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 ای سالممدیریت تلفیقی بیماری ها برای تولید سبزیجات گلخانه

 
 

 *وارهمهدی آزاد

، سازمان تحقیقات، کرمانمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیاهپزشکی، بخش تحقیقات استادیار پژوهش 

 ایرانکرمان، آموزش و ترویج کشاورزی، 

 mehdiazadvar@gmail.com *پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

  02/8/0011تاریخ پذیرش:                                                    2/0/0011 تاریخ دریافت:

 

 چکیده

در برابتر تیییتر    گیتاه طوالنی کردن دوره برداشتت، ففاتتت   تولید خارج از فصل محصول،  ی،ا گلخانههدف از کشت 

ی، بادمجتان  فرنگ گوجهخیار، ل است. یت افزایش کمیت و کیفیت محصودرنهاها و  یماریبآفات و  شرایط آب و هوایی،

ایتران در شترایط گلخانته تولیتد      ازجملته ترین سبزیجاتی هستند کته در نقتام مختلتن دنیتا و      یجراو انواع فلفل، از 

زننتد. ادتدامات ناآگاهانته،     خسارت متی  یا گلخانه به سبزیجات طی فصل زراعی متعددیزای  یماریبشوند. عوامل  می

تنهتا تتیریر مولتوبی بتر متدیریت       ای، نه های سبزیجات گلخانه ، نادص، نابهنگام و غیراصولی برای مهار بیماریپراکنده

های تولید را افزایش داده و موجب استفاده مکترر ستموم شتیمیایی و در پتی آن ارترات       که هزینهها ندارند، بل بیماری

تترین راهبترد در    ، مهت  هتا  روشتلفیت  آگاهانته ابتزار و    شتوند.   زیست و انسان می نامولوب بادیمانده سموم بر محیط

هتا مشتتمل    ی مدیریت تلفیقی بیماریدر این مقاله دستورالعمل کاربردای است.  ی گیاهان گلخانهها یماریبمدیریت 

، برای بذر یا نشاء تهیه بستر مناسب ،کشت دهی خاک بستر رعایت شرایط استاندارد در زمان افداث گلخانه، آفتاببر 

آبیتاری و تیذیته   ، شترایط محیوتی درون گلخانته    گلخانه، کنترل بهداشترعایت مناسب کاشت، و تاریخ  الگورعایت 

 یا گلخانته  سبزیجاتتولید  برای از ترکیبات تجاری مهار زیستی و کاربرد منوقی سموم شیمیاییاستفاده بهینه گیاه، 

 .است شده ارائهسال  و عاری از بادیمانده سموم شیمیایی 

 ، محصول سال گلخانهبیماری، ، گربیمار کلیدی: گانواژ
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 دوم / شماره چهارم/ جلد 0011مجله سبزیجات گلخانه ای/ سال 

  

 

 متن مقاله

:بیان مساله  

هتوایی  در مناط  با شرایط آب و کشت سبزیجات     

پالستیکی کوتاه یا  یها تونلفضای باز، زیر  درمختلن 

. در ایتران  گیرد یمانجام  یا گلخانهشرایط در یا بلند و 

هزار تتن ستبزیجات    011میلیون و  2سالیانه بیش از 

هتزار هکتتار گلخانته تجتاری      01از بیش از  یا گلخانه

، یفرنگت  گوجته شتامل خیتار،    عمدتاًکه  شود یمتولید 

)افمتتدی و همکتتاران،  استتتانتتواع فلفتتل و بادمجتتان 

در طتتی فصتتل زراعتتی  یا گلخانتته(. ستتبزیجات 0538

متعتدد دتارچی، باکتریتایی،     هتای  یمتاری ب یرتیرتحت 

ی غیرزنتده دترار   هتا  تتنش ویروسی، نماتدی و برختی  

ترکیبتتات  ی تجتتاری،هتتا گلخانتتهگیرنتتد. در اک تتر  یمتت

هتای رشتد    کننتده  ی تنظت ز دبیتل  شیمیایی مختلفی ا

بتترای  کتش  آفتتتگیتاه، کودهتای شتتیمیایی و ستموم    

افزایش عملکترد و کتاهش خستارت ناشتی از عوامتل      

شود. استفاده مکترر و ناآگاهانته    یمزا استفاده  خسارت

هتا عتالوه بتر     یمتاری باز سموم شیمیایی در مبارزه بتا  

های تولیتد، باعتب بته مختاطره افتتادن       ینههزافزایش 

و آلتتتودگی  کننتتتده مصتتترفستتتالمت کشتتتاورز و  

نیتتز باعتتب  زیستتت شتتده و فتتتی در متتواردی یطمحتت

خسارت به گیاه و یا کاهش کمیت و کیفیت محصتول  

هتای ستبزیجات    یمتاری بشتود. متدیریت تلفیقتی     یم

ی فرایند جتامعی استت کته بایستتی از زمتان      ا گلخانه

ی کتته گیتتاهی در گلخانتته ا دورهر افتتداث گلخانتته و د

کشت نشده است آغتاز و در طتول فصتل زراعتی نیتز      

ادامه یابد. اگرچه تولید ستبزیجات ارگانیتد در اک تر    

ی تجاری رایج ایتران بته دلیتل عتدم امکتان      ها گلخانه

کنترل کامل شرایط محیوی داختل گلخانته و برختی    

ی میستر نیستت امتا بتا     رافتت  بههای دیگر،  یتمحدود

اصتتول علمتتی و کتتاربردی کتته در ایتتن مقالتته رعایتتت 

استتت، تولیتتد محصتتول ستتال  و عتتاری از    ذکرشتتده

 ی دابل انجام است.آسان بهبادیمانده سموم شیمیایی 

 افتهی معرفی

هتتای  ی کشتتت متتتراک  و محتتیط هتتا ستتامانهدر     

برای رشد گیاه شده، به همان میزان که شرایط  کنترل

هتا نیتز مستاعد     مهیا است، برای بروز و توسعه بیماری

ای در طی فصل زراعتی تحتت    است. سبزیجات گلخانه

 گیرنتد.  های متعدد زنده و غیرزنده درار می تیریر تنش

متر    هتای  بیمتاری به  توان می های زنده مه  از تنش

هتا، پوستیدگی طودته و     میری، لکه برگی گیاهچه، بوته

ستوحی و   هتای  ستفیدک میوه،  های سیدگیپوریشه، 

ریشته   نماتتد داخلی، کپد سفید، کپتد خاکستتری،   

 رزنتده یغهتای   و از تتنش  های ویروسی گرهی، بیماری

ناشتی از استتفاده    خستارت سترمازدگی و  بته   توان می

و  بالنکتارد اشتاره کترد )   نامناسب ترکیبات شتیمیایی 

میتتزان (. بتتروز و a 0538آزادوار،؛ 2113، 0همکتتاران

از بترهمکنش   ینتدی برآ گیتاهی هتای   خسارت بیماری

 ینچنت  هت  میزبان، شرایط محیوی و عامل بیمتاری و  

(. 2113، 2اگریتو  انسانی است ) های یتفعالاز  متیرر

ستبزیجات   هتای  یماریبتدوین برنامه مدیریت تلفیقی 

 از متتیرر بته میتزان زیتادی    در هتر منوقته    یا گلخانه

 عواملسازه گلخانه، میزان کنترل و نوع ادلی ، طرافی 

در  هتتا یمتتاریبوضتتعیت  ،محیوتتی داختتل گلخانتته 

و ستو  مهتارت و دانتش    گلخانته   مجتاور  یهتا  کشت

 معمتتوالً. گیتترد یمتتداران آن منوقتته دتترار   گلخانتته

                                              
1
 Blancard 

2
 Agrios 
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آزادوار، مدیریت تلفیقی بیماری ها برای تولید سبزیجات گلخانه 

  ای 

 
 

 

 

 

مدیریت تلفیقتی  ی ها برنامهمختلفی که در  یها روش

و تضادی با یکدیگر ندارند  شوند یماستفاده ها  یماریب

استتفاده از بتیش از یتد روش، میتزان کتارایی       با لذا

ایتن استا  الزم استت     بتر  .یابد یم افزایشبرنامه نیز 

ستبزیجات   هتای  یماریبدستورالعمل مدیریت تلفیقی 

 شتترایط، متناستتب بتتا هتتر منوقتته بتترای یا گلخانتته

 ستازی  یبوماصلی،  ففظ چارچوب و البته با ای منوقه

شترایط   بتر استا   فاضر کاربردی دستورالعمل شود. 

تجتاری رایتج تولیتد ستبزیجات در ایتران       یها گلخانه

دستورالعمل، عناصر و اجزاء این تدوین شده است. در 

ففاتتت و فمایتت از    هدف بابرنامه مدیریت تلفیقی 

، اجتناب و فرار از بیمارگر، بهبود شترایط رشتدی   گیاه

در و بیمتتاری بتتروز یتتا توستتعه و پیشتتگیری از  گیتتاه

ستال  و   یا گلخانته ات جتالیزی  ستبزیج راستای تولید 

 شده است. ارائهعاری از بادیمانده سموم شیمیایی 

احردا    طراحری و  رعایت شررای  اسرتاندارد در  . 1

 گلخانه

طرافی و شکل سازه گلخانه بر میزان نور دریافتی،     

داختل   استتفاده  دابتل تهویه و رطوبت، میتزان فضتای   

ی سرمایشتی و  هتا  سامانهگلخانه، نیاز و یا عدم نیاز به 

گرمایشی، هزینه افتداث گلخانته و خستارت آفتات و     

چشتمگیری   ریتتیر ی گلخانه در طول فصتل  ها یماریب

(. بر ایتن استا  و بترای    2108، 0دارد )افمد و افمد

ای ستال ،   فراه  نمودن امکان تولید سبزیجات گلخانه

 ،ستازه گلخانته   افتداث زمان طرافتی و   الزم است در

ر زمتان تولیتد بتر عملیتات     نکات مه  و کلیدی کته د 

 متدنظر هستتند   رگتذار یتیر ها یماریبمدیریت تلفیقی 

مناستتب بتترای پتترورش  یا گلخانتته. ستتازه دتترار گیتترد

                                              
1
 Ahmad and Ahmad 

ضتمن ایجتاد شترایط بهینته بترای      بایستی  سبزیجات

 هتا  یمتاری باز ایجاد شترایط بترای توستعه    رشد گیاه، 

در  کته پیشگیری نموده و این دابلیت را داشتته باشتد   

شتترایط  یرافتتت بتتهستتریع و بتتتوان  صتتورت لتتزوم 

میکروکلیمای داخل گلخانه را به نفع گیاه و بته ضترر   

عامل بیماری تیییر داد و از توسعه بیماری جلتوگیری  

 ارتفتاع  و شتکل ، هتا  تونلمسافت گلخانه، جهت  کرد.

سازه گلخانه از عوامتل   تجهیزاتسازه، جنس مصال  و 

ها هستند  یماریبیزی مدیریت تلفیقی ر برنامهمه  در 

، منتابع  و ادلیمتی  جیرافیتایی شترایط   یرتتیر که تحت 

متییتر  در هتر منوقته   مالی و دسترستی بته امکانتات    

 .باشند یم

 هتا  گلخانهاسکلت  و پوشش گلخانه: اسکلت نوع. 1-1

اجتزاء   و کیفیتت  مصتال   و جتنس  ، نوعطرافی ازنظر

 ای یترانته مد یوهتوا  آب. در نوافی با باشند یممتفاوت 

ستاده و بتا    اغلتب  ی تجتاری هتا  گلخانهایران،  ازجمله

از جتتنس چتتوب و یتتا فلتتز  و فتتدادل هزینتته ممکتتن

مستاعد   نسبتاًشرایط  شوند تا بتوانند یماجرا گالوانیزه 

. فراه  نمایند برای رشد گیاهرا  شده کنترل کامالًو نه 

اسکلت چتوبی اگرچته در مقایسته بتا استکلت فلتزی       

و استحکام کمتری برختوردار   است اما از دوام تر ارزان

است و کارایی کمتری در کنترل میکروکلیمای داختل  

گلخانتته دارد. در شتترایط ادلیمتتی ایتتران، استتتفاده از  

بترای افتداث    یا مهرهاسکلت فلزی با اتصاالت پیچ و 

ات مناستتب استتت. پوشتتش گلخانتته پتترورش ستتبزیج

دتادر بته بتدام انتداختن انترمی گرمتایی        دلخانه بایت گ

برای گرم کردن محیط گلخانه و ممانعتت از   خورشید

تیییرات دمایی و رطوبتی محیط اطراف گیتاه باشتد و   

که بیشترین نور مناسب برای فتوستنتز را   فال یندرع
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 دوم / شماره چهارم/ جلد 0011مجله سبزیجات گلخانه ای/ سال 

  

 

 ی اشتعه ، کمترین میزان رساند یمعبور داده و به گیاه 

را از خود عبور دهتد. برختی    ماوراءبنفشو  درمز مادون

لکته   هتای  یمتاری بعوامتل   یهتا  دارچبیمارگرها مانند 

متاوراءبنفش  برگی و کپد خاکستری، در فضتور نتور   

در  شتود  یمت توصتیه   شتوند،  یمت م ل  تحرید به تولید

بتا   اتیلنتی  یپلت  یها پوششاز گلخانه تولید سبزیجات 

ستبز   دانه رنگو دارای  ماوراءبنفشدابلیت جذب اشعه 

در ایتتن (. 2108افمتتد و افمتتد،  استتتفاده شتتود ) 

می خورشتیدی از  ردرصد ان 31رچه فدود اگ ها گلخانه

پوشش گلخانه عبور کرده و به داختل گلخانته منتقتل    

ناشتی از   هتا  بتر  ، اما ریزش دورات آب روی شود یم

پتی  موجود در گلخانه در  بخارآبسرد و متراک  شدن 

افتزایش رطوبتت   موجتب  ، ینتایلون وشتش  تما  بتا پ 

 یجتتهدرنتگلخانتته و همچنتتین کتتاهش میتتزان نتتور و 

 توان یم یبع. برای رفع این شود یم ها یماریبافزایش 

از پوشش نایلونی دوالیه، پاشش سورفکتانت در سو  

 صتورت  بته داخلی پوشش گلخانه و یا طرافتی ستقن   

دارای  یهتا  گلخانته مخروطی استفاده کرد. استفاده از 

دوالیته(   یحتاً ترج) اتیلنتی  یپلاسکلت فلزی و پوشش 

در اک ر مناط  ایتران   یا گلخانهبرای تولید سبزیجات 

 مناسب و دابل توصیه است.

بتا  اگرچته  واحدهای مستقل گلخانره:  مساحت . 2 -1

عتادل و  ت ،گلخانته وافدهای مستتقل  مسافت  افزایش

میکروکلیمای داختل گلخانته بیشتتر     یکنواختی دمای

خواهد شد، اما بی  آن وجود دارد که بتا بتروز برختی    

ی ستفید و  هتا  کپدها مانند سفیدک داخلی و  یماریب

هتا و میتزان خستارت     یمتاری بیتری  گ همهخاکستری، 

شود گلخانه تولید  یمتوصیه  نیز افزایش یابد. لذا ها آن

تتا   2311 وافتدهای بتا مستافت    صورت بهسبزیجات 

و مجزا از یکدیگر طرافتی و افتداث شتود    متر  5111

ی ریت گ همهتا ضمن ففظ تعادل دمای اطراف گیاه، از 

 یشگیری شود.ها نیز پ یماریب

 هتا  یماریبتوسعه عمومی،  طور به: ها تونل جهت. 5 -1

ضعین و  یها بوته و روی ی با رطوبت باالها گلخانهدر 

کننتد   یمرشد  نور ک و یا سایه شرایط که در  فسا 

 پترورش ستبزیجات،  طرافتی گلخانته   بیشتر است. در 

و دستتیابی بته    هتا  بوتته  بهینه رشدو برای یکنواختی 

بایستی بته نحتوی    ها تونلجهت  فداک ر میزان تولید،

ی را دریافتت نمتوده، کمتترین    نتور کتاف   گیاهکه  باشد

عتالوه   وجود داشتته باشتد بته    ها بوتهاندازی روی  یهسا

بترای  بیشترین بهره را از بادهای غالب منوقته  گلخانه 

. در شترایط و مودعیتت جیرافیتایی    ببردتهویه طبیعی 

نور به میتزان کتافی وجتود دارد و     معموالًایران کشور 

نقش بادهای غالب در هر منوقه برای انتختاب جهتت   

گلخانته  اهمیتت بیشتتری دارد. بترای اینکته      هتا  تونل

تا تهویته   بیشترین بهره را از بادهای غالب منوقه ببرد

ی گلخانته  هتا  تونتل جهتت   طبیعی انجام گیرد بایستی

 صتورت  بته ن باد غالتب  جریاا ی طرافی شود تا گونه به

وزش  سترعت  بته ی عمتود )بستته   تا فتدود عمود و یا 

(. 0های جانبی باشتد )شتکل    یچهدربادهای غالب( بر 

زش بادهای شدید وجتود دارد،  و سابقهدر مناطقی که 

تتا   ها به موازات جهت وزش باد افداث شوندتونل دبای

 یطتورکل  بته . از تخریب اسکلت گلخانه جلوگیری شود

ی در امتتداد  وافتد  تتد ی هتا  گلخانته شتود   یمتوصیه 

در  تتر  بتزر  ی بتا مستافت   هتا  گلخانهغربی و -شردی

 .(0538ی، مؤمنجنوبی اجرا شوند )-داد شمالیامت
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  ای 

 
 

 

 

 

 

 ی گلخانه و جریان مالی  باد غالبها تونل. جهت 0شکل 

ید وزش شدید باد نباذکر این نکته ه  مه  است که 

زمستان و یا  باعب هدر رفتن گرمای گلخانه در فصل

در این فالت توصیه  .خسارت فیزیکی به گلخانه شود

شود از بادشکن مناسب برای کاهش سرعت باد  یم

 استفاده شود.

ارتفتاع گلخانته یکتی از     سرازه گلخانره:   ارتفاع. 1-4

تهویته، کتاهش رطوبتت و    بتر   رگذاریتیرمه  و  عوامل

متدیریت   جته یدرنتو  دمتای گلخانته   و پایداری تعدیل

افتزایش  سبزیجات گلخانه استت.   یها یماریبتلفیقی 

تعتتادل دمتتایی داختتل گلخانتته باعتتب  گلخانتتهارتفتتاع 

رشتد گیتاه را    تیت درنهاعتالوه تهویته و    شود و بته  می

. با افزایش فضای بین تاج گیاه و سقن کند یمتسهیل 

 ،شتود  یمت بیشتر یکنواختی و تعادل نور و دما  ،گلخانه

 یابتد و  یمجریان افقی و عمودی هوا در گلخانه بهبود 

افتزایش   عتالوه  بته  شتود.  یمت گلخانه کاسته رطوبت  از

و فشترات نادتل    زا یماریبورود عوامل  ،ارتفاع گلخانه

 .کنتد  یمت ستقفی را محتدود    هتای  یچهدراز  ها یماریب

از نتوع گیتاه و    متتیرر ی تا فدوداگرچه ارتفاع گلخانه 

 3ارتفاع ی طورکل بهقه است، اما میکروکلیمای هر منو

در و باالتر برای گلخانه پرورش ستبزیجات  متر  3/3تا 

مناستب  منتاط  گرمستیری    ژهیت و بهاک ر نوافی ایران 

 د،باشت  مسافت وافدهای مستقل بیشتتر هرچه  است.

نیز بایستی باالتر گرفته شتود تتا تهویته    گلخانه ارتفاع 

 .بهتری در گلخانه انجام گیرد

 تنهتا  نته گلخانه  مناسب تهویههای تهویه:  یچهدر. 1-3

فراه  نمودن شرایط برای رشد بهینه گیاه بلکته   ازنظر

تهویته  هتا اهمیتت زیتادی دارد.     کاهش بیماری ازنظر

 دیاکست  یدمستقی  بر دما و رطوبتت و میتزان    طور به

استت. تهویته    رگتذار یتیرکربن محیط داختل گلخانته   

عتالوه بته    و بته ضعین باعب کاهش فعالیت گیاه شده 

کنتد. تهویته    کمتد متی   هتا  یماریبتوسعه بسیاری از 

غیرفعتتال  صتتورت بتتهتوانتتد  هتتای تجتتاری متتی گلخانتته

ی جتانبی و ستقفی و یتا    هتا  چهیدر)طبیعی( از طری  

فعال )با صترف انترمی و توستط فتن( انجتام       صورت به

رایتج توصتیه   هتای تجتاری    در افتداث گلخانته  گیرد. 

فتراه    منظور بهسقفی  وجانبی  های یچهدراز  شود می

رطوبتت  دمتا و  نمودن امکان تهویته و کتاهش ستریع    

ی بیشتتر از  بتردار  بهتره  منظور به .شود استفاده گلخانه 

هتای   یچته دروزش باد برای تهویه گلخانه، بهتر استت  

گلخانه تعبیه شوند. در غیتر   سمتجانبی در هر چهار 

هتتای جتتانبی در طتتول  یچتتهدرایتتن صتتورت، بایستتتی 

لخانه و عمود بر جهت وزش بادهتای غالتب منوقته    گ

ی سقفی در تهویته بهینته   ها چهیدر ریتیرتعبیه شوند. 

ی جانبی است. ارر ها چهیدرگلخانه به مراتب بیشتر از 

دودکشی که باعب چترخش مناستب جریتان هتوا در     

شتود، زمتانی    یمت گلخانه و کاهش رطوبت در گلخانته  

های جانبی و ستقفی گلخانته    یچهدرافتد که  یماتفاق 

باز باشتند. بستته بته گرمتای محتیط،       زمان ه  طور به

متتر در رانیته    3/1تتا   2/1جریان هوای با سرعت بین 

برای انجام تهویه کافی در گلخانه مناسب است )افمد 

شتود   یمت برای این منظور پیشتنهاد   (.2108و افمد، 
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 ( ی جانبی، بترای هتر کمتان )دتو    ها چهیدرعالوه بر 

گلخانه فدادل ید دریچه سقفی تعبیته شتود )شتکل    

از فتن بترای انجتام تهویته      توان یمنیاز  در صورت(. 2

 استفاده کرد.

 

 ( گلخانهb( و جانبی )a. دریچه سقفی )2شکل 

انتظار و حوضرچه ضردعفونی در م رل     اتاقک .1-3

ممکن استت   زا یماریبعوامل فشرات و  درب ورودی:

وارد کارگران و بازدیدکنندگان لبا  یا کفش همراه با 

فضتای   صورت بهانتظار  اتادداستفاده از  گلخانه شوند.

کتتوچکی در درب ورودی گلخانتته کتته مجهتتز بتته فتتن 

کننتده   یضتدعفون فوضچه محتوی مواد  دمنده دوی و

ی هتا  انتدام فتدود زیتادی از ورود فشترات و     باشد تا

زا بته ستالن گلخانته ممانعتت      یمتاری بتک یری عوامل 

ی ا گونته  بته ی گلخانته  ها دربشود  یمکند. توصیه  یم

 طتور  بهطرافی شوند که توسط فنر یا تجهیزات مشابه 

فوضچه ضدعفونی کفش بایستی  خودکار بسته شوند.

درب ورودی گلخانته بتوده و محتتوی متواد      عرض ه 

 کننده مانند وایتکس باشد. یضدعفون

 از بیماریو فرار اجتناب . 2

یی و رطتوبتی درون گلخانته   هرچند که شرایط دما    

 تتا مساعد و مناستب استت امتا     ها یماریببرای توسعه 

بته گلخانته ممانعتت     زا یماریبکه از ورود عامل  یمان ز

یتتا گیتتاه از تمتتا  و در معتترض آلتتودگی بتته   نشتتود

امکان ابتالی گیتاه بته    نشود، داشته نگهبیمارگرها دور 

و تقویتت   یبیماری وجود ندارد. با بهبود شرایط رشتد 

را کتاهش داد.   هتا  یمتاری بابتال بته  خور  توان یمگیاه 

با کاهش رطوبت بستر کشت و محیط گلخانه،  ازجمله

از  تتوان  یمت  متواردی از ایتن دبیتل   رعایت بهداشت و 

بتروز یتا گستترش     یجته درنتتما  بیمارگر با گیتاه و  

ی ا گلخانته بیشتتر ستبزیجات    بیماری جلوگیری کترد. 

معتتتدل تتتا خنتتد را   شتترایط محیوتتی مرطتتوب و 

بسیاری از فعالیت برای  . اگرچه این شرایطپسندند یم

امتا مستاعد بتودن شترایط      نیز مساعد استبیمارگرها 

بتروز یتا   همیشته بته مفهتوم     ،محیوی داخل گلخانته 

توسعه بیماری نیستت بلکته فضتور عامتل بیمتاری و      

فسا  بودن گیاه میزبان نیز برای ودوع یتا گستترش   

ید ماه دبتل از   شود یم. توصیه  یماری ضروری استب

کشت گیاه، محیط اطتراف و داختل گلخانته را متورد     

بازرسی ددی  دترار دهیتد و منتابع افتمتالی آلتودگی      

های هترز را شناستایی و معتدوم کنیتد و      ازجمله علن

شرایط گلخانه را تا فد ممکن برای بیمارگر نامستاعد  

ختاک یکتی از منتابع     کنید و به نفع گیاه تیییر دهید.

مه  بقاء و ستکونت بستیاری از بیمارگرهتای گیتاهی     

است. براین اسا  الزم است وضتعیت ستالمت ختاک    

لتزوم   در صتورت و  درارگرفته یموردبررسبستر کشت 

 شود. یساز نهیبه
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  ای 

 
 

 

 

 

ختاک   :کشرت  بسترکاهش رطوبت  زهکشی و. 2-1

ستاختمان و   ستتی بای یا گلخانهسبزیجات  بستر کشت

مواد آلتی کتافی برختوردار     از وداشته  مناسبزهکش 

استتفاده   ی در معترض رافتت  بهکه آب  یا گونه بهباشد 

 ها بوتهپای از تجمع آب  فال یندرعو  درارگرفتهریشه 

به دمای مناستب   ی خاکزیبیمارگرها جلوگیری شود.

نیاز  زایی یماریب، بقاء و یزن جوانهو رطوبت کافی برای 

تجمع آب و عدم زهکشی مناسب بستر کشتت،   دارند.

شود و  یمباعب افزایش رطوبت خاک و محیط گلخانه 

 هتوا زاد یمارهای ختاکزی و  ببروز یا شدت بسیاری از 

امکان و برای دستتیابی بته    در صورتیابد.  یمافزایش 

شتود کته بستتر کشتت      یمت یه توصت زهکشی مناسب، 

یته  ی و با عرض مناستب ته ا پشته صورت بهسبزیجات 

شود اما از کشت بذر یا نشاء در محل داغاب خودداری 

باعتب   ها پشتهشود. کاشت بذر یا نشاء در محل داغاب 

ی ریز ناشتی از تجمتع امتالر در    ها ترکتنش و ایجاد 

بته گیتاه جتوان     ها ترکشود. این  یممحل طوده گیاه 

محلتی بترای ورود برختی     عتالوه  بته آسیب رستانده و  

هتای طودته و    یماریبرش بیمارگرهای خاکزی و گست

 شوند. یمریشه 

استتفاده از ختاک    :کشت بستر ضدعفونی خاك. 2-2

 ،مفید موجودات زیرو غنی از  زا یماریبعاری از عوامل 

 یا گلخانته  ستبزیجات کلیدی در تولیتد   عواملیکی از 

استتت. و عتتاری از بادیمانتتده ستتموم شتتیمیایی ستتال  

 هایجاد گیتا انتخاب زمین مناسب و عاری از بیماری به 

 یتر غآفتاب دهتی، روشتی    .کند یم کمد سال  و دوی

یمیایی برای ضتدعفونی ختاک استت کته جمعیتت      ش

هتتای ختتاکزی و بتتذور   یمتتاریببستتیاری از آفتتات و  

مفید  موجودات زیری هرز را کاهش و جمعیت ها علن

عناصر غذایی ازجمله  عالوه بهدهد.  یمخاک را افزایش 

دهتد.   یمت گیتاه تیییتر   برای  جذب دابلازت را به فرم 

هتا و کتاهش مصترف     یمتاری ببرای کتاهش خستارت   

شود ختاک بستتر گلخانته     یمسموم شیمیایی، توصیه 

بار بته   ید دو سالو یا فدادل هر  هرسالسبزیجات را 

 (.b0538 روش آفتاب دهی ضدعفونی کنید )آزادوار،

فشترات و   تیفعال :توری ضد حشره ناقل نصب. 2-5

 ادیگلخانه ز طیدر خارج از مح زا یماریب عوامل نینادل

 فشترات ورود  ازممانعتت   یراه برا نیتر است. مناسب

ها  ورود آن برابر در یکیزیسد ف جادیا گلخانه، داخل به

دبل از کاشت بتذر و   منظور الزم است نیا یاست. برا

جتانبی و   هتای  یچته دررودی و درب و ،یا انتقال نشتاء 

به توری ضد فشره تجهیز شوند. منافذ نه اسقفی گلخ

 ی کوچتد باشتد کته از ورود   ا اندازه بهها بایستی  یتور

و  هتا  بالتد  یدستف ، هتا  شتته مکنتده ازجملته   فشرات 

در طی فصل زراعی بایستتی   .ممانعت کندزنجرک ها 

مستمر بازدید و در صورت لزوم تترمی    طور بهها  یتور

دل ایتن  ی ضد فشره ناها یتوریا تعویض شوند. عیب 

استتت کتته از جریتتان آزاد هتتوا در گلخانتته ممانعتتت   

کنند و الزم است برای رفع این مشتکل تمهیتدات    می

 الزم فراه  گردد.

های براق و شتفاف باعتب    مالچ . استفاده از مالچ:2-4

 داختل  به ها آنفراری دادن فشرات و ممانعت از ورود 

شوند  بستر کشت می افزایش دمایچنین  گلخانه و ه 

هتتای هتترز  ی تیتتره از رشتتد علتتننتتایلونهتتای  متتالچو 

ی نایلونی شفاف ها مالچکنند. استفاده از  جلوگیری می

بته کتاهش    ،یا تیره عالوه بر تامین اهداف ذکتر شتده  

کنتد.   ها و بهبود بهداشتت گلخانته کمتد متی     یآلودگ

متتری اطتراف    01یتد نتوار فتدادل     شود یمتوصیه 
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 در صتورت ه و یتا  گلخانه را عاری از هرگونه گیاه نمود

فشترات پوشتانده    دورکنندهبراق و  یها مالچامکان با 

 (.5شود )شکل 

 

. فضای اطراف گلخانه که بایستی عاری از علن 5شکل 

 با مالچ براق پوشش داده شود. حاًیترجهرز بوده و یا 

 ،استفاده از اردام مقتاوم  . استفاده از ارقام مقاوم:2-3

و  ینتتر  ستاده  ین،کارآمتدتر ، ینتتر  سال ، ینتر مومئن

پایتتدارترین روش بتترای پیشتتگیری از   فتتال یندرعتت

بتا دستتیابی بته    ی اخیتر و  ها سالدر  است. ها یماریب

 یا گلخانته  سبزیجاتاردام  ،تولید بذور هیبرید یفنّاور

 هتتا یمتتارگربتعتتدادی از بتتر اتحمتتل یتتا مقتتاوم در برم

اگرچه است.  دشدهیتولویروسی  های یماریب مخصوصاً

هزینه اولیه تولید اردام مقاوم زیتاد استت امتا پتس از     

دتترار  مورداستتتفادهدر دستتتر  و  ستترعت بتتهتولیتتد، 

بتر  گیرند. اردام مناسب برای هتر منوقته بایستتی     یم

تاریخ کشت و عواملی مانند دمتا و طتول روز و    اسا 

ی انتختاب  ا منوقته ادتبا  از دانش بومی و تحقیقات 

 شوند.

انتقتال عوامتل   اجتنتاب از   :کشت یخر. تنظیم تا2-3

یکی ، مکنده تگیاهان جوان توسط فشرازا به  یماریب

است. بترای ایتن منظتور    تنظی  تاریخ کشت از اهداف 

ی ا گلخانته کاشتت بتذر و یتا انتقتال نشتاء ستبزیجات       

بایستی در زمانی انجام گیترد کته جمعیتت فشترات     

ستو  بتوده و گلخانته متا تنهتا       نیتر نییپامکنده در 

بایستی  عالوه بهسو  سبز موجود در آن نافیه نباشد. 

ی با سایر ا گلخانهاز همپوشانی زمانی کشت سبزیجات 

هتای مشتترک ختودداری کترد.      یماریبگیاهان دارای 

کته تعجیتل در کشتت     دهتد  یمت تجربه نگارنده نشان 

ی، درصتتد و شتتدت ا گلخانتتهی فرنگتت گوجتتهخیتتار و 

های ویروسی و فیتوپالسمایی ایتن گیاهتان را    یماریب

 برد. یمی جنوب استان کرمان بسیار باال ها گلخانهدر 

استفاده از بتذر یتا    :نشاء سالم . استفاده از بذر و2-3

مهت  در   از عوامتل نشاء سال  و عاری از بیماری یکتی  

تولید محصول سال  است. استفاده از بذور تمیز، ستال   

جداستازی و رعایتت بهداشتت در     ی شتده، ضتدعفون و 

خزانه و کنترل فشرات نادل در فرایند تولیتد نشتاء از   

تهیه نشتاء   که یدرصورتاهمیت زیادی برخوردار است. 

گیرد، بایستی دارای گواهی سالمت  از بیرون انجام می

دبل از ورود به گلخانه، مورد بازرستی   نیچن ه بوده و 

ری از هرگونته  ددی  درار گیرند تا سال ، یکدست و عتا 

بیمتتاری یتتا فشتتره مضتتر بتتوده و از نظتتر ستتن بتترای 

 در صتورت  شتود  یمت جابجایی مناسب باشند. توصتیه  

در محتیط   دو هفتته را به مدت ید تتا   نشاءها ،امکان

مناسب نگهداری و تحت نظر درار داده و سپس کشت 

کنید. از ورود هرگونه نشاء مشکوک و ضدعفونی نشده 

به داخل گلخانه خودداری شود. طی فراینتد انتقتال و   

 نشتاءها بعد از انتقتال از ایجتاد هرگونته استتر  بته      

داشته باشید که فتی مقتدار   به خاطرخودداری شود. 

آلوده، منبتع بزرگتی بترای آلتودگی     اندک بذر یا نشاء 
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آزادوار، مدیریت تلفیقی بیماری ها برای تولید سبزیجات گلخانه 

  ای 

 
 

 

 

 

خستتارت  توانتتد یمتتو  شتتود یمتتگلخانتته محستتوب 

 در طی فصل ایجاد کند. یدار یمعن

دبتل از هتر چیتز الزم استت ستینی       ،برای تولید نشاء

نشاء و مواد بستر و هرچه که در این فراینتد استتفاده   

هترز از   یهتا  علتن شسته و ضتدعفونی شتود.    شود یم

ف شود. در مدت تولید نشاء اطراف یا داخل خزانه فذ

را از نظر وجتود   نشاءهاتمامی  بار دیفدادل هر هفته 

چشتمی بازدیتد    صتورت  بته  ها یماریبفشرات مضر و 

 از ستموم شتیمیایی   تتوان  یمت لتزوم   در صتورت  شتود 

افزودن به خاک یا آب آبیتاری   ی،پاش محلول صورت به

به گلخانته بترای کنتترل    انتقال  تیمار نشاء دبل ازیا و 

ین پیشتتگیری و کنتتترل  چنتت هتت فشتترات نادتتل و  

به اینکه تتا   با توجه استفاده کرد.بیمارگرهای خاکزی 

برداشت محصتول فاصتله زمتانی زیتادی وجتود دارد،      

در ایتتن مرفلتته مجتتاز ستتموم شتتیمیایی استتتفاده از 

 کند. ینماشکالی در فرایند تولید محصول سال  ایجاد 

تستهیل   منظتور  بته : کاشرت  هرای  یفجهت رد. 2-3

شرایط تهویه طبیعی و جریتان مناستب هتوا در بتین     

ی ا گلخانته گیاهتان   ستیاری از در ب هتای کاشتت   ینرد

ی و فتی فلفل، الزم فرنگ گوجهخیار، بادمجان،  ژهیو به

هتای   یچهدرهای کاشت در جهت عمود بر  ینرداست 

ی انجتام  ختوب  بته الن( تا تهویته   0جانبی باشد )شکل 

های کاشت،  ینردجریان هوا بین در این فالت یرد. گ

و  هتا  بتر  رطوبت موجود در فضتای گلخانته، ستو     

دهتد. کتاهش رطوبتت     یمسو  خاک بستر را کاهش 

ی استتپور بستتیاری از زنتت جوانتتهگلخانتته از استتتقرار و 

بیمارگرها جلوگیری نموده و شترایط را بترای عوامتل    

هتای   یتن ردکته   یدرصتورت کند.  یمزا نامساعد  یماریب

باشتند   شتده  هیت تعبهای جانبی  یچهدر موازات بهکشت 

بادشکن عمل کرده  عنوان بهها  ینردب( این  0)شکل 

 کنتدی انجتام    بته فرکت جریان باد در گلخانه  عمالًو 

 .و مولوب نیستگیرد  یم

 

؛ الن( عمود بر کشت در گلخانه های ینرد. جهت 0شکل 

 های جانبی. یچهدرهای جانبی و ب( به موازات  یچهدر

ی هتتا بوتتتهفاصتتله  . فاصررله و الیرروی کاشررت: 2-3

ی بسته به گونه و رد  گیاه، شترایط  ا گلخانهسبزیجات 

جیرافیایی هر منوقته و نتوع گلخانته متفتاوت استت.      

رعایت فاصتله و پیتروی از الگتوی مناستب کاشتت از      

ایجتتتاد میکروکلیماهتتتای محتتتدود بتتترای توستتتعه   

از انتقتتال عوامتتل  ینچنتت هتت و  هتتوابردهتتای  یمتتاریب

کنتد.   یمت زا از گیاهی به گیاه دیگر جلتوگیری   یماریب

رعایت الگوی مناسب و تعداد بوته در هکتار بر جریان 

هوای مناستب در گلخانته و کتاهش رطوبتت محتیط      

هتر   یمتدیریت  کته نیازهتای   ییازآنجتا گلخانه ارر دارد. 

توصتتیه  ،تفتتاوت داردمحصتتول بتتا ستتایر محصتتوالت  

مخلتوم بتا    صتورت  بته گیاهان سایر از کشت شود  یم

 .شودخودداری گیاه اصلی 

 از استتفاده  از پتس : گلخانره  بهداشرت . رعایت 2-14

و  نیتتر  ستاده  گلخانته،  بهداشتت  تیت رعا مقاوم، اردام

داشتتتن  دور نگتته یراه بتترا نیمتتؤررتر فتتال نیدرعتت

بیترون  محیط رعایت بهداشت  است. اهیاز گ مارگرهایب

در  ینچنت  هت  و  گیتاه و داخل گلخانه از دبل از کشت 
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ین ستالمت گیتاه   تتیم در  ،طول دوره تولیتد محصتول  

فتتذف بقایتتای ناشتتی از هتتر  و  .ستتیار مهتت  استتتب

ی هرز و یا گیاهان زراعی با ارزش ادتصادی ک  ها علن

در اطراف گلخانه و داخل آن، استفاده از ابتزار و ادوات  

بتا   ها آنو عدم اشتراک  اختصاصی صورت بهکشاورزی 

ی ادوات کشاورزی ا دورهسایر گلخانه داران، ضدعفونی 

دبتل از استتفاده و    هتا  آنو اطمینان از بهداشتی بودن 

ی اضافی در گلخانه از متوارد مهت    وآمدها رفتکاهش 

 شوند. یمرعایت بهداشت در گلخانه محسوب 

و  با انجام هر  صحی : موقع هرس ص یح و به. 2-11

 یهتا  بتر  ، ضمن فذف شاخ و بر  اضافی و مودع به

بیمار و پیتر، رطوبتت اطتراف گیتاه و محتیط داخلتی       

 رسد یم ها بوتهیابد، نور کافی به  یمگلخانه نیز کاهش 

ی ترکیبتات شتیمیایی   پاشت  محلتول  ،و در صورت لزوم

ی ضتعین در  هتا  بوتته پیر و  یها بر شود.  یمتسهیل 

دتوی بیشتتر    یهتا  بوتته جتوان و   یهتا  بر مقایسه با 

از  شتود  یمت توصتیه   عتالوه  بته . هستندمستعد بیماری 

 مخصوصتاً ) ها بوته درار دادندی  برای  عنوان بهشاسی 

بتا   ها بوته خیار( استفاده کنید. در این صورت یها بوته

بود ، چرخش هوا در گلخانه بهخاک در تما  نیستند

و ختتاک کتتاهش گلخانتته و رطوبتتت محتتیط  یابتتد یمتت

ی هرز اطراف گلخانته فتتی   ها علنگیاهان و  .دیاب یم

ی تتاهری بیمتاری باشتند    هتا  نشانهکه فادد  یدرصورت

و در گلخانه باشند بیماری بروز منبعی برای توانند  یم

در دوره زمتانی  طی فصل زراعی و یا فتی بایستی  لذا

در استرع ودتت فتذف    استت  که گلخانه عاری از گیاه 

ی آلتوده و یتا تمتام    هتا  بخششوند. فذف و سوزاندن 

بوته گیاه دارای عالئ  بیماری یا مشکوک بته آلتودگی   

بتترای کتتاهش منبتتع عامتتل بیمتتاری و پیشتتگیری از  

کتارگران  الزم استت بته    بسیار مهت  استت.   ها یماریب

گلخانه آموزش کتافی در خصتوش شناستایی و تمتایز     

نکته مهت    داده شود. موردنظرگیاه  یها یماریب عالئ 

های بیمار و یتا   ته کردن و نگهداری بوتهاینکه از انباش

 داًیتتاکبقایتتای فاصتتل از هتتر  در اطتتراف گلخانتته  

 خودداری شود.

 :درون گلخانره  کنترل عوامل/شرای  م یطی .2-12

پیچیتتدگی ستتاختمان از   ازنظتتر هتتا گلخانتتهاگرچتته 

ی ستتاده دارای پوشتتش پالستتتیکی و بتتدون هتتا تونتتل

ی مرتفتع دارای پوشتش   هتا  گلخانته سیست  تهویه تتا  

ای پیشرفته و مجهتز بته سیستت      یشهشپالستیکی یا 

ی هوشمند جهت کنترل فاکتورهای محیوی کامپیوتر

شتود تتا    یمت تتالش   اما در تمام این موارد ،اند متفاوت

یر از محیط بیرون را داشته تیرمحیط گلخانه کمترین 

بتترای تولیتتد تجتتاری رایتتج  یهتتا گلخانتتهاک تتر  باشتتد.

دارای پوشتتتش  ،در ایتتتران یا گلخانتتتهستتتبزیجات 

و فادد سیست  های سرمایشی، گرمایشی و  پالستیکی

وادعیتتت ایتتن استتت کتته    هستتتند.تهویتته مناستتب  

متمتایز  ی تا فدوداگرچه  ها گلخانهمیکروکلیمای این 

. نیستت  مستقل کامالًاما از محیط بیرون گلخانه است 

تنظتی  فاکتورهتای محیوتی در ایتن      یگتر د عبتارت  به

زیتادی   تا فدودنیست و  کنترل دابلچندان  ها نهگلخا

فاکتورهتای محیوتی کته    از محیط بیرون است.  متیرر

نقش دارند  یمسر یها یماریتوسعه ب ودر آغاز  عموماً

دما و رطوبتت ختاک    اه،یشامل دما و رطوبت اطراف گ

ی تجاری جالیزی ها گلخانهدر . استنور  وبستر کشت 

رایج در نقام مختلن کشور کته تجهیتزات الزم بترای    

کنترل بهینه شرایط محیوی داخل گلخانته را ندارنتد   

از  مستاعدتر  مراتتب  بته هتا   یمتاری بزمینه برای توسعه 
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  ای 

 
 

 

 

 

ی فضتای آزاد( استت. تیییتر    هتا  کشتت محیط بیرون )

فاکتورهای محیوی بایستی به نحوی انجام گیترد کته   

گرها نامساعد ولی برای گیاه مساعد شرایط برای بیمار

شده و مقاومت گیاه را افزایش دهد. هرچه گلخانته بتا   

محیط بیرون ارتبتام بیشتتری داشتته باشتد و بترای      

تنظی  فاکتورهای محیوی بته محتیط بیترون بیشتتر     

هتا نیتز بیشتتر     یماریبنیازمند باشد میزان خور ورود 

ش پوشت  تجتاری رایتج دارای   یهتا  گلخانهدر شود.  یم

رطوبت باالستت، کنتترل دمتا مشتکل      معموالً نایلونی

 معمتوالً گیترد و لتذا    ینمت انجام  یخوب بهاست و تهویه 

های وابسته به رطوبت مانند ستفیدک   یماریبخسارت 

داخلی، کپد ستفید و کپتد خاکستتری زیتاد استت.      

ها  یماریببراین اسا  کنترل دما و رطوبت برای مهار 

 است.ی مه  پاش س و کاهش دفعات 

 تیت فعال یفدادل، مولتوب و فتداک ر بترا    یدما دما:

. است متفاوت ها یماریمختلن و توسعه ب یمارگرهایب

ی هتتا ستتامانهکتتاهش یتتا افتتزایش دمتتا بتتا استتتفاده از 

به ایجاد دمای محتیط   ،سرمایشی و گرمایشی مناسب

ین پیشتگیری از استتقرار و   چن ه مولوب برای گیاه و 

 کند. یمتوسعه بیمارگرها کمد 

نور یکی دیگر از فاکتورهای محیوی است که بتر   نور:

 عمومتتاًهتتا نقتتش دارد. کمبتتود نتتور   یمتتاریبتوستتعه 

هتای ویروستی را افتزایش     یمتاری بفساسیت گیاه بته  

 کپتتدهتتای عامتتل بیمتتاری  دهتتد. برختتی جدایتته یمتت

نزدید به اشعه  موج طولخاکستری در فضور نور و با 

برختی دیگتر بترای     کنند و یماسپورزایی  ماوراءبنفش

یبتاً رشتد میستلیومی    تقرتک یر نیاز به تاریکی دارنتد.  

ی هتا  دتارچ گیترد.   یمت در تتاریکی انجتام    ها دارچتمام 

های کپد خاکستری و کپد سفید بته   یماریبعوامل 

 تاریکی بیشتری نیاز دارند.

ی هتا  انتدام وجتود آب آزاد در ستو  بتر  و     رطوبت:

یتاکردن  مهی گیتاهی،  هتا  انتدام گیاهی سبب شتادابی  

شتترایط مناستتب بتترای تنتتدش و ورود بیمتتارگر و     

ین انتشار عامتل بیمتاری و در نتیجته افتزایش     چن ه 

شتود.   یمت در برابر بسیاری از بیمارگرها   آنفساسیت 

ی مانند ا گلخانههای سبزیجات  یماریببروز بسیاری از 

ی ستفید و  هتا  کپتد و  هتا  یبرگت سفیدک داخلی، لکه 

از رطوبت باال )بیشتر  متیرران زیادی خاکستری به میز

درصتتد( در گلخانتته استتت. بستتیاری از عوامتتل   31از 

زای برای شروع آلودگی به رطوبتت زیتاد نیتاز     یماریب

دارند اما توسعه بیماری بعتد از ورود بیمتارگر بیشتتر    

ها ماننتد   یماریب. برخی از رطوبتاز دما است تا  متیرر

ال و محتتیط بتتا نستتبتاًستتفیدک ستتوحی بتتا دماهتتای 

مرطوب سازگار هستتند امتا ختیس و مرطتوب بتودن      

اندام گیاهی از توستعه   سو بر  و وجود آب آزاد در 

 (. رطوبتت a0538کند )آزادوار،  یمبیماری جلوگیری 

زیاد باعب متراک  شتدن ذرات آب )میعتان( و ختیس    

کمد  ها یماریبو به توسعه  شود یمشدن سو  بر  

 .کند یم

دبتل از هرگونته ادتدام     هررز:  یها علف. حذف 2-15 

برای کشت بذر یا نشاء و فتتی در فصتل آیتش، الزم    

هرز داخل و یا اطتراف   یها علناست نسبت به فذف 

میزبتان   تواننتد  یمت هترز   یها علنگلخانه اددام شود. 

برختی بیمارگرهتا باشتند و یتا      عالئ وادعی و یا بدون 

 فراریشته هوایی یا  یها انداماینکه برخی بیمارگرها در 

 دوام یابند ها آن
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انتقال  :زا یماریبعوامل  ناقل حشرات . مدیریت2-14

ویروستی و فیتوپالستمایی در    هتای  بسیاری از بیمارگر

در ابتتدای   معمتوالً طبیعت توسط فشترات مکنتده و   

الزم استت  . بتراین استا    گیترد  یمفصل کشت انجام 

مختلتن اعت  از    یهتا  روشکنترل فشرات مکنده بته  

. استفاده از گیردانجام  فیزیکی، بیولومیکی و شیمیایی

شیمیایی برای کنترل فشرات مکنتده   یها کش فشره

اولیه فصتل کاشتت بته دلیتل      یها هفتهدر خزانه و یا 

اینکه تا زمان برداشت محصول فاصتله زمتانی زیتادی    

از  ادتدام دابل توصتیه استت. ایتن     یرافت بهوجود دارد 

ابتتتتالی گیاهتتتان بتتته بیمارگرهتتتای ویروستتتی و    

از  شتود  یمپیشنهاد  .کند یمفیتوپالسمایی جلوگیری 

چسبنده که در ارتفاع کمتی بتاالتر از   رنگی  یها کارت

بترای ردیتابی فشترات    ( 3)شکل  اند شده نصب ها بوته

 استفاده کنید.

 

ردیابی  منظور به. نصب کارت زرد چسبنده 3شکل 

 فشرات مکنده در گلخانه

 تیر فیباکو اسرتفاده از آب   موقرع  به آبیاری .2-13

ازفد و یا تنش خشکی منجر بته   یشبآبیاری  مناسب:

بوته میتری و   های یماریب ازجملههای  یماریبافزایش 

آبیاری در شود.  یمپوسیدگی ریشه و طوده در گلخانه 

هنگام عصر، عدم انجام تهویه و تنظی  نکردن رطوبتت  

محیط گلخانه و ختاک از عتواملی هستتند کته باعتب      

چنتین ایجتاد    ی آبتی و هت   هتا  روزنهافزایش تعری  از 

شوند. تجمتع آب در محتل    یمها  شبن  در سو  بر 

ورود  ،ی آبی و وجود آب آزاد در ستو  بتر   ها روزنه

زای گیتاهی را تستهیل متی     یماریببسیاری از عوامل 

آبیتاری گلخانته    شتود  یمت توصتیه  براین استا    کند.

در هنگام صب  انجام گیرد. استتفاده از آب بتا   ترجیحا 

ی ریز در سو  طودته و  ها ترکایجاد شوری باال باعب 

تشتتدید  یجتتهدرنت گیتتاه و پتتذیری یبآستتافتتزایش 

و ریشته  پوسیدگی طودته  های خاکزی ازجمله  یماریب

 .شود یم

یر بر رشتد  تیرتیذیه بهینه گیاه با  بهینه:تغذیه  .2-13

کتاهش شتدت   توانتد بتر    یمو فاکتورهای دفاعی گیاه 

طبیعتی استت گیتاهی کته      ها ارر داشته باشد. یماریب

تیذیه در شرایط مولوب باشد تحمتل بیشتتری    ازنظر

زنده و غیرزنده خواهد داشت. رمیت    یها تنشدر برابر 

یاه و گاهی اردام مختلن و هر گای مولوب برای  یهتیذ

برای مرافل مختلن رشدی گیتاه و شترایط    ینچن ه 

آزمتون   بتر استا   خاک بستر متفاوت است و بایستی 

استتفاده از   گیتاه انجتام گیترد.    یا مرفلته خاک و نیاز 

و افتزایش میتزان    )پوستیده( کودهای گاوی و مرغتی  

ماده آلی ختاک، باعتب ایجتاد شترایط مناستب بترای       

هتای   یکروارگانیست  متنتوع جمعیتت    افزایش کمتی و 

رویشتتی  شتترایطبهبتتود  ینچنتت هتت مفیتتد ختتاک و 

 مورداستتفاده شود. متواد آلتی    یمی ا گلخانهسبزیجات 

 کتامالً ی پوستیده و  ختوب  بته در بستتر کشتت بایستتی    

از بین عناصتر غتذایی مختلتن    کمپوست شده باشند. 

یر تتتیرهتتا  یزمیتتذیرکلستتی  و  ،پتاستتی  ،ازت، فستتفر

 دارند. ها یماریبسعه بیشتری بر تو
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  ای 

 
 

 

 

 

 یهتا  بافتت یترومن( به دلیل اینکه سبب توسعه نازت )

در فساسیت میزبتان بته   شود  یمآبدار و فسا   ،نرم

جلتتب و  هتتا یمتتاریبتوستتعه  ،هتتابیمارگربستتیاری از 

. از طرف دیگر کمبود ارددنقش مهمی  فشرات مکنده

 فساستیت و پیری زودر   ،گیاهازت نیز باعب ضعین 

 .شود یم بیمارگرهابرخی در برابر 

هتا و افتزایش    یماریببسیاری از  در کاهشپتاسی      

 . افتزایش مصترف  ی داردا عمدهگیاه نقش  یتوان دفاع

پتاسی  سبب ایجتاد زخت  در ریشته و طودته شتده و      

هایی مانند ریشه گرهتی و   یماریبباعب افزایش شدت 

شتود. بتا افتزایش نستبت      یمپوسیدگی ریشه و طوده 

ها کمتر  یماریبپتاسی  به نیترومن، فساسیت گیاه به 

 شود. یم

کلسی  با نقشی کته در ستاختمان دیتواره ستلولی         

شدت بستیاری   و دهد یمدارد مقاومت گیاه را افزایش 

ماننتد   یبیمارگرهای ریشه و طوده ازجملهها  یماریباز 

را کتتاهش فوزاریتتوم و نماتتتد  ،بتتوتریتیس ،ریزوکتونیتتا

تواند فساسیت گیاه بته   یمفسفر دهد. مصرف زیاد  یم

 کتتاربرد ر را افتتزایش دهتتد. اخیتت دویتترو  موزاییتت 

هتای   انتدام ی پاشت  محلتول  ترکیبات کلسیمی از طری 

ی ا گلخانته هتای   یمتاری بدار  یمعنباعب کاهش هوایی 

یدک سوحی، مر  گیاهچته و پوستیدگی   ازجمله سف

 شود. یمریشه 

ای مناستبی   یهتیذ تعادلی گیاهانی که از طورکل به    

در یکتی از   انی کهگیاهدر مقایسه با برخوردار هستند 

تحمل بیشتتری  د نبود دار یشبعناصر غذایی کمبود یا 

الزم به ذکتر استت   . دهند یمدر برابر بیمارگرها نشان 

و امکتان  بتوده  فصل زمستان که دمای خاک پایین در 

محتدود  ریشته   از طریت  ی عناصتر غتذایی   برخجذب 

ختارج از  بیش از نیتاز و   یکود دهاز بایستی  شود، یم

. ایتن  ردتوان جذبی گیاه از طری  خاک ختودداری کت  

عمل باعب افزایش امالر خاک و درنتیجه ایجاد تترک  

بته گیتاه    زا یماریبشود که ورود عوامل  یمروی طوده 

نیازهای غذایی گیاه در  نیتیمبرای . کند یمرا تسهیل 

تتوان از تیذیته برگتی و یتا کتاربرد       فصل زمستان می

فاده استت در ابتدای فصتل کشتت    کند رهشکودهای 

 .نمود

استفاده از  زیستی: مواد و ترکیبات استفاده از .2-13

گیتاهی بترای    منشتی ترکیبات با و یا  زیستیترکیبات 

، گیتاهی  های یمارگرب نیچن ه و کنترل فشرات نادل 

جزء الینفد تولید محصتول ستال  و ارگانیتد استت.     

گلخانتته محتتیط مناستتبی بتترای کتتاربرد عوامتتل مهتتار 

از  هتا استت.   یمتاری بزیستی بترای متدیریت آفتات و    

بته   تتوان  یمت مزایای استتفاده از ترکیبتات بیولومیتد    

، کتتارگر و کننتتده مصتترفکتتاهش مختتاطرات بتترای  

 ، عدم خسارت به موجودات مفید خاک وستیز طیمح

سو  گیاه، کمد به اصتالر ختاک و تستهیل جتذب     

اشتتاره کتترد. در استتتفاده از ترکیبتتات  عناصتتر غتتذایی

زیستی اگرچه کنترل بیماری در مقایسه با استتفاده از  

افتتد امتا    ینمت شتیمیایی خیلتی ستریع اتفتاق      سموم

پایداری و ماندگاری اررات آن بسیار بیشتر از ترکیبات 

ی سازگار است. خوب بهزیست  یطمحشیمیایی بوده و با 

استفاده از ترکیبات زیستی بایستی استتفاده   در هنگام

مکتن استت بته    ماز سموم و ترکیبتات شتیمیایی کته    

 موجودات مفید خسارت بزنند خودداری کرد.

 یهرا  سرامانه و اسرتفاده از   ها یماریب آگاهی یشپ. 5

 هوشمند
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 دوم / شماره چهارم/ جلد 0011مجله سبزیجات گلخانه ای/ سال 

  

 

ی جتتالیزی هتتا گلخانتتهمیکروکلیمتتای بستتیاری از     

خورشید و وزش  گرمایاز  متیرردر ایران تجاری رایج 

الزم استتت شتترایط  و لتتذایتتر بتتوده متی شتتدت بتتهبتتاد 

 بتتامستتتمر رصتتد و  طتتور بتتهمحیوتتی داختتل گلخانتته 

به فالت مولوب تنظی  شود. انجتام  مناسب تجهیزات 

یرددی  غی مشکل و تا فدوددستی  صورت بهاین کار 

 توانتد منجتر بته    یمهرگونه خوا در این زمینه  و است

، پیشتترفتهی هتتا گلخانتتهدر  خستتارت فتتراوان شتتود. 

دمتتا و  ازجملتتهداختتل گلخانتته  یفاکتورهتتای محیوتت

رطوبتتت هتتوا و ختتاک، تهویتته، نتتور و فتتتی میتتزان   

و تجهیتزات   گرهتا  فتس اکسید کربن با استفاده از  ید

 یهتا  ستامانه کامپیوتری و  یافزارها نرممناسب توسط 

ایتن  شتوند. استتفاده از    یمت هوشمند پایش و کنتترل  

برای دستیابی به بیشترین میزان عملکترد و   ها سامانه

تعیین زمان مناسب بترای هتر ادتدام عملتی، ازجملته      

هتا   یمتاری بپیشتگیری از   هتای محتافظتی و   یپاش س 

 بسیار مفید و کارآمد است.

 شیمیایی مبارزه. 4

 هتای های سبزی یماریب مدیریت تلفیقی برنامهدر     

 توانتد  یمت سموم شتیمیایی نیتز   استفاده از ، یا گلخانه

مبتارزه  امتا  شتود   متدیریتی محستوب   از برنامه  یجزئ

 صورت بهآخرین سد دفاعی و  عنوان به عمدتاًشیمیایی 

پیشگیری از بیماری و  منظور بهبیشتر  و ددوبسیار مح

مصترف ناآگاهانته و یتا    . ردیت گ یمت ففاتت گیاه انجام 

باعتب از بتین   یرمنوقی سموم و ترکیبات شتیمیایی  غ

به مخاطره انتداختن   و مفید های یکروارگانیس مرفتن 

 عتالوه  بته شتده و   کننتدگان  مصرفکارگران و سالمتی 

هتای تولیتد را بته میتزان چشتمگیری افتزایش        ینههز

ستموم شتیمیایی در   دهد  یمها نشان  یبررسدهد.  یم

محیوتتی  عوامتتلدر معتترض کمتتتر گلخانتته، شتترایط 

بتادی  گیاه  همراه بابیشتری  زمان مدت و لذا درارگرفته

مانند. این موضوع ضترورت ددتت نظتر و افتیتام      یم

ی هتا  گلخانته بیشتر در استفاده از سموم شتیمیایی در  

در بتترای مبتتارزه شتتیمیایی   .رستتاند یمتتجتتالیزی را 

آستتانه زیتان ادتصتادی    ی ا گلخانهمحصوالت جالیزی 

زمتان و نحتوه کتاربرد     معمتوالً  و نشده ینتعر یخوب به

به تجربه گلخانه دار یا مشتاور ایشتان   سموم شیمیایی 

 بستگی دارد.

تازه ختوری،   صورت بهبا توجه به مصرف سبزیجات     

یبتات شتیمیایی بترای تولیتد     کاستفاده از ستموم و تر 

و  شده محدودبسیار و یا  ممنوع یا گلخانه هایسبزی

یط شتترابتترای استتتفاده در  انتتدکیستتموم شتتیمیایی 

از  رویته  یبت گلخانه مجوز دارند. استفاده خودسترانه و  

 عمومتاً  یا گلخانته سموم شیمایی در تولید ستبزیجات  

و عتدم رغبتت    ها محصولسبب بدبینی جامعه به این 

مصترف روزانته    که یدرفال شود یم ها آنبه استفاده از 

شتده   یتد تیکتوسط متخصصان تیذیه بستیار   ها یسبز

هتا متا فقتط     یماریبلفیقی در سیست  مدیریت تاست. 

زمانی مجاز به استفاده از سموم شیمیایی هستی  کته  

نباشتتند و استتتفاده از ستت   متتؤرر هتتا شروستتایر  اوالً

 مورداستتفاده باشتد و دوم اینکته ست      یرناپتذ  اجتناب

اختصاصی بوده و روی دشمنان طبیعتی و موجتودات   

استتفاده از ترکیبتات و   ارر ستوء نداشتته باشتد.     مفید

مدیریت تلفیقی بیشتتر   یها برنامهسموم شیمیایی در 

برای ففاتت مستقی  گیاه از بیمارگرها و در متواردی  

و یا کاهش زادمایته عامتل بیمتاری     کنی یشهرفذف و 

، رشد یزن جوانه. سموم شیمیایی یا از شود یماستفاده 

رای و یتا اینکته بت    کنند یمو تک یر بیمارگرها ممانعت 
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آزادوار، مدیریت تلفیقی بیماری ها برای تولید سبزیجات گلخانه 

  ای 

 
 

 

 

 

بیمارگر کشنده هستند. اک ر سموم شتیمیایی کته در   

و  کننتده  یشتگیری پجنبته   شتوند  یمت گیاهان استفاده 

ممانعت از آلوده شدن گیاه دارند و دتادر بته درمتان و    

لتزوم استتفاده    در صورتفذف عامل بیماری نیستند. 

از سموم شیمیایی در برنامه مدیریت تلفیقی گلخانه و 

ستال  بایستتی متوارد زیتر را      تولید محصتول  منظور به

 :درارداد مدنظر

 هرا  یماریپایش مستمر بو  ها بوته دقیق بازدید. 4-1

و صتحی    یبردار نمونه ی،ا دورههای  پایش :در گلخانه

ی ددیتت ، از عوامتتل مهتت  در ردیتتابی بتتردار ادداشتتتی

انتختاب نتوع    در خصتوش ی ریت گ  یتصتم و  ها یماریب

در گلخانه به شمار  ها یماریبعملیات و زمان مبارزه با 

 هتا  گتزارش ددیت  و ربتت    برداری یادداشتبا . روند یم

اطالع کستب   ها یماریباز روند بروز و شیوع  توانید یم

، نموده و از این اطالعات برای تتدوین برنامته مناستب   

در  هتا  یماریبو تهیه تقوی  بروز  مودع بهی ریگ  یتصم

د. بترای ایتن منظتور از    نیت آتتی استتفاده ک   یهتا  سال

بینوکوالر یتا میکروستکوم مناستب استتفاده      ین،ب ذره

 یهتا  کتارت . بترای پتایش فشترات نادتل از     شتود  یم

چسبناک، توری فشره گیری، کاغذ ستفید و جتاروی   

استتفاده   هتا  آنمکنده برای شتکار و بته دام انتداختن    

بیمتاری عکتس و فتیل      یها نشانه. از عالئ  و شود یم

روزانته و یتا    صتورت  بته هتا   . پتایش رددو ربت گت تهیه 

 یهتا  بوتته  مخصوصتاً و  ها بوتهاز تمام  یا هفتهفداک ر 

جانبی و ستقفی   های یچهدرنزدید به مبادی ورودی، 

و یا نقاطی که تهویه کمتر بوده و رطوبت بیشتر استت  

 ( انجام گیرد.ها تونل)مانند زیر خ  

و  مودتع  بهتشخیص  :موقع شخیص درست و به. ت4-2

 متؤرر ددی  بیماری در مدیریت تلفیقی بستیار مهت  و   

رایتج گلخانته    های یماریباگرچه برای شناسایی است. 

از عالئتت  تتتاهری استتتفاده کتترد )آزادوار،   تتتوان یمتت

و یا شناستایی   ها یماریب( اما برای تمایز برخی 0538

جدید الزم است  های یماریبویروسی و یا  های یماریب

بترای تشتخیص    و انجتام دام مناسب از ان یبردار نمونه

به آزمایشگاه و یا کارشنا  مرجع ارستال کترد.    ددی 

هماهنگی الزم بتا   پس ازارسال نمونه توصیه می شود 

 انجام گیرد.مربوطه آزمایشگاه 

استتفاده از   :مرثرر  دوز نتخاب سم مناسرب و . ا4-5

 ،ستموم بتا دامنته ارتر وستیع      یجتا  بته سموم انتخابی 

ارر بهتری بر کنتترل بیمتاری داشتته باشتد،      تواند یم

باعتب از بتین    را کاهش داده و یپاش س تعداد دفعات 

انتختاب ست  مناستب     .شود ینمرفتن موجودات مفید 

استت کته شناستایی بیمتاری      یرپتذ  امکتان تنها زمانی 

 انجام گیرد. یخوب به

بترای هتر بتار     یتاز موردنست    :سم یساز آماده. 4-4

د. شتو ماده و استتفاده  آدر همان روز  بایستی یپاش س 

از یکنواختی و همگن بودن محلول یتا سوسپانستیون   

. از آب با شتوری و دلیائیتت   شودس  اطمینان فاصل 

 یهتا  آب. شتود مناسب برای تهیه محلول س  استفاده 

و ی ریپتذ  انحتالل بتر   ،سختی و دلیائیت بتاال  ،با شوری

 یرتتیر  ست  و توزیتع یکنواختت    یرتتیر همچنین میزان 

 .گذارند یم

در زمان مناسرب و بره رو     شیمیایی مبارزه. 4-3

گلخانته در   یپاشت  س عملیات  شود یمتوصیه : ص یح

 یهتا  متاه ولتی در   بعتدازتهر گرم در ستاعات   یها ماه

خنتتد در اوایتتل صتتب  انجتتام گیتترد تتتا از ستتوختگی 

هوایی گیاه و یا افزایش رطوبت شبانه کاسته  یها اندام
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ی انجتام گیترد کته    ا گونته  بته ی بایستتی  پاش س  شود.

کمترین میزان س  استفاده شده و مستقی  بته نقتام   

 هدف پاشیده شود.

برا کودهرای    و با یکردییر  عدم اختالط سموم. 4-3

به دلیل تنوع بسیار باالیی که در انواع ستموم و  : مایع

ستموم   یدکننتده تول یهتا  شرکتترکیبات شیمیایی و 

وزآمتدی بترای اختتالم    وجود دارد جدول مومئن و ر

پایته   ازآنجاکته سموم شیمیایی با یکدیگر وجود ندارد. 

اختالم  ،استبسیاری از سموم شیمیایی عناصر فلزی 

 عنتوان  یچهت  بته سموم شیمیایی و کودهای شتیمیایی  

. اختالم سموم و کودهتای شتیمیایی   شود ینم یهتوص

شتده و یتا    ستوزی  یتاه گبا یکدیگر ممکن است ستبب  

ستموم شتود.    یرتیرشهود باعب کاهش غیر م صورت به

 ،التتزام بتته اختتتالم دو ستت  از یتتد گتتروه در صتتورت

کترد و   ترکیبرا در ید ترف  موردنظربایستی سموم 

در صورت عدم ایجاد فرارت، عدم تولید رستوب و یتا   

محدود روی تعدادی  صورت بههرگونه تیییر نامناسب، 

صتورت   بته بوته استفاده نمود و تا فداک ر یتد هفتته   

با روزانه بررسی شود تا ارر سوئی بر گیاه نداشته باشد. 

 هتا  شرکتاین اوصاف اختالم این سموم از سایر  همه

محل شد خواهتد   ،تولید متفاوت های یختارو یا فتی 

 دوعی دابل توصیه نیست. طور بهبود و 

فتداک ر میتزان مجتاز     :کرارن   دوره رعایرت . 4-3

در متواد   هتا  آنمختلن  یها گروهسموم شیمیایی و یا 

بتر  سبزیجات برای هتر کشتور    ازجملهغذایی مختلن 

 افتراد یکسری از فاکتورها ازجمله شیوه تیذیته   اسا 

 در ستو  ملتی  که در هر کشور  ،جامعه متفاوت است

تعرین بته   ازنظر. محصول سال  شود یمتعیین و ابالغ 

کمتتر   آنکه میزان بادیمانتده   شود یممحصولی گفته 

از میتزان مجتتاز باشتد. مانتتدگاری هریتد از ستتموم و    

ترکیبات شیمیایی در محصوالت مختلن کشاورزی به 

عوامل متعددی ازجمله شیوه کشت بستتگی دارد کته   

نشان  ها یبررس. گویند یمدوره کارنس  اصوالفاً آنبه 

کتته در شتترایط  در ستتبزیجاتیداده کتته دوره کتتارنس 

ستبزیجاتی استت   از  تتر  یطوالن شوند یمگلخانه تولید 

. بتراین استا    شوند یمتولید شرایط فضای باز که در 

در استفاده از سموم شیمیایی در سبزیجات الزم است 

 .یدآ به عملنهایت ددت  یا گلخانه

 :تناوب در مصرف سموم علیره یرک بیمراری   . 4-3

کاربرد مستمر بستیاری از ترکیبتات شتیمیایی ماننتد     

عمومی یا اختصاصی باعب ایجاد  یها دار چکشبرخی 

مقاومت در عوامل بیماری و درنتیجته ستبب افتزایش    

. شتود  یمجدید  های یماریبو یا بروز  ها یماریبشدت 

مصترف  است که در ارر فشتار   یا بستهیست  سگلخانه 

 بازافتمال بروز مقاومت در آن بیشتر از فضای  ،سموم

عوامتتل کپتتد  یهتتا دتتارچاستتت. بتتروز مقاومتتت در  

کستتتری، ستتفیدک داخلتتی، ستتفیدک ستتوحی،    خا

در برابتتر  هتتا یبرگتتپوستتیدگی ریشتته و برختتی لکتته  

زیتاد و   دفعات بهه کدر زمانی  ها کش دارچاز  ییها گروه

استت.   شتده  گزارش اند شدهدر فصول مختلن استفاده 

استفاده بیشتر از دو تا سته بتار از یتد ست  در طتول      

ی . بترا شتود  ینمت فصل زراعی در ید محصول توصیه 

از ستموم جتایگزین و    شود یمرفع این مشکل توصیه 

 متفاوت استفاده شود. یها گروهیا ترکیب دو س  از 

 ی مناسب:پاش سمو ابزار  ها دستیاه. استفاده از 4-3

کاهش  یجهدرنتبهتر سموم شیمیایی و  یرتیر منظور به

 یهتا  دستتگاه الزم استت از   یپاشت  ست  تعداد دفعتات  

د. استفاده از شوو پیشرفته استفاده  روز به یپاش محلول
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و کتارایی   یرتتیر مانند فوگر )مه پتاش(   ها دستگاهاین 

کارگری و تهیته   های ینههزماده شیمیایی را افزایش و 

یه توصت  عتالوه  بته . دهتد  یمسموم شیمیایی را کاهش 

ی از پاشت  س شود کارگران در هنگام انجام عملیات  یم

نمتوده و متوارد   لبا  کار و ماسد مناستب استتفاده   

 ایمنی و بهداشتی را رعایت کنند.

 توصیه ترویجی

راهبترد بترای کنتترل     نیتتر  مهت  مدیریت تلفیقتی،   

ی سال  و عتاری  ا گلخانهو تولید سبزیجات  ها یماریب

از بادیمانده سموم است. در برنامه مدیریت تلفیقتی،  

رعایتت شترایط استتاندارد    فاکتورهای مهمی ازجمله 

 دهتی ختاک بستتر    گلخانته، آفتتاب  در زمان افداث 

رعایتت  ، برای بذر یا نشتاء  تهیه بستر مناسب ،کشت

گلخانه،  بهداشترعایت مناسب کاشت، و تاریخ  الگو

آبیتتاری و ، شتترایط محیوتتی داختتل گلخانتته کنتتترل

استفاده از ترکیبات تجتاری مهتار   تیذیه بهینه گیاه، 

مدنظر  دبای زیستی و کاربرد منوقی سموم شیمیایی

 درار بگیرد.
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