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مخاطب گرامی؛ انتظار می رود پس از مطالعه این نشریه با موارد زیر آشنا شوید:
1- اهمیت احداث باغات دیم در ذخیره آب، حفظ رطوبت، جلوگیری از فرسایش 

خاک و حفظ آن.
2- استفاده بهینه از آب و خاک و امکانات منطقه و بهره برداری از نزوالت آسمانی 

و جلوگیری از روان آب به بهترین نحو ممکن.
3- استفاده از زمین های کم بازده کشاورزی، عرصه های تخریب شده منابع طبیعی 

و تبدیل آنها به باغات.
4- احداث باغات و افزایش درآمد بهره برداران و جلوگیری از مهاجرت.

5- افزایش سطح و تولید محصوالت باغی و در نتیجه ایجاد و تثبیت شغل.
6- باال بردن عمر مفید سدها بدلیل جلوگیری از فرسایش خاک و در نتیجه کاهش 

حجم رسوبات.
نزوالت  از تکنیک های جمع آوری  بهره گیری  و  اجرای طرح  نحوه  و  7- شرایط 

آسمانی و حفظ ذخیره رطوبت.

- باغداران
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- سایر عالقمندان
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 استان کردستان با ویژگی های خاص اقلیمی، قابلیت و استعداد فراوانی برای تولید محصــوالت 
باغی دارد. با عنایـت به روند تغــییرات آب و هـــوایی که مــوجب بروز خشکسالی های متعدد 
و کاهش نزوالت آسمانی و در نتیجه کاهش منابع آبی قابل دسترس شده است و همچنین با 
توجه به این که استان در منطقه نیمه خشک قرار گرفته است و خشکسالی جزیی از طبیعت 
این گونه مناطق است، الزم است حداکثر امکانات و تجهیزات را برای به حداقل رساندن این 

پدیده به کار گرفته و مدیریت صحیح در مورد احداث باغات و منابع آب اعمال شود.
 تغییرات الگوی کشت یکی از راهکارهایی است که اکثر کارشناسان برای کاهش خسارت ناشی 
از خشکسالی پیشنهاد نموده و بر اجرای آن تاکید دارند. در این زمینه می توان به انتخـاب 
گونه های مقاوم به خشکسالی و نیز استفاده از تکنیک های جدید در احداث باغات در جهت 
حفظ رطوبت و ذخیره آب اشاره نمود. ایده کلی توسعه باغات دیم در اراضی شیبدار می تواند 
یکی از راهکارهای اساسی در مدیریت خشکسالی باشد، زیرا دیم کاری یک فن و تکنیک است 
که از جمع آوری باران شروع شده و تا ذخیره سازی رطوبت و کاهش تبخیر و افزایش بازدهی 
محصول ادامه دارد، همچنین دیم کاری اهدافی اساسی را دنبال میکند که از جمله این اهداف 

می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
الف( تثبیت و ایجاد اشتغال و افزایش درآمد روستاییان و در نتیجه جلوگیری از مهاجرت آنها 

به شهرها
ب( استفاده بهینه از آب و خاک و مدیریت منابع آب در اراضی شیبدار

ج( کاهش خسارت های سیل به دلیل کنترل و استفاده از رواناب بر روی دامنه ها
تولید  و  منطقه  هر  در  موجود  های  پتانسیل  به  توجه  با  باغی  تولیدات  سطح  افزایش  د(- 

محصوالت ارگانیک و افزایش صادرات و ایجاد درآمد.
 بنابراین هدف از اجرای این طرح استفاده بهینه و پایدار از عرصه های مستعد و شیبدار کم 
باغات دیم به طور  این نشریه موارد فنی توسعه  باشد. در  باغات می  به منظور احداث  بازده 

خالصه ارائه می شود که امیدواریم مورد استفاده قرار گیرد.

مقـــــدمـــه:
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طرح توسعه باغات دیم در اراضی شیب دار

اراضی با شیب بیش از 8 درصد برای احداث باغات دیم مناسب می باشند ولی باید توجه 
کرد که شیب رو به جنوب به علت این که حداکثر مقدار نور خورشید را دریافت کرده در 
بهار زودتر گرم و همچنین در تابستان گرم و خشک تر است و در پاییز نیز دیرتر سرد شده 
و تبخــیر و تعرق بیشتـر دارد، برای احــداث باغ دیم در اولویت قرار نمی گیرد. بنابراین 
و  آل  ایده  شرایـط  دارای  و  نمـوده  عمـل  عکــس  بر  کامال  به شمــال  رو  های  شیــب 

مناسب می باشند.
همچنین با توجه به شرایط اقلیمی و خاک منطقه باید نوع گونه و یا محصول مورد نظر را 
انتخاب و سپس برنامه ریزی الزم را جهت احداث باغ به عمل آورد؛ در این زمینه بررسی 
الزم و کافی و استفاده از تجربیات و نظر کارشناسان باغبانی الزامی می باشد و در ارتباط با 

انتخاب گونه به چند مورد باید توجه داشت:

1- مقاومت به خشکی : مقاومت به خشکی یعنی توانایی گیاه در حفظ آب و قدرت باالی 
ریشه آن در جذب آب از خاک و محیط ریشه. خشکی جزء مهم ترین تنش های محیطی 
است که روی رشد و جنبه های فیزیولوژیکی گیاهان اثر می گذارد و هر ساله باعث آسیب 
جدی به تولیدات کشاورزی می شود. در بسیاری از مناطق جهان خشکی یکی از مهم ترین 
عوامل محدود کننده رشد و نمو گیاهان به شمار می رود و یکی از مهم ترین راه های مقابله 
با کاهش عملکرد در چنین شرایطی، استفــاده از ارقام مقاوم و با تحمل در برابر خشـکی 
می باشد. همچنین انجام عملیات باغی مناسب و به موقع نظیر هرس خشک متناسب با 
ارقام باغی و انجام صحیح مراحل مختلف هرس سبز بخصوص در تاکستان های دیم در این 

مورد بسیار موثر است.
2- وضعیت خاک : عمق خاک مهم ترین عامل برای احداث باغات دیم بوده و حداقل عمق 
خاک در اراضی شیب شمالی یک متر و در شیب جنوبی 1/5 متر می باشد. یکی دیگر از 
عوامل محدود کننده خاک جهت توسعه باغات دیم، بخصوص در استان کردستان، وجود 

بخــش اول
شرایط ایجاد باغات در اراضی شیبدار
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آهک در خاک است و در زمین هایی که درصد آهک خاک باال است، احداث باغات دیم 
توصیه نمی شود؛ مگر اینکه اصالح خاک با افزودن کودهای سولفاته و همچنین استفاده 
از کودهای حیوانی پوسیده و مناسب انجام شود. بهترین اقدام در مورد تشخیص وضعیت 
خاک، حفر چاله ای با عمــق حــدود 1/5 تا 2 مـــتر بسـته به نوع نهال و تهیه نمونه از 
عمق های مختلف و ارسال به آزمایشگاه است که باید تحت نظر کارشناس باغبانی صورت 

پذیرد.
3- تحمل سرمای شدید زمستانه: مقاومت گونه های باغی به سرمای زمستانه متفاوت 
می باشد. بعضی از گونه ها تحمل بیشتری داشته و بعضی ها حساس تر هستند؛ پس با 
توجه به حداقل سرمای زمستانه باید گونه مورد نظر را انتخاب نمود، مثال گونه های گل 

محمدی و بادام مقاوم تر از انگور هستند.
دارد،  وجود  بهاره  دیررس  سرمای  که  مناطقی  در   : بهاره  دیررس  تحمل سرمای   -4
انتخاب گونه هایی که در بهار زود گل می دهند صالح نیست. در این مناطق گونه هایی 
که دیر شروع به گلدهی می نمایند مناسب بوده و یا در داخل گونه، ارقام دیرگل مناسبتر 

هستند.
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بخــش دوم
شناسایی و مکان یابی طرح توسعه باغات دیم

طرح توسعه دیم از جمله طرح هایی است که به منظور احداث باغات در اراضی مستعد 
شیب دار کم بازده اجرا می شود. هدف طرح کاهش فرسایش خاک و مهار روان آبها، افزایش 
سطح زیر کشت و تولید محصوالت باغی، تثبیت و ایجاد اشتغال و جلوگیری از مهاجرت 
قشر مولد روستا به شهر و در نهایت مدیریت خشک سالی است. پس در شناسایی محل 
به مهار و حفظ  باید  انتخاب عرصه  و در  باشد  موارد ذیل مدنظر  باید  باغات دیم  احداث 
نزوالت آسمانی و جلوگیری از ایجاد روان آب و هدایت آن به پای درختانی که خود عامل 
جلوگیری از انواع فرسایش های بادی و آبی و کنترل و حفظ رطوبت هستند و همچنین به 

شیب و جهت آن توجه کافی نمود.

در حال حاضر با توجه به نوع عملیات بستر سازی و تکنیک ها و ارقام و گونه های باغی 
موجود، احداث باغ دیم در مناطقی که میزان بارندگی آن در حدود 500 میلی متر در سال 
می باشد توصیه می شود؛ مشروط به اینکه در زمان غرس نهال ها یک مرحله آبیاری کامل 

انجام و در فصل تابستان نیز در سال اول حداقل دو مرحله آبیاری کامل انجام پذیرد.
اراضی مورد استفاده این طرح در درجه اول اراضی مزروعی و اراضی منابع ملی و مراتع 
تخریب شده، سپس اراضی ملی با درجه مرتعی باال و در حاشیه اراضی زراعی و مراتع قابل 
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واگذاری مجاور زمین های مزروعی هستند. اراضی کشاورزی شیب دار کم بازده و مراتع 
قابل واگذاری توسط مدیریت جهاد کشاورزی و اداره منابع طبیعی شهرستان شناسایی و به 
منظور احداث باغات دیم به مدیریت امور اراضی سازمان و در نهایت اداره کل منابع طبیعی 
جهت استعداد یابی و تحصیل اراضی معرفی میشوند. پس از تأیید مجدداً از طریق مدیریت 
امور اراضی به مدیریت شهرستان ها جهت تشکیل پرونده و انجام استعالمات الزم جهت 

واگذاری اراضی محل اجرای طرح ارسال می شود.
مجری،  های  شرکت  یا  مجری  و  شده  اجرایی  مرحله  وارد  طرح  زمین،  واگذاری  از  پس 
عملیات زیر ساختی و اجرایی طرح را زیر نظر کارشناسان باغبانی انجام می دهند. وظایف 
یا  به مجری  ها  نظارت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان  با  اجرایی  نحوه ی عملیات  و 
شرکت مجری ابالغ و طرح با نظارت کامل و کنترل مرحله به مرحله با توجه به نوع قرارداد 
و شرح وظایف به نحو احسن اجرا و در نهایت به احداث باغ منجر می شود. اراضی ملی 
طبق مقررات مربوطه واگذار می شود و طرح در اراضی ملی بعد از واگذاری به مرحله اجرا 
در آمده و مجریان در عملیات اجرایی مشارکت دارند؛ بهره بردار وظیفه حفظ و حراست و 

بهره برداری باغ احداثی را به عهده خواهد گرفت.



طرح توسعه باغات دیم در اراضی شیب دار

با توجه به شرایط اقلیمی منطقه که قبال توضیح داده شد، نوع گونه، فواصل کاشت و تعداد نهال 
در هکتار باید تعیین شود. در این مورد میزان بارندگی و پراکنش آن در تعیین تعداد درخت در 

هکتار موثر بوده و هر چه مقدار بارندگی 
ساالنه کمتر باشد، تعداد درخت در هکتار 

کمتر در نظر گرفته می شود.
مدنظر  باید  نیز  خاک  بافت  نوع  ضمنا 
قرار گیرد؛ در خاک های لومی و عمیق و 
حاصل خیز با بافت متوسط، تعداد درخت 
بافت  با  و  و در خاک های ضعیف  بیشتر 
نظر  در  کمتری  درختان  تعداد  سبک 

گرفته می شود.

تهیه نهال :
یکی از عوامل و فاکتورهای مهم در احداث باغات دیم 
تهیه نهال استاندارد و گواهی شده می باشد، به طوری 
که نهال باید از ریشه و ارتفاع و قطر کافی و مناسب 
برخوردار باشد. همچنین نهال باید با ریشه کافی و با 
پوشش مناسب از نهالستان تا محل کشت حمل شود؛ 
به طوری که ریشه نهال ها نباید به هیچ وجه هوازده 
باید به زمین اصلی  شود، و در حداقل زمان نهال ها 
منتقل و غرس شوند؛ در غیر این صورت درصد سبز 
شدن نهال ها کاهش پیدا خواهد کرد. تاکید می شود 
به محض این که نهال از نهالستان با ریشه کافی کنده 
زمین  به  باید  ساعت   48 تا   24 از  بعد  حداکثر  شد، 
اصلی منتقل و غرس و در این مدت ریشه نباید خشک 

یا سرمازده شود.

بخــش سوم
تعیین فواصل کاشت و تهیه نهال
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تهیه نقشه زمین به منظور تعیین خطوط تراز و نقاط کاشت و طراحی کار انجام می شود. 
با توجه به این که تنها منبع تامین کننده نیاز آبی طرح، نزوالت آسمانی می باشد، پس 
سیستم کاشت به صورت لوزی به منظور همپوشانی زمین های بین ردیف ها، جلوگیری از 
فرسایش بی رویه خاک و ایجاد روان آب ها طراحی می شود. همچنین برای استفاده بهینه 
از آب، نسبت به ایجاد سامانه آبگیر به منظور جمع آوری و هدایت روان آب، بین ردیف 
ها به محل اطراف چاله و پای نهال اقدام می شود. پس از تعیین نقاط، چاله هایی به ابعاد 
یک متر)1x1x1( حفر می شود؛ سپس خاک سطحی و زراعی را در یک طرف چاله و خاک 
زیرین را در طرف دیگر چاله ریخته و برای حفر این چاله ها و تسریع در انجام کار می توان 
از دستگاه بیل مکانیکی استفاده کرد و از خاک زیرین برای ایجاد سامانه آبگیر و عمود بر 

شیب منطقه اجرای طرح نیز استفاده می شود.
همچنین در زمان غرس نهال خاک سطحی و زراعی بصورت مخلوط با کود حیوانی و..... 
که در بخش پنجم توضیح داده خواهد شد، برای پر کردن نصف چاله ها مورد استفاده قرار 

خواهد گرفت.

بخــش چهارم
طراحی، چاله کنی و تهیه سامانه آبگیر:
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سامانه آبگیر:
سامانه های آبگیر عبارتند از بانکت ها و آبروهای هاللی شکل و جوی های مورب که به 
فاصله حدود نیم متر از پای نهال و به ارتفاع حداقل نیم متر در اطراف نهال به صورت بانکت 
ایجاد می شود؛ به طوری که سامانه هاللی  آبرو و جوی مورب اطراف چاله نهال  هاللی، 
شکل، بین ردیف های متوالی، هم پوشانی کاملی را به منظور جلوگیری از فرسایش خاک 
و هدایت آب، برف و باران به پای نهال فراهم می نماید. با رعایت موارد فوق، هدف نهایی 
طرح که همانا استفاده بهینه از نزوالت آسمانی و کاهش از فرسایش خاک و هدایت و نفوذ 

روان آبها به محل چاله و پای نهال است، فراهم می شود.
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نزوالت  نهال،  نگهداری  و  برای حفظ  نیاز  مورد  آب  کننده  تامین  منبع  تنها  که  این  به  توجه  با 
آسمانی است، برنـامه ریـزی باید بر اســاس استفـاده حـداکثر از این نـزوالت باشد. به همین 
منظور بررسی های کارشناسی به عمل آمده در نهایت منجر به تهیه دستورالعمل و الگوی کشت 
لوزی جهت جلوگیری از فرسایش بی رویه خاک و روان آب سطحی و جمع آوری و هدایت نزوالت 
طریق  از  نهال  دوانی  ریشه  برای  مطلوب  و  الزم  شرایط  تا  است،  درختان شده  پای  به  آسمانی 
شکستن و از بین بردن الیه های سخت مسیر ریشه و افزایش حجم خاک زراعی اطراف آن فراهم 

شود.
از جمله موارد ضروری برای حفظ رطوبت و اصالح و بهبود وضعیت فیزیکی خاک، کود حیوانی 
پوسیده یا ورمی کمپوست و کاه و کلش، می باشد که طبق دستورالعمل مربوطه در داخل چاله ها 

در زمان غرس نهال مورد استفاده قرار می گیرد.
ابتدا باید نهاده های مورد نیاز که شامل کود حیوانی پوسیده یا کود زیستی ورمی کمپوست، کود 
شیمیایی و نهال ها طبق الگوی کشت تهیه شود. قبل از حمل نهال و شروع به غرس آن باید نصف 
چاله حفر شده را با کود حیوانی پوسیده یا کود زیستی ورمی کمپوست، کود شیمیایی مورد نظر 
و خاک زراعی پر کرد تا غرس نهال در کمترین زمان ممکن انجام شود؛ در واقع با این عمل بستر 
نهال آماده شده و غرس نهال در کمترین زمان ممکن انجام می شود. زیرا مهم ترین و موثرترین 
عامل در پیشگیری از خشک شدن و از بین رفتن نهال مربوط به مدت زمان کندن چاله تا کاشت 
و نحوه نگهداری نهال در زمان نقل و انتقال و غرس آن است. به خصوص نهال بادام از نظر مراحل 
حمل و نقل، زمان غرس و قرار گرفتن ریشه در معرض سرما و هوا حساس بوده و هرچه این زمان 
کمتر باشد و نهال دارای ریشه کافی و سالم باشد، درصد سبز شدن نهال بیشتر و در نتیجه موفقیت 

و هدف نهایی طرح تامین می شود.

بخــش پنجم
آماده سازی بستر کاشت و تهیه نهاده ها
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احداث باغ انگور دیم:
با توجه به این که در احداث باغات انگور دیم از قلم ریشه دار استفاده می شود، بنابراین موضوع 
قــرار گــرفتن محــل پیـوند در داخـل خاک مطرح نبوده و هرچه ریشه و انتهای قلمـه ها در 
پایین ترین قسمت چاله قرار بگیرد، میزان حجم و عمق ریشه بیشتر و در نتیجه در مقابل تنش 
خشکی تابستان در امان خواهد بود. بنابراین در زمان غرس قلمه ریشه دار انگور، پس از حفر چاله 
به عمق حداقل یک متر، باید انتهای قلمه ریشه دار را در ته چاله )عمق یک متری( پخش نموده 
و روی آنرا با خاک زراعی پوشانید. سپس با مخلوط خاک زراعی )خاک رویه زمین، کود حیوانی 
پوسیده یا ورمی کمپوست( روی آن را تا حدود نیم متر پوشانده، بطوری که حداقل 20 - 15 
سانتیمتر از قلمه ریشه دار بیرون از خاک قرار بگیرد. نیم متر باقیمانده از چاله را به همان صورت 
گذاشته تا در فصل زراعی قلمه ریشه دار در آن رشد کند. در پاییز همان سال مجدداً با خاک زراعی 
و کود حیوانی پوسیده نیمه دوم چاله را پر می کنیم؛ به طوری که همیشه پای بوته انگور نسبت به 
مناطق اطراف آن حداقل 15 - 10 سانتیمتر گودتر باشد و نزوالت آسمانی به اطراف ریشه هدایت 
شود. بنابراین در سال اول و هنگام غرس نهال، نصف چاله پر می شود و پس از طی یک فصل رشد 
کامل، در سال بعد از غرس نهال، نصف دوم چاله پر می شود. همچنین با توجه به میزان بارندگی 
در مناطق مختلف استان، بعد از کاشت نهال بادام، به منظور امکان جایگزینی و استفاده از نهال 
بذری، در پای هر نهال تعداد 1 تا 2 عدد بذر بادام شیرین به فاصله ی 50 سانتیمتر از نهال کاشته 
می شود. به این دلیل که اگر نهال بادام خشک شد و یا به هر صورت نتیجه نداد، از نهال بذری 
در این مناطق استفاده شود. این موضوع تضمین صددرصد و امکان اجرایی شدن طرح را فراهم 
می کند. در احداث باغات انگور دیم، به منظور جلوگیری از روان آب و جمع آوری و استحصال 
آب نزوالت آسمانی، روی خطوط تراز، بانکت هایی به ابعاد نیم متر و چاله نهال در داخل بانکت 

به عمق یک متر قرار می گیرد.
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پــس از غـــرس نهال، در صورت وجود باد شدید در منطقه، از قیمی به طول یک متر استفاده 
می شود و بالفاصله سربرداری نهال در ارتفاع 60 تا 70 سانتیمتری سطح خاک در اواخر اسفند ماه 
انجام و شاخه های پایین تر از 30 سانتی متری باالی خاک به طور کامل حذف می شود )ارتفاع 
70 سانتی متر فقط برای هسته داران مناسب است(. در صورت وجود شاخه های فرعی باالتر از 
30 سانتیمتری روی شاخه اصلی، تعداد 3 الی 4 شاخه جانبی که دارای توزیع و فاصله مناسبی از 

همدیگر روی محور اصلی هستند حفظ و سایر شاخه های موجود حذف می شود.
در قلمه ریشه دار انگور دو تا سه شاخه مناسب با 3 الی 4 جوانه )یا بند( روی این شاخه ها نگه 
داشته می شود. بعد از کاشت نهال به منظور تخلیه هوای داخل چاله و استقرار ریشه نهال و ارتباط 
بین خاک و ریشه، آبیاری اولیه بالفاصله انجام می شود. با توجه به این که در سـال اول هنـوز 
ریشه های نهال به عمق خاک هدایت نشده اند و به منظور حفظ نهال های سبز شده، حدود یک 
ماه بعد از آخرین بارندگی موثر در فصل بهار، اولین آبیاری تکمیلی به حجم 40 تا 50 لیتر برای هر 
نهال انجام می شود. و در صورت امکان 24 ساعت پس از آبیاری، نایلون مخصوص را در پای نهال 
برای جلوگیری از تبخیر قرار می دهیم و روی آن را با خاک، سنگریزه و کاه و کلش می پوشانیم. در 
غیر این صورت 24 ساعت بعد از آبیاری، 1 تا 2 سانتیمتر خاک ریخته و با کاه و کلش و سنگریزه 
پای نهال و محل آبیاری را می پوشانیم و آبیاری بعدی را به فاصله حدود یک ماه به همین صورت 
انجام می دهیم. برای جلوگیری از تبخیر، مبارزه با علف های هرز نیز در پای نهال باید انجام شود 
و از علف های هرز اطراف نهال به عنوان مالچ )پوشش( پای نهال به منظور جلوگیری از تبخیر و 
باال بردن مواد آلی خاک می توان استفاده کرد و این عملیات مبارزه با علف های هرز باید از اول 

بهار تا پاییز در چند نوبت انجام شود.

بخــش ششم
غرس نهال، سربرداری و آبیاری تکمیلی
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یادداشت:
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با اجرای طرح توسعه ی باغات دیم در اراضی شیب دار، ضمن جلوگیری 
از فرسـایش خاک و حفظ محیط زیست، زمینه ی افزایش درآمد بهره 

برداران را فراهم نماییم.


