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 .1دانشآموخته دکتری آبخیزداری ،دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 .2دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 .3استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 .4دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
(تاريخ دريافت  – 1334/11/24 :تاريخ تصويب )1335/5/12 :

چکيده
نوارهای حائل گیاهی شامل گیاهی خاص میباشند که جريان رواناب قبل از ورود به آبراههها از آنها عبور مینمايد و اين
موجب کاهش حجم و آاليندههای موجود در رواناب توسط نفوذ ،جذب و انباشت رسوب میگردند .تحقیق حاضر با هدف
ارزيابی و مقايسه تأثیر گیاه وتیور و چمن بومی منطقه ساری (مازندران) و همچنین ترکیب دو گونه مذکور بر کارايی
نوارهای حائل گیاهی در کاهش آاليندههای آبهای سطحی شامل رسوب ،نیترات و فسفات به انجام رسید .اين پژوهش
با استفاده از کرتهای آزمايشی  1×11متر و تولید رواناب مصنوعی با دبی  1/55لیتر بر ثانیه طی يک سال به انجام
رسید .نوارهای حائل گیاهی استفادهشده در اين تحقیق حجم رواناب را  ،35-31%غلظت رسوب را  ،42-34%غلظت
نیترات را  35-88%و غلظت فسفات را  28-35%کاهش دادند که کلیه مقادير حداکثر مربوط به تیمار وتیور-چمن بود .با
توجه به نتايج بهدستآمده از اين تحقیق میتوان اشاره نمود که گیاه وتیور کارايی بسیار بااليی در کاهش و کنترل
آاليندههای موجود در رواناب را داراست اما به دلیل احتمال ايجاد جريانهای متمرکز در فواصل موجود میان بوتههای
اين گونه گیاهی ،استفاده از يک نوار گیاهی مقاوم و سازگار با اقلیم منطقه و با تراکم ،يکنواختی و درصد سطح پوشش
مشابه چمن بهمنظور يکنواخت و ورقهای نمودن جريان و درنتیجه افزايش کارايی نوار حائل گیاهی در کاهش حجم
رواناب و آاليندههای موجود در آن پیش از ورود به آبهای سطحی توصیه میگردد .همچنین برداشت و کوتاه نمودن
دورهای گیاه بهعنوان راهکاری مؤثر بهمنظور مقابله با تجمع تدريجی مواد مغذی و رسوب در نوارهای حائل گیاهی و
درنتیجه آلوده شدن رواناب عبوری از اين نوارها ارائه گرديد.
واژههای کليدی :وتیور ،کرتهای آزمايشی ،نیترات ،فسفات ،غلظت رسوب.

مقدمه

*

آلودگی آب در دهههای اخیر به يک تهديد جدی و در حال
گسترش برای جامعه انسانی و اکوسیستمهای طبیعی تبديل
شده است بهطوریکه برای مثال هرساله  25میلیون نفر در
کشورهای فقیر در اثر آلودگی آب از بین میروند .اين موضوع
ضرورت مبارزه با آلودگی سیستمهای آبی را افزايش میدهد ( Bu
 .)et al., 2010فرسايش خاک و رسوبگذاری نیز يکی از
معضالت اصلی در بیشتر حوزههای آبخیز ايران میباشد که
تولید رسوب ناشی از آن در حوزهها از محدوديتهای اساسی در
دستیابی به توسعه پايدار بوده ( ،)Gholami, 2007فرسايش
نهتنها خاک را از بین میبرد ،بلکه با ايجاد رسوب مواد در آبراهه
سبب مسدود شدن آنها و پر کردن مخازن سدها میشود
* نويسنده مسئول ataollah.kavian@yahoo.com :

( .)Gvancheng, 2004بهترين روشهای مديريت (،)BMPs
رويکردی بسیار شايع در کاهش اثرات مخرب روانابهای
سطحی میباشند و يکی از راهکارهای مؤثر -بهترين روشهای
مديريت -در کاهش آلودگی در آبهای سطحی استفاده از
نوارهای حائل گیاهی است ( Lam et al, 2011; Hellberg et al,
 .)2008حائلهای گیاهی نوارهايی هستند که شامل انواع گیاهان
نظیر علفها ،درختان و درختچهها يا ترکیبی از آنها میباشند
که در پايیندست اراضی فرسايشپذير و کشاورزی و در کناره
رودخانهها تعبیه میگردند ( .)Dabney, 2003بهعبارتديگر،
نوارهای حائل گیاهی شامل گیاهی خاص میباشند که جريان
قبل از ورود به آبراههها از آنها عبور مینمايد و اين موجب
کاهش حجم رواناب ،آفتکشهای انباشتهشده و ديگر آالينده
های جريان توسط نفوذ ،جذب و انباشت رسوب میگردند ( Otto
( )et al., 2012; Yuan et al., 2009; Dunn et al., 2011شکل
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 .)1گیاه وتیور يک گیاه دائمی گرمسیری و بومی جنوب و
جنوب شرق آسیا است که بهطور طبیعی در اراضی پست و
مرتفع و در انواع خاکها میرويد .اين گیاه در هر آب و هوايی
میتواند زندگی کند و حتی در خشکسالیهای هندوستان هم

خود را توانا نشان داده است (شوشتريان و تهرانی فر،

.)1331

اين گیاه سريعالرشد است ،ارتفاع آن  51 – 151سانتیمتر و به
گستردگی  31سانتیمتر میباشد .ريشههای وتیور افشان ،بسیار
منشعب و حجیم بوده و تا عمق  2-4متر در خاک نفوذ میکنند
که اين امر در حفظ آبوخاک بسیار مؤثر است ( Iranian
 .)association for vetiver promotion, 2008تحقیقات و
آزمايشهايی که در چین انجامگرفته است نشان میدهد که
وتیور میتواند فسفر محلول را پس از  3هفته تا  %11و ازت
محلول را پس از  5هفته تا  %21کاهش دهد؛ و ظرفیت پاک
کردن ساالنه  231تن ازت و  15تن فسفر را در هکتار دارد
(.)Babalola et a., 2007
در گذشته پژوهشهای بسیاری در زمینه تأثیر نوارهای
حائل گیاهی بر کنترل کیفیت و کمیت رواناب صورت
پذيرفتهاند ( Norris, 1993; Delgado et al., 1995; Lee et al.,
2003; Patty et al., 1997; Golabi et al., 2005; Borina et
;al., 2005; Hay et al., 2006; Mankin et al., 2007
Duchemin & Hogue, 2009, Borin et al., 2010; Milan et
 )al., 2014که در برخی از آنها پژوهشگران تالش نمودهاند تا

يک دستورالعمل برای کاربرد نوارهای حائل گیاهی در کنترل
کیفیت آب تهیه نمايند و معتقدند که نزديک بودن نوار حائل به
منبع آلودگی نقش بسیار مهمی در کارايی آن دارد و ارزش مهم
نوارهای حائل گیاهی را نهفقط در مفید بودن آنها در کنترل
کیفیت آب بلکه در فوايد ديگر آن به جهت نگهداری منطقه
وسیعی از گیاهان طبیعی میدانند ( .)Norris, 1993برخی
محققین نیز پس از مرور اثربخشی نوارهای حائل گیاهی در
بهبود کیفیت آب اعالم نمودند که نوارهای حائل گیاهی قادر به
از بین بردن آاليندههای حاصل از فعالیتهای کشاورزی يا
آلودگی غیر نقطهای هستند ( Delgado, et al., 1995; Lee et
 )al., 2003; Patty et al., 1997درحالیکه خود خاک نیز
میتواند تا حدودی اين کاهش آلودگی را انجام دهد اما سیستم
ترکیب خاک با گیاه بهترين عملکرد را خواهد داشت ( Delgado
 )1997( Patty et al. .)et al., 2005طی انجام پژوهشی گزارش
نمودند که نوارهای علفی با طول  12 ،5و  18متر حجم رواناب
را از  43تا  33/3درصد ،مواد جامد معلق را از  88تا 111
درصد ،نیترات را از  44تا  111درصد و فسفر از  22تا 83
درصد کاهش دادند )2003( Lee et al. .معتقدند که ترکیبی از
گیاهان مختلف میتواند اثربخشی نوارهای حائل گیاهی را در

کاهش آلودگی رواناب افزايش دهد درحالیکه
( )2006يک آزمايش تجربی بهمنظور ارزيابی اثرات نوارهای
حائل گیاهی بر زدودن آاليندههايی نظیر رسوب ،مواد مغذی و
میکروارگانیسمهای تولیدشده از اراضی آبی و مراتع را به انجام
رساندند و اعالم نمودند که نوار فیلتر مورداستفاده اين تحقیق از
کارايی بااليی برخوردار نبوده است که اين میتواند به دلیل
حجم باالی رواناب ،شیب زياد و جريان کانالی بوده باشد.
 )2005( Borina et al.نیز نشان دادند که روانابی که از نوار
حائل گیاهی عبور نمیکند ،بیشتر تحت تأثیر مجموع بارندگی
است درحالیکه برای روانابی که از نوار حائل گیاهی عبور می
کند ،حداکثر شدت بارندگی نقش مهمتری ايفا مینمايد.
 )2005( Golabi et al.در گزارش نتايج تحقیق خود اعالم
نمودند که سیستم وتیور نهتنها در کنترل فرسايش مؤثر است
بلکه کیفیت رواناب را بهبود میبخشد)2007( Mankin et al. .
معتقدند که نوع گیاه مورداستفاده در نوار حائل اثر قابلتوجهی
بر از بین بردن آاليندهها دارد همانطور که Duchemin and
 )2009( Hogueتأثیر اولیه يک سیستم علف/درخت را بر فیلتر
کردن و زهکشی رواناب حاصل از يک مزرعه ذرت کوددهی شده
با کود مايع حیوانی مورد ارزيابی قراردادند و نشان دادند که نوار
علفی ،حجم رواناب را تا  ،%41مواد جامد معلق را تا  ،%88فسفر
کل را تا  %54و نیترات را تا  %33کاهش داد ،درصورتیکه
نوارهای علف-درخت حجم رواناب را تا  ،%35مواد جامد معلق را
تا  ،%85فسفر کل را تا  %85و نیترات را تا  %31کاهش دادند.
 )2010( Borin et al.مروری بر دادههای بهدستآمده از
تحقیقات انجامشده در دهههای گذشته در زمینه اجرای نوارهای
حائل گیاهی در منطقه ونتو ايتالیا داشتند و گزارش نمودند که
نوارهای حائل جوان رواناب کل را تا  ،%33هدررفت نیتروژن را
تا  %44و هدررفت فسفر را تا  %51در مقايسه با نواحی بدون
نوار حائل کاهش دادهاند .همچنین به اعتقاد ايشان يک نوار
حائل بالغ قادر است غلظت نیترات و نیتروژن و فسفر را تا
Hay et al.

 %111کاهش دهد )2012( Wang et al. .طی مطالعهای که
بر کاهش نیتروژن و نیترات توسط نوارهای حائل مرتعی و
درختی در منطقه آرمیدال استرالیا به انجام رساندند اعالم
نمودند که نوارهای حائل درختی و مرتعی تفاوت چندانی
در کاهش نیترات آبهای کمعمق و عمیق زيرزمینی نشان
ندادند اما نوارهای حائل مرتعی تأثیر بیشتری در کاهش
نیترات و نیتروژن روانابهای سطحی داشتندLambrechts .
 )2014( et al.,طی پژوهشی تأثیر رشد گیاه و مورفولوژی
آن را بر میزان کارايی نوارهای حائل گیاهی با استفاده از
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فلوم آزمايشی مورد بررسی قرار دادند که نتايج اين تحقیق
حاکی از افزايش پتانسیل تلهاندازی رسوب توسط نوار حائل
گیاهی پس از دو ماه رشد بود .همچنین بر اساس گزارش
محققین فوق ،رشد گیاه و توسعه آن مورفولوژی گیاه و
پتانسیل تلهاندازی رسوب توسط نوار حائل گیاهی را اصالح
نموده و بهبود بخشیده است .همچنین برخی ديگر از محققین

بنا بر گونههای گیاهی بومی منطقه ،متفاوت است .همچنین
مطالعه تأثیر سنین مختلف گیاه در کاهش آاليندهها ضروری
مینمايد .تحقیق حاضر با هدف ارزيابی تأثیر گونه گیاهی و
همچنین مرحله رشد آن بر کارايی نوارهای حائل گیاهی در
کاهش نیترات و فسفات موجود در آبهای سطحی به انجام
رسیده است.

با بررسی تأثیر نوارهای حائل گیاهی بر کاهش رواناب سطحی
اعالم نمودند که کارايی نوارهای حائل گیاهی بسیار تحت تأثیر
يکنواختی پوشش گیاهی اين نوارها خصوصاً در ابتدای کاشت
آنها است (Campo-Bescos et al. )Milan et al, 2014
( )2015نیز معتقدند که نصب حائلهای گیاهی متراکم در
اراضی فارياب مناطق آسیبپذير نیمهخشک میتواند در کاهش
اثرات مخرب کشاورزی و بهبود حفاظت محیطزيست مؤثر باشد
اما نبايستی به آن بهعنوان يک راهکار جايگزين نگاه کرد بلکه
بايد بهعنوان يک روش کنترل آلودگی تکمیلی در کنار ديگر
اقدامات خارج از عرصه مورد استفاده قرار گیرد.
همانطور که از تحقیقات انجامشده برمیآيد ،اثربخشی
نوارهای حائل گیاهی در کاهش آلودگی آبهای سطحی محرز
است اما گونههای گیاهی و نوع آاليندهها نیز در کارايی آنها
تأثیر زيادی دارند؛ بنابراين ،مطالعه اين نوارها در مناطق مختلف

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

عرصه اين تحقیق بخشی از اراضی کشاورزی ديم منطقه
میاندرود از توابع شهرستان ساری میباشد که در موقعیت
جغرافیايی  53درجه و  11دقیقهی طول شرقی و  35درجه
و  33دقیقه عرض شمالی در نیمکره شمالی قرارگرفته است
(شکل  .)1ارتفاع عرصه از سطح دريا  23متر و شیب دامنه
موردمطالعه  15درصد ،دارای جهت جغرافیايی شمالی-جنوبی
با خاک لوم رسی میباشد .مطابق آمار هواشناسی ايستگاه دشت
ناز ساری که در فاصله  5کیلومتری عرصه واقع شده است،
متوسط بارندگی ،درجه حرارت و رطوبت نسبی ساالنه منطقه به
ترتیب  883میلیمتر 18 ،درجه سانتیگراد و  %88میباشد
(.)Sadeghi Ravesh, 2011

شکل  .1موقعيت جغرافيايی منطقه مورد مطالعه

طراحی آزمايش

بهمنظور ارزيابی کارايی نوارهای حائل گیاهی با گونههای
مختلف گیاهی و مراحل مختلف رشد گیاه در از بین بردن و يا

کاهش آاليندههای مختلف موجود در رواناب ،از کرتهای
آزمايشی در قالب طرح آزمايشی بلوکهای کامل تصادفی
) )Randomized Complete Blocks Designاستفاده شد.
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تیمارهای مورد آزمايش در اين تحقیق به شرح زير میباشند
(شکل :)2
تیمار  :1وتیور گراس ،تیمار  :2چمن بومی ،تیمار :3
ترکیب وتیور گراس و چمن بومی ،تیمار  :4شاهد (بدون
پوشش)
در اين پژوهش  12کرت آزمايشی  11مترمربعی (11×1
متر) با شیب  %15که بهوسیله ورقهای گالوانیزه تا عمق 11
سانتیمتر از محیط اطراف جدا گشتند ،ايجاد و استفاده شد

( .)Lee et al., 1999; Kelarestaghi et al., 2008در انتهای
(پايین شیب) هر کرت نیز زهکشهايی تعبیه شدند که رواناب
خروجی را به يک مخزن  121لیتری موجود در انتهای هر کرت
انتقال میدادند .همچنین گیاهان مورد آزمايش در اواخر دیماه
 1333در کرتها کاشته شدند بهطوریکه سه متر از طول هر
کرت شامل گیاه مورد آزمايش بود و هفت متر باقیمانده بدون
پوشش بهمنظور تولید رواناب رها شد (شکل .)3

شکل  -6طراحی و نحوه قرار گرفتن کرتهای آزمايشی

شکل  -1نحوه آمادهسازی و قرار گرفتن گونههای گياهی مورد آزمايش در کرتهای آزمايشی

نمونهبرداری رواناب

نمونهبرداری از رواناب جمعآوریشده توسط مخزنهای موجود
در انتهای هر کرت از يک ماه پس از کاشت گونههای گیاهی
آغاز و بهصورت ماهانه تکرار شد بهطوریکه نمونهبرداری از
بهمنماه سال  1333آغاز و در دیماه سال  1334پايان يافت.
نمونهبرداری پس از تولید رواناب مصنوعی توسط پمپ با
دبی مشخص ( 1/55لیتر بر ثانیه) ،انجام گرديد .بهمنظور اندازه
گیری دقیق آاليندهها دو نمونه مجزا از آب جمعآوریشده در
مخازن برداشت شد که يک نمونه توسط ظروف  1/5لیتری و
بهمنظور اندازهگیری میزان رسوب و نمونه ديگر با استفاده از
ظروف  251میلیلیتری جهت اندازهگیری غلظت نیترات و

فسفات برداشت شدند .نمونههای  251میلیلیتری در يخ
نگهداری شده و سريعاً به آزمايشگاه انتقال داده شدند ( Lee et
( )al., 1999شکل .)4
اندازهگيری غلظت آاليندهها

با ارسال نمونههای آب برداشتشده به آزمايشگاه اداره آب
منطقهای شهرستان ساری میزان نیترات و فسفات آنها اندازه
گیری شد .همچنین بهمنظور اندازهگیری میزان رسوب موجود
در نمونههای آب ،ابتدا نمونهها توزين شدند و پس از آن در آون
به مدت  24ساعت تحت حرارت  115درجه سانتیگراد قرار
داده شدند تا آب موجود در نمونه بهطور کامل تبخیر گردد و در
پايان نمونه باقیمانده دوباره توزين شد تا وزن رسوب موجود در

صالح و همکاران :مطالعه ميدانی کارايی نوارهای حائل ...

نمونه به دست آيد (شکل  .)5رابطه ( )1میزان غلظت مواد جامد
معلق در نمونه آب را محاسبه مینمايد (:)Lee et al., 1999
M
رابطه ()1
TSS 
V
که در آن  Mوزن مواد جامد پس از خشککردن نمونه
(میلیگرم) و  Vحجم نمونه آب (لیتر) میباشد.
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کارايی نوارهای حائل گياهی در کاهش آاليندههای رواناب

کارايی نوارهای حائل گیاهی مورد آزمايش (تیمارها) در کاهش
آاليندههای موردنظر موجود در رواناب با استفاده از رابطه ()2
محاسبه شد (:)Lee et al., 1999

Pi
)  100
رابطه ()2
P1
که در آن  Tiکارايی تیمار  iبرای زدودن آالينده موردنظر
( Pi ،)%میزان غلظت آالينده موردنظر در نمونه آب تیمار  iو P1
میزان غلظت آالينده موردنظر در نمونه آب تیمار شاهد است.
Effectiven ess(Ti )  (1 

تجزيهوتحليل آماری

بهمنظور مقايسه عملکرد تیمارهای مختلف در کاهش آالينده
های موردمطالعه ،پس از جمعآوری دادهها و ايجاد پايگاه دادهای
در محیط  ،Excelآزمون نرمال بودن دادهها به روش
کلوموگروف-اسمیرنوف انجام شد .همچنین میانگین دادههای
اندازهگیری شده غلظت آاليندهها با استفاده از نرمافزار آماری
 SPSSنسخه  22مورد مقايسه و تجزيهوتحلیل آماری قرار
گرفت.

نتايج
غلظت رسوب

شکل  -8برداشت نمونههای آب جمعآوریشده در مخازن انتهای کرتهای
آزمايشی و انتقال آنها به آزمايشگاه

اندازهگيری ارتفاع و در صد سطح پوشش گياهان

بهمنظور تعیین تأثیر ارتفاع و درصد سطح پوشش گیاهان بر
کارايی نوارهای حائل گیاهی موردمطالعه ،پارامترهای مذکور در
طول دوره آزمايش و در زمان نمونهبرداری اندازهگیری شدند.

نتايج تجزيهوتحلیل آماری نشان داد که بین میانگین غلظت
رسوب تیمار شاهد و سه تیمار ديگر اختالف معنیدار در سطح
احتمال  %5وجود دارد .همانطور که جدول ( )1نشان میدهند
در کلیه ماههای نمونهبرداری ،تیمار شاهد بیشترين میانگین
غلظت رسوب را داراست اما در مورد کمترين میزان غلظت
رسوب که نشاندهنده عملکرد مناسب نوار حائل گیاهی است،
در ماههای اول ،ششم ،هفتم ،هشتم ،نهم ،دهم ،يازدهم و
دوازدهم تیمار وتیور ،ماه دوم تیمار چمن و ماههای سوم ،چهارم
و پنجم تیمار وتیور – چمن کمترين میزان غلظت رسوب را
نشان دادند.

جدول  -1مقادير ميانگين غلظت رسوب در چهار تيمار مورد بررسی در طول دوره آزمايش

ماه

بهمن 33

اسفند 33

فروردين 34

ارديبهشت  34خرداد 34

تیمار

تیر 34

مرداد 34

شهريور 34

مهر 34

آبان 34

آذر 34

دی 34

غلظت رسوب (میلیگرم در لیتر)

شاهد

322/45

311/35

288/55

231/28

213/53

115/23

118/45

235/55

182/55 138/85 253/51 414/12

وتیور

188/12

153/18

118/23

121/31

28/88

31/11

15/58

133/43

113/31 153/85

83/51

چمن

222/43

33/15

24/33

41/54

35/12

58/33

51/41

138/85

148/35 118/23 211/81 318/81

وتیور-چمن

213/28

88/11

13/44

23/13

12/82

51/81

41/28

148/33

118/88

نيترات

155/48 231/85

58/28
81/48
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مقايسه میانگین غلظت نیترات در تیمارهای مورد آزمايش نشان
داد که بین تیمار شاهد و سه تیمار مورد آزمايش ديگر تفاوت
معنیدار در سطح احتمال  %5وجود دارد و با توجه به جدول
( )2میتوان دريافت که حداکثر میزان غلظت نیترات در کلیه
ماههای نمونهبرداری متعلق به تیمار شاهد است درحالیکه
حداقل میانگین غلظت نیترات در ماههای اول ،ششم ،هشتم،
نهم ،دهم ،يازدهم و دوازدهم تیمار مربوط به تیمار وتیور ،در ماه
های دوم و چهارم متعلق به تیمار چمن و در ماههای سوم،
پنجم و هفتم مربوط به تیمار وتیور -چمن میباشد.

فسفات

با توجه به نتايج اندازهگیری غلظت فسفات (جدول  )3میتوان
دريافت که بیشترين میزان غلظت فسفات در کل دوره آزمايش
مربوط به تیمار شاهد میباشد .کمترين میانگین غلظت رسوب
نیز در ماههای اول ،ششم ،هفتم ،هشتم بهطور مشترک با تیمار
وتیور – چمن ،دهم ،يازدهم و دوازدهم در تیمار وتیور و در ماه
های دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم ،نهم و ماه هشتم بهصورت
مشترک با تیمار وتیور در تیمار وتیور  -چمن مشاهده شد.

جدول  -6مقادير ميانگين غلظت نيترات در چهار تيمار مورد بررسی در طول دوره آزمايش

بهمن  33اسفند 33

ماه

فروردين 34

ارديبهشت 34

تیمار

خرداد  34تیر  34مرداد  34شهريور  34مهر  34آبان  34آذر  34دی 34

غلظت نیترات (میلیگرم در لیتر)

شاهد

44/2

43/43

48/34

44/38

31/12

22/44

31/5

41/58

23/18 32/41 38/13 45/13

وتیور

28/83

25/13

23/53

13/52

8/15

4/25

5/31

11/88

15/21

15/48 14/25 18/58

چمن

32/81

22/15

11/15

15/53

8/13

11/58

13/55

13/88

35/12

21/83 24/53 28/38

وتیور-چمن

32/28

24/85

5/28

15/42

3/83

5/15

5/33

13/33

18/58 13/88 22/88 24/32

جدول  -1مقادير ميانگين غلظت فسفات در چهار تيمار مورد بررسی در طول دوره آزمايش

بهمن 33

اسفند 33

فروردين 34

ارديبهشت 34

خرداد 34

تیر 34

مرداد 34

شهريور 34

مهر 34

آبان 34

آذر 34

دی 34

ماه
غلظت فسفات (میلیگرم در لیتر)

تیمار
شاهد

1/31

1/13

1/43

1/31

1/88

1/54

1/53

1/82

1/85

1/53

1/55

1/52

وتیور

1/34

1/58

1/43

1/24

1/18

1/15

1/14

1/32

1/33

1/31

1/22

1/24

چمن

1/15

1/52

1/55

1/32

1/25

1/25

1/31

1/45

1/51

1/51

1/41

1/41

وتیور-چمن

1/11

1/44

1/18

1/18

1/11

1/11

1/18

1/32

1/31

1/35

1/31

1/31

رواناب

شکل ( )5نشاندهنده حداقل میزان کاهش حجم رواناب در
تیمار شاهد و بهترين عملکرد در کاهش میزان حجم رواناب در
تیمار چمن در ماههای اول ( ،)%35دوم ( ،)%85ششم ( )%31و
هشتم ( ،)%88تیمار وتیور – چمن در ماههای سوم (،)%85
چهارم ( ،)%35پنجم ( ،)%33هفتم ( ،)%31نهم ( )%83و
دوازدهم ( )%53و در تیمار وتیور در ماههای دهم ( )%53و
يازدهم ( )%55است و همانطور که مشاهده میشود بهترين
عملکرد در کل دوره متعلق به تیمار (وتیور-چمن) در ماه هفتم
میباشد.
در زمینه کاهش حجم رواناب ،نتايج نشاندهنده عملکرد
بهتر تیمار چمن در دو ماه اول پس از کاشت میباشند اما از ماه
سوم تا هشتم تیمارهای وتیور-چمن و چمن با اختالف ناچیزی
بیشترين کاهش حجم رواناب را موجب شدند .ازآنجاکه حداکثر

کارايی نوارهای حائل گیاهی در کنترل کیفیت و کمیت رواناب
زمانی حاصل میشود که جريان بهصورت ورقهای از آن عبور
نمايد ( )Hussein et l., 2007و از طرفی در کرت وتیور-چمن در
اين تحقیق ابتدا رواناب از نوار  1×1/5متری چمن و سپس از
نوار وتیور با اندازه مشابه عبور مینمود ،درنتیجه نوار وتیور-
چمن عملکرد بهتری از خود در کاهش حجم رواناب نشان داد
چراکه جريان با عبور از نوار چمن بهصورت ورقهای به نوار وتیور
رسیده و از تولید جريان متمرکز در بین بوتههای وتیور
جلوگیری بهعملآمده است تا نوار وتیور بتواند قابلیت خود در
افزايش نفوذپذيری خاک را هرچه بیشتر بروز دهد که Lee et
 )2003( al.نیز نتیجه مشابهی به دست آوردند .اين در حالی
است که از ماه نهم (مهرماه) تیمار چمن افت شديدی نشان داد
که از داليل آن میتوان به سردتر شدن هوا و شرايط نامناسب
جهت ادامه رشد اين گیاه و درنتیجه کاهش تراکم آن در

صالح و همکاران :مطالعه ميدانی کارايی نوارهای حائل ...

مساحت مورد آزمايش اشاره نمود .تیمار وتیور-چمن نیز به
دلیلی که ذکر شد در اين ماه افت نسبی در کاهش حجم رواناب
داشت که اين افت در ادامه افزوده گرديده و در اين هنگام تیمار
وتیور که تا ماه ششم يک روند صعودی و پس از آن يک روند
ثابت را در کاهش حجم رواناب نشان داده بود ،از ديگر تیمارها
پیشی گرفت و بهترين عملکرد را ارائه نمود .علت اين موضوع،
مقاومت باالی گیاه وتیور در شرايط آب و هوايی و فصول مختلف
سال و به خواب رفتن آن در فصل سرما میباشد که موجب
جلوگیری از کاهش تراکم گیاه میگردد .الزم به ذکر است که
در دوره زمانی مذکور ،تیمار وتیور-چمن هنوز عملکرد مناسبی
دارد و اختالف آن با تیمار وتیور ناچیز است .کلیه تیمارهای
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مورد آزمايش در سه ماه پايانی آزمايش افت عملکرد قابلتوجهی
در کاهش حجم رواناب نشان دادند که افزايش میزان بارندگی و
درنتیجه افزايش رطوبت خاک و کاهش نفوذپذيری آن ازجمله
داليل اين موضوع میباشند .نکته حائز اهمیت اينکه تیمار شاهد
که شامل خاک لخت بود نیز در کلیه ماههای آزمايش مقداری از
حجم رواناب را کاهش داد که اين نشاندهنده قابلیت خاک
بهتنهايی در کاهش حجم رواناب میباشد که اين نتیجه با نتايج
 )1995( Delgado et al.مطابقت دارد.
ارتفاع و درصد سطح پوشش گياهان

جداول ( )4و ( )5نتايج اندازهگیری ارتفاع و درصد سطح پوشش
گیاهان موردمطالعه را در طول دوره آزمايش نشان میدهند.

شکل  -2تغييرات ميزان کاهش حجم رواناب توسط نوارهای حائل گياهی مورد بررسی در طول دوره آزمايش
جدول  –8تغييرات ارتفاع گياهان موردمطالعه در طول دوره آزمايش

بهمن  33اسفند  33فروردين  34ارديبهشت  34خرداد  34تیر  34مرداد  34شهريور  34مهر  34آبان  34آذر  34دی 34
ماه
ارتفاع (سانتیمتر)

گیاه
چمن

3/2

3/3

3/5

3/5

3/5

3/5

3/5

3/5

3/5

3/5

3/5

3/5

وتیور

51

31

111

151

151

151

151

151

151

151

151

151

جدول  –2تغييرات درصد سطح پوشش گياهان موردمطالعه در طول دوره آزمايش

بهمن  33اسفند  33فروردين  34ارديبهشت  34خرداد  34تیر  34مرداد  34شهريور  34مهر  34آبان  34آذر  34دی 34
ماه
سطح پوشش (درصد)

گیاه
چمن

51

55

55

51

41

31

31

31

25

25

25

25

وتیور

31

55

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

کارايی نوارهای حائل گياهی
غلظت رسوب

در اين قسمت کارايی تیمارهای مختلف موردمطالعه در کاهش
غلظت رسوب در مقايسه با تیمار شاهد بررسی و مقايسه گرديده
اند .نتايج نشان داد که بهترين کارايی در ماههای اول (،)%42

ششم ( ،)%83هفتم ( ،)%85هشتم ( ،)%53نهم ( ،)%53دهم
( ،)%58يازدهم ( )%58و دوازدهم ( )%51متعلق به تیمار وتیور،
در ماههای دوم ( )%88و سوم ( )%31مربوط به تیمار چمن و در
ماههای سوم ( ،)%33چهارم ( )%31و پنجم ( )%34مربوط به
تیمار وتیور – چمن میباشد و در کل دوره نیز تیمار وتیور –
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چمن در ماه پنجم بهترين کارايی را ( )%34در کاهش غلظت
رسوب نشان داد (شکل  )5که در ادامه در اين مورد بحث خواهد
شد.
با توجه به نتايج محاسبه کارايی نوارهای حائل گیاهی
موردمطالعه در اين تحقیق در کاهش غلظت رسوب میتوان
دريافت که تیمار چمن از ماه دوم تا چهارم عملکرد قابلتوجهی
در کاهش غلظت رسوب نشان داده است که دلیل آن رشد
سريعتر گیاه چمن نسبت به گیاه وتیور میباشد (جداول  4و )5
درحالیکه از ماه سوم به بعد و با رشد گیاه وتیور و افزايش
تراکم ساقه و قابلیت قابلتوجه اين گیاه در نگهداشت رسوب
( )Golabi et al., 2005کارايی بهتری برای تیمار وتیور-چمن با
اختالف ناچیزی نسبت به تیمار چمن محاسبه گرديد .باگذشت
زمان رشد بیشتر وتیور و افزايش تراکم ساقه ،اين گیاه از ماه
پنجم توانايی خود در نگهداشت رسوب را نشان داد بهطوریکه
از ماه ششم به بعد تیمار وتیور عملکرد بسیار بهتری از دو تیمار
ديگر در کاهش غلظت رسوب نشان داد .افتی که از ماه پنجم در
کارايی تیمار چمن مشاهده میشود احتماالً ابتدا به دلیل کاهش

کیفیت و درصد پوشش گیاه (جدول  )5اين گیاه به دلیل برخی
عوامل خارجی پیشبینینشده مانند چرای دام (که البته هیچ
آسیبی توسط دام به گیاه وتیور وارد نشده بود) و سپس کاهش
دما از ماه هشتم به بعد و درنتیجه عدم وجود شرايط مناسب
برای رشد چمن میباشد .در پنج ماه پايانی آزمايش شاهد افت
کارايی کلیه تیمارها در کاهش غلظت رسوب میباشیم که تجمع
رسوب در نوارها باگذشت زمان دلیل اين موضوع میباشد.
نيترات

همانطور که شکل ( )8نشان میدهد باالترين کارايی در کاهش
غلظت نیترات در ماههای اول ( ،)%35ششم ( ،)%81هشتم
( ،)%81نهم ( ،)%54دهم ( ،)%51يازدهم ( )%55و دوازدهم
( )%48مربوط به تیمار وتیور ،در ماههای دوم ( )%43و چهارم
( )%55متعلق به تیمار چمن و در ماههای سوم ( ،)%88پنجم
( )%88و هفتم ( )%81مربوط به تیمار وتیور – چمن است .در
اين بخش نیز بهترين عملکرد ( )%88در طول دوره آزمايش
مربوط به وتیور – چمن در ماه پنجم میباشد.

شکل  -6تغييرات کارايی نوارهای حائل گياهی مورد بررسی در کاهش غلظت رسوب در طول دوره آزمايش

شکل  -2تغييرات کارايی نوارهای حائل گياهی مورد بررسی در کاهش غلظت نيترات در طول دوره آزمايش

بررسی نتايج غلظت نیترات نیز روندی تقريب ًا مشابه
غلظت رسوب نشان میدهد با اين تفاوت که میانگین کارايی

نوارهای حائل گیاهی در کاهش غلظت رسوب مقداری از کارايی
آنها در کاهش غلظت نیترات بیشتر میباشد .دلیل اين موضوع
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احتماالً محلول بودن نیترات در آب است و البته اين نتايج نشان
دهنده وابستگی غلظت نیترات به غلظت رسوب که اين موضوع
نشاندهنده وابستگی عمیق میزان غلظت نیترات و فسفات به
غلظت رسوب میباشد که علت آن میتواند چسبیدن مواد
مغذی به رسوبات ريزدانه باشد ( )Barling, 1994میباشد.
فسفات

نتايج ارائهشده در شکل ( )8نشاندهنده باالترين کارايی در
کاهش غلظت فسفات برای تیمار وتیور در ماه اول ( ،)%28ماه
ششم ( ،)%83ماه هفتم ( ،)%33ماه هشتم بهطور مشترک با
تیمار وتیور–چمن ( ،)%55ماه دهم ( ،)%55يازدهم ( )%51و
دوازدهم ( )%53است .همچنین تیمار وتیور-چمن در ماههای
دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم ،هشتم بهطور مشترک با تیمار وتیور و
همچنین ماه نهم به ترتیب با کارايی (،)%32( ،)%35( ،)%53
( )%55( ،)%88و ( )%55بهترين عملکرد را در کاهش میزان
غلظت فسفات نشان دادند .همانطور که مالحظه میشود
باالترين کارايی ( )%35در طول دوره آزمايش متعلق به تیمار

وتیور-چمن در ماه سوم میباشد.
برخالف رسوب و نیترات ،تیمار چمن از همان ابتدای
آزمايش عملکرد ضعیفتری نسبت به دو تیمار ديگر در کاهش
غلظت فسفات نشان داد و دو تیمار وتیور-چمن و وتیور رقابت
نزديکی داشتند که تا ماه پنجم آزمايش ،تیمار وتیور-چمن
عملکرد بهتری ارائه نمود اما همانطور که اشاره شد کیفیت
گیاه چمن در ماه پنجم به دلیل برخی عوامل نزول داشته و
درنتیجه از کارايی اين گیاه کاسته شد .در اين هنگام تیمار
وتیور که يک روند صعودی ثابت را در کاهش غلظت فسفات در
پیش گرفته بود ،از تیمار چمن-وتیور پیشی گرفته و کارايی
باالتری تا ماه هفتم آزمايش نشان داد .در ماه هشتم با افزايش
بارندگی و همچنین تجمع آاليندهها در نوار حائل گیاهی افت
قابلتوجهی در کارايی کلیه تیمارها خصوصاً تیمار وتیور مشاهده
شد که اين افت در بخشهای گذشته نیز مشاهده و گزارش
شده بود.

شکل  -4تغييرات کارايی نوارهای حائل گياهی مورد بررسی در کاهش غلظت فسفات در طول دوره آزمايش

همبستگی ميزان غلظت رسوب و حجم رواناب با غلظت نيترات

آاليندهها خصوصاً فسفات دارد.

و فسفات
y = 6.0272x + 5.2905
y = 6.0272x + 5.2905
R² = 0.657
R² = 0.657

غلظت رسوب (گرم در لیتر)

بهمنظور يافتن دلیل کاهش آاليندههای موردمطالعه در اين
تحقیق ،همبستگی میزان غلظت رسوب و حجم رواناب با غلظت
نیترات و همچنین غلظت فسفات موجود در رواناب مورد بررسی
قرار گرفت .همانطور که شکلهای ( 3تا  )12نشان میدهند،
میزان غلظت رسوب دارای همبستگی نسبتاً خوبی با غلظت
فسفات و نیترات میباشد درحالیکه حجم رواناب همبستگی
بهتری خصوصاً با میزان غلظت فسفات ( )R2=1/83نشان
میدهد؛ بنابراين میتوان گفت که حجم رواناب عبوری از
نوارهای حائل گیاهی تأثیر مستقیم و بیشتری بر میزان انتقال
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غلظت نیترات (میلی گرم در لیتر)
شکل  -9همبستگی بين غلظت رسوب و غلظت نيترات
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غلظت رسوب (گرم در لیتر)

y = 186.21x + 40.066
R² = 0.6335

غلظت فسفات (میلی گرم در لیتر)
شکل  -10همبستگی بين غلظت رسوب و غلظت فسفات

حجم رواناب (لیتر)

y = 7.121x
+ 57.887
y = 7.121x
+ 57.887
R² = 0.6683
R² = 0.6683

غلظت نیترات (میلی گرم در لیتر)
شکل  -11همبستگی بين حجم رواناب و غلظت نيترات

حجم رواناب (لیتر)

y = 250.7x
+ 88.874
y = 250.7x
+ 88.874
R² = 0.8367
R² = 0.8367

غلظت فسفات (میلی گرم در لیتر)
شکل  -16همبستگی بين حجم رواناب و غلظت فسفات

بحث
همانطور که نتايج نشان میدهد دو ماه پس از کاشت گیاهان،
نوارهای حائل گیاهی مورد آزمايش تأثیر قابلتوجهی بر کاهش
حجم رواناب و آاليندههای موجود در آن و درنتیجه حفاظت
آبوخاک داشتهاند که اين نتیجه با نتايج بسیاری از محققین
همخوانی دارد ( Patty et al., 1997; Lee et al., 2003; Hay et
al., 2006; Mankin et al., 2007; Duchemin and Hogue,
 .)2009; Borin et al., 2010; Wang et al., 2012نکته

قابلتوجه اينکه در طول دوره آزمايش ،تیمار وتیور-چمن
حداکثر کارايی را در کاهش حجم رواناب ( ،)%31غلظت رسوب

( ،)%34غلظت نیترات ( )%88و غلظت فسفات ( )%35شامل می
شد که اين موضوع بیانگر تأثیر و عملکرد قابلتوجه ترکیب دو
گیاه چمن و وتیور در کنترل کیفیت و کمیت رواناب میباشد،
به اين صورت که حداکثر کارايی نوارهای حائل گیاهی در
کنترل کیفیت و کمیت رواناب زمانی حاصل میشود که جريان
بهصورت ورقهای از آن عبور نمايد ( )Hussein et l., 2007و از
طرفی در کرت وتیور-چمن در اين تحقیق ابتدا رواناب از نوار
 1×1/5متری چمن و سپس از نوار وتیور با اندازه مشابه عبور
مینمود ،درنتیجه نوار وتیور-چمن عملکرد بهتری از خود در
کاهش حجم رواناب نشان داد چراکه جريان با عبور از نوار چمن
بهصورت ورقهای به نوار وتیور رسیده و از تولید جريان متمرکز
در بین بوتههای وتیور جلوگیری بهعملآمده است تا نوار وتیور
بتواند قابلیت خود در افزايش نفوذپذيری خاک را هرچه بیشتر
بروز دهد که اين نتیجه با نتايج بهدستآمده توسط Lee et al.
( )2003همسو است .اما عدم مقاومت چمن در دماهای پايین و
کاهش درصد سطح پوشش و همچنین آسیبپذيری آن در
مقابل چرای دام موجب گرديد که عملکرد مناسب نوار حائل
گیاهی وتیور-چمن با افت قابلتوجهی مواجه گردد ،از اين رو
انتخاب گونه گیاهی با تراکم و يکنواختی شبیه چمن اما مقاومتر
با توجه به شرايط آب و هوايی هر منطقه بهمنظور استفاده در
نوارهای حائل گیاهی توصیه میگردد .همچنین با افزايش سن
گیاه شاهد افزايش میانگین غلظت آاليندهها هستیم که حاصل
از انباشته شدن مواد مغذی و رسوب در نوارهای حائل به مرور
زمان است .اين نتیجه نیز با نتايج Osborne and Kovacic
( )2009( Bhattarai et al. ،)1993و )2009( Stutter et al.
مطابقت دارد .بنابراين نوارهای حائل گیاهی میتوانند بهعنوان
منبع مواد مغذی و رسوب نیز ايفای نقش نمايند .البته کاهش
غلظت آاليندهها در ماههای پايانی آزمايش به دلیل بارندگی زياد
و درنتیجه شستهشدن آاليندهها از سطح کرتها میباشد.
نتايج همبستگی غلظت رسوب و حجم رواناب با میزان
آاليندههای موردمطالعه نشاندهنده تأثیر مستقیم و قابلتوجه
حجم رواناب عبوری از نوارهای حائل گیاهی بر میزان انتقال
آاليندهها خصوصاً فسفات میباشد که اين نتیجه نیز با نتايج
 )2003( Lee et al.مطابقت دارد.
همانطور که مشاهده شد ،مرحله رشد و سن گیاه نیز
نقش قابلتوجهی در کارايی نوار حائل گیاهی در کنترل غلظت
رسوب دارد بهطوریکه هر چه از زمان کاشت گیاهان سپری شد
گیاه وتیور با افزايش ارتفاع و درصد سطح پوشش خود عملکرد
بهتری در کنترل غلظت آاليندهها در مقايسه با ديگر نوارهای
گیاهی مورد آزمايش نشان داد که اين نتیجه نیز با نتايج Borin
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 میتواند راهکاری مناسب جهت افزايش هرچه بیشتر،میشوند
.کارايی اين نوارها باشد
همانطور که اشاره شد نوارهای حائل گیاهی میتوانند
بهعنوان منبع مواد مغذی و رسوب نیز ايفای نقش نمايند که
برداشت و کوتاه نمودن دورهای گیاه بهعنوان راهکاری مؤثر
.بهمنظور مقابله با اين موضوع توصیه میگردد
مطالعه کامل نوارهای حائل گیاهی و استفاده از آنها در
 نیازمند انجام پژوهشهای بیشتر و،کشور عزيزمان ايران
 انجام تحقیقاتی در زمینه.تخصیص منابع مالی کافی میباشد
نفوذپذيری خاک تحت تأثیر نوارهای حائل گیاهی مختلف و
تأثیر آن بر شدت تولید رواناب و همچنین نفوذ آاليندهها در
خاک و میزان جذب آنها توسط پوشش گیاهی در نوار حائل
 مقدار، همچنین بررسی ارتباط بین شدت بارندگی،گیاهی
 رطوبت خاک و کارايی نوارهای حائل گیاهی در،بارندگی
حفاظت آبوخاک نیز میتواند کمک شايانی به افزايش تأثیر اين
نوارها در محافظت از آبوخاک در حوزههای آبخیز مختلف
.نمايد

 نوع گیاه استفادهشده در نوارهای.) همسو است2010(et al.
حائل گیاهی موردمطالعه در اين تحقیق نیز تأثیر قابلتوجهی در
نتايج بهدستآمده و کنترل کیفیت و کمیت رواناب برجای
Mankin et گذاشت که اين نتیجه با نتايج بهدستآمده توسط
چمن دارای- چنانچه تیمار وتیور،) مطابقت دارد2007( al.
حداکثر کارايی در کاهش آاليندههای مورد آزمايش بود اما اين
کارايی مناسب پس از گذشت مدتی کوتاه کاهش قابلتوجهی
يافت چراکه شرايط رشد و تراکم مناسب بخش چمن اين تیمار
.در فصول سرد فراهم نمیباشد

نتيجهگيری
از نتايج پژوهش حاضر میتوان دريافت که استفاده از نوار حائل
گیاهی مرکب از گیاه وتیور – که با اغلب شرايط آب و هوايی
 و يک گونه گیاهی با ويژگیهای تراکم و-سازگاری دارد
يکنواختی چمن اما مقاومتر در برابر تغییرات آب و هوايی و
چرای دام و همچنین سازگار با اقلیم منطقه در جهت حفاظت
آبوخاک و کنترل کیفیت و کمیت روانابهای خروجی از
اراضی کشتشده در شیبهايی که به پیکرههای آبی ختم
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