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  بيماري هاي گياهي (  درمدیریتSoil solarizitionاستفاده از روش آفتاب دهي خاک )

 

 2سيد محمود اخوت،1حسين صارمي

 

 تهراندانشگاه –دانشکده کشاورزي -گروه گياه پزشکي استاد -2و1

 

 

 چکيده
، بيمارگرهاي خاکزاد مي باشدبراي کنترل ار ساده و بسي کم هزینه یک روش (Soil solarizationآفتاب دهي )        

با این روش ميتوان  و بذور علف هرز را  نماتد باکتري، ،قارچ از جمله گياهي موجود در خاک گر عوامل بيمار

شخم عميق زمين و  بعد از استفاده از این روش با در مزرعه نشان داد کنترل نمود . بررسيهاي مختلفمناسب 

درجه از دماي محيط  11الي  11ماي زمين حدود ، ددر فصول تابستان يکيآبياري و پوشاندن آن با پوشش پالست

و در اهواز  درجه 01الي  11 به درجه 01الي  01 از دماي محيط در مرداد )استان زنجان( در طارم .مي یابدافزایش 

این روش و افزایش  تابستان با استفاده از در فصل .درجه رسيد 11به  51و در زنجان از  01به  11دماي خاک از 

عامل بيماري خشکي سر شاخه  dahliae  Verticilliumدماي باغهاي درختان زیتون در طارم جمعيت قارچ

 یا از انرژي خورشيدي هفته 8مدت  به این مطالعه در .کاهش یافت (CFUg-1)ماده تلقيح   011به  1011  اززیتون 

برابر 1/2جمعيت قارچ عامل بيماري حدود  و در طارم استفاده شد (Soil solarization ) خاک يآفتاب ده

) خشکيدگي زیتون  مهم بيماريکاهش دراین روش بویژه براي باغات در حال تاسيس زیتون کاري  .کاهش یافت

کنترل بيماري موجب  زیاد در عالوه بر نداشتن هزینه هاي از طرفي این روش .شاخه ها( کمک زیادي خواهد نمود

در نقاط مختلف کشور و براي محصوالت  شد واستفاده از سموم و کمک به سالمت محيط زیست خواهد  کاهش

  گلخانه ها، قابل استفاده مي باشد. حتيمختلف باغي، زراعي و

 

 ،کنترل توسعه پایدار ، آفتاب دهيمدیریت. :واژه هاي کليدي
 

 

 مقدمه 

مساله اصلي امروز جمعيت در حال رشد  يازهايرفع ن کشاورزي  برايافزایش توليد مواد غذایي و افزایش محصوالت 

کمابيش نتایج خوبي را بدست آورده  ومي باشد. بشربراي رسيدن به این هدف راه هاي مختلفي را آزمایش کرده جهان 

فکر افزایش  و صرفا در اشد يم ولي آنچه این بين کمتر مورد توجه قرار گرفته است مسئله سالمت محيط زیست ،است

 پرداخته است.توليدي که بهاي آن را محيط زیست باید مي و د بودهيتول

                                                 
 بيماري هاي گياهي استاد -2و1
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ناشي از کاربرد اقام مقاوم و پر محصول   %10از افزایش محصول ناشي از افزایش سطح زیر کشت ،%20حدوداصوال       

کنترل عوامل مضر در توليد  از قبيل درصد هم  ناشي از مبارزه و  01و بيش از  ،و رعایت اصول بهزراعي و بهنژادي بوده

 (.FAO) سازمان خوار و بار جهاني  آفات و امراض و علف هاي هرز  بوده است

ابيم که در هر سه حالت مسئله محيط زیست مورد غفلت ی با نگاهي به چگونگي رسيدن به این آمار و ارقام در مي   

ناطق طبيعي و مراتع درصدي سطح زیر کشت در بسياري از کشورها جنگلها و م20براي افزایش   اصوال.دهیگردواقع 

بعد از چند سالي کشت و کار و ضعيف شدن زمين  در اثر اصول  يآماده شونداز طرفزمين هاي کشاورزي  اتگشته نابود 

وند و بشر به روند تخریب بيشتر غلط کشت و مصرف بي رویه کودهاي شيمایي این زمين ها نيز به حال خود رها ش

 يط زیست ادامه دهد.حم

بدون در نظر گرفتن روابط اکولوژیک موجود بين گياهان ، جانوران، محيط زیست و خاک به توليد ارقام قت يدر حق

بعد از مدتي هم با شکسته شدن مقاومت  .تعادل چرخه هاي زیست محيطي از بين رفت پرداخته و مقاوم و پر محصول 

ي به یآفاتي که به دليل تغيير تحميلي رژیم غذا ایم ویمواجه بودد ظهور آفات و امراض با قدرت تخریبي بيشترشاه

 .ند.ینماکمبود غذا خود را این گونه جبران  رفتند تا جنگلها 

مصرف  اصلي ترین بخش تاثير گذار بر محيط زیست بخش کنترل و مبارزه با آفات و بيماري هاي گياهي به طرق     

ي با ورود به چرخه هاي زیستي تغيير و تحول شدید و یمواد شيمياعتا  يه است.طبشيميایي  و غير طبيعي بود سموم

ناشي از استفاده  وءکه از بارزترین نمونه هاي آن مي توان به تاثيرات س نموده غير قابل  جبران را به محيط زیست وارد

بدن موجودا زنده و به خطر افتادن زندگي پرندگان در روي این کره خاکي  ددت در چرخه زیستي ،بقا و پایداري آن در

 .(1501)صارمي  اشاره کرد

محيط زیست اهميت بيشتري قائل  حفظ سالمت  با یک نگاه دور اندیشانه و آینده محور بشر در ميابد که باید براي      

 داشته باشد. تري را شود تا بتواند درآینده زندگي بهتر ،راحت تر  و شاداب

خواهد  يانیکمک شا این جمله استفاده از روش هاي سازگار با محيط زیست جهت افزایش توليدات کشاورزي  از       

استفاده از قوي ترین مواد  به يازيو نکه همواره مقداري از توليدات گياهي سهم موجودات زده است رفت ید پذینمود.با

ن همه موجوات يک بیولوژيجاد تعادل بیدبه ایبا .باشد ينمو قلع و قمع آفات و بيماري ها  يشه کنیر شيميایي جهت

در این راه    موجودات زنده را فراهم نمود يستیست و مصرف  سموم تعادل زیط زيب محید و بدون تخريشیزنده  اند

يات زراعي مناسب و روش هاي ي از قبيل کنترل بيولوژیک ،عملیراهها براي مدیریت جمعيت موجودات زنده باید

.از جمله این فناوري هاي نو مي توان به استفاده از انرژي خورشيد طي د منطبق با محيط زیست را در پيش گرفتجدی
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 saremi and saremi) ( براي کنترل قارچ هاي خاکزاد اشاره کردSoil solarizationفرآیند آفتاب دهي خاک)

2013; saremi et al. 2010). 

توان نسبت به کاهش هاي عمده ميهزینهبا استفاده از انرژي خورشيدي بصورت بسيار ساده و بدون صرف        

در این روش ابتدا مزارع آلوده را قبل از  (.1)در بعضي مناطق اقدام نمود هرز يو بذور علف ها جمعيت قارچهاي خاکزاد

این  (2)شود.ماه پوشانده مي الي دو الستيک به مدت یککشت در ماههاي گرم آبياري نموده سپس اراضي مرطوب با پ

درصد قارچهاي بيمارگر  01هاي مرطوب شده و باعث از بين رفتن حدود عمل موجب افزایش گرماي خورشيد در خاک

ميرند، درحرارت رچهاي اووميست مياوبرخي از ق ادرجه سانتيگراد قارچهاي آبزي، نماتده 11در خواهد شد. در دماي 

درجه  82درجه اغلب قارچها و باکتریهاي بيماریزا ، کرمها و هزارپایان و حلزونها از بين ميروند. در حدود  01- 02

 (.5بيشتر علفهاي هرز، باکتریهاي بيماریزاي گياهي واغلب ویروسها موجود در بقایاي گياهي از بين ميروند)

کشور مثل کانادا،  58شده است ونتایج این تحقيقات در منتشر  Soil-solarizationمقاالت متعددي درمورد روش      

. با این شيوه بسياري از کشورهاي صنعتي از جمله امریکا، (0)استآلمان، هلند، انگلستان و امریکا بکار گرفته شده

 انگلستان، کانادا، هلند و هندوستان از انرژي خورشيدي در کنترل بيماریهاي گياهي و افزایش توليدات کشاورزي

وري مناسب از انرژي خورشيدي موجب گسترش فرهنگ استفاده نمایند.استفاده از این روش عالوه بر بهرهاستفاده مي

 بهينه و متنوع از منابع طبيعي و جلوگيري از اتالف آنها خواهد شد.

هي جهت کنترل در این مقاله چگونگي انجام کار و نتایج حاصل از یک طرح تحقيقاتي براي استفاده از روش آفتاب د

 .عامل بيماري پژمردگي شاخه درخت زیتون در منطقه طارم مورد بحث قرار مي گيرد. Verticilliumقارچ

 

 

 

 

 مواد و روش ها:

کشور  يتون کاریاز مناطق نسبتا گرم ز يکیدر منطقه طارم که  يت پاتوژنهايدر کاهش جمع يروش آفتاب ده تاثير

چهار  مختلف در مزارع در این رابطه. (Saremi et al. 2010a)ه است قرار گرفت يابیمورد ارزبوده  بصورت متعدد 

 منطقه 

ق، يشخم عم نظر پس از پاک سازي مورد يض( مورد استفاده قرار گرفت و و ارااستان زنجانطارم ) يتونکاریز

کرومتر يم  21-11متر و ضخامت  2به عرض  يکيدند. آنگاه سطح خاک با پوشش پالستیگرد ياريآبعميقا ح و يتسط
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ک خارج نگردد ير پالستیجاد شده از زیا ير خاک قرار گرفت تا گرمایک در زيپالست ي(. لبه ها1پوشانده شد)شکل 

ک در گردش ير پالستیدر ز يتواند به راحتيمسدود نشود هوا م يبه خوب يکيد دقت کرد که اگر پوشش پالستیبا

ت قارچ ها يو رطوب یيط مطلوب دمایکند بلکه شرا يو کمک نم يماريشود نه تنها به کنترل ب ن گونهیباشد که اگر ا

خاک دقت نشود آب  ياريزان آبيا اگر در میکنند و  يرشد م يشتريز به سرعت بيها ن يشود و باکتر يفراهم م

د. پوشش یشه را مختل نمایر يو لوژیزيف يند هاین ذرات خاک را پر کند و فرايب يخال يتواند فضا ها يم ياضاف

سط وشد تا که ت يد مین مدت هم مرتب بازدیماند.و در ا يمورد مطالعه باق ياراض يروز رو 51مدت  يبرا يکيپالست

دن به پوشش يرس يد براير نور خورشيدر مس يچ گونه مانعيا در اثر وزش باد هیه باشد،ا سوراخ نشدیوانات پاره يح

 يخاک با دماسنج بصورت متعدد در زمانها يش دمایدر افزا ير آفتاب دهيزان تاثيباشد. مامده يبه وجود ن يکيپالست

ن دو يک قبل از پوشش همچنير پالستیخاک ز يط و دمايمح ين رابطه دمایقرار گرفت در ا يمختلف مورد بررس

ک ير پالستیز ير دمايثتا يچگونگ يبررس يشد. برا يرياندازه گ 11يال 10هفته و پنج هفته بعد از پوشش در ساعت 

د.  یگرد يک هم  نمونه بردارير پالستیش دما از خاک زیزان افزايم يابی، همزمان با ارزيماريدر تراکم قارچ عامل ب

 ح در يت ماده تلقيزان جمعيم

 د.یگرد يابیشگاه ارزیشده و با استفاده از محلول آب آگارد در آزما يجمع آور ينمونه ها

 

 

 

 

 خاک يش دمایو افزا يدر روش آفتاب ده يکياستفاده از پوشش پالست: 1شکل

 تابستان  فصل(آب بر طارم )استان زنجان( درBتون )ی( و باغ زA) يزراع يدر منطقه اراض

 

 

B 
A 
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 :جینتا

افت. متوسط ماده یبه شدت کاهش  يله روش آفتاب دهيخاک بوس يش دمایدر اثر افزا يماريتراکم قارچ عامل ب

 يقبل از آفتاب ده يک گرم خاک مورد بررسیدر  يماريقارچ عامل ب حيتلق

5 1-CFUg 0011 به  يعمل آفتاب ده مزان دو هفته بعد از انجاين میکه ايبوده است در حال 

 1-CFUg 810 1  ه پنج هفته بعد به ین زادماید ايرس-CFUg 008 ش دما در یزان افزاي(. م1افت )جدول یکاهش

درجه  8-10خاک را حدود  يدما يقرار گرفت و نشان داد که روش آفتاب ده يمورد بررسخاک با دماسنج 

ک در ير پالستیخاک ز يدما يول c °51ط يمح يک دمايش داده است. دو هفته بعد از پوشش پالستیگراد افزايسانت

 بود.  c °05بطور متوسط  يمناطق مورد بررس

 

 

 

 

 

قارچ ورتيسليوم در یک گرم خاک و بعد از آن قبل از آفتاب دهي در منطقه : مقایسه تراکم زادمایه 1جدول شماره 

 (80طارم )تابستان 

مناطق    

 يمورد بررس

ه یتعداد زادما

ک گرم یوم در يسليورت

 خاک قبل از پوشش

 1-CFUg 

وم يسليه ورتیتعداد زادما

ک گرم خاک دو هفته یدر 

  CFUg-1بعد از پوشش

وم در يسليه ورتیتعداد زادما

هفته بعد  پنجک گرم خاک ی

  CFUg-1از پوشش

 052 1100 1155 1آب بر 

 882 1502 1101 2آب بر

 118 088 1001 5آب بر

 111 018 1121 0آب بر

                                                 

CFU colony forming unit  -1 3ماده تلقيح در يک گرم خاک مقدار 

 

 

 ب
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 c °10ک بطور متوسط ير پالستیز يکه دمايدر حالc °01 يآفتابده يط پنج هفته بعد از اعمال رويمح يدما

 (1بود)نمودار

باشد.  يتون نسبتاً موثر میز يپژمردگ يماريکنترل عامل ب يبرا يروش آفتابده یيج مطالعه نشان داد که کاراینتا      

 (.1افت )نموداریکاهش  يت قارچ در خاک بطور قابل مالحظه اين روش تراکم جمعیقت با استفاده از ايدر حق

 

 

 

 

 

 

 

 خاک در منطقه طارم يوم با استفاده از روش آفتاب دهيسلين تراکم قارچ ورتيانگي:  کاهش م1شمارهنمودار 

 

 

 

:بحث  

با توجه به اهميت استفاده از انرژي خورشيدي براي کنترل قارچها و عوامل بيماریزا و نيز فراهم بودن زمينه 

موهبت الهي به نحو موثرتري استفاده گردد تا استفاده از این مقوله در کشور، بجاست که ازاین منبع طبيعي و 

هاي هنگفت خرید کود وسموم شيميایي، به حفظ محيط زیست، کاهش بيماریهاي گياهي و عالوه بر کاهش هزینه

وري محصوالت کشاورزي کمک شود. در این راستا مناطقي چون طارم، بوشهرو شهرهاي جنوبي افزایش بهره

دعفوني ضبه   Soil-solarizationتوانند با استفاده از فرایندکافي هستند ميکشور که داراي دماي باال وآب 
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سازي خاکهاي منطقه پرداخته و عالوه بر حفظ محصوالت خود از گزند عوامل بيمارگر، با فروش این واستریل

گردند. این هاي سراسر کشور از سود اقتصادي خوبي برخوردار ها و باغچهخاکها به مناطق دیگر اعم از گلخانه

 عمل در عين سادگي، کارایي باالیي داشته و ميتواند به منبع درآمد خوبي در آینده مبدل گردد.

از  يد محصوالت کشاورزيش تولیشرفته که در افزايپ يکشورها يانجام شدهد از سو يمقاالت و کارها يبا بررس

ند  کنترل آفات و یاز فرآ يگرید ديمفم به اثرات مثبت و يتوان يست میط زيسازگار با مح يق راهکارهایطر

 :خاک اشاره کرد که عبارتد از  يخاکزاد به کمک آفتاب ده يها يماريب

 

 

 ش خاک:یاز فرسا يريجلوگ

 يان هایمثل جر يشیاک را در مقابل عوامل فرساخروز  1تا 51ا باغ به مدت یخاک مزرعه  يک بر رويدن پالستيبا کش

کم است و تابش  يشود که در آن بارندگيک فصل گرم سال انجام میند در ین فرایم چون ايکن يآب و باد حفاظت م

روز  يهم به علت تفاوت دما يو از طرفشود  ير آب موجود در بافت خاک ميد بر سطح خاک باعث تبخيم خورشيمستق

 يولش دهد.یفرسا تواند جابجا کند و خاک را يم ين خاک سبک و پوک شده را به راحتیان از باد ایجاد جریو شب و ا

 (.Ashrafi et al 2010) شود ين کار میمانع ا يکيوجود پوشش پالست

 م رطوبت خاک:يتنظ

 يرياه  شودجلوگيکه باعث خروج از دست رس گ ير آب به نحويبر سطح مزرعه از تبخ يکيدن پوشش پالستيبا کش

ستم بسته به حد يک سیشود چون در ير ميتبخ يديخورش يک توسط انرژير پالستیه آب زک يرا زمانیز(0شود) يم

ند ین فرایگردند وا يبه خاک بر م مجدداشوند و يل ميک تشکيپالست يکه رو يرسد دوباره به صورت قطرات ياشباع م

 شود. يمرتبا تکرار م

 :موجود در خاک ،در آب یيشترمواد غذايت بيحالل

از  يادیخاک چون که مقدار ز يتاب دهفشود و در بحث آ يشتر ميعتر و بیند انحالل مواد در آب سریش دما فرایبا افزا

 یيدارد سطح تماس بخار آب با عناصر غذا يشتر از حد معموليب يمانده هم دما يآب به شکل بخار در آمده و آب باق

د يش تولیباعث افزات یو در نهارند.يگ ياهان قرار ميشه گیر يتر در دسترس ن مواد راحتیشودو ا يشتر مياک بخ

 (.0شود) يمحصول  م

 :يروسیو يها يمارياز حشرات ناقل ب يکمک به دفع برخ
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رات يتاث يکیشته از جمله حشرات هستند که خسارتشان در باغات به خصوص باغات مرکبات به دو شکل است 

توان به  ين درختان که از آن جمله ميدر ب يروسیو يماريانتقال ب  يگریه از درختان است ودیاز تغذ يم ناشيمستق

کنترل  يبرا 0IPMمورد نظر  ين روش هایمرکبات اشاره کرد که از مناسب تر يستزایخطرناک تر يروسیو يماريب

با انعکاس نور از سطح   (.8)باشد يبرنج م يا شلتوک هاینهال ها و يف هاین رديک بيشته ها استفاده از پوشش پالست

شه پوشش یخاک اطراف ر يند آفتاب دهیفرآ يکه ط يشود در حال ين درختان میک شته ها کمتر جذب ايپالست

 يماريعامل ب Phytophthora parasiticaبه خصوص  يخاکز يقارچها يعالوه بر دفع شته ها باعث نابود يکيپالست

 شود يع گموز مرکبات میشا

 يد میار جديسین روش یکه ااز آنجا  يار قابل توجه است وليند ساده بسین فراید ايهمانطور که ذکر شد اثرات مف

ند ین فرایش عملکرد ایجهت افزا يکاربرد يد و مضرات و کشف راهکارهایهمچنان در مورد فوا قاتيباشد.تحق

.مثال کار کردن روي رنگ پوشش پالستيکي و تاثيرات آن،راهکارهاي کنترل حرارت براي حفظ همچنان ادامه دارد 

گياهان ميزبان و حرارت ایجاد شده در باغات و چگونگي کاربرد ازاین روش در ميکرو اورگانيزم هاي خاکها،بررسي بين 

 بحث مدیریت تلفيقي آفات و بيماري به منظور افزایش کارایي آفتاب دهي خاک.

موجود  يو تخصص يقاتي،تحق يمراکز پژوهش ي،ناکارآمد يدر کشور ما بواسطه فقر علم ين روش هاياز چن يريبهره گ

و رجوع به منابع  يجد يها ي،بررس يازمند دلسوزيها نیين نارسایبان است .که رفع ایمده دست به گرع يهایيبا نارسا

 saremi)خواهد بود) يمختف علوم زست ينه هايکردن آنها د زم يجهت فهم مطالب و کاربرد يمعتبر و دست اول علم

and saremi 2013; saremi et al. 2010.) 
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Management of soil borne diseases by using soil solarization in natural infected 

fields 
Saremi, H. and Okhovvat, S. M. 

Prof. in plant protection dep. If agricultural faculty, Tehran University 

 

Abstract 

There are some major soil borne pathogens that cause main plant diseases in the field and gardens 

including bean, date palm and olive in Iran. The main fungal pathogens were Fusarium spp. and 

Verticillium dahliae, which cause mainly wilting of trees and seedlings resulting in yield 

reduction. The population densities of Fusarium spp. and Verticillium dahliae are high in the 

fields and new orchards that have been previously cropped to susceptible cultivars. Propagules 

of Fusarium spp. And V. dahliae were found at 1800 to 1,600 CFU g-1/soil in infected fields 

and orchards. Soil solarization was carried out in the studied areas to control these pathogens. 

After six weeks of solarization, the population density of Fusarium spp. And V. dahliae was 

normally reduced from 1,600 CFU g-1/soil up to 600 in the infected soils. This method ,which 

is economic, simple and has not negative side in natural ecosystems, could decreased the 

incidence of disease up to 70% in the infected soils. 

Keywords: Solarization, Management, Soil borne pathogens 
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