواعد رئي�سية وهي (�ساعد ال�صليلة � .ساعد العور � ,ساعد
اخل�شبة � ,ساعد احلديث) وتبلغ املو�صلية الكهربائية ملياه الفلج حوايل  455ميكرو�سمنز�/سم ويرتاوح متو�سط تدفقه حوايل 50
لرت  /الثانية ودرجة احلرارة حوايل  32درجة مئوية  ,كما يبلغ �إجمايل طول الفلج من الأم وحتى ال�رشيعة حوايل  5كم  ,وتقدر
الإحتياجات املائية لهذا الفلج  675مرت مكعب  /اليوم.

البيانات التاريخية للفلج
مت بناء فلج احلمراء يف العام الهجري  1066وقد قام الإمام �سلطان بن �سيف اليعربي ب�إن�شاء هذا الفلج ويتزامن بنائه خالل
نف�س الفرتة التي مت فيها بناء فلج اخلطمني بنيابة بركة املوز.
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التنظيم االدراي للفلج
يوجد لفلج احلمراء وكي ًال واحد ًا فقط و�أمين ًا للدفرت وجمموعة من البيادير ومن املالحظ عدم وجود عريف للفلج
وعليه فقد مت جمع و�إدخال جميع البيانات املتعلقة بكل من تعاقبوا على �إدارة الفلج يف قاعدة البيانات املخ�ص�صة
للم�رشوع.
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التنظيم االجتماعي للفلج
يتوزع املجتمع املحلي لفلج احلمراء يف عدد من احلوائر وامل�ستفيد الأكرب من مياهه حارتني يقطنهما قبيله واحده ،حيث �أنه يطلق
على والية احلمراء بحمراء العربيني.

احد احلوائر التي مير بها فلج احلمراء بوالية احلمراء
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الوحدات التقليدية الزمنية لنظام دوران مياه الفلج
الدورة الكاملة للفلج

م
1
2
3
4

الردة العامة
اوالد م�سعود
اوالد يعرب
اوالد مهناء
اوالد خلف

م
5
6
7
8

الردة العامة
النعب
اوالد علي
ال�صغرية
ال�رشاحمة

توزيع مياه الفلج نهارا وليال
م
1
2
3
4
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الردة اليومية
ربع �أول النهار
منق�ضي ربع �أول النهار
ربع �أخر النهار
منق�ضي ربع �أخر النهار

م
5
6
7
8

الردة اليومية
ربع �أول الليل
منق�ضي ربع �أول الليل
ربع �أخر الليل
منق�ضي ربع �أخر الليل

�أ�سماء النجوم امل�ستخدمة يف حما�رضة الليل
يتم معرفة الأوقات يف الليل وتق�سيمها عن طريق النجوم ومنها ال�صيفية وال�شتوية و�سنذكرها بالرتتيب ووقت ظهورها وكم عدد
الآثار التي يقا�س بها كل جنم.

�أ�سماء النجوم امل�ستخدمة يف املحا�رضة الليلية

عدد االثار تاريخ الدخول املـدة
م ا�سم النجم
					
1
15
2
 1املويف
1
30
2
 2الغراب
2
16
2
 3االدم
3
2
2
 4ال�صارة الأوىل
3
17
2
 5ال�صارة االخرية
4
3
2
 6ال�سعد
4
18
3
 7الكوكبني
5
12
2
 8الرثية
5
28
2
 9الدبران
6
12
2
 10ال�شبكة
6
26
2
 11اجلوزه
7
12
2
 12ال�شعرة
7
26
2
 13اجلنب
8
12
2
 14الذراعني
8
28
2
 15البطن
9
13
2
 16ال�سفاع
9
28
2
 17امليثاب
10
14
			
10
24
3
 18الذكرين
11
16
2
 19الغفر
12
1
3
 20العقرب
12
23
3
 21الكوي

اليوم
 15يوم
 16يوم
 16يوم
 16يوم
 16يوم
 16يوم
 24يوم
 16يوم
 15يوم
			
 16يوم
 15يوم
 16يوم
 16يوم
 16يوم
 16يوم
 16يوم
� 10أيام
 23يوم
 15يوم
 23يوم
 23يوم

املالحظات

ال�شهر
 40مريعي ( قوة الربد)

رجوع ال�شم�س وتنتقل ل�شدة ال�صيف 6/22

تخطي اليكون فيه ح�ساب جنوم
ْ
رجوع ال�شم�س وتنتقل ل�شدة ال�شتاء 12/21

تبد�أ بادة الليل بغروب ال�شم�س وغياب ال�شفق الأحمر لتبد�أ حما�رضة النجوم بظهور النجم الذي يفتح الليل يف ذلك الوقت.
جميع النجوم ترتفع  3قامات  .ويتم حتديد الأثر عند ارتفاع النجم قامة ون�صف والأثر الثاين عندما يكمل ارتفاعه القامة
والن�صف الأخرى.
يف ال�شتاء من غروب ال�شم�س �إىل �أذ�آن املغرب يقدر بن�صف �أثر.
ويف ال�صيف من غروب ال�شم�س �إىل �أذ�آن املغرب يقدر بثالثة �أرباع الأثر.
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الأعراف وال�سنن املتبعة لدى فلج احلمراء
 1اعراف توزيع املياه

� 4أعراف الزراعات املتجاورة

توجد بع�ض الأعراف يف عملية توزيع املياه مثل رمي ق�ش �أو
ورق �أ�شجار �أو ف�ضالت الأغنام (بعر) ويتبعه �صاحب املاء
ويزيده كل  30خطوة �إىل �أن ي�صل املاء وت�سمى هذه الطريقة
ب ((حمل املاء)) وهذه الطريقة ت�ستخدم حل�ساب كمية
املياه بقناة الفلج  ،حيث �أنه لكل مالك موقع حمدد لتحويل
املياه اىل �أر�ضه ويف حالة �إن �أراد تغيري املوقع حت�سب الكمية
املتبقية بالقناة بالطريقة املذكورة �أعاله.

تكون امل�سافة بني الآرا�ضي املتجاوره من ذراع �إىل � 6أذرع
ويكون هناك �ساقية �أو طريق يف�صل بينها.

� 2أعراف زراعات النخيل
امل�سافة من نخلة �إىل نخلة  20او  15ذراع
امل�سافة بني كل �أر�ض (حيازه) و�أر�ض �أخرى  20ذراع
ح�سب العرف ال�سائد يف عملية الف�سل.
�إذا كانت هناك �أر�ض للزراعات املو�سمية تف�صل بني
�أر�ضني لزراعة النخيل تكون امل�سافة بينها حوايل  25ذراعا.
�إذا كانت هناك نخلة موجودة يف �أر�ض خم�ص�صة للزراعات
املو�سمية فلي�س ل�صاحبها �أن يزرع غريها� ،إال �إذا مت
�إ�ستبدال النخلة ال�سابقة وت�سمى هذه الطريقة ب (الوقيعة).

� 3أعراف الزراعات املو�سمية
يتم زراعة القت (الرب�سيم ) يف �أي وقت من �أوقات ال�سنه.
 الزراعات ال�شتوية املتعارف عليها ( الرب – احللبا –الدجنو – العد�س -الدخن – الثوم – الب�صل -الفجل -
القرع  -ق�صب ال�سكر -الفلفل -جزر القعوة -جزر الفندال
 الطماطم) الزراعات ال�صيفية املتعارف عليها (الذرة – اللوبيا– املنج  -اجلح  -البطيخ  -اخليار  -الليمون  -املاجنو -
العنب  -التني  -ال�سفرجل – الرب)
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� 5أعراف تربية احليوانات بالبيئة املحيطة بالفلج
يكون نظام الرعي يف املجتمع املحلي لفلج احلمراء عام ويف
مناطق عامة ولي�ست حمدده كما انه ال يوجد وقف خم�ص�ص
من الفلج للرعي .وكان يوجد حامي (�صوار) ويتقا�ضى راتبه
من بيت املال.

�أ�سماء �أماكن تربية احليوانات
-1حو�ش او زريبة (لرتبية الغنم)
-2در�س او �صورجة (لرتبية االبقار)
 -3ح�ضرية او معطن (لرتبية اجلمال)
 -4مر�سغ (لرتبية اخليول)

� 6أعراف �إكثار احليوانات
يتم يف ال�سابق �إ�ستئجار الثور من �صاحبه مقابل �أجره
قدرها  30بي�سة �أو ق�صب �سكر �أو متر على ح�سب الإتفاق.

االمثال
توجد �أمثال عديدة تقال يف املجتمع املحلي للفلج يف �أوقات الري واحل�صاد وغريها من الأوقات ح�سب ما رواها كبار ال�سن من
�أهايل فلج احلمراء:
متى عور عينك يوم دمر بختك
ال تعنيله وال ت�سري عنه.
�إن �شفت �شي ال تقول �شي.
عليك بال�صدق ولو يف النار  /عليك بال�صدق لو على نف�سك.
جرادة �شاوية نف�سها.
ربط احلمار مع احل�صان يتعلم منه.
مثل اجلني والعطبه.
�إن كان عور عن الربق ما �صم عن الرعد.
مع احل�صايد تتعلم الق�صايد
�أذا طلع الكوي املخرافة تدوي
�إذا نف�ضت يديك من النبات بات مع تبات.
�إذا دخل ال�صاره يكون الربد ع�صارة.
حدر وهدر.

الق�ص�ص
تذكر الروايات �أنه يف زمن ال�شيخ ماجد بن خمي�س العربي كان هناك عدد �سبعة �أ�شخا�ص يعملون يف حفر و�شق الفلج غرب عقبة
ال�رشيعة فحدث �إنهيار يف جمرى الفلج  ،فقام الأهايل يبحثون عنهم ويطرقون عليهم فلم يجبهم احد  ،ف�أيقنوا �أنهم قد وافتهم املنية
ف�أمرهم ال�شيخ بال�صالة عليهم يف مكانهم ومت حتويل الفلج اىل اجلنوب قليال عن مكان االنهيار على نفقة علي بن حماد العربي وعليه
مت تكملة �شق الفلج.
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مفتاح اخلارطة
	�أم الفلج
ال�رشيعة
�ساقية الفلج
منطقة الإحتياج

فلج الدغايل

ف٠٥٩٥
رقم الفلج
الدغايل
ا�سم الفلج
العالية
القرية /املنطقة
�سمائل
الوالية
غيلي
نوع اللفلج
حي
حالة الفلج
 ٠,٣37كم
الطول الكلي للفلج
٢
م�ساحة املنطقة املروية  ٠,٣٣كم

موقع الفلج
يقع فلج الدغايل ببلدة العالية بوالية �سمائل باملنطقة الداخلية يعترب من �أ�شهر �أفالج والية �سمائل التي ت�شتهر بزراعة نخلة الفر�ض
التي تتمايل ب�شموخها يف ربوع الوالية.

البيانات الأ�سا�سية للفلج
يعترب فلج الدغايل من الأفالج الغيلية باملنطقة الداخلية وله �ساعد واحد ي�سمى �ساعد �أم الفلج وتبلغ املو�صلية الكهربائية ملياه الفلج
حوايل  842ميكرو�سمنز�/سم ودرجة احلرارة ت�ساوي 30درجة مئوية ,كما يبلغ �إجمايل طول الفلج من الأم وحتى ال�رشيعة حوايل
373م ,وتقدر الإحتياجات املائية لهذا الفلج حوايل  598مرت مكعب  /ال�سنة.
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�إدارة الفلج :

التنظيم االدراي للفلج

تتكون �إدارة فلج الدغايل من وكيل واحد وال يوجد له عريف للفلج ،كما يوجد عدد �إثنني من الداللني وبيدار واحد.

التنظيم االجتماعي للفلج
يتكون املجتمع املحلي لفلج الدغايل من جمموعة حوائر ي�صل عددها �إىل ثماين حوائر يقطنها عدد من القباذل وقد مت جتميع و�إدخال
جميع البيانات املتعلقة ب�أ�سماء احلوائر والقبائل التي تقطنها يف قاعدة البيانات اخلا�صة بامل�رشوع.
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الوحدات التقليدية الزمنية لنظام دوران مياه الفلج
الدورة الكاملة للفلج

م
1
2
3
4

الردة العامة
�رشب ال�سبت
�رشب الأحد
�رشب الأثنني
�رشب الثالثاء

م
5
6
7
8

الردة العامة
�رشب الأربعاء
�رشب اخلمي�س
�رشب اجلمعة
يوم اجلمعة قعد للفلج

توزيع مياه الفلج نهار ًا ولي ًال
م
1
2
3
4
6
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الردة اليومية
البدوة
الليل
الغادي
ظل � 6أقدام يف ال�شتاء و � 10أقدام يف ال�صيف
الآخر

توزيع مياه الفلج

التوقيت الزماين
الردة اليومية
من	�إىل
عند �رضب النوبة
ظل  24قدم
البدوة
قبل �أذان الفجر ب�ساعة
عند �رضب النوبة
الليل
ظل � 6أقدام
قبل �أذان الفجر ب�ساعة
الغادي
قبل تو�سط ال�شم�س
ظل � 6أقدم
ظل � 6أو � 10أقدام
بظل �1.5أو  2قدم
		
بعد تو�سط ال�شم�س
قبل تو�سط ال�شم�س
الن�صف
بظل � 2.5أو  3قدم
بظل �1.5أو  2قدم
ظل  24قدم
بعد تو�سط ال�شم�س
االخر
بظل � 2.5أو  3قدم

توزيع مياه الفلج يف يوم اجلمعة (القعد) حديثا

التوقيت بال�ساعة
من	�إىل
 9:00م
5:30-4:00
�5:00-4:00ص
 9:00م
� 9:00ص
�5:00-4:00ص	
� 11:00ص
� 9:00ص	
� 11:00ص	

 2:00م

 2:00م

 5:30-4:00م

التوقيت بال�ساعة
من	�إىل
 9:00م
 5:30-4:00م

التوقيت الزماين
الردة اليومية
من	�إىل
عند �رضب النوبة
ظل  24قدم
البدوة
(فبل �آذان املغرب ب�ساعة)
� 1:00ص
9:00م
عند �رضب النوبة
الليل االول
� 5:30 - 4:00ص
� 1:00ص	
	�آذان الفجرالليل الثاين
� 9:00ص
ظل  6اقدام يف ال�شتاء � 5:30 - 4:00ص	
اذان الفجر
الغادي
ظل  10اقدام يف ال�صيف
		
�11:00ص
� 9:00ص	
قبل اذان الظهر ب�ساعة
ظل  6اقدام يف ال�شتاء
ظل � 6أو  10اقدام
ظل  10اقدام يف ال�صيف
� 11:00ص	  2:00م �شتاء � 3:00صيف
ظل � 6أقدام
قبل اذان الظهر ب�ساعة
الن�صف
 5:30 - 4:00م
 2:00م �شتاء
ظل  24قدم
ظل � 6أقدام
االخر
3:00م �صيف
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ملكيات املياه والأرا�ضي الزراعية التي يرويها الفلج
مت خالل امل�رشوع ح�رص جميع ملكيات املياه للأرا�ضي الزراعية املروية من فلج الدغايل وقد مت �إدخالها وحفظها يف قاعدة البيانات
اخلا�صة بامل�رشوع.
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الأعراف وال�سنن املتبعة لدى فلج الدغايل
� 1أعراف تربية احليوانات بالبيئة املحيطة بالفلج
 يكون نظام الرعي عام يف فلج الدغايل ويف مناطق عامة ولي�ست حمددة كما انه ال يوجد وقف خم�ص�ص من الفلج للرعي. يتم جتميع الأغنام يف مكان خم�ص�ص ثم يقوم الراعي بالرعي وعند املغرب يعود بالأغنام يف مكان معني لي�أتي الأهايل لإ�ستالم�أغنامهم  ،وتكون ح�صة الراعي عن كل ر�أ�س غنم  15بي�سة تقريبا.
 مناطق الرعي  :حمددة وهي �رشجة ط�سني وال�سيح املجاور لها ال يوجد وقف خم�ص�ص من الفلج للراعي الرعي ح�سب املنطقة. يوجد حامي (�صوار) للزراعات من احليواناتيعطى من مال الفلج يف ال�شهر قر�ش
ويعطى لر�أ�س الغنم =  15-10بي�سة

�أ�سماء �أماكن تربية احليوانات
-1حو�ش �أو زريبة ( لرتبية الغنم)
-2در�س �أو �صورجه ( لرتبية الأبقار)
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� 2أعراف توزيع املياه
 -1يتم تقدير املاء يف القناه لوقت معني يعادل ن�صف �ساعة �أو
بعدد اجللب التي ي�سقيها املاء املتبقي يف ال�ساقية.
 -2ظل  24قدم ال يتغري يف ال�شتاء �أو ال�صيف
 -3ال يتم �إ�ستخدام مادة ال�صاروج يف القناه الواقعة
بالوادي.
 -4ميكن بيع املاء بدون بيع الأر�ض الزراعية.
تتم (املناداه ) للفلج لكل دورة كاملة يوم اجلمعة يبد�أ من
البدوه وينتهي يف الآخر.
يكون دوران الفلج لدورة الكاملة كل � 6أيام واليوم
ال�سابع وهو يوم اجلمعة يكون قعد للفلج ال يتغري.
يقوم الورثة بتق�سيم املال بينهم و ميكنهم بيعه �أما املاء
يبقى كما هو ال يق�سم و ال يباع.
كيفية �صيانة الفلج:
 -1تعمل رمية ( عن كل نخلة  10بي�سات �أو ربع قر�ش
ويقدر املبلغ املطلوب ويرمى على كل نخلة )
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يتم تعيني الوكيل وذلك ب�إختياره من �أهايل الفلج وال�شيخ
وتكون ح�صته  %7من النفقات التي ت�رصف لإ�صالح
و�صيانة الفلج.
يتم تعيني الدالل وتكون ح�صته  %5تق�سم على النحو
التايل:
 %1للكتابة و %4للداللة.

� 3أعراف زراعات النخيل
-1امل�سافة من نخلة �إىل نخلة � 12أو  15ذراع
-2امل�سافة بني الأرا�ضي  3ذراع للف�سل.

� 4أعراف الزراعات املو�سمية
-1ال توجد �أرا�ضي خم�ص�صة للزراعات املو�سميةوميكن
زراعة الرب فقط وكذلك بع�ض �أ�شجار الفاكهه مثل املوز والنارجن
والليمون وال�سفرجل حيث ميكن زراعته مع النخيل.

الأمثال
مت جتميع عدد من الأمثال التي يتداولها الأهايل وتقال يف وقت احل�صاد �أو الري وغريها من الأوقات وهنا نوجز بع�ض ًا منها :
�( .....رسعة ال�شي)
�رشجة والقية مهباط
 ( .....على كرثة ال�شي)
زيد البحر جحلة
ماحتت حتت عرقها ( ....ت�سقط التمر بعيد عنها)
النخلة العوانه
ّ
العورة تقود الرمدانه  ( .....الأعمى يقود �ضعيف الب�رص)
يوم تهب الريح ذري
ناقر جارك وال تنام ع�رص
كل من الب�صل ما يح�صل وكل من الثوم ما تروم
�سحناه مغطايه وال قبويل مك�شوف .
ميوت اجلمل وعينه يف الراكه.
ال�سبال يف عني �أمه غزال.
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مفتاح اخلارطة
	�أم الفلج
ال�رشيعة
�ساقية الفلج
منطقة الإحتياج

فلج العوابي

ف ١٥٢٣
رقم الفلج
العوابي
ا�سم الفلج
العوابي
القرية /املنطقة
دا�ؤودي
نوع الفلج
حي
حالة الفلج
 ٥,٩٤كم
الطول الكلي للفلج
٢
م�ساحة املنطقة املروية  ١,٥٧٨٢كم

موقع الفلج
يقع فلج العوابي يف والية العوابي مبنطقة جنوب الباطنة وهو من الأفالج الدا�ؤوية الذي ي�ستمد مياهه من اخلزان اجلويف.

البيانات التاريخية للفلج
كان الفلج جمرد عينا �صغريه من املاء يروي جزء حمدود من اجلهة الغربية لوالية العوابي ومن ثم مت تطويره ومتديد جمراه بوادي
بني خرو�ص حتى �أ�صبح من الأفالج الدا�ؤودية الكبرية ،وقد مت بناء الفلج يف عهد الإمام �سيف بن �سلطان اليعربي ( قيد الأر�ض )
بوا�سطة ال�شيخ خمي�س بن مبارك بن عبداللة اخلرو�صي والد العالمة �أبي نبهان ال�شيخ جاعد بن خمي�س اخلرو�صي وكانت هند�سة
�شق القنوات قد متت بنظره هند�سية متقنه لل�شيخ حممد بن خمي�س بن مبارك اخلرو�صي ب�أمر من والده.
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التنظيم االجتماعي للفلج
لكل فلج جمتمع مت�ألف من قبائل وحوائر خمتلفة وعليه ف�إن عدد احلوائر امل�ستفيده من مياه فلج العوابي يبلغ ت�سع حوائر يقطنها
عدد من القبائل حيث مت جتميع و�إدخال جميع البيانات اخلا�صة ب�أ�سماء احلوائر والقبائل التي تقطنها يف قاعدة البيانات املعدة
لذلك.
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�أ�سماء النجوم امل�ستخدمة يف حما�رضة الليل
يتم معرفة الأوقات وتق�سيم احل�ص�ص املائية يف الليل عن طريق النجوم ومنها ال�صيفية وال�شتوية و�سنذكرها بالرتتيب مع العلم �أن
املدة بني مطلع كل جنم و�آخر مقدار ( �أثرين ) �أي �ساعة (  60دقيقة ):

�أ�سمـ ــاء النج ـ ــوم امل�ستخدمة يف حما�رضة
الليـ ـ ــل بفلج العوابي يف ال�صيف
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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ا�سم النجــم
بو ج ّبان
الغفر
الزبان
كوي
القا�سم
املن�صف
ا الطاير العلوي
الطاير ال�سفلي
الغراب
ا اللدم
ال�صوار
الكوكبني

عــدد الآثار
اثـرين
اثرين
اربعة اثار
اثرين
اثر
اثر
اثر و ن�صف
اثرين
اثرين ون�صف
اثرين
�ستة اثار
اثرين

�أ�سمـ ــاء النج ــوم امل�ستخدمة يف حما�رضة
اللي ــل بفلج العوابي يف ال�شتاء
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ا�سم النجــم
الفتح
الرثياء
دبران ال�سفلي
دبران العلوي
االمين
ال�شعري البي�ضاء
ال�شعري احلمراء
اجلنب
الذرع 4
الفرفرة
املواثيب

عــدد الآثار
اثـرين
اثرين
اثرين
ثالثة اثار
اثرين ون�صف
اثر
اثرين
اثرين ون�صف
ثالثة اثار
اثرين
اثرين

ملكيات املياه والأرا�ضي الزراعية بالفلج
مت ح�رص جميع ملكيات املياه ملالك الفلج كما مت ح�رص ملكيات الأرا�ضي الزراعية املروية ومت �إدخالها يف قاعدة البيانات اخلا�صة
بامل�رشوع.
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الأعراف وال�سنن املتبعة لدى فلج العوابي
� 1أ�سماء �أماكن تربية احليوانات :

� 4أعراف زراعات النخيل

-1حو�ش او زريبة
-2در�س
 -3ح�ضرية
 -4حوطة

-1يكون ف�سل النخيل مقا�س مرت يف مرت.
-2بني الف�سيله واالخرى من الفا�سائل  7امتار.

 2م�صطلحات �إكثار احليوانات
 -1التحتا�ش للأغنام
 -2التخطيف للأبقار
 -3التتويخ للجمال

� 3أعراف توزيع املياه

� 5أعراف الزراعات املو�سمية
 -1ي�شرتك �أهايل املنطقة يف اجلنور.
 -2يتناوب �أ�صحاب املزرع على حرا�سة املح�صول من الطيور .
 -3تزرع املحا�صيل املو�سمية يف العوابي وال يجوز زراعة
النخيل بها.

� 6أعراف الزراعات املتجاورة

-1ال يجوز الزراعة بني ال�ضاحيتني.
-1عند وجود حريق ال يح�صل ال�شخ�ص على تعوي�ض من
 -2يجب تخ�صي�ص مم�شى بني ال�ضاحتني.
ح�صة الفلج يف حالة �إ�ستخدام مياه الفلج لإخماد احلريق
 -3مينع دخول احليوانات اىل االأرا�ضي املزروعة .
وكذلك �أثناء تغ�سيل امليت .
 -4يوجد بني كل مزرعتني عامد(حد من الرتاب) يف�صل
 -2يتم جتديد نظام توزيع املياه املتعارف عليه �سنوي ًا مع بداية
بينهما.
ف�صل ال�صيف.
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الأمثال
توجد �أمثال عديدة مت جمعها وتدوينها وهنا نوجز بع�ض منها ح�سب ما �سمعناها من الأهايل وكبار ال�سن يف جمتمع فلج العوابي:
�أما التني حالك  ..واحلب حالينا
مثل الريح واجلذاع
عود يف ال�رشق وعود يف الغرب ومتت بذر اجللبة
كف هناقرة
ال�رشط مع الهي�س وال نزاعه مع الكيل
من ح�رض الفر�س بطل الدر�س
�إذا حبيت املال كرم البيدار
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مفتاح اخلارطة
	�أم الفلج
ال�رشيعة
منطقة الإحتياج

�أفالج عني الثوارة

ف ١٨٩٠
الغري�ض
الثوارة
غيلي
حي
 ٠,٢٩كم

ف ٢٦٣٦
كبة
الثوارة
غيلي
حي
 ٠,٤٧٢كم

رقم الفلج
ا�سم الفلج
القرية  /املنطقة
نوع الفلج
حالة الفلج
الطول الكلي للفلج
م�ساحة املنطقة
٢
 ٠,٢٨٣كم ٠,١٦٧ ٢كم
املروية

�أفالج عني الثوارة
ت�سمى �أي�ض ًا الفواره  ،وهي تنبع من جبل �صلد ومياهها �ساخنة و�صحية  ،تعتمد عليها البالد �إعتماد ًا كبري ًا يف ري الأ�شجار والنخيل،
�إذ تروي  %90تقريب ًا من املزروعات والنخيل  ،كما �أنها تعترب موقع �سياحي هام  ،فهي تنبع من اجلبل وتتدفق املياه يف الوادي ثم
تتفرع �إىل عدد من الأفالج  ،ومت الإقت�صار يف الوقت الراهن على فلجني من الأفالج �ضمن امل�رشوع وهما فلج الغري�ض وفلج كبه.

فلج الغري�ض
�سبب ت�سمية الفلج وكيفية اختيار املوقع :
تعود ن�سبة الفلج �إىل منطقة الغري�ض التي مير بها الفلج.

البيانات الأ�سا�سية للفلج
يعترب فلج الغري�ض من الأفالج العينية مبنطقة جنوب الباطنة بوالية نخل والذي ي�ستمد مياهه من نبع الثوارة التي تتدفق بالوادي ،
حيث تبلغ املو�صلية الكهربائية لهذا الفلج حوايل  678ميكرو�سمنز�/سم  ،كما يرتاوح متو�سط تدفقه حوايل  0.0165م / 3الثانية
والرقم الهيدروجيني = ( )7.73ودرجة حرارة املياه به ت�ساوي  36.5درجة مئوية  ,كما يبلغ اجمايل طول الفلج من الأم وحتى
ال�رشيعة حوايل  323مرت ,وم�ساحة منطقة االحتياج  181.675مرتا مربعا.
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البيانات التاريخية للفلج
�أن�شئ الفلج منذ مئات ال�سنني وال يوجد تاريخ حمدد لإن�شائه ح�سب �إفادة �أهايل الفلج ،وقامت ب�إن�شائه القبائل املتواجدة باملنطقة،
وهي قبائل (الأغربي والرواحي والكندي).

�إدارة الفلج :

التنظيم االدراي للفلج

يت�شابه التنظيم الإداري لفلج الغري�ض بقرية الثوارة بوالية نخل مع التنظيم الإداري للأفالج �سالفة الذكر و�إمنا يتم الإختالف يف عدد
القائمني على الفلج فهذا الفلج يتكون من عدد ( )2من الوكالء وعدد ( )2داللني للفلج.

التنظيم االجتماعي للفلج
لو نظرنا ما للفلج من �أهمية يف عملية تنظيم املجتمع العماين عن طريق �إيجاد مناطق �سكنية م�أهولة بال�سكان متثل رابط ًا قوي ًا فيما
بني الأهايل  ،ولفلج الغري�ض عدد من احلارات ت�صل �إىل ثماين حارات يقطنها خمتلف القبائل  ،ولعل لهذه امل�سميات داللة معينة بني
الأهايل �أنف�سهم وقد مت �إدخال م�سميات احلوائر والقبائل ايل تقطنها يف قاعدة البيانات اخلا�صة بامل�رشوع.
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توزيع مياه الفلج نهارا وليال
يتم توزيع املياه يف فلج الغري�ض ببلدة الثوارة بوالية نخل على ح�سب �أيام الأ�سبوع من ال�سبت �إىل اجلمعة ومب�سمى �أيام الأ�سبوع
لي ًال ونهارا  ،ويتم توزيع املياه جلميع املالك والتي ت�شمل الأهايل �أنف�سهم �أو وقوفات امل�ساجد.

التق�سيم �أو التنظيم اليومي ملاء فلج الغري�ض بوالية نخل
يتم توزيع املياه بالفلج على جميع مالك املياه املختلفني وفق اجلدول �أدناه :

عدد �أيام املياه	�أ�سماء املالك ملاء فلج الغري�ض	
		
� 8أيام
		
� 8أيام
		
� 8أيام
		
� 8أيام
		
� 8أيام
		
� 8أيام
لكل مالك للمياه ن�صيب من املياه
		
� 8أيام
		 يتم دورانه خالل � 8أيام
� 8أيام
		
� 8أيام
		
� 8أيام
		
� 8أيام
		
� 8أيام
		
� 8أيام
		
� 8أيام
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اليوم
ليلة ال�سبت
نهار ال�سبت
ليلة الأحد
نهار الأحد
ليلة االثنني
نهار االثنني
ليلة الثالثاء
نهار الثالثاء
ليلة الأربعاء
نهار الأربعاء
ليلة اخلمي�س
نهار اخلمي�س
ليلة اجلمعة
نهار اجلمعة

ملكيات املياه بالفلج
ملكيات مياه فلج الغري�ض حالها حال بقية الأفالج فمنها ما تكون مملوكة للأهايل �أنف�سهم وبع�ضها مواقيف للم�ساجد و�أي�ض ًا مواقيف
لبيت املال وبالتايل ي�سقي كل مالك بنف�س عدد الآثار يف كل دوران للفلج.

الأعراف وال�سنن املتبعة لدى فلج الغري�ض بالثوارة
� 1أعراف توزيع املياه
ك�سائر االأفالج ال�سابقة فلفلج الغري�ض �أعراف وقوانني قد تت�شابه مع �أعراف بقية الأفالج الأخرى وقي بع�ض احلاالت توجد
�ضوابط خا�صة بهذا الفلج مثل ما هو موجود يف هذا الفلج و�سنذكر بع�ض تلك الأعراف والقوانني التي تعارف عليها مالك املياه
بالفلج منذ ت�أ�سي�سه وحتى اليوم:
�إمكانية �إ�ستخدام ماء الفلج للأغرا�ض الطارئة مثل ( احلريق – اجلنازه – البناء) ولي�س ل�صاحب املاء �أي �إعرتا�ض.
من املتعارف عليه لدى الأهايل بوالية نخل ف�إنه يتم �إ�ستخدام غيز واحد �أو حدود ن�ص غيز لأغرا�ض الو�ضوء خا�صة
ل�صلوات املغرب والع�شاء و الفجر.
يف حالة حدوث جفاف ونق�ص من�سوب ماء الفلج يتم جتميع مياه الفلج ل�شخ�ص �أو جمموعة �أ�شخا�ص ويتم تعوي�ض الأ�شخا�ص
الآخرين باملاء الذي ي�ؤخذ منهم.
ال يوجد بيع �أو رهن لللماء �إال �إذا كان يريد الرهن باملال �أو املزرعة.
يكون نظام القعد �أ�سبوعيا.
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� 2أعراف زراعات النخيل

� 4أعراف تربية احليوانات بالبيئة املحيطة بالفلج

مثل ما للفلج وتق�سيم املياه �أعراف وقوانني و�ضوابط فان
هناك ظوابط للزراعات بهذا الفلج ال يجوز جتاوزها يف
زراعة النخيل ومن هذه ال�ضوابط والأعراف املتعارف
عليها:
تكون عملية ف�سل الف�سيلة من النخيل لعمق � 3أذرع �أو
� 4أاذرع وعر�ض ذراع ون�صف �أو ذراعني.
من �أ�شهر �أنواع النخيل التي يرويها الفلج نخلة
املب�سلي.

يكون نظام الرعي يف فلج الغري�ض عام ،ومناطق الرعي
تكون حمددة وهي جبل اللبان واخلاطف و الأموال وهي
�أماكن خم�ص�صة للرعي وال يوجد وقف خم�ص�ص من الفلج
للرعي.
ت�ستخدم �أي�ض ًا بع�ض املناطق حامي ( �ص ّوار ) وذلك حلماية
الزراعات من احليوانات والرعي اجلائر ويتقا�ضى هذا
(ال�ص ّوار) مقابل من بيت املال وهو عبارة عن نخيل �أما
حاليا فال يوجد �ص ّوار.

� 3أعراف الزراعات املتجاورة

�أ�سماء �أماكن تربية احليوانات :
 -1الدر�س
 -2الزرب
 -3احلوطة او احلجرة

توجد قوانني و�أعراف للزراعات املتجاورة وذلك حلفظ
احلقوق العامة واخلا�صة ومن هذه الأعراف لهذا الفلج :
ال يجوز الزراعة بني ال�ضاحيتني
مينع الرعي يف املزرعة.
تكون امل�سافة بني املزرعة واملزرعة االخرى �إحرام 6
�أذرع.
�إذا كانت م�سافة العامد بني املزرعتني يو�ضع �إحرام
من املزرعة الأوىل � 3أذرع ومن املزرعة الأخرى � 3أذرع.
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ال�صناعات احلرفية يف البيئة املحيطة بالفلج
توجد العديد من ال�صناعات التي �أ�شتهر بها �أهايل الفلج بوالية نخل  ،نذكر بع�ض ًا منها للداللة على ما �أوجده نظام الفلج من مواهب
و�إبداعات يف خمتلف جوانب املجتمع:

الرحى (طحن احلبوب):
وهي �آله ت�ستخدم لطحن احلبوب مثل الرب حتى ي�صري دقيقا �أو طحينا ي�صلح للعجني و�صناعة اخلبز اليومي ,وال يطحن يف الرحى
�شيئا �آخر حتى ال يتغري لون �أو مذاق الطحني امل�صنوع منه اخلبز.

احلدادة وال�صفارة :
احلدادة للأدوات احلاده �أو �أدوات القطع وال�صفارة للأواين النحا�سية وهي من ال�صناعات العمانية القدمية يف �سوق احلرفيني,
ومازالوا يزاولونها �إىل الآن  ,ل�صناعة (املجز) الذي ي�ستخدم يف احلقول لق�ص النباتات الطفيلية �أو الرب�سيم (القت) ,وال�سكاكني
واملخلب احلاد لقطع الكرب من جذوع النخيل ويطلق على املخلب (ال�رشاطة ) .واملنجل واملحراث (الهي�س) وال�صفارة مالزمة ملهنة
احلدادة وهي امل�صنوعات النحا�سية.

�صناعة الفخاريات
حيث يتم �صناعة الفخاريات ب�أ�شكالها وزخارفها املختلفة  ,و�إ�ستخداماتها املتنوعة يف احلياة اليومية لأهل القرية العمانية ,كاخلرو�س
واحلجال واملباخر.
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فلج كبة
البيانات الأ�سا�سية للفلج
يعترب فلج كبة من �أفالج جنوب الباطنة بوالية نخل والذي ي�ستمد مياهه من منبع الثوارة التي تتدفق يف الوادي حيث �أن املو�صلية
الكهربائية لهذا الفلج حوايل  672ميكرو�سمنز�/سم ويرتاوح متو�سط تدفقه حوايل  0.0923م / 3الثانية والرقم الهيدروجيني
= ( )7.37ودرجة حرارة املياه ت�ساوي  34.6درجة مئوية  ,كما يبلغ �إجمايل طول الفلج من الأم وحتى ال�رشيعة حوايل  473مرت,
وم�ساحة منطقة االحتياج  118.053مرت ًا مربع ًا.

البيانات التاريخية للفلج
مل يتم التعرف ب�صفة دقيقة عن تاريخ وفرتة �إن�شاء الفلج و�إمنا يتداول الأهايل �أنه كان من مئات ال�سنني ومرتبط مبن�ش�أ منبع عني
الثواره نف�سها.

التنظيم الإدراي للفلج
يعتربالتنظيم الإداري لفلج كبة بقرية الثوارة بوالية نخل مثل التنظيم الإداري للأفالج �سالفة الذكر و�إمنا يتم الإختالف يف عدد
القائمني بالفلج ف�إدارة هذا الفلج تتكون من وكيل واحد فقط وعدد �إثنيني عرفاء للفلج.

التنظيم الإجتماعي للفلج
ي�ستفيد من مياه الفلج عدد �ستة حوائر يقطنها عدد من القبائل وقد مت �إدخال البيانات اخلا�صه ب�أ�سماء احلوائر والقبائل التي
تقطنها يف قاعدة بيانات امل�رشوع.
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توزيع مياه الفلج نهار ًا ولي ًال
من
9:00
12:00
4:30
7:30
12:00
1:30
5:00
6:30

التوقيت بال�ساعة

�إيل
6:30
9:00
12:00
4:30
7:30
12:00
1:30
5:00

الردة اليومية للفلج

م

ال�شارقة �إىل ظل 8
ظل � 8إىل ال�صنهار
ال�صنهار �إىل الغاربة
الغاربة �إىل العتيم
العتيم �إىل ن�ص الليل
ن�ص الليل �إىل �أذان ربع
�أذان ربع �إىل الزعوق
الزعوق �إىل ال�شارقة

1
2
3
4
5
6
7
8

ملكيات املياه بالفلج
ملكيات مياه فلج كبة حالها حال بقية الأفالج فمنها ما تكون مملوكة للأهايل �أنف�سهم
وبع�ضها مواقيف للم�ساجد و�أي�ض ًا مواقيف لبيت املال وبالتايل ي�سقي كل مالك بنف�س عدد
الآثار يف كل دوران للفلج.
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الأدوات امل�ستخدمة يف الزراعة
�أدوات الري
جذع النخيل

امل�سحاة

ال�صوار
96

ال�صوار

الهيب

�أدوات احلرث

امل�سحاة

املجز

القراز

احلبل

ال�شيول

القف ( ي�ستخدم يف الهي�س ) ،املح�شة ،املخلب
97

ال�صوع

املخرف

املجز

الن�ضد

املوراد

�أدوات احل�صاد وتخزين الثمار
اجلواين
�سمة
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اخل�صف

اجلراب

�أدوات بناء و�شق الفلج
البتك

امل�سحاة
جبة �أو مبدع

امل�سمار
خملة

الهيب

ال�صاروج
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امل�صطلحات والتعريفات
لكل فلج من �أفالج �سلطنة عمان يوجد له م�صطلحاته اخلا�صة التي تعارف عليها الأهايل ومالك املياه من الفلج و�سنذكر بع�ض ًا منها
وداللته:

الأثر

البي�سه

اجلامود

وهو عبارة عن الوقت املتاح للزارع
ب�إ�ستخدام مياه الفلج وي�ستخدم
لتوزيع مياه الفلج.

عباره عن عمله معدنية م�صنوعة من
الف�ضه لها قيمتها النقديه.

عبارة عن حجر به �صاروج مثبت على
الأر�ض وي�ستخدم يف املحا�رض املائية
لتحديد الآثار.

البادة

ال�شخ�ص املكلف من قبل �صاحب املال
ويقوم بالعمل داخل املزرعة وال�سقي.

هي يوم كامل متكون من � 48أثر
مق�سمة نهار وليل وهي الدورة الكاملة
لدوران مياه الفلج.

التحتا�ش

البتك

م�صطلح ُيطلق على عملية تكاثر
وتزاوج الأغنام.

عبارة عن قطعة حديد �سميكة م�سطحة
من اجلانبني ومن الو�سط تو�ضع
فيها قطعة من اخل�شب مثل املطرقة
وت�ستخدم للطرق.

احناء ما�سك ثمار النخيل بهدف حنيه
للأ�سفل.

البرُ ّ اده

الثقبة ( الفر�ضة )

عبارة عن غرفة �صغرية مبنية من
ال�صاروج وي�ستظل فيها الذين
يحا�رضون ملياههم.
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البيدار

التحدير

فتحة على هيئة ثقب ر�أ�سي ي�صل بني
القناة املغطاة حتت الأر�ض وبني �سطح
الأر�ض ويتم من خاللها التنظيف
وال�صيانة.

اجل ّبه

عبارة عن وعاء حم ّدب دائري ال�شكل
م�صنوع من �سعف النخيل وت�ستخدم
يف تقدمي ثمار النخيل ( الرطب )
لل�ضيوف.

اجلراب
وعاء م�صنوع من اخلو�ص وي�ستخدم
حلفظ التمر لفرتات طويلة.

اجلنور
هو املكان الذي تتم فيه عملية جتميع
املح�صول للت�صفيه والتنقية.

احلارة

احلوطة

عبارة عن مباين ملت�صقة مع بع�ضها
البع�ض مكونة من عدة بيوت ك�سكن
للأهايل وم�سجد و�سوق وجمل�س
عام حماطة ب�سور تكون مداخلها �أو
بواباتها قليلة بع�ضها بوابة واحدة
وبع�ضها بوابتان �أو ثالث.

م�سمى يطلق على مكان تربية الأغنام.

احل�ص�ص النهارية
هي احل�ص�ص التي يقوم مالك املاء
ال�سقي بها يف النهار.

احل�ص�ص الليلية

اخلر�س
وعاء فخاري ي�ستخدم حلفظ التمور
و�أحيان ًا لتربيد املاء لل�رشب.

الدر�س �أو ال�صورجة
عبارة عن غرفة مبنية بال�صاروج
ت�ستخدم لرتبية الأبقار.

الدعن

هي احل�ص�ص التي يقوم مالك املاء
ال�سقي بها يف الليل.

عبارة عن خو�ص �أو �سعف النخيل من
الزور يف �صناعته وي�ستخدم لأغرا�ض
جتفيف التمر.

احلو�ش �أو الزريبة

الدك

عبارة عن قطعة �أر�ض م�سورة ب�شبك
من احلديد جزء منها مبنية بال�صاروج
�أو مبنية ب�ألواح من اخل�شب لإ�ستظالل
الغنم عليها وت�ستخدم لرتبية الأغنام.

هو عبارة عن تراب مك ّوم على �شكل
حد يف�صل بني مزرعة و�أخرى.

الدو�س
هو عملية يقوم بها الأهايل بتجميع
حم�صول الذره و�رضبه بالكرب
امل�ستخرج من النخلة لتجميع وت�صفية
املح�صول.

الذراع
امل�سافة من رو�ؤ�س الأنامل اىل الكوع
على ذراع ممدودة وي�ساوي ربع
القامة �أو الباع.

الرابه
عبارة عن حفره عميقة يكون عمقها
مرت واحد وعر�ضها مرت واحد وهي
عبارة عن مكان لف�سائل النخيل.

الرحى
عبارة عن ح�صاه م�سطحة على �شكل
دائري من الأعلى والأ�سفل توجد بها
فتحة �صغريه يو�ضع فيها احلبوب
لعملية الطحن.
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ال�رساج
الردة

م�صباح يدوي ي�ستخدم فيه الزيت
والفتيل لإ�شعال النار.

عبارة عن دورة من دورات الفلج
ت�ستخدم يف تق�سيم مياه الفلج.

ال�رسد

الردة العامة
�إ�سم �أطلقه الأهايل على يوم معني من
�أيام دورة الفلج الكاملة.

الردة اليومية
ا�سم �أطلقه الأهايل على وقت معني من
�أوقات دورة الفلج اليومية.

الرديدة
ح�صه يومية �أطلق عليها هذا الإ�سم
ن�سبه �إىل منطقة الرديدة بربكة املوز
ويتم ال�سقي يف هذه الردة بتلك املنطقة
وهي مللك لبيت املال.

الزبيل

عبارة عن حبل �صغري م�صنوع من
ليف النخيل وي�ستخدم خلياطة الظرف
وللأغرا�ض االخرى.

ال�سمه
عباره عن ب�ساط �سعفي دائري
وي�ستخدم لغر�ض جني التمور.

ال�رشيعة
هي �أول مكان لظهور مياه الفلج على
�سطح الأر�ض.

ال�صاروج
عبارة عن طني حمروق وي�ستخدم يف
البناء.

ال�صوار
عبارة عن طني �أو قطعة خ�شب �أو من
جذع النخيل �أو قطع ثوب ي�ستخدم يف
رد �أو حتويل م�سار ماء الفلج.

ال�ص َّوار
َ

ال�شخ�ص الذي يقوم مبراقبة املنطقة
الزراعية خوف ًا من دخول احليوانات.

ال�صوع
عبارة عن حبال م�صفوفة تن�سج
بال�صوف ويربط عليه حبل �سميك
م�صنوع من ليف النخيل من �أحد
الطرفني �أثناء اخلراف �أو اجلداد.

ال�صوع ( حبل الطلوع )
حبل ي�ستخدمه الأهايل لطلوع النخلة.

وعاء من ال�سعف على �شكل �إناء.

ال�رصدة

ال�ضاحية

ال�سد�س

هو عبارة عن م�صطلح يطلق على فرتة
الربد ال�شديد يف ف�صل ال�شتاء.

منطقة زراعية ميتلكها �شخ�ص معني
و�سط زراعات قائمة.

مكيال وهو عبارة عن قيا�سات و�أدوات
ت�ستخدم لقيا�س الكمية.

الظفر
حاجز بني مزرعتني �أو بني املزرعة
والفلج ي�ضمن حق املالك للمزرعة.
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العدة

الفر�ضة

عبارة عن �إناء م�صنوع من �سعف
النخيل ي�شبه القفري يو�ضع يف �أحد
طرفيها حبل والطرف الأخر قطعة
من اخل�شب معكوفة من �أحد طرفيها
مثل الع�صى وت�ستخدم يف جني ثمار
النخيل.

هي عبارة عن فتحة حمفورة ت�صل
بني قناة الفلج و�سطح الأر�ض لغر�ض
التهوية وال�صيانة واملتابعة الدورية.

العمد
عبارة عن جمرى للماء ب�إت�ساع عري�ض
ويكون من�سوب املياه فيه �أكرث.

الغرفه
قيا�س جلمع املح�صول من الثمار
متعارف عليها من االهايل وهو
بالكميه.

الغيز
عبارة عن جمرى مائي يكون من�سوب
املياه فيه قليل جد ًا.

الفاغور
عملية تن�ضيج ثمرة نخلة املب�سلي بعد
ن�ضجه من عملية التب�سيل.

ألقت
� ّ
( الرب�سيم ) وهو من املزروعات
املو�سمية وهو نوع من �أعالف
احليوانات.

القراز
عبارة عن حديد م�ستطيل ال�شكل مل�صق
عليه ع�صى طويل من اخل�شب مل�سكه
وحبل من جانبيه ل�سحبه وي�ستخدم
حلرث الأر�ض وعمل �سواقي وجلب.

القر�ش
عباره عن عمله معدنيه م�صنوعه من
الف�ضه لها قيمتها النقديه.

القطري
�إ�سم يطلق على م�رشف العمال يف
عملية التب�سيل.

القع ّادة
ح�صه يومية من مياه الفلج تتكون من
� 48أثر (الأثر يعادل ن�صف �ساعه)
ويكون فيها (قعد) ت�أجري املياه ملن ال
ميلك ن�صيب من مياه الفلج و يرغب يف
ري مزروعاته ويكون العائد من القعد
للفلج.

القف
�آلة ت�ستخدم يف احلرث.

القفري
وعاء يجمع فيه الثمار �أو ما �شابة
وهو م�صنوع من �سعف النخيل.

القيا�س
جزء من الأثر ي�ستخدمه الأهايل يف
قيا�س تدفق من�سوب املياه.
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الك ّر

عبارة عن حبل �سميك وطويل
وي�ستخدم لتطليع �أو جلر الأ�شياء
الثقيلة مثل احل�صى �أثناء حفر الفلج.

الكرب

املجز
عبارة عن قطعة من احلديد على
�شكل هالل م�سنن من �أحد الطرفني
وبه مم�سك خ�شبي وي�ستخدم لقطع
الأ�شجار واحل�شائ�ش وجداد النخيل .

وعاء م�صنوع من �سعف النخيل
ي�ستخدم جلني التمور .

عباره عن جزء من النخيل التي يتوكاء
عليها طالع النخله حجمها متو�سط
ال�سمك .

املحال

املخلب

عجلة ت�ستخدم جللب املاء من البئر عن
طريق احلبل .

الكيا�س

املحالة

�أداة بها من اخللف قطعة خ�شب
للم�سك وبها من الأمام حديدة حاده
ت�ستخدم يف عملية �رشط النخيل
وبالتحديد الكرب.

عبارة عن فرتة زمنية تقدر ب 1:15
دقيقة و خم�سة ع�رش ثانية وي�ستخدم
يف تق�سيم املاء .

عبارة عن عجلة من احلديد ت�ستخدم
لرفع الأ�شياء الثقيلة عن طريق الكر
(مثل احل�صى �أثناء حفر الفلج) .

اللجل

املح�شة

احلو�ض الذي يتم فيه جتميع املياه .

�أداة ت�ستخدم لعملية �إزالة النباتات
الغري مرغوب فيها  ،وهي عبارة عن
حديدة �صلبة وبها من اخللف قطعة
خ�شب من �أ�شجار التني �أو ال�سدر �أو
الليمون .

عبارة عن �أداة من احلديد حمدبة
وحادة ال�شكل يو�ضع عليها ع�صى من
اخل�شب مل�سكها وت�ستخدم يف احلفر
للزراعة ويف ال�سقي .

املحي�رضي

امل�سمار

�إ�سم يطلقه الأهايل على عريف الفلج .

عبارة عن قطعة من احلديد �أحد
�أطرافه م�سنن والطرف الآخر م�سطح
للطرق وي�ستخدم يف احلفر وتك�سري
احل�صى.

اللمد
�ساعة �شم�سية تتكون من عمود خ�شبي
يتم و�ضعه يف قطمة �أر�ض م�ستوية
مق�سمة �إىل �أجزاء لتحديد الظل .

املخرافة
وعاء يدوي م�صنوع من اخلو�ص
وت�ستخدم لتجميع التمر .
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املخرف �أو املنف�ض

املرجل
وعاء معدين كبري ي�ستخدم لتب�سيل
الب�رس و�أغرا�ض الطبخ الأخرى .

امل�سحاة

الن�ضد

الويج

�أحد �أنواع البقوليات ويزرع يف ف�صل
ال�صيف.

عبارة عن غرفة بداخلها �أر�ضية
مرتفعة م�سطحة ت�صنع بال�صاروج
ّ
ي�صف عليها خ�شب لو�ضع اجلربان
و�سواقي جلريان الع�سل وحفر
لتجميع الع�سل.

خ�شبة متو�سطة ال�سمك مائلة من
الو�سط توجد على ظهر الثور من
الأمام ال�ستخدامه يف عملية حرث
املزرعة.
�إ�سم يطلقه الأهايل على عريف الفلج.

املهبة

الن�ضد

اليكت

املكان الذي ي�صنع ويحرق فيه الطني
ل�صناعة ال�صاروج العماين.

مكان خم�ص�ص لتخزين التمور .

عبارة عن مطرقة كبريه ت�ستخدم يف
عملية خدمة الفلج.

املنج

امليازين
جنوم م�ستوية على �شكل ميزان ثالثة
جنوم م�ستوية فوق و جنمني حتت
على اجلوانب.

النبات
حم�صول نخلة الفحل ي�ستخدم لتلقيح
النخيل الأخرى.

الن�سخة
عبارة عن �سجل خا�ص باملياه ل�ضبط
كمية الأ�صول للنا�س والأوقاف
وت�سجيل البيع وال�رشاء واملرياث
والعطاء والو�صايا مرتب ًا على �سجالت
متعددة.

النع�شي

�أم الفلج

يطلق على اجلهة ال�شمالية ن�سبة �إىل
جنوم بنات نع�ش وي�ستخدم يف حتديد
االجتاه (اجلهة ال�شمالية).

هي املنبع الرئي�سي للفلج وبداية
م�ساره.

النفيعة

�أمني الدفرت( القاب�ض )

عبارة عن بقايا من التمور ت�ستخدم
غذاء للحيوانات.

هو ال�شخ�ص امل�س�ؤول عن ح�سابات
ومبالغ العقد والرهن يف الفلج.

الوعب
عبارة عن فا�صل من الرتاب يف�صل
بني الأرا�ضي الزراعية وي�ستخدم يف
حتديد الأرا�ضي الزراعية.
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اخلامتة
احلمد هلل رب العاملني وال�صالة وال�سالم على خري خلق اهلل �أجمعني حممد بن عبد اهلل الأمني  ،وعلى �آله و�صحبه �أجمعني.
فبعون من اهلل وتوفيقه  ،و�صلنا �إىل خامتة هذا العمل الذي و�ضعنا حمتوياته حتى يتاح للقارئ الكرمي والباحث ب�شكل عام معرفة
جوانب م�ضيئة من تاريخ الأفالج يف �سلطنة عمان و �إرتباطها العميق بجذور تراثنا وثقافتنا الوطنية العريقة  ،بالإ�ضافة �إىل ح�ضارتنا
التاريخية املمتدة عرب الأجيال وحقب الزمن املتعاقبة  ،لتتوا�صل قيمها وتقاليدها اخلالدة خدمة للما�ضي واحلا�رض وامل�ستقبل  ،وما
احتواه وت�ضمنه هذا العمل ماهو اال جزء ي�سري فيما يتعلق بهذا املوروث احل�ضاري الذي تزخر به بلدنا احلبيبة عمان  .وتتعر�ض
الأفالج ك�أنظمة �إقت�صادية و�إجتماعية متميزة خلطر الإندثار يف وقتنا احلا�رض  ،وذلك ب�سبب ت�ضافر عدد من العوامل واملتغريات التي
�ألقت بظاللها على واقع احلياة املعا�رصة � ،إال �أن الإن�سان العماين اليزال تربطه بها عالقة وطيدة مل جتتث منه تلك الروح الوث ـ ّــابة
�إىل عبق املا�ضي ال�سحيق  .فلذلك يتوجب علينا �أن ن�صب كامل �إهتماماتنا بالقيام بعمل مدرو�س ل�ضمان �إ�ستمرار هذه الأنظمة وبقائها
وتوارثها عرب الأجيال املتعاقبة  ،فاحلفاظ على خ�صو�صيتها الطبيعية والثقافية ال يت�أتى �إال بتكثيف الدرا�سات والبحوث  ،والتي
وقوي يف قيام املدن والقرى العمانية  ،حيث يعترب جزء من امل�شهد البيئي
تربز دور الفلج و�أهميته  ،وكيف �أنه كان ذو دور فاعل ٍّ
اليومي قدمي ًا وحا�رض ًا  ،وال ت�ستطيع �أمة من الأُمم املتعاقبة على ذرى هذه الأر�ض �أن تف�صل حا�رضها عن ما�ضيها  ،فنظام الأفالج
ولد لي�صاحب البيئة و احلياة العمانية يف م�شوارها وتاريخها املرتامي عرب الزمن  ،فالذي ي�ضفي على معظم املدن والقرى العمانية
خ�صو�صية بيئية هو الفلج  .ولقد �ساهمت الأفالج يف �إ�ستقرار القرى واملدن املرتبطة بها  ،ولأهمية الفلج البالغة فقد �سنّت الكثري
من الت�رشيعات لتنظيم وحماية الأفالج  ،ومت ترتيب الإ�ستفادة من مياه الأفالج بطريقة ت�ساعد املزارعني على ال�سيطرة على اجلفاف
 ،ولقد �إتخذ مالك الأفالج طرق ًا عديدة ل�ضمان توزيع �أ�سهم املاء ب�شكل عادل بينهم  ،وتبذل احلكومة جهود ًا كبرية للمحافظة على
الأفالج و�صيانتها  ،وذلك وفق خطط مدرو�سة تراعي �أولويات ت�رضر تلك الأفالج وعدد املواطنني امل�ستفيدين منها.
ومن �أجل �إ�ستكمال املنظومة الهادفة للحفاظ على الأفالج وتطويرها ينبغي الإهتمام بتطوير الإدارة و�أنظمة توزيع املياه �أو العمل
على توحيد املعايري يف وحدات تق�سيم املاء احلالية عن طريق حتويل الطرق احلالية لقيا�س الوقت �إىل الطريقة احلديثة  ،ولهذا ف�إنه من
املهم توثيق جميع �أ�سهم الأفالج يف قاعدة بيانات حية للمحافظة عليها من ال�ضياع يف حالة حدوث �أي تغيريات جذرية كبرية يف نظام
الإدارة �أو النظام الإجتماعي للأفالج  .وحفاظ ًا على الإرث الثقايف الكبري لهذه الأفالج  ،علينا �أن ن�سارع بتدوين كل مايتعلق بهذه
الأنظمة من وثائق و�سنن و�أعراف وتاريخ حمكي قبل فقد الذاكرات الب�رشية التي حتملها .لذا  ،ن�أمل �أن نكون قد وفقنا يف �إبراز و
�إخراج هذا العمل بال�شكل املر�ضي لكل قارئ كرمي.
�سائلني املوىل عز وجل التوفيق وال�سداد �إنه �سميع جميب الدعاء.
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امل�صادر

وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه ( دائرة الأفالج)
وكالء الأفالج
�أهايل الأفالج
امل�رشوع التجريبي لتوثيق امللكيات والأعراف وال�سنن التابعة للأفالج
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