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چکیده:
آلودگی آبهای سطحی و زیر زمینی توسط نیتروژن و فسفر یکی از دالیل اصلی پدیده یوتریفکاسیون (پر غذایی) و ایجاد امراض مختلف
برای انسانها و همچنین آلودگی آب نوشیدنی در بسیاری کشورها شده است .از جمله ،کاربری کشاورزی است که آلودگی غیفر نقطفهای
نیتروژن و فسفر حاصل از این کاربری سبب کاهش کیفیت آب رودخانهها و دریاچهها در سراسر جهان گشته است .بنابراین این مطالعه با
هدف معرفی سپرهای ساحلی به عنوان یک راهکار موثر در کاهش آلودگیهای آب و بررسی ساختار و عملکرد آنها در پاکسازی نیتروژن و
فسفر به عنوان یکی از آالیندههای کشاورزی پرداخته شد ،با توجه بهاین امر که تاکنون مطالعفات بسفیار کمفی در کشفور در ایفن زمینفه
صورت گرفته است .به دلیل اهمیت زایندهرود به عنوان یکی از رودهای اصلی کشور که حیات منطقه اصفهان به آن وابسته است ایفن رود
و زمینهای کشاورزی آالینده اطراف آن به عنوان منطقه مورد مطالعه انتخاب گشت .در ابتدا توسفط نفرا اففزار  Google earthحاشفیه
زایندهرود از حیث سپرهای ساحلی همراه با کاربری کشاورزی که عموما شالیکاری بوده و دارای آلودگی میباشند ،شناسایی گشته و پس
از آن با مطالعات میدانی به کاوش پیرامون ساختار و عملکرد آن پرداخته شد .از جمله ویژگیهای مهم ساختاری سپرهای ساحلی طفو،،
مساحت ،محیط ،عرض سپرهای ساحلی و تیپولوژی آن میباشد که در عملکرد آنها نقش ویژهای دارند و در این پژوهش مورد مطالعه قرار
گرفتند .پس از آن نمونه برداری صورت گرفت .نمونهها در ترانسکتهای موازی به ترتیب در قسفمت او ،،وسفط و آخفر مزرعفه و ابتفدا و
انتهای سپر ساحلی در عمق  33سانتی متر به پایین برداشت شده و آلودگی نیتروژن و فسفر در آزمایشفااه تعیفین گردیفد .نتفایج نشفان
میدهند که سپرهای ساحلی در پاکسازی نیتروژن و فسفر رویکردی موثر و کارا میباشند .به طوری که از ابتدای مزرعه به سمت انتهفای
سپر ساحلی میزان این دو آالینده کاهش مییابد.

کلید
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 .1مقدمه
آلودگی آب های سطحی و زیفر زمینفی توسفط

گیاهی پایا (علفی ،درختچفهای یفا درختفی) بفوده تفا

نیتففروژن و فسفففر یکففی از دالیففل اصففلی پدیففده

منابع آبی را از تاثیرات سوء فعالیتهای زراعی حفاظت

یوتریفکاسیون (پر غذایی) و ایجاد امراض و همچنفین

نماید ( Goudarzian et al., 2014 ; Matinkhah

آلودگی آب نوشیدنی در بسیاری کشورها شفده اسفت

 .)et al., 2011; Hefting & Klein, 1998بنابراین

(.)Xiang et al., 2009; Boz et al., 2013

با محدود کردن جریان آب به گذر از نوارهفای بفافری

مطالعات نشان میدهند کفه کیفیفت آب سفطحی بفه

که از گونفههفای گیفاهی مناسفبی تشفکیل شفدهانفد

طرز قابل توجهی در مناطق زیادی طی دهفه گذشفته

میتوان به طفور مفوثری میفزان نیتفروژن و فسففر را

ناشی از راهکارهای ضعی کاربری زمین ،از بین رفتفه

کفاهش داد ( .)Boz et al., 2013بففرای پاکسففازی

اسفت ( .)Li et al., 2009از جملفه ایفن کفاربریهفا

مففوثر نیتففروژن ،فسفففر و دیاففر آالینففدههففا ،آبهففای

کشاورزی است که آلفودگی غیفر نقطفهای نیتفروژن و

زیرزمینی باید با سفرعت پفایین از سفپرهای سفاحلی

فسفر حاصل از این کاربری سبب کاهش کیفیفت آب

عبور کنند تا بفه عمفق مناسفب کفه ناحیفه ریشفهای

رودخانهها و دریاچهها در سراسر جهفان گشفته اسفت

پوشففش گیففاهی سففپرها را در بففر مففیگیففرد برسففند

( .)Zhao et al., 2013حجم این آلودگیها بیشفتر از

( .)Haycock et al., 1997ترکیب گونفهای گیاهفان

آلودگیهای غیر کشاورزی است و کنتر ،آنها نیفز بفه

از حیث ویژگفی هفای گونفه گیفاهی در فرآینفد گیفاه

مراتففب مشففکلتففر از آلففودگیهففای نقطففهای اسففت

پفاالیی حفازز اهمیفت مفیباشفدFallahi et al., ( .

ملففی

 )2012در زمینه حذف نیتروژن توسفط فرآینفد گیفاه

فعالیتهای کشاورزی اغلب عمده ترین منبع آلفودگی

پاالیی در مقیا

آزمایشااهی تحقیق نمودنفد .نتفایج

غیر نقطهای محسوب شده و عموماً منابع آالینده غیفر

حاصل ،حاکی از قابلیت بیشتر گیاه نفی بفرای حفذف

نقطهای اثر بیشتری بر کیفیت آب دارنفد ( Jafari et

نیتروژن از آب نسبت به دو گیاه دیار بود و بیشفترین

 .)al., 2007بففا وجففود کففاهش کیفیففت بسففیاری

میزان جذب نیتروژن در ریشه و ریزوا گیفاه مشفاهده

اکوسیسففتمهففای آب فی ناش فی از تولیففدات کشففاورزی،

شد .بنفابراین بررسفی نفو گونفه گیفاهی موجفود در

سپرهای ساحلی رودخانفهای مفیتواننفد یفک راهکفار

سپرهای ساحلی در مطالعات آینده جهت بهفرهگیفری

حفاظتی موثر در جهفت اففزایش کیفیفت آب باشفند

از گونه هایی با قابلیت باالتر گیاه پاالیی و اسفتفاده از

( .)Matinkhah et al., 2011در مقیففا

( Natural Resources Conservation Service,

 .)2006: O’Malley et al., 2012سفپر سفاحلی
( ،)Riparian Buffer zoneزمین مجاور یفک منبفع
آبی رودخانه ،دریاچه یا تاالب است که دارای پوشفش
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نتایج آنها در طراحی مناطق سپر ساحلی ،مهفم تلقفی

حفظ کیفیت آب آن از نظر مصارف شرب ،کشفاورزی،

میگردد .وجود سپرهای ساحلی رودخانه ای همچنین

صفنعت و حففظ محفیط زیسفت آبزیفان بسفیار حفازز

سبب کاهش فرسایش خاک و فرسایش کنار رودخانفه

اهمیت است .حوضه آبریز زاینده رود در بین مختصات

با افزایش رسوب گذاری رسفوبات و نففوآ آب شفده و

جغرافیایی  13،23طفو ،شفرقی و  35،52تفا 33،12

باعففث دنیتریفیکاسففیون (نیتففروژن زدایففی) حاصففل از

عرض شمالی واقع شده است ..شاخه اصلی زاینفدهرود

گیفاهی

با  133کیلومتر طو ،از ارتفاعات زرد کفوه سرچشفمه

میگردد ( .)Fortier et al., 2010مطالعفات در ایفن

گرفته و به باتالق گاوخونی ختم میشود ( Zarabi et

زمینففه در خففارا از ایففران بسففیار وسففیع مففیباشففد

 .)al., 2007حوضففه زاینففدهرود مسففاحتی در حففدود

( Leeds-Harrison et al., 1999; Sparovek et

 29657کیلففومتر مربففع را در مرکففز ایففران بففه خففود

al., 2002 ;Borin et al., 2005; Ohliger and
Schulz, 2010; Zhao et al., 2013; Boz et al.,
 .)2013در این زمینه تنها دو مطالعه در ایران صورت

اختصاص میدهد .جمعیت حوضفه از  3/5میلیفون در

باکتری ها و تجمع مواد مغذی توسط بیوما

گرفته است ( Jafari et al., 2007; Matinkhah et

 )al., 2011کففه در ه فیچ کففداا بففه بررس فی میففزان
پاکسازی آالیندهها پرداخته نشده است .بنفابراین ایفن
مطالعه با هدف مطالعفه نقفش سفپرهای سفاحلی بفه
عنوان عاملی در کفاهش آلفودگیهفای آب و عملکفرد
آنها در پاکسازی آالیندههای کشاورزی پرداختفه شفد.
همچنین شناسفایی سفپرهای سفاحلی موجفود بفرای
مطالعات آینده ضروری تلقی میگردند .مورد دیافری
که میتوان به آن اشاره کرد این است که با مطالعفات
سپرهای ساحلی مفیتفوان در جهفت طراحفی چنفین
مناطقی در مناطق دیار کشور با شفرایط مشفابه گفاا
برداشت.

 .2مواد و روش ها
 .2.1منطقه مورد مطالعه
از جمله رودهای مهم کشور زایندهرود میباشد.
حیات منطقه اصفهان به زاینده رود وابسته است و لذا

سا 5371 ،به  3/7میلیفون در سفا 5311 ،اففزایش
یافته است .از جمله دالیفل اصفلی مهفاجرت بفه ایفن
حوضه فرصت های شغلی بیشتر و رشد اقتصادی باالتر
نسبت به حوضههای دیار میباشد .حوضه متشفکل از
شش شفبکه آبیفاری اسفت کفه آب را بفرای مصفارف
کشاورزی که اصلی ترین مصرف محسفوب مفیشفود،
فراهم میآورد .محصوالت کشاورزی سنتی اصفلی کفه
در حوضه تولید میشود عبارت از گندا ،بفرنج ،جفو و
آرت میباشند کفه همافی مصفرف آب بفاالیی دارنفد
( .)Gohari et al., 2013جفففدو 5 ،برخف فی از
ویژگیهای مهم حوضه را به صفورت خالصفه نمفایش
میدهد .منطقه مورد مطالعه جهت بررسفی سفپرهای
ساحلی در حاشیه زایندهرود اصفهان است که از آنجفا
که مناطق شفالیکاری زریفن شفهر بخشفی از حاشفیه
زایندهرود محسوب مفیشفود و بفا توجفه بفه اهمیفت
موضو این منطقه جهت مطالعه موردی انتخاب شد.

 .2.2روش انجام کار
در ابتففدا توسففط نففرا افففزار Google earth
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حاشیه زاینده رود از حیث سپر های ساحلی همفراه بفا

بیان کند و پلی گون برای مشخص کفردن بخفش یفا

کاربری کشاورزی که عموماً شفالیکاری بفوده و دارای

متمایز کردن هر لکه مثل رودخانه از سایر قسفمتهفا

آلودگی کود و نیتروژن و فسفر مفیباشفند ،شناسفایی

به کار میرود ،حتی امکان وارد کفردن دادههفا از نفرا

گشته و پفس از آن بفا مطالعفات میفدانی بفه کفاوش

افزارهففای دیاففر مثففل  Esriفففراهم شففده اسففت

پیرامون ویژگیهای مهم ساختاری آن پرداخته شد .از

( .)Matinkhah et al., 2011پففس از آن نمونففه

جمله ویژگی های مهفم سفاختاری سفپرهای سفاحلی

برداری صورت گرفت .نمونهها در ترانسکتهای موازی

طو ،،مسفاحت ،محفیط ،عفرض سفپرهای سفاحلی و

به ترتیفب در قسفمت او ،،وسفط و آخفر مزرعفه (بفه

تیپولوژی آن میباشد که در عملکرد آنها نقش ویژهای

فواصل  23متری) و ابتفدا و انتهفای سفپر سفاحلی در

دارند .این نفرا اففزار ،ابفزارخط و مسفیر را در اختیفار

عمق  33سفانتی متفر (عفرض  53متفری) بفه پفایین

کففاربر قففرار مففیدهففد تففا بتوانففد ضففمن انففدازهگیففری

برداشت شده و آلودگی نیتروژن در آزمایشااه تعیفین

مسافت ها ،مختصات طو ،و عرض جغرافیایی را در هر

گردید.

نقطه دلخواه بدون در نظر گرفتن ارتفا از سطح دریفا
جدول  )5ویژگیهای عمومی حوضه زایندهرود

ویژگی

مقدار

میاناین بارش ساالنه (میلی متر)

13-5133

میاناین دمای ساالنه (سانتی گراد)

3-33

میاناین تبخیر تعرق پتانسیل (میلی متر)

5133

میاناین رطوبت (در صد)

21-17

طو ،رودخانه (کیلومتر)

313

جمعیت در سا،

3753116

نرخ رشد جمعیت (درصد)

5/1

مصرف آب خانای (درصد)

57

برای تعیین آلودگی نیتروژن از روش کجدا ،اسفتفاده

تیتر نمونهها با اسید سولفوریک ،میزان نیتفروژن آنهفا

شد .بهاین صورت که  5گرا از هر نمونه خاک پفس از

توسط فرمو ،تعیین میشود.

خشک شدن و عبور از روی الفک همفراه بفا  53گفرا

برای تعیین میزان فسفر از روش اولسن اسفتفاده شفد

کاتالیزور و  23سی سی اسید سولفوریک در دسفتااه

که شامل تهیفه عصفاره اشفبا خفاک ،تهیفه محلفو،

هضم قرار گرفته و طفی سفه مرحلفه بفه دمفای 333

مخلففو (مولیبففدات آمونیففوا ،آنتیمففونی پتاسففیم

درجه رسانیده شده و سپس توسط دستااه کجلدا ،و

تارتففارات ،اس فید اسففکوربیک و اس فید سففولفوریک) و
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ترکیب آنها و استفاده از دستااه اسپکتروفتومتر جهت
قرازفت اعففداد و در نهایفت محاسففبه میفزان فسفففر بففا
استفاده از منحنی استاندارد کالیبراسیون مفیباشفد و
در نهایت با توجه به خواص گیفاه پفاالیی گیاهفان در
کاهش فسفر ،به بررسی تیپولوژی گونهها پرداخته شد
و تأثیر هفر گونفه در گیفاه پفاالیی آالینفدهای خفاص

 .3نتایج
تصویر شماره  5قسمتی از طو ،مسفیر زاینفده رود را
به همراه نمایش لکه های سپر ساحلی نشان میدهفد.
ابتدا و انتهای طو ،مسیر با دو مکفان نمفای شفرو و
پایان مشخص گردیده است.

بررسی شد.

تصویر شماره )5لكههای سپر ساحلی در کنار زمینهای زراعی اطراف زاینده رود

طو ،کل مسیر زاینده رود در این پژوهش از زردکفوه

 36در مختصفففففففففات (◦ 32/131و ◦ )15/1131و

بختیاری تا باتالق گاوخونی معفاد 195/91 ،کیلفومتر

کففوچکترین طففو ،سففپر سففاحلی مربففو بففه لکففهی

برآورد شد که حدود  3/5این مسیر بفا پفردازش روی

شماره ی  15در مختصات (◦ 32/9159و ◦)15/1771

تصاویر مفورد بررسفی قرارگرففت ،جفدو 2 ،نتفایج را

میباشد .الزا به آکراست که بزرگتفرین محفیط سفپر

نشففان مففیدهففد .نقطففه شففرو مسففیر بففه مختصففات

ساحلی مربو بفه لکفهی شفمارهی  33در مختصفات

(◦ 32/1117و ◦ )15/156و نقطففففففه پایففففففان آن

(◦ 32/1735و ◦ )15/1235و کوچکترین محیط سفپر

(◦ 32/9237و ◦ )15/722میباشد.

ساحلی مربو بفه لکفهی شفمارهی  33در مختصفات

بدین ترتیب بزرگترین مساحت سپر ساحلی مربو به

(◦ 32/1199و ◦ )15/1371میباشد .نتفایج حاصفل از

لکفففهی شفففمارهی  6در مختصفففات (◦ 32/9261و

اندازهگیری تجمع نیتروژن و فسفر در خاک در نقطفه

◦ )15/1951و کففوچکترین مسففاحت سففپر سففاحلی

 6بففا عففرض  53متففر سپرسففاحلی نشففان دادنففد کففه

مربفففو بفففه لکفففهی شفففمارهی  29در مختصفففات

بیشترین میزان نیتروژن و فسففر مربفو بفه انتهفای

(◦ 32/1161و ◦ )15/1116مفففیباشفففد و همچنفففین

مزرعه و کمترین میفزان آن در انتهفای سفپر سفاحلی

بزرگترین طو ،سپر ساحلی مربو به لکه ی شماره ی

میباشد.
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جدول  )8نتایج اندازهگیری لكههای سپر ساحلی مجاور زمینهای زراعی حاشیه زاینده رود

عرض جغرافیایی

طو ،جغرافیایی

شماره لکه

محیط (کیلومتر) مساحت (هکتار) طو ،مسیر (کیلومتر)

5

3/66

3/1

3/11

32/9151°

15/1711°

2

3/11

3/51

3/56

32/9125°

15/1711°

3

3/26

3/37

3/53

32/9153°

15/1732°

1

3/21

3/55

3/55

32/9121°

15/172°

1

3/61

3/12

3/11

32/9315°

15/1911°

9

3/9

3/11

3/27

32/9311°

15/1922°

7

3/19

3/21

3/22

32/9333°

15/1921°

1

3/22

3/36

3/5

32/935°

15/1957°

6

5/17

1/35

3/21

32/9261°

15/1951°

53

3/17

3/39

3/59

32/9331°

15/1921°

55

2/56

2/31

3/61

32/9272°

15/1919°

52

3/93

3/19

3/3

32/9239°

15/1972°

53

3/91

3/16

3/2

32/9561°

15/1991°

51

3/71

5/9

3/26

32/9531°

15/1991°

51

3/1

3/31

3/59

32/9365°

15/1995°

59

3/25

3/21

3/59

32/9377°

15/1991°

57

3/11

3/95

3/56

32/9391°

15/1995°

51

3/57

3/11

5/31

32/1693°

15/1911°

56

3/15

3/21

3/21

32/1677°

15/1913°

23

3/15

3/21

3/21

32/1612°

15/1166°

25

3/72

3/27

3/39

32/1612°

15/1169°

22

3/9

3/29

3/27

32/1637°

15/1111°

23

3/12

3/57

3/21

32/1633°

15/1212°

21

3/12

3/21

3/1

32/1161°

15/1119°

21

3/25

3/51

3/51

32/1116°

15/1116°

29

3/56

3/31

3/36

32/1161°

15/1116°
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ادامه جدول  )8نتایج اندازهگیری لكههای سپر ساحلی مجاور زمینهای زراعی حاشیه زاینده رود

عرض جغرافیایی

طو ،جغرافیایی

شماره لکه

محیط (کیلومتر) مساحت (هکتار) طو ،مسیر (کیلومتر)

27

3/1

3/21

3/56

32/1632°

15/1122°

21

3/11

3/22

3/56

32/1196°

15/1317°

26

5

5/31

3/32

32/1111°

15/1392°

33

1/91

2/13

2/39

32/1735°

15/1235°

31

3/19

3/9

3/15

32/1777°

15/1297°

31

5/35

3/1

3/11

32/1917°

15/1239°

39

3/39

3/32

5/21

32/1992°

15/1223°

37

3/67

5

3/39

32/1992°

15/1223°

31

3/25

3/2

3/36

32/1929°

15/1567°

36

1/27

2/36

2/5

32/9131°

15/1131°

13

3/19

3/21

3/2

32/9126°

15/1715°

15

3/56

3/6

3/31

32/9159°

15/1771°

12

5/51

3/19

3/13

32/9119°

15/1115°

13

2/31

5/27

3/65

32/9121°

15/1611°

11

3/26

3/21

3/53

32/9126°

15/1161°

11

3/13

3/31

3/21

32/9131°

15/1657°

19

3/99

3/13

3/3

32/9361°

15/9323°

17

3/15

3/15

3/1

32/9361°

15/9313°

11

3/61

3/95

3/12

32/9132°

15/9371°

16

3/13

3/11

3/23

32/9373°

15/9311°

13

3/1

3/22

3/59

32/9363°

15/9396°

15

3/31

3/23

3/51

32/9366°

15/931°
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جدول  )3نتایج حاصل از اندازهگیری نیتروژن خاک

محل نمونه

میزان نیتروژن

ابتدای مزرعه شالیکاری

 3/21( %21/7میلی گرا بر لیتر)

میانه مزرعه شالیکاری

 3/29( %29/9میلی گرا بر لیتر)

انتهای مزرعه شالیکاری

 3/33( %33/9میلی گرا بر لیتر)

ابتدای سپر ساحلی

 3/393( %9میلی گرا بر لیتر)

انتهای سپر ساحلی

 3/331( %3میلی گرا بر لیتر)

جدول  )8نتایج حاصل از اندازهگیری فسفر خاک

محل نمونه

میزان فسفر

ابتدای مزرعه شالیکاری

 2/61( %51/63میلی گرا بر لیتر)

میانه مزرعه شالیکاری

 3/15( %57/71میلی گرا بر لیتر)

انتهای مزرعه شالیکاری

 9/67( %31/29میلی گرا بر لیتر)

ابتدای سپر ساحلی

 1/93( %23/27میلی گرا بر لیتر)

انتهای سپر ساحلی

 5/71( %1/13میلی گرا بر لیتر)

جدول  )1نتایج حاصل از ترکیب گونههای درختان اندازهگیری شده و بررسی خواص گیاه پاالیی آنها در نقطه شماره  38/9862◦( 6و
◦)15/1958

گونه غالب

زبان
گنجشگ
بید
سنجد
صنوبر
توت

ناا علمی

Fraxinus rotundifolia
Mill.

خانواده

Oleaceae

میاناین

میاناین

انحراف

انحراف

قطر برابر

ارتفا

معیار قطر

معیار

سینه

][m

][cm

][cm
23551

55521

2591

ارتفا
][m
.7616

Salicaceae Salix alba L.

26511

53511

359

.6531

Elaeagnac Elaeagnus
eae
angustifolia L.
Salicaceae Populus nigra L.

51513

6537

5513

551239

56553

57533

5535

553331

Moraceae

56511

52513

5553

551133

Morus alba L.
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 .4بحث و نتیجه گیری
پایش کوتاه مدت تا بلند مدت سپرهای ساحلی

تجمع پیدا کرده و افزایش مفییابفد .در ابتفدای سفپر

در فهم کامفل پایفداری محیطفی و کفارایی سفپرهای

سففاحلی میففزان نیتففروژن کففاهش و در انتهففای سففپر

ساحلی امری ضروری میباشد .از این رو ،اندازهگیفری

ساحلی به پایین ترین میزان خفود مفیرسفد .تففاوت

محففیط ،مسففاحت ،طففو ،مسففیر و طففو ،و عففرض

میزان نیتروژن از مزرعه (به طور میاناین  3/26میلی

جغرافیایی نقا سفپر سفاحلی در امتفداد زمفینهفای

گرا بر لیتر) تا سپر ساحلی (به طور میفاناین 3/316

کشاورزی زایندهرود به عنفوان پارامترهفای سفاختاری

میلی گرا بر لیتر) برابفر  3/215میلفی گفرا بفر لیتفر

تاثیر گذار بر عملکرد سپرهای ساحلی ،ابفزاری مفیفد

میباشد .بدین معنا که سفپرهای سفاحلی در منطقفه

برای مطالعات آینفده قلمفداد مفیگردنفد .در مطالعفه

مورد مطالعه توان کاهش نیتفروژن بفه میفزان 3/215

( )Anbumozhi et al., 2005نیففز بففه بررسففی

میلی گرا در لیتر را دارند .در مطالعه ( Hefting and

پارامترهای آکر شده به عنوان پارامترهفای سفاختاری

 )Klein, 1998نیز سپرهای ساحلی بفا نفرخ کفاهش

تاثیر گذار بر کارایی سپرهای سفاحلی پرداختفه شفده

نیتروژن ،معاد ،این میزان به عنفوان رویکفردی مفوثر

است )Hibbs et al., 2001( .جنالهای سفاحلی در

در پاکسازی نیتروژن معرفی گشتهاند.

مراتع ساحلی ارگون را با استفاده از اطالعات موجود و

نتایج سنجش میزان فسفر نشان دادند (جدو )1 ،کفه

اطالعات جمع آوری شده بررسفی کفرده و بفا مطالعفه

در امتداد مفزار  ،میفزان فسففر نیفز شفبیه بفه رونفد

ساختار و ترکیب جنالهای ساحلی نشان دادندکه اثر

افزایش نیتروژن به تدریج افزایش یافتفه و در انتهفای

حاشیه ای بر روی جوامع گیاهی در این منفاطق قابفل

مزرعه ( 9/67میلی گرا بر لیتفر) بفه حفداکثر میفزان

مشاهده نبوده است و سیر تفوالی ایفن جنافلهفا بفه

خود رسیده است و در انتهای سپر سفاحلی  %29ایفن

سمت ایجاد جوامفع بفدون درخفت مفیباشفد ،امفا در

میزان فسفر (معاد 1/23 ،میلی گرا بر لیتر) کفاهش

منففاطق شففهری اصفففهان احتمففاال بففه خففاطر توسففعه

یافته است .نتفایج ایفن کفاهش منطبفق بفا مطالعفات

پارک های تفرجی عکس این موضفو صفادق اسفت و

( )Borin et al., 2005میباشند .همانطور کفه آکفر

ردی های درختکفاری در کنفار رودخانفه زاینفده رود

شد فسفر ،عنصر آالیندهای محسوب میشود کفه هفم

زیاد شده اما در مورد خارا از شهر اطالعاتی در دست

سبب پرغذایی آبها و آالیندگی آنها شفده و هفم بفا

نیست.

وارد شدن به آب آشامیدنی سبب ایجاد امراضی بفرای

نتایج بررسفی میفزان نیتفروژن نشفان مفیدهنفد کفه

انسانها میشود .سموا فسفره باعث اففزایش عفوارض

سپر های ساحلی در پاکسفازی نیتفروژن مفوثر و کفارا

عصبی و فلفج ماهیچفهای مفیشفوند .فسففر عنصفری

میباشند .به طوری که از ابتدای مزرعه شالیکاری بفه

بسیار سمی است و 13میلی گرا آن برای مرگ کافی

سمت انتهای آن به تفدریج میفزان آالینفده نیتفروژن

است .مقدار زیاد فسففات باعفث بیماریهفایی از قبیفل
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آسیب به کلیه ها و پوکی استخوان می شود .همچنین

 )al., 2005پیرامون گونفه بیفد مطالعفه کردنفد .بیفد

مصرف مقادیر زیاد فسفات یکی از دالیل بروز بیمفاری

گونه ای بسیار مهم و اقتصادی اسفت کفه در سفواحل

هایپرفسفففاتمی اسففت .ب فی اشففتهایی ،تهففو  ،ضففع

آبی میروید و گفاهی برخفی از بخفش هفای سفاقه و

عضالنی ،درد عضالت و مفاصل و افزایش ضربان قلفب

ریشه در آب قرار میگیرند .طبق پژوهشهای آنها این

از جملفه عالزفم ایفن بیمفاری اسفتZare et al., ( .

گونه دارای خواص جذب آالیندههای نیتروژن ،فسففر،

 )2006; Lerman, 2000پیرامون این عالزم تحقیفق

روی ،سرب ،مس و آهن میباشد .گونه سفنجد عفالوه

نمودهاند.

بر خواص گیاه پاالیی آالینده های نفتی و گازی ،گونه

در یک جمع بندی کلی میتوان آکر نمود که از ابتفدا

ای موثر در جلوگیری از فرسایش محسفوب مفیشفود

تا انتهای مزرعه تحت تاثیر تجمع نیتروژن و فسفر بفه

( .)Vaht et al., 2010طبق مطالعات ( Minoguea

ازا هففر متففر %3/522 ،افففزایش در میففزان نیتففروژن و

 )et al., 2012گیاهان چفوبی گونفه صفنوبر بفا رشفد

 %3/13افزایش در میزان فسفر وجود داشت .سپس بفا

سریع و سیستمهای ریشهای قوی خود دارای خفواص

شرو فعالیت سیستم ریشهای درختان سفپر سفاحلی

گیاهپاالیی نیتروژن و فسفر میباشند .طبفق پفژوهش

آکر شده در ابتدای سپر ساحلی به ازا هر متر %5/31

های ( )Qin et al., 2011توت گونفه ای بفا سیسفتم

کاهش در میزان نیتروژن و  %3/16کفاهش در میفزان

ریشففهای بسففیار قففوی دارای سففازگاری نسففبتاً بففاالی

فسفر مشاهده شد .در نهایت ،با تکمیل نهایی فرآینفد

زیست محیطی ،ارزان قیمت و در دستر

میباشفد و

گیففاه پففاالیی و تاثیرگففذاری کامففل سیسففتم ریشففهای

دارای خواص گیفاه پفاالیی بفرای مفس ،روی ،نیکفل،

درختان سپر ساحلی ،به ازا هر متفر %3/3 ،کفاهش در

سرب و فسفر است.

میزان نیتروژن و  %5/17کاهش در میزان فسفر ایجاد

متاسفانه علیرغم اهمیت سپرهای ساحلی در تصففیه

شد .در خصوص کاهش چشمایر ایفن دو آالینفده در

آلودگی آب و با توجه به شرایط بحرانی کمبود آبفی و

سپرساحلی میتوان آکر کرد که ترکیفب گونفه هفای

آلودگی آبها ،این تکنیک هنوز در کشور ما ناشناخته

زبان گنجشک ،بید ،سنجد ،صنوبر و توت با تکیفه بفر

مانده و منابع مدونی در این زمینه وجفود نفدارد .ایفن

خواص گیاه پاالیی موثر خود ،سبب این کاهش شده-

درحالی است که با توجه به وجود رودخانههای متعدد

اند )Taheri et al., 2014( .در زمینفه گیفاه پفاالیی

در کشور با مطالعه ،معرفی و بهره گیفری از سفپرهای

زبان گنجشگ تحقیق نمودند .طبق مطالعات آنها این

ساحلی ،زمینه برای طراحی آنها به عنوان یک فناوری

گونه در نواحی وسیع از مناطق شهری و حومفه هفای

سازگار با طبیعت در جهت کاهش آلفودگیهفای غیفر

جغرافیفایی و اکولفوژیکی

نقطه ای پدیفد آمفده و بسفیاری جنبفه هفای دیافر از

وسیعی را به خود اختصاص مفیدهفد و همچنفین در

جملهایجاد تله و فیلتر رسوبات ،ایجاد تله بفرای مفواد

و ارزان قیمت است و دارای خواص مفوثر در

مغذی و فیلتر ضفایعات حیفوانی ،سفموا دففع آففات،

پاالیش مس ،روی و نیتفروژن مفیباشفدSmart et ( .

تثبیت فرسایش ،تامین سایه به منظور خنفک کفردن

اطراف کاشته شده و طیف
دستر
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و انوا خاک

 تففامین پناهاففاه حیففات وحففش و ارتقففا کیفیففت،آب

 پففایش تغییففرات سففطوآ آلففودگی در واکففنش بففه.2

.پناهااه آبزیان فراهم میگردد

تغییرات هیدرولوژی و مدیریت سپرهای ساحلی

برخی پیشنهادات بفرای تحقیقفات آینفده در راسفتای

 مطالعات بلند مدت به منظفور تعیفین تغییفرات در.3

.این کاربری پایدار شامل موارد زیر میباشد

ظرفیت فیلتر کننده سپر ساحلی در دراز مفدت بفرای

 ارزیففابی مسففتقیم میففزان آخیففره مففواد مغففذی در.5

مقایسه کارایی آن با دیار راهکارهای مدیریتی

 پوشش گیاهی، شیب،سپرهای ساحلی در انوا عرض
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Abstract
The contamination of surface and ground waters by nitrogen and phosphorus is a major factor affecting
estuarine eutrophication and drinking water supplies in many countries. Considering agriculture, Non-point
source (NPS) pollution from croplands has reduced water quality in rivers and lakes around the world. So this
study was aimed to introduce buffer zones as an effective way that reduces water pollution and also
investigating their structure and function in nitrogen and phosphorus removal as an agricultural pollutant.
Unfortunately, studies on buffer zones are very limited in our country. Due to the importance of Zayandehrud as
a main river of the country on which the life of Isfahan city is dependent, Zayandehrud and agricultural land
around this river were selected as the study area. At first, Zayandehrud margins were identified by Google earth
software for the buffer zones associated with agricultural land which mostly consisted of paddy fields and had
nitrogen and phosphorus pollutions. Then, structure and function of buffer zones were investigated through field
studies. Measurement of perimeter, area, length, latitude and longitude and typology of Buffer zone spots are
important structural characterizes that play a key role on buffer zones function and they have been studied in
this research. After that, samples were taken in parallel transects at the beginning, middle and at the end of the
field at the depth of 30 cm and then nitrogen and phosphorus pollution was determined in laboratory. Results
have shown that buffer zone is such an effective approach in nitrogen and phosphorus removal that their
amounts reduced from the beginning of field to the end of the buffer zone.
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