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 گفتارپيش

ی گیاهی هر ساله قسمت مهمی از محصوالت کشاورزی را از بین هابیماری

خسارت وارده از جانب عوامل  ،در کشورهای در حال توسعهد. نبرمی

حدود  ،های هرزو علف هابیماریپزشکی از جمله آفات، زای گیاهخسارت

گیاهی ی هابیماریمربوط به  آن،ای از که سهم عمده استچهل درصد 

ورزی روی است. امروزه به دلیل خسارات فراوانی که سیستم شخم و خاک

های زراعی منابع طبیعی داشته و موجب فرسایش خاک و نابودی خاک

عنوان یک گرایش به استفاده از کشاورزی حفاظتی و پایدار به ،شده است

 روز در حال گسترش است. حل روزبهراه

ال و ؤو مثبت کشاورزی حفاظتی جای هیچ سفواید محیطی  در کهدر حالی

ی گیاهی هنوز جای بحث و هابیماری، نقش آن در مدیریت نیستتردیدی 

های کشورزی و استفاده از آفتبررسی زیاد دارد. ممنوعیت خاک

های جدیدی را پیش روی آور در کشاورزی حفاظتی چالشزیان

 ،داده است. بنابراین ی گیاهی قرارهابیماریمدیریت  ۀکشاورزان در زمین

 ۀکنند ترین فاکتور محدودعنوان مهمکرار بهبه هابیماریمشکالت آفات و 

 کشاورزی حفاظتی مطرح بوده است. درعملکرد 

بسته  ،تغییرات در جمعیت بیمارگرهای گیاهی در سیستم کشاورزی حفاظتی

ی به مناطق و شرایط آب و هوایی هر منطقه متفاوت است. نگهداری بقایا

در که حتی  سازداین فرصت را برای بیمارگرهای بقایازاد فراهم می ،گیاهی

محصول زراعی میزبان عامل بیمارگر که زمانییا و زمین بودن آیش  صورت

 ، امکان بقا داشته و زنده بمانند.نیست
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کاهش خسارت بیمارگرهای  منظوربهدر این نوشتار سعی شده است 

 یکارهایراههای کشاورزی حفاظتی ذ استراتژیاتخا با ،و بقایازاد زادخاک

خواننده گرامی این  ،لبان مطیۀ ا. پس از مطالعارائه شوندعلمی و عملی 

ضمن  ،آگاهی را پیدا خواهد کرد که با اتخاذ کشاورزی حفاظتی

مدیریت  ،ی گیاهیهابیماریبرخورداری از مزایای زیاد آن در خصوص 

من جلوگیری از فرسایش خاک به د تا ضناعمال کرا صحیح و مناسبی 

 تولید پایدار و طوالنی مدت نیز برسد.
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 مقدمه

بررسای   ،ی گیاهی درکشاورزی حفااظتی هابیماریمدیریت  پیرامونتاکنون 

 ،انجاام نشاده اسات. بسایاری از کشااورزان و کارشناساان      در کشور جامعی 

خاود را   ،ی گیاهیهابیماریدلیل نگرانی از شیوع و گسترش به اوقاتیگاه

در صاورت آشانایی کامال باا     کشاورزان سازند. محروم می آناز منافع زیاد 

مدیریت صحیح و اصولی بیمارگرهای گیااهی در سیساتم کشااورزی     ۀنحو

ضامن اساتقبال از    اسات،  حفاظتی که در ایان نوشاتار باه آن پرداختاه شاده     

عمال در مسایر   در  ،هاای توصایه شاده   باا اتخااذ روش   ،کشاورزی حفااظتی 

کاه خوانناده    رودمای انتظاار   لاذا،  رزی پایدار گاام برخواهناد داشات.   کشاو

ر خصاوص ماوارد   ددید واضح و روشانی   ،لبان مطایهاز مطالع پسگرامی 

 داشته باشد:ذیل 

 .مفهوم کشاورزی حفاظتی را بداند 

 اهداف استفاده از کشاورزی حفاظتی نسبت به سیستم قدیمی شخم  از

 باشد. ی داشتهآگاه

 و بقایازاد در سیستم کشاورزی حفااظتی را   زادخاکمهم ی هابیماری

 بداند.

  از مزایای سیستم کشااورزی حفااظتی    ،در مدیریت مزرعه خودبتواند

ی گیاهی را نیاز در ایان   هابیماریمدیریت  ،حالاستفاده کند و درعین

 خوبی به اجرا درآورد.سیستم به

 ظتی را بداند.ها در سیستم کشاورزی حفاکشدرست از قارچ ۀاستفاد 

  به مزایای زیاد کشاورزی حفاظتی را با مدیریت  یابیدستراه درست

 ی گیاهی پیدا کند.هابیماریمناسب 
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 كشاورزي حفاظتي مفهوم 

به کشاورزی پایدار و سودمند  یابیدستکشاورزی حفاظتی روشی برای 

کاری خاک، نگهداری است که در آن سه رکن اصلی شامل حداقل دست

در د. ناعمال شو دقایای گیاهی در سطح خاک و تناوب زراعی بایدائمی ب

ها شامل نگهداری بقایای گیاهی ای از تکنیکمجموعه، کشاورزی حفاظتی

در سطح خاک، تناوب زراعی، کاربرد کود سبز، کاهش تردد وسایل و 

های عریض، مدیریت تغذیه کشاورزی، استفاده از بسترها یا پشته هایماشین

 د. نگیرمورد استفاده قرار می…کارگیری ادوات مناسب وه، بزییلخحاصو 

 

 اهداف كشاورزي حفاظتي

توان به حفظ منابع پایه و پایداری تولید، از اهداف کشاورزی حفاظتی می

، نیروی کار و سوخت، کاهش زمانجویی در کاهش تراکم خاک، صرفه

لوگیری از آب و جعملیات زراعی و بهبود اقتصاد مزرعه، کاهش روان

فرسایش آبی و بادی، افزایش قابلیت نگهداری و نفوذ آب در خاک و 

جای کاهش تبخیر غیرمفید، نگهداری بقایای گیاهی در سطح خاک به

سوزاندن آنها، حفظ موادآلی در خاک و امکان افزایش آن، مدیریت 

و تثبیت کردن بقایای گیاهی در  ،ی هرزهاعلفحاصلخیزی خاک و کنترل 

 .شاره کردخاک ا

 

 ي گياهيهابيمارياهميت 

ی گیاهی هرساله قسمت مهمی از محصوالت کشاورزی را از بین هابیماری

پزشکی از جمله زای گیاهد. خسارت وارده از جانب عوامل خسارتنبرمی
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در کشورهای در حال توسعه حدود چهل  ،ی هرزهاعلفو  هابیماریآفات، 

ی گیاهی است. هابیماریربوط به م آنای از که سهم عمده استدرصد 

کاهش سبب ی که مّی گیاهی عالوه بر خسارت مستقیم و کهابیماری

روی بازارپسندی و اقتصاد محصول نیز صورت کیفی هب ،شودمحصول می

های درست و دقیق مدیریت اتخاذ شیوه ،. بنابراینهستندتاثیرگذار 

روریات است. از ض ،کاهش اثرات سوء آنها جهتی گیاهی هابیماری

 تغییر ایقطع منجر به است که  اهیگ یعی، اختالل در حالت طبیاهیگبیماری 

 یماریدر معرض ب ،اهانیگ یهاگونه تمام. شودمیآن  یاتیح یعملکردها

زا، یماریبسته به وجود عوامل ب ،یاهیگ یهایماریب وعیهستند. وقوع و ش

به فصل  یفصل، از حساس مختلف اهانیمحصوالت و گ ،یطیمح طیشرا

 متفاوت است.  گرید

 

 و بقايازاد زادخاکي گياهي هابيماريمفهوم 

 بروز که عامل شودگفته مییی هابیماریبه  زادخاکی گیاهی هابیماری

. شوندجا میههایی هستند که در خاک بقا داشته و جابآنها میکروارگانیسم

 زمانیشوند و ده نمیدیبا چشم غیرمسلح  ها بطور معمولاین میکروارگانیسم

قرار داده و بیمار کنند. گیاه را تحت تاثیر متوجه وجود آنها خواهیم شد که 

از جمله ، .Rhizoctonia DC متعلق به جنس های قارچگونه عنوان مثال،به

بیماری  موجب ایجاد ،های آلودههستند که در خاک زادخاکبیمارگرهای 

 .شوندمیهای گیاهی حساس در میزبان

شود که در هایی گفته میبه آن دسته از بیماریی گیاهی بقایازاد هابیماری

عامل بیمارگر قادر به بقا و ماندگاری روی بقایای گیاهی در مزرعه  آنها
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و قادر است در فصل زراعی  کندمیگذرانی روی همین بقایا زمستان ،بوده

قارچ عامل  ،نهعنوان نمودر گیاه حساس شود. بهآینده نیز موجب بیماری 

 Pyrenophora tritici-repentis (Died.)،رمایی گندمۀ خبیماری لک

Drechsler)،  (.1)شکل  استجزو این گروه از بیمارگرها  

 

هاي اصلي در عنوان يكي از چالشهاي گياهي بهبيماري

 كشاورزي حفاظتي

فواید محیطی و مثبت کشاورزی حفاظتی جای هیچ سئوال و در که در حالی

 همچنانی گیاهی هابیماریندارد، اما نقش آن در مدیریت وجود تردیدی 

ورزی و استفاده از ممنوعیت خاک .استبحث و بررسی زیاد  مورد

های جدیدی را پیش چالش ،آور در کشاورزی حفاظتیهای زیانکشآفت

 ی گیاهی قرار داده است.هابیماریمدیریت  ۀروی کشاورزان در زمین

ترین فاکتور عنوان مهمبه کراربه هابیماریالت آفات و مشک ،بنابراین

 عملکرد برای کشاورزی حفاظتی مطرح بوده است. ۀمحدودکنند

این است  شودتمرکز  روی آنکشاورزی حفاظتی باید  ۀسامان ای که درکتهن

تا بتواند  یابدنحوی تغییر د بهتوانه مین نوع سیستم کشاورزی چگونای که

کشاورزی حفاظتی  .باشد هابیماریهای مختلف کنترل تیکتاکجای دهندۀ 

صورت سنتی و در واکنش به ظهور ههای کنترلی آفات که ببرخالف روش

اه های اکولوژیک تاکید دارد و هدف آن نگ، بر روشندگرفتآفت انجام می

زیر سطح زیان اقتصادی است. هدف در داشتن جمعیت آفت و بیماری 

است که شرایط مزرعه بیشتر به سود رشد گیاه و به آن  این سیستم نهایی

 ضرر آفت و بیماری باشد.
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-Pyrenophora triticiهای باردهی جنسی و غیرجنسی قارچ اندام -9شكل 

repentis آنحاصل از خرمایی ۀ ری لکو عالیم بیما .a)؛3و کنیدیوفور 1کنیدیوم b 

بیماری روی  ۀ( نشانe ؛0رهاو آسکوسپو 5( آسکd ؛( مزارع آلوده به بیماریcو 

های جنسی قارچ . اندامزنی گیاه با آسکوسپورهابرگ گندم رقم بوالنی بعد از مایه

  )عکس: مومنی، ح.(. ندشومیپس از برداشت در بقایای کلش گندم تشکیل 

 

                                                           
1 conidium 
2 conidiophore 
3 ascus 
4 ascospores 
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ی هاعلفورزی برای کنترل در سیستم کشاورزی معمول، عملیات خاک

زای گیاهی را عوامل خسارت ، چراکهستندهمناسب  هابیماریآفات و  ،هرز

خسارت وارد آوردن یا با و  دادهدر معرض دشمنان طبیعی آنها قرار 

با دفن عوامل  . همچنین،دونشمیمستقیم آنها  رفتن از بینباعث  ،فیزیکی

ی موارد مانع اینوجود،  ینبا ا .ندوشمانع از گسترش بیماری می ،زابیماری

زیرا مزایای استفاده از این نوع  ،نیستندرزی حفاظتی استفاده از کشاو برای

های چالش غلبه بر برای سازدمیکه ما را وادار  است ایهاندازکشاورزی به

بیاندیشیم. موفقیت در روش در این خصوص  ایهچار ،مدیریت بیماری

از دارد.  گیبستهای مدیریتی کشاورزی حفاظتی به کیفیت درک تصمیم

عنوان یک روش مکمل کنترلی مدیریت به توانمیکشاورزی حفاظتی 

 ی گیاهی استفاده کرد.هابیماری

 

چه تغييري در وضعيت  ،پس از اعمال كشاورزي حفاظتي

 ؟شودايجاد ميبيمارگرهاي گياهي 

بسته به مناطق و شرایط آب و هوایی هر  ،در سیستم کشاورزی حفاظتی

ی گیاهی متفاوت است. در جمعیت بیمارگرهاایجاد شده تغییرات  ،منطقه

نگهداری بقایای گیاهی این فرصت را برای بیمارگرهای بقایازاد فراهم 

محصول زراعی وجود یا  زمین بودن آیش هنگامبهکند که حتی می

از غیرمیزبان عامل بیمارگر، امکان بقا داشته و زنده بمانند. برخی 

اهی دوام آورده و ند چندین سال در بقایای گیتوانمیبیمارگرهای بقایازاد 

 Fusarium pseudograminearumقارچ  ،عنوان مثال. بهبمانندزنده 

O'Donnell & T. Aoki   طوقه در برخی که عامل اصلی بیماری پوسیدگی
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 1صورت اندام قارچی به نام میسیلیومد بهتوانمی غالت از جمله گندم است،

 قارچ ،همچنین گندم زنده بماند. ۀتا سه سال در بقایای گیاهی آلود

Bipolaris sorokiniana (Sacc.) Shoemaker  که عامل پوسیدگی

موجود در بقایای گندم حداقل به مدت دو سال  ،غالت استریشۀ معمولی 

 (. 3در سطح خاک قدرت بقا دارد )شکل 

امکان بقا و ماندگاری  ،دلیل دفن بقایای گیاهیدر سیستم قدیمی شخم، به

در سیستم کشاورزی حفاظتی اما کند. اهش پیدا میبقایازاد کبیمارگرهای 

جایی خاک، افزایش میزان رطوبت و کاهش نسبی هعلت کاهش جاببه

مناسب دیده  گیاهی شرایط را برای بقا دمای خاک، بسیاری از بیمارگرهای

 . ماندمیو بیماری در مزرعه باقی 

ظتی باعث ، کشاورزی حفاخاک مناسبو آب و هوایی رایط در ش ،بنابراین

. شودمی هابیماریو کاهش برخی دیگر از  هابیماریافزایش ظهور برخی از 

ی غالت از هابیماریتعدادی از  کهه است نشان داداز مطالعات  ایپاره انجام

خرمایی،  ۀ، پوسیدگی طوقه، لکپوسیدگی رایزوکتونیایی ریشهجمله 

، 5برگ گندم زسپتوریو، 3ریشه تیومیپیپوسیدگی چشمی،  ۀپاخوره، لک

گندم و نیز بیماری  ۀتوری جو، سپتوریوز خوش ۀنماتد زخم ریشه، لک

دلیل اعمال روش کشاورزی حفاظتی در مزرعه به ،سیاه در گیاه کلزاساق

از  توانمیهای مدیریتی مناسب با اتخاذ روش ،لبتهکنند. افزایش پیدا می

                                                           
1 mycelium 
2 Fruit and Root Pythium Rot 
3 Septoria Leaf Spot 
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های بیماری در عوض، بعضی از دیگرجلوگیری کرد. این خسارت بروز 

 اند.هکاهش پیدا کرد ،معمولی ریشه و پوسیدگی 1غالت مانند نماتد سیستی
 

 
 

( کلنی قارچ b ؛3بایپوالریسیگی رلکه بی برگ گندم با عالیم بیمار (a -2شكل 

های فراوان بینوکولر از تشکیل کنیدیومتهیه شده توسط ( تصویر c ؛عامل بیماری

های قارچ عامل بیماری. این روسکوپی از کنیدیومنمایی میک (d ؛روی کنیدیوفورها

و قادر است در بقایای گیاهی  بودهیدگی معمولی ریشه نیز قارچ عامل بیماری پوس

 .(.)عکس: مومنی، ح تا دو سال زنده بماند

 

بیماری بالست برنج را با تحت تاثیر قرار دادن  ،سیستم کشاورزی حفاظتی

ستم کشاورزی حفاظتی بدون مصرف ر سید. دهدمیمیزان نیتروژن کاهش 

                                                           
1 Cyst nematode 
2 Biopolaris Leaf Spot Disease 
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از سیستم شخم متداول گزارش شده  میزان بیماری بالست کمتر، نیتروژن

کشاورزی حفاظتی نقش مهمی در ممانعت از عامل بیماری همچنین، است. 

( .Macrophomina phaseolina (Tassi) Goidپوسیدگی ذغالی ذرت )

 دارد. خصوص در نواحی خشکهب

زی در میزان شیوع بیمارگرها در یک مزرعه بسیار ورنوع عملیات خاک

که زمانی که طی یک مطالعه مشخص شده است ،عنوان مثالبه .موثر است

داشته  اهزمین نگو بقایا در شود مین انجامگونه شخمی در مزرعه هیچ

 روی بقایا از چنانچه و است درصد 53میزان شیوع بیماری حدود شوند، می

اما،  خواهد بود. درصد 7/0یزان بیماری حدود مشوند،  زمین جمع

 ،شودمیصورت یک دیسک در مزرعه اعمال هب فقطشخم  کههنگامی

نوع  ،برآورد شده است. بنابراین درصد 13-17میزان بیماری حدود 

 بسیار تاثیرگذار است.در میزان شیوع بیماری  ،ورزی و نگهداری بقایاخاک

های گندم حاصل از عامل شدن سنبلهمیزان سفید  ،طبق یک بررسی دیگر

را مقدار نشده، کمترین شخم استفاده از که زمانی ،بیماری پوسیدگی طوقه

متری( در زمان  3/1میزان آب در دسترس گندم )در عمق داشته است. 

 حد باالترین ،اندهایی که شخم نخوردهدر زمیندهی و نیز زمان گل کاشت

ترین حد را پایین است، اعمال شده ر آنهاد هایی که شخم متداولو در زمین

أثیر ت ،دهیحوش زمان گلحول و  است. تنش رطوبتی در داشته

روی  F. pseudograminearumکنندگی قارچ زایی و تخریببیماری

منجر به  ،کامال آشکاری طرزو لذا به کندمیبدتر را سیستم آوندی گیاه 

قالب توجه در این است که  ۀ. نکتشودمیهای سفیدرنگ گندم ظهور سنبله

سیستم کشاورزی حفاظتی وقوع آلودگی بیماری پوسیدگی طوقه را  اگرچه
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 کرده ومیزان رطوبت و آب بیشتری را در خاک فراهم  اما، کندمیبیشتر 

میزان ظهور  ،دنبال آنو بهشود میدهی کاهش تنش در حین گل همنجر ب

 .دهدمیطوقه را کاهش های سفید حاصل از بیماری پوسیدگی سنبله

 

-ي گياهي در سيستم كشاورزي حفاظتيهابيماريمديريت 

 يكي از اركان اصلي عنوان بهتناوب زراعي مناسب 

بین برداشت و کشت  ،در آناست که  یمدیریت یکشاورزی حفاظتی سیستم

شود، میتوسط بقایا پوشیده طح خاک از س درصد 54اقل حدمجدد 

کند و میافزایش پیدا مناسب ناوب زراعی همراه تبه حاصلخیزی خاک

 ود.شیمی گیاهی حاصل هابیماریمدیریت ین ترتیب، ابه

باعث گیاهان غیر میزبان بیمارگر،  کمکهاستفاده از تناوب زراعی مناسب ب

فراهم را بقایای گیاهی  ۀتجزیو زمان کافی برای  شدهشدت بیماری  کاهش

، میزان قرار گیرنداستفاده مورد ها وبنیز در تنا 1هالگوم . چنانچهکندمی

سالمت عمومی بهبود  کرده و باحاصلخیزی و نیتروژن خاک افزایش پیدا 

استقرار  ،که حتی با وجود اثرات بیماری شودداده میاجازه  آنهابه  ان،گیاه

به بقایای گیاهی در برخی موارد د توانمیمناسبی داشته باشند. آیش نیز 

 هد.آلوده فرصت تجزیه د

منظور کنترل آفات و به ،رکن یا اصل تناوب زراعیدر کشاورزی حفاظتی 

دو  ،. تناوب زراعی و افزایش تنوع زیستیگیردصورت می هابیماری

کشاورزی حفاظتی کمک شایان توجهی  در سیستمکه  هستندمکانیسم مهم 

                                                           
1 Legumes 
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 ،. حفظ تنوع باال با حفظ ارقام زراعی بیشتردنکنمی هابیماریکنترل  در

. کندمیایجاد مقاومت به بیماری فراهم  در جهترا منابع ژنتیکی بیشتری 

قابلیت  ،دنکنمیهای میکروبی در خاک افزایش پیدا که جمعیتزمانی

بعد سیستم کشاورزی حفاظتی یابد. کنترل بیمارگرهای خاک نیز افزایش می

 .کندمیبه یک تعادل بیولوژیک جدید دست پیدا  ،زمانی ۀاز یک دور

از های مفید خاک جمعیت بیمارگرها توسط جمعیت متنوعی از ارگانیسم

 گیرد. تحت کنترل قرار می ،های مفیدها و قارچباکتری جمله

های مفید خاک در افزایش فعالیت بیولوژیک و فراوانی میکروارگانیسم

 ،های کشاورزی حفاظتیو اتخاذ سایر تکنولوژی سیستم کشاورزی حفاظتی

در  .های شیمیایی خواهد شدکشمنجر به کاهش کاربرد آفتن زماطول در 

ات یکی از نکهای همراه در کشاورزی حفاظتی، و کشتزراعی  تناوب

 ،ی گیاهیهابیماریبه آنها حساسیت متفاوت و  کلیدی انتخاب گیاهان

شکستن  منظوربه تنوع زراعی. استفاده از استی منطقه هابیماریآفات و 

ها، غالت با لگوم های زراعیگیاهی است. تناوب یهابیماری چرخۀ

 ی گیاهی بسیارهابیماریاز نظر مدیریت  ،ایهو گیاهان علوف 1براسیکاها

ی هاستفاده از سایر روش، ادر سیستم کشاورزی حفاظتی. استمناسب 

 .شودمیهمراه تناوب زراعی توصیه به کنترلی از جمله کنترل بیولوژیک،

باعث افزایش  ،همراه تنوع ترکیب زراعیهتنوع تناوب زراعی ب

بیماری گیاهی  چرخۀهای خاک و موجب برهم زدن میکروارگانیسم

کشت بیش از یک ) 3. یکی از فواید اصلی سیستم زراعی چندگانهشودمی

                                                           
1 Brassicas 
2 multiple cropping 



14 

 

د مدیریت توانمی (گیاه در یک قطعه زمین و در یک سال زراعی

 ی گیاهی باشد. هابیماری

 1افزایش عوامل آنتاگونیستی ی میکروبی خاک باهاکاری در جمعیتدست

 مشخص شدهعنوان مثال به .کندمیبه مدیریت بیماری کمک  ،بیمارگرها

های صورت بالقوه تعداد آنتاگونیستهب، استفاده از گیاهان پوششی است که

 پتانسیل لذاو  دهدمی( را کاهش FHBگندم )ۀ عامل بیماری بادزدگی سنبل

 .کندکمک ه کنترل این پاتوژن ب این را دارد که

که گندم بعد از ذرت در سیستم کشاورزی حفاظتی زمانی ،فرانسهکشور در  

 Fusarium graminearum Schwabe موجب شیوع قارچ، شودمیکشت 

ولی با اتخاذ یک الگوی مناسب شود می( 3مایکوتوکسین ۀ)تولید کنند

 ۀجلوی توسع ،ند باشدچغندرق که کشت قبل از گندمزمانی ،تناوب زراعی

شود. همچنین طبق برخی بیماری و تولید مایکوتوکسین گرفته می

 -های انجام شده در شرایط اقلیمی سرد و نظام تناوبی گندمبررسی

بر  ایهثیر قابل مالحظأچغندرقند، اعمال تیمارهای کشاورزی حفاظتی ت

این جمعیت نماتدهای مهم پارازیت گیاهی نداشته است و خطر وقوع 

 دهد. زا را افزایش نمیعوامل بیماری

متعدد در  زادخاکی هابیماریشدت  ،کشت شبدر قرمز بعد از جو بهاره

داری کاهش طرز معنیبهشود، میکه بعد از آن کشت را زمینی سیب

های کشاورزی از خاک جدا شدههای باکتری که نشان داده است. دهدمی

 رشد این بیمارگرها هستند.  ۀرندبازدا ،حفاظتی بعد از شبدر قرمز

                                                           
1 antagonistic 
2 mycotoxins 
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در خصوصیات فیزیکی و ی تغییراتایجاد ورزی منجر به تغییر عملیات خاک

ی گیاهی هابیمارید روی توانمیخود  ۀکه به نوب شودمیشیمیایی خاک 

فعالیت بیمارگرها، حساسیت  مانندکلیدی ی فاکتورهای تاثیرگذار باشد.

، در عوامل محیطی و های خاکمجمعیت سایر میکروارگانیس ،میزبانی

در صورت عدم رعایت  .تأثیرگذار هستند های گیاهیبیماریو توسعۀ ظهور 

های بیمارگر قارچ از برخی ،تناوب زراعی در سیستم کشاورزی حفاظتی

افزایش پیدا  .Diplodia Fr ذرت با عامل ۀپوسیدگی خوش مانندذرت 

 . کنندمی

دلیل کمبود کربوهیدرات که در دهی بهاز گل پس، گیاهان از جمله غالت

در معرض پوسیدگی ریشه و ساقه قرار  ،هایی از گیاه اتفاق می افتدقسمت

. تنش آبی کندمیها جلوگیری د. کشاورزی حفاظتی از این تنشنگیرمی

ها توسط ریشهدر ذرت  شود تامی موجب ،زادخاکه با بیمارگرهای همرا

Stenocarpella maydis . قارچ دنشو 1کلونیزههای بیمارگر بهتر قارچ

(Berk.) Sutton ،فقط  . این قارچشودمیذرت  باعث پوسیدگی ساقه و بالل

شود میتصور  لذا ،کندمیزا است و روی ذرت تکثیر پیدا در ذرت بیماری

 باعث ازدیاد آن شود.پی ذرت درکشت پیکه 

پوشش خاک باعث نگهداری بهتر در کشاورزی حفاظتی رسد که نظر میبه

 Fusarium culmorum قارچ .دهدمیرطوبت شده و تنش گیاه را کاهش 

(Wm.G.Sm.) Sacc.  در هنگام تنش  است، زا در گندمعامل بیماریکه

 -تناوب زراعی گندملذا، . کندمیو آلوده  ها را کلونیزهآبی بیشتر ریشه

                                                           
1 colonization 

https://en.wikipedia.org/wiki/Elias_Magnus_Fries
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Wm.G.Sm.&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Sacc.
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های شمالی اردبیل و استاناز جمله مناطق ذرت در کشور ما در برخی 

تناوب  ،( شیوع دارند5ی فوزاریومی ذرت )شکل هابیماریکه کشور 

  ای نیست.مناسب و قابل توصیه
 

 
 

 .(.مومنی، ح :)عکس یم بیماری پوسیدگی فوزاریومی ذرتعال -5شكل 
 

که احتمال ظهور  کشور در سایر مناطق جنوبی و خشک شود کهمیتوصیه 

بقایای گیاهی ذرت برای کشت  ،اندک و ناچیز است ی مشترکهابیماری

زیرا در این شرایط احتمال  ،(0د )شکل نبمانباقی بعدی گندم در خاک 

های مدیریت تلفیقی ظهور بیماری کمتر است. ضمن اینکه با اعمال روش
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ی احتمالی در این هابیماریاز شیوع  توانمی ،مبتنی بر کشاورزی حفاظتی

  جلوگیری کرد.مزارع در طول زمان 
 

 
 

 و رطوبتیعنوان مانعی برای تنش به حفظ بقایای ذرت در سطح خاک -0شكل 

 .(.مومنی، ح :شرایط تنش رطوبتی و گرمایی )عکس در هابیماریممانعت از ظهور 

 

های قارچی و جمعیت با تنوع، بویژه در تناوب زراعیحفاظتی کشاورزی 

زیرا  ،است حائز اهمیتها وبمیکر باالی باکتریایی همراه است. تنوع

از ظهور مانع و رشد گیاه تقویت  باعث هایی کهارگانیسم وجود احتمال

 . دهدشوند را افزایش میمی هابیماری

موجب کاهش شیوع  ،همراه تنوع سیستم زراعیکاهش شخم و حفظ بقایا به

زایش گندم به دلیل اف ۀبیماری پاخور ۀتوسع ،عنوان مثالبه. شودمیبیماری 
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کاهش پیدا ، آنتاگونیست قارچ Pseudomonas Migulaجنس  هایباکتری

دلیل اتخاذ سیستم کشاورزی حفاظتی خاک بهاندازه رطوبت  هر .کندمی

، از دنبال آنو به کندمیتنش رطوبتی گیاه کاهش پیدا  احتمال ،بیشتر باشد

 . شودسته میبیماری حتی در حضور بیمارگر کاشدت 

 

ۀ تاثير غير مستقيم كشاورزي حفاظتي روي كاهش توسع

 بيمارگرهاي گياهي

دلیل تناوب زراعی با را به هابیماریوقوع برخی  ،نگهداری بقایای غالت

ری لکه های نوعی لوبیا توسط بیما. آلودگی برگدهدمیکاهش ، حبوبات

( در Pleiochaeta setosa (Kirchn.) S. Hughes)با عامل  ایهبرگی قهو

 در مقایسه باکه بقایای غالت در زمین حفظ شدند زمانی ،غرب استرالیا

. نگهداری بقایای همراه بودکاهش  ، باکه بقایا از بین برده شدندزمانی

بیماری  P. setosa زادخاککه اسپورهای عامل شود میغالت مانع از این 

های گیاه دسترسی پیدا اندام یباالی هایبه قسمت ،با آب باران همراه دنبتوان

میزان وقوع بیماری ویروسی در در سیستم کشاورزی حفاظتی، د. نکن

های انجام . طبق بررسیکندمیحبوبات با حفظ بقایای غالت کاهش پیدا 

نهایی وقوع  ت،اسکه کلش گندم در سطح خاک پخش شده جاییدر  ،شده

درصد کاهش داشته  04تا  33( به میزان CMVویروس موزاییک خیار )

 است. 

 ویروس زردی غربی چغندروقوع بیماری  ،حفظ بقایای گندم در مزرعه

(BWYV را به نصف کاهش داده است. هر دو ویروس )CMV  وBWYV 

باقی ن بقایای گندم در زمیکه هنگامیو  شوندمیهای ناقل منتقل شته توسط

https://en.wikipedia.org/wiki/Walter_Migula
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د توانمیهای غالت . نگهداری کلشخواهد بودکمتر  هاتعداد شته ،بمانند

کاهش بیماری را این امر، و  شودها این ویروسای هنشستن ناقلین شتاز مانع 

 .خواهد داشتدنبال به

وضعیت مشابهی در خصوص کاهش وقوع  ،طی یک بررسی تحقیقاتی

جو در سیستم کشاورزی  ( در گندم وBYDVویروس کوتولگی زرد جو )

 نگهداری کلش غالتکه ه است مشخص شدحفاظتی مشاهده شده است. 

درصد  31 ،بدون نگهداری بقایاقدیمی شخم متداول نسبت به سیستم 

تعداد  یدرصد 04دلیل کاهش به ،افزایشاین افزایش عملکرد داشته است. 

رزی در سیستم کشاو BYDVوقوع بیماری  کاهش در درصد 71ها و شته

 حفاظتی در مقایسه با شخم متداول بوده است.

 

امكان كشت زودتر در كشاورزي حفاظتي و نقش آن در 

 مديريت بيماري

افزایش باعث  ،کشاورزی حفاظتی درنگهداری بقایا در سطح خاک 

امکان ۀ زمانی کشت، پنجرۀ توسع باو  شدهرطوبت سطحی در زمان کاشت 

سازد. کشت زودتر فراهم می خصوص در فصول خشکهکشت زودتر را ب

موجب  در نهایتد کارایی مصرف آب گیاه را بهبود بخشیده و توانمی

ها را د وقوع برخی بیماریتوانمیدر عین حال اما  ؛شودعملکرد افزایش 

تر در اوایل پاییز که گرم هوایدلیل هب ،مناطق از در برخیافزایش دهد. 

د خطر توانمیکشت زود هنگام  است، ناقل هایها یا کنهمناسب فعالیت شته

و  (BYDVها از جمله ویروس کوتولگی زرد جو )ظهور برخی بیماری

( در غالت را بیشتر کند. WSMVویروس موزاییک خطی گندم )
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مناطق منجر به افزایش  بعضید در توانمیهنگام  زودکاشت  براین،عالوه

دمای  چراکه ؛د( شو.Puccinia striiformis Westendسطوح زنگ زرد )

زندگی قارچ  چرخۀه برای تکمیل گیا ۀاولی احلدر مر ،باالتر اوایل پاییز

دلیل کاهش خطر ههنگام ب کشت دیر ند که بطور معمول،چهرمناسب است. 

مشخص شده است که زیرا  ؛شودمیتوصیه ن ،از جانب این بیمارگرها

ارت تر از خسسنگین اغلبام کاهش عملکرد حاصل از کشت دیر هنگ

های زود برای مدیریت بیماری در کشتمعموال بیماری است و کشاورزان 

 هایی دارند. حلراههنگام 

 

ثير آن روي أعمق مناسب كشت در كشاورزي حفاظتي و ت

  هابيماري

رطوبت  ۀهای مناسب ذخیردلیل بارندگیبه اغلب کشور، در مناطق شمالی

در پاییز  مواردی کهاست و مشکل خشکی کمتر وجود دارد. در  کافی

ممکن است عمق  اوقاتگاهیکشاورزان  داسته باشد،شرایط خشک وجود 

تری از استفاده بهینهبتوانند گندم افزایش دهند تا  مانندکاشت را در گیاهی 

گره زیر طوقه را میان ،تر در غالت. کشت عمیقداشته باشندرطوبت 

را دگی معمولی ریشه حساسیت به بیماری پوسی کرده و این امرتر طویل

سیستم کشاورزی حفاظتی رطوبت انجام که به دلیل . زمانیدهدمیافزایش 

بروز بیماری  کهتر نیازی به کشت عمیق ،در خاک وجود دارد یمناسب

نیست و این از مزایای کشاورزی حفاظتی ال خواهد داشت بدنی را بهبیشتر

 . شودمحسوب میحتی در مناطق خشک و کم باران 
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عيين خطر بيماري قبل از كشت در كشاورزي حفاظتي و تاثير ت

در مناطق  زادخاکي هابيماريطوالني مدت آن روي كنترل 

 مختلف

های گیاهان کنترل بیماری منظوربهیکی از دستاوردهای مدیریتی جدید 

تعیین خطر بیماری قبل از کشت  ،زراعی در سیستم کشاورزی حفاظتی

کشاورزی حفاظتی همراه با افزایش وقوع  . هرچند پذیرش سیستماست

را توسعه  ایههای نوآورانمحققین استراتژی اما ،هاستبیماریاز برخی 

ها را به حداقل برسانند. خسارت تا کندمیند که به کشاورزان کمک اهداد

قبل از کاشت جهت تعیین  ها شامل آزمایش میزان بیمارگرهااین استراتژی

های تکنولوژیک و جدید در کشت، خاذ نوآوریسطوح خطر بیماری، ات

در برخی از د. نها می باشکشاصالح ارقام متحمل و بهبود کارایی قارچ

از خاک به نام  DNA ۀی بر پاییک تست کمّ ،کشورها از جمله استرالیا

PREDICTA B در کندمیکار کمک وجود دارد که به کشاورزان غله .

گیری سطوح بیمارگر با اندازه زادخاکی هابیماریاحتمال خطر  این تست،

ند ارقام را توانمیکشاورزان بدین ترتیب، . شودبینی میقبل از کشت پیش

که خطر کاهش محصول یا برنامه کشت را در جایی دادهقبل از کشت تغییر 

کید أبا ت 1117نحوی تنظیم و بهینه کنند. این سرویس در سال باالست به

 ،شد. از آن زمان به بعد آغازگندم و جو  زادخاکاولیه روی بیمارگرهای 

افزایش و گسترش پیدا  تدریجبهبیمارگرهای تحت پوشش سیستم،  ۀدامن

دامنه در حال حاضر، و  ه استشدشامل  را نیزبیمارگرهای بقایازاد  ،کرده

را نیز در بر  های روغنیحبوبات و دانه از جملهتری از گیاهان زراعی وسیع

تا بتوانند  دهدمیبه کشاورزان این امکان را  PREDICTA B تست گیرد.می
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 ۀی مختلف را با توجه به منطقهابیماریخطر های کشاورزی خود در سیستم

 ۀهای بر پایی تشخیص دهند. مزیت کلیدی این ارزیابیصورت کمّهب ،کشت

DNA ،ّزادخاکاز بیمارگرهای  وسیعی ۀی کردن دامنتوانایی آنها برای کم 

. نتایج این هستند که روی غالت و حبوبات تاثیر گذار استو بقایازاد 

با خطر باال برای  مناطقِ آمده،پارچه روی نقشه صورت یکهسیستم ب

این هبو  دنشومیی مختلف قبل از کشت روی نقشه مشخص هابیماری

 .شوندمیکشاورزان آگاه ترتیب، 

ورزی را روی میزان اثرات تغییر در عملیات خاک ،زمان طولدر این نتایج 

اثر استفاده از ارقام مقاوم  ،عنوان مثال. بهدهدمیشیوع بیمارگرها نشان 

میزبان در سیستم  غالت به نماتد سیستی غالت و تناوب با گیاهان غیر

زای نماتد در خاک بین کشاورزی حفاظتی روی میزان عامل بیماری

شدت بیماری به 3414که در سال نشان داده است ، 3414 تا 3443های سال

 کاهش پیدا کرده است.

استفادۀ مداوم از این سیستم، نحوۀ پراکنش و گسترش بیمارگرهای گیاهی 

کشاورزان و محققان  مستمر ۀاستفاد دهد.را در کشاورزی حفاظتی نشان می

د و بقایازاد زاآگاهی ما نسبت به خطرات بیمارگرهای خاک ،از این سیستم

دهد. این تکنولوژی همچنین به بررسی افزایش می موردمناطق تمام را در 

دهد که اثر عملیات زراعی را روی بیمارگرهای ن این امکان را میامحقق

 بسیار پیش از اینکنند، تحقیقی که  آزمایشزاد و بقایازاد چندگانه خاک

 رسید. نظر میپیچیده به
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ثير آن روي أو ت ورزي حفاظتيكشت بين رديفي در كشا

 ي گياهيهابيماري

جدید در کشاورزی حفاظتی  نسبتبه کشت بین ردیفی یک نوآوری

 .F قارچ بخشد.میکار با بقایای گیاهی را بهبود  و شودمحسوب می

pseudograminearum  در کشاورزی یک بیمارگر بقایازاد است، بنابراین

طی یک . کندمیت قبلی تجمع پیدا های کاشدر ردیف 1اینوکولومحفاظتی 

میانگین میزان  طورب ،با کشت بین ردیفیه است ک بررسی مشخص شده

کاهش  درصد 31و میزان شدت بیماری  درصد 03 وقوع آلودگی این قارچ

در فصول زراعی  کشت بین ردیفی ،داشته است. طبق آزمایشات انجام شده

 شش درصدیایش سرسفیدی و افز درصدی 37منجر به کاهش  ،مختلف

 است.  شده 3گندم نان و گندم دورومعملکرد در 

در ایجاد شده میزان اینوکولوم قارچ کاهش  ،کشت بین ردیفی ۀارزش عمد

. این حالت در کشت استهای روغنی تناوب کشت غالت با حبوبات یا دانه

زیرا اینوکولوم مدت زمان طوالنی در  ،شودمیمکرر غالت حاصل ن

از سیستم  یمفید ءفی امکان بقا دارد. کشت بین ردیفی جزفضاهای بین ردی

 ۀگندم است. البته برای حصول نتیج ۀمدیریت تلفیقی بیماری پوسیدگی طوق

همزمان با کشت بین ردیفی تناوب با گیاهان غیر میزبان باید  ،مطلوب

های تناوب غالت با دانه ،های انجام شدهرعایت شود. طبق برخی بررسی

درپی غالت، آلودگی ها در مقایسه با کشت پییزبان و لگومم روغنی غیر

                                                           
1 inoculum 
2 Durum 
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کاهش داده و موجب  درصد 5/01تا  0/5پوسیدگی طوقه را به میزان 

 تن در هکتار شده است.  41/4تا  30/4افزایش عملکرد گندم به میزان 

که  یصورتبهد توانمیمناسب برای کشاورزی حفاظتی  یک ترتیب زراعی

 ۀباشد. ابتدا کشت گیاهان زراعی قطع کنندره شده است، در ادامه به آن اشا

های گندم ها که در بین ردیفهای روغنی یا لگومبیماری شامل دانه ۀچرخ

سپس کشت  ؛بمانندباقی الزم است دست نخورده که د نشومیقبلی کاشته 

های گیاه فصل روی ردیف مستقیمبطور گیاه زراعی بعدی یعنی گندم 

 ۀن موضوع یک فاصلای هک ،هاهای روغنی یا لگومدانه زراعی قبلی یعنی

و کرده تضمین  ساله بین گیاه زراعی گندم روی همان ردیف را چهار

 . شودمیموجب کاهش وقوع بیماری پوسیدگی طوقه در گندم 

 Gaeumannomycesقارچ (، که توسط TAKE-ALLبیماری پاخوره )

graminis tritici J. Walker (Ggt)  با کشت بین ردیفی شودیمایجاد ،

که . زمانیبوداز شدت کمتری برخوردار خواهد  ،تناوبرعایت محصول و 

میزان بیماری  ،کندبذر کاشته شده با منبع اینوکولوم افزایش پیدا  ۀفاصل

  پاخوره کمتر خواهد شد.

بطور خالصه، کشت بین ردیفی با استفاده از کشت محصوالت غیر میزبان 

 .F چون ییثیر بیمارگرهاأد تتوانمیندم، در تناوب با گ

pseudograminearum  وG. graminis tritici  را همراه با سیستم

های محدود به ردیف اغلبنوکولوم ای هککشاورزی حفاظتی در جایی

 ، محدود کند. استغالت قبلی 
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ثير أبهينه از ادوات كشت بذر در كشاورزي حفاظتي و ت ۀاستفاد

 زادخاکي هابيمارييريت مثبت آن روي مد

داری روی تاثیر معنی ،شکافندمنظور کشت میادوات کارنده که خاک را به

هم غالت دارند. چنانچه به ۀریش رایزوکتونیاییشدت بیماری پوسیدگی 

دار تیز و زاویهنوک ایهزیر عمق کاشت بذر با استفاده از کارند زدن خاکِ

هیفی قارچ رایزوکتونیا در سطح  ۀشبک خوردنهم ربموجب  شود، ماجان

د و نتا از آلودگی اولیه فرار کن کندمیهای گیاه کمک به ریشه شده، خاک

های که کارندهزمانی. دهدمیاثر بیماری را کاهش ترتیب، اینبه

 بیشتر است. بطور معمولشیوع رایزوکتونیا  شوند،میمانند استفاده دیسک
 

برگرفته از ) نند در جلوی یک دیسک کارندهاستقرار یک بخش جاروما -3شكل 

Simpfendorfer et al., 2019). 
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( در 3استقرار یک بخش جارومانند )شکل  ،طبق برخی مطالعات اولیه

ایجاد متر در خاک سانتی 3-5 ای به عمقهحفر ،جلوی یک دیسک کارنده

کاشت بذر  هایو موجب دور ماندن اینوکلوم رایزوکتونیا از ردیف کرده

 ۀهای کچل در مزرعه که نشانبدون وجود بخش ،با این عمل. شودمی

 مشخص شده. شودمیخوبی مستقر هبیماری رایزوکتونیایی است، گیاه ب

گندم، کاشت با  ۀکه در یک زمین آلوده به بیماری پوسیدگی طوق است

 ۀدر مقایسه با یک کارنددار تیز و زاویهنوک ۀاستفاده از ادوات کارند

عملکرد بهتر  ها و، تراکم باالتر پنجهموجب استقرار بهتر گیاه ،دیسکی

 . شودمی
 

ردیفی  ۀکنندکمک یک پاکهب برداشتن کلش غالت از ردیف کاشت -6شكل 

 .(Simpfendorfer et al., 2019)برگرفته از  در جلوی یک دیسک کارنده
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 اینوکولومموجب زدودن  کارنده است که ۀدلیل اثرات حفرکننداین مزایا به

  .شوداز شیارهای بذر می F. pseudograminearum قارچ

ردیفی  ۀکنندکمک یک پاکهبرداشتن کلش غالت از ردیف کاشت ب

 .F قارچ (، وقوع6در جلوی یک دیسک کارنده )شکل نصب شده 

pseudograminearum  ها و میزان سرسفیدی خوشه درصد 7/5را به میزان

افزایش عملکرد منجر به دهد، اما اهش میک درصد 6/15را به میزان 

 . شودنمی
 

كش در كشاورزي حفاظتي موجب بهبود كارايي عملكرد قارچ

 شودمي هابيماريمديريت موثر 

کاربرد  شود،میها کشبه بهبود عملکرد قارچمنجر یکی از مواردی که 

 طبق برآوردهای صورت کش برای بیماری هدف است.قارچ مندهدف

های کشاز این آفت درصد 5/4که فقط حدود است مشخص شده  ،گرفته

ی هدف قرار هابیماریدر تماس مستقیم با آفات و  ،زیاد مصرف شده

های غذایی لذا اثرات مضر آنها روی هوا، آب، خاک و آلودگی ؛گیرندمی

موقع از مند و بههدف ۀاستفاد بنابراین، پوشیده نیست.بر کسی ناشی از آنها 

 یکی از اهداف کشاورزی حفاظتی است.  ،د شیمیاییاین موا

های زیر زمین و بستر پنجه ، درآلودگی گندم به بیماری پوسیدگی طوقه

کش زیاد تاثیرگذار لذا کاربرد هوایی قارچ ،افتدگندم اتفاق می ۀآلود

های پنجه ۀمند در پاینیست. تحقیقات نشان داده است که کاربرد هدف

موجب بهبود  ،(7 دار )شکلهای بین ردیفی زاویهنازل گندم با استفاده از

متر سانتی 34کش در و کاهش بیماری شده است. کاربرد قارچعملکرد 
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دنبال نداشته بهگونه بهبود عملکردی را هیچ ،گیاه زراعی 1باالی کانوپی

که جایی ،گیاهان گندم بیمار ۀدر پای کشقارچ مند. کاربرد هدفاست

 ،کش به عامل بیماریضمن دسترسی بهتر قارچ ،وجود دارد بیماری در آنجا

در مدیریت مبتنی بر زایی داشته است. سثیر بأدر بهبود عملکرد نیز ت

 ،پاشیهای مناسب سمبا اتخاذ استراتژیالزم است  ،کشاورزی حفاظتی

نحوی عمل کرد که حداکثر کارایی از جانب مصرف سموم عاید به

 کشاورز شود.

 

های گندم با استفاده از پنجه ۀکش در پایند قارچمربرد هدفکا -7شكل 

 (.Simpfendorfer et al., 2019برگرفته از )دار های بین ردیفی زاویهنازل

                                                           
1 canopy 
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های کشت، برای کنترل بیماری کش در ردیفاستفاده از نوار مایع قارچ

طق کم رایزوکتونیا بسیار مؤثر است. رایزوکتونیا، نوعی بیماری غالت در منا

باران است. مدیریت تلفیقی بیماری، شامل کشت زود هنگام، استفاده از 

تناوب زراعی با گیاهان غیر میزبان بیماری، سیستم کارندۀ مناسب و در 

تواند اثرات پوسیدگی ریشۀ های مناسب، میکشنهایت استفاده از قارچ

صورت ها بهکشرایزوکتونیایی را کاهش دهد. استفادۀ مناسب از قارچ

های کشت، باعث محافظت بذور در برابر عامل ( در ردیف4نواری )شکل 

  بیماری در مراحل اولیه خواهد شد.

 

( b)( و زیر aرو )، در صورت نواریهها بکشمناسب از قارچ ۀاستفاد -8شكل 

  .(Simpfendorfer et al., 2019برگرفته از های کشت )بذور در ردیف

 

اثر  ۀنقطبا هایی کشاستفاده از قارچی رزی حفاظتدر کشاو براین،عالوه

از پیش از این، است.  مؤثرها بسیار مدیریت بیماری در ،متفاوت
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و  sDMIیا  1متیالسیونیهای دبازدارنده در اصطالحهایی که کشقارچ

های دلیل مقاومتبه ،کنونا شد.استفاده می ،اندبوده 3هاگروه تریازولجزو 

و نیز  QOLعنوان  با 5جدید استروبیلوبینهای کشقارچاز  ،ایجاد شده

 .شودبیشتری می ۀاستفاد sSDHIیا  0های سوکسینات دهیدروژنازبازدارنده

 

آگاهي بيماري در كشاورزي هاي پيشاستفاده از مدل

 نقش مهمي در مديريت بيماري و بقاياي گياهي دارد  ،حفاظتي

مصرف بهینه برای و قابل اعتمادی  های موثقمدل ،هابیماری از برای برخی

برای  Black spot managerمدل  مانندد. نها وجود دارکشهنگام قارچو به

نخود که در استرالیا مورد استفاده قرار  در 3یتاامدیریت بالیت آسکوک

( از بقایای درصد 64اسپورها )تقریبا  بیشترزمانی را که  ،گیرد. این مدلمی

 خطر آلودگی به سطوح پایین کاهش پیدا کرده مزارع نخود رها شده و

ند تصمیم بگیرند که توانمیکشاورزان براین اساس، . کندمیمحاسبه  ،است

تلقی خطر کم ایهآنها به عنوان منطق ۀکه منطقتا زمانییا کشت نخود را 

 ظهور بیماری یباالریسک  بریا در صورت کشت  ، وخیر اندازندأبه ت شود

کش بتوانند شدت کاربرد قارچ ۀیک برنامبا اجرای د بای و واقف بوده

 د.نبیماری بالیت آسکوکایتا را کاهش ده

 Leptosphaeriaآسکوسپورهای قارچ بینی زمان رسیدگی برای پیش

maculans (Sowerby) P.Karst. مانده از کشت باقی یروی بقایای کلزا

                                                           
1 Demethylation inhibitors 
2 triazoles 
3 Strobilorin  
4 Succinate Dehydrogenase Inhibitors 
5 Aschochyta Blight 

https://en.wikipedia.org/wiki/James_Sowerby
https://en.wikipedia.org/wiki/P.Karst.
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وجود دارد که بر اساس شرایط آب و هوایی ایجاد شده  یمدل مشابه ،قبلی

زمان  از جمله تعیینساق سیاه کلزا  بیماری بهبود مدیریت ،است. هدف مدل

 منتشر شده است.  3414ل ادر سو  استکش درست استفاده از قارچ

 

و بقايازاد در  زادخاک هايبيماريبه  اصالح ارقام براي تحمل

 كشاورزي حفاظتي الزم است

موفقیت در سیستم کشاورزی حفاظتی با وجود بیمارگرهای رسیدن به برای 

بیمارگرها  بعضی از. برای استنیاز به وجود ارقام متحمل یا مقاوم  ،مختلف

، دنهای اصلی مقاومت وجود ندارژن ،گندم ۀدگی طوقاز جمله عامل پوسی

متفاوتند و باید از  یکدیگرارقام گندم از نظر میزان تحمل به بیماری با  اما

در این زمینه ارقامی استفاده شود که تحمل بیشتری به بیماری دارند. 

 ایه. استفاده از ارقامی که سیستم ریشزیادی انجام نشده استتحقیقات 

تحمل  ،های انتهای فصلضمن مقاومت در برابر خشکی ،دارندتری قوی

الزم است از این رو، . دادخواهند  افزایشتا حدودی گیاه به بیماری را 

ساز هستند شناسایی ی هر منطقه که در کشاورزی حفاظتی مشکلهابیماری

 .قرار گیرنداستفاده  مورد و ارقام متحمل

 

 ر كشاورزي حفاظتي د 1بيماري ۀهاي بازدارندتاثير خاک

تاثیرات مهمی  ،های میکروبیدر تنوع و ساختار جمعیتایجاد شده تغییرات 

تنوع  دارایخاک که ناحتمال ای. خواهد داشتهای کشاورزی سیستمروی 

                                                           
1 Disease suppressive soil 
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 که این امراست بسیار  ،باال و قوی داشته باشد 1یمیکروبی باال میکروفلور

در کشاورزی . شودمی هایبیمار بروزمانع از موجب بهبود رشد گیاه و 

 3-13در عمق  میکروبی 3سیومب تاد نشومیبقایای گیاهی موجب حفاظتی، 

بقای بیمارگر شود. فعالیت باالی  منجر بهو  ماندهمتری خاک باقی سانتی

رقابت و لذا فعالیت و بقای باالی بیمارگر  باعث ایجاد ،میکروبی خاک

و شده ها زیاد زان آنتاگونیستتدریج میبه ،هاییدر چنین خاک .شودمی

در کشاورزی حفاظتی . شودمیهای بازدارنده بیماری موجب تشکیل خاک

 . استنیاز به مدیریت صحیح خاک و گیاه  ،منظور برای این

ثیر فشردگی خاک است. در أبقا و پخش اینوکولوم بیمارگر تا حدی تحت ت

شخم  دنبالبه( که 1)شکل  5سخت ۀتشکیل یک الی ،طی شخم متداول

و هم  ی ایجاد کردهتواند هم فضای محیطی مناسبمی ،آیدوجود میعمیق به

نحوه و میزان نفوذ آب چی را تغییر دهد. قار 0هایپروپاگول عمق پخش

توانند با توجه خاک میموجود در های مکانیسمی است که میکروارگانیسم

تواند ریان آب میج در برابرایجاد مانع  در محیط ریشه پخش شوند. ،به آن

الیۀ سخت خاک توسط منجر به افزایش تراکم اینوکولوم در باالی سطح 

 شود. 3تیوم و فایتوفتورادوستی مانند پیزای آبهای بیماریگونه

برای فعالیت  ،سخت غالب است ۀکه در زیر الی یخشک برعکس، شرایط

در رقابتی ها که دارای یک مزیت اکولوژیک فوزاریوم مانندبیمارگرهایی 

                                                           
1 Microflora 
2 Biomass 
3 Hard pan 
4 propagules 
5 Phytophthora 
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 ،سایر میکروفلور موجود در خاک در فشار اسمزی پایین هستند مقایسه با

 .مناسب است
 

 

ای واقع در استان دلیل انجام شخم متداول در مزرعهایجاد الیۀ سخت به -1شكل 

شود. در این مزرعه به دلیل کیفیت گلستان که موجب سختی و عدم تبادل آب می

 .(.افتد )عکس: مومنی، حهای مختلف اتفاق مینامناسب خاک ظهور بیماری

 

وجود رطوبت کافی در محیط ریشه باعث  ،طی سیستم کشاورزی حفاظتی

زنی سریع بذر شده و از خطر پوسیدگی بذر توسط برخی از عوامل جوانه

کشاورزی حفاظتی باعث هوادهی  ،. در ضمنشودمیزا جلوگیری بیماری

 (. 14)شکل  شودمیمحیط ریشه  تخلخلبهتر و 
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گیاه بر روی بقایای  ،کافی خاک لختخلدلیل وجود رطوبت کافی و به -94شكل 

 (.مومنی، ح :خوبی مستقر شده و فاقد آلودگی به بیماری است )عکسغالت به
 

 سلول،کاهش میزان متابولیسم و رشد با  ،شرایط غیر هوازی و بدون هوا

در این شرایط  شوند؛می سلولی ۀپارچگی دیوارموجب از دست رفتن یک

زنی بیمارگر و نفوذ آن در گیاه منجر به جوانه شده وترشحات ریشه بیشتر 

هوادهی مناسب محیط ریشه که در کشاورزی حفاظتی  ،. بنابراینشودمی

. چنانچه گیاهان در شودمیمانع از ظهور بیشتر بیمارگرها  گیرد،انجام می

یت به حمله بیمارگر بیشتر حساس، دنمعرض کمبود اکسیژن قرار گیر

در کشاورزی حفاظتی دمای هوا در سطح خاک نیز باالتر است.  .شودمی

کشاورزی با شخم  خسارت به ریشه در دمای پایین خاک طی اتخاذ سیستم

 افتد.اتفاق می متداول
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بيماري در  ۀهاي بازدارندها در خاکوضعيت ميكروارگانيسم

 كشاورزي حفاظتي

در بیماری  ۀهای ایجاد کنندها و باکتریقارچ ،ن کلیعنوان یک قانوبه

ها را تشکیل کمی از تعداد کل گونه بسیاردرصد ریشه  ۀخاک منطق

که اطراف  یزایدر بسیاری از مواقع میکروفلور غیر بیماری ،دهند. لذامی

و  هابررسی ، اماکنندزا غلبه میبر جمعیت بیماری، کنندریشه زندگی می

تا  انجام گرفته استزا هستند هایی که خسارتشتر روی گونهبی مطالعات،

 و حتی مفید هستند.  ایجاد نکردهکه خسارتی  یخطرهای کمگونه

سطحی خاک  ۀآلی و میکروبی در الی ۀکشاورزی حفاظتی موجب تغییر ماد

گذرانی موجب زمستان ،متریسانتی 14-13 عمق در. بقایای گیاهی شودمی

حین آلودگی میزبان در قبل و  و منبع انرژی برای بیمارگرشده  عامل بیماری

در  زادخاک هایبیماریافزایش  منجر بههرچند وجود بقایا باید هستند. 

های مکانیسم ، چراکهافتدن اتفاق نمیای ههمیش ، امادنفصل زراعی بعدی شو

ن بود ارقام مقاوم و در مواردی پایین کنترل بیماری از جمله تناوب زراعی،

 . دنشومیمانع از بروز این اتفاق  ،سطح بیمارگر

وجود دارند. بیشترین تراکم  یهای مفیدآنتاگونیستدر محیط ریشه 

و شامل  بودهخاک در اطراف ریشه در فعال های میکروبی جمعیت

ها و جلبک 3های جانوریسلولیتکها، ، قارچ1هاها، اکتینومیستباکتری

ترین متابولیک و تعداد، فراوان یومس، فعالیتاز نظر بها باکتری. هستند

                                                           
1 Actinomyces 
2 Protozoa 
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ثیر مهمی روی أهم مفید و هم مضر بوده و در اطراف ریشه ت هستند که

 عملکرد گیاه دارند. 

در . دهدمیتغییر  های مفید و مضر خاک راکشاورزی حفاظتی جمعیت

با  1های ساپروفیترایزوباکتریهای بزرگی از جمعیت ،سیستم متداول شخم

و وقوع آنها اند ها یافت شدهممانعت کنندگی رشد روی ریشه خاصیت

مستقیم بطور ها چند این ارگانیسم همراه با رشد ضعیف گیاه بوده است. هر

جنس که بیشتر به  هارسد برخی از این باکترینظر میبهاما  ،بیمارگر نیستند

یشه را ، طول رکردهند قدرت گیاه را کم توانمیتعلق دارند،  3سودوموناس

افزایش دهند. را و حساسیت گیاه به بیمارگرهای قارچی  دادهکاهش 

صورت ههم ب ،دنشوتوانند مانع رشد میکوریزها نیز با الگوی مشابهی می

صورت هکند و هم بمستقیم زیرا قارچ با میزبان برای کسب کربن رقابت می

 د.نکهای مفید رقابت میغیر مستقیم زیرا با سایر رایزوباکتری

های مفید از جمله از میکروارگانیسمهایی جمعیت ،برعکس این موضوع

PGPRهای ، اکتینومیست0آزادزی، موجودات همزی مانند رایزوبیوم 5های

ریشه یافت  در اطراف محیط VAM3خصوص و میکوریزهای موسوم به هب

. بنابراین، کلونیزه شدن ریشه نه تنها توسط بیمارگرهای گیاهی و شده اند

های کشاورزی در سیستمبلکه  ،افتدهای مضر اتفاق مییکروارگانیسمم

                                                           
1 saprophyte 
2 Pseudomonas 
3 Plant Growth Promoting Rhizobacteria 
4 Rhizobium 
5 Vesiculaar -Arbuscular Mycorrhiza 
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صورت رقابتی هها نیز ریشه را بPGPRمفید و  VAMمیکوریزهای حفاظتی 

 . هستنددهند و بسیار مفید تحت تاثیر قرار می

شرایط میزان باالی مواد آلی و  در VAMکلونیزه شدن توسط میکوریزهای 

ثر این ا گیاه .و برای رشد گیاه مفید است هشدکشاورزی حفاظتی تشدید 

مقاومت به خشکی، جذب بهتر مواد  ی چونهای مختلفمفید را از طریق راه

ی هابیمارییت بیشتر عناصر غذایی و تشدید مقاومت به دلیل حاللّغذایی به

  .دهدمینشان  ،قارچی ریشه

 ادر مقایسه ب VAMکه گیاهان دارای میکوریزهای  است مشخص شده

های آنتاگونیست سطوح باالتری از باکتری، دارای VAMگیاهان فاقد 

همچنین مشخص شده است که هستند. نسبت به بیمارگرهای قارچی 

رگرهای بیما در برابرم در ممانعت مستقی VAMهای همراه با رایزوباکتری

بطور های آزادزی نیز رشد گیاه را قارچی مشارکت دارند. رایزوباکتری

یت بیشتر حاللّ و های گیاهی، تثبیت نیتروژنز طریق تولید هورمونا مستقیم

ی گیاهی بهبود هابیماریصورت غیرمستقیم از طریق کنترل هیا ب ، وعناصر

 های بازدارنده کهدر خاک هاباکتریهای جنساز برخی  می بخشند.

 & Arthrobacter Conn شامل ،شوندمیموجب بهبود رشد گیاه 

Dimmick ،Azotobacter Beijerinck ،Azospirillum Tarrand et al. ،

Bacillus Cohn ،Burkholderia Yabuuchi et al. ،Enterobacter 

Hormaeche & Edwards ،Pseudomonas ،Rhizobium Frank ،

Bradyrhizobium Jordan ،Serratia Bizio ،Streptomyces Waksman 

& Henrici  وXanthomonas Dowson هستند.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Cohn
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های خاصی هستند که مانع استقرار، بقا بیماری، خاک ۀهای بازدارندخاک

و لذا خصوصیت  شوندمیزا های بیماریزایی ارگانیسمیا فعالیت بیماری

قارچ یکی از مظاهر  ۀدهای بازدارندارند. خاکرا بازدارندگی بیماری 

وارد  هااکخدر این  ،اسپورهای قارچی. هستندبیماری  ۀهای بازدارندخاک

تحریک  باعث میزبان ۀکه ترشحات ریشتا زمانیو  شدهیک فاز استراحت 

ند توانمیهای سنگین خاک مانند.میباقی در حالت ایستا شود، زنی جوانه

مشخص ند. نهای سبک ایجاد ککاین حالت ایستایی قارچ را شدیدتر از خا

در  ،هااین حالت بازدارندگی رشد قارچشده است که شدیدترین وضع 

فعالیت میکروبی باالیی دارند. و میزان مواد آلی که  استهایی خاک

عامل اصلی این ایستایی رشد قارچی  ،مستقیم طورهای خاک بباکتری

وجب افزایش مواد دنبال اتخاذ سیستم کشاورزی حفاظتی که م. بههستند

رشد قارچ  ۀهای بازدارندخاک ۀشرایط مناسب برای توسع ،شودمیآلی 

 . شودمیفراهم 

ها برای القای بازدارندگی در خاکهنوز  ،های کشاورزی متداولدر سیستم

ن ای هاعتقاد بر این است ک و دنشومیهای آلی و کودی اضافه مکملاغلب 

ریشه را  ۀمفید خاک در منطق هایمقدرت رقابت میکروارگانیس ،موضوع

این تحریک  ،. در سیستم کشاورزی حفاظتیکندمیتقویت و تحریک 

بدون افزودن و با حفظ بقایای گیاهی  ،های مفیدحضور میکروارگانیسم

  افتد.ها اتفاق میمکمل

با قابلیت  1روفورسیدِ ۀکنندهای تولید باکتری ،فقر آهن دارایهای در خاک

، کنندمی بیمارگرهای گیاهی ممانعت از برخیفعالیت ، از آهنباالی جذب 

                                                           
1 siderophore 
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آهن مورد نیاز بیمارگرها را جذب و مانع فعالیت و تکثیر آنها  چراکه

های ضد تولید متابولیت باند توانمیهای معینی PGPR ،براینعالوه .شوندمی

ه های ایجاد کنندارگانیسم بیمارگر موجب القای مقاومت سیستمیک گیاه به

های از ارگانیسم ایهگیاهان نسبت به دامن ،بیماری شوند. در این مواقع

، بیماری ۀهای بازدارنددر خاک ،. بنابراینشوندمیبیمارگر گیاهی مصون 

زنده دخیل  های غیرمیکروبی و مکانیسم ۀاز عوامل بازدارند ایهمجموع

 کرد.  هستند و عمل ترکیبی آنها میزان تاثیرگذاری را بیشتر خواهد

. تولید و کندمیپی یک گیاه افزایش پیدا درمیزان بیمارگر با کشت پی

های میکروبی جمعیت ،گیاهان مختلف ۀوسیلبیوتیک بهترشح ترکیبات آنتی

 ن ترکیبات خصوصیات ضدای هکجاییدر  و کندمیخاک را اصالح 

رد نیز موجب افزایش عملک داشته باشند،قارچی بر علیه بیمارگرهای قارچی 

 ،1رایزوسفر ۀهای ممانعت کنند. مشخص شده است که باکتریشوندمی

موجب  ،ترکیب کشاورزی حفاظتی و تناوب ،مختص هر گیاه است. لذا

های فلور ریشه بطور مستقیم و غیر مستقیم شده شدت یافتن استقرار جمعیت

 . کندمیبیمارگرها در محیط ریشه ممانعت  ۀو از توسع

 

هاي گياهي در سيستم هايبيماريط با مديريت هاي مرتبچالش

 كشاورزي حفاظتي

ی هرز و هاعلفدر این خصوص اثر تغییرات اقلیمی، مشکالت پیرامون 

تکامل جمعیت بیمارگرهای گیاهی مد نظر قرار  و نیز تراکم گیاهی

 گیرد.می

                                                           
1 rhizosphere 
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 تغييرات اقليمي

ی از جمله پذیرش کشاورزی حفاظتی برای کشاورزانی که با تغییرات اقلیم

های ،تغییرات باالی بارش و افزایش دوره 2Coافزایش دما، افزایش میزان 

حیاتی است. تولید گیاهان بیشتر وابسته به  ،سالی مواجه خواهند شدخشک

 ،کشاورزی حفاظتی ۀاتخاذ شیو باآب ذخیره شده در خاک خواهد بود که 

وسیعی از  ۀدامنتغییرات اقلیمی روی  ۀثیر بالقوأدست خواهد آمد. تهب

در مطالعات متعدد ارایه هایی صورت مدلبه ،گیاهان زراعی هایبیماری

گندم از  1نکروتروفیک هایبیماریاهمیت  ،طبق این مطالعاتبر شده است. 

گندم احتماال با  ۀسنبل خرمایی، سپتوریوز برگ گندم و سپتوریوز ۀقبیل لک

یی هابیماری ها اغلبماری. این بیتغییرات اقلیمی کاهش پیدا خواهد کرد

اینوکولوم قارچی این  ،اتخاذ سیستم کشاورزی حفاظتی باو هستند بقایازاد 

  برای ایجاد بیماری در فصل زراعی آینده بسیار موثر است. هابیماری

های پوسیدگی طوقه با تغییرات اقلیمی افزایش آلودگی که رسدنظر میبه

مدت زمان ماندگاری  ،سالیش خشکپیدا کند. تغییرات بارندگی و افزای

 ،دندهمیبیمارگرهای بقایازاد را در سیستم های کشاورزی حفاظتی افزایش 

این شرایط میزان بلوغ  ،احتماال. دندهمیبقایا را کاهش  ۀزیرا میزان تجزی

اسپور و رها شدن آن از بقایا برای بیمارگرهای بقایازاد نکروتروف مانند 

Pyrenophora spp.  وAschochyta spp.  ممکن  وتغییر خواهد داد را

 قدری تغییر دهد. نیز فعلی و پیشنهادها را  یهای مدیریتاست استراتژی
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هاي واسط براي بيمارگرهاي عنوان ميزباني هرز بههاعلف

 گياهي

وابسته به کاربرد  ،ی هرزهاعلفبرای مدیریت کشاورزی حفاظتی 

. این مقاومت شودمیها کشه علفکه منجر به مقاومت ب استها کشعلف

نیز  هستند هرز هایعلفآنها  هایمیزبانکه  ییهابیماریباعث ماندگاری 

ی هاعلفی هرز روی بیماری در برخی موارد مانند هاعلفثیر أت. شودمی

زیرا قابل توجه است، گندم  ۀو بیماری پوسیدگی طوق 1هرز گراس

. شوندشامل را علفی  ۀگون 13 ندتوانمی ،عامل این بیماری های قارچمیزبان

 ،حتی در زمان آیش .دهندرطوبت خاک را نیز کاهش می هاعلفاین 

تنش شدن زیاد باعث رقابت با گیاهان اصلی برای رطوبت وجود دارد که 

های گندم در و میزان سفیدشدن سنبله شدهگندم  ۀدر حین پر شدن دان

 . دکنمیتشدید  را گیاهان آلوده به بیماری

 

 هاكشمقاومت به قارچ

 و مدنظر قرار گیرد IDMیا  3مدیریت تلفیقی بیماریباید  ،منظوررای این ب

اتخاذ مدیریت . مدیریت شیمیایی فقط بایستی یک جز از این مدیریت باشد

کاهش  یعنوان تنها ابزار مدیریتها را بهکشتلفیقی فشار و اتکا روی قارچ

 اندازد.خیر میأترکیبات را به ت نای همقاومت ب ۀو توسع داده
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2 Integrated Disease Management 



42 

 

 هاي مقاومت ميزبان توسط بيمارگرهاي قارچيشكستن ژن

پتانسیل زیادی برای  ،در کلزا که عامل ساق سیاه است L. maculansچ قار

تا در یک منطقه باعث خواهد شد  1واریتهو کشت وسیع یک  داردتکامل 

بدهد. تناوب و تنوع را از دست خود  مقاومتگیاه  ،سه سال مدت بعد از

از طرف عامل وارد شده فشار  های مقاومت متفاوت،ژن باکشت کلزا 

زا های غیربیماریفراوانی آلل ۀرساند. پایش سالیانبیماری را به حداقل می

کدام که نایبینی پیشامکان ، L. maculans های مختلف قارچدر جمعیت

تر عمل خواهند اری موفقارقام در فصول کشت بعدی از نظر مقاومت به بیم

  .سازدمیرا فراهم کرد 

 ،دلیل مزایای فراوان کشاورزی حفاظتیگفت که به توانمی ،بطورکلی

استفاده از این نوع کشاورزی نشان به بیشتری  ۀعالقروز بهکشاورزان روز

ی گیاهی همواره با هابیماریدهند. هرچند در خصوص مدیریت می

های نوین مدیریت دلیل اتخاذ روشبه اما، هایی مواجه هستندچالش

 . دنشومیاغلب این چالش مدیریت  ،در این نوع سیستم کشاورزی هابیماری
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