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 فصل اول: کلیات

 مقدمه

ها وگیاهان دارویی دیم در  گیری از آب سبز در ایجاد باغ های عظیم و مغفول طبیعی کشور، بهره یکی از ظرفیت

است  “آوری آب موضعی باران جمع های استحصال و معیارهای فنی، تحت سامانهضوابط و  ˮ اراضی شیبدار با رعایت

 .استقانون برنامه ششم  95که این مهم مدنظر بند ب ماده 

های دیم، مهندسی بستر )افزایش ظرفیت آب و خاک وکاهش تلفات تبخیر و بهبود  ترین عملیات ایجاد باغ مهم

های استحصال و  آب(، ایجاد سامانه آب و کاهش آستانه روان آب، افزایش ضریب روان مهندسی مدیریت روان

های زیر زمینی  ترین ابعاد مدیریت آب سبز، حفظ خاک، تغذیه آب . یکی از مهمباشد میآوری آب موضعی باران  جمع

 وکاهش سهم تلفات تبخیر است.

، انجیر، زیتون، فندق دیم و وجود هزاران هکتار گلستان گل محمدی )داراب فارس(، بادام، انگور، زرشک، عناب

شمند زآوری باران، از جمله مصادیق ار باران و از طریق جمع طق بسیار کمهای گسترده گیاهان دارویی در منا نیز ظرفیت

ضمن رعایت نکات  دانش بومی کشور است که نیازمند تلفیق با دانش فنی بوده و ضرورت دارد برای هدایت این فعالیت

زمان با آن، آموزش وتوانمندسازی جامعه هدف صورت پذیرد  قرار گرفته وهمکار پایلوت در دستور  برنامه پایش و فنی،

 (.5)شکل 

 

 
 احداث باغ در اراضی شیبدار -1شکل 
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های زرشک، عناب، انگور، انجیر و بادام  سبب ایجاد باغبا ایجاد بند سار )دانش بومی( استحصال آب باران  روش

هکتار از باغات زرشک دیم در محدوده  766کند. حدود  دیم درخراسان جنوبی شده که اعتقاد را به یقین تبدیل می

ایجاد شده است که ضمن رشد بسیار مطلوب، عملکرد اقتصادی  بند سارهاشهرستان زیرکوه خراسان جنوبی بر بستر 

 .(3)شکل  خوبی نیز دارد

 
 آل همتر با رشد اید میلی 171جنوبی با بارندگی متوسط سارهای خراسان  زرشک دیم در بند -2شکل 

زی قانون برنامه فصل هفتم کشاور 95های دیم در اراضی شیبدار مطابق بند پ ماده  طرح توسعه گیاهان دارویی و باغ

به وزارت جهاد کشاورزی تکلیف شده است که برای موفقیت بیشتر  5996هزار هکتار از سال  166ششم توسعه در سطح 

آوری آب موضعی باران  های استحصال و جمع اجرای کار بایستی مبتنی بر رعایت ضوابط، معیارهای فنی و ایجاد سامانه

بوده است. رایج داری دیم از قدیم تاکنون در کشور ایران  کاری و باغ ده، درختعمل آم باشد. مطابق بررسی میدانی به

و یا بدون آبیاری تکمیلی  باصورت دیم  های کشور احداث باغ به همچنین برابر مطالعات انجام شده تقریباً درکلیه استان

سیل و استعداد بهتری دارند که از اما برخی مناطق پتان باشد، با رعایت اصول فنی ممکن و مقدور میآبیاری تکمیلی 

 اولویت بیشتری برخوردارند.

هایی با نیاز آبی کمتر و  انتخاب با گونه اولویتها و ارقام قابلیت کشت در مناطق دیم را دارند اما  بسیاری از گونه

، ارزش غذایی و ارزش پسندی، قابلیت صادراتیاز نظر اقتصادی، بازارها باید  سازگاری با اقلیم است. همچنین، این گونه

توان به بادام، انگور، فندق، زیتون، توت، انار، انجیر، سنجد،  بر می آب یت باشند. از جمله این گیاهان کمافزوده دارای مز

 ( و انواع گیاهان دارویی اشاره کرد.9)شکل  محمدیعناب، زرشک، گل 
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 زارها در دیم کشت گل محمدی -3شکل 

سوم  متر )یک میلی 326ها و مراتع، میزان بارندگی درکشور  مطالعات انجام شده توسط سازمان جنگل بر اساس

میزان کل نزوالت آسمانی کشور  ،باشد. بنابراین ( مییجهانمیانگین متر )سه برابر  میلی 3566( و تبخیر یجهانمیانگین 

 است.میلیارد متر مکعب  392 معادل متر( میلی 576% ) 75 میزان تبخیر سالیانه میلیارد متر مکعب و 253سالیانه  طور به

 166تا  316اراضی که بین مساحت  % تولید را به خود اختصاص داده است. 1%کل سطح و  25اراضی دیم ایران 

 سطحمیلیون هکتار از  31% وسعت کشور( برآورد شده است.  56هکتار ) 36961666متر بارندگی دارند معادل  میلی

میلیون هکتار  25متر بیش از  میلی 266این میزان با احتساب  است کهمتر  میلی 166 بیش از رای بارندگی سالیانهکشور دا

متر باشند و  میلی 966. این در حالی است که اولویت احداث باغ برای مناطقی است که دارای بارندگی بیش از باشد می

 (. 2اند )شکل  هبینی کرد هزار هکتار پیش 166کل سطح برای اجرا را 

باشد.  اقتصادی می–ها در اراضی شیبدار بهبود شرایط اجتماعی طور کلی هدف از اجرای طرح توسعه باغ به

. با توجه به شود تغییر کاربری نامناسب اراضی جلوگیری می و از تخریب، تبدیل ها طرحگونه  اجرای این با ،همچنین

گردد و نگرانی  ی از آن موجب بروز معضالت اجتماعی و اقتصادی میآبی در کشور و پیامدهای ناش اینکه بحران کم

نظران در این خصوص مدنظر قرار داده شده است، استفاده از آب باران به عنوان آب سبز و  کارشناسان و صاحب

 های مثمر، بسیار مؤثر خواهد بود. بهترین آب برای کشت گونه
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 مختلف کشورمیزان بارندگی سالیانه در مناطق  -4شکل 

 تعاریف: 

هدای تجداری، سدازگار و     احدداث بداغ بدا گونده     منظور: شیبدار اراضی در دیم های باغ و دارویی گیاهان کشت توسعه

آب موضدعی   آوری وجمدع  استحصدال  هدای  فنی بدا ایجداد سدامانه    و معیارهای ضوابط بر در مناطق مستعد با رعایت آب کم

 .باران است

 نامه ابالغی مطابق با شیوه ساختار اجرایی و سازمان کار: 

 باشد. متشکل از افراد زیر است که دبیرخانه آن در معاونت امور باغبانی مستقر میکارگروه ملی 

 معاونت امور باغبانی )رئیس ستاد( -5

 نماینده تام االختیار سازمان امور اراضی)عضو( -3

 ها، مراتع و آبخیزداری کشور )عضو( جنگلنفر نماینده تام االختیار معاون وزیر و رئیس سازمان  دو -9

 نماینده تام االختیار معاون وزیر در امور آب و خاک و صنایع )عضو( -2
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 ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی )عضو( نماینده تام االختیار معاون برنامه -1

 ج کشاورزیآموزش و تروی ،نماینده تام االختیار معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات -6

 باشد. باشند که دبیرخانه آن در مدیریت باغبانی استان مستقر می کارگروه استانی متشکل از اعضای زیر می

 رئیس سازمان جهاد کشاورزی )رئیس ستاد( -5

 مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی )دبیر و عضو( -3

 مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری )عضو( -9

 )عضو(مدیر امور اراضی  -2

 معاون امور بهبود تولیدات گیاهی )عضو( -1

 یکی از معاونین اداره کل منابع طبیعی حسب مورد به انتخاب مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری )عضو(   -6

 رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی )عضو( -7

 :نظارت و ارزیابی 

 .پذیرد باغبانی سازمان جهاد کشاورزی صورت می نظارت و ارزیابی در اراضی مستثنیات توسط مدیریت -5

هدا و مراتدع توسدط اداره کدل مندابع       برداری از جنگل قانون حفاظت و بهره 9های موضوع ماده  نظارت و ارزیابی طرح -3

 طبیعی انجام خواهد شد.

ت ئد رد بده عهدده هی  های توسعه و احداث باغ براساس نوع مرجع واگذاری و قرارداد حسب مدو  نظارت و ارزیابی طرح -9

 باشد. با هیئت هفت نفره واگذاری زمین می 99نظارت ماده 

 شیبدار: اراضی در دیم های باغ و دارویی گیاهان کشت طرح توسعه مالی تأمین 

 و یا تأمین از منابع استانی 5966669661از محل منابع مالی تأمین شده در ردیف اعتباری طرح به شماره 

 الزامات سایر: 

  وزیدر محتدرم    نامه ابالغدی  عنوان دبیر کارگروه استانی مندرج در شیوه کشاورزی استان به جهاد سازمان باغبانی مدیریت -

 دسدتورالعمل فندی توسدعه    نمدودن  اجرائدی  جهت نیاز مورد اقدامات ذیربط، نهادهای و ها سازمان همکاری با است موظف

 .آورد عمل را شیبدار اراضی در دیم های باغ و دارویی گیاهان کشت

 شود.   گونه و ارقام انتخابی مطابق نظر کارگروه استانی انتخاب می -

 یدا  و تددوین  را میدوه در اسدتان   هدای  بداغ  احدداث  جهدت  نیداز  مدورد  فندی  هدای  دسدتورالعمل  هدا  مراکز تحقیقداتی اسدتان   -

  نمایند. رسانی روز هب

گدزارش ادواری ایدن طدرح     اسدت  موظدف  اسدتان  هدر  عنوان دبیر کدارگروه  کشاورزی به جهاد سازمان باغبانی مدیریت -

 ارسدال  های سردسیری و خشک( باغبانی) دفتر امور امور میوه امور معاونت های پیوست را به دبیرخانه مستقر در مطابق فرم

 نماید. 
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 نکات فنیفصل دوم: 

 سازگار و تجاری های تکثیری اندام و ارقام از حمایت: 

 تهیه شود.  است، شده نصب شناسه آن روی که مجازهای  نهالستان از بایستی نهال -

 .شود آن بر روی شناسه درج تولید سال و پایه رقم، نوع -

 باشد. بهداشتی نهال بایستی دارای گواهی -

ریشده   پدیچش  و گدره  بددون  و سدالم  ریشده  مناسب، جانبی های شاخه دارای تنه، در زخم بدون سالم، ها نهال ظاهر -

 .باشد

گروه اسدتانی  طقده از وظدایف کدار   شود که با توجه به مصوبه ستاد ملی طرح، انتخاب گونده و رقدم هدر من    میتأکید  -

 باشد. می

 های آبگیر: ایجاد سامانه 

  (.1باشد )شکل  های استحصال آب موضعی باران متناسب با میزان بارش و پراکنش آن می شکل و نوع سامانه -

 تشدکیل  را هدا  سامانه این اساس و مبنا چاله کاشت، سمت به آن هدایت و تر بزرگ سطحی از باران آب آوری جمع -

 .دهد می

 و کدرده  کفایدت  بدادام،  درخدت  هر به مربع متر 29 تخصیص یا 7 در 7 فواصل مثال طور به سالیانه، بارش کل میزان -

 .باشد داشته همراه به درخت بقای و باردهی و نمو و رشد برای را کافی رطوبتی ذخیره تواند می

 بافدت  شدیب،  میدزان  شدیب،  جهدت  محصدول،  نوع به بسته باشد، می آن ابعاد و شکل بر مشتمل که ها سامانه آرایش -

 بود. خواهد متفاوت باغ مفید عمر و خاک

 

 

 با طرح لوزی های آبگیر اجرای سامانه -5شکل 

 پیشنهاد شده است:آوری موضعی باران برای کشت دیم به شرح زیر  های مختلف جمع شیوه 
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 کنتوری سکویی سامانه -5

 هاردیف بین آب آوری جمع -3

 مثلثی باندهای و ای دایره نیم هایسامانه -9

 کرتی سامانه -2

 شکل لوزی هایسامانه -1

 کنتوری سکویی سامانه -9

 قابدل ، شدیب  درصدد  36-16 دارای شدیبدار  اراضدی  و سالیانه بارندگی متر میلی  366-666مناطق دارای  در سیستم این

 کشدت  سدکو  ایدن  روی در درختدان  و داشدته  قدرار  تدراز  خدط  روی که باشد می سکو یک دارای  سامانه این. باشد می اجرا

 سدکوها  عبدارتی  بده  یدا  کشدت  ناحیده  سمت به را آب و دهد می تشکیل را سامانه خیز همان واقع در آبگیر منطقه. شوند می

  (.6کند )شکل  می هدایت( سامانه کف)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های زیاد در شیب کنتوری سکویی سامانه روش به آب آوری جمع -6 شکل
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 ها ردیف بین آب آوری جمع -2

 برای زمین شیب. است مناسب باشد، متر میلی 166 حداکثر و 366 حداقل سالیانه بارندگی که مناطقی برای روش این

 (.7باشد )شکل  درصد 1 تا صفر بین تواند می سیستم این اجرای

 

     

 

 

 

 

 
 ها ردیف بین آب آوری جمع سیستم -7شکل 

 

 مثلثی باندهای و ای دایره نیم های سامانه -9

 کاربرد است، درصد 1/6-1 اراضی شیب و متر میلی  966-666 حدود سالیانه بارندگی که مناطقی در ها سامانه این

 در ها آب روان که شوند می شامل را آب نفوذی تشتک یک و شوند می ایجاد خاک وسیله به ها سیستم این. دارند

  (.1باشد )شکل  ای دایره نیم تا مثلثی از تواند می ها آن شکل. یابند می تجمع کشت ناحیه نقطه ترین پایین

 

 
 ای دایره نیم های سامانه روش به آب آوری جمع -۸شکل 
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 کرتی سامانه -4

 کلی طور به روش این. (9شود )شکل  می محصور مرزبندی و بندی پشته با که است زمین بندی کرت نوعی حقیقت در

 366-266 سدالیانه  بارنددگی  میزان که مناطقی در سیستم این. است شده توصیه زیتون درختان ویژه به و میوه درختان برای

 باشد. درصد 51 حداکثر تا دو از تواند می سیستم این برای اراضی شیب. باشد می اجرا قابل ،است متر میلی

 

 
 کرتی روش به آب آوری جمع -9شکل 

 

 شکل لوزی های سامانه -۷

 شیب. دارد کاربرد ،دارند متر میلی 516-666 بارندگی میزان که مناطقی در و بوده معروف نگاریم به روش این

 یک شامل روش این. است استفاده قابل انار و زیتون انگور، بادام، جمله از میوه درختان برای و است درصد 5-1 اراضی

 ترین پایین سمت به بندی شیب محدوده این داخل در و کرده بندی پشته را آن دور تا دور که است شکل لوزی محدوده

 کاشته آن در نهال و شده مستقر کاشت گودال نقطه این در و گیرد می صورت شکل لوزی محدوده در واقع شیب نقطه

 (.56شود )شکل  می
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 شکل لوزی سامانه روش به آب آوری جمع -11شکل 

 

  آرایش سامانه متناسب با شیب:یا انتخاب شکل 

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

های عمود بر شیب  مثلثی و نیز کانالای،  دایره درجه نسبت به افق(: شکل مربعی، نیم 1/1درصد ) 51های تا  در شیب -

 (55)برای انگور، شکل 

 بندی )ترجیحاً خطوط تراز(  درصد: خطوط تراز و تراس 51های بیش از  در شیب -

ها  آوری شده از طریق سامانه ترجیحاً نقشه کاشت به صورت لوزی باشد تا موجب استفاده حداکثری از منابع آب جمع -

 شود.

ای تنظیم شود که در هنگام کاشت ردیف دوم نسبت به ردیف اول، با تأخر مکانی به میزان  ونهها به گ کاشت ردیف -

نحوی که محل اولین درخت روی ردیف دوم، به میزان نصف فاصله  ها باشد، به نصف فاصله درختان روی ردیف

های  دیف اول و برای ردیفهای سوم، پنجم، ..... به شیوه ر درختان روی ردیف، تو رفتگی داشته باشد. برای ردیف

 (. 53شود )شکل  چهارم، ششم، ..... به شیوه ردیف دوم عمل می

 

 های هاللی در اراضی شیبدار سنگچین -11شکل 
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 آرایش و نقشه کاشت -12شکل 

 

 کنی چاله: 

 مانند خاک عمومی مشکالت رفع برای) چاله ابعاد ،دیم های باغ سازی زمین و ایجاد چاله در با توجه به ماهیت آماده

 کاهش ریشه، اطراف در آلی ماده و نفوذپذیری افزایش زیرین، های الیه تقویت وجود، درصورت سخت الیه شکستن

 و طول )عمق، 5*5*5 ابعاد با های چاله در نهال اولیه رشد و استقرار. های آبی باشد تر از باغ بزرگ دبای...(  و اسیدیته

باشد اما بهتر است که ابعاد  می بیشتر تر، بزرگهای با ابعاد  هزینه حفر چاله اگرچه. است معمولی چاله برابر چندین( عرض

 پایین در پشته عنوان به را زیرین الیه سپس و زده کنار خاک را سطحی الیه گرفته شود. ابتدادر نظر تر بزرگ ها چاله

 شت به شرح زیر است:مراحل کار در زمان کا. (59د )شکل نکن می تخلیه چاله زیر شیب

 متر 5*5*5ای به ابعاد حداقل  چاله ایجاد( 5

متری  سانتی 36( تا کیلوگرم کود دامی پوسیده 96تا  31( پر کردن چاله با خاک سطحی مرغوب و کود دامی پوسیده )3

 توان از پرلیت یا زئولیت نیز استفاده کرد( سطح زمین )می

 کش + خاک رس + کود دامی + آب قارچ( قرار دادن ریشه و طوقه در محلول 9

 ( تلقیح ریشه نهال با قارچ همزیست مایکوریزا2

که کاشت نهال  )در صورتی کار بردن مقداری آب با تانکر تا ذخیره رطوبتی کافی وجود داشته باشد ( کاشت نهال و به1

 . در فصل بهار باشد(

 گذاری  ( قیم6

 ( کاربرد مالچ طبیعی در دسترس7
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 در کشت دیم کنی چاله -13شکل 

  در هنگام غرس نهال: و مهمبرخی از نکات اصلی 

 تهیه نهال و انتقال آن به محل کاشت: -

 کهنحوی باشد  را کاشت. شیوه انتقال باید به آن اصلی بالفاصله باید پس از تهیه نهال از نهالستان و انتقال آن به زمین

های کنفی )گونی( پوشانده و دور از  را با نایلون و یا پوشش باید اطراف آن ،رطوبت اطراف ریشه از دست نرود. بنابراین

 نور خورشید نگهداری شود.

 تعیین زمان انتقال نهال و زمان کاشت: -

زیابی را داشته باشند. ها فرصت با شرطی که یخبندان نباشد( تا ریشه )و زمستان بهاست ن زمان کاشت، پاییز بهتری 

 .استبهتر ی پیوندی ها نهالاستفاده از 

 تیمار نهال قبل از کشت )پرالیناژ(: -

+ خاک رس + کود دامی + آب،  در هزار( 1/5-3)مانند بنومیل  کش در محلول قارچ نهالهای  ریشهقرار دادن 

 مغذی و رطوبت نیز جذب نمایند.اد ها مقداری مو شود که ریشه ضمن تقویت و ضدعفونی کردن نهال، سبب می

 دهی پای نهال: گذاری و رطوبت قیم -

ها در مقابل وزش باد و  آن از منظور نگهداری و حراست ها به گذاری برای نهال پس از کاشت نهال، اقدام به قیم

ها در مقابل خسارت  آناز برف شود. پوشاندن ساقه نهال با پارچه و کیسه نایلونی سبب حفظ و حراست 
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شود. برای اینکه رطوبت ریشه توسط خاک پیرامون جذب نشود، در پای  جوندگانی مثل موش و خرگوش می

 شود.  لیتر آب مصرف می 36هر نهال پس از کاشت به میزان حدود 

 مایکوریزا: قارچ از خاک، تغذیه و استفاده حاصلخیزی 

 دوانی ریشه مسیر سخت های الیه بردن بین از و شکستن طریق از ها نهال برای دوانی ریشه مطلوب شرایط کردن فراهم

 کلش و کاه و کمپوست ورمی آلی یاکود پوسیده حیوانی کود از استفاده ها، ریشه اطراف در خاک حجم افزایش نهال،

 اطراف محیط در خاک یوشیمیای فیزیکی وضعیت بهبود و رطوبت نگهداری و جذب افزایش منظور به ها چاله داخل در

 بهبود برای مایکوریزا خاک، استفاده از بقایای گیاهی پوسیده و ترکیب قارچ کیفیت بهبود منظور است. به ضروری ریشه

 شود.  می توصیه (درخت هر برای گرم 566) زایی ریشه

 یا) پوسیده دامی کود کیلوگرم 36 حدود را با چاله اطراف( زراعی) سطحی ابتدا خاک برای غرس نهال باید

کشاورزی  گوگرد و چاله هر در گرم 566 میزان به میکوریزا ترکیبات عالوه به( کمپوست ورمی شده، غنی کمپوست

 مورد پشته عنوان به زیرین خاک آن، از شود. پس آن پر لبه از متری سانتی 36 تا سپس چاله ریخته و چاله داخل و ترکیب

 شوند. پر پوسیده دامی کود و سطحی خاک با ها چاله و گرفته قرار استفاده

 بستر: مهندسی 

 ریشه، توسط آب جذب میزان با محصول تعرق بین توازن که داشت توجه نکته این به باید آب، روان مهندسی در

 تنش که شد خواهد سبب دهی، محصول دوران و اولیه های سال از بعد توازن این در اختالل هرگونه ،زیرا. باشد برقرار

 بسیار خاک رطوبتی ذخیره افزایش بستر، مهندسی در .بگیرند قرار خشک شدن معرض در درختان و بروز نموده یآب

 ایجاد و درختان پای به آب روان هدایت گیاهی، بقایای و دامی کود افزودن چاله، ابعاد مناسب تعبیه لذا و دارد اهمیت

 حفظ عملیات، این از پس باشد. می خاک آب ظرفیت بهبود در کارها راه جمله از ریشه عمقی توسعه برای مناسب شرایط

 خاکی، سنگی، گیاهی،) ها مالچ انواع از استفاده که داشت خواهد اهمیت بسیار آن تبخیر از جلوگیری و رطوبت

 . باشد داشته کاربرد تواند می( ... و مکانیکی

 آب: روان مدیریت 

آب می باشد  اقدامات مهم مدیریت روانهرز از  های علف حذف و سطوح سازی فشرده آب، روان سطح کردن تمیز

 پای به که باران آب از سهمی و( آب روان آستانه کاهش) شده جاری کم، مقادیر با حتی باران آب شد خواهد که سبب

آب استفاده از سهم تبخیر را افزایش و  مدیریت روان .نماید پیدا افزایش( آب روان ضریب افزایش) رسد می محصول

ظرفیت  بارش، پراکنش و مدت آب عواملی مانند شدت، روان نماید. در مدیریت آب سبز را فراهم میمدیریت واقعی از 

 و گیاهی پوشش اولیه، رطوبت سطحی، حاصلخیزی خاک وضعیت یا توپوگرافی زمین، شیب خاک، نگهداری آب در

 (. 52مورد بررسی و مدنظر قرار گیرند )شکل  باید کاشت آرایش



52 

 

 
 آب  مدیریت رواناهمیت  -14شکل 

 نیاز: صورت در تکمیلی آبیاری 

 دارویی گیاهان و باغ احداث الینفک و ثابت جزء عنوان به تکمیلی آبیاری برنامه که است این بر تالش و سعی تمام

 شود عمل نحوی به باید. گیرد قرار استفاده مورد بارش بدون مزمن های بازه و اضطرار شرایط در صرفاً و قرار نگرفته دیم

در  آب ظرفیت افزایش و تبخیر مدیریت بستر،مهندسی  ،آب مدیریت روان ها، ایجاد سامانه به مربوط تمهیدات با که

 عموماً دیم های باغ در درخت استقرار از پس .گردد فراهم( زایشی و رویشی) نمو و رشد برای مناسب شرایط خاک،

ریزی شده،  نیست. درختان پس از کاشت و تطابق با شرایط اقلیمی که از ابتدای رشد برنامه تکمیلی آبیاری به نیاز دیگر

ها مانند بادام با  اما در برخی گونه ،د که دیگر نیازی به آبیاری تکمیلی نیستننمای را تنظیم می خودنحوی رشد رویشی  به

( که در نیمه دوم مرداد ماه و flower induction and developmentانگیزی و تکامل جوانه گل ) توجه به فنولوژی گل

ای و الگوی  شرطی که سیستم ریشه ی تکمیلی )بهافزایش وزن جنین با آبیاردلیل  بهو همچنین  دهد رخ میشهریور ماه 

متر مکعب آبیاری انجام  566حتی با تانکر آب هم تا  شود. از آبیاری تکمیلی استفاده می ،رشد رویشی را مختل نکند(

هم خوردن تعادل  (. برای جلوگیری از به51کند )شکل  دهی و تولید محصول را به شرایط آبی نزدیک می ده گلش

 ها قرار گیرد. از طریق فیلترهای شنی باشد که آب مستقیماً در اختیار ریشه بایدآبیاری تکمیلی  ،رویشی
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 (www.fruitandnuteducation.ucdavis.edu) مراحل رشد و نمو میوه بادام – 15شکل 

 نفتی: غیر پوششی های و استفاده از مالچ تبخیر کاهش عملیات 

 گریز آب شامل؛( مالچ) پوششی مواد از استفاده طریق از کاشت های چاله سطح از تبخیر میزان روند کاهش

 با پالستیک (. قراردادن56در کشت دیم توصیه شده است )شکل  ... و، فرش سنگ سیمان، شن، ماسه، ،(سیلیکون)

 رشد مانع کاشت، اول های درسال آب نگهداری حفظ بر اثر ضمن کاشت، هنگام در نفوذ منطقه از تر بزرگ قطری

 شود: شود. برای این کار به شرح زیر اقدام می می نیز هرز های علف

 تنظیم سطح پالستیک (5

 شتر از چاله کاشت و یا منطقه نفوذ یبرش پالستیک با ابعاد ب (3

 جهت استقرار آن در دور یقه نهالایجاد یک شیار  (9

 برگرداندن لبه پالستیک به سمت زیرین  (2

ای در زیر پالستیک و در  متر برای کاهش ایجاد حالت گلخانه سانتی 56پرکردن روی پالستیک تا بیش از  (1

 پوششی  مالچ امکان استفاده از یک نوعصورت 
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 عملیات کاهش تبخیر با استفاده از مالچ سنگی -16شکل 

 نفوذ: حوضه آب روان کاهش و نفوذپذیری افزایش های روش 

 یکدی. داد افزایدش درخدت تداج محددوده در نگهدداری آب را قابلیدت و خداک نفوذپذیدری بایدد دیدم کشدت در

 از پدس کده اسدت ناحیده ایدن در شدنی فیلتدر ایجداد نهدال، کاشدت منطقده در نفوذپذیدری هدای افزایدش روش از

 لولده از اسدتفاده بدا فیلتدر ایدن. رسداند مدی گیداه ریشده منطقده بده سدرعت بده را های تکمیلی، آب یدا آبیاری هدا بدارش

 لولده چالده، پرکدردن از پدس کده صدورت ایدن بده شدود؛ مدی ایجداد نهدال غدرس زمدان در پرکدردن شدن و پولیدکا

. (57شدود )شکل  مدی تعبیده کاشدت، گدودال در شدنی فیلتدر یدک ترتیدب بدیدن و کنندد مدی خدارج خداک از را پولیدکا

گیرد.  در این روش پس از هر بار آبیاری تکمیلی یا بارش، آب به سرعت و با کمترین زمان در دسترس ریشه قرار می

 بندی ماسه را هم در این روش در دستور کار قرار داد. نهتوان ترتیب دا می

 

 

 آب منظور افزایش نفوذپذیری خاک و کاهش روان ایجاد فیلتر شنی در اطراف نهال به -17شکل 
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 انتخاب رقم، پایه و سیستم کاشت و پرورش 

همین دلیل، الفبای باغبانی رقم  بهترین فاکتور در اقتصادی یا غیر اقتصادی شدن یک محصول نوع رقم باشد  شاید مهم

های تحقیقات کشاورزی دولتی و خصوصی در دنیا اصالح  ها و سیستم و پایه است. از وظایف اصلی مؤسسات، دانشگاه

رسد و هر ساله  های اصالح ارقام در برخی کشورهای پیشرفته به بیش از یک قرن می باشد. برنامه و معرفی ارقام جدید می

غیر  ،های زیستی نیا در محصوالت مختلف کشاورزی با اهداف مختلف کمی، کیفی، تحمل به تنشصدها رقم در د

ترتیب اهمیت انگور، بادام و انجیر هستند )آمارنامه وزارت  شوند. محصوالت عمده دیم کشور به زیستی و... معرفی می

جود دارند که دارای خصوصیات بارزی های بومی بسیار ارزشمندی و (. در انگور ارقام و کلون5997جهاد کشاورزی، 

خوری مطرح  ، کنسانتره و آب غوره( و تازهوه)آب می در تحمل به خشکی هستند. این ارقام با اهداف خشکباری، صنعتی

رسد. اما این  تنوع ارقام بومی برای توسعه این محصول درشرایط دیم کافی به نظر می ،دلیل گستردگی کشور هستند. به

دانه  دانه یا نرم خوری نیاز به ارقام بی برای اهداف تازه ،ها نباشد بنابراین ر بوده و شاید مورد پسند برخی ذائقهدا ارقام دانه

های تحقیقاتی اصالح ارقام دیم قرار گیرد. بسیاری از ارقام لطیف و  در برنامه وجود دارد که باید)استنواسپرموکارپ( 

  ام پر رشد و متحمل مانند رشه و یا دیوانه پیوند زد.توان روی ارق خوری را می حساس برای تازه

 متداول در ایران: های دیم گونه  

 انگور: *

 ارقام سیاه سردشت ، شایانی، مام برایمه، سرقوله ، خوشناو   استان آذربابجان غربی: -5

 پستان، عسگری میشارقام رجبی ، سیاه شیراز،  استان کهگیلویه و بویر احمد: -3

  ارقام رشه و خشناو استان کردستان: -9

گهی و گورکش و سدمرقندی نیدز در برخدی نقداط کشدت      )ارقام  ارقام عسگری، یاقوتی و لرکش استان فارس: -2

 شوند( می

  استان خراسان: دیوانه کاشمر -1

، شداهانی  چفته )بسیار مقاوم( ، مالیی و سیاه انگور )با مقاومدت متوسدط(   ارقام مقاوم به خشکی در استان قزوین: -6

   کاربرد در باغستان سنتی دیم(قزوین )پر

 :بادام *

. معرفی نشده اسدت دیم کشت برای  یخاص هنوز رقمدر بادام متأسفانه با وجود تنوع ارقامی که در کشور وجود دارد 

بادام گونه متحمل به خشکی است و شاخص اصلی انتخاب و معرفی ارقام در کشور طی دو تا سه دهه گذشته دیرگلدی و  

امدا از   ،اندد  همین دلیل و با همین شاخص ارقام شرایط آبی بدرای دیدم هدم توصدیه شدده      بهاره بوده است، بهفرار از سرمای 
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ژنوتید  و رقدم بدا     56باشد. هم اکندون   ضروریات توسعه بادام دیم پرداختن به ارزیابی سازگاری ارقام در شرایط دیم می

هدایی جهدت    اند که نیاز بده اجدرای پدایلوت    ده شدهتوجه به خصوصیات مرفولوژیک برای شرایط دیم مناسب تشخیص دا

 باشد.  ها می ارزیابی آن

تدوان   های اراضی شیبدار رایج است و می پایه بادام تلخ متحمل به خشکی، آهک و سنگالخ است که عموماً در خاک

ان و  ف و جدی ا هدای جدی   هدای بدذری هیبریددهای بدین گونده      امدا ارزیدابی پایده    یه مناسبی است،گفت در شرایط حاضر پا

ای در توسدعه ایدن محصدول     هدای تدازه   گشا باشد و فرصدت  تواند راه هیبریدهای تولیدی مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی می

 1 شداهرود  ،(فرادوئل)  7 شاهرود ،6 شاهرود آذر، ،(التر نپلوس) یلدا شکوفه، ایجاد نماید. ارقام توصیه شده شامل؛ سهند،

سدوپرنوا   و تونو ،35 شاهرود ،(تامسون) 59 شاهرود ،(فرانیس) 53 شاهرود ،(میشن/ زاستک) 56 شاهرود ،(کریستومورتو)

 باشند. می

در شدرایط   هدا  آن سازگاری باید و ارقام فوق که امیدبخش های ژنوتی  آیدین و و صبا اسکندر، آراز، جدید ارقام :توجه

 .شود بررسیبا حساسیت  دیم

 انجیر دیم *

ویدژه رقدم سدبز اسدتهبان      دو رقم سبز استهبان و پیوس از نظدر کمدی و کیفدی بده     ،)استهبان(در انجیر دیم گروه ازمیرنا 

کیلدوگرم در   916باشدد کده بدا میدانگین حددود       ال است و از اقالم صادراتی و از محصوالت بسیار اقتصادی دیدم مدی   ایده

هشدتاد میلیدون تومدان ناخدالص از هدر       هکتار با میانگین قیمت بیش از هشتاد هزار تومان فروش هر کیلو درآمدی بدال  بدر  

های پایین داشت، حاشیه سود بسیار  دلیل هزینه . در باغداری دیم به(5999)بر اساس قیمت پایه سال  شود هکتار حاصل می

های آبی است. وجود ایستگاه تحقیقات انجیدر اسدتهبان و دانشدگاه شدیراز باعد  شدده تحقیقدات و مسدتندات          باالتر از باغ

 برنامه های اصالح پایه برای انجیر دیم نیز پیشرفت داشته است.   ،که طوری صوص این محصول مناسب باشد بهعلمی در خ

 ها سایر گونه *

سایر محصوالت باغبانی دیم شامل؛ فندق، زرشک، عناب، گل محمدی، سنجد، زیتون، تمشک، چای و غیره نیازمند 

 باشند. ها در شرایط دیم می ارقام و پایه ها، وتی ژن های منسجم تحقیقاتی برای ارزیابی سازگاری برنامه
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 کارگیری دستورالعمل فنی  نتایج به 

ها، نظارت، منابع مالی و  این دستورالعمل فنی حاوی نکات کلیدی ساختار و ساز وکار اجرایی، الزامات، کارگروه

کنی، آرایش کاشت، مهندسی بستر،  عنوان زیر ساخت اصلی، چاله نکات فنی بسیار مهمی از ایجاد استحصال آب، به

کارگیری این  باشد. با به ها می میلی و در نهایت ارقام و پایهآب، آبیاری تک ترکیبات بستر، مدیریت تبخیر و تعرق و روان

( و به تبع آن 51نکات فنی و اجرایی، روند توسعه باغبانی دیم تسریع و میانگین عملکرد ارتقاء خواهد یافت )شکل 

 درآمد ناخالص و سود خالص از هر هکتار باغ دیم افزایش محسوس خواهد داشت. 

 

 

 
 با انجام عملیات حداقلی دستورالعمل بینی پیشوضع موجود و عملکرد در باغداری دیم  -11شکل 

پذیر بودن احداث باغ دیم منجر به ایجاد اشتغال پایدار و ماندگاری روستاییان در مراکز تولید خواهد شد. در  توجیه

میلیون تومان در  59بین  5999های سال  ا قیمتشرایط موجود با میانگین عملکردها، درآمد ناخالص هر هکتار باغ دیم ب

باشد و در اقلیم پرباران گیالن و مازندران برای  ای( می های مدیترانه میلیون تومان در انجیر دیم )در اقلیم 71زیتون دیم تا 

ارکشت دیم گرددکه یک تا سه هکت میلیون تومان می 566میلیون تا بیش از  13محصوالت گردو و انار این عدد بال  بر 

میلیون  526میلیون تا  51دهد و با رعایت اصول فنی، درآمد ناخالص از حداقل  کفاف تأمین زندگی یک خانوار را می

 (. 36و  59های  )شکل گردد تومان در سال در هکتار بال  می
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 در شرایط موجود میزان درآمد و سود خالص محصوالت دیم-19شکل 

 

 با انجام عملیات اصالحی بینی یششرایط موجود و پ داری دیمدر باغکل درآمد  -21شکل 
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  تحقیقات در باغداری دیم نقشبیشتر پیشنهادات در راستای اثربخشی 

 ها برای محصوالت مهم دیم های مختلف استان هایی در اقلیم ایجاد پایلوت -5

 ها باشد. ها در اراضی شخصی متقاضیان و با مدیریت و مشارکت آن پایلوت -3

 ها عملیاتی شود. های مرتبط در پایلوت های تحقیقاتی کشور با مشارکت مؤسسه کلیه نکات فنی، علمی و داشته -9

در باغداری دیم، تولید نهال پیوندی ارقام انگور متحمل به خشکی روی  مقاوم به خشکیهای  با توجه به ضرورت پایه -2

 و چفته قزوین مورد ارزیابی قرار گیرد. های پر رشد مانند رشه کردستان، دیوانه خراسان پایه

شوند، مانند انجیر، فندق، انار، زرشدک و عنداب    های دیم که با قلمه یا پاجوش تکثیر می تولید نهال پیوندی سایر گونه -1

 مناسب مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد.یا رویشی های بذری  با انتخاب پایه

 برای باغات انگور دیم مورد ارزیابی قرار گیرد.سیستم رو سیمی کوتاه با دو ردیف سیم  -6

هدا   های مهم مانند بادام و همچنین سدایر گونده   ارزیابی سازگاری و انتخاب ارقام برای مناطق مختلف کشور برای گونه -7

 در دستور کار محققین قرار گیرد.

 ری و رصد شود.ترین بخش هر برنامه موفق است که درطرح با جدیت پیگی آموزش و ترویج اساسی -1

شدوند و متأسدفانه موجدب     آوری مدی  های فصلی محلی که از طبیعت طی فصل بهدار جمدع   های سبزی اهلی کردن گونه -9

 نژادی مؤسسه قرار گیرد. های به گردند، در برنامه فرسایش ژنتیکی می

 راه اندازی بخش تحقیقات باغبانی دیم در مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور -56
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 نهال چاله در خاک پروفیل رطوبتی تغییرات بر باران آب استحصال های سامانه تأثیر. 5996 آقارضی، ح.الف.ن.،  دل، خرم گنجی ز.، بیرانوند،

 .21-12(: 32) 55 ایران، آب پژوهش مجله بادام،

موسسه ترویج و آموزش کشاوری، قابل دسترسی در تاالر کاری دیم، گام به گام با باغدار )دستنامه(. انتشارات  . بادام5991پیرخضری، م. 

 ترویج، نشر آموزش کشاورزی.

وند، ش.الف.، جعفرآقایی، م.، پیرایش، ع.، رهنمون، ع.، رضایی، ر.، محمودزاده، ح.، کرمی، ف.، سرسیفی، م.، غالمی،  پیرخضری، م.، حاجی

های مرزی جهت  ش نهایی پروژه مطالعه اراضی تحت پوشش رودخانه. گزار5991ر.، شفیعی زرگر، ع.، حسنی، د.، اسماعیلی، الف.  

 . سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی.62-73-99-619-965296ارائه الگوی کشت درختان میوه. شماره 

یج و آموزش های دیم. انتشارات موسسه ترو . راهنمای فنی و کاربردی احداث باغ5997توکلی، ع.ر.، کاووسی، ب.، حاجی وند ، ش. 

 کشاوری، قابل دسترسی در تاالر ترویج، نشر آموزش کشاورزی.

 با خاک فرسایش سازی کمینه منظور به آبخیز های حوزه در اراضی کاربری سازی بهینه. 5911. کامی، د نیک ،.ر.ح.صادقی، س ،.خ جلیلی،

-36 (:2) 56 طبیعی، منابع و کشاورزی فنون و علوم ،(کرمانشاه استان بریموند آبخیز حوضه موردی مطالعه) خطی ریزی برنامه از استفاده

51. 

 آبخیزداری سراسری کنفرانس دومین خاک، رطوبت حفظ و آب روان کنترل در بانکت تأثیر .5912 عطاپورفرد، ع. کرمی، س.ع.، م.، حسینی،

-https://www.civilica.com/Paper-WATERSHED02 ایران، آب و آبیاری مهندسی انجمن کرمان، خاک، و آب منابع مدیریت و

WATERSHED02_006.html 

 سراسری کنفرانس دومین دار، شیب اراضی در دیم باغات تولید در باران آبگیر سطوح های سیستم نقش .5919 شاهینی، غ. م.، روغنی،

-https://www.civilica.com/Paper آب، و آبیاری مهندسی انجمن کرمان، باهنر شهید دانشگاه کرمان، آب، منابع جامع مدیریت

NCUIMWR02-NCUIMWR02_215.html 

 ورزیکشا هنشکددا ، AGدد391-51 رهمادش. انیری اها شتد در رانبا آب آوری جمع تتحقیقا وژهپر نهایی ارشگز. 5965. ع اه،سپاسخو

 ازشیره نشگادا

 و خاک رطوبت افزایش در باران آبگیر سطوح های سامانه تأثیر .5996. د نژاد، نیک ک.، مغانلو، مهرورز یاراحمدی، ج.، م.الف.،، زاده، صادق

 .59-31(:5) 1. باران آبگیر سطوح های سامانه تبریز، علی بن عون در سنجد نهال رشد

پسته،  نهال رشد و خاک رطوبت افزایش در باران آب استحصال های روش ارزیابی. 5993 حقی، د.، نیشابوری، م.ر. زاده، م.الف.، زارع صادق

 .369-352(: 2) 39 خاک، و آب دانش نشریه

. گزارش نهایی برآورد تبخیر و تعرق 5997وند، ش.الف.، مستشاری محصص، م.، اکبری، م.، محمدخانی، م.  یوسف گمرکچی، الف.، حاجی

. سازمان تحقیقات، آموزش و 2-15-52-93515. شماره SEBALای و الگوریتم  باغات سنتی شهر قزوین با استفاده از تصاویر ماهواره

 ترویج کشاورزی.

Domene Miguel, A., Solé-Benet, A., Yolanda, C. 2018. Water harvesting techniques based on terrain 

modification enhance vegetation survival in dryland restoration. Catena, 167: 319-326. 
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