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 تحسین كفاءة تعقیم ألتربة بالطاقة الشمسیة بأستعمال غاز ثاني اوكسید الكاربون

 ملـــــــــــخصال

التعقیم الشمسي ھو طریقة لتسخین التربة الرطبة بعد تغطیتھا برقائق البولي اثیلین الشفاف من 

قاتل لمسببات خالل احتجاز األشعة الحراریة (طویلة الموجة).اذ یتم استعمال الحرارة كعامل 

االمراض النباتیة التي یكون مصدرھا التربة. تكون درجة حرارة التربة تحت غطاء رقائق البولي 

اثیلین دالة لألشعاع الشمسي القادم الى التربة والخصائص الحراریة لرقائق البولي اثیلین والتربة. 

ینیة عینات تربة ط عوملت في كفاءة تعقیم التربة بالطاقة الشمسیة، 2COلغرض دراسة تأثیر غاز 

و  1050و  700و  2CO )350بتراكیز مختلفة من   L.Verticillium dahliaملوثة بفطر 

 40و  35)، ثم حضنت في حمام مائي عند درجات الحرارة 1-مایكرولتر.لترھواء 1750و  1400

الواح تربة م. واستكماال للعمل المختبري اجریت تجربة حقلیة، اذ عوملت ° 55و  50و  45و 

تموز لغایة  1خالل عملیة التعقیم الشمسي وبثالث مدد زمنیة ( 2COم) بنفس تراكیز  3x3(بأبعاد 

أیلول). اظھرت النتائج ان درجات الحرارة التي  30-1أیلول و  30آب لغایة  1أیلول و  30

فطر ت الم خالل مراحل التعقیم الشمسي الثالث كانت فعالة في قتل سبورا°55-35تراوحت بین 

Verticillium dahlia L.  اال ان المدة الزمنیة الالزمة لقتل الفطر ازدادت بانخفاض درجات

  90LD(Verticilliumمن الفطر ( %90اذ انخفضت المدة الزمنیة الالزمة لقتل الحرارة. 

L.dahlia   ساعات وعند تركیز  6یوم الى  24م من °55الى  35عند ارتفاع درجة الحرارة من

2CO  2األعتیادي في ھواء التربة. ادى ارتفاع تركیزCO  في ھواء التربة الى زیادة درجات

) من جھة وتقلیل المدة الزمنیة لقتل الفطر Heat Fluxالحرارة العظمى والتدفق الحراري (

)90LD) 90). اذ انخفض الزمن الالزم لقتل الفطرLD في التربة التي تم تسخینھا عند درجة (

 1750الى  350من  2COیوم عند زیادة تركیز  15ى یوم ال 24من م °35حرارة 

) الى lethal-subارتفعت درجات الحرارة تحت الحدود الدنیا القاتلة للفطر(. 1-مایكرولتر.لترھواء

استنبطت عالقة خطیة سالبة بین لوغاریتم   في التربة. 2CO) بزیادة تركیز lethalالحدود القاتلة (

التي حقنت في التربة.  2CO) ودرجات حرارة التربة لكل تراكیز 90LDالفطر (الزمن الالزم لقتل 

الى اختزال الزمن الالزم لقتل الفطر خالل عملیة التعقیم الشمسي من جھة وزیادة  2COادت اضافة 

 فاعلیة درجات الحرارة تحت الحدود الدنیا القاتلة للفطر من جھة اخرى.
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