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لزوم توجه جدی به »دیم زارها« در تولید علوفه و گیاهان دارویی
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مقدمه 
وجود دیم زارهای کم بازده، پر شیب و رها شده، در سطح اکوسیستم  های 
مراتع  بهترین  از  که سطح وسیعی  است  این موضوع  یادآور  مرتعی، 
به  طبیعی،  عرصه های  از  کشاورزی  اراضی  توسعه  در نتیجه  کشور، 
بهانه خود کفایی در تولید دیم محصوالت استراتژیک )به  ویژه گندم(، 

از  همیشه  برای  را  پتانسیل خود 
کانون های  به  و  داده  اند  دست 
شده  اند  تبدیل  فرسایش  اصلی 
رواناب  تشکیل  به  منجر  که 
آن،  به  دنبال  و  سیالب  و 
سدها  پشت  در  رسوب گذاری 
کانون  های  به    عنوان  دشت ها،  و 
تولید گرد و غبار خواهند شد. 
همچنین، راه برای نفوذ تعدادی 
بیگانه  اجتماعات  اعضای  از 
مزرعه  رست  گیاهی  )مهاجم( 
گونه  های  نظیر  خرابه  رست  و 
 ،)Alhagi spp.( خارشتر 

 ،)Hultemia persica( ورک
 ،)Gundelia spp.( کنگر 
Cartha� وحشی  )گلرنگ 

 ،)mus oxyacantha
و   Cirsium arvense
که   ،Euphorbia spp.

گیاهی  ترکیب  به  دارند،  کمی  به نسبت  اکولوژیکی  نیازهای 
مراتع، فراهم شده و تنوع و غنای گونه  های بومی، به مخاطره 
افتاده است. به   همین ترتیب، بسیاری از گونه  های اولیه، از نظر 
زمینه  و  رفته  اند  بین  از  به  طور کلی  یا  یافته،  کاهش  تعداد، 

فراهم شده  و سمی  گونه  های خشکی پسند  ، خشبی  برای جایگزینی 
طبیعت،  در  انسان  مخرب  فعالیت  های  اثر  در  به  عبارت دیگر،  است. 
گیاهانی  چیرگی  باعث  گونه    ها،  )سلکسیون(  طبیعی  انتخاب  فشار 
با خصوصیات مرفولوژیکی و بیوشیمیایی می  شود که انسان و دام، 
تمایلی نسبت به همه یا بیشتر آنها 
ندارند و راهکاری نیز برای مبارزه 

با آنها، اندیشیده نشده است.
از سوی دیگر، حدود 90 میلیون 
از  55درصد(  )معادل  هکتار 
سرزمین ایران، تحت سیطره اقلیم 
باریکه  جز  به  که  است  بیابانی 
ایران،  نقاط  بقیه  کشور،  شمال 
نیمه     خشک  و  خشک  اقلیم  در 
مناطقی  چنین  در  دارد.  قرار 
که تغییرپذیری بارندگی، صفت 
آب و هوایی  پدیده  های  غالب 
نیز  اقلیم  تغییر  پدیده  است، 
و  افزوده  اوضاع  وخامت  بر 
درجه   حرارت  افزایش  سبب 
و تشدید شرایط خشک سالی، 
بارندگی  متداول  الگوی  تغییر 
است.  شده  آن  بی  ثباتی  و 
عملیات  وضعیتی،  چنین  در 
یک  اقتصادی،  و  محیط   زیست  اکولوژی،  دید  از  دیم کاری 
عملیات کشاورزی ناپایدار محسوب می  شود. زیرا، تولید در 
زراعت   دیم، شرایط ثابتی ندارد و تحت تأثیر میزان و الگوی 
بارندگی   ساالنه است. همچنین با توجه به پایین   بودن تولید 

شکل 1- شخم رویشگاه  های مرتعی و تبدیل آن به دیم کاری غالت )اردیبهشت 
ماه 1399، منطقه خورکالت، خراسان رضوی( )عکس از معتمدی(

همانگونه که در تصویر مشاهده می  شود؛ افق سطحی خاک، بر اثر فرسایش، از 
بین رفته و الیه زیرین که دارای مواد آلی کمتری می  باشد، در معرض فرسایش 
قرار گرفته است. طبیعتا بعد از یک یا دو فصل، محدوده شخم خورده، به  واسطه 
اینکه از نظر دیم کاری غالت، صرفه اقتصادی ندارد؛ همانند اراضی باال دست 

تصویر، به دیم زار رها شده، تبدیل خواهد شد.
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باید  بنابراین،  است.  کرده  ورود  موضوع،  این  به  جدی،  به  طور  نیز 
ضمن نگاه محیط  زیستی به دیم زارها و برجسته کردن اهداف مرتبط با 
دیم کاری، وزارت جهاد کشاورزی را در ساماندهی و تغییر رویکرد در 
زارعت   دیم، یاری کرد. به  طور واضح، باید به این سؤال، پاسخ داده شود: 
رویکرد مرتبط با زراعت دیم در ایران چگونه باید باشد که در آن به هر 
سه جنبه اکولوژیکی، محیط  زیستی و اقتصادی- اجتماعی، توجه شود؟

مراتع  و  جنگلها  تحقیقات  مؤسسه  راهبردی  در شورای  خوشبختانه، 
کشور و در کارگروه »تولید علوفه و گیاهان دارویی در دیم زارها« با 
مشارکت بخش اجرا و آموزش، زمینه این تغییر رویکرد، فراهم شده 
گفتمان    های  اول،  گام  در  علمی،  منابع  و  اسناد  از  استفاده  با  و  است 
راهبردی با نگرش اکوسیستمی و اکولوژی سیمای سرزمین در خصوص 
در  مؤثر  شاخص  های  و  معیارها  و  دیم زارها  طبقه  بندی  و  تعاریف 
دیم کاری گونه  های علوفه  ای و گیاهان دارویی، انجام و بر مبنای آن، 
سیمای کلی دیم زارهای کشور، از منظر ویژگی   های اقلیمی، توپوگرافی 
و خاکی، مشخص شده است و مکان  های مساعد برای دیم کاری متداول 

میانگین  بودن ظرفیت فرسایش    آبی و خاکی،  باال  در واحد   سطح و 
فرسایش حاصل از زراعت   دیم، بسیار باال است.

نوع گیاهان در زراعت   دیم، فصلی، یک ساله و به  طور   کلی غالت است و 
بر خالف تأکیدهای   علمی و مدیریتی، بخش زیادی از مزارع دیم کشور، 
در اراضی با شیب باالی 8 تا 12 درصد )حداکثر کالس شیب پیشنهادی 
برای زراعت دیم( قرار دارند و عملیات شخم  زنی نیز در جهت   شیب، 
و شخم  کاشت  نوع  یک ساله   بودن  و  فصلی  بنابراین،  می شود.  انجام 
در جهت   شیب، باعث می  شود در بیشتر فصول سال، اراضی عاری از 
پوشش باشند. به   همین دلیل، در فصل بارندگی، خاک اراضی به  شدت 
شسته و از دسترس خارج می  شود. از این رو، ساماندهی و تغییر رویکرد 
در زارعت   دیم، از نیازهای اولیه تمرین کشاورزی پایدار در ایران است.

حقابه  کاهش  بحث  کشور،  در  آب  بحران  به  واسطه  حاضر،  حال  در 
تولید  برای  اساس،  همین  بر  و  است  مطرح  به  شدت  نیز  کشاورزی 
محصوالت استراتژیک و ایجاد امنیت غذایی، »دیم زارها« به  عنوان یکی 
از ظرفیت های تولید در کشور، مطرح هستند و وزارت جهاد کشاورزی 

شکل 2-تبدیل ذخیرگاه  های جنگلی به دیم زار )خردادماه 1396، مهاباد، آذربایجان غربی( )عکس از معتمدی(
پایه  های درختی مشاهده شده در تصویر؛ درختان گالبی وحشی می  باشد که در گذشته از تراکم )تعداد پایه در هکتار( بیشتری نیز برخوردار بوده  اند.
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ماندابی  اکوسیستم  های  شنی(،  )تپه  های  ماسه  زارها  )بدلندها(،  مارنی 
)وتلندها( و خرد اکوسیستم  های مرتبط با آنها است. این موضوع در 
شرایطی است که هر کدام از این اکوسیستم  ها، با توجه به گستردگی 
و گوناگونی، ازنظر اکولوژیکی و زیست    جغرافیایی و حقوقی، دارای 
دارای  به  عبارت دیگر،  هستند،  مختلفی  طبقه  بندی  های  و  تعاریف 
هویتی مستقل با خاستگاه اکولوژیکی و رویشگاهی متفاوتی هستند 
که برداشت و تعریف ناقص از این موضوع، سبب غفلت در شناخت 
بایر  زمین  های  مراتع،  از این رو،  است.  اکوسیستم ها شده  این  درست 
بی مصرف و منبع ذخیره زمین برای توسعه آینده، تلقی و به   راحتی، 
تبدیل به دیم  زار می  شوند که با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی 
و به  ویژه وضعیت خشک سالی و ترسالی در سال های مختلف، این 
روند، شدت و ضعف دارد )معتمدی و همکاران، 1399؛ معتمدی و 

همکاران، 1400(.
سیمای  اکولوژی  و  اکوسیستمی  نگرش  با  که  است  الزم  اگرچه 
سرزمین، در معیارها و شاخص های دیم کاری، تجدید نظر شود و 
تعریف جدیدی از »دیم کاری« و »دیم زار«، با رویکرد حفاظتی و 
احیای عرصه  های مرتعی و نه رویکرد بهره  برداری، ارائه شود، ولی 
مطابق با »دستورالعمل تبدیل دیم زارهای کم  بازده و پر شیب به مراتع 
دست کاشت« )مهندسان مشاور پایداری طبیعت و منابع، 1387(، 
دیم زارهای واقع در عرصه  های مرتعی در سه طبقه زیر قرار دارند:

الف( دیم زارهای کم   بازده: دیم زارهایی که در آنها ارزش تولیدات 
یا  است  درآمد  از  بیشتر  تولید،  هزینه  و  پایین  غالت،  ساالنه 
از  کمتر  تولیدات ساالنه غالت،  متوسط  آنها،  در  که  دیم زارهایی 
کشور  دیم زارهای  در  غالت  درازمدت  تولید  متوسط  75درصد 

است.
از  باالتر  عمومی  با شیب  دیم زارهایی  پرشیب:  دیم زارهای  ب( 
کشاورزی  ماشین  آالت  کاربرد  لحاظ  از  به  ویژه  که  15درصد 

با محدودیت مواجه هستند. و عملیات زراعی، 
ج( دیم زارهای رهاشده: مزارع غالت یا حبوبات دیم که به 
فرسایش  معرض  در  آن  سطحی  خاک  و  رها  متعدد،    دالیل 

آبی و بادی قرار گرفته است.
رویکرد  با  نیز  یادشده  طبقه  بندی  های  از  شده  ارائه  تعاریف 
صحیح  چندان  که  است  اراضی  این گونه  از  »بهره  برداری« 
نگرش  در  جدی  تغییر  به  نیاز  اساس،  همین  بر  نیست. 
مراکز تحقیقاتی، آموزشی و اجرایی، به دیم و ارائه تعاریف 
جدیدی از »دیم کاری« و »دیم زار« و طبقه  بندی  های مرتبط 
سیمای  اکولوژی  با  مطابق  که  است  الزم  و  است  آنها  با 
متداول  دیم کاری  نامناسب  و  مناسب  عرصه  های  سرزمین، 
یک ساله  علوفه  ای  گیاهان  و  حبوبات  غالت،  )زراعت 
نامناسب که شامل  برای عرصه  های  دیم(، مشخص شود و 
دیم کاری  هستند،  رها شده  و  پر شیب  کم بازده،  دیم زارهای 
گیاهان علوفه  ای و گیاهان دارویی چندساله، پیشنهاد شود 
از  هم  و  سرزمین  تخریب  از  جلوگیری  لحاظ  از  هم  که 

است. مقرون به صرفه  اقتصادی،  و  اکولوژیکی  لحاظ 

)زراعت غالت، حبوبات و گیاهان علوفه  ای یک ساله دیم(، همچنین 
رویکرد  با  که  احیا  نیازمند  رها شده  و  پر شیب  کم   بازده،  دیم زارهای 
اکولوژیکی، محیط  زیستی و اقتصادی- اجتماعی، الزم است به تولید 
معرفی  شوند،  داده  اختصاص  دیم  چند ساله  دارویی  گیاهان  و  علوفه 
شده است. بر همین اساس، سیاست  ها و برنامه   های کالن تولید علوفه 
و گیاهان دارویی در دیم زارها، ساز و کار، اجرایی کردن و نظارت بر 
اجرای آن، در چهارچوب سند راهبردی »تولید علوفه و گیاهان دارویی 

در دیم زارها« ارائه شده است.
انتظار بر این است که برای اجرای این برنامه، اقدامات مؤثر علمی و 
گسترده  ای برای »حفاظت«، »احیا« و »بهره  برداری« از اکوسیستم  های 
مرتعی، به  عنوان سه مؤلفه رویکردی مرتبط با مدیریت مراتع، به مرحله 
اجرا در آید و توسعه اراضی کشاورزی از عرصه های طبیعی و به  طور کلی، 
تالش دولت برای ایجاد امنیت     غذایی از طریق توسعه باغ های دیم در 
اراضی شیب  دار، تولید غالت دیم در دیم زارهای مشتق شده از مراتع و 
برداشت گیاهان دارویی از عرصه  های مرتعی به  منظور توسعه صادرات 
به عنوان  مراتع  تصمیم  گیری  ها،  در  و  شود  متوقف  واردات  کاهش  و 
زمین  های بایر بی مصرف و منبع ذخیره زمین برای توسعه آینده، تلقی 

نشوند.

مفاهیمومهمترینچالشهایدیمکاری
در واقع دیمزارهای از موجود طبقهبندی و تعاریف الف(

عرصههایمرتعی
در منابع مرتبط با زراعت و به  ویژه زراعت غالت، »دیم کاری« به معنی 
و  باران، رشد  با آب  که  اطالق شده  به زراعتی  آبیاری،  بدون  کشت 
نمو کند )رستگار، 1372(. در این ارتباط، رویکرد مرتبط با دیم کاری، 
رویکرد بهره  برداری حداکثری از اراضی، بدون هیچ گونه نهاده اولیه و 

عملیات مراقبتی است.
در تعریف ارائه شده، به معیارها و شاخص  های مرتبط با دیم کاری، کمتر 
توجه شده است. برای مثال، به میانگین و دامنه بارندگی و در مقیاس 
کلی  تر، به اقلیم منطقه، توجه نشده است، از این رو، شاهد تخریب مراتع 
و توسعه کشت دیم، در اکثر مناطق کشور هستیم. ضمن اینکه، به نوع 
واحد اراضی و حداکثر و حداقل شیب زمین برای دیم کاری، کمتر توجه 
شده است. بر همین اساس، برداشت درستی از این تعریف نشده است، 
در نتیجه، بدون توجه به معیارها و شاخص های مرتبط با دیم کاری، همه 
عرصه  های مرتعی واقع در مناطق خشک و نیمه   خشک و مرطوب و 
نیمه   مرطوب، با تفاوت  های فاحش توپوگرافی و خاک، تغییر کاربری 

داده و به »دیم زار« تبدیل شده  اند.
تاکنون در ایران، برای »دیم زار«، چه از نظر حقوقی و چه از نظر علمی، 
تعریف جامعی ارائه نشده است و ضابطه  ای نیز برای جلوگیری از تغییر 
کاربری اراضی مرتعی به دیم زار وجود ندارد. همین موضوع نیز به  طور 

مشهود  تری برای مراتع، صادق است.
در مطالعات مرتع داری در ایران، »مرتع«، عنوان ناقصی بر مجموعه ای 
از اکوسیستم های کالن شامل، اکوسیستم  های شبه ساوان، شور روی ها، 
درمنه زارها، گون زارها، اکوسیستم های آلپی و شبه  آلپی، اکوسیستم  های 
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و پرشیب کمبازده، دیمزارهای تبدیل لزوم ب(  
رهاشدهبهمراتعدستکاشت

بنابر اصول توسعه پایدار، باید از اراضی و منابع، براساس توان 
و  قربانی  1371؛  )رستگار،  شود  استفاده  سرزمین  اکولوژیکی 
بی توجهی  همکاران، 2009(.  و   Saeidian همکاران، 1386؛ 

به:
الف- قابلیت  ها و پتانسیل  های اقلیمی، خاکی و فیزیوگرافی اراضی،

ب- تخریب پوشش گیاهی،
به دیم زارهای کم بازده و  تبدیل اراضی مرتعی  تغییر کاربری و  ج- 

رها شده
و د- رعایت نکردن اصول عملیات زراعی در این اراضی،

سبب بروز و تشدید هدررفت رواناب سطحی، فرسایش خاک، کاهش 
توان اراضی و در نهایت، کاهش توجیه اقتصادی فعالیت   های مختلف 
در سطح این اراضی شده است )قربانی و همکاران، 1386؛ قربانی و 
همکاران، 1387؛ Saeidian و همکاران، 2009(. این گونه مدیریت 
ایران، سبب شده میزان فرسایش خاک در مقام مقایسه،  اراضی در 
بیش از 35 برابر استرالیا، 20 برابر اروپا، 12 برابر آمریکای شمالی، 
10 برابر آمریکای جنوبی و 2/6 برابر آسیا باشد، یا تعداد وقوع سیل 
در کشور نسبت به دهه 1330، حدود 10 برابر افزایش داشته باشد 

)عصاره و سیداخالقی، 1388؛ اسمعلی عوری و عبدالهی، 1389(.
یکی از پدیده  های بهره برداری اشتباه، تغییر کاربری و تبدیل نامناسب 
عرصه  های مرتعی، به ویژه در شیب  های تند، به دیم زار بوده است که 
در نتیجه آن، روزانه از توان اکولوژیکی این سرزمین، کاسته شده است 
)رستگار، 1371؛ مهندسین مشاور پایداری طبیعت و منابع، 1387؛ 

فرجی و همکاران، 1388(.
این موضوع، در حال حاضر، به یک دغدغه ملی تبدیل شده است. 
مؤسسات  پژوهشی  اولویت های  از  یکی  امروزه،  که  به  گونه  ای 
تحقیقاتی، بررسی و مقایسه اقتصادی تولید غالت دیم با تولید علوفه 
و گیاهان دارویی چندساله در دیم زارهای واقع در عرصه  های مرتعی 
و معرفی مناطق مستعد تبدیل دیم زارها به ایجاد مراتع دست کاشت 
است.  چندساله(  دارویی  گیاهان  و  علوفه  ای  گیاهان  )دیم کاری 
تولید  قابلیت  با  مستعد  مناطق  »تعیین  مدل  طراحی  به  عبارت دیگر، 
علوفه و گیاهان دارویی جهت تبدیل دیم زارها«، از اولویت  های مهم، 
در رابطه با تحقق راهبرد افزایش تولید علوفه و گیاهان دارویی در 

مراتع مناطق مختلف آب و هوایی و کاهش فشار بر مراتع است.
به تعبیری 11/7 میلیون هکتار  در حال حاضر، از حدود 12/6 و 
زمره  در  هکتار،  میلیون   5 تا   4 حدود  کشور،  در  موجود  دیم زار 
عرصه  های  در  که  هستند  رها شده  و  پر شیب  کم بازده،  دیم زارهای 
منابع،  و  طبیعت  پایداری  مشاور  )مهندسین  دارند  پراکنش  مرتعی، 
گیاهان  و  علوفه  ای  گیاهان  کشت  به  دیم  زارها  این  تبدیل   .)1387
سو  یک  از  اکولوژیک،  خاص  تطابق  به  دلیل  چندساله،  دارویی 
این  در  اجرایی  قابلیت  نیز  و  اجتماعی  اقتصادی-  انطباق  پذیری  و 
مناطق، از سوی دیگر، به  عنوان یکی از اقدامات ضروری و در عین 

حال پایدار جهت حفظ و بهره  برداری از منابع آب و خاک است.

براساس طرح تعادل دام و مرتع، کل علوفه تولیدی کشور در سال، 
 TDN و کل نیاز علوفه ای، 34/3 میلیون تن TDN 25 میلیون تن
است )سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، 1380؛ مهندسین 
کسری  منابع،  همین  بنابر  منابع، 1387(.  و  طبیعت  پایداری  مشاور 
کمبود  به  عبارت دیگر،  است.   TDN تن  میلیون   9/3 معادل  علوفه 
علوفه در کشور، 27درصد است که باعث فشار بر منابع تولید علوفه 
مانند چرای مفرط از مراتع، پایین بودن عملکرد سرانه دام و درنتیجه 

سود کم پرورش دام می  شود )Arzani و همکاران، 2000(.
تبدیل دیم زارهای کم   بازده، پر شیب و رها   شده به تولید علوفه و گیاهان 
دارویی دیم با ایجاد زمینه مشارکت فعال و آگاهانه بهره  برداران برای 
استقرار و حفظ پوشش گیاهی، نه تنها موجب حفظ پایداری منابع 
پایه آب و خاک شده، بلکه در کنار سایر آثار مطلوب، می  تواند با 
تولید علوفه و گیاهان دارویی، بخش قابل توجهی از این کمبود علوفه 
باشد  داشته  همراه  به  را  مرتع داران  توانمندسازی  و  کند  جبران  را 
بهبود  آن،  به دنبال  و  مراتع کشور  بر  فشار  کاهش  در نتیجه، سبب  و 

وضعیت، گرایش و ظرفیت مراتع کشور شود )قربانی، 1393(.

ج(سابقهاجراییتبدیلدیمزارهایکمبازدهوپرشیببه
مراتعدستکاشت)مرتعکاریگیاهانعلوفهایودارویی(
قدیمی  ترین  »علوفه  کاری«،  و  کشت  نوع  قدیمی  ترین  »دیم کاری«، 
گیاهان  متنوع  ترین  دارویی«،  و  علوفه  ای  »گیاهان  و  زراعت  نوع 
به  صورت  علوفه  تولید  سیاست   بنابراین،  است.  بشر  استفاده  مورد 
یک برنامه در رابطه با کاهش فشار چرای دام بر مراتع، از ابتدای 
 ،)1347 سال  )حدود  مراتع  و  جنگل ها  از  حفاظت  قانون  تدوین 
کشور،  آبخیزداری  و  مراتع  جنگل ها،  سازمان  اصلی  وظایف  جزو 
در  سازمان  این  برنامه  های  از  یکی  به  عنوان  و  می شود  محسوب 
در  اجرا  به  کم،  سطوح  در  و  شده  لحاظ  ساالنه،  موافقت  نامه  های 
آمده است. در مجموع، سابقه اجرایی تعقیب این سیاست در مقاطع 

زمانی ذیل، تقسیم  بندی می شود:
الف- تا قبل از 1357: در این مقطع، با احداث و توسعه ایستگاه  های 
برای  تخفیف  با  علوفه  توزیع  و  تولید  برای  به  ویژه  علوفه  تولید 
دامداران، حدود 51000 هکتار از دیم زارهای کم   بازده، پر شیب و 

رهاشده، به مزراع کشت علوفه دیم، تبدیل شد.
ب- دوره 1358 تا 1364: در این مقطع، کل مساحت دیم زارهای 
کم  بازده، پر شیب و رها شده که به مزارع کشت علوفه دیم تبدیل شد، 

حدود 348630 هکتار بوده است.
و  تهیه  مقاطع،  این  اصلی  شاخص   :1367 تا   1365 دوره  ج- 
به  رها شده  و  پر شیب  کم   بازده،  دیم زارهای  »تبدیل  طرح  تصویب 
ابالغ  و  کشاورزی  عالی  شورای  توسط  دیم«  علوفه  کشت  مزارع 
است.  سازندگی  جهاد  و  کشاورزی  وزارت  های  به  اجرا  برای  آن 
میلیون  این طرح، مقرر شد در مقطع زمانی سه ساله، دو  بر اساس 
 10 صرف  با  کشور  استان   17 در  یادشده،  دیم زارهای  از  هکتار 
میلیارد ریال اعتبار به مزارع کشت علوفه )بیشتر یونجه و اسپرس( 
 237370 معادل  پروژه،  عملکرد  کل  مقطع،  این  در  شود.  تبدیل 



11 طبیعت ایران/ جلد 6، شماره 6، پیاپی 31، بهمن - اسفند  1400

هکتار بوده است.
و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه  برنامه  های  شروع  زمانی  مقطع  د- 

فرهنگی کشور:
 ،1373 سال  در  و  هکتار   319389  :)1368-72( اول  برنامه   -

4146 هکتار
- برنامه دوم )78-1374(: 69874 هکتار

سال  پایان  تا  سوم  برنامه  طول  در   :)1379-83( سوم  برنامه   -
1382، 61460 هکتار

پایان سال 1382، حدود  تا  این پروژه  از آغاز اجرای  به  طور کلی، 
از دیم زارهای کم   بازده، پر شیب و رها شده  1/1295 میلیون هکتار 
پایداری  مشاور  )مهندسان  است  شده  علوفه  کاری  به  تبدیل  کشور، 

طبیعت و منابع، 1387(.
اقدم )1367(،  مرتع )1363(، موسوی  فنی  دفتر  بر اساس مطالعات 
مهندسان  و   )1382( طوافی   ،)1377( معین  الدین   ،)1376( نبیئی 
در  غالت  تولید  متوسط   ،)1387( منابع  و  طبیعت  پایداری  مشاور 
در  کیلوگرم   1000 از  کمتر  دیم کاری،  برای  مساعد  دیم زارهای 
یونجه،  و  اسپرس  نظیر  علوفه  ای  گیاهان  تولید  متوسط  و  هکتار 
مقدار  ارتباط،  این  در  است.  هکتار  در  کیلوگرم   2000 از  بیشتر 
12درصد  از  باالتر  شیب  های  در  واقع  دیم زارهای  در  تولید غالت 

در منطقه طالقان )البرز جنوبی(، کمتر از 150 کیلوگرم در هکتار، 
مقدار  همچنین،   .)1388 همکاران،  و  )فرجی  است  شده  گزارش 
تولید گندم و یونجه دیم در حوزه آبخیز زیلبرچای در غرب کشور، 
شده  بیان  و  گزارش  هکتار،  در  کیلوگرم   2000 و   850 به   ترتیب 
پیدا  اختصاص  یونجه  با  به علوفه  کاری  اراضی،  این  است، چنانچه 
اراضی  این  تولید  کیلوگرم در هکتار،  تنها 2000  احتساب  با  کند، 
برابری گندم  یا 2/4  تا 11110 تن علوفه در کل سطح،  می  تواند 
تولید  متوسط  هکتار  در  کیلوگرم   850 احتساب  )با  وزنی  ازنظر 
فعلی(، افزایش علوفه در واحد سطح را به  دنبال داشته باشد که این 
امر، نه تنها با توجه به افزایش تولید، رفع بخشی از کمبود علوفه و 
درآمد، حائز اهمیت است، بلکه حفظ آب و خاک و استمرار تولید 
به  دنبال خواهد  است،  پایدار  توسعه  مسیر  در  همانا حرکت  که  را، 

داشت )قربانی، 1393(.

د(لزومنقشهسازیدرمقیاسمناسبازتوزیعوپراکنش
مکانیدیمزارها

تحقیقات گسترده  ای در ارتباط با دیم زارها، مسائل و مشکالت آنها 
ملی در چند دهه گذشته در  اولویت  به  توجه  با  نشده است.  انجام 
شیب  های  در  گسترش   یافته  و  رهاشده  کم بازده،  دیم زارهای  تبدیل 

شکل 3- نمای دیگر از تبدیل ذخیرگاه  های جنگلی به دیم زار )خردادماه 1396، مهاباد، آذربایجان غربی( )عکس از معتمدی(
علوفه حاصل، پس از برداشت، جهت تامین نیاز غذایی دام  های اهلی، در فصل زمستان مورد استفاده قرار می   گیرد.

در سال  های پرباران، علوفه تولیدی، در سه مرحله )چین( برداشت می  شود ولی در سال  های کم باران، معموال به یک بار )یک چین( برداشت، بسنده می  شود.
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باال، به عرصه  های طبیعی، علوفه  کاری و کشت گیاهان دارویی، ارائه 
برنامه تبدیل این اراضی در مطالعات مرتع داری، از بدو شروع در کشور، 
بیشتر با نقشه  سازی سنتی و نظر کارشناسان در سطح عرصه، بوده است. 
در کنار این چهارچوب، مطالعاتی نیز برای تعریف چگونگی کار، انجام 

شده است. به عنوان مثال می توان به:
- طرح ضربتی تولید علوفه دیم در اراضی پر شیب و دیم زارهای متروکه 

)دفتر فنی مرتع، 1363(،
- کشت غالت توأم با یونجه دیم در دیم زارها )موسوی اقدم، 1367(،

- مقایسه تولید دیم زارهای کم بازده و رهاشده استان زنجان به مرتع کاری 
)یونجه دیم( و مراتع طبیعی )نبیئی، 1376(،

- تبدیل دیم زارهای کم بازده به مزارع دیم نباتات علوفه  ای )معین  الدین، 
،)1377

شرقی  آذربایجان  در  علوفه  کاری  به  کم   بازده  دیم زارهای  تبدیل   -
)طوافی، 1382(،

- بررسی اثر عوامل اقلیمی و فیزیکی بر توان دیم  زارهای مراتع طالقان 
)فرجی و همکاران، 1388(

و در نهایت،
- تبدیل بیش از 1/2 میلیون هکتار دیم زار به علوفه  کاری در سطح 

کشور )مهندسین مشاور پایداری طبیعت و منابع، 1387(، اشاره کرد.
بررسی شده است، ولی  یادشده،  منابع  تبدیل، در  تئوری  هر چند که 
بیشتر،  تبدیل  قابلیت  با  دیم زارهای  عرصه  از  مطرح شده  سطوح 
از  یا  ثبت شده،  آماری،  از اطالعات  یا تخمینی  برآوردی،  به   صورت 
شده  استخراج  مقیاس 1:250000،  در  شناسایی  مطالعات  نقشه  های 

است و در مناطق مختلف کشور و به    صورت دقیق، نقشه 
پراکنش )به  خصوص در مقیاس  های مناسب 1:50000 و 
1:25000( تهیه نشده و کمتر تحقیقی در این زمینه انجام 
با تفکیک  شده است. در مواردی هم، تالش در ارتباط 
کاربری دیم از مراتع، با استفاده از داده  های سنجش از دور 
با قدرت تفکیک پایین نظیر لندست، اسپات و آی آر اس 
هند، انجام شده که نتایج قابل قبولی از کارایی این تصاویر 
تحقیقات  یا  است،  نشده  دیم  زارها، حاصل  تفکیک  در 
بیشتری را در زمینه استفاده از سنجش از دور، توصیه 
کرده  اند )فیله  کش، 1379؛ گودرزی و فرح  پور، 1386(.

دارد  ضرورت  منطقه  ای،  و  ملی  سطح  در  بنابراین، 
و  »دیم کاری«  واژه  های  از  جدید  تعاریف  ارائه  با 
»دیم زار«، نقشه  سازی الزم در مقیاس مناسب از توزیع 
و پراکنش مکانی این اراضی در قالب طبقات یاد شده 
استفاده  با  به  خصوص  رهاشده(  و  پر شیب  )کم   بازده، 
سیستم  های   ،)RS( دور  از  سنجش  فناوری  های  از 
موقعیت  یاب  سیستم  و   )GIS( جغرافیایی  اطالعات 

جهانی )GPS( انجام شود.

هـ(لزومارائهتعاریفوطبقهبندیجدیداز
دیمزارها

در  نظر  مد  رویکرد  شد،  بیان  پیش از این  که  طور  همان 

شکل 4-تبدیل مراتع به دیم کاری حبوبات )اردیبهشت ماه 1395، سلماس، آذربایجان غربی( )عکس از معتمدی(
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بارندگی و دمای ساالنه، از شاخص  های  با آن نظیر میانگین  مرتبط 
مهم، به  منظور تعیین مناطق مساعد دیم کاری متداول )به  ویژه دیم کاری 

غالت( و مناطق نامساعد است.
مطابق با نظرات علمی ارائه شده، مناطقی با میانگین بارندگی ساالنه 
کمتر از 300 میلی  متر، به  طور کلی، باید از حیطه عمل دیم کاری متداول 
)کشت غالت، حبوبات و گیاهان علوفه  ای یک ساله(، حذف شوند و به 
تولید علوفه و گیاهان دارویی چند ساله دیم، تخصیص داده شوند. در 
با حیاتی بر شمردن خطوط هم باران   ،)1951( Bobek ،این ارتباط
پایین  حد  را  میلی  متر   300 هم باران  خطوط  گیاهی،  پوشش  برای 
زراعت دیم تعیین کرده است )مجنونیان، 1377(. از این رو، دیم زارهای 
موجود در مناطقی با بارندگی ساالنه کمتر از 300 میلی متر که رطوبت 
الزم برای رشد در آنها، به طور مستقیم توسط بارش  های آسمانی تأمین 
می  شوند، توجیه اکولوژیکی، اقتصادی و محیط  زیستی ندارند و به  عنوان 

دیم زارهای کم  بازده، تلقی می  شوند. 
دیم زارهای سیالبی که بیشتر در جنوب شرق و جنوب غرب کشور، 
در دشت  های سیالبی منتهی  الیه حوزه  های آبخیز کوهستانی و مصب 
دارند،  پراکنش  به خلیج فارس و دریای عمان،  منتهی  رودخانه  های 
طبقه  در  بیشتر  که  مکان  ها  این  در  هستند.  مستثنی  قاعده  این  از 
ارتفاعی کمتر از 800 متر، واقع شده  اند، رطوبت الزم برای زراعت 
کمتر  آنها  بارندگی ساالنه  )متوسط  بارش ها  به  دلیل محدودیت  دیم، 
از 300 میلی  متر است(، از طریق سیالب ها، تأمین می  شود. بنابراین، 

شکل 5-نمای نزدیک از تبدیل مراتع به دیم کاری حبوبات )اردیبهشت ماه 1395، سلماس، آذربایجان غربی( )عکس از معتمدی(
همانگونه که در سمت چپ تصویر مشاهده می  شود؛ درصد پوشش تاجی به اندازه  ای است که قادر به حفظ خاک سطحی در مقابل فرسایش می  باشد ولی 

با تبدیل اراضی به دیم کاری حبوبات، تضمینی به مقاومت خاک سطحی در برابر نیروی فرسایندگی باران نمی  باشد. 

با  مختلف  انواع  به  آن  طبقه  بندی  و  دیم زارها  از  تعاریف  ارائه 
رویکرد بهره برداری بوده است و در آنها تنها، بر قابلیت زراعی 
بودن و پتانسیل تولید غالت تکیه شده است. در صورتی که الزم 
است بر معیارهای پوشش گیاهی، حفاظت خاکی، محیط زیستی، 
اقتصادی و اجتماعی نیز تأکید شود. در این ارتباط، باید به طور 
مشخص، بر ترکیب گونه  ها، گروه های عملکردی گیاهی، سنجه  های 
ساختاری پوشش گیاهی، توالی و تواتر پوشش گیاهی و به دنبال 
ویژگی  های ساختاری و عملکردی  مرتع،  و گرایش  آن وضعیت 
رویشگاه نظیر مقدار نفوذپذیری، پایداری، چرخه عناصر غذایی و 
شاخص سازمان یافتگی چشم انداز، همچنین وضعیت محیط  زیستی 
دیم زارها بر اساس شاخص عملکردی محیط زیست در دو بخش، 
سالمت محیط زیست و سر زندگی اکوسیستم، نرخ فرسایش خاک 
تولید  کارکرد  منظر  از  دیم زارها  ارزش   اقتصادی  دیم زارها،  در 
  علوفه، تنظیم   آب، حفاظت و حاصلخیزی   خاک و درنهایت پذیرش 
توسط  دیم زارها  با  مرتبط  شده  وضع  قوانین  و  تعاریف  اجتماعی 

بهره  برداران تأکید شود.

و(معیارهاوشاخصهایمؤثردردیمکاریگونههای
علوفهایوگیاهانداروییچندساله

-اقلیم
اقلیم، اولین معیار مهم در موفقیت دیم کاری است که شاخص  های 
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شکل 6- تبدیل مراتع به دیم کاری غالت )اردیبهشت ماه 1395، سلماس، آذربایجان غربی( )عکس از معتمدی(
همانگونه که در پائین تصویر مشاهده می  شود؛ مقدار هدررفت خاک سطحی، به  واسطه تبدیل مراتع منطقه به دیم کاری غالت، به اندازه  ای است که بعد از گذشت دو سال  

از احداث سازه سنگی مالتی، خاک فرسایش یافته حجم مخزن پشت سازه را پر کرده است. 

شکل 7- تبدیل مراتع به دیم کاری غالت و حبوبات )اردیبهشت ماه 1395، منطقه دیلزی سلماس، آذربایجان غربی( )عکس از معتمدی(
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پرباران  مناطق  در  دیم زارها  اینکه  بر  مبنی  رایج  تصور  خالف  بر 
پراکنش دارند، شاهد گستره دیم زارها در تمامی مناطق کشور، به ویژه 
مناطق کم برخوردار از باران و در برخی موارد، در محدوده گسترش 
ماسه  زارهای مناطق بیابانی و کویری منطقه مرکزی کشور هستیم. این 
مکان  ها، در صورت مدیریت صحیح و تکیه بر دانش بومی دیم کاری 
و انجام عملیات آبخوان  داری و پخش سیالب )که با هدف افزایش 
رطوبت در اکوسیستم انجام می  شود(، می  توانند نقش مهمی در تأمین 

کمبود علوفه و به  ویژه غالت، داشته باشند.

-توپوگرافی
که  است  دیم کاری  موفقیت  در  مهم  معیار  به  عنوان  نیز  توپوگرافی 
شاخص  های مرتبط با آن نظیر شیب، جهت و ارتفاع، از شاخص  های 
)تولید  نامساعد دیم کاری متداول  تعیین مناطق مساعد و  برای  مهم، 
غالت، حبوبات و گیاهان علوفه  ای یک ساله( است. در بین شاخص  های 
یادشده، »درجه شیب«، نسبت به دیگر شاخص  ها از اهمیت بیشتری 
رواناب،  فرسایش،  عواملي چون  روي  شیب،  زیرا  است،  برخوردار 

نفوذپذیري، نحوه خاک و رزی، میزان عناصر غذایی و ...، مؤثر است.
به  طور کلی، مطابق با نظرات علمی ارائه شده و با استناد به درجه  بندی 
شیب براساس توپوگرافی و خطر فرسایش )مؤسسه تحقیقات خاک و 
آب، 1368(، اراضی با شیب حداکثر 8 تا 12 درصد، برای دیم کاری 
مساعد است و مناطقی با شیب باالتر از این کالس، که در رده اراضی 
با شیب به نسبت تند تا فوق  العاده تند قرار می  گیرند، برای دیم کاری 

متداول نیستند.
در  خاک  تلفات  بر  دامنه  شیب  تأثیر  بررسی  با  ارتباط،  این  در 
کاربری های مرتع و دیم، گزارش می  شود در شرایطی که شیب دامنه از 
12درصد بیشتر شود، قدرت فرسایندگی ذرات باران، به  طور تصاعدی 
افزایش می  یابد و در نتیجه، میزان فرسایش و هدررفت خاک، چندین 
بررسی  با  برابر خواهد شد )سکوتی و همکاران، 1389(. همچنین، 
بر  شیب  دار،  سطوح  در  کاشت  روش  های  و  خاک  ورزی  شیب،  اثر 
گندم  عملکرد  و  آلی  مواد  و  غذایی  عناصر  خاک،  فرسایش  میزان 
دیم، گزارش شد که با افزایش شیب، میزان فرسایش، افزایش می  یابد 
و در نتیجه، فقر شدیدی از نظر مواد غذایی، در خاک حاصل می  شود 

)زکیئی و همکاران، 1393(.
حداکثر شیب مجاز یادشده در باال، در شرایطی است که خاک رویشگاه، 
دارای بافت سنگین نباشد. زیرا در صورت سنگین بودن خاک، خطر 
ایجاد رواناب، بیشتر است. از این رو، دیم زارهای موجود در مناطقی با 
شیب باالتر از طبقه 8 تا 12 درصد، توجیه اکولوژیکی، اقتصادی و 
تلقی  به  عنوان دیم زارهای کم   بازده و پر شیب،  ندارند و  محیط  زیستی 
می  شوند. در این ارتباط، در دستورالعمل پیشنهادی تبدیل دیم زارهای 
پایداری  مشاور  )مهندسان  دست کاشت  مراتع  به  پر شیب  و  کم   بازده 
طبیعت و منابع، 1387(، حداکثر شیب مجاز برای دیم کاری متداول، 
قابل  این دستورالعمل، منابع  با مرور  15درصد عنوان شده است که 
ارزیابی  های  در  ولی  بوده،  نامشخص  15درصد،  شیب  برای  استناد 
محیط  زیستی و آمایش سرزمین، به شیب 12درصد، به  عنوان حداکثر 

شیب مجاز برای دیم کاری، اشاره شده است.

-خاک
به کالس  های  براي دیم کاري، توجه  تعیین مناسب بودن خاک  براي 
مختلف  پارامترهای  بر اساس  معمواًل  خاک  ها،  است.  الزامی  خاک، 
ازجمله بافت خاک، عمق خاک، شیب زمین، تیپ منطقه، نفوذپذیري 
سطح االرض، نفوذپذیري تحت  االرض، میزان سنگ و سنگ ریزه در 
سطح االرض و تحت  االرض و شوري و قلیایي بودن خاک، به هشت 

کالس، تقسیم می شوند:
پتانسیل  I: خاک  هایي که محدودیت  هاي خیلي کمي دارند و  کالس 
تولید در آنها خیلي باالست. به  راحتي قابل دیم کاري هستند ولي چون 
پتانسیل باالیي دارند، بهتر است که به کشت آبي اختصاص پیدا کنند.

کالس II: این خاک  ها، محدودیت متوسطي دارند، ولي با رعایت یک 
سري اصول، اغلب محصوالت زراعي را می  توان در آنها به  صورت 

دیم کشت کرد.
دقیق  رعایت  با  ولي  است  زیاد  این خاک  ها،  محدودیت   :III کالس 

اصول فني، مي  توان اقدام به دیم کاري کرد.
مناسب  و  دارند  زیادي  خیلي  محدودیت  خاک  ها،  این   :IV کالس 
دیم کاري نیستند، ولي در صورت اجبار، مي  توان با رعایت دقیق اصول 

فني، برخي از محصوالت را به  صورت دیم کشت کرد.
کالسV: این خاک  ها، محدودیت خیلي  خیلي زیادي دارند و مناسب 
و جنگل کاری،  مرتع کاری  عملیات  برای  معمواًل  و  نیستند  دیم کاري 

توصیه می  شوند.
کالس VI: این خاک  ها، محدودیت بیشتري از گروه قبلي دارند، ولي 

برای عملیات مرتع کاری و جنگل کاری، توصیه می شوند.
کالس VII: در این خاک  ها، عملیات مرتع کاری و جنگل کاری، توصیه 

نمی شود.
کالس VIII: در این خاک   ها، امکان عملیات مرتع کاری و جنگل کاری 

وجود ندارد و برای اصالح آنها، عملیات مکانیکی، توصیه می  شود.
درمجموع، دیم زارهای واقع در مناطقی با کالس شیب باالتر از 8 تا 
12 درصد و بارندگی ساالنه کمتر از 300 میلی  متر در سال، همچنین 
دارای خاک  های کالس IV، V، VI، VII و VIII، از نظر اکولوژیکی، 
اقتصادی و محیط  زیستی، برای دیم کاری متداول )تولید غالت، حبوبات 
دیم زارهای  جزو  و  هستند  نامناسب  یک ساله(  علوفه  ای  گیاهان  و 
کم بازده و پر شیب، تلقی می  شوند. تبدیل این دیم  زارها به مرتع کاری 
گیاهان علوفه  ای و دارویی چندساله، به  دلیل تطابق خاص اکولوژیک، 
از یک سو و انطباق  پذیری اقتصادی، اجتماعی و نیز قابلیت اجرایی 
در این مناطق، از سوی دیگر، به  عنوان یک راهبرد اساسی در توقف 

توسعه اراضی کشاورزی از عرصه های طبیعی است.

منظر از کشور در موجود دیمزارهای وضعیت ز(
ویژگیهایاقلیمی،توپوگرافیوخاکی

توزیع مکانی دیم زارهای کشور )شکل8(، یادآور آن است که عمده 
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مقدار  مناطق،  این  در  شود.  حذف  می  شوند،  داده  اختصاص  دیم 
سیستم  معمواًل  که  یک ساله،  گیاهان  برای  ساالنه،  بارندگی 
افق  در  رطوبت  جذب  به  قادر  تنها  و  است  افشان  آنها  ریشه   ای 
کافی  هستند،  سانتی  متر(   10 عمق  تا  )درنهایت،  خاک  سطحی 

نیست.
گستره  از  هکتار(  میلیون   7/39( 64درصد  بررسی  ها،  مبنای  بر 
پراکنش  مناطقی  در  هکتار(،  میلیون   11/7( موجود  دیم زارهای 
 4/31( 36درصد  و  8درصد  از  کمتر  آنها  متوسط  که شیب  دارند 
با شیب باالی  به مناطقی  میلیون هکتار( سطح زیر کشت، مربوط 
اکوسیستمی،  و  حفاظتی  رویکرد  با  )شکل10(.  هستند  8درصد 
 12 تا   8 از  باالتر  شیب  کالس  با  مناطقی  در  واقع  دیم زارهای 
حبوبات  )زراعت غالت،  متداول  دیم کاری  برنامه  از  باید  درصد، 
مناطق،  این  در  شود.  حذف  دیم(،  یک ساله  علوفه  ای  گیاهان  و 
به  واسطه  اینکه  ضمن  است،  هزینه  بر  و  مشکل  زراعی،  عملیات 
شیب  جهت  در  بیشتر  که  شیب  ها،  این  در  شخم  غیرصحیح  نحوه 
است، شدت فرسایش خاک و هدررفت مواد غذایی، زیاد است. 
اکولوژیکی،  از نظر  رویشگاه  هایی،  چنین  در  دیم کاری  از این رو، 

نیست. مقرون به صرفه  محیط  زیستی،  و  اقتصادی 
بارندگی  با  مناطقی  در  واقع  دیم  زارهای  هکتار  میلیون   5/44 از 
هکتار  میلیون   4/26  ،)9 )شکل  سال  در  میلی متر   300 از  کمتر 
میلیون   1/18 و  8درصد  از  باالتر  شیب  های  در  )36/6درصد(، 
پراکنش  8درصد،  از  پایین  تر  هکتار )10/1درصد(، در شیب  های 

پراکنش دیم زارها، در دامنه ارتفاعی 800 تا 2000 متر است 
که شامل 74درصد )8/63 میلیون هکتار( سطح دیم زارهای 
موجود )11/7 میلیون هکتار( است. با توجه به محدود بودن 
بارش ها  محدودیت  نیز  و  باال  ارتفاعات  در  رویشی  دوره 
تا 2000  ارتفاعی 800  دامنه  متر،  زیر 800  ارتفاعات  در 
متر، به  عنوان محدوده ارتفاعی بهینه برای دیم کاری متداول 
یک ساله(،  علوفه  ای  گیاهان  و  حبوبات  غالت،  )تولید 
داشت  توجه  موضوع  این  به  باید  اگرچه  می شود.  توصیه 
منتهی  الیه  سیالبی  دیم زارهای  در  چشمگیری  پتانسیل  که 
منتهی  رودخانه  های  مصب  و  کوهستانی  آبخیز  حوزه  های 
به خلیج فارس و دریای عمان، در جنوب شرق و جنوب 

غرب کشور، وجود دارد.
موجود،  دیم زارهای  هکتاری  میلیون   11/7 گستره  از 
دیم زارها،  از  هکتار(  میلیون   5/44( 47درصد  تقریبًا 
ساالنه  بارندگی  متوسط  که  دارند  پراکنش  مناطقی  در 
 6/26( 53درصد  و  است  میلی متر   300 از  کمتر  آنها 
مناطقی  به  مربوط  کشت،  زیر  سطح  هکتار(  میلیون 
است  میلی  متر   300 از  بیشتر  ساالنه  بارندگی  با 
جزو  مناطقی،  چنین  در  واقع  دیم زارهای   .)9 )شکل 
به طور کلی  و  می  شوند  تلقی  کم بازده،  دیم زارهای 
به  بیشتر  که  کشور  متداول  دیم کاری  برنامه  از  باید 
یک ساله  علوفه  ای  گیاهان  و  حبوبات  غالت،  تولید 
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شکل 8- توزیع مکانی دیم زارهای کشور با گستره 11/7 میلیون هکتار )اقتباس از دفتر مطالعات، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور(
همان طور که در تصویر مشاهده می  شود، عمده پراکنش دیم زارها، در مناطق مرتفع و کوهستانی، در شمال غرب، غرب و شمال شرق است. در نقشه موجود، 

دیم زارهای سیالبی و دیم زارهای واقع در ماسه  زارهای مناطق بیابانی و کویری ایران مرکزی، کمتر به تصویر کشیده شده است. از این رو، مساحت دیم زارهای موجود، 
بیشتر از 11/7 میلیون هکتار است. سؤال این است، آیا تمامی گستره  های موجود، قابلیت کشت دیم دارند؟ آیا می  توان مکان  های دیگری را شناسایی کرد که از نظر 

اکولوژیکی، اقتصادی و محیط  زیستی، قابلیت دیم کاری داشته باشند؟
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شکل 9- توزیع مکانی دیم زارهای کشور بر حسب متوسط بارش ساالنه 
بر مبنای کالسه  بندی ارائه شده، توصیه گیاهان دارویی و علوفه  ای برای دیم کاری، در طبقات مختلف بارش، در مناطق مختلف آب و هوایی، با استناد به مطالعات 

سازگاری، امکان  پذیر است. ضمن اینکه، کالسه  بندی ارائه شده، در مکان  یابی صحیح، سایت  های الگویی- ترویجی دیم کاری، در دیم زارها و اراضی کشاورزی رهاشده 
در مناطق مختلف آب و هوایی برای ارزیابی  های اقتصادی و اکولوژیکی و دستیابی به ظرفیت و پتانسیل تولید دیم زارها، کاربردی است.

شکل 10- توزیع مکانی دیم زارهای کشور بر حسب طبقات شیب

جدول1- مساحت دیم زارهای مساعد و نامساعد برای دیم کاری متداول )تولید غالت، حبوبات و گیاهان علوفه   ای یک ساله(

مقدار بارندگی ساالنه
)میلی  متر(

شیب متوسط اراضی
)درصد(

مساحت
)میلیون هکتار(

درصد مساحت 
ردیفپراکنش

دیم زارهای واقع در مناطق با بارندگی 
ساالنه کمتر از 300 میلی  متر

اول4/2636/6دیم زارهای واقع در مناطق با شیب متوسط باالتر از 8درصد
دوم1/1810/1دیم زارهای واقع در مناطق با شیب متوسط کمتر از 8درصد

دیم زارهای واقع در مناطق با بارندگی 
ساالنه بیشتر از 300 میلی  متر

سوم3/1426/8دیم زارهای واقع در مناطق با شیب متوسط باالتر از 8درصد

چهارم3/1026/5دیم زارهای واقع در مناطق با شیب متوسط کمتر از 8درصد

-11/7100جمع

مساحت دیم زارهای مساعد برای دیم کاری متداول )ردیف چهارم(، برابر 3/1 میلیون هکتار )26/5درصد(
مساحت دیم زارهای نامساعد برای دیم کاری متداول )ردیف  های اول، دوم و سوم( و مساعد برای دیم کاری گیاهان دارویی و علوفه  ای چندساله، برابر 8/6 میلیون 

هکتار )73/5درصد(
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دارند. ضمن اینکه از 6/26 میلیون هکتار دیم زارهای واقع 
سال،  در  میلی متر   300 از  باالتر  بارندگی  با  مناطقی  در 
3/14 میلیون هکتار )26/8درصد(، در شیب  های باالتر از 
8درصد و 3/1 میلیون هکتار )26/5 درصد(، در شیب  های 

پایین  تر از 8درصد، پراکنش دارند )جدول 1(.
دیم زارهای  )26/5درصد(  هکتار  میلیون   3/1 درمجموع، 
بیشتر از 300 میلی  متر، دارای  بارندگی ساالنه  با  واقع در مناطق 
متداول  دیم کاری  برای  که  است  8درصد  از  کمتر  متوسط  شیب 
مساعد  یک ساله(  علوفه   ای  گیاهان  و  حبوبات  غالت،  )تولید 
سیالبی،  دیم زارهای  مساحت  به انضمام  یادشده  مساحت  هستند. 
علوفه  و  غالت  تولید  برای  پتانسیل،  دارای  مساحت  های  جزو 
دیم یک ساله هستند. الزم است، دیگر محدوده   دیم زارهای کشور 
و  محدودیت  دارای  خاک،  و  توپوگرافی  بارندگی،  منظر  از  که 
هستند،  )73/5درصد(  هکتار  میلیون   8/6 معادل  مساحتی  دارای 
به دیم کاری گیاهان دارویی و علوفه  ای چندساله، اختصاص داده 

شوند.

دیمکاری در سازگاری مطالعات به توجه لزوم ح(
داروییوعلوفهای گیاهان

سیر تکامل تحقیقات مرتع در ایران، بیانگر این است که در ابتدای 
شروع تحقیقات مرتع در ایران در سال 1338، با توجه به تخریب 
رویکرد  گیاهی،  پوشش  بازسازی  و  اصالح  ضرورت  و  مراتع 
در  علوفه،  تولید  افزایش  امکان  هدف  با  بیشتر  مرتع،  تحقیقات 
است.  بوده  مرتعی  گونه  های  سازگاری  مطالعات  چهارچوب 
مراتع  و  جنگلها  تحقیقات  مؤسسه  ادغام  زمان  تا  رویکرد  این 
تحقیقات  بر   ،1369 سال  در  سازندگی  جهاد  وزارت  در  کشور 
گیاهان  بذر  تولید  ایستگاه  های  آن،  در نتیجه  که  بود  حاکم  مرتع 
شد  راه  اندازی  مرور  به   ،1343 تا   1339 سال  های  طی  مرتعی، 
جمع  آوری  اکولوژیک،  مختلف  مناطق  از  مرتعی،  گیاهان  بذر  و 
و  به  زراعی  و  آگرونومی  مطالعات  تحقیقاتی،  ایستگاه های  در  و 
به  نژادی، روی آنها انجام می  شد. در این ارتباط، مرکز بررسی  های 
شد  تأسیس  کشور،  سرد  نیمه استپی  منطقه  در  آبسرد،  همند  مراتع 
درمجموع  مرکزی،  و  تهران  استان  در  مطالعات  گسترش  برای  که 
قزوین و  نودهک  نظیر  تحقیقاتی  ایستگاه فرعی  یا  17 قرق  تعداد 
اکولوژیک  مختلف  شرایط  در  نیز  استپی(،  مراتع  )معرف  رودشور 
با تغییرات خاک، اقلیم و ارتفاع از سطح دریا، انتخاب و محصور 
تحقیقاتی  فرعی  ایستگاه  یا  قرق  شش  تعداد  عالوه بر این،  شد. 
دایر  فارس  و  بختیاری  و  چهارمحال  اصفهان،  استان  های  در  نیز 
و  مراتع  کل  اداره  ارشد  کارشناسان  توسط  فعالیت  ها،  این  شد. 
مستقر  ملل،  سازمان  همکاری  با  مراتع  بررسی  های  مشترک  طرح 
)پیمانی  فرد،  شد  انجام  علوفه،  تهیه  و  مراتع  اصالح  سازمان  در 

1373؛ فرح  پور، 1381(.
بذر  تکثیر  و  تولید  ارزیابی،  هدف  با  یادشده  مطالعات  اگرچه 
تا  ولی  شد  انجام  مرتعي،  بیگانه  و  بومی  گونه های  گواهی  شده 

شده  معرفی  اندکی  سازگار  و  شده  اصالح  بذرهای  امروز،  به 
گندمیان  خانواده  از  گونه  چندین  با  نیز  اندک  تعداد  این  است. 
تحقیقاتی  پروژه  های  اجرای  با  اخیر،  سال های  طی  است.  مرتبط 
تعدادی  کشور،  مراتع  و  جنگلها  تحقیقات  مؤسسه  در  سازگاری 
معرفی شده  اند.  لگوم  ها،  و  از گراس ها  گونه   17 از  برتر  جمعیت 
منتخب،  گونه های  در  گواهی   شده  بذر  تولید  برای  این جمعیت ها، 
آنها،  از  حاضر  حال  در  که  می  دهند  تشکیل  را  رقم  اولیه  هسته 
گونه  ها  این  است.  موجود  اصالح   گر،  بذر  کیلوگرم   5 الی   2 بین 
 Onobrychis vicifolia، شامل، لگوم  های علفی )فورب( به شرح
 Medicago sativa، Lolium perenne، Lolium moltiflurum،
Festuca arundi� شرح  به  گراس  ها  و   Trifolium pretense
 nacea، Festuca ovina، Dactylis glomerata، Secale
 amontanum، Bromus tomentellus، Bromus inermis،
Agropyron elengatum، Agropyron deserterum، Agro�

 pyron cristatum،Agropyron pectinforme، Agropyron
.)1397 trichoophorm هستند )جعفری، 

بیگانه  و  بومی  گونه  های  بذر  کشت  و  معرفی  با  مرتبط  تحقیقات 
با  مراتع  بررسی  های  طرح  با  گسترده    به  طور   1345 سال  از 
بعدها  و   )F.A.O( جهانی  کشاورزی  خواربار  سازمان  همکاری 
ایستگاه  های  در  کشور  مراتع  و  جنگلها  تحقیقات  مؤسسه  توسط 
مختلف به  ویژه در مرکز بررسی  های همند آبسرد و کرج )ایستگاه 
گیاهان  »معرفی  نشریه  تحقیقات،  این  ماحصل  شد،  شروع  البرز( 
ایران«  مختلف  مناطق  برای  آنها  کشت  راهنمای  و  مرتعی  مهم 
)پیمانی  فرد و همکاران، 1360( است، که از منابع معتبر موجود 

در این زمینه به شمار می رود.
گونه  های  مختلف  اکوتیپ  های  سازگاری  مطالعات   براساس 
گیاهی، در اراضی جنگلی شمال )با بارش بیش از 500 میلی  متر 
 350-500 بارش  )با  غرب  خشک  جنگلی  اراضی  و  سال(  در 
گیاهی  گونه  های  از  سری  یک  مرتع کاری  سال(،  در  میلی  متر 
بوده  موفقیت  آمیز  گونه  ها،  دیگر  با  مخلوط  و  ساده  به  صورت 
مناطقی  در  سازگار  گونه  های  به  دستیابی  برای  همچنین،  است. 
در  کوشش  هایی  سال،  در  میلی  متر   350 از  کمتر  بارندگی  با 
مقیاس  های کوچک انجام شده، اما مرتع کاری دیم در سطح وسیع 
با موفقیت زیادی همراه نبوده است. در این خصوص، مرتع کاری 
 Agropyron desertorum، A.elongatum، نظیر  گندمیان  دیم 
Secale montanum وBromus tomentellus  به  صورت ساده 
 Onobrychis sativa، شامل  علوفه  ای  بقوالت  با  مخلوط  و 
شده  توصیه   Trifolium alexandrinum و   Medicago sativa
بارش  )با  کویری  و  بیابانی  مناطق  در   .)1352 )صیادی،  است 
که  نیست  موفق  بذر،  طریق  از  مرتع کاری  میلی  متر(،   50-150
نهال  های  بازکاشت  طریق  از  گونه  ها  مرتع کاری  شرایط،  این  در 

پرورش یافته در خزانه، موفق است.
پنجم  برنامه  اهداف  چهارچوب  در  گذشته،  سال  های  طی 
برای  سازگار  و  مقاوم  گونه  های  معرفی  هدف  با  و  کشور  توسعه 
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کشور،  مراتع  تولید  افزایش  در نتیجه  و  مرتع  اصالح  عملیات 
فصل  و  شیوه  پیرامون  آب و هوایی،  مختلف  مناطق  در  مطالعاتی 
به  ویژه  علفی  پهن برگ  گونه  های  روی  دیم  مرتع کاری  مناسب 
بوته  ای شورروی و  از گونه  های  تعدادی  گونه  های جنس گون و 
شده  انجام  تحقیقات  ماحصل  است.  شده  انجام  فورب  چندساله 
با  همراه  گونه  ها  مرتع کاری  اگر  که  دارد  تأکید  موضوع  این  بر 
زمان  همچنین  باشد،  خاک  در  آسمانی  نزوالت  ذخیره  عملیات 
بیشتری  موفقیت  امکان  شود،  انجام  پاییز  فصل  در  مرتع کاری 
برای  که  است  شده  تأکید  موضوع  این  بر  همچنین،  دارد.  وجود 
بذور  کردن  آماده  مختلف  تیمارهای  روی  باید  بیشتر  موفقیت 

در  بذر  پرایمینگ  به  اصطالح  و 
و  گلخانه  ای  آزمایشگاهی،  شرایط 
انجام  مفصل تری  مطالعات  عرصه، 
شود و برای هر گونه، تیمار مناسب 
اینکه،  شود. ضمن  ترویج  و  معرفی 
مختلف  گونه   های  ریشه    تلقیح  بر 
ازت  تثبیت کننده  باکتری  های  با 
با  همزیست  باکتری  های  سایر  و 
محیط  از  برگرفته  گیاهان،  ریشه 
در  گیاه  اصلی  رویشگاه  در  ریشه 
بنابراین، است.  شده  تأکید  طبیعت، 

مختلف  تکنیک  های  کارایی   -
بر  بذر  )پرایمینگ(  کردن  آماده 
مهم  گونه  های  استقرار  و  جوانه زنی 

و عرصه  ای، گلخانه  ای  آزمایشگاهی،  در شرایط  مرتعی 
و  زیستی  کودهای  تولید  برای  میکوریز  قارچ  هاي  شناسایي   -

میکوریزي، نهال  هاي  تولید 
خاک،  بیولوژیک  خصوصیات  بر  زیستی  بیوچارهای  تأثیر   -

مرتعی، گونه  های  علوفه  کیفیت  و  کمیت 
و - معرفی تکنیک  های مناسب ذخیره نزوالت آسمانی در خاک 

مرتعی، مهم  گونه  های  مرتع کاری  برای 
باید در دستور کار بخش تحقیقات مرتع قرار گیرد. موضوع مغفول 
در این مطالعات، پاسخ به این سؤال است، نشا یا نهال استاندارد 
است؟  نهالی  نوع  چه  مرتع،  اصالح  عملیات  در  مرتع کاری  برای 
است،  نشده  انجام  کشور،  در  مهمی  تحقیقات  خصوص،  این  در 
استانداردهای  و  داده  پاسخ  سؤال  این  به  کشورها  دیگر  در  ولی 
الزم، ارائه شده است. برای مثال می  توان به اطالعات ارائه شده 
Atri� نهال  های بازکاشت  در خصوص  یوتا  ایالت  علوم  مجله   در 

زمانی  باید  گونه،  این  مرتع کاری  کرد.  اشاره   plex canescens
باشد که سن نهال  ها بین 75 تا 100 روز، ارتفاع آنها بین 20 تا 
 Moghadam( باشد  سانتی  متر  پنج  نهال  ها حدود  یقه  قطر  و   25

.)& McKell, 1975
بذرکاری،  مناسب  عمق  خصوص  در  جامعی  اطالعات  تاکنون 
تعداد بذر در هکتار، فاصله مناسب بذرکاری و میزان بهره  برداری 

نیست.  دسترس  در  استقرار،  از  بعد  شده  مرتع کاری  گونه  های  از 
عملیات  موفقیت  در  مؤثری  نقش  می  تواند  موارد،  این  از  اطالع 
یک  چهارچوب  در  باید  بنابراین،  باشد،  داشته  مرتع  اصالح 
اطالعات  ارتباط،  این  در  پرداخت.  آنها  بررسی  به  ملی،  طرح 
عنوان  با  مجموعه  ای  در  انجام شده،  مطالعات  از  ارزشمندی 
و  توسعه  برای  مناسب  مرتعی،  مهم  گونه  های  برخی  »معرفی 
با  ولی  است،  شده  ارائه   )1384 )مقیمی،  ایران«  مراتع  اصالح 
توجه به تغییرات اقلیمی طی یک دهه گذشته، در مطالب ارائه شده 
تجدید نظر شود. همچنین، اگرچه کارهای خوبی توسط بانک ژن 
اطالع  ولی  شده،  انجام  کشور  مراتع  و  جنگها  تحقیقات  مؤسسه 
خصوصیات  از  کاربردی  و  جامع 
بذر  مرفولوژیکی  و  فیزیولوژیکی 
نیست.  دسترس  در  مرتعی  گونه  های 
در  که  مجموعه،  یک  تألیف  بنابراین، 
شده  ارائه  یادشده  خصوصیات  آن 
کردن  آماده  تیمار  معرفی  بر  و  باشد 
مناسب  عمق  مرتع کاری،  روش  بذر، 
کاشت، تعداد بذر در هکتار، همچنین 
مرتع کاری،  برای  مناسب  رویشگاه 
ارزشمند  بسیار  باشد،  شده  تأکید 
در  باید  زیر  موارد  بنابراین،  است. 
مرتع  تحقیقات  بخش  کار  دستور 

گیرد: قرار 
و  مرفولوژیکی  خصوصیات  ارائه   -

مرتعی مهم  گونه  های  بذر  فیزیولوژیکی 
و - ارائه دستورالعمل مرتع کاری گونه  های مهم مرتعی در مناطق 

آب و هوایی. مختلف 
عرصه  های  بر  حاکم  ابرچالش  های  به  توجه  با  است  مسلم  آنچه 
برای  مرتعی  گونه  های  دیم  مرتع کاری  به  مبرم  نیاز  و  طبیعی 
مطالعات  به  جدی  تر  توجه  گیاهی،  پوشش  کیفی  و  کمی  ارتقای 
راه  اندازی  و  مرتعی  گیاهان  به  نژادی  و  به  زارعی  و  آگرونومی 
از  آب و هوایی،  مختلف  مناطق  در  بذر  تولید  ایستگاه  های  مجدد 

است.  اساسی  ملزومات 
بررسی  ها نشان داد، توسعه مرتع کاری دیم با استفاده از گونه  های 
از نظر  بومی،  گونه  های  و  دارد  زیادی  اهمیت  شده،  اصالح  بومی 
در  اما  یافته  اند،  تکامل  محیطی  تنش  های  انواع  تحت  ژنتیکی 
است  کم  آنها،  تولید  که  است  شده  مشاهده  موارد  از  بسیاری 
)امیرخانی و همکاران، 1385(. بنابراین، باید ضمن حفظ صفات 
و  خشکی  به  مقاوم  پر محصول،  واریته  های  روی  آنها،  ژنتیکی 

بر  باید  از این رو  انجام شود.  چرای دام، تحقیقات مفصلی 
برای  مرتعی  گیاهان  کلکسیون  یا  ایجاد خزانه  بذر،  - جمع  آوری 
موفق، اکوتیپ  های  و  تکثیر گونه  ها  و  مقدماتی  بررسی  های  انجام 

انجام عملیات به  نژادی نظیر سلکسیون برای خالص کردن بذر   -
مرتعی گیاهان 

دیم مرتعکاری توسعه داد، نشان بررسیها
شده، اصالح بومی گونههای از استفاده با
اهمیتزیادیداردوگونههایبومی،ازنظر
ژنتیکیتحتانواعتنشهایمحیطیتکامل
مشاهده موارد از بسیاری در اما یافتهاند،
شدهاستکهتولیدآنها،کماست)امیرخانی
ضمن باید بنابراین، .)1385 همکاران، و
واریتههای روی آنها، ژنتیکی صفات حفظ
دام، چرای و خشکی به مقاوم پرمحصول،

تحقیقاتمفصلیانجامشود.
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و به  طور کلی 
- ارزیابی، تولید و تکثیر بذر گواهی شده گونه های بومی مرتعي،

همانند آنچه پیش از این در مرکز مطالعات همند آبسرد و مجتمع 
تحقیقاتی البرز، انجام می  شد، تأکید بیشتری شود و انجام این گونه 
پژوهش  ها، به  طور جدی  تر در دستور کار بخش تحقیقات مرتع 

قرار گیرد.
در  علوفه  ای  گونه  های  سازگاری  مطالعات  کاربرد  لزوم  از  صرف نظر 
دیم زارها، باید توجه به این موضوع معطوف شود که برداشت بیش از 
ظرفیت و خارج از توان اکولوژیک گیاهان دارویی از مراتع، طی یک 
دهه گذشته، کاهش تنوع و غنای گونه   های دارویی و خطر انقراض آنها 

را به همراه داشته است.
در چنین شرایطی، انتقال بخشی از سرمایه زیستی )ژرم پالسم( از طبیعت 
به زراعت، که از طریق اهلی  و زراعی کردن ارقام مستعد گیاهان دارویی 
و براساس مطالعات سازگاری، به نژادی و به زراعی انجام شدنی است، 
به  عنوان یک راهکار مطمئن برای حفظ گیاهان دارویی در طبیعت است. 
نتیجه نهایی این فرایند، معرفی اکوتیپ  های برتر و تولید بذر گواهی شده 
از گونه  هایی دارویی در حال انقراض و کشت آن در سطح وسیع و در 

شرایط مزرعه  ای است.
در چهارچوب  دارویی،  گیاهان  مطالعات سازگاری  اساس،  همین  بر 
طرح ملی »کشت و اهلی کردن گیاهان دارویی«، از سه دهه قبل، در 
بخش تحقیقات گیاهان دارویی، شروع شد. ماحصل تحقیقات انجام شده، 
شناخت شرایط مطلوب زراعی نظیر نیاز آبی و تغذیه  ای، تراکم، آرایش 
کاشت مناسب و روش کاشت مطلوب ده  ها گونه دارویی است که بر 
مبنای آن، می  توان گونه  های مناسب و با توان باالی ترکیبات مؤثره را 
برای مرتع کاری در دیم زارهای کم بازده، پرشیب و رهاشده، در هر یک 

از مناطق آب و هوایی، توصیه کرد.
دارویی  گیاهان  مقایسه  ای  اکولوژی  مطالعات  انجام  ارتباط،  این  در 
ترکیبات مؤثره،  باالی  توان  با  انقراض  انحصاری و در حال  و  بومی 
در شرایط آزمایشگاهی، گلخانه  ای، مزرعه  ای و رویشگاهی، باید در 
اینکه  ضمن  گیرد.  قرار  دارویی  گیاهان  تحقیقات  بخش  کار  دستور 
اکوتیپ  های برتر از لحاظ صفات ساختاری و عملکردی و متحمل به 
تنش  ها و آشفتگی  های محیطی، معرفی شود. ارزیابی، تولید و تکثیر بذر 
گواهی شده گونه های بومی و انحصاری گیاهان دارویی، تعیین قوه نامیه، 
درصد جوانه زني و معرفی تکنیک  های مختلف آماده کردن )پرایمینگ( 
بذر و معرفی بهترین شیوه تکثیر آنها نیز از جمله ملزومات اساسی است 

که باید به  طور جدی به آن توجه شود.

سیاستهاوبرنامههایکالنتولیدعلوفهدردیمزارها
سابقه اجرایی تبدیل دیم  زارهای کم   بازده، پر شیب و رهاشده به مراتع 
دست کاشت، بیانگر آن است که اگر چه، بر اقدامات انجام شده، در مقاطع 
مختلف زمانی، تأکید شده است، اما فقدان جامع  نگری و کم   توجهی به 
تفاوت  های موجود در ویژگی  های اکولوژیکی و اقتصادی- اجتماعی 
مناطق مختلف، مانع افزایش بازده فعالیت  ها شده است. از سوی دیگر، 
طی سال  های گذشته، کمتر به ضرورت تغییر رویکرد و ساماندهی زراعت 

دیم، پرداخته شده و عواقب اکولوژیکی، اقتصادی و محیط  زیستی ناشی 
تغییر  و  تبدیل  و  طبیعی  عرصه  های  از  کشاورزی  اراضی  توسعه  از 
به دیم  زارها، کمتر اطالع  رسانی شده است. عامل مهم  مراتع  کاربری 
در این زمینه، فقدان برنامه جامع در خصوص زراعت دیم است که در 

تدوین آن، توجه به سیاست  ها و راهبردهای ذیل، الزامی است.

الف(سیاستهایکالن
الف- ساماندهی و تغییر رویکرد در زارعت   دیم برای توقف توسعه 
تالش  توقف  به  طور کلی،  و  مرتعی  عرصه های  از  کشاورزی  اراضی 
دولت برای ایجاد امنیت     غذایی از طریق توسعه باغ های دیم در اراضی 
شیب  دار، تولید غالت دیم در دیم زارهای مشتق شده از مراتع و برداشت 
گیاهان دارویی از عرصه  های مرتعی با هدف توسعه صادرات و کاهش 

واردات.
ب- برجسته کردن نقش اکوسیستم  های مرتعی در حفظ آب و خاک و 
تنوع زیستی و تغییر این نگرش که »مراتع، زمین  های بایر بی مصرف و 

منبع ذخیره زمین برای توسعه آینده هستند«.
ج- افزایش آگاهی   های محیط  زیستی در خصوص تبدیل عرصه  های 
و  حضور  برای  الزم  انگیزه  ایجاد  و  کم بازده  دیم زارهای  به  مرتعی 
مشارکت مؤثر بهره برداران برای حفظ، احیا، توسعه و بهره برداری پایدار 

از این عرصه  ها.
د- حفاظت از آب و خاک از طریق معرفی ارقام مقاوم و موفق گیاهان 
دارویی و علوفه  ای در نگهداشت آب در توده خاک در محل ریزش 
نزوالت و ممانعت از شکل  گیری و هدررفت رواناب و کمک به تقویت 

منابع آب زیرزمینی.
ه- تضمین امنیت غذایی از طریق تولید علوفه و گیاهان دارویی در 
دیم زارهای کم بازده، پر شیب و رهاشده. این موضوع، سبب ایجاد تعادل 
واردات علوفه و در نهایت  تولید و مصرف علوفه، کاهش  بین  نسبی 

پایداری سیستم  های دامداری متکی به مراتع، خواهد شد.

ب(راهبردهایکالن
مختلف  مناطق  در  گیاهی  پوشش  از  آماربرداري  دهه  یک  نتایج 
اکولوژیک، نشان داد، متوسط درصد پوشش تاجی، در مراتع استپی 
13/2 درصد بوده و میانگین تولید گونه  های مورد چرای دام در این 
رویشگاه  ها، 136 کیلوگرم در هکتار، برآورد شده است. ضمن اینکه 
نتایج آماربرداری از پوشش گیاهی در مناطق نیمه   استپي )که بیشترین 
سطح دیم کاری در آن انجام می شود(، گویای آن است که متوسط درصد 
پوشش تاجی، 33درصد و میانگین مقدار تولید گونه  های قابل چرای 
این موضوع  )ارزانی، 1387(.  کیلوگرم در هکتار است  دام، 411/7 
در شرایطی است که مقدار تولید قابل برداشت مراتع خوب، که بیشتر 
در مناطق نیمه   استپی )نیمه   خشک( و کوهستان  های مرتفع وجود دارند، 
450 کیلوگرم در هکتار و تولید قابل برداشت مراتع متوسط، که بیشتر 
هکتار  در  کیلوگرم   150 گرفته اند،  قرار  )خشک(  استپی  مناطق  در 
و  مراتع ضعیف  برداشت  قابل  تولید  اینکه  است. ضمن  گزارش شده 
خیلی   ضعیف، واقع در مناطق بیابانی و کویری، کمتر از 30 کیلوگرم در 
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 .)Niknam, 1970( هکتار، بیان شده است
تولید  توان  کاهش  نشان  دهنده  ارائه  شده،  ارقام  دیدگاه،  این  از 
ارتباط،  این  در  است.  گذشته  دهه  چند  طی  مرتعی  رویشگاه  های 
راهکارهای متفاوتی در خصوص افزایش تولید علوفه مراتع، مطرح 
و  کم بازده  دیم زارهای  تبدیل  به  می  توان  آن جمله،  از  که  است  شده 
پر شیب به مراتع دست کاشت، ذخیره نزوالت آسمانی، کودپاشی مراتع، 

مدیریت چرا و قرق و مرتع کاری، اشاره کرد. 
پاسخ روشنی مبتنی بر اینکه هر کدام از راهکارهای یادشده، چه سهمی 
در افزایش تولید علوفه مراتع می  توانند داشته باشند، وجود ندارد. ضمن 
اینکه نظرات متناقضی، مطرح است. آنچه مسلم است، نتایج تحقیقات 
مرتبط با سازگاری گونه  های مرتعی،  که از سال 1338 در مؤسسه 
تحقیقات جنگلها و مراتع کشور شروع شد، بر این موضوع تأکید دارد 
که عرصه دیم زارها و اراضی کم بازده، پتانسیل چشمگیری در تأمین 
کسری علوفه کشور دارد و به  عنوان یک ظرفیت تولیدی در کشور بر 

آن تأکید می شود. 
نتایج بررسی  های مرتبط با سازگاری گونه  های مرتعی، به معرفی بیش 
ادافیکی  و  با شرایط آب و هوایی  مناسب  مرتعی  گیاهان  گونه  از 80 
کشور، منجر شده است )پیمانی  فرد و همکاران، 1360(. انتشار یافته های 
مرتبط با مطالعات آگروتکنیکی مرتع کاری شامل، فصل کاشت، عمق 
و  )پیمانی  فرد  مرتعی  مهم  گیاهان  بذر  کاشت  میزان  و  روش  کاشت، 
طریقی، 1351؛ صیادی، 1352(، فنولوژی نباتات مرتعی بومی و بیگانه 
در منطقه نیمه استپی همند آبسرد )بنوان و همکاران، 1352(، همچنین 
بررسی و مقایسه ارقام و کولتیوارهای مختلف یونجه و اسپرس و معرفی 

برای مراتع شخم خورده و رهاشده و دیم زارهای  کولتیوارهای موفق 
کم بازده )سندگل و کالله، 1370؛ سندگل و ملک پور، 1373؛ اکبرزاده 
و ساالری، 1369؛ پیمانی  فرد و ملک  پور، 1373؛ اکبرزاده و ساالری، 
یافته  های  که  می  آید  به  شمار  ارزشمند  کارهای  از جمله  نیز   ،)1374
یادشده، می توانند در طرح ملی »تولید علوفه کشور در عرصه دیم زارها 

و اراضی کم بازده« استفاده شوند.
به   همین منظور، در رابطه با لزوم توجه جدی به دیم زارها به  عنوان یک 
ظرفیت تولیدی در کشور، ضروری است راهبردهای ذیل، در سطح 

کالن، به اجرا در آید:
الف- محدود کردن زراعت   دیم در عرصه  های مرتعی و جلوگیری از 

تغییر کاربری مراتع،
ب- ممنوعیت و حذف زراعت   دیم در کالس  های شیب باالتر از 8 تا 
12 درصد و بارندگی ساالنه کمتر از 300 میلی  متر در سال و مناطق 

،VIII و IV، V ، VI، VII دارای خاک  های کالس
ج- رعایت اصول اولیه حفاظتی از جمله تأکید جدی بر عملیات شخم 

عمود بر شیب،
د- اختصاص بخش زیادی از مزارع دیم به گیاهان علوفه  ای چندساله 

دائمی معرفی شده در مطالعات سازگاری
و ه- حذف مزارع دیم کم بازده از سیستم کشاورزی.

ج(برنامههایفرابخشی
برنامههایجلبمشارکتمردمی

- بسترسازی ورود دانش و سرمایه به دیم زارها،

شکل 11- نمای نزدیک از تبدیل مراتع به دیم کاری غالت )اردیبهشت ماه 1394، منطقه نازلوچای، ارومیه، آذربایجان غربی( )عکس از معتمدی(
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از  ناشی  عواقب  در مورد  عمومی  آگاهی  های  سطح  ارتقای   -
تبدیل و تغییر کاربری اراضی مرتعی به دیم زار،

محلی،  سطح  در  مؤثر  مشارکت  برای  الزم  تمهیدات  ایجاد   -
در  آنها  نقش  و  غیردولتی  تشکل  های  توسط  منطقه  ای  و  ملی 
سیاست  گذاری، تصمیم  گیری و اجرای سند راهبردی تولید علوفه 

و گیاهان دارویی در دیم زارها،
اعمال  در  انگیزه  ایجاد  برای  مردم  به  دیم زارها  مدیریت  واگذاری   -

مدیریت پایدار در این عرصه  ها
و- نظارت و ارزیابی مشارکتی.

برنامههایتوسعهتحقیقاتکاربردی
به راهکاری  های  برای دستیابی  - توسعه هدفمند تحقیقات کاربردی 
نوین تبدیل دیم زارهای کم   بازده، پر شیب و رهاشده به کشت علوفه و 

گیاهان دارویی،
- شناسایی و جمع آوری دانش   بومی مرتبط با مدیریت دیم زارها

و- تلفیق دانش بومی و تحقیقات کاربردی در مدیریت پایدار دیم زارها.
برنامههایاصالحقوانین

برای  درون بخشی  و  بین  بخشی  مقررات  و  قوانین  هماهنگ  سازی   -
جلوگیری از تغییر و تبدیل مراتع به دیم زار و اعمال مدیریت پایدار 

منابع آب و خاک،
- تثبیت مالکیت دولت بر اراضی ملی و دولتی، تفکیک مستثنیات و 

احراز مالکیت  های قانونی اشخاص،
- وضع و اصالح قوانین مورد نیاز برای تسهیل در اجرای سند راهبردی
و - سازماندهی و کنترل عوامل مؤثر در تبدیل و تغییر کاربری مراتع به 
دیم  زار از طریق تعیین، کنترل و نظارت شاخص  ها و معیارهای دیم کاری

تعدیلآثارتغییراقلیموخشکسالی
- بهره  گیری از سیستم  های هشدار دهنده،

- استفاده از داده  های ایستگاه  های جدید اقلیمی،
آثار  کاهش  برای  اکوسیستم  در  رطوبت  حفظ  روش  های  اصالح   -

خشک سالی
و - تدوین طرح جامع مدیریت ریسک خشک سالی در بخش منابع 

طبیعی

د(برنامههایبخشی
- حفظ توان اکولوژیکی و احیای مراتع تخریب    شده و کنترل کانون  های 

بحرانی فرسایش آبی،
- تهیه و اجرای طرح  های دیم کاری، برای مقابله با تخریب مراتع،

- ارزیابی و پایش طرح  های مرتبط با دیم کاری،
- بررسی و تعیین عوامل مؤثر در تبدیل دیم زارها و کنترل شاخص  ها 

و معیارهای مربوطه،
- تبدیل 8/6 میلیون هکتار دیم زارهای کم   بازده، پر شیب و رهاشده 
به مراتع دست کاشت )دیم کاری گیاهان دارویی و علوفه  ای( در برنامه 

ششم توسعه
و - بهره  گیری از آب  های سطحی از طریق سیستم  های ذخیره نزوالت 

آسمانی جهت توسعه دیم زارهای سیالبی.

ه(اهمبرنامههایاجرایی
در این ارتباط، متناسب با مباحث مطرح در قبل، چندین برنامه نیازمند 
اجرا، پیشنهاد شده که الزم است در چهارچوب یک سند علمی، تهیه 
و به  عنوان اسناد و نقشه  های پایه، در اختیار بخش اجرایی کشور، قرار 

داده شود.
- ارائه تعاریف و طبقه  بندی دیم زارها با رویکرد حفاظتی و درج آنها 

در اسناد باالدستی و برنامه  های توسعه،
- نقشه  سازی در مقیاس مناسب از توزیع و پراکنش مکانی دیم زارها بر 

مبنای تعاریف و طبقه  بندی  های ارائه شده،
و  اجتماعی  اقتصادی،  اکولوژیکی،  شاخص  های  و  معیارها  ارائه   -
محیط زیستی )حفاظتی( مؤثر در ارزیابی قابلیت دیم زارها در هر یک 

از مناطق آب و هوایی برای تولید علوفه و گیاهان دارویی،
و  علوفه  ای  گیاهان  انواع  تولید  برای  دیم زارها  شایستگی  تعیین   -
گیاهان دارویی و مشخص کردن اولویت استفاده چند منظوره از آنها با 
تکیه بر دانش بومی و معیارها و شاخص  های اکولوژیکی و اقتصادی و 

اجتماعی و محیط زیستی،
گیاهان  و  علوفه  دیم کاری  ترویجی  و  الگویی  سایت   های  تعیین   -
دارویی در دیم زارها و اراضی کشاورزی رهاشده در مناطق مختلف 
به  دستیابی  و  اکولوژیکی  و  اقتصادی  ارزیابی  های  برای  آب و هوایی، 

ظرفیت و پتانسیل تولید دیم زارها.

و(طرحهایاولویتدارمرتبطبابرنامهها
علوفه  ای  و  دارویی  گیاهان  مقایسه  ای  اکولوژی  مطالعات  انجام   -
چند ساله در شرایط آزمایشگاهی، گلخانه  ای، مزرعه  ای و رویشگاهی 
از نظر صفات  آنها  برتر  اکوتیپ  های  و  امید بخش  گونه  های  معرفی  و 

ساختاری و عملکردی و مقاوم به تنش  ها و آشفتگی  های محیطی،
- ارزیابی، تولید و تکثیر بذر گواهی   شده گونه های بومی و انحصاری 

گیاهان دارویی و علوفه  ای در شرایط آبی،
- معرفی تکنیک  های مناسب ذخیره نزوالت آسمانی در خاک برای 

مرتع کاری گیاهان دارویی و علوفه ای،
گیاهان  دیم  مخلوط  کشت  و  تک کشتی  مناسب  مکان  های  تعیین   -

دارویی و علوفه ای،
و  دارویي  گیاهان  دیم کاري  در  مخلوط  کشت  سودمندی  ارزیابی   -

علوفه  ای،
- مدیریت حاصلخیزی خاک و خاک  ورزي حفاظتي )بدون شخم و 

حداقل شخم( بر استقرار گیاهان دارویی و علوفه  ای در دیم زارها،
و  دارویی  گیاهان  دیم کاری  مناسب  روش  دستورالعمل  های  ارائه   -

علوفه  ای در مناطق مختلف آب و هوایی،
- امکان سنجی توسعه مکانیزاسیون در کشت دیم گیاهان دارویي و 

علوفه  ای،
و  دارویي  گیاهان  مرتع کاری  اقتصادي  ارزیابی  و  پایلوت  کشت   -

علوفه  ای در دیم زارها
و- تعیین مقدار تولید قابل دستیابی در دیم زارهای رهاشده، پر شیب و 

کم بازده.
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شکل 12- تبدیل مراتع به دیم کاری غالت )اردیبهشت ماه 1399، منطقه خورکالت، خراسان رضوی( )عکس از معتمدی(

ز(معیارهاوشاخصهایارزیابیفعالیتهایدیمکاری
تولید  راهبردی  سند  اهداف  تحقق  برای  اساسی  ملزومات  از  یکی 
علوفه و گیاهان دارویی در دیم زارها، ارزیابی و پایش فعالیت  های 
از  می تواند  ارزیابی  ها  این  است.  کار  از  مرحله  هر  در  انجام شده 
جنبه  های اکولوژیکی، اقتصادی، اجتماعی و محیط  زیستی، مورد توجه 

قرار گیرد. 
ارزیابی پروژه  ها، مستلزم تعریف معیارها و شاخص  های اکولوژیکی، 
اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی است. در این ارتباط، ارزیابی  های 
  اکولوژیکی، معمواًل بر مبنای بهبود صفات   ساختاری و بیوماس پوشش   
گیاهی، بهبود تنوع     گیاهی، بهبود شاخص  های   زودیافت و شاخص  های 
کیفیت   خاک و ارتقای ویژگي  های   ساختاری و عملکردي رویشگاه 
در مقایسه با سایت  / سایت  های شاهد، است. برآیند مجموع امتیازات 
حاصل از محاسبه هر یک از شاخص  ها، منعکس  کننده وضعیت   نسبی 
منطقه تحت اجرای عملیات دیم کاری خواهد بود که بر مبنای آنها، 
روند بازسازي و احیایی رویشگاه  ، بعد از گذشت چند سال از انجام 
این عملیات، مشخص می  شود. نرخ   بازده   داخلی، ارزش    کنونی   خالص 
و نسبت منفعت به هزینه که از آنها به  عنوان شاخص  های   تنزیلی نیز نام 
برده می  شود، برای مقایسه منافع و هزینه  های حال حاضر پروژه  های 
اقتصادی  ارزیابی    با  رابطه  در  آینده،  زمانی  دوره  های  در  دیم کاری 
)مالی( عملیات دیم کاری، مدنظر قرار خواهند گرفت. ارزش   اقتصادی 
حاصلخیزی  و  حفاظت  آب،  تنظیم    تولید   علوفه،  کارکرد  از  حاصل 
عملیات  انجام  از  متأثر  محیط  زیستی  کارکردهای  به عنوان  نیز    خاک 

دیم کاری، لحاظ خواهند شد.

ح(منابعمالیواعتباری
اجرای مؤثر برنامه  های طراحی شده، زمانی تأثیرگذار خواهد بود که در 
برنامه توسعه هفتم و نیز سازمان  های اجرایی، ردیف بودجه مشخص، 
اختصاص داده شود. جدا از تأمین بودجه الزم برای این کار از طرف 
با  مرتبط  اجرایی  تمام تالش سازمان  های  بودجه،  و  برنامه  سازمان 
برنامه  ها نیز باید بر این باشد که در چهارچوب کنوانسیون  های مختلف 
بین  المللی نظیر، کنوانسیون بیابان  زدایی، کنوانسیون ترسیب کربن و ... و 
به  طور کلی در چهارچوب برنامه  های محیط زیستی سازمان ملل متحد 
فعالیت  های  به ازای  برنامه  ها را  برای اجرای  )UNEP(، بودجه الزم 
انجام شده برای تحقق اهداف کنوانسیون  ها، مطالبه کند. از این رو، بخش 
روابط بین  الملل ارگان  های اجرایی، همچنین مؤسسات تحقیقاتی، باید 
مطالبه  گری  انجام شده،  فعالیت  های  کردن  برجسته  و  اطالع رسانی  با 
این  تمامی  ازآنجایی که  باشد.  داشته  بین  المللی  نهادهای  از  را  الزم 
 )GEF( کنوانسیون  ها، به صندوق ملی تسهیالت جهانی محیط زیست
 GEF منابع  به  دسترسی  برای  نزدیک  همکاری  باب  هستند،  متکی 

میان آنها، گشوده شده است.
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