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 15/02/1398تاریخ پذیرش:                                                                                     13/09/1398تاریخ دریافت:

 دهیچک

 افزایش روندقرار دارد.  ییزاابانیبست، کشور ما نیز تحت تأثیر بسیاری از کشورها ا عمدهمشکل  ییزاابانیب

 یهاپادگان. تعداد زیادی از اماکن و شودیماجتماعی و اقتصادی  یهاینابسامانسبب مشکالت امنیتی و  ییزاابانیب
ایجاد یک محیط مناسب برای بهبود وضعیت  بنابراین ،اندقرارگرفتهنظامی به جهت حفظ امنیت ملی در مناطق بیابانی 

ارائه روش مناسب جهت کاشت نهال در  لذا .رسدیم ظربه نو اماکن نظامی در مناطق بیابانی امری ضروری  هاپادگان

در این مناطق مستلزم تأمین آب  کاشت نهالمناطق بیابانی،  ییوهواآببا توجه به شرایط  مناطق بیابانی بسیار مهم است.
جدید  یهاروشآورد. یکی از  به دستگیاه استقامت الزم را  کهنیاتا  باشدیمگیاه، حداقل در سال اول رشد  ازیموردن

کاشت درخت در شرایط بیابانی و سخت، استفاده از فناوری گرواسیس است. گرواسیس روش کاشت درخت در 

صورت  یهایبررسبا توجه به اراضی خشک، بیابانی و کوهستانی )سنگالخ( بدون استفاده از آبیاری و انرژی است. 
به  ازیو ن دیخر اولیه برای ٔ  نهیهز رغمیعل آبداناز  استفادهکه فناوری گرواسیس و  دیآیم به دستگرفته این نتیجه 

 نهال کاشتو  یاهیو توسعه پوشش گ جادیا یبرا هاروش نیترمناسب از یکیاز سرقت آن،  یریجلوگ منظوربهمراقبت 
از  عدم نیاز به کارگر و آبیاری در طول سال لیبه دلاین روش  .باشدیم یابانیمناطق ب در یو اماکن نظام هاپادگان در

امنیتی امکان -قرار گرفتن در داخل اماکن نظامی لیبه دلو از سوی دیگر  شودیمآبیاری  نهیهزسبب کاهش  سوکی

 کاشت. توانیم. با استفاده از این فناوری انواع درختان را وجود ندارد هاآنسرقت 

 .کشت نهالفناوری گرواسیس، ، گرد زیر ،زداییبیابان، ییزاابانیب :کلیدی کلمات
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 مقدمه

طبیعی  هایچالشحیاتی و مهم  هاینمونهفراوانی وجود دارد، یکی از  هایچالشدر طبیعت 

 ،نینسبتاً خشک زم منطقه یکآناست که در  نیزم بیاز تخر ینوع زاییبیاباناست.  زاییبیابان

 ممکن است زاییبیابان. پدیده رودمیشود و پوشش گیاهی آن از بین می خشک ایفزاینده طوربه

و  کستم مناطق خشیوسکا باشد. یانسان هایفعالیتو  یمیاقل راتییتغ رینظ یاز عوامل مختلف یناش

ن ی. دخالت در ا(14 :1386)قربانیان و جعفری، است  یننده و حساسکط شیشرا یدارا یابانیب

و  یطوالن یاهی. دوره برگشت پوشش گشودمی ناپذیرجبرانالت کمش یبروز برخستم سبب یوسکا

 (.845 :1374)کوچکی، است  برگشتغیرقابلمواقع  یدر بعض

ستت یشد یسطح کخا شیف و فرسایار ضعیبس کامل خاکروند ت بیابانی در اراضی یتان د ا )قربان

هتان را  هاییپدیدهاز  زاییبیابان. (97 :1386 ،و همکاران ضتی ج است که امروزه بخش اعظمی از ارا

نت ی و فائو توسط شدهانجام هایبررسی اساس بر، کندمیتهدید  صتدی از شیبت 2001 ستال در و  ک

ضت بیتتخر ریتأث تحت نیزم یاراض ستطح از درصتد 33 از شیب و جهان کشور بتان و یارا  زاییبیا

صتتد 47درصد از مراتع در مناطق خشک به همتراه  93قرار دارند. حدود  ضت در شتاورز یاز ارا  یک

شتک مناطق هیحاش مید صتد و خ نتی در ضت داریمع شتاورز یاز ارا نتاطق نیتدر ا یک عتر  در م  م

عتده نیتا از زیتن رانیا و هستتند بیتخر ستتننا قا کتاران،  ستتین م متدی و هم  .(63-77 :1391)اح

قترار داده  نوظهور که مناطق وسیعی از کشور ما را ایپدیده عنوانبه( گرد ریز) گردوغبار تحت تأثیر 

صتائب زاییبیاباناست، نشانگر افزایش  ستت ) یتر ا ستال اخ کتاران،  1در چند   .(84-88: 2013و هم

شتکل  کیت زاییبیابانپدیده  ستتم یتاس  محیطیزی هتاندر مق ستت یج بتارزه  کته ا نتدیآن ن بتام  ازم

یتریبهره و گسترده هایگذاریسرمایه لتوژیکی هتایحلراه از گ شترفته و اکو ستت پی یتن ا لتب ا . اغ
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بتل و یاقتصاد، غیربلندمدتدر  هاروش ستت.  کنترلغیرقا یتنا بتا  روازا بتارزه  هتت م بتانج ، زاییبیا

مت ،تجربی محلی هایحلراهاستفاده از  صتاد ،ثرؤنوآورانه،  کتاری ی واقت قتان هم پتذیر  بتا محق انکارنا

 است.

هتدام  توانمیدارد که از آن جمله  همراه بهعوار  نامطلوبی  زاییبیابان لته هاییسترمایهبه ان  ازجم

بته  هایزمین هتاجرت  فتزایش م شتاورزان و ا متداران و ک کشاورزی، مراتع، فروپاشی نظام معیشتی دا

 بزرگ اشاره کرد. شهرهایمناطق شهری و افزودن مشکالت اقتصادی و اجتماعی 

 هایپوشش ر انواعیسا نسبت به یسطح فرسایش از یریجلوگ در جنگل نقش پوشش و تیاهم

 جذب و پخش درنتیجه هوموس، بهآن  لیتبد و یاهیگ یایبقا و الشبرگ هیبیشتر است. تجز یاهیگ

 ،هاخاکدانه شتریب یچسبندگ سبب سویک از کخا هایالیه در ییغذا عناصر و ازت از یغن منبع نیا

 تیظرف زیادشدن باعث گرید یسو از و شیفرسا عوامل در برابرآن  و پایداری مقاومت شیافزا

 هایخاک هایویژگی از و دیمف اریبس هاییپدیدهعوامل  نیا هک شودمی کخا در آب نگهداری

سبب جلوگیری از پیشروی  کاشت درخت. بنابراین (149-153 :1382نظامی، طاهر ) است یجنگل

 .شودمیو افزایش مناطق کویری 

 یاهیتگ پوشش ای هازمین نی. ادهندمی لیتشک یریو کو یابانیرا مناطق ب رانیاز ا یادیز هایزمین

بتارش باران دیشد هایانطوف جادیو کم است. ا زیناچ اریها بسآن یاهیگ پوشش ایندارند و   یهتاو 

بته  نیاز خاک ا یادیمقدار ز هرسالهتا  شودمیباعث  لیشدن س یو جار آساسیل  هتایمحلمناطق 

 .کندمی یریخاک جلوگ ییو جابجا شیاز فرسا یادیبه مقدار ز یاهیگ حمل شود. پوشش یگرید
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 یکتی است که یکارنهال قیاز طر کیولوژیب اتیانجام عمل ،یابانیب مناطق اءیاح هایروشاز  یکی

 اءیتو اح زداییبیابان یبرا گونهاین. باشدمی 1تاغسیاهمناطق  نیدر ا استقراریافته هایگونه ترینمهماز 

شتگاه ،پتراکنش ازلحاظاست.  شدهکشت یادیز اریبس هایمساحتدر  رانیا یمناطق مرکز  هایروی

نتابع طب اهیتگ نیتعامل محدودکننده ا ترینمهمو محدود بوده و  یانحصار تاغسیاه صته م  یعتیدر عر

شتلتوت باشدمی یشور زانیو م یخاک سطح کتاران،  2)  نیتا عبارتیبته (.5141-5162: 1997و هم

صتد  نیبت کهطوریبهمختلف رشد متفاوت دارد  هایخاکنسبت به خاک حساس بوده و در  اهیگ در

طته  اتیتاغ با خصوص یاهیگونه گ هایبوتهپوشش و تعداد  نتیخاک راب لت داریمع جتود دارد و  یو

 .(411-422: 1384، پور کریم)خاک متفاوت است  اتیبسته به خصوص یهمبستگ زانیم

 یریجلوگ نیهمچن و یاهیگ پوشش از رویهبی استفاده از ممانعت و هاجنگل و مراتع شدن یمل با

 منظوربه هاجنگل و مراتع قرق و یسوختن ماده عنوانبهها آن دنیسوزان و درختان و هابوته قطع از

 نترلکو  یارکدرخت وی پاشبذر قیطر از راتعمو  هاجنگل اءیاح نیهمچن و یاهیگ پوشش تیتقو

 مراتع و هاجنگل یعنیحفظ گیاهان  درراه یثرمؤ هایگامها آن تیظرف نییتع و مراتع در دام یچرا

 بوده مؤثر اریز بسین کخا شیفرسا از یریجلوگ و آب حفظ در اقدامات نیا است. شدهبرداشته

 و هاجنگل سازمان مختلف یواحدها توسط هک شورک مراتع و هاجنگل از سطوحی بر است. عالوه

 از حفاظت منظوربه زین مراتع کشور از توجهیقابل سطح ست،ا شدهاعالم قرق شورک مراتع

 احشام، استفاده یبرا زیستمحیطحفاظت  سازمان میمستق نظارت و نظر ریز وحشحیات

 اقداماتن یا هک است یعیطب .است شده ممنوعنیز آنجا  به انسان تردد یحت و شدهاعالم شدهحفاظت

 به درهرصورت یول کشور نباشد صالح به یاقتصاد ازنظر موارد از یبعض در است نکمم هرچند

، یاهیگ پوشش تیتقو با و کندمی کمک است کخا یبرا یخوب ه محافظک یاهیگپوشش  تیتقو

 
1 H. aphyllum 
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مناسب است. در  وخاکآبمسئله وجود  ترینمهمدر مورد کشت نهال  .شودمی حفظ زین کخا

 ازنظراست. برای تغییر سیستم آبیاری  برهزینهآب شیرین بسیار مشکل و  ٔ  تهیهمناطق بیابانی 

است، ولی برای مناطق  قرارگرفته موردبررسیمختلفی تاکنون  هایروش ،کاهش میزان آب مصرفی

اری مناسب نیست و معمول آبی هایروشتعرق بسیار زیاد و سرعت باد باال، -تبخیر دلیل بهبیابانی 

)کاظمی برای آبیاری باشد  هاروش ترینمناسبکه روش آبیاری زیرسطحی یکی از  رسدمی نظر به

 .(89-94 :1385نژاد و همکاران، 

یتاری  ایفتیلهآبیاری، آبیاری  هایروشیکی از  طترهاست که بسیار شبیه به آب شتدمی ایق متا در  با ا

 هتایبیابان. این سیستم در مناطق مختلفی مانند شودمیاز فتیله استفاده  چکانقطره جایبهاین روش 

یتاری  شدهاستفادهفتیله  عنوانبهو از طناب  اجراشدهکوبا  یتن روش آب کته ا و نتایج حاصله نشان داده 

جتود دارد و  نیاز به خطوط بزرگ لوله و انرژی برق یتز و یتن روش ن بتا ا یتاری  ندارد و امکان کودآب

لته، کندنمیایجاد  محیطیزیستآلودگی  گونههیچ بتزرگ لو . عدم نیاز به انرژی، عدم نیاز به خطوط 

بته، قابلیت محیطیزیستامکان کودآبیاری، نداشتن آلودگی  صتب و جاییجا حتی، ن نتدازیراه، طرا  ا

لتهبودن و راندمان کاربرد باال  خودتنظیمآسان،  یتاری  ازجم یتن روش آب یتای ا شتندمیمزا لتورن،  با (

قتال بترای لتهیفت از و گرفته بهره ایفتیله ستمیس از درواقع سیگرواس یفناور (61: 2013  بته آب انت

 .کندمی استفاده اهیگ شهیر منطقه

کتار   شتدهگرفتهاخیراً روش جدیدی برای کاشت گیاه و تقویت پوشش گیاهی در مناطق بیابانی به 

نتام  بته  فتی  بتدانکه نتایج رضایت بخشی به دنبال داشته است. در این روش از ظرو بتاکس  آ و گرو

بتدان ستامانه مقایسه منظوربه. در ایران شودمیاستفاده  یتاری  آ طترهبتا آب یتاه  ایق شتت گ بتر روی کا

صتد  شتدهانجامزالزالک تحقیقاتی  کته در شتان داد  پتژوهش ن یتن  تتایج ا ستت. ن نتدها هتان  مانیز گیا

صتد  87متوسط برای هر نهال،  طوربهلیتر آب  205با مصرف  ایقطرهبه روش آبیاری  شدهکشت در
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بترای آبداناستفاده از فناوری گرواسیس و استفاده از  کهدرحالیبوده است،  هتال ،  تتر آب  25هتر ن لی

صتد آبدانداخل مخزن  شدهمصرفلیتر آب  10لیتر موقع کاشت کنار نهال و  15مصرف شد ) ( و در

 (.245-258: 1398 همکاران، و حیدری بابا یعابد) درصد بود 100 هانهال مانیزنده

نتاور از استفاده یبرا یقاتیتحق طرح کی المیا دانشگاه در ست یف هتت سیگروا شتت ج و  ریتانج کا

متول آب بابا کشت  سهیدر مقا اهانیگ نیا مانیزندهدرصد  سهیو مقا بادام شتد.  یاریتروش مع جتام  ان

یتر نهال 36از آبدان نشان داد که در گروه بدون  قیتحق نیا جینتا شتت انج لتیشتده  هکا  یاریتآب رغمع

نتده  هاآندرصد  78/52 یعنینهال  19رفتند و  نیکامل از ب طوربهنهال  17کامل تعداد  نتدز متا. ماند  ا

بتود و  نینهال فقط دو نهال از ب 36بود، از  شدهاستفاده اهیکشت گ یکه از آبدان برا یدر گروه رفته 

بتدان و  هاینهال. ماندند زندهدرصد  4/94نهال معادل  34تعداد  ستتفاده از آ هتر دو روش ا بتادام در 

 (.9: 1396 همکاران، و حیدری بابا یعابدداشتند ) یخوب تیوضع یاریروش معمول آب

کته  سالیخشکبا توجه به وضعیت کمبود بارش و  ستت  ضتروری ا و اقلیم خاص مناطق بیابانی، 

ختا مناسب  حلراه زاییبیابان مقابله با برای جلوگیری از گسترش بیابان و  قیتتحق نیتا درشتود.  ات

ستی زیتروش ن نیتا از استفاده به مربوط هایهزینه و اهیگ کشت یبرا آبدان استفاده ٔ  نحوه  موردبرر

 .گیردمیقرار 

 شناسیروش

شتدمیفناوری گرواسیس و روش استفاده از آن بررسی در این تحقیق هدف  هتابا نتین گیا ن ، همچ

ستتفاده از هزینهتعیین و  مقاوم برای کشت در مناطق بیابانی بتدان ا صتل  آ بتا فوا یتاه  شتت گ بترای ک

 قرار گرفت. موردبررسیمشخص، 
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متاق  ینتیرزمیز هایآب ،در اکنر مناطق کهاینبا توجه به  تتر 3در اع نتدشتتر یا بیت یم جتود دار . و

حتدود  الیهبیابانی برای جذب آب، اهان در مناطق خشک و یمشکل گ بتاال 3سطحی خاک ) تتر  ی یم

ستت و یتهوا ن یدمادر مناطق بیابانی ، باشدمیاست که خشک  (خاک سطح بتاال ا متاًز  هتا عمو  یباد

ستترانیدن یبترا یاه زمان کافیگ عموماًن مناطق یدر ا نهال . پس از کاشتوزدمی یسخت شته گ در  ری

و  شتدهخشکاه یتگ درنتیجه. کندنمی محدوده وجود دارد را پیدا در آن ینیرزمیز هایآبکه  یعمق

شتد،  دهدمی را امکان این اهیس به گیگروآس فناوری. رودمین یاز ب شتهتا در سال اول ر را  هایشری

بتود یاه به ایکه گ یبرساند. زمانشتر یا بیبه عمق سه متر  هتد  قتادر خوا ستتقل  طوربتهن عمق برسد  م

ستتفاده از آن  توانمیک سال ین نرود. بعد از یرشد کند و از ب بتا ا شتت و  آبدان را از روی گیاه بردا

شتت گتری را کا شتیت. اگیاه دی ست ین رو متتارزانار یب نتاطق یبترا قی شتت در م بتانی ک هتد  بیا خوا

 (.1396 باختر، سپهر فناوریزیست شرکت سایتوب) بود

بتدون  فناوری گرواسیس روش کاشت درخت در اراضی خشک و بیابانی و کوهستانی )سنگالخ( 

هتوف  قتای پیتر ستیس  متدیرعاملاستفاده از آبیاری و انرژی است. این روش توسط آ شترکت گروا

یتن نام دارد.  1نآبدا شودمیدستگاهی که در این سامانه استفاده است.  شدهابداعهلند  ستتفاده از ا بتا ا

نتابع آب و  توانمیرا  ایبوتهفناوری، هر درخت، درختچه و گیاهان  کاشت. با توجه به محدودیت م

شتکالت  راهیکدر ایران، استفاده از این روش  زاییبیابانسرعت فزاینده  حل پایدار جهت رفع این م

 .رسدمی نظر به

صتلبر رعایت یک رکن اساسی و  باشدمیفناوری گرواسیس که تقلیدی از مادر طبیعت  هتم  چهارا م

هتوایی گیاه استوار است. رکن اساسی آن انتخاب نوع  قتهمتناسب با شرایط آب و  ستت  ایمنط کته ا

 :باشندمیمهم آن به شرح زیر  چهاراصلقرار است عملیات کاشت انجام شود؛ و 

 اصلی مستقیم اریشهبپرورش نهال سالم -1

 
1 Waterbox 
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یتن  تولیدشدهکامل و سالم  هایباریشه هایینهالاخیراً با استفاده از فناوری گرواسیس  و همچنین ا

متت  هایباریشهفناوری گیاهانی  بتاره مر تته را دو نتدمیاولیه معیوب و از بین رف شته. ک یته  هایری اول

جته  شودمیها متوقف گیاهان در گلدان رشد عمودی آن ستطحی متو یتافتن آب  یتهو یا برای   هایال

عتدادی از  شتوندمی. وقتی گیاهان از گلدان به زمین منتقل شوندمیباال  یتل ت متین دل  هتاینهالبته ه

قت ایمنطقه. حتی ممکن است روندمیجوان از بین  یتاه  چتون گ ستت دارای آب کافی باشد اما  ادر نی

بتین  شتدهخشکخود را به آن منطقه برساند لذا  هایریشه شتکل، رودمتیو از  یتن م حتل ا بترای   .

 بتهاره تت، دوبهاریشه، بنابراین گیاه توانایی خودش را برای نفو  عمقی شودمیاولیه هرس  هایریشه

 .کندمیو به اعماق خاک نفو   آوردمی دست

 ااستفاده از قارچ مایکوریز -2

متل  هایباریشههمزیست  صورتبهدر داخل خاک  1مایکوریزا قارچ نتدمیگیاه ع طته  ک یتک راب و 

عتدنی  صورتبدین؛ کندمیگیاه برقرار  باریشه دوطرفه متواد م قتارچ آب و  یتن  یتازکته ا یتاه  موردن گ

هتدایت  هایریشهمانند فسفر( را از فواصل دور به سمت  تحرککم)خصوصاً مواد  یتاه  نتدمیگ و  ک

بترای شودمیریشه تولید  هایسلولو در مقابل از مواد قندی که توسط  دهدمیدر اختیار گیاه قرار   ،

 .کندمیادامه حیات خود استفاده 

 

 و تخریب ساختار مویرگی )کاپیالری( خاک محل کاشت کاریدستعدم  -3

نتدازهبهرشد و توسعه بهتر ریشه در خاک، بهتر است که برای کاشت گیاه گودالی  منظوربه متق  ا ع

شته  ریشه ایجاد شود و در حد امکان از فشردگی خاک اطراف ریشه جلوگیری شود ستانیبهتتا ری  آ

شتد  ازحدبیشبتواند در خاک حرکت کند. در بسیاری از موارد، فشرده شدن  کتاهش ر خاک، باعث 

 
1 mycorrhiza 
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ضتعیف  درنهایتکه  شودمیمویرگی خاک  هایلولهو همچنین کاهش حرکت آب در  ریشه ستبب 

فتتن آن  بتین ر یتاه و از  گتودال شتودمیشدن گ فتر  نتابراین ح نتدازهبه. ب حتداقل  ٔ  ا شته و  متق ری ع

 خاک با استفاده از این فناوری امری ضروری است. کاریدست

 1آبداناستفاده از دستگاه  -4

بتدون  آبدان، شودمیدستگاهی که در فناوری گرواسیس استفاده  ستت  قتادر ا ستتگاه  یتن د است. ا

یتاه  بخارآبصرف انرژی، با چگالش  طتراف گ موجود در اتمسفر را به آب تبدیل نماید. دستگاه در ا

پت 15با  باریک. داخل مخزن تنها برای شودمیسبز شده است قرار داده  تازگیبهجوان که  تتر آب  ر لی

بتدان، بخش فوقانی دستگاه شودمی شتب  آ نتک  ترستریعدر  هتوا خ گتالش  شتودمیاز  عتث چ و با

یتتو  گرددمیموجود در هوا  بخارآب شتدهآب  درنها یته درون  تولید فتزایش آب اول بتدانستبب ا  آ

ستتگاه  توانمی آبدان. درون هر شودمی یتن د بترآورد  10یک یا دو نهال کاشت و چون عمر ا ستال 

یتن روش  10 توانمی آبدانشده است، بنابراین با استفاده از هر  ستتفاده از ا بتا ا لتذا  شتت،  گیاه را کا

 است. شدهدادهنشان  1 شماره در شکل آبدان. نمایی از شودمیهزینه کاشت بسیار کم 

 

 

 
1 waterbox 
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 و کاربرد آن در مناطق مختلف آبدانتصاویری از . 1 شماره شکل

 

قترار  آبدان ستت  یتردمیبه مدت یک سال بر روی نهالی که با شرایط فوق کاشته شده ا قتط و گ  ف

در  زیتآب ن تتریل 15حتدود  عالوه بر آن و شده ختهیر آن داخل آب تریل 15 کاشت زمان در باریک

 پتسازاین .شتود تأمین اهیخاک جهت کشت گ هیاولتا رطوبت  شودمی ختهینهال ر یپا موقع کاشت

پتس از  ماندهباقیبا نهال  آبدانبه مدت یک سال  بتود.  هتد  یتاز نخوا و در این مدت به هیچ آبیاری ن

ستتفاده  شدهبرداشتهاز روی نهال  آبدانیک سال نیز  یتد ا هتال جد شتت ن و  شتودمیو از آن برای کا

 . (2016)سایت گرواسیس، نیازی به آبیاری نخواهد داشت  ازاینپسنهال قبلی نیز 

کتته  گتتری  ستتتگاه دی قتتش  تتتوانمید قتتاً ن کتترد و دقی ستتتفاده  بتتدانا فتتا  آ نتتدمیرا ای ستتتگاه  ک بتتداند  آ

 هزینه اولیه کمتری دارد. آبدانو نسبت به  است بارمصرفیک

 1بارمصرفیک آبدان

 
1 growbox 
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صترفیکو  دهیتگرد دی( تولزیستمحیط)دوستدار  پذیر تجدیدو  یسامانه از مواد سلولز نای  بارم

قتط  یبرا یاست، ول آبدانمانند  کامالًعملکرد  ازنظر نکهیو ضمن ا است هتال ف کتار کیتن  اییستال 

ختاک  شدهپوسیده تدریجبه سال یکدارد و پس از   دیتخر یبترا هیتاول هیسترما. گترددمیو جذب 

بترا آبدانگروباکس کمتر از  ستان یبوده و  نتدکته  یک یتل دار ستتفاده از ا تما نتاور نیتبتا ا طترح  یف

نتد خر یمقطع زمان کیو در  بارهیکخود را  کاریدرخت صت شتتریستامانه ب نیتا دیتانجام ده  هیتو

هتم در  .گرددمی جتوی را  نتزوالت  ختود،  جعبه گرواسیس ضمن استفاده از  خیره آب موجود در 

طترات آب داخل مخز بته ق نش  خیره کرده و بر اساس قانون نقطه شبنم رطوبت هوای محیط را هم 

یتاه می حالدرعیننماید. تبدیل نموده و در خود  خیره می طتراف گ بته ا کته  ستتد مانع تبخیر آبی  فر

کتم  کهازآنجایی. کندمیقیم در زمان وزش باد عمل  عنوانبهشده و  نتدگی  در مناطق بیابانی مقدار بار

بترای ا یتاد  بندیشتبکهست و همچنین هزینه تأمین و انتقال آب  ستیار ز یتاری ب هتت آب شتدمیج ، با

 هزینه و نگهداری آن ضرورت دارد. ازنظر  کرشدهبنابراین بررسی روش 

 گودال را برای کاشتن نهال ایجاد کرد: توانمیبرای استفاده از این فناوری به دو صورت 

 ا استفاده از دست و نیروی کارگریحفر گودال ب -1

 .کندمیشت نهال تهیه با نیروی دست و با استفاده از بیل گودال را جهت کدر این روش کارگر  

 حفر گودال با دستگاه -2

ستتگاه  در. شتودمیبرای حفر گودال استفاده  خودکارتمام  کار نهالدستگاه در این روش از  یتن د ا

هتال  شتودمیکاشت  دارشیب گلدانی در انواع سطوح صاف و هاینهال، بوته و هانهالانواع  هتر ن و 

تتر از  کندمیکه فقط اپراتور نظارت  خودکار صورتبه گتودال  4و در کم قته  شتدهدقی ستپس  حفر و 

کتار طوربهو خاک اطراف آن نیز  شودمی دهی کودآبیاری و  یک نهال کاشت،  شتدهآوریجمع خود

ستب  .شودمینهال ریخته  هایریشهو روی  بتاغ و راحتیبتهاین دستگاه به دلیل حجم منا شتهر  در 
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نتده را گودال قهیدق 5 تا 3 زمان صرف با مته نیا، کندمیتردد  طتراف بته راآن  ختاک و ک نتده ا  پراک

 .کندمی

تتور یکیدرولیته توان از گیریبهره با خودکار کار نهال حتل هیتکل تراک نتی گتود مرا شتی ،ک  ،کودپا

کتار طوربه تواندمی را خاک آوریجمع و آبیاری نهال، کاشت جتام خود هتد ان ستتگاه. د شت د  و یکش

تته یدارا که است یتراکتور پشت یتت م لتف ستایزهای باقابل تترل و مخت  و ختاموش و چترخش کن

هتات تمام در حرکت تیقابلاین دستگاه  را دارد. مختلف هایسرعت در مته کردن روشن  را دارد ج

گتودال(دارد یآزاد درجه دو فقط موجود کن گود هایمدل در کهدرحالی)  راهیتک . این روش حفر 

 است. شدهدادهنشان  2 شماره . نمایی از دستگاه حفر گودال در شکلباشدمی نوآورانه حل

 

 

 
 دستگاه مکانیزه حفر گودال جهت کشت نهال. 2 شماره شکل

گتودال  زمانهم طوربهکه  وجود دارد برای حفر گودال دیگری همچنین دستگاه سته  حتل  در هر م

عتداد  زمانمدتدر  توانمیبنابراین با استفاده از این دستگاه  کندمیحفر  زمانهم صورتبهرا  کمی ت

 است. شدهدادهنشان  3 شماره در شکلگودال زیادی را حفر کرد. این دستگاه 
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 دستگاه مکانیزه حفر گودال جهت کشت نهال. 3شکل شماره 

 

 آبدانمحاسن و معایب 

 محاسن

شتشمناطق بیابانی به دلیل شرایط سخت آب و هوایی و پراکندگی نامناسب باران،  یتاهی  هایپو گ

شتند، نیاز خاص خود را  نتین دارند که نسبت به شرایط سخت محیطی مقاومت الزم را داشته با همچ

یتت  حتائز اهم نتاطق  شتدمیاستفاده از روش کاشت مناسب نهال در این م نتاوری. با ستتفاده از ف  بتا ا

کتاپیالری آبدانو دستگاه  گرواسیس ستتفاده از آب  ، ریشه نهال تا اعماق خاک نفو  کرده و قادر به ا

یت نوآوری ازنظراین فناوری جوایز متعددی  .باشدمیخاک  شتت گ فتت  اهو عملکرد موفق در کا دریا

نتهکرده است که  ستت. هایینمو شتده ا یتر آورده  تتاق  2018ستال  در از آن در ز نتد در ا شتور هل ک

ست کیبود که در طول  نوآورانه شرکت 100 جستجوی در یبازرگان شترکت گروا  عنوانبته سیسال 

 (.1زیجوا س،یگرواس تیشرکت انتخاب شد )سا نینوآورتر

 
1 Awards 
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تته در کته( 1یزندگ زیدر مسابقه )جوا یسگرواس شرکت پتا هیتاتحاد در ستبز هف ستل در ارو  بروک

ستتفاده از  که «2سبز هایبیابان» پروژه. شد دعوت شد برگزار نتاوردرختان با ا ست یف شتت سیگروا  هکا

 ،بتود شدهانجام 2017و  2016 هایسال در که یمیاقل هایپروژه نیبهتر از یکی عنوانبه د،شده بودن

 (.زیجوا س،یگرواس تی)سا شد انتخاب

 شتدهاشاره یکشاورز در آب ییکارا یروش برا نیبهتر عنوانبه سیگرواس یفناوربه  2015سال  در

 (.زیجوا س،یگرواس تی)سا است

یتن  هاینهالدرصد  90از کشورهای مختلف نشان داده است که  آمدهدستبهنتایج  کاشته شده با ا

بته  فارسخلیجفناوری در شرایط خشن محیطی در کشورهای حاشیه  ستال دوم  قتا از  شتمال آفری و 

نتد. اندماندهزنده  تنهانهبعد بدون آبیاری  ختوردار بود هتم بر لتوبی  شتد مط کته از ر شتورهای  بل در ک

طترح است و نتایج مطلوبی از  شدهاستفادهزیادی از این فناوری برای کاشت درخت  فتق  جترای مو ا

 است. شدهارائه شدهانجاماز تحقیقات  هایینمونهکه در زیر  اندکردهارائه 

ست یفناور از استفاده با 2012 سالدر  تیکو کشور قتدام سیگروا شتت  ا ختت  10بته کا عتدد در

ختت 10 نیانشان داد که  جیطول دوره رشد، نتا در. کرد 3ایآکاس  خوبیبته شتاداب هتایبرگ بتا در

بتاالتر یکیمناطق است و  ترینگرماز  یکی تنهانه تی. کواندکرده رشد جته نیاز  مت در را  نیتتابش ز

ستت.  ترطتوالنی زیتآن ن یقرار دارد، روزها انهیدر شمال خاورم نکهیا لیدارد بلکه به دل ، حتالبااینا

نتد.  دایپ یمشکل وجههیچبه آبدان، کنندهخنک ریتأث لیدل هدرختان ب شتور در  طیشترا نیتا درنکرد ک

شتد  کاشته شده اهانیگ ،تیکو طتول دوره ر فتتیآب در تتریل 75در  نتد.  ا نتاورکرد ست یف  سیگروا

شتور کو یقسمت جنوب در. کندمی خود موردنیاز آب افتنی و قیعم رشد به مجبور را هاریشه  تیتک

 
1 LIFE AWARDS 
2 The Green Deserts 
3 Acacia farnesiana 
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 در تیتکو کشور از منطقه نیا شد، هکاشت زین 1درخت کهور سیگرواس یبا استفاده از فناور نیهمچن

جته 50 از شیبت تتا حرارت درجه و درصد 35 حدود رطوبت ندارد، یبارندگ چیه تابستان طول  در

نتده و  بودندکاشته شده  یفناور نیکه با ا یدرختان تمام. یابدمی شیافزا گرادسانتی نتده ما  ترستریعز

بتدان از رو شتتن آ نتد. در هتاآن یاز حد انتظار رشد کردند و پس از بردا نتده ماند تتان ز متام درخ ، ت

ختت در  یآب چیه 2013تابستان  شتت در پتروژه کا ستتند ) به درختان داده نشد، اما درختان شکوفا ه

 (.2013 ،سیگرواس تیسا ت،یکو یصحرا

شتاورزان تحق جادیا یبرا یطیسخت مح طیدر شرا 2011در سال  اکوادور کشور در متد ک  یقتیدرآ

شتان داد انجام شد هاسبزیکشت  یبرا سیگرواس یاز فناور مورداستفادهدر  شتان ن یتق ای ، نتایج تحق

کتاهش  صترف آب را  یتادی م یتزان ز هتدمیکه استفاده از فناوری گرواسیس به م شتت  د پتروژه کا (

ستیس گرواسیس، با استفاده از فناوری اکوادوردر کشور  ایگلخانهدر شرایط  هاسبزی ، ستایت گروا

2011). 

ختت کاشت یبرا یقیتحق 2018 سال در کیمکز کشور در ستتفاده بتا در نتاور از ا ست یف  سیگروا

متا و شتودمی جادیا ایماسه هایطوفان موردمطالعه منطقه در. شد انجام ستتان در هتوا ید  60 تتا تاب

تترمیلی 50 حدود ساالنه یبارندگ زانیم نیهمچن ،یابدمی شیافزا گرادسانتی درجه ستت م  نیتا در. ا

شتد.  تتریل 18هر درخت  یو برا استفاده آبدان برای کاشت درخت از قیتحق ستتفاده   طتول درآب ا

ظتت  لیتدل بتهکاشته شده  اهیشدند اما گ دهیاز شن پوش هاآبدان یشن طوفان لیدل به رشد دوره محاف

نتدبه رشد خود ادامه  وستهیتوسط آبدان کمتر دچار صدمه شده و پ شتت پتروژه) داد  در ختتدر کا

نت .(2018 س،یگرواس تیسا ک،یمکز در سخت طیشرا متک یبترا کیتدر مکز نیهمچ  کیت بته ک

فتل خربزه، مانند یاهیگ مختلف هایگونهانواع  ،ییخانواده روستا جته ستبز، فل ختت و فرنگیگو  در

 .(2018 س،یگرواس سایتوب) با استفاده از آبدان کاشته شد مویل

 
1 Prosopis cineraria 
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بته  یدرختان بوم س،یگرواس یفناور از استفاده با زین مراکش کشور در  بتوط  بتانیبمر  1نصتحارا ا

ستتفاده بتا یطتیمح ستخت طیشرا در اهانیگ کهنتایج نشان داد  شد، اشتهک نتاور نیتا از ا شتد  یف ر

شتامل:  در این صحرا کشت یکه برا یبوم اهانیگ ازجملهداشتند.  توجهیقابل شتد  ختتاستفاده   در

بتود دهندهنشان جیکه نتا بود 4ایآکاس و 3نخل ،2گز تتان در  رشد خوب درختان  شتت درخ پتروژه کا (

 (.2014 س،یگرواس تی، سادر کشور مراکش صحاران ابانیب

 به موارد زیر اشاره کرد: توانمی آبدانمزایای  ازجمله،  کرشدهبا توجه به موارد 

 .کندمی در زمان وزش باد عمل محافظ عنوانبه -

 .کندمیفراهم  هیخنک و سا طینهال مح یدر شب به نهال گرما داده و در روز برا -

کترده و  رهیترا هم داخل مخزنش  خ ینزوالت جو ،آب موجود در خود رهیضمن استفاده از  خ -

 رهیتنموده و در خود  خ لتبدی ت آببه قطرا نیزرا  طیمح یبر اساس قانون نقطه شبنم رطوبت هوا

 .نمایدمی

 .کندمینفو  کرده، جلوگیری  اهیگ ریشه که به اطراف یآب ریتبخ از -

 برای کاشت نهال در مناطق بیابانی آبدانمربوط به  ینههزررسی ب

تت هایگونهاز  بایستی زداییبیابان هایطرحبرای ایجاد  تتهو  یدرخ جتود در  ایبو قتهمو و  هتر منط

بترای  دست بهاستفاده کرد تا بهترین نتیجه از اجرای طرح  وهواآباقلیم و  ازنظرمناطق مشابه  یتد.  آ

کته  هایفاصله توانمیکشت درختان مناطق بیابانی  فتت  کشت متفاوتی برای این درختان در نظر گر

شتت  هایهزینه ازنظر صتله ک بته فا اجرایی در واحد سطح متفاوت خواهد بود. در هر طرح با توجه 

تتار و تعداد درخت  توانمی موردنظر هتر هک مته دردر  عتداد  ادا بتدانت یتاز هایآ تتار را  موردن در هک

 
1 Saharan Desert 
2 Tamarisk 
3 palm 
4 Acasia 
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ختت در  شتود، گرفتهمتر در نظر  8×5اگر فاصله کشت درختان  منالعنوانبهمحاسبه کرد.  عتداد در ت

کته از  آبدان. با توجه به قیمت نیاز است آبدان 250که در هکتار به  آیدمی دست بهعدد  250هکتار 

 منظوربتههزینه در هکتار را محاسبه کرد.  توانمی آیدمی دست بهاین دستگاه  تولیدکننده هایشرکت

یتادی  هایآبدانبهتر است که تعداد  هاهزینهدر  جوییصرفه متانهم طوربتهز تتا  ز شتود  یتداری  خر

بتدان هر قیمت ،رانیادر  1آبدان سازنده شرکت از پرسش باهزینه اولیه کاهش یابد.  تتا  70حتدود  آ

ستفارش  .باشدمیهزار تومان  200تولید خارج  آبداننمونه  .باشدمیهزار تومان  100 عتداد  هر چه ت

بترای ایمنطقهبنابراین هر چه مساحت  ،شودمیبیشتر شود قیمت کمتر  آبدان در  کتاریدرخت کته 

هتت  .شودمیکمتری برای خرید تجهیزات صرف  اولیه هزینهباشد  تربزرگ شودمینظر گرفته  بته ج

ختل  آبداندر کشور، بهتر است که از  شدهساختهکمک به رونق تولید و استفاده از وسایل  ساخت دا

 .باشدمیخارجی  آبداناز  ترصرفهبهاقتصادی نیز  ازنظرکه شود کشور استفاده 

ستت،  آبدانعدد  250برای یک هکتار زمین که به  آبدانبا توجه به هزینه  یتاز ا هتال ن برای کشت ن

صتد و ونیتلیم هفدهبرابر  ،تومان هزار هفتاد آبدانبا اعمال قیمت هر عدد  آبدان تهیههزینه   هتزار پان

بتدانهر  کهاین، بنابراین با توجه به آیدمی دست به تومان نته  10 متدت بته آ کتارایی دارد، هزی ستال 

جتاه و صتدهفت و میلیونیکدر هر هکتار برابر  آبدان متان هزارپن ستت بته تو یتدمی د ظترکته  آ  ازن

یتاری  هرگونهاز طراحی و اجرای  ترصرفهبهاقتصادی بسیار  شتدمیسیستم آب گتر از ، با تته ا نتهالب  نمو

طترح  هایهزینههزار تومان،  200 آبدانتولید خارج استفاده شود با توجه به قیمت هر  آبدان اجرایی 

ستتفاده از  لتذا ا بتدانخیلی بیشتر خواهد شد.  ختل  آ یتد دا صتورتیتول بتولی  کهدر بتل ق یتت قا از کیف

 .باشدمیخارجی  نمونهاز  ترصرفهبهبرخوردار باشد بسیار 

 
 سپهر باختر یفناورستیزشرکت  1
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یتزان این است  آبدانمزیت استفاده از   که اجرای این روش برای کاشت نهال بسیار آسان بوده و م

هتدمیدیگر به میزان زیادی کاهش  هایروشآب مصرفی را نیز نسبت به  ظتر  .د ستتی در ن تته بای الب

جتود دارد.  چراکهداشت که استفاده از این دستگاه نیاز به محافظت دارد  ستتگاه و امکان سرقت این د

ظتامی بنابراین با توجه به امنیت  متاکن ن هتال در ا شتت ن بترای ک مناطق نظامی، استفاده از این دستگاه 

 .رسدمی نظربه هاگزینهیکی از بهترین 

نتاطق  آبدان، استفاده از فناوری گرواسیس و آمدهدستبهبا توجه به نتایج  یتاه در م شتت گ بترای ک

جتایی  آبدانمهم در استفاده از  نکته .باشدمیبسیار مناسب بیابانی  این است که این وسیله قابلیت جاب

نتدارد،  هایروشدر  کهدرحالیاز یک منطقه به منطقه دیگر را دارد،  جتود  دیگر آبیاری این امکان و

مته  تترمهمو  بسیار آسان است و نیاز به مهارت خاصی ندارد آبدانو نصب  اندازیراههمچنین  از ه

تته. شتودمی جوییصرفهبه میزان زیادی اینکه در مصرف آب   هتایطرح طورکلیبته کتهایندوم  نک

تته هاییروشرا به دنبال دارد و با توجه به  هاییهزینه زداییبیابان ظتر گرف نته شتودمی که در ن  هاهزی

ضتروری باشدمیمتفاوت  شتد،  شتته با نته را دا تترین هزی کته کم ، بنابراین استفاده از روش و طرحی 

جتود داردزداییبیابان هایطرحاست. در رابطه با منافع  بتل کته ، منافعی و ستت و  گتذاریقیمت قا نی

بتارکتاهش  زداییبیاباناثرات  ترینمهماز  منالعنوانبه، شودمیکیفی بیان  صورتبه شتدمی گردوغ  با

ضتی  دهدمیآلودگی هوا را کاهش  که هم لتوگیری  هتابیماریو هم از انتقال بع گتر ج نتاطق دی بته م

نتاطق  زداییبیابان، اثر مهم دیگر کندمی بته م قته  ستاکنین منط هتاجرت  لتوگیری از م در یک منطقه، ج

شتده؛ موارد کندمیکه از عواقب و پیامدهای سوء مهاجرت جلوگیری  باشدمی رهیغ شهری و بتا   کر

ستتند و  استفادهقابلبسیار مهم هستند اما  کهاین صتادی نی یتابی اقت فتی  صتورتبهدر محاسبات ارز کی

 .شودمیبرای کشت گیاه در مناطق بیابانی توصیه  آبدان. بنابراین استفاده از سامانه شوندمیبیان 
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 معایب

ظتت  آبداناستفاده از  نتد محاف هتتازآنبرای کاشت نهال نیازم سترقت  ج لتوگیری از  شتدمیج ، با

 .(آن یخارج نمونه ویژهبه) زیاد خواهد بود آبدانبرای خرید  اولیه هزینههمچنین 

 گیرییجهنت

شتت یبترا آبدان دستگاه از استفاده و سیگرواس یفناور لته یاریتآب روش از اه،یتگ کا  یبترا ایفتی

ستت،  تأمین ختل آب کتهنحویبهرطوبت خاک بهره گرفته ا ختزن دا بتدان م ستتفاده بتا آ  یرویتن از ا

ختل آب و شتهیر اطراف طیمح خاک نیب کیماتر لیپتانس ختزن، دا ختزن ا آب تیهتدا ستبب م  زم

شتت گ ی. استفاده از آبدان براشودمی اهیگ شهیر طیمح به لهیفت قیطر فت از اه،یتکا  جتادیا ستبب یطر

نتک  شودمی شهیمنطقه ر یباال خاک سطح در هیسا نتدنکه سبب خ لتوگ هیتناح نیتا ما از  یریو ج

طتراف در هترز علف رشد امکان گرید طرف از و شودمیقسمت از خاک  نیرطوبت ا ریتبخ  اهیتگ ا

 روش نیتا از استفاده با نیهمچن. رسدمی اهیگ مصرف به فقط یکاربرد آب نیبنابرا ،بردمی نیب از را

 نیتا گترید طترف. از ردیتقترار گ اهیتگ اریتدر اخت تدریجبهداخل مخزن حل کرد تا  زیکود ن توانمی

ختزن کتردن پتر و آبدان نصب از پس که است شدهطراحی یطور یفناور ستتفاده بتا آن م  آب، از ا

روش  نیتا درلذا  ،دهدمی قرار آن اریاخت در اهیگ ازین اندازهبه را آب و کرده عمل خودکار صورتبه

قت ریتآب )شامل تلفات تبخ تلفات فتو  عم نتابرا ،شتودمی حتذف( یو ن  در جوییصترفه ستبب نیب

تتر حالی در نی. اشودمی آب مصرف ستتفاده از به کته ا  صتورتبه کته یاریتآب هتایروش نیاست 

ظتر بته و دارد وجود آب تلفات همچنان شودمی انجام معمول ستدمی ن  نیگزیجتا روش نیتا کته ر

شتدمی یاریتآب هتایروش گترید یبرا یمناسب کته ،با طتول  نیتدر ا هتاآن بترخالف چرا روش در 

 ،شتودمی حتذف روش نیا در زین آب پمپاژ هزینه و ستین یکارگر یروینبه  ازین یاریآب زمانمدت

 روش نیتا از استفاده که رسدمی. به نظر شودمی آبدان دیخر هزینهشامل  شتریروش ب نیا نهیهز لذا

ستتفاده یبترا یمناسب حلراه میهست مواجه آب منابع تیمحدود با که یمناطق در اهیگ کاشت جهت  ا
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لتذا  دهدمی کاهش را اهیگ به وارده تنش امکان روش نیا از استفاده نیو همچن باشدمی آباز  نهیبه

 لیتدال بتر بنا .یابدمی شیافزا گرید هایروشروش نسبت به  نیبا استفاده از ا اهیگ مانیزندهدرصد 

 تتوانمیروش  نیهستند، از ا یابانیب مناطق در هاپادگان از یادیز تعداد کهاین به توجه باو   کرشده

نتاطق نیدر ا یاهیپوشش گ جادیا و درخت کاشت یبرا ستتفاده م جته بتا. کترد ا ستی بته تو  هایبرر

نتاور از استفاده هایهزینه که آیدمی دست به جهینت نیا گرفته صورت ست یف شتامل  شتتریب سیگروا

بتت  یبترا هاییهزینه است ممکن نیهمچن. باشدمی آبدان دیخر یبرا هیاول هایهزینه  منظوربتهمراق

ظتام نیلذا استفاده از ا .باشد داشته ازین آبداناز سرقت  یریجلوگ متاکن ن از  هتاپادگانو  یروش در ا

 یستو از و شتودمی یاریتآب به مربوط هایهزینهو کاهش  آب مصرف در جوییصرفه سبب یطرف

 .ندارد وجود هاآن سرقت امکان یتیامن -ینظام اماکن داخل در گرفتن قرار لیدل به گرید

 پیشنهاد

ستتفاده اشودمیآب  بهینهبا توجه به اینکه استفاده از فناوری گرواسیس سبب مصرف  یتن ، لذا ا ز ا

متؤ عنوانبهفناوری  ستتفاده در راهکاری  هتت ا بتان هتایطرحثر ج صتیه  زداییبیا نتین شتودتو . همچ

جتاد و اماکن نظامی برای کاشت درخت و  هاپادگانبرای کاربرد در  فناوریاستفاده از این  ضتای ای ف

 .شودمیسبز توصیه 
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