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 مقدمه   .1
آااااز آف ینش، مخاااط ام ت تیاادیاادام ب ای همااو از 

م ج دام زند  تج د داشاااهو اساااتب انساااان نیه از زمان 

پیدایش از ایت راعد  مسااهینی نب د  ت زندگی تی هم ار  

در طی تاریخ بكاا یت، انسااان ستب ا د ب رت  بورت تیدید با

دها تیدیهمانند سای  م ج دام ك شید  است تا با البو ب  

یت از ا )چو طبیعی ت چو ای طبیعی( بو امنیت دست یابدب

ی انساااان در دراز ماادم، ب یژ  از جنبااو هاا رت، فعااالیاات

تغیی ام كارب ی ساا زمیت، باعت تغیی ام راب  ت جیی در 

تو آنه تپ سااات را بو میی  ت منابع طبیعی شااد بو ط ری 

 تیزم شاااناسااایتیزم خیدتر  در تار تیدت یا عن ان جاد 

  ی عن ان دتر  بو تیانسان در اب ]06ت  3[ كندمی هیمهما

 شااناخهو  تیك   زم  دهند ییتغت  عتیطب یاصاال ی تین

كو ب  همو اجهاء زیساات ب   از جملو خاک،  ]0[شاا د می

ایش ب ف سآب، ارلی ، پ شش گیاهی ت ای   تأثی گذار است

یی اساات كو انسااان آن را از حالت  هاخاک یتی از پدید 

طبیعی خارج ك د  اساات ت پا از ب تز مكاات م در پی  

 راهتاری ب ای میار آن استب

تت در  11تا  05بیت   انیخاک در ا شی ساااامقدار ف

  اب ب ساال ب آترد شد  است كو ایت مقدار تق یبا  هتهار در 

بو همیت  ب]01[ اساات یناخالص داخل دیدرصااد از ت ل 03

خاک ت حفظ ت احیای  ت مقابلو با ف ساااایش خاکدلیا   

ت ها ی هم ار  بخش راابا  ت جیی از پژتهش  مناابع طبیع 

شیب را بو خ د اخهصاص داد  استب ای ت سعوهای ب نامو

تأثی  مسااهقی  ب  ف سااایش خاک دارد ت با افهایش شاایب 

بو دلی   ب]07ت  00[ یابدف ساااایش خاک نیه افهایش می

ت ت پ گ افیتی ای ان، بیش از ها تغیی ام شاادید ناهم اری

ف ا  دارشااایبت ارایااای ها نیمی از ای ان را ك هساااهاان 

 تا حد زیادی دارشاایباندب بناب ایت ت جو بو ارایاای گ فهو

ت اند ب  مقدار ف ساااایش م ث  باشااادب بو منظ ر حفظ می

اتانی ف های ، ك شاااشدارشااایبخاک، ب یژ  در ارایااای 

های ت ب ناموها صا رم گ فهو است ت همننان در پژتهش 

 ب]08ت  6[باشد از م ی عام حایه اهمیت میای ت سعو

ای ت سعوهای در ایت راساها طی ساالیان گذشهو ط ح  

ا مقابلو باز جملو كو بو مساااایلی اند گ ناگ نی ارایو شاااد 

اسااهفاد  از  ،ف سااایش خاک، حفظ ت احیای منابع طبیعی

های ساطیی، اسهفاد  از آب سبه، حفاتت از آب  رتان آب

اندب نیه ت جو داشاااهو ت خاک ت اج ای عملیام آبخیهداری

ت اجهماعی )مانند  مسااای  ارهصااادی  هاالبهو در ایت ط ح

افهایش ت لید میصا الم، درآمدزایی ت اییاد اشهغال( نیه  

 نو ط ح زیه ن ت ب ای نمها از ایت ط حب اناد  ماد نظ  ب د 

 دردی  ط ح ت سااعو بااام  ت ان نا  ب دبط ح ط بی را می

های از ط حدیگ  یتی نیه ت ك  بازد   دارشااایبارایااای 

كو ب اسا  اهداف بیان شد   تزارم جیاد ككااترزی است 

 ت ب یژ  بااا رتیت د پااایااداری منااابع خاااک ت آب در باااال

یداری نا گفهو پیداسااات كو پا .گ دید  اسااات ریهیط ح

را بو هم ا   بخش ككااااترزیمناابع خاک ت آب، پایداری  

بخش ككاترزی تتیفو  داردب ایت م ی ع با ت جو بو اینتو

اصاالی امنیت اذایی ككاا ر )ت لید ت ساا مت اذا( را ب    

 دارد، بسیار حایه اهمیت استبعید  

آنناو در نگاا  اتل ایت ط ح را تاا حادتدی مهمایه از     

كند بیت دی  ب دن بااام در ش ای  مكاابو می های ط ح

باشدب لیتت باید ت جو داشت، خكا  ت شاتنند  ای ان می  

 ای ان رتی كم بند خك  جیان رااا ار گ فهاااو ت ه چند 

درصد از مساحت آن دارای ارلی  خك  ت ف اخك   6/63

پینو ارلیمی  18 ،طبقاو بندی ی نست  ب مبنایاما  اساات 

از ایت تعداد شش  )البهو باشاد در ای ان راب  تكاخیص می 

 01ناحیو ارلیمی در طبقام خكاا  ر ارداشااهو ت بیش از 

مدر  ت  ب]5[( ش ددرصد ككااا ر ایااا ان را شاااام  می 

( ای ان را از نظ  بارش بو هكااات گ ت  1110سااا حدی )

بندی ارایو شاااد   ایت گ ت 0بخش ك دند كو در شااات  

: ایسهگا  یهد( G1) 0استب میهان بارش بو ت تیب از گ ت  

 دب ت زیعیابافهایش می: ایسهگا  رشت( G8تا گ ت  هكه  )

در بیكه   لیهای مخهلف نیه مهفاتم اساات تبارش در ما 

ایت  ،]8[باشااندهای  تن تا اكهب  فارد بارش میمناط  ما 

  م ی ع ب یژ  ب ای ككت دی  بسیار حایه اهمیت استب
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 ]8[؛ اقتباس از مدرس و سرحدی رشت ستگاهی( اhو ) اسوجی ستگاهیقائم شهر، )ج( ا ستگاهی( اfکرمانشاه، ) ستگاهی( اeبوشهر، )

 

ی ای ان ان یاهی ر  پ سااا  گ ایت تن ع ارلیمی همگاا  باا  

در ص رم تج د مدی یت علمی، كارشناسانو ت درست  ]01[

 یت سااعو صنعت ككاترز یب ا ی راآل د یا  یشا ا ت اند می

ب ای ایت منظ ر  اع  از دی  ت آبی بو هم ا  داشاااهو باشااادب

ت اند كم  شایانی بو می دانش ب می در كنار دانش رسامی 

دانش یی نمایدب هاه چاو بیه  انیاا  شااادن چنیت فعالیت  
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ب می بو عن ان بخكااای از سااا مایو ت گنیینو ملی ه  ر  ، 

اسب ت منهای نقش بنیادیت ت بساهایی در دسهیابی بو شی   

علمی ایت ن ع ساااازگار با طبیعت، از را  ب رسااای ت تلفی  

بتااارگی ی ب ]7[ ت عل   ن یت داردهااا دانش كیت بااا رتش

دانش ب می ت احیای میدد ایت دانش ارزند  گامی مفید در 

ب اینتو در ت سعو ]0[ باشدمی پیكاب د اهداف ت ساعو پایدار  

ت اند بیت دانش ای اهمیت بیكاه  داد  ش د می بو چو جنبو

ب می ت دانش رسااامی شاااتاف اندازدب صاااادرل  ت عهیهی  

ارزیااابی میهان تااأثی گااذاری دانش ب می ب  ( در 0003)

داناااااش بااااا می  دریافهند  پایداری ت سااعك ككاااترزی 

 یهااتأثی گذاری اندک ت كمه  از حد مه ساا  باا  مفلفاو  

ت ب عتا تأثی  زیاد آن ب  دارد ت سعك ارهصادی ت اجهماعی 

 ابعاد مییطی ت حفظ منابع ت لید در ن احی رتسهایی اسات

 ت میب  دانش بیت گ چو كو نكان میدهد ب یافهوها]00[

 مقاب  در را هاآن نباید اما، دارد تج د هاییمتفات رسمی

 هاااآن تلفی  ازت  یتدیگ ند متم  آنیا زی ا ؛داد ر ار ه 

 تنیایی بو هینتدا  ب ای كو رسید هاییفقیتم  بو میت ان

بدتن شاااناخت دانش م د  ب می،  ت ]1[یست ن پذی امتان

 یآن ت حفاااتات دانش ت حق ر م د  ب م  گااا ینقش ت جااا

 ب]0[ ت اند م ف  ش دنمی داریت سعو پا

هااای آبخیه ت اج ای صااایید ماادی یاات جااامع ح ز 

عملیااتی نم دن آن، نیازمند آگاهی از نقاط ر م ت یاااعف  

ا هپیكایت اساتب در ایت راسها، ه  ب رسین ناكامی  های ط ح

در ها ت پی تزمندیها ها ت ه  ب رسااین م فقیتت شااتساات 

مانند ط ح ت سعو بااام در ارایی  -اردامام صا رم گ فهو  

نو، علمی ت درست ت اند بو اج ای كارشاناسااا می -دارشایب 

كما  نماید ت زمینو را ب ای دساااهیابی  هاا  ایت گ ناو ط ح 

حفظ ت احیای منابع ه چو بیه  بو ت سااعو پایدار ت پی ت آن 

ت جل گی ی از ف سااایش خاک ف اه  آتردب ایت گ نو  طبیعی

شا د كو یمت آگاهی از میهان حص ل  سابب می ها ارزیابی

در خص ص  شد  ت اهداف، مهایا ت معایب م تب  شاناساایی  

اصاا ح معایب ت یا تیدید در شاای   اج ای ط ح ت یا حهی  

 .گی ی صاا رم پذی دن ع عملیام اج ایی بیه یت تصاامی 

نیه  ت ك  بازد  دارشاایبدر ارایاای دی  ط ح ت ساعو بااام  

ت اجهماعی، از  منیهی، ارهصاااادیاهای صااا ف نظ  از جنبو

حفظ ت احیای منابع  ت مقاابلو با ف ساااایش خاک دیادگاا    

آبخیهداری بو ایت های ت اناد هم اساااهاا با ط ح  می طبیعی

ك شاااد تا با پژتهش كن نی میمی  كما  نمایدب بناب ایت،  

كارآمد ت یا عل   دارشاایبارزیابی ت سااعو بااام در ارایاای 

در دساااهیابی بو ی   ی  كارب ی راب دن ایت تغینااكارآمدی  

 ب ای اتخاذای ت ساااعو پایدار ب رسااای نماید تا پیش زمینو

 راهتارهای مناسب در آیند  باشدب

 

 هامواد و روش .2

 بردارینمونهپژوهش و  منطقه. 2.1

 منطقه خشک. 2.1.1

میدتد  م رد مطالعو بی جند م كه اساااهان خ اساااان 

اسااا  اط عام ایسااهگا  ه اشااناساای  جن بی اسااتب ب  

بی جند، میانگیت ساالنو بیكه یت ت كمه یت درجو ح ارم 

میم ع بارش گ اد ت درجو سانهی 8ت  13ایت شی  ب اب  با 

 070در شااای  بی جند بو ط ر میانگیت ب اب  با  سااااالناو 

ت زیع بارش ت دما را ب ای  1شت  ب مه  در سال استمیلی

 خكاا  ت آب ت ه ای بی جندب دهدمی ایت منطقو نكااان

های س د دارای زمسهان استب ایت شی سهان خكا  نیمو 

م رعیت  0شت   ب]05[ های خك  ت گ   استت تابساهان 

بندی ارلیمی ایت اسهان را اساهان خ اساان جن بی ت پینو  

 دهدبمی نكان

 ایمنطقه مدیترانه. 2.1.2

با تساااعهی خلخال شااای ساااهان منطقو م رد مطالعو 

در جن ب اسهان اردبی  اساات كو هتهار  101867معادل 

كیل مه ی م كه اساااهان ر ار گ فهو ت  003فاصااالو ت در 

 38شاای سااهان خلخال در ب اساات خلخال م كه آن شاای 

درجو  07دریقو ت 07دریقو ط ل جغ افیایی ت 01درجاو ت 

ب اسااتر ار گ فهو گ ین یچ النیارع ض جغ افیایی از نصااف

م رعیت جغ افیایی ایت اسااهان ت شی تان در شت  شمار  

 ارایو شد  استب 3

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%DA%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%DA%86
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 21121تا  1991از سال بیرجند  محدوده مطالعاتیدر  یماهانه و بارندگ یدما نیانگیم .2شکل 

 
 بندی اقلیمی آنموقعیت استان خراسان جنوبی و پهنه .3شکل 

 

های آزاد حدتد ارتفاع ایت شاای سااهان از سااطد دریا 1

مه  )در  0011ارتفااع بلندت یت نقطو منطقو   تمه   0706

مه  )در  531رسااامت م كهی( ت پسااات ت یت نقطو آن 

ساامت جن ب ت جن ب شاا ری در حاشاایو رتدخانو رهل   

شمال ت ش ر  رتند تغیی ام ارتفاعی آن از باشادب اتزن( می

ت در می  رهل  داردبو جن ب ت جن ب ا بی سااای  نهتلی 

اكی  نهتالم ج ی  ب بو همیت دلی رسداتزن بو حدار  می

 
 

های شااامالی ت شااا ری بو ط ف جن ب ت جن ب واز دامن

های اصلی ت ف عی بو ا بی جاری شد  ت از ط ی  رتدخانو

 011ریهدب مه ساا  بارندگی ساالنو رتدخانو رهل اتزن می

 درجو 0/7میلی مه  ت میانگیت دمای مه سااا  سااااالنو 

ت زیع بارش ت دما را ب ای ایت  5شت   گ اد اساتب ساانهی 

شای سهان خلخال دارای سو ارلی   دهدب می منطقو نكاان 

 ایگ   ت مدیه انوای خكااا  ت گ  ، مدیه انوای مدیه انو

1 http://sdwebx.worldbank.org/climateportal/index.cfm? 

page=country_historical_climate&ThisCCode=IRN 
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 31781از میم ع مساحت شی سهان حدتد  معهدل استب

آن را ارایای ككاترزی تكتی    درصاد(  03)حدتد  هتهار

با شاایب تند  درصااد آن در ارایاای 61بیش از  تدهد می

ب بناب ایت ه چند ر ار گ فهو است درصد( 8)شیب بیش از 

از نظ  ككاااترزی جهت مناط  مه ساا  میساا ب  خلخال 

های اسهان از نظ  سطد ارایی شاد  ت در میان شی سهان 

یاد یب زش دلی بو ، اما ر ار داردككاترزی در رتبو پایینی 

 ارایای ت االب ب دن مساحت مناط  م تفع ت ك هسهانی، 

از دیادگا  حفاتت آب ت خاک، منابع طبیعی ت جل گی ی  

 1ب]03[ باشداز ف سایش خاک نیازمند ت جو تیژ  می

 
 موقعیت جغرافیایی محدوده مطالعاتی .4شکل 

 
 21121تا  1991از سال  خلخال مطالعاتیمحدوده در  یماهانه و بارندگ یدما نیانگیم .2شکل 

 
 1 http://sdwebx.worldbank.org/climateportal/index.cfm? 

page=country_historical_climate&ThisCCode=IRN 
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 روش پژوهش. 2.2
تیلیلی ت ب  اسااا  بازدید پژتهش كن نی بو صاا رم 

در ارایاای دی  میدانی ت ب رساای مناطقی كو در آن بااام 

در منطقو خلخال ب ص رم گ فت اند احداث شاد  دارشایب 

انیا   0088در سال  دارشیببااام دی  در ارایی احداث 

ب ای ارزیابی تیااعیت بااام منطقو پا از ب   اسااتشااد

نم نو ب اسااا  نظ   متانسااو  سااال، 01گذشاات حدتد 

كارشاااناساااان خب   میلی )از مدی یت جیاد ككااااترزی 

خلخال( انهخاب شاااد كو از نظ  ارزیابی تیاااعیت بااام 

ر ار گ فهند، كو عبارم هسهند  دسهواحداث شاد  در سو  

ت خ رد  است(؛ )ط ح كام   شتس نامطل ببسایار   -0از: 

نامطل ب نسبها   -0)ط ح شاتست خ رد ( ت  نامطل ب  -1

در منطقو بی جند نیه )ط ح م فقیت اندكی داشاهو است(ب  

پنج متان نم نو ب اساا  نظ  كارشناسان خب   میلی )از  

از آنیا  بمدی یت جیاد ككاااترزی بی جند( انهخاب شاادند

است، كو تیاعیت بااام احداث شد  بو ط ر كلی مطل ب  

از نظ  مدی یت ت دانش ب می م ج د، ارزیابی ت  هاایت باا  

اسا  ب ها تیژگی فیهیتی ت شیمیایی خاکب رسی شدندب 

حف  شااد  ب ای های )چالوها مكاااهدام میدانی از خاك  

شاناسی اجمالی  خاک ت مطالعامها ا   نیال( ت ت انكاو 

 تعییت گ دیدب مخهصاااام نقاط م رد ب رسااای با ساااامانو

( ب داشااات گ دید ت در میی  GPSم رعیت یاب جیانی )

تارد  ArcGIS10.4.1ن   افهار ساامانو اط عام جغ افیایی  

 گ دیدندب

 

 نتایج. 3

 خالمنطقه خل .3.1
ساااو متان نم نو های مخهصاااام جغ افیایی ت تیژگی

 ارایو شد  استب 0م رد ب رسای بو ط ر چتید  در جدتل  

در ایت منطقو همو بااام احداث شااد  تیااعیت مطل بی  

ریخت گ ساای زمیت ایت مناط  بیكااه  رتی داشااهندبن

نمای پیدم نت ر ار ( در زمیتیاا خ  پكاااهو  )گ د  مااهی 

 دارندب  

 ناطق نمونه و وضعیت باغات احداث شده. م1جدول 

 ط حم فقیت  تیعیت با  ع ض جغ افیایی ط ل جغ افیایی رتسها نا  منطقو
شیب االب 

 منطقو )%(
 خاکهای میدتدیت خاک االب

 07° 15' 0/33" 38° 30' 8/53" درت 0
عد  تج د یا 

 بسیار نامطل ب

كام   شتست 

 خ رد 
 Lithic 05تا  5

Xerorthents 

آه ؛ رل   سنگ زیاد؛ عم  

ك  خاک ت تج د رخنم ن 

 سنگی

 Typic 05تا  5 شتست خ رد  نامطل ب 07° 00' 0/00" 38° 01' 5/55" علی آباد 1

Haploxerepts ناچیه 

 Typic 0تا  3 م فقیت اندكی نسبها  نامطل ب 07°33' 0/13" 38°00' 3/10" فاراب 0

Calcixerepts 
آه ، بافت سب  خاک ت 

 ت فیت نگیداری ك  آب

 

 منطقه بیرجند .3.2
ریخت های خاک، زمیتمخهصااام جغ افیایی ت تیژگی

ت تیااعیت بااام ب ای پنج منطقو نم نو م رد ب رساای بو  

 ارایو شد  استب 1ط ر چتید  در جدتل 

با ت جو بو اینتو در مطقو خلخال احداث بااام نام ف  

ب رسی بیت ت ب د  اسات بو ط ر مبس ط دالی  آن م رد  

ر ار خ اهناد گ فتب لیتت بو دلی  میدتدیت حی  مقالو  

 یتب، ی  اند آمیه ب دت اینتاو در بی جند بااام م فقیت  

 ت ب رسی كلی انیا  شد  استب
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 مناطق نمونه و وضعیت باغات احداث شده .2 جدول

 ریختزمیت تیعیت با  ع ض جغ افیایی ط ل جغ افیایی نا  رتسها منطقو
شیب االب 

)%( 
 ش ح خاک االبخاک 

 00° 08' 0/0" 50° 37' 3/0" سارجیت 0
 مطل ب

 نا مطل ب

 پای شیب

 پكت شیب

 7تا  0

 11تا  05

Xeric 
Torriorthents 
Lithic Xeric 

Torriorthents 

فارد گچ ت آه  ت 

 دیگ  ام ح میل ل

 Xeric 6تا  0 پای شیب نسبها  مطل ب 00° 07' 03" 50° 36' 31" شی گ 1
Calcigypsids  دارای گچ ت آه 

 Xeric 5تا  1 س دشتت ا  نسبها  مطل ب 00° 00' 03" 50° 33' 6/37" افیت 0

Calcigypsids 
دارای گچ ت آه  ت 

 تیمع ام ح آبیاری

 مطل ب 00° 18' 7/57" 50° 10' 67/53" رد  3
ت ا  

 )بندسار(
 Xeric 5تا  1

Torriorthents 

رس بام حاص  از 

 ف سایش م اد مادری

 بسیار مطل ب 00° 18' 0/17" 50° 10' 56" خك  5
ت ا  

 )بندسار(
 Xeric 01تا  5

Torriorthents 

رس بام حاص  از 

 ف سایش م اد مادری

 

 گیرینتیجه. بحث و 4

 منطقه خلخال .4.1
در ایت منطقو پا از گذشت هكت : رتساهای درت  -0

آثاری از ساااال در تارع هیچ درخهی تج د نادارد ت تنیاا   

ای ك چ  درتن آن بیا های حف  شاااد  ت گا  ب توچاالو 

قو ب داران ایت منطماند  استب بناب  گفهو كارشناسان، بی  

ب  بااام احداث شااد  هیچ مدی یهی نداشااهو ت یا مدی یت 

 6شااناساای همانط ر كو شاات   اندب از نظ خاکبد داشااهو

دهد تج د آه  در خاک كام   آشتار استب ایت نكان می

م یااا ع ب ای انهخااب ن ع گیا  ت ب آترد تق یبی عملت د  

تج د رل   سنگ زیاد در  7گیا  بسیار اهمیت داردب شت  

دهدب ایت م ی ع ب یژ  در ككت دی  كو خاک را نكان می

سااازی آب اساات بساایار راب  ت جو ت می    نیاز یو ذخی  

 استب 

 
 وجود آهک زیاد در خاک )رنگ روشن خاک به دلیل وجود آهک است( .6شکل 
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 وجود قلوه سنگ زیاد در خاک .7شکل 

 

میدتدیت عم  خاک ت تج د رخنم ن ساانگی را  8ت  شاا

شااناساای االب در ایت منطقو دهدب سااازند زمیتنكااان می

های آهتی اساااتب بناب ایت تج د آه  زیاد بدییی ساااازند

بو خ بی سازند آهتی تارع در زی  خاک  0باشادب شات    می

دهدب شااایان ذك  اساات ه چند نب د مطالعام را نكااان می

شناسی، ارزیابی تناسب س زمیت، و خاکپایو مناسب از جمل

ابی، یشاناسی ت ای   ت بو دنبال آن نب د مطالعام متان گیا 

منی  بو شتست ایت ط ح شد  است؛ لیتت با ت جو بو نظ  

كارشاناسان خب   میلی، از دیگ  ع ام  شتست ط ح، عد   

ب داران در م اح  اج ای ط ح ب یژ  احداث مكااااركت بی  

های ت تییی ب ای آم زش ایكاااان ب د  بااااام ت عد  كار  

اساتب ایت م ارد در ایت پژتهش م رد ب رسی ر ار نگ فت ت  

 باشدبب رسی آن نیازمند مطالعام جداگانو می

 

 محدودیت عمق خاک و سنگالخی بودن .8شکل 

 



 0310، پاییه 0، شمار  75م تع ت آبخیهداری، میلو منابع طبیعی ای ان، دتر  

 

 303 

 

 تشکیل خاک بر روی سازند آهکی .9شکل 

 

های تیااعیت با  01در شاات  : رتسااهای علی آباد -1

های تكتی  یافهو ب  رتی در رتی خاکكاشات شد   بادا  

م اد مادری آذریت م ب ط بو دتران ساان زتیی  )ال ساات  

ب دار میانی( ارالو شاد  اساتب بناب  گفهو كارشناسان، بی    

ایت با  تا حدتدی ب  با  كنه ل داشهو است ت از ط فی بو 

ایت  دلی  خاک با مقادی  كمه ن آه ، با  احداث شااد  در

 0نم نو  متانیاااعیت بیه ی نسااابت بو منطقو دارای ت

اسااتب با ایت تج د عد  مدی یت مناسااب از نظ  پ ترش  

گیا  ت شات  دادن ت ه   آن كام   آشتار استب بناب ایت  

ب داران ت پایش مدات  ت ساا  كارشااناسااان   آم زش بی  

رساادب از ط فی شااناخت میلی جهء یاا تریام بو نظ  می

 ب ای بسه  سازی الز خاک بو منظ ر مدی یت بیینو ب یژ  

باشادب ایت م یا ع ب ای بازدهی با  بو لیاا ارهصادی   می

 بسیار می  استب

 

 در اراضی روستای علی آبادکاشت شده وضعیت درختان  .11شکل 
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های بادا  تیعیت با  00در شت  : رتساهای فاراب  -0

یافهو ب  رتی م اد های تكتی  در رتی خاکكاشات شد   

ماادری مااساااو سااانگی ت گنگل م ایی م ب ط بو دتران   

سان زتیی  ارالو شاد  استب بناب  گفهو كارشناسان میلی   

ب دار ایت با  مدی یت مناساابه ی ب  با  خ د داشااهو  بی  

ایت منطقو در تاه   اساااتب بناب ایت با  احداث شاااد  در

 پیشهای دارای تیااعیت بساایار بیه ی نساابت بو نم نو 

استب با ایت تج د در ایت منطقو نیه عد  مدی یت مناسب 

از نظ  پ ترش گیا  ت شات  دادن ت ه   آن كام   آشتار  

اساااتب نب د مطالعو ت شاااناخت كافی از خاک بو منظ ر 

مادی یت بیینو ب یژ  ب ای بساااه  ساااازی در ایت منطقو  

دهد؛ چ اكو علی را  رشد نسبها  آشاتارا خ د را نكان می 

ب درخهان، باردهی ت ت لید میصاا ل در آن چندان مناساا

منااساااب نیساااتب ایت م یااا ع بازدهی با  را از لیاا   

 ارهصادی بسیار تیت تأثی  ر ار داد  استب

 
 های تشکیل یافته از ماسه سنگ و کنگلومرابر روی خاککاشت شده وضعیت درختان  .11شکل 

 

ها تكااتی  همانط ر كو بیان شااد در ایت منطقو خاک

یاافهو ب  رتی م اد مادری ماساااو سااانگی ت گنگل م ایی  

ت باشندب بناب ایم ب ط بو دتران سان زتیی  )پلی ست( می 

ها تج د بافت خاک درشاات ت نیه م اد آهتی در ایت خاک

تج د آه  ت  00ت  01های راب  پیش بینی اسااتب شاات 

دهندب ت فیت قو بو خ بی نكاااان میشااات را در ایت منط

گ دد كااو هااا م جااب مینگیااداری ك  آب در ایت خاااک

درخهاان باادا  در دتر  كمب د بارندگی ت م ارع خكااا    

ساالی كو عمدتا  همهمان با رسایدن می   ت ت لید میص ل   

اسااات نه اننااد بخ بی در ب اب  كمب د رط باات مقاااتماات 

ها  مناسااب، نمایندب بناب ایت علی را  رشااد رتیكاای نسااب 

 ش دبمیص ل مناسبی از با  ب داشت نمی

 منطقه بیرجند .442
م رد ب اساااا  مناابع علمی، ككااات دی  در منطقو  

مطالعو ت با چنیت مقدار بارشای امتان پذی  نیستب لیتت،  

 ت ارلیمی هاییتمیدتد با مهناسب ككاااترزان ایت منطقو

 ب داریبی   ت ككاترزی ت سعو ب ای فن نی بو زمیت ت خاک

 هدف بو دسهیابی اند كو افهتن ب رساااید  خاک ت آب از

 ت آب منابع هادررفت  از پیكگی ی ت حفاتت در ،ت لید

 ایت در رایج هایشی   از یتی بباشااندمی مفث نیه  خاک

ت ان بناااب ایت میاستب  ب د  بندسارها اییاد ماناطقااو  

 بندسارها را رتیت دی در مدی یت پایدار منابع خاک ت آب

شااناساای،  های زمیتدانسااتب ب اسااا  اسااهخ اج داد   

های هاای تیمع یاافهو در بندساااارها عمدتا  از ت و  خااک 
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 دانبو رساا بام دتران پالئ  ن منكاااء گ فهو مارنی م ب ط 

ه  چند كو م اد مادری مارنی بو خ دی خ د  ب(03)شت  

های فارد ارزش ككاااترزی راب  ت جو هسااهند اما شاات   

ها ها بو عن ان م اد مادری خاکتغیی  شاااتا  یاافهاو آن   

های حاصااالخیه ت با ت اناد بااعات ب ج د آمادن خاک    می

باشاااد كو بو تیژ  ب ای  های شااایمیایی ت فیهیتیتیژگی

ت یت یتی از می  ت ساااعو بااام دی  ارزشااامند اساااتب 

های تكااتی  شااد  ب  رتی اینگ نو م اد  های خاکتیژگی

مادری داشهت ساخهمان خاک مناسب ت دارا ب دن ت فیت 

 زیاااد نگیااداری آب بااو دلیاا  تج د مقااادی  زیاااد ر  

 اساااات كااو ت فیاات بی باادیلی را ب ای احااداث ایت  

 ب(05)شت    اه  آترد  استام در منطقو فااااااو بااگ ن

 

 تجمع زیاد آهک در خاک .12شکل 

 

 

 انقطاع سنگی: وجود الیه با بافت شنی روی خاک زیرین .13شکل 
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 یافته تشکیل یهاشده در اراضی مارنی بر روی زمین ریخت تراس دشت سر بر روی خاک کاشتوضعیت درختان  .14شکل 

 ی دوران پالئوژن )روستای افین(هااز مارن

 

 
 نمای عمومی از بندسارهای ایجاد شده در حوالی روستای خشک .12شکل 

 

هااا م جااب ت فیاات نگیااداری زیاااد آب در ایت خاااک

ند شان به انگ دد كو درخهان زرشاا  با ت جو بو رابلیتمی

بو خ بی در دتر  كمب د بارندگی ت م ارع خكاا  سااالی در 

ب اب  كمب د رط بات مقااتمات نمایندب اییاد بندساااارها در    

و رتان آب ارایی م تفع در ش د كمناط  مناساب سبب می 

آتری گ دیااد  ت ذخی   رط باات خ ب را ب ای هااا جمعآن

ب شااایان ذك  اساات كو (06)شاات   رشااد گیا  تامیت نماید

انهخااب ن ع گیا  نیه از دیدگا  مدی یت پایدار بسااایار می   

اساااتب چ اكاو باید گیا  در رتیارتیی با تیدیدام آسااایبی  

فت كندب نهایج حاص  از نبیند ت یا كمه یت خساارم را دریا 
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باازدید ایت منطقو نكاااان داد دانش ب می ككااااترزان در  

انهخاااب ن ع گیااا ، رتش اساااهیصاااال آب ت جل گی ی از 

هدررفت خاک ت آب بو خ بی ت انسااهو اساات در شاا ای    

 ت یت رتشاك ل  ی  بو شادم شتنند  ایت مناط  مناسب 

ب (07ت  )ش ب ای ت سعو پایدار ككاترزی را بو ارمغان بیاترد

البهو نب د یا كمب د دانش رساامی نیه در ب خی مناط  خ د 

دادب ب ای نم نو در منطقو ساااارجیت را بو خ بی نكاااان می

های میدب ت در ب  رتی شااایبكاشااات شاااد  های باا  

 011شیب با مقدار درجو شیب نهدی  بو ریخت پكتزمیت

درصاد بو دلی  شا ای  نامناسب خاک نظی  تج د سنگ ت   

ی  پذت ر ارگ فهت متان با  در منطقو ف ساااایش سااانگ یه 

شایب ت در نهییو عم  ك  خاک ت ن ع م اد مادری سازند   

 (ب1خاک از تیعیت مناسبی ب خ ردار نیست )جدتل 

 
 )روستای قدس(احداث بندسارهای جدید در منطقه مطالعاتی برای ایجاد امکان قابلیت کشت دیم درختان زرشک  .16شکل 

 

 و بندسارهای روستای قدس دارشیبباغ دیم زرشک در اراضی . 17شکل 
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 و پیشنهاد گیرینتیجه .4.3
خااک ت آب باو عن ان اجهاء می  منابع طبیعی، چو از   

نظ  میی  زیسهی ت چو ب آترد  ك دن نیازهای بك  ب یژ  

در تاامیت ااذا ت سااات نت، دارای اهمیت بسااایار زیادی   

هسهند ت حفاتت از آنیا جایگا  تیژ  ت میمی داردب از آنیا 

 باشااد تكو ای ان ككاا ری پیناتر با تن ع ارلیمی زیاد می

 0هایی با شیب بو نیمی از مساحت آن را س زمیت نهدی 

درصاد درب گ فهو اسات، اسهفاد  علمی ت درست از    51تا 

ت ای در مدی یكنند ت اند نقش تعییتمی دارشیبارایای  

بییناو ت پاایدار منابع خاک ت آب ت پی ت آن منابع طبیعی   

 داشااهو باشاادب ب اسااا  ایت پژتهش، احداث بااام دی   

اث ام میباات ت مفیاادی را ب ای حفظ، بیب د ت  ت اناادمی

پاایاداری مناابع خاک ت آب ب یژ  در كارب ی ككااااترزی    

داشااهو زراعی دی  ت ارایاای تخ یب ت رها شااد  بو هم ا  

یااا تری اسااات تا  فاهدانی  بو ایت ب ای  باشاااد؛ لیتت

  د گسهپژتهكی ب  مبنای ی  بان  اط عاتی  یسااخهار 

 ی،شناسزمیترلی ، ت پ گ افی، ا های اط عاتیالیو شاام  

ها اییاد ت با تلفی  ت نظای  آن كارب ی اراییشناسی، خاک

های مسااعد ت سعو بااام دی   رر می ایت اط عام ع صاو 

تعییت اسهعداد  بدر مناط  مخهلف ككاا ر مكااخص گ دد

ارایااای باو منظ ر انهخاب ت جانمایی مناط  مناساااب ت  

  اساااا  انیا  ها بایساااهی بب  زیساااتسااانیی ت فیت

شاااناااسااای، هیاادرتل  ی،  مطااالعااام پژتهكااای ارلی 

بندی ارایی، شناسی ت طبقوشاناسی، مطالعام خاک زمیت

های ارهصاااادی ت اجهماعی ت م اردی از ایت دسااات جنبو

ها را بو دنبال گی د تاا اج ای م ف  ایت گ نو ب نامو انیاا   

های گیاهی مناسااب ب ای ه  انهخاب گ نوداشااهو باشاادب  

 ی  ت خاااک نیه بااایااد بااو ط ر تیژ  مااد نظ  ر ار گی دبارل

چنیت مطالعاتی از جملو م ارد یااا تری م رد نیاز اج ای 

های علمی ت دانش ای استب تلفی  یافهوهای ت ساعو پ ت  

ب می در انهخاااب بیه یت ارایااای ب ای اج ای ایت گ نااو 

در عم  ها استب ها یاامت م فقیت در اج ای پ ت   ب نامو

، آیند  ط ح ت سعو بااام دی  در ت جو بو ایت م اردبدتن 

ت  خ اهد شدبا مكات  ت مخاط   م اجو   دارشایب ارایای  

 گا  اث ام منفی جب ان ناپذی ی را بو هم ا  خ اهد داشتب

هایی بسااایار انیا  مطالعام پایو در چنیت ط حبنااب ایت،  

ت اند مخاط ام آیند  صاا ف دانش ب می نمی ت می  اساات

یادب در ایت راساااها تدتیت ی  چارچ ب  بینی نماا یشرا پ

بندی سااا زمیت با هدف احداث با  طبقوارزیاابی ت  ب ای 

 باشدبدی  الز  ت ی تری می

 

 تشکر و قدردانی
ها م تری ب  پژتهش"ایت پژتهش منهج از گهارش فنی

های علمی ت كارب دی مدی یت كارب ی ارایاای ت چارچ ب

یت باشد كو بدمی "م دی ()با تأكید ب  اییاد بااا دارشیب

تسایلو از سازمان جیاد ككاترزی اسهان خ اسان جن بی،  

سازمان جیاد ككاترزی اسهان اردبی  ت م سسو تیقیقام 

خااک ت آب كاو در انیاا  ایت پ ت   نیاایات همتااری را       

آیدبگهاری بو عم  میاند كمال س ا داشهو
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Abstract 

Human activities in the range of natural resources affect the sustainability or instability 

of ecosystems. Therefore, data interpretation and analysis related to these activities can 

play a pivotal role in assessing environmental issues and problems. Based on the results, 

then can plan for the sustainable development of natural resources and their optimal 

management. The aim of this study was to analyze human activities in the watershed to 

investigate the development of rainfed orchards on sloping lands and the stability or 

instability of related activities. For this purpose, field studies were conducted in two 

regions of arid (Birjand) and Mediterranean (Khalkhal) and the impact of the orchard 

estabilishment on the lands of these regions was analyzed. Contrary to expectations, in 

the arid region with about 170 mm of rainfall, the orchard estabilishment was successful 

and accompanied by sustainable development, and in the Mediterranean region with more 

than 350 mm of rainfall, this project was considered failed and unstable. One of the most 

important factors for the success of this project in the arid region was having indigenous 

knowledge in creating dams in suitable areas by collecting runoff and sediments, 

according to the parent materials and the resulting soil. In contrast, the lack of indigenous 

or formal knowledge in the Mediterranean region, followed by a lack of attention to soil 

constraints, some of which are affected by parent materials, is one of the main reasons for 

the failure of the project in this region. Based on the results, it can be said that for 

sustainable management of soil and water resources and achieving sustainable 

development, special attention should be paid to indigenous knowledge along with formal 

knowledge so that based on the ecological potential of the region can be optimal decision, 

planning and management for human activities. 

Keywords: Indigenous Knowledge, Land Classification, Soil morphology, Watershed 

Management. 
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