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چکیده
کشور ایران که بهطور عمده از شرایط اقلیمي خشك و نیمهخشك بهره ميگیرد ،دارای اکوسیستمي ناپایدارتر و
شکنندهتر نسبت به مناطق مرطوب است و اهمیت حفاظت از منابع آب و خاك در آن دو چندان است .یکي از
راهکارهای موثر در کاهش آلودگي در آبهای سطحي و فرسایش خاك ،استفاده از نوارهای حائل گیاهي است .تحقیق
حاضر با هدف بررسي تأثیر شدت رواناب ،نوع و سن گیاه بر کارایي نوارهای حائل گیاهي در کنترل کیفیت و کمیت
رواناب در منطقه ساری به انجام رسیده است .این پژوهش ،با استفاده از کرتهای آزمایشي  1×19متری و تولید رواناب
مصنوعي با دبي معادل رواناب حاصل از بارندگي با دوره بازگشت  25و  199سال طي یك سال صورت پذیرفت .نتایج
نشان داد که کارایي نوارهای حائل گیاهي حاوی وتیور و همچنین ،چمن بومي تحت رواناب حاصل از بارندگي با دوره
بازگشت  25سال ،در کاهش کلیه آالیندههای مورد مطالعه و همچنین ،حجم رواناب خروجي از کرتها در کلیه
نوبتهای نمونه برداری باالتر از نوارهای حائل گیاهي تحت رواناب حاصل از بارندگي با دوره بازگشت  199سال بود.
همچنین ،با توجه به یافته های این تحقیق ،کارایي نوارهای حائل گیاهي در کنترل کیفیت و کمیت رواناب تحت رواناب
های شدید ،کمتر تحت تأثیر خصوصیات نوار حائل و مرحله رشد گیاه و گونه آن است و خصوصیات جریان نقش
مهمتری ایفا ميکند  .دو گونه گیاهي مورد مطالعه شامل وتیور و چمن نیز عملکرد متفاوتي در کاهش حجم رواناب و
آالیندههای موجود در آن نشان دادند .همچنین ،با گذشت زمان و افزایش سن گیاهان کارایي متفاوتي برای نوارهای
حائل گیاهي مورد مطالعه مشاهده شد.
واژههای کلیدی :چمن بومي ،رسوب ،ساری ،فسفات ،نیترات ،وتیور
مقدمه
حفاظت و استفاده بهینه از منابع آب و خاك از
اصول توسعه پایدار هر کشور ميباشد .استفاده بیش از
حد از منابع طبیعي به واسطه افزایش سطح زیرکشت
اراضي و نیز استفاده بیش از ظرفیت معمول آنها
پیامدهایي از قبیل فرسایش خاك ،کاهش
___________________________
* مسئول مکاتباتa.kavian@sanru.ac.ir :

حاصلخیزی خاك ،تخریب اراضي ،بیابانزایي و
آلودگي آب و خاك را در پي داشته است .کشور ایران
که بهطور عمده از شرایط اقلیمي خشك و نیمهخشك
بهره ميگیرد ،دارای اکوسیستمي ناپایدارتر و
شکنندهتر نسبت به مناطق مرطوب است و اهمیت
حفاظت از منابع آب و خاك در آن دو چندان است .بر
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خالف اهمیت این مسئله و نیز تالشها و پژوهشهای
انجام گرفته در بیش از نیم قرن گذشته ،فرسایش
خاك در کشور ایران ،بسیار بیشتر از میانگین جهاني
است ( Salehiو همکاران .)2911 ،فرسایش نهتنها
خاك را از بین ميبرد ،بلکه با ایجاد رسوب مواد در
آبراهه سبب مسدود شدن آنها و پر کردن مخازن
سدها ميشود ( .)2993 ،Gvanchengبهترین
روشهای مدیریت ( ،)BMPs1رویکردی بسیار شایع در
کاهش اثرات مخرب روانابهای سطحي هستند و یکي
از راهکارهای موثر یا بهترین روشهای مدیریت ،در
کاهش آلودگي در آبهای سطحي ،استفاده از نوارهای
2
حائل گیاهي است ( Lamو همکاران2991 ،؛
 .)2911 ،Hellbergحائلهای گیاهي نوارهایي هستند
که شامل انواع گیاهان نظیر علفها ،درختان و
درختچهها یا ترکیبي از آنها هستند که در
پاییندست اراضي فرسایشپذیر و کشاورزی و در
کناره رودخانهها تعبیه ميشوند (.)2999 ،Dabney
بهعبارت دیگر ،نوارهای حائل گیاهي شامل گیاهي
خاص ميباشند که جریان قبل از ورود به آبراههها از
آنها عبور ميکند و این موجب کاهش حجم رواناب،
آفتکشهای انباشته شده و دیگر آالیندههای جریان
بهوسیله نفوذ ،جذب و انباشت رسوب ميشوند
(2993 ،Yuan؛  Ottoو همکاران2911 ،؛  Dunnو
همکاران .)2912 ،گیاه وتیور یك گیاه دائمي
گرمسیری و بومي جنوب و جنوب شرق آسیا است که
بهطور طبیعي در اراضي پست و مرتفع و در انواع
خاكها ميروید .این گیاه در هر آب و هوایي ميتواند
زندگي کند و حتي در خشکساليهای هندوستان هم
خود را توانا نشان داده است ( Shoushtarianو
 .)2911 ،Tehranifarاین گیاه سریعالرشد است،
ارتفاع آن  59–159سانتيمتر و به گستردگي 99
سانتيمتر ميباشد .ریشههای وتیور افشان ،بسیار
منشعب و حجیم بوده ،تا عمق دو الي چهار متر در
خاك نفوذ ميکنند که این امر در حفظ آب و خاك
بسیار موثر است ( Iranian association for vetiver
 .)2991 ،promotionتحقیقات و آزمایشاتي که در
چین انجام گرفته است ،نشان ميدهد که وتیور
Best Management Practices
Vegetative buffer strips
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ميتواند فسفر محلول را پس از سه هفته تا  11درصد
و ازت محلول را پس از پنج هفته تا  21درصد کاهش
دهد و ظرفیت پاك کردن ساالنه  291تن ازت و 15
تن فسفر را در هکتار دارد (.)2992 ،Babalola
در گذشته ،پژوهشهای بسیاری در زمینه تأثیر
نوارهای حائل گیاهي بر کنترل کیفیت و کمیت
رواناب صورت پذیرفتهاند ( Delgadoو همکاران،
1335؛ 1339 ،Norris؛  Leeو همکاران2999 ،؛ Patty
و همکاران1332 ،؛  Golabiو همکاران2995 ،؛
 Borinaو همکاران2995 ،؛  Hayو همکاران2996 ،؛
 Mankinو همکاران2992 ،؛  Ducheminو ،Hogue
2993؛  Borinو همکاران2919 ،؛  Milanو همکاران،
 )2913که در برخي از آنها پژوهشگران تالش
کردهاند تا یك دستورالعمل برای کاربرد نوارهای حائل
گیاهي در کنترل کیفیت آب تهیه کنند و معتقدند که
نزدیك بودن نوار حائل به منبع آلودگي ،نقش بسیار
مهمي در کارایي آن دارد و ارزش مهم نوارهای حائل
گیاهي را نه فقط در مفید بودن آنها در کنترل
کیفیت آب ،بلکه در فواید دیگر آن بهمنظور نگهداری
منطقه وسیعي از گیاهان طبیعي ميدانند (،Norris
 Campo-Bescos .)1339و همکاران ( )2915نیز
معتقدند که نصب حائلهای گیاهي متراکم در اراضي
فاریاب مناطق آسیبپذیر نیمهخشك ميتواند در
کاهش اثرات مخرب کشاورزی و بهبود حفاظت محیط
زیست موثر باشد ،اما نبایستي به آن بهعنوان یك
راهکار جایگزین نگاه کرد ،بلکه باید بهعنوان یك روش
کنترل آلودگي تکمیلي در کنار دیگر اقدامات خارج از
عرصه ،مورد استفاده قرار گیرد .برخي محققین نیز
پس از مرور اثربخشي نوارهای حائل گیاهي در بهبود
کیفیت آب اعالم کردند که نوارهای حائل گیاهي قادر
به از بین بردن آالیندههای حاصل از فعالیتهای
کشاورزی یا آلودگي غیر نقطهای هستند ( Leeو
همکاران2999 ،؛  Delgadoو همکاران1335 ،؛ Patty
و همکاران .)1332 ،در حاليکه خود خاك نیز ميتواند
تا حدودی این کاهش آلودگي را انجام دهد ،اما سامانه
ترکیب خاك با گیاه بهترین عملکرد را خواهد داشت
( Delgadoو همکاران Lee .)2995 ،و همکاران
( )2999معتقدند که ترکیبي از گیاهان مختلف
ميتواند اثربخشي نوارهای حائل گیاهي را در کاهش

 /936نشریه علمي -پژوهشي مهندسي و مدیریت آبخیز

آلودگي رواناب افزایش دهد ،در حاليکه  Hayو
همکاران ( )2996یك آزمایش تجربي بهمنظور ارزیابي
اثرات نوارهای حائل گیاهي بر زدودن آالیندههایي
نظیر رسوب ،مواد مغذی و میکروارگانیسمهای تولید
شده از اراضي آبیاری شده و مراتع را به انجام رساندند
و اعالم کردند که نوار فیلتر مورد استفاده تحقیق
ایشان از کارایي باالیي برخوردار نبوده است که این
ميتواند بهدلیل حجم باالی رواناب ،شیب زیاد و
جریان کانالي شده باشد Borina .و همکاران ()2995
نیز نشان دادند که روانابي که از نوار حائل گیاهي عبور
نميکند ،بیشتر تحت تأثیر مجموع بارندگي است ،در
حاليکه برای روانابي که از نوار حائل گیاهي عبور
ميکند ،بیشینه شدت بارندگي نقش مهمتری ایفا
ميکند Golabi .و همکاران ( )2995در گزارش نتایج
تحقیق خود اعالم کردند که سامانه وتیور نهتنها در
کنترل فرسایش موثر است ،بلکه کیفیت رواناب را
بهبود ميبخشد Mankin .و همکاران ()2992
معتقدند که نوع گیاه مورد استفاده در نوار حائل اثر
قابل توجهي بر از بین بردن آالیندهها داردBarling .
( )1335مروری بر تحقیقات انجام شده در زمینه
عملکرد نوارهای حائل گیاهي در شرایط کشور استرالیا
انجام داد و اشاره کرد که بیشینه کارایي نوارهای حائل
گیاهي ،زماني اتفاق ميافتد که جریان بهصورت کم
عمق ،آهسته و یکنواخت وارد نوار شود .اثربخشي این
نوارها در نگهداشت رسوبات ،با کاهش اندازه ذرات
رسوب کاهش ميیابد .نتایج پژوهش Leeds-Harrison
و همکاران ( )1333نشان داد که حائلهای علفي تأثیر
چنداني بر کاهش آالیندهها نداشتهاند .به عقیده
محققین مذکور ،این عدم کارایي بهدلیل ایجاد
جریانهای فرعي در طول زمستان و بارندگيهای
شدید ميباشد Collins .و همکاران ( )2993معتقدند
که در طول رخدادهای شدید رواناب ،کاهش قابل
توجه آالیندههای رسیده به آبراهه نیازمند نوار با طول
بیش از پنج متر است.
همانطور که از تحقیقات انجام شده بر ميآید،
اثربخشي نوارهای حائل گیاهي در کاهش آلودگي
آبهای سطحي محرز است اما تغییرات میزان این
اثربخشي تحت تأثیر شرایط متفاوت اقلیمي و جوی
که شامل پارامترهایي نظیر بارندگي و شدت رواناب

جلد  ،11شماره 1931 ،2

تولیدی آن ميباشد ،کمتر مورد توجه قرار گرفته
است .همچنین ،در برخي منابع بهصورت کلي در
زمینه مؤثر بودن گونه گیاهي و مرحله رشد آن در
کارایي نوارهای حائل گیاهي در کنترل کیفي و کمي
رواناب اشاراتي شده است اما به جزئیات آن پرداخته
نشده است .از آنجا که وجود دانش در زمینه شرایط
الزم برای رسیدن به بیشینه کارایي نوارهای حائل
گیاهي در حفاظت آب و خاك خصوصا در فاز اجرا
ضروری است ،تحقیق حاضر با هدف بررسي تأثیر
شدت رواناب ،نوع و سن گیاه بر کارایي نوارهای حائل
گیاهي در کنترل کیفیت و کمیت رواناب به انجام
رسیده است.
مواد و روشها
منطقه مورد پژوهش :عرصه این تحقیق بخشي از
اراضي کشاورزی دیم منطقه میاندرود از توابع
شهرستان ساری ميباشد که در موقعیت جغرافیایي
ˊ 59˚ 19طول شرقي و ˊ 96˚ 99عرض شمالي در
نیمکره شمالي قرار گرفته است (شکل  .)1ارتفاع
عرصه از سطح دریا  29متر و شیب دامنه مورد مطالعه
 15درصد ،دارای جهت جغرافیایي شمالي-جنوبي با
خاك لوم رسي است .مطابق آمار هواشناسي ایستگاه
دشت ناز ساری که در فاصله پنج کیلومتری عرصه
واقع شده است ،متوسط بارندگي ،درجه حرارت و
رطوبت نسبي ساالنه منطقه بهترتیب  213میليمتر،
 12درجه سانتيگراد و  22درصد ميباشد ( Sadeghi
.)2911 ،Ravesh
طراحی آزمایش :بهمنظور ارزیابي کارایي نوارهای
حائل گیاهي با گونههای مختلف گیاهي و مراحل
مختلف رشد گیاه در از بین بردن و یا کاهش
آالیندههای مختلف موجود در رواناب ،از کرتهای
آزمایشي در قالب طرح آزمایشي بلوكهای کامل
تصادفي ()Complete Block Design Randomized
استفاده شد .تیمارهای مورد آزمایش در این تحقیق به
شرح زیر ميباشند.
تیمار  :1وتیور گراس ،تیمار  :2چمن بومي ،تیمار :9
شاهد (بدون پوشش) (شکل .)1
در این پژوهش 12 ،کرت آزمایشي  19متر مربعي
( 19×1متر) با شیب  15درصد که بهوسیله ورقهای
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گالوانیزه تا عمق  19سانتيمتر از محیط اطراف جدا
شدهاند ،ایجاد و استفاده شد ( Kelarestaghiو
همکاران2991 ،؛  Leeو همکاران .)1333 ،در انتهای
(پایین شیب) هر کرت نیز زهکشهایي تعبیه شدند
که خروجي را به یك مخزن  129لیتری موجود در
انتهای هر کرت انتقال ميدادند .همچنین ،گیاهان
مورد آزمایش در اواخر دی ماه  1939در کرتها
کاشته شدند ،بهطوری که سه متر از طول هرکرت
شامل گیاه مورد آزمایش بود و هفت متر باقيمانده
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بدون پوشش بهمنظور تولید رواناب رها شد (شکل .)2
تولید رواناب مصنوعی :بهمنظور ارزیابي تأثیر دو
شدت متفاوت رواناب بر کارایي نوارهای حائل گیاهي
مورد مطالعه ،ابتدا دادهها و آمار مورد نیاز از وضعیت
بارندگي منطقه مورد مطالعه از ایستگاه هواشناسي
دشت ناز (فرودگاه) ساری گردآوری شد ،سپس شدت
بارندگي با تداوم  19دقیقه با دورههای بازگشت 199
سال و  25سال از مدل  Ghahramanو Abkhezr
( )2993برآورد و استخراج شد (جدول .)1

شکل  -1نحوه قرار گرفتن تیمارهای آزمایشي

شکل  -2نحوه آمادهسازی و قرار گرفتن گونههای گیاهي مورد آزمایش در کرتهای آزمایشي
جدول  -1نتایج حاصل از محاسبه مقادیر شدت بارش ( )mmh-1در دوره بازگشتهای مختلف برای منطقه مورد مطالعه
تداوم بارش (دقیقه)

دوره بازگشت (سال)
2

5

19

25

59

199

19

32/9

47/4

54/8

62/8

72/4

71/6

29

22/4

32/9

38/3

43/8

33/4

59/5

99

18/9

26/6

31/0

35/5

40/8

44/9
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همانطور که اشاره شد ،مساحت کرتهای
آزمایشي  19متر مربع ميباشد ،بنابراین شدت رواناب
با دوره بازگشت  25و  199سال بهترتیب  621و 216
لیتر بر ساعت محاسبه شد که بهطور تقریبي  699و
 199لیتر بر ساعت بهترتیب به مدت  31و  96دقیقه
(بهمنظور تولید حجم برابر) بهوسیله پمپ تولید و وارد
کرتهای آزمایشي شد.
نمونهبرداری رواناب :نمونهبرداری از رواناب
جمعآوری شده بهوسیله مخزنهای موجود در انتهای
هر کرت از یك ماه پس از کاشت گونههای گیاهي آغاز
و بهصورت ماهانه تکرار شد ،بهطوری که نمونهبرداری

جلد  ،11شماره 1931 ،2

از بهمن ماه سال  1939آغاز و در دی ماه سال 1933
پایان یافت .بهمنظور اندازهگیری دقیق آالیندهها ،دو
نمونه مجزا از آب جمعآوری شده در مخازن برداشت
شد که یك نمونه بهوسیله ظروف  1/5لیتری و
بهمنظور اندازهگیری میزان رسوب و نمونه دیگر با
استفاده از ظروف  259میليلیتری برای اندازهگیری
غلظت نیترات و فسفات برداشت شدند .نمونههای
 259میليلیتری در یخ نگهداری شده ،سریعاً به
آزمایشگاه انتقال داده شدند ( Leeو همکاران)1333 ،
(شکل .)9

شکل  -3برداشت نمونههای آب جمعآوری شده در مخازن انتهای کرتهای آزمایشي

اندازهگیری غلظت آالیندهها :با ارسال نمونههای

آالیندههای رواناب :کارایي نوارهای حائل گیاهي

آب برداشت شده به آزمایشگاه اداره آب منطقهای
شهرستان ساری میزان نیترات و فسفات آنها
اندازهگیری شد .همچنین ،بهمنظور اندازهگیری میزان
رسوب موجود در نمونههای آب ،ابتدا نمونهها توزین
شدند و پس از آن در آون به مدت  23ساعت تحت
حرارت  195درجه سانتيگراد قرار داده شدند تا آب
موجود در نمونه بهطور کامل تبخیر شود و در پایان
نمونه باقيمانده دوباره توزین شد تا وزن رسوب
موجود در نمونه بهدست آید .رابطه ( )1میزان غلظت
رسوب معلق در نمونه آب را محاسبه ميکند ( Leeو
همکاران.)1333 ،
M
()1
TSS 
V
که در آن M ،وزن مواد جامد پس از خشك کردن
نمونه (میليگرم) و  Vحجم نمونه آب (لیتر) است.

مورد آزمایش (تیمارها) در کاهش آالیندههای مورد
نظر موجود در رواناب با استفاده از رابطه ( )2محاسبه
شد ( Leeو همکاران.)1333 ،
P
()2
Effectiveness(Ti )  (1 i )100
P1
که در آن Ti ،کارایي تیمار  iبرای زدودن آالینده
مورد نظر (درصد) Pi ،میزان غلظت آالینده مورد نظر
در نمونه آب تیمار  iو  P1میزان غلظت آالینده مورد
نظر در نمونه آب تیمار شاهد است.

کارایی نوارهای حائل گیاهی در کاهش

نتایج و بحث
حجم رواناب :جدول  ،2آمار توصیفي دادههای
بهدست آمده از اندازهگیری حجم رواناب خروجي از
کرتهای آزمایشي را نشان ميدهد .پس از تجزیه و
تحلیل آماری ،دادههای حجم رواناب خروجي از
کرتهای آزمایشي تفاوت معنيداری در سطح

بررسي آزمایشگاهي نوارهای حائل گیاهي در حفاظت کیفي و کمي آب و خاك

اطمینان  33درصد با دو تیمار وتیور و چمن در طول
دوره آزمایش مشاهده شد ،بهطوری که تیمارهای
وتیور و چمن بهطور معنيداری حجم رواناب خروجي
کمتری نسبت به تیمار شاهد نشان دادند .بهطور کلي
متوسط حجم رواناب خروجي از کرتها تحت رواناب
حاصل از بارندگي با دوره بازگشت  199سال بیش از

933/

متوسط این مقدار در کرتهای تحت رواناب با دوره
بازگشت  25سال ميباشد (در حاليکه حجم رواناب
ورودی به کلیه کرتها برابر بود) که این موضوع در
مورد هر دو گونه گیاهي مورد استفاده در این آزمایش
نیز صادق است (جدول .)9

جدول  -2آمار توصیفي دادههای حجم رواناب خروجي در سه تیمار مورد بررسي
تیمار

میانگین ()L

انحراف معیار

شاهد
وتیور
چمن

211
116
123

11/36
93/25
53/63

شاهد
وتیور
چمن

563
326
256

29/95
192/91
196/53

ضریب چولگي

میانه

حداکثر

حداقل

دوره بازگشت  25سال
-9/35
1/23
9/99

999
129
153

392
293
229

119
39
21

دوره بازگشت  199سال
-1/52
1/23
9/52

565/16
233/26
231

621/36
592
516/19

322
162/92
169

جدول  -3مقادیر میانگین حجم رواناب خروجي در سه تیمار مورد بررسي
ماه

بهمن
39

اسفند
39

فروردین
33

اردیبهشت
33

تیما
ر

خرداد
33

مرداد
33

تیر
33

شهریور
33

مهر
33

آبان
33

آذر
33

دی
33

حجم رواناب خروجي ()L
دوره بازگشت  25سال

شاه
د
وتیو
ر
چم
ن

211

923

392

236

131

119

913

119

913

913

966

966

293

116

162

191

39

36

191

113

126

126

129

191

293

133

123

129

21

13

156

126

162

116

293

229

دوره بازگشت  199سال
شاه
د
وتیو
ر
چم
ن

211

923

392

236

131

119

913

119

913

913

966

966

293

116

162

191

39

36

191

113

126

126

129

191

293

133

123

129

21

13

156

126

162

116

293

229

شکل  ،3نشاندهنده تغییرات کارایي نوارهای
حائل حاوی گیاه وتیور در طول دوره یك ساله
آزمایش است .همانطور که مشاهده ميشود ،کارایي
نوارهای حائل گیاهي حاوی وتیور تحت رواناب حاصل
از بارندگي با دوره بازگشت  25سال در کاهش حجم

رواناب در کلیه نوبتهای نمونهبرداری باالتر از کارایي
نوارهای حائل وتیور تحت رواناب حاصل از بارندگي با
دوره بازگشت  199سال بوده است .همچنین ،کارایي
نوارهای حائل وتیور تحت رواناب با دوره بازگشت 25
سال در طول دوره آزمایش روند منظمتری نسبت به
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دوره بازگشت  199سال نشان داد .همچنین ،بهترین
کارایي در کرتهای حاوی وتیور تحت رواناب با دوره
بازگشت  25سال در ماههای چهارم و پنجم و ششم
که گیاه وتیور به بیشینه رشد و سطح پوشش خود
رسیده است ،اتفاق افتاد .در کرتهای حاوی وتیور
تحت رواناب با دوره بازگشت  199سال نیز باالترین
کارایي در ماه ششم آزمایش (تیر ماه) دیده ميشود.
در چهار ماه پایاني آزمایش نیز یك روند نزولي در
کارایي نوارهای حائل گیاهي در کاهش حجم رواناب
در کرتهای تحت رواناب حاصل از بارندگي با دوره
بازگشت  199سال مشاهده ميشود که در ادامه مورد
تحلیل قرار خواهد گرفت.
در تیمار چمن نیز کارایي نوارهای حائل گیاهي در
کاهش حجم رواناب در کرتهای تحت رواناب حاصل

از بارندگي با دوره بازگشت  25سال باالتر از نوارهای
حاوی چمن تحت رواناب حاصل از بارندگي با دوره
بازگشت  199سال بود .همچنین ،نوسانات بیشتری در
نوارهای حاوی چمن تحت رواناب حاصل از بارندگي
با دوره بازگشت  199سال مشاهده ميشود .کارایي
نوارهای حائل حاوی چمن در کاهش حجم رواناب ،از
ماه دوم آزمایش افزایش قابل توجهي نشان داد و
باالترین کارایي نیز در ماههای پنجم و ششم در هر دو
شدت رواناب بهوقوع پیوست .همچنین ،از ماه هفتم تا
انتهای دوره آزمایش ،یك روند نزولي در کارایي نوارها
در کاهش حجم رواناب ،در هر دو شدت رواناب مورد
آزمایش مشاهده شد که دالیل آن مورد بحث قرار
خواهد گرفت (شکل .)5

وتیور

دوره بازگشت  25سال
دوره بازگشت  199سال

شکل  -4تغییرات میزان کاهش حجم رواناب بهوسیله نوار حائل گیاهي حاوی وتیور در طول دوره آزمایش

شکل  -5تغییرات میزان کاهش حجم رواناب بهوسیله نوار حائل گیاهي حاوی چمن در طول دوره آزمایش
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داد .بهطور کلي متوسط غلظت رسوب رواناب خروجي
از کرتها تحت رواناب حاصل از بارندگي با دوره
بازگشت  199سال بیش از متوسط این مقدار در
کرتهای تحت رواناب با دوره بازگشت  25سال است
(جدول .)5

غلظت رسوب :آمار توصیفي دادههای بهدست آمده از
اندازهگیری غلظت رسوب رواناب خروجي از کرتهای
آزمایشي در جدول  3ارائه شده است .همچنین ،تیمار
شاهد بهطور معنيداری ( )P=0.01غلظت رسوب
بیشتری نسبت به دو تیمار دیگر مورد آزمایش نشان

جدول  -4آمار توصیفي دادههای غلظت رسوب رواناب خروجي در سه تیمار مورد بررسي
تیمار

میانگین ()gl-1

انحراف معیار

شاهد
وتیور
چمن

56/95
11/69
6/26

11/92
5/52
3/56

شاهد
وتیور
چمن

922/35
163/35
63/33

12/32
91/25
25/33

ضریب چولگي

میانه

حداقل

حداکثر

دوره بازگشت  25سال
9/32
1/56
-9/93

55/23
19/21
21/19

32/51
6/26
6/29

32/99
22/61
99/11

دوره بازگشت  199سال
9/92
-9/55
-9/52

229/51
195/39
299/13

115/29
61/22
31/92

313/92
112/92
261/11

جدول  -5مقادیر میانگین غلظت رسوب رواناب خروجي در سه تیمار مورد بررسي
ماه

بهمن 39

اسفند 39

فروردین 33

اردیبهشت

خرداد 33

تیر 33

مرداد 33

شهریور 33

مهر 33

آبان 33

آذر 33

دی 33

-1

غلظت رسوب ( )gl

تیمار

دوره بازگشت  25سال
شاهد

56/95

16/23

59/61

32/51

69/55

وتیور

22/61

11/69

1/35

6/26

3/92

چمن

29/23

6/29

6/26

3/92

11/19

شاهد
وتیور
چمن

922/35
112/92
222/33

999/95
163/35
31/92

222/66
125/26
63/33

239/22
195/39
22/93

32/9

33/19

33/92

59/69

56/32

53/19

35

11/22

13/93

15/21

91/56

91/56

99/11

3/92

19/13

1/35

11/19

15/21

22/53

21/31

22/61

269/59
191/65
252/36

191/25
195/39
251/51

112/66
151
261/11

219/53
61/22
135/19

111/36
22/93
163/35

236/66
151/55
216/93

313/92
192/29
231/23

دوره بازگشت  199سال

همانطور که شکل  6نشان ميدهد ،کارایي
نوارهای حائل گیاهي حاوی وتیور تحت رواناب حاصل
از بارندگي با دوره بازگشت  25سال در کاهش غلظت
رسوب در کلیه نوبتهای نمونهبرداری باالتر از کارایي
نوارهای حائل وتیور تحت رواناب حاصل از بارندگي با
دوره بازگشت  199سال بوده است .همچنین ،کارایي
نوارهای حائل وتیور تحت رواناب با دوره بازگشت 25
سال در طول دوره آزمایش نوسانات کمتری نسبت به
دوره بازگشت  199سال نشان داد .همچنین ،نتایج
نشان دهنده این هستند که در این بخش نیز کارایي
نوارهای حائل گیاهي در دوره خواب گیاه وتیور تحت
تأثیر قرار ميگیرد و کاهش ميیابد .بهترین کارایي در
کاهش غلظت رسوب نیز تقریباً در زمان مشابه کاهش

115/29
63/33
139/25

حجم رواناب اتفاق افتاد.
به مانند نوارهای حاوی وتیور ،در تیمار چمن نیز
کارایي نوارهای حائل گیاهي در کاهش غلظت رسوب
در کرتهای تحت رواناب حاصل از بارندگي با دوره
بازگشت  25سال در کل طول دوره آزمایش ،باالتر از
نوارهای حاوی چمن تحت رواناب حاصل از بارندگي
با دوره بازگشت  199سال بود .نکته قابل توجه اینکه
در هر دو شدت رواناب مورد آزمایش ،کارایي نوارهای
حائل حاوی چمن در کاهش غلظت رسوب در ماه دوم
به بیشینه رسیده ،پس از آن یك روند نزولي را در
پیش گرفت که این روند تا پایان دوره آزمایش ادامه
یافت (شکل .)2
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دوره بازگشت …25
دوره بازگشت …
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وتیور

شکل  -6تغییرات میزان کاهش غلظت رسوب بهوسیله نوار حائل گیاهي حاوی وتیور در طول دوره آزمایش

چمن

دوره بازگشت …25
دوره بازگشت…

شکل  -7تغییرات میزان کاهش غلظت رسوب بهوسیله نوار حائل گیاهي حاوی چمن در طول دوره آزمایش

بازگشت  25سال است .همچنین ،تیمارهای وتیور و
چمن بهطور معنيداری غلظت نیترات کمتری نسبت
به تیمار شاهد نشان دادند ( .)P=0.01جدول  2نیز
آمار توصیفي دادههای بهدست آمده از اندازهگیری
غلظت فسفات رواناب خروجي از کرتهای آزمایشي را
ارائه ميدهد.

غلظت نیترات :با توجه به جدول  ،6ميتوان دریافت
که در این بخش نیز مقدار متوسط غلظت نیترات
خروجي از کرتهای آزمایشي در نوارهای حائل گیاهي
تحت رواناب حاصل از بارندگي با دوره بازگشت 199
سال برای هر دو گونه گیاهي مورد مطالعه بیش از
متوسط این مقدار در کرتهای تحت رواناب با دوره

جدول  -6مقادیر میانگین غلظت نیترات رواناب خروجي در سه تیمار مورد بررسي
ماه

بهمن 39

اسفند 39

فروردین 33

اردیبهشت

خرداد 33

تیمار

تیر 33

مرداد 33

شهریور 33

مهر 33

آبان 33

آذر 33

دی 33

غلظت نیترات ()mgl-1
دوره بازگشت  25سال

شاهد

12/29

11/21

3/31

19/21

11/59

11/61

3/65

19/33

1/32

3/25

3/93

19/69

وتیور

6/23

3/16

2/35

2/91

2/35

2/52

2/11

2/33

9/32

9/62

3/16

3/93

چمن

3/16

2/33

2/92

2/29

2/33

9/23

5/26

5/59

6/23

2/22

2/36

2/36

دوره بازگشت  199سال
شاهد

33/29

39/39

31/93

33/92

91/12

22/33

91/59

39/51

35/99

91/19

92/31

23/11

وتیور

21/29

25/63

21/66

13/35

19/12

12/91

19/29

12/12

15/31

21/66

13/35

29/39

چمن

92/21

22/53

11/95

15/32

19/26

22/31

21/66

21/66

95/96

99/53

99/6

99/15
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بررسي آزمایشگاهي نوارهای حائل گیاهي در حفاظت کیفي و کمي آب و خاك
جدول  -7آمار توصیفي دادههای غلظت نیترات رواناب خروجي در سه تیمار مورد بررسي
تیمار

میانگین ()mgl-1

انحراف معیار

شاهد
وتیور
چمن

12/29
3/16
2/92

1/93
1/19
1/32

شاهد
وتیور
چمن

33/29
25/63
11/95

2/63
5/55
1/95

میانه

ضریب چولگي

حداقل

حداکثر

9/25
1/16
9/11

1/32
2/91
2/29

12/29
6/23
2/36

-9/39
9/11
-9/13

22/33
19/12
11/95

31/93
21/29
95/96

دوره بازگشت  25سال
19/99
9/11
3/21

دوره بازگشت  199سال

بررسي نتایج محاسبه کارایي نوارهای حائل گیاهي
حاوی وتیور و همچنین ،چمن در کاهش غلظت
نیترات نیز روندی تقریبا مشابه نتایج غلظت رسوب
نشان ميدهد ،با این تفاوت که میانگین کارایي
نوارهای حائل گیاهي در کاهش غلظت رسوب مقداری

93/96
13/35
22/26

از کارایي آنها در کاهش غلظت نیترات بیشتر مي
باشد (شکلهای  1و  .)3همچنین ،نوسانات شدید در
کرتهای تحت رواناب حاصل از بارندگي با دوره
بازگشت  199سال پابرجاست.

شکل  -8تغییرات میزان کاهش غلظت نیترات بهوسیله نوار حائل گیاهي حاوی وتیور در طول دوره آزمایش

شکل  -9تغییرات میزان کاهش غلظت نیترات بهوسیله نوار حائل گیاهي حاوی چمن در طول دوره آزمایش

جلد  ،11شماره 1931 ،2

 /953نشریه علمي -پژوهشي مهندسي و مدیریت آبخیز

مطالعه (حجم رواناب ،غلظت رسوب ،غلظت نیترات و
غلظت فسفات) رخ داد .همچنین ،تیمار شاهد بهطور
معنيداری غلظت فسفات بیشتری نسبت به دو تیمار
دیگر نشان داد ( .)P=0.01در جدول  3نیز آمار
توصیفي دادههای غلظت فسفات رواناب خروجي در
سه تیمار مورد بررسي ارائه شده است.

غلظت فسفات :نتایج بهدست آمده نشان ميدهد که
مقدار متوسط غلظت فسفات خروجي از کرتهای
آزمایشي در نوارهای حائل گیاهي تحت رواناب حاصل
از بارندگي با دوره بازگشت  199سال برای هر دو گونه
گیاهي مورد مطالعه بیش از متوسط این مقدار در
کرتهای تحت رواناب با دوره بازگشت  25سال است
(جدول  )1که این اتفاق برای هر چهار پارامتر مورد

جدول  -8مقادیر میانگین غلظت فسفات رواناب خروجي در سه تیمار مورد بررسي
ماه

بهمن 39

اسفند 39

فروردین 33

اردیبهشت

خرداد 33

تیر 33

مرداد 33

شهریور 33

مهر 33

آبان 33

آذر 33

دی 33

غلظت فسفات ()mgl-1

تیمار

دوره بازگشت  25سال
شاهد
وتیور
چمن

9/39
9/11
9/12

9/91
9/12
9/93

9/23
9/96
9/93

9/99
9/96
9/93

9/99
9/96
9/19

شاهد
وتیور
چمن

1/99
9/33
1/95

1/13
9/63
9/52

1/33
9/39
9/31

9/39
9/95
9/32

9/11
9/26
9/91

9/95
9/92
9/12

9/22
9/96
9/15

9/91
9/91
9/12

9/21
9/19
9/29

9/29
9/12
9/22

9/29
9/19
9/25

9/99
9/15
9/25

9/69
9/22
9/62

9/22
9/52
9//19

9/16
9/33
9/31

9/63
9/52
9/33

9/56
9/52
9/33

9/52
9/61
1/99

دوره بازگشت  199سال
9/53
9/23
9/69

جدول  -9آمار توصیفي داده های غلظت فسفات رواناب خروجي در سه تیمار مورد بررسي
تیمار

میانگین ()mgl-1

انحراف معیار

شاهد
وتیور
چمن

9/39
9/12
9/93

9/96
9/93
9/96

شاهد
وتیور
چمن

1/99
9/63
9/31

9/99
9/13
9/29

میانه

ضریب چولگي

حداقل

حداکثر

دوره بازگشت  25سال
9/91
9/93
9/13

9/93
9/61
9/32

9/23
9/96
9/93

9/39
9/11
9/25

دوره بازگشت  199سال

با توجه به شکلهای  19و  11بایستي اشاره کرد
که در این بخش نیز کارایي نوارهای حائل برای هر دو
گونه گیاهي مورد مطالعه تحت هر دو شدت رواناب در
این آزمایش روندی مشابه غلظت رسوب و همچنین،
نیترات نشان ميدهد.
با مقایسه عملکرد نوار حائل گیاهي چمن و وتیور
مشاهده ميشود که نوار حاوی چمن تقریباً در سه ماه
ابتدای آزمایش کارایي بیشتر یا در ماه سوم برابر با نوار
حاوی وتیور گراس در کاهش آالیندههای مورد مطالعه
ارائه کرده است که در ادامه مورد بحث قرار خواهد
گرفت.

9/23
9/51
9/29

9/21
9/21
-9/96

9/52
9/26
9/91

1/33
9/33
1/95

همانطور که نتایج نشان داد ،کارایي نوارهای
حائل گیاهي حاوی وتیور و همچنین ،چمن تحت
رواناب حاصل از بارندگي با دوره بازگشت  25سال در
کاهش کلیه آالیندههای مورد مطالعه و همچنین،
حجم رواناب خروجي از کرتها در کلیه نوبتهای
نمونهبرداری باالتر از نوارهای حائل گیاهي تحت
رواناب حاصل از بارندگي با دوره بازگشت  199سال
بود .دلیل این موضوع وجود فرصت بیشتر برای نفوذ
رواناب و همچنین جذب آالیندهها بهوسیله گیاهان
نوار حائل برای رواناب با شدت کمتر ميباشد که این
نتیجه با نتایج  )1333( Barlinمطابقت دارد .همچنین،
کارایي نوارهای حائل گیاهي مورد مطالعه تحت رواناب
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با دوره بازگشت  25سال در طول دوره آزمایش روند
منظمتری نسبت به دوره بازگشت  199سال نشان داد
و از نوسانات کمتری برخوردار بود ،بنابراین ميتوان
گفت که کارایي نوارهای حائل گیاهي در کنترل
کیفیت و کمیت رواناب تحت روانابهای شدید ،کمتر
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تحت تأثیر خصوصیات نوار حائل و مرحله رشد گیاه
آن است و خصوصیات جریان نقش مهمتری ایفا
ميکند که این نتایج نیز با نتایج بهدست آمده بهوسیله
 Borinaو همکاران ( )2995و  Leeds-Harrisonو
همکاران ( )1333همسو است.

شکل  -11تغییرات میزان کاهش غلظت فسفات بهوسیله نوار حائل گیاهي حاوی وتیور در طول دوره آزمایش

شکل  -11تغییرات میزان کاهش غلظت فسفات بهوسیله نوار حائل گیاهي حاوی چمن در طول دوره آزمایش

با نگاهي به نتایج بهدست آمده ميتوان دریافت که
دو ماه پس از کاشت گیاهان ،نوارهای حائل گیاهي
مورد آزمایش ،تأثیر قابل توجهي بر کاهش حجم
رواناب و آالیندههای موجود در آن و در نتیجه
حفاظت آب و خاك داشتهاند که این نتیجه با نتایج
بسیاری از محققین همخواني دارد ( Pattyو همکاران،
1332؛  Leeو همکاران2999 ،؛  Hayو همکاران،
2996؛  Mankinو همکاران2992 ،؛  Ducheminو
2993 ،Hogue؛  Borinو همکاران2919 ،؛  Wangو

همکاران .)2912 ،همچنین ،بهترین کارایي در
کرتهای حاوی وتیور تحت رواناب با دوره بازگشت
 25سال در ماههای چهارم و پنجم و ششم که گیاه
وتیور به بیشینه رشد و سطح پوشش خود رسیده
است ،اتفاق افتاد .در کرتهای حاوی وتیور تحت
رواناب با دوره بازگشت  199سال نیز باالترین کارایي
در ماه ششم آزمایش (تیر ماه) دیده ميشود .در چهار
ماه پایاني آزمایش ،یك روند نزولي در کارایي نوارهای
حائل گیاهي در کاهش حجم رواناب در کرتهای
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تحت رواناب حاصل از بارندگي با دوره بازگشت 199
سال مشاهده ميشود ،چرا که در این دوره زماني گیاه
وتیور در دوره خواب خود به سر ميبرد .نتیجه فوق
برای رواناب حاصل از بارندگي با دوره بازگشت 25
سال صادق نبود ،بنابراین دوره خواب گیاه وتیور در
میزان کارایي نوارهای حائل گیاهي در شدتهای باالتر
رواناب در کاهش حجم رواناب تأثیرگذار است و موجب
کاهش آن ميشود.
نتایج بهدست آمده از آزمایشات صورت گرفته در
کرتهای حاوی چمن ،حاکي از یك روند نزولي قابل
توجه از ماه هفتم تا انتهای دوره آزمایش ،در کارایي
نوارهای چمن در کاهش حجم رواناب برای هر دو
شدت رواناب مورد آزمایش است ،که دلیل این موضوع
را ميتوان کاهش سطح پوشش گیاه چمن در اثر
چرای دام و پس از آن نامساعد شدن شرایط آب و
هوایي برای رشد و بقای چمن ذکر کرد .نکته قابل
توجه اینکه در هر دو شدت رواناب مورد آزمایش،
کارایي نوارهای حائل حاوی چمن در کاهش غلظت
رسوب در ماه دوم به بیشینه رسیده ،پس از آن یك
روند نزولي را در پیش گرفت که این روند تا پایان
دوره آزمایش ادامه یافت .بنابراین ،ميتوان دریافت که
با گذشت زمان و تجمع رسوب در نوار حائل حاوی
چمن ،کارایي این نوع نوار حائل گیاهي کاهش ميیابد
که این اتفاق در نوارهای حائل حاوی وتیور بسیار
کمتر احساس ميشود .این نتیجه نیز با نتایج
 Osborneو  Bhattarai ،)1339( Kovacicو همکاران
( )2993و  Stutterو همکاران ( )2993مطابقت دارد.
بنابراین ،نوارهای حائل گیاهي ميتوانند بهعنوان منبع
مواد مغذی و رسوب نیز ایفای نقش نمایند.
با مقایسه عملکرد نوار حائل گیاهي چمن و وتیور
مشاهده ميشود که نوار حاوی چمن تقریباً در سه ماه
ابتدای آزمایش کارایي بیشتر و یا برابر (در ماه سوم) با
نوار حاوی وتیور گراس در کاهش آالیندههای مورد
مطالعه ارائه کرده است .علت این موضوع ،رشد
سریعتر گیاه چمن نسبت به گیاه وتیور است ،در حالي
که از ماه سوم به بعد و با رشد گیاه وتیور و افزایش
تراکم ساقه و قابلیت قابل توجه این گیاه در نگهداشت
رسوب ( Golabiو همکاران )2995 ،و در نتیجه مواد
مغذی چسبیده به ذرات رسوب ،نوارهای حائل گیاهي
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حاوی وتیور کارایي بهتری در کاهش آالیندههای مورد
مطالعه نشان دادند .همچنین ،از ماه هفتم تا انتهای
دوره آزمایش یك افت قابل توجه در کارایي نوارها در
کاهش آالیندههای مورد مطالعه و همچنین ،حجم
رواناب در هر دو شدت رواناب بهدلیل این کاهش
سطح پوشش گیاه چمن در اثر چرای دام و پس از آن
نامساعد شدن شرایط آب و هوایي برای رشد و بقای
چمن مورد آزمایش قابل مشاهده است.
مقایسه نتایج اندازهگیری غلظت رسوب و غلظت
نیترات نشان داد که کارایي نوارهای حائل گیاهي در
کاهش این دو آالینده در طول دوره آزمایش روندی
مشابه دارد ،با این تفاوت که میانگین کارایي نوارهای
حائل گیاهي در کاهش غلظت رسوب مقداری از
کارایي آنها در کاهش غلظت نیترات بیشتر است.
دلیل این موضوع محلول بودن نیترات در آب است و
اینکه مقداری از نیترات محلول در آب به همراه آن
به خارج از نوار حائل گیاهي انتقال ميیابد .البته این
نتایج نشاندهنده وابستگي غلظت نیترات به غلظت
رسوب است که علت آن ميتواند چسبیدن مواد مغذی
به رسوبات ریزدانه باشد (.)1333 ،Barling
نتایج محاسبه کارایي نوارهای حائل گیاهي در
کاهش غلظت فسفات نیز برای هر دو گونه گیاهي
مورد مطالعه ،تحت هر دو شدت رواناب در این
آزمایش ،روندی مشابه غلظت رسوب و همچنین،
نیترات در طول دوره آزمایش نشان ميدهد .از آنجا
که فسفات به مانند نیترات با چسبیدن به ذرات رسوب
منتقل ميشود ( ،)1333 ،Barlingاین تشابه روند در
کارایي نوارهای مورد مطالعه منطقي است.
همانطور که مشاهده شد ،مرحله رشد و سن گیاه
نقش قابل توجهي در کارایي نوار حائل گیاهي در
کنترل غلظت رسوب دارد ،بهطوری که هر چه از زمان
کاشت گیاهان سپری شد ،گیاه وتیور با افزایش ارتفاع
و درصد سطح پوشش خود عملکرد بهتری در کنترل
غلظت آالیندهها خصوصا رسوب معلق در مقایسه با
دیگر نوارهای حائل گیاهي مورد آزمایش نشان داد که
این نتیجه نیز با نتایج  Borinو همکاران ()2919
همسو است .نوع گیاه استفاده شده در نوارهای حائل
گیاهي مورد مطالعه در این تحقیق نیز تأثیر قابل
توجهي در نتایج بهدست آمده و کنترل کیفیت و
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 همانطور که اشاره.کارایي این نوارها توصیه ميشود
 نوارهای حائل گیاهي ميتوانند بهعنوان منبع مواد،شد
مغذی و رسوب نیز ایفای نقش کنند که برداشت و
کوتاه کردن دورهای گیاه بهعنوان راهکاری موثر
.بهمنظور مقابله با این موضوع توصیه ميشود
انجام تحقیقاتي در زمینه نفوذپذیری خاك تحت
تأثیر نوارهای حائل گیاهي مختلف و تأثیر آن بر شدت
 میزان جذب آالیندهها،تولید رواناب و همچنین
 مطالعه،بهوسیله پوشش گیاهي در نوار حائل گیاهي
 نفوذ و،گونههای گیاهي دیگر که خواص نگهداشت
جذب آالیندهها را دارند و از خوشخوراکي کمتری
 بررسي ارتباط بین شرایط.برای دام برخوردارند
 مورفولوژیکي و هیدرولوژیکي باالدست،مختلف اقلیمي
نوارهای حائل گیاهي و کارایي این نوارها در کنترل
کیفي و کمي رواناب نیز ميتواند کمك شایاني به
افزایش شناخت و تأثیر این نوارها در محافظت از آب و
.خاك در حوزههای آبخیز باشد

کمیت رواناب برجای گذاشت که این نتیجه با نتایج
)2992(  و همکارانMankin بهدست آمده بهوسیله
.مطابقت دارد
نتیجهگیری
از نتایج پژوهش حاضر ميتوان دریافت که
بهمنظور استفاده از نوارهای حائل گیاهي و حصول
بیشینه کارایي در کاهش آالیندههای موجود در
 این نوارها تا حد امکان نبایستي در مناطقي،رواناب
،که امکان وقوع سیالبهای شدید در آنها وجود دارد
 پیش از رسیدن،نصب شوند و یا در صورت نصب
رواناب به نوارهای حائل گیاهي بهوسیله برخي اقدامات
.مکانیکي و یا بیولوژیکي از شدت آن کاسته شود
 استفاده از نوار حائل گیاهي حاوی وتیور در،همچنین
منطقه و اقلیم مورد مطالعه و یك گونه گیاهي با
ویژگيهای تراکم و یکنواختي چمن اما مقاومتر در
،برابر تغییرات آب و هوایي و چرای دام و همچنین
 جهت افزایش هرچه بیشتر،سازگار با اقلیم منطقه
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