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ایســتگاهی آخریــن ســطح و تــوان عملکــردی
ارقــام نبــوده و بــا تحقیقــات بیشــتر میتــوان
بــه ارقامــی بــا عملکردهــای باالتــر و مقاومــت
بیشــتر بــه شــرایط دیــمکاری دســت یافــت،
عملکردهــای بهدســت آمــده از همیــن ارقــام
در اراضــی کشــاورزان نمونــه مؤیــد ایــن نکتــه
مهــم اســت ،چراکــه کشــاورزان نمونــه همــواره
عملکردهایــی باالتــر از عملکردهــای ایســتگاهی
مؤسســات دیــم برداشــت کردهانــد ،ایــن مســأله
نشــان میدهــد کــه پتانســیل اراضــی و ارقــام
زراعــی موجــود حتــی باالتــر از عملکردهــای
ایســتگاهی مؤسســات تحقیقاتــی دیــم اســت.
البتــه ناگفتــه نمانــد کــه محققــان دیــم کشــور
مــا ،دســتیابی بــه عملکردهــای ایســتگاهی
ارقــام را در شــرایط مزرعــهای قابــل دســتیابی
میداننــد .از نظــر عملکــردی پتانســیل واقعــی
اراضــی زیرکشــت گنــدم دیــم ،تقریبـ ً
ـا بــرای 68
میلیــون نفــر کــه غــذای اصلیشــان از نــان گنــدم
باشــد کفایــت میکنــد ،ایــن در حالــی اســت کــه
عملکــرد بالفعــل و تولیــد مــزارع دیــم کشــور بــا
وجــود دســتیابی بــه تمامــی فناوریهــا و علــوم
الزم ،بســیار کمتــر از عملکــرد بالقــوه اســت.
 -2افزایش سطح زیر کشت
ارزیابــی دقیــق مســاحت اراضــی دیمزار کشــور
بــدون وجــود اطالعــات دقیــق اولیــه امکانپذیر
نیســت ،از آنجایــی کــه تــا بــه حــال اراضــی
کشــور مطالعــه و متناســب بــا پتانســیلها
دســتهبندی نشــدهاند ،لــذا آمارهــای متفــاوت
و متضــادی از ســطح اراضــی دیــم کشــور ارائــه
شــده اســت ،ولــی چیــزی کــه واضــح و مبرهــن
اســت آنکــه ســطح بالقــوه دیــم کشــور باالتــر از
ســطح زیرکشــت اســت ،بــه عبــارت دیگــر هنــوز
اراضــی زیــادی وجــود دارد کــه امــکان مدیریــت
بــرای کشــت دیــم در آنهــا هســت.
بــه طــور کلــی اراضــی دیــم شــامل اراضــی
اســت کــه امــکان کشــت گیــاه زراعــی ،مرتعــی
(علوفـهای ،گیاهــان دارویــی و )...و درخــت دیــم
در آن وجــود داشــته باشــد ،حــال بــا توجــه بــه
شــرایط موجــود در هــر زمینــی بایــد متناســب
بــا آن ،گیــاه مخصــوص بــه خــود کشــت شــود.
اکثــر محققــان و کارشناســان دیــم اعتقــاد
دارنــد کــه ســطح زیرکشــت دیــم کشــور همــان
ســطح بالقــوه اســت ،بــه عبــارت دیگــر و بــه
اصطــاح خودشــان «هــر جایــی کــه در کشــور
تــوان کشــت داشــته اســت مــردم شــخم
زده و کشــت کردهانــد ،لــذا مدیــران ارشــد
مرتبــط بــا دیــم تأکیــد دارنــد کــه هیــچ ســطح
بالقــوهای غیــر از ســطح زیــر کشــت فعلــی
وجــود نــدارد و حتــی ســطح واقعــی دیــم را از
ســطح زیرکشــت نیــز کمتــر ارزیابــی میکننــد و
اعتقــاد دارنــد کــه بســیاری از مناطقــی که شــخم
زده شــده و دیــمکاری میشــود مناســب بــرای
کشــت دیــم نبــوده و بایــد از چرخــه زراعــت
دیــم خــارج شــود ،ایــن اراضــی بیشــتر شــامل
ً
(معمــوال باالتــر از
اراضــی بــا شــیبهای تنــد
 12درصــد) اســت ،از مجمــوع نظــرات محققان و
کارشناســان دیــم نتیجــه میشــود کــه ســطح
نهایــی دی ـمکاری بــرای کشــت تمامــی گیاهــان
دیــم اعــم از زراعــت گنــدم ،جــو ،حبوبــات ،علوفه
و کاشــت درخــت و باغهــای دیــم درنهایــت 12
میلیــون هکتــار اســت ،کــه البتــه ســطح آیــش
نیــز در ایــن ارزیابــی لحــاظ میشــود.
برنامههــای وزارت جهــاد کشــاورزی بــرای
کشــت دیــم
کشــت دیــم مبنــا و یکــی از مهمتریــن
پایههــای تولیــدات محصــوالت زراعــی در

کشــورهای مختلــف دنیــا اســت و بارهــا مــورد
تأکیــد رهبــر معظــم انقــاب نیــز بــوده اســت
ولــی بــا ایــن حــال در دولتهــای گذشــته
هیچگونــه برنامــه و طــرح مدونــی بــرای
توســعه کشــت دیــم وجــود نداشــته اســت.
بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع ،همزمــان
بــا آغــاز بــه کار دولــت ســیزدهم ،کارگروهــی
در راســتای افزایــش ســطح زیــر کشــت دیــم
ایجــاد و طــرح جهــش تولیــد دیــم در ۱۵
اســتان بــه وســعت  ۲میلیــون  ۶۰۰هــزار هکتــار
از اراضــی کشــور هدفگــذاری شــد .درحــال
حاضــر نیــز براســاس تفاهمنامــه اردیبهشــت
 1401وزارت جهــاد کشــاورزی بــا ســتاد اجرایــی
فرمــان امــام(ره) توســعه ایــن کشــت در 5.2
میلیــون هکتــار از اراضــی زراعــی کشــور (تمــام
اســتانهای دارای ظرفیــت) آغــاز شــده اســت.
بــه طــوری کــه اجــرای طــرح جهــش تولیــد
(گنــدم ،جــو ،نخــود ،عــدس ،علوفه ،گلرنــگ ،کلزا
و کاملینــا) در دیمزارهــای  15اســتان کشــور در
ســطح  2609هــزار هکتــار و برنامهریــزی جهــت
ســال زراعــی  1401 -1402در  18اســتان دیمخیــز
کشــور یکــی از مهمتریــن برنامههــای وزارت
جهــاد کشــاورزی در ســال زراعــی آینــده اســت.

دی ـمکاری بســیار کــم اســت.
بــه گفتــه ســاداتینژاد امســال طــرح جهــش
تولیــد در دیمزارهــای کشــور در ســطح ۵.۲
میلیــون هکتــار بــا همــت ســتاد اجرایــی فرمــان
امــام(ره) برگــزار و پیشبینــی میشــود کــه
جهــش بزرگــی در تولیــدات کشــاورزی و امنیــت
غذایــی کشــور ایجــاد کنــد.
وزیــر جهــاد کشــاورزی اضافــه کــرد :بــرای
اجــرای ایــن طرح  ۴۰هــزار میلیــارد تومــان اعتبار
نیــاز اســت و ایــن میــزان مبلــغ در ســال اول اجرا
برگشــت میشــود .ســاداتینژاد ادامــه داد:
ایــن طــرح اتفــاق بزرگــی در بخــش کشــاورزی
و امنیــت غذایــی کشــور اســت زیــرا در حــال
حاضــر تنهــا  ۸درصــد تولیــدات کشــاورزی مــا
از دیمزارهــا اســت در حالــی کــه ایــن رقــم در
دنیــا  ۶۰تــا  ۷۰درصــد اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ابتــدا قــرار شــد
امســال  ۲.۴میلیــون هکتــار بــه اجــرای ایــن
طــرح اضافــه شــود ،گفــت :امــا در نهایــت
تصمیمگیــری شــد کــه عالوهبــر ایــن رقــم ۱.۲
میلیــون هکتــار هــم بهصــورت داوطلبانــه در
کشــور اجــرا شــود کــه ســطح کل اجــرا بــه ۵
میلیــون هکتــار خواهــد رســید.

از طــرف دیگــر ایــن وزارتخانــه پــروژه ارتقــای
امنیــت غذایــی در  9اســتان (کرمانشــاه،
کردســتان ،آذربایجــان شــرقی ،آذربایجــان غربی،
لرســتان ،مرکــزی ،خراســان رضــوی ،خراســان
شــمالی و ایــام ) را تــا ســال زراعــی  1400اجــرا و
ســپس آن را تحــت عنــوان اســتانهای تحــت
پوشــش توســعه دیمزارهــا در قالــب طــرح ملــی
جهــش تولیــد در دیمزارهــا ادامــه داده اســت.

وزیــر جهــاد کشــاورزی بــا بیــان اینکــه اجــرای
ایــن طــرح حداقــل غــذای  ۲۰۰هــزار نفــر را
پوشــش میدهــد ،ادامــه داد :میانگیــن تولیــد
در ســطح دیمزارهــای کشــور  ۳۰۰تــا ۵۰۰
کیلوگــرم در هکتــار اســت کــه بنــا داریــم بــا
اســتفاده از بذرهــای مناســب ،تولید در ســطح را
افزایــش دهیــم .ســاداتینژاد بــا اشــاره بــه اینکــه
امــام راحــل در ســالهای  ۶۴و  ۶۵بــه اهمیــت
تولیــد در دیمزارهــای کشــور تأکیــد کــرده
بودنــد ،گفــت :ایــن مســأله اهمیــت موضــوع
را نشــان میدهــد و مــا پــس از  ۳۶ســال تــازه
میخواهیــم ایــن طــرح را اجــرا کنیــم.

جزئیــات اجــرای طــرح جهــش تولیــد در
د یمز ا ر هــا
ســید جــواد ســاداتینژاد گفــت :توســعه
دیمزارهــا از راهکارهــای مهــم بــرای تأمیــن
امنیــت غذایــی در کشــور اســت و از ســه نظــر
حائــز اهمیــت اســت؛ نخســت آنکــه مــورد
تأکیــد رهبــر انقــاب بــوده و بشــدت پیگیــری
میشــود و ایــن نشــانگر آن اســت کــه نــگاه
ژرفــی در عالیتریــن مقــام کشــور وجــود دارد.
نکتــه دوم اینکــه ظرفیتهــای عظیــم تولیــد
در ایــن بخــش موجــود اســت و ســوم اینکــه
اجــرای ایــن طــرح حمایــت از کشــاورزان نجیــب
دیــمکار خواهــد بــود.
وی اضافــه کــرد :در دنیــا کشــت دیــم اهمیــت
خاصــی دارد امــا در کشــور مــا تــا حــدودی
فرامــوش شــده اســت در حالــی کــه فشــار بــه
ـط زیســت در شــرایط
آبهــای زیرزمینــی و محیـ 

مهاجــرت معکــوس بــا توســعه کشــت دیــم در
کشــور
سرپرســت ســتاد اجرایــی فرمــان امــام گفــت:
ایجــاد زنجیــره امنیــت غذایــی و دارویــی از
اصلیتریــن مأموریتهــای ســتاد اجرایــی فرمــان
امــام در ســالهای اخیــر بــوده و در بحــث امنیــت
دارویــی و داخلیســازی مــواد اولیــه حداقــل ۳۵۰
میلیــون دالر صرفهجویــی ارزی بــرای کشــور
ایجــاد کردهایــم.
عــارف نــوروزی افــزود :دربحــث امنیــت غذایــی
نیــز بــا اجــرای طرحهــای متعــددی ماننــد
جهــش تولیــد دیــم زارهــا و اجــرای طرحهــای
اشــتغالزایی درحــوزه تولیــد گوشــت قرمز و ســفید

