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مقدمه

باغــداری به عنــوان ســرمایه گذاری بلندمــدت، نیازمنــد انتخــاب بهتریــن 
الگوهــا و روش هاســت. همچنیــن مســتلزم شــناخت دقیــق از شــرایط آب وهوایــی 
و خاکــی مــورد نیــاز درختــان اســت تــا از مــوارد تهدیــد ســرمایه گذاری 
جلوگیری شــود و بســتر تولیــد اقتصــادی و بــا کیفیــت و کمیــت مطلــوب 
ــکات علمــی و فنــی در  ــه اهــداف مدنظــر، رعایــت ن ــرای نیــل ب فراهــم شــود. ب
ــاغ و مکان یابــی صحیــح به عنــوان شــرط اصلــی  انتخــاب اولیــه محــل احــداث ب
در جلوگیــری از مشــکالت آتــی و اجــرای دقیــق دســتورالعمل های فنــی و 
رعایــت روش هــای نویــن باغــداری بــرای اقتصادی ترکــردن تولیــد ضــرورت دارد. 
اســتفاده از آب بــاران بــرای احــداث بــاغ دیــم مســتلزم رعایــت شــرایط و ضوابــط 
ــرد.  ــی ک ــی را عملیات ــات گام به گام ــرورت دارد اقدام ــت و ض ــی اس و معیارهای
مــواردی کــه در توفیــق احــداث بــاغ دیــم مؤثرنــد، عبارت انــد از انتخــاب مــکان 
ــا  ــازگار ب ــب و س ــال مناس ــه نه ــت، تهی ــب کش ــش مناس ــن آرای ــب، تعیی مناس
شــرایط محیطــی، تهیــه بســتر الزم و نهاده هــای موردنیــاز، رعایــت زمــان کاشــت 
مناســب و اقدامــات و تمهیــدات مدیریتــی دوره بهره بــرداری. بــرای احــداث بــاغ 
ــل و  ــارش، حداق ــش ب ــزان و پراکن ــی، می ــای جغرافیای ــه ویژگی ه ــد ب ــم بای دی
ــری در  ــروی کارگ ــا و نی ــات و بیماری ه ــاک، آف ــق خ ــوع و عم ــا، ن ــر دم حداکث
دســترس توجه شــود. در ایــن نشــریه مــوارد فنــی و کاربــردی الزم بــرای احــداث 

بــاغ دیــم بیــان شــده اســت.
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مراحل گام به گام احداث باغ دیم

گام اول: بررسی ارتفاع و محدودیت های دمایی و اکولوژیکی

در هنـــگام ورود بـــه یـــک منطقـــه، مشـــخصات جغرافیایـــی )عـــرض جغرافیایـــی، 
ـــات  ـــود و اطالع ـــی می ش ـــا( بررس ـــطح دری ـــاع از س ـــیب و ارتف ـــت ش ـــزان و جه می
ـــر  ـــی عم ـــد و حت ـــول دوره رش ـــرمایی، ط ـــاز س ـــده، نی ـــی محدودکنن ـــه دمای دامن
ـــرایط  ـــه ش ـــد ب ـــر آن، بای ـــالوه ب ـــدول 1(. ع ـــود )ج ـــع آوری می ش ـــادی جم اقتص
اقلیمـــی مناســـب بـــرای فراینـــد رشـــد و تولیـــد محصـــول )جـــدول 2( و نیـــز 
ویژگی هـــا و شـــرایط مطلـــوب خـــاک بـــرای محصـــوالت )جـــدول 3( توجـــه 
ـــه  ـــی اولی ـــر، توانای ـــه مدنظ ـــه منطق ـــود ک ـــخص می ش ـــاس مش ـــن اس ـــر ای ـــود. ب ش

ـــود. ـــی ش ـــوارد بررس ـــه م ـــا بقی ـــت ت ـــم را داراس ـــاغ دی ـــداث ب ـــرای اح ب
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ط دیم

ت دارای شرای
ب ارتفاع و دمای حداقل برای محصوال

جدول 1- تناس

ف
ردی

محصول
محدوده ارتفاعی

)متر از سطح دریا(
ب 

شی
)درصد(

دامنه دمایی محدودکننده

نیاز سرمایی

ت(
)ساع

طول دوره 
رشد
)روز(

عمر 
اقتصادی
)سال(

کمینه
 )درجه 

س(
سیو

سل

شینه
بی

)درجه 
س(

سیو
سل

1
بادام

2500-700
50-40

- 25
+ 45

500-100
18-120

50-40

2
انگور

1600-1000
تا 60

- 15
+ 40

350-100
170-150

70-65
3

انجیر
1800-0

تا 50
- 7

+ 42
400-100

90-60
40-30

4
زیتون

1500-0
تا 50

- 8
+ 45

1000-800
180-150

50-40

5
فندق

1200-0
تا 50

- 12
+ 30

1600-1300
150-100

15-10

6
ک

زرش
2500-1000

-
- 35

+ 40
1400-1100

-
-

7
گل محمدی

2300-850
-

- 35
+ 35

1600-1300
-

-

8
ب

عنا
2200-0

-
- 38

+ 45
400-300

-
-

9
سنجد

2300-1300
-

- 35
+ 45

700-600
-

-

10
سماق

1800-0
-

- 6
+ 35

400-100
-

-
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ب برای برخی گونه های درختان میوه
ط اقلیمی مناس

جدول 2- شرای

گونه

حداکثر دمای 
ق

مطل

)سانتی گراد(

حداقل دمای 
ق

مطل

)سانتی گراد(

دمای 
ک در 

خطرنا
زمان غنچه

)سانتی گراد(

دمای 
ک در 

خطرنا
زمان تمام گل

)سانتی گراد(

دمای 
ک 

خطرنا
در زمان 

شکیل میوه
ت

)سانتی گراد(

میانگین 
دما در طول 

دوره رشد

)سانتی گراد(

ت 
شد

ش
تاب

)هزار 
س(

لوک

بارندگی 
ساالنه 
برای 

ت دیم
ش

ک

)میلی متر(

ط 
متوس

ت 
رطوب

سبی 
ن

برای 
رشد

درجه 
رشد 
روز-

G
D

D

بادام
40

-25
-3

-2
-1

24-20
44-40

600-300
40-30

4000-
2000

انگور
40-38

-15
-

-
-

26-24
50-40

800-250

برای رشد 
25 و برای 
گردافشانی 

50-35

-

انجیر
40-35

-7
-

-
-

26-24
50-40

400-300
35-25

4000

فندق
37

-14
گل ماده 10-

گل نر 8-
-

24-20
50-40

700-600
80-60

3500
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ب برای برخی گونه های درختان میوه

ک مناس
ط خا

جدول 3- شرای

گونه
ک

ت خا
باف

ت الکتریکی 
هدای

س بر سانتی متر(
)میلی مو

اسیدیته
ک )متر(

ق خا
حداقل عم

ک
آه

%

%گچ

سطح 
ستایی

ای

)متر(

بادام
شنی-رسی یا رسی-شنی، کمی 

سنگالخی
حداکثر 2

6/5-8/5
1/8-2

تا 40
15-20

2

انگور
ک

شنی-لومی عمیق و سب
کم تر از 4

6/5-8/5
1/5-2

تا 50
4-5

1/5

انجیر
رسی-شنی

کم تر از 4
6-7/8

0/8-1/2
15-25

10-20
1/5

فندق
شنی-رسی، شنی-لومی، 

ش خوب
زهک

1/7
6-7/8

0/7
10-20

10
1



راهنمای فنی و کاربردی احداث باغ های دیم 12

گام دوم: بررسی میزان و پراکنش بارش

بعــد از تعییــن مشــخصات جغرافیایــی، مهم تریــن عامــل در احــداث باغ هــای 
ــارش  ــش ب ــدول 4(. پراکن ــت )ج ــارش اس ــش ب ــزان و پراکن ــت می ــم، وضعی دی
ــم  ــیار مه ــم بس ــای دی ــی باغ ه ــش آن در طراح ــر و نق ــه اث ــت ک ــوی اس به نح
ــارش تعیین کننــده آرایــش کشــت )تراکــم درخــت  ــی اســت. پراکنــش ب و حیات
ــر ایــن اســاس، تحلیــل  ــوع محصــول را تعییــن می کنــد. ب در هکتــار( اســت و ن

ــت دارد. ــیار اهمی ــهریور بس ــا ش ــت ت ــای اردیبهش ــای ماه ه بارش ه

جدول 4- راهنمای تعیین برخی عوامل متناسب با بارش مؤثر

ــر  ــارش کم ت کل ب
از 300 میلی متــر

در این شرایط باید توجه داشت که

1- محدودیت انتخاب محصول وجود خواهد داشت؛

2- ریسک در شرایط نوسانات بارشی افزایش می یابد؛

3- احتمال نقصان کیفیت محصول وجود دارد.

بنابرایــن در ایــن شــرایط ضــرورت دارد در انتخــاب محصــول دقــت 
شــود. محصــوالت منتخــب بایســتی این مشــخصات را داشــته باشــند: 
ــاه،  ــیده و کوت ــاج کش ــکی، ت ــه خش ــل ب ــا متحم ــاوم ی ــی مق ویژگ
گســتره ریشــه ای عمیــق و خاصیــت فــراوری. بنابرایــن وقتــی ســطح 
ــد، راهکارهــای حفــظ  ــش یاب ــه هــر درخــت افزای ــوط ب ــاب مرب روان
ــه  رطوبــت و کاهــش تبخیــر اجرایــی شــود، نســبت ســطح تعــرق ب
ــد،  ــار کاهــش یاب ــم درخــت در هکت ــرل شــود، تراک جــذب آب کنت
ــره  ــکان ذخی ــود، ام ــاد ش ــق ایج ــترده و عمی ــب، گس ــتر مناس بس
ــز  ــارها و تمرک ــاد بندس ــود. ایج ــم می ش ــذب آب فراه ــز ج آب و نی
رســوبات ناشــی از ســیل ها، بســتر خوبــی را در ایــن شــرایط 

ایجاد خواهد کــرد.
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بارش بین 300 تا 
400 میلی متر

1- اگــر دوره بــدون بــارش بهــاره و تابســتانه 6 مــاه و بیش تــر اســت، 
هماننــد شــرایط بــاال اقدام شــود.

ــوارد  ــت م ــاه باشــد، در صــورت رعای ــا 6 م ــارش 4 ت ــر دوره ب 2- اگ
ــرایط  ــن ش ــد. در ای ــش می یاب ــیار کاه ــت بس ــک فعالی ــوق، ریس ف
ــت  ــه حال ــبت ب ــد نس ــا 30 درص ــان را 10 ت ــم درخت ــوان تراک می ت

ــش داد. ــل افزای قب

3- اگــر دوره بــارش کم تــر از 4 مــاه باشــد، می تــوان تراکــم درختــان 
را 30 تــا 50 درصــد نســبت بــه حالــت قبــل افزایــش داد و بــا رعایــت 

معیارهــای پیش گفتــه، هیچ گونــه ریســکی وجــود نخواهــد داشــت.

بارش باالی 
400 میلی متر

در ایــن شــرایط، کم تــر »دوره بــدون بــارش طوالنــی« پدیــد 
ــی  ــت، طراح ــوب اس ــارش مطل ــش ب ــه پراکن ــد و ازآنجایی ک می آی
ــورت  ــارش ص ــزان ب ــاس می ــر اس ــتی ب ــان( بایس ــاغ )تراکم درخت ب
پذیــرد. در ایــن شــرایط درصورتی کــه تراکــم درختــان کــم انتخــاب 
ــد  ــر خواه ــت بزرگ ت ــر درخ ــرای ه ــاب ب ــطح روان ــون س ــود، چ ش
شــد، امــکان تخریــب ســامانه ها وجــود دارد. لــذا متناســب بــا میــزان 
ــوان تعــداد  ــارش و تحلیــل آمــارِی شــدت و مــدت و فراوانــی می ت ب

ــرد. ــن ک ــار را محاســبه و تعیی درخــت در هکت

نیـاز آبـی هر درخت مقدار معلوم و مشـخصی اسـت که بسـتگی بـه ویژگی های 
گیاهـی و شـرایط جغرافیایـی و اقلیمـی دارد کـه بـا تأمیـن آن از طریـق بـارش، 
می توانـد رشـد و نمـو مناسـب داشـته باشـد و محصـول اقتصـادی تولیـد کنـد. 
مقـدار بـارش بایسـتی بـه میزانـی باشـد کـه نیـاز آبـی درخـت را در شـرایط بالغ 
و محصول دهـی تأمیـن کنـد. بنابرایـن در زمـان احـداث بـاغ، پیش بینی هـای الزم 
ضـروری اسـت. هرچـه میـزان بارندگـی کم تـر، فاصله درخت هـا باید بیش تر باشـد 

تـا بـا جمـع آوری روانـاب بیش تـر، میـزان نیاز آبـی برطرف شـود.

ادامه ی جدول 4- راهنمای تعیین برخی عوامل متناسب با بارش مؤثر
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گام سوم: ایجاد بستر کاشت

یکــی از اقدام هــای مؤثــر در موفقیــت باغ هــای دیــم، ایجــاد بســتر مناســب اســت. 
ایجــاد بســتری مناســب بــه ابعــاد حداقــل 1×1×1 متــر ضــروری اســت. اگــر خــاک 
زیریــن مطلوبیــت نداشــته یــا دچــار محدودیــت باشــد، بــا خــاک ســطحی مرغــوب 
جایگزیــن شــود. بنابرایــن هیــچ نیــازی بــه کاربــرد مــواد ســوپر جاذب یــا موارد مشــابه 
ــرای بهبــود ظرفیــت آب خــاک می تــوان از بقایــای گیاهــی،  غیرطبیعــی نیســت و ب
ــوان  ــه از آن به عن ــت ک ــی اس ــه میزان ــتر ب ــت بس ــرد. اهمی ــتفاده ک ــت و... اس پرلی
»مهندســی بســتر« تعبیــر می شــود و اگــر اقدامــات ضــروری در تهیــه بســتر صــورت 
نگیــرد، مشــکالت عدیــده ای را به وجــود خواهــد آورد و حتی بــه ناکامــی و زوال درختان 

یــا حداقــل غیراقتصــادی شــدن بــاغ منجر خواهــد شــد )شــکل 1(.

گام چهارم: مراحل کار در زمان کاشت

الــف( حفر چاله ای به ابعاد حداقل 1×1×1 متر؛

ب( پرکــردن چالــه بــا خــاک ســطحی مرغــوب و کــود دامــی پوســیده )25 
ــن  ــطح زمی ــانتی متری س ــا 20 س ــیده( ت ــی پوس ــود دام ــرم ک ــا 30 کیلوگ ت

ــرد(؛ ــتفاده ک ــز اس ــت نی ــا زئولی ــت ی ــوان از پرلی )می ت

ــود  ــاک رس + ک ــش + خ ــول قارچ ک ــه در محل ــه و طوق ــرار دادن ریش ج( ق
دامــی + آب؛

د( تلقیح ریشــه نهال با قارچ همزیست مایکوریزا؛

ــی  ــره رطوبت ــا ذخی ــا تانکــر ت ــداری آب ب ــردن مق ــال و به کارب ه( کاشــت نه
کافــی وجــود داشــته باشــد؛

و( قیم گذاری؛
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ز( کاربرد مالچ طبیعی در دســترس.

شــکل 1 نمایی از بســتر مناسب و بستر نامناسب را نشان می دهد.

شکل 1- سمت راست: بستر مناسب، سمت چپ: بستر نامناسب

گام پنجم: توجه به نکات مهم در زمان کاشت

زمــان انتقــال نهــال بســیار مهــم اســت و در میــزان و درصــد گیرایــی درختــان 
بســیار اثــر دارد. پــس از اینکــه نهــال از نهالســتان تهیــه شــد، بایســتی بالفاصلــه 
ــی  ــا گون ــون ی ــا در نایل ــه آن ه ــتن ریش ــس از گذاش ــان روز پ ــاً در هم و ترجیح
ــی  ــل اصل ــه مح ــید، ب ــتقیم خورش ــور مس ــاد و ن ــترس ب ــوب و دور از دس مرط
انتقــال داده و کاشــته شــود. امــا قبــل از کاشــت نهــال در محــل اصلــی، به دلیــل 
ــتان  ــه در نهالس ــتر اولی ــن درآوردن از بس ــه ها در حی ــت ریش ــن اس ــه ممک اینک
ــن زمــان  ــد. بهتری آســیب ببیننــد، الزم اســت مراقبت هــای ضــروری به عمــل آی
کاشــت، پاییــز )و زمســتان بــه شــرطی کــه یخ بنــدان نباشــد( اســت تــا ریشــه ها 
ــال  ــان س ــرداد هم ــه خ ــال ک ــت نه ــند. کاش ــته باش ــی را داش ــت بازیاب فرص

دارد. ارجحیــت  پیوند زده  شده اســت، 

× بستر نامناسب√ بستر مناسب
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شاخص های مهم انتخاب نهال استاندارد

1- نوع پایه و رقم مشخص باشد.

2- سن پایه و رقم به ترتیب دو و یک سال باشد.

3- نهال فاقد ریشه غیرطبیعی، آلوده و چنگالی باشد.

4- نهال یک تنه و دارای حداقل دو تا سه انشعاب از ارتفاع مناسب باشد.

5- نهال کاماًل خفته و دارای جوانه سالم باشد.

قـرار دادن ریشـه های نهـال در محلول قارچ کش + خاک رس + کـود دامی + آب، 
ضمـن تقویـت و ضدعفونـی کـردن نهال، سـبب می شـود که ریشـه ها مقـداری مواد 

مغـذی و رطوبت نیز جـذب کنند.

بـرای اینکه رطوبت ریشـه توسـط خـاک پیرامون جذب نشـود، در پـای هر نهال 
پـس از کاشـت بـه میـزان حـدود 20 لیتر آب مصرف می شـود. توصیه می شـود پس 
از کاشـت نهـال، بـه قیم گذاری بـرای نهال ها به منظـور نگهداری و حراسـت آن ها در 
مقابـل وزش بـاد و برف اقدام شـود. پوشـاندن سـاقه نهال بـا پارچه و کیسـه نایلونی 
سـبب حفـظ و حراسـت آن ها در مقابـل خسـارت جوندگانی مثل مـوش و خرگوش 

می شـود. روش صحیح کاشـت نهال در شـکل 2 نشان داده شده اسـت.

شکل 2- روش صحیح کاشت نهال
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در انتخــاب رقــم و نــوع محصــول بایســتی دقــت الزم صــورت پذیــرد. 
ــا  ــش داد ت ــری را کاه ــطح آفتاب گی ــوان س ــه می ت ــی ک ــا جای ــود ت توصیه می ش
میــزان ســطح در معــرض نــور مســتقیم خورشــید کاهــش یابــد. بــرای  مثــال در 

ــرم پهــن ارجحیــت دارد. ــر ف ــرم کشــیده ب ــادام ف ب

ــل، موضــوع ســرمازدگی  ــق حداق ــای مطل ــل دم ــا تحلی ــن بایســتی ب همچنی
جدی گرفتــه شــود. میــزان خســارت ســرمازدگی بــه ســکون هــوا و مدت اســتقرار 
ــیت  ــزان حساس ــاه و می ــک گی ــه فنولوژی ــو و مرحل ــارت زا از یک س ــای خس دم
ــرات  ــش تأثی ــز کاه ــرمازدگی و نی ــارات س ــش خس ــرای کاه آن بســتگی دارد. ب
ــرگل و زودرس« را  ــی »دی ــا ویژگ ــی ب ــتی محصوالت ــل، بایس ــر فص ــکی آخ خش
ــول  ــک و کوتیک ــک، باری ــرک دار، کوچ ــای ک ــام دارای برگ ه ــرد. ارق ــاب ک انتخ

ضخیم تــر، در برابــر خشــکی مقاوم ترنــد.

گام ششم: انتخاب آرایش و ردیف مناسب کاشت

ــه  آرایــش کاشــت بایســتی به نحــوی تنظیــم شــود کــه ردیــف دوم نســبت ب
ــا  ــان روی ردیف ه ــه درخت ــزان نصــف فاصل ــه می ــی ب ــا تأخــر مکان ــف اول، ب ردی
ــف  ــزان نص ــه می ــف دوم، ب ــت روی ردی ــن درخ ــل اولی ــه مح ــد، به نحوی ک باش
ــرای ردیف هــای ســوم،  ــه درختــان روی ردیــف، تورفتگــی داشــته باشــد. ب فاصل
ــه  ــم و... ب ــارم، شش ــای چه ــرای ردیف ه ــف اول و ب ــیوه ردی ــه ش ــم و... ب پنج
ــامانه های  ــرای س ــه ب ــن نکت ــکل 3(. ای ــود )ش ــل می ش ــف دوم عم ــیوه ردی ش

ــت. ــادق اس ــی ص ــی و مثلث ــره ای، مربع نیم دای
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شکل 3- آرایش کشت ردیف های درختان

گام هفتم: براورد سطح رواناب

در طراحــی بــاغ، بخشــی از ســطوح باالدســت به عنــوان ســطح روانــاب بــرای 
ــان  ــه جری ــت ک ــوی اس ــطح به نح ــن س ــود، ای ــوب می ش ــت محس ــر درخ ه
ــه  ــکل 4(. بخشــی از آِب نفوذیافت ــود )ش ــت می ش ــال هدای ــی به ســمت نه رواناب
به صــورت جریــان زیرســطحی درمی آیــد و در پایین دســت به صــورت مفیــد 

استفاده می شــود.

شکل 4- سطح رواناب و بستر نهال
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گام هشتم: ایجاد سامانه مناسب برای جمع آوری آب

ــاب از ســطح باالدســتی  ــت روان ــع آوری و هدای ــارت اســت از جم ــامانه عب س
هــر نهــال و ذخیــره آن در بســتر پــای درخــت )شــکل 5(. پــس از کاشــت نهــال، 
ــا  ــره ای ی ــی، نیم دای ــی، مثلث ــکل مربع ــه ش ــال ب ــت نه ــته ای در پایین دس پش
خطــوط تــراز ایجــاد خواهــد شــد و ســطح روانــاب به نحــوی آمــاده می شــود تــا 

ــود. ــاری ش ــان ج ــمت درخت ــاب به س روان

ــروز  ــدن و ب ــاب ش ــال غرق ــت و احتم ــاد اس ــی زی ــه بارندگ ــی ک در مناطق
تنــش تهویــه ای وجــود دارد، درختــان در پایین دســت ســامانه یــا کمــی باالتــر از 

ــکل 5(. ــود )ش ــت می ش ــاب کش ــز روان ــل تمرک ــه مح منتهی الی

شکل 5- سطح رواناب و سطح هدف در آرایش مربعی و نیم دایره ای
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داده  نشــان   6 شــکل  در  )هاللــی(  نیم دایــره ای  ســامانه  ایجــاد  نحــوه 
ــاد باشــد،  ــاغ، زی ــد دقــت شــود کــه اگــر شــیب محــل اجــرای ب شده اســت. بای
ــاد خواهــد  ــاع پشــته ها در محــل کاشــت درخــت زی ــرداری و ارتف حجــم خاک ب
شــد کــه هــم امــکان فرســایش وجــود خواهــد داشــت و هــم هزینه هــای ترمیــم 
ــم  ــر دی ــاغ انجی ــی در ب ــه ای از ســامانه هالل ــود. نمون ــد ب ــاد خواه ســاالنه آن زی

ــت. ــده اس ــان داده ش ــکل 7 نش ــتهبان در ش اس

شکل 6- نحوه ایجاد پشته در سطح هدف آرایش نیم دایره ای

شکل 7- سطح رواناب و سطح هدف در آرایش نیم دایره ای در انجیرستان دیم
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گام نهم: انتخاب شکل )آرایش( سامانه متناسب با شیب

در شیب های بسیار کم: کانال های جانبی با پوشش سنگریزه ای.

ــه افــق(: شــکل  ــا 15 درصــد )8/5 درجــه نســبت ب در شــیب های ت
مربعــی، نیم دایــره ای، مثلثــی و نیــز کانال هــای عمــود بــر شــیب )بــرای انگــور(.

در شــیب های بیــش از 15 درصــد: کشــت در خطــوط تــراز و تراس بنــدی 
)ترجیحــاً خطــوط تراز(.

گام دهم: انتخاب ابعاد مناسب سامانه و تراکم درخت و حفظ رطوبت

انتخــاب ســطح روانــاب بــرای هــر درخــت کــه بتــوان بــر اســاس آن، روانــاب را 
پــس از جمــع آوری به ســمت درخــت هدایــت و در بســتر درخــت ذخیــره کــرد، 

عامــل بســیار مهمــی محســوب می شــود.

ابعــاد کاشــت بــا کاهــش میــزان بــارش افزایــش و بــا افزایــش میــزان بــارش 
ــم درخــت در  ــا تراک ــاد کاشــت ب ــن ابع ــد. همچنی ــاد کاشــت کاهــش می یاب ابع
هکتــار، رابطــه معکــوس دارد؛ بدیــن مفهــوم کــه بــا کاهــش ابعــاد کاشــت، تعــداد 
درخــت در هکتــار افزایــش خواهــد یافــت )جــدول 5(. ابعــاد کم تــر از 5 در 5 در 
ــر مناطــق توصیــه نمی شــود؛ امــا در کشــت انگــور در کردســتان به دلیــل  بیش ت

ــرد. ــر صــورت می گی ــم بیش ت ــرایط خــاص آن، تراک ش



راهنمای فنی و کاربردی احداث باغ های دیم 22

جدول 5- رابطه ابعاد کاشت، سطح رواناب و تراکم درخت در هکتار

مساحت ابعاد کاشت
سطح رواناب 

)مترمربع(

تراکم 
درخت 

در هکتار
تناسب گونه 

با سطح رواناب
روند 

افزایش 
بارش شعاع هاللی مربعی )متر در متر(

)متر(
12×124/914469-
انجیر104/08100100×10
9 × 93/6781123
8×83/2664156
8×73/0556178

بادام / زرشک72/8649204×7

بادام62/6442238×7

بادام62/4536278×6
5×72/4135285
فندق52/2430333×6

گل محمدی / 52/0425400×5
انگور

4×41/6316625
4×31/4112833

حفــظ رطوبــت یکــی از اقدامــات اساســی و تأثیرگــذار در فراینــد احــداث بــاغ 
دیــم محســوب می شــود. از آنجایــی کــه بــاغ دیــم متکــی بــه آب جمع آوری شــده 
ــع آوری آب  ــتحصال و جم ــامانه های اس ــه س ــل از تعبی ــاب حاص ــی از روان ناش
بــاران اســت، ذخیــره و حفــظ روانــاب جمع آوری شــده و جلوگیــری از تبخیــر آن 
بســیار مهــم اســت. یکــی از راهکارهــا، اســتفاده و به کارگیــری انــواع مالــچ اســت.
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مالچ )خاک پوش(

اصطـالح مالـچ از کلمـه انگلیسـی Mulch منشـأ گرفتـه که در اصـل به معنی 
ایجـاد  بـرای  را روشـی  مالچ پاشـی  و  مالـچ  اسـت. درحقیقـت می تـوان  پوشـش 
پوششـی در سـطح خـاک قلمـداد کـرد کـه بـا اهـداف و دیدگاه هـای متفـاوت از 
آن اسـتفاده می شـود. اسـتفاده از انـواع مالچ هـا و مالچ پاشـی در زراعـت، باغبانـی، 
حفاظـت خـاک و تثبیـت ماسـه های روان و توسـعه فضای سـبز در سـال های اخیر 
گسـترش فراوانـی یافتـه اسـت. مالـچ یکـی از عملیـات قدیمی اسـت کـه باغبانان 
به مـدت طوالنـی و بـرای کنتـرل علف هـرز و حفظ رطوبـت پیرامون میوه، سـبزی 
و گل و گیاهـان از آن اسـتفاده می کننـد. به طـور سـنتی، فقـط از علوفـه، علـف 
چیده شـده، برگ هـا و دیگـر مـوادی کـه به آسـانی تجزیه می شـوند، بـرای این کار 

اسـتفاده می شـد.

مالـچ )خاک پـوش( عبـارت اسـت از »هـر مـاده ای کـه در سـطح خـاک قـرار 
گرفتـه و در همـان محـل نگهداری شـده، هـر ماده کـه در خاک روییـده ولی قبل 
از قرارگرفتـن در جـای اصلی خود تغییر ماهیت داده شـده باشـد و هـر ماده ای که 
تهیـه شـده و قبـل از قرارگرفتـن در محـل اصلی به آنجا حمل شـده باشـد«، مانند 
بقایـای گیاهـی، برگ هـا و قسـمت های هرس شـده درختـان، کودهـای حیوانـی، 

کاغـذ، پالسـتیک های پلی اتیلـن، فراورده هـای نفتـی، سـنگریزه و... .

مالـچ می توانـد هـم از مـواد زنـده و هـم غیـر زنـده تشـکیل شـده و مانـع نفوذ 
نـور شـود. مـواد غیـر زنـده که بـرای مالـچ اسـتفاده می شـوند، شـامل تراشـه های 
چـوب، خرده های پوسـت درختـان، خـاک اره، کاه، بریده های گیاهـان باریک برگ، 
برگ هـا، پالسـتیک سـیاه و سنگ هاسـت. هزینـه بـاالی این مـواد و اجـرت کارگر 
بـرای به کاربسـتن آن ها، اسـتفاده از مالـچ را منحصر به گیاهان پرارزش و کم سـطح 

کرده اسـت. اسـتفاده از آن در گیاهان اسـتقراریافته هم میسـر اسـت.



راهنمای فنی و کاربردی احداث باغ های دیم 24

مالچ کاه و کلش

ــایر  ــی و س ــای گیاه ــوص بقای ــا، درخص ــاره مالچ ه ــات درب ــر تحقیق بیش ت
ــاک اره  ــالل ذرت، خ ــوب ب ــا، چ ــش، برگ ه ــر کاه و کل ــی نظی ــد گیاه ــواد زائ م
ــراوان  ــاً ف ــن مــواد بســیار ارزان و غالب و خــرده چــوب و... انجــام شــده اســت. ای
اســت. در گذشــته یونانی هــا و رومی هــا معتقــد بودنــد کــه خــراش دادن و 
ــه  ــه ب ــا توج ــود. ب ــزی آن می ش ــود حاصلخی ــث بهب ــاک باع ــردن خ مخلوط ک
ــج  ــی بتدری ــد؛ ول ــل خــاک ورزی می ش ــور کام ــی به ط ــن زراع ــده زمی ــن ای همی
ــا  ــه زمان ه ــاک در هم ــت خ ــدف آن حفاظ ــه ه ــت ک ــدی تکامل یاف روش جدی
ــاک ورزی  ــه آن خ ــه ب ــت ک ــاک اس ــطح خ ــا در س ــتن بقای ــق باقی گذاش از طری
حفاظتــی گوینــد و بــه هر گونــه سیســتمی اطــالق می شــود کــه در آن حداقــل 
ــی پوشــیده شــده باشــد. ــای گیاه ــد از کاشــت از بقای 30 درصــد خــاک در بع

به حداقـل  را  سـله بندی  می کنـد،  پراکنـده  را  بـاران  قطـرات  انـرژی  مالـچ 
می رسـاند، روانـاب را کاهـش می دهـد و نفـوذ آب در خـاک را بهبـود می بخشـد 
و درنتیجـه فرسـایش آبـی و بـادی را کاهـش می دهـد. متأسـفانه در زراعـت دیـم 
از سـطح  بـرای بهبـود نفوذپذیـری و کاهـش تبخیـر آب  بقایـای کافـی  مقـدار 
خـاک فراهـم نمی شـود و از طرفـی نـزوالت آسـمانی در مناطـق خشـک به صورت 
رگبارهـای شـدید اتفاق می افتـد. بنابرایـن کاهـش فرسـایش آبی و بـادی از دالیل 
مهـم اسـتفاده از مالچ هـا در مناطـق خشـک اسـت. از مزایای احتمالـی مالچ کلش، 
افزایـش فعالیـت میکروب هـا و سـایر موجـودات زنـده در خـاک، تکثیـر بیش تـر 
ریشـه و اثر بالشـی بر فشـردگی ناشـی از ادوات کشـاورزی اسـت. نمونه ای از کاربرد 

مالچ گیاهی در شـکل 8 نشـان داده شـده اسـت.
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شکل 8- کاربرد مالچ گیاهی در باغ دیم انجیر

مالچ خاکی

در اواخــر قــرن اخیــر محققــان نشــان دادنــد کــه وجــود یــک الیــه ســطحی 
ــچ )در مقایســه  ــوان مال ــا 8 ســانتی متر به عن ــه ضخامــت 5 ت از خــاک خشــک ب
ــر  ــات تبخی ــه ســطح آن دســت نخورده اســت( باعــث می شــود تلف ــا خاکــی ک ب
از خــاک به طــور درخــور توجهــی کاهــش یابــد؛ زیــرا ایــن مالــچ جلــوی صعــود 
ــارها،  ــکل 9( در بندس ــی )ش ــچ خاک ــرد. مال ــاک می گی ــالری آب را در خ کاپی
ــوم  ــم مرس ــتان های دی ــتان ها و بادامس ــم، تاکس ــدی دی ــتان های گل محم گلس
بــوده اســت و ســهم بســیاری در کاهــش ســهم تلفــات تبخیــری آب دارد. البتــه 
توصیــه مؤکــد می شــود کــه از شــخم عمیــق و برگردانــدن خــاک پرهیــز شــده و 
صرفــاً الیــه ســطحی خــاک بــا ادواتــی ماننــد کولتیواتــور، روتیواتــور یــا چنــگک 

دســتی، دســت خــورده شــود.
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شکل 9- کاربرد مالچ خاکی در تاکستان دیم

مالچ پالستیکی

ــه  ــت ک ــکل 10( اس ــتیکی )ش ــچ پالس ــا، مال ــواع مالچ ه ــر از ان ــی دیگ یک
ــرد دارد. مالچ هــای پالســتیکی  به دلیــل فوایــدی کــه داشــته، در کشــاورزی کارب
در رنگ هــای مختلفــی وجــود دارد کــه یــک نــوع طــول مــوج خــاص را بازتــاب 
می کنــد و هــر طــول مــوج تأثیــر متفاوتــی بــر روی گیــاه دارد. مالچ هــای 
ــاک،  ــت خ ــی رطوب ــظ یکنواخت ــاک و حف ــای خ ــردن دم ــا باالب ــتیکی ب پالس

ــد. ــش می ده ــوالت را افزای ــی محص ــت و زودرس ــرد، کیفی عملک

شکل 10- کاربرد مالچ پالستیکی
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مالچ سنگی

ــر اســاس مصالــح و منابــع طبیعــی  اساســاً توصیــه می شــود انتخــاب مالــچ ب
در دســترس صــورت پذیــرد. اگــر در جایــی بقایــای گیاهــی در دســترس هســت، 
ارجحیــت بــا آن اســت کــه از آن هــا اســتفاده  کــرد و اگــر در مناطقــی، ســنگ های 
ــه کار رود.  ــح محلــی ب ریــز و درشــت در دســترس اســت، توصیــه می شــود مصال

نمونــه ای از کاربــرد مالــچ ســنگی در شــکل 11 نشــان داده شــده اســت.

شکل 11- کاربرد مالچ  سنگی

گام یازدهم: براورد عملکرد باغی و اقتصادی محصوالت باغی

در جــدول صفحــه ی بعــد بــراورد عملکــرد باغــی و اقتصــادی چنــد محصــول 
باغــی مهــم آورده شــده اســت )جــدول 6(.
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 هزینه اولیه
هر هکتار

 شروع
محصول دهی

 درامد
ص از

 ناخال
هرهکتار

ت هر
 قیم

کیلو
)تومان(

عملکرد
 ارقام
ب

مناس

ت
ابعاد کاش

ت
 محصوال

باغی
 10 در

10
4 در 6

 7 در
7

3 در 6

 8-6 میلیون
تومان

سال سوم
 12 میلیون
تومان

 حدود 40
هزار

،1200-1800 
ط 1500

 متوس
 کیلوگرم در
 هکتار غنچه تر
 )300 کیلوگرم
 در هکتار غنچه
ک

ش
)خ

500-600 
 نهال در
هکتار

 گل
محمدی

 10-7 میلیون
تومان

سال چهارم

ط
 متوس

15/5 
 میلیون
تومان

ط
 متوس

13500 
تومان

 800 تا 1500،
ط 1150

 متوس
 کیلوگرم در
هکتار

 ارقام
 دیرگل
 شماره 3،
6 و 12

204 
 نهال
 در
هکتار

بادام

 8-6 میلیون
تومان

سال چهارم
12/5 
 میلیون
تومان

ط
 متوس

25000 
تومان

ط 500
 متوس

 کیلوگرم در
ک

ش
)هکتار )خ

 تعداد
204 
 نهال
 در
هکتار

ک
زرش

ت باغی
جدول 6- براورد عملکرد باغی و اقتصادی محصوال
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 9-6 میلیون
تومان

سال چهارم
ط

 متوس
 9/4 میلیون
تومان

 1000 تا
 1500 تومان
 )غوره(
ط

 متوس
1250 
تومان

 5000 تا 10000
ط 7500

 متوس
 کیلوگرم در
هکتار

 رطبی،
 رشه
ت،

 سردش
 سمرقندی،
 کالهداری،
 شیرازی،
 یاقوتی،
سکری

ع

415 
 نهال
 در
هکتار

انگور

 10-8 میلیون
تومان

سال پنجم
ط

 متوس
25-12/5 
 میلیون
تومان

ط
 متوس

25000 
تومان

 500 تا 1000
ک

ش
 کیلوگرم خ

 در هکتار )10
)سالگی

 رقم سبز
 استهبان،
س

 رقم پیو
کازرون

100 
 نهال
 در
هکتار

انجیر

 هزینه اولیه
هر هکتار

 شروع
محصول دهی

 درامد
ص از

 ناخال
هرهکتار

ت هر
 قیم

کیلو
)تومان(

عملکرد
 ارقام
ب

مناس

ت
ابعاد کاش

ت
 محصوال

باغی
 10 در

10
4 در 6

 7 در
7

3 در 6

ت باغی
ادامه ی جدول 6- براورد عملکرد باغی و اقتصادی محصوال
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گام دوازدهم: بررسی عملیات هزینه ای مشترک

ــون  ــل خــاک و آزم ــه پروفی ــت: تهی ــان کاش ــه ای زم ــات هزین ــف( عملی ال
نمونه هــای خــاک، تهیــه نقشــه کاشــت، ایجــاد بســتر، ایجــاد ســامانه، پرکــردن چاله هــا، 
تهیــه کــود دامــی پوســیده، تهیــه نهــال و قیم، آبیــاری زمــان کاشــت، تهیه مالــچ، کارگر 

؛ هر ما

ــای  ــذف علف ه ــن و ح ــرداری: وجی ــای دوره بهره ب ــات هزینه ه ب( عملی
ــا آفــات و بیماری هــا، هــرس، عملیــات تغذیــه، برداشــت و جمــع آوری  هــرز، مبــارزه ب

محصــول و ســایر عملیــات باغــی موردنیــاز؛

ــا  ــامانه: 500 ت ــداری س ــم و نگه ــداری ترمی ــاالنه نگه ــه س ج( هزین
700 هزار تومــان.

خالصه مطالب

شــرایط جغرافیایــی: محصــوالت متناســب بــا عــرض جغرافیایــی باشــند. شــیب 
رو بــه شــمال مطلوب تریــن و شــیب رو بــه جنــوب آخریــن گزینــه محسوب می شــود.

پارامترهــای اقلیمــی: بــه وضعیت میــزان و پراکنــش بــارش توجه شــود. پراکنش 
بــارش تعیین کننــده تراکــم درختــان در بــاغ خواهــد بود.

ســامانه ها: احــداث ســامانه ها بــا هــدف جمــع آوری، هدایــت و ذخیــره روانــاب در 
پــای هــدف اســاس کار اســت و بــدون آن اصــالً امــکان احــداث باغ دیم نیســت. بــا توجه 
بــه شــرایط جغرافیایــی جهــت و میزان شــیب، میــزان و پراکنش بــارش و نــوع محصول، 
شــکل و ابعــاد ســامانه تغییــر می کنــد. در شــیب های کــم، نیم دایــره ای، مربعــی و مثلثی 
ــه می شــود به صــورت نوارهــای عمــود  ــر، توصی اجــرا میشــوند و در شــیب های بیش ت
بــر شــیب باشــد تــا حجــم خاک بــرداری به حداقــل برســد. در دره هــای عریــض مشــرف 
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ــر دامنه هــا بهتر اســت از بندســارها اســتفاده شــود. رســوبات شــکل گرفته در داخــل  ب
بندســارها، بســتر مناســب بــرای درختــان خواهــد بود.

روانـاب: بایسـتی به نحوی عمل کرد کـه ضریب رواناب یعنی میزان رواناب رسـیده به 
پای درخت افزایش و شـروع زمان جاری شـدن رواناب یعنی »آسـتانه رواناب« کاهش یابد.

تهیه بسـتر: رعایت و ایجاد بسـتر مناسـب دارای ابعـاد 1×1×1 متر ضروری اسـت و 
اگـر خـاک زیریـن مطلوبیـت ندارد یـا دچـار محدودیت اسـت، با خاک سـطحی مرغوب 
جایگزین شـود. هیچ نیازی به کاربرد مواد سـوپر جاذب یا موارد مشـابه غیرطبیعی نیست 

و بـرای بهبـود ظرفیـت آب خـاک می توان از بقایـای گیاهی، پرلیت و... اسـتفاده کرد.

کاهـش تلفات تبخیر: از مالچ های در  دسـترس محلی )خاکی، سـنگی، سـنگریزه، 
گیاهـی و...( به منظور کاهش تبخیر اسـتفاده شـود.

پایه و رقم: در انتخاب رقم به نظر کارشناسان توجه شود.

تغذیـه: کاربرد بقایای گیاهی در بسـتر خاک به منظور بهبود کیفیت خـاک و افزایش 
ظرفیت آب خاک و نیز اسـتفاده از قارچ مایکوریزا برای بهبود ریشـه زایی )50 تا 100 گرم 

بـرای هر درخت( توصیه می شـود.

آفـات و بیماری هـا: بـه روش هـای بیولوژیـک اقـدام بـه کنتـرل آفـات و بیماری ها 
)برگ خوارهـا، مغزخوارهـا، چوب خوارهـا، آفـات مکنـده، سـفیدک و...( شـود. زمینـه بروز، 
اپیدمـی آفـات و بیماری هـا فراهـم نشـود. حـذف پاجوش هـا، کنتـرل علف هـای هـرز، 
جمـع آوری شـاخه های خشـک و آلـوده و سـوزاندن آن هـا، اسـتفاده از تله هـای فرمونی و 

تقویـت درختـان و... از راهکارهـای مدیریتـی باغ سـالم محسـوب می شـود.
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شــیوه کاشــت: بســته بــه نــوع محصــول از بــذر، نهــال ریشــه دار، نهــال پیونــدی، 
قلمــه یــا نشــا اســتفاده خواهــد شــد. زمــان مناســب کشــت بایــد به نحــوی تنظیم شــود 

کــه همــراه بــا دوره کمــون و خــواب گیــاه باشــد.

آبیــاری زمــان کاشــت: درصورتی کــه کشــت به صــورت بــذر باشــد، بــه آبیــاری 
زمــان کاشــت نیــازی نخواهــد بــود؛ امــا اگــر شــرایط رطوبتــی خــاک در هنــگام انتقــال 
نهــال مناســب نباشــد، آبیــاری حداقــل توصیــه می شــود تــا رطوبت ریشــه توســط خاک 

ــود. جذب نش

ــی: مؤکــداً توصیــه می شــود اقدامــات مدیریتــی الزم انجــام و از  ــاری تکمیل آبی
آبیــاری تکمیلــی پرهیــز شــود. ازآنجایی کــه آبیــاری تکمیلی ســبب توســعه شــاخ وبرگ 
و رشــد رویشــی می شــود، ممکــن اســت آســیب های ناشــی از ایــن اقــدام، گاهــی بیــش 

از تأثیــرات مفیــد آن باشــد.

مشــارکت، آمــوزش و ترویــج: یکــی از اقدامات بســیار ضــروری و مهــم در فرایند 
اجرایــی باغ هــا و گیاهــان دارویــی دیــم )اعــم از احیــا یــا احــداث(، شــرکت در دوره هــای 

آموزشــی و بازدیــد از مــزارع الگویی و نمایشــی اســت.


