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 (12/5/1335تاريخ تصويب :  – 24/11/1334)تاريخ دريافت : 

 دهيچک

 نيا و دينمایم عبور هاآن از هاآبراهه به ورود از قبلرواناب  انيجر که باشندیم خاصی اهیگ شاملی اهیگ حائلی نوارها

 هدف با حاضر تحقیق. گردندیم رسوب انباشت و جذب نفوذ، توسط موجود در روانابی هاندهيآالو  حجم کاهش موجب

يی کارا بر مذکور گونه دو بیترک نیهمچن و( مازندرانی )سار منطقهی بوم چمن و وریوت اهیگ ریتأث سهيمقا وی ابيارز

اين پژوهش . دیرس انجام به فسفات و تراتین رسوب، شاملی سطحی هاآبی هاندهيآال کاهش دری اهیگ حائلی نوارها

 انجام به سال کيی ط هیثان بر تریل 55/1ی دب بای مصنوع رواناب دیتول و متر 1×11ی شيآزمای هاکرت از استفاده با

 غلظت ،42-34% را رسوب غلظت ،35-31% را رواناب حجم قیتحق نيا در شدهاستفادهی اهیگ حائلی نوارها. دیرس

 با. بود چمن-وریوت ماریت به مربوط حداکثر ريمقاد هیکل که دادند کاهش 28-35% را فسفات غلظت و 35-88% را تراتین

 کنترل و کاهش دريی باال اریبسيی کارا وریوت اهیگ که نمود اشاره توانیم قیتحق نيا از آمده دست به جينتا به توجه

ی هابوته انیم موجود فواصل در متمرکزی هاانيجر جاديا احتمال لیدل به اما داراست را رواناب در موجودی هاندهيآال

 درصد سطح پوشش ، يکنواختی وتراکم با و منطقه میاقل با سازگار و مقاومی اهیگ نوار کي از استفاده ،یاهیگ گونه نيا

 حجم کاهش دری اهیگ حائل نواريی کارا شيافزا جهیدرنت و انيجر نمودنی ا ورقه و کنواختي منظور به چمن مشابه

 نمودن کوتاه و برداشت نیهمچن. گرددیم هیتوصی سطحی هاآب به ورود از شیپ آن در موجودی هاندهيآال و رواناب

و  یاهیگ حائلی نوارها در رسوب وی مغذ موادتجمع تدريجی  با مقابله منظور به مؤثری راهکار عنوان به اهیگی ادوره

 .ديگرد ارائه آلوده شدن رواناب عبوری از اين نوارها جهیدرنت

 .رسوب غلظت فسفات، ترات،ین ،یشيآزمای هاکرت ور،یوت: های کليدی واژه

 

 *مقدمه

 حال در و جدی ديتهد کي به ریاخ های دهه در آبی آلودگ

 ليتبد یعیطب های مستیاکوس و یانسان جامعه برای گسترش

 در نفر ونیلیم 25 هرساله مثال برای که یطور به است شده

 موضوع نيا .روند یم نیب از آب یآلودگ اثر در ریفق کشورهای

 Bu) دهد یم شيافزا را یآب های مستیس یآلودگ با مبارزه ضرورت

et al., 2010 .)ازی يک زینی گذاررسوب و خاک فرسايش 

 که باشدیم رانيا آبخیزی هاحوزه بیشتر دری اصل معضالت

 دری اساسی هامحدوديت از هاحوزه در آن ازی ناش رسوب تولید

 فرسايش ،(Gholami, 2007) بوده پايدار توسعه بهی دستیاب

 آبراهه در مواد رسوب ايجاد با بلکه برد،یم بین از را خاک تنها نه

 شودیم سدها مخازن کردن پر و هاآن شدن مسدود سبب

                                                                                             
*

 ataollah.kavian@yahoo.com نويسنده مسئول : 

(Gvancheng, 2004 .)تيريمدی ها روش نيبهتر (BMPs)، 

 یها رواناب مخرب اثرات کاهش در عيشا اریبسی کرديرو

ی هاروش نيبهتر- مؤثری راهکارها ازی کي و باشند یمی سطح

 از استفادهی سطحی ها آب دری آلودگ کاهش در -تيريمد

 ,Lam et al, 2011; Hellberg et al) استی اهیگ حائلی نوارها

 اهانیگ انواع شامل که هستنديی نوارهای اهیگی هاحائل (.2008

 باشندیم هاآن ازی بیترک اي هادرختچه و درختان ها، علف رینظ

 کناره در وی کشاورز و ريپذ شيفرسای اراض دست نيیپا در که

 ،گريد عبارت به(. Dabney, 2003) گردندیم هیتعب هارودخانه

 انيجر که باشندیم خاصی اهیگ شاملی اهیگ حائلی نوارها

 موجب نيا و دينمایم عبور هاآن از هاآبراهه به ورود از قبل

ندهيآال گريد و شده انباشتهی هاکشآفت رواناب، حجم کاهش

 Otto) گردندیم رسوب انباشت و جذب نفوذ، توسط انيجری ها

et al., 2012; Yuan et al., 2009; Dunn et al., 2011 )(شکل 
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 و جنوبی بوم وی ریگرمسی دائم اهیگ کي وریوت اهیگ(. 1

 و پستی اراض دری عیطب طور به که است ایآس شرق جنوب

يی هوا و آب هر در اهیگ نيا. ديرو یم هاخاک انواع در و مرتفع

 هم هندوستانی هایخشکسال دری حت و کندی زندگ تواند یم

 .(1331شوشتريان و تهرانی فر، ) است داده نشان توانا را خود
 به و متر یسانت 51 – 151 آن ارتفاع است، الرشدعيسر اهیگ نيا

 اریبس افشان، وریوتی ها شهير. باشد یم متر یسانت 31ی گستردگ

 کنند یم نفوذ خاک در متر 2-4 عمق تا و بوده میحج و منشعب

 Iranian) است مؤثر اریبس وخاک آب حفظ در امر نيا که

association for vetiver promotion, 2008 .)و قاتیتحق 

 که دهد یم نشان است گرفته انجام نیچ در که يیها شيآزما

 ازت و %11 تا هفته 3 از پس را محلول فسفر تواند یم وریوت

 پاک تیظرف ؛ ودهد کاهش% 21 تا هفته 5 از پس را محلول

 دارد هکتار در را فسفر تن 15 و ازت تن 231 ساالنه کردن

(Babalola et a., 2007.) 

ی نوارها ریتأث نهیزم دری اریبسی هاپژوهش گذشته در

 صورت رواناب تیکم و تیفیک کنترل بری اهیگ حائل

 ,.Norris, 1993; Delgado et al., 1995; Lee et al) اند رفتهيپذ

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., 2014 )تا اندنموده تالش پژوهشگران هاآن ازی برخ در که 

 کنترل دری اهیگ حائلی نوارها کاربردی برا دستورالعمل کي

 به حائل نوار بودن کينزد که معتقدند و ندينما هیته آب تیفیک

 مهم ارزش و دارد آنيی کارا دری مهم اریبس نقشی آلودگ منبع

 کنترل در هاآن بودن دیمف در فقط نه رای اهیگ حائلی نوارها

 منطقهی نگهدار جهت به آن گريد ديفوا در بلکه آب تیفیک

ی برخ(. Norris, 1993) دانندیمی عیطب اهانیگ ازی عیوس

 دری اهیگ حائلی نوارهای اثربخش مرور از پس زین نیمحقق

 به قادری اهیگ حائلی نوارها که نمودند اعالم آب تیفیک بهبود

 ای يکشاورزی ها تیفعال از حاصلی ها ندهيآال بردن نیب از

 Delgado, et al., 1995; Lee et) هستندی ا نقطه ریغی آلودگ

al., 2003; Patty et al., 1997 )زین خاک خود که یدرحال 

 ستمیس اما دهد انجام رای آلودگ کاهش نيای حدود تا تواند یم

 Delgado) داشت خواهد را عملکرد نيبهتر اهیگ با خاک بیترک

et al., 2005 .)Patty et al. (1997 )گزارشی پژوهش انجامی ط 

 رواناب حجم متر 18 و 12 ،5 طول بای علفی نوارها که نمودند

 111 تا 88 از را معلق جامد مواد درصد، 3/33 تا 43 از را

 83 تا 22 از فسفر و درصد 111 تا 44 از را تراتین درصد،

 ازی بیترک که معتقدندLee et al. (2003 ). دادند کاهش درصد

 در رای اهیگ حائلی نوارهای اثربخش تواندیم مختلف اهانیگ

 .Hay et al که یدرحال دهد شيافزا روانابی آلودگ کاهش

ی نوارها اثراتی ابيارز منظور بهی تجرب شيآزما ک( ي2006)

 وی مغذ مواد رسوب، رینظيی هاندهيآال زدودن بری اهیگ حائل

 انجام به را مراتع وی آبی اراض از دشدهیتولی هاسمیکروارگانیم

 از قیتحقاين  مورداستفاده لتریف نوار که نمودند اعالم و رساندند

 لیدل به تواندیم نيا که است نبوده برخورداريی بااليی کارا

. باشد بودهی کانال انيجر و اديز بیش رواناب،ی باال حجم

Borina et al. (2005) نوار از کهی رواناب که دادند نشان زین 

ی بارندگ مجموع ریتأث تحت شتریب ،کند ینم عبوری اهیگ حائل

یم عبوری اهیگ حائل نوار از کهی روانابی برا که یدرحال است

. دينمایم فايای ترمهم نقشی بارندگ شدت حداکثر کند،

Golabi et al. (2005) اعالم خود قیتحق جينتا گزارش در 

 است مؤثر شيفرسا کنترل در تنها نه وریوت ستمیس که نمودند

Mankin et al. (2007 ). بخشدیم بهبود را رواناب تیفیک بلکه

 یتوجه قابل اثر حائل نوار در مورداستفاده اهیگ نوع که معتقدند

 Duchemin and که طور همان دارد هاندهيآال بردن نیب از بر

Hogue (2009) لتریف بر را درخت/علف ستمیس کي هیاول ریتأث 

 شدهی کودده ذرت مزرعه کي از حاصل روانابی زهکش و کردن

 نوار که دادند نشان و قراردادندی ابيارز موردی وانیح عيما کود با

 فسفر ،%88 تا را معلق جامد مواد ،%41 تا را رواناب حجم ،یعلف

 که یدرصورت داد، کاهش% 33 تا را تراتین و% 54 تا را کل

 را معلق جامد مواد ،%35 تا را رواناب حجم درخت-علفی نوارها

. دادند کاهش% 31 تا را تراتین و% 85 تا را کل فسفر ،%85 تا

Borin et al. (2010 )از آمده دست بهی هاداده بری مرور 

ی نوارهای اجرا نهیزم در گذشتهی هادهه در شده انجام قاتیتحق

 که نمودند گزارش و داشتند ایتاليا ونتو منطقه دری اهیگ حائل

 را تروژنین هدررفت ،%33 تا را کل رواناب جوان حائلی نوارها

 بدونی نواح با سهيمقا در% 51 تا را فسفر هدررفت و% 44 تا

 نوار کي شانيا اعتقاد به نیهمچن. اندداده کاهش حائل نوار

 تا را فسفر و تروژنین و تراتین غلظت است قادر بالغ حائل

ای که  طی مطالعه Wang et al. (2012). دهد کاهش% 111

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 

عمق و عمیق زيرزمینی نشان  های کم در کاهش نیترات آب

بیشتری در کاهش  ریتأثمرتعی  ندادند اما نوارهای حائل

 Lambrechts های سطحی داشتند. نیترات و نیتروژن رواناب

et al., (2014 طی پژوهشی )رشد گیاه و مورفولوژی  ریتأث

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 

اندازی رسوب توسط نوار حائل  حاکی از افزايش پتانسیل تله

گیاهی پس از دو ماه رشد بود. همچنین بر اساس گزارش 

توسعه آن مورفولوژی گیاه و  محققین فوق، رشد گیاه و

اندازی رسوب توسط نوار حائل گیاهی را اصالح  پتانسیل تله

 نیمحقق از گريدی برخ نیهمچننموده و بهبود بخشیده است. 

ی سطح رواناب کاهش بری اهیگ حائلی نوارها ریتأثی بررس با

 ریتأث تحت اریبسی اهیگ حائلی نوارهايی کارا که نمودند اعالم

 کاشتی ابتدا در خصوصاً نوارها نيای اهیگ پوششی کنواختي

 et al.  Campo-Bescos(Milan et al, 2014) است ها آن

 در متراکمی اهیگی هاحائل نصب که معتقدند زین( 2015)

 کاهش در تواندیم خشک مهین ريپذبیآس مناطق ابيفاری اراض

 باشد مؤثر ستيز طیمح حفاظت بهبود وی کشاورز مخرب اثرات

 بلکه کرد نگاه نيگزيجا راهکار کي عنوان به آن بهی ستينبا اما

 گريد کنار دری لیتکمی آلودگ کنترل روش کي عنوان به ديبا

 .ردیگ قرار استفاده مورد عرصه از خارج اقدامات

ی اثربخش ،ديآ یبرم شده انجام قاتیتحق از که طور همان

 محرزی سطحی هاآبی آلودگ کاهش دری اهیگ حائلی نوارها

 ها آنيی کارا در زین هاندهيآال نوع وی اهیگی هاگونه اما است

 مختلف مناطق در نوارها نيا مطالعه ن،يبنابرا؛ دارندی اديز ریتأث

 نیهمچن. است متفاوت منطقه،ی بومی اهیگی هاگونه بر بنا

ی ضرور ها ندهيآال کاهش در اهیگ مختلف نیسن ریتأث مطالعه

گونه گیاهی و  ریتأثی ابيارز هدف با حاضر قیتحق .دينما یم

 دری اهیگ حائلی نوارهايی کارا بر همچنین مرحله رشد آن

 انجام به های سطحی نیترات و فسفات موجود در آب کاهش

 .است دهیرس

 هاروش و مواد

 مطالعه مورد منطقه

 منطقه ميدی کشاورزی اراض ازی بخش قیتحق نيا عرصه

 تیموقع در که باشد یمی سار شهرستان توابع از اندرودیم

 درجه 35 وی شرق طول ی قهیدق 11 و درجه 53يی ایجغراف

 است قرارگرفتهی شمال مکرهین دری شمال عرض قهیدق 33 و

 دامنه بیش و متر 23 ايدر سطح از عرصه ارتفاع(. 1 شکل)

ی جنوب-یشماليی ایجغراف جهتی دارا درصد، 15 موردمطالعه

 دشت ستگاهيای هواشناس آمار مطابق. باشد یمی رس لوم خاک با

 است، شده واقع عرصهی لومتریک 5 فاصله در کهی سار ناز

 به منطقه ساالنهی نسب رطوبت و حرارت درجه ،یبارندگ متوسط

 باشد یم% 88 و گراد یسانت درجه 18 متر،یلیم 883 بیترت

(Sadeghi Ravesh, 2011.) 

 

 
 مطالعه مورد منطقهيی ايجغراف تيموقع. 1 شکل

 شيآزمای طراح

ی هاگونه بای اهیگ حائلی نوارهايی کارای ابيارز منظور به

 اي و بردن نیب از در اهیگ رشد مختلف مراحل وی اهیگ مختلف

ی هاکرت از رواناب، در موجود مختلفی هاندهيآال کاهش

ی تصادف کاملی هابلوکی شيآزما طرح قالب دری شيآزما

Randomized Complete Blocks Design) )شد استفاده .
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 باشندیم ريز شرح به قیتحق نيا در شيآزما موردی مارهایت

 (:2 شکل)

: 3 ماریت ،یبوم چمن: 2 ماریت گراس، وریوت: 1 ماریت

 بدون) شاهد: 4 ماریت ،یبوم چمن و گراس وریوت بیترک

 (پوشش

 11×1) یمترمربع 11ی شيآزما کرت 12 پژوهش نيا در

 11 عمق تا زهیگالوانی هاورق لهیوس به که% 15 بیش با( متر

 شد استفاده و جاديا گشتند، جدا اطراف طیمح از متریسانت

(Lee et al., 1999; Kelarestaghi et al., 2008 .)ی انتها در

 رواناب که شدند هیتعبيی هازهکش زین کرت هر( بیش نيیپا)

 کرت هری انتها در موجودی تریل 121مخزن  کي به رای خروج

 ماه ید اواخر در شيآزما مورد اهانیگ نیهمچن. دادند یم انتقال

هر  طول از متر سه که یطور به شدند کاشته هاکرت در 1333

 بدون ماندهیباق متر هفت و بود شيآزما مورد اهیگ شامل کرت

 (.3 شکل) شد رها رواناب دیتول منظور به پوشش

 
 یشيآزمای هاکرت گرفتن قرار نحوه وی طراح -6 شکل

 

 
 یشيآزمای هاکرت در شيآزما موردی اهيگی هاگونه گرفتن قرار وی سازآماده نحوه -1 شکل

 رواناب یبردار نمونه

 موجودی هامخزن توسط شده یآور جمع رواناب ازی بردار نمونه

ی اهیگی هاگونه کاشت از پس ماه کي از کرت هری انتها در

 ازی بردار نمونه که یطور به شد تکرار ماهانه صورت به و آغاز

 .افتي انيپا 1334 سال ماه ید در و آغاز 1333 سال ماه بهمن

 با پمپ توسطی مصنوع رواناب دیتول از پسی بردارنمونه

اندازه منظور به. ديگرد انجام ،(هیثان بر تریل 55/1) مشخصی دب

 در شده یآور جمع آب از مجزا نمونه دو هاندهيآال قیدقی ریگ

 وی تریل 5/1 ظروف توسط نمونه کي که شد برداشت مخازن

 از استفاده با گريد نمونه و رسوب زانیمی ریگاندازه منظور به

 و تراتین غلظتی ریگاندازه جهت یتریل یلیم 251 ظروف

 خي دری تریلیلیم 251ی ها نمونه. شدند برداشت فسفات

 Lee et) شدند داده انتقال شگاهيآزما به عاًيسر و شدهی نگهدار

al., 1999( )4 شکل .) 

 هاندهيآال غلظتی ريگ اندازه

 آب اداره شگاهيآزما به شده برداشت آبی هانمونه ارسال با

اندازه هاآن فسفات و تراتین زانیمی سار شهرستانی امنطقه

 موجود رسوب زانیمی ریگاندازه منظور به نیهمچن. شدی ریگ

 آون در آن از پس و شدند نيتوز هانمونه ابتدا آب،ی هانمونه در

 قرار گراد یسانت درجه 115 حرارت تحت ساعت 24 مدت به

 در و گردد ریتبخ کامل طور به نمونه در موجود آب تا شدند داده

 در موجود رسوب وزن تا شد نيتوز دوباره ماندهیباق نمونه انيپا
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 جامد مواد غلظت زانیم( 1) رابطه(. 5 شکل) ديآ دست به نمونه

 (:Lee et al., 1999) دينمایم محاسبه را آب نمونه در معلق

                                             (1) رابطه   
V

M
TSS   

 نمونه کردن خشک از پس جامد مواد وزن M آن در که

 .باشد یم( تریل) آب نمونه حجم V و (گرم یلیم)

 

 
 

 
ی هاکرتی انتها مخازن در شده یآور جمع آبی هانمونه برداشت -8 شکل

 شگاهيآزما به هاآن انتقال وی شيآزما

 گيری ارتفاع و در صد سطح پوشش گياهان اندازه

ارتفاع و درصد سطح پوشش گیاهان بر  ریتأثتعیین  منظور به

، پارامترهای مذکور در موردمطالعهکارايی نوارهای حائل گیاهی 

 گیری شدند. برداری اندازه طول دوره آزمايش و در زمان نمونه

 روانابی هاندهيآال کاهش دری اهيگ حائلی نوارهايی کارا

 کاهش در( مارهایت) شيآزما موردی اهیگ حائلی نوارهايی کارا

( 2) رابطه از استفاده با رواناب در موجود موردنظری هاندهيآال

 (:Lee et al., 1999) شد محاسبه

100)1()(
1


P

P
TessEffectiven i

i (2) رابطه   

 موردنظر ندهيآال زدودنی برا i ماریتيی کارا Ti آن در که

)%(، Pi ماریت آب نمونه در موردنظر ندهيآال غلظت زانیم i و P1 

 .است شاهد ماریت آب نمونه در موردنظر ندهيآال غلظت زانیم

 یآمار ليوتحل هيتجز

ندهيآال کاهش در مختلفی مارهایت عملکرد سهيمقا منظور به

ی ا داده پايگاه جاديا و ها دادهی آور جمع از پس ،موردمطالعهی ها

 روش به ها داده بودن نرمال آزمون ،Excel طیمح در

ی هاداده نیانگیم نیهمچن. شد انجام رنوفیاسم-کلوموگروف

ی آمار افزار نرم از استفاده با هاندهيآال غلظت شدهی ریگاندازه

SPSS قراری آمار لیوتحل هيتجز و سهيمقا مورد 22 نسخه 

 .گرفت

 جينتا

 رسوب غلظت

 غلظت نیانگیم نیب که داد نشانی آمار لیوتحل هيتجز جينتا

 سطح در داریمعن اختالف گريد ماریت سه و شاهد ماریت رسوب

 دهندیم نشان( 1) جدول که طور همان .دارد وجود %5احتمال 

 نیانگیم نيشتریب شاهد ماریت ،یبردارنمونهی هاماه هیکل در

 غلظت زانیم نيکمتر مورد در اما داراست را رسوب غلظت

 است،ی اهیگ حائل نوار مناسب عملکرد دهنده نشان که رسوب

 و ازدهمي دهم، نهم، هشتم، هفتم، ششم، اول،ی هاماه در

 چهارم سوم،ی هاماه و چمن ماریت دوم ماه ور،یوت ماریت دوازدهم

 را رسوب غلظت زانیم نيکمتر چمن – وریوت ماریت پنجم و

 .دادند نشان

 شيآزما دوره طول دری بررس مورد ماريت چهار در رسوب غلظت نيانگيم ريمقاد -1 جدول

 
 34دی  34آذر  34آبان  34مهر  34شهريور  34مرداد  34تیر  34خرداد  34ارديبهشت  34فروردين  33اسفند  33بهمن 

 ماه

    گرم در لیتر( غلظت رسوب )میلی   تیمار

 55/182 85/138 51/253 12/414 55/235 45/118 23/115 53/213 28/231 55/288 35/311 45/322 شاهد

 51/83 28/58 31/113 85/153 43/133 58/15 11/31 88/28 31/121 23/118 18/153 12/188 وتیور

 35/148 23/118 81/211 81/318 85/138 41/51 33/58 12/35 54/41 33/24 15/33 43/222 چمن

 88/118 48/81 48/155 85/231 33/148 28/41 81/51 82/12 13/23 44/13 11/88 28/213 چمن-وتیور

 

 
 تراتين
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 نشان شيآزما موردی مارهایت در تراتین غلظت نیانگیم سهيمقا

 تفاوت گريد شيآزما مورد ماریت سه و شاهد ماریت نیب که داد

 جدول به توجه با و دارد وجود %5 احتمال سطح در داریمعن

 هیکل در تراتین غلظت زانیم حداکثر که افتيدر توانیم( 2)

 که یدرحال است شاهد ماریت به متعلقی بردارنمونهی هاماه

 هشتم، ششم، اول،ی هاماه در تراتین غلظت نیانگیم حداقل

ماه در ور،یوت ماریت به مربوط ماریت دوازدهم و ازدهمي دهم، نهم،

 سوم،ی هاماه در و چمن ماریت به متعلق چهارم و دومی ها

 .باشدیم چمن -وریوت ماریت به مربوط هفتم و پنجم

 فسفات

 توانیم (3 جدول) فسفات غلظتی ریگاندازه جينتا به توجه با

 شيآزما دوره کل در فسفات غلظت زانیم نيشتریب که افتيدر

 رسوب غلظت نیانگیم نيکمتر. باشد یم شاهد ماریت به مربوط

 ماریت با مشترک طور به هشتم هفتم، ششم، اول،ی هاماه در زین

ماه در و وریوت ماریت در دوازدهم و ازدهمي دهم، چمن، – وریوت

 صورت به هشتم ماه و نهم پنجم، چهارم، سوم، دوم،ی ها

 .شد مشاهده چمن - وریوت ماریت در وریوت ماریت با مشترک

 

 شيآزما دوره طول دری بررس مورد ماريت چهار در تراتين غلظت نيانگيم ريمقاد -6 جدول

 34دی  34آذر  34آبان  34مهر  34شهريور  34مرداد  34تیر  34خرداد  34ارديبهشت  34فروردين  33اسفند  33بهمن  ماه

    گرم در لیتر( غلظت نیترات )میلی   تیمار

 18/23 41/32 13/38 13/45 58/41 5/31 44/22 12/31 38/44 34/48 43/43 2/44 شاهد

 48/15 25/14 58/18 21/15 88/11 31/5 25/4 15/8 52/13 53/23 13/25 83/28 وتیور

 83/21 53/24 38/28 12/35 88/13 55/13 58/11 13/8 53/15 15/11 15/22 81/32 چمن

 58/18 88/13 88/22 32/24 33/13 33/5 15/5 83/3 42/15 28/5 85/24 28/32 چمن-وتیور

 

 

 شيآزما دوره طول دری بررس مورد ماريت چهار در فسفات غلظت نيانگيم ريمقاد -1جدول 

 34دی  34آذر  34آبان  34مهر  34شهريور  34مرداد  34تیر  34خرداد  34ارديبهشت  34فروردين  33اسفند  33بهمن  
 ماه

    گرم در لیتر( غلظت فسفات )میلی   تیمار

 52/1 55/1 53/1 85/1 82/1 53/1 54/1 88/1 31/1 43/1 13/1 31/1 شاهد

 24/1 22/1 31/1 33/1 32/1 14/1 15/1 18/1 24/1 43/1 58/1 34/1 وتیور

 41/1 41/1 51/1 51/1 45/1 31/1 25/1 25/1 32/1 55/1 52/1 15/1 چمن

 31/1 31/1 35/1 31/1 32/1 18/1 11/1 11/1 18/1 18/1 44/1 11/1 چمن-وتیور

 

 رواناب

 در رواناب حجم کاهش زانیم حداقل دهنده نشان( 5) شکل

 در رواناب حجم زانیم کاهش در عملکرد نيبهتر و شاهد ماریت

 و%( 31) ششم ،%(85) دوم ،%(35) اولی هاماه در چمن ماریت

 ،%(85) سومی هاماه در چمن – وریوت ماریت ،%(88) هشتم

 و%( 83) نهم ،%(31) هفتم ،%(33) پنجم ،%(35) چهارم

 و%( 53) دهمی هاماه در وریوت ماریت در و%( 53) دوازدهم

 نيبهتر شودیم مشاهده که طور همان و است%( 55) ازدهمي

 هفتم ماه در( چمن-وریوت) ماریت به متعلق دوره کل در عملکرد

 .باشدیم 

 عملکرد دهنده نشان جينتا رواناب، حجم کاهش نهیزم در

 ماه از اما باشند یم کاشت از پس اول ماه دو در چمن ماریت بهتر

ی زیناچ اختالف با چمن و چمن-وریوتی مارهایت هشتم تا سوم

 حداکثر ازآنجاکه. شدند موجب را رواناب حجم کاهش نيشتریب

 رواناب تیکم و تیفیک کنترل دری اهیگ حائلی نوارهايی کارا

 عبور آن ازی اورقه صورت به انيجر که شودیم حاصلی زمان

 در چمن-وریوت کرت دری طرف از و( Hussein et l., 2007) دينما

 از سپس و چمنی متر 1×5/1 نوار از رواناب ابتدا قیتحق نيا

-وریوت نوار جهیدرنت نمود،یم عبور مشابه اندازه با وریوت نوار

 داد نشان رواناب حجم کاهش در خود ازی بهتر عملکرد چمن

 وریوت نوار بهی اورقه صورت به چمن نوار از عبور با انيجر چراکه

 وریوتی هابوته نیب در متمرکز انيجر دیتول از و دهیرس

 در خود تیقابل بتواند وریوت نوار تا است آمده عمل بهی ریجلوگ

 Lee et که دهد بروز شتریب هرچه را خاکی رينفوذپذ شيافزا

al. (2003 )ی حال در نيا. آوردند دست بهی مشابه جهینت زین

 داد نشانی ديشد افت چمن ماریت( مهرماه) نهم ماه از که است

 نامناسب طيشرا و هوا شدن سردتر به توانیم آن ليدال از که

 در آن تراکم کاهش جهیدرنت و اهیگ نيا رشد ادامه جهت
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 به زین چمن-وریوت ماریت. نمود اشاره شيآزما مورد مساحت

 رواناب حجم کاهش دری نسب افت ماه نيا در شد ذکر کهی لیدل

 ماریت هنگام نيا در و دهيگرد افزوده ادامه در افت نيا که داشت

 روند کي آن از پس وی صعود روند کي ششم ماه تا که وریوت

 مارهایت گريد از بود، داده نشان رواناب حجم کاهش در را ثابت

 موضوع، نيا علت. نمود ارائه را عملکرد نيبهتر و گرفتی شیپ

 مختلف فصول ويی هوا و آب طيشرا در وریوت اهیگی باال مقاومت

 موجب که باشد یم سرما فصل در آن رفتن خواب به و سال

 که است ذکر به الزم. گرددیم اهیگ تراکم کاهش ازی ریجلوگ

 ی مناسب عملکرد هنوز چمن-وریوت ماریت مذکور،ی زمان دوره در

ی مارهایت هیکل. است زیناچ وریوت ماریت با آن اختالف و اردد

 یتوجه قابل عملکرد افت شيآزمای انيپا ماه سه در شيآزما مورد

 وی بارندگ زانیم شيافزا که دادند نشان رواناب حجم کاهش در

 ازجمله آنی رينفوذپذ کاهش و خاک رطوبت شيافزا جهیدرنت

 شاهد ماریت نکهيا تیاهم حائز نکته. باشندیم موضوع نيا ليدال

 ازی مقدار شيآزمای هاماه هیکل در زین بود لخت خاک شامل که

 خاک تیقابل دهنده نشان نيا که داد کاهش را رواناب حجم

 جينتا با جهینت نيا که باشدیم رواناب حجم کاهش در يیتنها به

Delgado et al. (1995 )دارد مطابقت. 

 ارتفاع و درصد سطح پوشش گياهان

گیری ارتفاع و درصد سطح پوشش  ( نتايج اندازه5( و )4جداول )

 دهند. را در طول دوره آزمايش نشان می موردمطالعهگیاهان 
 

 
 شيآزما دوره طول دری بررس موردی اهيگ حائلی نوارها توسط رواناب حجم کاهش زانيم راتييتغ -2 شکل

 
 در طول دوره آزمايش موردمطالعهتغييرات ارتفاع گياهان  –8جدول 

 34دی  34آذر  34آبان  34مهر  34شهريور  34مرداد  34تیر  34خرداد  34ارديبهشت  34فروردين  33اسفند  33بهمن  
 ماه

    ارتفاع )سانتیمتر(   گیاه

 5/3 5/3 5/3 5/3 5/3 5/3 5/3 5/3 5/3 5/3 3/3 2/3 چمن

 151 151 151 151 151 151 151 151 151 111 31 51 وتیور

 

 در طول دوره آزمايش موردمطالعهتغييرات درصد سطح پوشش گياهان  –2جدول 

 34دی  34آذر  34آبان  34مهر  34شهريور  34مرداد  34تیر  34خرداد  34ارديبهشت  34فروردين  33اسفند  33بهمن  
 ماه

    پوشش )درصد(سطح    گیاه

 25 25 25 25 31 31 31 41 51 55 55 51 چمن

 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 55 31 وتیور

 

 یاهيگ حائلی نوارهايی کارا

 رسوب غلظت

 کاهش در موردمطالعه مختلفی مارهایتيی کارا قسمت نيا در

دهيگرد سهيمقا وی بررس شاهد ماریت با سهيمقا در رسوب غلظت

 ،%(42) اولی هاماه دريی کارا نيبهتر که داد نشان جينتا. اند

 دهم ،%(53) نهم ،%(53) هشتم ،%(85) هفتم ،%(83) ششم

 ور،یوت ماریت به متعلق%( 51) دوازدهم و%( 58) ازدهمي ،%(58)

 در و چمن ماریت به مربوط%( 31) سوم و%( 88) دومی هاماه در

 به مربوط%( 34) پنجم و%( 31) چهارم ،%(33) سومی هاماه

 – وریوت ماریت زین دوره کل در و باشدیم چمن – وریوت ماریت
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 غلظت کاهش در%( 34) رايی کارا نيبهتر پنجم ماه در چمن

 خواهد بحث مورد نيا در ادامه در که( 5 شکل) داد نشان رسوب

 .شد

ی اهیگ حائلی نوارهايی کارا محاسبه جينتا به توجه با

 توانیم رسوب غلظت کاهش در قیتحق نيا در موردمطالعه

 یتوجه قابل عملکرد چهارم تا دوم ماه از چمن ماریت که افتيدر

 رشد آن لیدل که است داده نشان رسوب غلظت کاهش در

 (5و  4)جداول  باشدیم وریوت اهیگ به نسبت چمن اهیگ ترعيسر

 شيافزا و وریوت اهیگ رشد با و بعد به سوم ماه از که یدرحال

 رسوب نگهداشت در اهیگ نيا توجه قابل تیقابل و ساقه تراکم

(Golabi et al., 2005 )با چمن-وریوت ماریتی برای بهتريی کارا 

 باگذشت. ديگرد محاسبه چمن ماریت به نسبتی زیناچ اختالف

 ماه از اهیگ نيا ساقه، تراکم شيافزا و وریوت شتریب رشد زمان

 که یطور به داد نشان را رسوب نگهداشت در خوديی توانا پنجم

 ماریت دو ازی بهتر اریبس عملکرد وریوت ماریت بعد به ششم ماه از

 در پنجم ماه از کهی افت. داد نشان رسوب غلظت کاهش در گريد

 کاهش لیدل به ابتدا احتماالً شودیم مشاهده چمن ماریتيی کارا

ی برخ لیدل به اهیگ نيا (5و درصد پوشش گیاه )جدول  تیفیک

 چیه البته که) دامی چرا مانند نشده ینیب شیپی خارج عوامل

 کاهش سپس و( بود نشده وارد وریوت اهیگ به دام توسطی بیآس

 مناسب طيشرا وجود عدم جهیدرنت و بعد به هشتم ماه از دما

 افت شاهد شيآزمای انيپا ماه پنج در. باشدیم چمن رشدی برا

 تجمع که میباشیم رسوب غلظت کاهش در مارهایت هیکليی کارا

 .باشدیم موضوع نيا لیدل زمان باگذشت نوارها در رسوب

 تراتين

 کاهش دريی کارا نيباالتر دهدیم نشان( 8) شکل که طور همان

 هشتم ،%(81) ششم ،%(35) اولی هاماه در تراتین غلظت

 دوازدهم و%( 55) ازدهمي ،%(51) دهم ،%(54) نهم ،%(81)

 چهارم و%( 43) دومی هاماه در ور،یوت ماریت به مربوط%( 48)

 پنجم ،%(88) سومی هاماه در و چمن ماریت به متعلق%( 55)

 در. است چمن – وریوت ماریت به مربوط%( 81) هفتم و%( 88)

 شيآزما دوره طول در%( 88) عملکرد نيبهتر زین بخش نيا

 .باشدیم پنجم ماه در چمن – وریوت به مربوط

 

 
 شيآزما دوره طول در رسوب غلظت کاهش دری بررس موردی اهيگ حائلی نوارهايی کارا راتييتغ -6 شکل

 

 
 شيآزما دوره طول در تراتين غلظت کاهش دری بررس موردی اهيگ حائلی نوارهايی کارا راتييتغ -2 شکل

 

 مشابه باًيتقری روند زین تراتین غلظت جينتای بررس
يی کارا نیانگیم که تفاوت نيا با دهد یم نشان رسوب غلظت

يی کارا ازی مقدار رسوب غلظت کاهش دری اهیگ حائلی نوارها
 موضوع نيا لیدل. باشدیم شتریب تراتین غلظت کاهش در هاآن
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نشان جينتا نيا البته و است آب در تراتین بودن محلول احتماالً
 موضوع نيا که رسوب غلظت به تراتین غلظتی وابستگ دهنده
 به فسفات و تراتین غلظت زانیم قیعمی وابستگ دهندهنشان

 مواد دنیچسب تواند یم آن علت که باشدیم رسوب غلظت
 .باشدیم( Barling, 1994) باشد زدانهير رسوبات بهی مغذ

 فسفات

 دريی کارا نيباالتر دهنده نشان( 8) شکل در شده ارائه جينتا
 ماه ،%(28) اول ماه در وریوت ماریتی برا فسفات غلظت کاهش
 با مشترک طور به هشتم ماه ،%(33) هفتم ماه ،%(83) ششم

 و%( 51) ازدهمي ،%(55) دهم ماه ،%(55) چمن–وریوت ماریت
ی هاماه در چمن-وریوت ماریت نیهمچن. است%( 53) دوازدهم

 و وریوت ماریت با مشترک طور به هشتم پنجم، چهارم، سوم، دوم،
 ،%(32) ،%(35) ،%(53يی )کارا با بیترت به نهم ماه نیهمچن

 زانیم کاهش در را عملکرد نيبهتر%( 55) و%( 55) ،%(88)
 شودیم مالحظه که طور همان. دادند نشان فسفات غلظت
 ماریت به متعلق شيآزما دوره طول در%( 35يی )کارا نيباالتر

 .باشد یم سوم ماه در چمن-وریوت
ی ابتدا همان از چمن ماریت ترات،ین و رسوب برخالف

 کاهش در گريد ماریت دو به نسبتی ترفیضع عملکرد شيآزما
 رقابت وریوت و چمن-وریوت ماریت دو و داد نشان فسفات غلظت

 چمن-وریوت ماریت ش،يآزما پنجم ماه تا که داشتندی کينزد
 تیفیک شد اشاره که طور همان اما نمود ارائهی بهتر عملکرد

 و داشته نزول عواملی برخ لیدل به پنجم ماه در چمن اهیگ
 ماریت هنگام نيا در. شد کاسته اهیگ نيايی کارا از جهیدرنت

 در فسفات غلظت کاهش در را ثابتی صعود روند کي که وریوت
يی کارا و گرفتهی شیپ وریوت-چمن ماریت از بود، گرفته شیپ

 شيافزا با هشتم ماه در. داد نشان شيآزما هفتم ماه تای باالتر
 افتی اهیگ حائل نوار در هاندهيآال تجمع نیهمچن وی بارندگ
 مشاهده وریوت ماریت خصوصاً مارهایت هیکليی کارا در یتوجه قابل
 گزارش و مشاهده زین گذشتهی هابخش در افت نيا که شد

 .بود شده

 

 
 شيآزما دوره طول در فسفات غلظت کاهش دری بررس موردی اهيگ حائلی نوارهايی کارا راتييتغ -4 شکل

 

غلظت نيترات  همبستگی ميزان غلظت رسوب و حجم رواناب با

 و فسفات

در اين  موردمطالعههای  يافتن دلیل کاهش آالينده منظور به

تحقیق، همبستگی میزان غلظت رسوب و حجم رواناب با غلظت 

نیترات و همچنین غلظت فسفات موجود در رواناب مورد بررسی 

دهند،  ( نشان می12تا  3) های که شکل طور همانقرار گرفت. 

خوبی با غلظت  نسبتاًمیزان غلظت رسوب دارای همبستگی 

حجم رواناب همبستگی  که یدرحالباشد  فسفات و نیترات می

83/1Rبا میزان غلظت فسفات ) خصوصاًبهتری 
2
( نشان =

توان گفت که حجم رواناب عبوری از  بنابراين می؛ دهد می

یم و بیشتری بر میزان انتقال مستق ریتأثنوارهای حائل گیاهی 

 فسفات دارد. خصوصاًها  آالينده

 

 
 همبستگی بين غلظت رسوب و غلظت نيترات -9شکل 

y = 6.0272x + 5.2905 
R² = 0.657 

y = 6.0272x + 5.2905 
R² = 0.657 

ب 
سو

ت ر
لظ

غ
(

تر
 لی

در
م 

گر
) 

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

 

 
 همبستگی بين حجم رواناب و غلظت نيترات -11شکل 

 

 
 همبستگی بين حجم رواناب و غلظت فسفات -16شکل 

 بحث 
 اهان،یگ کاشت از پس ماه دو دهدیم نشان جينتا که طور همان

 کاهش بر یتوجه قابل ریتأث شيآزما موردی اهیگ حائلی نوارها

 حفاظت جهیدرنت و آن در موجودی هاندهيآال و رواناب حجم

 نیمحقق ازی اریبس جينتا با جهینت نيا که اندداشته وخاک آب

 Patty et al., 1997; Lee et al., 2003; Hay et) داردی همخوان

al., 2006; Mankin et al., 2007; Duchemin and Hogue, 

2009; Borin et al., 2010; Wang et al., 2012.) نکته 

 چمن-وریوت ماریت ش،يآزما دوره طول در نکهيا توجه قابل

 رسوب غلظت ،%(31) رواناب حجم کاهش در رايی کارا حداکثر

یم شامل%( 35) فسفات غلظت و%( 88) تراتین غلظت ،%(34)

 دو بیترک توجه قابل عملکرد و ریتأث انگریب موضوع نيا که شد

، باشدیم رواناب تیکم و تیفیک کنترل در وریوت و چمن اهیگ

 دری اهیگ حائلی نوارهايی کارا حداکثربه اين صورت که 

 انيجر که شودیم حاصلی زمان رواناب تیکم و تیفیک کنترل

 از و( Hussein et l., 2007) دينما عبور آن ازی اورقه صورت به

 نوار از رواناب ابتدا قیتحق نيا در چمن-وریوت کرت دری طرف

 عبور مشابه اندازه با وریوت نوار از سپس و چمنی متر 1×5/1

 در خود ازی بهتر عملکرد چمن-وریوت نوار جهیدرنت نمود،یم

 چمن نوار از عبور با انيجر چراکه داد نشان رواناب حجم کاهش

 متمرکز انيجر دیتول از و دهیرس وریوت نوار بهی اورقه صورت به

 وریوت نوار تا است آمده عمل بهی ریجلوگ وریوتی هابوته نیب در

 شتریب هرچه را خاکی رينفوذپذ شيافزا در خود تیقابل بتواند

 .Lee et al توسط آمده دست به جينتا با جهینت نيا که دهد بروز

و  نيیپای دماها در چمن مقاومت عدم اما. است همسو( 2003)

 در آنی ريپذبیآسهمچنین  و کاهش درصد سطح پوشش

 حائل نوار مناسب عملکرد که ديگرد موجب دامی چرا مقابل

 رو نيا از گردد، مواجه یتوجه قابل افت با چمن-وریوتی اهیگ

 ترمقاوم اما چمن هیشبی کنواختي و تراکم بای اهیگ گونه انتخاب

 در استفاده منظور به منطقه هريی هوا و آب طيشرا به توجه با

 سن شيافزا با نیهمچن .گرددیم هیتوصی اهیگ حائلی نوارها

 حاصل که میهست هاندهيآال غلظت نیانگیم شيافزا شاهد اهیگ

 مرور  به حائلی نوارها در رسوب وی مغذ مواد شدن انباشته از

 Osborne and Kovacic جينتا با زین جهینت نيا. است زمان

(1993)، Bhattarai et al. (2009 )و Stutter et al. (2009 )

 عنوان به توانندیمی اهیگ حائلی نوارها نيبنابرا. دارد مطابقت

 کاهش البته. ندينما نقشی فايا زین رسوب وی مغذ مواد منبع

 اديزی بارندگ لیدل به شيآزمای انيپای هاماه در هاندهيآال غلظت

 .باشد یم ها کرت سطح از ها ندهيآال شدنشسته جهیدرنت و

با میزان  غلظت رسوب و حجم روانابنتايج همبستگی 

 توجه مستقیم و قابل ریتأثدهنده  نشان موردمطالعههای  آالينده

حجم رواناب عبوری از نوارهای حائل گیاهی بر میزان انتقال 

که اين نتیجه نیز با نتايج  باشد یم فسفات خصوصاًها  آالينده

Lee et al. (2003) .مطابقت دارد 

 زین اهیگ سن و رشد مرحله شد، مشاهده که طور همان

 غلظت کنترل دری اهیگ حائل نواريی کارا در یتوجه قابل نقش

 شدی سپر اهانیگ کاشت زمان از چه هر که یطور به دارد رسوب

 عملکرد پوشش خودبا افزايش ارتفاع و درصد سطح  وریوت اهیگ

ی نوارها گريد با سهيمقا در ها ندهيآال غلظت کنترل دری بهتر

 Borin جينتا با زین جهینت نيا که داد نشان شيآزما موردی اهیگ

y = 186.21x + 40.066 
R² = 0.6335 

y = 186.21x + 40.066 
R² = 0.6335 

ب 
سو

ت ر
لظ

غ
(

تر
 لی

در
م 

گر
) 

 (میلی گرم در لیتر)غلظت فسفات 

y = 7.121x + 57.887 
R² = 0.6683 

y = 7.121x + 57.887 
R² = 0.6683 

ب 
وانا

م ر
حج

(
تر

لی
) 

 (میلی گرم در لیتر)غلظت نیترات 

y = 250.7x + 88.874 
R² = 0.8367 

y = 250.7x + 88.874 
R² = 0.8367 

ب 
وانا

م ر
حج

(
تر

لی
) 

 (میلی گرم در لیتر)غلظت فسفات 
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et al. (2010 )ی نوارها در شده استفاده اهیگ نوع. است همسو

 در یتوجه قابل ریتأث زین قیتحق نيا در موردمطالعهی اهیگ حائل

ی برجا رواناب تیکم و تیفیک کنترل و آمده دست به جينتا

 Mankin et توسط آمده دست به جينتا با جهینت نيا که گذاشت

al. (2007 )ی دارا چمن-وریوت ماریت چنانچه ،مطابقت دارد

 نيا اما بود شيآزما مورد یها ندهيآال کاهش دريی کارا حداکثر

 یتوجه قابل کاهش کوتاهی مدت گذشت از پس مناسبيی کارا

 ماریت نيا چمن بخش مناسب تراکم و رشد طيشرا چراکه افتي

 .باشدینم فراهم سرد فصول در

 یريگجهينت
 حائل نوار از استفاده توان دريافت که از نتايج پژوهش حاضر می

که با اغلب شرايط آب و هوايی  – وریوت اهیگ از مرکبی اهیگ

 و تراکمی ها یژگيو بای اهیگ گونه کي و -سازگاری دارد

تر در برابر تغییرات آب و هوايی و  مقاوم اما چمنی کنواختي

 حفاظت جهت در منطقه میاقل با سازگارهمچنین  و چرای دام

 ازی خروجی هارواناب تیکم و تیفیک کنترل و وخاک آب

 ختمی آبی هاکرهیپ به کهيی هابیش در شده کشتی اراض

 شتریب هرچه شيافزا جهت مناسبی راهکار تواندیم شوند، یم

 .باشد نوارها نيايی کارا

 توانندیمی اهیگ حائلی نوارها شد اشاره که طور همان 

 که ندينما نقشی فايا زین رسوب وی مغذ مواد منبع عنوان به

 مؤثری راهکار عنوان به اهیگی ادوره نمودن کوتاه و برداشت

 .گردد یم هیتوص موضوع نيا با مقابله منظور به

ها در  مطالعه کامل نوارهای حائل گیاهی و استفاده از آن

و  بیشتر های پژوهشکشور عزيزمان ايران، نیازمند انجام 

در زمینه ی قاتیتحق انجام .باشد تخصیص منابع مالی کافی می

نوارهای حائل گیاهی مختلف و  ریتأثنفوذپذيری خاک تحت 

در  ها ندهيآالنفوذ  آن بر شدت تولید رواناب و همچنین ریتأث

در نوار حائل  و میزان جذب آنها توسط پوشش گیاهی خاک

 مقدار ،یبارندگ شدت نیب ارتباط بررسی گیاهی، همچنین

 دری اهیگ حائلی نوارهايی کارا و خاک رطوبت ،یبارندگ

 نيا ریتأث شيافزا بهی انيشا کمک تواندیم زین وخاک آب حفاظت

مختلف  زیآبخی ها حوزه در وخاک آب از محافظت در نوارها

 .دينما
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