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حفاظت خاك  استقرار پوشش گیاهی و  درشناسی  زمینسازندهاي بررسی رابطه خاك و 
 )شهرستان خلخال دار شیب طرح توسعه باغات در اراضی: مطالعه موردي(

  
  محسن باقري بداغ آبادي

  )m.baghery@yahoo.com( سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزي، کرج، ایرانموسسه تحقیقات خاك و آب، 
 

 
 
 

 چکیده
طـرح توسـعه   ازجمله  اي  توسعه هاي  و برنامه ها  ی همواره بخش قابل توجهی از پژوهشعیمنابع طبخاك و  يایحفظ و اح و ش خاكیمقابله با فرسا 

کوشد تا با ارزیابی این طـرح علـل ناکارآمـدي آن را در     می پژوهش کنونی. را به خود اختصاص داده استو کم بازده  دار شیب یدر اراضدیم باغات 
و جلـوگیري از   یعیمنابع طب يایحفظ و احدستیابی به یک توسعه پایدار و به دنبال آن عدم استقرار پوشش گیاهی مناسب و شکست این طرح در 

باغات یا کیفیت  دارايکه در سه منطقه براساس نظر کارشناسان خبره محلی براي این منظور . بررسی نمایددر شهرستان خلخال فرسایش خاك را 
نتـایج نشـان داد   . بررسی شـد ) باغات(با استقرار پوشش گیاهی ) سازندهاي زمین شناسی(رابطه خاك و مواد مادري  بودند، پوشش گیاهی متفاوت

از جملـه ایـن   . اسـت  متأثر از مواد مادري است یکی از دالیـل اصـلی شکسـت ایـن طـرح در منطقـه       خاك که برخی هاي  عدم توجه به محدودیت
 .در خـاك  و ظرفیـت نگهداشـت کـم آب    در خـاك  ، درصد قلوه سنگ زیادخاك )شنی(، بافت سبک خاك عمق کم :عبارت هستند از ها  محدودیت

  .اند و مشارکت مردمی دالیل دیگر شکست طرح بودهکارآمد نبود یا کمبود عوامل دیگر از جمله مطالعات پایه مناسب، مدیریت شایان ذکر است 
  

  ، باغات دیم، حفاظت خاك، ارزیابی اراضیدار شیب اراضی  :يدیکلهاي  واژه
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  مقدمه
 دیـ درصـد از تول  14 برابـر  مقـدار تقریبـاً  سال برآورد شده است کـه ایـن   تن در هکتار در  20تا  15بین  رانیخاك در ا شیرسامقدار ف

ی همـواره  عـ یمنـابع طب خـاك و   يایحفظ و اح و ش خاكیمقابله با فرسابه همین دلیل . ) Roointan)  ،2018 .است یناخالص داخل
هـاي   در ایـن راسـتا طـی سـالیان گذشـته طـرح       .را به خود اختصاص داده است اي  هتوسع هاي  و برنامه ها  بخش قابل توجهی از پژوهش

) ایجـاد اشـتغال   افزایش تولید محصوالت، درآمدزایی و مانند(که افزون بر مسایل اقتصادي  و اجتماعی اند  گوناگونی ارایه شده اي  توسعه 
، ، اسـتفاده از آب سـبز  یسـطح  يهـا   استفاده از روان آب ،یعیمنابع طب يایش خاك، حفظ و احیمقابله با فرسابه مسایل دیگر از جمله 

تـوان   مـی  براي نمونه طرح زیتون و طرح طـوبی را  ها  از این طرح .اند نیز توجه داشته يزداریات آبخیعمل يحفاظت از آب و خاك و اجرا
  . نام برد

بیـان  اهـداف  براسـاس   که است يوزارت جهاد کشاورز يها  از طرحدیگر  یکینیز و کم بازده  دار شیب یدر اراضدیم طرح توسعه باغات 
در کند بحث دیم بـودن باغـات    می مشابه هاي  آنچه در نگاه اول این طرح را تا حدودي متمایز از طرح .ه استشدریزي  طرح شده در باال

درصـد از   6/64 کمربند خشـک جهـان قــرار گرفتــه و     يایران روهرچند لیکن باید توجه داشت، . است ایران و شکننده شرایط خشک
 اسـت  پهنـه اقلیمـی در ایـران قابـل تشـخیص      28 ،یونسـکو  يطبقـه بند يبرمبنااما  اقلیم خشک و فراخشک اسـت يآن دارامساحت 

غفـاري و  () شـود  مـی  درصد کشـور ایــران را شــامل   90از این تعداد شش ناحیه اقلیمی در طبقات خشک قرارداشته و بیش از  البته(
در صورت وجود مـدیریت علمـی،    )1390سمیعی و قزوینه، ( ایران یغن یاهیژرم پالسم گ بااین تنوع اقلیمی همگام . )1394همکاران، 

تنـوع  افـزون بـر   . به همراه داشته باشـد اعم از دیم و آبی  يتوسعه صنعت کشاورز يبرا ی راآل دهیا طیشرا تواند می کارشناسانه و درست
ناشـی از   هاي  که به واسطه چین خوردگی است و توپوگرافیکی ایران ها  ایران، تغییرات شدید ناهمواري یغن یاهیژرم پالسم گاقلیمی و 
ایـن   .اند فرا گرفته دار شیب و اراضی ها  به همین دلیل بیش از نیمی از ایران را کوهستان .البرز و زاگرس بوجود آمده است هاي  رشته کوه

مطالعـات زیـادي    .مد نظر قرار گیـرد به فرسایش خاك  دار شیب اراضی کند که حساسیت بیشترِ می موضوع زمانی اهمیت بیشتري پیدا
علمـی  ( )1395واعظی و همکاران، ( )2015و همکاران،   Zhang(یابد  می که  با افزایش شیب فرسایش خاك نیز افزایشاند  نشان داده

در فراوانـی صـورت گرفتـه اسـت و همچنـان       هـاي   کوشـش ، دار شـیب  بـویژه در اراضـی   ،بنابراین به منظور حفـظ خـاك  . )1390زاده، 
   .)1389. قربانی و کهنسال).(Zhu  ،2014. (باشد می از موضوعات حایز اهمیت اي  توسعه هاي  جدید و برنامه هاي  پژوهش

مقابلـه بـا   امنیتـی، اقتصـادي  و اجتمـاعی، از دیـدگاه      هاي  نیز صرف نظر از جنبه و کم بازده دار شیب یدر اراضدیم طرح توسعه باغات 
ناگفتـه پیـدا اسـت کـه     . آبخیزداري به این مهم کمک نماید هاي  تواند همراستا با طرح می یعیمنابع طب يایحفظ و اح و ش خاكیفرسا

م، یاقلـ  یاطالعـات  يهـا   هیـ ال شـامل  گسـترده  یک بانـک اطالعـات  ی يبر مبنا یپژوهش يساختاراست تا  يضرور فاهدان یل به این يراب
مساعد توسعه باغات  يها  ن اطالعات عرصهیا یق رقومیجاد و با تلفیها ا ر آنیو نظا یاراض يکاربر، شناسی شناسی،خاك نیزم، یتوپوگراف

بـه منظـور انتخـاب و     -قـرار دارنـد   دار شـیب  در منـاطق  که عمـدتاً - ین استعداد اراضییتع .شود مشخصم در مناطق مختلف کشور ید
، يدرولوژیـ ، هیشناسـ  میاقلـ  یبـر اسـاس انجـام مطالعـات پژوهشـ     بایسـتی  هـا   سـتم یاکوس یسـنج  تیـ مناطق مناسب و ظرف ییجانما

 ياجـرا تـا   ردیـ گ ن دست انجـام  یاز ا يو موارد یو اجتماع ياقتصادهاي  ، جنبهیاراض يبند و طبقه شناسی خاك ، مطالعاتیشناس نیزم
 .اسـت  يا توسـعه  يهـا  پـروژه  ياز اجرایمورد ن يجمله موارد ضروراز چنین مطالعاتی  . را به دنبال داشته باشد ها ن گونه برنامهیموفق ا

. هـا اسـت  پـروژه  يت در اجرایها ضامن موفق ن گونه برنامهیا ياجرا يبرا ین اراضیدر انتخاب بهتر یو دانش بوم یعلم يها  افتهیق یتلف
در ایـن  . پیشین است هاي  طرحهاي آبخیز و عملیاتی نمودن آن، نیازمند آگاهی از نقاط قوت و ضعف  اجراي صحیح مدیریت جامع حوزه

در توسعه باغات طرح  مانند - اقدامات صورت گرفته در ها  و پیروزمندي ها  موفقیت یِبررسو هم ها  و شکست ها  ناکامی یِبررسهم  ،راستا
زمینه را براي دستیابی هرچـه بهتـر بـه    کمک نماید و  ها  طرحگونه این تواند به اجراي کارشناسانه، علمی و درست  می -دار شیب اراضی

شـود کـه   سـبب مـی   ها  این گونه ارزیابی .فراهم آورد و جلوگیري از فرسایش خاك یعیمنابع طب يایحفظ و احتوسعه پایدار و پیرو آن 
شده و  در خصوص اصالح معایب و یا تجدید در شیوه اجراي طرح   ضمن آگاهی از میزان حصول اهداف، مزایا و معایب مرتبط شناسایی

   .گیري صورت پذیرد و یا حتی نوع عملیات اجرایی بهترین تصمیم
علـل ناکارآمـدي ایـن طـرح را در     در شهرسـتان خلخـال    دار شـیب  در اراضـی توسعه باغات کوشد تا با ارزیابی طرح  می پژوهش کنونی
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و  یعـ یمنـابع طب  يایحفظ و احدستیابی به یک توسعه پایدار و به دنبال آن عدم استقرار پوشش گیاهی مناسب و شکست این طرح در 
  . براي اتخاذ راهکارهاي مناسب در آینده باشد اي  جلوگیري از فرسایش خاك را بررسی نماید تا پیش زمینه

  
 ها مواد و روش

  منطقه مطالعاتی) الف
بخش،  29، شهرستان 10، از يمات کشورین تقسیطبق آخرو  شود یمحسوب م رانیا یشمال غرب يها  از استان یکیل یستان اردبا

ل و در فاصله یهکتار در جنوب استان اردب 292867معادل  یبا وسعتخلخال شهرستان . است افتهیل یدهستان، تشک 66و  شهر 26
 ییایقه طول جغرافیدق 32درجه و 48شهرستان خلخال در . است خلخال مرکز استان قرار گرفته است و مرکز آن شهر يلومتریک 114

 1در شکل  و شهرتانن استان یا ییایت جغرافیموقع. است قرار گرفته چینویگر النهار از نصف ییایدرجه عرض جغراف 37قه ویدق 37و
 .ه شده استیارا

  
  محدوده مطالعاتی ییایت جغرافیموقع -1شکل     
  

و پسـت  ) يدر قسـمت مرکـز  (متـر   3300ن نقطه منطقه یارتفاع بلندتر ومتر  1796آزاد حدود  يها این شهرستان از سطح دریارتفاع ا
آن از شـمال و   یرات ارتفـاع ییـ رونـد تغ  .اسـت ) ه رودخانه قزل اوزنیدر حاش یدر سمت جنوب و جنوب شرق(متر  540ن نقطه آن یتر

 يهـا   هاز دامنـ  ينزوالت جو بیشتر به همین دلیل. رسد یم کمینهو در محل قزل اوزن به  دارد یر نزولیس یشرق به جنوب و جنوب غرب
متوسـط  . زدیر یبه رودخانه قزل اوزن م یو فرع یاصل يها  ق رودخانهیشده و از طر يجار یبه طرف جنوب و جنوب غرب یو شرق یشمال

م یسـه اقلـ   يشهرسـتان خلخـال دارا   .گـراد اسـت   یدرجـه سـانت   9/7متوسـط سـاالنه    ين دمـا یانگیمتر و م یلیم 300ساالنه  یبارندگ
 14حـدود  ( هکتـار  40780از مجموع مساحت شهرسـتان حـدود    .معتدل استاي  ترانهیگرم و مداي  ترانهیخشک و گرم، مداي  ترانهیمد

قـرار گرفتـه   ) درصـد  هشتش از یب بیش(ب تند یبا ش یدرصد آن در اراض 60ش از یب ودهد  یل میتشک يکشاورز یآن را اراض )درصد
 یاستان از نظر سـطح اراضـ   يها  ان شهرستانیجزو مناطق متوسط محسوب شده و در م ياز نظر کشاورزهرچند خلخال  بنابراین .است

از دیـدگاه حفاظـت    ،یو غالب بودن مساحت مناطق مرتفع و کوهستان یاد اراضیب زیش دلیلبه ، اما قرار دارد ینییدر رتبه پا يکشاورز
  .است آب و خاك، منابع طبیعی و جلوگیري از فرسایش خاك نیازمند توجه ویژه
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  روش پژوهش) ب
بود  شدهآغاز  1388از سال  دار شیب صورت میدانی و بازدید و بررسی مناطقی که در آن طرح احداث باغات در اراضی پژوهش کنونی به

انتخاب شـد کـه   ) جهاد کشاورزي خلخال از مدیریت(براي این منظور سه منطقه نمونه براساس نظر کارشناسان خبره محلی . انجام شد
طـرح کـامالً شکسـت    (بسـیار نامناسـب    -1: از نظر ارزیابی وضعیت باغات احداث شده در سه سطح قرار گرفتند، که عبارت هسـتند از 

شـایان ذکـر اسـت نمونـه     . )طرح موفقیت اندکی داشـته اسـت  (نسبتاً نامناسب  -3و ) طرح شکست خورده(نامناسب  -2؛ )رده استخو
براسـاس   هـا   ویژگی فیزیکـی و شـیمیایی خـاك    .است موفقی در منطقه وجود نداشت و بهترین وضعیت باغ همان سطح نسبتاً نامناسب

مختصـات  . شـد اجمالی تعیین  شناسی خاك و مطالعات ها  و ترانشه) حفر شده براي غرس نهال هاي  چاله( ها  مشاهدات میدانی از خاکرخ
و در محــیط نــرم افــزار ســامانه اطالعــات جغرافیــایی  شــدبرداشــت  )GPS(نقــاط مــورد بررســی بــا ســامانه موقعیــت یــاب جهــانی  

ArcGIS10.4.1  شدندوارد.  
  

  و بحث نتایج
منطقه به طور خالصـه  شناسی  اندازي محدوده مطالعاتی و نقشه زمین و انجام عملیات روي هم GISبا وارد کردن محدوده مطالعاتی در 

 2/79که بـالغ بـر    کرد يم بندیتقس 1غالب ارایه شده در جدول  يها توان با مجموعه سنگ یرا م خلخالشهرستان شناسی  نیاز نظر زم
  .اند هدرصد منطقه را فراگرفت

  
  غالب در شهرستان خلخالشناسی  زمینساختار  – 1جدول 

  درصد  )هکتار( مساحت  عنوان  ردیف
  4/42  124175  یتین آندزیآذر يها سنگ  1
  1/14  41294  یر آتشفشانیو ز یتیآندز -یتیداس يها سنگ  2
  7/12  37194  يکنگلومرا، ماسه سنگ، سنگ آهک ماسه ا  3
  0/10  29287  یآبرفتها و رسوبات  ل ها، مارنیش  4

  
 يهـا  عنوان مثال سنگ به. ز متفاوت استیل خاك نیها در تشک ر آنیب و مقاومت با هم فرق دارند تأثیها از لحاظ بافت، ترک چون سنگ

ش یه تکامل خاك بـ یات خاك در مراحل اولیها در خصوص ر سنگیتأث. شوند یه میز دانه خرد و تجزیر يها تر از سنگ عیدرشت دانه سر
 یرات و دگرگـون ییـ خـود دچـار تغ   ینیان تکـو یشود اگر چه در جر یل میدر هر کجا که تشک یبدون شک هر خاک. ر عوامل استیاز سا
ت خواهـد  یـ مواد آن هم از سنگ بستر تبع نیبنابراه آن از سنگ مادر نشأت گرفته و یشود به هر حال چارچوب و اسکلت اول یم یفراوان
. ن امـر مؤثرنـد  یز در این يگریخاك دارد، عوامل د ینیجاد نوع و مراحل تکویدر ا يها مادر که نقش عمدصرف نظر از جنس سنگ . کرد

ن ینظر در تکـو  چهارقت سنگ مادر از یدر حق. موجود در سنگ است يها  یو شبکه تبلور کان يریها و نفوذ پذ ن عوامل مربوط به بافتیا
منظـور از بافـت   . موجـود در آن  يهـا   یشبکه تبلـور کـان  ) 4و  يرینفوذ پذ) 3بافت ) 2 جنس ) 1: ردیقرار گ یتوان مورد بررس یخاك م

 یس موجـود در خـاك بـه آن بسـتگ    یلیزان رس و سیسنگ م یرا بعد از واپاشیل دهنده است، زیسنگ همان درصد ذرات مختلف تشک
 يهـا   یکان ينوع شبکه تبلور. شود یخاك محسوب م ییایمیش یکیزیف يها  تیع فعالیدر تسر يز عامل مؤثرین يرینفوذ پذ. کند یدا میپ

شتر و بـار  یند بینما یرا احاطه م یون بخصوصیکه کات ییها ونیرا هر چه مقدار آنیر و تحول خاك مؤثر است، زییموجود، در سنگ در تغ
سه منطقـه نمونـه مـورد     هاي  مختصات جغرافیایی و ویژگی .سنگ کمتر خواهد بود یدگیازهم پاش يالزم برا يکمتر باشد انرژ یونیکات

خواهنـد  در ادامه به طور مبسوط هر یک از این مناطق مورد تجزیـه و تحلیـل قـرار    . ارایه شده است 2در جدول به طور چکیده بررسی 
  .گرفت
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  مناطق نمونه و وضعیت باغات احداث شده – 2جدول 
  خاك هاي  محدودیت  موفقیت طرح  وضعیت باغ  *مختصات جغرافیایی  نام  منطقه

خاك  کم عمقاد؛ یقلوه سنگ ز؛ آهک  کامالً شکست خورده  بسیار نامناسب/عدم وجود  )296368،  4144939(  درو يروستا  1
  و وجود رخنمون سنگی

  ناچیز  شکست خورده  نامناسب  )280836،  4170853(  علی آباد يروستا  2

ت یظرفو  بافت خاك درشتآهک،   موفقیت اندکی  نسبتاً نامناسب  )264278،  4180340(  فاراب يروستا  3
  کم آب ينگهدار

  39و قاچ  UTMسامانه مختصاتی *: 
  

  روستاي درو -1منطقه نمونه 
کوچـک  اي  حفـر شـده و گـاه بوتـه     يها  از چاله يوجود ندارد و تنها آثار یچ درختیدر این منطقه پس از گذشت هشت سال در واقع ه

و یـا مـدیریت بـد    داشـته  ن یتیریمدهیچ  ات احداث شدهبر باغ منطقهن یا انبردار بهره ،کارشناسانبنابر گفته  .درون آن بجا مانده است
انتخـاب نـوع    ين موضوع برایا. دهد وجود آهک در خاك کامالً آشکار است ینشان م 2طور که شکل  همان شناسی خاكاز نظر .اند داشته

ـ  یا. دهد یاد در خاك را نشان میوجود قلوه سنگ ز 3شکل . ت داردیار اهمیاه بسیعملکرد گ یبیاه و برآورد تقریگ ژه در یـ و هن موضـوع ب
محدودیت عمـق خـاك و وجـود رخنمـون سـنگی را       4شکل . ار قابل توجه و مهم استیآب است بس يساز رهیه ذخباز یم که نیکشت د

 یبـه خـوب   5شکل . است یهیاد بدیوجود آهک زن یبنابرا. است یآهک يها ن منطقه سازندیغالب در اشناسی  نیسازند زم. دهد نشان می
شناسـی، ارزیـابی    شایان ذکر است هرچند نبود مطالعات پایـه مناسـب از جملـه خـاك     .دهد یر خاك را نشان میواقع در ز یسازند آهک

با توجه به نظر ن یابی، منجر به شکست این طرح شده است؛ لیک شناسی و غیره و به دنبال آن نبود مطالعات مکان تناسب سرزمین، گیاه
و عـدم  برداران در مراحل اجـراي طـرح بـویژه احـداث باغـات       طرح، عدم مشارکت بهره شکستل ماز دیگر عوا ،کارشناسان خبره محلی

این موارد در این پژوهش مـورد بررسـی قـرار نگرفـت و بررسـی آن نیازمنـد مطالعـات        . بوده است ایشانکارهاي ترویجی براي آموزش 
  .استجداگانه 

  
  )رنگ روشن خاك به دلیل وجود آهک است( اد در خاكیوجود آهک ز-2شکل 
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  اد در خاكیوجود قلوه سنگ ز- 3شکل 

  
  بودن یت عمق خاك و سنگالخیمحدود -4شکل 

  آباد روستاي علی -2منطقه نمونه 
ک یین مربـوط بـه دوران سـنوزو   یـ آذر يمواد مادر يافته بر رویل یتشک يها  خاك يبادام غرس شده در رو يها  ت باغیوضع 6در شکل 

ل خـاك  یـ به دل یداشته است و از طرف کنترلبر باغ  ين باغ تا حدودیا بردار بهره ،بنابر گفته کارشناسان. ارائه شده است) یانیائوسن م(
ت یرین وجـود عـدم مـد   یبا ا. است 1ي نسبت به منطقه نمونه ت بهتریوضع ين منطقه دارایباغ احداث شده در  ا ،کآه ر کمترِیبا مقاد

کارشناسـان   وسیله بهش مداوم یان و پابردار بهرهن آموزش یبنابرا. اه و شکل دادن و هرس آن کامالً آشکار استیمناسب از نظر پرورش گ
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ـ ا. اسـت الزم  يبسترسـاز  يژه برایو هنه بیت بهیریشناخت خاك به منظور مد یطرفاز . رسد یات به نظر میجزء ضرور یمحل ن موضـوع  ی
  .ار مهم استیبس يلحاظ اقتصاد به باغ یبازده يبرا

  
  یسازند آهک يل خاك بر رویتشک - 5شکل 

  

  
  آباد یعل يروستا یت درختان غرس شده در اراضیوضع- 6شکل 

  روستاي فاراب -3منطقه نمونه 
مربـوط بـه    ییو گنگلومرا یماسه سنگ يمواد مادر يافته بر رویل یتشک يها  خاك يبادام غرس شده در رو يها  ت باغیوضع 7در شکل 
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ن یبنـابرا . بر باغ خود داشـته اسـت   يت مناسبتریرین باغ مدیا بردار بهره یبنابر گفته کارشناسان محل. ک ارائه شده استییدوران سنوزو
ـ با ا. استپیش  هاي  نسبت به نمونه يار بهتریت بسیوضع ين منطقه در ظاهر دارایباغ احداث شده در  ا ز یـ ن منطقـه ن یـ ن وجـود در ا ی

منظـور   از خـاك بـه   ینبود مطالعه و شناخت کـاف . اه و شکل دادن و هرس آن کامالً آشکار استیت مناسب از نظر پرورش گیریعدم مد
رغـم رشـد نسـبتاً مناسـب درختـان،       یدهـد؛ چراکـه علـ    ین منطقه آشکارا خود را نشان میدر ا يبستر ساز يژه برایو هنه بیت بهیریمد

  .ر قرار داده استیار تحت تأثیبس يباغ را از لحاظ اقتصاد ین موضوع بازدهیا. ستید محصول در آن چندان مناسب نیو تول یبارده

  
  افته از ماسه سنگ و کنگلومرایل یتشک يها  خاك يت درختان غرس شده بر رویوضع -7شکل 

ک ییمربوط بـه دوران سـنوزو   ییو گنگلومرا یماسه سنگ يمواد مادر يافته بر رویل یها تشک ن منطقه خاكیان شد در ایطور که ب همان
وجـود   11تـا   8 يهـا   شـکل . اسـت  ینیب شیها قابل پ ن خاكیدر ا یز مواد آهکیدرشت و نن وجود بافت خاك یبنابرا. هستند) وسنیپل(

د کـه درختـان بـادام در    شـو  یها موجب مـ  ن خاكیکم آب در ا يت نگهداریظرف. دنده ینشان م ین منطقه به خوبیآهک و شن را در ا
در برابـر کمبـود    ید محصـول اسـت نتواننـد بخـوب    یـ تول وه ویدن میکه عمدتاً همزمان با رس یو مواقع خشک سال یدوره کمبود بارندگ
  .شود یاز باغ برداشت نم ینسبتاً مناسب، محصول مناسب یشیرغم رشد رو ین علیبنابرا. ندیرطوبت مقاومت نما

  
 يریگ جهینت

توسـعه   يمسـاعد بـرا   يهـا   ن پهنـه یـی در تع يدیـ ار کلیها از جمله عوامل مهم و بسـ  خاك يها  یژگی، واین پژوهش هاي  یافتهبر اساس 
هـا   رسـوبات حاصـل از آن   يا بر رویو شناسی  نیزم يها سازند يمتشکله بر رو يها  از موارد خاك ياریدر بس. در منطقه است يکشاورز

 يها  مناطق رخنمون یدر برخ. کند یکننده عمل معنوان عامل محدود اهان بهیگ بیشتررشد  يآهک بوده و برا يکه دارااند  ل شدهیتشک
در صورت وجـود رطوبـت بـه علـت فقـدان       یآورند و حت یاه فراهم نمیرشد گ يبرا يط مساعدیلخت و بدون پوشش خاك، شرا یسنگ

آب در خـاك را کـاهش    يت نگهـدار یـ نکـه ظرف یل ایسنگ در خاك به دل سنگ و تخته وجود قلوه .ندارند یمناسب یاهیخاك پوشش گ
بـا بافـت    يهـا   ن مشکل در خاكیا. کند یجاد مید ایت شدیشده در خاك است محدودره یبه آب ذخ یم که متکیکشت د يدهد برا یم

بـه هرحـال بـراي    . باشـند  یآب مـ  ينگهدار يبرا یت کمیا ظرفیقدرت  يدارا یها به صورت ذات ن خاكیز وجود دارد؛ چراکه ایدرشت ن
و ارزیابی تناسب اراضـی بایـد درزمـان اجـراي      شناسی كخاشناسی، داشتن یک باغ دیم مناسب افزون بر مطالعات پایه مانند اقلیم، گیاه
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شکسـت خـوردن   . این کار با حساسیت بیشتر صـورت پـذیرد   ،ویژه در قسمت بسترسازي هطرح، پایش و نظارت مداوم صورت بگیرد و ب
  .هایی در واقع عدم دستیابی به توسعه پایدار و حفظ خاك و آب را به دنبال دارد چنین طرح

  

  
  اد آهک در خاكیتجمع ز - 8شکل 

  
  نیریخاك ز يرو یشنبا بافت ه یوجود ال: یانقطاع سنگ -9شکل 
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  نین با بافت سنگیریخاك ز يرو یشنبا بافت ه یوجود ال) یانقطاع سنگ(ت بافت خاك یمحدود -10شکل 

  
  ماسه سنگ و کنگلومرا يها از سازند یخاك ناش یکیژنت يها  تیمحدود - 11شکل 

 یقدردان و تشکر
همچنـین   .پژوهش کنونی به درخواست معاونت باغبانی و با پشتیبانی آن معاونت محترم و موسسه تحقیقات خاك و آب صورت گرفـت 

کمـال  انـد   اردبیل و شهرستان خلخال که کمـال همکـاري را بـراي انجـام بازدیـدهاي میـدانی داشـته       استان از سازمان جهاد کشاورزي 
  .آید می قدردانی به عمل
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