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چكیذُ

 ٍ سطحی آتْای تِ هَاد ایي ّذررٍی ٍ ضستطَ دلیل تِ اقتصادی سیاى تز ػالٍُ کطاٍرسی در ضیویایی کَدّای اس رٍیِ تی استفادُ

 ضذى ضستِ تز آتیاری هختلف رٍش دٍ هقالِ تاثیز ایي در .است گزدیذُ ًیش جْاى سطح در هحیطی سیست ّای تاػث ًگزاًی یسیزسهیٌ

ایي تحقیق کِ در سال  در .است گزفتِ قزار تفسیز ٍ تحث هَرد  هٌطقِ سثیلی دسفَلدر  سیزسهیٌی سّاب ٍ سطحی رٍاًاب طزیق اس ًیتزات

 هشارع تحت دٍ رٍش آتیاری اس اًتْای هشارع در سِ تكزار ٍ پٌج آتیاری رٍاًاب در ًیتزات هیشاى تؼییي تِ اًجام رسیذُ است،جْت 1331

 گذاضتِ قزار ریطِ ػوق تَسؼِ در فیلتزدار کِ کَچك پالستیكی اس ظزٍفی سّاب ًوًَِ ّای تزداضت جْت ّوچٌیي است، ضذُ گیزی ًوًَِ

 رٍاًاب ًیتزات در اًتقال هیشاى کِ ، داد ًطاى تحقیق ایي ًتایج .ضذ هی آسهایطگاُ هٌتقل تِ آسهایص جْت ّا ًوًَِ ٍ گزدیذ استفادُ ضذ،

 ضذُ هطاّذُ ًیتزات غلظت هیاًگیي. سطحی ٍ سّاب سیزسهیٌی ، در رٍش آتیاری جَیچِ ای ًسثت تِ رٍش آتیاری ًَاری تیطتز تَدُ است 

 هیاًگیيّوچٌیي . هیلی گزم در لیتز اًذاسُ گیزی ضذ  1.11ٍ 31.21زتیة ت ای ٍ آتیاری ًَاری تِ آتیاری جَیچِ رٍش رٍاًاب سطحی در

هیلی گزم در لیتز اًذاسُ  11.12ٍ 38.51ای ٍ آتیاری ًَاری تِ تزتیة  جَیچِ آتیاری رٍش سّاب سیز سهیٌی در ضذُ هطاّذُ ًیتزات غلظت

 .گیزی ضذ 

 ًیتزات ، رٍاًاب ، سّاب ٍ رٍش آتیاری:  کلیذیٍاصگاى 

 

 هقذهِ

یىی اس ػٌبصز حیبتی ثزای تَلیذ ثیطتز هحصَالت وطبٍرسی ثبضذ ٍلی استفبدُ ثی رٍیِ اس ایي ػٌصز  ًیتزٍصى هی تَاًذ ثِ ػٌَاى

 هٌغمِ در سیزسهیٌی آثْبی رٍی ویفیت ثز وِ تحمیمی در .ػالٍُ ثز تلفبت هی تَاًذ اس عزیك اًتمبل ثِ هٌبثغ آة هطىل سا ثبضذ

 دادًذ لیتزگشارش ثز گزم هیلی 94 را وطبٍرسی اراضی دست پبییي چبّْبی آة در ًیتزات غلظت تاًجبم گزفًیب اسپب ثبردیٌبس

ثِ ثزرسی اثز رٍضْبی هختلف آثیبری ثز آلَدگی رٍاًبة سغحی ٍ سّبة سیزسهیٌی ثِ  دیگز در تحمیمی (.2006وَئیلش ٍ ّوىبراى ،)

 ًسجت ًَاری آثیبری رٍش در ٍ سّبة سیزسهیٌی سغحی رٍاًبة در ًیتزات اًتمبل هیشاى وِ داد ًطبى ًتبیجِ ضذ پزداختًیتزات ٍ فسفز 

 یست، س هحیظ ٍ ثیبریآ ثیي راثغِ ثزرسی هٌظَر ثِ اسپبًیب وطَر درٍ  (.1384افزٍس ، ) است ثَدُ ثیطتز ای آثیبری جَیچِ رٍش ثِ

 داد ًطبى ًتبیج هَرد ثزرسی لزار گزفتِ ضذ وِ ثبراًی ٍ سغحی آثیبری رٍش دٍ در آثیبری پسبثْبی در ًوه ٍ ًیتزات آلَدگی هیشاى

 ،ّوىبراى  ٍ آراگًَس ).دادًذ گشارش لیتز ثز گزم هیلی 21 ٍ 77 تزتیت ثِ ثبراًی ٍ سغحی آثیبری رٍش دٍ سّبة در ًیتزات غلظت

ی ّبی سیست هحیغی ٍ در ارسیبث ثز رٍی ضجىِ ّبی آثیبری ٍ سّىطی ثیطتز ثِ صَرت ّیذرٍلیىی ثَدُ ثِ عَر ولی ارسیبثی ( 2005
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ی سّبثْب تلفبت ًیتزات در ٍ همبیسِ ایي تحمیك ثزرسی اًجبم ّذف اس . ًیش ثِ ثزرسی ّبی تلفبت وَدی ووتز اضبرُ ضذُ است

 .هی ثبضذ  در هٌغمِ سجیلی دسفَل جَیچِ ای آثیبری دٍ رٍش آثیبری ًَاری ٍ سغحی ٍ رٍاًبة ّبیسیزسهیٌی 

 

 ّا هَاد ٍ رٍش

( جَیچِ ای ، ًَاری) آثیبری دٍ سیستن تحت وِ گٌذم هشرػِ دٍثِ اًجبم رسیذ ٍ  1390ع سجیلی دسفَل در سبل در هشار تحمیك ایي

هشارع درجِ سبًتی گزاد ٍ ثبفت خبن  38.2تب 7.1 درجِ حزارت هیبًگیي در عی دٍرُ آسهبیص اس هَرد ثزرسی لزار گزفتثَدًذ 

sandy lom آثیبری ثب استفبدُ اس ایستگبُ اصلی  ت ثِ سغح رٍدخبًِ دس ثبالتز استًسج رسیایي سهیٌْبی وطبٍاس آًجبئی وِ .هی ثبضذ

 1جذٍل ضوبرُ . ویلَهتز در سهیٌْبی وطبٍرسی تَسیغ هی ضَد 55ایستگبُ فزػی آة رٍدخبًِ دس در وبًبلْبیی ثغَل  4پوپبص سجیلی ٍ

 .را ًطبى هی دّذ اسبس ًیبس وَدی هحصَل ثز همذار وَد هصزفی استِ در ّز هشرػِ ٍ دٍ هشرػِ هَرد ًظز وطت سیز سغح

 
 سطح سیز کطت ٍ هیشاى کَد استِ هصزفی در ّز هشرػِ-1

 گٌذم گٌذم ًَع هحصَل

 آتیاری ًَاری آتیاری جَیچِ ای ًَع سیستن

 1 1 (ّكتار)سطح سیز کطت 

 211 311 (کیلَگزم در ّكتار)هیشاى کَد استِ 

 

 ٍ سّبة رٍاًبة اس ثزداری ًوًَِ

 .فت گز صَرت آثیبری 5عی  ثزداری ًوًَِ ،هشارع سغحیرٍاًبة  درًیتزات  تلفبت هیشاى رٍی ثز آثیبری رٍضْبی تبثیز سیثزر ثزای

 ًمغِ در اًتْبی سهیي 3 اس آثیبری رٍس در هٌظَر ّویي ثِ گزفت، هی اًجبم آثیبری رٍس در ثبیستی رٍاًبة ّبی ًوًَِ ثِ ایٌىِ تَجِ ثب

 ول ًوبیٌذُ وِ گزدیذ اًتخبة ًحَی ثِ ّب ًوًَِ گزفت هی صَرت یرثزدا ًوًَِ هشرػِ داخل اریثزای آثیبری جَیچِ ای ٍ ًَ

 .گزدیذ هی هٌظَر ضیبر یب ٍ ًَار اًتْبی در هیبًگیي غلظت ػٌَاى ثِ ضیبر یب ٍ ًَار اًتْبیی ًمغِ سِ هیبًگیي. ثبضذ هشرػِ

 در سیزسهیٌی سّبة آة در هَجَد ًیتزات غلظت ، سّبة تَسظ ُگیب دستزس اس ضذُ خبرج ًیتزات هیشاى ثِ دستبثی ثزایّوچٌیي  

ُ ثَد ضذ گذاضتِ لزار ریطِ ػوك تَسؼِ دروِ  وَچه پالستیىیثزای جوغ آٍری آة اس ظزٍف  . گزدیذ اًذاسُ گیزی آثیبری 5عی

صئَتىستبل  فیلتز ثب لَعی ةدر ٍ ضذُ هطجه هٌظن فَاصل در ٍ هتز هیلی 2 هتِ ثب آًْب درة وِ وِ اس ظزٍف پالستیىی.استفبدُ ضذ

ّوچٌیي درٍى ظزٍف یه لَلِ پالستیىی ضفبف ثزای ثیزٍى آٍردى آة هَجَد در ظزٍف تَسظ  .ثَد ،استفبدُ گزدیذ ضذُ پَضبًیذُ

 ثزای هٌبست ضزایظ ضذى فزاّن)سبػت ثؼذ  48 حذٍد ظزٍف در ضذُ جوغ آة اس ثزداری ًوًَِ .یه سزًگ لزار دادُ ضذُ ثَد

 گیزی اًذاسُ آًْب هیشاى ًیتزات ثؼذ رٍس در ٍ ضذُ هٌتمل آسهبیطگبُ ثِ رٍس ّوبى در ٍ  گزفت اًجبم آثیبری ّز اس پس( شرػِه ثِ ٍرٍد

  .گزدیذ تزسین EXCEL افشار ًزم ثب هختلف  آثیبری 5درعی  سّبة ٍ در رٍاًبة ًیتزات غلظت تغییزات رًٍذ . گزدیذ

  

 ًتایج ٍ تحث

 الذوز فَق سیستوْبی ثب گٌذم وِ هشرػِ دٍ ًیتزات تلفبت رٍی ثز (،ًَاری ای جَیچِ)آثیبری هختلف ْبیسیستو اثز ثزرسی هٌظَر ثِ

 آة سُ در ًیش  اسهشارع ضذُ دررٍاًبة خبرج ًیتزات غلظت، فَق هشارع در ًیتزات تلفبت تؼییي ثزای .گزدیذ اًتخبة ضذًذ هی آثیبری

 .هطبّذُ هی ضَد  3ٍ  2جذاٍل  در ثِ ضزح سیز هی ثبضٌذ وِّب گیزی اًذاسُ یج ًتب وِ.ضذ گیزی اًذاسُ ریطِ هٌغمِ سیز ثِ ضذُ خبرج
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 (هیلی گزم تز لیتز)  ّز دٍ هشرػِ سیزسهیٌی سّاب در ًیتزات ّذر رفت هیشاى - 2جذٍل

 آثیبری آخز آثیبری ضطن آثیبری پٌجن آثیبری چْبرم آثیبری سَم 

 17.67 27.15 37.74 44.18 52.63 آثیبری جَیچِ ای

 5.57 7.06 10.96 14.42 17.62 آثیبری ًَاری

 

 
 

 (هیلی گزم تز لیتز)  ّز دٍ هشرػِرٍاًاب در ًیتزات ّذر رفت هیشاى - 2جذٍل

 آثیبری آخز آثیبری ضطن آثیبری پٌجن آثیبری چْبرم آثیبری سَم 

 13.33 22.27 32.57 40.27 47.57 آثیبری جَیچِ ای

 2.67 3.60 6.06 9.60 13.13 آثیبری ًَاری
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Abstract: 

Unsustainable use of agricultural fertilizers caused worldwide environmental concerns in addition 

to economic losses due to leaching and wasting these materials to surface and groundwater. 

This paper discussed two different methods of irrigation on the leaching Nitrate in surface runoff 

and groundwater springlet by surface runoff in Sabily region of Dezfoul. In this study (2011) 

sampling was done from the end of farms in three times and five irrigation to determine Nitrate in 

runoff water of the farms under two methods irrigation, and also small filtered plastic dishes which 

were in the depth of the root development were used to sample springlet .These samples were 

transported to the laboratory for testing. The results of the study indicated that the amount of Nitrate 

transported in surface runoff water and underground springlet was more in the method of furrows 

irrigation, comparing with border irrigation. The average Nitrate density observed underground 

springlet of the furrows irrigation and border irrigation were respectively measured 35.87 and 11.12 

mg per liter and the average Nitrate density observed in surface runoff water of furrows irrigation 

and border irrigation were respectively measured 31.20 and 7.01 mg per liter. 
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