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و  یتروژننکاهش در ( Riparian Buffer Zone) یسپر ساحل ینوارها نقش

  یکشاورز یحاصل از کاربرفسفر 

 ( اصفهان رود زاینده یهحاش یکشاورز ینزم: یمطالعه مورد)
 3خواه متین سیدحمید ، 2یزدانی رضا محمد ،1گودرزیان پردیس

 سمنان دانشگاه شناسی کویر دانشکده زدایی بیابان دکتری دانشجوی -1

 سمنان دانشگاه شناسی کویر دانشکده زدایی بیابان گروه استادیار -2

 اصفهان صنعتی دانشگاه طبیعی منابع دانشکده آبخیزداری و مرتع گروه استادیار -3

    (51/1/5361: تاریخ تصویب  - 5363/ 26/7: تاریخ دریافت)

 :چکیده

امراض مختلف    یجادا و( ییپر غذا) یوتریفکاسیون یدهپد یاصل یلاز دال یکی و فسفر نیتروژنتوسط  ینیزم یرو ز یسطحهای  آب یآلودگ

 ای هنقطف  یفر غ یاست که آلودگ یکشاورز یاز جمله، کاربر. کشورها شده است یاریدر بس یدنیآب نوش یآلودگ ینهمچن وها  انسان یبرا

مطالعه با  ینا ینبنابرا. در سراسر جهان گشته استها  چهیاو درها  آب رودخانه یفیتسبب کاهش ک یکاربر ینحاصل از او فسفر  یتروژنن

و  یتروژنن یساختار و عملکرد آنها در پاکساز یآب و بررسهای  یراهکار موثر در کاهش آلودگ یکبه عنوان  یساحل یسپرها یهدف معرف

 ینفه زم یفن در کشفور در ا  یکمف  سفیار امر که تاکنون مطالعفات ب  نای هپرداخته شد، با توجه ب یکشاورزهای  یندهاز آال یکیبه عنوان  فسفر

رود  یفن منطقه اصفهان به آن وابسته است ا یاتکشور که ح یاصل یاز رودها یکیبه عنوان  رود زاینده یتاهم یلبه دل. صورت گرفته است

 یهحاشف  Google earthدر ابتدا توسفط نفرا اففزار    . اطراف آن به عنوان منطقه مورد مطالعه انتخاب گشت یندهآال یکشاورزهای  ینو زم

گشته و پس  ییباشند، شناسا می یآلودگ یبوده و دارا یکاریکه عموما شال یکشاورز یهمراه با کاربر یساحلهای  سپر یثاز ح رود زاینده

طفو،،   احلیس یسپرها یمهم ساختارهای  یژگیاز جمله و. ختار و عملکرد آن پرداخته شدسا یرامونبه کاوش پ یدانیاز آن با مطالعات م

پژوهش مورد مطالعه قرار  یندارند و در ا ای هیژباشد که در عملکرد آنها نقش و می آن یپولوژیو ت یساحل یعرض سپرها یط،مساحت، مح

در قسفمت او،، وسفط و آخفر مزرعفه و ابتفدا و       یببه ترت یموازهای  تدر ترانسکها  نمونه. صورت گرفت یپس از آن نمونه بردار. گرفتند

 نشفان  یجنتفا . یفد گرد یفین تع یشفااه در آزما و فسفر نیتروژن یبرداشت شده و آلودگ یینمتر به پا یسانت 33در عمق  یساحل سپر یانتها

 یمزرعه به سمت انتهفا  یکه از ابتدا یبه طور. باشند می موثر و کارا یکردیرو و فسفر یتروژنن یدر پاکساز یساحلهای  دهند که سپر می

 .یابد می کاهش این دو آالینده یزانم یسپر ساحل

 کشاورزیهای  سپر ساحلی، آالیندهآلودگی فسفر، آلودگی آب، آلودگی نیتروژن،  :کلید واژگان

                                                 
 m_yazdani@semnan.ac.ir: یمیلا                                                 36535371216: تلفننویسنده مسئو،؛   
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 مقدمه. 1

توسفط   ینفی زم یفر و ز یسطحهای  آب یآلودگ

 یففدهپد یاصففل یففلاز دال یکففیو فسفففر  نیتففروژن

 ینهمچنف  ایجاد امراض و و( ییپر غذا) یوتریفکاسیون

کشورها شفده اسفت    یاریدر بس یدنیآب نوش یآلودگ

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

بفه   یآب سفطح  یفیفت دهند کفه ک  می مطالعات نشان

دهفه گذشفته    یط یادیدر مناطق ز یطرز قابل توجه

رفتفه   یناز ب ین،زم یکاربر ی ضع اهکارهایاز ر یناش

هفا   یکفاربر  نایف   هاز جملف (. Li et al., 2009)اسفت  

و  یتفروژن ن ای هنقطف  یفر غ یاست که آلفودگ  یکشاورز

آب  یفیفت سبب کاهش ک یکاربر ینحاصل از ا فسفر

در سراسر جهفان گشفته اسفت    ها  یاچهو درها  رودخانه

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

غیر کشاورزی است و کنتر، آنها نیفز بفه    های آلودگی

ای اسففت  نقطففه هففای تففر از آلففودگی مراتففب مشففکل

(Matinkhah et al., 2011 .)یملفف یففا در مق 

 یمنبع آلفودگ  یناغلب عمده تر یکشاورزهای  یتفعال

 یفر منابع آالینده غ محسوب شده و عموماً ای هنقط یرغ

 Jafari et)اثر بیشتری بر کیفیت آب دارنفد   ای هنقط

al., 2007 .) یاریبسفف یفیففتبففا وجففود کففاهش ک 

 ی،کشففاورز یففداتاز تول یناشفف یآبففهففای  یسففتماکوس

راهکفار   یفک تواننفد   مفی  ای هرودخانف  یساحل یسپرها

آب باشفند   یفیفت ک یشموثر در جهفت اففزا   یحفاظت

(Natural Resources Conservation Service, 

2006: O’Malley et al., 2012 .)  یسفپر سفاحل 

(Riparian Buffer zone)   زمین مجاور یفک منبفع ،

آبی رودخانه، دریاچه یا تاالب است که دارای پوشفش  

بفوده تفا   ( ای یفا درختفی   علفی، درختچفه )گیاهی پایا 

منابع آبی را از تاثیرات سوء فعالیتهای زراعی حفاظت 

 Goudarzian et al., 2014 ; Matinkhah)نماید 

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

 یبفافر هفای   آب به گذر از نوار یانبا محدود کردن جر

انفد   هشفد  یلتشفک  یمناسفب  یفاهی گهفای   که از گونفه 

را  و فسففر  نیتفروژن  یفزان م یتوان به طفور مفوثر   می

 یپاکسففاز یبففرا(. Boz et al., 2013)کفاهش داد  

هففای  آب هففا، ینففدهآال یاففرو د ، فسفففرنیتففروژنمففوثر 

 یسفاحل  یاز سفپرها  یینبا سفرعت پفا   یدبا یرزمینیز

 ای هیشف ر یفه تا بفه عمفق مناسفب کفه ناح     عبور کنند

برسففند  یففردگ مففی سففپرها را در بففر یففاهیپوشففش گ

(Haycock et al., 1997 .)یاهفان گ ای هگونف  یبترک 

 یفاه نفد گ یدر فرآ یفاهی گونفه گ هفای   یژگفی و یثاز ح

 ,.Fallahi et al. )باشفد  مفی  یفت حفازز اهم  ییپفاال 

 یفاه گ ینفد توسفط فرآ  نیتروژنحذف  ینهدر زم( 2012

 یجنتفا . نمودنفد  یقتحق یشااهیآزما یا در مق ییپاال

حفذف   یبفرا  ینف  یاهگ یشترب یتاز قابل یحاصل، حاک

 یشفترین بود و ب یارد یاهاز آب نسبت به دو گ نیتروژن

مشفاهده   یفاه گ یزواه و ریشدر ر نیتروژنجذب  یزانم

موجفود در   یفاهی نفو  گونفه گ   یبررسف  ینبنفابرا . شد

 یفری گ جهت بهفره  یندهدر مطالعات آ یساحل یسپرها

و اسفتفاده از   ییپاال یاهباالتر گ یتبا قابل ییاز گونه ها
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 یمهفم تلقف   ی،مناطق سپر ساحل یآنها در طراح یجنتا

 ینهمچن ای هرودخان یساحل یوجود سپرها .گردد می

کنار رودخانفه   یشخاک و فرسا یشسبب کاهش فرسا

رسفوبات و نففوآ آب شفده و     یرسوب گذار یشبا افزا

حاصففل از ( یففیزدا یتففروژنن) یتریفیکاسففیونباعففث دن

 یفاهی گ یوما توسط ب یو تجمع مواد مغذها  یباکتر

 یفن مطالعفات در ا  (.Fortier et al., 2010)گردد  می

باشففد  مففی یعوسفف یاربسفف یففراندر خففارا از ا ینففهزم

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

al., 2002 ;Borin et al., 2005; Ohliger and 

Schulz, 2010; Zhao et al., 2013; Boz et al., 

صورت  یرانتنها دو مطالعه در ا ینهزم یندر ا(. 2013

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

al., 2011 )یففزانم یکففداا بففه بررسفف یچکففه در هفف 

 یفن ا ینبنفابرا . پرداخته نشده استها  یندهآال یپاکساز

بفه   یسفاحل  یسفپرها  مطالعفه نقفش  مطالعه با هدف 

آب و عملکفرد  هفای   یدر کفاهش آلفودگ   عاملیعنوان 

. پرداختفه شفد   یکشاورزهای  یندهآال یآنها در پاکساز

 یموجفود بفرا   یسفاحل  یسفپرها  ییشناسفا  ینهمچن

 یافری مورد د. گردند می یتلق یضرور یندهمطالعات آ

است که با مطالعفات   ینآن اشاره کرد ا بهتوان  می که

چنفین   یتفوان در جهفت طراحف    یمف  یساحل یسپرها

مشفابه گفاا    یطکشور با شفرا  یاردر مناطق د مناطقی

 .برداشت

 مواد و روش ها. 2

 منطقه مورد مطالعه .2.1

. باشد رود می زایندهمهم کشور  یز جمله رودهاا

حیات منطقه اصفهان به زاینده رود وابسته است و لذا 

حفظ کیفیت آب آن از نظر مصارف شرب، کشفاورزی،  

صفنعت و حففظ محفیط زیسفت آبزیفان بسفیار حفازز        

مختصات  یندر ب رود زاینده یزحوضه آبر. اهمیت است

 33،12تفا   35،52و  یطفو، شفرق   13،23 یاییجغراف

 رود زاینفده  یشاخه اصل.. واقع شده است یعرض شمال

طو، از ارتفاعات زرد کفوه سرچشفمه    یلومترک 133با 

 Zarabi et) شود می ختم یگرفته و به باتالق گاوخون

al., 2007 .) در حففدود  یمسففاحت رود زاینففدهحوضففه

بففه خففود  ایففرانمربففع را در مرکففز  یلففومترک 29657

در  یلیفون م 5/3حوضفه از   یتجمع. دهد می اختصاص

 یشاففزا  5311در سفا،   یلیفون م 7/3به  5371سا، 

 نایف   همهفاجرت بف   یاصفل  یفل از جمله دال. است یافته

باالتر  یو رشد اقتصاد یشترب یشغلهای  حوضه فرصت

حوضه متشفکل از  . باشد می یاردهای  نسبت به حوضه

مصفارف   یاسفت کفه آب را بفرا    یفاری شفبکه آب  شش

شفود،   مفی  مصرف محسفوب  ینتر یکه اصل یکشاورز

کفه   یاصفل  یسنت یمحصوالت کشاورز. آورد می فراهم

شود عبارت از گندا، بفرنج، جفو و    می یددر حوضه تول

دارنفد   ییمصفرف آب بفاال   یباشند کفه هماف   می آرت

(Gohari et al., 2013 .) ،از  یبرخففف 5جفففدو

 یشنمفا  خالصفه مهم حوضه را به صفورت  های  یژگیو

 یسفپرها  یمنطقه مورد مطالعه جهت بررسف . دهد می

اصفهان است که از آنجفا   رود زاینده یهدر حاش یساحل

 یهاز حاشف  یشفهر بخشف   یفن زر یکاریکه مناطق شفال 

 یفت شفود و بفا توجفه بفه اهم     مفی  محسوب رود زاینده

 .انتخاب شد یمنطقه جهت مطالعه مورد ینموضو  ا

 روش انجام کار .2.2

 Google earthدر ابتففدا توسففط نففرا افففزار  
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همفراه بفا    یساحلهای  سپر یثاز ح رود زاینده یهحاش

 یبفوده و دارا  یکاریشفال  که عموماً یکشاورز یکاربر

 ییناسفا باشفند، ش  مفی  و فسفر نیتروژنکود و  یآلودگ

بفه کفاوش    یفدانی گشته و پفس از آن بفا مطالعفات م   

از . آن پرداخته شد مهم ساختاریهای  ویژگی یرامونپ

 یسفاحل  یسفپرها  یمهفم سفاختار  های  یژگیجمله و

و  یسفاحل  یعفرض سفپرها   یط،طو،، مسفاحت، محف  

 ای هیژباشد که در عملکرد آنها نقش و می آن یپولوژیت

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

 گیففری انففدازهدهففد تففا بتوانففد ضففمن  کففاربر قففرار مففی

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

نقطه دلخواه بدون در نظر گرفتن ارتفا  از سطح دریفا  

بیان کند و پلی گون برای مشخص کفردن بخفش یفا    

هفا   دخانه از سایر قسفمت متمایز کردن هر لکه مثل رو

هفا از نفرا    رود، حتی امکان وارد کفردن داده  به کار می

فففراهم شففده اسففت    Esriافزارهففای دیاففر مثففل   

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

 یموازهای  در ترانسکتها  نمونه. صورت گرفت یبردار

بفه  ) در قسفمت او،، وسفط و آخفر مزرعفه     یفب به ترت

در  یسفپر سفاحل   یابتفدا و انتهفا   و (متری 23فواصل 

 یینبفه پفا   (متفری  53عفرض  ) متفر  یسفانت  33عمق 

 یفین تع یشااهدر آزما نیتروژن یبرداشت شده و آلودگ

 .یدگرد

 رود زایندهعمومی حوضه های  ویژگی (5جدول 

 مقدار ویژگی

 13-5133 (میلی متر)میاناین بارش ساالنه 

 3-33 (سانتی گراد)میاناین دمای ساالنه 

 5133 (میلی متر)میاناین تبخیر تعرق پتانسیل 

 21-17 (در صد)میاناین رطوبت 

 313 (کیلومتر)طو، رودخانه 

 3753116 جمعیت در سا، 

 1/5 (درصد)نرخ رشد جمعیت 

 57 (درصد)مصرف آب خانای 

 

از روش کجدا، اسفتفاده   نیتروژن یآلودگ یینتع برای

گرا از هر نمونه خاک پفس از   5صورت که  نای هب. شد

گفرا   53الفک همفراه بفا     یخشک شدن و عبور از رو

در دسفتااه   یکسولفور یداس یس یس 23و  یزورکاتال

 333 یسفه مرحلفه بفه دمفا     یهضم قرار گرفته و طف 

و  ،کجلداشده و سپس توسط دستااه  یدهدرجه رسان

آنهفا   یتفروژن ن یزانم یک،سولفور یدبا اسها  نمونه یترت

 .شود می یینتوسط فرمو، تع

فسفر از روش اولسن اسفتفاده شفد    یزانم یینتع یبرا

محلفو،   یفه عصفاره اشفبا  خفاک، ته    یفه که شامل ته

 یمپتاسفف یمففونیآنت یففوا،آمون یبففداتمول)مخلففو  

و ( یکسففولفور یدو اسفف یکاسففکورب یدتارتففارات، اسفف
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آنها و استفاده از دستااه اسپکتروفتومتر جهت  یبترک

بففا  فسفففر یفزان محاسففبه م یفت قرازفت اعففداد و در نها 

باشفد و   مفی  یبراسیوناستاندارد کال یاز منحناستفاده 

در  یاهفان گ ییپفاال  یفاه با توجه به خواص گ یتدر نها

پرداخته شد ها  گونه یپولوژیت یکاهش فسفر، به بررس

خفاص   ای هینفد آال ییپفاال  یفاه هفر گونفه در گ   یرو تأث

 .شد یبررس

 نتایج. 3

قسمتی از طو، مسفیر زاینفده رود را    5شماره  تصویر

. دهفد  های سپر ساحلی نشان می نمایش لکهبه همراه 

و  ابتدا و انتهای طو، مسیر با دو مکفان نمفای شفرو    

 .مشخص گردیده است پایان

 
 رود زاینده اطراف زراعی های زمین کنار در ساحلی سپر های لكه (5شماره تصویر

طو، کل مسیر زاینده رود در این پژوهش از زردکفوه  

کیلفومتر   91/195معفاد،   یتا باتالق گاوخون یاریبخت

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

نتفایج را   2تصاویر مفورد بررسفی قرارگرففت، جفدو،     

نقطففه شففرو  مسففیر بففه مختصففات . دهففد نشففان مففی

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

 .باشد می( 722/15◦ و 9237/32◦)

  به ترتیب بزرگترین مساحت سپر ساحلی مربو بدین

 و 9261/32◦)در مختصفففات  6ی  ی شفففماره لکفففه

 سففاحلی سففپر مسففاحت کففوچکترین و( 1951/15◦

 مختصفففات در 29 ی شفففماره ی لکفففه بفففه مربفففو 

 همچنفففین و باشفففد مفففی( 1116/15◦ و 1161/32◦)

 ی شماره ی لکه به مربو  ساحلی سپر طو، بزرگترین

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

 ی لکففه بففه مربففو  سففاحلی سففپر طففو، کففوچکترین

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

الزا به آکراست که بزرگتفرین محفیط سفپر    . باشد می

در مختصفات   33ی  ی شفماره  ساحلی مربو  بفه لکفه  

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

در مختصفات   33 ی هی شفمار  بفه لکفه   مربو  ساحلی

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

در نقطفه  در خاک  و فسفر نیتروژنتجمع  گیری اندازه

نشففان دادنففد کففه متففر سپرسففاحلی  53بففا عففرض  6

 یمربفو  بفه انتهفا   و فسففر   یتروژنن یزانم یشترینب

 یسفپر سفاحل   یآن در انتهفا  یفزان م ینمزرعه و کمتر

 . باشد می
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 رود زاینده حاشیه زراعی های زمین مجاور ساحلی سپر های لكه گیری اندازه نتایج (8جدول 

(کیلومتر)محیط  شماره لکه (هکتار)مساحت   (کیلومتر)طو، مسیر   جغرافیاییعرض    طو، جغرافیایی 

5 66/3  1/3  11/3  9151/32 ° 1711/15 ° 

2 11/3  51/3  56/3  9125/32 ° 1711/15 ° 

3 26/3  37/3  53/3  9153/32 ° 1732/15 ° 

1 21/3  55/3  55/3  9121/32 ° 172/15 ° 

1 61/3  12/3  11/3  9315/32 ° 1911/15 ° 

9 9/3  11/3  27/3  9311/32 ° 1922/15 ° 

7 19/3  21/3  22/3  9333/32 ° 1921/15 ° 

1 22/3  36/3  5/3  935/32 ° 1957/15 ° 

6 17/5  35/1  21/3  9261/32 ° 1951/15 ° 

53 17/3  39/3  59/3  9331/32 ° 1921/15 ° 

55 56/2  31/2  61/3  9272/32 ° 1919/15 ° 

52 93/3  19/3  3/3  9239/32 ° 1972/15 ° 

53 91/3  16/3  2/3  9561/32 ° 1991/15 ° 

51 71/3  9/5  26/3  9531/32 ° 1991/15 ° 

51 1/3  31/3  59/3  9365/32 ° 1995/15 ° 

59 25/3  21/3  59/3  9377/32 ° 1991/15 ° 

57 11/3  95/3  56/3  9391/32 ° 1995/15 ° 

51 57/3  11/3  31/5  1693/32 ° 1911/15 ° 

56 15/3  21/3  21/3  1677/32 ° 1913/15 ° 

23 15/3  21/3  21/3  1612/32 ° 1166/15 ° 

25 72/3  27/3  39/3  1612/32 ° 1169/15 ° 

22 9/3  29/3  27/3  1637/32 ° 1111/15 ° 

23 12/3  57/3  21/3  1633/32 ° 1212/15 ° 

21 12/3  21/3  1/3  1161/32 ° 1119/15 ° 

21 25/3  51/3  51/3  1116/32 ° 1116/15 ° 

29 56/3  31/3  36/3  1161/32 ° 1116/15 ° 
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 رود زاینده حاشیه زراعی های زمین مجاور ساحلی سپر های لكه گیری اندازه نتایج (8ادامه جدول 

(کیلومتر)محیط  شماره لکه (هکتار)مساحت   (کیلومتر)طو، مسیر    طو، جغرافیایی عرض جغرافیایی 

27 1/3  21/3  56/3  1632/32 ° 1122/15 ° 

21 11/3  22/3  56/3  1196/32 ° 1317/15 ° 

26 5 31/5  32/3  1111/32 ° 1392/15 ° 

33 91/1  13/2  39/2  1735/32 ° 1235/15 ° 

31 19/3  9/3  15/3  1777/32 ° 1297/15 ° 

31 35/5  1/3  11/3  1917/32 ° 1239/15 ° 

39 39/3  32/3  21/5  1992/32 ° 1223/15 ° 

37 67/3  5 39/3  1992/32 ° 1223/15 ° 

31 25/3  2/3  36/3  1929/32 ° 1567/15 ° 

36 27/1  36/2  5/2  9131/32 ° 1131/15 ° 

13 19/3  21/3  2/3  9126/32 ° 1715/15 ° 

15 56/3  6/3  31/3  9159/32 ° 1771/15 ° 

12 51/5  19/3  13/3  9119/32 ° 1115/15 ° 

13 31/2  27/5  65/3  9121/32 ° 1611/15 ° 

11 26/3  21/3  53/3  9126/32 ° 1161/15 ° 

11 13/3  31/3  21/3  9131/32 ° 1657/15 ° 

19 99/3  13/3  3/3  9361/32 ° 9323/15 ° 

17 15/3  15/3  1/3  9361/32 ° 9313/15 ° 

11 61/3  95/3  12/3  9132/32 ° 9371/15 ° 

16 13/3  11/3  23/3  9373/32 ° 9311/15 ° 

13 1/3  22/3  59/3  9363/32 ° 9396/15 ° 

15 31/3  23/3  51/3  9366/32 ° 931/15 ° 
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 نیتروژن خاک گیری اندازهنتایج حاصل از  (3جدول 

 میزان نیتروژن محل نمونه

 (میلی گرا بر لیتر 21/3% )7/21 ابتدای مزرعه شالیکاری

 (میلی گرا بر لیتر 29/3% )9/29 شالیکاریمیانه مزرعه 

 (میلی گرا بر لیتر 33/3% )9/33 انتهای مزرعه شالیکاری

 (میلی گرا بر لیتر 393/3% )9 ابتدای سپر ساحلی

 (میلی گرا بر لیتر 331/3% )3 انتهای سپر ساحلی

 فسفر خاک گیری اندازهنتایج حاصل از  (8جدول 

 میزان فسفر محل نمونه

 (میلی گرا بر لیتر 61/2) %63/51 مزرعه شالیکاری ابتدای

 (میلی گرا بر لیتر 15/3) %71/57 میانه مزرعه شالیکاری

 (میلی گرا بر لیتر 67/9) %29/31 انتهای مزرعه شالیکاری

 (میلی گرا بر لیتر 93/1) %27/23 ابتدای سپر ساحلی

 (میلی گرا بر لیتر 71/5) %13/1 انتهای سپر ساحلی

 

 و 9862/38◦) 6شده و بررسی خواص گیاه پاالیی آنها در نقطه شماره  گیری اندازهدرختان های  نتایج حاصل از ترکیب گونه (1جدول 

◦1958/15) 

یاناین م خانواده علمی ناا غالب گونه

قطر برابر 

سینه 

[cm] 

یاناین م

ارتفا  

[m] 

انحراف 

 قطر یارمع

[cm] 

انحراف 

 معیار

 ارتفا 

[m] 

 زبان

 گنجشگ

Fraxinus rotundifolia 

Mill. 
Oleaceae 23551 55521 2591 7616. 

 .Salix alba L. Salicaceae 26511 53511 359 6531 بید 

 Elaeagnus سنجد

angustifolia L. 
Elaeagnac

eae 
51513 6537 5513 551239 

 Populus nigra L. Salicaceae 56553 57533 5535 553331 صنوبر

 Morus alba L. Moraceae 56511 52513 5553 551133 توت
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 بحث و نتیجه گیری. 4

 یساحل یکوتاه مدت تا بلند مدت سپرها یشپا

 یسفپرها  ییو کفارا  یطفی مح یفداری در فهم کامفل پا 

 گیفری  اندازهرو،  یناز ا. باشد می یضرور یامر یساحل

و طففو، و عففرض   یرطففو، مسفف مسففاحت،  یط،محفف

هفای   یندر امتفداد زمف   ینقا  سفپر سفاحل   یاییجغراف

 یسفاختار  یبه عنفوان پارامترهفا   رود زاینده یکشاورز

 یفد مف یابفزار  ی،ساحل یگذار بر عملکرد سپرها تاثیر

در مطالعفه  . گردنفد  مفی  قلمفداد  ینفده مطالعات آ یبرا

(Anbumozhi et al., 2005 )یبففه بررسفف  یففزن 

 یسفاختار  یآکر شده به عنوان پارامترهفا  یپارامترها

پرداختفه شفده    یسفاحل  یسپرها ییگذار بر کارا یرتاث

سفاحلی در   ایه جنال( Hibbs et al., 2001. )است

مراتع ساحلی ارگون را با استفاده از اطالعات موجود و 

آوری شده بررسفی کفرده و بفا مطالعفه      اطالعات جمع

دادندکه اثر  های ساحلی نشان ساختار و ترکیب جنال

ای بر روی جوامع گیاهی در این منفاطق قابفل    حاشیه

هفا بفه    مشاهده نبوده است و سیر تفوالی ایفن جنافل   

باشفد، امفا در    بفدون درخفت مفی    امفع سمت ایجاد جو

منففاطق شففهری اصفففهان احتمففاال بففه خففاطر توسففعه 

های تفرجی عکس این موضفو  صفادق اسفت و     پارک

نفه زاینفده رود   های درختکفاری در کنفار رودخا   ردی 

زیاد شده اما در مورد خارا از شهر اطالعاتی در دست 

 . نیست

دهنفد کفه    مفی  نشفان  یتفروژن ن یفزان م یبررسف  نتایج

 مفوثر و کفارا   یتفروژن ن یدر پاکسفاز  یساحلهای  سپر

بفه   یکاریمزرعه شال یکه از ابتدا یبه طور. باشند می

 یتفروژن ن ینفده آال یفزان م یجآن به تفدر  یسمت انتها

سفپر   ایدر ابتفد . یابفد  مفی  یشکرده و افزا یداپتجمع 

سففپر  یکففاهش و در انتهففا یتففروژنن یففزانم یسففاحل

تففاوت  . رسفد  مفی  خفود  یزانم ینتر یینبه پا یساحل

 یلیم 26/3 یاناینبه طور م)از مزرعه  یتروژنن یزانم

 316/3 یفاناین به طور م) یتا سپر ساحل( یترگرا بر ل

 یتفر گفرا بفر ل   یلفی م 215/3 برابفر ( یترگرا بر ل یلیم

در منطقفه   یسفاحل  یسفپرها  کهمعنا  ینبد. باشد می

 215/3 یفزان بفه م  یتفروژن مورد مطالعه توان کاهش ن

 Hefting and)در مطالعه . را دارند یترگرا در ل یلیم

Klein, 1998 )بفا نفرخ کفاهش     یساحل یسپرها یزن

مفوثر   یکفردی به عنفوان رو  یزانم ینمعاد، ا یتروژن،ن

 .اند هگشت یمعرف یتروژنن یدر پاکساز

کفه  ( 1جدو، )فسفر نشان دادند  یزانسنجش م یجنتا

نیفز شفبیه بفه رونفد     فسففر   یفزان در امتداد مفزار ، م 

انتهفای  و در  یافتفه  یشافزا یجبه تدر نیتروژنافزایش 

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

 یفن ا% 29 یسپر سفاحل  یدر انتهاو  است یدهخود رس

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

کفاهش منطبفق بفا مطالعفات      یفن ا یجنتفا . است یافته

(Borin et al., 2005) همانطور کفه آکفر   . باشند می

شود کفه هفم    می محسوب ای هیندعنصر آال ،شد فسفر

شفده و هفم بفا    ها  آن یندگیو آالها  آب ییسبب پرغذا

 یبفرا  یامراض یجادسبب ا یدنیوارد شدن به آب آشام

عفوارض   یشسموا فسفره باعث اففزا . شود ها می انسان

 یفسففر عنصفر  . شفوند  مفی  ای هیچف و فلفج ماه  یعصب

 یمرگ کاف یگرا آن برا یلیم 13است و یسم یاربس

مقدار زیاد فسففات باعفث بیماریهفایی از قبیفل     . است
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 نینهمچ .و پوکی استخوان می شودها  آسیب به کلیه

 یمفاری بروز ب یلاز دال یکیفسفات  یادز یرمصرف مقاد

تهففو ، ضففع   یی،اشففتها یبفف. اسففت یپرفسفففاتمیها

ضربان قلفب   یشدرد عضالت و مفاصل و افزا ی،عضالن

 ,.Zare et al). اسفت  یمفاری ب یفن از جملفه عالزفم ا  

2006; Lerman, 2000) یفق عالزم تحق ینا یرامونپ 

 .اند هنمود

توان آکر نمود که از ابتفدا  در یک جمع بندی کلی می

و فسفر بفه   نیتروژنتا انتهای مزرعه تحت تاثیر تجمع 

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

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

ای درختان سفپر سفاحلی   شرو  فعالیت سیستم ریشه

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

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

در نهایت، با تکمیل نهایی فرآینفد  . فسفر مشاهده شد

ای گیففاه پففاالیی و تاثیرگففذاری کامففل سیسففتم ریشففه

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

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

دو آالینفده در   در خصوص کاهش چشمایر ایفن . شد

توان آکر کرد که ترکیفب گونفه هفای    سپرساحلی می

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

-خواص گیاه پاالیی موثر خود، سبب این کاهش شده

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

 یناطبق مطالعات آنها  .زبان گنجشگ تحقیق نمودند

 یو حومفه هفا   یاز مناطق شهر یعوس یگونه در نواح

 یکیو اکولفوژ  یفایی جغراف یف  اطراف کاشته شده و ط

در  یندهفد و همچنف  یرا به خود اختصاص مف  یعیوس

خواص مفوثر در   یو دارا است یمتدستر  و ارزان ق

 Smart et. )باشفد یمف  یتفروژن و ن یمس، رو یشپاال

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

کفه در سفواحل    اسفت  یمهم و اقتصاد یاربس یگونه ا

سفاقه و   یاز بخفش هفا   یبرخف  یو گفاه  یدرویم یآب

 ینا های آنهاطبق پژوهش. یرندگیدر آب قرار م یشهر

فسففر،   یتروژن،ن یهایندهخواص جذب آال یگونه دارا

عفالوه   گونه سفنجد . باشدیسرب، مس و آهن م ی،رو

گونه  ی،و گاز ینفت یها یندهآال ییپاال یاهبر خواص گ

 شفود یمحسفوب مف   یشاز فرسا یریموثر در جلوگ یا

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

et al., 2012 )بفا رشفد    صفنوبر  گونفه  یچفوب  یاهانگ

خفواص   یخود دارا یقو یایشهر یهایستمو س یعسر

طبفق پفژوهش     .باشندیو فسفر م یتروژنن ییپاالیاهگ

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

 ینسففبتاً بففاال یسففازگار یدارا ای بسففیار قففویریشففه

باشفد و  یو در دستر  م یمتارزان ق یطی،مح یستز

 ،یکفل ن ی،مفس، رو  یبفرا  ییپفاال  یفاه خواص گ یدارا

 .است و فسفر سرب

 یهدر تصفف  یساحل یسپرها یترغم اهمیمتاسفانه عل

و  یکمبود آبف  یبحران یطآب و با توجه به شرا یآلودگ

هنوز در کشور ما ناشناخته  یکتکن ینا ها، آب یآلودگ

 یفن ا. وجفود نفدارد   ینهزم یندر ا یمانده و منابع مدون

متعدد های  است که با توجه به وجود رودخانه یدرحال

 یاز سفپرها  یفری و بهره گ یدر کشور با مطالعه، معرف

 یفناور یکآنها به عنوان  یطراح یبرا ینهزم ی،ساحل

 یفر غهفای   گیدر جهت کاهش آلفود  یعتزگار با طبسا

از  یافر دهفای   جنبفه  یاریآمفده و بسف   یفد پد ای هنقط

مفواد   یتله بفرا  یجادرسوبات، ا یلترتله و ف جادای هجمل

سفموا دففع آففات،     یفوانی، ح یعاتضفا  یلترو ف یمغذ

به منظور خنفک کفردن    یهسا ینتام یش،فرسا یتتثب
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 یفیففتوحففش و ارتقففا ک یففاتپناهاففاه ح ینآب، تففام

 .گردد می فراهم زیانپناهااه آب

 یدر راسفتا  ینفده آ یقفات تحق یبفرا  یشنهاداتپ برخی

 .باشد می یرشامل موارد ز یدارپا یکاربر ینا

در  یمففواد مغففذ یففرهآخ یففزانم یممسففتق یففابیارز. 5

 یاهیپوشش گ یب،در انوا  عرض، ش یساحل یسپرها

 و انوا  خاک

در واکففنش بففه  یسففطوآ آلففودگ ییففراتتغ یشپففا. 2

  یساحل یسپرها یریتو مد یدرولوژیه ییراتتغ

در  ییفرات تغ یفین مطالعات بلند مدت به منظفور تع . 3

 یدر دراز مفدت بفرا   یکننده سپر ساحل یلترف یتظرف

 یریتیمد یراهکارها یارآن با د ییکارا یسهمقا
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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 . 

Keywords: Water pollution, Nitrogen pollution, Phosphorus pollution, Buffer zones, Agricultural pollutions 
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