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 چكیده
 

استان کرمانشاه، همواره به عنوان منابع تولید رسوب و های جغرافیایی و طبیعی  دار در عرصه اراضی شیب

های بحرانی بوده و مدیریت ناصحیح حاکم بر آنها نیز منجر به تشدید این روند شده  فرسایش، از عرصه

ای برای اشتغال مولد و حفظ منابع آب و خاک از  ها ظرفیت ارزنده است. این در حالی است که همین پهنه

م با کمک سامانه های سطوح ابگیر باران در استان دارند. اصالح مدیریت و طریق احداث باغات دی

های بحرانی از نظر تخریب خاک و تولید رسوب  برداری از عرصه اراضی شیبدار به دلیل آنكه عرصه بهره

های ممكن در  در استان هستند یک ضرورت کلیدی جهت نیل به توسعه پایدار و استفاده از کلیه ظرفیت

برداران و  زایی است. اگرچه احداث باغات دیم در اراضی شیبدار با استقبال جدی بهره لید و اشتغالامر تو

بازده  اندرکاران مربوطه مواجه است. ولی پتانسیل کارکردی باغات دیم در عرصه اراضی شیبدار و کم دست

رسی به  تحلیل پتانسیل در این بر .تا کنون از نظر فنی مورد مطالعه جدی و فراگیر قرار نگرفته است.

های سطوح آبگیر   به کمک سامانه استان کرمانشاهدار بازده و شیبدر دیمزارهای کم توسعه باغات دیم

 .خواهیم پرداختباران 

 

 : دیمزار، مدیریت کاربری، فرسایش، رسوبدهیها کلید واژه
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واژه  .متفاوتی توسط متخصصین ارائه شده استبه طور کلی برای استحصال آب تعاریف متعدد و 
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را برای استحصال آب  "کشاورزی آوری و ذخیره هر نوع رواناب سطحی برای مصرف درجمع"تعریف  (1963)

-( با محدود کردن موضوع استحصال آب به جمع آوری آب باران و رواناب2002و همكاران،  (Pacey. ارائه نمود

ها نازل میشود  های ناشی از آن از طریق احداث سطوح آبگیر کوچک مقیاس که نزوالت جوی مستقیماً برآن

. ه اندبیان داشت "آوری و ذخیره آب باران درمحل نزول جهت تأمین آب برای مصارف مختلفجمع"تعریف 

با ارائه تعریف مشابه، استحصال آب در محل نزول ریزشهای جوی و در اولین مراحل تشكیل ( 1986هادسون )

  روانابهای سطحی را به عنوان استحصال آب برای تأمین و حفاظت آب تلقی نموده است.

ناطق خشک هایی اطالق می شود که در م استحصـال آب باران به کلیه روشتر دیگری  در تعریف جامع

و نیمه خشک برای تامین آب از باران به طور مستقیم و غیر مستقیم معمول می باشـد و شامل استفـاده از 

ها رواناب ناشی از باران قبل از اینكه تبـدیل   . در این روش(1393)طباطبایی یزدی،  رودخانه و یا چاه نمی شود

ره در مخازن کوچک مهار شده و مورد بهره برداری قرار به سیالب شود به وسیله نفوذ دادن به زمین و یا ذخی

 یا تمام که زمین از قسمتی) آبگیر سطحباران شامل  های استحصال آب  سامانهاجزای تشكیل دهنده . می گیرد

 مكانی) هدف منطقه و سازی ذخیره محل کند(، می هدایت هدف منطقه طرف به و آوری جمع بارندگی از بخشی

 .(گیرد می قرار استفاده مورد محل آن در شده استحصال آب که

 

 اهمیت سطوح آبگیر باران در کشاورزی دیم ایران

درصد از سطح زیر کشت کل کره زمین را به خود اختصاص داده است که شامل تولید  80شاورزی دیم ک

به افزایش با توجه درصد از غذای اصلی مردم می باشد. در حال حاضر، مزایای کشاورزی دیم خصوصاً  62

بسیار مورد توجه قرار گرفته است. چرا که کشاورزی دیم دارای های رو به تزاید در بخش کشاورزی   محدودیت

خصوصیات متمایز و متفاوتی نسبت به کشاورزی آبی بوده و مدیریت صحیح آب در آن، می تواند باعث افزایش 

ر خاک به علت کاهش بارش در طول فصل مبود رطوبت ذخیره شده د. کدرصدی تولید مواد غذایی شود 75

قرار  .مهمی در استقرار پوشش گیاهی و رشد و تولید می باشد محدودیترشد و توزیع نامناسب بارندگی، 

گرفتن کشور ایران روی کمربند مناطق خشک کره زمین در نتیجه کاهش بارندگی و ضریب تغییرات زمانی و 

از کل . کشور را دو چندان نموده استهای محدود شده  بارندگیریت مكانی باالی آن اهمیت برنامه ریزی و مدی

درصد باقیمانده آن  6۴درصد قابل استحصال است و بیش از  36افتد، حدود هایی که در کشور اتفاق میبارش

ناشی از تغییرات شتابنده اقلیمی تغییر در الگوی بارش  و کاهش بارشدر شرایط کنونی که شود. تبخیر می

باغات می باشند. مدیریت ناصحیح  بویژه توسعه تولید در بخش کشاورزی،ز مهمترین عوامل بازدارنده یكی ا

از جمله  باراناستحصال آب  ها و فنون  روش در کشور می باشد. این معضل از عوامل تاثیرگذار بر نیز منابع آب

تری در عملكرد محصول در مناطق راهكارهایی است که از عامل ریسک در کشور کاسته و پایداری و ثبات بیش

باغات  و توسعه شرایط مناسبی را به منظور آبیاریبویژه در استان کرمانشاه ایجاد خواهد نمود و  نیمه خشک

از راهكارهای سازگاری با اثرات سوء تغییر اقلیم می ها   این تكنیکتفاده از همچنین اس فراهم خواهد نمود.دیم 

  .باشد

 بویژه توسعه ،در کشاورزی ایران، استفاده معقول از آب تولیدهای موجود در منابع  با توجه به محدودیت

از  بطور عام و توسعه باغات دیم بطور خاص، های دیم های نوین مدیریت و استحصال آب باران برای کشت روش
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با روش معمول کشت در اراضی  محدودیت کاشت نهالهمچنین در این راستا،  .اهمیت باالیی برخوردار است

هایی که به مهار  شیبدار برای ایجاد باغات مثمر نسبت به اراضی مسطح متفاوت است بنابراین استفاده از روش

 . های ایجاد شده بر روی اراضی شیب دار کمک کند ضروری می باشد رواناب

 

 های سنتی و نوین سطوح آبگیر باران روش

، بانكت، سكو، تراساستحصال آب باران به شكل کالسیک عمدتا شامل  وآوری  های اجرایی جمع روش

آوری آب باران  جمعبرای های زیادی   در ایران روشاست. هوتکو  بندان آب، تورکینست، فارویینگ، پیتینگ

زیر زمینی های   ، باغهای مازندران  آب بندان ،های سیستان  هوتکها   از جمله مهمترین این شیوه وجود دارد

و  خراسانهای   خوشابو المرد و ها در منطق الرستان   سطح آبگیر باران برای تغذیه آب انبار، بوشهر

های   عدم دقت در طراحی ابعاد سازهنكته شایان توجه دیگر آن است که  های دیم استهبان است. انجیرستان

حجم آبگیر، سبب  و ابعاد وآوری )شیب، ابعاد و شكل سامانه(  نظیر هندسه سطح جمع، سطوح آبگیر باران

پاک کردن  .خواهد شد و همچنین کاهش کارایی سامانه جهت نیل به اهداف از پیش طراحی شده تخریب آن

عملیات  زمین، بهبـود پوشـش گیـاهی بـا تغییـر پوشـش های سست، دار از علف وخاک سطوح شیب

کنتوری وآبخیزهای کوچک،کاهش نفوذپذیری کوبیدن سطح، احداث تراس  مكانیكی از جمله هموار کردن و

هم برای نفوذناپذیر  کردن و عملیـات پیونـد سـطحی هـم بـرای نفوذپذیر خاک با استفاده از مواد شیمیایی،

و پوشاندن سطح حوضه آبخیز با  پوشاندن سـطح حوضـه آبخیـز بـا یـک پوشش سخت کردن سطح زمین،

 (.1391)توکلی،  از یک سطح معین است روانـاب های افـزایش از جمله راه یک پوشش نرم

آوری آب باران و ضریب روانآب مورد  آوری را در جمع ( اثر جنس سطوح جمع1393نیک نژاد و ناصری )

که رواناب حاصل از سطح طبیعی با پوشش شنی، سطح طبیعی  ندنشان دادها  مداقه قرار دادند. آن

های  باشد. برای تیمار درصد بارندگی می ۴8و  12،  7ترتیب نخورده و سطح پالستیک با پوشش شنی ب دست

تیمار سطح  بدین ترتیب،  گزارش نمودندمتر  میلی 7/2و  5/3، ۴/۴بترتیب را مذکور آستانه شروع رواناب 

عنوان یک گزینه  میلیمتر آستانه شروع رواناب به 7/2درصد رواناب و  ۴8پالستیک با پوشش شنی با تولید 

 ( 1395در تحقیق دیگری آقارضی و همكاران ) .کردندتحصال آب باران در این مطالعه معرفی مناسب در اس

را در تامین آب مورد نیاز  عایق، مرتع طبیعی و مرتع تمیز شدهآوری آب باران  جمعسه نوع سامانه کارایی 

های مرتع، زمین تمیز شده و   که میانگین رواناب ساالنه به ترتیب برای سامانه بادام دیم ارزیابی و نشان دادند

آوری آب باران و تامین  لیتر که نشان از کارایی باالی سامانه عایق جهت جمع 20۴۴و  130، 110 عایق عبارتند از

های  استفاده از سیالب در استان .دار است منظور توسعه باغات بادام دیم در اراضی شیب نیاز آبی بادام به 

های سطحی است.  نمودی از کاربری بجا و به هنگام سیل و جریان ،راسانفارس، سیستان و بلوچستان و خ

 .(1393)رهبر و همكاران،  هزار سال می رسد 5تا  3های سنتی استحصال آب باران و سیالب به  قدمت روش

 

 سطوح آبگیرباران و باغات دیم

 رشد و شادابی باالی تاثیرپذیری از نشان کشور سطح در شده انجام مطالعات و جهانی های  بررسی

 می سطوح این از ها آن نیاز مورد رطوبت تامین و باران آب استحصال سامانه از ای درختچه و درختی های  گونه
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. هدف از ایجاد سامانه های مختلف استحصال و جمع آوری آب باران در حوضه های کوچک، افزایش بهره باشد

وری بارش و بررسی امكان ایجاد باغ دیم روانابی است. بر این اساس افزایش سهم رواناب، کنترل تلفات تبخیر، 

اصالح گر نظیر مواد آلی و مواد آرایش سامانه های استحصال و جمع آوری آب باران )اندازه و شكل( و نقش 

  .(1393قابل بررسی است )توکلی، پلیمری سوپر جاذب مواد 

نوع روش مورد استفاده در طراحی سطوح آبگیر باران برای باغات دیم در مناطق مختلف متفاوت و 

سه سطح متفاوت ( با اعمال 1393مشخصات فنی و هندسه و همچنین متفاوتی دارد. شاهینی و روغنی )

که با ، نشان دادند های زیتون متر مربعی بر روی رشد نهال 25و  16، 9های لوزی شكل با سطوح  میكروکچمنت

در تحقیق  .های زیتون به طور قابل توجهی افزایش داشته است افزایش سطح حوضه، پارامترهای رویشی نهال

آوری طرحی را انجام و نشان دادند  ( بمنظور بهینه سازی ابعاد سطوح جمع139۴دیگری پارسا مهر و همكاران )

طراحی ابعاد باید با تلفیق با شیب زمین به گونه ای باشد که بتواند حجم معینی از روانآب را جهت پایداری 

متر مكعب را رقم  2/33آوری نماید. آنان رقم روانآب استحصالی  تولید در باغ دیم در استهبان فارس جمع

هكتار از مناطق توده  ۴33 ازقابل استحصال  های رواناب ( میزان1395اران )رحیم پور و همك بهینه دانستند.

متر مكعب  866000های قابل کشت   برای آبیاری تكمیلی نهالشهرستان طرقبه را درصد در  90سنگی باالی 

های   با ایجاد سیستم عایق نایلونی در سطح سامانه( نشان دادند که 1393برآورد کردند. شاهینی و همكاران )

متر(  میلی 3۴0حدود )برابر میزان بارش ساالنه منطقه  3های زیتون  ، حجم رواناب در محل کاشت نهالهاللی

( تحقیقی بمنظور 1396حشمتی و همكاران ) .در شرایط دیم گردیدنهال دیم  منجر به استقرار موفقشد و 

های زاگرس، انجام و نشان دادند که  گلبررسی تاثیر سطوح آبگیر باران در کنترل روند خشكیدگی بلوط در جن

پایه در هكتار )در مقایسه با  19پایه و احیای  37قرق بعد از سه سال، موجب کاهش خشكیدگی  + تیمار بانكت

رواناب حاصله از  ٪10اگر فقط ( نشان دادند که 1392در تحقیقی تاجبخش و همكاران ) تیمار شاهد( گردید.

ها و تجهیزات جانبی جمع آوری   توسط سازه حاشیه جنوبی شهر مشهد سنگیهكتار اراضی توده  321مجموع 

نهال فراهم خواهد  1۴000مترمكعب برای آبیاری حدود  6000و مورد بهره برداری قرار گیرد قابلیت تولید 

: شاملهای مورد استفاده جهت استحصال آب باران   وش( بازده اقتصادی و فنی ر139۴حسینی و همكاران ).شد

که با توجه به سودآوری پروژه  ندنشان داد رزیابی وارا  پیتینگ، بانكت، تراس بندی، آب انبار و کنتور فارو

جهان  .استپذیر  درصد(، اجرای طرح مذکور از نظر اقتصادی توجیه 63/0درصد( و نرخ بازدهی داخلی ) 0۴/2)

 ترشآب زابل،رواناب ساالنه حوضه  جمح میلیون متر مكعب 22 /۴۴از که ( در تحقیقی نشان داد 1395تیغ )

  .ددگر تورکینست کنترل میآن از طریق سامانه سطوح آبگیر متر مكعب  51800بطور متوسط 

( نشان دادند که سختی سطح سامانه سطوح آبگیر باران 1385در تحقیق دیگری قیطوری و همكاران )

ای که سامانه  گونه از شكل سامانه عمل کرد. به در سه سامانه هاللی، لوزی و مسطح، از نظر رطوبت خاک موثرتر

 با پوشش پالستیک ذخیره رطوبت بیشتری نسبت به سامانه سنگفرش و شاهد در خود ذخیره نمود.

 

 سطوح آبگیر و حفظ کیفیت خاک احداث باغ با

اطراف روستای خود را که شرایط بارندگی و کم بازده ، مردم مراتع شیب دار کشور مناطق بیشتردر 

مناسبی دارد، تغییر داده و به دیم کاری می پردازند، همین عامل سبب تسریع تجزیه ماده آلی و سایر ویژگی 
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های فیزیكی و شیمیایی خاک شده و بازدهی اراضی را تحت تاثیر قرار می دهد. به منظور حفاظت خاک این 

به کمک اراضی به باغات بادام این  تبدیل نظیرآبخیزداری و توانبخشی  حفاظتیمناطق اجرای پروژه های 

طرح ( نشان دادند که 1395شریفی و همكاران ) .تواند جایگزین مدیریتی مناسبی باشد میسطوح آبگیر باران 

 های شاخصباعث بهبود در منطقه دژکرد اقلید استان فارس تبدیل دیمزارهای کم بازده به باغات بادام دیم 

در این منطقه )بهبود معنی دار شاخص های کربن آلی خاک، ازت و پتاسیم و درصد رطوبت اشباع کیفیت خاک 

 0.57نشان داد که نسبت فایده به هزینه برای گندم کاری دیم  آنهاشده است. همچنین نتایج ارزیابی اقتصادی 

 .برابر است 7تا  ۴یعنی حدود  3.7تا  2است، درحالی که برای پروژه بادام کاری بین 

کاربری و پوشش و خصوصیات تغییر ( به بررسی تاثیر متقابل 1392رضائی و همكاران )

نتایج آنها نشان داد که مقدار کربن آلی خاک  .میكرومورفولوژیک خاک در کرکج آذربایجان شرقی پرداختند

( به بررسی ارتباط 1391شكراللهی و همكاران )د. دو برابر خاکهای زراعی بو محدوده درختكاری شدهدر خاک 

نالیز تطبیقی آدو ویژگی تراکم پوشش گیاهی با عوامل خاکی در پلور با استفاده از روش تحلیل چند متغیره 

نتایج آنها نشان داد که از میان فاکتورهای خاکی بافت، ازت، فسفر، اسیدیته و  .پرداختند (CCA) متعارف

و فاکتورهای ماده آلی، فسفر، اسیدیته و هدایت الكتریكی نیز  گیاهیمؤثر بر پوشش الشبرگ مهمترین عوامل 

که بین ( نشان دادند 1395محمدزاده و شریفی ). گیاهی بودند پوششمهمترین عوامل مؤثر بر تراکم 

سنتی )کشت گندم و جو در  کاری و دیم دار در اراضی شیبدیم  های اجتماعی در دو جامعه باغداری شاخص

اسدیان و در تحقیق دیگری، . درصد وجود دارد 5سطح  داری از لحاظ آماری در تفاوت معنیهمین اراضی( 

های مختلف کاربری های اراضی  را  بر یک شاخص کیفیت خاک توسعه داده  (  اثر مدیریت1392همكاران )

، تـطوبرد ـصآنها این شاخص به کمک متغیرهای در .(، بررسی نمود2010شده توسط مارزایولی و همكاران )

ب، کلسیم قابل جذو پتاسیم ، کلوژن  نیتر، لیآکربن ، لكتریكیایت ادـهک، اـنش خـکی، وااهرـالی ظـچگ

نتایج آنها نشان داد که خاک  .نمودندمطالعه محاسبه رد موی های بررکااز هر یک ک  در خاات نیترم و مونیوآ

و  5.7، 5معادل  SQI كاری ون به ترتیب مقادیر شاخصنهالغییرکاربری به کشاورزی و کاری کاج، ت درختكاری

 .را دارا بودند 6.8

 

 سیمای دیمزارهای کم بازده و شیبدار استان

های  های استان بیشتر در نواحی مرکزی، شرق و شمال شرق استان متمرکز است. دیمزار گستره دیمزار

های نیمه شرقی استان در  واقع گردیده و دیمزار 1500تا  1000س ارتفاعی واقع در مرکز استان عمدتاً در کال

درصد از اراضی زراعی استان را دیمزارهائی تشكیل  70متر واقع هستند.  حدود  2000-1500کالس ارتفاعی 

های  زار ها، تراسها و آبرفتهای استان قرار دارند. بیشتر این عرصه اراضی را دیم دهندکه در دامنه شیبمی

زراعی اصلی استان  های های و حاشیه دشت های دامن  سرها تراس دهند که در دشت بازده تشكیل می کم

 (.1پراکنش دارند )شكل 
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 دار منتخب در استانهای شیب تصاویری از دیمزار -1 شكل

 

های  فرسایش و تولید رسوب هستند در نیمه میانی، بخش عمده دیمزاهای شیبدار استان که کانون

درصد  35تا  12های  هایی از شمال شرق استان پراکنده هستند و در شیب جنوبی و تا حدودی در محدوده

درصد متمرکز هستند.  25-18های  اند اما بیشترین کانونهای فرسایش از نظر شدت و فراوانی در شیب پراکنده

های مهم زراعی و  ظر نوع خاک و بویژه بافت خاک، با دیگر عرصه های استان بویژه دشتها از ن همین کانون

مراتع و جنگلهای استان تفاوت محسوسی دارند. به نحوی که ذرات با اندازه متوسط نسبت به ذرات ریز و حتی 

 ند.های یاد شده غالبا بافت سنگین دار اند. در حالی که دیگر عرصه ذرات شن ریز تفوق یافته

زراعی برداشت محصوالت سطح  درصد سهم در 2۴/9 با کرمانشاهاستان   1391 -92 در سال زراعی

از   به خود اختصاص داده است. کشور را های دیگراستان در میانشده را سطح برداشت رتبه دوم از نظر، دیم

-شده است بهزراعی برداشتمیلیون تن محصوالت مختلف  07/68تقریباً  1391 -92اراضی در سال زراعی کل 

توزیع دیم حاصل شده است.  اراضی با کشتبقیه از  درصد 9 آبی و اراضی کشتآن از سهم درصد  91که طوری

ارائه شده است  1جدول  به ترتیب از بیشترین به کمترین تولید در 91-92میزان تولید کشت دیم در سال 

 فاصله در (.1392 ،1محصوالت زراعی جلد  ،یاطالعات وزارت جهاد کشاورز ی)دفتر آمار و فناور

 .است داشته درصد کاهش155 حدود استان دیم زراعی گیاهان درکشت تولیدات ، میزان139۴تا1385های سال

 تولید پتانسیل کاهش دلیل به استان های دیمزار در تولید ظرفیت و کشت زیر سطح در تغییرات این از بخشی

 سرفیرزوآباد

 سنقر کلیائی سنجابی

 رزین
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 بحرانی های  کانون دیمزارها داده نشان مختلف های  بررسی که چرا. است تشدیدی فرسایش از ناشی اراضی این

 زاگرس در موجود های  حوضه بویژه آبخیز، های  حوضه سطح در خاک فرسایش و رسوب تولید نظر از اصلی

را در کشور به ترتیب میزان فرسایش  ترین ( باشد که بیش139۴باشند عربخدری و همكاران ) می مرکزی،

نسبت فرسایش اراضی دانستند. آنها اراضی جنگلی  و در نهایت مراتع، ، زارها دیم ،اراضی مارنیربوط به م

. در مقابل، نسبت تلفات خاک کردند تعیینو دیم به مرتع معادل دو برابر  5/1معادل  کشور مرتعی به جنگلی

 .آوردنددست  هو هفت برابر ب 70مرتع به جنگل و دیم به مرتع به ترتیب 

 

 سیمای اگرواکوکلیمایی استان برای توسعه باغات دیم

 نفر میلیون 2 از بیش . این استان، باهای مهم کشاورزی کشور می باشد استان کرمانشاه یكی از قطب

 کاربری سه هر که است ای گونه به استان در کاربری تنوع. دارد هكتار میلیون 5/2 بر بالغ وسعتی جمعیت،

 تصویرگر استان توپوگرافی شرایط. است پراکنده آن در پوششی های تیپ در تنوع با زراعت و مرتع جنگل،

 برای را شرایط و داشته پراکنش استان سطح در وفور به دار شیب دیمزارهای و مراتع آن در که است سیمایی

 میزان. نمایاند می مناسب استان اکوکلیمایی و اقلیمی استعداد کنار در دار شیب اراضی در دیم باغات توسعه

 7 از متشكل) فردی به منحصر اقلیمی تنوع و بوده کشور میانگین برابر دو حدوداً استان بارندگی متوسط

 متر میلی ۴50 حدود جوی ریزش با استان مدت بلند بارندگی متوسط اگرچه. دارد خود در را ،(اقلیمی منطقه

 برابر 5/2 تعرق و تبخیر ولی داشته نزولی سیر اخیر سال شش در استان بارندگی میزان اما. است توجه قابل

 کنار در امر این. است تغییر و تحول حال در ها  آن نوع و ها  بارندگی زمانی توزیع همچنین. است جهانی میانگین

 دائمی امری استان و کشور در را خشكی شرایط اقلیمی، تغییرات و زمین کره حرارت درجه جهانی افزایش

 منبع از را برداری بهره بیشترین که بیاوریم رو سازوکارهایی به و کنیم تنظیم آن با را استان باید که نموده

 .آوریم عمل به پایدار اشتغال ایجاد و توسعه بمنظور باران آب خدادادی

گستره زیر کشت کنونی باغات دیم در استان بیشتر در شهرستانهای شمالی و شمال غربی استان بویژه 

درصد باغات دیم استان را در خود جای  65های پاوه، جوانرود و روانسر  متمرکز است که حدود  شهرستان

نمایند. این در حالی است که، در پهنه استان،  اند و محصول کامال ارگانیک و با کیفیتی را تولید می داده

اه با شهرستانهای داالهو، های بسیار خوبی برای توسعه این باغات بویژه در شهرستانهای یاد شده همر ظرفیت

 اسالم آباد غرب، سنقر و سرپل ذهاب برای توسعه باغات دیم و در محصوالت مختلف وجود دارد. 

دهد. این  هكتار است را باغات دیم تشكیل می 3363۴% از کل سطح باغات استان که معادل 10حدود 

شده اند. بیشترین سطح باغات دیم را   حداثدار و کم بازده ا در حالی است که عمده این باغات در اراضی شیب

(. مصادیق موفق و ناموفق توسعه 1هكتار و پس از آن مو دیم قرار دارد )جدول  1500محصول بادام با بیش از 

 مناطقی درهائی از وجود ظرفیت تحقیقاتی و تولید در این عرصه در استان است. بطور کلی  باغات دیم، نشانه

 راحتی به دیم به صورت زیتون و انگور بادام، گیاه کشت باشند، بارش متر میلی ۴00 تا 200 دارای ساالنه که

میلیمتر است. اگرچه توزیع  ۴50این در حالی است که متوسط بارندگی در استان حدود  .است پذیر امكان

های  محدودهزمانی و مكانی آن نسبتا نامتوازن است، ولی اراضی شیبدار در کاربری مرتع در سطح استان در 

جغرافیایی و اکوکلیمایی از استان قرار دارند که میزان بارندگی همواره بیش از متوسط استان بوده و با توجه به 
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بافت و کمیت مواد آلی خاک در آنها ظرفیت نگهداشت رطوبتی بسیار خوبی برای پایان فصل رشد در خود 

ای بادام، مو ، انجیر و حتی زیتون در استان  درختچههای درختی و  دارند. همچنین وجود ارقام وحشی از گونه

های یاد شده در  همگی شواهدی از شرایط کلیماکس منطقه و ظرفیت منطقه برای توسعه کشت گونه

 رویشگاههای سطح استان است. 

 
 تغییرات سطح زیرکشت )هكتار( گیاهان باغی دیم دراستان کرمانشاه -1جدول 

 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 نام محصول

 26.5   0 0 0 0 0 0     گالبی

 1378   1280 759 757 3 735 730     انگور

 1084   1538.5 1278 1624 562 391 816     بادام

 4   0 27.4 33.3 0 0 0     انجیر

 0   26 0 0 0 0 0     خرمالو

 

 سطوح آبگیر بارانهای ظرفیت توسعه باغات دیم با سامانه

کند که توقع ما از شرایط طبیعی استان در خصوص  مجموعه موارد بیان شده این واقعیت را تایید می

های سنتی و  توسعه باغات دیم در اراضی شیبدار باید باال باشد. از سوی دیگر سابقه احداث باغات دیم به شیوه

آزمایی این ظرفیت در سطح استان در اختیار ما قرار  نوین در اراضی شیبدار وجود دارد، شواهدی برای راستی

 تواند مطرح باشد. می دهد که به عنوان یک ظرفیت تحقیقاتی کلیدی و ارزشمند می

 مترمكعب میلیارد 75/6که  باشدمی مترمكعب میلیارد 25/11کرمانشاه  استان در ساالنه بارش میزان

 مترمكعب میلیارد ۴ ظرفیت از آب، استحصال مناسب هایروش با توانمی که حالی در گرددمی باز جو به آن

  کرد. شرایط اکوکلیمائی و توپوگرافی استان و قرار داشتن بخش عمده استان در عرصه استفاده نیز دیگر

های نیمه خشک، توقع از عرصه اراضی آن را بویژه جهت توسعه درختان مثمر دیم در اراضی  رویشگاهی جنگل

برد. اما در شرایط کنونی و بویژه پس از بروز تغییرات شتابنده اقلیمی، مهمترین محدودیت برای  میشیبدار باال 

ها بویژه در پیک فصل رشد و گلدهی   نیل به این ظرفیت، تنش خشكی و محدودیت رطوبتی در برخی زمان

گیر باران به منظور های سطوح آب  است. شاید راهكاری که سزاوار رفع این محدودیت باشد، احداث سامانه

 برداری از آب باران باشد.  آوری و بهره جمع

های کیفیت خاک و ذخایر کربن آلی خاک ناشی از مدیریت ناصحیح از سوی دیگر روند قهقرایی شاخص

بر عرصه اراضی و بویژه در اراضی شیبدار در سطح استان واقعیتی عینی و آزمون شده است. این واقعیت موید 

ای در ترسیب  که احداث این باغات ظرفیت توانبخشی برای کیفیت خاک و بویژه پتانسیل ارزنده این مهم است

ها نیز از ضرورتهای تحقیقاتی بسیار  کربن در این منابع اراضی میتوانند داشته باشند. کمی نمودن این ظرفیت

ای به نام کربن و نیز  االی ارزندهتواند در تبیین ارزش افزوده ناشی از انبارش ک ارزنده برای استان است که می

بهبود ظرفیت باروری خاک، ناشی از عملیات احداث باغات دیم در اراضی شیبدار بسیار کلیدی و ارزشمند 

 باشد.

دیمزارهای کم بازده در اراضی  سنجی مدیریت عرصهیكی از ظرفیتهای اساسی در استان، امكان

برداری غییر مشی مدیریتی حاکم بر آنها و فشار ناشی از بهرههای اخیر به دلیل تشیبدار بوده که در دهه
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هائی نظیر استحصال آب باران، متمرکز، کانون های اصلی تخریب و تولید رسوب در استان هستند. با روش

بوم این ارتقاء باروری و ظرفیت نگهداری رطوبتی خاک و عملیات اصالحی مكانیكی و احیائی متناسب با زیست

هكتار اراضی باغی دیم، ظرفیت بسیار خوب  25۴1ها را حفاظت و احیاء نمود. وجود  توان این عرصه ها می خاک

اطالعات وزارت جهاد  یدفتر آمار و فناورباشد )سنجی توسعه باغات مثمر و غیرمثمر دیم می جهت امكان

 (.1392، 1ی، محصوالت زراعی جلد کشاورز

های آگرواکولوژیكی استان کرمانشاه و نیز وضعیت توپوگرافی و   ظرفیتبا توجه به ظرفیت رویشگاهی و 

راهكاری کلیدی جهت افزایش تولید و ایجاد اشتغال همراه با   هندسه عرصه اراضی استان، توسعه باغات دیم

تامین پایداری اکوسیستم در استان تلقی می شود. از سوی دیگر مشكالت معیشتی و اشتغال در استان، همراه 

های اول تا  با مشكل تورم باعث شده است که استان کرمانشاه همواره از نظر شاخص فالکت همواره در رتبه

های توسعه و ارتقاء تولید  سوم در سطح کشور قرار گیرد. با در نظر گرفتن این دو متغیر کلیدی یعنی ظرفیت

ن جهت نیل به هدف توسعه و اشتغال در سطح استان و نیز پتانسیل طبیعی استان باید کلیه سازوکارهای ممك

 آزمایی و مورد ارزیابی قرار گیرد. یدر سطح استان راست
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DOI:10.22059/jrwm.2016.61692 

منظور استحصال آب باران در مناطق  تعیین ضریب رواناب سطوح مختلف آبگیر به. 1393. ناصری، او  .نیک نژاد، د -

 .50 – 39 (:2) 3. های سطوح آبگیر باران  سامانه . باران کم
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