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Abstract 

Today the ecological, ecological and sociological problems of conventional agriculture 

are of great concern. Accordingly, organic farming should be viewed as an alternative 

approach that provides safe and healthy nutrition by eliminating synthetic pesticides and 

fertilizers with the least loss of nutrients and energy and the least negative impact on the 

environment. Organic farming is guided by the idea that all processes within an agro-

ecosystem are interdependent and it aims to achieve efficiency, diversity, self-

sufficiency, self-regulation and resilience through natural processes using the ecological 

possibilities of the agricultural system. Disease management in organic farming is based 

on maintaining biodiversity and soil health. In this review, a brief description of organic 

farming is given first. The next other practices used in organic farming to control 

disease include sanitation, organic soil improvement, long-term crop rotations, reduced 

tillage, the right harvesting time, the selection of crops and varieties, and the use of 

catch crops and also, catch crop cultivation. In conclusion, organic farming has the 

potential to improve the recycling of biomass and optimize the availability of nutrients 

and ensure favorable soil conditions for plant growth. 
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 مقاله ترویجی

  رگانیک اُ کشاورزی  در گیاهی یهایماریبمدیریت 

 یرطالبیم مریم ، یمیسل زهرا 

 بخش گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

 22/02/1400: رشیپذ    13/12/1399: افتیدر

یماریدانش ب. کیاُرگان یکشاورزدر  یاهیگ یهایماریب تیریمد( 1399سلیمی ز، میرطالبی م )

           .Doi: 10.2982/PPS.10.1.128   .128-140 (:1)10 یاهیگ یشناس

 چکیده

-شناختی مرتبط با کشاورزی مرسوم بسیار نگرانمحیطی و جامعهشناختی، زیستمشکالت بومامروزه 

عنوان یک روش جایگزین مورد توجه قرار گیرد کننده است. بر این اساس، کشاورزی اُرگانیک باید به

اصر غذایی و انرژی و مصنوعی و با کمترین اتالف عنکه با عدم وجود سموم شیمیایی و کودهای 

با  اُرگانیککشاورزی کند. زیست، غذای سالم را فراهم میکمترین اثرات منفی روی محیطهمچنین 

هدف آن دستیابی و  شوداداره می ،اندزراعی به هم وابسته نظاماین ایده که تمام فرآیندهای درون یک 

های طبیعی با از طریق فرآیندی یرپذو برگشت خودتنظیمیکفایی، کارایی، تنوع، خودو حمایت از 

بر اساس  اُرگانیکت. مدیریت بیماری در کشاورزی کشاورزی اس نظام شناختیبوماستفاده از امکانات 

 اُرگانیکدر این بررسی، ابتدا شرح مختصری از کشاورزی  حفظ تنوع زیستی و سالمت خاک است.

ها از برای مدیریت بیماری اُرگانیکشاورزی د که در کنشویی شرح داده میها. سپس روششودمیارائه 

-مدت، کاهش خاک، اصالحات آلی خاک، تناوب طوالنیزراعی مانند بهداشت ؛گرددها استفاده میآن

طور به. کشت مخلوط مناسب و استفاده از گیاهان پوششی و رقم ، انتخابکشت ورزی، زمان مناسب

سازی در توده و بهینهلیت افزایش بازیافت زیستابق اُرگانیکشود که کشاورزی یگیری منتیجه کلی

 دسترس بودن مواد غذایی و ایجاد شرایط مناسب خاک برای رشد گیاه را دارد.

 سالمت خاکسرکوب بیماری، زیستی،  تنوع واژگان کلیدی:

 مقدمه

 و افزایش تقاضا برای مواد غذایی در قرون گذشته تحولی شگرف در رشد سریع جمعیت جوامع بشری

های اخیر افزایش مصرف اما در دهه ؛ایجاد کرده است (Conventional agriculture) کشاورزی مرسوم
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های تولید، تخریب و مانند سموم و کودهای شیمیایی، افزایش هزینه (Inputs)ها نهاده هیرویب

 هایشو رو هابرنامهتخریب زیستی خاک، کاهش شدید منابع تولید و ضعف فرسایش شیمیایی خاک، 

. وجود کشاورزی پایدار منجر به بحرانی در امنیت غذایی جهان شده است توسعهاجرایی و ترویجی در 

نوع دیگری از کشاورزی به نام کشاورزی  یریگشکلچنین مشکالتی در کشاورزی مرسوم، موجب 

 دورهک آلمان ی رودالف اشتاینر در، زمانی که گرددیبرم 1924ن به سال شد که شروع آ اُرگانیک

 .(Shi-Ming and Sauerborn 2006کشاورزی برگزار کرد ) توسعهآموزشی مبانی علمی و اجتماعی 

مصنوعی ممنوع  ای از کشاورزی پایدار است که در آن کاربرد مواد شیمیایی وشاخه اُرگانیککشاورزی 

 اُرگانیکمرجع  یاستانداردهاتحت پوشش  صوالتحماست و تمام مراحل تولید، فراوری و بازاریابی 

(Organic reference standards)، شود. حفظ تنوع زیستی مبنای تولید در این گواهی می مدیریت و

مانند کودهای شیمیایی،  های سنتز شدهکشاورزی است و استفاده از تناوب بسیار مهم است. از نهاده

 .شودژنتیکی، مواد افزودنی و تابش پرتوها استفاده نمی شده، گیاهان اصالح هاکشعلفها، کشآفت

. رعایت این اصول باعث ردیگیمبازیافت کمتر و منابع محلی بیشتر مورد استفاده قرار  رقابلیغمنابع 

ریب خاک کمتر شده و مواد آلی خاک ، تخشودیممصرف آب کمتر و افزایش ظرفیت نگهداری آب 

 (.Furtak and Gałązka 2019) گرددیمی استفاده انرژی کمتر زاو  ( 1شکل )ابدییمافزایش 

 

 

 

 

 

 (Furtak and Gałązka 2019) اُرگانیکاصول و اثرات اصلی کشاورزی . 1 شکل

Figure 1. The main principles and effects of organic farming (Furtak and Gałązka 2019) 

، ی میکروبیستیزتنوعافزایش   

 فون و فلور

 ریزجانداران نه به

 شدهاصالح 

 ژنتیکی

 کشاورزی اُرگانیک
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 و آمار جهانی آن اُرگانیکتعریف کشاورزی 

 International Federation of Organic) اُرگانیککشاورزی  یهاجنبش یالمللنیبفدراسیون 

Agricultural Movements=IFOAM)  تعریف  نهوگ را این اُرگانیکمیالدی کشاورزی  2008در سال

و  (Ecosystem) نظامبومتولیدی است که سالمت خاک،  نظامیک  اُرگانیککشاورزی  ه است:دکر

، به فرایندهای زامشکلدارای اثرهای  یهانهادهبه جای استفاده از  نظام. این کندیممردم را حفظ 

ط محلی متکی متناسب با شرای یهاچرخه تنوع زیستی و (،Ecological processes) یشناختبوم

ترکیبی از سنت، نوآوری و علم است تا از محیط مشترک بهره مند شود و  اُرگانیک. کشاورزی است

براساس آخرین آمار جهانی  افراد درگیر ارتقا دهد. همهادالنه و کیفیت زندگی خوب را برای روابط ع

کشاورزی  یاهشجنب یالمللنیبفدراسیون  میالدی توسط 2019که در سال  انیکاُرگزی کشاور

 Forschungsinstitut für Biologischen Landbau) اُرگانیکتحقیقات کشاورزی  موسسهو  اُرگانیک

=FiBL)  ،(، آمریکای التین %21(، اروپا )%51در اقیانوسیه ) اُرگانیکزیر کشت  یهانیزممنتشر شد

یمدر جهان زیر این کشت  یهانیزماز کل  (%3( و آفریقا )%5مریکای شمالی )(، آ%9سیا )(، آ19%)

زیر ، سطح 2017صفر و در سال  اُرگانیکمیالدی، سطح زیر کشت  2005. در ایران در سال باشد

  (.Willer and Lernoud 2019) هکتار شده است 82135کشت 

 اُرگانیک کشاورزیی یکردهاور

در ارتباط است که به معنای به کار بردن مبانی،  یشناختمبوبه نوعی با کشاورزی  اُرگانیککشاورزی 

 شناسی. بوم(Magdoff 2007اورزی است )کش یهانظامبومدر  یشناختبومو رویکردهای  هاروش

(ecology )کشاورزی اعم از  جامعهحقیقات و آموزش کشاورزی است و در توش شده یک علم فرام

طبیعی  یهانظامبومو نقاط قوت  یشناسبومشجویان کشاورزی از مفاهیم ورزان، محققین و دانکشا

-Self) ، خودتنظیمی(Self-sufficiency) ، خودکفایی(Diversity) تنوع (،Efficiency) مانند کارایی

regulation)  یریپذتبرگشو (Resiliency)  .مرسومی کشاورز نظام در مقایسه باآگاهی کافی ندارند ،

 یآلمواد  ی ازباالترمیزان  ،تنوع باالتر گیاه در زمان و مکان ایمعموالً دار اُرگانیککشاورزی  نظام

خل ادو جانوران موجود در  هاسمیکروارگانیمتنوع باالتر ، بیشتر میکروبی، فعالیت تودهستیزخاک و 

 آبروانگهداری آب، کاهش از طریق افزایش ظرفیت ن آب کارایی مصرفافزایش  ،سطح زمینو  خاک

 Swer etت )غذایی داخلی اس چرخهبهبود ظرفیت تبادل کاتیونی و افزایش ، ییزاشهیرو افزایش عمق 

al. 2011 طبیعی به جای  یهانظامکار با مانند  چندین هدف مشخص شده اُرگانیک(. در کشاورزی

که در این بسته  نظامکشاورزی در یک ، کشاورزی نظامدر  زیستی یهاچرخهتقویت ، هاآن برسلطه 

آلودگی  انواع جلوگیری از، شودیمه خاک برگردانده تمامی مواد آلی موجود در مزرعه دوباره ب نظام
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بر  آن طبیعی اطرافو محیط  کشاورزی نظامر حفظ تنوع ژنتیکی محصوالت د، حاصل از کشاورزی

 .(Van Bruggen and Finckh 2016) گذاردیمتأثیر  هاآنت و مدیری یگیاه یهایماریب

 اُرگانیکگیاهی در کشاورزی  یهایرمایبمدیریت 

مدیریتی است که  یهاروش شامل طیف وسیعی ازاُرگانیک  وهیشگیاهی به  یهایماریبمدیریت 

اساسی برای  رویکردسه (. Magdoff 2007) شودیم نظامبومموجب حفظ سالمت و تقویت نقاط قوت 

 ،بیمارگر هیاول هیماوجود داردکه عبارتند از: الف( کاهش  اُرگانیککشاورزی  منظادر  هایماریبمدیریت 

ط به حداقل رساندن شرایط مناسب میزبان و محید گیاه و شبرای ر ط مساعدفراهم کردن شرایب( 

 گسترش بیشترکه  درمانی یهاروشج ( استفاده از  ،راطراف آن برای آلودگی و تولیدمثل بیمارگ

 .(Van Bruggen and Finckh 2016 ) ود کندرا محد بیماری

مختلف  یهاروشآلوده،  بقایای گیاهیبا از بین بردن  توانیمه را لیاو هیما :اولیه هیزادماکاهش 

 ییزداعفونتبا به مزرعه  بیمارگرخاک و جلوگیری از ورود ( disinfestation) ییزدایآلودگ

(disinfection ) کاهش داد. رویشی یهااندامسایر بذر و 

 اُرگانیکدر کشاورزی معموالً  گذرانزمستان هیزادما ،کشاورزی معمولی نظام مشابه :بهداشت زراعی

خارج  هاگلخانهو بقایای گیاهان از  شوندیمبیمار هرس  یهاشاخه، هاباغو تاکستان . در شودیمحذف 

و کربن به  کاهش یابد 2CO انتشارتا  شوندیمن کمپوست ی سوختبه جابقایا و  هاشاخه .شوندیم

 یهازبانیمو  خودروو حذف گیاهان بقایای گیاهی ن بین بردپوشاندن یا از  بازگردانده شود. خاک

اولیه بسیار مهم  هیزادما در کاهش Phytophthora infestans مانند زایماریبای عوامل جایگزین بر

 .است

مانند غرقاب کردن، خاک  ییزدایآلودگچندین روش از  اُرگانیکدر کشاورزی : خاک ییزدایآلودگ

 Anaerobic (or Biological)))یا زیستی( خاک  یهوازیب ییزدایگآلود، یدهآفتاببخاردهی خاک، 

Soil Disinfestation ASD ییزدایآلودگ( و ( هوازی خاک یا تدخین زیستیBiofumigation )یم

خاک به ندرت استفاده  کردن غرقابروش از به دلیل کمبود آب بیشتر مناطق در  .رداستفاده ک توان

ه به یا بیمارگرهای ریش نماتدهای انگلی گیاهی و کهیهنگاماوقات  اک گاهیبخاردهی خ. شودیم

 دهیبخار .گرددیم، استفاده شوندیم سازمشکل هاگلخانهحدود محصوالت با ارزش در دلیل تناوب م

یمهرز حساس به حرارت را تا عمق خاصی از خاک از بین  یهاعلف، نماتدها و زایماریبامل تمام عو

بنابراین، این روش در ؛ روندیمزیادی از جامعه میکروبی خاک و جانوران نیز از بین  یهابخش ، امابرد

 .(Van Bruggen et al. 2015) است اُرگانیک کشاورزیواقع مغایر با اصول 



 سلیمی و میرطالبی                                                                          کیاُرگان یدر کشاورز یاهیگ یهایماریب تیریمد

Plant Pathology Science                                                                                                         Vol.10(1), 2021 
 

133 

 

انده شده و پوش بنفشء ا، خاک مرطوب با پالستیک شفاف و مقاوم در برابر اشعه ماوردهیآفتابدر  

و  هایباکتر، بیمارگر گیاهی یهاقارچاکثر  .ردیگیمقرار  نور خورشیدبرای چند هفته در معرض 

یم. امالً حساس هستندک گرادیسانت درجه 55تا  45 ی، نسبت به افزایش دماهیگیا ی انگلنماتدها

را  هستندایزوتیوسیانات  دکنندهیتول که کلم خانوادهگیاهان  یقایاب، قبل از پوشاندن با پالستیک توان

همراه با اثرات گرمای مستقیم بر بیمارگرها، . افزایش داد را یدهبآفتا اثر اضافه کرد وخاک به 

در دسترس بودن مواد غذایی معدنی و بهبود خصوصیات  با افزایش تواندیمآفتابدهی خاک همچنین 

 .(Saloum and Almahasneh 2015) فیزیکی خاک رشد گیاه را افزایش دهد

سه و خاک مرطوب به مدت  شودیمبه خاک اضافه ، مواد آلی تازه خاک یهوازیب ییزدایآلودگ برای

اکسیژن موجود را  ،هایباکترتکثیر . شودیمپوشیده  نفوذ هوا ضدهفته توسط پالستیک  تا شش

 . ترکیباتدهندیم منبع کربن ادامه هیتجزبه  یهوازیب یهایترباک و در این شرایط کندیمتخلیه 

خاک  تهیدیاس تجمع یافته و ،، آلدهیدها، اسیدهای آلی و سایر ترکیبات فرارهاالکله از جملسمی، 

و  Bacillusمانند  یهوازیب یهایباکتر. گذاردیمتأثیر  زادخاک گرهایبقای بیمار بر که ابدییمکاهش 

Clostridium  یبی ند. ضدعفوننقش داشته باش بیمارگرهات در غیرفعال شدن ممکن اسهمچنین

 ، از جملهزادخاک بیمارگر گیاهی یو نماتدها هایباکتر، هاقارچبسیاری از  مهاردر خاک  یهواز

Rhizoctonia ،Fusarium ،Verticillium ،Sclerotinia ،Phytophthora ،Ralstonia، 

Meloidogyne،Globodera  یهاتیجمعتغییرات در بوده است.  مؤثرهرز  یهاعلفاکثر چنین همو 

یماریب باعث بازدارندگی عمومی تواندیمخاک است که  یهوازیباز خصوصیات ضدعفونی وبی میکر

 خاک و ضد عفونی شیمیایی خاک دهیبخار . برخالفاندماندهال فعال باقی که چندین س باشد ییها

 زبعد از استفاده ا زادخاکه بیمارگرهای ، خطر افزایش قابل توجشودیم بیولوژیکیء که منجر به خال

 .ابدییمخاک کاهش  یهوازیبضدعفونی 

جه تولید ترکیبات فرار تدخین زیستی شامل اصالح خاک با افزودن ترکیبات آلی به خاک و در نتی

ن نوع برای ایخاک سمی هستند.  یهاسمیکروارگانیماست که برای  هاآنزیستی از  شدهمشتق 

به عنوان  هستند هانوالتیگلوکوزکه دارای  لمک خانوادهگیاهان  خصوصاًاز برخی گیاهان  ییزدایآلودگ

منجر  تواندیمدارند، مانند کود دامی، کاربرد بقایای حیوانی که ازت زیادی  .شودیماستفاده کود سبز 

و نماتدهای بیمارگر، سمی  زایماریبل از عوام یاگستردهکه برای طیف  به تولید گاز آمونیاک شود

 (.Cohen 2005) است

تولید که در  گیاهی یهااندامسایر و ها بذر: اُرگانیک یهامزرعهدر  بیمارگرهاجلوگیری از ورود 

وجود صورت م گواهی شده، در اُرگانیک، باید از منابع رندیگیممورد استفاده قرار  اُرگانیکمحصوالت 
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 اُرگانیکبذرهای  ،طبیعی مانند روش تخمیر یهاروشبا استفاده از  هاوهیمباید از . منشأ بگیرندودن، ب

 یهاروشمجاز نیست، میوه  استخراج ازشیمیایی بذر پس از  ضدعفونی از آنجا کهاستخراج گردد. 

شامل  رگانیکاُاورزی ر در کشبذ تیمار سه روش اصلی .بذر بررسی شده استضدعفونی جایگزین 

 مهارپوشش بذر با عوامل  و گیاهی یا میکروبی یهاعصارهتیمار با فیزیکی،  یهاروشاستفاده از 

 توانیمآن خشک کردن، فیزیکی از آب گرم یا بخاردهی و به دنبال  یهاروشدر  .زیستی است

بذرهای نابالغ یا  تواندیمکه  پیشرفته بوجاری بذر وجود دارد یهادستگاهاین،  برعالوهاستفاده کرد. 

به صورت تجاری برای زیستی یا گیاهان  مهار ط به عواملعصاره مربوچندین بیمار را حذف کند. 

ی مانند گیاهانبرای  .باکتریایی وجود دارد قارچی و یهایآلودگ در برابر اُرگانیکبذرهای  تیمار کردن

 استفاده شود شدهیگواه گیاهی یهااندامباید ، نیزدارند  رویشی تکثیر که یفرنگتوتو  ینیزمبیس

(Van Bruggen et al. 2015). 

 یا مکان با هدف تشکیل یک مانعدر زمان  توانیمگیاهان میزبان حساس را  :جداسازی زمانی و مکانی

 .جدا کرد بیمارگر یهاهیزادما تجمع برای

ا زودرس ی یامهرقزمان کاشت محصول، انتخاب  تنظیم لف از جملهختم یهاشروبه  جداسازی زمانی

و استفاده از کشت  تناوب زراعی .ردیگیم، انجام حساس نیستند بیمارگربا محصوالتی که به تناوب 

مختلف مانند تغییر  یهاراهاست و از  زمانی روش جداسازی نیترجیرا، (Intercropping) مخلوط

لوگیری ، افزایش پایداری خاکدانه و جصلخیزی، بهبود مدیریت آبایش حاک، افزجمعیت میکروبی خا

 هتیر یاعلوفهاز گیاهان . شودیمبود کیفیت خاک و کاهش بیماری از فرسایش خاک باعث به

 شودیمبیشتر استفاده  اُرگانیکتناوب در یکساله و شبدر،  یهاونجهیمیان خصوصاً نیامداران و گند

 Gomez) کندیمکمک  سالم و همچنین تثبیت نیتروژن داری خاکو نگه تشکیل بهکه  ،(2)شکل 

and Thivant 2017.) 

یا  وسیع یمیزبان دامنه، دارای شودمنتقل طوالنی توسط باد  یهامسافتدر  بیمارگربا این حال، اگر 

. باید شودیمبا محدودیت روبرو  صولب محتناوه از باشد، استفاد بسیار پایدار یساختارهای استراحت

 برخی مواقع یک گیاه پوششی ممکن استت کرد. ی برای استفاده در تناوب دقدر انتخاب گیاه پوشش

آن محل تکثیر  شهیران ندهد اما کورتکس در برابر یک بیمارگر خاص حساس نباشد و عالئمی نش

 گیاهانرخی از ب. ابدییزبان حساس بعدی، افزایش ای گیاه ماولیه بر هیزادمابیمارگر باشد و در نتیجه 
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  (Gomez and Thivant 2017) اُرگانیکشاورزی کدر استفاده از تناوب  لاصو .2شکل 

Figure 2. Basics use of crop rotation in organic farming system (Gomez and Thivant 

2017) 

 

ی گیاهان و برخ یجعفرگلباقال،  یهاگونه ،شبدر وحشی پوششی مورد استفاده در تناوب زراعی مانند

یمبرای نماتدها کاشته (  or allelopathic cropsTrap) دگرآزاریا  تلهگیاهان  عنوانبه کلم خانواده

 (.,Dordas 2008 Gomes and Thivant 2017) شوند

و پوشش گیاهی طبیعی ، مزرعه ها، کاشت گیاهان تله در اطراف یورزخاکبا  نیز، :مکانیجداسازی 

حامل  یهاشتهبسیاری از . شودیم ریپذامکان حساسگیاهان  یاهان غیرحساس بینکاشت گ

قد در اطراف چاودار، ذرت یا دیگر گیاهان بلندیف در صورت کشت چند رد زایماریب یهاروسیو

به  و کنندیمتغذیه  هاآنو از  نندینشیم یاهیحاشگیاهان این  روی ابتدا ،لوبیا، فلفل یا کدو امزرعه ه

 قبل از رسیدن به هاشتهبسیاری از  است، هاآنکه شته ناقل  ییهاروسیودلیل ناپایا بودن اغلب 

، پالستیکی یا کاهی یهامالچ. با استفاده از دهندیممربوط را از دست  یهاروسیوگیاهان اصلی، 

 Van Bruggen and) شودیمدورکننده، از کاوش ناقلین ویروس روی میزبان جلوگیری  یهاروغن

Finckh 2016.) 

 .شودیما مقاومت ناقص چند ژنی استفاده ارقام ب بیشتر از رگانیکاُ در کشاورزی :مقاومت گیاه میزبان

کاهش دهند،  یدیگر مدیریت یهاروشاثر فشار پاتوژن را با مت چندژنی در صورتی که استفاده از مقاو

 Induced) مقاومت القاییاز  توانیممقاومت ژنتیکی،  عالوه بر این نوعباشد.  مفید تواندیم
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resistance) از مواد آلی از جمله کمپوستق اصالح خاک با استفاده از طری (010v et al. 2Yoge)  و

، Pseudomonasیاه مانند رشد گ کنندهتحریک  یهاقارچو  هایباکترافزایش فعالیت یا استفاده از 

Azotobacter  وTrichoderma ( استفاده نمودHarman 2006 Zahir et al. 2004,  .)قاومت القای م

 سیمفسفات پتاو  ، جاسمونیک اسیدترکیبات شیمیایی خارجی مانند اسید سالیسیلیک با استفاده از

 Van Bruggen and) اندنشدهتأیید  اُرگانیکمحصوالت برای تولید  مواداما این  ،شودیمنیز حاصل 

Finckh 2016.)  

حول بهبود و  اُرگانیککشاورزی  نظامرویکردهای کشت در  نیترمهم :بهبود و حفظ کیفیت خاک

کیفیت  توانیم، مواد آلی و حمایت از فعالیت کرم خاکی تفاده ازاس با .چرخدیمحفظ کیفیت خاک 

پتانسیل  یهانوسانب و زهکشی، کاهش افزایش نفوذ آ تیجه باعثفیزیکی خاک را بهبود داد که در ن

حساسیت به انواع گسترش ریشه، . با شودیمعمیق و گسترده  یاشهیر یهانظامآب و تشکیل 

 یهاقارچشبه و مانند ریزوکتونیا، فوزاریوم و ورتیسیلیوم  و پژمردگیپوسیدگی ریشه عامل  یهاقارچ

از مواد آلی یا مواد  اصالح خاک با استفاده(. Leon et al. 2006) ابدییم کاهشپیتیوم و فیتوفتورا 

حصول، نوسانات در متمادی و کاهش کاربرد کودهای اضافی در طول رشد م یهاسالطی  معدنی مجاز

خاک  تهیدیاس .دشویمو باعث بهبود کیفیت شیمیایی خاک  رساندیمتأمین مواد غذایی را به حداقل 

 تواندیمباالی خاک، آمونیوم  تهیدیاس در. بیشتر است هاخاک این نیترات اغلب در به مونیومو نسبت آ

و آمونیوم  ترنییپاست. سطوح نیترات سمی ا هاسمیکروارگانیمکه برای اکثر  به آمونیاک تبدیل شود

ه معمولی نسبت ب اُرگانیک یهاخاکخاکزاد در  یهایماریببه کاهش بروز و شدت  تواندیمباالتر 

 یسکولوآرب میکوریز یهاقارچ، اُرگانیک یهانظام به دلیل سطح پایین فسفر در بسیاری از. کمک کند

(Arbuscular mycorrhizal fungi) بیشتر  اُرگانیکبا مدیریت  یهاخاکیاهان در روی ریشه گ

کمبود . دنکنیمبیمارگر ریشه محافظت  یهاقارچو در نتیجه گیاهان را در برابر  شوندیممستقر 

، به عنوان مثالخاصی را افزایش دهند:  یهایارمیببرخی عناصر دیگر ممکن است حساسیت به 

و کمبود کلسیم باعث افزایش  دهدیما افزایش در پنبه ر یکمبود پتاسیم خطر پژمردگی ورتیسیلیوم

یل اصالح خاک با به دل اُرگانیک یهاخاکدر . شودیم موپیتی ناشی از شهیرحساسیت به پوسیدگی 

 Larkin 2015, Dordas ) کمبود کلسیم مشاهده نشده است معموالًنسبتاً باال  تهیدیاسمواد آلی و 

2008). 

 تأثیرال، با این ح. ابدییمهبود خاک بمواد آلی به برگرداندن اول با  درجهدر  زیستی خاککیفیت 

یب)هوازی یا  تجزیهنوع استفاده شده،  آلی ماده به نوع ،آلی بر شدت بیماری خاک با مواد اصالح

آلی  مادهز تلفیق و مدت زمان سپری شده ا آلی ادهم مقدار لیگنین ،نیتروژن به نسبت کربن ،(یهواز
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 هایباکترابتدایی، خصوصاً  یهاکنندههیتجزعالیت آلی به خاک، ف بسترهافزودن . بستگی دارد با خاک

غذایی مرتبط به پروتوزوآهای  یهارهیزنجو همچنین باعث افزایش  دهدیمرا افزایش  هاقارچو 

 اُرگانیکبا مدیریت  یهاخاکبه طور کلی  .شودیم خوارقارچاتدهای و نم هاکنه ،باکتری کنندههیتغذ

 Larkin) با مدیریت معمولی هستند یهاخاکبیشتری نسبت به دارای تنوع میکروبی و جانوری 

2015). 

این  مهاربرای . بنداییمافزایش  در شرایط مرطوب برگی یهایماریببسیاری از : هوایی حیطم مدیریت

مناسب کاشت،  لهفاصهرز،  یهاعلف، با هوادهی و نوردهی بیشتر، تنک کردن، هرس، حذف هایماریب

به عنوان مثال . دهندیمکاهش گلخانه، رطوبت نسبی را  بیشتر هوای هیتهوجهت باد و یا  کاشت در

و  کپک خاکستری مانند ییاهیماریب مهارمعمول برای  انگور اکنون یک روش یهاباغبرگ در حذف 

 (.Van Bruggen and Finckh 2016) روی انگور است سفیدک پودری

، اما تنها اندشدهزیستی شناسایی  مهاربالقوه اگرچه بسیاری از عوامل : زیستی مهارپیشرفت و تقویت 

از  توانینم، زیرا اندشدهتأیید  اُرگانیکدر کشاورزی بیماری  مهارفرموله شده و برای  هاآنتعدادی از 

مواد آلی  کردنفرمولهدر  (petroleum-based carriers) تینف یهاحاملیا  (synergists) هاندهیافزا

 ،Gliocladium ،Trichoderma ،Streptomycesمختلف  یهاگونهمثال،  به عنوان. استفاده کرد

Pseudomonas و Bacillus  مانند  ییهاقارچ. شوندیمبیمارگرهای خاکزاد استفاده  مهاربرای

Myrothecium و Paecilomyces  مانند ییهایباکتریا Burkholderia  وPasteuria ، قابلیت کاهش

 دارند ،ثبت شده باشند اُرگانیککشاورزی  استفاده در که برای به شرطیجمعیت نماتدها را 

(Vannacci and Gullino 2000.) 

گیاه  استفاده از یک ،هامقر مخلوطکشت ارقام متنوع، ستفاده از ابا  توانیم: حفظ تنوع گیاهان

در  اصلی محصولاز  غیر یو کاشت گیاهانیکساله یا چندساله  گیاهانیا مالچ زنده در پوششی 

 (.Mundt 2002) ندکمیایجاد  تنوع بیشتر را، مزرعه هیحاشیا  هانیپرچ

 اُرگانیک کشتدر  هایبیمار درمان

یمدر محصول اعمال  بیمارگرار است که پس از استقر ییهایورودشامل  بیماریها درمان یهاروش

 .جاز استم اُرگانیککشاورزی  یهادستورالعملتحت  عمل این محدودی برای یهانهیگز .شود

استفاده  و قارچی یاییباکتر یهایماریبدر برابر  مسی یهاکشقارچ از در بیشتر کشورها، :هاکشقارچ 

 ییهایکترباو  هاقارچ، هاستیاُاُم ی ناشی ازبرگ یهایماریب هارمدر درجه اول برای  هاآن. شودیم

استفاده  ،طوب دشوار استمناطق گرمسیر مر دربه خصوص  کشقارچبدون  هاآن مهارکه است 

 ندهیآدر  رودیم استفاده از مس به دلیل سمیت محیطی آن کامالً بحث برانگیز است و انتظار. اندشده
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 مهاربرای  تردهگسکمتری دارند و به طور  تسمی یگوگرد یهاکشقارچ. شود نزدیک در اروپا ممنوع

یمنیز  کربناتیب یهانمک. شودیماستفاده  و لکه سیاه سیبپودری در محصوالت مختلف  سفیدک

 یهایماریب، برخی از بر سفیدک پودری، به ویژه در برااُرگانیکبیماری در کشاورزی  مهاربرای  تواند

یید أت کنندهپخش-چسبندهفزودنی ابا یک  توانیمرا  هاآناثربخشی  .داستفاده شو هاکنه لکه برگی و

 تواندیممانند روغن ماهی، گیاهی یا معدنی  هاروغنرخی از افزایش داد. ب شده مانند صابون یا روغن

 یهاگاهوبدر  ،اُرگانیک محصوالت برای تولید(. Schuster et al. 2009د )حشرات ناقل را مهارکن

و  (Organic Materials Review Institute=OMRI: http://omri.org) اُرگانیکی مواد بررس موسسه

 United States Department of) آمریکا متحدهملی بخش کشاورزی ایاالت  اُرگانیک برنامههمچنین 

Agriculture=USDA:National Organic Program: (https://www.ams.usda.gov/about-

ams/programs-offices/national-organic-program  زمینه در این مجاز  موادلیست مفصلی از

از این به جز در موارد اضطراری  کنندیمسعی  اُرگانیکبا این حال، بسیاری از کشاورزان وجود دارد. 

 مواد استفاده نکنند.

مستقیماً به  توانندیمطبیعی با منشأ میکروبی و گیاهی  یاهترکیب: بیگیاهی و میکرو یهاعصاره

دفاعی گیاه را  نظام، یعیطب یهاالقاءکنندهن عنوان عوامل ضدمیکروبی عمل کنند و یا این که به عنوا

 جلبکو یوکا، مرکبات  یهاعصارهمانند  گیاهی مختلف یهاگونه عصاره(. Gwinn 2018فعال کنند )

از  یاعصاره. قرار دارند OMRI در لیست اُرگانیککشاورزی  یدریایی به عنوان محصوالت تجاری برا

بسیاری از گیاهان،  یهاعصاره. یا دریایی، المینارین، در اتحادیه اروپا تصویب شده است یاهوهقجلبک 

برخی  .گیاهی آزمایش شده است مختلف یهایارمیببر  هاآنو گیاهان دارویی نیز برای تأثیر  هاهیادو

یمهفت بند که مانند عصاره گیاه ، شوندیممقاومت  یالقاشتق شده از گیاهان باعث از محصوالت م

. ثبت شده است( Milsana®) میلساناخیار استفاده شود و به نام  یک پودردر برابر سفید تواند

ویروس فرموله شده است. به  ناقلینرات، از جمله چندین عصاره گیاهی برای استفاده در برابر حش

 گیاه چریشکه از چریشروغن داوودی خشک و  یهاگلال پیرتروم طبیعی استخراج شده از عنوان مث

Azadirachta indica طبیعی اغلب برای استفاده در یهاکشحشره این. استخراج شده است 

فی برای حشرات مفید مانند زنبورها و ثرات جانبی منا توانندیماما  ،شوندیمتأیید  اُرگانیککشاورزی 

برخی  ،Penicillium chrysogenum سلولی وارهیدقطعات  .داشته باشندنیز  هاروسیویان ناقل شکارچ

در  نندتوایم( نیز Scheuerell and Mahaffee 2002) کمپوست یهاعصارهباکتریایی و  یهاعصارهاز 

 مؤثر باشند. هایماریب مهار
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 گیرینتیجه

ترویجی و  یهابرنامه، نبودن مانند کاهش عملکردارگانیک  کشاورزی به گذارورهدمشکالت 

معتبر، تنگناهای مربوط به  اُرگانیکالزم برای کشاورزان، عدم وجود مراکز صدور گواهی  یهاآموزش

طبیعی برای برخی  یهانیگزیجاایط متغیر جوی، نبود زیع و بازاریابی، شرعملیات زراعی، مشکل تو

و زمان  ترکوتاهول عمر و همچنین ط اُرگانیک یاهبودن قیمت محصول ترگرانو مواد شیمیایی، سموم 

ما پیامدهای ا. شوندیممحسوب  اُرگانیککشاورزی  یهاچالش، همگی از هاآنمصرف محدودتر 

 یهانظامبومقوت  ، عدم توجه به نقاطیطیمحستیزکشاورزی مرسوم و صنعتی مانند مشکالت 

از حد از منابع آب و  شبی استفاده، تخریب و هایماریبدر مدیریت آفات و  هاآنستفاده از طبیعی و ا

آلوده، همگی حرکت به سمت  یاهتفاده از محصولخاک، به خطر افتادن سالمتی انسان به دلیل اس

 .کنندیم ریناپذاجتنابرا  اُرگانیککشاورزی 
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