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 چکیده
سازی اراضی شالیزاری روستای موارم های خاك در محدوده طرح یكپارچهاین تحقیقات جهت بررسی تغییرات ویژگی

های خاك در دو مرحله پیش و بعد از مازندران به اجرا در آمد. بدین منظور برخی ویژگیكالی شهرستان قائم شهر 

سازی در دو پالت بزرگ شامل: پالت یک )جابجائی خاك به میزان كم تا متوسط( و پالت دو عملیات اجرائی طرح یكپارچه

متر ایجاد 01× متر01ی پالت ها، شبكه های )جابجائی خاك به میزان زیاد( مورد ارزیابی قرار گرفت. در امتداد محور طول

ها، نمونه خاك مركب سطحی  تهیه ها، داخل هر یک از این شبكهگردید. قبل و بعد از عملیات تسطیح و تراز بندی پالت

ها مطابق روش استاندارد موسسه تحقیقات خاك و آب اندازههای فیزیكی و شیمیائی نمونه خاكگردید و سپس ویژگی

های خاك تحت تاثیر عملیات تسطیح اراضی قرار گرفت. در نتیجه عملیات نتایج نشان داد كه برخی ویژگی گیری شد.

دار یافت، در حالی تسطیح اراضی، میزان فسفر و پتاسیم در پالت یک )جابجائی خاك به میزان كم تا متوسط( كاهش معنی

دار نبود. میزان ماده آلی خاك در هر خاك به میزان زیاد( معنیكه تاثیر آن بر میزان فسفر و پتاسیم در پالت دو )جابجائی 

دار یافت. میزان عناصر كم مصرف خاك شامل آهن، منگنز، روی و دو پالت، در نتیجه عملیات تسطیح اراضی كاهش معنی

 ECپالت،  میزان مس نیز در هر دو پالت تحت تاثیر عملیات تسطیح اراضی قرار نگرفت. با انجام تسطیح اراضی، در هر دو 

كاهش یافت. در این تحقیق كاهش نسبی كربن آلی در نتیجه تسطیح غیر اصولی اراضی شالیزاری و  pHافزایش ولی 

باشد كه این امر بیانگر كاهش نسبی كیفیت خاك در سازی و مرزبندی میاستفاده از خاك سطحی مرغوب برای جاده

 باشد.نتیجه اجرای این طرح می

 هاي خاک، تسطیح اراضي، جابجائي خاکسازي اراضي ، ويژگييكپارچه دي:هاي كليواژه
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 مقدمه

برنج، پس از گندم، پرمصرف ترين محصول 

استان از اراضي  %05کشور بشمار آمده و در حدود 

برنج، به ترين منطقه تولید مازندران، به عنوان برجسته

هاي يابد. زراعت در عرصهکشت اين گیاه اختصاص مي

 کشت شالي )برنج(، عمدتا در اراضي کوچک و سنتي

امر نیز پذيرد و اين قطعات پراکنده و نامنظم صورت مي

ضي و هاي فیزيوگرافیک ارادر نتیجه مستقیم محدوديت

ها، ناشي از خريد و همچنین کم شدن سرانه مالكیت

فروش و همچنین تقسیمات ارثي اراضي تحت کشت 

 Paddy Field)ري سازي اراضي شالیزايكپارچهاست. 

Consolidation ) در منطقه مازندران بر اساس قواعد

. شودز سوي کشور ژاپن طراحي و اجرا ميمعرفي شده ا

هاي محوري در اصالح و طرح اين طرح بعنوان يكي از

هاي آب و ي شالیزاري، در دستور کار فعالیتتوسعه اراض

اين طرح شامل يكپارچه  خاک منطقه قرار گرفته است.

لیزاري نمودن قطعات کوچک، پراکنده و نامنظم اراضي شا

که طرح بوده يمزارع سنتي شالیزاري داراي معايب. است

تواند گام سازي اراضي با اجراي صحیح ميرچههاي يكپا

 يسازكپارچهي موثري در رفع اين موانع محسوب شود.

را کاهش و عملكرد در  دیتول يهانهيدرصد هز 05 ياراض

 شيدرصد افزا 05تا  10را  ياریو راندمان آبواحد سطح 

 .(1011)يعقوبي و کبیري،  دهديم

 در کشاورزي اراضي سازي يكپارچ تاريخچه

 در سنتي صورت به طرح اين که دهدنشان مي ايران

 شالیزاري از اراضي هاييقسمت در 10٣5دهه اواسط

ساري انجام شد  و قائمشهر بابل، آمل، هايشهرستان

 هايروش ولي (1030نگر کاليي و همكاران، )آشكار آه

 اراضي در 10٣١ سال اراضي از سازييكپارچه نوين

 سال از سپس و شهرستان آمل آباداسالم روستاي شالیزاري

 شهرستان روستاي آبندانسر شالیزاري اراضي در 1015

 (،1011) اجبارکالي آمل روستاهاي در ادامه در و ساري

 اجرا (101٣آمل ) پشت کته و (1010سوته فريدونكنار )

مجري (. بر اساس آخرين گزارش 1013 شد )امیرنژاد،

هاي شمالي طرح تجهیز و نوسازي اراضي شالیزاري استان

هزار هكتار از  11١، بالغ بر 10١0 سال تا پیش از ،کشور

هاي گیالن و مازندران، تجهیز کل اراضي شالیزاري استان

طرح  ،10١3تا سال  10١0و از سال  و نوسازي شده بود

هاي شمالي تجهیز و نوسازي اراضي شالیزاري استان

از اراضي اجرا  ديگر هزار هكتار 01کشور در سطح حدود 

 مازندران، استان کشاورزي جهاد )سازمان شده است

هاي يكپارچه سازي اراضي در مزارع پروژهدر  (.10١3

هاي بین احداث جاده، خاک مورد نیاز براي شالیزاري

 کمک به خاص شرايط در و بلدوزر از استفاده با زارعم

 منظور، بدين شود.مي تامین قطعه داخل از بیل مكانیكي

 طراحي هايکرت همراه به جاده بستر نمودن پیاده از پس

 کنار از پس قطعات، از انتقال و خاکبرداري عملیات شده،

 آغاز هاجاده اصلي هسته تامین براي زراعي خاک زدن

 را قطعه هر از خاکبرداري طولي جهت در بلدوزر و گشته

 در مسیر شده مشخص هايمحل به آن انتقال با و آغاز

 متريسانتي 10 هاياليه در آن نمودن پخش و هاجاده

 ارتفاع جاده( و نوع به متر )بسته 15 تا 3 عرض به بستري

 نیاز مورد جاده احداث نمايد. برايمي ايجاد متر،سانتي ٣5

 کوبیدگي احتساب ضريب با شالیزاري زمین هكتار يک در

 001 میزان به خاک اکم تر و دپو آوري،جمع به نیاز ،خاک

معموال  (.103٣، و يعقوبي باشد )يعقوبيمي مترمكعب

آوري و انتقال مجدد خاک به بدلیل هزينه باالي جمع

عمال از خاک ارزشمند  عملیات تسطیح، پس از مكان اولیه

 شود.استفاده مي هاي بین مزارعجادهاث سطحي براي احد

تر اصوال خاک سطحي در مقايسه با خاک اعماق پايین

مواد آلي، عناصر غذايي و  حاوي مقادير بیشتري از

و از اين رو کاهش ضخامت  بوده هاي مفیدمیكروارگانیسم

شده و از  خاک اليه سطحي موجب تغییر کیفیت خاک

 کاهد.به شدت مي ارزش آن

اثرات طوالني مدت برداشت خاک  (1١31) کإ

مورد مطالعه سال از تسطیح اراضي  1٣ از بعدسطحي را 

 خاک فیزيكي خواص بر قرار داده و نشان داد اثرات آن

 نتیجه تسطیح اراضي در مجاورت در که االرضتحت
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واکر و  .است مانده تغییر بدون نسبتاً گرفت، قرار سطح

عملكرد برنج در  ( معتقدند که مقدار0550همكاران )

 ٣0تا  ٣هاي تازه تسطیح شده در نقاط خاکبرداري خاک

ه تواند بکه مي بوددرصد کمتر از مناطق خاکريزي شده 

 بیان (1١١١) ابرتور و علت کمبود فسفر باشد. دبرمن

 غني که سطحي خاک و برداشت تسطیح از بعد که نمودند

 اين مقادير است، دسترس در غذايي عناصر و موادآلي از

( اظهار 055٣بري و همكاران ) .میكند پیدا کاهش متغیرها

عملیات رايج کشاورزي  داشتند که تسطیح زمین، از جمله

منطقه دلتاي رودخانه مي سي سي پي اياالت متحده بوده 

جويي در مصرف آب که با سوبسید دولتي به منظور صرفه

آب مندي از بهبود توزيع اين محققین بهره .شودانجام مي

خاک و فرآيندهاي ويژگي  در برابر تغییرات نسبتا شديد

را ارزيابي و نشان دادند که  طبیعي در نتیجه تسطیح زمین

و  (EC) در نتیجه تسطیح زمین، هدايت الكتريكي خاک

منیزيم، سديم، گوگرد، منگنز و مس  غلظت فسفر، پتاسیم،

به طور قابل توجهي افزايش  متر باالي خاکسانتي دهدر 

آهن  غلظتو  خاک، مواد آلي pHالي که حافته است، دري

بري  ،. در تحقیقات ديگريافتبه طور قابل توجهي کاهش 

( نشان دادند که در نتیجه تسطیح زمین، 055٣و همكاران )

رس افزايش يافته  جرم مخصوص ظاهري خاک و مقدار

سیلت و زيست توده قارچي و  شن ومقدار در حالي که 

. اين يافتقارچي به باکتريايي کاهش  نسبت زيست توده

براي حصول اطمینان از اثرات  محققین تحقیقات بیشتر

هاي بیوژئوشیمي خاک در ويژگي طوالني مدت تغییرات

بر رشد محصول را ضروري دانستند.  نتیجه تسطیح زمین

اي که طي ( بیان کردند سخت کفه0550بري و همكاران )

شاورزي ايجاد شده است، سالها بر اثر عبور ماشین آالت ک

بعد از تسطیح اراضي و برداشتن خاک سطحي، به سطح 

دهي خاک را کاهش خاک نزديک شده و عمق موثر ريشه

( تاثیر تسطیح اراضي را 1١١5دهد. آنگر و همكاران )مي

ها بر بافت خاک، مقدار کربن آلي خاک و پايداري خاکدانه

ین کربن آلي خاک . در اين مطالعه میانگکردندمطالعه قرار 

 10/1به  درصد و بعد از تسطیح 35/1قبل از تسطیح 

. آنها نبوددار درصد کاهش يافت ولي اين کاهش معني

همچنین نشان دادند که بین میزان کربن آلي خاک در 

منطقه خاکبرداري شده و منطقه خاکريزي شده تفاوت 

 ٣3/1داري وجود داشت به نحوي که مقدار آن از معني

درصد در منطقه  31/1در منطقه خاکبرداري به درصد 

 از که نمود بیان ( نیز1١١5میلر ) خاکريزي افزايش يافت.

 افزايش و محصول کاهش بازده اراضي تسطیح نتايج

 عملیات از بعد در مرحله غذايي عناصر تغییرپذيري

 است. تسطیح

اي که در مازندران ( در مطالعه103٣نجفي )

که عملیات تسطیح باعث کاهش انجام داد گزارش نمود 

اي شده ولي اين کاهش قابل جبران کلي مواد آلي و تغذيه

بوده و معموال بعد از چند سال کشت و کار، وضعیت 

( در 1030شود. يزداني )خاک به حالت قبلي نزديک مي

هاي تجهیز و نوسازي اراضي طرح اي که درمطالعه

گر چه هنوز گیري نمود که اانجام داد نتیجه شالیزاري

در مزارع تازه تجهیز شده، از مزارع سنتي  محصولمقدار 

آنها  محصول، اما در عین حال در مزارع سنتي که بودکمتر 

از اجراي طرح پائین بود، تجهیز و نوسازي باعث  پیش

( با انجام 1033افزايش عملكرد شده است. شريفي )

چهار محل در شالیزارهاي اطراف شهرستان  در تحقیق

هاي تجهیز و نوسازي اراضي از پروژهکه  ت و صومعهرش

انجام شده بود نشان داد که با  هادر آن پیشچهار سال 

از جمله  عناصر غذايي، مواد آلي و اين مدت هنوزگذشت 

پتاسیم خاک در اراضي تجهیز و نوسازي  و نیتروژن، فسفر

شده کمتر از اراضي سنتي است. در اثر عملیات تسطیح، 

طحي کاهش يافته و خاک زير سطحي که عمق خاک س

غالبا از نظر مواد آلي و غذائي فقیر است در سطح قرار 

گیرد، ولي اين کاهش قابل جبران بوده و معموال بعد از مي

چند سال کشت و کار و افزودن کود و بقاياي گیاهي به 

گر و شود. دواتخاک به وضعیت قبلي خود نزديک مي

-عملیات تسطیح و يكپارچه ( با بررسي10١1همكاران )

نشان دادند که عملیات تسطیح  يشالیزاراراضي سازي 

موجب کمبود يک و يا چند عنصر از جمله نیتروژن، 
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توصیه رايج و يكسان  از اين روفسفر و پتاسیم شده و 

کودهاي شیمیائي منجر به تشديد غیر يكنواختي در 

مطلوب  محصولخیزي و عدم دستیابي به وضعیت حاصل

با توجه موارد ذکر شده اين  شود.ر اين نوع اراضي ميد

هاي خاک در طرح با هدف تعیین بررسي تغییرات ويژگي

در روستاي  سازي اراضي شالیزارياثر طرح يكپارچه

موارم کالي شهرستان قايم شهر در استان مازندران انجام 

 شد.

 

 هاروش مواد و

 به شرح ذيل بودند: مراحل انجام اين تحقیق

از عملیات اجرائي  پیشهاي خاک الف( تعیین ويژگي 

 سازييكپارچه

از عملیات اجرائي  هاي خاک بعدب( تعیین ويژگي 

 سازييكپارچه

اين آزمايش در دو پالت بزرگ در محدوده طرح  

کالي شهرستان قائم  سازي اراضي روستاي موارميكپارچه

 به شرح ذيل اجرا گرديد: 10١0در سال  شهر

)به عمق  ي خاک به میزان کم تا متوسطئجابجا :يکپالت 

متر )در  پنج و در نواري به عرض (سانتي متر 10تا  15

جاده بین  در امتداد)متر  10بین قطعات( تا  هايامتداد مرز

 مزارع(

طول متر مربع، به  1155به مساحت  اين پالت

-متر طي عملیات يک پارچه 15متر و عرض حدود  155

. از شده بودپهن بین مزارع محدود هاي توسط مرز سازي

که مقدار کمي از خاک اطراف اين قطعه براي  آنجائي

 سازي استفاده شده و اين قطعه از پستي ومرزبندي و جاده

میزان جابجائي  ازاين رو بود، بلندي نسبتا کمي برخوردار

از  پیشدر اين قطعه  .بودتا متوسط  خاک در اين قطعه کم

در امتداد  بندي در داخل اين پالت،عملیات تسطیح و تراز

شبكه  05به تعداد  متر 15 ×متر 15 هايشبكه محور طولي

 5-05مرکب از عمق خاک نمونه  05و تعداد  ايجاد گرديد

نمونه  پنج) هادر داخل هر يک از اين شبكه متريسانتي

 تهیه و پس از مخلوط کردن يک نمونه مرکب فرعي(

بندي عملیات تسطیح و ترازانجام  از سپ .شدتهیه  سطحي

هاي مجددا مطابق روش فوق، شبكه در داخل اين پالت،

 و دقیقا در همان مكان قبلي ايجاد گرديد متر 15 ×متر 15

 05تعداد  ورزي و کاشت محصول،قبل از عملیات خاک

در داخل هر  متريسانتي 5-05نمونه خاک مرکب از عمق 

تهیه و پس از  نمونه فرعي( پنجها )يک از اين شبكه

 تهیه شد.سطحي  يک نمونه مرکب ،مخلوط کردن

)به عمق  ي خاک به میزان زيادئجابجا :دوپالت 

متر )در  15 و در نواري به عرض (سانتي متر 00تا  10

جاده بین  متر )در امتداد 05بین قطعات( تا  هايامتداد مرز

 مزارع(

 باشد. اين پالتميمربع متر  ٣015اين پالت به مساحت 

متر طي عملیات  ٣5متر و عرض حدود  155به طول 

. با شده بودتوسط مرزهاي پهن محدود  سازييكپارچه

از خاک اطراف اين قطعه براي  توجه به اينكه مقدار زيادي

 استفاده شده و اين قطعه از پستي و سازيبندي و جادهمرز

میزان جابجائي  از اين رو، بودبرخوردار  بلندي زيادي نیز

قبل از عملیات تسطیح و  .بوددر اين قطعه زياد خاک 

 در امتداد محور طولي بندي در داخل اين پالت،تراز

 شبكه ايجاد گرديد 05به تعداد  متر 15 ×متر 15 هايشبكه

 متريسانتي 5-05مرکب از عمق خاک نمونه  05و تعداد 

تهیه و  نمونه فرعي( پنج) هادر داخل هر يک از اين شبكه

 شد.تهیه سطحي وط کردن يک نمونه مرکب پس از مخل

انجام عملیات  پس از مطابق پالت يک،در اين پالت نیز 

قبل از عملیات  بندي در داخل اين پالت،تسطیح و تراز

مونه ن 05تعداد  ورزي و کاشت محصول، مجدداخاک

در داخل هر يک  متريسانتي 5-05خاک مرکب از عمق 

و دقیقا در همان مكان  (نمونه فرعي پنجها )از اين شبكه

قبلي تهیه و پس از مخلوط کردن، يک نمونه مرکب 

 تهیه شد.سطحي 

 

 هاي خاکگيري ویژگیاندازه

 هاي خاک به آزمايشگاه،نمونه پس از انتقال

ويژگي ( وبافت خاک) هاي فیزيكي خاکويژگي از برخي

، (EC)هدايت الكتريكي ، pHشامل هاي شیمیائي خاک

 (،CEC) کاتیونيظرفیت تبادل  ،(CCE) درصد آهک



 69 / 1011/  1/ شماره  9ترویجی مدیریت اراضی/ جلد  -نشریه علمی

(، N)نیتروژن مقدار عناصر پر مصرف ، (O.C)کربن آلي 

و  (S)و گوگرد  (Mg)منیزيم (، K) پتاسیم (،P)فسفر 

 منگنز ،(Zn)روي  ،(Fe) آهن مقدار عناصر کم مصرف

(Mn )مس و (Cu)، ستاندارد موسسه مطابق روش ا

اوي و واکجهت . ندشد گیرياندازه تحقیقات خاک و آب

 هاي خاک در مراحلمیانگین ويژگي، هاداده تحلیل آماري

محاسبه  ،تسطیحاز عملیات  (postL) و بعد (preL) پیش

مقايسه  (%∆)و درصد آن ( ∆) شده و میزان تغییرات

هاي فیزيكي و ترسیم نمودار تغییرات ويژگيبراي  شدند.

از  (postL)و بعد ( preL)در مراحل پیش شیمیائي خاک 

 استفاده شد. EXCELیات تسطیح اراضي از نرم افزار عمل

 نتایج

 )جابجائي خاک به میزان کم تا متوسط( يکالف( پالت 

مربوط به اثر تسطیح  تجزيه آماري و مقايسه میانگین نتايج

 و عناصر غذايي شیمیائي ،يفیزيك هايويژگياراضي بر 

)جابجائي خاک به میزان کم تا يک خاک در پالت 

و  يک هايسازي اراضي در جدولح يكپارچهمتوسط( طر

 اراضي از نظر آماري عملیات تسطیح. نشان داده شد دو

داري بر شوري، میزان سیلت، شن، آهک و تاثیر معني

نداشته  )آهن، منگنز، روي و مس( کم مصرفعناصر 

میزان رس، کربن آلي، فسفر و  ،pHبر  اما تاثیر آن است

 ر بود.داقابل استفاده معني پتاسیم
 

  یکپالت  اراضی سازیو شیمیائی خاک در طرح یکپارچهی های فیزیکویژگیبرخی اثر تسطیح اراضی بر  -1جدول 
 

 تسطیح اراضی

خاک هدایت الکتریکی 
(EC) 

پ هاش 
(pH) 

 (OC)کربن آلی  (CCE)آهک  (Sand)شن  (Silt)سیلت  (Clay)رس 

 درصد دسی زیمنس بر متر

 87/0 43/8 8/30 1/34 2/10 3/17 11/2 (preL) پیش از تسطیح
 74/0 01/8 5/32 1/38 7/4 7/17 12/1 (postL)بعد از تسطیح 

 53/0 -3/0 -3/0 5/1 -7/1 27/0 -11/0 تغییرات )∆(

 0/25 1/2 4/4 0/4 3/3 7/4 1/13 (%∆درصد تغییرات )

 )جابجائي خاك به میزان كم تا متوسط( 
 100) x pre]/LpostL – pre%∆= ([L،          ∆ =(preL) تسطیحپیش از  –( postL)بعد از تسطیح 

 
  یکپالت اراضی  سازیو شیمیائی خاک در طرح یکپارچهی فیزیکهای ویژگیبرخی  اثر تسطیح اراضی بر -2جدول 

 )جابجائی خاک به میزان کم تا متوسط(

 100) x pre]/LpostL – pre%∆= ([L،          ∆ =(preL) تسطیحپیش از  –( postL)بعد از تسطیح 

 

مربوط به تاثیر تسطیح اراضي بر میزان نتايج 

نشان  دوو جدول  يکفسفر قابل استفاده خاک در شكل 

 1/10 از فسفر قابل استفاده خاک میانگین غلظت ه شد.داد

به  پیش از عملیات تسطیح اراضي در گرم در گرممیكرو

 کاهشعملیات تسطیح بعد از  گرم در گرموكرمی 0/11

دار بوده معني کاهش( اين tآزمون )يافت و از نظر آماري 

 است.

 فسفر کاهشداليل احتمالي مهمترين  از جمله

مي  ،در نتیجه عملیات تسطیح اراضي خاک قابل استفاده

سطحي و انتقال آن به حاشیه  به جابجايي خاک توان

احداث جاده  برايخاک عمدتا  جابجائي مزارع اشاره کرد.

هاي بین قطعات بین مزارع و همچنین ايجاد مرزها و پشته

در  شود.انجام مي مورد نظربه منظور ايجاد شكل هندسي 

 که ددنگزارش دا (103٣) و يعقوبييعقوبي  اين خصوص

 

 تسطیح اراضی

 فسفر
 (P) 

 پتاسیم
 (K) 

 آهن
 (Fe) 

 منگنز
 (Mn) 

 روی 
(Zn ) 

 مس
 (Cu) 

 میکرو گرم در گرم

 8/12 7/154 7/41 41/4 07/1 02/3 (preL)پیش از تسطیح 
 2/11 7/120 4/44 37/4 04/1 01/3 (postL)بعد از تسطیح 

5/1 تغییرات )∆(  0/44 5/1- 34/0 05/0 01/0 

 23/0 1/3 4/3 8/3 3/21 7/11 (%∆درصد تغییرات )
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جهت سانتي متر خاک زراعي سطحي  0/0معادل حدودا 

از گیرد. رار ميمورد استفاه ق احداث جاده بین مزارع

-تعیین ويژگي برايتهیه شده  آنجائیكه نمونه خاک مرکب

متري رويه سي سانتي از عمق هاي فیزيكي و شیمیائي

در  جابجائي خاک رودانتظار ميتهیه شده است،  خاک

 غلظت تا حدودي موجب کاهشنتیجه تسطیح اراضي 

فسفر  غلظت، به نحوي که شدهفسفر قابل استفاده خاک 

 1/10از عملیات تسطیح اراضي از  پیشستفاده خاک قابل ا

عملیات تسطیح اراضي  بعد از گرم در گرممیكرو 0/11به 

وده بدار از نظر آماري معنينیز  کاهشکه اين  ش يافتکاه

 است.

 

 
 

 
 

 
 



 91 / 1011/  1/ شماره  9ترویجی مدیریت اراضی/ جلد  -نشریه علمی

 
 

 
 

 
 

  
 



 سازی اراضی شالیزاری مازندرانطرح یکپارچهیک های خاك در ویژگیتغییرات بررسی  /  96

 
 

 
 

 
 

 یک(  و بعد از تسطیح )                 ( در پالت               قبل از تسطیح )   تاثیر تسطیح اراضی بر برخی ویژگی های کیفی خاک -1شکل

 )جابجائی خاک به میزان کم تا متوسط(

  

مطالعات انجام شده توسط محققین بیشتر 

حاکي از تاثیر  ،داخلي در اراضي تجهیز و نوسازي شده

هاي حاصلخیزي ويژگيعملیات تسطیح اراضي بر  منفي

 ;103٣)نجفي،  استپتاسیم  و خاک نظیر ماده آلي، فسفر

از  نتايج مطالعات برخي .(1033شريفي،  ;1030يزداني، 

 ( نشان داد055٣محققین خارجي مانند بري و همكاران )

و  خاک(EC) در نتیجه تسطیح زمین، هدايت الكتريكي که

فسفر، پتاسیم، منیزيم، سديم، گوگرد، منگنز و مس  غلظت

ر قابل توجهي افزايش به طو متر باالي خاکسانتي 15در 

( دريافتند که تسطیح 0511جت و همكاران ) يافته است.

اراضي موجب کاهش نیتروژن کل و فسفر قابل استفاده 

نتايج مربوط به تاثیر تسطیح اراضي بر  شود.خاک مي
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و جدول  (1)قابل استفاده خاک در شكل  میزان پتاسیم

 دهد، میزاناين نتايج نشان مي نشان داده. همانطور که (0)

از عملیات تسطیح اراضي  پیشپتاسیم قابل استفاده خاک 

 گیري گرديد که بعد ازاندازه میكروگرم در گرم 3/100

 میكرو گرم در گرم 3/105عملیات تسطیح اراضي به 

-معني کاهش ( اينtيافت و از نظر آماري )آزمون  کاهش

-پتاسیم خاک در اثر تسطیح اراضي را مي کاهشدار بود. 

فسفر در  کاهشبا فرضیات ارائه شده در خصوص  وانت

يعني اينكه جابجائي  .نتیجه تسطیح اراضي يكسان دانست

دار معني موجب کاهشدر نتیجه تسطیح اراضي  خاک

نتايج  .شده استپتاسیم قابل استفاده خاک  غلظت

تاثیر منفي تسطیح  دهندهنشانمحققین  بیشترمطالعات 

. دواتگر و همكاران بودک اراضي بر میزان پتاسیم خا

با مطالعه تاثیر تسطیح اراضي در طرح تجهیز و ( 10١1)

اي شالیزاري به مساحت نوسازي اراضي يک واحد مزرعه

نشان دادند که در شهرستان فومن استان گیالن  هكتار 10

قابل استفاده  میانگین متغیرهاي کربن آلي، فسفر و پتاسیم

 غلظتبه نحوي که  يافتبعد از تسطیح اراضي کاهش 

 1/٣3 گرم در گرم بهمیكرو 5/3٣از  قابل استفاده پتاسیم

که  نشان دادکاهش درصد(  05 حدود)گرم در گرم میكرو

اسب عملیات تسطیح اراضي، اين کاهش را به اجراي نامن

آنها به  دوبارههاي سطحي و انتقال آوري خاکعدم جمع

 سطح خاک و در معرض قرار گرفتن خاک زير سطحي

منبع اصلي  . اين محققینبعد از تسطیح مرتبط دانستند

فسفر و پتاسیم اليه سطحي خاک را به مصرف کود نسبت 

داليل اصلي کاهش فسفر و پتاسیم  دهند و همچنینمي

به تحرک کم  را بعد از عملیات تسطیح قابل استفاده خاک

-آن در خاک سطحي مرتبط مي اين دو عنصر و تجمع

( با بررسي چهار واحد 0550)تیموتي و استريت  دانند.

اي متفاوت و در دو سال متوالي نشان دادند که مزرعه

برداري کمتر در مواضع خاک قابل استفادهغلظت پتاسیم 

( با 0510شريفي و همكاران ) ريزي است.از مواضع خاک

ارهاي اطراف شهرستان مطالعه چهار محل از اراضي شالیز

هاي تجهیز پروژه پیشکه چهار سال  سرارشت و صومعه

و مقايسه آن با اراضي  بودشده در آن انجام و نوسازي 

 ،با عملیات تسطیح سنتي مجاور به اين نتیجه رسیدند که

عمق خاک سطحي کاهش يافته و خاک زير سطحي که 

غذايي فقیر است در سطح  عناصرغالبا از نظر مواد آلي و 

ال از عملیات تجهیز و گیرد. با گذشت چهار سقرار مي

قابل استفاده سیم فسفر و پتا و همچنین نوسازي، مواد آلي

کمتر از اراضي سنتي در اراضي تجهیز و نوسازي شده، 

در قابل استفاده فسفر و پتاسیم  غلظت به نحوي که بود

رم در گمیكرو 0/131و  0/05به ترتیب از  اراضي سنتي

در اراضي تجهیز گرم در گرم میكرو 0/100و  3/01گرم به 

همچنین اين محققین  .تفاوت نشان دادندو نوسازي شده 

در اراضي تسطیح  مهمترين داليل کاهش فسفر و پتاسیم

 ( کم بودن فسفر در خاک تحتاني بدلیل1) :به را شده

 ،و تجمع آن در خاک سطحي فسفر و پتاسیم تحرک کم

ر و پتاسیم در نتیجه افزايش مقدا ( افزايش تثبیت فسفر0)

باال بودن فعالیت میكرو  (0در خاک تحتاني و ) رس

و  سطحيدر خاک اليه  هاها و بخصوص قارچارگانیسم

از افزايش قابلیت استفاده فسفر و پتاسیم نسبت دادند. 

حاکي از  نتايج مطالعات برخي محققین ديگرسوي ديگر 

-افزايش پتاسیم خاک در نتیجه عملیات تسطیح اراضي مي

(، افزايش 055٣خصوص بري و همكاران )باشد. در اين 

پتاسیم خاک در نتیجه تسطیح اراضي را اين گونه نسبت 

هاي پائین تر، اين که بدلیل انتقال پتاسیم به اليه دهندمي

هاي ورمیكولیت و ايلیت در افق عنصر عمدتا در رس

يابد. با برداشتن اليه سطحي، افق آرجلیک تمرکز مي

بت به اليه قبل ظاهر شده، آرجلیک در عمق کمتري نس

بنابر اين اليه سطحي جديد حاوي مقادير بیشتري از 

 هستند.پتاسیم 

با توجه به نتايج تحقیق حاضر و مقايسه آن با 

توان نتیجه گرفت که فسفر و محققین مي ديگرنتايج 

 ،مطالعاتاين  دردر اليه سطحي خاک  موجود پتاسیم

طي  شده صرفوط به باقي مانده کودهاي مبعمدتا مر

با کم شدن ضخامت  باشد کهمي سالیان متمادي و طوالني
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اليه سطحي خاک، اليه سطحي جديد حاوي مقادير 

 کمتري از اين عناصر خواهد شد.

نتايج مربوط به تاثیر تسطیح اراضي بر میزان 

 نشان داده (1)و جدول ( 1)خاک در شكل  (EC)شوري 

ت تسطیح خاک قبل از عملیا (EC)میزان شوري  .شد

گیري گرديد که دسي زيمنس بر متر اندازه 13/5اراضي 

دسي زيمنس بر  3١/5عملیات تسطیح اراضي به  بعد از

 دار نبود.معني tآزمون  بر پايه اما يافت افزايشمتر 

خاک  pHنتايج مربوط به تاثیر تسطیح اراضي بر 

 پیشخاک  pHنشان داده شد.  (1)و جدول  (1)در شكل 

گیري گرديد که بعد اندازه 0٣/1سطیح اراضي از عملیات ت

اين  يافت و کاهش 5٣/1از عملیات تسطیح اراضي به 

و همكاران  شارما .دار بودمعني tبر پايه آزمون  کاهش

 pH( مشاهده کردند که میزان هدايت الكتريكي و 0515)

 ي کهو بیشتر در نقاط خاک در نتیجه تسطیح اراضي

پارفیت و همكاران  يافت. افزايش بود خاکبرداري شده

( اظهار داشتند که در نتیجه تسطیح اراضي هدايت 051٣)

دسي زيمنس بر متر  ٣٣/5به  00/5الكتريكي خاک از 

به خروج محققین مذکور اين کاهش را  يافت. کاهش

در  نشان داد که( 055٣بري ) امالح از خاک نسبت دادند.

 pHو  (EC)هدايت الكتريكي خاک  نتیجه تسطیح اراضي،

افزايش يافت. بري و  متري خاکسانتي 15در عمق 

( در يک مطالعه ديگر نشان دادند که در 055٣همكاران )

 (EC) هدايت الكتريكي خاک نتیجه تسطیح اراضي،

مقايسه  دار يافت.کاهش معني pHدار ولي افزايش معني

محققین  ديگرنتايج بدست آمده از اين تحقیق با نتايج 

هاي شالیزاري و خاکپويا بودن  که بدلیل تبیانگر آن اس

 ناشي از نوسانات تغییرات شديد الكتروشیمي خاک

فصول پرباران و يا غرقاب، هدايت  رطوبتي خاک طي

 شود.خاک نیز دستخوش تغییرات مي pHالكتريكي و 

نتايج مربوط به تاثیر تسطیح اراضي بر میزان 

د. نشان داده ش (1)و جدول  (1)خاک در شكل  رس

 1/٣5از عملیات تسطیح اراضي  پیشخاک  میزان رس

 افزايشدرصد  0/٣0عملیات تسطیح به  بعد از و درصد

نتايج مربوط به تاثیر  .دار بودمعني tآزمون که بر پايه  يافت

 يکخاک در جدول  تسطیح اراضي بر میزان سیلت و شن

تسطیح تحت تاثیر عملیات  هاکه اين ويژگي نشان داد

دار نشان ر نگرفته است و تفاوت آماري معنياراضي قرا

میانگین  ( نشان دادند که10١1دواتگر و همكاران ) .ندادند

درصد بعد  05/00قبل از تسطیح به  01/1٣مقدار رس از 

تغییر کالس بافت  از تسطیح افزايش يافت. اين امر موجب

خاک از رسي لومي قبل از تسطیح به کالس بافت خاک 

س لومي رسي سیلتي بعد از تسطیح رسي سیلتي و کال

( بیان نمودند که تسطیح 0550گرديد. بري و همكاران )

اراضي باعث افزايش مقدار رس خاک شده ولي کالس 

( 051٣شريفي و همكاران ) بافت خاک تغییري نكرد.

میانگین مقدار رس در اراضي سنتي بعد از  نشان دادند که

سازي تغیر عملیات تسطیح اراضي در طرح تجهیز و نو

دار مقدار رس و کاهش افزايش معني يافت. اين محققین

که بعد از عملیات تسطیح اراضي اتفاق دار سیلت معني

 حاويرا به معرض قرار گرفتن خاک زير سطحي ) افتاد

 دانند.مينسبت به سطح خاک  در عمق کمتر (رس بیشتر

( اظهار داشتند که در نتیجه 051٣پارفیت و همكاران )

 درصد ٣/10به  0/1٣از  رس خاک ح اراضي مقدارتسطی

( نیز نشان دادند 1١١5اونگر و همكاران ) افزايش يافت.

برداري بیشتر از منطقه که مقدار رس خاک در منطقه خاک

که کالس بافت خاک نیز از  ايگونهبه  ،خاکريزي بوده

تغییر  لومي سیلتي به برداريدر منطقه خاک لومي رسي

 .يافت

بوط به تاثیر تسطیح اراضي بر میزان نتايج مر

نشان داده شد.  (1)و جدول  (1)خاک در شكل  کربن آلي

از عملیات تسطیح اراضي  پیشمیزان کربن آلي خاک 

 عملیات تسطیح اراضي به که بعد از بوده درصد 0/1٣

. يافت کاهشدرصد  ٣0/1 ( بهtداري )آزمون شكل معني

 00حدود  عهقطمیزان کاهش کربن آلي خاک در اين 

نشان دادند که  (0510پارفیت و همكاران ) باشد.درصد مي

تسطیح اراضي شالیزاري موجب کاهش ماده آلي خاک به 

( نشان 051٣شريفي و همكاران ) د.شدرصد  05میزان 
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استان گیالن  دادند که تسطیح اراضي در اراضي شالیزاري

میزان ماده به نحوي که  ،موجب کاهش ماده آلي خاک شد

درصد  ١٣/0در اراضي سنتي به درصد  0٣/٣ از آلي خاک

اين محققین  کاهش يافت. در اراضي تسطیح شده

عملیات ( 1 :مهمترين داليل کاهش ماده آلي خاک را به

و خوردگي خاک سطحي تسطیح اراضي و برداشت يا بهم

در  ( افزايش اکسیداسیون و سرعت تجزيه ماده آلي0

شده و اراضي تسطیح  تیجه احداث سیستم زهكشي درن

 (10١1گر و همكاران )دواتخروج هرز آبها نسبت دادند. 

بیان داشتند که بیشتر کاهش کربن آلي پس از عملیات 

بیشتري  شیب از که بود نواحي تسطیح مربوط به

اين شد.  انجام آن در بیشتري خاکبرداري و برخوردار

 راث ،اراضي تسطیح عملیات محققین اظهار داشتند که با

 عملیات تسطیح از بعد مديريتي و ذاتي عوامل از بسیاري

 خاکبرداري عمدتاً بعلت کربن آلي تغییرات و شده حذف

 کربن آلي با زير سطحي خاک گرفتن قرار معرض در و

 .است کم

نتايج مربوط به تاثیر تسطیح اراضي بر سطح 

آزمون عناصر کم مصرف خاک شامل آهن، منگنز، روي و 

غلظت  ه شد.نشان داد (1)و جدول  يک در شكل مس

تحت تاثیر عملیات تسطیح  عناصر کم مصرف خاک

ر ادمعني از نظر آماري هات و تفاوتنگرف اراضي قرار

 .نبود

 

 زیاد( )جابجائی خاک به ميزان دوب( پالت 

اثر تسطیح  تجزيه آماري و مقايسه میانگین نتايج

ذايي و عناصر غشیمیائي  ،يفیزيك هايويژگياراضي بر 

زياد( طرح  )جابجائي خاک به میزان دوخاک در پالت 

 نشان داده (٣)و  (0)سازي اراضي در جدول هاي يكپارچه

هدايت داري بر اراضي تاثیر معني . عملیات تسطیحشد

 تاثیر آن بر اما، داشتآهک و کربن آلي ، pH، الكتريكي

)آهن، منگنز، روي و  کم مصرفعناصر  فسفر، پتاسیم،

دار معنيشن(  وزيع ذرات خاک )رس، سیلت ومس( و ت

 .نبود

 
  دو شیمیائی خاک در طرح یکپارچه سازی اراضی پالت ی وفیزیک ویژگی هایبرخی اثر تسطیح اراضی بر  -3جدول 

 (زیاد جابجائی خاک به میزان)
 

 تسطیح اراضی

خاک  هدایت الکتریکی
(EC) 

پ هاش 
(pH) 

کربن آلی  (CCE) آهک (Sand)شن  (Silt)سیلت  (Clay)رس 
(OC) 

 درصد دسی زیمنس بر متر

 11/0 53/8 2/41 0/54 7/4 4/17 43/1 (preLپیش از تسطیح )
 41/0 03/8 3/41 8/53 4/14 1/18 41/1 (postLبعد از تسطیح )

 14/0 7/1 -1/3 4/3 -2/0 50/0 -40/0 تغییرات )∆(

 3/42 5/4 7/31 4/8 13/0 1/1 1/34 (%∆درصد تغییرات )
 100) x pre]/LpostL – pre%∆= ([L،          ∆ =(preL) پیش از تسطیح –( postL)بعد از تسطیح 

 
  دو پالتشیمیائی خاک در طرح یکپارچه سازی اراضی  فیزیکی و ویژگی های برخی تسطیح اراضی براثر  -4جدول 

 زیاد( )جابجائی خاک به میزان
 

 تسطیح اراضی

 فسفر 
(P) 

 پتاسیم
 (K) 

 آهن 
(Fe) 

 منگنز
 (Mn) 

 روی
 (Zn ) 

 مس
 (Cu) 

 گرم در گرممیکرو

 a5/11 a1/108 a2/35 a3/12 a71/0 a18/3 (preLپیش از تسطیح )
 a1/14 a1/100 a0/33 a1/12 a77/0 a07/3 (postLبعد از تسطیح )

 04/0 -08/0 4/0 -2/1 5/8 -1/2 تغییرات )∆(

 1/2 1/7 3/2 1/2 0/8 2/17 (%∆درصد تغییرات )

 100) x pre]/LpostL – pre%∆= ([L،          ∆ =(preL) پیش از تسطیح –( postL)بعد از تسطیح 
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 دوتاثیر تسطیح اراضی بر برخی ویژگی های کیفی خاک  قبل از تسطیح )                (  و بعد از تسطیح )                 ( در پالت  -2شکل

 بجائی خاک به میزان کم تا متوسط( )جا

 

-ويژگيتاثیر تسطیح اراضي بر نتايج مربوط به 

و  (0) هايو جدول (0)در شكل هاي مطالعه شده خاک 

 پیشفسفر قابل استفاده خاک غلظت نشان داده شد.  (٣)

که  بود گرم در گرممیكرو 0/11از عملیات تسطیح اراضي 

 گرم در گرمومیكر ٣/10عملیات تسطیح اراضي به  بعد از

 .دار نبودمعني افزايشاين  tآزمون  از نظر کهيافت  افزايش

از  پیشپتاسیم قابل استفاده خاک  غلظت

به  گرم در گرممیكرو ٣/151عملیات تسطیح اراضي 

 کاهش عملیات تسطیح بعد ازگرم در گرم میكرو 1/155

 .دار نبودمعني tآزمون  از نظر که تفاوت آنهايافت 

از  پیشخاک  (EC) دايت الكتريكيهمیزان 

-اندازه دسي زيمنس بر متر ٣1/5عملیات تسطیح اراضي 

 ١1/5عملیات تسطیح اراضي به  گیري گرديد که بعد از

از نظر آماري اين  ويافت  افزايشدسي زيمنس بر متر 

از عملیات تسطیح  پیشخاک  pH .دار بودمعني افزايش

ت تسطیح اراضي عملیا بعد از 5٣/1 به 0٣/1از  اراضي

 دار بود.معني کاهشاين  ويافت  کاهش

 نتايج مربوط به تاثیر تسطیح اراضي بر توزيع

 (0)ذرات خاک )رس، سیلت و شن( در جدول  اندازه

ذرات خاک )رس، اندازه توزيع . نشان داده شده است

سیلت و شن( تحت تاثیر عملیات تسطیح اراضي قرار 

 .دار نبودمعني آماري از نظرتفاوت آنها نگرفته است و 

پیش از عملیات درصد  ١٣/1از خاک  میزان کربن آلي

عملیات تسطیح  بعد ازدرصد  01/1به تسطیح اراضي 

 کاهش .دار بودتفاوت آنها معنيو  يافت کاهشاراضي 

اراضي  غیر اصولي نتیجه تسطیح درنسبي کربن آلي 

-خاک سطحي مرغوب براي جاده و استفاده از شالیزاري

باشد که اين امر بیانگر کاهش نسبي ي و مرزبندي ميساز

کیفیت خاک در نتیجه اجراي غلط طرح توسط مجريان و 

 باشد.پیمانكاران طرح مي
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نتايج مربوط به تاثیر تسطیح اراضي بر سطح 

آزمون عناصر کم مصرف خاک شامل آهن، منگنز، روي و 

نشان داده شده است.  (٣)جدول و  (0) در شكل مس

دهد، در اين پالت اين نتايج نشان مي ر کههمانطو

سطح آزمون عناصر کم نیز  زياد( )جابجائي خاک به میزان

تحت تاثیر عملیات تسطیح اراضي قرار  مصرف خاک

 .دندر يک کالس قرار گرفت نگرفته و از نظر آماري

 

 گيرينتيجه

با توجه به نتايج تحقیق حاضر و مقايسه آن با 

توان نتیجه گرفت که فسفر و محققین مي ديگرنتايج 

 قات،یاين تحق در اليه سطحي خاک در پتاسیم موجود

طي  وط به باقي مانده کودهاي مصرف شدهبعمدتا مر

با کم شدن ضخامت  باشد کهسالیان متمادي و طوالني مي

برگیرنده  دراليه سطحي خاک، اليه سطحي جديد 

در اين  کمتري از اين عناصر خواهد شد. هايغلظت

نتیجه تسطیح غیر  درنسبي کربن آلي  قیق کاهشتح

خاک سطحي  و استفاده از اراضي شالیزاري اصولي

باشد که اين امر سازي و مرزبندي ميمرغوب براي جاده

بیانگر کاهش نسبي کیفیت خاک در نتیجه اجراي غلط 

 .باشدطرح توسط مجريان و پیمانكاران طرح مي

 

 ترویجی پيشنهادهاي

سازي ه اجراي طرح يكپارچهپايلوت اولیدر 

-اراضي با هدايت کارشناسان ژاپني و در قالب همكاري

سابق و مرکز  ژاپن )موسسه کاپیک-هاي دوجانبه ايران

در  1011ترويج و توسعه تكنولوژي هراز( در سال  فعلي

اليه  ، ابتداانجام شدروستاي سوته شهرستان فريدونكنار 

ضي بصورت خاک سطحي توسط ماشین آالت تسطیح ارا

پايان عملیات  گرديد. بعد ازجداگانه جمع آوري و دپو مي

، احداث نهرهاي بین سازي اراضي شامل مرزبندييكپارچه

داخل هريک از قطعات  سازي، تسطیح نهاييمزارع و جاده

به محل  دوبارهخاک سطحي دپو شده  سرانجام و انجام

. اين امر موجب حفظ کیفیت خاک شدنداصلي منتقل 

 دوباره و خاک ارزشمند سطحي اجراي طرح شده محل

رسد مجريان و . در حالي که به نظر ميشدمياستفاده 

پیمانكاران فعلي طرح يكپارچه سازي اراضي شالیزاري 

الي  15 ،اين طرحبدون توجه به اصول و پروتكل اولیه 

کیفیت بسیار که  خاک سطحي اراضياز  ي مترسانت 05

سازي بین جادهمرزبندي و براي است را  بااليي برخوردار

 شودميتوصیه  از اين رو .کنندمزارع استفاده مي

سازي توسط مجريان اجراي پروژه يكپارچه کارفرمايان در

)پیمانكاران( نظارت بیشتري بعمل آورده و با تهیه آزمون 

انگاري و يا امكان سهل و بعد از اجراي طرح، پیشخاک 

 را به حداقل برسانند تخلف

 

 پاسگزاريس

پژوهشي خاص سازمان  اعتبار با یققتح اين

-١5501 شماره مصوبجهاد کشاورزي مازندران و با 

کشاورزي  ترويج و تحقیقات، آموزش سازمان ٣5-5٣-15

سازمان  تامین اعنبار انجام شده است که بدين وسیله از

و مساعي موسسه تحقیقات  جهاد کشاورزي مازندران

 بخش و اجراي آن در در تصويب پروژه خاک و آب

 کشاورزي تحقیقات و آموزش مرکز خاک و آب تحقیقات

 .شودمازندران تشكر مي استان طبیعي منابع و

 

 فهرست منابع
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Abstract 

This study was carried out to investigate and monitor variations in soil 

characteristics as a result of a paddy field consolidation project executed in 

Mavaremkola, Ghaemshahr City, Mazandaran. For this purpose, soil characteristics 

were evaluated before and after the consolidation project in two large plots: Plot 1, 

where soil was displaced at a low to moderate rate, and Plot 2, where soil was 

displaced at a high rate. Meshes 10×10 m were created along the longitudinal axes 

of the plots from which samples of the composite soil were collected before and 

after land leveling operations to determine their physico-chemical characteristics 

according to the standard methods recommended by Soil & Water Research 

Institute (Iran). Results revealed changes in certain soil characteristics as a result of 

the land leveling operations such that significant reductions were observed in 

phosphorus and potassium contents of the soil from Plot 1 (with low to moderate 

soil displacement) but none in that from Plot 2 (with high soil displacement). The 

operations were found to induce significant decreases in soil organic content in both 

plots. This is while soil EC increased and pH decreased in both plots but trace 

micronutrients such as iron, manganese, zinc, and copper in either plot remained 

unaffected as a result of land leveling operations. The relative reduction in organic 

carbon observed in this study was attributed to the non-standard land leveling of 

paddy fields and the use of high-quality topsoil for making access roads and plot 

borders, indicating that the consolidation project led to a relative decline in soil 

quality. 
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