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تشسػی ٍ تقییي هیضاى ؿاخقّای اًشطی ٍ التلادی تَلیذ گل سص ٍ تَت فشًگی دس گلخاًِّای ّیذسٍپًَیه
ٍ خاوی اػتاى الثشص
1
حذیث گَگَیی
تاسیخ دسیافت96/8/17 :
تاسیخ پزیشؽ96/9/13 :
چىیذُ:
وـت گلخاًِای ،كٌقت دس حال سؿذ دس تؼیاسی اص وـَسّا اػت .اها تِ دلیل تَلیذ دس خاسج اص فلل ،گلخاًِّا داسای هلشف تاالی اًشطی
هیتاؿٌذ .تا تَخِ تِ اّویت هَضَؿ هلشف اًشطی ٍ ًمؾ فٌَى وـت دس گلخاًِّ ،ذف اص ایي پظٍّؾ ،تشسػی ٍ تقییي هیضاى
ؿاخقّای اًشطی ٍ التلادی تَلیذ گل سص ٍ تَت فشًگی دس گلخاًِّای ّیذسٍپًَیه ٍ خاوی اػتاى الثشص اػت .هحلَالت دس دٍ ًَؿ
تَتفشًگی ٍ گل سص ّلٌذی ٍ ًَؿ وـت ّن دس دٍ ػغح وـت خاوی ٍ ّیذسٍپًَیه تشسػی ؿذًذ .تشای اًدام ایي تحمیك
پشػـٌاهِّایی تٌؾین ؿذ وِ تِ عَس تلادفی تیي گلخاًِداساى هٌغمِ تَصیـ ؿذً .حَُ تىویل پشػـٌاهِّا تِ كَست پشػؾ ؿخق تِ
ؿخق تَد .تشاػاع ًتایح تِدػت آهذُ اص پشؿؼٌاهِّا ٍ تدضیِ ٍ تحلیل دادُّا ،تیـتشیي ػْن هلشف اًشطی دس ّش دٍ ًَؿ هحلَل
(تَتفشًگی ٍ گل سص) تا ّش ػغح صیش وـت ٍ ًَؿ وـت هشتَط تِ اًشطی ػَخت ،الىتشیؼیتِ ٍ وَد هیتاؿذ .دس وـت ّیذٍسپًَیه
تَتفشًگی اًشطی ػَخت  40دسكذ ،الىتشیؼیتِ  28دسكذ ٍ اًشطی وَد  21دسكذ هیتاؿذّ .وچٌیي دس وـت خاوی تَتفشًگی اًشطی
ػَخت  48دسكذ ،الىتشیؼیتِ  27دسكذ ٍ اًشطی وَد  8دسكذ هیتاؿذ .دسوـت ّیذسٍپًَیه گلسص اًشطی ػَخت  44دسكذ،
الىتشیؼیتِ  32دسكذ ٍ اًشطی وَد  16دسكذ اػت ٍ دس ًْایت اًشطی ػَخت ،الىتشیؼیتِ ٍ وَد دس وـت خاوی گلسص تِ تشتیة 49
دسكذ 35 ،دسكذ ٍ  5دسكذ تِدػت آهذ.
ٍاطُّای ولیذی :وـت ّیذسٍپًَیه ،وـت خاوی ،اًشطی ػَخت ،اًشطی الىتشیؼیتِ ٍ اًشطی وَد

همذهِ :
تخؾ وـاٍسصی اص هْوتشیي تخؾّای كٌقتی هلشف
وٌٌذُ اًشطی دس ایشاى اػت .دس هیاى تخؾّای هختلف
وـاٍسصی ،تیـتشیي هلشف اًشطی دس ٍاحذ ػغح تِ كٌقت
گلخاًِ وِ دس حال تَػقِ هیتاؿذ ،اختلاف داسد .دس ایشاى
هلشف اًشطی تشای تَلیذ ّش ٍاحذ هحلَل دس گلخاًِ اص ًمغِ
ًؾش فیضیَلَطیىی گیاُ ٍ خٌثِ تىٌیىی ،عشاحی ٍ تدْیضات
فٌی هَسد اػتفادُ دس گلخاًِّا تا چٌذیي تشاتش تیـتش اص
هیاًگیيّای خْاًی اػت .ایي دس حالی اػت وِ افضایؾ لیوت
حاهلّای اًشطی تِ فٌَاى یه چالؾ تشای تَلیذ وٌٌذگاى
هحلَالت گلخاًِای هغشح ؿذُ اػت .دس تَلیذات گلخاًِای
ساًذهاى اًشطی هلشفی هیتَاًذ تِ ٍػیلِ افضایؾ تَلیذ ٍ یا
واّؾ هلشف اًشطی خالق افضایؾ یاتذ .افضایؾ هیضاى تَلیذ

دس گلخاًِّا تِ فَاهل هتقذدی تؼتگی داسد .ایي فَاهل سا تِ
عَسولی هیتَاى تِ دٍ دػتِ ،فَاهل ٍاتؼتِ تِ گیاُ ٍ فَاهل
هشتَط تِ ؿشایظ هحیغی دسٍى گلخاًِ ،تمؼین تٌذی وشد.
اهشٍصُ تِ هٌؾَس افضایؾ واسایی اًشطی هلشفی اص ًمغِ ًؾش ًَؿ
گیاُ ،تحمیمات هتقذدی دس خلَف اًتخاب اسلام تا فولىشد
تاال ٍ اًتخاب طًَتیپّایی تا ووتشیي ًیاص دهایی ٍ ًَسی كَست
پزیشفتِ اػت .اص خٌثِّای فٌی ٍ تىٌیىی ،فوذُ تحمیمات
هثتٌی تش عشاحی ٍ ػاخت ػاختاس گلخاًِ اص یه عشف ٍ
اتضاس ٍ تدْیضات هَسد ًیاص گلخاًِّا تشای پایؾ ؿشایظ هحیغی
افن اص همذاس دها ،ؿذت ًَس ،هذت صهاى تاتؾ ًَس ٍ هیضاى
سعَتت ًؼثی هتوشوض ؿذُ اػت (احوذی ٍ تٌاواس.)1390 ،
تا تَخِ تِ ایٌىِ هویضی اًشطی خضء الذاهات اٍلیِ تشای
تْیٌِ ػاصی ٍ هذیشیت هلشف اًشطی هیتاؿذ ،دس عی آى

 -1داًؾ آهَختِ واسؿٌاػی اسؿذ ،هىاًیضاػیَى وـاٍسصیٍ ،احذ تاوؼتاى ،داًـگاُ آصاد اػالهی ،لضٍیي ،ایشاى
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تشسػی ٍ تقییي هیضاى ؿاخقّای اًشطی ٍ التلادی تَلیذ گل سص ٍ تَت فشًگی...

هلشف اًشطی ،تَلیذ تیـتش ٍ پایذاس تا هلشف اًشطی ووتشی سا
اهىاًپزیش ًوَد (.)Elbatawi etal.,1998
ؿقثاًی ٍ ّوىاساى ( )1388دس هغالقات خَد تا هَضَؿ
"هذیشیت هلشف اًشطی دس گلخاًِ گل هیخه تا اػتفادُ اص
تحلیل پَؿـی دادُّا" تِ تشسػی هذیشیت هلشف اًشطی دس
گلخاًِ پشداختٌذً .تایح ًـاى داد وِ حذٍد ًیوی اص ٍاحذّای
هَسد تشسػی وِ تِ تَلیذ گل هیخه اؿتغال داسًذ واسا تَدُ اًذ.
دس تقذادی اص ٍاحذّا تا  90دسكذ هیتَاى دس اًشطی هلشفی
كشفِ خَیی وشد دس كَستی وِ گلخاًِ داساى سٍؽّای
پیـٌْادی دس ایي تحمیك سا اًدام دٌّذ.
پاؿایی ٍ ّوىاساى ( )1378هیضاى هلشف اًشطی تشای تَلیذ
گَخِفشًگی دس گلخاًِّای اػتاى وشهاًـاُ سا هَسد تشسػی
لشاس دادًذً .تایح تِدػت اهذُ ًـاى داد وِ دس گلخاًِّای هَسد
هغالقِ هتَػظ اًشطی هلشفی تشای تَلیذ یه ویلَگشم گَخِ-
فشًگی  0/8081هگاطٍل تَدُ اػت .همادیش هتَػظ تْشٍُسی
اًشطی ،هتَػظ اًشطی خالق اًشطی ٍ ًؼثت اًشطی ًیض تِ تشتیة
 1/327ویلَگشم تش هگاطٍل -1225/426 ،هگاطٍل تش ّىتاس ٍ
 0/9899تَدًذ .تذیي تشتیة هقلَم ؿذ وِ دس گلخاًِّای هَسد
هغالقِ دس اػتاى وشهاًـاُ ساًذهاى ٍ واسایی اًشطی پاییي تَدُ
ٍ تِ كشفِ ًویتاؿذ.
چتیي ٍ ٍسداس ( ،)2008دس تشسػی گلخاًِّای تَلیذ گَخِ
فشًگی تِ كَست كٌقتی دسیافتٌذ وِ دس تَلیذ گَخِ فشًگی
 34/82دسكذ اًشطی هلشفی هشتَط تِ اًشطی ػَخت تَدُ ٍ
تقذ هشتَط تِ وَد ٍ ػپغ اًشطی هاؿیي اػتً .ؼثت اًشطی
 ٍ 0/8تْشٍُسی اًشطی  0/99ویلَگشم هگاطٍل هیتاؿذ .تحلیل
ّضیٌِّا ًـاى داد وِ هْوتشیي ّضیٌِّاّ ،ضیٌِ واسگش ،هاؿیي،
اخاسُ گلخاًِ ٍ حـشُوؾّا هیتاؿذ .گلخاًِّای تضسي دس
اػتفادُ اص اًشطی ٍ تْشٍُسی التلادی هَفكتش تَدُاًذٍ .اى صٍى
ٍ ّوىاساى ( ،)2006تا اػتفادُ اص هذل سهضی ًـاى دادًذ وِ
تیي هتغیشّای اػتفادُ اص فٌاٍسی هذسى ٍ هلشف اًشطی ساتغِ
هثثتی ٍخَد داسد؛ تِ ؿىلی وِ تْثَد فٌاٍسی تافث افضایؾ
واسایی ٍ واّؾ هلشف اًشطی ؿذُ ٍ تافث واّؾ ّضیٌِ اًشطی
تشای تَلیذ وٌٌذُ هیؿَد .ایي هغالقِ تشای تشخی اص تٌگاُّای
التلادی هٌتخة وـَس چیي اًدام ؿذُ اػت .هذیٌا ٍ
ّوىاساى (ً )2006یض تیاى داؿتٌذ وِ تاال تَدى فٌاٍسی گلخاًِ
هیتَاًذ فولىشد ٍ ویفیت هحلَل سا افضایؾ دّذ .ول اًشطی

فشكتّا ٍ اهىاًات كشفِخَیی اًشطی هـخق ؿذُ ٍ اسصیاتی
هیگشدد .تا تَخِ تِ افضایؾ خْاًی لیوت اًشطی دس ػالّای
اخیش ٍ دغذغِّای هلشفوٌٌذگاى اًشطی ،تحمیمات دس
تخؾّای هختلف كٌقت گلخاًِ هیتایذ تِ ػوت اكالح
واسایی ٍ ساًذهاى اًشطی هلشفی هقغَف گشدد(.)Both, 2011
اػتفادُ هَثش اص اًشطی دس تخؾ وـاٍسصی ًمؾ اػاػی دس
پایذاسی تَلیذ ،تْیٌِػاصی التلادی ػیؼتن ،حفؼ رخایش
ػَختّای فؼیلی ٍ واّؾ آلَدگی َّا داسد ( Chetin and
.)Vardar, 2008
تَلیذوٌٌذگاى هحلَالت گلخاًِای فوذتا هـىالت فذیذُ
ای دس تْشُتشداسی تْیٌِ اص اًشطی هلشفی دس گلخاًِّا داسًذ ٍ
حزف یاساًِ حاهلّای اًشطی ًیض هـىالت التلادی آًْا سا دٍ
چٌذاى وشدُ اػت .حزف یاساًِ اًشطی فالٍُ تش افضایؾ ّضیٌِ
تَلیذ ،تِ عَس غیشهؼتمین ًیض ّضیٌِ حول ٍ ًمل هحلَل ٍ
ًْادُّای وـاٍسصی سا افضایؾ هیدّذ .اػتفادُ اص ػیؼتنّای
گشهایـی فشػَدُ تا تاصدّی تؼیاس پاییي ،تَصیـ ًاهتٌاػة ٍ
غیشّوگي گشهای تَلیذی دس فضای گلخاًِ ٍ ّذس سفت اًشطی
گشهایی تِ عشق هختلف اص فوذُ هـىالت گلخاًِداساى
هیتاؿذ.
اگشچِ هیضاى ّذس سفت اًشطی دس گلخاًِّای ایشاى تِ عَس
فلوی هَسد تشسػی لشاس ًگشفتِ اػت ،تا تَخِ تِ سًٍذ سٍ تِ
سؿذ تَػقِ ایي كٌقت ،تحمیك ٍ تشسػیّای فلوی تِ هٌؾَس
افضایؾ واسایی ٍ واّؾ ّذس سفت اًشطی هلشفی اهشی
ضشٍسی ٍ اختٌاب ًاپزیش اػت (.)Ahmadi, 2011
تِ فلت وٌتشل تْتش ٍ دلیكتش فَاهل هؤثش دس تَلیذ دس
ٍاحذّای ّیذسٍپًَیه یا وـت تذٍى خان ،توایل صیادی تشای
تثذیل گلخاًِّای خاوی تِ ّیذسٍپًَیه تِ ٍخَد آهذُ اػت.
اػتفادُ اص ایي سٍؽ دس ایشاى ًیض دس حال گؼتشؽ اػت .اص
آًدائیىِ تَلیذی پایذاس ٍ هَفك خَاّذ تَد وِ تتَاًذ دس فیي
تَلیذ صیادتش اًشطی ووتشی هلشف وٌذ ،تایذ تا تَخِ تِ اللین
هٌغمِ اػتاى الثشص وِ خضء هٌاعك ػشدػیش وـَس تَدُ ٍ
حزف یاساًِ حاهلّای اًشطی ،تشسػی ؿَد وِ وذام ػیؼتن
وـت (خاوی یا ّیذسٍپًَیه) ٍ وذام اًذاصُ ػغح صیش وـت،
دس تَلیذ گل سص ٍ تَتفشًگی اص لحاػ اًشطی ٍ التلادی همشٍى
تِ كشفِ اػت .لزا ،تا تشسػی ًحَُ وـت ٍ هـخق ًوَدى
هشاحل اًشطی تش هیتَاى تا اسایِ ساّىاسّایی دس ساػتای واّؾ
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كشف ؿذُ دس آهشیىا تشای یه تي گَخِفشًگی 1108/7
هگاطٍل هیتاؿذ وِ دس همایؼِ تا ؿوال اسٍپا تؼیاس پاییيتش
اػت .همذاس صهیي هَسد ًیاص  38/5هتشهشتـ دس ػال تشای یه
تي گَخِفشًگی همذاس آب 28 ،لیتش تشای یه ویلَگشم اػت .دس
پایاى ًتیدِ گشفتٌذ وِ تْثَد فولىشد گَخِفشًگی ٍ واسایی
هلشف آب ( ،1)WUEدس اثش افضایؾ فٌاٍسی ،وِ یه فاهل
ولیذی تشای اثشات هحیغی اػت ،تِ ٍخَد هیآیذ.
اػتاى الثشص (دس ؿْشن گلخاًِای ّـتگشد) داسای 64
ٍاحذ گلخاًِ هحلَالت تاغی اػت وِ ٍ 64احذ اص ایي هدوَفِ
فقال هیتاؿذّ .وچٌیي ػغح صیش وـت ول گلخاًِّا
 197000هتشهشتـ اػت وِ  191000هتشهشتـ آى هشتَط تِ
گلخاًِّای ّیذسٍپًَیه هیتاؿذ ٍ  6000هتشهشتـ آى هشتَط
تِ گلخاًِّای خاوی هیتاؿذ وِ ؿاهل دٍ گلخاًِ هیتاؿذ
(اعالفات هیذاًی)ّ .ذف اكلی ایي پظٍّؾ هحاػثِ ول اًشطی
هلشفی ػیؼتنّای وـت ّیذسٍپًَیه گل سص ٍ تَت فشًگی
تِ عَس خذاگاًِ ٍ تقییي ػْن ّش یه اص ًْادُّای هلشفی دس
هلشف اًشطی تَلیذ ایي دٍ هحلَل گلخاًِای تَدُ اػت.
هَاد ٍ سٍؽّا
تشای اًدام ایي تحمیك اعالفات تِ كَست هیذاًی ٍ
وتاتخاًِای خوـ آٍسی ؿذ .تشای تِ دػت آٍسدى اعالفات
هیذاًی پشػـٌاهِ تَأم تا هلاحثِ تىویل ؿذُ ٍ ّوچٌیي
اًذاصُگیشیّای هیذاًی (تقییي ّضیٌِّای تَلیذ ٍ تشسػی اثشات
ًَؿ هحلَلًَ ،ؿ وـت ٍ ػغح صیش وـت تش اًشطی هلشفی،
فولىشدّ ،ضیٌِّا ٍ تْشٍُسی التلادی ٍ اًشطی) ًیض كَست
گشفت .دس پشػـٌاهِ توام هشاحل وـت دس گلخاًِّای ّیذسٍ
پًَیه ٍ خاوی هٌغمِ هَسد تشسػی لشاس گشفتِ اػت .تِ هٌؾَس
تقییي هیضاى ًْادُّای هلشفی دس گلخاًِّای خاوی ٍ
ّیذسٍپًَیه ،تقذاد  20پشػـٌاهِ اص  20گلخاًِ ٍالـ دس اػتاى
الثشص تْیِ ؿذ.
اٍلیي هشحلِ دس هغالقِ حاضش تقییي حذ ٍ هشص ووی
واستشدی اًشطی تشای فولیات تَلیذ تَد .هشحلِ دٍم اًدام
فولیات ،ؿاهل هـخق وشدى ٍ هحاػثِ اًذاصُ هلشف اًشطی
دس ّش یه اص فقالیتْا ٍ ًْادُّای تَلیذ تَد .دس هشحلِ ػَم
اًذاصُ اًشطی هلشفی سا دس ًْادُّای هلشفی ضشب وشدُ ٍ ول
اًشطی تِ واس سفتِ دس ّش وذام اص گلخاًِّای ّیذسٍپًَیه ٍ

خاوی تِ دػت آهذ .دس ًْایت ًؼثت اًشطی ول هلشف ؿذُ تِ
اًشطی ول تثذیل ؿذُ ػٌدؾ ٍ تشآٍسد ؿذ .دس ایي هحاػثات
هـخق وشدى ًَؿ ٍ همذاس اًشطی هلشفی ٍ تَلیذی ضشٍسی
اػت .الثتِ اًشطی هلشفی دس تَلیذ ًْادُ ٍ دیگش اًشطی هلشف
ؿذُ دس فشاّن آٍسی ایي هَاد ٍ ویفیت اًَاؿ اًشطی ًیض تایذ
هٌؾَس گشدد ) الواػی ٍ ّوىاساى.)1380 ،
دس هَضَؿ هَسد هغالقِ تِ هحاػثِ اًشطی ٍسٍدی ٍ اًشطی
خشٍخی پشداختِ ؿذُ اػت .اًشطی خشٍخی ّواى اًشطی
هحلَل هَسد هغالـ ) تَت فشًگی ٍ گل سص) هیتاؿذ ٍ اًشطی
ٍسٍدی ،اًشطی هاؿیي ،ػَخت ،واسگشی ،وَد ،ػوَم ؿیویایی،
آتیاسی ٍ اًشطی الىتشیؼیتِ هیتاؿذ.
ولیِ اًشطیّای هلشفی ٍ ّضیٌِّای هشتثظ تا دٍ ًَؿ سٍؽ
وـت ّیذسٍپًَیه ٍ خاوی تِ خضء ّضیٌِّای هـتشن ،دس
پشػـٌاهِ آٍسدُ ؿذ .دس تشسػی التلادی ّش دٍ ًَؿ وـت
گلخاًِای تایذ ّضیٌِّای تَلیذ ٍ ایٌىِ تیـتشیي ّضیٌِ تَلیذ
هشتَط تِ وذام تخؾ هیتاؿذ سا تقییي وشد ٍ ّوچٌیي ػْن
ّضیٌِّای هتغیش اص ّضیٌِّای تَلیذ ٍ دسكذ آًْا ٍ ػْن
ّضیٌِّای ثاتت ػالیاًِ ٍ دسكذ آًْا هـخق ؿَد تا تتَاى
ًؼثت ػَد تِ ّضیٌِ سا تقییي وشد .ػپغ تا تَخِ تِ آى
هیتَاى هـخق ًوَد وِ وذام گلخاًِّا ٍ وذام ًَؿ
هحلَالت دس هٌغمِ تَخیِ التلادی داسًذ .فولىشد التلادی
ّن ًـاى دٌّذُ تَخیِ التلادی تشای وـت هحلَالت ٍ
تَلیذ آىّا هیتاؿذ ٍ تشاتش ًؼثت دسآهذ حاكل اص هحلَل تش
ول ّضیٌِّا اػت .چٌاًچِ ًؼثت فولىشد التلادی تشاتش تا یه
یا تضسگتش اص یه تاؿذ تَلیذ خٌثِ التلادی داسد.
فالٍُ تش دادُّای پشػـٌاهِای ،وویتّای آب هلشفی،
پاساهتشّای ػاختواًی گلخاًِ ٍ فاكلِ گلخاًِ تا هشاوض فشٍؽ
تغَس هؼتمین اًذاصُگیشی ؿذ .تا تَخِ تِ آًىِ واسوٌاى اوثش
گلخاًِّا هقوَالً اعالؿ دلیمی اص هیضاى آب هلشفی دس گلخاًِ
ًذاؿتٌذ ،تِ هٌؾَس اسصیاتی دلیكتش اًشطی كشف ؿذُ تشای
آتیاسی ،اًذاصُگیشی آتذّی پوپ اًدام گشفت .تشای اًذاصُگیشی
آتذّی آب هلشفی اص یه ؽشف یه لیتشی تِ ّوشاُ صهاًؼٌح
اػتفادُ گشدیذ.
پاساهتشّای ػاختواًی گلخاًِ ؿاهل ًَؿ ػاختواى ،استفاؿ
تاج ،استفاؿ ًاٍداى ،فشم دٌِّ ،عَل گلخاًًَِ ،ؿ ٍ هَلقیت
تَْیِ ٍ ّوچٌیي ًَؿ ػاهاًِّای تَْیِ ،گشهایؾ ،ػشهایؾ ٍ
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تقذ اص ػَخت تیـتشیي هلشف دس ّوِ ػغَح وـت
هشتَط تِ پغ اص آى هلشف الىتشیؼیتِ اػت وِ ایي هیضاى،
 20544هگاطٍل اًشطی تِ اصای ّش ّىتاس هلشف ؿذُ اػت وِ
ؿاهل اًشطی تشق هلشفی تشای خٌه وشدى ،تَْیِ ٍ پوپ آب
هیتاؿذ .تش اػاع ًتایح ػایش ًْادُّای تَلیذ تَتفشًگی دس
گلخاًِّای خاوی تِ تشتیة ؿاهل اًشطی وَد 6390 ،هگاطٍل
تش ّىتاس ،اًشطی واسگش 7586 ،هگاطٍل تش ّىتاس ،اًشطی ػوَم
ؿیویایی 7805 ،هگاطٍل تش ّىتاس ،اًشطی آب ٍ ،884 ،اًشطی
اػتْالن ادٍات 1235 ،هگاطٍل تش ّىتاس هیتاؿٌذ.

ًَسدّی یادداؿتتشداسی ؿذ .تشای اًذاصُگیشی هؼافت ،فاكلِ
گلخاًِ تا اٍلیي ؿْش دس هؼیش حول ٍ ًمل اًذاصُگیشی ؿذ .تا
داًؼتي هحل فشٍؽ ٍ تقییي فاكلِ ٍ ّوچٌیي هلشف اًشطی
تشای ٍػیلِ حول ٍ ًمل ٍ ؽشفیت آى ٍػیلِ اًشطی حول ٍ ًمل
تِدػت آهذ.
تا تَخِ تِ پاساهتشّای روش ؿذُ ،پشػـٌاهِ ًْایی تْیِ
ؿذ ٍ تیي گلخاًِداساى هٌغمِ تَصیـ ؿذً .حَُ پش وشدى
پشػـٌاهِّا تِ كَست پشػؾ ؿخق تِ ؿخق تَد .پغ
تَد .پغ اص تىویل پشػـٌاهِّا ٍ خوـآٍسی ٍ هحاػثات
دادُّا ٍ پاساهتشّای الصم ،دادُّای هَخَد ٍاسد ًشم افضاس SPSS
ؿذُ ٍ آًالیض گشدیذُ ٍ ًتایح تِ دػت آهذ .تَػظ آصهَى آهاسی
داًىي ،همایؼِ تیي اًشطی هلشفی دس وـت گلخاًِای ّیذسٍپَ
ًیه ٍ دٍ ًَؿ هحلَل ٍ ًیض همایؼِای دس هحاػثات التلادی
اًدام ؿذ.
ًتایح ٍ تحث
تش اػاع ًتایح (ؿىل  )1تیـتشیي ػْن هلشف اًشطی
تشای تَلیذ تَتفشًگی دس گلخاًِّای ّیذسٍپًَیه ،هشتَط تِ
اًشطی ػَخت اػت .تِ ًحَیوِ  36502هگاطٍل اًشطی تِ اصای
ّش ّىتاس هلشف ؿذُ اػت .فوذُ هلشف ػَخت دس ایي
ٍاحذّای تَلیذی هشتَط تِ ػاهاًِ گشهایؾ گلخاًِ هیتاؿذ.
تقذ اص ػَخت تیـتشیي هلشف دس ّوِ ػغَح وـت هشتَط
تِ اًشطی الىتشیؼیتِ اػت وِ ایي هیضاى 25646 ،هگاطٍل
اًشطی تِ اصای ّش ّىتاس هلشف ؿذُ اػت وِ ؿاهل اًشطی تشق
هلشفی تشای خٌه وشدى ،تَْیِ ٍ پوپ آب هیتاؿذ .تش اػاع
ًتایح ػایش ًْادُّای تَلیذ تَتفشًگی دس گلخاًِّای
ّیذسٍپًَیه وِ تِ تشتیة ؿاهل اًشطی وَد 19170 ،هگاطٍل
تش ّىتاس ،اًشطی واسگش 3945 ،هگاطٍل تش ّىتاس ،اًشطی ػوَم
ؿیویایی 2525 ،هگاطٍل تش ّىتاس ،اًشطی آب ٍ ،2664 ،اًشطی
اػتْالن ادٍات 820 ،هگاطٍل تش ّىتاس هیتاؿٌذ .هلشف
تاالی اًشطی وَد تِ فلت فذم اػتفادُ اص هلشف ًْادُّا ٍ
هلشف پاییي اًشطی اػتْالن ادٍات تِ فلت واستشد ون هاؿیٌْا
ٍ ادٍات دس وـت گلخاًِّا اػتّ .وچٌیي دس گلّای خاوی،
تیـتشیي ػْن هلشف اًشطی هشتَط تِ ػَخت هیتاؿذ ،تِ
عَسیوِ  36761هگاطٍل اًشطی تِ اصای ّش ّىتاس ،هلشف ؿذُ
اػت .فوذُ هلشف ػَخت دس ایي ٍاحذّای تَلیذی هشتَط تِ
ػاهاًِ گشهایؾ گلخاًِای هیتاؿذ .تقذ اص ػَخت هلشف

ؿىل  -1ػْن اًشطی هلشفی تشای ًْادُّای تَلیذ تَتفشًگی دس
گلخاًِّای ّیذسٍپًَیه ٍ خاوی

تش اػاع ًتایح تذػت آهذُ ،تیـتشیي ػْن ًْادُّای
هلشفی دس تَلیذ تَتفشًگی دس گلخاًِّای ّیذسٍپًَیه
هشتَط تِ اًشطی ػَخت  40دسكذ ،اًشطی الىتشیؼیتِ 28
دسكذ ٍ اًشطی وَد  21دسكذ هیتاؿذ .دس هماتل ،تیـتشیي
ػْن ًْادُّای هلشفی دس تَلیذ تَتفشًگی دس گلخاًِّای
خاوی هشتَط تِ اًشطی ػَخت  48دسكذ ،اًشطی الىتشیؼیتِ
 22دسكذ هیتاؿذ .دلیل افضایؾ هلشف الىتشیؼیتِ گلخاًِ
ّیذسٍپًَیه ًؼثت تِ گلخاًِ خاوی دفقات صیاد آتیاسی دس
عی سٍص ٍ دس ًتیدِ هلشف تیـتش تشق خْت واس وشدى پوپ
هیتاؿذّ .وچٌیي ّواًغَس وِ اؿاسُ ؿذ دس ػیؼتن وـت
ّیذسٍپًَیه تغزیِ اكلی گیاّاى تا وَدّای ؿیویائی هحلَل
دس آب تَدُ دلیل تاال تَدى دسكذ هَسد هزوَس ًؼثت تِ وـت
خاوی ًیض ّویي هَسد اػت .هلشف تاالی آب دس ػیؼتن
ّیذسٍپًَیه ًیض تذلیل فذم اػتفادُ اص خان هیتاؿذ .تیـتش
تَدى هلشف ػَخت دس گلخاًِّای خاوی ًؼثت تِ ّیذسٍ
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پًَیه ،تِ دلیل لذیوی تَدى تٌا ٍ پاییي تَدى ػغح
اػتاًذاسدّای ػاصُ دس اوثش گلخاًِّای خاوی تَد.
چٌاًىِ دس ؿىل ،2هـخق اػت تیـتشیي ّضیٌِ تشای
تَلیذ تَتفشًگی دس گلخاًِّای ّیذسٍپًَیه تِ واسگش تقلك
گشفتِ اػت .تقذ اص ّضیٌِ واسگش تیـتشیي ّضیٌِ هشتَط تِ
ّضیٌِ ًـاء اػت .دس گلخاًِّای خاوی ًیض ،تیـتشیي ّضیٌِ
هشتَط تِ واسگش ،پغ اص آىّ ،ضیٌِ تزس ٍ ػَخت لشاس داسًذ.
تشاػاع ؿىل  ،3تیـتشیي ّضیٌِ دس تَلیذ تَت فشًگی تا سٍؽ
ّیذسٍپًَیه تا  38دسكذ هشتَط تِ واسگش هیتاؿذ .پغ اص آى
ّضیٌِ ًـا تا  21دسكذّ ،ضیٌِ حول ٍ ًمل تا 17دسكذ ٍ
ّضیٌِ هَاد اٍلیِ تا  14دسكذ ،تیـتشیي هیضاى ّضیٌِ سا تِ خَد
اختلاف دادُاًذ .دس تحمیك اًدام ؿذُ تَػظ تٌائیاى ٍ
ّوىاساى ( ٍ )1390خاًی (ً ،)1391یض؛ ّضیٌِ واسگش دس تَلیذ
تَت فشًگی تا سٍؽ ّیذسٍپًَیه ،تیـتشیي هیضاى ػْن سا تِ
خَد اختلاف دادُ اػتّ .وچٌیي تشاػاع ؿىل  ،7-4دس
وـت خاوی ،تیـتشیي ػْن ّضیٌِ تا  48دسكذ ،هشتَط تِ
ّضیٌِ واسگش هیتاؿذ .پغ اص آى حول ٍ ًمل تا  29دسكذ،
تیـتشیي هیضاى ػْن اص ّضیٌِّا سا تِ خَد اختلاف دادُ اػت.

ؿىل  -4ؿاخق التلادی دس تَلیذ تَتفشًگی دس گلخاًِّای
ّیذسٍپًَیه ٍ خاوی

ؿىل  -2تشآٍسد ّضیٌِ تشای ًْادُّای تَلیذ تَتفشًگی دس
گلخاًِّای ّیذسٍپًَیه ٍ خاوی

نياده ىای تًلید تًت فرنگی
میزان ىزینو

ىزی
ىزی
ىزی ىزی ىزی
ىزی حم ىزی
ىزی
نو
نو
نو نو نو
نو ل و نو
نو
سًخ
مًاد
کارگر نقل برق
کًد سم نشا
بذر
ت
اولیو

8000000
6000000
4000000
2000000
0

تشاػاع ًتایح (ؿىل  )5تیـتشیي ػْن هلشف اًشطی تشای
تَلیذ گل سص ّلٌذی دس گلخاًِّای ّیذسٍپًَیه ،هشتَط تِ
هلشف ػَخت هیتاؿذ وِ ایي هیضاى 44622/22هگاطٍل
اًشطی تِ اصای ّش ّىتاس هلشف ؿذُ اػتّ .وچٌیي هیضاى
هلشف اًشطی الىتشیؼیتِ  32065هگاطٍل اًشطی تِ اصای ّش
ّىتاس هلشف ؿذُ اػت وِ ؿاهل اًشطی تشق هلشفی تشای
خٌه وشدى ،تَْیِ ٍ پوپ آب هیتاؿذ .هلشف اًشطی تشای
ػایش ًْادُّای تَلیذ گل سص ّلٌذی دس گلخاًِّای ّیذسٍ
پًَیه وِ تِ تشتیة تشای ػغَح ّىتاس ؿاهل اًشطی وَد،
 16170هگاطٍل تش ّىتاس ،اًشطی واسگش 2972/55 ،هگاطٍل تش
ّىتاس ،اًشطی ػوَم ؿیویایی 2695 ،هگاطٍل تش ّىتاس ،اًشطی
آب ٍ ،1765 ،اًشطی اػتْالن ادٍات 412 ،هگاطٍل تش ّىتاس
هیتاؿٌذ .هلشف تاالی اًشطی وَد تِ فلت فذم اػتفادُ اص
هلشف ًْادُّا ٍ هلشف پاییي اًشطی اػتْالن ادٍات تِ فلت
واستشد ون هاؿیيّا ٍ ادٍات دس وـت گلخاًِّا اػت .دس

 4E+3E+2E+1E+2E+3E+7E+2E+ 0ىیدروپًنیک
خاکی
0 6E+2E+9E+2E+4E+6E+ 0 1E+

تشاػاع ؿىل  ،4تا تَخِ تِ هتفاٍت تَدى ّضیٌِّا دس
وـت ّیذسٍپًَیه ٍ خاویً ،ؼثت ػَدّا هتغیش اػت .الثتِ
ػَد ّش دٍ سٍؽ ،تاالتش اص یه هیتاؿذ ٍ وـت هحلَل
تَتفشًگی تا دٍ سٍؽ ّیذسٍپًَیه ٍ خاوی ،همشٍى تِ كشفِ
هیتاؿذ.
ؿىل  -3ػْن ّضیٌِ دس تَلیذ تَتفشًگی دس ػغَح ّىتاس دس
گلخاًِّای ّیذسٍپًَیه
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گلّای خاوی ،تیـتشیي ػْن هلشف اًشطی هشتَط تِ هلشف
ػَخت اػت وِ ایي هیضاى 44989 ،هگاطٍل اًشطی تِ اصای ّش
ّىتاس هلشف ؿذُ اػتّ .وچٌیي تیـتشیي ػْن هلشف
اًشطی پغ اص ػَخت هشتَط تِ هلشف الىتشیؼیتِ اػت وِ
ایي هیضاى 32175 ،هگاطٍل اًشطی تِ اصای ّش ّىتاس هلشف
ؿذُ اػت وِ ؿاهل اًشطی تشق هلشفی تشای خٌه وشدى،
تَْیِ ٍ پوپ آب هیتاؿذ .تش اػاع ًتایح ػایش ًْادُّای تَلیذ
گل سص ّلٌذی دس گلخاًِّای خاوی تِ تشتیة ؿاهل اًشطی
وَد 4380 ،هگاطٍل تش ّىتاس ،اًشطی واسگش 5124/3 ،هگاطٍل تش
ّىتاس ،اًشطی ػوَم ؿیویایی 2751 ،هگاطٍل تش ّىتاس ،اًشطی
آب ٍ ،670 ،اًشطی اػتْالن ادٍات 686 ،هگاطٍل تش ّىتاس
هیتاؿٌذ .تشاػاع ًتایح تذػت آهذُ اص ًوَداسّای دایشُای
ؿىل  10-4 ٍ 9-4تیـتشیي ػْن ًْادُّای هلشفی دس تَلیذ
گل سص ّلٌذی دس گلخاًِّای ّیذسٍپًَیه هشتَط تِ اًشطی
ػَخت  44دسكذ ،اًشطی الىتشیؼیتِ  32دسكذ ٍ اًشطی وَد
 20دسكذ هیتاؿذ .دس هماتل ،تیـتشیي ػْن ًْادُّای هلشفی
دس تَلیذ گل سص ّلٌذی دس گلخاًِّای خاوی هشتَط تِ اًشطی
ػَخت  49دسكذ ،اًشطی الىتشیؼیتِ  35دسكذ هیتاؿذ .دلیل
افضایؾ هلشف الىتشیؼیتِ گلخاًِ خاوی ًؼثت تِ گلخاًِ
ّیذسٍپًَیه هؼتحله تَدى دػتگاُّای پوپ ٍ ادٍات
هشتَعِ تَد تشاػاع ؿىل ،5تیـتشیي ّضیٌِ دس تَلیذ گل سص
ّلٌذی تا سٍؽ ّیذسٍپًَیه تا  61دسكذ هشتَط تِ تْیِ تَتِ
گل سص ّلٌذی ّلٌذی هیتاؿذ .پغ اص آى ّضیٌِ واسگش تا 18
دسكذّ ،ضیٌِ حول ٍ ًمل تا  7دسكذ ٍ ّضیٌِ هَاد اٍلیِ تا 6
دسكذ ،تیـتشیي هیضاى ّضیٌِ سا تِ خَد اختلاف دادُاًذ.
ّوچٌیي تشاػاع ؿىل  ،14-4دس وـت خاوی ،تیـتشیي
ػْن ّضیٌِ تا  62دسكذ ،هشتَط تِ تْیِ تَتِ گل سص ّلٌذی
هیتاؿذ .پغ اص آى ّضیٌِ واسگش تا  20دسكذّ ،ضیٌِ حول ٍ
ًمل تا  9دسكذ تیـتشیي هیضاى ّضیٌِ سا تِ خَد اختلاف
دادُاًذ.

تشاػاع ؿىل  ،6تا تَخِ تِ هتفاٍت تَدى ّضیٌِّا دس
وـت ّیذسٍپًَیه ٍ خاویً ،ؼثت ػَدّا هتغیشاػت .الثتِ
ػَد ّش دٍ سٍؽ ،تاالتش اص یه هیتاؿذ.
ؿىل  -6ؿاخق التلادی دس تَلیذ گل سص ّلٌذی دس
گلخاًِّای ّیذسٍپًَیه ٍ خاوی

خذٍل  -1خذٍل ًتایح آصهَى تی تشای آصهَى فشضیِ اٍل
هتغیش

هیاًگیي

همذاسt

دسخِ
آصادی

sig

ًتیدِ
گیشی
آهاسی

كشفِ
التلادی
ّیذسٍپًَیه

3/46

4/62

20

0/000

همذاس
هقٌی
داسی
ووتش اص
0.05
هیتاؿذ

* تا تَخِ تِ عیف لیىشت  5اهتیاصی تشای ّش گضیٌِ ،هیاًگیي
ًؾشی  3دس ًؾش گشفتِ ؿذُ اػت

ؿىل  -5تشآٍسد ّضیٌِ تشای ًْادُّای تَلیذ گل سص ّلٌذی دس گلخاًِّای
ّیذسٍپًَیه ٍ خاوی

ًتایح تِ دػت آهذُ اص آصهَى تی تشای تشسػی داؿتي
كشفِ التلادی وـت ّیذسٍپًَیه (خذٍل )1تشاتش تا ()t=4/62
هیتاؿذ .اص آًدا وِ همذاس خغا اص ػغح هقٌی داسی هَسد ًؾش
تحمیك وَچىتش تَدُ ( ٍ )p<0.05هیاًگیى تذػت آهذُ
( )3/46اص هیاًگیي هَسد ًؾش ( )3تیـتش هیتاؿذ ،تٌاتشایي
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ًتیدِ گشفتِ هیؿَد «وـت هحلَالت گلخاًِای تِ سٍؽ
ّیذسٍپًَیه اص لحاػ التلادی تِ كشفِ اػت».
خذٍل  -2خذٍل ًتایح آصهَى تی تشای آصهَى فشضیِ دٍم

هتغیش

هیاًگیي

ػْن
فوذُ
هلشف
ػَخت
(تَت
فشًگی)

3/48

ػْن
فوذُ
هلشف
ػَخت
(گل سص)

3/33

همذاس
t

6/57

3/09

دسخِ
آصادی

20

20

sig

00
0/0

00
0/2

ًتیدِ گیشی
آهاسی

هتغیش

هیاًگیي

تشتشی
فولىشد
وـت
ّیذسٍپًَیه

3/47

همذاسt

5/09

دسخِ
آصادی

20

sig

0/000

ًتیدِ
گیشی
آهاسی
همذاس هقٌی
داسی ووتش
اص 0.05
هیتاؿذ

تا تَخِ تِ عیف لیىشت  5اهتیاصی تشای ّش گضیٌِ ،هیاًگیي ًؾشی  3دس ًؾش
گشفتِ ؿذُ اػت

همذاس هقٌی
داسی ووتش اص
0.05
هیتاؿذ

ًتایح تِ دػت آهذُ اص آصهَى تی تشای تشسػی تأثیش تشتشی
فولىشد وـت ّیذسٍپًَیه (خذٍل  )3تشاتش تا ()t=5/09
هیتاؿذ .اص آًدا وِ همذاس خغا اص ػغح هقٌی داسی هَسد ًؾش
تحمیك وَچىتش تَدُ ( ٍ )p<0.05هیاًگیي تذػت آهذُ
( )3/47اص هیاًگیي هَسد ًؾش ( )3تیـتش هیتاؿذ ،تٌاتشایي
ًتیدِ گشفتِ هیؿَد « تؼتش وـت تذٍى خان ًؼثت تِ تؼتش
خاوی داسای تشتشی فولىشد ووی اػت».

همذاس هقٌی
داسی ووتش اص
0.05
هیتاؿذ

تا تَخِ تِ عیف لیىشت  5اهتیاصی تشای ّش گضیٌِ ،هیاًگیي ًؾشی  3دس ًؾش
گشفتِ ؿذُ اػت

ًتیدِگیشی
ًتایح حاكل اص تحمیك ًـاى داد وِ هیضاى ًؼثت ػَد تِ
ّضیٌِ دس گلخاًِّای ّیذٍسپًَیه تیـتش اص گلخاًِّای خاوی
اػت .چَى ًؼثت ػَد تِ ّضیٌِ دس توام ػغَح تیـتش اص فذد
یه اػت ًـاى دٌّذُ ایي اػت وِ تَلیذ گل سص دس گلخاًِ-
ّای ّیذسٍپًَیه ٍ خاوی تَخیِ التلادی داسد .دس ًْایت
هیتَاى ًتیدِ گشفت وِ دس تواهی گلخاًِّای اػتاى الثشص
تیـتشیي هلشف ًْادُ اًشطی تِ اًشطی ػَخت ،الىتشیؼیتِ ٍ
وَد اختلاف داسدّ .وچٌیي تا تَخِ تِ ًتایح تذػت آهذُ اص
تدضیِ ٍ تحلیل ًوَداسّا ،گلخاًِّای ّیذسٍپًَیه ًؼثت تِ
گلخاًِّای خاوی ٍ هحلَل گل سص ًؼثت تِ تَتفشًگی تشای
وـت دس اػتاى الثشص داسای تَخیِ التلادی هیتاؿذ.

ًتایح تِ دػت آهذُ اص آصهَى تی تشای تشسػی هیضاى
هلشف ػَخت دس هیاى ػایش ًْادُّا تشای هحلَل تَت
فشًگی (خذٍل  )2تشاتش تا ( )t=6/75هیتاؿذ .اص آًدا وِ همذاس
خغا اص ػغح هقٌی داسی هَسد ًؾش تحمیك وَچىتش تَدُ
( ٍ )p<0.05هیاًگیي تذػت آهذُ ( )3/48اص هیاًگیي هَسد
ًؾش ( )3تیـتش هیتاؿذ ،تٌاتشایي ًتیدِ گشفتِ هیؿَد
«هلشف ػَخت تشای ػیؼتن گشهایؾ ٍ ػشهایؾ گلخاًِّا
ػْن فوذُای سا دس هلشف اًشطی تَلیذ تَت فشًگی تِ خَد
اختلاف هیدّذ»ّ .وچٌیي تشاػاع ًتایح تِ دػت آهذُ اص
آصهَى تی تشای تشسػی هیضاى هلشف ػَخت دس هیاى ػایش
ًْادُّا تشای هحلَل گل سص تشاتش تا ( )t=3/09هیتاؿذ .اص آًدا
وِ همذاس خغا اص ػغح هقٌی داسی هَسد ًؾش تحمیك وَچىتش
تَدُ ( ٍ )p<0.05هیاًگیي تذػت آهذُ ( )3/33اص هیاًگیي
هَسد ًؾش ( )3تیـتش هیتاؿذ ،تٌاتشایي ًتیدِ گشفتِ هیؿَد
«هلشف ػَخت تشای ػیؼتن گشهایؾ ٍ ػشهایؾ گلخاًِّا
ػْن فوذُای سا دس هلشف اًشطی تَلیذ گل سص تِ خَد
اختلاف هیدّذ».
خذٍل  -3خذٍل ًتایح آصهَى تی تشای آصهَى فشضیِ ػَم
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Abstract
Greenhouse farming is a growing industry in many countries. But because of the outside of
season, there are greenhouses with high energy consumption. The purpose of this study was to
analysis the economic and energy crop of greenhouses production and investigated the effect of
production, cultivation type and under cultivation in greenhouse cultivation level of energy
consumption in Alborz province. Product type two kinds of strawberries and rose and the type of
soil and hydroponic culture is grown at two level. For this study was adjusted administered
questionnaire that was distributed randomly among greenhouse owners. How to fill in
questionnaires was from person to person. Based on the results of self-administered questionnaire
and charts analysis is the highest energy consumption in all products (strawberries and rose), with
the under cultivation and production type for fuel, electricity and fertilizer energy. The results
showed that fuel energy for the production of strawberries 40 % and rose 44%, electricity energy
for the production of strawberries 28% and rose 32% and fertilizer energy for production of
strawberries 21% and rose 16% in hydroponic cultivation. Also the results showed that that fuel
energy for the production of strawberries 48 % and rose 49%, electricity energy for the production
of strawberries 27% and rose 32% and fertilizer energy for production of strawberries 16% and
rose 5% in soil cultivation.
Keywords: Greenhouse, Soil cultivation, Hydroponic cultivation, Fuel energy, Electricity
energy, Fertilizer energy
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