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   چکیده
 همچون کنند،ی م انفاق روحشان استوارى و خدا خشنودى طلب براى را خویش اموال که کسانى )اتصدق (مثَلو 

 محصول چندان دو برسد، آن بر رگبارى )اگر که(د دار قرار )بلندي، ناهمواري(اي  تهپش فراز بر که است باغى مثَل
بقره،  (بیناست دیده  میانجام آنچه به) خداوند و (است بس آن براى )ریزى بارانِ( نرسد نآ بر هم رگبارى اگر و برآورد

  درصد65حدود  شود  ش نامناسب بارندگی، تخمین زده میبودن کشور و پراکنبا توجه به کوهستانی و ناهموار). 265
ترین  یط اقلیمی و توپوگرافی ایران از مهمشرا.  رود هاي سنتی آبیاري هدر می  شیوه استفاده از به علتها در کشور بارش

 منابع آب، در سیستم کشت محدودیت و  میوهبه دلیل اهمیت تامین آب براي درختان. ها براي توسعه باغات است کارمایه
 بسیار حائز اهمیت برداري را می نمایند عی از بارندگی موجود حداکثر بهرهطور طبیه روش هایی که باستفاده از دیم 
 افزایش حفظ ،در مدیریت باغکلیدي در سیستم کشت دیم با توجه به بارندگی و آبیاري محدود، یکی از نقاط . دهستن
 جهت  در مدیریت نزوالت آسمانی اصلیهدف در نتیجه در این روش، .باشد شده می یی خاك در نگهداري آب جذبتوانا

هایی   منابع علمی موجود در کشور ترجمه بیشتر.اشدب  میکاهش تبخیر و تعرق و افزایش راندمان جذب آب توسط گیاه
هاي اروپا و امریکا هستند که شرایط کامال متفاوتی با اقلیم کشور ما دارند و عدم توجه به این موضوع  از کتب دانشگاه
 کریم به عنوان یک رفرنس قرآندر حالیکه توجه به . هاي هنگفت به صنعت کشاورزي مملکت شده است باعث خسارت

به عنوان مثال مطابق نص  .تواند مشکالت عدیده کشاورزي پایدار را کاهش دهد  و همیشه روزآمد میشمول  هانج
ر، انگور و زیتون، انجی(ی هاي مقاوم یا متحمل به خشک نتخاب صحیح محل کشت، انتخاب گونه با اصریح آیات الهی

ام به کشت باغ به صورت دیم دار کم بازده اقد هاي شیب نتوان در مکا ، مینه از آب بارانو استفاده بهی) هاي خشک میوه
 Grounded Theory لذا این تحقیق با هدف آشنایی با مفاهیم کشاورزي پایدار در قرآن کریم با استفاده از تکنیک .نمود

  .انجام شد
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Abstract 

Those who give their wealth for the satisfaction of God and his mental stability are like to the garden that 

is located on the stack. If fall rains thoroughly, its fruit will double and little rain is sufficient for it and Allah 

has knowledge of all the things you (Baghareh, 265). Because of Iran is mountainous and rugged and 

rainfall is Sporadic, Waste about 56% of rainfall Because of traditional irrigation. Iran's climate and 

topography, Is suitable for the development of gardens. Because of importance of providing water 

for fruit trees and limited water, are important, in Dryland systems using methods that exploit the 

maximum available rainfall naturally, are very important. Because there is limited rainfall and 

irrigation in dryland, one of the critical points in the garden management, is keep increasing of Soils 

water uptake. Therefore, the main purpose is to manage rainfall in this way, is evapotranspiration 

loss and increasing efficiency of water uptake by plant. More Scientific references in our country 

are books that translated from universities in Europe and America that Have a different climate 

conditions with our country.And not considering this issue has much damaged to agriculture 

industry of Iran.Whereas according to the Goran, as a universal reference and always updated, can 

reduce problem of sustainable agriculture. For example, according to the Quran can be established 

dry garden in steep places, with selecting the correct location cultivation, selection of species 

resistant or tolerant and drought (Olives, Figs, Grapes and Dried Fruits) and the optimum use of 

rainwater. 

 

Key words: Irrigation, Dry farming, Water use efficiency, Sustainable agriculture, Agriculture  in 

Quran. 
  

  مقدمه
ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی و میانگین 

متر در مقایسه با  میلی 247بارندگی ساالنه حدود 

 850حدود(نیا و د) متر  میلی480(میانگین بارندگی آسیا 
یداللهی ( شود  محسوب میخشک  نیمهکشوري) متر میلی

 موضوع بسیار مهم توجه به اینعدم . )1384 و راحمی
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هایی از   علمی کشاورزي کشور، ترجمه منابع بیشترکه
 شرایط این کشورها ومنابع علمی اروپا و آمریکا هستند 
؛ رشد بهینه کشاورزي با اقلیم ایران کامال متفاوت است

این در حالی . ما را با مشکالت زیادي مواجه کرده است
 مجید به عنوان یک رفرنس قرآناست که در آیات 

 بهینه از نزوالت جوي و برداري ز اهمیت بهرهجهانی، ا
  و متناسب با این شرایطکاشت گیاهان با استفاده از آن

  .  سخن گفته شده است
هاي جوي و  بودن ریزش در ایران عالوه بر کم

بودن پراکنش زمانی و مکانی آن و در کنار آن نامناسب 
هاي  عیت، گسترش شهرنشینی و توسعه بخشرشد جم

به ا براي آب تقاض) کشاورزي و صنعت(اقتصادي 
میزان بارش در . یابد صورت روزافزون افزایش می

 میلیارد متر مکعب در 400ایران به طور متوسط حدود 
 میلیارد متر مکعب 270سال می باشد، که از این مقدار 

 متر مکعب آن در  میلیارد130آن تبخیر و تعرق شده و 
هاي  هاي تجدیدپذیر از طریق آب سال به عنوان آب

 38(هاي زیرزمینی  و آب)  میلیارد متر مکعب92(سطحی 
برداري قرار  تواند مورد بهره می) میلیارد متر مکعب

بر اساس یک محاسبه ساده ادامه روند کنونی . گیرد
ن مصرف سرانه آب، مصارف آب و به فرض ثابت بود

 میلیون نفري در سال 4/90بینی جمعیت  با توجه به پیش
 میلیارد متر مکعب 130ه ، مقدار آب مورد نیاز ب1400

مین این بدیهی است تا. در سال افزایش خواهد یافت
پذیر  پذیر آبی کشور امکان میزان آب از منابع تجدید

نخواهد بود و هر گونه افزایش سرانه مصرف از جمله 
توسعه کشاورزي به منظور خودکفایی کامل، صادرات 
 محصوالت کشاورزي، بهبود و ارتقا کیفیت بهداشت از

طریق افزایش مصرف سرانه شهري و روستایی و با 
یا خارج شدن برخی از منابع حفظ الگوي مصرف فعلی 

هاي  بی از دسترس مصرف به دلیل آلودگیپذیر آ تجدید
 و مصرف آب را در  وضعیت موازنه نیاز؛غیر متعارف

   .کند تر می  بغرنج1400سال 
دار  در برنامه گسترش باغات دیم در اراضی شیب

ارت جهاد کشاورزي، سطح یک میلیون هکتار توسعه وز
 هزار شغل 200ود باغ در نظر گرفته شده که حداقل حد

 میلیون تن پنجکند و تولید را تا حدود  پایدار ایجاد می

دهد که اهمیت زیادي در تولید  یش میدر سال افزا
به این ترتیب ضمن پایداري . ناخالص ملی خواهد داشت
ی و به خصوص آب و ابع طبیعمحیط زیست و حفظ من

 هزار میلیارد 25 تا 15آمدي در حدود خاك، ساالنه در
در صورتی .  خواهد شدریال به صورت ناخالص ایجاد

هاي سیل و  خاك و کاهش خسارتکه ارزش آب و 
مسائل اقتصادي و اجتماعی را به آن اضافه کنیم درآمد 

 کند که  برابر رقم مذکور افزایش پیدا می3حاصل تا 
در این مقاله به نحوه استقرار . استفراوانی اهمیت حائز 

مبتنی  در راستاي کشاورزي پایدار، باغ هاي دیم جدید
  .بر اصول علمی و دینی پرداخته می شود

  
  ها مواد و روش

تحقیق از نوع کیفی بوده که با استفاده از تکنیک 
Grounded Theoryاستاروس و کوربین  ( انجام شد

هاي مطرح در ا این تکنیک اکثر نظریهمطابق ب) 1988
رابطه با موضوع  به طور خالصه گردآوري شدند و 

در تکنیک . مورد بحث و بررسی قرار گرفتند
Grounded Theory به جاي اثبات یا آزمون 

و پرداختن و  هاي موجود، تالش محقق به ساختن نظریه
به عالوه، هدف این است . شود تولید نظریه معطوف می

ي اموري که مقداري آگاهی درباره آنها  ربارهکه د
. تر به عمل آید وجود دارد، تجدید نگاهی نظریه پردازانه

 نه با آزمون روابط میان GTسر و کار محقق در 
اي از پیش مفروض، که کشف  متغیرها بر اساس نظریه

وي از مفهوم و . مقوالت و فهم روابط بین آنهاست
 متغیرهاي پیشین آغاز و) ها مؤلفه(سازه و سازندها 

با  و(ها  کند، بلکه در ضمن گردآوري داده نمی
ي اصلی و  مقوله) اي از حساسیت نظري که پشتوانه
ي مربوط به موضوع تحقیق خود را اکتشاف  پدیده
کند، به مفاهیم و مقوالت حول و حوش آن دست  می
یابد و به فهم روابط آن و تنظیم و صورتبندي نظري  می

آوري براي جمع .)1387 فراستخواه  (شدکو آنها می
اطالعات مورد نیاز نیز پایش در نتایج علمی نگارندگان 

هاي اینترنتی در دستور  اي و پایگاهمقاله، منابع کتابخانه
  . کار قرار گرفت
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  نتایج و بحث
 باغ هاي دیم

 دار عالوه بر هاي شیب ترویج زراعت دیم در زمین
هاي موازي و تشدید   شخمغیر اقتصادي بودن، عمدتا با

د متعدد تنها فرسایش خاك منجر شده است و در موار
ها و مراتع در گستره اراضی منابع ملی  زمینبه منظور 

تملک ورتی که باغ دیم عالوه در ص. صورت گرفته است
یب و زایی پایدار و اقتصادي بودن، از تخر بر اشتغال

 .کند فرسایش خاك جلوگیري می
 دالیل زیر به توسعه پایدار  بههاي دیم باغ

  :نمایند کشاورزي کمک می
اي گسترده و عمیق درختان، مانع  سیستم ریشه -

شده دار  هاي شیب حرکت خاك و حفظ آن در دامنه
هاي رگباري  و از حجم رسوبات در اثر بارش

  .کاهد می
 متر و سهبادام (درختان اي عمیق  سیستم ریشه -

ه جذب آب از ب)  متر10  ازپسته حتی تا بیش
 زیرا سطح آب زیرزمینی .کند اعماق خاك کمک می

 .باشد ها می ها عمدتا باالتر از دشت در دامنه
ان مفید فون و فلور منطقه از نظر حضور جانور -

  .شود براي محیط زیست تقویت می
وري  بازده، امکان بهره دار کم هاي شیب در زمین -

  .اقتصادي دیگري وجود ندارد
 متعددي از کاربرد تلفیقی آمیز وفقیتهاي م گزارش

در مناطق مختلف کشور مانند هاي آبگیر  سامانه
 وجود ...هاي لرستان، کردستان، فارس، تهران و استان
عمق و سبک  با توجه به خاك کم .)1381 خلیل پور(دارد
دار و به دلیل بازده بسیار کم در  هاي شیب زمین

شور، اقدامات هاي آبیاري موجود در باغ هاي ک سیستم
اصالحی خاك یک نکته کلیدي در حفظ و بقاي درختان 

  .کاشته شده می باشد
  

  انتخاب اراضی 
 براى را خویش اموال که کسانى )اتصدق (مثَلو 

 کنند،ی م انفاق روحشان استوارى و خدا خشنودى طلب

بلندي، (اي  تهپش فراز بر که است باغى مثَل همچون
 دو برسد، آن بر رگبارى )اگر که(د دار قرار )ناهمواري

 نرسد آن بر هم  رگبارى اگر و برآورد محصول چندان
 آنچه به) خداوند و (است بس آن براى) ریزى بارانِ(

  ). 265بقره،  (بیناست  می دهیدانجام
دار و کم بازده هستند  اغلب اراضی در ایران شیب

براي احداث . و فرسایش زیادي در آنها اتفاق می افتد
برداري  اراضی دولتی قابل واگذاري و بهرهاي دیم، ه باغ

، از نظر )یاب جهانی سیستم موقعیت (GPSبا استفاده از 
هاي  هت شیب، نوع خاك، راهارتفاع، درصد شیب، ج

بی ارزیا... ارتباطی و دسترسی به آب آبیاري تکمیلی و
به این ترتیب در . اند شده و اراضی مستعد انتخاب شده

شده در سطح کشور بیش از صدها مطالعات انجام 
ناسب و مستعد مشخص و شناسایی هزار هکتار زمین م

  .اند شده
  
  دیمهاي مناسب کشت  گونه

هاي دیم در کشور  در طرح گسترش باغ
، انجیر و محصوالت انگور، بادام، زیتون، گل محمدي

براساس نظر دفاتر . فندق در نظر گرفته شده است
 با توجه به برنامه د کشاورزي واستادي وزارت جه

سطح  ) 1393-1387 سال از 7( چهارم و پنجم توسعه 
 300زیتون : اراضی پیشنهادي براي هر محصول شامل

 200 هزار هکتار، انجیر 240هزار هکتار، بادام 
  هزار60 هزار هکتار، گل محمدي 190هزارهکتار،  انگور 

  . باشد  هزار هکتار می10هکتار و فندق 
  
   زیتون

ختی است طالب آب و  در(Olea europea) زیتون
پسند که در مناطق با  اي و روشنایی هواي مدیترانه

متر و پراکنش مناسب به   میلی500بارندگی سالیانه 
)  تن در هکتار3حدود ( صورت دیم محصول اقتصادي

مجموع زیتون نیاز به   در،از نظر خاك .نماید تولید می
 حدود خنثی دیتهاسیهاي عمیق با زهکش مناسب و  خاك
  .دارد
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  علت انتخاب زیتون براي کشت دیم 
 برابر خشکی درخت زیتون مقاومت چشمگیري در

هاي  تابستان(اي  رایط مدیترانهکه در ش  به طوريدارد
به خوبی پرورش یافته و ) هاي مرطوب خشک، زمستان

بازده و  هاي کم همچنین سازگار با خاك .کند رشد می
هاي   که گیاه زیتون از گونهاییاز آنج. باشد فقیر می

قل نیاز آبی قادر  و با تامین حدا استآبی متحمل به کم
به ویژه در شرایطی که (اقتصادي به تولید محصول 

) بارندگی منطقه از پراکنش مناسب برخوردار باشد
 در هاي زیتون دیم امکان کاشت و ایجاد باغباشد،  می

  .باشد  فراهم میاین مناطق
  

  شرایط کاشت
گرمسیري  اي و نیمه زیتون از گیاهان مدیترانه

هاي مالیم   با زمستانبمرطو  آب و هواي گرم و.است
 گرم براي این گیاه مطلوب می  هاي نسبتاً وتابستان

گراد  درجه سانتی+ 45 و -7دما حداقل و حداکثر  .باشد
صورت داشتن حداکثر شوري  خاك منطقه در. باشد می
 داراي محصول خوبی متر تیموس بر سان  میلی7/2تا 

 7 -5/7 مناسب براي زیتون اسیدیتهخواهد بود و 
، بافت سبک و زیتونبراي بهترین بافت خاك . باشد می

متر   میلی500زیتون حداقل به  .غنی از مواد آلی است
  .بارندگی نیاز دارد

  
  نحوه کاشت 
 درخت در 70 تا 17 از  هاي خشک معموالً در اقلیم

  با توجه به شرایط شود معموالً هکتار کاشته می
اي که  چاله. کند  اصله تجاوز نمی100هاي خشک از  اقلیم

شود باید به اندازه  براي استقرار نهال زیتون کنده می
ها بتوانند به راحتی   تا سیستم ریشهکافی بزرگ باشد
  .در آن رشد کنند

  
   انجیر

گیاهی است از خانواده ) Ficus Carica(انجیر 
 لحاظ ارزش غذایی، ازکه ) Moracea(ان سان توت

دارویی، رونق اقتصادي، محیط زیست، حفظ رطوبت و 

اي برخوردار  یري از فرسایش خاك از اهمیت ویژهجلوگ
ه گرمسیري است ک هاي نیمه انجیر از گونهدرخت  .است

  . باشد بیشتر طالب مناطق گرم و خشک می
  

   علت انتخاب انجیر براي کشت دیم
 و در استآبی  هاي مقاوم به کم ونهانجیر از گ

متر بارندگی وجود   میلی350 تا 300شرایطی که حدود 
خوبی در شرایط دیم پرورش پیدا  به ،داشته باشد

به دلیل . کند و داراي محصول اقتصادي خواهد بود می
ر یکی از گونه  در باغات دیم، انجیبانکتنیاز به احداث 

  . باشد  نیز میهاي آبخیزداري هاي مناسب در عرصه
  

  شرایط کاشت 
باشد  می هاي لومی بهترین خاك براي انجیر، خاك

ولی در انواع مختلف خاك از شنی سبک تا شنی لومی و 
 اسیدیته. باشد رسی سنگین احداث باغ انجیر ممکن می

 می باشد و 5/7 تا 6مناسب خاك جهت باغات انجیر، 
 براي بهترین خاك . مقاوم است نسبت به شوري نسبتاً

 انتخاب رقم ،پیش از کاشت. کشت انجیر، لیمونی است
اهمیت دارد که باید به سازگاري با شرایط آب و هواي 
منطقه، مقاومت یا عمل در برابر شرایط نامساعد خاك، 

و زمان ) خوري خشکباري یا تازه(تعیین نوع مصرف 
مناسب براي انجیر دماي . رسیدن محصول توجه نمود

مناسب جهت  ECباشد و  گراد می انتی درجه س42 تا -6
  .متر است موس بر سانتی میلی شش الی  چهار انجیر 

  
  کاشت نحوه 

زمین شامل تسطیح،  سازي  آمادهپیش از کاشت
 ایجاد  ودار، حفر گودال بندي در اراضی شیب راست

طول و عرض (ها  گیرد و ابعاد گودال تشتک انجام می
 ) متر1-5/1  و عمق حدودمتر سانتی 70-80حدود 

فاصله کاشت . بستگی به بافت خاك و اندازه نهال دارد
 10×10 اصله نهال، 100در انجیر دیم با احتساب 

متر خاك سطحی  ابتدا ته گودال را چند سانتی. باشد می
صورت عمودي و مورب در ه ها را ب ریخته و سپس قلمه

در . ریزند گودال قرار داده و روي آن خاك میداخل 
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تر و  ، پایینیم باید سطح گودال از سطح زمینانجیر د
یل اسفند تا نیمه زمان کاشت انجیر، از اوا. آبگیرتر باشد

  .باشد اول فروردین می
  

  گل محمدي 
اي است   درختچهRosa damascene)(گل محمدي 

 متر با دو با ارتفاع حداکثر Rosaceaeدار از تیره  خزان
قسمت مورد ترین  عمده .قدرت تولید پاجوش فراوان

ن طول دوره گلدهی آ. باشد  می گل این گیاهمصرف
  .باشد کوتاه و حدود یک ماه در سال می

  
  علت انتخاب گل محمدي براي کشت دیم 

مقاوم ، آب مدي به شرایط کممقاوم بودن گل مح
 آفات و ، خاکی،بودن به شرایط نامساعد محیطی

 ها و امکان کشت ارگانیک آن، وجود بازارهاي بیماري
هاي  ا و کارخانههصادرات و وجود کارگاهمطمئن جهت 

هاي گل محمدي در داخل کشور،  تولید فرآورده
جلوگیري از فرسایش خاك با استفاده از کشت گل 

 ،هاي گردشگريها و ایجاد جاذبهمحمدي در سراشیبی
شرایط را جهت توسعه این گیاه به صورت دیم در 

  .کشور مهیا ساخته است
  
   برداري بهره و  کشتشرایط
متر در نظر گرفته  میلی 250حداقل میزان بارندگی  -
  . شود 

هاي  ر گیاهی منطقه توجه شود که نسترندر فلو -
بومی و یا گل محمدي به صورت خودرو وجود 

 . داشته باشد
به تجربه ثابت شده است که اسانس گل محمدي  -

ي بیشتر از میزان وکیفیت باالتردر ارتفاعات 
 . استبرخوردار 

طی تحقیق به عمل آمده در موسسه تحقیقات  -
ها و مراتع، اسانس گل محمدي در شرایط دیم  جنگل

 . از کیفیت باالتري برخوردار است
 . امکان ایجاد صنایع فرآوري فراهم باشد -

براي ایجاد کشت ارگانیک حتی المقدور از مناطق  -
 . بکر استفاده شود

  تداركکردن شکبراي محصول مازاد انبارهاي خ -
 . دیده شود

باید توجه شود در مراحل رشد بحرانی گیاه باد  -
شود وجود  ماي زیاد که باعث تبخیر شدید میو گر

 .نداشته باشد
) اردیبهشت و خرداد(در هنگام برداشت گل  -

 .و باران شدید وجود نداشته باشدتگرگ 
  

  فندق
از خانواده ) Corylus sp(  علمیفندق با نام

Corylaceaeهاي خشک است که  ترین میوه  یکی از قدیمی
تغذیه این .  فراوانی از نظر دارویی و غذایی دارداهمیت

 پروتئین  درصد17-20  روغن و  درصد68گیاه داراي 
فندق به .  باشد می C و  A ،B ویتامین زیاديو مقادیر 

اي و  هاي افشان و فرم رشد درختچه دلیل داشتن ریشه
 در جلوگیري از دتوان وان میجوش دهی فرا پابا

فندق . وثر واقع شودفرسایش خاك و تثبیت آن بسیار م
مساعد محیطی توقع و مقاوم به عوامل نا از گیاهان کم

ها  شاتون. درختان فندق مقاوم به سرما هستند. باشد می
هاي باز  مقایسه با گل  فندق در)غنچه (مادههاي  گل و

. دارندت به سرما شده مقاومت بیشتري نسب
 –5/9دماي  ي ماده باز شده باشندها درصورتیکه گل

عمیق  خاك نیمه. زند گراد به آنها صدمه می درجه سانتی
هاي اسیدي با  و خاك) متر  سانتی50بیش از (تا عمیق 
 80 تا 70و میزان رطوبت بینشش  حدود اسیدیته
 . باشد اي کشت و پرورش فندق مناسب می بردرصد

  
  راي کشت دیم علت انتخاب فندق ب

 800 بارندگی سالیانه حداقل میزان در صورتی که
پراکنش مناسب در فصول گرم باشد لیتر با  میلی
در غیر این . اقدام نمودتوان به کشت دیم فندق  می

تکمیلی درختان در  ي تولید تجاري آبیاريصورت برا
هاي   و استفاده از روشتیر و مرداد  هاي خرداد، ماه

  .باشد  و استحصال آب الزامی میآوري بهینه جمع
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 بادام
 از )Prunus dulcis( بادام معمولی با نام علمی 

به دو صورت تلخ و شیرین وجود  Rosaceaeخانواده 
این گونه داراي  .دارد که قابلیت تلقیح خود را ندارد

تواند در ¸بندي قوي و عمودي بوده و می سیستم ریشه
به حیات خود شرایط نامساعد خاك و با کمی رطوبت 

ترین کشورهاي  یایران به عنوان یکی از قدیم. ادامه دهد
 کننده و زیستگاه وحشی بادام شناخته شده استتولید

  . )1384 یداللهی و راحمی(
  

  علت انتخاب بادام براي کشت دیم 
تان ترین درخ رخت بادام به عنوان یکی از مقاومد

جات مناطق معتدله  به خشکی و گرما در میان میوه
هاي نفوذي  بودن ریشه و با دارااستشناخته شده 

آب،  هاي کم ن در زمی،مقاوم به خشکی و مقاوم به آهک
را   محصول رشد و تولیدیتخشک و سنگالخی قابل

  . دارد
  

  شرایط کاشت 
دار به ویژه  کاشت بادام براي اراضی شیب

ر  مت2200 تا 1700ارتفاع . هاي شرقی مناسب است شیب
ي استقرار بادام از سطح دریاي آزاد، ارتفاع مناسبی برا

هاي آهکی  خاك مناسب براي بادام، زمین. باشد دیم می
پذیري مناسبی  خشک مشروط بر اینکه قابلیت نفوذکمی
براي ) زهکشی مناسب(ت به آب داشته باشد بنس

توان  به طور کلی می. گردد پرورش بادام پیشنهاد می
: اي رشد خوب بادام مناسب استگفت دو نوع خاك بر

 -2و هاي رسی با بافت متوسط تا سنگین  خاك -1
اي که  ، رس ماسهاي خاکهاي شنی رسی تا شن ماسه

تر بوده و وضعیت نفوذپذیري و   سبک خاك نسبتاً
  . ها مطلوب است تبادالت آبی در آن

  
  نحوه کاشت 
 10تا  8ه به رقابت براي جذب آب، فاصله با توج
احت  مترمربع مس100 تا 64ها یعنی   نهالمتري بین

در شرایط . رسد براي هر درخت کافی به نظر می

اي است که می توان در   متر حداقل فاصله6×6مناسبتر، 
هایی به اندازه  گودالحفر . یک طرح دیم بادام پیاده نمود

ها به صورت ترکیبی  عب و پرکردن مجدد آنیک متر مک
بستر تواند   می درصد30ازه با کود پوسیده دامی به اند

زندگی نهال یا بذر را مناسبی براي رویشی در اوان 
در هنگام ایجاد گودال الزم است خاك . فراهم آورد

سطحی و خاك عمقی جدا از هم قرار گیرند تا در 
پرکردن مجدد، خاك سطحی مخلوط با کود پوسیده 

جهت سهولت دسترسی (دامی در قسمت عمیق چاله 
 بستر مناسبی  یک خاك قوي نرم. شود ریخته)ریشه

دوانی و  ، امکان ریشهزایی است که به محض ریشه
اولیه رشد به  ن لذا در سنی،ها فراهم شده گسترش ریشه

  .یابند راحتی استقرار می
  
  انگور 

باشد   میvitaceaeاز خانواده ) vitis vinifera(انگور 
 داري است که به طور و از مهمترین میوه هاي خزان

هاي آن از جمله  انگور و فرآورده .شود وسیع کشت می
ش اساسی در سالمت نق... کشمش، آبمیوه، سرکه و

دامنه کاشت انگور از مناطق معتدل . نماید انسان ایفا می
باشد که در مناطق  رو به گرم تا مناطق سردسیر می

تري دارند مانند  هایی که نیاز سرمایی کم تر از گونه گرم
شود و در مناطق سرد از   استفاده میارقام یاقوتی

توان بهره  که نیاز سرمایی باالتري دارند میارقامی 
  .جست

  
  علت انتخاب انگور براي کشت دیم 

باشد   داراي سیستم ریشه با مکش قوي میانگور
برداري  بهرهآب موجود در خاك حداکثر  تواند از   میو

 کشت هاست که به صورت دیم در ایران بنماید و سالرا 
  . گردیده است

  
  شرایط کاشت 

  کهانتخاب شوندبایستی جهت کشت انگور مناطقی 
ترین ماه سال بیش   متوسط درجه حرارت گرمها در آن

گراد نباشد و حداقل دماي زمستانه   درجه سانتی43از 
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جهت کشت . گراد نرود  درجه سانتی-15تر از پایین
بستگی به انتخاب رقم براي کاشت . انگور انتخاب گردد

، تولید، خوري تازه(عوامل متعددي از جمله نوع مصرف 
 زمان عرضه محصول، نوع اقلیم و ،...) سرکه و ،کشمش
درکشت مو به صورت دیم ممکن است . دارد.... خاك و

خاك مناسب، .  اصله هم کاهش یابد200تراکم حتی تا 
 5/6-5/7 اسیدیته  و دارايزهکشی مناسب خاك شنی با
 2تر از   مناسب براي انگور پایینEC. می باشد

ابعاد گودال بستگی به  .باشدمتر می موس بر سانتی میلی
نوع خاك و اندازه ریشه دارد و باید به نحوي باشد که 

  . دنریشه ها در موقع کاشت با دیواره تماس پیدا نکن
  

  نحوه کاشت 
 .باشد  متر می6×6  ها حدوداً فاصله مناسب نهال

تامین نیاز  .باشد  متر می1×1×1   حدوداً گودال نیزابعاد
غذایی مو، باعث قوي شدن گیاه از نظر رشد و تولید 

ها  محصول و مقاوم شدن در برابر آفات و بیماري
پاشی کوددهاي میکرو باعث تامین نیاز  محلول. گردد می

ترکیب . گیاه از نظر عناصر ضروري خواهد گردید
 ایط بارندگی ومناسب خاك در چاله کاشت بسته به شر

 ی بابه عنوان مثال براي مناطق. بافت خاك متفاوت است
مخلوط  ( با بافت سبک، خاكمتر  میلی200-400بارندگی

 کیلو کود گاوي 10+ خاك زراعی + خاك سطح االرض 
  . باشد مناسب می)  پوسیده کامالً

  
   کریمقرآنیات آعلت انتخاب محصوالت فوق بر اساس 

 آبى فرستاد که هم از اناو کسى است که از آسم
 حیوانات خود را در آن نوشید و هم گیاهانى که آن مى

خداوند با آن  .شود  از آن حاصل مىبرید میبه چرا 
 و از ، براى شما زراعت و زیتون و نخل و انگور)آب(

روشن ( اى  به یقین در این، نشانه.رویاند ها مى همه میوه
  .)12-11حلن( براى اندیشمندان است) از عظمت خدا

 .»او کسى است که از آسمان آبى فرو فرستاد« 
)ماءِ ماءزَلَ مِنَ الس خش، زالل،  آبى حیاتب ).هو الَّذِي أَنْ

که شما از آن «گونه آلودگى  و خالى از هرشفاف
و نیز گیاهان و درختانى « ).لَکُم مِنْه شَراب (.»نوشید مى

ا در آن به چرا آید که حیوانات خود ر یاز آن به وجود م
سِیمونَ(. »فرستید مى سِیمونَ« ).و مِنْه شَجرٌ فِیهِ تُ از » تُ

دانیم  یبه معنى چراندن حیوانات است و م» ِإسامه«ماده 
 زمین استفاده  روئیده شده ازحیوانات هم از گیاهان

در لغت » شَجر«هاى درختان و اتفاقاً  کنند، هم از برگ یم
 اطالق که هم به درخت عرب، معنى وسیعى دارد

  . و هم به گیاهگردد می
به وسیله این آب باران براى شما زراعت را «

نْبِت (» رویاند و همچنین زیتون و نخل و انگور را یم ی
ناب األَع خِیلَ و ع و الزَّیتُونَ و النَّ بِهِ الزَّر و خالصه « ).لَکُم

مرا (.»ها از تمام میوه لِّ الثَّ مسلماً در آفرینش « ).تِو مِنْ کُ
برکت و این همه محصوالت هاى رنگارنگ و پر این میوه

کشاورزى، نشانه روشنى است از خدا براى کسانى که 
» زرع« ).إِنَّ فِی ذلِک لَآیۀً لِقَوم یتَفَکَّرُونَ(. »اهل تفکرند

، هم نام آن »زیتون «.شود یگونه زراعتى را شامل مهر
ولى به گفته (م نام میوه آن درخت مخصوص است و ه

فقط نام درخت است و » زیتون«بعضى از مفسران 
 سوره 35نام میوه آن، در حالى که در آیه » زیتونه«
   ).به خود درخت اطالق شده است» زیتونه» «نور«

 !بنگرد) و آفرینش آن(انسان باید به غذاى خویش 
ز سپس زمین را ا ما آب فراوان از آسمان فرو ریختیم،

و انگور  هاى فراوانى رویاندیم و در آن دانه هم شکافتیم
هاى  و باغ و زیتون و نخل فراوان و سبزى بسیار

گیرى  اى براى بهره وسیله و میوه و چراگاه پردرخت
  .)30-24عبس ( شما و چهارپایانتان باشد

رسد آیات مورد بحث، به منزله دلیلى  ی به نظر م
یق بیان قدرت خداوند راست براى مسأله معاد که از ط

هاى مرده به وسیله  چیز و همچنین احیاى زمین بر همه
  کهنزول باران که خود نوعى معاد در عالم گیاهان است

چون این  در ضمن .کند یامکان رستاخیز را اثبات م
ى که خدا در اختیار انسان و یآیات از انواع غذاها

 گوید، حس شکرگزارى یپایان قرار داده سخن مچهار
د و او را به شناخت منعم و انگیز یانسان را برم

  .)انصارى قرطبى( کند یاللّه دعوت م معرفت
انسان باید به غذاى خویش « فرماید ینخست م

فَلْینْظُرِ (که چگونه خداوند آن را آفریده است؟ » بنگرد
سانُ ِإلى طَعامِهِ ین اشیاء خارجى به انسان نزدیکتر .)االِْنْ
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یک دگرگونى جزء بافت وجود او ست که با غذاى او
شود و اگر به او نرسد به زودى راه فنا را پیش  یم
 از میان تمام موجودات، قرآنگیرد و به همین دلیل  یم

روى مواد غذائى آن هم موادى که از طریق گیاهان و 
روشن  .شود تکیه کرده است یدرختان عائد انسان م

یست، بلکه تماشاى ظاهرى ن» نگاه کردن«منظور از  است
نگاه به معنى دقت و اندیشه در ساختمان این مواد 

بخش آن و تأثیرات شگرفى که در   حیاتيغذائى، اجزا
  .وجود انسان دارد و سپس اندیشه در خالق آنها است

در بعضى از روایات که از معصومین نقل شده نیز آمده 
است که » علم و دانشى«در اینجا » طعام«است منظور از 

 باید بنگرد آن را از چه کسى  کهوح انسان استغذاى ر
نقل شده که در ) السالم علیه(رفته؟ از جمله از امام باقرگ

خُذُه« تفسیر این آیه فرمود أْ نْ ی مع ه خُذُ أْ الَّذِي ی هعِلْم« .
نیز نقل ) السالم علیه( ظیر همین معنى از امام صادقن

  .شده است
ذاهاى بدون شک معنى ظاهرى آیه همان غ

جسمانى است که در آیات بعد مشروحاً ذکر شده ولى 
توان  یغذاى روح را نیز از طریق قیاس اولویت م

 چرا که انسان ترکیبى است از روح و ،استفاده کرد
گونه که جسم او نیاز به غذاى مادى دارد،  ن هما.جسم

این احتمال  .روح او نیز محتاج به غذاى روحانى است
در آیه شریفه معنى وسیع » طعام« هم نیز وجود دارد که

و بنابراین تفسیرهاى » اه کردننگ«و گسترده دارد و هم 
در این که منظور از  .گردد یگانه فوق در آن جمع م سه
  که ناگفته پیدا است،جا چه کسى است در این» انسان«

 همه .شود یشامل ماعم از مؤمن و کافر ها را  همه انسان
ها و اسرار نهفته در  یئى و شگفتباید به این مواد غذا
ایمان راه حق را پیدا کنند و افراد  یآنها بنگرند، تا افراد ب

 هر یک از و به راستى .مؤمن بر ایمانشان افزوده شود
، براى )ها يهاى غذایى و سبز ها، دانه میوه(ى یمواد غذا

توان روى  یها م انگیزى دارد که مدت خود دنیاى شگفت
ى از آن آموخت که در تمام یها  درسآن مطالعه کرد و

  .دهد یعمر به ما روشنائى و بینش م
نَا ( »نى از آسمان فرو ریختیمما آب فراوا« ببا ص أَنّ

اً بص الْماء.( »بفرو ریختن آب از طرف «به معنى » ص
جا منظور نزول باران است و تعبیر  و در این» باال است

اً«به  بتأکید و فراوانى این آب در آخر آیه براى بیان » ص
بعد از ذکر موضوع آب که یکى از ارکان مهم . باشد یم

رویش گیاهان است، به سراغ رکن مهم دیگر یعنى 
سپس زمین را از هم «افزاید  یرود و م یم» زمین«

اً (.»شکافتیم نَا االْ َرض شَقّ بسیارى از مفسران  ).ثُم شَقَقْ
افتن زمین به وسیله اند این شکافتن، اشاره به شک گفته

ب یهاى گیاهان است و به راستى این یکى از عجا جوانه
هاى  اى با آن همه نرمى و لطافت، خاك است که جوانه

ها از البالى  شکافد و گاه در کوهستان یسخت را م
 چه قدرت .آورد یها عبور کرده، سر بیرون م سنگ

عظیمى خالق بزرگ در این جوانه لطیف آفریده است که 
این تفسیر از آنجا  !ى کند؟ینما تواند این چنین قدرت مى

و رویاندن گیاه در آیه بعد ذکر » انبات«له اکه مس
جمع میان هر سه  .رسد یتر به نظر م شود، مناسب مى

  .تفسیر نیز بعید نیست
و » آب«بعد از ذکر این دو رکن اساسى یعنى  

ها که از ارکان  یبه هشت قسمت از روئیدن» خاك«
 غذاى انسان یا حیوانات است اشاره کرده، اساسى

 .»سپس ما در زمین دانه فراوانى رویاندیم«فرماید  یم
اً( بنا فِیها ح أَنْبتْ ى که مایه اصلى تغذیه یاهاى غذ دانه ).فَ

 یک سال ى که اگریها  دانه.انسان و انواع حیوانات است
قحطى و گرسنگى تمام  بر اثر خشکسالى قطع شود،

ها همه در زحمت فرو  گیرد، و انسان یا مجهان را فر
اً«تعبیر به  .روند یم بدر اینجا دلیل » نکره«به صورت » ح

 نکته .ها است بر بیان عظمت و یا تنوع انواع این دانه
 از بذر عمیق و نسبت به بسیار جالب اینکه ریشه حاصل

خشکی بسیار مقاوم تر از ریشه حاصل از قلمه یا 
   .ازدیاد رویشی است

همچنین انگور و سبزى «افزاید  یدر مرحله بعد م
از میان ) انگور(» عِنَب«ذکر  ).و عِنَباً و قَضْباً (.»بسیار

ى و حیاتى فراوانى است ایها به خاطر مواد غذ تمام میوه
و آن را به صورت یک غذاى که در این میوه نهفته شده 

 هم به» عِنَب«باید توجه کرد که  (.آورده استکامل در
و در آیات » درخت انگور«شود و هم به  یگفته م» انگور«

 بر هر دو اطالق شده، ولى در اینجا مناسب همان قرآن
ب« ).انگور است در اصل به معنى ) بر وزن جذب(» قَضْ

هاى مختلف  ى است که آن را در نوبتیها سبزى
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هاى خوردنى  يجا به معنى انواع سبز چینند و در این یم
 دنبال انگور، دلیل بر اهمیت این ماده است و ذکر آن به

العاده   فوقى است که در علم غذاشناسى امروزیغذا
ب«گاه کلمه  .شود یروى آن تکیه م به معنى » قَضْ

به معنى شاخه » قضیب«کردن و چیدن و واژه  قطع
به معنى شمشیر قاطع » سیف قاضب«درخت آمده و 

ب«ولى بعید نیست  .است اى  تردهدر اینجا معنى گس» قَضْ
برگی و  (هاى خوردنى زيداشته باشد که هم سب

عالمه  ( شامل شوداى را هاى بوته  هم میوهو) اي ریشه
  .)طباطبایی، المیزان

و (» و زیتون و نخل فراوان«افزاید  ی مدر ادامه
تکیه روى این دو میوه نیز دلیلش روشن  ).زیتُوناً و نَخْالً

و هم » زیتون« چرا که امروز ثابت شده هم .است
ى نیروبخش، مفید و یترین مواد غذا از مهم» خرما«

و  «کند اضافه میو در مرحله بعد  .آفرین است سالمت
و (» )هاى رنگارنگ با انواع میوه(درخت ى پریها باغ

به معنى باغى است » حدیقۀ«جمع » حدائِق« ).حدائِقَ غُلْباً
معنى که اطراف آن دیوار و محفوظ باشد و در اصل به 

 این واژه از .قطعه زمینى است که داراى آب است
 چشم گرفته شده که دائماً آب در آن جارى است» حدقه«

هاى میوه است،  ها معموالً باغ جا که این گونه باغ و از آن
 .هاى بهشتى بوده باشد اى به انواع میوه تواند اشاره یم
ب«  به معنى» غلباء«و » اغلب«ع جم) بر وزن قفل(» غُلْ

گرفته شده و » غلبه«و در اصل از ماده  کلفت است گردن
  .در اینجا به معنى درختان بلند و تنومند است

و فاکِهۀً و (» و میوه و چراگاه«افزاید  پس از آن مى
اً أَب.( »أَب «)و  به معنى گیاهان خودرو) با تشدید باء

چراگاهى است که آماده چریدن حیوانات و یا چیدن 

بخشد و  یرا م» آمادگى«د و در اصل معنى گیاهان باش
بردارى است،  ها آماده بهره جا که این گونه چراگاه از آن

 معتقدند که برخی نیز.  استگفته شده» أَب«به آن 
کردن و  ى است که قابل خشکیها میوه» أَب«منظور از 

نمودن براى زمستان است، به مناسبت این که  ذخیره
 Nutهاي خشک یا  میوه (ى استبردار همیشه آماده بهره

Cropsه«که چرا  و اما این. ) شامل بادام و فندقفاکِه «
 ممکن است ،ذکر شده) ها باغ(» حدائِق«جداگانه از ) میوه(

 ها منافع دیگرى غیر از میوه  که باغاین دلیل باشدبه 
 نیز منظره زیبا، طراوت و هواى سالم و مانند آنمانند 
، برگ بعضى از درختان و ریشه و از این گذشته. دارند

مانند (پوست بعضى دیگر، جزء مواد خوراکى هستند 
به عالوه  ).چاى و دارچین و زنجبیل و امثال آن

هاى بسیارى از درختان خوراك مناسبى براى  برگ
اما آنچه در آیات فوق آمده، هم خوراك  .حیوانات است

 آیه در لذا. شود ی شامل مهم خوراك حیوان را و انسان
گیرى شما و چارپایانتان  تا وسیله بهره« افزاید یبعد م
عامِکُم(» باشد   ).متاعاً لَکُم و الَِنْ

هر چیزى است که انسان از آن متمتع و » متاع«
  .شود یمند م بهره

  
  سپاسگزاري

 کنیم به نیکی و از سپاس از خالق یکتا، یاد میپس 
 شادروان -بزرگواري از یکی از نگارندگان این مقاله

 که اکنون در میان ما نیست و به دیدار -عباس شمس
  .روحش شاد و یادش گرامی. معشوق شتافته است

  

   مورد استفادهمنابع

ه محمد بن احمد انصارى قرطبى   ذیل آیات مورد بحث »قرطبى« تفسیر ، ابو عبد اللّ

ذیل آیات مورد » در المنثور «،ضیرى سیوطىجالل الدین ابوالفضل عبدالرحمن بن ابى بکر بن محمد ابن سابق الدین خ
  .بحث تفسیر
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