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بررسي اهکاى استقرار چشن اًذاز سبس بر رٍي بام ساختواى با اٍلَيت هاًذگاري گياُ،  

 پايذاري سازُ ٍ حفظ اًرشي در ساختواى

 
 2علي هحبَب خواهي، *1هحوذ هحوذ زادُ دٍگاِّ

 ػضَ ّیات ػلوی داًطگاُ آساد اسالهی ٍاحذ رٍدتار -1

 ی الّیزاىػضَ ّیات ػلوی ایستگاُ تحقیقات گل ٍ گیاّاى سیٌت -2

 mohammad32ir@yahoo.com 
 

 

 چکيذُ 

تسیاری را تز سیست رَاهغ اًساًی  راًثی احزات، ارائِ فضای سثش کافیّای هتزاکن تذٍى احذاث ساختواى

 ایي تز تاضذ.ّای تام سثش قاتل پیطگیزی هیاس ایي هؼضالت تا استقزار سیستن کِ تخطی گزدد،هیهَرة 

 هاِّ 5 دٍرُ یک سهیٌی در تادام پیلِ کوپَست درغذ100ٍ  75، 25،50غفز ، ّایًسثت کارتزد احز اساس

% کوپَست پیلِ 75 گزفت. ًتایذ ًطاى داد کِ کارتزد قزار آسهَى هَرد تام رٍی تز تٌفطِ گیاُ استقزار تزای

 کِ داد طاىً تحقیق تیطتزیي تاحیز را تز فاکتَرّای رضذ گیاُ تٌفطِ داضتِ اًذ. ًتایذ تادام سهیٌی خاک سراػی

 سثش تام رٍی تٌفطِ گیاُ ًگْذاری رْت سراػی، خاک تزای سهیٌی تادام پیلِ کوپَست% 75 تا کطت تستز

 ٍ َّایی اًذام خطک ٍ تز ٍسى ارتفاع، گل، تؼذاد هاًٌذ تزرسی، هَرد رضذ تاػج تْثَد فاکتَرّای ٍ تَدُ هٌاسة

پیلِ تادام سهیٌی + خاک سراػی تار ٍارد تز سقف % کوپَست 75 کارتزد ًتایذ ًطاى داد کِ ضذ. خطک ٍ تز ٍسى

ّای ًَساًات دهای دادُ .دّذ، کِ اس ًظز پایذاری ساسُ تسیار قاتل تَرِ استدرغذ کاّص هی 60را تِ هقذار 

سیز تستز کطت ٍ سطح تام تذٍى تستز ًطاى دادُ کِ استقزار تستز تَاًستِ ًَساًات دهایی تیي حذاقل ٍ 

 دّذ.حذاکخز دها را کاّص 

 

 دها ًَساًات، ساسُ پایذاریتام سثش، کوپَست،  كليذي: ّايٍاشُ

 

 هقذهِ  

فضای سثش در رَاهغ ضْزی ضْز ّای تشرگ ها حذاقل  تَدُ ٍ تا تَرِ تِ ایٌکِ تکٌَلَصی تام سثش کٌذ تکار گیزی در ایزاى، 

کِ در ایي راستا  سثش در ایزاى افشایص یاتذ.تِ هزدم  ضثیِ ساسی سیستن ّای تام تیطتز  رساًی اطالعالسم است کِ تا  است،

داخلی ػالٍُ تز تاسیاتی تخطی اس ضایؼات آلی کارتزی هطخػی ًذارًذ، تِ  ءتزرسی اهکاى استفادُ اس هَاد کوپَستی تا هٌطا

تقزیثا  یذ.ػٌَاى یک ًْادُ ارساى قیوت هی تَاًذ تز گستزش هؼواری ارگاًیک تا استقزار تِ ضکل تام سثش در ساسُ ّا کوک ًوا

تا سطَح ضْزی پَضیذُ ضذُ  (1،2005ضیثز) سِ درغذ اس سطح سهیي هطاتق تا پزٍصُ رْاًی ًقطِ تزداری رٍستایی ضْزی

در  است، در ػیي حال پٌزاُ درغذ روؼیت رْاى را ًیش در ایي سطح سًذگی هی کٌٌذ کِ روؼیت قاتل تَرْی هی تاضذ.

 ٍ کَد ٍ کوپَست ستالِ خاًگی هیطیگاى پیت ضي،اس  تزکیثیتِ ّوزاُ  2سٌگ حزین ضذُهطالؼِ ای اس تستز ّای حاٍی 

 %100تستزّای کطت حاٍی  در ًتایذ ًطاى داد کِ گیاّاى رضذ کزدُ کٌِْ تزای کطت گل ًاس در تام سثش استفادُ ضذ. هزغی

                                                           
1
 Schirber  

2
 heat expanded slate 
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پیچیذُ تَدُ ٍ در  م سثشتا طزاحی سهیٌِ درتکٌَلَصی  داضتٌذ. هطالؼِ سال اٍل 2 طَل در حذاقل رضذ را سٌگ حزین ضذُ،

 گًَِتزکیة سًذُ )ٍ  (ریطِ هاًغ طزاحی ٍ سّکطی الیِ تزکیة، ٍ ٍسى تستز،ػوق غیز سًذُ )ػَاهل  اس تسیاری تزگیزًذُ

گتز )ادػا ضذُ تام ّای سثشتزای  کِ تیزًٍی ٍ درًٍی هشایایتا تَرِ تِ  .هی تاضذ آب ٍ در دستزس تَدى، تستز، ضیوی گیاّی

ٍ داضتِ  فٌاٍری رذیذ توایل تِ ػولکزد، هکاًیسن ّای اس هحذٍد درک تِ رغن ساختواى ّا غاحثاى طزاحاى ٍ ،(2006، 1رٍٍٍ 

در  پایذار یک رٍش ػٌَاى تِ طَر رٍس افشٍى تِ تام ّای سثش .هی ضَد آًْا گستزدُ تز تالقَُ در هَرد هشایای سزدرگویتٌاتزایي 

 آب ٍ َّایی ضزایط خاظ یا تزای دستیاتی تِ تَاتغ اغلة سقف طزاحی تِ تَرِ تذٍى ٍ ساختواى تِ حثت رسیذُ طزاحی

تام ّای ی هشایای ساختواًی ٍ هحیط سیست اگز چِ .(2008،  2سیوًَش ٍ ّوکاراى) هَرد استفادُ قزار هی گیزد هٌطقِ خاظ

ٍلی  3(2006، رٍٍ :گتز ٍ 2005: لی ٍ هیٌَر،  2002کَّلز ٍ ّوکاراى، ) چٌذیي کطَر هستٌذ ضذ در هٌاطق هؼتذل سثش

  .ضذُ است گزفتًِادیذُ  تا حذٍدی دیگز ّای در اکَسیستن هطاتِ در هَرد هشایای تفحع ٍتحقیق 

یي آسهایص در دٍ هزحلِ اًزام گزفتِ کِ هزحلِ اٍل آى تَلیذ کوپَستت ٍ هزحلتِ دٍم استتقزار گیتاُ در تزکیثتات حاغتل اس       ا

ضْزستتاى   کٌتی ٍاقتغ در  کارخاًِ تتادام پَستت   اس ًیاس ِ تادام سهیٌی هَردرایگشیٌی کوپَست در تستزّای کطت تَد.اتتذا پیل

ِ  سهیٌی درپیلِ تادام گیاّاى سیٌتی ضْزستاى الّیزاى هٌتقل ضذ. تِ ایستگاُ تحقیقات گل ٍ آستاًِ اضزفیِ تْیِ ضذُ ٍ -رؼثت

ّا تَد ریختتِ  فؼالیت هیکزٍارگاًیسن ٍ دارای هٌافذی تزای هْیا ًوَدى ضزایط َّاسیهتز هکؼة کِ  1×1×1اتؼاد  ّای چَتی تا

هاُ کوپَست هَرد ًیاس آهادُ ضذ. تِ هٌظَر تزرسی تاحیز کوپَست پیلِ تادام سهیٌتی در   چْار َّادّی، ٍ ضذ ٍ تا کٌتزل دهایی

 ،25فز، تستز در پٌذ ستطح، غت  احز رایگشیٌی تکزار  چْاردر  رایگشیٌی تا خاک سراػی ٍ پیت در طی تا طزح پایِ کاهالً تػادفی

در خاک سراػی هتَرد تزرستی قتزار گزفتت. کتِ پتر اس پزکتزدى  تزٍ  تتِ           درغذ کوپَست پیلِ تادام سهیٌی 100ٍ 75، 50

 ساًتی هتزهزتغ تا تزکیثات تستز کطت، ًطاّای تٌفطِ در ّز گلذاى کاضتِ ضذ.  40×40×40اتؼاد

ص سقف راگذاری ضذُ ٍ دهای حذاکخز ٍ حذاقل در رْت اًذاسُ گیزی دها، دهاسٌذ حذاکخز ٍ حذاقل سیز گلذاى ٍ داخل پَض

 ّز دُ رٍس اس اتتذا تا اًتْای دٍرُ استقزار تستز اًذاسُ گیزی ضذ.

دررِ  105زن هطخع کِ تحول دهای ٍ اس  زٍ  تا ح (1996) رْت تؼییي خػَغیات فیشیکی هَاد تستزی اس رٍش فًَتٌَ

، هقادیز رزم 6تا  2ٍ اس قزار دادى دادُ ّای حاغل در هؼادالت ساػت در آٍى( را داضت استفادُ ضذُ 48تِ هذت حذاقل )

 هخػَظ  اّزی، رزم هخػَظ حقیقی، تخلخل کل، درغذ حزوی َّا ٍ  زفیت گلذاًی تستزّا هحاسثِ ضذ.

 

 ًتايج 

 خصَصيات فيسيکَشيويايي بسترّاي كشت 
ایص ًطاى هی دّذ کِ کوپَست پیلِ تادام ( هَرد استفادُ در آسه1ًتایذ خػَغیات فیشیکَضیویایی هَاد تستزی )رذٍل 

سهیٌی اس ًظز تسیاری اس ػٌاغز غذایی اًذاسُ گیزی ضذُ در ضزایط تْتزی ًسثت تِ خاک قزار داضتِ ٍ هی تَاًذ تِ ػٌَاى یک 

زای ًیش در ضزایط هٌاسثی تَدُ ٍ هحذٍدیتی ت EC ٍpH هٌثغ تغذیِ ای در طَل دٍرُ رضذ گیاُ لحاظ گزدد ٍ ایي هادُ اس ًظز

 تستزّای کطت ایزاد ًوی ًوایذ.

 

 

 

 

                                                           
1 Getter and Rowe,  
2 Simmons, et al,  
3 Kohler, et al. ; Liu and Minor ; Getter and Rowe 
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 خػَغیات فیشیکَضیویایی هَاد اغلی هَرد استفادُ در تزکیثات تستزکطت تام سثش (:1)رذٍل

 ًیتزٍصى تزکیة تستز

)%( 

 فسفز

)%( 

 پتاسین

)%( 

 کلسین

)%( 

کزتي 

)%(آلی  

ًسثت کزتي 

 تِ ًیتزٍصى

 pH EC تافت
(dS/m) 

003/0 خاک سراػی  60/1  75/63  0/8  05/0  66/16 20/8 لَم ضٌی   127/0  

43/2  کوپَست پیلِ تادام سهیٌی  13/552  46/1135  6/33  86/28  87/11  - 08/6  57/1  

 * رذٍل تزشیِ ػٌاغز در تستزّای حاٍی خاک سراػی تِ رٍش خاکی ٍ تستزّای تذٍى خاک تِ رٍش گیاُ اًذاسُ گیزُ ضذُ است.

 

 فاكتَرّاي هَرد بررسي در گياُ
ی رضذ گیاُ اس رولِ ارتفاع، تؼذاد گل، ٍسى تز ٍ خطک اًذام َّایی، ٍسى تز ٍ خطک ریطِ هَرد تزرسی قزار تزخی فاکتَرّا

 گزفت.

 

 تعذاد گل
( ًطاى 2رذٍل ًظز تِ هؼٌی دار ضذى احز هتقاتل ًَع تستز ٍ سطَح کوپَست پیلِ تادام سهیٌی تز تؼذاد گل، هقایسِ هیاًگیي )

کوپَست تزای خاک سراػی تیطتزیي تؼذاد گل را ایزاد ًوَدُ است، ٍلی رایگشیٌی سطَح % 75دادُ کِ رایگشیٌی رایگشیٌی 

 تاالتز کوپَست در هقایسِ تا ضاّذ تؼذاد گل را کاّص داد.

 

 ارتفاع گياُ
( ًطاى  2رذٍل تا تَرِ تِ هؼٌی دار ضذى احز هتقاتل ًَع تستز ٍ سطَح کوپَست پیلِ تادام سهیٌی تز ارتفاع، هقایسِ هیاًگیي)

 %کوپَست تزای خاک سراػی تیطتزیي ارتفاع را ایزاد ًوَدُ است.75دادُ کِ رایگشیٌی 

 

 ٍزى تر اًذام َّايي
ًظز تِ هؼٌی دار ضذى احز هتقاتل ًَع تستز ٍ سطَح کوپَست پیلِ تادام سهیٌی تز ٍسى تز اًذام َّایی گیاُ ، هقایسِ هیاًگیي 

 وپَست تزای خاک سراػی تیطتزیي ٍسى تز اًذام َّایی را ایزاد ًوَدُ است.% ک75( ًطاى دادُ کِ رایگشیٌی  2رذٍل )

 

 ٍزى خشک اًذام َّايي
تا تَرِ تِ هؼٌی دار ضذى احز هتقاتل ًَع تستز ٍ سطَح کوپَست پیلِ تادام سهیٌی  تز ٍسى خطک اًذام َّایی، هقایسِ 

اػی تیطتزیي ٍسى خطک اًذام َّایی را ایزاد ًوَدُ %کوپَست تزای خاک سر75( ًطاى دادُ کِ رایگشیٌی 2رذٍل ) هیاًگیي

 است.

 ٍزى تر ريشِ
رذٍل گیاُ، هقایسِ هیاًگیي ) ًظز تِ هؼٌی دار ضذى احز هتقاتل ًَع تستز ٍ سطَح کوپَست پیلِ تادام سهیٌی تز ٍسى تز ریطِ

 ت.را ایزاد ًوَدُ اس %کوپَست تزای خاک سراػی تیطتزیي ٍسى تز ریط75ِ( ًطاى دادُ کِ  2

 

 ٍزى خشک ريشِ
دار ضذى احز هتقاتل ًَع تستز ٍ سطَح کوپَست پیلِ تادام سهیٌی تز ٍسى خطک ریطِ، هقایسِ تا تَرِ تِ هؼٌی

 % کوپَست تزای خاک سراػی تیطتزیي ٍسى خطک ریطِ را ایزاد ًوَدُ است.75( ًطاى دادُ کِ رایگشیٌی 2رذٍل هیاًگیي)
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 LSDرضذ گیاُ تِ رٍش هقایسِ هیاًگیي فاکتَرّای (: 2)رذٍل 

 درصذ كوپَست
 ارتفاع

 )ساًتی هتز(
 تؼذاد گل

 

ٍسى تزاًذام 

 َّایی

 )گزم(

ٍسى خطک اًذام 

 َّایی

 )گزم(

ٍسى تز 

 ریطِ

 )گزم(

ٍسى خطک 

 ریطِ

 )گزم(

0% 16/14  e 00/19  bc 93/19  bc 91/3  a 81/3  b 59/0  b 

25% 17/16  be 00/19  bc 71/23  bc 56/4  cd 24/5  ab 74/0  ab 

50% 58/14  de 67/16  c 74/19  bc 85/3  ed 85/3  b 78/0  ab 

75% 44/18  ab 67/21  ab 22/28  ab 95/6  b 00/7  a 02/1  a 

100% 83/16  bd 33/21  c 64/18  c 81/3  d 81/4  ab 79/0  ab 

 

 بار ٍاردُ بر سطح بام 
یٌی سطَح کوپَست پیلِ تادام سهیٌی ( هی دّذ کِ افشایص رایگش3ًتایذ حاغل اس اًذاسُ گیزی خػَغیات فیشیکی )رذٍل 

% کوپَست پیلِ تادام 75در تستز خاک سراػی، تار ٍارد تز سطح تام را کاّص دادُ ٍ تا تَرِ تِ هٌاسة تَدى ًسثت رایگشیٌی

g/cmسهیٌی )
g/cm( تِ رای خاک سراػی) 55/0 3

  درغذ کاّص هی یاتذ. 60(، تار ٍاردُ تِ سقف را تِ تزتیة 34/1 3

 
 ّای کطت هَرد استفادُ در تام سثشخػَغیات فیشیکی تستز (:3)رذٍل

تخلخل تَْيِ 

 اي

(%) 

ظرفيت ًگْذاري 

 آب

 (%) 

تخلخل 

 كل

(%) 

جرم هخصَص 

 حقيقي

(g/cm
3) 

جرم هخصَص 

 ظاّري

 (g/cm
3) 

درصذ 

 كوپَست 

00/4 40/39 40/43 37/2 34/1 0% 

50/5 00/39 50/44 11/2 17/1 25% 

50/16 40/28 90/44 56/1 86/0 50% 

50/27 40/33 90/60 41/1 55/0 75% 

90/68 70/11 60/86 75/0 10/0 100% 

 

 بسترّاظرفيت ًگْذاري آب 
کاّص یافتِ ٍ تِ دلیل افشایص درغذ خلل ٍ هخػَظ  اّزی ( در تستز رزم 3تا افشایص درغذ رایگشیٌی کوپَست)رذٍل 

درغذ  100کِ تاحیز آى تز رضذ گیاُ در سطَح تاالتز تخػَظ  فزد،  زفیت ًگْذاری آب ًیش کاّص هی یاتذ کِ تٌظز هی رسذ

  تزٍس ًوَدُ است.

 

 ًَساًات دهايي در بام  
( 1حذاکخز ٍ حذاقل تغییزات دهایی تذست آهذُ اس استقزار گیاُ تٌفطِ در تستز کطت حاٍی کوپَست پیلِ تادام سهیٌی )ضکل

در سیز پَضص گیاّی سقف در هقایسِ تا سقف تذٍى پَضص تَدُ در تام، ًطاى دٌّذُ کاّص اختال  دهای حذاکخز ٍ حذاقل 

هی  هحیطی ساختواى ّا سیست هخزب تأحیزات در کاّص تلفات اًزصی اس سقف ٍ کاّصاست کِ هی تَاًذ ٍ ػاهل هْوی 

 تاضذ. 
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 ( : تغییزات دهایی حاغل اس استقزار پَضص گیاّی در سیستن تام سثش1ضکل)

 

% کوپَست پیلِ تادام سهیٌی تزای خاک سراػی }کوپَست پیلِ 75کِ تستز کطت ّای تا رایگشیٌی ًتایذ تحقیق ًطاى دادُ 

({ تستزّای هٌاسة رْت ًگْذاری گیاُ در کطت رٍی تام سثش تَدُ ٍ تاػج 1+3تادام سهیٌی+ خاک سراػی)ًسثت حزوی 

ذام َّایی ٍ ٍسى تز ٍ خطک ریطِ ضذُ است. تْثَد فاکتَرّای رضذ هَرد تزرسی اس رولِ تؼذادگل، ارتفاع، ٍسى تز ٍ خطک اً

آلی  هَاد ٪40تِ تیص اس گیاُ  ٍ رضذ تزای سًذُ هاًذى ًطاى داد کِکِ  هطالؼات اًزام ضذُ در هیطیگاى ًتایذ ًتایذ حاغل تا

ست پیلِ % کوپ75َتار ٍارد تز سقف در ًتیزِ رایگشیٌی (. 2006در تستز کطت ًیاس هی تاضذ ّوخَاًی دارد )رٍٍ ٍ ّوکاراى، 

درغذ کاّص یافتِ کِ در تستز حاٍی خاک سراػی قاتل تَرِ هی تاضذ. دادُ ّای  60تادام سهیٌی تزای خاک سراػی تتزتیة 

ًَساًات دهای سیز تستز کطت ٍ سطح تام تذٍى تستز ًطاى دادُ کِ استقزار تستز هی تَاًذ ًَساًات تیي حذاقل ٍ حذ اکخز دها 

ذ تا حذ سیادی تز دررِ حزارت سقف تاحیز گذاضتِ ٍ الیِ سطح تام ٍ فضای داخلی ساختواى را را کاّص دّذ. تام سثش هی تَاً

 در رٍسّای گزم خٌک کٌذ.
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