
 

 

  )1396(130 تا 123صفحه هاي 2شماره  2هاي راهبردي در علوم كشاورزي و منابع طبيعي جلد  مجله پژوهش

  
  1بيمارگرهاي خاكزاد پايدار در مديريت خورشيدي كاربرد انرژي

 
  

  3، 2الدين بني هاشميضياء

  
  

  چكيده
 استفاده .شده است در نتيجه گرم شدن كره زمينو  جهاني بومزيست تغيير و موجب تغيير اقليمهاي فسيلي سوخترويه مصرف بي 

تواند تاثير شگرفي در كاهش آلودگي مي ،انرژي خورشيد به ويژه  ،پذيرتجديدي ژانرمنابع  ابا نهآ يفسيلي و جايگزين از منابع سوختي درست
جمله ايران  ازكه در بسياري از كشورها  ،خورشيدي استفاده از انرژي درمورد .دباشداشته در جهت كشاورزي پايدار بوم زيستپايداري  و هوا

 در بيمارگرهاي خاكزاد ويژهه هاي گياهي بدر مديريت بيماري، استقرار گرفته استقبال  مورد دستها و نقاط دورشهربراي توليد الكتريسته در 
 به منظورها گلخانهمزرعه و خاك  سازيانرژي خورشيدي براي سالم از گيريبهره اهميتدر مورد  ،در اين مرور .است نشدهتوجه  چندان

هاي هرز در سيستم كاهش خسارت بيمارگرها و علفبراي  در ايران. است شدههاي هرز توجه علفو  ،هاآفت ،كوبي بيمارگرهاي گياهيسر
  .گرددبدون استفاده از مواد شيميايي پيشنهاد مي تلفيق استفاده از انرژي خورشيدي با كشت متداول زير پالستيك ،كشاورزي پايدار

  .عفوني گلخانهضدتغيير اقليم،  پذير،انرژي تجديد ، هي خاك،بدآفتا :هاي كليديواژه

  
  مقدمه

    بيشتر توجه  ،)12(ندناممي ارگانيككشاورزي پايدار كه برخي آن را معادل كشاورزي به با توجه به رخدادهاي جهاني محيط،  
هاي فسيلي است كه منجر به از سوخترويه بي و استفادهزيستي هاي چرخهناشي از دخالت بشر در بيشتر هاي زيست محيطيرخداد .شودمي

غذا با افزايش  تامين كشاورزي براي نياز بشر بهكه اينبا وجود  .)7(كندميرا تهديد  خشكسالي شده و كشاورزيپديده گرم شدن كره زمين و  
، تخريب ايگلخانهتوليد گازهاي . نگردد بوم زيستبه صورتي باشد كه موجب تخريب شديد بايستي  توسعه كشاورزي ،جمعيت ضروري است

هايي از نمونههاي فسيلي سوخت مصرف افزايشو  ،هادامداريخروج متان از عي، تيمار خاك با گازهاي نامناسب، زرا توليدهايها براي جنگل
انجام عمليات كشاورزي در سطح وسيع نياز به تامين منابع انرژي  براي كهبا توجه به اين. )9، 7، 5(استدخالت بشر در تخريب محيط زيست 

ترين اقتصاديدر حال حاضر آسانترين و  .زمين گرددكره روي زنده  موجودهايباعث تخريب محيط زيست  داستفاده از اين منابع نباي ،است
و  اپذيركردن روند كاهش منابع تجديد نكند اما براي )9(استنفت يا گاز  ،سنگزغالمنبع تامين انرژي استفاده از منابع فسيلي مانند 

  .انجام شودگذاري بيشتري سرمايهپذير طبيعي تجديدهاي انرژي ايجاد در زيست بايدجلوگيري از آلودگي محيط 
و هيچ اثر سوئي بر محيط بزرگ انرژي تجديدپذير طبيعي نيروي خورشيد است كه در سطح كره زمين موجود بوده يكي از منابع  
 ).4 ،2(دگيرصورت آن روي  بيشتري هايپژوهشكه  شرطيبه  ،استهزينه و استفاده از آن آسان و بسيار كم ردزيست ندا
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  ي                                                                                      انرژي خورشيد
 شدنيبينيپيشهميشه  باديانرژي خورشيدي برعكس انرژي  ،كه مدت تابش در طول روز در نقاط مختلف متفاوت استوجودي با 

از  در حال حاضر .است پذيرو در كشور ايران در سطح وسيعي استفاده كردبرداري بهره توان از آنمياست و از نظر توليد گرما و الكتريسيته 
انرژي خورشيدي در حال  از استفاده. )10(شودبرداري ميخراسان بهره ،تهران سمنان، يزد، طالقان، در مناطقي از ايران مانند شيراز، اين انرژي

هاي خورشيدي و سلولاستفاده از . است افزايشدر حال  ساالنه آن از استفادهو  دنيا رايج هايشهربسياري از حاضر از نظر توليد الكتريسيته در 
 خاك و ،انرژي گرمايي زمين از خورشيد تامين  و براي گرم كردن هوا، آب. استهاي پيشرفته وريافن ازبه الكتريسيته انرژي خورشيد  تبديل 
  .)2(كندميتوليد انرژي  شدهمصرف  انرژي برابرهزار  هبيش از د النهخورشيد سا. شوداستفاده مي از آن

گاز طبيعي و ،سنگ، نفت زغال اززمين  درهاي ذخيره شده انرژي كل. رسد بسيار زياد استميميزان انرژي كه از خورشيد به زمين  
ساير نواحي  در مقايسه باكه آفتاب بيشتري  ،آريزونا و نوادا صحراي مانند ،آفتابي آمريكا هايمنطقهدر . )1(معادل انرژي بيست روز آفتاب است

 ،كشاورزي، گرم كردن هايمحصولتوان براي خشك كردن مياز انرژي آفتاب . )1(شودمياستفاده بيشتري د از انرژي خورشيدي نآمريكا دار
بتوانند ميزان بيشتري از انرژي خورشيدي را كسب كنند ميزان اگر گياهان . دكرها استفاده گلخانه و ،هاي دامداريساختمان، هاخانه آب گرم

  .شدزيادتر خواهد  انهآه در انرژي ذخيره شد
ديوارهاي محافظ الكتريكي در  و ،هاي كوچك، پمپ آبژنراتوربرق خانگي، شارژ باتري،  تامينتوان براي ميرا الكتريسيته خورشيدي  
با قيمت مناسب براي شارژ تلفن همراه و  ،هاي خورشيدياز سلول شماريبيهاي گروهي تعداد رسانه اظهار نظربق ط .كار برده بكشاورزي 

  .)1394ماه  دي 11راديو فارس (در اختيار عشاير فارس قرار گرفته است ،مصارف جزئي
در مناطقي كه دسترسي به منابع سوخت  ،بنابراين ،دكرتوليد الكتريسيته استفاده  درتوان از انرژي خورشيدي ميكه با توجه به اين 

 حياتآب  تامين هاي كوچك وسطحهاي كشاورزي در آب از چاه انرژي الزم را براي پمپاژ ،توان با استفاده از آنمي وجود نداردفسيلي و برق 
  .دكروحش استفاده 

طور ه و ب دكرپمپاژ با ژنراتور  آب راتوان مي آب كنار چاهدرهاي خورشيدي سلولنصب  بادر هواي آفتابي و در نقاط دور دست  
در كشاورزي اين سيستم بدون صدا و آلودگي زيست محيطي  از .دكرحفظ حيات وحش استفاده  و امور كشاورزي، دامداري درآب  از خودكار
با انرژي خورشيدي توليد الكتريسيته  استدر مناطق خشك كه جريان باد ضعيف . كرد  استفاده  توانميهوا  بدون توليد آلودگي ارگانيك

تعداد متوسط  .يستناحتياج به هيچ منبع سوختي  سيستم پمپاژاندازي راهو براي  داردنو نياز به باد  استجايگزين مناسبي  پمپاژ آببراي 
از نظر توليد الكتريسيته داشته  انيشتواند آينده درخآن ميوري افنروز است و گرمايش و توسعه  300ايران  نقاط بيشترروزهاي آفتابي در 

برعكس  كاربردي باشد، تواندميو  در مقايسه با باد كمتر استدر ايران ميزان الكتريسيته توليد شده از انرژي آفتاب  ،در حال حاضر. )3(باشد
در خيلي از نقاط جهان در حال آفتاب  توليد الكتريسته از انرژي .طور مستقل اجرا شدني نيسته خانگي ب براي توليد انرژي باد كهانرژي 

ميزان انرژي . شودميبراي كشاورزي  هانهادهساير و ، كاهش منابع سوخت فسيلي موجب افزايش قيمت سوخت، كود. )3(توسعه است
استفاده از انرژي خورشيدي در توليد  .)12(رسداست كه به سطح يك هكتار مي ميزان انرژي %1فقط شود ميخورشيدي كه توسط گياه جذب 

در سطوح كوچك بسيار متداول  است و استفاده از آن شده واقع استقبال مورد آب از چاه در خيلي از كشورها پمپاژالكتريسيته و كاربرد آن در 
 يه در اين سيستمگذاري اولسرمايه. است هكتار باشد آسان 4 ازكمتر مزرعه يا باغ مساحت در مواردي كه بيشتر  ،از اين سيستماستفاده . است

در  به ويژهدر بسياري از كشورهاي آفريقايي اين سيستم  .كرداندازي راه را  هاپمپهاي فسيلي توان بدون استفاده از سوختمهم است و مي
 . ن خواربار جهاني در حال توسعه استدست با همكاري سازمادور صحراهاي

  

  هي خاكدبآفتا
محسوب هاي هرز علفو  ،گياهي هايتآفپايداري بيمارگرها،  محيط مناسبي برايدر ضمن خاك بستر مناسبي براي رشد گياهان و  

بخش عمده . شودمي زراعي زدن تعادل زيستي و طغيان عوامل مخرب گياهانهمبرهاي نامناسب كشاورزي موجب فعاليتكه در نتيجه  شودمي
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 زيست بوم مخرب خاك بايستي با حفظ  هايعاملمديريت . خاك است در مفيدزنده  هايموجودحاصلخيزي خاك مربوط به حضور و فعاليت 
  .)12 ،6(باشدهمراه خاك 

حفظ محصول در اغلب موارد موجب برهم زدن تعادل براي ها علفكشو  ،هاكشها، حشرهكشقارچ مانندها كشآفتاستفاده از   
يد در امتيل بروم مانند استفاده از گازهاي سمي  ،آمددرپر هايمحصولدر  .طغيان عوامل مخرب گردد باعثزيستي شده و ممكن است طبيعي 

با توجه . )6(يستناقتصادي  ،راكممتغير هايمحصول برايراه حل مناسبي براي حفظ محصول بوده و به علت هزينه باالي آن  هاكشورخيلي از 
در خيلي از  ،شگرف محيطي و گرم شدن هوا شده است هايتغييركه منجر به  ،يد و تخريب اليه ازنامحيطي متيل بروم به اثر مخرب زيست

 روش دبايمورد استقبال كشاورزي پايدار نيست  كشآفتكه استفاده از هر نوع اين. )6(است كه استفاده از آن ممنوعكشورها چندين سال است 
  .نيز نگردد زيست بوم هم زدن زا موجب برخسارتكه ضمن كاهش عوامل  شود بردهكار ه بسازي خاك سالمتري براي مناسب

ساير عوامل  و بيمارگرهاي گياهي مهاربه منظور  ويژهخاك به  در مديريتتوجه زيادي به استفاده از انرژي خورشيدي  1976در سال  
هاي بنيادي و پژوهش، هاي اخيردر دهه .)6(است حاصل شده بارههاي شگرفي در اينپيشرفتسال اخير  40زا به گياهان شده و در خسارت

هي در كشاورزي صورت گرفته است كه ضمن كاهش يا از بين بردن عوامل مخرب موجب نگهداري بدآفتاوري افن به منظوركاربردي 
 موجباست و  شدههاي مختلف آزمايش اقليمدر حال حاضر در بيشتر كشورهاي دنيا با وري افناين  .استشده مفيد در خاك  هايموجود
از انرژي خورشيدي براي گرم كردن به  ،زيادي دارندآفتابي در كشورهايي كه روزهاي  .)6(و حفظ محيط زيست شده است هاسممصرف كاهش 

 روي هاگذاريو بيشتر سرمايه نشدهچندان استقبال  كه شرايط مشابهي دارد، ،در ايرانوري افناين  از اما ،شده استاستفاده صورت اقتصادي 
  .شده استانجام  بادياز انرژي توليد الكتريسيته 

    به وسيله طور وسيعيه هاي هرز بعلفكنترل هاي مهم كشاورزي در ايران است و سئلههاي هرز از معلفبيمارگرهاي خاكزاد و  
و بيشتر  يستنچندان متداول  يدامتيل بروم به ويژه شيميايي هاي  اما در مورد بيمارگرهاي گياهي استفاده از سم ،گيردميها صورت علفكش

       هايمحصول در. استقرار گرفته كمتر مورد تخريب  ،شده است كه خوشبختانه خاكتوجه مقاوم يا مديريت كشت  هايرقم گزينشبه 
طور اقتصادي استفاده هب گازي هايسمبا بيمارگرهاي خطرناك از  كوتاه مدت براي مبارزه ،راه حل مناسب زيست محيطي نبود مواقع ،آمددرپر

جايگزين مناسب زيست محيطي مورد توجه قرار گرفته است و تلفيق  صورتدهي به  يد استفاده از آفتاباحذف متيل بروم براي .است شده
  .)6(دهي شده استبزائي با آفتافاهم اثر در هاسمو موجب كاهش استفاده از  فراواني كردهدهي با ساير روش ها پيشرفت هاي بآفتاروش 

ي به جديدا دريچه نهت مفيد و شرايط بهينه فعاليت آمعينوين در تعيين جمعيت ميكروبي خاك و شناسايي جوري افناستفاده از  
رسانند و ميزراعي و باغي  هايمحصولخسارت را به  بيشترينبيمارگرهاي خاكزاد  ،در ايران .)6(است بازكردهسوي مهار زيستي عوامل مخرب 

  .هاي بنيادي و كاربردي داردپژوهشهاي زيستي نياز به روشبا مبارزه اقتصادي كردن  .استا مشكل نهمهار اقتصادي آ ،در بسياري از موارد
  :انجام شودموارد  اين با توجه به دزا بايسازي خاك ازعوامل خسارتسالم

 و ،عوامل مخرب زيستي اعم از بيمارگرهاشامل طور عام ه كلمه آفت ب(مهار آفت مورد نظربراي داراي دامنه وسيع  دروش مورد استفاده باي - 1
 .كندكوب سرمتعدد را  هايآفتبتواند جمعيت  و باشد )هاي هرز استعلف و انيبندپا

غيرزيستي خاك داشته  ياجزاو همچنين ) خاك هاي مفيدمزميكروارگاني به ويژه (هم زدن زيستيبر تاثير را در  كمترين دروش مهار باي - 2

  .باشد

 .دكنمهار  ا را نهآ برسد و هاتآفبه  ترژرف تي در برخي مواردحيا سانتيمتر  50تا  30دلخواه  ژرفاي موثري در  به طور دروش مهار باي - 3

اثر  دباي ،كشت گياه هنگام آور است و تا زيانهاي موجود براي محصول روش بيشتر زيرا  ،انجام شودازكشت  پيش دبايسازي خاك سالم - 4
 .ناپديد شودآن 

حذف  .جلوگيري شود خاك هاي مجدداز آلودگي دباي درنتيجه،. دكنخاك را مهار  هايتآف موجودتواند جمعيت ميتنها سازي خاك سالم - 5
 .شودميزيستي  ءايجاد خالسازي خاك منجر به آلودگي سريع مجدد با زيستي با سالم ياجزاشديد 
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زيادي ظرفيت  از به داليل زير در ايران هاتآف مبارزه باسازي خاك درسالماستفاده از گرمايش خورشيد با روش آفتابدهي براي  
 : برخوردار است

از اين نظر  )10(روز آفتابي 300آن در دامنه دمايي متفاوت جنوب به شمال و داشتن بيشتر اززياد ايران با وسعت  ،محيطياز نظر شرايط  - 1
  .كاربرد موثري داردروش آفتابدهي مشكلي ندارد و در خيلي از نقاط ايران 

  .دارد وجودتهيه مواد الزم پوششي خاك براي ها آمادگي كپالستيصنعت پليمر و توليد انواع  هايقابليت ذخيره عظيم نفت وبا توجه به  - 2
الزم براي  يگكاهش خدمات كارگري آماد ،هامزرعهخشكسالي، ناهمواري  دليلهاي اخير به اي در سالقطرهآبياري  روش وسيع ياراج - 3

  .وجود آورده استه ب را وريافناز اين استفاده 
     به بازار ارائه را جات مختلفيصيفياقتصادي شده و كامل   به طور در مناطق جنوبي ويژهه كشت زير پالستيك در اغلب نقاط ايران ب - 4

  .دكننمي
هاي هرز را علفهاي ناشي از بيمارگرها و آسيببسياري از  ،ي شوديدهي با كشت زير پالستيك اگر اجراببا توجه به مطالب باال تلفيق آفتا  -5

  .كاهش خواهد داد
. اي داردمنطقههاي پژوهشاست و نياز به  شدني اجرا هاي مناسبوريافنهي در سطوح وسيع و كوچك به شرط فراهم آوردن بدآفتا 

    انجام  )2(گسترده ابه صورت نواري يمناسب قبل از كشت  هايفصلهفته در  6تا  4پوشانيدن سطح خاك مرطوب به مدت  بادهي بآفتا
 گل جاليز و ،هاي هرزعلف برخي از نماتدها، ،يتوفترااف ،ورتيسيليوم ،هاي فوزاريومگونهمانند  بيمارگرهاي خاكزادو در بسياري از  شودمي

  .آميز بوده استموفقيت
فناوري توليد انواع  .نيازمند است جديد و فراهم آوردن ابزار مناسبوري افنبه ارائه  ،پوشانيدن خاك و تهيه بستر مناسب شيوه  
    از آفتابدهي نه تنها براي ).6(استكرده هاي شگرفي سازي محيط پيشرفتبه منظور سالم پذيرهاي تجزيهپوششنين چهمو  پالستيك

 .شودميها نيز استفاده گلخانهضدعفوني  دربلكه  كننداستفاده مي سازي خاك از عوامل مخرب زيستيسالم
  

  دهي با ساير تيمارهابهم افزايي آفتااثر 
دهي نتايج بسيار  آفتاب طولدر  سانانكلم به ويژه تيره خيلي از گياهان  مانداز پس .دهيبهمراه با آفتا خاك به موادآلي افزودن

و گازها در كنترل برخي ا و توليد برخي از مواد نهگياهي و تاثير دما در تجزيه آ هاي تجزيه پسمانددر ايران . )6(آمده استه دست اميدبخشي ب
به خاطر غلظت زياد مواد  هاي كلماستفاده از پسماندبا  آفتابدهي .)11(آميز بوده استموفقيت پارازيت گياهيهاي دنمات به ويژه بيمارگرها
  .است داشتهتاثير بيشتري روي نماتدها  ،گوگردي
  بيشتري از بين  يبيمارگرهاآفتابدهي  و استفاده ازدر خاك  هاسم از استفاده كاهش ميزان با .دهيبآفتا با همراه هاسمميزان  كاهش

  . )6(بيندميو محيط زيست آسيب كمتري  دهدميواكنش نشان  هاسمدهي به غلظت كمتر بو بيمارگر در حين آفتا اندرفته
  

  هاگلخانهدهي در بآفتا
ممكن است  پردرآمد هايلمحصو برخي برايدر خيلي از موارد  ،بزرگ هايسطحدهي در بباالي آفتا به نسبتبا توجه به هزينه      

دهي بدر دنيا و همچنين ايران، ضدعفوني گلخانه و خاك آلوده آن با انجام آفتا هاگلخانهبا توجه به گسترش فضاي  ،دهي اقتصادي باشدبآفتا
كشت بايستي  زمان كوتاهيمدت  تنها براي براي ضدعفوني گلخانه و پايداري استكامل به طوربسيار اقتصادي و از نظر محيط زيست روش 

 .)6(گرددمتوقف 
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  نتيجه گيري
 شده بوم زيستزدن تعادل طبيعي و تخريب همبررفاه خويش موجب ي ارتقاگيري از منابع طبيعي به منظور بهرهدخالت انسان در  

 نآلودگي و تخريب محيط زيست و به دنبال آن گرم شدهاي فسيلي تجديدناپذير منجر به سوختعمليات كشاورزي ناپايدار و استفاده از  .است

  .كره زمين گرديده است

هاي تجديدپذير طبيعي است به سوي كشاورزي پايدار و استفاده از انرژي حركتهاي مهم براي جلوگيري از اين تخريب يكي از راه 

هاي انرژيهنوز متكي به بشر از اين منابع طبيعي براي استفاده هاي الزم گذاريسرمايه فقدانبا توجه به  .دكنميكه سالمت جامعه را تضمين 

در اتمسفر  ازنشديد به چرخه طبيعي  هايآسيبهوا و  ده كردناي، آلوگلخانهبر افزايش گازهاي  افزونهاي فسيلي سوخت. پذير استناتجديد

بشر براي پيشبرد اهداف خود نياز زيادي به منابع انرژي دارد كه تاكنون نتوانسته است از منابع . جهاني شده استزيست بوم م زدن هموجب به

  .در اين زمينه انجام داده استالزم را  هايتالش گرچه،دكن توليدتجديدپذير 

 در  هزينهو بدون ايجاد همواره براي تهيه گرمايش و الكتريسيته دو منبع بزرگ جهاني مانند باد و نيروي خورشيد در حال حاضر،  

   نياز به د، كن استفادهالزم كه بتواند از اين منابع انرژي به طور اقتصادي وري افنايجاد  .استكشورها در تمام سال در دسترس  بيشتر

  .زيادي داردهاي بنيادي و كاربردي پژوهش

توليد  هايترين روشقديمييكي از . خواهد بود در دسترسهاي خاص و در شرايط خاصي مكاندر  تودهزيست گرمايش كره زمين و  

هاي غالت و با آسيابنيروي محركه باد است كه بيش از دو هزار سال پيش در چين و كشورهاي خاورميانه براي به حركت در آوردن  ،انرژي

   .شدمياستفاده  از آن ژنراتورها براي توليد برقاختراع 

توليد الكتريسيته با نصب  .است شدني اجرا ،هم توليد گرمايش و هم توليد الكتريسيته يعني ،آن در مورد انرژي خورشيدي دو جنبه 

محيط در . پذير استامكان ،نيستهاي خورشيدي در هر واحد ساختماني يا نقاط بسيار دور افتاده كه امكان دسترسي به نيروي برق سلول

از توان با توليد برق ميپذير نيست به شرط داشتن منابع آب زيرزميني، در هر چاه امكاندر برخي از مناطق به آب جانوران وحش كه دسترسي 

  .دست آورده مختلف ب هايمصرف اي آب براي هزينهشده و در طول مدت تابش خورشيد بدون هيچ از چاه آب  ژپمپاموجب انرژي خورشيدي 

ها استفاده از گلخانهها و خاكسازي سالمبهترين جايگزين براي در حال حاضر  ،)6(يد در كشاورزيابا توجه به حذف گاز متيل بروم 

و زيست ) نماتدكش به ويژه(ها كشآفت مصرف كمترتلفيق آفتابدهي با  .آن به سرعت رو به توسعه استوري افنانرژي خورشيدي است كه 

با توجه  .دهي را كاهش داده است مدت آفتاب طول دهي را افزون ساخته وبتاثير آفتا سانان، ماندهاي تيره كلمپس به ويژه  ،ماندههاي پستوده

 ،پتروشيميداشتن ذخاير عظيم نفتي و پيشرفت صنايع به علت و  )8(روز است 300نقاط ايران  بيشتر روزهاي آفتابي در  ميانگينكه به اين

با روش  هاي شفافپالستيكزير كشت  ،در نقاط جنوبي ايران سبزيدر حال حاضر توليد  .سريعتر ادامه يابد چهكاربردي آن بايستي هروري افن

سازي آمادهو قبل از  شوددهي تلفيق بشود اين روش با آفتاپيشنهاد مي. و اقتصادي شده استكاربردي  به طور كامل  نواري اي ياآبياري قطره

   بيماريزا و  هاياملرا از وجود ع هاهفته خاك 4 اي به مدتپوشش پالستيكي با آبياري قطره پالستيك از همان زير براي كشت هامزرعه

  .را انجام دهندستيك پالزير كشت  ،سپس كنند عاريهاي هرز علف

ها بسيار اقتصادي است گلخانهدهي در باستفاده از آفتا ،انهخاكزاد در آبيمارگرهاي  پيدايش ها در ايران و گلخانهبا توجه به گسترش  

دهي در باز روش آفتادر مورد استفاده  هاپژوهش. دكرها نيز استفاده گلخانهسازي فضاي سالمحتي براي توان از انرژي خورشيدي ميو 

  .ادامه يابدبايستي  آمددرپر هايمحصولساير  ،مركبات، پسته هايباغبيمارگرهاي خاكزاد در 
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 كشور 70از يش بهاي هرز در گياهي و علف هايتآفاستفاده از انرژي خورشيدي در كنترل بيمارگرها و  ،آنچه گفته شدبا توجه به  

فقط در  خورشيديانرژي  و كاربرد ) 6(است داده نشان ايشرايط مختلف محيطي از نظر دمايي و رطوبتي نتايج بسيار اميدوار كننده در جهان

  جمعيت  حفظ اقتصادي و از نظر زيست محيطي و به طور كاملدرآمد پر هايمحصولكوچك مزرعه و گلخانه براي  هايسطح

 ،هاي هرزعلف ،هاتآف، ارگرهامها و خطر آلودگي خاك به انواع بيگلخانهبا افزايش  ،در ايران .مفيد خاك قابل مالحظه استهاي اورگانيزمميكرو

 .مشخص استها گلخانهدر مزرعه و  اين انرژيبردي كردن كار بيشتر براي هايپژوهشبه  نياز
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Application of Solar Energy in Sustainable Agriculture in Soil-borne  
Pathogens Management 

 
Z. Banihashemi1, 2 

 
 Recent global climate changes due to human activities on misuse of fossil energy, deforestation 
and greenhouse effects have caused global warming and environmental changes and consequently air 
pollution and unsustainability in agriculture. At present time, gas, oil and charcoal are the main sources of 
energy which their misuses are responsible partially to global warming and air pollution which must be 
reduced and replaced to some extend by renewable energy like wind power and solar energy. Use of 
renewable energy is environmentally safe, very low cost and accessible in remote rural and wild life 
locations to generate electricity and heat. This review updates the use of renewable energy emphasizing 
on solar energy in agriculture for soil disinfestations from pathogen, pests and weeds under field and 
greenhouse conditions. For economical application of renewable energy in sustainable agriculture there is 
great need on research and technology. 
 
Keywords: Climate change, Greenhouse sterilization, Renewable energy, Soil solarization, Wind energy. 
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