«ایران» از ظرفیت مغفول کشاورزی ایران گزارش میدهد

افزایش خودکفایی تولیدات کشاورزی
با توسعه کشت دیم
امین محمودی
کشــاورزی از جهــات مختلــف بــرای یــک کشــور و جمعیــت آن دارای اهمیــت اســت از طــرف دیگــر
کشــاورزی در کشــور مــا بنابــه دالیــل مختلــف اهمیــت دوچندانــی دارد ،کــه از جملــه میتــوان بــه
اهمیــت در اشــتغالزایی و اقتصــاد اشــاره کــرد .در کشــورمان بهدلیــل ســاختار جمعیتــی متفــاوت بــا
خیلــی از کشــورهای دیگــر و همچنیــن ماهیــت ایدئولوژیــک نظــام جمهــوری اســامی ،کشــاورزی
دارای اهمیــت فوقالعــادهای از نظــر فرهنگــی و سیاســی اســت ،شــاخصترین اهمیــت کشــاورزی
در تأمیــن امنیــت غذایــی جمعیــت کشــور اســت ،کشــاورزی بهعنــوان تنهــا منبــع تأمیــن غــذای
جمعیــت جهــان محســوب میشــود .بــا توجــه بــه رونــد رو بــه افزایــش جمعیــت جهــان و وجــود
برخــی مشــکالت و محدودیتهــا در صنعــت کشــاورزی دنیــا و همچنیــن عــدم تعــادل در عدالــت
غذایــی جمعیــت جهــان ،برخــی صاحبنظــران و کارشناســان سیاســی و نظامــی پیشبینــی
میکننــد کــه در ســالهای آینــده ابــزار رقابتهــای جهانــی بــرای تســلط بــر دیگــران تنهــا بــه
توســعه تســلیحات نظامــی محــدود نمیشــود ،بلکــه غــذا نیــز بهعنــوان یــک ابــزار راهبــردی در
تغییــر نظامهــای سیاســی و خطــوط جغرافیایــی کشــورها و فشــار و تســلط بــر ملتهــا نقــش
مهمــی ایفــا خواهــد کــرد ،نمونــه برخــی از ایــن فشــارها و تحریمهــا را در تاریــخ میتــوان یافــت،
حتــی یکــی از بزرگتریــن فاجعههــای غذایــی جهــان در کشــور ایــران اتفــاق افتــاده اســت .عالوهبــر
ایــن موضوعــات ،نیــاز بــه افزایــش جمعیــت کشــور و تغییــر سیاســتهای جمعیتــی در راســتای
افزایــش آن ،بهعنــوان یــک نیــاز ایدئولوژیــک و راهبــردی ،ضــرورت توجــه ویــژه بــه کشــاورزی را
صدچنــدان میکنــد .عالوهبــر آن کشــور ایــران بهعنــوان یــک کشــور محــوری در جبهــه مقاومــت
بایســتی بتوانــد نیازهــای علمــی ،تحقیقاتــی و نهادههــای کشــاورزی کشــورهای همپیمــان خــود را
نیــز تأمیــن نمایــد تــا زمینــه اســتقالل آنهــا از بیگانــگان فراهــم شــود.
در راســتای بهبــود وضعیــت کشــاورزی
و افزایــش شــاخصهای رشــد و تولیــد،
اساســیترین نیــاز ،مطالعــه در مــورد
محدودیتهــا و مشــکالت بخــش کشــاورزی
اســت ،یکــی از مهمتریــن چالشهــای
کشــاورزی کشــور ،بحــث مدیریــت منابــع آبــی
و بحــران عــدم مدیریــت آب و همچنیــن عــدم
توجــه بــه پتانســیلهای واقعــی کشــاورزی
اســت ،کشــور ایــران بــا وســعتی بیــش از
 1648195کیلومتــر مربــع (شــانزدهمین کشــور
جهــان از نظــر وســعت) در جنــوب غربــی آســیا
واقــع شــده و بــه لحــاظ موقعیــت جغرافیایــی
در نیمــه جنوبــی منطقــه معتــدل شــمالی بیــن
 25/03و  39/47درجــه عــرض شــمالی از خــط
اســتوا و  44/14و  63/20درجــه طــول شــرقی
از نصــف النهــار گرینویــچ قــرار دارد ،حــدود 90
درصــد از خــاک کشــور در محــدوده فــات ایــران
قــرار دارد.
بــه لحــاظ شــرایط اقلیمــی کشــور ایــران در
نــوار خشــک و نیمهخشــک جهــان واقــع
شــده اســت ،براســاس پهنهبنــدی مؤسســه
تحقیقــات کشــاورزی دیــم ،حــدود  96درصــد

از کشــور جــزء مناطــق فراخشــک ،خشــک و
نیمهخشــک اســتد .تغییــرات شــدید مقــدار
بــارش ،شــدت و پراکنــش زیــاد بارندگــی و
نوســان دمــا از خصوصیــات دائمــی ایــن مناطق
اســت ،متوســط بارندگــی آن  247میلیمتــر
(کمتــر از نصــف متوســط بارندگــی آســیا و یــک
ســوم متوســط بارندگــی جهــان) اســت.
بنابرایــن بــا توجــه بــه محدودیتهــای
اقلیمــی موجــود ،مدیریــت جنبههــای مختلــف
کشــاورزی توجــه ویــژهای را میطلبد ،کشــورهای
متعــددی در جهــان وجــود دارنــد کــه در شــرایط
اقلیمــی مشــابه کشــور مــا بــا مدیریت مناســب
توانســتهاند بــر مشــکالت فائــق آمــده و خــود
را بــه رتبههــای برتــر جهانــی در تولیــدات
کشــاورزی برســانند.
بنابرایــن بــا توجــه بــه تجربیــات ســایر
کشــورها و همچنیــن وجــود منابــع فــراوان بکــر
در کشــور میتــوان عالوهبــر نیــاز داخــل ،در
امــر صــادرات محصــوالت کشــاورزی نیــز در دنیا
حرفــی بــرای گفتــن داشــت .یکــی از مهمتریــن
بخشهــای کشــاورزی ایــران دیــمکاری اســت،
دیمزارهــا حــدود  41درصــد از ســطح اراضــی

کــره زمیــن را میپوشــانند ،دیمزارهــا بــه علــت
کمبــود رطوبــت خاکــی محــدود هســتند ،کــه
ایــن محدودیــت رطوبتــی هــم بهدلیــل کمبــود
بــارش و هــم بــه علــت تبخیــر زیــاد اســت .بــر
اســاس کمبــود رطوبــت یــا میــزان خشــکی ،این
اراضــی بــه دامنههــای خیلــی خشــک ،خشــک
و نیمهخشــک و مناطــق خشــک -نیمهمرطــوب
دســتهبندی میشــوند ،بــه همیــن دلیــل
دولــت ســیزدهم یکــی از برنامههــای خــود را
بــرای افزایــش تولیــدات کشــاورزی و رســیدن به
خودکفایــی در هــر کــدام از آنهــا ،توســعه کشــت
دیــم قــرار داده اســت.
ظرفیت بالقوه کشت دیم در کشور
ظرفیــت بالقــوه دیــم کشــور از چنــد منظــر
قابــل بحــث و بررســی اســت ،از آنجایــی کــه
مطالعــات دقیقــی در مــورد ســطوح اراضــی
کشــور تــا بــه حــال صــورت نگرفتــه اســت و
ً
تقریبا نامشــخص
ظرفیــت واقعــی اراضی کشــور
اســت ،بنابرایــن بــرای محاســبه حــدود تقریبــی
ایــن ظرفیــت بایســتی از چنــد روش و بر اســاس
اطالعــات پراکنــده موجــود اقــدام کــرد ،بهطــور
کلــی ظرفیــت تولیــد دیــم کشــور وابســته بــه
چنــد شــاخص اســت.
اصلیترین شاخصهای توسعه دیم کشور
 -1بهبــود و افزایــش عملکــرد محصــوالت در
واحــد ســطح (افزایــش عملکــرد بالقــوه ارقــام و
افزایــش عملکــرد بالفعــل مزرعــهای)
یکــی از اساســیترین ضعفهــای کشــاورزی
دیــم کشــور ،پاییــن بــودن عملکــرد محصــوالت
زراعــی اســت ،بهعنــوان مثــال عملکــرد گنــدم
دیــم کشــور بــه طــور متوســط در اکثــر ســالها
پایینتــر از  1000کیلوگــرم در هکتــار بــوده اســت ،در
صورتــی کــه پتانســیل ارقــام مــورد کشــت خیلــی
باالتــر از ایــن عملکــرد مزرعــهای ( 1000کیلوگــرم)
اســت ،بنابرایــن توجــه بــر بهبــود عملکــرد مزرعهای
ارقــام دیــم میتوانــد تــوان تولیــدی دیــم کشــور را
بــه طــور چشــمگیری افزایــش دهــد.
هــر چنــد برخــی محققــان و مدیــران کشــاورزی
اعتقــاد دارنــد کــه عملکــرد ایســتگاهی نمیتوانــد
در مــزارع محقــق شــود ،از طرفــی بایــد بــه
ایــن نکتــه نیــز توجــه داشــت کــه عملکردهــای
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