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ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮ ارﺗﻔﺎع و درﺻﺪ ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻮارﻫﺎي ﺣﺎﺋﻞ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﺮﮐﺎﻫﺶ اﻧﺘﻘﺎل رﺳﻮب

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﮐﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﺎري
ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻮزه آﺑﺨﯿﺰ

4

اﯾﻤﺎن ﺻﺎﻟﺢ ،1ﻋﻄﺎاﻟﻪ ﮐﺎوﯾﺎن ،2ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺒﯿﺐﻧﮋاد روﺷﻦ 3و زﯾﻨﺐ ﺟﻌﻔﺮﯾﺎن

 3 ،1و  – 4داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﻪ دﮐﺘﺮي ،اﺳﺘﺎد و داﻧﺸﯿﺎر ،داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﮐﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﺎري
 -2داﻧﺸﯿﺎر ،داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﮐﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﺎري )ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﻮول(a.kavian@sanru.ac.ir :
ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش96/1/15 :
ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ95/6/9 :

ﭼﮑﯿﺪه
ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺧﺎك ﯾﮑﯽ از ﺟﺪيﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ در ﺟﻬﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻮارﻫﺎي ﺣﺎﺋﻞ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺧﺎص
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ آﺑﺮاﻫﻪﻫﺎ از آنﻫﺎ ﻋﺒﻮر ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ رواﻧﺎب ،آﻓﺖﮐﺶﻫﺎي اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه و
دﯾﮕﺮ آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎي ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻔﻮذ ،ﺟﺬب و اﻧﺒﺎﺷﺖ رﺳﻮب ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ارﺗﻔﺎع و درﺻﺪ
ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎه ﺑﺮ ﮐﺎراﯾﯽ ﻧﻮارﻫﺎي ﺣﺎﺋﻞ ﮔﯿﺎﻫﯽ در ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺘﻘﺎل رﺳﻮب ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﮐﺮتﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﯽ  1×10ﻣﺘﺮي و ﺗﻮﻟﯿﺪ رواﻧﺎب ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺎ دﺑﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ  100ﺳﺎل و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از دو ﮔﻮﻧﻪ ﮔﯿﺎﻫﯽ وﺗﯿﻮر و ﭼﻤﻦ ﺑﻮﻣﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻻﻟﯿﻢ ﺳﺎري واﻗﻊ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻃﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ارﺗﻔﺎع و ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎه ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﻘﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﮐﺎراﯾﯽ ﻧﻮار
ﺣﺎﺋﻞ ﮔﯿﺎﻫﯽ در ﮐﻨﺘﺮل ﻏﻠﻈﺖ رﺳﻮب دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ و ﺗﺮاﮐﻢ و ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ آن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮي
در ﮐﺎراﯾﯽ ﻧﻮارﻫﺎي ﺣﺎﺋﻞ ﮔﯿﺎﻫﯽ در ﮐﺎﻫﺶ ﻏﻠﻈﺖ رﺳﻮب ﻣﻌﻠﻖ رواﻧﺎب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع دارد و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،اﻓﺰاﯾﺶ ارﺗﻔﺎع در
ﺑﺴﯿﺎري از ﮔﯿﺎﻫﺎن در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ ﻧﻮارﻫﺎي ﺣﺎﺋﻞ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﯽﮔﺮدد .در
ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﻮارﻫﺎي ﺣﺎﺋﻞ ﮔﯿﺎﻫﯽ در ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از آب و ﺧﺎك ،ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮي ﻧﻈﯿﺮ
ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ و رﻃﻮﺑﺖ ﺧﺎك ﮐﻪ ﮐﺎراﯾﯽ ﻧﻮارﻫﺎي ﺣﺎﺋﻞ ﮔﯿﺎﻫﯽ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﻧﯿﺰ در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي آﯾﻨﺪه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
واژهﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي :رواﻧﺎب ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ،ﻏﻠﻈﺖ رﺳﻮب ،ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺧﺎك ،ﻻﻟﯿﻢ ،ﻧﻮارﻫﺎي ﺣﺎﺋﻞ ﮔﯿﺎﻫﯽ
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺧﺎك و ﺗﻮﻟﯿﺪ رﺳﻮب از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ در
ﺑﺴﯿﺎري از ﮐﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود )(11
ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ،اﻧﺘﻘﺎل رﺳﻮب ،رﺳﻮبﮔﺬاري و وﺿﻌﯿﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب از
ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻮزهﻫﺎي آﺑﺨﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺧﺎك و اﻧﺘﻘﺎل رﺳﻮﺑﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺿﻤﻦ
ﻣﺤﺪودﺳﺎزي ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﺧﺎك ،ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدي و
زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ زﯾﺎدي را ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآورد ).(25
اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ در ﻣﻌﺮض ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﺎك ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ از دﺳﺖ دادن ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ
ﺧﺎك-آب ،ﺑﻬﺮهوري ﺧﺎك ،آﻟﻮدﮔﯽ و اوﺗﺮوﻓﯿﮑﺎﺳﯿﻮن
ﭘﯿﮑﺮهﻫﺎي آﺑﯽ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ) .(18،8ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ذﺧﯿﺮه ﺳﺪﻫﺎي ﺟﻬﺎن
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻪﻧﺸﯿﻦ ﺷﺪن رﺳﻮﺑﺎت ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  0/5ﺗﺎ  1درﺻﺪ ﺣﺠﻢ
ﻣﺨﺰن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺑﺴﯿﺎري از ﺳﺪﻫﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺎﻻﺗﺮ از 4
ﺗﺎ  5درﺻﺪ ﺑﻮده و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻏﻠﺐ ﺳﺪﻫﺎ ﻗﺴﻤﺖ اﺻﻠﯽ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ
ذﺧﯿﺮه آب ﺧﻮد را در ﻃﻮل  25ﺗﺎ  30ﺳﺎل از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ
) .(27ﺣﺎﺋﻞﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻧﻮارﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع
ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻧﻈﯿﺮ ﻋﻠﻒﻫﺎ ،درﺧﺘﺎن و درﺧﺘﭽﻪﻫﺎ ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از آنﻫﺎ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺖ اراﺿﯽ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶﭘﺬﯾﺮ و ﮐﺸﺎورزي
و در ﮐﻨﺎره رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ) .(4ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ،
ﻧﻮارﻫﺎي ﺣﺎﺋﻞ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺧﺎص ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن
ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ آﺑﺮاﻫﻪﻫﺎ از آنﻫﺎ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺟﺐ
ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ رواﻧﺎب ،آﻓﺖﮐﺶﻫﺎي اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه و دﯾﮕﺮ
آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎي ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻔﻮذ ،ﺟﺬب و اﻧﺒﺎﺷﺖ رﺳﻮب
ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ) .(21اﯾﻦ ﻧﻮارﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮاي ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺎ
ﺷﺪت ﮐﻢ ،ﺗﻠﻪاﻧﺪازي رﺳﻮب ،ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮدن ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و ﻓﺮاﻫﻢ

آوردن زﯾﺴﺘﮕﺎه و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي آﺑﺰﯾﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ) .(29زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ رواﻧﺎب ﺳﻄﺤﯽ از ﯾﮏ ﻧﻮار ﺣﺎﺋﻞ
ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺳﺮﻋﺖ رواﻧﺎب و ﺧﺮوﺟﯽ آن ﮐﺎﻫﺶ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ زﺑﺮي ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ و ﻧﻔﻮذ ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮﺟﺐ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ رﺳﻮب در ﻃﻮل ﻧﻮار ﺣﺎﺋﻞ ﻣﯽﮔﺮدد .ﮐﻨﺘﺮل
آﻟﻮدﮔﯽ در اﯾﻦ روش ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﻪ آﺑﺸﻮﯾﯽ را
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و از ﺳﺮرﯾﺰ ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ،
ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد .ﺣﺎﺋﻞﻫﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد را دارﻧﺪ ﮐﻪ
ﺟﺮﯾﺎن ﺳﻄﺤﯽ از ﻟﺤﺎظ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ورﻗﻪاي ﺑﺎﺷﺪ ).(9
ﮐﺎراﯾﯽ ﻧﻮارﻫﺎي ﺣﺎﺋﻞ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ
ﻧﻈﯿﺮ رﻃﻮﺑﺖ اوﻟﯿﻪ ﺧﺎك ،ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ-ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ
آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎ ،ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ )ﺗﺮاﮐﻢ ،ارﺗﻔﺎع و
ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ( ،ﻧﻮع ﻧﻮار ﮔﯿﺎﻫﯽ از ﻟﺤﺎظ ﺗﺮﮐﯿﺐ ،ﺳﻦ و ﻋﺮض،
ﺣﺠﻢ رواﻧﺎب و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﮐﻪ رواﻧﺎب در آﻧﺠﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺷﺪه )ﺷﯿﺐ ،اﻧﺪازه و ﮐﺎرﺑﺮي زﻣﯿﻦ( ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ).(21
ﮔﯿﺎه وﺗﯿﻮر ﯾﮏ ﮔﯿﺎه داﺋﻤﯽ ﮔﺮﻣﺴﯿﺮي و ﺑﻮﻣﯽ ﺟﻨﻮب و
ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﯿﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ در اراﺿﯽ ﭘﺴﺖ و
ﻣﺮﺗﻔﻊ و در اﻧﻮاع ﺧﺎكﻫﺎ ﻣﯽروﯾﺪ .اﯾﻦ ﮔﯿﺎه در ﻫﺮ آب و ﻫﻮاﯾﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ و ﺣﺘﯽ در ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽﻫﺎي ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻫﻢ
ﺧﻮد را ﺗﻮاﻧﺎ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ) .(25اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺮﺷﺪ اﺳﺖ،
ارﺗﻔﺎع آن 50–150ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ و ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ  30ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .رﯾﺸﻪﻫﺎي وﺗﯿﻮر اﻓﺸﺎن ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺸﻌﺐ و ﺣﺠﯿﻢ ﺑﻮده
و ﺗﺎ ﻋﻤﻖ  2-4ﻣﺘﺮ در ﺧﺎك ﻧﻔﻮذ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ در ﺣﻔﻆ
آب و ﺧﺎك ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ ).(10
در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎري در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﻮارﻫﺎي
ﺣﺎﺋﻞ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﮐﻤﯿﺖ رواﻧﺎب ﺻﻮرت
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ) (6،7،8،13،15،16،19،23،2،3،5ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از
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ﻣﻮاد و روشﻫﺎ

ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

ﻋﺮﺻﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺨﺸﯽ از اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزي دﯾﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻣﯿﺎﻧﺪرود از ﺗﻮاﺑﻊ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺎري ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ  53درﺟﻪ و  10دﻗﯿﻘﻪ ي ﻃﻮل ﺷﺮﻗﯽ و  36درﺟﻪ
و  33دﻗﯿﻘﻪ ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﯽ در ﻧﯿﻤﮑﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ ) (24ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ  .(1ارﺗﻔﺎع ﻋﺮﺻﻪ از ﺳﻄﺢ درﯾﺎ  23ﻣﺘﺮ و ﺷﯿﺐ
داﻣﻨﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  15درﺻﺪ ،داراي ﺟﻬﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎﻟﯽ-
ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﺧﺎك ﻟﻮم رﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻣﺎر ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ
اﯾﺴﺘﮕﺎه دﺷﺖ ﻧﺎز ﺳﺎري ﮐﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ  5ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮي ﻋﺮﺻﻪ واﻗﻊ
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ،درﺟﻪ ﺣﺮارت و رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﯽ
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  789ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ17 ،درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد و
 %77ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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آنﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺗﻼش ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮاي
ﮐﺎرﺑﺮد ﻧﻮارﻫﺎي ﺣﺎﺋﻞ ﮔﯿﺎﻫﯽ در ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ آب ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮدن ﻧﻮار ﺣﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ آﻟﻮدﮔﯽ ﻧﻘﺶ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ در ﮐﺎراﯾﯽ آن دارد و ارزش ﻣﻬﻢ ﻧﻮارﻫﺎي ﺣﺎﺋﻞ
ﮔﯿﺎﻫﯽ را ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮدن آنﻫﺎ در ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ آب و
ﺧﺎك ﺑﻠﮑﻪ در ﻓﻮاﯾﺪ دﯾﮕﺮ آن ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺳﯿﻌﯽ
از ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ) .(19ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﭘﺲ از ﻣﺮور
اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻧﻮارﻫﺎي ﺣﺎﺋﻞ ﮔﯿﺎﻫﯽ در ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ آب اﻋﻼم
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻮارﻫﺎي ﺣﺎﺋﻞ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن
آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﮐﺸﺎورزي ﯾﺎ آﻟﻮدﮔﯽ ﻏﯿﺮ
ﻧﻘﻄﻪاي ﻫﺴﺘﻨﺪ ) (5،14،23در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺧﻮد ﺧﺎك ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺗﺎ ﺣﺪودي اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ اﻣﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ
ﺧﺎك ﺑﺎ ﮔﯿﺎه ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ) .(5ﻣﻨﮑﯿﻦ و
ﻫﻤﮑﺎران ) (16ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﻮع ﮔﯿﺎه در ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ را از ﯾﮏ
رواﻧﺎب ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﺷﺪه ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﻧﻮار ﺣﺎﺋﻞ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﻮرد
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻮارﻫﺎي ﺣﺎﺋﻞ ﮔﯿﺎﻫﯽ
ﺑﺴﯿﺎر در از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن رﺳﻮب ،ﻧﯿﺘﺮوژن و ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻮﺟﻮد در
رواﻧﺎب ﮐﺎرا ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﻣﺮﺗﺒﻂ
اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻮع ﮔﯿﺎه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻧﻮار ﺣﺎﺋﻞ اﺛﺮ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎ دارد .ﮔﻼﺑﯽ و ﻫﻤﮑﺎران )(7
در ﮔﺰارش ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﻮد اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ وﺗﯿﻮر ﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ در ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ رواﻧﺎب را
ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .ﭘﺎن و ﺷﺎﻧﮕﺎن ) (22ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت
ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ رواﻧﺎب و ﺗﻮﻟﯿﺪ رﺳﻮب در ﮐﺮتﻫﺎي ﺷﯿﺒﺪار ﺑﺎ
ﭘﻮﺷﺶ ﮔﺮاس ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﺑﺎران ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﺮت ﻟﺨﺖ ،ﮐﺮت ﺣﺎوي ﮔﺮاس ﺑﻪ
ﻣﻘﺪار  14-25درﺻﺪ رواﻧﺎب و  81 -95درﺻﺪ رﺳﻮب ﮐﻤﺘﺮي
دارد و ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢﺗﺮي را در ﮐﺎﻫﺶ رﺳﻮب در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ
ﺑﺎران دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﻮﺷﺶ ﻋﻠﻒ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﺮز ﻣﺆﺛﺮي ﻫﺪررﻓﺖ ﺧﺎك را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ و
ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖﻫﺎي اﮐﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ .ﻟﻤﺒﺮﭼﺰ ) (12ﻃﯽ
ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ رﺷﺪ ﮔﯿﺎه و ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي آن را ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﮐﺎراﯾﯽ
ﻧﻮارﻫﺎي ﺣﺎﺋﻞ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻠﻮم آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ
ﻗﺮار دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﮐﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ
ﺗﻠﻪاﻧﺪازي رﺳﻮب ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮار ﺣﺎﺋﻞ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﭘﺲ از دو ﻣﺎه رﺷﺪ
ﺑﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻓﻮق ،رﺷﺪ ﮔﯿﺎه و
ﺗﻮﺳﻌﻪ آن ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﮔﯿﺎه و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺗﻠﻪاﻧﺪازي رﺳﻮب ﺗﻮﺳﻂ

ﻧﻮار ﺣﺎﺋﻞ ﮔﯿﺎﻫﯽ را اﺻﻼح ﻧﻤﻮده و ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﻮارﻫﺎي ﺣﺎﺋﻞ
ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ رواﻧﺎب ﺳﻄﺤﯽ اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎراﯾﯽ
ﻧﻮارﻫﺎي ﺣﺎﺋﻞ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﭘﻮﺷﺶ
ﮔﯿﺎﻫﯽ اﯾﻦ ﻧﻮارﻫﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎً در اﺑﺘﺪاي ﮐﺎﺷﺖ آنﻫﺎ اﺳﺖ ).(16
اﺳﺘﺎﺗﺮ و ﻫﻤﮑﺎران ) (26اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻮارﻫﺎي ﺣﺎﺋﻞ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﯿﻦ
اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزي و ﭘﯿﮑﺮهﻫﺎي آﺑﯽ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ
ﮐﻪ در ﺗﺤﻘﯿﻖ اﯾﺸﺎن ﭘﻮﺷﺶ ﮐﺎﻧﻮﭘﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ
)ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﯿﯿﻦ  70-88درﺻﺪ( ﺑﺎ زدودن ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺧﺎك و آب ﻧﺸﺎن داد.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ،اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ
ﻧﻮارﻫﺎي ﺣﺎﺋﻞ ﮔﯿﺎﻫﯽ در ﮐﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﯽ آبﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ ﺑﻪ
دﻓﻌﺎت ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﯿﺰان اﯾﻦ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺗﺤﺖ
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﯿﺎﻫﯽ ،ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ و ارﺗﻔﺎع ﮔﯿﺎه ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﻧﻮارﻫﺎ ﺑﺮ ﮐﺎراﯾﯽ ﻧﻮارﻫﺎي ﺣﺎﺋﻞ ﮔﯿﺎﻫﯽ در
ﮐﻨﺘﺮل اﻧﺘﻘﺎل رﺳﻮب اﺷﺎراﺗﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت آن
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ وﺟﻮد داﻧﺶ در زﻣﯿﻨﻪ ﺷﺮاﯾﻂ
ﻻزم ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﮐﺎراﯾﯽ ﻧﻮارﻫﺎي ﺣﺎﺋﻞ ﮔﯿﺎﻫﯽ در
ﺣﻔﺎﻇﺖ آب و ﺧﺎك ﺧﺼﻮﺻﺎٌ در ﻓﺎز اﺟﺮا ﺿﺮوري ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ،
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ارﺗﻔﺎع و درﺻﺪ ﺳﻄﺢ
ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎه ﺑﺮ ﮐﺎراﯾﯽ ﻧﻮارﻫﺎي ﺣﺎﺋﻞ ﮔﯿﺎﻫﯽ در ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺘﻘﺎل
رﺳﻮب ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

] [ DOI: 10.29252/jwmr.8.16.157

پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز سال هشتم /شماره  /16پاییز و زمستان 153 .............................................................................................................. 1936

شکل  -1موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه
Figure 1. Location of the study area

طراحی آزمایش

به منظور ارزیابی کارایی نوارهای حائل گیاهی تحت تأثیر
مراحل مختلف رشد گیاه در از بین بردن و یا کاهش انتقال
رسوب توسط رواناب ،از کرتهای آزمایشی در قالب طرح
آزمایشی بلوکهای کامل تصادفی 1استفاده شد .تیمارهای
مورد آزمایش در این تحقیق به شرح زیر میباشند:

تیمار  :1وتیور گراس ،تیمار  :2چمن بومی ،تیمار  :9شاهد
(بدون پوشش)
در این پژوهش  12کرت آزمایشی 11متر مربعی (11×1
متر) با شیب  %15که به وسیله ورقهای گالوانیزه تا عمق 11
سانتیمتر از محیط اطراف جدا گشتند ،ایجاد و استفاده شد
(( )11 ،11شکل .)2

Figure 2. Preparation and installation of the studied plant species in the plots

تولید رواناب مصنوعی

به منظور تعیین میزان دبی رواناب مصنوعی ،ابتدا دادهها
و آمار مورد نیاز از وضعیت بارندگی منطقه مورد مطالعه از
ایستگاه هواشناسی دشت ناز (فرودگاه) ساری گردآوری گردید،

سپس شدت بارندگی با تداوم  11دقیقه با دوره بازگشت 111
سال از مدل قهرمان و آبخضر برآورد و استخراج گردید
(جدول .)1

)1- Randomized Complete Blocks Design (RCBD

] [ DOI: 10.29252/jwmr.8.16.157

جدول  -1نتایج حاصل از محاسبه مقادیر شدت بارش ( )mm/hدر دوره بازگشتهای مختلف برای منطقه مورد مطالعه
Table 1. The results of rainfall intensity calculation for various return periods in the study area
دوره بازگشت (سال)
تداوم بارش (دقیقه)
111
51
25
11
5
2
%8/6
42/1
62/8
51/8
14/1
92/3
11
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ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﮐﺮتﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﯽ 10
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺪت رواﻧﺎب ﺑﺎ دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ 100
ﺳﺎل  786ﻟﯿﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ
 800ﻟﯿﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﻣﺪت  10دﻗﯿﻘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻤﭗ
ﺗﻮﻟﯿﺪ و وارد ﮐﺮتﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.
اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ارﺗﻔﺎع و در ﺻﺪ ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﺎن

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ارﺗﻔﺎع و درﺻﺪ ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﺎن
ﺑﺮ ﮐﺎراﯾﯽ ﻧﻮارﻫﺎي ﺣﺎﺋﻞ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي
ﻣﺬﮐﻮر در ﻃﻮل دوره آزﻣﺎﯾﺶ و در زﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري ﺑﺮاي دو
ﮔﻮﻧﻪ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﺷﺪﻧﺪ ).(17

ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري رواﻧﺎب

ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري از رواﻧﺎب ﺟﻤﻊآوري ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺨﺰنﻫﺎي
ﻣﻮﺟﻮد در اﻧﺘﻬﺎي ﻫﺮ ﮐﺮت از ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﮐﺎﺷﺖ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي
ﮔﯿﺎﻫﯽ آﻏﺎز و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﮑﺮار ﺷﺪ ﺑﻪﻃﻮريﮐﻪ
ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري از ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل  1393آﻏﺎز و در دي ﻣﺎه ﺳﺎل
 1394ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺪازهﮔﯿﺮي دﻗﯿﻖ ﻣﯿﺰان رﺳﻮب
ﻣﻌﻠﻖ ،در ﻫﺮ ﻧﻮﺑﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ رواﻧﺎب ﺗﻮﺳﻂ
ﻇﺮوف  1/5ﻟﯿﺘﺮي ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪ
)) (14ﺷﮑﻞ .(3

ﺷﮑﻞ  -3ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي آب ﺟﻤﻊآوري ﺷﺪه در ﻣﺨﺎزن اﻧﺘﻬﺎي ﮐﺮتﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﯽ
Figure 3. Water sampling from the collected water in the downslope reservoirs

اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﻏﻠﻈﺖ رﺳﻮب

ﮐﺎراﯾﯽ ﻧﻮارﻫﺎي ﺣﺎﺋﻞ ﮔﯿﺎﻫﯽ در ﮐﺎﻫﺶ آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎي
رواﻧﺎب

ﮐﺎراﯾﯽ ﻧﻮارﻫﺎي ﺣﺎﺋﻞ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ )ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ( در
ﮐﺎﻫﺶ ﻏﻠﻈﺖ رﺳﻮب ﻣﻌﻠﻖ ﻣﻮﺟﻮد در رواﻧﺎب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
راﺑﻄﻪ ) (2ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ):(14

ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﺑﺤﺚ

ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻏﻠﻈﺖ رﺳﻮب ﻣﻌﻠﻖ

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎري ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﻏﻠﻈﺖ رﺳﻮب ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ و دو ﺗﯿﻤﺎر دﯾﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽدار
در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل  %1وﺟﻮد دارد .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺷﮑﻞ ) (4و
ﺟﺪول ) (2ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺎهﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري ،ﺗﯿﻤﺎر
ﺷﺎﻫﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ رﺳﻮب را داراﺳﺖ اﻣﺎ در ﻣﻮرد
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻏﻠﻈﺖ رﺳﻮب ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻧﻮار ﺣﺎﺋﻞ ﮔﯿﺎﻫﯽ اﺳﺖ ،ﻧﻮار ﺣﺎوي ﭼﻤﻦ در ﻣﺎهﻫﺎي دوم ،ﺳﻮم
و ﭼﻬﺎرم و در ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎهﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻧﻮار ﺣﺎوي وﺗﯿﻮر
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻏﻠﻈﺖ رﺳﻮب ﻣﻌﻠﻖ را ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽدار
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ.

] [ Downloaded from jwmr.sanru.ac.ir on 2023-01-08

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﻣﯿﺰان رﺳﻮب ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي
آب ،اﺑﺘﺪا ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﺗﻮزﯾﻦ ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺲ از آن در آون ﺑﻪ ﻣﺪت
 24ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺤﺖ ﺣﺮارت  105درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ
ﺗﺎ آب ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺒﺨﯿﺮ ﮔﺮدد و در ﭘﺎﯾﺎن
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه دوﺑﺎره ﺗﻮزﯾﻦ ﺷﺪ ﺗﺎ وزن رﺳﻮب ﻣﻮﺟﻮد در
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﯾﺪ .راﺑﻄﻪ ) (1ﻣﯿﺰان ﻏﻠﻈﺖ رﺳﻮب ﻣﻌﻠﻖ در
ﻧﻤﻮﻧﻪ آب را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ):(14
M
راﺑﻄﻪ )(1
TSS 
V
ﮐﻪ در آن  Mوزن ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﭘﺲ از ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ
)ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم( و  Vﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ آب )ﻟﯿﺘﺮ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

Pi
راﺑﻄﻪ))  100 (2
P1
ﮐﻪ در آن  Tiﮐﺎراﯾﯽ ﺗﯿﻤﺎر  iﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ ﻏﻠﻈﺖ رﺳﻮب ﻣﻌﻠﻖ
) Pi ،(%ﻣﯿﺰان ﻏﻠﻈﺖ رﺳﻮب ﻣﻌﻠﻖ در ﻧﻤﻮﻧﻪ آب ﺗﯿﻤﺎر  iو P1
ﻣﯿﺰان ﻏﻠﻈﺖ رﺳﻮب ﻣﻌﻠﻖ در ﻧﻤﻮﻧﻪ آب ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺖ.
Effectiveness(Ti )  (1 

] [ DOI: 10.29252/jwmr.8.16.157
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شکل  -4مقایسه میانگین غلظت رسوب معلق خروجی از نوارهای حائل گیاهی مورد مطالعه در طول دوره آزمایش
Figure 4. Comparison of outflow sediment concentration means during the study period

جدول  -2مقادیر میانگین غلظت رسوب در تیمارهای مورد بررسی در طول دوره آزمایش
Table 2. Means of sediment concentration in the three studied treatments during the study period
ماه
تیمار
شاهد
وتیور
چمن

بهمن 39

اسفند 39

فروردین 34

922/44
112/32
222/43

933/94
149/11
93/34

222/66
131/23
24/33

اردیبهشت  34خرداد 34تیر  34مرداد 34
غلظت رسوب (میلیگرم در لیتر)
111/46 114/29 219/43
233/22
16/41
91/11
22/22
121/31
63/41
62/33
36/12
43/64

تغییرات ارتفاع گیاه-درصد سطح پوشش گیاهی

مشاهده میگردد ارتفاع و سطح پوشش گیاهی وتیور در سه
ماه ابتدایی آزمایش یک روند صعودی قابل توجه را طی
نمودهاند و از ماه چهارم تا انتهای آزمایش تقریباً ثابت باقی
ماندهاند که علت آن مقاوم بودن این گیاه در شرایط مختلف
آب و هوایی و همچنین خوشخوراک نبودن آن برای دام
میباشد .اما برای گیاه چمن این روند صعودی ارتفاع و درصد
سطح پوشش گیاهی در دو ماه ابتدایی آزمایش برقرار است.
ارتفاع چمن از ماه سوم تا ششم تقریباً ثابت بوده و پس از آن
با یک افت نسبی در ماه هفتم مواجه است و تا پایان دوره
آزمایش تغییر قابل توجهی نشان نداد .درصد سطح پوشش
گیاهی برای گیاه چمن نیز پس از طی یک روند صعودی قابل
توجه در دو ماه ابتدایی آزمایش ،تا ماه چهارم افت ناچیزی را
نشان داد اما از ماه چهارم این افت بسیار شدید گردید و تا ماه
هشتم ادامه داشت و پس از آن مجدداً در ماه نهم کاهش
یافت و تا انتهای آزمایش تقریباً ثابت باقی ماند (شکل .)6
دلیل کاهش ارتفاع متوسط و همچنین درصد سطح پوشش
گیاهی چمن را میتوان در ابتدا چرای دام و سپس نامساعد
شدن شرایط آب و هوایی برای رشد و بقای چمن دانست.

] [ DOI: 10.29252/jwmr.8.16.157

اشکال ( )4و ( )6نحوه تغییر ارتفاع گیاه و درصد سطح
پوشش گیاهی را به ترتیب برای گیاه وتیور و چمن در طول
دوره آزمایش نشان میدهند .همانطور که در شکل ()4

236/66
193/49
131/26

414/32
163/24
911/13

269/43
119/91
213/13

191/24
41/21
131/29

112/66
13/43
142/34
] [ Downloaded from jwmr.sanru.ac.ir on 2023-01-08

شکل ( )4و جدول ( )2همچنین نشان میدهند که در
چهار ماه انتهایی آزمایش ،میانگین غلظت رسوب معلق
خروجی از کلیه کرتهای آزمایشی افزایش قابل توجهی
داشته است که حاصل از انباشته شدن رسوب در نوارهای
حائل به مرور زمان است .با توجه به این نتیجه میتوان گفت
که نوارهای حائل گیاهی با گذشت زمان میتوانند به عنوان
منبع رسوب نیز ایفای نقش نمایند .این نتیجه با نتایج
اوسبورن و کوواچیچ ( ،)23باتارای و همکاران ( )1و استاتر و
همکاران ( )26مطابقت دارد .البته در چهار ماه مورد اشاره (از
ماه نهم تا دوازدهم) مجدداً شاهد یک روند نزولی در میزان
غلظت رسوب معلق میباشیم که البته این نتیجه منافاتی با
نتایج مربوط به ایفای نقش نوارهای حائل گیاهی به عنوان
منبع رسوب در این چهار ماه ندارد و علت آن بارندگی زیاد در
طول ماه نمونهبرداری – بر اساس آمار موجود بارندگی -و در
نتیجه شسته شدن آالینده ها از سطح کرتها بوده است.
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ﺷﮑﻞ  -5ﺗﻐﯿﯿﺮات ارﺗﻔﺎع و ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ وﺗﯿﻮر در ﻃﻮل دوره آزﻣﺎﯾﺶ
Figure 5. Variations of the vegetation cover and height of vetiver during the study period

ارﺗﻔﺎع ﮔﯿﺎه-ﮐﺎراﯾﯽ ﻧﻮار ﺣﺎﺋﻞ ﮔﯿﺎﻫﯽ

ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺎراﯾﯽ ﻧﻮارﻫﺎي ﺣﺎﺋﻞ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﻮرد
آزﻣﺎﯾﺶ در ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﻏﻠﻈﺖ رﺳﻮب ﻣﻌﻠﻖ ﻧﻤﻮدارﻫﺎي
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﺎراﯾﯽ اﯾﻦ ﻧﻮارﻫﺎ در ﻃﻮل دوره آزﻣﺎﯾﺶ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺗﻐﯿﯿﺮات ارﺗﻔﺎع و ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻬﯿﻪ و
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ.

ﺷﮑﻞ ) (7ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﺎراﯾﯽ ﻧﻮارﻫﺎي ﺣﺎﺋﻞ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺣﺎوي وﺗﯿﻮر و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ارﺗﻔﺎع ﮔﯿﺎه وﺗﯿﻮر در ﻃﻮل دوره آزﻣﺎﯾﺶ را ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ در ﺳﻪ ﻣﺎه اﺑﺘﺪاﯾﯽ ارﺗﻔﺎع ﮔﯿﺎه
وﺗﯿﻮر روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ از ﻣﺎه
ﺳﻮم ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي آزﻣﺎﯾﺶ ارﺗﻔﺎع آن ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
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Figure 6. Variations of the vegetation cover and height of turf-grass during the study period
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شکل  -7تغییرات کارایی نوارهای حائل گیاهی حاوی وتیور و ارتفاع گیاه وتیور در طول دوره آزمایش
Figure 7. Variations of the efficiency of vetiver buffer strips and vetiver grass height during the study period

کارایی نوار حائل حاوی وتیور نیز تقریباً در سه ماه ابتدایی
آزمایش روند صعودی دارد اما پس از ماه سوم علیرغم اینکه
ارتفاع گیاه وتیور تغییری ننموده است ،کارایی نوار حائل در
کاهش غلظت رسوب روند منظمی را نشان نمیدهد .دلیل این
بینظمی را می توان عوامل دیگر مؤثر در کارایی نوارهای
حائل گیاهی مانند میزان بارندگی ،رطوبت خاک و غیره ()11

دانست .افت شدید کارایی نوار حاوی وتیور در پنج ماه انتهایی
آزمایش نیز به دلیل تجمع رسوب در این نوارها در هفت ماه
گذشته میباشد و همانطور که در بخش غلظت رسوب نیز
اشاره شد ،با توجه به این نتیجه میتوان گفت که نوارهای
حائل گیاهی با گذشت زمان میتوانند به عنوان منبع رسوب
نیز ایفای نقش نمایند.
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شکل  -8الف) تغییرات کارایی نوارهای حائل گیاهی حاوی وتیور و ارتفاع گیاه وتیور در طول دوره آزمایش ب) تغییرات کارایی نوارهای حائل
گیاهی حاوی وتیور و ارتفاع گیاه وتیور در چهار ماه ابتدایی آزمایش
)Figure 8. (a) Variations of the efficiency of vetiver buffer strips and vetiver grass height during the study period (b
Variations of the efficiency of vetiver buffer strips and vetiver grass height during the first four months of the study
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بررسی همبستگی بین کارایی نوارهای حائل گیاهی
حاوی وتیور نشان داد که در طول کل دوره آزمایش
همبستگی خوبی بین این دو پارامتر وجود ندارد که دلیل این
موضوع دخیل بودن عوامل دیگر مؤثر بر کارایی نوارهای
حائل گیاهی در کاهش غلظت رسوب و همچنین تغییرات
درصد سطح پوشش گیاهی میباشد .اما نتایج بهدست آمده
برای چهار ماه ابتدایی آزمایش همبستگی بسیار خوبی بین

کارایی نوارها و ارتفاع گیاه وتیور نشان می دهد (شکل  )8چرا
که در این چهار ماه رشد و افزایش ارتفاع گیاه وتیور ،رشد
عرضی و تراکم ساقه را هم به دنبال دارد (.)11
اشکال ( )3و ( )11نیز به ترتیب تغییرات کارایی نوار حائل
چمن و ارتفاع این گیاه و همچنین همبستگی این دو پارامتر را
نشان میدهند.
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شکل  -9تغییرات کارایی نوارهای حائل گیاهی حاوی چمن و ارتفاع گیاه چمن در طول دوره آزمایش
Figure 9. Variations of the efficiency of turf grass buffer strips and turf grass height during the study period

)Figure 10. (a) Variations of the efficiency of turf grass buffer strips and turf grass height during the study period (b
Variations of the efficiency of turf grass buffer strips and turf grass height during the first four months of the study

سطح پوشش گیاهی-کارایی نوار حائل گیاهی

همانطور که شکل ( )44نشان میدهد کارایی نوار حائل
حاوی وتیور نیز تقریباً در سه ماه ابتدایی آزمایش روند
صعودی دارد اما پس از ماه سوم علیرغم اینکه درصد سطح
پوشش گیاه تقریباً ثابت است ،کارایی نوار حائل در کاهش
غلظت رسوب روند منظمی را نشان نمیدهد .همانطور که در
بررسی ارتفاع گیاه نیز اشاره شد ،دلیل این بینظمی عوامل
دیگر مؤثر در کارایی نوارهای حائل گیاهی مانند میزان
بارندگی ،رطوبت خاک و غیره ( )14میباشند .افت شدید
کارایی نوار حاوی وتیور در پنج ماه انتهایی آزمایش نیز به
دلیل تجمع رسوب در این نوارها در هفت ماه ابتدایی آزمایش
میباشد که با توجه به این نتیجه میتوان گفت که نوارهای
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همانطور که مشاهده میشود ،پس از طی روند صعودی
در سه ماه ابتدایی آزمایش ،کارایی نوار حائل حاوی چمن یک
روند نزولی شدید را تا انتهای دوره آزمایش طی مینماید
(شکل  .)9با توجه به ثابت بودن ارتفاع این گیاه در طول دوره
نزولی مذکور ،میتوان اشاره نمود که کاهش سطح پوشش
گیاهی عمدهترین دلیل افت کارایی این نوار در کاهش غلظت
رسوب معلق در کنار دیگر عوامل مؤثر در کارایی نوارهای
حائل گیاهی ( )14می باشد (شکل  )6که این نتیجه با نتایج
بهدست آمده توسط ( )46همخوانی دارد.
بررسی همبستگی کارایی نوار حائل گیاهی و ارتفاع چمن
نیز به مانند وتیور نتیجه مطلوبی در کل دوره آزمایش به
همراه نداشت اما در چهار ماه ابتدایی آزمایش ،این همبستگی
بسیار قوی بود (شکل  ،)41چرا که همانطور که اشاره شد
(شکل  )6درصد سطح پوشش گیاهی پس از ماه چهارم دچار

افت شدیدی گردیده و کارایی نوار حائل را تحت تأثیر قرار
داده است.
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شکل  -41الف) تغییرات کارایی نوارهای حائل گیاهی حاوی چمن و ارتفاع گیاه چمن در طول دوره آزمایش ب) تغییرات کارایی نوارهای حائل
گیاهی حاوی چمن و ارتفاع گیاه چمن در چهار ماه ابتدایی آزمایش
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اوﺳﺒﻮرن و ﮐﻮواﭼﯿﭻ ) ،(20ﺑﺎﺗﺎراي و ﻫﻤﮑﺎران ) (1و اﺳﺘﺎﺗﺮ و
ﻫﻤﮑﺎران ) (26ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد.
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رﺳﻮب ﻧﯿﺰ اﯾﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ

درﺻﺪ ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺷﺶ

80
60
40
20
دي 94

آذر 94

آﺑﺎن 94

ﻣﻬﺮ 94

ﺷﻬﺮﯾﻮر 94

ﻣﺮداد 94

ﺗﯿﺮ 94

ﺧﺮداد 94

اردﯾﺒﻬﺸﺖ…

ﻓﺮوردﯾﻦ 94

اﺳﻔﻨﺪ 93

ﺑﻬﻤﻦ 93

)درﺻد(

ﮐﺎراﯾﯽ )درﺻﺪ(

100
90
80
70
60
50
40
30
20

100

ﺷﮑﻞ  -11ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﺎراﯾﯽ ﻧﻮارﻫﺎي ﺣﺎﺋﻞ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺣﺎوي وﺗﯿﻮر و درﺻﺪ ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ وﺗﯿﻮر در ﻃﻮل دوره آزﻣﺎﯾﺶ
Figure11. Variations of the efficiency of vetiver buffer strips and vetiver grass vegetation cover during the study
period

ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﺎراﯾﯽ ﻧﻮارﻫﺎي ﺣﺎﺋﻞ و ﺳﻄﺢ
ﭘﻮﺷﺶ وﺗﯿﻮر ﻧﯿﺰ ﺗﻨﻬﺎ در ﭼﻬﺎر ﻣﺎه اﺑﺘﺪاﯾﯽ آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﻮﺑﯽ
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ )ﺷﮑﻞ  (12ﭼﺮا ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ

ﮐﺎراﯾﯽ ﻧﻮارﻫﺎي ﺣﺎﺋﻞ ﮔﯿﺎﻫﯽ در ﮐﺎﻫﺶ ﻏﻠﻈﺖ رﺳﻮب از ﻣﺎه
ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﮐﺎراﯾﯽ ﻧﻮارﻫﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﯾﮕﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.

Figure 12. (a) Variations of the efficiency of vetiver buffer strips and vetiver grass vegetation cover during the study
period (b) Variations of the efficiency of vetiver buffer strips and vegetation cover height during the first four months
of the study
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ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ارﺗﺒﺎط و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ در ﮐﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه در
اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦ ﮐﺎراﯾﯽ ﻧﻮار ﺣﺎﺋﻞ ﭼﻤﻦ و درﺻﺪ ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺷﺶ
ﮔﯿﺎه ﭼﻤﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮريﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ درﺻﺪ ﺳﻄﺢ
ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ ،ﮐﺎراﯾﯽ ﻧﻮار ﺣﺎﺋﻞ ﺣﺎوي ﭼﻤﻦ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ و ﺑﺎ
ﮐﺎﻫﺶ درﺻﺪ ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ ،ﮐﺎراﯾﯽ ﻧﻮار ﺣﺎﺋﻞ ﺣﺎوي

ﭼﻤﻦ ﻧﯿﺰ در ﻃﻮل دوره آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ )ﺷﮑﻞ .(13
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺑﯿﻦ دو ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﮐﺎراﯾﯽ و
درﺻﺪ ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺎهﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺮاي ﻧﻮار
ﺣﺎﺋﻞ ﺣﺎوي ﭼﻤﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ )ﺷﮑﻞ .(14
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شکل  -61تغییرات کارایی نوارهای حائل گیاهی حاوی چمن و درصد سطح پوشش گیاهی چمن در طول دوره آزمایش
Figure13. Variations of the efficiency of turf grass buffer strips and turf grass vegetation cover during the
study period

)Figure14. (a) Variations of the efficiency of turf grass buffer strips and vegetation cover during the study period (b
Variations of the efficiency of turf grass buffer strips and vegetation cover during the first four months of the study
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با نگاهی به نتایج بهدست آمده میتوان دریافت که دو ماه
پس از کاشت گیاهان ،نوارهای حائل گیاهی مورد آزمایش
تاثیر قابل توجهی بر کاهش غلظت رسوب معلق موجود در
رواناب و در نتیجه حفاظت آب و خاک داشتهاند که این نتیجه
با نتایج بسیاری از محققین همخوانی دارد (،،،1،1،61،6،،،1
 .)،1نتایج نشان داد که با گذشت زمان و تجمع رسوب در
نوارهای حائل گیاهی ،کارایی این نوارها کاهش مییابد که
البته این اتفاق در نوارهای حائل حاوی وتیور کمتر از چمن
احساس شد .این نتیجه با نتایج اوسبورن و کوواچیچ (،)،2
باتارای و همکاران ( )6و استاتر و همکاران ( )،1مطابقت دارد.
به منظور مقابله با این موضوع برداشت و کوتاه نمودن دورهای
گیاه به عنوان راهکاری موثر به منظور مقابله با این موضوع
توصیه می گردد.

همانطور که مشاهده شد ارتفاع و سطح پوشش گیاه که
در زمانهای مختلف ممکن است متفاوت باشند ،نقش قابل
توجهی در کارایی نوار حائل گیاهی در کنترل غلظت رسوب
دارد بهطوریکه هر چه از زمان کاشت گیاهان سپری شد (تا
ماه چهارم) گیاه وتیور با افزایش ارتفاع و تراکم ساقه و در
نتیجه درصد سطح پوشش خود عملکرد بهتری در کنترل
غلظت آالیندهها خصوصا رسوب معلق در مقایسه با دیگر
نوارهای حائل گیاهی مورد آزمایش نشان داد که این نتیجه
نیز با نتایج بورین و همکاران ( )،همسو است .اما نوع گیاه
استفاده شده در نوارهای حائل گیاهی مورد مطالعه در این
تحقیق نیز تاثیر قابل توجهی در ارتباط بین کارایی نوارها و
پارامترهایی نظیر ارتفاع گیاه و درصد سطح پوشش آن نشان
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ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺧﺼﻮﺻﺎً در اﺑﺘﺪاي ﮐﺎﺷﺖ ﮔﯿﺎه در ﺣﺼﻮل ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻧﻮارﻫﺎي ﺣﺎﺋﻞ ﮔﯿﺎﻫﯽ از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهاي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
.( ﻫﻤﺴﻮ اﺳﺖ16) ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﯿﻼن و ﻫﻤﮑﺎران
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮي ﻏﯿﺮ از
،ارﺗﻔﺎع و ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ و رﻃﻮﺑﺖ ﺧﺎك
ﮐﺎراﯾﯽ ﻧﻮارﻫﺎي ﺣﺎﺋﻞ ﮔﯿﺎﻫﯽ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ
.ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮔﺮدد در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﯾﻨﺪه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮي ﺧﺎك ﺗﺤﺖ
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﻮارﻫﺎي ﺣﺎﺋﻞ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﺷﺪت ﺗﻮﻟﯿﺪ
رواﻧﺎب و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺟﺬب آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ
در ﻧﻮار ﺣﺎﺋﻞ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ
.ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﻧﻮارﻫﺎ در ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از آب و ﺧﺎك ﻧﻤﺎﯾﺪ

داد ﺑﻪﻃﻮريﮐﻪ درﺻﺪ ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﺮاي ﮔﯿﺎه
ﭼﻤﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮرﻧﮓﺗﺮي در ﻣﯿﺰان ﮐﺎراﯾﯽ ﻧﻮار ﺣﺎﺋﻞ
ﮔﯿﺎﻫﯽ در ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﻏﻠﻈﺖ رﺳﻮب اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد اﻣﺎ در ﻣﻮرد
ارﺗﻔﺎع ﮔﯿﺎه ﭼﻤﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪاي ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻣﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ
( ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ15) ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﮑﯿﻦ و ﻫﻤﮑﺎران
.دارد
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ و ﺗﺮاﮐﻢ و
ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ آن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮي در ﮐﺎراﯾﯽ ﻧﻮارﻫﺎي ﺣﺎﺋﻞ ﮔﯿﺎﻫﯽ
در ﮐﺎﻫﺶ ﻏﻠﻈﺖ رﺳﻮب ﻣﻌﻠﻖ رواﻧﺎب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع دارد و
 اﻓﺰاﯾﺶ ارﺗﻔﺎع در ﺑﺴﯿﺎري از ﮔﯿﺎﻫﺎن در ﻧﻬﺎﯾﺖ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ
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Abstract
Soil erosion is one of the most serious environmental issues in the world. Vegetative buffer
strips include a specific plant being passed by flow before entering the waterways, so it causes
to reduce runoff volume, deposited pesticides and other pollutants of the flow through
infiltration, absorption and sediment deposition. The present study has been carried out with aim
to investigate the effect of plant height and canopy on the efficiency of vegetative buffer strips
to reduce sediment transport. This study was conducted using 1×10 experimental plots and
producing artificial runoff with a discharge rate as much as precipitation with 100-year return
period as well as two plant species of vetiver grass and native turf grass during one year in
Lalim region of Sari, Mazandaran, Iran. The results indicated that, plant height and canopy
which may be different in various time periods, have a considerable role in the efficiency of
vegetative buffer strips to control sediment concentration. Also, it was found that the efficiency
of vegetative buffer strips to reduce suspended sediment concentration of runoff is more
affected by canopy and uniformity of plant density than plant height. In fact, increasing height
in most of plants ultimately would cause to increase canopy and consequently the efficiency of
vegetative buffer strips. Finally, it was suggested to do more studies on the other factors such as
precipitation and soil moisture affecting the efficiency of vegetative buffer strips in order to
improve understanding and effectiveness of vegetative buffer strips in water and soil
conservation.
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