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 چکیده
توانایی خاصی در خصوص شناخت و نحوه استفاده از تجارب برخوردارند. این دانش بومی از تأثیر مردم بومی از استعدادها و 

ش هاي فارسی بخشی از این دانیابد. در طول تاریخ نگارشها انتقال میمتقابل بین جامعه و محیط سرچشمه گرفته و طی نسل
یکی از مهمترین منابع براي شناخت کشاورزي و مدیریت ها مورد استفاده قرار گرفته است. به کتابت در آمده است و سده

هجري قمري در پایان دوره تیموریان به  921وخاك در تاریخ ایران کتاب ارشاد الزراعه ابونصري هروي است که در سال آب
ایل زي در اوترین کتاب کشاورزي در تاریخ ایران تا قبل از شروع آموزش جدید کشاورنگارش در آمده است. این کتاب معروف

هوا شناسی، وطور جامع در آباین کتاب در حقیقت دانشنامه کشاورزي است. موضوعات کتاب به قرن نوزدهم میالدي است.
این کتاب منبع مهمی  .است روضه (بخش) آمدهصورت هشت باغبانی، صنایع غذایی، گیاهان زینتی و طراحی باغ به زراعت،

دانش بومی ایرانیان در کشاورزي در سطح باالي خود باشد. اصول آن در دوره اسالمی می وبراي آشنایی با کشاورزي، گیاهان 
هاي ارزیابی خاك و آب براي زراعت بر هدف این مقاله بررسی روش .گرفتمورد استفاده سایر ملل در دوران گذشته قرار می

حلیل و باشد. تلخیزي و تشخیص کارکردي آن میخاك، حاص باشد. موضوعات این کتاب درباره انواعاساس متن کتاب فوق می
د که امروزه انوخاك داشتههاي کارآمد و تجربی زیادي براي ارزیابی آبدهد پیشینیان روشتفسیر فصل دوم این کتاب نشان می

 برداري قرار گیرد.تواند بر اساس دانش بومی مورد بهرهنیز می
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مقدمه

دانش بومی بخشی از سرمایه هر ملت است که دانش فنی، 
هاي محلی ها، آگاهیها، فنون و مهارتها، روشباورها، ارزش

گیرد که یدر برمبوم از محیط زندگی آنها را و دانش زیست
 دانش ].1باشد [می تالش، آزمون و خطا سنجی هاقرنحاصل 

بومی دانشی محلی است که از تأثیر متقابل بین مردم و محیط 
هاي گذشته است هاي فرهنگخیزد. این دانش ویژگیآنها برمی

ا ر هاي فنی این دانشو تجارب بشري را دربرمی گیرد و نمونه
توان یدر کشاورزي، پزشکی، مدیریت، منابع طبیعی، مهندسی م

]. دانش بومی ایرانیان در کشاورزي در سطح 2مشاهده کرد [
باالي خود مورد استفاده سایر ملل در دوران گذشته قرار 

از هاي دانش بومی عبارت است ]. مهمترین ویژگی3گرفت [می
]4:[ 
 بر پایه تجربه قرار دارد. -
 ها مورد آزمایش و خطا قرار گرفته است.در طول قرن -
 محیط و فرهنگ بومی سازگار است.با  -
 پویا و فعال است. -
 .نگر استکل -
بخشی از این دانش کهن امروزه در متون باقیمانده از آن دوران  

به دست نسل معاصر رسیده است. کتبی مانند الصیدنه، ذخیره 

نامه، آثار و احیا، تنسوخ نامه، ارشاد الزراعه  ورز خوارزمشاهی،
هاي عملی اند. در این مقاله روشاین نمونه و مفاتیح االرزاق از

ارزیابی خاك مساعد براي امور زراعی در کتاب ارشاد الزراعه 

هجري  921تألیف قاسم بن یوسف ابونصري هروي در سال 

 میالدي) بررسی شده است. 1515( قمري

 ارشادالزراعه
این کتاب ارزنده توسط قاسم بن یوسف ابونصر هروي در سال 

میالدي) تألیف شده است. مؤلف در  1515( قمريهجري  921

زیسته است و سبب تألیف کتاب را خواب دیدن هرات می
ونصر کند. ابخواجه عبداهللا انصاري و امر او به کاري نیک بیان می

زند و چون آیات هروي براي این کار به قرآن کریم تفأل می

                                                           
 جذب شدن ۱
 سفت شدن ۲
 ترك خوردن و منقبض شدن  خاك  ۳

آید، از مردم صاحب مناسبی مشتمل بر محسنات زراعت می

صورت تجربه اصول و قواعد کشاورزي را پرسیده و آن را به

]. با توجه به رساالت دیگر مؤلف در 5[ کندکتابی تدوین می

و رسایل  )مانند رساله تقسیم آب قلب(مباحث تقسیم آب 

توان گفت ابونصر هروي را از مستوفیان دوره می ریاضی

 رترین کتاب کشاورزي دتیموري دانست. این کتاب معروف

تاریخ ایران تا قبل از شروع آموزش جدید کشاورزي در اوایل 

این کتاب در حقیقت دانشنامه  قرن نوزدهم میالدي است.

وهوا طور جامع در آبکشاورزي است. موضوعات کتاب به

باغبانی، صنایع غذایی، گیاهان زینتی و طراحی  شناسی، زراعت،

نگارش  صورت هشت روضه (بخش) آمده است. ادبیاتباغ به

ملهم از ادبیات دیوانی سبک خراسانی و بسیار زیباست. کتاب 
فصل) است.( روضه 8داري 

هاي تشخیص خاك مناسب و نامناسب براي روش
 زراعت

در زمینه حدس زدن منابع آب  مردم محلی تجارب ارزشمندي

اي تولید آب در مناطق کم آب حفر چاه است دارند. یکی از راهه

بیان دانستن «اول که نام آن را مؤلف  )بخش(در روضه  ].6[
هاي عملی زیادي براي تشخیص نام گذاشته است، روش» اراضی

هاي شور، اراضی داراي آب زمین مناسب، کشت و کار، زمین

کشاورزان  ].5[ هاي نامناسب شرح داده شده استکافی و زمین
اکثر مناطق روستایی با توجه به نوع و جهت حرکت ابرها وقوع 

 ].7[ کنندبینی میندگی را پیشبار
چون باران بر زمین آید زمین آن را «  :الف) مناسب بودن زمین

در این بیان ؛  »نشود دلیل نیکی زمین است 2کند و شق 1نشف

زمین نشانه مناسب  3این نکته نهفته است که عدم سله بستن

 بودن آن است.

هاي سبز در مناطق علفدر برخی نقاط وجود   :ب) گیاه پاالیی

 ].3[ دانندهاي زیرزمینی میخشک را نشانه آب
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ها رسته بود و قوي بود دلیل نیکی زمین اگر در زمینی انواع گیاه«

قد بود دلیل آن است که زمین ها باریک راستگیاهاست و اگر 

قد نبود، بر هم ها ضعیف بود و راستمیانه است و اگر گیاه

.»پیچیده بود دلیل بدي زمین است
یا  1زمین را بکنند دو گز« : ج) تشخیص خاك شور و غیر شور

سه گز پس قدري کلوخ از مغز آن بگیرند و در هاون نرم بسایند 

که آب از سر آن بگذرد و و در آب باران آغشته کنند چندان

همچنان بگذارند تا آب صافی شود اگر طعم آب به حال خود 

ود زار بباشد زمین نیک بود و اگر آب شور شود آن زمین شوره

نیاید مگر درخت خرما  و زمینی که شور بود در آن هیچ درخت

در این روش از حل امالح خاك در آب در طول  »2و نی و غبیرا

.زمان استفاده شده است

زمین را مقداري بکنند «  :د) تشخیص نوع زمین از میزان خاك

و همان خاك را در آن حفره کنند اگر خاك از آن حفره زیاد آید 

برابري کند آن زمین آن زمین نیک بود و اگر آن خاك با حفره 

طور همان .»میانه بود و اگر از آن حفره کمتر آید آن زمین بد بود

شود اساس این روش بر اساس میزان که مالحظه می
ذرات به هم چسبیده خاك) است و چون (هاي خاك خاکدانه

حجم خاك زیاد   برداريبعد به هم زدن ساختمان خاك در نمونه

هاي بیشتري داشته باشد خاك شود و خاکی که خاکدانهمی
.مناسبی براي زراعت و رشد ریشه است

  بندي اراضی براي کشت از لحاظ نوع خاكتقسیم
ریگ،  3شخ ابو نصري هروي انواع خاك اراضی را به ریگ بوم،

سیاه ریگ، سنگ چال، زه سار، سفید خره، شخ، زرد خاك، سیاه 
بندي نموده خاك، سرخه خاك، شور خاك و شور ریگ تقسیم

اك شخم) و نوع خ( است و توضیحاتی در ارتباط با نحوه شدیار
 آمده است 1را به شرح زیر در جدول  آورده است که خالصه آن

]5[.        
هاي شخ در حقیقت گردد که خاكبررسی مطالب مشخص میاز 

                                                           
 واحد اندازه گیري طول برابر  ۱
 سنجد ۲
 سخت و ناهموار ۳
 کم، نقصان ٤
 مواد آلی مغذي، کود 5

 انواع خاك :1جدول

نحوه شخم  نوع خاك
 توضیحات شدیار)(

دو راه  ریگ بوم
 دوطرفه)(

 داردنم را نگه می -
 خوردآب بسیار نمی -

 شوندبذور تماماً سبز می- چهار راه شخ ریگ
 محصول بر قاعده است-

 ---- سیاه ریگ
 خوردآب بسیار نمی -
ـــت به - ـــول آن نیک نیس جز محص

 درخت و تاك

 دو راه سنگ چال
 باید دادآب بسیار می -
 است 4محصول آن ادنی -
 شودتاك و اشجار خوب می -

 پنج راه زه سار

 شودبذر به تمام سبز می -
سالی که باران بسیار شود محصول  -

 شودآن خوب نمی
ـــیار - ـــالی که باران بس ـــد،  س نباش

 آیدمحصول آن خوب می

 چهار راه سفید خره

 اگر باران نباشد محصول ادنی است -
ند و  - مای عت ن هه زرا ما فت  اگر ه

باران شـــود به تمام ســـبز شـــود و 
 محصول آن اعلی است

 چهار راه شخ

 شودبذر به تمام سبز نمی -
آب بســـیار باید داد جهت آنکه نم  -

 داردنگه نمی
 استمحصول آن اعلی  -

 چهار راه زرد خاك
 است 5زمین آن بی زور -
 خوردآب کم می -
 محصول آن ادنی است -

 چهار راه سیاه خاك

 زمین آن پرزور است -
 کندبذر به تمام سبز می -
 خوردآب بدستور می -
محصــول آن اعلی اســت و بهترین  -

 اراضی است

سرخه 
 کندبذر سبز نمی - سه راه خاك

 دشوکند و نابود میبذر سبز نمی - ----- شور خاك

 ----- شور ریگ

رد بشوري وي به یخ آب بیرون می -
 شودو شیرین می

اگر یخ بند نباشــد چهار آب پی در  -
 پی دهند و بعد زراعت نمایند

 شودمحصول وي خوب نمی -
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. باشدمی خاك بافت متوسطی که 2و لومی شنی 1هاي لومیخاك
ها در خصوص دانش بومی خاك و عملیات حفاظتی آن یافته

است که این دانش طبق خاکشناسی اهالی محلی و بر اساس 
ي خیزمعیارهایی مانند رنگ خاك، موقعیت زمین، شیب و حاصل

].6شود [انجام می
واند ترنگ خاك یکی از خصوصیات فیزیکی خاك است که می

در برخی خواص خاك مؤثر واقع شود. مهمترین خاصیتی که 

توان اثر رنگ را بر آن مالحظه نمود خاصیت جذب حرارت می

 توان به میزان نسبیتوسط خاك است. از روي رنگ خاك می

هویه خاك پی برد و نحوه مواد آلی، وضع زهکشی داخلی و ت

 هاي عمده خاكهاي مختلف را بهتر درك کرد. کانیتشکیل افق

باشند. تغییرات شیمیایی برخی در اصل داراي رنگ روشنی می

ویژه آهن و تشکیل مواد آلی در مراحل مختلف سبب عناصر به

 گردند.هاي تیره و خاکستري و قرمز در خاك میرنگ
 حاوي مقدار بیشتري مواد آلی بودههاي با زهکشی ضعیف خاك

 هاي زیرین طور کامل تیره است. قسمتو رنگ سطح آنها به
هاي با باشد. در خاكخاك داراي رنگ خاکستري روشن می

زهکشی متوسط رنگ خاکستري خاك یکنواخت نبوده بلکه 
 هاي باگردد. در خاكهاي زرد رنگ در آن مشاهده میلکه

اکسید کننده مناسب در آن به وقوع هاي زهکشی مناسب واکنش
هاي زرد و قرمز در ترکیبات آهن پیوسته، سبب ایجاد رنگ

گردد. هر چه درجه آبدار شدن ترکیبات آهن حاصل بیشتر می
 تر باشدباشد رنگ خاك زردتر و هر چه این ترکیبات کم آب

تر است.رنگ خاك قرمز و شفاف
است همان  اعه توصیف شدهخاك سیاه که در ارشاد الزر

باشند هاي داراي مواد آلی زیاد میهاي هوموسی یا خاكخاك
سرخه خاك نیز  هستند 3هاي هیستوسولکه از نوع خاك

فشردگی و ریزي باشد که حداکثر درهمهاي کامل رسی میخاك
باشد.را دارا می خاك

                                                           

 خاك داري بافت متوسط از نظر  اندازه ذرات  که میزان ذره شن آن بیشتر است 2خاك داري بافت متوسط از نظر  اندازه ذرات  ۱
 منظور کشاورز است 4خاك داراي حاصل خیزي باال و رنگ تیره3
5

 

 بهترین شخم 6شخمی که در بهار به زمین زده می شود

داند و شخمی را مؤلف براي زمان شخم بهار را مناسب می

که کلوخه بسیار تولید کند که امروزه در داند مناسب می

ورزي اولیه یکی از اصول آن است و همچنین به مفهوم خاك

ظرفیت مزرعه اشاره دارد:
، 4غرض که در اراضی که صالح زراعت است، استاد دهقان«

آن است که کلوخ بسیار  6است و شدیار اعلی 5شدیار بهاري

دیار است آنچه به نم باران ش داشته باشد و کیفیت آن بر دو قسم

.»آیدغایت خوب است و محصول آن نیکو مینماید به
برخی از کشاورزان مناطق کویري مقداري ماسه به زمین اضافه 

 ].8شود [زار مانع سفتی خاك میهاي شورهنمایند که در زمینمی

روش تشخیص فاصله سطح خاك به سطح آب در زیر 
خاك

 ندکباره بدون حفر چاه عمیق ذکر می مؤلف روش جالبی در این

معرفت آنکه زمین آب نزدیک دارد یا نه، زمین را سه گز «  ]:5[

هر روغن که ( حفر کنند و دیگی رویین به روغن چرب کنند
باشد) و قدري پشم پاك را بر شکل گروهه مدور در اندرون 

دیگ نهند و چنانکه به دیگ متصل شود پس دیگ را سرنگون 

هند و از خاکی که از آن حفره بیرون آید، آن حفره را در حفره ن
پر سازند و یک شب بگذارند و روز، پیش از طلوع آفتاب آن 

دیگ را بیرون آورند، اگر آن پشم پر آب باشد و دیگ نمناك 

بود دلیل آن است که آب نزدیک است و اگر آن پشم و دیگ 
.»بود دلیل آن است که دور بود کمی نمناك

يگیرنتیجه

برداري از منابع تجدید از نظر کارشناسان خاك و آب میزان بهره

پذیر و ناپذیر بیش از توان اکولوژیکی این منابع است و این امر 

وري پایین باعث تخریب، فرسایش و هدر رفت در کنار بهره

منابع فوق شده است. از آنجایی که دانش بومی سازگار با 

د توانهاي این دانش میباشد، استفاده از روشزیست میمحیط
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برداري بهینه از منابع مؤثر باشد. یکی از منابع در نگهداري و بهره

با ارزش مکتوب این دانش در کشاورزي کتاب ارشادالزراعه 

باشد. بخش دوم این کتاب به ارزیابی تألیف ابونصر هروي می

تواند شده هنوز نیز میهاي ارائهخاك و آب تعلق دارد که روش

ردي باشد و ضمناً مبانی علمی آنها امروزه با پیشرفت دانش کارب

مشخص شده است.
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