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 چکیذُ

ثبؿیذ.   ؿَس ّؼتٌذ، هیی ٍ لت ؿَس آةّبی هقبثلِ ثب کوجَد هٌبثغ آة دس ثخؾ کـبٍسصی، ثخلَف دس هٌبعقی کِ داسای هٌبثغ  صدایی یکی اص ساُؿَسی
ٍ اًیشطی وَسؿییذی، کشکیجیی اص آثییبسی صیشػیغدی ٍ دػیتگبُ کقغییش ػیبدُ          تیی فیک یثی سٍؿی ثشای آثیبسی ثب اػتفبدُ اص آة  ػٌَاى ثِآثیبسی چگبلـی 
هشثغ دس گلخبًیِ ایایبد ؿیذ.     عشحی ثِ هؼبحت دٍ هتش ًیبص آثی گیبّبى، کأهیيثشسػی کَاى آثیبسی چگبلـی ثشای  ثبّذف قیکدق يیا دسوَسؿیذی اػت. 
هَجیَد دس آى ثیب اػیتفبدُ اص ییم الوٌیت گشهبیـیی کجخییش         ؿَس آةکِ  ؿذ ػبوتِ هتش یػبًت 170×70×15 اثؼبد ثِ( ػبص سعَثت) هخضًیثشای ایي هٌظَس 

هتیش دس   ػیبًتی  20ی هٌفزداس ثِ عَل دٍ هتش کیِ ثیب اَاكی      ػذد لَلِ 5کشد. ایي َّا ثِ  سا گشم ٍ هشعَة هی ؿَس آةَّای ثبالی ػغح  ثخبسآةؿذ.  هی
گیبّیبى سیدیبى کیِ دس ویبک      بصیی ً هَسددس داو  جذاس لَلِ ٍ وبک هیؼبى کشدُ ٍ آة  ثخبسآةؿذ. ػپغ  هتشی وبک داي ثَدًذ دهیذُ هی ًتیػب 8ػوق 

ّبی هٌفیزداس   ، ٍاسد لَلِثخبسآة كَست ثِلیتش آة سا  هیلی 12550هتَػظ  عَس ثِسعَثت ػبص سٍصاًِ ًتبیج ًـبى داد کِ  .ًوَد هی کأهیيکـت ؿذُ ثَدًذ سا 
ّوچٌیي ایي ػیؼتن ثب آثییبسی هتَػیظ سٍصاًیِ ثییؾ اص دٍ      ؿذ. لیتش دس وبک ٍ لَلِ ثِ آة هبیغ کجذی  هی هیلی 4167هتَػظ  عَس ثًِوَد ٍ اص ایي هقذاس 

 دسكذ ثیـتش ثَد. 63ٍ  32ّبی ؿبّذ  لذاىًیبص آثی گیبُ سیدبى سا داؿت ٍ کَلیذ هبدُ کش ٍ وـم دس آثیبسی چگبلـی ًؼجت ثِ گ کأهیيکَاى  هتش هیلی
 

 صدایی، آثیبسی، اًشطی وَسؿیذی، ؿَسیؿَس آة کلیذی:ّای  ٍاصُ

 

   3 2 1 هقذهِ

ِ یًدس هٌبعق وـیم ٍ   ولَف ثِااضایؾ ًیبص ثِ آة    وـیم  وی
جْبى، کـبٍسصاى ٍ کَلیذکٌٌیذگبى هدلیَالت کـیبٍسصی سا هاجیَس     

ی ّیب  پؼیبة ّبی ؿَس ٍ  پبییي، هبًٌذ آة تیفیثبکّبی  کشدُ کِ اص آة
کـبٍسصی، كٌؼتی ٍ ؿْشی ثشای آثیبسی گیبّبى اػیتفبدُ کٌٌیذ. اییي    

صداییی ؿیًَذ کیب ثیِ      ثبیؼت اكالح ٍ ؿَسی ّب، قج  اص هلشف هی آة
آػیجی ٍاسد ًکٌٌذ  ؼتیص ظیهدی عَسکل ثِهدلَل ٍ ّوچٌیي وبک ٍ 
(Mashaly et al., 2015). 

صدایی هبًٌذ اػوض هؼکَع ٍ الکتشٍدیبلیض،  ی هؼوَل ؿَسیّب سٍؽ
 (Li et al., 2013; Maia et al., 2019)هلشف اًشطی صیبدی داسًیذ  

 Sharon)ؿیًَذ  هیی  ذیاکؼ یدٍ هَجت اًتـبس هقبدیش صیبد گبص کشثي 

and Reddy, 2015)ّییبی  ّییبی حبكیی  اص عییشح  . هلییشف آة
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ًیؼت ٍ لیزا اقیظ دٍ    كشاِ ثِ هقشٍىصدایی دس ثخؾ کـبٍسصی  ؿَسی
ؿیَد   ّب دس ایي ثخیؾ هلیشف هیی    دسكذ اص آة کَلیذی اص ایي عشح

(Burn et al., 2015.)   ثؼیبسی اص کـَسّب هبًٌذ ایشاى کِ دس کوشثٌیذ
گیشی اص اًشطی  اص پتبًؼی  ثبالیی ثشای ثْشُ قشاسگشاتِهیبًی کشُ صهیي 

هیضاى کبثؾ دسیباتی دس ایشاى  کِ یعَس ثِوَسؿیذی ثشوَسداس ّؼتٌذ، 
کی  هٌیبثغ ػیَوت اؼییلی اییي کـیَس اػیت        دس عَل دٍ هبُ ثشاثش 

(Bahrami and Abbaszadeh, 2013; Gorjian et al., 2013) .
ػقالًیی   کٌْب ًِصدایی  ثٌبثشایي اػتفبدُ اص اًشطی وَسؿیذی ثشای ؿَسی

-سػذ. ػالٍُ ثش ایي دس ایي کـَسّب هٌبثغ قبث  ًظش هی ثلکِ ضشٍسی ثِ

ٍجَد داسد ٍ ؿشایظ ثشای اػیتفبدُ اص اًیشطی وَسؿییذی     ؿَس آةکَجِ 
 ,Gorjian and Ghobadian)صدایی ثؼیبس هٌبػت اػیت   ثشای ؿَسی

2015).  
ّیب اص   کقغیش وَسؿیذی یم سٍؽ حشاسکیی ثیشای حیزف آلیَدگی    

آٍسی  ٍ یب آة ًبوبلق ثب اػتفبدُ اص اًشطی وَسؿیذ اػیت. ایي   ؿَس آة
کقغیش وَسؿیذی ثِ دٍ دػتِ کلی کقغیش وَسؿییذی هٌفؼی  ٍ اؼیبل    

  اص اًیشطی  آٍسی کقغیش وَسؿیذی هٌفؼی  ؿًَذ. دس اي ثٌذی هی کقؼین
دس کقغیش وَسؿیذی اؼبل  کِ یدسحبلؿَد،  هؼتقین وَسؿیذ اػتفبدُ هی

ّبی اتٍَلتبییم،  اص ثشوی هٌبثغ اًشطی وبسجی )کلکتَس حشاسکی، كفدِ
 ,Manchanda and Kumarؿَد  ػیؼتن کشکیجی ٍ غیشُ( اػتفبدُ هی
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ٍ ػبصگبس  ٌِیّض کنکقغیش وَسؿیذی هٌفؼ  یم سٍؽ ػبدُ،  (.(2017
کیِ دس ػشاػیش جْیبى     ػیت ثشای کَلییذ آة ؿییشیي ا   ؼتیص ظیهدثب 

 (.(Tiwari and Sahota, 2017گیشد  قشاس هی هَسداػتفبدُ
آثیبسی چگبلـی دسٍاقغ کشکیجی اص یم دػتگبُ کجخیش وَسؿییذی  

 اػتػبدُ ٍ ػیؼتن آثیبسی صیشػغدی اػت. سٍؽ کبس ثِ ایي كَست 
ؿَد ٍ  ٍاسد دػتگبُ کجخیش وَسؿیذی )سعَثت ػبص( هی ؿَس آةکِ اثتذا 

ّیَای   ذؿیذُ یکَل ثخیبسآة گشدد،  جزة اًشطی وَسؿیذی کجخیش هی ثب
کٌیذ. اییي ّیَای گیشم ٍ      سا گشم ٍ هشعیَة هیی   ؿَس آةثبالی ػغح 

ٍ ثب وٌم  ؿَد یهّبی هٌفزداس هذاَى دس صهیي هٌتق   هشعَة ثِ لَلِ
ؿًَذ کِ  کٌذ ٍ قغشات آة ؿیشیي کـکی  هی ، هیؼبى هیثخبسآةؿذى 

کٌیذ. ثؼیالٍُ    ک هٌغقِ سیـیِ سا آثییبسی هیی   ثب ًفَر اص هٌباز لَلِ، وب
ؿَد، کِ دس اثش هیؼبى ثیِ آة هیبیغ    ًیض ٍاسد وبک هی ثخبسآةهقذاسی 
 Chouaib andکٌیذ   گشدد ٍ دس آثیبسی ویبک ؿیشکت هیی    کجذی  هی

Chaibi, 2014).)  ّوچٌیي آثیبسی چگبلـی هَجت کَْیِ ثْتش وبک
ؿیوبکیم   1ؿیک    (.(Lindblom and Nordell, 2007ؿَد  ًیض هی

 دّذ. آثیبسی چگبلـی ثشای آثیبسی گیبّبى سا ًـبى هی
 

 
 ساس هتصل ّستٌذ ّای هٌفذدار هذفَى در هحیط ریطِ بِ دستگاُ رطَبت کِ لَلِ آبیاری چگالطیطزح ضواتیک  -1 ضکل

 Lindblom and Nordell, 2007)) 

 

الصم ثِ رکش اػت کِ هیؼبى یم پذیذُ گشهبدُ اػیت، لیزا ٍقتیی    
ذ، گشهبی حبك  اص هیؼیبى،  کٌ ّب ٍ وبک هیؼبى هی ، دسٍى لَلِثخبسآة

کش ؿذى لَلیِ ٍ ویبک اعیشاف آى ؿیذُ ٍ هیؼیبى کیبّؾ        ثبػث گشم
کَاى دس عَل ؿت، ّیَای   یبثذ. ثشای جلَگیشی اص کبّؾ کَلیذ، هی هی

کبّؾ یبثذ ٍ ًیش    هاذداًّب ّذایت ًوَد کب دهب  وٌم سا ثِ دسٍى لَلِ
  (.(Lindblom and Nordell, 2006aکَلیذ آة ؿیشیي ااضایؾ یبثذ 

ثبیؼت ثِ هَاسدی ًظیش عَل  دس صهبى عشاحی آثیبسی چگبلـی هی
ّب، ّوچٌیي ًَع وبک کَجِ ًویَد. ثیشای هلیبل     ی آى ّب ٍ ابكلِ لَلِ

ّب ثبػث ثیـتش ؿذى کَلییذ آة ؿییشیي دس ٍاحیذ     ی ثیـتش لَلِ ابكلِ
کَلیذی دس ٍاحذ ػیغح سا   عَل لَلِ وَاّذ ؿذ، اهب ایي اهش، هیضاى آة

کبّؾ وَاّذ داد. ّوچٌیي هیؼبى ثِ دلی  وٌم ؿیذى جشییبى ّیَا    
 ,Lindblom and Nordellکٌیذ   دسعیَل لَلیِ، کیبّؾ پییذا هیی     

2006b).)  ًِیبص آثی گیبُ، ػوق سیـِ ٍ حؼبػیت گیبُ ثِ دهبی هٌغق
الصم ثیِ رکیش    .(Lindblom, 2012)سیـِ ًیض ثبیذ هذًظش قشاس گییشد  

ػجت کدشیم  گشاد ػبًتیدسجِ  32اػت کِ دس ثیـتش گیبّبى دهبی کب 
، اهب دهبّبی ثیبالکش  ((Arai-Sanoh et al., 2010ؿَد  ذ سیـِ هیسؿ
 Rachmilevitch etکَاًذ هَجت کٌفغ ٍ کبّؾ سؿذ سیـِ ؿَد  هی

al., 2006).)  ی گیبُ سا ًیض دس  سیـِ کدو  قبث دهبی لزا ثبیذ حذاکلش
 ًظش گشات کب دهبی صیبد، سؿذ گیبُ سا کْذیذ ًکٌذ.

ِ  ثِّب ثبیذ  دس آثیبسی چگبلـی اَاك  ثیي لَلِ ی ثبؿیذ کیِ   ا گًَی
ّیب اکفیب     کدو  ثشای سؿذ سیـِ دس ًضدیکی جذاس لَلِ شقبث یغدهبی 

ذاس ثبؿذ. لزا سیـِ ثیباتذ، اهب دس هٌغقِ ثیي دٍ لَلِ، دهب کوتش اص ایي هق
ّب سؿذ ٍ ًوَ کٌذ اهیب ّشگیض    ی دس اضبی ثیي لَلِساحت ثِکَاًذ  گیبُ هی

ثِ داو  هٌباز لَلِ ٍاسد ًـَد. رکش ایي ًکتِ حبئض اّوییت اػیت کیِ    
ّیبی   ّیبی ػیؼیتن   چکیبى  ٍسٍد سیـِ گیبّبى ثِ داو  هٌباز یب قغشُ

 ,Campّبػیت   آثیبسی صیشػغدی اص هـکالت ػویذُ اییي ػیؼیتن   

عجیؼیی اص ثیشٍص اییي هؼیئلِ      عَس ثِاهب دس آثیبسی چگبلـی  (،(1998
 (.(Lindblom, 2012ؿَد  جلَگیشی هی
ّیبی   ّبی آثیبسی صیشػیغدی دس هقبیؼیِ ثیب دیگیش سٍؽ     ػیؼتن

ثبال ثَدى ساًذهبى آثیبسی، کبّؾ  اصجولِآثیبسی اهتیبصات صیبدی داسًذ 
ّب  ٍ ػذم کذاو  لَلِ سٍاًبةکجخیش اص ػغح وبک ٍ ًفَر ػوقی، حزف 

اهب آثییبسی   (.(Ayars et al., 2015ثب ػولیبت کـبٍسصی  ؼبتیکأػٍ 
کَاى ثیب   چگبلـی اهتیبصات ثیـتشی داسد ثشای ًوًَِ دس ایي ػیؼتن هی

کیفییت ثیشای آثییبسی گیبّیبى      اػتفبدُ اص اًشطی وَسؿیذی، اص آة ثی
اػتفبدُ ًوَد. ّوچٌیي هیضاى کَلیذ آة ثشای آثیبسی دس ایي ػیؼتن اص 

دس سٍصّبی آاتبثی کِ ًیبص  کِ یعَس ثِ، وَاّذ کشدثی گیبُ پیشٍی ًیبص آ
ثیـتشی کَلییذ   ثخبسآةکَاًذ  ًیض هی سعَثت ػبصآثی گیبُ ثیـتش اػت، 

 .((Lindblom, 2012ًوبیذ 
( ، ثب ح  هؼبدالت، هییضاى آثییبسی   2001َى ٍ لیٌذثلَم )گَػتباؼ

ّیب   هتش دس سٍص هدبػجِ ًوَدًذ. آى هیلی 6/4کَػظ آثیبسی چگبلـی سا 
ّوچٌیي یم عشح پبیلَت ثذٍى حضَس گیبُ ٍ دس هضسػِ ایابد کشدًذ 

کَاى ًتیبیج حبكی  سا    ٍ ثیبى ًوَدًذ کِ ثِ دلی  ثشوی هفشٍضبت ًوی
 Gustafsson andكییدت هدبػییجبت دس ًظییش گشاییت  ػٌییَاى ثییِ

Lindblom, 2001).) ٌ( یم هذل سیبضی ثشای آثیبسی 2012ذثلَم )لی
چگبلـی اسائِ داد کب اًتقبل حیشاست ٍ سعَثیت دس ویبک غیشاؿیجبع سا     

ِ  یدسكیَسک ػبصی کٌذ. ًتبیج ًـیبى داد   ؿجیِ دهیبی ّیَای اؿیجبع     کی
هتیش   2/1ثبؿذ، ثیِ اصای اَاكی     گشاد ػبًتیدسجِ  70ٍسٍدی ثِ لَلِ 

 ,Lindblomسٍص وَاّذ ثیَد  دس  هتش هیلی 44/3ّب ، هیضاى آثیبسی  لَلِ

(، ّوچٌیي ثِ ثشسػی ػولی آثیبسی 2012لیٌذثلَم ٍ ًَسدل ) (.(2012
ّب دس آصهبیـی کِ ثذٍى حضَس گیبُ  چگبلـی پشداوتٌذ. ثشای ًوًَِ آى
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ٍ  گیشاد  ػیبًتی دسجیِ   2/46ذ ٍ دهبی َّای ٍسٍدی ثیِ لَلیِ   اًابم ؿ
دس سٍص  هتیش  هیلی 16/1دسكذ ثَد، هیضاى آثیبسی  71سعَثت ًؼجی آى 
 (.(Lindblom and Nordell, 2012سا گضاسؽ دادًذ 

آثییبسی   (، ییم عیشح پیبیلَت   2014ٍ چیبیجی )  تیؿَادس کًَغ 
ٍ ًتیاِ گشاتٌذ کِ  قشاسدادًذی هَسدثشسػچگبلـی ثذٍى حضَس گیبُ سا 

گیشد ٍ ّوچٌیي  ثیـتشیي هیؼبى دس ػبػبت ؿت ٍ كجدگبُ كَست هی
 5/3هدبػجبت کجخیشکؼیش  ًـیبى داد کیِ حیذاکلش ًییبص آثیی گَجیِ        

 کأهیيّب کَاى  دس سٍص ثَد ٍ آثیبسی چگبلـی هَسد آصهبیؾ آى هتش هیلی
اٍکبکی ٍ  (.(Chouaib and Chaibi, 2014اص آى سا داؿت دسكذ  15

(، ثِ ثشسػی ٍ ح  ػذدی هؼبدالت هشثَط ثِ آثییبسی  2016ّوکبساى )
ی پشداوتٌذ ٍ ًتیاِ گشاتٌذ کِ کَلیذ آة ؿیشیي دس ّش هتش لَلِ چگبلـ

 ّیب  آى (.(Okati et al., 2016کَاًذ ثبؿیذ   کیلَگشم دس ػبػت هی 8/3
دس پظٍّـی دیگش ثب اػتفبدُ اص هدبػجبت ػذدی ثشای آثیبسی چگبلـی 

لیتیش دس   86/264هتش هیضاى آثیبسی  50ػذد لَلِ هٌفزداس ثِ عَل  8ثب 
کییِ ایییي هقییذاس  (.(Okati et al., 2018سٍص سا هدبػییجِ ًوَدًییذ 

ّب  ثؼیبس ثیـتش اص کدقیقبت گزؿتِ اػت. دس هدبػجبت آى ؿذُ هدبػجِ
کٌیذ. یَػیفی ٍ    دس وبک هیؼیبى هیی   ثخبسآةکِ کوبم  ؿذُ ثَداشم 

ص ٍ دس وبک ثب ثبات لَهی یم عیشح  ّوکبساى دس هضسػِ داًـگبُ اَّا
ّب ؿبه  یم  آثیبسی چگبلـی ثذٍى حضَس گیبُ ایابد ًوَدًذ. عشح آى

ػبص هتل  ؿیذُ ثیَد.    هتشی ثَد کِ ثِ یم سعَثت 25ی هٌفزداس  لَلِ
 Yousefi)هتش دس سٍص ثَد  هیلی 5/1ًتبیج ًـبى داد کِ هیضاى آثیبسی 

et al., 2017). ( 1398احوذی هقذم ٍ ّوکبساى)      ثیب حی  هؼیبدالت
لیتیش دس   15/5هقذاس کَلیذ آة ؿیشیي دس آثیبسی چگبلـی سا کب سیبضی، 

 ّش هتش لَلِ دس سٍص هدبػجِ ًوًَذ.
ّذف اكلی ایي پظٍّؾ یباتي ساّی اػت کب ثتَاى ثیب اػیتفبدُ اص   

ٍ اًشطی وَسؿیذی، ثشای کَلیذ هدلیَالت کـیبٍسصی    تیفیک یثآة 

ی گزؿتِ ّب پظٍّؾاص  کذام چیّکَلیذ ًوَد. دس  وتیق اسصاىآة ؿیشیي 
 شیکیأث ی ػولی قشاس ًگشات ٍ هَسدثشسػآثیبسی چگبلـی ثب حضَس گیبُ 

اػتفبدُ اص آثیبسی چگبلـی ثش سؿذ گیبُ ٍ کأهیي ًیبص آثی گیبُ هـخق 
سٍؽ آثیبسی چگبلـی ٍ  ٔ  ٌِیدسصهًیؼت. کبکٌَى کدقیقبت هدذٍدی 

ّب ٍ هـکالت احتویبلی اییي سٍؽ آثییبسی ثیش اػیبع       ثشسػی قبثلیت
پیزیشی کـیت گیبّیبى     صدایی آة كَست گشاتِ اػت ٍ اهکیبى سیؿَ

ِ ی ثشسػی  هیَسد هختلف ثب اػتفبدُ اص ایي سٍؽ آثیبسی کوتش   قشاسگشاتی
اػت. دس ایي پظٍّؾ، یم عشح کَچم آثیبسی چگبلـیی دس گلخبًیِ   

ی قیشاس گشایت.   هَسدثشسػی ایابد ؿیذ ٍ اهکیبى کـیت گییبُ سیدیبى      
ی کِ اص ػغح وبک ثخبسآثى ّوچٌیي هیضاى آة ؿیشیي کَلیذی ٍ هیضا

ّبی هختلف پبیؾ  ؿذ ًیض ثشآٍسد ؿذ. دهبی وبک ًیض دس دٍسُ وبسج هی
 ؿذ.

 

 هَاد ٍ رٍش

 آبیاری چگالطی هَرد آسهایص
  ِ ای کیِ ثیب اػیتفبدُ اص آثییبسی      یم عشح کَچم کـیت گلخبًی

ؿذ دس گلخبًِ پشدیغ کـبٍسصی ٍ هٌیبثغ عجیؼیی    چگبلـی آثیبسی هی
 هتشهشثیغ ؿذ. ایي عشح کَچم هؼبحتی ثشاثش دٍ داًـگبُ کْشاى ایابد 

گلذاى ًیض  5ی گیبُ سیدبى ثَد. ّوچٌیي کؼذاد هَسدثشسػداؿت ٍ گیبُ 
ِ ثِ کـت ؿبّذ اوتلبف یبات کِ ثب اػتفبدُ اص آثپبؽ دػتی   عیَس  ثی

ّیب دس حبلیت    دس اثتیذا ٍصى گلیذاى   کِ یعَس ثِؿذًذ  کبه  آثیبسی هی
گییشی ٍ   ثیب ٍصى  سٍص ّیش ٍ  گییشی ؿیذ   اًیذاصُ سعَثت ظشایت صساػی 

ؿذ. ًوبی کلی آثیبسی چگبلـی  آثیبسی، کوجَد سعَثت وبک ججشاى هی
 .ؿذُ اػت دادًُـبى  3ٍ  2دس ؿک  
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ػبص، یم الوٌت هاْض ثِ کشهَػتبت ًلت ؿذ کیب   دس کف سعَثت

ثبثیت ًگیِ داسد.    هَسدًظشػبص سا دس دهبی  دهبی آة هَجَد دس سعَثت
ّیبیی ؿیجیِ ثیِ     اػیت کیِ ثیب اػیتفبدُ اص ػیؼیتن      ثِ رکشالجتِ الصم 

کَاى دهیبی آة سا   ی وَسؿیذی، دس ػو  ٍ دس هضسػِ هیّب کي گشم آة
کب هیضاى الصم ثبال ثشد ٍ اص ایي ًظش هدذٍدیتی ٍجَد ًیذاسد. ّوچٌییي   

ای دقیییق اػیتفبدُ ؿییذ.   ثیشای ػیٌاؾ دهییب اص ییم دهبػییٌج جییَُ    
 15هتیش ػیشم ٍ    ػبًتی 70هتش عَل،  ػبًتی 170ػبص دس اثؼبد  سعَثت
کِ ٍجِ ثبالیی آى  ؿذ ػبوتِهتش اسکفبع ٍ اص جٌغ آّي گبلَاًیضُ  ػبًتی

 40ای ثِ قغیش   پالػتیم ؿفبف ثَد. دس یم ػوت آى یم هٌفز دایشُ
هتش ثشای ًلت دهٌذُ ٍ دس ػوت دیگش آى پٌج وشٍجی ثِ قغیش   هیلی
ِ   هیلی 40 . ّیبی هٌفیزداس ثیِ آى هتلی  ؿیًَذ      هتش ًلت ؿذ کیب لَلی

ؿیَس، ییم ٍسٍدی ثیِ قغیش      ػوق آة داؿتي ًگِّوچٌیي ثشای ثبثت 
هتش کؼجیِ ؿذ کب ثب یم ؿلٌگ ثِ ػیؼتن کلجییت ػویق آة    ؿؾ هیلی

ی ویشٍج  هتش یلیههتل  گشدد. دس عشف دیگش حَضچِ ًیض لَلِ ؿؾ 
 آة قشاس گشات. 

ّبی هٌفزداس جشیبى داؿتِ ثبؿذ  ثشای ایٌکِ َّای هشعَة ثِ لَلِ
کیشد   ػبص ّذایت هی کِ َّای اعشاف سا ثِ دسٍى سعَثتاص یم دهٌذُ 

کَاى  اػتفبدُ ؿذ. ایي دهٌذُ قبثلیت کٌظین ػشػت َّا سا داؿت، لزا هی
ِ   ػشػت جشیبى َّا ثِ سعَثت ّیبی هیذاَى سا ثیب کٌظیین      ػیبص ٍ لَلی

 قیذس  آىػبص ثبییذ   دسیچِ، کٌتشل ًوَد. ػشػت َّای ػجَسی اص سعَثت
کن ثبؿذ کب َّا، اشكت کبای ثشای جزة سعَثت سا داؿیتِ ثبؿیذ ٍ اص   

ی قیذس  ثِسعَثت اؿجبع ؿَد. اص عشای ػشػت َّا دس لَلِ هٌفزداس ثبیذ 
ثبؿذ کب کَاًبیی ایي سا داؿتِ ثبؿذ کِ ثِ اًتْبی لَلِ ثشػذ ٍ دس ویبک  

 جؼجِ کـت هٌتـش گشدد. 
 شیکیأث ص آثیی ٍ  ثشای ػٌاؾ کَاًبیی آثیبسی چگبلـی دس کأهیي ًیب

ایي سٍؽ ثش سؿذ ٍ ًوَ گیبُ، هبًٌذ ااضایؾ دهیبی ًبؿیی اص ػولکیشد    

ثیِ   هشثیغ  هتیش ػیؼتن ثش سؿذ گیبّبى، هدیظ کـت ثیِ هؼیبحت دٍ   
آثیبسی چگبلـی اوتلبف یبات. ّوچٌیي ثشای هقبیؼِ سؿیذ گییبُ ٍ   

گلیذاى ثیب اػیتفبدُ اص آثپیبؽ دػیتی،       5ػٌاؾ کؼش  پتبًؼی  کؼذاد 
ّیبی ػیجم ٍ    ؿذ. آثیبسی چگبلـی دس ویبک  ثیبسی هیکبه  آ عَس ثِ

لزا ویبک هیَسد    (،(Lindblom, 2012هتخلخ  ػولکشد ثْتشی داسد 
آصهبیؾ کشکیجی اص یم قؼوت ؿي، یم قؼوت کَد گبٍی پَػیذُ ٍ 

اػتفبدُ اص آثیبسی  شیکأثکَاى  هی تیکشک يیا ثِثَد.  ثشگ وبکػِ قؼوت 
ّبی آثی ٍ حشاسکی احتوبلی سا ثب کـت ؿبّذ هقبیؼِ  چگبلـی ٍ کٌؾ

ًوَد. صیشا کوبهی ػَاه  هبًٌذ دهبی َّا ٍ سعَثت ّیَا ثیشای ّیش دٍ    
هدیظ کـت ثشاثش ثَد ٍ کٌْب ػبه  هتفبٍت، اػتفبدُ یب ػذم اػتفبدُ اص 

ی  سی چگبلـی ثَد. ثشای آثیبسی ثِ سٍؽ چگبلـی، کؼذاد پٌج لَلِآثیب
 هیَسد هتیش   هیلیی  40هتیش ٍ قغیش    ػبًتی 200ثِ عَل  ّشکذامهٌفزداس 
هتیش   ػیبًتی  20ّبی هذاَى اص یکذیگش  قشاس گشات. ابكلِ لَلِ اػتفبدُ

دس ایي پظٍّؾ سیدبى ثیَد ٍ چیَى اییي گییبُ      هغبلؼِ هَسدثَد. گیبُ 
هتیشی اص   ػبًتی 8ّبی هٌفزداس دس ػوق  ػوق سیـِ کوی داسد، لزا لَلِ

 ػغح وبک ًلت ؿذًذ.
ػبص یم ػغ  کلجیت ػوق آة قشاس گشات  دس کٌبس دػتگبُ سعَثت

کِ هاْض ثِ یم ؿٌبٍس ثَد کب ػویق آة دسٍى آى ثبثیت ثوبًیذ. اییي     
ػبص ٍ اص عیشف   ٌگ آة ٍسٍدی سعَثتهتل  ثِ ؿل عشف میاصػغ  

ؿیَس ثیَد. ٍاضیح اػیت کیِ حاین آة        دیگش هتلی  ثیِ کبًیم آة   
ؿییَس، ثشاثییش ثییب حایین آة ٍسٍدی ثییِ  دسٍى کبًییم آة باتییِی کییبّؾ
 ػبص وَاّذ ثَد.  سعَثت

ی ثبؿذ کیِ ثیـیتشیي کَلییذ    ا گًَِ ثِعشاحی آثیبسی چگبلـی ثبیذ 
یبُ سا کْذیذ ًکٌذ. آة ؿیشیي هدقق ؿَد ٍلی دهبی صیبد وبک، سؿذ گ

دسجیِ کٌظیین    45ػبص سٍی دهیبی   ثشای ایي هٌظَس کشهَػتبت سعَثت
ؿذ کب دهبی وبک ّشگض ثیـتش اص کدو  گیبُ ًـیَد. الجتیِ کشهَػیتبت    
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گیشی دهیب دس ػیبػبت هختلیف     هقذاسی ًَػبى دهبیی داؿت اهب اًذاصُ
 دسجِ ثَد. 45ًـبى داد کِ هتَػظ دهبی آة 
ػبص  ؿَس هَجَد دس سعَثت الکتشیکی آةثشای ایي آصهبیؾ ّذایت 

داؿتِ ؿذ. ثشای ایي هٌظَس اثتذا آة  هتش ًگِ هَع ثش ػبًتی هیلی 10کب 
ػبص سیختیِ ؿیذ،    هَع کْیِ ٍ دس سعَثت هیلی 10ثب ّذایت الکتشیکی 

هقذاسی اص آة کجخیش ؿیذُ ٍ دس قبلیت سعَثیت ثیِ      ؼتبًیعجدس سٍص ثؼذ 
یي ایشدای آى سٍص آة هقغیش دس   ؿذ. ثٌبثشا ّبی هذاَى ّذایت هی لَلِ

، آة ثب ّیذایت  ّشسٍصؿذ. لزا ّوَاسُ دس ؿشٍع  کبًم کغزیِ سیختِ هی
 ػبص هَجَد ثَد.  هتش دس سعَثت هَع ثش ػبًتی هیلی 10الکتشیکی 
 

 ّای دادُ( گیزیرٍش اًجام آسهایص )اًذاسُ
دس ػبػت ّـت، آة  ّشسٍصآثیبسی چگبلـی ایابد ؿذ.  ٌکِیثؼذاصا

ؿیذ ٍ ؿییش ٍسٍدی آة ثیِ حَضیچِ ثیبص       ؿَس سیختِ هی دس کبًم آة
دسجیِ   45ؿذ. ػپغ ثب کٌظین کشهَػیتبت الوٌیت، دهیبی آة ثیِ      هی

ؿیذ کیب ّیَای گیشم ٍ      سػیذ. ػپغ دهٌذُ سٍؿیي هیی   هی گشاد ػبًتی
 18ّبی هٌفزداس جشیبى یبثذ. دس ػبػت  ثِ داو  لَلِ ذؿذُیکَلهشعَة 
 ؿذ. ًیض ػیؼتن وبهَؽ هی ّشسٍص

سٍص کِ ػیؼیتن ثیِ کؼیبدل     5اػفٌذ ٍ ثؼذ اص گزؿت  24دس کبسیخ 
سػیذ ٍ هقذاسی سعَثت دس وبک جؼجِ کـت رویشُ ؿذ، کـت ًـیب   

هتیش دس جؼجیِ کـیت اًایبم ؿیذ، دس       ػبًتی 20×20سیدبى ثِ ابكلِ 
 تیی کشک يیا ثِّبی ؿبّذ ًیض ّشکذام یم ًـب سیدبى کـت ؿذ.  گلذاى
گیبُ سیدبى دس جؼجِ کـت ٍجَد داؿت. الصم ثِ رکش اػیت   50کؼذاد 

ثیبس آثییبسی ثیِ     دس جؼجِ کـت ییم  ؿذُ کـتّبی  ثشای کلجیت ًـب 
 هیضاى دٍ لیتش اًابم ؿذ.

ِ     ثب اًذاصُ  ی کـیت،   گیشی هیضاى سعَثیت ویبک هَجیَد دس جؼجی
گییشی ًویَد. ثیشای     کَاى هیضاى آة کَلیذی کَػظ ػیؼتن سا اًذاصُ هی
سٍص، ًوًَیِ ویبک ثیِ     20گیشی سعَثت وبک ّشسٍص ٍ ثِ هذت  ًذاصُا

ٍ  12، 4ّبی هختلف جؼجِ کـت ٍ اص اػویب    گشم اص هکبى 200ٍصى 
ؿذ ٍ ٍصى وـم ًوًَیِ ًییض    ثشداؿتِ هی 18هتش دس ػبػت  ػبًتی 20

ؿذ. ّیشسٍص ٍ ثیِ هیذت ثیؼیت سٍص اص کیبسیخ چْیبسم        گیشی هی اًذاصُ
سٍص ثؼیذ اص   28ایشٍسدیي )  23ؿت ًـب ( کیب  اشٍسدیي )ًِ سٍص ثؼذ اص کب
دهبی گلخبًِ، دهبی آة، ّیَای هشعیَة    16کبؿت ًـب (، دس ػبػت 

ِ  ّب ٍ ٍسٍدی ثِ لَلِ ی  دهبی ؿؾ ًقغِ اص وبک دس ًضدیکی جذاس لَلی
ی کـیت   ی دٍم ٍ ػَم دس اثتذا، ٍػظ ٍ اًتْبی جؼجِ دٍم ٍ ٍػظ لَلِ

 گیشی ؿذ.  ػبًتیوتشی اًذاصُ 8دس ػوق 
ی ؿبّذ ًیض هـبثِ وبک جؼجِ کـیت ثیَد.   ّب گلذاىت وبک کشکی

گیشی هیضاى کؼش  گیبّبى، اثتیذا سعَثیت ظشاییت صساػیی      ثشای اًذاصُ
دسكذ ثَد. ػپغ اییي ویبک ثیِ     43/35ثشاثش  آهذ کِ ثِ دػتوبک 
ّب  ّبی ؿبّذ اًتقبل یبات ٍ ٍصى آى یبدداؿت ؿذ. ّشسٍص گلذاى گلذاى

ح ویبک ًییض ثیب کیبسکي کبغیزی      ؿذًذ ٍ سٍی ػیغ  ٍصى ٍ آثیبسی هی

 آیذ.  ثِ دػتپَؿیذُ ؿذ کب اقظ هیضاى کؼش  پتبًؼی  گیبُ 
ثؼذ اص پبیبى آصهبیؾ هـخق ؿذ کیِ هتَػیظ ٍصى کیش گیبّیبى     

 ٍصى ّین کٌیین کیِ گیبّیبى     گشم ثَد ٍ اشم هی 06/11جؼجِ کـت 
هقذاس کؼش  هـبثْی وَاٌّذ داؿت، لزا دس ایي پظٍّؾ هتَػظ کؼیش   

ّبی ؿبّذ اًتخبة ؿذ کِ هـبثْت ثْتشی ثب هتَػظ  ذاىگیبّبًی اص گل
هتَػیظ ٍصى کیش    گیش ید بىیی ث ثٍِصى گیبّبى جؼجِ کـت داؿتِ ثبؿٌذ. 

گشم ثَد ٍ هتَػیظ کؼیش  اییي     03/11گیبّبى ؿبّذ دٍ ٍ ػِ ٍ چْبس 
 هتَػظ کؼش  گیبّبى جؼجِ کـت لدبػ ؿذ. ػٌَاى ثِػِ گیبُ 

جیِ کـیت ٍ ؿیبّذ    اسکفیبع کویبم گیبّیبى جؼ    ثیبس  مّش دٍ سٍص ی
ّب کب صهبى ثشداؿت هدلَل اداهِ  گیشی ؿذ ٍ ایي اًذاصُ گیشی هی اًذاصُ

ایشٍسدیي، ٍصى کیش ٍ    25داؿت. ثؼذ اص ثشداؿیت هدلیَل دس کیبسیخ    
 گیشی ؿذ.  وـم گیبّبى ًیض اًذاصُ

دس ایي کدقیق ػؼی ؿذ کِ اجضای هختلف ثیالى آة دس ػیؼیتن  
ػیبص کجخییش    آثی کیِ دس سعَثیت  گیشی گشدد. اص ک  اًذاصُ هَسدهغبلؼِ

ؿَد، هقیذاسی   ّبی هٌفزداس ٍاسد هی ؿَد ٍ دس قبلت ثخبسآة ثِ لَلِ هی
کٌیذ کیِ ّویبى کَلییذ آة ؿییشیي کَػیظ        دس وبک ٍ لَلِ هیؼبى هی

ػیؼتن اػت ٍ هقذاسی ثِ ّوبى كَست ثخبسآة اص ػغح وبک ویبسج  
وبک ٍ ؿَد کِ جضٍ کلفبت ػیؼتن وَاّذ ثَد. اص هقذاس آثی کِ دس  هی

ؿَد، هقیذاسی هَجیت کغیییشات روییشُ آة دس ویبک ٍ       لَلِ کَلیذ هی
كیَست   ؿَد. ثِ دلی  ایٌکِ آثیبسی ثِ هقذاسی ًیض كشف کؼش  گیبُ هی

کَاى اص کجخیش ػغدی  سػذ کِ هی ؿَد ثِ ًظش هی صیشػغدی اًابم هی
آٍسدى هیضاى کؼش  گیبُ، اص هییضاى   ثِ دػتًظش ًوَد. ثشای  آة كشف

 کَضیح دادُ ؿذ. قجالًکِ  ؿذُ اػتفبدُّبی ؿبّذ  کؼش  دس گلذاى
                       (1)                                   
                                                                    (2)   

 CWػیبص،   ؿَس کجخیش ؿذُ دس سعَثت آة  EW،  2ٍ  1دس سٍاثظ 

اص  ؿیذُ  ویبسج ثخیبسآة   ESWّب، دس وبک ٍ لَلِ ذؿذُیکَلهقذاس آة 
کغییشات رویشُ     کَػظ گیبُ، ٍ  ؿذُ اًابمکؼش   Tcropػغح وبک، 

لیتیش   هیلی ثشحؼتالصم ثِ رکش اػت کلیِ پبساهتشّب  آة دس وبک اػت.
 اػت.
 

 ًتایج ٍ بحث

 ریحاى ذضذُیتَلرضذ ٍ هادُ گیاّی 
اػیفٌذ )ییم سٍص    25ًوَداس هتَػظ اسکفبع گیبّیبى اص   4دس ؿک  

ثب  صهبى ّنسٍص ثؼذ اص کبؿت ٍ  30اشٍسدیي ) 25ثؼذ اص کبؿت ًـب ( کب 
ِ ثشداؿت(  دٌّیذُ اسکفیبع گیبّیبى     ًـیبى  يیچی  ویظ اػیت.   ؿیذُ  اسائی
ّبی ؿبّذ اػت ٍ وظ پشسًگ اسکفبع گیبّبى جؼجِ کـت کِ ثیب   گلذاى

دّییذ.  ؿییًَذ سا ًـییبى هییی آثیییبسی چگبلـییی آثیییبسی هییی اػیتفبدُ اص 
کِ هـخق اػت گیبّبى دس آثیبسی چگبلـی سؿیذ ثؼییبس    گًَِ ّوبى

ثیـتشی داؿتٌذ. الصم ثِ رکش اػت دس اثتیذای اًتقیبل ًـیب ، هتَػیظ     
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گیبّیبى جؼجیِ    ثؼیذاصآى هتش ثیَد ٍلیی    ػبًتی 4/4اسکفبع گیبّبى ثشاثش 
کِ دس صهیبى ثشداؿیت، هتَػیظ     یا گًَِ ثِکـت سؿذ ثیـتشی داؿتٌذ 

 1/26ٍ  35ّبی ؿبّذ ثیِ کشکییت    اسکفبع گیبّبى جؼجِ کـت ٍ گلذاى
اسکفبع گیبّبى جؼجِ کـت کِ ثیب آثییبسی    گشید ػجبست ثِهتش ثَد.  ػبًتی

دسكیذ ثیـیتش اص اسکفیبع     34ؿذًذ دس سٍص ثشداؿت  چگبلـی آثیبسی هی
ت گیبّیبى دس  ٍضیؼی  5ّبی ؿبّذ ثَد. ؿک  ؿوبسُ  گیبّبى دس گلذاى

 دّذ. جؼجِ کـت سا دس سٍص ثشداؿت ًـبى هی

 

 
 ى در رٍسّای هختلف تا رٍس بزداضتارتفاع گیاّا -4ضکل 

 ّبی ؿبّذ اػت. هتَػظ اسکفبع گیبّبى دس گلذاى يیچ وظوظ پشسًگ هتَػظ اسکفبع گیبّبى دس آثیبسی چگبلـی ٍ  

 
 ام فزٍردیي(25اّاى ریحاى جعبِ کطت در رٍس بزداضت )ٍضعیت گی -5ضکل 

 

ػتًَی هتَػظ ٍصى کیش ٍ وـیم گیبّیبى جؼجیِ       ًوَداس 6ؿک  
ّیبی کییشُ هتَػیظ     دّذ. ػتَى ّبی ؿبّذ سا ًـبى هی کـت ٍ گلذاى

ّبی سٍؿي هتَػظ ٍصى  ٍصى کش ٍ وـم گیبّبى جؼجِ کـت ٍ ػتَى
کِ هـیخق   گًَِ ّوبىّبی ؿبّذ ّؼتٌذ.  ّبى گلذىکش ٍ وـم گیب

 32حذٍد  تیثِ کشکاػت هتَػظ ٍصى کش ٍ وـم گیبّبى جؼجِ کـت 
دسكذ ثیـتش اص هتَػظ ٍصى کش ٍ وـم گیبّبى ؿبّذ ثیَد. لیزا    63ٍ 

 ثَدُ اػیت ّبی ؿبّذ  کَلیذ گیبّی دس آثیبسی چگبلـی ثیـتش اص گلذاى
ٍ دهیبی هٌبػیت ویبک دس     کَاى ایي کفبٍت سا ثِ کَْیِ ویَة  کِ هی
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ّیبی   ًؼجت داد، صیشا کِ پظٍّؾ هَسدهغبلؼِػیؼتن آثیبسی چگبلـی 
هلجیت ثیش سؿیذ     شیکأثگزؿتِ ًـبى دادُ اػت کِ کضسیق َّا ثِ وبک 

ٍ ّوچٌییي   ((Ben-Noah and Friedman, 2016گیبّیبى داؿیت   
هلجت ثش سؿذ ٍ ًوَ سیـِ، جزة ثْتش آة ٍ  شیکأثدهبی هٌبػت وبک، 

 Onwuka andسؿیذ گیبّیبى داؿیتِ اػیت      تیی دسًْبهَاد غزایی ٍ 

Mang, 2016).)  کِ آثیبسی چگبلـی  دّذ ًـبى هی 6ٍ  4ّبی  ؿک
 ابدؿیذُ یاکَاى کأهیي ًیبص آثی گیبُ سیدبى سا داسد ٍ ّوچٌیي دهیبی  
 کَػظ ػیؼتن، سؿذ گیبّبى سیدبى سا هدذٍد ًکشدُ اػت.

 

 
 ّای ضاّذ یاّاى جعبِ کطت ٍ گلذاىٍسى تز ٍ خطک گ -6ضکل 

 ّبی ؿبّذ ّبی سٍؿي هتَػظ ٍصى کش ٍ وـم گیبّبى گلذاى بّبى جؼجِ کـت ٍ ػتَىّبی کیشُ هتَػظ ٍصى کش ٍ وـم گی ػتَى 

 

ساس، ّوَای هزطوَب    َّای گلخاًِ، آب هَجَد در رطَبتدهای 

 ّا ٍ خاک ٍرٍدی بِ لَلِ
 دس هَجییَد آة گلخبًییِ، ّییَای ًوییَداس وغییی دهییبی 7ؿییک  

ؿؾ ًقغِ اص ویبک دس   ٍ ّب لَلِ ثِ ٍسٍدی هشعَة َّای ػبص، سعَثت
ًیض هتَػیظ دهیبی هیَاسد     1دّذ. جذٍل  آثیبسی چگبلـی سا ًـبى هی

کِ هـیخق   گًَِ ّوبىدّذ.  سٍص سا ًـبى هی 20دس عی ایي  بدؿذُی
ػیبص ٍ ّیَای هشعیَة ٍسٍدی ثیِ      اػت دهبی آة هَجَد دس سعَثیت 

دس  گشاد ٍ دهبی وبک دسجِ ػبًتی 3/36ٍ  7/45هتَػظ  عَس ثِّب  لَلِ
گشاد ثَد. الصم ثِ  دسجِ ػبًتی 1/34هتَػظ  عَس ثًِقبط هختلف وبک 

گیشاد ػیجت    دسجیِ ػیبًتی   32رکش اػت کِ دس ثیـتش گیبّبى دهبی کب 
اهیب دهبّیبی     (،(Ayars et al., 2015ؿیَد   کدشیم سؿذ سیـِ هیی 

 ,.Rachmilevitch et alکَاًذ ثشای اکلش گیبّبى هضش ثبؿذ  ثبالکش هی

2006).)  

 

 
 ی ضذُ گیزّا ٍ ًقاط هختلف خاک اًذاسُ ساس، َّای هزطَب ٍرٍدی بِ لَلِ دهای گلخاًِ، آب هَجَد در رطَبت -7ضکل 
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 ّا ٍ ًقاط هختلف خاک ساس، َّای هزطَب ٍرٍدی بِ لَلِ ضَر هَجَد در رطَبت هقادیز هتَسط دهای گلخاًِ، آب -1جذٍل 

 

َّای 

 گلخاًِ
 آب

َّای 

 هزطَب

ًقطِ 

1 

ًقطِ 

2 

ًقطِ 

3 

ًقطِ 

4 

ًقطِ 

5 

ًقطِ 

6 

سٍص  )دسجِ  20هتَػظ دهب دس عی 
 گشاد( ػبًتی

6/24 7/45 3/36 8/34 0/34 4/34 7/33 2/34 6/33 

  
اػت ٍ  ثِ ّن( ًضدیم 6کب  1هقبدیش دهبی وبک دس ًقبط هختلف )

هقبدیش آى ًضدیم ثِ هقبدیش دهیبی ّیَای هشعیَة ٍسٍدی اػیت. دس     
( دس آصهبیـی کِ دس یم ویبک  2012هذل ایضیکی لیٌذثلَم ٍ ًَسدل )

ثَد ٍ ػغح وبک ثب یم پالػتیم پَؿیذُ ؿذُ ثَد ٍ  ؿذُ اًابمؿٌی 
ثَد، دهبی وبک ًضدیم جذاس لَلیِ   7/40دهبی َّای ٍسٍدی ثِ لَلِ 

کیَاى   هیی  (.(Lindblom and Nordell 2012دسجیِ سػییذ    36ثیِ  
کفبٍت دس دهبی وبک سا ثِ اوتالف دهبی ّیَای ٍسٍدی ٍ کفیبٍت دس   

 ًَع وبک ٍ ػذم پَؿؾ ػغح وبک دس ایي پظٍّؾ ًؼجت داد.
 

 بیالى آب 
ؿَس کجخیش ؿذُ دس ثخؾ سعَثت ػبص ػیؼیتن،   هیضاى آة 8ؿک  

کؼش  گیبّبى جؼجِ کـت، هقذاس وشٍج ثخبسآة اص ػغح وبک ٍ هقذاس 
 23اشٍسدیي )ًِ سٍص ثؼذ اص کبؿت ًـب ( کب  4سا اص کبسیخ   ذؿذُیکَلآة 

ِ  ّویبى دّذ.  سٍص ثؼذ اص کبؿت ًـب ( ًـبى هی 28اشٍسدیي ) کیِ   گًَی
، باتییِی ؾیاایضا هـیخق اػیت ثیب سؿیذ گیبّییبى هییضاى کؼیش  ًییض        

 ذؿیذُ یکَلدس اثتذای دٍسُ سؿذ هیضاى کؼش  اص هییضاى آة   کِ یعَس ثِ
  گیبّیبى، هییضاى کؼیش  اص هییضاى آة     کوتش ثَد ٍلی ثب ااضایؾ کؼیش 

لیتش  هیلی 12550هتَػظ  عَس ثِکَلیذی ثیـتش ؿذُ اػت. سعَثت ػبص 
ی هٌفیزداس ًویَد کیِ اص اییي هقیذاس      ّب لَلِكَست ثخبس ٍاسد  آة سا ثِ

لیتش دس وبک ٍ لَلِ ثِ آة هبیغ کجذی  ؿذ.  هیلی 4167هتَػظ  عَس ثِ
لیتیش   هیلیی  3966ة دس سٍص اٍل الجتِ ثبیذ اضباِ کشد کِ هقذاس کَلییذ آ 

 لیتش سػیذ.  هیلی 4902 سٍصثِثَد ٍ دس آوشیي 
 

 
 در جعبِ کطت ذضذُیتَلساس، تعزق گیاّاى جعبِ کطت، خزٍج بخارآب اس سطح خاک ٍ هقذار آب  ضَر تبخیز ضذُ در رطَبت هقذار آب -8ضکل 

 

دس جؼجِ کـت سا ثش هؼبحت جؼجِ کـت  ذؿذُیکَلاگش هیضاى آة 
 ثِ دػیت کقؼین ًوبیین هقذاس آثیبسی کَػظ آثیبسی چگبلـی دس ّشسٍص 

 ؿیذُ  دادُهتیش ًـیبى    هیلیی  ثشحؼتهیضاى آثیبسی  9آیذ. دس ؿک   هی

ضایؾ اػت. اص ؿک  هـخق اػت کِ ثب ااضایؾ سؿیذ گیبّیبى ٍ اای   
هقذاس کؼش  هیضاى آثیبسی اایضایؾ داؿیتِ اػیت کیِ اییي اایضایؾ سا       

اًذاصی گیبّبى سٍی وبک ٍ کبّؾ دهبی وبک ًؼجت  کَاى ثِ ػبیِ هی
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داد، صیشا ثب سؿذ گیبّبى، وبک جؼجیِ کـیت کیبثؾ کوتیشی دسیبایت      
کیَاى   یبثیذ. ّوچٌییي هیی    هقذاس هیؼبى ااضایؾ هی اِیدسًتکٌذ ٍ  هی

ؿیَد، صییشا    ثیـتش هَجت کبّؾ دهبی وبک هی احتوبل داد کِ کؼش 
گیشاد داسد سا جیزة    دسجِ ػیبًتی  34کِ گیبّبى، آثی کِ دهبی حذٍد 

ؿیَد ٍ   کٌٌذ ٍ ایي جزة هَجت کخلیِ اًشطی گشهبیی اص وبک هیی  هی
ًوبییذ. الصم ثیِ رکیش     لزا وبک ظشایت ثیـتشی ثشای هیؼبى کؼت هی

هتش  هیلی 08/2بیؾ سٍص آصه 20اػت کِ هتَػظ هیضاى آثیبسی دس عی 
(، هغیبثق هدبػیجبت سیبضیی،    2012دس سٍص ثَد. دس پظٍّؾ لیٌذثلَم )

دسجیِ   70دهبی َّای اؿیجبع ٍسٍدی ثیِ لَلیِ هٌفیزداس      کِ یدسكَسک
سٍص هقذاس آثییبسی   30هتش دس عَل  2/1ثبؿذ ثب اَاك  لَلِ  گشاد یػبًت
لَم هتش دس سٍص هدبػجِ ؿذ. دس هذل ایضیکی پظٍّؾ لیٌیذث  هیلی 44/3

( ثشای آصهبیـی کِ ثِ هذت پیٌج سٍص اداهیِ داؿیت ٍ    2012ٍ ًَسدل )
گیشاد ثیِ    دسجِ ػبًتی 7/39دسكذ ٍ دهبی  93َّایی ثب سعَثت ًؼجی 

هتیش دس سٍص   هیلیی  02/1ؿذ، هقذاس آثییبسی   یم لَلِ هٌفزداس دهیذُ هی
گیشی ؿذ. الصم ثِ رکش اػت کِ دس پظٍّؾ لیٌذثلَم کٌْب اص یم  اًذاصُ
  (.(Lindblom and Nordell, 2012ثَد  ؿذُ اػتفبدُفزداس لَلِ هٌ

 ایضیکیی  هذل ثب پظٍّؾ ایي ًتبیج اوتالف دلی  سػذ هی ًظش ثِ
 ّیب  آى پظٍّؾ دس ایٌکِ اٍلاػت.  ًکتِ ( ػ2012ِلیٌذثلَم ٍ ًَسدل )

 اییي  دس ٍلیی  ثیَد،  ؿذُ پَؿیذُ پالػتیم ثب کبه عَس  ثِ وبک ػغح
 ثؼیتش  حشاست کجبدل لزا ثَد، پَؿؾ ثذٍى کـت ثؼتش ػغح پظٍّؾ،
 ٍ هیؼیبى  ؿیذى  ثیـتش هَجت ًکتِ ایي ٍ داؿت ٍجَد هدیظ ثب کـت
 کِ صیشا ثَد،( 2012)لیٌذثلَم ٍ ًَسدل  پظٍّؾ ثِ ًؼجت آثیبسی هقذاس
 هقیذاس  کـیت،  ثؼتش دهبی کبّؾ ثب ٍ اػت  گشهبدُ پذیذُ یم هیؼبى
 ػوق پظٍّؾ ایي دس ایٌکِ دٍم. کٌذ هی پیذا ااضایؾ ؿیشیي آة کَلیذ
 (2012لیٌیذثلَم ٍ ًیَسدل )   پظٍّؾ دس ٍ ػبًتیوتش 8 هٌفزداس ّبی لَلِ
 ثْتیش  هَجیت  ّب لَلِ کوتش ػوق سػذ هی ًظش ثِ ٍ ثَد ػبًتیوتش 5/22

 پظٍّؾ دس ایٌکِ ػَمؿذُ اػت.  هیؼبى ااضایؾ ٍ حشاست کجبدل ؿذى
 اػیت ؿذُ  اػتفبدُ ؿٌی دسكذ 100 وبک اص (2012لیٌذثلَم ٍ ًَسدل )

 کجبدل کـت، ثؼتش دس آلی هَاد اص اػتفبدُ دلی  ثِ پظٍّؾ ایي دس ٍلی
لیٌذثلَم ٍ  پظٍّؾ ثِ ًؼجت آثیبسی هقذاس ٍ گشات كَست ثْتش حشاست
 .ثَد ـتشثی (2012ًَسدل )

 

 
 هیشاى آبیاری تَسط آبیاری چگالطی -9ضکل 

 

دّیذ.   ًییض هقیذاس سعَثیت ٍصًیی ویبک سا ًـیبى هیی        10ؿک  
کِ هـخق اػت، دس اثتذا کِ هیضاى کؼش  گیبّبى کن ثَدُ  عَس ّوبى

اػت، اهب ثب ثیـتش ؿذى ًیبص آثی، گیبُ  باتِی ؾیااضااػت سعَثت وبک 
کَػظ ػیؼتن کغزیِ ًوَدُ اػت ّن اص رویشُ آة  ذؿذُیکَلّن اص آة 
هیضاى سعَثت ٍصًی ویبک جؼجیِ کـیت دس سٍص     گشید ػجبست ثِوبک. 

دسكذ  36سٍص ثؼذ ثِ حذٍد  14دسكذ ثَد ٍ  31چْبسم اشٍسدیي حذٍد 

 33شداؿیت ثیِ حیذٍد    اص ث سٍص قج کبّؾ یبات ٍ دس  ثؼذاصآىسػیذ ٍ 
دّذ کِ آثیبسی چگبلـیی قبثلییت    دسكذ سػیذ. ایي پظٍّؾ ًـبى هی
ایي دس حبلی اػت کِ دس ػیبل   کأهیي کبه  ًیبص آثی گیبّبى سا داسد ٍ

هیَسد  یم ؿیشکت ػَئیؼیی ییم عیشح آثییبسی چگبلـیی سا        1993
دسكیذ کیبّؾ    50ٍ گضاسؽ کشد کِ ًیبص آثی گَجیِ   قشاسداد ؾیآصهب

 (.(Chouaib and Chaibi, 2014یبات 
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 فزٍردیي 23تاریخ چْارم فزٍردیي تا  اس یهَردبزرستغییزات رطَبت ٍسًی خاک جعبِ کطت در دٍرُ  -11ضکل 

 

 یزیگ جِیًت

ای ثیشای کـیت    دس ایي پظٍّؾ یم عشح کَچم کـت گلخبًِ
ی قشاس هَسدثشسػؿذ  سیدبى کِ ثب اػتفبدُ اص آثیبسی چگبلـی آثیبسی هی

گشات. ّوچٌیي ثشای ػٌاؾ کَاى آثیبسی چگبلـی دس کأهیي ًیبص آثی 
کبهی  آثییبسی    عیَس  ثِگیبّبى، کؼذاد پٌج گلذاى کِ ثب آثپبؽ دػتی ٍ 

ؿذًذ ًیض ثِ کـت سیدبى اوتلبف یبات. ًتبیج ایي پظٍّؾ ًـبى  هی
 داد کِ 

آثیبسی چگبلـی کَاًبیی کأهیي کبه  ًییبص آثیی گییبُ سیدیبى سا      -
اسکفبع گیبّبًی کِ ثب آثیبسی چگبلـی آثییبسی   کِ یعَس ثِ. داؿت
دسكذ ثیـتش اص گیبّبًی ثَد کیِ ثیب    34ؿذًذ دس سٍص ثشداؿت  هی

 ؿذًذ.  کبه  آثیبسی هی عَس ثِآثپبؽ دػتی ٍ 

ؿذًذ، سؿیذ   گیبّبًی کِ ثب اػتفبدُ اص آثیبسی چگبلـی آثیبسی هی -
ص کَْییِ ثؼییبس   ًبؿیی ا  احتوبالًثیـتشی داؿتٌذ کِ ایي اوتالف 

هتَػظ ٍصى  کِ یعَس ثِوَة ٍ دهبی هٌبػت هٌغقِ سیـِ ثَد. 
 63ٍ  32کش ٍ وـم گیبّیبى دس آثییبسی چگبلـیی ثیِ کشکییت      

ّیبی   دسكذ ثیـتش اص هتَػظ ٍصى کش ٍ وـم گیبّبى دس گلیذاى 
 ؿبّذ ثَد. 

لیتیش آة سا   هیلی 12550هتَػظ سٍصاًِ هقذاس  عَس ثِسعَثت ػبص  -
داس ًوَد کِ اص ایي هقیذاس   ی ػَسا ّب لَلٍِاسد كَست ثخبسآة،  ثِ
لیتش دس وبک ٍ لَلِ ثِ آة هبیغ کجذی   هیلی 4167هتَػظ  عَس ثِ

 3966ؿذ. الجتِ ثبیذ اضباِ کشد کِ هقیذاس کَلییذ آة دس سٍص اٍل   
لیتش سػیذ، کِ اییي   هیلی 4902لیتش ثَد ٍ دس آوشیي سٍص ثِ  هیلی

ِ   احتوبالًااضایؾ کَلیذ،  اًیذاصی ٍ اایضایؾ کؼیش      ثِ دلیی  ػیبی

ایي دٍ ػبه  دس وٌم کشدى وبک ثَد. الصم ثیِ   شیکأثگیبّبى ٍ 
 08/2سٍص آصهیبیؾ   20رکش اػت هتَػظ هیضاى آثیبسی دس عیی  

 هتش دس سٍص ثَد. هیلی

ًتبیج ایي پظٍّؾ ًـبى داد کِ آثیبسی چگبلـی کَاى کأهیي ًییبص  
ؿیَد کیِ دس    داسد. پیـٌْبد هیی ای سا  گلخبًِ دسکـتآثی گیبُ سیدبى 

ّبی ثؼذی آثیبسی چگبلـی ثشای آثیبسی گیبّبى دیگشی هبًٌذ  پظٍّؾ
ی هَسدثشسػای اػت  گَجِ کِ یکی اص هدلَالت اكلی کـت گلخبًِ

کش کِ اهکبى کغییش  ؿَد یم هذل ایضیکی دقیق قشاس گیشد. پیـٌْبد هی
َد ٍ ثیش  پبساهتشّبی هختلف دس آى ٍجَد داؿتِ ثبؿیذ ًییض ػیبوتِ ؿی    

اػبع ًتبیج آى، یم هذل سیبضی کِ قبثلیت کخویي هیضاى آثییبسی سا  
 داؿتِ ثبؿذ ایابد ؿَد.

 

 هٌابع

. 1398ج.  ،ٍلیییضادُ ٍ ع ،ػیٌؼلییی ،ع. ،اشاّییت ،م. ،هقییذماحوییذی 
 ٍ عشاحیی ثْیٌیِ اػیتخش وَسؿییذی جْیت آثییبسی       یػبصِ یؿج

 523.–507, 51 .صیشػغدی. ًـشیِ هٌْذػی هکبًیم اهیشکجیش

Arai-Sanoh, Y., Ishimaru, T., Ohsumi, A. and Kondo, 
M. 2010. Effects of soil temperature on growth and 
root function in rice. Plant Production Science, 
13.3:235–242. 

Ayars, J.E., Fulton, A. and Taylor, B. 2015. Subsurface 
drip irrigation in California-Here to stay? 
Agricultural Water Management, 157:39–47.  

Bahrami, M. and Abbaszadeh, P. 2013. An overview of 
renewable energies in Iran. Renewable and 



 8600     ریحان(: موردمطالعهاي با استفاده از آبياري چگالشي )گياه  سنجي کشت گلخانه امكان

 

Sustainable Energy Reviews, 24:198–208.  

Ben-Noah, I. and Friedman, S.P. 2016. Aeration of 
clayey soils by injecting air through subsurface 
drippers: Lysimetric and field experiments. 
Agricultural Water Management, 176:222–233.  

Burn, S., Hoang, M., Zarzo, D., Olewniak, F., Campos, 
E., Bolto, B. and Barron, O. 2015. Desalination 
techniques - A review of the opportunities for 
desalination in agriculture. Desalination 364:2–16.  

Camp, C.R. 1998. Subsurface drip irrigation: A review. 
Transactions of the American Society of 
Agricultural Engineers. 41.5:1353–1367.  

Chouaib, W. and Chaibi, M.T. 2014. Performance 
evaluation of condensation-irrigation solar system 
under arid climate conditions. International Journal 
of Energy Technology and Policy. 10.2:145–160.  

Gorjian, S. and Ghobadian, B. 2015. Solar desalination: 
A sustainable solution to water crisis in Iran. 
Renewable and Sustainable Energy Reviews. 
48:571–584. 

Gorjian, S., Hashjin, T.T., Ghobadian, B. and Banakar, 
A. 2013. Modeling Global Solar Radiation over Iran 
based on Meteorological Data Using ANN 
Technique. 11th Iranian Conference on Intelligent 
Systems(ICIS2013). 9:1–8.  

Gustafsson, A.M. and Lindblom, J. 2001. Underground 
condensation of humid air: a solar driven system for 
irrigation and drinking-water production. 

Li, C., Goswami, Y. and Stefanakos, E. 2013. Solar 
assisted sea water desalination: A review. 
Renewable and Sustainable Energy Reviews. 
19:136–163.  

Lindblom, J. 2012. Condensation irrigation: a combined 
system for desalination and irrigation. In Solar 
Energy. Luleå tekniska universitet. 

Lindblom, J. and Nordell, B. 2006a. Subsurface 
irrigation by condensation of humid air. WIT 
Transactions on Ecology and the Environment, 
96:181–189.  

Lindblom, J. and Nordell, B. 2006b. Water production 
by underground condensation of humid air. 
Desalination, 189:248–260.  

Lindblom, J. and Nordell, B. 2007. Underground 
condensation of humid air for drinking water 
production and subsurface irrigation. Desalination, 
203.(1–3):417–434.  

Lindblom, J. and Nordell,                             

                                             
                                              
                                                   
naturresurser. 

Maia, C.B., Silva, F.V.M., Oliveira, V.L.C. and 
Kazmerski, L.L. 2019. An overview of the use of 
solar chimneys for desalination. Solar Energy. 
183:83–95.  

Manchanda, H. and Kumar, M. 2017. Performance 
analysis of single basin solar distillation cum drying 
unit with parabolic reflector. Desalination, 416:1–9. 

Mashaly, A.F., Alazba, A.A., Al-Awaadh, A.M. and 
Mattar, M.A. 2015. Area determination of solar 
desalination system for irrigating crops in 
greenhouses using different quality feed water. 
Agricultural Water Management. 154:1–10.  

Okati, V., Behzadmehr, A. and Farsad, S. 2016. 
Analysis of a solar desalinator (humidification–
dehumidification cycle) including a compound 
system consisting of a solar humidifier and 
subsurface condenser using DoE. Desalination. 
397:9–21.  

Okati, V., Farsad, S. and Behzadmehr, A. 2018. 
Numerican analysis of an integrated desalination 
unit using humidification-dehumidification and 
subsurface condensation processes. Desalination, 
433:172–185.  

Onwuka, B.M. and Mang, B. 2016. Effects of Soil 
Temperature on Some Soil Properties and Plant 
Growth. Advances in Plants and Agriculture 
Research, 8.1:34–37.  

Rachmilevitch, S., Lambers, H. and Huang, B. 2006. 
Root respiratory characteristics associated with plant 
adaptation to high soil temperature for geothermal 
and turf-type Agrostis species. Journal of 
Experimental Botany, 57.3:623–631.  

Sharon, H. and Reddy, K.S. 2015. A review of solar 
energy driven desalination technologies. Renewable 
and Sustainable Energy Reviews. 41:1080–1118.  

Tiwari, G.N. and Sahota, L. 2017. Review on the energy 
and economic efficiencies of passive and active solar 
distillation systems. Desalination, 401:151–179. 

Yousefi, B., Boroomand-nasab, S., Moazed, H. and 
Nordell, B. 2017. Condensation Irrigation Field 
Test-Measurements of Soil Moisture. International 
Journal of Basic Sciences and Applied Research., 
6.3:263–268. 

 

  



 1399 شهریور -رداد م، 14، جلذ 3، شماره نشریه آبياري و زهكشي ایران      8601

 

 

Greenhouse Cultivation Feasibility Using Condensation Irrigation 

 (Case Study: Basil Plant) 

 
H. Arabnejad

1
, F. Mirzaei

2
, H. Noory

3* 

Recived: Nov.09, 2020             Accepted: Mar.20, 2020
 

 

Abstract 

Desalination is one of the ways to cope with water scarcity in agriculture sector, especially in areas with 
saline water. The condensation irrigation as a method for irrigating with saline water and solar energy, is a 
combination of subsurface irrigation and simple solar distillation. In this study, a condensation irrigation with 
area of two square meters was developed in a greenhouse, in order to study the feasibility for meeting plant 
water requirement, so a humidifier with dimensions of 170×70×15 cm was made in which saline water was 
evaporated using a heating element. The vapor humidified the air above the salty water surface and warmed it. 
The air was blown into 5 two-meter-long perforated pipes buried with 20 cm intervals at deep of 8 cm. The water 
vapor then condensed inside the pipe wall and soil, providing the required water for the basil plants grown in the 
soil. The results showed that daily average of humidifier insertion into the perforated pipes was 12550 ml of 
water, of which 4167 ml were converted into liquid water in the soil and tubes. Also, this system with average 
daily irrigation of more than two millimeters was able to meet basil water requirement and production of wet and 
dry matter in this system was 32% and 63% more than control pots. 
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