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ABSTRACT
Land leveling is a conservation solution to create a uniform slope to integrate, facilitate irrigation and drainage
of paddy lands. Despite the positive effects of land leveling, it destroys the physical properties of the soil. The
purpose of this study was to investigate the impact of land leveling on the physical characteristics of the soil.
This work compares traditional and leveled lands, Balagafsheh and Limuchah areas, which have been leveled
for two and five years, respectively. A total of 80 samples were taken, 20 soil samples from each traditional
and land leveled plot in the two areas at depth of 0-20 cm by a grid method with dimensions of 20 by 20 meters.
Mean comparison was performed using an independent t-test and SPSS software. The results of comparing the
mean showed a significant increase in the percentage of clay, bulk density, penetration resistance in the leveled
lands of Limuchah, but in Balagafsheh area, the opposite results were observed. In general, the results indicated
changes due to land leveling, such as changes in particle size distribution, structure destruction, and soil
compaction without proper management after the implementation of the project, and the reversibility of soil
properties is not adjusted solely by relying on the role of the time factor.. Proper management practices such as
growing cover crops and returning them to the soil, such as the Balagafsheh area, can exploit the benefits of
the land consolidation plan and control the destructive effects of it.
Keywords: Soil Structure, Excavation, Rice Cultivation, Land Consolidation.
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بررسی اثرات تجهيز و نوسازی اراضی شاليزاری بر برخی ويژگی های فيزيکی خاک در منطقه لشت نشاء
2
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 .1گروه علوم خاک ،دانشکده علوم کشاورزی ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران.
 .2گروه مهندسی بیوسیستم ،دانشکده علوم کشاورزی ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران.
(تاریخ دریافت -1400/4/16 :تاریخ بازنگری -1400/5/22 :تاریخ تصویب)1400/6/8 :

چکيده
طرح تجهیز و نوسازی اراضی ،یک راهکار حفاظتی جهت ایجاد شیب یکنواخت جهت یکپارچهسازی ،تسهیل آبیاری و
زهکشی اراضی شالیزاری است .علیرغم اثرات مثبت این طرح موجب تخریب ویژگیهای فیزیکی خاک میشود .هدف این
پژوهش بررسی اثرات تجهیز و نوسازی اراضی بر ویژگیهای فیزیکی خاک میباشد ،این کار با مقایسه اراضی سنتی و تجهیز
شده ،دو منطقه باالگفشه و لیموچاه در منطقه لشت نشاء استان گیالن که به ترتیب دو و پنج سال است که از زمان تجهیز
و نوسازی آن گذشته است انجام شد .تعداد  20نمونه به روش شبکهای به ابعاد  20×20متر از عمق  0-20سانتیمتر از هر
زمین و در مجموع  80نمونه برداشته شد .درصد شن ،سیلت و رس ،جرم مخصوص ظاهری ،میانگین وزنی قطر خاکدانهها،
رطوبت اشباع خاک ،مقاومت فروروی و کربن آلی اندازه گیری شد .مقایسه میانگین با استفاده از آزمون  tنمونههای مستقل
و نرم افزار  SPSSانجام شد .نتایج مقایسه میانگین بیانگر افزایش معنی دار درصد رس ،جرم مخصوص ظاهری ،مقاومت
فروروی در اراضی تجهیز شده لیموچاه بود ،لیکن در منطقه باالگفشه نتایج عکس آن مشاهده شد .به طورکلی نتایج بیانگر
آن بود که تغییرات ناشی از تجهیز و نوسازی اراضی مانند تغییر توزیع اندازه ذرات ،تخریب ساختمان و تراکم خاک بدون
اعمال مدیریت مناسب پس از اجرای طرح و تنها با تکیه بر نقش عامل زمان به برگشتپذیری ویژگیهای خاک تعدیل
نمیگردد .اعمال مدیریت مناسب مانند کشت گیاهان پوششی و بازگرداندن آن به خاک مانند منطقه باالگفشه میتواند
موجب بهرهبرداری از منافع طرح یکپارچهسازی اراضی شود و اثرات مخرب حاصل از آن را هم کنترل کند.
واژههای کليدی :ساختمان خاک ،خاکبرداری ،کشت برنج ،یکپارچهسازی اراضی.

مقدمه
برنج با سطح زیر کشت بیش از  630هزار هکتار که عمدتا در
استانهای گیالن و مازندران کشت میشود ،یکی از محصوالت
زراعی مهم ایران است .امروزه با توجه به رشد جمعیت ،کاهش
اراضی تحت کشت ،گسترش شهرها ،سختی کار کشاورزی،
هدررفت منابع ،بحران کمآبی ،کوچک ،پراکنده و ناهمواری اراضی
شالیزاری ،بشر اغلب به دنبال راه بهتری برای کشت این محصول
حیاتی بوده است ( Bouzarjomehri and Anzaei, 2012; Peter
et al., 2014; Su et al., 2014; Du et al., 2018; Zhou et al.,
.)2019

بنابراین جهت ایجاد یک شیب مالیم و یکنواخت ،برای
تسهیل در پخش آب آبیاری در مزارع برنج و ارتقاء کشاورزی
پایدار نیاز است یکپارچه سازی و تسطیح اراضی انجام شود
) .(Chen et al.‚ 2018همچنین یکپارچهسازی و تسطیح اراضی
باعث بزرگ شدن کرتها (با از بین بردن مرز زمینها) ،افزایش
سطح زیرکشت ،بهبود مدیریت مکانیزاسیون ،جلوگیری از ایجاد
* نویسنده مسئول:
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رواناب و فرسایش سطحی (با ایجاد شیب مالیم  0-0/2درصد)،
ایجاد کانالهای آبیاری و زهکشی و احداث جادههای دسترسی
(که هزینه سوخت ،حمل و نقل و هدر رفت زمان را کاهش می-
دهد) میشود ( Sharifi et al., 2014; United Nation FAO,
.(Jat et al.‚ 2009 ;2019; KesiciBahara and Kirmikil, 2021
تجهیز و نوسازی اراضی اگرچه یک اقدام حفاظتی است لیکن
عالوه بر اثرات مثبتی که به همراه دارد ،بهطور جدی موجب تغییر
تعادل خاک شده و این زمانی جدیتر میشود که سطح خاک
تحت تاثیر قرار گیرد ).(Sharma et al., 2017
 )2003) Brye et al.طی بررسی ویژگیهای فیزیکی خاک-
های شرق آرکانزاس دریافتند که این عملیات ،مقدار سیلت را
بهطور معنیداری کاهش داد .درتحقیقی دیگر ،در مناطق پست
ریوگراندوسول برزیل ،جرم مخصوص ظاهری و رس معلق افزایش
و تخلخل کل ،منافذ میکرو و ماکرو و آب قابل دسترس ،میانگین
وزنی قطر خاکدانهها در عمق  0-20سانتی متر کاهش یافت
( .)Jose et al., 2014در بررسی تغییرات ویژگیهای خاک اراضی
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تجهیز شده واقع در شانکسی چین ،که طی شش دوره از سال
 2008تا  2013تجهیز شده بودند ،نتایج نشان داد پس از گذشت
زمان سه سال تجهیز و نوسازی موجب نوساناتی در مقدار مادهآلی
شد ،لیکن بعد از چهار سال این ویژگیها بهطور معنیدار افزایش
یافتند .پس از گذشت شش سال از اجرای عملیات ،جرم مخصوص
ظاهری ،مقدار رس ،و ماده آلی افزایش یافت ( Zhang et al.,
.)2016
در پژوهشی دیگر افزایش معنیدار جرم مخصوص ظاهری
و مقدار رس وکاهش معنیدار درصد رطوبت ،ماده آلی و سیلت
در خاکهای تجهیز شده نسبت به خاکهای تجهیز نشده مشاهده
شد .تجهیز و نوسازی اراضی مقدار رس ،سیلت و شن را تغییر داد،
لیکن این تغییرات منجر به تغییر بافت خاک نشد (Farmanullah
).khan et al., 2007
دیونی و همکاران ( ،)Dioni et al., 2016بیان کردند جرم

مواد و روشها

مخصوص ظاهری و ماده آلی دو پارامتری هستند که حساسیت
بیشتری به عملیات تجهیز و نوسازی اراضی دارند .در پژوهشی
افزودن کمپوست ،آب قابل استفاده را در هر دو اراضی سنتی و
تجهیزشده بهبود داد لیکن این بهبود در اراضی تجهیز شده
نسبت به اراضی سنتی کمتر بود ).(Ramos, 2017
در استان گیالن برای اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی
ابتدا نقشه راهها و کانالها طراحی و اجرا می گردد و بهوسیله
بولدوزر تسطیح انجام میشود .پس از مرز بندی و آبگیری زمین،
با رتیواتور و ماله عملیات همگن سازی انجام میشود .درنهایت
کشاورز شروع به عملیات کاشت میکند .اما در کشورهای
پیشرفته مانند چین ابتدا خاک سطحی را کنار گذاشته و پس از
مسطح سازی همان خاک سطحی را به سطح زمین برمیگردانند
).(Li et al., 2018
بر این اساس ،تحقیق حاضر بهمنظور بررسی تغییرات
ویژگیهای خاک بهواسطهی اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی
شالیزاری انجام شده است .ضرورت انجام این تحقیق به اهمیت
این طرح مربوط میشود که از سالها پیش در استانهای شمالی
کشور به خصوص مناطقی از استان گیالن و مازندران در سطوح
وسیع به اجرا در آمده است و هر ساله نیز در حال اجرا میباشد.
از این رو بررسی تاثیر این اقدامات بر ویژگیهای خاک ،به

این تحقیق با هدف بررسی اثر تجهیز و نوسازی اراضی و گذشت
زمان ،بر تغییرات و برگشتپذیری برخی ویژگیهای خاک انجام
شد .به این منظور دو منطقه باالگفشه و لیموچاه واقع درشهرستان
لشتنشاء در استان گیالن ،بهترتیب دو و پنج سال است که
عملیات تجهیز و نوسازی در آنها اجرا شده ،انتخاب شدند .در هر
منطقه از دو نوع زمین سنتی (تجهیز نشده) و تجهیز شده مجاور
یکدیگر نمونه برداری شد .تیمارها شامل  :BLزمین باالگفشه
تجهیزشده :BT ،زمین باالگفشه سنتی :LL ،زمین لیموچاه تجهیز
شده و  :LTزمین لیموچاه سنتی میباشند.
بعد از برداشت برنج ،از هر دو منطقه باالگفشه و لیموچاه،
در هریک از اراضی سنتی و تجهیز شده واقع در آن مناطق ،تعداد
 20نمونه خاک از عمق  0-20سانتیمتر به روش شبکهای با ابعاد
 20×20متر (نمونه برداری از مرکز هر شبکه) انجام شد .در
مجموع 80نمونه به آزمایشگاه منتقل شد بخشی از نمونهها پس
از هوا خشک شدن و عبور از الک دو میلیمتری ( 10مش) تحت
آزمایشهای فیزیکی قرار گرفت .جهت انجام آزمایشهایی
همچون پایداری خاکدانه ،نمونه دستنخورده کنار گذاشته شد.
آزمایشها شامل :توزیع اندازه ذرات اولیه خاک (هیدرومتر به
روش قرائت کامل هیدرومتر در زمانهای  30ثانیه
 390، 180،120،60،30،3،1دقیقه و  24ساعت) بر اساس قانون
استوکز (  ،)Gee and Bauder‚ 1986جرم مخصوص ظاهری به
روش کلوخه و پارافین ( ، )Page et al., 1982میانگین وزنی قطر
خاکدانهها به روش الک تر ) ،(page et al., 1982رطوبت اشباع
خاک در آزمایشگاه به روش تهیه گل اشباع ( Famiglietti et al.,
 )1998انجام شد .مقاومت فروروی در محل نمونهبرداری با
استفاده از دستگاه فروسنج مخروطی یا پنترومتر اندازه گیری شد
( .)Klute and Dirksen, 1986الزمه مقایسه میانگین مقاومت
فروروی ،همسان سازی اثر رطوبت در دو شالیزار سنتی و تجهیز
شده در هر منطقه بود که این کار با استفاده از روش میلک و
همکاران ( )Mielke et al., 1994انجام شد .برای بررسی و تحلیل
دادهها ،از روش تجزیه و تحلیل آماری در قالب مقایسه میانگین
دادهها با آزمون  ،Independent T- Testبوسیله نرم افزار SPSS
در سطح پنج درصد استفاده شد.

آشکارسازی مزایای این طرح بر کشاورزان و شناسایی و رفع

يافتهها

مشکالت موجود کمک بسیاری مینماید .این پژوهش با هدف

توزيع اندازه ذرات خاک

ارزیابی اثرات تجهیز و نوسازی اراضی در طی زمان ،بر برخی از

بافت خاک از خصوصیات پایا در خاک است که معموال تغییر نمی
کند ،اما در عملیات تسطیح اراضی در برخی مواقع با جابجایی
خاک سطحی و عمقی امکان تغییر بافت خاک وجود دارد.

ویژگیهای فیزیکی خاک در مقایسه با اراضی سنتی انجام شد.
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نتایج مقایسه میانگین درصد شن ،سیلت و رس در شکل
 ،1نشان داده شده است .در منطقه باالگفشه تجهیز و نوسازی
اراضی موجب کاهش معنی دار ( )p < 0.05درصد رس و افزایش
معنی دار درصد سیلت و شن ( )p < 0.01و در منطقه لیموچاه
موجب کاهش معنیدار درصد شن و افزایش درصد سیلت و رس
در سطح معنیداری ( )P < 0.01شد .بافت خاک در منطقه باال
گفشه از رس به لوم رسی تغییر کرده ولی در لیموچاه لوم سیلتی
رسی باقی ماند .افزایش ذرات شن و سیلت در منطقه باالگفشه و
ذرات رس در منطقه لیموچاه در نتیجه تجهیز و نوسازی اراضی
ممکن است مربوط به حجم جابهجایی خاک اعم از خاکبرداری و
خاکریزی و همچنین نمایان شدن خاک زیر سطحی در دو منطقه
متفاوت نسبت داد که توسط محققان دیگری هم بیان شده است
).(Sharifi et al., 2014;Joes et al., 2014; Brye et al., 2006

در پژوهشی طی بررسی اثر تجهیز و نوسازی اراضی در سه منطقه
باال دست ،میانی و پایین دست ،در نتیجه تجهیز و نوسازی اراضی
رس موجود در الیه های پایینی خاک در سطح خاک پدیدار شده
و بافت خاک سنگینتر شد .آنها علت را جابجا شدن خاک در
هنگام عملیات تسطیح و یکپارچه سازی بیان کردند .همچنین به
علت حرکت ذرات معدنی رس و سیلت در اثر جریان آب و
فرسایش خاک از باال دست بافت در مناطق باالدست ،سبکتر و
لومی شنی و در مناطق پاییندست با بافت لومی رسی بودند
( .)Aghabeigi et al., 2018در پژوهشی دیگر اثر چند نوع
عملیات تسطیح را باهم مقایسه کردند ،مقدار رس و سیلت در
تیمار زمین تجهیزو نوسازی شده بیشتر از نقاط شاهد بود اما این
افزایش بین نقاط خاکبرداری و خاکریزی شده و نقاط شاهد
تفاوت معنیداری نداشت ).)Li et al., 2018
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جرم مخصوص ظاهری

 )et al., 2016; Sharifi et al., 2014نیز افزایش جرم مخصوص
ظاهری تحت تاثیر تجهیز و نوسازی را بیان کردند .در پژوهشی
بیان شد افزایش جرم مخصوص ظاهری پس از اولین دوره آبگیری
بیشتر افزایش داشت ( .)Wilson et al., 2020همچنین خوزه و
همکاران ( ،)Joes et al., 2014طی تحقیقی مشاهده نمودند که
در مزارع شالیزاری با تردد ماشینهای کشاورزی به علت کاهش
منافذ خاک ،جرم مخصوص ظاهری افزایش پیدا میکند .محققان
بر این باورند با اعمال مدیریت های متفاوت خاک میتوان به نتایج
متفاوتی از جرم مخصوص ظاهری دست یافت (Haj Abbasi et

نتایج مقایسه میانگین جرم مخصوص ظاهری اراضی سنتی و
تجهیز شده تحت تاثیر عملیات تجهیز و نوسازی ،درمنطقه
باالگفشه و لیموچاه بهترتیب کاهش و افزایش معنیداری ( < P
 )0.01یافت .میانگین جرم مخصوص ظاهری بهترتیب در اراضی
سنتی و تجهیز شده باالگفشه  1/61و  1/46گرم برسانتیمتر
مکعب و در اراضی سنتی و تجهیز شده لیموچاه  1/45و 1/47
گرم بر سانتیمتر مکعب بود (شکل  .)2علت افزایش جرم
مخصوص ظاهری در اراضی تجهیز شده لیموچاه را میتوان تحت
تاثیر عملیات خاکبرداری و باال آمدن خاک تحتاالرض با تراکم
باالتر و ماده آلی کمتر و فشردهتر دانست .افزایش جرم مخصوص
ظاهری در الیه های پایینتر در نتیجه استفاده مکرر از ماشینهای
کشاورزی ،کمبود مواد آلی ،تراکم و افزایش مقاومت به نفوذ نیز
طی تحقیقاتی نشان داده شده است ) .(Kral et al., 2013محققان
دیگری از قبیل دیونی و همکاران و شریفی و همکاران ( Dioni

).al., 2007

از این رو میتوان اظهار داشت یکی از علل کاهش معنی
دار جرم مخصوص ظاهری در اراضی تجهیز شده باالگفشه ،بیشتر
بودن ماده آلی تحت تاثیر کشت گیاه پوششی شبدر (کود سبز)
بین زمان برداشت تا کاشت مجدد برنج و برگرداندن آن به خاک
است.
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شکل  -2مقايسه جرم مخصوص ظاهری خاک در اراضی شاليزاری مناطق مورد مطالعه
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ميانگين وزنیقطر خاکدانهها

نتایج مقایسه میانگین برای میانگین وزنی قطر خاکدانهها در
اراضی سنتی و تجهیز شده باالگفشه و لیموچاه در شکل  3نشان
داده شده است .میانگین وزنی قطر خاکدانهها در هر دو منطقه
کاهش معنیدار ( )p < 0.05داشته است .میانگین وزنی قطر
خاکدانهها در اراضی سنتی و تجهیزشده باالگفشه به ترتیب 1/37
و  1/32میلیمتر و در اراضی سنتی و تجهیزشده لیمو چاه به-
ترتیب  1/51و  1/37میلیمتر بدست آمد .با وجود باالتر بودن
درصد ماده آلی در اراضی تجهیز شده باالگفشه و باالتر بودن
درصد رس در اراضی تجهیزشده لیموچاه که از طریق افزایش
نیروی پیوستگی خاکدانهها باعث پایداری خاکدانهها میشود
( ،)Blanco and Lal, 2007میانگین وزنی قطر خاکدانهها در این
اراضی کاهش یافت .خوزه و همکاران ( )Joes et al., 2014هم

علت کاهش میانگین وزنی قطر خاکدانهها را پس از تجهیز و
نوسازی اراضی مخلوط شدن خاک و شکستن خاکدانههای بزرگ
دانستند .عالوه بر عملیات تجهیز و نوسازی بهم خوردگی خاک و
تراکم ناشی از عبور ماشینها کشاورزی که باعث تخریب
ساختمان خاک میشود ،عملیات گلخرابی جهت کاشت برنج باعث
شده در طول دو سال این ویژگی فیزیکی بهبود نیابد ( Sharma
.)and De Deta, 1986
رطوبت اشباع خاک

نتایج مقایسه میانگین رطوبت اشباع خاک در اراضی سنتی و
تجهیز شده در جدول  ،1نشان داده شده است .با توجه به شکل
 ،4رطوبت اشباع در منطقه لیموچاه بعد از تجهیز و نوسازی اراضی
کاهش معنیدار ( ،)P < 0.05داشته است .در باالگفشه تفاوت
معنیداری بین رطوبت اشباع اراضی سنتی و تجهیزشده مشاهده

 2378تحقيقات آب و خاک ايران ،دوره  ،52شماره  ،9آذر ( 1400علمی  -پژوهشی)

نشد .میانگین رطوبت اشباع خاک در اراضی سنتی و تجهیز شده
باالگفشه بهترتیب  79/76و  73/86درصد و در منطقه لیموچاه
 77/78و  72/03درصد بهدست آمده است .محققان علت کاهش
رطوبت اشباع خاک تحت تاثیر تجهیز و نوسازی اراضی را به تغییر
در مقدار ماده آلی ،بافت ،ساختمان و تراکم خاک نسبت دادند
( .)Farmanullah Khan et al., 2007در پژوهشی مقادیر درصد

رطوبت اشباع و کربن آلی خاک در مزارع تسطیح شده و پایین-
دست ،بهترتیب  22و  44درصد بیشتر از مزارع سنتی بود که علت
را سنگینتر بودن بافت خاک در مناطق پایین دست بیان کردند.
آنها اظهار داشتند در اراضی تسطیح شده با درصد اشباع خاک
بیشتر امکان دستیابی به محصول برنج بیشتری وجود دارد
).)Aghabeigi et al., 2018
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) :)BLزمين باالگفشه تجهيزشده :)BT( ،زمين باالگفشه سنتی :)LL( ،زمين ليموچاه تجهيز شده  :)LT( ،زمين ليموچاه سنتی
جدول  -1مقايسه ميانگين درصدرطوبت اشباع در دو منطقه باالگفشه و ليموچاه
رطوبت اشباع (درصد)

منطقه

نوع اراضی

باالگفشه

سنتی
تجهیزشده

79/76
a
73/86

لیموچاه

سنتی
تجهیزشده

a

a

77/78
72/03

b

ميانگينهای حداقل يک حرف مشترک تفاوت معنی دار در سطح پنج درصد ندارند.

مقاومت فروروی خاک

نتایج مقایسه میانگین مقاومت فروروی در اراضی سنتی و تجهیز
شده باالگفشه و لیموچاه در شکل  5نشان داده شده است.
همانطور که مشاهده میشود بعد از عملیات تجهیز و نوسازی
مقاومت فروروی در باالگفشه کاهش معنیداری ()p < 0.01

داشت ،این در حالی بود که این عملیات در اراضی منطقه لیموچاه
اثر معنی داری نداشت .میانگین مقاومت فروروی در اراضی سنتی
و تجهیز شده باالگفشه به ترتیب  311/1و  191/18کیلو پاسکال
و در منطق لیموچاه  230/2و  476/4کیلو پاسکال بهدست آمده
است.
500
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شکل  -5مقايسه مقاومت فروروی خاک در اراضی شاليزاری مناطق مورد مطالعه
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بر اساس نظر محققان مهمترین عوامل تاثیرگذار بر مقاومت
فروروی اراضی زراعی ،جرم مخصوص ظاهری ،ماده آلی ،ساختمان
خاک و درصد رس میباشد ( .)Stock and Downes, 2008آن و
همکاران ( )An et al., 2010نیز بیان کردند که شکستن خاکدانه-
ها در اثر کمبود ماده آلی ،منجر به ایجاد سله و افزایش مقاومت
فروروی میشود .علت کاهش معنیدار مقاومت فروروی در اراضی
تجهیز شده منطقه باالگفشه را میتوان به افزایش ماده آلی در اثر
مدیریت کود سبز در اراضی تجهیز شده و جلوگیری از تشکیل
سله و تراکم در سطح خاک نسبت داد از طرفی بهمخوردگی خاک
بعد از عملیات تجهیز و نوسازی ،بهعلت مخلوط شدن و شل بودن
خاک باعث کاهش معنیداری این خصوصیت شده است ( Brye
.)et al., 2004

کوتاه مدت و کاهش باروری در نتیجه آن توسط پژوهشگران دیگر
نیز گزارش شده (.)Zhou et al., 2017

کربن آلی خاک

نتایج حاصل از مقایسهی درصد کربن آلی در اراضی سنتی و
تجهیزشده مناطق باالگفشه و لیموچاه ،درجدول  2نشانداده شده
است .اجرای طرح تجهیز و نوسازی موجب کاهش و افزایش
معنیدار ( )P < 0.01کربن آلی بهترتیب در لیموچاه و باالگفشه
شد .میانگین ماده آلی در اراضی سنتی و تجهیز شده باالگفشه به
ترتیب  1/93و  1/98درصد و در منطقه لیموچاه بهترتیب 1/83
و  0/99درصد بهدست آمد .علت کاهش ماده آلی برداشت خاک
سطحی و یا تخریب ساختمان آن ،بهبود زهکشی و در نتیجه
افزایش اکسیداسیون و تجزیه ماده آلی توسط برخی محققین بیان
شده است (.Brye et al., 2004; Shephered et al., 2001
; .)sharifi et al., 2014عالوه بر این از عوامل موثر که موجب
بهبود و افزایش مواد آلی میشود گذشت زمان است ( Zhang et
 )al., 2016از مهمترین دالیل افزایش کربن آلی در اراضی تجهیز
شده باالگفشه در مقایسه اراضی سنتی این منطقه کشت گیاه
شبدر و برگرداندن آن به خاک میباشد .کشت گیاهان پوششی
عالوه بر تثبیت نیتروژن و بهبود ساختمان خاک ،از طریق تولید
زیست توده موجب افزایش کربن آلی خاک و افزایش راندمان
مصرف آب ،کاهش تلفات خاک و مواد مغذی میشود ( Sainju
 .)et al., 2002اثر گیاهان پوششی در افزایش حاصلخیزی و
پایداری سیستمهای کشاورزی توسط جون و همکاران (Jeon et
) ،al., 2011هم بیان شده است .طی پژوهشی دیگر اثر هر یک از
عملیاتی که برای تسطیح زمین انجام میشود باهم و به طور
جداگانه با منطقه شاهد بر ماده آلی خاک مقایسه شد ،نتیجه این
پژوهش نشان داد به ترتیب کربن آلی از نقاط کنترل ،منطقه
خاکریزی شده ،خاکریزی در آبراهها و برش خاک سطحی کاهش
یافت  .Li et al., ) (2018کاهش ماده آلی بر اثر تسطیح زمین در

جدول  -2مقايسه ميانگين درصد کربن آلی در دو منطقه باالگفشه و
ليموچاه
منطقه
باالگفشه
لیموچاه

نوع اراضی
سنتی
تجهیزشده
سنتی
تجهیزشده

کربن آلی (درصد)
b1/94
a
1/98
a1/82
b
0/99

ميانگينهای حداقل يک حرف مشترک تفاوت معنی دار در سطح پنج درصد
ندارند.

نتيجهگيری
مدیریت پایدار منابع خاک ،تحت تاثیر عملیات تجهیز و نوسازی
اراضی به عوامل مختلقی از جمله بارندگی ،شیب ،مساحت زمین
تسطیح شده ،حجم خاک سطحی الیه برداری شده و سامانه
آبیاری و زهکشی بستگی دارد ( .)Zhong et al., 2020باتوجه به
نتایج این پژوهش گذشت زمان پنج سال در منطقه لیموچاه
موجب بهبود شرایط فیزیکی خاک این مناطق نشد و ویژگیهای
خاک در اراضی تجهیزشده در منطقه باالگفشه با سابقه دو سال
عملیات تجهیز و نوسازی در آن ،شرایط بهتری داشتند .بنابراین
میتوان گفت که پارامتر زمان به تنهایی موجب تعادل در ویژگی-
های تغییر یافته در نتیجه تجهیز و نوسازی اراضی نمیگردد.
زارعان در دو منطقه باالگفشه و لیموچاه از عملکرد محصول در
اراضی تجهیز شده و شرایط خاک ناراضی بودند و این نارضایتی
در منطقه لیموچاه بیشتر بود .از آنجایی که تجهیز و نوسازی
اراضی نیاز به مصرف کود در اراضی تجهیز شده را به منظور حفظ
عملکرد در سالهای ابتدایی پس از اجرای عملیات افزایش می-
دهد مدیریت کود آلی شبدر و بازگرداندن آن به خاک در برگشت
پذیری ویژگیهای خاک بسیار موثر واقع شده است ،بطوریکه میتوان
گفت کشت گیاه پوششی و بازگرداندن آن به خاک نقش موثرتری
نسبت به پارامتر زمان بر برگشت پذیری ویژگیهای خاک دارد .در
نتیجه در ابتدا تجهیز و نوسازی اصولی سپس اعمال مدیریتی مناسب
و پایدار میتواند موجب ترمیم و نوسازی خاک های شالیزاری تسطیح
شده گردد .همچنین پیشنهاد می شود در عملیات تجهیز و نوسازی
ابتدا خاک سطحی را کنار گذاشته و پس از اتمام عملیات همان خاک
سطحی به سطح زمین برگردانده شود.

سپاسگزاری
از خانم مهندس یزدانی در جهاد کشاورزی بخش لشت نشاء و
آقای مهندس شعبانی دانشجوی دکتری دانشگاه گیالن برای
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