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اهداف آموزشی
شما پس از مطالعه این نشریه با گسترش کشاورزی دیم به عنوان راهکاری برای  �

افزایش بهره وری بارش و همچنین مزایای تلفیق کشاورزی آبی و دیم آشنا می شوید.
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مقدمه
کشاورزی نقشی کلیدی در توسعه اقتصادی و کاهش فقر ایفا می کند. از طرفی، 
با توجه به محدودیت منابع آبی کشور، هرگونه افزایش در آب مورد استفاده در کشاورزی بر 
قابلیت دسترسی آب برای سایر مصارف از جمله شرب و اکوسیستم تأثیر می گذارد. جهان 
با بحران آب روبه روست و برای گسترش آبیاری در مقیاس بزرگ دچار محدودیت است؛ 
بنابراین کشاورزی دیم باید نقش قاطع و غالب خود را برای تأمین مواد غذایی و گذران 
 زندگی جمعیت روبه افزایش بشری ایفا کند. تحلیل جهانی از میزان آب مورد نیاز برای
 تولید غذا در آینده نشان می دهد که تاش همگانی برای توسعه هم زمان سیستم های کشاورزی
 آبی و دیم نیازی ضروری است. در کشورهای توسعه یافته اکثر غات در شرایط بدون آبیاری

پرورش می یابند. با توجه به اینکه اتکای کشاورزی آبی در کشور و استان خراسان رضوی 
 به منابع آبی تجدید ناپذیر زیرزمینی است، ممکن است در آینده ای نه چندان دور آب

قابل استفاده برای کشت غاِت آبی در دسترس نباشد. حتی درحال حاضر نیز ارزش آب 
 مصرفی برای تولید غات )صرفاً از منظر تولید غات( بسیار بیش تر از محصول تولیدی
 در واحد سطح است. بنابراین باید به دنبال راهکارهای جایگزین بود تا عاوه بر کاهش

تأثیرات منفی بر این منابع محدود، شرایط ازم در مناطق مستعد برای زراعت دیم 
 به منظور تلفیق کشاورزی آبی با کشاورزی دیم در زمینه تولید غات، حبوبات، علوفه و

سایر موارد فراهم شود. 
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اهميت و ضرورت گسترش دیم زارها
در مناطق خشک بیش از 90 درصد از بارندگی ها با تبخیر به اتمسفر برمی گردد؛ 
زیرا باران های بیش از 20 تا 30 میلی متر می توانند در خاک نفوذ کنند. بنابراین میزان 
بارش هایی که ممکن است در خاک نفوذ کنند، بخش کمی از بارندگی های ساانه است؛ 
ضمن اینکه به علت قابلیت تبخیر باا به ویژه در تابستان، بخش زیادی از این بارندگی ها 
 به صورت تبخیر دوباره به اتمسفر برمی گردد. این وضعیت در استان خراسان رضوی نیز

صادق است. به عبارت دیگر بخش زیادی از یا همه بارندگی که طی یک سال در مناطق 
مختلف استان )از جمله قسمت آیش مزارع آبی( می بارد، دوباره به صورت تبخیر به اتمسفر 
بارندگی ها را  از این  اندکی  برمی گردد یا ممکن است به صورت غیرمدیریت شده سهم 
گیاهان غیرهدف )عمدتاً علف های هرز( مصرف کنند )شکل های 1، 2 و 3(. درحالی که 
با توجه به محدودیت منابع آبی در دسترس نیاز است که بر بهبود تولید غذا در جاهایی 
 که باران می بارد، توجه بیش تری شود. ممکن است میزان بارندگی سالیانه در همه
 مناطق درخور توجه نباشد. اما برای نمونه در استان خراسان رضوی مناطقی هستند

که میانگین بارندگی سالیانه آن ها بیش از 200  میلی متر در سال است، اما هر سال اراضی 
زیادی از مزارع آبی به صورت آیش یا کاشته نشده و بدون برنامه رها می شوند )جدول 1(. این 
میزان بارندگی سالیانه یگانه منبع آبی تجدیدپذیر استان است و ظرفیتی برای مدیریت در 
شرایط کشاورزی دیم ایجاد می کند. به عبارت دیگر این مقدار بارندگی که بدون دستیابی 
به عملکرد محصوات زراعی خاص یا با حداقل تولید زیست توده از دسترس خارج می شود 
)شکل 4(، که عمده آن به صورت تبخیر است، با توجه به شرایط اقلیمی دیگر از جمله 

میانگین دمای سالیانه ممکن است قابل مدیریت در قالب نظام های زراعی دیم باشد. 
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شکل 1- خاک بدون کشت و رویش گیاهی با وجود 228  میلی متر بارندگی

 

شکل 2- مزرعه بدون کشت، پوشش گیاهی که اغلب آن ها علف های هرز مزارع هستند. 
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شکل 3- نمای دیگری از مزرعه بدون کشت با پوشش گیاهی

 

شکل 4- بذور سبزشده حاصل از ریزش حین برداشت سال قبل 
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جدول 1- اطاعات آماری شهرستان های مورد نظر برای گسترش کشاورزی دیم در استان
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253/724/61410078423600 9705تربت حیدریه1

6452217/914/1114007114900جغتای2

15016211/431/71670061461700چناران3
3077237/77/3122002163850درگز4

5769253/714/6310030901280زاوه5

بارندگی 
مشابه 

تربت حیدریه 
لحاظ شده 

است

4738232/711100004108730فریمان6

9880237/423/584004426500فیروزه7
بارندگی 
مشابه 

نیشابور لحاظ 
شده است

7526312/823/51130036703150قوچان8

534367/3226661680560کات9

15203254/338/723550128732850مشهد10

37784237/489/739150210815000نیشابور11

3496217/97/677004611350خوشاب12
بارندگی 

مشابه جغتای 
 لحاظ

شده است
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6066217/913/21370081631150جوین13
بارندگی 

مشابه جغتای 
 لحاظ

شده است

2927187/95/5810049023300سرخس14
1281733071820669186925920جمع کل

* سازمان مدیریت و برنامه و بودجه خراسان رضوی )ارتباط شخصی(، سایر آمارها از آمارنامه سازمان 
جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی 1393 اقتباس شده است.

توجيه اقتصادي و اکولوژیکی
در استان خراسان رضوی مناطقی هستند که میانگین بارندگی سالیانه آن ها بیش از 
200 میلی متر در سال است؛ اما هر سال اراضی زیادی از مزارع آبی به صورت آیش یا 

کاشته نشده و بدون برنامه رها می شوند.
این اراضی با توجه به میانگین بارندگی سالیانه باا و به علت امتیازاتی که نسبت به 
اراضی دیم دارند، ظرفیتی درخور برای گسترش کشاورزی دیم و تولید محصوات دیم 
در استان دارند و در صورت استفاده در نظام های کشاورزی دیم تأثیر چشمگیری 
بر بهره وری بارش استان خواهند داشت. گرچه این آماره ها برآورد هستند و ممکن 
است کم تر یا بیش تر از این مقدار باشند، اما گستره اراضی، ظرفیتی ایجاد می کند که 
با مدیریت این منبع آبی در قالب کشاورزی دیم، آبی بسیار ارزشمند و پاک را که اغلب 
به راحتی و بدون بهره برداری هدفمند و به صورت تبخیر غیرمفید از دسترس خارج 

ادامه جدول 1- اطاعات آماری شهرستان های مورد نظر برای گسترش کشاورزی دیم در استان
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 می شود، می توان در مسیر تعرق مفید قرار داد و صرف تولید زیست توده و مواد غذایی
مورد نیاز بشر و حیوانات اهلی و حتی وحشی کرد و پس از تولید مواد آلی ضروری و 
 مورد نیاز مناطق خشک به اتمسفر بازگرداند. مدیریت این آب یعنی تغییر مسیر تبخیر

به تعرق هدفمند، با تولید مواد غذایی مورد نیاز که باعث افزایش بهره وری بارش 
 می شود. بهبود بهره وری آب، پاسخی است به شرایطی که طی آن کمیابی آب در حال
 افزایش است و حفظ آب برای پایداری اکوسیستم ها، تقاضای فزاینده شهرها و

صنعت ضروری است؛ افزایش بهره وری آب به ویژه مناسب مناطقی است که آب 
نسبت به سایر عوامل تولید کمیاب تر است. 

ضرورت بهبود بهره وری آب کشاورزی از چند جهت است: 
تأمین نیازهای غذایی جمعیت روبه افزایش و ثروتمندتر شهری با وجود کمبود آب؛ 1-
واکنش به فشارها برای اختصاص آب کشاورزی به شهرها و اطمینان از تأمین  2-

آب برای مصارف محیط زیست؛
کاهش فقر و رشد اقتصادی.  3-

 تبدیل بخشی از آب بارندگی به تعرق مولد از طریق مدیریت تبخیر، بهره وری آب
 را در مناطق خشک و نیمه خشک افزایش می دهد. مدیریت مناسب آب و خاک در

سیستم های کشاورزی خرد و در مناطق نیمه خشک، عملکرد محصول را افزایش 
می دهد و معیشت و بهره وری آب را بهبود می بخشد. تبخیر از سطح خاک را می توان 
با ساختار گیاهی و عملیات های زراعی که باعث تسریع در پوشش خاک می شوند، 
نظیر کاربرد کودها، کشت زودهنگام و افزایش تراکم گیاهی کاهش داد. عاوه بر 
باران های اندک، حتی قابلیت بهره برداری از شبنم صبحگاهی نیز با کاشت گیاهان و 
جذب توسط آن ها ممکن می شود؛ درحالی که در زمین بدون کشت از این رطوبت ها 
 نمی توان استفاده کرد. این تغییر مسیر مزایای متعددی دارد، از جمله تولید غذا و

علوفه، بهبود مواد آلی خاک و نیز حفظ و حمایت از تنوع زیستی. کاهش چشمگیر 
 منابع آبی استان خراسان رضوی، به ویژه منابع آبی زیرزمینی، باعث شده است که
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سطح زیر کشت محصوات زراعی در استان کاهش یابد و بخش زیادی از اراضی آبی از 
 زیر کشت خارج شوند. همان گونه که در جدول 1 ماحظه می شود، در چند شهرستان

مورد نظر این سطح که به صورت آیش است و کشتی در آن ها صورت نمی گیرد، بالغ بر 
158,713 هکتار است. بنابراین، گستره وسیع اراضی آیش در استان خراسان رضوی این 
قابلیت را ایجاد می کند که آب استحصالی از این سطح با توجه به شرایط مناطق خشک 
 به صورت بالقوه زیاد باشد. به لحاظ توجه به اهمیت این مقدار آب در استان، می توان

آن را قابل مقایسه با آب خروجی 658 حلقه چاه عمیق با دبی آب 20 لیتر در ثانیه با 9 ماه 
کارکرد در سال دانست؛ البته با درنظرداشتن این موضوع که برای استحصال این آب هیچ 

انرژی ای مصرف نمی شود و هزینه ای تحمیل نمی شود.

تحقيقات در زراعت دیم
تاش گسترده در مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم باعث شده است که اکنون ارقام 
متنوع و مناسبی از گندم، جو، نخود، عدس و حتی گیاهان علوفه ای و روغنی برای 
کشت در اراضی دیم اصاح و معرفی شوند و همراه با دستورالعمل های کشت در شرایط 
مطلوب در اختیار کشاورزان قرار گیرد تا با مدیریت مناسب اراضی برای زراعت دیم برای 
هر منطقه، عاوه بر بهبود عملکرد در واحد سطح، بهره وری آب را هم افزایش دهند. 
 برای محصوات گندم و جو، ارقام متنوع زمستانه، بینابین و بهاره و زودرس، میان رس و

دیررس اصاح و معرفی شده و در دسترس است. در خصوص نخود نیز ارقام مناسبی 
برای کشت در شرایط دیم در دسترس است و از جمله ارقامی مقاوم به سرما )ارقامی 
 نظیر سارال و سعید( با قابلیت کشت پاییزه اصاح و معرفی شده است. شکل های 5 تا
 13 نمونه هایی از مزارع مدیریت شده برای زراعت دیم هستند. در شکل های 5 تا 10

نمود ظاهری ارقام یا ژنوتیپ های گندم، جو و نخود مناسب برای منطقه همراه با زمان )برای 
 محصول نخود کشت انتظار( و شیوه کاشت مطلوب و تغذیه مناسب نشان داده شده است و
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شکل های 11، 12 و 13 وضعیت برداشت حاصل از این مدیریت را برای محصوات مختلف 
نشان می دهد. 

 

شکل 5- کشت گندم مدیریت شده برای شرایط دیم )آزمایش های سازگاری گندم(
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6- تصویر دیگری از مزرعه گندم مدیریت شده برای شرایط دیم )آزمایش های سازگاری گندم(

 

7- محصول جو مدیریت شده برای شرایط دیم
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 8- محصول جو مدیریت شده برای شرایط دیم
)بارندگی سالیانه 260  میلی متر، سال زراعی 92-1391، ایستگاه طرق مشهد(

 

9- محصول نخود مدیریت شده برای شرایط دیم )ایستگاه طرق مشهد، سال زراعی 1394-95(
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10- تصویر دیگری از مزرعه نخود دیم در ایستگاه طرق

 

11- گندم دیم مدیریت شده و آماده برداشت در ایستگاه طرق مشهد
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12- مزرعه نخود دیم آماده برداشت در ایستگاه طرق مشهد

 

شکل 13- مزرعه جو دیم آماده برداشت در ایستگاه طرق مشهد
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ویژگی های مؤثر در افزایش بهره وری بارندگی ها
 درحال حاضر مزارع دیم در مناطق مختلف گسترش یافته اند و حتی بسیاری از مزارع

کم بازده نیز زیر کشت محصوات دیم هستند؛ اما اراضی آبی هر منطقه که به علت کمبود 
آب دیگر قابل کشت نیستند و حتی اراضی قابل کشت نیز می توانند در تناوب جزئی از 
 گستره کشاورزی دیم استان باشند. به عبارت دیگر، مزارع صرفاً مدیریت آبی ندارند و

تلفیقی از کشاورزی دیم و آبی است که می تواند نقش هم افزایی برای هر دو سیستم 
داشته باشد. در این شرایط و با توجه به اطاعات جدول 1 سطح زیر کشت دیم استان 
گسترش شایانی خواهد یافت و احتمااً از نظر کّمی سطح زیر کشت محصوات دیم حدود 
 2 برابر خواهد شد. سطح زیر کشت دیم استان خراسان رضوی تا دی ماه سال زراعی

1395-1394 برای گندم حدود 125,000 هکتار و برای جو حدود 26,000 هکتار 
گزارش شده است، ضمن اینکه این سطح ممکن است در مناطق مستعد سایر 
شهرستان های استان نیز قابل گسترش باشد. در این فرصت برای گسترش کمی انتظار 
می رود که با توجه به کیفیت بااتر اراضی آبی، عملکرد دانه در واحد سطح نیز افزایش 
یابد و از اراضی فعلی زیر کشت دیم بیش تر باشد. به عبارت دیگر، با توجه به کیفیت برتر 
این اراضی، افزایش سطح زیر کشت کمی همراه با برتری کیفی است. اراضی مزارع آبی هر 
 منطقه برتری های متعددی نسبت به اراضی دیم دارند که می توان به برتری حاصلخیزی و

سهولت مدیریت و خسارت ندیدن ناشی از فرسایش در اراضی دیم شیب دار اشاره کرد. 
این تلفیق امتیازاتی نیز برای مزارع آبی دارد که از جمله می توان به امکان تناوب با 
گونه های بقوات دیم و مزایای آن، افزایش مواد آلی خاک در نتیجه تغییر مسیر هدفمند 
آب از تبخیر به تعرق و حفظ و حمایت از تنوع زیستی گونه های مفید در اثر تولید 
مواد آلی در باا و زیر سطح خاک اشاره کرد. ریشه های محصوات زراعی که مخزن 
مهمی برای انتقال کربن به داخل خاک هستند، باعث تغییر ساختمان خاک می شوند و 
به حفظ مواد آلی خاک کمک می کنند. ریشه ها پس از تجزیه در خاک، مواد غذایی به 
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 خاک اضافه می کنند و برای تسهیل فرایند ترسیب کربن در خاک )نگهداری کربن 
 در خاک(، کربن آلی فراهم می کنند. طی آزمایشی وزن خشک ریشه اضافه شده به خاک
 در هر هکتار برای نخود 524 و برای گندم 1,311 کیلوگرم بوده است. بقایای اندام های هوایی

حاصل از کشت مدیریت شده محصوات دیم نیز برای افزایش مواد آلی و حاصلخیزی 
خاک و کاهش فرسایش خاک به خاک برمی گردند. 

عاوه بر گسترش کّمی سطح زیر کشت محصوات دیم، افزایش بهره وری بارش ها 
در مناطق »مستعد« استان و افزایش تولید مواد غذایی می تواند ناشی از ویژگی های 

حاصل از این تلفیق باشد که در زیر به برخی از آن ها اشاره می شود.

خاک و حاصلخيزی
ویژگی های خاک و حاصلخیزی آن نقش بسیاری در تولید محصوات زراعی و به ویژه 
محصوات دیم دارد. در بررسی مزارع مشخص شد که بسته به نوع خاک مزارع، میزان 
 استفاده از آب تا 2 برابر تغییر می کند. بافت خاک اثر معناداری بر عملکرد و تبخیر و
 تعرق برای برخی گونه های گیاهی از جمله سیب زمینی، چغندرقند و آفتاب گردان دارد و

بنابراین می توان گفت که بین بافت خاک و کارایی مصرف آب ارتباط وجود دارد. 
شرایط مطلوب تر در خاک دارای بافت لومی دو منشأ دارد: 1( قابلیت دسترسی بااتر 
آب و سهولت بیش تر برای حرکت آب در خاک، و 2( ظرفیت بااتر سیستم ریشه ای 
 برای جذب آب که به تراکم ریشه و توزیع آن بستگی دارد که به نوبه خود به بافت خاک

بستگی دارد. مطالعات نشان می دهد که:
جذب آب در خاک های لومی راحت تر است.  _
بهبود عملیات مدیریتی خاک که مقدار مواد آلی خاک را افزایش می دهد، بر  _

 ظرفیت نگهداری آب خاک تأثیر مثبت دارد. خاک های با ظرفیت نگهداری آب پایین و
تمرکز بارندگی ها در زمستان، باعث تنش خشکی آخر فصل می شود. 

همچنین وضعیت مواد غذایِی خاک اثر مثبتی بر کارایی مصرف آب دارد، افزایش  _
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در کارایی مصرف آب از طریق بهبود رشد گیاه و عملکرد دانه حاصل می شود که 
نتیجه اش وضعیت مناسب مواد غذایی خاک است. 

 عملکرد محصوات زراعی نشان داد که قابلیت دسترسی پایین فسفر، کشت دیرهنگام و _
تنش های شوری و اسیدی ناشی از خاک عمقی، عوامل کلیدی کاهنده کارایی مصرف آب 
 هستند که عمدتاً بر تبخیر از سطح خاک تأثیر می گذارند. به عبارت دیگر بافت، مواد آلی و
 حاصلخیزی خاک بر کارایی مصرف آب و عملکرد اثر مثبتی دارند. با توجه به اینکه خاک اراضی

آیش در مزارع آبی اغلب از نظر بافت، ساختمان و مواد آلی بهتر از خاک اراضی مزارع دیم 
هستند، انتظار می رود که با اختصاص اراضی با کیفیت به کشت دیم، با افزایش بهره وری 
آب و سایر مواد غذایی عاوه بر تولید، افزایش تولید در واحد سطح مزارع دیم نیز حاصل 
شود. نتایج آزمایش ها نشان می دهد که خاک حاصلخیز، حتی در شرایط بارندگی کم تر، 

به مراتب عملکرد بیش تری نسبت به خاک نامناسب و غیرحاصلخیز دارد. 

تناوب 
 تناوب محصوات کشاورزی نقش زیادی در بهبود عملکرد دانه این محصوات دارد.

پذیرش تناوب مناسب برای محصوات زراعی، اساس سیستم های تولید پایدار در بسیاری 
 از نقاط جهان است. سیستم های زراعی دیم با تنوع محصول بیش تر و آیش کم تر در

واحد زمان ممکن است یکی از استراتژی ها برای کارایی بیش تر مصرف آب باران و کاهش 
تلفات تبخیر طی دوره آیش باشند. متنوع کردن محصوات زراعی در سیستم های تولیدی 
باعث بهبود اثر هم افزایی تناوب می شود و عملکرد محصوات را در تناوب نسبت به 
تک کشتی افزایش می دهد. هیچ محصول زراعی به علت مشکات ناشی از آفات نمی تواند 

بیش تر از 4 سال پشت سرهم کشت شود.
مطالعات متعدد نشان می دهد که تناوب غات با بقوات دانه ای نسبت به تک کشتی 
غات، منفعت بیش تری از نظر عملکرد دانه و نیتروژن دارد. این سودمندی ممکن 

است ناشی از اثر نیتروژن یا سایر عوامل و عموماً ترکیب آن ها باشد. 
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مطالعات زراعی نشان می دهد که عملکرد دانه گندم بعد از بقوات به طور  _
 متوسط 40 تا 50 درصد افزایش دارد؛ اما اگر نیتروژن مصرف شود، این مقدار به 10 تا

17 درصد می رسد که مشابه محصوات روغنی است. 
منافع تغذیه ای نیتروژن ممکن است به راحتی ناشی از محصوات تناوبی باشد؛  _

زیرا سیستم های ریشه ای سالم تر قادرند نیتروژن بیش تری از خاک جذب کنند یا با 
کارایی بیش تری مصرف کنند. 

   محصواتی که در تناوب وارد می شوند باعث افزایش عملکرد 0/9 تا 1/8 تن در هکتار _
برای محصول بعدی می شوند و نیتروژن حاصل از تناوب بقوات 0/5 تن در هکتار از 

این مقدار را شامل می شود. 
تغییرات در تناوب محصوات زراعی در مزارع کشاورزان، عملکرد دانه محصواتی  _

نظیر گندم را افزایش می دهد. یکی از بررسی های انجام شده در گستره جهانی نشان 
می دهد که میانگین این سودمندی تا 20 درصد یا بیش تر است. 

برخی محصوات تناوبی نظیر نخود و نخود فرنگی می توانند فرم های تثبیت شده  _
فسفر را از طریق ترشح اسیدهای آلی نظیر سیترات و ماات و سایر ترشحات ریشه ای 

به فرم قابل دسترس تبدیل کنند. 
 علت ظاهری افزایش آب مصرفی به وسیله گندم پس از محصوات تناوبی، سیستم _

ریشه ای سالم تر است و تأثیرات محصول قبلی بر مصرف آب گندم می تواند ناشی از 
کارایی بیش تر در مصرف آب توسط ریشه های سالم باشد.

سیستم های ریشه ای سالم تر و عمیق تر گندم پس از تناوب 20 تا 30  میلی متر  _
آب و 30 تا 40 کیلوگرم نیتروژن بیش تری از خاک زیرین تا عمق یک متر مصرف 
 می کنند، خطر از دسترس خارج شدن آب و نیتروژن را کاهش می دهند، خطر شوری و

اسیدی شدن را کاهش می دهند و کارایی مصرف نیتروژن را بهبود می بخشند. 
از دیگر مزایای نیتروژن تأثیر بر بیماری هاست که از طریق تناوب با بقوات  _

حاصل می شود. طی مطالعه ای مشخص شده که 91 درصد منافع عملکردی گندم 



توسعه کشاورزی دیم، راهکار اساسی برای افزایش بهره وری بارش ...توسعه کشاورزی دیم، راهکار اساسی برای افزایش بهره وری بارش ...
24

بعد از محصوات گروه نخود ناشی از کاهش بیماری های برگی و علف های هرز است، 
درحالی که 9 درصد مستقیماً ناشی از افزایش نیتروژن است. 

سیستم های زراعی با یک یا دو محصول، حداقل تنوع را دارند یا تنوعی ندارند و  _
نهایتاً باعث کاهش خواص فیزیکی، بیولوژیکی و گاهی شیمیایی خاک می شود. برای 
سیستم های پایدار محصوات زراعی و بهبود خواص بیولوژیکی، فیزیکی و شیمیایی 
خاک، تنوع بیش تر از محصوات سازگار مورد نیاز است. برای مثال کارایی مصرف 
آب گندم زمستانه پس از نخود 56 درصد در مقایسه با ارزن پروسو افزایش می یابد و 
زمانی که آفتاب گردان جایگزین ارزن پروسو در سیستم تناوب گندم زمستانه- ذرت- 
ارزن پروسو و آیش می شود، کارایی مصرف آب گندم زمستانه 18 درصد افزایش می یابد.

با وجود مزایای متعدد تناوب در محصوات زراعی، هم اکنون تناوب مشخصی در 
اراضی دیم استان ماحظه نمی شود و در اراضی آبی نیز با توجه به آمار سطح زیر کشت 
)جدول 1(، امکان تناوب به ویژه با بقوات به عنوان یکی از مفیدترین محصوات زراعی 
در تناوب ها وجود ندارد. مطالعات نشان می دهد که تأثیرات گروه بقوات در تناوب 
با محصوات زراعی بیش تر و بلندمدت تر است و به طور میانگین 37 تا 47 کیلوگرم 
نیتروژن نیتراتی به هر هکتار اضافه می شود. نخود، به عنوان یکی از محصوات خانواده 
 بقوات که در پنج قاره رشد می کند و مصرف می شود، برای استقرار پایدار و اقتصاد

پویای سیستم های کشاورزی اهمیت دارد. 
نخود یکی از مهم ترین دانه های بقوات در جهان است و دانه آن منبع اصلی پروتئین 
گیاهی برای بشر است. این گیاه نقش مهمی در پایداری کشاورزی از طریق تثبیت 
نیتروژن دارد و به عنوان یک محصول تناوبی باعث تنوع در سیستم های تولید کشاورزی 
می شود. تولید جهانی نخود طی 2 دهه گذشته روند ثابت و افزایشی داشته است و پس 
از لوبیا و نخودفرنگی رتبه سوم را داشته است. میانگین عملکرد دانه نخود )بسته به 
 شرایط محیطی و مدیریت محصول برای تنش های زنده و غیرزنده( کم تر از 390 تا

 بیش از 3,600 کیلوگرم در هکتار متغیر است. کشت نخود در اراضی حاشیه ای، با 
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حداقل ورودی ها و تأثیرات نامناسب بیماری ها، حشرات آفت، تنش های محیطی و 
مشکات خاک در عملکرد پایین و بی ثبات نخود نقش دارد. درحالی که با گسترش 
کشاورزی دیم به اراضی آیش و نکاشت آبی، سیستم های آبی و دیم از مزایای تناوب 
بهره می برند و تأثیرات مثبت حاصل از تنوع در هر دو سیستم قابل ماحظه است. ارقام 
نخود سارال و سعید با توجه به مقاومت به سرما، احتمااً قابلیت کشت پاییزه را در برخی 
نقاط استان دارند و چنانچه حدود 158,173 هکتار از این اراضی تنها به کشت نخود 
دیم اختصاص یابد، عاوه بر مزایای تناوب، با برآورد حتی حدود 800 کیلوگرم عملکرد 
دانه در هکتار، حدود 126,538 تن دانه نخود تولید خواهد شد که با توجه به ارزش 
بهبود تغذیه در اقتصاد و  پروتئین، نقش شایانی در  از نظر  به ویژه   غذایی آن 

استان خواهد داشت. عاوه بر این، با کشت نخود چنانچه حداقل 30 کیلوگرم نیتروژن 
در هر هکتار به خاک اضافه شود، این مقدار معادل 4,745 تن نیتروژن و 10,315 تن 
کود اوره در محدوده مورد نظر خواهد بود که بدون مصرف انرژی و تولید آاینده ها 

حاصل می شود و گام مهمی در راستای پایداری تولید خواهد بود. 

بهبود مدیریت مزارع
امکان مدیریت مناسب این مزارع دیم با توجه به ویژگی های مزارع آبی فراهم تر 
 است. با توجه به موقعیت و کیفیت اراضی آبی و سهولت دسترسی به امکانات و ادوات و

امکان انجام سریع و سهل تر هر یک از عملیات های کشاورزی از جمله شخم، کاشت، 
تغذیه، مبارزه با آفات و بیماری ها، مزارع کشاورزی دیم شرایط بهتری دارند و این 

وضعیت باعث افزایش بهره وری بارش می شود. 
زمان مبارزه با علف های هرز،  بر آب قابل دسترس گیاه مؤثر است، زیرا علف های هرز 
 آب خاک را مصرف می کنند و برای نور و مواد غذایی نیز با محصول زراعی رقابت می کنند و

بر ظرفیت جذب آب توسط گیاه تأثیر می گذارند. با توجه به فراهم بودن امکانات در 
اراضی آبی، انجام هر یک از عملیات های مدیریتی از جمله مصرف مواد غذایی و مصرف 
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به موقع کودهای نیتروژن و کنترل آفات و بیماری ها برای بهبود شرایط تولید در اراضی 
 تحت کشت دیم آسان تر است و انتظار می رود که ترکیب این عوامل مدیریتی به بهبود

بهره وری آب و افزایش عملکرد در واحد سطح منجر شود. 

آبياری تکميلی
 با گسترش کشاورزی دیم در اراضی آبی، امکان انجام آبیاری تکمیلی در کشت دیم

نیز فراهم می شود. این وضعیت عاوه بر تأثیر درخور بر تولید محصوات دیم ممکن است 
 سال های شکست زراعت دیم را به کم ترین مقدار برساند. آبیاری تکمیلی، تعداد فصل هایی

را که به شکست می انجامد، کاهش می دهد و بنابراین باعث افزایش بهره وری آب 
می شود. آبیاری تکمیلی یعنی کاربرد مقدار محدودی آب برای محصوات دیم، زمانی 
که بارندگی کافی برای تأمین رطوبت مورد نیاز برای رشد معمول گیاه وجود ندارد. این 
عملیات می تواند تأثیرات نامناسب الگوی بارندگی را کاهش دهد و بنابراین عملکرد 
محصوات دیم را بهبود و ثبات می بخشد. مطالعات نشان داد که 2 یا 3 آبیاری )60 تا 
 200  میلی متر( برای گندم باعث افزایش محصول به میزان 36 تا 450 درصد می شود و

تولید دانه، مشابه یا حتی بیش تر از شرایط کامًا آبی است. استفاده از کودها همراه با 
آبیاری تکمیلی ظرفیت جذب آب محصول را افزایش می دهد و خطر تنش های خشکی را 
طی دوره های گل دهی و پرشدن دانه کاهش می دهد. آبیاری تکمیلی به طور معناداری 
مصرف آب پس از گرده افشانی، تعرق ماده خشک و عملکرد دانه را افزایش داد. ممکن 
 است گاهی به علت های مختلف آب در دسترس باشد که با اختصاص به مزارع دیم،

عملکرد را افزایش می دهد. 
نکته بسیار مهم برای کشاورزی آبی یا دیم در مناطق خشک که با گسترش کشاورزی 
 دیم به حوزه مزارع آبی امکان تحقق می یابد، این است که شرایط برای تلفیق مزارع آبی و

دیم و در نتیجه افزایش بهره وری آب در وضعیت بهینه برای هر دو سیستم فراهم 
می شود. بهره وری آب و عملکرد دانه ناشی از تأثیرات متقابل ارقام و مدیریت آن هاست. 
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این موضوع در معادله 1 آمده است:
معادله )1(:

شاخص برداشت × کارایی تعرق برای تولید زیست توده × آب تعرق شده = عملکرد دانه
 بر اساس معادله 1، بهبود بهره وری شامل )1( تعرق بیش تر آب در دسترس برای

گیاه، )2( بهبود کارایی تعرق برای تولید زیست توده، و )3( اختصاص زیست توده 
بیش تر به دانه است. 

از طریق تولید محصوات زراعی در مناطقی که اقلیم و عملیات مدیریتی شرایط  _
را برای بهره وری باا از آب فراهم می کند، می توان به منافع جهانی ناشی از افزایش 

بهره وری آب دست یافت. 
با تلفیق مزارع آبی و دیم، بر اساس آب در دسترس می توان بهره وری آب را در  _

دامنه ای از سیستم دیم کامل تا آبی کامل مورد توجه قرار داد. در این صورت کارایی 
مصرف آب افزایش می یابد و کشاورزی با بیش ترین بهره وری از آب انجام می شود. 

 تولید کارا و پایدار کشاورزی نیازمند این است که ما به تاش هایمان برای انتخاب _
سیستم هایی که در استفاده از آب و مواد غذایی کارا هستند، ادامه دهیم. درحال حاضر 
برای تولید گندم و جو پاییزه 6 تا 7 نوبت آبیاری انجام می شود. ازاین رو ممکن است 
با استفاده از ارقام اصاح شده برای شرایط دیم و تغییر وضعیت کشت از آبی کامل به 
نیمه آبی بتوان تعداد آبیاری را کاهش داد و به زمان های حساس رشدی مورد توصیه 
محصول اختصاص داد. درعین حال، بازدهی مصرف آب را بهبود بخشید؛ موضوعی که 
با توجه به بحران منابع آبی در استان خراسان رضوی ضروری است. ضمن اینکه در هر 
یک از این وضعیت ها نیز بخشی از نیاز آبی گیاه از طریق بارندگی ها تأمین می شود و 

بهره وری بارش نیز حتی با میزان بیش تری افزایش می یابد. 
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مدیریت بقایای گياهی
»خاک ورزی حفاظتی« مهم ترین جنبه کشاورزی حفاظتی است و تصور می شود 
که از سامت خاک، رشد گیاه و محیط حفاظت می کند. بنابراین یک رهیافت اکولوژیکی 
برای مدیریت سطح خاک و آماده کردن بستر بذر است. عملیات خاک ورزی و انتخاب 
محصول ابزارهای اصلی در دسترس برای مدیریت بارندگی هستند. مدیریت خوب و 
مؤثر بارندگی مستلزم حداکثر ذخیره بارندگی در خاک، حداقل تلفات آب ذخیره شده 
در خاک و حداکثر بهره وری آب توسط گیاه است. اولین وسیله مدیریت حداکثر 
 ذخیره آب در خاک و حداقل تلفات آب از خاک کاهش خاک ورزی یا خودداری از

خاک ورزی کامل است. 
 تفاوت بین شخم حفاظتی و برگردان دار در حفظ بقایاست و این تفاوت در کارایی
 عوامل مختلف مؤثر در تولید محصوات زراعی از جمله آب قابل دسترس برای گیاه و

فرسایش خاک نقش دارد. کارایی مصرف آب و کارایی مصرف بارندگی با عملیات های 
 مدیریتی بقایا )که باعث افزایش ذخیره بارندگی در خاک، کاهش رواناب ناشی از تغییرات
 در سطح خاک و کشت مداوم در زمین که باعث کاهش دوره های آیش می شود( و

استفاده از عملیات مدیریتی مناسب برای انتخاب محصول زراعی افزایش می یابد. 
سازوکارهایی که باعث بهبود کارایی آیش و بارندگی در اثر خاک ورزی حفاظتی می شوند، 
اثر متقابل عوامل پیچیده ای است؛ از جمله اینکه بقایا انرژی قطرات باران را جذب 
می کنند و مانع اثر تخریبی این قطرات بر سطح خاک می شوند. بنابراین کمک می کند 
که نفوذ آب ثابت باشد، اولین مرحله تبخیر با خنک ترشدن دمای خاک زیر بقایا 
 کاهش یابد، در نتیجه عملیات خاک ورزی تبخیر کم تر شود و تأثیرات حفاظتی بقایا
باعث کاهش سرعت باد در سطح خاک شود که در مجموع باعث نتایج مثبت می شوند.
 با افزایش خاک ورزی، بقایای سطحی خاک کاهش می یابد. همچنین عملیات فراوان

اکسیداسیون کربن  افزایش  باعث  به خاک،  بقایا  بازگشت کم  با  خاک ورزی همراه 
خاک می شود.
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عملیات خاک ورزی متفاوت از جمله از نظر نوع و زمان انجام، بر مقدار بقایای پوشاننده 
سطح خاک و اندازه منافذ خاک که در معرض اتمسفر قرار می گیرند، تأثیر می گذارد. 

مشخص شده است که:
بقایا ذخیره آب در زمان آیش را افزایش می دهد، اما برای کارایی بیش از 35 تا  _

40 درصد، بیش از 6/7 تن در هکتار بقایا مورد نیاز است. 
مقدار و جهت بقایا بر بازدهی استفاده از بارندگی و ذخیره آب خاک تأثیر دارند. با  _

افزایش بقایای گندم از صفر به 10 تن در هکتار، کارایی ذخیره بارندگی از 15 درصد به 
 35 درصد افزایش می یابد که ناشی از افزایش سایه اندازی بر سطح خاک، دمای

کم تر خاک و کاهش سرعت باد در سطح خاک و نیز افزایش نفوذ بارندگی با حفاظت 
از سطح خاک در مقابل تأثیرات قطرات باران و در نتیجه کاهش سله بستن خاک و 

کاهش رواناب است. 
بقایای ایستاده در کاهش سرعت باد نزدیک سطح خاک مؤثرتر از بقایای خوابیده  _

هستند و برف را بهتر به دام می اندازند.
بقایای سطحی خاک حتی در شرایطی که قسمتی از آن زیر خاک باشد، می تواند  _

باعث بهبود نگهداری آب شود، بقایای گیاهی سطح خاک را محافظت می کنند، منافذ 
درشت را باز نگه می دارند و مواد غذایی طبیعی برای موجودات خاکزی درشت خاک 

فراهم می کنند. 
بقایای گندم در به تأخیرانداختن تبخیر از سطح خاک از بقایای سورگوم، ارزن و  _

ذرت کاراتر هستند؛ زیرا بقایای گندم توخالی هستند )سطح بیش تر نسبت به جرم(. 
 بنابراین در واحد جرم سطح بیش تری را پوشش می دهند و سریع تر از بقایای سورگوم و

ذرت تجزیه می شوند.
شخم حداقلی در مقایسه با خاک ورزی معمول، از طریق افزایش منافذ ذخیره کننده،  _

سیستم تخلخل خاک را بهبود می بخشد و این برتری منافذ کوچک در شخم حداقلی 
 باعث افزایش مقدار آب در خاک می شود و نهایتاً آب قابل دسترس برای گیاه را

بیش تر می کند. 
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همچنین ظرفیت نگهداری آب یا مقدار رطوبت در خاک سطحی )0 تا 10 سانتی متر(  _
در سیستم بدون شخم بیش تر از شخم برگردان است. 

کمیت ذخیره آب در خاک طی سیستم بدون شخم 25 درصد بیش تر از شخم  _
معمولی است و کارایی مصرف آب آن نیز بیش تر از شخم معمول و کاهش شخم است. 

نتایج آزمایشی نشان داد که در سیستم آیش-گندم، کارایی ذخیره بارندگی از  _
25 درصد در شخم برگردان دار به 40 درصد در سیستم بدون شخم افزایش می یابد. 
 بنابراین برای بهبود ذخیره آب خاک و افزایش کارایی مصرف آب اغلب محققان جایگزینی

شخم معمول را با شخم حفاظتی پیشنهاد کرده اند. 
 منافذ درشت ایجادشده به وسیله شخم معمول می تواند نفوذ لحظه ای بعد از شخم را  _

 افزایش دهد. اما این منافذ به تدریج و در نتیجه جمع شدن مجدد خاکدانه های خاک کاهش
می یابند و به نفوذ کم تری در شخم معمول نسبت به بدون شخم طی زمان منجر می شوند. 

 در سیستم های بدون شخم و شخم حداقل در مقایسه با شخم معمول تراکم _
طول ریشه در ایه سطحی خاک بیش تر است؛ زیرا تراکم خاک در ایه های عمقی در 

شرایط بدون شخم ممکن است مانع توسعه مناسب ریشه ها باشد. 
یکی از مزایای شخم حفاظتی کاهش رواناب است. شخِم معمول خاک را سست 
 می کند، بقایا را دفن می کند و خاک را در معرض بارندگی شدید و سرعت های باای  باد
 قرار می دهد که به فرسایش شدید منجر می شود. نفوذ آب در خاک معمواً در
 خاک ورزی حفاظتی بیش تر از خاک ورزی معمول است و خاک ورزی حفاظتی بیش تر

از خاک ورزی معمول باعث کاهش رواناب طی فصل رشد می شود. شخم از طریق 
تأثیر بر فضاهای منافذ درشت خاک و تبخیر، مستقیماً بر ذخیره آب تأثیر دارد. شخم 
 ممکن است منافذ درشتی در خاک تولید کند که باعث بهبود ذخیره آب در خاک

می شود؛ اما هم زمان تلفات تبخیری آب را افزایش می دهد. با کاهش شدت عملیات 
خاک ورزی طی دوره تابستانه آیش، کارایی ذخیره بارندگی افزایش می یابد. افزایش 
ذخیره آب خاک، ناشی از حفظ بقایا در سطح خاک و کاهش تعداد دفعاتی است 
که خاک مرطوب به سطح آورده می شود و نیز ناشی از کاهش عملیات شخم است.
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نتيجه گيری
با توجه به موارد مطرح شده می توان نتیجه گرفت که با برنامه ریزی و عملیات های 
مدیریتی مناسب و نیز با تلفیق سیستم های کشت آبی و دیم در محدوده اراضی آبی 
مناطق مستعد، عاوه بر گسترش سطح زیر کشت محصوات دیم، زمینه برای مزایای 
متعدد آن از جمله افزایش بهره وری بارندگی ها، افزایش درخور تولید مواد غذایی و 
علوفه فراهم می شود و هم زمان تأثیرات مثبتی نیز بر کشاورزی فاریاب )آبی( دارد. 
باعث  با توجه به شرایط محیطی  دیم  برنامه ریزی شده کشاورزی  بنابراین گسترش 

تحقق اهداف زیر می شود: 
جلوگیری از تبخیر و هدررفت غیرهدفمند آب ناشی از بارندگی ها در استان  _

خراسان رضوی؛
گسترش سطح زیر کشت محصوات دیم در استان؛  _
افزایش بهره وری بارش در تولید محصوات کشاورزی استان خراسان رضوی؛ _
افزایش تولید محصوات زارعی و آثار اقتصادی و اجتماعی آن؛ _
ورود بقوات به برنامه تناوبی مزارع غات آبی؛ _
کاهش فشار بر منابع آبی تجدید ناپذیر برای تولید محصوات زراعی. _
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یادداشت
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